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اهشلز و اهتقديز
الحطد هللا رب العالطئؽ ،حطدا كثئ ار طئبا مباركا فئو ،حطد الشاكرتؽ العىارفئؽ بظعطىػ،

والصالة والسالم عم نبئظا دمحم وعم آلو وصحبو أجطعئؽ وبعد...
يس ىرني أن أدقىىدم

ىىالص عىىكري وعغىىئؼ اموظىىاني إل ى الىىدكوؾر الفا ىىن سىىالؼ عبىىدهللا

البئؾ ىي عمى دفضىىمو اإلعىرار عمى رسىىالوي ،ولطىا بذلىىو معىىي مىؽ جيىىد ودؾ ىىئح ودؾجئىىو
الوي كان ليا بمغ األثر في إن از ىذه الرسالة.
كطا أدقدم الشكر إل كافة أعضاء ىئةة الودرتس قسؼ عمؼ االجوطاع

امعة بظغازي

وكمئىىة اآلداب والعمىىؾم دىىؾكرة ،وإل ى جطئىىع األسىىادذة الىىذيؽ دفضىىمؾا بوحكىىئؼ اسىىوطارة الد ارسىىة

(الطمحق رقؼ .)2كطا ال يفؾدظي أن أدقدم الشكر ال زتن لرن مىؽ أث ارنىي عمطىو وفرىره ،وإلى

كى ىىن مى ىىؽ وقى ىىف

ى ىىانبي معمطى ىىا وناصى ىىحاً ومرعى ىىداً ولى ىىؾ كمطى ىىة ،وأخى ىىص الى ىىذكر األسى ىىادذة

الطحوى ىىرمئؽ الى ىىدكوؾر إب ى ىراىئؼ ال ئى ىىار ،والى ىىدكوؾر دمحم زلئوظى ىىي ،الى ىىدكوؾر عبى ىىدهللا الطص ى ىرادي،

واألس ىىواذ دمحم الطظب ىىي ،وال ىىدكوؾرة س ىىعاد بؾزت ىىد ،وال ىىدكوؾرة انوص ىىار أمبئ ىىة ،واألس ىىواذة س ىىطة

الشئ ي ،واألسواذة ن الء الزتاني ،واألسواذة أمئظة سمئؼ.

كطىىا أدقىىدم الشىىكر إل ى أبىىي وعىىكري ودقىىديري لطىىؽ كىىان لىىي خئىىر سىىظد إلدطىىام ىىىذه

الرسالة أخي "ناصر جطعة الصرماني" الذي قاسطظي عظاء إدطام ىذه الرسالة.

كطىىا أدقىىدم فىىئض مىىؽ الشىىكر العطئىىق إل ى أخ ىؾادي الالدىىي كىىؽ مصىىد اًر دعىىؼ موؾاصىىن

ودش ئع ال موظاىي ،سين أمامي الصعؾبات فأرجؾا هللا أن يحفغيؽ.

كطا أدقدم الشكر إل عئظة الدراسة الطوطثمة فىي الىزوج أو الزوجىة العاممىة فىي قظىاع
الوعمئؼ طديظوي دؾكرة واألبئار ،وجزتن الوقىدير والعرفىان إلى زوج أخوىي عظئىة حطىد لحىؾدي
عمى ى مس ىىاعددو ل ىىي ف ىىي جط ىىع البئان ىىات .وف ىىي ال و ىىام ال يس ىىعظي إال أن أرف ىىع أس ىىط آي ىىات

ىزكؼ هللا
الوقدير إل كن مىؽ كىان لىو فضىن ولىؾ سىئس فىي مسىاعددي إلن ىاز ىىذا العطىن ،ج ا

كىىن خئىىر ،وأرج ىؾا هللا أن أكىىؾن قىىد وفقىىت فىىي ىىىذا العطىىن ،وإن وفقىىت فطىىؽ هللا أوالً ومىىؽ ثىىؼ
فضىىن دؾجئيىىات مش ىرفي الفا ىىن وإن قصىىرت فيىىؾ مىىؽ نفسىىي ،ومىىا دىىؾفئقي إال ىىا عمئىىو

دؾكمت وإلئو أنئب.
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ل

التؽافق الدواجي لألسخة العاممة
"دراسة مضجانضة لعضشة مؼ الستدوجضؼ العاممضؼ بقطاع التعمضػ بسجيشتي تؽكخة
واألبضار"
إعجاد

نعضسة جسعة سالػ الرخماني

إشخاف
د.سالػ عبجهللا البضؽضي
السمخص

اسويدفت ىىذه الد ارسىة الؾقىؾر عمى واقىع الوؾافىق الزواجىي لىدى األسىرة العاممىة فىي مىديظوي
دىىؾكرة واألبئىىار ،اإل ىىافة إلى الوعىىرر عمى

عىىض العؾامىىن الطىىؤثرة فىىي الوؾافىىق الزواجىىي ل سىرة

العاممة ،وكذلػ الوعرر عم دور م طؾعة مؽ الطوغئىرات (نىؾع عطىن  -سىاعات العطىن الئؾمئىة
– سظؾات ال برة في العطن – الطسوؾى الوعمئطي – عدد األبظاء – عدد سىظؾات الىزواج – الىدخن
الشيري) في إحداث الوؾافق الزواجىي مىؽ عدمىو ،فقىد دىؼ دعرتىل الطصىظمحات ال اصىة الد ارسىة
الطوطثمة في األسرة العاممة ،والوؾافق الزواجىي ،أمىا موغئىرات الد ارسىة فقىد دىؼ دحديىدىا فىي الطوغئىر
الطس ى ىىوقن (األسى ى ىرة العامم ى ىىة) د ى ىىؼ قئاس ى ىىو م ى ىىؽ خ ى ىىالل الطؤعى ى ىرات الو ى ىىي د ى ىىؼ اإلع ى ىىارة إلئي ى ىىا س ى ىىا قاً،
أما الطوغئر الوا ع (الوؾافق الزواجىي) فقىد دىؼ قئاسىو مىؽ خىالل إعىداد مقئىاس يوضىطؽ ( )60فقىره،
انظمقت الدراسة مؽ  8فروض أساسئة وىي:
-

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

-

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

-

دؾجد عالقة ذات داللة إحصائئة بئؽ ساعات العطن والوؾافق الزواجي.

-

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

-

دؾجد عالقة ذات داللة إحصائئة بئؽ عدد األبظاء والوؾافق الزواجي.

-

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

-

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

-

دؾجد عالقة ذات داللة إحصائئة بئؽ الدخن الشيري والوؾافق الزواجي.
وق ىىد اعوط ىىدت ى ىىذه الد ارس ىىة عمى ى الط ىىظيج الؾص ىىفي الوحمئم ىىي أس ىىمؾب الطس ىىح ع ىىؽ طرت ىىق

العئظ ى ىىة ،واعوط ى ىىدت ى ى ىىذه الد ارس ى ىىة عمى ى ى العئظ ى ىىة العشى ى ىؾائئة الظبقئ ى ىىة الظس ى ىىبئة ،وباس ى ىىو دام ج ى ىىدول
 krjeci and Morganوقىىد بمىىغ ح ىىؼ العئظىىة ( )317مىىؽ الطوىىزوجئؽ العىىاممئؽ قظىىاع الوعمىىئؼ
ط ىىديظوي د ىىؾكرة واألبئ ىىار ،كط ىىا اس ىىو دمت اس ىىوطارة الطقابم ىىة ف ىىي ى ىىذه الد ارس ىىة ،وق ىىد دض ىىطظت ى ىىذه
االسىىوطارة عم ى بئانىىات أولئىىة عىىؽ الطبحىىؾث والش ىرتػ ومقئىىاس الوؾافىىق الزواجىىي ،وقامىىت الباحثىىة
بوحمئميا مسو دمة برنامج الحزمة اإلحصائئة ( ،)SPSSوقد دؾصمت الدارسة إل الظوائج الوالئة:
دؾصىىمت الد ارسىىة إل ى أن الطوغئ ىرات الطوعمقىىة األس ىرة العاممىىة والوىىي ليىىا عالقىىة ىىالوؾافق الزواجىىي
وىي (نؾع عطن الطبحؾث -نؾع عطن الشرتػ  -سظؾات ال برة في العطن  -الىدخن الشىيري) .أمىا
الطوغئى ىرات الو ىىي ل ىىئس ل ىىو عالق ىىة ىىالوؾافق الزواج ىىي (س ىىاعات عط ىىن الطبح ىىؾث – ع ىىدد األبظ ىىاء -
الطسوؾى الوعمئطي  -عدد سظؾات الزواج).

ن

السقجمة
الى ى ىىزواج مى ى ىىؽ الى ى ىىظغؼ االجوطاعئى ى ىىة الطيطى ى ىىة الوى ى ىىي يقرىى ى ىىا الى ى ىىديؽ والط وطى ى ىىع لمحفى ى ىىا عم ى ى ى
الؾج ىىؾد البش ىىري ،حئ ىىا ق ىىال دع ىىال َ ( :و ِمن ُ ِ
ننل َشننني َء َخَم ُقَشنننا َز ُو َجن ُننض ِؼ َل َعنم ِّكن ُننػ َتننن َح نكِّخو َن) (س ىىؾرة
ننؼ ِّكن ْ
ُ
ال ى ىذارتات  :اآليى ىىة  )49فى ىىالزواج يقى ىىؾم عم ى ى عالقى ىىة عى ىىرعئة بى ىىئؽ الرجى ىىن والط ى ىرأة ،وىى ىىذه العالقى ىىة
ي ى ى ىىب أن دق ى ى ىىؾم عمى ى ى ى الطحب ى ى ىىة والوف ى ى ىىاىؼ واالنسى ى ى ى ام واالدف ى ى ىىاق ب ى ى ىىئؽ ال ى ى ىىزوجئؽ عمى ى ى ى األم ى ى ىىؾر
الطس ىىوقبمئة ،حوى ى يوحق ىىق ب ىىذلػ الوؾاف ىىق الزواج ىىي ال ىىذي يع ى يىد م ىىؽ األم ىىؾر األساس ىىئة ف ىىي الحئ ىىاة
األسى ى ىرتة الطس ى ىىوقرة ،وال ى ىىذي ل ى ىىو أثى ى ىره عمى ى ى الط وط ى ىىع كم ى ىىو ،واألسى ى ىرة دع ى ى يىد المبظ ى ىىة األساس ى ىىئة الو ى ىىي
يقؾم عمئيا الط وطع.
فاألس ى ى ى ىرة مى ى ى ىىؽ الى ى ى ىىظغؼ االجوطاعئى ى ى ىىة الوى ى ى ىىي ط ى ى ى ى أر عمئيى ى ى ىىا الوغئى ى ى ىىر ،عى ى ى ىىأنيا عى ى ى ىىأن الى ى ى ىىظغؼ
االجوطاعئى ىىة األخى ىىرى ،ولقى ىىد دى ىىأثرت األس ى ىرة ى ىىالوغئر الى ىىذي حى ىىدث فى ىىي الط وطى ىىع نوئ ى ىىة النوشى ىىار
الوعم ى ىىئؼ وانفو ى ىىاح الحض ى ىىارات ،وأص ى ىىبحت الطى ى ىرأة د ى ىىوعمؼ ودعط ى ىىن ف ى ىىي ك ى ىىن م ى ىىاالت الحئ ى ىىاة إلى ى ى
جانى ى ىىب الرجى ى ىىن ،وبى ى ىىذلػ دغئى ى ىىرت األدوار داخى ى ىىن األس ى ى ىرة المئبئى ى ىىة ،فقى ى ىىد أصى ى ىىبح الزوجى ى ىىان نوئ ى ى ىىة
خروجيط ى ى ىىا لمعط ى ى ىىن ودع ى ى ىىدد مس ى ى ىىؤولئاديطا يوش ى ى ىىاركان ف ى ى ىىي أم ى ى ىىؾر حئاديطى ى ى ىا م ى ى ىىؽ دربئ ى ى ىىة ل بظ ى ى ىىاء
واألمى ىىؾر الطالئى ىىة ،إ ى ىىافة إل ى ى األمى ىىؾر الطوعمقى ىىة شى ىىؤون الطظى ىىزل ،فاالدفى ىىاق عم ى ى ىى ىىذه األمى ىىؾر
يوظمى ى ىىب االنس ى ى ى ام والورى ى ىىافؤ بى ى ىىئؽ الى ى ىىزوجئؽ ،وبى ى ىىذلػ يصى ى ىىبح الوؾافى ى ىىق الزواجى ى ىىي مى ى ىىؽ األمى ى ىىؾر
األساس ى ىىئة م ى ىىؽ أج ى ىىن دحقئ ى ىىق الس ى ىىعادة وبظ ى ىىاء األسى ى ىرة الطوؾافق ى ىىة ،ولر ى ىىؽ ع ى ىىدم االدف ى ىىاق والوف ى ىىاىؼ
بى ىىئؽ الى ىىزوجئؽ يظى ىىوج عظى ىىو عى ىىض الطشى ىىكالت بئظيطى ىىا ،والوى ىىي قى ىىد دوفى ىىاقؼ ودسى ىىوطر فو ى ىرة طؾتمى ىىة،
وديىىىدد الحئى ىىاة األس ى ىرتة لوصىىىن إل ى ى حى ىىد الظىىىالق ،ودطوى ىىد آثارىى ىىا إل ى ى
ثؼ إل الط وطع.
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ىىىاقي أف ى ىراد األس ى ىرة ،ومى ىىؽ

لى ىىذا ف ى ى ن الد ارسى ىىة الحالئى ىىة ديى ىىدر إل ى ى معرفى ىىة مسى ىىوؾى الوؾافى ىىق الزواجى ىىي ل س ى ىرة العاممى ىىة
ف ى ىىي م وط ى ىىع الد ارس ى ىىة .وك ى ىىذلػ الوع ى ىىرر عمى ى ى د ى ىىأثئر ع ى ىىض العؾام ى ىىن الطوعمق ى ىىة األس ى ىرة العامم ى ىىة
عمى ى ى دى ى ىؾافقيؼ الزواج ى ىىي ،وس ى ىىئوؼ دظبئ ى ىىق الد ارس ى ىىة عمى ى ى عئظ ى ىىة م ى ىىؽ الطو ى ىىزوجئؽ الع ى ىىاممئؽ ف ى ىىي
قظاع الوعمئؼ طديظوي دؾكرة واألبئار ،ودورؾن الدراسة مؽ سبعة فصؾل رئئسئة كالوالي:
يوظ ى ىىاول الفص ى ىىن األول م ى ىىؽ ى ى ىىذه الد ارس ى ىىة اخوئ ى ىىار الطش ى ىىكمة ودحدي ى ىىدىا ،ومب ى ىىررات اخوئ ى ىىار
الطؾ ى ى ىىؾع ،وأىطئ ى ى ىىة الد ارس ى ى ىىة ،وأى ى ى ىىدار الد ارس ى ى ىىة ،ومف ى ى ىىاىئؼ الد ارس ى ى ىىة ،إ ى ى ىىافة إلى ى ى ى الد ارس ى ى ىىات
السا قة ،والوعقئب عم الدراسات السا قة ،وموغئرات الدراسة ،وأخئ اًر فروض الدراسة.
أم ى ىىا الفص ى ىىن الث ى ىىاني في ى ىىؾ عظى ى ىؾان (الوؾاف ى ىىق الزواج ى ىىي) و ى ىىؼ عر ى ى ىاً لطفي ى ىىؾم ك ى ىىن م ى ىىؽ
ال ى ىىزواج والوؾاف ى ىىق و الوؾاف ى ىىق الزواج ى ىىي ،وأىطئ ى ىىة الوؾاف ى ىىق الزواج ى ىىي ،ومغ ى ىىاىر الوؾاف ى ىىق الزواج ى ىىي،
والعؾام ى ىىن الط ى ىىؤثرة عمى ى ى الوؾاف ى ىىق الزواج ى ىىي ،والظغرت ى ىىات الطفسى ى ىرة لموؾاف ى ىىق الزواج ى ىىي ،ومعؾق ى ىىات
الوؾافق الزواجي ،وأخئ اًر الظوائج الطوردبة عم غئاب الوؾافق الزواجي.
بئظط ى ى ىىا دظ ى ى ىىاول الفص ى ى ىىن الثال ى ى ىىا مؾ ى ى ىىؾع األسى ى ى ىرة العامم ى ى ىىة م ى ى ىىؽ خ ى ى ىىالل ع ى ى ىىرض لطفي ى ى ىىؾم
األس ى ىرة ،وخصى ىىائص األس ى ىرة ،وأعى ىىكال األس ى ىرة ،إ ى ىىافة إل ى ى األس ى ىرة العاممى ىىة ،والزوجى ىىة العاممى ىىة
وص ى ىراع األدوار ،ودوافى ىىع خى ىىروج الط ى ىرأة لمعطى ىىن ،وأثى ىىر عطى ىىن الط ى ىرأة عم ى ى األس ى ىرة واألبظى ىىاء وعم ى ى
الوؾافق الزواجي ،وأخئ اًر الطصاعب الوي دؾاجو األسرة العاممة.
بئظطى ى ىىا خصى ى ىىص الفصى ى ىىن ال ار ى ى ىىع لبئى ى ىىان اإلج ى ى ىراءات الطظي ئى ى ىىة الطوطثمى ى ىىة فى ى ىىي نى ى ىىؾع الد ارسى ى ىىة،
والطى ى ىىظيج العمطى ى ىىي الطسى ى ىىو دم ،وإج ى ى ىراءات الطعايظى ى ىىة ،وم ى ى ىىاالت الد ارسى ى ىىة ،وأداة جطى ى ىىع البئانى ى ىىات،
وكئفئ ى ىىة قئ ى ىىاس الطوغئى ى ىرات ،وثب ى ىىات الطقئ ى ىىاس وص ى ىىدقو ،واألس ى ىىالئب اإلحص ى ىىائئة الطس ى ىىو دمة فى ى ىي
الدراسة.
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أمى ى ى ىىا الفصى ى ى ىىن ال ى ى ى ىىامس ف ى ى ى ىىاء فئى ى ى ىىو الوحمئى ى ى ىىن الؾصى ى ى ىىفي لمبئانى ى ى ىىات اسى ى ى ىىو دام برنى ى ى ىىامج
( )SPSSحئى ى ى ىىا دى ى ى ىىؼ عى ى ى ىىرض ىى ى ى ىىذه البئانى ى ى ىىات الؾصى ى ى ىىفئة والوركئى ى ى ىىز عم ى ى ى ى خصى ى ى ىىائص م وطى ى ى ىىع
البحى ى ى ى ىىا ،ودحمئ ى ى ى ى ىىن فق ى ى ى ى ىرات الطقئ ى ى ى ى ىىاس اسى ى ى ى ىىو دام ال ى ى ى ى ىىداول البسى ى ى ى ىىئظة ،والظس ى ى ى ى ىىب الطةؾت ى ى ى ى ىىة،
وإحصاءات الظزعة الطركزتة ،والوشوت.
أمى ى ى ىىا الفص ى ى ى ىن السى ى ى ىىادس فئوظى ى ى ىىاول دحمئى ى ى ىىن اخوبى ى ى ىىار الفى ى ى ىىروض ،وتعوطى ى ى ىىد عم ى ى ى ى ال ى ى ى ىىداول
الطوقاطعىى ىىة ،واخوبى ى ىىار الداللى ى ىىة الىى ىىذي يؾ ى ى ىىح وجىى ىىؾد عالق ى ىىة بى ى ىىئؽ الطوغئ ى ى ىرتؽ مى ى ىىؽ عدمىى ىىو ،فقى ى ىىد
دضطؽ عر اً لظوائج الدراسة ،ودؾصئات الدراسة.
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الفرل األول
مؽضؽع الجراسة
أوالً :اختضار السذكمة وتحجيجىا.
ثانضاً :مبخرات اختضار السؽضؽع.
ثالثاً :أىسضة الجراسة.
رابعاً :أىجاف الجراسة.
خامداً :مفاىضػ الجراسة.
سادسا :الجراسات الدابقة.
سابعاً :التعقضب عمى الجراسات الدابقة.
ثامشاً :متغضخات الجراسة.
تاسعاً :فخوض الجراسة.
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تسيضج:
الزواج ىؾ ال ار ظة الشرعئة القانؾنئة الوي د طع رجال وامرأة لورؾتؽ األسىرة الوىي ىىي ال مئىة
األساسىىئة لرىىن بظئىىة اجوطاعئىىة ،ودىىظعكس قؾديىىا ودطاسىىكيا عم ى الط وطىىع وبضىىعفيا ودفركيىىا درثىىر
ىرن الر ىرتؼ يحىىدد ذلىىػ فىىي قؾلىىو
العمىىن االجوطاعئىىة واالنح ارفىىات السىىمؾكئة فىىي ذلىىػ الط وطىىع ،والقى آ
دعىال " :يا أَُّييا النشاس ا نتِّقؽا رنب ِّكػ انل ِحي َخَمَق ِّكػ ِم ُنؼ َن ُف َ ِ
نق ِمُش َينا َز ُو َج َينا َوَب ن
نث ِمُش ِّي َسنا
نذ َواح َنج َة َو َخَم َ
َ َ
ِّ
ُ
َ ِّ
ِر َج ًاال َك ِث ًا ِ
َّللا انل ِحي َتداءِّلؽ َن ِب ِو َو ُاألَُر َح ِ
ان َعَمُض ِّك ُػ َرِق ًضبا"(.)1
َّللا َك َ
ام إ نن ن َ
َ َ
اء َوا نتِّقؽا ن َ
ضخ َون َد ً
َ
يعى يىد الوؾافىق الزواجىىي مىىؽ الطؾ ىىؾعات الوىىي دوصىىن العالقىىة بىىئؽ الرجىىن والطى أرة ،بىىن وتطوىىد
ل بظىىاء واألس ىرة ككىىن ،فبقىىدر وجىىؾد الوؾافىىق الزواجىىي فىىي أسىىر الط وطىىع قىىدر قىىؾة ىىىذا الط وطىىع
وصالبوو وزتادة إنواجو ،فالوؾافق الزواجي يضئف نؾعا مؽ االسوقرار عم جطئىع أعضىاء األسىرة،
مطا يظعكس إي ابئا عم أداء كىن مىظيؼ لؾعائفىو الط ومفىة شىكن صىحئح .والوؾافىق الزواجىي يوىأثر
حسب طبئعىة عطىن كىن مىؽ الىزوجئؽ فىي دحقئىق أدوارىطىا ،سىؾاء داخىن البئىت أم خارجىو ،وكىذلػ
طسىىاعدة كىىن مىىؽ الىىزوجئؽ للخىىر ،وكىىذلػ قىىدرديطا عم ى الطسىىايرة والوعىىاطف معىىا ،حئىىا دقىىؾم
الزوجة طا عمئيا د اه الزوج واألوالد ،والزواج شكن عىام ،وكىذلػ يقىؾم الىزوج طىا عمئىو ،وبالوىالي
يقىىؾم كالىطىىا عطمئىىة الوؾافىىق مىىؽ خىىالل دظسىىئق العطىىن واالدفىىاق عمئىىو داخىىن البئىىت أو خارجىىو .إن
انعدام الوؾافق الزواجي ىؾ نوئ ة لعدم دفيؼ كن طرر لحاجات الظرر اآلخر ،األمر الىذي يىؤدي
إل سمسمة مىؽ األفعىال وردود األفعىال مىؽ الظىرفئؽ ،دظويىي غالبىا الطشىاجرات والطشىاحظات وعىدم
الوؾافىىق الزواجىىي ،وبالوىىالي يصىىبح الظىىالق أحىىد الحمىىؾل الطظروحىىة .ومىىؽ ىىىذا الطظظمىىق ف ى ن ىىىذه
الدراسة دظطح لطعرفة مسوؾى الوؾافق الزواجي لدى الزوجئؽ العاممئؽ.

) (1سؾرة الظساء ،أية .1
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أوالً :اختضار السذكمة وتحجيجىا:
إن الوؾافق الزواجي ىؾ حالىة الىزواج الوىي درىؾن فئيىا اد اىىات الىزوج والزوجىة ودصىرفاديطا
موفقة عم الطؾ ؾعات الرئئسئة في الزواج ،مثىن دىدبئر األمىؾر الطالئىة وعىؤون األسىرة الطوعىددة،
وفي االىوطامات واألىدار والقئؼ.
وتعد الوؾافق بئؽ الزوجئؽ مؽ الطسائن الطيطة في دحقئق الورامن األسىرى ،وإنشىاء عالقىات
زوجئىىة حطئطىىة مبظئىىة عمى الحىىب والوفىىاىؼ ،وىىىؾ أمىىر ىىالغ األىطئىىة ،وذلىىػ ألنىو فىىي الحىىاالت الوىىي
يكىىؾن فئيىىا الوؾافىىق الزواجىىي

ىىعئفاً فىىي األس ىرة ،ف ى ن ذلىىػ سىىئؤدي إل ى دىىأثئر سىىمبي عم ى األس ىرة

والط وطع .فعدم اسوقرار األسرة طا دوضطظو مؽ أطفال ومراىقئؽ يظىوج عظىو الرثئىر مىؽ الطشىكالت
فىىي الط وطىىع مىىؽ أىطيىىا الطشىىكالت الزوجئىىة ،فيىىي مؤعىىر الن فىىاض الوؾافىىق الزواجىىي ،فئظىىوج عىىؽ
ذلىىػ الظىىالق الىىذي يعىىد نيايىىة مظىىار العالقىىات الزوجئىىة .ومىىؽ ىظىىا جىىاء اخوئىىار مؾ ىىؾع الد ارسىىة
لئركز عم الوؾافق الزواجي ك جراء وقائي لمحىد مىؽ الطشىكالت األسىرتة ،والرشىف عطىا يحىئس بيىا
مؽ أ عاد.
عمى الىىرغؼ مىىؽ أنىىو قىىد يؾجىىد داخىىن األسىرة دعىىايش بىىئؽ الىىزوجئؽ دون وجىىؾد دؾافىىق زواجىىي،
فى ن مثىىن ىىىذا الوعىايش يىىؤدي إلى اسىوطرار الطشىىاحظات الدائطىىة داخىن األسىرة والطشىىاجرات ألسىىباب
دافيىىة ،وذلىىػ سىىبب انعىىدام الوؾافىىق بىىئؽ الىىزوجئؽ فىىي طرتقىىة دربئىىة األبظىىاء ،أو عىىدم قىىدرة الىىزوجئؽ
عم إدارة عؤون الطظزل صؾرة جئدة النشىغاليطا العطىن خىارج الطظىزل .ومىؽ الطعىرور أن لمعطىن
دأثئ اردىىو عمى الزوجىىة وعمى الىىزوج وعمى أطفاليطىا ،وأن ىىىذه الوىىأثئرات دعوطىىد عمى عؾامىىن عديىىدة
مثن الؾقت الذي يقضئو الزوجىان فىي العطىن ،ودرجىة عىعؾرىطا اإلرىىاق والوعىب ،وطبئعىة العطىن،
ومقدار الىدخن الىذي يوحصىالن عمئىو .وعطؾمىاً ال يؾجىد مىؽ يسىوظئع دقئىئؼ كىن ىىذه العؾامىن سىؾى
الىىزوجئؽ ،فاسىىوطرار الحئىاة الزوجئىىة فىىي عىىن ىىىذه الوىىأثئرات الوىىي قىىد دىىؤثر عمى دؾافقيطىا ،وبالوىىالي
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يكؾن ليا مردودىا السمبي عم الزوجئؽ واألبظاء ،وكذلػ عمى األداء الىؾعئفي لمىزوجئؽ ،وسىوحدد
الد ارسىة ىظىا عطىن الىىزوجئؽ وعالقوىو األعبىاء والطسىؤولئات األسىرتة ،كىذلػ نىؾع العطىن ،وسىىاعادو،
والطسوؾى الوعمئطي ،والدخن الشيري ،وعدد األبظىاء داخىن األسىرة ،وعالقىة كىن ذلىػ عطمئىة الوؾافىق
الزواجي مؽ حئا:


الطشاركة الؾجدانئة والفررتة.



األمؾر الطالئة.



الثقة الطوبادلة.



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
لعئظة مؽ الطوزوجئؽ العاممئؽ قظاع الوعمئؼ طديظوي دؾكرة واألبئار".
مئدانئة ي

ثانضاً :مبخرات اختضار السؽضؽع:
.1

نغ اًر ألىطئة الدور الذي يمعبو الوؾافق الزواجي في اسوقرار األسرة وحطايويا مؽ الدخؾل فىي
ال الفىىات األسىرتة ،فىىالطوؾافقؾن زواجئىاً لىىدييؼ عىىعؾر الر ىىا ،والسىىعادة واألمىىؽ واالسىىوقرار،
والوطوع الحئاة ،والثقة واالنس ام ،والوطاسػ في العالقات الزوجئة.

.2

ىر ل ىطئىىة البالغىىة األسىرة ،ومىىا قىىد يسىىببو سىىؾء الوؾافىىق الزواجىىي مىىؽ نوىىائج سىىمبئة وخظىرة
نغى اً
دضر الفرد واألسرة.

.3

ندرة الدراسات السا قة الوي دظاولت مؾ ؾع الوؾافق الزواجي في مديظوي دؾكرة واألبئار.
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ثالثاً :أىسضة الجراسة:
درطؽ أىطئة ىذه الدراسة في البحا عؽ دأثئر عطن الزوجئؽ عم دؾافقيؼ الزواجي ،وما قىد
يس ىىببو م ىىؽ مشى ىكالت ف ىىي األسى ىرة ،والو ىىي د ىىظعكس ب ىىدورىا عمى ى العط ىىن ،وأن الوعام ىىن الس ىىمئؼ م ىىع
الطشكالت األسرتة يطكؽ أن يىؤدي إلى نوىائج إي ابئىة دوطثىن فىي دحسىئؽ األداء الىؾعئفي ،كطىا أن
طرح مؾ ؾع مؽ ىذا الظؾع يعد في غاية األىطئة ،ألنو يعالج مؾ ىؾعاً أسىرتا ييىؼ الفىرد واألسىرة،
بىىن والط وطىىع ،طىىا ي ىؾفره مىىؽ معرفىىة نغرتىىة دسىىيؼ فىىي رفىىع وعىىي الظىىاس قضىىايا الىىزواج والوؾافىىق
الزواجي ل سرة العاممة.
ودرطؽ أىطئة الدراسة مؽ الظاحئة الوظبئقئة في دظبئق دقظئات البحا االجوطىاعي فىي د ارسىة
دأثئر عدد مؽ الطوغئرات عم الوؾافق الزواجىي ،وفىي محاولىة الؾصىؾل إلى الوؾصىئات مىؽ خىالل
نوائج الدراسة لوقديؼ خدمات اإلرعاد الزواجي واألسري ،وكذلػ دسيؼ في دقديؼ الوؾعئىة الط وطعئىة
واإلعالمئة فئطا ي ص قظاع األسرة وعؤونيا وعطمئة درؾتظيا.

رابعاً :أىجاف الجراسة:
ديدر الدراسة الحالئة إل ما يمي:
.1

الؾقؾر عم واقع الوؾافق الزواجي لدى األسر العاممة في مديظوي دؾكرة واألبئار.
عض العؾامن الطؤثرة في الوؾافق الزواجي ل سرة العاممة.

.2

الوعرر عم

.3

الوعرر عم دور م طؾعىة مىؽ الطوغئىرات (نىؾع العطىن  -سىاعات العطىن الئؾمئىة – سىظؾات
ال بى ىرة ف ىىي العط ىىن  -الطس ىىوؾى الوعمئط ىىي – ع ىىدد األبظ ىىاء  -ع ىىدد س ىىظؾات ال ىىزواج – ال ىىدخن
الشيري) في إحداث الوؾافق الزواجي مؽ عدمو.

.4

عرض عض الطقورحات والوؾصئات الطوردبة عم نوائج الدراسة الوي قد دسيؼ في حن ىذه
اإلعكالئة.
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خامداً :مفاىضػ الجراسة:
دعى يىد الطفىىاىئؼ مىىؽ األمىىؾر الطيطىىة الوىىي البىىد مىىؽ دظاوليىىا ف ىي أي د ارسىىة ،لطىىا ليىىا مىىؽ أىطئىىة
كبئ ىرة فىىي دؾ ىىئح الطشىىكمة الطدروسىىة ،لىىذلػ دىىؼ دحديىىد الطصىىظمحات الطوعمقىىة بيىىذه الد ارسىىة فىىي
الوالي:
.1

تعخيف التؽافق الدواجي:
الوؾافىىق الزواجىىي يعرفىىو كطىىال إبىراىئؼ مرسىىي أنىىو "قىىدرة كى يىن مىىؽ الىىزوجئؽ عمى الوىؾاؤم مىىع

اآلخر ،ومع مظالب الزواج ،ونسىودل عمئىو مىؽ أسىالئب كىن مظيطىا فىي دحقئىق أىدافىو مىؽ الىزواج،
وفي مؾاجية -الصعؾبات الزوجئة ،وفي الوعبئر عؽ انفعاالدو ومشاعره ،وفىي إعىباع حاجادىو مىؽ
دفاعمو الزواجي"( .)1كطا دعرر سظاء ال ىؾلي الطفيىؾم العىام لموؾافىق الزواجىي أنىو "الوحىرر الظسىبي
مىىؽ الص ىراع واالدفىىاق الظسىىبي بىىئؽ الىىزوج والزوجىىة عم ى الطؾ ىىؾعات الحئؾتىىة الطوعمقىىة حئاديطىىا
الطشوركة ،وكذلػ الطشاركة في أعطال وأنشظة مشوركة ودبادل العؾاطف"(.)2
أمىىا إجرائئىىا فالطقصىىؾد ىىالوؾافق الزواجىىي فىىي ىىىذه الد ارسىىة ىىىؾ ذلىىػ االنس ى ام واالدفىىاق بىىئؽ
الىىزوجئؽ فىىي األمىىؾر الطوعمقىىة األسىرة اجوطاعئىاً وماديىاً وثقافئىاً ،ودىىؼ قئىىاس ذلىىػ وفىىق الدرجىىة الوىىي
يوحصن عمئيا الطبحىؾث فىي مقئىاس الوؾافىق الزواجىي الطسىو دم فىي الد ارسىة ،حئىا كمطىا اردفعىت
درجة الطبحىؾث عمى الطقئىاس دل ذلىػ عمى اردفىاع الوؾافىق الزواجىي ليىذا لطبحىؾث ،فطىثال العبىارة
الوىىي دقىىؾل :أحىىاول الو فئىىف عىىؽ ع ىرتػ حئىىادي عظىىدما يكىىؾن موعب ىاً أو ميطؾمىىا مىىؽ العطىىن ،ىظىىا
الطبح ىىؾث ال ىىذي ي ئ ىىب ىىأوافق يوحص ىىن عمى ى ث ىىالث درج ىىات ،وال ىىذي ي ئ ىىب ىىأوافق إلى ى ح ىىد م ىىا

) (1كطىال إبىراىئؼ مرسىىي ،العالقىة الزوجئىة والصىىحة الظفسىئة فىي اإلسىىالم وعمىؼ الىظفس .الظبعىىة الثانئىة( ،الرؾتىت :دار القمىىؼ
لمظشر والوؾزتع1995 ،م) ،ص.193

) (2سظاء ال ؾلي ،الزواج والعالقات األسرتة .الظبعة الثانئة( ،إسكظدرتة :دار الطعرفة ال امعئة1990 ،م) ،ص.210
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يوحصن عم درجوئؽ ،أما الذي ي ئب ال أوافق فئوحصن عم درجة واحدة .في حىئؽ أن العبىارة
الوي دقؾل :ال يحورم عرتػ حئادي وجية نغري في دسىئئر أمىؾر األسىرة فورىؾن درجاديىا معكؾسىة:
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،
يكؾن
بظاء عم م طؾع درجات الطبحؾث عمى جطئىع العبىارات الطعظئىة ،ولىئس عمى أسىاس عبىارة
ً
واحدة ،ودؼ دؾ ئح ىذه اإلجراءات في الفصن ال ار ع.
.2

تعخيف األسخة:
يعى يىرر قىىامؾس عمىىؼ االجوطىىاع األسىرة أنيىىا "جطاعىىة اجوطاعئىىة بئؾلؾجئىىة نغامئىىة دورىىؾن مىىؽ

رجىىن وامىرأة (يقىىؾم بئظيطىىا ار ظىىة زواجئىىو مقىىررة) وأبظائيطىىا ،ومىىؽ أىىىؼ الؾعىىائف الوىىي دقىىؾم بيىىا ىىىذه
ال طاع ىىة ،إع ىىباع الحاج ىىات العاطفئ ىىة ،ومطارس ىىة العالق ىىات ال ظس ىىئة ،وديئة ىىة الطظ ىىاخ االجوط ىىاعي
الوعاطفي الطالئؼ لرعاية ودظشةة ودؾجئو األبظاء"(.)1
كطا يعرر (بئرجس ولؾك) األسرة " أنيىا م طؾعىة مىؽ األعى اص الىذيؽ اردبظىؾا معىا بربىا
الزواج والدم والوبظي ،مكؾنئؽ حئاة معئشئة مسوقمة ،وتوقاسطؾن الحئاة االجوطاعئة ،وتوفىاعمؾن مىع
عضىىيؼ مىىؽ خىىالل دور كىىن عضىىؾ مىىظيؼ ،مثىىن الىىزوج والزوجىىة واألبظىىاء أو األجىىداد واألحفىىاد أو
األخؾة واألخؾات في عض األحئان" .ودعرر األسرة أنيا "جطاعىة اجوطاعئىة دىربس أفرادىىا روا ىس
الىىدم أو الىىزواج ،وتعئشىىؾن معئشىىة اجوطاعئىىة واقوصىىادية واحىىدة ،مطىىا يوردىىب عمئىىو عىىض الحقىىؾق
والؾاجبات بئؽ جطئع أفرادىا"(.)2

) (1دمحم عاطف غئا ،قامؾس عمؼ االجوطاع( .اإلسكظدرتة :دار الطعرر ال امعئة2006 ،م) ،ص.157

) (2مح ىىؾب عظئىىة الفائىىدى ،عمىىؼ االجوطىىاع العىىائمي مىىداخن نغرتىىة ود ارسىىات إسىىورادئ ئة( .بظغىىازي :دار الروىىب الؾطظئىىة،

2013م) ،ص .26-25
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يقصد األسرة العاممة إجرائئا في ىذه الدراسة :دمػ األسرة الوي يكؾن فئيا الزوجىان يعطىالن
مقابن أجر أو رادب ،والوي دزتد مدة زواجيطا عؽ سظة ،وليطا أبظاء.

سادساً :الجراسات الدابقة:
دعد الدراسات السا قة نقظة ميطة الظسبة ألي دراسة جديدة فطؽ خالليا يسئر البحا مسا ار
محددا ،ودطد البحا طار نغري يساعد فىي دحديىد موغئىرات الد ارسىة وفرو ىيا .ودظظمىق الد ارسىة
الحالئة مؽ عدة دراسات ليا عالقة بيذا الطؾ ؾع ،والوي دؼ عر يا وفق سئاقيا الوارت ي حسىب
دارتخ صدورىا مؽ األقدم إل األحدث عم الظحؾ اآلدي:
.1

دراسة إجالل سخي" 1991 ,التؽافق السيشي والدواجي لعزؽات ىضئة التجريذ بالجامعنة"
ى ىىدفت الد ارس ىىة إلى ى معرف ىىة الوؾاف ىىق الطيظ ىىي والزواج ىىي لعضى ىؾات ىئة ىىة الو ىىدرتس م ىىع دب ىىايؽ
الطس ىىوؾى الوعمئط ىىي ب ىىئؽ الزوج ىىات و"األزواج" .أجرت ىىت الد ارس ىىة عمى ى عئظ ىىة بمغ ىىت ()150
عضؾ مؽ ىئةة الودرتس دراوحت أعطارىؽ بئؽ  50 -30سىظة ،واسىو دمت الباحثىة اخوبىار
الوؾافىق الطيظىىي والزواجىىي لمطىرأة العاممىىة ،ودؾصىىمت الد ارسىىة إلى أن عضىؾات ىئةىىة الوىىدرتس
األقىىن مىىؤىال مىىؽ أزواجيىىؽ أحسىىؽ دؾافقىىا ميظئىاً وزوجئىاً مىىؽ األخرتىىات ،أمىىا الطوسىىاوتات فىىي
الطؤىن مع أزواجيؽ فئقعؽ في الوؾافىق الزواجىي الطوؾسىس ،فىي حىئؽ أن األعمى مىؤىال ى يىؽ
األسؾأ دؾافقا ميظئاً وزوجئاً مؽ كن العئظات األخرى ،وىذه الظوائج دىدل عمى أن العالقىة بىئؽ
الطسوؾى الوعمئطي والوؾافق الزواجي عالقة عكسئة(.)1

.2

دراسة أمضشو إبخاىضػ حدؼ اليضنل" 1996 ,دراسنة لنبعا الستغضنخات الشفدنضة االجتساعضنة
السختبطة بالتؽافق الدواجي لجى السخأة القطخية" وىدر البحا إل د ارسىة عىض الطوغئىرات

) (1إجالل سري" ،الوؾافق الطيظي والزواجي لعضؾات ىئةة الودرتس ال امعة" ،م مة كمئة الوربئة ،العدد  ،15جامعة عىئؽ
عطس (1991م) ،ص.101-75
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الظفسىىئة االجوطاعئىىة الطردبظىىة ىىالوؾافق الزواجىىي لىىدى الطى أرة القظرتىىة ،وبالوىىالي دحديىىد طبئعىىة
عالقة ىذه الطوغئرات طا قىد يحىدث مىؽ دؾافىق زواجىي ليىا أو سىؾء دؾافىق .وأجرتىت الد ارسىة
عمى ى ( )300زوج ىىة م ىىؽ الط وط ىىع القظ ىىري ،ودظقس ىىؼ إلى ى ( )100زوج ىىة م ىىؽ رب ىىات بئ ىىؾت
و( )200مؽ الزوجات العامالت ،وقد اسو دمت الباحثىة فىي أدوات الد ارسىة مقئىاس الوؾافىق
الزواج ىىي إع ىىداد "دمحم دمحم بئ ىىؾمي خمئ ىىن" ( ،)1998ومقى ىايئس دق ىىدير ال ىىذات ،واالد ىىاه نح ىىؾ
الىىزواج .واسىىوطارة الطسىىوؾى االجوطىىاعي واالقوصىىادي .وقىىد اسىىو دمت األسىىالئب اإلحصىىائئة،
والوي دوحدد في معامالت االردبا ودحمئن الوبايؽ األحادي والثظائي ،واخوبار ( ،)tوالوحمئن
العىىاممي لطوغئىرات الد ارسىىة ،ودؾصىىمت الد ارسىىة إلى الظوىىائج اآلدئىىة :دبىىئؽ أن الىىدور األساسىىي
في الوؾافق الزواجي (العالقة الزوجئة) يكؾن عم ال انب العاطفي والحسي والطعظؾي ،وفي
الؾقت نفسو ال نسوظئع أن نغئب دور ال انب العقمي في الوؾافق الزواجي ،كطا أنو ال يؾجد
دأثئر لؾجؾد موغئىر العطىن أو عدمىو عمى الوؾافىق الزواجىي ،إ ىافة إلى وجىؾد دىأثئر وا ىح
لطسوؾى دعمئؼ الزوج عم الوؾافق الزواجي لصالح الطوعمطىئؽ ،ىىذا يعظىي كمطىا اردفىع مسىوؾى
دعمىىئؼ الىىزوج اردفىع معىىو الوؾافىىق الزواجىىي ،وكىىذلػ وجىىؾد دىىأثئر ممحىىؾ لمطسىىوؾى االجوطىىاعي
واالقوصادي عم أ عاد الوؾافق(.)1
.3

دراسة عثسان بؼ صالح بؼ عبجالسحدؼ العامخ" 2000 ,معؽقنات التؽافنق بنضؼ الندوجضؼ
في ظل التحنجيات الثقافضنة السعاصنخة لألسنخة السدنمسة" ىىدفت ىىذه الد ارسىة إلى دحديىد أىىؼ
الوحديات الثقافئة والطقؾمات واألسس اإلسىالمئة الالزمىة لمبظىاء األسىري ،والؾقىؾر عمى أىىؼ
العؾامن الطىؤثرة عمى الوؾافىق بىئؽ الىزوجئؽ ،واسىوثطارىا إي ابئىاً فىي دىؾفئر الوؾافىق فىي مظىاخ

) (1أمئظة إبراىئؼ حسؽ اليئن" ،دراسة عض الطوغئرات الظفسئة االجوطاعئة الطردبظىة ىالوؾافق الزواجىي لىدى الطىرأة القظرتىة"
(رس ى ى ى ى ى ى ىىالة ماجس ى ى ى ى ى ى ىىوئر ،قس ى ى ى ى ى ى ىىؼ الوربئ ى ى ى ى ى ى ىىة والص ى ى ى ى ى ى ىىحة الظفس ى ى ى ى ى ى ىىئة ،جامع ى ى ى ى ى ى ىىة ع ى ى ى ى ى ى ىىئؽ ع ى ى ى ى ى ى ىىطس .مص ى ى ى ى ى ى ىىر1996 ،م)،
.)pm:9:30( ،2013 \1 \29 ، http;\\ww.alndom.com\2011
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إسىىالمي .كطىىا ىىىدفت إلى الوعىىرر عمى أىىىؼ معؾقىىات الوؾافىىق بىىئؽ الىىزوجئؽ مىىؽ وجيىىة نغىىر
األزواج ،ومعرفة الفروق بئؽ األزواج والزوجات في رؤتىويؼ لوحديىد أىىؼ معؾقىات الوؾافىق(،)1
وقد اسو دم الباحا الطظيج الؾصفي الوحمئمي في دراسوو ،وقد اخوىار الباحىا عئظىة الد ارسىة
مؽ ( )200زوج وزوجة مؽ مظظقىة حائىن الططمرىة العربئىة السىعؾدية ،كطىا اسىو دم الباحىا
اس ىىوبانة ل ط ىىع الطعمؾم ىىات ع ىىؽ معؾق ىىات الوؾاف ىىق ب ىىئؽ ال ىىزوجئؽ ،ود ىىؼ اس ىىو دام األس ىىالئب
اإلحصىائئة مثىن حسىاب الورى اررات والظسىب الطةؾتىىة ،وحسىاب الطوؾسىس ،وحسىاب قئطىة مربىىع
كىىاي( ،)2وقىىد دؾصىىمت الد ارسىىة إل ى نوىىائج ميطىىة مظيىىا :أن البعىىد األخالقىىي والبعىىد الثقىىافي
يؤثران دأثئ اًر ممحؾعاً عم الوؾافق بئؽ الزوجئؽ ،كطىا أن ىظىاك ان فا ىاً ممحؾعىاً فىي دىأثئر
البعىىد الطىىادي عم ى الوؾافىىق بىىئؽ الىىزوجئؽ ،مطىىا يىىدل عم ى أن األمىىؾر الطالئىىة ال دىىؾثر عم ى
الوؾافى ىىق ب ى ىىئؽ ال ى ىىزوجئؽ ،ى ى ىىذا اإل ى ىىافة إلى ى ى أث ى ىىر كى ى ى ين مى ىىؽ األ ع ى ىىاد الظفس ى ىىئة والش ص ى ىىئة
واالجوطاعئة الوي ليا آثارىا عم مدى الوؾافق بىئؽ الىزوجئؽ ،إ ىافة إلى عىدم وجىؾد فىروق
بىىىئؽ عئظوى ىىي (األزواج – والزوجى ىىات) فى ىىي روتى ىىويؼ نح ىىؾ دحديى ىىد أىى ىىؼ معؾقى ىىات الوؾافى ىىق بى ىىئؽ
الزوجئؽ(.)3
.4

دراسة إيشاس بشت أحسج عمى الدنمضسي" 2008 ,النجور االقترنادي لخبنة األسنخة العاممنة
الدننعؽدية وعالقتننو بننالتؽافق الدواجنني" ىىىدفت الد ارسىىة إلى الرشىىف عىىؽ العالقىىة بىىئؽ الىىدور
االقوصىىادي لربىىة األسىرة العاممىىة ودحقئىىق الوؾافىىق الزواجىىي ،وذلىىػ مىىؽ خىىالل معرفىىة العالقىىة
بئؽ موغئرات الطسوؾى االجوطاعي واالقوصادي ل سرة ،وأ عاد الدور االقوصادي لربة األسرة

) (1عثطان بؽ صالح بؽ عبدالطحسؽ العىامر" ،مقؾمىات الوؾافىق بىئؽ الىزوجئؽ فىي عىن الوحىديات الثقافئىة الطعاصىرة األسىرة
الطسمطة" ،م مة الوربئة( ،السظة ال امسة عشر ،العدد2000 ،17م) ،ص.29

) (2الطرجع السابق ،ص.53

) (3الطرجع السابق ،ص.68-65
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العاممىىة ومحىىاور الوؾافىىق الزواجىىي ،وإي ىىاد العالقىىة بىىئؽ أ عىىاد الىىدور االقوصىىادي لربىىة األسىرة
العاممىىة ومحىىاور الوؾافىىق الزواجىىي( .)1كطىىا دىىؼ اسىىو دام الطىىظيج الؾصىىفي الوحمئمىىي ،وقىىد دىىؼ
اخوئار عئظىة قصىدية مىؽ ربىات األسىر الطوزوجىات العىامالت السىعؾديات بمغىت ( )400مىؽ
مسوؾتات اجوطاعئة واقوصادية وثقافئة م ومفة ،طديظة مكة الطكرمىة ،ودطثمىت أدوات البحىا
فى ىىي اسى ىىوطارة البئانى ىىات العامى ىىة ل س ى ىرة ،واسى ىىوبانة الى ىىدور االقوصى ىىادي لربى ىىة األس ى ىرة العاممى ىىة
السعؾدية ،ومقئىاس الوؾافىق الزواجىي (إعىداد سىؾزان عبىدالطعظي .)2()1989 ،وقىد دىؼ إجىراء
الوحم ىىئالت اإلحص ىىائئة الطظاس ىىبة الس ىىو الص الظو ىىائج ،وكان ىىت أى ىىؼ الظوى ىائج :وج ىىؾد عالق ىىة
إي ابئة بئؽ الطوغئرات االجوطاعئة واالقوصادية ل سرة ،وأ عاد الدور االقوصادي لربة األسرة
العامم ىىة ،ومح ىىاور الوؾاف ىىق الزواج ىىي .ولق ىىد وج ىىدت عالقى ىة إي ابئ ىىة ب ىىئؽ ع ىىض أ ع ىىاد ال ىىدور
االقوصادي لربة األسىرة العاممىة ،وبعىض محىاور الوؾافىق الزواجىي .إ ىافة إلى وجىؾد فىروق
ف ىىي أ ع ىىاد ال ىىدور االقوص ىىادي لرب ىىات األس ىىر الع ىىامالت وفق ىىا ل ىىبعض الطوغئىى ارت االجوطاعئ ىىة
واالقوصىىادية ل سىرة ،وىىىذا يعظىىي وجىىؾد دىىأثئر ليىىذه الطوغئىرات عمى أ عىىاد الىىدور االقوصىىادي
لرب ىىات األس ىىر الع ىىامالت .كط ىىا دب ىىئؽ ع ىىدم وج ىىؾد ف ىىروق ف ىىي مح ىىاور الوؾاف ىىق الزواج ىىي ب ىىئؽ
العامالت الطساىطات وغئر الطساىطات في بظؾد االدفاق الط ومفة(.)3
.5

دراسة ولضج بؼ دمحم الذيخي" 2009 ,التؽافق الدواجي وعالقتو ببعا سنسات الذخرنضة
لجى عضشة مؼ السعمسضؼ الستدوجضؼ بسحافعة ججة" ىدفت الدراسة إلى الرشىف عىؽ طبئعىة
العالقة بئؽ الوؾافق الزواجي وبعض سطات الش صئة لدى الطوعمطىئؽ الطوىزوجئؽ فىي

ىؾء

) (1إيظاس بظىت أحطىد عمى السىمئط " ،الىدور االقوصىادي لربىة األسىرة العاممىة السىعؾدية وعالقوىو ىالوؾافق الزواجىي" (رسىالة
ماجسوئر ،في االقوصادي الطظزلي ،جامعة أم القرى ،الططمرة العربئة السعؾدية2008 ،م) ،ص.5-4

) (2الطرجع السابق ،ص.122

) (3الطرجع السابق ،ص.213-131
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الطوغئرات (الطؤىن الوعمئطي ،عدد األطفال في األسرة ،مدة الزواج ،العطر عظد الزواج) لدى
عئظىىة مىىؽ معمطىىي محافغىىة جىىدة( ،)1وقىىد دىىؼ اسىىو دام الطىىظيج الؾصىىفي االردبىىاط والطقىىارن،
ودرؾنىت عئظىىة الد ارسىىة مىىؽ ( )400معمىىؼ مىىؽ معمطىىي الطرحمىىة الطوؾسىىظة والثانؾتىىة طحافغىىة
جدة ،ودؼ اخوئارىؼ الظرتقة العشؾائئة ،واسو دم الباحا مقئىاس الوؾافىق الزواجىي مىؽ إعىداد
عىىؾقي فىىرج دمحم عبىىدهللا ( ،)1999ومقئىىاس قائطىىة العؾامىىن ال طسىة الربىىرى لمش صىىئة مىىؽ
إعداد كؾسوا وماكري ( )1992ودعرتب األنصاري ( )1997ووفقاً لمطوغئرات السا قة( .)2لقد
دؼ اسو دام الظغؼ اإلحصائئة ( )SPSSثؼ اعوطدت عم األسالئب اإلحصائئة الوالئة لموحقق
مى ىىؽ الفى ىىروض ،وىى ىىي عامى ىىن اردبى ىىا بئرسى ىىؾن ،ودحمئى ىىن الوبى ىىايؽ األحى ىىادي ،واخوبى ىىارات (t-
 .)3()testودؾصمت الدراسة إل نوائج الوالئة:
أ.

وجؾد عالقة سالبة قؾتو بىئؽ الوؾافىق الزواجىي (األ عىاد والدرجىة الرمئىة) وبىئؽ عىد العصىابئة
ل ىىدى عئظ ىىة البح ىىا ،ى ىىذا يعظ ىىي أن ىىو كمط ىىا اردفع ىىت درج ىىة الطفح ىىؾص ف ىىي الوؾاف ىىق الزواج ىىي
ان فضىىت درجىىة العصىىابئة والعكىىس صىىحئح .إ ىىافة إل ى وجىىؾد عالقىىة مؾجبىىة بىىئؽ أ عىىاد
الوؾافق الزواجي وبئؽ األ عاد الوالئة (االنبسا  -الصفاوة – الظئبة – وتقغة الضطئر) وىذا
يعظىي أنىو كمطىىا اردفعىت درجىىة الطفحىؾص فىىي الوؾافىق الزواجىي اردفعىىت معىو درجوىىو فىي ىىىذه
األ عاد والعكس صحئح.

ب .وجؾد فروق في الوؾافىق الزواجىي نوئ ىة لالخىوالر فىي :الطسىوؾى الوعمئطىي – عىدد األطفىال
فىي األسىرة – مىىدة الىىزواج – العطىىر عظىىد الىزواج ،وىىىذا يعظىىي اخىىوالر الوؾافىىق الزواجىىي لىىدى
) (1ولئد بؽ دمحم الشيري" ،الوؾافق الزواجي وعالقوو ببعض سطات الش صئة لدى عئظة مؽ الطعمطىئؽ الطوىزوجئؽ طحافغىة

ج ىىدة " (رس ىىالة ماجس ىىوئر ،قس ىىؼ عم ىىؼ ال ىىظفس د ص ىىص اإلرع ىىاد الظفس ىىي ،كمئ ىىة الوربئ ىىة ،جامع ىىة أم الق ىىرى ،طك ىىة الطكرم ىىة،

2009م) ،ص.20

) (2الطرجع السابق ،ص .93-89
) (3الطرجع السابق ،ص .106
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أفىراد العئظىىةن نوئ ىىة الخىىوالر الطوغئىرات السىىا قة ،فطىىثالً كمطىىا اردفىىع الطسىىوؾي الوعمئطىىي لىىدى
عئظة البحا اردفع الوؾافق الزواجي.
ج.

وجؾد فروق بئؽ مردفعي ومظ فضي الوؾافق الزواجي وبعض السطات الش صئة (العصابئة
– الصى ىىفاوة – الظئبىىىة – يقغى ىىة الضى ىىطئر) ،لى ىىدى عئظى ىىة البح ىىا ،وال دؾجى ىىد فى ىىروق مى ىىع عى ىىد
االنبس ىىا ل ىىدى عئظ ىىة البح ىىا ،ى ىىذا يعظ ىىي وج ىىؾد ف ىىروق ب ىىئؽ مردفع ىىي ومظ فض ىىي الوؾاف ىىق
الزواجي ،وال يؾجد مع االنبسا (.)1

.6

دراسة بدسة صالح سعضج الذضخي" 2010 ,التساسغ األسخي وعالقتو ببعا الستغضنخات
االجتساعضة في مجتسع متغضنخ ,دراسنة مضجانضنة عمنى عضشنة منؼ األزواج المضبضنضؼ العناممضؼ
فنني قطنناعي التعمننضػ والرننحة بسجيشننة إجننجابضا" وىىىدر الد ارسىىة الوعىىرر عمى العالقىىة الوىىي
دربس الوطاسػ األسري بىبعض الطوغئىرات االجوطاعئىة وىىي (قىؾة الوطاسىػ -نىؾع العالقىة بىئؽ
الزوج والزوجة  -نىؾع العالقىة بىئؽ األبظىاء وعالقىة اآل ىاء األبظىاء ،كئفئىة اد ىاذ القى اررات فىي
األسىىرة  -نىىؾع الطشىىكالت الوىىي يوعىىرض ليىىا األبظىىاء)( .)2واسىىو دمت الباحثىىة العئظىىة الظبقئىىة
الظس ىىبئة ،وبمى ىىغ ح ىىىؼ ىىىىذه العئظى ىىة ( )321مبحؾث ى ىاً ،ود ىىؼ جطى ىىع البئانىىىات فىىىي ى ىىذه الد ارسىىىة
اسو دام اسوطارة الطقابمة( .)3وقد دؾصمت الدراسة إل الظوائج الوالئة:
دبئؽ أن أسر مديظة إجدابئا قؾتة وموطاسىكة ،وتيىوؼ اآل ىاء ىأن درىؾن أسىرىؼ كىذلػ ،وتو سىد

ىذا االىوطام في قؾة عالقىة األزواج مىع عضىيؼ وعالقىويؼ أبظىائيؼ واىوطامىاديؼ كىن أمىؾرىؼ ،كطىا
دبىئؽ أن لىدييؼ القىدرة عمى دحطىن مسىؤولئات الىىزواج ،وفيىؼ مشىكالديؼ األسىرتة فيطىا صىحئحاً ،أمىىا

) (1الطرجع السابق ،ص.128-126

) (2س ىىطة ص ىىالح س ىىعئد الش ىىئ ي" ،الوطاس ىىػ األس ىىرى وعالقو ىىو ب ىىبعض الطوغئى ىرات االجوطاعئ ىىة ف ىىي م وط ىىع موغئر"(رس ىىالة
ماجسوئر ،غئر مظشؾرة ،قسؼ عمؼ االجوطاع ،كمئة اآلداب ،جامعة بظغازي ،لئبئا ،)2010 ،ص.6- 4

) (3الطرجع السابق ،ص.78
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عىىؽ عالقىىة اآل ىىاء األبظىىاء ،فقىىد دبىىئؽ أدفىىاق بىىئؽ الىىزوجئؽ حىىؾل دربئىىة األبظىىاءن مىىؽ حئىىا ع ىىدم
دفضئميؼ لبعض األبظاء عم البعض اآلخر ،وإعىراك األبظىاء فىي حىن مشىكالديؼ ،وأنيىؼ ال يحبىؾن
اسو دام أسمؾب دذكئر األبظاء طا يفعمو اآل اء ليؼ كؾسئمة لوربئويؼ ،وأن أفراد العئظة يحبؾن قضاء
أوقات مرحة مع أفراد األسرة ،ودبىئؽ مىؽ الد ارسىة أن أغمىب الطبحىؾثئؽ ييوطىؾن ىأن درىؾن ألبظىائيؼ
عالقة مع جذورىؼ العائمئة كعالقويؼ مىع أسىرة األم ،أي أسىرة أىىن الزوجىة ،وأسىرة أىىن الىزوج ،كطىا
يفضىىمؾن معاممىىة أسىىرىؼ معاممىىة حسىىظة .وأعيىىرت الظوىىائج أن العىىادات األس ىرتة والوىىي دوطثىىن فىىي
عىىادات خاصىىة الزتىىارات ،وأخ ىرى خاصىىة الطظاسىىبات ،وعىىادات الطمىىبس والطأكىىن وغئرىىىا ما ازلىىت
مؾجىىؾد رغىىؼ الوغئىىر الىىذي يشىىيده الط وطىىع .عمط ىاً أن الوطاسىىػ األسىىري يوىىأثر عىىدة عؾامىىن أىطيىىا
الطسوؾى الوعمئطي لرب األسرة (الزوج والزوجة) .ولمطيظة دور كبئر فىي دطاسىػ األسىرة ،والطقصىؾد
الطيظة ىظا ميظة رب األسرة ،وتؤثر طؾل فورة الزواج في دطاسػ األسرة ،فرمطا كانت الطدة أطىؾل
قىىن الوطاسىىػ األسىىري ،كطىىا يوىىأثر الوطاسىىػ األسىىري ىىالعطر عظىىد الىىزواج ،أي عطىىر الىىزوج والزوجىىة
عظد بداية الزواج ،كن ىذه العؾامىن وصىمت إلئيىا الد ارسىة كىأىؼ عؾامىن مسىيطة فىي

ىعف أو قىؾة

الوطاسػ األسري ،وىذه العؾامن ليا دأثئر إي ابي مؽ جية ،ودأثئر سمبي مؽ جية أخرى ،لذا أخىذ
الطسىىوؾى الوعمئطىىي لمىىزوج أو الزوجىىة كطثىىال يكىىؾن لىىو دىىأثئر إي ىىابي عظىىدما يكىىؾن دعمىىئؼ الىىزوج أو
الزوجة مردفعاً ،وتكؾن دأثئره سمبئاً عظدما يكؾن دعمئؼ الزوج أو الزوجة مظ فضاً وىكذا(.)1
.7

دراسة مبخوكة إدريذ دمحم الفدي" 2010 ,األسخة العاممة والعالقنات االجتساعضنة؛ دراسنة
مضجانضة عمى عضشة مؼ الستدوجضؼ العاممضؼ في بعا القطاعات العامة في مجيشة بشغازي"
وى ىىدفت الد ارس ىىة إلى ى معرف ىىة العالق ىىة ب ىىئؽ األسى ىرة العامم ىىة والعالق ىىات االجوطاعئ ىىة الداخمئ ىىة
ل سىرة ،ودرطىىؽ أىطئىىة ىىىذه الد ارسىىة فىىي اىوطاميىىا

) (1الطرجع السابق ،ص.166
07

ىىانبئؽ ميطىىئؽ مىىؽ جؾانىىب األسىرة ،وىطىىا

جانب العطن وجانب العالقات االجوطاعئة ،وقد اعوطدت ىذه الدراسة عمى الطىظيج الؾصىفي
أسمؾب الطسح االجوطاعي عؽ طرتق العئظة ،واعوبرت العئظة العشؾائئة الظسبئة الظبقئة ىي
األكث ى ىىر مالءم ى ىىة عمىى ى اعوب ى ىىار أن القظاع ى ىىات الو ى ىىي د ى ىىؼ اخوئارى ى ىىا ى ى ىىي (الوعم ى ىىئؼ والص ى ىىحة
والضىىطان) ،وبمىىغ م وطىىع الد ارسىىة ( )725ودىىؼ دحديىىد ح ىىؼ العئظىىة بى ى ( )260مفىىردة حسىىب
ج ىىدول ( ،)Krejci & Morganوق ىىد اعوط ىىدت الد ارس ىىة فى ىي جط ىىع البئان ىىات عمى ى اس ىىوطارة
اسىوبانة .وقىىد دضىىطظت ثالثىىة محىىاور :الطحىؾر األول :بئانىىات أولئىىة عىىؽ الطبحىىؾث ،والثىىاني:
بئان ىات عىىؽ عطىىن الطبحىىؾث وع ىرتكوو ،أمىىا الثالىىا :فئوطثىىن فىىي مقئىىاس العالقىىات األس ىرتة.
ودؾصمت الدراسة إل الظوائج اآلدئة:
وجؾد عالقة بىئؽ الو صىص العمطىي لمطبحىؾث والعالقىات االجوطاعئىة الداخمئىة ل سىرة عمى
(الطقئاس ككن  -عد العالقة بئؽ الىزوجئؽ – عىد عالقىة الىزوجئؽ مىع األبظىاء) .بئظطىا دبىئؽ عىدم
وجؾد عالقة بئؽ جية عطن الطبحؾث وبئؽ العالقات االجوطاعئة الداخمئة ل سىرة عمى (الطقئىاس
ككن – وبعد العالقة بئؽ الزوجئؽ – وبعد عالقة الزوجئؽ مع األبظاء) .إ افة إلى وجىؾد عالقىة
بىىئؽ نىىؾع عطىىن الطبحىىؾث والعالقىىات االجوطاعئىىة الداخمئىىة ل س ىرة عم ى (الطقئ ىاس ككىىن) وال دؾجىىد
عالقىة عمى

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

عالقة بئؽ (الدخن الشيري – ساعات العطن الئؾمي األساسئة) لمطبحؾث وبئؽ العالقات الداخمئة
ل سرة عم (الطقئاس ككن – عد العالقة بئؽ الزوجئؽ -عد عالقة الزوجئؽ مع األبظاء)

()1

.

) (1مبروكة إدرتس دمحم الفسىي" ،األسىرة العاممىة والعالقىات االجوطاعئىة :د ارسىة مئدانئىة عمى عئظىة مىؽ الطوىزوجئؽ العىاممئؽ
في عض القظاعات العامة في مديظة بظغازي "(رسالة ماجسوئر ،غئر مظشؾرة ،قسؼ عمؼ االجوطاع ،أكاديطئىة الد ارسىات العمئىا
فرع بظغازي2010 ،م) ،ص.9
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دراسة نجسة لألكي بخكة التباوي" 2012 ,التؽافق الدواجي وعالقتنو بزنغؽا العسنل لنجى
منننؽظفي ومؽظفنننات جامعنننة بشغنننازي" وى ىىدفت الد ارس ىىة إلى ى الوع ىىرر عمى ى مس ىىوؾى الوؾاف ىىق
الزواجىىي وأ عىىاده لىىدى عئظىىة الد ارسىىة ،اإل ىىافة إلى مسىىوؾى

ىىغؾ العطىىن وأ عىىاده (عىىبء

العطىىن الرطىىي -عىىبء العطىىن الرئفىىي – غطىىؾض الىىدور – ص ىراع الىىدور -الطسىىؤولئة د ىىاه
اآلخرتؽ  -الطشاركة في اد اذ الق اررات) لدى عئظىة الد ارسىة وكىذلػ إلى طبئعىة العالقىة بىئؽ
الوؾافق الزواجي و غؾ العطن لىدى عئظىة الد ارسىة ،والفىروق بىئؽ موؾسىظات الدرجىة الرمئىة
لموؾافق الزواجي لدى عئظة الدراسة ،وفقاً لمطوغئرات اآلدئىة (الطسىوؾى الوعمئطى  ،مىدة الىزواج،
وعىىدد األطفىىال ،الظىىؾع)( ،)1وقىىد اعوطىىدت الباحثىىة عم ى الطىىظيج الؾصىىفي فىىي ىىىذه الد ارسىىة،
واسو دمت العئظىة الطقصىؾدة حئىا بمىغ ح ىؼ العئظىة ( )245مىؽ مىؾعفي ومؾعفىات جامعىة
بظغىىازي( ،)2دىىؼ اسىىو دام اسىىوطارة الطقابمىىة لموحقىىق مىىؽ الشىىرو الطظمىىؾب دؾفرىىىا فىىي عئظىىة
الدراسة ،كطىا اسىو م دمت أدادىان ىطىا مقئىاس الوؾافىق الزواجىي إعىداد أسىامة حسىؽ جىابر عبىد
الرازق ( )2003ومقئىاس

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

ودىؼ اسىو دام برنىامج الحزمىة اإلحصىائئة لمعمىؾم االجوطاعئىة ( )SPSSواسىو دم اخوبىار "ت"
لعئظة واحدة ولعئظوئؽ ومعامن اردبا بئرسؾن ودحمئن الوبايؽ األحادي( ،)3ودؾصىمت الد ارسىة
إل الظوائج اآلدئىة مظيىا :أن اردفىاع

ىغؾ العطىن يرافقىو اردفىاع فىي عىدم الوؾافىق الزواجىي،

يالحظ اردفاع نسبة الوؾافق الزواجي لدى أفراد العئظة ،حئؽ درؾن
وىذا يدل عم دأثئر

غؾ العطىن مظ فضىة،

غس العطن عم الوؾافىق الزواجىي .وأن موغئىرات )الطسىوؾى الوعمئطىي

) (1ن طة ل كي بركة الوبىاوي" ،الوؾافىق الزواجىي وعالقوىو ضىغؾ العطىن لىدى مىؾعفي ومؾعفىات جامعىة بظغىازي" (رسىالة
ماجسوئر ،غئر مظشؾرة ،قسؼ عمؼ الظفس ،جامعة بظغازي ،لئبئا ،)2012 ،ص.8

) (2الطرجع السابق ،ص.72-71
) (3الطرجع السابق ،ص.86
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ومدة الزواج وعدد األطفال والظؾع( لئس ليا أي إسيام فىي عالقىة الوؾافىق الزواجىي ضىغؾ
العطن(.)1
.9

دراسننة وفنناء عثسنننان عبننجالخحضػ" 2012 ,التؽافننق الدواجننني لننجى الستدوجننات العنننامالت
بجامعة الدؽدان لمعمؽم والتكشؽلؽجضنا" وىىدفت ىىذه الد ارسىة إلى الوعىرر عمى مىدى الوؾافىق
الزواجىىي لمطوزوجىىات العىىامالت

امعىىة السىىؾدان لمعمىىؾم والورظؾلؾجئىىا القسىىؼ الغربىىي ،وبئىىان

الطوغئ ىرات الد ارسىىئة (العطىىر  -الحالىىة االجوطاعئىىة – عىىدد األبظىىاء  -العطىىن  -مىىدة سىىظؾات
الزواج) .درؾنت عئظة البحا مؽ الطؾعفات عضؾات ىئةة الودرتس

امعة السؾدان لمعمؾم

والورظؾلؾجئ ىىا (القس ىىؼ الغرب ىىي) والب ىىالغ ع ىىددىؽ ( )72( ،)219م ىىؽ أعض ىىاء ىئة ىىة الو ىىدرتس
و( )147مؾعف ىىة ،حئ ىىا د ىىؼ اخوئ ىىارىؽ الظرتق ىىة العشى ىؾائئة البس ىىئظة .واس ىىو دمت الباحث ىىة
مقئاس الوؾافق الزواجي مؽ إعىداد (سىمئطان عمىي أحطىد آدم) وطبقوىو عمى البئةىة السىؾدانئة،
وبعىىد جطىىع الطعمؾمىىات قامىىت الباحثىىة بوحمئميىىا مسىىو دمة برنىىامج الحزمىىة اإلحصىىائئة لمعمىىؾم
االجوطاعئ ى ىىة ( )SPSSودؾصى ى ىىمت إل ى ى ى الظوىى ىىائج الوالئ ى ىىة :السى ى ىىطة العام ى ىىة لموؾاف ى ىىق الزواجىى ىىي
لمطوزوجى ىىات العى ىىامالت مردفع ى ىة ،وال دؾجى ىىد فى ىىروق فى ىىي الوؾافى ىىق الزواجى ىىي لى ىىدى الطوزوجى ىىات
العىىامالت

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

الطوزوجىىات العىىامالت

امعىىة السىىؾدان دبعىىا لطوغئىىر العطىىر ،ودبعىىا لطوغئىىر عىىدد األبظىىاء ،وال

دؾجىىد فىىروق فىىي الوؾافىىق الزواجىىي لىىدى الطوزوجىىات العىىامالت

) (1الطرجع السابق ،ص.103
81

امعىىة السىىؾدان دبعىىا لطوغئىىر

طبئعة العطن ،ودبعا لطوغئىر عىدد سىظؾات الىزواج ،وأخئى ار دىؼ و ىع عىدد مىؽ الوؾصىئات مىؽ
أىطيا :إنشاء مراكز ل دمات الوؾجئو واإلرعاد الزواجي واألسري(.)1
 .11دراسنننة فخيننندة حامنننل" 2013 ,االخنننتالف فننني السدنننتؽى التعمضسننني والثقنننافي واالقترنننادي
وعالقتننو ب نالتؽافق الدواجنني لمنندوجضؼ العنناممضؼ دراسننة لعذ نخ حنناالت بؽاليننة تضنندي وزو".
ىىدفت ىىىذه الد ارسىة إلى الوعىرر عمى طبئعىة الحئىىاة الزوجئىة لى زواج العىاممئؽ الىىذيؽ لىىدييؼ
اخوالفىىات فىىي الطسىىوؾى الوعمئطىىي والثقىىافي واالقوصىىادي ،وأثىىر ذلىىػ عم ى نىىؾع العالقىىة الوىىي
دىربس بىىئؽ ىىؤالء األزواج ،والوحقىىق مطىىا إذا كىىان األزواج الىىذيؽ لىىدييؼ اخىىوالر فىىي الطسىىوؾى
الوعمئطي والثقافي واالقوصادي يعانؾن مؽ ان فاض فىي الوؾافىق الزواجىي( .)2وقىد اسىو دمت
الطىىظيج الؾصىىفي ،ومىىؽ ثىىؼ اخوىىارت عئظىىة البحىىا ظرتقىىة مقصىىؾدة ،حئىىا ث ىؼ اخوئىىار()10
حاالت مؽ العائالت (زوج وزوجة) الوي دوىؾفر فئيىا الشىرو الطىذكؾرة( .)3أمىا األدوات الوىي
اسى ىىو دمت ف ى ىىي الد ارس ى ىىة فيى ىىي الطقابم ى ىىة إ ى ىىافة إلى ى ى دظبئى ىىق اس ى ىىوبانة الطس ى ىىوؾى الوعمئط ى ىىي
واالقوصىادي ،ومقئىاس الوؾافىق الزواجىي إعىداد (غ ارىىام سىبانئئو)  Spanier Grahamأمىا
م ى ىىؽ حئ ى ىىا األس ى ىىالئب اإلحص ى ىىائئة فق ى ىىد د ى ىىؼ اس ى ىىو دام برن ى ىىامج الحزم ى ىىة اإلحص ى ىىائئة لمعم ى ىىؾم
اإلحص ىىائئة ( )SPSSواس ىىو دام معام ىىن االردبى ىا ومعام ىىن "الف ىىا كرونب ىىاخ"

()4

،

وق ىىد دؾص ىىمت

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

) (1وف ىىاء عثط ىىان عب ىىدالرحئؼ دمحم" ،الوؾاف ىىق الزواج ىىي ل ىىدى الطوزوج ىىات الع ىىامالت

امع ىىة الس ىىؾدان لمعم ىىؾم والورظؾلؾجئى ىىا"

(رسىالة ماجسىىوئر ،كمئىىة الوربئىىة ،جامعىىة السىىؾدان لمعمىىؾم والورظؾلؾجئىىا .ال رطىىؾم 2012.م)، http://hdl.hande.net93 ،

.)pm:6:00 ( ،2013\2\2

) (2فرتزة حامن" ،االخوالر في الطسوؾي الوعمئطي والثقافي واالقوصادي وعالقوو الوؾافق الزواجي لمزوجئؽ العاممئؽ دراسة
لعشر حاالت بؾالية وزو" (رسالة ماجسوئر ،قسىؼ عمىؼ الىظفس االجوطىاعي ،كمئىة العمىؾم اإلنسىانئة واالجوطاعئىة ،جامعىة مؾلىؾد

معطري "دئزي وزو" ،ال زائر ،)2013 .ص .10

) (3الطرجع السابق ،ص.100-97
) (4الطرجع السابق ،ص .109
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واالقوصادي يؤدي إل ان فاض الوؾافق الزواجي لمزوجئؽ العاممئؽ .فمقد دحققت الفر ئات
الوىي دىظص عمى أنىو كمطىا كىان ىظىاك اخىوالر فىي الطسىوؾى الوعمئطىي والثقىافي واالقوصىادي
بىىئؽ الىىزوجئؽ كىىان دؾافقيطىىا الزواجىىي مظ فضىىا .وىىىذا يىىدل عم ى دىىأثئر الطسىىوؾى الوعمئطىىي
والثقافي واالقوصادي عم الوؾافق الزواجي(.)1

سابعاً :التعقضب عمى الجراسات الدابقة:
مىىؽ خىىالل االطىىالع عم ى الد ارسىىات السىىا قة دبىىئؽ أنىىو رغىىؼ دبىىايؽ ىىىذه الد ارسىىات ،إال أنيىىا
جطئعيا دبحا في الط ال األسرى ،وخاصة الوؾافق الزواجي في األسرة.
مؼ حضث أىجاف الجراسة :دراسة ن طة ل كي بركة الوباوي ودراسة وفاء عثطان عبدالرحئؼ،
حئىىا ادفقىىت مىىع الد ارسىىة الحالئىىة فىىي اىوطاميىىا ىىالوؾافق الزواجىىي لىىدى العىىاممئؽ أو الطىىؾعفئؽ .أمىىا
ود ارسىىة ولئىىد بىىؽ دمحم الشىىيري ،ود ارسىىة أمئظىىو إب ىراىئؼ اليئ ىن ،ود ارسىىة إجىىالل سىىري ،ود ارسىىة فرت ىزة
حامىىن فقىىد ركىىزت عم ى الوؾاف ىق الزواجىىي وأىطئوىىو فىىي األس ىرة ،أمىىا د ارسىىة عثطىىان بىىؽ صىىالح بىىؽ
عبدالطحسىىؽ عىىامر فقىىد ركىىزت عم ى معؾقىىات الوؾافىىق بىىئؽ الىىزوجئؽ ،وادفقىىت د ارسىىة سىىطة صىىالح
سعئد الشئ ي ،ودراسة مبروكة إدرتس دمحم الفسىي ،ود ارسىة إيظىاس بظىت أحطىد السىمئطي ،مىؽ حئىت
االىوطام األسرة العاممة.
أما مؼ حضث العضشنة :فظ ىد دفاودًىا فىي اخوئىار ح ىؼ العئظىة مىؽ د ارسىة ألخىرى ،وذلىػ حسىب
ىروح ح ىؼ العئظىات مىابئؽ ( ،)400 -30كطىا اسىو دمت د ارسىة كىن مىؽ
ىدر كىن د ارسىة ،حئىت د ا
أيظىىاس بظىىت أحطىىد عمى  ،ون طىىة لالكىي بركىىة الوبىىاوي ،ود ارسىىة فرتىزة حامىىن العئظىىة الطقصىىؾدة ،أمىىا
د ارسىىة ولئىىد بىىؽ دمحم الشىىيري ،ود ارسىىة مبروكىىة إدرتىىس دمحم الفسىىي ،ووفىىاء عثطىىان عبىىدالرحئؼ فقىىد

) (1الطرجع السابق ،ص.202
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اسو دمت العئظة العشؾائئة ،أما دراسة سطة صالح سعئد الشئ ي فقىد اسىو دمت العئظىة العشىؾائئة
الظسبئة الظبقئة.
ومنننؼ حضنننث السنننشيج :الىىذي اسىىو دموو الد ارسىىات السىىا قة فقىىد ادفقىىت عىىض الد ارسىىات فىىي
اسو داميا الطظيج الؾصفي ،مثن "ن طة لالكي بركة الوبىاوي ،ومبروكىة إدرتىس دمحم الفسىي ،وفرتىزة
حامن واسو دم كن مؽ عثطان بؽ عامر صالح العامر ،وإيظىاس بظىت أحطىد عمى السىمئط الطىظيج
الؾصفي الوحمئمي ،أما ولئد بؽ دمحم الشيري فقد اسو دم الطظيج الؾصفي واالردباطي والطقارن.
أمننا أداة جسننع البضانننات :فقىىد اسىىو دمت عىىض الد ارسىىات السىىا قة مقئىىاس الوؾافىىق الزواجىىي
ومقايئس أخىرى ،مثىن د ارسىة أمئظىة إبىراىئؼ ليئىن الوىي اسىو دمت مقئىاس الوؾافىق الزواجىي ومقئىاس
دقىىدير الىىذات ،وولئىىد بىىؽ دمحم الشىىيري فقىىد اسىىو دم مقئىىاس الوؾافىىق الزواجىىي ومقئىىاس قائطىىة العؾامىىن
ال ط ىىس الرب ىىرى لمش ص ىىئة ،ون ط ىىة لالك ىىي برك ىىة الوب ىىاوي ،اس ىىو دمت مقئ ىىاس الوؾاف ىىق الزواج ىىي
ومقئىىاس

ىىغؾ العطىىن .أمىىا وفىىاء عثطىىان عبىىدالرحئؼ وفرت ىزة حامىىن فقىىد اسىىو دمؽ مقئىىاس الوؾافىىق

الزواجي ،أما الدراسات الوي اسو دمت اسىوبانة ل طىع الطعمؾمىات ،مثىن د ارسىة عثطىان صىالح عبىد
الطحسؽ العامر ،وإيظاس بظت أحطد السمئطي ،ومبروكة إدرتس دمحم الفسي ،أما دراسة سطة صىالح
سعئد الشئ ي فقد اعوطدت عم اسوطارة الطقابمة.
أما األسالضب اإلحرائضة :فقد اسو دمت الدراسات السا قة عدة أسالئب إحصائئة ،ومؽ ىذه
األسىىالئب ال ىىداول الطوقاطعىىة ،واخوبىىارات الداللىىة ،ومعىىامالت االردبىىا  ،ودحمئىىن الوبىىايؽ األحىىادي
والثظىىائي ،واردبىىا بئرسىىؾن ،واخوبىىار( )tوالوحمئىىن العىىاممي ،كطىىا اسىىوعانت ىىىذه الد ارسىىات الحزمىىة
اإلحصائئة لمعمؾم االجوطاعئة (.)SPSS
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أمننا مننؼ حضننت الشتننائج التنني تؽصننمت إلضينا الجراسننات الدننابقة :فىىئطكؽ مالحغىىة أن أغمبيىىا
اسويدفت الوعرر عم العؾامن الطؤثرة عم العالقات األسرتة ،وعم الوؾافق الزواجي في األسرة،
وتطكؽ دؾ ئح أىؼ ما دؾصمت إلئو ىذه الدراسات في اآلدي:
-

مننؼ حضننت نننؽع العسننل :فق ىد دؾصىىمت د ارسىىة سىىطة صىىالح سىىعئد الشىىئ ي إل ى أن ميظىىة رب
األسرة ليا دأثئر عم دطاسػ األسرة ،أما دراسة مبروكة إدرتس دمحم الفسي فقد دؾصىمت إلى
وجؾد عالقة بئؽ نؾع عطن الطبحؾث والعالقات االجوطاعئة الداخمئة ل سرة ،واخومفت دراسة
وف ىىاء عثط ىىان عب ىىد ال ىىرحئؼ بوؾصى ىىميا إلى ى أن ىىو ال دؾج ىىد فى ىىروق ف ىىي الوؾاف ىىق الزواج ىىي لى ىىدى
الطوزوجات العامالت

-

امعة السؾدان دبعا لظبئعة العطن.

منؼ حضنت سناعات العسنل :فقىد دؾصىمت د ارسىة مبروكىة إدرتىس دمحم الفسىي إلى أنىو ال دؾجىد
عالق ىىة ذات دالل ىىة إحص ىىائئة ب ىىئؽ س ىىاعات العط ىىن الئ ىىؾمي األساس ىىئة لمطبح ىىؾث والعالق ىىات
االجوطاعئة الداخمئة ل سرة.

-

أما مؼ حضت عجد األطفال :فقد دؾصمت دراسة كن مىؽ ولئىد بىؽ دمحم الشىيري ،ود ارسىة وفىاء
عثطىىان عبىىدالرحئؼ إل ى أن ىو دؾجىىد فىىروق فىىي الوؾافىىق الزواجىىي دبعىىا لطوغئىىر عىىدد األطفىىال،
واخومفىت نوىائج ىىادئؽ الد ارسىوئؽ عىؽ نوىائج د ارسىة ن طىو لالكىي بركىة الوبىاوي الوىي دؾصىىمت
إل أنو ال دؾجد عالقة بئؽ عدد األطفال والوؾافق الزواجي.

-

أمننا السدننتؽى التعمضسنني :فقىىد دبىىئؽ مىىؽ خىىالل مىىا دؾصىىمت إلئىو د ارسىىة إجىىالل سىىري مىىؽ أن
أعضاء ىئةة الودرتس األقن مؤىالً مؽ أزواجيؽ أحسىؽ دؾافقىا ميظئىا وزوجئىا مىؽ األخرتىات،
كطا دؾصمت دراسة ولئد بىؽ دمحم الشىيري إلى وجىؾد فىروق ذات داللىة إحصىائئة فىي الوؾافىق
الزواجي نوئ ة االخوالر فىي الطسىوؾى الوعمئطىي ،كطىا دؾصىمت د ارسىة فرتىزة حامىن إلى أن
ان فاض الطسوؾى الوعمئطي ٌؤدى إلى انخفاض التوافق الزوايقً ،أمىا د ارسىة ن طىة لالكىي
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برك ىىة الوب ىىاوي فق ىىد دؾص ىىمت إلى ى أن الف ىىروق ف ىىي الطس ىىوؾى الوعمئط ىىي ال د ىىؤثر عمى ى الوؾاف ىىق
الزواجي.
-

أما عجد سشؽات الندواج :فقىد دبىئؽ مىؽ د ارسىة ولئىد بىؽ دمحم الشىيري وجىؾد فىروق ذات داللىة
إحصىىائئة فىىي الوؾافىىق الزواجىىي نوئ ىىة الخىىوالر مىىدة الىىزواج ،كطىىا أن د ارسىىة سىىطة صىىالح
سىىعئد الشىىئ ي دؾصىىمت إل ى أن طىىؾل فو ىرة الىىزواج دىىؾثر عم ى دطاسىىػ األسىىرة ،كطىىا ادفقىىت
دراسة كىن مىؽ ن طىة لالكىي بركىة الوبىاوي ووفىاء عثطىان عبىد الىرحئؼ إلى أنىو ال يؾجىد دىأثئر
لطدة الزواج عم الوؾافق الزواجي.

-

أما مؼ حضت الجخل الذيخي :فقد بئظت دراسة عثطان بؽ صالح بؽ عبدالطحسؽ العىامر أن
ان فىىاض البعىىد الطىىادي يىىؾدي إل ى ان فىىاض ممحىىؾ فىىي الوؾافىىق بىىئؽ الىىزواجئؽ ،واخومفىىت
دراسة مبروكة إدرتس دمحم الفسين حئت دؾصمت إل أنو ال دؾجد عالقة بئؽ الدخن الشيري
لمطبحؾث والعالقات االجوطاعئة الداخمئة ل سرة.
كطىا أن د ارسىىة أمئظىىة إبىراىئؼ حسىؽ ليئىن دؾصىىمت إلى عىىدم وجىؾد دىىأثئر قىىؾي وفعىىال لطوغئىىر

العط ىىن أو عدم ىىو عمى ى الوؾاف ىىق الزواج ىىي ،وى ىىذا م ىىا دح ىىاول الد ارس ىىة الحالئ ىىة معرفو ىىو م ىىؽ خ ىىالل
م طؾعة الفروض الوي دظرحيا ىذه الدراسة.
دؼ االسوفادة مؽ الدراسات السا قة في درؾتؽ خمفئة نغرتىة ميطىة لمد ارسىة الحالئىة ،مىا سىاعد
عمى دحديىىد موغئ ىرات الد ارسىىة الحالئىىة ،وبالوىىالي عم ى اعىىوقاق الفىىروض الوىىي دظرحيىىا ،كطىىا أمكىىؽ
االسوفادة مؽ االسوطارات الوي اسو دمت في جطع البئانات وخاصة مقئاس الوؾافق الزواجي.

ثامشاً :متغضخات الجراسة:
.1

الستغضخات السدتقمة:
يوحدد الطوغئر الطسوقن في (األسرة العاممة) وتطكؽ دحديده مؽ خالل الطؤعرات اآلدئة:
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-

نؽع العسل :يقصد و عطن الطبحؾث (الزوج  /الزوجة) أثظاء جطع البئانات.

-

ساعات العسل :يقصد و الساعات الوي يقضئيا الطبحؾث في العطن يؾمئاً.

-

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

-

عجد األبشاء  :يقصد و عدد أبظاء الطبحؾث الذكؾر واإلناث.

-

السدتؽى التعمضسي :يقصد و الطسوؾى الوعمئطي الذي وصن إلئو الطبحؾث مؽ خالل
أعم عيادة دحصن عمئيا.

-

عجد سشؽات الدواج :يقصد و طؾل فورة الزواج.

-

الجخل الذيخي :يقصد و إجطالي الطبالغ الوي يوحصىن عمئىو الطبحىؾث عىيرتاً مقابىن
عطمو.

.2

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

الطسو دم في الدراسة.

تاسعاً :فخوض الجراسة:
عىىد االطىىالع عم ى الد ارس ىىات السىىا قة ودحديىىد أىىىؼ موغئىىرات الد ارسىىة الطسىىوقمة والوا عىىة د ىىؼ
صئاغة الفروض الوالئة:
.1

دؾجد عالقة ذات داللة إحصائئة بئؽ نؾع عطن الطبحؾث والوؾافق الزواجي.

.2

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

.3

دؾجد عالقة ذات داللة إحصائئة بئؽ ساعات العطن والوؾافق الزواجي.

.4

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

86

.5

دؾجد عالقة ذات داللة إحصائئة بئؽ عدد األبظاء والوؾافق الزواجي.

.6

دؾجد عالقة ذات داللة إحصائئة بئؽ الطسوؾى الوعمئطي والوؾافق الزواجي.

.7

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

.8

دؾجد عالقة ذات داللة إحصائئة بئؽ الدخن الشيري والوؾافق الزواجي.
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الفرل الثاني
التؽافق الدواجي
أوالً :الدواج.
ثانضاً :التؽافق.
ثالثاً :التؽافق الدواجي.
 .1مفيؽم التؽافق الدواجي.
 .2أىسضة التؽافق الدواجي.
 .3معاىخ التؽافق الدواجي.
 .4العؽامل السؤثخة عمى التؽافق الدواجي.
 .5الشعخيات السفدخة لمتؽافق الدواجي.
 .6معؽقات التؽافق الدواجي.
 .7الشتائج الستختبة عمى غضاب التؽافق الدواجي.
رابعاً :الخالصة.
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تسيضج:
يعوبىىر الىىزواج مىىؽ أىىىؼ الىىظغؼ االجوطاعئىىة وأقىىدميا ،وأكثرىىىا عىىئؾعاً واسىىوط ار اًر ،فطىىؽ خاللىىو
يىىوطكؽ الفىىرد مىىؽ إعىىباع حاجادىىو الفظرتىىة شىىكن يردضىىئو الط وطىىع ،ودوحىىدد مشىىروعئوو فىىي نظىىاق
الشرتعة اإلسالمئة ،فقد أحاطوو قدسئة خاصة ،وجعمت عطاده الطؾدة والرحطة بىئؽ الىزوجئؽ ،قىال
ِِ
ِ
ِ
اجا لِ َت ُد ِّكِّشؽا ِإَلُض َيا َو َج َع َل َبُضَش ِّك ُػ َم َؽند ًة َوَر ُح َسةً"(.)1
دعال "َ :و ِم ُؼ آََياتو أ ُ
ق َل ِّك ُػ م ُؼ أَُن ِّفد ِّك ُػ أ َُزَو ً
َن َخَم َ
كطا اىوؼ عمطاء االجوطىاع العالقىة الزوجئىة ،وحىاولؾا معرفىة العؾامىن الطسىاىطة فىي ن احيىا
أو فشىميا ،وإذا دحقىىق الوؾافىىق بىىئؽ الىىزوجئؽ الىىذي يعوبىىر خظىىؾة ميطىىة فىىي العالقىة الزوجئىىة دضىىطؽ
مؽ خالليا اسوطرار الحئاة األسرتة شكن طبئعي ،يؤدي بدوره إل خمق عالقات اجوطاعئىة جديىدة
دو اوز الزوجئؽ إل أسردئيطا والط وطع الذي يعئشان فئو .وبظاء عم ما دقدم يوظاول ىذا الفصىن
العظاصر اآلدئة:

أوالً :الدواج :Marriage
عد الزواج مئزة إنسانئةن حئت يعبر عؽ العالقة بئؽ الرجن والطرأة ،ودمػ العالقة دقؾم عمى
ي ي
ار ظ ىىة رس ىىطئة يقرى ىىا ال ىىديؽ والط وط ىىع والق ىىانؾن ودوص ىىف االس ىىوط اررتة وال ىىدوام واالموث ىىال لمطع ىىايئر
االجوطاعئة ،فيؾ الؾسئمة لورؾتؽ األسرة والطحافغة عم الظؾع ،ودظغئؼ العالقات االجوطاعئة.
.1

مفيؽم الدواج:
معشنننى الننندواج لغنننة :الىىزواج اسىىؼ مصىىدر م ىىؽ زوج يىىزوج ومصىىدره د ىىزوتج وإزواج وازدواج

ومزاوجىىة ،وكميىىا دالىىة عم ى اقو ىران الشىىيء ش ىىيء آخىىر ...والىىزوج خىىالر الفىىرد ،ولفىىظ الزواج ىىي

) (1سوزة السوم :اآليت .21,
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()1
نغ
اسن ِّنك ُؼ أَُنن َ
نت َو َز ُو ِّجن َ
مظسىىؾب لمىىزواج ،وىىىؾ اقو ىران الرجىىن ىىالطرأة  .ومظىىو قؽلننو تعننالى"َ :وَيننا آ َد ِّم ُ

ِِ
الذجخَة َف َت ِّكؽَنا ِمؼ ال ن ِ ِ
ِ
ِ
ضؼ"(.)2
عالس َ
َ
اُل َجنش َة َف ِّك َال م ُؼ َحُض ِّث شُئ ِّت َسا َوَال َت ُقَخَبا َىحه ن َ َ
وفىىي اصننطالح الفقينناء :ىىىؾ عقىىد و ىىعو الشىىرع لئفئىىد ظرتقىىة األصىىالة اخوصىىاص الرجىىن
ىىالوطوع ىىامرأة ل ىىؼ يطظىىع مىىانع ع ىىرعي العقىىد عمئيىىا وح ى يىن اسىىوطواع الط ىرأة ىىو .والىىزواج لفىىظ عرب ىىي
مؾ ىىؾع القو ىران أحىىد الشىىئةئؽ ىىاآلخر وازدواجيطىىا عىىد أن كىىان كىىن مظيطىىا مظفىىرداً عىىؽ اآلخىىر(.)3
والزواج في االصظالح الشرعي يراد و (الظراح) طعظ العالقة الظاعةة بئؽ الزوجئؽ عقىد عىرعي
يسوؾفي عروطو وأركانو الؾلي والصداق والشاىديؽ العدلئؽ ،وتوؼ ي اب وقبؾل(.)4
يرى الؾحئشي أحطد بئري أن الزواج "نغام اجوطاعي يوصف قىدر مىؽ االسىوطرار واالموثىال
لمطعايئر االجوطاعئة الرغؼ مؽ أن كثئ ار مىؽ حىاالت الىزواج قىد دظويىي ىالظالق ،إال أن اسىوط اررتة
الحئاة الزوجئة درؾن في معغؼ الحىاالت ىىي األسىاس ال ىؾىري الىذي يقىؾم عمئىو الىزواج فىي ديظظىا
اإلسالمي"(.)5
دعرر سامئة حسؽ الساعادي الزواج عم أنو "نغام عالطي يكفىن وجىؾد عالقىة دائطىة بىئؽ
رج ىىن وامى ىرأة لوربئ ىىة أطفاليطى ىا ال ىىذيؽ ال ح ىىؾل وال ق ىىؾه لي ىىؼ ،كط ىىا أن ىىو يض ىىطؽ انوق ىىال الث ىىروة إل ىىئيؼ
واكوسىىابيؼ مكانىىو معئظىىة ،والىىزواج

ىىرورة بئؾلؾجئىىة واجوطاعئىىة ونفسىىئة ،وتوىىزوج الفىىرد لمعديىىد مىىؽ

) (1حسام محطىؾد زكى عمى " ،اإلنيىاك الظفسىي وعالقوىو ىالوؾافق الزواجىي وبعىض الطوغئىرات الديطؾجرافئىة :لىدى عئظىة مىؽ

معمطىىي الفةىىات ال اصىىة طحافغىىة الطظئىىا" (رسىىالة ماجسىىوئر ،قسىىؼ الصىىحة الظفسىىئة ،كمئ ىة الوربئىىة ،جامعىىة الطظئىىا2008 ،م)،
ص .74

) (2سؾرة األعرار ،اآلية .19

) (3سطئة دمحم جطعة أبؾ مؾس " ،الوؾافق الزواجي وعالقوو ببعض سطات الش صئة لدى الطعاقئؽ" (رسالة ماجسىوئر ،قسىؼ
عمؼ الظفس ،كمئة الوربئة ،ال امعة اإلسالمئة2009 ،م) ،ص.13

) (4عبىىدرب الظبىىي عمىىي ال ىىارحي ،الىىزواج العرفىىي الطشىىكمة والحىىن( .القىىاىرة :دار الرو ىىة لمظشىىر والوؾزتىىع ،بىىدون دىىارتخ)،
ص .12

) (5الؾحئش ىي أحطىىد بئىىري ،األس ىرة والىىزواج مقدمىىو فىىي عمىىؼ االجوطىىاع العىىائمي( .ط ىرابمس :ال امعىىة الطفوؾحىىة1998 ،م)،
ص .317 -316
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الىىدوافع ،لرىىؽ الىىزواج فىىي حىىد ذادىىو نغىىام اجوطىىاعي ييىىدر إل ى درىىؾتؽ أس ىرة أكثىىر مطىىا ىىىؾ نغىىام
بئؾلؾجي"(.)1
دعىىرر سىىظاء ال ىىؾلي الىىزواج أنىىو "عالقىىة نفسىىئة اجوطاعئىىة عىىرعئة قانؾنئىىة ،دىىوؼ بىىئؽ رجىىن
وام ىرأة ،لرىىن مظيطىىا حقىىؾق ،وعمئيطىىا واجبىىات د ىىاه كىىن مظيطىىا اآلخىىر ،ود ىىاه أطفاليط ىا فئطىىا عىىد،
وكمطا اسىوقامت ىىذه العالقىة ،نطىا الىزواج واسىوقرت األسىرة ،والعكىس صىحئح"( .)2وىكىذا يوضىح أن
الوعرتفات السا قة دوفق عم أن الزواج عاىرة اجوطاعئة أكثر مؽ كؾنو نغاماً بئؾلؾجئًّا ،فيؾ يظغؼ
عالقة بئؽ الرجن والطرأة في إطار عرعي وقانؾني دعوىرر ىو جطئىع الط وطعىات ،كطىا أنىو ال ظىؾة
األولى ى ف ىىي در ىىؾتؽ األسى ىرة .ف ىىالزواج نس ىىق اجوط ىىاعي ع ىىالطي دوف ىىق عمئ ىىو جطئ ىىع الط وطع ىىات ف ىىي
الطا ىىي والحا ىىر ،فيىىي دفىىرض الىىزواج عمى جطئىىع أفىراده ،وتوصىىف الىىزواج الثبىىات واالسىىوطرار
واالموثال لطعايئر الط وطع( .)3وتعوبر الىزواج بدايىة حئىاة بىئؽ الىزوجئؽ وخظىؾة أساسىئة فىي درىؾتؽ
األسرة ،وتعوبر الوؾافق مع الظرر اآلخر ال ظؾة األول في بداية حئاديطىا ،حئىت يوؾقىع كىن زوج
الدور الذي ي ب أن يقؾم و الظرر اآلخر ،وقد يوظمب مظيطا دعدين أو دغئئر عض العادات أو
السمؾكئات حو يطكظا مؽ دحقئق الوؾافق واالنس ام فئطا بئظيطا.

ثانضاً :التؽافق :Adjustment
يعوبىىر مفيىىؾم الوؾافىىق مىىؽ الطفىىاىئؼ األساسىىئة فىىي عمىىؼ االجوطىىاعن حئىا أن جطئىىع سىىمؾكئات
اإلنسىان الظاجحىىة أو الفاعىىمة إنطىا ىىىي محىىاوالت لموؾافىىقن مىؽ أجىىن د فئىىف مىا يعانئىىو اإلنسىىان مىىؽ
دؾدر وخؾر وصراعات وقير ،فيؾ يشئر إل عالقة مظس طة نسبئاً بئؽ األف ارد وال طاعات.

) (1سامئة حسؽ الساعادي ،االخوئار لمزواج والوغئر االجوطاعي .لمظبعة الثانئة( ،بئروت :دار الظيضة لمعربئة1981 ،م)،
ص.17

) (2سظاء ال ؾلي ،الزواج ألسرة في عالؼ موغئر )اإلسكظدرتة :دار الطعرفة ال امعئة1987 ،م) ،ص.55
) (3الطرجع السابق ،ص.56
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.1

مفيؽم التؽافق:
معشى التؽافق لغة :مأخؾذ مؽ وافق الشيء أي الءمو ،وقد وافقىو مؾافقىة وادفىق معىو دؾافقىا،

وىؾ أن يسمػ الطرء مسمػ ال طاعة ،وتو ظب الشذوذ في ال مق والسمؾك(.)1
التؽافننق بننالسعشي العننام يعشنني" :العطمئىىة الوىىي يم ىىأ إلئيىىا الرىىائؽ العضىىؾي ،أو الش ص ىئةن
لئوطكؽ مؽ الدخؾل في عالقة دؾازن أو انس ام مىع البئةىة مىع

ىرورة دىؾافر الشىرو لوحقئىق ىىذه

العالقة"(.)2
ويعشننني التؽافنننق اصنننطالحا :أنىىو "مفيىىؾم خىىاص اإلنسىىان فىىي سىىعئو لوظغىىئؼ حئادىىو ،وحىىن
ص ىراعادو ،ومؾاجيىىة مشىىكالدو مىىؽ إعىىباع واحباطىىات ،وص ىؾالً إل ى مىىا يسىىط

الصىىحة الظفسىىئة أو

السؾاء واالنس ام ،والوظىاغؼ مىع الىذات ومىع اآلخىرتؽ فىي األسىرة وفىي العطىن وفىي الوظغئطىات الوىي
يظ ر فئيا ،ولذلػ كان مفيؾماً إنسانئا"(.)3
ويعننخف التؽافننق " :أنىىو محاولىىة االقو ىراب قىىدر اإلمكىىان مىىؽ القؾاسىىؼ الطشىىوركة بىىئؽ أعضىىاء
ْ
ال طاعىىات ،أو بىىئؽ جطاعىىات الط وطىىع ومؤسسىىادو الرسىىطئة ،وىىىؾ قبىىؾل الوظغىىئؼ االجوطىىاعي الىىذي
يفر ىىو الط وطىىع عم ى الفىىرد حو ى يصىىبح عض ىؾاً مظس ى طاً فئىىو ،ومىىؽ الطوغئ ىرات أو العؾامىىن الوىىي
دسىىيؼ فىىي عطمئىىة فالوؾافىىق الورئىىف :الوظشىىةة االجوطاعئىىة طؤسسىىاديا الط ومفىىة (األس ىرة ،الطدرسىىة،
دور العب ىىادة ،وس ىىائن اإلع ىىالم) وكمط ىىة دؾاف ىىق دش ىىئر إلى ى الحم ىىؾل الس ىىمئطة الو ىىي يم ىىأ إلئي ىىا الظ ىىاس
لئوؾافقؾا مع عرور الحئاة حدى الظرق الوالئة (الطيادنة ،الوؾفئق ،الوحكئؼ ،الوسامح)"(.)4

) (1مظال حسؽ السكظي " ،غؾ العطن واسورادئ ئات مؾاجيويا وعالقويا الوؾافق الظفسي لدى العاممئؽ وقىت األزمىات فىي
محافغوي غزة والشطال" (رسالة ماجسوئر ،قسؼ عمؼ الظفس .جامعة األزىر ،غزة2013 ،م) ،ص.44

) (2دمحم عاطف غئا ،مرجع سبق ذكره ،ص.16

) (3سمئؼ أبؾ عؾض ،الوؾافق الظفسي لمطسظئؽ( .عطان :دار أسامة لمظشر والوؾزتع2008 ،م) ،ص.202
) (4سطئح أبؾ مغمي وآخرون ،الوظشةة االجوطاعئة لمظفن( .عطان :دار البازوري2002 ،م) ،ص.82
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يخى حامج عبجالدالم زىخان "أن الوؾافق االجوطاعي يوضطؽ السعادة مىع اآلخىرتؽ ،وااللوىزام
أخالقئ ى ىىات الط وط ى ىىع ،والطس ى ىىايرة االجوطاعئ ى ىىة ،واالموث ى ىىال لقؾاع ى ىىد الض ى ىىبس االجوط ى ىىاعي والوقب ى ىىن
االجوطى ىىاعي ،والوفاعى ىىن االجوطى ىىاعي السى ىىمئؼ ،والسى ىىعادة الزوجئى ىىةن مى ىىا يى ىىؤدي إل ى ى دحقئى ىىق الصى ىىحة
االجوطاعئة"(.)1
خالص ىىة الق ىىؾل أن ىظ ىىاك ع ىىدة دعرتف ىىات لموؾاف ىىق ،وى ىىذا يرج ىىع إلى ى اخ ىىوالر وجي ىىات نغ ىىر
العمطىىاء عم ى الىىرغؼ مى مىؽ أن جطئىىع ىىىذه الوع ىارتل دوفىىق عم ى

ىىرورة دؾافىىق رغبىىات اإلنسىىان مىىع

األغمبئىىة فىىي األفعىىال واألفرىىار فىىي الط وطىىع الىىذي يعىىئش فئىىو لرىىي يسىىوظئع دحقئىىق ىىىذه الرغبىىات،
حئىا ال يطكظظىىا دحقئىىق الوؾافىىق إال مىىؽ خىىالل دغئئىىر أنفسىىظا أو دغئئىىر مىىا يحىىئس بظىىا .وبعىىد الحىىديا
عؽ مفيؾم الوؾافق البد مؽ الوظرق إل مفيؾم آخىر مىردبس عىديد االردبىا

ىالوؾافق إلى درجىة أنىو

في عض األحئان يظمق عمئو نفس الطعظ وىؾ الورئف.
.2

التؽافق والتكضف:
اسىىو دم مفيىىؾم الورئىىف أول مىىا اسىىو دم فىىي عمىىؼ البئؾلؾجئ ىان حئىىت كىىان أسىىاس الظغرتىىة

الداروتظئ ىىة ،ث ىىؼ اس ىىوعار عمط ىىاء ال ىىظفس مفي ىىؾم الورئ ىىف وأع ىىادوا دس ىىطئوو ىىالوؾافق( .)2وت يع ىىرر دمحم
مصظف أحطد الورئف االجوطاعي " أنو دمػ العطمئات الوىي يحقىق بيىا الفىرد نؾعىا مىؽ الوىؾازن فىي
عالقادو االجوطاعئة الوي يسوظئع مؽ خالليا إعباع حاجادو في حدود ثقافة الط وطع"(.)3

) (1حام ىىد عبدالس ىىالم زىى ىران ،الص ىىحة الظفس ىىئة والع ىىالج الظفس ىىي( .الق ىىاىرة :ع ىىالؼ الرو ىىب لظش ىىر دؾزت ىىع وطباع ىىة2005 ،م)،
ص .27

) (2ماجىىدة كطىىال عىىالم ،طرتقىىة العطىىن مىىع ال طاعىىات "مىىدخن لمورئىىف ،الوظطئىىة .الوقىىؾتؼ واإلع ىرار"( .اإلسىىكظدرتة :الطكوىىب
ال امعي الحديا1990 ،م) ،ص.80

) (3دمحم مصىىظف أحطىىد ،الورئىىف والطشىىكالت الطدرسىىئة فىىي مظغىىؾر ال دمىىة االجوطاعئىىة( ،اإلسىىكظدرتة :الطكوىىب ال ىىامعي
الحديا ،بدون دارتخ) ،ص.10
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إن ىظىىاك خمظ ىاً بىىئؽ مفيىىؾمي الوؾافىىق والورئىىف ،حئىىا ىظىىاك مىىؽ يعظىىي الوؾافىىق والورئىىف
دعرتفاً واحداً وتعرر الورئف والوؾافق أنو "بظاء موطاسىػ مؾحىد سىمئؼ لش صىئة الفىرد ،ودقبمىو لذادىو
ودقبىىن اآلخ ىرتؽ لىىو ،وعىىعؾره الر ىىا واالردئىىاح الظفسىىي واالجوطىىاعين إذ ييىىدر الفىىرد إل ى دعىىدين
سمؾكو نحؾ مثئرات البئةئة والطثئرات االجوطاعئة الطوظؾعة"( .)1وترى البعض اآلخر أن الورئف أعؼ
وأعىىطن م ىىؽ الوؾاف ىىق ،في ىىؾ يوضىىطؽ الحئى ىؾان والظب ىىات ف ىىي عالقويطىىا البئة ىىة الطادي ىىة واالجوطاعئ ىىة،
إ افة إل جانب الفعن اإلنساني ،ودودخن فئو اإلرادة ،أما الوؾافق فئردبس اإلنسان فقس ،فالورئف
يردبس الطسايرة ،وتوصف الوؾافق الودرج عم خس موصن(.)2
وىكىىذا يطكىىؽ التفخيننق ب نضؼ التؽافننق والتكضننف ,فىىالورئف ي ىىوص السىىمؾك الطشىىورك لسنسىىان
والحئؾان والظبات د اه البئةىة الوىي يعىئش فئيىا ،أمىا الوؾافىق فئ ىوص ال انىب الظفسىي واالجوطىاعي
لسنسان ،أي ي وص الفرد في دفاعمو مع بئةوو مؽ أجن دحقئق رغبادو الظفسئة واالجوطاعئة.
.3

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

أ.

التؽافق الذخري:
عد الوؾافق الش صي البعد األول واألساسي مؽ أ عاد الوؾافق ،حئا إنو ي ىوص ال انىب
ي ي

الىىداخمي لمفىىرد ،والظرتقىىة الوىىي يىىرى بيىىا نفسىىو والط وطىىع مىىؽ حؾلىىو ،وتوضىىطؽ الوؾافىىق الش صىىي
السىىعادة والر ىىا مىىع الىىظفس ،وإعىىباع الىىدوافع والحاجىىات الفظرتىىة والعضىىؾتة والفسىىئؾلؾجئة والثانؾتىىة
الطكوسىىبة ،وتعبىىر عىىؽ حاجىىات الداخمئ ىة ،حئ ىا ال يؾجىىد ص ىراع لىىدى الفىىرد مىىع نفسىىو( .)3وتعىىرر
) (1أمىىاني حطىىدي عىىحادة الرحمىىؾت" ،د ارسىىة مقارنىىو لموؾافىىق الظفسىىي واالجوطىىاعي لىىدى أبظىىاء العىىامالت وغئىىر العىىامالت فىىي

الطؤسسىىات ال اصىىة فىىي مديظىىة غىزة" (رسىىالة ماجسىىوئر ،كمئىىة الوربئىىة ،قسىىؼ عمىىؼ الىىظفس ،ال امعىىة اإلسىىالمئة غىزة2011 ،م)،

ص .16

) (2فرتزة حامن ،مرجع سبق ذكره ،ص .61

) (3حامد عبدالسالم زىران ،مرجع سبق ذكره ،ص.29
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الوؾافق الش صي أنو قدرة الفرد عم دحقئق حاجادو ظرتقة مر ئة ،وتعظي قدردو عمى مؾاجيىة
مشكالدو الظفسئة الوي يوعرض ليا ،وقدردىو عمى حميىا إذ ال ي مىؾ إنسىان مىؽ الطشىكالت الظفسىئة،
وأن دؾافقو االجوطاعي مرىؾن بوؾافقو الظفسي بدرجة أول ( .)1وتوؾجب عم الفرد مؽ أجىن دحقئىق
ىىىذا الوؾافىىق أن يوبىىع م طؾعىىة مىىؽ األسىىالئب ،سىؾاء شىىكن مباعىىر أو غئىىر مباعىىر ،لمؾصىىؾل إلى
الوؾافق ،والوي دوطثن في مطارسة اليؾايات واألنشظة في حئادىو ،ودقبىن الؾاقىع الىذي يعىئش فئىو(.)2
وىكىذا يبىدأ دؾافىق الفىرد مىع نفسىو أوالً حوى يىوطكؽ مىؽ دحقئىق الوؾافىق فىي جطئىع م ىاالت الحئىىاة،
اجئا أو غئرىا.
سؾاء أكان اجوطاعئًّا أو زو ًّ
ب .التؽافق االجتساعي:
وتعرر الوؾافق االجوطىاعي أنىو قىدرة الفىرد عمى الورئىف مىع البئةىة الوىي يعىئش فئيىا سىؾاء
أكانىىت ماديىىة موطثمىىة فىىي الغىىرور الظبئعئىىة والطظىىاخ ،ووسىىائن الطؾاصىىالت وغئرىىىا ،أم اجوطاعئىىة
موطثمىىة فىىي قىىدرة الفىىرد عم ى درىىؾتؽ عالقىىات اجوطاعئىىة م ومفىىة مىىع مىىؽ يحىىئس بيىىؼ ،ودرىىؾن ىىىذه
العالقىىة مبظئىىة عم ى الطحبىىة واالحو ىرام والوفىىاىؼ ،وفىىي إطىىار العىىادات والقىىئؼ االجوطاعئىىة( .)3ودرىىؾن
ىذه العالقة اجوطاعئة (األقربىاء – واألصىدقاء – وال ئىران – وزمالؤىطىا فىي العطىن) فئر ى عظىو
مىىؽ حؾلىىو وتكىىؾن ىىىؾ ار ى ًىئا عىىؽ نفسىىو ،ودوصىىف ىىىذه العالقىىة ىىالطؾدة والوسىىامح وال يؾجىىد فئيىىا
الصراعات وال الفات سبب ما يوعرض لو الفرد مؽ

غؾطات الحئاة(.)4

) (1م ى ىىدي أحطى ىىد دمحم عبى ىىدهللا ،السى ىىمؾك االجوطى ىىاعي وديظامئى ىىة "محاولى ىىة دفس ى ىرتة"( .اإلسى ىىكظدرتة :دار الطعرفى ىىة ال امعئى ىىة،

2005م) ،ص.219

) (2رمضان دمحم القذافي ،الصحة الظفسئة والوؾافق .الظباعة الثانئة( ،ال طاىئرتة :دار الرواد1994 ،م) ،ص.77

) (3سامئة بؾعاعي" ،السىمؾك العىدواني وعالقوىو ىالوؾافق الظفسىي واالجوطىاعي لىدى طمبىة ال امعىة" (رسىالة ماجسىوئر ،قسىؼ
عمؼ الظفس ،جامعة مؾلؾد معطري دئزي وزو ،ال زائر2013 ،م) ،ص.96

) (4م دي أحطد دمحم عبدهللا ،مرجع سبق ذكره ،ص.223
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ومىؽ ثىىؼ فمموؾافىىق جانبىان :األول الوؾافىىق الش صىىي يوطثىىن فىىي دؾافىىق الفىىرد مىىع نفسىىو ،أمىىا
ال انب الثاني :فظقصىد ىو الوؾافىق االجوطىاعي الىذي يوطثىن فىي دؾافىق الفىرد مىع البئةىة الوىي يعىئش
فئيىىا ،أي محاولىىة الوؾافىىق بىىئؽ الفىىرد والط وطىىع الىىذي يعىىئش فئىىو ،وال يطكىىؽ الفصىىن بئظيطىىا ،فرىىن
جانب يكطن اآلخر ،فعظدما يكؾن الفرد موؾافقاً مع نفسو يسوظئع بذلػ الوؾافق مع م ىاالت الحئىاة
الط ومفة.
.4

مجاالت التؽافق:
لموؾافىىق م ىىاالت عىىدة ،وإن كىىان يبىىدأ بوؾافىىق الفىىرد مىىع نفسىىو ،والىىذي يطوىىد بىىدوره إل ى

ىىاقي

الط االت الطحئظة الفرد ،سؾاء في األسرة أو العطن أو غئرىا مؽ م االت الحئاة الطوعددة ،ومىؽ
أىؼ م االت الوؾافق:
أ.

التؽافق األسخي:
يوض ىىطؽ الوؾاف ىىق األس ىىري العالق ىىات االجوطاعئ ىىة الو ىىي دق ىىؾم ب ىىئؽ أعض ىىاء األسى ىرة الؾاح ىىدة

(األب -األم – األبظ ىىاء) وت وم ىىف الوؾاف ىىق م ىىؽ أسى ىرة إلى ى أخ ىىرى ،وتوض ىىطؽ االس ىىوقرار والوطاس ىىػ
األسىىري إ ىىافة إلى القىىدرة عمى دحقئىىق الطظالىىب الظفسىىئة والطاديىىة ألفىراد األسىرة( .)1كطىىا يوضىىطؽ
العالقات مع األقارب والقدرة عم حن الطشكالت األسرتة(.)2

) (1فظئطة ونؾغي" ،أثر سؾء الوؾافق الزواجي في درؾتؽ الطئن إل األمراض الظفسئة لىدى الطىرأة مىؽ خىالل دظبئىق اخوبىار

( )MMP12د ارسىىة مئدانئىىة طديظىىة سىىكرة" (رسىىالة ماجسىىوئر ،كمئىىة العمىىؾم اإلنسىىانئة واالجوطاعئىىة ،جامعىىة دمحم خضىىئر –
سكرة2014 ،م) ،ص.107

) (2سيئر حسئؽ سمئؼ جؾدة" ،برنامج إرعادي مقورح لوعزتز الوؾافق الزواجي عؽ طرتىق فظئىات الحىؾار" (رسىالة ماجسىوئر،
قسؼ عمؼ الظفس ،كمئة الوربئة اإلسالمئة ،غزة ،فمسظئؽ2009 ،م) ،ص.31
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وىكذا ف ن الوؾافق األسري ىؾ أن يعىئش الفىرد حئىاة سىعئدة مىع أسىردو الوىي يسىؾدىا الطحبىة
واالحورام والوفاىؼ والوقدير لمدور الذي يقؾم و كىن فىرد مىؽ أفرادىىا ،ودقىؾم عمى الوعىاون الطشىورك
في دؾفئر الطسومزمات األساسئة ل سرة(.)1
وىىىذا يعظىىي أن الوؾافىىق األسىىري ىىىؾ الطسىىؤول عم ى خمىىق اإلنسىىان السىىؾي الطوؾافىىق أوال مىىع
نفسو ،وثانئا مع مؽ حؾلو في جطئع جؾانب الحئاة.
ب .التؽافق الجيشي:
الوؾافىق الىديظي يسىاعد عمى اسىوقرار األسىرة ودطاسىكيا ،فيىؾ العقئىدة الوىي دىظغؼ الطعىىامالت
والعالقات االجوطاعئة بئؽ الظاس ،كطا أنو يؤثر دأثئ اًر عطئقىاً عمى ال انىب الظفسىي لمفىرد ،وتسىاعد
عمى درامىىن الش صىىئة وادزانيىىا .وتوحقىىق الوؾافىىق مىىؽ خىىالل اإليطىىان الصىىادق القىىؾي ،أمىىا إذا كىىان
العكس ف نو يؤدي إل عدم دؾافقو مع نفسو( .)2وتطكؽ القؾل إن الوربئة الوي يظشأ فئيا الفرد داخن
مظزل ىىو ى ىىي الو ىىي دغ ىىرس الق ىىئؼ الديظئ ىىة ،والو ىىي يك ىىؾن لي ىىا ال ىىدور الربئ ىىر ف ىىي الحف ىىا عمى ى األسى ىرة
واسوطرارىا ،وبالوالي خمق اإلنسان السمئؼ الطوؾافق مع نفسو ومع اآلخرتؽ.
ج.

التؽافق السيشي:
وتوضطؽ االخوئار الطظاسب لمطيظة والر ا عظيا ،واالسوعداد لمدخؾل فئيا مىؽ خىالل العمىؼ

والودرتب ليا ،مؽ أجن دحقئىق اإلن ىاز والشىعؾر الظ ىاح فىي العطىن ،وكىذلػ يوضىطؽ دؾافىق الفىرد
مع قدرادو ال اصة ،ومع الرؤساء والزمالء في العطن ،ومع موظمبات العطن وعروفىو ،ودؾافقىو مىع
الوغئرات الوي دظ أر عم ىذه العؾامن مع مرور الزمؽ(.)3

) (1أماني حطدي عحادة الرحمؾت ،مرجع سبق ذكره ،ص.19
) (2فظئطة ونؾغي ،مرجع سبق ذكره ،ص.107

) (3سيئر حسئؽ سمئؼ جؾدة ،مرجع سبق ذكره ،ص.31
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د.

التؽافق الدواجي:
يقصىىد ىىالوؾافق الزواجىىي العالقىىة الزوجئىىة الوىىي دسىىؾدىا الطحبىىة واالحو ىرام الطوبىىادل والوفىىاىؼ

بئؽ الزوجئؽ ،والشعؾر ال ارحىة واألمىان ،والوعىاون الطشىورك لطؾاجيىة الطشىكالت أو الطؾاقىف الوىي
دعورض حئاديطا الزوجئة.
ىؾدا يصىىدر مىىؽ الىىزوجئؽ ،وتوظمىىب مظيطىىا ال يىىد
كطىىا أن الوؾافىىق الزواجىىي يع ىيد سىىمؾكاً مقصى ً
والوعاون والعطن معاً لمؾصؾل إل االنس ام والوؾافق في عالقويطا الزوجئة ،ولري يضطظا اسوطرار
ىر مىؽ
أسرديطا ،ولئس عطمئو عشؾائئة( .)1وتعيد الوؾافق الزواجىي مظمبىاً مىؽ مظالىب الىزواج ،ومغي ا
مغاىر االدفىاق والوىفلف والوقىارب بىئؽ الىزوجئؽ ،ودحطىن الطسىؤولئات والقىدرة عمى حىن الطشىكالت
الزوجئة ،وىؾ نوئ ة الوفاعن اإلي ابي بئؽ الزوجئؽ(.)2
يطكىىؽ القىىؾل إن لموؾافىىق م ىىاالت عديىىدة :مظيىىا الوؾافىىق الزواجىىي الىىذي يىىظغؼ العالقىىة بىىئؽ
الىىزوجئؽ ،وتضىىطؽ اسىىوطرار الحئىىاة األس ىرتة شىىكن طبئعىىي ،وتحقىىق بىىذلػ الوؾافىىق األسىىري الىىذي
يغرس القئؼ الديظئة بئؽ أفرادىا ،والذي يعطن بدوره عم دظغئؼ عالقة اإلنسان مع ربىو ومىع الحئىاة
نفسيا ،وتساعد عم دحقئىق دؾافقىو فىي عطمىو مىع زمالئىو ،ومىؽ ثىؼ دحقئىق الوؾافىق الطيظىي ،وىكىذا
يكطن اآلخر وتؾثر عمئو ،فى ن انعىدام الوؾافىق الطظيىي يىؤثر
يوضح ي
أن كن جانب مؽ ىذه ال ؾانب ي
عم حئاة الفرد داخن األسرة والعكس صحئح .وحئا إن الوؾافق الزواجي يطثن الطؾ ؾع الرئئسي
لمدراسة الحالئة فسئوؼ دظاولو شيء مؽ الوفصئن في الفقرات الوالئة:

) (1أكرم نصار طالق أبؾ عطرة" ،الوؾافق الزواجي كطا يدركو األبظىاء وعالقوىو الظضىج ال مقىي لىدى طمبىة الطرحمىة الثانؾتىة
في مديظة غزة" (رسالة ماجسوئر ،قسؼ عمؼ الظفس الوربؾي ،جامعة طئبة ،الططمرة العربئة السعؾدية2008 ،م) ،ص.35

) (2فظئطة ونؾغي ،مرجع سبق ذكره ،ص.108
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ثالثاً :التؽافق الدواجي :Marital Adjustment
الوؾافىىق الزواجىىي يعىىد مظمبىاً أساسىىئا لضىىطان اسىىوقرار ون ىىاح العالقىىة الزوجئىىة فىىي مؾاجيىىة
الضغؾطات الحئادئة الوىي يوعىرض ليىا الزوجىان ،وركئىزة أساسىئة فىي نطىاء األسىرة واسىوط اررتويا(.)1
وإن الوؾافىىق فىىي العالقىىة الزوجئىىة يظىىاعر أي عالقىىة إنسىىانئة أخىىرى ،إذ أنىىو مىىؽ الططكىىؽ أن نوحىىدث
عؽ كن عكن مؽ أعكال الوؾافق فىي العالقىة بىئؽ جطاعىات األصىدقاء أو جطاعىات العطىن ،إال أن
الدور الىذي دقىؾم ىو عالقىات األزواج والزوجىات د ومىف دطامىاً عىؽ الىدور الطشىار إلئىو .وقىد بىذلت
محاوالت عديدة لدراسة ودحديد نؾع العالقات الزوجئة ،وذلػ اسو دام مفاىئؼ معئظة ،مثن الوؾافىق
الزواجي ،والظ اح ،واإلر اء ،والثبات ،والسعادة ،والوطاسػ والورئف والورامن ...إلخ كطا دسو دم
ىىىذه الطصىىظمحات الوبىىادل لوشىىئر إل ى الشىىيء نفسىىو ،وأحئانىىا أخىىرى دشىىئر كىىن مظيىىا إل ى معظ ى
م ومىىف ،فىىالوؾافق الزواجىىي يعىىد أحىىد الط ىىاالت اليامىىة فىىي الوؾافىىق العىىام ،وىىىؾ العامىىن األساسىىي
لحئاة أسرتة سعئدة ،وىؾ مفيؾم موعدد الطعاني(.)2
.1

مفيؽم التؽافق الدواجي:
ىظاك عدد مؽ الوعرتفات لموؾافق الزواجي ،نعرض البعض مظيا عم الظحؾ الوالي:
وعرفت إجالل سري الوؾافق الزواجي أنو "يوضطؽ السعادة الزوجئىة والر ىا الزواجىي الىذي

يوطثن في الوؾفئق في االخوئار الطظاسب لمىزوج ،واالسىوعداد لمحئىاة الزوجئىة والىدخؾل فئيىا ،والحىب
الطوبىىادل بىىئؽ الىىزوجئؽ واإلعىىباع ال ظسىىي ،ودحطىىن مسىىؤولئات الحئىىاة الزوجئىىة والقىىدرة عم ى حىىن

) (1مئطؾنة بظت يعقؾب بىؽ عىدي اليظائئىة " ،عىض العؾامىن الطسىيطة فىي سىؾء الوؾافىق الزواجىي كطىا يىدركيا القىائطؾن عمى

ل ان الوؾفئىق والطصىالحة وبعىض الطوىردديؽ عمئيىا طحافغىة مسىقس" (رسىالة ماجسىوئر ،قسىؼ الوربئىة ،جامعىة نىزوى ،مسىقس،

2013م) ،ص .12

) (2سظاء ال ؾلي ،األسرة والحئاة العائمئة( .بئروت :دار الظيضة العربئة) ،ص.209
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مشىىكالديا واالسىىوقرار الزواجىىي"( .)1وت يع ىرر أحطىىد الرظىىدري الوؾافىىق الزواجىىي أنىىو "الطئىىن الظفسىىي
الطعبر عؽ الطحبة والؾد واالدفاق والعالقة الظئبة بئؽ الزوجئؽ وبقئة أفراد األسرة"(.)2
ذكر روبرت بئن  Bellأن الوؾافق الزواجي ىؾ "نواج لموفاعن بئؽ ع صىئوي الىزوجئؽ ،وال
يؾجد نطس معئؽ مؽ أنطا الش صئة يطكىؽ القىؾل إنىو نطىس نىاجح زوجئىا ،أو فاعىن زوجئىا ،ولرىؽ
الوفاعن بئؽ ع صئوي الزوجئؽ ىؾ الذي يحدد ن ىاح الىزواج أو فشىمو"( .)3ودعرتىل كىارل روجىرز
 Rogersلموؾافق الزواجي " أنو قدرة كن مؽ الزوجئؽ عمى دوام حىن الصىراعات العديىدة الوىي لىؾ
دركى ىىت لحظطى ىىت الى ىىزواج"( .)4أمى ىىا نى ىىاس ومكدونالى ىىد  Mackonald & Nassفئعرفى ىىان الوؾافى ىىق
الزواجي أنو "الدرجة الوي يظاسب فئيا كن زوج الزوج اآلخر ،وتمبي حاجادو وموظمبادىو ودؾقعادىو،
وبصؾرة أكثر ساطة ىؾ حالة يسوظئع فئيا الزوجان االنس ام معاً لطدة حئاة كاممة"(.)5
بئظطىىا دىىرى أمىىن بظىىت أحطىىد بىىؽ عبىىدهللا اصىىؾتن "أن الوؾافىىق الزواجىىي :ىىىؾ درجىىة الشىىعؾر
الوؾاصن الفرري والعاطفي مع الظرر اآلخر في العالقة الزوجئة ،طا يحقق ليطا أسالئب دؾافقئة
دساعدىطا عم الوؾاؤم مع مظالب الزواج ،ود ظي ما يعورض حئاديطا مؽ عقبات ،ودحقئىق قىدر
معقؾل مؽ السعادة والر ا"(.)6

) (1إجالل دمحم سري ،عمؼ الظفس العالجي .الظبعة األول( ،القاىرة :عالؼ الروب1990 ،م) ،ص.32

) (2أحطد دمحم مبارك الرظدري ،عمؼ الظفس األسري .الظبعة الثانئة( ،الرؾتت :مكوبىة الفىالح لمظشىر والوؾزتىع1992 ،م) ،ص

.182

) (3فرتزة حامن ،مرجع سبق ذكره ،ص.62

) (4محطؾد إبراىئؼ قطر فالدو" ،الوؾافق الزواجي بئؽ الؾالديؽ وعالقوو طفيؾم الىذات لىدى األبظىاء الطىرىقئؽ الطديظىة الطظىؾرة"

(رسالة دكوؾراه ،قسؼ عمؼ الظفس الوربؾي ،كمئة الوربئة والعمؾم اإلنسانئة ،جامعىة طئبىة ،الططمرىة العربئىة السىعؾدية2008 ،م)،

ص.15

) (5أكرم نصار طالق أبؾ عطرة ،مرجع سبق ذكره ،ص.36

) (6أمن بظت أحطد بىؽ عبىدهللا اصىؾتن" ،الوؾافىق الزواجىي وعالقوىو اإلعىباع الطوؾقىع والفعمىي لمحاجىات العاطفئىة الطوبادلىة
ب ىىئؽ ال ىىزوجئؽ" (رس ىىالة ماجس ىىوئر ،قس ىىؼ عم ىىؼ ال ىىظفس ،جامع ىىة اإلم ىىام دمحم ب ىىؽ س ىىعؾد اإلس ىىالمئة ،لططمر ىىة العربئ ىىة الس ىىعؾدية،

2008م) ،ص.10
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ودع ىىرر س ىىطئة دمحم جطع ىىة الوؾاف ىىق الزواج ىىي أن ىىو "ى ىىؾ ع ىىعؾر يكى ىن م ىىؽ الظىىرفئؽ االنسى ى ام
واالنوطاء العاطفي والطؾدة والطحبىة والرحطىة الطوبادلىة لرمئيطىا ،والشىعؾر الر ىا والسىعادة واالدفىاق
في حئاديطا الزوجئة ،والقدرة عم الوعامن الظاجح مع مشكالت الحئاة الزوجئة"(.)1
وبعد العرض السابق لوعرتفىات الوؾافىق الزواجىي الوىي أوردىىا البىاحثؾن ،نسىوظئع القىؾل ىأن
كن دعرتل ركز عم جانىب مىؽ جؾانىب الوؾافىقن حئىا يفيىؼ مىؽ دعرتىل إجىالل سىري أن الوؾافىق
الزواجي يشطن السعادة الزوجئة والر ا الزواجي ،وأن الوؾافق الزواجي يبدأ قبن الزواج ،وذلػ مؽ
خىىالل االخوئىىار الطظاسىىب لمش ىرتػ .أم ىا أحطىىد الرظىىدري فئىىرى الوؾافىىق الزواجىىي مىىؽ خىىالل الطحبىىة
والعالقات الظئبة بئؽ الزوجئؽ ،وكذلػ مع جطئع أفراد األسرة .أما دعرتل كارل روجرز فقد قصره
عم قدرة الزوجئؽ عم حن الصىراعات الوىي دظشىأ بئظيطىا ،ومىؽ ثىؼ دىدل ىىذه الوعرتفىات عمى أن
الوؾافىق الزواجىي مىردبس الوفاعىن الزواجىي ،وبالوىالي فيىىؾ يشىطن قىدرة كىن مىؽ الىزوجئؽ عمى دمبئىىة
حاجادىو وحاجىات الظىرر اآلخىر ،وتوضىطؽ االدفىاق والر ىا واالنسى ام والشىعؾر ىالطؾدة والطحبىىة،
والقىىدرة عم ى الوعامىىن السىىمئؼ مىىع مش ىكالت الحئىىاة الزوجئىىة .كطىىا يطكىىؽ القىىؾل إن الوؾافىىق الزوجىىي
نسىىبي ي ومىىف مىىؽ زواج آلخىىر ،كطىىا أنىىو محاولىىة كىىن طىىرر دقبىىن الظىىرر اآلخىىر بىىدافع الحىىب
واالدفاق واالحورام ومحاولة كن مظيطا مؾاجية الطشكالت الوي دعورض حئاديطا الزوجئة.
.2

أىسضة التؽافق الدواجي:
دوطثن أىطئة الوؾافىق الزواجىي فىي الحئىاة الزوجئىة مىؽ خىالل صىفائيا وسىعادديا واسىوطرارىا،

حئىا إن ىظىىاك العديىىد مىىؽ األمىىؾر الطيطىىة الوىىي ي ىىب أن د طىىع بىىئؽ الىىزوجئؽ ،موطثمىىة فىىي وجىىؾد
دقارب عقمي ونفسي وعمطي واجوطاعي وبئةي وغئرىىا مىؽ األمىؾر الوىي لىؾ انعىدم الوؾافىق فئيىا بىئؽ

) (1سطئة دمحم جطعة أبؾ مؾس  ،مرجع سبق ذكره ،ص .37
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الزوجئؽ سوظشأ العديد مؽ الطشكالت الزوجئة( .)1إن الوؾافق الزواجىي يعىد مىؽ األمىؾر الطيطىة فىي
الحئاة الزوجئىة الوىي يشىورك فئيىا الزوجىان فىي جطئىع أمىؾر الحئىاة ي ابئاديىا وسىمبئاديا ،وقىدرديطا
عم دحقئق الوؾافق يسىاعد عمى د ظىي صىعؾبات الحئىاة .أمىا انعدامىو فئعىيد عىامالً مسىاعداً عمى
انيئار ددرت ي لمعالقة الزوجئة.
وإن ازدياد الوؾافق الزواجي بئؽ الىزوجئؽ يزتىد مىؽ قىدرة كىال الىزوجئؽ عمى دحطىن الضىغؾ
الحئادئىىة ،واجوئىىاز األزمىىات الوىىي يؾاجيانيىىا ،وت عميطىىا أكثىىر سىىعادة فىىي الحئىىاة شىىكن عىىام ،وأكثىىر
قدرة عمى دؾعئىف طاقاديطىا وقىدراديطا لمقئىام أعبىاء الحئىاة ،وإن ىاز الطيىام الطظمؾبىة مظيطىا ىأكبر
()2
بظئىة عمى
قدر مؽ الظ ىاح  .كطىا أنىو يىؤدي إلى الوطاسىػ األسىري ،وإلى حئىاة زوجئىة صىحئحة م ي

الحب والر ا والوفاىؼ وعم الطشاركة واالنس ام...إلخ ،وىظا درطؽ أىطئة الوؾافق الزواجي.
وإن ان فىىاض الوؾافىىق الزواجىىي يىىؤدي إل ى إثىىارة مش ىكالت عديىىدة دبىىدأ بىىئؽ األزواج ،وفىىي
عىىض األحئىىان دظويىىي ىىالظالق ،وقىىد ي مىىق ص ىراعات مسىىوطرة بىىئؽ الىىزوجئؽ ،وعظىىدما درىىؾن ىىىذه
الصراعات أمام األبظاء ف نيا دؤثر عم ععؾرىؼ األمىان وعىدم االسىوقرار ل سىرة ،مىا يزتىد احوطىال
مطارسويؼ لمعظف ،والصراعات الطسوطرة داخن األسرة ،دؤثر عم مكانة األسرة االجوطاعئة( .)3كطا
أن عىىض األسىىر قىىد دسىىوطر فىىي حئاديىىا عم ى الىىرغؼ مىىؽ عىىدم وجىىؾد الوؾافىىق ،فقىىد يضىىظر أح ىىد
الىىزوجئؽ لوحطىىن خظىىأ الظىىرر اآلخىىر ،وإمىىا أن يكىىؾن ذلىىػ مىىؽ أجىىن األبظىىاء ،أو خشىىئة عىىادات
الط وطى ىىع ودقالئى ىىده ،لرى ىىؽ نوئ ى ىىة لى ىىذلػ يظشى ىىأ إنسى ىىان غئى ىىر سى ىىؾي ،س ى ىؾاء مى ىىؽ الظاحئى ىىة الظفسى ىىئة أو
االجوطاعئة.
) (1سطئة دمحم جطعة أبؾ مؾس  ،مرجع سبق ذكره ،ص.3

) (2غزالن عطس دمحم الدعدي" ،الضغؾ الظفسئة والوؾافق األسري والزواجي لدى عئظو مىؽ آ ىاء وأميىات األطفىال الطعىاقئؽ
دبعا لظؾع ودرجة اإلعاقة وبعض الطوغئرات الديطؾغرافئة واالجوطاعئة" (رسالة ماجسوئر ،كمئة الوربئة قسؼ عمؼ الظفس ،جامعىة
أم القرى طكة الطكرمة2009 ،م) ،ص.39

) (3فرتزة حامن  ،مرجع سبق ذكره ،ص.92
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.3

معاىخ التؽافق الدواجي:
يعى يد الوؾافىىق الزواجىىي مسىىألة نسىىبئة د ومىىف مىىؽ زوج إلى آخىىر حسىىب اليىىدر مىىؽ الىىزواج،

وكىىذلػ حسىىب الغىىرور الوىىي يعىىئش فئيىىا الزوج ىان ،والطوطثمىىة فىىي الغ ىرور االجوطاعئىىة والثقافئىىة
واألسرتة الوي عاش فئيا كن زوج مؽ الزوجئؽ ،وعظدما درىؾن ىىذه الغىرور موغئىرة وم ومفىة ف نىو
قىىد د مىىق عىىض الطشىىكالت بىىئؽ الىىزوجئؽ ،والوىىي دع ىيد مىىؽ الطغىىاىر الوىىي دىىدل عم ى سىىؾء الوؾافىىق
الزواجي(.)1
كطىىا ورد فىىي د ارسىىة حسىىام محطىىؾد زكىىي عمىىي ،فقىىد دؾصىىمت عىىض الد ارسىىات لط طؾعىىة مىىؽ
الطغاىر الدالة عم حدوث الوؾافق الزواجي والوي مظيا:
أ.

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

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

الطساندة بئؽ الزوجئؽ ومؽ أسردئيطا في حن الطشكالت الوي دؾاجييطا في حئاديطا.

د.

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

ه .حصؾل كن مؽ الزوجئؽ عم أىدافو مؽ الزواج ،ما يعظي ادفاق السمؾكئات مع الوؾقعات،
وكذلػ ادفاق قدراديطا عم الوؾاصن الظاجح لحن مشكالديطا واالنس ام الوام وإعيار الحب
الطوبادل بئظيطا(.)2
وتشىىئر كطىىال إبىراىئؼ مرسىىي إلى أنىىو يىىوؼ الحكىىؼ عمى الوؾافىىق الزواجىىي أو سىىؾء الوؾافىىق مىىؽ
خالل ثالث زوايا ىي:

) (1كطال إبراىئؼ مرسي ،مرجع سبق ذكره ،ص.195

) (2حسام محطؾد زكي عمي ،مرجع سبق ذكره ،ص .78 -77
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-

زاوية الدوج :يقصد بيا ما يحققو الزوج مؽ أىدار إلعباع حاجادو ،وما يقؾم و الزوج مىؽ
سمؾكئات ودفاعن مع زوجوو.

-

زاوية الدوجة :يقصد بيا ما دحققو الزوجة مؽ أىدار أيضا إلعباع رغباديا وعؾاطفيا ،وما
دقؾم و الزوجة مؽ دصرفات وسمؾكئات ودفاعن مع الزوج.

-

زاوية الدواج :يقصد بيا ما يوحقق ليطا مؽ أىىدار فىي سىبئن بظىاء أسىرة ناجحىة ،وفقىا لمقىئؼ
والطعايئر الوي يوفق عمئيا الط وطع والقانؾن وتقرىا

الديؽ.

وترى كطال إبراىئؼ مرسي أن الوؾافىق الزواجىي يحىدث إمىا

ضىؾع الزوجىة لطظالىب الىزوج،

أو خضؾع الزوج لطظالب الزوجة ،أو خضؾع الىزوجئؽ لطظالىب الىزواج ،أو بؾصىؾليطا إلى حمىؾل
در ىىي الظ ىرفئؽ ،وتع ىيد الزوج ىان مو ىؾافقئؽ زوجئىىا عظىىدما درىىؾن سىىمؾكئات كىىن مظيط ىا مقبؾلىىة لىىدى
اآلخر( .)1فالوؾافق الزواجي يوظمب دغئئر أو دعدين سمؾك أحد الزوجئؽ أو كمئيطىا ظرتقىة در ىي
الظرر اآلخر ،وتعيد الحب ىؾ الدافع األساسي لوغئئر أو لوعدين دصرفاديطا طا يوفق مع الظىرر
اآلخىىر ،وبالوىىالي يوحقىىق الوؾافىىق الزواجىىي .ولقىىد أعىىارت سىىظاء ال ىىؾلي إل ى قائطىىة مىىؽ الطؤع ىرات
الوظبؤتىىة لطىىا قبىىن ومىىا عىىد الىىزواج ،والوىىي درىىؾن سىىبباً مباع ى ار لموؾافىىق الزواجىىي ،وىىىي القائطىىة الوىىي
قدميا أيرنست برجس وآخرون.أما الطؤعرات الزوجئىة فوشىطن :وجىؾد األطفىال ،وعىدم وجىؾد صىراع
حؾل األنشظة ،والبئت الطسوقن ،وجؾد وعئفة دائطة لمزوج ،ووعئفة لمزوجة ،ومؾافقة الزوج عمئيا،
والطس ى ى ىىاواة ب ى ى ىىئؽ ال ى ى ىىزوجئؽ ،والطق ى ى ىىدرة العقمئ ى ى ىىة الطوس ى ى ىىاوتة ،القب ى ى ىىؾل وال م ى ى ىىؾ م ى ى ىىؽ اال ى ى ىىظ ار ات
العقمئة...إلخ(.)2

) (1كطال إبراىئؼ مرسي ،مرجع سبق ذكره ،ص .194
(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.
نقالً عؽ سظاء ال ؾلي ،األسرة والحئاة العائمئة  .مرجع سبق ذكره ،ص.214-212
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كط ىىا يح ىىدد ش ىىئر الرع ىىئدي وإبى ىراىئؼ ال مئف ىىي الطب ىىاد الرئئس ىىة لموؾاف ىىق فئط ىىا ي ىىأدي :ح ىىؼ
الوؾاصىىن الزواجىىي وأسىىالئبو ،والرفىىاءة فىىي القئىىام ىىاألدوار الزوجئىىة ،والطسىىاندة الطوبادلىىة ،والطسىىايرة
والوعاطف ،واإلرادة ،والطؾاءمة ،والوالقي ،والورامن ،واإلقظاع واالقوظاع(.)1
يطك ىىؽ الق ىىؾل إن ىظ ىىاك ع ىىبو إجط ىىاع عمى ى مغ ىىاىر الوؾاف ىىق الزواج ىىي الطوطثم ىىة ف ىىي االدف ىىاق
واالنس ام والوفاىؼ ،وطرتقة الوؾاصن بىئؽ الىزوجئؽ والطسىاندة االجوطاعئىة ،وىىذا يعظىي أن مغىاىر
الوؾافىىق الزواجىىي درىىؾن وا ىىحة فىىي أغمىىب الؾقىىت فىىي األس ىرة الوىىي دغيىىر عمئيىىا السىىعادة والر ىىا
والوفاىؼ بئؽ الزوجئؽ ومع أبظائيطا ،وتظعكس ذلػ عم حئاديؼ.
.4

العؽامل السؤثخة عمى التؽافق الدواجي:
إن الوؾافق عطمئة د ومف مؽ فرد إل آخر ،ومؽ أسرة إل أخرى ،ومؽ م وطع إلى آخىر،

دبعاً لوبايؽ الثقافات والطفاىئؼ السائدة في الط وطع ،وقد أعارت دراسات عديدة إل

عىض العؾامىن

الو ىىي د ىىؤثر عمى ى الوؾاف ىىق الزواج ىىي ،والو ىىي دب ىىدأ ىىاخوالر ع ص ىىئة أح ىىد ال ىىزوجئؽ ع ىىؽ اآلخ ىىر،
أو اخىىوالر فىىي الطئىىؾل واالىوطامىىات ،وكىىذلػ اخىىوالر بىىئؽ الىىزوجئؽ فىىي الس ىؽ والطسىىوؾى الثقىىافي
والوعمئطي ،إ افة إل الطشكالت الوي قىد درىؾن ناد ىة عىؽ خىروج الطىرأة لمعطىن .كىن ىىذه العؾامىن
دقىىف وراء مسىىوؾى الوؾافىىق بىىئؽ الىىزوجئؽ ،لىىذلػ سىىئوؼ دظىىاول م طؾعىىة مىىؽ العؾامىىن الوىىي دىىؤثر فىىي
الوؾافق الزواجي ،والوي يطكؽ عر يا عم الظحؾ الوالي:

) (1بشيس السشيدي وإبرسايي اللييير  ,سريوولوييت اسسرسة الوالديرت( .الرؾتىت :مكوبىة ذات السالسىن1997 ،م) .نقىالً عىؽ
فرحىان بىؽ سىىالؼ بىؽ ربئىع العظىىزي" ،دور أسىالئب الوفرئىىر ومعىايئر اخوئىار الشىرتػ وبعىض الطوغئىرات الديطؾغرافئىىة فىي دحقئىىق

مسوؾى الوؾافق الزواجي لدى عئظة مؽ الط وطع السعؾدي" (رسىالة دكوىؾراه ،قسىؼ عمىؼ الىظفس ،كمئىة الوربئىة ،جامعىة أم القىرى،
لططمرة العربئة السعؾدية1430 ،ه) ،ص .30-28
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أ.

الذخرضة:
دع ىىد الش ص ىىئة مى ىؽ العؾام ىىن الط ىىؤثرة عمى ى الوؾاف ىىق الزواج ىىين ألني ىىا دش ىىطن ال ؾان ىىب العقمئ ىىة
والؾجدانئىىة داخىىن ع صىىئة الفىىرد ،والعالقىىة الزوجئىىة دوىىأثر ش صىىئة الىىزوج والزوجىىة ،وبدرجىىة
اخوالفيطا ،وبظرتقة دعامميطا مع الطؾاقف الوي دطر عم الىزوجئؽ .وع صىئة الىزوجئؽ دوىأثر
ال مفئة األسرتة الوي نشأ فئيا كال الزوجئؽ ،ما قد د مق لدى الزوجئؽ دافعا إي ابئاً أو سمبئاً
نحىىؾ الىىزواج ،ولقىىد أعىىار حسىىام محطىىؾد زكىىي إل ى

عىىض السىىطات الوىىي د ىؤدي دو اًر ميطىىا فىىي

دحقئق الوؾافق الزواجي أو عدمو مظيا :الظضىج االنفعىالي ،ومركىز ووجيىة الضىبس لىدى الفىرد،
االنوب ىىاه واإلدراك ،مفي ىىؾم ال ىىذات لمف ىىرد نح ىىؾ نفس ىىو ،االلوى ىزام ال ىىديظي ،ال م ىىؾ م ىىؽ اال ىىظ ار ات
الظفسىىئة الحىىادة ،دىؾافر أدوات الوؾاصىىن بىىئؽ الىىزوجئؽ سىؾاء الوؾاصىىن الؾجىىداني (غئىىر المفغىىي)
أو الوؾاصىىن المفغىىي ،مسىىوؾى ططىىؾح الىىزوجئؽ ،العصىىبئة واالنبسىىاطئة ،ونطىىس الش صىىئة(.)1
كطا وجد الندس أن ىظاك سطات محددة في ع صىئة الرجىن أو الطىرأة إذا دىؾافرت دحقىق أكبىر
قدر مؽ الوؾافق الزواجي ،فعم الرجن أن يكؾن موؾازًنا في دؾجيادو نحؾ الظساء ،ولئس

ئالً

وال مظظؾتى ىاً ،وم ىىوحطالً لمطسى ىؤولئة ال س ىىئطة ف ىىي ال ىىزواج ،ول ىىئس مسى ىرفا م ىىؽ الظاحئ ىىة الطادي ىىة
ومؤمظىاً .أمىىا الطىرأة فئ ىىب أال درىىؾن سىرتعة الغضىىب ،وموقبمىىة لمظصىىائح ،حرتصىىة مىىؽ الظاحئىىة
الطادية ،وموطسكة القئؼ واألخالق ،ودرؾن اجوطاعئة ولدييا القدرة عم الوعامن مىع اآلخىرتؽ،
وموفانئة في خدمة أسرديا(.)2
كطىىا دؾصىىمت د ارسىىة ولئىىد بىىؽ دمحم الشىىيري عىىؽ عالقىىة الوؾافىىق الزواجىىي إل ى

عىىض سىىطات

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

) (1حسام محطؾد زكي عمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.80-81
) (2محطؾد إبراىئؼ قطر فالدو ،مرجع سبق ذكره ،ص .20
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وبعض سطات الش صئة كالعصبئة ،والصفؾة ،وتقغة الضطئر ،والظئبة .في حئؽ ال دؾجد فىروق
بئؽ مردفعي ومظ فضي الوؾافق الزواجي وسطة االنبسا لدى عئظة البحا(.)1
ب .االختضار الدواجي:
يعد اخوئار عرتػ الحئىاة أولى ال ظىؾات الوىي دعطىن عمى دحقئىق الوؾافىق الزواجىي ،وتقىؾم
نغىىام الىىزواج فىىي الش ىرتعة اإلسىىالمئة عم ى مبىىدأ حرتىىة االخوئىىار لرىىن مىىؽ الظىىرفئؽ ،وأن االخوئىىار
السىىمئؼ والطؾفىىق يعى يىد عىىامالً مسىىاعداً عم ى دحقئىىق الوؾافىىق ،وتزتىىد مىىؽ اسىىوقرار واسىىوطرار األس ىرة،
وتساعدىا عم القئام أدوارىا الط ومفة .وتطكؽ القؾل إن طرتقة االخوئار د ومف مؽ م وطىع إلى
أخر دبعاً لوبايؽ الثقافات والعادات السائدة في الط وطع ،كطا أنيا د ومف داخن الط وطع نفسو.
ودذكر سظاء ال ؾلي أن الظرتقة الوي يوؼ بيا اخوئار عرتػ الحئاة دوؼ حدى طرتقوئؽ:
-

الدواج السختب :يكؾن االخوئار فئو مؽ حق الؾالديؽ واألقارب ،وفي عض الحىاالت يعظى
الشاب والفواة حق إبداء الرأي أو االعوراض.

-

االختضننار الحننخ :يكىىؾن االخوئىىار فئىىو مىىؽ حىىق الفىىرد (الىىزوج  /الزوجىىة) دون دىىدخن الؾالىىديؽ،
وفي عض األحئان يطظحان والدييطا حق االعوراض(.)2
كطىىا أن طرتقىىة االخوئىىار د ومىىف عىىؽ الطا ىىي ،وذلىىػ نوئ ىىة لموغئ ىرات الوىىي ط ىرأت عم ى

الط وطىىع ،حئىىا كىىان فىىي السىىابق يىىوؼ الضىىغس عم ى الىىزوجئؽ أو أحىىدىطا ،وتكىىؾن االخوئىىار مىىؽ
اخوصىىاص الؾالىىديؽ ،أمىىا فىىي الؾقىىت الحىىالي ف ى ن االخوئىىار يكىىؾن مىىؽ اخوصىىاص الىىزوجئؽ نوئ ىىة
ل روج الطرأة لمدراسة والعطن ،األمر الذي أداح أماميطا فرصىة االخوئىار حرتىة ،ولرىؽ الوىدخن مىؽ
جانب األىن مازال مؾجؾداً إل وقوظا الحا ر.

) (1ولئد بؽ دمحم الشيري ،مرجع سبق ذكره ،ص.5

) (2سظاء ال ؾلي ،األسرة والحئاة العائمئة ،مرجع سبق ذكره ،ص.169-168
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وقد و ع اإلسالم معايئر معئظة فىي طرتقىة االخوئىار لرىن مىؽ الىزوجئؽ ،حئىت إن اإلسىالم
لىىؼ يوىىرك الطسىىمؼ بىىدون دؾجئىىو ل سىىمؾب السىىمئؼ فىىي االخوئىىار ،بىىن حىىا عم ى أن يحىىرص (الىىزوج،
الزوجىىة) عمى ى سىىالمة العقئ ىىدة ،وااللو ىزام طك ىىارم األخىىالق ،ونق ىىاء الضىىطئر والس ىىمؾك الطس ىىوقئؼ(.)1
وىظىىاك العديىىد مىىؽ الظصىىؾص الوىىي دؤكىىد عم ى مشىىروعئة االخوئىىار الزواجىىي ،ودىىدعؾ إلئىىو ،مظيىىا
طِضب ِ
ِ
قؾلىىو دعىىال " :اُل َخ ِبض َث ِ ِ
ِ
ِ ن
ن
ننات لِم ن
ننات وال ن
ننات
ننضؼ واُل َخ ِب ِّ
طِْضَب ِّ
ِّ
طِْض ِب َ
ننات لُم َخ ِبضث َ
ننضؼ َوالطِْضِّبننؽ َن لم ْ َ
ضثننؽ َن لُم َخ ِبض َث َ
كخيػ( .)2وقؾل الرسىؾل " ::تخضخوا لنشطفكػ وأنكحنؽا
ليػ مغفخِّة ورز ِّ
ُأو ً
ق ِّ
لنصغ ِّم ًبخءون ًم َسايقؽلؽن ِّ
األكفاء وأنكحؽا إلضيػ" وقال " ::إذا خطب إلضكػ مؼ تخضؽن ديشو وخمقو فدوجؽه إال تفعمؽا تكؼ
فتشة وفداد عخيا"(.)3
وىكذا ف ن اإلسالم يرى أن الديؽ وال مق أساس عام الخوئار الشرتػ ،وأنيطا مقئاس القبؾل
أو الى ىرفض ،أم ىىا الص ىىفات األخ ىىرى فو وم ىىف حس ىىب الرغب ىىات والغ ىىرور والعؾام ىىن ال اص ىىة ك ىىن
ع ص.
ج.

السدتؽى الثقافي واالجتساعي لمدوجضؼ:
يع ىيد الوشىىا و بىىئؽ الىىزوجئؽ فىىي العقئىىدة والثقافىىة والوعمىىئؼ والطكانىىة االجوطاعئىىة ،إ ىىافة إل ى

ال مفئىىة األسىرتة لمىىزوجئؽ مىىؽ العؾامىىن الطسىىاعدة عمى دحقئىىق الوؾافىىق الزواجىىي ،ودؾصىىمت العديىىد
م ىىؽ الد ارس ىىات إلى ى أن دعم ىىئؼ الؾال ىىديؽ ،وميظ ىىة الؾال ىىديؽ يردبظ ىىان إي ابئى ىاً الظطؾح ىىات األكاديطئ ىىة
وبطسوؾى الوظمع الوعمئطي ل بظاء( .)4وأن خمفئة الزوجئؽ الثقافئة واالجوطاعئة دىؤثر عمى حئاديطىا
الطشوركة ،لذلػ ي ب أن يكؾن الوؾافق بئظيطا عمى أسىاس مىؽ الوقىارب الثقىافي والفرىري الطشىورك

) (1غزالن عطس دمحم الدعدي ،مرجع سبق ذكره ،ص.42
) (2سؾرة الظؾر ،اآلية.26 ،

) (3فرحان سالؼ بؽ ربئع العظزي ،مرجع سبق ذكره ،ص.36-35
) (4محطؾد إبراىئؼ قطر فالدو ،مرجع سبق ذكره ،ص.23
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في حئاديطا ،وقد بئظت عض الدراسات أن عىدم االسىوقرار بىئؽ الىزوجئؽ مىرده إلى االخىوالر فىي
ال مفئىىة االجوطاعئىىة والثقافئىىة لىىدى أس ىرة أحىىدىطا عىىؽ اآلخىىر( .)1فعظىىدما دوبىىايؽ الوقالئىىد والعىىادات
والقىىئؼ لىىدى الىىزوجئؽ د ومىىف ال مفئىىة االجوطاعئىىة واالقوصىىادية والوعمئطئىىة ،ودؾلىىد دظاقضىىات بىىئؽ
الىىزوجئؽ فىىي الظبىىاع والفرىىر والوؾجىىو ،فئىىظعكس ذلىىػ عم ى عالقويطىىا ،وعم ى طرتقىىة الوعامىىن بىىئؽ
الزوجئؽ.
د.

سؼ ومجة الدواج:
دع ىيد سىىؽ الىىزوجئؽ عظىىد الىىزواج وفىىارق العطىىر بئظيطىىا مىىؽ العؾامىىن الوىىي ليىىا دأثئرىىىا عم ى

الزوجئؽ مؽ ناحئة طرتقة الوفرئر ،وطرتقىة الوعامىن مىع الطؾاقىف الحئادئىة الوىي دؾاجييطىا ،إ ىافة
إل ما يوعمق طدة الزواج ،ف نيا عؾامن مؤثرة عم دؾافق الزوجئؽ .فالزواج في سؽ مبكىر دوردىب
عمئو سمبئات كثئرة أبرزىا مشكمة الظالق الوي دعد إحدى مؤعرات حاالت سىؾء الوؾافىق الزواجىي،
وىظىىاك مىىؽ يىىرى أن مشىىكالت الىىزواج غئىىر الظا ىىج الطوطثىىن فىىي زواج الطىراىقئؽ الىىذيؽ لىىؼ دظض ىج
خظئر لمحئاة الزوجئة(.)2
ديديدا
ع صئاديؼ اجوطاعئاً وانفعالئاً ،يعيد
اً
ً
كطىا يعىيد فىارق العطىىر بىئؽ الىزوجئؽ لىىو دىأثئر عمى الوؾافىق الزواجىىي ،حئىا يىرى الىىبعض أن
مؽ األفضن أن يكؾن الزوج أكبر طدة زمظئة لئسىت كبئىرة حوى يطكظىو أن يحوىؾي زوجوىو ،وتكىؾن
مثالئا ليا ،وكذلػ ل والد ،وبىذلػ يزتىد مىؽ فىرص الوقىارب الفرىري والعىاطفي بىئؽ الىزوجئؽ
نطؾذجاً ً
وبالوالي يزتد مؽ الوؾافق الزواجىي( .)3كطىا أن الفىارق الربئىر فىي السىؽ بىئؽ الىزوجئؽ ي عميطىا مىؽ
جئمئؽ موبايظئؽ في الوفرئر واالىوطامات والطشىاعر وردود األفعىال فىي الوفاعىن الزواجىي ،وبالوىالي

) (1غزالن عطسي دمحم الدعدي ،مرجع سبق ذكره ،ص.47
) (2حامد عبدالسالم زىران ،مرجع سبق ذكره ،ص.540
) (3حسام محطؾد زكي عمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.82
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يىىؤدي إلى سىىؾء الوؾافىىق الزواجىىي( .)1كطىىا ن ىىد أن الشىرتعة اإلسىىالمئة لىىؼ دحىىدد سىىؽ الىىزواج بىىظص
صى ىرتح ب ىىن جعمو ىىو موروكى ىاً لالجظي ىىاد ،فق ىىد جع ىىن هللا دع ىىال ف ىىي بم ىىؾة س ىىؽ الظر ىىاح عالم ىىة انوي ىىاء
الصغر(.)2
كط ىىا دى ىؤدي م ىىدة ال ىىزواج دو اًر ف ىىي عطمئ ىىة الوؾاف ىىق الزواجى ىي ،وم ىىدة ال ىىزواج يقص ىىد بيى ىا ع ىىدد
السظؾات الوي مىرت عمى العطمئىة الزوجئىة .حئىا أن عطمئىة الوؾافىق بىئؽ الىزوجئؽ قىد دسىوغرق فىي
عىىض األحئىىان أعىىير عديىىدة ،وقىىد دطوىىد إل ى سىىظؾات طؾتمىىة ،فالطىىدة الالزمىىة لوحقئىىق الوؾافىىق بىىئؽ
الىىزوجئؽ د ومىىف مىىؽ ع ى ص آلخىىر( .)3وتىىرى عىىض أنىىو البىىاحثئؽ أنىىو كمطىىا قصىىرت مىىدة الىىزواج
زادت احوطىىاالت الظىىالق ،وكمطىىا طالىىت مىىدة الىىزواج قمىىت احوطىىاالت الظىىالق ،فقىىد وجىىد أن السىىظئؽ
األولى مىؽ الىىزواج دردفىع فئيىىا معىدالت الظىىالق سىبب االنىىدفاع فىي الىىزواج ،وأن اسىوطرار العالقىىة
الزوجئة قد يكؾن دلئن اسوسىالم ولىئس سىعادة ،والعالقىات الزوجئىة طىرور الؾقىت دىذىب إلى نطىس
مؽ الرودئؽ الذي يسين الوظبؤ بظوائ يا وأ عاده(.)4
ه .األطفال:
وىظاك اخوالر في الد ارسىات حىؾل دىأثئر األطفىال عمى الوؾافىق الزواجىي حئىت يىرى عىض
الباحثئؽ أن وجؾد األطفال يعيد عامالً مساعداً عم الوؾافق الزواجي ،والبعض اآلخر يعىيدىؼ أنيىؼ
سىىبب ال ىىالر بىىئؽ الىىزوجئؽ ،وتكىىؾن لىىو دىىأثئر سىىمبي عم ى دؾافقيط ىا الزواجىىي ،وىكىىذا ف ى ن وجىىؾد
األطفال بئؽ الزوجئؽ يعيد أحىد العؾامىن الطىؤثرة عمى الوؾافىق الزواجىي .ودعىد فوىرة اإلن ىاب مرحمىة
انوقالئة الظسبة إلى الىزوجئؽ ،وذلىػ ألنيىا دوظمىب مظيطىا إحىداث دغئىرات فىي أدوار الىزوجئؽ ،فى ن

) (1كطال إبراىئؼ مرسي ،الطرجع سبق ذكره ،ص.309

) (2عمئاء عكري وآخرون ،عمؼ االجوطاع العائمي .الظبعة الثانئة (عطان :دار الطسئرة لمظشر والوؾزتع2011 ،م) ،ص.59
) (3حسام محطؾد زكي عمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.82

) (4مئطؾنة بظت يعقؾب بؽ عدي اليظائئة ،مرجع سبق ذكره ،ص.26
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وجىىؾد األطفىىال فىىي األس ىرة قىىد يكىىؾن م ىىاالً لم ىىالر بىىئؽ الىىزوجئؽ ،س ىؾاء ح ىؾل عىىدد األطفىىال أو
طرتقىة دىربئويؼ ،إ ىىافة إلى الؾقىىت وال يىد والعاطفىىة وغئرىىا مىؽ األمىىؾر الوىي دوظمىىب الوؾافىق مىىؽ
الىزوجئؽ( .)1وىظىاك دبىايؽ فىي الد ارسىات حىؾل وجىىؾد األطفىال ،حئىا أعىارت عىض الد ارسىات إلى
أن عىىدد األطفىىال يىىؤثر سىىمباً عم ى الوفىىاىؼ بىىئؽ الىىزوجئؽ .وتىىذكر "ف ارنىىػ ولىىؾري" أن وجىىؾد أطفىىال
دأثئر سمبئاً عم دؾافقيؼ الزواجي ،وخاصة عظدما يكؾن عطر األطفال أقن مؽ ست
لمزوجئؽ يؤثر
اً
سظؾات ،فؾجؾد األطفال يشغن الزوجئؽ ،وبالوالي يؤثر عم عالقويطا( .)2وترى البعض اآلخر أن
وجىىؾد األطفىىال غالب ىاً مىىا ي عىىن كىىالًّ مىىؽ الىىزوجئؽ ي فىىف مىىؽ حىىدة أي دىىؾدر يظشىىأ بئظيطىىا وتيىىدد
عالقويطا(.)3
يطكؽ القؾل أنو عم الرغؼ مؽ ال ىالر حىؾل دىأثئر وجىؾد األطفىال عمى الوؾافىق الزواجىي،
ف نيؼ ىؼ الزىؾر الذيؽ دشرق معيؼ الحئاة عم الرغؼ مؽ الطواعب الوي دأدي معيؼ ،وأن وجؾدىؼ
يعيد ثطرة مؽ ثطرات الزواج ،وتكؾنؾن دافعاً قؾتاً لمزوجئؽ عم اسوطرار الحئاة الزوجئة.
و.

عسل السخأة:
نوئ ة لموغئرات الوي دشيدىا الط وطعات الئؾم ،برز عدد مؽ الغؾاىر ال ديدة ،ودعيد عاىرة

خىروج الطىرأة لمعطىىن إحىدى ىىىذه الغىؾاىر ،وتىرى الىبعض أن عطىن الطىرأة قىد يكىؾن لىىو دىأثئ اًر إي ابئىىا
مؽ الظاحئة االقوصادية واالجوطاعئة عم الطىرأة واألسىرة ،ومىؽ ناحئىة أخىرى قىد يكىؾن دىأثئره سىمبئاً
عم الطرأة مؽ حئا دعدد األدوار والطسؤولئة ،وعم عالقويا مع زوجيا ،وبالوالي يكؾن لىو دىأثئر
عم األسرة كميا.

) (1الطرجع السابق ،ص.29-28

) (2حسام محطؾد زكي عمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.83
) (3ولئد بؽ دمحم الشيري ،مرجع سبق ذكره ،ص.40
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فىىالطرأة العاممىىة الطوزوجىىة دوعىىرض لرثئىىر مىىؽ الضىىغؾ  ،نوئ ىىة لوعىىدد األدوار الط ومفىىة بىىئؽ
القئىىام الؾاجبىىات الطظزلئىىة ،ودربئىىة أبظائيىىا ،ومسىىؤولئاديا نحىىؾ زوجيىىا ،إ ىىافة إلى مسىؤولئة العطىىن،
وبذلػ درؾن عر ة لعدم الوؾفئق بئؽ أدوارىا الطوعددة ،ما يعر ىيا لمطشىكالت األسىرتة ،فقىد وجىد
(كسوشايمد وماعظبج) كطا ورد في فرحان بؽ سالؼ بؽ ربئع العظزي في دراسة عم الزواجات الوي
يعطن فئيا كال الزوجئؽ ،أنيؼ معر ؾن لثالثة أنطا مؽ الوؾدر ىي:
-

الوىىؾدر الظىىادج عىىؽ اخىىوالر وجيىىة نغىىر الىىزوجئؽ عم ى دقسىىئؼ العطىىن الطوعمىىق األس ىرة فئطىىا
بئظيطا.

-

الوىىؾدر الظىىادج عىىؽ عىىدم قظاعىىة الىىزوج عطىىن زوجوىىو ،ولرىىؽ حاجادىىو االقوصىىادية دوظمىىب مظىىو
مساعدة الزوجة لطؾاجية مظالب الحئاة مؽ خالل خروجيا لمعطن.

-

الوؾدر الظادج مؽ عدم الوقدير لمدور الذي دقؾم و ربة البئت(.)1
وىظىىاك عىىدد مىىؽ الد ارسىىات الوىىي دظاولىىت عطىىن الطىرأة ودىىأثئره عمى الوؾافىىق الزواجىىي ،مظيىىا

د ارسىة (لىي)  Leeالوىي دشىئر نوائ يىا إلى أن ىظىاك عالقىة إي ابئىة بىئؽ العطىن والوؾافىق الزواجىي،
أما دراسة حمطىي أحىالل إسىطاعئن ،فقىد أعىارت إلى مىا دعانئىو األم العاممىة مىؽ صىراع لى دوار فىي
الط وطىع اإلمىىارادي ،فقىىد بئظىىت الد ارسىىة أن الىىزوج اإلمىىارادي رغىىؼ دقبمىىو عطىىن زوجوىىو ومشىىاركويا فىىي
اإلنفىىاق األسىىري إال أنىىو ال يوقبىىن أي ديىىاون مظيىىا فىىي دورىىىا كىىأم وزوجىىة ،وعم ى ال ىرغؼ مىىؽ ىىىذه
السىىمبئة فقىىد ذكىىرت الد ارسىىة إي ابئىىات عطىىن الط ىرأة ،والوىىي مظيىىا احو ىرام الرجىىن لمط ىرأة ،واالسىىوقالل
االقوصادي لمطرأة ،واكوسابيا خبرات جديدة ،وزتادة ثقافويا ووعئيا ،ما يدعؼ الوفاىؼ والوفاعن بئظيىا
وبئؽ زوجيا(.)2

) (1فرحان بؽ سالؼ بؽ ربئع العظزي ،مرجع سبق ذكره ،ص.50
) (2فرتزة حامن ،مرجع سبق ذكره ،ص.74-73
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إن الطىرأة فظرديىىا مؤىمىىة ألداء الىىدور الطظزلىىي ،ولرظيىىا حىىئؽ دعطىىن خىىارج البئىىت ف نيىىا درىىؾن
عئىىدة عىىؽ أس ىرديا فو ىرة طؾتمىىة ،مىىا قىىد ي عميىىا دقصىىر فىىي أداء دورىىىا د ىىاه زوجيىىا أو األوالد أو
العطىىن ،وبىىذلػ دوؾلىىد

ىىغؾ عم ى الزوجىىة ،ودىىؤثر عم ى ع صىىئويا ،ومىىؽ ثىىؼ درىىؾن عائقىىا أمىىام

الوؾافق الزواجي(.)1
مؽ خالل ما سبق يوضح أن عدم قدرة الزوجة عم الوؾفئق بىئؽ العطىن واألسىرة يىؤثر عمى
حئاديىىا األسىرتة ،ومىىؽ ثىىؼ يىىؤثر عمى دؾافقيىىا الزواجىىي ،وبطىىا أن عطىىن الطىرأة أصىىبح مىىؽ

ىىرورات

الحئاة ف نو يوظمب مظيا االخوئار الطظاسب لمعطن ،إ ىافة إلى قظاعىة الىزوج عطىن زوجوىو ،ودقسىئؼ
األعطىال الطظزلئىة بئظيطىا ،وبىذلػ يكىؾن لعطىن الطىرأة مىردود إي ىابي عمى عالقويطىا الزوجئىة ،وعمى
أسرديا.
وتعوقد (جؾرج لظدبرج) أنو يطكؽ الوؾصن إل عدد مؽ الوعطئطات مؽ خالل الدراسات الوىي
أجرتت عم الظالق والسعادة الزوجئة ،والوي دحىدد اد اىىات الوؾافىق وعؾاممىو فىي الىزواج واألسىرة
وىي :الشى ص الىذي يظشىأ فىي أسىرة سىعئدة يىظ ح فىي حئادىو الزوجئىة .وال دؾجىد عالقىة وثئقىة بىئؽ
وجىىؾد األطفىىال أو عىىدم وجىىؾدىؼ عم ى الوؾافىىق الزواجىىي .إ ىىافة إل ى أن سىىطات الش صىىئة د ىردبس
ىالوؾافق الزواجىىي ،مثىىن القىىدرة عمى الوغئئىىر والصىىبر عمى

عىىض الطؾاقىىف .وكىىذلػ قىىدرة الىىزوجئؽ

عم األخذ والعظاء في الطسائن العاطفئة دردبس ىالوؾافق الزواجىي .كطىا يىردبس الوؾافىق فىي الىزواج
طىىدى دقىىدير الىىزوجئؽ لمقىىئؼ الديظئىىة والحىىرص عمئيىىا ،ودقىىدير الزوجىىة والىىزوج ل يىىؾد عضىىيطا فىىي
دىىؾفئر االسىىوقرار واألم ىؽ والوعىىاون فىىي األمىىؾر الطظزلئىىة ي ىردبس اردباط ىاً قؾتىىا ىىالوؾافق الزواجىىي ،أمىىا
الظسبة لعطن الطرأة فال يردبس الوؾافق الزواجي(.)2
) (1حسام محطؾد زكي عمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.82

) (2دمحم عىىاطف غئىىا ،عمىىؼ االجوطىىاع (الىىظغؼ والوغئئىىر والطشىىاكن) .ال ىىزء الثىىاني( ،اإلسىىكظدرتة :دار الطعىىارر1967 ،م)،
ص.24-23
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وىكىذا حاولىىت دظىىاول عىض العؾامىىن الوىىي دىؤثر عمى الوؾافىىق الزواجىي سىؾاء أكىىان سىىمبئاً أو
إي ابئاً ،بداية ش صىئة الىزوجئؽ وطرتقويطىا فىي الوعامىن بئظيطىا ،ومىؽ ثىؼ االخوئىار السىمئؼ لشىرتػ
الحئاة والذي يعيد ال ظؾة األول في الوؾافىق الزواجىي ،إ ىافة إلى مىدى الورىافؤ بىئؽ الىزوجئؽ فىي
ىأثئر سىىؽ ومىىدة
الطسىىوؾى االجوطىىاعي والثقىىافي ودىىأثئره عم ى دقبىىن ودفيىىؼ كىىن زوج للخىىر ،وكىىذلػ دى اً
ىأثئر عمى الوؾافىىق الزواجىىي ،وأخئى اًر عطىىن
الىىزواج عمى الوؾافىىق الزواجىىي ،كطىىا أن لؾجىىؾد األطفىىال دى اً
الط ىرأة نوئ ىىة الوغئ ىرات الوىىي دشىىيدىا األس ىرة الئىىؾم ودأثئرىىىا عم ى العالقىىة بىىئؽ الىىزوجئؽن كىىن ىىىذه
العؾامن قد دزتد مسوؾى الوؾافق الزواجي بئؽ الزوجئؽ ،وقد دعطن في اد اه معاكس.
.5

الشعخيات السفدخة لمتؽافق الدواجي:
ميطىىا وأساسى ًىئا فىىي اسىىوقرار األسىرة ،فظ ىىاح األسىرة يعوطىىد عمى
دطثىىن العالقىىة الزوجئىىة جانبىاً ً

دؾافق الزوجئؽ ،وىي بدورىا دعيد األسىاس الىذي يسىوظد إلئىو الط وطىع ،وىظىاك الرثئىر مىؽ الظغرتىات
الوي و عت لوفسئر الوؾافق الزواجي لدى األزواج ،وتطكؽ اإلعارة إل
أ.

عض مظيا:

نعخية الجور:
دع ىيد مىىؽ الظغرتىىات الطيطىىة فىىي د ارسىىة األس ىرة ،وتىىذىب أنصىىار ىىىذه الظغرتىىة إل ى أ ين نشىىأة

ال الفىىات الزوجئىىة دىىأدي مىىؽ دعىىارض دؾقعىىات الىىدور ألحىىد الىىزوجئؽ أو كمئيطىىا ،وأن دغئئىىر ىىىذه
الوؾقعات ودقبن الظرر اآلخر يحقق االنس ام والوؾافق(.)1
وتغير ىذا الوظاقض حئؽ ال يوظىابق السىمؾك مىع الطعىايئر الوىي ي ارىىا األفىراد مظاسىبة ،وقىد
يرجع ال الر بئؽ الزوجئؽ إل عدم دقابن الرغبات الط ومفة والطوظؾرة لمزوجئؽ(.)2
وىظاك اد اىان موباعدان انبثقا عؽ نغرتة الدور ىطا:

) (1ولئد بؽ دمحم الشيري ،مرجع سبق ذكره ،ص.35

) (2محطؾد إبراىئؼ قطر فالدو ،مرجع سبق ذكره ،ص .34
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-

االتجاه التفاعمي الخمدي :وىذا االد اه يرى أن الوؾافق الزواجي يوحدد مؽ خالل ما يوحقق
مىىؽ دؾقعىىات الظسىىبة لمىىزوج أو الزوجىىة مىىؽ اآلخىىر ،ومىىا يدركىىو كىىن طىىرر عىىؽ اآلخىىر(.)1
ىر فىىي
ىر كبئى اً
كطىىا ي ىرى ىىىذا االد ىىاه أيض ىاً أن دخىىؾل الفىىرد فىىي حئىىاة جديىىدة يوظمىىب مظىىو دغئئى اً
األدوار عؽ األدوار الوي كان يطارسيا قبن زواجو ،ودظشأ مقارنة بئؽ ما ىؾ موؾقع ومىا ىىؾ
مؾجؾد ،ومؽ ىظا دظشأ صراعات نوئ ة لوظاقض األدوار ،وىذا يىؤثر بىدوره عمى دؾافقيطىا(.)2
كطىىا دفسىىر الوفاعمئىىة الرمزتىىة العالقىىة بىىئؽ الىىزوج والزوجىىة وفق ىاً لم ظىىؾات اآلدئىىة :فو ىرة ىىىذا
الوفاع ىىن دوى ىراوح ب ىىئؽ أس ىىبؾع وس ىىظو ،يب ىىدأ الوفاع ىىن بور ىىؾتؽ ص ىىؾرة انظباعئ ىىة أو رمزت ىىة ع ىىؽ
الظىرر اآلخىىر ،ومىىؽ ثىىؼ يكىىؾن الوفاعىىن عبىىر المغىىة واالدصىىال لورىىؾتؽ الصىىؾرة الرمزتىىة عىىؽ
الظىىرر اآلخىىر ،وقىىد يكىىؾن مرغؾبىاً ىىو أو غئىىر مرغىىؾب ،عىىدىا يكىىؾن الوقئىىئؼ الرمىىزي ،وىىىذا
الوقئئؼ يؤثر في االعوبار الذي يعظئو الظرر إل الظرر اآلخر(.)3

-

االتجاه الدنمؽكي االجتسناعي :وىىذا االد ىاه يىدرس السىمؾك اإلنسىاني مىؽ خىالل الطؾاقىف
األس ىرتة ،وتعوبىىر أن السىىمؾك غئىىر الطوؾافىىق ىىىؾ السىىمؾك الىىذي ال يسىىو ئب لمطؾاقىىف الوىىي
يوعىىرض ليىىا .وىىىذه الظغرتىىة دفسىىر دور األس ىرة فىىي عطمئىىة اإلعىىباع الطوبىىادل لمحاجىىات م ىؽ
خى ىىالل العالقى ىىة بى ىىئؽ أف ى ىراد األس ى ىرة ،كطى ىىا أنيى ىىا دى ىىدرس الط ى ىؤثرات ال ارجئى ىىة لموعى ىىرر عم ى ى
الطئكانئزمات الفاعمة في الطؾاقف األسرتة الوي دؤثر عم السمؾك اإلنساني(.)4

) (1فرحان بؽ سالؼ بؽ ربئع العظزي ،مرجع سبق ذكره ،ص .26

) (2أمن بظت أحطد بىؽ عبىدهللا اصىؾتن" ،الوؾافىق الزواجىي وعالقوىو اإلعىباع الطوؾقىع والفعمىي لمحاجىات العاطفئىة الطوبادلىة
بئؽ الزوجئؽ" (رسالة ماجسوئر ،قسؼ عمؼ الظفس ،كمئة العمؾم االجوطاعئة ،جامعة اإلمىام دمحم بىؽ سىعؾد اإلسىالمئة ،الرتىاض،

1429ه) ،ص.16

) (3أحسان دمحم الحسؽ ،الظغرتات االجوطاعئة الطوقدمة "دارسة دحمئمو فىي الظغرتىات االجوطاعئىة الطوقدمىة" .الظبعىة األول،
(عطان :دار وائن لمظشر2005 ،م) ،ص.90

) (4أمن بظت أحطد بؽ عبدهللا اصؾتن ،مرجع سبق ذكره ،ص.21
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ب.

نعخية القضػ:
دركز ىذه الظغرتة عم فررة القئؼ الش صىئة ،طعظى أن الشى ص سىؾر ي وىار رفاقىو طىؽ

فئيؼ عىرتػ حئادىو بظىاء عمى قئطىو الش صىئة ،وىكىذا فى ن الشىرتػ الىذي ي وىاره يكىؾن موقىبالً ليىذه
القئؼ الوي يقبميا الظرر اآلخر حو يحقق الوؾافق الزواجي(.)1
وىىىذا يعظىىي أن االعىىوراك فىىي القىىئؼ يقىىرب الظىىاس مىىؽ عضىىيؼ اجوطاعئىىا ،ومثىىال عم ى ذلىىػ
عى ص يرغىىب فىىي الىىزواج مىىؽ ع ى ص يىىديؽ بىىظفس الىىديؽ الىىذي يوبعىىو ألن الىىديؽ قئطىىة اجوطاعئىىة
كبئرة(.)2
ج.

نعخية عجم التطابق (التشافخ السعخفي):
نغرتىىة الوظىىافر الطعرفىىي دقىىؾم عم ى أن اإلنسىىان يظفىىر مىىؽ الوظىىاقض واالخىىوالر بىىئؽ أفرىىاره

واعوقادادو ،طعظ أن الفرد قد يسمػ سىمؾكاً موعبىاً ومطىال ألنىو سئوحصىن عمى مكافىأة أكبىر ،وىىذا
مىىا يشىىئر إلئىىو ( )Burtعىىام 1967م حئ ىا" يىىرى أن الىىزواج يكىىؾن م ئب ىاً ،وتسىىئظر عمئىىو عىىدم
الر ا عظدما درؾن دؾقعات الزوجئؽ غئر واقعئىة ،ودقوىرب مىؽ ال ئىال ،فى ن الحئىاة الزوجئىة دوسىؼ
عدم السعادة ،وتسئظر عدم الر ا عم طبئعة العالقة بئؽ الزوجئؽ(.)3
كطا دؤكد ىذه الظغرتة عم أىطئة العقمئة الوي يقؾم بيا الزوج والزوجة لوحقئق الوقىارب بىئؽ
ىذه الوؾقعات وبئؽ الؾاقع ،والوظازل عؽ عض الوؾقعىات الطبىالغ فئيىا ،ودظطئىة الوؾقعىات اإلي ابئىة
مؽ أجن دحقئق الوؾافق الزواجي(.)4

) (1ن طة الالكي بركة الوباوي ،مرجع سبق ذكره ،ص.33
) (2الؾحئشي احطد بئري ،مرجع سبق ذكره ،ص.353
) (3فرتزة حامن ،مرجع سبق ذكره ،ص.66

) (4فرحان بؽ سالؼ بؽ ربئع العظزي ،مرجع سبق ذكره ،ص.27
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مؽ العرض السابق يوضح ادفاق نغرتة الدور ونغرتىة الوظىافر الطعرفىي عمى فرىرة دؾقعىات
الدور بئؽ الزوجئؽ ،ودأثئرىا عم الوؾافىق الزواجىي ،حئىا دشىئر نغرتىة الىدور إلى دؾافىق دؾقعىات
الىىدور ألحىىد الىىزوجئؽ ،ودغئىىر ىىىذه الوؾقعىىات ،ومىىا قىىد دسىىببو مىىؽ عىىدم الوؾافىىق الزواجىىي ،كطىىا أن
نغرت ىىة الوظ ىىافر الطعرف ىىي دش ىىئر إلى ى الطش ىىكالت الزوجئ ىىة الو ىىي دح ىىدث عظ ىىدما در ىىؾن دؾقع ىىات أح ىىد
ال ىىزوجئؽ أو كمئيط ىىا عئ ىىدة ع ىىؽ الؾاق ىىع ،فى ى ن ى ىىذا ال ئ ىىال غئ ىىر الى ىؾاقعي ي ىىؤدي إلى ى س ىىؾء الوؾاف ىىق
الزواجي ،أما أنصار نغرتة القئؼ فئىرون أن اخوئىار الشىرتػ يعوطىد عمى دقبمىو لمقىئؼ الوىي نشىأ فئيىا
الظىىرر اآلخىىر ،وأن ىىىذا ىىىؾ الىىذي يحقىىق الوؾافىىق الزواجىىي ،وىكىىذا ن ىىد أن ىظىىاك وجيىىات نغىىر
م ومفة وموظؾعة دوحدث كن مظيا عم جانب مؽ جؾانب الوؾافق الزواجي.
.6

معؽقات التؽافق الدواجي:
إن الوؾاف ىىق ي وم ىىف ىىاخوالر األفى ىراد واخ ىىوالر الطؾاق ىىف الو ىىي يوعر ىىؾن لي ىىا ،فى ىالوؾافق ال

يوحقىىق سىىيؾلو وتسىىر ،حئ ىا دؾجىىد عؾائىىق وعقبىىات دقىىف أمىىام دؾافىىق الفىىرد فىىي دحقئىىق أىدافىىو(.)1
فقد يوعرض الزوجان إل

عض الطؾاقف والضغؾطات نوئ ة لطوظمبات الحئاة الوىي قىد دىؤثر عمى

الوؾافىىق الزواجىىي ،ودعىيد ىىىذه العقبىىات عىىئةاً طبئعئىا بىىن مىىؽ موظمبىىات الحئىىاة الزوجئىىة ،فبقىىدر ن ىىاح
الزوجئؽ في د ظي دمػ العبقات يوحقق الوؾافق الزواجي( .)2إن عدم قدرة الزوجئؽ عم أن يعئشىا
الحئىىاة الزوجئىىة ش ىىكميا السىىمئؼ ن ىادج ع ىىؽ سىىؾء الوؾاف ىىق الزواجىىي بئظيطىىا ،وذل ىىػ نوئ ىىة لم الف ىىات
الظزعات ،فيذه االخوالفات ليا الغ األثر في إعاقة اسوط اررتة الحئاة الزوجئة شكن طبئعي.
و ا

) (1أحطد دمحم مبارك الرظدري ،مرجع سبق ذكره ،ص.181
) (2حسام محطؾد زكي عمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.93
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كطا أن سؾء الوؾافىق يظشىأ عظىدما درىؾن ىظىاك عقبىات يوعىرض ليىا الفىرد نوئ ىة لعىدم دؾافىق
رغبات الفرد وحاجادو مع الؾاقع ،وعظدما ال يؾافق عمئىو الطظظىق أو الط وطىع أو العىادات أو القىئؼ،
ما يؤدي إل حدوث صراعات(.)1
لقىىد ذكىىر حسىىام محطىىؾد زكىىي م طؾعىىة مىىؽ الطعؾقىىات الوىىي دعىىؾق الوؾافىىق الزواجىىي ،والوىىي
وردت في عض الدراسات ومظيا ما يمي:
أ.

البعىد األخالقىي لمىزوجئؽ ،الىذي يوطثىن فىي مسىؤولئاديا الشىرعئة اد ىاه عضىيطا ،والشىػ فىي
دصرفات أحد الزوجئؽ ،وغئاب الزوج لفورة طؾتمة عؽ البئت ،وانحرار الزوج أو الزوجة.

ب .البعد الطىادي الطوطثىن فىي االخىوالر فىي الطسىوؾى االقوصىادي بىئؽ الىزوجئؽ ،وكثىرة طمبىات
الزوجة ،وعدم قدرديطا عم الوعاون االقوصادي ،خصؾصا عظدما درؾن الزوجة عاممة.
ج.

البعىىد الثقىىافي الطوطثىىن فىىي اخىىوالر الطسىىوؾى الوعمئطىىي لمىىزوجئؽ ،وان فىىاض الىىؾعي الثقىىافي
لمزوجئؽ.

د.

البعد الظفسي الطوطثن في كثرة الضغؾ الوي يوعرض ليا الزوجان في حئاديطا االجوطاعئة،
والغئرة الزائدة بئؽ الزوجئؽ.

ه.

البعد االجوطىاعي الطوطثىن فىي دىدخن األىىن وال ئىران واألصىدقاء فىي العالقىة بىئؽ الىزوجئؽ،
وكىىذلػ األمىىؾر الطوعمقىىة األس ىرة ،وزواج الىىزوج م ىرة أخىىرى وإىطالىىو األول ى  ،ورغبىىة السىىئظرة
عظد الزوج.

و.

البعىىد الش صىىي الطوطثىىن فىىي عىىدم قىىدرة أحىىد الىىزوجئؽ عم ى اإلن ىىاب ،و ىىعف ع صىىئة
الزوج ،وعدم اىوطام الزوجة طغيرىا ال ارجي(.)2

) (1سمئؼ أبؾ عؾض ،مرجع سبق ذكره ،ص.225

) (2حسام محطؾد زكي عمي ،مرجع سبق ،ص.94 -93
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كطىىا أكىىدت نوىىائج د ارسىىة عثطىىان صىىالح العىىامر الوىىي ىىىدفت إل ى الوعىىرر عم ى معؾقىىات
غىىر األزواج طظظقىىة حائىىن فىىي الططمرىىة العربئىىة السىىعؾدية عمىىي
الوؾافىىق بىىئؽ الىىزوجئؽ مىىؽ وجيىىة ن ً
ىأثئر ف ىىي الوؾاف ىىق ب ىىئؽ ال ىىزوجئؽ عمى ى الوردئ ىىب ى ىىي البع ىىد الظفس ىىي ،والبع ىىد
اآلد ىىي :أكث ىىر األ ع ىىاد د ى اً
األخالقي ،والبعد الش صي ،والبعد االجوطاعي ،والبعد الثقافي(.)1
وىكذا ف ن الحئاة الزوجئة الوي يعئش فئيا الزوجىان عر ىة لمرثئىر مىؽ العؾائىق الوىي دعوبىر
طثا ة اموحان ليطا لموغمب عم

غؾطات الحئاة ،ولمؾصؾل إل الوؾافق الزواجي الطظمؾب الذي

يضطؽ اسوطرار الحئاة األسرتة ،كطا أن ىذه العؾائق قد دؤثر عم العالقىة الزوجئىة ،ودغ ميىر كثئى اًر
مؽ ال الفات الوي قد دؤدي لمؾصؾل إل الفشن في العالقة ،وعدم القدرة عم االسوطرار فئيا.
.7

الشتائج الستختبة عمى غضاب التؽافق الدواجي:
إن العالقة الزوجئىة دعىيد أىىؼ عالقىة داخىن األسىرة ،لىذلػ يعىيد الوؾافىق الزواجىي بىئؽ الىزوجئؽ

ىدفا رئئساً وميطا لوحقئق الحئاة األسرتة الطسوقرة والسمئطة الوي يقؾم عمئيا الط وطع ،فحو يكؾن
الزواج ناجحاً البد مؽ أن دوؾافر لدى الزوجئؽ القدرة عم دحقئق الوؾافق الزواجي الذي يعىيد بدايىة
دقىىؾد الىىزوجئؽ إلى الوؾافىىق فىىي جطئىىع م ىىاالت الحئىىاة .فعىىدم الوؾافىىق الزواجىىي ومىىا يوبعىىو مىىؽ عىىدم
اإلعىىىباع العى ىىاطفي والطشى ىىاعر السى ىىمبئة إ ى ىىافة إل ى ى الظ ازعى ىىات الطسى ىىوطرة ب ىىئؽ الى ىىزوجئؽ ،واحوطى ىىال
االنفصىىال إذا وصىىمت األمىىؾر إل ى درجىىة عالئىىة مىىؽ عىىدم القىىدرة عم ى الوفىىاىؼ ،واسىىوحالة اسىىوطرار
العالقىىة بئظيطىىا ،وال دقوصىىر آثىىار ا ىىظراب العالقىىة الزوجئىىة عم ى األزواج بىىن دطوىىد إل ى األبظىىاء
ودؤثر شىكن كبئىر عمى األطفىال ،ود مىق عىدداً مىؽ الطشىكالت مثىن عىدم الورئىف ،والشىعؾر عىدم
األمان وال ؾر مؽ الطسوقبن ،والقمق الظفسي لدى األفراد غئر الطوؾافقئؽ زوجئا(.)2
) (1عثطان بؽ صالح عبد الطحسؽ العامر ،مرجع سبق ذكره ،ص.65

) (2كثمؾم بمئطيؾم وآخرون ،أثر ا ظراب العالقة الزوجئة عم الصحة الظفسئة ألبظاء ،م مة عبكة العمؾم الظفسئة العربئة،
العدد  22 -21عواء (ربئع  ،)2009ص.11
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ولقىىد قىىدم عثطىىان بىىؽ صىىالح بىىؽ عبدالطحسىىؽ العىىامر فىىي د ارسىىوو عىىؽ معؾقىىات الوؾافىىق بىىئؽ
الىىزوجئؽ ف ىىي ع ىىن الوح ىىديات الثقافئىىة الطعاصى ىرة ل س ىىرة الطس ىىمطة نوىىائج ع ىىدد م ىىؽ الد ارس ىىات الو ىىي
حاولت رصد اآلثار الطوردبة عم غئاب الوؾافق الزواجي ،وىي كالوالي:
أ.

نوئ ة لضغؾطات الحئاة الئؾمئىة الوىي يعىئش فئيىا الزوجىان ف نيطىا يوعر ىان لط طؾعىة مىؽ
الطشىىكالت الوىىي دىىؤثر عم ى حئاديطىىا الطوطثمىىة فىىي اإلن ىىاب ،ومشىىكالت األبظىىاء مىىؽ طرتق ىة
دربئويؼ وغئرىا مؽ الطشكالت الوىي قىد درىؾن م ىاالً لم ىالر بىئؽ الىزوجئؽ ،وبالوىالي دىؤدي
إل ددني مسوؾى الوؾافق الزواجي.

ب .نوئ ىىة لعىىدم قىىدرة الىىزوجئؽ عم ى الوؾافىىق والوفىىاىؼ ،ف ى ن ذلىىػ يعر ىىيطا إل ى اال ىىظ ار ات
الظفسىىئة الطوطثمىىة فىىي القمىىق والوىىؾدر ،وتىىظعكس ىىىذا عم ى أدائيىىؼ الئىىؾمي فىىي جطئىىع م ىىاالت
الحئاة.
ج.

نوئ ىىة لم الفىىات األسىرتة الطسىىوطرة بىىئؽ الىىزوجئؽ ،وعىىدم قىىدرديطا عمى الوؾافىىق مىىا قىىد يىىؤدي
إلى ى زت ىىادة مع ىىدالت االنحى ىرار واإلدم ىىان ،وانوش ىىار األمى ىراض الظفس ىىئة والعص ىىبئة والعقمئ ىىة،
واردفىىاع نسىىبة اإلصىىا ة ىىالقمق الظفسىىي ل بظىىاء الىىذيؽ نش ىأوا فىىي أو ىىاع عائمئىىة مض ىظربة
يسىىؾدىا ال ىىالر والظ ازع ىىات الزوجئ ىىة ،وىىىذا كم ىىو يطث ىىن خظ ىىؾرة عم ى الط وط ىىع ،وتقمى ىن م ىىؽ
طاقوو اإلنواجئة ،ومؽ ثؼ الدخن القؾمي.

د.

غئاب الوؾافق الزواجي قد يظوج عظو الوفرىػ األسىري (الظىالق) الىذي يكىؾن لىو مىردود سىمبي
عم الطكانة االجوطاعئة لمزوجئؽ ،وخصؾصاً الطرأة الطظمقة ،وعم األبظاء فى نيؼ يحوىاجؾن
إلى قىىدر أكبىىر مىىؽ الرعايىىة ،فقىد دلىىت عىىض البحىىؾث أن أبظىىاء األسىىر الطفركىىة يعىىانؾن مىىؽ
مشاعر سمبئة د اه اآلخرتؽ نوئ ة لمحرمان الىذي يؾاجيؾنىو داخىن أسىرىؼ ،مىا يىظعكس عمى
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قئطى ىىة االنوطى ىىاء إل ى ى الط وطى ىىع ،إ ى ىىافة إل ى ى دى ىىدني الوحصى ىىئن العمطى ىىي لى ىىدى أبظى ىىاء األسى ىىر
الطفركة(.)1
ىكذا يطكؽ القؾل إن مؽ الظوائج الؾا حة لغئاب الوؾافق الزواجي أن األسرة يسىؾدىا نىؾع
مىىؽ عىىدم االسىىوقرار نوئ ىىة ال الفىىات الطسىىوطرة بىىئؽ الىىزوجئؽ ،مىىا يىىؤثر عم ى حئىىاديؼ مىىؽ جطئىىع
الظىؾاحي ،أمىىا الظوئ ىىة األخظىىر والوىىي يكىىؾن مردودىىىا وا ىىحاً فيىي الظىىالق ،ومىىا يوعىىرض لىىو أفىراد
األسرة مؽ مشكالت نوئ ة الوفرػ ،وىكذا دوضح أىطئة الوؾافق بئؽ الىزوجئؽ فىي األسىرة الوىي دعىيد
المبظة األول في بظاء الط وطع.

اربعاً :الخالصة:
يوضح مؽ خىالل مىا دىؼ سىرده فىي ىىذا الفصىن عىد الوعىرض لطفيىؾم الوؾافىق والىزواج شىكن
عام والوؾافق الزواجي شكن خاصن أن عطمئة الوؾافق الزواجي مردبظة العديد مؽ العؾامن ،وىي
ال دعظىي

ىىرورة الوظىابق الوىىام بىىئؽ الىزوجئؽ قىىدر مىا دعظىىي وجىىؾد الحىد األدنى مىؽ السىىطات غئىىر

الطوظىىافرة ب ىىئؽ ال ىىزوجئؽ ،ف ىىالوؾافق الزواجىىي يعب ىىر ع ىىؽ عالق ىىة دسىىؾدىا الطحب ىىة واالحوىىرام الطوب ىىادل
والوعىىاون الطش ىىورك لطؾاجيىىة الطشى ىكالت الو ىىي دعوىىرض حئاديط ىىا الزوجئ ىىة ،كطىىا أن غئ ىىاب الوؾاف ىىق
سمبئا عم الزوجئؽ أوالً ،وعم
الزواجي بئؽ الزوجئؽ قد يظوج عظو مشكالت أسرتة يكؾن مردودىا ًّ
األبظىىاء ثانئ ىاً ،ومىىؽ ثىىؼ قىىد دصىىن إل ى الوفرىىػ األسىىري الىىذي يىىؤثر عم ى الط وطىىع ككىىن مىىؽ جطئىىع
الظؾاحي.

) (1عثطان بؽ صالح بؽ عبدالطحسؽ العامر ،مرجع سبق ذكره ،ص.50-49
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الفرل الثالث
األسخة العاممة
أوالً :األسخة:
 .1مفيؽم األسخة.
 .2خرائص األسخة.
 .3أشكال األسخة.
ثانضاً :األسخة العاممة.
 .1الدوجة العاممة وصخاع األدوار.
 .2دوافع خخوج السخأة لمعسل.
ثالثاً :أثخ عسل السخأة عمى األسخة.
رابعاً :أثخ عسل السخأة عمى األبشاء.
خامداً :أثخ عسل السخأة عمى التؽافق الدواجي.
سادساً :السراعب التي تؽاجو األسخة العاممة.
سابعاً :الخالصة.
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تسيضج:
األس ى ى ىرة ىى ى ىىي الطؤسسى ى ىىة االجوطاعئى ى ىىة األول ى ى ى فى ى ىىي حئى ى ىىاة اإلنسى ى ىىان ،وىى ى ىىي الركئ ى ى ىزة الوى ى ىىي
يردر ى ىىز عمئي ى ىىا الط وط ى ىىع برمو ى ىىو ،ودق ى ىىؾم األسى ى ىرة عمى ى ى ال ى ىىزواج ال ى ىىذي يع ى ى يىد ح ى ىىر األس ى ىىاس ف ى ىىي
در ى ىىؾتؽ األسى ى ىرة ،في ى ىىؾ ي ى ىىظغؼ العالق ى ىىات االجوطاعئ ى ىىة ظرتق ى ىىة يقرى ى ىىا ال ى ىىديؽ والط وط ى ىىع ،كط ى ىىا أن
اسى ى ىوقرار الط وط ى ىىع يعوط ى ىىد عمى ى ى األسى ى ىرة ،واس ى ىىوقرار األسى ى ىرة يعوط ى ىىد عمى ى ى اس ى ىىوقرار العالق ى ىىة ب ى ىىئؽ
ال ى ىىزوجئؽ ،فبق ى ىىدر وج ى ىىؾد الطحب ى ىىة والط ى ىىؾدة الو ى ىىي دق ى ىىؾد إلى ى ى الوؾاف ى ىىق الزواج ى ىىي يؾج ى ىىد االس ى ىىوقرار
األسري الذي يظعكس إي ابئا عم األسرة أوالً ثؼ عم الط وطع ثانئاً.
وبفع ى ىىن الوغئ ى ى ىرات الوى ى ىىي حصى ى ىىمت عم ى ى ى مسى ى ىىوؾى م ومى ى ىىف م ى ى ىىاالت الحئى ى ىىاة االقوصى ى ىىادية
واالجوطاعئة والسئاسىئة والثقافئىة والفررتىة ،دىأثرت األسىرة ىالوغئرات الحاصىمة فىي الط وطىع ،حئىت
دظؾرت مؽ حئت الشكن والؾعئفة إل أن وصمت إلى الشىكن الىذي ىىي عمئىو اآلن ،وخاصىة عىد
خىىروج الط ىرأة لمعطىىن الىىذي بىىدوره أحىىدث دىىأثئ اًر كبئ ى اًر عم ى األس ىرة ،فبعىىد أن كىىان الرجىىن ىىىؾ العائىىن
الؾحئد ل سرة أصبحت الطرأة دشاركو في ىىذا الىدور ،فأصىبح دور الزوجىة م ومظىا ،فيىي خا ىعة
إل

غؾ دورىا الظبئعىي كربىة بئىت ،وأم وزوجىة مىؽ جيىة ،وقىئؼ الط وطىع ومعوقدادىو ،وعىرور

والو ازمىىات عطميىىا ال ىىارجي مىىؽ جيىىة أخىىرى ،وقىىد يظشىىأ صىراع نوئ ىىة اخىىوالر األدوار األسىرتة بىىئؽ
ال ىىزوجئؽ ح ىىؾل الؾاجب ىىات وااللو ازم ىىات الو ىىي يوحطمي ىىا ك ىىن ط ىىرر ،وى ىىذا ي ىىؾثر عمى ى العالق ىىة ب ىىئؽ
الزوجئؽ ،وعم دؾافقيطا الزواجي .وبظاء عم ما دقدم يوظاول ىذا الفصن العظاصر الوالئة:
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أوالً :األسخة:
دع ى يىد األسى ىرة نس ىىقا اجوطاعئى ىاً رئئس ىىئاً ىىالط وطع ،يوفاع ىىن األفى ىراد بداخم ىىو ،وى ىىؾ ال ىىذي يق ىىؾم
بوشكئن الش صئة السؾتة القادرة عم القئام بدورىا فاعمئة في الط وطع( .)1ونغى اًر إلى أىطئىة ىىذا
الظسىىق داخىىن الط وطىىع ،فقىىد أىىىوؼ الطفرىىرون مظىىذ القىىدم وعبىىر الوىىارتخ الد ارسىىة والبحىىا فىىي عىىؤون
األس ىرة ،وكمطىىا كىىان ىىىذا الظسىىق عم ى قىىدر كبئىىر مىىؽ االسىىوقامة والوطاسىىػ كىىان سىىبباً فىىي إصىىالح
الط وطع( .)2كطا أن األسرة مؤسسة اجوطاعئة عامة ،مؾجؾدة فىي جطئىع الط وطعىات ،ولىذلػ يعوقىد
الرثئىىرون أنيىىؼ يعرفؾنيىىا ،وعم ى ال ىرغؼ مىىؽ ذلىىػ ف ى ن دعرتفي ىا دعرتف ىاً دقئق ىاً ،وك ىامال وعىىامالً لىىئس
الطؾ ؾع البسئس ،وذلػ لوظؾع األسرة مؽ حئىت نؾعيىا ،وح طيىا ،وبظئويىا ،ووعائفيىا ،وعالقاديىا،
واخوالفيا مؽ م وطع إل آخر ،ومؽ فورة زمظئة إل أخرى(.)3
.1

مفيؽم األسخة:
األسخة في المغة" :يصدق عم الدرع الحصئؽ ،وعم أىن الرجن وعشئردو ،وعم ال طاعة

الوي يربظيا أمر مشورك ،وىذه الطعاني دموقي في معظ واحد ي طعيا ،وىؾ االردبا  ،وال رتب أن
األسرة طعظ األىن والعشئرة :ىي الط وطع في صؾردو الصغئرة ،وإن اخومف في عض العظاصر
عىىؽ الط وطىىع ،غئىىر أن معظ ى األس ىرة لىىؼ يعىىد يقصىىد ىىو األىىىن والعشىىئرة  -فىىي الؾقىىت الح ىالي -
الظسبة لمزوجئؽ ،وإنطا أصبح يقصد و الزوج والزوجة واألوالد الطباعرتؽ غئر الطوزوجئؽ"(.)4

) (1سىىامئة حط ىرتش" ،القىىئؼ الديظئىىة ودورىىىا فىىي الوطاسىىػ األس ىرة :د ارسىىة مئدانئىىة طديظىىة ادظىىو" (رسىىالة ماجسىىوئر ،قسىىؼ عمىىؼ
االجوطاع ،كمئو العمؾم االجوطاعئة والعمؾم اإلسالمئة ،جامعة الحاج ال ضر ادظو2010 ،م) ،ص.87

) (2ممئكة بؽ زتان" ،عطن الزوجة وانعكاسادو عمى العالقىة األسىرتة :د ارسىة مئدانئىة
عمؼ الظفس ،جامعة مظوؾرى – قسوظئظة2004 ،م) ،ص.26

امعىة مظوىؾرى – قسىوظئظة" (رسىالة ماجسىوئر ،قسىؼ

) (3أحطد سالؼ األحطر ،عمؼ اجوطاع األسرة .الظبعة األول( ،بئروت :دار الرواب ال ديد الطوحدة2004 ،م) ،ص.16
) (4دمحم عبد الرزاق وآخرون ،ثقافة الظفن .الظبعة األول( ،عطان :دار الفرر2004 ،م) ،ص . 17

64

وتعنخف األسننخة :أنيىا "الؾحىىدة األولى لمط وطىىع ،وأولى مؤسسىىادو الوىي درىىؾن العالقىات فئيىىا
ً
في الغالب مباعرة ،وتوؼ داخميا دظشةة الفرد اجوطاعئاً ،وتكوسب مظيا الرثئر مىؽ معارفىو ،وميا اردىو
ومئؾل ى ىىو ،وعؾاطف ى ىىو واد اىاد ى ىىو ف ى ىىي الحئ ى ىىاة ،وت ى ىىد فئي ى ىىا أمظ ى ىىو وس ى ىىكظو"( .)1ودع ى ىىددت الوعرتف ى ىىات
االصظالحئة ل سرة ،وذلػ حسب الطضطؾن الثقافي الذي دؾجد فئو األسرة ذاديا ،وتشئر الوارتخ
السؾسىئؾلؾجي إلى العديىىد مىىؽ الوعرتفىات لطصىىظمح (األسىرة( وفئطىىا يمىىي نعىىرض م طؾعىىة مىىؽ
دعرتفاديا:
يخى أرسطؽ أن األسرة ىي "أول اجوطاع ددعؾ إلئو الظبئعة ،حئا يظغىر إلى األسىرة عمى
أساس وعئفويا ودحقئق وإعباع الدوافع األولئة ل فراد ،واسوطرار قاء األفراد مؽ جية أخرى".
أما أوجدت كؽنت فضخى أن األسرة "ىي ال مئة األول في جسؼ الط وطع ،وىي الظقظة الوي
يبدأ فئيا الوظؾر"(.)2
يطكىىؽ القىىؾل مىىؽ خىىالل دعرتىىل الطفر ىرتؽ ل س ىرة أني ىا نغىىام اجوطىىاعي مؾجىىؾد مظىىذ القىىدم
ومعوىىرر ىىو ،كطىىا أن ىظىىاك ادفاق ىاً عم ى أن األس ىرة ىىىي :أول جطاعىىة يظوطىىي إلئي ىا اإلنسىىان ،وىىىي
الوي يشبع مؽ خالليا حاجوو الظبئعئة.
ويعخفي نا أوجبننخن ونضسكننؽف أنيىىا " ار ظىىة اجوطاعئىىة مىىؽ زوج وزوجىىة وأطفاليطىىا ،أو بىىدون
أطفال ،أو مؽ زوج طفرده مع أطفالو ،أو زوجة طفردىا مع أطفاليا"(.)3
أمننا بالشدننبة لجننؽرج مضننخدوك فاألس ىرة "عبىىارة عىىؽ جطاعىىة اجوطاعئىىة دوطئىىز

طكىىان إقامىىة

مشىىورك ودعىىاون اقوصىىادي ،ووعئفىىة دراثرتىىة ،وتؾجىىد بىىئؽ اثظىىئؽ مىىؽ أعضىىائيا عم ى األقىىن عالقىىة
) (1سمؾى سمئؼ عمبي" ،العالقات األسرتة في القرآن الررتؼ "(رسالة ماجسوئر ،كمئة الدراسات العمئا ،جامعة الظ اح الؾطظئة
نابمس ،فمسظئؽ2007 ،م) ،ص.6

) (2سطئح أبؾ مغمي وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص.181

) (3خئري خمئن ال طئمي ،االد اىات الطعاصرة في دراسة األسرة والظفؾلة( .اإلسكظدرتة :الطكوب ال امعي الحديا1992 ،م)،
ص.8
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جظسىئة يعوىىرر بيىا الط وطىىع ،ودورىؾن األسىرة عمى األقىىن مىؽ زوج وزوجىىة وطفىن ،سىؾاء أكىان مىىؽ
نسميطا أم عؽ طرتق الوبظي"(.)1
أما دمحم عاطف غضث فئعرر األسىرة أنيىا "عبىارة عىؽ جطاعىة اجوطاعئىة بئؾلؾجئىة نغامئىة
دورؾن مؽ رجن وامرأة (دقؾم بئظيطا ار ظة زوجئة مقررة) وأبظائيطا"(.)2
يوضىىح مىىؽ خىىالل الوعرتفىىات السىىا قة أن ىظىىاك ادفاقىاً عمى أن األسىرة ىىىي ار ظىىة اجوطاعئىىة
عرعئة د طع بئؽ زوج وزوجة وأبظائيطا ،وترى البعض أن األسرة قد دورؾن مؽ زوج وزوجة بدون
أطفال ،أو قد دورؾن مؽ زوج طفرده مع أطفالو ،أو زوجة طفردىا مع أطفاليىا ،كطىا أن األطفىال
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
ادفاقاً عم وجؾدىا في كن الط وطعات اإلنسانئة قديطيا وحديثيا.
خرائص األسخة:

.2

رغىؼ أن األسىرة نغىام اجوطىىاعي موطئىىز عىؽ غئىره مىؽ الىىظغؼ االجوطاعئىىة لرظيىا دوطئىىز بىىبعض
ال صائص العامة مظيا ما يمي:
أ.

دعى يىد األس ىرة أول جطاعىىة اجوطاعئىىة مظغطىىة يطكىىؽ مىىؽ خالليىىا دىىؾفئر الرعايىىة والغىىذاء ،وكىىن
موظمبات الوظشةة االجوطاعئة ألفرادىا.

ب.

دع ىىد األسى ىرة نقظ ىىة االردر ىىاز الو ىىي دردر ىىز عمئي ىىا قئ ىىة الطظغط ىىات االجوطاعئ ىىة األخ ىىرى ف ىىي
الط وطع ،حئت دؤثر في الظغؼ االجوطاعئة األخرى ودوأثر بيا.

) (1الؾحئشىىي أحطىىد بئىىري ،األس ىرة والىىزواج مقدمىىة فىىي عمىىؼ االجوطىىاع العىىائمي( .ط ىرابمس :ال امعىىة الطفوؾحىىة1998 ،م)،
ص.48

) (2دمحم عاطف غئا ،قامؾس عمؼ االجوطاع .مرجع سبق ذكره ،ص.158
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ج.

دع ىد األس ىرة ىىىي الؾسىىس الىىذي يىىوطكؽ مىىؽ خاللىىو الفىىرد مىىؽ إعىىباع حاجادىىو الظبئعئىىة
واالجوطاعئة صؾرة عرعئة يقرىا الط وطع.

د.

دوطئىز األسىرة أنيىا دطىارس قؾاعىد لمضىبس االجوطىاعي عمى

أفرادىىا ،وتىوؼ ىىذا الضىبس مىؽ

خالل عطمئة الوظشةة االجوطاعئة الوي دؾفرىا األسرة ألفرادىا(.)1
ه.

دعىىد األس ىرة مصىىدر العىىادات والوقالئىىد والطبىىاد الديظئىىة والو ىراث االجوطىىاعي ،ووعئفويىىا نقىىن
الوراث مؽ جئن إل جئن عؽ طرتق عطمئة الوظشةة(.)2

و.

األسرة أكثر الغؾاىر االجوطاعئة عطؾمئة وانوشا اًر في الط وطع اإلنساني ،فال يؾجىد م وطىع
ي مؾ مؽ األسرة.

ز.

األسرة مؤسسة اجوطاعئة د ضع ألثر الزمان والطكان ،وال دثبىت عمى عىكن واحىد ،ودظويىي
بؾفاة جطئع أعضائيا.

ح.

دعد األسرة وحدة إحصائئة أي أنيا دو ذ أساساً إلجراء اإلحصىائئات الطوعمقىة عىدد السىكان
ومسوؾى الطعئشة وغئرىا ...اإل افة إل أنيا يطكؽ اد اذىا كعئظة لمدراسة والبحا وعطن
الو ىىارب والطوؾسىىظات اإلحصىىائئة ،وذلىىػ مىىؽ أجىىن معرفىىة الطش ىكالت الوىىي دوعىىرض ليىىا
األسرة.

.

دعىىد األس ىرة وحىىدة اقوصىىادية خاص ىة مىىؽ حئ ىا االسىىويالك وإنوىىاج األف ىراد ،لوىىأمئؽ وسىىائن
الطعئشة ألفراد األسرة(.)3

) (1خئري خمئن ال طئمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.10
) (2ممئكة بؽ زتان ،مرجع سبق ذكره ،ص.31

) (3سطئرة بظت سالؼ بؽ عئاد ال يظي" ،عدم االسوقرار األسري في الط وطع السعؾدي وعالقوو دراك الزوجئؽ لمطسىؤولئات
األسى ىرتة :د ارس ىىة مقارن ىىو" (رس ىىالة ماجس ىىوئر ،كمئ ىىة الوربئ ىىة لالقوص ىىاد الطظزل ىىي ،جامع ىىة أم الق ىىرى ،لططمر ىىة لعربئ ىىة لس ىىعؾدية،

2008م) ،ص.37-36
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ودذكر إليام بشت فخيج بؼ سعضج العؽيزي عىض ال صىائص ل سىرة الحديثىة مظيىا :دطوىع
أفراد األسرة الحرتات الفردية ،ودغئر الطركز االجوطاعي لعظاصىر األسىرة خاصىة عىد خىروج الطىرأة
لمعطىىن ،وسىىئادة االد اىىىات الديطقراطئىىة ،ودحقئىىق الطسىىاواة بىىئؽ الرجىىال والظسىىاء س ىؾاء فىىي الوعم ىئؼ
وغئرىىىا ،واالىوطىىام الرطالئىىات ،واالىوطىىام الظاحئىىة الورفئيئىىة فىىي حئىىاة األس ىرة ،وأصىىبحت األس ىرة
()1
أن الوغئىر الىذي عىيده الط وطىع قىد أثىر فىي
الحديثة صغئرة العدد ومحددة الظظاق  .ومظو نسىوظوج ي

األسىرة ،فيىىي د ومىف مىىؽ م وطىع آلخىىر ،وذلىػ حسىىب الغىرور الثقافئىىة واالجوطاعئىة واالقوصىىادية
وال غرافئة والوارت ئة الوي مر بيا الط وطع.
.3

أشكال األسخة:
ودو ىىذ األسى ىرة العدي ىىد م ىىؽ األع ىىكال ف ىىي الط وطع ىىات اإلنس ىىانئة ،إذ أن األسى ىرة د وم ىىف م ىىؽ

م وطىىع آلخىىر ،بىىن قىىد د ومىىف فىىي الط وطىىع نفسىىو ،فاألسىرة دوىىأثر ىىالوغئرات الوارت ئىىة واالجوطاعئىىة
واالقوصىىادية الوىىي حىىدثت مىىع ال ىزمؽ ،فوغئىىر بظاؤىىىا ،وقىىد بىىدأت دغيىىر أعىىكال جديىىدة ل س ىرة ،وقىىد
و ىىع عمطىىاء االجوطىىاع عىىدة دصىىظئفات ل س ىرة نىىذكر مظيىىا دصىىظئفات وفقىىا ألعىىكاليا ،وفئطىىا ي ىأدي
عرض لبعضيا:
أ.

األسخة السستجة:
قربىىي واحىىد ،ودحوىىؾي عم ى
ىىىي أس ىرة ي ىردبس فئيىىا األف ىراد عضىىيؼ بىىبعض مىىؽ خىىالل أصىىن ا

نطاذج مؽ األسرة الظؾاة .وقد عرفيا (ىارتس)  Harrisو(روس)  Rosserأنيا عالقة معئظة بئؽ
م طؾعة مؽ األفراد ،ودربظيؼ الطؾدة والوراحؼ مؽ خالل الزواج واإلن اب ،وىىي أوسىع مىؽ األسىرة

) (1إليىىام بظىىت فىىرج بىىؽ سىىعئد العؾتضىىي" ،أثىىر اسىىو دام اإلنورنىىت عم ى العالقىىات األس ىرتة بىىئؽ أف ى ارد األسىرة السىىعؾدية فىىي
محافغة جدة" (رسالة ماجسوئر ،قسىؼ االقوصىاد الطظزلىي ،كمئىة الوربئىة لالقوصىاد الطظزلىي والوربئىة
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ىدة2004 ،م) ،ص-40

ىدءا مىىؽ األجىىداد وحو ى األحفىىاد( .)1يعئشىىؾن جطئعىىا فىىي مسىىكؽ
الظ ىؾاة ،حئىىا دطوىىد لثالثىىة أجئىىال بى ً
واحد أو مظازل قرتبة مالصقة لطظزل الؾالديؽ ،يوؾل األب رئاسة ىذه األسرة ،وتوصرر في جطئع
ع ىىؤونيا العام ىىة وال اص ىىة ،ودش ىىكن ى ىىذه األسى ىرة وح ىىدة اقوص ىىادية ،وتعئش ىىؾن ع ىىرور اقوص ىىادية
واجوطاعئة موشابية(.)2
يطكؽ القؾل إن ىذا الشىكن أكثىر عىئؾعا فىي الط وطعىات القديطىة ،ومىازال مؾجىؾداً إلى وقوظىا
الحىىالي فىىي عىىض الط وطعىىات الرتفئىىة والزراعئىىة ،ولرىىؽ حىىدث فئيىىا عىىض الوغئ ىرات نوئ ىىة لموغئىىر
الذي حدث في الط وطعات.
ب .األسخة الشؽوية:
يعرر ولئام أوجبرن األسرة الظؾوتة أنيا " ار ظة اجوطاعئة قؾاميا زوج وزوجة وأطفاليطىا أو
ً
بىدون أطفىال .أو زوج طفىرده مىع أطفالىو ،أو زوجىة طفردىىا مىع أطفاليىا"( .)3وتظمىق عمئيىا "اسىؼ
قربئ ىة فىىي الط وطىىع ،دوىىألف م ىؽ ال ىىزوج
األس ىرة الزوجئىىة أو األس ىرة البسىىئظة ،وىىىي أصىىغر وحىىدة ا
والزوجة وأوالدىطا غئر الطوزوجئؽ ،وتسكظؾن في مسكؽ واحد ،ودقؾم بئؽ أفرادىا الوزامات موبادلىة
وقانؾنئة واجوطاعئة"( .)4وىي عاىرة بىدأت دظوشىر فىي الط وطعىات الظامئىة ،ومظيىا الط وطىع المئبىي،
حئا قبن أن يفرر الرجن في الزواج ي ب أن ي د الطسكؽ الطظاسب لورىؾتؽ أسىردو( .)5ولقىد عيىر
ىذا الشكن مؽ األسرة نوئ ة الوظؾر الذي حدث في الط وطع مؽ الوصىظئع وغئرىىا ،وأصىبح االبىؽ
عظىدما يوىىزوج ال يعىىئش فىي مسىىكؽ واحىىد مىىع والديىو ،إ ىىافة إلى أنىىو يسىوقن اقوصىىاديا عىىؽ والديىىو،
وىذا الشكن مظوشر في كن الط وطعات اإلنسانئة.
) (1سطئرة بظت سالؼ بؽ عئاد ال يظ  ،مرجع سبق ذكره ،ص.34
) (2الؾحئشي احطد بئرى ،مرجع سبق ذكره ،ص.56
) (3أحطد سالؼ األحطر ،مرجع سبق ذكره ،ص.17
) (4سامئة حطرتش ،مرجع سبق ذكره ،ص.91

) (5مح ؾب عظئة الفائدي ،عمؼ االجوطاع الرتفي .الظبعة األول ( ،لئبئا :مظشؾرات جامعة درنة1999 ،م) ،ص.122
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ج .األسخة الستعجدة أو السخكبة:
وتقصىد بيىا األسىرة الوىي يكىىؾن فئيىا لمرجىىن زوجوىان أو أكثىىر ،ودسىكظان فىىي مسىكؽ واحىىد(.)1
فقد أ احت الشرتعة اإلسالمئة دعدد الزوجات ،لرؽ حرمت دعدد األزواج لحطاية األسىرة واألنسىاب،
وتعى يىد عىىكن األس ىرة الطوعىىددة مىىؽ األعىىكال الطظوش ىرة فىىي الط وطعىىات العربئىىة واإلسىىالمئة( .)2ودعى يىد
ع ىىاىرة دع ىىدد الزوج ىىات ع ىىاىرة معروف ىىة ف ىىي م وطعادظ ىىا اإلس ىىالمئة عام ىىة والط وط ىىع المئب ىىي عمى ى
ال صؾص ،ولرؽ بدأت دوالع عاىرة وجؾد الزوجات في مسكؽ واحدن فمرن زوجة مظزل مسوقن
عؽ اآلخر.
د .األسخة السعجلة:
نوئ ة لغيؾر نطس مؽ األسر الظؾوتة يوطئز عدم االسوقالل الوام عؽ أسرة الوؾجئو اسىوحدث
مصظمح جديد وىؾ األسرة الطعدلة( .)3وتقصد و األسرة الوي دوطوع اسوقاللئويا عؽ أسرة الوؾجئىو
إال أنيىىا فىىي الؾقىىت نفسىىو دحىىوفظ عالقىىات مىىع أسىرة الوؾجئىىو حئىىا يىىوؼ دبىىادل ال ىىدمات والحاجئىىات
الطاديىىة واالجوطاعئىىة( .)4مىىثال قىىد دحوىىاج األسىرة الحديثىىة نوئ ىىة الغىىرور الطاديىىة إلى اإلقامىىة لىىدى
أسىرة الوؾجئىىو مىىع االسىىوقالل الطعئشىىي ،وكىىذلػ اىوطىىام أسىرة الوؾجئىىو برعايىىة األبظىىاء فىىي فوىرة عطىىن
الزوجئؽ ،وبذلػ يغير عكن جديد أو معدل مؽ األسرة الظؾوتة والططودة.
وتطكؽ القؾل إن االد اه في الؾقت الحا ر نحؾ األسرة الظؾوتة الصغئرة ،وترجع ذلىػ إلى
أسباب كثئرة مظيا الوحضىر ،والوصىظئع ،والوغئىر الىذي حىدث فىي جطئىع الط وطعىات ،واألسىرة عمى
اخوالر أنؾاعيا مطودة كانت أو نؾوتة دوأثر مؽ الظاحئة االجوطاعئة واالقوصادية والوربؾتة ىالوغئر
) (1المسيغ السابق ,ص .122
) (2سطئرة بظت سالؼ بؽ عئاد ال يظي ،مرجع سبق ذكره ،ص.36

) (3إليام بظت فرج بؽ سعئد العؾتضي ،مرجع سبق ذكره ،ص.40
) (4الؾحئشي احطد بئرى ،مرجع سبق ذكره ،ص.66
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الىىذي يحىىدث فىىي الط وطىىع ،كطىىا دىىؤثر البئةىىة الوىىي دؾجىىد فئيىىا األسىرة عمى عىىكميا مىىؽ حئىىت كؾنيىىا
أسىرة رتفئىىة أو حضىرتة أو غئرىىا .وبطىىا أن األسىرة المئبئىىة جىزء مىىؽ الط وطىىع المئبىي ،فقىىد لحقيىىا مىىا
غئىر ،فىالط وطع المئبىي نطىؾذج لمط وطىىع اإلسىالمي الشىرقي الظىامي ،ولرظىو خىالل العقىىؾد
لحقىو مىؽ د ي
القمئمىىة الطا ىىئة دعىىرض لوغئئ ىرات كثئ ىرة وجذرتىىة أثىىرت فىىي الرثئىىر مىىؽ قظاعادىىو ونغطىىو وأنسىىاقو
االجوطاعئىىة ،وكىىان لىىو دىىأثئر وا ىىح عمى األسىرة فىىي جؾانىىب عىىدة( .)1فاألسىرة الصىىغئرة أو الظؾوتىىة
وجؾدا في الطىدن فقىس ،ولرظيىا بىدأت دظوشىر حوى فىي الطظىاطق الرتفئىة ،ونوئ ىة الوغئىر
كانت أكثر
ً
بدأت دغير أعىكال جديىدة مىؽ األسىر الظؾوتىة ،مظيىا األسىرة الوىي دقىؾم عمى الشىراكة بىئؽ الىزوجئؽ
فىىي جطئىىع جؾانىىب الحئىىاة االجوطاعئىىة والثقافئىىة واالقوصىىادية ،وتطكىىؽ أن نظمىىق عم ى ىىىذا الشىىكن
دعد محؾ اًر أساسئاً في ىذا الدراسة ،وسظوظاوليا شيء مؽ الوفصئن
مصظمح األسرة العاممة ،والوي ي
في الفقرة الوالئة:
ثانضاً :األسخة العاممة:
ف ىىي الطا ىىي ك ىىان الرج ىىن ى ىىؾ الطس ىىؤول ع ىىؽ إعال ىىة األسى ىرة وح ىىده ،أم ىىا الظس ىىاء فق ىىد كان ىىت
مسؤولئويؽ رعاية األطفال واالىوطام شؤون البئت ،وفي عض األسر الوي دعطن في الزراعة كان
الزوجىىان يوقاسىىطان األعطىىال االقوصىىادية والطظزلئىىة ،وعظىىدما أصىىبح الرجىىن ىىىؾ الططىىؾل االقوصىىادي
طئع األعطال الطظزلئة( .)2ولرؽ نوئ ة لموغئر الىذي

الؾحئد ل سرة ،أصبحت الطرأة ىي الوي دقؾم

عيده القرن الطا ي في معغؼ معالؼ الحئاة ،حدثت دغئ ارت كبئرة ،سؾاء في الظؾاحي األيديؾلؾجئة
أو الورظؾلؾجئة ،ولقد كان ل سرة نصئب مؽ ىذا الوغئر ،أثر عمئيا ،وبالوالي أثر عمى الطىرأة ،فمىؼ

) (1بيئىة القطىؾدى البشىوي " ،عىض مغىاىر الوغئىر فىي بظىاء وعىائف األسىرة المئبئىة مىؽ مظغىؾر دىارت ي" الط مىة ال امعئىىة،

العدد السادس عش ،الط مد األول – فبراير 2114م ،ص.121

) (2أحطد دمحم مبارك الرظدري ،مرجع سبق ذكره ،ص. 93
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دعد صؾرديا دردبس في األذىىان كىأم وزوجىة وربىة بئىت فحسىب ،حئىا دحصىمت عمى فرصىويا فىي
الوعمئؼ ،ما سين ليا فرصة الدخؾل لسؾق العطن ،ووجىدت الطىرأة نفسىيا فىي معوىرك العطىن لوشىارك
الرجن في أغمب الطيؽ ،وبذلػ برزت عاىرة جديدة ،وىي خروج الطرأة لمعطن(.)1
ونوئ ة ليذا الوغئر الذي حدث ل سرة ،عير عكن جديد مؽ أعكال األسرة ،أال وىىؾ األسىرة
العاممة الوي يطكؽ دعرتفيا أنيا دمػ األسرة الوي يعطن فئيا الزوجان مقابن أجر مادي.
ودعى يىد أسىرة أولئىىة موطاسىىكة دعطىىن عمى دظطئىىة الوفاعىىن العطئىىق بىىئؽ الىىزوجئؽ ،وبئظيطىىا وبىىئؽ
األبظ ىىاء ،ودق ىىئؼ ف ىىي مظ ىىزل مس ىىوقن ،ودق ىىؾم عمى ى الشى ىراكة ب ىىئؽ ال ىىزوجئؽ ،ودر ىىؾن مص ىىد اًر لسع ىىباع
العاطفي واالجوطاعي واالقوصادي والطعرفي ل طئع أعضاء األسرة"(.)2
.1

الدوجة العاممة و صخاع األدوار:
يعد العطن قئطة كبئرة في حئاة اإلنسىان االجوطاعئىة والظفسىئة ،فبىدخؾل الطىرأة لطئىدان العطىن
ي

خمق إنسان جديد لو مطئزادو وخصائصو الط ومفة عؽ خصائص الطرأة القديطة الوىي كىان محئظيىا
وحىدة أعبائيىا ،فالزوجىة العاممىة
األسرة والطظزل واألىىن واألقىارب ،كطىا أن خروجيىا زاد مىؽ أدوارىىا ي
دؾاجىىو م ىىا يس ىىطئو ال ىىبعض ص ىراع األدوار ،حئ ىىا إن الصى ىراع يك ىىؾن بىىئؽ موظمب ىىات البئ ىىت ودربئ ىىة
األطفال ،وبئؽ العطن ال ارجي الذي دؤديو(.)3
فالطرأة العاممة ىىي الوىي د طىع بىئؽ العطىن خىارج الطظىزل ومسىؤولئات األسىرة (أي أنيىا امىرأة
موعددة األدوار) وىي د طع بئؽ دورتؽ أساسئؽ في الحئاةن دور ربة البئت ،ودور الطؾعفىة .حئىا
يطكؽ دقسئؼ األعطال الوي دقؾم بيا الطرأة العاممة إل ما يمي:
) (1س ىىطئة ب ىىؽ عطى ىىارة" ،صى ى ارع األدوار ل ىىدى األميى ىىات الع ىىامالت وعالقوى ىىو بوؾافقي ىىا الزواج ىىي" ،م مى ىىة الؾاح ىىات لمبحى ىىؾث

والدراسات ،العدد ( ،5قسؼ عمؼ الظفس الطركز ال امعي غرادية ،ال زائر2000 ،م) ،ص.155

) (2سطئرة بظت سالؼ بؽ عئاد ال يظي ،مرجع سبق ذكره ،ص.35
) (3ممئكة بؽ زتان  ،مرجع سبق ذكره ،ص.44-42
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-

العسننل داخننل السشنندل :حئىا إنىىو يعىيد العطىن األساسىىي لمطىرأة عظىىدما درىىؾن داخىىن أسىرديا مىىؽ
حئا القئام شؤون الطظزل (دظغئىف الطسىكؽ ،غسىن الطال ىس وكئيىا ،ديئةىة الظعىام) إ ىافة
إل دربئة األبظاء والعظاية ىالزوج ،وكىن مىا يوعمىق شىؤون األسىرة ،ىىذا العطىن دقىؾم ىو بىدون
()1
ودعد عاىرة ال دم غئر مظوشرة بظسبة كبئرة في م وطعظا المئبي لرىي دسىاعد
مقابن مادي  .ي

الط ى ىرأة العاممى ىىة ،ولرى ىىؽ دعى ى يىد الورظؾلؾجئى ىىا عى ىىامالً مسى ىىاعداً ،فقى ىىد وفى ىىرت العديى ىىد مى ىىؽ األجي ى ىزة
الريربائئة الوي ساعدت الطرأة العاممة عم إن از عض األعطال الطظزلئة في وقت أقن.
-

العسل خارج السشدل :يقصد و العطن الذي دقؾم بيا الطىرأة عئىداً عىؽ الطظىزل ،وتكىؾن مقابىن
أجر مادي دوقا اه الطرأة نوئ ة الط يؾد الذي دبذلو في عطميا خارج البئت(.)2
وألعػ أن الدور الذي دقؾم و الطرأة العاممة الطوزوجة ،ودعدد مسؤولئاديا ال يسىاعدىا كثئى ار

عم أن دوفرة لشؤون بئويا وأوالدىا ،ىذا إ افة إل الضغؾ الوىي دقابميىا داخىن العطىن كالعالقىة
الرؤساء والزمالء والطرؤوسئؽ.
وىىىذه الضىىغؾ يطكىىؽ أن دىىؤثر عم ى حئاديىىا األس ىرتة ،فقىىد دفقىىد القىىدرة عم ى الوؾفئىىق بىىئؽ
الىىدورتؽن مىىا ي عميىىا ال دسىىوظئع دحقئىىق مىىا دسىىع إلئىىو مىىؽ سىىعادة زوجئىىة ،فىىالطرأة العربئىىة د ىىد
نفسىىيا د ىىؾض صىراعا موعىىدد ال ؾانىىب داخىىن األسىرة ،حئىىا دسىىع إلى إعىىادة دؾزتىىع األدوار عىىد
مشاركويا في العطن ،ودطسكيا القئؼ ال ديدة الوي دعمي مؽ عأنيا ،في حىئؽ يوطسىػ الرجىن ىالقئؼ
الطؾروثة(.)3

) (1أماني حطدي عحادو الرحمؾت ،مرجع سبق ذكره ،ص.55
) (2المسيغ السابق ,ص .55

) (3إيطان حامدية ،وسىمئطة بؾطىؾطؽ" ،الطىرأة العاممىة والعالقىات األسىرتة" ،الطموقىي الىؾطظي الثىاني حىؾل :االدصىال وجىؾدة

الحئىىاة األس ىرتة( ،قسىىؼ العمىىؾم االجوطاعئىىة ،كمئىىة العمىىؾم اإلنسىىانئة واالجوطاعئىىة ،جامعىىة قاصىىدي ورقمىىة2013/10/09 ،م)،

ص.12
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فق ىىد بئظىىىت عىىىض الد ارسى ىىات آث ىىار دعىىىدد األدوار عم ى ى الط ى ىرأة العامم ىىة ،وق ىىد قام ىىت الباحثىىىة
(بئ ىي دىؾتوس) " " Peggy Tholtsبوحمئىن عىام لعطىن الطظو ىئؽ لقظىاعئؽ كبئىرتؽ ،حئىا اعىوطن
كن مظيطا عم نحؾ ألف رجن وامرأة ،وكان السىؤال الطؾجىو إلىئيؼ عىؽ مىدى مىا دعر ىؾا لىو خىالل
األسبؾع مؽ أعراض القمق ،دثبت أن األم العاممة أكثر عر ة مؽ الرجال لسصىا ة ىالوؾدر الظىادج
عؽ الطسؤولئة الطزدوجة"(.)1
أيضىا وجىدت د ارسىة أخىرى "أن األم العاممىة دعىاني مىؽ إرىىاق جسىدي ونفسىي نىاجؼ عىؽ
ال طىىع بىىئؽ العطىىن داخىىن الطظىىزل والعطىىن خارجىىو اإل ىىافة إلى أن لىىدييا أطفىىاالً د ىىار عمىىئيؼ مىىؽ
فساد دربئويؼ .وعمئو دوعرض الطرأة لضغس عظدما ال ييقدر الزوج الدور العغئؼ الذي دقؾم بيا الطرأة
وتعاونيان حكؼ أنو عىرتػ الحئىاة ،وم بىر عمى الوؾافىق معيىا فىي جطئىع مؾاقىف الحئىاة ،فوىرى أنىو
دزداد نوئ ة لذلػ أنانئة الرجن ،ودغمب الطصمحة ال اصة لديو ،وأن ىظاك رجاالً يوذكرون حقؾقيؼ
وتظسؾن ما عمئيؼ مؽ واجبىات"( .)2وفىي د ارسىة أخىرى دبىئؽ أن ثطىة  %71مىؽ السىئدات العىامالت
يطضىىئؽ إجىىازة نيايىىة األسىىبؾع فىىي أعطىىال الغسىىئن والرىىي ودحضىىئر الؾجبىىات الوقمئديىىة ل سىرة بئظطىىا
 %61يطضئظيا في الطظالعة ومشاىدة الومفزتىؾن مىع أفىراد األسىرة( .)3كطىا أن الطىرأة المئبئىة ما ازلىت
مثقمو أدوارىا القديطة ،إ افة إل أدوارىا ال ديدة الطوطثمة في أعطاليىا خىارج البئىت فىي مؤسسىات

) (1ممئكة الحاج يؾسف" ،آثار عطن األم عم دربئة أطفاليا" (رسالة ماجسوئر ،قسؼ عمؼ االجوطىاع ،كمئىة العمىؾم اإلنسىانئة

واالجوطاعئة ،جامعة ال زائر2003 ،م) ،ص.77
) (2سطئة بؽ عطارة ،مرجع سبق ذكره ،ص.162

) (3جياد ذياب الظاقؾال ،اآلثار الظاجطة عؽ خروج الطرأة السؾرتة لمعطن :د ارسىة مئدانئىة لؾاقىع مشىكالت الظسىاء الطوزوجىات

العامالت في مديظة دمشق (دمشق :مظشؾرات اليئةة العامة السؾرتة لمرواب2011 ،م) ،ص.100
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الط وطىىع فىىي أداء وعائفيىىا ،وأن قب ىؾل الرجىىال القئىىام بىىبعض األدوار الوقمئديىىة لمط ىرأة أمىىر صىىعب
الؾصؾل إلئو في الثقافة السائدة في الط وطع المئبي في الؾقت الحا ر(.)1
وىكىذا فب ىىروج الطىرأة لمعطىىن وجىدت نفسىىيا بىىئؽ قىؾى ثىىالث ،أوليىا الىىزوج الىذي يوظمىىب مظيىىا
دمبئة حاجادو لرىي دحقىق بىذلػ الر ىا الزواجىي ،وثانئيىا أبظاؤىىا الىذيؽ يحوىاجؾن إلى دظشىةة أسىرتة
سمئطة ،وثالثيا عطميا الذي دحقق مؽ خاللو ذاديا ،فيي بذلػ دحىاول جاىىدة الوؾفئىق بئىظيؼ( .)2إن
الوؾفئق بئؽ أدوارىا يعوطد عم م طؾعة موغئرات ،مظيا ساعات العطن ،ونؾعئىة العطىن ،ومسىاعدة
الزوج ،وكذلػ ح ىؼ أسىرديا ،إ ىافة إلى مسىاعدة أقاربيىا (أىىن الىزوج ،وأىىن الزوجىة) ومىدى قىرب
أو عد مكان العطن ،ىذه العؾامن كميا ليا دأثئر عم مدى دؾفئق الزوجة العاممة بئؽ أدوارىا(.)3
درى سظاء ال ؾلي أن الطرأة العاممىة الطوزوجىة دؾاجىو صىعؾبات كبئىرة ،فىي كئفئىة الوؾافىق بىئؽ
عطميا ،وواجباديا الطظزلئة ،وفي ىذه الحالة عمئيا:
أ.

أن د عىىن موظمبىىات العطىىن دىىوالءم مىىع الغىىرور األس ىرتة الوىىي دعىىئش فئيىىا الزوجىىة العاممىىة،
حئا ال دؤثر موظمبات العطن عم الحئاة االجوطاعئة وعم الطيام والطسؤولئة األسرتة.

ب .أن د عن الغرور األسرتة دوفىق مىع طبئعىة العطىن الىذي دعطىن فئىو الزوجىة العاممىة ،حئىا
د ع ىىن الغ ىىرور األسى ىرتة الطوطثم ىىة ف ىىي دربئ ىىة األبظ ىىاء واالىوط ىىام ىىالزوج والطظ ىىزل والزت ىىارات
االجوطاعئة ال دؤثر عم العطن الذي دقؾم و(.)4
وخالص ىىة الق ىىؾل إن الصى ىراع ال ىىذي دع ىىئش فئ ىىو األم العامم ىىة نوئ ىىة ل روجي ىىا لمعط ىىن ل ىىدوافع
موعىىددةن س ىؾاء أكانىىت نفسىىئة أم اجوطاعئىىة أم اقوصىىادية ...وغئرىىىا مىىؽ الىىدوافع ،يحوىىاج إل ى دقبىىن
) (1الؾحئشي أحطد بئري ،مرجع سبق ذكره ،ص.159-158

) (2سطئة بؽ عطارة ،مرجع سبق ذكره ،ص.158

) (3جياد ذياب الظاقؾال ،مرجع سبق ذكره ،ص.99
) (4سظاء ال ؾلي ،الزواج والحئاة العائمئة ،مرجع سبق ذكره ،ص.98
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ودفي ىىؼ ال ىىزوج لغ ىىرور عط ىىن زوجو ىىو ،إ ىىافة إلى ى دق ىىديؼ الطس ىىاعدة لي ىىا ف ىىي ع ىىؤون البئ ىىت ودربئ ىىة
األبظاء.
.2

دوافع خخوج السخأة لمعسل:
إن عاىرة خروج الطرأة لمعطن لؼ دغير عشؾائئا ،بن كانت نوئ ة عؾامن عديدة دفعت الطرأة

إلى العطىىن ،وقىىد دظاولىىت العديىىد مىىؽ الد ارسىىات الىىدوافع وراء خىىروج الطىرأة لمعطىىن ،وقىىد عيىىرت نوىىائج
ىذه الدراسات موعار ة ،وبعضيا يؤكد أىطئة دافىع عمى حسىاب اآلخىر ،ومىؽ دمىػ الىدوافع الىدافع
االقوصىىادي ،والىىذادي (الظفسىىي) واالجوطىىاعي ،والسئاسىىي ،ولقىىد حاولىىت دظىىاول عىىض ىىىذه الىىدوافع
شيء مؽ االخوصار فئطا يمي:
أ.

الجافع االقترادي:
يعد الدافع االقوصىادي أحىد الىدوافع األساسىئة ل ىروج الطىرأة لمعطىن ،وذلىػ نوئ ىة مسىومزمات
ي

األسرة الطوزايدة ،إذ أن أعباء الطعئشىة وغالءىىا مىؽ جيىة ،والوظمىع إلى مسىوؾى أفضىن لمحئىاة مىؽ
جيىىة أخىىرى ،ىىىذه كميىىا عؾامىىن دفعىىت الط ىرأة إل ى ال ىىروج عىىؽ دورىىىا الوقمئىىدي الطوطثىىن فىىي دور
الطظ بة والطربئة والراعئة لشؤون أسرديا( .)1كطا ذكر (دئمؾر) أن دوافع العطن دردبس الطىال ،وذلىػ
ألن الظاس قد رسخ في اعوقادىؼ أن الطدخن إل السعادة ىؾ الطال(.)2
ولق ى ىىد دؾص ى ىىمت العدي ى ىىد م ى ىىؽ الد ارس ى ىىات مظي ى ىىا د ارس ى ىىة (ىئ ى ىىر)  ،HAYERود ارس ى ىىة (ي ى ىىاروا)
 YARROWود ارسى ى ىىة دطا ى ى ىىر زىى ى ىىري حسى ى ىىؾن ،واسى ى ىىوفواء (بئى ى ىىدجؾن)  ،1996 Bidjonودقرتى ى ىىر
(عظؾتوئػ) إل أن خروج أغمب الظساء الالدي يعطمؽ يرجع إلى الىدافع االقوصىادي خصؾصىاً ذات
الدخن الطظ فض أو الطوؾسس ،وذلػ مؽ أجن دحسئؽ الطسوؾى الطعئشي ل سىرة ،ومىؽ أجىن إعالىة
) (1نادية فرحات" ،عطن الطرأة وأثره عم العالقات األسرتة" ،األكاديطئة لمد ارسىات االجوطاعئىة واإلنسىانئة ،لعىدد،2012 ،8

ص .127

) (2ممئكة بؽ زتان ،مرجع سبق ذكره ،ص.49
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األسرة ،ومؽ أجن مساندة دخؾل أزواجيؽ( .)1وفي الؾطؽ العربي أجري حا لطعرفة دوافع خروج
الطرأة العربئة لمعطن ،وأجري ىذا البحا فىي كىن مىؽ دىؾنس والرؾتىت واألردن ،دبىئؽ مىؽ خاللىو أن
ىظىىاك عالقىىة بىىئؽ عطىىن الط ىرأة وثالثىىة أسىىباب ماديىىة ،وىىىي الحاجىىة الطاديىىة ،والحاجىىة فىىي دحقئىىق
الرفاىئىىة ،ودىىأمئؽ الطسىىوقبن ،فىىي حىىئؽ لىىؼ دغيىىر أيىىة عالقىىة بىىئؽ عطىىن الط ىرأة وم طؾعىىة الحاجىىات
الطعظؾتىىة ،وىىىذا يعظىىي أن الطىرأة العربئىىة دقىىؾم بىىدورىا حسىىب اإلطىىار الوقمئىىدي الىىذي حىىدده الط وطىىع
ليا( .)2ىكذا فالغرور الطعئشئة الوي دعئشيا األسىرة الحديثىة قىد درىؾن دافعىاً ل ىروج الطىرأة لمعطىنن
وذلػ مؽ أجن مساعدة زوجيا في دربئة األبظاء ،وفي دمبئة رغبات أفراد أسرديا ،فالعالؼ يطىر الئىؾم
طرحمىىة اقوصىىادية صىىعبة جىىدا دحوىىاج الطشىىاركة بىىئؽ الىىزوجئؽ ،وخصؾصىاً فىىي األسىىر ذات الىىدخن
الطحدود.
ب .الجافع الحاتي:
ىظىىاك دوافىىع أخىىرى دىىدفع الط ىرأة إل ى ال ىىروج لمعطىىن ،ومظيىىا الىىدافع الىىذادي الىىذي يوطثىىن فىىي
دحقئىىق ثقىىة الطىرأة بظفسىيا ،وكىىذلػ رغبىىة الطىرأة فىىي الغيىىؾر ،ودرىىؾتؽ صىىداقات اجوطاعئىىة ،ودحقئىىق
مكاس ىب ع صىىئة .كطىىا أن خىىروج الط ىرأة مىىؽ و ىىعيا الوقمئىىدي الىىذي و ىىعيا فئىىو الط وطىىع ،الىىذي
أمىا ألطفىال ،وىىىذا نوئ ىىة لموظشىىةة االجوطاعئىىة ،وحوى دقضىىي عمى وقىىت الفىراة،
يعىيدىا ربىىة بئىىت ،و ًّ
يعد مؽ الدوافع الذادئة ل ىروج الطىرأة لمعطىن( .)3ولعطىن الطىرأة عىد اي ىابي ،مإذ أنىو يشىعرىا
وىذا كمو ي
الثقة الظفس ،والشعؾر األمان ،وتظعكس العطن عم ع صئويان ما يزتدىا قؾة في الرأي الشكن
الىىذي ي ىىدم الطصىىمحة العامىىة لمعطىىن واألس ىرة( .)4ولقىىد أثبوىىت العديىىد مىىؽ الد ارسىىات أن الط ىرأة د ىىرج

) (1ممئكة الحاج يؾسف ،مرجع سبق ذكره ،ص.70-68
) (2ممئكة بؽ زتان ،مرجع سبق ذكره ،ص.49

) (3الطرجع السابق ذكره ،ص.48

) (4سطئو بؽ عطارة ،مرجع سبق ذكره ،ص.164
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لمعطن مؽ أجن دحقئق رغبويا الذادئىة الطوطثمىة فىي الرغبىة فىي ال ىروج لمعطىن وال ىروج عىؽ إطارىىا
الوقمئدي ،نوئ ة الشعؾر الطمن والض ر ،والشعؾر الر ا عظد ال روج لمعطن ،أكثىر مىؽ خروجيىا
دحت

غس الحاجة االقوصىادية( .)1كطىا دؾصىمت د ارسىة أجرتىت فىي لئبئىا أن ( )%49مىؽ الظسىاء

العامالت يعطمؽ لوحقئق دوافعيؽ ،وإلعباع حاجويؽ لالجوطاع اآلخرتؽ ،إ افة إل رغبىاديؽ فىي
دظىىؾتر أفقيىىؽ ومىىداركيؽ ،وىىىذه الظوئ ىىة جىىاءت موقاربىىة مىىع مىىا دؾصىىمت إلئىىو د ارسىىة أجرتىىت فىىي
الؾاليات الطوحدة األمرتكئة الوي دؾصمت إل أن العطن عيء ميؼ في حئىاة العىامالتن وذلىػ ألنىو
يطظحيؽ قئطة ،وتظؾر ميارديؽ ،إ افة إل إعباع الحاجات االجوطاعئة(.)2
ج .الجافع التعمضسي:
يعى يىد الوعمىىئؼ أحىىد دوافىىع الطىرأة لم ىىروج لمعطىىن ،فبعىىد أن أدىىئح ليىىا فرصىىة لمىىوعمؼ نوئ ىىة لموغئىىر
الذي حدث في الط وطع ،دطكظت الطرأة مؽ معرفة ما ليا مؽ حقىؾق ،ومىا عمئيىا مىؽ واجبىات ،وقىد
دحص ىىمت عمى ى حرتوي ىىا ،ونوئ ىىة لوعمئطي ىىا فق ىىد أص ىىبحت دوظم ىىع إلى ى دور فاع ىىن ف ىىي األسى ىرة وف ىىي
الط وطع مؽ خالل العطن الذي دقؾم و ،وبذلػ د رج مؽ دورىا الوقمئدي الذي كانت دعئش فئو.
كط ىىا أن األسى ىرة ق ىىد اىوط ىىت ىىالوعمئؼ اىوطام ىىا كبئى ىرا ،وذل ىىػ ألن الوعم ىىئؼ أص ىىبح

ىىرورة م ىىؽ

رورات الحئاة الوي ال مفر مظيا ،وذلػ ل روجيا مؽ بىؤرة األمئىة ،فانىدفعت الطىرأة إلى الطشىاركة
ف ى ى ىىي م وم ى ى ىىف الطئ ى ى ىىاديؽ جظبى ى ى ىاً إلى ى ى ى جظ ى ى ىىب م ى ى ىىع الرج ى ى ىىن ،ودق ى ى ىىؾل الباحث ى ى ىىة (س ى ى ىىئطؾن بؾفى ى ى ىؾار)
" Simone Beauvoirإنو الوعمئؼ اسوظاعت الطرأة أن دحقق الظ اح في االلوحىاق العطىن خىارج

) (1ممئكة الحاج يؾسف ،مرجع سبق ذكره ،ص.72-71
) (2دطا ر زىرة حسؾن ،دأثئر عطن الطرأة عم دطاسػ األسرة في الط وطع العربي( .الرتاض :دار الظشر الطركز العربىي

لمدراسات األمظئة والودرتب ،)1993 ،ص.59
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البئىىت ،حئ ىا سىىطح ليىىا أن دؤكىىد إنس ىانئويا وبحصىىؾليا عم ى عىىيادات دعمئطئىىة فوحىىت ليىىا أب ىؾاب
الطيؽ األساسئة"(.)1
د .الجافع الدضاسي:
الىىدافع السئاسىىي مىىؽ الىىدوافع األخىىرى لعطىىن الطىرأة ،وىىىؾ ال يقىىن أىطئىىة عىىؽ الىىدوافع السىىا قة،
حئىا جىىاءت الدسىادئر والقىؾانئؽ الدولئىة الوىىي دىظص عمى الطسىاواة بىىئؽ الطىرأة والرجىىن فىي الحقىىؾق
والؾاجبات ،وانعقدت مؤدطرات دولئة دؼ فئيا معال ة أو اع الطرأة في األسرة والط وطع ،حئا يعيد
العطن لمطرأة ًّ
حقا سئاسئًّا ،دسع مؽ خاللىو إلى الؾصىؾل لمسىمظة( .)2فىالطرأة الطوعمطىة دسىع دائطىا
ألن دؤدي دو اًر فعاالً وإي ابئاً لئس فقس في أسرديا ،بىن حوى فىي الط وطىع الىذي دعىئش فئىو ،وبعىد
أن دوحصىىن عم ى ىىىذا الحىىق مىىؽ خىىالل الق ىؾانئؽ والدسىىادئر السئاسىىئة يكىىؾن دافىىع آخىىر مىىؽ أجىىن
دحقئق ىذا الظطؾح.
ه .الجافع االجتساعي:
إن الدافع االجوطىاعي ىىؾ اآلخىر مىؽ الىدوافع األساسىئة الوىي جعمىت الطىرأة د ىرج إلى مئىدان
العطن ال ارجي ،فطظو يسطح ليا الطشاركة في اد اذ الق اررات األسىرتة وإبىداء آ ارئيىا الط ومفىة ،فقىد
دؾسىىعت مىىدركاديا الثقافئىىة فأصىىبحت دسىىيؼ بىىؾعي فىىي األمىىؾر الطوعمقىىة األس ىرة ،ودقىىؾم ىىالو ظئس
لطئزانئة األسرة ودسيؼ في دحسئؽ و ع األسرة الطعئشىي ،ومىؽ ثىؼ فر ىت وجؾدىىا فىي الط وطىع،
ما يسطح ليا أن يكؾن لدييا سمظة في البئت ،وذلػ حو دثبت دورىا في الحئاة األسرتة(.)3

) (1ممئكة الحاج يؾسف ،مرجع سبق ذكره ،ص.73-72
) (2الطرجع السابق ،ص.73
) (3الطرجع السابق ،ص.74
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وتىرى جيىاد ذيىاب الظىاقؾال إن ىظىاك م طؾعىة مىؽ الىدوافع الوىي دىدفع ىالطرأة لم ىروج لمعطىن،
دى ىردبس ى ىىذه ال ىىدوافع ط طؾع ىىة الغ ىىرور االقوص ىىادية واالجوطاعئ ىىة والثقافئ ىىة الو ىىي دح ىىئس ىىالطرأة،
اإل افة إل طبئعة الط وطع الذي دعئش فئو مؽ حئا الحقؾق وال انب الوشرتعي الطوعمق عطن
الطرأة(.)1
وىك ىىذا يطك ىىؽ الق ىىؾل إن دواف ىىع عط ىىن الطى ىرأة د وم ىىف ىىاخوالر الط وط ىىع ال ىىذي دع ىىئش فئ ىىو،
فالط وطع المئبي مثالً دحكطو عادات ودقالئد قد دفرض عم الطرأة طرتقة عطن معئظىة ،إ ىافة إلى
الغىىرور األس ىرتة الوىىي دعئشىىيا الط ىرأة ،فقىىد يكىىؾن لمىىدافع االقوصىىادي دور كبئىىر فىىي خىىروج الط ىرأة
لمعطن ،وذلػ مؽ أجن دحسئؽ الطسوؾى الطعئشىي ،ودىؾفئر فىرص أكبىر لوعمىئؼ األبظىاء ،إ ىافة إلى
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
الطرأة إل دحقئق الطكاسب مظو سؾاء أكانت مادية أو ذادئة أو اجوطاعئة ،فالبد أن يكؾن لو آثىار
دظعكس عم أسرديا وأبظائيا وعم زوجيا ،األمر الذي قد يؤثر بدوره عم الوؾافق الزواجي.

ثالثاً :أثخ عسل السخأة عمى األسخة:
إن الوغئ ىرات االجوطاعئىىة والورظؾلؾجئىىة الوىىي دعىىرض ليىىا الط وطىىع كىىان ليىىا انعكىىاس كبئىىر
دغئر في محئس األسرة .حئا إن األم لؼ
عم األسرة صفة عامة ،ف روج الطرأة إل العطن أحدث اً
دعد دمػ الزوجة الؾيالدة الوي دسع إل الحصؾل عم مكانة داخن أسرة زوجيا ن اب عدد كبئر
مؽ األبظاء خاصة الذكؾر مظيؼ ،بن أصبحت مكانويا االجوطاعئة دحىدد مىؽ خىالل مطارسىة العطىن

) (1جياد ذياب الظاقؾال ،مرجع سبق ذكره ،ص.68
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خىىارج الطظىىزل ،فأصىىبح يأخىىذ معغىىؼ وقويىىا وال يوىىرك ليىىا الط ىىال لمقئىىام

طئىىع األعطىىال الطعوىىادة

القئام بيا(.)1
ومؽ الظبئعىي أن لعطىن الطىرأة م طؾعىة مىؽ اآلثىار اإلي ابئىة أو السىمبئة عمى الطحىئس الىذي
دعئش فئو انظالقىاً مىؽ األسىرة ووصىؾالً إلى الط وطىع ،ود ومىف دمىػ اآلثىار ىاخوالر الط وطىع مىؽ
حئىىا عادادىىو ودقالئىىده ال اصىىة ىىو ،وكىىذلػ مىىؽ حئىىا نغردىىو لطكانىىة الط ىرأة ولعطميىىا ،إ ىىافة إل ى
اخوالر القؾانئؽ ،ولؾائح العطن ،ونؾع العطن الذي دعطن و ،حئا أنو يطكؽ القؾل إن عطن الطىرأة
أث ىىر عمى ى األسى ىرة م ىىؽ حئ ىىا :ح ىىؼ األسى ىرة والعالق ىىات االجوطاعئ ىىة ،إ ىىافة إلى ى الؾ ىىع الط ىىادي
ل سرة.
مؽ حئا ح ؼ األسرة يعىد عطىن الطىرأة عىامالً مسىاعداً عمى دحديىد ح ىؼ األسىرة ،حئىا يعىد
مؽ العؾامن الوي دؤثر عم عطن الطرأة ،فمقد ل أت الرثئر مؽ الظساء العامالت إل د فئض عدد
الطؾالئىىد ألنيىىؼ يشىىكمؾن عائقىاً أمىىام دظؾرىىىا ،وقىىد بئظىىت د ارسىىة مئدانئىىة أن كثىرة عىىدد األطفىىال احوىىن
الطردبة األول مؽ بئؽ أسباب عدم عطن الزوجة ،حئىا سى مت  %46أي مىا يقىارب نصىف عىدد
أفراد العئظة( .)2وىكذا فقىد أثبوىت العديىد مىؽ الد ارسىات دىأثئر عطىن الطىرأة عمى ح ىؼ األسىرة ،ومظيىا
دارسىىة دعىىؾد لمباحثىىة دطا ىىر حس ىؾن دبىىئؽ مىىؽ خاللي ىا أن أس ىرة الط ىرأة العاممىىة دطئىىن إل ى صىىغر
الح ىؼ ،وعظىد إجىراء الطوؾسىس الحسىابي لعىدد أطفىىال الطىرأة العاممىة دبىئؽ أنيىا دبمىغ  3أطفىال شىىكن
عام ،وفي الطقابن دبئؽ أن األسرة العربئة يبمغ موؾسىس أطفاليىا  5أطفىال ،وقىد بئظىت نوىائج البحىا
الطئىداني أن  %47لىىئس لىىدييؽ اسىىوعداد إلن ىاب أكثىىر مىؽ ثالثىىة أطفىال ،ألن الوؾفئىىق بىىئؽ العطىىن
ودربئة األطفال ،وددبئر الطظزل موعب لمغاية في عن الغرور االجوطاعئة الحالئة الوي دعئش فئيا

) (1نادية فرحات ،مرجع سبق ذكره ،ص.131
) (2الطرجع السابق ،ص.131
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الط ىرأة العاممىىة ،وى ىىذا يعظىىي أن ىظ ىىاك أثىىر لعط ىىن الط ىرأة عم ى دحدي ىىد ح ىىؼ األسىىرة( .)1فقىىد أجرت ىىت
دراسات ومظيا دراسة أجرتت عم  60بمد نام ،بئظت أن الطىرأة الوىي دعطىن خىارج البئىت أكثىر مىئالً
إلن ىىاب عىىدد أقىىن مىىؽ األطفىىال مىىؽ الط ىرأة الوىىي دعطىىن داخىىن البئىىت أو فىىي الحقىىؾل والط ىزارع .مىىؽ
ناحئة أخرى بئظت دراسة أخرى ديدر إل د طئع نوائج الد ارسىات الطئدانئىة مىؽ كافىة أنحىاء العىالؼ
أن عطىىن الط ىرأة يىىؤدي إل ى ان فىىاض معىىدل ال صىىؾبة ،وبطوؾسىىس ح ىؾالي  0.5طفىىن فقىىس( .)2أمىىا
ىار عمئي ىىا ،إذ يح ىىد م ىىؽ عالقادي ىىا م ىىع األقرب ىىاء
الظس ىىبة لمعالق ىىات االجوطاعئ ىىة فى ى ن لعط ىىن الطى ىرأة آث ى اً
نغر لضئق وقويىا ،واسىوطرارىا بومبئىة احوئاجىات األسىرة الط ومفىة ،فالطظاسىبات
واألصدقاء وال ئران اً
الطوعارر عمئيا دوقمص ،والزتارات دوغئر عطا كانت عمئو ،ألن معغؼ وقويا خىارج البئىت ،وعظىدما
دعؾد درؾن مشغؾلة عطن الطظزل ،ومؽ ثؼ ال د د وقوىاً لمؾاجبىات االجوطاعئىة .كطىا أن عطىن الطىرأة
يساعد عم دحسئؽ الؾ ع الطادي ألسرديا ،فعطىن الطىرأة ي عميىا قىادرة عمى دحسىئؽ دخىن األسىرة
واإلنفاق ظرتقة رعئدة ،ما يسيؼ في دحسئؽ مسوؾاىا الطعئشىي ومسىوؾى أسىرديا .فقىد بئظىت د ارسىة
فىىي و ازرة الشىىؤون االجوطاعئىىة والعطىىن السىىؾرتة أن  %74.5مىىؽ األزواج السىىؾرتئؽ يؾافقىىؾن عم ى
عطن زوجاديؼ سبب رغباديؼ في دحسئؽ الؾ ع الطعئشي ل سرة(.)3
ودشىىئر د ارسىىة اجوطاعئىىة عظ ىؾان "اعىىوغال الط ىرأة وأث ىره فىىي بظىىاء األس ىرة ووعائفيىىا" إل ى الظوىىائج
الوالئة:
-

أن اعوغال الطىرأة لىؼ يىؤثر فىي رئاسىة الرجىن ل سىرة ،وأن الطىرأة دوىؾل رئاسىة ىىذه األسىرة فىي
حالة غئاب الزوج فقس.

) (1جياد ذياب الظاقؾال ،مرجع سبق ذكره ،ص.94
) (2نادية فرحات ،مرجع سبق ذكره ،ص.132

) (3جياد ذياب الظاقؾال ،مرجع سبق ذكره ،ص .101- 92
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-

وأن كفاءة األسرة قد ازدادت في أدائيا لؾعئفة الوظشةة االجوطاعئىة مىؽ ناحئىة ازديىاد الوعىاون
ب ىىئؽ ال ىىزوجئؽ ،وا ىىظرار األبظ ىىاء إلى ى االعوط ىىاد عمى ى أنفس ىىيؼ ،غئ ىىر أن دع ىىرض األطف ىىال
لسىطال أثظاء غئاب األم في عطميا يطثن ناحئة ع ز األسرة عؽ أداء وعائفيا(.)1

رابعاً :أثخ عسل السخأة عمى األبشاء:
دع يد عالقة األم األطفال مؽ أقؾى الروا س األسرتة ،فالظفن ط رد خروجو ليذا العالؼ ي ىد
أمو الوي دحطمو ودسير عم راحوو حو يكبر ،لرؽ

روج األم لمعطن ال ارجي ،دغئىرت وعائفيىا

وعيىىرت مشىىكمة العظايىىة األطفىىال ،حئ ىا دو ىىو كثئىىر مىىؽ األميىىات العىىامالت إل ى دور الحضىىانة
لؾ ىىع أطفىىاليؽ بىىئؽ أيىىدي الطربئىىات ط ىؾال فو ىرة العطىىن ،لىىذلػ أصىىبحت رعايىىة األطفىىال ود ىربئويؼ
والعظاي ىىة بي ىىؼ أق ىىن ن احى ىاً م ىىؽ الفوى ىرة الس ىىا قة الو ىىي در ىىؾن فئي ىىا األم ى ىىي الطس ىىؤولة الؾحئ ىىدة ع ىىؽ
أطفاليا( .)2وأن الطشكالت الوي دوعرض ليىا األم العاممىة وأطفاليىا دعوطىد أساسىاً عمى نؾعئىة الطىرأة
ذاديىىا ،ونؾعئىىة العالقىىة الوىىي دقئطيىىا معيىىؼ ،ونؾعئىىة الرعايىىة الوىىي دقىىدميا ليىىؼ ،ومىىدى اسىىوطواعيا
عطميا(.)3
د ومىىف اآلراء بىىئؽ مىىؽ يىىرى فىىي عطىىن الطىرأة جانبىاً إي ابئىاً عمى األطفىىال واآلخىىر الىىذي يىىرى
العكىىس ،حئىىا إن ىظىىاك مىىؽ يقىىؾل إن عطىىن الط ىرأة يعوبىىر عىىامالً مسىىاعداً عم ى دظطئىىة ع صىىئة
األطفىىال ،وتعىىؾدىؼ عم ى االعوطىىاد عم ى الىىظفس ،فف ىي د ارسىىة (ىؾفطىىان وىىىاممئؽ) دبىىئؽ "أن العطىىن
يسيؼ في عيؾر قئؼ جديدة وخاصة دمػ الوي دوعمق بوظشةة األطفال ،حئىا إحسىاس الطىرأة العاممىة
الظضج وال برة والىؾعي ي عميىا دعكسىو عمى دعامميىا مىع أبظائيىا ،مىا يىظعكس عمى سىمؾكئاديؼ"(.)4

) (1إيطان حامدية ،سمئطة بؾطؾطؽ ،مرجع سبق ذكره  ،ص.7
) (2ممئكة الحاج يؾسف ،مرجع سبق ذكره ،ص.93

) (3سظاء ال ؾلي ،األسرة والحئاة العائمئة .مرجع سبق ذكره ،ص.99
) (4نادية فرحات ،مرجع سبق ذكره ،ص.130-129
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كطىىا بئظىىت د ارسىىة (لؾتىىن وبؾرعىىئظال) "أن البئىىؾت الوىىي دعطىىن فئيىىا األم دطئىىن إل ى دفضىىئن طىىرق
()1
ىار
نغامئىىة حاسىىطة ،ودش ى ع أطفاليىىا عمى االسىىوقالل"  .وتىىرى الىىبعض اآلخىىر فىىي عطىىن الطىرأة آثى اً

سىىمبئة عم ى األبظىىاء ،وم ىىؽ ى ىؤالء الباحثىىة ( ىىاوال بئىىوس) الوىىي ىاجط ىىت قىىؾه األميىىات الع ىىامالت،
واديطىويؽ األنانئىىة عظىد دىىرك أطفىىاليؽ عىد الىؾالدة ،ودعوقىد الباحثىىة أن ال طىىع بىئؽ األمؾمىىة والعطىىن
وقؽ أيا مظيطا وال يعظئظو حقو .وفي دارسة أخىرى أجرتىت فىي مصىر دبىئؽ "أن غالبئىة
ي عميؽ ال ي ي
األميات في الظبقوئؽ الطوؾسىظة  %68والىدنئا  %73يعوقىدن أن عطىن الطىرأة يىؤثر عمى األطفىال
ىأثئر سىىمبئا ،حئ ىا دىىرى األميىىات عىىدم دطكىىظيؽ مىىؽ القئىىام الو ازمىىاديؽ نحىىؾ أطفىىاليؽ عم ى الؾجىىو
دى اً
الرامن ،كطا ي عن األطفال عر ة ل خظار الطادية واالجوطاعئىة والظفسىئة لظىؾل فوىرة غئىاب األم
عؽ البئت"( .)2وكذلػ د ومىف درجىة حاجىة األبظىاء ألميىاديؼ ىاخوالر أعطىارىؼ ،فطىؽ الظبئعىي أن
األطفال الر ع ىؼ األكثر حاجة ألمياديؼ كؾنيؼ يعوطىدون فىي جطئىع احوئاجىاديؼ عمى األم ،أمىا
األبظىاء األكبىىر سىىظا فقىىد يسىىبب ليىىؼ عطىىن األم معانىىاة سىىب غئابيىىا عىىؽ الطظىىزل وعىىدم وجىىؾد الؾقىىت
الرىىافي لىىدييا لىىو مس معيىىؼ( .)3وفىىي ىىىذا الط ىىال قامىىت بثئظ ىة قظىىدين بد ارسىىة لمطقارنىىة بىىئؽ أبظىىاء
األميات الطشوغالت وغئر الطشىوغالت مىؽ حئىا عىض نىؾاحي ع صىئويؼ ،وقىد دؾصىمت إلى أن
درئىىف أبظىىاء الطشىىوغالت يقىىن كمطىىا زاد غئىىاب األم الئىىؾمي عىىؽ خطىىس سىىاعات ،كطىىا دبىىئؽ أن أبظىىاء
األميات الطشىوغالت أكثىر ططؾحىاً مىؽ أبظىاء األميىات غئىر الطشىوغالت( .)4كطىا أن دربئىة األطفىال
الئىىؾم أصىىبحت ليىىا موظمبىىات وأعىىكال أكثىىر دعقئىىداً مىىؽ حئىىا

ىىرورة الثقافىىة والوعمىىئؼ فىىي العطمئىىة

الوربؾتىة ،وفىي الرعايىة الصىحئة ،وذلىػ يوظمىىب أن درىؾن الطىرأة موعمطىة ،وكىذلػ دعطىىن لرىي دسىىاعد

) (1إيطان حامدية ،سمئطة بؾطؾطؽ ،مرجع سبق ذكره ،ص.6
) (2نادية فرحات ،مرجع سبق ذكره ،ص.130

) (3جياد ذياب الظاقؾال ،مرجع سبق ذكره ،ص.103
) (4نادية فرحات ،مرجع سبق ذكره ،ص.129
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الىىزوج عمى دحقئىىق موظمبىىات األبظىىاء ،رغىىؼ أن عطميىىا قىىد يكىىؾن لىىو آثىىار سىىمبئة عمى عالقويىا مىىع
أبظائيا وزوجيا.

خامداً :أثخ عسل السخأة عمى التؽافق الدواجي:
يقىىؾم االسىىوقرار األسىىري أساس ىاً عم ى اسىىوقرار العالقىىة الزوجئىىة ون احيىىا وقمىىة اال ىىظراب،
والوؾدر الزواجي ي عن العالقة الزوجئة في مظأى مؽ الوعرض لمفشن الذي ييددىا ،وما يظوج عظىو
م ىىؽ ط ىىالق ،فعظ ىىدما يك ىىؾن الزوج ىىان غئ ىىر ار ىىئئؽ ع ىىؽ عالقويط ىىا نوئ ىىة فش ىىميطا ف ىىي مؾاجي ىىة
صىىعؾبات الحئىىاة الوىىي دقابميطىىا وعىىدم مقىىدرديطا عم ى الوفىىاىؼ فىىي األمىىؾر الحئادئىىة ،ف نيطىىا يكؾنىىان
دعئس ىىئ مؽ م ىىا يس ىىبب ليط ىىا ا ىىظ ار اً نفس ىىئا وإحساسى ىاً فى ىراة الحئ ىىاة ،وال يقوص ىىر ا ىىظراب العالق ىىة
الزوجئ ىىة عمى ى األزواج ب ىىن يطو ىىد ل بظ ىىاء ،في ىىؾ مى ىردبس بظس ىىبة كبئىىرة طش ىىكالت ع ىىدم الورئ ىىف عظ ىىد
()1
ىر عظىىد
األطفىىال  .ودؤكىىد العديىىد مىىؽ األ حىىاث أن نؾعئىىة العالقىىات بىىئؽ الىىزوجئؽ دوىىأثر دىىأث ًّار كبئى اً

خىروج الزوجىة لمعطىن ،فيظىاك مىىؽ يىرى أن عطىن الطىرأة يع يىد عىىامالً مسىاعداً عمى الوؾافىق الزواجىىي،
مظيا الدراسة الوي أجرتت في جامعة كؾلؾمبئا عىؽ مشىكالت األميىات العىامالت ،حئىا دبىئؽ فئيىا
أن ثمثىىي م طؾعىىة الزوجىىات العىىامالت يشىىعرن ىىأن صىىحبويؽ ألزواجيىىؽ دحسىىظت وسىىعدت نوئ ىىة
خىىروجيؽ لمعطىىن( .)2وتىىرى الىىبعض اآلخىىر أن عطىىن الطىرأة يىىؤثر دىىأثئ اًر سىىمبئاً عمى الوؾافىىق الزواجىىي
(العالقة الزوجئة) ففي دراسة عظؾان "أثر عطن الطرأة السىعؾدية عمى الوؾافىق فىي الحئىاة الزوجئىة"،
ىر لعطىن الطىرأة عمى الوؾافىق الزواجىي،
أو حت الظوائج الوي دؾصمت إلئيا الدراسة إل أن ىظاك أث اً

) (1مسىىعؾدة بىىدوي" ،أثىىر ا ىىظراب العالقىىة الزوجئىىة عم ى الصىىحة الظفسىىئة ل بظىىاء" ،م مىىة عىىبكة العمىىؾم الظفسىىئة العربئىىة،

العدد( ،22-21عواء ،ربئع2009 ،م) ،ص.11

) (2إيطان حامدية ،سمئطة بؾطؾطؽ ،مرجع سبق ذكره ،ص.171
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حئا دبئؽ أن األسر األكثر دؾافقا ىي الوي لؼ دو اوز مدة عطميا السظة"( .)1إ افة إل أن دراسة
أحطىىد يحئ ى عبىىد الحطئىىد دؾصىىمت إل ى أن مسىىوؾى الوؾافىىق الزواجىىي يىىظ فض نوئ ىىة م طؾعىىة مىىؽ
الضىىغؾ الداخمئىىة ،الوىىي د ىؤدي إل ى دفرىىػ األس ىرة ومظيىىا عطىىن الزوجىىة والص ىراعات الظاد ىىة عىىؽ
عطميىىا .كطىىا أن عىىض الد ارسىىات األمرتكئىىة أعىىارت إلى أن الطشىىاجرات مىىع الىىزوج دوضىىاعف عظىىد
الطىرأة العاممىىة حىؾالي  %13.6وأرجعىىت سىىبب ذلىىػ إلى حالىىة الطىرأة الؾجدانئىىة والظفسىىئة الطوذبذ ىىة
جىراء ال طىىع بىىئؽ العطىىن والطظىىزل فىىي آن واحىىد( .)2كطىىا بئظىىت د ارسىىة (سىىئرز وجىىالطبؾز)  1992أن
ىىغؾ نفسىىئة أكبىىر ودرئىىف زواجىىي صىىؾرة أقىىن،

الطىرأة العاممىىة دطىىر ضىىغؾ عطىىن أكبىر ،ولىىدييا

وأن عىرور العطىن ال ئىدة مثىن عىدم وجىؾد أعطىال إ ىافئة يطكىؽ أن دىظعكس صىؾرة اي ابئىة عمى
()3
ىؤدي عالقىىة الط ىرأة بزوجيىىا دو ار كبئ ى اًر فىىي الوىىأثئر عم ى اسىىوقرار األس ىرة،
العالقىىات األس ىرتة  .ودى ي

وعمئىىو فى ن معغىىؼ الزوجىىات العىىامالت يعىىاني مىىؽ صىىعؾبة درئىىف األزواج مىىع عطميىىؽ ،وخصؾصىاً
عظدما يكؾن الؾقت الذي دقضئو الزوجة في العطن طؾتالً ،وتزتد األمر صعؾبة عظدما يكؾن لدييا
أطفىىال ،وبىىذلػ دؾاجىىو الزوجىىة العاممىىة مصىىاعب فىىي محاولىىة الوؾفئىىق بىىئؽ األدوار الطوعىىددة ،مىىا قىىد
يسىىبب خالفىىا مىىع الىىزوج سىىبب دعىىارض عطميىىا مىىع احوئاجادىىو العاطفئىىة وحئادىىو االجوطاعئىىة ،وال
يسوبعد عيؾر خالفات حادة بئؽ الزوجئؽ مؽ جراء ذلػ( .)4ولذلػ درى "عكؾة نؾابي نزاد" أن دعؼ
الزوج لمطرأة ىىؾ مفوىاح ن احيىا فىي الوؾفئىق بىئؽ أدوارىىا الط ومفىة فىي العطىن خىارج البئىت وداخمىو.
وىكذا ف ن العالقة بئؽ الزوجئؽ دعوطد عم ع صىئة الىزوجئؽ ،سىؾاء فىي دحقئىق الوؾافىق الزواجىي

) (1أمن بظت أحطد بؽ عبدهللا اصؾتن ،مرجع سبق ذكره ،ص.28

) (2سطئة بؽ عطارة ،مرجع سبق ذكره ،ص.17

) (3إيطان حامدية ،سمئطة بؾطؾطؽ ،مرجع سبق ذكره ،ص.8
) (4أماني بظت حطدي عحادة الرحمؾت ،مرجع سبق ذكره ،ص.67
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أو خمق عدم الوؾافق الزواجي ،وذلػ مؽ خالل قدرديطا عم الوفاىؼ والوؾافىق مىع موظمبىات الحئىاة
الزوجئة(.)1
يوبىىئؽ مىىؽ خىىالل مىىا دىىؼ دظاولىىو أن دىىأثئر عطىىن الط ىرأة عم ى الوؾافىىق الزواجىىي يعوطىىد عمى ى
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
الذي دعطن فئو الزوجىة ،فطشىاركة الىزوجئؽ فىي األمىؾر الحئادئىة ىىي السىبئن الؾحئىد الىذي دسىوظئع
مؽ خاللو األسرة العاممة د ظي الصعؾبات والعقبات الوي دؾاجييا في الحئاة.

سادساً :السراعب التي تؽاجو األسخة العاممة:
أصىىبح عطىىن الطىرأة فىىي العىىالؼ الطعاصىىر

ىىرورة اقوصىىادية وحوى اجوطاعئىىة وثقافئىىة ،وذلىىػ

نوئ ىىة لموغئىىر الىىذي حىىدث فىىي جطئىىع جؾانىىب الحئىىاة ،وبىىذلػ دغئىىر دور الط ىرأة عىىؽ الىىدور الوقمئىىدي
الىىذي كانىىت دقىىؾم ىىو ،ونوئ ىىة لوعىىدد أدوارىىىا كزوجىىة وأم ومؾعفىىة أصىىبح األمىىر حاجىىة إل ى إعىىادة
الظغر فىي دؾزتىع األدوار فىي األسىرة ،مىا يظىوج عظىو دصىارع األدوار بىئؽ الىزوجئؽ نوئ ىة خروجيطىا
لمعطن ،ودصارع األدوار الوي دقؾم بيا الطرأة ،وبذلػ دؾاجييطا الطصاعب والطشكالت الوي دوظمب
مظيطىىا الطشىىاركة والوعىىاون فىىي األمىىؾر الحئادئىىة ،وفئطىىا يمىىي عىىرض لو ىػ الصىىعؾبات الوىىي دؾاجىىو
األسر العاممة:
أ.

رعاية الطفل والعشاية بو:
إن عىىاىرة خىىروج الط ىرأة وخضىىؾعيا لطوظمب ىات العطىىن حاليىىا حىىال الرجىىال فىىي العطىىن ،خمىىق

مشىىكمة ليىىا وىىىي دربئىىة األطفىىال الوىىي كانىىت ممقىىاة عم ى عادقيىىا (رعىىايويؼ ود ىربئويؼ والعظايىىة بيىىؼ)،
) (1شرووة وررواب وررصا  ,ػير الر يس المررس ة ,الطبؼررت اسولرت ,مسيمررت شيررسا كيرروزي بواور ,:االب ررا  :از ال ررد ليطباػررت

وال شس والتوشيغ بيسوث2111 ,م) وقل ػن فظئطو نؾغي ،مرجع سبق ذكره ،ص.144- 123
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وبىىذلػ أصىىبحت دؾاجىىو الىىزوجئؽ مشىىكمة كبئىرة فىىي العظايىىة األطفىىال فىىي الؾقىىت الىىذي يقضىىئانو فىىي
العطن ،وخصؾصا عظدما درؾن الزوجة عئدة عؽ أقاربيا أو أقارب زوجيا الذيؽ يطكظيؼ مساعدديا
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 دعقئداً مؽ حئا

ىرورة

الثقاف ىىة والوعم ىىئؼ ف ىىي العطمئ ىىة الوربؾت ىىة ،وف ىىي الوغذي ىىة والرعاي ىىة الص ىىحئة وغئرى ىىا ،إ ىىافة إلى ى أن
الوغئ ى ىرات االجوطاعئى ىىة واالقوصى ىىادية الوى ىىي دؾاجى ىىو م وطعادظى ىىا قى ىىد أسى ىىيطت فى ىىي زتى ىىادة الطوظمبى ىىات
االسويالكئة ،وفي زتادة الظفقات الضرورتة الطادية الوي دؾاجو األسرة .فقىد أصىبحت عىرور عطىن
الزوجئؽ دحوؼ غئابيطا لفوىرات طؾتمىة خىارج الطظىزل ،مىا يىظعكس ذلىػ عمى األبظىاء ،فغىرور عطىن
األم وخروجيا سىعئاً لطسىاعدة زوجيىا يىؤدي إلى وجىؾد األوالد لفوىرة طؾتمىة مىؽ الظيىار عضىيؼ مىع
عض عئدا عؽ رقا ة الؾالديؽ ،والسئطا األم الوي ىي أساس األسرة( .)1ودشئر كثئر مؽ الط الت
الئؾمئة الطوعمقة ال دم والطشكالت األسرتة إل

الظوائج السمبئة الوىي دؾصىمت إلئيىا البحىؾث الوىي

أجرتت عم آثار ال دم فىي دربئىة األطفىال ،لىذا ي ىب أن درىؾن الزوجىات عمى اسىوعداد لموضىحئة
لصالح األسرة(.)2
ب .تحسضل الذخص أكثخ مؼ طاقتو:
إن عض الطشىكالت دوعمىق عىدم و ىؾح األدوار والطسىؤولئات الوىي يقىؾم بيىا كىال الىزوجئؽ،
وترج ىىع ى ىىذا إلى ى حداث ىىة عط ىىن الطى ىرأة ف ىىي م وطعادظ ىىا ،وع ىىدم وج ىىؾد دقالئ ىىد خاص ىىة لوظغ ىىئؼ ودحدي ىىد
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
) (1أماني حطدي عحادو الرحمؾت ،مرجع سبق ذكره ،ص.70-69
) (2أحطد دمحم مبارك الرظدرى ،مرجع سبق ،ص.97
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الوقمئديىىة الوىىي دوطثىىن ىىأن الزوجىىة ىىىي الطسىىؤولة عىىؽ األعطىىال الطظزلئىىة وعىىؽ دربئىىة األطفىىال ،أمىىا
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.
ف ن أحد الزوجئؽ أو كمئيطا يوحطن أكثر مؽ طاقوو عظدما يكؾن لدييطا الوزامات ومسؤولئات د اه
البئىىت والعطىىن ،فىىالطرأة العاممىىة دموىىزم األعطىىال الطظزلئىىة ،مثىىن الوظغئىىف والوسىىؾق والظىىبخ ودعمىىئؼ
األطف ىىال ،وموا ع ىىة ك ىىن نش ىىاطاديؼ ودردئ ىىب المق ىىاءات االجوطاعئ ىىة والزت ىىارات واإلج ىىازات...إلخ إلى ى
جانىىب العطىىن ،وإذا مىىا كىىرس كىىال الىىزوجئؽ قسىىظا كبئ ى اًر مىىؽ وقويطىىا لمعطىىن ،ف ى ن الطيىىام الطظزلئىىة
سىىورؾن مصىىدر نىزاع وخىىالر بئظيطىىا .ورغىىؼ ذلىىػ فيظىىاك طىىرق كثئىرة لطؾاجيىىة الطشىىكمة ،دوطثىىن فىىي
دىىؾفئر الىىزوجئؽ الورىىالئف لطىىؽ يعئظيط ىا فىىي األعطىىال الطظزلئىىة ،أو أن يوقاسىىطا األعطىىال الطظزلئ ىة،
ورعاية عؤون األسرة الوساوي ،حئا ال يوحطن أحد الظرفئؽ أكثر مؽ طاقوو(.)1
وىكىىذا يطكىىؽ القىىؾل إنىىو عظىىدما يكىىؾن العطىىن فىىؾق طاقىىة الش ى ص ،قىىد يىىؤدي إل ى اإلرىىىاق
ال سدي والظفسي وما يوردب عمئو مؽ مشكالت دظعكس عم األسرة كميا.
ج.

مدؤولضات السيشة:
إن االلو ازمىىات الوىىي يوظمبي ىا العطىىن د مىىق مشىىكالت إ ىىافئة ل س ىرة العاممىىة ،ودوطثىىن دمىىػ

الطشىىكالت فىىي :عىىدم دىىؾفر الؾقىىت الئىىؾمي الرىىافي لرىىي د وطىىع األس ىرة شىىكن مسىىوطر ودائىىؼ ،وقىىد
يوظمب العطن فىي عىض الؾقىت أعطىاالً أ ىافئة مىا يسىبب فىي إحىداث انقظىاع فىي برنىامج األسىرة،
وأعطىىال أ ىىافئة لمىىزوج الىىذي يبق ى فىىي البئىىت ،إ ىىافة إل ى دغئىىر مكىىان العطىىن قىىد ي مىىق مشىىكالت
أخىىرى ل س ىرة ،مىىا قىىد يوظمىىب دغئىىر مكىىان اإلقامىىة ،ومىىا يوردىىب عمئىىو مىىؽ دغئ ىرات فىىي العالقىىات

) (1الطرجع السابق ،ص.97-96
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االجوطاعئة ،وتوظمىب إي ىاد عطىن جديىد لمىزوج اآلخىر ،كطىا أن العطىن يطكىؽ أن يوظمىب مىؽ الىزوج
السفر والوظقن لحضؾر اجوطاعات أو مؤدطرات في مكان آخر( .)1إ افة إل أن دشرتعات وقؾانئؽ
العطن مؽ عأنيا أن دؤثر في عطن الزوجئؽ ،مثن مىظح إجىازة األمؾمىة والوقاعىد ،إ ىافة إلى دىؾفر
دور حضانة األطفال ،حئىا إن عىض األعطىال ال دىؾفر البئةىة الطظاسىبة لمعطىن( .)2كطىا أن نؾعئىة
العطىىن وموظمبادىىو الرثئ ىرة مىىؽ عىىأنيا أن دس ىىبب مشىىكالت بىىئؽ األزواج العىىاممئؽ ،إ ىىافة إلى ى أن
ساعات العطن الظؾتمة درىق الزوجئؽ فال د عميطا قادرتؽ عم دمبئىة احوئاجىات األسىرة ورغباديطىا
ال اصة .يوضح مطا سبق أن الزوجئؽ يؾاجيان م طؾعىة مىؽ الصىعؾبات سىؾاء فىي العطىن أو فىي
البئ ىىت ،حئ ىىا إن ص ىىعؾبات العط ىىن دوطث ىىن ف ىىي س ىىاعات العط ىىن ونؾع ىىو وموظمباد ىىو .إ ىىافة إل ى ى
الطش ىىكالت الو ىىي يوعر ىىؾن ليى ىا م ىىؽ خ ىىالل القئ ىىام عط ىىن الطظ ىىزل ،ودعم ىىئؼ األبظ ىىاء ،والعظاي ىىة بي ىىؼ
والزتارات العائمئة ،إ افة إل أن البئةة الوي يعئش فئيىا الزوجىان ليىا أكبىر األثىر فىي د ظىي ىىذه
الص ىىعؾبات ،وتعوط ىىد د ظ ىىي ى ىىذه الطص ىىاعب الدرج ىىة األولى ى عمى ى م ىىدى الوفى ىاىؼ والوع ىىاون ب ىىئؽ
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.

سابعاً :خالصة الفرل:
إن األسرة ىي أول األنغطىة االجوطاعئىة الوىي بىدأت مىع سىئدنا آدم عمئىو السىالم ،واسىوطرت
ماليىىئؽ السىىظئؽ ،وما ازلىىت مسىىوطرة إلى يؾمظىىا ىىىذا ،ولرىىؽ الوغئىىر السىرتع واليائىىن الىىذي عىىيده العىىالؼ
ككن أثر في جطئع جؾانب األسرة مؽ حئا خصائص وأعكال األسرة ،ونوئ ة ليذا عيرت عىاىرة
) (1الطرجع السابق ،ص.96
) (2أماني حطدي عحادو الرحمؾت ،مرجع سبق ذكره ،ص.71
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جديىىدة ،أال وىىىي خىىروج الط ىرأة لمعطىىن عىىد حصىىؾليا عم ى حقي ىا فىىي الوعمىىئؼ ،مىىا فىىوح لي ىا الط ىىال
لمدخؾل إل جطئع مئاديؽ العطن الوي كانت حك اًر عمى الرجىن ،وىىذه الغىاىرة أفىرزت عىكالً جديىداً
مؽ أعكال األسرة ،أال وىي األسرة العاممة الوي دعيد ىي الطحؾر األساسي في ىذا الفصن ،وحئا
يعيد عطن الرجن عئةاً موعارفاً عمئىو مظىذ درىؾتؽ األسىرة ،وأن الرجىن يعىيد ىىؾ العائىن الؾحئىد ل سىرة،
دزيدت موظمبات األسرة وحاجاديا االقوصىادية ،مىا دفىع الطىرأة إلى ال ىروج
ولرؽ نوئ ة ليذا الوغئر ا
لمعطن ،إ افة إل الدافع االجوطاعي لوحقئق الطكانىة االجوطاعئىة ،ونوئ ىةً ل ىروج الىزوجئؽ لمعطىن
خىىارج الطظىىزل دعر ىىت األس ىرة العاممىىة إل ى

عىىض الصىىعؾبات الطوطثمىىة فىىي دغئىىر أدوار الىىزوجئؽ،

ودقسئؼ العطن داخن الطظىزل ،والعظايىة األبظىاء أثظىاء العطىن ،إ ىافة لمصىعؾبات الوىي دؾاجييطىا فىي
العطن ،والوي يطكؽ أن دؤثر عم العالقة الزوجئة الوي دعيد أساس األسرة.
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الفرل الخابع
اإلجخاءات السشيجضة
أوالً :نؽع الجراسة ومشيجيا.
ثانضاً :إجخاءات السعايشة.
ثالثاً :مجاالت الجراسة.
رابعاً :أداة جسع البضانات.
خامداً :كضفضة قضاس الستغضخات.
سادساً :ثبات السقضاس وصجقو.
سابعاً :الطخق اإلحرائضة السدتخجمة.
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تسيضج:
دظاولت الدراسة في الفصؾل السا قة مدخالً لسطار العام واإلطار الظغري ،وفي ىذا الفصن
دوظىىاول وصىىفاً مفص ىالً لسج ىراءات الوىىي دطىىت فىىي ال انىىب الطئىىداني مىىؽ ىىىذه الد ارسىىة ،وذلىىػ مىىؽ
خالل دظبئىق ال ظىؾات العمطئىة الطوبعىة لوحقئىق أىىدار الد ارسىة ،واخوبىار الفىروض ،وعمئىو يوظىاول
ىذا الفصن العظاصر الوالئة:

أوالً :نؽع الجراسة ومشيجيا:
يوؾقف نؾع الدراسة عم العديد مىؽ االعوبىارات ،مظيىا الد ارسىات السىا قة والبئانىات الطوىؾفرة
حىىؾل مؾ ىىؾع البحىىا ،والظىىؾع الىىذي يظاسىىب ىىىذه الد ارسىىة ىىىؾ الد ارسىىة الؾصىىفئة الوحمئمئىىة ،ألنيىىا ال
ديدر فقس إل جطع الطعمؾمات والحقائق حؾل الطؾ ىؾع الطىدروس ،بىن ديىوؼ بؾصىف الؾاقىع كطىا
ىؾ ،وبئان أىؼ خصائصو ،واخوبار الفىروض ،ومحاولىة الؾصىؾل إلى الظوىائج ،ودفسىئرىا ،أمىا عىؽ
مظي يىىا فىىئطكؽ د ارسىىة الطؾ ىىؾع ىىأكثر مىىؽ مىىظيج ،وفىىي كىىن الحىىاالت درىىؾن الد ارسىىة صىىحئحة،
والطىىظيج الطوبىىع فىىي ىىىذه الد ارسىىة الطسىىح عىىؽ طرتىىق العئظىىة ،وىىىؾ أكثىىر الطظىىاىج عىىئؾعاً فىىي العمىىؾم
االجوطاعئة.

ثانضاً :إجخاءات السعايشة:
.1

مجتسع الجراسة:
يع ىىرر الط وطى ىىع أنى ىىو د طى ىىع ألف ى ىراد وأعى ىىئاء دش ىىورك فى ىىي خصى ىىائص معئظى ىىة ديى ىىؼ الباحى ىىا،

والط وطى ىىع قى ىىد يكى ىىؾن عبى ىىارة عى ىىؽ أف ى ىراد أو جطاعى ىىات أو وح ىىدات إدارت ىىة أو مظشىىىفت اقوصى ىىادية أو
مؤسسات دعمئطئة...الخ(.)1
) (1عب ىىدهللا ع ىىامر اليط ىىالي ،أس ىىمؾب البح ىىا االجوط ىىاعي ودقظئاد ىىو .الظبع ىىة الثالث ىىة( ،بظغ ىىازي :مظش ىىؾرات جامع ىىة
قارتؾنس2003 ،م) ،ص.236
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ذكؾر وإناثاً العاممئؽ قظاع الوعمئؼ في مديظوي
وتظحصر م وطع ىذه الدراسة في الطوزوجئؽ ًا
دؾكرة واألبئار ،وفي م ارحىن الوعمىئؼ االبوىدائي أو اإلعىدادي أو الثىانؾي ،وقىد بمىغ عىدد العىاممئؽ فىي
قظىاع الوعمىئؼ طديظىة دىؾكرة  789مىظيؼ  518موزوجىاً ،أمىا عىدد العىاممئؽ فىي قظىاع الوعمىئؼ طديظىة
األبئىىار  1896مىىظيؼ  1255موزوج ىاً .حئىىا بمىىغ ح ىىؼ م وطىىع الد ارسىىة  1773مىىؽ العىىاممئؽ فىىي
الوعمئؼ مؾزعئؽ حسب الطدرسة كطا يمي:
جدول رقؼ ()1
م وطع الدراسة
أوالً :قطاع التعمضػ تؽكخة:
اسػ السجرسة

رقػ

عجد العاممضؼ

عجد العاممضؼ الستدوجضؼ
ذكؽر

إناث

السجسؽع

1

 17فبراير

47

15

14

29

2

الشيئد عطر الط وار

162

55

84

139

3

سمئطان سعئد

119

61

49

119

4

خؾلة بظت االزور

141

21

71

91

5

الشيئد يؾسف عبد السالم

75

12

22

34

6

ادمحم الباعؾر

133

15

35

51

7

القدس

55

11

18

28

8

الط اىد سعئد الرؾسة

68

18

21

39

789

215

313

518

السجسؽع

السرجر :و ازرة الوربئة والوعمئؼ ،الطظظقة الوعمئطة دؾكرة( 2116 ،بئانات غئر مظشؾرة).
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ثانضاً :قطاع التعمضػ األبضار:
اسػ السجرسة

رقػ

عجد العاممضؼ

عجد العاممضؼ الستدوجضؼ
ذكؽر

إناث

السجسؽع

1

دمحم مؾس ( عد الغير)

122

13

83

96

2

دؾفئق العبار (صباحي)

92

9

58

67

3

االنوفا ة (صباحي)

80

19

25

44

4

خمئفة صالح (صباحي)

71

16

33

49

5

عطر بؽ ال ظاب ( عد الغير)

70

8

35

43

6

ابؽ سئظاء مشوركة

68

17

32

49

7

دمحم مؾس (صباحي)

74

8

24

32

8

غؾ السمظان

54

28

22

50

9

عطر بؽ ال ظاب (صباحي)

89

21

38

59

10

حسؽ قئمؾان ثانؾتة

110

46

41

87

11

عقبة بؽ نافع

94

29

19

48

12

عمي عئس (صباحي)

93

16

42

58

13

االنوفا ة ( عد الغير)

137

7

37

44

14

أبؾبكر الصديق

180

20

106

126

15

عبد الفواح فرحات

161

88

27

115

16

فاططة الزىراء

52

6

19

25

17

كار بؾقرتؽ

71

23

39

62

18

دؾفئق العبار ( عد الغير)

30

3

20

23

19

عمي عئس ( عد الغير)

141

12

100

112

20

دمحم مؾس (ثانؾتة)

60

2

20

22

21

الحرتة

47

31

13

44

1896

422

833

1255

السجسؽع

السرجر :و ازرة الوربئة والوعمئؼ ،مكوب ال ىدمات الوعمئطئىة األبئىار ،قسىؼ الطعمؾمىات والوؾثئىق( 2116 ،بئانىات غئىر
مظشؾرة).
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.2

وحجة التحمضل:
دوطثىىن وحىىدة الوحمئىىن فىىي ىىىذه الد ارسىىة فىىي الفىىرد ذكى اًر كىىان أم أنثى  ،الطوىىزوج العامىىن قظىىاع

الوعمئؼ (الطؾعفؾن ،الطعمطؾن ،الحراس ،عطىال نغافىة) ،إذاً وحىدة الوحمئىن ىىي الفىرد الطوىزوج الىذي
يعطن في قظاع الوعمئؼ في مديظة دؾكرة ومديظىة األبئىار ،وفىي م ارحىن دعمىئؼ االبوىدائي أو اإلعىدادي
أو الثانؾي ،وقت إجراء الدراسة.
.3

نؽع العضشة:
دعىرر العئظىىة أنيىا جىىزء مىؽ م وطىىع الد ارسىىة ،وتىىوؼ اخوئارىىا ظرتقىىة عشىؾائئة ،حئىىا دطثىىن
ً

ال ص ى ىىائص العام ى ىىة لمط وط ى ىىع الط ى ىىدروس"( .)1وإن لمعئظ ى ىىات أنؾاعى ى ىاً م ومف ى ىىة حس ى ىىب ن ى ىىؾع الد ارس ى ىىة
وطبئعويا ,اعوطدت ىذه الد ارسىة عمى العئظىة العشىؾائئة الظبقئىة الظسىبئة ،اعوبارىىا العئظىة الطظاسىبة
ليىىذه الد ارسىىة ،حئىىا "يم ىىأ الباحىىا االجوطىىاعي إلى اسىىو دام ىىىذه الظرتقىىة إذا أراد أن ي وىىار عىىدداً
الدرسىىة يظقسىىؼ إلى
مىىؽ الطفىىردات مىىؽ كىىن عىرتحة شىكن يوظاسىىب مىىع ح طيىىا( .)2وبطىىا أن م وطىىع ا
العديىد مىىؽ الشىرائح ،حئىىا م وطىىع الد ارسىة مقسىىؼ إلى قظىىاعئؽ ،وكىىن قظىاع مقسىىؼ إلى عىرائح مىىؽ
الىىذكؾر واإلنىىاث ،والقظاعىىان ىطىىا قظىىاع الوعمىىئؼ طديظىىة دىىؾكرة ،وبمىىغ عىىدد العىىاممئؽ ىىو  789مىىظيؼ
 518موزوجاً ،وبمغ عدد الذكؾر مظيؼ  ،215وعدد اإلناث  ،313أما قظاع الوعمىئؼ طديظىة األبئىار
فقد بمغ عدد العاممئؽ و  1896مظيؼ  1255موزوجاً ،وبمغ عدد الذكؾر مظيؼ  ،422وعدد اإلناث
 .833لىىذلػ فقظىىاع الوعمىىئؼ طديظىىة دىىؾكرة يطثىىن  %29مىىؽ م وطىىع البحىىا ،وقظىىاع الوعمىىئؼ طديظىىة
األبئار يطثن  .%71كطا أن الذكؾر يطثمؾن  %35مؽ م وطع البحا واإلناث .%65

) (1عبدهللا عامر اليطالي ،مرجع سبق ذكره ،ص236
) (2الطرجع السابق ،ص.245
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وباسو دام جىدول  Krjeci and Morganوقىع ح ىؼ م وطىع الد ارسىة بىئؽ م وطعىئؽ ىطىا
 1711و ،1811وبىىذلػ يعى يىد  1811أقىىرب إلى م وطىىع الد ارسىىة الىىذي يورىىؾن مىىؽ  1773ع صىاً،
وبالوالي وقع االخوئار عم ح ؼ العئظة  ،317ودؼ دحديد عىدد الطفىردات الوىي ي ىب أن دؤخىذ مىؽ
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 العذ نؽائضة الطبقضننة الشدننبضة حدننب
السعادلة التالضة:
أ .عجد السبحؽثضؼ مؼ كل قطاع:
ح ؼ العئظة × عدد الطوزوجئؽ العاممئؽ في قظاع الوعمئؼ (مديظة دؾكرة  -مديظة األبئار)
_______________________________________________________
م وطع الدراسة (م طؾع الطوزوجئؽ العاممئؽ في قظاع الوعمئؼ في الطديظوئؽ)
518 × 317
عدد أفراد العئظة مؽ قظاع الوعمئؼ طديظة دؾكرة = ـــــــــــــــــــــــــــــــ = 93
1773
1255 × 317
عدد أفراد العئظة مؽ قظاع الوعمئؼ طديظة األبئار = ــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 224
1773

ب .وتػ تحجيج عجد أفخاد العضشة مؼ كل مجرسة كسا يمي:
عدد أفراد العئظة مؽ الطدرسة =
عدد أفراد العئظة مؽ الطديظة (دؾكرة  /األبئار) × العدد الرمي لمعاممئؽ الطوزوجئؽ في ىذه الطدرسة
ميموع العاملٌن المتزويٌن فً قطاع التعلٌم فً المدٌنة (توكرة  /األبٌار)
29 × 93
مثال ~:عدد أفراد العئظة مؽ مدرسة  17فبراير في دؾكرة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 5 = 5.2
518
96 × 224
أما عدد أفراد العئظة مؽ مدرسة دمحم مؾس في األبئار = ــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 17 = 17.1
1255
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ج .ومؼ كل مجرسة تػ تحجيج عجد الحكؽر واإلناث كسا يمي:
عدد الذكؾر (أو اإلناث) في العئظة مؽ الطدرسة =
عدد أفراد العئظة مؽ الطدرسة × عدد الذكؾر (أو اإلناث) في الطدرسة
م طؾع العاممئؽ الطوزوجئؽ في الطدرسة
15 × 5
مثال ~:عدد الذكؾر في العئظة مؽ مدرسة  17فبراير في دؾكرة = ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى = 3 = 2.6

29
14 × 5
= ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى = 2 = 2.4
29
13 X 17

وعدد اإلناث في العئظة مؽ مدرسة  17فبراير في دؾكرة

أما عدد الذكؾر في العئظة مؽ مدرسة دمحم مؾس في األبئار = ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى = 2 = 2.3
96
83 X 17
وعدد اإلناث في العئظة مؽ مدرسة دمحم مؾس في األبئار = ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى = 15 = 14.7
96
وىكذا في قئة الطدارس.

ال دول رقؼ ()2
عئظة الدراسة

أوال :قطاع التعمضػ تؽكخة:
أسػ السجرسة

حجػ العضشة

عجد العاممضؼ الستدوجضؼ في قطاع التعمضػ
ذكؽر

إناث

السجسؽع

ذكؽر

إناث

السجسؽع

 07فبراير

15

14

29

3

2

5

الشيئد عطر الط وار

55

84

139

11

15

25

سمئطان سعئد

61

49

119

11

9

21

خؾلة بظت األزور

21

71

91

4

12

16

الشيئد يؾسف عبد السالم

12

22

34

2

4

6

ادمحم الباعؾر

15

35

51

3

6

9

القدس

11

18

28

2

3

5

الط اىد سعئد الرؾسة

18

21

39

3

4

7

215

313

518

38

55

93

السجسؽع
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ثانضاً :قطاع التعمضػ األبضار:
اسػ السجرسة

حجػ العضشة

عجد العاممضؼ الستدوجضؼ في قطاع التعمضػ
ذكؽر

إناث

السجسؽع

ذكؽر

إناث

السجسؽع

دمحم مؾس ( عد الغير)

13

83

96

2

15

17

دؾفئق العبار (صباحي)

9

58

67

2

11

12

االنوفا ة (صباحي)

19

25

44

3

5

8

خمئفة صالح (صباحي)

16

33

49

3

6

9

عطر بؽ ال ظاب ( عد الغير)

8

35

43

2

6

8

ابؽ سئظاء مشوركة

17

32

49

3

6

9

دمحم مؾس (صباحي)

8

24

32

2

4

6

غؾ السمظان

28

22

51

5

4

9

عطر بؽ خظاب (صباحي)

21

38

59

4

6

11

حسؽ قئمؾان (ثانؾتة)

46

41

87

8

7

15

عقبة بؽ نافع

29

19

48

6

4

11

عمي عئس (صباحي)

16

42

58

3

7

11

االنوفا ة ( عد الغير)

7

37

44

1

7

8

أبؾبكر الصديق

21

116

126

4

18

22

عبد الفواح فرحات

88

27

115

15

5

21

فاططة الزىراء

6

19

25

1

3

4

كار بؾقرتؽ

23

39

62

4

7

11

دؾفئق العبار ( عد الغير)

3

21

23

1

3

4

عمي عئس ( عد الغير)

12

111

112

2

18

21

دمحم مؾس (ثانؾتة)

2

21

22

1

3

4

الحرتة

31

13

44

6

2

8

422

833

1255

78

146

224

السجسؽع

ثالثاً :مجاالت الجراسة:
أ.

السجنال السكنناني :يوطثىن الط ىال الطكىىاني فىي ىىذه الد ارسىىة فىي قظىاع الوعمىىئؼ

ىطؽ الحىىدود

اإلدارتة لطديظوي دؾكرة واألبئار.
ب .السجال البذخي :يوطثن في األزواج العاممئؽ في قظاع الوعمئؼ طديظوي دؾكرة واألبئار.
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ج.

السجنننال الدمننناني :يوطث ىىن ف ىىي الطرحم ىىة الو ىىي أجرت ىىت فئي ىىا الد ارس ىىة الطئدانئ ىىة ،الؾاقع ىىة ب ىىئؽ
 2116.11.6إل .2116.12.8

رابعاً :أداة جسع البضانات:
أداة جط ىىع البئان ىىات فى ىىي ى ىىذه الد ارس ىىة ىى ىىي اس ىىوطارة الطقابم ىىة ،وذلى ىىػ حوى ى دو ىىؾفر الشى ىىرو
الطظمىؾب دىىؾفره فىي عئظىىة الد ارسىىة (أن يكىؾن عىرتػ الىزوج أو الزوجىىة يعطىىن ،وتكىؾن لىىدييؼ أبظىىاء)،
وقىد بظئىىت االسىوطارة وفقىاً ألىىىدار وفىروض الد ارسىىة ،ووفقىاً لطىا دشىىوطن عمئىىو الد ارسىة مىىؽ دعرتفىىات
إجرائئىىة لطوغئرادي ىىا ،وص ىىططت االعوط ىىاد عمى ى األدب الظغىىري والد ارس ىىات الس ىىا قة ،وكان ىىت أس ىىةمة
االسوطارة مقسطة عم الظحؾ الوالي:
.1

أسةمة أولئة عؽ الطبحؾث والشرتػ درؾنت مؽ ف 17سؤاالً ،مظيا ف 3أسىةمة مغمقىة ،ودشىطن
(الظؾع ،والطسوؾى الوعمئطي لمطبحؾث ،والطسوؾى الوعمئطي لمشرتػ) ،وأسةمة مفوؾحة ،وعطمت
(العطىىر السىىظؾات ،العطىىر عظىىد الىىزواج ،عىىدد أف ىراد األس ىرة ،عىىدد األبظىىاء ،نىىؾع العطىىن ،عىىدد
سظؾات ال برة ،عطر الشرتػ السظؾات ،عدد سظؾات الزواج ،عدد األطفال ،نؾع العطن ،نؾع
عطن الشرتػ ،مكان العطن ،ساعات العطن الئؾمي ،الدخن الشيري ،مكان السكؽ).

.2

ومقئىىاس الوؾافىىق الزواجىىي دىىؼ إعىىداده عىىد االطىىالع عم ى عىىدد مىىؽ الطقىىايئس ،مظيىىا مقئىىاس
راوت ى ىىة دس ى ىىؾقي ( ،)1986ومقئ ى ىىاس ف ى ىىرج عب ى ىىدهللا ( )1999دعرت ى ىىب األنص ى ىىاري (،)1997
ومقئاس مظئرة الشطسان ( ،)2114ومقئاس سطئة دمحم جطعة أبىؾ مؾسىي ( ،)2118ومقئىاس
سيئر حسئؽ سمئؼ جؾدة ( ،)2119وتحوؾي عم  61فقرة ،وتظقسؼ إل خطسىة أ عىاد ،وىىي
(الطحبىىة والطىىؾدة والثقىىة الطوبادلىىة ،الر ىىا والسىىعادة الزوجئىىة ،االدفىىاق فىىي األمىىؾر الطالئىىة،
الوشا و في العادات ،الطشاركة في األعطال الطظزلئة).
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ودىىؼ اخوبىىار ىىىذه االسىىوطارة مىىؽ خىىالل عر ىىيا عم ى

عىىض الطحكطىىئؽ مىىؽ أعضىىاء ىئةىىة

الوىىىدرتس فى ىىي قسىىىؼ عمى ىىؼ االجوطى ىىاع (انغى ىىر الطمحى ىىق رقىىىؼ  )1وبظى ىىاء عم ى ى مالحغىىىاديؼ دى ىىؼ دعى ىىدين
االس ىىوطارة ،حئ ىىا ك ىىان الطقئ ىىاس يحو ىىؾي عمى ى  125فقى ىرة د ىىؼ دقمئص ىىيا إلى ى  61فقى ىرة ،ألن ط ىىؾل
االسوطارة يطكؽ أن يرىق الطبحؾث في اإلجا ة ،وتشعره الطمن.
كط ىىا نص ىىح الطحكط ىىؾن أيض ىىا ح ىىذر الفقى ىرة الو ىىي دوح ىىدث ع ىىؽ أفر ىىار موش ىىابية ،أو دعظ ىىي
الطعظى نفسىو لفقىرة سىىا قة ،كطىا نصىح الطحكطىىؾن بوغئئىر عبىارة عىرتكي ،وادبىىاع نفىس الظسىق ،وىىىؾ
عرتػ حئادي.
الرؽرة الشيائضة لمسقضاس حدب االتجاه وتؽزيع الفقخات:
ال دول رقؼ ()3
أ عاد الطقئاس ودؾزتع الفقرات
األبعاد
الطحبة والطؾدة والثقة الطوبادلة
الر ا والسعادة الزوجئة
االدفاق في األمؾر الطالئة
الوشا و في العادات
الطشاركة في األعطال الطظزلئة

االتجاه

تؽزيع الفقخات

اإلي ابي

8 -6-4-2 -1

السمبي

13-12-11-11-9-7-5-3

اإلي ابي

27-26-24-22-21-18-16-15

السمبي

25-23-21-19-17-14

اإلي ابي

39-37-34-31-31

السمبي

38-36-35-33-32-29-28

اإلي ابي

48-46-45-44-43-41

السمبي

51-49-47-42-41

اإلي ابي

61-59-57-56-55-54-53

السمبي

58-52-51
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العجد
13
14

12
11
11

خامداً :كضفضة قضاس متغضخات الجراسة:
دؼ دحديد طرتقة قئاس موغئرات الدراسة (الطسوقمة والوا عة) وتوؼ قئاسيا مؽ خالل الوالي:
.1

ننؽع العسنل :يقصىىد ىو عطىن الطبحىؾث أثظىىاء جطىع البئانىات ،ودىؼ طىىرح سىؤال لمطبحىؾث عىىؽ
نؾع العطن في االسوطارة ،دؼ و عيا في أربع فةات ىي( :مدرس ابودائي  -مدرس إعدادي
 -مدرس ثانؾي  -أعطال أخرى).

.2

نؽع عسل الذخيغ :وتقصد و عطن عرتػ الطبحؾث في أثظاء جطىع البئانىات ،دىؼ قئىاس ىىذا
الطوغئىر مىىؽ خىالل و ىىع سىؤال لمطبحىىؾث عىؽ نىىؾع عطىن الشىرتػ (الىزوج ،الزوجىىة) ك ظىىؾة
أول  ،ثؼ قطظا بؾ عيا في خطس فةات ىىي( :مؾعىف  -معمىؼ  -عىرطي  -أعطىال حىرة -
أعطال أخرى).

.3

سناعات العسنل الضنؽمي :يقصىد بيىا عىىدد سىاعات العطىن الوىي يقضىئيا الطبحىؾث فىي العطىىن
يؾمئاً ،دؼ قئىاس ىىذا الطوغئىر مىؽ خىالل و ىع سىؤال عمى عىدد سىاعات العطىن الئىؾمي فىي
االس ىىوطارة ،ث ىىؼ قطظ ىىا ف ىىي ال ظ ىىؾة الثانئ ىىة حص ىىر س ىىاعات العط ىىن ف ىىي ث ىىالث فة ىىات ،وذل ىىػ
اسو دام الربئعات ،وىذه الفةات ىي( :فورة قصىئرة مىؽ  1إلى  3سىاعات)( ،فوىرة موؾسىظة
مؽ  4إل  6ساعات)( ،فورة طؾتمة مؽ  7إل  11ساعات).

.4

سشؽات الخبخة في العسل :يقصد بيا دراكؼ سظؾات العطن في م ال معئؽ ،ولقد و ع سؤال
عم عىدد سىظؾات ال بىرة فىي ىىذا العطىن فىي االسىوطارة ،ثىؼ قطظىا فىي ال ظىؾة الثانئىة حصىر
عىدد سىظؾات ال بىرة فىي العطىىن فىي ثىالث فةىات ،وذلىػ اسىىو دام الطىدى ،وىىذه الفةىات ىىىي:
(خبى ى ى ىرة قص ى ى ىىئرة م ى ى ىىؽ  1إلى ى ى ى  13س ى ى ىىظة)( ،خبى ى ى ىرة موؾس ى ى ىىظة م ى ى ىىؽ  14إلى ى ى ى  26س ى ى ىىظة)،
(خبرة طؾتمة مؽ  27إل  41سظة).
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.5

عجد األبشاء :يقصد و عدد أبظاء الطبحؾثئؽ سؾاء مؽ الذكؾر أو اإلناث .دىؼ قئىاس الطوغئىر
مىىؽ خىىالل و ىىع سىؤال لمطبحىىؾث عىىؽ عىىدد األبظىىاء ك ظىؾة أولى  ،ومىىؽ ثىىؼ دىىؼ حصىىر عىىدد
األبظاء فىي ثىالث فةىات ،وذلىػ اسىو دام الربئعىات ،وىىذه الفةىات ىىي( :عىدد صىغئر مىؽ 1
إل  3أبظاء)( ،عدد موؾسس مؽ  4إل  5أبظاء)( ،عدد كبئر مؽ  6إل  11أبظاء).

.6

السدتؽى التعمضسي :دؼ قئاس ىذا الطوغئر ظرح سؤال عم الطبحؾث عؽ مسوؾاه الوعمئطي،
وكىىان فىىي االسىىوطارة أربعىىة خئىىارات ىىىي( :الوعمىىئؼ األساسىىي فطىىا دون  -الوعمىىئؼ الطوؾسىىس -
الوعمئؼ ال امعي  -الوعمئؼ العالي) ،ونغ ار ألن فةة الوعمئؼ األساسىي فطىا دون كانىت دورىؾن
مىىؽ  5أع ى اص ،فقىىد دىىؼ دم يىىا مىىع فةىىة الوعمىىئؼ الطوؾسىىس لوصىىبح (موؾسىىس

فطىىا دون -

دعمئؼ جامعي  -دعمئؼ عال) ،وذلػ لري دو ظب الدراسة وجؾد خاليا فارغة في أثظاء اخوبار
الفروض.
.7

عننجد سننشؽات النندواج :يقصىىد ىىو طىىؾل فو ىرة الىىزواج م مقئس ىة عىىدد السىىظؾات ،ودىىؼ قئىىاس ىىىذا
الطوغئىر مىؽ خىالل و ىع سىؤال لمطبحىؾث عىؽ عىدد سىظؾات الىزواج ك ظىؾة أولى  ،ثىؼ قطظىا
حصر عدد سىظؾات الىزواج فىي ثىالث فةىات ،وذلىػ اسىو دام الربئعىات ،وىىذه الفةىات ىىي:
(مىىدة قصىىئرة مىىؽ  1إلى  7سىىظؾات)( ،مىىدة موؾسىىظة مىىؽ  8إلى 18سىىظة)( ،مىىدة طؾتمىىة مىىؽ
 19إل  51سظة).

.8

النننجخل الذنننيخي :د ىىؼ قئىىاس ى ىىذا الطوغئىىر ف ىىي خظ ىىؾدئؽ :األول ى و ىىع س ىؤال ع ىىؽ ال ىىدخن
الشيري لمطبحىؾث ،ومىؽ ثىؼ قطظىا فىي ال ظىؾة الثانئىة حصىر الىدخن فىي ثىالث فةىات ،وذلىػ
اسو دام الربئعات ،وىىذه الفةىات ىىي( :دخىن مىظ فض مىؽ  411إلى  641ديظىار)( ،دخىن
موؾسس مؽ  641إل  811ديظار)( ،دخن مردفع مؽ  811إل  1311ديظار).
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.9

التؽافق الدواجي :ودىؼ قئىاس ىىذا الطوغئىر مىؽ خىالل العديىد مىؽ ال ظىؾات ،أوالً :مىؽ خىالل
طرح سؤال عم الطبحؾثئؽ في مقئاس يورؾن مؽ  61فقرة ،وقد دؼ درمئىز ىىذه الفقىرات كطىا
يمي:

الفقنننخات السؽجبنننة :أوافىىق ( )3درجىىات – أوافىىق إل ى حىىد مىىا ( )2درجوىىان – ال أوافىىق ( )1درجىىة
واحدة.
أما الفقنخات الدنالبة :أوافىق ( )1درجىة واحىدة  -أوافىق إلى حىد مىا ( )2درجوىان – ال أوافىق ()3
درجات.
وحئ ىىا إن الطقئ ىىاس يور ىىؾن م ىىؽ  61فقى ىرة ،فى ى ن الح ىىد األدنى ى الظغ ىىري م ىىؽ ال ىىدرجات ألي
مبحؾث ىؾ  61 = 1 × 61درجة .أما الحد األعم الظغري فيؾ  181 = 3 × 61درجة.
وبعد حساب درجات الطبحؾثئؽ الفعمئة عم الطقئاس دبئؽ أن الحد األدن الفعمىي ىىؾ ،97
أما الحد األعم الفعمي فيؾ  ،178وبذلػ دىراوح الطقئىاس مىؽ  97إلى  178درجىة ،ودىؼ اخوصىار
درجىىات الطبحىىؾثئؽ إل ى ثىىالث فق ىرات اسىىو دام الطىىدى ،وىىىي دؾافىىق

ىىعئف :ودشىىطن الطبحىىؾثئؽ

ال ىىذيؽ دحص ىىمؾا عمى ى درج ىىات ف ىىي الطقئ ىىاس دوى ىراوح م ىىؽ  97إلى ى  ،123ودؾاف ىىق موؾس ىىس ،ودش ىىطن
الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ دحصىىمؾا عم ى درجىىات دو ىراوح مىىؽ  124إل ى  ،151ودؾافىىق قىىؾي مىىؽ  151إل ى
.178

سادساً :ثبات السقضاس وصجقو:
.1

ثبات السقضاس:
ودعىىرر أنيىىا "دمىىػ العطمئىىة الوىىي مىىؽ خالليىىا يطكىىؽ معرفىىة فئطىىا إذا كانىىت االخوالفىىات فىىي

درجات األداة القئاسئة اخوالفات حقئقة في ال صائص بئؽ األفراد وال طاعات أو الطؾقف ،أم أنيا
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م ىىرد أخظىىاء ثابوىىة أو عش ىؾائئة"( ،)1ف ى ذا كانىىت أداة القئىىاس ثابوىىة فيىىذا يعظىىي أنيىىا سىىوعظي نوىىائج
موقاربة كمطا طبقت دحت نفس الغرور .لقد دؼ حساب ثبات الطقئاس مىؽ خىالل اسىو دام معامىن
ألفىىا كرونبىىاخ ،وتبىىئؽ ىىىذا الطعامىىن مىىدى ادسىىاق فىىي االسىىو ا ات لرىىن بظىىؾد االخوبىىار ،ولقىىد بمغ ىت
قئطوو  ،0.89وىي درجة يطكؽ االعوطاد عمئيا لقئاس ثبات الطقايئس في العمؾم االجوطاعئىة ،كطىا
دؼ حساب ألفا كرونباخ لرن عد مؽ أ عاد الطقئاس ،وكانت الظوئ ة كطا يؾ ح في ال دول (.)4
ال دول رقؼ ()4
يؾ ح معامن الثبات ألفا كرونباخ لرن عد مؽ أ عاد مقئاس الوؾافق الزواجي

.2

البعد

ألفا كرونباخ

الطحبة والطؾدة والثقة الطوبادلة

()0.663

الر ا والسعادة الزوجئة

()0.709

االدفاق في األمؾر الطالئة

()0.593

الوشا و في العادات

( )0.715

الطشاركة في األعطال الطظزلئة

()0.733

الطقئاس ككن

()0.891

صجق السقضاس:
لقىد دىىؼ فىىي الفقىرات السىىا قة (أداة جطىىع البئانىات) الوحىىدث عىىؽ كئفئىة إثبىىات الصىىدق الغىىاىر

لمطقئاس ،أما عىؽ الصىدق الىذادي ،فقىد دىؼ حسىا و مىؽ خىالل ال ىذر الوربئعىي لثبىات الطقئىاس ،وقىد
بمغت قئطوو  ،1.94وىذه الدرجات دطكظظا مؽ القؾل أن مقئاس الدراسة يوصف الصدق والثبات.

) (1عبدهللا عامر اليطالي ،مرجع سبق ذكره ،ص.185
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سابعاً :الطخق اإلحرائضة السدتخجمة:
عد إعداد البئانات لطرحمىة الوحمئىن دطىت معاممويىا إحصىائئاً كالوىالي :فئطىا يوعمىق اخوبىارات
ثبات وصدق الطقئاس دؼ اسو دام معامن ألفا كرونباخ ،أما في مرحمة الوحمئن الؾصفي دؼ عرض
بئانات الدارسة الطوعمقة

صائص م وطع البحا في جداول سئظة لعرض موغئرات الدارسة كىن

واحىىد عمى حىىدة ،مىىؽ خىىالل الورى اررات والظسىىب الطةؾتىىة ،كطىىا دىىؼ اسىىو دام مقىىايئس الظزعىىة الطركزتىىة
مث ىىن الربئع ىىات والؾس ىىئس ،ومقئ ىىاس الوش ىىوت مث ىىن الط ىىدى واالنحى ىرار الطعئ ىىاري والوب ىىايؽ ،كط ىىا د ىىؼ
اسو دام األعكال البئانئة كأسمؾب لعرض البئانات بئانئاً.
أمىىا ال ىىزء الثىىاني مىىؽ الوحمئىىن ،فئوعمىىق اخوبىىار فر ىىئات الد ارسىىة والعالقىىة بىىئؽ الطوغئ ىرات،
واسىىو دام عىىض اإلحصىىاءات الطظاسىىبة ،مثىىن مربىىع كىىاي لطعرفىىة داللىىة العالقىىة بىىئؽ الطوغئ ىرات،
وال ام ىىا ،ومعام ىىن الوؾاف ىىق لطعرف ىىة ق ىىؾة العالق ىىة ،وق ىىد اعوط ىىدت الد ارس ىىة ف ىىي الحص ىىؾل عمى ى ى ىىذه
اإلحصاءات اسو دام الطظغؾمة اإلحصائئة لمعمؾم االجوطاعئة (.)SPSS
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الفرل الخامذ

التحمضل الؽصفي لمبضانات

أوالً :الخرائص العامة لعضشة الجراسة.
ثانضاً :تحمضل فقخة مقضاس التؽافق الدواجي.
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تسيضج:

دظاول الفصن السىابق اإلجىراءات الطظي ئىة الوىي ادبعويىا ابوىداء مىؽ اخوئىار العئظىة إلى جطىع

البئانات مؽ الطئدان ،وقد دؼ مراجعة االسوطارات أوالً أول ،ثؼ إدخال البئانات إل جياز الحاسىب
اآللى ىىي بؾاسى ىىظة برنى ىىامج معال ى ىىة البئانى ىىات اإلحصى ىىائئة ( )SPSSوإج ى ىراء الطعال ى ىىات اإلحصى ىىائئة
الطظاسبة ،وعمئو يوظاول ىذا الفصن العظاصر الوالئة:

أوالً :الخرائص العامة لعضشة الجراسة:
ال دول رقؼ ()5

دؾزتع عئظة الدراسة حسب موغئر الظؾع
الشؽع

التكخار

الشدبة السئؽية%

اإلناث

201

63.4%

الذكؾر

116

%36.6

السجسؽع

317

%100.0

يوضح مؽ ال دول رقؼ ( )5أن نسبة اإلناث في العئظة أعم مؽ نسبة الذكؾر ،حئىا بمغىت
نسبة اإلناث في العئظة ( ،)%63.4بئظطا بمغت نسبة الىذكؾر فىي العئظىة ( ،)%36.6وىىذا الفىارق
بئؽ الظسبوئؽ يرجىع إلى الفىارق بىئؽ عىدد الىذكؾر وعىدد اإلنىاث فىي م وطىع البحىا ،اإل ىافة إلى
يعد الوعمئؼ الطيظة الطظاسبة لمطرأة.
أن الط وطع المئبي الذي ي
جدول رقؼ ()6

دؾزتع عئظة الدراسة حسب موغئر عطر الطبحؾث
العسخ

التكخار

الشدبة السئؽية %

صغار السؽ (مؽ  22إل ) 33

81

%25.6

موؾسظؾ السؽ (مؽ  34إل )46

158

%49.8

كبار السؽ (مؽ  47إل ) 66

78

%24.6

السجسؽع

317

%100.0
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م ىىؽ خ ىىالل ال ىىدول رق ىىؼ ( )6يوض ىىح أن فة ىىة ص ىىغار الس ىىؽ ال ىىذيؽ دراوح ىىت أعط ىىارىؼ ب ىىئؽ
( )33-22س ى ىىظة كان ى ىىت نس ى ىىبويؼ  ،%25.6أم ى ىىا موؾس ى ىىظؾ الس ى ىىؽ ال ى ىىذيؽ دراوح ى ىىت أعط ى ىىارىؼ ب ى ىىئؽ
( )46 -34سىىظة فرانىىت نسىىبويؼ  ،%49.8أمىىا كبىىار السىىؽ الىىذيؽ دراوحىىت أعطىىارىؼ ب ىئؽ (-47
 )66سىىظة فبمغىىت نسىىبويؼ  ،%24.6عمئىىو ف ى ن الفةىىة العطرتىىة الوىىي مثمىىت الظسىىبة األكبىىر مىىؽ أف ىراد
العئظىىة ىىىي موؾسىىظؾ السىىؽ ،وقىىد بمىىغ الطوؾسىىس الحسىىابي ألعطىىار الطبحىىؾثئؽ  40.20عامىىا ،أمىىا
االنحرار الطعئاري فبمغ .8.432
جدول رقؼ ()7

دؾزتع عئظة الدراسة حسب موغئر عطر الطبحؾث عظد الزواج
عسخ السبحؽث عشج الدواج

التكخار

الشدبة السئؽية%

صغار السؽ عظد الزواج ( مؽ 17إل )24

94

%29.7

موؾسظؾ السؽ عظد الزواج (مؽ  25إل ) 30

157

%49.5

كبار السؽ عظد الزواج (مؽ  31إل )45

66

%20.8

السجسؽع

317

%100.0

وتوضىىح مىىؽ ال ىىدول رقىىؼ ( )7أن ص ىغار السىىؽ الىىذيؽ كانىىت أعطىىارىؼ دقىىع بىىئؽ ()24-17
سىىظة كانىىت نسىىبويؼ  ،%29.7وأن مىىا يقىىرب مىىؽ نصىىف أفىراد العئظىىة يقىىع فىىي فةىىة موؾسىىظي السىىؽ
عظىد الىزواج الىىذيؽ دوىراوح أعطىىارىؼ بىئؽ ( )30-25سىظة ،والوىىي بمغىت نسىىبويؼ  ،%49.5أمىا كبىىار
السؽ عظد الزواج الذيؽ دوراوح أعطىارىؼ بىئؽ ( )45-31سىظة ،فقىد بمغىت نسىبويؼ  ،%20.8وبىذلػ
يوضىىح اردفىىاع سىىؽ الىىزواج عظىىد أفىراد العئظىىة وذلىىػ نوئ ىىة مسىىوؾاىؼ الوعمئطىىي ،ومىىا دوظمبىىو الط ارحىىن
الوعمئطىىو مىىؽ وقىىت حو ى يىىوؼ اسىىورطاال الد ارسىىة ،وبمىىغ الطوؾسىىس الحسىىابي ألعطىىار الطبحىىؾثئؽ عظىىد
الزواج  ،27.29أما االنحرار الطعئاري فقد كانت قئطوو .5.212
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جدول رقؼ ()8

دؾزتع عئظة الدراسة حسب ىن زواجػ الحالي ىؾ زواجػ األول
ىل زواجغ الحالي ىؽ زواجغ األول

التكخار

الشدبة السئؽية %

نعؼ

306

%96.5

ال

11

%3.5

السجسؽع

317

%100.0

دبىىئؽ مىىؽ خىىالل ال ىىدول رقىىؼ ( )8إن  %96.5مىىؽ أف ىراد العئظىىة يع ىيد زواجيىىؼ الحىىالي ىىىؾ
األول ،بئظطا كانت نسبة الذيؽ أجىابؾا ىال  ،%3.5وىىذا يعظىي أن الىزواج األول مسىوطر ل غمبئىة
العغطى مىىؽ أف ىراد العئظىىة ،وأن نسىىبة سىىئظة  %3.5مىىؽ الطبحىىؾثئؽ ا ىىظروا لمىىزواج م ىرة أخىىرى،
وىؾ مىا يىدل عمى

أن الظىالق محىدود فىي مىديظوي دىؾكرة واألبئىار والىزواج الثىاني قىد يكىؾن سىبب

الورمن أو عدم اإلن اب .
ي
جدول رقؼ ()9

دؾزتع عئظة الدراسة حسب موغئر عطر عرتػ الحئاة
عسخ الذخيغ

التكخار

الشدبة السئؽية %

صغار السؽ (مؽ  20إل )34

85

%27

موؾسظؾ السؽ (مؽ  35إل )47

153

%48

كبار السؽ (مؽ  48إل )67

79

%25

السجسؽع

317

%100.0

ال ىىدول رقىىؼ ( )9يؾ ىىح نسىىبة أعطىىار عىىركاء حئىىاة الطبحىىؾثئؽ ،حئىىا بمغىىت نسىىبة صىىغار
الس ىىؽ ال ىىذيؽ دراوح ىىت أعط ىىارىؼ م ىىا ب ىىئؽ ( )34-20س ىىظة  ،%26.8بئظط ىىا موؾس ىىظؾ الس ىىؽ ال ىىذيؽ
دراوحىىت أعطىىارىؼ مىىا بىىئؽ ( )47-35سىىظة ،كانىىت نسىىبويؼ  ،%48.3وىىىي دطثىىن أعم ى نسىىبة مىىؽ
أفى ىراد العئظ ىىة ،بئظط ىىا بمغ ىىت نس ىىبة كب ىىار الس ىىؽ ال ىىذيؽ دراوح ىىت أعط ىىارىؼ م ىىا ب ىىئؽ ( )67-48س ىىظو
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 ،%24.9وىىىي دطث ىىن أق ىىن نسىىبة م ىىؽ أفى ىراد العئظىىة ،وق ىىد بم ىىغ الطوؾسىىس الحس ىىابي ألعط ىىار ع ىىركاء
الطبحؾثئؽ  40سظة ،انحرار معئاري بمغ .9.063
جدول رقؼ ()10
دؾزتع عئظة الدراسة حسب موغئر عدد سظؾات الزواج
عجد سشؽات الدواج

التكخار

الشدبة السئؽية %

مدة قصئرة ( مؽ  1إل )7

83

%26.2

مدة موؾسظة (مؽ  8إل )18

155

%48.9

مدة طؾتمة (مؽ  19إل )50

79

%24.9

السجسؽع

317

%100.0

يالحىىظ مىىؽ خىىالل ال ىىدول رقىىؼ ( )10أن الىىذيؽ مىىدة زواجيىىؼ قصىىئرة دراوحىىت بىىئؽ ()7-1
سظؾات كانت نسبويؼ  ،%26.2وأن الذيؽ مدة زواجيؼ موؾسظة دراوحت بئؽ ( )18-8سظة كانت
نسىىبويؼ  ،%48.9وتمئيىىا الىىذيؽ مىىدة زواجيىىؼ طؾتمىىة ،الوىىي دراوحىىت بىىئؽ ( )50-19سىىظة كانىىت
نسبويؼ  ،%24.9وىي أقن نسبة دطثىن أفىراد العئظىة ،وبمىغ الطوؾسىس الحسىابي لعىدد سىظؾات الىزواج
 ،13.45وانحرار معئاري .8.156
جدول رقؼ ()11

دؾزتع عئظة الدراسة حسب موغئر عدد أفراد األسرة
عجد أفخاد األسخة

التكخار

الشدبة السئؽية%

أسرة صغئره (مؽ  3إل )5

115

%36.3

أسرة موؾسظة (مؽ  6إل )7

128

%40.4

أسرة كبئرة (مؽ  8إل )19

74

%23.3

السجسؽع

317

%100.0

يوضح مىؽ ال ىدول رقىؼ ( )11أن األسىرة الصىغئرة الوىي دىراوح ح طيىا مىا بىئؽ ( )5-3أفىراد
كانت نسبويؼ  ،%36.3أما األسرة الطوؾسظة الوي دراوحت ما بئؽ ( )7-6أفراد ،فقىد مثمىت أعمى
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نسىىبة فىىي عئظىىة الد ارسىىة ،فبمغىىت  ،%40.4بئظطىىا أقىىن نسىىبة كانىىت ل سىرة الربئىرة الوىىي دراوحىىت مىىا
بئؽ ( )19-8فرداً ،حئا بمغىت نسىبوياً  ،%23.3وقىد بمىغ موؾسىس عىدد أفىراد األسىرة  6.21وىىؾ
يقورب مؽ الطوؾسس العام ل سرة المئبئة ،واالنحرار الطعئاري .2.079
ال دول رقؼ ( )12
دؾزتع عئظة الدراسة حسب موغئر عدد األبظاء
عجد األبشاء

التكخار

الشدبة السئؽية%

عدد صغئر (مؽ  1إل )3

126

%39.7

عدد موؾسس (مؽ  4إل )5

129

%40.7

عدد كبئر (مؽ  6إل )10

62

%19.6

السجسؽع

317

%100.0

يوضى ى ىىح مى ى ىىؽ خى ى ىىالل ال ى ى ىىدول رق ى ى ىىؼ ( )12أن الطبحى ى ىىؾثئؽ الى ى ىىذيؽ عى ى ىىدد أبظى ى ىىائيؼ ص ى ى ىىغئر
ود ى ى ىراوح بى ى ىىئؽ ( )3-1أبظى ى ىىاء كانى ى ىىت نسى ى ىىبويؼ  ،%39.7أمى ى ىىا الطبحؾثى ى ىىؾن ال ى ى ىذيؽ عى ى ىىدد أبظى ى ىىائيؼ
موؾس ى ى ىىس ودى ى ى ىراوح م ى ى ىىا ب ى ى ىىئؽ ( )5-4أبظ ى ى ىىاء فبمغ ى ى ىىت نس ى ى ىىبويؼ  ،%40.7أم ى ى ىىا الطبحؾث ى ى ىىؾن ال ى ى ىىذيؽ
ل ى ىىدييؼ ع ى ىىدد كبئ ى ىىر م ى ىىؽ األبظ ى ىىاء ،ودى ى ىراوح ب ى ىىئؽ ( )10-6أبظ ى ىىاء ن ى ىىد نس ى ىىبويؼ ى ى ىىي أق ى ىىن نس ى ىىبة
فران ى ىىت  .%19.6وى ى ىىذا ي ى ىىدل عمى ى ى أن األسى ى ىرة الو ى ىىي يعط ى ىىن فئي ى ىىا الزوج ى ىىان ال دفض ى ىىن إن ى ىىاب
ع ى ىىدد كبئ ى ىىر م ى ىىؽ األبظ ى ىىاء ،فظ ى ىىد موؾس ى ىىس ع ى ىىدد األبظ ى ىىاء ق ى ىىد بم ى ىىغ  ،3.92واالنحى ى ىرار الطعئ ى ىىاري
.1.806
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ال دول رقؼ ()13

دؾزتع عئظة الدراسة حسب موغئر نؾع العطن
نؽع العسل

التكخار

الشدبة السئؽية%

مدرس ابودائي

100

% 31.6

مدرس إعدادي

92

%29.0

مدرس ثانؾي

74

%23.3

أعطال أخرى

51

% 16.1

السجسؽع

317

%100.0

يوضىىح مىىؽ ال ىىدول رقىىؼ ( )13أن الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ يعطمىىؾن كطىىدرس ابوىىدائي كانىىت نسىىبويؼ
 ،%31.6ودمئيى ىا نس ىىب ال ىىذيؽ يعطم ىىؾن كطدرسى ىئؽ لمطرحم ىىة اإلعداديى ىة ،وكان ىىت نس ىىبويؼ ،%29.0
بئظطا بمغت نسبة مدرسي الثانؾي  ،%23.3أما الذيؽ يعطمىؾن أعطىاالً أخىرى ،والطوطثمىة فىي (مىدير
الطدرسة – ونائب الطدير -أخصائي – إداري – مشرر  -عطال الظغافىة) فظغى اًر ألن ىىذه الفةىات
كانت دورؾن مؽ أعداد صغئرة ،فقد دؼ دم يا مع عضيا وبمغت نسبويؼ .%16.1
ال دول رقؼ ()14

دؾزتع عئظة الدراسة حسب موغئر سظؾات ال برة
سشؽات الخبخة في العسل

التكخار

الشدبة السئؽية %

خبرة قصئرة (مؽ 1إل )13

150

%47.3

خبرة موؾسظة (مؽ  14إل )26

118

%37.2

خبرة طؾتمة (مؽ  27إل )40

49

%15.5

السجسؽع

317

%100.0

يالحى ى ىىظ مى ى ىىؽ خى ى ىىالل ال ى ى ىىدول رقى ى ىىؼ ( )14أن  %47.3مى ى ىىؽ الطبحى ى ىىؾثئؽ كانى ى ىىت خب ى ى ىرديؼ
فى ىىي ى ى ىىذا العط ى ىىن قصى ىىئرة والو ى ىىي دراوح ى ىىت م ى ىىا بى ىىئؽ ( )13-1س ى ىىظو ،و  %37.2م ى ىىؽ الطبح ى ىىؾثئؽ
ك ى ىىانؾا ذوي خبى ى ىرة موؾس ى ىىظة ودراوح ى ىىت خبى ى ىرديؼ م ى ىىا ب ى ىىئؽ ( )26-14س ى ىىظو ،أم ى ىىا ال ى ىىذيؽ خبى ى ىرديؼ
006

طؾتمى ى ى ىىة دراوحى ى ى ىىت مى ى ى ىىا بى ى ى ىىئؽ ( )40-27سى ى ى ىىظو فرانى ى ى ىىت نسى ى ى ىىبويؼ  ،%15.5ون ى ى ى ىىد أن موؾسى ى ى ىىس
سظؾات ال برة لمطبحؾثئؽ كانت  14.87سظة ،أما االنحرار الطعئاري فقد بمغ .9.664
ال دول رقؼ ()15
دؾزتع عئظة الدراسة حسب موغئر نؾع عطن عرتػ الحئاة
نؽع عسل الذخيغ

التكخار

الشدبة السئؽية %

مؾعف

98

%30.9

معمؼ

106

%33.4

عرطي

52

%16.4

أعطال حرة

38

%12.0

أعطال أخرى

23

%7.3

السجسؽع

317

%100.0

يوضىىح مىىؽ ال ىىدول رقىىؼ ( )15أن ىظىىاك دظؾع ىاً فىىي نىىؾع عطىىن الش ىرتػ ،حئىىا ن ىىد نسىىبة
الطىىؾعفئؽ كانىىت  ،%30.9بئظطىىا فةىىة الطعمطىىئؽ أعمى نسىىبة ،مطىىا يىىدل عمى أن ىظىىاك دشىىابياً بىىئؽ
عىىض الطبحىىؾثئؽ وعىرتػ حئىىاديؼ فىىي نىىؾع العطىىن ،وقىىد كانىىت نسىىبويؼ  ،%33.4ودمئيىىا فةىىة الىىذيؽ
يعطمىىؾن فىىي الشىىرطة ،والىىذيؽ بمغىىت نسىىبويؼ  ،%16.4أمىىا الىىذيؽ يعطمىىؾن أعطىىاالً ح ىرة ،فقىىد كانىىت
نسبويؼ  ،%12.0بئظطا نسبة الذيؽ يعطمؾن أعطاالً أخىرى ،دشىطن (الطيظىدس -الططر ىة – عضىؾ
ىئةة ددرتس في جامعة  -إدارة أعطال -محامئة  -مفوش دربؾي -طبئبة) فقد بمغت .%7.3
ال دول رقؼ ()16

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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يالحظ مؽ ال دول رقؼ ( )16أن نسبة الذيؽ يعطمؾن في مديظة دؾكرة كانت  %29.3وىي
نسبو دعد قمئمة الطقارنة مىع الىذيؽ يعطمىؾن فىي مديظىة األبئىار الوىي كانىت نسىبويؼ  ،%70.7وذلىػ
يرجع إل أن عدد الطدارس في مديظة األبئار بمىغ  20مدرسىة ،بئظطىا بمىغ عىدد الطىدارس فىي مديظىة
دؾكرة  8مدارس فقس  ،ىذا يعؾد إل كبر ح ؼ م وطع البحا في مديظة األبئار.
ال دول رقؼ ()17
دؾزتع عئظة الدراسة حسب موغئر عدد ساعات العطن الئؾمي
عجد ساعات العسل الضؽمي

التكخار

الشدبة السئؽية %

فورة قصئرة (مؽ  1إل )3

103

%32.5

فورة موؾسظة (مؽ  4إل )6

173

%54.6

فورة طؾتمة (مؽ  7إل )10

41

%12.9

السجسؽع

317

%100.0

يوضح مؽ خالل ال دول رقؼ ( )17ال اص بوؾزتع الطبحؾثئؽ حسب فةات ساعات العطىن،
أن الىىذيؽ يقضىىؾن فوىرة قصىىئرة فىىي العطىىن دو ىراوح سىىاعات عطميىىؼ الئىىؾمي مىىا بىىئؽ ( )3-1سىىاعات
كانىىت نسىىبويؼ  ،% 32.5أمىىا الىىذيؽ يطثمىىؾن أعمى نسىىبة مىىؽ أفىراد العئظىىة فيىىؼ الىىذيؽ يقضىىؾن فو ىرة
موؾسىىظة فىىي عطميىىؼ ودوىىراوح فو ىرة عطميىىؼ مىىا بىىئؽ ( )6-4سىىاعات بمغىىت  ،%54.6بئظطىىا بمغىىت
نسبة الذيؽ يقضىؾن فوىرة طؾتمىة فىي عطميىؼ ودوىراوح فوىرة عطميىؼ الئىؾمي مىا بىئؽ ( )10-7سىاعات
 ،%12.9وبم ىىغ موؾس ىىس ع ىىدد س ىىاعات عط ىىن الطبح ىىؾثئؽ  ،4.49أم ىىا االنحى ىرار الطعئ ىىاري فر ىىان
.1.858
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ال دول رقؼ ( )18

دؾزتع عئظة الدراسة حسب موغئر الدخن الشيري لمطبحؾث
دخل الذيخي

التكخار

الشدبة السئؽية %

دخن مظ فض (مؽ 400إل )640

93

%29.3

دخن موؾسس (مؽ  641إل ) 800

163

%51.5

دخن مردفع (مؽ 801إل ) 1300

61

%19.2

السجسؽع

317

%100.0

مىىؽ خىىالل ال ىىدول رقىىؼ ( )18يوضىىح أن أصىىحاب الىىدخن الطىىظ فض مىىؽ الطبحىىؾثئؽ والىىذيؽ
دراوحىىت دخىىؾليؼ مىىا بىىئؽ ( )640 - 400ديظىىار كانىىت نسىىبويؼ  ،% 29.3أمىىا أصىىحاب الىىدخن
الطوؾسس والذي دراوح ما بئؽ ( )800 -641ديظار فقد بمغت نسىبويؼ  %51.4وىىؼ يطثمىؾن أعمى
الدرس ىىة ،بئظط ىىا كان ىىت نس ىىبة أص ىىحاب ال ىىدخن الطردفع ىىة الو ىىي دراوح ىىت م ىىا ب ىىئؽ
نس ىىبة ف ىىي عئظ ىىة ا
( )1300-801ديظار  ،%19.2وقد بمغ الطوؾسس الحسابي لدخن الطبحؾث في العئظة 719.13
ديظار ،أما االنحرار الطعئاري فبمغ .136.757
ًا
ال دول رقؼ ( )19
دؾزتع عئظة الدراسة حسب موغئر الطسوؾى الوعمئطي
السدتؽى التعمضسي لمسبحؽث

التكخار

الشدبة السئؽية %

دعمئؼ موؾسس فطا دون

108

%34.1

دعمئؼ جامعي

185

%58.4

دعمئؼ عال

24

%7.6

السجسؽع

317

%100.0
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دبئؽ مؽ خالل ال دول رقؼ ( )19أن نسبة الطبحؾثئؽ الذيؽ دعمئطيؼ موؾسس فطا دون بمغت
 ،%34.1أمىىا  %58.4مىىؽ الطبحىىؾثئؽ فوعمىىئطيؼ جىىامعي ،وأقىىن نسىىبو لفةىىة الوعمىىئؼ العىىالي بمغىىت
 ،%7.6وبىىذلػ يوبىىئؽ أن ح ىؾالي ثمثىىي أف ىراد العئظىىة ىىىؼ مىىؽ الطوعمطىىئؽ الىىذيؽ دعمىىئطيؼ جىىامعي أو
عال.
ال دول رقؼ ()20
دؾزتع عئظة الدراسة حسب موغئر الطسوؾى الوعمئطي لمشرتػ
السدتؽي التعمضسي

التكخار

الشدبة السئؽية %

الوعمئؼ األساسي فطا دون

44

%13.9

الوعمئؼ الطوؾسس

136

%42.9

الوعمئؼ ال امعي

103

%32.5

الوعمئؼ العالي

34

%10.7

السجسؽع

317

%100.0

دبى ىىئؽ مى ىىؽ خى ىىالل ال ى ىىدول رقى ىىؼ ( )20أن  %13.9مى ىىؽ الطبحى ىىؾثئؽ مسى ىىوؾاىؼ الوعمئطى ىىي أساسى ىىي
فطى ىىا دون ،وتمئيى ىىا نسى ىىبة الى ىىذيؽ مسى ىىوؾاىؼ الوعمئطى ىىي موؾسى ىىس ،فقى ىىد كانى ىىت  ،%42.9بئظطى ىىا بمغى ىىت
نس ى ىىبة ال ى ىىذيؽ مس ى ىىوؾاىؼ الوعمئط ى ىىي ج ى ىىامعي  ،%32.5أم ى ىىا ال ى ىىذيؽ مس ى ىىوؾاىؼ الوعمئط ى ىىي ع ى ىىال فقى ى ىد
كان ى ىىت نس ى ىىبويؼ  %10.7وى ى ىىي أق ى ىىن نس ى ىىبة ،وى ى ىىي موقارب ى ىىة م ى ىىع نس ى ىىبة الوعم ى ىىئؼ الع ى ىىالي الظس ى ىىبة
لمطسوؾى الوعمئطي لمطبحؾث في ال دول السابق.
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ال دول رقؼ ()21
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

نالحى ىىظ مى ىىؽ ال ى ىىدول رقى ىىؼ ( )21أن نسى ىىبة الطبحى ىىؾثئؽ الى ىىذيؽ يس ى ىكظؾن فى ىىي دى ىىؾكرة بمغى ىىت
 ،%25.2بئظطى ى ىىا كانى ى ىىت الظسى ى ىىبة الطردفعى ى ىىة عظى ى ىىد الى ى ىىذيؽ يسى ى ىىكظؾن فى ى ىىي مديظى ى ىىة األبئى ى ىىار ،وبمغى ى ىىت
 ،%59.0وأقى ىىن نسى ىىبة كانى ىىت عظى ىىد الى ىىذيؽ يسى ىىكظؾن فى ىىي مكى ىىان آخى ىىر غئى ىىر مكى ىىان عطميى ىىؼ الى ىىذي
يعطمؾن فئو ،وكانت نسبويؼ . %15.8
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ثانضاً :تحمضل فقخات مقضاس التؽافق الدواجي:
.1

البعج األول السحبة والسؽدة والثقة الستبادلة:
ال دول رقؼ ()22
دؾزتع أفراد العئظة حسب مقئاس الوؾافق الزواجي الطحبة والطؾدة والثقة الطوبادلة
الفقخة

العجد

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13

أدب ى ىىادل م ى ىىع عى ى ىرتػ حئ ى ىىادي مش ى ىىاعر

الحب واالحورام

يشواق كالنا لعؾدة اآلخر إل الطظزل
أفوق ىىد لمح ىىب ف ىىي عالقو ىىي م ىىع عى ىرتػ

حئادي

أصىىارح عىرتػ حئىىادي طشىىاعر الحىىب

واالن ذاب إلئو

كالنى ىىا يشى ىىعر السى ىىعادة عظى ىىدما يكى ىىؾن
خارج البئت

يعيب مر عرتػ حئىادي عىؽ مشىاعره د ىاه
أي عطن أقؾم و
ال أسوظئع الوعبئر عؽ عىؾاطفي د ىاه

عرتػ حئادي اسوطرار

يغمى ىىب عم ى ى زواجظى ىىا عالقى ىىة الطحبى ىىة
والصداقة

يقؾم عرتػ حئادي فشاء أسراري إل

اآلخى ى ىرتؽ (كاألق ى ىىارب -واألص ى ىىدقاء-

وال ئران مؽ حؾلو).

ىر مىىا اكوشىىف أن عىرتػ حئىىادي قىىد
كثئ اً
كذب عمي

يغير عرتػ حئادي الغئرة دون داع
أدفح ى ى ىىص االدصى ى ى ىىاالت (الرسى ى ى ىىائن –

الطكالطات) ال اصة شرتػ حئادي

ل ىىئس ىظ ىىاك ثق ىىة موبادل ىىة بئظ ىىي وب ىىئؽ

عرتػ حئادي

أوافق

ال أوافق

أوافق إلى حج ما

الؽزن السئؽي

الختبة

1

التكخار

الشدبة

التكخار

الشدبة

التكخار

الشدبة

274

%86.4

42

%13.2

1

%0

%95.37

264

%83.3

46

%14.5

7

%2.2

%93.69

4

36

%11.4

46

%14.5

235

%74.1

%87.59

7

200

%63.1

95

%30.0

22

%6.9

%85.38

9

43

%13.6

64

%20.2

210

%66.2

% 84.23

10

202

% 63.7

93

%29.3

22

%6.9

%85.59

8

75

%23.7

110

% 34.7

132

%41.6

%72.66

13

245

%77.3

63

%19.9

9

%2.8

%91.48

5

14

%4.4

17

%5.4

286

%90.2

%95.27

2

29

%9.1

47

%14.8

241

%76.0

%88.96

6

78

%24.6

98

%30.9

141

%44.5

%73.29

12

55

17.4%

50

%15.8

212

%66.9

%83.18

11

16

%5.0

24

%7.6

277

%4،87

%94.11

3
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يوبىئؽ مىىؽ خىىالل ال ىىدول رقىىؼ ( )22الطوعمىق البعىىد األول (الطىىؾدة والطحبىىة والثقىىة الطوبادلىىة)
أن العبارة رقؼ (( )1أدبادل مع عرتػ حئادي مشاعر الحب واالحورام) دطثن أىطئة كبئرة لمطبحؾثئؽ
حئا وافق عمئيىا  %86.4مىؽ الطبحىؾثئؽ ،وجىاءت فىي الطردبىة األولى بىئؽ فقىرات ىىذا البعىد مىؽ
حئىىا أىطئويىىا ف ىىي دحقئىىق الطىىؾدة والطحب ىىة والثقىىة الطوبادل ىىة بىىئؽ الىىزوجئؽ ،إذ ج ىىاء وزنيىىا الطة ىىؾي
األعم ( )%95.37بئؽ أوزان الفقرات الثالث عشرة .ودأدي في الطردبة الثانئة مؽ حئا األىطئىة
العبارة رقؼ (( )9يقؾم عرتػ حئادي فشاء أسراري إلى اآلخىرتؽ) ،حئىا أجىاب عمى ىىذه الفقى ارت
 %90.2مؽ الطبحؾثئؽ ال أوافق ،ما يعظي أن ىذه الظسبة درفض الطؾافقىة عمى أن الشىرتػ يقىؾم
فشىىاء األس ىرار ،وجىىاء الىىؾزن الطةىىؾي لمفق ىرة قئطىىة  .%95.27أمىىا فىىي الطردبىىة الثالثىىة مىىؽ حئىىا
األىطئىىة العبىىارة رقىىؼ (( )13لىىئس ىظىىاك ثقىىة موبادلىىة بئظىىي وبىىئؽ عىرتػ حئىىادي) ،حئىىا أجىىاب عمى
ىىذه الفقىرة  %87.4ىال أوافىىق ،مىا يعظىي أن ىىىذه الظسىبة دىرفض الطؾافقىة عمى أن لىئس ىظىاك ثقىىة
موبادلىىة بئىىظيؼ وبىىئؽ ع ىرتػ حئىىاديؼ ،وجىىاء الىىؾزن الطةىىؾي لمفق ىرة قئطىىة  .%94.11أمىىا فىىي الطردب ىة
ال ار عىة مىؽ حئىا األىطئىة ف ىىاءت العبىارة رقىؼ (( )2يشىواق كالنىا لعىىؾدة اآلخىر إلى الطظىزل) حئىىا
وافق عمئيا  ،%83.3وجاء وزنيا الطةؾي قئطة .%93.69
أمى ىىا فى ىىي الطردبى ىىة ال امسى ىىة مى ىىؽ حئى ىىا األىطئى ىىة حسى ىىب إجا ى ىىات الطبحى ىىؾثئؽ فوى ىىأدي العبى ىىارة
رقى ىىؼ (( )8يغمى ىىب عم ى ى زواجظى ىىا عالقى ىىة الطحبى ىىة والصى ىىداقة) حئى ىىا وافى ىىق عمئيى ىىا  ،%77.3وجى ىىاء
وزنيى ى ىىا الطةى ى ىىؾي لمفق ى ى ىرة قئطى ى ىىة  .%91.48ودى ى ىىأدي فى ى ىىي الطردبى ى ىىة السادسى ى ىىة مى ى ىىؽ حئى ى ىىا األىطئى ى ىىة
العبى ىىارة رقى ىىؼ (( )10كثئ ى ى ار مى ىىا أكوشى ىىف أن ع ى ىرتػ حئى ىىادي قى ىىد كى ىىذب عمى ىىي) حئى ىىا أجى ىىاب عم ى ى
ى ى ىىذه الفقى ى ىرة  %76.0ى ىىال أواف ى ىىق ،وج ى ىىاء ال ى ىىؾزن الطة ى ىىؾي لمفقى ى ىرة قئط ى ىىة  ،%88.96أم ى ىىا الطردب ى ىىة
السى ىىا عة مى ىىؽ حئى ىىا األىطئى ىىة العبى ىىارة رقى ىىؼ (( )3أفوقى ىىد لمحى ىىب فى ىىي عالقوى ىىي مى ىىع ع ى ىرتػ حئى ىىادي)
حئ ى ى ىىا أج ى ى ىىاب عمى ى ى ى ى ى ى ىىذه الفقى ى ى ىرة  %74.1ى ى ىىال أواف ى ى ىىق ،م ى ى ىىا يعظ ى ى ىىي أن أغم ى ى ىىب الطبح ى ى ىىؾثئؽ ال
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يفوقى ىىدون لمحى ىىب مى ىىع ع ى ىرتػ حئى ىىاديؼ ،وجى ىىاء الى ىىؾزن الطةى ىىؾي لمفق ى ىرة قئطى ىىة  .%87.59ودى ىىأدي فى ىىي
الطردبى ىىة الثامظى ىىة مى ىىؽ حئى ىىا األىطئى ىىة العبى ىىارة رقى ىىؼ (( )6يعيب ى ى مر ع ى ىرتػ حئى ىىادي عى ىىؽ مشى ىىاعره د ى ىىاه
أي عطىىىن أقى ىىؾم ى ىىو) حئى ىىا وافىىىق عمئيى ىىا  %63.7مى ىىؽ الطبحى ىىؾثئؽ  ،وجى ىىاء وزنيى ىىا الطةى ىىؾي قئطى ىىة
 .%85.59ودى ىىأدي فى ىىي الطردبى ىىة الواسى ىىعة مى ىىؽ حئى ىىا األىطئى ىىة العبى ىىارة رقى ىىؼ (( )4أصى ىىارح ع ى ىرتػ
حئى ىىادي طشى ىىاعر الحى ىىب واالن ى ىىذاب إلئى ىىو) حئى ىىا وافى ىىق عمئيى ىىا  %63.1مى ىىؽ الطبحى ىىؾثئؽ ،وجى ىىاء
وزني ى ىىا الطةى ى ىىؾي قئطى ى ىىة .%85.38أمى ى ىىا الطردبىى ىىة العاع ى ى ىرة م ى ىىؽ حئ ى ىىا األىطئ ى ىىة العبى ى ىىارة رقىى ىىؼ ()5
(كالن ى ى ىىا يش ى ى ىىعر الس ى ى ىىعادة عظ ى ى ىىدما يك ى ى ىىؾن خ ى ى ىىارج البئ ى ى ىىت) حئ ى ى ىىا أج ى ى ىىاب عمئي ى ى ىىا  %66.2م ى ى ىىؽ
الطبح ى ىىؾثئؽ ى ىىال أواف ى ىىق ،وج ى ىىاء وزني ى ىىا الطة ى ىىؾي قئط ى ىىة .%84.23ود ى ىىأدي ف ى ىىي الطردب ى ىىة الحادي ى ىىة
عشىى ىرة م ى ىىؽ حئ ى ىىا األىطئ ى ىىة العب ى ىىارة رق ى ىىؼ (( )12أدفح ى ىىص االدص ى ىىاالت (الرس ى ىىائن – الطكالط ى ىىات)
ال اصى ى ىىة ش ى ى ىرتػ حئى ى ىىادي) حئى ى ىىا وافى ى ىىق عمئيى ى ىىا  %83.18مى ى ىىؽ الطبحى ى ىىؾثئؽ ،مى ى ىىا يى ى ىىدل عم ى ى ى
وجؾد ثقة بئؽ الطبحؾثئؽ وعرتػ حئاديؼ ،وجاء وزنيا الطةؾي قئطة .%83.16
أما في الطردبة ما قبن األخئرة مؽ حئا األىطئة حسب إجا ات الطبحؾثئؽ فوأدي العبارة رقؼ
(( )11يغير عرتػ حئادي الغئرة دون داع) إذ دبئؽ أن  %44.5مىؽ الطبحىؾثئؽ ال يؾافقىؾن عمى
ىذه العبارة السالبة ،وبؾزن مةؾي قدره  .%73.29ودأدي العبارة رقؼ (( )7ال أسوظئع الوعبئىر عىؽ
ع ىؾاطفي د ىىاه ع ىرتػ حئىىادي اسىىوطرار) فىىي الطردبىىة األخئ ىرة ،ليىىذا البعىىد بىىؾزن مةىىؾي %72.66
حئا أجاب  %41.6مؽ الطبحؾثئؽ عدم مؾافقويؼ عم ىذه العبارة.
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البعج الثاني الخضا عؼ الدعادة الدوجضة:
ال دول رقؼ ()23

دؾزتع أفراد العئظة حسب مقئاس الوؾافق الزواجي الر ا عؽ السعادة الزوجئة
العجد

1
2
3

4

5
6
7
8

9

10

11

12

13
14

الفقخة

أد ظى ىىب الطظاقشى ىىة مى ىىع ع ى ىرتػ

حئادي مظعا لمطشاجرات

أسى ى ىىعد المحغى ى ىىات ىى ى ىىي الوى ى ىىي

ن وطع فئيا مع عرتػ حئادي

يوظى ى ىىازل أحى ى ىىدنا عظى ى ىىدما يى ى ىىزداد

الظزاع بئظي وبئؽ عرتػ حئادي
يم ى ى ى ىىا ع ى ى ى ىرتػ حئى ى ى ىىادي إل ى ى ى ى

الش ى ى ى ار الى ى ىىدائؼ إذا لى ى ىىؼ أنفى ى ىىذ

طمبادو

ي ىىؤدي عى ىرتػ حئ ىىادي واجباد ىىو

الزوجئة سعادة ور ا

نعوقىىد أنظىىا نسىىوطر فىىي زواجظىىا

الفاعن لعدم وجؾد خئار آخر

دراودنى ى ىىي فرى ى ى ىرة االنفص ى ى ىىال ع ى ى ىىؽ
عرتػ حئادي
نوغم ىىب أن ىىا وعى ىرتػ حئ ىىادي عمى ى
خالفادظا الزوجئة ونسئظر عمئيا
عظ ى ى ىىدما ي ظى ى ى ى عى ى ى ىرتػ حئ ى ى ىىادي
يعوذر
يصىىعب عمىىي دقبىىن ع ىرتػ حئىىادي
ي
كطا ىؾ
مؾافقوظا لالقوران جاءت عؽ ر ىا
وقظاعة ذادئة
نفوقىىد لموعىىاون حىىئؽ يوظمىىب األمىىر
العظاية أطفالظا
اعى ىىورك أنى ىىا وع ى ىرتػ حئى ىىادي فى ىىي
مظاقشة أمؾر أبظائظا
نوفىق عمى مصىمحة األبظىاء حىىال
حدوث مشكالت بئظظا

أوافق

ال أوافق

أوافق إلى حج ما

الؽزن السئؽي

الختبة

14

التكخار

الشدبة

التكخار

الشدبة

التكخار

الشدبة

110

%34.7

97

%30.6

110

%34.7

%66.67

242

%76.3

61

%19.2

14

%4.4

%90.64

7

244

%77.0

54

%17.0

19

%6.0

%90.32

9

45

%14.2

56

%17.7

216

%68.1

%84.65

10

244

%77.0

58

%18.3

15

%4.7

%90.75

6

22

%6.9

13

%4.1

282

%89.0

%94.01

1

21

%6.6

24

%7.6

272

%85.8

%93.06

2

250

%78.9

45

203

%64.0

74

55

%17.4

44

262

%82.6

34

50

%15.8

59

254

%80.1

48

266

%83.9

27

088

%14.2

%23.3

%13.9

%10.7

22

40

218

21

%6.9

%12.6

%68.6

%6.6

% 90.64

%83.81

%83.81

%92.01

8

11

12

4

%18.6

208

%65.6

%83.28

13

%15.1

15

%4.7

% 91.80

5

%8.5

24

%7.6

%92.11

3

يوضىىح مىىؽ ال ىىدول رقىىؼ ( )23الطوعمىىق البعىىد الثىىاني (الر ىىا عىىؽ السىىعادة الزوجئىىة) أن
العبارة رقؼ (( )6نعوقد أنظا نسوطر في زواجظا الفاعن لعدم وجؾد خئار آخر) دحون الطردبة األول
بئؽ فقرات ىذا البعد مؽ حئا أىطئويا ،حئت أجاب  %89.0مؽ الطبحىؾثئؽ ىال أوافىق ،مىا يعظىي
أن ىذه الظسبة درفض الطؾافقة عم أنيؼ يسوطرون فىي زواجيىؼ الفاعىن لعىدم وجىؾد خئىار آخىر ،إذ
جىىاء وزنيىىا الطةىىؾي األعمى  %94.01بىىئؽ أوزان الفقىرات األربىىع عشىرة .ودىىأدي فىىي الطردبىىة الثانئىىة
مؽ حئا األىطئة العبارة رقؼ (( )7دراودنىي فرىرة االنفصىال عىؽ عىرتػ حئىادي) حئىا أجىاب عمى
ىذه الفقرة  %85.8ىال أوافىق مىا يعظىي عىدم مؾافقىة ىىذه الظسىبة عمى ىىذه العبىارة السىالبة ،وبىؾزن
مةؾي قدره  .%93.06ودأدي في الطردبىة الثالثىة مىؽ حئىا األىطئىة العبىارة رقىؼ (( )14نوفىق عمى
مصمحة األبظاء حال حدوث مشكالت بئظظا) حئا وافىق عمئيىا  %83.9مىؽ الطبحىؾثئؽ مىؽ حئىت
أىطئىىة االدفىىاق عمى مصىىمحة األبظىىاء حىىال حىىدوث مشىكالت مىىع عىرتػ حئىىاة ،وجىىاء وزنيىىا الطةىىؾي
قئطة  .%92.11ودأدي في الطردبة ال ار عة مؽ حئا األىطئة العبارة رقؼ (( )11مؾافقوظىا لالقوىران
جىىاءت عىىؽ ر ىىا وقظاعىىة ذادئىىة) حئىىا وافىىق  %82.6مىىؽ الطبحىىؾثئؽ عم ى ىىىذه العبىىارة وبىىؾزن
مةؾي قدره .%92.01
أمى ىىا فى ىىي الطردبى ىىة ال امسى ىىة مى ىىؽ حئى ىىا األىطئى ىىة حسى ىىب إجا ى ىىات الطبحى ىىؾثئؽ فوى ىىأدي العبى ىىارة
رق ى ى ىىؼ (( )13اع ى ى ىىورك أن ى ى ىىا وعى ى ى ىرتػ حئ ى ى ىىادي ف ى ى ىىي مظاقش ى ى ىىة أم ى ى ىىؾر أبظائظ ى ى ىىا) حئ ى ى ىىا واف ى ى ىىق عمئي ى ى ىىا
 %80.1م ى ى ى ىىؽ الطبح ى ى ى ىىؾثئؽ ،وج ى ى ى ىىاء وزني ى ى ى ىىا الطة ى ى ى ىىؾي قئط ى ى ى ىىة .%91.80ود ى ى ى ىىأدي ف ى ى ى ىىي الطردب ى ى ى ىىة
السادسى ىىة مى ىىؽ حئى ىىا األىطئى ىىة العبى ىىارة رقى ىىؼ (( )5يى ىىؤدي ع ى ىرتػ حئى ىىادي واجباد ى ىو الزوجئى ىىة سى ىىعادة
ور ىى ى ى ىىا) حئىى ى ى ىىا وأفى ى ى ى ىىق عمئيىى ى ى ىىا  %77.0مى ى ى ى ىىؽ الطبحى ى ى ى ىىؾثئؽ ،وجى ى ى ى ىىاء وزنيى ى ى ى ىىا الطةى ى ى ى ىىؾي قئطى ى ى ى ىىة
 .%90.75أم ى ىىا ف ى ىىي الطردب ى ىىة الس ى ىىا عة م ى ىىؽ حئ ى ىىا األىطئ ى ىىة العب ى ىىارة رق ى ىىؼ (( )2أس ى ىىعد المحغ ى ىىات
ىى ىىي الوى ىىي ن وطى ىىع فئيىىىا مى ىىع ع ى ىرتػ حئى ىىادي) حئىىىا وافىىىق عمئي ىىا  %76.3م ىىؽ الطبح ىىؾثئؽ عم ى ى
086

ىى ى ىىذه العبى ى ىىارة بى ى ىىؾزن مةى ى ىىؾي قى ى ىىدره .%90.64ودى ى ىىأدي فى ى ىىي الطردب ى ىىة الثامظ ى ىىة م ى ىىؽ حئ ى ىىا األىطئى ى ىىة
العبى ىىارة رقى ىىؼ (( )8نوغمى ىىب أنى ىىا وع ى ىرتػ حئى ىىادي عم ى ى خالفادظى ىىا الزوجئى ىىة ونسى ىىئظر عمئيى ىىا) حئى ىىا
وافى ىىق  %78.9مى ىىؽ الطبحى ىىؾثئؽ عم ى ى ىى ىىذه العبى ىىارة بى ىىؾزن مةى ىىؾي قى ىىدره  .%90.64أمى ىىا الطردبى ىىة
الواسى ىىعة مى ىىؽ حئى ىىا األىطئى ىىة العبى ىىارة رقى ىىؼ (( )3يوظى ىىازل أحى ىىدنا عظ ى ىدما يى ىىزداد الظ ى ىزاع بئظى ىىي وبى ىىئؽ
عى ى ى ى ى ىرتػ حئ ى ى ى ى ىىادي) حئ ى ى ى ى ىىا واف ى ى ى ى ىىق عمئي ى ى ى ى ىىا  %68.1م ى ى ى ى ىىؽ الطبح ى ى ى ى ىىؾثئؽ ب ى ى ى ى ىىؾزن مة ى ى ى ى ىىؾي ق ى ى ى ى ىىدره
.%84.65أم ى ىىا الطردب ى ىىة الحادي ى ىىة عشى ى ىرة م ى ىىؽ حئ ى ىىا األىطئ ى ىىة العب ى ىىارة رق ى ىىؼ (( )9عظ ى ىىدما ي ظى ى ى
عى ى ى ىرتػ حئ ى ى ىىادي يعو ى ى ىىذر) حئ ى ى ىىا واف ى ى ىىق عمئي ى ى ىىا  %64.0م ى ى ىىؽ الطبح ى ى ىىؾثئؽ ب ى ى ىىؾزن مة ى ى ىىؾي ق ى ى ىىدره
.%83.81أم ى ىىا الطردب ى ىىة الثانئ ى ىىة عشى ى ىرة م ى ىىؽ حئ ى ىىا األىطئ ى ىىة العب ى ىىارة رق ى ىىؼ (( )10يص ى ىىعب عمى ى ىي
ي
دقب ى ىىن عى ى ىرتػ حئ ى ىىادي كط ى ىىا ى ى ىىؾ) إذ دب ى ىىئؽ أن  %68.6م ى ىىؽ الطبح ى ىىؾثئؽ ل ى ىىؼ يؾافقى ى ىؾا عمى ى ى ى ى ىىذه
العبارة السالبة وبؾزن مةؾي قدره .%83.81
أم ى ىىا ف ى ىىي الطردب ى ىىة قب ى ىىن األخئى ى ىرة م ى ىىؽ حئ ى ىىا األىطئ ى ىىة حس ى ىىب إجا ى ىىات الطبح ى ىىؾثئؽ فو ى ىىأدي
العبى ى ى ىىارة رقى ى ى ىىؼ (( )12نفوقى ى ى ىىد لموعى ى ى ىىاون حى ى ى ىىئؽ يوظمى ى ى ىىب األمى ى ى ىىر العظايى ى ى ىىة أطفالظى ى ى ىىا) إذ دبى ى ى ىىئؽ أن
 %65.6م ى ى ى ىىؽ الطبح ى ى ى ىىؾثئؽ ال يؾافق ى ى ى ىىؾن عمى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىذه العب ى ى ى ىىارة الس ى ى ى ىىالبة ،وب ى ى ى ىىؾزن مة ى ى ى ىىؾي ق ى ى ى ىىدره
 .%83.28ودى ىىأدي العب ى ىىارة رق ى ىىؼ (( )1أد ظ ى ىىب الطظاقش ى ىىة م ى ىىع ع ى ىرتػ حئ ى ىىادي مظع ى ىىا لمطش ى ىىاجرات)
فى ى ى ىىي الطردبى ى ى ىىة األخئ ى ى ى ىرة ليى ى ى ىىذا البعى ى ى ىىد بى ى ى ىىؾزن مةى ى ى ىىؾي  %66.67حئى ى ى ىىت أجى ى ى ىىاب  %34.7مى ى ى ىىؽ
الطبحؾثئؽ عدم مؾافقويؼ عم ىذه العبارة.
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البعج الثالث االتفاق عمى األمؽر السالضة:
ال دول رقؼ ()24

دؾزتع أفراد العئظة حسب مقئاس الوؾافق الزواجي االدفاق عم األمؾر الطالئة
العجد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

الفقخة

نوشىىاجر أنىىا وع ىرتػ حئىىادي عظىىدما

نوحدث عؽ األمؾر الطالئة

يظمى ى ىىب مظى ى ىىي أعى ى ىىئاء أكثى ى ىىر مطى ى ىىا

أسوظئع

أعوقىىد أنظىىا نؾاجىىو األزمىىات الطالئىىة
ش اعة وصبر

أدفق مىع عىرتػ حئىادي فىي مئزانئىة

نفقات األسرة

يظفق عرتػ حئادي صؾرة مسرفة
الشعؾر الحاجىة والعىؾز ىىؾ سىبب

مواعبظا الزوجئة

ع ىرتػ حئىىادي عم ى معرفىىة بىىدخمي

وبطدخرادي

يوصىىف ع ىرتػ حئىىادي الب ىىن فىىي

األمؾر الطالئة

ي في كن مظا دخمو عؽ اآلخر
س ى ىىعاددظا الزوجئى ى ىىة ال دوى ى ىىأثر قمى ى ىىة

الدخن

عىرتػ حئىىادي يىىدير األمىىؾر الطالئىىة

لؾحده

يسوشئرني عرتػ حئادي في أوجىو

إنفاق مصروفو ال اص

أوافق

ال أوافق

أوافق إلى حج ما

الؽزن

الختبة

التكخار

الشدبة

التكخار

الشدبة

التكخار

الشدبة

السئؽي

48

%15.1

86

%27.1

183

%57.7

%80.86

9

35

%11.0

66

%20.8

216

%68.1

%85.69

6

250

%78.9

47

%14.8

20

%6.3

%90.85

3

217

% 68.5

60

%18.9

40

%12.6

%85.28

7

64

%20.2

67

%21.1

186

%58.7

%79.49

10

68

%21.5

63

%19.9

186

%58.7

%79.07

11

252

%79.5

32

%10.1

33

%10.4

%89.69

4

15

%4.7

29

%9.1

273

%86.1

93.79

1

24

%7.6

20

%6.3

273

%86.1

%92.85

2

227

%71.6

45

%14.2

45

%14.2

%85.80

5

64

%20.2

49

%15.5

204

%64.4

%81.39

8

159

%50.2

82

%25.9

76

%24.0

%75.39

12

يوضى ىىح مى ىىؽ ال ى ىىدول رقى ىىؼ ( )24الطوعمى ىىق البعى ىىد الثالى ىىا (االدفى ىىاق عم ى ى األمى ىىؾر الطالئى ىىة)
أن العبى ىىارة رقى ىىؼ (( )8يوصى ىىف ع ى ىرتػ حئى ىىادي الب ى ىىن فى ىىي األمى ىىؾر الطالئى ىىة) جى ىىاءت فى ىىي الطردبى ىىة
األول ى ى بى ىىئؽ فق ى ىرات ىى ىىذا البعى ىىد مى ىىؽ حئىىىا أىطئويى ىىا ،فقى ىىد أجى ىىاب  %86.1مى ىىؽ الطبحى ىىؾثئؽ عى ىىدم
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الطؾافق ىىة عمى ى ى ىىذه العب ىىارة ،م ىىا يعظ ىىي أن عى ىرتػ حئ ىىاة ال يوص ىىف الب ىىن ف ىىي األم ىىؾر الطالئ ىىة،
إذ ج ى ىىاء وزني ى ىىا الطة ى ىىؾي األعمى ى ى  %79،93ب ى ىىئؽ أوزان فقى ى ىرات ى ى ىىذا البع ى ىىد .ود ى ىىأدي ف ى ىىي الطردب ى ىىة
الثانئىىىة مى ىىؽ حئىىىا األىطئى ىىة العبى ىىارة رقى ىىؼ (( )9ي فى ىىي كى ىىن مظى ىىا دخمىىىو عى ىىؽ اآلخ ىىر) حئى ىىا أجى ىىاب
عمى ى ى ى ى ىىذه العب ى ىىارة  %86.1م ى ىىؽ الطبح ى ىىؾثئؽ ى ىىال أواف ى ىىق ،م ى ىىا يعظ ى ىىي أن ى ى ىىذه الظس ى ىىبة دى ى ىرفض
الطؾافق ى ىىة عمى ى ى ى ى ىىذه العب ى ىىارة ،وب ى ىىؾزن مة ى ىىؾي ق ى ىىدره  .%92.85ود ى ىىأدي ف ى ىىي الطردب ى ىىة الثالث ى ىىة م ى ىىؽ
حئى ىىا األىطئى ىىة العبى ىىارة رقى ىىؼ (( )3أعوقى ىىد أنظى ىىا نؾاجى ىىو األزمى ىىات الطالئى ىىة ش ى ى اعة وصى ىىبر) حئى ىىا
وافى ى ىىق  %78.9مى ى ىىؽ الطبحى ى ىىؾثئؽ عم ى ى ى ىى ى ىىذه العبى ى ىىارة ،وب ى ى ىؾزن مةى ى ىىؾي قى ى ىىدره  .%90.85ودى ى ىىأدي
فى ىىي الطردبى ىىة ال ار عى ىىة مى ىىؽ حئى ىىا األىطئى ىىة العبى ىىارة رقى ىىؼ (( )7ع ى ىرتػ حئى ىىادي عم ى ى معرفى ىىة بى ىىدخمي
وبط ى ى ىىدخرادي) حئ ى ى ىىا واف ى ى ىىق  %79.5م ى ى ىىؽ الطبح ى ى ىىؾثئؽ عمى ى ى ى ى ى ى ىىذه العب ى ى ىىارة ب ى ى ىىؾزن مة ى ى ىىؾي ق ى ى ىىدره
.%89.69
أمى ىىا فى ىىي الطردبى ىىة ال امسى ىىة مى ىىؽ حئى ىىا األىطئى ىىة حسى ىىب إجا ى ىىات الطبحى ىىؾثئؽ فوى ىىأدي العبى ىىارة
رق ى ىىؼ (( )10سىى ىىعاددظا الزوجئى ى ىىة ال دوىى ىىأثر قمى ى ىىة الىى ىىدخن) حئ ى ىىا وافى ى ىىق  %71.6م ى ىىؽ الطبحىى ىىؾثئؽ
عمى ى ى ى ى ىىذه العب ى ىىارة ،ب ى ىىؾزن مة ى ىىؾي ق ى ىىدره  .%85.80ود ى ىىأدي ف ى ىىي الطردب ى ىىة السادس ى ىىة م ى ىىؽ حئ ى ىىا
األىطئى ىىة العبى ىىارة رقى ىىؼ (( )2يظمى ىىب مظى ىىي أعى ىىئاء أكثى ىىر مطى ىىا أسى ىىوظئع) إذ دبى ىىئؽ أن  %68.1مى ىىؽ
الطبحى ىىؾثئؽ ال يؾفقى ىىؾن عم ى ى ىى ىىذه العبى ىىارة السى ىىالبة ،بى ىىؾزن مةى ىىؾي قى ىىدره  .%85.69أمى ىىا الطردبى ىىة
الس ى ىىا عة م ى ىىؽ حئ ى ىىا األىطئ ى ىىة العب ى ىىارة رق ى ىىؼ (( )4أدف ى ىىق م ى ىىع عى ى ىرتػ حئ ى ىىادي ف ى ىىي مئزانئ ى ىىة نفق ى ىىات
األس ى ى ى ىرة) حئى ى ى ىىا وافى ى ى ىىق  %68.5مى ى ى ىىؽ الطبحى ى ى ىىؾثئؽ عم ى ى ى ى ىى ى ى ىىذه العبى ى ى ىىارة ،بى ى ى ىىؾزن مةى ى ى ىىؾي قى ى ى ىىدره
 .%85.28ود ى ى ىىأدي العب ى ى ىىارة رق ى ى ىىؼ (( )11عى ى ى ىرتػ حئ ى ى ىىادي ي ى ى ىىدير األم ى ى ىىؾر الطالئى ى ى ىة لؾح ى ى ىىده) ف ى ى ىىي
الطردبى ىىة الثامظى ىىة مى ىىؽ حئى ىىا األىطئى ىىة وأجى ىىاب عم ى ى ىى ىىذه العبى ىىارة  %64.4مى ىىؽ الطبحى ىىؾثئؽ عى ىىدم
الطؾافق ىىة عمى ى ى ىىذه العب ىىارة ،م ىىا يعظ ىىي أني ىىؼ يوش ىىاركؾن ف ىىي أدارة أم ىىؾرىؼ الطالئ ىىة ،وب ىىؾزن مة ىىؾي
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قى ىىدره  .%81.39ودى ىىأدي فى ىىي الطردبى ىىة الواسى ىىعة مى ىىؽ حئى ىىا األىطئى ىىة العبى ىىارة رقى ىىؼ (( )1نوش ى ىىاجر
أن ى ى ىىا وعى ى ى ىرتػ حئ ى ى ىىادي عظ ى ى ىىدما نوح ى ى ىىدث ع ى ى ىىؽ األم ى ى ىىؾر الطالئ ى ى ىىة) حئ ى ى ىىا أج ى ى ىىاب  %57.7ع ى ى ىىدم
الطؾافقى ىىة عم ى ى ىى ىىذه العبى ىىارة ،مى ىىا يعظى ىىي أنيى ىىؼ موفقى ىىؾن عم ى ى األمى ىىؾر الطالئى ىىة ،بى ىىؾزن مةى ىىؾي قى ىىدره
 .%80.86أم ى ىىا الطردب ى ىىة العاعى ى ىرة م ى ىىؽ حئ ى ىىا األىطئ ى ىىة العب ى ىىارة رق ى ىىؼ (( )5يظف ى ىىق عى ى ىرتػ حئ ى ىىادي
صىى ىىؾرة مس ى ى ىرفة) حئىى ىىا أجى ى ىىاب  %58.7مىى ىىؽ الطبحىى ىىؾثئؽ ع ى ىىدم الطؾافقى ى ىىة عم ى ى ى ى ى ىىذه العبى ى ىىارة،
بؾزن مةؾي قدره .%79.49
أم ى ىىا ف ى ىىي الطردب ى ىىة قب ى ىىن األخئى ى ىرة م ى ىىؽ حئ ى ىىا األىطئ ى ىىة حس ى ىىب إجا ى ىىات الطبح ى ىىؾثئؽ فو ى ىىأدي
العبى ى ى ىىارة رقى ى ى ىىؼ (( )6الشى ى ى ىىعؾر الحاجى ى ى ىىة والعى ى ى ىىؾز ىى ى ى ىىؾ سى ى ى ىىبب مواعبظى ى ى ىىا الزوجئى ى ى ىىة) إذ دبى ى ى ىىئؽ أن
 %58.7م ى ى ى ىىؽ الطبح ى ى ى ىىؾثئؽ ال يؾافق ى ى ى ىىؾن عمى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىذا العب ى ى ى ىىارة الس ى ى ى ىىالبة ،وب ى ى ى ىىؾزن مة ى ى ى ىىؾي ق ى ى ى ىىدره
 .%79.07ود ى ىىأدي العب ى ىىارة رق ى ىىؼ (( )12يسوش ى ىىئرني عى ى ىرتػ حئ ى ىىادي ف ى ىىي أوج ى ىىو إنف ى ىىاق مص ى ىىروفو
ال ى ىىاص) فى ىىي الطردبى ىىة األخئ ى ىرة ليى ىىذا البعى ىىد بى ىىؾزن مةى ىىؾي  %75.39حئى ىىا وافى ىىق  %50.2مى ىىؽ
الطبحؾثئؽ عم ىذه العبارة.
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.4

البعج الخابع التذابو في العادات:
ال دول رقؼ ()25

دؾزتع أفراد العئظة حسب مقئاس الوؾافق الزواجي الوشا و في العادات
العجد

1
2

3

الفقخة

أفرارنا دوشا و لدرجة كبئرة
الف ى ى ىىرق الثق ى ى ىىافي الشاس ى ى ىىع بئظظ ى ى ىىا

مصدر إزعاج

ن وم ىىف أن ىىا وعى ىرتػ حئ ىىادي ف ىىي

أوافق إلى حج ما

التكخار

الشدبة

التكخار

الشدبة

التكخار

الشدبة

السئؽي

182

%57.4

101

%31.9

34

%10.7

%82.23

9

30

%9.5

46

%14.5

241

%76.0

%88.85

5

60

%18.9

105

%33.1

152

%47.9

%76.34

11

260

%82.0

30

%9.5

27

%8.5

%91.17

2

253

%79.8

42

%13.2

22

%6.9

%90.96

3

262

%82.6

42

%13.2

13

%4.1

%92.85

1

219

%69.1

73

%23.0

25

%7.9

%87.07

7

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

67

%21.1

79

%24.9

171

%53.9

%77.60

10

40

%12.6

60

%18.9

217

%68.5

%85.28

8

4
5
6
7

10
11

معغؼ الطؾ ؾعات الوي نوظىاقش

أوافق

ال أوافق

الؽزن

الختبة

فئيا

أدفى ىىق أنى ىىا وع ى ىرتػ حئى ىىادي حى ىىؾل

الطباد الديظئة األساسئة

الطس ى ى ى ىىوؾى االجوط ى ى ى ىىاعي لرمئظ ى ى ى ىىا

موراف

ن ى ىىذكر عضى ى ىىظا العبى ى ىىادة عظى ى ىىدما

يحئؽ وقويا

وجيى ى ى ىىات نغرنى ى ى ىىا شى ى ى ىىكن عى ى ى ىىام

موقاربة

ال يؾجىىد ادفىىاق بئظىىي وبىىئؽ عىرتػ
حئادي في االىوطامات واألنشظة

نوراسن في أداء عىض الفىروض

الديظئة

يوب ى ى ىىئؽ م ى ى ىىؽ ال ى ى ىىدول رق ى ى ىىؼ ( )25الطوعم ى ى ىىق البع ى ى ىىد ال ار ى ى ىىع (الوش ى ى ىىا و ف ى ى ىىي الع ى ى ىىادات) أن
العبى ىىارة رقى ىىؼ (( )6نى ىىذكر عضى ىىظا العبى ىىادة عظى ىىدما يحى ىىئؽ وقويى ىىا) دطثى ىىن أىطئى ىىة كبئ ى ىرة لمطبحى ىىؾثئؽ،
حئ ى ىىا واف ى ىىق عمئي ى ىىا  %82.6م ى ىىؽ الطبح ى ىىؾثئؽ ،وج ى ىىاءت ف ى ىىي الطردب ى ىىة األولى ى ى ب ى ىىئؽ فقى ى ىرات ى ى ىىذا
البع ى ىىد ،وج ى ىىاء وزني ى ىىا الطة ى ىىؾي األعمى ى ى  %92.85ب ى ىىئؽ أوزان الفقى ى ىرات اإلح ى ىىدى عش ى ىىرة .ود ى ىىأدي
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فى ى ىىي الطردبى ى ىىة الثانئىى ىىة مى ى ىىؽ حئى ى ىىا األىطئىى ىىة العبى ى ىىارة رقىى ىىؼ (( )4أدفى ى ىىق مى ى ىىع ع ى ى ىرتػ حئى ى ىىادي حى ى ىىؾل
الطبى ىىاد الديظئى ىىة األساسى ىىئة) إذ دبى ىىئؽ أن  %82.0مى ىىؽ الطبحى ىىؾثئؽ يؾافقى ىىؾن عم ى ى ىى ىىذه العبى ىىارة،
وب ى ىىؾزن مة ى ىىؾي ق ى ىىدره  .%91.17ود ى ىىأدي ف ى ىىي الطردب ى ىىة الثالث ى ىىة م ى ىىؽ حئ ى ىىا األىطئ ى ىىة العب ى ىىارة رق ى ىىؼ
(( )5الطس ى ىىوؾى االجوط ى ىىاعي لرمئظ ى ىىا مور ى ىىاف ) حئ ى ىىا واف ى ىىق  %79.8م ى ىىؽ الطبح ى ىىؾثئؽ عمى ى ى ى ى ىىذه
العبى ى ىىارة ،وبى ى ىىؾزن مةى ى ىىؾي قى ى ىىدره  .%90.96ودى ى ىىأدي فى ى ىىي الطردبى ى ىىة ال ار عى ى ىىة مى ى ىىؽ حئى ى ىىا األىطئى ى ىىة
العب ى ىىارة رق ى ىىؼ (( )8ال يؾج ى ىىد بئظظ ى ىىا أي در ى ىىافؤ) إذ دب ى ىىئؽ أن  %78.9م ى ىىؽ الطبح ى ىىؾثئؽ ال يؾافق ى ىىؾن
عم ىذه العبارة السالبة ،وبؾزن مةؾي قدره .%90.22
أمى ىىا فى ىىي الطردبى ىىة ال امسى ىىة مى ىىؽ حئى ىىا األىطئى ىىة حسى ىىب إجا ى ىىات الطبحى ىىؾثئؽ فوى ىىأدي العبى ىىارة
رقى ى ى ى ىىؼ (( )2الفى ى ى ى ىىرق الثقى ى ى ى ىىافي الشاسى ى ى ى ىىع بئظظى ى ى ى ىىا مصى ى ى ى ىىدر إزعى ى ى ى ىىاج) إذ دبى ى ى ى ىىئؽ أن  %76.0مى ى ى ى ىىؽ
الطبح ى ىىؾثئؽ ال يؾافق ى ىىؾن عمى ى ى ى ى ىىذه العب ى ىىارة الس ى ىىالبة ب ى ىىؾزن مة ى ىىؾي قى ى ىدره  .%88.85ود ى ىىأدي ف ى ىىي
الطردب ى ىىة السادس ى ىىة العب ى ىىارة رق ى ىىؼ (( )9كثئ ى ىىر م ى ىىؽ عادادظ ى ىىا موش ى ىىابية) حئ ى ىىا واف ى ىىق  %69.1م ى ىىؽ
الطبحى ىىؾثئؽ عم ى ى ىى ىىذه العبى ىىارة بى ىىؾزن مةى ىىؾي قى ىىدرة  .%87.59أمى ىىا الطردبى ىىة السى ىىا عة مى ىىؽ حئى ىىا
األىطئ ى ىىة العب ى ىىارة رق ى ىىؼ (( )7وجي ى ىىات نغرن ى ىىا ش ى ىىكن ع ى ىىام موقارب ى ىىة) حئ ى ىىا واف ى ىىق  %69.1م ى ىىؽ
الطبحى ىىؾثئؽ عم ى ى ى ى ىىذه العبى ىىارة بى ىىؾزن مة ى ىىؾي قى ىىدره  .%87.59ودى ىىأدي ف ى ىىي الطردبى ىىة الثامظى ىىة م ى ىىؽ
حئ ى ىىا األىطئ ى ىىة العب ى ىىارة رق ى ىىؼ ( ( )11نوراس ى ىىن ف ى ىىي أداء ع ى ىىض الف ى ىىروض الديظئ ى ىىة) إذ دب ى ىىئؽ أن
 %68.5م ى ىىؽ الطبح ى ىىؾثئؽ ال يؾفق ى ىىؾن عمى ى ى ى ى ىىذه العب ى ىىارة ،ب ى ىىؾزن مة ى ىىؾي ق ى ىىدره  .%85.28أم ى ىىا
الطردبى ىىة الواسى ىىعة مى ىىؽ حئى ىىا األىطئى ىىة العبى ىىارة رقى ىىؼ (( )1أفرارنى ىىا دوشى ىىا و لدرجى ىىة كبئ ى ىرة) حئى ىىا
وافق عمئيا  %57.4مؽ الطبحؾثئؽ ،وجاء وزنيا الطةؾي قئطة .%82.23
أم ى ىىا ف ى ىىي الطردب ى ىىة قب ى ىىن األخئى ى ىرة م ى ىىؽ حئى ى ىا األىطئ ى ىىة حس ى ىىب إجا ى ىىات الطبح ى ىىؾثئؽ فو ى ىىأدي
العبى ىىارة رقى ىىؼ (( )10ال يؾجى ىىد ادفى ىىاق بئظى ىىي وبى ىىئؽ ع ى ىرتػ حئى ىىادي فى ىىي االىوطامى ىىات واألنشى ىىظة) إذ
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دبى ىىئؽ أن  %53.9مى ىىؽ الطبحى ىىؾثئؽ ال يؾافقى ىىؾن عم ى ى ىى ىىذه العبى ىىارة السى ىىالبة ،وبى ىىؾزن مةى ىىؾي قى ىىدره
 .%77.60ود ى ىىأدي العبى ى ىىارة رق ى ىىؼ (( )3ن ومىى ىىف أنىى ىىا وعى ى ىرتػ حئ ى ىىادي ف ى ىىي معغ ى ىىؼ الطؾ ىى ىىؾعات
الو ى ىىي نوظ ى ىىاقش فئي ى ىىا) ف ى ىىي الطردب ى ىىة األخئى ى ىرة لي ى ىىذا البع ى ىىد ،ب ى ىىؾزن مة ى ىىؾي  %76.34حئ ى ىىا أج ى ىىاب
 %47.9مؽ الطبحؾثئؽ عدم مؾافقويؼ عم ىذه العبارة.
.5

البعج الخامذ السذاركة في األمؽر السشدلضة:
ال دول رقؼ ()26
دؾزتع أفراد العئظة حسب مقئاس الوؾافق الزواجي الطشاركة في األمؾر الطظزلئة

العجد

1

2

3

4

الفقخة

أفوقىىد لموعىىاون بئظىىي وبىىئؽ ع ىرتػ
حئ ى ى ىىادي ف ى ى ىىي إن ى ى ىىاز األعط ى ى ىىال

ال اصة األسرة

ال يساعدني عرتػ حئىادي مظمقىا
في األمؾر الطظزلئة

أدش ىىارك أن ىىا وعى ىرتػ حئ ىىادي ف ىىي

إن ى ى ى ى ىىاز (الظ ى ى ى ى ىىبخ  -وأعط ى ى ى ى ىىال

الوظغئف  -غسن الطال س)

يحى ى ىىرص ع ى ى ىرتػ حئى ى ىىادي عم ى ى ى

دظغئؼ وإعادة دردئب أثاث الطظزل
يحرص عرتػ حئادي عم إعداد

5

الؾجبى ى ى ىىات الئؾمئى ى ى ىىة فى ى ى ىىي أثظى ى ى ىىاء

6

نساعد عضظا في أعطال الطظزل

7
8
9
10

مر ي

أوفىىر لش ىرتػ حئىىادي ال ىىؾ الطظاسىىب
عظدما يكؾن مشغؾال عطن ما

ىر مىىا يظوىىابظي عىىعؾر عىىدم القىىدرة
كثئى اً
عم دحطن أعباء األسرة والعطن

ىظ ىىاك ادف ىىاق بئظ ىىي وب ىىئؽ عى ىرتػ
حئادي في دقسئؼ أعطال الطظزل

أدفق مع عرتػ حئادي فىي دؾزتىع

األدوار داخن األسرة

أوافق

ال أوافق

أوافق إلى حج ما

التكخار

الشدبة

التكخار

الشدبة

التكخار

الشدبة

الؽزن

السئؽي

الختبة

73

%23.0

60

%18.9

184

%58.0

%78.34

4

55

%17.5

81

%25.6

181

%57.1

%79.92

3

69

%21.8

83

%26.2

165

%52.1

%56.57

10

109

%34.4

95

%30.0

113

%35.6

%66.25

8

164

%51.7

98

%30.9

55

%17.4

%78.13

5

112

%35.3

111

%35.0

94

%29.7

%68.56

7

239

%75.4

61

%19.2

17

%5.4

%90.01

1

84

%26.4

117

%36.9

116

%36.6

%70.03

6

93

%29.3

100

%31.5

124

%63.41 %39.1

9

180

%56.8

90

%28.4

47

%80.65

2

061

%14.8

دبىىئؽ مىىؽ ال ىىدول رقىىؼ ( )26الطوعمىىق البعىىد ال ىىامس (الطشىىاركة فىىي األمىىؾر الطظزلئىىة) أن
العبىارة رقىىؼ (( )7أوفىىر لشىرتػ حئىىادي ال ىىؾ الطظاسىىب عظىىدما يكىىؾن مشىىغؾال عطىىن مىىا) دحوىىن أىطئىىة
كبئ ىرة لمطبحىىؾثئؽ ،حئىىت وافىىق عمئيىىا  %75.4مىىؽ الطبحىىؾثئؽ ،وجىىاءت فىىي الطردبىىة األول ى بىىئؽ
فقرات ىىذا البعىد مىؽ حئىا أىطئويىا فىي دحقئىق الوفىاىؼ بىئؽ الىزوجئؽ عظىدما يكىؾن أحىدىطا مشىغؾال
عطىن مىا ،إذ جىاء وزنيىىا الطةىؾي األعمى  %90.01بىئؽ أوزان الفقىرات العشىرة .ودىأدي فىي الطردبىىة
الثانئة العبارة رقؼ (( )10أدفق مع عرتػ حئادي في دؾزتع األدوار داخن األسرة) حئا وافق عمئيا
 %56.8مىىؽ الطبحىىؾثئؽ بىىؾزن مةىىؾي  .%80.65ودىىأدي فىىي الطردبىىة الثالثىىة العبىىارة رقىىؼ (( )2ال
يساعدني عرتػ حئادي مظمقا في األمؾر الطظزلئة) إذ دبئؽ أن  %57.1مؽ الطبحؾثئؽ ال يؾافقؾن
عم ى ىىىذه العبىىارة ،مىىا يعظىىي أن الش ىرتػ يسىىاعد فىىي األمىىؾر الطظزلئىىة ،وجىىاء وزنيىىا الطةىىؾي قئطىىة
 .%79.92ودأدي في الطردبة ال ار عة العبارة رقىؼ (( )1أفوقىد لموعىاون مىع عىرتػ حئىادي فىي إن ىاز
األعط ىىال ال اص ىىة األسى ىرة) حئ ىىا أج ىىاب  %58.0م ىىؽ الطبح ىىؾثئؽ ىىأنيؼ ال يؾافق ىىؾن عمى ى ى ىىذه
العبارة ،وبؾزن مةؾي .%78.34
أما في الطردبة ال امسة مىؽ حئىا األىطئىة حسىب إجا ىات الطبحىؾثئؽ دىأدي العبىارة رقىؼ ()5
(يحىرص عىرتػ حئىىادي عمى إعىىداد الؾجبىىات الئؾمئىىة فىىي أثظىىاء مر ىىي) حئىىا وافىىق  %51.7مىىؽ
الطبحىىؾثئؽ عمى ىىىذه العبىىارة ،بىىؾزن مةىىؾي قىىدره  .%78.13ودىىأدي فىىي الطردبىىة السادسىىة مىىؽ حئىىا
ىر مىىا يظوىىابظي عىىعؾر عىىدم القىىدرة عم ى دحطىىن أعبىىاء األس ىرة والعطىىن)
األىطئىىة العبىىارة رقىىؼ (( )8كثئى اً
حئىا أجىاب  %36.9مىؽ الطبحىؾثئؽ الطؾافقىة إلى حىد مىا عمى ىىذه العبىارة ،وجىاء وزنيىا الطةىؾي
قئطىىة  .%70.3أمىىا فىىي الطردبىىة السىىا عة مىىؽ حئىىا األىطئىىة العبىىارة رقىىؼ (( )6نسىىاعد عضىىظا فىىي
أعطىىال الطظىىزل) حئىىا وافىىق  %35.3مىىؽ الطبحىىؾثئؽ الطؾافقىىة عم ى ىىىذه العبىىارة بىىؾزن مةىىؾي قىىدره
 .%68.56ودأدي فىي الطردبىة الثامظىة العبىارة رقىؼ (( )4يحىرص عىرتػ حئىادي عمى دظغىئؼ وإعىادة
060

دردئب أثاث الطظزل) حئت أجاب  %35.6عدم الطؾافقة ىذه العبارة ،ما يعظىي عىدم حىرص عىرتػ
عض الطبحؾثئؽ عم دظغئؼ ودردئب أثاث الطظزل ،وجاء وزنيا الطةؾي قئطة .%66.25
أمىىا فىىي الطردبىىة قبىىن األخئىرة مىىؽ حئىا األىطئىىة حسىىب إجا ىىات الطبحىىؾثئؽ دىىأدي العبىىارة رقىىؼ
(( )9ىظىىاك ادفىىاق بئظىىي وبىىئؽ ع ىرتػ حئىىادي فىىي دقسىىئؼ أعطىىال الطظىىزل) إذ دبىىئؽ أن  %39.1مىىؽ
الطبحؾثئؽ ال يؾافقؾن عم ىذه العبارة ،وبؾزن مةىؾي  .%63.41ودىأدي العبىارة رقىؼ (( )3أدشىارك
أنا وعرتػ حئادي في إن از -الظىبخ – وأعطىال الوظغئىف – غسىن الطال ىس) فىي الطردبىة األخئىرة
ليذا البعد ،بؾزن مةؾي  %56.57حئىت أجىاب  %52.1مىؽ الطبحىؾثئؽ عىدم مىؾافقويؼ عمى ىىذه
العبارة.
ال دول رقؼ ()27

الوؾصئف اإلحصائي أل عاد مقئاس الوؾافق الزواج
أبعاد السقضاس
السحبة والسؽدة

الخضا عؼ

االتفاق عمى

التذابو في

السذاركة في

الجرجة الكمضة

والثقة الستبادلة

الدعادة الدوجضة

األمؽر السالضة

العادات

األمؽر السشدلضة

لمسقضاس

 Nالط طؾع

317

317

317

317

317

317

 Meanالطوؾسس

33.92

30.61

30.61

28.50

22.02

151.87

 Medianالؾسئس

35.00

31.00

31.00

29.00

22.00

155.00

 Modeالطظؾال

37

32

32

33

22

158

االنحرار الطعئاري
Std- Deviation
الحد األدن Minimum

3.614

3.626

3.626

3.662

4.350

14.949

20

21

18

18

12

97

الحد األعم Maximum

39

42

36

33

42

178

السعامالت اإلحرائضة
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جدول رقؼ ()28

دؾزتع عئظة الدراسة حسب مقئاس الوؾافق الزواجي

مدتؽى التؽافق الدواجي

التكخار

الشدبة السئؽية

17

%5.4

109

%34.4

دؾافق قؾي مؽ  151إل 178

191

% 60.2

السجسؽع

317

%100.0

دؾافق

عئف مؽ 97إل 123

دؾافق موؾسس مؽ  124إل

150

يوض ىىح م ىىؽ ال ىىدول ( ،)28أن الطبح ىىؾثئؽ ال ىىذيؽ دى ىؾافقيؼ الزواج ىىي

ىىعئف بمغ ىىت نس ىىبويؼ

 ،%5.4وتمئيؼ الذيؽ لدييؼ دؾافق زواجي موؾسس ،والوىي بمغىت نسىبويؼ  ،%34.4أمىا الطبحؾثىؾن
ال ىىذيؽ ل ىىدييؼ دؾاف ىىق زواج ىىي ق ىىؾي فران ىىت نس ىىبويؼ  ،%60.2م ىىا ي ىىدل عمى ى أن أغم ىىب الطو ىىزوجئؽ
العىىاممئؽ فىىي قظىىاع الوعمىىئؼ فىىي مىىديظوي دىىؾكرة واألبئىىار لىىدييؼ دؾافىىق زواجىىي قىىؾي ،وبمىىغ الطوؾسىىس
الحسابي لمطوغئر  ،151.87واالنحرار الطعئىاري  ,14.949ويؾ ىح الشىكن اآلدىي مىدى مقاربىة
الطقئاس لموؾزتع الظبئعي ،حئا يالحظ أنو قرتب مؽ الوؾزتع الظبئعي ،وقرتب مؽ االعودال.

066

الشكن رقؼ ()1
مقئاس الوؾافق الزواجي

064

الفرل الدادس

نتائج الجراسة ومشاقذتيا
أوالً :تحمضل الججاول الثشائضة (اختبار الفخوض).
ثانضاً :الشتائج العامة لمجراسة.
ثالثاً :التؽصضات.

065

تسيضج:
دؼ عرض نوائج اإلحصاءات الؾصفئة الوىي أسىفرت عظيىا ىىذه الد ارسىة فىي الفصىن السىابق،
وبعد ذلػ سظقؾم الوحقق مؽ فر ئات الدراسة اسو دام األسالئب اإلحصىائئة الطظاسىبة ،ومظاقشىة
الظوائج الوي يوؼ الوؾصن إلئيا فىي

ىؾء الد ارسىات السىا قة والظغرتىات الطفسىرة لمغىاىرة الطدروسىة،

ونعىىرض فىىي ىىىذا ال ىىزء الظوىىائج العامىىة لمد ارسىىة ،ثىىؼ نقىىدم عىىض الوؾصىىئات ،وعمئىىو يوظىىاول ىىىذا
الفصن العظاصر الوالئة:

أوالً :تحمضل الججاول الثشائضة (اختبار الفخوض).
.1

الفخضضة األولى :تؽجج عالقة ذات داللة إحرائضة بضؼ نؽع العسل والتؽافق الدواجي.
ال دول رقؼ ()29
العالقة بئؽ نؾع عطن الطبحؾث والوؾافق الزواجي

التؽافق الدواجي

نؽع عسل السبحؽث

السجسؽع

مجرس ابتجائي

مجرس إعجادي

مجرس ثانؽي

أعسال أخخى

10

4

1

2

17

مؽ 97إل 123

%10.0

%4.3

%1.4

%3.9

%5.4

دؾافق موؾسس

40

26

29

14

109

مؽ  124إل 150

%40.0

%28.3

%39.2

%27.5

%34.4

دؾافق قؾي

50

62

44

35

191

%50.0

%67.4

%59.5

%68.6

%60.0

100

92

74

51

317

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

دؾافق

عئف

مؽ  151إل 178
الط طؾع

12.859

درجة الحرتة = 6

066

القئطة االحوطالئة = 0.045

أن الطبحىؾثئؽ ذوي الوؾافىىق الزواجىي الضىىعئف يشىكمؾن مىىا
يوضىح مىىؽ ال ىدول رقىىؼ ( ،)29ي
نسبوو ( )%10.0مؽ مدرسي االبودائي ،مقابن ( )%4.3مىؽ مدرسىي اإلعىدادي ،و( )%1.4مىؽ
مدرسي الوعمئؼ الثانؾي ،و( )%3.9مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ يعطمؾن أعطاالً أخرى.
أما الطبحؾثؾن الذيؽ دؾافقيؼ الزواجي موؾسس فبمغت نسبويؼ ( )%40.0مؽ مدرسي
االبودائي ،مقابن ( )%28.3مؽ الذيؽ يعطمؾن مدرسي إعدادي ،وتمئيؼ الذيؽ يعطمؾن مدرسي
ثانؾي بظسبة ( ،)%39.2ثؼ ( )%27.5مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ يعطمؾن أعطاالً أخرى.
أما الطبحؾثؾن الذيؽ دؾافقيؼ الزواجي قؾي بمغت نسبويؼ ( )%50.0مؽ مدرسىي االبوىدائي،
مقاب ىىن ( )%67.4م ىىؽ ال ىىذيؽ يعطم ىىؾن مدرسى ىي إع ىىدادي ،وتم ىىئيؼ ( )%59.5م ىىؽ ال ىىذيؽ يعطم ىىؾن
مدرسي ثانؾي ،و( )%68.6مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ يعطمؾن أعطاالً أخرى.
يشئر اخوبار الداللة بئؽ الطوغئىرتؽ إلى أن قئطىة مربىع كىاي بمغىت  ،12.859بدرجىة حرتىة
 ،6وقئطة احوطالئة  ،0.045وىذا يبئؽ أن العالقة بئؽ الطوغئرتؽ دالة إحصائئة عظد مسوؾى داللة
 ،0.05وق ىىد بمغىىىت قىىىؾة العالقى ىىة مقئس ى ىة طعامى ىىن الوؾاف ىىق  0.197حئى ىىا دعى ى يىد ىى ىىذه العالقى ىىة بى ىىئؽ
الطوغئرتؽ

عئفة .وبذلػ يكؾن لظؾع العطن دور ميؼ في الوؾافق الزواجي ،وىظا دوفق ىىذه الظوئ ىة

م ىىع نغرت ىىة ال ىىدور الو ىىي د ىىرى أن ال الف ىىات الزوجئ ىىة د ىىأدي م ىىؽ دع ىىارض ال ىىدور ألحى ىد ال ىىزوجئؽ أو
كمئيطىىا ،كطىىا أنيىىا دوفىىق مىىع عىىض الد ارسىىات السىىا قة كد ارسىىة سىىطة صىىالح سىىعئد الشىىئ ي عظىؾان:
(الوطاسىىػ األسىىري وعالقوىىو بىىبعض الطوغئىرات االجوطاعئىىة فىىي م وطىىع موغئىىر دارسىىة مئدانئىىة عمى
عئظة مؽ األزواج المئبئئؽ العاممئؽ في قظاعي الوعمئؼ والصحة طديظة إجدابئا) ،ودؾصمت الدراسة
إلى ى أن ميظ ىىة رب األسى ىرة لي ىىا د ىىأثئر عمى ى دطاس ىىػ األسى ىرة .والش ىىكن الو ىىالي يؾ ىىح العالق ىىة ب ىىئؽ
الطوغئرتؽ:

067

80
70

مدرس ابتدائً

60

مدرس أعدادي

50

مدرس ثانوي

40

اعمال أخرى

30
20
10
0
تواف قوي

تواف متوسط تواف ضعٌف

الشكن رقؼ ()2
العالقة بئؽ نؾع عطن الطبحؾث والوؾافق الزواجي

 .2الفخضضة الثانضة :تؽجج عالقة ذات داللة إحرائضة بضؼ نؽع عسل الذخيغ والتؽافق الدواجي.
ال دول رقؼ ()30

العالقة بئؽ نؾع عطن الشرتػ والوؾافق الزواجي
نؽع عسل الذخيغ

التؽافق الدواجي

السجسؽع

مؽظف

معمػ

شخطي

أعسال حخة

أعسال أخخى

5

4

2

3

3

17

مؽ  97إل 123

%5.1

%3.8

%3.8

%7.9

%13.0

%5.4

دؾافق موؾسس

33

35

20

20

1

109

مؽ 124إل 150

%33.7

%33.0

%38.5

%52.6

%4.3

%34.4

دؾافق قؾي

60

67

30

15

19

191

%61.2

%63.2

%57.7

%39.5

%82.6

%60.3

98

106

52

38

23

317

%100.0

%100.0

دؾافق

عئف

مؽ  151إل 178
الط طؾع

%100.0 %100.0 %100.0 %100.0
18.613

درجة الحرتة =8

068

القئطة االحوطالئة = 0.017

يوضىح مىىؽ ال ىدول رقىىؼ ( )30أن الطبحىؾثئؽ الىىذيؽ دىؾافقيؼ الزواجىىي

ىعئف بمغىىت نسىىبويؼ

( )%5.1مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ يعطن عرتػ حئاديؼ مؾعفاً ،مقابىن ( )%3.8مىؽ الطبحىؾثئؽ الىذيؽ
ىرطئا،
يعطىىن ع ىرتػ حئىىاديؼ معمط ىاً ،وتمئىىو ( )%3.8مىىؽ الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ يعطىىن ع ىرتػ حئىىاديؼ عى ًّ
و( )%7.9مىىؽ الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ يعطىىن ع ىرتػ حئىىاديؼ أعطىىاالً ح ىرة ،و( )%13.0مىىؽ الطبحىىؾثئؽ
الذيؽ يعطن عرتػ حئاديؼ أعطاالً أخرى.
أمىىا الطبحؾثىىؾن الىىذيؽ د ىؾافقيؼ الزواجىىي موؾسىىس فبمغىىت نسىىبويؼ ( )%33.7مىىؽ الطبحىىؾثئؽ
الىىذيؽ يعطىىن ع ىرتػ حئىىاديؼ مؾعف ىاً ،مقابىىن ( )%33.0مىىؽ الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ يعطىىن ع ىرتػ حئىىاديؼ
معمطى ىاً ،وتمئ ىىو ( )%38.5م ىىؽ الطبح ىىؾثئؽ ال ىىذيؽ يعط ىىن عى ىرتػ حئ ىىاديؼ ع ىىرطئا ،و( )%52.6م ىىؽ
الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ يعطىىن عىرتػ حئىىاديؼ أعطىىاالً حىرة ،و( )%4.3مىىؽ الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ يعطىىن عىرتػ
حئاديؼ أعطاال أخرى.
أمىا الطبحؾثىىؾن الىذيؽ دىؾافقيؼ الزواجىىي قىؾي بمغىىت نسىىبويؼ ( )%61.2مىؽ الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ
يعطىن عىرتػ حئىاديؼ مؾعفىاً ،مقابىن ( )%63.2مىىؽ الطبحىؾثئؽ الىىذيؽ يعطىن عىرتػ حئىاديؼ معمطىاً،
وتمئىىو ( )%57.7مىىؽ الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ يعطىىن ع ىرتػ حئىىاديؼ عىىرطئا ،و( )39.5مىىؽ الطبحىىؾثئؽ
الىىذيؽ يعطىىن ع ىرتػ حئىىاديؼ أعطىىاالً ح ىرة ،و( )%82.6مىىؽ الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ يعطىىن ع ىرتػ حئىىاديؼ
أعطاالً أخرى.
يشئر اخوبار الداللة بئؽ الطوغئىرتؽ إلى أن قئطىة مربىع كىاي بمغىت  ،18.613بدرجىة حرتىة
 ،8وقئطة احوطالئة  ،0.017وىذا يبئؽ أن العالقة بئؽ الطوغئرتؽ دالة إحصائئة عظد مسوؾى داللة
عد ىذه العالقة
 ،0.05وقد بمغت قؾة العالقة مقئسة طعامن الوؾافق ( )0.236د ي
والشكن الوالي يؾ ح العالقة بئؽ الطوغئرتؽ:

069

عئفة.

90
80
70
موظف

60

معلم

50

شرطً

40

أعمال حرة

30

أعمال أخرى

20
10
0
تواف قوي

تواف متوسط

تواف ضعٌف

الشكن رقؼ ()3
العالقة بئؽ نؾع عطن الشرتػ والوؾافق الزواجي

 .3الفخضضة الثالثة :تؽجج عالقة ذات داللة إحرائضة بضؼ عجد ساعات العسل الضنؽمي والتؽافنق
الدواجي.

ال دول رقؼ ()31

العالقة بئؽ ساعات العطن والوؾافق الزواجي
الوؾافق الزواجي

عجد ساعات العسل الضؽمي
السجسؽع

فتخة قرضخة

فتخه متؽسطة

فتخة طؽيمة

مؼ  1إلى 3

مؼ  4إلى 6

مؼ  7إلى 10

3

11

3

17

مؽ  97إل 123

%2.9

%6.4

%7.3

5.4

دؾافق موؾسس

39

57

13

109

مؽ  124إل 150

%37.9

%32.9

%31.7

%34.4

دؾافق قؾي

61

105

25

191

مؽ 151إل 178

%59.2

%60.7

%61.0

%60.3

103

173

41

317

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

دؾافق

عئف

الط طؾع
2.344

درجة الحرتة = 4

041

القئطة االحوطالئة = 0.673

يوضح مؽ ال دول رقؼ ( ،)31أن الطبحىؾثئؽ الىذيؽ دىؾافقيؼ الزواجىي

ىعئف بمغىت نسىبويؼ

( )%2.9مىىؽ الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ يقضىىؾن فوىرة قصىىئرة فىىي عطميىىؼ ،مقابىىن ( )%6.4مىىؽ الطبحىىؾثئؽ
الذيؽ يقضؾن فورة موؾسظة في عطميىؼ ،و( )%7.3مىؽ الطبحىؾثئؽ الىذيؽ يقضىؾن فوىرة طؾتمىة فىي
عطميؼ.
أمىىا الطبحؾث ىىؾن ال ىىذيؽ دى ىؾافقيؼ الزواج ىىي موؾسىىس بمغ ىىت نس ىىبويؼ ( )%37.9م ىىؽ الطبح ىىؾثئؽ
ال ىىذيؽ يقضى ىؾن فوى ىرة قص ىىئرة ف ىىي عطمي ىىؼ ،مقاب ىىن ( )%32.9م ىىؽ الطبح ىىؾثئؽ ال ىىذيؽ يقض ىىؾن فوى ىرة
موؾسظة في عطميؼ ،و( )%31.7مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ يقضؾن فورة طؾتمة في عطميؼ.
أمىا الطبحؾثىىؾن الىذيؽ دىؾافقيؼ الزواجىىي قىؾي بمغىىت نسىىبويؼ ( )%59.2مىؽ الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ
يقضؾن فورة قصئرة في عطميؼ ،مقابن ( )%60.7مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ يقضؾن فوىرة موؾسىظة فىي
عطميؼ ،و( )%61.0مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ يقضؾن فورة طؾتمة في عطميؼ .
يشئر اخوبار الداللة بئؽ الطوغئرتؽ إل أن قئطة مربع كاي بمغت  ،2.344بدرجة حرتة ،4
وقئطىىة احوطالئىىة  ،0.673وىىىذا يبىىئؽ أن العالق ىة بىىئؽ الطوغئ ىرتؽ غئىىر دالىىة إحصىىائئة عظىىد مسىىوؾى
داللىة  .0.05ومىىؽ ىظىىا يوضىح أن عىىدد سىىاعات العطىن الئىىؾمي لمطبحىىؾث لىئس لىىو عالقىىة ىىالوؾافق
الزواجي.

040

.4

الفخضننضة الخابعننة :تؽجننج عالقننة ذات داللنة إحرننائضة بننضؼ عننجد سننشؽات الخبننخة فنني العسننل
والتؽافق الدواجي.

ال دول رقؼ ()32

العالقة بئؽ سظؾات ال برة والوؾافق الزواجي
عجد سشؽات الخبخة
التؽافق الدواجي

خبخة قرضخة

خبخة متؽسطة

خبخة طؽيمة

السجسؽع

مؼ  1إلى 13

مؼ  14إلى 26

مؼ  27إلى 40

6

8

3

17

مؽ  97إل 123

%4.0

%6.8

%6.1

%5.4

دؾافق موؾسس

64

34

11

109

مؽ  124إل 150

%42.7

%28.8

%22.4

%34.4

دؾافق قؾي

80

76

35

191

%53.3

%64.4

%71.4

%60.3

150

118

49

317

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

دؾافق

عئف

مؽ  151إل 178

الط طؾع
9.647

درجة الحرتة = 4

القئطة االحوطالئة= 0.047

يوض ىىح م ىىؽ ال ىىدول رق ىىؼ ( ،)32أن الطبح ىىؾثئؽ ال ىىذيؽ دى ىؾافقيؼ الزواج ىىي

ىىعئف ق ىىد بمغ ىىت

نسبويؼ ( )%4.0مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ خبرديؼ قصئرة في عطميؼ ،مقابن ( )%6.8مؽ ذوي ال برة
الطوؾسظة في عطميؼ ،ودمئيا نسبة ( )%6.1مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ خبرديؼ طؾتمة.
أمىا الطبحؾثىؾن الىذيؽ دىؾافقيؼ الزواجىي موؾسىس قىد بمغىىت نسىبويؼ ( )%42.7مىؽ الطبحىىؾثئؽ
الذيؽ خبرديؼ قصئرة في عطميؼ ،مقابن ( )%28.8مؽ ذوي ال برة الطوؾسظة في عطميىؼ ،ودمئيىا
نسبة ( )%22.4مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ خبرديؼ طؾتمة.

048

أما الطبحؾثؾن الذيؽ دؾافقيؼ الزواجي قؾي قد بمغت نسبويؼ ( )%53.3مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ
ليؼ خبرة قصئرة في عطميؼ ،مقابن ( )%64.4مؽ ذوي ال برة الطوؾسظة في عطميؼ ،ودمئيا نسىبة
( )%71.4مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ خبرديؼ طؾتمة.
يشئر اخوبار الداللة بئؽ الطوغئرتؽ إل أن قئطة مربع كاي بمغت  ،9.647بدرجة حرتة ،4
وقئطىىة احوطالئىىة  0.047وىىىذا يبىىئؽ أن العالقىىة بىىئؽ الطوغئ ىرتؽ دالىىة إحصىىائئة عظىىد مسىىوؾى داللىىة
 ،0.05وقىىد بمغىىت قىىؾة العالقىىة م مقئسى ًة طعامىىن جامىىا  0.204حئىىا دًعى يىد ىىىذه العالقىىة

ىىعئفة ،مىىا

يدل عم أن العالقة بئؽ الطوغئرتؽ طردية ،والشكن الوالي يؾ ح العالقة بئؽ الطوغئرتؽ:
80
70
60
50
خبرة قصٌرة

40

خبرة متوسطة

30

خبرة طوٌلة

20
10
0
تواف قوي

تواف متوسط

الشكن رقؼ ()4
العالقة بئؽ سظؾات ال برة والوؾافق الزواجي

046

تواف ضغٌف

.5

الفخضضة الخامدة :تؽجج عالقة ذات داللة إحرائضة بضؼ عجد األبشاء والتؽافق الدواجي.
ال دول رقؼ ()33

العالقة بئؽ عدد األبظاء والوؾافق الزواجي
عجد األبشاء

التؽافق الدواجي

عجد صغضخ

عجد متؽسط

عجد كبضخ

السجسؽع

مؼ  1إلى 3

مؼ  4إلى 5

مؼ  6إلى 10

5

9

3

17

مؽ  97إل 123

%4.0

%7.0

%4.8

%5.4

دؾافق موؾسس

45

40

24

109

مؽ  124إل 150

%35.7

%31.0

%38.7

%34.4

دؾافق قؾي

76

80

35

191

%60.3

%62.0

%56.5

%60.3

126

129

62

317

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

دؾافق

عئف

مؽ 151إل 178
الط طؾع
2.160

درجة الحرتة = 4

القئطة االحوطالئة= 0.703

يوضح مؽ ال دول رقؼ ( ،)33أن الطبحىؾثئؽ الىذيؽ دىؾافقيؼ الزواجىي

ىعئف بمغىت نسىبويؼ

( )%4.0مىىؽ الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ عىىدد أبظىىائيؼ صىىغئر ،مقابىىن ( )%7.0مىىؽ الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ عىىدد
أبظائيؼ موؾسس ،و( )%4.8مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ عدد أبظائيؼ كبئر.
أمىىا الطبحؾثىىؾن الىىذيؽ د ىؾافقيؼ الزواجىىي موؾسىىس بمغىىت نسىىبويؼ ( )%35.7مىىؽ الطبحىىؾثئؽ
الى ىىذيؽ عى ىىدد أبظى ىىائيؼ صى ىىغئر ،مقابى ىىن ( )%31.0مى ىىؽ الطبحى ىىؾثئؽ الى ىىذيؽ عى ىىدد أبظى ىىائيؼ موؾسى ىىس،
و( )%38.7مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ عدد أبظائيؼ كبئر.
أمىا الطبحؾثىىؾن الىذيؽ دىؾافقيؼ الزواجىىي قىؾي بمغىىت نسىىبويؼ ( )%60.3مىؽ الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ
عىىدد أبظىىائيؼ صىىغئر ،مقابىىن ( )%62.0مىىؽ الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ عىىدد أبظىىائيؼ موؾسىىس ،و()%56.5
مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ عدد أبظائيؼ كبئر.
044

يشىئر اخوبىار الداللىة بىئؽ الطوغئىرتؽ إلى أن قئطىة مربىع كىاي بمغىت  ،2.160بدرجىة حرتىىة
 ،4وقئطة احوطالئة  ،0.703وبذلػ درؾن العالقة بئؽ الطوغئرتؽ غئىر دالىة إحصىائئة عظىد مسىوؾى
داللة . 0.05
يوبئؽ أنو لىئس ىظىاك عالقىة بىئؽ عىدد األبظىاء والوؾافىق الزواجىي ،وىىذه الظوئ ىة دوفىق مىع مىا
دؾصمت إلئو دارسة ن طة للكي بركة الوبىاوي عظىؾان( :الوؾافىق الزواجىي وعالقوىو ضىغؾ العطىن
لدى مؾعفي ومؾعفات جامعة بظغازي) ،الوي دؾصمت إلى أنىو ال دؾجىد عالقىة بىئؽ عىدد األطفىال
والوؾافق الزواجي.
د ومىىف ىىىذه الظوئ ىىة مىىع عىىض الد ارسىىات السىىا قة ،ومظيىىا د ارسىىة وفىىاء عثطىىان عبىىد الىىرحئؼ
عظؾان( :الوؾافىق الزواجىي لىدى الطوزوجىات العىامالت

امعىة السىؾدان لمعمىؾم والورظؾلؾجئىا) ،الوىي

دؾصمت إل أنىو دؾجىد فىروق فىي الوؾافىق الزواجىي دبعىا لطوغئىر عىدد األبظىاء ،ود ارسىة ولئىد بىؽ دمحم
الشىىيري عظ ىؾان( :الوؾافىىق الزواجىىي وعالقوىىو بىىبعض سىىطات الش صىىئة لىىدى عئظىىة مىىؽ الطعمطىىئؽ
الطوىىزوجئؽ طحافغىىة جىىدة) ،الوىىي أعىىارت إل ى وجىىؾد فىىروق فىىي الوؾافىىق الزواجىىي نوئ ىىة الخىىوالر
عدد األبظاء.

045

.6

الفخضننضة الدادسننة :تؽجننج عالقننة ذات دالل نة إحرننائضة بننضؼ السدننتؽى التعمضسنني والتؽافننق
الدواجي.
ال دول رقؼ ()34

العالقة بئؽ الطسوؾى الوعمئطي والوؾافق الزواجي
السدتؽي التعمضسي
التؽافق الدواجي

متؽسط فسا

السجسؽع

تعمضػ جامعي

عال
تعمضػ َ

6

9

2

17

مؽ  97إل 123

%5.6

%4.9

%8.3

%5.4

دؾافق موؾسس

44

63

2

109

مؽ  124إل 150

%40.7

%34.1

%8.3

%34.4

دؾافق قؾي

58

113

20

191

مؽ  151إل 178

%53.7

%61.1

%83.3

%60.3

108

185

24

317

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

دون

دؾافق

عئف

الط طؾع
9.412

درجة الحرتة = 4

القئطة االحوطالئة = 0.052

يوضح مؽ ال دول رقؼ ( ،)34أن الطبحىؾثئؽ الىذيؽ دىؾافقيؼ الزواجىي

ىعئف بمغىت نسىبويؼ

( )%5.6مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ مسوؾى دعمئطيؼ موؾسىس فطىا دون ،مقابىن ( )%4.9مىؽ الطبحىؾثئؽ
الذيؽ مسوؾى دعمئطيؼ جامعي ،و( )%8.3مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ مسوؾى دعمئطيؼ عال.
أمىىا الطبحؾث ىىؾن ال ىىذيؽ دى ىؾافقيؼ الزواج ىىي موؾسىىس بمغ ىىت نس ىىبويؼ ( )%40.7م ىىؽ الطبح ىىؾثئؽ
الذيؽ مسىوؾى دعمىئطيؼ موؾسىس فطىا دون ،مقابىن ( )%34.1مىؽ الطبحىؾثئؽ الىذيؽ مسىوؾى دعمىئطيؼ
جامعي ،و( )%8.3مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ مسوؾى دعمئطيؼ عال.

046

أمىا الطبحؾثىىؾن الىذيؽ دىؾافقيؼ الزواجىىي قىؾي بمغىىت نسىىبويؼ ( )%53.7مىؽ الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ
مسى ىىوؾى دعمى ىىئطيؼ موؾسى ىىس فطى ىىا دون ،مقابى ىىن ( )%61.1مى ىىؽ الطبحى ىىؾثئؽ الى ىىذيؽ مسى ىىوؾى دعمى ىىئطيؼ
جامعي ،و( )%83.3مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ مسوؾى دعمئطيؼ عال.
يشئر اخوبار الداللة بئؽ الطوغئرتؽ إل أن قئطة مربىع كىاي بمغىت  ،9.412بدرجىة حرتىة ،4
وقئطىىة احوطالئىىة  ،0.052وىىىذا يب ىئؽ أن العالقىىة بىىئؽ الطوغئ ىرتؽ غئىىر دالىىة إحصىىائئة عظىىد مسىىوؾى
داللة .0.05
وىذا يدل عم عدم وجىؾد عالقىة بىئؽ الطسىوؾى الوعمئطىي لمطبحىؾث والوؾافىق الزواجىي ،ودوفىق
ىىىذه الظوئ ىىة مىىع مىىا دؾصىىمت إلئىىو د ارسىىة ن ط ىة لالكىىي بركىىة الوبىىاوي عظ ىؾان( :الوؾافىىق الزواجىىي
وعالقوو ضغؾ العطن لدى مؾعفي ومؾعفات جامعة بظغازي) ،فقد دؾصىمت إلى أن الفىروق فىي
الطسوؾى الوعمئطي ال دؤثر عم الوؾافق الزواجي .وىذه الظوئ ة د ومف مع ما دؾصىمت إلئىو د ارسىة
إجالل سري عظىؾان( :الوؾافىق الطيظىي والزواجىي لعضىؾات ىئةىة الوىدرتس ال امعىة) ،الوىي أعىارت
إل ى أن العالقىىة بىىئؽ الطسىىوؾى الوعمئطىىي والوؾافىىق الزواجىىي عالقىىة عكسىىئة .ود ارسىىة ولئىىد بىىؽ دمحم
الشىىيري عظ ىؾان( :الوؾافىىق الزواجىىي وعالقوىىو بىىبعض سىىطات الش صىىئة لىىدى عئظىىة مىىؽ الطوىىزوجئؽ
طحافغىة جىىدة) ،والىىذي دؾصىىن إلى وجىىؾد فىىروق ذات داللىة إحصىائئة فىىي الوؾافىىق الزواجىىي نوئ ىىة
االخوالر في الطسىوؾى الوعمئطىي .ود ارسىة فرتىزة حامىن عظىؾان( :االخىوالر فىي الطسىوؾى الوعمئطىي
والثقافي واالقوصادي وعالقوو الوؾافق الزواجي لمزوجئؽ العاممئؽ دراسة لعشر حاالت بؾالية دئزي
وزو) ،الوي دؾصمت إل أن ان فاض الطسوؾى الوعمئطي يؤدي إل ان فاض الوؾافق الزواجي.

047
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الفخضضة الدابعة :تؽجنج عالقنة ذات داللنة إحرنائضة بنضؼ عنجد سنشؽات الندواج و التؽافنق
الدواجي.
ال دول رقؼ ()35

العالقة بئؽ عدد سظؾات الزواج والوؾافق الزواجي
مجة سشؽات الدواج
التؽافق الدواجي

مجة قرضخة

مجة متؽسطة

مجة طؽيمة

السجسؽع

مؼ  1إلى7

مؼ  8إلى18

مؼ  19إلى50

1

11

5

17

مؽ  97إل 123

%1.2

%7.1

%6.3

%5.4

دؾافق موؾسس

32

58

19

109

مؽ  124إل 150

%38.6

%37.4

%24.1

%34.4

دؾافق قؾي

50

86

55

191

%60.2

%55.5

%69.6

%60.3

83

155

79

317

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

دؾافق

عئف

مؽ  151إل 178
الط طؾع
8.706

درجة الحرتة = 4

القئطة االحوطالئة = 0.069

يوضح مؽ ال دول رقؼ ( ،)35أن الطبحىؾثئؽ الىذيؽ دىؾافقيؼ الزواجىي

ىعئف بمغىت نسىبويؼ

( )%1.2مىىؽ الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ مىىدة زواجيىىؼ قصىىئرة ،مقابىىن ( )%7.1مىىؽ الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ مىىدة
زواجيؼ موؾسظة ،و( )%6.3مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ مدة زواجيؼ طؾتمة.
أما الطبحؾثؾن الذيؽ دؾافقيؼ الزواجىي موؾسىس فقىد بمغىت نسىبويؼ ( )%38.6مىؽ الطبحىؾثئؽ
الى ىىذيؽ مى ىىدة زواجيى ىىؼ قصى ىىئرة ،مقابى ىىن ( )%37.4مى ىىؽ الطبحى ىىؾثئؽ الى ىىذيؽ مى ىىدة زواجيى ىىؼ موؾسى ىىظة،
و( )%24.1مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ مدة زواجيؼ طؾتمة.

048

أمىىا الطبحؾثىىؾن الىىذيؽ د ىؾافقيؼ الزواجىىي قىىؾي فقىىد بمغىىت نسىىبويؼ ( )%60.2مىىؽ الطبحىىؾثئؽ
الى ىىذيؽ مى ىىدة زواجيى ىىؼ قصى ىىئرة ،مقابى ىىن ( )%55.5مى ىىؽ الطبحى ىىؾثئؽ الى ىىذيؽ مى ىىدة زواجيى ىىؼ موؾسى ىىظة،
و( )%69.6مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ مدة زواجيؼ طؾتمة.
يشئر اخوبار الداللة بىئؽ الطوغئىرتؽ إلى أن قئطىة مربىع كىاي بمغىت  ،8.706بدرجىة حرتىة ،4
وقئطىىة احوطالئىىة  ،0.069وبىىذلػ درىىؾن العالقىىة بىىئؽ الطوغئ ىرتؽ غئىىر دال ىة إحصىىائئة عظىىد مسىىوؾى
داللة .0.05
يطكؽ القؾل إنو ال دؾجد عالقة بئؽ عدد سظؾات الزواج والوؾافق الزواجي ،ودوفق ىذه الظوئ ة
مع ما دؾصمت إلئو دراسة ن طة لالكي بركة الوباوي عظؾان( :الوؾافق الزواجي وعالقوو ضغؾ
العطن لدى مؾعفي ومؾعفات جامعة بظغازي) ،إل أنو ال يؾجد دأثئر لطدة الزواج عم الوؾافق
الزواجي ،ودراسة وفاء عثطان عبد الرحئؼ عظؾان( :الوؾافق الزواجي لدى الطوزوجات العامالت
امعة السؾدان لمعمؾم الورظؾلؾجئا) ،إل أنو ال دؾجد فروق في الوؾافق لدى الطوزوجات العامالت
امعة السؾدان دبعا لطوغئر عدد سظؾات الزواج.
دور
ود ومف ىذه الظوئ ة مع نغرتة الدور (الوفاعن الرمىزي) والوىي دىرى أن لسىظؾات الىزواج ا
في الوؾافق الزواجي ،حئت إنيا دحدد الفورة الوىي يىوؼ فئيىا الوؾافىق بىئؽ الىزوجئؽ دوىراوح بىئؽ أسىبؾع
وس ىىظة .ومى ىىع د ارس ى ىة ولئى ىىد بى ىىؽ دمحم الشى ىىيري عظى ىؾان( :الوؾاف ىىق الزواجىىىي وعالقوىىىو ب ىىبعض سىىىطات
الش صئة لىدى عئظىة مىؽ الطوىزوجئؽ طحافغىة جىدة) ،الوىي دؾصىمت إلى وجىؾد فىروق فىي الوؾافىق
الزواجىىي نوئ ىىة الخىىوالر م ىىدة الىىزواج .ود ارسىىة سىىطة ص ىىالح سىىعئد الشىىئ ي عظ ىؾان( :الوطاس ىىػ
األسىىري وعالقوىىو بىىبعض الطوغئىرات االجوطاعئىىة فىىي م وطىىع موغئىىر دارسىىة مئدانئىىة عمى عئظىىة مىىؽ
األزواج المئبئئؽ العاممئؽ في قظىاع الوعمىئؼ والصىحة طديظىة اجىدابئا) ،الوىي دؾصىمت إلى أن طىؾل
فورة الزواج دؤثر عم دطاسػ األسرة.
049

الفخضضة الثامشة :تؽجج عالقة ذات داللو إحرائضة بضؼ الجخل الذيخي والتؽافق الدواجي.
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ال دول رقؼ ()36
العالقة بئؽ الدخن الشيري والوؾافق الزواجي
الجخل الذيخي
التؽافق الدواجي

دخل مشخفا

دخل متؽسط

دخل مختفع

السجسؽع

مؼ  400إلى640

مؼ  641إلى 800

مؼ  801إلى 1300

5

10

2

17

مؽ 123 - 97

%5.4

%6.1

%3.3

%5.4

دؾافق موؾسس

41

55

13

109

مؽ 150 -124

%44.1

%33.7

%21.3

%34.4

دؾافق قؾي

47

98

46

191

%50.5

%60.1

%75.4

%60.3

93

163

61

317

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

دؾافق

عئف

مؽ 178 - 151
الط طؾع
10.056

درجة الحرتة = 4

القئطة االحوطالئة = 0.040

يوض ىىح م ىىؽ خ ىىالل ال ىىدول ( ،)36أن الطبح ىىؾثئؽ ال ىىذيؽ دى ىؾافقيؼ الزواج ىىي

ىىعئف بمغ ىىت

نس ىىبويؼ ( )%5.4م ىىؽ الطبح ىىؾثئؽ ذوي ال ىىدخن الط ىىظ فض ،مقاب ىىن ( )%6.1م ىىؽ الطبح ىىؾثئؽ ذوي
الدخن الطوؾسس ،و( )%3.3مؽ الطبحؾثئؽ الذيؽ دخميؼ مردفع.
أما الطبحؾثؾن الذيؽ دؾافقيؼ الزواجىي موؾسىس فقىد بمغىت نسىبويؼ ( )%44.1مىؽ الطبحىؾثئؽ
ذوي الدخن الطظ فض ،مقابىن ( )%33.7مىؽ الطبحىؾثئؽ ذوي الىدخن الطوؾسىس ،و( )%21.3مىؽ
الطبحؾثئؽ الذيؽ دخميؼ مردفع.

051

أمىىا الطبحؾثىىؾن الىىذيؽ د ىؾافقيؼ الزواجىىي قىىؾي فقىىد بمغىىت نسىىبويؼ ( )%50.5مىىؽ الطبحىىؾثئؽ
ذوي الدخن الطظ فض ،مقابىن ( )%60.1مىؽ الطبحىؾثئؽ ذوي الىدخن الطوؾسىس ،و( )%75.4مىؽ
الطبحؾثئؽ الذيؽ دخميؼ مردفع.
يشئر اخوبار الداللة بىئؽ الطوغئىرتؽ إلى أن قئطىة مربىع كىاي بمغىت  ،10.056بدرجىة حرتىة
 ،4وقئطة احوطالئة  ،0.040وبذلػ درؾن العالقة بئؽ الطوغئرتؽ دالة إحصائئة عظىد مسىوؾى داللىة
 ،0.05ودؼ قئاس قؾة ىذه العالقة طعامن جامىا الىذي بمىغ  0.267مىا يعظىي أن العالقىة طرديىة،
فرمطا اردفع دخن الطبحؾث اردفع الوؾافق الزواجي.
وىكىذا يوضىىح أنىىو دؾجىىد عالقىىة ذات داللىة إحصىىائئة بىىئؽ الوؾافىىق الزواجىىي وموغئىىر الىىدخن،
ودوفق ىذه الظوئ ة مع ما دؾصمت إلئىو دارسىة عثطىان بىؽ عبىد الطحسىؽ العىامر عظىؾان( :معؾقىات
الوؾافق بئؽ الزوجئؽ في عن الوحديات الثقافئة الطعاصرة ل سىرة الطسىمطة) ،الوىي دؾصىمت إلى أن
ان فاض البعد الطادي يؤدي إل ان فاض ممحؾ في الوؾافق بئؽ الزوجئؽ .ود ومف ىىذه الظوئ ىة
مع ما دؾصمت إلئو دراسة مبروكة إدرتس الفسىي عظىؾان( :األسىرة العاممىة والعالقىات االجوطاعئىة
دراسة مئدانئة عم عئظة مؽ الطوزوجئؽ العاممئؽ في عض القظاعات العامة في مديظىة بظغىازي)،
الوي دؾصمت إل أنو ال دؾجد عالقة بئؽ الدخن الشيري لمطبحؾث والعالقات االجوطاعئة الداخمئىة
ل سرة العاممة .والشكن الوالي يؾ ح العالقة بئؽ الطوغئرتؽ:
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الشكن رقؼ ()5
العالقة بئؽ الدخن الشيري والوؾافق الزواجي

058

تواف ضعٌف

ثانض ًا :الشتائج العامة لمجراسة.
 .1الشتائج الخاصة بالتحمضل الؽصفي لسجتسع الجراسة:

-

دبىىئؽ مىىؽ خىىالل بئانىىات الد ارسىىة أن نسىىبة اإلنىىاث فىىي العئظىىة أكبىىر مىىؽ نسىىبة الىىذكؾر ،حئىىا
بمغت نسبويؽ  %63.4مؽ الط طؾع الرمي لمطبحؾثئؽ.

-

ادض ىىح م ىىؽ خ ىىالل معظئ ىىات الد ارس ىىة أن حى ىؾالي نص ىىف أفى ىراد العئظ ىىة دوى ىراوح أعط ىىارىؼ ب ىىئؽ
( )46-34سظة أي موؾسظي السؽ ،وبمغت نسبويؼ .%49.8

-

كطا ادضح مؽ خالل نوائج الدراسة أن حؾالي نصف أفراد العئظة كانت أعطارىؼ عظد الزواج
دوراوح مابئؽ ( )30-25سظة ،أي أنيؼ مؽ فةة موؾسظي السؽ عظد الزواج ،وبمغىت نسىبويؼ
.%49.5

-

كطا كشفت نوائج الدراسة أن  %96.5مؽ أفراد العئظة زواجيؼ الحالي ىؾ األول .وىذا يىدل
عم ثبات الزواج األول لدى أغمب أفراد العئظة.

-

كطىىا أس ىىفرت الظوىىائج ال اص ىىة أعطىىار ع ىىركاء حئىىاة الطبح ىىؾثئؽ أن أعم ى نس ىىبة مىىؽ أعط ىىار
عركائيؼ في الحئاة دقع في الفةة العطرتة ( )47-35سظو ،أي أنيؼ مؽ موؾسظي السؽ ،فقد
كانت نسبويؼ .%48.3

-

كطا دبئؽ مىؽ خىالل نوىائج الد ارسىة أن أعمى نسىبة مىؽ الطبحىؾثئؽ دراوحىت مىدة زواجيىؼ بىئؽ
( )18-8سظة ،أي أنيؼ مؽ فةة الطبحؾثئؽ الذيؽ مدة زواجيؼ موؾسظة ،حئا كانت نسبويؼ
.%48.9

-

أعيرت نوىائج الدارسىة أن أعمى نسىبة مىؽ الطبحىؾثئؽ يوىراوح ح ىؼ أسىرىؼ مىا بىئؽ ()7-6
أفراد ،وقد بمغت نسبويؼ  ،%40.4وبمغ موؾسس ح ؼ األسىرة فىي ىىذه الد ارسىة  6.21أفىراد،
وىؾ يقورب مؽ الطوؾسس العام ل سرة المئبئة.
056

-

كطا يالحظ مؽ خالل نوائج الدراسة أن أعم نسبة مؽ الطبحؾثئؽ يوى اروح عىدد األبظىاء لىدييؼ
بئؽ ( )5 -4أبظاء مؽ فةة األسر الوي عدد أبظائيا موؾسس ،وكانت نسبويؼ .%40.7

-

أعيرت نوائج الدراسة ال اصة بظؾع عطن الطبحؾث أن أعمى نسىبة مىؽ أفىراد العئظىة يعطمىؾن
مدرسي ابودائي ،وبمغت نسبويؼ  %31.5وكانت نسبة موقاربة مع الطبحؾثئؽ الذيؽ يعطمىؾن
مدرسي إعدادي وثانؾي.

-

دبىىئؽ مىىؽ خىىالل نوىىائج الد ارسىىة أن الطبحىىؾثئؽ الىىذيؽ كانىىت خب ىرديؼ فىىي العطىىن دو ىراوح بىىئؽ
( )26-14سظة ،ذوي ال برة الطوؾسظة يطثمؾن أعم نسبة ،إذ بمغت نسبويؼ .%37.2

-

أعيىىرت نوىىائج الد ارسىىة ال اصىىة بظىىؾع عطىىن الشىرتػ أن ىظىىاك دظؾعىىا فىىي نىىؾع عطىىن الشىرتػ،
ولرؽ كانت أعم نسبة مؽ عركاء الطبحؾثئؽ دقع في فةة الطعمطئؽ ،والوي بمغت .%33.4

-

دبىىئؽ مىىؽ خىىالل نوىىائج الد ارسىىة أن أغمىىب الطبحىىؾثئؽ دوىراوح فوىرة عطميىىؼ الئىىؾمي بىىئؽ ()6-4
ساعات ،وبمغت نسبويؼ .%54.6

-

يالحظ مؽ خالل نوائج الدراسة أن أغمب أفراد العئظة مؽ أصحاب الدخؾل الطوؾسىظة ،الوىي
دراوح ىىت ب ىىئؽ ( )800 - 641ديظ ىىار ،حئ ىىا كان ىىت نس ىىبويؼ  ،%51.4وبم ىىغ موؾس ىىس دخ ىىن
ديظار.
الطبحؾثئؽ الشيري 719.13
اً

-

أعيرت نوائج الدراسة اردفاعا في الطسوؾى الوعمئطي ألفراد العئظة ،حئا إن الطبحؾثئؽ الذيؽ
مسوؾى دعمئطيؼ جامعي ،ودعمئؼ عال يطثمؾن  %66مؽ م طؾع الطبحؾثئؽ.

-

كطىىا يالحىىظ مىىؽ خىىالل الظوىىائج ال اصىىة الطسىىوؾى الوعمئطىىي لشىىركاء الطبحىىؾثئؽن أن عىىركاء
الطبحؾثئؽ الذيؽ دعمئطيؼ موؾسس يطثمؾن أعم نسبة ،وبمغت .%42.9

-

دبىىئؽ مىىؽ خىىالل الد ارسىىة أن أغمىىب أف ىراد العئظىىة يسىىكظؾن فىىي مديظىىة األبئىىار ،وبمغىىت نسىىبويؼ
.%59.0
054

مؼ حضث مقضاس التؽافق الدواجي:
-

إن أغمىىب أف ىراد العئظىىة يوبىىادلؾن مىىع ع ىرتػ حئىىاديؼ مشىىاعر الحىىب واالحو ىرام ،كطىىا أنىىو دؾجىىد
بئظيؼ وبئؽ عرتػ حئاديؼ ثقة موبادلة.

-

إن أغمىىب أف ىراد العئظىىة يشىىعرون الر ىىا عىىؽ السىىعادة الزوجئىىة ،وتسىىئظرون عم ى خالف ىاديؼ
الزوجئة ،وال دراودىؼ فررة االنفصال عؽ عرتػ حئاديؼ.

-

إن أغمبئة أفراد العئظة موفقؾن عم األمؾر الطالئة ،وسعادديؼ الزوجئىة ال دوىأثر قمىة الىدخن،
وتؾاجيىىؾن األزمىىات الطالئىىة شى اعة وصىىبر ،وتشىىوركؾن مىىع عىرتػ الحئىىاة فىىي إدارة أمىىؾرىؼ
الطالئة.

-

إن أغمىىب أفىراد العئظىىة موشىىابيؾن فىىي العىىادات ،وموفقىىؾن فىىي الطسىىوؾى الثقىىافي واالجوطىىاعي،
إ افة إل ادفاقيؼ عم األمؾر الديظئة.

-

إن أغمب أفراد العئظة يساعدون عرتػ حئاديؼ في األمؾر الطظزلئة إل حد ما.
مؼ حضث مدتؽى التؽافق الدواجي:
يوضح مؽ خالل مقئاس الوؾافق الزواجي أن أغمب األسر العاممة لدييؼ دؾافق زواجي قىؾي،

وبمغت نسبويؼ  ،%60.0كطا دؾاجييؼ عض الصعؾبات الطوطثمىة فىي عىدم وجىؾد ادفىاق بىئؽ أفىراد
العئظىىة وعىرتػ حئىىاديؼ فىىي دقسىىئؼ أعطىىال الطظىىزل ،وىىىذا يعىىؾد إلى ثقافىىة الط وطىىع الوىىي دعىد األمىىؾر
عد مساعدة األزواج سئظة جدا مقارنة مع ما دقؾم و الطرأة.
الطظزلئة مؽ واجبات الطرأة فقس ،ود ي

.2

الشتائج الخاصة باختبار الفخوض اإلحرائضة:

الفخضننضة األولنى :يوضىىح مىىؽ نوىىائج اخوبىىار الفىىروض وجىؾد عالقىىة ذات داللىىة إحصىىائئة بىىئؽ نىىؾع
العطن والوؾافق الزواجي ،وتوضح دأثئر نؾع عطن الطبحؾث عم الوؾافق الزواجي.
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الفخضنننضة الثانضنننة :دبىىئؽ مىىؽ الظوىىائج وج ىؾد عالقىىة ذات دالل ىة إحصىىائئة بىىئؽ نىىؾع عطىىن الش ىرتػ
والوؾافق الزواجي ،وبذلػ يكؾن لظؾع عطن الشرتػ دأثئر في الوؾافق الزواجي.
الفخضضة الثالثنة :دىدل الظوىائج عمى أنىو ال دؾجىد عالقىة ذات داللىة إحصىائئة بىئؽ سىاعات العطىن
والوؾافق الزواجي ،أي لئس ىظاك دأثئر لساعات عطن الطبحؾث عم الوؾافق الزواجي.
الفخضضة الخابعة :دؾ ح الظوائج وجؾد عالقة ذات داللىة إحصىائئة بىئؽ سىظؾات ال بىرة فىي العطىن
والوؾافق الزواجي ،وأن ىذه العالقة طردية.
الفخضنننضة الخامدنننة :دب ىىئؽ ع ىىدم وج ىىؾد عالق ىىة ذات داللى ىة إحص ىىائئة ب ىىئؽ ع ىىدد األبظ ىىاء والوؾاف ىىق
الزواجي ،أي أن الوؾافق الزواجي ال يوأثر عدد األبظاء.
الفخضنننضة الدادسنننة :دش ىىئر الظو ىىائج إلى ى ع ىىدم وجى ىؾد عالق ىىة ذات داللى ىة إحص ىىائئة ب ىىئؽ الطس ىىوؾى
الوعمئطي والوؾافق الزواجي.
الفخضننضة الدننابعة :ىظىىا أيضىىا ادضىىح عىىدم وج ىؾد عالقىىة ذات دالل ىة إحصىىائئة بىىئؽ عىىدد سىىظؾات
الزواج والوؾافق الزواجي.
الفخضضة الثامشة :ىظا دبئؽ الظوائج وجؾد عالقة ذات داللىة إحصىائئة بىئؽ الىدخن الشىيري والوؾافىق
الزواجىىي ،وتوضىىح مىىؽ ىىىذه العالقىىة أن دىىأثئر الىىدخن الشىىيري عم ى الوؾافىىق الزواجىىي دىىأثئر
إي ابي.

ثالثاً :التؽصضات:
مىىؽ مظظمىىق أىطئ ىة األس ىرة و ىىرورة دؾافقيىىا ودطاسىىكيا ،دقىىدم الباحثىىة عىىدداً مىىؽ الوؾصىىئات
الطيطة ل سرة والطؤسسات الوعمئطئة وىي كطا يمي:
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-

ادضىىح مىىؽ نوىىائج الد ارسىىة نىىدرة الد ارسىىات الطوعمقىىة ىىالوؾافق الزواجىىي أو العالقىىة الزوجئىىة فىىي
بئةة الدراسة ،لذا دؾصىي الد ارسىة ضىرورة عطىن مزتىد مىؽ الد ارسىات عىؽ الوؾافىق الزواجىي،
سؾاء أكان لمعاممئؽ أم غئر العاممئؽ.

-

كطا ي ب عم الشباب الطقدمئؽ عم الزواج األخذ عئؽ االعوبار عظد اخوئىار عىرتػ حئىاة
عىىرور الظىىرر اآلخىىر ،طىىا فىىي ذلىىػ نىىؾع العطىىن الىىذي يقىىؾم ىىو ،والؾ ىىع الطىىادي لمشىىرتػ،
حئا ال دؤثر ىذه الغرور عم دؾافقيؼ الزواجي.

-

ي ىىب دظىىؾتر القىىئؼ الحض ىىارتة الوىىي دوفىىق م ىىع الؾاقىىع الطوغئىىر ،حئى ىا دًع ىيد عىىض الطف ىىاىئؼ
الطكرسة في الط وطع ،الوي دظغر إل الطرأة عم أنيا مربئة ل والد فحسب ،وأنيا الطسىؤولة
عؽ األعطال الطظزلئة لؾحدىا ،ما ي عميا غئر قادرة عم دحطن أعباء األسرة والعطن.

-

كطا ي ب دؾفئر دور حضانة ل طفال الر ع والصغار في الطؤسسات الوعمئطئة.
ىىرورة أن دقىىؾم الطؤسسىىات الوربؾتىىة عم ى إعىىداد الظىىدوات والىىدورات الودرتبئىىة لمعىىاممئؽ فىىي
قظاع الوعمئؼ ،ومساعدديؼ لموعرر عم األسالئب العمطئة الحديثة في الوعامىن مىع مشىكالت
عدم الوؾافق الوي دؾاجييؼ سؾاء في األسرة أو العطن.

-

ىىرورة وجىىؾد برنىىامج موا عىىة مىىؽ أخصىىائئئؽ اجوطىىاعئئؽ ونفسىىئئؽن مىىؽ أجىىن الو فئىىف مىىؽ
الوؾدر الظادج عؽ العطن.
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قائسة السخاجع
أوالً :القخآن الكخيػ:
ثانضاً :الكتب:
.1

أحط ىىد س ىىالؼ األحط ىىر ،عم ىىؼ اجوط ىىاع األسى ىرة .الظبع ىىة األولى ى ( ،بئ ىىروت :دار الرو ىىاب ال دي ىىد
الطوحدة2004 ،م).

.2

أحطىىد دمحم مبىىارك الرظىىدري ،عمىىؼ الىىظفس األسىىري .الظبعىىة الثانئىىة( ،الرؾتىىت :مكوبىىة الفىىالح
لمظشر

والوؾزتع1992 ،م).

.3

إجالل دمحم سري ،عمؼ الظفس العالجي .الظبعة األول ( ،القاىرة :عالؼ الرؾتت1990 ،م).

.4

إحسى ى ىىان دمحم الحسى ى ىىؽ ،الظغرتى ى ىىات االجوطاعئى ى ىىة الطوقدمى ى ىىة "د ارسى ى ىىة دحمئمئى ى ىىة فى ى ىىي الظغرتى ى ىىات
االجوطاعئة الطوقدمة" .الظبعة األول ( ،عطان :دار وائن لمظشر2005 ،م).

.5

دطا ر زىرة حسؾن ،دأثئر عطن الطرأة عم دطاسػ األسرة في الط وطىع العربىي( .الرتىاض:
دار الظشر الطركز العربي لمدراسات األمظئة والودرتب1993 ،م).

.6

جيىىاد ذيىىاب الظىىاقؾال ،اآلثىىار الظاجطىىة عىىؽ خىىروج الط ىرأة السىىؾرتة لمعطىىن د ارسىىة مئدانئىىة لؾاقىىع
مشىىكالت الظسىىاء الطوزوجىىات العىىامالت فىىي مديظىىة دمشىىق( .دمشىىق :مظشىىؾرات اليئةىىة العامىىة
لمرواب2011 ،م).

.7

حام ىىد عبدالس ىىالم زىى ىران ،الص ىىحة الظفس ىىئة والع ىىالج الظفس ىىي( .الق ىىاىرة :عى ىالؼ الرو ىىب لمظش ىىر
والوؾزتع والظباعة2005 ،م).

.8

خئ ىىري خمئ ىىن ال طئم ىىي ،االد اى ىىات الطعاصى ىرة ف ىىي د ارس ىىة األسى ىرة والظفؾل ىىة( .اإلس ىىكظدرتة:
الطكوب ال امعي الحديا1992 ،م).
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.9

رمضىىان دمحم القىىذافي ،الصىىحة الظفسىىئة والوؾافىىق .الظبعىىة الثانئىىة( ،ال طاىئرتىىة :دار الىىرواد،
1994م).

 .11سامئة حسؽ الساعادي ،االخوئار لمزواج والوغئر االجوطىاعي .الظبعىة الثانئىة( ،بئىروت :دار
الظيضة لمعربئة1981 ،م).
 .11سمئؼ أبؾ عؾض ،الوؾافق الظفسي لمطسظئؽ( .عطان :دار أسامة لمظشر والوؾزتع2008 ،م).
 .12سطئح أبؾ مغمي وآخرون ،الوظشةة االجوطاعئة لمظفن( .عطان :دار البازوري2002 ،م).
 .13سظاء ال ؾلي ،الزواج في عالؼ موغئر( .اإلسكظدرتة :دار الطعرفة ال امعئة1987 ،م).
 .14سى ىىظاء ال ى ىىؾلي ،الى ىىزواج والعالقى ىىات األس ى ىرتة .الظبعى ىىة الثانئى ىىة( ،اإلسى ىىكظدرتة :دار الطعرفى ىىة
ال امعئة2006 ،م).
 .15سظاء ال ؾلي .األسرة والحئاة العائمئة( .بئروت :دار الظيضة العربئة ،بدون دارتخ).
 .16عب ىىد رب الظب ىىي عم ىىي ال ىىارحي ،ال ىىزواج العرف ىىي الطش ىىكمة والح ىىن ( .الق ىىاىرة :دار الرو ىىة
لمظشر والوؾزتع ،بدون دارتخ).
 .17عب ىىد هللا ع ىىامر اليط ىىالي ،أس ىىمؾب البح ىىا االجوط ىىاعي ودقظئاد ىىو .الظبع ىىة الثالثى ىة( ،بظغ ىىازي:
مظشؾرات جامعة قارتؾنس2003 ،م).
 .18عمئاء عىكري وآخىرون ،عمىؼ االجوطىاع العىائمي .الظبعىة الثانئىة( ،عطىان :دار الطسىئرة لمظشىر
والوؾزتع2011 ،م).
 .19كطىىال إب ىراىئؼ مرسىىي ،العالقىىة الزوجئىىة والصىىحة الظفسىىئة فىىي اإلسىىالم وعمىىؼ الىىظفس .الظبعىىة
الثانئة ( ،اإلسكظدرتة :دار القمؼ لمظشر والوؾزتع1995 ،م).
 .21ماجدة كطال عالم ،طرتقة العطن مع ال طاعىات "مىدخن لمورئىفن الوظطئىة الوقىؾتؼ واإلعىرار.
(اإلسكظدرتة :الطكوب ال امعي الحديا1990 ،م).
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 .21م دي أحطد دمحم عبدهللا ،السمؾك االجوطاعي "ومحاولة دفسئرتة"( .اإلسىكظدرتة :دار الطعرفىة
ال امعئة2005 ،م).
 .22مح ى ىىؾب عظئى ىىة الفائى ىىدي ،عمى ىىؼ االجوطى ىىاع العى ىىائمي مى ىىداخن نغرتى ىىة ود ارسى ىىات إسى ىىورادئ ئة.
(بظغازي :دار الروب الؾطظئة2013 ،م).
 .23مح ىىؾب عظئىىة الفائىىدي ،عمىىؼ االجوطىىاع الرتفىىي .الظبعىىة األول ى ( ،لئبئىىا :مظشىىؾرات جامعىىة
درنة1999 ،م).
 .24دمحم عاطف غئا ،قامؾس عمؼ االجوطاع( .اإلسكظدرتة :دار الطعرفة ال امعئة2006 ،م).
 .25دمحم عىىاطف غئىىا ،عمىىؼ االجوطىىاع "الىىظغؼ والوفسىىئر والطشىىاكن" .ال ىىزء الثىىاني( ،اإلسىىكظدرتة:
دار الطعارر1967 ،م).
 .26دمحم عبد الرزاق وآخرون ،ثقافة الظفن .الظبعة األول ( ،عطان :دار الفرر2004 ،م).
 .27دمحم مص ى ىىظف أحط ى ىىد ،الورئ ى ىىف والطش ى ىىكالت الطدرس ى ىىئة ف ى ىىي مظغ ى ىىؾر ال دم ى ىىة االجوطاعئ ى ىىة.
(اإلسكظدرتة :الطكوب ال امعي الحديا ،بدون دارتخ).
 .28الؾحئشي أحطىد بئىري ،األسىرة والىزواج مقدمىة فىي عمىؼ االجوطىاع العىائمي( .طرابمس:ال امعىة
الطفوؾحة1998 ،م).

ثالثاً :الجوريات:
.1

إجىىالل سىىري" ،الوؾافىىق الطيظىىي والزواجىىي لعض ىؾات ىئةىىة الوىىدرتس ال امعىىة" .م مىىة كمئىىة
الوربئة ،العدد  ،15جامعة عئؽ عطس1991 ،م).

.2

إيطان حامدية ،سمئطة بؾطؾطؽ" ،الطرأة العاممة والعالقىات األسىرتة" ،الطموقى الىؾطظي الثىاني
حىىؾل :االدصىىال وجىىؾدة الحئىىاة األس ىرتة ،قسىىؼ العمىىؾم االجوطاعئىىة ،جامعىىة قاصىىدي ورقمىىة،
(2013/10/09م).
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.3

بيئىىة القطىىؾدي البشىىوي " ،عىىض مغىىاىر الوغئىىر فىىي بظىىاء وعىىائف األس ىرة المئبئىىة مىىؽ مظغىىؾر
دارت ي" .الط مة ال امعئة ،العدد السادس عشر ،الط مد األول (فبراير 2014م).

.4

سطئة بؽ عطارة" ،صىراع األدوار لىدى األميىات العىامالت وعالقوىو بوؾافقيىا الزواجىي" .م مىة
الؾاحات لمبحؾث والدراسات ،العدد2009 ،5م.

 .5عثط ىىان ب ىىؽ ص ىىالح ب ىىؽ عب ىىد الطحس ىىؽ الع ىىامر" ،مقؾم ىىات الوؾاف ىىق ب ىىئؽ ال ىىزوجئؽ ف ىىي ع ىىن
الوحى ىىديات الثقافئ ى ىة الطعاص ى ىرة ل س ى ىرة الطسى ىىمطة" ،م مى ىىة الوربئى ىىة ،السى ىىظة ال امسى ىىة عشى ىىرة،
العدد2000 ،17م).
 .6ناديىىة فرحىىات ،عطىىن الط ىرأة وأث ىره عم ى العالقىىات األس ىرتة ،األكاديطئىىة لمد ارسىىات االجوطاعئىىة
واإلنسانئة ال زائر ،العدد2012 ،8م.
.7

كمثؾم بمئطيؾم وآخرون" ،أثر ا ظراب العالقة الزوجئة عم الصحة الظفسئة ل بظاء" ،م مة
عبكة العمؾم الظفسئة العربئة ال زائر ،العدد  22- 21عواء (ربئع 2009م).

رابعاً :الخسائل العمسضة:
.1

أكرم نصار طالق أبؾ عطرة" ،الوؾافىق الزواجىي كطىا يدركىو األبظىاء وعالقوىو الظضىج ال مقىي
لىىدى طمبىىة الطرحمىىة الثانؾتىىة فىىي مديظىىة غ ىزة"( ،رسىىالة ماجسىىوئر ،قس ىؼ عمىىؼ الىىظفس الوربىىؾي،
جامعة طئبة الططمرة العربئة السعؾدية2008 ،م).

.2

إليىىام بظىىت فىرتج بىىؽ سىىعئد العؾتضىىي" ،أثىىر اسىىو دام اإلنورنىىت عمى العالقىىات األسىرتة بىىئؽ
أفىراد األسىرة السىىعؾدية فىىي محافغىىة جىىدة"( ،رسىىالة ماجسىىوئر ،قسىىؼ االقوصىىاد الطظزلىىي ،كمئىىة
الوربئة،

دة2004 ،م).
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.3

أم ىىاني حط ىىدي ع ىىحادة الرحم ىىؾت" ،د ارس ىىة مقارن ىىو لموؾاف ىىق الظفس ىىي واالجوط ىىاعي ل ىىدى أبظ ىىاء
العامالت وغئر العامالت في الطؤسسات ال اصىة فىي مديظىة غىزة"( ،رسىالة ماجسىوئر ،كمئىة
الوربئة ،قسؼ عمؼ الظفس ال امعة اإلسالمئة غزة2011 ،م).

.4

أمىىن بظىىت أحطىىد بىىؽ عبىىدهللا اصىىؾتن" ،الوؾافىىق الىىزواج وعالقوىىو اإلعىىباع الطوؾقىىع والفعمىىي
لمحاجىىات العاطفئىىة الطوبادلىىة بىىئؽ الىىزوجئؽ"( ،رسىىالة ماجسىىوئر ،قسىىؼ عمىىؼ الىىظفس ،جامع ىة
اإلمام دمحم بؽ سعؾد اإلسالمئة الططمرة العربئة السعؾدية2008 ،م).

.5

أمن عباس دمحم أحطد" ،دغئر بظئة ووعائف األسرة السؾدانئة دراسة مئدانئة عىؽ مديظىة الثىؾرة
بؾاليىىة ال رطىىؾم"( ،رسىىالة ماجسىىوئر ،قسىىؼ عمىىؼ االجوطىىاع واألنثربؾلؾجئ ىا ،جامعىىة ال رطىىؾم،
2003م).

.6

إيظاس بظت أحطىد عمىي السىمئطي" ،الىدور االقوصىادي لربىة األسىرة العاممىة السىعؾدية وعالقوىو
ىىالوؾافق الزواجىىي"( ،رسىىالة ماجسىىوئر ،قسىىؼ االقوصىىاد الطظزلىىي ،جامعىىة أم القىىرى ،الططمرىىة
العربئة السعؾدية2008 ،م).

.7

سىىطة صىىالح سىىعئد الشىىئ ي ،الوطاسىىػ األسىىرى وعالقوىىو بىىبعض الطوغئ ىرات االجوطاعئىىة فىىي
م وطع موغئر"( ،رسالة ماجسىوئر ،غئىر مظشىؾرة ،قسىؼ عمىؼ االجوطىاع ،كمئىة اآلداب ،جامعىة
بظغازي ،لئبئا2010 ،م).

.8

حسىىام محطىىؾد زكىىي عم ى " ،اإلنيىىاك الظفسىىي وعالقوىىو ىىالوؾافق الزواجىىي وبعىىض الطوغئ ىرات
الديطؾجرافئة لدى عئظة مؽ معمطي الفةىات ال اصىة طحافغىة الطظئىا"( ،رسىالة ماجسوئر،قسىؼ
الصحة الظفسئة كمئة الوربئة ،جامعة الطظئا2008 ،م).
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.9

سى ىىامئة بؾعاع ى ى " ،السى ىىمؾك العى ىىدواني وعالقوى ىىو ى ىىالوؾافق الظفسى ىىي واالجوطى ىىاعي لى ىىدى طمبى ىىة
ال امعىىة"( ،رسىىالة ماجسىىوئر ،قسىىؼ عمىىؼ الىىظفس ،جامعىىة مؾلىىؾد معطىىري دئ ىزي وزو ،ال ازئىىر،
2013م).

 .11سىىامئة حط ىرتش" ،القىىئؼ الديظئىىة ودورىىىا فىىي الوطاسىىػ األسىىرى د ارسىىة مئدانئىىة طدايظىىة أدظىىو".
(رسىىالة ماجسىىوئر ،قسىىؼ عمىىؼ االجوطىىاع ،كمئىىة العمىىؾم لالجوطاعئىىة والعمىىؾم اإلسىىالمئة ،جامعىىة
الحاج ال ضئر ،أدظو2010 ،م).
ىرن الرىرتؼ"( ،رسىالة ماجسىوئر ،كمئىة الد ارسىات
 .11سمؾى سمئؼ عمبي" ،العالقىات األسىرتة فىي الق آ
العمئا ،جامعة الظ اح الؾطظئة ،نابمس ،فمسظئؽ2007 ،م).
 .12سىىطئرة بظىىت سىىالؼ ال يظى " ،عىىدم االسىىوقرار األسىىرى فىىي الط وطىىع السىىعؾدي وعالقوىىو ى دراك
ال ىىزوجئؽ لمطس ىىؤولئات األسى ىرتة د ارس ىىة مقارنى ىو"( ،رس ىىالة ماجس ىىوئر ،كمئ ىىة الوربئ ىىة لالقوص ىىاد
الطظزلي ،جامعة أم القرى ،الططمرة العربئة السعؾدية2008 ،م).
 .13س ىىطئة دمحم جطع ىىة أب ىىؾ مؾسى ى " ،الوؾاف ىىق الزواج ىىي وعالقو ىىو ب ىىبعض س ىىطات الش ص ىىئة ل ىىدى
الطعاقئؽ"( ،رسالة ماجسوئر ،قسؼ عمؼ الظفس ،كمئة الوربئة ،ال امعة اإلسىالمئة ،فمسىظئؽ،
2009م).
 .14سيئر حسئؽ سمئؼ جؾدة" ،برنامج إرعادي مقورح لوعزتز الوؾافق الزواجىي عىؽ طرتىق فظئىات
الح ىىؾار" ،رس ىىالة ماجس ىىوئر ،قس ىىؼ عم ىىؼ ال ىىظفس ،كمئ ىىة الوربئ ىىة اإلس ىىالمئة ،غى ىزة  ،فمس ىىظئؽ،
2009م).
 .15غزالن عطس دمحم الدعدي" ،الضغؾ الظفسئة والوؾافق األسري والزواجي لدى عئظة مؽ آ ىاء
وأميى ىىات األطفى ىىال الطعى ىىاقئؽ دبع ى ىاً لظى ىىؾع ودرجى ىىة اإلعاقى ىىة وبعى ىىض الطوغئ ى ىرات الديطؾغرافئى ىىة
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واالجوطاعئىىة"( ،رسىىالة ماجسىىوئر ،قسىىؼ عم ىؼ الىىظفس ،كمئىىة الوربئىىة ،جامعىىة أم القىىرى ،طكىىة
الطكرمة2009 ،م).
 .16فرحىىان بىىؽ سىىالؼ بىىؽ ربئىىع العظىىزي" ،دور أسىىالئب الوفرئىىر ومعىىايئر اخوئىىار الش ىرتػ وبعىىض
الطوغئ ى ىرات الديطؾغرافئى ىىة فى ىىي دحقئى ىىق مسى ىىوؾى الوؾافى ىىق الزواجى ىىي لى ىىدى عئظى ىىة مى ىىؽ الط وطى ىىع
السعؾدي"( ،رسالة دكوؾرا ،قسؼ عمؼ الظفس ،كمئىة الوربئىة ،جامعىة أم القىرى ،الططمرىة العربئىة
السعؾدية1430 ،ه).
 .17فرتى ىزة حام ىىن" ،االخ ىىوالر ف ىىي الطس ىىوؾي الوعمئط ىىي والثق ىىافي واالقوص ىىادي وعالقو ىىو ىىالوؾافق
الزواجىىي لمىىزوجئؽ العىىاممئؽ"( ،رسىىالة ماجسىىوئر ،قسىىؼ عمىىؼ الىىظفس االجوطىىاعي ،كمئىىة العمىىؾم
اإلنسىىانئة واالجوطاعئىىة د ارسىىة لعشىىر حىىاالت بؾاليىىة دئىىزي وزو ،جامعىىة مؾلىىؾد معطىىري دئىىزى
وزو ،ال زائر2013 ،م).
 .18فظئطة ونؾغ " ،أثر سؾء الوؾافق الزواجي في درؾتؽ الطئن إل األمراض الظفسئة لدى الطرأة
مؽ خالل دظبئق اخوبار ( )mmp12د ارسىة مئدانئىة طديظىة سىكرة"( ،رسىالة ماجسىوئر،كمئة
العمؾم اإلنسانئة واالجوطاعئة ،جامعة دمحم خضئر -ال زائر  -سكرة2014 ،م).
 .19مبروكة إدرتس دمحم الفسي ،األسىرة العاممىة والعالقىات االجوطاعئىة د ارسىة مئدانئىة عمى عئظىة
مؽ الطوزوجئؽ العاممئؽ في عض القظاعات العامىة فىي مديظىة بظغىازي"( ،رسىالة ماجسىوئر،
غئر مظشؾره ،قسؼ عمؼ االجوطاع ،أكاديطئة الدراسات العمئا فرع بظغازي2010 ،م).
 .21محطؾد إبراىئؼ قطر فالدة" ،الوؾافق الزواجي بئؽ الؾالديؽ وعالقوو طفيؾم الذات لدى األبظىاء
ىرىقئؽ الطديظىىة الطظىىؾرة"( ،رسىىالة دكوىىؾ اره ،قسىىؼ عمىىؼ الىىظفس الوربىىؾي ،كمئىىة الوربئىىة والعمىىؾم
الطى ا
اإلنسانئة ،جامعة طئبة ،الططمرة السعؾدية2008 ،م).
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 .21ممئكىىة بىىؽ زتىىان" ،عطىىن الزوجىىة وانعكاسىىادو عم ى العالقىىة األس ىرتة د ارسىىة مئدانئىىة

امعىىة

مظوى ىىؾري – قسى ىىظظئظة"( .رسى ىىالة ماجسى ىىوئر ،قسى ىىؼ عمى ىىؼ الى ىىظفس ،جامعى ىىة مظوى ىىؾري قسى ىىظظئظة،
2004م).
 .22ممئكىىة الحىىاج يؾسىىف" ،آثىىار عطىىن األم عم ى دربئىىة أطفاليىىا"( ،رسىىالة ماجسىىوئر ،قسىىؼ عمىىؼ
االجوطاع ،كمئة العمؾم اإلنسانئة واالجوطاعئة ،جامعة ال زائر2003 ،م).
 .23مظال حسؽ السكظي"،

غؾ العطن واسورادئ ئات مؾاجيويا وعالقويىا ىالوؾافق الظفسىي لىدى

العىىاممئؽ وقىىت األزم ىات فىىي محىىافغوي غىزة والشىىطال"( ،رسىىالة ماجسىىوئر ،قسىىؼ عمىىؼ الىىظفس،
جامعة األزىر ،غزه2013 ،م).
 .24مئطؾنة بظت يعقىؾب بىؽ عىدي اليظائئىة " ،عىض العؾامىن الطسىيطة فىي سىؾء الوؾافىق الزواجىي
كط ىىا ي ىىدركيا الق ىىائطؾن عمى ى ل ىىان الوؾفئ ىىق والطعال ىىة وبع ىىض الطو ىىردديؽ عمئي ىىا طحافغ ىىة
مسقس"( ،رسالة ماجسوئر ،قسؼ الوربئة جامعة نزوى ،مسقس2013 ،م).
 .25ن طة لالكي بركة الوباوي ،الوؾافق الزواجي وعالقوو ضغؾ العطن لدى مؾعفي ومؾعفات
جامعىىة بظغىىازي( ،رسىىالة ماجسىىوئر ،غئىىر مظشىىؾرة ،قسىىؼ عمىىؼ الىىظفس ،جامعىىة بظغىىازي ،لئبئىىا،
2012م).
 .26ولئىىد بىىؽ دمحم الشىىيري "،الوؾافىىق الزواجىىي وعالقوىىو بىىبعض سىىطات الش صىىئة لىىدى عئظ ىة م ىؽ
الطعمطىىئؽ الطوىىزوجئؽ طحافغىىة جىىدة"( ،رسىىالة ماجسوئر،قسىىؼ عمىىؼ الىىظفس ،د صىىص اإلرعىىاد
الظفسي ،جامعة أم القرى طكة الطكرمة2009 ،م).
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خامدا :شبكة السعمؽمات (اإل نتخنت):
.1

أمئظىة إبىراىئؼ حسىىؽ اليبىىن" ،د ارسىىة عىىض الطوغئىرات الظفسىىئة االجوطاعئىىة الطردبظىىة ىىالوؾافق
الزواجي لدى الطرأة القظرتة"( ،رسالة ماجسوئر ،قسؼ الوربئىة والصىحة الظفسىئة ،جامعىة عىئؽ
عطس ،مصر 1996م)2113\1\29,http;\\ww.com\2011.ا.)pm:9:30

.2

وفاء عثطان عبد الرحئؼ دمحم" ،الوؾافىق الزواجىي لىدى الطوزوجىات العىامالت

امعىة السىؾدان

لمعمؾم والورظؾلؾجئا"( ،رسىالة ماجسىوئر ،كمئىة الوربئىة ،جامعىة السىؾدان لمعمىؾم والتو ولوييرا,
اللسكوم2102 ,م)2111\2\2 , htt;\\hdl.hande.net.م,ا.) pm:6:00
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السالحق

ممحق رقػ ( )1قائسة بأسساء الدادة السحكسضؼ.
ممحق رقػ ( )2استسارة التؽافق الدواجي في صؽرتيا الشيائضة.
ممحق رقػ ( )3ججول تحجيج حجػ العضشة.
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ممحق ()1
قائسة بأسساء الدادة السحكسضؼ
االسػ

ت
1

الدكوؾر إبراىئؼ عم ال ئار.

2

الدكوؾر عؾض عبد الرحطؽ األحئؾل.

3

الدكوؾر عطر أكرتؼ العبئدي.

4

الدكوؾر عبد الظاصر عبد العالي عطاطة.

5

الدكوؾر لؾجمي صالح الزوي.

6

الدكوؾر مح ؾب عظئة الفائدي.

7
8

الدكوؾر دمحم فوحي الزلئوظي.
الدكوؾر عبد

أحطد الطصرادي.

9

األسواذ دمحم الطظبي كار.

10

الدكوؾرة أنوصار مسعؾد العقئبي

11

أسواذه سعاد بؾزتد الطكي.

12

أسواذه سطة صالح الشئ ي.
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ممحق رقػ ()2
استسارة التؽافق الدواجي في صؽرتيا الشيائضة

069

بِسِهِ اهللِ اهزَّ ِحَنًِ اهزَّحِيهِ
أخي الدوج  /أختي الدوجة
الدالم عمضكػ ورحسة هللا وبخكاتو,
أنى ى ى ى ىىا طالبى ى ى ى ىىة د ارسى ى ى ى ىىات عمئى ى ى ى ىىا ،قسى ى ى ى ىىؼ عمى ى ى ى ىىؼ االجوطى ى ى ى ىىاع

امعى ى ى ى ىىة بظغى ى ى ى ىىازي ،أعطى ى ى ى ىىن

حالئى ى ى ىىا عم ى ى ى ى إعى ى ى ىىداد د ارسى ى ى ىىة عظ ى ى ى ىؾان "الوؾافى ى ى ىىق الزواجى ى ى ىىي ل س ى ى ى ىرة العاممى ى ى ىىة :د ارسى ى ى ىىة مئدانئى ى ى ىىة
لعئظى ى ى ىىة مى ى ى ىىؽ الطوى ى ى ىىزوجئؽ الع ى ى ى ىىاممئؽ قظى ى ى ىىاع الوعمى ى ى ىىئؼ طى ى ى ىىديظوي د ى ى ى ىىؾكرة واألبئى ى ى ىىار" لى ى ى ىىذا أرج ى ى ى ىىؾ
مىى ى ىىظرؼ الطسىى ى ىىاىطة فىى ى ىىي إن ى ى ى ىىاح ىىى ى ىىذه الد ارسىى ى ىىة ،وذلى ى ى ىىػ بوحى ى ى ىىري الدقى ى ى ىىة فى ى ى ىىي اإلجا ى ى ى ىىة والوى ى ى ىىي
دوظمبي ى ى ى ى ىىا طبئع ى ى ى ى ىىة األس ى ى ى ى ىىةمة ،والو ى ى ى ى ىىي غايوي ى ى ى ى ىىا الحص ى ى ى ى ىىؾل عمى ى ى ى ى ى الحق ى ى ى ى ىىائق ،وعمئ ى ى ى ى ىىو نأم ى ى ى ى ىىن
م ى ى ى ىىظرؼ اإلجا ى ى ى ىىة عمى ى ى ى ى األس ى ى ى ىىةمة بدق ى ى ى ىىو ،ونح ى ى ى ىىئظكؼ عمطى ى ى ى ىاً ى ى ى ىىأن الطعمؾم ى ى ى ىىات الو ى ى ى ىىي س ى ى ى ىىؾر
ددلؾن بيا سوحا

السرتة الوامة ،ولؽ دسو دم إال ألغراض البحا العمطي.

ولكػ جديل الذكخ
الباحثة
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.1

الظؾع :

.2

العطر السظؾات ......................... :سظة

.3

العطر عظد الزواج الحالي ......................... :سظة

ذكر (

)

أنث

)

(

ىن زواجػ الحالي ىؾ زواجػ األول؟
نعؼ (

)

ال

)

(

.4

عطر الشرتػ السظؾات ......................... :سظة

.5

عدد سظؾات الزواج  .........................سظة

.7

عدد األبظاء .................................. :

.9

عدد سظؾات ال برة في ىذا العطن......................... :

.6
.8

عدد أفراد األسرة الذيؽ يسكظؾن معػ في نفس الطسكؽ طا فئيؼ أنت................. :
نؾع العطن.................................. :

 .10نؾع عطن الشرتػ......................... :
 .11مكان العطن......................... :

 .12عدد ساعات العطن الئؾمي ......................... :ساعة
 .13الدخن الشيري لمطبحؾث......................... :
 .14الطسوؾى الوعمئطي:

 الوعمئؼ األساسي فطا دون

(

)

 الوعمئؼ الطوؾسس

(

)

 الوعمئؼ ال امعي

(

)

 الوعمئؼ العالي

(

)

 .15مسوؾى دعمئؼ الشرتػ:

 الوعمئؼ األساسي فطا دون

(

)

 الوعمئؼ الطوؾسس

(

)

 الوعمئؼ ال امعي

(

)

 الوعمئؼ العالي

(

)

 .16مكان السكؽ......................... :
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 )18سأق أخ عمضغ مجسؽعة مؼ العبارات وأريج أن أعخف إجابتغ عؼ كل عبارة ,ىل أنت مؽافنق
أو مؽافق إلى حج ما ,أو غضخ مؽافق ؟
العبارات

الخقػ

أوافق

السحبة والسؽدة والثقة الستبادلة
.1

أدبادل مع عرتػ حئادي مشاعر الحب واالحورام

.2

يشواق كالنا لعؾدة اآلخر إل الطظزل

.3

أفوقد لمحب في عالقوي مع عرتػ حئادي

.4

أصارح عرتػ حئادي طشاعر الحب واالن ذاب إلئو

.5

كالنا يشعر السعادة عظدما يكؾن خارج البئت

.6

يعبر عرتػ حئادي عؽ مشاعره د اه أي عطن أقؾم و

.7

ال أسوظئع الوعبئر عؽ عؾاطفي د اه عرتػ حئادي اسوطرار

.8

يغمب عم زواجظا عالقة الطحبة والصداقة

.9

يقؾم عرتػ حئادي فشاء أسراري إل اآلخرتؽ(كاألقارب– واألصدقاء -وال ئران) مؽ حؾلو

.10

اكوشفت أن عرتػ حئادي قد كذب عمي

.11

يغير عرتػ حئادي الغئرة دون داع

.12

أدفحص االدصاالت (الرسائن – الطكالطات )ال اصة شرتػ حئادي

.13

لئس ىظاك ثقة موبادلة بئظي وبئؽ عرتػ حئادي

.14

مج ب الم اقشت مغ شسيك حيام م ؼا ليمشايساث

.15

سؼد اليحظاث ي الت

يتمغ في ا مغ شسيك حيام

.16

يت اشل حدوا ػ دما يص ا ال صاع بي

.17

ييجا شسيك حيام إلت الشجاز الدائ إذا ل وير كيبام:

الخضا والدعادة الدوجضة

.18

يؤ

وبين شسيك حيام
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.19

نعوقد أنظا نسوطر في زواجظا الفاعن لعدم وجؾد خئار آخر

.20

دراودني فررة االنفصال عؽ عرتػ حئادي

.21

نوغمب أنا وعرتػ حئادي عم خالفادظا الزوجئة ونسئظر عمئيا

.22

عظدما ي ظ عرتػ حئادي يعوذر

.23

يصعب عم دقبن عرتػ حئادي كطا ىؾ

.24

مؾافقوظا لالقوران جاءت عؽ ر ا وقظاعة ذادئة

.25

نفوقد لموعاون حئؽ يوظمب األمر العظاية أطفالظا

.26

اعورك أنا وعرتػ حئادي في مظاقشة أمؾر أبظائظا

.27

نوفق عم مصمحة األبظاء حال حدوث مشكالت بئظظا

.28

نوشاجر أنا وعرتػ حئادي عظدما نوحدث في األمؾر الطالئة

.29

يظمب مظي أعئاء أكثر مطا أسوظئع

.30

أعوقد أنظا نؾاجو األزمات الطالئة ش اعة وصبر

.31

أدفق مع عرتػ حئادي في و ع مئزانئة لظفقات األسرة

.32

يظفق عرتػ حئادي صؾرة مسرفة

.33

الشعؾر الحاجة والعؾز الطالي ىؾ سبب مواعبظا الزوجئة

.34

عرتػ حئادي عم معرفة بدخمي وبطدخرادي

.35

يوصف عرتػ حئادي الب ن في األمؾر الطالئة

.36

ي في كن مظا دخمو عؽ اآلخر

.37

سعاددظا الزوجئة ال دوأثر قمة الدخن

.38

عرتػ حئادي يدير األمؾر الطالئة لؾحده

.39

يسوشئرني عرتػ حئادي في أوجو إنفاق مصروفو ال اص
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االتفاق في األمؽر السالضة
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التذابو في العادات
.40

أفرارنا دوشا و لدرجة كبئرة

.41

الفرق الثقافي الشاسع بئظظا مصدر إزعاج

.42

ن ومف أنا وعرتػ حئادي في معغؼ الطؾ ؾعات الوي نوظاقش فئيا

.43

أدفق أنا وعرتػ حئادي حؾل الطباد والقئؼ الديظئة األساسئة

.44

الطسوؾى االجوطاعي لرمئظا موراف

.45

نذكر عضظا العبادة عظدما يحئؽ وقويا

.46

و جيات نغرنا شكن عام موقاربة

.47

ال يؾجد بئظظا أي درافؤ

.48

كثئر مؽ عادادظا موشابية

.49

ال يؾجد ادفاق بئظي وبئؽ عرتػ حئادي في االىوطامات واألنشظة

.50

نوراسن في أداء عض الفروض الديظئة

.51

أفوقد لموعاون بئظي وبئؽ عرتػ حئادي في إن از األعطال ال اصة األسرة

.52

ال يساعدني عرتػ حئادي مظمقا في األمؾر الطظزلئة

.53

أدشارك أنا وعرتػ حئادي في (الظبخ – و أعطال الوظغئف وغسن الطال س)

.54

يحرص عرتػ حئادي عم دظغئؼ و أعادة دردئب أثاث الطظزل

.55

يحرص عرتػ حئادي عم إعداد وجبات الظعام الئؾمي بظفسو

.56

نساعد عضظا في أعطال الطظزل

.57

أوفر لشرتػ حئادي ال ؾ الطظاسب عظدما يكؾن مشغؾال عطن ما

.58

كثئ اًر ما يظوابظي ععؾر عدم القدرة عم دحطن أعباء األسرة والعطن

.59

ىظاك ادفاق بئظي وبئؽ عرتػ حئادي في دقسئؼ أعطال الطظزل

.60

أدفق مع عرتػ حئادي في دؾزتع األدوار داخن ل سرة

السذاركة في األعسال السشدلضة
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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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