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دور استراتيجيات حل الخالفات الزوجية والصمود النفسي في التنبؤ بالتوافق الزواجي لدى 
 ( 1)عينة من المتزوجين السعوديين بمحافظة جدة

 إعداد  
 د/ فاطمة خليفة السيد  رقية أحمد فرحان 
 باحثة ماجستير  

كلية اآلداب والعلوم   –قسم علم النفس 

 اإلنسانية جامعة الملك عبد العزيز

 ستاذ مشارك أ

كلية اآلداب والعلوم   –قسم علم النفس 

 اإلنسانية جامعة الملك عبد العزيز

 الملخص  
والصمود   الزوجية  الخالفات  حل  استراتيجيات  دور  عن  الكشف  إلى  الحالي  البحث  هدف 
النفسي في التنبؤ بالتوافق الزواجي لدى عينة من المتزوجين السعوديين بمحافظة جدة، كما 

إلى   الديموغرافية وهدف  المتغيرات  البحث في ضوء  الفروق بين في متغيرات  التعرف على 
عدد سنوات الزواج(. وقد بلغ حجم العينة  –المستوى االقتصادي   –مستوى التعليم   -)الجنس

( زوجة، ولتحقق من فروض البحث استخدمت الباحثة 238( زوج و)167( بمعدل )405)
(، ومقياس 2016زوجية من إعداد بشرى إسماعيل )مقياس قائمة أساليب حل الخالفات ال

( مصطفى  إيمان  إعداد  من  النفسي  إعداد  2015الصمود  من  الزواجي  التوافق  ومقياس   ،)
(، وقد جاءت أهم النتائج على النحو التالي: أظهرت النتائج أنه 2009أمينة إبراهيم شلبي )

ت الزوجية بالتوافق الزواجي، كما توجد قيمة تنبؤية دالة إحصائيًا الستراتيجيات حل الخالفا
أنه توجد قيمة تنبؤية دالة إحصائيًا للصمود النفسي بالتنبؤ بالتوافق الزواجي، وكشفت النتائج  
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجاتاستراتيجيات حل الخالفات الزوجية والصمود  

)الجنس الديموغرافية  المتغيرات  لبعض  المستوى    -التعليمي  المستوى   -النفسيوفقًا 
 عدد سنوات  الزواج(.  -االقتصادي

 الكلمات المفتاحية: استراتيجيات حل الخالفات الزوجية، الصمود النفسي، التوافق الزواجي
______________________________________________________ 

بالباحث (1) ماجستير خاصة  الدراسة من رسالة  مادة  فاطمة استمدت  د/  األولى، تحت إشراف  ة 

النفس   قسم علم  أستاذ مشارك،  السيد،  الملك   –خليفة  بجامعة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية 

 .  2020عبد العزيز.

 



 د/ فاطمة خليفة السيد        أ/رقية أحمد فرحان
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 المقدمة : 
يعد التوافق الزواجي هو حجر األساس لألداء الجيد لألسرة. ولقد أظهرت العديد الدراسات أن 

المؤشرات التي يمكن أن تتنبأ بالصحة العقلية عند   التوافق الزواجي يعتبر من أهم
المتزوجين. وهذا يعني أن األزواج الذين لديهم درجة عالية في التوافق الزواجي يساعدهم  

ذلك بأن يكونوا أكثر تكيفًا في حياتهم العامة ويكون لديهم احترام ذات مرتفع، وهم متوافقون  
 (. Mousavi, 2017ولهم. ) في حياتهم االجتماعية وفي عالقاتهم بمن ح

بالرفاهية.   إحساًسا  أيًضا  يولد  بل  ومرضية  سعيدة  حياة  إلى  فقط  يؤدي  ال  الجيد  والزواج 
فالزواج هو التزام مع الحب وهو المسؤول عن السالم والسعادة وتطوير عالقات أسرية قوية.  

الزوجية الحياة  كل شخص. وألن  حياة  في  مهم  وهو حدث  الزوجين  بين  اتحاد  تنطوي   إنه 
على التزامات عاطفية وقانونية مهمة في حياة أي شخص بالغ فإن اختيار الشريك والدخول 
الحياة   في  والتكيف  االنسجام  فإن  لذا  شخصًيا.  وإنجاًزا  تاريخًيا  حدًثا  يعد  الزواج  عقد  في 

 (. Jaisry, 2014الزوجية هو قضية مشتركة تحتاج إلى االهتمام العاجل والمتكرر. )
ل التوافق الزواجي هدفًا رئيسًا ومهمًا لتحقيق الحياة األسرية المستقرة والتي يسعى ولذلك يمث

وقد   وتحقيقه،  إليه  الوصول  إلى  الزواجي  واألسري  النفسـي  اإلرشاد  في  والمختصون  األفراد 
أفادت عدد من الدراسات إلى إن الزواج الناجح البد وأن يتوفر فيه عدد من المعايير المهمة 

 (. 2014يع النظر إليها على أنها مهمة لتحقيق التوافق الزواجي.)الصغير،التي نستط
ولعل الخالفات الزوجية تقف أمام تحقيق الهدف من تكوين األسرة، حيث تعد مؤشرًا مباشرًا  
على االستقرار األسري ، مما ينعكس على األسرة وأفرادها من جهة وبناء المجتمع من جهة 

الزوج الخالفات  وتمثل  األسري أخرى  االستقرار  على  مباشرة  تؤثر  التي  األساسية  النواة  ية 
المجتمع، فوجود هذه الخالفات يضعف األسرة والمجتمع ككل.   بناء  والتي هي في األصل 

 ( . 2016)السند، 
من  يكون  ويكاد  كل عالقة زوجية  في  موجود  بأنها حدث  توصف  الزوجية  الخالفات  وألن 

بمشاكل   زوجين  أي  يمر  أن  في الطبيعي  متزايًدا  اهتمامًا  الباحثين  أولى  فقد  لذا  وخالفات، 
األزواج  من  الكثير  فهناك  بحل خالفاتهم،  المتزوجين  بها  يقوم  التي  للطريقة  األخيرة  اآلونة 
بطريقة  االختالفات  ومناقشة  الزوجية،  خالفاتهم  لحل  استراتيجيات  بامتالك  يهتمون  الذين 
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ا لكال  مقبولة  بدائل  على  والعثور  أهم  بناءة،  من  تعتبر  االستراتيجيات  هذه  ألن  لشريكين، 
 (. Scheeren, 2014الجوانب األكثر صلة بتقييم التوافق الزوجي لديهم. )

ولعل ما يتعرض له الفرد بشكل عام واألزواج بشكل خاص من مشكالت وخالفات، والكثير 
شأنه أن يعكس   من التحديات، تجعله إما أن يواجهها أو يتعايش معها أو يتجاوزها، وهذا من 

ما لدى الفرد من قوى سواء كانت شخصية أو بيئية قادرة على مواجهة تلك التحديات، تلك  
القدرة على الصمود في مواجهة التحديات   القوى هو أمر حتمي لفهم الحياة الزوجية ، وأن 

د  التي البد وأن تظهر من خالل التوافق في الحياة الزوجية وهو ما يمثل الصمود النفسي عن 
 (. Neff,&Broady, 2011الزوجين. ) 

فلم   النفسي يعد من آليات حل المشكالت في الوقت الحاضر،  بالذكر أن الصمود  والجدير 
نملك   لكننا  اتجاه،  كل  من  تواجهنا  باتت  التي  اليومية  الحياة  في ضغوط  التحكم  نملك  نعد 

 (. Richardson, 2002آليات نفسية للصمود، والتي تحتاج للتنمية. ) 
الثمار اإليجابية التي يجنيها األزواج الذين يرتفع مستوى توافقهم الزواجي تتمثل في زيادة    إن

يواجهونها  التي  األزمات  على  ويتغلبون  الحياتية،  والضغوط  المشاق  تحمل  على  قدرتهم 
للقيام باألدوار المنوطة بهم بأكثر  فيكونون أكثر سعادة، ومن ثم يوظفون طاقاتهم وقدراتهم 

 (. 2005)سليمان، فاعلية.
العالقة  من  متجانسة  أنماط  بينهم  تنمو  كالزوجين  حميمة  بعالقات  يرتبطون  الذين  فاألفراد 
التي تلح على أسلوب التعامل المباشر والتوافق الزواجي كما تؤثر فيه أساليب حل الخالفات  

ك فكلما  الزوجية،  خالفاتهم  مواجهة  في  النفسي  صمودهما  أيضًا  فيه  وتؤثر  انت  الزوجية 
التكيف   على  ذلك  ساعدهما  واجتماعيًا  وانفعاليًا  وعقليًا  متقاربتينجسميًا  الزوجين  شخصيتا 

 ( 2014والتوافق مع الحياة الزوجية. )الصغير، 
 مشكلة البحث: 

إن التوافق في العالقة الزوجية يناظر أية عالقة إنسانية أخرى إذ أنه من الممكن أن نتحدث  
في العالقات بين جماعات األصدقاء أو النظراء وغيرها إال عن كل شكل من أشكال التوافق  

به  تقوم  الذي  الدور  تمامًا عن  تختلف  والزوجات  األزواج  به عالقات  تقوم  الذي  الدور  أن 
العالقات المشار إليها فالزواج الذي يتحقق بين فردين من جنسين مختلفين في قرب مكاني 
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انهيار  ارتباطي يصعب  وله طابع  أمر شائع  التي هو  والعلنية  الرسمية  العالقة  نوع  بسبب  ه 
(، و التوتر في العالقات الزوجية بات و كأنه ال ينتهي، وحجم  Mousavi, 2017يقوم بها.)

انعدام   مظاهر  وشيوع  المستتر،  الروحي  أو  الظاهري  الفعلي  سواء  يتزايد  الطالق  مشكلة 
ة أو االقتصادية أو العاطفية التوافق الزواجي حول كثير من مجاالت الحياة سواء االجتماعي

(، وتظهر العديد من الدراسات أن عدم التوافق الزواجي 2007أو الفكرية وغيره.)اإلبراهيم،  
سبب كثير من الخالفات والمشكالت الزوجية، وأن العالقة غير المستقرة بين الزوجين تؤدي 

من ذلك  ويجعل  الزوجين  بين  والمشكالت  الخالفات  من  الكثير  وقوع  غير   إلى  عالقاتهم 
مستقرة مما يؤثر سلبًا على ظهور المشاكل النفسية والجسدية عند أطفالهم وارتفاع معدالت  
الخالفات   هذه  لحل  الالزمة  االستراتيجيات  استخدام  ضرورة  الباحثون  ويرى  بينهم،  الطالق 

(،  2017،عزامى وآخرون ،  2000والتي بدورها تعزز التوافق الزواجي. )واتسون وآخرون،  
الحرمان  مثل  والضغوط  المحن  مواجهة  كيفية  في  النفسي  الصمود  أهمية  تتجلى  هنا  ومن 
هناك   أن  حيث  األمهات.  واكتئاب  والطالق  األسرية  والخالفات  واالقتصادي  االجتماعي 

 (.  2013ارتباط بين الصمود النفسي والتماسك األسري. )عالم، 
الزوجية وازدياد نسب الطالق في   وفي ظل ظروف العصر الراهن كثرت المشاكل والخالفات 

العام)   من  الثاني  ربيع  شهر  عن  العدل  لوزارة  الشهري  التقرير  كشف  السعودي  المجتمع 
( حالة 4957( منطقة بالمملكة، مقابل)  13( حالة زواج في )12515(عن تسجيل )  1440

لزواج طالق تم تسجيلها في نفس الشهر. وتصدرت منطقة مكة المكرمة في التقرير لعقود ا
تم توثيقها خالل الشهر ) ( حالة زواج، لذلك فقد  3115( حالة طالق، مقابل )1459التي 

عملت األسر على استحداث العديد من األساليب في محاولة للحفاظ على األسرة وأفرادها،  
 مما قد يزيد من التوافق الزواجي.

درة كال الزوجين على تحمل إن أهمية التوافق الزواجي تتمثل في أن ارتفاع مستواه يزيد من ق
الضغوط الحياتية، واجتياز األزمات التي يواجهونها، ويجعلهما أكثر سعادة في الحياة بشكل 
بهما  المنوطة  المهام  وإنجاز  الدور،  بأعباء  للقيام  طاقاتهما  توظيف  على  قدرة  وأكثر  عام، 

 ( 2009بأكبر قدر من الكفاية. )الشمسان،
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أن التوافق الزواجي هو غاية كل من الزوجين وأفراد األسرة،  وفي ضوء ما تقدم يمكن القول  
ولعل معرفة الزوجين بأساليب واستراتيجيات حل الخالفات الزواجية وكذلك مستوى الصمود  
النفسي لديهم قد ينبأ بتحقق التوافق الزواجي ، وعليه يمكن صياغة مشكلة البحث الحالي في 

 التساؤالت التالية: 
نبؤيه دالة ألساليب حل الخالفات الزواجية في التنبؤ بالتوافق الزواجي هل توجد قيمة ت   -1

 لدى عينة من المتزوجين السعوديين بمحافظة جدة؟
لدى عينة من   -2 الزواجي  بالتوافق  التنبؤ  النفسي في  تنبؤيه دالة للصمود  قيمة  هل توجد 

 المتزوجين السعوديين بمحافظة جدة؟
استرا  -3 درجات  في  فروق  توجد  من هل  عينة  لدى  الزواجية  الخالفات  حل  تيجيات 

)الجنس الديمغرافية  المتغيرات  لبعض  وفقًا  جدة  بمحافظة  السعوديين  مستوى    -المتزوجين 
 عدد سنوات الزواج(؟ -المستوى االقتصادي    -التعليم 

السعوديين    -4 المتزوجين  من  عينة  لدى  النفسي  الصمود  درجات  في  فروق  توجد  هل 
وفقا   جدة  )الجنس بمحافظة  الديمغرافية  المتغيرات  التعليم    -لبعض  المستوى    -مستوى 

 عدد سنوات الزواج(؟ -االقتصادي 
السعوديين    -5 المتزوجين  من  عينة  لدى  الزواجي  التوافق  درجات  في  فروق  توجد  هل 

)الجنس   الديمغرافية  المتغيرات  لبعض  وفقا  جدة  التعليم    -بمحافظة  المستوى    -مستوى 
 سنوات الزواج(؟عدد  -االقتصادي 

 أهمية البحث: 
 األهمية النظرية: 

الذي يعد عقـدًا    - الزواج  نتناوله، ومن أهمية  الذي  الموضوع  أهمية  البحث من  تنبع أهمية 
 وميثاقًا يربط كل من الزوج والزوجة وسعيهما الدائم إلى لتحقيق التوافق الزواجي. 

يعتب  - الذي  الطالق  معدالت  في  المستمر  لالرتفاع  والتي نظرًا  العصر  مشكالت  من  ر 
والمتغيرات   الزواجي  التوافق  إلى دراسة  ماسة  فنحن بحاجة  الحالي  وقتنا  في  الدول  تواجهها 

 المنبئة به للقضاء على الطالق ومسبباته. 
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كالصمود    - نسبيا  حديث  علمي  موضوع  عن  نظري  بإطار  النفسية  العربية  المكتبة  إثراء 
زوجية وأثرهما على التوافق الزواجي مما يفيد المهتمين  النفسي واستراتيجيات حل الخالفات ال

 بهذا المجال. 
 األهمية التطبيقية: 

الدراسة أن تساعد األخصائيين التربويين والمرشدين النفسيين والعاملين   - يمكن لنتائج هذه 
بأهمية  األزواج  لتوعية  اإلرشادية  والبرامج  الخطط  بوضع  وذلك  األسري  اإلرشاد  مجال  في 

 بأفضل األساليب لحل الخالفات الزوجية والقدرة على الصمود النفسي.  معرفتهم 
ما ستفسر عنه هذه الدراسة أنها تساعد على عمل برامج توعوية لفئة المقبلين على الزواج   -

 والمتزوجين حديثًا. 
التوافق   - يخص  فيما  واالعالمية  التربوية  المؤسسات  تقدمه  لما  اإليجابية  التوجهات  دعم 

 والمتغيرات المنبئة به. الزواجي 
 أهداف البحث : 

 تهدف الدراسة الحالية إلى: 
الكشف عن إمكانية التنبؤ بالتوافق الزواجي من خالل أساليب حل الخالفات الزوجية لدى  -1

 عينة من المتزوجين السعوديين بمحافظة جدة. 
لدى-2 النفسي  الصمود  الزواجي من خالل  بالتوافق  التنبؤ  إمكانية  من   التعرف على  عينة 

 المتزوجين السعوديين بمحافظة جدة. 
معرفة الفروق في درجات استراتيجيات حل الخالفات الزواجية لدى عينة من المتزوجين -3

)الجنس الديمغرافية  المتغيرات  لبعض  وفقًا  جدة  بمحافظة  التعليم    -السعوديين  -مستوى 
 عدد سنوات الزواج(. -المستوى االقتصادي 

في  -4 فروق  عن  السعوديين   الكشف  المتزوجين  من  عينة  لدى  النفسي  الصمود  درجات 
)الجنس   الديمغرافية  المتغيرات  لبعض  وفقا  جدة  التعليم    -بمحافظة  المستوى    -مستوى 

 عدد سنوات الزواج(.  -االقتصادي 
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المتزوجين السعوديين   -5 التوافق الزواجي لدى عينة من  التعرف على الفروق في درجات 
وفقا   جدة  )الجنس بمحافظة  الديمغرافية  المتغيرات  التعليم    -لبعض  المستوى    -مستوى 

 عدد سنوات الزواج(.  -االقتصادي 
 متغيرات البحث : 

 استراتيجيات حل الخالفات الزوجية : 
السعادة   إن الخالفات الزوجية هي عملية تفاعلية يشعر فيها أحد الزوجين أو كالهما بعدم 

 ( Hamamci,2005حلها بأي طريقة. ) بسبب بعض جوانب عالقاتهما ويحاوالن 
إلى  يؤدي  مما  الطرف اآلخر  تجاه  بواجباته  القيام  معًا عن  أو كالهما  الزوجين  أحد  عجز 
والعالقات   االتصال  وسوء  الزوجين،  بين  والمصادمات  والمشاحنات  النزاعات  من  مجموعة 

 ( 2015السيئة والتفاعل غير االيجابي. )حسانين، 
الخالفات   أساليب حل  المتزوجين  أما  التي يستخدمها  السلوكيات  الزوجية هي مجموعة من 

 ( العالقة.  على  والتركيز  بينهم  تحدث  قد  التي  الخالفات  حل   &Hokerفي 
Willmott,1995 .) 

وتعرف الباحثة أساليب حل الخالفات الزوجية بأنها الوسائل التي يستخدمها الزوجان للتعامل 
صبح األسرة مستقرة وتعرف إجرائيا أيضًا أنها الدرجة مع خالفاتهما ومشاكلهما الزوجية لكي ت 

الزوجية من  الخالفات والصراعات  المتزوجين على مقياس أساليب حل  التي يحصل عليها 
 ( 2016إعداد بشرى إسماعيل )

 الصمود النفسي: 
التحمل  وقوة  والمثابرة  بالتحدي  عليها  والتغلب  والصدمات  المحن  مواجهة  على  الفرد  قدرة 

اإليمان والصالبة النفسية والمرونة اإليجابية، وليس ذلك فقط بل قدرته على العودة  والصبر و 
تترك   أن  دون  منها  التعافي  أي  الصدمة  قبل  عليه  كان  الذي  والتوافق  لالتزان  أخرى  مرة 
النفسية. )عبدالسميع،   بداخله أي مشاعر سلبية أو تتسبب بحدوث خلل أو عجز في بنيته 

2014) 
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ا الباحثة  األزمات  وتعرف  ومواجهة  والتكيف  التغيير  على  الفرد  قدرة  هي  النفسي  لصمود 
والمحن التي تعترض حياته، وتعرف إجرائيا أنها الدرجة التي يحصل عليها المتزوجين على 

 (. 2015مقياس الصمود النفسي إعداد إيمان مصطفى )
 التوافق الزواجي: 

بين الزوج والزوجة من السعادة والرضا    التوافق الزواجي هو الحالة التي يوجد فيها شعور عام 
ويتفهم   الذي يقبل  النضج  الزواجي يدعو إلى  البعض. والتوافق  عن زواجهما ومع بعضهما 
والتوافق   ، الشريك  مع  التوافق  الزواجي  التوافق  ظاهرة  وتشمل  الزوج.  في  والتنمية  النمو 

 ( Jaisry,2014ذلك. ) الجنسي ، والتوافق العاطفي ، والتوافق مع االنصهار ، وما شابه
وتعرف الباحثة التوافق الزواجي: قدرة الزوجين على التفاهم ومواجهة المشكالت التي تعترض 
حياتهم بطريقة تضمن لهم استمرار حياتهم واستقرارها وتعرف إجرائيا أنه الدرجة التي يحصل 

 (. 2009)عليها المتزوجين على مقياس التوافق الزواجي إعداد أمينة إبراهيم شلبي.  
 الدراسات السابقة: 

 الدراسات التي تناولت محور استراتيجيات حل الخالفات الزوجية: 
(، هو معرفة ما إذا كان هناك عالقة  P. Greeff, 2000كان الهدف من دراسة جريف )

ارتباطية بين استخدام الزوجين ألساليب إدارة الصراعات الزوجية و الرضا الزواجي، وشارك 
( زوجًا كانت فترة زواجهم تمتد إلى عشر سنوات على األقل، استخدم  62في الدراسة )

(، وقد أظهرت النتائج أن  Kilmann, &Thoman) 1977الباحث مقياس إدارة النزاع )
لجوء الزوجين أحد الزوجين أو كالهما أساليب إدارة الصراع و اإلقالل من التنافس ينبأ  

 بمستوى عالي من الرضا الزواجي. 
(  للكشف على Schneewind, & Gerhard, 2002شنيوايند و جيرهارد )  هدفت دراسة

العالقة بين متغيرات الشخصية الزوجية الثابتة المرتبطة بالكفاءات الشخصية والرضا  
( من األزواج ،   88الزواجي مع أساليب حل النزاعات كعامل وسيط. شارك في هذه الدراسة )

ت تتشكل خالل السنة األولى من الزواج ويتم االعتماد تشير النتائج إلى أن أنماط حل النزاعا
عليها بعد ذلك إلى حد كبير والتي بدورها تؤثر على الرضا الزواجي  وخاصة للتدخل  

 الوقائي في الزواج المبكر. 
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( ما إذا كان هناك عالقة تنبئية بين استخدام الزوجين  Shi,  2003فحصت دراسة شي )
( زوجًا  448ا في العالقات الزوجية، تكونت العينة من )الستراتيجيات حل الصراع والرض

ذكور(، أظهرت النتائج أنه توجد اختالفات بين الذكور واإلناث في   208إناث ،  240)
اللجوء إلى استراتيجيات حل النزاعات لصالح اإلناث والتي عكست بشكل قوي الرضا في  

 العالقة الزوجية. 
لى معرفة العالقة بين االستراتيجيات البناءة  ( إ Rocher, 2004هدفت دراسة روتشير ) 

والمدمرة التي يلجأ إليها األزواج لحل جميع خالفاتهم الزوجية، وقد تكونت عينة الدراسة من 
( من األزواج، خرجت هذه الدراسة بنتائج أن مستويات الخلل بين األزواج مرتبط  276)

االستراتيجيات اإليجابية وأن   بشكل خاص بالتعبيرات السلبية عن الخالف الزوجي وغياب 
هناك فروق بين األزواج والزوجات في استخدامهم الستراتيجيات حل الخالفات الزوجية  

 لصالح الزوجات. 
( للوقوف على وجهة نظر العاملين في المحاكم القضائية العامة 2009تهدف دراسة البهدل )

ى الحاجة إليجاد وتأسيس  وأعضاء هيئة التدريس في كليات البنات في السعودية حول مد
خدمات اإلرشاد النفسي األسرى والزواجي، كما أن هذه الدراسة ترمي إلى التعرف على  

الصعوبات المحتملة التي يمكن أن تحول دون إيجاد مثل هذه الخدمات (، تكونت عينة  
مشاركًا (، قام الباحث بجمع بياناته عن طريق تطبيق استبانة، وقد   392الدراسة من )

صلت الدراسة إلى وجود اتجاهات إيجابية بشكل عام نحو اإلرشاد األسرى والزواجي مع  تو 
وجود فروق دالة إحصائيًا في اتجاهات المستجيبين تعود إلى متغيرات العمر والحالة  

 االجتماعية والجنس والمستوى التعليمي. 
لعوامل ( لمعرفة أسباب الخالفات الزوجية والكشف عن ا2012جاءت دراسة بلخير )

المساهمة في إنجاح الزواج والعالقة الزوجية، تم التطبيق على عينة مقصودة مكونة من  
  46متزوجين،  106شاب غير متزوج،   100( فردًا، وتشمل ثالث مجموعات )252)

( محاور مستقلة، وجاءت النتائج  10مطلقين(، وقد استخدم الباحث استبانة مكونة من )
غاء لآلخر واللجوء للحوار يعد من أهم االستراتيجيات المؤدية  موضحة أن تعلم مهارات اإلص

 للحد من الخالفات الزوجية. 
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( الكعبي  دراسة  المجتمع 2015هدفت  في  األسرية  الخالفات  لحل  نموذج  تطوير  إلى   )
الدراسة  تكونت عينة  وقد  القطرية  المؤسسات  في  لممارسته  الزوجية  الخالفات  لحل  القطري 

من مدينة الدوحة واستخدم الباحث استمارة استبيان حول نموذج مقترح ( أسرة قطرية  50من )
( طالبات متزوجين  10( طالب و )10لحل الخالفات الزوجية ومجموعة نقاش بؤري مكونة )

من جامعة قطر خرجت هذه الدراسة بتوصيات هامة من شأنها المساهمة في حل الخالفات  
مواجه ضرورة  وأهمها  منها  والتقليل  المؤسسات  الزوجية  طريق  عن  الزوجية  الخالفات  ة 

 األسرية التي تسهم في توعية وتدريب الزوجين في مواجهة الخالفات التي تنشأ بينهما . 
المحاريقي) دراسة  بقدرة  2016هدفت  وعالقتها  المبكرة  األسرية  الخبرات  عن  الكشف  إلى   )

البحث واستخدم  المشكالت.  حل  وأساليب  القرارات  اتخاذ  على  الوصفي.    الزوجين  المنهج 
( من  البحث  عينة  و)200وتكونت  واقتصادية 200( زوج  اجتماعية  مستويات  من  ( زوجة 

استمارة   من  البحث  أدوات  وتمثلت  الشرقية.  محافظة  وحضر  ريف  من  مختلفة  وتعليمية 
الخبرات األسرية المبكرة للزوج والزوجة، ومقياس حل المشكالت.   العامة، ومقياس  البيانات 

نتا الخبرات  وأسفرت  اكتساب  بين  موجبة  ارتباطية  عالقة  وجود  هناك  أن  عن  البحث  ئج 
األسرية المبكرة في محور التعامل مع الطرف اآلخر. كما توصل البحث إلى وجود عالقة 
ارتباطية موجبة بين اكتساب خبرة أسرية سوية في التعامل مع الطرف اآلخر وأساليب حل  

توعية بضرورة  البحث  وأوصى  والتليفزيون    المشكالت.  اإلذاعة  برامج  خالل  من  األسرة 
خالل  من  والعادات  والقيم  المفاهيم  من  العديد  الكتساب  لألبناء  الفرصة  إتاحة  بضرورة 
قدراتهم   تنمية  في  أهمية  من  لها  لما  المختلفة  الحياتية  والمهارات  المبكرة  األسرية  الخبرات 

أوصى  كما  المستقبل.  وأمهات  آباء  باعتبارهم  على    اإلدارية  األبناء  تدريب  البحث بضرورة 
وإعداد   األسرية،  القرارات  اتخاذ  في  مشاركتهم  خالل  من  ومشكالتها  الحياة  مواقف  مواجهة 
واالهتمام   لألبناء  السوية  غير  السلوكيات  تعديل  تستهدف  التي  التدريبية  البرامج  من  المزيد 

 بتطبيق هذه البرامج. 
( إلى التحقق من  Delatorre, & Wagner, 2018هدفت دراسة ديالتوروفاغنر ) 

استراتيجيات حل النزاع المدمرة و التي يستخدمها المتزوجون من النساء والرجال، باإلضافة  
إلى ربط هذه االستراتيجيات مع المتغيرات االجتماعية والديموغرافية والدينية،  تكونت عينة 
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و غراندي دو سول،  ( من األزواج من جنسين مختلفين يعيشون في ري750الدراسة من )
(  16و استبيان مكون من ) CRBQالبرازيل، استخدم الباحث مقياس أساليب حل النزاعات 

سؤال حول البيانات االجتماعية والديموغرافية، جاءت النتائج أن استخدام استراتيجية حل  
  النزاعات "الوسطية"  أكثر عند الرجال مقارنًة بالنساء ، واستخدمت النساء استراتيجية

"الهجوم" في كثير من األحيان بالمقارنة مع الرجال. في كلتا الحالتين ، كانت العالقة  قوية 
ومرتبطة ارتباطًا إيجابيًا باالستراتيجيات البناءة وبالنظر إلى هذه النتائج نوقشت الجوانب  

 التي يمكن أن تحابي اإلدارة البّناءة للنزاعات بين األزواج. 
( لمقارنة فعالية العالج المزدوج الذي يركز على  Havaasi, 2018هدفت دراسة هافازي )

العواطف ودورها في ابتكار أنماط لحل الخالفات بين الزوجين وكانت عينة الدراسة مكونة  
( من األزواج المحالين إلى المشورة ومراكز الخدمات النفسية في مدينة كراج ، وقد  18من )

عات )مجموعتان تجريبية وواحدة ضابطة( وقد  قسمت العينة بشكل عشوائي إلى ثالث مجمو 
( دقيقة أسبوعيًا وكانت النتائج أن  120جلسات أسبوعية ) 10تلقت المجوعتان التجريبية 

طريقة العالج الزوجي التي تركز على العاطفة مفيدة في الحد من المشاكل الزوجية وفي  
 تغيير أنماط حل النزاعات الزوجية . 

(إلى التعرف على العالقة بين استراتيجيات إدارة الصراع بين  2019هدف البحث العبدلي )
الزوجين والذكاء االنفعالي لهما والتعرف على تأثير متغيرات الدراسة )المستوي التعليمي،  
العمر، مدة الزواج( على استراتيجيات إدارة الصراع والذكاء االنفعالي ألفراد عينة البحث  

تحليلي وتم استخدام االستبيان كأداة للبحث وكانت من أهم  واتبعت الدراسة المنهج الوصفي ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة   -1نتائج البحث ما يلي: 

في استراتيجيات إدارة الصراع السلبي تبعا لمتغيرات الدراسة لصالح أفراد العينة في المستوي 
  5سنة ومدة زواجهم اقل من   35إلى  25ارهم التعليمي المنخفض واللذين تتراوح أعم

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في   -2سنوات. 
استراتيجيات إدارة الصراع اإليجابي تبعا لمتغيرات الدراسة لصالح أفراد العينة في المستوى 

توجد فروق ذات   -3ر. سنة فأكث 25فما فوق ومدة زواجهم  45التعليمي المرتفع وأعمارهم 
داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في الذكاء االنفعالي تبعا لمتغيرات الدراسة  
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 25فما فوق ومدة زواجهم  45لصالح أفراد العينة في المستوي التعليمي المرتفع وأعمارهم  
ور استبيان وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بين بعض محا  -4سنة فأكثر. 

استراتيجيات إدارة الصراع )التوفيق، التعاون( ومحاور استبيان الذكاء االنفعالي. وكان من 
تنظيم دورات تدريبية للمتزوجين، عن كيفية التعامل مع المشكالت    -1اهم التوصيات: 

تغيير المفاهيم المرتبطة بالعالقات الزوجية من خالل توعية كال الزوجين   -2األسرية. 
إقامة دورات تدريبية للمقبلين  -3وارهم األسرية ومتطلبات تأسيس عالقة زوجية ناجحة. بأد

على الزواج لفهم العالقة الزوجية السليمة والتدريب على األساليب السليمة لمواجهة الخالفات 
االهتمام بتوفير خلفية معرفية للمقبلين على الزواج عن أسس الذكاء االنفعالي    -4وحلها. 

 ه في نجاح الحياة الزوجية.وأهميت
 الدراسات التي تناولت محور الصمود النفسي: 

( إلى الكشف عن الضغوط النفسية لدي أولياء أمور األطفال   2002هدفت دراسة عبدهللا ) 
( أبا وأما وتم   110المعاقين عقليا بوالية الخرطوم وأساليب مواجهتها لدي عينة مكونة من ) 

غوط النفسية ومقياس أساليب مواجهه الضغوط النفسية لعبد  ، وتم استخدام مقياس الض
العزيز الشخص وزيدان السرطاوي، وتوصلت النتائج إلي أنه ال توجد فروق في كل أبعاد  

الضغط النفسي لدي أولياء أمور األطفال المعاقين عقليا تبعا الجنس وتبعا لعمر الوالدان، إال 
د القلق على مستقبل الطفل تبعا للمؤهل العلمي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في بع

لولي األمر بينما ال توجد فروق في بقية الضغوط النفسية تبعا للمؤهل العلمي. ويختلف  
الضغط النفسي لدي الوالدين باختالف الدخل الشهري لصالح األعلى دخال، وال توجد فروق 

أمور األطفال المعاقين عقليا  في كل أبعاد أساليب مواجهة الضغوط النفسية لدي أولياء 
بالنسبة لمتغيرات نوع الوالد وعمره الزمني ومؤهله العلمي، وتختلف أساليب مواجهة الضغوط 

 باختالف الدخل الشهري. 
( دراسة هدفت إلى تحليل بيانات )  Kallampalliyet.  2007أجرى كاالمبالي وزمالؤه ) 

ذكر ( من المتزوجين  57أنثي و  5۲من األمريكان ذات أصول هندية اسيوية ) (  ۱۰۹
؛ وذلك للتحقق  ۳۹ ٫ ۳سنة بمتوسط عمري قدره   6۷ - ۲۸حديثًا تراوحت أعمارهم ما بين  

من مدى إسهام كل من النوع والصمود والتبادل الثقافي في التنبؤ بالرضا الزواجي لديهم .  
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ياس الصمود .  وقد طبق عليهم اختبار التوافق الزواجي وبطارية لسمات الشخصية ومق
وتوصلت الدراسة إلى أن كاًل من النوع والصمود ليست من منبات الرضا الزواجي. كما 

 توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث في الصمود. 
( إلى دراسة العالقة بين إدراك الشريك الحميم والرفض Basha, 2014هدفت دراسة باشا )

اهيم الشخصية السلبية والمرونة بين األزواج المصريين المتزوجين، كما تحاول السلوكي ومف
الدراسة معرفة دور المرونة كعامل وقائي بين التصرفات السلبية للشخصية بين الزوجين  
وإيجاد الفروق بين الذكور واإلناث في مقدار الصمود النفسي، تكونت عينة الدراسة من  

( من اإلناث، استخدمت الباحثة مقياس 134( من الذكور و)99( األزواج المصريين )233)
الصمود النفسي، استبيان قبول ورفض الشريك، كانت النتائج أن هناك فروق بين درجات  

 الذكور واإلناث في الصمود النفسي وإدراك الشريك لصالح اإلناث. 
والرضا ( إلى التحقق من العالقة بين اإلرهاق Mohammed, 2014تهدف دراسة محمد )

الزوجي ، ودور المرونة كمتغير وسيط بينهما، كما يحاول التعرف على الفروق بين الذكور  
عدد   -واإلناث في المرونة والحرمان والرضا الزوجي حسب المتغيرات الديمغرافية )العمر

( زوج  231الرضا الوظيفي(. تكونت العينة من ) -الراحة  -طول فترة الزواج  -األطفال 
( إناث، استخدمت الباحثة في هذه الدراسة استبانة من )إعداد  125( ذكور و )106وزوجة )

( )من إعداد هدى عبد الحميد  MRSQالباحثة(، واستبيان رضا عن العالقة الزوجية )
( ، أظهرت النتائج أن هناك عالقة إيجابية بين RS( ، مقياس القدرة على التكيف )2014)

الزوجية ودرجاتها وفي القدرة على الصمود النفسي،   الذكور واإلناث في إشباع الحاجات
وكان هناك ارتباط سلبي بين الذكور واإلناث في درجاتهم على المرونة والرضا الزوجي، كما 

عدد   -كانت هناك اختالفات بين الذكور واإلناث حسب المتغيرات الديموغرافية )العمر
 ة(. الراح  -الرضا الوظيفي  -طول مدة الزواج  -لألطفال 

( إلى دراسة العالقة التنبؤية للصمود النفسي والتسامح  Abid, 2015هدفت دراسة عبيد )
( امرأة تتراوح  160بالصحة العقلية لدى النساء المتزوجات، و تكونت عينة الدراسة من )

(، وقد استخدمت الباحثة مقياس التسامح ومقياس الصمود النفسي ، 40-21أعمارهن بين )
أثير إيجابي كبير على التسامح والصمود النفسي بين النساء،  كما أن  النتائج أظهرت ت
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الصمود النفسي له تأثير قوي على الصحة العقلية للمرأة المتزوجة فالصمود النفسي يساعد  
في العثور على أفضل االستراتيجيات التعامل مع الشعور بالتوتر ، واأللم ، واأللم ، واالنتقام  

 ، واالستياء . 
( إلى التعرف على طبيعة العالقة بين الرضا عن الحياة  2016اسة عبد الجبار )هدفت در 

وكل من الصمود النفسي والحكمة وأبعادهما المختلفة وكذلك هدفت الدراسة إلى الكشف عن 
مدى إسهام كٍل الحكمة، والصمود النفسي، في التنبؤ بالرضا عن الحياة؛ كما سعت الدراسة 

لرضا عن الحياة، وفقا لعمر والنوع والمستوى التعليمي، وتكونت  إلى استكشاف الفروق في ا 
من   الدراسة  حلوان   350عينة  بجامعتي  والموظفين  التدريس  أعضاء  من  الراشدين  من 

النفسي،   والصمود  والحكمة  الحياة،  عن  الرضا  تقيس  مقاييس  ثالثة  طبقت  وقد  وطنطا. 
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدراسة  الحياة وفقا    وتوصلت  مستوى الرضا عن 

ذات داللة إحصائية في  الدراسة عن عدم وجود فروق  كما كشفت  اإلناث،  اتجاه  في  لنوع 
بشكٍل  يسهمان  والحكمة  النفسي  الصمود  أن  وتبين  التعليم،  لمستوى  وفقا  الحياة  الرضا عن 

 داٍل في التنبؤ بالرضا عن الحياة لدى الراشدين الذكور واإلناث. 
تأثير   ,Conger, 2016 & Masarikة ماسركوكونجير ) تهدف دراس مدى  معرفة  إلى   )

الصمود الزواجي على حياة المتزوجين في ظل انخفاض الظروف االقتصادية، تكونت العينة  
 367: العدد =  1عاًما تقريًبا )الجيل    13من جيلين من األزواج الذين تم تقييمهم على بعد  

الجيل    ،2  = العدد  ال311:  جاءت  الصمود  (،  بين  إيجابية  عالقة  بوجود  متنبأة  نتائج 
على  الحاصلين  األزواج  أن  موضحة  االقتصادية،  الضغوط  مواجهة  على  والقدرة  الزواجي 
المستوى   النخفاض  تبعًا  سلبًا  حياتهم  تأثرت  الزواجي  الصمود  مقياس  على  متدنية  درجات 

ا الكفاءة  ذوي  من  كانوا  الذين  األزواج  يواجه  ولم  المشاكل االقتصادي،  حل  في  لعالية 
في  تأثير  أي  االقتصادية  الظروف  وانخفاض  تدني  ظل  في  الضغوط  وتحمل  والصمود 

 عالقتهم الزوجية. 
( هو معرفة ما إذا  BEKTAŞ, & ÖZBEN, 2016الغرض من دراسة بيكتاسوأوزبن )

كانت مستويات الصمود النفسي لألفراد المتزوجين تختلف من حيث بعض المتغيرات  
ية والديموغرافية، بما في ذلك الجنس، والعم، والمستوى التعليمي، وطبيعة عمل  االجتماع
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( زوج  835الزوج، والتصورات الخاصة بالرفاهية االقتصادية، تكونت عينة الدراسة من )
ذكور( المتزوجين الذين يعيشون في بلدية إزمير متروبوليتان. تم    350إناث،   485وزوجة، )

للكبار" ونموذج المعلومات الشخصية ألغراض جمع البيانات،  استخدام "مقياس المرونة  
تظهر النتائج أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستويات الصمود النفسي لدى  
األفراد المتزوجين من حيث الجنس والسن والحالة الوظيفية للزوج، من ناحية أخرى، تم  

د المتزوجين من حيث المستوى التعليمي تمييز فرق كبير بين درجات التحّمل النفسي لألفرا
 للزوجين، باإلضافة إلى إدراك الرفاهية االقتصادية. 

( إلى إيجاد األسباب المؤدية لالرتفاع Faye, &Pakhare, 2018تهدف دراسة في وباكر )
الهند آخذ في الهند، وكيفية تعامل الناس مع هذا الوضع،   وكيفية في معدالت الطالق ب 

(  100ن على الطالق تقليل االضطرابات النفسية لديهم، تكونت عينة الدراسة )توعية المقدمي
معهم  مقابالت  وإجراء  موافقتهم  على  الحصول  بعد  للطالق  يخضعون  الذين  األزواج  من 
باستخدام نموذج شبه مهيأ، استخدم الباحث مقياس التعديل الديني، آليات مقياس المواجهة،  

د  تأثير  وجود  عن  النتائج  الذين كشفت  األزواج  النفسية  الضغوط  خفض  في  وجوهري  ال 
مقارنة   الدراسة  هذه  في  هؤالء شاركوا  قدرة  الدراسة   أظهرت  كما  يشاركوا  لم  الذين  بغيرهم 

 الرجال على مواجهة اضطرابات الزواج وتفوق عدد النساء على الرجال في طلب الطالق. 
 الدراسات التي تناولت محور التوافق الزواجي: 

( إلى معرفة تأثير العوامل االقتصادية على التوافق    Eur, 2004راسة يور )هدفت د
من الزوجات ،   304( من األزواج الفنلنديين ) 608الزواجي ، و شملت عينة الدراسة )

من األزواج (، وتوصلت الدراسة إلى أن الظروف االقتصادية السيئة تزيد من المعاناة  304
مستوى التوافق الزواجي ، كما توصلت الدراسة إلى أن الزوجات  النفسية التي تؤثر سلبًا في 

 يبدين عدم التوافق الزواجي مع األزواج الفقراء أو غير العاملين. 
( إلى الكشف عن بعض المتغيرات التي قد تنبئ بالتوافق  2005تهدف دراسة مرسي )

أزواج   110لى الزواجي واستمراره لدى عينة من األزواج والزوجات المصريين، اشتملت ع
مفردة واستخدم مقياس التوافق الزواجي من إعداد طريف شوقي ومحمد  220وزوجاتهم أي 
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حسن، واستمارة بيانات شخصية من إعداد الطاهرة المغربي، مكونة من ثالثة أقسام. القسم  
األول خاص بالزوج، والثاني خاص بالزوجة، والثالث خاص بكال الزوجين، باإلضافة إلى  

. وأسفرت النتائج عن أن متغيري المكانة االجتماعية لمهنة الزوجة، وكون الزوج هو األبناء
الزوج األول لها، هما من اهم المتغيرات المنبئة بالتوافق الزواجي، كما تبين أنه بالنسبة  

للمتغيرات المشتركة بكال الزوجين فإن حدوث المشكالت بسبب الجيران، وإقامة الزوجين  
ن أكثر المتغيرات تنبؤا بتوافق األزواج، كذلك ساهم كل من المستوى العمري المستقلة، هما م

 لألبناء والمستوى التعليمي لهم في التنبؤ بشكل واضح بتوافق الزوجات. 
(إلى التعرف على الفروق في   Singh, &Seshma, 2006هدفت دراسة سينغ وسامشا )

ف الوظيفة و المستوى التعليمي  درجات التوافق الزواجي بين األزواج والزوجات باختال
امرأة عاملة، و    150امرأة هندية كان من بينهن  300للزوجة ، و قد طبقت الدراسة على 

امرأة غير عاملة و قد قسمت آل عينة إلى ثالث فئات حسب المستوى التعليمي )فوق  150
امرأة. و   50غير متعلمات ) أميات (( و كان العدد في آل فئة  –تعليم جامعي   –الجامعي 

قد دلت نتائج الدراسة على أن البعد الجنسي في التوافق الزواجي لم يتأثر بمستوى التعليم،  
كما أبدى أزواج صاحبات الوظائف المرموقة و من يصنفن في المستوى الجامعي و  

المستوى فوق الجامعي مستويات مرتفعة من التوافق الزواجي مقارنة مع الزوجات المستقالت  
، و أن الزوجات اللواتي يصنفن في المستوى الثالث من التعليم )األميات( كن أكثر  مادياً 

 توافقا من الزوجات في المستويين األول )فوق الجامعي( و الثاني )الجامعي( من التعليم. 
( عدم التوافق بين الزوجين وتأثيره على األسرة: دراسة حالة على  2014تناولت دراسةاحمد)

( من األساتذة   100منسوبي جامعة النيلين، تكونت عينة الدراسة من ) بعض المتزوجين من
والعاملين بمجمع اإلدارات وكلية التجارة وكلية القانون، تم اختيارهم بطريقة العينة العمدية  

  توصل الحالة، دراسة جھلمن باإلضافة الوصفي المنهج الباحث ا ھالقصدية واستخدم في
ليس لديهم إدخار لمواجهة ظروف الحياة   المبحوثين  غالبية أن:  ا ھم ھأ  نتائج عدة إلى  الباحث

 يقود   قد بدوره   والذي أسرته احتياجات كل تلبية يستطيع ال الزوج  أن على يدل ذاھالصعبة و
  المنزلية األعمال في المرأة  الرجل مشاركة األسري،  والتوتر  الزوجين  بين التعامل في للحدة
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للتقليل من حدة النقاشات   يؤدي  القرار اتخاذ  ةعملي في التساوي  األسري   الجو تلطف 
 والتوترات من أجل األبناء. 

( محاولة لفهم التكيف الزوجي و الرفاهية النفسية  بين Jaisry,2014هدفت دراسة جيسري )
( من األزواج الذين تم  100األزواج الذين يعملون مرتين. كان عدد العينة يتكون من )

قاطعتي تريشوروأرنكاالم في كيراال. وقد تم استخدام  مقياس  اختيارهم للعمل المزدوج من م
(. كشفت النتائج وجود  PWBSالتوافق الزواجي العام لألزواج و مقياس الرفاهية النفسية )

عالقة بين التوافق الزوجي والرفاهية النفسية، كان التوافق الزواجي لدى الزوجات واضح  
 زواج كفاءة أفضل في الصحة النفسية. أكثر وأفضل من أزواجهن ، في حين أظهر األ

( إلى التعرف على مقومات توافق الحياة الزوجية عند  2015هدفت  دراسة الخطايبة )
األزواج العاملين في المدارس الحكومية بشمال األردن في ضوء مجموعة عوامل اجتماعية، 

، وتم جمع ( زوجًا وزوجة 388وأجريت الدراسة على عينة عشوائية قصديه مكونة من ) 
بعد ًا، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى التوافق   17البيانات بواسطة استبانة احتوت على 

الزواجي عند الذكور أعلى من اإلناث، وهذا عائد إلى حرص الذكور على صيانة مقومات  
التوافق الزواجي، وفهمهم الواعي لها، ويبدو ذلك في رضا الزوجات الكبير عن أداء الزوج  

ه وممارسته ألبعاد التوافق الزواجي في الحياة الزوجية، في حين بينت الدراسة ضعف ألدوار 
رضا األزواج عن أداء زوجاتهم ألبعاد التوافق. ولم تظهر نتائج اختبار التباين أي فروقات  
تعزى لمتغيرات الجنس، وحجم األسرة، ومكان اإلقامة بينما وجدت الدراسة فروقًا تعزى إلى  

ي، والدخل الشهري في مقومات التوافق الزواجي، وكانت الفروق لصالح ذوي المؤهل العلم
 التعليم العالي ماجستير فأعلى، وذوي فئة الدخل المرتفع. 

( إلى معرفة عالقة بعض المتغيرات بتعزيز التوافق الزواجي:  2016هدفت  دراسة أحمد )
ينة الدراسة من الطالبات  عدراسة لبناء برنامج إرشادي زواجي للمتزوجات حديثًا كونت، 

اعتمدت  ( طالبة، 74المتزوجات حديثًا بكلية الخدمة االجتماعية جامعة أسيوط وعددهم )
الباحثة في دراستها على المقابالت شبه المقننة مع المتزوجات حديثًا و استخدمت مقياس  

من المتغيرات أثبتت نتائج هذه الدراسة أن هناك كثير التوافق زواجي من )إعداد الباحث(، 
ودخل األسرة المرتفع  المؤثرة على التوافق الزواجي منها وجود حب متبادل بين الزوجين 
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واالستقرار المادي لها  وزيادة مدة الزواج ومستوى التعليم المرتفع لدى الزوجين وأنه كلما  
 زادت االستعانة بالجوانب الدينية والشرعية زاد من مستوى التوافق الزواجي. 

إلى التحقق من فعالية برنامج  Omidian, &Kaveh)(2018 ,دراسة حميدان وكافيهتهدف 
إرشادي لتحسين التعاطف بين األزواج وأثر ذلك على زيادة التوافق الزواجي، اشتملت عينة 

( من األزواج، استخدم الباحثان االستبانة لجمع البيانات و مقياس التوافق 36الدراسة على )
الذين  تلقوا التدريب على البرنامج اإلرشادي فروقًا كبيرة في متوسط  واج الزواجي، أفاد األز 

وفقًا للنتائج يعتبر البرنامج اإلرشادي  درجات التوافق الزواجي للزوجات مقارنة باألزواج، 
 طريقة فعالة في تدريب األزواج على تحسين التوافق الزواجي. 

 :  الفات الزوجية والصمود النفسيالدراسات التي تناولت محور استراتيجيات حل الخ
( الى معرفة أهم الطرق Bodenmann, &Kayser,  2006هدف دراسة بودنمانوكايسر )

التي يتعامل بها األزواج مع الضغوطات في حياتهم  الزوجية والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا  
فترة سنتين، ( من األزواج على مدى   90تكونت عينة الدراسة من )بجودة حياتهم الزوجية، 

جاءت نتائج الدراسة أن األساليب التي يتعامل بها األزواج مع الضغوط في حياتهم مرتبط  
بشكل ملحوظ مع الجودة الزواجية والتكيف الزواجي لديهم وسير الزواج بشكل عام على رغم  
 من ذلك أن هناك دليل تجريبي صغير يربط تعامل الديناميكي والجود الزوجية بمرور الوقت. 

( إلى معرفة هل ممكن أن تساعد  Neff,Broay, 2011هدفت دراسة نيف وبوردواي)
التجارب في إدارة حل المشكالت بين األزواج في وقت مبكر من الزواج على وجود صمود 

( من األزواج حديثي العهد وكانت هناك بيانات على  61نفسي، تكونت عينة الدراسة من )
رت النتائج أن األزواج الذين عانوا من الضغوطات  وجود أحداث مجهدة في حياتهم، أظه

 ويظهرون سلوكيات أفضل لحل مشاكلهم تنبأوا بوجود الصمود النفسي لديهم في المستقبل. 
( إلى الكشف عن العالقة بين القيم التي يحملها Tosun’s, 2015تهدف دراسة طوسون ) 

تكونت عينة  صمود النفسي، األزواج والزوجات وأساليب حل النزاعات الزوجية كمنبآت بال 
( من الذكور، تم استخدام  202( من اإلناث و )173( من األزواج بينهم )375الدراسة من )

جاءت  مقياس القيم و مقياس الصمود النفسي ومقياس أساليب حل النزاعات الزوجية، 
ل  النتائج موضحة أن المتغير األكثر أهمية الذي يؤثر على الصمود النفسي و أساليب ح
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النزاعات الزوجية هو متغير القيم التي يحملها األزواج إذ أن قيم األفراد المتزوجين تختلف  
وفقًا المستويات الصمود النفسي، كما جاءت النتائج أن المتغير اكثر أهمية الذي يؤثر على 
أساليب حل النزاعات الزوجية كان مستويات الصمود النفسي إذًا فإن أساليب حل النزاعات  

 ي يستخدمها المتزوجون تختلف وفقًا لمستويات الصمود النفسي. الت
 الدراسات التي تناولت محور الصمود النفسي والتوافق الزواجي:  

( إلى محاولة التعرف على أهم الضغوط النفسية التي يواجهها  2014تهدف دراسة بنهان )
ة الضغوط والتوافق  آباء وأمهات األطفال المعاقين وكذلك معرفة أهم استراتيجيات مواجه

الزواجي لهم، ومعرفة العالقة بين استراتيجيات مواجهة الضغوط والتوافق الزواجي لدى أباء 
تكونت عينة الدراسة من آباء وأمهات األطفال المعاقين بواقع  وأمهات األطفال المعاقين، 

اسة مقياس  استخدمت الباحثة في هذه الدر ( أب وأم ألطفال معاقين بإعاقات مختلفة، 130)
جاءت النتائج  استراتيجيات مواجهة الضغوط و مقياس التوافق زواجي من )إعداد الباحثة(، 

أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة بين استخدام اآلباء واألمهات الستراتيجيات مواجهة  
 الضغوط والتوافق الزواجي. 

ضي الدرجة في  ( إلي معرفة الفروق بين مرتفعي ومنخف2016تهدف دراسة قشقش )
الخالفات الزوجية في ضوء الصمود النفسي, وفي ضوء المتغيرات الديموغرافية, تكونت عينة 

( زوجة، طبق الباحث مقياس الصمود النفسي، ومقياس الخالفات الزوجية 97الدراسة من )
)من إعداد الباحث(, وقد توصلت نتائج الدراسة إلي عدم وجود فروق بين مرتفعي ومنخفضي 

رجات في الصمود النفسي في مقياس الخالفات, فضاًل عن أن الصمود النفسي ال يختلف  الد
 باختالف المتغيرات الديموغرافية.
 التعقيب على الدراسات السابقة: 

اتفقت نتائج الدراسات التي تناولت محور استراتيجيات حل الخالفات الزوجية على أنهال   -
تخدامهم الستراتيجيات حل الخالفات الزوجية كما توجد فروق بين األزواج والزوجات في اس

( جريف  دراسة  ),2000GREEFFفي  بلخير  دراسة   )2012( الكعبي  دراسة   )2015  )
)2016)المحاريقي بلخير  دراسة  الحمد)2012(  و 2003(  البرامج  أهمية  على  (وأكدت 
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تي تنشأ المؤسسات األسرية التي تسهم في توعية وتدريب الزوجين في مواجهة الخالفات ال 
 (. Havaasi, 2018( و دراسة هافازي )2015بينهما كما في دراسة الكعبي ) 

في    - وجودفروق  إلى  النفسي  الصمود  محور  تناولت  التي  الدراسات  نتائج  معظم  توصلت 
 ( وباكر  في  دراسة  في  جاء  كما  الذكور  لصالح  النفسي  الصمود   ,Fayeدرجات 

&Pakhare, 2018  ،التأثي2014( )محمد النفسي (، وعلى  ر اإليجابي للتسامح والصمود 
 (. Abid, 2015على الصحة العقلية للنساء المتزوجات كما في دراسة عبيد ) 

اتفقت الدراسات التي تناولت محور التوافق الزواجي إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين    -
كما في دراسة  ارتفاع المستوى التعليمي وارتفاع المستوى االقتصادي وبين التوافق الزواجي  

(، دراسة 2015(، دراسة الخطايبة )2014(، دراسة حاج حمد )   Eur, 2004دراسة يور )
( )علي،2016أحمد  دراسة  )محمد،  2013(،  )2012(.دراسة  أحمد  دراسة   ،)2016  ،)
 (    Singh, &Seshma, 2006دراسة )

تفاهم الزوجي في حين أظهرت الدراسات أن عدم االستقرار العاطفي واالجتماعي وسوء ال   -
 متنبأ بعدم التوافق الزواجي. 

ندرة الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة مجتمعة في حدود علم الباحثة وهو ما تهتم    -
 به الدراسة الحالية لسد ثغرة بهذا المجال . 

 فروض البحث: 
توافق توجــد قيمــة تنبؤيــه دالــة ألســاليب حــل الخالفــات الزوجيــة والصــمود النفســي فــي التنبــؤ بــال .1

 الزواجي لدى عينة من المتزوجين السعوديين بمحافظة جدة.
توجد قيمة تنبؤيه دالة للصــمود النفســي فــي التنبــؤ بــالتوافق الزواجــي لــدى عينــة مــن المتــزوجين  .2

 السعوديين بمحافظة جدة.
توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي متوســطات درجــات أســاليب حــل الخالفــات الزوجيــة لــدى  .3

 –اج الســـعوديين بمحافظـــة جـــدة وفقـــا لـــبعض المتغيـــرات الديمغرافيـــة )الجـــنسعينـــة مـــن األزو 
 عدد سنوات الزواج.  –المستوى االقتصادي  -مستوى التعليم  
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ــة مـــن  .4 ــائية فـــي متوســـطات درجـــات الصـــمود النفســـي  لـــدى عينـ توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـ
مســتوى التعلــيم  –جــنساألزواج السعوديين بمحافظة جدة وفقــا لــبعض المتغيــرات الديمغرافيــة )ال

 عدد سنوات الزواج. –المستوى االقتصادي  -
ــة مـــن  .5 ــدى عينـ ــي لـ ــق الزواجـ ــات التوافـ ــطات درجـ ــي متوسـ ــائية فـ ــة إحصـ ــروق ذات داللـ ــد فـ توجـ

مســتوى التعلــيم  –األزواج السعوديين بمحافظة جدة وفقــا لــبعض المتغيــرات الديمغرافيــة )الجــنس
 عدد سنوات الزواج(. –المستوى االقتصادي  -

 لمنهج واإلجراءات  ا
 أوال: منهج الدراسة:  

المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج الوصفي التنبؤي المقارن لمالئمته لطبيعة البحث  
دقيًقا   بوصفها وصًفا  ويسهم  الواقع  في  توجد  كما  الظاهرة  دراسة  على  يعتمد  حيث  الحالية، 

ها، ومن ثم تقديم النتائج في ويوضح خصائصها عن طريق جمع المعلومات وتحليلها وتفسير 
 ( 2009ضوئها.)أبو عالم، 

 ثانيا: عينة الدراسة:  ( أ
اعتمدت الباحثة في حصولها على عينة البحث على الطريقة العشوائية واشتملت      

 ( زوج وزوجة. 405عينة البحث على عينة إجمالية قدرها )

 توزيع أفراد العينة وفق لمتغير الجنس: 
 اري للعينة وفقا لمتغير الجنس ( التوزيع التكر 1جدول )

 النسبة المئوية  التكرارات  متغير الجنس 

 %41.2 167 ذكر

 %58.8 238 أنثى 

 %100 405 المجموع 

من %41.2( زوج وهو ما يشكل  167تتكون عينة البحث في ضوء متغير الجنسمن )
 من حجم العينة. %58.8( زوجةوهو ما يشكل 238حجم عينة البحث، و)
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البحث وفقا للمستوى التعليمي: (عينة 2جدول )  

 النسبة المئوية التكرارات المستوى التعليمي

 %23٫7 96 متوسط

 %64٫9 263 جامعي

 %11٫4 46 فوق الجامعي

 %100 405 المجموع

( الى  التعليمي  المستوى  في  البحث  عينة  مستوى  4تقسم  كان  حيث  تعليمية،  مستويات   )
بوا تكرارا،  األكثر  )الجامعي(  )التعليم  يشكل  263قع  ما  وهو  فردا،  إجمالي   64.9%(  من 

( فردا، وهو ما 46العينة، في حين كان مستوى التعليم )فوق الجامعي( األقل تكرارا، بواقع )
 من عينة البحث.  % 11.4يشكل 

 (عينة البحث وفقا للمستوى االقتصادي 3جدول )
 النسبة المئوية التكرارات المستوى االقتصادي

 %12٫3 50 منخفض

 %82٫2 333 متوسط

 %5٫4 22 مرتفع

 %100 405 المجموع

( مستويات اقتصادية، حيث كان  3تنقسم عينة البحث في المستوى االقتصادي الى )
  %82.2( فردا، وهو ما يشكل 333المستوى االقتصادي )المتوسط( األكثر تكرارا، بواقع )

(  22األقل تكرارا، بواقع )من إجمالي العينة، في حين كان المستوى االقتصادي )مرتفع( 
 من عينة البحث.  %5.4فردا، وهو ما يشكل 

 ( عينة البحث وفقا عدد سنوات الزواج 4جدول )
 النسبة المئوية   التكرارات  عدد سنوات الزواج 

 %34٫3 139 سنوات   5اقل من 

 10سنوات الى  5من 

 سنوات 

88 21٫7% 

 %27٫2 110 سنة  20سنة الى  11من 

 %16٫8 68 سنة   20أكثر من

 %100 405 المجموع  



    دور استراتيجيات حل الخالفات الزوجية والصمود النفسي                                                  

                       
 23 مجلة بحوث كلية اآلداب                                                                        

( الى  الزواج  سنوات  عدد  ضوء  في  البحث  عينة  سنوات  4تقسم  عدد  كان  حيث  فترات،   )
)  5الزواج )اقل من   من   % 34.3( فردا، وهو ما يشكل  139سنوات( األكثر تكرارا، بواقع 

من   )أكثر  الزواج  سنوات  عدد  كان  حين  في  العينة،  بو 20إجمالي  تكرارا،  األقل  اقع سنة( 
 من عينة البحث.  %16.8( فردا، وهو ما يشكل 68)

 العينة االستطالعية 
قامت الباحثة بتطبيق األدوات على عينة أولية استطالعية من غير عينة البحث  

( زوج وزوجة من األزواج السعوديين بمحافظة جدة.  والتي  50األساسية، تكونت من )
رية لألدوات المستخدمة في البحث،  هدفت الباحثة إلى التحقق من الخصائص السيكومت

 لالطمئنان على نفعيتها وقدرتها على قياس ما وضعت لقياسه.
 

 أدوات البحث: 
استخدمت الباحثة عدد من األدوات لجمع المعلومات من عينة البحث، لتحليلها 

 إحصائيا واختبار صحة فروض البحث، وتشمل: 
يـــة مـــن إعـــداد وتقنـــين: بشـــرى مقيـــاس قائمـــة أســـاليب حـــل الخالفـــات والصـــراعات الزوج -1

 (  2016إسماعيل )
 (2013مقياس الصمود النفسي، من إعداد: إيمان مصطفى سرميني ) -2
 (2009مقياس التوافق الزواجي، من إعداد: أمينة إبراهيم شلبي ) -3

مقياس قائمة أساليب حل الخالفات والصراعات الزوجية من إعداد وتقنين: بشرى  
 (  2016إسماعيل )

 وصف المقياس 
( فقرة  27(، يتكون المقياس من )2016من إعداد وتعريب وتقنين بشرى إسماعيل )

( إلى  المقياس 4مقسمة  تطبيق  تم  التسوية(، حيث  التجنب،  االلتزام،  )التكامل،  مجاالت:   )
( قدرها  عينة  بين  50على  المقياس  االستجابة على  وتتراوح درجات  المتزوجين،  من  فردا   )
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(،  4دائمًا=   3أحيانًا=  2نادرًا=  1بدائل االستجابة فهي )أبدًا=)درجة، أما من حيث  27-108)
 حيث كانت جميع عبارات المقياس إيجابية. 

االرتباط   قيم معامالت  كانت  المقياس:  التحقق من صدق  الحالي،بعد  البحث  وفي 
( بين  أبعادهاتتراوح  على  االرتباط 0.99-0.30للعبارات  معامالت  قيم  حينتراوحت  (،في 

ا مع  )لألبعاد  بين  للمقياس  الكلية  عند0.98-0,74لدرجة  دالة  كانت  وجميعها   ،)0.01  ،
( بين  لألبعاد  الفاكرونباخ  ثبات  معامل  قيم  تراوحت  فقد  المقياس:  لثبات   -0.733وبالنسبة 

(، في حين كان معامل 0.882(، في حين كان معامل الفاكرونباخ الكلي للمقياس )0.822
(وهي 0.847( وقيمة معامل جتمان)0.847براون)  -ان  ثبات التجزئة النصفيةلمعامل سبيرم

 قيم ثبات مرتفعة لمقياس قائمة أساليب حل الخالفات والصراعات الزوجية. 
 ( 2013مقياس الصمود النفسي، من إعداد: إيمان مصطفى سرميني )

 وصف المقياس 
(  7( فقرة مقسمة إلى )79(، يتكون المقياس من )2013من إعداد إيمان مصطفى سرميني )

مجاالت: )الكفاءة الشخصية، حل المشكالت، المرونة، إدارة العواطف، تفاؤل، عالقات  
( من طالب وطالبات المرحلة  229اجتماعية، اإليمان(، تم تطبيقها على عينة قدرها )

( درجة، أما من حيث بدائل  237-79الجامعية، درجات االستجابة على المقياس بين )
( للعبارات اإليجابية، مع عكس هذا الترتيب في 3دائمًا= 2يانًا=أح  1االستجابة فهي )نادرًا=

االستجابات السلبية. وتشير الدرجة المرتفعة على هذا المقياس الى وجود درجة مرتفعة من 
 الصمود النفسي لدى الفرد والعكس صحيح.: 

( من  المقياس  )التوجه  16يتكون  وهي:  فرعية  أبعاد  ثالثة  على  موزعة  عبارة   )
المعنى الهادف للحياة(، وتتراوح درجات    –العواقب السارة لحب الحياة    -ي نحو الحياة اإليجاب

( بين  على  80  -16المقياس  لالستجابة  خماسيا  تدرجا  الباحث  استخدم  حيث  درجة،   )
جدا )كثيرا  ،وهي  لالستجابة  كبدائل  المقياس  وقد    -قليال  -متوسط  -كثيرا  -عبارات   ) ال 

( على ذات الترتيب،  1-2-3-4-5ت المقياس قيما، وهي )أعطيت االستجابات على عبارا
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وكانت جميع العبارات إيجابية. وتدل الدرجة المرتفعة على درجة مرتفعة من حب الحياة لدى  
 الفرد. 

وفي البحث الحالي، وبعد التحقق من صدق المقياس: كانت قيم معامالت االرتباط  
( بين  تتراوح  أبعادها  على  معامالت  ( 0.743-0.221للعبارات  قيم  تراوحت  حين  ،في 

(، وجميعها كانت دالة عند  0.937-0,868االرتباط لألبعاد مع الدرجة الكلية للمقياس بين )
بين   0.01 لألبعاد  الفاكرونباخ  ثبات  معامل  قيم  تراوحت  فقد  المقياس:  لثبات  وبالنسبة   ،

(، في حين  0.882(، في حين كان معامل الفاكرونباخ الكلي للمقياس  )0.880  -0.857)
سبيرمان لمعامل  النصفية   التجزئة  ثبات  معامل  )  –كان  معامل 0.901براون  وقيمة   )

 (وهي قيم ثبات مرتفعة لمقياس الصمود النفسي.0.896جتمان)
 (2009مقياس التوافق الزواجي، من إعداد: أمينة إبراهيم شلبي ) 

( عبارة، حيث  70(، ويتكون المقياس من )2009من إعداد: أمينة إبراهيم شلبي )
( من طالب وطالبات المرحلة الجامعية، درجات  233تم تطبيق المقياس على عينة قدرها )

( بين  المقياس  على  فهي 237-79االستجابة  االستجابة  بدائل  حيث  من  أما  درجة،   )
( للعبارات اإليجابية، مع عكس هذا الترتيب  5دائمًا=  4، غالبًا=3، أحيانًا=2، نادرًا=1)أبدًا=
الستجابات السلبية. وتشير الدرجة المرتفعة على هذا المقياس الى وجود درجة مرتفعة في ا

 من التوافق الزواجي لدى الفرد والعكس صحيح. 
وفي البحث الحالي، وبعد التحقق من صدق المقياس: كانت قيم معامالت االرتباط  

درجة الكلية لكل ( مما يدل على ارتباطات جيده بين العبارات وال 0.622-0.220للعبارات  
، وبالنسبة لثبات المقياس: فقد تراوحت قيم معامل ثبات    0.01بعد.وجميعها كانت دالة عند  

( بين  لألبعاد  الكلي  0.880  -0.857الفاكرونباخ  الفاكرونباخ  معامل  كان  حين  في   ،)
( سبيرمان0.882للمقياس   لمعامل  النصفية   التجزئة  ثبات  معامل  كان  حين  في   ،)- 

)0.728بروان) جتمان  معامل  وقيمة  الصمود  0.728(  لمقياس  مرتفعة  ثبات  قيم  وهي   )
 النفسي. 
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 نتائج الفروض ومناقشتها وتفسيرها: 
 مناقشة الفرض األول:  ( ب

توجد قيمة تنبؤيه دالة ألساليب حل الخالفات الزوجية  ينص الفرض األول  على أنه " 
ن المتزوجين السعوديين  والصمود النفسي في التنبؤ بالتوافق الزواجي لدى عينة م 

 ". بمحافظة جدة
للتحقق من صحة الفرض المتعلق بتحديد إمكانية التنبؤ بالتوافق الزواجي من خالل أساليب 
حل الخالفات الزوجية والصمود النفسي لدى عينة من المتزوجين السعوديين بمحافظة جدة، 

لية نتائج التحقق من صحة استخدمت الباحثة تحليل االنحدار المتعدد، وتوضح الجداول التا 
 الفرض. 
 ( تحليل التباين النحدار أساليب حل الخالفات والصمود النفسي بالتوافق الزواجي 5جدول )

( وجود تأثير دال إحصائيا لكل من الدرجة الكلية ألساليب حل الخالفات  5يوضح الجدول )
( وهي دالة 20.972الزوجية والصمود النفسي على التوافق الزواجي؛ حيث كانت قيمة ف )

، مما يدل على إمكانية التنبؤ بالتوافق الزواجي من خالل نموذج 0.01إحصائيا عند مستوى 
 االنحدار لكل من أساليب حل الخالفات الزوجية والصمود النفسي. 

 
 
 
 
 

 المتغيرات 
مصدر  

 التباين 
 مجموع المربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط 

 المربعات 
 الداللة  قيمة ف 

أساليب حل  

الخالفات*  

الصمود  

 النفسي 

 9518٫297 2 19036٫593 االنحدار 

 453٫867 402 182454٫641 البواقي  0٫000 20٫972

  404 201491٫235 المجموع 
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( نتائج االنحدار المتعدد ألساليب حل الخالفات والصمود النفسي في التنبؤ  6جدول )
 بالتوافق الزواجي 

المتغير  

 التابع 

المتغيرات  

 المستقلة 

نسبة  

إسهام  

 النموذج 

مربع 

معامل 

 االرتباط 

 بيتا 
اختبار  

 )ت( 

مستوى 

 الداللة 

التوافق  

 الزواجي 

 الثبات 

0٫307 0٫094 

175٫090 14٫017 0٫000 

أساليب حل  

 الخالفات 
0٫144 2٫234 0٫026 

 000 6٫470 0٫740 الصمود النفسي 

ب حل الخالفات الزوجية  ( أن نسبة إسهام نموذج االنحدار ألسالي6يتضح من الجدول )
)، حيث كانت قيمة اختبار   % 30.7والصمود النفسي في التنبؤ بالتوافق الزواجي  بلغت )

 0.05( وهي دالة إحصائيا عند مستوى داللة 2.234)ت( أساليب حل الخالفات الزوجية )
،   مما يدل على إمكانية التنبؤ بالتوافق الزواجي من خالل أساليب حل الخالفات الزوجية 

( وهي دالة إحصائيا عند مستوى 6.470كماأن قيمة اختبار )ت( للصمود النفسي  كانت )
 ، مما يدل على إمكانية التنبؤ بالتوافق الزواجي  من خالل الصمود النفسي.  0.01داللة 

(، وقيمة معامل 175.090كما يوضح الجدول أن قيمة معامل بيتا للثبات النموذج كانت ) 
(، وقيمة معامل الثابت للصمود النفسي  0.144ل الخالفات الزوجية )الثابت ألساليب ح

( مما يدل على أن زيادة درجة واحدة على مقياس أساليب حل الخالفات الزوجية  0.740)
 أو الصمود النفسي، فإنه يمكن التنبؤ بالتوافق الزواجي وفقا لمعادلة االنحدار التالية: 

ساليب حل الخالفات الزوجية( +  × أ 0.144+ )175.090التوافق الزواجي= 
 ×الصمود النفسي ( 0.740)

 ,Bodenmann, &Kayserوتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة بودنمانوكايسر )
 ( Neff, 2011( دراسة نيف )Fatma, 2015( دراسة فاطمة ) 2006 

زوجية التزام  وتفسر الباحثة هذه النتيجة أن استخدام الزوجين الستراتيجيات حل الخالفات ال
زواجي مركزي يرتبط بطبيعة االلتزامات المتعلقة باألدوار االجتماعية, والعناية الزواجية,  

والتركيز على السياق والعالج الضمني لألزمات الزوجية, والتمكن من مهارات اإلدارة  
 الزوجية القائمة على التآز, والتمسك باألدوار العادلة للزوجين.  
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اعد الزوجين على رفع درجة التوافق والتخلص من المشاكل الزواجية  ومن األمور التي تس
هي امتالك الزوجين لبعض االستراتيجيات التي تؤهلهما للتكيف مع التغيرات التي تمر بهما 

خالل دور الحياة، وعند الحديث عن االستراتيجيات فإننا نتحدث هنا عن المهارات واألساليب  
ن أفراد األسرة من الُمواجهة الفّعالة ِلمطالب وتحديات الزواجية و الُمتعلقة بسلوك إ  يجابي ُيمكِّ

 (. 2016الحياة اليومية.  )بنات، 
وعن ًمدى تأثير استخدام االستراتيجيات و الصمود والسعادة االنفعالية في التغلب على  
الصعوبات األسرية لدى المتزوجين والمتزوجات ذوى المستوى االجتماعي واالقتصادي  

فض لوحظ أن لجوء الزوجين الستراتيجيات المشكالت الزوجية فواد كثيرة في التغلب  المنخ 
على الصعوبات األسرية والوصول للسعادة االنفعالية والصمود النفسي لدى األزواج وأن  

القادرين على االتصال الزواجي الناجح لديهم القدرة على التعبير عن وجهات النظر المختلفة 
ظر المختلفة مع تقبل وجهات نظر الشريك اآلخر، والقدرة على التفاوض مع تقبل وجهات الن

 والمشاركة واالستماع إلى الرأي.  
والجدير بالذكر أن الصمود النفسي يعد من آليات حل المشكالت بصفة عامة والمشكالت  
الزوجية بشكل خاص في الوقت الحاضر، فلم نعد نملك التحكم في ضغوط الحياة اليومية 

اتت تواجهنا من كل اتجاه، لكننا نملك آليات نفسية للصمود، والتي تحتاج للتنمية، كما التي ب
 ,Richardson أن الصمود الزواجي يتطور عبر الزمن في إطار التعرض للشدائد. )

2002 .) 
و يعتمد الصمود النفسي على السعة النفسية, والوضوح والدقة في التحدث واالستماع للشريك  

والء والثقة واالحترام واالهتمام بإيجابيات الطرف اآلخر لصيانة العالقة  في الزواج وال 
الزوجية، كما أن الصمود التزام يجبر الفرد على تكريس نفسه لمقاومة الضغوط الداخلية  

والخارجية لألسرة, والتضحية من أجل الطرف اآلخر، وعدم الشعور باالستياء والكراهية مع  
النهاية فهي استثمارات بنائية لالرتقاء بالمستوى االجتماعي  استمرارية هذه الضغوط وفي 

 واالقتصادي الثقافي للزوج واألسرة في المستقبل. 
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 عرض نتيجة الفرض الثاني ومناقشتها: 
توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات  ينص الفرض الثاني على أنه:" 

ج السعوديين بمحافظة جدة وفقا لبعض أساليب حل الخالفات الزوجية لدى عينة من األزوا
عدد سنوات    –المستوى االقتصادي  -مستوى التعليم  –المتغيرات الديمغرافية )الجنس 

 ". الزواج( 
 وستناقش الباحثة نتيجة هذا الفرض كما يلي: 

 )الفروق في أساليب حل الخالفات الزوجية في ضوء متغير الجنس( 
اختبار )ت( للعينتين المستقلتين للمقارنة بين    وللتحقق من نتائج الفرض استخدمت الباحثة

المتوسطات والكشف عن الفروق في أساليب حل الخالفات الزوجية لدى عينة البحث في  
 ضوء متغير الجنس، وكانت النتائج كما يلي:  

( اختبار )ت( للكشف عن الفروق في أساليب حل الخالفات الزوجية وفقا لمتغير  7جدول )
 الجنس 

 العدد  خصص الت المتغير 
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

قيمة 

 )ت( 

درجات  

 الحرية 

مستوى 

 الداللة 

أساليب  

حل 

 الخالفات 

 12٫7502 110٫5868 167 ذكر 

0٫089 403 0٫929 
 10٫5573 110٫4832 238 انثى 

( عند قيمة دالة إحصائيا 0.089( يتضح ان قيمة اختبار )ت( بلغت )7من خالل الجدول )
، مما يدل على عدم وجود فروق في أساليب حل الخالفات الزوجية وفقا 0.05من  اكبر

 لمتغير الجنس. 
( دراسة الكعبي  ,2000GREEFFوتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة جريف )

 (2003( الحمد) 2012( دراسة بلخير )2016( .)المحاريقي2015)
تماعي يخضع لما تخضع له باقي النظم  وتفسر الباحثة هذه النتيجة أن الزواج نظام اج

االجتماعية األخرى، فهو يحقق أهدافًا اجتماعية وثقافية واقتصادية وتربوية بجانب األهداف  
الخاصة بالزوجين، ومن هذا المنطلق كان على كل طرف من أطراف الحياة الزوجية العمل 

وج والزوجة مع المتغيرات  على استقرار الزواج واستمراره، الذي يتوقف على مقدار تكيف الز 
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الحديثة التي طرأت على حياتهما وعلى مدى مرونتهما في تغير أدوارهما االجتماعية لتتالءم 
مع طبيعة الحياة الزوجية، وأن لجوء الزوجين الستخدام أساليب إدارة الخالفات الزوجية يتم  

عالي من الرضا   ذلك بالتعاون بين الزوجين و كذلك اإلقالل من التنافس ينبأ بمستوى 
والتوافق الزواجي، فالزوجين هما مصممي النظام األسري ولذا فإن جودة العالقات بينهما 

وسالمة أداء دورهما تؤثر بشكل كبير علي سعادتهم الشخصية وكذلك علي أداء دورهما نحو 
  األبناء وطريقة تعاملهم معهم، قدرة كل من الزوجين على إدارة حياتهما الزوجية بكفاءة 

تمكنهما من التعامل بإيجابية وحسن تدبير لما يواجههما من مشكالت خالل دورة الحياة  
الزوجية وأنه تقع على كال الزوجين مسؤولية المحافظة على هذا الزواج وذلك من خالل ما 

يقدمه كل طرف لآلخر من حب ودعم واهتما، فالزواج السعيد يحتاج من الزوجين ، تقبل كل 
حمل مسؤولية هذه العالقة، ومعرفة األهداف الشخصية وأهدافهما من الزواج منهما لآلخر، وت 

، والتعبير عن المشاعر بانفتاح وصدق، وأن يمتلك كل منهما القدرة على حل المشاكل 
الزوجية، والتقدير واالحترام، وأن األزواج و الزوجات يلجئون إلى كل استراتيجية من  

ة، وقد يعطي هذا األمر انطباعًا أن األزواج والزوجات استراتيجيات حل الصراع بنفس الدرج
يتبنون نفس االستراتيجيات في حل الصراع وبنفس الدرجة فلجوء الزوج إلى استراتيجية معينة 

يزيد من لجوء الزوجة إلى هذه االستراتيجية وما يعزز هذه النتيجة أن االرتباط بين كل  
 ابي أيضًا. استراتيجية لدى كال الزوجين هو ارتباط إيج

وعليه فإن غياب اإلرادة المشتركة بين الزوجين للحفاظ على استقرار حياتهما الزوجية وغياب  
المودة يجعلهما أقل كفاءة لمواجهة مشكالتهما فيلجآن الستخدام استراتيجيات أقل توافقًا، وهو 

ما يعرضهما الضطرابات نفسية وصحية، تتفاوت خطورتهما بمرور الزمن وتفاقم  
 ( 2012عوبات. )قدور الص

( بأنه توجد  Rocher, 2004(، دراسة روتشير ) Shi,  2003وقد اختلفت دراسة شي )
اختالفات بين الذكور واإلناث في اللجوء إلى استراتيجيات حل النزاعات لصالح اإلناث والتي 

 & ,Delatorreعكست بشكل قوي الرضا في العالقة الزوجية، أما دراسة ديالتوروفاغنر ) 
Wagner, 2018 فقد جاءت نتائجها أن استخدام استراتيجية حل النزاعات كانت  أكثر )

 عند الرجال مقارنًة بالنساء. 
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 الفروق في درجات أساليبحل الخالفات الزوجية وفقا المستوى التعليمي:  
 One-Wayوللتحقق من نتائج الفرض استخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي 

ANOVA  المتوسطات والكشف عن الفروق في أساليب حل الخالفات الزوجية للمقارنة بين
 لدى عينة البحث وفقا للمستوى التعليمي، وكانت النتائج كما يلي:  

( تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق في أساليبحل الخالفات الزوجية  8جدول )
 وفقا للمستوى التعليمي 

أساليب حل  

 الخالفات 

مجموع 

 المربعات 

  درجات

 الحرية 

متوسط 

 المربعات 

 اختبار 

 )ف(

مستوى 

 الداللة 

 501٫827 2 1003٫654 بين المجموعات 

3٫850 0٫022 
داخل 

 المجموعات 
52399٫324 402 130٫347 

  404 53402٫978 المجموع 

( عند مستوى داللة  3.850( يتضح ان قيمة اختبار )ف( بلغت )8من خالل الجدول )
فروق في أساليب حل الخالفات الزوجية وفقا للمستوى التعليمي ، مما يدل على وجود 0.05

 لدى عينة من األزواج السعوديين بمحافظة جدة. 
للقياسات البعدية،   Scheffeوللكشف عن اتجاه الفروق، قامت الباحثة باستخدام اختبار  

 وكانت النتائج كما يلي: 
ق في اساليب حل  للكشف عن اتجاه الفرو Scheffe( نتائج اختبار شفية9جدول )

 الخالفات الزوجية وفقا للمستوى التعليمي 
 فوق جامعي  جامعي  متوسط 

 4٫869 0٫121- - متوسط

 4٫991 - 0٫121 جامعي 

 - 4٫991- 4٫869- فوق جامعي 

( ان الفروق في أساليب حل الخالفات الزوجية وفقا للمستوى  9يتضح من خالل الجدول )
 عليمي )الجامعي(  التعليمي كانت لصالح المستوى الت

 (  2019وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة )العبدلي،
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مما سبق يتضح تأثير المستوى التعليمي لكل ن الزوج والزوجة على اتباعهم لالستراتيجيات  
السلبية في إدارة الصراع بينهم حيث أن مستوى التعليم المرتفع للزوجين يجعلهم أكثر قدرة  

ة وأسبابها ومن ثم اختيار األسلوب األمثل لحل هذه الصراعات فقد اتضح على تحديد المشكل
مما سبق أن األزواج في المستوى التعليم العالي اكثر اتباعا ألسلوب التعاون والتوفيق لحل  

: للزوجين ينعكس   -الصراعات الزوجية وقد يرجع ذلك إلى أن المستوى التعليمي المرتفع 
رب في المفاهيم الحياتية األسرية واإليجابية في التفكير بينهم  إيجابا على التفاهم والتقا

والتواصل الجيد ويجعلهم أكثر قدرة على إدارة الخالفات والصراعات فيما بينهم بأسلوب  
 إيجابي والبحث عن األسلوب األمثل لمواجهتها وإيجاد الحل األمثل الذي يرضي الطرفين.  

ايشان مع بعضهما بحلو الحياة و مرها يكمل كل  وأن الزوجين في هذه الحياة شركاء يتع
منهما األخر فهما نصفان المجتمع واحد ومن هذا المفهوم تظهر أهمية التناسب بينهما من 
حيث المستوى الثقافي و التعليمي و في حالة عدم وجود تناسب يظهر األثر السلبي على  

أثير المستوى التعليمي لكل من  عالقتهما وينتابها الكثير من سوء التفاهم مما سبق يتضح ت
الزوج والزوجة على اتباعهم لالستراتيجيات في إدارة الخالفات بينهم حيث أن مستوى التعليم  

المرتفع للزوجين يجعلهم أكثر قدرة على تحديد المشكلة وأسبابها ومن ثم اختيار األسلوب  
 األمثل لمواجهتها وإيجاد الحل األمثل الذي يرضي الطرفين. 

( أن المستوى التعليمي للزوج أحتل المرتبة  2015ة أخرى جاء في دراسة الكعبي )من جه
، وأحتل المرتبة األولى أيضا  30األولى حصول الزوج على الشهادة الجامعية بنسية % 

% وهذا يدل على اختالف المستوى    40حصول الزوجة على الشهادة الثانوية بنسبة 
لى حدوث الخالفات الزوجية بينهم لعدم استطاعة  التعليمي بين الزوجين مما قد يؤدي إ 

 الزوجة مسايرة فكر الزوج. 
 الفروق في درجات أساليبحل الخالفات الزوجية وفقا المستوى االقتصادي:   -

 One-Wayوللتحقق من نتائج الفرض استخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي 
ANOVA  أساليب حل الخالفات الزوجية للمقارنة بين المتوسطات والكشف عن الفروق في

 لدى عينة البحث وفقا للمستوى االقتصادي، وكانت النتائج كما يلي:  
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( تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق في أساليبحل الخالفات الزوجية  10جدول )
 وفقا للمستوى االقتصادي 

أساليب حل  
 الخالفات 

مجموع  
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوسط  
 المربعات 

 ار اختب
 )ف( 

مستوى  
 الداللة 

 784.894 2 1569.789 بين المجموعات 

6.087 0.002 
داخل  

 المجموعات 
51833.189 402 128.938 

  404 53402.978 المجموع 
،  0.01( عند مستوى 6.0.87( يتضح ان قيمة اختبار )ف( بلغت )10من خالل الجدول )

جية وفقا للمستوى االقتصادي لدى مما يدل على وجود فروق في أساليب حل الخالفات الزو 
 عينة من األزواج السعوديين بمحافظة جدة . 

للقياسات البعدية،   Scheffeوللكشف عن اتجاه الفروق، قامت الباحثة باستخدام اختبار  
 وكانت النتائج كما يلي: 

للكشف عن اتجاه الفروق في أساليب حل   Scheffe( نتائج اختبار شفية11جدول )
 جية وفقا للمستوى االقتصادي الخالفات الزو 

 مرتفع متوسط منخفض 

 9.600 1.280 - منخفض

 8.319 - 1.280- متوسط

 - 8.319- 9.600- مرتفع

( أن الفروق في أساليب حل الخالفات الزوجية وفقا للمستوى 11يتضح من خالل الجدول )
 االقتصادي كانت لصالح المستوى االقتصادي )مرتفع(  

 (2016مع ما توصلت إليه دراسة )المحاريقي،  وتتفق هذه النتيجة
وتفسر الباحثة هذه النتيجة أنه كلما زاد الوضع االقتصادي تزيد ثقافة الزوجين ويحد من  
خالفاتهما الزوجية مما يوفر بيئة مريحة أكثر للزوجين و يؤدي كذلك إلي لجوء الزوجين  

ة للحد من تور خالفتهما وبطريقة لمعالجة المشكالت التي تواجه األسرة باستراتيجيات معين
سليمة. ويتحدد المستوي االقتصادي واالجتماعي لألسرة من المهنة فاألسر التي تتميز  
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بمستوى اقتصادي واجتماعي مرتفع ال توجد عليهم مسئوليات ضاغطة بالقدر التي تتحمله  
والمشكالت  المستويات االجتماعية األقل وبذلك يزيد التوافق الزواجي وتقل المشاحنات 

وتستقر األمور فيها و من المؤكد أن المناخ األسري السليم يتأثر بالمستوي االجتماعي و  
 االقتصادي لألسرة. 

 الفروق في درجات أساليب حل الخالفات الزوجية وفقا لعدد سنوات الزواج:  
 One-Wayوللتحقق من نتائج الفرض استخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي 

ANOVA قارنة بين المتوسطات والكشف عن الفروق في أساليب حل الخالفات الزوجية للم
 لدى عينة البحث وفقا لعدد سنوات الزواج، وكانت النتائج كما يلي:  

( تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق في أساليبحل الخالفات الزوجية  12جدول )
 وفقا لعدد سنوات الزواج 

أساليب حل  

 الخالفات 

مجموع 

 لمربعات ا

درجات  

 الحرية 

متوسط 

 المربعات 

 اختبار 

 )ف(

مستوى 

 الداللة 

 433٫506 3 1300٫518 بين المجموعات 

3٫336 0٫000 
داخل 

 المجموعات 
52102٫460 401 129٫931 

  404 53402٫978 المجموع 

، 0.01( عند مستوى 3.336( يتضح ان قيمة اختبار )ف( بلغت )12من خالل الجدول )
لى وجود فروق في اساليب حل الخالفات الزوجية وفقا لعدد سنوات الزواج لدى  مما يدل ع

 عينة من األزواج السعوديين بمحافظة جدة. 
للقياسات البعدية،   Scheffeوللكشف عن اتجاه الفروق، قامت الباحثة باستخدام اختبار   

 وكانت النتائج كما يلي:  
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شف عن اتجاه الفروق في اساليب حل  للك Scheffe( نتائج اختبار شفية13جدول )
 الخالفات الزوجية وفقا لعدد سنوات الزواج 

 
  5اقل من 

 سنوات 
 سنة  20اكثر من  سنة  20-11 سنوات  5-10

 4٫148 3٫936 1٫505 - سنوات  5اقل من 

 2٫643 2٫431 - 1٫505- سنوات  5-10

 0٫211 - 2٫431- 3٫936- سنة   11-20

 - 0٫211- 2643- 4٫148- سنة  20اكثر من 

( أن الفروق في أساليب حل الخالفات الزوجية وفقا لعدد  13يتضح من خالل الجدول )
 سنوات (.   5سنوات الزواج كانت لصالح عدد سنوات الزواج)اقل من 

 & ,Schneewindوتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة دراسةشنيوايند و جيرهارد )
Gerhard, 2002)  ( Neff & Broady,2011 ) 

وتفسر الباحثة هذه النتيجة أن أنماط حل النزاعات تتشكل خالل السنة األولى من الزواج  
ويتم االعتماد عليها بعد ذلك إلى حد كبير، فالقدرة على تنظيم الضغوط بصورة مبكرة في  

سنوات الزواج المبكرة ربما تجعل العالقات الزوجية أكثر صمودًا في مواجهة ضغوط  
 المستقبل. 

( حيث يقول أن األزواج الذين تقل فترة  2015نما يختلف مع هذه النتيجة )الكعبي، بي
زواجهم عن الخمس سنوات أكثر عرضة للمشكالت وعدم قدرة على استخدام األساليب  

 لحداثة الزواج وعدم فهم كل منهما لآلخر. 
ي حل المشكالت  ( أنه بزيادة مدة الزواج تزيد خبرات األزواج ف2016بينما يرى )المحاريقي، 

وتتكون لديهم بعض المدارك والمعارف من خالل خبرتهم السابقة والمعلومات التي يحصلون 
عليها من تجارب اآلخرين أو من وسائل اإلعالم المختلفة ومحاولة االستفادة منها. ويرجع 

ذلك إلى أنه كلما زادت مدة الزواج زادت المواقف التي تتعرض لها األسرة من خالل  
رها المختلفة وبذلك تتكون لدي الزوج والزوجة الكثير من المعلومات والمدارك لكيفية  محاو 

مواجهة هذه المواقف مع اتخاذ القرار السليم في تلك المواقف نتيجة للخبرة التي اكتسبها  
 الزوجين من خالل فترات الزواج الكبيرة.  
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سنة كانوا أكثر   15كثر من ( أن األزواج الذين كانت مدة زواجهم أ2019ويرى )العبدلي، 
إتباعًا األسلوب التعاون والتوفيق في حل الصراعات الزوجية وقد يرجع ذلك إلى أن طول مدة  

الزواج تمنح الزوجين فرصة للتعرف على الخصال اإليجابية لبعضهم البعض ومحاولة  
لفة التي قد  االستفادة من هذه الخصال في التوفيق والتعاون فيما بينهم لحل الصراعات المخت

 تواجههم. 
 عرض نتيجة الفرض الثالث ومناقشتها: 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات   ينص الفرض الثالث على أنه:"
الصمود النفسي  لدى عينة من األزواج السعوديين بمحافظة جدة وفقا لبعض المتغيرات  

 ". عدد سنوات الزواج(  – المستوى االقتصادي -مستوى التعليم  –الديمغرافية )الجنس
 وستناقش الباحثة نتيجة هذا الفرض كما يلي: 

 ( الفروق في الصمود النفسي في ضوء متغير الجنس)  •
وللتحقق من نتائج الفرض استخدمت الباحثة اختبار )ت( للعينتين المستقلتين للمقارنة بين  

ي ضوء متغير  المتوسطات والكشف عن الفروق في الصمود النفسي  لدى عينة البحث ف
 الجنس، وكانت النتائج كما يلي:  

 ( اختبار )ت( للكشف عن الفروق في الصمود النفسي  وفقا لمتغير الجنس 14جدول )
 العدد  التخصص  المتغير 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

قيمة 

 )ت( 

درجات  

 الحرية 

مستوى 

 الداللة 

الصمود  

 النفسي 

 16٫5623 181٫7665 167 ذكر 
2٫063 403 0٫040 

 13٫9465 178٫6261 238 انثى 

( عند قيمة دالة  2.063( يتضح ان قيمة اختبار )ت( بلغت )14من خالل الجدول )
، مما يدل على وجود فروق في الصمود النفسي  وفقا لمتغير الجنس. حيث  0.05إحصائيا 

 كانت هذه الفروق لصالح الذكور.
 سة وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه درا

 (  2014( )محمد، Faye, &Pakhare, 2018دراسة في وباكر ) 
وتفسر الباحثة هذه النتيجة من أن الصمود يتشكل كثيرًا من الدعم االجتماعي والعالقات  

اإلنسانية مع اآلخرين والثقة بالنفس واألمل والتواصل مع الذات ومع اآلخرين، باإلضافة إلى 
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اطر الحياة بشكل أوسع وأكثر من اإلناث بسبب  اكتساب الذكور القدرة على مواجهة مخ
الطبيعة االجتماعية للمرأة . كما اتضح تفوق الذكور في الصمود عن اإلناث في ضوء  

طبيعة أن األحداث المالية التي تحدث للزوجين تكون أكثر مشقة لدى النساء عن الرجال  
يجعلها أكثر حساسية   وذلك بسبب مشاركتها بصورة كبيرة في الشئون األسرية األمر الذي

تجاه األحداث الضاغطة وبالتالي تكون أكثر عرضة لإلصابة باالكتئاب في حياتها من  
الرجل، لذلك فهي أكثر مياًل عن الرجل نحو التركيز على الحالة االنفعالية السالبة لديها  

النساء وتساهم هذه الفروق بين الجنسين في االستجابة لألحداث الضاغطة وفي االعتقاد بأن 
 أقل في الصمود النفسي. 

( كانت  Abid, 2015دراسة عبيد )  2011( ، دراسة نيف Basha, 2014دراسة باشا )
النتائج أن هناك فروق بين درجات الذكور واإلناث في الصمود النفسي وإدراك الشريك  

 لصالح اإلناث. 
ة ) عبد الستار ،  ( ، ودراس 2014وتختلف هذه النتيجة مع نتائج هذه الدراسات ) بنهان ، 

, .   BEKTAŞ, & ÖZBEN, 2016 ( )2007، بيكتاسوأوزبن )(   ۲۰۱۳
Kallampally et al   وقد أسفرت هذه الدراسات عن عدم وجود فروق بين الجنسين في)

 الصمود النفسي بين الجنسين. 
 :  الفروق في درجات الصمود النفسي  وفقا المستوى التعليمي -

 One-Wayستخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي وللتحقق من نتائج الفرض ا 
ANOVA   للمقارنة بين المتوسطات والكشف عن الفروق في الصمود النفسي  لدى عينة

 البحث وفقا للمستوى التعليمي، وكانت النتائج كما يلي:  
( تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق في الصمود النفسي  وفقا  15جدول )

 مي للمستوى التعلي

 الصمود النفسي 
مجموع 

 المربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط 

 المربعات 

 اختبار 

 )ف(

مستوى 

 الداللة 

 766.566 2 1553٫132 بين المجموعات 

 226٫488 402 91048٫340 داخل المجموعات  0٫000 3٫384

  404 92601٫472 المجموع 
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ند مستوى  (  ع3.384( يتضح ان قيمة اختبار )ف( بلغت)15من خالل الجدول )
التعليمي لدى  0.01داللة   ، مما يدل على وجود فروق في الصمود النفسي  وفقا للمستوى 

 عينة من األزواج السعوديين بمحافظة جدة. 

اختبار   باستخدام  الباحثة  قامت  الفروق،  اتجاه  عن  للقياسات    Scheffeوللكشف 
 البعدية، وكانت النتائج كما يلي:

للكشف عن اتجاه الفروق في الصمود النفسي  Scheffeنتائج اختبار شفية  (16جدول )
 وفقا للمستوى التعليمي 

 فوق جامعي  جامعي  متوسط 

 3.962- 2.601- - متوسط

 1.360- - 2.601 جامعي 

 - 1.360 3.962 فوق جامعي 

 ( الجدول  خالل  من  للمستوى  16يتضح  وفقا  النفسي  الصمود  في  الفروق  ان   )
 تعليمي )فوق الجامعي( التعليمي كانت لصالح المستوى ال 

 BEKTAŞ1(2016) (Greenوتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة )
& Salkind,2008 ) 

وتفسر الباحثة هذه النتيجةإلي أن معظم الزوجات من ذات المستوي التعليم العالي  
تتعلق بالحياة الزوجية وكيفية حل بعض   وهذا يمنح الزوجة فهمًا أكثر لبعض األمور التي 

التعليم لألفراد   الزوجية. بمعنى آخر، مع زيادة مستوى  بالحياة  المتعلقة  المشاكل والخالفات 
لألفراد   النفسية  المرونة  أن درجات  القول  يمكن  النفسي.  الصمود  تزداد درجات  المتزوجين، 

 المتزوجين تختلف باختالف خلفيتهم التعليمية. 
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 :  االقتصاديالفروق في درجات الصمود النفسي  وفقا المستوى   ( ت
 One-Wayوللتحقق من نتائج الفرض استخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي  ( ث

ANOVA   للمقارنة بين المتوسطات والكشف عن الفروق في الصمود النفسي  لدى عينة
 البحث وفقا للمستوى االقتصادي، وكانت النتائج كما يلي:  

 

فني الصنمود النفسني  وفقنا   ( تحليل التباين األحادي للكشف عنن الفنروق 16جدول ) ( ج
 للمستوى االقتصادي

 الصمود النفسي 
مجموع 

 المربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط 

 المربعات 

 اختبار 

 )ف(

مستوى 

 الداللة 

 791.256 2 1582.512 بين المجموعات 

 226.415 402 91018.960 داخل المجموعات  0.000 3.494

  404 92601.472 المجموع 

الف اتجاه  عن  اختبار  وللكشف  باستخدام  الباحثة  قامت  للقياسات    Scheffeروق، 
 البعدية، وكانت النتائج كما يلي:

للكشف عن اتجاه الفروق في الصمود النفسي  Scheffeنتائج اختبار شفية  (17جدول )
 وفقا للمستوى االقتصادي 

 مرتفع متوسط منخفض 

 4.165- 2.422 - منخفض

 6.617- - 2.422- متوسط

 - 6.617 4.165 مرتفع

 ( الجدول  خالل  من  للمستوى  17يتضح  وفقا  النفسي  الصمود  في  الفروق  ان   )
 االقتصادي كانت لصالح المستوى االقتصادي )مرتفع(  

 ,BEKTAŞ, & ÖZBENوتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة بيكتاسوأوزبن ) 
 ( 2002, &( عبدهللا )Conger, 2016 Masarikدراسة ماسركوكونجير ) 2016

وتفسر الباحثة هذه النتيجة موضحة أن األزواج الحاصلين على درجات متدنية على مقياس 
الصمود الزواجي تأثرت حياتهم سلبًا تبعًا النخفاض المستوى االقتصادي، ولقد كان األزواج 
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الذين كانوا من ذوي المستوى االقتصادي المرتفع الكفاءة العالية في حل المشاكل والصمود  
 ضغوط في عالقتهم. وتحمل ال

 
 
 الفروق في درجات الصمود النفسي  وفقا لعدد سنوات الزواج:  -

 One-Wayوللتحقق من نتائج الفرض استخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي 
ANOVA   للمقارنة بين المتوسطات والكشف عن الفروق في الصمود النفسي  لدى عينة

 لنتائج كما يلي:  البحث وفقا لعدد سنوات الزواج، وكانت ا 
( تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق في الصمود النفسي وفقا لعدد  18جدول )

 سنوات الزواج 

 الصمود النفسي 
مجموع 

 المربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط 

 المربعات 

 اختبار 

 )ف(

مستوى 

 الداللة 

 717٫102 3 2151٫306 بين المجموعات 

3٫179 0٫000 
داخل 

 المجموعات 
90450٫166 401 225٫561 

  404 92601٫472 المجموع 

( الجدول  بلغت )18من خالل  اختبار )ف(  قيمة  ان  داللة 3.179( يتضح  ( عند مستوى 
 ، مما يدل على وجود فروق في الصمود 0.01

اختبار   باستخدام  الباحثة  قامت  الفروق،  اتجاه  عن  البعدية،    Scheffeوللكشف  للقياسات 
   وكانت النتائج كما يلي:
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للكشف عن اتجاه الفروق في الصمود النفسي  Scheffeنتائج اختبار شفية  (19جدول )
 وفقا لعدد سنوات الزواج  

 
 5اقل من 

 سنوات 
 سنة  20اكثر من  سنة   20-11 سنوات  5-10

 1٫058- 5٫11- 1٫749- - سنوات  5اقل من 

 0٫691 3٫361- - 1٫749 سنوات  5-10

 4٫052 - 3٫361 5٫11 سنة   11-20

 - 4٫052- 0٫691- 1٫058 سنة  20اكثر من 

( الجدول  النفسي وفقا لعدد سنوات  19يتضح من خالل  الفروق في الصمود  ان   )
 سنة (.  20-11الزواج كانت لصالح عدد سنوات الزواج)

 (  ۲۰۰۰( ) هاشم ،2014وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة )محمد، 
ألساليب التي يتعامل بها األزواج مع الضغوط في حياتهم  وتفسر الباحثة هذه النتيجة أن ا

مرتبط بشكل ملحوظ مع الجودة الزواجية والتكيف الزواجي لديهم وسير الزواج بشكل عام و 
أن زيادة مدة الزواج تؤدي إلى زيادة التفاهم والتكيف مع مرور الوقت. كما أن األسرة  

من الزوجين تزود كاًل منهما بمناعة ضد   المستقرة أو العالقة الزوجية طويلة المدى لكل
اآلثار السلبية لضغوط الحياة، وهنا يظهر دور الصمود في التقليل من اآلثار السلبية الناتجة 

 عن ضغوط الحياة الزوجية. 
وبرودواي نيف  دراسة  ترى  أخرى  جهة  تنظيم  Neff & Broady,2011من  على  (القدرة 

لمبكرة ربما تجعل العالقات الزوجية أكثر صمودًا  الضغوط  بصورة مبكرة في سنوات الزواج ا 
في مواجهة ضغوط المستقبل كما أن التوتر في كثير من األحيان يعمل على إعاقة العالقة 
الزوجية، ويمكن التغلب على الضغوط الصغيرة في وقت مبكر من العالقة والتي قد تساعد  

ماما كما التعرض لشكل ضعيف  الزوجين في تطوير القدرة على مواجهة أكبر للضغوط في ت
من ألمرض يمكن أن يساعد الجسم على بناء األجسام المضادة للقتال أقوى أشكال مسببات  
قد   الزواج  من  مبكر  وقت  في  فيها  التحكم  يمكن  المعتدلة،  للضغوط  والتعرض  األمراض، 

في يساعد الزوجين على بناء دفاعات ضد آثار الضغوطات الالحقة على السعادة الزوجية  
 المستقبل. 
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 عرض نتيجة الفرض الرابع ومناقشتها: 
درجات   متوسطات  في  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  أنه:"  على  الرابع  الفرض  ينص 
المتغيرات   لبعض  وفقا  جدة  بمحافظة  السعوديين  األزواج  من  عينة  لدى  الزواجي  التوافق 

 سنوات الزواج(". عدد  –المستوى االقتصادي -مستوى التعليم  –الديمغرافية )الجنس
 وستناقش الباحثة نتيجة هذا الفرض كما يلي: 

 )الفروق في التوافق الزواجي في ضوء متغير الجنس(  
للمقارنة بين  المستقلتين  للعينتين  اختبار )ت(  الباحثة  الفرض استخدمت  نتائج  وللتحقق من 

ضوء   في  البحث  عينة  لدى  الزواجي  التوافق  في  الفروق  عن  والكشف  متغير المتوسطات 
 الجنس، وكانت النتائج كما يلي:  

 ( اختبار )ت( للكشف عن الفروق في التوافق الزواجي وفقا لمتغير الجنس 20جدول )
 العدد  التخصص  المتغير 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

قيمة 

 )ت( 

درجات  

 الحرية 

مستوى 

 الداللة 

التوافق  

 الزواجي  

 11٫1412 202٫1856 167 ذكر 
2٫520 403 0٫000 

 11٫3766 205٫0546 238 انثى 

( الجدول  خالل  )20من  بلغت  )ت(  اختبار  قيمة  ان  يتضح  دالة  2.520(  قيمة  عند   )
، مما يدل على وجود فروق في التوافق الزواجي وفقا لمتغير الجنس. حيث  0.01إحصائيا  

 كانت هذه الفروق لصالح اإلناث
 ,2019Omidianأوميدان وكافيه )  وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة

&Kaveh( دراسة جيسري ،)Jaisry,2014 .) 
وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن اإلناث غالبا ما يمارسن المهارات الزواجية أكثر كاالتصال  

الفعال وحل المشكالت، والتعبير العاطفي، ولهذا يحصلن  على درجة عالية في التوافق  
الدور قد يعود ذلك الى إدارك الزوجات ألدوارهن في الحياة  الزواجي ومن وجهة نظر نظرية 

 الزوجية وتقبلهن لهذه األدوار مما ينعكس إيجابيا على حياتهن الزوجية. 
(بأنه ال توجد أي فروقات  2008( ودراسة الجمالية )2015فيما تختلف دراسة الخطايبة ) 

قومات التوافق الزواجي ،  تعزى لمتغيرات الجنس وهذا عائد إلى حرص الذكور على صيانة م 
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وفهمهم الواعي لها ، ويبدو ذلك في رضا الزوجات الكبير عن أداء الزوج ألدواره و ممارسته 
 ألبعاد التوافق الزواجي في الحياة الزوجية. 

 الفروق في درجات التوافق الزواجي وفقا المستوى التعليمي:  -
الت  تحليل  الباحثة  استخدمت  الفرض  نتائج  من  األحادي  وللتحقق   One-Wayباين 

ANOVA   عينة لدى  الزواجي  التوافق  في  الفروق  عن  والكشف  المتوسطات  بين  للمقارنة 
 البحث وفقا للمستوى التعليمي، وكانت النتائج كما يلي:  

 
 
 

( تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق في التوافق الزواجي وفقا  21جدول )
 للمستوى التعليمي 

 التوافق الزواجي  
مجموع 

 المربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط 

 المربعات 

 اختبار 

 )ف(

مستوى 

 الداللة 

 435٫042 2 870٫085 بين المجموعات 

3٫414 0٫000 
داخل 

 المجموعات 
51217٫238 402 127٫406 

  404 52087٫323 المجموع 

( عند مستوى  3.414( يتضح ان قيمة اختبار )ف( بلغت )21من خالل الجدول )
، مما يدل على وجود فروق في التوافق الزواجي وفقا للمستوى التعليمي لدى  0.01داللة    

 عينة من األزواج السعوديين بمحافظة جدة. 

اختبار   باستخدام  الباحثة  قامت  الفروق،  اتجاه  عن  للقياسات    Scheffeوللكشف 
 البعدية، وكانت النتائج كما يلي:

اتجاه الفروق في التوافق الزواجي    للكشف عنScheffeنتائج اختبار شفية  (22جدول )
 وفقا للمستوى التعليمي 

 فوق جامعي  جامعي  متوسط 

 10.268- 1.037 - متوسط
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 9.231- - 1.037- جامعي 

 - 9.231 10.268 فوق جامعي 

جي وفقا للمستوى التعليمي  ( ان الفروق في التوافق الزوا 22يتضح من خالل الجدول )
 فوق الجامعي(  كانت لصالح المستوى التعليمي )

)محمد،   دراسة  إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  هذه  )2012وتتفق  أحمد  دراسة   ،)2016  ،)
( )   Singh, &Seshma, 2006دراسة  الخطايبة  إلى 2015(، و دراسة  تعزى  فروقًا   ،)

العالي   التعليم  ذوي  لصالح  الفروق  وكانت  الزواجي،  التوافق  مقومات  في  العلمي،  المؤهل 
 ماجستير فأعلى. 

وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن المستوي التعليمي يؤثر في شكل العالقة بين الزوجين ذلك  
الن لكل منهما كم من المعرفة الخاص به ولكل منهما فكره وثقافته التي تختلف عن اآلخر،  
المستوى   بين  اختالف  يوجد  أنه  بمعنى  هنا،  المقصود  هو  التعليمي  المستوي  في  فالتباعد 

بتدائي وال يوجد اختالف بين المستوي الجامعي وفوق الجامعي للتقارب بينهما ،  الجامعي واال 
ومن الممكن القول أن الزوجين متوافقين تعليميًا إذا كانا بالمستوى الجامعي و فوق الجامعي 

 و غير متوافقين إذا كان احدهما بالمستوي االبتدائي واألخر بالمستوى الجامعي.
 الزواجي وفقا المستوى االقتصادي: الفروق في درجات التوافق

األحادي   التباين  تحليل  الباحثة  استخدمت  الفرض  نتائج  من   One-Wayوللتحقق 
ANOVA   عينة لدى  الزواجي  التوافق  في  الفروق  عن  والكشف  المتوسطات  بين  للمقارنة 

 البحث وفقا للمستوى االقتصادي، وكانت النتائج كما يلي:  

حادي للكشف عن الفروق في التوافق الزواجي وفقا  تحليل التباين األ   (23جدول )
 للمستوى االقتصادي 

 التوافق الزواجي 
مجموع 

 المربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط 

 المربعات 

 اختبار 

 )ف(

مستوى 

 الداللة 

 672.347 2 1344.693 بين المجموعات 

داخل   0.000 5.326
 المجموعات 

50742.630 402 126.225 
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  404 52087.323 المجموع 

( عند مستوى  5.326( يتضح ان قيمة اختبار )ف( بلغت )23من خالل الجدول )
االقتصادي    0.01داللة    للمستوى  وفقا  الزواجي  التوافق  في  يدل على وجود فروق  مما   ،

 لدى عينة من األزواج السعوديين بمحافظة جدة . 

اختبار   باستخدام  الباحثة  قامت  الفروق،  اتجاه  عن  لقياسات  ل  Scheffeوللكشف 
 البعدية، وكانت النتائج كما يلي:

للكشف عن اتجاه الفروق في التوافق الزواجي  Scheffeنتائج اختبار شفية  (24جدول )
 وفقا للمستوى االقتصادي 

 مرتفع متوسط منخفض  

 6.333- 0.833- - منخفض 

 5.500- - 0.833 متوسط

 - 5.500 6.333 مرتفع

 ( الجدول  خالل  من  الفر 24يتضح  ان  للمستوى  (  وفقا  الزواجي  التوافق  في  وق 
 االقتصادي كانت لصالح المستوى االقتصادي )مرتفع(  

(،  2015(، دراسة الخطايبة )2014وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة أحمد )
 (. 2013(، دراسة )علي،2016دراسة أحمد )

االقتصادي   المستوى  في  التباين  بأن  النتيجة  هذه  الباحثة  التوافق وتفسر  درجة  في  يؤثر 
الزواجي، ألن توفير ما هو ضروري يوفر حياة مستقرة بعيدة عن الخالفات الزوجية، وإشباع  
و  االجتماعية  الزوجية  الحياة  مجاالت  لجميع  االستقرار  وتوفير  الطرفين،  لدى  الحاجات 

ف  األزواج  سلوك  على  وانعكاسه  المحيط،  المجتمع  مع  عالقات  من  تمثلها  وما  ي غيرها، 
األسرية  العالقات  يؤثر على  المادية  األسرة  توفير مستلزمات  إن  وكذلك  الزوجية،  عالقاتهم 
سليمة  أسس  ووضع  األبناء  رعاية  حيث  من  الزوجين  بين  ما  والتوافق  واآلباء  األبناء  بين 
المنزل  شؤون  أدارة  حول  الطرفين  بين  ما  الثنائي  االتفاق  في  دورًا  يلعب  وكذلك  لتربيتهم، 

والحوار  المالية   العقالني  التفكير  إلى  واالنتقال  االستقرار  إلى  يؤدي  والذي  األدوار،  وتبادل 
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البناء من أجل بناء عالقة زوجية مستقرة مستقباًل ضمن تخطيط مدروس و غير عشوائي، و  
هذا ينعكس على الجانب العاطفي بينهما وإشباع جميع الحاجات التي يتطلع لها الطرفان من 

عاطف ومشاعر  تدني جنس  فإن  ذلك  من  العكس  وعلى  توافقهما،  على  ذلك  وانعكاس  ية، 
النزاع،   ويسودها  بالخطر،  ويهددها  الزوجية،  الحياة  استقرار  على  سلبًا  يؤثر  الدخل  مستوى 

 الفروق في درجات التوافق الزواجي وفقا لعدد سنوات الزواج:  -وسرعة الغضب والتوتر.
الباحثة استخدمت  الفرض  نتائج  من  األحادي    وللتحقق  التباين   One-Wayتحليل 

ANOVA   عينة لدى  الزواجي  التوافق  في  الفروق  عن  والكشف  المتوسطات  بين  للمقارنة 
 البحث وفقا لعدد سنوات الزواج، وكانت النتائج كما يلي:  

 
( تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق في التوافق الزواجي وفقا لعدد  25جدول )

 سنوات الزواج 

 ق الزواجي التواف
مجموع 

 المربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط 

 المربعات 

 اختبار 

 )ف(

مستوى 

 الداللة 

 764.069 3 2292.208 بين المجموعات 

 124.177 401 49795.115 داخل المجموعات  0.000 6.153

  404 52087.323 المجموع 

  
( الجدول  بلغت )25من خالل  اختبار )ف(  قيمة  إن  داللة ( عند مس6.153( يتضح  توى 

، مما يدل على وجود فروق في التوافق الزواجي وفقا لعدد سنوات الزواج لدى عينة 0.01
 من األزواج السعوديين بمحافظة جدة. 

اختبار    باستخدام  الباحثة  قامت  الفروق،  اتجاه  عن  البعدية،    Scheffeوللكشف  للقياسات 
 وكانت النتائج كما يلي:  

للكشف عن اتجاه الفروق في التوافق الزواجي  Scheffe( نتائج اختبار شفية26جدول )
 وفقا لعدد سنوات الزواج  

 
 5اقل من 

 سنوات 
 سنة  20اكثر من  سنة   20-11 سنوات  5-10
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 6.154- 4.409- 1.359- - سنوات  5اقل من 

 4.795- 3.050- - 1.359 سنوات  5-10

 1.745- - 3.050 4.409 سنة   11-20

 - 1.745 4.795 6.154 سنة  20اكثر من 

  
( الجدول  خالل  من  الزواج  26يتضح  سنوات  لعدد  وفقا  الزواجي  التوافق  في  الفروق  إن   )

 سنة (.  20كانت لصالح عدد سنوات الزواج)اكثر من 
(،  2000(، دراسة )هاشم،2005وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة )مرسي، 

 (. 2016دراسة أحمد )
ب النتيجة  هذه  الباحثة  عالقة وتفسر  من  تختلف  الزواجي  التوافق  لتحقيق  الالزمة  المدة  أن 

زوجية ألخرى بناء على ما يتعرض له الزوجان من ظروف شخصية، واجتماعية مختلفة، إذ  
من الممكن أن يتحقق التوافق الزواجي بين الزوجين خالل الشهور األولى من عمر الزواج،  

ن الحالة من التوافق الزواجي، ولكن من وقد يحتاج آخرون لسنوات كثيرة حتى يصل الزوجا
المعروف والذي ال شك فيه أنه كلما زادت مدة الزواج زاد التوافق الزواجي؛ حيث تمنح مدة  
البعض، ومحاولة   لبعضهم  اإليجابية  الخصال  للتعرف على  الزواج الطويلة فرصة للزوجين 

با الزوجية،  العالقة  كفاءة  زيادة  في  الخصال  هذه  من  اهتمامهما االستفادة  إلى  إلضافة 
نتيجة  أن هذه  الزوجية كما يتضح  العالقة  لهذه  قد تكون ثمرة  التي  المشترك برعاية األبناء 
طبيعية، حيث يزداد التفاهم والتكيف مع شريك الحياة مع مرور الوقت  من أن الصراعات  

زوجين في تنمية تبدأ في بداية الحياة الزوجية، ويتم التغلب عليها باستمرار الزواج ونجاح ال
 أساليب مشتركة للتغلب عليها. 

 التوصيات:  ( ح
في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث الحالي تقدم الباحثة بعدد من التوصيات وهي كما 

 يلي: 
تنظيم دورات تدريبية للمتزوجين ؛ عن كيفيــة التعامــل مــع المشــكالت األســرية وتغييــر المفــاهيم  .1

الل توعيـــة كـــال الــــزوجين بـــأدوارهم األســـرية ومتطلبــــات المرتبطـــة بالعالقـــات الزوجيـــة مــــن خـــ 
 تأسيس عالقة زوجية ناجحة.
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إقامــــة دورات تدريبيــــة للمقبلــــين علــــى الــــزواج لفهــــم العالقــــة الزوجيــــة الســــليمة والتــــدريب علــــى  .2
األســاليب الســليمة لمواجهــة الخالفــات وحلهــا والتغلــب علــى الضــغوط التــي تــواجههم فــي جميــع 

شكل كبير فــي تحقيــق التوافــق الزواجــي واالســتقرار وأهميتهــا فــي نجــاح مجاالت حياتهم وتؤثر ب
 الحياة الزوجية.

إنشاء مكاتب إرشاد زواجي تساعد في حل المشكالت التــي يتعــرض لهــا الزوجــان والتــي تعمــل  .3
 على تنمية الصمود النفسي.

فــة اآلخــر, المســموعة( بمــا يعمــل علــى تعميــق ثقا-المرئيــة-إثــراء البــرامج اإلعالميــة )المقــروءة  .4
 والتواصل البناء بين األزواج .

تأكيـــد أهميـــة توعيـــة وتأهيـــل األزواج عـــن العنـــف والشـــجار، و كمـــا ينبغـــي علـــى المؤسســـات  .5
االجتماعيــة األســـرية أن تقــدم الـــدعم الــالزم لألســـر لتقـــوم بوظائفهــا خيـــر قيــام ، وهـــذا يقتضـــي 

 م.وجود اختصاصيين اجتماعيين مدربين ومؤهلين للقيام بتلك المها
 المقترحات 

استكمااًل للجهد الذي بدأته الباحثة في هذا البحث وما توصل إليه من نتائج، ومن خالل  
اطلعت عليه من بحوث ودراسات في هذا المجال، أدركت الباحثة وجود مجاالت بحثية   ما

 متعلقة بطبيعة هذا البحث تحتاج إلى البحث والتقصي، ومنها: 
تباطيــة التــي تتنــاول كــل مــن الصــمود النفســي والتوافــق إجراء المزيــد مــن الدراســات االر  .1

 الزواجي في مجتمعات أخرى وربطها بمتغيرات أخرى.
ــة،  .2 ــن المملكــ ــرى مــ ــاطق أخــ ــي منــ ــق فــ ــة تطبــ ــة الحاليــ ــابهة للدراســ ــات مشــ ــراء دراســ إجــ

 ومقارنتها بالدراسة الحالية .  
رات التدريبيــة ضرورة االهتمام بظاهرة التوافق الزواجي مــن خــالل تنظــيم البــرامج والــدو  .3

 أثر وأهمية استراتيجيات حل الخالفات الزوجية على التوافق الزواجي.
 

 المراجع العربية   ( خ
(. مقيـــاس قائمـــة أســـاليب حـــل الخالفـــات والصـــراعات 2016أرنـــوط، بشـــرى إســـماعيل أحمـــد ) .1

 الزوجية. القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.
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ي لــــدى الطالبــــة الجامعيــــة وعالقتــــه (. الصــــمود النفســــ 2014عبدالســــميع، ورد محمــــد مختــــار) .2
( , 15) 2مصــر،  –بالرضا عن الحياة والتحصيل الدراسي. مجلة البحــث العلمــي فــي التربيــة 

57 –  27. 
ــان مصـــــطفى ) .3 ــو 2015ســـــرميني، إيمـــ ــاهرة: مكتبـــــة األنجلـــ (. مقيـــــاس الصـــــمود النفســـــي. القـــ

 المصرية.
المعاملة الزوجية وبعض ســمات (. التوافق الزواجي وعالقته بأساليب  2009الشمسان، منيرة ) .4

ــالة دكتــــوراه, االدارة العامــــة  -الشخصــــية ــة بــــين العــــامالت وغيــــر العــــامالت. رســ دراســــة مقارنــ
 لكليات البنات بالرياض، كلية التربية، قسم التربية وعلم النفس.

(. التوافــق الزوجــي واســتقرار األســر مــن منظــور إســالمي نفســي 2005ســليمان، ســناء محمــد ) .5
 القاهرة: دار عالم الكتب للنشر والتوزيع.  -1اجتماعي. ط

(. عالقة التوافق الزواجي بالمهارات الزواجيــة وبعــض المتغيــرات 2007اإلبراهيم، بدرية رزق ) .6
 الديمغرافية. رسالة دكتوراه، الجامعة األردنية.

(.منبئــــــات التوافــــــق الزواجــــــي لــــــدى عينــــــة مــــــن األزواج 2005مرســــــي، صــــــفاء إســــــماعيل ) .7
 .633  – 668(،  4)   15ين. رابطة االخصائيين النفسيين المصرية،  والزوجاتالمصري

(. عـــدم 2014احمــد ، صــالحة صـــالح الــزين. حـــاج حمــد ، علــى الصـــديق ) مشــرفمولفين ()  .8
التوافـــق بـــين الـــزوجين وأثـــره علـــى اســـتقرار األســـرة : دراســـة حالـــة علـــى بعـــض المتـــزوجين مـــن 

رســـــالة ماجســـــتير جامعـــــة النيلـــــين: رســـــائل جامعيـــــة   137 - 1منســـــوبي جامعـــــة النيلـــــين.  
 السودان.

ــيد ) .9 ــد السـ ــد محمـ ــانين، خالـ ــات 2015حسـ ــن النزاعـ ــد مـ ــة للحـ ــرامج الجماعيـ ــل البـ ــات تفعيـ (. آليـ
ــة  ــة االجتماعيـ ــة الخدمـ ــديثًا. مجلـ ــزوجين حـ ــة للمتـ ــائيين  -الزوجيـ ــرية لألخصـ ــة المصـ ) الجمعيـ

 . 15  – 77(،  5مصر ، )  –االجتماعيين (  
(. واقـــع الخالفـــات األســـرية فـــي المجتمـــع الســـعودي 2016ن )الســـند، حصـــة بنـــت عبـــدالرحم .10

والتخطــيط لمواجهتهــا : دراســة ميدانيــة مطبقــة علــى عينــة مــن المســتفيدين والمســتفيدات بمراكــز 
 .278-229(،  6التنمية االجتماعية بالمملكة العربية السعودية. مجلة جامعة شقراء، )
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زواجـــــي وعالقتـــــه بأســـــاليب المعاملـــــة (. تمـــــثالت التوافـــــق ال2014الصـــــغير، كاوجـــــة محمـــــد ) .11
الزوجيـــة والخالفـــات الزوجيـــة: )دراســـة ميدانيـــة مقارنـــة بـــين النســـاء العـــامالت وغيـــر العـــامالت 

ــة  ــة العلـــوم اإلنســـانية واالجتماعيـ جامعـــة قاصـــدي  -بالمجـــال العمرانـــي لواليـــة األغـــواط(. مجلـ
 .  371-345(  16الجزائر, )  –ورقلة  -مرباح 

(.مقومـــات التوافـــق فـــي الحيـــاة الزوجيـــة وعالقتـــه بالعوامـــل 2015الخطايبـــة، يوســـف ضـــامن) .12
االجتماعية: دراسة على عينــةمن األزواج العــاملين فــي المــدارس الحكوميــة فــي شــمال األردن. 

 .389-371(،  2) 42العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  
مـــن (. الصـــمود النفســـي وعالقتـــه بالتماســـك األســـري لـــدى عينـــة 2013عـــالم، ســـحر فـــاروق ) .13

 .154-109(،  36طالبات كلية البنات جامعة عين شمس. مجلة االرشاد النفسي، )
(. تطوير نموذج لحل الخالفات األسرية في المجتمع القطري 2015الكعبي، إبراهيم محمد ) .14

الجزائر،    –جامعة الجلفة    -: من منظور مهنة الخدمة االجتماعية. مجلة دراسات وأبحاث  
(19 ،)467- 487 . 

( . الرضا الزواجي واستراتيجيات حل الصراع لدى عينة من األزواج   2003باسل )   الحمد ، .15
الجامعة  ماجستير،  رسالة   . للزوجين  التعليمي  والمستوى  الزواج  بعمر  وتأثرهم  األردنيين 

 األردنية ، عمان ، األردن . 
القتهما (. استراتيجيات إدارة الصراع بين الزوجين وع2019العبدلي، سميرة بنت أحمد حسن) .16

 الجمعية المصرية للقراءة  -كلية التربية  -بالذكاء االنفعالي. جامعة عين شمس 
 . 15 – 67(، 215والمعرفة، )

للزوجين  2012قدور،نوبيات) .17 النفسية  الصحة  على  المتكدرةوآثارها  الزوجية  العالقة   .)
 واألبناء. جامعة قاصدي مرباح ورقلة.

الشقيرات) .18 باسل سليم محمود  الصراع 2003الحمد ،  استراتيجيات حل  الزوجي و  الرضا   .)
لدى عينة من األزواج األردنيين و تأثرهم بعمر الزواج و المستوى التعليمي رسائل جامعية 

 رسالة ماجستير، الجامعة االردنية. 
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(. الصــمود النفســي والخالفــات الزوجيــة : عينــة مــن الليبيــات 2016قشــقش، زهــرة ســالم علــى) .19
ــدات بمصـــر. جامعـــ  ــر األخيـــار، ) -ة المرقـــب المتواجـ ــة اآلداب والعلـــوم قصـ  - 229(, 2كليـ

207. 
ــان )  .20 ــلوى عثمـ ــة، سـ ــاقين  2002عبداللـ ــال المعـ ــور األطفـ ــاء أمـ ــدى أوليـ ــية لـ ــغوط النفسـ (. الضـ

 بوالية الخرطوم وأساليب مواجهتها. رسالة ماجستير، جامعة الخرطوم.
توافـــق الزواجـــي لـــد آباء و (. اســـتراتيجيات مواجهـــة الضـــغوط و ال2014بنهـــان، بديعـــة حبيـــب) .21

 .59 –  162(،  38)3مصر،–عين شمس  -أمهات األطفال المعاقين. مجلة كلية التربية  
ــالتوافق الــزواج لــدى الجنســين. \( . نمــط الســلوك أ 2009شــلبي، أمينــة إبــراهيم)  .22 ب وعالقتــه ب

 .160-119(،    62)  19المجلة المصرية للدراسات النفسية،  
(. اتجاهــــات العــــاملين فــــي المحــــاكم القضــــائية و 2009حمــــد)البهــــدل، دخيــــل بــــن محمــــد بــــن  .23

أعضــاء هيئــة التــدريس نحــو خــدمات اإلرشادالنفســي األســري و الزواجــي : دراســة ميدانيــة فــي 
عــدد مــن منــاطق المملكــة العربيةالســعودية. مجلــة العلــوم العربيــة واإلنســانية، جامعــة القصــيم، 

2(2  ،)430 –  385. 
عالقة بعض المتغيرات بتعزيز التوافق الزواجــي :دراســة لبنــاء  (.2016أحمد، رندا محمد سيد) .24

 .57 –  94،  55برنامج إرشاديزواجيللمتزوجاتحديثا. مجلة الخدمة االجتماعية،  
(. عوامــل نجــاح وفشــل العالقــة الزوجيــة : دراســة ميدانية.جامعــة عمــار 2012بلخيــر، حفيظــة) .25

 .110 –  132،  22ثليجي باألغواط،  
(. الصــمود النفســي كمتغيــر معــدل للعالقــة بــين االحتــراق النفســي 2014محمــد، هبــة محمــود) .26

 .475  -525(,  4, ) 2والرضا الزواجي. الجمعية المصرية للمعالجين النفسيين،  
(.الخبــرات األســرية المبكــرة وعالقتهــا بقــدرةالزوجين علــى 2016المحاريقي، إيمــان الســيد حســن) .27
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Abstract  

The aim of this research was to discover the role of Strategies for 

resolving marital disputes and Psychological Resilience in Predicting 

with Marital Adjustment among a Sample of married Saudis in 

Jeddah. Also, it aim to discover the differences in the research 

variables among some demographic variables (Gender- Education 

Level- Economic level - Number of years of marriage). The study 

tools were applied to (405) marrieds An average of (167) husband and 

(238) wife, for measuring variables, the researcher used: the scale 

resolving disputes and conflicts marital by Bushra Ismail (2016) the 

scale Psychological Resilience by Iman Mustafa (2015) the scale with 

Marital Adjustment by Amina Ibrahim Shalabi (2009). the results 

showed that there is a predictive value statistically significant for the 

Strategies for resolving marital disputes in predicting Marital 

Adjustment the  that there is a predictive value statistically significant 

for the Psychological Resilience in Predicting with Marital 

Adjustment, The results revealed that there are  significant statistical 

differences in the Strategies for resolving marital disputes and 

Psychological Resilienceaccording to some demographic variables. 
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