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  :تعريف التوافق الزواجي 

 التوافق الزواجي هو وجود     ان): ١٩٨٥ (LOUCKوحسبما يعرفه لوك    
زوجين لديهما ميل لتجنب المشكالت او حلهـا وتقبـل مـشاعرهما المتبادلـة              

 كمـا . منهمـا  التوقعات الزوجية لكـل  نشطة، وتحقيقواألوالمشاركة في المهام    
يكون في اآلراء وفي التعبير العاطفي لدى الزوجين وإشباع حاجاتهما االساسـية          

حفيظـة بلخيـر،    (.الزوجيـة الجنسية والعاطفية بحيث تحقـق لهمـا الـسعادة          
١٦٥:٢٠١٢(  

بانه الميل النفسي المعبر عنـه بـالود        ) ١٩٩٦(كما يعرفه أحمد الكندري   
وأن .المحبة واالتفاق والعالقة الطيبة الحسنة بين الزوجين وبقية أفراد االسـرة          و

األمان النفسي واالجتماعي الذي تشعر به الزوجة يمثل مكانة مهمة فـي تـوفير       
  .السعادة والتوافق الزواجي اذ انه يوفر االستقرار االسري

 التـي   بانه نمط من التوافقـات االجتماعيـة      :كما يعرف التوافق الزواجي   
يهدف من خاللها الفرد ان يقيم عالقات منسجمة مع قرينه في الزواج، كما يعني              
ان كل من الزوج والزوجة يجد فيالعالقة الزوجية ما يشبع حاجاتهمـا الجـسمية      

عالء الدين  (الزواج      والعاطفية واالجتماعية مما ينتج عنه حالة من الرضا عن          
  )٤٣٠:١٩٩٩كفافي ، 

                                                             
 



 

 

 

 

 
 

 

الى التوافق الزواجـي هـو درجـة        ) ٢٠٠٠( اللدعة في حين يشير إيمان   
التعاون المشترك بين الزوجين لمواجهة الصعوبات واالختالفات التي تطرأ على          
تفاعلهما اليومي ومدى رضاهما عن طريق تلك العالقة وفقا لألدوار األساسـية            

  .الواجب القيام بها لكل منهما

ضمن التحرر النسبي   ان التوافق الزواجي يت   ) ٢٠٠٢(وحسب سناء الخولي  
من الصراع، واالتفاق النسبي بين   الزوجين على الموضوعات الحيويـة مـن              

  .أنشطة وتبادل العواطف المتعلقة بحياتهما المشتركة

هو حالة وجدانية ، تشير إلى مدى تقبـل العالقـة الزواجيـة ، ويعتبـر               
بيـر عـن    التع: محصلة للتفاعالت المتبادلة بين الزوجين في جوانب عدة منهـا         

المشاعر الوجدانية للطرف اآلخر ، واحترامه وأسـرته والثقـة فيـه ، وإبـداء            
والعـادات   الحرص على استمرار العالقة معه والتشابه معه في القيم واألفكـار          

،واالتفاق على أساليب تنشئة األطفال ، وأوجه إنفاق الميزانيـة ، إضـافة إلـى               
،  كمـا    )١٦: ٢٠٠٣باري بلقيس،   على ج (باإلشباع الجنسي في العالقة      الشعور
كدالة للصعوبات والمتاعب التي يواجهها الزوجان ،  )Matthew, 2001(عرفه 

 العالقة وحجـم اتفاقهمـا      نومدى التعاون المشترك بينهما ، ومقدار رضاهما ع       
"  علـى أنـه   ته راوية دسوقي علي األدوار األساسية المنوطة بكل منهما  وعرف  

االستعداد للحياة  " التوافق هو  .برات واالهتمامات والقيم  محصلة المشاركة في الخ   
الزوجية والحب المتبادل واإلشباع الجنسي وتحمل مسئوليات الحيـاة الزوجيـة           
والقدرة علي حل مشكالتها ،و تصميم كال من الزوجين علي مواجهة المشكالت            

ـ (المادية واالجتماعية والصحية والحرص علي دوام العالقـة الزوجيـة            ه راوي
فـرج،  شوقي محمد طريـف     ( كما عرفه    ). ٢٦:١٩٨٦دسوقي،  محمود حسين   



 

 

 

 

 
 

 

تشير إلي مدى تقبل العالقة الزوجيـة وتعـد   " حالة وجدانية   "  بأنه )١٥٦:٢٠٠٣
: محصلة لطبيعة التفاعالت المتبادلة بين الزوجين ي جوانـب متنوعـة منهـا              

ه ، والثقة فيه    التعبير عن المشاعر الوجدانية للطرف اآلخر واحترامه هو وأسرت        
، وإبداء الحرص علي استمرار العالقة معه ، فضال عن مقدار التـشابه بينهمـا       
في القيم واألفكار والعادات ، ومدي االتفاق حول أساليب تنشئة األطفال ، وأوجه             

  ".إنفاق ميزانية األسرة باإلضافة إلي الشعور باإلشباع الجنسي في العالقة 

التوافـق الزواجـي    ) Markman(اركمـان   كما حدد السلوكيون أمثال م    
 :بجمعهم بين رأي روجرز والخولي كما يلي

يتضمن التوافق الزواجي تطوير مجموعة من التفاعالت بـين الطـرفين           
مما يساعدهم علـى التكيـف مـع        . والتي تؤدي الى الراحة الفردية لكل طرف      

جسمية وهـذا   ضغوط الحياة، كما تؤدي بهم الى االحساس بالحميمية العاطفية وال         
  )٢٠:٢٠٠٦كلثوم بلميهوب،.(للحفاظ على العالقة لمدى أطول

وال شك ان التوافق الزواجي الكامل يعد ضربا من المستحيل، فال بـد ان              
من ان تكون هناك لبعض الصراعات التي تبدو في صورة خالفـات خفيفـة ال               

سـعاد  تباعد بين الزوجين بل تقرب بينهما، وذلكإذا كانت غاية كل فـرد هـي ا              
غـزالن  . (اآلخر، وذلك عندما تحل هذه الخالفات عن طريق الحـوار الهـادئ          

 ).٣٩:٢٠٠٩الدعدي، 

  :ويتم الحكم على التوافق الزواجى أو سوء التوافق من خالل ثالثة زوايا هى 

 ويقصد به ما تقوم به من سلوكيات فى تفاعله مع الزوجة ،ومـا              :زاوية الزوج   
ض له من صعوبات وخالفات ومـا       وما يتعر  يتحقق له من أهداف،   
  .يشبع له من حاجات 



 

 

 

 

 
 

 

 ويقصد به ما يقوم به من سلوكيات فى تفاعله مع زوجها ، وما              :زاوية الزوجة   
يتحقق لها من أهداف وما تتعرض له من صعوبات وخالفات ومـا            

  .يشبع لها من حاجات 

ء قيم   ويقصد به ما يتحقق من أهدافه للزوجين واألسرة ،فى ضو          :زاوية الزواج   
  ).١٩٤: ١٩٩٥ مرسى ، كمال(المجتمع ومعاييره الدينية والقانونية 

رى الباحث أن بعض التعريفات السابقة قد اتفقت فيما بينهـا علـى أن              يو
التوافق الزواجي حالة وجدانية توضح مدى التفاعل المتبادل بين الطرفين كمـا             

 التعريفات بينهـا   توضح األدوار والمسئوليات الواقعة على كال الطرفين و بعض        
تباين واضح فعرفه شحاته بشمولية، حيث ذكر جميع جوانب الحياة الزوجية من            
تفاعل وتعبير عن المشاعر واالحترام المتبادل والثقافة والقيم واألفكار وأسـاليب           
تنشئة األطفال والميزانية كما أن سباينروكول اقتصر تعريفه علـى الـصعوبات            

 والرضا عن العالقة واتفاقهم على األدوار األساسية        والمتاعب وتعاونهم المشترك  
  .فلم يكن شامال هذا التعريف واقتصر على أدوار معينة فقط

أما تعريف فرج تعريف شامل من جميع الجواني في الحياة الزوجية كمـا             
 أكثر شمولية حيث أنـه يـشمل جميـع          )الحسيناسماء عبد العزيز  (أن تعريف   

(  التعريفات لمفهوم التوافـق الزواجـي وشـمل          جوانب الحياة الزوجية وأقرب   
التكافؤ، والقناعة ، والرضا عن العالقة الزواجية ، والشعور بالسكن واالنتمـاء            
العاطفي ، والمودة المتبادلة ، والرحمة المتبادلة ، والتقدير المتبادل ،واالتجاهات           

لتعاون فى حـل    الواقعية نحو الزواج، والفهم المتبادل للواجبات والمسؤوليات، وا       
المشكالت الحياتية والزواجية بالطرق السليمة والمناسبة ، واحتـواء األزمـات           
الطارئة والسيطرة عليها وتقارب االتجاهات والقيم واألفكار والميول ،والجاذبيـة          



 

 

 

 

 
 

 

المتبادلة ، وفهم اآلخر وتقبله كما هو عليه ال كما يجب أن يكـون، واحترامـه                
ة في سبيل الزواج واستمراريته، وخشية اهللا تعـالى        ،واالهتمام براحته ،والتضحي  

  ).في التعامل الزواجى 

  :رى الباحث تعريفا إجرائيا للتوافق الزواجي يو

هو شعور كال من الطرفين باالنسجام واالنتماء العاطفي والمودة والمحبـة    
والرحمة المتبادلة لكالهما والشعور بالرضا والـسعادة واالتفـاق فـي حيـاتهم             

التوافـق  . ة والقدرة على التعامل الناجح مع مشكالت الحياة الزواجيـة           الزوجي
الزواجي وتنبؤاته المفهوم العام للتوافق الزواجي يتضمن التحرر النـسبي مـن            
الصراع ، واالتفاق النسبي بين الزوج والزوجة علـي الموضـوعات الحيويـة             

ة مشتركة وتبـادل  المتعلقة بحياتهما المشتركة وكذلك المشاركة في أعمال وأنشط   
العواطف ، ويختلف النجاح الزواجي عن التوافق الزواجي في أنه يشير بـصفة             

الدوام ، والرفقة ، وتحقيـق    : عامة إلي تحقيق واحد أو أكثر من األهداف التالية          
كذلك تختلف السعادة الزوجية عن كل من التوافق والنجـاح          . توقعات الجماعة   

ومع ذلك فالسعادة ظاهرة فرديـة بينمـا        .  معين   في أنهما استجابة عاطفية لفرد    
كمـال  (يشير النجاح والتوافق الزواجي إلي إنجازات ثنائية أو مواقف زواجيـة            

التوافق الزواجي والرضا الزواجي والـسعادة الزوجيـة     ). ١٩٥:١٩٩٥مرسي،  
 كالرضـا  األخـرى الخلط والتداخل بين مفهوم التوافق الزواجي وبعض المفاهيم  

السعادة الزوجية ،حيث إن مفهوم السعادة الزوجيـة وثيـق الـصلة            الزواجي و 
مفهوم التوافـق الزواجـي     . بمفهوم الرضا وأن مفهوم الرضا أكثر دقة وشيوعا       

  يأخذ أشكاال متعددة تتمثـل فيمـا       والرضا الزواجي الخلط بين هذين المفهومين       
  :يأتي 



 

 

 

 

 
 

 

مـر غيـر    البعض تعامل مع الرضا والتوافق كمفاهيم مترادفة ، وهـو أ          
علي أنه حالة وجدانية تنطوي علي تقبـل    صحيح ، في حين نظر البعض للرضا      

أو عدم تقبل العالقة الزوجية ، حيث إن التصور الصحيح فـي هـذه ، هـو أن             
التوافق أكثر عمومية من الرضا ، وأن العالقة الزوجية بما تحويه من سلوكيات             

وكية المتنوعة ، فـضال علـي       وتفاعالت متبادلة بين الطرفين في المجاالت السل      
الجانـب  (  اتجاه الفرد نحو العالقة ، أي أنه يختص بكل من مضمون العالقـة            

، في حين أن الرضـا يعنـي فقـط          ) الجانب الوجداني   (، وطبيعتها   ) السلوكي  
شـوقي محمـد طريـف      ) (االتجاه نحو العالقة    ( بالجانب الوجداني في العالقة     

الرضا الزواجي تعريفا يضيق الهوة     " ايدر  شن" فقد عرف   ). ١٥٨:٢٠٠٣فرج،  
فيه بينه وبين التوافق الزواجي إلي درجة تجعلهما يكـادان يتمـاثالن ، حيـث               

محصلة للخالف حول أساليب تربية األطفال ، والمدة التـي          " يعرف الرضا بأنه  
يقضيانها معهما ، وتحديد األدوار ، واالشتراك في حل المشكالت ، والتواصـل             

 واإلشباع الجنسي ، وطبيعة الضغوط والمتاعب التي تتعـرض لهـا            العاطفي ، 
العائلة عبر الزمن ، ومدي االتفاق حول المسائل الماليـة ،والـشعور بالـضيق              

  ).٧٨: ٢٠٠٨، صالح الداهري(بشكل عام 

  :التوافق الزواجي وبعض المفاهيم األخرى

  :أساسيات التوافق الزواجي
    تشمل قيام الزوج بمسؤوليته الزوجية     :ةالكفاءة في القيام باألدوارالزوجي

 .واالسرية والزوجية على حد السواء

 أي قدرة الزوجين علـى التوفيـق بـين دورهمـا االسـري        :المواءمة 
 .والزواجي



 

 

 

 

 
 

 

  يشمل وجود المهارة والقدرة على االقناع وكذا القابلية         :االقناع واالقتناع 
 .لالقتناع

 وجين المزايا وااليجابيـات     من خالل معرفة أحد الز     :والتعزيز االكتشاف
 .للطرف اآلخر والعمل على تعزيزها

 محاولة ان تكتمل جوانب النقص للطرف اآلخر:التكامل . 

 وجود اهداف وأساليب التفكير المشتركة واالهتمامات االسـرية         :التالقي 
 .وخارج إطار االسرة

 وجود اإلرادة الذاتية لدى الزوجة:اإلرادة . 

    ويقصد به حجم التفاعل بين الزوجين     :اليبهحجم التواصل الزواجي واس .
 )٣٧٨:٢٠١٢الناشري أحمد أبو سيف (

   أشار علماء النفس الى ان التوافق الزواجـي         :مجاالت التوافق الزواجي
يحدث في عدة مجالت حياتية ترتبط بالشريكين ويمكن تلخيـصها فيمـا          

  :يلي

 خالل من لكوكذل اللفظي، غير او اللفظي االتصال سواء :الفعال االتصال
 .الوجه وتعبيرات اليدوية اإلشارات االيماءات،

 عالقة المشاكل ترك وعدم الحالية  :المشكالت حل

 تحقيـق  بمعنـى  مناسـب  بشكل حاجاته فيه يشبع الذي :الجنسي االشباع
 .الحميمية العالقات في مشترك وبشكل االشباع

 فيه التعاون ىعل واالتفاق المالية المسؤولية تحمل بمعنى :التمويل إدارة



 

 

 

 

 
 

 

 للـزوج  سـواء  المناسبين األصدقاء اختيار في التفاهم :األصدقاء نوعية
 وللزوجة

 .احكامه وتطبيق الدينية بالتعاليم الزوجين التزام :الدينية التوجهات

 بلطف معهم والتعامل بعضهما أقارب عن الزوجين رضا مدى :األقارب

 اليه الموكل بدوره القيامو مسؤوليته بتحمل منهما فرد كل يقوم ان :الدور

 االسرة يخص الذي القرار اتخاذ في التشارك :والمسؤولية التعاون

 االمكان بقدر منه التقليل او الصراع حل في الرغبة  :الصراعات حل

 كـل  يتمكن حتى والتعلم التطور في الشريك رغبة مدى  :الزوجين تطور
 اآلخر حاجات فهم من منهما

 نـشاطات  وإيجـاد  الفراغ وقت استثمار سنح على القدرة :الوقت قضاء
 )٣٨٥:٢٠١٢الناشري أحمد أبو سيف ( بينهما مشتركة

  :الرضا الزواجي
يعرف الرضا الزواجي بأنه شعور ينمو لدى كل من الزوجين تجاه قبـول             
الطرف اآلخر، إلى جانب قبول المحيطين أيضاً، و أن طبيعة العالقة الزوجيـة             

واجي ومن ثم تكون ذات دور هام في سرعة انهيار          تتأثر بتباين معدل الرضا الز    
العديد من الزيجات في السنوات األولى للزواج، فالشعور بالرضا مـن جانـب             
الزوجين دعامة أساسية لالستقرار الزواجي والبناء العائلي، أما الحب من طرف           
واحد، دون تبادل الطرف اآلخر له نفس المشاعر، فهو نمـط سـريع االنهيـار               

 ثم عدم االرتباط العاطفي بين الزوجين، وهو يحتل مكانا وسـطا بـين              .والفشل



 

 

 

 

 
 

 

ويهدد االستقرار الزواجـي،    . النمطين السابقين في أثره على االستقرار الزواجي      
تباين الرضا بين الزوجين الناجم ، وهي نمط الحب من طرف واحد، حيث تفقـد     

مب طبيعة التعادل في    العالقة الزوجية سمة التعادل والتوازن، فقد أوضح نيو كا        
نطاق الزوجية، بأنه حالة من التوازن التي تصبح فيها درجـة العاطفـة تجـاه               

لذا فـإن عـدم التـوازن التـي     . الطرف اآلخر مطابقة لدرجة تشابه اتجاهاتهما    
يعايشها أحد طرفي الزواج، يتولد عنها فقدان الرضا واإلشباع إلى جانب العديـد      

احمـد  ( يصعب معها دوام العشرة بين الـزوجين         من المشاكل النفسية والجنسية   
  ).٥٩:١٩٩٧زايد، 

رى الباحث أن اإلسالم قد حث على ضرورة توافر الرضا بين طرفـي             يو
ومن آياته أن خلق لكم مـن أنفـسكم         : "العالقة الزوجية، ويدعم ذلك قوله تعالى     

فعلـى مـستوى العالقـة      ". أزواجا، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمـة       
زوجية، يالحظ أن الرضا الزواجي يتأثر إلى حد كبير باالرتباط العاطفي بـين             ال

  .الزوجين 

  :المؤشرات التنبؤية المؤدية للتوافق الزواجي
  :أن المؤشرات التنبؤية كالتالي) ١٩٨٣الخولي، سناء (وترى 

   مؤشرات ما قبل الزواج–أوال 
  .التعرف ، ال بأس به أو يدوم أكثر من ستة أشهر 

  .حسنة بوجه عام : رة علي التوافق القد

  . فأكثر للرجال ٢٢ فأكثر للفتيات و ٢٠: السن عند الزواج 

  .الرجل أكبر أو في نفس سن المرأة : فرق السن 



 

 

 

 

 
 

 

  .وثيق : االرتباط باألب 

  .وثيق : االرتباط باألم 

  .مرضية بوجه عام : المواظبة علي الصالة 

  . للغاية ال يوجد أو يكون قليال: الصراع مع األب 

  .ال يوجد أو يكون قليال للغاية : الصراع مع األم 

  .ليس صارما : مراعاة النظام والدقة 

  تقارب في درجة التعليم بين الشاب والفتاة: المستوي التعليمي 

  .تسعة أشهر أو أكثر : فترة الخطبة 

  .لهما أصدقاء : األصدقاء قبل الزواج 

  .تفعة جدا مرتفعة أو مر: السعادة في الطفولة 

  .مرتفعة أو مرتفعة جدا : السعادة في زواج اآلباء 

  .الجهات الرسمية : أسلوب إتمام الزواج 

  .متساوية : المقدرة العقلية 

  .التفرغ في خط مهني معروف : المهنة 

  .العضوية في واحدة منها : التنظيمات 

  .موجود إلي حد ما : االدخار 

   .مناسب وصحيحة: المعلومات الجنسية 



 

 

 

 

 
 

 

  .الوالدان : مصدر المعلومات الجنسية

  .عدم وجودها أو مع سيصبح شريك المستقبل : العالقة الجنسية قبل الزواج 

  المؤشرات الزواجية: ثانيا 

  .وجود الرغبة ي إنجابهم : األطفال 

  .ال يوجد : الصراع حول األنشطة 

  .البيت الخاص المستقل : المستوي االقتصادي 

  .ودائمة بالنسبة للزوج منتظمة : الوظيفة 

  .تعمل والزوج موافق : وظيفة الزوجة 

  .عدم وجود أدني أو أعلي : المساواة بين الزوج والزوجة 

  .من وجهة نظر الشريك : المقدرة العقلية المتساوية 

  .متفرغ في خط مهني معروف : مهنة الزوج 

  .القبول والخلو من االضطرابات العصبية : مالمح الشخصية 

  .في إطار الزواج قط مع قليل من مظاهر الرفض : قات الجنسية العال

  .قوة الرغبة المتساوية : الجنس

  .ممتع أو ممتع جدا : االستمتاع بالجنس 

و أن المراكز المهنية المالية ، والدخل ، ومستويات التعليم بالنسبة للـزوج   
والسن ، والدين   ، وتشابه الزوج والزوجة في المكانة االجتماعية واالقتصادية ،          



 

 

 

 

 
 

 

، والجزاءات العاطفية ، االستمتاع الجنسي ، والرقة كلها متغيرات إيجابيـا مـع     
  ).١٩٦:١٩٨٧الخولي، سناء (السعادة الزوجي

ضيف الباحث على المؤشرات السابقة الحب والمودة والتي تعتبر مـن           يو
  .أهم المؤشرات التنبؤية المؤدية للتوافق الزواجي 

  :التوافق العالقات الزواجية و
قرار الزواج أهم القرارات في حياة اإلنسان إن لـم يكـن أهمهـا علـى                
اإلطالق ، وألن القرار يؤثر على حياته كلها وما يغشاها من تـوتر وإرضـاء               
وعلى نموه المضطرد من الناحية االجتماعية والعملية أو تعطيـل هـذا النمـو،           

د كبير من ربطة الحيـاة      والحياة الزواجية في هذا العصر الحديث متحرر إلى ح        
االجتماعية األسرية ألحد الزوجين ، ويستدل كل منهما على اآلخر استدالال يكاد            

  ).١٥٩: ١٩٧٧ ربيع ، محمد شحاتة(يكون شامال

  :مايلى و من هذه العالقات التي تؤثر على التوافق الزواجى

  :عالقات الصراع . ١

غم من أن هـذا التـوتر       في هذا النوع يشتد الصراع ويزيد التوتر ، وبالر        
يتسع حتى تستمر عجلة الحياة الزواجية وعادة مايعانى الزوجان مـن مـشاعر             

يحاول كل طرف إخفـاء      ما المرارة والعدوان والكراهية والضيق واليأس،وعادة    
ولكـن   الصراع والتوتر عن األطفال ولكن مثل هذا التوتر يتكيف معه الزوجين،        

  ).١٦١: ١٩٧٧ربيع،  شحاته محمد (الزواج يفقد قيمته ومعناه



 

 

 

 

 
 

 

  :العالقات الضيقة المحدودة . ٢

تقوم عالقة بين الزوجين بال صراع وبال توتر ولكـن تعوزهـا الحيويـة      
وتتسمم بالتبلد والبرود ، ويستمر الزواج بشعور الطرفين بأنهما قد اعتادوا على            

 كـذلك   العيش في زنزانة سجن الزواج ويتفق كال منهم أن حاالت الزواج جميعا           
وهم يدورون حول مشاكلهم الزواجية ولكنهم اليواجهونها وال يحـاولون حلهـا            
( وتكون ممارسة الحياة اليومية بصورة آلية يشوبها الملل ويعوزهـا الحمـاس             

  ).١٦٢: ١٩٧٧ربيع،  محمد شحاته 

  :العالقات الحية البناءة . ٣

طرف بالعالقة  يتميز بشعور المشاركة المتبادلة بين الطرفين واستمتاع كل         
مع الطرف اآلخر ويعتبر الزواج بالنسبة لكل منهما ذو أهمية مركزيـة يحـاول           
كل طرف أن يجعل من العالقة الزوجية شيئا حيويا وهنا يخطط كال من الـزوج       

ربيـع ،   محمـد شـحاته     " (أصدقاء وأحبـاء    " والزوجة حياة مشتركة ويكونان     
١٦٣: ١٩٧٧.(  

  :التوافق الزواجى  تحقيق عوامل
  أهم الخصائص ذات التأثير االيجابي علـى التوافـق         : شخصية الزوجين

الزواجي هي النضج االنفعالي والقدرة على مواجهة التوترات، بـصورة          
بناءة وفعالة وكذلك القدرة على نقل المشاعر واألفكار، اما الخـصائص           
ذات التأثير السلبي بأنها تدور حول االنانية والخـداع والعنـاد وعـدم             

 .ر بالمسؤوليةالشعو



 

 

 

 

 
 

 

 Julie chumacher" ٢٠٠١جولي شـوماخار  "وفي نفس السياق أجرى 

دراسة بهدف التعرف على عوامل الخطر والدفاعية الخاصة باالنتهاك النفـسي           "
من جانب الزوج للزوجة، وتوصلوا الى متغيرات الوضع االجتماعي ال تـؤدي            

والتوافـق الزواجـي   الى زيادة الخطر بينما ارتبطت متغيرات نماذج االتـصال       
بالعنف النفسي بنسب متفاوتة وإضفاء سمة المفاهيم علـى االنتهـاك االنفعـالي             
للزوج، وان شخصية األزواج من أكثر المجاالت الحيوية التي يتعـين االهتمـام       

 )١١:٢٠٠٧عبير الصبان ، (. بها

  ان الطريقة التي عومل بها الـزوجين اثنـاء طفولتـه،            :طفولة الزوجين 
فاالطفال الذين كانوا سعداء في طفـولتهم ولـم         .قاب او الثواب  ومدى الع 

يتعرضوا للعقاب والذين تمتعوا بإشـباع او احبـاط حاجاتـه األساسـية             
واالولية كالحاجة للطعام والتقبل واالنتماء واألمان النفسي، ولـم يكونـوا           

بمعنـى  . مكبوتين كانت لهم عالقات زواجية سـعيدة والعكـس صـحيح     
 ).١٧١:٢٠٠٠سعيد العزة، (متوافقين عانو في طفولتهم األزواج غير ال

   تتأثر العالقة الزوجيـة بـالخبرات الـسابقة         :الخبرات المرتبطة بالزواج 
فاالزواج الذين عاشوا في أسر سعيدة، غالبا مـا يكونـون أزواج            .لكليهما

سعداء، حيث ارتبطت السعادة الزوجية للوالدين بمـدى توافـق األبنـاء            
الى انه غالبا ما يستقي األبناء توقعاتهم مـن         " دسوقي"ر  زواجيا، كما أشا  

 )٢٢:٢٠٠٨محمود إبراهيم فالتة، (تجربة والديهم في الزواج 

   فقـد  .  من العوامل المساهمة في التوافـق الزواجـي        :العمر عند الزواج
ان فارق السن بين الـزوجين يـؤثر        ) ٢٠١٢فاتنه حماد  ديبه،     (اشارت  

 التوافق الزواجي، كما يؤثر على الجانب العاطفي والجنـسي فكلمـا            على



 

 

 

 

 
 

 

كان فارق السن كبيرا، كلما زادت المعاناة بين الزوجين في الجانبين كلما            
كما ان التقارب في العمر يؤدي للتقارب في الفكـر          . قل التوافق الزواجي  

 حمـاد    فاتنه(. واالتجاه والميول وبالتالي يزيد من فرصة التوفق الزواجي       
 )٥٨:٢٠١٢ديبه، 

 ان الفشل في التكيف الجنسي قد يكون تعبيرا عن انعدام          : الجنسي االشباع
كمـا يتطـور االنـسجام      . التوافق في مجاالت أخرى من الحياة الزوجية      

ورغم ذلـك فيـه   . الجنسي ف يظل الحب المتبادل والمترجم الى ممارسة  
 )١٦٦:٢٠١٢بلخير، حفيظة (. تقل او تزداد تبعا لمدى الرضا الزواجي

 فيقول انه خلـيط مـن القـوة        " أدلر"كما تحدث عنه العالم النفسي      : الحب
والذات الن كال من الرجل والمرأة يريد ان يحيط اآلخر بعنايته كما يريد             

 .ان يشكن اليه ويتلقى منه العطف والرعاية

 حيث وضع حـدود  Gary-Stanley )١٩٨٤( فقد أشار جاري وستانلي 
إذا وصل الى درجة العنف فان الزوج يصبح غيورا على الطـرف            لذلك الحب،   

اآلخر بدرجة قد تعرقل التوافق الزواجي وتؤدي للعنف بـين الـزوجين وعـدم          
 )٧٩:٢٠٠٨ محمود حسام زكي ، (.الرضا الزواجي عن تصرفاته

ومن المشاهد السلبية التي تظهر في مجتمعنا، هيوقوف أحد الزوجين فـي    
خر وكيف يتفنن في وضع عراقيل وكأن نجاح الـشريك          طريق نجاح الطرف اآل   
وفي الطرف المقابل نرى صورا جميلة للتعاون بـين         . اآلخر يحط من قدره هو    

ناديـة أبـو سـكينة،      .     (الزوجين فكل منهما يعاون اآلخر ليدفعه قدما لألمام       
 )١٦١:٢٠١١زينب حقى، 



 

 

 

 

 
 

 

   ي توصـلت   الت) ١٩٨٦:راويه دسوقي   (دراسة  أشارت  :عدد سنوات الزواج
 فـي حـين توصـلت اليـه         .إلى أن التوافق الزواجي يتأثر بمدة الـزواج       

 ١٦أن الزيجات األكثر مـن      Sosana,Herik(1992)كدراسةسوزانا هيري 
سنة ،أي انه كلمـا زادت المـدة       ١١عاما بها توافق عن الزيجات األقل من        

ـ           دوء الزواجية قل التفاعل والحوار بين الزوجين وزاد الشعور بالراحة واله
مع النفس ويرجع ذلك الى ان كل شخص يعرف ويفهم الطرف اآلخر ومـا            

 ).٢٦: ٢٠٠٩عبير الصبان، (يفعله وما ال يفعله 

 ان النضج يؤدي بـالفرد الـى اكتـساب المهـارات            القولومنه يمكن   
والخبرات، وكلما زادت مدة الزواج يصبح الفرد أكثر تعايشا وأكثر حكمـة            

  .مشكالتوتعقل وأقدر على مواجهة ال
 يعد التدين عامال مهما في التوافق الزواجـي ألن وجـود           : والعقيدة التدين

 الديني يعد عـامال     معامل مشترك بين الزوجين بدرجة متشابهة من االلتزا       
 ٥: ٢٠١١أحمد الصمادي، هالل الجهوري،     ( .إيجابيا في التوافق الزواجي   

(  

 قارب بين المـستوى     قد يساعد الت   :والثقافي للزوجين  االجتماعي المستوى
حيـث يـرى    . االجتماعي الثقافي في التقليل من االحتكاكات بين الزوجين       

Michael Botwin   ان األشخاص يميلون الى االرتباط او الـزواج بمـن 
ريـم فرينـة،    .(يماثلوهم في المكانة االجتماعية والمركز والتعليم والعقيـدة       

٧١: ٢٠١١( 

 ن من اهم القرارات التـي يتخـذها        ويتفق علماء النفس ا   :الزواجي االختيار
االنسان في حياته قرار اختيار الزوجة لما له من دور أساسي فـي تنميـة               



 

 

 

 

 
 

 

وحتى يكون االختيار سليما البـد      . الصحة النفسية والمحافظة على جودتها    
فاتنة حماد ديبـه،   .(الحرية، النضج واإلرادة الكاملة: من ان تتوافر في الفرد  

٣٩: ٢٠١٢( 

 يعتبر االنجاب أحد العوامل التي تحقق التقارب والحب بـين           :أطفال وجود
الزوجين وينشئ رابطة بالغة العمق بينهما،فهو يساهم في تحقيـق تـوافقهم            
النفسي والزواجي،حيث تعد الوالدية كمرحلة انتقالية تـؤدي الـى احـداث            

فيتحول دور الزوج الـى دور االب،ودور       .تغيرات هامة في أدوار الزوجين    
ومما ال شك فيه ان وجود األطفال غالبا مـا يجعـل       . لى دور االم  الزوجة ا 

كال الزوجين يخفف من حدة توتر يشوب عالقتهما الزوجية، وقـد يكـون             
وليـد  (الخالف بين الزوجين حول عدد األطفال او الرغبة في انجاب الذكور     

 )٤٠:٢٠٠٩الشهري،

 االنفصال  من أهم المؤشرات على التوافق الزواجى هو االستمرارية ،وأن        
والطالق دليل موضوعي على فشل الزواج وهو أن محك االستمرار عليه عـدة             
تحفظات لذلك كان هناك بعض الزيجات التي تستمر رغم مايحفل به الزواج من             

  .توتر وإحباط وكذلك معيار آخر هو السعادة 

  :مايلى  ومن أهم العوامل المؤثرة على التوافق الزواجى

  :  الخلفية األسرية -١

التوافق وسوء التوافق في الزواج يبدو وكأنه ميراث اجتماعي يتواجد مـع     
األسر جيال بعد جيل ، ذلك أن الفرد يتوافق في الزواج أكثر إذا كان والـده قـد          
عاش حياة زواجية موفقة ألن عالقات الحب والدفء العاطفي التي عاشها أثنـاء       



 

 

 

 

 
 

 

 بها مع شـريكته فـي الحيـاة    الطفولة والمراهقة يميل إلى تكرارها واالستمساك 
  ).١١٤:٢٠٠٧، سامي أبو إسحاق ( الزواجية 

  :الطبقة االجتماعية .٢

تكون الطبقة االجتماعية الدنيا أقل الطبقات استقرار فـي الـزواج وهـذا             
يرجع إلى تدهور المستوى االقتصادي لهم ،والزواج الذي يتكون مـن زوجـين             

ة االجتماعية، واالقتصادية والدينية يلزمه     غير متماثلين من ناحية الثقافة أو الناحي      
  )١١٥:٢٠٠٧، سامي أبو إسحاق . ( المزيد من الجهود بقصد أحداث التكيف 

  :الخطوبة  . ٣

فترة الخطوبة تعتبر ذات أهمية قصوى في تمهيد الطريق لنجاح الـزواج            
وذلك ألن هذه الفترة يزداد بها معرفة كل طرف بالطرف اآلخر ، وكلما كانـت               

ل وبصورة معقولة وخالية من التوترات والصراعات فإنه من المحتمـل أن            أطو
  ).١١٥:٢٠٠٧، سامي أبو إسحاق ( تستحق السعادة الزوجية

  :السن عند الزواج . ٤

يختلف متوسط السن عند الزواج في كل مجتمع عن المجتمعات األخـرى            
ه الفـرد ،  وذلك طبقا لقدرة المجتمع على توفير فرص الحياة من عمل يرتزق من      

والمسكن الذي يأويه وبالنسبة لمجتمع بالغ الثراء والرفاهية فقد و جد أن حـاالت   
 للزوجة ،أبانت عن حاالت الطالق والتوتر       ١٨ سنة للزوج و     ٢١الزواج المبكر   
  ).١١٦:٢٠٠٧، سامي أبو إسحاق ( وسوء التفاهم 

  :سمات الشخصية . ٥



 

 

 

 

 
 

 

وافق الزواجى هـي النـضج   أهم الخصائص ذات التأثير اإليجابي على الت     
االنفعالي والقدرة على مواجهة التوترات بصورة بناءة فعالة وكذلك القدرة علـى            
نقل المشاعر واألفكار ،أما الخصائص ذات التأثير السلبي بأنهـا تـدور حـول              

، سـامي أبـو إسـحاق       ( األنانية والخداع والعناد وعدم الـشعور بالمـسئولية         
١١٦:٢٠٠٧.(  

  :التوافق الزواجى ما يلى ومن أهم محددات 

  :الخلفية األسرية للقرين

إذا كانت األسرة تبدأ بالتزاوج بين شخصين يأتى كل منهمـا مـن أسـرة         
مختلفة، فمما ال شك فيه أن خلفية كل منهما تؤثر بشكل كبيـر علـى تركيـب                 
وتنظيم وقواعد القرين التى يخلقها قى أسرته الخاصة بـه، وتكـون لتـأثيرات              

سرية لكل شريك أثرها الواضح فى التوافق مـع الـشريك اآلخـر إن     الخلفية األ 
األصل األسرى يعد مصدرا أساسيا للتعلم االجتماعي وتأثيرات الخلفية األسـرية           

سلوكيات الدور األساسـية    :  تعلم منها كل شريك    التيتنشأ من أصل ذات األسرة      
 التـي وكيات  وتوقعات الدور يكتسب الفرد منها االتجاهات والمعتقـدات والـسل         

يرتبط من خاللها باآلخرين ويرتبط مع الذات ويرتبط بها مع العالم ومن خـالل              
تكتسب البنات وتتعرف على ما تقوم به كـامرأة وزوجـة وأم            : األصل األسرى 

وما تفكر فيه وما تشعر به ويتعرف فيه األوالد على ما تقوم به كرجال وأزواج               
 يشعرون به كما يتعـرف األوالد علـى         وآباء وما يفكرون فيه وما يقولونه وما      

كما أنه األصل  ألسرى،      بغض أشكال الدور وأنماط الدور العالقة والسلوكيات،      
عبد اهللا محمود   (أو الخلفية األسرية تعد مصدرا أساسيا لتعلم التعرف على الذات           

،١٢١: ٠٦ ٢٠(.  



 

 

 

 

 
 

 

  :المهام النمائية للزواج

ج تـصنع مـسئوليات     إن تكوين وحدة أسرية جديدة مـن خـالل الـزوا          
ومتطلبات على الزوجين وسمي بالمهام النمائية التى ينبغي على الزوجين أدائهـا     
لتكوين أسرة جديدة وعلى الرغم من أن طبيعة وعدد المهام سوف يختلف مـن              
ثقافة إلى أخرى، كما يختلف فى الثقافة الواحدة تبعا لسنات الزوجين وأصـولهما           

 تواجه كل زوجين يشرعان فـى خلـق أسـرة           األسرية فإن هناك مهاما شائعة    
  :ما يلى -جديدة، ومن هذه المهام المرتبطة بالزواج

 التواصل الزواجى ونمو أنماط الحديث والتفاعل بين كال الطرفين.  
           القيام باألدوار والمسئوليات الزوجية واألسرية على النحـو الـذي يتوقعـه

األسرية المناسبة لقيام كل    المساندة المتبادلة وتهيئة الظروف     . الطرف اآلخر 
  -.طرف بمسئولياته

              المسايرة بين الطرفين وتقبل رأى اآلخر والتعاطف معـه بـالقول والفعـل
نمو اإلرادة الذاتية لكال الطـرفين لطاعـة اآلخـر          . وتقدير موقفه وظروفه  

  -.وحمايته ولمحافظة عليه
 ـ           : المواءمة صية أي قدرة كال الطرفين على التوفيق بـين متطلباتـه الشخ

  .ومتطلبات العمل ومتطلبات األسرة
          التالقي بين الطرفين ووحدة الهدف وأساليب التفكير واالهتمامات المشتركة

  .لصالح األسرة
 أي يكمل كال الطرفين جوانب النقص فى اآلخر بما يساعد علـى            : التكامل

 .األداء الوظيفي الجيد لألسرة

  رة على معرفـة المزايـا      وأن توجد لدى الزوجين القد    : االكتشاف والتعزيز
  وااليجابيات فى بعضهما البعض وتعزيز هذه المزايا وااليجابيات



 

 

 

 

 
 

 

         الرشيدي بشير صالح    (اإلقناع واالقتناع في التفاعل االيجابي بين الطرفين ،
  ).٥٩:١٩٩٧، إبراهيم محمد الخليفي

  :عوامل سوء التوافق الزواجي
    وره الخاص بـصدد     لكل من الزوجين تص    :اختالف التوقعات لدى الزوجين

إدارة الحياة الزوجية والحياة الزوجية، والحوار الذي يسبق الزواج يسهم في           
ويحدث سوء التوافق حينما تختلف الصورة المثاليـة التـي          . هذه التوقعات 

حفيظـة بلخيـر،    . (رسمها الشريك عن الطرف اآلخر وتصطدم بـالواقع       
١٦٦:٢٠١٢  .( 

  الية واالقتصادية لها أهمية كبيـرة فـي         إن الموارد الم   :الموارد االقتصادية
الحياة الزوجية واالسرية فقد تظهر الخالفات حول المـال حـين ال يقـوم              

 الزوجان بالتشاور واالتفاق على كيفية االنفاق 

   ان العالقات االجتماعيـة فـي المجتمعـات العربيـة           :تدخل اهل الزوجين 
لتي ظهر في العالقة بين     واإلسالمية تمثل نوعا من الروابط القرابية القوية ا       

الزوجين ووالديهم واقاربهم بصورة قوية وعميقة ويزيد مثل هـذا التـدخل            
عدم استقاللية االبن ماديا عن اهله فيكون تدخلهما مقابل دعمهما له ماديـا             

 )٧٤: ٢٠١١ريم فرينة ،(

   وأشارت دراسة بلوزرBloser1993:      بهدف التعرف على العالقات وبـين
زوج ٢٥٠لزوجين واقارب كل منهما وذلك علـى عينـة          قوة العالقة بين ا   

وزوجة، وأوضحت نتائج الدراسة على وجود عالقة قوية بـين الـزوجين            
محمـد  (واقارب كل منهما تؤدي الى توافق زواجي افضل بـين الـزوجين           

 )٢٤٦:٢٠١١عسلية ومحمد البنا، 



 

 

 

 

 
 

 

 بارجلو  "قد أوضحت دراسة    : الشديدة الغيرةBerglou1981  "   ان الغيـرة
من حوادث العنف ضد المرأة، أي انها تمثل سبب رئيـسي   ٪٤١شكل نسبة   ت

في العديد من حوادث العنف ضد المرأة فاألزواج الغيورين يكون اقل أمنـا           
طه عبد العظيم، سالمة عبد العظـيم،  (. واستقرارا في عالقتهم مع زوجاتهم  

٩٧:٢٠٠٦( 

    خصوصا في  . ان االتصال هام جدا في الزواج     :سوء االتصال بين الزوجين
الفترة األولى من الزواج فتظهر نوعا من الحساسية بينهمـا االمـر الـذي              

وإذا لم يتم اختيـار الوقـت والمكـان المناسـبين        . يؤدي للتجنب واالحجام  
لمناقشة أي مشكل،مع احترام الطرف اآلخر للحديث والتعبير عـن رأيـه            

ء توافـق   بصراحة فهذا سيؤثر على العالقة بينهما وبالتـالي يحـدث سـو           
 )٧٥:٢٠١١ريم فرينة، . (زواجي

حول مـشكلة التوفـق الزواجـي       )١٩٩٩(فقد اظهرت دراسة ناهد سعود    
وقد وجد  .  من األزواج  ٢٣٣وعالقتها باضطرابات العالقات الزوجية على عينة       

العالقة بين نوعية الزواجالمنخفضة لدى األزواج   وبـين انتـشار المـشكالت              
وان الزوجان يعانين   .حول األمور الحياتية المشتركة   النفسية والجسدية والخالفات    

من مشكالت في التفاعل والعالقات الزوجية ولديهن ميال أشد نحو ردود الفعـل             
سميرة (العصابية عن األزواج حيث أظهرت الزوجات معانات أكثر من األزواج         

 ) ١٧:٢٠٠٨عياد الجهني، 

لزواجيـة  كما أوضحت نتائج بعض الدراسات وجود بعض المـشكالت ا         
التي تنتج عن سوء التوافق الزواجي كاإلساءة العاطفية وفقدان الحب، اإلسـاءة            



 

 

 

 

 
 

 

فرحـان بـن سـالم    (. األقارب، غيرة االزواج البيت، مشكالت العاطفية، اهمال
  ).٨٢:٢٠٠٩العنزي،

  :تأثير التوافق في الزواج
ترتبط الصحة النفسية بالتوافق الزواجي الذي يظهر في رضا الزوج عـن       

ته وإدراكه لرضاها عنه ، وتقبلها له ، وفي رضا الزوجـة عـن زوجهـا                زوج
وقد فرض اهللا في الزواج حقوقا للزوجة علـي  .وإدراكها لرضاه عنها وتقبله لها     

زوجها ، وطلب منه أداءها حتى يرضي اهللا عنه ، وترضـي زوجتـه عنـه ،                 
نهـا،  وفرض حقوقا للزوج علي زوجته ، وطلب منها أداءها حتى يرضي اهللا ع            

وهذا يعني أن التوافق في الزواج الشرعي فيه رضا اهللا          . ويرضي زوجها عنها    
قـال  . وصالح النفوس وصيانة األخالق وسعادة اإلنسان في الـدنيا واآلخـرة            

مـن  " وقال  " خير متاع الدنيا المرأة الصالحة      " رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم       
بك وتغيب عنها تأمنها علـي نفـسها        سعادة ابن آدم المرأة الصالحة ، تراها تعج       

ومن شقاء ابن آدم المرأة السوء تراها تسوءك ، وتحمل لسانها عليـك ،              . ومالك
والتوافق الزواجي كما شرعه    " وإن غبت عنها ال تأمنها في نفسها وال في مالك           

قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم       . اهللا يزيد اإليمان الذي ينمي الصحة النفسية        
ار تنفقه علي أهلك ، ودينار تنفقه علي مسكين، ودينار تنفقه في سبيل اهللا ،               دين" 

ال يـتم  " وقال ابن عباس رضي اهللا عنـه        " أعظمها أجرا الذي تنفقه علي أهلك       
نسك الناسك حني يتزوج ، تزوجوا فإن يوما من التزوج خير من عبادة كذا عام               

الزواج مـع القـدرة عليـه       واعتبر عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه ، ترك          " . 
وذهب علي بن حزم إلي أن الزواج واجب علي كل مسلم ، ومن تركه              . فجورا  



 

 

 

 

 
 

 

مع القدرة فهو آثم ، واتفق الفقهاء علي أنه من األمور المـستحبة وتركـه مـع                 
  ).٢١٠:١٩٩٨عبد الرحمن ، محمد السيد ( القدرة عليه مكروه 

  :المقومات النفسية للحياة الزوجية

ير من األزواج أنهم سوف يحققون حياة زواجية سعيدة ، فالحب           يعتقد الكث 
ولكـن  . يربط بين الطرفين، ويعتقد كل منهما أن حياتهما ستسير بيسر وسهولة            

وليس الزواج في الواقع إال عملية قبـول وإيجـاب بـين        . الحب وحده ال يكفي     
 الطرفين وجهود مشتركة يبذلها الزوجان في مواجهة الـضغوطات وصـعوبات          
الحياة ، وال يمكن أن يعتبر الزواج ناجحا إال إذا توفرت فيه عوامـل التماسـك                

  والزواج يقوم علي األخـذ والعطـاء وتتخـذ فيـه القـرارات             .واالستمرارية  
وقد بينت الدراسات أن التوافق بين الزوجين أكثر نجاحا في الحاالت           . المشتركة  

  : التالية 

 فالحياة الزوجية تتـضمن     : متماثلة   انتماء الزوجين إلي ثقافة اجتماعية    
وعندما ينتمـي  . تكوين أساليب للحياة في األكل والنوم واإلنفاق والكسب والحب       

الزوجان إلي أسر متماثلة تسود فيها عادات سلوكية متـشابهة تـصبح الحيـاة               
أما إذا كان كل من الزوج أو الزوجة ينتمي إلي بيئة اجتماعية            . المشتركة سهلة   

  . ل التباين فإن عملية التكيف تصبح أكثر صعوبة متباينة ك

 فالجو النفسي لألسرة الذي عاش فيه كل من         :الخبرات النفسية للزوجين    
فالشخص الـذي  . الشريكين قبل الزواج من العوامل المؤثرة في سعادة الزوجين    

يمر في طفولته وحياته السابقة بخبرات سارة توفر له األمـن والحـب يمكنـه               
ويؤكد علماء النفس أن الطفل المحروم      . ي إقامة عالقات زوجية سعيدة      النجاح ف 



 

 

 

 

 
 

 

عبد اهللا  محمد قاسم   (من الحب أو المنبوذ ال بد أن يصبح أبا قاسيا أو زوجا سيئا              
 ،٤١٦:٢٠٠١ .(  

 إن أفضل الزيجات هي التي تتم بين شخصين يقـدران           :النضج االنفعالي   
 من النضج يتحاكمان إلـي العقـل        علي الزواج ويرغبان فيه ويتوفر لهما درجة      

إن النضج االنفعالي ال يتحدد بعدد السنوات التي بلغها كل منها ، فكم             . والمنطق  
من رجال ال يتعدى اتزانهم االنفعالي مستوي صغار األطفـال ، وهنـاك مـن               
صغار الشباب من يصل إلي سن الرشد والتكامل النفسي ، وإن كان من النـادر               

عموما فإن الشباب في سن الخامسة     . فسي قبل سن العشرين     أن يتحقق النضج الن   
والعشرين والفتيات في مطلع العشرينات أكثر استعدادا لتحمل تبعـات الـزواج            

  ). ٢١١:١٩٩٨عبد الرحمن ، محمد السيد (

 إن من العبث أن نشاهد رجال وامرأة        :اشتراك الزوجين في أهداف عامة      
وعندما .  من الميول والقيم المتصارعة      يحاوالن إنشاء حياة زواجية علي رصيد     

يشترك الزوجان في األهداف ويتفقان من ناحية الميول والقيم يستطيعان تحقيـق            
  .التكيف المتبادل بالرغم من تعارض وجهات النظر 

 ال يمكن للزواج أن ينجح بـدون فتـرة مناسـبة مـن             :التعارف العميق   
 هي تلـك التـي تمـت بالـسرعة          فقد تبين أن أكثر الزيجات الفاشلة     . التعارف  

  ).٤١٧:٢٠٠١عبد اهللا ، محمد قاسم (والصدفة ودون تعارف مسبق 



 

 

 

 

 
 

 

  :المراجع
سـيكولوجية المـشكالت االسـرية، دار       ) ٢٠١٤(احمد أبو اسعد الختاتنة      .١

 . عمان األردن٢المسيرة للنشر والتوزيع ط

التوافق الزواجي لدى عينة من     ) ٢٠١١(أحمد الصامدي ، هالل الجهوري       .٢
العاملين في قطاعي الصحة والتعليم في سلطنة عمـان، دراسـات نفـسية             

  جامعة اليرموك، االردن٧وتربوية، العدد 

 .علم النفس االسري، مكتبة الفالح بالكويت) ١٩٩٦(احمد الكندري  .٣

األسرة والطفولـة ، دراسـات اجتماعيـة وأنتـر           ): ١٩٩٧( أحمد زايد    .٤
 .عة عين شمسوبولوجيه ، دار المعرفة الجامعية، جام

التوافق الزواجي كما يدركه األبناء وعالقته      )٢٠١١(أكرم نصار أبو عمرة      .٥
رسالة ماجـستير  . بالنضج الخلقي لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة غزة        

 جامعة االزهر

الزواج واألسرة في عالم متغير ، دار المعرفـة          ) : ١٩٨٧( سناء الخولي    .٦
 .الجامعية ، اإلسكندرية

برنامج ارشادي مقترح لتعزيز التوافـق      ) ٢٠٠٩(سين، سليم جودة  سهير ح  .٧
 .الزواجي عن طريق فنيات الحوار رسالة ماجستير،غزة فلسطين

المهارات االجتماعيـة واالتـصالية ،    ):٢٠٠٣( شوقي محمد طريف فرج      .٨
 مجلة دراسات وبحوث نفسية ، دار غريب للطباعة والنشر ، القاهرة

دار ،١ط،يات االرشاد الزواجـي واالسـري     أساس)٢٠٠٨(صالح  الداهري     .٩
 .صفاء للنشر والتوزيع األردن



 

 

 

 

 
 

 

 ،دار  ١العمل االجتماعي مع االسرة والطفولة ط       ) ٢٠١٢(فيصل الغرايبية    .١٠
 .وائل للنشر والتوزيع عمان ،األردن

 ٢االسـتقرار الزواجـي، منـشورات الحبـر، ط        ) ٢٠٠٦(كلثوم بلميهوب    .١١
 الجزائر

لعالقة الزوجية والصحة النفـسية ، دار       ا ) : ١٩٩٥( كمال مرسى مرسى     .١٢
 . القلم ، الكويت

التوافق الزواجـي ، فعاليـة الـذات ،         ) : ١٩٩٨(محمد السيد عبدالرحمن     .١٣
اإلضرابات النفسية والسلوكية ، دراسات في الصحة النفـسية ، دار قبـاء             

 . للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة

لنفسية ، مطبعة جـبالوي،     أصول الصحة ا   ) : ١٩٧٧( محمد شحاتة ربيع     .١٤
 .القاهرة

ايتراك للطباعة والنـشر   الصحة النفسية،) ٢٠٠٩(الناشري أحمد أبو سيف  .١٥
 . القاهرة١والتوزيع، ط

تقدير الزات والرضا الزوجي وعالقتـه بـالعنف        ) ٢٠١٠(نعيمة رحماني    .١٦
 .الموجه ضد المراءة، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان

التوافق الزواجي وعالقته ببعض بسمات الشخـصية  ) ٢٠٠٩(وليد الشهري    .١٧
لدى عينة من المعلمين المتزوجين بمحافظة جدة، رسالة ماجستير بجامعـة           

 .ام القرى، المملكة العربية السعودية
  


