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ملخص:

هتدف ىذه الدراسة إىل تسليط الضوء على إحدى أىم ادلواضيع ادلرتبطة بتعزيز احلياة الزوجية ،لتحقيق االستقرار واالستمرار داخل األسرة
وربقيق أىدافها وغايتها ،وقد اختارت ىذه الدراسة بعد التوافق الزواجي باعتباره مطلبا أساسيا يف ربقيق االستقرار األسري حبكم أنو مرتبط
بالكثَت من احملددات النفسية واالجتماعية واالقتصادية والدينية اليت تساىم يف ربقيقو ،وقد انطلقت ىذه الدراسة من ربديد بعض ادلفاىيم
ادلتعلقة بالتوافق الزواجي باإلضافة إىل أنواع التوافق الزواجي وأسسو ورلاالتو وعوامل صلاحو داخل البناء األسري
الكلمات المفتاحية :توافق ؛ توافق زواجي ؛ أسرة ؛ استقرار أسري

Abstract
This study aims to shed light on of the most important topics related to the promotion of marital
life, to achieve stability and continuity within the family and achieve its goals and objectives, and
this study has chosen after marital compatibility as a basic requirement in achieving family
stability as it is linked to many psychological, social, economic and religious determinants that
contribute In achieving this, this study was launched from the definition of some concepts related
to marital compatibility in addition to the types of marital compatibility and its foundations and
areas and factors of success within the family construction.
Keywords: compatibility ; Marital compatibility ; Family ; Family stability

مقدمة :
تعترب األسرة أحد مقومات الوجود االجتماعي ،وادلكون األساسي للمجتمع ،فهي ضرورة فطرية لوجود اإلنسان ،ويتحقق ذلك عن
طريق الزواج لكائنُت اجتماعيُت ال غٌت عنهما الرجل وادلرأة ،فالزواج ىو أحد آليات النظام االجتماعي اذلادفة لتحقيق مطلب
االستمرار والدؽلومة وذلك وفقا جملموعة من ادلعايَت االجتماعية والقانونية والدينية والعرفية واليت زبتلف من رلتمع آلخر ،حيث تسعى
ىذه األخَتة إىل تنظيم احلياة الزوجية يف ظل الشروط العقالنية وادلوضوعية اليت ربقق الغاية من الزواج ،وادلتمثلة أساسا يف االستقرار
األسري .ف اذلدف من النظام الزواجي ىو ربقيق التفاعل و التوافق واالنسجام الشخصي ،الذي يعٍت بادليل النفسي واالجتماعي ادلعرب
ِ
ِ
ِ ِِ
اجا
عن احملبة والود واالتفاق والعالقة الطيبة بُت الزوجُت وبقية أفراد األسرة لقولو تعاىلَ ":وم ْن آيَاتو أَ ْن َخلَ َق لَ ُك ْم م ْن أَنْ ُفس ُك ْم أ َْزَو ً
لِتس ُكنُوا إِلَي ها وجعل ب ي نَ ُكم موَّدةً ور ْضبةً ۚ إِ َّن ِيف َٰذَلِك َآلي ٍ
ات لَِق ْوٍم يَتَ َف َّكُرو َن"(.سورة الروم )21 .فالتوافق الزواجي إحدى أىم أبعاد
ْ َ َ َ َ َ َْ ْ َ َ َ َ َ
َ َ
َْ
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االستقرار األسري إذ أن األصل فيو أن يتحقق لكل من الزوجُت التكيف والشعور بالرضا والسعادة ،فكل أفراد األسرة ػلتاجون إىل
اإلشباع ادلتبادل يف صبيع اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والنفسية والبيولوجية من أجل الوصول إىل قمة االستقرار ادلنشود.
أوال  -تحديد المفاهيم :
-1مفهوم التوافق:
إن مصطلح التوافق سيكولوجي أكثر منو سوسيولوجي فهو الدخول يف عالقة وفاق أو ألفة أو توازن بُت الشخص وذاتو
ورلموعتو ونظمها االجتماعية والثقافية يف ثباهتا وتغَتىا(مصلح،1999،ص.)28
كما أن التوافق دبثابة حالة من االنسجام بُت الفرد وبيئتو ،تتبدى يف قدرتو على إرضاء أغلب حاجاتو إىل جانب تصرفو تصرفا
مرضيا إزاء مطالب البيئة سواء كانت ىذه ادلطالب مادية أو اجتماعية (.زلمد سليمان ،2005 ،ص)20
كما عرف التوافق بأنو عملية تعديل االذباىات والسلوك لكي تفي دبطالب احلياة بشكل فعال مثل إقامة عالقات شخصية
بناءة مع اآلخرين والتعامل الكفء مع ادلوافق الضاغطة ،وربمل ادلسؤوليات وربقيق أو إشباع احلاجات والوصول إىل األىداف
الشخصية (.غسَتي ،2013 ،ص)122
وعلى ذلك فإن التوافق ىو تكيف الفرد مع ذاتو ومع اجملموعة اليت ينتمي ذلا وفق نظمها االجتماعية والثقافية.
 -2مفهوم التوافق الزواجي:
عرف بل ( )Bellالتوافق الزواجي بأنو نتاج للتفاعل بُت شخصييت الزوجُت وال يوجد ظلط معُت من أظلاط الشخصية ،ؽلكن
القول بأنو ظلط ناجح زواجيا ،أو فشل زواجيا ،ولكن التفاعل بُت شخصييت الزوجُت ،ىو الذي ػلدد صلاح الزواج أو فشلو.
(بلميهوب ،2009 ،ص)08
كما يرى مرسي :أن التوافق ىو قدرة كل من الزوجُت على التالؤم مع اآلخر ،ومع مطالب الزواج ،ويستدل عليو من أساليب
كل منهما يف ربقيق أىدافو من الزواج ،ويف مواجهة الصعوبات الزواجية ويف التعبَت عن انفعاالتو ومشاعره يف إشباع حاجاتو عند
تفاعلو الزواجي( .غسَتي  ،2013 ،ص)123
وعرفو أبو سعد بأنو :حالة تكون فيها ادلشاعر العامة بُت أفراد األسرة من الرضا،واالتفاق النسيب بينهم على ادلوضوعات احليوية
ادلتعلقة حبياهتم ادلشًتكة ،وكذلك ادلشاركة يف أعمال وأنشطة مشًتكة وتبادل العواطف (.احلواري ،2017 ،ص)40
كما عرفو (إرنيست بَتجيس) بانو "االتفاق يف الرأي حول األمور اخلاصة باألسرة -الرضا الزواجي -التعبَتات العاطفية ادلشًتكة
بُت الزوجُت -االتفاق يف ادليول بُت الزوجُت -اطلفاض الشكوى والتذمر فيما بينهم -افتقار مشاعر الوحدة فيما بينهم"( .زلمد
حسٍت ،2015 ،ص)36
ومن خالل ما سبق فالتوافق ىو قدرة كل من الزوجُت االنسجام والتالؤم والتفاىم يف صبيع رلاالت احلياة االجتماعية والثقافية
والعاطفية واجلنسية ،وىذا التوافق يعطي ذلم القدرة على تصدي كل ادلشاكل اليت تواجو حياهتما وػلققا أىداف الزواج.
 -3مفهوم االستقرار األسري:
تعرفو نادية أبو سكينة :االستقرار األسري بأنو العالقة الزوجية السليمة اليت ربظى بقدر عال من التخطيط الواعي الذي تراعي
فيو الفردية والتكامل يف أداء األدوار لتحديد كيفية ربمل ادلسؤوليات والواجبات ومدى القدرة على مواجهتها مع اعتبار دؽلقراطية
التعامل يف األسرة كي تستطيع الصمود أمام األزمات وربقق ادلرونة والتكيف مع ادلتغَتات( .بن عياد اجلهٍت ،2008 ،ص)61
عرفتو كلثوم بلميهوب :يقصد باستقرار العالقة الزوجية وصلاحها ،وسالمتها من االضطراب والتوتر الزواجي شلا غلعلها يف
منأى عن التعرض للتهديد بالفشل وما ينتج عنو من طالق ،فاالستقرار يتضمن التمسك بالعالقة الزوجية ألن كال الطرفُت يشعر فيها
بالتوافق والرضا والسعادة،أما العالقة غَت ادلستقرة فهي العالقة اليت يشع فيها الطرفان بأهنما غَت متوافقُت وغَت راضُت عن عالقتهما
وأهنما تعساء مع البعض (.بلميهوب ،2006،ص)28
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وقد عرفت صلالء مسعد :أن االستقرار األسري عبارة عن عالقة أسرية تقوم على التفاعل الدائم بُت األفراد صبيعا واليت هتيأ
لؤلبناء احلياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية والدينية الالزمة إلشباع احتياجاهتم يف مراحل النمو ادلختلفة وتتسم ىذه العالقة بسيادة
احملبة والدؽلقراطية والتعاون بُت أفراد األسرة يف إدارة شؤوهنم األسرية ،شلا يدعم العالقات اإلنسانية وػلقق أكرب قدر من التماسك
والتقارب داخل األسرة( .بن العياد اجلهٍت ،2008 ،ص)6
ومن خالل ما سبق فاالستقرار األسري ىو قيام األسرة جبميع األدوار وادلسؤوليات ادلنوطة ذلا يف جو يسوده التماسك والتعاون
والدؽلقراطية أثناء التفاعل فيما بينهم ،حىت تستطيع التصدي جلميع االضطرابات وادلشاكل اليت تواجهها ،مع القدرة على إغلاد احللول
ذلا.
ثانيا -أنواع التوافق :
لقد قسم علماء النفس التوافق إىل نوعُت:
 -1التوافق الشخصي:

ػلدث التوافق الشخصي إذا كان الفرد قادرا على إحداث عملية توازن بُت نفسو وبُت البيئة احمليطة بو ،دبا ػلقق لو الشعور
بالرضا والسعادة( ،أبو سكينة وخضر ،2011 ،ص )149ويعترب التوافق النفسي أو الشخصي ىو من أىم أنواع التوافق ،إذ ىو
األساس يف التوافق االجتماعي الذي ينبثق منو كل أنواع التوافق ،سواء كان التوافق مهنيا ،أو ثقافيا أو أسريا أو غَتىا من األنواع اليت
تعتمد على التفاعل بُت الفرد وبيئتو( .الربيكي،2015 ،ص)276
يف حُت أن عدم التوافق الشخصي يتسم بالتوتر والصراع النفسي والشعور بالذنب والقلق حيث أن أساس عدم التوافق
الشخصي ىو وجود حالة من الصراع االنفعايل اليت تنشأ نتيجة وجود دوافع سلتلفة من جهة ومتصارعة من جهة أخرى (.أبو سكينة
وخضر ،2011 ،ص )149وعلى ذلك فإن عدم التوافق يأيت نتيجة عدم قدرة الفرد على االستجابة بُت متطلباتو ومتطلبات البيئة
احمليطة بو وىذا ما يؤدي إىل حالة من التوتر والقلق والصراع لذلك يلجأ إىل احليل الدفاعية لتحقيق الراحة النفسية والشعور بالذات.
 -2التوافق االجتماعي:
إن عملية التوافق ال تقتصر على مرحلة واحدة من مراحل النمو وال على مرحلة الطفولة ،بل سبتد لتشمل صبيع مراحل النمو
وخاصة عندما يواجو الفرد بيئة اجتماعية جديدة سبكنو من أن يكون سعيدا ،مع االلتزام بأخالقيات اجملتمع ،واالمتثال لقواعد الضبط
االجتماعي وتقبل التغَت االجتماعي والتفاعل االجتماعي السليم (،أبو سكينة وخضر ،2011،ص)149
فالتوافق االجتماعي ىو ما يتعلق بالعالقات بُت الفرد واآلخرين ،حبيث إذا أدرك الفرد أن العالقة بينو وبُت اآلخرين ،عالقة
تفاعل وأخذ وعطاء وشد وجذب وإشباع وحرمان ،وسعى جلعل ىذه العالقة تتسم بالتعاون فتكون شبرة ىذا التفاعل رضا اآلخرين عنو،
ومن مث رضاه عن نفسو( .الربيكي ،2015 ،ص )277كما يرى حامد زهران :أن التوافق االجتماعي يتضمن السعادة مع اآلخرين
وااللتزام بأخالقيات اجملتمع ومسايرة ادلعايَت واالمتثال لقواعد الضبط االجتماعي وتقبل التغيَت االجتماعي ،والتفاعل االجتماعي
السليم ،والسعادة الزوجية شلا يؤدي إىل ربقيق الصحة االجتماعية (.ونوغي ،2014،ص)106
ثالثا  -أسس التوافق الزواجي :

إن الزواج الناجح يقوم على رلموعة من العوامل ،واليت ؽلكن االعتماد عليها لتحقيق قدر كبَت من التوافق بُت الزوجُت ،فقد
قامت الباحثة (نادية أبو سكينة وخضر ،2011 ،ص )158بوضع رلموعة من العوامل تتمثل يف:
 -1ثقافة اجتماعية متماثلة:
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البد على كل من الزوجُت أن ينتميا إىل ثقافة اجتماعية متماثلة وذبمعهم عادات سلوكية متشاهبة واتفاق أساسي حول صبيع
التصرفات واألدوار ادلختلفة ،حيث أنو ال ؽلكن بطبيعة احلال االتفاق يف صبيع ادلوضوعات ،فأي اتفاق أو تكيف يعترب من الضروريات
الستمرار احلياة األسرية .فليس بالضرورة أن يكون ىناك تطابق يف الثقافات حىت يتحقق التوافق الزواجي وإظلا ىناك تشابو يف العادات
والتقاليد واألعراف حىت يستطيع أفراد األسرة التكيف مع ادلتطلبات واحلاجيات فيما بينهم.
 -2النضج االنفعالي:

إن الزواج السليم ىو الذي يتم بُت زوجُت يقدران معٌت الزواج ويرغبان فيو ،كما يتوفر لديهما النضج لكي يستطيعا تصدي
وتقبل صبيع ادلشاكل اليت تصادف حياهتما األسرية.ولذلك البد على األسرة تأىيل أبنائها قبل الزواج حىت يتكون عندىم النضج
االنفعايل ويصبح قادرين على ربمل ادلسؤولية والقيام باألدوار ادلنوطة ذلم.
 -3التعارف العميق:

ربتاج الرابطة الزواجية إىل التعارف بُت الزوجُت ،تعارفا كامال يف صبيع اجملاالت قبل الزواج حىت ال ػلدث تصادم بينهما ،وىذا
التعارف يتيح ذلم فرص النجاح بعد إسبام الزواج واالستمرارية فيو.وذلذا االختيار الزواجي يلعب الدور األساسي يف تثمُت العالقة
الزوجية ،فكلما أحسن الرجل يف اختيار شريك حياتو كلما استطاع الزوجُت من التوفيق يف حياهتما الزوجية وبناء أسرة مستقرة.
 -4التعاون في تحقيق األهداف:

غلب أن يكون لكل من الزوجُت أىداف متشاهبة أو مشًتكة حبيث ذبمع االثنُت معا على اجملهودات ادلشًتكة بينهما لتحقيقها،
ح يث إن كان ىنا تعارض بُت ميول وقيم وأىداف لكل من الزوجُت فهذا بالضرورة سيؤدي إىل عدم االستقرار احلياة األسرية.
من خالل ىذا يتبُت لنا أن التوافق الزواجي ىو ضرورة اجتماعية ال ؽلكن االستغناء عليو ،يبٌت على رلموعة من األسس اليت
تؤىلو لتحقيق مطلب االستقرار ،حىت تستطيع األسرة أن هتيئ ألبنائها احلياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية يف صبيع مراحل ظلوىم
ادلختلفة.
رابعا -مجاالت التوافق الزواجي :
 -1التوافق االجتماعي:
أن يكون ىناك درجة من التجانس والتقارب يف ادلستويات االجتماعية واالقتصادية واألخالقية وادلادية والروحية ،وليس معٌت
ذلك وجود تطابق يف ىذه ادلستويات ولكن ادلقصود أال يكون ىناك فجوات واسعة بُت الزوجُت شلا غلعل االلتقاء عند درجة وسط
بينهما ليست مستحيلة( .زلمد عفيفي ،2011 ،ص ،)159فكال الزوجُت متأثر بنمط وأسلوب احلياة اليت كان يعيش فيها من
حيث القيم والعا دات والتقاليد ،إذ إن رصيد أي من الزوجُت يؤثر يف حياهتما ادلشًتكة ،فقد ينشأ الزوج يف زليط زلب للسيطرة فيتأثر
هبذا األسلوب ويطبقو يف حياتو الزوجية ،كما تفرض الزوجة ىذا األسلوب ،وقد يتزوج رجل فقَت من امرأة ثرية قد تعودت نظاما أسريا
معينا ،فطريقة ادلعيشة اليت عاشت فيها الزوجة زبتلف عن معيشتو ،وقد يتزوج رجل مثقف من امرأة جاىلة ،فتكون النتيجة اخلالف
والنزاع والتصادم ،وقد يؤدي إىل االنفصال والطالق ( .زلمد سليمان ،2005 ،ص)33
فال ؽلكن أن تنجح احلياة األسرية إال إذا شعر الزوجان بأعلية العالقات االجتماعية اليت ينسجان خيوطها معا ،فالرغبة يف
استمرار ىذه العالقات والروابط االجتماعية تعٍت االستقرار واالطمئنان يف اجلو األسري( ،أمُت أبوزيد ،2011 ،ص )34فالتوافق
ا الجتماعي ىو الذي ػلدد أساليب التعامل داخل األسرة واالنسجام يف العادات والتقاليد وتبيان العادات السيئة وتقدير األدوار
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واحًتامها ،فغياب التوافق االجتماعي يؤدي بالضرورة إىل عدم التكيف االجتماعي بُت أفراد األسرة  ،والذي بدوره يؤدي إىل غياب
االستقرار داخلها.
 -2التوافق العاطفي:

ويقصد بو أساليب الزوجُت يف التعبَت عن مشاعرعلا يف احلب وادلودة واإلعجاب ادلتبادل بينهما ،وبدون التوافق العاطفي تكون
احلياة الزوجية جافة ،ال يأنس الزوجان معا وال تتحقق ادلودة والرضبة بينهما ،وال يسكن كل منهما إىل اآلخر ،وؽلكن للزوجُت اختبار
العالقة العاطفية بينهما من خالل قدرة كل منهما على وضع نفسو يف مكان آخر ،وشعوره دبشاعره ومشاركتو أفراحو وأحزانو ،وتقديره
الىتماماتو وأفكاره( .الربيكي ،2015 ،ص )298إن احلياة األسرية واجلو العائلي السعيد ىو الذي ؼللق الشعور باحلب وىذا الشعور
شرط أساسي النتظام احلياة داخل األسرة ،فالزواج بُت ادلرأة والرجل ليس رلرد ارتباط فقط بل ىو امتزاج روحي بينهما أول خطوة فيو
احلب ،واحلب ؼلتلف حسب طبائع وأمزجة ادلتزوجُت فهناك من ػلب اجلمال الظاىري ،وىناك من ػلب امرأة لثرائها وغَتىا ،ذلذا يعترب
احلب واحدا من مكونات العالقة الدافئة ادلتزنة سبد الزوجُت اإلحساس بالقيمة واالنتماء شلا يزيد من الشعور بالتقدير واألمان والتقارب
بُت الزوجُت ويؤدي إىل إحساسهما بالراحة والسكينة والطمأنينة( .أمُت أبوزيد ،2011 ،ص)140حىت وإن مل يكن بُت الزوجُت
روابط عاطفية قبل الزواج فإنو البد أن يبدأ بينهما التجاوب ويتجو كل منهما ضلو اآلخر دبشاعر رقيقة وصادقة ،وإذا كان التوافق
ضروري يف كل أنواع احلياة ادلشًتكة من زمالة وصداقة وعمل ودراسة وغَت ذلك فإنو أوىل أن يقوم يف احلياة الزوجية ألهنا عالقة مستمرة
وذلا متطلبات متبادلة تقتضي اإلشباع ادلشًتك عاطفيا وجنسيا واجتماعيا( .زلمد حسٍت ،2015 ،ص)107
إن التوافق العاطفي يلعب دور ىام يف توطيد العالقة بُت أفراد األسرة ،فالعالقة العاطفية ادلتبادلة بُت الزوجُت تنتج عنها الراحة
واالطمئنان والسكينة وىذا ما يساعدعلا على بذل اجملهود والعطاء للقيام بالواجبات ادلنوطة ذلما ،وبالتايل يتحقق االستقرار داخل
األسرة.
 -3التوافق الجنسي:

إن التوافق اجلنسي يعد الدعامة األكثر أعلية لتأمُت الزواج فقد أوضح خرباء الزواج ،إن الزواج األمن ادلستقر ىو الذي ؼللق
التكيف اجلنسي السليم (.زلمد عثمان ،2008 ،ص )33فالعامل اجلنسي يلعب دورا مهما يف تكيف العالقات الزوجية ،وقد ثبت
بالتجربة أن ىذا التكيف يرتبط بعنصر الزمن ،ومن الواضح أن التكيف اجلنسي يتوقف على عوامل كثَتة لعل أعلها الًتبية اجلنسية
السليمة اليت يتلقاىا كل من الطرفُت ومدى خربة كل من الزوج والزوجة بالنشاط اجلنسي( ،أمُت أبوزيد ،2011 ،ص )42فاجلنس ىو
جزء من احلياة وعنصر من عناصرىا ال غٌت عنو ،إذ ىو األداة الوحيدة والوسيلة الفريدة إلشباع احلاجة الغريزية اليت فطرت عليها
ادلخلوقات احلية جبميع أنواعها ،وأنو من حق كل من الرجل وادلرأة أن ػلصل على قدر من ادلتعة اليت من شاهنا أن هتذب سلوكو ،وأن
يستجيب ذلا برضا واطمئنان دون أن تكون مشكلة تقلق راحتو وتبدد أمانو( .الربيكي ،2015،ص )298حبيث زبتلف الطريقة اليت
تشبع هبا احلاجات اجلنسية ودرجة ىذا اإلشباع اختالفا واسعا باختالف ظروف احلياة وخربات تعلم الفرد ،ويعترب عدم التوافق اجلنسي
دليال على سوء التوافق العام لدى الفرد ،كما يعترب عنصرا شديد األعلية والفاعلية يف العالقة الزوجية كون ىذه األخَتة ىي السبيل
الوحيد إلشباع ىذه احلاجة بالطريقة ادلشروعة اجتماعيا وقانونيا ودينيا (.غسَتي ،2012 ،ص )129وذلذا تعترب الًتبية اجلنسية من
أىم مكونات التنشئة االجتماعية ،واليت زبضع جملموعة من ادلعايَت والقواعد اليت سنها الدين والعرف والقانون ،فاألسرة ىي أىم
مؤسسة اجتماعية تقوم بالًتبية اجلنسية السليمة ألبنائها منذ الصغر حىت يتمكنوا من التكيف يف العالقات الزوجية.
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 -4التوافق الصحي:
إن سبتع الزوجُت دبستوى جيد من الصحة النفسية واجلسدية يعترب من األمور ادلطلوبة لتحقيق التوافق األسري وظلو األسرة
واستقرارىا ،كما أنو غلنبها العديد من األعباء خاصة ادلالية الناصبة عن مرض أحدعلا عضويا ،فصحة ىذا اجلانب يوجد نوعا من
التوافق ،فهو مهم لبناء األسرة واستقرارىا وسالمتها( .الربيكي ،2015 ،ص )284فاألسرة تعترب الوحدة البيولوجية اليت ربقق اإلصلاب
واستمرار حياة اجملتمع وال جدال يف أن سالمة األبوين الصحية تؤدي إىل نسل سليم ،وذلذا البد على كل من الرجل وادلرأة القيام
بالفحوصات الطبية الالزمة للتأكد من صحتهما اجلسدية والنفسية قبل الزواج ،وىذا لسالمة احلياة األسرية وخلوىا من االضطرابات
وادلشاكل اليت تنعكس على األبناء ،فإصابة أحد الزوجُت دبرض فإن حالتو الصحية تؤثر على كل أعضاء األسرة ،خاصة إذا كان دخل
األسرة ضعيف أو كان األب ىو ادلعيل الوحيد داخلها ،فإن ىذا ؼللق التوتر والصراع ،وبالتايل يؤدي إىل اخلالفات بُت أفراد األسرة شلا
يؤثر على ظلوىا و استقرارىا .
كما أن زواج األقارب يلعب الدور اذلام يف خلق األمراض عن طريق الوراثة اليت تنتقل إىل األبناء ،وبالتايل تؤثر على العالقة بُت
أفراد األسرة ،فالفحص الطيب قبل الزواج من األمور ادلهمة قبل بناء األسرة ،فهو الوسيلة الوقائية للحد من األمراض الوراثية اليت تؤدي
إىل ادلشاكل وبالتايل تصبح سببا من أسباب االنفصال والطالق.
وعلى غرار ذلك فإن خلو الزوجُت من األمراض وسبتعهم بصحة جسدية جيدة ،فهذا يؤدي إىل إصلاب أطفال أصحاء وأقوياء،
شلا يساعد على استقرار احلياة الزوجية واستمرارىا.
-5التوافق العمري:

ويعٍت أن يكون الزوجان متقاربُت يف العمر ،فإن تناسبهما يف سن الزواج يعترب من العوامل ادلؤدية إىل توافقهما يف الزواج ،ألن
تقارب العمر يؤدي إىل تفهم كل منهما الىتمامات واذباىات وسلوك اآلخر يف ادلواقف اليت يواجهاهنا يف حياهتما الزوجية( ،زلمد
حسٍت ،2015 ،ص )114واألفضل أن يكون الرجل أكرب من ادلرأة شلا يساعده على إدارة األسرة وشلارسة القوامة الشرعية ،أم أن
تكون ادلرأة أكرب من الرجل فإنو يف الغالب يفسد العالقة الزوجية ،ألن الزوجة قد تنظر إىل الزوج األصغر منها سنا على أنو غَت مؤىل
ألن يكون قيوما عليها وأن الرجل ينظر إىل ادلرأة األكرب منو سنا على أهنا قد تتسلط عليو ،وىو أمر نفسي يساىم بشكل كبَت يف صلاح
ادلعاشرة الزوجية أو فشلها( ،زلمد سليمان ،2005 ،ص )33إن من ادلهم جدا وجود توازن عمري بُت الزوجُت حىت ينموان معا ،وإال
فقد تنشأ حاالت من التفاوت يف احلاجات وادلتطلبات والرؤى والتوجهات ،مثل ما ػلدث بُت زوج مسن وزوجة صغَتة السن،فبينما
يكون الزوج قد وصل مرحلة تبدأ حاجتو فيها لالستقرار وتكمن نزواتو ،تكون الزوجة مازالت يف مقتبل مرحلة احليوية واالنفتاح على
الدنيا ،واحلاجة إىل إرضاء حاجاهتا العاطفية واجلسدية ،وىذا ما يؤدي إىل نظر كل واحد منهما إىل اآلخر على أنو معوقا حلياتو أو عبئا
عليو نظرا لتفاوت ادلتطلبات واالحتياجات (.حجازي ،2000 ،ص)127
إن الفارق العمري الكبَت بُت الزوجُت ؼللق عدم االستقرار داخل األسرة ،فال يستطيع كل واحد منهما تلبية حاجات اآلخر
سواء اجلنسية أو االجتماعية أو االقتصادية ،وذلذا كلما كان التوازن العمري بُت الزوجُت كلما كانت األسرة مستقرة تقوم جبميع
مسؤولياهتا وتوفر كل متطلباهتا.
 -6التوافق الديني:
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يعد الدين أىم النظم االجتماعية اليت ذلا أعلية خاصة يف رلال توافق الفرد مع أسرتو ورلتمعو ،إذ إن التزام الزوجُت بالسلوك
الشرعي وتطبيقهما ألحكام الدين ،خاصة ادلتعلقة بشؤون األسرة كحقوق الزوجُت ،وطرق حل ادلشكالت الزوجية ،كل ذلك يسهم يف
ربقيق التوافق الزواجي(،الربيكي،2016 ،ص )280لذلك فتمسك أحد الزوجُت بالتعاليم والسلوكات الدينية يف حُت إعلاذلما أو عدم
ادلباالت هبا من الطرف اآلخر قد يكون سببا بشكل أو بآخر يف نشوب اخلالفات الزوجية( .غسَتي ،2013 ،ص )129إن الدين
مطلب أساسي يف بناء أسرة مسلمة متماسكة فالتوافق الديٍت بُت الزوجُت لو تأثَت فعال يف عملية التنشئة الدينية لؤلبناء باعتبار األسرة
ىيئة دينية وىيئة تربوية تقوم بتطبيع أبنائها على عاداهتا وتقاليدىا وتكيفهم مع ثقافة اجملتمع ،فسالمة األسرة ال يكون فقط باجلوانب
ادلادية واالجتماعية والثقافية ،وإظلا يكون كذلك يف التزام أفراد األسرة باإلسالم والعقيدة واألخالق واآلداب ،إن التوافق بُت الزوجُت يف
صبيع اجملاالت يؤدي إىل استقرار أفراد األسرة .
خامسا -عوامل التوافق الزواجي :

ىناك رلموعة من العوامل اليت يتحقق من خالذلا التوافق الزواجي وتتمثل يف:

 -1طفولة الزوجين:
يعترب اجلو النفسي الذي عاش فيو كل من الشريكُت قبل الزواج من العوامل ادلؤثرة على سعادة الزوجُت ،فالشخص الذي ؽلر يف
طفولتو خبربات سارة توفر لو األمن واحلب سبكنو يف إقامة عالقات زوجية سعيدة ،ويؤكد علماء النفس أن الطفل احملروم من احلب أو
ادلهمل أو التعس البد من أن يصبح أبا قاسيا أو زوجا سيئا غَت موفق ،والواقع أن التاريخ للزوجُت يلعب دورا مهما يف ربديد السلوك
الذي يتخذه الواحد منهما إزاء الطرف اآلخر نظرا ألن كال منهما ػلمل معو خرباتو النفسية األوىل اليت ازبذىا ضلو أبويو وإخوتو يف
مرحلة الطفولة أو ادلراىقة (.أمُت أبوزيد ،2011 ،ص)39
فاخلالفات بُت الوالدين تؤثر على التكيف االنفعايل عند األطفال وسبنع من اكتساب ادلهارات االجتماعية الالزمة للصحة
العقلية ،وقد يقتصر عدم قدرة الصغَت على التكيف مع الوسط احمليط بو ،ولكن قد يعمم ما تعلمو من سلوك اجتماعي يف أسرتو إىل
مواقف حياتو األخرى فيما بعده فينقل الطفل عقده إىل زوجتو عندما يكرب ويصبح رجال( .زلمد حسٍت ،2015 ،ص)117
إن اخلربات اليت يتعلمها كل من الزوجُت يف صغرعلا تؤثر على توافقهما الزواجي إما بالسلب أو باإلغلاب ،فأساليب التنشئة اليت
مورست من طرف الوالدين على األبناء ىي اليت تؤثر يف تكوين شخصيتهم االجتماعية ،فكلما كانت ىذه األساليب تعتمد على
احلوار والدؽلقراطية والتشاور فهذا يولد شخص اجتماعي يتكيف مع صبيع ادلواقف اليت تعًتض حياتو األسرية يف ادلستقبل ،أما إذا كان
الوالدين يعتمدان على أساليب التنشئة الغَت السوية كالعقاب والالمباالة فهذا يولد أزواج عدوانيُت ضد زوجاهتم شلا يؤثر على توافقهم
واستقرار أسرىم ،لذلك تعترب التنشئة االجتماعية من أىم الوظائف األساسية اليت تقوم هبا األسرة يف إكساب أبنائها سلوكيات اغلابية
تكيفهم مع اجملتمع.
-2سمات الشخصية:

إن دراسة عوامل ومسات الشخصية اليت تؤثر يف التوافق الزواجي تؤكد على أن أىم اخلصائص ذات التأثَت اإلغلايب على التوافق
الزواجي ىي النضج االنفعايل والقدرة على مواجهة التوترات بصورة فعالة وكذلك القدرة على نقل ادلشاعر واألفكار ،أما اخلصائص
ذات التأثَت السليب فإهنا تدور حول األنانية واخلداع والعناد وعدم الشعور بادلسؤولية( .شحاتة  ،2005 ،ص)224
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كما أشار كل من أميري وفارهودي وبيداخافيدي( )2011إىل أن مسات الشخصية لدى األزواج تؤثر بشكل مباشر على
أساليب وأشكال االتصال فيما بينهم ،حيث يالحظ بأن مسة الشخصية العصابية تؤثر بشكل سليب على أساليب االتصال بُت
األزواج ،بينما مسة الشخصية االنبساطية وادلنفتحة تؤثر بشكل إغلايب على أساليب االتصال بُت األزواج ،وىذا يظهر من خالل كيفية
تعامل األزواج مع بعضهم البعض ،وتقبل آراء بعضهم البعض ،وتفهم ما يريدون من بعضهم وىذا يؤدي إىل االستقرار داخل البناء
األسري( .احلواري ،2017 ،ص)49
إن التوافق بُت األزواج يتأثر بكثَت من العوامل احمليطة هبم وأن السمة الشخصية لدى كل منهما ،قد تؤثر بشكل مباشر وخاص
على األبناء ،وعلى األسرة بشكل عام ،فهي الدور ادلهم والكبَت يف ازباذ القرارات اليت تنعكس على سلوكات األبناء بشكل سليب أو
إغلايب ،وعلى توافقهم األسري واالجتماعي والنفسي ،لذا تلعب السمات الشخصية للزوجُت أحد العوامل التنبؤية يف االستقرار
األسري.
 _3سن الزواج:

إن الزواج ادلبكر يسهل على الشخص التكيف مع طباع اآلخر ،ولكن ىناك النقيض صلد أن الزواج ادلبكر غلعل الشباب
يرتبطون بالقيود الزوجية بينما ينقصهم النضج الذي يتيح ذلم تقدير مدى خطورة مسؤوليات الزواج ،كما يضيق الفرد على مواصلة
تعليمو وربسُت مستواه االقتصادي ،وإذا واصل تعليمو قد تتغَت الصفات اليت حببت إليو زوجتو ،وىذا بشكل أو آخر فإنو يؤثر على
توافقهما الزواجي ،وبالتايل يؤدي إىل عدم االستقرار األسري( .فرينة ،2011 ،ص)69
إن األفراد الذين يتزوجون يف سن مبكرة ،يتعرضون لعدم االستقرار األسري ،بعكس الذين يتزوجون يف سن متأخرة ،وليس
معروفا ما األسباب اليت تتيح للفئة الثانية فرصة لالستقرار األسري أكثر من األوىل ،وقد يعود ذلك إىل أن ادلتزوجُت يف سن مبكرة،
يكونون غَت مؤىلُت عاطفيا ونفسيا ،فلقد أكد (كوه و ماكلين )1999أن ارتفاع السن عند الزواج من العوامل ادلرتبطة بزيادة استقرار

العالقة الزوجية( .بلميهوب ،2009 ،ص)86
وقد اكدت الباحثة علياء شكري وآخرون على ان الزواج ادلبكر أحد العوامل اليت تؤدي إىل عدم االستقرار الزواجي وبالتايل
حدوث الطالق ،وىذا ما اوضحتو النتائج اليت ربصلت عليها يف ادلسح الشامل الذي أجرتو أن% 80من حاالت الطالق يف رلتمع
البحث قد تزوجت يف الفئة العمرية  14سنة للزوجة ،و 18سنة فأقل للزوج ،يرجع ذلك إىل انتشار الزواج ادلبكر ،نظرا إلعالء قيمة
الزواج يف رلتمع البحث بتدعيم من الدين والعرف( .علياء شكري وآخرون ،دس ،ص)57
ففي دراسة (راوية دسوقى  )1986أنو كلما زاد عدد سنوات الزواج يزداد التوافق الزواجي ،وىناك فروق دالة احصائيا يف
التوافق الزواجي بُت الذين تزوجوا وىم دون اخلامسة والعشرين سنة ،والذين تزوجوا بعد ذلك السن لصاحل الذين تزوجوا بعد ىذا السن.
(زلمد حسٍت ،2015 ،ص)115
 -4حسن االختيار:
يعترب االختيار الزواجي من أىم أساسيات احلياة الزوجية فعندما ػلسن الشخص يف اختيار شريك حياتو فهذا ينتج عنو أسرة
مستقرة تقوم جبميع واجباهتا.
فهناك أسلوبان أساسيان يف اختيار شريك العمر ،فقد يكون االختيار صباعيا أو أسريا ،دبعٌت أن األسرة ىي اليت زبتار البنها
الزوجة اليت سَتتبط هبا وىو النظام األقدم ،وىو ال يزال يف كثَت من اجملتمعات العربية ،حيث تراعي فيو األسرة اعتبارات اقتصادية
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واجتماعية وعالقات القوة والثروة يف اجملتمع ،أما األسلوب اآلخر فهو االختيار الفردي وىو األحدث ،أي ؼلتار الفرد شريك حياتو
بنفسو ولدواع يراىا ىو جديرة هبذا االختيار ،على أن تتقدم األسرة بعد ذلك بإسبام ما تبقى للزواج( .كفايف ،2008 ،ص )61فإذا مت
االختيار وفق تعاليم اإلسالم نكون قد بدأنا بتأسيس البيت السعيد وعلى أسس صحيحة ،وذلذا وضع اإلسالم قواعد زلكمة ومبادئ
سليمة الختيار الزوجة و طلب ادلسلمُت مراعاهتا من اجل إنشاء أسرة مستقرة سليمة من الصراعات وادلشاكل ،كما جعل الزوجة
الصاحلة خَت متاع ينبغي التطلع إليو واحلرص عليو،قال الرسول صلى اهلل عليو وسلم ":تنكح ادلرأة ألربع :دلاذلا وحلسبها ولدينها ،فاظفر
بذات الدين تربت يداك".
-5القيام باألدوار المنوطة لكل منهما:

من العوامل األساسية ادلؤدية إىل التوافق الزواجي وما ينتج عنو من شعور بالسعادة الزوجية ،ىو معرفة كل زوج بواجباتو أو أدواره
يف احل ياة الزوجية ،فمكانة الزوج ترتب عليو أدوارا سلوكية متوقعة ضلو الزوجة ،كما حددهتا الثقافة وأعراف البيئة اليت يعيشون فيها،
وتسعد إذا ما قام الزوج هبذه األدوار ،كذلك فإن للزوجة مكانة يًتتب عليها أدوارا سلوكية متوقعة من قبل الزوج عليها أن تؤديها حىت
يشعر الزوج ضلو مؤسسة الزواج واعتزازه هبا واحلرص عليها ،فإن إدراك أي زوج أن زوجو يقوم بأدواره ومسؤولياتو على النحو الذي
يستطيع ىو احلافز األول لقيامو دبسؤولياتو وأعباء دوره أيضا يف إطار التبادلية الزوجية( .كفايف ،1999 ،ص)431
كما تزداد األلفة وادلودة بُت الزوجُت كلما كان ىناك وضوح يف أدوار األسرة واتفاق يف توقعات كل من الزوجُت بالنسبة إىل
الطرف اآلخر ،فالبد أن يعد كل منهما نفسو بعد الزواج لنمط جديد من العالقة الزواجية مع ما تشملو من اذباىات جديدة للزوج
والزوجة ،وخاصة موقف كل منهما ذباه اآلخر ،كما أنو ينشأ صراع بُت الزوجُت لرغبة أحدعلا يف تغيَت األدوار ادلتوقعة منو ،كأن تقبل
الزوجة يف بداية حياهتا بأن ينفرد الزوج بالسلطة وبازباذ القرارات األسرية ولكنها بعد مضي فًتة من الزواج ترفض دور التابع للزوج
وتطالب بادلساواة وادلشاركة يف القرارات مثلها مثل الرجل ،أو ؼلتلفان يف األمور ادلتعلقة باألبناء وتربيتهم وتوزيع األدوار عليهم ( .أبو
زيد ،2011 ،ص)149-148
إن إدراك أفراد األسرة باألدوار ادلنوطة ذلم والقيام هبا فهذا يقوي العالقة فيما بينهم ويؤدي إىل استمرار واستقرار األسرة ،فكلما
أراد أحد الزوجُت تغيَت الدور ادلنوط لو أو عدم القيام بذلك الدور ،فهذا يؤدي إىل نشوب صراعات وخالفات تؤثر على العالقة بينهما
وبالتايل يكون عدم االستقرار داخل األسرة.
 _6األطفال:

يعترب اإلصلاب أحد العوامل اليت ربقق التقارب واحلب بُت الزوجُت وينشئ رابطة بالغة األعلية بينهما ،فهو يساىم يف ربقيق
التوافق الزواجي  ،حيث تعد الوالدية كمرحلة انتقالية تؤدي إىل إحداث تغَتات ىامة يف أدوار الزوجُت يتحول دور الزوج إىل دور األب،
ودور الزوجة إىل دور األم إضافة إىل األدوار الزوجية السابقة ،وىذا التحول يتطلب قدرة على التوافق الزواجي مع ىذه األدوار ،وبالتايل
يقتضي دور األب مقابلة ادلسؤوليات ادلالية ادلتجددة يف حُت يتطلب دور األم من ادلسؤوليات اليت تبدأ بإصلاز القرارات ادلستمرة لتوفَت
الرعاية للوليد ،وإشباع حاجاتو كما ػلب ،وىذه السلسلة من التكاليف اليت ربتاج توافقا مستمرا من كال الزوجُت( .سراي ،2011 ،
ص)91
كما أن وجود األطفال يف أي أسرة يشكل رلاال مهما يف اخلالف بُت الزوجُت ،ألهنم ػلتاجون من الوالدين إىل قدر كبَت من
التكاليف ،فاألطفال ػلتاجون إىل توفَت قدر من التكلفة العاطفية وادلالية ،إضافة إىل الوقت واجلهد ،وقد يرى زوج ما أن فكرة إصلاب
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طفل مكلفة للغاية ،يف حُت تكون ىذه الفكرة عند زوج آخر ىدفا حبد ذاتو ػلرص على ربقيقو ،ويعترب ىو سعادتو يف احلياة الزوجية.
(زلمد سليمان ،2005 ،ص)65-64
سادسا -مقومات العالقة األسرية الناجحة :

يعترب التوافق بُت الزوجُت من أىم متطلبات االستقرار األسري فالعالقة بُت الزوجُت تقوم على رلموعة من ادلقومات األساسية
لنمو واستمرار األسرة ،فلكل منهما خصائص زبتلف عن اآلخر حسب البيئة اليت عاش فيها ،حيث زبتلف العالقة اليت تربط كل
واحد باآلخر فمنها من تبدأ باحلب أو بالشعور باالنتماء ،أو تبدأ بالصداقة والتعاون ،فهذه العالقة ترتبط جبميع ادلقومات لتحقيق
االستقرار داخل البناء األسري وىذا ما أكدت عليو الباحثتان(أبوسكينة و خضر ،2011،ص )159.160يف رلموعة من ادلقومات
وىي:
 1الحب :يتحدث العامل النفسي "أدلر" عن رابطة احلب فيقول عنها :إهنا خليط من القوة واحلنان ،ألن كال من الرجل

وادلرأة يريد أن ػليط اآلخر بعنايتو ،وأن يسبغ عليو عطفو وحنانو من جهة ،كما أنو يريد أن يركن إليو ويتلقى منو العطف
والرعاية كأظلا ىو رلرد طفل ،وحاجاتو إىل رعاية اآلخرين كأظلا ىو أب مسؤول.
فمما الشك فيو أن وجود احلب يف حياة كل من الزوجُت ضلو اآلخر خاصة تلك العاطفة اليت تنشأ يف سياق احلياة
الزوجية يعمل على تشحيم التعامالت اليومية بُت الزوجُت وجعلها ربدث بشكل أكثر نعومة ،وىذا ما غلعل أحد الطرفُت يتغاضى عن
أخطاء الطرف اآلخر ،كما ػلسن تفسَت تصرفاتو يف صبيع األمور اليت زبص احلياة األسرية( .كفايف ،2008 ،ص)64
 2االحترام :من ادلهم أن ػلًتم كل شريك شخصية الطرف اآلخر ،ويتقبل عيوهبا قبل مزاياىا ،والتقبل يعٍت القبول والتفهم
بأن صفات قرينو قد يكون جزءا منها وليد الظروف والبيئة ،كما أن االحًتام ىو تقدير القرين آلراء الطرف اآلخر حىت ولو
كانت ال تساير رغباتو الشخصية ،وىنا يظهر مبدأ التقارب الفكري بُت الزوجُت شلا يؤدي إىل استقرار حياهتما األسرية.

 3التفاهم :يعترب التفاىم من أساسيات احلياة الزوجية ،والتفاىم ال بد أن يكون واضحا بالنسبة للخطوط الرئيسة يف احلياة،
وىذا ما يسهل نقاط االلتقاء يف صبيع األمور اليت زبص احلياة الزوجية ،وىذا ما غلنب حدوث الصراع والنزاع بُت الطرفُت،
ففي عملية اختيار شريك احلياة البد من اختيار الشخص الذي يتشارك معو يف األىداف العامة واخلاصة فيما ؼلص
متطلبات احلياة الزوجية ،حىت تستمر احلياة الزوجية وتدوم ،إن ىذا التفاىم بُت الزوجُت يؤثر على األبناء بشكل إغلايب
فيخلق بينهم احملبة وادلودة وحب التعاون.

 4االنتماء :إن الشعور باالنتماء إىل الكيان األسري من ادلفاىيم األساسية يف العالقة الزوجية ،فالزواج ليس رلرد عالقة رمسية
فقط تتم دبوجب عقد الزواج ،أو ىو رلرد عالقة جسدية أباحها العقد ذاتو ،إن الزواج ىو أمسى النظم االجتماعية فقد
شرعو اهلل عزوجل ،فهو رباط بُت شخصُت يسوده احملبة وادلودة ،وكل واحد يكمل اآلخر ويتقامسان احلياة مرىا قبل حلوىا،
فكل صلاح ػلققو أحد الطرفُت يعود على الكيان األسري ،وليس لصاحل فرد معُت.

 5التعاون :يعترب التعاون من السمات األساسية اليت غلب أن يتحلى هبا الزوجان ،فال بد أن يكون كل واحد منهما سندا
لآلخر ،وليس من ادلانع أن يتنازل أحد الطرفُت ولو قليال من أىدافو إذا كانت ستعوق ربقيق أىداف الطرف األخر ،فكلما ربلى
الزوجُت هبذه الصفة احلميدة فإن ىذا سيؤثر على األبناء وؼللق بينهم روح التعاون والتضامن ومساعدة بعضهم للبعض قدما لؤلمام
وىذا ما يؤدي إىل استقرار احلياة األسرية.
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 6الصداقة :إن الصداقة تشمل صبيع الصفات السابقة ادلتعلقة بادلفاىيم األساسية للعالقة الزوجية واستقرار األسرة،
فالصداقة تعٍت احملبة احلقيقة ،وتعٍت االحًتام ادلتبادل بُت أفراد األسرة والقائم على التفاىم ،واالنتماء يعٍت االلتزام جبميع األمور اليت
زبص احلياة الزوجية ذباه الطرف اآلخر ،عندا تكون صداقة بُت الطرفُت فهذا يؤدي إىل بوح أحد الزوجُت دبكنونات قلبو للطرف
اآلخر.
إن احلياة األسرية ىي رلموعة من التفاعالت والعالقات اليت تقع بُت الزوج والزوجة وبُت اآلباء واألبناء أنفسهم ،يرتبطون
بعضهم البعض إرتباطا عقليا وعاطفيا واجتماعيا وثقافيا وماديا ومعنويا ،فكلما توفرت ىذه ادلقومات من حب واحًتام وانتماء
و تفاىم وتعاون و وصداقة بُت أفراد األسرة الواحدة أدى صلاحها واستمرارىا واستقرارىا.
 الخاتمة :إن االستقرار األسري كمعطى نظري وواقعي ػلمل يف طياتو العديد من األبعاد وادلؤشرات اليت تعرب عنو ،لكن يبقى التوافق
الزواجي ىو القاعدة األساسية لتحقيقو فبدون توافق بُت الزوجُت ال يكمن ربقيق االستقرار األسري والوصول إىل بناء حياة زوجية
وفقا للمعايَت ادلتفق عليها اجتماعيا وال ؽلكن كذلك ربقيق أىدافو سواء بالنسبة للزوجُت أو األبناء أو اجملتمع بصفة عامة  ،وقد
تبُت من خالل ىذه الدراسة أن التوافق الزواجي ال ؽلكن حصره يف جانب واحد من احلياة الزوجية  ،بل ىو كل شامل لعدة جوانب
وادلتمثلة أساسا يف اجلانب النفسي والعاطفي ويتبُت من خالل قدرة الزوجُت على احتواء بعضهما البعض ،أما من ناحية اجلانب
االجتماعي فاحلياة اليت كان يعيشها الزوجان داخل أسرهتما ذلا تأثَت كبَت يف تكوين العالقة االجتماعية فيما بينهما فيتمثل يف تكوين
عالقات اجتماعية ناجحة  ،كذلك التوافق يف اجلوانب الدينية و الصحية ذلما تأثَت كبَت يف العالقة الزوجية اليت بدورىا تساىم يف تكوين
األسرة ادلستقرة.
إن التوافق الزواجي ضرورة اجتماعية ال ؽلكن االستغناء عنو ،نظرا دلا تعانيو األسرة يف ىذا العصر من ضغوطات نفسية
واجتماعية واقتصادية واليت أثرت بالسلب على العالقات بُت أفرادىا ونتجت عنها صراعات ونزاعات داخلها  ،ولذلك البد على
الزوجُت امتالك القدرة العالية لتحمل ىذه الضغوطات والصراعات واجتياز األزمات حىت ػلظى الزوجُت و األبناء حبياة مليئة بالسعادة
والرضا ،كما أن على الزوجُت تأىيل األبناء وتوعيتهم قبل الزواج عن أسس وعوامل التوافق الزواجي حىت يتمكنوا من تأسيس حياة
زوجية سعيدة وأسرة مستقرة.
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