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  معوقات التوافق بين الزوجين في ظل التحديات الثقافية المعاصرة معوقات التوافق بين الزوجين في ظل التحديات الثقافية المعاصرة 

  لألسرة المسلمةلألسرة المسلمة
 إعداد

 عثمان بن صالح بن عبد المحسن العامر. د

 أستاذ مساعد في قسم الدراسات اإلسالمية

 عميد كلية المعلمين بحائل
 

 

 الملخص 

س اإلسالمية الالزمة استهدفت هذه الدراسة تحديد أهم التحديات الثقافية والمقومات واألس

للبناء األسري، والوقوف على أهم العوامل المؤثرة على التوافق بين الزوجين واستثمارها إيجابياً 

هذا باإلضافة إلى التعرف على أهم معوقات التوافق . في توفير التوافق في مناخ إسالمي مميز

والزوجات في رؤيتهم بين الزوجين من وجهة نظر األزواج واستكشاف الفروق بين األزواج 

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته، وقد اختار . لتحديد أهم معوقات التوافق

. الباحث عينة الدراسة من اثنين وثالثين زوجاً وزوجة من مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية

 بين الزوجين، كما تم حساب كما استخدم الباحث استبانة لجمع المعلومات عن معوقات التوافق

وقد توصلت الدراسة إلى عدد . ثبات االستبانة والتأكد من صدقها ثم تطبيقها على عينة الدراسة

أن البعد األخالقي يؤثر تأثيراً ملحوظاً على التوافق بين الزوجين، كما أن : من النتائج المهمة منها

التوافق بين الزوجين، وأن البعد الثقافي له هناك انخفاضاً ملحوظاً في تأثير البعد المادي على 

هذا باإلضافة إلى أثر كل من األبعاد النفسية والشخصية . تأثير واضح على التوافق بين الزوجين

 . واالجتماعية التي لها آثارها على مدى التوافق بين الزوجين

 

 مقدمة
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رة ـمتخصصة بنظام األسعليها الباحث األكاديمي في دراساته اليعِّـول من المسلمات التي 

، وأرسى قواعد البناء )تشريعاً وتوجيهاً وتنظيماً(أن اإلسالم أولى هذا الكيان االهتمام والعناية 

، )الزوج والزوجة(األسري وحدد أهدافه، ورسم منهاج العالقات والتفاعل بين ركني هذا البناء 

وجية الصحيح، وألن األسرة هي لكونه السبيل الشرعي الوحيد للقاء الرجل بالمرأة في عش الز

بحق أولى الوسائط التربوية التي تحتضن الطفل لحظة استقباله للدنيا لتكسبه أساسيات الحياة، 

ومنها تتكون مشاعر األلفة واألخوة اإلنسانية . ويعرف منها ماله من حقوق، وما عليه من واجبات

وألن رعاية شأن األسرة وأمنها . اةوتبذر بذور اإليثار أوتخبوبما يصادفها من أجواء في الحي

هوفي األساس رعاية لشأن المجتمع وأمنه، ومتى اختل البناء األسري اختل بناء المجتمع ومن ثم 

 ).  1( يعجز المجتمع عن بلوغ غاياته وأهدافه ومواصلة المسيرة التنموية السليمة

 والوحدة األساسلبنة وفي الفكر العالمي المعاصر تزداد أهمية األسرة اليوم بوصفها ال

وترتفع صيحات اإلصالحيين التنمويين داعية إلى وجوب الحفاظ على . األولى في بناء المجتمع

مقوماتها، وتقوية بنائها في ظل المدركات الحديثة والمعنى الخاص بالتنمية الشاملة التي هي هدف 

رؤية جديدة للتنمية تؤكد أن  تقدمها في ذات الوقت، إذ يسود عالمنا المعاصر ووسيلةالمجتمعات، 

  .)2(العنصر البشري وطاقاته هي المورد األهم 

ولقد نالت األسرة أكاديمياً اهتماماً بالغاً من قبل الباحثين والمفكرين والمصلحين 

االجتماعيين، وجاءت العديد من الدراسات والكتابات المعاصرة في كافة التخصصات ذات العالقة 

 على جملة من العوامل والمتغيرات العصرية عالمياً وإقليمياً التي تحتم بتطوير المجتمع مؤكدة

 وتناول الباحثون والكتاب كل في مجاله االنعكاسات السلبية للمتغيرات .زيادة االهتمام باألسرة

المعاصرة على البناء األسري بالبحث والدراسة، وذهب المنصفون منهم إلى وجوب اتخاذ التدابير 

 ففي مجال علم النفس مثالً تعددت الدراسات التي تناولت .فاظ على هذا الصرح الهامالمناسبة للح

كما تناول علم االجتماع . التوافق بين الزوجين وعالقته بالعديد من المتغيرات الشخصية والنفسية

وما العديد من األبعاد االجتماعية والتطورات االقتصادية وعالقتها بالتغيرات المفاهيمية والقيمية 

وفي العلوم التربوية تنامى االهتمام باألسرة . تعكسه من مضامين مؤثرة في الحياة الزوجية
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ودورها التربوي وما أصابه من تقلص بفعل متغيرات الحياة المتطورة، وبحثت سبل تفعيل هذا 

 . الدور، وأثر ثقافة الوالدين ومستواهما التعليمي على األبناء

لوم النفسية والتربوية فقط هي التي اهتمت بدراسة األسرة وإنما ولم يكن علم االجتماع والع

شهدت العلوم الطبية واالقتصادية بل وحتى السياسية اهتماماً معاصراً باألبحاث األسرية كالمفاهيم 

 .  ووسائل دعمه،الصحية وسبل تفهمها، والوالء واالنتماء للمجتمع

 هذا الموضع إلى إحصاء كافة الدراسات وعلى الرغم من أن الدراسة الحالية ال تهدف في

 إذ يأتي ذلك خالل عرض أكثر الدراسات واألبحاث السابقة –المنتمية إلى هذه التخصصات 

إال أن الباحث يؤكد في هذا الموضع على نتيجة تكاد تتفق عليها معظم   –ارتباطاً بالدراسة الحالية

ة واالقتصادية التي يشهدها العالم عامة، أن التغيرات الثقافية واالجتماعي :الدراسات مفادها

والبلدان اإلسالمية خاصة تنعكس سلباً وإيجاباً على البناء األسري، وعالقات التوافق، وأساليب 

 وهذا مما الشك فيه يؤثر بشكل واضح على حركة .التنشئة االجتماعية والثقافية واألخالقية لألبناء

 . المجتمع واستراتيجياته التنموية

المملكة العربية السعودية تتكثف الجهود وتتزايد الدعوات إلى ضرورة توفير مقومات وفي 

الحفاظ على الصرح األسري ألداء المهام المنوطة به على الوجه الصحيح، وتنشئة األطفال على 

 إذ .قيم تتمشى والجذور الثقافية اإلسالمية للمجتمع من ناحية وطبيعة العصر من ناحية أخرى

الفكر األصيلة والمحملة بهموم الثقافة واستشراف المستقبل على أن األسرة خاصة تؤكد رؤى 

ومؤسسات التنشئة عامة تفشل في مهمتها إذ لم تستطع إنتاج مواطنين تمتد جذورهم في ثقافتهم 

 وفي الوقت نفسه يكونون منفتحين على الثقافات األخرى وملتزمين بالعمل الجاد نحوتقدم ،الخاصة

تنمية القدرة على التعامل مع االتجاهات العالمية الجديدة التي تتسم بالحركة سواء كانت المجتمع و

 ). 3(تتعامل مع قيم فردية أواجتماعية أوثقافية أومشاكل تنموية 

فهل يمكن أن تؤدي األسرة هذا الدور وغيره في ظل بناء أسري مهتز األركان؟ وهل 

 العصرية على المفاهيم األسرية؟ يمكن تجاهل األثر الذي تحدثه المتغيرات 

وإذا كانت مكانة األسرة في اإلسالم، وأهميتها الكبيرة في البناء المجتمعي، وما تتعرض له 

 فثمة ،من مؤثرات بفعل المتغيرات العالمية المعاصرة تمثل منطلقات أساسية للدراسة الحالية
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نه دراسات المراكز والمؤسسات دوافع بحثية هامة أفرزتها ساحة الواقع تتمثل فيما أسفرت ع

المعنية بالواقع االجتماعي واألسري السعودي من وجود مظاهر عديدة تؤكد وقوع خلل في الكيان 

ومثاالً على ذلك ما أثاره مركز األمير سلمان االجتماعي في الرياض من . األسري السعودي

، مما يشكل ظاهرة  %3ارتفاع نسبة الطالق في المجتمع السعودي والتي وصلت إلى حوالي 

 م إلى أن عدد الزيجات 1996 وتشير إحصاءات وزارة العدل السعودية عام .اجتماعية خطيرة

 وفي الفترة .)4( حالة طالق في نفس الفترة 3000 حالة يقابلها 8600في مدينة الرياض بلغت 

واقع األسرة األخيرة كثرت الكتابات الصحفية حول العديد من المظاهر السلبية التي انتابت 

السعودية، واسترعت انتباه المختصين والمتخصصين مما يحيلنا إلى بحث معوقات التوافق 

 ومن ثم تتضح – الزوج والزوجة –األسري في الواقع واستكشاف أسبابه من وجهة نظر طرفيه 

 . مشكلة الدراسة

 : مشكلة الدراسة

 -: يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية

 المقومات األساسية للبناء األسري في اإلسالم وما غاياته؟ما  )1

 ما أهم التحديات الثقافية المعاصرة التي تؤثر على المفاهيم األسرية؟ )2

 ؟)زوجات/ أزواج (ما معوقات التوافق بين الزوجين من وجهة نظر المتزوجين  )3

 : أهمية الدراسة

 -: نقاط التاليةتتضح أهمية الدراسة الحالية من خالل ما تشير إليه ال

أهمية التأصيل النظري لألسس والمقومات اإلسالمية التي تضمن سالمة البنـاء األسـري              )1

 . وتكفل تحقيق األهداف اإلسالمية المنوطة بهذا الصرح

أهمية األسرة في حياة كل من الفرد والمجتمع باعتبارها خلية انتاج أساسـية لـيس علـى                  )2

 وما يرتبط بذلك من تأسـيس أنمـاط         ،يد اإلنساني المستوى المادي فحسب وإنما على الصع     

 . الوعي وتكريس مفاهيم وقيم وسلوكيات تدعم تماسك المجتمع ونموه



 

 

 

 

 

 

 

 م2000     17العدد     السنة اخلامسة عشر  جامعة اإلمارات العربية املتحدة  / جملة كلية التربية
 

 29

يرتبط أداء األسرة لكل أدوارها بالمناخ السائد داخلها والناتج عن نمط العالقة بين الزوجين               )3

 أهمهـا وأكثرهـا     الذي يتأثر بكثير من العوامل التي تهدف الدراسة الحالية إلى استكشـاف           

 .  على الجواألسري من وجهة نظر الزوجينإنتشاراً وتأثيراًً

أن هناك مجموعة من التداعيات العصرية والمجتمعية التي تمثل تحديات حقيقيـة لمسـتقبل           )4

األمة اإلسالمية وعليها أن تتعامل معها، وفي هذا السياق تصبح قضايا األسـرة وعالقـات               

ألساسية الكفيلة بتماسك المجتمع ورقيه وتنشئة األفراد للتعامـل         التوافق أحد أهم المسارات ا    

 . مع تلك التداعيات التي تؤثر على طريقة الفكر والسلوك

إذا كانت األسرة أهم الوحدات المكونة للمجتمع وأحد أهم المؤسسات المعنية بالتنشـئة فـإن                )5

 . همية خاصةدراسة التحديات التي تواجهها ومعوقات فعالياتها تكسب الدراسة أ

إذا كان الزوج والزوجة هما محور االرتكاز األسري وطرفي معادلة التوافق فإن التعـرف               )6

 للعوامل المعيقة للتوافق بين الزوجين أمر ال غنى عنه لنجاح المعنيـين فـي               اعلى رؤيتهم 

مواجهة ظواهر التفكك األسري، ومن ثم تزداد أهمية الدراسة من خالل الكشـف الميـداني               

 . ة عينة من األزواج والزوجات ألهم معوقات التوافق بين الزوجينعن رؤي

 : أهداف الدراسة

 :إلى األهداف التالية-من خالل اإلجابة عن تساؤالتها -تسعى الدراسة الحالية 

 . دراسة أهم التحديات الثقافية التي تمثل مناخاً معاصراً وتحديات مباشرة للمفاهيم األسرية )1

 . واألسس اإلسالمية للبناء األسريدراسة أهم المقومات  )2

الوقوف على أهم العوامل المؤثرة على التوافق بين الزوجين واستثمارها إيجابياً في تـوفير               )3

 . التوافق في مناخ إسالمي متميز

 . التعرف على أهم معوقات التوافق بين الزوجين من وجهة نظر األزواج )4

 . م لتحديد أهم معوقات التوافقاستكشاف الفروق بين األزواج والزوجات في رؤيته )5

 : حدود الدراسة
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نظراً التساع مجال البحث في قضايا األسرة وتنوع التخصصات المعنية بدراسة األسرة فإن 

الحدود التي توضح معالم الدراسة الحالية وتشكل إطار العمل في سياق التخصص تتمثل فيما 

 -:يلي

 : الحدود األكاديمية

س ومقومات البناء األسري في اإلسالم، وكذلك أهم التحديات وتتمثل في دراسة أهم أس

 . المعاصرة وتأثيرها على األسرة، والنتائج المترتبة على غياب التوافق بين الزوجين
 

 : الحدود البشرية

وتتمثل في عينة سعودية من األزواج والزوجات للتعرف على رؤيتهم ألهم معوقات التوافق 

 . بين الزوجين

 : كانيةالحدود الم

وتتمثل في البيئة التي أجريت فيها الدراسة الميدانية وهي مدينة حائل في المملكة العربية 

 . السعودية

 : الحدود الزمنية

  هـ 1419إذ أجريت الدراسة الميدانية في عام 

 : الدراسات السابقة

ف  العديد من الدراسات واألبحاث المرتبطة بمختل– حسب علم الباحث –شهد الميدان 

األبعاد والزوايا ذات الصلة باألسرة عامة والتوافق خاصة، وفيما يلي عرض ألكثر الدراسات 

 -: السابقة ارتباطا بموضوع الدراسة الحالية

 : الدراسات العربية: أوالً

 ) 5 ("عوامل التفكك األسري ومظاهره"دراسة طريفة الشويعر، عن  -1

 يعني الطالق فقط بل يعني انهيار تماسك انطلقت الدراسة من أن مفهوم التفكك األسري ال

الوحدة األسرية من خالل تمزق أوتحلل نسيج األدوار االجتماعية عندما يخفق أحد الزوجين في 
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وتناولت الدراسة عوامل التفكك األسري بشتى . القيام بالدور المنوط به على نحوسليم ومقبول

راً وتأثيراً في المجتمع السعودي من صوره وأشكاله مركزة على العوامل التي تعد أكثر ظهو

وأكدت الدراسة على أن هذه العوامل . خالل نتائج الدراسات المتخصصة ومشاهدات الواقع

متعددة ومتباينة تبعاً لتباين الثقافات والمفاهيم السائدة وتأثير هذه المفاهيم على تقدير مكانة األسرة 

تف الجهود لمواجهة التحديات الثقافية في ذهنيات األفراد في إشارة واضحة لضرورة تكا

وأوصت الدراسة بأن رعاية وضع األسرة في المجتمع يحتاج إلى المزيد من الجهود . المعاصرة

الثقافية، كما يحتاج إلى تبني منهج تربوي واضح ملموس، تنفذ آلياته من قبل كل من األسرة 

 . ةوالمدرسة ووسائل اإلعالم والمؤسسات االجتماعية ذات الصل

 

 ) 6 ("نتائج التفكك األسري"دراسة جواهر محمد الدريس، عن  -2

نظرت هذه الدراسة إلى التفكك األسري على أنه شكل مرضي من أشكال العالقات 

االجتماعية التي يترتب عليها فقدان التوازن األسري وإعاقة أفرادها عن أداء أدوارهم االجتماعية 

 . ك المشكلة المرضية على األسرة والمجتمع في آن واحدباعتبارهم أعضاء بها، وتنعكس أثار تل

وركزت الدراسة في تناولها للتفكك األسري على البعد االجتماعي، إذ أكدت أن هذا التفكك 

مظهر من مظاهر التفكك االجتماعي المصاحب للتغيرات االجتماعية والثقافية الحادة التي يشهدها 

نتماء القبلي، واألسرة الممتدة ووحدتها، مما أظهر سمات العصر، والتي أدت إلى انحسار قيمة اال

وأكدت الدراسة على أن التفكك ينتشر في األسر التي يسود . التفرد واالغتراب داخل المجتمع

  –حتى ولوكان جميع أفرادها يعيشون تحت سقف واحد-جوها المنازعات المستمرة بين الزوجين 

بضرورة توفير تفاقم هذه الظاهرة أوصت الدراسة وللحد من . وعدم احترام حقوق اآلخرين

 :الخدمات االستشارية لألسرة لمواجهة المشكالت التي تهددها وذلك عن طريق

 . إنشاء عيادات إرشادية في الكليات المتخصصة في الخدمة االجتماعية وعلم النفس •

فة والمحـاكم   نشر هذه العيادات بإشراف الجمعيات الخيرية والمؤسسات االجتماعية المختل         •

 . مع االستعانة بالمتخصصين من أساتذة الجامعات

 .العمل على زيادة توفير الخدمات االجتماعية ألبناء األسر التي تعجز عن أداء مسؤلياتها •
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 )7(" االستقرار األسري"دراسة عزيزة المانع عن  -3

ما مفهوم : مثلأثارت هذه الدراسة العديد من التساؤالت المرتبطة بأبعاد االستقرار األسري 

االستقرار األسري؟ وهل لألسرة المستقرة سمات تميزها؟ وهل هناك معايير خاصة يمكن أن 

ونقدت الدراسة مفهوم االستقرار األسري المستند إلى تأمين  يقاس بها االستقرار األسري؟

على االحتياجات المـادية فقط كالدخل الكافي، والمسكن المالئم، والصحة البدنية، واستدلت 

قصور هذا المفهوم من خالل القضايا العامة في المحاكـم أوفي المجتمع عامة والتي تعكس 

غياب االستقرار مع توافر كل المقومات المادية لتؤكد على مجموعة أخرى من المقومـات التي 

القدرة على ، الصحة النفسية، ارتفاع مستوى الثقافة: تعد بمثابة أركان لالستقرار األسري مثل

الوعي بالمتغيرات الثقافية واالجتماعية التي تمس مكانة األسرة عامة ومكانة المرأة ، التفاهم

 . ودورها في المجتمع خاصة

 -: ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة لضمان االستقرار األسري

 . تنمية الصالت النفسية القوية بين أفراد األسرة •

 . تنمية سبل التفاهم واالحترام المتبادل •

 . نمية كفاءة األفراد في تحمل المسئولية والثقة المتبادلةت •

 . تنمية اإليمان بالقيم األخالقية واألسرية القائمة على المرجعية الدينية •

 

 :الدراسات األجنبية: ثانياً

 ) Dean G.D&Lucas 1974) (8(دراسة  )1

الزوجية، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل المؤثرة في نجاح العالقة 

 -: وركزت الدراسة على العوامل التالية

 د أوالوعد ـاء بالعه ـالوف،  يـوى التعليم ـالمست،  يـادي واالجتماع ـوى االقتص ـالمست •

)Commitment(  ،  الدور الزواجي  ،  النضج االنفعالي ،  تقدير الذات ،  تبادل األفكار واآلراء

)Marital Role(. 
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) 44(قياس هذه المتغيرات، وتكونت عينتها من واستخدمت الدراسة العديد من األدوات ل

 . زوجاً من ذوي المستوى االجتماعي واالقتصادي والتعليمي المتوسط

ن هناك معامل ارتباط موجب بين : وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج يعد من أهمها

تحقيق النضج ، تقدير الذات، الوفاء بالعهد، تبادل األفكار: درجة التوافق الزواجي وكل من

 . القيام بالدور الزواجي، االنفعالي

 )Pickford, G.H.& Others 1975) (9(دراسة  )2

سعت هذه الدراسة إلى الوقوف على العالقة بين سمات الشخصية والتوافق الزواجي، 

من اإلناث مقسمة ) 105(من الذكور و) 105(وأجريت الدراسة على عينة من المتزوجين قوامها 

وأزواج على حافة ، وأزواج لديهم اضطرابات زوجية، أزواج سعداء: دتها إلىحسب درجة سعا

: ، لقياس السمات الشخصية مثلZemermanواستخدمت الدراسة مقياس زيمرمان . االنفصال

انعدام األلفة ، الموضوعية، الثبات اإلنفعالي، السيطرة االجتماعية، الكبت، األنشطة العامة

 . الذكورة، عالقات الشخصيةال، الالمباالة، أوالصداقة

 -: وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج يعد من أهمها

أن الذكور المتوافقين زواجياً يتميزون بسمات اجتماعية، وموضوعية، واتزان انفعالي جيد،            .1

 . وكذلك ميل إلى قلة الصدامات

 . عامة والسيطرةأن الذكور غير المتوافقين زواجيا يتميزون بسمات الذكورة واألنشطة ال .2

قلـة  ،  الموضوعية،  الثبات االنفعالي : بالنسبة لإلناث فإن الزوجات السعيدات يتميزن بسمات       .3

وأوضحت الدراسة أن سمة الثبات االنفعالي لها أهمية خاصة لدى اإلناث حيث            . الصدامات

حافـة  المضطربين في توافقهم الزواجي ومن هم على (إن كالً من المجموعة الثانية والثالثة       

 . ليس لديهم ثبات انفعالي) االنفصال

فيما يختص بالفروق بين الجنسين أوضحت الدراسة أن هناك تشابها بـين ذكـور وإنـاث                 .4

المجموعة األولى التي تعيش سعادة زوجية في معظم السمات ماعدا سمة السـيطرة وقلـة               

 التوافـق   وتعكس هذه الدراسة بوضوح أهمية الثبات االنفعـالي فـي تحقيـق           . الصدامات

 . الزواجي
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 ) Baker ,J.R.L.uther,G.1978) (10(دراسة  )3

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور الزواج في تحقيق التوافق الشخصي واالجتماعي للمرأة، 

امرأة غير متزوجة بعد مزاوجتها ) 38(، على عينة قوامها )C .T .P (كاليفورنياوطَبقت اختبار 

 يـة متزوجة ألول مرة ولديها طفل على األقل بمتوسط عمر زمنامرأ) 38(بعينة أخرى قوامها 

سنة للعينة الضابطة، وذلك لمعرفة أثر مرور المرأة بخبرات ) 48(سنة للعينة التجريبية، و) 51(

وأوضحت الدراسة عدم صحة الفرض القائل بأن . األمومة على توافقها الشخصي واالجتماعي

إال إذا تزوجت وأنجبت أطفاالً، فالمرأة غير المتزوجة يمكن أن األم ال تتوافق شخصياً واجتماعياً 

وأرجعت الدراسة هذه النتيجة إلى دور المهنة أوالوظيفة . تكون متوافقة شخصياً واجتماعياً

 . باعتبارها عامالً أساساً في تحقيق نفوذ الشخصية والثقة بالنفس وتحقيق التوافق النفسي

 ) Auther , S.G & William, A 1993)(11(دراسة  )4

تناولت الدراسة كيفية تأثير المتغيرات والقوى والعوامل المختلفة للحياة الزوجية على 

واعتمدت الدراسة على التقارير الخاصة بكل من الزوجين التي تم جمعها . التوافق بين الزوجين

ت الدراسة زوج وزوجة عن مواقف التفاعل اإليجابي والتفاعل السلبي بينهما، واستند) 19(من 

وأشارت نتائج . في تحليلها لهذه التقارير على التفسير التاريخي للحدث الذي تم بشأنه التفاعل

الدراسة إلى وجود اختالفات جوهرية بين الجنسين إذ تباين تأثر الزوجات بتباين عمليات الرضا 

أثر األزواج بصورة ، واالتصال المنظم، ومستوى التعليم، ومدة الزواج، بينما ت)الزيجي(الزواجي 

 . أكثر بمستوى التعليم

 : تعقيب مختصر على الدراسات السابقة

تشير نتائج الدراسات التي أجريت في بيئات سعودية إلى بروز ظـاهرة التفكـك األسـري             .1

بشكل مقلق، وركزت توصياتها على ضرورة تكثيف البحث في األسـباب المؤديـة لهـذه               

اهم فيه كافة التخصصات والمؤسسات المعنية فـي        الظاهرة وعالجها ضمن إطار ثقافي تس     

المجتمع السعودي، وتأتي الدراسة الحالية ضمن هذه الجهود واستجابة لتلك التوصيات مـن             

خالل التأطير النظري لمقومات بناء األسرة المسلمة، ودراسة التحديات المعاصرة عالميـا            
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عامـة، وأبعـاد التوافـق بـين        ومجتمعيا التي تنعكس بشكل مباشر على المفاهيم األسرية         

 . الزوجين خاصة

تشير نتائج الدراسات األجنبية إلى تعدد العوامل المؤثرة علـى التوافـق بـين الـزوجين                 .2

واختالفها باختالف السياقات الثقافية التي تعيشها المجتمعات، ومن ثم فإن ما تهـدف إليـه               

جين من وجهة نظـر عينـة       الدراسة الحالية من الكشف عن أهم معوقات التوافق بين الزو         

سعودية يعد منطلقاً أساسياً لتخطيط وتنفيذ الجهود التي تبذل لمواجهة هـذه الظـاهرة فـي                

 . المجتمع السعودي

على الرغم من اشتراك الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في مجال االهتمـام البحثـي                .3

 : حيثباألسرة إال أن الدراسة الحالية تختلف عن هذه الدراسات من 

 ). تشريعاً وتوجيهاً وتنظيماً(التأصيل اإلسالمي لمقومات األسرة وأسس بنائها  •

دراسة تحديات الثقافة المعاصرة وما توافر لها من مقومات تكنولوجية أدت إلى اختـراق               •

منازل الزوجية وأثرها على تكريس مفاهيم معينة يختلف تأثيرها سلباً وإيجاباً على             أوغزو

 . الزوجين

 . سة العوامل المؤثرة على التوافق بين الزوجين والنتائج المترتبة على غيابهدرا •

الكشف الميداني عن أهم معوقات التوافق بين الزوجين من خالل التطبيق الميـداني فـي                •

 . إحدى المناطق السعودية

 : منهج الدراسة وإجراءاتها

ومن عناصر هذه . تبناها الباحثيرتبط منهج الدراسة برؤية شاملة لها أسسها الفلسفية التي ي

ولما كان موضوع . الذي ينتظم خطوات البحث االجتماعي والثقافي عامة“نمط التفكير “الرؤية 

الدراسة الحالية يدخل ضمن نطاق األبحاث الثقافية واالجتماعية في بعده النظري والميداني فإن 

لوصفي التحليلي لمعالجة النقاط المنهج المالئم ألهداف وطبيعة الدراسة الحالية هوالمنهج ا

 -:التالية

 . دراسة أسس ومقومات البناء األسري في اإلسالم 



 

 

 

 

 

 

 

 م2000     17العدد     السنة اخلامسة عشر  جامعة اإلمارات العربية املتحدة  / جملة كلية التربية
 

 36

 . تحديد أهم التحديات الثقافية ذات التأثير على األسرة 

 . الوقوف على أهم النتائج المترتبة على غياب التوافق بين الزوجين 

عايير المتفق عليها في كما تستخدم الدراسة بعض األساليب اإلحصائية وغيرها من الم

أدبيات الدراسات الميدانية وذلك لبناء أداة الدراسة، واختيار العينة، وتحليل نتائج التطبيق، 

 . للتعرف على أهم معوقات التوافق بين الزوجين من وجهة نظر األزواج والزوجات

 : ومن ثم تتمثل خطوات الدراسة فيما يلي

 : اإلطار النظري ويشمل

 . والمقومات اإلسالمية للبناء األسرياألسس : أوال

 . التحديات الثقافية وأثرها على المفاهيم األسرية: ثانيا

 . النتائج المترتبة على غياب التوافق بين الزوجين: ثالثاً

 : الدراسة الميدانية وتشمل

 . بناء األداة: أوالً

 . مجتمع الدراسة: ثانياً

 . النتائج اإلحصائية: ثالثاً

 . سير النتائجتف: رابعاً

 . الخاتمة والتوصيات: خامساً

 اإلطار النظري
 أسس ومقومات البناء األسري في اإلسالم : أوالً

فالشريعة . يتسم نظام الزواج في اإلسالم بالتوافق مع مقتضيات الفطرة ومصالح المجتمع

ا جاءت به من اإلسالمية بوصفها آخر الشرائع السماوية أتمها الخالق سبحانه وأكملها في عموم م

 . منهج الحياة عامة وما يتضمنه من منهج خاص للكيان األسري

ولقد ذخر التراث اإلسالمي بالعديد من الدراسات والكتابات التي تناولت نظام الزواج في 

اإلسالم وما يتسم به من خصوصية تتالءم والطبيعة اإلنسانية، وأوضحت ما يتميز به هذا النظام 

حياة كل من الفرد واألسرة والمجتمع، إذ جعله اهللا عقداً تتم التزاماته من مكانة سامية في 
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باإليجاب والقبول وشهادة الشهود، وميثاقاً غليظاً تتحمل الضمائر مسئوليته وتكافح جاهدة في 

سبيل الوفاء به والمحافظة عليه مما قد يعترضه من شدائد وصعوبات، والعهد القوي الذي يتعذر 

قلوب وحفظ للمصالح واندماج لكال الطرفين في صاحبه، يقوي الشعور وتلتقي حله، فهورباط لل

وِإن َأردتُم اسِتبداَل زوٍج مكَان زوٍج وآتَيتُم ِإحداهن ِقنطَارا فَالْ ": عنده الرغبات، يقول تعالى

ينًا، وكَيفَ تَْأخُذُونَه وقَد َأفْضى بعضكُم ِإلَى بعٍض وَأخَذْن تَْأخُذُوا ِمنْه شَيًئا َأتَْأخُذُونَه بهتَانًا وِإثْما مِب

  .)12 ("ِمنْكُم ِميثَاقًا غَِليظًا

ُأِحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصِّياِم الرفَثُ ِإلَى ِنساِئكُم ": وصور اإلسالم امتزاج الطرفين فيه بقوله تعالى

 َأنْتُمو لَكُم اسِلب نهنلَه اسوفي ذلك إشارة إلى أن العالقة الزوجية أسمى معنى )13 ("ِلب ،

وِمن ": للترابط واالندماج، كما يمثل عقد الزواج مركزاً لبناء السكن والمودة والرحمة قال تعالى

كُم مودةً ورحمةً ِإن ِفي ذَِلك ْآلياٍت آياِتِه َأن خَلَقَ لَكُم ِمن َأنفُِسكُم َأزواجا ِلتَسكُنُوا ِإلَيها وجعَل بينَ

ونتَفَكَّرٍم ي14 ("ِلقَو(.  

ونظراً لألهمية البالغة التي أوالها اإلسالم للزواج خاصة والكيان األسري عامة، فقد وضع 

 اإلسالم جملة من األسس والمقومات التي تكفل التماسك والنماء الدائم، ويمكن إجمال أهم األسس

 -: فيما يلي

  االختيار-1

.  يقوم نظام الزواج في الشريعة اإلسالمية على مبدأ حرية االختيار لكل من الطرفين

الدين على ”والختالف مقاييس البشر عند إرادة الزواج فقد وضع اإلسالم معيارية خاصة جاعال

لزواج وقوة منه على ديمومة ااً رأس الشروط التي يشترطها كل من الزوجين في اآلخر حرص

 . األساس الذي يحقق الصفاء والوئام والسعادة واالطمئنان

تنكح المرأة ":  عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال–رضي اهللا عنه -روى أبوهريرة 

 .)15 ("لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك: ألربع

ل األربع آخرها الدين، فأمر النبي صلى اهللا عليه فمعايير االختيار تتمثل في هذه الخصا

، وال يعني هذا )16(وسلم الرجل إذا وجد ذات الدين فال يعدل عنها وإال أصيب باإلفالس والفقر 

إغفال الجمال أوالمال أوحتى التوافق النفسي والتكافؤ النسبي، وإنما المهم أن يكون ذلك كله 
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لمرأة المرغوب نكاحها ملتزمة بأحكام الشرع فال ضير أن فإذا كانت ا. بالصالح الديني”محكوما

 . يشترط الرجل فيها الجمال، أوالحسب، أوالغنى، أوالثقافة، أوما إلى ذلك

وقد نص الفقهاء في كتبهم على أن من السنة أن يحرص المرء على المرأة الجميلة ألنها 

 عن النظر إلى غيرها، ولكن أسكن لنفسه، وأغض لبصره، وأكمل لمودته، وبه يحصل له العفاف

  .)17( بعد حرصه على توفر الصالح والدين

ويعتبر الدين أهم المعايير أثناء االختيار، ألن المال قد يذهب، والجمال أمر نسبي وقد يذوي 

ويغيب، والحسب قد يجلب الغرور، ويبقى الدين يحمي هذا البناء بعد توفيق اللّه، ويدعوإلى مكارم 

 .  الحقوق، ويمنع من االنحراف والزيغ والطغياناألخالق، ويحفظ

ال تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، وال ": يقول عليه الصالة والسالم

تزوجوهن ألموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، وألمة خرماء 

 .)18 ("سوداء ذات دين أفضل

ما استفاد ":  النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول عن-رضي اهللا عنه-وعن أبي أمامة 

طاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أله من زوجة صالحة، إن أمرها اً المؤمن بعد تقوى اهللا خير

 ). 19 (" في نفسه ومالهحفظتهأقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها 

لم على تزويج الرجل أما عن الرجل فقد حث الرسول صلى اهللا عليه وس. . هذا عن المرأة

 "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه": يقول عليه الصالة والسالم. المرضي في دينه وخلقه

إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة في ": وفي رواية) 20(

 ).21 ("األرض وفساد عريض

رغبة في أمن األسرة وتأسيساً الستقرارها لقد دعا اإلسالم إلى التركيز على الدين والخلق 

 – المنصب – الحسب – المال –الجمال (ورخائها، ومتى فُقَد الصالح فقد تنقلب المزايا األخرى 

إلى معاول هدم للبناء األسري في غياب األرضية الدينية التي تحكم السلوك وتوجه . ..) الثقافة

ية لالختيار والعمل بمقتضاها خطوة هامة من الحياة، ومن ثم فإن معرفة المعيارية اإلسالم

خطوات تكوين األسرة وإال قامت البيوت على دخن ال يراعي كل طرف حقوق اآلخر، وال 

 . يكترث بميوله ورغباته، وهنا يحدث الخالف الذي يؤثر سلباً على التوافق
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  الرؤية -2

ٍل من الغرور في إطار حرص اإلسالم على أن تقام الرابطة الزوجية على أساس خا

، ذلك أن )23(الخلوة  ، وأباح النظر قبل العقد دون)22(والظنون شرط اإلسالم تعيين الزوجين 

الخاطب عندما يرى من تقدم لخطبتها إما أن تهفوإليها روحه وتجد مكاناً في قلبه، أوال يحس 

 عليه وسلم نحوها بميل قلبي وال امتزاج روحي وكذا المخطوبة، ولذا قال رسول اهللا صلى اهللا

 :  عندما خطب امرأة– رضي اهللا عنه –للمغيرة بن شعبة 

 ). 24(“ اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما “

: جاء رجل إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال:  قال– رضي اهللا عنه –وعن أبي هريرة 

هل نظرت إليها فإن في ": مإني تزوجت امرأةً من األنصار، فقال له النبي صلى اهللا عليه وسل

 عن رسول – رضي اهللا عنه –، وروى جابر )25. (قد نظرت إليها: قال" عيون األنصار شيئاً 

إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما ":  أنه قال–اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

لها حتى رأيت منها ما دعاني فخطبت جارية، فكنت أتخبأ ": قال جابر" يدعوه إلى نكاحها فليفعل

 ).26 ("إلى نكاحها فتزوجتها

وقد اختلف الفقهاء في مقدار ما يباح النظر إليه، وأكثر الفقهاء يرون أن للخاطب أن ينظر 

 ). 27(إلى كل من وجه وكفي من يريد خطبتها ألن رؤيتهما تحقق المطلوب 

المبني على حرية ) لزوج والزوجةا(ومع أهمية هذا األساس في تحقيق التوافق بين الطرفين 

االختيار والرغبة الذاتية في االرتباط إال أن كثيراً من أهل هذه البالد يرون أن رؤية الخاطب أمر 

ال يسمح به شرف العائالت والغيرة على الكرامة والعرض، بينما يرى آخرون في بيئات إسالمية 

فيسمحون بالعشرة الطويلة والخلوة أخرى أن الرؤية ال تكفي في تعرف كل طرف على اآلخر 

وكال الصنيعين ينتج عنهما . المحرمة حتى يسبر كل منهما اآلخر ويعرف كامن أخالقه وميوله

 . في كثير من األحيان مشكالت ذات تأثير سلبي

 : الرضى -3

منح اإلسالم الزوجين الحق المطلق في القبول بإبرام عقد النكاح أورفضه، إذ ليس ألحد أن 

وللمرأة أن تختار ممن يتقدم . ر رجالً عاقالً بالغاً على الزواج من امرأة ال يرغب الزواج بهايجب
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لها فترفض أوتقبل خاضعة في ذلك لمعايير إسالمية، ومسترشدة بما ينصحها به أهلها ويمليه 

عليها دينها وعقلها وليس ألحد أن يجبرها على القبول أوالرفض حتى لوكان وليها، ألنها إن 

 . دخلت حياتها الزوجية مجبرة فإنها لن تجد فيه السكن النفسي والروحي غالباً

لقد كان العرب في الجاهلية يتصرفون في شئون المرآة كما يشاؤون ال سيما في مسألة 

اختيار الزوج، وجاء اإلسالم فرفع عنها األغالل وأزال عنها ذل الجاهلية األولى، أعطاها حقوقاً 

 ).2(أن جعل الرضى من قبل البنت البالغ العاقل شرطاً لصحة عقد الزواج كثيرة من بينها 

:  قالوا" ال تنكح األيم حتى تستأمر، وال تنكح البكر حتى تستأذن": يقول عليه الصالة والسالم

األيم أحق بنفسها من وليها، ":  وفي رواية.)29(" أن تسكت": يا رسول اهللا، وكيف إذنها؟ قال

 ). 30 ("ي نفسها، وأذنها سكوتهاوالبكر تستأذن ف

 أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت - رضي اهللا عنها -وعن خنساء بنت خذام األنصارية 

 -رضي اهللا عنهما- وعن ابن عباس .)31( ذلك فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرد نكاحه

 وهي كارهة، فخيرها أن جارية بكراً أتت النبي صلى اهللا عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها"

 ). 32 ("النبي صلى اهللا عليه وسلم

شرط من شروط عقد الزواج ال يتم النكاح إال به عند الجمهور غير " فالرضى"ومن ثم 

، وتكمن أهمية هذا األساس في )34(، وفق الصيغة المتضمنة لإليجاب والقبول )33(الحنفية 

اء البناء األسري على دعائم وطيدة وأسخة من الحب والرغبة في التفاهم بين تعزيز إرسس راس

 . الطرفين

 : الكفاءة -4

 .)35( المماثلة بين الزوجين دفعاً للعار في أمور مخصوصة: الكفاءة في اصطالح الفقهاء

الدين : واختلف في هذه األمور التي تطلب المماثلة فيها بين الزوجين، إذ هي عند المالكية

الدين، والنسب، : وب التي توجب لها الخيار، وعند الجمهور أي السالمة من العي–والحال 

 ). 36(اليسار أوالمال : والحرية، والحرفة، وزاد الحنفية والحنابلة

والصحيح في هذه ) 37(كما اختلف الفقهاء في هل الكفاءة شرط في صحة النكاح أم ال؟

والْ تَنِكحوا الْمشِْركَاِت حتَّى يْؤِمن ":  هواعتبار الكفاءة فقط في الدين والحال– واهللا أعلم –المسألة 
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 رخَي ْؤِمنم دبلَعْؤِمنُوا وتَّى يح شِْرِكينوا الْمالْ تُنِكحو تْكُمبجلَوَأعشِْركٍَة وم ِمن رْؤِمنَةٌ خَيةٌ مْألمو

كُمبجلَوَأعشِْرٍك وم 38 ("ِمن( ،" نِكحاِني الْ يإالًالزاٍن  زا ِإالْ زهنِكحةُ الَ ياِنيالزشِْركَةً وةً َأوماِني

ْؤِمِنينلَى الْمع ذَِلك رِّمحو شِْركويقول عز وجل). 39 ("َأوم :" الْخَِبيثُونو الْخَِبيثَاتُ ِللْخَِبيِثين

ِت ُأولَِئك مبرءون ِمما يقُولُون لَهم مغِْفرةٌ وِرزقٌ ِللْخَِبيثَاِت والطَّيِّباتُ ِللطَّيِِّبين والطَّيِّبون ِللطَّيِّبا

 ). 40 ( "مـكَِري

ويندب مراعاة الباقي، وذلك لضعف األدلة على جعل الكفاءة شرط في لزوم الزواج، وألن 

 الدليل األقوى وهوالمعقول يعتمد على العرف فإذا كان العرف أن انتظام المصالح بين الزوجين ال

وإذا كان . يكون عادة إال إذا كان هناك تكافؤ بينهما اعتبرت الكفاءة شرط لزوم ال شرط صحة

 ). 41(العرف بين الناس هوعدم النظر إلى الكفاءة لم يعد هناك مسوغ لها 

إلى أهمية ) 42(وتشير بعض الكتابات والدراسات المعنية باألسرة اإلسالمية المعاصرة 

وجين من حيث المستوى الثقافي والتعليمي والبيئي ليتحقق التفاهم والتناغم تحقق التكافؤ بين الز

 . في اآلراء ومستوى تناول القضايا واألحداث التي تواجههم

 : الصداق -5

 هِنيًئا وآتُوا النِّساء صدقَاِتِهن ِنحلَةً فَِإن ِطبن لَكُم عن شَيٍء ِمنْه نَفْسا فَكُلُوه":  يقول اهللا تعالى

 “ن حديدـاً مـخاتم التمس ولو": ه الواهبةـويقول صلى اهللا عليه وسلم للذي زوج) 43 ("مِريًئا

)44(.  

 في اإلسالم ليس مقصوداً لذاته، وال هوتثميناً لقيمة المرأة، وإنما شرع –المهر–والصداق 

 المهر وعدم المغاالة والسنة تقليل). 45(ليشعر بصدق رغبة الزوج في الزوجة ولذا سمي صداقاً 

 رضي اهللا عنه -، وروى أبوهريرة )46(“ خير الصداق أيسره“: فيه، يقول عليه الصالة والسالم

على كم تزوجتها؟، “:  في خبر الرجل الذي تزوج األنصارية قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم-

كأنما تنحتون الفضة من على أربع أواق؟ : على أربع أواق، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم: قال

، قال "عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه 

 ). 47(إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم ”فبعث بعثا_ رضي اهللا عنه _ أبوهريرة 
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عن المغاالة في المهور، واعتراض المرأة عليه فهذه _ رضي اهللا عنه_ أما قصة نهي عمر 

ال تخلومن مقال، ويتشكك ” على الرغم من شهرتها وشيوعها بين الناس إال أن لها طرقاالقصة

 ). 48(فيها كثيرون 

… أما ما شاع على األلسنة من اعتراض المرأة على عمر " -رحمه اهللا-قال األلباني 

ل والموقف الصحيح لعمر بن الخطاب ما رواه أبوالعجفاء السلَمي قا). 49 ("فهوضعيف منكر

أال ال تُغْلُوا صدق النساء فإنه لوكان مكرمة ": يقول_ رضي اهللا عنه_ سمعت عمر بن الخطاب 

في الدنيا أوتقوى عند اهللا كان أوالكم بها النبي صلى اهللا عليه وسلم ما أصدق رسول اهللا إمرأة 

غلي بصدقة من نسائه وال ُأصِدقَت إمرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل لي

 ). 50 ("امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول كلفت لكم علق القربة

فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على “: _رحمه اهللا _ يقول شيخ اإلسالم ابن تيميه 

صداق بنات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللواتي هن خير خلق اهللا في كل فضيلة وهن أفضل 

العالمين في كل صفة فهوجاهل أحمق، وكذلك صداق أمهات المؤمنين، وهذا مع القدرة نساء 

" له أن يصدق المرأة ما ال يقدر على وفائه من غير مشقة  واليسار، فأما الفقير ونحوه فال ينبغي

)51.( 

وساق ابن الجوزية أحاديث قضاء النبي صلى اهللا عليه وسلم في الصداق ثم أشار إلى أن 

 رهــعسوحاديث تضمنت أن المغاالة في المهر مكروهة في النكاح، وأنها من قلة بركته هذه األ

  )52 .( 

إن المغاالة في المهر ليست في مصلحة الزوجين، فالزوج الذي يستدين بسبب زواجه 

ما يصاب بانقباض النفس وضيق الصدر بعد الزواج، تتجاذبه الهموم واألحزان وتعلوه ”كثيرا

ما يصاحب ذلك نظرة حادة وعبارات جارحة إلى زوجته تلك التي هي ” وم، وكثيراالكآبة والوج

في شقائه بالدين المؤرق، ومن ثم تتضح أهمية هذا األساس في ضمان  ”في نظره كانت سبباً

 . سالمة البناء األسري واستقراره

  القوامة- 6
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 للعمل بإرشاد الشرع األسرة منظمة اجتماعية، والقاعدة الشرعية ملزمة لكل من الزوجين

في كل ما هومنصوص عليه، والتشاور والتراضي فيما دون ذلك، وإن اختلفت وجهات النظر 

الرِّجاُل قَوامون علَى النِّساِء ِبما فَضَل اللَّه (واحتاجت إلى حسم فالقوامة باختيار اهللا لجنس الرجل 

ا َأنفَقُوا ِمنِبمٍض وعلَى بع مهضعب اِلِهمو(وصدق اهللا القائل  )53) (… َأم … الذَّكَر سلَيو

 .)54) (…كَاُألنْثَى

 "نشأ للرجل بمقابل التبعات الكثيرة”  ال تعدوأن تكون امتيازاً_ في الحقيقة_والقوامة 

واالختصاصات الواسعة المسندة إليه، وليس فيها ما يعني إلغاء إرادة الزوجة، وال إهدار 

هي رئاسة المسئوليات ال التحكم الذي يجور على حقوق العدل، والمساواة والشورى شخصيتها، ف

)55 .( 

وبوجود القوامة العاقلة التي تتحكم في العواطف، وتزن األمور بميزان الشرع والمنطق، 

وتنظر إلى األشياء بمنظار الواقع والعقل تتحدد المسئوليات وتنتظم العالقات، ويزول كل ما يمكن 

 .كر التوافق بين الزوجينأن يع

  حسن العشرة -7

ولَهن ِمثُْل ": وقوله سبحانه) 56(“ ...وعاِشروهن ِبالْمعروف: "األصل في هذا قول اهللا تعالى

 ).57 (..."الَِّذي علَيِهن ِبالْمعروف

ن، فليؤد أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليه": _رحمه اهللا_قال ابن كثير 

خيركم ": ، ويقول صلى اهللا عليه وسلم)58 ("كل واحد منهما إلى اآلخر ما يجب عليه بالمعروف

، ومن حسن العشرة غض الطرف عن ما قد يكون من )59 ("خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي

 "رـال يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخ "نقص أوتقصير يمكن التجاوز عنه

إذ ال يمكن أن يتحقق شرط الكمال الخلقي في المرأة، ومن هذا الباب قول رسول اهللا صلى ) 60(

واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعاله، … "اهللا عليه وسلم 

، وسأل )61 ("…فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيراً 

ما حق زوج أحدنا علينا؟ قال عليه الصالة : حد الصحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأ
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تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وال تضرب الوجه، وال تقبح، وال تهجر إال ": والسالم

 ). 62 ("في البيت

 –  بعد توفيق اهللا–إن حسن العشرة وطيب المعاملة بين الزوجين باعتباره أساس يضمن 

سيادة جوالمودة والرحمة، وبه يتحقق الوفاق والوئام، ويستطيع الزوجان مواجهة ما تسفر عنه 

الحياة اليومية والمواقف المختلفة من منغصات يمكن أن تؤثر على ذلك الرباط الوثيق، ومن ثم 

 . صيةفالشريعة اإلسالمية جعلت لكل طرف على اآلخر حقوقاً بينتها كتب الفقه واألحوال الشخ

 : مما سبق يتضح

أن أسس ومقومات البناء األسري جاءت شاملة متكاملة، إذ شملت ترتيب األولويـات فـي                

الحديث الخاص بتحديد معايير االختيار، واشترطت القبول والرضى بعد التقبـل العـاطفي             

والتهيؤ النفسي من خالل الرؤية، واستناداً على العرف أوصـت الكتابـات بالتكـافؤ بـين                

. – بـإذن اهللا   –لخطيبين ألن ذلك أحرى إلى دعم االرتباط وبناء التفاهم ومن ثم الديمومـة              ا

وبعد الزواج هناك معياران تحتكم إليهما األسرة في مواجهة مواقف الحياة ومشاكلها التي ال              

 ". القوامة وحسن المعاشرة “يمكن حصرها وال التنبؤ بها، إنهما 

 .مجملها بكل جوانب الزوجين النفسية والعقلية والسلوكية      أن مضامين هذه األسس تتصل في        

وهي الجوانب ذات العالقة المباشرة بدوام الرضى وزيادة المحبة واأللفة، وتنمية الشـعور             

 . باالرتباط والتوافق

تؤكد التجارب، ومشاهدات الواقع، وأدبيات الثقافة األسرية أن هناك عالقـة طرديـة بـين                

 . وترجمة دالالتها واقعاً وسلوكاً وبين التوافق األسريااللتزام بهذه األسس 

أن األسس والمقومات التي وضعها اإلسالم لهذا الكيان تؤكد على مدى حرص هـذا الـدين             

 . على األسرة والتعويل عليها في بناء األمة

تؤكد أسس ومقومات البناء األسري في اإلسالم على جملة من األبعاد الفاعلة فـي إيجـاد                 

 البعد الثقـافي   و البعد المادي  و البعد األخالقي : ية المناسبة للتوافق بين الزوجين وهي     األرض

 وتسعى الدراسة في جزئها الميداني إلـى        .البعد الشخصي والبعد االجتماعي    و البعد النفسي و

 . استكشاف مدى تأثير هذه األبعاد على التوافق بين الزوجين
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سعى دائماً إلى تكريس المفاهيم اإلسالمية للبنـاء        على الرغم من أن المجتمعات اإلسالمية ت       

األسري من خالل فعاليات الوسائط التربوية المعنية بالتشكيل الثقافي والتربوي للناشـئة إال             

أن تداعيات العصر ومعطياته أسفرت عن جملة من التحديات التي باتـت تشـكل محيطـاً                

ك البناء المفاهيمي لألفراد بل تجاوزته إلى       عالمياً بل وبيئياً تتدافع تأثيراته ليس فقط على ذل        

حيز الممارسة، يؤكد ذلك المظاهر المتعددة للمشكالت األسرية التي تضمنتها اإلحصـاءات            

فما هي أهم هذه التحديات؟ هـذا مـا تتناولـه           . التي أشارت إليها الدراسة في موقع سابق      

 . الدراسة في المحور التالي

 ثرها على المفاهيم األسرية التحديات الثقافية وأ: ثانياً

يتسم العصر الحاضر بالعديد من السمات التي تمثل تحديات حقيقية تنعكس بشكل مباشر 

 . على الهويات الثقافية والبناء المفاهيمي لدى اإلنسان

وفي عشية األلفية الثالثة تتكثف المناقشات وتتزايد الندوات والمؤتمرات حول مستقبل 

ومات العصر من تأثيرات محتملة على طريقة الفكر والسلوك لدى اإلنسان اإلنسان وما تحمله مق

مما يجعل المفاهيم واآلراء بل والمعتقدات عرضة للتأثر، وفي هذا السياق تكثر الكتابات حول 

 : هذه التحديات التي يمكن اإلشارة إلى أبرزها فيما يلي

 :  الثورة التكنولوجية-1

رة التكنولوجية وانتشار الحاسبات التي امتدت تأثيراتها في لقد أدى التقدم العلـمي والثو

مجاالت عديدة تجاوزت تخزين المعلومات إلى التنبؤ بنتائج التجـارب في مختلف التخصصات 

الطبيعية، وكذا التطورات المتميزة في البناء المعرفي واألكاديمي ونظم المعلومات الحديثة، لقد 

 ). 63(ول المعلومة بمضامينها الخيرة والشريرة إلى األفراد أدى كل ذلك إلى سهولة وسرعة وص

 : اإلعالم العصري واالتصال الجماهيري-2

لقد أدى النمووالتطور الهائل في وسائل اإلعالم وعلوم االتصال في السنوات األخيرة إلى أن 

 في منظومات أصبح اإلعالم جزءاً أساساً من حياتنا اليومية خاصة بعد استخدام األلياف البصرية

االتصال التي ساعدت على نقل المعلومات بكثافة عالية وبسرعة الضوء فضالً عن األقمار 
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الصناعية التي أدت إلى زيادة كمية ونوعية في نقل المعلومات مما يؤدي إلى تغيرات جوهرية 

 ). 64(في مفاهيم الحياة 

الثورة "االتصال ويطلق البعض على هذه المرحلة من مراحل التطور في اإلعالم و

حيث حدثت الثورة األولى بظهور المطبعة، وحدثت الثورة الثانية بظهور "اإلعالمية الثالثة 

وكاالت األنباء، أما الثورة الثالثة التي نعيشها اآلن فقد حدثت بدخول عصر الفضاء واألقمار 

ال ــكات االتصالصناعية البعيدة واختراع الليزر وتطوير صناعة األلياف البصرية وظهور شب

)65 .( 

مضامين وانعكاسات يختلف مدى ) الدش(وينتج عن البث الفضائي عبر األقمار الصناعية 

قربها وبعدها عن قيم ومعايير الثقافة اإلسالمية، إضافة إلى ترسيخ قيم الثقافة الغازية وخلطها 

 ). 66(وتشربها للثقافة األم 

بث الفضائي تقبع وراءه حركة فكرية مخططة ويؤكد ذلك ما تكشفه بعض الكتابات عن أن ال

 وهوجانب من الغزوال ،منظمة وهادفة تسعى جاهدة إلى تشويه العقائد واللغة والتراث والتاريخ

يهدد الخصوصيات الثقافية وهويات األمم فحسب بل يؤثر على أفكار األشخاص ومواقفهم من 

 ).67(القضايا والثوابت المترسخة في ذهنيات أفراد المجتمع 

 -:في جملة من العوامل واألسباب الخارجية وهي) الغزو(وتتمثل مقومات هذا البث 

سيطرة مجموعة من الدول المتقدمة علمياً على تقنية االتصال، ومعلوم أن هذه الدول تختلف               •

 . في مفاهيمها ومعتقداتها ومنطلقاتها الحضارية عما هوموجود في العالم اإلسالمي

 . مة على عملية تدفق المعلومات والبرامج من الناحية الكيفية والكميةسيطرة الدول المتقد •

اتجاه الهيمنة الغربية للسيطرة على شعوب العالم الثالث بطرق واعية ومدروسة وبأسـاليب              •

 . مخطط لها ضمن النظام العالمي

 الحقد القديم والعداء الصهيوني السافر لإلسالم والمسلمين الـذي تجسـده قـديماً الحـروب               •

 . الصليبية وتبرزه في العصر الراهن ما يسمى بصراع الحضارات

رفض دول العالم الثالث ومنه العالم العربي واإلسالمي لالسـتعمار الغربـي فـي القـرن                 •

 . الحاضر
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وعلى الرغم من تأثيرات الثورة اإلعالمية على عمليات توصيل العلم والمعرفة والمعلومات 

رفيه والتسلية وتمضية أوقات الفراغ إال أن تشابك هذه العمليات وتشكيل اآلراء والمعتقدات، والت

وتعقيداتها قد تؤدي إلى التأثير الحاد على تغيير بنية المفاهيم واألفكار واالتجاهات حيال قضايا 

وتلك هي خطورة ما يسمى بالثورة . وممارسات متجذرة في ضمير األمة منذ زمن طويل

، فإلى أي مدى امتدت هذه التـأثيرات إلى المفاهيم )68(اإلعالمية واالتصال الجماهيري 

والممارسات المتعلقة باألسرة؟ وهل يمكن االحتفاظ بالموروث الثقافي المتعلق بمفاهيم االختيار 

والتوافق بين طرفي األسرة في ظل الهجمة الشرسة على مكنون التعامل األسري؟ وكيف يمكن 

خاصة والمشاكل األسرية عامة وبين المعروض الجديد الربط بين ظواهر عدم التوافق األسري 

ألسس البناء والتعامل وتوزيع األدوار التي تنطوي عليها األعمال الفنية والبرامج الثقافية التي 

 تبث عبر وسائل االتصال الجماهيري المعاصر؟

 إن الكتابات المتخصصة ومشاهدات الواقع وإحصاءاته تقطع بما ال يدع مجاالً للشك أن

هناك عالقة طردية بين أنواع هذا االتصال وبين ظهور العديد من القضايا والظواهر االجتماعية 

والثقافية على سطح المجتمع، وتؤكد تلك الكتابات أيضا أن السبيل الوحيد للتغلب على تلك 

الظواهر هوالتمسك بثوابت اإلسالم واستيعاب مقوماته وأسسه في إرساء قواعد البناء األسري 

وضع الغايات اإلسالمية نصب العين، وتمثل منهجه وإضفاء المناخ الذي حدده اإلسالم على و

 . جواألسرة ونمط العالقات بين الزوجين

 :  ايقاعات حركة التنمية السريعة-3

إن عمليات التحديث والتغيير االجتماعي التي نشأت على يد النخبة المثقفة تحت ضغوط 

عديد من االنعكاسات السلبية على الواقع االجتماعي المحلي، إذ تعرضت التنمية والتقدم أدت إلى ال

األسرة العربية واإلسالمية التقليدية آلثار عكسية نتيجة عمليات التحديث والتغير االجتماعي حيث 

لم يتواءم مع حركة التنمية االقتصادية اهتماماً كافياً بسبل الرعاية والتنشئة االجتماعية التي 

يف الصحيح للنشء مع معطيات التنمية االقتصادية فأسفرت عن العديد من الظواهر تضمن التك

انتشار ظاهرة المخدرات بين الشباب والمراهقين، ظاهرة العنوسة، والطالق، ": السلبية مثل

والخالفات الزوجية، والخالفات بين اآلباء واألمهات واألبناء، وانفصال المتزوجين حديثاً عن 
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ات، وعدم الرعاية الواجبة من قبل األسرة لكبار السن فيها، وتدهور التحصيل اآلباء واألمه

الدراسي لألبناء وانقطاعهم عن الدراسة، واالستعانة بالخدم والسائقين في عمليات التربية، 

 ). 69 ("واالعتماد على المطاعم وبوفيهات األطعمة السريعة

 

 :  الحراك المادي واالجتماعي-4

المتخصصة في علم االجتماع على أن ثمة خلالً ملحوظاً في واقع األسرة تؤكد الدراسات 

العربية واإلسالمية وتمزقاً في بنيتها نتيجة الهجرة من الريف إلى الحضر، إذ انقسمت األسرة إلى 

وهذا التمزق في بنية األسرة التقليدية أدى بدوره إلى انعكاسات سلبية على . أكثر من أسرة نووية

ها ونشاطاتها، إذ نتج عن االنتقال من الريف إلى الحضر والحراك المادي مجمل وظائف

واالجتماعي تحول جذري في عالقات األسرة وأدوارها ووظائفها وبناءاتها، إذ أصبحت عالقاتها 

محدودة، ورقابتها على أفرادها ضعيفة، وتغيرت أدوارها لمجابهة متطلبات الحياة الحضرية 

 الشخصي وتحقيق مستوى اقتصادي واجتماعي متميز من قبل الوالدين وأصبح البحث عن اإلنجاز

 ). 70(مماثالً في أهميته إن لم يفق رعاية شؤون األسرة واألبناء 

 : دخول عصر العولمة -5

إن ما يعيشه عالم اليوم في عصر العولمة بأبعادها الثقافية العامة ومقومات انتشارها يمثل 

ه أكثر التقاليد رسوخاً، وأكثر المفاهيم تجذراً، وهذا يعني أن الثبات مناخاً جديداً تهتز على ساحت

انسحب من مسرح الحياة لتحل محله الديناميكية، وأدى ذلك إلى انهيار في المفاهيم األسرية 

 ألن المثل والمعايير التي تم اكتسابها أثناء التنشئة تختلف كثيراً عن تلك التي يواجهونها ؛المستقرة

لحياة االجتماعية المعاصرة مما يؤدي إلى هجر تلك المثل والمعايير والتمرد في واقع ا

  ).71(اهـــعلي

وأدى تغلغل المفاهيم الجديدة إلى إشكالية أخرى تواجهها األسرة العربية والمسلمة، إنها 

 على إشكالية األدوار الجديدة المضافة إلى الدور التقليدي للمرأة وما يستتبعه من زيادة االعتماد

األجنبيات في عمليات التربية والتنشئة والذي يؤدي اختـالفهن في اللغة والتاريخ والقيم 



 

 

 

 

 

 

 

 م2000     17العدد     السنة اخلامسة عشر  جامعة اإلمارات العربية املتحدة  / جملة كلية التربية
 

 49

االجتماعية وربما الديانة إلى التأثير السلبي في معظم األحـيان على الخصوصية األسرية وما 

 . أزواج الغد من مفاهيم وممارسات/ يكتسبه أطفال اليوم 

لمرجعية الثقافية في العالمين العربي واإلسالمي من ويأتي ذلك في سياق ما تواجهه ا

تحديات العولمة في الوقت الذي تفتقد فيه وسائل الدفاع عن نفسها، وأبسط هذه الوسائل الوعي 

بالذات مما يفرض على الكثير من األفراد العيش بين ماٍض ال يستطيع االحتفاظ به وحاضر لم 

ين الماضي بقيمه وثوابته والحاضر بمستجداته يتمكن منه بعد، وفي الفضاء الذي يفصل ب

ومتغيراته العديد من األمور ذات التأثير على المجتمع عامة والمفاهيم االجتماعية واألسرية 

 . خاصة

 النتائج المترتبة على غياب التوافق بين الزوجين: ثالثا

جهاتها بوجه عام أثرت التحديات المشار إليها آنفاً على أداء األسرة المسلمة ومهامها وتو

كما أثرت سلبياً على النمط المثالي للعالقة بين الزوجين مما أدى إلى ضعف أوغياب التوافق 

بينهما في كثير من حاالت الزواج، ولقد تنوعت الدراسات التي حاولت رصد النتائج واآلثار 

 -:المترتبة على ضعف أوغياب التوافق والتي يمكن إجمالها فيما يلي

رة للعديد من المشكالت التي تفرزها دائرة الحياة اليوميـة حـول اإلنجـاب،               تعرض األس  )1

عمـا    وأساليب معاملة األبناء، وكيفية مواجهة مشكالتهم خاصة في مرحلة المراهقة، فضالً          

للخالف إذا ما تفاوتت وجهات النظر وتدنى مسـتوى الوفـاق           اً  يتعلق بقضايا قد تمثل مثار    

  .)72(الزواجى 

ن الضطرابات نفسية كالخوف والقلق والتوتر واالضطراب التـي تـنعكس            تعرض الزوجي  )2

 ). 73(على أدائهم اليومي في مختلف المجاالت 

 التأثير السلبي على المكـانة االجتماعية للزوجين خاصة المرأة المطّلقة حيـث تــواجه              )3

ممـا يفـرز    ) 74(لتغير دورها من زوجة إلى مطلقة         مشكلة التغير السلبي في مكانتها تبعاً     

 . مشكالت واضطرابات نفسية

 زيادة معدالت االنحراف واإلدمان مما يمثل خطورة على المجتمع وتهديد ألمنه وتقليل من              )4

 . طاقته اإلنتاجية ودخله القومي
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على الدولة حيث يحتاجون إلى جهـود       ”واجتماعيا”اقتصاديا” يمثل أبناء األسرة المفككة عبئا     )5

 . مورعاية مؤسسية لتعديل سلوكه

 يؤثر عدم التوافق بين الزوجين وما ينتج عنه من تفكك أسري تتعدد مظاهره على إنتاجيـة               )6

 . أفراد األسرة العاملين مما يضر باالقتصاد القومي

 انتشار األمراض النفسية والعصبية والعقلية في المجتمع التي تعد في بعض األحيـان مـن            )7

 . لمجتمعي بشكل عامنتائج التفكك األسرى مما ينعكس على البناء ا

دلت نتائج بعض البحوث على أن ثمة عالقة بين التفكك األسري والشعور باالنتماء للمجتمع               )8

وقيمه، فأبناء األسر المفككة يعانون من مشاعر سلبية تجاه اآلخرين نتيجة للحرمان النفسي              

ـ              د بشـكل   الذي يواجهونه داخل أسرهم مما يؤثر سلباً على عالقاتهم داخل المجتمـع الواح

 ). 75(ملحوظ ويقلل من انتماءاتهم داخل المجتمع بقيمه االجتماعية 

 ارتفاع نسبة اإلصابة بالقلق النفسي لألبناء الذين نشأوا في أوضاع عائلية مضطربة يسودها              )9

 ). 76(الخالف والنزاعات الزوجية 

 .  انخفاض األداء وتدني مستوى التحصيل العلمي لدى أبناء األسر المفككة )10

ما سبق يتضح أن نتائج التفكك األسري التي تعد نتيجة طبيعية لغياب التوافق بين الزوجين م

 وتلقي بظاللها على كافة المجاالت والنواحي النفسية واالجتماعية ،تتعدد وتضرب بجذورها

 وتؤثر على فعاليات التنمية البشرية التي تعد في العصر الحاضر أهم ،واالقتصادية والتعليمية

ائز األساسية لبناء وتقدم المجتمع، والتي تنال على المسارات الثقافية واستراتيجيات التنمية الرك

 . على المستويين الرسمي واألهلي”بالغا”الشاملة اهتماما

وتجمع أدبيات الثقافة واالجتماع ومناهج البحث العلمي على أن التخطيط لمواجهة تلك 

له ضمانات النجاح إال إذا استند إلى  متشابكة لن تتوافرالمشكلة بظواهرها المتعددة وعواملها ال

تشخيص المشكلة وفق أطر بحثية ومنهجية علمية سليمة، وفي هذا السياق يصبح النزول إلى 

على التوافق األسري من وجهة نظر األزواج أمراً ”الميدان واستكشاف أكثر المعوقات تأثيرا

 . أساساً
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ين من وجهة نظرهما؟ وهل هناك فـروق ذات داللـة           فما هي معوقات التوافق بين الزوج     

 إحصائية بين آراء كل من األزواج والزوجات؟

 هذا ما تجيب عنه الدراسة الميدانية

 الدراسة الميدانية
معوقات التوافق بين الزوجين من وجهة نظر “تهدف الدراسة الميدانية إلى التعرف على 

 ".األزواج

 -:وتأتي الدراسة في الخطوات التالية

 

 :أداة الدراسة -1

، ولقد مر بناء االستبانة "معوقات التوافق بين الزوجين “وهي عبارة عن استبانة 

 :بالخطوات التالية

في ضوء اإلطار النظري للدراسة، ومفهوم التوافق، والكتابات والدراسات المهتمة بالتوافق   )1

ستكشاف مدى تأثيرها على واالستقرار األسري، تم تحديد ستة أبعاد سعت الدراسة إلى ا

البعد والبعد النفسي والبعد الثقافي والبعد المادي والبعد األخالقي : التوافق الزواجي، وهي

 . البعد االجتماعي، وتم صياغة عبارات االستبانة موزعة على األبعاد الستة والشخصي

لم االجتماع تم عرض االستبانة على مجموعة من المتخصصين في التربية وعلم النفس وع )2

للتعرف على آرائهم حول األبعاد المتضمنة، ومدى انتماء العبارات للبعد الذي تندرج تحته 

ومالءمة تلك العبارات لقياس ما وضعت له، وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج عملية التحكيم 

حذفت العبارات التي حصلت على موافقة أقل من عشرة محكمين من أصل اثنى عشر 

 . عليهم االستبانة،مرفق به التعريف اإلجرائي لكل بعد من األبعاد الستةمحكماً عرضت

ات ـــوتكونت االستبانة في صورتها النهائية بعد إجراء التحكيم وعمليات الصدق والثب

 : عبارة موزعة على األبعاد الستة لالستبانة كما هي موضحة في الجدول التالي) 42(من 

 بعاد االستبانةتوزيع العبارات على أ )1(جدول 

 م البعد عدد العبارات أرقام العبارات
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1-7-13-19-25-29 

4-8-14-20-26-30-31-42 

6-9-15-21-27-32-34-39 

10-16-22-36 

3-17-28-33-38-41 

2-5-11-12-18-23-24-35-37-40 

6 
8 
8 
4 
6 

10 

 األخالقي

 المادي

 الثقافي

 النفسي

 الشخصي

 االجتماعي

1 
2 
3 
4 
5 
6 

زوجاً وزوجة، باعتبارهم عينة استطالعية، وكانوا جميعاً من ) 32(الستبانة على تم تطبيق ا -3

 . مدينة حائل

لحساب صدق عبارات االستبانة تم حساب معامالت االرتباط بين درجة العبارة والدرجة  -4

) 0,01(الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، ووجد أن جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى 

 . فهي صادقةومن ثم 

ولحساب صدق األبعاد تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل بعد من األبعاد الستة 

والدرجة الكلية لالستبيان للعينة االستطالعية، وتبين أيضا أن جميع معامل االرتباط دالة إحصائيا 

 ).0,01(عند مستوى

 "ألفا" معامل لحساب ثبات االستبيان تم استخدام  -5

   من أبعاد االستبانة ولالستبانة ككل امل الثبات لكل بعدمع )2(جدول 

االستبيان 

 ككل

النفسي الشخصي االجتماعي  البعد األخالقي المادي الثقافي

معامل الثبات ,82 ,76 ,79 ,62 ,81 ,71 ,76

 

ويتضح من الجدول السابق ثبات جميع األبعاد المكونة لالستبانة، وكذا الثبات الكلي 

 .ذ أن جميع النتائج دالة إحصائيالالستبانة إ

 :  عينة الدراسة-2
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زوجاً وزوجة من منطقة حائل موزعة على ) 200(تكونت العينة الكلية للدراسة من 

 : النحوالتالي

 بيان توزيع أفراد العينة حسب الجنس) 3(جدول 

 الجنس العدد الجملة

 ذكور 100 100
 إناث 100 100
 الجملة - 200

 

 

 

 داة وتفريغ البياناتتطبيق األ-3

 هـ، وتم تفريغ االستجابات في جداول 1419تم تطبيق االستبانة على العينة في عام 

 -:تضمنت مجموع التكرارات لكل عبارة على حدة، شملت

 

 . مجموع تكرارات دائماً: الخانة األولى 

 . مجموع تكرارات أحياناً: الخانة الثانية 

 .راًمجموع تكرارات ناد: الخانة الثالثة 

 

 أسلوب المعالجة اإلحصائية-4

 -:استخدمت الدراسة األساليب اإلحصائية التالية

حساب تكرار استجابات أفراد العينة للبدائل المختلفة التي ينطوي عليها كل سؤال من أسئلة               )1

 . االستبانة والنسب المئوية

 . حساب المتوسطات )2
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لة الفـروق بـين عينـة األزواج        لمعرفة دال )  ن xن  (للجدول التكراري    "2كا "حساب قيمة  )3

 : وذلك بتطبيق المعادلة التالية والزوجات،

 2) ت م-ت و( مجـ   =2كا

 ت م                          
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 نتائج الدراسة-5
 معوقات التوافق بين الزوجين: أوال

 البعد األخالقي-1

  البعد األخالقي بيان التكرارات ونسبها المئوية الستجابات أفراد العينة حول )4(جدول 

  الترتيب
٪ 

 مج ت 

 نادراً

 
٪ 
 

مج ت 

 أحياناً

 
٪ 

مج ت 

 دائماً

 م

1 
5 
4 
6 
3 
2 

4 
12 
11 
28 
19 
11 

8 
24 
22 
56 
38 
22 

13 
28 
21 
13 

5 ,10 

5 ,19 

36 
56 
42 
36 
21 
39 

78 
60 

5 ,65 
54 

5 ,70 
69 

157 
120 
136 
108 
141 
138 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 مجت 799 ـ 230 ـ 170 ـ -

 المتوسط 133 66, 5 38, 2 19 38 ,3 14 ـ

 

 -:من الجدول السابق يتضح أن

أن البعد األخالقي يؤثر تأثيراً ملحوظاً على التوافق بين الزوجين، إذ بلغ متوسط استجابات               -1

 ). 200(من أفراد العينة البالغة عددها %) 66.5(بنسبة ) 133(العينة 

مية للبعد األخالقي مـن وجهـة نظـر األزواج          أن أهم معوقات التوافق بين الزوجين المنت       -2

 -:هي) عينة الدراسة(والزوجات 

 . التفاوت الحاد في مستوى االلتزام الخلقي بين الزوجين •

 . الشك في تصرفات أحد الزوجين من قبل اآلخر •

 . سفر الزوج لفترات طويلة •

 . إدمان الزوج للمخدرات •



 

 

 

 

 

 

 

 م2000     17العدد     السنة اخلامسة عشر  جامعة اإلمارات العربية املتحدة  / جملة كلية التربية
 

 56

 . إنحراف الزوج •

 . إهمال الزوج لمسئولياته الشرعية •

 البعد المادي-2

  بيان التكرارات ونسبها المئوية الستجابات العينة حول البعد المادي )5(جدول 
  الترتيب

٪ 
 مج ت

  نادراً

 
٪ 
 

 مج ت

  أحياناً

 
٪ 

 مج ت 

 دائماً

 م

7 
2 
1 
6 
5 
8 
4 
3 

33 
26 

5 ,33 
27 
43 
21 
40 
31 

66 
52 
67 
54 
86 
42 
80 
62 

29 
21 

5 ,11 

5 ,32 
9 

40 
5 ,12 

16 

58 
42 
21 
65 
18 
80 
25 
32 

38 
53 
56 

5 ,40 
48 
37 

5 ,52 
53 

76 
106 
112 
81 
96 
78 
95 

106 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 مجت 750 ـ 341 ـ 509 ـ ـ

 المتوسط 93, 75 46, 9 42, 6 21, 3 63, 65 31, 80 ـ

 -:ويتضح من الجدول السابق ما يلي

لتوافق بين الزوجين من وجهة نظر      أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في تأثير البعد المادي على ا          -1

%) 46.9(بنسـبة   ) 93.75(األزواج والزوجات عينة الدراسة، إذ بلغ متوسط االستجابات         

 .من جملة أفراد العينة

أن المعوقات المادية للتوافق بين الزوجين حصلت على استجابات منخفضة من قبل العينـة               -2

 : على النحوالتالي

 %). 56(كثرة طلبات الزوجة  

 %). 53(طمع الزوج في راتب زوجته العاملة  

 %). 53(عدم مساهمة الزوجة العاملة في نفقات المنزل  

 %). 52.5(اهتمام الزوج الزائد بعمله على حساب أسرته  

 %). 48(عدم قدرة الزوج على تحمل األعباء المادية  
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 %). 40.5(بخل الزوج  

 %). 38(اختالف المستوى المادي بين أسر الزوجين  

 ). %37(عتماد الزوج مالياً على أسرته ا 

قد يرجع انخفاض االستجابات حول هذا البعد إلى غياب التأثير المادي على التوافـق بـين                 -3

الزوجين، وقد يرجع إلى االختالف بين كل من األزواج والزوجات في اسـتجاباتهم حـول               

 .العبارات الخاصة بالطرف اآلخر

 البعد الثقافي-3

 التكرارات ونسبها المئوية الستجابات العينة حول البعد الثقافيبيان ) 6(جدول 

 

  الترتيب
٪ 

 ت مج

  نادراً

 
٪ 
 

 ت  مج

 أحياناً

 
٪ 

 مج ت 

 دائماً

 م

1 
3 
6 
7 
5 
8 
2 
4 

6 
5 ,35 

5 ,48 

5 ,15 

5 ,24 

5 ,45 
18 

5 ,23 

12 
71 
97 
31 
49 
91 
36 
47 

12 
5 ,9 

7 
5 ,45 

30 
5 ,21 

24 
5 ,25 

24 
19 
14 
91 
60 
43 
48 
51 

81 
55 

5 ,44 
39 

5 ,45 

5 ,32 
58 
51 

162 
110 
89 
78 
91 
65 
116 
102 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 مجت 813 ـ 350 ـ 434 ـ ـ

 المتوسط 101, 5 50, 8 42, 6 43, 75 54, 25 27, 4 ـ

 -:من الجدول السابق يتضح ما يلي

) 101, 5(بات العينـة    أن البعد الثقافي يؤثرعلى التوافق بين الزوجين، إذ بلغ متوسط استجا           -1

 . من أفراد العينة%) 50.5(بنسبة 

أن أهم المعوقات الثقافية للتوافق بين الزوجين من وجهة نظر األزواج والزوجـات عينـة                -2

 -:الدراسة هي
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 %). 88(انتشار وسائل اإلعالم الحديثة خاصة البث الفضائي  •

  %).58(لدى الزوجة) الزواجي(انخفاض الوعي الثقافي األسري  •

 %). 55(التفاوت الشديد في مستوى ثقافة الزوجين  •

 . %)51(انخفاض الوعي الثقافي األسري لدى الزوج  •

أما العوامل الثقافية التالية فهي ال تمثل معوقات للتوافق بين الزوجين من وجهة نظر عينـة                 •

 : وهي%) 50(الدراسة إذ أنها حصلت على استجابات أقل من 

 %). 32.5( أمية الزوجين  •

 %). 39(ارتفاع مستوى تعليم الزوجة عن الزوج  •

 %). 45.5(ارتفاع مستوى تعليم الزوج عن الزوجة  •

 %). 45.5(أمية أحد الزوجين  •

 

  البعد النفسي -4
 بيان التكرارات ونسبها المئوية الستجابات العينة حول البعد النفسي) 7(جدول 

 

  الترتيب
٪ 

 ت  مج

 نادراً

 
٪ 
 

 ت  مج

 أحياناً

 
٪ 

  ت مج

 دائماً

 م

2 
4 
1 
3 

5 ,9 
12 

5 ,7 

5 ,8 

19 
24 
15 
17 

5 ,16 
18 

5 ,11 

5 ,17 

33 
36 
23 
35 

79 
70 
81 
74 

158 
140 
162 
148 

1 
2 
3 
4 

 مجت 608 ـ 127 ـ 75 ـ ـ

 المتوسط 152 76 31, 75 15, 8 18, 25 9, 2 ـ

 -:ومن الجدول السابق يتضح ما يلي

على عملية التوافق بين الزوجين إذ بلغ متوسط استجابات         أن البعد النفسي يؤثر تأثيرا شديدا        -1

 . من جملة أفراد العينة%) 76(بنسبة ) 152(العينة 
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 -:أن أهم المعوقات النفسية للتوافق بين الزوجين من وجهة نظر عينة الدراسة هي -2

 %). 81(كثرة الضغوط النفسية  -

 %). 79(نفور أحد الزوجين من اآلخر ألسباب غير معلومة  -

 %). 74(اختالف نمط الحياة الزوجية عن توقعات الزوجين قبل الزواج  -

 %). 70(الغيرة الزائدة بين الزوجين  -
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  البعد الشخصي-5

 بيان التكرارات ونسبها الستجابات العينة حول البعد الشخصي) 8(جدول 

 

  الترتيب
٪ 

 ت مج

  نادراً

 
٪ 
 

 ت  مج

 أحياناً

 
٪ 

 ت  مج

 دائماً

 م

5 
3 
4 
1 
2 
6 

35 
5 ,15 

13 
5 ,4 

6 
5 ,39 

 

70 
31 
26 
9 

12 
79 
 

14 
5 ,17 

24 
5 ,20 

25 
5 ,10 

 

28 
35 
48 
41 
50 
21 
 

51 
67 
62 
75 
69 
50 
 

102 
134 
126 
150 
138 
100 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 مجت 705 ـ 223 ـ 227 ـ ـ

 المتوسط 125 62, 5 37 18, 5 38 19 ـ

 

 -:ومن الجدول السابق يتضح ما يلي

البعد الشخصي يؤثر تأثيراً ملحوظاً على التوافق بين الزوجين، إذ بلغ متوسط استجابات             أن   -1

 . من جملة أفراد العينة%) 65.5(بنسبة ) 125(العينة حول هذا البعد 

 -: أن أهم المعوقات الشخصية للتوافق بين الزوجين هي  -2

 %). 75(عدم عناية الزوجة بمظهرها داخل المنزل  -

 %). 69(ة الزوج ضعف شخصي -

 %). 67(عقم أحد الزوجين  -

 %). 62(االختالف الشديد في وجهات نظر الزوجين حول أمور الحياة  -

 %). 51(المرض المزمن ألحد الزوجين  -

 %). 50(اهتمام الزوج بعالقاته الشخصية على حساب األسرة  -
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 البعد االجتماعي-6

 ستجابات العينة حول البعد االجتماعيبيان التكرارات ونسبها المئوية ال) 9(جدول 

 
  الترتيب

٪ 
 ت  مج

 نادراً

 
٪ 
 

 ت  مج

 أحياناً

 
٪ 

 ت مج

  دائماً

 م

6 
8 
5 
4 
3 
1 

10 
7 
9 
2 

20 
5 ,9 

5 ,27 
11 
10 

5 ,8 

5 ,34 
30 

5 ,30 

5 ,14 

40 
19 
55 
22 
20 
17 
69 
60 
61 
29 

5 ,28 

5 ,47 
18 
21 

5 ,19 

5 ,15 

5 ,27 
21 
28 

5 ,12 

57 
95 
36 
42 
39 
31 
55 
42 
56 
25 

5 ,51 
43 

5 ,54 
68 

5 ,70 

5 ,75 
38 
49 

5 ,41 
73 

103 
86 

109 
136 
141 
152 
76 
98 
83 

146 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

 مجت 1130 ـ 478 ـ 392 ـ ـ

 المتوسط 113 65, 5 47, 8 23, 9 39, 2 16, 6 ـ

 -:ومن الجدول السابق يتضح ما يلي

 ملحوظاً على التوافق بين الزوجين إذ بلغ متوسط استجابات          أن البعد االجتماعي يؤثر تأثيراً     -1

 . من جملة أفراد العينة%) 56.5(بنسبة ) 113(العينة حول هذا البعد 

 -:أن اكثر المعوقات االجتماعية تأثيرا على التوافق بين الزوجين هي -2

 %). 75.5(عدم تقدير الزوجة لمشاعر الزوج  -

 %). 73(دقاء في شئون األسرة تدخل األهل والجيران واألص -

 %). 70.5(عدم تقدير الزوج لمشاعر الزوجة  -

 %). 68(المغاالة في السيطرة من قبل الزوج  -

 %). 54(ظهور عالقات عاطفية في حياة أحد الزوجين  -

 %). 51.5(الزواج مرة أخرى  -
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ي ال تـؤثر تـأثيراُ      دلت استجابات العينة أن هناك بعض العوامل المنتمية للبعد االجتمـاع           -3

ملحوظاً على التوافق بين الزوجـين، وتمثل هذه العوامل العبـارات التي حصـلت علـى              

 : وهي%) 50(استجـابات أقل مـن 

 %). 49(فارق السن الكبير بين الزوجين  -

 %). 43(االختالف في بعض العادات بين الزوجين  -

 %). 41.5(اختالف جنسية الزوجين  -

 %). 38(رة أحد الزوجين الحياة مع أس -

 الفروق بين األزواج والزوجات في تحديد معوقات التوافق: ثانيا
 يوضح الداللة اإلحصائية للفروق بين األزواج والزوجات في تحديد المعوقات األخالقية) 10(جدول 

 العينة دائما أحيانا نادرا المجموع
 األزواج 63 17 20 100
 الزوجات 60 21 19 100
 المجموع 133 38 39 200

 2كا 3.71

 مستوى الداللة غير دالة

من الجدول السابق يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين العينتين من األزواج 

 .والزوجات في رؤيتهم لمعوقات التوافق بين الزوجين والتي تنتمي للبعد األخالقي

في تحديد المعوقات  األزواج والزوجاتيوضح الداللة اإلحصائية للفرق بين عينتي ) 11(جدول 

 المادية للتوافق بين الزوجين

 العينة دائماً أحياناً نادراً المجموع
 األزواج 45 20 35 100
 الزوجات 39 23 38 100
 المجموع 84 43 73 200

 2كا 3.71

 مستوى الداللة غير دالة
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ية بين العينتين من األزواج من الجدول السابق يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائ

 . والزوجات في تحديد المعوقات المادية للتوافق بين الزوجين

 

يوضح الداللة اإلحصائية للفرق بين العينتين في تحديد المعوقات الثقافية للتوافق ) 12(جدول 

 بين الزوجين

 العينة دائماً أحياناً نادراً المجموع
 األزواج 49 20 31 100
 الزوجات 53 22 25 100
 المجموع 102 42 56 200

 2كا 2.41

 مستوى الداللة غير دالة

 

من الجدول السابق يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينتي األزواج 

 . والزوجات في تحديد المعوقات الثقافية للتوافق بين الزوجين

 

ي تحديد المعوقات النفسية للتوافق يوضح الداللة اإلحصائية للفروق بين العينتين ف) 13(جدول 

 بين الزوجين

 العينة دائماً أحياناً نادراً المجموع
 األزواج 76 14 10 100
 الزوجات 73 17 10 100
 المجموع 149 31 20 200

 2كا 0.112
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 مستوى الداللة غير دالة

 

زواج من الجدول السابق يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينتي األ

 . والزوجات في تحديد المعوقات النفسية للتوافق بين الزوجين

يوضح الداللة اإلحصائية للفروق بين العينتين في تحديد المعوقات الشخصية ) 14(جدول 

 الزوجين للتوافق بين

 العينة دائماً أحياناً نادراً المجموع
 األزواج 65 20 15 100
 الزوجات 60 17 23 100
 المجموع 125 37 38 200

 2كا 2.462

 مستوى الداللة غير دالة

من الجدول السابق يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينتي األزواج 

 . والزوجات في تحديد المعوقات الشخصية للتوافق بين الزوجين

 

عية يوضح الداللة اإلحصائية للفروق بين العينتين في تحديد المعوقات االجتما) 15(جدول 

 للتوافق بين الزوجين

 العينة دائماً أحياناً نادراً المجموع
 األزواج 49 27 24 100
 الزوجات 54 21 25 100
 المجموع 113 48 49 200

 2كا ,367

 مستوى الداللة غير دالة
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من الجدول السابق يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينتي األزواج 

 .  المعوقات الشخصية للتوافق بين الزوجينوالزوجات في تحديد

 : تفسير النتائج

أكدت نتائج الدراسة الميدانية التي هدفت إلى التعرف على معوقات التوافق بين الزوجين من 

 : وجهة نظر األزواج بمنطقة حائل في المملكة العربية السعودية على ما يلي

 والبعد ،%)76(البعد النفسي : ى الترتيب هيأكثر األبعاد تأثيراً في التوافق بين الزوجين عل

ي ـ والبعد الثقاف،%)56.5( والبعد االجتماعي ،%)56.5( والبعد الشخصي ،%)66.5(األخالقي 

)50.8 .(% 

)  االجتماعي– الثقافي –البعد األخالقي (وتتسق هذه النتيجة التي تشير إلى تأثير كل من

 –الشويعر (التي أشرنا إليها في الدراسات السابقة على التوافق بين الزوجين مع نتائج البحوث 

التي تناولت عوامل التفكك األسري بشتى صوره وأشكاله مركزة على أكثرها )  المانع–الدريس 

تأثيراً في المجتمع السعودي، والتي أكدت على تباين الثقافات والمفاهيم وتأثير ذلك على تقدير 

ا التغير االجتماعي وانحسار قيم االنتماء القبلي واألسرة مكانة األسرة في ذهنيات األفراد، وكذ

الممتدة مما أظهر سمات التفرد واالغتراب لألسرة داخل المجتمع، وانخفاض الوعي بالمتغيرات 

 . الثقافية واالجتماعية التي تمس مكانة األسرة عامة ومكانة المرآة ودورها في المجتمع خاصة

على التوافق بين ) البعد النفسي والشخصي(ى تأثير كل من كما تتسق النتيجة التي تشير إل

) Dean, et al., 1974)(Pickford, et al., 1975(الزوجين مع النتائج التي توصل إليها كل من

(Baker, et al., 1975)  التي أكدت على تأثير السمات النفسية والشخصية في التوافق بين

، الثبات االنفعالي، القيام بالدور الزواجي، الذاتر تقدي، هدالوفاء بالع، الزوجين كالنضج اإلنفعالي

 : الثقة بالنفس، وتتعدد العوامل التي تسهم في تفسير هذه النتيجة، األلفة، الموضوعية

فمنها ما يتعلق بعدم التأهيل المناسب للحياة األسرية من خالل الوسائط التربوية المتنوعة، 

تام باألسس والمقومات اإلسالمية وتطبيقها كلياً من قبل البعض في ومنها ما يتعلق بعدم االلتزام ال

جميع مراحل الزواج بداية بحرية االختيار من قبل الطرفين، والرؤية، والحق المطلق الذي منحه 
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فما زالت تنتشر ، اإلسالم في القبول والرضى أوالرفض، ومراعاة المستوى المعيشي والبيئي

السن أوالكفاءة عامة والمستوى الثقافي خاصة فضالً عن تأثير زيجات غير متكافئة من حيث 

بعض األعراف التي ما زالت سائدة إلى حد ما رغم الجهود الدائمة لتغييرها في عمليات االختيار 

 كما يوجد انخفاض ملحوظ من قبل بعض األزواج في التطبيق الكامل لحسن ،وفق شروط معينة

ر السليم أحياناً من قبل عائلتي الزوجين أوتدني اإلعداد المسبق العشرة والقوامة نظراً للتدخل غي

 . لنمط الحياة األسرية المنشودة

ومن العوامل المؤثرة ما يتعلق بجملة التحديات التي أشارت إليها الدراسة في إطارها 

النظري من انتشار وسائل اإلعالم والبث الفضائي الذي يحمل في طيات معروضة من األعمال 

ية الجديد والمغاير في نفس الوقت لما هومألوف ومتجذر في العقلية الجماعية مما أصاب الفن

العديد خاصة من الشباب بهزة مفاهيمية فيما يتعلق بمعاملة الطرف اآلخر وتقديره لألدوار، 

وكذلك الحراك المادي واالجتماعي ومتالزماته من كثرة السفر واالرتباطات التي تطيل من مدة 

 . زوج عن البيت وما يتبع ذلك من تأثير سلبي على العالقات الزوجيةغياب ال

دلت نتائج الدراسة على االنخفاض الملحوظ لتأثير البعد المادي في التوافق بـين الـزوجين                •

وقد يرجع ذلك إلى أن األمور المادية ال تمثل مشكلة في الحياة األسـرية نظـراً الرتفـاع                  

 العائلة لألزواج غير العاملين كما هومعروف ليس فقط في          مستوى الدخل للعاملين، أومساندة   

 . المملكة العربية السعودية بل في منطقة الخليج بأكملها

أكدت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عينتي األزواج والزوجـات               •

 شـملتهم أداة    في رؤيتهم لمعوقات التوافق بين الزوجين التي تنتمي إلى األبعاد الستة التـي            

الدراسة، وقد يرجع ذلك إلى أن العينة من بيئة حائل وهي منطقة تتسم اجتماعيـاً بـالترابط      

الشديد، فألساليب التنشئة االجتماعية فيها سمت معين ال ينتج اختالفاً في األفكار والمفـاهيم              

 . األسرية بين الذكور واإلناث غالباً

 خاتمة الدراسة

ة من األهمية التي يوليها اإلسالم لألسرة، ومكانتها في المجتمع، وما انطلقت الدراسة الحالي

 .له في وقتنا الراهن من تحديات ثقافية معاصرة انعكست على واقعها وتقليص أدوارها تتعرض



 

 

 

 

 

 

 

 م2000     17العدد     السنة اخلامسة عشر  جامعة اإلمارات العربية املتحدة  / جملة كلية التربية
 

 67

وهدفت الدراسة إلى التأصيل النظري لجملة من المحاور ذات العالقة بمشكلة الدراسة 

 األسس والمقومات اإلسالمية للبناء األسري ودراسة أهم تحديد أهم: وتساؤالتها تمثلت في

التحديات الثقافية المعاصرة وأثرها على األسرة، كما سعت الدراسة إلى الكشف الميداني عن أهم 

 على عينة –العوامل المؤثرة على التوافق بين الزوجين من خالل تطبيق استبيان صممه الباحث 

 . من األزواج السعوديين ـ

 -:خاتمة الدراسة لتشمل ما يليوتأتي 
 أهم نتائج الدراسة  

 توصيات الدراسة 

 مقترحات بحثية  

 : أهم نتائج الدراسة -1

 : توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج يعد من أهمها

أن البعد األخالقي يؤثر تأثيراً ملحوظاً على التوافق بين الزوجين، وتمثل أهـم المعوقـات                )1

اوت في مستوى االلتزام األخالقي، والشك في األخـر، وسـفر الـزوج،             التف: األخالقية في 

 . وإدمانه، وإهماله المسئوليات الشرعية

أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في تأثير البعد المادي على التوافق بين الزوجين، إذ أشار التحليل                )2

وج مادياً على   اعتماد الز : من عينة الدراسة اعتبروا أن    %) 50(اإلحصائي إلى أن أقل من      

أسرته، أوبخله، أوحتى عدم قدرته على تحمل األعباء المادية ال تمثل معوقاً للتوافـق بـين                

كثرة طلبات الزوجـة،    : أن المعوقات المادية هي   %) 50(الزوجين، في حين أكد أكثر من       

 . وطمع الزوج في راتب الزوجة أوعدم مساهمتها في نفقات المنزل

انتشـار  : ر على التوافق بين الزوجين، وأن أهم المعوقات تتمثـل فـي           أن البعد الثقافي يؤث    )3

، وانخفاض الوعي الثقافي األسري لـدى الزوجـة،         )الدش(وسائل اإلعالم الحديثة خاصة     

 . والتفاوت الشديد في مستوى ثقافة الزوجين وتعليمهما
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كثرة الضـغوط   : زهاتمثل األبعاد النفسية أحد أهم معوقات التوافق بين الزوجين، ويعد أبر           )4

النفسية، ونفور طرف من اآلخر ألسباب غير معلومة، واختالف الواقع األسري المعاش عن          

 . تصوراتهما قبل الزواج، والغيرة الزائدة بينهما

يؤثر البعد الشخصي تأثيراً واضحاً على عملية التوافق بين الزوجين، وتتمثل أهم المعوقات              )5

ة بمظهرها في المنزل، وضعف شخصية الـزوج، وعقـم          الشخصية في عدم عناية الزوج    

 . أحدهما أوالمرض المزمن، واالختالف الحاد في وجهات النظر

عدم تقـدير كـل     : تؤثر بعض العوامل االجتماعية على التوافق بين الزوجين، ويعد أبرزها          )6

فـي شـؤونهما األسـرية،      ) أصدقاء-جيران-أهل(منهما لمشاعر اآلخر، وتدخل اآلخرين      

المغاالة في السيطرة من قبل الزوج، وظهور عالقات عاطفية في حياة أحدهما، والـزواج              و

في حين أشار التحليل إلى أن فارق السن، واختالف العادات والجنسيات ال تمثل             . من أخرى 

 . إعاقة كبيرة للتوافق

ي تحديـد   ف) والزوجات/ األزواج  (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث           )7

 . أهم معوقات التوافق بين الزوجين

 : توصيات الدراسة -2

انطالقا مما توصلت إليه الدراسة من نتائج يمكن الخروج ببعض التطبيقات التربوية 

والثقافية والخدمات اإلرشادية التي يمكن أن تسهم في دعم التوافق بين الزوجين، وتعديل أساليب 

  -:تفكك األسري، تتمثل فيما يليالمعاملة الزوجية وخفض مظاهر ال

ضرورة اإلعداد الثقافي واالجتماعي والنفسي للمقبلين على الزواج وإرشادهم في مرحلة ما             -1

قبل الزواج، خاصة فيما يتعلق بالسن المناسب للزواج، وأسس االختيار السـليمة، وأهميـة              

 . الزواج في خلق االستقرار النفسي

شارك فيها الوسائط التربوية، والمؤسسات الثقافية، ووسائل اإلعالم،        تبني استراتيجية ثقافية ت    -2

تكرس المفاهيم األسرية اإلسالمية وتكشف المفاهيم والممارسات الخاطئة التي تنطوي عليها           

األعمال الفنية والبرامج الثقافية التي تبث عبر القنوات الفضائية وتغزوالعقول والبيوت، على            

 -: االستراتيجيةأن يشارك في تنفيذ هذه
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 . المتخصصون في الثقافة اإلسالمية، والدراسات األسرية، وعلم االجتماع -

 . الصحافيون -

 . العنصر النسائي  -             . المراكز والجمعيات األهلية والخيرية -

إضافة بعض المقررات الدراسية في المرحلة الثانوية والجامعية على الجنسين يكون هـدفها              -3

ضيح المسئوليات واألدوار المتعلقة بالزواج، وكيفية إقامة حياة زوجية سـوية، وكيفيـة             تو

مواجهة مشكالتها من خالل مناهج تتسم محتوياتها بالتكامل والشمول، وتسـتوعب حركـة             

 . العصر المتجددة والمعطيات البيئية الجديدة ذات التأثير على فكر وسلوك األزواج

ة والمراكز االجتماعية في اإلرشاد الزواجي خالل فترة الزواج، وحل          إسهام الجمعيات األهلي   -4

مشاكل المتزوجين، وتوضيح خطورة التفكك األسري بأشكاله المتعددة وأثرها على األبنـاء            

خاصة والمجتمع عامة، ويتم ذلك من خالل برامج إرشادية تربوية واجتماعية ونفسية يقـوم         

ة البيئة التي يعملون فيها، وأدق العادات والمفاهيم   على تنفيذها متخصصون على وعي بطبيع     

 . االجتماعية السائدة في المجتمع

عقد الندوات بل والحلقات والدورات الدراسية لتوعية اآلباء واألمهات باالعتدال فـي عمليـة              -5

التطبيع االجتماعي ألطفالهم، ألن عملية التنشئة االجتماعية التي تقوم على أسـاليب غيـر              

 كاإلفراط في التدليل، والقسوة، واإلهمال، والتذبذب الشديد بـين القسـوة والتـدليل              مالئمة

والحرمان، واالفتقار إلى القيم الخلقية، وعدم وجود القدوة الحسنة في العالقة بين الوالـدين،              

كلها عوامل كفيلة بأن توجد أفراداً غير ناضجين عاطفياً وغير مستعدين لمواجهة المشكالت             

في حياتهم، ويتسمون بعدم النضج االنفعالي وبالتالي يواجههم العديد من المشـكالت            العادية  

 . الزواجية بعد زواجهم مما يوفر بيئة خصبة لعدم التوافق بين الزوجين

إسهام اإلرشاد الديني في توضيح الحقوق والواجبات التي حددها الشارع الحكيم لكـل مـن                -6

 .  الزوجية من جميع جوانبهاالزوج والزوجة، وما يتعلق بالحياة

اهتمام المراكز الصحية بعالج سريع لحاالت اإلدمان، التي قد تظهر لدى األزواج لتالفـي               -7

التوترات العصبية، والتبعات المادية، واالجتماعية، التي تهيئ الجولنشوب خالفات قد تعجز           

 . الزوجات عن استيعابها أواحتوائها
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شروعات إنتاجية أسرية تعمل في إطارها الزوجة غيـر العاملـة،     تبني الجمعيات النسائية م    -8

 ومنتجات مما تتقنها النساء، األمر الذي يسهم في قتل أوقات الفـراغ             وأعماالًشمل أنشطة   ت

فضالً عما تسهم به هذه األعمال في تغطيـة         . التي تمثل أحد أبعاد الملل، والضغوط النفسية      

 . النفقات وشعور المرأة بأهمية دورها

تغيير بعض المفاهيم الجائرة، والمتكرسة في أذهان بعض الرجال والتي تنظر إلى المـرأة               -9

على أنها زينة ومتعة جسدية فقط أومربية لألوالد مما يجعله يحتقر كل ما هوفكري أونفسي               

 . يصدر عنها

عايـة  العناية الخاصة من قبل الجهات المسئولة بآباء األسر التـي تخفـق فـي تـوفير الر              -10

المطلوبة، وتركز على الرعاية االجتماعية، وغرس المفاهيم والقيم لضمان بناء شخصياتهم           

 . بشكل سوي يؤدي إلى القيام بأدوارهم بعد الزواج بشكل سليم

 مقترحات بحثية

 -:على المسار البحثي تقترح الدراسة إجراء البحوث التالية

ة لمعرفة معوقات التوافق األسري، وإيجـاد       إجراء بعض المسوح الميدانية في بيئات مختلف       -1

 . الحلول اإليجابية لها

 . دراسة ميدانية عن اتجاهات الشباب نحوالمفاهيم األسرية في المملكة العربية السعودية -2

دراسة تحليلية للبرامج الثقافية والفنية التي تبث عبر وسائل االتصال للكشف عما فيها مـن                -3

 . سرية وأثرها على الشبابالمفاهيم والمضامين األ
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 دور المرأة في األسرة المسلمة، مقال منشور بمجلد أعمال          ).1975 (على عبد المعطي    -75

المركز الدولي اإلسـالمي للبحـوث، تعمـيم        ) ة المرأة في األسرة اإلسالمية    مكان(ندوة  

معامل ألفا لحساب ثبات المقاييس ذات المفردات غير المتجانسـة، مجـل والدراسـات              

 .77، ص1975السكانية، القاهرة، جامعة األزهر ديسمبر، 

لقلـم،   القلق وكيف تتخلص منـه، دار ا       ).هـ1412 (زهير احمد وإدريس عبد الرحيم     -76

 .دمشق
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 تعميم معامل ألفا لحساب ثبات المقـاييس ذات المفـردات           ).1991(أحمد الرفاعي غنيم    -77

 .201، ص )15(غير المتجانسة، مجلة كلية التربية جامعة عين شمس، العدد 

ـ   علم النفس اإلحصائي وقياس الفعل البشـري، دار        ).1979 (فؤاد البهي السيد    -78 ر ـلفك

 . 501 العربي، القاهرة، ص


