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:الملخص

 ودليل عن، ونوعا من التفاعل االجتماعي االجيايب بني الزوجني،يعد التوافق الزواجي عامال أساسيا إلقامة حياة أسرية سعيدة

 ويثبت واقعنا املعاش مبا ال يدع جماال للشك صعوبة حتقق التوافق.مدى تقبل العالقة الزوجية واإلحساس بالسعادة وجناح الزواج
 ومعدالت الطالق املرتفعة من خالل اإلحصائيات، فيكفينا أن نطلع على حجم املشكالت اليت تعاين منها بيوتنا،الزواجي
 قد سجلت مبحاكمنا الوطنية، ألف حالة طالق07  ففي اجلزائر على سبيل املثال ال احلصر أكثر من،الرمسية العاملية واحمللية
 لندرك أمهية إعادة موضوع التوافق الزواجي إىل ساحة البحث، منها عند حديثي الزواج%07 ،8702 خالل هناية سنة
 اإلجتماعية و الثقافية اليت، النفسية، حيث حناول من خالل هذا املقال تسليط الضوء على أهم املتغريات الدميوغرافية.العلمي
.خلص إليها األدب السيكولوجي وأثبت أثرها على سريورة التوافق الزواجي
. العوامل املؤثرة، حتقيق التوافق الزواجي، سوء التوافق الزواجي، التوافق الزواجي، الزواج:الكلمات المفتاحية
Abstract:
Marital compatibility is an essential factor in establishing a happy family life. And the type of
positive social interaction between spouses, and evidence of the extent of acceptance of marital
relationship and the sense of happiness and the success of marriage. However, our real life
proves that there is no doubt about the difficulty of achieving marital compatibility. It is enough
for us to know the extent of the problems that our homes suffer from, and the rates of divorce
that are lealed through official international and local statistics, in Algeria, for example has more
than 70.000 divorces. Have registered at our national courts by the end of 2018, 30% of them
are recently marriage, we recognize the importance of returning the subject of marital
compatibility to the arena of scientific research. Where we try through this article to highlight the
most important demographic variables, psychological, social, cultural… concluded by the
psychological literature and proved its impact on the process of marital compatibility.

Keywords: Marriage, Marital compatibility, Poor marital compatibility, Achieving marital
compatibility, Influencing factors.

Imenl1985@yahoo.fr : إميان لعفيفي اإلمييل: املؤلف املرسل1
490

مجلة المعيار

ISSN :1112-4377
مجلد42 :

عدد50 :

السنة4242 :

مقدمة:

جيمع علماء النفس على أن الزواج من أهم األحداث السلوكية اليت يقدرها الفرد على أهنا من أحسن أو من أسوء ما حيدث

له ،وأ ّن قرار اختيار شريك احلياة من أهم القرارات املصريية اليت يتخذها الفرد يف حياته ،وأ ّن البيت السعيد هو األمنية اليت حيلم
هبا كل منا منذ نعومة أظافره .كما يعترب الباحثون أن التوافق الزواجي شرط من الشروط األساسية لالستقرار يف احلياة الزوجية،
ودليل واضح عن مدى جناح الزواج واستمراره ،كما يعترب أحد أهم مؤشرات الصحة النفسية للمتزوجني .كما اتفقوا على أن
التوافق الكامل بني األزواج يعد ضربا من املستحيل ،وأ ّن دورة احلياة الزوجية مقوضة باملشكالت واملنغصات اليت قد تكون
ضرورية يف بعض األحيان إلنعاش العالقة الزوجية ،واختبار مدى توافق الزوجني وقوة متسكهما بعالقتهما الزوجية ،كما قد تؤثر
على الصحة العقلية واجلسمية للزوجني ما قد حيطم عالقتهما الزوجية.
ويشري مكتب اإلحصاء األمريكي أن ثلثي الزجيات تنتهي بالطالق سنويا ،وخباصة خالل اخلمس سنوات األوىل من عمر

الزواج ،1أما يف اجلزائر فقد وصلت حاالت الطالق هناية  8702إىل 07.777حالة ،مبعدل حالة طالق كل 6ساعات،
 %07منها عند حديثي الزواج حسب تقرير أوردته قناة (دزاير نيوز) بتاريخ  .8700/70/70كما أشارت بعض الدراسات
العربية أن نسبة كبرية من األزواج يرتددون على العيادات الطبية غري النفسية ،ويشتكون من اضطرابات سيكو سوماتية تعزى إىل
سوء التوافق الزواجي ،وأن حنو  %07من املراجعني يف العيادات النفسية كان سوء التوافق الزواجي جزء من مشكالهتم،
باالضافة إىل أ ّن  %07من األزواج ممن يبحثون عن عالج ،كان سبب معاناهتم عدم التوافق الزواجي .وعليه حناول من خالل
هذه الورقة البحثية إدراج مجيع العوامل و املتغريات اليت أكد الباحثون دورها يف تفسري التوافق الزواجي و سوئه عند الكثري من
األزواج.

أوال :قراءة في بعض المفاهيم

مفهوم العالقة الزوجية :هي العالقة اليت جتمع بني امرأة ورجل لكل منهما شخصيته ،ومبادئه ،وتراثه وكذا تارخيه
الشخصي ،وأهدافه اليت يرمي إىل حتقيقها ،ويتوقف مستوى جناح هذه العالقة على مدى ليونة كال الزوجني ،ومدى تقبله
لآلخر ،وكذا التصورات اليت قام ببنائها جتاهه ،إذ تلعب التصورات دور أساسي يف دينامية هذه العالقة ،واالتصاالت الصرحية
والواضحة هي اليت متكن من عقد عالقات زوجية سليمة .وحبسب المارش فإ ّن هذه العالقة ال تقتصر على كوهنا قانونية فقط
بقدر ما تتصف بكوهنا مستمرة بني الزوجني على أساس وجود حياة مشرتكة بني شخصني يتعلمان العيش معا.

مفهوم التفاعل الزواجي :هو التأثري املتبادل بني الزوجني ،حبيث يكون سلوك كل زوج مرتتبا على سلوك اآلخر ،فهو يتأثر
بتوقعات الدور لدى الزوجني ،فإذا تطابقت توقعاهتما مع ما هو مدرك يف سلوك الزوج األخر ،كان التفاعل إجيابيا ،وإذا مل
تتطابق هذه التوقعات كان التفاعل سلبيا.
 -1أبو موسى ،مسية مجعة ،التوافق الزواجي و عالقته ببعض مسات الشخصية لدى املعاقني  ،جامعة غزة ،فلسطني ( رسالة ماجستري غري منشورة يف علم النفس)،
( ،)8772ص 00
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مفهوم التوافق الزواجي :عرفه كارل روجرز بأنه « قدرة كل من الزوجني على دوام حل الصراعات العديدة اليت إذا تركت
حطمت الزواج» .1بينما عرفته اخلويل بأنه « التحرر النفسي من الصراع و االتفاق النسيب بني الزوجني على املوضوعات احليوية
املتعلقة حبياهتما املشرتكة ،وكذلك املشاركة يف أعمال وأنشطة مشرتكة و تبادل العواطف» 2كما تعرفه القشعان بأنه «درجة
التعاون املشرتك بني الزوجني ملواجهة الصعوبات و االختالفات اليت تطرأ على تفاعلهما اليومي ،ومدى رضامها عن تلك العالقة
وفقا لألدوار األساسية الواجب القيام هبا لكل منهما».3
مفهوم سوء التوافق الزواجي :عرفه كورسيين  0000بأنه مستوى حمدد من عدم التوافق بني الزوجني ،يؤدي هبما إىل
إهناء عالقتهما الزوجية ،ويشمل نقصا يف التواصل والفهم .ويعترب مرسي « 0000أن الزوجني متوافقني إذا كانت سلوكيات كل
منهما مقبولة من اآلخر ،وإذا قام كل منهما بواجباته جتاه شريكه وعمل ما يرتبط به ،واالمتناع عن عمل ما يؤذيه ،يف حني أن
الزوجني غري متوافقني معا إذا كانت سلوكيات كل منهما تؤذي اآلخر أو حترمه من إشباع حاجاته ،أو ال تساعدمها على حتقيق
أهدافهما من الزواج ،أو تفسد عالقتهما الزوجية .فصعوبة التوافق الزواجي مسألة نسبية ،ختتلف من زوج آلخر حسب نظرة كل
منهما لألزمة وتفسريها ،وفهمه لقدراته ،وعالقته بزوجه وهدفه من الزواج».4
ونستنتج من املفاهيم املقدمة أعاله أ ّن التوافق الزواجي نوع من التفاعل اإلجيايب بني الزوجني يف إطار عالقتهما الزوجية ،بينما
سوء التوافق الزواجي هو نوع من التفاعل السليب بني الزوجني يف إطار عالقتهما الزوجية .كما أننا نستطيع أن نستدل على
وجود التوافق الزواجي أو سوء التوافق الزواجي يف عالقة زوجية ما انطالقا من املؤشرات األربعة التالية :سلوكيات الزوجني بناء
على تفاعلهما يف املواقف املختلفة ،قدرهتما على التحرر النسيب من الصراع ،درجة التشابه بينهما وشعورمها بالسعادة الزوجية.

ثانيا :العوامل المؤثرة في التوافق الزواجي

لقد حاول الباحثون يف علم النفس ،ومنذ ثالثينات القرن املاضي إىل يومنا هذا ،ضبط زملة العوامل املوضوعية اليت تغذي
أرضية التوافق الزواجي وتؤثر يف حتقيقه .فقد توصل بعض الباحثني أمثال لوك ،0000نود هوس  ،0000بوجنورو ،0000
عبد اجلواد  ،0000عبد الرمحان ودسوقي  0022إىل دور العوامل الدميوغرافية يف التنبؤ مبآل الزواج كطول مدة الزواج ،الدخل،
املهنة ،الرتبية ،السن عند الزواج وأيضا دور االختيار السليم ،خربات الطفولة والوازع الديين .كما توصل كيلي و آخرون 0020
من خالل دراسات طولية إىل دور العوامل الشخصية واخلصائص الفردية كالتوافق النفسي والتشابه يف التوقعات حول الزواج يف

حتقيق توافق األزواج .وبينت دراسات طولية امتدت بني سنيت  0027و 8777أ ّن هناك عوامل متنوعة اجتماعية وثقافية
 -1ياسر بن حممد عبد هلل العمودي ،التوافق الزواجي و عالقته بتوكيد الذات و ارتباطه ببعض املتغريات (رسالـة ماجستري غري منشورة)  ،كلي ـة الرتبية قسم علم
النفس جامعة أم القرى  ، )8770( ،ص .06
 -2سعد بن حامد آل حيي العبديل ،الذكاء االنفعايل وعالقته بكل من فاعلية الذات والتوافق الزواجي ( رسالة ماجستري غري منشورة يف علم النفس) ،جامعة أم القرى ،مكة
املكرمة ،)8707( ، .ص 66
 -3غزالن الدعدي  ،الضغوط النفسية والتوافق الزواجي لدى عينة من اآلباء وأمهات األطفال املعاقني ( رسالة ماجستري غري منشورة يف علم النفس)،
جامع ـ ـة أم القرى ،اململكة العربية السعودية ،)8770( .ص .00
 (-4رسالة دكتوراه غري منشورة يف علم النفس العيادي) (MMP12)،فطيمة ونوغي  ،أثر سوء التوافق الزواجي يف تكوين امليل إىل األمراض النفسية لدى املرأة
من خالل تطبيق اختبار جامعة بسكرة ،اجلزائر ،)8700( ،ص .006
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واقتصادية وعوامل تتعلق بتغري اجلنس وغريها قد كان هلا أثر واضح يف مآل الزواج  .1واعترب مشروع دنفر للتطور العائلي ملاركمان
 0000من أهم الدراسات الطولية اليت خلصت إىل أنه من أهم عوامل التنبؤ بتفكك الزواج هو عدم صدق مشاعر الزوج و

الزوجة ،ونقص مهارات حل املشكالت ،وصغر سن الزوجة عند الزواج .2و يرى هيكس أ ّن هناك شبه إمجاع بني الباحثني على
االرتباط الطردي لعديد امل تغريات بالتوافق الزواجي ،برغم اختالفهم يف وضع تصنيف موحد للعوامل املؤثرة يف حتقيق التوافق
الزواجي .3وحناول فيمايلي عرض كل متغري على حدا بعني األدب السيكولوجي:

متغير فارق السن بين الزوجين :يعترب الباحثون أن تناسب الزوجني يف سن الزواج من العوامل املسامهة يف توافقمهما
الزواجي ،وذلك ألن تقارب العمر يؤدي إىل تفهم كل منهما الهتمامات واجتاهات وسلوك اآلخر ،يف املواقف اليت يواجهاهنا يف

حياهتما الزوجية .4وأنه من األفضل أن يكون الزوج أكرب من زوجته بفارق ثالثة إىل مخسة سنوات ،وال يفضل أن يزيد الفارق
بينهما عن عشرة سنوات ،ويراعى يف ذلك الصالحية العمرية للمرأة إن هي فقدت وظيفتها البيولوجية يف سن معني على تلبية
احتياجات الزوج ،أل ّن مشكلة اختالف االحتياجات الزوجية من املشكالت هتدد التوافق الزواجي.5

متغير مدة الزواج :يعترب الباحثون أ ّن السنوات األوىل من عمر احلياة بني الزوجني خط فاصل يف حتديد مآل الزواج ،أين
يبدأ الزوجني يف هذه الفرتة بالتوافق والتكيف لبعضهما البعض ،و ختتلف الفرتة الالزمة لتوافقهما الزواجي من جمال آلخر من
جماالت احلياة الزوجية ،ومن شخص آلخر ،فقد تستغرق أشهرا وقد متتد إىل سنوات طويلة ،و حسب الكندري ،فإن السنوات
األوىل من الزواج متتاز بتنظيم احلياة االجتماعية واالقتصادية والدينية والنفسية للزوجني .وتشري دسوقي  0026إىل أ ّن التوافق
الزواجي يتأثر مبدة الزواج ،ويضيف مرسي  0000أنه كلما قصرت مدة الزواج كلما زادت احتماالت الطالق ،كما وجد أ ّن
السنتني األوىل والثانية من عمر الزواج تسجالن معدالت طالق عالية ،بسبب االندفاع يف الزواج وسوء االختيار وصعوبة
6
التفاهم بني الزوجني لقلة خربة كل منهما باآلخر وباحلياة الزوجية وحبل اخلالفات األسرية.

علي خرف اهلل ،نوعية العالقة الزوجية وعالقتها مبهارات الذكاء الوجداين دراسة مطبقة على عينة من األزواج بواليات باتنة الوادي واملسيلة( رسالة دكتوراه
1
غري منشورة يف
علم النفس العيادي) ،جامعة باتنة ،اجلزائر )8700( ،ص 87
كلثوم بلميهوب ،االستقرار الزواجي ،ط ،8اجلزائر :منشورات احلرب ، )8776( ،ص 86
3
مراد بوقطاية« .،مؤشرات التوافق الزواجي و معوقاته يف احلياة الزوجية» .جملة العلوم اإلنسانية ،جامعة بسكرة ،العدد  ،)8772( ،00ص .08
شيحة سعد املزروعي ،التوافق الزواجي وعالقته بسمات شخصية األبناء (رسالة ماجستري غري منشورة يف علم النفس) ،جامعة عني مشس ،مصر،
4
( ،)0007ص.60
ميمونة بنت يعقوب بن عدي اهلنائية ،بعض العوامل املسهمة يف سوء التوافق الزواجي كما يدركها القائمون على جلان التوافيق و املصاحلة وبعض املرتددين
5
عليها
مبحافظة مسقط ( رسالة ماجستري غري منشورة يف اإلرشاد النفسي) ،جامعة نزوى ،اليمن ،)8700( ،ص00
2

عمار عون ،التوافق الزواجي دراسة مقارنة بني الزواج املختلط اجلزائري –عريب و الزواج األجنيب اجلزائري – أجنيب ( رسالة ماجستري غري منشورة يف علم
6
النفس) ،جامعة وهران
اجلزائر ،)8700( ،ص .877
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متغي ار التقارب الثقافي واالجتماعي للزوجين :يعترب التقارب يف األصول الثقافية واالجتماعية واخللفية األسرية
للزوج ني ،من العوامل األساسية يف التوافق بينهما ،حيث أن األشخاص مييلون عادة إىل االرتباط أو الزواج مبن مياثلوهنم يف
املكانة االجتماعية والتعليم والعقيدة  .1وباملقابل فقد بينت العديد من الدراسات أ ّن عدم االستقرار بني الزوجني مرده إىل
اختالفات يف درجة التعليم واخللفية االجتماعية أو االقتصادية أو تباين العرق أو اختالف وتنافر أهداف الزوجني ،فمثال غالبا ما
حيقق التعليم قوة للمتعلم واستقاللية ،ما يعين الدخول يف مناقشات ذات حمتويات مهمة ،قد ال يستطيع أحد الزوجني مقابلتها،
فكلما ازدادت ثقافة وتعليم أحد الزوجني كلما اتسعت الفجوة بني ما يردان من بعضهما البعض ،فالتقارب بني الزوجني يف
املستوى الثقايف و االجتماعي من األمور املهمة للتفاهم واالنسجام واحملبة بينهما.

متغير المستوى االقتصادي :يتداخل الوضع االقتصادي أيضا مع املتغريات األخرى من حيث آثاره يف توافق الزوجني و
استقرا ر حياهتما الزوجية ،ويذكر العنايب أن الضيق االقتصادي و العجز عن تلبية متطلبات البيت الزوجية يرتك آثارا صعبة بني
أفراد األسرة وتؤثر سلبا على شكل التوافق الزواجي.2
متغير االنجاب :يعترب األطفال مثرة لقاء مشبع وحب متبادل ،وترقب مشرتك وأحد أهم العوامل اليت ترسخ التوافق واالستقرار
يف األسرة ،وحتقق التقارب واحلب بني الزوجني .3فوجود األوالد يف حياة الزوجني من العوامل اليت تساهم يف االستقرار
والطمأنينة بينهما ،وعدم وجود الولد يهدد كيان احلياة الزوجية واستقرارها ،فبسببه قد يفرتق الزوجني .ومما ال شك فيه أ ّن وجود
الولد يف األسرة يبعث على الفرح والسرور ،ويكسب احلياة الزوجية الدفء واحلنان ألن وجود وومو مثرة الزواج يدعم احلياة
الزوجية ،كما يعد وجوده مظهرا من مظاهر الوحدة بني الزوجني ،فتفكريمها يف الطالق حيسب له ألف حساب إن حصلت
بينهما مشاكل وكان بينهما أوالد .وقد أشارت املقدم  0002يف دراسة هلا أن املرأة غري املنجبة تتعرض لإلصابة بالعصاب،

نتيجة شعورها بالنقص وعدم اشباع دافع األمومة والوالدية .4

متغير الحب :يعد متغري احلب مطلب أساسي لنمو الشخصية السوية ،حيث توجد يف الزواج مشاعر تصاحب العالقة بني
الزوجني ،فيشارك كالمها اآلخر ،كما يشعر كالمها بتحقيق احلاجات الشخصية والقدرة على تلبية حاجات اآلخر ،لذلك فهو
من العوامل املهمة لتحقيق العالقة الزوجية اإلجيابية ،وهو وثيقة أمان بينهما تساعدمها يف حتقيق التوافق الزواجي  .5ورغبة
اإلنسان يف أن يكون حمبوبا من اآلخرين هي فطرة أوجدها اهلل فيه ،فعندما يشعر الزوجني بوجود احلب بينهما يكونان أكثر
حرصا على استمرار العالقة الزوجية ،وتقدمي التضحيات من أجلها .وعليه فاحلب املتبادل بينهما عامل مهم حلدوث التوافق
 1سوزان حممد إمساعيل ،توقعات الشباب قبل وبعد الزواج وعالقتها بالتوافق الزواجي دراسة ميدانية ( رسالة دكتوراه غري منشورة يف علم النفس) ،جامعة
عني مشس ،مصر  ،)0000( ،ص 008
2
حنان عبد احلميد العنايب ،الصحة النفسية ،ط ،0عمان :دار الفكر للطباعة والنشر  ،)8777( ،ص.877
3
سعيد حسين العزة ،اإلرشاد األسري نظرياته وأساليبه العالجية ،القاهرة :مكتبة اخلزناجي للنشر  ،)8777( ،ص 008
ولي ـد الشهـري ،التوافق الزواجي وعالقته ببعض مسات الشخصية لدى عينة من املتعلمني املتزوجي ـن مبحافظة جدة رسالة ماجستي ـر غري منشورة يف علم
4

النفس)
( ،جامعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية،)8770( ،ص 20
مصطفى فهمي التوافق الشخصي واالجتماعي ،القاهرة :مكتبة اخلزناجي للنشر .)8770( ،ص80:
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الزواجي وإلنعاش العالقة الزوجية .إال أ ّن بارجلو قد وضح أن احلب لدرجة الغرية الشديدة يشكل نسبة  %00من حوادث
العنف ضد املرأة ،فاألزواج الغيورون يكونون أقل أمنا واستقرارا يف حياهتم الزوجية .1وتوصل سرتوس يف دراسة له حول أهم
احلاجات اليت يأمل بعض الشباب إشباعها عن طريق الزواج ،على عينة مكونة من  000من املتزوجني و املقرتنني يف خطوبة إىل
أ ّن احلاجة إىل شخص حيبين هي أول احلاجات لكل من الرجال و النساء ،بينما جاءت احلاجة إىل شخص أبوح له بأسراري
يف املرتبة الثانية ،فاحلب دافع قوي للزوجني حنو التعاون على مشكالت احلياة ،كونه عالقة خمتارة يتبعها الشعور باألمن
واالطمئنان.2
كما أنه فن ميكن تعليمه وتعلمه و تنميته ،وله أمهية كبرية من حيث أنه يوفر التغذية السيكولوجية لكال الزوجني يف عالقته
3
باآلخر
متغير التوافق الجنسي :تعترب العالقة احلميمة من العوامل املقوية للرابطة الزوجية ،كما يعترب التوافق اجلنسي أساسا للتوافق
الزواجي ،من خالل إشباعه للجانب العاطفي ،و توجيه العالقة الزوجية إىل عالقة متكافئة ،يف حني يعد عدم حتقيق التوافق
اجلنسي مؤشرا على توجيه العالقة إىل التوتر ،الشقاق والصراع .حيث أن عدم استمتاع أحد الزوجني أو كليهما باإلشباع
اجلنسي مع اآلخر ،قد يؤدي إىل الشعور باإلحباط و التوتر ،مما يفسد عالقتهما الزوجية ،ويؤثر سلبا على اجلانب العاطفي،
وبالتايل يؤدي إىل النفور مث إىل الفتور يف تفاعلهما الزواجي ،وهناك من يعتقد أ ّن املشكالت اجلنسية هي السبب الرئيس وراء
اخلالفات الزوجية .4وتضيف احلنطي أن مشكلة سوء التوافق اجلنسي تظهر نتيجة الختالف اجتاهات الزوجني حنو االتصال
اجلنسي وشدة الرغبة فيه ،أو الختالف احلوافز اجلنسية وعدم متاثلها عند كال الزوجني ،أو لنقص الثقافة اجلنسية .5

متغير سمات الشخصية :تعترب الشخصية من أكثر املفاهيم تعقيدا يف علم النفس ،ألهنا تشمل الصفات اجلسمية والعقلية
والوجدانية متفاعلة مع بعضها البعض داخل كيان الفرد ،ويتأثر التوافق الزواجي بشخصية كل طرف يف العالقة الزوجية ،كما
يتأثر بدرجة اختالفهما االنفعايل أمام املواقف واألحداث اليت متر عليهما ،وبدرجة الشعور بالقلق وعدم القابلية للتكيف
للمتطلبات اجلديدة للحياة الزوجية .وقد حظي تأثري مسات شخصية الزوجني على مستوى التوافق الزواجي باهتمام العديد من
الباحثني ،فقد أجرى كل من هان وويد وبيتشر  8770دراسة للتعرف على مسات الشخصية لدى جمموعة من األزواج
1

سالمة حسني عبد العظيم و طه حسني عبد العظيم  ،الذكاء الوجداين للقيادة الرتبوية  ،عمان  :دار الفكر  ، )8776(،ص 00
2
كلثوم بلميهوب ،االستقرار الزواجي ،ط .8اجلزائر :منشورات احلرب ،)8776( ،ص 07 :
عائشة أمحد ناصر ،فاعلية برنامج إرشادي لتحسني بعض املتغريات الشخصية لكال الزوجني وأثره على التوافق النفسي لألبناء ( رسالة دكتوراه غري منشورة يف
3
علم النفس) جامعة القاهرة،
مصر.)8770( ،ص.00:
،
احلسني بن حسني السيد  ،معيري اختيار شريك احلياة و أثرها على التوافق الزواجي  ،ط ، 0 :اململكة العربية السعودية مجعية املودة االسرية )8700( ،
4
ص 00
ميمونـة بنت يعقوب بن عدي اهلنائية ،بعض العوامل املسهمة يف سوء التوافق الزواجي كما يدركها القائم ـون على جلان التوافيق و املصاحلة وبعض املرتددين
5
عليها
مبحافظة مسقط ( رسالة ماجستري غري منشورة يف اإلرشاد النفسي) ،جامعة نزوى ،اليمن ،)8700( ،ص02
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منخفضي التوافق الزواجي مسات مرضية مثل توهم املرض ،احلساسية املفرطة ،الذكورة والتفكري السليب واالكتئاب ،كما لديهم
أفكار ال عقالنية حنو القرين .كما توصل كل من ستيفان و كينث أ ّن العصابية و القلق و االكتئاب و التشاؤم من أهم مسات

األزواج منخفضي التوافق الزواجي.
كما توصل مصطفى و حسني إىل أن منخفضي التوافق الزواجي لديهم تقدير ذات منخفض ،ودرجة مرتفعة من الشعور بعدم
األمن .كما تشري العديد من الدراسات إىل أن العوامل اخلمسة الكربى للشخصية ترتبط إجيابيا بالتوافق الزواجي ،عدا عامل
العصابية ،وأن تشابه الزوجني يف مسات الشخصية يعد مؤشرا الرتفاع التوافق الزواجي ،ومن هذه السمات تشابه الزوجني يف
عامل االنبساط ،تشابه الزوجني يف عامل الطيبة ،تشابه الزوجني يف عامل االنفتاح على اخلربة ،تشابه الزوجني يف عامل يقظة
الضمري ،وأن تشابه الزوجني يف عامل العصابية يرتبط باخنفاض التوافق الزواجي .1كما توصل بعض الباحثني إىل أن الزوجات
املتوافقات أعلى مرتبة يف االتزان العقلي االنفعايل وأكثر مودة من الزوجات غري املتوافقات ،و أن التوافق الزواجي اإلجيايب يرتبط

بنضج شخصية الزوجة أكثر من الزوج.2

متغير الذكاء الوجداني :يعرب الذكاء الوجداين ع ن جمموعة من القدرات اليت تساعد األفراد على فهم وإدراك أمزجتهم
وأمزجة اآلخرين ومقاصدهم ومشاعرهم والتمييز بينها ،كالقدرة على معرفة الذات والتصرف توافقيا على أساس تلك املعرفة ،اليت
متكن الفرد من حتديد نواحي قوته وضعفه .وقد أكدت دراسات عديدة أمهية الذكاء الوجداين ودوره يف حتقيق التوافق الزواجي،
فالزوج الذكي وجدانيا ناضج انفعاليا .حيث يذكر مرسي أن الزواج الذي يتمتع بالنضج االنفعايل ال حيبط بسرعة أمام أزمات
الزواج ،بل تراه يسعى جاهدا إىل جماهبتها ،و التغلب عليها مما حيقق توافقه الزواجي ،أما الزوج غري الناضج انفعاليا جنده يسلك
سلوكيات غري مناسبة ملواجهة األزمات ،وال يتحمل االحباط و يتهرب من مواجهة الصعوبات ،والعوائق ويلجأ إىل احليل
الدفاعية ما جيعل حياته الزوجية غري مستقرة .3ويذكر سكوت أ ّن السبب الرئيسي يف تفضيل األزواج لبعضهما البعض يرجع إىل

الذكاء الوجداين .ويشري خليفة إىل أن األزواج السعداء أزواج يتمتعون بدرجة عالية من الذكاء الوجداين .و يعترب جوملان أن
الصحة الوجدانية مؤشر كاف للتنبؤ بالنجاح يف خمتلف اجملاالت احلياتية كالزواج .وأن الذكاء الوجداين عامل مهم يف احلياة
الزوجية نستطيع أن نفسر من خالل العديد من جوانب السلوك اإلنساين .فحينما يكون هناك سوء تفاهم بني الزوجني اللذين
يعيشان حياة زوجية سعيدة فإهنما جيدان لسوء تفامهها خمارج نوعية بدال من أن يلقوا بالالئمة على بعضهما البعض.
متغير طفولة الزوجين :تعترب الطريقة اليت عومل هبا أحد الزوجني أثناء طفولته ،ومدى العقاب والثواب املتعرض له،
واملعايري االجتماعية اليت خضعا هل ا سلوكيا ،ومدى إشباع أو إحباط احلاجات األولية األساسية من العوامل املؤثرة على توافقهما
الزواجي ،فاألطفال الذين كانوا سعداء يف طفولتهم ومل يتعرضوا للعقاب ،والذين متتعوا بإشباع حاجاهتم األولية واألساسية
عبد اهلل جاد حممود« ،التوافق الزواجي و عالقته ببعض مسات الشخصية والذكاء االنفعايل» ،جملة كلية الرتبية ،جامعة املنصورة ،العدد .)8776( ،67
1
ص.ص ، 007 -00ص70 :
ميمونة بنت يعقوب بن عدي اهلنائيـة  ،بعض العوامل املسهمة يف سوء التوافق الزواجي  ،كما يدركها القائمون على جلان التوافق و املصاحلة و بعض
2

املرتددين عليها
مبحافظة مسقط (رسالة ماجستري غري منشورة يف االرشاد النفسي)  ،جامعة نزوي  ،اليمن ( ، )8700ص 00
3
كمال إبراهيم مرسي ،العالقة الزوجية والصحة النفسية يف اإلسالم وعلم النفس  ،ط ، 8الكويت  :دار القلم للنشر و التوزيع  ، )0000( ،ص 000
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كاحلاجة للطعام والتقبل واالنتماء واألمن النفسي ،ومل يكونوا مكبوتني كانت هلم عالقات زوجية سعيدة ،والعكس صحيح .1
فاألزواج غري املتوافقني وموذج عن الطفولة التعيسة و غري املستقرة ،وقد وضح عبد الرمحان يف دراسة له أن  %00من املتوافقني
زواجيا كان تقييمهم لطفولتهم على أهنا سعيدة أو سعيدة جدا ،مقابل  %00.00من غري املتوافقني زواجيا كانت طفولتهم
حمرومة و معدومة ،كما وضح أن  %67.0من املتوافقني زواجيا كان تقييمهم ألسلوب تربيتهم وتوجيههم قائم على احلزم بدون
قسوة ،مقابل  %00.0من غري املتوافقني زواجيا كانت تربيتهم وتوجيههم قائم على احلزم بقسوة.
متغير الخبرات األسرية :تتأثر العالقة الزوجية باخلربات السابقة لكل من الزوجني ،فاألزواج الذين عاشوا يف أسر سعيدة
غالبا ما يكونوا أزواجا سعداء ،حيث ارتبطت السعادة الزوجية للوالدين بتوافق األبناء زواجيا  .2فغالبا ما يستقي الشباب
توقعاهتم عن الزواج من الوالدين ،وذلك من خالل احلديث معهما لإلفادة منهما عن املوضوع ،أو من خالل وموذج مالحظتهما
أثناء تفاعلهما ،فالوالدين يعلمان الطفل أن اخلالفات حتل بالتفاوض و النقاش و التسوية ،وحني يكرب ويتزوج هذا الطفل ،فإنه
يطبق هذا النموذج من السلوك والتعامل ،وقد يعززمها الشريك اآلخر فتستمر ،وقد يثبطها فتنطفئ وال تدوم .3
متغير الوقت الذي يقضيه الزوجان معا :لقد أفاد كل من هاكيل وروبيل يف دراسة هلما إىل أمهية الوقت الذي يقضيه
الزوجان معا يف تعزيز توافقهما الزواجي ،حيث وجدا أن األزواج السعداء يقضيان معا حنو سبعة ساعات يوميا مقابل األزواج
غري السعداء ،ويتناقشون يف مواضيع مشرتكة كالعمل ،أمور املنزل ،العائلة املوسعة ،اهلاتف والطعام.
متغير اختالف التوقعات عند الزوجين :لكل من الزوجني تصوراته عن إدارة احلياة الزوجية ،حيث يسهم احلوار بني
ا لزوجني قبل الزواج بصقل هذه التواقعات ،إال أنه حينما تصطدم الصورة املثالية املرسومة مع الصورة املدركة واقعيا حيدث سوء
التوافق بني الزوجني .وقد ذكر الكندري أن الدخول يف احلياة الزوجية ،يرتتب عنه تغيري يف األدوار والتعامل معها ،ما يؤثر على
احلياة الزوجية ،فعدم وجود اجتاه واقعي حنو الزواج أو وجود اجتاه مثايل حنو الزواج من ضمن العوامل اليت تعمل على سوء التوافق
الزواجي ،ويضيف جامع أ ّن اختالف التوقعات عند الزوجني بالنسبة لألدوار املنوطة هبما سبب لعدم حدوث التوافق الزواجي.

متغير التواصل بين الزوجين :يعترب االتصال اجليد بني الزوجني من أهم العوامل اليت حتقق التوافق الزواجي بينهما،
ويقصد بالتواصل اإلجيايب قدرة الزوجني على التعبري عن النفس بكل صراحة ووضوح ،فيميل كل زوج إىل طرح مشكالته بكل
صراحة ،حماولني الوصول إىل حلول فعلية ،دون خوف من اآلخر وتأنيب منه ،وهذا عكس الزوجني غري املتوافقني ،واللذين ال
ميلكان القدرة على التعبري عن النفس بصراحة .وقد أثبتت عديد الدراسات أن التحدث وتبادل وجهات النظر بني الزوجني ال
يعين بالضرورة وصوهلما إىل رأي واحد ،أو إىل اتفاقهما دائما يف الرأي ،بل ميكن أن ال يصال إىل رأي واحد ،ولكن يتعمق
1

سعيد حسين العزة ،اإلرشاد األسري نظرياته وأساليبه العالجية ،القاهرة :مكتبة اخلزناجي للنشر .)8777( ،ص 000
إبراهيم قمـر فالنة ،التوافق الزواجي بني الوالدين و عالقته مبفهوم الذات لدى االبناء املراهقني مبكة املكرمة  ،رسالة دكتوراه غري منشورة يف علم النفس ،
2
جامعة طبية
اململكة العربية السعودية.)8772( ،ص 88
عمار ع ـون ،التوافق الزواجي دراسة مقارنة بني الزواج املختلط اجلزائري – عريب و الزواج األجنيب اجلزائري– أجنيب ( رسالة ماجستري غري منشورة يف علم
3
النفس) ،جامعة وهران
اجلزائر ،)8700( ،ص .00
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لديهما احرتام بعضهما وال يقلالن من شأن بعضهما البعض .فاالتصال اجليد هو لب الزواج الناجح ،واحملرك إلرادة العالقة
الزواجية ،حيث ميتد التواصل بني الزوجني إىل املشاركة املتبادلة الوجدانية والفكرية واالجتماعية والرتوحيية ،وقد يتعدى كونه تعابري
شفهية إىل تعابري وإمياءات وجهية ،ونغمات صوتية  .1وقد أشار مرسي إىل أساليب التواصل بني الزوجني كأساليب التواصل
العقلية و أساليب التواصل االنفعالية.2

متغير االختيار الزواجي :تعرفه العمري على أنه انتقاء شخص من بني عينة من األفراد ،يكون صاحلا للزواج واالرتباط به،3
ويرى العزة أنه إذا كان اختيار الشريك خاطئا ،يؤدي إىل سوء التوافق بني الزوجني ،كما هو احلال بني الزوج املتعلم والزوجة
األمية ،أو عند الزواج املتسرع ،الذي تظهر فوارقه الشاسعة بعد الزواج ،أو وجود فارق كبري يف العمر حيث يكون هناك فارق
ومائي بينهما ،وفارق معريف وإدراكي وانفعايل يؤدي إىل سوء الفهم بينهما .فال ميكن للزواج أن ينجح دون فرتة مناسبة من
التعارف العميق ،وقد تبني أن أكثر الزجيات الفاشلة هي اليت متت بسرعة وبصدفة ودون تعارف.
متغير التدين والعقيدة :إن تشابه الزوجني يف االلتزام الديين يعد تعزيزا للتوافق الزواجي بينهما .ففي دراسة قامت هبا املغريب
أوضحت أنه يوجد ارتباط موجب ودال بني التدين والتوافق الزواجي .وأشار جامع أن السلوك الديين واالستقرار املادي والقدرة
على إعطاء احلب والتعاطف واالتصال الشخصي والفهم العاطفي يرتبطون بالسعادة الزوجية.
بينما أظهرت دراسة محريش  8707عن القيم الدينية ودورها يف التماسك األسري ،أن معظم أفراد العينة قد ركزوا يف اختيارهم
لبعض على ضرورة التكافؤ الديين لضمان أسرة متماسكة ،إال أن القيم الدينية موجودة كمبدأ ،أما كسلوك وفعالية تكاد تكون
غري موجودة ،وفيما خيص قيم املودة والرمحة والثقة ،فقد بينت الدراسة ضعف التواصل العاطفي واخنفاض مستوى التعاون
واالحرتام والتفاهم وغياب احلوار بني الزوجني ،مما انعكس على مظاهر التماسك األسري.4

متغير العالقة بأهل الزوج أو الزوجة :متثل العالقات االجتماعية يف اجملتمعات العربية و اإلسالمية ،نوعا من الروابط

القوية ،وعليه فعالقة كل زوج بأهله وبأقاربه هي عالقة عميقة ،ويشري بلوزر أن وجود عالقة قوية بني الزوجني وأقارهبما تؤدي إىل

ميمونة بنت يعقوب بن عدي اهلنائيـة  ،بعض العوامل املسهمة يف سوء التوافق الزواجي  ،كما يدركها القائمون على جلان التوافق و املصاحلة و بعض املرتددين
1
عليها
مبحافظة مسقط (رسالة ماجستري غري منشورة يف االرشاد النفسي)  ،جامعة نزوي  ،اليمن ( ، )8700ص 00.
ميمونة بنت يعقوب بن عدي اهلنائيـة  ،بعض العوامل املسهمة يف سوء التوافق الزواجي  ،كما يدركها القائمون على جلان التوافق و املصاحلة و بعض
2
املرتددين عليها
مبحافظة مسقط (رسالة ماجستري غري منشورة يف االرشاد النفسي)  ،جامعة نزوي  ،اليمن ( ، )8700ص 00.
،
احلسني بن حسني السيد  ،معيري اختيار شريك احلياة و أثرها على التوافق الزواجي  ،ط ، 0 :اململكة العربية السعودية مجعية املودة االسرية )8700( ،
3
ص 80
ميمونة بنت يعقوب بن عدي اهلنائيـة  ،بعض العوامل املسهمة يف سوء التوافق الزواجي  ،كما يدركها القائمون على جلان التوافق و املصاحلة و بعض املرتددين
4
عليها
مبحافظة مسقط (رسالة ماجستري غري منشورة يف االرشاد النفسي)  ،جامعة نزوي  ،اليمن ( ، )8700ص 02.
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توافق زواجي أفضل بني الزوجني .1إال أن احلنطي تعترب تدخل األهل بعدة أوجه يف جمال توجيه الزوجني مبا يتفق مع القيم
والعادات اليت يؤمنون هبا كأهل ،دون إتاحة الفرصة للزوجني يف اختاذ قرارات تتعلق حبياهتما الزوجية ،تعد من األمور اليت هتدد
توافقهما الزواجي ،كما أن تدخل األهل نتيجة لعدم استقالل الزوج عنهم ماديا أو لعدم االنفصال العاطفي ألحد الزوجني عن
أهله هي عوامل تؤثر سلبا يف توافقهما الزواجي.
متغير عمل المرأة :تتأرجح الدراسات يف تأثري عمل املرأة على التوافق الزواجي ،حيث يذكر شيحة أ ّن لعمل املرأة خارج
املنزل تأثريا على سلطتها داخل املنزل ،وال تأثري له على سلطة األب كون األعراف والتقاليد والدين يعطي القوامة للرجل .وقد
ذكر مرسي بعض اإلجيابيات والسلبيات املرتبطة بعمل املرأة ،حيث تكمن اإلجيابيات يف :تنمية شخصية الزوجة ،زيادة كفائتها
يف أداء أدوار الزوج كا إلنفاق حني غيابه ،أما سلبيات عملها فتكمن يف زيادة الضغط النفسي لديها ،قلة رغبتها يف اإلجناب،
إضافة إىل أهنا تنقل متاعبها يف العمل إىل األسرة ،فتجد صعوبة يف الفصل بني العمل و البيت ،وتشري سلمان أ ّن عمل املرأة
يتأثر تأثريا متبادال مع زواجها ،فإما يكون سلبيا فتفشل يف حتقيق توافقها املهين والزواجي ،وإما يكون إجيابيا فتنجح يف حتقيق
توافقها املهين والزواجي ،كما يشري الداهري إىل أنه توجد عالقة موجبة بني عمل املرأة و مستوى تعليمها و التوافق الزواجي .و
ما ميكن قوله أ ّن خروج املرأة للعمل يؤدي إىل تعدد أدوارها كزوجة ،كأم ،كربة بيت ،كمهنية ما خيلق صراعا بني أدوارها وهو ما
يؤثر على شخصيتها وعلى شكل تفاعلها وتوافقها الزواجي.
وما ميكن قوله أننا قد حاولنا من خالل ما مت عرضه من متغريات حصر أهم العوامل الدميوغرافية ،النفسية ،الثقافية،
االجتماعية ...اليت تؤثر على سريورة التوافق الزواجي ،وضبط نوع تأثريها انطالقا من نتائج الدراسات النفسية و النفسو
إجتماعية املتخصصة يف جمال الروابط الزواجية و اإلرشاد الزواجي ،..وقد كان عرضنا هلا عرضا حرا ،مل نتقيد فيه بتصنيف حمدد
وهذا لكثرة واختالف التصنيفات اليت وضعها الباحثون ،بل فضلنا عرض تلك املتغريات متفرقة ،حيث هدفنا هو تفسري التوافق
الزواجي من زوايا خمتلفة يف إطار نظرة تكاملية تشمل خمتلف العوامل اليت بإمكاهنا التأثري على التوافق بني الزوجني.

الخاتمة:

إن الواقع املعاش كما تقدمه اإلحصائيات على املستوى العاملي أو احمللي ،ينذر بأ ّن آفة الطالق قد فتكت بركين األسرة وطريف

العالقة الزوجية ،وأ ّن ما خفي من املشكالت الزوجية هو أعظم ،وهو األمر الذي تطلّب منا سرد جزء من أدبيات التوافق
الزواجي والذي تعلق باملفهوم والعوامل املؤثرة يف سري عربته على سكتها الصحيحة ،كمسامهة علمية ختدم كل باحث يف هذا
اجملال ،وراغب يف بناء أو تطوير برامج إرشادية للمتزوجني أو املقبلني على الزواج.
عز وجل ،قد جعل من الزواج سكن النفس لنفسها و جعل من عاطفيت املودة و الرمحة
وخري ما خنتم به يف األخري ،أ ّن الباري ّ
أعظم آياته يف دوام توافقهما وحفظ عالقتهما الزوجية لقوله تعاىل( :ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها

إبراهيم حممد عسيلة و محودة أنور البنا« ،الذكاء االنفعايل وعالقته بالتوافق الزواجي لدى العاملني جبامعة األقصى غزة» ،جملة جامعة األزهر بغزة ،جامعة األزهر،
1
اجمللد ،00العدد  )8700(،8ص .820-800
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وجعل بينكم مودة ورمحة إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون) ، 1وهذا ما أثبتته الدراسات العلمية النفسية بعد قرن و أربعمائة
سنة من نزول القرآن ،واليت أك ّدت أن القوى العاطفية و الوجدانية بإمكاهنا بناء زواج مستقر يف حال التوظيف الصحي هلا ،كما
أقر جونسون و غرين بريغ بقوهلما أن االنفعاالت والعواطف
بإمكاهنا القيام بالعكس يف حال سوء توظيفها ،ويف هذا السياق ّ
هي من حيفظ وينمي ويغذي الزواج ،وأهنا هي الشيء الوحيد الذي يقتله.

التوصيات:
وعليه نرجو أن تعتمد صيغة قانونية يف املستقبل القريب ،متس شرحية الشباب (الذكور و اإلناث ) ،السيما املقبلني على الزواج
من أجل تلقيهم برامج إرشاد ما قبل الزواج ،كشرط قبل أن تتم إجراءات عقود الزواج ،واحلصول على الشهادة الرمسية املعتمدة
هلذه الدورة ،اقتداء بالتجربة املاليزية على سبيل املثال للتقليل من نسبة الطالق.
كما نرجو العمل على نشر ثقافة اإلرشاد الزواجي ،وتأهيل طواقم تدريبية من املرشدين على هذا النوع من الربامج ،وحتت
إشراف عدة وزارات كوزارة األوقاف والشؤون الدينية ،وزارة العدل ،شؤون األسرة  ....يف كافة واليات الوطن ،وتبنيهم هلذه
املبادرة اخلاصة بالزواج يف كافة مراحله ومستوياته بدء باالختيار الصائب .حيث املتوقع و املأمول هو التقليل من حاالت الطالق
يف جمتمعنا بعد تطبيق الربنامج ،كأن تكون بالوطن مشاريع مثل مشروع ابن باز اخلريي للمقبلني على الزواج باململكة العربية
السعودية وغريها من دول اخلليج...
تدرس جلميع الطلبة على مستوى ثانوياتنا وجامعاتنا.
كما نرجو إدراج مادة اإلرشاد الزواجي كمادة أساسية وبقرار رئاسيّ ،

المراجع:
المجالت:
( )0إبراهيم حممد عسيلة و محودة أنور البنا« ،الذكاء االنفعايل وعالقته بالتوافق الزواجي لدى العاملني جبامعة األقصى غزة» ،جملة
جامعة األزهر بغزة ،جامعة األزهر ،اجمللد ،00العدد.)8700(،8
( )8عبد اهلل جاد حممود« ،التوافق الزواجي و عالقته ببعض مسات الشخصية والذكاء االنفعايل» ،جملة كلية الرتبية ،جامعة
املنصورة ،العدد .)8776( ،67
( )0جنالء حممد بسيوين رسالن« ،الذكاء الوجداين للمرأة وعالقته بتوافقها الزواجي» .اجمللة املصرية للدراسات النفسية ،اجلمعية
املصرية للدراسات النفسية ،اجمللد( ،)06العدد(.)8776( ،)00
( )0مراد بوقطاية« ،مؤشرات التوافق الزواجي و معوقاته يف احلياة الزوجية» .جملة العلوم اإلنسانية ،جامعة بسكرة ،العدد ،00
(.)8772
الكتب:

س ــورة الـروم (اآلي ــة )80

1
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( )0احلسني بن حسني السيد ،معايري اختيار شريك احلياة و أثرها على التوافق الزواجي ،ط .0اململكة العربية السعودية :مجعية املودة األسرية.
(.)8700
( )6حسن شحاتة ،معجم املصطلحات الرتبوية و النفسية ،بريوت :الدار املصرية اللبنانية.)8770( ،
( )0حنان عبد احلميد العنايب ،الصحة النفسية ،ط ،0عمان :دار الفكر للطباعة والنشر .)8777( ،
( )2سعيد حسين العزة ،اإلرشاد األسري نظرياته وأساليبه العالجية ،القاهرة :مكتبة اخلزناجي للنشر .)8777( ،
( )0سالمة حسني عبد العظيم و طه حسني عبد العظيم ،الذكاء الوجداين للقيادة الرتبوية ،عمان :دار الفكر.)8776( ،
( )07كلثوم بلميهوب ،االستقرار الزواجي ،ط ،2اجلزائر :منشورات احلرب.)2002( ،
( )00كمال إبراهيم مرسي ،العالقة الزوجية والصحة النفسية يف اإلسالم وعلم النفس ،ط .2الكويت :دار القلم للنشر و
التوزيع.)5991( ،
( )08مصطفى فهمي ،التوافق الشخصي واالجتماعي ،القاهرة :مكتبة اخلزناجي للنشر.)8770( ،
المذكرات:
( )00إبراهيم قمر فالتة ،التوافق الزواجي بني الوالدين وعالقته مبفهوم الذات لدى األبناء املراهقني مبكة املكرمة ،رسالة دكتوراه غري منشورة
يف علم النفس ،جامعة طيبة ،اململكة العربية السعودية)8772( ،
( )00سعد بن حامد آل حيي العبديل ،الذكاء االنفعايل وعالقته بكل من فاعلية الذات والتوافق الزواجي (رسالة ماجستري غري
منشورة يف علم النفس) ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.)8707( ،
( )00مسية مجعة أبو موسى ،التوافق الزواجي و عالقته ببعض مسات الشخصية لدى املعاقني  ،جامعة غزة ،فلسطني ( رسالة
ماجستري غري منشورة يف علم النفس).)8772( ،
( )06سوزان حممد إمساعيل ،توقعات الشباب قبل وبعد الزواج وعالقتها بالتوافق الزواجي دراسة ميدانية ( رسالة دكتوراه غري
منشورة يف علم النفس) ،جامعة عني مشس ،مصر .)0000( ،
( )00شيحة سعد املزروعي ،التوافق الزواجي وعالقته بسمات شخصية األبناء (رسالة ماجستري غري منشورة يف علم النفس)،
جامعة عني مشس ،مصر.)0007( ،
( )02عائشة أمحد ناصر ،فاعلية برنامج إرشادي لتحسني بعض املتغريات الشخصية لكال الزوجني وأثره على التوافق النفسي
لألبناء ( رسالة دكتوراه غري منشورة يف علم النفس) جامعة القاهرة ،مصر.)2002( ،
( )00علي خرف اهلل ،نوعية العالقة الزوجية وعالقتها مبهارات الذكاء الوجداين دراسة مطبقة على عينة من األزواج بواليات
باتنة الوادي واملسيلة( رسالة دكتوراه غري منشورة يف علم النفس العيادي) ،جامعة باتنة ،اجلزائر.)8700( ،
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( )87عمار عون ،التوافق الزواجي دراسة مقارنة بني الزواج املختلط اجلزائري –عريب و الزواج األجنيب اجلزائري – أجنيب (
رسالة ماجستري غري منشورة يف علم النفس) ،جامعة وهران ،اجلزائر.)8700( ،
( )80غزالن الدعدي  ،الضغوط النفسية والتوافق الزواجي لدى عين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة من اآلباء وأمهات األطفال املعاقني ( رسالة
ماجستري غري منشورة يف علم النفس) ،جامعـ ـ ــة أم القرى ،اململكة العربية السعودية.)8770( ،
( )88فطيمة ونوغي  ،أثر سوء التوافق الزواجي يف تكوين امليل إىل األمراض العصابية باستخدام ) ( (MMP12رسالة
دكتوراه غري منشورة يف علم النفس العيادي) جامعة بسكرة ،اجلزائر.)8700( ،
( )80نوال عبد اهلل احلنطي ،مشكالت التوافق الزواجي لدى األسرة السعودية خالل اخلمس سنوات األوىل يف ضوء بعض املتغريات (
رسالة ماجستري غري منشورة يف علوم الرتبية) ،جامعة امللك سعود ،اململكة العربية السعودية.)0000( ،
( )80ميمونة بنت يعقوب بن عدي اهلنائية ،بعض العوامل املسهمة يف سوء التوافق الزواجي كما يدركها القائمون على جلان
التوافيق و املصاحلة وبعض املرتددين عليها مبحافظة مسقط ( رسالة ماجستري غري منشورة يف اإلرشاد النفسي) ،جامعة
نزوى ،اليمن.)8700( ،
( )80وليد الشهري ،التوافق الزواجي وعالقته ببعض مسات الشخصية لدى عينة من املتعلمني املتزوجني مبحافظة جدة (رسالة
ماجستري غري منشورة يف علم النفس) ،جامعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية.)8770( ،
( )86ياسر بن حممد عبد ا هلل العمودي ،التوافق الزواجي و عالقته بتوكيد الذات و ارتباطه ببعض املتغريات (رسالة ماجستري
غري منشورة)  ،كلية الرتبية قسم علم النفس جامعة أم القرى.)8770( ،
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