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 الملخص  
البحث ھذا  التععلى  وقوف  ال   استھدف  وكذا  الدراسة  بعینة  الریفیة  للمرأة  الزواجى  الرضا  على  مستوى  تلفة  دوارالمخاألرف 

, ثم تحدید معنویة العالقة بین بعض   دورھا في العمل التطوعيعملھا أو  األبناء أو  وللمرأة الریفیة سواء أدوارھا تجاه الزوج أ
عشوائیة بلغ داف الدراسة تم أختیار عینة  ولتحقیق أھفیة بعینة الدراسة ,  وبین مستوى الرضا الزواجى للمرأة الری المتغیرات  

المتزوجاتن  م  ةمبحوث ۱٦٤قوامھا   البیانات من    الریفیات  وتم جمع  قریة    محافظةب   تنقری ،  وھما  نشابةالمنوفیة  التابعة    أبو 
، واستخدم  مبحوثة من قریة زنارة    ٦٥ابة و  أبو نش  قریة منمبحوثة    ۹۹بواقع    تاللمركز  التابعة    زنارةو قریة السادات لمركز  

قد استخدم العدید من االسالیب اإلحصائیة لتحلیل بیانات الدراسة لتحقیق أھدافھا  و،    اإلستبیان بالمقابلة الشخصیة لجمع البیانات
توصلت الدراسة  د  وق ،    معامل ألفا كرونباخ  المتعدد ، وكذلك   الھرمي    ، والتحلیل االنحداري  اء الوصفي منھا أسالیب االحص

) مستوي رضاھن الزواجي منخفض  ٪٦٥٫۳وثات (أشارت نتائج الدراسة أن الغالبیة العظمي من المبح  إلى عدة نتائج أھمھا :
وھذا یعني أن نسبة كبیرة من المبحوثات غیر راضیات عن حیاتھن الزوجیة ، كما أظھرت أیضاً البیانات أن أغلبیة المبحوثات  

تعلیمھ  ٥۳( مستوى   (%) المبحوثات  غالبیة  أن  تبین  وقد   ، عالي  صغیرة  ٪٥٦٫۱ن  أعمارھن  العظمي )  الغالبیة  وأن   ،
 دخلھن منخفض .) منھن ٪٦۳٫٤(

األول  للنموذج  المتعدد  الھرمي  االنحدار  تحلیل  نتائج  أظھرت  )    كما  الشخصیة  المتغیرات  فقط  المتضمن  المتغیرات  (  أن 
ائج إلي وجود تأثیر ذو  این المفسر في متغیر الرضا الزواجي ، كما أوضحت النت ب ت من ال  ٪۱٤٫۸المستقلة التالیة : تفسر نحو  

ئیة لكل من (ملكیة األجھزة ، االنفتاح الثقافي ، مستوي الطموح) علي متغیر الرضا الزواجي عند مستوي معنویة  داللة إحصا
) ، ۰٫۲۱۹،    ۰٫۲۳۹،  ۰٫۲٤٤كما یلي (  علي األقل ، حیث كانت معامالت االنحدار الجزئي المعیاري علي الترتیب  ۰٫۰٥

تأثیر ذو داللة إحصائ  النتائج عدم وجود  بالقیراط ، في حین أوضحت  الحیازة  التعلیمي ، حجم  (السن ، المستوى  یة لكل من 
 االتصال الحضاري ، الدخل الشھري لألسرة  ، المشاركة االجتماعیة غیر الرسمیة) . 

أن  المتضمن المتغیرات الشخصیة ومتغیرات أدوار المرأة )  (  المتعدد للنموذج الثاني  كما بینت نتائج تحلیل االنحدار الھرمي
المستقلة كلھا تفسر  المتغ تأثیر ذو    ٪۱۷٫۸یرات  النتائج وجود  المفسر في متغیر الرضا الزواجي ، كما أوضحت  التباین  من 

علي متغیر الرضا الزواجي عند مستوي معنویة    )حداللة إحصائیة لكل من (ملكیة األجھزة ، االنفتاح الثقافي ، مستوي الطمو
) ، ۰٫۲٤٤،     ۰٫۲۱۷،  ۰٫۲۷۲-دار الجزئي المعیاري علي الترتیب كما یلي (علي األقل ، حیث كانت معامالت االنح  ۰٫۰٥

االحتمالي   المستوي  عند  إحصائیة  داللة  ذو  تأثیر  وجود  عدم  النتائج  أوضحت  حین  المستوى    ۰٫۰٥في   ، (السن  من  لكل 
جتماعیة غیر الرسمیة ، دور  یمي ، حجم الحیازة بالقیراط ، االتصال الحضاري ، الدخل الشھري لألسرة  ، المشاركة االلعالت 

التطوعي ) علي  العمل  المبحوثة تجاه  المبحوثة تجاه عملھا ، دور  أبنائھا ، دور  المبحوثة تجاه  المبحوثة تجاه زوجھا ، دور 
 متغیر الرضا الزواجي  . 

 اجي .التي تساعد علي رفع مستوي الرضا الزو ات نتائج فإن الدراسة قد قدمت بعض التوصی تلك ال ىلوبناءاً ع

 التوافق الزواجي .  –الرضا الزواجي  –الزواج  : الكلمات الدالة
 

 البحثیة  المشكلة  و  المقدمة
حیـاة فـي  األولـي  ة االجتماعیة  ھي المؤسستعد األسرة  

أن ل القـادم ، لـذا یجـب یـمن خاللھا ینشأ الجوالتي  أي فرد  
تكون قد بنیت علي أسـس صـحیحة وقویـة فإیجـاد الشـریك 

المناسب لیس ھو نھایة المسـؤولیة الزوجیـة ، فالمسـئؤولیة 
تكمــن فــي الحفــاظ علــي مقومــات ھــذه العالقــة فھــو األمــر 

ر مھـارات المعاملـة الزوجیـة األكثر صعوبة ، لـذا یبـدأ دو
ــات ومواصــفات  ــدم تصــورات وتوقع ــاة عــفھــي تق ن الحی
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الزوجیة وال شك أن الغایـة األساسـیة األولـي ألي مؤسسـة 
اجتماعیة ھي تحقیق السعادة والرضا الزواجي الذي یطمح 

  ) . ۲۰۱۹نداء عواودة ، الجمیع في الوصول إلي تحقیقھ (

صـغیرة ثـم تكبـر   وتتكون األسرة نتیجة الـزواج وتبـدأ
الرجل سیان وبالتعایش والتآلف والمحبة والتكاثر ، والمرأة 

 في تكوین األسـرة ، فھـي عمادھـا ومبعـث سـعادتھا ، فـإذا
كانت صالحة أقامت بیتھـا علـي نظـام وطیـد ، وبثـت روح 
الحیاة ومألتھا بأسـباب السـعادة ، وعنیـت بتربیـة أبنائھـا ، 

جنة منعمة إلي جحـیم  وإذا كانت غیر ذلك فتحول البیت من
ي باختیار المرأة ن متقد ، وعلیھ كان لزاماً علي الرجل أن یع
ــاً ألوالده (  ــھ وأم ــي ســتكون زوجــة ل ــد ، الت صــالحة أحم

۲۰۱٤  . ( 

وتمثل المرأة أحد أھم المعاییر األساسـیة لقیـاس درجـة 
تقدم المجتمع ، وال یمكن ألحد أن یتصور تقـدم المجتمعـات 

ي منتظمة دون مشاركة المرأة فـي في عصرنا الحالي بخط
ینظر للمرأة كشریك حقیقي  األطر التنمویة ، ولھذا یجب أن

رئیسـي فـي التنشـئة في بناء المسـتقبل باعتبارھـا المـؤثر ال
ــت  ــإن المــرأة حظی ــي العصــر الحــدیث ف ــة ، وف االجتماعی
باھتمام تجسد في النظم والقوانین التي تضمن حقوقھا وتبین 

اوبت المرأة مـع ھـذا االھتمـام فسـاھمت واجباتھا ، ولقد تج
ملة ( الظفـري ، ومھـا العـاني ، ابشكل كبیر في التنمیة الشـ

۲۰۱٤  . ( 

والـزواج ھـو الخطـوة األولــي فـي تكـوین األسـرة فقــد 
یحالفــھ التوفیــق إذا تحقــق لــھ الرضــا بــین الــزوجین ، وقــد 
یصیبھ الفشل إذا جانبھ ھذا الشرط األساسي ؛ مما قد یؤدي 

اب واضـح فـي طبیعـة العالقـة الزوجیـة ، ومـا إلي اضطر
مشاعر وجدانیة سلبیة تجاه تلـك   نیفرزه ھذا االضطراب م

خلـق الضـغوط النفسـیة العالقـة األمـر الـذي قـد یسـھم فـي 
والتعرض للقلق واالكتئاب . ولعل ھذا ما یفسر اھتمام كثیر 
مــن علمــاء االجتمــاع األســري بدراســة موضــوع الرضــا 

ار أن وجـود ھـذه الحالـة مؤشـر علـي الزواجي ؛ علي اعتب 
إلـي وجـود تـوترات فـي  ينجاح الزواج ، وغیابھا قـد یـؤد

األسـرة جمیعـاً األسرة قد یترتب علیھا نتائج ضـارة بـأفراد 
) ، فالھـدف األسـمي للـزواج ھـو ۲۰۰۹(أزھار سـمكري ،

الرضا بین الزوجین من خالل حیاة مستقرة یسودھا التفاھم 
شریكین ، من خالل حیاة تُقسـم فیھـا والتقبل والتعاون بین ال

ھامـھ وأدواره (عمـاوي ، ماالدوار بحیث یعرف كل واحـد 
۲۰۱٦. ( 

والحیاة الزوجیة المتوافقة تساعد علي إشباع كثیـر مـن 
حاجات الزوجین ضمن إطار مبني علي مبـاديء االحتـرام 
والتفاھم والتعاون المتبادل واألخذ والعطـاء ، فیمـا تقتضـیھ 

یـة مـن ممارسـة الحقـوق والمسـؤولیات التــي الحیـاة الزوج
املـة والرحمـة والتقـدیر والمـودة جتعتمد علـي التفـاھم والم

ــة ا ــادل والمواجھ ــرام المتب ــكالت واالحت ــوعیة للمش لموض
الزوجیة ، إلي جانب ذلك فإن السعادة الزوجیـة تـؤدي إلـي 
تحقیق ذاتیـة الفـرد وخفـض حـدة التـوتر والقلـق والشـعور 

رضا ، وال یوجد رضا زواجي تام ، إنما باالكتئاب وعدم ال
ة ومواجھـة المشـكالت التـي رتوجد ھنـاك مھـارات فـي إدا

ة في حلھا ، وقدرة تعترض الحیاة الزوجیة والرغبة الحقیقی 
كل طرف علي إشباع العدید من الحاجـات الزوجیـة وتقبـل 
كل طـرف لآلخـر والعمـل علـي إسـعاده ، إن الرضـا عـن 

ام أسرة سعیدة حیث أنـھ یـوفر الحیاة الزوجیة ضروري لقی 
سـلیماً السـیما مـن الناحیـة   لألبناء جواً صالحاً لنموھم نمواً 

  ) . ۲۰۱۸رانیا أبو فرحة ، النفسیة ( 

ویعتبرالزواج مؤسسة تتشكل بواسطتھا عالقة طبیعیـة 
بین الرجل والمرأة ، تخضع للقوانین االجتماعیة المرتبطـة 

ل فیھـا الدیمومـة ، ینـتج بثقافة المجتمع ، ھذه العالقة األصـ
واقــع الحــال  عنھــا تشــكیل أســرة ھادئــة ســعیدة ، لكــن فــي

كثیرة خالل سنوات العمر؛ ھـذه تتعرض األسرة لمشكالت  
نفسـیة ومـا إلـي ذلـك ، وأالمشكالت أحیانا تكون اقتصـادیة  

تخص أحد الزوجین ، أو أحد األبناء ممـا یـؤثر علـي الجـو 
ن بعضـھما بـبعض ، العام في األسرة وعلي عالقة الـزوجی 

الرضـا   افإذا كانـت ھـذه العالقـة متینـة ومتوازنـة ویسـودھ
ــكالت  ــذه المشـ ــي ھـ ــا تتخطـ ــك ، فإنھـ ــق والتماسـ والتوافـ

ضـعیفة في زمن قیاسي ، أمـا إذا كانـت العالقـة    واألزمات
ویسودھا االضـطراب وعـدم التـوازن فإنھـا تضـع األسـرة 

لك لـذبكاملھا في مھب الریح ، تعصف بھـا كیـف مـا تشـاء 
یتضح أن الرضا الزواجي ركیزة أساسیة في نمـاء األسـرة 

بقیـة ریتھا ، إذ یؤدي ھذا الرضا إلي استقرار حیاة  اواستمر
ــا ــاب  األســرة واســتمرار حیاتھ ــال ، ألن غی خاصــة األطف

الرضــا یــؤدي إلــي اضــطرابات ومشــكالت نفســیة مختلفــة 
لــدیھم مثــل مشــكالت النــوم ، اكتســاب الســلوك العــدواني ، 

ظافر ، التبول الالإرادي ، التأتأة ، كما یؤدي غیاب قضم األ
ــ ــا إل ــك  يالرض ــزوجین وتفك ــد ال ــاب عن ــن االكتئ ــة م حال

ھا ؛ مما یؤدي إلي عـدم اسـتقرار العالقات األسریة وانھیار
المجتمــع ، علــي اعتبــار أن المجتمــع ھــو مجمــوع األســر 

 .)  ۲۰۱٥(خالصي ، الموجودة فیھ 
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 ً  إیجابیاً ببعض سـمات والرضا الزواجي یرتبط ارتباطا
العمل ، الثقة فـي  يالشخصیة كالثبات االنفعالي ، المثابرة ف

حساسـیة تجـاه النفس ، قوة التكوین العاطفي نحو الـذات ، ال
احتیاج اآلخر ، الدفء ، التعبیر العـاطفي ، توكیـد الـذات ، 

، المبادرة ، وعدم االنسیاق للیأس . ویعتبر تحمل المسئولیة 
د أســاس للــزواج النــاجح وإلدارة العالقــات التواصــل الجیــ

صل یمثـل مھـارات محـددة ینبغـي االزوجیة ، حیث أن التو
یجابیـة وبنـاءة ، وأي علي األزواج التعامل معھـا بطریقـة إ

خلل في ھذه العملیة یؤدي تـدریجیاً إلـي حـدوث الخالفـات 
بین الزوجین . لذا فإن عملیة التواصل الناجحة تكـون حـین 

لمعرفة الكثیر حول مزاج الطرف اآلخـر یسعي كل طرف  
طلــب بالمقابــل أن یعبــر كــل ت وحاجاتــھ ورغباتــھ ، وھــذا ی 

تواصـل یـؤدي إلـي منھما عن نفسھ بتلقائیـة ، وأن غیـاب ال
بینھمـا . تعرض الزوجین إلي إحباطات وخصومات شدیدة  

في حین یؤدي جفاف العواطف إلي انخفاض معدل الرضـا 
انیة للزوجین تؤثر فـي الرضـا الزواجي . أن المھارة الوجد

ــتحكم  ــي ال ــل ف ــي تتمث ــي ، والت ــالزواج ــاالت ، ف ي االنفع
التعـاطف التواصل ، واالرتیـاح عنـد التعبیـر االنفعـالي ، و

 ) . ۲۰۲۰جني لحام ، (
 

  : أھداف الدراسة

انطالقاً من أبعاد المشكلة البحثیة السابق ذكرھا فـإن ھـذه 
 الیة :الدراسة تسعى إلى تحقیق األھداف الت

 الرضـا الزواجـي للمـرأة الریفیـةلوقوف على مستوى ا -۱
  . دراسةلابعینة  

أدوار المـرأة الریفیـة المختلفـة ( دورھـا التعرف علـى   -۲
و تجاه عملھا دورھا  تجاه أبنائھا ،  دورھا تجاه الزوج ، 

 . تجاه العمل التطوعي )دورھا 
تحدید معنویة العالقة بین بعض المتغیـرات المدروسـة  -۳

 .الرضا الزواجى بعینة الدراسة ومستوى 
 

  عيجراإلطار النظري واالستعراض الم
 أوالً: مفاھیم أساسیة 

 لزواج ا  -۱
عرفتھا   التي  االجتماعیة  النظم  أقدم  من  الزواج  یُعتبر 
إذ   ، األدیان  تاریخھا ، وقد حثت علیھ جمیع  البشریة عبر 

اإلطار الر  یعد  بین  العالقة  إلقامة  ،  المقبول  والمرأة  جل 
،  وإن  البشري  الجنس  علي  الحفاظ  أجل  من  األطفال  جاب 

الت  وضعت  الزواج  رشولقد  قیام  یساھم  ما  والقوانین  یعات 
یضمن  ، قویم  أساس  بدورھا    علي  تكون  سلیمة  أسرة  قیام 

یمكنھ  ال  اجتماعي  كائن  واإلنسان   ، سلیم  لمجتمع  أساساً 
من  أساسي  جزء  فھو  البشر  باقي  عن  بمعزل  العیش 

اجة دائمة للتفاعل والترابط مع الناس ،  المجتمع ، وھو بح
لتحقیق التفاعل والترابط االجتماعي   ةلذا یُعد الزواج طریق

یسعي   طریقة  ویعتبر  لتحقیق  كما  الفرد  خاللھا  من 
ومشاركتھ   تفاعلھ  من خالل  النفسي  واالستقرار  االطمئنان 
مع شریكھ ، حیث یجد كل زوج في اآلخر مبعث السرور  

ل منھما عند شریكھ الدعم في مواجھة  ، ویجد ك واالرتیاح  
 .  ) ۲۰۱۹،  ةنداء عواودمشاكل الحیاة (

التي وردت بكل من اج  وزال بمراجعة تعریفات مفھوم  و
عواودة   (،  )  ۲۰۱۹(نداء  مسامح    )  ۲۰۱۳قدور  أبو   ،

)۲۰۰۹  ،  () مرسي  (۲۰۰۸صفاء  مرسي   ،  (۱۹۹۱  ،  (
) جودة  ،  ۲۰۰۹سھیر   () عمرة  أمكن :    )۲۰۱۱أبو 

ب  الاسخالص  النقاط  تعریف  عض  حولھا  یدور  التي  ھامة 
) أن الزواج عالقة مشتركة قائمة  ۱( :  والمتمثلة في  زواجال

علي التعاون والمشاركة ، تساھم في تلبیة حاجات اإلنسان  
السعادة   إلي  للوصول   ، والجسدیة  واالجتماعیة  النفسیة 

) أن الزواج عالقة  ۲، (وتحقیق االستقرار واألمن النفسي  
رج كافة بین  في  واجتماعیاً  دینیاً  بھا  معترف  وامرأة  ل 

الب  یة ، وإن اختلف في شكلھ فإنھ ال یختلف  رشالمجتمعات 
وجوھر طبیعتھ  حیث  (ه  من  عبارة  ۳،  الزواج  أن  عن  ) 

بین  تفاعلیاً  دینامیكیاَ  اتحاداً  تتضمن   ، جداً  خاصة  عالقة 
یبوح   الزواج  فخالل   ، أخري  أي عالقة  أقوي من  أطرافھ 

آلخر بھمومھ وأسراره وما یواجھھ في السراء  كل طرف ل
و حلوھا   ، علي رموالضراء  أحدھما  انفتاح  ویتجسد   ، ھا 

في   (اآلخر   ، تنقطع  ال  متجددة  حیة  ھو    )٤عالقة  الزواج 
سعادة   أجل  من  وجل  عز  الخالق  شرعھا  كونیة  سنة 

البشریة واستقرارھا النفس  (  وطمأنینة  الزواج  ٥،  یھدف   (
المحاف  إلي  عامة  من  بصفة  اإلنساني  النوع  علي  ظة 

الضیاع واختالط    نماالنقراض ، والمحافظة علي اإلنسان  
ا االنحالل  من  المجتمعات  وحمایة   ، ،  األنساب  ألخالقي 

  ، باألمراض  اإلصابة  المجتمع من  والمحافظة علي صحة 
وإعطاء    ، النفسیة  الحاجات  وإشباع   ، الجنسي  واالشباع 

منافع   وتحقیق  جدیدة  معاني  والشعور  اقتصادالحیاة   ، یة 
)  ، والطمأنینة  أ٦باألمن  من  الزواج  یعد  العالقات  ضف)  ل 

من مجموعة  فھو   ، وجل  عز  هللا  إلي  الفضائل    المقربة 
وتحقیق    ، مؤمنة  أسرة  وبناء  جدید  جیل  تكوین  في  تتمثل 

 . متعة ولذة وألفة وكرامة وتقوي وصالح ونسب ومصاھرة
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غ والزواج  الشرعي  (الزواج  الزواج  یر  أنواع 
أشكاالً  :    الشرعي ) البشریة  المجتمعات  الزواج في  اتخذ 

،  اً روصو والتعددي  األحادي  الزواج  فھناك   ، عدیدة  وقد   
أن   أي  داخلیاً  یكون  وقد   ، أبویاً  أو  أمویاً  الزواج  یكون 
األفراد یلتزمون بالزواج داخل الجماعة ، أو خارجیاً حیث  

حرم علیھم یمكن لألفراد أن یتزوجوا من خارج الجماعة وی 
وتتبای  الزواج  صور  تتعدد  وھكذا   ، داخلھا  من    نالزواج 

 أشكالھ . وھناك تصوران ألشكال الزواج :  
 

: األول  أشكال   التصور  أربعة  بین  العلماء  یمیز  وفیھ 
 للزواج :  

وھو الزواج بین   :    Monogamyالزواج األحادي   -۱
الشكل معظم  بھذا  وتأخذ   , واحدة  وأمرأة  واحد  رجل 

 . اإلنسانیة قدیماً وحدیثاً ، متحضرة وبدائیةالمجتمعات 
األزواج   -۲ أ  :   Polandryتعدد  بین  زواج  مرأة  وھو 

واحدة ورجلین أو عدة رجال ، ویأخذ بھذا الشكل من  
 الزواج عدد محدود من القبائل في آسیا الوسطي . 

الزوجات   -۳ رجل    :   Polygamyتعدد  زواج  وھو 
الشك ھذا  ویختلف   ، نساء  عدة  أو  من بأمرأتین  ل 

وھویعد   ، المجتمعات  باختالف  تطبیقھ  في  الزواج 
األ األسرة    لاشكأكثر  في  یراعي  ما  وعادة   ، انتشاراً 

فیھا   تتعدد  منھا التي  االعتبارات  من  عدد  الزوجات 
مساواة الزوجات في الحقوق ، وأن تقیم كل زوجة في  

 مكان مستقل .
المجموعة   -٤ زواج  أو  الجماعي   Groupالزواج 

marriage    :یھ یتزوج عدة رجال من عدة نساء وف
ث والمرأة زوجة  ا ن إلبحیث یصبح الرجل زوجاً لكل ا

    لكل الذكور .
 

   وتكون فیھ أشكال الزواج كالتالي :التصور الثاني : 
۱-   : اتفاقي  أو  رضائي  االتفاق  زواج  علي  ویقوم 

التأیید   علي  اعتماده  من  أكثر  الطرفین  بین  المشترك 
الدیني ، وغالب  أو  بین  القانوني  القبول  بمجرد  یتم  ما  اً 

 كاملي األھلیة . رجل وأمرأة 

:  اجزو -۲ والخال  العم  الزواج    أبناء  في  النموذج  وھذا 
  ، المجتمعات  بعض  قبل  من  ومفضل  مفروض 
ویستھدف تعمیق المشاعر بین أبناء األخ أو األخت ،  
والطبیة   والحیویة  المجتمعیة  الدراسات  كانت  وأن 

المتر السلبیة  النتائج  من  تبرز  النوع  ھذا  علي  تبة 
 الزواج . 

ماعیة  كاسب اجت م  یقویستھدف تحق  زواج المصلحة : -۳
 أو سیاسیة أو الحصول علي أطماع اقتصادیة . 

٤- : األطفال  السن    زواج  صغار  زواج  بھ  والمقصود 
 الذین تقع أعمارھم دون السادسة عشرة .

٥-  : الزوجة  شراء  في    زواج  الزواج  أشكال  أحد  وھو 
البدائیة   الزوجة  المجتمعات  ألھل  الزوج  یدفع  وفیھ 

السماح   نظیر  المال  من  (ب   لھمبلغاً  صفاء  زواجھا 
 .  ) ۲۰۰۸، مرسي 

 
الزواج   تتعدد   :   Marriage functionsوظائف 

وظائف الزواج وتتغیر بمرور الوقت وازدیاد عمر الزواج  
ومدتھ ، وكما ھو متعارف علیھ إن وظیفة الزواج األساسیة  

الستقرار النفسي للزوجین ، إال أن ھي تحقیق االطمئنان وا
متعددة أخري  وظائف  ولیم زلل  ھناك  ذكره  ما  منھا  واج 

للزوا بین سبع وظائف  بناھا علي اجبرن حیث  ج واألسرة 
)  : وھي   ، الماضي  في  األسرة  بھ  تقوم  الوظائف  ۱ما   (

)  ، (۲العاطفیة   ، االقتصادیة  الوظائف    الوظائف )  ۳) 
،  الترویحیة  الوظائف) ٥، (  الدینیة الوظائف) ٤، (التربویة 

)٦)  ، الحمایة  وظیفة  وظیف۷)  ا)  ھدي  كملة   ) العائلیة  انة 
  . ) ۲۰۱۷النعیمي ، 

 

 : الزواج  أزمات  في    أسباب  الضاغطة  األحداث  تنتج 
  ، الزواج  خارج  من  بعضھا   ، كثیرة  ألسباب  الزواج 

  . داخلھ  من  اآلخر  التي  وبعضھا  الخارجیة  األسباب  فمن 
الفات الزوجة مع أھل الزوج ، خالفات  خ تؤزم الزوجین :

شكالت مع الجیران ، الدیون ،  ملا،    الزوج مع أھل الزوجة
ال حمل   ، العیال  ،  كثرة  فیھ  مرغوب  غیر  حمالً  زوجة 

 ، مزمناً  مرضاً  األطفال  أحد  أو  الزوجین  أحد  مرض 
أحد   فشل   ، السجن  أو  العمل  عن  للعجز  الزوج  تعرض 

، أو قدوم طفل معوق ، أو  أو انحرافھ  في المدرسة    األبناء
األصلیة   األسرة  أفراد  أحد  الزوجین  ماقلإلمجيء  مع  ة 
من العمل أو الفصل    بدون رغبة الزوج اآلخر ، أو االنتقال

  ( المعاش   ) التقاعد  إلي  اإلحالة  أو   ، إلیھ  الحاجة  مع  منھ 
 وغیرھا .

 : الداخلیة  األسباب  ،    أما  أحدھما  أو  الزوجین  إلي  فترجع 
اب : صراع األدوار ، أو صراع الدور ، أو  من ھذه األسب 

الزوجی  أحد  لتعرض  حاجاتھ  رحلن  إشباع  من  مان 
لحقوقھ ، وجود عوائق تمنع   ، إنكار الزوج اآلخراألساسیة

زوجة   من  الزوج  زواج  أو   ، الزواج  أھداف  تحقیق  من 
الزوج  ثانیة إعراض  أو   ، الزوج  علي  الزوجة  نشوز  أو   ،
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و تعاطیھ للخمور ، أو إدمانھ  عن الزوجة ونشوزه علیھا ، أ
، المیسر  لعب  أو   ، ا  المخدرات  الزوجة  رافحن أو  ات 

وغیر   زوجھا  ولحقوق  لبیتھا  ،  ذلك  وإھمالھا  مرسي   )
۱۹۹۱  (.   

 
  Marital Satisfactionرضا الزواجي ال -۲

ــوم ال ــات مفھ ــة تعریف ــيبمراجع ــا الزواج ــي  رض والت
ــن  ــل مـ ــواودة وردت بكـ ــداء عـ ــعد ، ) ۲۰۱۹(نـ ــو أسـ أبـ

ــار ، )۲۰۰۷( ــمكري (أزھــــــــــــــ  ،) ۲۰۰۹ســــــــــــــ
Stone,&Shackelford, (2007) ،Sharaievska, 

عواطــف صــالح  ) ،۲۰۰٦نوریــة العبیــدلي (،   (2012)
، )۲۰۲۰فاطمة الیحیي () ،  ۲۰۱٦نادیھ جان (  ) ،۲۰۰۷(

) ، ۲۰۱۸المغربــي ( الطــاھرة ) ،۲۰۱۷فاطمــة محمــد (
 ) ،۲۰۱٤یاســـمین عـــودة () ، ۲۰۱۸رانیـــا أبـــو فرحـــة (

آالء ) ،  ۲۰۰۹نور أبـو مسـامح (  ) ،۲۰۱٤اللحام (  رحاب
ــارین  ــاقبة (،  )۲۰۱٤(العم ــاني المش ــعفان ) ، ۲۰۱۲أم س

، )۲۰۲۰أماني طراونة () ، ۲۰۱٤ھبھ محمد () ،  ۲۰۲۱(
وفـــاء ) ، ۲۰۱٦عمـــاوي () ، ۲۰۱۹فاطمـــة الشـــمراني (

أحـالم ) ، ۲۰۱٥رنا جـابي وآخـرون () ، ۲۰۰۷الحدیني (
ــل  ــرون توكـ ــامرة ط) ، ۲۰۱۹(وآخـ ــمیرة عمـ ــي وسـ عبلـ

وان ضر) ،  ۲۰۱۹سناء كشكر ونجیة الوسیع () ،  ۲۰۱٤(
النوافلة  ) ،۲۰۱٦أزھار سمكري () ،  ۲۰۲۰ومني بدوي (

ــالي ( ــالء المج ــان () ، ۲۰۱٥وع ــین  :) ، ۲۰۱۷العطی یتب
ــة مــن ال تعریــفأنــھ یمكــن ) ۱( رضــا الزواجــي بأنــھ حال

عن إشباع   الشعور بالھناء النفسي والسعادة الداخلیة الناجمة
 اي بـدورھجمیع الحاجات في العالقة الزواجیة ، والتي تؤد

) الحالـة التـي تظھـر ۲، (ول إلي الرضـا الزواجـي  بالوص
فیھا السعادة واالستقرار الزواجـي ویتحـرر فیھـا الزوجـان 
من الصراعات بشكل نسبي ، والتي یشبع مـن خاللھـا كـال 

شاركان فـي الزوجین حاجاتھما العاطفیة واالجتماعیة ، ویت 
ا ھـی ینمو ف  أعمال وأنشطة مختلفة ، ویقیمان عالقات متبادلة

) ھو شـعور داخلـي ۳( رفان في إطار التفاھم المتبادل ،الط
نابع من إشباع الحاجات الزوجیة المختلفـة یسـھم فـي بعـث 

، وھـذا مـن ي القلب والشعور بالبھجة والسـرورالطمأنینة ف
ھمــا وقــدراتھما شــأنھ أن یــدفع الــزوجین إلــي توظیــف طاقت 

أكثــر  ا بدرجــةللقیــام بــاألدوار المنوطــة بھمــوإمكانیاتھمــا 
 ،مما یؤدي إلي استمرار حیاتھما الزوجیة ونجاحھـا اعلیة  ف
) أن الرضا الزواجي ھو ثمرة جھود كـل مـن الـزوجین ٤(

فــي تفاعلھمــا معــاً وتوافقھمــا معــاً ، وھــذا ال یعنــي أن كــل 
واجــي فقــد یكــون زواج متوافــق یتمتــع طرفــاه بالرضــا الز

 نكـیم ن الالزوجان متوافقین ولكن غیر راضیین ، فـي حـی 
ھما بناء زواج ُمرض وسـعید أن یتوقع الزوجان أن بمقدور

ة عقلیـة تعكـس إدراك أنـھ حالـ)  ٥(  في ظل عدم التوافـق ،
ائـد والتكلفـة مـن الـزواج بشـخص معـین ، فكلمـا الفرد للفو

عكــس كلمــا كانــت التكــالیف عالیــة فــإن الرضــا ســیقل ، وال
رد فـلتقییم ا) أنھ  ٦كانت الفوائد كبیرة فإن الرضا سیزید ، (

) ھو محصلة تجاوب ۷(  ذاتي لطبیعة زواجھ بشكل كلي ،ال
وجداني وفكري واجتماعي واقتصـادي یعكـس فـي مجملـھ 
وتفاعالتــھ مــا یطلــق علیــھ بالســعادة الزواجیــة التــي تعتبــر 

سـتوي عملیة نسبیة تختلف من رجل إلي آخـر، بـاختالف م
الرضـا الزواجـي ھـو )  ۸الرضا عـن العالقـة الزوجیـة ، (

إلیجابیة والشعور بالسعادة نحـو الحیـاة م باي یتسفرقییم معت 
الرضا الزواجي یتصل بعدد )  ۹الزوجیة وشریك الحیاة ، (

من المفاھیم وقد یحدث لبس لدي البعض في ھذه المفـاھیم ، 
ــة ، ــعادة الزواجی ــي ، والس ــق الزواج ــا التواف ــذه  ومنھ وھ
أیضـاً  المفاھیم تستخدم لتحدید نوع العالقة الزوجیة ، وھـي

یعــد الرضــا ) ۱۰بعــاداً لالســتقرار الزواجــي ، (تبــر أعت 
الزواجي الناتج الرئیسي للعالقة الزواجیة ، والمؤشر علـي 
جودة العالقات الزوجیة ، وعلي تحقیق التوافق الزواجـي . 

لزوج ھـذه العالقـة فإذا غلبت إیجابیات الزواج سلبیاتھ قیم ا
ا ھـمدیـدة أھ) یكـون للرضـا جوانـب ع۱۱(بأنھا مرضیة ،  

، واتخاذ القرار ، والتواصـل ، واألصـدقاء ،   وب الحیاةأسل
  والناحیة الجنسیة ، والدخل ، ووقت الفراغ ،

 
 أبعاد الرضا الزواجي :

أن ھنـاك خمسـة أبعـاد   (Kelley, 1996)یري كیلي 
 للرضا الزواجي وھي : 

ــا )۱( ــل الحف ــل التفاع ــي ظ ــة ف ــب والحمیمی ــي الح ظ عل
األشھر األولـي مـن  لالالھامة خمن األدوار  :  الیومي

الزواج ، ھو االسـتمرار فـي بنـاء عالقـة حمیمـة فـي 
سـیاق الحیــاة الروتینیـة ، ففــي فتـرة الخطوبــة وشــھر 
العسل تمتاز العالقة بین الزوجین بالرومانسیة ، ولكن 

وجین بمھمــات مــع تقــدم عمــر الــزواج وانشــغال الــز
یلـي الحیاة الیومیة یخف وھـج الرومانسـیة ، ویقـول ك

لـي شـيء مـن الرومانسـیة یعتبـر ھامـاً ، بقاء عإلأن ا
ــث  ــة حی ــي الخیان ــؤدي إل ــد ی ــیة ق ــوت الرومانس أن م

الزوجیة ، إذ یلجأ الشریك إلي البحث عن الرومانسـیة 
خارج العالقة الزوجیة ، مما یؤدي إلي سـوء العالقـة 

 . بین الزوجین



 
 
 
 
Hamouda, Azeza M. T. 

316 

 القــدرة علــي تطــویر تواصــل فعــال بــین الــزوجین : )۲(
، ھي القدرة للرضا الزواجي    ةمسخرى الحاالمھمة األ

علي تطویر تواصل إیجابي بـین الـزوجین ، یعبـر بـھ 
كل طرف بحریة عـن رغباتـھ ، ویصـغي بشـكل جیـد 
ــا وإیجــاد الطــرق  ــي حاجــات اآلخــر محــاوالً فھمھ إل

 لتحقیقھا .
یعـد  ة بـین الـزوجین :تطویر أھداف وخبرات مشترك )۳(

، جینوزي بین الھذا البعد مھماً لتطویر الرضا الزواج
الزوجین أھداف واتجاھات فقبل الزواج یكون لكل من  

مستقلة ، وما أن یدخال الحیاة الزوجیة علیھما أن یتفقـا 
علي أھداف مشتركة بینھما ، علي سبیل المثال االتفاق 

األمور المالیة علي كیفیة قضاء وقت فراغھما ، وتدبر 
 للعائلة وتربیة األطفال .

اء حیاة اجتماعیة وبن  نیقاء مشتركالمشاركة مع أصد )٤(
أحــد جوانــب الرضــا الزواجــي فــي بدایــة مشــتركة : 

، حیـث الحیاة الزوجیة ، ھي الحاجة إلي أصدقاء جدد  
یتفق الزوجان علـي مـن یصـادقا ومـا ھـي النشـاطات 

 التي یمارسناھا معاً .
تتطلـب العالقـة   اء االلتزام بالشـریك :القدرة علي ایف )٥(

ال الـزوجین اً مـن كـكرزامـاً مشـت الزوجیة الناجحـة الت 
وااللتــزام ما الــبعض مــن حیــث اإلخــالص لبعضــھ

ومحاولة فھم اآلخر ، وإلنجاح العالقة الزوجیـة یجـب 
ــة  ــتقبلیة للعائل ــور المس ــیط لألم ــاك تخط ــون ھن  أن یك

  .) ۲۰۱٤(یاسمین عودة ، 
 

  : ة بالرضا الزواجيالعوامل المرتبط
ا مالعوامل  أن من ھذه  Sharaievska  ),(2012یذكر  

 یلي : 
إذا كـان الـزوج مسـیطر  ) نمط التفاعل بین الـزوجین :۱(

في العالقة والزوجة منسحبة فإن ھذا یقلل من الشـعور 
بالرضا الزواجي ، فأن نمط التفاعـل یلعـب دوراً مھمـا 

 .في التنبؤ بمستوي الرضا الزواجي 
وجود الدعم االجتماعي یزیـد مـن   الدعم االجتماعي :  )۲(

 .الزواجي  الرضا
أشار أن استخدام العنف الجسدي بین األزواج  ) العنف :۳(

 یقلل من الرضا الزواجي .
وجد أن قیام أحـد الـزوجین   الخیانة وعدم األخالص :)  ٤(

بخیانة األخر یزعزع الثقـة بینھمـا ، ویقـود لمشـاعر 
عن ھذه العالقـة الزوجیـة ، فـي الحزن وعدم الرضا  

یزیـد   رخـلألمنھمـا  حین أن شعورھما بإخالص كـل  

من ثقتھ بنفسھ وبشریكھ ویقـود لمسـتوي مـن الرضـا 
 عن ھذه العالقة الزوجیة .

وجودھم لھ تأثیر متناقض في مستوي  ) وجود األطفال :٥(
ــل  الرضــا الزواجــي ، فالرضــا یقــل بعــد والدة الطف

 األول بالنسبة لألمھات .

لقـد حـدد كاسـلو & روبنسـون محددات الرضا الزواجـي :  
  اجي كاآلتي:ضا الزورل) مالمح ا۲۰۰۷(

وذلك یتضمن قدرة األسرة علي    ) القدرة علي التكیف : ۱(
التكیف مع تغیرات دورة الحیاة واألحداث الضاغطة  
الفعال   التواصل  عن  فضالً   ، مرونة  أكثر  بطریقة 

 واإلستفادة من المصادر الخارجیة . 
 وھذا ینطـوي علـي اإلیمـان بقیمـة) اإلرتباط باألسـرة : ۲(

ــ ــی األســرة  يكــل فــرد ف م األســرة كوحــدة ، وتقبــل ق
 متكاملة .

بما فـي ذلـك عملیـات التواصـل الواضـحة   ) التواصل :۳(
 والمنفتحة والمتكررة .

وھــذا یتضــمن قــدرة األســرة علــي غــرس ) التشــجیع : ٤(
 یة الفردیة .الشعور باألنتماء والتشجیع علي التنم

ــان٥( ــرعن اإلمتن ــل  : ) التعبی ــي فع ــیاء وینطــوي عل األش
ة لآلخــرین ، ألجلھــم فقــط ودون وجــود أیــة یجابیــإلا

 دوافع خفیة .
یصــف الكثیــر مــن البــاحثین التــدین  ) التوجــھ الــدیني :٦(

والروحانیة علي أنھا سمة أساسیة من سـمات األسـر 
 السویة .

عالقـة الـزوجین أو حیـث تـوفر    ) الترابط االجتماعي :۷(
ة دتـسـرة المماألسرة بالمجتمع األكبر الذي یتضـمن األ

شـاركة ارب واألصـدقاء والجیـران باإلضـافة للمواألق
ــاعدة  ــادر المسـ ــول لمصـ ــة للوصـ ــة إمكانیـ المجتمعیـ
الخارجیـــة والتـــي تســـاعد األســـرة علـــي المواجھـــة 

 .والتكیف
ینطوي ذلك علي وجود بناء واضـح   ) وضوح األدوار :۸(

لـألدوار داخـل األسـرة یتعـرف مـن خاللـھ كـل   ومرن
یاتھ ممـا ره ومسـؤلودألسـرة علـي  عضو من أعضاء ا

بكفـاءة وفاعلیـة أثنـاء مواجھـة یجعلھ قادراً علي األداء  
 األزمات وأیضاً في األجواء الطبیعیة . 

وتنطوي علي مشاركة الـزوجین   ) األوقات المشتركة :۹(
ونوعیـة  األوقات مـع بعضـھما الـبعض مشـاركة كمیـة

 ) .   ۲۰۲۱سعفان وأخرون ، (
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   الزوجین :أھمیة الرضا بین 
 )۲۰۱۷كــل مــن منــال طــھ ,وعمــرو عطایــا ( لخــصی 

 أھمیة الرضا بین الزوجین فیما یلي :
ــزوجین یجعــل كــالً منھمــا یعــیش فــي  )۱( الرضــا بــین ال

، ، فحینما یرضي كل منھما عن حیاتھ مع اآلخرسعادة
ھ الزواجیة ، بل یجعلھ یجد أنھ ال ینقصھ شيء في حیات 

،  ھه لشــریك حیاتــدائمــاً یشــعر أنــھ ُوفــق فــي اختیــار
أنھ أن یُبعــد فھــو دائمــاً ســعید ، وذلــك مــن شــ وبالتــالي

المخاصمة بین الـزوجین ، وبالتـالي تخلـو الحیـاة مـن 
 المشاكل الزواجیة .

الرضا بین الزوجین یفتح باب السالمة بینھما ، بمعنـي  )۲(
سـلیماً نقیـاً مـن الغـش والغـل  أنھ یجعل قلب كالً منھما
 . ب قرین الرضاتجاه اآلخر ، فسالمة القل

الرضا الزواجي یؤدي إلي تولد شعور بالراحة الفردیة  )۳(
لكل طرف منھمـا ولنسـلھما ، ممـا یسـاعد كـل طـرف 

 منھما علي التكیف مع ضغوط الحیاة .
 

 ,Fournier)صنفھا فــونیر  أبعاد الرضا الزواجي :
 إلي :  (1983

للزوجین  السما  )١( الشخصیة  والصفات  (ت  أداء  ۲،   (
) التواصل  ۳(  الزوجیة ،  رھنا األدوا  ویعني األدوار :

والتفاعل : حیث یقیس ھذا البعد عدم الرضا عن مقدار  
)  ، لآلخر  شریك  كل  یوفره  كما  والفھم  )  ٤العاطفة 

إستراتیجیات حل الصراع : ویقیس الفعالیة العامة لدي  
 )  ، الخالفات  حل  في  المالي  ٥الزوجین  التدبر   (

)  ، ،  ٦االقتصادي  الترفیھي  النشاط  العائلة۷()   ( 
(واألصدقاء    ،۸)  ، الجنسیة  العالقات  التوجھات  )  ۹) 
)  ، ،  ۱۰الدینیة  الیحیي  فاطمة   ) األطفال  وجود   (

۲۰۲۰ . ( 
 

ھذا  یتضمن   : الزواجي  للرضا  المفسرة  النظریات 
 المحور ما یلي : 

الرمزي   -۱ التفاعل  ھذه    : نظریة  علي  تركز  النظریة 
 تأثر ویتحددمحاولة تفسیر سلوك األفراد كما ینضبط وی 

ري علي مجتمع ، كما تركز من ناحیة أخعن طریق ال
الوسیلة أو الطریقة التي ینعكس بھا سلوك األفراد علي  
 ، المجتمع  في  االجتماعیة  والبناءات  الجماعات 
كیفیة  تفسیر  علي  االھتمام  یتركز  أدق  وبصورة 

األسرة عن طریق جماعتھم األسریة ،  انضباط أعضاء  
التي تعتبر   المشتركة  ين عالت والمعاوكذلك تفسیر التفا

الزواج السلوك  ،  لب  الخولي  سناء   ) واألسري  ي 

أنھا  ۱۹۸۱ أي   ، الناس    تھتم  )  بین  العالقة  بدراسة 
أن   نجد  حیث   ، متفاعلة  كشخصیات  الزوجان  ومنھم 

اعل غیر الزوجین یندمجان في الحیاة بشكل عام في تف
یوجد  ولكن   ، البعض  لبعضھم  یستجیبون  فھم    رمزي 

یحدث علي المستوي الرمزي  التفاعالت    نوع آخر من
بین  حیث   مشترك  معني  لھا  یكون  إشارات  توجد 

الزوجین ، أو قد یكون لھا معني مختلف بینھما ، وھذا  
یؤدي إلي سوء التوافق ، فكل منھما لھ أدوار وكل دور  

الدور یشیر إلي مجموعة توقعات  لھ متطلبات معینة ، و
 . )۲۰۲۰بخیت ، (مرتبطة بأوضاع معینة 

یشیر أصحاب ھذه النظریة   نظریة التبادل االجتماعي : -۲
اإلنساني   السلوك  ویؤیدون  أن   ، متبادلة  عالقات  ھو 

المعني الذي قدمھ علماء النفس السلوكیون ، إذ أن إثابة 
اعل إذا  السلوك تدعمھ وتقویھ ، فالزوج یستمر في التف

تفوق أو  توازي  علیھا  یحصل  التي  اإلثابة  في    كانت 
یزداد   ة ما یقوم بھ من سلوك ، من ثمنفسیة قیملاقیمتھا  

ذلك   علي  ویترتب   ، لبعضھما  وحبھما  الزوجین  قرب 
تعدیل مشاعر وأفكار وسلوكیات الطرف اآلخر ، وھذا  
بینھما ، ویترتب  اإلیجابي  التفاعل  استمرار  إلي  یؤدي 

علي   أما  علي   ، الزواجي  والرضا  السعادة  ذلك 
الزوجیة   الرضا  الخالفات  فغالا وعدم  ما  زواجي  لباً 

تؤدي  تحدث   التي  النفسیة  الخسارة  الزوجین عند  ألحد 
إلي الصراع النفسي مع الطرف اآلخر، وعندما ال یقبل 
 ، بالتوتر  عالقتھما  تتسم  النفسیة  الخسارة  الزوجان 

  ، األبناء  علي  سلباً  ینعكس  بین وھذا  التوتر  أن  إذ 
األسر كیان  علي  سلباً  یؤثر  فیھا  الزوجین  بمن    ن مة 

النفساألطفال   الجو  فقدان  إلي  إضافة  للنمو  ،  الالزم  ي 
والتي   الزوجین  وظائف  أھم  تختل  ثم  ومن   ، السلیم 

 ) .۲۰۲۰تتمثل في تربیة األبناء (بخیت ، 

۳- : التعادل  بحث    نظریة  علي  البحوث  من  كثیر  ركزت 
ا بین  المتغیرات العالقة  وبعض  الزواجي  لرضا 

نیوكساجماع ، وقد  كالتجانس والتشابھ واإل ومب  تطاع 
Newcamb    بین فیھ  یربط  نظریاً  نموذجاً  یضع  أن 

ھذا  وعرف   ، الزواجي  والرضا  السابقة  المتغیرات 
علي  النظریة  ھذه  وتقوم   ، التعادل  بنظریة  النموذج 

ب  التوازن  میول الستمرار  األفراد  لدي  أن  ین  افتراض 
فراد  االتجاھات المتشابھة ، إذ أننا ننجذب بشدة نحو األ

ف  الذین الجاذیشبھوننا  شدة  وتزداد  االتجاھات  بیة  ي 
معززاً  یكون  شخصین  بین  فالتشابھ   ، التشابھ  بزیادة 
للفعالیات  مناسبة  قاعدة  یشكل  التشابھ  ألن  لكلیھما 
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االتفاق علي   المشتركة واالتفاق في اآلراء ویعمل ھذا 
أزھار  تعزیز    ) لذاتنا  تقدیرنا  دعم  وعلي  بأرائنا  ثقتنا 
 ) . ۲۰۰۹ي ، سمكر

ً   نظریة التحلیل النفسي : -٤   -یري فروید أننا نبحث أحیانا
حیاتنا   شریك  نختار  أو –عندما  یشبھنا  شریك  عن 

یرید   كموضوع  والده  الصبي  ویختار   . یحمینا  شریك 
أن یكون مثلھ ، كما أنھ یختار أمھ كموضوع یحب أن 

م بین  یتلقي  التمییز  یمكن  ذلك  وعلي   . الرعایة  نھ 
أن أشبھھ    شخص أرید  يأ ي للموضوع (اختیار نرجس

  ( یشبھني  أجعلھ  للموضوع أو  تكمیلي  اختیار  وبین   ،
كالطعام  أملك  ال  ما  لیعطیني  إلیھ  أحتاج  شخص  (أي 
والحمایة ...إلخ ) ، وبذلك یكون اختیار الراشد لشریكھ 

نرجسي ( التشابھ )  أو موضوع حبھ قائماً علي أساس  
  .  ) ۱۹۹۹افي ، أو علي أساس تكمیلي في معظمھ ( كف

تعد    :   (John Gottman, 1999 )نظریة جتمان   -٥
من أقدم النظریات في مجال دراسة الرضا الزواجي ،  
وال تزال ھي الرائدة في مجال دراسة الحیاة الزوجیة ،  
مفتاح  والصداقة ھي  اإلیجابي  التفاعل  أن  وتؤكد علي 

رضا الزواجي والتنبؤ باالستقرار الزواجي مع مرور  ال
الالو وأن   ، افت قت  بین  لتحقیق  اعل  ضروري  لزوجین 

ال التي  الرضا  الزوجیة  العالقة  عرف  ولقد   ، زواجي 
ترتفع معھا مستویات الرضا الزواجي بأنھا تلك العالقة 
حیث   ، واالنفصال  الطالق  بسبب  تتعطل  ال  التي 

أن   الط  ٪٦۹افترض  المشكالت  من حاالت  الق سببھا 
وأ  ، أسماھا  كما  الدائمة  أن الزوجیة  جتمان  لتفادي   ھكد 

ال  كل یكون  أن  یجب  المشكالت  حالة  تلك  في  زوجان 
حوار دائم ، فبدون عملیة الحوار غالباً ما یكتظ الزواج 
المطاف   نھایة  في  شریك  كل  ویصاب   ، بالمشكالت 
في   مھم  دور  لھ  الزوجین  بین  فالتواصل   ، باإلحباط 

الزواجي  ت  الرضا  من  عالیة  مستویات  ، حقیق  (بخیت 
۲۰۲۰(  . 

النمو   :  الزواج  ونظریة نم -٦ في  إریكسون  لنظریة  وفقاً 
  ، مراحل  بثمان  یمر  الزواج  أن  االجتماعي  النفسي 
الزوجین   أفكار  في  تحوالت  منھما  كل  یحدث 
فإن   النمو  لمراحل  ووفقاً   ، وسلوكیاتھما  ومشاعرھما 

 راحل التالیة : الرضا الزواجي یمر بالم
:   -أ بالثقة  اإلحساس  اإلحساسمرحلة  بین    ینمو  بالثقة 

اآلخر  لا لحاجات  منھما  كل  فھم  خالل  من  زوجین 
الطرف   تشعر  بطریقة  ووجدانیاً  عقلیاً  معھ  وتواصلھ 

والثقة فیھ ،  اآلخر باالستحسان والتقدیر والتعاطف معھ 
فترة   الزواج  السنة األولي من  بھ ، وتعد  الظن  وحسن 

أمال  حرجة   تحدید  وفي  الزوجیة  العالقة  بناء  في 
 الزواج . 

اإلحساس  حلمر -ب  ااب ة  :  إلرادة  ھذه  لمشتركة  وفي 
الزوجین  إرادة  استقالل  بأزمة  الزواج  یمر  المرحلة 
وتحولھما من االعتماد علي الوالدین إلي االعتماد علي  
الحیاة االجتماعیة وتقویة   في  وإثبات كفاءتھما  أنفسھما 

 ، بینھما  في   الروابط  الزوجین  من  كل  یلمس  وعندما 
إرادتھ ویعتبرھا    ةك رادة المشترھذه المرحلة تحقیق اإل

ف قراراتھ  ویتخذ  الطرف  ھو  وجود  باعتبار  األسرة  ي 
الحیاة   بشریك  ارتباطھ  تؤكد  سلوكیاتھ  فإن  اآلخر 
القیام  خالل  من  یرضیھ  ما  تحقیق  علي  وحرصھ 

 بحقوق كل منھما علي اآلخر . 
باال -ت  اإلحساس  :  مرحلة  من  ندماج  كل  یثق  أن  بعد 

ا ا بإرداتھممھبھ وینمو وعی الزوجین في اآلخر ویرتبط  
تزدا  ، حیاتھ المشتركة  بشریك  منھما  كل  قناعة  د 

األدوار   أداء  في  المھارات  اكتساب  إلي  ویسعي 
وفیھ  الزوجیة   جدید  ھو  ما  كل  وعمل  فیھا  واإلبداع 

والبھجة   المرح  إرضاء لشریك حیاتھ ، كخلق جو من 
مما  وإد  ، والسأم  الكآبة  عن  والبعد  السرور  خال 

أ تعاوناً  یجعلھما  یجعب وكثر  الزوجیة  التالي  الحیاة  ل 
 اء .أكثر ارتق

:  -ث  بالكفاءة  اإلحساس  المرحلة    مرحلة  ھذه  في  ویظھر 
والسبق   الزوجیة  بالواجبات  القیام  في  الزوجین  تنافس 
في بذل الجھد من أجل تنمیة الزواج واألسرة ، ویغدو  

ا عضداً لآلخر ویسانده ویشد من أزره ویدفعھ  كل منھم
النج فإلي  والتفوق  االرت   ياح  بمستواھما سبیل  قاء 

 لثقافي . االجتماعي وا
: -ج الزواج  بھویة  اإلحساس  ھذه    مرحلة  في  ینمو 

ویزداد    ، واألسرة  للزواج  واإلخالص  الوالء  المرحلة 
اقتناع الزوجین بفائدة الزواج واألسرة لھما وألوالدھما 

الزوج  وللمج مع  التشبھ  إلي  منھما  كل  ویسعي  تمع 
في   واالھاالاآلخر  ،  ت تمامات  في  جاھات  ویجتھد 

 مسایرتھ واالقتراب منھ وتحمل عیوبھ .
: -ح باأللفة  اإلحساس  الزوجان    مرحلة  فیھا  ویشعر 

أن   أكبر من  بینھما  الروابط  وتغدو   ، والصحبة  باأللفة 
بل    ، مشتركة  مصالح  رباط  أو  جنسیاً  رباطاً  تكون 
تحقیق  منھما  ویجد كل   ، رباط حب وعطاء وتضحیة 

 الحیاة . سبیل شریك  يفعمل أي شيء  ذاتھ في
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الوالدیة -خ بالرعایة  اإلحساس  الزواج    :  مرحلة  یصل 
أكثر  الحب  وبذل  األخذ  من  أكثر  العطاء  مستوي  إلي 
 ، مقابل  بدون  اآلخرین  أجل  من  والتضحیة  طلبھ  من 

ي سبیل رعایة  فیزداد اھتمام كل من الزوجین بالعمل ف
رغبة   بھ  والعنایة  علیھ  واإلنفاق  لھاآلخر  وحباً  ،    منھ 

الع الرفتسمو  مستوي  إلي  الزوجیة  الوالدیة  القة  عایة 
في العطف والحنان وفي المودة والرحمة ، ویجعل كل  
 ، ورعایتھا  حفظھا  علیھ  عنقھ  في  أمانة  اآلخر  منھما 

وجة  ویشعر نحوه بعاطفة األبوة أو األمومة ، فتحنو الز
، زوجتھ كأبیھا  علي زوجھا كأمھ ، ویحنو الزوج علي  

في   في  ھویزداد  الجھد  المرحلة حب األطفال وبذل  ذه 
والعمل من أجل األسرة وتحسین  بھم  والعنایة  تربیتھم 
بالرعایة   اإلحساس  یرتبط  ال  ھذا  ومع   ، ظروفھا 

 الوالدیة باإلنجاب أو عدمھ . 
بة في نمو وھي أعلي مرت   مرحلة اإلحساس بالتكامل : -د

ك ویشعر  معاً  الزوجان  یتكامل  وفیھا  منھما  الزواج  ل 
ا  بعدم علي  ویتوحد  قدرتھ  اآلخر،  عن  معھ  الستغناء 

الزواج   حرمة  ویدرك   ، قوة  بكل  زواجھ  عن  ویدافع 
ویتمسك بھ ویرضي عنھ ، ویشعر بالسعادة في عالقتھ  
 ، والطمأنینة  األمن  زواجھ  في  ویجد   ، الزوجیة 

و والمودة  بشریك  والسكینة  ارتباطھ  ویزداد   ، الرحمة 
    ) .۱۹۹۱( مرسي ، الحیاة واندماجھ معھ 

 
    Marital Adjustmentالتوافق الزواجي  -۳

ــوم ا ــات مفھ ــة تعریف ــقبمراجع ــي  لتواف الزواجــي والت
رانیا أبو فرحـة ،    )۲۰۰۹أزھار سمكري (  وردت بكل من

ــي ( ) ،۲۰۱۸( ــي () ، ۲۰۰۸علـ ــفاء مرسـ ، ) ۲۰۰۸صـ
مرســـي ) ،  ۱۹۹۹كفـــافي ( ) ، ۲۰۱۸نوفـــل وأخـــرون (

ــولي ) ، ۱۹۹۱( ــناء الخـــ ــواري ا ءآال) ، ۱۹۸۱(ســـ لھـــ
) ۲۰۱٤نھي الخطیب () ،  ۲۰۰۹سھیر جودة () ،  ۲۰۱۹(

ھدي   ) ،۲۰۱٤صالحة أحمد (  ) ،۲۰۰٦سھام جیب هللا (،  
ــي ( ــد ( ) ،۲۰۱۷النعیمـ ــمیة أحمـ ــریفین ) ، ۲۰۱٥سـ الشـ

ــر () ، ۲۰۰۳( ــة الكبیـ ــوغي ) ، ۲۰۰۷عائشـ ــة ونـ فطیمـ
) ۲۰۱٥أماني قاسم () ،  ۱۹۹۷سلوي عیاض (  ) ،۲۰۱۳(
أبــو ) ، ۲۰۱۷نھلــة علــي () ، ۲۰۰٤ة محمــود (اھرالطــ، 

أبـو اسـحاق ) ،  ۲۰۰۸فوزیـة الجمالیـة () ،  ۲۰۱۱عمرة (
ــب ( ) ،۲۰۰۷( ــي () ، ۲۰۱۸الحبی ــي ) ، ۲۰۱۸الكرات لیل

) ، ۱۹۹۳عبد المعطي وراویة شوقي () ،  ۲۰۲۰السلمي (
مخیمر ) ، ۲۰۱۹مان السالمین (إی ) ، ۲۰۱٦شذي الراشد (

الوشمي ومدي   دوخل ) ،۲۰۱٥( حنان إسماعیل ) ،۲۰۰۷(

ــد ( ــي بازی ــین أن : () ۲۰۱۷عل ــدرة كــل ۱یتب ــن ) ھــو ق م
، ومـع متطلبــات الحیــاة الـزوجین علــي التـواؤم مــع اآلخــر

الزوجیـــة ، وحـــل المشـــكالت التـــي تعتـــرض مســـیرتھما 
) درجـة ۲(  الرضا الزواجي ،الزواجیة مما ینتج عنھ حالة  

ف اآلخر في الشعور بالتواصل الفكري والعاطفي مع الطر
توافقیـة تسـاعدھم یة بما یحقـق لھمـا أسـالیب  القة الزوجعلا

علي التوائم مع مطالب الزواج وتخطي ما یعترض حیاتھما 
) ۳یق قدر معقول من السـعادة والرضـا ، (من عقبات وتحق

لـي مـن خـالل أن التوافق الزواجي قد یبدأ قبل الـزواج الفع
ر المناســب ، إجــراءات الــزواج المتعــارف علیھــا (االختیــا

تبــدأ مــن لحظــة  .) لھــذا فھــو عملیــة دینامیــةلخطوبــة ...او
التفكیــر فــي الــزواج واإلقبــال علیــھ واالختیــار المناســب ، 
وتســتمر لتــدخل مرحلــة الــزواج الفعلــي فیتــواءم الزوجــان 

لتوافـق فـي ) تظھـر مظـاھر ا٤فكریاً وجنسیاً ووجـدانیاً ، (
 عدل ، واإلشـبامجموعة من األمور : التعاون والحب المتبا

وحـل المشـكالت   تحمل المسـؤولیة الزواجیـة ،الجنسي ، و
بأسلوب مناسب في الوقت المناسب ، وینتج عن ذلـك حالـة 
من الرضا عن الحیاة الزواجیة ، وتتحقق السعادة الزواجیة 

ن بعـدد مـن ، ولتحقیق ھذا التوافـق یجـب أن یتسـم الزوجـا
 ر ، والتفـاھمالصفات مثل : اإلیثار واحتـرام الطـرف اآلخـ

، لحیـاة الزوجیـة  حل المشكالت التي تعتري ا  والقدرة علي
الفھم الصحیح للـدین ، المرونـة فـي التعامـل مـع األمـور ، 

ھو حالة من اإلشباع   )٥(مفھوم موجب للذات واالنبساط ،  
تتحقــق بتلبیــة والتــوازن واالنســجام فــي العالقــة الزوجیــة 
 والســـلوكیة ، المتطلبـــات االجتماعیـــة ، واالقتصـــادیة ،

) ٦من الـزوجین ، ( والجنسیة ، والعاطفیة لكل  والمھاریة ،
یشیر مفھوم التوافق بصفة عامة إلي وجود عالقة منسـجمة 
مع البیئة تتضمن القدرة علـي إشـباع معظـم حاجـات الفـرد 

لتـي یكـون الفـرد وتلبیة المطالب البیولوجیة واالجتماعیـة ا
 ین ، ھمـای سبعدین أسا  فقالتوا  تضمن) ی ۷مطالباً بتلبیتھا ، (

التوافق الشخصي وھو یتعلق بالتنظیم النفسي الذاتي بمعني 
 تركیب النظام اإلداري للفرد ونظامھ األخالقـي ، والتوافـق

وھو یتصل بالعالقات بین الفرد واآلخرین ذلـك االجتماعي  
) التوافـق ۸، (ینھ علي تقبلھ لذاتھ  أن تقبل اآلخرین للفرد یع

ع إلیھـا ، ع تـدف، لھا دواف  ةلوكیات إرادی الزواجي یتضمن س
وأھداف تحققھا ، وحاجات تشبعھا ، وھذا ما یجعلھ مختلفـاً 
عن التفاعل الزواجي الذي یعني اآلثار النفسیة التي تتركھـا 
ھذه السلوكیات عند الزواج اآلخر من خـالل إدراكـھ لھـا ، 

ــیر ــدوافعھا ، وتفس ــي إمــا ) ۹(ه ل ــق الزواج ــدث التواف یح
ــببخضــوع ا ــزوج ، أو  لزوجــة لمطال ــزال وج خضــوع ال
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لمطالب الزوجة ، أو خضوع الـزوجین لمطالـب الـزواج ، 
أو بوصولھما إلي حلول وسط ترضي الطرفین ، وتتفق مع 

) یـتم الحكـم علـي التوافـق ۱۰، (  معاییر المجتمـع وتقالیـده
ویقصد بھ ما   الزوج :  زاویة  -: أالزواجي من ثالث زوایا  

ق لھ ما یتحقالزوجة ، و عفي تفاعلھ م  یقوم بھ من سلوكیات
من أھداف ، وما یتعرض لھ من صعوبات وخالفات ، ومـا 

ویقصـد بـھ مـا   زاویة الزوجـة :  -ب،  یشبع لھ من حاجات  
ومـا یتحقـق تقوم بھ من سلوكیات في تفاعلھا مـع الـزوج ،  

ض لھ من صـعوبات وخالفـات ، لھا من أھداف ، وما تتعر
ویقصـد بـھ  ج :اوزاویة الز  -جوما یشبع لھا من حاجات ،  

ما یتحقق مـن أھدافـھ للـزوجین واألسـرة ، فـي ضـوء قـیم 
ــة ،  ــة والقانونیـ ــاییره الدینیـ ــع ومعـ ــق ۱۱(المجتمـ ) التوافـ

الزواجي یتضمن التحرر النسـبي مـن الصـراع ، واالتفـاق 
وضـوعات الحیویـة النسبي بـین الـزوج والزوجـة علـي الم
ال مـعلمشـاركة فـي أالمتعلقة بحیاتھمـا المشـتركة وكـذلك ا

) یختلـف النجـاح ۱۲مشتركة وتبادل العواطف ، (وأنشطة  
الزواجي عن التوافق الزواجي في أنـھ یشـیر بصـفة عامـة 
إلـي تحقیـق واحـد أو أكثـر مـن األھـداف التالیـة : الـدوام ، 

، كـذلك تختلـف والرفقة ، وتحقیق توقعات الجماعة ...الـخ  
 نجــاح فــي أنھــاالسـعادة الزوجیــة عــن كــل مــن التوافــق وال

السـعادة ظـاھرة فیة لفـرد معـین ، ومـع ذلـك فإستجابة عاط
فردیة بینما یشیر النجاح والتوافق الزواجـي إلـي إنجـازات 

) لتحقیـق التوافـق المنشـود ۱۳(ثنائیة أو مواقف زواجیة ،  
ة إلیھ لألخذ بھـا بین الزوجین البد من بحث األسباب المؤدی 

 ادیھـا ،فت فـق الزواجـي ل، وتلك التـي تـؤثر سـلباً علـي التوا
ــزوجین ۱٤( ــق الزواجــي أن یكــون كــال ال ــب التواف ) یتطل

ــدوره إلشــباع احتیاجــات الطــرف اآلخــر  ــام ب مســتعداً للقی
المعنویة والمادیة ، وأن یبذل كل طرف من أطراف العالقة 

التوافـق الزواجـي الزوجیة جھداً مستمراً لیتحقـق الرضـا و
زوج   ننسبي یختلف مـ) أن التوافق الزواجي  ۱٥(بینھما ،  
سب رؤیة كل زوج للزواج ، وأن آثـاره ال تقتصـر آلخر ح

علي الزوجین فقط ، بل تمتد لألبناء مما یؤثر علي المجتمع 
  .كلھ 

 
 العوامل التي تسھم فـي تحسـین التوافـق بـین الـزوجین :

  األتي :ك تلك العوامل) ۱۹۹۱لخص مرسي (
 أبنائھمـا فـي  اللـذان یـؤثران علـي قـرارات) الوالدان :  ۱(

  .قة مباشرة أو غیر مباشرة الزواج بطری 

یتـأثر اختیــار الشـباب للــزوج أو الزوجــة :  ) األصـدقاء۲(
ــدقائھم  ــیرون أص ــم یستش ــدقائھم ؛ فمعظمھ ــآراء أص ب

  .المقربین عند اتخاذ قرار الزواج 
اشـرة أو غیـر مباشـرة یسھم الـدین بطریقـة مب ) الدین :  ۳(

ة ، ألن جـوالـزوج أو الزعلي قرارات الشباب باختیار  
ــ ــزوج الصــالح والزوجــة دیانات تحــدد مواصــفات اال ل

  .الصالحة 
تــؤثر العــادات والتقالیــد علــي ) العــادات والتقالیــد : ٤(

قرارات الشباب باختیار الزوج أو الزوجة ، مثل تمسك 
  .رجھا بعض العائالت بعدم زواج األبناء من خا

 م فــي اختیــارتســھم وســائل اإلعــال ) وســائل اإلعــالم :٥(
اب ألزواجھم أو زوجاتھم ؛ حیث یتأثر الشباب بما الشب 

من أفالم وبـرامج ، ومـا یقرؤونـھ مـن كتـب یشاھدونھ  
        ومجالت وصحف عندما یفكرون بالزواج .

 

ً ثانی الدراساتا للمراجعة:    لسابقةا  :  )  ٥٦(  توافرت 
ودراسة لوحدات   ،  بحثاً  وفقاً  تصنیفھا  أمكن 
 البحث إلي : 

 

التى  و   الدراسات  )  أ  ( الزواجي  تناولت  البحوث  ، الرضا 
 بحثاً ودراسة ، وھي )۲٦(وبلغ عددھا 
) سمكري  (۲۰۱٦أزھار  الیحیي  فاطمة   ،  (۲۰۲۰ ،  (

) محمد  (  ) ۲۰۱۷فاطمة  أسعد  أبو  أزھار    )۲۰۰۷،   ،
،  )۲۰۱۹(وھدي خلیفة    يفاطمة الشمر ،  )۲۰۰۹سمكري (
) (۲۰۱٦عماوي  عمامرة  وسمیرة  طعبلي   ،  (۲۰۱٤ ،  (
كش الوس  ركسناء  (ونجیة  توكل  ،  )  ۲۰۱۹یع  أحالم 
(۲۰۱۹(وآخرون   المجالي  وعالء  النوافلة   ،  (۲۰۱٥،  ( 
) ، ھمسة أبو حجلة  ۲۰۲۰) ، جني لحام (۲۰۱٥خالصي (

، )۲۰۱۷، نصرة عبدالمجید ()۲۰۰٦، العبیدلي ()۲۰۰٤(
) جان  ()  ۲۰۱٦نادیة  العاني  ومھا  الظفري   ،۲۰۱٤  ،  (

، )۲۰۱۹عواودة ( ء) ، ندا۲۰۰۲غالب (، )۲۰۲۰بخیت (
وم (الطالع  الشریف  السعایدة  ۲۰۱۱حمد  خولة   ،  (
) (۲۰۱۸وآخرون  القشعان   ،  (۲۰۰۸  ، قدور  )  نویبات 

)۲۰۱۳) فرحة  أبو  رانیا   ، نتائجھا و  :  )۲۰۱۸)  بفحص 
 أمكن استخالص ما یلي : 

مي من الزوجات كان مستوي الرضا  ) أن الغالبیة العظ۱(
ن  ــ ة كالً مــ اسردمرتفع وذلك كما في  الزواجي لدیھن  

، )۲۰۱٤) ، الظفري ومھا العاني (۲۰۱٥خالصي (  [
) ،  ۲۰۱۸) ، خولة السعایدة وآخرون (۲۰۱٦عماوي (

) لحام  الرضا    ])  ۲۰۲۰وجني  مستوي  كان  بینما   ،
ونجیة   كشكر  سناء  دراسة  في  منخفض  الزواجي 
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) إلیھ  ۲۰۱۹الوسیع  توصلت  ما  إلي  یرجع  وھذا   (
من الزو  الدراسة  الرضا  المتأخرج اضعف  لدي  ین ي 

 . عن اإلنجاب 
الرضا  ۲( مستویات  أعلي  أن  كان  )  للمجاالت  علي تبعاً 

  ، البیتیة  بالواجبات  القیام  عن  الرضا   : التالي  النحو 
الرضا عن االلتزامات االجتماعیة ، الرضا عن تربیة 

، وتعلیمھم  الرضا    االبناء  وأخیراً   ، الذاتي  الرضا 
نما في ) ، بی۲۰۱٦( راسة عماوي  في د كما  األقتصادي  

) حصل مجال  ۲۰۱۱دراسة الطالع ومحمد الشریف (
مجال   یلیھ  رضا  نسبة  أعلي  علي  األقتصادي  الرضا 

 . التواصل الوجداني وأخیراً مجال الرضا الجنسي 
النفسیة  ۳( الضغوط  متغیرات  بین  سلبیة  عالقة  وجود   (

العصابیة   وبعد  واالكتئاب  والقلق  العمل  ،   وضغوط 
األوالد   أن  اووعدد  تبین  كما   ، الزواجي  لرضا 

للقلق واالكتئاب   أكثر عرضة  تعلیماً  األقل  ،  الزوجات 
كما تبین أیضاً أن األزواج والزوجات الذین یعانون من  
الرضا   في  أنخفاض  لدیھم  العمل  ضغوط  أرتفاع 

 .قلق واالكتئاب الزواجي وأرتفاع في مشاعر ال
طفي ، اعیرات التواصل ال) وجود عالقة موجبة بین متغ٤(

والذكاء الروحي ، والمھارات الزواجیة والرضا    العفو
 . الزواجي 

الزواجي  ٥( الرضا  بین  موجبة  أرتباطیة  عالقة  وجود   (
النفسي   للصمود  الوقائیة  الكفاءة    -أ  [والعوامل 
ا فاعلیة   ، التفاؤل   ) بأبعادھا  القدرة الشخصیة   ، لذات 

، الثقة تماعي بأبعاده (الترابط االج -علي التكیف ) ، ب
االرتیاح    ، ج  المساندة   ،  ( التسامح  التماسك    –، 

التعاوني  السلوك   ، األسري  الدفء   ) بأبعاده  األسري 
األس أفراد  األلفـــــــبین   ، ــ رة  بی ــ الزوجی ـــة  ، ــن  ن) 

 .  ]الروحانیة -د
ال٦( عن  الرضا  بین  سلبیة  عالقة  وجود  وجمیع )  زواج 

با وأیضاً   ، الزوجة  ضد  العنف  لمدي ن لأشكال  سبة 
خال  للعنف  مشاھدتھا  أو  الزوجة  مرحلة  تعرض  ل 

 الطفولة ، وكافة طرق استجابة الزوجة للعنف . 
،  وجود عالقة سلبیة بین عمر الزوج والرضا الزواجي ) ۷(

  ، الزواجي  الرضا  انخفض  الزوج  عمر  زاد  كلما  أي 
سلبی  عالقة  وجود  تحدید  وكذلك  في  الصعوبة  بین  ة 
أي كلما زادت الصعوبة    ،ي  العواطف والرضا الزواج

ان  العواطف  تحدید  بینما في   ، الزواجي  الرضا  خفض 
والرضا   الزوجة  عمر  بین  ایجابیة  عالقة  وجود  تبین 
الرضا   زاد  الزوجة  عمر  زاد  كلما  أي  الزواجي 

 الزواجي . 

الزوا ۸( الرضا  بین  موجبة  ارتباطیة  عالقة  وجود  جي  ) 
الجن  والرضا  التآلف  ببعدي  الزواجي    ،   سيواألتصال 

بی  سالبة  االرتباطیة  العالقة  كانت  حین  الرضا  في  ن 
  ، المالیة  الخالفات  ببعد  الزواجي  واالتصال  الزواجي 
وھذا یدل علي أن لالتصال الزواجي مستوي تأثیر دال  
وعلي    ، الزوجین  بین  والتفاھم  التآلف  مجال  علي 

لجنسیة لھما ، حیث أن توفر أسلوب  العالقة أو الحیاة ا
ال أسالیب  یجعل من  ص اتومن  العالقة الزوجیة  ل داخل 

ثر دفيء وامتداد وسعادة مما یؤثر ایجابیاً علي الحیاة أك
لمجال   بالنسبة  أما   ، المجتمع  ككل وعلي  األسرة  حیاة 

تأثیره   فاألتصال  األسرة  مستوي اقتصادیات  ذو 
األمو في  للمرأة  دخل  ال  حیث  التي منخفض  المالیة  ر 

العاملة التي    ةأمرھي من اختصاص الزوج فقط حتي لل
   اعة تامة بھذا األمر .لھا دخلھا الخاص وھي علي قن 

الرضا  ۹( مستوي  في  احصائیاً  دالة  فروق  وجود   (
دخالً   األكثر  لصالح  الشھري  للدخل  تعزي  الزواجي 

) العاني  ومھا  الظفري  دراسة  في  ،  ۲۰۱٤كما   (
أسعد   أبو  التعلیمي ۲۰۰۷(ودراسة  المستوي  وفي   ،  (
ش األعلي  وفي    ةدھالصالح  دراسة  ،  في  كما  العمل 

) ،  ۲۰۱٦) ، ودراسة عماوي (۲۰۲۰فاطمة الیحیي (
) ، وكذلك  ۲۰۱۹ودراسة سناء كشكر ونجیة الوسیع (

 في العمر لصالح المستوي العمري األعلي .
الرضا  ۱۰( مستوي  في  احصائیاً  دالة  فروق  وجود  عدم   (

،  ي تعزي لكالً من المتغیرات التالیة : ( النوع الزواج
بناء ،  ل ، مكان السكن أو نوع األقامة ، عدد األمعلا

  ،  ( للزوج  الشھري  الدخل   ، الزواج  سنوات  عدد 
دراسة   في  كما  العمر  في  فروق  وجود  عدم  وكذلك 

كشكر (  سناء  الوسیع  وبالنسبة    )۲۰۱۹ونجیة   ،
رانیا دراسة  في  كما  التعلیمي  فرحة    للمستوي  أبو 

)۲۰۱۸. ( 
)۱۱(   ً تدینا األكثر  ھاألفراد  حی ا  م  في  رضا  اتھم ألكثر 

    الزوجیة . 
أ۱۲( ھناك  أن  التواصل  ثر)  وسائل  ألستخدام  سلبي 

األزواج لدي  الزواجي  الرضا  علي    ،   االجتماعي 
فیجلس   مستخدمیھا  من  طویالً  وقتاً  تأخذ  فھي 
عن   یبعده  مما   ، أستخدامھا  علي  الطویلة  الساعات 

للزوجات  اإل بالنسبة  الحال  وكذلك   ، بزوجتھ  حساس 
التواصل  فاضاإلب  وسائل  أستخدام  أن  إلي  ة 

عي قد تفتح باب لعالقات أخري غیر شرعیة  االجتما
تجعل الرجل والمرأة في حالة شرود ذھني یبعده عن  
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متابعة أمور شریكھ ، مما یجعل العالقة الزوجیة في  
 حالة فتور .  

التى تناولت  الدراسات والبح   (ب) ،   التوافق الزواجيوث 
عددھا   ً ث بح  )۳۰(وبلغ  جودة    وھي   ودراسة  ا سھیر 

)۲۰۰۹() الخطیب  نھي  هللا ۲۰۱٤،  جیب  سھام   ،  (
)۲۰۰٦) النعیمي  ھدي   ،  ، أحمد ۲۰۱۷)  سمیة   ،  (
) ،  ۲۰۰۷) ، عائشة الكبیر (۲۰۰۳) ، الشریفین (۲۰۱٥(

) مكي  (۲۰۲۰ھناء  القشعان   ، عیاض )  ۲۰۰۰)  سلوي   ،
)۱۹۹۷) قاسم  أماني   ، محمود  ۲۰۱٥)  الطاھرة   ،  (
 ، )۲۰۱۹سامیة رحال (  ) ،۲۰۱۲عزیزة ( وعن ، ) ۲۰۰٤(

) خلف  وفاطمة  الجمعان  الداھري  ،  )  ۲۰۱٦سناء 
الجم،  )۲۰۰۸( (فوزیة  اسحاق  ۲۰۰۸الیة  أبو   ،  (
)۲۰۰۷() الكراتي   ،۲۰۱۸) السلمي  لیلي   ،  (۲۰۲۰ ،  (

) ، مخیمر ۲۰۱۹(  ، إیمان السالمین)  ۲۰۱۹ھنادي قمرة (
)۲۰۰۷  ،  () ھدیبل  الطا۲۰۱۱یمنیھ   ، الم)  بي رغھرة 
)۲۰۰٤  ،  () نزیھة ،    )۲۰۱٥(الخطایبة    ) ،۲۰۱۰خلیفة 

  Ritu,et al, (2006)،  )۲۰۱۷( بوالقمح وفتیحة بلمھدي 
  ,Hashmi,et al,  (2006)    أمكن نتائجھا  وبفحص 

   استخالص ما یلي :
رب في المستوي  أن الزواج القائم علي أسس من التقا)  ۱(

الط بین  والفكري  واالجتماعي  دي  ؤی رفین  االقتصادي 
تكاف ؤ نسبي  إلي توافق زواجي أكثر، وأن یكون ھناك 

فارق   یوجد  ال  بحیث  العمري  المستوي  حیث  من 
بین  السن  في  الكبیر  الفارق  ، ألن  بینھما  كبیر  عمري 
التوافق   وعدم  الشقاق  كثرة  دواعي  من  یعد  الزوجین 

ضرورة أن یكونا علي درجة كبیرة من  بینھما ، وكذلك
المیو في  واألالتقارب  ،  جاھت ل  السلوكیة  والعادات  ات 

تبین أن مع   بین الزوجین في وكذلك  أرتفاع المشاركة 
اتخاذ القرارات ووضع الخطط المستقبلیة یرتفع بدوره 

 التوافق الزواجي .  
من  )  ۲( الزواجي  التوافق  علي  تؤثر  الصحیة  الحالة  أن 

ا أن  یستطیع أعطاء  حیث  بحالة مرضیة قد ال  لمتزوج 
الثقافي  ، و  ة كامل  الشریك حقوقھ  تبین أن الجانب  كذلك 
كب  بشكل  الوعي  یؤثر  فعدم  الزواجي  التوافق  علي  یر 

بقیمة التشارك وضرورة الحوار والتواصل واالتصال  
بین الشریكین كان لھ دوراً كبیراً في سوء التوافق في  

ت  وكذلك   ، الزوجیة  الجانب  العالقة  أن  أیضاً  بین 
الز التوافق  علي  یؤثر  اسح واجي  االقتصادي  لقدرة  ب 

ا علي  األتفاق  وكیفیة  المادي  بین  والوضع  ألنفاق 
في   االجتماعي  الجانب  تأثیر  أیضاً  وتبین   ، الشریكین 

بین  یجمع  عامالً  كونھ  الزواجي  التوافق  تحقیق 
وعائالتھم   العالقة  الزوجین  علي  حصراً  فھولیس   ،

بین الشریكین ، فالعادات والتقالید ونمط حیاة  الزوجیة  
ع لتشكل مالمح التوافق االجتماعي تجتم  لشریكأسرة ا

الزو علي  بین  النفسي  الجانب  تأثیر  وأیضاً   ، جین 
   . التوافق الزواجي لألثر العمیق لھ في الحیاة الزوجیة

) أن طبیعة عمل المرأة لیس لھ تأثیر سلبي علي التوافق  ۳(
عالقتھا  كذلك ال یؤثر بدرجة كبیرة علي  الزواجي ، و

 افقھا الزواجي . ابیاً علي توإیج را یؤث بأسرة الزوج مم
التوافق ٤( علي  إیجابیاً  یؤثر  المبكر  الزوج  تقاعد   (

) جوانبھ  بجمیع  ،  الزواجي  المادي   ، العاطفي 
 االجتماعي ، جانب التواصل ) لدي كال الزوجین . 

المنجبة  إل) ا٥( أعلي أظھ ناث في األسر  توافقاً زواجیاً  رنا 
، العقیمة  باألسر  اإلناث  عن  أكثر    وكذلك   من  تعبیراً 

الزواجي   یتأثر التوافق  الزواجي  التوافق  فمستوي   ،
وعدم   الزواجي  التوافق  عدم  أسباب  من  ألنھ  بالعقم 

 السعادة الزوجیة . 
توافقاً ٦( أظھرن  تعلیماً  واألكثر  العامالت  النساء  أن   (

ف كما  أفضل  (زواجیاً  الداھري  دراسة  ،  ۲۰۰۸ي   (
بینم   Ritu,et al,(2006)ودراسة   نتائج    بینت  ا، 

) خلف  وفاطمة  الجمعان  سناء  ، ۲۰۱٦دراسة   (
المتزوجات    Hashmi,et al,(2006)ودراسة   أن 

أكثر   الزوجیة  حیاتھم  في  مشاكل  یواجھن  العامالت 
الدراسة أن   العامالت ، كما أثبتت  من الزوجات غیر 

األكث  حیاتھم المتزوجات  في  توافقاً  أكثر  تعلیماً  ر 
 الزوجیة . 

أھم  ۷( المحافظة  ا  مقومات)   ) بالترتیب  الزواجي  لتوافق 
، علي المسائل الرومانسیة والجمالیة كالنظافة والتزین

بین   بھا  وااللتزام  الدینیة  السلوكیات  علي  والمحافظة 
األزواج ، وحرص األزواج علي أمن العالقات بینھم  

حترام وتفھم كل منھم لحاجات اآلخر،  وقیامھا علي اال
والض الشكوي  أماموعدم  والتحدیات  المواق   عف  ف 

اآلخرین تدخل  ومنع  إلي    المثیرة  إضافة  حلھا  في 
   التوافق الفكري والعلمي بین الزوجین ) . 

التوافق  ۸( وبین  االنفعالي  الذكاء  بین  دال  أرتباط  وجود   (
الذكاء اال نفعالي الزواجي ، أي كلما ارتفعت درجات 

الزواج التوافق  تحقیق  علي  قدرتھ  ازدادت  ،  للفرد  ي 
یر  نفعالي لدي الزوجین قد یسھم إلي حد كب اء االكذفال

ثم یؤدي إلي تحقیق   في تحقیق الرضا الزواجي ومن 
تبین وجود ارتباط موجب   التوافق الزواجي ، وكذلك 
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بین فاعلیة الذات والتوافق الزواجي لكالً من األزواج 
فاعلیة  والزوجات   ارتفعت  كلما  أنھ  إلي  یشیر  وھذا 

أدي  كلما  إل  الذات  الحكم  قدرة    ي ذلك  علي  الفرد 
األشیاء   والقدرة علي  بموضوعیة علي   ، والمشكالت 

المتاعب   ، تحمل  مستقبلیة  مكاسب  سبیل  في  الحالیة 
والقدرة  بالكفاءة  واإلحساس  لذاتھ  الفرد  إدراك  وإن 

االجتماعي یسھم في تحقیق حسن العالقات والتوازن  
تحق في  كبیرة  بدرجة  یسھم  مما   ، األسرة  یق داخل 

    واجي.ق الزفاالتو
التوافق    )۹( مستوي  بین  موجبة  طردیة  عالقة  وجود 

الزواجي ومستوي الصحة النفسیة للنساء ، وتبین أنھ  
كلما زاد التوافق الزواجي كلما كانت المرأة أفضل إذ  

ویقل   ، واالكتئاب  والقلق  التوتر  مستوي  المیل    یقل 
للطرف  التقبل  مستوي  ویرتفع  العاطفي  الطالق    إلي 

   الحیاة الزوجیة .ستقر ت واآلخر 
  وجود عالقة موجبة بین كالً من ( التكیف النفسي ، )  ۱۰(

الذكاء الوجداني ) والتوافق الزواجي ، وكذلك وجود  
عالقة موجبة بین محاور معاییر أختیارشریك الحیاة 

كلما زادت القدرة علي  ومحاور التوافق الزواجي ، ف
الحیا شریك  أختیار  معاییر  بمحاوتحدید  ا  ھرة 

ا(  ، االجتماعي  المعیار   ، الدیني  لمعیار المعیار 
  ، العلمي  المعیار   ، الشخصیة  معیار   ، االقتصادي 
معیار الوظیفة ) كلما زاد التوافق الزواجي بمحاوره  

االشباع  (  ، الزوجین  بین  الجید  والتعامل  العالقة 
تحمل    الجنسي  ، الزوجیة  المسئولیات  تحمل   ،

معنویة بین   قة طریةالاً وجود عالمشكالت ) ، وأیض
لخب  اإلیجابیة  من  األفكار  المستقاه  الزوجین  رات 

الذین  (فاألزواج  الزواجي  والتوافق  الخبرة  مصادر 
أزواجاً   یكونوا  ما  غالباً  سعیدة  أسر  في  عاشوا 

 ) . سعداء
ین في العالقات الزوجیة  ) وجود عالقة سلبیة بین التد ۱۱(

األزواج لدي  الزواجي  وعالقة    والتوافق  جابیة  ی إ، 
الدور المالئم  ي الزوجات وتفسیر ذلك أن اكتساب  لد

للجنس یمكن أن یكون أحد المتغیرات المفسرة لھاتین 
اإلناث  تكتسب  التنشئة  عملیة  فأثناء   ، العالقتین 
وھي  والطاعة   ، والتضحیة   ، العطف  مثل  صفات 

ت  وھي صفات   ، األنثوي  الجنسي  الدور  مالمح  حدد 
اإلسالمي ، ا الدین  ھی فات یحث علفي نفس الوقت ص

التو تحقیق  في  أو  وتساھم  اإلناث  لدي  الزواجي  افق 
بھذه   تتصف  التي  الزوجة  فإن  وبالتالي   ، الزوجات 

مع  االنسجام  تحقیق  یمكنھا  زوجة  ھي  الصفات 
  ، الجنسي  لدورھا  المحددة  االجتماعیة  ومع  تنشئتھا 

دي  تعالیم دینھا وبالتالي قد یصبح التوافق الزواجي ل
في آن  التعود الثقافي والعبادة    ھو نوع من  الزوجات

بالعالقة  واحد   الخاصة  النتیجة  تفسیر  یمكن  بینما   ،
إلي   الزواجي  وتوافقھم  األزواج  تدین  بین  السلبیة 
یكتسبون من  الذي   ، الذكري  الجنسي  بالدور  تأثرھم 

تأثیر   خاللھ عدداً من التي تضعف  األنماط السلوكیة 
ا تحقیق  في  الزالتدین  ااولتوافق  مثل  لعدوانیة جي 
 والتسلط والعصبیة . 

ا)  ۱۲( عالقة  وجود  الفارق  عدم  متغیر  بین  رتباطیة 
في  وذلك  لھما  الزواجي  والتوافق  للزوجین  العمري 

) الخطیب  نھي  یمنیھ ۲۰۱٤دراسة  ودراسة   ،  (
) و۲۰۱۱ھدیبل  اتضح  بینما   ، سالبة  )  عالقة  جود 

من   وكالً  الزواجي  التوافق  مقیاس  المتغیرات بین 
، الضغط  عمر ، مدة الزواج ، عدد األطفال  تیة (الألا

الكبیر(النفسي   عائشة  دراسة  في  كما   (۲۰۰۷  ،  (
(ودراسة   ھدیبل  عالقة    )۲۰۱۱یمنیھ  ووجود   ،

المستوي   ) من  وكل  الزواجي  التوافق  بین  موجبة 
كن ، مستوي الدخل ) كما في  التعلیمي ، مستوي الس

الكبیر(دراسة   أك  )۲۰۰۷عائشة  بینما  دراسة    تد، 
) الخطیب  عالقة    )۲۰۱٤نھي  وجود  عدم  علي 

الزوجین   أسرة  دخل  مستوي  متغیر  بین  ارتباط 
فترة  متغیر  وأیضاً   ، لھما  الزواجي  والتوافق 

 الخطوبة . 
كلما زاد السن وكذلك مدة الزواج لكالً من الزوجین )  ۱۳(

،    كلما الزواجي  التوافق  درجة  زیادة  إلي  ذلك  أدي 
تبین   عالقةحیث  بین  وجود  السن   موجبة  من  كل 

جة التوافق الزواجي ، وتفسیر  ومدة الزواج وبین در
العشرة   وفترة  الزوجین  عمر  زاد  كلما  أنھ  ذلك 
الزوجیة أدي ذلك إلي مزید من التفاھم واألتفاق بین  

المش الحیاتیة  الموضوعات  علي  ، الزوجین  تركة 
یسوده   جو  في  مشكالتھم  حل  علي  والقدرة 

بینمطیة  الدیمقرا وجود  أوضح   ا،  عدم  النتائج  ت 
القیادیة  والمھنة  التعلیم  مستوي  من  كل  بین  عالقة 
لدي األزواج وبین درجة التوافق الزواجي ، في حین 
المستویات   صالح  في  الزوجات  لدي  عالقة  وجدت 

القیادیة   غیر  والمھن  للتعلیم  تزداد األعلي  أنھ  أي   ،
  لیم الزوجة درجة التوافق الزواجي بزیادة مستوي تع

الزو قیادی وعند  مناصب  یشغلن  ال  الالتي  ، جات  ة 
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في  بالحزم  تتسم  القیادیة  الزوجة  أن  ذلك  یرجع  وقد 
المنزل في عدم   في  یؤثر علي شخصیتھا  العمل مما 
المواقف   بعض  في  رأیھا  عن  التنازل  علي  القدرة 

 األسریة . 
التوافق  و)  ۱٤( مستوي  في  احصائیاً  دالة  فروق  جود 

الخطوبة ، وعدد  ، وفترة    ري إلي العمالزواجي تعز
وبالنس  ، في  األوالد  كما  الزواج  سنوات  لعدد  بة 

) السالمین  إیمان  والمستوي  ۲۰۱۹دراسة   ،  (
الخطایبة   دراسة  في  كما  الشھري  والدخل  التعلیمي 

في  ۲۰۱٥( احصائیاً  دالة  فروق  وجود  وعدم   ،  (
من م كالً  إلي  تعزي  الزواجي  التوافق  ستوي 

یك الحیاة ، نوع  أختیار شر  تیة (أسلوبالمتغیرات األ
ب العمري ، التقارب التعلیمي ، دخل  الزواج ، التقار 

األسرة ، المستوي التعلیمي ، عدد سنوات الزواج ،  
وبالنسبة   ،  ( األقامة  مكان   ، األسرة  حجم   ، النوع 

العمر كما في دراسة   ) ،  ۲۰۰۷أبو إسحاق (لمتغیر 
 ) .  ۲۰۱۹ودراسة إیمان السالمین (

 
 ة :البحثی تاإلجراءا

 لمجال الجغرافي والبشري للدراسة أوالً: ا
الدراسة في محافظة أختیار   وقد  ،  المنوفیة  أجریت  تم 

قوامھا   بلغ  عشوائیة  الریفیات ۱٦٤عینة  من  مبحوثة 
بمحافظة   قریتن  من  البیانات  جمع  وتم   ، المتزوجات 

و  الم السادات  لمركز  التابعة  نشابة  أبو  قریة  وھما  نوفیة 
قریة    مبحوثة من  ۹۹لمركز تال بواقع    التابعة    ریة زنارةق

 . مبحوثة من قریة زنارة ٦٥أبو نشابة و 
 

 ثانیاً : جمع وتحلیل بیانات الدراسة : 
بیانات  لجمع  الشخصیة  بالمقابلة  االستبیان  استخدم 

ا  الدراسة بعد  وذلك  االستبیانختبار صال،  استمارة  ،    حیة 
م الدراسة  ھذه  بیانات  خالوجمعت    یونیو شھرى    لیدانیا 

وأسالیب  ،    م۲۰۱۸ویولیو   مقاییس  عدة  وأستخدمت 
تحلی  في  الحسابى إحصائیة  المتوسط  شملت  البیانات    ل 

التكراریة والتوزیعات  والمدى،  المعیارى  ،    واالنحراف 
المئویة الدراسة  والنسب  متغیرات  معامل    وكذا  ،  لوصف 
كرونباخ   تحلیل    ،الفا  استخدام  تم  الھرمي  ر  االنحداكما 

إلنحداریة بین ا االرتباطیة ومتعدد للتعرف على العالقات  لا
الدراسة   االحصائیة   ،متغیرات  بالبرامج  االستعانة  تم  وقد 

بأسم   والمعروفة  اآللى  الحاسب  باستخدام  لذلك  المعدة 
SPSS) (  نتائجھا وذلك لتحلیل بیانات الدراسة وعرض . 

 

 ة یثغیرات البحثالثاً : المفاھیم اإلجرائیة وقیاس المت
 : [أ] المتغیرات المستقلة

) علي  الدراسة  متغیر۱۳اشتملت  البیانات )  وتبین   ,
بجدول (۱(  الواردة  وبجدول   , توصیف ۲)  نتائج   (

لتلك   اإلجرائیة  المفاھیم  ضوء  في  العینة  وتصنیف 
وكیفی   -المتغیرات   تعریف  یلي  ھذه  وفیما  قیاس  ة 

 :المتغیرات
۱-    : كرقم مطالسن  قیاسھ  یعبر عن  تم  السنوات دعلق    د 

وحتى تاریخ جمع    م منذ میالدھ  اتالتى عاشھا المبحوث 
میالدیة سنة  ألقرب  غالبیة ،    البیانات  أن  تبین  وقد 

 ) أعمارھن صغیرة .٪٥٦٫۱( المبحوثات
التعلیمي  -۲ التعلیمى   :   المستوي  المستوى  بھا  ویقصد 

،    وثةمبحلل المختلفة  التعلیم  مراحل  خالل  أتمتھ  الذي 
كمتغی وتم   مكون  رقیاسھ  :    رتبى  ھى  فئات  سبع  من 

،  (أمى،   متوسط   ، إعدادى   ، ابتدائى   ، ویكتب  یقرأ 
،  ۲،  ۱جامعى ، فوق جامعى)، وقد أعطیت الدرجات (

  رتیب ، وأظھرت البیانات أن )على الت ۷،  ٦،  ٥،  ٤،  ۳
(  غلبیةأ مستوى  ٥۳المبحوثات    ،   عاليتعلیمھن    %) 

تعلیم   المبح  ٪۲۸وانخفاض مستوي    مقابل   ،ات  ث ومن 
 . مستوي تعلیمھن كان متوسط  % منھن ۱۸٫۹

بالقیراط    حجم  -۳ المزرعیة  كرقم  :  الحیازة  قیاسھ  تم 
مقدرة   الزراعیة  األراضي  مساحة  عن  یعبر  مطلق 
المبحوثة   أسرة  یستأجرھا  أو  یمتلكھا  التي  بالقیراط 

. بزراعتھا  البیانات  ویقوموا    الغالبیةأن    وقد أوضحت 
) الحیازة  جح   مبحوثاتال  من  )٪۹۲٫۷العظمي  م 

 .ری صغھن الزراعیة لدی 
:    ملكیة    -٤ المنزلیة  المبحوثاتاالجھزة  إعطاء   ٥  وتم 

  : التالیة  األجھزة  من  جھاز  كل  ملكیة  عن  درجات 
، نقل  نصف  سیارة   ، مالكي  أعطیت    سیارة   ٤وقد 

  : التالیة  األجھزة  من  جھاز  كل  ملكیة  عن  درجات 
،    ثالجة،    تكییف دیب ،    كی أوتومات   غسالةبابین 
، ثالجة باب واحد ، غسالة نصف أوتوماتیك ، فریزر
أعطیت  بوتجاز وقد  جھاز   ۳،  كل  ملكیة  درجات عن 

  : التالیة  األجھزة  ، كمبیوتر    ،  تلیفزیونمن  سخان   ،
كھربائ ،    محمول تلیفون   ،   عادیة غسالة    ،  یة  مكنسة 
،  مروحة درجتان    كھربائیة  كل وأعطیت  ملكیة  عن 

،  دش  ،    خالط،    بالغاز  فرن   :جھزة التالیة جھاز من األ
، وأعطیت درجة واحدة   شوایة ، مكواه ، رادیو،  فیدیو
، طباخة    عن ملكیة كل جھاز من األجھزة التالیة : فقط  

خیاطة   عادي  ،  ماكینة  الب تلیفون  أظھرت  وقد  یانات ، 
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) المبحوثات  أغلبیة  لألجھزة ٪٥۰أن  ملكیتھن  درجة   (
 . المنزلیة متوسطة 

تم قیاسھ بجمع اجمالي المبالغ    لألسرة :الدخل الشھري    -٥
عملھا   من  المبحوثة  أسرة  علیھا  تحصل  التي  النقدیة 
علیھ  یُحصل  ما  إلي  باإلضافة  األصلي  الزوج  أوعمل 

م الشھر  خالل  بھ  یقوموا  إضافي  عمل  أي  قدراً  من 
الغالبیة بالجنیھ المصري ، وقد أتضح   البیانات أن  من 

 ھن منخفض . المبحوثات دخل ) من٪٦۳٫٤العظمي (
یقصد بھا درجة    المشاركة اإلجتماعیة غیر الرسمیة :  -٦

غیر   اإلجتماعیة  للمشاركة  المبحوثات  استجابة 
، وتم قیاس ھذا المتغیر بمعرفة رأي المبحوثة  الرسمیة

عبارات عشرة  (  في   : األفراح  ۱ھي  في  المشاركة   (
 )  ، لألقارب  السعیدة  ف )  ۲والمناسبات  ي  المشاركة 

والمن  السعیدةاألفراح  (  اسبات   ، المشاركة  )  ۳للجیران 
السعیدة والمناسبات  األفراح  (  في   ، القریة  )  ٤ألھل 

)  ، والجیران  لألقارب  العزاء  واجب  تقدیم )  ٥تقدیم 
العزاء (  واجب   ، عموماً  القریة  تبادل  ٦الھالي   (

)  ، القریة  نساء  من  الجیران  مع  المنزلیة  )  ۷األدوات 
ال حل  في  األقالتدخل  بین  في  نزاعات  والجیران  ارب 

)  ، واألصدقاء  ۸القریة  األھل  مع  الزیارات  تبادل   (
)  ، القریة  أھل  من  من ۹والجیران  المرضي  زیارة   (

)  ، القریة  الجھود  ۱۰أھل  مشروعات  في  المشاركة   (
بالقریة كل   الذاتیة  عن  المبحوثة  استجابة  وكانت   ،

،  ال ،یاناً ، نادراً عبارة بأحد اإلجابات التالیة : دائماً ، أح
الدرجات   اإلجابات  أعطیت  علي    ٤،۳،۲،۱وقد 

حصلت   التي  الدرجات  مجموع  واستخدم   ، الترتیب 
المشاركة   درجة  یعكس  كمؤشر  المبحوثة  علیھا 

لبیانات أن  ، وقد أظھرت ااالجتماعیة غیر الرسمیة لھا  
مقابل  ٤٥٫۷٪( متوسطة  مشاكتھن  كانت  منھن   (
 .) مشاركتھن عالیة ٤٥٫۱٪(

الحض   -۷ :االتصال  والذي    اري  المكاني  للحراك  ویشیر 
  ، الخارجي  العالم  علي  المبحوث  انفتاح  مدي  یعكس 
واتصالھ بالمراكز الحضریة خارج القریة ، وتم قیاسھ 

من كل  علي  ترددھا  معدل  عن  المبحوثة  :    بسؤال 
،  ، عاصمة المركز ، عاصمة المحافظةالقري المجاورة

وأعطیت  ، أخري  تتنا  محافظات  درجة  سب  المبحوثة 
: دائماً = یلي  ،    ٤مع معدل ترددھا علي أي منھا كما 

نادراً =    ۳احیاناً = . واستخدم مجموع    ۱، ال =    ۲، 
یعكس   كمؤشر  المبحوثة  علیھا  التي حصلت  الدرجات 

الحضاري ، وأشارت البیانات   درجة حركھا وأتصالھا

(    أن المبحوثات  من  العظمي  مستوى    ٪٦٤الغالبیة   (
 توسط .  الجغرافي مانفتاحھن 

۸-   : الثقافي  المبحوثة    االنفتاح  تعرض  مدي  عن  ویعبر 
والمرئیة   (المسموعة  المختلفة  اإلعالم  لوسائل 
والمكتوبة) والتي تستقي منھا معلوماتھا المختلفة ، وقد  

الم ھذا  ، مشاھدة قیس  التلیفزیون  بدرجة مشاھدة  تغیر 
المر برامج  مشاھدة   ، الریفیة  االستماع  البرامج   ، أة 

، للراد الرادیو  في  الریفیة  للبرامج  االستماع  یو، 
الجرائد   قراءة  الرادیو،  في  المرأة  لبرامج  االستماع 

یومیة ، االستماع إلي أحد یقرأ لك الجرائد ، حضور  ال
الندوات السیاسیة ، حضور    الندوات الثقافیة ، حضور

تتناسب  درجة  المبحوثة  إعطاء  وتم   ، الدینیة   الندوات 
: دائماً    مع درجة تعرضھا لكل وسیلة إعالمیة كاألتي 

نادراً =    ۳، أحیاناً =    ٤=   ، وجمعت    ۱، ال =    ۲، 
وإستخدمت   المبحوثة  علیھا  حصلت  التي  الدرجات 
وأظھرت    ، الثقافي  إنفتاحھا  درجة  یعكس  كمؤشر 

أن  ا (  لبیانات  المبحوثات  مستوى    ٪٥۲٬٤غالبیة   (
 نخفض .انفتاحھن الثقافي م

:  م  -۹ الطموح  تطمح    ویقصدستوي  الذي  المستوي  بھ 
في   سواء  لنفسھا  تتوقعھ  أوما  إلیھ  تصل  أن  المبحوثة 
العملي ، وتم قیاس  الدراسي أو في إنجازھا  التحصیل 
عشر   أحدي  في  المبحوثة  رأي  بمعرفة  المتغیر  ھذا 

االتجاه عب  إیجابیة  منھا  عبارات  ست   ، اتجاھیة  ارة 
)  : فر۱وھي  لھ  جت  لو  الواحد  بیھا )  یحسن  صة 

(  مستواه  ، میسبھاش  فرصة  أي  في    لو   )۲التعلیمي 
  أي   أو   جدید  مشروع  في  استثمرھا  كتیر  فلوس   معایا
(  مفیدة  حاجة   أي   في  لجدیدا  علي  أسأل  أن  أحب)  ۳، 
(وأجربھ    دایما  حاجة    أوالدي   أعلم  أن  أحب )  ٤، 

 عجبتھم  األوالد  لو)  ٥، (  عالي  تعلیم  والبنات  الصبیان
،   علطول  اشتریھا  التلیفزیون  اعالنات  في  جدیدة  حاجة

، علطول    نفذھاب و  بیھا  بقتنع  جدیدة  فكرة  أي)  ٦(
)  : وھي  االتجاه  سلبیة  عبارات    في   لو)  ۱وخمسة 

 ،  أرفضھا  كتیرة  مسئولیات   فیھا  كویسة  عمل  فرصة
)  ۳(  ،  ومتغیرش  موقفي   علي   ثبتأ  أن  أحب)  ۲(

،   تاني  مكررھاش  المفروض  حاجة  أي  يف   لوفشلت
  لبیت   مسیرھا  ألن  وتكتب  تقرأ   البنت  ة كفای   )٤(

(زوجھا ،    تاه  قدیمھ   فات   من  بیقول   الي  المثل )  ٥، 
وكانت استجابة المبحوثة عن كل عبارة بأحد اإلجابات  
أعطیت   وقد   ، غیرموافق   ، سیان   ، موافق   : التالیة 

الدرجات  اإلجاب  حالة    ۳،۲،۱ات  في  الترتیب  علي 
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و االیجابیة  الترتی   ۱،۲،۳العبارات  حالة  علي  في  ب 
ا التي العبارات  الدرجات  مجموع  واستخدم   . لسلبیة 

الم علیھا  مستوي  حصلت  یعكس  كمؤشر  بحوثة 
  العظمي من   غالبیةالواتضح من البیانات أن  طموحھا ،  

  ) مستوى    ٪٦٥٫۹المبحوثات   .   متوسططموحھن  ) 
الثبات معامل  قیمة  بلغت  لھذا    وقد  كرونباخ)  (ألفا 

   .  )۰٫٥المقیاس (
زوجھا  المبحوثة  دور  -۱۰ التي    : تجاه  الدور  بھ  ویقصد 

المتغیر   المبحوثة تجاه الزوج ، وتم قیاس ھذا  بھ  تقوم 
عبارة  وعشرین  احدي  في  المبحوثة  رأي  بمعرفة 

  ، عبارة  منھا  اتجاھیة  عشر   األتجاه ست  ایجابیة 
(  توضح  : وھي  زوجھا  تجاه  المرأة   أبھج)  ۱دور 
(  الجمیل  بمظھري  عودتھ  عند  زوجي   أصحب )  ۲، 
  وحین   خروجھ  عند  مالبسھ  رتداءا  في  واساعده  زوجي
(  عودتھ  من  ما.یشتریھ  كل  علي  زوجي  أشكر)  ۳، 

)  ٤، (  حالتھا  كانت  ھماما  علیھ  وأثني  للمنزل  أغراض
  إلرضاء   شيء   كل  في  الدائم  التجدید  علي  أحرص

  لعدم   األبناء  وصوت   حركة  من  أخفف )  ٥(  ،  جيزو
)  ٦، (  عملھ  من  عودتھ  أوبعد  نومھ  أثناء  زوجي   إزعاج
(  بضیافتھم  وأرحب   زوجي   أھل  أحترم   ألتزم )  ۷، 
  وھو   إال  النوم  عدم  مع  زوجي  غضب  عند  الھدوء
  أنھ   ماأعرف  كل  أوفعل  قول  أتجنب)  ۸(  ،  عني  راض

(  زوجي  یضایق   سوء   واصبرعلي  جي لزو  أحسن)۹، 
(  عاملتھم  وقت  أھلي  بیت  إلي  أحذرالذھاب)  ۱۰، 

ً   الغضب   بأسرارنا   أحتفظ)  ۱۱(  ،  المشكلةلتكبیر  تجنبا
 وبغرض  مؤتمن  لشخص  إال  بھا  أبوح  وال  الفتناوخ

(  النصح ً   لزوجي  أكون)  ۱۲،    وال   لیلة  كل  عروسا
(  الضرورة  عند  إال  للنوم  أسبقھ   لزوجي   أھیيء)  ۱۳، 
  أشعر )  ۱٤(  ،  لبنيط   ما   إذا  أصده   وال  سيالرومان   الجو

 ،  مسئولیاتي  كانت  مھما  عندي  األولویة  لھ  بأن  زوجي
 ،  منھ   بزواجي  يوسعادت   محاسنھ  رلزوجيأذك)  ۱٥(
 بكل  إلیھا  وأسعي  زوجي  وبین  بیني  المحبة  أدعم)  ۱٦(

االتجاه    السبل سلبیة  عبارات  وخمسة  دور    توضح، 
: وھي  زوجھا  تجاه   عند  زوجي  استقبل)  ۱(  المرأة 

  من   حدثت  التي  والمشكالت  بالشكوي   ھ عمل  من  عودتھ
  الطالق   أطلب)  ۲(  ،  عملي  في  أو  األبناء  أومن  أھلھ
  زوجي   أبادل  ال)  ۳(  ،  باباألس  أتفھ  علي

)  ٤(  ،  سلبیة  شریكة  فأنا  والجسدي  الشعورالعاطفي
  ال )  ٥(  ،  اآلخرین  مع  مقارنة  وضع   في  زوجي  أضع
  مع   والتفاعل  باالھتمام  واكتفي  زوجي  بالحوارمع  أھتم
وكانت استجابة المبحوثة عن كل عبارة بأحد ،    بناءاأل

موافق،   التالیة:  موافق  سیاناإلجابات  غیر   ،    ,

الدرجات  و حالة    ۱،  ۲،  ۳أعطیت  في  الترتیب  على 
ترتیب في حالة  على ال   ۳،  ۲،  ۱العبارات االیجابیة و  

السلبیة الغالبیة   العبارات  أن  البیانات  وأظھرت   ،
) المبحوثات  من  تجاه ٪۷٥العظمي  متوسط  دورھن   (

 الزوج . 
۱۱-  : أبنائھا  تجاه  الدور    دورالمبحوثة  بھ  التي  ویقصد 

المبحوث  بھ  تجاهتقوم  الم  أبنائھا   ة  قیاس ھذا  تغیر  ، وتم 
المبحوثة في   عبارة اتجاھیة ، عشرسبعة  بمعرفة رأي 

ا  اتعبار  بع منھا س المرأة    توضح  ألتجاه  ایجابیة  دور 
  وبین   بیني  صداقة  عالقة   توجد  )۱وھي : (  أبنائھا    تجاه

(  أبنائي  مستواھم  عن  وأسأل  دراسیا  أبنائي  أتابع)  ۲، 
(  مدرسةبال  والدراسي  ألخالقيا  علي  أعتمد)  ۳، 

  شيء   علي  نائيأب   أحد   إصرار   عند  واإلقناع   المناقشة
 بحناني  الشعارھم  وأعانقھم  أبنائي  أقبل)  ٤(  خطأ

  وأسعي   أبنائي  مواھب  عن  أبحث )  ٥(  لھم  وتقبلي
(  التنمیتھ   البنائي   القرآن  تحفیظ  علي  أحرص)  ٦، 

(  الصالة  علي  ومداومتھم   زیادة   علي  أحرص)  ۷، 
  دینیة   كتب  خالل  من  أبنائي  لدي  والعامة  یةالدین   الثقافة

االتجاه  وثقافیة   سلبیة  دور  ، وعشرة عبارات  توضح  
 معظم  وأنفذ  أبنائي  أدلل   )۱المرأة تجاه أبنائھا  وھي : (

(  رغباتھم   في   أو  زوجي  مع  كالتيمش  تنعكس)  ۲، 
  الضرب   إلي   ألجأ)  ۳، (  أبنائي  مع  تعاملي  علي  العمل
(  ءاألبنا  لتربیة  جیدة  ةكوسیل   علي   أبنائي  أرغم)  ٤، 

 ناعاقت   دون  كانت  وأوامري(وأن  بتعلیماتي  اإللتزام
  من   أبنائي  مایفعلھ  علي   الثناء  أتجاھل)  ٥(،    منھم)

(  أخطاء  حدوث  عند  وأتكلم  صحیحة  سلوكیات  ،٦  (
 ونظافتھم  وحملھم  الصغار   أطفالي  اطعام  مھمة  ركأت 

(  للخادمة   معھم  واللعب   مع   تعاملي  في  ریظھ )  ۷، 
  منح   في  أتساھل)  ۸، (  لبعضھم  أوتفضیلي  حبي   يأبنائ 

(  إنفاقھ  بأوجھ  معرفتي  دون  المال  أبنائي  أستھین)  ۹، 
(  اآلخرین  أمام  منھم  وأسخر  بأبنائي   أشعر )  ۱۰، 

وكانت استجابة المبحوثة  ،    أبنائي  رعایة   في  بالتقصیر
التالیة  بأحد اإلجابات  : موافق، سیان ،   عن كل عبارة 

ا وأعطیت   , موافق  على    ۱،  ۲،  ۳لدرجات  غیر 
على     ۳،  ۲،  ۱الترتیب في حالة العبارات االیجابیة و  

الترتیب في حالة العبارات السلبیة ، وأظھرت البیانات  
) المبحوثات  العظمي من  الغالبیة  دور٪۸٤٫۱أن  ھن ) 

 ألبناء . ط تجاه امتوس
تجاه  -۱۲ :  دورالمبحوثة  التي    عملھا  الدور  بھ  ویقصد 

تجا المبحوثة  بھ  المعملھا    هتقوم  ھذا  قیاس  وتم  تغیر ، 
في المبحوثة  رأي  ،    اتعبارة  عشر  بمعرفة  اتجاھیة 

اه توضح  دور المرأة  عبارات ایجابیة األتج  أربعمنھا  
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  وقدراتي   اتيمھار  تنمیة  أحاول   )۱وھي : (  عملھاتجاه  
(  تدریبیة  دورات  بأخذ   العمل   في   األعمال   أنجز  )۲، 

 أكلف   بما  أقوم  )۳، (  المحدد  الوقت  يف  مني  المطلوبة
  الحضور   بمواعید  ألتزم )  ٤، (  شدیدة  بدقة  العمل  في   بھ

سلبیة  ست  و،    للعمل  الرسمیة  واالنصراف عبارات 
تجاهاالتج المرأة  دور  توضح   :  لھاعم  اه  )  ۱(  وھي 
،   فالعمل  دائيأ  علي  الزوجیة  ومشكالتي  اتيخالف  تؤثر

،  األسریة  مشكالتي  بالتفكیرفي  دوامي  أثناء  أنشغل)  ۲(
  مشكالتي   عن  الحدیث  في  العمل  من  أوقات  تضیع  )۳(

(  الزوجیة ً   الخاصة   مشكالتي  تؤثر)  ٤،   علي  سلبا
  ذھني   یتشتت)  ٥، (  فالعمل  زمالئي  مع  تعاملي  أسلوب 

،    الخاصة  بحیاتي  النشغالي   العمل   في   تركیزي   ویقل
  نسیان   إلي  الزوجیة  حیاتي  في  التوتر  یؤدي)  ٦(

الم،    لفالعم  أوأخطاء استجابة  كل  وكانت  عن  بحوثة 
غیر   ، سیان  موافق،   : التالیة  اإلجابات  بأحد  عبارة 

على الترتیب في   ۱،  ۲،  ۳موافق , وأعطیت الدرجات  
على الترتیب في     ۳،  ۲،  ۱حالة العبارات االیجابیة و  

ا الغالبیة حالة  أن  البیانات  وأظھرت   ، السلبیة  لعبارات 
المبحوثات تجاه عملھن  ) أ٪۷٥(  العظمي من  دوارھن 

 سطة . متو
ویقصد بھ  دور المبحوثة تجاه العمل التطوعي :    -۱۳

تجاه المبحوثة  بھ  تقوم  التي  التطوعیة  األ  الدور  عمال 
فیھا والمشاركة  ھذا  ،    والخیریة  قیاس  المتغیر وتم 

بعة عشرعبارة اتجاھیة ، أرلمبحوثة في  بمعرفة رأي ا
األتجاه توضح   عشرمنھا   ایجابیة  المرأة  عبارات  دور 

العمل (  تجاه   : وھي    في   بالعمل  أشارك  )۱التطوعي 
(  التطوعیة  الخیریة  الجمعیات   تلبیة   في  أساھم)  ۲، 
(  الفقیرةاألسر   إحتیاجات   األعمال   في  أشارك)  ۳، 

  المشروعات   یلتمو  في  ریعھا  من  یستفاد  التي  الخیریة
  للمرأة   توعیة  ودروس   محاضرات  أقدم)  ٤، (  الخیریة

(  وخبرتي  تخصصي  مجال  في   في   أشارك)  ٥، 
  عددا   أكفل )  ٦، (  الكریم  القرآن  تحفیظ   بمراكز  التدریس

(  األیتام  األطفال  من  الشباب  تزویج  في  أعین)  ۷، 
(  الزواج  نفقات  علي   قادرین  الغیر  والفتیات  ،۸  (
(  راملاأل  مساعدة  علي  أحرص   جزءا   أخصص)  ۹، 

(  األیتام  األطفال  لرعایة  وجھدي  وقتي  من  ،۱۰  (
،   للمحتاجین  وعینیة  مالیة   تبرعات  لتقدیم  يغیر  أشجع

دور المرأة تجاه  عبارات سلبیة االتجاه توضح   أربع  و
التطوعي   (العمل   :   التطوعي   العمل   أتجنب  )۱وھي 

(  ذلك  عن  مسئولة  مؤسسات  لوجود   القدرة   أفتقد)  ۲، 
،    التطوعي  والعمل  المنزلیة  أعبائي  بین  التوفیق  علي

 التطوعي   العمل  في  للمساھمة  الحماسة  تأخذني)  ۳(
  التطوعي   العمل  أتجاھل)  ٤، (  أتوقف  ثم  قصیرة  رةلفت 

ً   تضیف  لن  مساھمتي  بأن  العتقادي   ،   قیمة   ذا  شیئا
وكانت استجابة المبحوثة عن كل عبارة بأحد اإلجابات  

، سیان  موافق،   : وأعطیت    التالیة   , موافق  غیر 
العبارات    ۱،  ۲،  ۳الدرجات   حالة  في  الترتیب  على 

ت  تیب في حالة العبارا على التر   ۳،  ۲،  ۱ة و  االیجابی 
أن   البیانات  وأظھرت   ، المبحوثات    أكثریةالسلبیة 

 دورھن في العمل التطوعي متوسط .  )٤۸٫۸٪(
 

 التي تناولتھا الدراسة.  لوصفي للمتغیرات البحثیةمقاییس اإلحصاء ا  :)  ۱ جدول ( 

المتوسط   المستقلة  تغیراتالم م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعیاري

 المدى قیمة  أكبر قیمة  أقل

 ٥۱ ٦۹ ۱۸ ۱۰٬۲٦ ۳٥٬۷۲ السن  ۱
 ٥ ٦ ۱ ۱٬۸۷ ۳٬۷۷ التعلیمي مستوى ال ۲
 ۱۲۰ ۱۲۰ صفر ۱٦٬۰۲ ۸٬۰۹ حجم الحیازة بالقیراط  ۳
 ٥۲ ٥۸ ٦ ۱۰٫۸٥ ۳۷٫۳۰ ملكیة االجھزة  ٤
 ٤٥۰۰ ٥۰۰۰ ٥۰۰ ۸۳٤٫۳۷ ۲۱۳۰٫۸ سرة الدخل الشھري لأل ٥
 ۲۷ ٤۰ ۱۳ ٥٫٦٥ ۳۰٬۸۷ المشاركة االجتماعیة غیر الرسمیة   ٦
 ۱۲ ۱٦ ٤ ۲٬۸۲ ۹٫٥۰ االتصال الحضاري  ۷
 ۲٥ ۳٦ ۱۱ ٤٬۸٤ ۱۹٫۳٦ االنفتاح الثقافي   ۸
 ۱۸ ۳۱ ۱۳ ۳٫۳۷ ۲٤٫۱٥ للمبحوثة   مستوي الطموح ۹

 ۲٤ ٦۱ ۳۷ ٤٫۲٤ ٥۰٫۰۹ دور المبحوثة تجاه زوجھا  ۱۰
 ۲۸ ٥۱ ۲۳ ٤٫۱۸ ۳٦٫۱۱ المبحوثة تجاه أبنائھا دور  ۱۱
 ۱۹ ۲۹ ۱۰ ۲٫۹۹ ۲۱٫۰٦ ا دور المبحوثة تجاه عملھ ۱۲
 ۲۷ ٤۲ ۱٥ ٥٫۳۱ ۲٥٫۷٤ دور المبحوثة تجاه العمل التطوعي ۱۳
 ٥٥ ۹۹ ٤٤ ۱۲٫۹٥ ٦۲٫۲۹ الرضا الزواجي للمبحوثة  ۱٤

 جمعت وحسبت من بیانات الدراسة المیدانیة. المصدر : 
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 التي تناولتھا الدراسة وفقا للمتغیرات البحثیة صنیف الریفیات المبحوثات ت :) ۲جدول ( 
 % ۱٦٤ن =  فئات المتغیرات المستقلة  % ۱٦٤ن =  فئات المتغیرات المستقلة 

   بحوثة : مستوى تعلیم الم -۲   سن المبحوثة :  -۱
 ۲۸٬۰ ٤٦ منخفض  ٥٦٬۱ ۹۲ صغیر
 ۱۸٬۹ ۳۱ متوسط  ۳۹٬۰ ٦٤ متوسط 
 ٥۳٬۱ ۸۷ ليعا ٤٬۹ ۸ كبیر

   :  ملكیة األجھزة المنزلیة -٤   :  حجم الحیازة بالقیراط -۳
 ۱۲٫۲ ۲۰ ة منخفض ۹۲٫۷ ۱٥۲ صغیر 
 ٥۰٫۰ ۸۲ ة متوسط ٦٫۷ ۱۱ متوسط  

 ۳۷٫۸ ٦۲ ة عالی ۰٫٦ ۱ كبیر
   المشاركة االجتماعیة غیر الرسمیة   -٦   :  ألسرةالدخل الشھري ل -٥

 ۹٬۲ ۱٥ ة منخفض ٦۳٬٤ ۱۰٤ منخفض 
 ٤٥٬۷ ۷٥ ة متوسط ۳۲٬۹ ٥٤ وسط مت

 ٤٥٬۱ ۷٤ ة عالی ۳٬۷ ٦ عالي
 :  االنفتاح الثقافي للمبحوثة -۸   : اري للمبحوثة تصال الحضاال -۷

 ٥۲٬٤ ۸٦ منخفض  ۳۲٬۹ ٥٤ منخفض 
 ٤۳٬۹ ۷۲ متوسط  ٦٤٬۰ ۱۰٥ متوسط 
 ۳٬۷ ٦ عالي ۳٬۱ ٥ عالي

   : دور المبحوثة تجاه زوجھا  -۱۰   : للمبحوثة مستوي الطموح -۹
 ۱٤٫٦ ۲٤ منخفض  ٦٬۱ ۱۰ منخفض 
 ۷٥٫۰ ۱۲۳ متوسط  ٦٥٬۹ ۱۰۸ متوسط 
 ۱۰٫٤ ۱۷ عالي ۲۸٬۰ ٤٦ عالي

  دور المبحوثة تجاه عملھا :  -۱۲   دور المبحوثة تجاه أبنائھا :  -۱۱
 ۷٫۳ ۱۲ ض منخف ۱۰٫٤ ۱۷ منخفض 
 ۷٥٫۰ ۱۲۳ متوسط  ۸٤٫۱ ۱۳۸ متوسط 
 ۱۷٫۷ ۲۹ عالي ٥٫٥ ۹ عالي

   الرضا الزواجي للمبحوثة :  -۱٤   ة تجاه العمل التطوعي : دور المبحوث -۱۳
 ٦٥٫۳ ۱۰۷ منخفض  ٤٥٫۱ ۷٤ منخفض 
 ۲۰٫۷ ۳٤ متوسط  ٤۸٫۸ ۸۰ متوسط 
 ۱٤٫۰ ۲۳ عالي ٦٫۱ ۱۰ عالي

 الدراسة المیدانیة.  جمعت وحسبت من بیانات المصدر :   
 

 [ب] المتغیر التابع : 
ــابع یمثــل المالرضــا الزواجــي للمبحوثــات :   تغیــر الت

درجة ارتبـاط المبحوثـة   الرئیسي بھذه الدراسة, ویشیر إلى
, وتـم بالرضا عن حیاتھا الزوجیـة ومدى إحساسھا    زوجبال

عبـارة وثالثـین  سـبعبسؤال المبحوثة عن رأیھـا فـي   قیاسھ
توضح الرضا عبارات منھا ایجابیة االتجاه    خمس  ،اتجاھیة

 ملكـا راتبـي جـيیعتبرزو )۱, وھـي : (  الزواجي للمبحوثة
 یوجـد) ۲، ( األشـكال مـن شـكل بـأي  إیـاه  وال.ینازعني  لي

،   المنـزل  علـي  االنفـاق  أسلوب  في  زوجي  وبین  ين بی   اتفاق

،   ومازال ذاتیة  وقناعة وتفاھم  رضا  عن  زواجنا  حدث  )۳(
 وتقـدیره  بحبـھ  الشعاري  العبارات  أجمل  زوجي  ینتقي)  ٤(

 عـن  بعیـداً   مشكالتنا  مناقشة  علي  زوجي  یحرص)  ٥، (  لي
واثنـي وثالثـون عبـارة منھـا سـلبیة ،    األبناء  ومسمع  مرأي

) ۱، وھــي : (ح الرضــا الزواجــي للمبحوثــةضــاالتجــاه تو
ــبني ــي یحاس ــا زوج ــي دائم ــا عل ــھ م ــن أنفق ــود م ) ۲، ( نق
 یضـایقني)  ۳، (  دخلـي  عن  زوجي  دخل  انخفاض  یزعجني

 صعوبة  أجد)  ٤، (  المال  صرف  في  واسرافھ  زوجي  تبذیر
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 وجود  یزعجني)  ٥، (  زوجي  مع  المالیة  األمور  شةمناق  في
) ٦، (  زوجي  جانب  من  ةسراأل  علي  والتقتیر  البخل  قدرمن

،  الحیـاة فـي  وكبـد  شقاء  واجالز  أن  أري  تجربتي  خالل  من
 اعادة بإمكاني كان إذا الزوج نفس اختار لن أنني أعتقد)  ۷(

 ھـذا  زوجـي  أتـزوج  أن  علي  ماكان  أنھ  أشعر)  ۸(  االختیار
) ۱۰، ( فاشــلة الزوجیــة حیــاتي أن أري) ۹، ( لبدایــةا مــن

ً   لھ  ببس  مني  زواجھ  بأن  زوجي  یشعرني  وعـدم كثیـراً   قلقـا
،   زوجـي  شخصـیة  ضـعف  یعذبني)  ۱۱(  حیاتھ  في  انسجام

ــام عــدم یضــایقني) ۱۲( ــھ زوجــي اھتم  الشخصــیة بنظافت
 فـي لـي زوجي مشاركة  عدم  یؤلمني)  ۱۳، (  العام  وھندامھ
 یضــایقني) ۱٤، ( أھتمامــاتي مــن أیــا وأ المنزلیــة األعمــال
ــل زوجــي صــمت  اتانصــ عــدم یضــایقني) ۱٥، ( الطوی
 احراجـي زوجي یتعمد) ۱٦، ( معھ حدیثي أثناء  لي  زوجي

 اللـین ألسـلوب زوجـي یفتقد) ۱۷، (  اآلخرین  أمام  وأھانتي
 ألتفـھ  ویغضـب  زوجـي  ینفعـل)  ۱۸، (  التعامل  في  والرفق

 تھدیــدي آلخــر حــین مــن زوجــي یكــرر) ۱۹، ( االســباب
 بالشـك  زوجـي  یتصف)  ۲۰، (  بأخري  لزواج  أو.  بالطالق
 معرفــة علـي زوجـي یحــرص) ۲۱، ( ببسـ دون والغیـرة
 زوجـي مطالبة یزعجني) ۲۲، (  الھاتفیة  محادثاتي  تفاصیل
ً   حـدثت   وكبیرة  صغیرة  بكل  بأخباره  یتصـف)  ۲۳، (  یومیـا
ً   واسـتخدام  الطباع  بحدة  زوجي ) ۲٤، (  مھذبـة  غیـر  ألفاظـا

،   بیتـھ  وخدمـة  خدمتـھ  سـبیل  فـي  أطیق  ماال  زوجي  فنيیكل
 أنـزعج)  ۲٦، (  بـي  يءویسـتھز  رأیـي  زوجي  یحقر)  ۲٥(

 الرسـائل  قـراءة  (مثل  يلخصوصیت   زوجي  احترام  عدم  من
 أھلـھ  مـع  وقتـھ  قضـاء  زوجي  یفضل)  ۲۷، (  جوالي)  علي

 مـع  التحدث  في  صعوبة  أجد)  ۲۸، (  معي  ولیس  وأصدقائھ
ً   زوجـي  یبـدي)  ۲۹(  ،  الجنسیة  عالقتنا  عن  زوجي  اھتمامـا

ً  بارضــائي ضــئیال  اإلشــباع بعــدم أشــعر) ۳۰، ( جنســیا
 زوجـي یلجأ) ۳۱( ،الحمیمیة  العالقة  ارسةمم  أثناء  جنسيلا

) ۳۲، ( معي  الجنس  ممارسة في  وسلطتھ  قوتھ  استخدام إلي
ــھ مــن تقصــیر أي وجــود زوجــي ینكــر ــي جانب ــة ف  العالق

كـل عبـارة بأحـد   وكانت استجابة المبحوثة عـن،    الحمیمیة
اإلجابات التالیة : موافق، سـیان ، غیـر موافـق , وأعطیـت 

علـــى الترتیــب فـــي حالــة العبـــارات  ۱، ۲، ۳ اتالــدرج
ــة العبــارات   ۳، ۲، ۱االیجابیــة و  ــى الترتیــب فــي حال عل

الغالبیـــة العظمـــي مـــن لبیة ، وأظھـــرت البیانـــات أن الســـ
، مستوي رضاھن الزواجي منخفض)  ٪٦٥٫۳المبحوثات (

استخدم مجموع الدرجات التي حصلت علیھا المبحوثـة قد  و
, وقــد ا الزواجــي لرضــبا شــعورھا كمؤشــر یعكــس درجــة

تراوحـــت القـــیم المعبـــرة عـــن درجـــة شـــعور الریفیـــات 

 ٥٥درجة ، بمـدى    ۹۹و    ٤٤  الزواجيالمبحوثات بالرضا  
ــة ــط  درج ــابى ، وبمتوس ــة ٦۲٬۲۹حس ــراف  درج ، وإنح

 . درجة  ۱۲٬۹٥معیارى 
 

 النتائج ومناقشتھا 
توصل  التي  النتائج  أھم  ومناقشة  یلي عرض  إلیھا  فیما  ت 

 :  الدراسة

المستقلةالعال المتغیرات  بین  االنحداریة  ومتغیر    قات 
 الرضا الزواجي كمتغیر تابع : 

یتناول ھذا الجزء نتائج تحلیل االنحدار الھرمي المتعدد 
كمتغ الزواجي  الرضا  تابع  لمتغیر  المستقلة  یر  والمتغیرات 

  ) ۳التي تناولتھا الدراسة ، وباستعراض نتائج الجدول رقم (
أن   یتضح  المتغیرات  النموذج  ومنھا  یضم  والذي  األول 

التالیة   (وھي  المستقلة  التعلیمي،    السن:  م حج،    المستوى 
،  الدخل الشھري لألسرةاألجھزة ، ملكیة ،  بالقیراط الحیازة

،   االتصال الحضاري،    جتماعیة غیر الرسمیةالمشاركة اال
الثقافي للمبحوثة،    االنفتاح  الطموح  د  مستوي  ال  ) 

 ً قی ،  احصائیا بلغت  للنموذج  حیث  (ف)  عند    ۲٫۹۸۱مة 
معنویة   المستقلة  ۰٫۰٥مستوي  المتغیرات  وأن    السابقة   ، 

) ارتباط متعدد  بمعامل  الزواجي  الرضا  بمتغیر  ) Rترتبط 
ی   ۰٫۳۸٥قدره   كما  المتغیرات  ،  أن  التحدید  معامل  شیر 

من التباین المفسر في   ٪۱٤٫۸المستقلة مجتمعة تفسر نحو  
 الرضا الزواجي . غیر مت 

(   راضوباستع جدول  في  األول  ۳النتائج  للنموذج   (
لمتغیر   المعیاري  الجزئي  االنحدار  معامل  قیمة  ان  اتضح 

) حوالي  األجھزة  معنویة ۰٫۲٤٤-ملكیة  قیمة  وھي   (
عن  االحتمالي  إحصائیاَ  المستوي  وھي    ۰٫۰٥د  األقل  علي 

جھزة لھ  قیمة سالبة االتجاه ویعني ذلك أن متغیر ملكیة األ
مت  علي  سلبي  في  تأثیر  التحكم  عند  الزواجي  الرضا  غیر 

باقي المتغیرات المستقلة ، كما بلغت قیمة معامل االنحدار  
) ۰٫۲۳۹الجزئي المعیاري لمتغیر االنفتاح الثقافي حوالي (

المستوي وھي   عند  إحصائیاً  ومعنویة  موجبة  قیمة 
ح الثقافي علي األقل ویعني ذلك أن االنفتا  ۰٫۰٥االحتمالي  

تأثی  لھ  ظل  للمبحوثة  في  الزواجي  الرضا  متغیر  علي  ر 
التحكم في بقیة المتغیرات المستقلة ، وتبین النتائج أن قیمة 

الجز  معامل لمتغیراالنحدار  المعیاري  الطموح ئي    مستوي 
وھي قیمة موجبة ومعنویة إحصائیاً عند   )۰٫۲۱۹(  حوالي

االحتما ذ  ۰٫۰٥لي  المستوي  ویعني  األقل  أن علي  لك 
الرضا  للمبحوث   لطموحا  مستوي متغیر  علي  تأثیر  لھ  ة 

، ومن   الزواجي في ظل التحكم في بقیة المتغیرات المستقلة
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قیمة   نجد  أخري  المعیاري  جھة  الجزئي  االنحدار  معامل 
تبلغلمتغیر ) وھي قیمة غیر معنویة ۰٫۰٤۷حوالي (  السن 

نھ علي األقل أي أ  ۰٫۰٥إحصائیاً عند المستوي االحتمالي  
متغیر   تأثیر علي  لھ  التحكم  لیس  الزواجي في ظل  الرضا 

بلغت   كما   ، المستقلة  المتغیرات  بقیة  معامل  في  قیمة 
حوالي    لمستوي التعلیمينحدار الجزئي المعیاري لمتغیرااال
مة غیر معنویة إحصائیاً عند المستوي ) وھي قی ۰٫۰۹٦-(

علي    ۰٫۰٥االحتمالي   تأثیر  لھ  لیس  أنھ  أي  األقل  علي 
ام الزواجي في ظل  الرضا  المتغیرات  تغیر  بقیة  في  لتحكم 

  ، الموبلغت  المستقلة  الجزئي  االنحدار  معامل  عیاري قیمة 
) وھي قیمة  ۰٫۰٤٤-حوالي (حجم الحیازة بالقیراط  لمتغیر

علي    ۰٫۰٥اً عند المستوي االحتمالي  غیر معنویة إحصائی 
ي  األقل أي أنھ لیس لھ تأثیر علي متغیر الرضا الزواجي ف

المتغی  بقیة  في  التحكم  ،  ظل  المستقلة  قیمة  وبلغت  رات 
اال لمتغیرامعامل  المعیاري  الجزئي  الشھري  نحدار  لدخل 

) وھي قیمة غیر معنویة إحصائیاً ۰٫۰۰۸حوالي (  لألسرة
المستوي االحتما لھ    ۰٫۰٥لي  عند  لیس  أنھ  أي  األقل  علي 

بقیة   التحكم في  الزواجي في ظل  الرضا  تأثیر علي متغیر 
،  ال المستقلة  بلغمتغیرات  االنحدار ت  كما  معامل    قیمة 

لمتغیرال المعیاري  االجتماعیةالجزئي  غیر   مشاركة 
(الرسمیة   معنویة  ۰٫۰٦٤-حوالي  غیر  قیمة  وھي   (

علي األقل أي أنھ   ۰٫۰٥إحصائیاً عند المستوي االحتمالي  
التحكم   الزواجي في ظل  الرضا  متغیر  تأثیر علي  لھ  لیس 

نحدار  امل االقیمة معوبلغت  ت المستقلة ،  في بقیة المتغیرا
لمتغیرا المعیاري  الحضالجزئي    ي ــــحوال  اريـــالتصال 

) وھي قیمة غیر معنویة إحصائیاً عند المستوي ۰٫۰۸۱-(
لھ  ۰٫۰٥االحتمالي   لیس  أنھ  أي  األقل  علي    علي  تأثیر 

الت  الزواجي في ظل  الرضا  المتغیرات  متغیر  بقیة  في  حكم 
 . المستقلة 

نت  أوضحت  االنحدار  كما  تحلیل  المتعدد ائج  الھرمي 
) رقم  بالجدول  یضم  ۳الواردة  الذي  الثاني  النموذج  أن   (

)  : وھي  التالیة  المستقلة  المستوى  ،    السنالمتغیرات 
الدخل  األجھزة ،  یة  ملك،    حجم الحیازة بالقیراط ،    التعلیمي

لألسرة الرسمیة،    الشھري  غیر  االجتماعیة  ،    المشاركة 
الحضاري الثقافي،    االتصال  الطموح  ،    االنفتاح  مستوي 

دور المبحوثة تجاه  ،    دور المبحوثة تجاه زوجھا،    للمبحوثة
عملھا،    أبنائھا تجاه  المبحوثة  تجاه  ،    دور  المبحوثة  دور 

التطوعي المتغیرات  العمل  أي  دال    )  ككل  المستقلة 
عند    ۲٫٥۰٤احصائیاً حیث بلغت قیمة (ف) للنموذج ككل  

معنویة   إضا  ۰٫۰٥مستوي  وأن   ، األقل  متغیرات علي  فة 
التفسیریة   المقدرة  في  ارتفاع  إلي  أدي  المبحوثة  أدوار 

التحدید   معامل  قیمة  بلغت  حیث  بزیادة   ۰٫۱۷۸للنموذج 
ویشیر  ۰٫۰۳۰قدرھا    ، األول  بالنموذج  معامل    مقارنة 

نحو  التحدید   تفسر  مجتمعة  المستقلة  المتغیرات  أن  إلي 
 یر الرضا الزواجي . من التباین المفسر لمتغ ۱۷٫۸٪

 ) جدول  في  النتائج  الثاني ۳وباستعراض  للنموذج   (
لمتغیر المعیاري  الجزئي  االنحدار  معامل  قیمة  أن   اتضح 

) حوالي  األجھزة  معنویة ۰٫۲۷۲-ملكیة  قیمة  وھي   (
عن  االحتمالي  إحصائیاَ  المستوي  وھي    ۰٫۰٥د  األقل  علي 

جھزة لھ  قیمة سالبة االتجاه ویعني ذلك أن متغیر ملكیة األ
سلبي في    تأثیر  التحكم  عند  الزواجي  الرضا  متغیر  علي 

باقي المتغیرات المستقلة ، كما بلغت قیمة معامل االنحدار  
) ۰٫۲۱۷الجزئي المعیاري لمتغیر االنفتاح الثقافي حوالي (

المستوي وھي   عند  إحصائیاً  ومعنویة  موجبة  قیمة 
ح الثقافي علي األقل ویعني ذلك أن االنفتا  ۰٫۰٥االحتمالي  
ظل  للمبحوثة   في  الزواجي  الرضا  متغیر  علي  تأثیر  لھ 

التحكم في بقیة المتغیرات المستقلة ، وتبین النتائج أن قیمة 
الطموح   لمتغیرمستوي  المعیاري  الجزئي  االنحدار  معامل 

) وھي قیمة موجبة ومعنویة إحصائیاً عند ۰٫۲٤٤(  حوالي
االحتمالي   ذ  ۰٫۰٥المستوي  ویعني  األقل  أن علي  لك 

الطموح   الرضا  مستوي  متغیر  علي  تأثیر  لھ  للمبحوثة 
الزواجي في ظل التحكم في بقیة المتغیرات المستقلة ، ومن 
المعیاري   الجزئي  االنحدار  معامل  قیمة  نجد  أخري  جھة 

تبلغ ) وھي قیمة غیر معنویة ۰٫۰٦٤حوالي (  لمتغیرالسن 
نھ علي األقل أي أ  ۰٫۰٥إحصائیاً عند المستوي االحتمالي  

تأثیر علي لھ  التحكم    لیس  الزواجي في ظل  الرضا  متغیر 
معامل   قیمة  بلغت  كما   ، المستقلة  المتغیرات  بقیة  في 

لمتغیرالمستوي التعلیمي حوالي    االنحدار الجزئي المعیاري
مة غیر معنویة إحصائیاً عند المستوي ) وھي قی ۰٫۰۳۹-(

علي    ۰٫۰٥االحتمالي   تأثیر  لھ  لیس  أنھ  أي  األقل  علي 
الزواجي  م الرضا  المتغیرات  تغیر  بقیة  في  التحكم  في ظل 

المعیاري  الجزئي  االنحدار  معامل  قیمة  وبلغت   ، المستقلة 
) وھي قیمة  ۰٫۰٤۹-حیازة بالقیراط حوالي (لمتغیرحجم ال

علي    ۰٫۰٥اً عند المستوي االحتمالي  غیر معنویة إحصائی 
ي  األقل أي أنھ لیس لھ تأثیر علي متغیر الرضا الزواجي ف

بقیة في  التحكم  قیمة    ظل  وبلغت   ، المستقلة  المتغیرات 
الشھري   لمتغیرالدخل  المعیاري  الجزئي  االنحدار  معامل 
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) حوالي  إحصائیاً ۰٫۲٦لألسرة  معنویة  غیر  قیمة  وھي   (
المستوي االحتمال لھ    ۰٫۰٥ي  عند  لیس  أنھ  أي  األقل  علي 

بقیة   التحكم في  الزواجي في ظل  الرضا  تأثیر علي متغیر 
كالم  ، المستقلة  االنحدار  تغیرات  معامل  قیمة  بلغت  ما 

غیر  االجتماعیة  لمتغیرالمشاركة  المعیاري  الجزئي 
) حوالي  معنویة  ۰٫۰٥۳-الرسمیة  غیر  قیمة  وھي   (

علي األقل أي أنھ   ۰٫۰٥إحصائیاً عند المستوي االحتمالي  
التحكم   الزواجي في ظل  الرضا  متغیر  تأثیر علي  لھ  لیس 

یمة معامل االنحدار  المستقلة ، وبلغت ق  في بقیة المتغیرات
المعیار لمتغیرالجزئي  الحضــاالتص  ي  حوالــال  ي  ــ اري 

) وھي قیمة غیر معنویة إحصائیاً عند المستوي ۰٫۰۹۳-(
لھ    ۰٫۰٥االحتمالي   لیس  أنھ  أي  األقل  علي  علي  تأثیر 

الت  الزواجي في ظل  الرضا  المتغیرات  متغیر  بقیة  في  حكم 
مع،  المستقلة   قیمة  االوبلغت  المعیاري   نحدارامل  الجزئي 

المبحوثة تجاه زوجھالمتغیر ) وھي ۰٫۱۲۹-حوالي (  دور 
غیر االحتمالي  قیمة  المستوي  عند  إحصائیاً   ۰٫۰٥معنویة 

ال متغیر  علي  تأثیر  لھ  لیس  أنھ  أي  األقل  رضا  علي 

في  الزواجي في ظل التحكم في بقیة المتغیرات المستقلة ،  
بلغت   االنحدارحین  معامل  المع  قیمة  ري  یاالجزئي 

تجاه   المبحوثة  (أبنائھا  لمتغیردور  وھي ۰٫۱۷٥حوالي   (
االحتمالي   المستوي  عند  إحصائیاً  غیرمعنویة   ۰٫۰٥قیمة 

الرضا   متغیر  علي  تأثیر  لھ  لیس  أنھ  أي  األقل  علي 
،  الزواجي المستقلة  المتغیرات  بقیة  في  التحكم  ظل    في 

المعیار  وبلغت لمتغیردور ي  قیمة معامل االنحدار الجزئي 
تجاه  ال ( عملھا  مبحوثة  قیمة  ۰٫۰۲۳حوالي  وھي   (

االحتمالي   المستوي  عند  إحصائیاً  علي    ۰٫۰٥غیرمعنویة 
األقل أي أنھ لیس لھ تأثیر علي متغیر الرضا الزواجي في  

بق في  التحكم  ،  ظل  المستقلة  المتغیرات  قیمة  وبلغت  یة 
لمتغیر المعیاري  الجزئي  االنحدار  المبحوثة معامل  دور 

اتجاه   (   لتطوعيالعمل  قیمة ۰٫۰٤٦حوالي  وھي   (
االحتمالي   المستوي  عند  إحصائیاً  علي    ۰٫۰٥غیرمعنویة 

األقل أي أنھ لیس لھ تأثیر علي متغیر الرضا الزواجي في  
 .  ت المستقلة حكم في بقیة المتغیراظل الت 

 

 
   الرضا الزواجيیرلمتغیرات المستقلة ومتغة بین ا نتائج تحلیل االنحدار الخطي المتعدد للعالق :) ۳جدول ( 

 النموذج الثاني النموذج األول المتغیرات 
معامل  

االنحدار  
 الجزئي 

ل االنحدار  معام
  الجزئي

 المعیاري 

مستوي  (ت) قیمة
 المعنویة 

معامل االنحدار  
 الجزئي 

معامل االنحدار  
  الجزئي

 المعیاري 

مستوي  (ت) قیمة
 المعنویة 

 ۰٫٤۷۷ ۰٫۷۱۳ ۰٫۰٦٤ ۰٫۰۸۱ ۰٫٥۹۷ ۰٫٥۲۹ ۰٫۰٤۷ ۰٫۰٦۰ السن 
 ۰٫۷۰٦ ۰٫۳۷۹- ۰٫۰۳۹- ۰٫۲٦۹- ۰٫۳۳٥ ۰٫۹٦۷- ۰٫۰۹٦- ۰٫٦٦۳- المستوى التعلیمي 

 ۰٫٥۲۹ ۰٫٦۳۱- ۰٫۰٤۹- ۰٫۰٤۰- ۰٫٥٦۷ ۰٫٥۷۳- ۰٫۰٤٤- ۰٫۰۳٦- جم الحیازة بالقیراط ح
 ۰٫۰۰۳ ۲٫۹۸۳- ۰٫۲۷۲- ۰٫۳۲٥- ۰٫۰۰۸ ۲٫٦۹۹- ۰٫۲٤٤- ۰٫۲۹۱- ملكیة االجھزة 

 ۰٫۷٥۷ ۰٫۳۱۰ ۰٫۲٦ ۰٫۰۰۰ ۰٫۹۲۱ ۰٫۰۹۹ ۰٫۰۰۸ ۰٫۰۰۰ الشھري لألسرة الدخل  
المشاركة االجتماعیة غیر 

 الرسمیة
-۰٫۰٦٤ -۰٫۰۲۸ -۰٫۳٤۲ ۰٫۷۳۳ -۰٫۱۲۱ -۰٫۰٥۳ -۰٫٦۱۹ ۰٫٥۳۷ 

 ۰٫۲٥٥ ۱٫۱٤۲- ۰٫۰۹۳- ۰٫٤۲٦- ۰٫۳۱۷ ۱٫۰۰۳- ۰٫۰۸۱ - ۰٫۳۷٤- االتصال الحضاري 
 ۰٫۰۱۱ ۲٫٥۷۸ ۰٫۲۱۷ ۰٫٥۸۲ ۰٫۰۰٥ ۲٫۸۷٤ ۰٫۲۳۹ ۰٫٦٤۰ االنفتاح الثقافي 

 ۰٫۰۰۳ ۳٫۰٥٤ ۰٫۲٤٤ ۰٫۹۳۹ ۰٫۰۰٥ ۲٫۸۸۰ ۰٫۲۱۹ ۰٫۸٤۳ مستوي الطموح للمبحوثة
 ۰٫۱٤۱ ۱٫٤۷۸- ۰٫۱۲۹- ۰٫۳۹٥- ----- ----- ----- ----- المبحوثة تجاه زوجھا دور 

 ۰٫۰٤۳ ۲٫۰٤٥ ۰٫۱۷٥ ۰٫٥٤۲ ----- ----- ----- ----- دور المبحوثة تجاه أبنائھا
 ۰٫۷٦۷ ۰٫۲۹۷ ۰٫۰۲۳ ۰٫۱۰۰ ----- ----- ----- ----- المبحوثة تجاه عملھا  دور

دور المبحوثة تجاه العمل  
 التطوعي

----- ----- ----- ----- ۰٫۱۱۲ ۰٫۰٤٦ ۰٫٥٦۸ ۰٫٥۷۱ 

 ۲٫٥۰٤ ۲٫۹۸۱ قیمة (ف) للتموذج
 ۰٫٤۲۲ R( ۰٫۳۸٥المتعدد (االرتباط  معامل

 R2 ( ۰٫۱٤۸ ۰٫۱۷۸معامل التحدید (
 R2 ( ۰٫۱٤۸ ۰٫۰۳۰یر في قیمة (التغ

 R2  ( ۲٫۹۸۱ ۱٫۳٦۸قیمة(ف)للتغیرفي (
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متغیر   أن  یتبین  السابقة  النتائج  استعراض  وعند 
من حیث ینقسم  الزواجي  بالمتغیرات   الرضا  عالقاتھ 

 : ھما ین المستقلة إلي مجموعت
للنموذج  ) أ( المتعدد  الھرمي  االنحدار  تحلیل  نتائج  تبین 

التالیة   المستقلة  المتغیرات  أن  ن األول  تفسر  حو  : 
،  ي متغیر الرضا الزواجيمن التباین المفسر ف  ۱٤٫۸٪

كما أوضحت النتائج إلي وجود تأثیر ذو داللة إحصائیة  
) من  األجھزة  ملكی لكل  الثقافي  ،  ة  مستوي ،  االنفتاح 

مستوي الطموح  عند  الزواجي  الرضا  متغیر  علي   (
معامالت    ۰٫۰٥معنویة   كانت  حیث   ، األقل  علي 

المعیار الجزئي  یلي  االنحدار  كما  الترتیب  علي  ي 
أوضحت  ،  )۰٫۲۱۹،  ۰٫۲۳۹،  ۰٫۲٤٤( حین  في 

من  لكل  إحصائیة  داللة  ذو  تأثیر  وجود  عدم  النتائج 
التعلیمي،    السن( بالقیراط،    المستوى  الحیازة  ،   حجم 

الحضاري لألسرة،    االتصال  الشھري  ،  الدخل 
 .)  المشاركة االجتماعیة غیر الرسمیة

ا ) ب ( االنحدار  تحلیل  نتائج  للنموذج تبین  المتعدد  لھرمي 
من   ٪۱۷٫۸لثاني أن المتغیرات المستقلة كلھا تفسر  ا

، الزواجي  الرضا  متغیر  في  المفسر  كما    التباین 
تأثیر ذو داللة إحصائیة لكل   النتائج وجود  أوضحت 

مستوي من    ، الثقافي  االنفتاح   ، األجھزة  (ملكیة 
مستوي  عند  الزواجي  الرضا  متغیر  علي  الطموح) 

كانت  ۰٫۰٥معنویة   حیث   ، األقل  معامالت    علي 
-االنحدار الجزئي المعیاري علي الترتیب كما یلي ( 

ن أوضحت  في حی   ) ،۰٫۲٤٤،     ۰٫۲۱۷،  ۰٫۲۷۲
عند  إحصائیة  داللة  ذو  تأثیر  وجود  عدم  النتائج 

السن ، المستوى  لكل من (   ۰٫۰٥المستوي االحتمالي  
االتصال    ، بالقیراط  الحیازة  حجم   ، التعلیمي 

لألسرة    الحضاري الشھري  الدخل  المشاركة    ،   ،
الرسمیة   غیر  تجاه  ،  االجتماعیة  المبحوثة  دور 

دور المبحوثة  ،    ھادور المبحوثة تجاه أبنائ ،    زوجھا
التطوعي،    تجاه عملھا العمل  تجاه  المبحوثة  )    دور 

 علي متغیر الرضا الزواجي . 
 

 الخالصة والتوصیات : 
أن  الدراسة  نتائج  ال  أشارت  من  الغالبیة  عظمي 

) منخفض  ٪٦٥٫۳المبحوثات  الزواجي  مستوي رضاھن   (
راضیات   غیر  المبحوثات  من  كبیرة  نسبة  أن  یعني  وھذا 

الزوجیة   حیاتھن  في  عن  كما  سناء  ،  ونجیة  دراسة  كشكر 
) كما    )۲۰۱۹الوسیع  ً أظھرت  ،  أغلبیة    أیضا أن  البیانات 

ین أن  وقد تب ،    %) مستوى تعلیمھن عالي  ٥۳المبحوثات (
(  غالبیة أ٪٥٦٫۱المبحوثات  صغیرة  )  وأن   عمارھن   ،

 دخلھن منخفض .  ھن ) من ٪٦۳٫٤لبیة العظمي (الغا

أظھرت   المتعدد  كما  الھرمي  االنحدار  تحلیل  نتائج 
نحو  للنموذج   تفسر   : التالیة  المستقلة  المتغیرات  أن  األول 

۱٤٫۸٪    ، الزواجي  الرضا  متغیر  في  المفسر  التباین  من 
أوضحت   إلي  كما  إحصائیة  النتائج  داللة  ذو  تأثیر  وجود 

مستوي    ، الثقافي  االنفتاح   ، األجھزة  (ملكیة  من  لكل 
الطموح) علي متغیر الرضا الزواجي عند مستوي معنویة  

قل ، حیث كانت معامالت االنحدار الجزئي علي األ  ۰٫۰٥
) یلي  كما  الترتیب  علي  ،    ۰٫۲۳۹،  ۰٫۲٤٤المعیاري 

تأثیر ذو لنتائج عدم و) ، في حین أوضحت ا۰٫۲۱۹ جود 
التعلیمي ، حجم   داللة إحصائیة لكل من (السن ، المستوى 
الشھري   الدخل   ، الحضاري  االتصال   ، بالقیراط  الحیازة 

 تماعیة غیر الرسمیة) . لألسرة  ، المشاركة االج

المتعدد   تبین كما   الھرمي  االنحدار  تحلیل  نتائج 
كل المستقلة  المتغیرات  أن  الثاني  تفسر  للنموذج   ٪ ۱۷٫۸ھا 

كما    ، الزواجي  الرضا  متغیر  في  المفسر  التباین  من 
من   لكل  إحصائیة  داللة  ذو  تأثیر  وجود  النتائج  أوضحت 

ي الطموح) علي  (ملكیة األجھزة ، االنفتاح الثقافي ، مستو
معنویة   مستوي  عند  الزواجي  الرضا  علي    ۰٫۰٥متغیر 

المعی  الجزئي  االنحدار  معامالت  كانت  حیث   ، اري األقل 
التر یلي (علي  كما  ، ۰٫۲٤٤،     ۰٫۲۱۷،   ۰٫۲۷۲-تیب   (

داللة   ذو  تأثیر  وجود  عدم  النتائج  أوضحت  حین  في 
لكل من (السن ،   ۰٫۰٥إحصائیة عند المستوي االحتمالي  

االتصال  المس  ، بالقیراط  الحیازة  حجم   ، التعلیمي  توى 
المشاركة   ، لألسرة   الشھري  الدخل   ، الحضاري 

الر غیر  ااالجتماعیة  دور   ، ، سمیة  زوجھا  تجاه  لمبحوثة 
  ، عملھا  تجاه  المبحوثة  دور   ، أبنائھا  تجاه  المبحوثة  دور 

الت  العمل  تجاه  المبحوثة  الرضا دور  متغیر  علي   ( طوعي 
سناء كشكر ونجیة الوسیع  ك كما في دراسة  ، وذلالزواجي  

علي    )۲۰۱۹( الشھري  والدخل  السن  تأثیر  لعدم  بالنسبة 
الزواجي   وباالرضا  للمستو،  في  لنسبة  كما  التعلیمي  ي 

 ) . ۲۰۱۸دراسة رانیا أبو فرحة (

 وبناءاً على تلك النتائج ، فإن الدراسة توصى بـ : 
العوام  -۱ علي  للوقوف  الدراسات  من  المزید  ل  إجراء 

غیر   من  الزواجي  الرضا  علي  والمؤثرة  المرتبطة 
 العوامل الموجودة في الدراسة الحالیة . 
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تدر -۲ دورات  بعمل  وإرشادی األھتمام  أو  یبیة  للزوجین  ة 
وعیھم   لزیادة  الزواج  علي  العالقات للمقبلین  بأھمیة 

  ، الزامي  بشكل  الدولة  مؤسسات  قبل  من  الزوجیة 
 ن .ویمكن جعلھا شرط من شروط عقد القرا

تعریف كل من الزوجین بأھمیة العالقة الزوجیة وبأنھا  -۳
أي   أمام  الصمود  علیھ  المحافظة  یجب  غلیظ  میثاق 

 أن تواجھھ . و عقبات ممكنمشكالت أ
 

  المراجع
 عربیة : المراجع باللغة الأوالً 

) عوض  سامي   ، اسحاق  الزواجي  ۲۰۰۷أبو  التوافق   ،  (
خان محافظة  في  المنجبات  غیر  مجلة    لدي   ، یونس 

 ) . ٤٦) ، ع (۱۳مستقبل التربیة العربیة ، مج (
) عبدالرحمن  عبداللطیف  أحمد   ، أسعد  أثر ۲۰۰۷أبو   ،  (

و وعددھم  األطفال  في  وجود  األقتصادي  المستوي 
، ، مجلة كلیة التربیةالشعور بالتفاؤل والرضا الزواجي

 ) ، جامعة عین شمس ، كلیة التربیة . ۳) ، ج (۳۱ع (
) ، العالقة بین الرضا عن  ۲۰۰٤ة ، ھمسة سمیر (أبو حجل 

الزواج والعنف ضد الزوجة في قصبة الكرك ، رسالة  
م جامعة  الماجستیر،  الدراسات  عمادة   ، ،  ؤتة  علیا 

 األردن .
) ، المعتقدات الخاطئة عن ۲۰۱۸أبو فرحة ، رانیا سفیان (

الحیاة  عن  بالرضا  وعالقتھا  الزوجات  لدي  الزواج 
عاصمة عمان ، رسالة ماجستیر ، جامعة الزوجیة في ال
 . ، كلیة العلوم التربویة والنفسیة ، األردنعمان العربیة
ق الزواجي  ) ، التواف ۲۰۱۱نصار طالق (أبوعمرة ، أكرم  

طلبة   لدي  الخلقي  بالنضج  وعالقتھ  األبناء  یدركھ  كما 
ماجستیر،  رسالة   ، غزة  مدینة  في  الثانویة  المرحلة 

األزھر ،  -جامعة  كلیة   غزة   ، العلیا  الدراسات  عمادة 
 التربیة ، قسم علم النفس . 

) نورمحمد   ، الزوجات  ۲۰۰۹أبومسامح  تقدیرات   ،  (
و  لمستوي المؤذي  الزواجي  بالرضا  التواصل  عالقتھ 

كلیة   ، الیرموك  جامعة  ماجستیر،  رسالة   ، الزواجي 
 التربیة ، األردن .

) إبراھیم  عباس  سمیة   ، المرأ ۲۰۱٥أحمد  أثرعمل   ، ة  ) 
العامالت   حالة  دراسة   : الزواجي  التوافق  علي 
بأم درمان ،   العائالت العسكري  العسكریات بمستشفي 

، اسات العلیاجامعة النیلین ، كلیة الدررسالة ماجستیر،  
 السودان . 

) الزین  ، صالحة صالح  بین ۲۰۱٤أحمد  التوافق  ، عدم   (
حالة   دراسة   : األسرة  استقرار  علي  وأثره  الزوجین 

بع ، علي  النیلین  جامعة  منسوبي  من  المتزوجین  ض 
، رسالة ماجستیر، جامعة النیلین ، كلیة الدراسات العلیا

 السودان . 
(إسما سید  محمد  حنان   ، الضبط  )  ۲۰۱٥عیل  وجھھ   ،

،  والطموح لدي الزوجات وعالقتھما بالتوافق الزواجي
) مج   ، التربیة  كلیة  (۲٦مجلة  ع   ، جامعة  ۱۰۱)   ،  (

 ربیة . كلیة الت  –بنھا 
) حسین  محمد  حسین   ، والذكاء ۲۰۲۰بخیت  العفو   ،  (

  ، الزواجي  بالرضا  كمنبئین  الزوجین  بین  الروحي 
، جامعة    ) ۸۸) ، ع (۲۳ت الطفولة ، مج (مجلة دراسا 
 كلیة الدراسات العلیا للطفولة ، القاھرة .  –عین شمس 

) بلمھدي  فتیحة   ، نزیھة   ، عوامل  ۲۰۱۷بوالقمح   ،  (
الزواجي   ،  التوافق  الزوجیة  (ص)  النبي  سیرة  من 

 ) . ۸مجلة الحكمة للدراسات اإلسالمیة ، ع (
أبوالعال ، فوزیة  توكل ، أحالم محمد ، آمال محمد الرواي  

) بالرضا  ۲۰۱۹باشطح  وعالقتھ  األدوار  صراع   ،  (
  : االجتماعیة  المتغیرات  بعض  ضوء  في  الزواجي 
في   العامالت  النساء  من  عینة  علي  تطبیقیة  دراسة 

للعلوم مجت  العربیة  المجلة   ، المكرمة  مكة  مع 
 ) . ٤) ، ج (۱٦االجتماعیة ، ع (

ترك أحمد  مصطفي   ، مالك  محمد  رنا   ، منال  جابي   ، ي 
) الحمالوي  عن  ۲۰۱٥منصور  الزوجات  رضا   ،  (

النفسیة  المتغیرات  ببعض  وعالقتھ  الزوجیة  الحیاة 
 ، التربیة  لألبناء ، مجلة كلیة  التوافقي  والسلوك  لدیھن 

 ) ، جامعة بنھا ، كلیة التربیة .۱۰۳) ، ع (۲٦(مج 
) محمد  سراج  نادیھ   ، الزواجي  ۲۰۱٦جان  الرضا   ،  (

بالتواصل الزواج    وعالقتھ  سنوات  وعدد  العاطفي 
المجلة  و  ، لألبناء  العمریة  والمرحلة  األبناء  عدد 

 ) . ۹) ، ع (٥التربویة الدولیة المتخصصة ، مج ( 
عبدالباقي   بنت  فوزیة   ، التوافق  ۲۰۰۸(الجمالیة   ،  (

بعض   ضوء  في  العمانیین  األزواج  لدي  الزواجي 
مج   ، والنفسیة  التربویة  الدراسات  مجلة   ،   المتغیرات 

 قابوس ، عمان .  ) ، جامعة السلطان۱) ، ع (۲(
خلف   أحمد  ھادي  فاطمة   ، عبدالزھرة  سناء   ، الجمعان 

المدارس  ۲۰۱٦( معلمات  لدي  الزواجي  التوافق   ،  (
لة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانیة ، مج األبتدائیة ، مج

كلیة التربیة للعلوم   –) ، جامعة البصرة  ۲) ، ع (٤۱(
 اإلنسانیة .
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، (  جودة  سلیم  حسین  برن ۲۰۰۹سھیر   ، إرشادي )  امج 
فنیات   طریق  عن  الزواجي  التوافق  لتعزیز  مقترح 
الجامعة اإلسالمیة (غزة) ،  الحوار، رسالة ماجستیر، 

 ین . كلیة التربیة ، فلسط
) ، التوافق الزواجي  ۲۰۰٦جیب هللا ، سھام عبدهللا حسن (

المتغیرات  وبعض  الزوج  اختیار  بمعاییر  وعالقتھ 
أماألخ بمحلیة  تطبیقیة  دراسة   : رسالة   ري   ، درمان 

ماجستیر ، جامعة أم درمان االسالمیة ، كلیة التربیة ،  
 السودان . 

عالم   حبیب  حسن  محمد  عبدالمحسن  حسن   ، الحبیب 
)۲۰۱۸  ، األبناء  علي  وتأثیره  الزواجي  التوافق   ،  (

، )٥المجلة العلمیة لكلیة التربیة للطفولة المبكرة ، مج (
) الترب )  ۱ع  كلیة   ، المنصورة  جامعة  للطفولة  ،  یة 

 المبكرة .
) ، دینامیات الرضا  ۲۰۰۷الحدیني ، وفاء مسعود محمد (

الھیئة   ، المزمن  االكتئاب  مرضي  لدي  الزواجي 
 ) .۷۳،۷٤) ، ع (۲۰العامة للكتاب ، س (المصریة 

التوافق في  ۲۰۱٥الخطایبة ، یوسف ضامن ( ) ، مقومات 
الزوجیة وعالقت  : دراسة الحیاة  بالعوامل االجتماعیة    ھ 

علي عینة من األزواج العاملین في المدارس الحكومیة  
في شمال األردن ، العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ، مج 

 ) . ۲) ، ع (٤۲(
(الخطی  محمود  نھي   ، الممارسات  ۲۰۱٤ب  عالقة   ،  (

  ، لألبناء  النفسي  بالتكیف  الزواجي  والتوافق  الوالدیة 
علوم  جامعة عمان العربیة ، كلیة ال  -رسالة ماجستیر،  

 التربویة والنفسیة ، األردن . 
) ، اتجاھات األزواج نحو التوافق  ۲۰۱٥خالصي ، محمد (

) ، مجلد ب  ٤۳الزواجي ، مجلة العلوم اإلنسانیة ، ع (
 ، جامعة منتوري قسنطنیة ، الجزائر .

) محمد  عبداللطیف   ، الذكاء ۲۰۱۰خلیفة  بین  العالقة   ،  (
المؤتمر  الوجدان   ، الزواجي  والتوافق  الرابع ي  الدولي 

: حلول عملیة    –للعلوم االجتماعیة   العلوم االجتماعیة 
الكویت   جامعة   ، مجتمعیة  العلوم    –لقضایا  كلیة 

 الكویت .  االجتماعیة ،
) سناء   ، ،  ۱۹۸۱الخولي  األسریة  والعالقات  الزواج   ،  (

 دریة . دار المعرفة الجامعیة ، الطبعة الثانیة ، االسكن 
) ، التوافق  ۲۰۰۸د عبدالعزیز(الداھري ، صالح حسن أحم

المعلمات   لدي  المتغیرات  ببعض  وعالقتھ  الزواجي 
، س   والتنمیة  الثقافة  ، جمعیة  األردن  في  المتزوجات 

 ) . ۲۷) ، ع (۸(

) عبدهللا  حمد  بنت  شذي   ، التوافق  ۲۰۱٦الراشد   ،  (
) ع   ، االجتماعیة  الخدمة  مجلة   ، ج٥٦الزواجي   ،  ( 

)۱ . ( 
التوافق الزواجي في ظل وجود  ) ،  ۲۰۱۹رحال ، سامیة (

طفل توحدي : قراءة نسقیة لدراسة حالة أسرة ، المجلة  
رف مركز   ، والنفسیة  التربویة  للدراسات  اد  الدولیة 

 ) . ۳) ، ع (٥للدراسات واألبحاث ، مج (
بدوي   متولي  إبراھیم  مني   ، هللا  جاب  شعبان   ، رضوان 

الفروق في۲۰۲۰( التعایش والرضا    ) ،  استراتیجیات 
األنتباه ا قصور  ذوي  األطفال  أمھات  لدي  لزواجي 

قصور   أغراض  شدة  تباین  ضوء  في  الحركة  وفرط 
عرب  دراسات  مجلة   ، الحركة  وفرط  مج األنتباه   ، یة 

 ) . ۱) ، ع (۱۹(
،  ، سعاد غازي حامد بدران، خولة عبدالكریم أحمدالسعایدة

) الشامي  ربحي  محمود  الرضي  ۲۰۱۸مجد   ،  (
بطریقة وعالقتھ  وبعض   الزواجي  الشریك  اختیار 

المتغیرات لدي عینة من المتزوجین في مدینة عمان ، 
والدراسات   لألبحاث  المفتوحة  القدس  جامعة  مجلة 

) ، جامعة القدس  ۲۱) ، ع (۷یة والنفسیة ، مج (التربو
 المفتوحة . 

سعفان ، محمد أحمد محمد إبراھیم ، محمد محمود مراد ،  
) العزازي  حسن  األساس  ۲۰۲۱عال   ، القانوني  ) 

التنظیم   في  (الرقمي)  اإلفتراضي  للتعلیم  والتنظیمي 
المعلمین  لدي  الزواجي  بالرضا  وعالقتھ  اإلنفعالي 

یثي الزواج ، المجلة العربیة لآلداب  إناث) حد  –(ذكور
 ) . ۱٦والدراسات اإلنسانیة ، المجلد الخامس ، ع (

) إیمان   ، وعالقتھ  )  ۲۰۱۹السالمین  الزواجي  التوافق   ،
شمال    بالصحة في  العربیات  النساء  لدي  النفسیة 

واإلرشاد   التوجیھ  برنامج  ماجستیر،  رسالة   ، فلسطین 
ج  ، العلیا  الدراسات  كلیة   ، ،  النفسي  الخلیل  امعة 

 فلسطین .
) لیلي حمد   ، الزواجي وعالقتھ  ۲۰۲۰السلمي  التوافق   ،  (

العربیة   المجلة   ، األوالد  التربویة بتربیة  للعلوم 
 ) . ۱٤) ، ع (٤والنفسیة ، مج (

) ، الرضا الزواجي وأثره  ۲۰۰۹سمكري ، أزھار یاسین (
بعض   ضوء  في  النفسیة  الصحة  جوانب  بعض  علي 

الدیموغ من  المتغیرات  عینة  لدي  واألجتماعیة  رافیة 
، المتزوجات في منطقة مكة المكرمة ، رسالة ماجستیر

ة أم القري ، كلیة التربیة ، وزارة التعلیم العالي ، جامع
 لم النفس ، المملكة العربیة السعودیة . قسم ع
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) ، الرضا الزواجي وأثره  ۲۰۱٦سمكري ، أزھار یاسین (
في النفسیة  الصحة  جوانب  بعض  بعض    علي  ضوء 

من   عینة  لدي  واالجتماعیة  الدیموغرافیة  المتغیرات 
المتزوجات في منطقة مكة المكرمة ، دراسات عربیة  

 ) . ۷٥لتربیة وعلم النفس ، ع (في ا
) ، التوافق الزواجي  ۲۰۰۳یفین ، أحمد عبدهللا محمد (الشر

في ضوء بعض المتغیرات االجتماعیة : دراسة میدانیة  
محا في  الصحي  ماجستیر، للقطاع  رسالة   ، إربد  فظة 

 جامعة الیرموك ، كلیة التربیة ، األردن .
عاصم محمد    الشمراني ، فاطمة عبدالرحمن عبدهللا ، ھدي

) العوامل۲۰۱۹خلیفة   ، للشخصیة    )  الكبري  الخمسة 
المتزوجات   من  عینة  لدي  الزواجي  بالرضا  وعالقتھا 

ي  السعودیات بجدة : دراسة مقارنة ، مجلة البحث العلم
) ، جامعة عین شمس  ۱۱) ، ج (۲۰في التربیة ، ع (

 كلیة البنات لآلداب والعلوم والتربیة . –
) ، الرضا الزواجي  ۲۰۰۷الح (صالح ، عواطف حسین ص

ھ بالتعبیر اإلنفعالي واالستثمار المتنوع لشریكة  وعالقت 
عامالت   نساء  من  المتزوجین  الرجال  لدي  الحیاة 

) ، جامعة  ۳۷بیة ، ع (وغیرعامالت ، مجلة كلیة التر
 كلیة التربیة . –طنطا 

) أماني وحید شاھر   ، إرشادي  ۲۰۲۰طراونة  برنامج   ،  (
تحسین   في  من زواجي  عینة  لدي  الزواجي  الرضا 

المترددات علي العیادات اإلرشادیة في محافظة  النساء  
الزرقاء باألردن ، مجلة العلوم التربویة والنفسیة ، مج 

 القومي للبحوث ، غزة . ) ، المركز ۳) ، ع (٤(
) ، عالقة  ۲۰۱٤طعبلي ، محمد الطاھر ، سمیرة عمامرة (
(ال بأبعاده  الزواجي  بالرضا  التعامل االتصال   ، تآلفیة 

الما الخالفات  الجنسي) دراسة میدانیة  مع  الرضا   ، لیة 
اإلنسانیة  العلوم  مجلة   ، بالوادي  بالمركزالجامعي 

 . ) ، جامعة الجزائر۱٥واالجتماعیة ، ع (
الطالع ، عبدالروؤف أحمد ، محمد یوسف محمد الشریف  

للمرة  ۲۰۱۱( المتزوجات  لدي  الزواجي  الرضا   ،  (
وعال غزة  الثانیة  محافظة  في  المتغیرات  ببعض  ، قتھ 

،  )۱۹مجلة الجامعة اإلسالمیة للبحوث اإلنسانیة ، مج (
 فلسطین .  –غزة   –) ، جامعة األقصي ۱ع (

محمد   عبدالنعیم  منال   ، عطایا  طھ  رمضان  عمرو   ،
كمتغیرین  ۲۰۱۷( بالذات  والرحمة  الرحیم  الحب   ،  (

م  ، الزواجي  والرضا  التعلق  أنماط  بین  جلة  وسیطین 
كفرالشیخ   جامعة   ، التربیة  ،  كلیة  الخامس  العدد   ،

 المجلد األول . 

العاني  جواد  مھا عبدالمجید   ، سلیمان  بن  ، سعید  الظفري 
وعالقتھ بالرضا   ) ، الرضا عن الحیاة الزوجیة۲۰۱٤(

الطفولة   مجلة   ، العاملة  العمانیة  للمرأة  الوظیفي 
  –یة  ) ، جامعة االسكندر۱۸) ، ع (٦والتربیة ، مج (

 كلیة ریاض األطفال . 
المعط حسین عبد  محمود  راویة   ، مصطفي  حسن   ، ي 

) بتقدیر ۱۹۹۳دسوقي  وعالقتھ  الزواجي  التوافق   ،  (
المصر الھیئة   ، واالكتئاب  والقلق  العامة  الذات  یة 

 ) . ۲۸) ، ع (۷للكتاب ، س (
) ، الدوافع والمترتبات ۲۰۱۷عبدالمجید ، نصرة منصور (

اقع التواصل االجتماعي وعالقتھا المدركة ألستخدام مو
األزواج  بال لدي  الذات  وتقدیر  الزواجي  رضا 

) مج   ، عربیة  دراسات  مجلة   ، ع  ۱٦والزوجات   ،  (
)٤ . ( 

) ، صعوبات  ۲۰۰٦ (العبیدلي ، نوریة محمد طیب عبدهللا
في  اإلناث  عند  الزواجي  والرضا  العاطفي  التعبیر 
رسالة    ، اإلمارات  بدولة  المتغیرات  بعض  ضوء 

 بیة ، األردن . ماجستیر، جامعة الیرموك ، كلیة التر
) ، التدین وعالقتھ بالتوافق الزواجي  ۲۰۱۲عزیزة ، عنو (

) س   ، التربیة  عالم   ، الجزائریة  البیئة  ع ۱۳في   ،  (  
)٤۰ . ( 

) محمد  بن  تركي   ، الحیاة ۲۰۱۷العطیان  مواقف   ،  (
والرضا   االكتئاب  من  بكل  وعالقتھا  الضاغطة 

ا لدي  اإلمام  الزواجي  بجامعة  المتزوجات  إلداریات 
العلوم  م مجلة   ، بالریاض  اإلسالمیة  سعود  بن  حمد 

) ، جامعة اإلمام محمد ٤٤اإلنسانیة واالجتماعیة ، ع (
 مادة البحث العلمي . بن سعود االسالمیة ، ع

) ذكي  محمود  حسام   ، النفسي ۲۰۰۸علي  اإلنھاك   ،  (
المتغیرات  وبعض  الزواجي  بالتوافق  وعالقتھ 

الف معلمي  من  عینة  لدي  الخاصة  الدیموجرافیة  ئات 
 بحافظة المنیا ، رسالة ماجستیر،

) حسین  علي  نھلة   ، ،  ۲۰۱۷علي  الزواجي  التوافق   ،  (
) ، جامعة  ۸) ، ج (٥۸(مجلة الخدمة االجتماعیة ، ع  

 حلوان ، كلیة اآلداب ، قسم علم النفس . 
إعادة    ) ، أثر نموذج۲۰۱٤العمارین ، آالء إسماعیل سالم (

مھارات تحسین  في  األسرة  واإلنسجام    بناء  التواصل 
رسالة    ، األزواج  من  عینة  لدي  الزواجي  والرضا 
العلمي   البحث  عمادة   ، الھاشمیة  الجامعة  ماجستیر، 

 ات العلیا ، األردن . والدراس
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) محمد  إیاد   ، لدي  ۲۰۱٦عماوي  الزواجي  الرضا   ،  (
م  ، جلة  المتزوجین من موظفات في محافظة طولكرم 

) ، جامعة  ۲۲یة ، ع (جیل العلوم اإلنسانیة واالجتماع
 فلسطین .   –فرع طولكرم   –القدس المفتوحة 

) أحمد  عبدالرحمن  نداء   ، المھارات ۲۰۱۹عواودة   ،  (
و المتزوجات  الزواجیة  لدي  الزواجي  بالرضا  عالقتھا 

ماجستیر،  رسالة   ، والبیرة  رام هللا  محافظة  في  حدیثاً 
المفتو القدس  العلیا  جامعة  الدراسات  عمادة   ، حة 

 العلمي ، فلسطین . والبحث 
) إبراھیم  یاسمین   ، لدي  ۲۰۱٤عودة  الزواجي  الرضا   ،  (

النفسیة   العوامل  بعض  بھ  تتنبأ  كما  الزوجات 
كلیة واالجتما ماجستیر،  رسالة   ، والدیموغرافیة  عیة 

 اآلداب ، جامعة عمان األھلیة ، األردن .
) محمد  سلوي   ، أ۱۹۹۷عیاض   ، في  )  الزوجین  سالیب 

القرارات األ ،  اتخاذ  الزواجي  التوافق  سریة في ضوء 
الرابع   والمجال    –المؤتمرالدولي  النفسي  االرشاد 

) مج   ، شمس  ۲التربوي  عین  جامعة   ،  (–  
 االرشاد النفسي ، القاھرة . مركز

) ، العالقة بین ضغوط  ۲۰۰۲غالب ، محمود عبدالرحیم (
قلق واالكتئاب لدي  العمل وكل من الرضا الزواجي وال 

األزواج   من  المصریة  عینة  المجلة   ، والزوجات 
 ) .۳۷) ، ع ( ۱۲للدراسات النفسیة ، مج (

) رفعت  محمد  أماني   ، األفكاراالیجابیة  ۲۰۱٥قاسم   ،  (
مجلة  لخب   ، الزواجي  بالتوافق  الزوجین وعالقتھا  رات 

 ) . ٥۳الخدمة االجتماعیة ، ع (
) نویبات  الكد۲۰۱۳قدور،  ، عالقة  من  )  بكل  الزواجي  ر 

وال النفسیة  من  الصحة  عینة  لدي  الحیاة  عن  رضا 
رسالة    ، ورقلة  بمدینة  میدانیة  دراسة   : المتزوجین 

قاصدي مرباح جامعة   ، ال-دكتوراة  كلیة   ، علوم  ورقلة 
 اإلنسانیة واالجتماعیة ، الجزائر. 

) فھد  حمود   ، تقدیر  ۲۰۰۰القشعان  علي  العقم  تأثیر   ،  (
الز والتوافق  : دراسة  الذات  الكویتیة  واجي في األسرة 

ج  می   ، بالمنصورة  التربیة  كلیة  مجلة   ، مقارنة  دانیة 
 كلیة التربیة . –) ، جامعة المنصورة ٤۲(

التدین ) ، مد ۲۰۰۸القشعان ، حمود فھد ( بین  ي االرتباط 
والرضا الزواجي ومدي تأثیر بعض المتغیرات في كل  

ر واإلناث في  منھما : دراسة میدانیة مقارنة بین الذكو
،  )۱۱ة دراسات الطفولة ، مج (المجتمع الكویتي ، مجل

) العلیا    –) ، جامعة عین شمس  ۳۹ع  الدراسات  كلیة 
 للطفولة . 

) سراج  عمر  محمد  ھنادي   ، التوافق  ۲۰۱۹قمرة   ،  (
الزواجي وعالقتھ بمعاییر أختیار شریك الحیاة ، مجلة 

 ) . ۲۱٥القراءة والمعرفة ، ع (
عائشة   (الكبیر،  للعم۲۰۰۷عبدالعالي  المرأة  خروج   ، ل  ) 

 ۷وعالقتھ بتوافقھا الزواجي ، رسالة ماجستیر، جامعة 
 مصراتھ ، لیبیا . –أكتوبر، كلیة اآلداب 

) ، التوافق الزواجي  ۲۰۱۸(  الكراتي ، ونیس محمد حسین
اإلنسانیة   العلوم  مجلة   ، االجتماعیة  بالتنشئة  وعالقتھ 

، جامعة المرقب ، كلیة    )٥والعلمیة واالجتماعیة ، ع (
 وم ، قصر األخیار . اآلداب والعل 

الوسیع  ناجي  نجیة   ، عبدالسالم  أبوعجیلة  سناء  كشكر، 
ببعض ۲۰۱۹( وعالقتھ  الزواجي  الرضا   ،  (

ل اإلنجاب  المتغیرات  في  المتأخرین  من  عینة  دي 
مجلة   ، زارة  بعین  العقم  مركز عالج  علي  المترددین 

 .امعة الزیتونة ، األردن) ، ج۲۹جامعة الزیتونة ، ع (
عال  ، (كفافي  الدین  النفسي  ۱۹۹۹ء  والعالج  اإلرشاد   ،  (

الطبعة    ،  ( االتصالي  النسقي  المنظور   ) األسري 
 قاھرة .األولي ، دار الفكر العربي ، ال

 كلیة التربیة ، جامعة المنیا ، قسم الصحة النفسیة . 
مومة  ) ، األنتقال إلي مرحلة األ۲۰۲۰لحام ، جني سلیمان (

،  الذات لدي األمھاتوعالقتھ بالرضا الزواجي وتقدیر  
اآلداب  كلیة   ، األھلیة  عمان  جامعة  ماجستیر،  رسالة 

 والعلوم ، األردن . 
) ، أثر برنامج إرشاد  ۲۰۱٤اللحام ، رحاب صالح علي (

تحسین   في  األسریة  األنظمة  نظریة  علي  قائم  جمعي 
وخفض  الزواجي  والرضا  الذات  تمایز    مستویات 

الالجئات النساء  من  عینة  لدي  ،    االكتئاب  السوریات 
البحث   عمادة   ، الھاشمیة  الجامعة   ، ماجستیر  رسالة 

 العلمي والدراسات العلیا ، األردن .
) ، الرضا الزواجي  ۲۰۱۷داللطیف (محمد ، فاطمة سید عب 

المجلة    ، النفسي  للصمود  الوقائیة  بالعوامل  وعالقتھ 
 ) . ۹٤) ، ع (۲۷مج ( المصریة للدراسات النفسیة ،

محمود   ھبھ   ، كمتغیر ۲۰۱٤(محمد  النفسي  الصمود   ،  (
معدل للعالقة بین اإلحتراق النفسي والرضا الزواجي ، 

اإلكلین  النفس  لعلم  المصریة  ، المجلة  واإلرشادي  یكي 
 ) . ٤) ، ع (۲مج (

) ، التدین في العالقات الزوجیة  ۲۰۰٤محمود ، الطاھرة (
در  ، الزواجي  (والتوافق  مج   ، نفسیة  ع  ۱٤اسات   ،  (

)٤ . ( 
(  مخیمر، إبراھیم  بن  محمد  بن  الذكاء ۲۰۰۷ھشام   ،  (

عینة   لدي  الزواجي  والتوافق  الذات  وفاعلیة  االنفعالي 



 
 
 
 
Marital Satisfaction of Rural Women 

337 

دراسات    ، المتزوجین  مج من   ، واجتماعیة  تربویة 
 ) ، كلیة التربیة ، جامعة حلوان . ۳) ، ع (۱۳(

الزواجیة  ) ، األختالالت  ۲۰۰۸مرسي ، صفاء إسماعیل (
والعالج) ، سلسلة علم    الوقایة  –( األسباب والعواقب  

  ،  ( الرابع  الكتاب   ) المعاصر  اإلكلینیكي  النفس 
 دارإیتراك للطباعة والنشر والتوزیع .

كما   ، (مرسي  إبراھیم  الزوجیة  ۱۹۹۱ل  العالقة   ،  (
القلم   دار   ، النفس  وعلم  اإلسالم  في  النفسیة  والصحة 

 ة األولي ، الكویت .  للنشر والتوزیع ، الطبع
أماني  ، (   المشاقبة  یوسف  برنامج  ۲۰۱۲رضوان  أثر   ،  (

تحسین   في  ساتیر  نظریة  إلي  مستند  جمعي  إرشاد 
الزوجا  لدي عینة من  الزوجیة  الحیاة  اللواتي  نوعیة  ت 

رسالة    ، الزواجي  الرضا  إنخفاض  من  یعانین 
العلمي   البحث  عمادة   ، الھاشمیة  الجامعة  ماجستیر، 

 العلیا ، األردن.والدراسات 
الطاھرة مح  ، ( المغربي  محمد  بین ۲۰۰٤مود  العالقة   ،  (

في   عربیة  دراسات  مجلة   ، الزواجي  والتوافق  التدین 
 ) . ۱) ، ع (۳علم النفس ، مج (

) ، عالقة التدین ۲۰۱۸، الطاھرة محمود محمد (  المغربي
مجلة    ، الزواجي  بالرضا  للجنس  المالئم  والدور 

 ) .۲) ، ع (۱۷دراسات عربیة ، مج (
) محمد  ھناء   ، للزوج )  ۲۰۲۰مكي  المبكر  التقاعد  أثر   ،

علي التوافق الزواجي : دراسة میدانیة علي المتقاعدین  
عام   خالل  بجدة  السعودیة  الخطوط  ،    ۱٤٤۱في  ھـ 

االبحاث   ونشر  للعلوم  العربیة  العلوم    –المجلة  مجلة 
 ) . ۱۲) ، ع (٤االنسانیة واالجتماعیة ، مج (

(  النعیمي أحمد  بن  خلیفة  بنت  ھدي  وعي ۲۰۱۷،   ،  (  
المجتمع  في  الزواجي  التوافق  بمقومات  المتزوجین 
الحاالت   من  عینة  علي  میدانیة  دراسة   : العماني 

االر خدمات  من  محافظتي المستفیدة  في  الزواجي  شاد 
السلطان   جامعة  ماجستیر،  رسالة   ، والبریمي  مسقط 

 ، عمان . قابوس ، كلیة األداب والعلوم االجتماعیة
، محمد  صبحي  زیاد   ، مسلم   النوافلة  عبدالحفیظ  عالء 

) التواصل  ۲۰۱٥المجالي  وسائل  استخدام  ، مستوي   (
بالتعبی  المتزوجین وعالقتھ  ر  االجتماعي لدي عینة من 

،  )۱٦۳، مجلة التربیة ، ع (العاطفي والرضا الزواجي
 كلیة التربیة . –) ، جامعة األزھر  ٥ج (

د علي ، مني محمد ذكي صقر ، أسماء  نوفل ، ربیع محمو
(عبدالح غرفات  علي  الزواجي  ۲۰۱۸لیم  التوافق   ،  (

وعالقتھ بالرضا عن الحیاة لدي عینة من المتزوجات ،  

مجاال  في  عربیة  بحوث  ع مجلة   ، النوعیة  التربیة  ت 
)۱۲ . ( 

) مقبال  یمنیة   ، وعالقتھ  ۲۰۱۱ھدیبل  النفسي  الضغط   ،  (
م دراسة   ) الزواجي  من  بالتوافق  عینة  علي  یدانیة 

العا التعلیم  نفسیة  أستاذات  دراسات  مجلة   ،  ( لي 
) ع   ، مخبر  ۷وتربویة   ، مرباح  قاصدي  جامعة   ،  (

 تطویر الممارسات النفسیة والتربویة .
(  الھواري إبراھیم  آالء  الزواجي  ۲۰۱۹،  التوافق   ،  (

الصم   األزواج  من  عینة  لدي  األسري  واألتصال 
  ، نوعیة  دراسة   ، الجامعة  المختلط  ماجستیر،  رسالة 

 فلسطین .  –، كلیة التربیة اإلسالمیة (غزة) 
) ، القولبة ۲۰۱۷الوشمي ، خلود خالد ، مدي علي بازید (
المج  ، الزواجي  والتوافق  للعلوم  اإلعالمیة  العربیة  لة 

 ) . ۱) ، ج (۱۲االجتماعیة ، ع (
) ، أثر سوء التوافق الزواجي في  ۲۰۱۳ونوغي ، فطیمة (

ال من  تكوین  المرأة  لدي  النفسیة  األمراض  إلي  میل 
أختبارخ تطبیق  میدانیة    (MMPI2)الل  دراسة   :

بمدینة بسكرة ، رسالة دكتوراة ، وزارة التعلیم العالي 
العلمي ، جام بسكرة ، كلیة    -عة محمد خیضروالبحث 

 العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ، قسم العلوم االجتماعیة . 
عیسي   بنت  فاطمة   ، (الیحیي  الرضا  ۲۰۲۰قاسم   ،  (

بال للشخصیة  الزواجي وعالقتھ  الكبري  الخمسة  عوامل 
لدي المتزوجات العامالت وغیرالعامالت بمدینة أبھا ،  

   ) .  ۱۱۷س ، ع (دراسات عربیة في التربیة وعلم النف
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ABSTRACT: This study aimed to determine the extent of marital satisfaction for rural women , and 
identify the different roles of rural women, whether their roles towards the husband or children, her work 
or her role in voluntary work In order to achieve the objectives of the study, a random sample of 164 
female respondents was selected from married rural women, and the data were collected from two 
villages in Menoufia governorate, namely Abu Nashaba village affiliated to Sadat Center and Zinara 
village affiliated to Tala Center. A personal interview questionnaire was used to collect data, and many 
statistical methods were used to analyze the study data to achieve its objectives , including descriptive 
statistics methods, and multiple hierarchical regression analysis,as well as Cronbachs alpha. The study 
revealed several results, the most important of which were : The results of the study indicated that the vast 
majority of respondents (65.3%) had a low level of marital satisfaction, and this means that a large 
percentage of the respondents were not satisfied with their married life. The data also showed that The 
majority of the respondents (53%) have a high level of education, and it was found that the majority of 
the respondents (56.1%) are young, and the vast majority (63.4%) of them have low incomeThe results of 
the multiple hierarchical regression analysis of the first model also showed that the following independent 
variables explain about 14.8% of the explained variance in the marital satisfaction variable. The marital 
union at a level of significance of at least 0.05, where the coefficients of the standard partial regression 
were, respectively, as follows (244 0, 0.239, 0.219), while it  clarified results: There was no statistically 
significant effect for each of (age, educational level, holding size in carats, cultural contact, family 
monthly income, informal social participation.(The results of the multiple hierarchical regression analysis 
of the second model also showed that all the independent variables account for 17.8% of the explained 
variance in the variable of marital satisfaction. At the level of significance 5...at least, where the partial 
regression coefficients were respectively, as follows (0.244, 0.239, 0.219), while it showed Results: There 
was no statistically significant effect for each of (age, educational level, holding size in carats, cultural 
contact, family monthly income, informal social participation). The results of the multiple hierarchical 
regression analysis of the second model also showed that all the independent variables explain 17.8% of 
the explained variance in the smallest marital satisfaction. At the level of significance 05..at least, where 
the partial regression coefficients were The results indicated that there was no statistically significant 
effect at the 0.05 probability level for each of (age, educational level, holding size in carats, cultural 
contact, income) according to the order as follows (-0.217, 0.272, 0.244). The monthly family, informal 
social participation, the respondent’s role towards her husband, the respondent’s role towards her 
children, the respondent’s role towards her work, the respondent’s role towards volunteer work) on the 
marital satisfaction variable. 
Finally, some recommendations were suggested . 

Key words:  Marriage- marital satisfaction - Marital Adjustment    
 
 


