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 ديز اهشلز و اهتق
طئؽ، حطدا كثئرا طئبا مباركا فئو، حطد الشاكرتؽ العىارفئؽ بظعطىػ، الالحطد هللا رب الع

   ...والصالة والسالم عم  نبئظا دمحم وعم  آلو وصحبو أجطعئؽ وبعد
يسىىرني أن أدقىىدم   ىىالص عىىكري وعغىىئؼ اموظىىاني إلىى  الىىدكوؾر الفا ىىن سىىالؼ عبىىدهللا 

ولطىا بذلىىو معىىي مىؽ جيىىد ودؾ ىىئح ودؾجئىىو  ،يالبئؾ ىي عمىى  دفضىىمو اإلعىرار عمىى  رسىىالو
 في إن از ىذه الرسالة.بمغ األثر  ليا الوي كان

كطا أدقدم  الشكر إل  كافة أعضاء ىئةة الودرتس  قسؼ عمؼ االجوطاع   امعة بظغازي 
وإلىىى  جطئىىىع األسىىادذة الىىىذيؽ دفضىىىمؾا بوحكىىئؼ اسىىىوطارة الدراسىىىة   وكمئىىة اآلداب والعمىىىؾم دىىؾكرة،

إلى  و كطا ال يفؾدظي أن أدقدم  الشكر ال زتن لرن مىؽ أثرانىي  عمطىو وفرىره، (. 2)الطمحق رقؼ
كىىىىن مىىىىؽ وقىىىىف   ىىىىانبي معمطىىىىا وناصىىىىحًا ومرعىىىىدًا ولىىىىؾ  كمطىىىىة، وأخىىىىص  الىىىىذكر األسىىىىادذة 

الىىىىدكوؾر عبىىىىدهللا الطصىىىىرادي،  الطحوىىىىرمئؽ الىىىىدكوؾر إبىىىىراىئؼ ال ئىىىىار، والىىىىدكوؾر دمحم زلئوظىىىىي،
واألسىىىىواذة  سىىىىطة  انوصىىىىار أمبئىىىىة، ةسىىىىعاد بؾزتىىىىد، والىىىىدكوؾر  ة الطظبىىىىي، والىىىىدكوؾر واألسىىىىواذ دمحم

 واألسواذة ن الء الزتاني، واألسواذة أمئظة سمئؼ. الشئ ي،
عىىكري ودقىىديري لطىىؽ كىىان لىىي خئىىر سىىظد إلدطىىام ىىىذه أبىىي و إلىى  كطىىا أدقىىدم  الشىىكر   

 دطام ىذه الرسالة. إالرسالة أخي "ناصر جطعة الصرماني" الذي قاسطظي عظاء 
ىىؽم  فىىئض مىىؽ الشىىكر العطئىىق إلىى  أخىىؾادي كطىىا أدقىىد صىىن امصىىدرًا دعىىؼ موؾ  الالدىىي ك 

 .ؽموظاىي، سين أمامي الصعؾبات فأرجؾا هللا أن يحفغيال  ودش ئع
الزوجىة العاممىة فىي قظىاع  كطا أدقدم  الشكر إل  عئظة الدراسة الطوطثمة فىي الىزوج أو 

إلى  زوج أخوىي عظئىة حطىد لحىؾدي  بئار، وجزتن الوقىدير والعرفىانالوعمئؼ  طديظوي دؾكرة واأل
 آيىىىاتوفىىىي ال وىىىام ال يسىىىعظي إال أن أرفىىىع أسىىىط   لىىىي فىىىي جطىىىع البئانىىىات. دوعمىىى  مسىىىاعد

كؼ هللا اجىز  ،إلن ىاز ىىذا العطىن ديالوقدير إل  كن مىؽ كىان لىو فضىن ولىؾ  سىئس فىي مسىاعد
مىىؽ ثىىؼ ، وأرجىىؾا هللا أن أكىىؾن قىىد وفقىىت فىىي ىىىذا العطىىن، وإن وفقىىت فطىىؽ هللا أواًل و كىىن خئىىر

 فضىىن دؾجئيىىات مشىىرفي الفا ىىن وإن قصىىرت فيىىؾ مىىؽ نفسىىي، ومىىا دىىؾفئقي إال  ىىا  عمئىىو 
                                                      دؾكمت وإلئو أنئب. 

 الباحثة                                                                          
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 التؽافق الدواجي لألسخة العاممة 

عاممضؼ بقطاع التعمضػ بسجيشتي  تؽكخة "دراسة مضجانضة لعضشة مؼ الستدوجضؼ ال
 واألبضار"
 إعجاد

  نعضسة جسعة سالػ الرخماني
 إشخاف

 د.سالػ عبجهللا البضؽضي
 

 السمخص 
اسويدفت ىىذه الدراسىة الؾقىؾر عمى  واقىع الوؾافىق الزواجىي لىدى األسىرة العاممىة فىي مىديظوي 

فىىي الوؾافىىق الزواجىىي ل سىىرة  دىىؾكرة واألبئىىار،  اإل ىىافة إلىى  الوعىىرر عمىى   عىىض العؾامىىن الطىىؤثرة

سىاعات العطىن الئؾمئىة   -العاممة، وكذلػ الوعرر عم  دور م طؾعة مؽ الطوغئىرات )نىؾع عطىن 

الىدخن  –عدد سىظؾات الىزواج  –عدد األبظاء  –الطسوؾى الوعمئطي  –سظؾات ال برة في العطن   –

ات ال اصىة  الدراسىة فقىد دىؼ دعرتىل الطصىظمح الشيري( في إحداث الوؾافق الزواجىي مىؽ عدمىو،

الطوطثمة في األسرة العاممة، والوؾافق الزواجىي، أمىا موغئىرات الدراسىة فقىد دىؼ دحديىدىا فىي الطوغئىر 

        الطسىىىىىوقن )األسىىىىىرة العاممىىىىىة( دىىىىىؼ قئاسىىىىىو مىىىىىؽ خىىىىىالل الطؤعىىىىىرات الوىىىىىي دىىىىىؼ اإلعىىىىىارة إلئيىىىىىا سىىىىىا قًا،       

( فقىره، 60مىؽ خىالل إعىداد مقئىاس يوضىطؽ )أما الطوغئر الوا ع )الوؾافق الزواجىي( فقىد دىؼ قئاسىو 

 وىي: فروض أساسئة  8انظمقت الدراسة مؽ 

 دؾجد عالقة ذات داللة إحصائئة بئؽ نؾع عطن الطبحؾث والوؾافق الزوجي. -

 دؾجد عالقة ذات داللة إحصائئة بئؽ نؾع عطن الشرتػ والوؾافق الزواجي.  -

 وؾافق الزواجي. دؾجد عالقة ذات داللة إحصائئة بئؽ ساعات العطن وال -

 دؾجد عالقة ذات داللة إحصائئة بئؽ سظؾات ال برة في العطن والوؾافق الزواجي. -



 ن  

 دؾجد عالقة ذات داللة إحصائئة بئؽ عدد األبظاء والوؾافق الزواجي.  -

 دؾجد عالقة ذات داللة إحصائئة بئؽ الطسوؾى الوعمئطي لمطبحؾث والوؾافق الزواجي. -

 ة بئؽ عدد سظؾات الزواج والوؾافق الزواجي.  دؾجد عالقة ذات داللة إحصائئ -

 دؾجد عالقة ذات داللة إحصائئة بئؽ الدخن الشيري والوؾافق الزواجي.    -

وقىىىد اعوطىىىىدت ىىىىىذه الدراسىىىىة عمىىىى  الطىىىىظيج الؾصىىىىفي الوحمئمىىىىي  أسىىىىمؾب الطسىىىىح عىىىىؽ طرتىىىىق          

وباسىىىىىو دام جىىىىىدول             العئظىىىىىة، واعوطىىىىىدت ىىىىىىذه الدراسىىىىىة عمىىىىى  العئظىىىىىة العشىىىىىؾائئة الظبقئىىىىىة الظسىىىىىبئة، 

krjeci and Morgan  ( مىىؽ الطوىىزوجئؽ العىىاممئؽ  قظىىاع الوعمىىئؼ 317وقىىد بمىىغ ح ىىؼ العئظىىة )

 طىىىديظوي دىىىؾكرة واألبئىىىار، كطىىىا اسىىىو دمت اسىىىوطارة الطقابمىىىة فىىىي ىىىىذه الدراسىىىة، وقىىىد دضىىىطظت ىىىىذه 

جىىي، وقامىىت الباحثىىة االسىىوطارة عمىى  بئانىىات أولئىىة عىىؽ الطبحىىؾث والشىىرتػ ومقئىىاس الوؾافىىق الزوا

: (، وقد دؾصمت الدارسة إل  الظوائج الوالئةSPSSبوحمئميا مسو دمة برنامج الحزمة اإلحصائئة )

دؾصىىمت الدراسىىة إلىى  أن الطوغئىىرات الطوعمقىىة  األسىىرة العاممىىة والوىىي ليىىا عالقىىة  ىىالوؾافق الزواجىىي 

الىدخن الشىيري(. أمىا  -سظؾات ال برة في العطن  -نؾع عطن الشرتػ  -وىي )نؾع عطن الطبحؾث

 -عىىىدد األبظىىىاء  –الطوغئىىىرات الوىىىي لىىىئس لىىىو عالقىىىة  ىىىالوؾافق الزواجىىىي )سىىىاعات عطىىىن الطبحىىىؾث 

  عدد سظؾات الزواج(. -الطسوؾى الوعمئطي 
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  السقجمة

الىىىىىىديؽ والط وطىىىىىىع لمحفىىىىىىا  عمىىىىىى  يقرىىىىىىىا الىىىىىىزواج مىىىىىىؽ الىىىىىىظغؼ االجوطاعئىىىىىىة الطيطىىىىىىة الوىىىىىىي 

ونَ حئىىىا قىىىال دعىىىال : ) ،الؾجىىىؾد البشىىىري  نننلِْ َشنننُيَء َخَمُقَشنننا َزُوَجنننُضِؼ َلَعمنكِّنننُػ َتنننَحكنخِّ سىىىؾرة ) (َوِمنننُؼ كِّ

فىىىىالزواج يقىىىىؾم عمىىىى  عالقىىىىة عىىىىرعئة بىىىىئؽ الرجىىىىن والطىىىىرأة، وىىىىىذه العالقىىىىة  (49 يىىىىةاآل ذارتات :الىىىى

ي ىىىىىىىب أن دقىىىىىىىؾم عمىىىىىىى  الطحبىىىىىىىة والوفىىىىىىىاىؼ واالنسىىىىىىى ام واالدفىىىىىىىاق بىىىىىىىئؽ الىىىىىىىزوجئؽ عمىىىىىىى  األمىىىىىىىؾر 

الوؾافىىىىق الزواجىىىىي الىىىىذي ي عىىىىدي مىىىىؽ األمىىىىؾر األساسىىىىئة فىىىىي الحئىىىىاة الطسىىىىوقبمئة، حوىىىى  يوحقىىىىق بىىىىذلػ 

األسىىىىىرتة الطسىىىىىوقرة، والىىىىىذي لىىىىىو أثىىىىىره عمىىىىى  الط وطىىىىىع كمىىىىىو، واألسىىىىىرة دعىىىىىدي المبظىىىىىة األساسىىىىىئة الوىىىىىي 

 يقؾم عمئيا الط وطع.

فاألسىىىىىىىىرة مىىىىىىىىؽ الىىىىىىىىظغؼ االجوطاعئىىىىىىىىة الوىىىىىىىىي طىىىىىىىىرأ عمئيىىىىىىىىا الوغئىىىىىىىىر، عىىىىىىىىأنيا عىىىىىىىىأن الىىىىىىىىىظغؼ 

األسىىىىرة  ىىىىالوغئر الىىىىذي حىىىىدث فىىىىي الط وطىىىىع نوئ ىىىىة النوشىىىىار االجوطاعئىىىىة األخىىىىرى، ولقىىىىد دىىىىأثرت 

الوعمىىىىىئؼ وانفوىىىىىاح الحضىىىىىىارات، وأصىىىىىبحت الطىىىىىرأة دىىىىىىوعمؼ ودعطىىىىىن فىىىىىي كىىىىىىن م ىىىىىاالت الحئىىىىىاة إلىىىىىى  

جانىىىىىىب الرجىىىىىىن، وبىىىىىىذلػ دغئىىىىىىرت األدوار داخىىىىىىن األسىىىىىىرة المئبئىىىىىىة، فقىىىىىىد أصىىىىىىبح الزوجىىىىىىان نوئ ىىىىىىة 

ا مىىىىىىىؽ دربئىىىىىىىة ل بظىىىىىىىاء خروجيطىىىىىىىا لمعطىىىىىىىن ودعىىىىىىىدد مسىىىىىىىؤولئاديطا يوشىىىىىىىاركان فىىىىىىىي أمىىىىىىىؾر حئاديطىىىىىىى

واألمىىىىىؾر الطالئىىىىىة، إ ىىىىىافة إلىىىىى  األمىىىىىؾر الطوعمقىىىىىة  شىىىىىؤون الطظىىىىىزل، فاالدفىىىىىاق عمىىىىى  ىىىىىىذه األمىىىىىؾر 

يوظمىىىىىىىب االنسىىىىىىى ام والورىىىىىىىافؤ بىىىىىىىئؽ الىىىىىىىزوجئؽ، وبىىىىىىىذلػ يصىىىىىىىبح الوؾافىىىىىىىق الزواجىىىىىىىي مىىىىىىىؽ األمىىىىىىىؾر 

األساسىىىىىئة مىىىىىؽ أجىىىىىن دحقئىىىىىق السىىىىىعادة وبظىىىىىاء األسىىىىىرة الطوؾافقىىىىىة، ولرىىىىىؽ عىىىىىدم االدفىىىىىاق والوفىىىىىاىؼ 

ؽ الىىىىىزوجئؽ يظىىىىىوج عظىىىىىو  عىىىىىض الطشىىىىىكالت بئظيطىىىىىا، والوىىىىىي قىىىىىد دوفىىىىىاقؼ ودسىىىىىوطر فوىىىىىرة طؾتمىىىىىة، بىىىىىئ

وديىىىىدد الحئىىىىاة األسىىىىرتة لوصىىىىن إلىىىى  حىىىىد الظىىىىالق، ودطوىىىىد آثارىىىىىا إلىىىى   ىىىىاقي أفىىىىراد األسىىىىرة، ومىىىىؽ 

 ثؼ إل  الط وطع.
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لىىىىىذا فىىىىى ن الدراسىىىىىة الحالئىىىىىة ديىىىىىدر إلىىىىى  معرفىىىىىة مسىىىىىوؾى الوؾافىىىىىق الزواجىىىىىي ل سىىىىىرة العاممىىىىىة 

الدراسىىىىىة. وكىىىىىذلػ الوعىىىىىرر عمىىىىى  دىىىىىأثئر  عىىىىىض العؾامىىىىىن الطوعمقىىىىىة  األسىىىىىرة العاممىىىىىة  فىىىىىي م وطىىىىىع

عمىىىىىى  دىىىىىىؾافقيؼ الزواجىىىىىىي، وسىىىىىىئوؼ دظبئىىىىىىق الدراسىىىىىىة عمىىىىىى  عئظىىىىىىة مىىىىىىؽ الطوىىىىىىزوجئؽ العىىىىىىاممئؽ فىىىىىىي 

 قظاع الوعمئؼ  طديظوي دؾكرة واألبئار، ودورؾن الدراسة مؽ سبعة فصؾل رئئسئة كالوالي: 

راسىىىىىة اخوئىىىىىار الطشىىىىىكمة ودحديىىىىىدىا، ومبىىىىىررات اخوئىىىىىار مىىىىىؽ ىىىىىىذه الد الفصىىىىىن األول يوظىىىىىاول

الطؾ ىىىىىىىؾع، وأىطئىىىىىىىة الدراسىىىىىىىة، وأىىىىىىىىدار الدراسىىىىىىىة، ومفىىىىىىىاىئؼ الدراسىىىىىىىة، إ ىىىىىىىافة إلىىىىىىى  الدراسىىىىىىىات 

 السا قة، والوعقئب عم  الدراسات السا قة، وموغئرات الدراسة، وأخئرًا فروض الدراسة.

لطفيىىىىىىؾم كىىىىىىن مىىىىىىؽ  و ىىىىىىؼ عر ىىىىىىاً  (الوؾافىىىىىىق الزواجىىىىىىيفيىىىىىىؾ  عظىىىىىىؾان ) أمىىىىىىا الفصىىىىىىن الثىىىىىىاني

الىىىىىزواج والوؾافىىىىىق و الوؾافىىىىىق الزواجىىىىىي، وأىطئىىىىىة الوؾافىىىىىق الزواجىىىىىي، ومغىىىىىاىر الوؾافىىىىىق الزواجىىىىىي، 

والعؾامىىىىىىن الطىىىىىىؤثرة عمىىىىىى  الوؾافىىىىىىق الزواجىىىىىىي، والظغرتىىىىىىات الطفسىىىىىىرة لموؾافىىىىىىق الزواجىىىىىىي، ومعؾقىىىىىىات 

 الوؾافق الزواجي، وأخئرًا الظوائج الطوردبة عم  غئاب الوؾافق الزواجي.

مؾ ىىىىىىىؾع األسىىىىىىىرة العاممىىىىىىىة مىىىىىىىؽ خىىىىىىىالل عىىىىىىىرض لطفيىىىىىىىؾم  الفصىىىىىىىن الثالىىىىىىىاول دظىىىىىىىابئظطىىىىىىىا 

األسىىىىىرة، وخصىىىىىائص األسىىىىىرة، وأعىىىىىكال األسىىىىىرة، إ ىىىىىافة إلىىىىى  األسىىىىىرة العاممىىىىىة، والزوجىىىىىة العاممىىىىىة 

وصىىىىراع األدوار، ودوافىىىىع خىىىىروج الطىىىىرأة لمعطىىىىن، وأثىىىىر عطىىىىن الطىىىىرأة عمىىىى  األسىىىىرة واألبظىىىىاء وعمىىىى  

   دؾاجو األسرة العاممة.الوؾافق الزواجي، وأخئرًا الطصاعب الوي 

لبئىىىىىىان اإلجىىىىىىراءات الطظي ئىىىىىىة الطوطثمىىىىىىة فىىىىىىي نىىىىىىؾع الدراسىىىىىىة،  الفصىىىىىىن الرا ىىىىىىعبئظطىىىىىىا خصىىىىىىص    

والطىىىىىىظيج العمطىىىىىىي الطسىىىىىىو دم، وإجىىىىىىراءات الطعايظىىىىىىة، وم ىىىىىىاالت الدراسىىىىىىة، وأداة جطىىىىىىع البئانىىىىىىات، 

ي وثبىىىىىات الطقئىىىىىاس وصىىىىىدقو، واألسىىىىىالئب اإلحصىىىىىائئة الطسىىىىىو دمة فىىىىى وكئفئىىىىىة قئىىىىىاس الطوغئىىىىىرات،

 الدراسة.
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وحمئىىىىىىىىىن الؾصىىىىىىىىىفي لمبئانىىىىىىىىىات  اسىىىىىىىىىو دام برنىىىىىىىىىامج الف ىىىىىىىىىاء فئىىىىىىىىىو  الفصىىىىىىىىىن ال ىىىىىىىىىامسأمىىىىىىىىىا 

(SPSS حئىىىىىىىىا دىىىىىىىىؼ عىىىىىىىىرض ىىىىىىىىىذه البئانىىىىىىىىات الؾصىىىىىىىىفئة والوركئىىىىىىىىز عمىىىىىىىى  خصىىىىىىىىائص م وطىىىىىىىىع )

البحىىىىىىىىىىىا، ودحمئىىىىىىىىىىىن فقىىىىىىىىىىىرات الطقئىىىىىىىىىىىاس  اسىىىىىىىىىىىو دام ال ىىىىىىىىىىىداول البسىىىىىىىىىىىئظة، والظسىىىىىىىىىىىب الطةؾتىىىىىىىىىىىة، 

 وإحصاءات الظزعة الطركزتة، والوشوت. 

فئوظىىىىىىىىاول دحمئىىىىىىىىن اخوبىىىىىىىىار الفىىىىىىىىروض، وتعوطىىىىىىىىد عمىىىىىىىى  ال ىىىىىىىىداول  ن السىىىىىىىىادسالفصىىىىىىىىأمىىىىىىىىا 

فقىىىىىىد  ،الطوقاطعىىىىىىة، واخوبىىىىىىار الداللىىىىىىة الىىىىىىذي يؾ ىىىىىىح وجىىىىىىؾد عالقىىىىىىة بىىىىىىئؽ الطوغئىىىىىىرتؽ مىىىىىىؽ عدمىىىىىىو

 .  الدراسة ودؾصئات، لظوائج الدراسة اً عر دضطؽ 
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 تسيضج:

امرأة لورؾتؽ األسىرة الوىي ىىي ال مئىة رجال و ة القانؾنئة الوي د طع الزواج ىؾ الرا ظة الشرعئ

دىىظعكس قؾديىىا ودطاسىىكيا عمىى  الط وطىىع وبضىىعفيا ودفركيىىا درثىىر و  ،األساسىىئة لرىىن بظئىىة اجوطاعئىىة

ن الرىىىرتؼ يحىىىدد ذلىىىػ فىىىي قؾلىىىو آوالقىىىر العمىىىن االجوطاعئىىىة واالنحرافىىىات السىىىمؾكئة فىىىي ذلىىىػ الط وطىىىع، 

َسنا َيا َأيَُّيا الشن ":  دعىال ؽا َربنكِّػِّ النِحي َخَمَقكُِّػ ِمنُؼ َنُفنَذ َواِحنَجَة َوَخَمنَق ِمُشَينا َزُوَجَينا َوَبنثن ِمُشيِّ اسِّ اتنقِّ

ؽا َّللانَ النِحي َتَداَءلِّؽَن ِبِو َواأُلَُرَحاَم ِإنن َّللانَ َكاَن َعَمُضكُِّػ َرِقضبً   .(1)"اِرَجااًل َكِثضًخا َوِنَداًء َواتنقِّ

بىىن وتطوىىد  ،ة ق الزواجىىي مىىؽ الطؾ ىىؾعات الوىىي دوصىىن  العالقىىة بىىئؽ الرجىىن والطىىرأ الوؾافىى عىىدي ي  

ل بظىىىاء واألسىىىرة ككىىىن، فبقىىىدر وجىىىؾد الوؾافىىىق الزواجىىىي فىىىي أسىىىر الط وطىىىع  قىىىدر قىىىؾة ىىىىذا الط وطىىىع 

جطئىع أعضىاء األسىرة،   السوقرار عما ف نؾعا مؽئوصالبوو وزتادة إنواجو، فالوؾافق الزواجي يض

يوىأثر الوؾافىق الزواجىي . و الط ومفىة  شىكن صىحئح وا عم  أداء كىن مىظيؼ لؾعائفىمطا يظعكس إي ابئ

سىؾاء داخىن البئىت أم خارجىو، وكىذلػ  ، حسب طبئعىة عطىن كىن مىؽ الىزوجئؽ فىي دحقئىق أدوارىطىا

 حئىىا دقىىؾم  ، طسىىاعدة كىىن مىىؽ الىىزوجئؽ للخىىر، وكىىذلػ  قىىدرديطا عمىى  الطسىىايرة والوعىىاطف معىىا

بالوىالي و وكىذلػ يقىؾم الىزوج  طىا عمئىو، ، عىاموج واألوالد، والزواج  شكن د اه الز  االزوجة  طا عمئي

إن  .يقىىؾم كالىطىىا  عطمئىىة الوؾافىىق مىىؽ خىىالل دظسىىئق العطىىن واالدفىىاق عمئىىو داخىىن البئىىت أو خارجىىو

الىذي يىؤدي  آلخر، األمرالظرر ادفيؼ كن طرر لحاجات لعدم  الوؾافق الزواجي ىؾ نوئ ةانعدام 

دظويىي غالبىا  الطشىاجرات والطشىاحظات وعىدم  ،ل وردود األفعىال مىؽ الظىرفئؽسمسمة مىؽ األفعىا  إل

 هفىى ن ىىىذ ومىىؽ ىىىذا الطظظمىىق .ظروحىىةيصىىبح الظىىالق أحىىد الحمىىؾل الط بالوىىاليو  ،الوؾافىىق الزواجىىي

 جئؽ العاممئؽ.الوؾافق الزواجي لدى الزو  ى لطعرفة مسوؾ  دراسة دظطحال

                                                           

 .1أية  ،سؾرة الظساء  (1)
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   أواًل: اختضار السذكمة وتحجيجىا:

ق الزواجي ىؾ حالىة الىزواج الوىي درىؾن فئيىا اد اىىات الىزوج والزوجىة ودصىرفاديطا ن الوؾافإ

، ن األسىرة الطوعىددةؤو مثىن دىدبئر األمىؾر الطالئىة وعى ،اجموفقة عم  الطؾ ؾعات الرئئسئة في الزو 

 .واألىدار والقئؼ وفي االىوطامات

وإنشىاء عالقىات  ،سىرى وتعد الوؾافق بئؽ الزوجئؽ مؽ الطسائن الطيطة في دحقئق الورامن األ

فىىي الحىىاالت الوىىي  ووذلىىػ ألنىى ،وىىىؾ أمىىر  ىىالغ األىطئىىة ،زوجئىىة حطئطىىة مبظئىىة عمىى  الحىىب والوفىىاىؼ

فىى ن ذلىىػ سىىئؤدي إلىى  دىىأثئر سىىمبي عمىى  األسىىرة  ،فىىي األسىىرة  ىىعئفاً كىىؾن فئيىىا الوؾافىىق الزواجىىي ي

الرثئىر مىؽ الطشىكالت فعدم اسوقرار األسرة  طا دوضطظو مؽ أطفال ومراىقئؽ يظىوج عظىو  .والط وطع

فئظىىوج عىىؽ  ،فيىىي مؤعىىر الن فىىاض الوؾافىىق الزواجىىي ،فىىي الط وطىىع مىىؽ أىطيىىا الطشىىكالت الزوجئىىة

ومىىؽ ىظىىا جىىاء اخوئىىار مؾ ىىؾع الدراسىىة . يعىىد نيايىىة مظىىار العالقىىات الزوجئىىةذلىىػ الظىىالق الىىذي 

ا يحىئس بيىا والرشىف عطى ،تةلئركز عم  الوؾافق الزواجي ك جراء وقائي لمحىد مىؽ الطشىكالت األسىر 

 .مؽ أ عاد

األسىىرة دعىىايش بىىئؽ الىىزوجئؽ دون وجىىؾد دؾافىىق زواجىىي،  عمىى  الىىرغؼ مىىؽ أنىىو قىىد يؾجىىد داخىىن

ألسىىباب األسىىرة والطشىىاجرات الوعىايش يىىؤدي إلىى  اسىوطرار الطشىىاحظات الدائطىىة داخىن فى ن مثىىن ىىىذا 

م قىىدرة الىىزوجئؽ أو عىىد ،وذلىىػ  سىىبب انعىىدام الوؾافىىق بىىئؽ الىىزوجئؽ فىىي طرتقىىة دربئىىة األبظىىاء ،دافيىىة

ومىؽ الطعىرور أن لمعطىن .  العطىن خىارج الطظىزل االنشىغاليطجئدة  صؾرة عم  إدارة عؤون الطظزل 

وأن ىىىذه الوىىأثئرات دعوطىىد عمىى  عؾامىىن عديىىدة  ا،دأثئرادىىو عمىى  الزوجىىة وعمىى  الىىزوج وعمىى  أطفاليطىى

طبئعىة العطىن، و  اإلرىىاق والوعىب،  اطدرجىة عىعؾرىو ، فىي العطىنالزوجىان ؾقت الذي يقضئو مثن ال

قئىئؼ كىن ىىذه العؾامىن سىؾى وعطؾمىًا ال يؾجىد مىؽ يسىوظئع د. مقدار الىدخن الىذي يوحصىالن عمئىوو 

وبالوىىالي  ا،الوىىي قىىد دىىؤثر عمىى  دؾافقيطىىاة الزوجئىىة فىىي عىىن ىىىذه الوىىأثئرات ، فاسىىوطرار الحئىىالىىزوجئؽ
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وسىوحدد  ،لمىزوجئؽ كذلػ عمى  األداء الىؾعئفيو  بظاء،يا مردودىا السمبي عم  الزوجئؽ واأليكؾن ل

 ،وسىىاعادو ،كىذلػ نىؾع العطىن ،عطىن الىىزوجئؽ وعالقوىو  األعبىاء والطسىؤولئات األسىىرتة الدراسىة ىظىا

وعالقىة كىن ذلىػ  عطمئىة الوؾافىق  ،داخىن األسىرةاألبظىاء د وعد ،الدخن الشيري و  ،والطسوؾى الوعمئطي

 الزواجي مؽ حئا:

 .الطشاركة الؾجدانئة والفررتة 

 .األمؾر الطالئة 

 ثقة الطوبادلة.ال 

 .أسالئب دربئة األبظاء 

 .الر ا والسعادة الزوجئة 

 .الطشاركة في الؾاجبات الرئئسئة 

وىكذا اسوقر األمر عم  دحديد عظؾان ىذه الدراسة: "الوؾافق الزواجي ل سرة العاممة: دراسة 

 مئدانئة لعيئظة مؽ الطوزوجئؽ العاممئؽ  قظاع الوعمئؼ  طديظوي دؾكرة واألبئار".

   نضًا: مبخرات اختضار السؽضؽع:ثا

نغرًا ألىطئة الدور الذي يمعبو الوؾافق الزواجي في اسوقرار األسرة وحطايويا مؽ الدخؾل فىي  .1

 ،ر ىىا، والسىىعادة واألمىىؽ واالسىىوقرارجئىىًا لىىدييؼ عىىعؾر  الاال الفىىات األسىىرتة، فىىالطوؾافقؾن زو 

 الزوجئة. والوطاسػ في العالقات ،والثقة واالنس ام ،والوطوع  الحئاة

سىىمبئة وخظىىرة  ومىىا قىىد يسىىببو سىىؾء الوؾافىىق الزواجىىي مىىؽ نوىىائج، األسىىرة ىطئىىة البالغىىة ل اً نغىىر  .2

 .دضر  الفرد واألسرة

 . مديظوي دؾكرة واألبئار لوؾافق الزواجي فيندرة الدراسات السا قة الوي دظاولت مؾ ؾع ا .3
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 ثالثًا: أىسضة الجراسة:

وما قىد  ،أثئر عطن الزوجئؽ عم  دؾافقيؼ الزواجيؽ أىطئة ىذه الدراسة في البحا عؽ دطرد

وأن الوعامىىىن السىىىمئؼ مىىىىع  ،عمىىى  العطىىىىن اوالوىىىي دىىىىظعكس بىىىدورى ،فىىىىي األسىىىرة تكاليسىىىببو مىىىؽ مشىىى

األسرتة يطكؽ أن يىؤدي إلى  نوىائج إي ابئىة دوطثىن فىي دحسىئؽ األداء الىؾعئفي، كطىا أن  تكالالطش

 ،الفىرد واألسىرةمؾ ىؾعًا أسىرتا ييىؼ نو يعالج أل ،ؽ ىذا الظؾع يعد في غاية األىطئةطرح مؾ ؾع م

ؾفره مىىؽ معرفىىة نغرتىىة دسىىيؼ فىىي رفىىع وعىىي الظىىاس  قضىىايا الىىزواج والوؾافىىق يىى طىىا  ،بىىن والط وطىىع

 الزواجي ل سرة العاممة.

  ودرطؽ أىطئة الدراسة مؽ الظاحئة الوظبئقئة في دظبئق دقظئات البحا االجوطىاعي فىي دراسىة 

الوؾصىئات مىؽ خىالل  إلى وفىي محاولىة الؾصىؾل  ،عم  الوؾافق الزواجىيعدد مؽ الطوغئرات  دأثئر

وكذلػ دسيؼ في دقديؼ الوؾعئىة الط وطعئىة  ،واألسري  اإلرعاد الزواجي نوائج الدراسة لوقديؼ خدمات

 واإلعالمئة فئطا ي ص قظاع األسرة وعؤونيا وعطمئة درؾتظيا. 

 رابعًا: أىجاف الجراسة:

 :ا يميإل  مديدر الدراسة الحالئة 

 الؾقؾر عم  واقع الوؾافق الزواجي لدى األسر العاممة في مديظوي دؾكرة واألبئار. .1

 الوعرر عم   عض العؾامن الطؤثرة في الوؾافق الزواجي ل سرة العاممة.  .2

سىظؾات  –الئؾمئىة  سىاعات العطىن - عطىنالم طؾعىة مىؽ الطوغئىرات )نىؾع  دورالوعرر عم   .3

الىىىدخن  –عىىىدد سىىىظؾات الىىىزواج  -عىىىدد األبظىىىاء  – مئطىىىيالطسىىىوؾى الوع -ال بىىىرة فىىىي العطىىىن 

 .ي إحداث الوؾافق الزواجي مؽ عدمو( فالشيري 

عرض  عض الطقورحات والوؾصئات الطوردبة عم  نوائج الدراسة الوي قد دسيؼ في حن ىذه  .4

 اإلعكالئة. 
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 خامدًا: مفاىضػ الجراسة: 

لطىىا ليىىا مىىؽ أىطئىىة  ،ي أي دراسىىةالطفىىاىئؼ مىىؽ األمىىؾر الطيطىىة الوىىي البىىد مىىؽ دظاوليىىا فىى عىىدي د

حات الطوعمقىىىة بيىىذه الدراسىىىة فىىىي كبئىىرة فىىىي دؾ ىىئح الطشىىىكمة الطدروسىىىة، لىىذلػ دىىىؼ دحديىىد الطصىىىظم

 ي: الوال

 تعخيف التؽافق الدواجي: .1

مىىع  ؤممىىؽ الىىزوجئؽ عمىى  الوىىؾا  أنىىو "قىىدرة كىىني  إبىىراىئؼ مرسىىيكطىىال الوؾافىىق الزواجىىي يعرفىىو  

مظيطىا فىي دحقئىق أىدافىو مىؽ الىزواج،  عمئىو مىؽ أسىالئب كىن   لزواج، ونسىودلاآلخر، ومع مظالب ا

الصعؾبات الزوجئة، وفي الوعبئر عؽ انفعاالدو ومشاعره، وفىي إعىباع حاجادىو مىؽ  -ةوفي مؾاجي

الوحىرر الظسىبي ؾم العىام لموؾافىق الزواجىي  أنىو "كطا دعرر سظاء ال ىؾلي الطفيى .(1)"دفاعمو الزواجي

ؽ الىىىزوج والزوجىىة عمىى  الطؾ ىىىؾعات الحئؾتىىة الطوعمقىىة  حئاديطىىىا مىىؽ الصىىراع واالدفىىىاق الظسىىبي بىىئ

 .(2)ف"طال وأنشظة مشوركة ودبادل العؾاطوكذلػ الطشاركة في أع ،الطشوركة

ىىىؾ ذلىىػ االنسىى ام واالدفىىاق بىىئؽ أمىىا إجرائئىىا فالطقصىىؾد  ىىالوؾافق الزواجىىي فىىي ىىىذه الدراسىىة 

دىىؼ قئىىاس ذلىىػ وفىىق الدرجىىة الوىىي و ، ثقافئىىاً و  اً وعمقىىة  األسىىرة اجوطاعئىىًا وماديىىالىىزوجئؽ فىىي األمىىؾر الط

،  حئىا كمطىا اردفعىت فىق الزواجىي الطسىو دم فىي الدراسىةيوحصن عمئيا الطبحىؾث فىي مقئىاس الوؾا

درجة الطبحىؾث عمى  الطقئىاس دل ذلىػ عمى  اردفىاع الوؾافىق الزواجىي ليىذا لطبحىؾث، فطىثال العبىارة 

يكىىؾن موعبىىًا أو ميطؾمىىا مىىؽ العطىىن، ىظىىا الوىىي دقىىؾل: أحىىاول الو فئىىف عىىؽ عىىرتػ حئىىادي عظىىدما 

الطبحىىىؾث الىىىذي ي ئىىىب  ىىىأوافق يوحصىىىن عمىىى  ثىىىالث درجىىىات، والىىىذي ي ئىىىب  ىىىأوافق إلىىى  حىىىد مىىىا 

                                                           

الظبعىىة الثانئىة، )الرؾتىت: دار القمىىؼ  .، العالقىة الزوجئىة والصىىحة الظفسىئة فىي اإلسىىالم وعمىؼ الىظفسكطىال إبىراىئؼ مرسىىي  (1)
 .193ص ،م(1995لمظشر والوؾزتع، 

 .210صم(، 1990. الظبعة الثانئة، )إسكظدرتة: دار الطعرفة ال امعئة، الزواج والعالقات األسرتةسظاء ال ؾلي،   (2)
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يوحصن عم  درجوئؽ، أما الذي ي ئب  ال أوافق فئوحصن عم  درجة واحدة. في حىئؽ أن العبىارة 

فورىؾن درجاديىا معكؾسىة: الوي دقؾل: ال يحورم عرتػ حئادي وجية نغري في دسىئئر أمىؾر األسىرة 

إجا ة أوافق دوحصن عم  درجة واحدة، أوافق إل  حد ما دوحصن عمى  درجوىئؽ، وإجا ىة ال أوافىق 

دوحصن عم  ثالث درجات، غئر أن دصظئف الوؾافىق الزواجىي إلى  مردفىع / موؾسىس / مىظ فض، 

سىاس عبىارة يكؾن بظاًء عم  م طؾع درجات الطبحؾث عمى  جطئىع العبىارات الطعظئىة، ولىئس عمى  أ

 واحدة، ودؼ دؾ ئح ىذه اإلجراءات في الفصن الرا ع. 

 :تعخيف األسخة   .2

"جطاعىىة اجوطاعئىىة بئؾلؾجئىىة نغامئىىة دورىىؾن مىىؽ األسىىرة  أنيىىا قىىامؾس عمىىؼ االجوطىىاع ي عىىرير 

ومىىؽ أىىىؼ الؾعىىائف الوىىي دقىىؾم بيىىا ىىىذه  ،مقىىررة( وأبظائيطىىا زواجئىىو)يقىىؾم بئظيطىىا را ظىىة  وامىىرأة رجىىن 

ومطارسىىىة العالقىىىات ال ظسىىىئة، وديئةىىىة الطظىىىاخ االجوطىىىاعي ، اع الحاجىىىات العاطفئىىىةال طاعىىىة، إعىىىب

 .(1)"ؼ لرعاية ودظشةة ودؾجئو األبظاءالوعاطفي الطالئ

 أنيىا م طؾعىة مىؽ األعى اص الىذيؽ اردبظىؾا معىا بربىا  " كطا يعرر )بئرجس ولؾك( األسرة

وتوفىاعمؾن مىع  ،ؾن الحئاة االجوطاعئةوتوقاسط ،مكؾنئؽ حئاة معئشئة مسوقمة ،الزواج والدم والوبظي

 عضىىىيؼ مىىىؽ خىىىالل دور كىىىن عضىىىؾ مىىىظيؼ، مثىىىن الىىىزوج والزوجىىىة واألبظىىىاء أو األجىىىداد واألحفىىىاد أو 

جطاعىة اجوطاعئىة دىربس أفرادىىا روا ىس دعرر األسرة  أنيا "". و األخؾة واألخؾات في  عض األحئان

مطىىا يوردىىب عمئىىو  عىىض الحقىىؾق  ،ةوتعئشىىؾن معئشىىة اجوطاعئىىة واقوصىىادية واحىىد ،الىىدم أو الىىزواج

  .(2)"والؾاجبات بئؽ جطئع أفرادىا

                                                           

 .157ص م(،2006)اإلسكظدرتة: دار الطعرر ال امعئة،  قامؾس عمؼ االجوطاع.دمحم عاطف غئا،   (1)
. )بظغىىازي: دار الروىىب الؾطظئىىة، غرتىىة ودراسىىات إسىىورادئ ئةعمىىؼ االجوطىىاع العىىائمي مىىداخن نمح ىىؾب عظئىىة الفائىىدى،   (2)

 .26-25ص  م(،2013
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الن دمػ األسرة الوي يكؾن فئيا الزوجىان يعطى :ىذه الدراسةفي  إجرائئا  األسرة العاممة يقصد

 .أبظاء اوليط ،سظة عؽ اة زواجيطمد زتدوالوي د ،مقابن أجر أو رادب

 الجراسات الدابقة: : سادساً 

قة نقظة ميطة  الظسبة ألي دراسة جديدة فطؽ خالليا يسئر البحا مسارا دعد الدراسات السا 

ودظظمىق الدراسىة يساعد فىي دحديىد موغئىرات الدراسىة وفرو ىيا. ودطد البحا   طار نغري  ،محددا

حسىب  وفق سئاقيا الوارت ي ادؼ عر يوالوي  ،ليا عالقة بيذا الطؾ ؾعالئة مؽ عدة دراسات الح

 : آلديالظحؾ ا  األحدث عم  إل دارتخ صدورىا مؽ األقدم

" ي والدواجي لعزؽات ىضئة التجريذ بالجامعنةيشالتؽافق الس" 1991 إجالل سخي,دراسة  .1

 جىىىي لعضىىىؾات ىئةىىىة الوىىىدرتس مىىىع دبىىىايؽمعرفىىىة الوؾافىىىق الطيظىىىي والزوا  ىىىىدفت الدراسىىىة إلىىى

 (150)بمغىىىىت عئظىىىىة   أجرتىىىىت الدراسىىىىة عمىىىى .الطسىىىىوؾى الوعمئطىىىىي بىىىىئؽ الزوجىىىىات و"األزواج"

واسىو دمت الباحثىة اخوبىار  ،سىظة 50 -30دراوحت أعطارىؽ بئؽ  مؽ ىئةة الودرتس عضؾ

ىئةىىة الوىىدرتس  ؾاتعضىىأن   ودؾصىىمت الدراسىىة إلى، الطيظىىي والزواجىىي لمطىرأة العاممىىةالوؾافىق 

أمىىا الطوسىىاوتات فىىي  مىىؽ األخرتىىات، وزوجئىىاً  جيىىؽ أحسىىؽ دؾافقىىا ميظئىىاً ااألقىىن مىىؤىال مىىؽ أزو 

 ىىؽي مىؤىال األعمى  أن فىي حىئؽ  ،ئقعؽ في الوؾافىق الزواجىي الطوؾسىسف مع أزواجيؽالطؤىن 

، وىذه الظوائج دىدل عمى  أن العالقىة بىئؽ مؽ كن العئظات األخرى  وزوجئاً  األسؾأ دؾافقا ميظئاً 

 .(1)الطسوؾى الوعمئطي والوؾافق الزواجي عالقة عكسئة

الشفدنضة االجتساعضنة  دراسنة لنبعا الستغضنخات" 1996 حدؼ اليضنل, إبخاىضػأمضشو دراسة  .2

ض الطوغئىرات دراسىة  عى  ىدر البحا إلو  "القطخية السخأة ىالسختبطة بالتؽافق الدواجي لج

                                                           

، جامعة عىئؽ 15، العدد م مة كمئة الوربئةإجالل سري، "الوؾافق الطيظي والزواجي لعضؾات ىئةة الودرتس  ال امعة"،   (1)
 .101-75صم(، 1991عطس )
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بالوىىالي دحديىىد طبئعىىة و  القظرتىىة، ة الطىىرأ  ىالطردبظىىة  ىىالوؾافق الزواجىىي لىىدالظفسىىئة االجوطاعئىىة 

تىت الدراسىة أجر و . دؾافىق زواجىي ليىا أو سىؾء دؾافىق عالقة ىذه الطوغئرات  طا قىد يحىدث مىؽ

زوجىىىة مىىىؽ ربىىىات بئىىىؾت  (100)  ودظقسىىىؼ إلىىى ،( زوجىىىة مىىىؽ الط وطىىىع القظىىىري 300)  عمىىى

وقد اسو دمت الباحثىة فىي أدوات الدراسىة مقئىاس الوؾافىق  مؽ الزوجات العامالت، (200و)

االد ىىىىاه نحىىىىؾ و  ،س دقىىىىدير الىىىذاتيئاومقىىى (،1998الزواجىىىي إعىىىىداد "دمحم دمحم بئىىىؾمي خمئىىىىن" )

 ،وقىىد اسىىو دمت األسىىالئب اإلحصىىائئة. جوطىىاعي واالقوصىىادياال ى لطسىىوؾ واسىىوطارة ا. الىىزواج

والوحمئن  (،tواخوبار ) ،والوي دوحدد في معامالت االردبا  ودحمئن الوبايؽ األحادي والثظائي

: دبىىئؽ أن الىىدور األساسىىي دئىىةالظوىىائج اآل  ودؾصىىمت الدراسىىة إلىى لطوغئىىرات الدراسىىة، يلعىىامما

لحسي والطعظؾي، وفي قة الزوجئة( يكؾن عم  ال انب العاطفي وافي الوؾافق الزواجي )العال

، كطا أنو ال يؾجد ل انب العقمي في الوؾافق الزواجيسوظئع أن نغئب دور االؾقت نفسو ال ن

 وا ىح إ ىافة إلى  وجىؾد دىأثئر اجىي،عدمىو عمى  الوؾافىق الزو  دأثئر لؾجؾد موغئىر العطىن أو

ىىذا يعظىي كمطىا اردفىع مسىوؾى  لصالح الطوعمطىئؽ، يدعمئؼ الزوج عم  الوؾافق الزواجلطسوؾى 

محىىؾ  لمطسىىوؾى االجوطىىاعي ، وكىىذلػ وجىىؾد دىىأثئر مالزواجىىيع معىىو الوؾافىىق دعمىىئؼ الىىزوج اردفىى

 .(1)أ عاد الوؾافق  عماالقوصادي و 

الندوجضؼ  معؽقنات التؽافنق بنضؼ" 2000دراسة عثسان بؼ صالح بؼ عبجالسحدؼ العامخ,  .3

دحديىد أىىؼ إلى  ىىذه الدراسىة ىىدفت " السعاصنخة لألسنخة السدنمسةفي ظل التحنجيات الثقافضنة 

الوحديات الثقافئة والطقؾمات واألسس اإلسىالمئة الالزمىة لمبظىاء األسىري، والؾقىؾر عمى  أىىؼ 

ي ابئىًا فىي دىؾفئر الوؾافىق فىي مظىاخ إواسىوثطارىا  ،العؾامن الطىؤثرة عمى  الوؾافىق بىئؽ الىزوجئؽ

                                                           

الطىرأة القظرتىة"  ىئة الطردبظىة  ىالوؾافق الزواجىي لىدظفسئة االجوطاعأمئظة إبراىئؼ حسؽ اليئن، "دراسة  عض الطوغئرات ال  (1)
م(، 1996)رسىىىىىىىىىىىىىىىالة ماجسىىىىىىىىىىىىىىىوئر، قسىىىىىىىىىىىىىىىؼ الوربئىىىىىىىىىىىىىىىة والصىىىىىىىىىىىىىىىحة الظفسىىىىىىىىىىىىىىىئة، جامعىىىىىىىىىىىىىىىة عىىىىىىىىىىىىىىىئؽ عىىىىىىىىىىىىىىىطس. مصىىىىىىىىىىىىىىىر، 

http;\\ww.alndom.com\2011   ،29\ 1\ 2013، (pm:9:30). 
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  أىىىؼ معؾقىىات الوؾافىىق بىىئؽ الىىزوجئؽ مىىؽ وجيىىة نغىىر إلىى  الوعىىرر عمىى كطىىا ىىىدفت إسىىالمي.

، (1)الفروق بئؽ األزواج والزوجات في رؤتىويؼ لوحديىد أىىؼ معؾقىات الوؾافىقومعرفة  ،األزواج

وقد اسو دم الباحا الطظيج الؾصفي الوحمئمي في دراسوو، وقد اخوىار الباحىا عئظىة الدراسىة 

ربئىة السىعؾدية، كطىا اسىو دم الباحىا حائىن  الططمرىة العمظظقىة وزوجة مؽ  ( زوج200مؽ )

م األسىىىىالئب ودىىىىؼ اسىىىىو دا، معؾقىىىىات الوؾافىىىىق بىىىىئؽ الىىىىزوجئؽل طىىىىع الطعمؾمىىىىات عىىىىؽ  ةاسىىىىوبان

وحسىاب قئطىة مربىىع  ،وحسىاب الطوؾسىس ،حسىاب الورىرارات والظسىب الطةؾتىىةاإلحصىائئة مثىن 

الثقىىىافي البعىىىد و ، وقىىىد دؾصىىىمت الدراسىىىة إلىىى  نوىىىائج ميطىىىة مظيىىىا: أن البعىىىد األخالقىىىي (2)كىىىاي

الوؾافق بئؽ الزوجئؽ، كطىا أن ىظىاك ان فا ىًا ممحؾعىًا فىي دىأثئر  دأثئرًا ممحؾعًا عم  انيؤثر 

مطىىا يىىدل عمىى  أن األمىىؾر الطالئىىة ال دىىؾثر عمىى   ،البعىىد الطىىادي عمىى  الوؾافىىق بىىئؽ الىىزوجئؽ

 مىىىىىؽ األ عىىىىىاد الظفسىىىىىئة والش صىىىىىئة ني إلىىىىى  أثىىىىىر كىىىىى، ىىىىىىذا  اإل ىىىىىافة الوؾافىىىىىق بىىىىىئؽ الىىىىىزوجئؽ

إلى  عىدم وجىؾد فىروق  إ ىافة، ثارىا عم  مدى الوؾافق بىئؽ الىزوجئؽآعئة الوي ليا واالجوطا

والزوجىىىىات( فىىىىي روتىىىىويؼ نحىىىىؾ دحديىىىىد أىىىىىؼ معؾقىىىىات الوؾافىىىىق بىىىىئؽ  –بىىىىئؽ عئظوىىىىي )األزواج 

 .(3)الزوجئؽ

النجور االقترنادي لخبنة األسنخة العاممنة "  2008 ,يإيشاس بشت أحسج عمى الدنمضسدراسة  .4

الرشىىف عىىؽ العالقىىة بىىئؽ الىىدور   ىىىدفت الدراسىىة إلىى "تؽافق الدواجننيدننعؽدية وعالقتننو بننالال

وذلىىػ مىىؽ خىىالل معرفىىة العالقىىة  ،العاممىىة ودحقئىىق الوؾافىىق الزواجىىي االقوصىىادي لربىىة األسىىرة

وأ عاد الدور االقوصادي لربة األسرة  ،بئؽ موغئرات الطسوؾى االجوطاعي واالقوصادي ل سرة

                                                           

فىي عىن الوحىديات الثقافئىة الطعاصىرة األسىرة عثطان بؽ صالح بؽ عبدالطحسؽ العىامر، "مقؾمىات الوؾافىق بىئؽ الىزوجئؽ   (1)
 .29ص (،م2000، 17سظة ال امسة عشر، العدد، )الم مة الوربئةالطسمطة"، 

 .53ص الطرجع السابق،  (2)
 .68-65صالطرجع السابق،   (3)
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وإي ىىاد العالقىىة بىىئؽ أ عىىاد الىىدور االقوصىىادي لربىىة األسىىرة ، العاممىىة ومحىىاور الوؾافىىق الزواجىىي

وقىىد دىىؼ كطىىا دىىؼ اسىىو دام الطىىظيج الؾصىىفي الوحمئمىىي،  .(1)العاممىىة ومحىىاور الوؾافىىق الزواجىىي

مىؽ ( 400)بمغىت مىؽ ربىات األسىر الطوزوجىات العىامالت السىعؾديات  ةقصىدي ةاخوئار عئظى

ظة مكة الطكرمىة، ودطثمىت أدوات البحىا  طدي مسوؾتات اجوطاعئة واقوصادية وثقافئة م ومفة،

الىىىىدور االقوصىىىىادي لربىىىىة األسىىىىرة العاممىىىىة  ةاناسىىىىوبو فىىىىي اسىىىىوطارة البئانىىىىات العامىىىىة ل سىىىىرة، 

وقىد دىؼ إجىراء . (2)(1989الطعظي، )إعىداد سىؾزان عبىد ومقئىاس الوؾافىق الزواجىي السعؾدية،

عالقىىىة وجىىىؾد  ائج:وكانىىىت أىىىىؼ الظوىىى ،السىىىو الص الظوىىىائج الطظاسىىىبةالوحمىىىئالت اإلحصىىىائئة 

سرة أ عاد الدور االقوصادي لربة األو  ،بئؽ الطوغئرات االجوطاعئة واالقوصادية ل سرةإي ابئة 

بىىىئؽ  عىىىض أ عىىىاد الىىىدور إي ابئىىىة  ةعالقىىىولقىىىد وجىىىدت  .ومحىىىاور الوؾافىىىق الزواجىىىي، العاممىىىة

روق فى ؾدوجىإ ىافة إلى   وبعىض محىاور الوؾافىق الزواجىي. ،لربة األسىرة العاممىةاالقوصادي 

ت االجوطاعئىىىة األسىىىر العىىىامالت وفقىىىا لىىىبعض الطوغئىىىرالربىىىات فىىىي أ عىىىاد الىىىدور االقوصىىىادي 

، وىىىذا يعظىىي وجىىؾد دىىأثئر ليىىذه الطوغئىىرات عمىى  أ عىىاد الىىدور االقوصىىادي واالقوصىىادية ل سىىرة

الوؾافىىىق الزواجىىىي بىىىئؽ  فىىىي محىىىاورفىىىروق عىىىدم وجىىىؾد لربىىىات األسىىىر العىىىامالت. كطىىىا دبىىىئؽ 

 .(3)وغئر الطساىطات في بظؾد االدفاق الط ومفةالعامالت الطساىطات 

الذخرنضة  التؽافق الدواجي وعالقتو ببعا سنسات" 2009دمحم الذيخي,  بؼ دراسة ولضج .5

عىؽ طبئعىة  ىدفت الدراسة إلى  الرشىف "لجى عضشة مؼ السعمسضؼ الستدوجضؼ بسحافعة ججة

لطوىزوجئؽ فىي  ىؾء العالقة بئؽ الوؾافق الزواجي وبعض سطات الش صئة لدى الطوعمطىئؽ ا

                                                           

)رسىالة  لزواجىي""الىدور االقوصىادي لربىة األسىرة العاممىة السىعؾدية وعالقوىو  ىالوؾافق ا إيظاس بظىت أحطىد عمى  السىمئط ،  (1)
 .5-4ص م(،2008 الططمرة العربئة السعؾدية، جامعة أم القرى، في االقوصادي الطظزلي، ماجسوئر،

 .122ص الطرجع السابق،  (2)
 .213-131ص الطرجع السابق،  (3)
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لدى  الزواج(عظد  الطوغئرات )الطؤىن الوعمئطي، عدد األطفال في األسرة، مدة الزواج، العطر

 م الطىىظيج الؾصىىفي االردبىىاط  والطقىىارن،اوقىىد دىىؼ اسىىو د ،(1)مىىؽ معمطىىي محافغىىة جىىدة عئظىىة

 ( معمىىؼ مىىؽ معمطىىي الطرحمىىة الطوؾسىىظة والثانؾتىىة  طحافغىىة400درؾنىت عئظىىة الدراسىىة مىىؽ )و 

، واسو دم الباحا مقئىاس الوؾافىق الزواجىي مىؽ إعىداد ودؼ اخوئارىؼ  الظرتقة العشؾائئة ،جدة

الربىىرى لمش صىىئة مىىؽ  ةمقئىىاس قائطىىة العؾامىىن ال طسىىو (، 1999عبىىدهللا )دمحم فىىرج  عىىؾقي 

لقد  .(2)( ووفقًا لمطوغئرات السا قة1997( ودعرتب األنصاري )1992كؾسوا وماكري )د إعدا

لموحقق الوالئة ( ثؼ اعوطدت عم  األسالئب اإلحصائئة SPSSلظغؼ اإلحصائئة )ؼ اسو دام اد

-t) عامىىىىن اردبىىىىا  بئرسىىىىؾن، ودحمئىىىىن الوبىىىىايؽ األحىىىىادي، واخوبىىىىاراتوىىىىىي  ،مىىىىؽ الفىىىىروض

test)(3). ئة: الوودؾصمت الدراسة إل  نوائج ال 

ئؽ  عىد العصىابئة بىو  (الدرجىة الرمئىة)األ عىاد و بىئؽ الوؾافىق الزواجىي قؾتو وجؾد عالقة سالبة  .أ 

ىىىىذا يعظىىىي أنىىىو كمطىىىا اردفعىىىت درجىىىة الطفحىىىؾص فىىىي الوؾافىىىق الزواجىىىي  ،لىىىدى عئظىىىة البحىىىا

ان فضىىىت درجىىىة العصىىىابئة والعكىىىس صىىىحئح. إ ىىىافة إلىىى  وجىىىؾد عالقىىىة مؾجبىىىة بىىىئؽ أ عىىىاد 

وتقغة الضطئر( وىذا  –الظئبة  –الصفاوة  -الوؾافق الزواجي وبئؽ األ عاد الوالئة )االنبسا 

مطىىا اردفعىت درجىىة الطفحىؾص فىىي الوؾافىق الزواجىي اردفعىىت معىو درجوىىو فىي ىىىذه يعظىي أنىو ك

 األ عاد والعكس صحئح.

عىدد األطفىال  –: الطسىوؾى الوعمئطىي فىي خىوالرلالئ ىة ؾد فروق في الوؾافىق الزواجىي نووج .ب 

لىىدى  خىىوالر الوؾافىىق الزواجىىي، وىىىذا يعظىىي االعطىىر عظىىد الىزواج –مىىدة الىىزواج  –فىي األسىىرة 

                                                           

ؽ  طحافغىة "الوؾافق الزواجي وعالقوو ببعض سطات الش صئة لدى عئظة مؽ الطعمطىئؽ الطوىزوجئ ولئد بؽ دمحم الشيري،  (1)
  طكىىىة الطكرمىىىة، جامعىىىة أم القىىىرى،  كمئىىىة الوربئىىىة، قسىىىؼ عمىىىؼ الىىىظفس د صىىىص اإلرعىىىاد الظفسىىىي، )رسىىىالة ماجسىىىوئر، جىىىدة "
 .20ص م(، 2009

 .93-89 ص الطرجع السابق،  (2)
 .106 ص الطرجع السابق،  (3)
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كمطىىا اردفىىع الطسىىوؾي الوعمئطىىي لىىدى  طىىثالً ف، ئظىىةن نوئ ىىة الخىىوالر الطوغئىىرات السىىا قةأفىىراد الع

  عئظة البحا اردفع الوؾافق الزواجي.

وجؾد فروق بئؽ مردفعي ومظ فضي الوؾافق الزواجي وبعض السطات الش صئة )العصابئة  .ج 

عىىىىد مىىىىع  ال دؾجىىىىد فىىىىروق ، و يقغىىىىة الضىىىىطئر(، لىىىىدى عئظىىىىة البحىىىىا –الظئبىىىىة  –الصىىىىفاوة  –

بىىىىئؽ مردفعىىىىي ومظ فضىىىىي الوؾافىىىىق  ، ىىىىىذا يعظىىىىي وجىىىىؾد فىىىىروق االنبسىىىىا  لىىىىدى عئظىىىىة البحىىىىا

 .(1)الزواجي، وال يؾجد مع االنبسا 

التساسغ األسخي وعالقتو ببعا الستغضنخات "  2010 ,دراسة بدسة صالح سعضج الذضخي .6

ممضؼ دراسنة مضجانضنة عمنى عضشنة منؼ األزواج المضبضنضؼ العنا ,االجتساعضة في مجتسع متغضنخ

الوعىىرر عمىى  العالقىىة الوىىي  ىىىدر الدراسىىةو  " جننجابضاإفنني قطنناعي التعمننضػ والرننحة بسجيشننة 

نىؾع العالقىة بىئؽ  -األسري بىبعض الطوغئىرات االجوطاعئىة وىىي )قىؾة الوطاسىػ الوطاسػ دربس

نىؾع العالقىة بىئؽ األبظىاء وعالقىة اآل ىاء  األبظىاء، كئفئىة اد ىاذ القىرارات فىي  -الزوج والزوجة 

واسىىو دمت الباحثىىة العئظىىة الظبقئىىة  .(2)(نىىؾع الطشىىكالت الوىىي يوعىىرض ليىىا األبظىىاء - ةاألسىىر 

ودىىىىؼ جطىىىىع البئانىىىىات فىىىىي ىىىىىذه الدراسىىىىة ( مبحؾثىىىىًا، 321الظسىىىىبئة، وبمىىىىغ ح ىىىىؼ ىىىىىذه العئظىىىىة )

 :والئةؾصمت الدراسة إل  الظوائج الوقد د .(3) اسو دام اسوطارة الطقابمة

وتو سىد  ،وتيىوؼ اآل ىاء  ىأن درىؾن أسىرىؼ كىذلػ ،طاسىكةجدابئا قؾتة وموإدبئؽ أن أسر مديظة 

ىوطامىاديؼ  كىن أمىؾرىؼ، كطىا ىذا االىوطام في قؾة عالقىة األزواج مىع  عضىيؼ وعالقىويؼ  أبظىائيؼ وا 

يؼ األسىىرتة فيطىا صىحئحًا، أمىىا دكالوفيىؼ مشى ،ن لىدييؼ القىدرة عمىى  دحطىن مسىؤولئات الىىزواجأدبىئؽ 

                                                           

 .128-126ص، الطرجع السابق  (1)
وعالقوىىىو بىىىبعض الطوغئىىىرات االجوطاعئىىىة فىىىي م وطىىىع موغئر")رسىىىالة  سىىىطة صىىىالح سىىىعئد الشىىىئ ي، "الوطاسىىىػ األسىىىرى   (2)

 .6- 4، ص(2010داب، جامعة بظغازي، لئبئا، ماجسوئر، غئر مظشؾرة، قسؼ عمؼ االجوطاع، كمئة اآل
 .78ص الطرجع السابق،  (3)
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مىىىؽ حئىىىا عىىىدم  نبىىىئؽ الىىىزوجئؽ حىىىؾل دربئىىىة األبظىىىاءأدفىىىاق ؽ فقىىىد دبىىىئ ، األبظىىىاءء عىىىؽ عالقىىىة اآل ىىىا

أنيىؼ ال يحبىؾن و يؼ، دكالوإعىراك األبظىاء فىي حىن مشىلبعض األبظاء عم  البعض اآلخر،  دفضئميؼ

أن أفراد العئظة يحبؾن قضاء و اسو دام أسمؾب دذكئر األبظاء  طا يفعمو اآل اء ليؼ كؾسئمة لوربئويؼ، 

دبىئؽ مىؽ الدراسىة أن أغمىب الطبحىؾثئؽ ييوطىؾن  ىأن درىؾن ألبظىائيؼ و أوقات مرحة مع أفراد األسرة، 

كطىا  ،أسىرة أىىن الىزوجو  أي أسىرة أىىن الزوجىة، أسىرة األم،جذورىؼ العائمئة كعالقويؼ مىع  عالقة مع

فىىىي دوطثىىىن والوىىىي أن العىىىادات األسىىىرتة أعيىىىرت الظوىىىائج و  يفضىىىمؾن معاممىىىة أسىىىرىؼ معاممىىىة حسىىىظة.

مازالىىت  ، وعىىادات الطمىىبس والطأكىىن وغئرىىىاخاصىىة  الطظاسىىبات رى وأخىىعىىادات خاصىىة  الزتىىارات، 

أىطيىىىا طاسىىػ األسىىىري يوىىأثر  عىىدة عؾامىىن الو عمطىىًا أن .مؾجىىؾد رغىىؼ الوغئىىر الىىذي يشىىىيده الط وطىىع

والطقصىؾد  ،الطسوؾى الوعمئطي لرب األسرة )الزوج والزوجة(. ولمطيظة دور كبئر فىي دطاسىػ األسىرة

وتؤثر طؾل فورة الزواج في دطاسػ األسرة، فرمطا كانت الطدة أطىؾل  ، الطيظة ىظا ميظة رب األسرة

قىىن الوطاسىىػ األسىىري، كطىىا يوىىأثر الوطاسىىػ األسىىري  ىىالعطر عظىىد الىىزواج، أي عطىىر الىىزوج والزوجىىة 

ىصىمت إلئيىا الدراسىة كىأىؼ عؾامىن م  الزواج، كن ىذه العؾامىن و عظد بداية  ة فىي  ىعف أو قىؾة يط  س 

لذا أخىذ  ،ودأثئر سمبي مؽ جية أخرى  ،ي ابي مؽ جيةإامن ليا دأثئر وىذه العؾ  ،الوطاسػ األسري 

الطسىىوؾى الوعمئطىىي لمىىزوج أو الزوجىىة كطثىىال يكىىؾن لىىو دىىأثئر إي ىىابي عظىىدما يكىىؾن دعمىىئؼ الىىزوج أو 

 .(1)وىكذا اً ج أو الزوجة مظ فضره سمبئًا عظدما يكؾن دعمئؼ الزو وتكؾن دأثئ ،الزوجة مردفعاً 

دراسنة ؛ األسخة العاممة والعالقنات االجتساعضنة" 2010 الفدي, دراسة مبخوكة إدريذ دمحم .7

  "مضجانضة عمى عضشة مؼ الستدوجضؼ العاممضؼ في بعا القطاعات العامة في مجيشة بشغازي 

وىىىىدفت الدراسىىىة إلىىى  معرفىىىة العالقىىىة بىىىئؽ األسىىىرة العاممىىىة والعالقىىىات االجوطاعئىىىة الداخمئىىىة 

وىطىىا  ،وطاميىىا   ىىانبئؽ ميطىىئؽ مىىؽ جؾانىىب األسىىرةل سىىرة، ودرطىىؽ أىطئىىة ىىىذه الدراسىىة فىىي اى
                                                           

 .166ص ،الطرجع السابق  (1)
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    جانب العطن وجانب العالقات االجوطاعئة، وقد اعوطدت ىذه الدراسة عمى  الطىظيج الؾصىفي

ة الظسبئة الظبقئة ىي  أسمؾب الطسح االجوطاعي عؽ طرتق العئظة، واعوبرت العئظة العشؾائئ

)الوعمىىىىىئؼ والصىىىىىحة ىىىىىىي  ئارىىىىىىامىىىىىة عمىىىىى  اعوبىىىىىار أن القظاعىىىىىات الوىىىىىي دىىىىىؼ اخوءاألكثىىىىىر مال

( مفىىردة حسىىب 260( ودىىؼ دحديىىد ح ىىؼ العئظىىة بىىى )725وبمىىغ م وطىىع الدراسىىة ) والضىىطان(،

ي جطىىىع البئانىىىات عمىىى  اسىىىوطارة (، وقىىىد اعوطىىىدت الدراسىىىة فىىىMorgan & Krejci) جىىىدول 

 :والثىىاني ،بئانىىات أولئىىة عىىؽ الطبحىىؾث :وقىىد دضىىطظت ثالثىىة محىىاور: الطحىؾر األول .ةاناسىوب

فئوطثىىن فىىي مقئىىاس العالقىىات األسىىرتة.  :أمىىا الثالىىا ،ات عىىؽ عطىىن الطبحىىؾث وعىىرتكووبئانىى

 ودؾصمت الدراسة إل  الظوائج اآلدئة: 

عمى   ت االجوطاعئىة الداخمئىة ل سىرةالقىالعوا مطبحىؾثل العمطىي و صىصال بىئؽ عالقة ؾدوج

(. بئظطىا دبىئؽ عىدم  عىد عالقىة الىزوجئؽ مىع األبظىاء – عد العالقة بئؽ الىزوجئؽ  -)الطقئاس ككن 

بئؽ جية عطن الطبحؾث وبئؽ العالقات االجوطاعئة الداخمئة ل سىرة عمى  )الطقئىاس  وجؾد عالقة

وبعد عالقة الزوجئؽ مع األبظاء(. إ افة إلى  وجىؾد عالقىة  –وبعد العالقة بئؽ الزوجئؽ  –ككن 

اس ككىىن( وال دؾجىىد بىىئؽ نىىؾع عطىىن الطبحىىؾث والعالقىىات االجوطاعئىىة الداخمئىىة ل سىىرة عمىى  )الطقئىى

 عىد عالقىة الىزوجئؽ مىع األبظىاء(. وكىذلػ عىدم وجىؾد  –عالقىة عمى   ) عىد العالقىة بىئؽ الىزوجئؽ 

ساعات العطن الئؾمي األساسئة( لمطبحؾث وبئؽ العالقات الداخمئة  –عالقة بئؽ )الدخن الشيري 

 .(1)مع األبظاء( عد عالقة الزوجئؽ  - عد العالقة بئؽ الزوجئؽ –ل سرة عم  )الطقئاس ككن 

                                                           

دراسىة مئدانئىة عمى  عئظىة مىؽ الطوىزوجئؽ العىاممئؽ  اعئىة:"األسىرة العاممىة والعالقىات االجوط مبروكة إدرتس دمحم الفسىي،  (1)
أكاديطئىة الدراسىات العمئىا  غئر مظشؾرة، قسؼ عمؼ االجوطاع، في  عض القظاعات العامة في مديظة بظغازي ")رسالة ماجسوئر،

 .9ص م(،2010 فرع بظغازي،
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التؽافق الدواجي وعالقتنو بزنغؽا العسنل لنجى " 2012 دراسة نجسة لألكي بخكة التباوي, .8

ىىىىدفت الدراسىىىة إلىىى  الوعىىىرر عمىىى  مسىىىوؾى الوؾافىىىق و " منننؽظفي ومؽظفنننات جامعنننة بشغنننازي 

ه )عىىبء الزواجىىي وأ عىىاده لىىدى عئظىىة الدراسىىة،  اإل ىىافة إلىى  مسىىوؾى  ىىغؾ  العطىىن وأ عىىاد

الطسىىىؤولئة د ىىىاه  -صىىىراع الىىىدور –غطىىىؾض الىىىدور  –ء العطىىىن الرئفىىىي عىىىب -العطىىىن الرطىىىي

ئعىة العالقىة بىئؽ لدى عئظىة الدراسىة وكىذلػ إلى  طب الطشاركة في اد اذ القرارات( -اآلخرتؽ 

والفىروق بىئؽ موؾسىظات الدرجىة الرمئىة  ،و غؾ  العطن لىدى عئظىة الدراسىةجي الوؾافق الزوا

، مىدة الىزواج،  طوغئرات اآلدئىة )الطسىوؾى الوعمئطىقًا لموف ،لموؾافق الزواجي لدى عئظة الدراسة

، وقىىىد اعوطىىىدت الباحثىىىة عمىىى  الطىىىظيج الؾصىىىفي فىىىي ىىىىذه الدراسىىىة، (1)عىىىدد األطفىىىال، الظىىىؾع(و 

مؾعفىات جامعىة ( مىؽ مىؾعفي و 245) واسو دمت العئظىة الطقصىؾدة حئىا بمىغ ح ىؼ العئظىة

فرىىىىا فىىىي عئظىىىة و  الطظمىىىؾب دؾ قابمىىىة لموحقىىىق مىىىؽ الشىىىر اسىىىوطارة الطاسىىىو دام دىىىؼ  ،(2)بظغىىىازي 

دم ت  أدادىان ىطىا مقئىاس الوؾافىق الزواجىي إعىداد أسىامة حسىؽ جىابر عبىد الدراسة ىو  م ، كطىا اس 

(، 2004( ومقئىاس  ىغؾ  العطىن إعىداد بىؾ صىالح عبىدالقادر دمحم جبرتىن )2003الرازق )

وبىار "ت" واسىو دم اخ (SPSS) اإلحصىائئة لمعمىؾم االجوطاعئىة ودىؼ اسىو دام برنىامج الحزمىة

ة ودؾصىمت الدراسى ،(3)ودحمئن الوبايؽ األحادي ن لعئظة واحدة ولعئظوئؽ ومعامن اردبا  بئرسؾ 

 ىغؾ  العطىن يرافقىو اردفىاع فىي عىدم الوؾافىق الزواجىي، اردفىاع إل  الظوائج اآلدئىة مظيىا: أن 

 ، غؾ  العطىن مظ فضىة حئؽ درؾن  ،يالحظ اردفاع نسبة الوؾافق الزواجي لدى أفراد العئظة

الطسىوؾى الوعمئطىي (موغئىرات ن وأوىذا يدل عم  دأثئر  غس العطن عم  الوؾافىق الزواجىي. 

                                                           

ازي" )رسىالة مؾعفىات جامعىة بظغىمىؾعفي و  عالقوىو  ضىغؾ  العطىن لىدىن طة ل كي بركة الوبىاوي، "الوؾافىق الزواجىي و   (1)
 .8ص (،2012قسؼ عمؼ الظفس، جامعة بظغازي، لئبئا،  ،ماجسوئر، غئر مظشؾرة

 .72-71ص الطرجع السابق،  (2)
 .86ص الطرجع السابق،  (3)
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لئس ليا أي إسيام فىي عالقىة الوؾافىق الزواجىي  ضىغؾ   )مدة الزواج وعدد األطفال والظؾعو 

 .(1)العطن

التؽافننق الدواجننني لننجى الستدوجننات العنننامالت " 2012دراسننة وفنناء عثسنننان عبننجالخحضػ,  .9

الوؾافىق وىىدفت ىىذه الدراسىة إلى  الوعىرر عمى  مىدى " دان لمعمؽم والتكشؽلؽجضنابجامعة الدؽ 

وبئىىان  ،السىىؾدان لمعمىىؾم والورظؾلؾجئىىا القسىىؼ الغربىىيمعىىة واجىىي لمطوزوجىىات العىىامالت   االز 

مىىىدة سىىىظؾات  -العطىىىن  -ظىىىاء عىىىدد األب –الحالىىىة االجوطاعئىىىة  -الطوغئىىرات الدراسىىىئة )العطىىىر 

عة السؾدان لمعمؾم ا مؽ الطؾعفات عضؾات ىئةة الودرتس   امدرؾنت عئظة البح .الزواج(

( مىىىؽ أعضىىىىاء ىئةىىىة الوىىىىدرتس 72) (،219القسىىىؼ الغربىىىىي( والبىىىالغ عىىىىددىؽ )) والورظؾلؾجئىىىا

واسىىىىو دمت الباحثىىىىة  .ظرتقىىىىة العشىىىىؾائئة البسىىىىئظة( مؾعفىىىىة، حئىىىىا دىىىىؼ اخوئىىىىارىؽ  ال147و)

طبقوىو عمى  البئةىة السىؾدانئة، ( و مسىمئطان عمىي أحطىد آد) مؽ إعىدادمقئاس الوؾافق الزواجي 

وبعىىد جطىىع الطعمؾمىىات قامىىت الباحثىىة بوحمئميىىا مسىىو دمة برنىىامج الحزمىىة اإلحصىىائئة لمعمىىؾم 

: السىىىىىىطة العامىىىىىىة لموؾافىىىىىىق الزواجىىىىىىي والئىىىىىىة( ودؾصىىىىىىمت إلىىىىىى  الظوىىىىىىائج الSPSSاالجوطاعئىىىىىىة )

وجىىىىىات وال دؾجىىىىىد فىىىىىروق فىىىىي الوؾافىىىىىق الزواجىىىىي لىىىىىدى الطوز  ة،لمطوزوجىىىىات العىىىىىامالت مردفعىىىى

العىىامالت   امعىىة السىىؾدان دبعىىا لمحالىىة اإلن ابئىىة، ودؾجىىد فىىروق فىىي الوؾافىىق الزواجىىي لىىدى 

وال  ،دبعىىا لطوغئىىر عىىدد األبظىىاءو الطوزوجىىات العىىامالت   امعىىة السىىؾدان دبعىىا لطوغئىىر العطىىر، 

دؾجىىد فىىروق فىىي الوؾافىىق الزواجىىي لىىدى الطوزوجىىات العىىامالت   امعىىة السىىؾدان دبعىىا لطوغئىىر 

                                                           

 .103ص الطرجع السابق،  (1)
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مىؽ الوؾصىئات مىؽ  وأخئىرا دىؼ و ىع عىدد ،ظؾات الىزواجدبعا لطوغئىر عىدد سىو  ،عطنطبئعة ال

 .(1)إنشاء مراكز ل دمات الوؾجئو واإلرعاد الزواجي واألسري أىطيا: 

االخنننتالف فننني السدنننتؽى التعمضسننني والثقنننافي واالقترنننادي " 2013 ,ة حامنننلفخيننند دراسنننة  .11

خ حنناالت بؽاليننة تضنندي وزو". ؼ دراسننة لعذننالتؽافق الدواجنني لمنندوجضؼ العنناممضوعالقتننو بنن

ىىىذه الدراسىة إلىى  الوعىرر عمىى  طبئعىة الحئىىاة الزوجئىة لىى زواج العىاممئؽ الىىذيؽ لىىدييؼ ىىدفت 

عمىى  نىىؾع العالقىىة الوىىي  وأثىىر ذلىىػ ،اخوالفىىات فىىي الطسىىوؾى الوعمئطىىي والثقىىافي واالقوصىىادي

ر فىىي الطسىىوؾى كىىان األزواج الىىذيؽ لىىدييؼ اخىىوال إذا طىىام والوحقىىقىىىؤالء األزواج، دىربس بىىئؽ 

اسىو دمت  وقىد .(2)الوعمئطي والثقافي واالقوصادي يعانؾن مؽ ان فاض فىي الوؾافىق الزواجىي

( 10ؼ اخوئىىار) حئىىا ثىى ،الطىىظيج الؾصىىفي، ومىىؽ ثىىؼ اخوىىارت عئظىىة البحىىا  ظرتقىىة مقصىىؾدة

أمىا األدوات الوىي  .(3))زوج وزوجة( الوي دوىؾفر فئيىا الشىرو  الطىذكؾرةحاالت مؽ العائالت 

الطسىىىىىوؾى الوعمئطىىىىىي  ةاندظبئىىىىىق اسىىىىىوب إلىىىىى  فىىىىىي الدراسىىىىىة فيىىىىىي الطقابمىىىىىة إ ىىىىىافةدمت اسىىىىىو 

أمىا  Graham  Spanier(غراىىام سىبانئئو)واالقوصىادي، ومقئىاس الوؾافىق الزواجىي إعىداد 

اسىىىىىو دام برنىىىىىامج الحزمىىىىىة اإلحصىىىىىائئة لمعمىىىىىؾم دىىىىىؼ األسىىىىىالئب اإلحصىىىىىائئة فقىىىىىد  مىىىىىؽ حئىىىىىا

ؾصىىىمت وقىىىد د ،(4)ا  ومعامىىىن "الفىىىا كرونبىىىاخ"واسىىىو دام معامىىىن االردبىىى (SPSSاإلحصىىىائئة )

: والوىي أكىدت عمى  أن االخىوالر فىي الطسىوؾى الوعمئطىي والثقىافي الدراسة إل  الظوائج اآلدئىة

                                                           

         الورظؾلؾجئىىىىا"و  امعىىىىة السىىىىؾدان لمعمىىىىؾم "الوؾافىىىىق الزواجىىىىي لىىىىدى الطوزوجىىىىات العىىىىامالت   الرحئؼ دمحم،وفىىىىاء عثطىىىىان عبىىىىد  (1)
،  93http://hdl.hande.net م(،2012ال رطىىؾم . الورظؾلؾجئىىا.و جامعىىة السىىؾدان لمعمىىؾم  ،كمئىىة الوربئىىة )رسىالة ماجسىىوئر،

2\2\2013، (pm:6:00 ).   
دراسة  ي والثقافي واالقوصادي وعالقوو  الوؾافق الزواجي لمزوجئؽ العاممئؽ، "االخوالر في الطسوؾي الوعمئطحامن فرتزة  (2)

، جامعىة مؾلىؾد " )رسالة ماجسوئر، قسىؼ عمىؼ الىظفس االجوطىاعي، كمئىة العمىؾم اإلنسىانئة واالجوطاعئىةلعشر حاالت بؾالية وزو
 .10 ص (،2013ال زائر.  معطري "دئزي وزو"،

 .100-97صالطرجع السابق،   (3)
 .109 ص لطرجع السابق،ا  (4)

http://hdl.hande.net/
http://hdl.hande.net/
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واالقوصادي يؤدي إل  ان فاض الوؾافق الزواجي لمزوجئؽ العاممئؽ. فمقد دحققت الفر ئات 

وعمئطىي والثقىافي واالقوصىادي فىي الطسىوؾى ال خىوالر  ىظىاك ا الوىي دىظص عمى  أنىو كمطىا كىان

. وىىىىذا يىىىدل عمىىى  دىىىأثئر الطسىىىوؾى الوعمئطىىىي جئؽ كىىىان دؾافقيطىىىا الزواجىىىي مظ فضىىىابىىىئؽ الىىىزو 

 .(1)والثقافي واالقوصادي عم  الوؾافق الزواجي

 التعقضب عمى الجراسات الدابقة: : سابعاً 

ال أنيىىا إ ،الدراسىىاتىىىذه دبىىايؽ  أنىىو رغىىؼ  طىىالع عمىى  الدراسىىات السىىا قة دبىىئؽمىىؽ خىىالل اال

       وخاصة الوؾافق الزواجي في األسرة. ،دبحا في الط ال األسرى  ايجطئع

  دراسة ن طة ل كي بركة الوباوي ودراسة وفاء عثطان عبدالرحئؼ، :مؼ حضث أىجاف الجراسة

أمىىا  .لزواجىىي لىىدى العىىاممئؽ أو الطىىؾعفئؽا سىىة الحالئىىة فىىي اىوطاميىىا  ىىالوؾافقحئىىا ادفقىىت مىىع الدرا

، ودراسىىة فرتىىزة سىىري  لجىىالإودراسىىة  ن،ئىىأمئظىىو إبىىراىئؼ الي ودراسىىة، دمحم الشىىيري  بىىؽ ولئىىد ودراسىىة

ن بىىىؽ صىىىالح بىىىؽ عثطىىىادراسىىىة  أمىىىا ق الزواجىىىي وأىطئوىىىو فىىىي األسىىىرة،الوؾافىىى  فقىىىد ركىىىزت عمىىىحامىىىن 

 سىىطة صىىالح  دفقىىت دراسىىةاو فقىىد ركىىزت عمىى  معؾقىىات الوؾافىىق بىىئؽ الىىزوجئؽ،  عبدالطحسىىؽ عىىامر

مىؽ حئىت  ،ودراسىة إيظىاس بظىت أحطىد السىمئطي، مبروكة إدرتس دمحم الفسىي اسةودر ، الشئ يسعئد 

  .االىوطام  األسرة العاممة

وذلىػ حسىب  فىي اخوئىار ح ىؼ العئظىة مىؽ دراسىة ألخىرى، ا ىد دفاودًىفظ :العضشنة ثأما مؼ حض

ة كىن مىؽ كطىا اسىو دمت دراسى (،400 -30ح ح ىؼ العئظىات مىابئؽ )و احئىت دىر  ،دراسىة ىدر كىن

، أمىىا الطقصىىؾدة العئظىىة، ودراسىىة فرتىىزة حامىىن ي بركىىة الوبىىاوي ن طىىة لالكىىو  ،ظىىت أحطىىد عمىى أيظىىاس ب

ؼ فقىىىد الرحئوفىىىاء عثطىىىان عبىىىد، و مبروكىىىة إدرتىىىس دمحم الفسىىىيولئىىىد بىىىؽ دمحم الشىىىيري، ودراسىىىة دراسىىىة 

                                                           

 .202صالطرجع السابق،   (1)
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، أما دراسة  سطة صالح سعئد الشئ ي فقىد اسىو دمت العئظىة العشىؾائئة اسو دمت العئظة العشؾائئة

 ة الظبقئة.الظسبئ

الىىىذي اسىىىو دموو الدراسىىىات السىىىا قة فقىىىد ادفقىىىت  عىىىض الدراسىىىات فىىىي   :السنننشيج ثومنننؼ حضننن

 فرتىزةو  ،ومبروكىة إدرتىس دمحم الفسىي ،مثن "ن طة لالكي بركة الوبىاوي  ،اسو داميا الطظيج الؾصفي

الطىظيج  ، وإيظىاس بظىت أحطىد عمى  السىمئط عثطان بؽ عامر صالح العامرحامن واسو دم كن مؽ 

 أما ولئد بؽ دمحم الشيري فقد اسو دم الطظيج الؾصفي واالردباطي والطقارن.  ،ؾصفي الوحمئميال

سىىا قة مقئىىاس الوؾافىىق الزواجىىي فقىىد اسىىو دمت  عىىض الدراسىىات ال :أمننا أداة جسننع البضانننات

الوىي اسىو دمت مقئىاس الوؾافىق الزواجىي ومقئىاس  نئىلي إبىراىئؼمئظىة أمثىن دراسىة ى، خىر أس يئاومق

مقئىىاس الوؾافىىق الزواجىىي ومقئىىاس قائطىىة العؾامىىن  فقىىد اسىىو دم دمحم الشىىيري بىىؽ ولئىىد لىىذات، و دقىىدير ا

، اسىىىىو دمت مقئىىىىاس الوؾافىىىىق الزواجىىىىي ن طىىىىة لالكىىىىي بركىىىىة الوبىىىىاوي و  ال طىىىىس الربىىىىرى لمش صىىىىئة،

حامىىن فقىىد اسىىو دمؽ مقئىىاس الوؾافىىق  فرتىىزةو ومقئىىاس  ىىغؾ  العطىىن. أمىىا وفىىاء عثطىىان عبىىدالرحئؼ 

 مثىن دراسىة عثطىان صىالح عبىد ،عمؾمىاتل طىع الط ةدراسات الوي اسو دمت اسىوبانما الأ ،الزواجي

 سطة صىالح  ةأما دراس، ومبروكة إدرتس دمحم الفسي، حطد السمئطيأيظاس بظت إو ، الطحسؽ العامر

  .ارة الطقابمةاسوط  فقد اعوطدت عم سعئد الشئ ي

ومؽ ىذه  ،ة أسالئب إحصائئةاسات السا قة عدفقد اسو دمت الدر  :اإلحرائضة أما األسالضب

 ياألحىىادودحمئىىن الوبىىايؽ  ،معىىامالت االردبىىا ال ىىداول الطوقاطعىىة، واخوبىىارات الداللىىة، و  األسىىالئب

الحزمىىة اسىىوعانت ىىىذه الدراسىىات  كطىىا  والوحمئىىن العىىاممي، (tواخوبىىار) ،واردبىىا  بئرسىىؾن  ،يئوالثظىىا

 (.SPSS)لمعمؾم االجوطاعئة اإلحصائئة 
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أن أغمبيىىا كؽ مالحغىىة فىىئط :الجراسننات الدننابقة اج التنني تؽصننمت إلضيننأمننا مننؼ حضننت الشتننائ

 في األسرة، الوؾافق الزواجيالعالقات األسرتة، وعم    امن الطؤثرة عمالعؾ   اسويدفت الوعرر عم

 لئو ىذه الدراسات في اآلدي:إمت تطكؽ دؾ ئح أىؼ ما دؾصو 

ب ميظىىة ر إلىى  أن  يسىىعئد الشىىئ  صىىالح  سىىطة د دؾصىىمت دراسىىةفقىى :مننؼ حضننت نننؽع العسننل -

  فقد دؾصىمت إلى لفسياا دراسة مبروكة إدرتس دمحم أم ،دطاسػ األسرة  دأثئر عمليا األسرة 

اخومفت دراسة و  بئؽ نؾع عطن الطبحؾث والعالقات االجوطاعئة الداخمئة ل سرة،د عالقة ؾ وج

 أنىىىىو ال دؾجىىىىد فىىىىروق فىىىىي الوؾافىىىىق الزواجىىىىي لىىىىدى  إلىىىىبوؾصىىىىميا وفىىىىاء عثطىىىىان عبىىىىد الىىىىرحئؼ 

 ظبئعة العطن.لالطوزوجات العامالت   امعة السؾدان دبعا 

ال دؾجىد  وأنى  لفسىي إلىافقىد دؾصىمت دراسىة مبروكىة إدرتىس دمحم  :منؼ حضنت سناعات العسنل -

لمطبحىىىىؾث والعالقىىىىات  ةعالقىىىىة ذات داللىىىىة إحصىىىىائئة بىىىىئؽ سىىىىاعات العطىىىىن الئىىىىؾمي األساسىىىىئ

 . سرةلخمئة االجوطاعئة الدا

ودراسىة وفىاء  ،دمحم الشىيري بىؽ فقد دؾصمت دراسة كن مىؽ ولئىد أما مؼ حضت عجد األطفال:  -

 الوؾافىىق الزواجىىي دبعىىا لطوغئىىر عىىدد األطفىىال، فىىيدؾجىىد فىىروق  وأنىى  إلىى عثطىىان عبىىدالرحئؼ 

 تدؾصىىمالوىي  دراسىة ن طىو لالكىي بركىة الوبىاوي نوىائج  نوىائج ىىادئؽ الدراسىوئؽ عىؽ واخومفىت

 ؾافق الزواجي.الوو عدد األطفال عالقة بئؽ ال دؾجد  وأن  إل

مىىؽ أن  و دراسىىة إجىىالل سىىري ئىىلإفقىىد دبىىئؽ مىىؽ خىىالل مىىا دؾصىىمت أمننا السدننتؽى التعمضسنني:  -

 جيؽ أحسىؽ دؾافقىا ميظئىا وزوجئىا مىؽ األخرتىات،امؽ أزو  أعضاء ىئةة الودرتس األقن مؤىالً 

وجىؾد فىروق ذات داللىة إحصىائئة فىي الوؾافىق   لىإ دمحم الشىيري بىؽ كطا دؾصمت دراسة ولئد 

أن   إلىحامىن  فرتىزة  كطىا دؾصىمت دراسىة الوعمئطىي، ى  ة االخوالر فىي الطسىوؾ نوئ الزواجي

أمىا دراسىة ن طىة لالكىي  ،انخفاض التوافق  الزوايقً ىإل ىدؤٌالوعمئطي  ى ؾ وان فاض الطس
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الوؾافىىىق   الوعمئطىىىي ال دىىىؤثر عمىىى ى فىىىروق فىىىي الطسىىىوؾ الأن   لىىىإبركىىىة الوبىىىاوي فقىىىد دؾصىىىمت 

 الزواجي.

وجىؾد فىروق ذات داللىة  دمحم الشىيري  بىؽ دبىئؽ مىؽ دراسىة ولئىدفقىد  :أما عجد سشؽات الندواج -

صىىالح كطىىا أن دراسىىة  سىىطة  الخىىوالر مىىدة الىىزواج،صىىائئة فىىي الوؾافىىق الزواجىىي نوئ ىىة إح

ة، كطىىا ادفقىىىت دطاسىىػ األسىىر   أن طىىؾل فوىىرة الىىزواج دىىؾثر عمىى  دؾصىىمت إلىىالشىىئ ي سىىعئد 

 ؾجىد دىأثئريال إلى  أنىو ن عبىد الىرحئؼ وفىاء عثطىاو لالكىي بركىة الوبىاوي  ةدراسة كىن مىؽ ن طى

 .الوؾافق الزواجي  طدة الزواج عمل

 أنالطحسؽ العىامر دراسة عثطان بؽ صالح بؽ عبدبئظت فقد  :أما مؼ حضت الجخل الذيخي  -

واخومفىىىت  ،الوؾافىىىق بىىىئؽ الىىىزواجئؽفىىىي محىىىؾ  ان فىىىاض م  ان فىىاض البعىىىد الطىىىادي يىىىؾدي إلىىى

ال دؾجد عالقة بئؽ الدخن الشيري  وأن  ؾصمت إلحئت دن لفسيامبروكة إدرتس دمحم  دراسة

 الداخمئة ل سرة. االجوطاعئةلمطبحؾث والعالقات 

عىىدم وجىؾد دىىأثئر قىىؾي وفعىىال لطوغئىىر  إلىى ؾصىىمت ن دئىىحسىؽ لي إبىىراىئؼدراسىىة أمئظىىة كطىا أن 

عرفوىىىو مىىىؽ خىىىالل وىىىىذا مىىىا دحىىىاول الدراسىىىة الحالئىىىة م ،الوؾافىىىق الزواجىىىي  عدمىىىو عمىىى أو  العطىىىن 

 ىذه الدراسة. ادظرحي الويالفروض  م طؾعة

مؽ الدراسات السا قة في درؾتؽ خمفئة نغرتىة ميطىة لمدراسىة الحالئىة، مىا سىاعد دؼ االسوفادة 

عمىى  دحديىىد موغئىىرات الدراسىىة الحالئىىة، وبالوىىالي عمىى  اعىىوقاق الفىىروض الوىىي دظرحيىىا، كطىىا أمكىىؽ 

 اصة مقئاس الوؾافق الزواجي. االسوفادة مؽ االسوطارات الوي اسو دمت في جطع البئانات وخ

 : متغضخات الجراسة:ثامشاً 

 الستغضخات السدتقمة:  .1

 يوحدد الطوغئر الطسوقن في )األسرة العاممة( وتطكؽ دحديده مؽ خالل الطؤعرات اآلدئة: 
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 : يقصد  و عطن الطبحؾث )الزوج / الزوجة( أثظاء جطع البئانات.نؽع العسل -

 يقضئيا الطبحؾث في العطن يؾمئًا. : يقصد  و الساعات الويالعسل ساعات -

 يقصد  و دراكؼ سظؾات العطن في م ال معئؽ.سشؽات الخبخة في العسل:  -

 الطبحؾث الذكؾر واإلناث. أبظاء: يقصد  و عدد بشاء عجد األ -

: يقصد  و الطسوؾى الوعمئطي الذي وصن إلئو الطبحؾث مؽ خالل السدتؽى التعمضسي -

 أعم  عيادة دحصن عمئيا.

 : يقصد  و طؾل فورة الزواج. ت الدواجعجد سشؽا -

: يقصد  و إجطالي الطبالغ الوي يوحصىن عمئىو الطبحىؾث عىيرتًا مقابىن الجخل الذيخي  -

 عطمو. 

 الستغضخات التابعة:  .2

وتطكؽ قئاسو مؽ خىالل مقئىاس الوؾافىق الزواجىي  ،يوحدد الطوغئر الوا ع في الوؾافق الزواجي

 الطسو دم في الدراسة.

   جراسة: فخوض التاسعًا: 

دىىىؼ   ودحديىىىد أىىىىؼ موغئىىىرات الدراسىىىة الطسىىىوقمة والوا عىىىة السىىىا قة عىىىد االطىىىالع عمىىى  الدراسىىىات 

    : والئةصئاغة الفروض ال

 والوؾافق الزواجي.  الطبحؾث عطنقة ذات داللة إحصائئة بئؽ نؾع دؾجد عال .1

   دؾجد عالقة ذات داللة إحصائئة بئؽ نؾع عطن الشرتػ والوؾافق الزواجي. .2

 جد عالقة ذات داللة إحصائئة بئؽ ساعات العطن والوؾافق الزواجي. دؾ  .3

 دؾجد عالقة ذات داللة إحصائئة بئؽ سظؾات ال برة في العطن والوؾافق الزواجي. .4



 87 

 والوؾافق الزواجي.  بظاءات داللة إحصائئة بئؽ عدد األدؾجد عالقة ذ .5

 ق الزواجي. دؾجد عالقة ذات داللة إحصائئة بئؽ الطسوؾى الوعمئطي والوؾاف .6

 دؾجد عالقة ذات داللة إحصائئة بئؽ عدد سظؾات الزواج والوؾافق الزواجي.  .7

 دؾجد عالقة ذات داللة إحصائئة بئؽ الدخن الشيري والوؾافق الزواجي. .8
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 الفرل الثاني
  التؽافق الدواجي

  أواًل: الدواج.

 ثانضًا: التؽافق.

 ثالثًا: التؽافق الدواجي.

 فق الدواجي.مفيؽم التؽا .1

 أىسضة التؽافق الدواجي. .2

 معاىخ التؽافق الدواجي. .3

 العؽامل السؤثخة عمى التؽافق الدواجي. .4

 الشعخيات السفدخة لمتؽافق الدواجي. .5

 معؽقات التؽافق الدواجي. .6

 الشتائج الستختبة عمى غضاب التؽافق الدواجي. .7

 رابعًا: الخالصة.
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 تسيضج:

فطىىىؽ خاللىىىو  ،وأكثرىىىىا عىىىئؾعًا واسىىىوطراراً  ،ئىىىة وأقىىىدميايعوبىىىر الىىىزواج مىىىؽ أىىىىؼ الىىىظغؼ االجوطاع

ودوحىىدد مشىىروعئوو فىىي نظىىاق  ،يىىوطكؽ الفىىرد مىىؽ إعىىباع حاجادىىو الفظرتىىة  شىىكن يردضىىئو الط وطىىع

قىال  ،الطؾدة والرحطة بىئؽ الىزوجئؽ هوجعمت عطاد ،فقد أحاطوو  قدسئة خاصة ،الشرتعة اإلسالمئة

ًة َوَرُحَسًة": "َوِمُؼ َآَياِتِو َأُن َخَمَق لَ دعال  شِّؽا ِإَلُضَيا َوَجَعَل َبُضَشكُِّػ َمَؽدن ُػ َأُزَواًجا ِلَتُدكِّ ِدكِّ  .(1)كُِّػ ِمُؼ َأُنفِّ

مىن الطسىاىطة فىي ن احيىا العؾامعرفىة وحىاولؾا  ،ىوؼ عمطاء االجوطىاع  العالقىة الزوجئىةا كطا 

ة الزوجئىىة دضىىطؽ وإذا دحقىىق الوؾافىىق بىىئؽ الىىزوجئؽ الىىذي يعوبىىر خظىىؾة ميطىىة فىىي العالقىى ،مياأو فشىى

يؤدي بدوره إل  خمق عالقات اجوطاعئىة جديىدة  ،مؽ خالليا اسوطرار الحئاة األسرتة  شكن طبئعي

ن فئو. وبظاء عم  ما دقدم يوظاول ىذا الفصىن اعئشوالط وطع الذي ي ايطدئدو اوز الزوجئؽ إل  أ سر 

 العظاصر اآلدئة: 

   :Marriage: الدواج  أوالً  

ودمػ العالقة دقؾم عمى   بر عؽ العالقة بئؽ الرجن والطرأة،حئت يع ننئةالزواج مئزة إنسا عدي ي

را ظىىىة رسىىىطئة يقرىىىىا الىىىديؽ والط وطىىىع والقىىىانؾن ودوصىىىف  االسىىىوطرارتة والىىىدوام واالموثىىىال لمطعىىىايئر 

    ودظغئؼ العالقات االجوطاعئة. ،ؾسئمة لورؾتؽ األسرة والطحافغة عم  الظؾعال فيؾ ،االجوطاعئة

 :مفيؽم الدواج .1

زواج وازدواج إمىىىؽ زوج يىىىزوج ومصىىىدره دىىىزوتج و  الىىىزواج اسىىىؼ مصىىىدر الننندواج لغنننة: ىمعشننن

ولفىىىظ الزواجىىىي  ،خىىىر... والىىىزوج خىىىالر الفىىىردآقوىىىران الشىىىيء  شىىىيء وكميىىىا دالىىىة عمىىى  ا ،ومزاوجىىىة

                                                           

 .21سوزة السوم: اآليت ,  (1)



 61 

ننَغ آ"َوَيننا : ىقؽلننو تعننالومظىىو . (1)وىىىؾ اقوىىران الرجىىن  ىىالطرأة  ،مظسىىؾب لمىىزواج ُؼ َأُنننَت َوَزُوجِّ َدمِّ اُسننكِّ

َجَخَة َفَتكِّؽَنا ِمَؼ العناِلِسضَؼ"ا  .(2)ُلَجشنَة َفكِّاَل ِمُؼ َحُضثِّ ِشُئتَِّسا َواَل َتُقَخَبا َىِحِه الذن

: ىىىؾ عقىىد و ىىعو الشىىرع لئفئىىد  ظرتقىىة األصىىالة اخوصىىاص الرجىىن اصننطالح الفقينناءوفىىي 

اج لفىىىظ عربىىىي اسىىىوطواع الطىىىرأة  ىىىو. والىىىزو   ىىىالوطوع  ىىىامرأة لىىىؼ يطظىىىع مىىىانع عىىىرعي العقىىىد عمئيىىىا وحىىىني 

 .(3)مؾ ىىؾع القوىىران أحىىد الشىىئةئؽ  ىىاآلخر وازدواجيطىىا  عىىد أن كىىان كىىن مظيطىىا مظفىىردًا عىىؽ اآلخىىر

 طعظ  العالقة الظاعةة بئؽ الزوجئؽ  عقىد عىرعي  (الظراح)الزواج في االصظالح الشرعي يراد  و و 

لئؽ،ق والشاىديؽ العالؾلي والصدا وأركانو  عروطو يسوؾفي    .(4)ؾلوتوؼ   ي اب وقب د 

يرى الؾحئشي أحطد بئري أن الزواج "نغام اجوطاعي يوصف  قىدر مىؽ االسىوطرار واالموثىال 

ن اسىوطرارتة أت الىزواج قىد دظويىي  ىالظالق، إال لمطعايئر االجوطاعئة  الرغؼ مؽ أن كثئرا مىؽ حىاال

ديظظىا  الحئاة الزوجئة درؾن في معغؼ الحىاالت ىىي األسىاس ال ىؾىري الىذي يقىؾم عمئىو الىزواج فىي

 .(5)اإلسالمي"

نغام عالطي يكفىن وجىؾد عالقىة دائطىة بىئؽ "نو أ د عرر سامئة حسؽ الساعادي الزواج عم  

كطىىىىا أنىىىو يضىىىىطؽ انوقىىىىال الثىىىىروة إلىىىىئيؼ  ،الىىىذيؽ ال حىىىىؾل وال قىىىىؾه ليىىىىؼ ارجىىىن وامىىىىرأة لوربئىىىىة أطفاليطىىىى

الفىىرد لمعديىىد مىىؽ  وتوىىزوج ،والىىزواج  ىىرورة بئؾلؾجئىىة واجوطاعئىىة ونفسىىئة ،واكوسىىابيؼ مكانىىو معئظىىة

                                                           

"اإلنيىاك الظفسىي وعالقوىو  ىالوؾافق الزواجىي وبعىض الطوغئىرات الديطؾجرافئىة: لىدى عئظىة مىؽ حسام محطىؾد زكى  عمى ،   (1)
    م(،2008ة الوربئىىة، جامعىىة الطظئىىا، )رسىىالة ماجسىىوئر، قسىىؼ الصىىحة الظفسىىئة، كمئىى "لفةىىات ال اصىىة  طحافغىىة الطظئىىامعمطىىي ا

 .74 ص
 .19اآلية  ،سؾرة األعرار  (2)
رسالة ماجسىوئر، قسىؼ ) "عاقئؽطال ىالقوو ببعض سطات الش صئة لدالوؾافق الزواجي وع" ، سطئة دمحم جطعة أبؾ مؾس  (3)

 .13ص ،م(2009 كمئة الوربئة،  ال امعة اإلسالمئة، ، عمؼ الظفس
    ،لمظشىىر والوؾزتىىع، بىىدون دىىارتخ(دار الرو ىىة : ة)القىىاىر  .العرفىىي الطشىىكمة والحىىن ، الىىزواجال ىىارحي عبىىدرب الظبىىي عمىىي (4)
 .12 ص
     ،م(1998ال امعىىىة الطفوؾحىىىة،  )طىىرابمس: .األسىىىرة والىىىزواج مقدمىىو فىىىي عمىىؼ االجوطىىىاع العىىىائمي، ي أحطىىىد بئىىر  يلؾحئشىىا  (5)
 .317 -316 ص
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لرىىؽ الىىزواج فىىي حىىد ذادىىو نغىىام اجوطىىاعي ييىىدر إلىى  درىىؾتؽ أسىىرة أكثىىر مطىىا ىىىؾ نغىىام  ،الىىدوافع

   .(1)بئؾلؾجي"

د عىىرر سىىظاء ال ىىؾلي الىىزواج  أنىىو "عالقىىة نفسىىئة اجوطاعئىىة عىىرعئة قانؾنئىىة، دىىوؼ بىىئؽ رجىىن 

فئطىىا  عىىد،  اه أطفاليطىىوامىىرأة، لرىىن مظيطىىا حقىىؾق، وعمئيطىىا واجبىىات د ىىاه كىىن مظيطىىا اآلخىىر، ود ىىا

وىكىذا يوضىح أن  .(2)وكمطا اسىوقامت ىىذه العالقىة، نطىا الىزواج واسىوقرت األسىرة، والعكىس صىحئح"

فيؾ يظغؼ  ،ئًّابئؾلؾج اً طاعئة أكثر مؽ كؾنو نغامالوعرتفات السا قة دوفق عم  أن الزواج عاىرة اجو

كطىا أنىو ال ظىؾة  ع الط وطعىات،وقانؾني دعوىرر  ىو جطئىعالقة بئؽ الرجن والطرأة في إطار عرعي 

فىىىالزواج نسىىىق اجوطىىىاعي عىىىالطي دوفىىىق عمئىىىو جطئىىىع الط وطعىىىات فىىىي  األولىىى  فىىىي درىىىؾتؽ األسىىىرة.

وتوصىىف الىىزواج  الثبىىات واالسىىوطرار  يىىي دفىىرض الىىزواج عمىى  جطئىىع أفىىراده،ف ،الطا ىىي والحا ىىر

ة أساسىئة فىي درىؾتؽ ظىؾ وتعوبر الىزواج بدايىة حئىاة بىئؽ الىزوجئؽ وخ .(3)واالموثال لطعايئر الط وطع

حئىت يوؾقىع كىن زوج  ا،وتعوبر الوؾافق مع الظرر اآلخر ال ظؾة األول  في بداية حئاديطى األسرة،

وقد يوظمب مظيطا دعدين أو دغئئر  عض العادات أو ، الظرر اآلخر الذي ي ب أن يقؾم  و رالدو 

 ا مؽ دحقئق الوؾافق واالنس ام فئطا بئظيطا.يطكظ السمؾكئات حو 

   :Adjustmentًا: التؽافق ثانض

ن جطئىىع سىىمؾكئات أ احئىى نيعوبىىر مفيىىؾم الوؾافىىق مىىؽ الطفىىاىئؼ األساسىىئة فىىي عمىىؼ االجوطىىاع

مىؽ أجىىن د فئىىف مىا يعانئىىو اإلنسىىان مىىؽ  ناإلنسىان الظاجحىىة أو الفاعىىمة إنطىا ىىىي محىىاوالت لموؾافىىق

 د وال طاعات.فيؾ يشئر إل  عالقة مظس طة نسبئًا بئؽ األفرا ،دؾدر وخؾر وصراعات وقير

                                                           

 م(،1981 دار الظيضة لمعربئة، . لمظبعة الثانئة، )بئروت:واج والوغئر االجوطاعياالخوئار لمز سامئة حسؽ الساعادي،   (1)
 .17ص
 .55ص (،م1987 : دار الطعرفة ال امعئة،اإلسكظدرتة (موغئرالزواج ألسرة في عالؼ ل ؾلي، اسظاء   (2)
 .56ص الطرجع السابق،  (3)
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 مفيؽم التؽافق:  .1

 ،وقد وافقىو مؾافقىة وادفىق معىو دؾافقىا ،فق الشيء أي الءموامأخؾذ مؽ و معشى التؽافق لغة: 

 .(1)وتو ظب الشذوذ في ال مق والسمؾك ،ىؾ أن يسمػ الطرء مسمػ ال طاعةو 

 نئةأو الش صىى ،: "العطمئىىة الوىىي يم ىىأ  إلئيىىا الرىىائؽ العضىىؾي التؽافننق بننالسعشي العننام يعشنني

لئوطكؽ مؽ الدخؾل في عالقة دؾازن أو انس ام مىع البئةىة مىع  ىرورة دىؾافر الشىرو  لوحقئىق ىىذه 

 .(2)العالقة"

وحىىىن  ،مفيىىىؾم خىىىاص  اإلنسىىىان فىىىي سىىىعئو لوظغىىىئؼ حئادىىىو"أنىىىو يعشننني التؽافنننق اصنننطالحا: و 

وصىىؾاًل إلىى  مىىا يسىىط   الصىىحة الظفسىىئة أو  ،ومؾاجيىىة مشىىكالدو مىىؽ إعىىباع واحباطىىات ،صىىراعادو

والوظىاغؼ مىع الىذات ومىع اآلخىرتؽ فىي األسىرة وفىي العطىن وفىي الوظغئطىات الوىي  ،السؾاء واالنس ام

 .(3)ولذلػ كان مفيؾمًا إنسانئا" ،يظ ر  فئيا

" أنىىو محاولىىة االقوىىراب قىىدر اإلمكىىان مىىؽ القؾاسىىؼ الطشىىوركة بىىئؽ أعضىىاء  ويْعننخف التؽافننق:

وىىىؾ قبىىؾل الوظغىىئؼ االجوطىىاعي الىىذي  ،ئةأو بىىئؽ جطاعىىات الط وطىىع ومؤسسىىادو الرسىىط ،ال طاعىىات

ومىىؽ الطوغئىىرات أو العؾامىىن الوىىي  ،يفر ىىو الط وطىىع عمىى  الفىىرد حوىى  يصىىبح عضىىؾًا مظسىى طًا فئىىو

 ،الطدرسىىة ،الوظشىىةة االجوطاعئىىة  طؤسسىىاديا الط ومفىىة )األسىىرة: دسىىيؼ فىىي عطمئىىة فالوؾافىىق  الورئىىف

لحمىىىؾل السىىىمئطة الوىىىي يم ىىىأ إلئيىىىا الظىىىاس وسىىىائن اإلعىىىالم( وكمطىىىة دؾافىىىق دشىىىئر إلىىى  ا ،دور العبىىىادة

 .(4)الوسامح(" ،الوحكئؼ ،الوؾفئق ،لئوؾافقؾا مع عرور الحئاة   حدى الظرق الوالئة )الطيادنة

                                                           

القويا  الوؾافق الظفسي لدى العاممئؽ وقىت األزمىات فىي مظال حسؽ السكظي، " غؾ  العطن واسورادئ ئات مؾاجيويا وع  (1)
 .44ص م(،2013)رسالة ماجسوئر، قسؼ عمؼ الظفس. جامعة األزىر، غزة،  محافغوي غزة والشطال"

 .16ص، مرجع سبق ذكرهدمحم عاطف غئا،   (2)
 .202ص(، م2008. )عطان: دار أسامة لمظشر والوؾزتع، الوؾافق الظفسي لمطسظئؽسمئؼ أبؾ عؾض،   (3)
 .82ص (،م2002 . )عطان: دار البازوري،الوظشةة االجوطاعئة لمظفنسطئح أبؾ مغمي وآخرون،   (4)
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وااللوىزام  ،أن الوؾافق االجوطاعي يوضطؽ السعادة مىع اآلخىرتؽالدالم زىخان "عبج يخى حامج

ل لقؾاعىىىىىىد الضىىىىىىبس االجوطىىىىىىاعي والوقبىىىىىىن واالموثىىىىىىا ،والطسىىىىىىايرة االجوطاعئىىىىىىة ، أخالقئىىىىىىات الط وطىىىىىىع

مىىىىا يىىىىؤدي إلىىىى  دحقئىىىىق الصىىىىحة  نوالسىىىىعادة الزوجئىىىىة ،والوفاعىىىىن االجوطىىىىاعي السىىىىمئؼ ،االجوطىىىىاعي

 .(1)االجوطاعئة"

وىىىىذا يرجىىىع إلىىى  اخىىىوالر وجيىىىات نغىىىر  ،ىظىىىاك عىىىدة دعرتفىىىات لموؾافىىىقأن خالصىىىة القىىىؾل 

رة دؾافىىق رغبىىات اإلنسىىان مىىع رتل دوفىىق عمىى   ىىرو اأن جطئىىع ىىىذه الوعىى مىىؽم  العمطىىاء عمىى  الىىرغؼ

 ،األغمبئىىة فىىي األفعىىال واألفرىىار فىىي الط وطىىع الىىذي يعىىئش فئىىو لرىىي يسىىوظئع دحقئىىق ىىىذه الرغبىىات

ال يطكظظىىا دحقئىىق الوؾافىىق إال مىىؽ خىىالل دغئئىىر أنفسىىظا أو دغئئىىر مىىا يحىىئس بظىىا. وبعىىد الحىىديا  احئىى

ردبىا   ىالوؾافق إلى  درجىة أنىو مىردبس عىديد اال خىرآمفيؾم  عؽ مفيؾم الوؾافق البد مؽ الوظرق إل 

 في  عض األحئان يظمق عمئو نفس الطعظ  وىؾ الورئف.

 التؽافق والتكضف:  .2

دم  حئىىىت كىىىان أسىىىاس الظغرتىىىة ن ائىىى دم فىىىي عمىىىؼ البئؾلؾجمفيىىىؾم الورئىىىف أول مىىىا اسىىىو   اسىىىو  

ىىىىرر دمحم .(2)ثىىىىؼ اسىىىىوعار عمطىىىىاء الىىىىظفس مفيىىىىؾم الورئىىىىف وأعىىىىادوا دسىىىىطئوو  ىىىىالوؾافق ،الداروتظئىىىىة  وت عي

 أنو دمػ العطمئات الوىي يحقىق بيىا الفىرد نؾعىا مىؽ الوىؾازن فىي " حطد الورئف االجوطاعيمصظف  أ

 .(3)عالقادو االجوطاعئة الوي يسوظئع مؽ خالليا إعباع حاجادو في حدود ثقافة الط وطع"

                                                           

     (،م2005. )القىىىاىرة: عىىىالؼ الروىىىب لظشىىىر دؾزتىىىع وطباعىىىة، الصىىىحة الظفسىىىئة والعىىىالج الظفسىىىيحامىىىد عبدالسىىىالم زىىىىران،  (1)
 .27 ص
". )اإلسىىكظدرتة: الطكوىىب "مىىدخن لمورئىىف، الوظطئىىة. الوقىىؾتؼ واإلعىىرارطرتقىىة العطىىن مىىع ال طاعىىات ماجىىدة كطىىال عىىالم،   (2)

 .80ص م(،1990ال امعي الحديا، 
)اإلسىىكظدرتة: الطكوىىب ال ىىامعي  ،الورئىىف والطشىىكالت الطدرسىىئة فىىي مظغىىؾر ال دمىىة االجوطاعئىىةأحطىىد،   دمحم مصىىظف  (3)

 .10ص (،خالحديا، بدون دارت
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حئىىىا  ىظىىىاك مىىىؽ يعظىىىي الوؾافىىىق والورئىىىف  ،بىىىئؽ مفيىىىؾمي الوؾافىىىق والورئىىىف اً ن ىظىىىاك خمظىىىإ

لذادىو ودقبمىو  ء موطاسىػ مؾحىد سىمئؼ لش صىئة الفىرد،بظاًا وتعرر الورئف والوؾافق  أنو "احددعرتفًا و 

إذ ييىىىدر الفىىىرد إلىىى  دعىىىدين  نوعىىىعؾره   الر ىىىا واالردئىىىاح الظفسىىىي واالجوطىىىاعي ودقبىىىن اآلخىىىرتؽ لىىىو،

أعؼ وترى البعض اآلخر أن الورئف  .(1)"ة والطثئرات االجوطاعئة الطوظؾعةسمؾكو نحؾ مثئرات البئةئ

 يطىىىا  البئةىىىة الطاديىىىة واالجوطاعئىىىة،فيىىىؾ يوضىىىطؽ الحئىىىؾان والظبىىىات فىىىي عالقو ،وأعىىىطن مىىىؽ الوؾافىىىق

فالورئف  ان فقس،ئردبس  اإلنسفأما الوؾافق  ودودخن فئو اإلرادة، ،فعن اإلنسانيإ افة إل  جانب ال

 .(2)وتوصف الوؾافق  الودرج عم  خس موصن ،يردبس  الطسايرة

طشىىورك لسنسىىان فىىالورئف ي ىىوص  السىىمؾك ال ,التؽافننق والتكضننف ضؼالتفخيننق بننوىكىىذا يطكىىؽ 

ئ ىوص  ال انىب الظفسىي واالجوطىاعي فأمىا الوؾافىق  ،د اه البئةىة الوىي يعىئش فئيىاوالحئؾان والظبات 

 أي ي وص  الفرد في دفاعمو مع بئةوو مؽ أجن دحقئق رغبادو الظفسئة واالجوطاعئة. ،لسنسان

 :أبعاد عسمضة التؽافق .3

 عطمئة الوؾافق  عديؽ أساسئؽ: ىطا الوؾافق الش صي والوؾافق االجوطاعي. دوضطؽ

 :التؽافق الذخري .أ 

حئا  إنو ي ىوص  ال انىب  ،األساسي مؽ أ عاد الوؾافقالوؾافق الش صي البعد األول و  عدي ي   

وتوضىىطؽ الوؾافىىق الش صىىي  ،الط وطىىع مىىؽ حؾلىىونفسىىو و  والظرتقىىة الوىىي يىىرى بيىىا ،الىىداخمي لمفىىرد

وإعىىباع الىىدوافع والحاجىىات الفظرتىىة والعضىىؾتة والفسىىئؾلؾجئة والثانؾتىىة  ،والر ىىا مىىع الىىظفس السىىعادة

وت عىىرر  .(3)ال يؾجىىد صىىراع لىىدى الفىىرد مىىع نفسىىو احئىىة، داخمئىىالاجىىات وتعبىىر عىىؽ ح ،الطكوسىىبة

                                                           

فىىي سىىة مقارنىىو لموؾافىىق الظفسىىي واالجوطىىاعي لىىدى أبظىىاء العىىامالت وغئىىر العىىامالت أمىىاني حطىىدي عىىحادة الرحمىىؾت، "درا  (1)
  م(،2011 ،مىىؼ الىىظفس، ال امعىىة اإلسىىالمئة غىىزة)رسىىالة ماجسىىوئر، كمئىىة الوربئىىة، قسىىؼ ع "الطؤسسىىات ال اصىىة فىىي مديظىىة غىىزة

 .16ص 
 .61 ص مرجع سبق ذكره، حامن، فرتزة  (2)
 .29ص بق ذكره،حامد عبدالسالم زىران، مرجع س  (3)
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وتعظي قدردو عمى  مؾاجيىة  ، ئةر  الوؾافق الش صي  أنو قدرة الفرد عم  دحقئق حاجادو  ظرتقة م  

 ،ال ي مىؾ إنسىان مىؽ الطشىكالت الظفسىئة ذوقدردىو عمى  حميىا إ ،و الظفسئة الوي يوعرض ليامشكالد

مؽ أجىن دحقئىق وتوؾجب عم  الفرد  .(1)وأن دؾافقو االجوطاعي مرىؾن بوؾافقو الظفسي بدرجة أول 

لمؾصىىؾل إلىى   ،سىىؾاء  شىىكن مباعىىر أو غئىىر مباعىىر ،ن يوبىىع م طؾعىىة مىىؽ األسىىالئبأىىىذا الوؾافىىق 

 .(2)ودقبىن الؾاقىع الىذي يعىئش فئىو ،والوي دوطثن في مطارسة اليؾايات واألنشظة في حئادىو ،الوؾافق

 ،ئىىاةوىكىذا يبىدأ دؾافىق الفىرد مىع نفسىو أواًل حوى  يىوطكؽ مىؽ دحقئىق الوؾافىق فىي جطئىع م ىاالت الح

 .غئرىاأو  اأو زواجئًّ  ئًّاكان اجوطاعأسؾاء 

 التؽافق االجتساعي: .ب 

 أنىو قىدرة الفىرد عمى  الورئىف مىع البئةىة الوىي يعىئش فئيىا سىؾاء  وت عرر الوؾافق االجوطىاعي 

 جوطاعئىىةأم اصىىالت وغئرىىىا، وسىىائن الطؾاو  الطظىىاخ،كانىىت ماديىىة موطثمىىة فىىي الغىىرور الظبئعئىىة و أ

ودرىىؾن ىىىذه  ،فىىي قىىدرة الفىىرد عمىى  درىىؾتؽ عالقىىات اجوطاعئىىة م ومفىىة مىىع مىىؽ يحىىئس بيىىؼ موطثمىىة

ودرىىؾن  .(3)وفىىي إطىىار العىىادات والقىىئؼ االجوطاعئىىة ،والوفىىاىؼ العالقىىة مبظئىىة عمىى  الطحبىىة واالحوىىرام

ئر ى  عظىو فىطىا فىي العطىن( ؤ وزمال –وال ئىران  –واألصىدقاء  –ىذه العالقة اجوطاعئة )األقربىاء 

ودوصىىف ىىىذه العالقىىة  ىىالطؾدة والوسىىامح وال يؾجىىد فئيىىا  ،را ىىًئا عىىؽ نفسىىو وتكىىؾن ىىىؾمىىؽ حؾلىىو 

 .(4)لو الفرد مؽ  غؾطات الحئاة الصراعات وال الفات  سبب ما يوعرض

                                                           

اإلسىىىىكظدرتة: دار الطعرفىىىىة ال امعئىىىىة، . )"السىىىىمؾك االجوطىىىىاعي وديظامئىىىىة "محاولىىىىة دفسىىىىرتة ،م ىىىىدي أحطىىىىد دمحم عبىىىىدهللا  (1)
 .219ص ،م(2005

 .77ص م(،1994. الظباعة الثانئة، )ال طاىئرتة: دار الرواد، الصحة الظفسئة والوؾافقرمضان دمحم القذافي،   (2)
)رسىالة ماجسىوئر، قسىؼ  "فسىي واالجوطىاعي لىدى طمبىة ال امعىة"السىمؾك العىدواني وعالقوىو  ىالوؾافق الظ، بؾعاعي سامئة  (3)

 .96ص م(،2013عمؼ الظفس، جامعة مؾلؾد معطري دئزي وزو، ال زائر، 
 .223ص ،، مرجع سبق ذكرهم دي أحطد دمحم عبدهللا  (4)
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أمىىا  ،األول الوؾافىىق الش صىىي يوطثىىن فىىي دؾافىىق الفىىرد مىىع نفسىىو: ناموؾافىىق جانبىىمف ومىؽ ث ىىؼ    

فظقصىد  ىو الوؾافىق االجوطىاعي الىذي يوطثىن فىي دؾافىق الفىرد مىع البئةىة الوىي يعىئش  :ال انب الثاني

فرىىن  ،وال يطكىىؽ الفصىىن بئظيطىىا ،فئىىوأي محاولىىة الوؾافىىق بىىئؽ الفىىرد والط وطىىع الىىذي يعىىئش  ،فئيىىا

مع نفسو يسوظئع بذلػ الوؾافق مع م ىاالت الحئىاة  اً فعظدما يكؾن الفرد موؾافق ر،خيكطن اآلجانب 

 الط ومفة.

 مجاالت التؽافق: .4

والىىذي يطوىىد بىىدوره إلىى   ىىاقي  ،ن كىىان يبىىدأ بوؾافىىق الفىىرد مىىع نفسىىوإو  ،لموؾافىىق م ىىاالت عىىدة

ومىؽ  ،م االت الحئاة الطوعددةي األسرة أو العطن أو غئرىا مؽ ء فسؾا ،الط االت الطحئظة  الفرد

 أىؼ م االت الوؾافق:

 التؽافق األسخي: .أ 

يوضىىىطؽ الوؾافىىىق األسىىىري العالقىىىات االجوطاعئىىىة الوىىىي دقىىىؾم بىىىئؽ أعضىىىاء األسىىىرة الؾاحىىىدة  

توضىىىطؽ االسىىىوقرار والوطاسىىىػ و  ،األبظىىىاء( وت ومىىىف الوؾافىىىق مىىىؽ أسىىىرة إلىىى  أخىىىرى  –األم  -)األب

كطىىا يوضىىطؽ  .(1)األسىىري إ ىىافة إلىى  القىىدرة عمىى  دحقئىىق الطظالىىب الظفسىىئة والطاديىىة ألفىىراد األسىىرة

  .(2)األسرتة تكالرب والقدرة عم  حن الطشالعالقات مع األقا

                                                           

خوبىار اظفسئة لىدى الطىرأة مىؽ خىالل دظبئىق األمراض ال  لطئن إلوؾافق الزواجي في درؾتؽ افظئطة ونؾغي، "أثر سؾء ال  (1)
(MMP12دراسىىة مئدان )"جامعىىىة دمحم خضىىىئر  ،ئىىة العمىىىؾم اإلنسىىىانئة واالجوطاعئىىىةكم ،)رسىىىالة ماجسىىىوئر ئىىىة  طديظىىىة  سىىىكرة–

 .107ص م(،2014 ، سكرة
رتىق فظئىات الحىؾار" )رسىالة ماجسىوئر، "برنامج إرعادي مقورح لوعزتز الوؾافق الزواجي عؽ طئر حسئؽ سمئؼ جؾدة، سي  (2)

 .31ص، م(2009قسؼ عمؼ الظفس، كمئة الوربئة اإلسالمئة، غزة، فمسظئؽ، 
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الوؾافق األسري ىؾ أن يعىئش الفىرد حئىاة سىعئدة مىع أسىردو الوىي يسىؾدىا الطحبىة وىكذا ف ن 

ودقىؾم عمى  الوعىاون الطشىورك  ،ور الذي يقؾم  و كىن فىرد مىؽ أفرادىىاواالحورام والوفاىؼ والوقدير لمد

  .(1)في دؾفئر الطسومزمات األساسئة ل سرة

وىىىذا يعظىىي أن الوؾافىىق األسىىري ىىىؾ الطسىىؤول عمىى  خمىىق اإلنسىىان السىىؾي الطوؾافىىق أوال مىىع 

  وثانئا مع مؽ حؾلو في جطئع جؾانب الحئاة. ،نفسو

 :التؽافق الجيشي .ب 

 الطعىىامالت ، فيىؾ العقئىدة الوىي دىظغؼظي يسىاعد عمى  اسىوقرار األسىىرة ودطاسىكياالوؾافىق الىدي 

وتسىاعد  ،كطا أنو يؤثر دأثئرًا عطئقىًا عمى  ال انىب الظفسىي لمفىرد والعالقات االجوطاعئة بئؽ الظاس،

ذا كىىان إأمىىا  ،عمىى  درامىىن الش صىىئة وادزانيىىا. وتوحقىىق الوؾافىىق مىىؽ خىىالل اإليطىىان الصىىادق القىىؾي 

الفرد داخن فئيا ن الوربئة الوي يظشأ إ وتطكؽ القؾل .(2)و يؤدي إل  عدم دؾافقو مع نفسو  العكس ف ن

  والوىىىي يكىىىؾن ليىىىا الىىىدور الربئىىىر فىىىي الحفىىىا  عمىىى  األسىىىرة ،مظزلىىىو ىىىىي الوىىىي دغىىىرس القىىىئؼ الديظئىىىة

 السمئؼ الطوؾافق مع نفسو ومع اآلخرتؽ. وبالوالي خمق اإلنسان ،واسوطرارىا

 التؽافق السيشي: .ج 

االسوعداد لمدخؾل فئيا مىؽ خىالل العمىؼ ، و توضطؽ االخوئار الطظاسب لمطيظة والر ا عظياو  

وكىذلػ يوضىطؽ دؾافىق الفىرد  ن ىاز والشىعؾر  الظ ىاح فىي العطىن،إلاقئىق مؽ أجن دح ،والودرتب ليا

ودؾافقىو مىع  ،ومع موظمبات العطن وعروفىو ،ومع الرؤساء والزمالء في العطن ،مع قدرادو ال اصة

 .(3)رات الوي دظرأ عم  ىذه العؾامن مع مرور الزمؽالوغئ

 

                                                           

 .19ص أماني حطدي عحادة الرحمؾت، مرجع سبق ذكره،  (1)
 .107ص ،مرجع سبق ذكره فظئطة ونؾغي،  (2)
 .31ص سيئر حسئؽ سمئؼ جؾدة، مرجع سبق ذكره،  (3)
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  التؽافق الدواجي: .د 

يقصىىد  ىىالوؾافق الزواجىىي العالقىىة الزوجئىىة الوىىي دسىىؾدىا الطحبىىة واالحوىىرام الطوبىىادل والوفىىاىؼ 

أو الطؾاقىف الوىي  تكالوالوعىاون الطشىورك لطؾاجيىة الطشى ،والشعؾر  الراحىة واألمىان ،بئؽ الزوجئؽ

 . جئةزو دعورض حئاديطا ال

وتوظمىىب مظيطىىا ال يىىد  ،يصىىدر مىىؽ الىىزوجئؽ امقصىىؾدً  اً سىىمؾك دي كطىىا أن الوؾافىىق الزواجىىي يعىى

ا اسوطرار ولري يضطظ ،الزوجئة اوالوعاون والعطن معًا لمؾصؾل إل  االنس ام والوؾافق في عالقويط

مىؽ  ا  مغيىر و  ،مىؽ مظالىب الىزواج اً الوؾافق الزواجىي مظمبى دي تعو  .(1)ولئس عطمئو عشؾائئة ا،أسرديط

ودحطىن الطسىؤولئات والقىدرة عمى  حىن الطشىكالت  ،مغاىر االدفىاق والوىفلف والوقىارب بىئؽ الىزوجئؽ

 .(2)ي ابي بئؽ الزوجئؽالوفاعن اإلوىؾ نوئ ة  ،الزوجئة

مظيىىىا الوؾافىىىق الزواجىىىي الىىىذي يىىىظغؼ العالقىىىة بىىىئؽ : ن لموؾافىىىق م ىىىاالت عديىىىدةإيطكىىىؽ القىىىؾل 

وتحقىىىق بىىىذلػ الوؾافىىىق األسىىىري الىىىذي  ،األسىىىرتة  شىىىكن طبئعىىىيوتضىىىطؽ اسىىىوطرار الحئىىىاة  ،الىىىزوجئؽ

والذي يعطن بدوره عم  دظغئؼ عالقة اإلنسان مع ربىو ومىع الحئىاة  ا،يغرس القئؼ الديظئة بئؽ أفرادى

وىكىذا  طيظىي،ق الوؾافىق الئىدحقومىؽ ثىؼ  ،مىع زمالئىووتساعد عم  دحقئىق دؾافقىو فىي عطمىو  ،نفسيا

فى ن انعىدام الوؾافىق الطظيىي يىؤثر  ئو،تؾثر عمو  اآلخر ننب يكطي كن جانب مؽ ىذه ال ؾاأني يوضح 

ن الوؾافق الزواجي يطثن الطؾ ؾع الرئئسي إ اوحئعم  حئاة الفرد داخن األسرة والعكس صحئح. 

 :لوالئةالفقرات المدراسة الحالئة فسئوؼ دظاولو  شيء مؽ الوفصئن في 

 

 

                                                           

بؾ عطرة، "الوؾافق الزواجي كطا يدركو األبظىاء وعالقوىو  الظضىج ال مقىي لىدى طمبىة الطرحمىة الثانؾتىة أكرم نصار طالق أ  (1)
 .35صم(، 2008في مديظة غزة" )رسالة ماجسوئر، قسؼ عمؼ الظفس الوربؾي، جامعة طئبة، الططمرة العربئة السعؾدية، 

 .108صفظئطة ونؾغي، مرجع سبق ذكره،   (2)
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 :Marital Adjustmentثالثًا: التؽافق الدواجي   

الوؾافىىق الزواجىىي يعىىد مظمبىىًا أساسىىئا لضىىطان اسىىوقرار ون ىىاح  العالقىىة الزوجئىىة فىىي مؾاجيىىة 

 .(1)سىوطرارتوياواركئىزة أساسىئة فىي نطىاء األسىرة و  ،ناجىالضغؾطات الحئادئة الوىي يوعىرض ليىا الزو 

إذ أنىىو مىىؽ الططكىىؽ أن نوحىىدث  ،ى يظىىاعر أي عالقىىة إنسىىانئة أخىىر  إن الوؾافىىق فىىي العالقىىة الزوجئىىةو 

إال أن  ،ؽ كن عكن مؽ أعكال الوؾافق فىي العالقىة بىئؽ جطاعىات األصىدقاء أو جطاعىات العطىنع

ذلت الدور الىذي دقىؾم  ىو عالقىات األزواج والزوجىات د ومىف دطامىًا عىؽ الىدور الطشىار إلئىو. وقىد ب ى

فىق مثن الوؾا ،معئظة اىئؼوذلػ  اسو دام مف ،محاوالت عديدة لدراسة ودحديد نؾع العالقات الزوجئة

لخ كطا دسو دم إ، والوطاسػ والورئف والورامن... والسعادة ،والثبات ،واإلر اء ،والظ اح ،الزواجي

 وأحئانىىا أخىىرى دشىىئر كىىىن مظيىىا إلىى  معظىىى  ،الشىىيء نفسىىىو ىىىذه الطصىىظمحات  الوبىىادل لوشىىىئر إلىى 

سىىي الوؾافىىق العىىام، وىىىؾ العامىىن األسا فىىالوؾافق الزواجىىي يعىىد أحىىد الط ىىاالت اليامىىة فىىي م ومىىف،

 .(2)وىؾ مفيؾم موعدد الطعاني ،لحئاة أسرتة سعئدة

  مفيؽم التؽافق الدواجي:  .1

 :    لواليالظحؾ ا نعرض البعض مظيا عم  ،ىظاك عدد مؽ الوعرتفات لموؾافق الزواجي

إجالل سري الوؾافق الزواجي  أنو "يوضطؽ السعادة الزوجئىة والر ىا الزواجىي الىذي  فت  وعر  

والحىب  ،والىدخؾل فئيىا واالسىوعداد لمحئىاة الزوجئىة ،لمىزوجالخوئار الطظاسب يوطثن في الوؾفئق في ا

ودحطىىىن مسىىىؤولئات الحئىىىاة الزوجئىىىة والقىىىدرة عمىىى  حىىىن  ،الطوبىىىادل بىىىئؽ الىىىزوجئؽ واإلعىىىباع ال ظسىىىي

                                                           

" عىض العؾامىن الطسىيطة فىي سىؾء الوؾافىق الزواجىي كطىا يىدركيا القىائطؾن عمى   بىؽ عىدي اليظائئىة، مئطؾنة بظت يعقؾب  (1)
 جامعىة نىزوى، مسىقس، )رسىالة ماجسىوئر، قسىؼ الوربئىة، ل ان الوؾفئىق والطصىالحة وبعىض الطوىردديؽ عمئيىا  طحافغىة مسىقس"

 .12 ص (،م2013
 .209ص، دار الظيضة العربئة()بئروت: . العائمئةاألسرة والحئاة سظاء ال ؾلي،   (2)
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ىىىوت   .(1)مشىىىكالديا واالسىىىوقرار الزواجىىىي" الطئىىىن الظفسىىىي  أنىىىو "الوؾافىىىق الزواجىىىي  ي رر أحطىىىد الرظىىىدر عي

  .(2)والؾد واالدفاق والعالقة الظئبة بئؽ الزوجئؽ وبقئة أفراد األسرة"ة الطعبر عؽ الطحب

وال  ،أن الوؾافق الزواجي ىؾ "نواج لموفاعن بئؽ ع صىئوي الىزوجئؽ Bellذكر روبرت بئن  

ولرىؽ  ،أو فاعىن زوجئىا ،نىو نطىس نىاجح زوجئىاإالش صئة يطكىؽ القىؾل يؾجد نطس معئؽ مؽ أنطا  

ودعرتىل كىارل روجىرز  .(3)ئؽ ىؾ الذي يحدد ن ىاح الىزواج أو فشىمو"الوفاعن بئؽ ع صئوي الزوج

Rogers   لىؾلموؾافق الزواجي " أنو قدرة كن مؽ الزوجئؽ عمى  دوام حىن الصىراعات العديىدة الوىي 

فئعرفىىىىىان الوؾافىىىىىق   Nass  &Mackonaldومكدونالىىىىىد   أمىىىىىا نىىىىىاس .(4)ركىىىىىت لحظطىىىىىت الىىىىىزواج"د  

 ،وتمبي حاجادو وموظمبادىو ودؾقعادىو ،زوج الزوج اآلخر يا كن"الدرجة الوي يظاسب فئ الزواجي  أنو

 .(5)أكثر  ساطة ىؾ حالة يسوظئع فئيا الزوجان االنس ام معًا لطدة حئاة كاممة" ةبصؾر و 

ىىىىؾ درجىىة الشىىىعؾر : بئظطىىا دىىرى أمىىىن بظىىت أحطىىد بىىىؽ عبىىدهللا  اصىىىؾتن "أن الوؾافىىق الزواجىىي

الئب دؾافقئة  طا يحقق ليطا أس ،العالقة الزوجئة  الوؾاصن الفرري والعاطفي مع الظرر اآلخر في

ودحقئىق قىدر  ،ود ظي ما يعورض حئاديطا مؽ عقبات ،م مع مظالب الزواجؤ دساعدىطا عم  الوؾا

 .(6)معقؾل مؽ السعادة والر ا"

                                                           

 .32ص م(،1990 عالؼ الروب، :القاىرة) الظبعة األول، .عمؼ الظفس العالجي إجالل دمحم سري،  (1)
 ص م(،1992 )الرؾتت: مكوبىة الفىالح لمظشىر والوؾزتىع، الظبعة الثانئة،. الظفس األسري  عمؼ ،أحطد دمحم مبارك الرظدري   (2)
182. 
 .62صبق ذكره، فرتزة حامن، مرجع س  (3)
األبظىاء الطىرىقئؽ  الطديظىة الطظىؾرة"  لؾالديؽ وعالقوو  طفيؾم الىذات لىدىمحطؾد إبراىئؼ قطر فالدو، "الوؾافق الزواجي بئؽ ا  (4)

 م(،2008)رسالة دكوؾراه، قسؼ عمؼ الظفس الوربؾي، كمئة الوربئة والعمؾم اإلنسانئة، جامعىة طئبىة، الططمرىة العربئىة السىعؾدية، 
 .15ص
 .36ص أكرم نصار طالق أبؾ عطرة، مرجع سبق ذكره،  (5)
أمن بظت أحطد بىؽ عبىدهللا  اصىؾتن، "الوؾافىق الزواجىي وعالقوىو  اإلعىباع الطوؾقىع والفعمىي لمحاجىات العاطفئىة الطوبادلىة   (6)

بئىىىة السىىىعؾدية، بىىىئؽ الىىىزوجئؽ" )رسىىىالة ماجسىىىوئر، قسىىىؼ عمىىىؼ الىىىظفس، جامعىىىة اإلمىىىام دمحم بىىىؽ سىىىعؾد اإلسىىىالمئة، لططمرىىىة العر 
 .10ص م(،2008
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ىىىودعىىىرر سىىىطئة دمحم جطعىىىة الوؾافىىىق الزواجىىىي  أنىىىو " مىىىؽ الظىىىرفئؽ  االنسىىى ام  ن  ىىىىؾ عىىىعؾر كي

والشىعؾر  الر ىا والسىعادة واالدفىاق  ،يطىائة والطحبىة والرحطىة الطوبادلىة لرمطؾدواالنوطاء العاطفي وال

 .(1)والقدرة عم  الوعامن الظاجح مع مشكالت الحئاة الزوجئة" ،في حئاديطا الزوجئة

نسىوظئع القىؾل  ىأن  ،ىىا البىاحثؾن وبعد العرض السابق لوعرتفىات الوؾافىق الزواجىي الوىي أورد  

يفيىؼ مىؽ دعرتىل إجىالل سىري أن الوؾافىق  احئى نؽ جؾانىب الوؾافىقعم  جانىب مىركز كن دعرتل 

وذلػ مؽ  ،وأن الوؾافق الزواجي يبدأ قبن الزواج ،الزواجي يشطن السعادة الزوجئة والر ا الزواجي

فئىىرى الوؾافىىىق الزواجىىي مىىؽ خىىالل الطحبىىىة  ي ا أحطىىد الرظىىدر خىىالل االخوئىىار الطظاسىىب لمشىىرتػ. أمىىى

وكذلػ مع جطئع أفراد األسرة. أما دعرتل كارل روجرز فقد قصره  ،ؽوالعالقات الظئبة بئؽ الزوجئ

ومىؽ ثىؼ دىدل ىىذه الوعرتفىات عمى  أن  ،بئظيطىا أالوىي دظشىعم  قدرة  الزوجئؽ عم  حن الصىراعات 

وبالوىالي فيىىؾ يشىطن قىدرة كىن مىؽ الىزوجئؽ عمى  دمبئىىة  ،الوؾافىق الزواجىي مىردبس  الوفاعىن الزواجىي

 ،واالنسى ام والشىعؾر  ىالطؾدة والطحبىىة االدفىاق والر ىا وتوضىطؽ ،رحاجادىو وحاجىات الظىرر اآلخى

ن الوؾافىىق الزوجىىي إيطكىىؽ القىىؾل  كطىىاالحئىىاة الزوجئىىة. كالت عمىى  الوعامىىن السىىمئؼ مىىع مشىىوالقىىدرة 

كطىىىا أنىىىو محاولىىىة  كىىىن طىىىرر دقبىىىن الظىىىرر اآلخىىىر بىىىدافع الحىىىب  ،خىىىرج آلنسىىىبي ي ومىىىف مىىىؽ زوا

 الوي دعورض حئاديطا الزوجئة.  تكاللطشا مؾاجية اواالدفاق واالحورام ومحاولة كن مظيط

  : أىسضة التؽافق الدواجي .2

 ،دوطثن أىطئة الوؾافىق الزواجىي فىي الحئىاة الزوجئىة مىؽ خىالل صىفائيا وسىعادديا واسىوطرارىا

موطثمىىة فىىي وجىىؾد  ،عديىىد مىىؽ األمىىؾر الطيطىىة الوىىي ي ىىب أن د طىىع بىىئؽ الىىزوجئؽالن ىظىىاك إ احئىى

ي واجوطاعي وبئةي وغئرىىا مىؽ األمىؾر الوىي لىؾ انعىدم الوؾافىق فئيىا بىئؽ دقارب عقمي ونفسي وعمط

                                                           

 .37 ص ، مرجع سبق ذكره، سطئة دمحم جطعة أبؾ مؾس  (1)
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إن الوؾافق الزواجىي يعىد مىؽ األمىؾر الطيطىة فىي  .(1)العديد مؽ الطشكالت الزوجئة وظشأالزوجئؽ س

 اديطوقىدر  ،ي ابئاديىا وسىمبئاديا الحئاة الزوجئىة الوىي يشىورك فئيىا الزوجىان فىي جطئىع أمىؾر الحئىاة  

عىاماًل مسىاعدًا عمى   دي مىو فئعىانعداأمىا وؾافق يسىاعد عمى  د ظىي صىعؾبات الحئىاة. عم  دحقئق ال

 انيئار ددرت ي لمعالقة الزوجئة.  

الوؾافق الزواجي بئؽ الىزوجئؽ يزتىد مىؽ قىدرة كىال الىزوجئؽ عمى  دحطىن الضىغؾ   زديادن اإو 

وأكثىىر  ،ة  شىىكن عىىاموت عميطىىا أكثىىر سىىعادة فىىي الحئىىا ،واجوئىىاز األزمىىات الوىىي يؾاجيانيىىا ،الحئادئىىة

ن ىاز الطيىام الطظمؾبىة مظيطىا  ىأكبر إو  ،لحئىاةطىا وقىدراديطا لمقئىام  أعبىاء اقدرة عمى  دؾعئىف طاقادي

ة عمى  بظئيىحئىاة زوجئىة صىحئحة م وإلى  ،كطىا أنىو يىؤدي إلى  الوطاسىػ األسىري  .(2)ظ ىاحقدر مؽ ال

 ىطئة الوؾافق الزواجي.وىظا درطؽ أ  ،...إلخالوفاىؼ وعم  الطشاركة واالنس امالحب والر ا و 

وفىىي  ،جعديىىدة دبىىدأ بىىئؽ األزوا تكالثىىارة مشىىن ان فىىاض الوؾافىىق الزواجىىي يىىؤدي إلىى  إوإ 

وعظىىدما درىىؾن ىىىذه  ،وقىىد ي مىىق صىىراعات مسىىوطرة بىىئؽ الىىزوجئؽ  عىىض األحئىىان دظويىىي  ىىالظالق،

يزتىد احوطىال  مىا ،سىرةل دؤثر عم  ععؾرىؼ  األمىان وعىدم االسىوقرار  الصراعات أمام األبظاء ف نيا

كطا  .(3)ؤثر عم  مكانة األسرة االجوطاعئةد ،لصراعات الطسوطرة داخن األسرةاو  مطارسويؼ لمعظف،

فقىىىد يضىىىظر أحىىىد  ،أن  عىىىض األسىىىر قىىىد دسىىىوطر فىىىي حئاديىىىا عمىىى  الىىىرغؼ مىىىؽ عىىىدم وجىىىؾد الوؾافىىىق

أو خشىىىئة عىىىادات  ،إمىىىا أن يكىىىؾن ذلىىىػ مىىىؽ أجىىىن األبظىىىاءو  ،الىىىزوجئؽ لوحطىىىن خظىىىأ الظىىىرر اآلخىىىر

سىىىىؾاء مىىىىؽ الظاحئىىىىة الظفسىىىىئة أو ، سىىىىؾي  إنسىىىىان غئىىىىر يظشىىىىألرىىىىؽ نوئ ىىىىة لىىىىذلػ  ،الط وطىىىىع ودقالئىىىىده

  االجوطاعئة.

                                                           

 .3ص ، مرجع سبق ذكره،سطئة دمحم جطعة أبؾ مؾس   (1)
 ىاء وأميىات األطفىال الطعىاقئؽ فق األسري والزواجي لدى عئظو مىؽ آغزالن عطس دمحم الدعدي، "الضغؾ  الظفسئة والوؾا  (2)

ظفس، جامعىة عاقة وبعض الطوغئرات الديطؾغرافئة واالجوطاعئة" )رسالة ماجسوئر، كمئة الوربئة قسؼ عمؼ الدبعا لظؾع ودرجة اإل
 .39صم(، 2009، أم القرى  طكة الطكرمة

 .92ص ، مرجع سبق ذكره، حامن فرتزة  (3)
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 معاىخ التؽافق الدواجي:       .3

 مىىؽ الىىزواج، اليىىدر آخىىر  حسىىب الوؾافىىق الزواجىىي مسىىألة نسىىبئة د ومىىف مىىؽ زوج إلىى  دي يعىى

رور االجوطاعئىىة والثقافئىىة والطوطثمىىة فىىي الغىى ،نالزوجىىوكىىذلػ  حسىىب الغىىرور الوىىي يعىىئش فئيىىا ا

وعظدما درىؾن ىىذه الغىرور موغئىرة وم ومفىة ف نىو  الوي عاش فئيا كن زوج مؽ الزوجئؽ،واألسرتة 

مىىؽ الطغىىاىر الوىىي دىىدل عمىى  سىىؾء الوؾافىىق  دي دعىىوالوىىي  ،قىىد د مىىق  عىىض الطشىىكالت بىىئؽ الىىزوجئؽ

 .(1)الزواجي

دراسىىات لط طؾعىىة مىىؽ  عىىض ال فقىىد دؾصىىمت ،كطىىا ورد فىىي دراسىىة حسىىام محطىىؾد زكىىي عمىىي

 الطغاىر الدالة عم  حدوث الوؾافق الزواجي والوي مظيا:

 األمؾر الطالئة.  والسئطا في ،بئؽ الزوجئؽ في أداء األدوار الوؾا ع والوعاون  .أ 

 وععؾر  الراحة الظفسئة وباألمؽ الظفسي. بئؽ الزوجئؽ، الشعؾر  السعادة والر ا .ب 

 .في حئاديطا ن الطشكالت الوي دؾاجييطافي ح دئيطاالطساندة بئؽ الزوجئؽ ومؽ أسر  .ج 

 وتزتد مؽ اسوقرار الفرد العامن. ،الوؾافق الزواجي يساعد في الظ اح والرفاءة في العطن .د 

 ،ما يعظي ادفاق السمؾكئات مع الوؾقعاتمؽ الزوجئؽ عم  أىدافو مؽ الزواج، حصؾل كن  .ه 

ر الحب اعيالوام وإس ام واالن اعم  الوؾاصن الظاجح لحن مشكالديط اقدراديط ادفاق وكذلػ

 .(2)الطوبادل بئظيطا

مىىؽ  وتشىىئر كطىىال إبىىراىئؼ مرسىىي إلىى  أنىىو يىىوؼ الحكىىؼ عمىى  الوؾافىىق الزواجىىي أو سىىؾء الوؾافىىق

 : خالل ثالث زوايا ىي

                                                           

 .195ص كطال إبراىئؼ مرسي، مرجع سبق ذكره،  (1)
 .78 -77 ص مرجع سبق ذكره، ،عمي حسام محطؾد زكي  (2)
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وما يقؾم  و الزوج مىؽ  ،حاجادوإلعباع ما يحققو الزوج مؽ أىدار  ا: يقصد بيزاوية الدوج -

 .مع زوجوو سمؾكئات ودفاعن

وما  ،أيضا إلعباع رغباديا وعؾاطفياما دحققو الزوجة مؽ أىدار  ا: يقصد بيالدوجة زاوية -

 .دصرفات وسمؾكئات ودفاعن مع الزوجدقؾم  و الزوجة مؽ 

وفقىا لمقىئؼ  ،فىي سىبئن بظىاء أسىرة ناجحىة ما يوحقق ليطا مؽ أىىدار ايقصد بي :زاوية الدواج -

 . رىا الديؽوالطعايئر الوي يوفق عمئيا الط وطع والقانؾن وتق

 ،جىي يحىدث إمىا   ضىؾع الزوجىة لطظالىب الىزوجاوترى كطال إبراىئؼ مرسي أن الوؾافىق الزو 

بؾصىؾليطا إلى  حمىؾل  أو لطظالىب الىزواج،خضؾع الىزوجئؽ  أو ،أو خضؾع الزوج لطظالب الزوجة

ا مقبؾلىىة  لىىدى ظيطىىم ن موىىؾافقئؽ زوجئىىا عظىىدما درىىؾن سىىمؾكئات كىىناالزوجىى دي عىىتو  ،در ىىي الظىىرفئؽ

فالوؾافق الزواجي يوظمب دغئئر أو دعدين سمؾك أحد الزوجئؽ أو كمئيطىا  ظرتقىة در ىي  .(1)خراآل

 طا يوفق مع الظىرر  ادصرفاديط وعدينلالدافع األساسي لوغئئر أو الحب ىؾ  دي ، وتعالظرر اآلخر

قائطىىة مىىؽ الطؤعىىىرات   لىىىإولقىىد أعىىىارت سىىظاء ال ىىؾلي  وبالوىىالي يوحقىىق الوؾافىىىق الزواجىىي. ،اآلخىىر

وىىىي القائطىىة الوىىي  ،جىىياوالوىىي درىىؾن سىىببًا مباعىىرا لموؾافىىق الزو  ،ومىىا  عىىد الىىزواج قبىىنالوظبؤتىىة لطىىا 

صىراع  ؾدوجى وعىدم طفىال،: وجىؾد األالزوجئىة فوشىطن لطؤعراتا أما.برجس وآخرون  يرنستأا قدمي

 ،مئياعومؾافقة الزوج  ،مزوجةلووعئفة  مزوج،وجؾد وعئفة دائطة ل البئت الطسوقن،و حؾل األنشظة، 

القبىىىىىىىؾل وال مىىىىىىىؾ مىىىىىىىؽ اال ىىىىىىىىظرا ات  طوسىىىىىىىاوتة،الالطقىىىىىىىدرة العقمئىىىىىىىة و ، الطسىىىىىىىاواة بىىىىىىىئؽ الىىىىىىىزوجئؽو 

 .(2)العقمئة...إلخ

                                                           

 .194 ص ،كطال إبراىئؼ مرسي، مرجع سبق ذكره  (1)
(2)  Ernest Burgess, Harvey J. Loke and Mary Margaret Thomes, The Family; From 

Tradilional to companionship ”Fourth Edition, N .Y, Van Vostrand Reinbold Company, 
1971pp.344-345.    

 .214-212. مرجع سبق ذكره، ص األسرة والحئاة العائمئة ،ل ؾلينقاًل عؽ سظاء ا     
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: ح ىىىىؼ كطىىىىا يحىىىىدد  شىىىىئر الرعىىىىئدي وإبىىىىراىئؼ ال مئفىىىىي الطبىىىىاد  الرئئسىىىىة لموؾافىىىىق فئطىىىىا يىىىىأدي

والطسىىايرة  طوبادلىىة،والطسىىاندة ال جئىىة،والرفىىاءة فىىي القئىىام  ىىاألدوار الزو  الوؾاصىىن الزواجىىي وأسىىالئبو،

 .(1)واإلقظاع واالقوظاع والورامن، والوالقي، والطؾاءمة، إلرادة،وا لوعاطف،وا

ن ىظىىىاك عىىىبو إجطىىىاع عمىىى  مغىىىاىر الوؾافىىىق الزواجىىىي الطوطثمىىىة فىىىي االدفىىىاق إيطكىىىؽ القىىىؾل 

وىىذا يعظىي أن مغىاىر  والطسىاندة االجوطاعئىة،وطرتقة الوؾاصن بىئؽ الىزوجئؽ  ،واالنس ام والوفاىؼ

الوؾافىىق الزواجىىي درىىؾن وا ىىحة فىىي أغمىىب الؾقىىت فىىي األسىىرة الوىىي دغيىىر عمئيىىا السىىعادة والر ىىا 

 وتظعكس ذلػ عم  حئاديؼ. ،والوفاىؼ بئؽ الزوجئؽ ومع أبظائيطا

       :التؽافق الدواجي العؽامل السؤثخة عمى .4

 ،آخىرومؽ م وطع إلى   ،ومؽ أسرة إل  أخرى  ،ن الوؾافق عطمئة د ومف مؽ فرد إل  آخرإ 

وقد أعارت دراسات عديدة إل   عىض العؾامىن  ات والطفاىئؼ السائدة في الط وطع،دبعًا لوبايؽ الثقاف

           والر ع صىىىىئة أحىىىىد الىىىىزوجئؽ عىىىىؽ اآلخىىىىر،والوىىىىي دبىىىدأ  ىىىىاخ ،الوؾافىىىىق الزواجىىىىي الوىىىي دىىىىؤثر عمىىىى 

ؾى الثقىىافي ؽ والطسىىووكىىذلػ اخىىوالر بىىئؽ الىىزوجئؽ فىىي السىى االىوطامىىات،أو اخىىوالر فىىي الطئىىؾل و 

قىد درىؾن ناد ىة عىؽ خىروج الطىرأة لمعطىن. كىن ىىذه العؾامىن الوي إل  الطشكالت  ةف اإوالوعمئطي، 

لىىذلػ سىىئوؼ دظىىاول م طؾعىىة مىىؽ العؾامىىن الوىىي دىىؤثر فىىي  ،دقىىف وراء مسىىوؾى الوؾافىىق بىىئؽ الىىزوجئؽ

 :والييطكؽ عر يا عم  الظحؾ الوالوي  ،الوؾافق الزواجي

 

 

                                                           

م(. نقىاًل عىؽ 1997. )الرؾتىت: مكوبىة ذات السالسىن، سريوولوييت اسسرسة الوالديرتبشيس السشيدي وإبرسايي  اللييير ,   (1)
يطؾغرافئىىة فىي دحقئىىق فرحىان بىؽ سىىالؼ بىؽ ربئىع العظىىزي، "دور أسىالئب الوفرئىىر ومعىايئر اخوئىار الشىىرتػ وبعىض الطوغئىرات الد

مسوؾى الوؾافق الزواجي لدى عئظة مؽ الط وطع السعؾدي" )رسىالة دكوىؾراه، قسىؼ عمىؼ الىظفس ،كمئىة الوربئىة، جامعىة أم القىرى، 
 .30-28 ص ه(،1430لططمرة العربئة السعؾدية، 



 46 

 الذخرضة: .أ 

ألنيىىىا دشىىىطن ال ؾانىىىب العقمئىىىة  نؽ العؾامىىىن الطىىىؤثرة عمىىى  الوؾافىىىق الزواجىىىيدعىىىد الش صىىىئة مىىى

وبدرجىىة  ،والؾجدانئىىة داخىىن ع صىىئة الفىىرد، والعالقىىة الزوجئىىة دوىىأثر  ش صىىئة الىىزوج والزوجىىة

وع صىئة الىزوجئؽ دوىأثر  مع الطؾاقف الوي دطر عم  الىزوجئؽ. اوبظرتقة دعامميط ،اخوالفيطا

 اً أو سمبئ اً إي ابئ الزوجئؽ، ما قد د مق لدى الزوجئؽ دافعكال ائيا  ال مفئة األسرتة الوي نشأ ف

دورًا ميطىىا فىىي  ؤدي عىىض السىىطات الوىىي دىى نحىىؾ الىىزواج، ولقىىد أعىىار حسىىام محطىىؾد زكىىي إلىى 

دحقئق الوؾافق الزواجي أو عدمو مظيا: الظضىج االنفعىالي، ومركىز ووجيىة الضىبس لىدى الفىرد، 

فىىىرد نحىىىؾ نفسىىىو، االلوىىىزام الىىىديظي، ال مىىىؾ مىىىؽ اال ىىىظرا ات االنوبىىىاه واإلدراك، مفيىىىؾم الىىىذات لم

  الظفسىىئة الحىىادة، دىىؾافر أدوات الوؾاصىىن بىىئؽ الىىزوجئؽ سىىؾاء الوؾاصىىن الؾجىىداني )غئىىر المفغىىي(

  .(1)أو الوؾاصىىىن المفغىىىي، مسىىىوؾى ططىىىؾح الىىىزوجئؽ، العصىىىبئة واالنبسىىىاطئة، ونطىىىس الش صىىىئة

ذا دىؾافرت دحقىق أكبىر إلرجىن أو الطىرأة كطا وجد الندس أن ىظاك سطات محددة في ع صىئة ا

نحؾ الظساء، ولئس   ئاًل  ودياجؾ في د ًناقدر مؽ الوؾافق الزواجي، فعم  الرجن أن يكؾن موؾاز 

مىىىىؽ الظاحئىىىىة الطاديىىىىة  ا  لئة ال سىىىىئطة فىىىىي الىىىىزواج، ولىىىىئس مسىىىىرفؤو ومىىىىوحطاًل لمطسىىىىوال مظظؾتىىىىًا، 

بمىىة لمظصىىائح، حرتصىىة مىىؽ الظاحئىىة سىىرتعة الغضىىب، وموقدرىىؾن  أالئ ىىب فأمىىا الطىىرأة  .ومؤمظىىاً 

موطسكة  القئؼ واألخالق، ودرؾن اجوطاعئة ولدييا القدرة عم  الوعامن مىع اآلخىرتؽ، و  ،الطادية

 .(2)وموفانئة في خدمة أسرديا

 عىىض سىىطات إلىى  لشىىيري عىىؽ عالقىىة الوؾافىىق الزواجىىي كطىىا دؾصىىمت دراسىىة ولئىىد بىىؽ دمحم ا

 ،دؾجد فروق بئؽ مردفعي ومظ فضي الوؾافىق الزواجىيالش صئة عم  عئظة مؽ الطعمطئؽ إل  أنو 

                                                           

 .80-81ص حسام محطؾد زكي عمي، مرجع سبق ذكره،  (1)
 .20 ص سبق ذكره،، مرجع محطؾد إبراىئؼ قطر فالدو  (2)
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. في حئؽ ال دؾجد فىروق والظئبة ،وتقغة الضطئر والصفؾة، بئة،وبعض سطات الش صئة كالعص

 .(1)بئؽ مردفعي ومظ فضي الوؾافق الزواجي وسطة االنبسا  لدى عئظة البحا

 االختضار الدواجي: .ب 

وتقىؾم  ،دحقئىق الوؾافىق الزواجىي طىن عمى عرتػ الحئىاة أولى  ال ظىؾات الوىي دع اخوئار يعد 

وأن االخوئىىار  فئؽ،نغىىام الىىزواج فىىي الشىىرتعة اإلسىىالمئة عمىى  مبىىدأ حرتىىة االخوئىىار لرىىن مىىؽ الظىىر 

 ،وتزتىىىد مىىؽ اسىىىوقرار واسىىىوطرار األسىىىرة ،عىىاماًل مسىىىاعدًا عمىىى  دحقئىىق الوؾافىىىق عىىىدي السىىمئؼ والطؾفىىىق ي

ن طرتقة االخوئار د ومف مؽ م وطىع إلى  إقؾل تطكؽ الو . وتساعدىا عم  القئام  أدوارىا الط ومفة

 كطا أنيا د ومف داخن الط وطع نفسو. فات والعادات السائدة في الط وطع،لوبايؽ الثقا أخر دبعاً 

 طرتقوئؽ:  ىحد وؼ  ودذكر سظاء ال ؾلي أن الظرتقة الوي يوؼ بيا اخوئار عرتػ الحئاة د 

وفي  عض الحىاالت يعظى   ،ديؽ واألقارب: يكؾن االخوئار فئو مؽ حق الؾالالدواج السختب -

 الفواة حق إبداء الرأي أو االعوراض.و الشاب 

 ،الزوجىىة( دون دىىدخن الؾالىىديؽ/  : يكىىؾن االخوئىىار فئىىو مىىؽ حىىق الفىىرد )الىىزوجاالختضننار الحننخ -

 .(2)في  عض األحئان يطظحان والدييطا حق االعوراضو 

لموغئىىرات الوىىي طىىرأت عمىى   وذلىىػ نوئ ىىة ،كطىىا أن طرتقىىة االخوئىىار د ومىىف عىىؽ الطا ىىي 

وتكىىىؾن االخوئىىىار مىىىؽ  ،حىىىدىطاألىىىزوجئؽ أو عمىىى  اكىىىان فىىىي السىىىابق يىىىوؼ الضىىىغس  حئىىىا ،الط وطىىىع

أمىىا فىىي الؾقىىت الحىىالي فىى ن االخوئىىار يكىىؾن مىىؽ اخوصىىاص الىىزوجئؽ نوئ ىىة  ،اخوصىىاص الؾالىىديؽ

لرىؽ الوىدخن مىؽ و  ،أداح أماميطا فرصىة االخوئىار  حرتىةاألمر الذي  ،ل روج الطرأة لمدراسة والعطن

 .الحا روقوظا  إل  اً جانب األىن مازال مؾجؾد

                                                           

 .5صولئد بؽ دمحم الشيري، مرجع سبق ذكره،   (1)
 .169-168ص ، مرجع سبق ذكره،األسرة والحئاة العائمئةسظاء ال ؾلي،   (2)
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ن اإلسىالم إحئىت  رىن مىؽ الىزوجئؽ،قد و ع اإلسالم معايئر معئظة فىي طرتقىة االخوئىار لو 

 عمىى  أن يحىىرص )الىىزوج،بىىن حىىا  ،لىىؼ يوىىرك الطسىىمؼ بىىدون دؾجئىىو ل سىىمؾب السىىمئؼ فىىي االخوئىىار

 .(1)ونقىىىاء الضىىىطئر والسىىىمؾك الطسىىىوقئؼ ،رم األخىىىالقوااللوىىىزام  طكىىىا ،( عمىىى  سىىىالمة العقئىىىدةالزوجىىىة

          مظيىىىا ،إلئىىىو ودىىىدعؾ ،وىظىىىاك العديىىىد مىىىؽ الظصىىىؾص الوىىىي دؤكىىىد عمىىى  مشىىىروعئة االخوئىىىار الزواجىىىي

بِّننؽَن لِ  قؾلىىو دعىىال : ِبننضَؼ َوالطنضِْ َبنناتِّ ِلمطنضِْ َبنناتِ "اُلَخِبضَثنناتِّ ِلُمَخِبضِثننضَؼ واُلَخِبضثِّننؽَن ِلُمَخِبضَثنناِت َوالطنضِْ  مطنضِْ

لنشطفكػ وأنكحنؽا  اتخضخو وقؾل الرسىؾل :: " .(2)أُولنصًغ مِّبًخءون ًمَسايقؽلؽن ليػِّ مغفخةِّ ورزقِّ كخيػِّ 

ذا خطب إلضكػ مؼ تخضؽن ديشو وخمقو فدوجؽه إال تفعمؽا تكؼ إ: "وقال :" األكفاء وأنكحؽا إلضيػ

 .(3)"عخيا فتشة وفداد

وأنيطا مقئاس القبؾل  ،ا ف ن اإلسالم يرى أن الديؽ وال مق أساس عام الخوئار الشرتػوىكذ

أمىىىا الصىىىفات األخىىىرى فو ومىىىف  حسىىىب الرغبىىىات والغىىىرور والعؾامىىىن ال اصىىىة  كىىىن  ،أو الىىىرفض

 ع ص.

 السدتؽى الثقافي واالجتساعي لمدوجضؼ: .ج 

ىىي    إ ىىافة إلىى   ،طكانىىة االجوطاعئىىةالوشىىا و بىىئؽ الىىزوجئؽ فىىي العقئىىدة والثقافىىة والوعمىىئؼ وال دي ع 

ودؾصىىمت العديىىد  ،ال مفئىىة األسىىرتة لمىىزوجئؽ مىىؽ العؾامىىن الطسىىاعدة عمىى  دحقئىىق الوؾافىىق الزواجىىي

 الظطؾحىىىات األكاديطئىىىة  وميظىىىة الؾالىىىديؽ يردبظىىىان إي ابئىىىاً  ،مىىىؽ الدراسىىىات إلىىى  أن دعمىىىئؼ الؾالىىىديؽ

لثقافئة واالجوطاعئة دىؤثر عمى  حئاديطىا وأن خمفئة الزوجئؽ ا .(4)وبطسوؾى الوظمع الوعمئطي ل بظاء

لذلػ ي ب أن يكؾن الوؾافق بئظيطا عمى  أسىاس مىؽ الوقىارب الثقىافي والفرىري الطشىورك  ،الطشوركة

                                                           

 .42ص غزالن عطس دمحم الدعدي، مرجع سبق ذكره،  (1)
 .26 ر، اآلية،الظؾ  سؾرة  (2)
 .36-35ص فرحان سالؼ بؽ ربئع العظزي، مرجع سبق ذكره،  (3)
 .23ص محطؾد إبراىئؼ قطر فالدو، مرجع سبق ذكره،  (4)
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ى ،افي حئاديط إلى  االخىوالر فىي  ه  د  ر  وقد بئظت  عض الدراسات أن عىدم االسىوقرار بىئؽ الىزوجئؽ م 

فعظىىىدما دوبىىىايؽ الوقالئىىىد والعىىىادات  .(1)خىىىرعىىىؽ اآل لىىىدى أسىىىرة أحىىىدىطاالثقافئىىىة و ال مفئىىة االجوطاعئىىىة 

دؾلىىىد دظاقضىىىات بىىىئؽ و  ئىىىة،االقوصىىىادية والوعمئطال مفئىىىة االجوطاعئىىىة و  د ومىىىفالقىىىئؼ لىىىدى الىىىزوجئؽ و 

  طرتقىىة الوعامىىن بىىئؽ وعمىى ،ئىىظعكس ذلىىػ عمىى  عالقويطىىاف ،الىىزوجئؽ فىىي الظبىىاع والفرىىر والوؾجىىو

 .الزوجئؽ

  سؼ ومجة الدواج: .د 

دأثئرىىىىا عمىىى   بئظيطىىىا مىىىؽ العؾامىىىن الوىىىي ليىىىافىىىارق العطىىىر عظىىىد الىىىزواج و  سىىىؽ الىىىزوجئؽ دي عىىىد 

إ ىافة  ،طىايجي  اؾ وطرتقىة الوعامىن مىع الطؾاقىف الحئادئىة الوىي د   ،الزوجئؽ مؽ ناحئة طرتقة الوفرئر

فالزواج في سؽ مبكىر دوردىب  عم  دؾافق الزوجئؽ. ةعؾامن مؤثر  ف نيا ،إل  ما يوعمق  طدة الزواج

 ،حاالت سىؾء الوؾافىق الزواجىي إحدى مؤعرات رة أبرزىا مشكمة الظالق الوي دعدعمئو سمبئات كثئ

ج وىظىىاك مىىؽ يىىرى أن مشىىكالت الىىزواج غئىىر الظا ىىج الطوطثىىن فىىي زواج الطىىراىقئؽ الىىذيؽ لىىؼ دظضىى

 .(2)لمحئاة الزوجئة اً خظئر  اديديدً  دي يع ع صئاديؼ اجوطاعئًا وانفعالئًا،

يىرى الىىبعض أن  احئى ،دىأثئر عمى  الوؾافىق الزواجىىي فىارق العطىىر بىئؽ الىزوجئؽ لىىو دي كطىا يعى

وتكىؾن  ،مؽ األفضن أن يكؾن الزوج أكبر  طدة زمظئة لئسىت كبئىرة حوى  يطكظىو أن يحوىؾي زوجوىو

الوقىارب الفرىري والعىاطفي بىئؽ الىزوجئؽ  وبىذلػ يزتىد مىؽ فىرص ،وكذلػ ل والد ،ا ليانطؾذجًا مثالئً 

أن الفىارق الربئىر فىي السىؽ بىئؽ الىزوجئؽ ي عميطىا مىؽ طىا ك .(3)وبالوالي يزتد مؽ الوؾافق الزواجىي

وبالوىالي  ،جئمئؽ موبايظئؽ في الوفرئر واالىوطامات والطشىاعر وردود األفعىال فىي الوفاعىن الزواجىي

                                                           

 .47صغزالن عطسي دمحم الدعدي، مرجع سبق ذكره،   (1)
 .540ص مرجع سبق ذكره، السالم زىران،حامد عبد  (2)
 .82صزكي عمي، مرجع سبق ذكره، محطؾد حسام   (3)
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لىىؼ دحىىدد سىىؽ الىىزواج بىىظص  كطىىا ن ىىد أن الشىىرتعة اإلسىىالمئة .(1)يىىؤدي إلىى  سىىؾء الوؾافىىق الزواجىىي

فقىىىد جعىىىن هللا دعىىىال  فىىىي بمىىىؾة سىىىؽ الظرىىىاح عالمىىىة انويىىىاء  صىىىرتح بىىىن جعموىىىو موروكىىىًا لالجظيىىىاد،

  .(2)الصغر

عىىىدد  اومىىىدة الىىىزواج يقصىىىد بيىىى ي،جىىىدورًا فىىىي عطمئىىىة الوؾافىىىق الزوا مىىىدة الىىىزواج ؤديكطىىىا دىىى

أن عطمئىة الوؾافىق بىئؽ الىزوجئؽ قىد دسىوغرق فىي  ا. حئىالعطمئىة الزوجئىة  عمىالسظؾات الوي مىرت 

فالطىىدة الالزمىىة لوحقئىىق الوؾافىىق بىىئؽ  سىىظؾات طؾتمىىة، إلىى وقىىد دطوىىد  ، عىىض األحئىىان أعىىير عديىىدة

مىىدة الىىزواج كمطىىا قصىىرت أنىىو  أنىىو البىىاحثئؽ عىىض  وتىىرى  .(3)الىىزوجئؽ د ومىىف مىىؽ عىى ص آلخىىر

فقىىد وجىىد أن السىىظئؽ  مىىدة الىىزواج قمىىت احوطىىاالت الظىىالق، وكمطىىا طالىىت زادت احوطىىاالت الظىىالق،

وأن اسىوطرار العالقىىة  الىىزواج،ب االنىىدفاع فىي األولى  مىؽ الىىزواج دردفىع فئيىىا معىدالت الظىىالق  سىب

والعالقىات الزوجئىة  طىرور الؾقىت دىذىب إلى  نطىس  ،الزوجئة قد يكؾن دلئن اسوسىالم ولىئس سىعادة

 .(4)مؽ الرودئؽ الذي يسين الوظبؤ بظوائ يا وأ عاده

 األطفال: .ه 

عىض في الدراسىات حىؾل دىأثئر األطفىال عمى  الوؾافىق الزواجىي حئىت يىرى   وىظاك اخوالر

ىؼبعض اآلخر يعىالعم  الوؾافق الزواجي، و  اً مساعد عامالً  دي أن وجؾد األطفال يعالباحثئؽ  أنيىؼ  دي

ن وجىىؾد وىكىىذا فىى  الزواجىىي، ادىىأثئر سىىمبي عمىى  دؾافقيطىى وتكىىؾن لىىو ،سىىبب ال ىىالر بىىئؽ الىىزوجئؽ

اب مرحمىة أحىد العؾامىن الطىؤثرة عمى  الوؾافىق الزواجىي. ودعىد فوىرة اإلن ى دي األطفال بئؽ الزوجئؽ يع

فى ن  ،وذلىػ ألنيىا دوظمىب مظيطىا إحىداث دغئىرات فىي أدوار الىزوجئؽ ،انوقالئة  الظسبة إلى  الىزوجئؽ

                                                           

 .309صالطرجع سبق ذكره،  كطال إبراىئؼ مرسي،  (1)
 .59ص م(،2011 )عطان: دار الطسئرة لمظشر والوؾزتع، الظبعة الثانئة عمؼ االجوطاع العائمي.ري وآخرون، عمئاء عك  (2)
 .82ص مرجع سبق ذكره، ،عميحسام محطؾد زكي   (3)
 .26ص مرجع سبق ذكره، مئطؾنة بظت يعقؾب بؽ عدي اليظائئة،  (4)
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ؾل عىىدد األطفىىال أو سىىؾاء حىى ،وجىىؾد األطفىىال فىىي األسىىرة قىىد يكىىؾن م ىىااًل لم ىىالر بىىئؽ الىىزوجئؽ

وؾافىق مىىؽ إ ىىافة إلى  الؾقىىت وال يىد والعاطفىىة وغئرىىا مىؽ األمىىؾر الوىي دوظمىىب ال طرتقىة دىربئويؼ،

أعىارت  عىض الدراسىات إلىى   احئى ،لدراسىات حىؾل وجىىؾد األطفىالوىظىاك دبىايؽ فىي ا .(1)الىزوجئؽ

أن وجىىؾد أطفىىال  "فرانىىػ ولىىؾري "أن عىىدد األطفىىال يىىؤثر سىىمبًا عمىى  الوفىىاىؼ بىىئؽ الىىزوجئؽ. وتىىذكر 

مؽ ست  أقن األطفالعطر وخاصة عظدما يكؾن  ،سمبئًا عم  دؾافقيؼ الزواجي اً لمزوجئؽ يؤثر دأثئر 

بعض اآلخر أن الوترى  .(2)وبالوالي يؤثر عم  عالقويطا ،فؾجؾد األطفال يشغن الزوجئؽ سظؾات،

مىىؽ الىىزوجئؽ ي فىىف مىىؽ حىىدة أي دىىؾدر يظشىىأ بئظيطىىا وتيىىدد  وجىىؾد األطفىىال غالبىىًا مىىا ي عىىن كىىالًّ 

  .(3)عالقويطا

 افىق الزواجىي،جىؾد األطفىال عمى  الوؾ يطكؽ القؾل أنو عم  الرغؼ مؽ ال ىالر حىؾل دىأثئر و 

جؾدىؼ وأن و  ،ف نيؼ ىؼ الزىؾر الذيؽ دشرق معيؼ الحئاة عم  الرغؼ مؽ الطواعب الوي دأدي معيؼ

 لمزوجئؽ عم  اسوطرار الحئاة الزوجئة. اً قؾت اً دافع ن ، وتكؾنؾ ثطرة مؽ ثطرات الزواج دي يع

  :عسل السخأة .و 

د   ،نوئ ة لموغئرات الوي دشيدىا الط وطعات الئؾم عاىرة  دي غؾاىر ال ديدة، ودعمؽ ال برز عد 

قىد يكىؾن لىىو دىأثئرًا إي ابئىىا  بعض أن عطىن الطىىرأة الىىتىرى و الغىؾاىر،  هىىىذ ىحىدإأة لمعطىىن خىروج الطىر 

ومىؽ ناحئىة أخىرى قىد يكىؾن دىأثئره سىمبئًا  عم  الطىرأة واألسىرة،مؽ الظاحئة االقوصادية واالجوطاعئة 

وبالوالي يكؾن لىو دىأثئر  ،قويا مع زوجياوعم  عال ،ولئةؤ دعدد األدوار والطس احئعم  الطرأة مؽ 

 عم  األسرة كميا.

                                                           

 .29-28ص ،الطرجع السابق  (1)
 .83ص ع سبق ذكره،حسام محطؾد زكي عمي، مرج  (2)
 .40ص ولئد بؽ دمحم الشيري، مرجع سبق ذكره،  (3)
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نوئ ىىة لوعىىدد األدوار الط ومفىىة بىىئؽ  ،فىىالطرأة العاممىىة الطوزوجىىة دوعىىرض لرثئىىر مىىؽ الضىىغؾ 

 ،ولئة العطىىنؤ مسىى إ ىىافة إلىى  ومسىىؤولئاديا نحىىؾ زوجيىىا، ،بظائيىىاودربئىىة أ ،القئىىام  الؾاجبىىات الطظزلئىىة

لمطشىكالت األسىرتة، فقىد وجىد   ما يعر ىيا ،أدوارىا الطوعددةبئؽ  الوؾفئق وبذلػ درؾن عر ة لعدم

جات الوي واالز كطا ورد في فرحان بؽ سالؼ بؽ ربئع العظزي في دراسة عم    (كسوشايمد وماعظبج)

 أنطا  مؽ الوؾدر ىي: ةأنيؼ معر ؾن لثالث ،يعطن فئيا كال الزوجئؽ

 األسىىرة فئطىىا  سىىئؼ العطىىن الطوعمىىقالوىىؾدر الظىىادج عىىؽ اخىىوالر وجيىىة نغىىر الىىزوجئؽ عمىى  دق -

 .بئظيطا

ولرىىؽ حاجادىىو االقوصىىادية دوظمىىب مظىىو  ج عىىؽ عىىدم قظاعىىة الىىزوج  عطىىن زوجوىىو،الوىىؾدر الظىىاد -

 مساعدة الزوجة لطؾاجية مظالب الحئاة مؽ خالل خروجيا لمعطن.

 .(1)الوؾدر الظادج مؽ عدم الوقدير لمدور الذي دقؾم  و ربة البئت -

مظيىىا  ،عمىى  الوؾافىىق الزواجىىي دىىأثئرهسىىات الوىىي دظاولىىت عطىىن الطىىرأة و وىظىىاك عىىدد مىىؽ الدرا  

 ،ي ابئىة بىئؽ العطىن والوؾافىق الزواجىيإىظىاك عالقىة  الوىي دشىئر نوائ يىا إلى  أن Lee (لىي)دراسىة 

فقىد أعىارت إلى  مىا دعانئىو األم العاممىة مىؽ صىراع لى دوار فىي  ،أما دراسة حمطىي أحىالل إسىطاعئن

بئظىىت الدراسىىة أن الىىزوج اإلمىىارادي رغىىؼ دقبمىىو عطىىن زوجوىىو ومشىىاركويا فىىي  فقىىد ،الط وطىع اإلمىىارادي

ىىىىذه مىىؽ رغؼ عمىى  الىىو  ،اإلنفىىاق األسىىري إال أنىىو ال يوقبىىن أي ديىىاون مظيىىا فىىىي دورىىىا كىىأم وزوجىىة

واالسىىىوقالل  والوىىىي مظيىىىا احوىىىرام الرجىىىن لمطىىىرأة، ،ي ابئىىىات عطىىىن الطىىىرأة إالسىىىمبئة فقىىىد ذكىىىرت الدراسىىىة 

ما يدعؼ الوفاىؼ والوفاعن بئظيىا  وزتادة ثقافويا ووعئيا، واكوسابيا خبرات جديدة، لمطرأة، االقوصادي

 .(2)وبئؽ زوجيا

                                                           

 .50ص فرحان بؽ سالؼ بؽ ربئع العظزي، مرجع سبق ذكره،  (1)
 .74-73ص سبق ذكره، مرجع حامن، فرتزة  (2)
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ولرظيىىا حىىئؽ دعطىىن خىىارج البئىىت ف نيىىا درىىؾن  ،ن الطىىرأة  فظرديىىا مؤىمىىة ألداء الىىدور الطظزلىىيإ

د أو دقصىىىر فىىىي أداء دورىىىىا د ىىىاه زوجيىىىا أو األوال ي عميىىىاقىىىد مىىىا ،  عئىىىدة عىىىؽ أسىىىرديا فوىىىرة طؾتمىىىة

ومىىؽ ثىىىؼ درىىؾن عائقىىىا أمىىىام  عمىى  ع صىىىئويا،ودىىىؤثر  ،وبىىىذلػ دوؾلىىد  ىىىغؾ  عمىى  الزوجىىىة ،العطىىن

 .(1)الوؾافق الزواجي

مؽ خالل ما سبق يوضح أن عدم قدرة الزوجة عم  الوؾفئق بىئؽ العطىن واألسىرة يىؤثر عمى  

 ىىرورات  وبطىىا أن عطىىن الطىىرأة أصىىبح مىىؽ ،ومىىؽ ثىىؼ يىىؤثر عمىى  دؾافقيىىا الزواجىىي ،حئاديىىا األسىىرتة

ودقسىئؼ  طىن زوجوىو،إلى  قظاعىة الىزوج  ع ة ىافإ ،الحئاة ف نو يوظمب مظيا االخوئار الطظاسب لمعطن

عمىى  و  ،ا الزوجئىةطىعمى  عالقوي ي  ي ىابإ د  وبىذلػ يكىؾن لعطىن الطىرأة مىردو  ،األعطىال الطظزلئىة بئظيطىا

  أسرديا.

خالل الدراسات الوىي أنو يطكؽ الوؾصن إل  عدد مؽ الوعطئطات مؽ  (جؾرج لظدبرج)وتعوقد 

ق وعؾاممىو فىي الىزواج واألسىرة والوي دحىدد اد اىىات الوؾافى ،أجرتت عم  الظالق والسعادة الزوجئة

: الشى ص الىذي يظشىأ فىي أسىرة سىعئدة يىظ ح فىي حئادىو الزوجئىة. وال دؾجىد عالقىة وثئقىة بىئؽ وىي

الش صىىئة دىىردبس وجىىؾد األطفىىال أو عىىدم وجىىؾدىؼ عمىى  الوؾافىىق الزواجىىي. إ ىىافة إلىى  أن سىىطات 

مثىىن القىىدرة عمىى  الوغئئىىر والصىىبر عمىى   عىىض الطؾاقىىف. وكىىذلػ  قىىدرة الىىزوجئؽ  ، ىالوؾافق الزواجىىي

عم  األخذ والعظاء في الطسائن العاطفئة دردبس  ىالوؾافق الزواجىي. كطىا يىردبس الوؾافىق فىي الىزواج 

ل يىىؾد  عضىىيطا فىىي  ودقىىدير الزوجىىة والىىزوج ، طىىدى دقىىدير الىىزوجئؽ لمقىىئؼ الديظئىىة والحىىرص عمئيىىا

أمىىا  قؾتىىا  ىىالوؾافق الزواجىىي، يىىردبس اردباطىىاً ؽ والوعىىاون فىىي األمىىؾر الطظزلئىىة دىىؾفئر االسىىوقرار واألمىى

  .(2) الظسبة لعطن الطرأة فال يردبس  الوؾافق الزواجي

                                                           

 .82ص ذكره، سبقمرجع  زكي عمي، محطؾد حسام  (1)
 م(،1967. ال ىىزء الثىىاني، )اإلسىىكظدرتة: دار الطعىىارر، (شىىاكنجوطىىاع )الىىظغؼ والوغئئىىر والطاال ، عمىىؼدمحم عىىاطف غئىىا  (2)
 .24-23ص
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أو  كىىان سىىمبئاً أوىكىذا حاولىىت دظىىاول  عىض العؾامىىن الوىىي دىؤثر عمىى  الوؾافىىق الزواجىي سىىؾاء 

ومىؽ ثىؼ االخوئىار السىمئؼ لشىرتػ  بئظيطىا،فىي الوعامىن  ة  ش صىئة الىزوجئؽ وطرتقويطىابداي ،ي ابئاً إ

إ ىافة إلى  مىدى الورىافؤ بىئؽ الىزوجئؽ فىي  ،ال ظؾة األول  في الوؾافىق الزواجىي دي الحئاة والذي يع

سىىؽ ومىىدة  اً وكىىذلػ دىىأثئر  ،الطسىىوؾى االجوطىىاعي والثقىىافي ودىىأثئره عمىى  دقبىىن ودفيىىؼ كىىن زوج للخىىر

وأخئىىرًا عطىىن  ،عمىى  الوؾافىىق الزواجىىي اً كطىىا أن لؾجىىؾد األطفىىال دىىأثئر  ،عمىى  الوؾافىىق الزواجىىي الىىزواج

كىىن ىىىىذه  نالطىىرأة نوئ ىىة الوغئىىىرات الوىىي دشىىيدىا األسىىىرة الئىىؾم ودأثئرىىىا عمىىى  العالقىىة بىىئؽ الىىىزوجئؽ

 وقد دعطن في اد اه معاكس. ،جئؽمسوؾى الوؾافق الزواجي بئؽ الزو  العؾامن قد دزتد

 : السفدخة لمتؽافق الدواجي الشعخيات .5

فظ ىىاح األسىىرة يعوطىىد عمىى   فىىي اسىىوقرار األسىىرة، دطثىىن العالقىىة الزوجئىىة جانبىىًا ميًطىىا وأساسىىًئا

وىظىاك الرثئىر مىؽ الظغرتىات  الط وطىع، إلئىوسىاس الىذي يسىوظد األ دي دع وىي بدورىا ،دؾافق الزوجئؽ

 :  عض مظيا ارة إل وتطكؽ اإلع ،الوي و عت لوفسئر الوؾافق الزواجي لدى األزواج

 نعخية الجور: .أ 

ني نشىىأة أىىىذه الظغرتىىة إلىى   تىىذىب أنصىىارو  ،مىىؽ الظغرتىىات الطيطىىة فىىي دراسىىة األسىىرة دي دعىى 

وأن دغئئىىر ىىىىذه  ،ال الفىىات الزوجئىىة دىىىأدي مىىؽ دعىىارض دؾقعىىىات الىىدور ألحىىد الىىىزوجئؽ أو كمئيطىىا

  .(1)دقبن الظرر اآلخر يحقق االنس ام والوؾافقو الوؾقعات 

وقىد  عىايئر الوىي يراىىا األفىراد مظاسىبة،ذا الوظاقض حئؽ ال يوظىابق السىمؾك مىع الطوتغير ى 

 .(2)يرجع ال الر بئؽ الزوجئؽ إل  عدم دقابن الرغبات الط ومفة والطوظؾرة لمزوجئؽ

  ىظاك اد اىان موباعدان انبثقا عؽ نغرتة الدور ىطا:و 

                                                           

 .35ص ق ذكره،بمرجع س ولئد بؽ دمحم الشيري،  (1)
 .34 ص محطؾد إبراىئؼ قطر فالدو، مرجع سبق ذكره،  (2)
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الزواجي يوحدد مؽ خالل ما يوحقق  أن الوؾافق رى ىذا االد اه يو  االتجاه التفاعمي الخمدي: -

 .           (1)خىىىراآل ومىىىا يدركىىو كىىىن طىىرر عىىىؽ ،مىىؽ دؾقعىىىات  الظسىىبة لمىىىزوج أو الزوجىىة مىىىؽ اآلخىىر

فىىي  اً كبئىىر  اً وظمىىب مظىىو دغئئىىر ين دخىىؾل الفىىرد فىىي حئىىاة جديىىدة أىىىذا االد ىىاه أيضىىًا  رى يىىكطىىا 

نة بئؽ ما ىؾ موؾقع ومىا ىىؾ ودظشأ مقار  ،األدوار عؽ األدوار الوي كان يطارسيا قبن زواجو

 .(2)وىذا يىؤثر بىدوره عمى  دؾافقيطىا ،ومؽ ىظا دظشأ صراعات نوئ ة لوظاقض األدوار ،مؾجؾد

: فوىىىرة ىىىىذا اآلدئىىىةات لم ظىىؾ  كطىىا دفسىىىر الوفاعمئىىىة الرمزتىىة العالقىىىة بىىىئؽ الىىزوج والزوجىىىة وفقىىىاً 

أو رمزتىىىة عىىىؽ  يبىىىدأ الوفاعىىىن بورىىىؾتؽ صىىىؾرة انظباعئىىىة ،الوفاعىىىن دوىىىراوح بىىىئؽ أسىىىبؾع وسىىىظو

ومىىؽ ثىىؼ يكىىؾن الوفاعىىن عبىىر المغىىة واالدصىىال لورىىؾتؽ الصىىؾرة الرمزتىىة عىىؽ  ،خىىررر اآلالظىى

وىىىذا  ، عىىدىا يكىىؾن الوقئىىئؼ الرمىىزي  ،وقىىد يكىىؾن مرغؾبىىًا  ىىو أو غئىىر مرغىىؾب ،الظىىرر اآلخىىر

 .(3)الوقئئؼ يؤثر في االعوبار الذي يعظئو الظرر إل  الظرر اآلخر

إلنسىاني مىؽ خىالل الطؾاقىف ىىذا االد ىاه يىدرس السىمؾك او  :عياالتجاه الدنمؽكي االجتسنا   -

وتعوبىىىر أن السىىىمؾك غئىىىر الطوؾافىىىق ىىىىؾ السىىىمؾك الىىىذي ال يسىىىو ئب لمطؾاقىىىف الوىىىي  األسىىىرتة،

ؽ . وىىىذه الظغرتىىة دفسىىر دور األسىىرة فىىي عطمئىىة اإلعىىباع الطوبىىادل لمحاجىىات مىىيوعىىرض ليىىا

ؤثرات ال ارجئىىىىىة لموعىىىىىرر عمىىىىى  كطىىىىىا أنيىىىىىا دىىىىىدرس الطىىىىى خىىىىىالل العالقىىىىىة بىىىىىئؽ أفىىىىىراد األسىىىىىرة،

 .(4)الطئكانئزمات الفاعمة في الطؾاقف األسرتة الوي دؤثر عم  السمؾك اإلنساني

 

                                                           

 .26 ص فرحان بؽ سالؼ بؽ ربئع العظزي، مرجع سبق ذكره،  (1)
وؾافىق الزواجىي وعالقوىو  اإلعىباع الطوؾقىع والفعمىي لمحاجىات العاطفئىة الطوبادلىة أمن بظت أحطد بىؽ عبىدهللا  اصىؾتن، "ال  (2)

كمئة العمؾم االجوطاعئة، جامعة اإلمىام دمحم بىؽ سىعؾد اإلسىالمئة، الرتىاض،  بئؽ الزوجئؽ" )رسالة ماجسوئر، قسؼ عمؼ الظفس،
 .16ص ه(،1429

الظبعىة األول،  ."فىي الظغرتىات االجوطاعئىة الطوقدمىة دحمئموسة الظغرتات االجوطاعئة الطوقدمة "دار  أحسان دمحم الحسؽ،  (3)
 .90ص (،م2005 ،دار وائن لمظشرعطان: )

 .21ص هللا  اصؾتن، مرجع سبق ذكره،أمن بظت أحطد بؽ عبد  (4)
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 نعخية القضػ:  .ب 

 طعظى  أن الشى ص سىؾر ي وىار رفاقىو  طىؽ  ،دركز ىذه الظغرتة عم  فررة القئؼ الش صىئة

ليىذه  ره يكىؾن موقىبالً فئيؼ عىرتػ حئادىو بظىاء عمى  قئطىو الش صىئة، وىكىذا فى ن الشىرتػ الىذي ي وىا

  .(1)القئؼ الوي يقبميا الظرر اآلخر حو  يحقق الوؾافق الزواجي

ومثىىال عمىى  ذلىىػ  ،وىىىذا يعظىىي أن االعىىوراك فىىي القىىئؼ يقىىرب الظىىاس مىىؽ  عضىىيؼ اجوطاعئىىا

عىى ص يرغىىب فىىي الىىزواج مىىؽ عىى ص يىىديؽ بىىظفس الىىديؽ الىىذي يوبعىىو  ألن الىىديؽ قئطىىة اجوطاعئىىة 

 .(2)كبئرة

  :تطابق )التشافخ السعخفي(عجم ال نعخية .ج 

بىىئؽ أفرىىىاره  الخىىوالرنغرتىىة الوظىىافر الطعرفىىي دقىىؾم عمىى  أن اإلنسىىىان يظفىىر مىىؽ الوظىىاقض وا

وىىذا  ،ة أكبىرأألنىو سئوحصىن عمى  مكافى ومطىال   اً موعبى اً  طعظ  أن الفرد قد يسمػ سىمؾك ،واعوقادادو

عىىىدم  عمئىىىو وتسىىىئظر ،" يىىىرى أن الىىىزواج يكىىىؾن م ئبىىىاً ام حئىىى1967( عىىىام Burtمىىىا يشىىىئر إلئىىىو )

فى ن الحئىاة الزوجئىة دوسىؼ  ،ودقوىرب مىؽ ال ئىال ،الر ا عظدما درؾن دؾقعات الزوجئؽ غئر واقعئىة

 .(3)وتسئظر عدم الر ا عم  طبئعة العالقة بئؽ الزوجئؽ ، عدم السعادة

كطا دؤكد ىذه الظغرتة عم  أىطئة العقمئة الوي يقؾم بيا الزوج والزوجة لوحقئق الوقىارب بىئؽ 

ي ابئىة دظطئىة الوؾقعىات اإلو  ،والوظازل عؽ  عض الوؾقعىات الطبىالغ فئيىا ،ذه الوؾقعات وبئؽ الؾاقعى

 .(4)دحقئق الوؾافق الزواجي مؽ أجن

                                                           

 .33ص ن طة الالكي بركة الوباوي، مرجع سبق ذكره،  (1)
 .353ص مرجع سبق ذكره، الؾحئشي احطد بئري،  (2)
 .66ص حامن، مرجع سبق ذكره، ةفرتز   (3)
 .27ص فرحان بؽ سالؼ بؽ ربئع العظزي، مرجع سبق ذكره،  (4)
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نغرتىة الوظىافر الطعرفىي عمى  فرىرة دؾقعىات و  الدور دفاق نغرتةامؽ العرض السابق يوضح  

شىئر نغرتىة الىدور إلى  دؾافىق دؾقعىات د احئى ،ودأثئرىا عم  الوؾافىق الزواجىي ،الدور بئؽ الزوجئؽ

كطىىا أن  ،ومىىا قىىد دسىىببو مىىؽ عىىدم الوؾافىىق الزواجىىي ،دغئىىر ىىىذه الوؾقعىىاتو  ،الىىزوجئؽ الىىدور ألحىىد

نغرتىىىة الوظىىىافر الطعرفىىىي دشىىىئر إلىىى  الطشىىىكالت الزوجئىىىة الوىىىي دحىىىدث عظىىىدما درىىىؾن دؾقعىىىات أحىىىد 

عي يىىىؤدي إلىىى  سىىىؾء الوؾافىىىق فىىى ن ىىىىذا ال ئىىىال غئىىىر الىىىؾاق ،الىىىزوجئؽ أو كمئيطىىىا  عئىىىدة عىىىؽ الؾاقىىىع

ن اخوئىار الشىرتػ يعوطىد عمى  دقبمىو لمقىئؼ الوىي نشىأ فئيىا أئىرون فأما أنصار نغرتة القئؼ  ،الزواجي

وىكىىذا ن ىىد أن ىظىىاك وجيىىات نغىىىر  ،وأن ىىىذا ىىىؾ الىىذي يحقىىق الوؾافىىىق الزواجىىي ،الظىىرر اآلخىىر

  .الوؾافق الزواجيم ومفة وموظؾعة دوحدث كن مظيا عم  جانب مؽ جؾانب 

  معؽقات التؽافق الدواجي:   .6

الوؾافق ال فىىى ،ليىىىا ن قىىىف الوىىىي يوعر ىىىؾ ن الوؾافىىىق ي ومىىىف  ىىىاخوالر األفىىىراد واخىىىوالر الطؾاإ

    .(1)دؾجىىد عؾائىىق وعقبىىات دقىىف أمىىام دؾافىىق الفىىرد فىىي دحقئىىق أىدافىىو احئىى ،يوحقىىق  سىىيؾلو وتسىىر

اة الوىي قىد دىؤثر عمى  إل   عض الطؾاقف والضغؾطات نوئ ة لطوظمبات الحئ انالزوجفقد يوعرض 

 ىىاح فبقىىدر ن الحئىىاة الزوجئىىة، بىىن مىىؽ موظمبىىات اطبئعئ ىى ةاً العقبىىات عىىئ ىىىذه دي الزواجىىي، ودعىى الوؾافىىق

قدرة الزوجئؽ عم  أن يعئشىا ن عدم إ .(2)الوؾافق الزواجي يوحقق د ظي دمػ العبقات فيالزوجئؽ 

وذلىىىػ نوئ ىىىة لم الفىىىات  ،ئظيطىىىاادج عىىىؽ سىىىؾء الوؾافىىىق الزواجىىىي بيا السىىىمئؼ نىىىالحئىىىاة الزوجئىىىة  شىىىكم

 في إعاقة اسوطرارتة الحئاة الزوجئة  شكن طبئعي. غ األثرال فيذه االخوالفات ليا  ،عاتا والظز 

                                                           

 .181ص أحطد دمحم مبارك الرظدري، مرجع سبق ذكره،  (1)
 .93ص حسام محطؾد زكي عمي، مرجع سبق ذكره،  (2)
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ق كطا أن سؾء الوؾافىق يظشىأ عظىدما درىؾن ىظىاك عقبىات يوعىرض ليىا الفىرد نوئ ىة لعىدم دؾافى 

 ،ؼالط وطىع أو العىادات أو القىئ وعظدما ال يؾافق عمئىو الطظظىق أو رغبات الفرد وحاجادو مع الؾاقع،

 .(1)حدوث صراعات  إل ما يؤدي

والوىىي  ،لقىىد ذكىىر حسىىام محطىىؾد زكىىي م طؾعىىة مىىؽ الطعؾقىىات الوىىي دعىىؾق الوؾافىىق الزواجىىي

 :يمي وردت في  عض الدراسات ومظيا ما

والشىػ فىي  ،الشىرعئة اد ىاه  عضىيطا امسىؤولئاديالىذي يوطثىن فىي  ،البعىد األخالقىي لمىزوجئؽ .أ 

 وانحرار الزوج أو الزوجة. غئاب الزوج لفورة طؾتمة عؽ البئت،و  ،حد الزوجئؽدصرفات أ

وكثىرة طمبىات  ،البعد الطىادي الطوطثىن فىي االخىوالر فىي الطسىوؾى االقوصىادي بىئؽ الىزوجئؽ .ب 

 خصؾصا عظدما درؾن الزوجة عاممة. ،عم  الوعاون االقوصادي اوعدم قدرديط ،الزوجة

 وان فىىاض الىىؾعي الثقىىافي  ،الطسىىوؾى الوعمئطىىي لمىىزوجئؽ البعىىد الثقىىافي الطوطثىىن فىىي اخىىوالر .ج 

 لمزوجئؽ.

 ،االجوطاعئة ان في حئاديطايا الزوجالبعد الظفسي الطوطثن في كثرة الضغؾ  الوي يوعرض ل .د 

 والغئرة الزائدة بئؽ الزوجئؽ.

 ،ؽالبعد االجوطىاعي الطوطثىن فىي دىدخن األىىن وال ئىران واألصىدقاء فىي العالقىة بىئؽ الىزوجئ .ه 

ورغبىىة السىىئظرة  ،وزواج الىىزوج مىىرة أخىىرى وإىطالىىو األولىى  األمىىؾر الطوعمقىىة  األسىىرة، وكىىذلػ

 عظد الزوج.

 ىىىعف ع صىىىئة و  عمىىى  اإلن ىىىاب،البعىىىد الش صىىىي الطوطثىىىن فىىىي عىىىدم قىىىدرة أحىىىد الىىىزوجئؽ  .و 

 .(2)عدم اىوطام الزوجة  طغيرىا ال ارجيو  ،الزوج

                                                           

 .225ص سمئؼ أبؾ عؾض، مرجع سبق ذكره،  (1)
 .94 -93ص ، مرجع سبق،عمي حسام محطؾد زكي  (2)
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  الوعىىرر عمىى  معؾقىىىات كطىىا أكىىدت نوىىائج دراسىىة عثطىىان صىىالح العىىامر الوىىي ىىىدفت إلىى  

 عمىىيالوؾافىىق بىىئؽ الىىزوجئؽ مىىؽ وجيىىة نًغىىر األزواج  طظظقىىة حائىىن فىىي الططمرىىة العربئىىة السىىعؾدية 

البعىىىد و  ،البعىىىد الظفسىىىي ىىىىي فىىىي الوؾافىىىق بىىىئؽ الىىىزوجئؽ عمىىى  الوردئىىىب اً : أكثىىىر األ عىىىاد دىىىأثئر اآلدىىىي

 .(1)والبعد الثقافي ،والبعد االجوطاعي ،والبعد الش صي ،األخالقي

مرثئىر مىؽ العؾائىق الوىي دعوبىر لن عر ىة اوجىكذا ف ن الحئاة الزوجئة الوي يعئش فئيا الز وى

ولمؾصؾل إل  الوؾافق الزواجي الطظمؾب الذي  عم   غؾطات الحئاة،  طثا ة اموحان ليطا لموغمب

ىغ  ود   ،كطا أن ىذه العؾائق قد دؤثر عم  العالقىة الزوجئىة ،يضطؽ اسوطرار الحئاة األسرتة  اً ر كثئى ر  يم

 وعدم القدرة عم  االسوطرار فئيا. ،مؽ ال الفات الوي قد دؤدي لمؾصؾل إل  الفشن في العالقة

 :جياتؽافق الدو الالشتائج الستختبة عمى غضاب  .7

الوؾافىق الزواجىي بىئؽ الىزوجئؽ  دي سىرة، لىذلػ يعىأىىؼ عالقىة داخىن األ دي ن العالقة الزوجئىة دعىإ

فحو  يكؾن  الط وطع، ة الطسوقرة والسمئطة الوي يقؾم عمئياىدفا رئئسًا وميطا لوحقئق الحئاة األسرت

بدايىة  دي دحقئق الوؾافق الزواجي الذي يعىفر لدى الزوجئؽ القدرة عم  االزواج ناجحًا البد مؽ أن دوؾ 

. فعىىدم الوؾافىىق الزواجىىي ومىىا يوبعىىو مىىؽ عىىدم فىىي جطئىىع م ىىاالت الحئىىاة دقىىؾد الىىزوجئؽ إلىى  الوؾافىىق

واحوطىىىىال  ،عر السىىىىمبئة إ ىىىىافة إلىىىى  الظزاعىىىىات الطسىىىىوطرة بىىىىئؽ الىىىىزوجئؽاإلعىىىىباع العىىىىاطفي والطشىىىىا

واسىىوحالة اسىىوطرار  ،االنفصىىال إذا وصىىمت األمىىؾر إلىى  درجىىة عالئىىة مىىؽ عىىدم القىىدرة عمىى  الوفىىاىؼ

ألبظىىىاء إلىىى  ا وال دقوصىىىر آثىىىار ا ىىىظراب العالقىىىة الزوجئىىىة عمىىى  األزواج بىىىن دطوىىىد ،العالقىىىة بئظيطىىىا

 موالشىعؾر  عىد ،مىؽ الطشىكالت مثىن عىدم الورئىف اً ود مىق عىدد ،لودؤثر  شىكن كبئىر عمى  األطفىا

  .(2)والقمق الظفسي لدى األفراد غئر الطوؾافقئؽ زوجئا ،األمان وال ؾر مؽ الطسوقبن

                                                           

 .65ص الطحسؽ العامر، مرجع سبق ذكره، عثطان بؽ صالح عبد  (1)
، ، م مة عبكة العمؾم الظفسئة العربئةكثمؾم بمئطيؾم وآخرون، أثر ا ظراب العالقة الزوجئة عم  الصحة الظفسئة ألبظاء  (2)

 .11ص (،2009)ربئع عواء  22 -21العدد 
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الطحسىىؽ العىىامر فىىي دراسىىوو عىىؽ معؾقىىات الوؾافىىق بىىئؽ عثطىىان بىىؽ صىىالح بىىؽ عبدولقىىد قىىدم 

ة الطسىىىمطة نوىىىائج عىىىدد مىىىؽ الدراسىىىات الوىىىي الىىىزوجئؽ فىىىي عىىىن الوحىىىديات الثقافئىىىة الطعاصىىىرة ل سىىىر 

 : كالوالي وىي ،ئاب الوؾافق الزواجيحاولت رصد اآلثار الطوردبة عم  غ

ن ف نيطىا يوعر ىان لط طؾعىة مىؽ االزوجى نوئ ة لضغؾطات الحئاة الئؾمئىة الوىي يعىئش فئيىا .أ 

ة ومشىىكالت األبظىىاء مىىؽ طرتقىى ،الطشىىكالت الوىىي دىىؤثر عمىى  حئاديطىىا الطوطثمىىة فىىي اإلن ىىاب

دي ؤ الوىالي دىوب ،لم ىالر بىئؽ الىزوجئؽ وغئرىا مؽ الطشكالت الوىي قىد درىؾن م ىاالً  ويؼدربئ

 إل  ددني مسوؾى الوؾافق الزواجي.

 ىىىظرا ات إلىىى  اال افىىى ن ذلىىىػ يعر ىىىيط ،نوئ ىىىة لعىىىدم قىىىدرة الىىىزوجئؽ عمىىى  الوؾافىىىق والوفىىىاىؼ .ب 

فىىي جطئىىع م ىىاالت وتىىظعكس ىىىذا عمىى  أدائيىىؼ الئىىؾمي  ،فىىي القمىىق والوىىؾدرالطوطثمىىة  الظفسىىئة

 الحئاة.

قىىد يىىؤدي  عمىى  الوؾافىىق مىىا وعىىدم قىىدرديطا ،نوئ ىىة لم الفىىات األسىىرتة الطسىىوطرة بىىئؽ الىىزوجئؽ .ج 

 مىىىراض الظفسىىىئة والعصىىىبئة والعقمئىىىة،وانوشىىىار األ ،النحىىىرار واإلدمىىىاناإلىىى  زتىىىادة معىىىدالت 

ظربة فىىىي أو ىىىاع عائمئىىىة مضىىى أوانشىىىواردفىىاع نسىىىبة اإلصىىىا ة  ىىىالقمق الظفسىىىي ل بظىىىاء الىىىذيؽ 

ن مىىىؽ قمىىىتو  ،وىىىىذا كمىىىو يطثىىىن خظىىىؾرة عمىىى  الط وطىىىع ،يسىىىؾدىا ال ىىىالر والظزاعىىىات الزوجئىىىة

 ومؽ ثؼ الدخن القؾمي. ،طاقوو اإلنواجئة

غئاب الوؾافق الزواجي قد يظوج عظو الوفرىػ األسىري )الظىالق( الىذي يكىؾن لىو مىردود سىمبي  .د 

م  األبظاء فى نيؼ يحوىاجؾن وع وخصؾصًا الطرأة الطظمقة، ،لمزوجئؽ عم  الطكانة االجوطاعئة

الطفركىىة يعىىانؾن مىىؽ  د دلىىت  عىىض البحىىؾث أن أبظىىاء األسىىرفقىى قىىدر أكبىىر مىىؽ الرعايىىة، إلىى 

مىا يىظعكس عمى   ،مشاعر سمبئة د اه اآلخرتؽ نوئ ة لمحرمان الىذي يؾاجيؾنىو داخىن أسىرىؼ
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إ ىىىىىافة إلىىىىى  دىىىىدني الوحصىىىىىئن العمطىىىىىي لىىىىىدى أبظىىىىىاء األسىىىىىر  ،قئطىىىىة االنوطىىىىىاء إلىىىىى  الط وطىىىىىع

      .(1)فركةالط

ن األسرة  يسىؾدىا نىؾع أن مؽ الظوائج الؾا حة لغئاب الوؾافق الزواجي إىكذا يطكؽ القؾل  

مىىىا يىىىؤثر عمىىى  حئىىىاديؼ مىىىؽ جطئىىىع  ،مىىؽ عىىىدم االسىىىوقرار نوئ ىىىة ال الفىىىات الطسىىىوطرة بىىىئؽ الىىىزوجئؽ

أفىىراد  ومىىا يوعىىرض لىىو ،الظىىالق ييىىف اً أمىىا الظوئ ىىة األخظىىر والوىىي يكىىؾن مردودىىىا وا ىىح ،الظىىؾاحي

 دي عىوىكذا دوضح أىطئة الوؾافق بئؽ الىزوجئؽ فىي األسىرة الوىي د ،نوئ ة الوفرػ تكالاألسرة مؽ مش

  المبظة األول  في بظاء الط وطع.

 الخالصة: :بعاً را

ن يوضح مؽ خىالل مىا دىؼ سىرده فىي ىىذا الفصىن  عىد الوعىرض لطفيىؾم الوؾافىق والىزواج  شىك

وىي  ،مئة الوؾافق الزواجي مردبظة  العديد مؽ العؾامنأن عط نعام والوؾافق الزواجي  شكن خاص

ال دعظىي  ىىرورة الوظىابق الوىىام بىىئؽ الىزوجئؽ  قىىدر مىا دعظىىي وجىىؾد الحىد األدنىى  مىؽ السىىطات غئىىر 

فىىىالوؾافق الزواجىىىي يعبىىىر عىىىؽ عالقىىىة دسىىىؾدىا الطحبىىىة واالحوىىىرام الطوبىىىادل  ،الطوظىىىافرة بىىىئؽ الىىىزوجئؽ

كطىىىا أن غئىىىاب الوؾافىىىق  ،الوىىىي دعوىىىرض حئاديطىىىا الزوجئىىىة تكالاجيىىىة الطشىىىوالوعىىىاون الطشىىىورك لطؾ 

، وعم  أوالً الزوجئؽ عم   ايكؾن مردودىا سمبئًّ  ةأسرت تكاللزوجئؽ قد يظوج عظو مشالزواجي بئؽ ا

ومىىؽ ثىىؼ قىىد دصىىن إلىى  الوفرىىػ األسىىري الىىذي يىىؤثر عمىى  الط وطىىع ككىىن مىىؽ جطئىىع  األبظىىاء ثانئىىًا،

  الظؾاحي.

 

 

 
                                                           

 .50-49ص ،رجع سبق ذكرهم عثطان بؽ صالح بؽ عبدالطحسؽ العامر،  (1)
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 تسيضج:

وىىىىىىىىي الركئىىىىىىىزة الوىىىىىىىي ، فىىىىىىىي حئىىىىىىىاة اإلنسىىىىىىىان  األسىىىىىىىرة ىىىىىىىىي الطؤسسىىىىىىىة االجوطاعئىىىىىىىة األولىىىىىىى      

الىىىىىذي يعىىىىىىدي ح ىىىىىر األسىىىىىىاس فىىىىىىي  ودقىىىىىؾم األسىىىىىىرة عمىىىىى  الىىىىىىزواج ،يردرىىىىىز عمئيىىىىىىا الط وطىىىىىع برموىىىىىىو

كطىىىىىىا أن  ،يىىىىىىؾ يىىىىىىظغؼ العالقىىىىىىات االجوطاعئىىىىىىة  ظرتقىىىىىىة يقرىىىىىىىا الىىىىىىديؽ والط وطىىىىىىعدرىىىىىىؾتؽ األسىىىىىىرة، ف

يعوطىىىىىد عمىىىىى  اسىىىىىوقرار العالقىىىىىة بىىىىىئؽ  األسىىىىىرة واسىىىىىوقرار وقرار الط وطىىىىىع يعوطىىىىىد عمىىىىى  األسىىىىىرة،اسىىىىى

فبقىىىىىىدر وجىىىىىؾد الطحبىىىىىىة والطىىىىىؾدة الوىىىىىىي دقىىىىىىؾد إلىىىىى  الوؾافىىىىىىق الزواجىىىىىي يؾجىىىىىىد االسىىىىىىوقرار  ،الىىىىىزوجئؽ

 سرة أواًل ث ؼ  عم  الط وطع ثانئًا.األسري الذي يظعكس إي ابئا عم  األ

وبفعىىىىىىن الوغئىىىىىىرات الوىىىىىىي حصىىىىىىمت عمىىىىىى  مسىىىىىىوؾى م ومىىىىىىف م ىىىىىىاالت الحئىىىىىىاة االقوصىىىىىىادية  

واالجوطاعئة والسئاسىئة والثقافئىة والفررتىة، دىأثرت األسىرة   ىالوغئرات الحاصىمة فىي الط وطىع، حئىت 

اآلن، وخاصىة  عىد  دظؾرت مؽ حئت الشكن والؾعئفة إل  أن وصمت إلى  الشىكن الىذي ىىي عمئىو

خىىروج الطىىرأة لمعطىىن الىىذي بىىدوره أحىىدث دىىأثئرًا كبئىىرًا عمىى  األسىىرة، فبعىىد أن كىىان الرجىىن ىىىؾ العائىىن 

الؾحئد ل سرة أصبحت الطرأة دشاركو في ىىذا الىدور، فأصىبح دور الزوجىة م ومظىا، فيىي خا ىعة 

وقدادىو، وعىرور إل   غؾ  دورىا الظبئعىي كربىة بئىت، وأم وزوجىة مىؽ جيىة، وقىئؼ الط وطىع ومع

والوزامىىات عطميىىا ال ىىارجي مىىؽ جيىىة أخىىرى، وقىىد يظشىىأ صىىراع نوئ ىىة اخىىوالر األدوار األسىىرتة بىىئؽ 

الىىىزوجئؽ حىىىؾل الؾاجبىىىات وااللوزامىىىات الوىىىي يوحطميىىىا كىىىن طىىىرر، وىىىىذا يىىىؾثر عمىىى  العالقىىىة بىىىئؽ 

  :ئةالويوظاول ىذا الفصن العظاصر الما دقدم   وبظاء عمالزوجئؽ، وعم  دؾافقيطا الزواجي. 
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 : األسخة :أوالً 

دعىىىدي األسىىىرة نسىىىقا  اجوطاعئىىىًا رئئسىىىئًا  ىىىالط وطع، يوفاعىىىن األفىىىراد بداخمىىىو، وىىىىؾ الىىىذي يقىىىؾم  

ونغىرًا إلى  أىطئىة ىىذا  .(1)بوشكئن الش صئة السؾتة القادرة عم  القئام بدورىا  فاعمئة في الط وطع

لوىىارتخ  الدراسىىة والبحىىا فىىي عىىؤون الظسىىق داخىىن الط وطىىع، فقىىد أىىىوؼ الطفرىىرون مظىىذ القىىدم وعبىىر ا

األسىىرة، وكمطىىا كىىان ىىىذا الظسىىق عمىى  قىىدر كبئىىر مىىؽ االسىىوقامة والوطاسىىػ كىىان سىىببًا فىىي إصىىالح 

يعوقىد اجوطاعئة عامة، مؾجؾدة فىي جطئىع الط وطعىات، ولىذلػ  ن األسرة مؤسسةأ كطا .(2)الط وطع

وعىىاماًل لىىئس  مالاكىى، و فىىًا دقئقىىاً دعرت ارغؼ مىىؽ ذلىىػ فىى ن دعرتفيىىالىىوعمىى  الرثئىىرون أنيىىؼ يعرفؾنيىىا، 

 ،وعالقاديىا ،ووعائفيىا ،وبظئويىا ،ح طيىاو  نؾعيىا، وذلػ لوظؾع األسرة مؽ حئىتالبسئس، طؾ ؾع ال 

 .(3)ومؽ فورة زمظئة إل  أخرى ، مؽ م وطع إل  آخرواخوالفيا 

 :األسخة مفيؽم .1

ال طاعة   وعم أىن الرجن وعشئردو،  وعم الدرع الحصئؽ،  يصدق عم" :المغة األسخة في

وال رتب أن  وىؾ االردبا ، ،واحد ي طعيا  ي معظوىذه الطعاني دموقي ف ،الوي يربظيا أمر مشورك

خومف في  عض العظاصر ان إو  ،الصغئرةىي الط وطع في صؾردو  :األىن والعشئرة  األسرة  طعظ

 - اليفىىي الؾقىىت الحىى - األسىىرة لىىؼ يعىىد يقصىىد  ىىو األىىىن والعشىىئرة  غئىىر أن معظىى عىىؽ الط وطىىع،

  .(4)"واألوالد الطباعرتؽ غئر الطوزوجئؽ وإنطا أصبح يقصد  و الزوج والزوجة  الظسبة لمزوجئؽ،

                                                           

سىىامئة حطىىرتش، "القىىئؼ الديظئىىة ودورىىىا فىىي الوطاسىىػ األسىىرة: دراسىىة مئدانئىىة  طديظىىة  ادظىىو" )رسىىالة ماجسىىوئر، قسىىؼ عمىىؼ   (1)
 .87ص (،م2010والعمؾم اإلسالمئة، جامعة الحاج ال ضر  ادظو،  كمئو العمؾم االجوطاعئةاالجوطاع، 

قسىوظئظة" )رسىالة ماجسىوئر، قسىؼ  –نعكاسادو عمى  العالقىة األسىرتة: دراسىة مئدانئىة   امعىة مظوىؾرى ، "عطن الزوجة وابؽ زتان ممئكة(2) 
 .26ص (،م2004 قسوظئظة، –عمؼ الظفس، جامعة مظوؾرى 

 .16ص م(،2004الظبعة األول، )بئروت: دار الرواب ال ديد الطوحدة، . عمؼ اجوطاع األسرةأحطد سالؼ األحطر،   (3)
 .17  ص م(، 2004دار الفرر، الظبعة األول، )عطان:. الظفن ثقافة ،لرزاق وآخرون ا دمحم عبد  (4)
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فئيىىا  وأولى  مؤسسىىادو الوىي درىىؾن العالقىات ،لمط وطىىع  األولى الؾحىىدة"  أنيىا :وتًعنخف األسننخة

وميارادىو  رفىو،وتكوسب مظيا الرثئر مىؽ معا ،وتوؼ داخميا دظشةة الفرد اجوطاعئاً  في الغالب مباعرة،

دعىىىىىددت الوعرتفىىىىىات و  .(1)"وت ىىىىىد فئيىىىىىا أمظىىىىىو وسىىىىىكظو وعؾاطفىىىىىو واد اىادىىىىىو فىىىىىي الحئىىىىىاة، ومئؾلىىىىىو،

 وتشئر الوارتخ ،فئو األسرة ذاديا الذي دؾجد وذلػ حسب الطضطؾن الثقافي ،االصظالحئة ل سرة

 نعىىرض م طؾعىىة مىىؽيمىىي  طىىافئو ) لطصىىظمح )األسىىرة اترتفىىالوع العديىىد مىىؽ  لؾجي إلىىسىئؾ ؾ الس

 : دعرتفاديا

 األسىرة عمى   يظغىر إلى احئ ،الظبئعة أول اجوطاع ددعؾ إلئو"ىي  أن األسرةيخى أرسطؽ  

 .ى"مؽ جية أخر األفراد واسوطرار  قاء  ،ودحقئق وإعباع الدوافع األولئة ل فراد ئفوياعأساس و 

لوي وىي الظقظة ا في جسؼ الط وطع،  "ىي ال مئة األولأن األسرة  فضخى  أوجدت كؽنتأما 

 .(2)"يبدأ فئيا الوظؾر

وطىىاعي مؾجىىؾد مظىىذ القىىىدم نغىىام اج ادعرتىىل الطفرىىرتؽ ل سىىىرة  أنيىىيطكىىؽ القىىؾل مىىؽ خىىالل 

وىىىي  ،اإلنسىىان اأول جطاعىىة يظوطىىي إلئيىى :عمىى  أن األسىىرة ىىىي اً دفاقىىكطىىا أن ىظىىاك ا ،ومعوىىرر  ىىو

 الظبئعئة. حاجوو اشبع مؽ خالليي  الوي 

بىىدون  أو ،ظىىة اجوطاعئىىة مىىؽ زوج وزوجىىة وأطفاليطىىارا " أنيىىا ونضسكننؽف جبننخن و أ اويعخفينن

 .(3)ا"أو زوجة  طفردىا مع أطفالي ،أو مؽ زوج  طفرده مع أطفالو ،أطفال

 طكىىان إقامىىة  عبىىارة عىىؽ جطاعىىة اجوطاعئىىة دوطئىىز" فاألسىىرة أمننا بالشدننبة لجننؽرج مضننخدوك

األقىىن عالقىىة   عضىىائيا عمىىثظىىئؽ مىىؽ أ اوتؾجىىد بىىئؽ  ،وعئفىىة دراثرتىىةو  ،قوصىىاديمشىىورك ودعىىاون ا

                                                           

 اح الؾطظئة كمئة الدراسات العمئا، جامعة الظ ن الررتؼ ")رسالة ماجسوئر،آالقر  "العالقات األسرتة في سمؾى سمئؼ عمبي،  (1)
 .6صم(، 2007 نابمس، فمسظئؽ،

 .181ص ه،سطئح أبؾ مغمي وآخرون، مرجع سبق ذكر   (2)
 م(،1992 ،سكظدرتة: الطكوب ال امعي الحديا)اإل .االد اىات الطعاصرة في دراسة األسرة والظفؾلة خئري خمئن ال طئمي، (3)
 .8ص
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كىان مىىؽ أسىىؾاء  ،وطفىن األقىىن مىؽ زوج وزوجىىةعمى  ودورىؾن األسىىرة  ،بيىا الط وطىىعر جظسىئة يعوىىر 

 .(1)"عؽ طرتق الوبظيم نسميطا أ

فئعرر األسىرة  أنيىا "عبىارة عىؽ جطاعىة اجوطاعئىة بئؾلؾجئىة نغامئىة  غضث أما دمحم عاطف 

 .(2)بظائيطا"دورؾن مؽ رجن وامرأة )دقؾم بئظيطا را ظة زوجئة مقررة( وأ

يوضىىح مىىؽ خىىالل الوعرتفىىات السىىا قة أن ىظىىاك ادفاقىىًا عمىى  أن األسىىرة ىىىي را ظىىة اجوطاعئىىة 

عرعئة د طع بئؽ زوج وزوجة وأبظائيطا، وترى البعض  أن األسرة قد دورؾن مؽ زوج وزوجة بدون 

األطفىال  أطفال،  أو قد دورؾن مؽ زوج  طفرده مع أطفالو، أو زوجة  طفردىا مع أطفاليىا، كطىا أن

قد يكؾنؾن عؽ طرتق الوبظي في  عض الط وطعات، كطا يىرى الىبعض اآلخىر أن األسىرة قىد دشىطن 

أكثر مؽ جئمئؽ، وعم  الرغؼ مىؽ عىدم وجىؾد ادفىاق عمى  دعرتىل واحىد ومحىدد ل سىرة، فى ن ىظىاك 

 ادفاقًا عم  وجؾدىا في كن الط وطعات اإلنسانئة قديطيا وحديثيا.

 :خرائص األسخة .2

دوطئىىز بىىبعض  ئىىره مىؽ الىىظغؼ االجوطاعئىىة لرظيىاسىىرة نغىام اجوطىىاعي موطئىىز عىؽ غرغىؼ أن األ

  :ما يمي ال صائص العامة مظيا

وكىىن ، يطكىىؽ مىىؽ خالليىىا دىىؾفئر الرعايىىة والغىىذاء اجوطاعئىىة مظغطىىة أول جطاعىىةدعىىدي األسىىرة  .أ 

 . اموظمبات الوظشةة االجوطاعئة ألفرادى

يىىىا  قئىىىة الطظغطىىىات االجوطاعئىىىة األخىىىرى فىىىي دعىىىد  األسىىىرة نقظىىىة االردرىىىاز الوىىىي دردرىىىز عمئ .ب 

 الط وطع، حئت دؤثر في الظغؼ االجوطاعئة األخرى ودوأثر بيا.

                                                           

 م(،1998طىىرابمس: ال امعىىىة الطفوؾحىىىة، ) .، األسىىىرة والىىىزواج مقدمىىة فىىىي عمىىؼ االجوطىىىاع العىىىائميالؾحئشىىي أحطىىىد بئىىري   (1)
 .48ص
 .158ص مرجع سبق ذكره، .امؾس عمؼ االجوطاعق، دمحم عاطف غئا  (2)
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الظبئعئىىة  حاجادىىو إعىىباعمىىؽ لفىىرد ايىىوطكؽ مىىؽ خاللىىو  األسىىرة ىىىي الؾسىىس الىىذيد  دعىى .ج 

 . واالجوطاعئة  صؾرة عرعئة يقرىا الط وطع

وتىوؼ ىىذا الضىبس مىؽ  ،أفرادىىا مى  أنيىا دطىارس قؾاعىد لمضىبس االجوطىاعي ع األسىرة دوطئىز .د 

 .(1)األسرة ألفرادىا فرىااالجوطاعئة الوي دؾ خالل عطمئة الوظشةة 

دعىىد  األسىىرة مصىىدر العىىادات والوقالئىىد والطبىىاد  الديظئىىة والوىىراث االجوطىىاعي، ووعئفويىىا نقىىن  .ه 

 .(2)الوراث مؽ جئن إل  جئن عؽ طرتق عطمئة الوظشةة

فال يؾجىد م وطىع  ،لط وطع اإلنسانياعطؾمئة وانوشارًا في األسرة أكثر الغؾاىر االجوطاعئة  .و 

 .ي مؾ مؽ األسرة

ودظويىي  ، دثبىت عمى  عىكن واحىدوال ،اجوطاعئة د ضع ألثر الزمان والطكان األسرة مؤسسة .ز 

 . جطئع أعضائيا ةبؾفا

دو ذ أساسًا إلجراء اإلحصىائئات الطوعمقىة  عىدد السىكان  ااألسرة وحدة إحصائئة أي أني د  دع .ح 

ذىا كعئظة لمدراسة والبحا وعطن اد ايطكؽ  اإل  أني ةإل اف ا وغئرىا... وؾى الطعئشةومس

الوىىىي دوعىىىرض ليىىىا  تكاللطشىىىاوذلىىىػ مىىىؽ أجىىىن معرفىىىة  ،الو ىىىارب والطوؾسىىىظات اإلحصىىىائئة

 .األسرة

لوىىىأمئؽ وسىىىائن  االسىىىويالك وإنوىىىاج األفىىىراد، امىىىؽ حئىىى ةخاصىىى ةوصىىىاديوحىىىدة اقسىىىرة دعىىىد  األ .  

 .(3)رةالطعئشة ألفراد األس

                                                           

 .10ص مرجع سبق ذكره، خئري خمئن ال طئمي،  (1)
 .31ص، مرجع سبق ذكره، بؽ زتانممئكة   (2)
 تلمطسىؤولئاي الط وطع السعؾدي وعالقوو   دراك الزوجئؽ ف"عدم االسوقرار األسري  ،يسطئرة بظت سالؼ بؽ عئاد ال يظ  (3)

 ،لططمرىىىة لعربئىىىة لسىىىعؾدية ،ى جامعىىىة أم القىىىر  كمئىىىة الوربئىىىة لالقوصىىىاد الطظزلىىىي، )رسىىىالة ماجسىىىوئر، "دراسىىىة مقارنىىىو: األسىىىرتة
 .37-36ص (،م2008
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 عىض ال صىائص ل سىرة الحديثىة مظيىا: دطوىع  إليام بشت فخيج بؼ سعضج العؽيزيودذكر 

أفراد األسرة  الحرتات الفردية، ودغئر الطركز االجوطاعي لعظاصىر األسىرة خاصىة  عىد خىروج الطىرأة 

ئؼ لمعطىىن، وسىىئادة االد اىىىات الديطقراطئىىة، ودحقئىىق الطسىىاواة بىىئؽ الرجىىال والظسىىاء سىىؾاء فىىي الوعمىى

وغئرىىىا، واالىوطىىىام  الرطالئىىىات، واالىوطىىىام  الظاحئىىىة الورفئيئىىة فىىىي حئىىىاة األسىىىرة، وأصىىىبحت األسىىىرة 

نسىوظوج أني الوغئىر الىذي عىيده الط وطىع قىد أثىر فىي  ومظو .(1)الحديثة صغئرة العدد ومحددة الظظاق

وصىىادية األسىرة، فيىىي د ومىف مىىؽ م وطىع آلخىىر، وذلىػ حسىىب الغىرور الثقافئىىة واالجوطاعئىة واالق

 وال غرافئة والوارت ئة الوي مر بيا الط وطع.

  :أشكال األسخة .3

إذ أن األسىىىرة د ومىىىف مىىىؽ  ،ط وطعىىىات اإلنسىىىانئةالفىىىي  عىىىكالاألودو ىىىذ األسىىىرة العديىىىد مىىىؽ 

فاألسىىرة دوىىأثر  ىىالوغئرات الوارت ئىىة واالجوطاعئىىة م وطىىع آلخىىر، بىىن قىىد د ومىىف فىىي الط وطىىع نفسىىو، 

وقىىد  جديىىدة ل سىىرة، ل  وقىىد بىىدأت دغيىىر أعىىكا ،فوغئىىر بظاؤىىىا، زمؽواالقوصىىادية الوىىي حىىدثت مىىع الىى

 يأدوفئطىىا يىىو ىىع عمطىىاء االجوطىىاع عىىدة دصىىظئفات ل سىىرة نىىذكر مظيىىا دصىىظئفات وفقىىا ألعىىكاليا، 

 عرض لبعضيا:

   :السستجة األسخة .أ 

ودحوىىؾي عمىى   ،واحىىد بىىياىىىي أسىىرة يىىردبس فئيىىا األفىىراد  عضىىيؼ بىىبعض مىىؽ خىىالل أصىىن قر 

 أنيا عالقة معئظة بئؽ   Rosser( روسو) Harris (ىارتس) وقد عرفيا .رة الظؾاة نطاذج مؽ األس

وىىي أوسىع مىؽ األسىرة  ،ج واإلن اباالطؾدة والوراحؼ مؽ خالل الزو  بظيؼودر  ،م طؾعة مؽ األفراد

                                                           

د األسىىرة السىىعؾدية فىىي "أثىىر اسىىو دام اإلنورنىىت عمىى  العالقىىات األسىىرتة بىىئؽ أفىىرا إليىىام بظىىت فىىرج بىىؽ سىىعئد العؾتضىىي،  (1)
-40ص ،(م2004 كمئىة الوربئىة لالقوصىاد الطظزلىي والوربئىة   ىدة، ظزلىي،قسىؼ االقوصىاد الط )رسالة ماجسوئر، "محافغة جدة

41. 
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يعئشىىؾن جطئعىىا فىىي مسىىكؽ  .(1)مىىؽ األجىىداد وحوىى  األحفىىاد ادطوىىد لثالثىىة أجئىىال بىىدءً  حئىىا  ،الظىىؾاة 

ازل قرتبة مالصقة لطظزل الؾالديؽ، يوؾل  األب رئاسة ىذه األسرة، وتوصرر في جطئع واحد أو مظ

عىىىىؤونيا العامىىىىة وال اصىىىىة، ودشىىىىكن ىىىىىذه األسىىىىرة وحىىىىدة اقوصىىىىادية، وتعئشىىىىؾن عىىىىرور اقوصىىىىادية 

 .(2)واجوطاعئة موشابية

ا يطكؽ القؾل إن ىذا الشىكن أكثىر عىئؾعا فىي الط وطعىات القديطىة، ومىازال مؾجىؾدًا إلى  وقوظى

الحىىالي فىىي  عىىض الط وطعىىات الرتفئىىة والزراعئىىة، ولرىىؽ حىىدث فئيىىا  عىىض الوغئىىرات نوئ ىىة لموغئىىر 

 .الط وطعاتالذي حدث في 

 : األسخة الشؽوية .ب 

 أنيا "را ظة اجوطاعئة قؾاميا زوج وزوجة وأطفاليطىا أو  وتةرر ولئام أوجبرن األسرة الظؾ يعً  

اسىؼ  "اوتظمىق عمئيى .(3)"مىع أطفاليىا  طفردىىا أو زوجىة أو زوج  طفىرده مىع أطفالىو، أطفىال. بىدون 

ؽ الىىىزوج دوىىىألف مىىى ،ط وطىىىعالفىىىي  ةبئىىىاوىىىىي أصىىىغر وحىىىدة قر  ،األسىىىرة الزوجئىىىة أو األسىىىرة البسىىىئظة

ودقؾم بئؽ أفرادىا الوزامات موبادلىة  ،تسكظؾن في مسكؽ واحدو  أوالدىطا غئر الطوزوجئؽ،و الزوجة و 

 المئبىي، ظيىا الط وطىعوم ،شىر فىي الط وطعىات الظامئىةوىي عاىرة بىدأت دظو .(4)"وقانؾنئة واجوطاعئة

ولقىد عيىر  .(5)قبن أن يفرر الرجن في الزواج ي ب أن ي د الطسكؽ الطظاسب لورىؾتؽ أسىردو ائح

ىذا الشكن مؽ األسرة نوئ ة الوظؾر الذي حدث في الط وطع مؽ الوصىظئع وغئرىىا، وأصىبح االبىؽ 

و، إ ىىافة إلىى  أنىىو يسىوقن اقوصىىاديا عىىؽ والديىىو، عظىدما يوىىزوج ال يعىىئش فىي مسىىكؽ واحىىد مىىع والديى

ر  في كن الط وطعات اإلنسانئة.  وىذا الشكن مظوش 

                                                           

 .34ص ،سطئرة بظت سالؼ بؽ عئاد ال يظ ، مرجع سبق ذكره  (1)
 .56ص، ؾحئشي احطد بئرى، مرجع سبق ذكرهال  (2)
 .17ص ، مرجع سبق ذكره،أحطد سالؼ األحطر  (3)
 .91ص ، مرجع سبق ذكره،سامئة حطرتش  (4)
 .122ص م(،1999 ،درنة)لئبئا: مظشؾرات جامعة  ،الظبعة األول  .عمؼ االجوطاع الرتفيؾب عظئة الفائدي، مح   (5)
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 : أو السخكبةالستعجدة األسخة  .ج 

       .(1)ودسىكظان فىىي مسىكؽ واحىىد ،ثىىرن أو أكالمرجىىن زوجوىفئيىا يكىىؾن وتقصىد بيىا األسىىرة الوىي 

 ،دد األزواج لحطاية األسىرة واألنسىابلرؽ حرمت دع ،فقد أ احت الشرتعة اإلسالمئة دعدد الزوجات

ودعىىىدي  .(2)وتعىىدي عىىىكن األسىىىرة الطوعىىىددة مىىىؽ األعىىىكال الطظوشىىرة فىىىي الط وطعىىىات العربئىىىة واإلسىىىالمئة

عىىىاىرة دعىىىىدد الزوجىىىات عىىىىاىرة معروفىىىة فىىىىي م وطعادظىىىىا اإلسىىىالمئة عامىىىىة والط وطىىىع المئبىىىىي عمىىىى  

احدن فمرن زوجة مظزل مسوقن ال صؾص، ولرؽ بدأت دوالع  عاىرة وجؾد الزوجات في مسكؽ و 

                                 عؽ اآلخر.

 : األسخة السعجلة .د 

نوئ ة لغيؾر نطس مؽ األسر الظؾوتة يوطئز  عدم االسوقالل الوام عؽ أسرة الوؾجئو اسىوحدث 

و طوع  اسوقاللئويا عؽ أسرة الوؾجئىودتقصد  و األسرة الوي و  .(3)مصظمح جديد وىؾ األسرة الطعدلة

إال أنيىىا فىىي الؾقىىت نفسىىو دحىىوفظ  عالقىىات مىىع أسىىرة الوؾجئىىو حئىىا يىىوؼ دبىىادل ال ىىدمات والحاجئىىات 

مىىثال قىىد دحوىىاج األسىىرة الحديثىىة نوئ ىىة الغىىرور الطاديىىة إلىى  اإلقامىىة لىىدى  .(4)الطاديىىة واالجوطاعئىىة

فوىىرة عطىىن أسىىرة الوؾجئىىو مىىع االسىىوقالل الطعئشىىي، وكىىذلػ اىوطىىام أسىىرة الوؾجئىىو برعايىىة األبظىىاء فىىي 

 الزوجئؽ، وبذلػ يغير عكن جديد أو معدل مؽ األسرة الظؾوتة والططودة.

القؾل إن االد اه في الؾقت الحا ر نحؾ األسرة الظؾوتة الصغئرة، وترجع ذلىػ إلى   تطكؽو 

أسباب كثئرة مظيا الوحضىر، والوصىظئع، والوغئىر الىذي حىدث فىي جطئىع الط وطعىات، واألسىرة عمى  

دة كانت أو نؾوتة دوأثر مؽ الظاحئة االجوطاعئة واالقوصادية والوربؾتة  ىالوغئر اخوالر أنؾاعيا مطو

                                                           

 .122ص  ,المسيغ السابق  (1)
 .36ص سطئرة بظت سالؼ بؽ عئاد ال يظي، مرجع سبق ذكره،  (2)
 .40ص ،بؽ سعئد العؾتضي، مرجع سبق ذكره إليام بظت فرج  (3)
 .66ص ،، مرجع سبق ذكرهؾحئشي احطد بئرى ال  (4)
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الىىذي يحىىدث فىىي الط وطىىع، كطىىا دىىؤثر البئةىىة الوىىي دؾجىىد فئيىىا األسىىرة عمىى  عىىكميا مىىؽ حئىىت كؾنيىىا 

أسىرة رتفئىىة أو حضىىرتة أو غئرىىا. وبطىىا أن األسىىرة المئبئىىة جىزء مىىؽ الط وطىىع المئبىي، فقىىد لحقيىىا مىىا 

غئيىر، فىالط وطع المئبىي نطىؾذج  لمط وطىىع اإلسىالمي الشىرقي الظىامي، ولرظىو خىالل العقىىؾد لحقىو مىؽ د

القمئمىىىة الطا ىىىئة دعىىىرض لوغئئىىىرات كثئىىىرة وجذرتىىىة أثىىىرت فىىىي الرثئىىىر مىىىؽ قظاعادىىىو ونغطىىىو وأنسىىىاقو 

فاألسىىرة الصىىغئرة أو الظؾوتىىة  .(1)االجوطاعئىىة، وكىىان لىىو دىىأثئر وا ىىح عمىى  األسىىرة فىىي جؾانىىب عىىدة

ر وجؾًدا في الطىدن فقىس، ولرظيىا بىدأت دظوشىر حوى  فىي الطظىاطق الرتفئىة، ونوئ ىة الوغئىر كانت أكث

بدأت دغير أعىكال جديىدة مىؽ األسىر الظؾوتىة، مظيىا األسىرة الوىي دقىؾم عمى  الشىراكة بىئؽ الىزوجئؽ 

فىىي جطئىىع جؾانىىب الحئىىاة االجوطاعئىىة والثقافئىىىة واالقوصىىادية، وتطكىىؽ أن نظمىىق عمىى  ىىىذا الشىىىكن 

سرة العاممة، والوي دعدي محؾرًا أساسئًا في ىذا الدراسة، وسظوظاوليا  شيء مؽ الوفصئن مصظمح األ

 في الفقرة الوالئة:

  :األسخة العاممةثانضًا: 

فىىىي الطا ىىىي كىىىان الرجىىىن ىىىىؾ الطسىىىؤول عىىىؽ إعالىىىة األسىىىرة وحىىىده، أمىىىا الظسىىىاء فقىىىد كانىىىت 

ألسر الوي دعطن في الزراعة كان مسؤولئويؽ رعاية األطفال واالىوطام  شؤون البئت، وفي  عض ا

الزوجىىان يوقاسىىطان األعطىىال االقوصىىادية والطظزلئىىة، وعظىىدما أصىىبح الرجىىن ىىىؾ الططىىؾل االقوصىىادي 

ولرؽ نوئ ة لموغئر الىذي  .(2)الؾحئد ل سرة، أصبحت الطرأة ىي الوي دقؾم   طئع األعطال الطظزلئة

ت كبئرة، سؾاء في الظؾاحي األيديؾلؾجئة عيده القرن الطا ي في معغؼ معالؼ الحئاة، حدثت دغئرا

أو الورظؾلؾجئة، ولقد كان ل سرة نصئب مؽ ىذا الوغئر، أثر عمئيا، وبالوالي أثر عمى  الطىرأة، فمىؼ 

                                                           

 ،الط مىة ال امعئىىة" األسىرة المئبئىة مىؽ مظغىؾر دىارت ي  عىض مغىاىر الوغئىر فىي بظىاء وعىائفبيئىة القطىؾدى البشىوي، "  (1)
 .121ص ،م2114فبراير  –الط مد األول  ،العدد السادس عش

 .93 ص مرجع سبق ذكره، أحطد دمحم مبارك الرظدري،  (2)
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حئىا دحصىمت عمى  فرصىويا فىي دعد صؾرديا دردبس في األذىىان كىأم وزوجىة وربىة بئىت فحسىب، 

الطىرأة نفسىيا فىي معوىرك العطىن لوشىارك  الوعمئؼ، ما سين ليا فرصة الدخؾل لسؾق العطن، ووجىدت

 .(1)الرجن في أغمب الطيؽ، وبذلػ برزت عاىرة جديدة، وىي خروج الطرأة لمعطن

ونوئ ة ليذا الوغئر الذي حدث ل سرة، عير عكن جديد مؽ أعكال األسرة، أال وىىؾ األسىرة 

 ابن أجر مادي. العاممة الوي يطكؽ دعرتفيا  أنيا دمػ األسرة الوي يعطن فئيا الزوجان مق

ودعىىدي أسىىرة أولئىىة موطاسىىكة دعطىىن عمىى  دظطئىىة الوفاعىىن العطئىىق بىىئؽ الىىزوجئؽ، وبئظيطىىا وبىىئؽ 

األبظىىىاء، ودقىىىئؼ فىىىي مظىىىزل مسىىىوقن، ودقىىىؾم عمىىى  الشىىىراكة بىىىئؽ الىىىزوجئؽ، ودرىىىؾن مصىىىدرًا لسعىىىباع 

 .(2)"األسرةالعاطفي واالجوطاعي واالقوصادي والطعرفي ل طئع أعضاء 

 :األدوار صخاع والعاممة الدوجة  .1

فبىدخؾل الطىرأة لطئىدان العطىن  ،والظفسىئة االجوطاعئىةلعطن قئطة كبئرة في حئاة اإلنسىان يعدي ا

مق إنسان  جديد  لو مطئزادو وخصائصو  محئظيىا  كىان الط ومفة عؽ خصائص الطرأة القديطة الوىيخ 

ىدة أ األسرة والطظزل واألىىن واألقىارب عبائيىا، فالزوجىة العاممىة ، كطىا أن خروجيىا زاد مىؽ أدوارىىا وحي

دؾاجىىىو مىىىا يسىىىطئو الىىىبعض  صىىىراع األدوار، حئىىىا إن الصىىىراع يكىىىؾن بىىىئؽ موظمبىىىات البئىىىت ودربئىىىة 

  .(3)األطفال، وبئؽ العطن ال ارجي الذي دؤديو

ولئات األسىرة )أي أنيىا امىرأة ؤ د طىع بىئؽ العطىن خىارج الطظىزل ومسى فالطرأة العاممة ىىي الوىي

 احئى. ةودور الطؾعفى ،ربة البئت دور نبئؽ دورتؽ أساسئؽ في الحئاة وىي د طع (موعددة األدوار

  يمي:ما   الوي دقؾم بيا الطرأة العاممة إليطكؽ دقسئؼ األعطال 
                                                           

م مىىىىة الؾاحىىىىات لمبحىىىىؾث  ،"ع األدوار لىىىىدى األميىىىىات العىىىىامالت وعالقوىىىىو بوؾافقيىىىىا الزواجىىىىيسىىىىطئة بىىىىؽ عطىىىىارة، "صىىىىرا   (1)
 .155ص ،م(2000)قسؼ عمؼ الظفس الطركز ال امعي غرادية، ال زائر،  ،5، العدد والدراسات

 .35ص ،سطئرة بظت سالؼ بؽ عئاد ال يظي، مرجع سبق ذكره  (2)
 .44-42ص ،ممئكة بؽ زتان ، مرجع سبق ذكره  (3)
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مىىؽ  اأسىىرديداخىىن ن األساسىىي لمطىىرأة عظىىدما درىىؾن العطىى دي نىىو يعىىإ ا: حئىىالعسننل داخننل السشنندل -

 ة ىافإديئةىة الظعىام(  ا،غسىن الطال ىس وكئيى ون الطظزل )دظغئىف الطسىكؽ،ؤ لقئام  شا احئ

دقىؾم  ىو بىدون  نىىذا العطى ،ون األسىرةؤ وكىن مىا يوعمىق  شى ،لعظاية  ىالزوجادربئة األبظاء و   إل

ودعدي عاىرة ال دم غئر مظوشرة بظسبة كبئرة في م وطعظا المئبي لرىي دسىاعد  .(1)مقابن مادي

لعديىىىىد مىىىىؽ األجيىىىىزة الطىىىىرأة العاممىىىىة، ولرىىىىؽ دعىىىىدي الورظؾلؾجئىىىىا عىىىىاماًل مسىىىىاعدًا، فقىىىىد وفىىىىرت ا

 الريربائئة الوي ساعدت الطرأة العاممة عم  إن از  عض األعطال الطظزلئة في وقت أقن.

بيا الطىرأة  عئىدًا عىؽ الطظىزل، وتكىؾن مقابىن  الذي دقؾم العطن  و يقصدالعسل خارج السشدل:  -

 .(2)أجر مادي دوقا اه الطرأة نوئ ة الط يؾد الذي دبذلو في عطميا خارج البئت

ال يسىاعدىا كثئىرا  اودعدد مسؤولئادي ،أن الدور الذي دقؾم  و الطرأة العاممة الطوزوجةعػ وأل

الضغؾ  الوىي دقابميىا داخىن العطىن كالعالقىة إ افة إل  ىذا  ،عم  أن دوفرة لشؤون بئويا وأوالدىا

 . الرؤساء والزمالء والطرؤوسئؽ

قىىد القىىدرة عمىى  الوؾفئىىق بىىئؽ وىىىذه الضىىغؾ  يطكىىؽ أن دىىؤثر عمىى  حئاديىىا األسىىرتة، فقىىد دف 

الىىدورتؽن مىىا ي عميىىا ال دسىىوظئع  دحقئىىق مىىا دسىىع  إلئىىو مىىؽ سىىعادة زوجئىىة، فىىالطرأة العربئىىة د ىىد 

نفسىىيا د ىىؾض صىىراعا  موعىىدد ال ؾانىىب داخىىن األسىىرة،  حئىىا دسىىع  إلىى  إعىىادة دؾزتىىع األدوار  عىىد 

في حىئؽ يوطسىػ الرجىن  ىالقئؼ مشاركويا في العطن، ودطسكيا  القئؼ ال ديدة الوي دعمي مؽ عأنيا، 

 .(3)الطؾروثة

                                                           

 .55صالرحمؾت، مرجع سبق ذكره،  ودأماني حطدي عحا  (1)
 .55ص  ,المسيغ السابق  (2)
االدصىال وجىؾدة  الطموقىي الىؾطظي الثىاني حىؾل:"، سىرتةالطىرأة العاممىة والعالقىات األ"، سىمئطة بؾطىؾطؽو  ،إيطان حامدية  (3)

 (،م09/10/2013 ،جوطاعئىىة، جامعىىة قاصىىدي ورقمىىةالعمىىؾم اإلنسىىانئة واال االجوطاعئىىة، كمئىىة قسىىؼ العمىىؾم) ،األسىىرتة الحئىىاة
 .12ص
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        وقىىىىد قامىىىىت الباحثىىىىة  ،بئظىىىىت  عىىىىض الدراسىىىىات آثىىىىار دعىىىىدد األدوار عمىىىى  الطىىىىرأة العاممىىىىةفقىىىىد 

حئىا اعىوطن  ،كبئىرتؽ ؽلقظىاعئطظو ىئؽ العطىن لبوحمئىن عىام  "Peggy Tholts ( "بئ ىي دىؾتوس)

لىو خىالل  ؼ عىؽ مىدى مىا دعر ىؾالىئيإجىو ؾ لطاألف رجن وامرأة، وكان السىؤال كن مظيطا عم  نحؾ 

 الظىادجر لرجال لسصىا ة  ىالوؾدمؽ ا عر ة دثبت أن األم العاممة أكثر األسبؾع مؽ أعراض القمق،

 .(1)"الطزدوجة  الطسؤولئةعؽ 

العاممىة دعىاني مىؽ إرىىاق جسىدي ونفسىي نىاجؼ عىؽ  ألما أنأخىرى " وجىدت دراسىة أيضىا 

د ىىار عمىىئيؼ مىىؽ  إلىى  أن لىىدييا أطفىىاالً   اإل ىىافةرجىىو اخالطظىىزل والعطىىن العطىىن داخىىن ال طىىع بىىئؽ 

الطرأة  اي دقؾم بيالعغئؼ الذ در الزوج الدورلضغس عظدما ال يقي  الطرأة  دوعرض وعمئو فساد دربئويؼ.

نىو أ ى فوىر  ،الوؾافىق معيىا فىي جطئىع مؾاقىف الحئىاة عمى  وم بىر، نو عىرتػ الحئىاةأ  حكؼ نوتعاونيا

يوذكرون حقؾقيؼ  وأن ىظاك رجاالً  ،ودغمب الطصمحة ال اصة لديو ن،أنانئة الرجلذلػ  زداد نوئ ةد

% مىؽ السىئدات العىامالت 71وفىي دراسىة أخىرى دبىئؽ أن ثطىة  .(2)"واجبىات مؽ وتظسؾن ما عمئيؼ

يطضىىئؽ إجىىازة نيايىىة األسىىبؾع فىىي أعطىىال الغسىىئن والرىىي ودحضىىئر الؾجبىىات الوقمئديىىة ل سىىرة بئظطىىا 

ت ة مازالىالمئبئى أن الطىرأة  كطىا. (3)اىدة الومفزتىؾن مىع أفىراد األسىرة% يطضئظيا في الطظالعة ومش61

لبئىت فىي مؤسسىات في أعطاليىا خىارج ا ةأدوارىا ال ديدة الطوطثم  إل ة افإ مثقمو  أدوارىا القديطة،

                                                           

ئىة العمىؾم اإلنسىانئة كم ،االجوطىاعقسؼ عمؼ  ،، "آثار عطن األم عم  دربئة أطفاليا" )رسالة ماجسوئرممئكة الحاج يؾسف  (1)
 .77ص ،(م2003 ،جامعة ال زائر ،واالجوطاعئة

 .162ص ،مرجع سبق ذكره سطئة بؽ عطارة،  (2)
اآلثار الظاجطة عؽ خروج الطرأة السؾرتة لمعطن: دراسىة مئدانئىة لؾاقىع مشىكالت الظسىاء الطوزوجىات  ،ب الظاقؾالجياد ذيا  (3)

 .100ص ،م(2011)دمشق: مظشؾرات اليئةة العامة السؾرتة لمرواب،  العامالت في مديظة دمشق
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  القئىىام بىىبعض األدوار الوقمئديىىة لمطىىرأة أمىىر صىىعب رجىىالؾل القبىىوأن  ،وعائفيىىا ءالط وطىىع فىىي أدا

 .(1)المئبي في الؾقت الحا ر الثقافة السائدة في الط وطع الؾصؾل إلئو في

وىكىذا فب ىىروج الطىرأة لمعطىىن وجىدت نفسىىيا بىىئؽ قىؾى ثىىالث، أوليىا الىىزوج الىذي يوظمىىب مظيىىا 

دمبئة حاجادو لرىي دحقىق بىذلػ الر ىا الزواجىي، وثانئيىا أبظاؤ ىىا الىذيؽ يحوىاجؾن إلى  دظشىةة أسىرتة 

إن  .(2)خاللو ذاديا، فيي بذلػ دحىاول جاىىدة الوؾفئىق بئىظيؼ سمئطة، وثالثيا عطميا الذي دحقق مؽ

الوؾفئق بئؽ أدوارىا يعوطد عم  م طؾعة موغئرات، مظيا ساعات العطن، ونؾعئىة العطىن، ومسىاعدة 

وأىىن الزوجىة( ومىدى قىرب الزوج، وكذلػ ح ىؼ أسىرديا، إ ىافة إلى  مسىاعدة أقاربيىا )أىىن الىزوج، 

 .(3)كميا ليا دأثئر عم  مدى دؾفئق الزوجة العاممة بئؽ أدوارىا أو  عد مكان العطن، ىذه العؾامن

الطرأة العاممىة الطوزوجىة دؾاجىو صىعؾبات كبئىرة، فىي كئفئىة الوؾافىق بىئؽ درى سظاء ال ؾلي أن 

  وفي ىذه الحالة عمئيا: ،وواجباديا الطظزلئة عطميا،

الزوجىىة العاممىىة،   عىىن موظمبىىات العطىىن دىىوالءم مىىع الغىىرور األسىىرتة الوىىي دعىىئش فئيىىادأن  .أ 

 ولئة األسرتة.ؤ حئاة االجوطاعئة وعم  الطيام والطسال حئا ال دؤثر موظمبات العطن عم  

 ،  حئىاطىن الىذي دعطىن فئىو الزوجىة العاممىةغرور األسرتة دوفىق مىع طبئعىة العال عن أن د .ب 

 اتالغىىىرور األسىىىرتة الطوطثمىىىة فىىىي دربئىىىة األبظىىىاء واالىوطىىىام  ىىىالزوج والطظىىىزل والزتىىىار   عىىىند

 .(4)االجوطاعئة ال دؤثر عم  العطن الذي دقؾم  و

لىىىدوافع  لمعطىىىن يىىىانوئ ىىىة ل روج األم العاممىىىة ن الصىىىراع الىىىذي دعىىىئش فئىىىوإوخالصىىىة القىىىؾل 

يحوىىاج إلىى  دقبىىن  ،موعىىددةن سىىؾاء أكانىىت نفسىىئة أم اجوطاعئىىة أم اقوصىىادية... وغئرىىىا مىىؽ الىىدوافع

                                                           

 -158.159ص الؾحئشي أحطد بئري، مرجع سبق ذكره،  (1)
 .158ص سبق ذكره، سطئة بؽ عطارة، مرجع  (2)
 .99ص ،مرجع سبق ذكره ،جياد ذياب الظاقؾال  (3)
 .98ص ،، مرجع سبق ذكرهالزواج والحئاة العائمئة، سظاء ال ؾلي  (4)
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لطسىىىاعدة ليىىىا فىىىي عىىىؤون البئىىىت ودربئىىىة ودفيىىىؼ الىىىزوج لغىىىرور عطىىىن زوجوىىىو، إ ىىىافة إلىىى  دقىىىديؼ ا

 األبظاء.

   :دوافع خخوج السخأة لمعسل .2

 نوئ ة عؾامن عديدة دفعت الطرأة  تبن كان ج الطرأة لمعطن لؼ دغير عشؾائئا،خرو  ةىر اإن ع

وقىىد دظاولىىت العديىىد مىىؽ الدراسىىات الىىدوافع وراء خىىروج الطىىرأة لمعطىىن، وقىىد عيىىرت نوىىائج  ،العطىىن إلىى 

ر ة، وبعضيا يؤكد أىطئة دافىع عمى  حسىاب اآلخىر، ومىؽ دمىػ الىدوافع الىدافع ىذه الدراسات موعا

الىىدوافع دظىىاول  عىىض ىىىذه  ولىىت  اولقىىد ح ،سئاسىىي، والجوطىىاعيالا( و الظفسىىي)الىىذادي و  ،قوصىىاديالا

 يمي:فئطا  شيء مؽ االخوصار 

 : الجافع االقترادي .أ 

طىن، وذلىػ نوئ ىة مسىومزمات يعدي الدافع االقوصىادي أحىد الىدوافع األساسىئة ل ىروج الطىرأة لمع

األسرة الطوزايدة، إذ أن أعباء الطعئشىة وغالءىىا مىؽ جيىة، والوظمىع إلى  مسىوؾى أفضىن لمحئىاة مىؽ 

جيىىىة أخىىىرى، ىىىىذه كميىىىا عؾامىىىن دفعىىىت الطىىىرأة إلىىى  ال ىىىروج عىىىؽ دورىىىىا الوقمئىىىدي الطوطثىىىن فىىىي دور 

افع العطن دردبس  الطىال، وذلىػ ( أن دو دئمؾر)كطا ذكر  .(1)الطظ بة والطربئة والراعئة لشؤون أسرديا

  .(2)ألن الظاس قد رسخ في اعوقادىؼ أن الطدخن إل  السعادة ىؾ الطال

، ودراسىىىىىة )يىىىىىاروا( HAYERولقىىىىىد دؾصىىىىىمت العديىىىىىد مىىىىىؽ الدراسىىىىىات مظيىىىىىا دراسىىىىىة )ىئىىىىىر(  

YARROW  )ودراسىىىىىىة دطا ىىىىىىر زىىىىىىىري حسىىىىىىؾن، واسىىىىىىوفواء )بئىىىىىىدجؾنBidjon 1996 ودقرتىىىىىىر ،

غمب الظساء الالدي يعطمؽ يرجع إلى  الىدافع االقوصىادي خصؾصىًا ذات )عظؾتوئػ( إل  أن خروج أ 

الدخن الطظ فض أو الطوؾسس، وذلػ مؽ أجن دحسئؽ الطسوؾى الطعئشي ل سىرة، ومىؽ أجىن إعالىة 
                                                           

   ،2012، 8ت االجوطاعئىة واإلنسىانئة، لعىددلعالقات األسرتة"، األكاديطئة لمدراسىاا، "عطن الطرأة وأثره عم  فرحات نادية(1) 
 .127ص 

  .49ص كة بؽ زتان، مرجع سبق ذكره،ممئ  (2)
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. وفي الؾطؽ العربي أجري  حا لطعرفة دوافع خروج (1)األسرة، ومؽ أجن مساندة دخؾل أزواجيؽ

ذا البحا فىي كىن مىؽ دىؾنس والرؾتىت واألردن، دبىئؽ مىؽ خاللىو أن الطرأة العربئة لمعطن، وأجري ى

ىظىىاك عالقىىة بىىئؽ عطىىن الطىىرأة وثالثىىة أسىىباب ماديىىة، وىىىي الحاجىىة الطاديىىة، والحاجىىة فىىي دحقئىىق 

الرفاىئىىة، ودىىأمئؽ الطسىىوقبن، فىىي حىىئؽ لىىؼ دغيىىر أيىىة عالقىىة بىىئؽ عطىىن الطىىرأة وم طؾعىىة الحاجىىات 

ربئىىة دقىىؾم بىىدورىا حسىىب اإلطىىار الوقمئىىدي الىىذي حىىدده الط وطىىع الطعظؾتىىة، وىىىذا يعظىىي أن الطىىرأة الع

ىكذا فالغرور الطعئشئة الوي دعئشيا األسىرة الحديثىة قىد درىؾن دافعىًا ل ىروج الطىرأة لمعطىنن  .(2)ليا

وذلػ مؽ أجن مساعدة زوجيا في دربئة األبظاء، وفي دمبئة رغبات أفراد أسرديا، فالعالؼ يطىر الئىؾم 

بة جىىدا دحوىىاج الطشىىاركة بىىئؽ الىىزوجئؽ، وخصؾصىىًا فىىي األسىىر ذات الىىدخن  طرحمىىة اقوصىىادية صىىع

 الطحدود.

 : الجافع الحاتي .ب 

الىىىدافع الىىذادي الىىىذي يوطثىىن فىىىي ومظيىىا  ،ال ىىىروج لمعطىىن ىظىىاك دوافىىع أخىىىرى دىىدفع الطىىىرأة إلىى 

ودحقئىىق يا، وكىىذلػ رغبىىة الطىىرأة فىىي الغيىىؾر، ودرىىؾتؽ صىىداقات اجوطاعئىىة، دحقئىىق ثقىىة الطىىرأة بظفسىى

الىىذي ، ج الطىىرأة مىىؽ و ىىعيا الوقمئىىدي الىىذي و ىىعيا فئىىو الط وطىىعو خىىر أن كطىىا ب ع صىىئة. مكاسىى

ىى ،ربىىة بئىىتىا دي يعى ، وحوى  دقضىىي عمىى  وقىىت الفىىراة، موظشىىةة االجوطاعئىىةنوئ ىىة لوىىىذا  ،ألطفىال اوأمًّ

يشىعرىا  ولعطىن الطىرأة   عىد  اي ىاب ي، إمذ  أنىو .(3)وىذا كمو يعدي مؽ الدوافع الذادئة ل ىروج الطىرأة لمعطىن

 الثقة  الظفس، والشعؾر  األمان، وتظعكس العطن عم  ع صئويان ما يزتدىا قؾة في الرأي  الشكن 

أن الطىىرأة د ىىرج . ولقىىد أثبوىىت العديىىد مىىؽ الدراسىىات (4)الىىذي ي ىىدم الطصىىمحة العامىىة لمعطىىن واألسىىرة

                                                           

 .70-68ص، ممئكة الحاج يؾسف، مرجع سبق ذكره  (1)
 .49ص ،ممئكة بؽ زتان، مرجع سبق ذكره  (2)
 .48صالطرجع السابق ذكره،   (3)
 .164ص سطئو بؽ عطارة، مرجع سبق ذكره،  (4)
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 ىروج عىؽ إطارىىا لمعطن مؽ أجن دحقئق رغبويا الذادئىة الطوطثمىة فىي الرغبىة فىي ال ىروج لمعطىن وال

الوقمئدي، نوئ ة الشعؾر  الطمن والض ر، والشعؾر  الر ا عظد ال روج لمعطن، أكثىر مىؽ خروجيىا 

%( مىؽ الظسىاء 49كطىا دؾصىمت دراسىة أجرتىت فىي لئبئىا أن ) .(1)دحت  غس الحاجة االقوصىادية

رغبىاديؽ فىي العامالت يعطمؽ لوحقئق دوافعيؽ، وإلعباع حاجويؽ لالجوطاع  اآلخرتؽ، إ افة إل  

دظىىؾتر أ فقيىىؽ ومىىداركيؽ، وىىىذه الظوئ ىىة جىىاءت موقاربىىة مىىع مىىا دؾصىىمت إلئىىو دراسىىة أجرتىىت فىىي 

الؾاليات الطوحدة األمرتكئة الوي دؾصمت إل  أن العطن عيء ميؼ في حئىاة العىامالتن وذلىػ ألنىو 

 .(2)يطظحيؽ قئطة، وتظؾر ميارديؽ، إ افة إل  إعباع الحاجات االجوطاعئة

 : عمضسيالجافع الت .ج 

، فبعىىد أن أدىىئح ليىىا فرصىىة لمىىوعمؼ نوئ ىىة لموغئىىر الوعمىىئؼ أحىىد دوافىىع الطىىرأة لم ىىروج لمعطىىن يعىىدي 

الذي حدث في الط وطع، دطكظت الطرأة مؽ معرفة ما ليا مؽ حقىؾق، ومىا عمئيىا مىؽ واجبىات، وقىد 

دحصىىىمت عمىىى  حرتويىىىا، ونوئ ىىىة لوعمئطيىىىا فقىىىد أصىىىبحت دوظمىىىع إلىىى  دور فاعىىىن فىىىي األسىىىرة وفىىىي 

 لط وطع مؽ خالل العطن الذي دقؾم  و، وبذلػ د رج مؽ دورىا الوقمئدي الذي كانت دعئش فئو.ا

أصىىىبح  ىىىرورة مىىىؽ  ؼوعمىىىئوذلىىىػ ألن ال اىوطامىىىا كبئىىىرا،اىوطىىىت  ىىىالوعمئؼ أن األسىىىرة قىىىد كطىىىا 

الطشىاركة   إلى الطىرأة  فانىدفعت جيا مؽ بىؤرة األمئىة،و  ر ، وذلػ لفر مظيام ال رورات الحئاة الوي 

            ( ارؾ سىىىىىىىئطؾن بؾفىىىىىىى)الباحثىىىىىىىة  ودقىىىىىىىؾل الرجىىىىىىىن،مىىىىىىىع جظىىىىىىىب   إلىىىىىىى مىىىىىىىف الطئىىىىىىىاديؽ جظبىىىىىىىاً  وم  فىىىىىىىي

Simone Beauvoir "نو  الوعمئؼ اسوظاعت الطرأة أن دحقق الظ اح في االلوحىاق  العطىن خىارج إ
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فوحىىىت ليىىىا أبىىىؾاب  ئىىىةدعمئط اتانئويا وبحصىىىؾليا عمىىى  عىىيادسىىىطح ليىىىا أن دؤكىىد إنسىىى احئىىى، البئىىت

 .(1)"ةالطيؽ األساسئ

 : الجافع الدضاسي .د 

 ،ال يقىىن أىطئىىة عىىؽ الىىدوافع السىىا قةوىىىؾ  ،عطىىن الطىىرأة الىىدافع السئاسىىي مىىؽ الىىدوافع األخىىرى ل

لطىرأة والرجىىن فىي الحقىىؾق  حئىا جىىاءت الدسىادئر والقىىؾانئؽ الدولئىة الوىىي دىظص عمىى  الطسىاواة بىىئؽ ا

دي يع احئ ي األسرة والط وطع،أو اع الطرأة فمعال ة دؼ فئيا  وانعقدت مؤدطرات دولئة جبات،اوالؾ 

فىالطرأة الطوعمطىة دسىع  دائطىا  .(2)مسىمظةل الؾصىؾل إلى اللىو دسع  مؽ خ ،ئًّاسئاس امطرأة حقًّ لالعطن 

ألن دؤدي دورًا فعااًل وإي ابئًا لئس فقس في أسرديا، بىن حوى  فىي الط وطىع الىذي دعىئش فئىو، وبعىد 

ئر السئاسىىئة يكىىؾن دافىىع آخىىر مىىؽ أجىىن أن دوحصىىن عمىى  ىىىذا الحىىق مىىؽ خىىالل القىىؾانئؽ والدسىىاد

 دحقئق ىذا الظطؾح.

 : الجافع االجتساعي .ه 

مئىدان   ساسىئة الوىي جعمىت الطىرأة د ىرج إلىالىدوافع األ خىر مىؽن الدافع االجوطىاعي ىىؾ اآلإ

، فقىد يىا الط ومفىةئبىداء آراإو  فطظو يسطح ليا  الطشاركة في اد اذ القرارات األسىرتة ،العطن ال ارجي

يا الثقافئىىة فأصىىبحت دسىىيؼ بىىؾعي فىىي األمىىؾر الطوعمقىىة  األسىىرة، ودقىىؾم  ىىالو ظئس دؾسىىعت مىىدركاد

 ،وجؾدىىا فىي الط وطىع تؼ فر ىثىومىؽ لطئزانئة األسرة ودسيؼ في دحسئؽ و ع األسرة الطعئشىي، 

 .(3)وذلػ حو  دثبت دورىا في الحئاة األسرتة ،في البئت لدييا سمظة ما يسطح ليا أن يكؾن 
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إن ىظىاك م طؾعىة مىؽ الىدوافع الوىي دىدفع  ىالطرأة لم ىروج لمعطىن، قؾال ذيىاب الظىا وتىرى جيىاد

دىىىردبس ىىىىىذه الىىىىدوافع  ط طؾعىىىىة الغىىىىرور االقوصىىىىادية واالجوطاعئىىىىة والثقافئىىىىة الوىىىىي دحىىىىئس  ىىىىالطرأة، 

 اإل افة إل  طبئعة الط وطع الذي دعئش فئو مؽ حئا الحقؾق وال انب الوشرتعي الطوعمق  عطن 

  .(1)الطرأة 

القىىىؾل إن دوافىىىىع عطىىىن الطىىىىرأة د ومىىىىف  ىىىاخوالر الط وطىىىىع الىىىذي دعىىىىئش فئىىىىو، وىكىىىذا يطكىىىىؽ 

فالط وطع المئبي مثاًل دحكطو عادات ودقالئد قد دفرض عم  الطرأة طرتقة عطن معئظىة، إ ىافة إلى  

ر  كبئىىر  فىىي خىىروج الطىىرأة  الغىىرور األسىىرتة الوىىي دعئشىىيا الطىىرأة، فقىىد يكىىؾن لمىىدافع االقوصىىادي دو 

ن دحسئؽ الطسوؾى الطعئشىي، ودىؾفئر فىرص أكبىر لوعمىئؼ األبظىاء، إ ىافة إلى  لمعطن، وذلػ مؽ أج

دحسئؽ مركزىا داخن األسرة، أما الطرأة الوي دعئش في طبقة اجوطاعئة مئسؾرة، فالعطن عظدىا ىؾ 

مؽ أجن الوثقئف وإنطاء ال برات والطيارات، ومؽ أجن الطكانة االجوطاعئة، وأن ىذا العطن دسىع  

قئق الطكاسب  مظو سؾاء أكانت مادية أو ذادئة أو اجوطاعئة، فالبد أن يكؾن لو آثىار الطرأة إل  دح

 دظعكس عم  أسرديا وأبظائيا وعم  زوجيا، األمر الذي قد يؤثر بدوره عم  الوؾافق الزواجي.

   : أثخ عسل السخأة عمى األسخة :ثالثاً 

نعكىىاس كبئىىر طىىع كىىان ليىىا ان الوغئىىرات االجوطاعئىىة والورظؾلؾجئىىة الوىىي دعىىرض ليىىا الط وإ 

ن األم لؼ إ حئا .في محئس األسرة اً العطن أحدث دغئر  ف روج الطرأة إل ، عم  األسرة  صفة عامة

بئر داخن أسرة زوجيا   ن اب عدد ك ةم  مكانالحصؾل ع  دة الوي دسع  إللؾالي ادعد دمػ الزوجة 

حىدد مىؽ خىالل مطارسىة العطىن بن أصبحت مكانويا االجوطاعئة د مظيؼ، مؽ األبظاء خاصة الذكؾر
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عطىىال الطعوىىادة مقئىىام   طئىىع األلمعغىىؼ وقويىىا وال يوىىرك ليىىا الط ىىال فأصىىبح  يأخىىذ ، خىىارج الطظىىزل

 .(1)االقئام بي

م طؾعىة مىؽ اآلثىار اإلي ابئىة أو السىمبئة عمى  الطحىئس الىذي  ومؽ الظبئعىي أن لعطىن الطىرأة 

ود ومىف دمىػ اآلثىار  ىاخوالر الط وطىع مىؽ دعئش فئو انظالقىًا مىؽ األسىرة ووصىؾاًل إلى  الط وطىع، 

حئىىا عادادىىو ودقالئىىده ال اصىىة  ىىو، وكىىذلػ مىىؽ حئىىا نغردىىو لطكانىىة الطىىرأة ولعطميىىا، إ ىىافة إلىى  

اخوالر القؾانئؽ، ولؾائح العطن، ونؾع العطن الذي دعطن  و، حئا أنو يطكؽ القؾل إن عطن الطىرأة 

جوطاعئىىىة، إ ىىىافة إلىىى  الؾ ىىىع الطىىىادي أثىىىر عمىىى  األسىىىرة مىىىؽ حئىىىا: ح ىىىؼ األسىىىرة والعالقىىىات اال

 ل سرة.

دحديىد ح ىؼ األسىرة، حئىا يعىد عمى   اً مسىاعد عطىن الطىرأة عىامالً يعىد ح ؼ األسرة  مؽ حئا

مؽ العؾامن الوي دؤثر عم  عطن الطرأة، فمقد ل أت الرثئر مؽ الظساء العامالت إل  د فئض عدد 

دراسىىة مئدانئىىة أن كثىىرة عىىدد األطفىىال احوىىن الطؾالئىىد ألنيىىؼ يشىىكمؾن عائقىىًا أمىىام دظؾرىىىا، وقىىد بئظىىت 

% أي مىا يقىارب نصىف عىدد 46الطردبة األول  مؽ بئؽ أسباب عدم عطن الزوجة، حئىا سى مت 

وىكذا فقىد أثبوىت العديىد مىؽ الدراسىات دىأثئر عطىن الطىرأة عمى  ح ىؼ األسىرة، ومظيىا  .(2)أفراد العئظة

صىىىغر إلىىى  سىىىرة الطىىىرأة العاممىىىة دطئىىىن أن أ ان دبىىىئؽ مىىىؽ خالليىىىؾ مباحثىىىة دطا ىىىر حسىىىدارسىىىة دعىىىؾد ل

 شىىكن  أطفىال 3بمىغ د اأنيىدبىئؽ إجىراء الطوؾسىس الحسىابي لعىدد أطفىىال الطىرأة العاممىة وعظىد  ،الح ىؼ

وقىد بئظىت نوىائج البحىا ، أطفىال 5ربئة يبمغ موؾسىس أطفاليىا أن األسرة الع دبئؽ طقابنعام، وفي ال

ألن الوؾفئىىق بىىئؽ العطىىن  ،ثالثىىة أطفىال ؽ% لىىئس لىىدييؽ اسىىوعداد إلن ىاب أكثىىر مىى47الطئىداني أن 

عن الغرور االجوطاعئة الحالئة الوي دعئش فئيا في وددبئر الطظزل موعب لمغاية  ،ودربئة األطفال
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فقىىىد أجرتىىىت  .(1)دحديىىىد ح ىىىؼ األسىىىرة  وىىىىذا يعظىىىي أن ىظىىىاك أثىىىر لعطىىىن الطىىىرأة عمىىى ،الطىىىرأة العاممىىىة

أكثىر مىئاًل ت أن الطىرأة الوىي دعطىن خىارج البئىت بئظ ،نام   بمد 60يا دراسة أجرتت عم  مظدراسات و 

مىىؽ  زارع.البئىىت أو فىىي الحقىىؾل والطىى الوىىي دعطىىن داخىىنالطىىرأة إلن ىىاب عىىدد أقىىن مىىؽ األطفىىال مىىؽ 

أنحىاء العىالؼ  ديدر إل  د طئع نوائج الدراسىات الطئدانئىة مىؽ كافىة ى خر أناحئة أخرى بئظت دراسة 

أمىىىا . (2)طفىىن فقىىىس 0.5وبطوؾسىىىس حىىىؾالي  ،ةان فىىىاض معىىىدل ال صىىؾب  إلىى يأن عطىىن الطىىىرأة يىىىؤد

يحىىىد مىىىؽ عالقاديىىىا مىىىع األقربىىىاء عمئيىىىا، إذ  اً ثىىىار آعطىىىن الطىىىرأة فىىى ن ل معالقىىىات االجوطاعئىىىةالظسىىىبة ل 

 اتفالطظاسىب، ط ومفىةالبومبئىة احوئاجىات األسىرة  ىاواسىوطرار  ،لضئق وقويىا اً واألصدقاء وال ئران نغر 

وعظىدما  ،خىارج البئىت ان معغؼ وقويأل كانت عمئو،عطا وغئر دلزتارات وا ،دوقمص االطوعارر عمئي

 عطىن الطىرأة كطىا أن  .مؾاجبىات االجوطاعئىةل اً ومؽ ثؼ ال د د وقوى ،دعؾد درؾن مشغؾلة  عطن الطظزل

ألسرديا، فعطىن الطىرأة ي عميىا قىادرة عمى  دحسىئؽ دخىن األسىرة  يساعد عم  دحسئؽ الؾ ع الطادي

الطعئشىي ومسىوؾى أسىرديا. فقىد بئظىت دراسىة  ادحسئؽ مسوؾاىما يسيؼ في  ،نفاق  ظرتقة رعئدةواإل

% مىىؽ األزواج السىىؾرتئؽ يؾافقىىؾن عمىىى  74.5فىىي وزارة الشىىؤون االجوطاعئىىة والعطىىن السىىىؾرتة أن 

 .(3)عطن زوجاديؼ  سبب رغباديؼ في دحسئؽ الؾ ع الطعئشي ل سرة

األسىىرة ووعائفيىىا" إلىى  الظوىىائج ودشىىئر دراسىىة اجوطاعئىىة  عظىىؾان "اعىىوغال الطىىرأة وأثىىره فىىي بظىىاء      

 :الوالئة

أن اعوغال الطىرأة لىؼ يىؤثر فىي رئاسىة الرجىن ل سىرة، وأن الطىرأة دوىؾل  رئاسىة ىىذه األسىرة فىي  -

 حالة غئاب الزوج فقس.
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وأن كفاءة األسرة قد ازدادت في أدائيا لؾعئفة الوظشةة االجوطاعئىة مىؽ ناحئىة ازديىاد الوعىاون  -

ظىىىىاء إلىىىى  االعوطىىىىاد عمىىىى  أنفسىىىىيؼ، غئىىىىر أن دعىىىىرض األطفىىىىال بىىىىئؽ الىىىىزوجئؽ، وا ىىىىظرار األب

 .(1)لسىطال أثظاء غئاب األم في عطميا يطثن ناحئة ع ز األسرة عؽ أداء وعائفيا

 :رابعًا: أثخ عسل السخأة عمى األبشاء

ليذا العالؼ ي ىد  فالظفن  ط رد خروجو ،عالقة األم  األطفال مؽ أقؾى الروا س األسرتةدي دع

دغئىرت وعائفيىا  ،معطن ال ارجيللرؽ   روج األم  ،رطمو ودسير عم  راحوو حو  يكبأمو الوي دح

دور الحضىىانة   األميىىات العىىامالت إلىىكثئىىر مىىؽ ا دو ىىو  حئىى ،وعيىىرت مشىىكمة العظايىىة  األطفىىال

لىىذلػ أصىىبحت رعايىىة األطفىىال ودىىربئويؼ  ،بىىئؽ أيىىدي الطربئىىات طىىؾال فوىىرة العطىىن ؽلؾ ىىع أطفىىالي

مىىىىؽ الفوىىىىرة السىىىىا قة الوىىىي درىىىىؾن فئيىىىىا األم ىىىىي الطسىىىىؤولة الؾحئىىىىدة عىىىىؽ  اً احىىىوالعظايىىىة بيىىىىؼ أقىىىىن ن 

وأن الطشكالت الوي دوعرض ليىا األم العاممىة وأطفاليىا دعوطىد أساسىًا عمى  نؾعئىة الطىرأة  .(2)أطفاليا

ذاديىىىا، ونؾعئىىىة العالقىىىة الوىىىي دقئطيىىىا معيىىىؼ، ونؾعئىىىة الرعايىىىة الوىىىي دقىىىدميا ليىىىؼ، ومىىىدى اسىىىوطواعيا 

 .(3) عطميا

يىىرى الىىذي  آلخىىرواعمىى  األطفىىال  اً ي ابئىىإ اً بىىئؽ مىىؽ يىىرى فىىي عطىىن الطىىرأة جانبىى راءاآلد ومىىف 

دظطئىىة ع صىىئة   عمىىًا مسىىاعد عطىىن الطىىرأة يعوبىىر عىىامالً  نإىظىىاك مىىؽ يقىىؾل  نإحئىىا  ،العكىىس

"أن العطىىن  دبىىئؽ (ىىىاممئؽىؾفطىىان و )ي دراسىىة ففىى ،وتعىىؾدىؼ عمىى  االعوطىىاد عمىى  الىىظفس ،األطفىىال

حسىاس الطىرأة العاممىة إحئىا  ،الوي دوعمق بوظشةة األطفال قئؼ جديدة وخاصة دمػيؼ في عيؾر يس

 .(4)"مىا يىظعكس عمى  سىمؾكئاديؼ ، الظضج وال برة والىؾعي ي عميىا دعكسىو عمى  دعامميىا مىع أبظائيىا

                                                           

 .7ص كره ،، مرجع سبق ذإيطان حامدية، سمئطة بؾطؾطؽ  (1)
 .93صممئكة الحاج يؾسف، مرجع سبق ذكره،   (2)
 .99ص مرجع سبق ذكره، .األسرة والحئاة العائمئةسظاء ال ؾلي،   (3)
 .130-129ص ه،، مرجع سبق ذكر فرحات نادية (4)



 84 

"أن البئىىىؾت الوىىىي دعطىىىن فئيىىىا األم دطئىىىن إلىىى  دفضىىىئن طىىىرق  (بؾرعىىىئظاللؾتىىىن و ) كطىىىا بئظىىىت دراسىىىة

 اً فىىي عطىىن الطىىرأة آثىىار الىىبعض اآلخىىر تىىرى و  .(1)"دشىى ع أطفاليىىا عمىى  االسىىوقاللو  ،نغامئىىة حاسىىطة

 ت،الوىىىي ىاجطىىىت  قىىىؾه األميىىىات العىىىامال ( ىىىاوال بئىىىوس)ىىىىؤالء الباحثىىىة  ومىىىؽ ،ألبظىىىاءاعمىىى   ةسىىىمبئ

ل طىىع بىئؽ األمؾمىىة والعطىىن ادعوقىد الباحثىىة أن و  ،لىىؾالدةاواديطىويؽ  األنانئىىة عظىد دىىرك أطفىىاليؽ  عىد 

أن غالبئىة "ؽ أجرتىت فىي مصىر دبىئ ى خىر أوفي دارسة  .حقو وأيا مظيطا وال يعظئظ وقؽي ي عميؽ ال ي

ن أن عطىن الطىرأة يىؤثر عمى  األطفىال % يعوقىد73% والىدنئا 68 ةاألميات في الظبقوئؽ الطوؾسىظ

دىىرى األميىىات عىىدم دطكىىظيؽ مىىؽ القئىىام  الوزامىىاديؽ نحىىؾ أطفىىاليؽ عمىى  الؾجىىو  احئىى ،سىىمبئا اً دىىأثئر 

لظىؾل فوىرة غئىاب األم  االجوطاعئىة والظفسىئةو ي عن األطفال عر ة ل خظار الطادية كطا  ،الرامن

فطىؽ الظبئعىي أن  ،ميىاديؼ  ىاخوالر أعطىارىؼد ومىف درجىة حاجىة األبظىاء ألوكذلػ  .(2)"عؽ البئت

أمىا  دون فىي جطئىع احوئاجىاديؼ عمى  األم،كؾنيؼ يعوطى اديؼ الر ع ىؼ األكثر حاجة ألمي األطفال

 سىىب غئابيىىا عىىؽ الطظىىزل وعىىدم وجىىؾد الؾقىىت  ةسىىظا فقىىد يسىىبب ليىىؼ عطىىن األم معانىىاكبىىر األبظىاء األ

قظىىىدين بدراسىىىة لمطقارنىىىة بىىىئؽ أبظىىىاء  ةوفىىىي ىىىىذا الط ىىىال قامىىىت بثئظىىى .(3)الرىىىافي لىىىدييا لىىىو مس معيىىىؼ

أن إلى  وقىد دؾصىمت  ،األميات الطشوغالت وغئر الطشىوغالت مىؽ حئىا  عىض نىؾاحي ع صىئويؼ

كطىىا دبىىئؽ أن أبظىىاء  ،ت يقىىن كمطىىا زاد غئىىاب األم الئىىؾمي عىىؽ خطىىس سىىاعاتدرئىىف أبظىىاء الطشىىوغال

كطىا أن دربئىة األطفىال  .(4)لطشىوغالتا غئىرأبظىاء األميىات مىؽ  األميات الطشىوغالت أكثىر ططؾحىاً 

الثقافىىة والوعمىىئؼ فىىي العطمئىىة  مىىؽ حئىىا  ىىرورة اً أكثىىر دعقئىىد ليىىا موظمبىىات وأعىىكال   تالئىىؾم أصىىبح

طىىن لرىي دسىىاعد وكىذلػ دع ،أن درىؾن الطىىرأة موعمطىة وذلىػ يوظمىىب ة الصىحئة،لرعايىىوفىي ا ،الوربؾتىة

                                                           

 .6ص ، مرجع سبق ذكره،إيطان حامدية، سمئطة بؾطؾطؽ  (1)
 .130ص ، مرجع سبق ذكره،فرحاتنادية   (2)
 .103ص سبق ذكره، مرجعاد ذياب الظاقؾال، جي  (3)
 .129ص، مرجع سبق ذكره، نادية فرحات  (4)
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مىىع  اآثىىار سىىمبئة عمىى  عالقويىى رغىىؼ أن عطميىىا قىىد يكىىؾن لىىو ،الىىزوج عمىى  دحقئىىق موظمبىىات األبظىىاء

 . وزوجياأبظائيا 

 التؽافق الدواجي:  عمىالسخأة أثخ عسل  :خامداً 

قىىة الزوجئىىة ون احيىىا وقمىىة اال ىىظراب، يقىىؾم االسىىوقرار األسىىري أساسىىًا عمىى  اسىىوقرار العال

والوؾدر الزواجي ي عن العالقة الزوجئة في مظأى مؽ الوعرض لمفشن الذي ييددىا، وما يظوج عظىو 

مىىىىؽ طىىىىالق، فعظىىىىدما يكىىىىؾن الزوجىىىىان غئىىىىر را ىىىىئئؽ عىىىىؽ عالقويطىىىىا نوئ ىىىىة فشىىىىميطا فىىىىي مؾاجيىىىىة 

مىىؾر الحئادئىىة، ف نيطىىا يكؾنىىان صىىعؾبات الحئىىاة الوىىي دقابميطىىا وعىىدم مقىىدرديطا عمىى  الوفىىاىؼ فىىي األ

ىىىئ ؽم مىىىا يسىىىبب ليطىىىا ا ىىىظرا ًا نفسىىىئا  وإحساسىىىًا  فىىىراة الحئىىىاة، وال يقوصىىىر ا ىىىظراب العالقىىىة  دعئس 

الزوجئىىىة عمىىى  األزواج بىىىن يطوىىىد ل بظىىىاء، فيىىىؾ مىىىردبس بظسىىىبة كبئىىىرة  طشىىىكالت عىىىدم الورئىىىف عظىىىد 

عظىىد  اً كبئىىر  رًّاالىىزوجئؽ دوىىأثر دىىأث  العالقىىات بىىئؽ  أن نؾعئىىةالعديىىد مىىؽ األ حىىاث دؤكىىد و  .(1)األطفىىال

فيظىاك مىىؽ يىرى أن عطىن الطىرأة يعىدي عىىاماًل مسىاعدًا عمى  الوؾافىق الزواجىىي،  ،خىروج الزوجىة لمعطىن

دبىئؽ فئيىا  احئى ،األميىات العىامالت تكؾلؾمبئا عىؽ مشىكالمظيا الدراسة الوي أجرتت في جامعة 

دحسىىظت وسىىعدت نوئ ىىة  زواجيىىؽأن ثمثىىي م طؾعىىة الزوجىىات العىىامالت يشىىعرن  ىىأن صىىحبويؽ أل

وتىىرى الىىبعض اآلخىىر أن عطىىن الطىىرأة يىىؤثر دىىأثئرًا سىىمبئًا عمىى  الوؾافىىق الزواجىىي  .(2)خىىروجيؽ لمعطىىن

، "ة عمى  الوؾافىق فىي الحئىاة الزوجئىةعطن الطرأة السىعؾدي ففي دراسة  عظؾان "أثر)العالقة الزوجئة( 

 ،الزواجىي وؾافىقاللعطىن الطىرأة عمى   اً أثىر  أن ىظاك  الدراسة إل ايظوائج الوي دؾصمت إلئالأو حت 

                                                           

، م مىىة عىىبكة العمىىؾم الظفسىىئة العربئىىة"، ل بظىىاءمسىىعؾدة بىىدوي، "أثىىر ا ىىظراب العالقىىة الزوجئىىة عمىى  الصىىحة الظفسىىئة   (1)
 .11ص (،م2009، )عواء، ربئع، 22-21العدد
 .171صمرجع سبق ذكره،  ،بؾطؾطؽ، سمئطة إيطان حامدية  (2)
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إل  أن دراسة  ةف اإ .(1)"كثر دؾافقا ىي الوي لؼ دو اوز مدة عطميا السظةاألدبئؽ أن األسر  احئ

طؾعىىة مىىؽ جىىي يىىظ فض نوئ ىىة م االحطئىىد دؾصىىمت إلىى  أن مسىىوؾى الوؾافىىق الزو  أحطىىد يحئىى  عبىىد

عىىىؽ  عطىىىن الزوجىىىة والصىىىراعات الظاد ىىىة يىىىادفرىىىػ األسىىرة ومظإلىىى  دي ؤ الوىىىي دىىى ،الضىىغؾ  الداخمئىىىة

ضىىاعف عظىىد وأن الطشىىاجرات مىىع الىىزوج دأعىىارت إلىى   عىىض الدراسىىات األمرتكئىىة كطىىا أن  عطميىىا.

ىىت   %13.6 الطىىرأة العاممىىة  حىىؾالي نئىىة والظفسىىئة الطوذبذ ىىة اجدحالىىة الطىىرأة الؾ   سىىبب ذلىىػ إلىىوأرجع 

أن  1992( سىىئرز وجىىالطبؾز)دراسىىة  كطىىا بئظىىت .(2) طىىع بىىئؽ العطىىن والطظىىزل فىىي آن واحىىدالجىىراء 

 ،جىىي  صىىؾرة أقىىناودرئىىف زو  ولىىدييا  ىىغؾ  نفسىىئة أكبىىر ،رعطىىن أكبىى الطىىرأة العاممىىة دطىىر  ضىىغؾ 

وأن عىرور العطىن ال ئىدة مثىن عىدم وجىؾد أعطىال إ ىافئة يطكىؽ أن دىظعكس  صىؾرة اي ابئىة عمىى  

لوىىىأثئر عمىىى  اسىىىوقرار األسىىىرة، ودىىىؤديي عالقىىىة الطىىىرأة بزوجيىىىا دورا  كبئىىىرًا فىىىي ا .(3)العالقىىىات األسىىىرتة

وعمئىىو فىى ن معغىىؼ الزوجىىات العىىامالت يعىىاني مىىؽ صىىعؾبة درئىىف األزواج مىىع عطميىىؽ، وخصؾصىىًا 

عظدما يكؾن الؾقت الذي دقضئو الزوجة في العطن طؾتاًل، وتزتد األمر صعؾبة عظدما يكؾن لدييا 

دوار الطوعىىددة، مىىا قىىد أطفىىال، وبىىذلػ دؾاجىىو الزوجىىة العاممىىة مصىىاعب فىىي محاولىىة الوؾفئىىق بىىئؽ األ

يسىىبب خالفىىىا مىىىع الىىىزوج  سىىىبب دعىىىارض عطميىىىا مىىىع احوئاجادىىىو العاطفئىىىة وحئادىىىو االجوطاعئىىىة، وال 

أن دعؼ ة نؾابي نزاد" ؾ "عك ى در لذلػ و  .(4)يسوبعد عيؾر خالفات حادة بئؽ الزوجئؽ مؽ جراء ذلػ

. لعطىن خىارج البئىت وداخمىوفىي ا فىةط ومىىا الر ادو أاح ن احيىا فىي الوؾفئىق بىئؽ الزوج لمطرأة ىىؾ مفوى

وىكذا ف ن العالقة بئؽ الزوجئؽ دعوطد عم  ع صىئة الىزوجئؽ، سىؾاء فىي دحقئىق الوؾافىق الزواجىي 

                                                           

 .28ص هللا  اصؾتن، مرجع سبق ذكره،أمن بظت أحطد بؽ عبد  (1)
 .17ص سطئة بؽ عطارة، مرجع سبق ذكره،  (2)
 .8ص ، مرجع سبق ذكره،إيطان حامدية، سمئطة بؾطؾطؽ  (3)
 .67ص حطدي عحادة الرحمؾت، مرجع سبق ذكره، بظت أماني  (4)
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أو خمق عدم الوؾافق الزواجي، وذلػ مؽ خالل قدرديطا عم  الوفاىؼ والوؾافىق مىع موظمبىات الحئىاة 

 .(1)الزوجئة

يوبىىىئؽ مىىىؽ خىىىالل مىىىا دىىىؼ دظاولىىىو أن دىىىأثئر عطىىىن الطىىىرأة عمىىى  الوؾافىىىق الزواجىىىي يعوطىىىد عمىىى  

م طؾعىىة مىىؽ العؾامىىن مىىؽ أىطيىىا: ثقافىىة الىىزوجئؽ، ومىىدى دفاىطيطىىا، ودقبىىن الىىزوج لعطىىن زوجوىىو، 

ومقىدار دقبمىو لطشىاركة زوجوىىو فىي األعطىال الطظزلئىىة وفىي دربئىة األبظىاء، إ ىىافة إلى  طبئعىة العطىىن 

الزوجىة، فطشىاركة الىزوجئؽ فىي األمىؾر الحئادئىة ىىي السىبئن الؾحئىد الىذي دسىوظئع  فئو الذي دعطن

 مؽ خاللو األسرة العاممة د ظي الصعؾبات والعقبات الوي دؾاجييا في الحئاة.

   :األسخة العاممةالسراعب التي تؽاجو  :سادساً 

ثقافئىىة، وذلىىػ أصىىبح عطىىن الطىىرأة فىىي العىىالؼ الطعاصىىر  ىىرورة اقوصىىادية وحوىى  اجوطاعئىىة و 

نوئ ىىة لموغئىىر الىىذي حىىدث فىىي جطئىىع جؾانىىب الحئىىاة، وبىىذلػ دغئىىر دور الطىىرأة عىىؽ الىىدور الوقمئىىدي 

الىىذي كانىىت دقىىؾم  ىىو، ونوئ ىىة لوعىىدد أدوارىىىا كزوجىىة وأم ومؾعفىىة أصىىبح األمىىر  حاجىىة إلىى  إعىىادة 

 ىة خروجيطىا نوئبىئؽ الىزوجئؽ دصىارع األدوار الظغر فىي دؾزتىع األدوار فىي األسىرة، مىا يظىوج عظىو 

والطشكالت الوي دوظمب طصاعب لمعطن، ودصارع األدوار الوي دقؾم بيا الطرأة، وبذلػ دؾاجييطا ال

الوىىىي دؾاجىىىو  ػ الصىىىعؾباتوىىىعىىىرض ل مىىىيوفئطىىىا ي ،مظيطىىىا الطشىىىاركة والوعىىىاون فىىىي األمىىىؾر الحئادئىىىة

 األسر العاممة:

 :بو رعاية الطفل والعشاية .أ 

ات العطىىن حاليىىا حىىال الرجىىال فىىي العطىىن، خمىىق وخضىىؾعيا لطوظمبىىخىىروج الطىىرأة إن عىىاىرة 

مشىىكمة ليىىا وىىىي دربئىىة األطفىىال الوىىي كانىىت ممقىىاة عمىى  عادقيىىا )رعىىايويؼ ودىىربئويؼ والعظايىىة بيىىؼ(، 

                                                           

, الطبؼررت اسولرت, مسيمررت شيررسا  كيرروزي بواور:, االب ررا :  از ال ررد  ليطباػررت س المررس ةػير  الرر ي شرووة وررواب  وررصا ,  (1)

 .144- 123ص فظئطو نؾغي، مرجع سبق ذكره،م( وقل ػن 2111وال شس والتوشيغ بيسوث, 
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وبىىذلػ أصىىبحت دؾاجىىو الىىزوجئؽ مشىىكمة كبئىىرة فىىي العظايىىة  األطفىىال فىىي الؾقىىت الىىذي يقضىىئانو فىىي 

بيا أو أقارب زوجيا الذيؽ يطكظيؼ مساعدديا العطن، وخصؾصا عظدما درؾن الزوجة  عئدة عؽ أقار 

في االعوظاء  أطفاليا، وعظد عدم دؾفر دور حضانة أو رتىاض ل طفىال قرتبىة مىؽ البئىت أو مكىان 

العطن. كطا أن دربئة األطفال ورعايويؼ أصبح ليا موظمبات وأعكال أكثر دعقئدًا مؽ حئا  ىرورة 

لوغذيىىىة والرعايىىىىة الصىىىىحئة وغئرىىىىا، إ ىىىىافة إلىىىى  أن الثقافىىىة والوعمىىىىئؼ فىىىىي العطمئىىىة الوربؾتىىىىة، وفىىىىي ا

الوغئىىىىىرات االجوطاعئىىىىىة واالقوصىىىىىادية الوىىىىىي دؾاجىىىىىو م وطعادظىىىىىا قىىىىىد أسىىىىىيطت فىىىىىي زتىىىىىادة الطوظمبىىىىىات 

فقىد أصىبحت عىرور عطىن االسويالكئة، وفي زتادة الظفقات الضرورتة الطادية الوي دؾاجو األسرة. 

غىرور عطىن ف مىا يىظعكس ذلىػ عمى  األبظىاء، ،لطظىزلا لفوىرات طؾتمىة خىارج اطؽ دحوؼ غئابيئالزوج

وجىؾد األوالد لفوىرة طؾتمىة مىؽ الظيىار  عضىيؼ مىع يىؤدي إلى  زوجيىا لطسىاعدة األم وخروجيا سىعئًا 

ودشئر كثئر مؽ الط الت  .(1)األم الوي ىي أساس األسرةوالسئطا  ، عض  عئدا عؽ رقا ة الؾالديؽ

الوىي    الظوائج السمبئة الوىي دؾصىمت إلئيىا البحىؾث الئؾمئة الطوعمقة  ال دم والطشكالت األسرتة إل

اسىوعداد لموضىحئة   ي ىب أن درىؾن الزوجىات عمى ، لىذااألطفىال ثار ال دم فىي دربئىةآ أجرتت عم 

  .(2)األسرةلصالح 

 :تحسضل الذخص أكثخ مؼ طاقتو .ب 

الطشىكالت دوعمىق  عىدم و ىؾح األدوار والطسىؤولئات الوىي يقىؾم بيىا كىال الىزوجئؽ،  ن  عضإ

ترجىىىع ىىىىذا إلىىى  حداثىىىة عطىىىن الطىىىرأة فىىىي م وطعادظىىىا، وعىىىدم وجىىىؾد دقالئىىىد خاصىىىة لوظغىىىئؼ ودحديىىىد و 

مشىىاركة الىىزوجئؽ فىىي أمؾرىطىىا الحئادئىىة مىىؽ حئىىا الطشىىاركة فىىي األمىىؾر الطالئىىة، وعىىؤون الطظىىزل، 

ورعايىىة األطفىىال وغئرىىىا، مطىىا يوعمىىق بوفاصىىئن الحئىىاة الئؾمئىىة، والسىىئطا أن م وطعادظىىا درسىىخ القىىئؼ 
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قمئديىىة الوىىي دوطثىىن  ىىأن الزوجىىة ىىىي الطسىىؤولة عىىؽ األعطىىال الطظزلئىىة وعىىؽ دربئىىة األطفىىال، أمىىا الو

الرجن فيؾ الطسؤول عؽ األمؾر الطالئة، ومؽ ثؼ ف ن ىذا الؾ ع الوقمئدي يحطن الزوجة أكثر مؽ 

طاقويىىا، حئىىا إنيىىا دىىؤدي نفىىس الىىدور الىىذي يقىىؾم  ىىو الرجىىن، ودوحطىىن مسىىؤولئة األعطىىال الطظزلئىىة. 

ولئات د اه ؤ الوزامات ومس ييطاا يكؾن لدعظدمف ن أحد الزوجئؽ أو كمئيطا يوحطن أكثر مؽ طاقوو 

ودعمىىىئؼ والوسىىىؾق والظىىىبخ مثىىىن الوظغئىىىف  ، األعطىىىال الطظزلئىىىةفىىىالطرأة العاممىىىة دموىىىزم  والعطىىىن،البئىىىت 

لخ إلىىى  ...إجىىىازاتوالزتىىىارات واإلت االجوطاعئىىىة امقىىىاءالوموا عىىىة كىىىن نشىىىاطاديؼ ودردئىىىب  األطفىىىال،

ن الطيىىىام الطظزلئىىىة  فىىى جئؽ قسىىىظا كبئىىىرًا مىىىؽ وقويطىىىا لمعطىىىن،إذا مىىىا كىىىرس كىىىال الىىىزو و  ،جانىىىب العطىىىن

، دوطثىىن فىىي طشىىكمةالطىىرق كثئىىرة لطؾاجيىىة ورغىىؼ ذلىىػ فيظىىاك  .سىىورؾن مصىىدر نىىزاع وخىىالر بئظيطىىا

ة، لئىىىالطظز  األعطىىىال اأن يوقاسىىىطأو  ،األعطىىىال الطظزلئىىىةفىىىي  اطىىىؽ يعئظيطىىىالورىىىالئف لالىىىزوجئؽ دىىىؾفئر 

 .(1)،  حئا ال يوحطن أحد الظرفئؽ أكثر مؽ طاقوو الوساوي األسرة  ون ؤ ورعاية ع

وىكىىىذا يطكىىىؽ القىىىؾل إنىىىو عظىىىدما يكىىىؾن العطىىىن فىىىؾق طاقىىىة الشىىى ص، قىىىد يىىىؤدي إلىىى  اإلرىىىىاق 

 ال سدي والظفسي وما يوردب عمئو مؽ مشكالت دظعكس عم  األسرة كميا. 

  :ولضات السيشةؤ مد .ج 

العطىىىن د مىىىق مشىىىكالت إ ىىىافئة ل سىىىرة العاممىىىة، ودوطثىىىن دمىىىػ  امبيىىىلوزامىىىات الوىىىي يوظالن اإ

وقىىد  ،ي لرىىي د وطىىع األسىىرة  شىىكن مسىىوطر ودائىىؼعىىدم دىىؾفر الؾقىىت الئىىؾمي الرىىاف الطشىىكالت فىىي:

ة، ث انقظىاع فىي برنىامج األسىر احىد أ ىافئة مىا يسىبب فىي إيوظمب العطن فىي  عىض الؾقىت أعطىاالً 

قىىد ي مىىق مشىىكالت  ، إ ىىافة إلىى  دغئىىر مكىىان العطىىنئىىتفىىي الب وأعطىىال أ ىىافئة لمىىزوج الىىذي يبقىى 

عالقىىىات اليوردىىىب عمئىىىو مىىىؽ دغئىىىرات فىىىي  ومىىىا ،ئىىىر مكىىىان اإلقامىىىةدغمىىىا قىىىد يوظمىىىب ، أخىىىرى ل سىىىرة
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يوظمىب مىؽ الىزوج يطكىؽ أن كطىا أن العطىن  ي ىاد عطىن جديىد لمىزوج اآلخىر،وتوظمىب إ االجوطاعئة،

دشرتعات وقؾانئؽ    أنإل ة افإ .(1)آخر مكانلحضؾر اجوطاعات أو مؤدطرات في فر والوظقن سال

دىؾفر   إلى ة ىافإ ،جىازة األمؾمىة والوقاعىدإمثن مىظح  ،ؽئمؽ عأنيا أن دؤثر في عطن الزوجالعطن 

كطىا أن نؾعئىة  .(2)دىؾفر البئةىة الطظاسىبة لمعطىن ن  عىض األعطىال الإ احئى ،دور حضانة األطفال

أن   إلىىى ة ىىىافإ بىىىئؽ األزواج العىىىاممئؽ، العطىىىن وموظمبادىىىو الرثئىىىرة مىىىؽ عىىىأنيا أن دسىىىبب مشىىىكالت

 ااجىات األسىرة ورغباديطىوئحا ساعات العطن الظؾتمة درىق الزوجئؽ فال د عميطا قادرتؽ عم  دمبئىة

سىؾاء فىي العطىن أو فىي  ن م طؾعىة مىؽ الصىعؾباتاجياؽ يؾ ئيوضح مطا سبق أن الزوج .ال اصة

  إلىىىى ة ىىىىافإ وموظمبادىىىىو. ن صىىىىعؾبات العطىىىىن دوطثىىىىن فىىىىي سىىىىاعات العطىىىىن ونؾعىىىىوإحئىىىىا  ،البئىىىىت

والعظايىىىىة بيىىىىؼ  ،ألبظىىىىاءودعمىىىىئؼ ا ،مىىىىؽ خىىىىالل القئىىىىام  عطىىىىن الطظىىىىزل اليىىىى ن طشىىىىكالت الوىىىىي يوعر ىىىىؾ ال

 ىىذه د ظىيفىي ر ثىأكبىر األ ان ليىاالزوجى اأن البئةة الوي يعئش فئيى  إل ة افإ العائمئة، اتوالزتار 

اىؼ والوعىىىاون بىىىئؽ ، وتعوطىىىد د ظىىىي ىىىىذه الطصىىىاعب  الدرجىىىة األولىىى  عمىىى  مىىىدى الوفىىىالصىىىعؾبات

الزوجئؽ، ودقدير أحىدىطا لغىرور عطىن اآلخىر، ود مىي الىزوج عىؽ قئطىو الوقمئديىة، والطشىاركة فىي 

األعطال الطظزلئة، وفي دربئة األبظاء، إ افة إل  أن دقؾم الزوجة بوفيؼ عطن الزوج ومشاركويا في 

 . الظفقات الطالئة لمؾصؾل  الحئاة األسرتة إل  مسوؾى الوؾافق الطظمؾب

    :خالصة الفرل :سابعاً 

واسىوطرت  ،ئدنا آدم عمئىو السىالممىع سى الوىي بىدأتة االجوطاعئىة نغطىاألن األسرة ىي أول إ

العىىالؼ  ع واليائىىن الىىذي عىىيده  ولرىىؽ الوغئىىر السىىرت يؾمظىىا ىىىذا،  ومازالىىت مسىىوطرة إلىى ،ئؽالسىىظماليىىئؽ 

عىاىرة  تعير  ئ ة ليذاونو خصائص وأعكال األسرة، في جطئع جؾانب األسرة مؽ حئا أثر ككن
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الط ىىال  امىىا فىىوح ليىى ،فىىي الوعمىىئؼ اعمىى  حقيىى اوىىىي خىىروج الطىىرأة لمعطىىن  عىىد حصىىؾليأال  ،جديىىدة

 اً جديىد الغىاىرة أفىرزت عىكالً  وىىذه، عمى  الرجىن ن الوي كانت حكراً ؽ العطيداجطئع مئ  مدخؾل إلل

وحئا  سي في ىذا الفصن،ىي الطحؾر األسا دي العاممة الوي دع ةاألسر  يوىأال  ،األسرة المؽ أعك

 ، سىرةىىؾ العائىن الؾحئىد ل دي وأن الرجىن يعى ،درىؾتؽ األسىرة عمئىو مظىذ اً رفاموع ةاً عطن الرجن عئ دي يع

 ىروج ال  مىا دفىع الطىرأة إلى ،االقوصىادية ااألسرة وحاجادي يدت موظمباتادز ولرؽ نوئ ة ليذا الوغئر 

ؽ لمعطىن ئ ىروج الىزوجونوئ ىةً ل الجوطاعئىة،طاعي لوحقئق الطكانىة االدافع االجو  إل ة افإ ،لمعطن

 لطوطثمىىة فىىي دغئىىر أدوار الىىزوجئؽ،ا  عىىض الصىىعؾباتإلىى  رج الطظىىزل دعر ىىت األسىىرة العاممىىة خىىا

فىي  طىايجيامصىعؾبات الوىي دؾ ل ة ىافإ ،والعظايىة  األبظىاء أثظىاء العطىن ،دقسئؼ العطن داخن الطظىزلو 

     . أساس األسرة دي الوي دعالزوجئة  والوي يطكؽ أن دؤثر عم  العالقة ،العطن
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 تسيضج:

وفي ىذا الفصن إلطار الظغري، ادظاولت الدراسة في الفصؾل السا قة مدخاًل لسطار العام و 

وظىىاول وصىىفًا مفصىىاًل لسجىىراءات الوىىي دطىىت فىىي ال انىىب الطئىىداني مىىؽ ىىىذه الدراسىىة، وذلىىػ مىىؽ د

وعمئىو يوظىاول  ،فىروضواخوبىار ال ،خالل دظبئىق ال ظىؾات العمطئىة الطوبعىة لوحقئىق أىىدار الدراسىة

 :اصر الوالئةىذا الفصن العظ

   أواًل: نؽع الجراسة ومشيجيا:

والبئانىات الطوىؾفرة ، مظيىا الدراسىات السىا قة لدراسة عم  العديد مىؽ االعوبىاراتيوؾقف نؾع ا 

حىىؾل مؾ ىىؾع البحىىا، والظىىؾع الىىذي يظاسىىب ىىىذه الدراسىىة ىىىؾ الدراسىىة الؾصىىفئة الوحمئمئىىة، ألنيىىا ال 

إل  جطع الطعمؾمات والحقائق حؾل الطؾ ىؾع الطىدروس، بىن ديىوؼ بؾصىف الؾاقىع كطىا ديدر فقس 

، أمىا عىؽ ىؾ، وبئان أىؼ خصائصو، واخوبار الفىروض، ومحاولىة الؾصىؾل إلى  الظوىائج، ودفسىئرىا

كؽ دراسىىىة الطؾ ىىىؾع  ىىىأكثر مىىىؽ مىىىظيج، وفىىىي كىىىن الحىىىاالت درىىىؾن الدراسىىىة صىىىحئحة، مظي يىىىا فىىىئط

دراسىىة الطسىىح عىىؽ طرتىىق العئظىىة، وىىىؾ أكثىىر الطظىىاىج عىىئؾعًا فىىي العمىىؾم والطىىظيج الطوبىىع فىىي ىىىذه ال

 االجوطاعئة. 

   :ثانضًا: إجخاءات السعايشة

 مجتسع الجراسة: .1

ىىىىرر الط وطىىىىع  أنىىىىو د طىىىىع ألفىىىىراد وأعىىىىئاء دشىىىىورك فىىىىي خصىىىىائص معئظىىىىة ديىىىىؼ الباحىىىىا،  يع 

قوصىىىىادية أو ظشىىىىفت اوحىىىىدات إدارتىىىىة أو مأفىىىىراد أو جطاعىىىىات أو والط وطىىىىع قىىىىد يكىىىىؾن عبىىىىارة عىىىىؽ 

 .(1)مؤسسات دعمئطئة...الخ
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وتظحصر م وطع ىذه الدراسة في الطوزوجئؽ ذكؾًرا وإناثًا العاممئؽ  قظاع الوعمئؼ في مديظوي 

دؾكرة واألبئار، وفي مراحىن الوعمىئؼ االبوىدائي أو اإلعىدادي أو الثىانؾي، وقىد بمىغ عىدد العىاممئؽ فىي 

وجىًا، أمىا عىدد العىاممئؽ فىي قظىاع الوعمىئؼ  طديظىة موز  518مىظيؼ  789قظىاع الوعمىئؼ  طديظىة دىؾكرة 

مىىىؽ العىىىاممئؽ فىىىي  1773موزوجىىىًا. حئىىا بمىىىغ ح ىىىؼ م وطىىىع الدراسىىة  1255مىىىظيؼ  1896األبئىىار 

 الوعمئؼ مؾزعئؽ حسب الطدرسة كطا يمي: 

 (1جدول رقؼ )

 م وطع الدراسة 

 : قطاع التعمضػ تؽكخة:أوالً 

 عجد العاممضؼ اسػ السجرسة رقػ
 ؼ الستدوجضؼعجد العاممض

 السجسؽع  إناث ذكؽر 

 29 14 15 47 فبراير 17 1

 139 84 55 162 الشيئد عطر الط وار 2

 119 49 61 119 سمئطان سعئد 3

 91 71 21 141 خؾلة بظت االزور 4

 34 22 12 75 الشيئد يؾسف عبد السالم 5

 51 35 15 133 ادمحم الباعؾر 6

 28 18 11 55 القدس 7

 39 21 18 68 د سعئد الرؾسةالط اى 8

 518 313 215 789 السجسؽع 

       

 )بئانات غئر مظشؾرة(. 2116الطظظقة الوعمئطة دؾكرة،  : وزارة الوربئة والوعمئؼ،السرجر
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 بضار:: قطاع التعمضػ األثانضاً 

 عجد العاممضؼ اسػ السجرسة رقػ
 عجد العاممضؼ الستدوجضؼ

 السجسؽع  إناث ذكؽر 
 96 83 13 122 ( عد الغير) مؾس  دمحم 1
 67 58 9 92 (صباحي)دؾفئق العبار  2
 44 25 19 80 (صباحي)االنوفا ة  3
 49 33 16 71 (صباحي)خمئفة صالح  4
 43 35 8 70 ( عد الغير)عطر بؽ ال ظاب  5
 49 32 17 68 ابؽ سئظاء مشوركة 6
 32 24 8 74 (صباحي)دمحم مؾس   7
 50 22 28 54 غؾ  السمظان 8
 59 38 21 89 (صباحي) ظاب العطر بؽ  9
 87 41 46 110 ثانؾتة حسؽ قئمؾان 10
 48 19 29 94 عقبة بؽ نافع 11
 58 42 16 93 (صباحي)  عمي عئس 12
 44 37 7 137 ( عد الغير)االنوفا ة  13
 126 106 20 180 بؾبكر الصديقأ 14
 115 27 88 161 عبد الفواح فرحات 15
 25 19 6 52 ططة الزىراءفا 16
 62 39 23 71 كار بؾقرتؽ 17
 23 20 3 30 ( عد الغير)دؾفئق العبار  18
 112 100 12 141 ( عد الغير)  عمي عئس 19
 22 20 2 60 (ثانؾتة)دمحم مؾس   20
 44 13 31 47 الحرتة 21
 1255 833 422 1896 السجسؽع 

 

)بئانىات غئىر  2116  ىدمات الوعمئطئىة األبئىار، قسىؼ الطعمؾمىات والوؾثئىق،: وزارة الوربئة والوعمئؼ، مكوب الالسرجر

 .مظشؾرة(
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 : وحجة التحمضل .2

ىىىذه الدراسىىة فىىي الفىىرد ذكىىرًا كىىان أم أنثىى ، الطوىىزوج العامىىن  قظىىاع  دوطثىىن وحىىدة الوحمئىىن فىىي

الىذي  وىزوج، إذًا وحىدة الوحمئىن ىىي الفىرد الطالوعمئؼ )الطؾعفؾن، الطعمطؾن، الحراس، عطىال نغافىة(

يعطن في قظاع الوعمئؼ في مديظة دؾكرة ومديظىة األبئىار، وفىي مراحىن دعمىئؼ االبوىدائي أو اإلعىدادي 

 أو الثانؾي، وقت إجراء الدراسة. 

 نؽع العضشة: .3

 حئىىا دطثىىن  ،وتىىوؼ اخوئارىىا  ظرتقىىة عشىىؾائئة ،جىىزء مىؽ م وطىىع الدراسىىة ا أنيىى العئظىىة رردًعى

م ومفىىىىىة حسىىىىىب نىىىىىؾع الدراسىىىىىة  اً إن لمعئظىىىىىات أنؾاعىىىىىو  .(1)"ال صىىىىىائص العامىىىىىة لمط وطىىىىىع الطىىىىىدروس

لعئظىة العشىؾائئة الظبقئىة الظسىبئة،  اعوبارىىا العئظىة الطظاسىبة الدراسىة عمى  اىذه  تدعوطا , وطبئعويا

 عىىدداً م ىىىذه الظرتقىىة إذا أراد أن ي وىىار الباحىىا االجوطىىاعي إلىى  اسىىو دا "يم ىىأ حئىىاليىىذه الدراسىىة، 

اسىىة يظقسىىؼ إلىى  بطىىا أن م وطىىع الدر و  .(2)كن يوظاسىىب مىىع ح طيىىامىىؽ الطفىىردات مىىؽ كىىن عىىرتحة  شىى

العديىد مىىؽ الشىىرائح، حئىىا م وطىىع الدراسىة مقسىىؼ إلىى  قظىىاعئؽ، وكىىن قظىاع مقسىىؼ إلىى  عىىرائح مىىؽ 

مىىظيؼ  789الىىذكؾر واإلنىىاث، والقظاعىىان ىطىىا قظىىاع الوعمىىئؼ  طديظىىة دىىؾكرة، وبمىىغ عىىدد العىىاممئؽ  ىىو 

، أما قظاع الوعمىئؼ  طديظىة األبئىار 313، وعدد اإلناث 215 موزوجًا، وبمغ عدد الذكؾر مظيؼ 518

، وعدد اإلناث 422موزوجًا، وبمغ عدد الذكؾر مظيؼ  1255مظيؼ  1896فقد بمغ عدد العاممئؽ  و 

% مىىؽ م وطىىع البحىىا، وقظىىاع الوعمىىئؼ  طديظىىة 29. لىىذلػ فقظىىاع الوعمىىئؼ  طديظىىة دىىؾكرة يطثىىن 833

 %.65% مؽ م وطع البحا واإلناث 35يطثمؾن %. كطا أن الذكؾر 71األبئار يطثن 

                                                           

 236، صذكره عامر اليطالي، مرجع سبق هللاعبد  (1)
 .245ص ،الطرجع السابق  (2)
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وقىع ح ىؼ م وطىع الدراسىة بىئؽ م وطعىئؽ ىطىا   Krjeci and Morganوباسو دام جىدول 

ع صىىًا،  1773أقىىرب إلىى  م وطىىع الدراسىىة الىىذي يورىىؾن مىىؽ  1811، وبىىذلػ يعىىدي 1811و 1711

ي ي ىب أن دؤخىذ مىؽ ، ودؼ دحديد عىدد الطفىردات الوى317وبالوالي وقع االخوئار عم  ح ؼ العئظة 

 كن قظاع ودحديد عدد أفراد العئظة مؽ كن مدرسة ومؽ ثؼ دحديد عدد الذكؾر وإلناث كطا يأدي:

عننجد السبحننؽثضؼ مننؼ كننل قطنناع حضننث تننػ اسننتخجام العضشننة العذننؽائضة الطبقضننة الشدننبضة حدننب 

 :  التالضة السعادلة

 عجد السبحؽثضؼ مؼ كل قطاع: .أ 
 مديظة األبئار( -طوزوجئؽ العاممئؽ في قظاع الوعمئؼ )مديظة دؾكرة عدد ال × ح ؼ العئظة            

                   _______________________________________________________                     
 م طؾع الطوزوجئؽ العاممئؽ في قظاع الوعمئؼ في الطديظوئؽ(م وطع الدراسة )                 

 
                                                         317   ×518   

 93=  ـــــــــــــــــــــــــــــــعدد أفراد العئظة مؽ قظاع الوعمئؼ  طديظة دؾكرة   =  

                                                                                  1773         

 
                                                            317  ×1255      

 224=   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  عدد أفراد العئظة مؽ قظاع الوعمئؼ  طديظة األبئار 
                                                               1773  

 كل مجرسة كسا يمي: وتػ تحجيج عجد أفخاد العضشة مؼ .ب 

 = عدد أفراد العئظة مؽ الطدرسة

 العدد الرمي لمعاممئؽ الطوزوجئؽ في ىذه الطدرسة ×عدد أفراد العئظة مؽ الطديظة )دؾكرة / األبئار(       

 ميموع العاملٌن المتزويٌن فً قطاع التعلٌم فً المدٌنة )توكرة / األبٌار(

  
                                                                                     93 × 29 

 5=  5.2=    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   فبراير في دؾكرة =  17عدد أفراد العئظة مؽ مدرسة  :~مثال
                                                                     518   

                                                                 224  × 96 

 17=  17.1=    ــــــــــــــــــــــــــــــــــأما عدد أفراد العئظة مؽ مدرسة دمحم مؾس  في األبئار =    
                                                                  1255 
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 عجد الحكؽر واإلناث كسا يمي:حجيج تومؼ كل مجرسة تػ  .ج 

 عدد الذكؾر )أو اإلناث( في العئظة مؽ الطدرسة = 
 عدد الذكؾر )أو اإلناث( في الطدرسة ×عدد أفراد العئظة مؽ الطدرسة                             

 م طؾع العاممئؽ الطوزوجئؽ في الطدرسة                         

                                                                                            5 × 15 

 3=  2.6=  = ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   فبراير في دؾكرة  17~ عدد الذكؾر في العئظة مؽ مدرسة مثال:
                                                                           29 

                                                                        5 × 14 

 2=  2.4=    ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى =   فبراير في دؾكرة  17وعدد اإلناث في العئظة مؽ مدرسة       
                                                                            29 

                                                                        17 X 13  
 2=  2.3=   ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى = ؽ مدرسة دمحم مؾس  في األبئارأما عدد الذكؾر في العئظة م    

                                                                             96   
                                                                                            17 X 83 

 15=  14.7=  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  =  وعدد اإلناث في العئظة مؽ مدرسة دمحم مؾس  في األبئار      
                                                                                                  96      

 وىكذا في  قئة الطدارس.
 (2ال دول رقؼ )

 عئظة الدراسة 
 أوال: قطاع التعمضػ تؽكخة:

 أسػ السجرسة
 حجػ العضشة عجد العاممضؼ الستدوجضؼ في قطاع التعمضػ

 السجسؽع إناث ذكؽر السجسؽع إناث ذكؽر
 5 2 3 29 14 15 فبراير 07

 25 15 11 139 84 55 الشيئد عطر الط وار

 21 9 11 119 49 61 سمئطان سعئد

 16 12 4 91 71 21 زورخؾلة بظت األ

 6 4 2 34 22 12 الشيئد يؾسف عبد السالم

 9 6 3 51 35 15 ادمحم الباعؾر

 5 3 2 28 18 11 القدس

 7 4 3 39 21 18 الط اىد سعئد الرؾسة

 93 55 38 518 313 215 السجسؽع
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 لتعمضػ األبضار:: قطاع اثانضاً 

 

 ثالثًا: مجاالت الجراسة: 

قظىاع الوعمىىئؼ  ىطؽ الحىىدود يوطثىن الط ىال الطكىىاني فىي ىىذه الدراسىىة فىي  السجنال السكنناني: .أ 

   اإلدارتة لطديظوي دؾكرة واألبئار.

 . األبئارو ئؽ في قظاع الوعمئؼ  طديظوي دؾكرة يوطثن في األزواج العامم : ذخي السجال الب .ب 

 اسػ السجرسة
 حجػ العضشة عجد العاممضؼ الستدوجضؼ في قطاع التعمضػ

 السجسؽع إناث ذكؽر السجسؽع إناث ذكؽر
 17 15 2 96 83 13 ( عد الغير)دمحم مؾس  

 12 11 2 67 58 9 (صباحي)دؾفئق العبار 

 8 5 3 44 25 19 (صباحي)االنوفا ة 

 9 6 3 49 33 16 (صباحي)خمئفة صالح  

 8 6 2 43 35 8 ( عد الغير)عطر بؽ ال ظاب 

 9 6 3 49 32 17 ابؽ سئظاء مشوركة

 6 4 2 32 24 8 (صباحي)دمحم مؾس  

 9 4 5 51 22 28 غؾ  السمظان

 11 6 4 59 38 21 (صباحي)عطر بؽ خظاب 

 15 7 8 87 41 46 (ثانؾتة)حسؽ قئمؾان  

 11 4 6 48 19 29 عقبة بؽ نافع

 11 7 3 58 42 16 (صباحي)  عمي عئس

 8 7 1 44 37 7 ( عد الغير)االنوفا ة 

 22 18 4 126 116 21 بؾبكر الصديقأ

 21 5 15 115 27 88 عبد الفواح فرحات

 4 3 1 25 19 6 فاططة الزىراء

 11 7 4 62 39 23 كار بؾقرتؽ

 4 3 1 23 21 3 ( عد الغير)دؾفئق العبار 

 21 18 2 112 111 12 ( عد الغير)  عمي عئس

 4 3 1 22 21 2 (ثانؾتة)دمحم مؾس  

 8 2 6 44 13 31 الحرتة

 224 146 78 1255 833 422 السجسؽع
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، الؾاقعىىىة بىىىئؽ يوطثىىىن فىىىي الطرحمىىىة الوىىىي أجرتىىىت فئيىىىا الدراسىىىة الطئدانئىىىة :السجنننال الدمننناني .ج 

 .                                                              2116.12.8إل   2116.11.6

 البضانات:  أداة جسعرابعًا: 

أداة جطىىىىع البئانىىىىات فىىىىي ىىىىىذه الدراسىىىىة ىىىىىي اسىىىىوطارة الطقابمىىىىة، وذلىىىىػ حوىىىى  دوىىىىؾفر الشىىىىرو  

الطظمىؾب دىىؾفره فىي عئظىىة الدراسىىة )أن يكىؾن عىىرتػ الىزوج أو الزوجىىة يعطىىن، وتكىؾن لىىدييؼ أبظىىاء(،  

عرتفىىات وقىد بظئىىت االسىوطارة وفقىىًا ألىىىدار وفىروض الدراسىىة، ووفقىىًا لطىا دشىىوطن عمئىىو الدراسىة مىىؽ د

إجرائئىىىة لطوغئراديىىىا، وصىىىططت  االعوطىىىاد عمىىى  األدب الظغىىىري والدراسىىىات السىىىا قة، وكانىىىت أسىىىةمة 

 االسوطارة مقسطة عم  الظحؾ الوالي:  

  أسىةمة مغمقىة، ودشىطن 3  سؤااًل، مظيا ف17أسةمة أولئة عؽ الطبحؾث والشرتػ درؾنت مؽ ف .1

مئطي لمشرتػ(، وأسةمة مفوؾحة، وعطمت )الظؾع، والطسوؾى الوعمئطي لمطبحؾث، والطسوؾى الوع

)العطىىر  السىىظؾات، العطىىر عظىىد الىىزواج، عىىدد أفىىراد األسىىرة، عىىدد األبظىىاء، نىىؾع العطىىن، عىىدد 

سظؾات ال برة، عطر الشرتػ  السظؾات، عدد سظؾات الزواج، عدد األطفال، نؾع العطن، نؾع 

كؽ(. عطن الشرتػ، مكان العطن، ساعات العطن الئؾمي، الدخن الشيري، م  كان الس 

ومقئىىاس الوؾافىىق الزواجىىي دىىؼ إعىىداده  عىىد االطىىالع عمىى  عىىدد مىىؽ الطقىىايئس، مظيىىا مقئىىاس  .2

(، 1997( دعرتىىىىىىب األنصىىىىىىاري )1999(، ومقئىىىىىىاس فىىىىىىرج عبىىىىىىدهللا )1986راوتىىىىىة دسىىىىىىؾقي )

(، ومقئىاس 2118(، ومقئاس سطئة دمحم جطعة أبىؾ مؾسىي )2114ومقئاس مظئرة الشطسان )

فقرة، وتظقسؼ إل  خطسىة أ عىاد، وىىي  61(، وتحوؾي عم  2119)سيئر حسئؽ سمئؼ جؾدة 

)الطحبىىىة والطىىىؾدة والثقىىىة الطوبادلىىىة، الر ىىىا والسىىىعادة الزوجئىىىة، االدفىىىاق فىىىي األمىىىؾر الطالئىىىة، 

 الوشا و في العادات، الطشاركة في األعطال الطظزلئة(.
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ىئةىىىة ودىىىؼ اخوبىىىار ىىىىذه االسىىىوطارة مىىىؽ خىىىالل عر ىىىيا عمىىى   عىىىض الطحكطىىىئؽ مىىىؽ أعضىىىاء 

( وبظىىىىاء عمىىىى  مالحغىىىىاديؼ دىىىىؼ دعىىىىدين 1الوىىىىدرتس فىىىىي قسىىىىؼ عمىىىىؼ االجوطىىىىاع )انغىىىىر الطمحىىىىق رقىىىىؼ 

فقىىىرة، ألن طىىىؾل  61فقىىىرة دىىىؼ دقمئصىىىيا إلىىى   125االسىىىوطارة، حئىىىا كىىىان الطقئىىىاس يحوىىىؾي عمىىى  

 االسوطارة يطكؽ أن يرىق الطبحؾث في اإلجا ة، وتشعره  الطمن.

دوحىىىدث عىىىؽ أفرىىىار موشىىىابية، أو دعظىىىي  كطىىىا نصىىىح الطحكطىىىؾن أيضىىىا  حىىىذر الفقىىىرة الوىىىي

الطعظى  نفسىو لفقىرة سىىا قة، كطىا نصىح الطحكطىىؾن بوغئئىر عبىارة عىرتكي، وادبىىاع نفىس الظسىق، وىىىؾ 

 عرتػ حئادي. 

 الرؽرة الشيائضة لمسقضاس حدب االتجاه وتؽزيع الفقخات:  

 ( 3ال دول رقؼ )

 أ عاد الطقئاس ودؾزتع الفقرات

 العجد اتتؽزيع الفقخ  االتجاه األبعاد

 الطحبة والطؾدة والثقة الطوبادلة
 8 -6-4-2 -1 اإلي ابي

13 
 13-12-11-11-9-7-5-3 السمبي

 الر ا والسعادة الزوجئة
 27-26-24-22-21-18-16-15 اإلي ابي

14 
 25-23-21-19-17-14 السمبي

 االدفاق في األمؾر الطالئة
 39-37-34-31-31 اإلي ابي

12 
 38-36-35-33-32-29-28 السمبي

 الوشا و في العادات
 48-46-45-44-43-41 اإلي ابي

11 
 51-49-47-42-41 السمبي

 الطشاركة في األعطال الطظزلئة
 61-59-57-56-55-54-53 اإلي ابي

11 
 58-52-51 السمبي
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 :  خامدًا: كضفضة قضاس متغضخات الجراسة

  :يالووالوا عة( وتوؼ قئاسيا مؽ خالل الدؼ دحديد طرتقة قئاس موغئرات الدراسة )الطسوقمة 

مطبحىؾث عىىؽ ودىؼ طىىرح سىؤال ليقصىىد  ىو عطىن الطبحىؾث أثظىىاء جطىع البئانىات،  :ننؽع العسنل .1

مدرس إعدادي  -مدرس ابودائي ة، دؼ و عيا في أربع فةات ىي: )نؾع العطن في االسوطار 

 . (أعطال أخرى  -مدرس ثانؾي  -

، دىؼ قئىاس ىىذا لطبحؾث في أثظاء جطىع البئانىاتعرتػ ا: وتقصد  و عطن نؽع عسل الذخيغ .2

)الىزوج، الزوجىىة( ك ظىىؾة نىىؾع عطىن الشىىرتػ الطوغئىر مىىؽ خىالل و ىىع سىؤال لمطبحىىؾث عىؽ 

 -أعطىال حىرة  -عىرطي  -معمىؼ  -)مؾعىف  :ث ؼ  قطظا بؾ عيا في خطس فةات ىىيأول ، 

 (.أخرى أعطال 

يا الطبحىؾث فىي العطىىن عىىدد سىاعات العطىن الوىي يقضىئ ا: يقصىد بيىالضنؽمي سناعات العسنل .3

و ىع سىؤال عمى  عىدد سىاعات العطىن الئىؾمي فىي ، دؼ قئىاس ىىذا الطوغئىر مىؽ خىالل يؾمئاً 

االسىىىوطارة، ث ىىىؼ  قطظىىىا فىىىي ال ظىىىؾة الثانئىىىة  حصىىىر سىىىاعات العطىىىن فىىىي ثىىىالث فةىىىات، وذلىىىػ 

سىاعات(، )فوىرة موؾسىظة  3إلى   1 اسو دام الربئعات، وىذه الفةات ىي: )فورة قصىئرة مىؽ 

 ساعات(. 11إل   7ساعات(، )فورة طؾتمة مؽ  6ل  إ 4مؽ 

بيا دراكؼ سظؾات العطن في م ال معئؽ، ولقد و ع سؤال  يقصدسشؽات الخبخة في العسل:  .4

عم  عىدد سىظؾات ال بىرة فىي ىىذا العطىن فىي االسىوطارة، ث ىؼ  قطظىا فىي ال ظىؾة الثانئىة  حصىر 

ام الطىدى، وىىذه الفةىات ىىىي: عىدد سىظؾات ال بىرة فىي العطىىن فىي ثىالث فةىات، وذلىػ  اسىىو د

سىىىىىىىىظة(،             26إلىىىىىىىى   14سىىىىىىىىظة(، )خبىىىىىىىىرة موؾسىىىىىىىىظة مىىىىىىىىؽ  13إلىىىىىىىى   1)خبىىىىىىىىرة قصىىىىىىىىئرة مىىىىىىىىؽ 

 سظة(. 41إل   27)خبرة طؾتمة مؽ 
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مؽ الذكؾر أو اإلناث. دىؼ قئىاس الطوغئىر الطبحؾثئؽ سؾاء  يقصد  و عدد أبظاء عجد األبشاء: .5

ؾة أولىى ، ومىىؽ ثىىؼ دىىؼ حصىىر عىىدد مىىؽ خىىالل و ىىع سىىؤال لمطبحىىؾث عىىؽ عىىدد األبظىىاء ك ظىى

 1األبظاء فىي ثىالث فةىات، وذلىػ  اسىو دام الربئعىات، وىىذه الفةىات ىىي: )عىدد صىغئر مىؽ 

 أبظاء(. 11إل   6أبظاء(، )عدد كبئر مؽ  5إل   4أبظاء(، )عدد موؾسس مؽ  3إل  

، ىذا الطوغئر  ظرح سؤال عم  الطبحؾث عؽ مسوؾاه الوعمئطيدؼ قئاس  السدتؽى التعمضسي: .6

 -الطوؾسىىس الوعمىىئؼ  -وكىىان فىىي االسىىوطارة أربعىىة خئىىارات ىىىي: )الوعمىىئؼ األساسىىي فطىىا دون 

الوعمئؼ العالي(، ونغرا ألن فةة الوعمئؼ األساسىي فطىا دون  كانىت دورىؾن  -الوعمئؼ ال امعي 

 -أعىى اص، فقىىد دىىؼ دم يىىا مىىع فةىىة الوعمىىئؼ الطوؾسىىس لوصىىبح )موؾسىىس    فطىىا دون  5مىىؽ 

(، وذلػ لري دو ظب الدراسة وجؾد خاليا فارغة في أثظاء اخوبار د -دعمئؼ جامعي  عمئؼ عال 

 الفروض.

ىىقمئيقصىىد  ىىو طىىؾل فوىىرة الىىزواج م   :عننجد سننشؽات النندواج .7 قئىىاس ىىىذا ، ودىىؼ  عىىدد السىىظؾاتة س 

ث ىؼ  قطظىا الطوغئىر مىؽ خىالل و ىع سىؤال لمطبحىؾث عىؽ عىدد سىظؾات الىزواج  ك ظىؾة أولى ، 

ثىالث فةىات، وذلىػ  اسىو دام الربئعىات، وىىذه الفةىات ىىي:  حصر عدد سىظؾات الىزواج فىي 

سىىظة(، )مىىدة طؾتمىىة مىىؽ 18إلىى   8سىىظؾات(، )مىىدة موؾسىىظة مىىؽ  7إلىى   1)مىىدة قصىىئرة مىىؽ 

 سظة(. 51إل   19

: األولىىى  و ىىىع سىىىؤال عىىىؽ الىىىدخن دىىىؼ قئىىىاس ىىىىذا الطوغئىىىر فىىىي خظىىىؾدئؽالنننجخل الذنننيخي:  .8

 حصىر الىدخن فىي ثىالث فةىات، وذلىػ الشيري لمطبحىؾث، ومىؽ ثىؼ قطظىا فىي ال ظىؾة الثانئىة 

ديظىار(، )دخىن  641إلى   411 اسو دام الربئعات، وىىذه الفةىات ىىي: )دخىن مىظ فض مىؽ 

 ديظار(.  1311إل   811ديظار(، )دخن مردفع مؽ  811إل   641موؾسس مؽ 
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: مىؽ خىالل ودىؼ قئىاس ىىذا الطوغئىر مىؽ خىالل العديىد مىؽ ال ظىؾات، أوالً التؽافق الدواجي:  .9

فقرة، وقد دؼ درمئىز ىىذه الفقىرات كطىا       61ل عم  الطبحؾثئؽ في مقئاس يورؾن مؽ طرح سؤا

 يمي: 

( درجىىىة 1ال أوافىىىق ) –( درجوىىان 2أوافىىىق إلىى  حىىىد مىىىا ) –( درجىىىات 3: أوافىىق )الفقنننخات السؽجبنننة

 واحدة. 

( 3)ال أوافىق   –( درجوىان 2أوافىق إلى  حىد مىا ) -( درجىة واحىدة 1: أوافىق )أما الفقنخات الدنالبة

 درجات.

فقىىىرة، فىىى ن الحىىىد األدنىىى  الظغىىىري مىىىؽ الىىىدرجات ألي  61وحئىىىا إن الطقئىىىاس يورىىىؾن مىىىؽ  

 درجة.   181=  3×  61درجة. أما الحد األعم  الظغري فيؾ  61=  1×  61مبحؾث ىؾ 

، 97وبعد حساب درجات الطبحؾثئؽ الفعمئة عم  الطقئاس دبئؽ أن الحد األدن  الفعمىي ىىؾ 

درجىة، ودىؼ اخوصىار  178إلى   97، وبذلػ دىراوح الطقئىاس مىؽ 178لفعمي فيؾ أما الحد األعم  ا

درجىىات الطبحىىؾثئؽ إلىى  ثىىالث فقىىرات  اسىىو دام الطىىدى، وىىىي دؾافىىق  ىىعئف: ودشىىطن الطبحىىؾثئؽ 

، ودؾافىىىق موؾسىىىس، ودشىىىطن 123إلىىى   97الىىىذيؽ دحصىىىمؾا عمىىى  درجىىىات فىىىي الطقئىىىاس دوىىىراوح مىىىؽ 

إلىى   151، ودؾافىىق قىىؾي مىىؽ 151إلىى   124راوح مىىؽ الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ دحصىىمؾا عمىى  درجىىات دوىى

178. 

 :سادسًا: ثبات السقضاس وصجقو

   :ثبات السقضاس .1

فىىي االخوالفىىات معرفىىة فئطىىا إذا كانىىت دمىىػ العطمئىىة الوىىي مىىؽ خالليىىا يطكىىؽ "ودعىىرر  أنيىىا 

نيا أم أ ،الطؾقفوال طاعات أو  حقئقة في ال صائص بئؽ األفراددرجات األداة القئاسئة اخوالفات 
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، فىى ذا كانىىت أداة القئىىاس ثابوىىة فيىىذا يعظىىي أنيىىا سىىوعظي نوىىائج (1)"أو عشىىؾائئة م ىىرد أخظىىاء ثابوىىة

خىالل اسىو دام معامىن لقد دؼ حساب ثبات الطقئاس مىؽ  موقاربة كمطا طبقت دحت نفس الغرور.

ت االخوبىىار، ولقىىد بمغىى دسىىاق فىىي االسىىو ا ات لرىىن بظىىؾداألفىىا كرونبىىاخ، وتبىىئؽ ىىىذا الطعامىىن مىىدى 

، كطىا الطقايئس في العمؾم االجوطاعئىة ، وىي درجة يطكؽ االعوطاد عمئيا لقئاس ثبات0.89قئطوو 

 (.4دؼ حساب ألفا كرونباخ لرن  عد مؽ أ عاد الطقئاس، وكانت الظوئ ة كطا يؾ ح في ال دول )

 (4ال دول رقؼ )
 جييؾ ح معامن الثبات ألفا كرونباخ لرن  عد مؽ أ عاد مقئاس الوؾافق الزوا

 ألفا كرونباخ البعد
 (0.663) الطحبة والطؾدة والثقة الطوبادلة

(0.709) الر ا والسعادة الزوجئة  
 (0.593) االدفاق في األمؾر الطالئة

(0.715)  الوشا و في العادات  
 (0.733) الطشاركة في األعطال الطظزلئة

 (0.891) الطقئاس ككن
 

 :صجق السقضاس .2

قة )أداة جطىىع البئانىات( الوحىىدث عىىؽ كئفئىة إثبىىات الصىىدق الغىىاىر     لقىد دىىؼ فىىي الفقىرات السىىا 

لمطقئاس، أما عىؽ الصىدق الىذادي، فقىد دىؼ حسىا و مىؽ خىالل ال ىذر الوربئعىي لثبىات الطقئىاس، وقىد 

 ، وىذه الدرجات دطكظظا مؽ القؾل  أن مقئاس الدراسة يوصف  الصدق والثبات.1.94بمغت قئطوو 

 

 

 
                                                           

 .185ص ،عبدهللا عامر اليطالي، مرجع سبق ذكره  (1)
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    :ضة السدتخجمةسابعًا: الطخق اإلحرائ

 عد إعداد البئانات لطرحمىة الوحمئىن دطىت معاممويىا إحصىائئًا كالوىالي: فئطىا يوعمىق  اخوبىارات 

عرض ثبات وصدق الطقئاس دؼ اسو دام معامن ألفا كرونباخ، أما في مرحمة الوحمئن الؾصفي دؼ 

الدارسة كىن  موغئراتاول  سئظة لعرض جد الطوعمقة   صائص م وطع البحا فيسة ار نات الدبئا

، كطىىا دىىؼ اسىىو دام مقىىايئس الظزعىىة الطركزتىىة والظسىىب الطةؾتىىة ة، مىىؽ خىىالل الورىىراراتواحىىد عمىى  حىىد

مثىىىن الربئعىىىىات والؾسىىىئس، ومقئىىىىاس الوشىىىوت مثىىىىن الطىىىىدى واالنحىىىرار الطعئىىىىاري والوبىىىايؽ، كطىىىىا دىىىىؼ 

 اسو دام األعكال البئانئة كأسمؾب لعرض البئانات بئانئًا.      

ي مىىؽ الوحمئىىن، فئوعمىىق  اخوبىىار فر ىىئات الدراسىىة والعالقىىة بىىئؽ الطوغئىىرات، أمىىا ال ىىزء الثىىان

واسىىىو دام  عىىىض اإلحصىىىاءات الطظاسىىىبة، مثىىىن مربىىىع كىىىاي لطعرفىىىة داللىىىة العالقىىىة بىىىئؽ الطوغئىىىرات، 

وال امىىىا، ومعامىىىن الوؾافىىىق لطعرفىىىة قىىىؾة العالقىىىة، وقىىىد اعوطىىىدت الدراسىىىة فىىىي الحصىىىؾل عمىىى  ىىىىىذه 

 (.SPSSمة اإلحصائئة لمعمؾم االجوطاعئة )اإلحصاءات  اسو دام الطظغؾ 
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 الفرل الخامذ
  التحمضل الؽصفي لمبضانات

 

 أواًل: الخرائص العامة لعضشة الجراسة.

 ثانضًا: تحمضل فقخة مقضاس التؽافق الدواجي. 
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 تسيضج:
خوئىار العئظىة إلى  جطىع ابوىداء مىؽ ا يىااإلجىراءات الطظي ئىة الوىي ادبعو دظاول الفصن السىابق

إدخال البئانات إل  جياز الحاسىب  ؼ  ث  ،  أول وقد دؼ مراجعة االسوطارات أوالً  ،البئانات مؽ الطئدان

( وإجىىىىراء الطعال ىىىىات اإلحصىىىىائئة SPSSاآللىىىىي بؾاسىىىىظة برنىىىىامج معال ىىىىة البئانىىىىات اإلحصىىىىائئة )

 :ئةالاول ىذا الفصن العظاصر الووظي، وعمئو الطظاسبة

 رائص العامة لعضشة الجراسة:أواًل: الخ

 (5ال دول رقؼ )
 دؾزتع عئظة الدراسة حسب موغئر الظؾع

 الشؽع التكخار الشدبة السئؽية%
 اإلناث 201 %63.4

 الذكؾر 116 36.6%
 السجسؽع 317 100.0% 

 

حئىا بمغىت  ،ن نسبة اإلناث في العئظة أعم  مؽ نسبة الذكؾرأ( 5يوضح مؽ ال دول رقؼ )

وىىذا الفىارق  ،%(36.6بئظطا بمغت نسبة الىذكؾر فىي العئظىة ) ،%(63.4في العئظة )نسبة اإلناث 

،  اإل ىافة إلى  بئؽ الظسبوئؽ يرجىع إلى  الفىارق بىئؽ عىدد الىذكؾر وعىدد اإلنىاث فىي م وطىع البحىا

                                                                                                    . أن الط وطع المئبي الذي يعدي الوعمئؼ الطيظة الطظاسبة لمطرأة 

 (6جدول رقؼ )
 دؾزتع عئظة الدراسة حسب موغئر عطر الطبحؾث

 العسخ التكخار الشدبة السئؽية %
 ( 33إل   22صغار السؽ )مؽ  81 25.6%
 (46إل   34السؽ )مؽ  ؾموؾسظ 158 49.8%
 ( 66إل   47كبار السؽ )مؽ  78 24.6%
 السجسؽع 317 100.0%
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          بىىىئؽ  صىىىغار السىىىؽ  الىىىذيؽ دراوحىىىت أعطىىىارىؼ( يوضىىىح أن فةىىىة 6مىىىؽ خىىىالل ال ىىىدول رقىىىؼ )

           بىىىىىئؽ  السىىىىىؽ الىىىىىذيؽ دراوحىىىىىت أعطىىىىىارىؼ ؾ، أمىىىىىا موؾسىىىىىظ%25.6( سىىىىىظة كانىىىىىت نسىىىىىبويؼ 22-33)

 -47ئؽ )بىىى كبىىىار السىىىؽ الىىىذيؽ دراوحىىىت أعطىىىارىؼأمىىىا  ،%49.8رانىىىت نسىىىبويؼ ف( سىىىظة 46 -34)

ن الفةىىة العطرتىىة الوىىي مثمىىت الظسىىبة األكبىىر مىىؽ أفىىراد  ، عمئىىو فىى%24.6بمغىىت نسىىبويؼ ف( سىىظة 66

أمىىىا  ،عامىىا 40.20وقىىد بمىىىغ الطوؾسىىس الحسىىابي ألعطىىىار الطبحىىؾثئؽ  ،السىىؽ ؾموؾسىىىظ العئظىىة ىىىي

 .      8.432االنحرار الطعئاري فبمغ 

 (7جدول رقؼ )
 طبحؾث عظد الزواجدؾزتع عئظة الدراسة حسب موغئر عطر ال

 عسخ السبحؽث عشج الدواج التكخار الشدبة السئؽية%
 (24إل   17صغار السؽ عظد الزواج ) مؽ 94 29.7%
 ( 30إل   25السؽ عظد الزواج )مؽ  ؾموؾسظ 157 49.5%
 (45إل   31كبار السؽ عظد الزواج )مؽ  66 20.8%

 السجسؽع 317 100.0%
 

( 24-17غار السىىؽ الىىذيؽ كانىىت أعطىىارىؼ دقىىع بىىئؽ )( أن صىى7توضىىح مىىؽ ال ىىدول رقىىؼ )و 

السىىؽ  يفةىىة موؾسىىظوأن مىىا يقىىرب مىىؽ نصىىف أفىىراد العئظىىة يقىىع فىىي  ،%29.7سىىظة كانىىت نسىىبويؼ 

أمىا كبىىار  ،%49.5والوىىي بمغىت نسىىبويؼ ، ( سىظة30-25عظىد الىزواج الىىذيؽ دوىراوح أعطىىارىؼ بىئؽ )

، وبىذلػ %20.8فقىد بمغىت نسىبويؼ  ،ة( سىظ45-31السؽ عظد الزواج الذيؽ دوراوح أعطىارىؼ بىئؽ )

يوضىىح اردفىىاع سىىؽ الىىزواج عظىىد أفىىراد العئظىىة وذلىىػ نوئ ىىة مسىىوؾاىؼ الوعمئطىىي، ومىىا دوظمبىىو الطراحىىن 

طوؾسىىس الحسىىابي ألعطىىار الطبحىىؾثئؽ عظىىد الوبمىىغ  الوعمئطىىو مىىؽ وقىىت حوىى  يىىوؼ اسىىورطاال الدراسىىة،

    .5.212أما االنحرار الطعئاري فقد كانت قئطوو  ،27.29الزواج 
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 (8جدول رقؼ )
 جػ األولادؾزتع عئظة الدراسة حسب ىن زواجػ الحالي ىؾ زو 

 جغ األولاىل زواجغ الحالي ىؽ زو  التكخار الشدبة السئؽية %
 نعؼ 306 96.5%
 ال 11 3.5%

 السجسؽع 317 100.0%
 

جيىىىؼ الحىىىالي ىىىىؾ زوا دي أفىىىراد العئظىىىة يعىىى % مىىىؽ96.5( إن 8دبىىىئؽ مىىىؽ خىىىالل ال ىىىدول رقىىىؼ )

وىىذا يعظىي أن الىزواج األول مسىوطر ل غمبئىة  ،%3.5 نسبة الذيؽ أجىابؾا   ىال بئظطا كانت ،األول

، ا ىىظروا لمىىزواج مىىرة أخىىرى % مىىؽ الطبحىىؾثئؽ 3.5وأن نسىىبة  سىىئظة  ،العغطىى  مىىؽ أفىىراد العئظىىة

د يكىؾن  سىبب وىؾ مىا يىدل عمى   أن الظىالق محىدود فىي مىديظوي دىؾكرة واألبئىار والىزواج الثىاني قى

 .                    الورمين أو عدم اإلن اب 

 (9جدول رقؼ )
 الحئاة عرتػعطر دؾزتع عئظة الدراسة حسب موغئر 

 عسخ الذخيغ التكخار الشدبة السئؽية %
 (34إل  20صغار السؽ )مؽ  85 27%
 (47إل  35السؽ )مؽ  ؾموؾسظ 153 48%
 (67إل  48كبار السؽ )مؽ  79 25%

 السجسؽع 317 100.0%
 

حئىىا بمغىىت نسىىبة صىىغار  ،الطبحىىؾثئؽحئىىاة ( يؾ ىىح نسىىبة أعطىىار عىىركاء 9ال ىىدول رقىىؼ )

السىىىؽ الىىىذيؽ  ؾ، بئظطىىىا موؾسىىىظ%26.8( سىىىظة 34-20السىىىؽ الىىىذيؽ دراوحىىىت أعطىىىارىؼ مىىىا بىىىئؽ )

وىىىي دطثىىن أعمىى  نسىىبة مىىؽ  ،%48.3نىىت نسىىبويؼ اك ،( سىىظة47-35دراوحىىت أعطىىارىؼ مىىا بىىئؽ )

( سىىىىظو 67-48السىىىىؽ الىىىىذيؽ دراوحىىىىت أعطىىىىارىؼ مىىىىا بىىىىئؽ ) ظطىىىىا بمغىىىىت نسىىىىبة كبىىىىار، بئأفىىىىراد العئظىىىىة



 000 

ألعطىىىار عىىىركاء وقىىىد بمىىىغ الطوؾسىىىس الحسىىىابي  ،وىىىىي دطثىىىن أقىىىن نسىىىبة مىىىؽ أفىىىراد العئظىىىة ،24.9%

                    .                                                                     9.063 انحرار معئاري بمغ   ،سظة 40 الطبحؾثئؽ

 (10جدول رقؼ )
 دؾزتع عئظة الدراسة حسب موغئر عدد سظؾات الزواج

 عجد سشؽات الدواج التكخار الشدبة السئؽية %
 (7إل  1مدة قصئرة ) مؽ  83 26.2%
 (18إل   8مدة موؾسظة )مؽ  155 48.9%

 (50إل   19مدة طؾتمة )مؽ  79 24.9%
 السجسؽع 317 100.0%

 

( 7-1دراوحىىت بىىئؽ )ن الىىذيؽ مىىدة زواجيىىؼ قصىىئرة  أ( 10)خىىالل ال ىىدول رقىىؼ  يالحىىظ مىىؽ

( سظة كانت 18-8وأن الذيؽ مدة زواجيؼ موؾسظة دراوحت بئؽ ) ،%26.2سظؾات كانت نسبويؼ 

( سىىىظة كانىىىت 50-19) الوىىىي دراوحىىىت بىىىئؽ ،وتمئيىىىا الىىىذيؽ مىىىدة زواجيىىىؼ طؾتمىىىة ،%48.9نسىىىبويؼ 

وبمىغ الطوؾسىس الحسىابي لعىدد سىظؾات الىزواج  ،أفىراد العئظىةوىي أقن نسبة دطثىن  ،%24.9نسبويؼ 

 .                                                              8.156 وانحرار معئاري  ،13.45

 (11جدول رقؼ )
 دؾزتع عئظة الدراسة حسب موغئر عدد أفراد األسرة

 عجد أفخاد األسخة التكخار الشدبة السئؽية%
 (5إل   3أسرة صغئره )مؽ  115 36.3%
 (7إل   6أسرة موؾسظة )مؽ  128 40.4%
 (19إل   8أسرة كبئرة )مؽ  74 23.3%

 السجسؽع 317 100.0%
   

( أفىراد 5-3ن األسىرة الصىغئرة الوىي دىراوح ح طيىا مىا بىئؽ )أ( 11يوضح مىؽ ال ىدول رقىؼ )

فقىد مثمىت أعمى   ،( أفراد7-6أما األسرة الطوؾسظة الوي دراوحت ما بئؽ ) ،%36.3كانت نسبويؼ 
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بئظطىىا أقىىن نسىىبة كانىىت ل سىىرة الربئىىرة الوىىي دراوحىىت مىىا  ،%40.4فبمغىىت  ،فىىي عئظىىة الدراسىىة ةنسىىب

وىىؾ  6.21وقىد بمىغ موؾسىس عىدد أفىراد األسىرة  ،%23.3حئا بمغىت نسىبويًا  ،( فرداً 19-8بئؽ )

 .     2.079 واالنحرار الطعئاري  ،يقورب مؽ الطوؾسس العام ل سرة المئبئة

 (12ال دول رقؼ ) 
 دؾزتع عئظة الدراسة حسب موغئر عدد األبظاء

 عجد األبشاء التكخار الشدبة السئؽية%
 (3إل   1)مؽ  عدد صغئر 126 39.7%

 (5إل   4عدد موؾسس )مؽ  129 40.7%
 (10إل   6عدد كبئر )مؽ  62 19.6%

 السجسؽع 317 100.0%
 

صىىىىىىىغئر  ئيؼعىىىىىىىدد أبظىىىىىىىاالطبحىىىىىىىؾثئؽ الىىىىىىىذيؽ ن ( أ12يوضىىىىىىىح مىىىىىىىؽ خىىىىىىىالل ال ىىىىىىىدول رقىىىىىىىؼ ) 

 ئيؼعىىىىىىىدد أبظىىىىىىىا ذيؽالىىىىىىىالطبحؾثىىىىىىىؾن أمىىىىىىىا  ،%39.7( أبظىىىىىىىاء كانىىىىىىىت نسىىىىىىىبويؼ 3-1دىىىىىىىراوح  بىىىىىىىئؽ )و 

الطبحؾثىىىىىىىؾن الىىىىىىىذيؽ أمىىىىىىىا  ،%40.7( أبظىىىىىىىاء فبمغىىىىىىىت نسىىىىىىىبويؼ 5-4موؾسىىىىىىىس ودىىىىىىىراوح مىىىىىىىا بىىىىىىىئؽ )

( أبظىىىىىىاء ن ىىىىىىد نسىىىىىىبويؼ ىىىىىىىي أقىىىىىىن نسىىىىىىبة 10-6بىىىىىىئؽ ) ودىىىىىىراوح ،عىىىىىىدد كبئىىىىىىر مىىىىىىؽ األبظىىىىىىاءؼ لىىىىىىديي

وىىىىىىذا يىىىىىدل عمىىىىى  أن األسىىىىىرة الوىىىىىي يعطىىىىىن فئيىىىىىا الزوجىىىىىان ال دفضىىىىىن إن ىىىىىاب %. 19.6انىىىىىت فر

واالنحىىىىىىرار الطعئىىىىىىاري ، 3.92فظ ىىىىىد موؾسىىىىىىس عىىىىىىدد األبظىىىىىاء قىىىىىىد بمىىىىىغ  عىىىىىدد كبئىىىىىىر مىىىىىؽ األبظىىىىىىاء،

1.806   . 
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 (13ال دول رقؼ )
 دؾزتع عئظة الدراسة حسب موغئر نؾع العطن

 نؽع العسل التكخار الشدبة السئؽية%
 مدرس ابودائي 100 % 31.6
 عداديإ مدرس  92 29.0%
 مدرس ثانؾي  74 23.3%
 أعطال أخرى  51 % 16.1

 السجسؽع 317 100.0%
  

  طىىدرس ابوىىدائي كانىىت نسىىبويؼك ن ( أن الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ يعطمىىؾ 13يوضىىح مىىؽ ال ىىدول رقىىؼ )

، %29.0كانىىىت نسىىىبويؼ و  ة،اإلعداديىىىلمطرحمىىىة ؽ ئطدرسىىىالىىىذيؽ يعطمىىىؾن كنسىىىب  اودمئيىىى ،31.6%

والطوطثمىة فىي )مىدير  ،أخىرى  أما الذيؽ يعطمىؾن أعطىاالً  ،%23.3الثانؾي  ينسبة مدرس تبئظطا بمغ

ألن ىىذه الفةىات  ظغىراً ف( عطال الظغافىة - مشرر –إداري  – خصائيأ -ونائب الطدير –الطدرسة 

 %.        16.1فقد دؼ دم يا مع  عضيا وبمغت نسبويؼ  ،د صغئرةاكانت دورؾن مؽ أعد

 (14 دول رقؼ )ال
 دؾزتع عئظة الدراسة حسب موغئر سظؾات ال برة

 سشؽات الخبخة في العسل التكخار الشدبة السئؽية %
 (13إل   1خبرة قصئرة  )مؽ 150 47.3%
 (26إل   14 خبرة موؾسظة )مؽ 118 37.2%
 (40إل  27 خبرة طؾتمة )مؽ 49 15.5%

 السجسؽع 317 100.0%
 

 

% مىىىىىىؽ الطبحىىىىىىؾثئؽ كانىىىىىىت خبىىىىىىرديؼ 47.3 نأ( 14رقىىىىىىؼ ) يالحىىىىىىظ مىىىىىىؽ خىىىىىىالل ال ىىىىىىدول 

% مىىىىىؽ الطبحىىىىىؾثئؽ 37.2و  ،( سىىىىىظو13-1فىىىىىي ىىىىىىذا العطىىىىىن قصىىىىىئرة والوىىىىىي دراوحىىىىىت مىىىىىا بىىىىىئؽ )

أمىىىىىىا الىىىىىىذيؽ خبىىىىىىرديؼ  ،( سىىىىىىظو26-14دراوحىىىىىىت خبىىىىىىرديؼ مىىىىىىا بىىىىىىئؽ )و كىىىىىىانؾا ذوي خبىىىىىىرة موؾسىىىىىىظة 
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ون ىىىىىىىىد أن موؾسىىىىىىىىس  ،%15.5( سىىىىىىىىظو فرانىىىىىىىىت نسىىىىىىىىبويؼ 40-27طؾتمىىىىىىىىة دراوحىىىىىىىىت مىىىىىىىىا بىىىىىىىىئؽ )

 .  9.664أما االنحرار الطعئاري فقد بمغ  ،ةسظ 14.87سظؾات ال برة لمطبحؾثئؽ كانت 

 (15ال دول رقؼ )
 الحئاة عرتػ عئظة الدراسة حسب موغئر نؾع عطندؾزتع 

 الشدبة السئؽية % التكخار نؽع عسل الذخيغ
 %30.9 98 مؾعف
 %33.4 106 معمؼ
 %16.4 52 عرطي

 %12.0 38 أعطال حرة
 %7.3 23 أخرى أعطال 

 %100.0 317 السجسؽع
 

حئىىىا ن ىىىد نسىىىبة  ،فىىىي نىىىؾع عطىىن الشىىىرتػ ( أن ىظىىاك دظؾعىىىاً 15يوضىىح مىىىؽ ال ىىىدول رقىىىؼ ) 

ة، مطىىا يىىدل عمىى  أن ىظىىاك دشىىابيًا بىىئؽ ظطىىا فةىىة الطعمطىىئؽ أعمىى  نسىىببئ ،%30.9الطىىؾعفئؽ كانىىت 

مئيىىا فةىىة الىىذيؽ ود ،%33.4وقىىد كانىىت نسىىبويؼ  عىىض الطبحىىؾثئؽ وعىىرتػ حئىىاديؼ فىىي نىىؾع العطىىن، 

فقىىد كانىىت  ،حىىرة أمىىا الىىذيؽ يعطمىىؾن أعطىىاالً  ،%16.4بمغىىت نسىىبويؼ والىىذيؽ  ،يعطمىىؾن فىىي الشىىرطة

عضىؾ  –الططر ىة  -دشىطن )الطيظىدس ،أخىرى  بئظطا نسبة الذيؽ يعطمؾن أعطاالً  ،%12.0نسبويؼ 

 .    %7.3  ( فقد بمغتطبئبة -دربؾي مفوش  - محامئة -إدارة أعطال -في جامعة  ىئةة ددرتس

 (16ال دول رقؼ )
 دؾزتع عئظة الدراسة حسب موغئر مكان العطن

 

 

 مكان العسل التكخار الشدبة السئؽية %
 دؾكرة 93 29.3%
 األبئار 224 70.7%

 السجسؽع 317 100.0%
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% وىي 29.3( أن نسبة الذيؽ يعطمؾن في مديظة  دؾكرة كانت 16يالحظ مؽ ال دول رقؼ )

وذلىػ  ،%70.7ة مىع الىذيؽ يعطمىؾن فىي مديظىة األبئىار الوىي كانىت نسىبويؼ  الطقارن ةنسبو دعد قمئم

بئظطىا بمىغ عىدد الطىدارس فىي مديظىة  ،مدرسىة 20يرجع إل  أن عدد الطدارس في مديظة األبئار بمىغ 

                                                                                                                                      ، ىذا يعؾد إل  كبر ح ؼ م وطع البحا في مديظة األبئار. مدارس فقس 8دؾكرة 

 (17ال دول رقؼ  )
 عدد ساعات العطن الئؾمي دؾزتع عئظة الدراسة حسب موغئر

 عجد ساعات العسل الضؽمي التكخار الشدبة السئؽية %

 (3إل   1فورة قصئرة )مؽ  103 32.5%

 (6إل   4فورة موؾسظة )مؽ  173 54.6%
 (10إل   7فورة طؾتمة )مؽ  41 12.9%

 السجسؽع 317 100.0%
 

 ،( ال اص بوؾزتع الطبحؾثئؽ حسب فةات ساعات العطىن17يوضح مؽ خالل ال دول رقؼ )

( سىىاعات 3-1سىىاعات عطميىىؼ الئىىؾمي مىىا بىىئؽ ) وىىراوحدن الىىذيؽ يقضىىؾن فوىىرة قصىىئرة فىىي العطىىن أ

مىىؽ أفىىراد العئظىىة فيىىؼ الىىذيؽ يقضىىؾن فوىىرة  ةأمىىا الىىذيؽ يطثمىىؾن أعمىى  نسىىب ،% 32.5كانىىت نسىىبويؼ 

بئظطىىا بمغىىىت  ،%54.6( سىىىاعات بمغىىت 6-4فوىىرة عطميىىىؼ مىىا بىىئؽ ) اوحوىىر دموؾسىىظة فىىي عطميىىىؼ و 

( سىاعات 10-7فوىرة عطميىؼ الئىؾمي مىا بىئؽ ) وىراوحدقضىؾن فوىرة طؾتمىة فىي عطميىؼ و نسبة الذيؽ ي

أمىىىا االنحىىىرار الطعئىىىاري فرىىىىان  ،4.49عطىىىن الطبحىىىؾثئؽ  وبمىىىغ موؾسىىىس عىىىدد سىىىاعات ،12.9%

1.858                        . 
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 (18ال دول رقؼ ) 
 دؾزتع عئظة الدراسة حسب موغئر الدخن الشيري لمطبحؾث

 دخل الذيخي  التكخار الشدبة السئؽية %

 (640إل   400)مؽ دخن مظ فض 93 29.3%
 ( 800إل   641)مؽ  دخن موؾسس 163 51.5%

 ( 1300إل   801)مؽ دخن مردفع 61 19.2%

 السجسؽع 317 100.0%
 

( يوضىىح أن أصىىحاب الىىدخن الطىىظ فض مىىؽ الطبحىىؾثئؽ والىىذيؽ 18مىىؽ خىىالل ال ىىدول رقىىؼ )

%، أمىىا أصىىحاب الىىدخن  29.3( ديظىىار كانىىت نسىىبويؼ 640 - 400دراوحىىت  دخىىؾليؼ مىىا بىىئؽ )

% وىىؼ يطثمىؾن أعمى  51.4سىبويؼ فقد بمغت ن( ديظار 800 -641ما بئؽ ) دراوح ذيوال الطوؾسس

          الوىىىىي دراوحىىىىت مىىىىا بىىىىئؽ اسىىىىة، بئظطىىىىا كانىىىىت نسىىىىبة أصىىىىحاب الىىىىدخن الطردفعىىىىة فىىىىي عئظىىىىة الدر  ةنسىىىىب

 719.13وقد بمغ الطوؾسس الحسابي لدخن الطبحؾث في العئظة  ،%19.2( ديظار 801-1300)

 .136.757أما االنحرار الطعئاري فبمغ  ،اديظارً 

 (19رقؼ ) ال دول 

 دؾزتع عئظة الدراسة حسب موغئر الطسوؾى الوعمئطي 
 

 

 

 

 

 السدتؽى التعمضسي لمسبحؽث التكخار الشدبة السئؽية %

 موؾسس فطا دون دعمئؼ   108 34.1%

 دعمئؼ جامعي 185 58.4%
 دعمئؼ عال   24 7.6%

 السجسؽع 317 100.0%
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الذيؽ دعمئطيؼ موؾسس فطا دون بمغت ( أن نسبة الطبحؾثئؽ 19دبئؽ مؽ خالل ال دول رقؼ )

وأقىىن نسىىبو لفةىىة الوعمىىئؼ العىىالي بمغىىت  ،وعمىىئطيؼ جىىامعيف% مىىؽ الطبحىىؾثئؽ  58.4أمىىا  ،34.1%

أو ىىىؼ مىىؽ الطوعمطىىئؽ الىىذيؽ  دعمىىئطيؼ جىىامعي  يوبىىئؽ أن حىىؾالي ثمثىىي أفىىراد العئظىىة، وبىىذلػ 7.6%

 .عال  

 (20ال دول رقؼ )

 ؾى الوعمئطي لمشرتػدؾزتع عئظة الدراسة حسب موغئر الطسو

 السدتؽي التعمضسي التكخار الشدبة السئؽية %

 وعمئؼ األساسي فطا دون ال 44 13.9%
 وعمئؼ الطوؾسسال 136 42.9%
 وعمئؼ ال امعيال 103 32.5%
 وعمئؼ العاليال 34 10.7%

 السجسؽع 317 100.0%
 

أساسىىىىىي  لوعمئطىىىىىي% مىىىىىؽ الطبحىىىىىؾثئؽ مسىىىىىوؾاىؼ ا13.9( أن 20دبىىىىىئؽ مىىىىىؽ خىىىىىالل ال ىىىىىدول رقىىىىىؼ )

بمغىىىىىت  بئظطىىىىا %،42.9قىىىىد كانىىىىىت ف ،وتمئيىىىىا نسىىىىىبة الىىىىذيؽ مسىىىىىوؾاىؼ الوعمئطىىىىي موؾسىىىىىس ،دون  فطىىىىا

د فقىىىىىى الىىىىىذيؽ مسىىىىىىوؾاىؼ الوعمئطىىىىىي عىىىىىىال  أمىىىىىىا  ،%32.5 نسىىىىىبة الىىىىىىذيؽ مسىىىىىوؾاىؼ الوعمئطىىىىىىي جىىىىىامعي

وىىىىىىي موقاربىىىىىة مىىىىىع نسىىىىىبة الوعمىىىىىئؼ العىىىىىالي  الظسىىىىىبة  ،ة% وىىىىىىي أقىىىىىن نسىىىىىب10.7كانىىىىىت نسىىىىىبويؼ 

 .في ال دول السابق مئطي لمطبحؾثلمطسوؾى الوع
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 (21ال دول رقؼ )

 دؾزتع عئظة الدراسة حسب موغئر مكان السكؽ

 مكان الدكؼ التكخار الشدبة السئؽية %

 دؾكرة 80 25.2%

 األبئار 187 59.0%
 أماكؽ أخرى  50 15.8%

 السجسؽع 317 100.0%
  

كظؾن فىىىىي دىىىىؾكرة  بمغىىىىىت الطبحىىىىؾثئؽ الىىىىذيؽ يسىىىىىن نسىىىىبة أ( 21نالحىىىىظ مىىىىؽ ال ىىىىدول رقىىىىىؼ )

وبمغىىىىىىت  ،مديظىىىىىىة األبئىىىىىىار فىىىىىىيبئظطىىىىىىا كانىىىىىىت الظسىىىىىىبة الطردفعىىىىىىة عظىىىىىىد الىىىىىىذيؽ يسىىىىىىكظؾن  ،25.2%

كانىىىىت عظىىىىد الىىىىذيؽ يسىىىىكظؾن فىىىىي مكىىىىان آخىىىىر غئىىىىر مكىىىىان عطميىىىىؼ الىىىىذي  ةأقىىىىن نسىىىىبو  ،59.0%

 % .   15.8 نسبويؼ وكانت ،يعطمؾن فئو
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 : تحمضل فقخات مقضاس التؽافق الدواجي: ثانضاً 

 لبعج األول السحبة والسؽدة والثقة الستبادلة:ا .1

 (22ال دول رقؼ )
 الطحبة والطؾدة والثقة الطوبادلة دؾزتع أفراد العئظة حسب مقئاس الوؾافق الزواجي

 الؽزن السئؽي  الختبة
 أوافق أوافق إلى حج ما ال أوافق

 العجد الفقخة
 التكخار الشدبة التكخار الشدبة التكخار الشدبة

أدبىىىىىادل مىىىىىع عىىىىىرتػ حئىىىىىادي مشىىىىىاعر  274 86.4% 42 13.2% 1 0% 95.37% 1
 1 الحب واالحورام

 2 خر إل  الطظزليشواق كالنا لعؾدة اآل 264 83.3% 46 14.5% 7 2.2% 93.69% 4

أفوقىىىد لمحىىىب فىىىي عالقوىىىي مىىىع عىىىرتػ  36 11.4% 46 14.5% 235 74.1% 87.59% 7
 3 حئادي

أصىىارح عىىرتػ حئىىادي  طشىىاعر الحىىب  200 63.1% 95 30.0% 22 6.9% 85.38% 9
 4 واالن ذاب إلئو

كالنىىىىا يشىىىىعر  السىىىىعادة عظىىىىدما يكىىىىؾن  43 13.6% 64 20.2% 210 66.2% % 84.23 10
 5 خارج البئت

عرتػ حئىادي عىؽ مشىاعره د ىاه  رم بي ع  ي   202 % 63.7 93 29.3% 22 6.9% 85.59% 8
 6 أي عطن أقؾم  و

ال أسوظئع الوعبئر عؽ عىؾاطفي د ىاه  75 23.7% 110 % 34.7 132 41.6% 72.66% 13
 7 عرتػ حئادي  اسوطرار

جظىىىىىا عالقىىىىىة الطحبىىىىىة ايغمىىىىىب عمىىىىى  زو  245 77.3% 63 19.9% 9 2.8% 91.48% 5
 8 والصداقة

2 95.27% 90.2% 286 5.4% 17 4.4% 14 
     قؾم عرتػ حئادي   فشاء أسراري إلي

 -ألصىىىىىىدقاءاو  -اآلخىىىىىرتؽ )كاألقىىىىىارب
 .(لوال ئران  مؽ حؾ و 

9 

حئىىادي قىىد ًا مىىا اكوشىىف أن عىرتػ كثئىر  29 9.1% 47 14.8% 241 76.0% 88.96% 6
 10 يكذب عم

 11 يغير عرتػ حئادي الغئرة دون داع 78 24.6% 98 30.9% 141 44.5% 73.29% 12

 –أدفحىىىىىىىىص االدصىىىىىىىىاالت )الرسىىىىىىىىائن  55 %17.4 50 15.8% 212 66.9% 83.18% 11
 12 ( ال اصة  شرتػ حئاديالطكالطات

لىىىىئس ىظىىىىاك ثقىىىىة موبادلىىىىة بئظىىىىي وبىىىىئؽ  16 5.0% 24 7.6% 277 87،4% 94.11% 3
 13 عرتػ حئادي
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( الطوعمىق  البعىىد األول )الطىىؾدة والطحبىىة والثقىىة الطوبادلىىة( 22يوبىئؽ مىىؽ خىىالل ال ىىدول رقىىؼ )

حؾثئؽ ( )أدبادل مع عرتػ حئادي مشاعر الحب واالحورام( دطثن أىطئة كبئرة لمطب1أن العبارة رقؼ )

وجىاءت فىي الطردبىة األولى  بىئؽ فقىرات ىىذا البعىد مىؽ  ،% مىؽ الطبحىؾثئؽ86.4حئا وافق عمئيىا 

إذ جىىىاء وزنيىىىا الطةىىىؾي  ،حئىىىا أىطئويىىىا فىىىي دحقئىىىق الطىىىؾدة والطحبىىىة والثقىىىة الطوبادلىىىة بىىىئؽ الىىىزوجئؽ

ىطئىة عشرة. ودأدي في الطردبة الثانئة مؽ حئا األ الثالث%( بئؽ أوزان الفقرات 95.37) األعم 

ت حئىا أجىاب عمى  ىىذه الفقىرا ،يقؾم عرتػ حئادي   فشاء أسراري إلى  اآلخىرتؽ()( 9العبارة رقؼ )

ما يعظي أن ىذه الظسبة درفض الطؾافقىة عمى  أن الشىرتػ يقىؾم  ،% مؽ الطبحؾثئؽ  ال أوافق90.2

حئىىا  %. أمىىا فىىي الطردبىىة الثالثىىة مىىؽ95.27وجىىاء الىىؾزن الطةىىؾي لمفقىىرة  قئطىىة  ،  فشىىاء األسىىرار

حئىىا أجىىاب عمىى  ، ( )لىىئس ىظىىاك ثقىىة موبادلىىة بئظىىي وبىىئؽ عىىرتػ حئىىادي(13األىطئىىة العبىىارة رقىىؼ )

مىا يعظىي أن ىىىذه الظسىبة دىرفض الطؾافقىة عمىى  أن لىئس ىظىاك ثقىىة ، %  ىال أوافىىق87.4ىىذه الفقىرة 

ة أمىىا فىىي الطردبىى %.94.11وجىىاء الىىؾزن الطةىىؾي لمفقىىرة  قئطىىة  ،موبادلىىة بئىىظيؼ وبىىئؽ عىىرتػ حئىىاديؼ

خىر إلى  الطظىزل( حئىىا )يشىواق كالنىا لعىىؾدة اآل (2العبىارة رقىؼ ) ف ىىاءت الرا عىة مىؽ حئىا األىطئىة

 %.93.69وجاء وزنيا الطةؾي  قئطة  ،%83.3فق عمئيا او 

أمىىىىا فىىىىي الطردبىىىىة ال امسىىىىة مىىىىؽ حئىىىىا األىطئىىىىة حسىىىىب إجا ىىىىات الطبحىىىىؾثئؽ فوىىىىأدي العبىىىىارة 

%، وجىىىىاء 77.3ة( حئىىىىا وافىىىىق عمئيىىىىا ( )يغمىىىىب عمىىىى  زواجظىىىىا عالقىىىىة الطحبىىىىة والصىىىىداق8رقىىىىؼ )

%. ودىىىىىىأدي فىىىىىىي الطردبىىىىىىة السادسىىىىىىة مىىىىىىؽ حئىىىىىىا األىطئىىىىىىىة 91.48وزنيىىىىىىا الطةىىىىىىؾي لمفقىىىىىىرة  قئطىىىىىىة 

( )كثئىىىىىرا مىىىىىا أكوشىىىىىف أن عىىىىىرتػ حئىىىىىادي قىىىىىد كىىىىىذب عمىىىىىي( حئىىىىىا أجىىىىىاب عمىىىىى  10العبىىىىىارة رقىىىىىؼ )

%، أمىىىىىا الطردبىىىىىة 88.96%  ىىىىىال أوافىىىىىق، وجىىىىىاء الىىىىىؾزن الطةىىىىىؾي لمفقىىىىىرة  قئطىىىىىة 76.0ىىىىىىذه الفقىىىىىرة 

( أفوقىىىىىد لمحىىىىىب فىىىىىي عالقوىىىىىي مىىىىىع عىىىىىرتػ حئىىىىىادي( )3لسىىىىىا عة مىىىىىؽ حئىىىىىا األىطئىىىىىة العبىىىىىارة رقىىىىىؼ )ا

%  ىىىىىىىال أوافىىىىىىىق، مىىىىىىىا يعظىىىىىىىي أن أغمىىىىىىىب الطبحىىىىىىىؾثئؽ ال 74.1حئىىىىىىىا أجىىىىىىىاب عمىىىىىىى  ىىىىىىىىذه الفقىىىىىىىرة 
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%. ودىىىىأدي فىىىىي 87.59يفوقىىىىدون لمحىىىىب مىىىىع عىىىىرتػ حئىىىىاديؼ، وجىىىىاء الىىىىؾزن الطةىىىىؾي لمفقىىىىرة  قئطىىىىة 

عىىىىرتػ حئىىىىادي عىىىىؽ مشىىىىاعره د ىىىىاه  رم بيىىىىع  ي  ( )6بىىىىارة رقىىىىؼ )الطردبىىىىة الثامظىىىىة مىىىىؽ حئىىىىا األىطئىىىىة الع

% مىىىىؽ الطبحىىىىؾثئؽ ، وجىىىىاء وزنيىىىىا الطةىىىىؾي  قئطىىىىة 63.7( حئىىىىا وافىىىىق عمئيىىىىا أي عطىىىىن أقىىىىؾم  ىىىىو

أصىىىىارح عىىىىرتػ ( )4%. ودىىىىأدي فىىىىي الطردبىىىىة الواسىىىىعة مىىىىؽ حئىىىىا األىطئىىىىة العبىىىىارة رقىىىىؼ )85.59

مىىىىؽ الطبحىىىىؾثئؽ، وجىىىىاء % 63.1( حئىىىىا وافىىىىق عمئيىىىىا حئىىىىادي  طشىىىىاعر الحىىىىب واالن ىىىىذاب إلئىىىىو

( 5%.أمىىىىىىا الطردبىىىىىىة العاعىىىىىىرة مىىىىىىؽ حئىىىىىىا األىطئىىىىىىة العبىىىىىىارة رقىىىىىىؼ )85.38وزنيىىىىىىا الطةىىىىىىؾي  قئطىىىىىىة 

% مىىىىىىىؽ 66.2( حئىىىىىىىا أجىىىىىىىاب عمئيىىىىىىىا كالنىىىىىىىا يشىىىىىىىعر  السىىىىىىىعادة عظىىىىىىىدما يكىىىىىىىؾن خىىىىىىىارج البئىىىىىىىت)

%.ودىىىىىىأدي فىىىىىىي الطردبىىىىىىة الحاديىىىىىىة 84.23الطبحىىىىىىؾثئؽ  ىىىىىىال أوافىىىىىىق، وجىىىىىىاء وزنيىىىىىىا الطةىىىىىىؾي  قئطىىىىىىة 

( الطكالطىىىىىات –أدفحىىىىىص االدصىىىىىاالت )الرسىىىىىائن ( )12ىطئىىىىىة العبىىىىىارة رقىىىىىؼ )عشىىىىىرة مىىىىىؽ حئىىىىىا األ

% مىىىىىىىؽ الطبحىىىىىىىؾثئؽ، مىىىىىىىا يىىىىىىىدل عمىىىىىىى  83.18( حئىىىىىىىا وافىىىىىىىق عمئيىىىىىىىا ال اصىىىىىىىة  شىىىىىىىرتػ حئىىىىىىىادي

 %. 83.16وجؾد ثقة بئؽ الطبحؾثئؽ وعرتػ حئاديؼ، وجاء وزنيا الطةؾي  قئطة 

طبحؾثئؽ فوأدي العبارة رقؼ ن األخئرة مؽ حئا األىطئة حسب إجا ات البأما في الطردبة ما ق

% مىؽ الطبحىؾثئؽ ال يؾافقىؾن عمى  44.5( إذ دبئؽ أن )يغير عرتػ حئادي الغئرة دون داع  ( 11)

( )ال أسوظئع الوعبئىر عىؽ 7%. ودأدي العبارة رقؼ )73.29وبؾزن مةؾي قدره  ،ىذه العبارة السالبة

% 72.66البعىىد بىىؾزن مةىىىؾي  ليىىذا ،دي  اسىىوطرار( فىىي الطردبىىة األخئىىىرةعىىؾاطفي د ىىاه عىىرتػ حئىىىا

 % مؽ الطبحؾثئؽ  عدم مؾافقويؼ عم  ىذه العبارة.41.6حئا أجاب 
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 البعج الثاني الخضا عؼ الدعادة الدوجضة: .2
 (23ال دول رقؼ )

 دؾزتع أفراد العئظة حسب مقئاس الوؾافق الزواجي الر ا عؽ السعادة الزوجئة
 الؽزن السئؽي  الختبة

 أوافق أوافق إلى حج ما ال أوافق
 العجد الفقخة

 التكخار الشدبة التكخار الشدبة التكخار الشدبة

أد ظىىىىىب الطظاقشىىىىىة مىىىىىع عىىىىىرتػ  110 34.7% 97 30.6% 110 34.7% 66.67% 14
 1 حئادي مظعا لمطشاجرات

أسىىىىىىعد المحغىىىىىىات ىىىىىىىي الوىىىىىىي  242 76.3% 61 19.2% 14 4.4% 90.64% 7
 2 ن وطع فئيا مع عرتػ حئادي 

يوظىىىىىىازل أحىىىىىىدنا عظىىىىىىدما يىىىىىىزداد  244 77.0% 54 17.0% 19 6.0% 90.32% 9
 3 الظزاع بئظي وبئؽ عرتػ حئادي

10 84.65% 68.1% 216 17.7% 56 14.2% 45 
يم ىىىىىىىىا عىىىىىىىىىرتػ حئىىىىىىىىادي إلىىىىىىىىى  
الشىىىىىى ار الىىىىىىدائؼ إذا لىىىىىىؼ أنفىىىىىىذ 

 طمبادو 
4 

يىىىىؤدي عىىىىرتػ حئىىىىادي واجبادىىىىو  244 77.0% 58 18.3% 15 4.7% 90.75% 6
 5 الزوجئة  سعادة ور ا

نعوقىىد  أنظىىا نسىىوطر فىىي زواجظىىا  22 6.9% 13 4.1% 282 89.0% 94.01% 1
 6 الفاعن لعدم وجؾد خئار آخر

دراودنىىىىىىىي فرىىىىىىىرة االنفصىىىىىىىال عىىىىىىىؽ  21 6.6% 24 7.6% 272 85.8% 93.06% 2
 7 عرتػ حئادي

8 90.64 % 6.9% 22 14.2% 45 78.9% 250 
نوغمىىىىب أنىىىىا وعىىىىرتػ حئىىىىادي عمىىىى  

 8 ئياخالفادظا الزوجئة ونسئظر عم

11 83.81% 12.6% 40 23.3% 74 64.0% 203 
عظىىىىىىىدما ي ظىىىىىىى  عىىىىىىىرتػ حئىىىىىىىادي 

 يعوذر
9 

12 83.81% 68.6% 218 13.9% 44 17.4% 55 
يصىىعب عمىىيي دقبىىن عىىرتػ حئىىادي 

 كطا ىؾ 
10 

4 92.01% 6.6% 21 10.7% 34 82.6% 262 
مؾافقوظا لالقوران جاءت عؽ ر ىا 

 وقظاعة ذادئة
11 

13 83.28% 65.6% 208 18.6% 59 15.8% 50 
نفوقىىد لموعىىاون حىىئؽ يوظمىىب األمىىر 

 العظاية  أطفالظا
12 

اعىىىىىورك أنىىىىىا وعىىىىىرتػ حئىىىىىادي فىىىىىي  254 80.1% 48 15.1% 15 4.7% % 91.80 5
 13 مظاقشة أمؾر أبظائظا

3 92.11% 7.6% 24 8.5% 27 83.9% 266 
نوفىق عمى  مصىمحة األبظىاء حىىال 

 14 حدوث  مشكالت بئظظا
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( الطوعمىىىق  البعىىىد الثىىىاني )الر ىىىا عىىىؽ السىىىعادة الزوجئىىىة( أن 23قىىىؼ )يوضىىىح مىىىؽ ال ىىىدول ر  

  نعوقد  أنظا نسوطر في زواجظا الفاعن لعدم وجؾد خئار آخر( دحون الطردبة األول)( 6العبارة رقؼ )

مىا يعظىي  ،% مؽ الطبحىؾثئؽ  ىال أوافىق89.0حئت أجاب  ،بئؽ فقرات ىذا البعد مؽ حئا أىطئويا

إذ  ،فىي زواجيىؼ الفاعىن لعىدم وجىؾد خئىار آخىر ن طؾافقة عم  أنيؼ يسوطرو ة درفض الأن ىذه الظسب

% بىىئؽ أوزان الفقىىرات األربىىع عشىىرة. ودىىأدي فىىي الطردبىىة الثانئىىة 94.01جىىاء وزنيىىا الطةىىؾي األعمىى  

عمى  دراودنىي فرىرة االنفصىال عىؽ عىرتػ حئىادي( حئىا أجىاب ( )7مؽ حئا األىطئة العبارة رقؼ )

وبىؾزن  ،مىا يعظىي عىدم مؾافقىة ىىذه الظسىبة عمى  ىىذه العبىارة السىالبةافىق %  ىال أو 85.8ىذه الفقرة 

ق عمى  ( )نوفى14%. ودأدي في الطردبىة الثالثىة مىؽ حئىا األىطئىة العبىارة رقىؼ )93.06مةؾي قدره 

% مىؽ الطبحىؾثئؽ مىؽ حئىت 83.9بئظظا( حئا وافىق عمئيىا  تكالمصمحة األبظاء حال حدوث مش

وجىىاء وزنيىىا الطةىىؾي  ،ةمىىع عىىرتػ حئىىا تكالظىىاء حىىال حىىدوث مشىىق عمىى  مصىىمحة األبأىطئىىة االدفىىا

)مؾافقوظىا لالقوىران  (11%. ودأدي في الطردبة الرا عة مؽ حئا األىطئة العبارة رقؼ )92.11 قئطة 

% مىىؽ الطبحىىؾثئؽ عمىى  ىىىذه العبىىارة  وبىىؾزن 82.6وقظاعىىة ذادئىىة( حئىىا وافىىق  جىىاءت عىىؽ ر ىىا

 %. 92.01مةؾي قدره 

امسىىىىة مىىىىؽ حئىىىىا األىطئىىىىة حسىىىىب إجا ىىىىات الطبحىىىىؾثئؽ فوىىىىأدي العبىىىىارة أمىىىىا فىىىىي الطردبىىىىة ال 

حئىىىىىىىا وافىىىىىىىق عمئيىىىىىىىا ( اعىىىىىىىورك أنىىىىىىىا وعىىىىىىىرتػ حئىىىىىىىادي فىىىىىىىي مظاقشىىىىىىىة أمىىىىىىىؾر أبظائظىىىىىىىا( )13رقىىىىىىىؼ )

%.ودىىىىىىىىىأدي فىىىىىىىىىي الطردبىىىىىىىىىة 91.80% مىىىىىىىىىؽ الطبحىىىىىىىىىؾثئؽ، وجىىىىىىىىىاء وزنيىىىىىىىىىا الطةىىىىىىىىىؾي  قئطىىىىىىىىىة 80.1

و الزوجئىىىىة  سىىىىعادة يىىىىؤدي عىىىىرتػ حئىىىىادي واجبادىىىى( )5السادسىىىىة مىىىىؽ حئىىىىا األىطئىىىىة العبىىىىارة رقىىىىؼ )

% مىىىىىىىىىىؽ الطبحىىىىىىىىىىؾثئؽ، وجىىىىىىىىىىاء وزنيىىىىىىىىىىا الطةىىىىىىىىىىؾي  قئطىىىىىىىىىىة 77.0حئىىىىىىىىىىا وأفىىىىىىىىىىق عمئيىىىىىىىىىىا  (ور ىىىىىىىىىىا

أسىىىىىعد المحغىىىىىات ( )2%. أمىىىىىا فىىىىىي الطردبىىىىىة السىىىىىا عة مىىىىىؽ حئىىىىىا األىطئىىىىىة العبىىىىىارة رقىىىىىؼ )90.75

% مىىىىؽ الطبحىىىىؾثئؽ عمىىىى  76.3حئىىىىا وافىىىىق عمئيىىىىا  (ىىىىىي الوىىىىي ن وطىىىىع فئيىىىىا مىىىىع عىىىىرتػ حئىىىىادي
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%.ودىىىىىىأدي فىىىىىىي الطردبىىىىىىة الثامظىىىىىىة مىىىىىىؽ حئىىىىىىا األىطئىىىىىىة 90.64 ىىىىىىىذه العبىىىىىىارة بىىىىىىؾزن مةىىىىىىؾي قىىىىىىدره

حئىىىىىا  (دظىىىىىا الزوجئىىىىىة ونسىىىىىئظر عمئيىىىىىاانوغمىىىىىب أنىىىىىا وعىىىىىرتػ حئىىىىىادي عمىىىىى  خالف( )8العبىىىىىارة رقىىىىىؼ )

%. أمىىىىىا الطردبىىىىىة 90.64% مىىىىىؽ الطبحىىىىىؾثئؽ عمىىىىى  ىىىىىىذه العبىىىىىارة بىىىىىؾزن مةىىىىىؾي قىىىىىدره 78.9وافىىىىىق 

دما يىىىىىزداد الظىىىىىزاع بئظىىىىىي وبىىىىىئؽ يوظىىىىىازل أحىىىىىدنا عظىىىىى( )3الواسىىىىىعة مىىىىىؽ حئىىىىىا األىطئىىىىىة العبىىىىىارة رقىىىىىؼ )

% مىىىىىىىىىىىؽ الطبحىىىىىىىىىىىؾثئؽ بىىىىىىىىىىىؾزن مةىىىىىىىىىىىؾي قىىىىىىىىىىىدره 68.1حئىىىىىىىىىىىا وافىىىىىىىىىىىق عمئيىىىىىىىىىىىا  (عىىىىىىىىىىىرتػ حئىىىىىىىىىىىادي

عظىىىىىدما ي ظىىىىى  ( )9%.أمىىىىىا الطردبىىىىىة الحاديىىىىىة عشىىىىىرة مىىىىىؽ حئىىىىىا األىطئىىىىىة العبىىىىىارة رقىىىىىؼ )84.65

% مىىىىىىىىؽ الطبحىىىىىىىىؾثئؽ بىىىىىىىىؾزن مةىىىىىىىىؾي قىىىىىىىىدره 64.0( حئىىىىىىىىا وافىىىىىىىىق عمئيىىىىىىىىا عىىىىىىىىرتػ حئىىىىىىىىادي يعوىىىىىىىىذر

 يي يصىىىىىعب عمىىىىى( )10عشىىىىىرة مىىىىىؽ حئىىىىىا األىطئىىىىىة العبىىىىىارة رقىىىىىؼ ) %.أمىىىىىا الطردبىىىىىة الثانئىىىىىة83.81

% مىىىىىىؽ الطبحىىىىىىؾثئؽ لىىىىىىؼ يؾافقىىىىىىؾا عمىىىىىى  ىىىىىىىذه 68.6( إذ دبىىىىىىئؽ أن دقبىىىىىىن عىىىىىىرتػ حئىىىىىىادي كطىىىىىىا ىىىىىىىؾ

 %. 83.81العبارة السالبة وبؾزن مةؾي قدره 

أمىىىىىىا فىىىىىىي الطردبىىىىىىة قبىىىىىىن األخئىىىىىىرة مىىىىىىؽ حئىىىىىىا األىطئىىىىىىة حسىىىىىىب إجا ىىىىىىات الطبحىىىىىىؾثئؽ فوىىىىىىأدي 

لموعىىىىىىىىىاون حىىىىىىىىىئؽ يوظمىىىىىىىىىب األمىىىىىىىىىر العظايىىىىىىىىىة  أطفالظىىىىىىىىىا( إذ دبىىىىىىىىىئؽ أن ( )نفوقىىىىىىىىىد 12العبىىىىىىىىىارة رقىىىىىىىىىؼ )

وبىىىىىىىىىؾزن مةىىىىىىىىىؾي قىىىىىىىىىدره  ،% مىىىىىىىىىؽ الطبحىىىىىىىىىؾثئؽ ال يؾافقىىىىىىىىىؾن عمىىىىىىىىى  ىىىىىىىىىىذه العبىىىىىىىىىارة السىىىىىىىىىالبة65.6

( )أد ظىىىىىب الطظاقشىىىىىة مىىىىىع عىىىىىرتػ حئىىىىىادي مظعىىىىىا لمطشىىىىىاجرات( 1%. ودىىىىىأدي العبىىىىىارة رقىىىىىؼ )83.28

% مىىىىىىىىىؽ 34.7% حئىىىىىىىىىت أجىىىىىىىىىاب 66.67فىىىىىىىىىي الطردبىىىىىىىىىة األخئىىىىىىىىىرة ليىىىىىىىىىذا البعىىىىىىىىىد بىىىىىىىىىؾزن مةىىىىىىىىىؾي 

 الطبحؾثئؽ  عدم مؾافقويؼ عم  ىذه العبارة.   
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 :البعج الثالث االتفاق عمى األمؽر السالضة .3

 (24ال دول رقؼ )
 عم  األمؾر الطالئةاالدفاق  دؾزتع أفراد العئظة حسب مقئاس الوؾافق الزواجي

 الؽزن  الختبة
 السئؽي 

 أوافق أوافق إلى حج ما ال أوافق
 العجد الفقخة

 التكخار الشدبة التكخار الشدبة التكخار الشدبة

نوشىىاجر أنىىا وعىىرتػ حئىىادي عظىىدما  48 15.1% 86 27.1% 183 57.7% 80.86% 9
 1 نوحدث عؽ األمؾر الطالئة

 كثىىىىىىر مطىىىىىىاأيظمىىىىىىب مظىىىىىىي أعىىىىىىئاء  35 11.0% 66 20.8% 216 68.1% 85.69% 6
 2 أسوظئع

أعوقىىىد أنظىىىا نؾاجىىىو األزمىىىات الطالئىىىة  250 78.9% 47 14.8% 20 6.3% 90.85% 3
 3  ش اعة وصبر

أدفق مىع عىرتػ حئىادي فىي مئزانئىة  217 % 68.5 60 18.9% 40 12.6% 85.28% 7
 4 نفقات األسرة

 5 يظفق عرتػ حئادي  صؾرة مسرفة 64 20.2% 67 21.1% 186 58.7% 79.49% 10

الشعؾر  الحاجىة والعىؾز ىىؾ سىبب  68 21.5% 63 19.9% 186 58.7% 79.07% 11
 6 مواعبظا الزوجئة

عىىرتػ حئىىادي عمىى  معرفىىة بىىدخمي  252 79.5% 32 10.1% 33 10.4% 89.69% 4
 7 وبطدخرادي

يوصىىف عىىرتػ حئىىادي  الب ىىن فىىي  15 4.7% 29 9.1% 273 86.1% 93.79 1
 8 األمؾر الطالئة

 9 ي في كن مظا دخمو عؽ اآلخر 24 7.6% 20 6.3% 273 86.1% 92.85% 2

سىىىىىىعاددظا الزوجئىىىىىىة ال دوىىىىىىأثر  قمىىىىىىة  227 71.6% 45 14.2% 45 14.2% 85.80% 5
 10 الدخن

عىىرتػ حئىىادي يىىدير األمىىؾر الطالئىىة  64 20.2% 49 15.5% 204 64.4% 81.39% 8
 11 هلؾحد

ي أوجىو يسوشئرني  عرتػ حئادي ف 159 50.2% 82 25.9% 76 24.0% 75.39% 12
 12 إنفاق مصروفو ال اص

 

( الطوعمىىىىىق  البعىىىىىد الثالىىىىىا )االدفىىىىاق عمىىىىى  األمىىىىىؾر الطالئىىىىىة( 24يوضىىىىح مىىىىىؽ ال ىىىىىدول رقىىىىؼ )

يوصىىىىف عىىىىرتػ حئىىىىادي  الب ىىىىن فىىىىي األمىىىىؾر الطالئىىىىة( جىىىىاءت فىىىىي الطردبىىىىة ( )8العبىىىىارة رقىىىىؼ )أن 

عىىىىدم % مىىىىؽ الطبحىىىىؾثئؽ  86.1فقىىىىد أجىىىىاب  ،األولىىىى  بىىىىئؽ فقىىىىرات ىىىىىذا البعىىىىد مىىىىؽ حئىىىىا أىطئويىىىىا
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 ،ال يوصىىىىف  الب ىىىىن فىىىىي األمىىىىؾر الطالئىىىىةة مىىىىا يعظىىىىي أن عىىىىرتػ حئىىىىا ،الطؾافقىىىىة عمىىىى  ىىىىىذه العبىىىىارة

% بىىىىىئؽ أوزان فقىىىىىرات ىىىىىىذا البعىىىىىد. ودىىىىىأدي فىىىىىي الطردبىىىىىة 93،79إذ جىىىىىاء وزنيىىىىىا الطةىىىىىؾي األعمىىىىى  

خىىىىر( حئىىىىا أجىىىىاب )ي فىىىىي كىىىىن مظىىىىا دخمىىىىو عىىىىؽ اآل( 9الثانئىىىىة مىىىىؽ حئىىىىا األىطئىىىىة العبىىىىارة رقىىىىؼ )

مىىىىىىا يعظىىىىىىي أن ىىىىىىىذه الظسىىىىىىبة دىىىىىىرفض  ،% مىىىىىىؽ الطبحىىىىىىؾثئؽ  ىىىىىىال أوافىىىىىىق86.1عمىىىىىى  ىىىىىىىذه العبىىىىىىارة 

. ودىىىىىأدي فىىىىىي الطردبىىىىىة الثالثىىىىىة مىىىىىؽ %92.85 وبىىىىىؾزن مةىىىىىؾي قىىىىىدره ،الطؾافقىىىىىة عمىىىىى  ىىىىىىذه العبىىىىىارة

)أعوقىىىىىد أنظىىىىىا نؾاجىىىىو األزمىىىىىات الطالئىىىىىة  شىىىى اعة وصىىىىىبر( حئىىىىىا  (3حئىىىىا األىطئىىىىىة العبىىىىىارة رقىىىىؼ )

%. ودىىىىىىأدي 90.85ؾزن مةىىىىىىؾي قىىىىىىدره وبىىىىىى ،% مىىىىىىؽ الطبحىىىىىىؾثئؽ عمىىىىىى  ىىىىىىىذه العبىىىىىىارة78.9وافىىىىىىق 

( )عىىىىرتػ حئىىىىادي عمىىىى  معرفىىىىة بىىىىدخمي 7فىىىىي الطردبىىىىة الرا عىىىىة مىىىىؽ حئىىىىا األىطئىىىىة العبىىىىارة رقىىىىؼ )

% مىىىىىىىؽ الطبحىىىىىىىؾثئؽ عمىىىىىىى  ىىىىىىىىذه العبىىىىىىىارة بىىىىىىىؾزن مةىىىىىىىؾي قىىىىىىىدره 79.5وبطىىىىىىىدخرادي( حئىىىىىىىا وافىىىىىىىق 

89.69  .% 

رة أمىىىىا فىىىىي الطردبىىىىة ال امسىىىىة مىىىىؽ حئىىىىا األىطئىىىىة حسىىىىب إجا ىىىىات الطبحىىىىؾثئؽ فوىىىىأدي العبىىىىا

% مىىىىىىؽ الطبحىىىىىىؾثئؽ 71.6( حئىىىىىىا وافىىىىىىق سىىىىىىعاددظا الزوجئىىىىىىة ال دوىىىىىىأثر  قمىىىىىىة الىىىىىىدخن( )10رقىىىىىىؼ )

%. ودىىىىىىأدي فىىىىىىي الطردبىىىىىىة السادسىىىىىىة مىىىىىىؽ حئىىىىىىا 85.80عمىىىىىى  ىىىىىىىذه العبىىىىىىارة، بىىىىىىؾزن مةىىىىىىؾي قىىىىىىدره 

% مىىىىىؽ 68.1( إذ دبىىىىئؽ أن كثىىىىر مطىىىىىا أسىىىىوظئعأيظمىىىىىب مظىىىىي أعىىىىئاء ( )2األىطئىىىىة العبىىىىارة رقىىىىؼ )

%. أمىىىىىا الطردبىىىىىة 85.69لعبىىىىىارة السىىىىىالبة، بىىىىىؾزن مةىىىىىؾي قىىىىىدره الطبحىىىىىؾثئؽ ال يؾفقىىىىىؾن عمىىىىى  ىىىىىىذه ا

أدفىىىىىق مىىىىىع عىىىىىرتػ حئىىىىىادي فىىىىىي مئزانئىىىىىة نفقىىىىىات ( )4السىىىىىا عة مىىىىىؽ حئىىىىىا األىطئىىىىىة العبىىىىىارة رقىىىىىؼ )

% مىىىىىىىىؽ الطبحىىىىىىىىؾثئؽ عمىىىىىىىى  ىىىىىىىىىذه العبىىىىىىىىارة، بىىىىىىىىؾزن مةىىىىىىىىؾي قىىىىىىىىدره 68.5( حئىىىىىىىىا وافىىىىىىىىق األسىىىىىىىىرة

( فىىىىىىىي هة لؾحىىىىىىىدعىىىىىىىرتػ حئىىىىىىىادي يىىىىىىىدير األمىىىىىىىؾر الطالئىىىىىىى( )11%. ودىىىىىىىأدي العبىىىىىىىارة رقىىىىىىىؼ )85.28

% مىىىىؽ الطبحىىىىؾثئؽ  عىىىىدم 64.4الطردبىىىىة الثامظىىىىة مىىىىؽ حئىىىىا األىطئىىىىة وأجىىىىاب عمىىىى  ىىىىىذه العبىىىىارة 

الطؾافقىىىىة عمىىىى  ىىىىىذه العبىىىىارة، مىىىىا يعظىىىىي أنيىىىىؼ يوشىىىىاركؾن فىىىىي أدارة أمىىىىؾرىؼ الطالئىىىىة، وبىىىىؾزن مةىىىىؾي 
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نوشىىىىىاجر ( )1%. ودىىىىىأدي فىىىىىي الطردبىىىىىة الواسىىىىىعة مىىىىىؽ حئىىىىىا األىطئىىىىىة العبىىىىىارة رقىىىىىؼ )81.39قىىىىىدره 

%  عىىىىىىىىدم 57.7( حئىىىىىىىا أجىىىىىىىىاب رتػ حئىىىىىىىادي عظىىىىىىىىدما نوحىىىىىىىىدث عىىىىىىىؽ األمىىىىىىىىؾر الطالئىىىىىىىىةأنىىىىىىىا وعىىىىىىىى

الطؾافقىىىىة عمىىىى  ىىىىىذه العبىىىىارة، مىىىىا يعظىىىىي أنيىىىىؼ موفقىىىىؾن عمىىىى  األمىىىىؾر الطالئىىىىة، بىىىىؾزن مةىىىىؾي قىىىىىدره 

يظفىىىىىق عىىىىىرتػ حئىىىىىادي ( )5%. أمىىىىىا الطردبىىىىىة العاعىىىىىرة مىىىىىؽ حئىىىىىا األىطئىىىىىة العبىىىىىارة رقىىىىىؼ )80.86

ئؽ  عىىىىىىدم الطؾافقىىىىىىة عمىىىىىى  ىىىىىىىذه العبىىىىىىارة، % مىىىىىىؽ الطبحىىىىىىؾث58.7( حئىىىىىىا أجىىىىىىاب  صىىىىىىؾرة مسىىىىىىرفة

 %. 79.49بؾزن مةؾي قدره 

وىىىىىأدي فالطبحىىىىىؾثئؽ أمىىىىىا فىىىىىي الطردبىىىىىة قبىىىىىن األخئىىىىىرة مىىىىىؽ حئىىىىىا األىطئىىىىىة حسىىىىىب إجا ىىىىىات  

( )الشىىىىىىىىعؾر  الحاجىىىىىىىىىة والعىىىىىىىىىؾز ىىىىىىىىىؾ سىىىىىىىىىبب مواعبظىىىىىىىىا الزوجئىىىىىىىىىة( إذ دبىىىىىىىىىئؽ أن 6العبىىىىىىىىارة رقىىىىىىىىىؼ )

وبىىىىىىىىىؾزن مةىىىىىىىىىؾي قىىىىىىىىىدره  ،السىىىىىىىىىالبة فقىىىىىىىىىؾن عمىىىىىىىىى  ىىىىىىىىىىذا العبىىىىىىىىىارةاال يؾ  % مىىىىىىىىىؽ الطبحىىىىىىىىىؾثئؽ58.7

( )يسوشىىىىىئرني عىىىىىرتػ حئىىىىىادي فىىىىىي أوجىىىىىو إنفىىىىىاق مصىىىىىروفو 12. ودىىىىىأدي العبىىىىىارة رقىىىىىؼ )79.07%

% مىىىىىؽ 50.2% حئىىىىىا وافىىىىىق 75.39ال ىىىىىاص( فىىىىىي الطردبىىىىىة األخئىىىىىرة ليىىىىىذا البعىىىىىد بىىىىىؾزن مةىىىىىؾي 

 .  الطبحؾثئؽ عم  ىذه العبارة
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 البعج الخابع التذابو في العادات:  .4

 (25ال دول رقؼ )
 الوشا و في العادات دؾزتع أفراد العئظة حسب مقئاس الوؾافق الزواجي            

 

( الطوعمىىىىىىىىق  البعىىىىىىىىد الرا ىىىىىىىىع )الوشىىىىىىىىا و فىىىىىىىىي العىىىىىىىىادات( أن 25يوبىىىىىىىىئؽ مىىىىىىىىؽ ال ىىىىىىىىدول رقىىىىىىىىؼ )

 ،( )نىىىىذكر  عضىىىىظا  العبىىىىادة عظىىىىدما يحىىىىئؽ وقويىىىىا( دطثىىىىن أىطئىىىىة كبئىىىىرة لمطبحىىىىؾثئؽ6العبىىىىارة رقىىىىؼ )

وجىىىىىاءت فىىىىىي الطردبىىىىىة األولىىىىى  بىىىىىئؽ فقىىىىىرات ىىىىىىذا  ،% مىىىىىؽ الطبحىىىىىؾثئؽ82.6حئىىىىىا وافىىىىىق عمئيىىىىىا 

. ودىىىىىىأدي ة% بىىىىىىئؽ أوزان الفقىىىىىىرات اإلحىىىىىىدى عشىىىىىىر 92.85يىىىىىىا الطةىىىىىىؾي األعمىىىىىى  وجىىىىىىاء وزن ،البعىىىىىىد

الؽزن  الختبة
 السئؽي 

 أوافق أوافق إلى حج ما ال أوافق
 العجد الفقخة

 التكخار الشدبة التكخار الشدبة التكخار الشدبة

 1 أفرارنا دوشا و  لدرجة كبئرة 182 57.4% 101 31.9% 34 10.7% 82.23% 9

الفىىىىىىىرق الثقىىىىىىىافي الشاسىىىىىىىع بئظظىىىىىىىا  30 9.5% 46 14.5% 241 76.0% 88.85% 5
 2 مصدر إزعاج

11 76.34% 47.9% 152 33.1% 105 18.9% 60 
ن ومىىىف أنىىىىا وعىىىرتػ حئىىىىادي فىىىىي 
معغؼ الطؾ ؾعات الوي نوظىاقش 

 فئيا
3 

أدفىىىىق أنىىىىا وعىىىىرتػ حئىىىىادي حىىىىؾل  260 82.0% 30 9.5% 27 8.5% 91.17% 2
 4 ساسئةالطباد  الديظئة األ

مئظىىىىىىىىىا الطسىىىىىىىىىوؾى االجوطىىىىىىىىىاعي لر 253 79.8% 42 13.2% 22 6.9% 90.96% 3
 5 موراف 

نىىىىىىذكر  عضىىىىىىظا  العبىىىىىىادة عظىىىىىىدما  262 82.6% 42 13.2% 13 4.1% 92.85% 1
 6 يحئؽ وقويا

وجيىىىىىىىىات نغرنىىىىىىىىا  شىىىىىىىىكن عىىىىىىىىام  219 69.1% 73 23.0% 25 7.9% 87.07% 7
 7 موقاربة

 8 ال يؾجد بئظظا أي درافؤ 26 8.2% 41 12.9% 250 78.9% 90.22% 4

 9 كثئر مؽ عادادظا موشابية 219 69.1% 78 % 24.6 20 6.3% 87.59% 6

دفىىاق بئظىىي وبىىئؽ عىىرتػ اال يؾجىىد  67 21.1% 79 24.9% 171 53.9% 77.60% 10
 10 حئادي في االىوطامات واألنشظة

 نوراسن في أداء  عىض الفىروض 40 12.6% 60 18.9% 217 68.5% 85.28% 8
 11 الديظئة
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( )أدفىىىىىىق مىىىىىىع عىىىىىىرتػ حئىىىىىىادي حىىىىىىؾل 4فىىىىىىي الطردبىىىىىىة الثانئىىىىىىة مىىىىىىؽ حئىىىىىىا األىطئىىىىىىة العبىىىىىىارة رقىىىىىىؼ )

 ،% مىىىىىؽ الطبحىىىىىؾثئؽ يؾافقىىىىىؾن عمىىىىى  ىىىىىىذه العبىىىىىارة82.0الطبىىىىىاد  الديظئىىىىىة األساسىىىىىئة( إذ دبىىىىىئؽ أن 

الثالثىىىىىىة مىىىىىىؽ حئىىىىىا األىطئىىىىىىة العبىىىىىىارة رقىىىىىىؼ  %. ودىىىىىىأدي فىىىىىي الطردبىىىىىىة91.17وبىىىىىؾزن مةىىىىىىؾي قىىىىىىدره 

% مىىىىىؽ الطبحىىىىىؾثئؽ عمىىىىى  ىىىىىىذه 79.8الطسىىىىىوؾى االجوطىىىىىاعي لرمئظىىىىىا مورىىىىىاف ( حئىىىىىا وافىىىىىق )( 5)

. ودىىىىىىىأدي فىىىىىىىي الطردبىىىىىىىة الرا عىىىىىىىة مىىىىىىىؽ حئىىىىىىىا األىطئىىىىىىىة %90.96  وبىىىىىىىؾزن مةىىىىىىىؾي قىىىىىىىدره ،العبىىىىىىىارة

فقىىىىىؾن ا يؾ % مىىىىىؽ الطبحىىىىىؾثئؽ ال78.9ال يؾجىىىىىد بئظظىىىىىا أي درىىىىىافؤ( إذ دبىىىىىئؽ أن ) (8) العبىىىىىارة رقىىىىىؼ

 %.90.22وبؾزن مةؾي قدره  ،عم  ىذه العبارة السالبة

أمىىىىا فىىىىي الطردبىىىىة ال امسىىىىة مىىىىؽ حئىىىىا األىطئىىىىة حسىىىىب إجا ىىىىات الطبحىىىىؾثئؽ فوىىىىأدي العبىىىىارة 

% مىىىىىىىىىىؽ 76.0إذ دبىىىىىىىىىىئؽ أن  (الفىىىىىىىىىىرق الثقىىىىىىىىىىافي الشاسىىىىىىىىىىع بئظظىىىىىىىىىىا مصىىىىىىىىىىدر إزعىىىىىىىىىىاج( )2رقىىىىىىىىىىؼ )

%. ودىىىىىأدي فىىىىىي 88.85دره الطبحىىىىىؾثئؽ ال يؾافقىىىىىؾن عمىىىىى  ىىىىىىذه العبىىىىىارة السىىىىىالبة بىىىىىؾزن مةىىىىىؾي قىىىىى

% مىىىىىؽ 69.1حئىىىىىا وافىىىىىق  (مىىىىىؽ عادادظىىىىىا موشىىىىىابية كثئىىىىىر( )9الطردبىىىىىة السادسىىىىىة العبىىىىىارة رقىىىىىؼ )

%. أمىىىىىا الطردبىىىىىة السىىىىىا عة مىىىىىؽ حئىىىىىا 87.59الطبحىىىىىؾثئؽ عمىىىىى  ىىىىىىذه العبىىىىىارة بىىىىىؾزن مةىىىىىؾي قىىىىىدرة 

% مىىىىىىؽ 69.1( حئىىىىىىا وافىىىىىىق وجيىىىىىىات نغرنىىىىىىا  شىىىىىىكن عىىىىىىام موقاربىىىىىىة( )7األىطئىىىىىىة العبىىىىىىارة رقىىىىىىؼ )

%. ودىىىىىأدي فىىىىىي الطردبىىىىىة الثامظىىىىىة مىىىىىؽ 87.59عمىىىىى  ىىىىىىذه العبىىىىىارة بىىىىىؾزن مةىىىىىؾي قىىىىىدره الطبحىىىىىؾثئؽ 

( إذ دبىىىىىىئؽ أن نوراسىىىىىىن فىىىىىىي أداء  عىىىىىىض الفىىىىىىروض الديظئىىىىىىة ( )11حئىىىىىىا األىطئىىىىىىة العبىىىىىىارة رقىىىىىىؼ )

%. أمىىىىىىا 85.28% مىىىىىىؽ الطبحىىىىىىؾثئؽ ال يؾفقىىىىىىؾن عمىىىىىى  ىىىىىىىذه العبىىىىىىارة، بىىىىىىؾزن مةىىىىىىؾي قىىىىىىدره 68.5

( حئىىىىىا كبئىىىىىرة أفرارنىىىىىا دوشىىىىىا و  لدرجىىىىىة ( )1رقىىىىىؼ )الطردبىىىىىة الواسىىىىىعة مىىىىىؽ حئىىىىىا األىطئىىىىىة العبىىىىىارة 

 %.82.23% مؽ الطبحؾثئؽ، وجاء وزنيا الطةؾي  قئطة 57.4وافق عمئيا 

وىىىىىىأدي فا األىطئىىىىىىة حسىىىىىىب إجا ىىىىىىات الطبحىىىىىىؾثئؽ أمىىىىىىا فىىىىىىي الطردبىىىىىىة قبىىىىىىن األخئىىىىىىرة مىىىىىىؽ حئىىىىىى

دفىىىىىاق بئظىىىىىي وبىىىىئؽ عىىىىىرتػ حئىىىىىادي فىىىىىي االىوطامىىىىىات واألنشىىىىىظة( إذ ا)ال يؾجىىىىىد  (10العبىىىىارة رقىىىىىؼ )
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وبىىىىىؾزن مةىىىىىؾي قىىىىىدره  ،% مىىىىىؽ الطبحىىىىىؾثئؽ ال يؾافقىىىىىؾن عمىىىىى  ىىىىىىذه العبىىىىىارة السىىىىىالبة53.9بىىىىىئؽ أن د

( )ن ومىىىىىىف أنىىىىىىا وعىىىىىىرتػ حئىىىىىىادي فىىىىىىي معغىىىىىىؼ الطؾ ىىىىىىؾعات 3%. ودىىىىىىأدي العبىىىىىىارة رقىىىىىىؼ )77.60

% حئىىىىىا أجىىىىىاب 76.34بىىىىىؾزن مةىىىىىؾي  ،لبعىىىىىداالوىىىىىي نوظىىىىىاقش فئيىىىىىا( فىىىىىي الطردبىىىىىة األخئىىىىىرة ليىىىىىذا 

 .عم  ىذه العبارة  عدم مؾافقويؼ % مؽ الطبحؾثئؽ47.9

 البعج الخامذ السذاركة في األمؽر السشدلضة: .5

 (26ال دول رقؼ )
 الطشاركة في األمؾر الطظزلئة دؾزتع أفراد العئظة حسب مقئاس الوؾافق الزواجي

 الفقخة  العجد
الؽزن  أوافقال  أوافق إلى حج ما أوافق

 الختبة السئؽي 
 لشدبةا التكخار الشدبة التكخار الشدبة التكخار

1 
موعىىاون بئظىىي وبىىئؽ عىىىرتػ أفوقىىد ل

ن ىىىىىىىاز األعطىىىىىىىال إحئىىىىىىىادي فىىىىىىىي 
 ال اصة  األسرة

73 23.0% 60 18.9% 184 58.0% 78.34% 4 

ال يساعدني عرتػ حئىادي مظمقىا  2
 3 %79.92 %57.1 181 %25.6 81 %17.5 55 في األمؾر الطظزلئة

3 
أدشىىىارك أنىىىا وعىىىرتػ حئىىىادي فىىىي 

وأعطىىىىىىىىىىىىال  - ن ىىىىىىىىىىىىاز )الظىىىىىىىىىىىىبخإ
 غسن الطال س( - ظغئفالو

69 21.8% 83 26.2% 165 52.1% 56.57% 10 

يحىىىىىىىرص عىىىىىىىرتػ حئىىىىىىىادي عمىىىىىىى   4
 8 %66.25 %35.6 113 %30.0 95 %34.4 109 دظغئؼ وإعادة دردئب أثاث الطظزل

5 
يحرص عرتػ حئادي عم  إعداد 
الؾجبىىىىىىىىات الئؾمئىىىىىىىىة فىىىىىىىىي أثظىىىىىىىىاء 

 مر ي
164 51.7% 98 30.9% 55 17.4% 78.13% 5 

 7 %68.56 %29.7 94 %35.0 111 %35.3 112 عضظا في أعطال الطظزلنساعد   6

أوفىىر لشىىرتػ حئىىادي ال ىىؾ الطظاسىىب  7
 1 %90.01 %5.4 17 %19.2 61 %75.4 239 عظدما يكؾن مشغؾال  عطن ما

مىىا يظوىىابظي عىىعؾر  عىىدم القىىدرة  اً كثئىىر  8
 6 %70.03 %36.6 116 %36.9 117 %26.4 84 عم  دحطن أعباء األسرة والعطن

بئظىىىىي وبىىىىئؽ عىىىىرتػ  ىظىىىىاك ادفىىىىاق 9
 9 %63.41 %39.1 124 %31.5 100 %29.3 93 عطال الطظزلأ حئادي في دقسئؼ 

أدفق مع عرتػ حئادي فىي دؾزتىع  10
 2 %80.65 %14.8 47 %28.4 90 %56.8 180 األدوار داخن األسرة
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طظزلئىىىة( أن ( الطوعمىىىق  البعىىىد ال ىىىامس )الطشىىىاركة فىىىي األمىىىؾر ال26دبىىىئؽ مىىىؽ ال ىىىدول رقىىىؼ )

( )أوفىىر لشىىرتػ حئىىادي ال ىىؾ الطظاسىىب عظىىدما يكىىؾن مشىىغؾال  عطىىن مىىا( دحوىىن أىطئىىة 7العبىارة رقىىؼ )

وجىىىاءت فىىىي الطردبىىىة األولىىى  بىىىئؽ  ،% مىىىؽ الطبحىىىؾثئؽ75.4حئىىىت وافىىىق عمئيىىىا  ،كبئىىىرة لمطبحىىىؾثئؽ

غؾال فقرات ىىذا البعىد مىؽ حئىا أىطئويىا فىي دحقئىق الوفىاىؼ بىئؽ الىزوجئؽ عظىدما يكىؾن أحىدىطا مشى

% بىئؽ أوزان الفقىىرات العشىرة. ودىأدي فىي الطردبىىة 90.01إذ جىاء وزنيىىا الطةىؾي األعمى   ، عطىن مىا

وافق عمئيا  احئدفق مع عرتػ حئادي في دؾزتع األدوار داخن األسرة( أ( )10الثانئة العبارة رقؼ )

( )ال 2%. ودىىأدي فىىي الطردبىىة الثالثىىة العبىىارة رقىىؼ )80.65% مىىؽ الطبحىىؾثئؽ بىىؾزن مةىىؾي 56.8

فقؾن ا% مؽ الطبحؾثئؽ ال يؾ 57.1يساعدني عرتػ حئادي مظمقا في األمؾر الطظزلئة( إذ دبئؽ أن 

وجىىىاء وزنيىىىا الطةىىىؾي  قئطىىىة  ،مىىىا يعظىىي أن الشىىىرتػ يسىىىاعد فىىىي األمىىىؾر الطظزلئىىة ،عمىى  ىىىىذه العبىىىارة

 ن ىازإفىي لموعىاون مىع عىرتػ حئىادي  أفوقىد)( 1%. ودأدي في الطردبة الرا عة العبارة رقىؼ )79.92

فقىىىؾن عمىىى  ىىىىىذه ا% مىىىؽ الطبحىىىؾثئؽ  ىىىأنيؼ ال يؾ 58.0األعطىىىال ال اصىىىة  األسىىىرة( حئىىىا أجىىىاب 

 %.78.34وبؾزن مةؾي  ،العبارة

( 5أما في الطردبة ال امسة مىؽ حئىا األىطئىة حسىب إجا ىات الطبحىؾثئؽ دىأدي العبىارة رقىؼ )

% مىىؽ 51.7وافىىق حئىىا  (يحىرص عىىرتػ حئىىادي عمىى  إعىىداد الؾجبىىات الئؾمئىىة فىىي أثظىىاء مر ىىي)

%. ودىىأدي فىىي الطردبىىة السادسىىة مىىؽ حئىىا 78.13الطبحىىؾثئؽ عمىى  ىىىذه العبىىارة، بىىؾزن مةىىؾي قىىدره 

 (مىىا يظوىىابظي عىىعؾر  عىىدم القىىدرة عمىى  دحطىىن أعبىىاء األسىىرة والعطىىن اً كثئىىر ( )8األىطئىىة العبىىارة رقىىؼ )

وزنيىا الطةىؾي % مىؽ الطبحىؾثئؽ  الطؾافقىة إلى  حىد مىا عمى  ىىذه العبىارة، وجىاء 36.9حئىا أجىاب 

نسىىاعد  عضىىظا فىىي ( )6%. أمىىا فىىي الطردبىىة السىىا عة مىىؽ حئىىا األىطئىىة العبىىارة رقىىؼ )70.3 قئطىىة 

% مىىؽ الطبحىىؾثئؽ  الطؾافقىىة عمىى  ىىىذه العبىىارة بىىؾزن مةىىؾي قىىدره 35.3( حئىىا وافىىق أعطىىال الطظىىزل

إعىادة يحىرص عىرتػ حئىادي عمى  دظغىئؼ و ( )4%. ودأدي فىي الطردبىة الثامظىة العبىارة رقىؼ )68.56
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%  عدم الطؾافقة ىذه العبارة، ما يعظىي عىدم حىرص عىرتػ 35.6( حئت أجاب دردئب أثاث الطظزل

 %.66.25 عض الطبحؾثئؽ عم  دظغئؼ ودردئب أثاث الطظزل، وجاء وزنيا الطةؾي  قئطة 

دىىأدي العبىىارة رقىىؼ ا األىطئىىة حسىىب إجا ىىات الطبحىىؾثئؽ أمىىا فىىي الطردبىىة قبىىن األخئىىرة مىىؽ حئىى

% مىىؽ 39.1عطىىال الطظىىزل( إذ دبىىئؽ أن أ بئظىىي وبىىئؽ عىىرتػ حئىىادي فىىي دقسىىئؼ  فىىاق( )ىظىىاك اد9)

( )أدشىارك 3%. ودىأدي العبىارة رقىؼ )63.41وبؾزن مةىؾي  ،فقؾن عم  ىذه العبارةاالطبحؾثئؽ ال يؾ 

غسىن الطال ىس( فىي الطردبىة األخئىرة  –وأعطىال الوظغئىف  –الظىبخ   -أنا وعرتػ حئادي في إن از

مىؾافقويؼ عمى  ىىذه  عىدم % مىؽ الطبحىؾثئؽ 52.1% حئىت أجىاب 56.57مةؾي بؾزن  ،ليذا البعد

 العبارة.                                             

 (27ال دول رقؼ )
 أل عاد مقئاس  الوؾافق الزواج ئيالوؾصئف اإلحصا

  أبعاد السقضاس

السحبة والسؽدة  السعامالت  اإلحرائضة
 والثقة الستبادلة

الخضا عؼ 
 الدعادة الدوجضة

االتفاق  عمى 
 األمؽر السالضة

التذابو في 
 العادات

السذاركة في 
 األمؽر السشدلضة

جرجة الكمضة لا
 لمسقضاس

N 317 317 317 317 317 317 الط طؾع 
Mean 151.87 22.02 28.50 30.61 30.61 33.92 الطوؾسس 

Median 155.00 22.00 29.00 31.00 31.00 35.00 الؾسئس 
Mode 158 22 33 32 32 37 الطظؾال 

االنحرار الطعئاري               
 Std- Deviation 3.614 3.626 3.626 3.662 4.350 14.949 

 Minimum 20 21 18 18 12 97الحد األدن  

 Maximum  39 42 36 33 42 178 الحد األعم 
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 (28جدول رقؼ )
 اجيدؾزتع عئظة الدراسة حسب مقئاس الوؾافق الزو 

 

 

 

 ىىىعئف بمغىىىت نسىىىبويؼ  يؼ الزواجىىىيالىىىذيؽ دىىىؾافقالطبحىىىؾثئؽ ن أ(، 28يوضىىىح مىىىؽ ال ىىىدول )

 ؾن أمىا الطبحؾثى ،%34.4والوىي بمغىت نسىبويؼ  ،مئيؼ الذيؽ لدييؼ دؾافق زواجي موؾسستو  ،5.4%

مىىىا يىىىدل عمىىى  أن أغمىىىب الطوىىىزوجئؽ  ،%60.2زواجىىىي قىىىؾي فرانىىىت نسىىىبويؼ  الىىىذيؽ لىىىدييؼ دؾافىىىق

وبمىىغ الطوؾسىىس  العىىاممئؽ فىىي قظىىاع الوعمىىئؼ فىىي مىىديظوي دىىؾكرة واألبئىىار لىىدييؼ دؾافىىق زواجىىي قىىؾي، 

مىدى مقاربىة اآلدىي يؾ ىح الشىكن و ,14.949واالنحرار الطعئىاري  ،151.87طوغئر الحسابي لم

   وقرتب مؽ االعودال.   ،حئا يالحظ أنو قرتب مؽ الوؾزتع الظبئعي ،الطقئاس لموؾزتع الظبئعي

    

 

 

 

  

 

 

 

 مدتؽى التؽافق الدواجي التكخار الشدبة السئؽية
 123إل   97مؽ دؾافق  عئف 17 5.4%
 150إل    124مؽ  دؾافق موؾسس 109 34.4%

 178إل   151مؽ  دؾافق قؾي  191 % 60.2

 السجسؽع 317 100.0%
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 (1الشكن رقؼ )

  مقئاس الوؾافق الزواجي
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 الفرل الدادس
 نتائج الجراسة ومشاقذتيا            

 .تحمضل الججاول الثشائضة )اختبار الفخوض(أواًل:   

 ثانضًا:  الشتائج العامة لمجراسة.

 ثالثًا:  التؽصضات.
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 تسيضج:

فرت عظيىا ىىذه الدراسىة فىي الفصىن السىابق، نوائج اإلحصاءات الؾصفئة الوىي أسىدؼ عرض 

ومظاقشىة  ،وبعد ذلػ سظقؾم  الوحقق مؽ فر ئات الدراسة  اسو دام األسالئب اإلحصىائئة الطظاسىبة

 ،والظغرتىات الطفسىرة لمغىاىرة الطدروسىة الظوائج الوي يوؼ الوؾصن إلئيا فىي  ىؾء الدراسىات السىا قة

ظىىىاول ىىىىذا م  عىىىض الوؾصىىىئات، وعمئىىىو يوقىىىدنثىىىؼ  ،نعىىىرض فىىىي ىىىىذا ال ىىىزء الظوىىىائج العامىىىة لمدراسىىىةو 

  ئة:الالفصن العظاصر الو

 .تحمضل الججاول الثشائضة )اختبار الفخوض( أواًل:

 جي.   اإحرائضة بضؼ نؽع العسل والتؽافق الدو  ةتؽجج عالقة ذات دالل ى:الفخضضة األول .1

 (29ال دول رقؼ )
 يالعالقة بئؽ نؾع عطن الطبحؾث والوؾافق الزواج  

 لسجسؽعا
 نؽع عسل السبحؽث

 التؽافق الدواجي
 مجرس ابتجائي عجاديإمجرس  مجرس ثانؽي  أعسال أخخى 

 دؾافق  عئف 10 4 1 2 17
 %10.0 %4.3 %1.4 %3.9 %5.4 123إل    97مؽ

 دؾافق موؾسس 40 26 29 14 109
 %40.0 %28.3 %39.2 %27.5 %34.4 150إل   124مؽ 

 ي دؾافق قؾ  50 62 44 35 191
 %50.0 %67.4 %59.5 %68.6 %60.0 178إل   151مؽ 

317 51 74 92 100 
 الط طؾع

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 0.045القئطة االحوطالئة =             6الحرتة  =  ةدرج          12.859       
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يشىكمؾن مىىا   الزواجىي الضىىعئفالطبحىؾثئؽ ذوي الوؾافىىق  (، أني 29)يوضىح مىىؽ ال ىدول رقىىؼ 

%( مىؽ 1.4%( مىؽ مدرسىي اإلعىدادي، و)4.3مؽ مدرسي االبودائي، مقابن ) %(10.0نسبو و  )

 %( مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ يعطمؾن أعطااًل أخرى. 3.9مدرسي الوعمئؼ الثانؾي، و)

مؽ مدرسي  %(40.0)نسبويؼ  بمغتفالذيؽ دؾافقيؼ الزواجي موؾسس الطبحؾثؾن أما 

ؼ الذيؽ يعطمؾن مدرسي عدادي، وتمئيإ  يمدرس ؾن م%( مؽ الذيؽ يعط28.3) ، مقابنئياالبودا

 .عطمؾن أعطااًل أخرى الطبحؾثئؽ الذيؽ ي %( مؽ27.5)ثؼ  %(،39.2) ثانؾي بظسبة

 مؽ مدرسىي االبوىدائي، (%50.0) نسبويؼ الذيؽ دؾافقيؼ الزواجي قؾي بمغتالطبحؾثؾن أما 

 ن ( مىىىىؽ الىىىىذيؽ يعطمىىىىؾ %59.5) ؼعىىىىدادي، وتمىىىىئيإ  يمدرسىىىى ن ( مىىىىؽ الىىىىذيؽ يعطمىىىىؾ %67.4) مقابىىىىن

  .ى خر أ االً عطن أ الطبحؾثئؽ الذيؽ يعطمؾ  %( مؽ68.6ثانؾي، و) يمدرس

، بدرجىة حرتىة 12.859لى  أن قئطىة مربىع كىاي بمغىت يشئر اخوبار الداللة بئؽ الطوغئىرتؽ إ

ئئة عظد مسوؾى داللة ؽ أن العالقة بئؽ الطوغئرتؽ دالة إحصائ، وىذا يب0.045، وقئطة احوطالئة 6

حئىىىىا د عىىىىدي ىىىىىذه العالقىىىىة بىىىىئؽ  0.197 طعامىىىىن الوؾافىىىىق  ةسىىىىئقىىىىد بمغىىىىت قىىىىؾة العالقىىىىة مق، و 0.05

لظؾع العطن دور ميؼ في الوؾافق الزواجي، وىظا دوفق ىىذه الظوئ ىة وبذلػ يكؾن  .الطوغئرتؽ  عئفة

د الىىىزوجئؽ أو مىىىع نغرتىىىة الىىىدور الوىىىي دىىىرى أن ال الفىىىات الزوجئىىىة دىىىأدي مىىىؽ دعىىىارض الىىىدور ألحىىى

 : عظىىؾانسىىعئد الشىىئ ي صىىالح  ةدراسىىة  سىىطالسىىا قة كمىىع  عىىض الدراسىىات كمئيطىىا، كطىىا أنيىىا دوفىىق 

وطىىع موغئىىر دارسىىة مئدانئىىة عمىى  )الوطاسىىػ األسىىري وعالقوىىو بىىبعض الطوغئىىرات االجوطاعئىىة فىىي م 

الدراسة ؾصمت جدابئا(، ودإفي قظاعي الوعمئؼ والصحة  طديظة مؽ األزواج المئبئئؽ العاممئؽ  ةعئظ

العالقىىىة بىىىئؽ  يؾ ىىىح وىىىاليالشىىىكن ال. و عمىىى  دطاسىىىػ األسىىىرة إلىىى  أن ميظىىىة رب األسىىىرة ليىىىا دىىىأثئر

 الطوغئرتؽ: 
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 (2الشكن رقؼ )                                      
 ؽ نؾع عطن الطبحؾث والوؾافق الزواجيالعالقة بئ

 

 جي.اعسل الذخيغ والتؽافق الدو إحرائضة بضؼ نؽع  ةتؽجج عالقة ذات دالل :الفخضضة الثانضة .2
 (30ال دول رقؼ )

 العالقة بئؽ نؾع عطن الشرتػ والوؾافق الزواجي

 التؽافق الدواجي
 نؽع عسل الذخيغ

 السجسؽع
 ل أخخى اأعس أعسال حخة شخطي معمػ مؽظف

 دؾافق  عئف
 123إل   97مؽ 

5 4 2 3 3 17 
5.1% 3.8% 3.8% 7.9% 13.0% 5.4% 

 دؾافق موؾسس
 150إل  124مؽ  

33 35 20 20 1 109 
33.7% 33.0% 38.5% 52.6% 4.3% 34.4% 

 دؾافق قؾي 
 178إل   151مؽ 

60 67 30 15 19 191 
61.2% 63.2% 57.7% 39.5% 82.6% 60.3% 

 الط طؾع
98 106 52 38 23 317 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 0.017القئطة االحوطالئة =          8الحرتة = ةدرج               18.613 
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الىىذيؽ دىؾافقيؼ الزواجىىي  ىعئف بمغىىت نسىىبويؼ الطبحىؾثئؽ ( أن 30يوضىح مىىؽ ال ىدول رقىىؼ )

الىذيؽ %( مىؽ الطبحىؾثئؽ 3.8، مقابىن )اً حئاديؼ مؾعف%( مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ يعطن عرتػ 5.1)

، ا%( مىىؽ الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ يعطىىن عىىرتػ حئىىاديؼ عىىرطئًّ 3.8) ، وتمئىىواً يعطىىن عىىرتػ حئىىاديؼ معمطىى

%( مىىؽ الطبحىىؾثئؽ 13.0حىىرة، و) %( مىىؽ الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ يعطىىن عىىرتػ حئىىاديؼ أعطىىاالً 7.9و)

 .أخرى  االً لذيؽ يعطن عرتػ حئاديؼ أعطا

%( مىىىؽ الطبحىىىؾثئؽ 33.7بمغىىت نسىىىبويؼ )فالىىىذيؽ دىىؾافقيؼ الزواجىىىي موؾسىىىس ثىىىؾن الطبحؾ أمىىا 

يعطىىن عىىرتػ حئىىاديؼ  الىىذيؽ %( مىىؽ الطبحىىؾثئؽ33.0، مقابىىن )اً الىىذيؽ يعطىىن عىىرتػ حئىىاديؼ مؾعفىى

%( مىىىؽ 52.6، و)ا%( مىىىؽ الطبحىىىؾثئؽ الىىىذيؽ يعطىىىن عىىىرتػ حئىىىاديؼ عىىىرطئ  38.5، وتمئىىىو )اً معمطىىى

%( مىىؽ الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ يعطىىن عىىرتػ 4.3حىىرة، و) يؼ أعطىىاالً الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ يعطىىن عىىرتػ حئىىاد

 .أخرى  ال  احئاديؼ أعط

%( مىؽ الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ 61.2الىذيؽ دىىؾافقيؼ الزواجىىي قىؾي بمغىىت نسىىبويؼ )الطبحؾثىىؾن أمىا 

، اً يعطىن عىىرتػ حئىاديؼ معمطىى الىىذيؽ %( مىىؽ الطبحىؾثئؽ63.2، مقابىن )اً يعطىن عىىرتػ حئىاديؼ مؾعفىى

( مىىىؽ الطبحىىىؾثئؽ 39.5، و)ابحىىىؾثئؽ الىىىذيؽ يعطىىىن عىىىرتػ حئىىىاديؼ عىىىرطئ  %( مىىىؽ الط57.7وتمئىىىو )

%( مىىؽ الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ يعطىىن عىىرتػ حئىىاديؼ 82.6حىىرة، و) الىىذيؽ يعطىىن عىىرتػ حئىىاديؼ أعطىىاالً 

 أخرى. الً اأعط

 بدرجىة حرتىة، 18.613ن قئطىة مربىع كىاي بمغىت أيشئر اخوبار الداللة بئؽ الطوغئىرتؽ إلى  

، وىذا يبئؽ أن العالقة بئؽ الطوغئرتؽ دالة إحصائئة عظد مسوؾى داللة 0.017، وقئطة احوطالئة 8

 د عدي ىذه العالقة  عئفة. (0.236 طعامن الوؾافق )مقئسة  وقد بمغت قؾة العالقة، 0.05

   يؾ ح العالقة بئؽ الطوغئرتؽ: واليالوالشكن      
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 (3الشكن رقؼ )
 والوؾافق الزواجي العالقة بئؽ نؾع عطن الشرتػ

 
إحرائضة بضؼ عجد ساعات العسل الضنؽمي والتؽافنق  ةتؽجج عالقة ذات دالل :الفخضضة الثالثة .3

                                                                         الدواجي.      
 (31ال دول رقؼ )

 العالقة بئؽ ساعات العطن والوؾافق الزواجي

 السجسؽع
 ساعات العسل الضؽمي عجد

 فتخة طؽيمة الوؾافق الزواجي
 10إلى  7مؼ 

 فتخه متؽسطة
 6إلى  4مؼ 

 فتخة قرضخة
 3إلى  1مؼ 

 دؾافق  عئف 3 11 3 17
 %2.9 %6.4 %7.3 5.4 123إل   97مؽ 

 دؾافق موؾسس 39 57 13 109
 %37.9 %32.9 %31.7 %34.4 150إل   124مؽ 

 دؾافق قؾي  61 105 25 191
 %59.2 %60.7 %61.0 %60.3 178إل   151مؽ

317 41 173 103 
 الط طؾع

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

   0.673القئطة االحوطالئة =          4الحرتة =   ةدرج           2.344 
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 نسىبويؼ  الىذيؽ دىؾافقيؼ الزواجىي  ىعئف بمغىتالطبحىؾثئؽ (، أن 31يوضح مؽ ال دول رقؼ )

%( مىىؽ الطبحىىؾثئؽ 6.4) %( مىىؽ الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ يقضىىؾن فوىىرة قصىىئرة فىىي عطميىىؼ، مقابىىن2.9)

%( مىؽ الطبحىؾثئؽ الىذيؽ يقضىؾن فوىرة طؾتمىة فىي 7.3الذيؽ يقضؾن فورة موؾسظة في عطميىؼ، و)

 عطميؼ.    

%( مىىىؽ الطبحىىىؾثئؽ 37.9)نسىىىبويؼ  الىىىذيؽ دىىىؾافقيؼ الزواجىىىي موؾسىىىس بمغىىىتالطبحؾثىىىؾن أمىىىا 

%( مىىىؽ الطبحىىىؾثئؽ الىىىذيؽ يقضىىىؾن فوىىىرة 32.9) ؾن فوىىىرة قصىىىئرة فىىىي عطميىىىؼ، مقابىىىنالىىىذيؽ يقضىىى

 .%( مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ يقضؾن فورة طؾتمة في عطميؼ31.7موؾسظة في عطميؼ، و)

%( مىؽ الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ 59.2)نسىىبويؼ  الىذيؽ دىىؾافقيؼ الزواجىىي قىؾي بمغىىتالطبحؾثىىؾن أمىا 

%( مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ يقضؾن فوىرة موؾسىظة فىي 60.7يقضؾن فورة قصئرة في عطميؼ، مقابن )

 .    %( مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ يقضؾن فورة طؾتمة في عطميؼ61.0عطميؼ، و)

، 4، بدرجة حرتة 2.344يشئر اخوبار الداللة بئؽ الطوغئرتؽ إل  أن قئطة مربع كاي بمغت 

عظىىد مسىىوؾى  ةإحصىىائئ ة بىىئؽ الطوغئىىرتؽ غئىىر دالىىة، وىىىذا يبىىئؽ أن العالقىى0.673وقئطىىة احوطالئىىة 

افق مىىؽ ىظىىا يوضىح أن عىىدد سىىاعات العطىن الئىىؾمي لمطبحىىؾث لىئس لىىو عالقىىة  ىىالوؾ و . 0.05داللىة 

  .الزواجي
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إحرننائضة بننضؼ عننجد سننشؽات الخبننخة فنني العسننل  ةتؽجننج عالقننة ذات داللنن :الفخضننضة الخابعننة .4
                          والتؽافق الدواجي.                                               

 (32ال دول رقؼ )
 العالقة بئؽ سظؾات ال برة والوؾافق الزواجي

 السجسؽع
  عجد سشؽات الخبخة

 التؽافق الدواجي
 

 خبخة طؽيمة
 40إلى  27مؼ 

 خبخة متؽسطة
 26إلى  14مؼ 

 خبخة قرضخة
 13إلى  1مؼ 

 دؾافق  عئف 6 8 3 17
 %4.0 %6.8 %6.1 %5.4 123إل   97مؽ 

 دؾافق موؾسس 64 34 11 109
 %42.7 %28.8 %22.4 %34.4 150إل   124مؽ 

 دؾافق قؾي  80 76 35 191
 %53.3 %64.4 %71.4 %60.3 178إل  151مؽ 

317 49 118 150 
 الط طؾع

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
    0.047 =االحوطالئة القئطة              4الحرتة =  ةدرج             9.647 

  
 ىىىعئف قىىىد بمغىىىت الىىىذيؽ دىىىؾافقيؼ الزواجىىىي الطبحىىىؾثئؽ (، أن 32يوضىىىح مىىىؽ ال ىىىدول رقىىىؼ )

%( مؽ ذوي ال برة 6.8%( مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ خبرديؼ قصئرة في عطميؼ، مقابن )4.0) ويؼنسب

 .%( مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ خبرديؼ طؾتمة6.1نسبة ) امئيد، و الطوؾسظة في عطميؼ

%( مىؽ الطبحىىؾثئؽ 42.7قىد بمغىىت نسىبويؼ )موؾسىس الزواجىي  الىذيؽ دىىؾافقيؼالطبحؾثىؾن أمىا 

 امئيىد%( مؽ ذوي ال برة الطوؾسظة في عطميىؼ، و 28.8مقابن )الذيؽ خبرديؼ قصئرة  في عطميؼ، 

 خبرديؼ طؾتمة.   الذيؽ %( مؽ الطبحؾثئؽ 22.4نسبة )
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%( مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ 53.3سبويؼ )قد بمغت نقؾي الزواجي  الذيؽ دؾافقيؼالطبحؾثؾن أما 

نسىبة  امئيد، و %( مؽ ذوي ال برة الطوؾسظة في عطميؼ64.4مقابن )ليؼ خبرة قصئرة في عطميؼ، 

 .  الذيؽ خبرديؼ طؾتمة%( مؽ الطبحؾثئؽ 71.4)

 ،4، بدرجة حرتة 9.647 يشئر اخوبار الداللة بئؽ الطوغئرتؽ إل  أن قئطة مربع كاي بمغت

وىىىذا يبىىئؽ أن العالقىىة بىىئؽ الطوغئىىرتؽ دالىىة إحصىىائئة عظىىد مسىىوؾى داللىىة  0.047وقئطىىة احوطالئىىة 

ىىئقم قىىد بمغىىت قىىؾة العالقىىة م  ، و 0.05 مىىا  ،حئىىا ًدعىىدي ىىىذه العالقىىة  ىىعئفة 0.204 طعامىىن جامىىا  ةً س 

 بئؽ الطوغئرتؽ: يؾ ح العالقةالوالي الشكن و  يدل عم  أن العالقة بئؽ الطوغئرتؽ طردية،

 

 (4الشكن رقؼ )
 لعالقة بئؽ سظؾات ال برة والوؾافق الزواجيا
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 إحرائضة بضؼ عجد األبشاء والتؽافق الدواجي.     ة: تؽجج عالقة ذات داللالفخضضة الخامدة .5

 (33ال دول رقؼ )
 العالقة بئؽ عدد األبظاء والوؾافق الزواجي

 
 السجسؽع

 

  عجد األبشاء
 التؽافق الدواجي

 
 عجد كبضخ

 10إلى  6مؼ 
 عجد متؽسط

 5إلى  4مؼ 
 عجد صغضخ

 3إلى  1مؼ 

 دؾافق  عئف 5 9 3 17
 %4.0 %7.0 %4.8 %5.4 123 إل  97 مؽ

 دؾافق موؾسس 45 40 24 109
 %35.7 %31.0 %38.7 %34.4 150إل   124 مؽ

 دؾافق قؾي  76 80 35 191
 %60.3 %62.0 %56.5 %60.3 178 إل 151 مؽ

317 62 129 126 
 الط طؾع

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
     0.703القئطة االحوطالئة=           4 الحرتة =  ةدرج        2.160  

 

الىذيؽ دىؾافقيؼ الزواجىي  ىعئف بمغىت نسىبويؼ الطبحىؾثئؽ (، أن 33يوضح مؽ ال دول رقؼ )

عىىدد ؽ الطبحىىؾثئؽ الىىذي%( مىىؽ 7.0) صىىغئر، مقابىىن ؼيئعىىدد أبظىىاالطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ %( مىىؽ 4.0)

 كبئر.                                   ؼيئعدد أبظاالطبحؾثئؽ الذيؽ %( مؽ 4.8موؾسس، و) ؼيئأبظا

الطبحىىؾثئؽ  %( مىىؽ35.7الىىذيؽ دىىؾافقيؼ الزواجىىي موؾسىىس بمغىىت نسىىبويؼ )الطبحؾثىىؾن أمىىا   

موؾسىىىىس،  ؼيئعىىىىدد أبظىىىىاالطبحىىىىؾثئؽ الىىىىذيؽ %( مىىىىؽ 31.0صىىىىغئر، مقابىىىىن ) ؼيئعىىىىدد أبظىىىىا الىىىىذيؽ 

 كبئر.                                                            ؼيئعدد أبظاالطبحؾثئؽ الذيؽ %( مؽ 38.7و)

الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ %( مىؽ 60.3الىذيؽ دىىؾافقيؼ الزواجىىي قىؾي بمغىىت نسىىبويؼ )الطبحؾثىىؾن أمىا 

%( 56.5موؾسىىس، و) ؼيئعىىدد أبظىىاالطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ %( مىىؽ 62.0صىىغئر، مقابىىن ) ؼيئعىىدد أبظىىا

 كبئر.    ؼيئعدد أبظاالطبحؾثئؽ الذيؽ مؽ 
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، بدرجىة حرتىىة 2.160 يشىئر اخوبىار الداللىة بىئؽ الطوغئىرتؽ إلى  أن قئطىة مربىع كىاي بمغىت 

عظىد مسىوؾى  ةإحصىائئ ةن العالقة بئؽ الطوغئرتؽ غئىر دالىوبذلػ درؾ ، 0.703، وقئطة احوطالئة 4

 .                            0.05داللة 

نو لىئس ىظىاك عالقىة بىئؽ عىدد األبظىاء والوؾافىق الزواجىي، وىىذه الظوئ ىة دوفىق مىع مىا ؽ أئيوب

جىي وعالقوىو  ضىغؾ  العطىن )الوؾافىق الزوا : عظىؾاندؾصمت إلئو دارسة ن طة للكي بركة الوبىاوي 

الوي دؾصمت إلى  أنىو ال دؾجىد عالقىة بىئؽ عىدد األطفىال مؾعفات جامعة بظغازي(، ي و لدى مؾعف

 واجي.                                                                                        والوؾافق الز 

مظيىىا دراسىىة وفىىاء عثطىىان عبىىد الىىرحئؼ السىىا قة، و د ومىىف ىىىذه الظوئ ىىة مىىع  عىىض الدراسىىات 

الوىي )الوؾافىق الزواجىي لىدى الطوزوجىات العىامالت   امعىة السىؾدان لمعمىؾم والورظؾلؾجئىا(،  : عظؾان

دؾصمت إل  أنىو دؾجىد فىروق فىي الوؾافىق الزواجىي دبعىا لطوغئىر عىدد األبظىاء، ودراسىة ولئىد بىؽ دمحم 

الوؾافىىىق الزواجىىىي وعالقوىىىو بىىىبعض سىىىطات الش صىىىئة لىىىدى عئظىىىة مىىىؽ الطعمطىىىئؽ ) : عظىىىؾانالشىىىيري 

(، الوىىي أعىىارت إلىى  وجىىؾد فىىروق فىىي الوؾافىىق الزواجىىي نوئ ىىة الخىىوالر غىىة جىىدةالطوىىزوجئؽ  طحاف

 د األبظاء.   عد
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إحرننائضة بننضؼ السدننتؽى التعمضسنني والتؽافننق  ةتؽجننج عالقننة ذات داللنن الفخضننضة الدادسننة: .6

 الدواجي.                                                                              

 (34ال دول رقؼ )
 لوعمئطي والوؾافق الزواجيالعالقة بئؽ الطسوؾى ا

 السجسؽع
 السدتؽي التعمضسي

 التؽافق الدواجي
 تعمضػ جامعي تعمضػ عالَ 

متؽسط فسا 
 دون 

 دؾافق  عئف 6 9 2 17
 %5.6 %4.9 %8.3 %5.4 123إل   97 مؽ

 دؾافق موؾسس 44 63 2 109
 %40.7 %34.1 %8.3 %34.4 150 إل  124 مؽ

 دؾافق قؾي  58 113 20 191
 %53.7 %61.1 %83.3 %60.3 178 إل  151 مؽ

317 24 185 108 
 الط طؾع

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

  0.052القئطة االحوطالئة =            4الحرتة =  ةدرج         9.412  
 

الىذيؽ دىؾافقيؼ الزواجىي  ىعئف بمغىت نسىبويؼ الطبحىؾثئؽ (، أن 34يوضح مؽ ال دول رقؼ )

%( مىؽ الطبحىؾثئؽ 4.9%( مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ مسوؾى دعمئطيؼ موؾسىس فطىا دون، مقابىن )5.6)

 .                                   وؾى دعمئطيؼ عال  %( مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ مس8.3الذيؽ مسوؾى دعمئطيؼ جامعي، و)

بحىىىؾثئؽ %( مىىىؽ الط40.7الىىىذيؽ دىىىؾافقيؼ الزواجىىىي موؾسىىىس بمغىىىت نسىىىبويؼ )الطبحؾثىىىؾن أمىىىا 

%( مىؽ الطبحىؾثئؽ الىذيؽ مسىوؾى دعمىئطيؼ 34.1الذيؽ مسىوؾى دعمىئطيؼ موؾسىس فطىا دون، مقابىن )

 .                                                           بحؾثئؽ الذيؽ مسوؾى دعمئطيؼ عال  %( مؽ الط8.3جامعي، و)
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%( مىؽ الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ 53.7) قىؾي بمغىىت نسىىبويؼالىذيؽ دىىؾافقيؼ الزواجىىي الطبحؾثىىؾن أمىا 

%( مىىىىؽ الطبحىىىىؾثئؽ الىىىىذيؽ مسىىىىوؾى دعمىىىىئطيؼ 61.1مسىىىىوؾى دعمىىىىئطيؼ موؾسىىىىس فطىىىىا دون، مقابىىىىن )

                      .طبحؾثئؽ الذيؽ مسوؾى دعمئطيؼ عال  %( مؽ ال83.3جامعي، و)

  ،4رتىة ، بدرجىة ح9.412يشئر اخوبار الداللة بئؽ الطوغئرتؽ إل  أن قئطة مربىع كىاي بمغىت      

ؽ أن العالقىىة بىىئؽ الطوغئىىرتؽ غئىىر دالىىة إحصىىائئة عظىىد مسىىوؾى ئ، وىىىذا يبىى0.052وقئطىىة احوطالئىىة 

 .                                                                           0.05داللة 

ودوفىق  ي،وىذا يدل عم  عدم وجىؾد عالقىة بىئؽ الطسىوؾى الوعمئطىي لمطبحىؾث والوؾافىق الزواجى     

الوؾافىىىق الزواجىىىي ) : عظىىىؾانلالكىىىي بركىىىة الوبىىىاوي  ةدؾصىىىمت إلئىىىو دراسىىىة ن طىىى مىىىع مىىىاالظوئ ىىىة  ىىىىذه

الفىروق فىي  ضغؾ  العطن لدى مؾعفي ومؾعفات جامعة بظغازي(، فقد دؾصىمت إلى  أن  وعالقوو

راسىة ما دؾصىمت إلئىو دمع وىذه الظوئ ة د ومف  .ثر عم  الوؾافق الزواجيؤ الطسوؾى الوعمئطي ال د

الزواجىي لعضىؾات ىئةىة الوىدرتس  ال امعىة(، الوىي أعىارت )الوؾافىق الطيظىي و  : عظىؾانإجالل سري 

إلىىى  أن العالقىىىة بىىىئؽ الطسىىىوؾى الوعمئطىىىي والوؾافىىىق الزواجىىىي عالقىىىة عكسىىىئة. ودراسىىىة ولئىىىد بىىىؽ دمحم 

الوؾافىىق الزواجىىي وعالقوىىو بىىبعض سىىطات الش صىىئة لىىدى عئظىىة مىىؽ الطوىىزوجئؽ ) : عظىىؾانالشىىيري 

فىىي الوؾافىىق الزواجىىي نوئ ىىة  ةإحصىائئ ةوجىىؾد فىىروق ذات داللىى لىىذي دؾصىىن إلى  طحافغىة جىىدة(، وا

)االخىوالر فىي الطسىوؾى الوعمئطىي  : عظىؾانحامىن االخوالر في الطسىوؾى الوعمئطىي. ودراسىة فرتىزة 

زي دراسة لعشر حاالت بؾالية دئ والثقافي واالقوصادي وعالقوو  الوؾافق الزواجي لمزوجئؽ العاممئؽ

 .إل  ان فاض الوؾافق الزواجي يدؤ ان فاض الطسوؾى الوعمئطي ي دؾصمت إل  أن(، الوي وزو
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بنضؼ عنجد سنشؽات الندواج و التؽافنق إحرنائضة  ةتؽجنج عالقنة ذات داللنالفخضضة الدابعة:  .7

 الدواجي. 

 (35ال دول رقؼ )
 العالقة بئؽ عدد سظؾات الزواج والوؾافق الزواجي

 

 

الىذيؽ دىؾافقيؼ الزواجىي  ىعئف بمغىت نسىبويؼ الطبحىؾثئؽ (، أن 35يوضح مؽ ال دول رقؼ )

%( مىىؽ الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ مىىدة 7.1) الىىذيؽ مىىدة زواجيىىؼ قصىىئرة، مقابىىن %( مىىؽ الطبحىىؾثئؽ1.2)

 %( مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ مدة زواجيؼ طؾتمة.                                                             6.3زواجيؼ موؾسظة، و)

ؾثئؽ %( مىؽ الطبحى38.6الذيؽ دؾافقيؼ الزواجىي موؾسىس فقىد بمغىت نسىبويؼ )الطبحؾثؾن أما 

%( مىىىىؽ الطبحىىىىؾثئؽ الىىىىذيؽ مىىىىدة زواجيىىىىؼ موؾسىىىىظة، 37.4الىىىىذيؽ مىىىىدة زواجيىىىىؼ قصىىىىئرة، مقابىىىىن )

 %( مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ مدة زواجيؼ طؾتمة.                                                                        24.1و)

 السجسؽع
 دواجمجة سشؽات ال

 مجة طؽيمة التؽافق الدواجي
 50إلى 19مؼ 

 مجة متؽسطة
 18إلى 8مؼ 

 مجة قرضخة
 7إلى 1مؼ 

 دؾافق  عئف 1 11 5 17
 %1.2 %7.1 %6.3 %5.4 123 إل  97 مؽ

 دؾافق موؾسس 32 58 19 109
 %38.6 %37.4 %24.1 %34.4 150 إل  124 مؽ

 دؾافق قؾي  50 86 55 191
 %60.2 %55.5 %69.6 %60.3 178 إل  151 مؽ

317 79 155 83 
 الط طؾع

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
   0.069القئطة االحوطالئة =           4الحرتة =  ةدرج          8.706
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%( مىىؽ الطبحىىؾثئؽ 60.2الىىذيؽ دىىؾافقيؼ الزواجىىي قىىؾي فقىىد بمغىىت نسىىبويؼ )الطبحؾثىىؾن أمىىا 

الىىىىذيؽ مىىىىدة زواجيىىىىؼ موؾسىىىىظة، ( مىىىىؽ الطبحىىىىؾثئؽ %55.5الىىىىذيؽ مىىىىدة زواجيىىىىؼ قصىىىىئرة، مقابىىىىن )

 %( مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ مدة زواجيؼ طؾتمة.                                                                                 69.6و)

، 4، بدرجىة حرتىة 8.706ت ئىرتؽ إلى  أن قئطىة مربىع كىاي بمغىيشئر اخوبار الداللة بىئؽ الطوغ    

عظىىد مسىىوؾى  ةئإحصىىائ ةن العالقىىة بىىئؽ الطوغئىىرتؽ غئىىر دالىىوبىىذلػ درىىؾ ، 0.069وقئطىىة احوطالئىىة 

 .                          0.05داللة 

لظوئ ة نو ال دؾجد عالقة بئؽ عدد سظؾات الزواج والوؾافق الزواجي، ودوفق ىذه اإيطكؽ القؾل      

)الوؾافق الزواجي وعالقوو  ضغؾ   :لالكي بركة الوباوي  عظؾان ةن ط مع ما دؾصمت إلئو دراسة

العطن لدى مؾعفي ومؾعفات جامعة بظغازي(، إل  أنو ال يؾجد دأثئر لطدة الزواج عم  الوؾافق 

لعامالت )الوؾافق الزواجي لدى الطوزوجات ا : عظؾانالزواجي، ودراسة وفاء عثطان عبد الرحئؼ 

  امعة السؾدان لمعمؾم الورظؾلؾجئا(، إل  أنو ال دؾجد فروق في الوؾافق لدى الطوزوجات العامالت 

  ن دبعا لطوغئر عدد سظؾات الزواج.  امعة السؾدا

ىذه الظوئ ة مع نغرتة الدور )الوفاعن الرمىزي( والوىي دىرى أن لسىظؾات الىزواج دور ا  ود ومف

ا دحدد الفورة الوىي يىوؼ فئيىا الوؾافىق بىئؽ الىزوجئؽ دوىراوح بىئؽ أسىبؾع في الوؾافق الزواجي، حئت إني

)الوؾافىىىىق الزواجىىىىي وعالقوىىىىو بىىىىبعض سىىىىطات  ة ولئىىىىد بىىىىؽ دمحم الشىىىىيري  عظىىىىؾان:مىىىىع دراسىىىىوسىىىىظة. و 

الش صئة لىدى عئظىة مىؽ الطوىزوجئؽ  طحافغىة جىدة(، الوىي دؾصىمت إلى  وجىؾد فىروق فىي الوؾافىق 

: )الوطاسىىىػ  عظىىىؾانالشىىىئ ي  صىىىالح سىىىعئد . ودراسىىىة  سىىىطةالزواجىىىي نوئ ىىىة الخىىىوالر مىىىدة الىىىزواج

األسىىري وعالقوىىو بىىبعض الطوغئىىرات االجوطاعئىىة فىىي م وطىىع موغئىىر دارسىىة مئدانئىىة عمىى  عئظىىة مىىؽ 

(، الوىي دؾصىمت إلى  أن طىؾل ع الوعمىئؼ والصىحة  طديظىة اجىدابئااألزواج المئبئئؽ العاممئؽ في قظىا

  فورة الزواج دؤثر عم  دطاسػ األسرة.
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 فخضضة الثامشة: تؽجج عالقة ذات داللو إحرائضة بضؼ الجخل الذيخي والتؽافق الدواجي.ال .8

 (36ال دول رقؼ )

 العالقة بئؽ الدخن الشيري والوؾافق الزواجي

 
 السجسؽع
 

 الجخل الذيخي 
 دخل مختفع التؽافق الدواجي

 1300إلى  801مؼ 
 دخل متؽسط

 800إلى  641مؼ 
 دخل مشخفا

 640إلى  400مؼ 

 دؾافق  عئف 5 10 2 17
 %5.4 %6.1 %3.3 %5.4 123 - 97مؽ 

 دؾافق موؾسس 41 55 13 109
 %44.1 %33.7 %21.3 %34.4 150 -124مؽ 

 دؾافق قؾي  47 98 46 191
 %50.5 %60.1 %75.4 %60.3 178 - 151مؽ 

317 61 163 93 
 الط طؾع

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 0.040القئطة االحوطالئة =               4الحرتة =  ةجدر           10.056 

 

الىىىذيؽ دىىىىؾافقيؼ الزواجىىىىي  ىىىىعئف بمغىىىىت الطبحىىىىؾثئؽ (، أن 36) يوضىىىح مىىىىؽ خىىىىالل ال ىىىىدول

الطبحىىىؾثئؽ ذوي %( مىىىؽ 6.1الىىىدخن الطىىىظ فض، مقابىىىن ) وي ذالطبحىىىؾثئؽ %( مىىىؽ 5.4)نسىىىبويؼ 

 مردفع.                                                                                  ؼدخمي ذيؽالالطبحؾثئؽ %( مؽ 3.3الدخن الطوؾسس، و)

الطبحىؾثئؽ %( مىؽ 44.1)نسىبويؼ  فقىد بمغىتموؾسىس الذيؽ دؾافقيؼ الزواجىي الطبحؾثؾن أما 

%( مىؽ 21.3الىدخن الطوؾسىس، و)الطبحىؾثئؽ ذوي %( مىؽ 33.7الدخن الطظ فض، مقابىن ) وي ذ

 مردفع.            ؼدخمي ثئؽ الذيؽالطبحؾ 
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الطبحىىؾثئؽ %( مىىؽ 50.5)نسىىبويؼ الىىذيؽ دىىؾافقيؼ الزواجىىي قىىؾي فقىىد بمغىىت الطبحؾثىىؾن أمىىا  

%( مىؽ 75.4الىدخن الطوؾسىس، و) وي ذالطبحىؾثئؽ %( مىؽ 60.1) الدخن الطظ فض، مقابىن وي ذ

 مردفع. ؼدخميالطبحؾثئؽ الذيؽ 

، بدرجىة حرتىة 10.056 أن قئطىة مربىع كىاي بمغىتيشئر اخوبار الداللة بىئؽ الطوغئىرتؽ إلى  

عظىد مسىوؾى داللىة  ةإحصائئ ةوبذلػ درؾن العالقة بئؽ الطوغئرتؽ دال، 0.040وقئطة احوطالئة  ،4

، مىا يعظىي أن العالقىة طرديىة 0.267قة  طعامن جامىا الىذي بمىغ ودؼ قئاس قؾة ىذه العال،  0.05

                               .جيفرمطا اردفع دخن الطبحؾث اردفع الوؾافق الزوا

بىىئؽ الوؾافىىق الزواجىىي وموغئىىر الىىدخن،  ةإحصىىائئ ةدؾجىىد عالقىىة ذات داللىىوىكىذا يوضىىح أنىىو  

)معؾقىات  : عظىؾانالطحسىؽ العىامر  دارسىة عثطىان بىؽ عبىدإلئىو ما دؾصمت ودوفق ىذه الظوئ ة مع 

الطسىمطة(، الوىي دؾصىمت إلى  أن  الوؾافق بئؽ الزوجئؽ في عن الوحديات الثقافئة الطعاصرة ل سىرة

الظوئ ىة  في الوؾافق بئؽ الزوجئؽ. ود ومف ىىذه إل  ان فاض ممحؾ  يدؤ عد الطادي يان فاض الب

)األسىرة  العاممىة والعالقىات االجوطاعئىة  : عظىؾانمع ما دؾصمت إلئو دراسة مبروكة إدرتس الفسىي 

قظاعات العامة في مديظىة بظغىازي(، دراسة مئدانئة عم  عئظة مؽ الطوزوجئؽ العاممئؽ في  عض ال

الوي دؾصمت إل  أنو ال دؾجد عالقة بئؽ الدخن الشيري لمطبحؾث والعالقات االجوطاعئة الداخمئىة 

      يؾ ح العالقة بئؽ الطوغئرتؽ:   واليالشكن الو ل سرة العاممة. 
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 (5الشكن رقؼ )

  العالقة بئؽ الدخن الشيري والوؾافق الزواجي
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 ثانضًا: الشتائج العامة لمجراسة.

 تحمضل الؽصفي لسجتسع الجراسة:الشتائج الخاصة بال .1

حئىىا  ،نسىىبة الىىذكؾرأكبىىر مىىؽ  دراسىىة أن نسىىبة اإلنىىاث فىىي العئظىىةدبىىئؽ مىىؽ خىىالل بئانىىات ال -

 .                                                                                           ط طؾع الرمي لمطبحؾثئؽمؽ ال %63.4 ؽبمغت نسبوي
     الدراسىىىة أن حىىىؾالي نصىىىف أفىىىراد العئظىىىة دوىىىراوح أعطىىىارىؼ بىىىئؽ معظئىىىات دضىىىح مىىىؽ خىىىالل ا -

 %.49.8وبمغت نسبويؼ  ،( سظة أي موؾسظي السؽ34-46)

عظد الزواج نوائج الدراسة أن حؾالي نصف أفراد العئظة كانت أعطارىؼ  دضح مؽ خاللاكطا  -

وبمغىت نسىبويؼ  ،أي أنيؼ مؽ فةة موؾسظي السؽ عظد الزواج ،سظة (30-25دوراوح مابئؽ )

49.5.% 

% مؽ أفراد العئظة زواجيؼ الحالي ىؾ األول. وىذا يىدل 96.5كطا كشفت نوائج الدراسة أن  -

 أغمب أفراد العئظة. عم  ثبات الزواج األول لدى

مىىىؽ أعطىىىار  ةالطبحىىىؾثئؽ أن أعمىىى  نسىىىب حئىىىاة طىىىار عىىىركاءكطىىىا أسىىىفرت الظوىىىائج ال اصىىىة  أع -

فقد  ،أي أنيؼ مؽ موؾسظي السؽ ،( سظو47-35دقع في الفةة العطرتة ) في الحئاة عركائيؼ

 %.48.3كانت نسبويؼ 

            ت مىدة زواجيىؼ بىئؽكطا دبئؽ مىؽ خىالل نوىائج الدراسىة أن أعمى  نسىبة مىؽ الطبحىؾثئؽ دراوحى -

حئا كانت نسبويؼ  ة،لطبحؾثئؽ الذيؽ مدة زواجيؼ موؾسظأي أنيؼ مؽ فةة ا ة،( سظ8-18)

48.9.% 

( 7-6ىؼ مىا بىئؽ )يوىراوح ح ىؼ أسىر أعيرت نوىائج الدارسىة أن أعمى  نسىبة مىؽ الطبحىؾثئؽ    -

، أفىراد 6.21 ةالدراسى %، وبمغ موؾسس ح ؼ األسىرة فىي ىىذه40.4وقد بمغت نسبويؼ  ،أفراد

 .وىؾ يقورب مؽ الطوؾسس العام ل سرة المئبئة
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وح عىدد األبظىاء لىدييؼ ن أعم  نسبة مؽ الطبحؾثئؽ يوىراأالحظ مؽ خالل نوائج الدراسة كطا ي -

 %.40.7وكانت نسبويؼ  ،يا موؾسسئ( أبظاء مؽ فةة األسر الوي عدد أبظا5 -4بئؽ )

ن أعمى  نسىبة مىؽ أفىراد العئظىة يعطمىؾن أث لدراسة ال اصة بظؾع عطن الطبحؾ نوائج اأعيرت  -

 ن الذيؽ يعطمىؾ وكانت نسبة موقاربة مع الطبحؾثئؽ  %31.5ت نسبويؼ وبمغ ،ابودائي يمدرس

 عدادي وثانؾي.إ  يمدرس

               ن الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ كانىىت خبىىرديؼ فىىي العطىىن دوىىراوح بىىئؽ أدبىىئؽ مىىؽ خىىالل نوىىائج الدراسىىة   -

 %.37.2بمغت نسبويؼ إذ  ،الطوؾسظة يطثمؾن أعم  نسبةذوي ال برة  ة،( سظ14-26)

 ،أعيىىرت نوىىائج الدراسىىة ال اصىىة بظىىؾع عطىىن الشىىرتػ أن ىظىىاك دظؾعىىا فىىي نىىؾع عطىىن الشىىرتػ -

 %.33.4والوي بمغت  ،ولرؽ كانت أعم  نسبة مؽ عركاء الطبحؾثئؽ دقع في فةة الطعمطئؽ

( 6-4بىىئؽ ) الئىىؾمي وىىرة عطميىىؼن أغمىىب الطبحىىؾثئؽ دوىىراوح فأدبىىئؽ مىىؽ خىىالل نوىىائج الدراسىىة  -

 %.54.6وبمغت نسبويؼ ، ساعات

الوىي ، يالحظ مؽ خالل نوائج الدراسة أن أغمب أفراد العئظة مؽ أصحاب الدخؾل الطوؾسىظة -

%، وبمىىىغ موؾسىىىس دخىىىن 51.4 حئىىىا كانىىىت نسىىىبويؼ ،( ديظىىىار800 - 641دراوحىىىت بىىىئؽ )

 .اً ديظار  719.13الطبحؾثئؽ الشيري 

ن الطبحؾثئؽ الذيؽ إحئا  ،ردفاعا في الطسوؾى الوعمئطي ألفراد العئظةأعيرت نوائج الدراسة ا -

 مؽ م طؾع الطبحؾثئؽ. %66يطثمؾن  ودعمئؼ عال   ،جامعي يؼدعمئط ى مسوؾ 

عىىركاء  نأ نلوعمئطىىي لشىىركاء الطبحىىؾثئؽطسىىوؾى االكطىىا يالحىىظ مىىؽ خىىالل الظوىىائج ال اصىىة   -

 %.42.9وبمغت  ،الطبحؾثئؽ الذيؽ دعمئطيؼ موؾسس يطثمؾن أعم  نسبة

وبمغىىت نسىىبويؼ  ،ن أغمىىب أفىىراد العئظىىة يسىىكظؾن فىىي مديظىىة األبئىىارأدبىىئؽ مىىؽ خىىالل الدراسىىة  -

59.0.% 
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 قضاس التؽافق الدواجي:م ثمؼ حض

مشىىاعر الحىىب واالحوىىرام، كطىىا أنىىو دؾجىىد  ؼعىىرتػ حئىىاديمىىع  ن إن أغمىىب أفىىراد العئظىىة يوبىىادلؾ  -

 وبئؽ عرتػ حئاديؼ ثقة موبادلة. بئظيؼ

ديؼ اعمىى  خالفىى ن تسىىئظرو و عىىؽ السىىعادة الزوجئىىة،   الر ىىا ن راد العئظىىة يشىىعرو مىىب أفىىإن أغ -

 الزوجئة، وال دراودىؼ فررة االنفصال عؽ عرتػ حئاديؼ.

جئىة ال دوىأثر  قمىة الىدخن، سعادديؼ الزو و إن أغمبئة أفراد العئظة موفقؾن عم  األمؾر الطالئة،  -

فىىي إدارة أمىىؾرىؼ  ةحئىىاالعىىرتػ مىىع  ؾن تشىىوركو  اعة وصىىبر، األزمىىات الطالئىىة  شىى ن تؾاجيىىؾ و 

 الطالئة.

 ،وموفقىىؾن فىىي الطسىىوؾى الثقىىافي واالجوطىىاعي ،إن أغمىىب أفىىراد العئظىىة موشىىابيؾن فىىي العىىادات -

 .إل  ادفاقيؼ عم  األمؾر الديظئة إ افة

 عرتػ حئاديؼ في األمؾر الطظزلئة إل  حد ما. ون إن أغمب أفراد العئظة يساعد -

 مدتؽى التؽافق الدواجي: ثحض مؼ

 ،لدييؼ دؾافق زواجي قىؾي  ن أغمب األسر العاممةأؽ خالل مقئاس الوؾافق الزواجي يوضح م

%، كطا دؾاجييؼ  عض الصعؾبات الطوطثمىة فىي عىدم وجىؾد ادفىاق بىئؽ أفىراد 60.0 بمغت نسبويؼو 

ىىلوىىي د  ثقافىىة الط وطىىع ا  ، وىىىذا يعىىؾد إلىىالعئظىىة وعىىرتػ حئىىاديؼ فىىي دقسىىئؼ أعطىىال الطظىىزل األمىىؾر  د  ع 

 .دقؾم  و الطرأة ما مساعدة األزواج  سئظة جدا مقارنة مع  عدي جبات الطرأة فقس، وداطظزلئة مؽ و ال

 اصة باختبار الفخوض اإلحرائضة:الشتائج الخ  .2

إحصىىائئة بىىئؽ نىىؾع داللىىة د عالقىىة ذات ؾ وجىىاخوبىىار الفىىروض يوضىىح مىىؽ نوىىائج  :ىالفخضننضة األولنن

 الطبحؾث عم  الوؾافق الزواجي. توضح دأثئر نؾع عطن و العطن والوؾافق الزواجي، 
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إحصىىىائئة بىىئؽ نىىىؾع عطىىىن الشىىىرتػ  ةد عالقىىة ذات داللىىىؾ جىىىو  مىىىؽ الظوىىىائج دبىىئؽ الفخضنننضة الثانضنننة: 

 شرتػ دأثئر في الوؾافق الزواجي.الوالوؾافق الزواجي، وبذلػ يكؾن لظؾع عطن 

 سىاعات العطىن إحصىائئة بىئؽ داللىة دؾجىد عالقىة ذاتدىدل الظوىائج عمى  أنىو ال  :الفخضضة الثالثنة 

 ىظاك دأثئر لساعات عطن الطبحؾث عم  الوؾافق الزواجي. أي لئسوالوؾافق الزواجي، 

إحصىائئة بىئؽ سىظؾات ال بىرة فىي العطىن  ةعالقة  ذات داللى الظوائج وجؾد دؾ ح ضضة الخابعة:الفخ 

 .وأن ىذه العالقة طردية والوؾافق الزواجي،

إحصىىىائئة بىىىئؽ عىىىدد األبظىىىاء والوؾافىىىىق  ةداللىىى عالقىىىة ذاتدبىىىئؽ عىىىدم وجىىىؾد  الفخضنننضة الخامدنننة:

 أي أن الوؾافق الزواجي ال يوأثر  عدد األبظاء. الزواجي،

إحصىىىائئة بىىىئؽ الطسىىىوؾى  ةد عالقىىىة ذات داللىىىؾ وجىىىدشىىىئر الظوىىىائج إلىىى  عىىىدم  :الفخضنننضة الدادسنننة

 الوعمئطي والوؾافق الزواجي.

إحصىىائئة بىىئؽ عىىدد سىىظؾات  ةد عالقىىة ذات داللىىؾ وجىىأيضىىا ادضىىح عىىدم  ىظىىا الفخضننضة الدننابعة:

 الزواج والوؾافق الزواجي.

الىدخن الشىيري والوؾافىق  إحصىائئة بىئؽ ةد عالقة ذات داللىؾ وجىظا دبئؽ الظوائج  الفخضضة الثامشة:

دىىأثئر  الىىدخن الشىىيري عمىى  الوؾافىىق الزواجىىي دىىأثئرأن العالقىىة  هتوضىىح مىىؽ ىىىذو  ،الزواجىىي

 .   إي ابي

 : التؽصضات:ثالثاً 

ة األسىىىرة و ىىىرورة دؾافقيىىىا ودطاسىىىكيا، دقىىىدم الباحثىىىة عىىىددًا مىىىؽ الوؾصىىىئات مىىىؽ مظظمىىىق أىطئىىى

                                                 :يميوىي كطا ة ئالطيطة ل سرة والطؤسسات الوعمئط
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دضىىح مىىؽ نوىىائج الدراسىىة نىىدرة الدراسىىات الطوعمقىىة  ىىالوؾافق الزواجىىي أو العالقىىة الزوجئىىة فىىي ا -

 ، ضىرورة عطىن مزتىد مىؽ الدراسىات عىؽ الوؾافىق الزواجىي الدراسىة  ؾصىيدلذا ، بئةة الدراسة

 غئر العاممئؽ. مكان لمعاممئؽ أأسؾاء 

  ةؽ االعوبار عظد اخوئىار عىرتػ حئىاكطا ي ب عم  الشباب الطقدمئؽ عم  الزواج األخذ  عئ -

تػ، والؾ ىىع الطىىادي لمشىىر  طىىا فىىي ذلىىػ نىىؾع العطىىن الىىذي يقىىؾم  ىىو،  ،عىىرور الظىىرر اآلخىىر

 جي.اثر ىذه الغرور عم  دؾافقيؼ الزو ؤ  حئا ال د

لطفىىىاىئؼ  عىىىض ا دي عىىىدً  ا، حئىىىي ىىىب دظىىىؾتر القىىىئؼ الحضىىىارتة الوىىىي دوفىىىق مىىىع الؾاقىىىع الطوغئىىىر -

 ؤولةالطسى وأنيا فحسب، ل والد ةي دظغر إل  الطرأة عم  أنيا مربئالو، الطكرسة في الط وطع

 ن.رة عم  دحطن أعباء األسرة والعطدا، ما ي عميا غئر قعؽ األعطال الطظزلئة لؾحدىا

 .  ار في الطؤسسات الوعمئطئةر حضانة ل طفال الر ع والصغو كطا ي ب دؾفئر د -

عىىداد الظىىدوات والىىدورات الودرتبئىىة لمعىىاممئؽ فىىي إ أن دقىىؾم الطؤسسىىات الوربؾتىىة عمىى    ىىرورة  -

مىع مشىكالت  لموعرر عم  األسالئب العمطئة الحديثة في الوعامىن ومساعدديؼ ،قظاع الوعمئؼ

  جييؼ سؾاء في األسرة أو العطن.اعدم الوؾافق الوي دؾ 

مىىؽ أجىىن الو فئىىف مىىؽ  ناجوطىىاعئئؽ ونفسىىئئؽ خصىىائئئؽأ ىىرورة وجىىؾد برنىىامج موا عىىة مىىؽ  -

    الوؾدر الظادج عؽ العطن.
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)اإلسىىكظدرتة:  ،ال ىىزء الثىىاني". عمىىؼ االجوطىىاع "الىىظغؼ والوفسىىئر والطشىىاكن دمحم عىىاطف غئىىا، .25

 م(.1967، دار الطعارر

 م(.2004 ،)عطان: دار الفرر ، . الظبعة األول، ثقافة الظفنالرزاق وآخرون  دمحم عبد .26

. الورئىىىىىف والطشىىىىىكالت الطدرسىىىىىئة فىىىىىي مظغىىىىىؾر ال دمىىىىىة االجوطاعئىىىىىةدمحم مصىىىىىظف  أحطىىىىىد،  .27

  ، بدون دارتخ(.سكظدرتة: الطكوب ال امعي الحديا)اإل

)طرابمس:ال امعىة  .األسىرة والىزواج مقدمىة فىي عمىؼ االجوطىاع العىائميحطىد بئىري، الؾحئشي أ .28

 م(. 1998 ،الطفوؾحة

 :: الجورياتثالثاً 

مئىىىة م مىىىة ك، "الوؾافىىىق الطيظىىىي والزواجىىىي لعضىىىؾات ىئةىىىة الوىىىدرتس  ال امعىىىة". إجىىىالل سىىىري  .1

 م(.1991 ، جامعة عئؽ عطس،15، العدد الوربئة

الطموقى  الىؾطظي الثىاني  "الطرأة العاممة والعالقىات األسىرتة"، بؾطؾطؽ، سمئطة حامدية، إيطان .2

 ،جامعىىىة قاصىىىدي ورقمىىىة قسىىىؼ العمىىىؾم االجوطاعئىىىة، ،االدصىىىال وجىىىؾدة الحئىىىاة األسىىىرتة :حىىىؾل

 م(.09/10/2013)
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مىىؽ مظغىىؾر  المئبئىىة" عىىض مغىىاىر الوغئىىر فىىي بظىىاء وعىىائف األسىىرة  ،يبيئىىة القطىىؾدي البشىىو .3

 م(.2014 )فبراير دد السادس عشر، الط مد األولالع ،الط مة ال امعئةدارت ي". 

م مىة "صىراع األدوار لىدى األميىات العىامالت وعالقوىو بوؾافقيىا الزواجىي".  ،سطئة بؽ عطارة .4

 م.2009 ،5، العددالؾاحات لمبحؾث والدراسات

الطحسىىىىؽ العىىىىامر، "مقؾمىىىىات الوؾافىىىىق بىىىىئؽ الىىىىزوجئؽ فىىىىي عىىىىن  عثطىىىىان بىىىىؽ صىىىىالح بىىىىؽ عبىىىىد .5

، ة، السىىىىىظة ال امسىىىىىة عشىىىىىر م مىىىىىة الوربئىىىىىة سىىىىىرة الطسىىىىىمطة"، للطعاصىىىىىرة ة ائىىىىىالوحىىىىىديات الثقاف

 م(.2000، 17العدد

، عطىىن الطىىرأة وأثىىره عمىى  العالقىىات األسىىرتة، األكاديطئىىة لمدراسىىات االجوطاعئىىة تفرحىىا ناديىىة .6

 م.2012، 8، العددال زائر واإلنسانئة

م مة  "،بظاءل ظفسئة زوجئة عم  الصحة الكمثؾم بمئطيؾم وآخرون، "أثر ا ظراب العالقة ال .7

 م(.2009 عواء )ربئع 22- 21العدد  ،ال زائر عبكة العمؾم الظفسئة العربئة

 :رابعًا: الخسائل العمسضة

"الوؾافىق الزواجىي كطىا يدركىو األبظىاء وعالقوىو  الظضىج ال مقىي  عطرة، أكرم نصار طالق أبؾ .1

 ،الوربىىؾي ؼ عمىىؼ الىىظفس قسىى )رسىىالة ماجسىىوئر، لىىدى طمبىىة الطرحمىىة الثانؾتىىة فىىي مديظىىة غىىزة"،

 م(. 2008 جامعة طئبة الططمرة العربئة السعؾدية،

نىىت عمىى  العالقىىات األسىىرتة بىىئؽ "أثىىر اسىىو دام اإلنور  إليىىام بظىىت فىىرتج بىىؽ سىىعئد العؾتضىىي، .2

كمئىىة  قسىىؼ االقوصىىاد الطظزلىىي، )رسىىالة ماجسىىوئر، أفىىراد األسىىرة السىىعؾدية فىىي محافغىىة جىىدة"،

 م(.2004   دة، الوربئة،
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"دراسىىىة مقارنىىىو لموؾافىىىق الظفسىىىي واالجوطىىىاعي لىىىدى أبظىىىاء  حطىىىدي عىىىحادة الرحمىىىؾت،أمىىىاني  .3

كمئىة  )رسىالة ماجسىوئر، العامالت وغئر العامالت في الطؤسسات ال اصىة فىي مديظىة غىزة"،

 م(. 2011 قسؼ عمؼ الظفس ال امعة اإلسالمئة غزة، الوربئة،

وىىىو  اإلعىىىباع الطوؾقىىىع والفعمىىىي "الوؾافىىىق الىىىزواج وعالق ،أمىىن بظىىىت أحطىىىد بىىىؽ عبىىىدهللا  اصىىىؾتن .4

 ةجامعىىى قسىىىؼ عمىىىؼ الىىىظفس، )رسىىىالة ماجسىىىوئر، لمحاجىىىات العاطفئىىىة الطوبادلىىىة بىىىئؽ الىىىزوجئؽ"،

 م(. 2008 ططمرة العربئة السعؾدية،الاإلمام دمحم بؽ سعؾد اإلسالمئة 

دغئر بظئة ووعائف األسرة السؾدانئة دراسة مئدانئة عىؽ مديظىة الثىؾرة " أمن عباس دمحم أحطد، .5

 جامعىىة ال رطىىؾم، ،انثربؾلؾجئىىقسىىؼ عمىىؼ االجوطىىاع واأل )رسىىالة ماجسىىوئر، بؾاليىىة ال رطىىؾم"،

 م(.2003

قوىو "الىدور االقوصىادي لربىة األسىرة العاممىة السىعؾدية وعال إيظاس بظت أحطىد عمىي السىمئطي، .6

قسىىىؼ االقوصىىىاد الطظزلىىىي، جامعىىىة أم القىىىرى، الططمرىىىة  )رسىىىالة ماجسىىىوئر، "، ىىىالوؾافق الزواجىىىي

 م(.2008 بئة السعؾدية،العر 

الوطاسىىػ األسىىرى وعالقوىىو بىىبعض الطوغئىىرات االجوطاعئىىة فىىي   سىىطة صىىالح سىىعئد الشىىئ ي، .7

جامعىة  كمئىة اآلداب، ،ؼ االجوطىاعقسىؼ عمى غئىر مظشىؾرة، )رسالة ماجسىوئر، م وطع موغئر"،

 م(.2010 لئبئا، بظغازي،

الطوغئىىرات  اجىىي وبعىىض"اإلنيىىاك الظفسىىي وعالقوىىو  ىىالوؾافق الزو  حسىىام محطىىؾد زكىىي عمىى ، .8

)رسىالة ماجسوئر،قسىؼ  مؽ معمطي الفةىات ال اصىة  طحافغىة الطظئىا"، ةالديطؾجرافئة لدى عئظ

  م(.2008 جامعة الطظئا، الصحة الظفسئة كمئة الوربئة،
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الظفسىىىىي واالجوطىىىىاعي لىىىىدى طمبىىىىة   ىىىىالوؾافق"السىىىىمؾك العىىىىدواني وعالقوىىىىو  سىىىىامئة بؾعاعىىىى ، .9

 ال زائىىر، وزو، زي جامعىىة مؾلىىؾد معطىىري دئىى عمىىؼ الىىظفس،)رسىىالة ماجسىىوئر، قسىىؼ  ال امعىىة"،

 م(.2013

          دراسىىة مئدانئىىة  طدايظىىة  أدظىىو". ى الديظئىىة ودورىىىا فىىي الوطاسىىػ األسىىر "القىىئؼ  سىىامئة حطىىرتش، .11

جامعىىة  كمئىىة العمىىؾم لالجوطاعئىىة والعمىىؾم اإلسىىالمئة، ،قسىىؼ عمىىؼ االجوطىىاع )رسىىالة ماجسىىوئر،

 (.م2010 الحاج ال ضئر،  أدظو،

كمئىة الدراسىات  )رسىالة ماجسىوئر، "،ن الرىرتؼآعالقىات األسىرتة فىي القىر سمؾى سمئؼ عمبي، "ال .11

 م(.2007 فمسظئؽ، نابمس، ،جامعة الظ اح الؾطظئة العمئا،

سىىطئرة بظىىت سىىالؼ ال يظىى ، "عىىدم االسىىوقرار األسىىرى فىىي الط وطىىع السىىعؾدي وعالقوىىو  ىى دراك  .12

كمئىىىة الوربئىىىة لالقوصىىىاد  )رسىىىالة ماجسىىىوئر، و"،الىىىزوجئؽ لمطسىىىؤولئات األسىىىرتة دراسىىىة مقارنىىى

 م(.2008 الططمرة العربئة السعؾدية، جامعة أم القرى، الطظزلي،

"الوؾافىىىق الزواجىىىي وعالقوىىىو بىىىبعض سىىىطات الش صىىىئة لىىىدى  سىىىطئة دمحم جطعىىىة أبىىىؾ مؾسىىى ، .13

، فمسىظئؽ  ال امعة اإلسىالمئة،  كمئة الوربئة، قسؼ عمؼ الظفس، )رسالة ماجسوئر، الطعاقئؽ"،

 م(. 2009

"برنامج إرعادي مقورح لوعزتز الوؾافق الزواجىي عىؽ طرتىق فظئىات  سيئر حسئؽ سمئؼ جؾدة، .14

 فمسىىىىظئؽ، غىىىىزة ، قسىىىىؼ عمىىىىؼ الىىىىظفس، كمئىىىىة الوربئىىىىة اإلسىىىىالمئة، ر، "رسىىىىالة ماجسىىىىوئر،االحىىىىؾ 

 م(.2009

 ىاء آلضغؾ  الظفسئة والوؾافق األسري والزواجي لدى عئظة مؽ "ا غزالن عطس دمحم الدعدي، .15

وأميىىىىىات األطفىىىىىال الطعىىىىىاقئؽ دبعىىىىىًا لظىىىىىؾع ودرجىىىىىة اإلعاقىىىىىة وبعىىىىىض الطوغئىىىىىرات الديطؾغرافئىىىىىة 
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جامعىىىة أم القىىىرى،  طكىىىة  كمئىىىة الوربئىىىة، ،ؼ الىىىظفس)رسىىىالة ماجسىىىوئر، قسىىىؼ عمىىى واالجوطاعئىىىة"،

 م(.2009 الطكرمة،

"دور أسىىالئب الوفرئىىر ومعىىايئر اخوئىىار الشىىرتػ وبعىىض  بىىؽ سىىالؼ بىىؽ ربئىىع العظىىزي، نفرحىىا .16

ؾغرافئىىىىة فىىىىي دحقئىىىىق مسىىىىوؾى الوؾافىىىىق الزواجىىىىي لىىىىدى عئظىىىىة مىىىىؽ الط وطىىىىع طئىىىىرات الديالطوغ

الططمرىة العربئىة  كمئىة الوربئىة، جامعىة أم القىرى، )رسالة دكوؾرا، قسؼ عمؼ الظفس، السعؾدي"،

  ه(.1430 ،السعؾدية

"االخىىىوالر فىىىي الطسىىىوؾي الوعمئطىىىي والثقىىىافي واالقوصىىىادي وعالقوىىىو  ىىىىالوؾافق  حامىىىن، فرتىىىزة .17

كمئىىة العمىىؾم  قسىىؼ عمىىؼ الىىظفس االجوطىىاعي، )رسىىالة ماجسىىوئر، واجىىي لمىىزوجئؽ العىىاممئؽ"،الز 

جامعىىة مؾلىىؾد معطىىري دئىىزى  ،دراسىىة لعشىىر حىىاالت بؾاليىىة دئىىزي وزو اإلنسىىانئة واالجوطاعئىىة

 م(. 2013 ال زائر، وزو،

 الطرأة الوؾافق الزواجي في درؾتؽ الطئن إل  األمراض الظفسئة لدى  ؾء"أثر س ونؾغ ، ةفظئط .18

)رسىالة ماجسىوئر،كمئة  "،ةدراسىة مئدانئىة  طديظىة  سىكر  (mmp12مؽ خالل دظبئق اخوبار )

 م(.2014  سكرة، -ال زائر  -خضئر جامعة دمحم واالجوطاعئة، العمؾم اإلنسانئة

 ةالجوطاعئىة دراسىة مئدانئىة عمى  عئظىمبروكة إدرتس دمحم الفسي، األسىرة العاممىة والعالقىات ا .19

 )رسىالة ماجسىوئر، عاممئؽ في  عض القظاعات العامىة فىي مديظىة بظغىازي"،مؽ الطوزوجئؽ ال

 م(.2010 أكاديطئة الدراسات العمئا فرع بظغازي، قسؼ عمؼ االجوطاع، غئر مظشؾره،

"الوؾافق الزواجي بئؽ الؾالديؽ وعالقوو  طفيؾم الذات لدى األبظىاء  ،ةمحطؾد إبراىئؼ قطر فالد .21

كمئىىة الوربئىىة والعمىىؾم  قسىىؼ عمىىؼ الىىظفس الوربىىؾي، ،ه )رسىىالة دكوىىؾرا  ىقئؽ  الطديظىىة الطظىىؾرة"،ا الطىىر 

 م(.2008 ،الططمرة السعؾدية جامعة طئبة، اإلنسانئة،
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سىىرتة دراسىىة مئدانئىىة   امعىىة "عطىىن الزوجىىة وانعكاسىىادو عمىى  العالقىىة األ ممئكىىة بىىؽ زتىىان،  .21

 ئظة،قسىىىىظظ ي وىىىىؾر ظجامعىىىىة م قسىىىىؼ عمىىىىؼ الىىىىظفس، )رسىىىىالة ماجسىىىىوئر، قسىىىىظظئظة". – ي مظوىىىىؾر 

 م(.2004

قسىىىؼ عمىىىؼ  ماجسىىىوئر، رسىىىالة) ثىىىار عطىىىن األم عمىىى  دربئىىىة أطفاليىىىا"،آ" ممئكىىىة الحىىىاج يؾسىىىف، .22

 .م(2003  زائر،الجامعة  كمئة العمؾم اإلنسانئة واالجوطاعئة، االجوطاع،

ات مؾاجيويا وعالقويىا  ىالوؾافق الظفسىي لىدى ئمظال حسؽ السكظي،"  غؾ  العطن واسورادئ  .23

 قسىىؼ عمىىؼ الىىظفس، )رسىىالة ماجسىىوئر، ات فىىي محىىافغوي غىىزة والشىىطال"،العىىاممئؽ وقىىت األزمىى

  م(.2013 غزه، جامعة األزىر،

فىي سىؾء الوؾافىق الزواجىي  يطةالطسى عىض العؾامىن " بظت يعقىؾب بىؽ عىدي اليظائئىة، ةمئطؾن .24

كطىىىا يىىىدركيا القىىىائطؾن عمىىى  ل ىىىان الوؾفئىىىق والطعال ىىىة وبعىىىض الطوىىىردديؽ عمئيىىىا  طحافغىىىة 

   م(.2013 مسقس، جامعة نزوى، الوربئةقسؼ  اجسوئر،)رسالة م "،مسقس

مؾعفات وعالقوو  ضغؾ  العطن لدى مؾعفي و لالكي بركة الوباوي، الوؾافق الزواجي  ةن ط .25

 لئبئىىا، ،ي جامعىىة بظغىىاز  قسىىؼ عمىىؼ الىىظفس، )رسىىالة ماجسىىوئر، غئىىر مظشىىؾرة، جامعىىة بظغىىازي،

 م(.2012

ؽ مىى ةوىىو بىىبعض سىىطات الش صىىئة لىىدى عئظىىالقولئىىد بىىؽ دمحم الشىىيري،" الوؾافىىق الزواجىىي وع .26

د صىىص اإلرعىىاد  )رسىىالة ماجسوئر،قسىىؼ عمىىؼ الىىظفس، "،ةالطعمطىىئؽ الطوىىزوجئؽ  طحافغىىة جىىد

 م(.2009  طكة الطكرمة، جامعة أم القرى  الظفسي،
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   :نتخنت(خامدا: شبكة السعمؽمات )اإل 

طردبظىىة  ىىالوؾافق "دراسىىة  عىىض الطوغئىىرات الظفسىىئة االجوطاعئىىة ال إبىىراىئؼ حسىىؽ اليبىىن، ةأمئظىى .1

جامعىة عىئؽ  قسؼ الوربئىة والصىحة الظفسىئة، )رسالة ماجسوئر، الزواجي لدى الطرأة القظرتة"،

 .(pm:9:30اhttp;\\ww.com\2011,29\1\2113م(.1996 مصر عطس،

امعىة السىؾدان "الوؾافىق الزواجىي لىدى الطوزوجىات العىامالت    وفاء عثطان عبد الرحئؼ دمحم، .2

 التو ولوييرا,و جامعىة السىؾدان لمعمىؾم ،ربئىةكمئىة الو )رسىالة ماجسىوئر، "،الورظؾلؾجئاو لمعمؾم 

  .(pm:6:00 م,اhtt;\\hdl.hande.net ,2\2\2111 م(.2102 اللسكوم,
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  السالحق

 
 ( قائسة بأسساء الدادة السحكسضؼ.1ممحق رقػ )

 ( استسارة التؽافق الدواجي في صؽرتيا الشيائضة.2ممحق رقػ )

 .ججول تحجيج حجػ العضشة( 3حق رقػ )مم
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 (1ممحق )

 قائسة بأسساء الدادة السحكسضؼ

 االسػ ت

 الدكوؾر إبراىئؼ عم  ال ئار. 1

 الدكوؾر عؾض عبد الرحطؽ األحئؾل. 2

 الدكوؾر عطر أكرتؼ العبئدي. 3

 عطاطة.عبد العالي الدكوؾر عبد الظاصر  4

 الدكوؾر لؾجمي صالح الزوي. 5

 كوؾر مح ؾب عظئة الفائدي.الد 6

 زلئوظي.فوحي الالدكوؾر دمحم   7

 الطصرادي.الدكوؾر عبد   أحطد   8

 . كاراألسواذ دمحم الطظبي  9

 العقئبي نوصار مسعؾدأ الدكوؾرة 10

 .الطكي أسواذه سعاد بؾزتد 11

 الشئ ي. سطة صالح  أسواذه 12

 

 



 069 

 

 

 

 

 

 

 (2ممحق رقػ )

 اجي في صؽرتيا الشيائضةاستسارة التؽافق الدو 

 

 

 

 

 

 

 

 



 071 

 ِبِسِه اهلِل اهزَِّحَنًِ اهزَِّحيِه 

  أخي  الدوج  / أختي الدوجة 

 الدالم عمضكػ ورحسة هللا وبخكاتو,   

 أنىىىىىىىىىىا طالبىىىىىىىىىىة دراسىىىىىىىىىىات عمئىىىىىىىىىىا،  قسىىىىىىىىىىؼ عمىىىىىىىىىىؼ االجوطىىىىىىىىىىاع   امعىىىىىىىىىىة بظغىىىىىىىىىىازي، أعطىىىىىىىىىىىن  

راسىىىىىىىىة مئدانئىىىىىىىىة : دحالئىىىىىىىىا عمىىىىىىىى  إعىىىىىىىىداد دراسىىىىىىىىة  عظىىىىىىىىؾان "الوؾافىىىىىىىىق الزواجىىىىىىىىي ل سىىىىىىىىرة العاممىىىىىىىىة

لعئظىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىؽ الطوىىىىىىىىىزوجئؽ العىىىىىىىىىاممئؽ  قظىىىىىىىىىاع الوعمىىىىىىىىىئؼ  طىىىىىىىىىديظوي دىىىىىىىىىؾكرة واألبئىىىىىىىىىار" لىىىىىىىىىذا أرجىىىىىىىىىؾ 

وذلىىىىىىىىػ بوحىىىىىىىىري الدقىىىىىىىىة فىىىىىىىىي اإلجا ىىىىىىىىة والوىىىىىىىىي ، ح ىىىىىىىىىذه الدراسىىىىىىىىةمىىىىىىىىظرؼ  الطسىىىىىىىىاىطة فىىىىىىىىي إن ىىىىىىىىا

دوظمبيىىىىىىىىىىىا طبئعىىىىىىىىىىىة األسىىىىىىىىىىىةمة، والوىىىىىىىىىىىي غايويىىىىىىىىىىىا الحصىىىىىىىىىىىؾل عمىىىىىىىىىىى  الحقىىىىىىىىىىىائق، وعمئىىىىىىىىىىىو نأمىىىىىىىىىىىن 

ونحىىىىىىىىىىئظكؼ عمطىىىىىىىىىىًا  ىىىىىىىىىأن الطعمؾمىىىىىىىىىىات الوىىىىىىىىىىي سىىىىىىىىىىؾر  مىىىىىىىىىظرؼ اإلجا ىىىىىىىىىىة عمىىىىىىىىىى  األسىىىىىىىىىةمة بدقىىىىىىىىىىو،

 ددلؾن  بيا سوحا   السرتة الوامة، ولؽ دسو دم إال ألغراض  البحا العمطي.

 ولكػ جديل الذكخ

 الباحثة                                                
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ىل أنت مؽافنق  ,سأقخأ عمضغ مجسؽعة مؼ العبارات وأريج أن أعخف إجابتغ عؼ كل عبارة  (18
 أو غضخ مؽافق ؟   ,إلى حج ما أو مؽافق

 أوافق العبارات الخقػ
أوافق إلى 

 حج ما
 ال أوافق

 السحبة والسؽدة والثقة الستبادلة 

    أدبادل مع عرتػ حئادي مشاعر الحب واالحورام .1

    الطظزل  خر إليشواق كالنا لعؾدة اآل .2

    فوقد لمحب في عالقوي مع عرتػ حئاديأ .3

    وحئادي  طشاعر الحب واالن ذاب إلئ أصارح عرتػ .4

    كالنا يشعر  السعادة عظدما يكؾن خارج البئت .5

    عؽ مشاعره د اه أي عطن أقؾم  وػ حئادي بر عرتيع   .6

    سوظئع الوعبئر عؽ عؾاطفي د اه عرتػ حئادي  اسوطرارأال  .7

    يغمب عم  زواجظا عالقة الطحبة والصداقة  .8

    مؽ حؾلو  ال ئران(و  -ألصدقاءاو  –اآلخرتؽ)كاألقارب إل  فشاء أسراري  رتػ حئادي  يقؾم ع .9

    يأن عرتػ حئادي قد كذب عم تاكوشف .10

    دون داع ةيغير عرتػ حئادي الغئر  .11
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 الخضا والدعادة الدوجضة                                         

     مج ب الم اقشت مغ شسيك حيام  م ؼا ليمشايساث .14

     سؼد اليحظاث ي  الت   يتمغ في ا مغ شسيك حيام   .15

    يت اشل  حدوا ػ دما يص ا  ال صاع  بي   وبين شسيك حيام   .16

    ييجا شسيك حيام  إلت الشجاز الدائ  إذا ل   وير كيبام: .17

    يؤ   شسيك حيام  وايبام: الصوييت بسؼا ة وزضا .18
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 أوافق العبارات الخقػ
أوافق إلى 

 حج ما
 ال أوافق
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"An imperial study on a sample of coupled work in education sector in 

Tokra and Alabiar cities" 

 By: 
Naima G. S. Alsormani 
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Dr. Salem A. Albaiodi 

 
Abstract 

The current study aims to determine the real marriage harmony of the working 
family in the study population. It also attempts to identify various factors that affect 
marriage agreement of working family and as well as the role of a set of changes (type of 
work, work daily hours, work experience, qualification, number of children,  number of 
marriage years, monthly income) in terms of establishing such agreement.  

The study defined used terms represented in working family and marriage 

agreement. As for the study variables, they were restricted to the independent variable 

"working family", which was measured through aforementioned indicators. The dependent 

variable, however, was measured via a measure contains 60 sections.  

The study was based on eight main hypotheses as follows: 

F1: There is a significant relationship between the type of subject work and marriage 

agreement. 

F2:  There is a significant relationship between the type of partner work and marriage 

agreement. 

F3: There is a significant relationship between the type work hours and marriage agreement. 

F4: There is a significant relationship between years of experience and marriage agreement. 

F5: There is a significant relationship between the number of children and marriage 

agreement. 

F6: There is a significant relationship between the subject qualification and marriage 

agreement. 

F7: There is a significant relationship between the type work hours and marriage agreement. 

F8: There is a significant relationship between the type monthly income and marriage 

agreement. 
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The study adopted a descriptive analytical method using a survey via the sample. A 

random, proportional, stratified sample was selected using Krejcie and Morgan's table. The 

sample included 317 of coupled who work in education sector in Tokra and Alabiar cities. A 

questionnaire was also utilized. It was containing the basic data about subject and partner as 

well as the measure of marriage agreement. Data was analyzed using.  

The study concluded that the variables pertaining working family and marriage 

agreement-related were (type of subject work, type of partner work, years of experience, 

and monthly income). The variables unrelated to family agreement were subject work hours, 

number of children, qualification, and number of marriage years. 
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