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 الضغوط البيئية وعالقتها بالتواصل والتوافق الزواجى
 
 (2)رزق سند ابراهيم  -(1)هدى أحمد فهيم حسن غالى

 (3)خالد عبد الفتاح عبد اهلل 
( كلية اآلداب، 2 طالبة دراسات عليا، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس (1

 القاهرة  ية،لعالى للخدمة االجتماعالمعهد ا( 3 جامعة عين شمس
 

 المستخلص
بإجراء دراسة للعالقة بين الضغوط البيئية والتواصل الزواجي والتوافق  ونقام الباحث

الزواجي لدى األزواج وزوجاتهم والفروق بين األزواج والزوجات في الضغوط البيئية والتواصل 
( من 30)( من األزواج و30الزواجي والتوافق الزواجي. وقد تكونت عينة الدراسة من )

بتطبيق مقاييس الضغوط البيئية والتواصل الزواجي والتوافق الزواجي  ونالباحث الزوجات قام
 عليهم. 

تعتمدد هد ا الدراسدة علدى المدنهص الوصدفي االرتبداطي المقدارن والمدنهص الوصدفي منهج الدراسة: 
اولددة هددو المددنهص الدد   يهدددع الددى جمددل الحقددائق والبيانددات عددن  دداهرا أو موقددع معددين مددل مح

تفسدير هد ا الحقددائق تفسديراي كافيدداي، وتسدتهدع الدراسدات الوصددفية تقريدر خصددائ   داهرة معينددة 
أو موقع تغلب عليه صدفة التحديدد وتعتمدد علدى جمدل الحقدائق وتحليلهدا وتفسديرها السدتخال  
دالالتهددا وتصددل عددن طريددق  لددر الددى اصددددار تعميمددات بشددةن الموقددع أو ال دداهرة التددي يقدددوم 

 ستها.الباحث بدرا
 وقد بينت النتائص ما يلي:

 عدم وجود فرق دال احصائياي بين األزواج وزوجاتهم في التوافق الزواجي. (1
وجدددود فدددرق دال احصدددائياي بدددين األزواج وزوجددداتهم فدددي الضدددغوط البيئيدددة حيدددث كدددان األزواج  (2

 أعلى في الضغوط. 
 أن الزوجات أعلى في مهارات التواصل من األزواج بفارق دال احصائياي. (3
 وجود ارتباط سالب دال احصائياي بين الضغوط والتوافق الزواجي. (4
 وجود ارتباط سالب دال احصائياي بين الضغوط والتواصل الزواجي. (5
 وجود ارتباط موجب دال احصائياي بين التواصل الزواجي والتوافق الزواجي. (6
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هدم محداور التقليدل نه الدراسة من نتائص يمكن تحديد أوفقاي لما اسفرت عتى: ويوصى البحث باآل
من الضغوط البيئية التى تؤثر على التواصل والتوافدق الزواجدى مدن خدالل اسدتراتيجيات تخفيدع 

والمتددزوجين ايضددا   الضدغوط البيئيددة التددى تتمثددل فددى عمددل بدرامص ارشددادية للمقبلددين علددى الددزواج 
 و لر من خالل: 

والتوافددق والتواصددل الزواجددي اجددراء المزيددد مددن الدراسددات علددى العالقددة بددين الضددغوط البيئيددة  (1
 من وجهات ن ر مختلفة.

تصددميم بددرامص ارشددادية للمقبلددين علددى الددزواج لتدددريبهم علددى كيفيددة مواجهددة الضددغوط البيئيددة  (2
 والتغلب عليها وتقليل مخاطرها.

تصددميم بددرامص ارشددادية للمقبلددين علددى الددزواج والمتددزوجين لتدددريبهم علددى كيفيددة زيددادة مقدددار  (3
وتحسدددين جودتددده بدددين الدددزوجين لالسدددتفادة مدددن  لدددر فدددي تحسدددين مسدددتوى التواصدددل الزواجدددي 

 التوافق الزواجي وتقليل مستوى الصراع الزواجي.
تصميم برامص ارشدادية للمقبلدين علدى الدزواج والمتدزوجين لتددريبهم علدى كيفيدة تحسدين جدودة  (4

لصحة الزواج وتحقيق أعلى مستوى ممكن من التوافق الزواجي وهو أمر ينعكس أثرا على ا
 الجسمية والنفسية للزوجين وباقي أفراد األسرة ويساعد على استقرار الزواج.

فاعلية برنامص ارشادى اسرى فى مواجهة الضغوط لددى االزواج وزوجداتهم لتحسدين السدلور  (5
 التكيفى بينهم .

 فاعلية برنامص ارشادى اسرى لدعم افضل الطرق للتواصل بين االزواج وزوجاتهم . (6
اسدددرى لددددعم افضدددل الطدددرق التدددى تدددؤدى الدددى التوافدددق الزواجدددى بدددين االزواج  فاعليدددة برندددامص (7

 وزوجاتهم .
 

 مقدمةال
، وبدث منهمدا رجداالي كثيدرا وخلق منها زوجهدا، الحمد هلل ال ى خلق البشرية من نفس واحدة

وكلمدا قويدت اركانهدا قدوى ، فان االسدرة ندواة المجتمدل والركيدزة االساسدية التدى يقدوم عليهدا ونساء،
لمجتمددل واستعصددى علددى محدداوالت الهدددم والتخريددب وهددى رأس مددال االمددة وقددوام حياتهددا وهددى ا

 ماية الناشئة ورعايتها وتنميتها.المحضن الطبيعى ال ى يتولى ح
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 لدر الن االسدرة ، والصدحة والمدر ، كما ان االسرة هى الوحددة االساسدية للنجداا والفشدل
سددوية وهددى اسدداس المجتمددل المتكامددل وعلددى السددوية الصددحية هددى اسدداس الحيدداة االجتماعيددة ال

 صالحها يتوقع صالا المجتمل ا  ان المجتمل ما هو اال مجموعة من االسر المتفاعلة .
الضغوط البيئية من اخطر المشكالت التى تواجه االنسان فهى تهدد صحته وتستنزع 

نسان وهى رد فعل طاقاته والضغوط البيئية لها عالقة بالصحة النفسية والجسمية والعقلية لال
للتغيرات الحادة السريعة التى طرأت على كافة مناحى الحياة مما انعكس بدورة على نمط 

 .(11:  1998)رشا راغب ،فراد وترابطهم االسرى.اال
فالتوافق الزواجى هو قيام كل من الزوجين بواجباته الزوجية بتبادل العواطع والحب 

هنار تكافؤ وتكامل بين الزوجين و  كل الميول  واالتفاق النسبى بين الزوجين وان يكون
 (37: 1990، )شيخة المزروعى واالهتمامات.

ونجد ان الزواج مطلب اساسي من مطالب النمو ا  يمثل قطرة عبور بين احتياجات 
، ) محمد عبد الرحمن حتياجات افرادا لتحقيق  واتهم.المجتمل لكى يحاف  على كيانه وا

1998 :11) 
افق الزواجى وسيلة  لسد الحاجات االولية والبيولوجية ووسيلة للتعاون ونحد ان التو 

االقتصادى والتجاوب العاطقفى باالضافة الى القدرة على نمو الشخصية للزوجين معا فى 
اطار التفانى وااليثار واالحترام والثقة المتبادلة باالضافة الى قدرة الزوجين على تحمل 

الموجودة ثم القدرة على التفاعل مل الحياة من حيث خلق  مسئوليات الزواج وحل مشكالته
، ) سوزان محمد  اسماعيلياة والعمل على حلها. مشكالت جديدة نتيجة للضرورة الدائمة للح

1991  :66) 
تشير العديد من الدراسات الى ان التواصل والتوافق الزواجى مدخل لمشكلة الدراسة:  -1

ة الزوجية وبغيابهم قد يحدث العكس ويبدأ التواصل بين اساس االستقرار االسىرى والسعاد
الزوجين ليتمكنا من نقلة الى االبناء فى المستقبل الن االتصال هو العالج الفعال والبناء 

قد بينت عدة بحوث ان االزواج غير السعداء يرون ان مشاكل االتصال هى ، لعدم الرضا
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نفشل احيانا فى التعبير عن مشاعرنا او  اهم العوامل التى ساهمت فى تحطيم عالقاتهم ا 
شرا ما نريد قولة معتبرين انه على الطرع االخر ان تكون له القدرة على فهم اشارتنا 

واحيانا اخرى نعتقد اننا نعرع فى ما ا يفكر ، الداخلية وغير اللف ية ا ا كان فعالي يحبنا
شاع الى اى مدى يمكن الطرع االخر ونقفز الى نتائص خاطئة . له ا سوع نحاول اكت

التواصل بين الزوجين ان يوفر التفاهم المتبادل بينهم وبالتالى يحقق لهما درجة من التوافق 
ال ى يساهم بدورة فى السعادة الزوجية واالسرية وعدم وجود تواصل جيد بين الزوجين 

لتى امرنا وبما ان الزواج وتكوين اسرة امر من االمور ا، يؤدى الى غياب التوافق الزواجى
وغياب االسرة امر خطير يؤثر على الفرد والمجتمل ويؤدى الى ، بها المولى عز وجل

ونجد انه مما سؤثر سلبا على التواصل ،  هور االمرا  النفسية وزوال نوع االنسان
والتوافق الزواجى ال ى يحقق السعادة الزوجية وجود مجموعة من الضغوط مثل االحداث 

وايضا نجد ان االحداث الغامضة ، غير قابلة للسيطرة وغير قابلة للتنبؤالسلبية واالحداث ال
ونجد ان االفراد المحملين ، تح ث ضغوطا اكثر على الفرد من االحداث الواضحة المحددة

 باالعباء اكثر شعورا بالضغوط اكثر من غيرهم .
حدددددوث هميددددة الدراسدددددة الحاليدددددة ان البدددداحثون اسدددددتطلعوا مجموعددددة مدددددن البمددددا يبدددددرهن أوم

بعنددوان اشددكال مختلفددة للتواصددل  Ruffieux, 2014وهناااد دراسااة أاراهااا والدراسددات السددابقة 
تبددين أن أسددلوب حددل الصددراعات بددين األزواج بددين الددزوجين واهميتهددا للعالقددة الو يفيددة بيددنهم . 

وزوجدداتهم فددي العالقددات الحميمددة وتبددادل السددلوكيات اليجابيددة فددي الحيدداة اليوميددة وتدددعيم كددل 
ا لآلخر عند مواجهة الصراعات قد تؤثر في شدعورهما بالرضدا واسدتقرار العالقدة الزواجيدة. منهم

وقد كانت نتائص الجزء األول من الدراسة وهي تغطي عشر سنوات تبين أن التغلدب الثندائي كمدا 
رآا الرجال يتنبة بالرضا عن العالقة بعد عشر سنوات وأن التواصل اليجابي حال الصراع لدى 

 كان يتنبة باستقرار العالقة فيما بعد.  النساء
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أما الجزء الثاني مدن الدراسدة وهدو دراسدة مستعرضدة تناولدت التواصدل الصدراعي والتفاعدل 
اليجدددابي اليدددومي والتغلدددب الثندددائي لددددى األزواج والزوجدددات الصدددغار السدددن والمتوسدددطين وكبدددار 

 السن. 
ميددة فددي العالقددات المشددبعة الباعثددة وقددد بينددت الدراسددة أهميددة السددلوكيات اليجابيددة والتدعي

علددى الرضددا كمددا أشددارت الدراسددة الددى بعدد  الفددروق العمريددة وقددد بينددت الدراسددة أندده فددي سددياق 
زيادة التواصل الصراعي والسلبي فإن التفاعل اليومي الموجب والتغلب اليجابي يدزود الدزوجين 

 باللطع ويزيد من اشباع العالقة لدى النساء. 
بددإجراء  Vaez & Juhasi 2017قاام وهدى لاق بالغاطوا البيةياة دراساة تت وهندار 

دراسة بعنوان الضغوط والرضا الزواجي لدى الُطالب المتزوجين من دارسي الشرق األوسط في 
 ماليزيا.

وقدددد قامدددت الدراسدددة بفحددد  العالقدددة بدددين الضدددغوط والرضدددا الزواجدددي مدددن من دددور ن ريدددة 
را  أن العوامدددل الضددداغطة تدددرتبط بانخفدددا  التكيدددع علدددى افتددد –الضدددغوط  –القابليدددة للتدددةثر 

 الرضا الزواجي.
طالباي  من الشرق األوسدط الد ين يدرسدون فدي ماليزيدا.  462وقد تكونت عينة الدراسة من 

وقد بينت الدراسة أن المستوى المرتفل من الضغوط يرتبط ارتباطاي قوياي بالرضا الزواجدي السدلبي 
 لدى المبحوثين. 

 Arshad 2014أرشاد وآخرون  وهى دراسة  فق الزوااى والرغادراسة عن التواوهنار 
et al  بدراسددة العالقددة بددين التوافددق الزواجددي والرضددا عددن الحيدداة لدددى األزواج والزوجددات قدداموا

حديثي الزواج وقدامى المتزوجين ومعرفة تةثير العمر على التوافق الزواجي والرضا عدن الحيداة 
مدن  160الثندائي والرضدا عدن الحيداة علدى عيندة تكوندت مدن وقد طبق الباحثون مقياس التوافق 

حديثي الزواج وقددامى المتدزوجين مدن الجنسدين. وقدد بيندت النتدائص وجدود معامدل ارتبداط موجدب 
دال احصائياي بين التوافق الزواجدي والرضدا عدن الحيداة ووجدود فدروق دالدة احصدائياي بدين حدديثي 

 اجي وفي الرضا عن الحياة. الزواج وقدامى المتزوجين في التوافق الزو 
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ددا فدددي تحديددد نوعيددة وجدددودا الحيدداة والبيئدددة  ويعددد التوافددق مدددل الددزوج أو الزوجددة عدددامالي مهمي
األسرية، ويؤد  وجدود صدراعات بدين الدزوجين الدى حددوث مشدكالت نفسدية واضدطرابات نفسدية 

 لدى الزوجين واألبناء ك لر. 
ة المحيطة باألسرة عامة وبالزوجين علدى كما أن وجود ضغوط بيئية تتعلق بالعوامل البيئي

وجدده الخصددو  يجعددل مددن دراسددة التوافددق الزواجددي فددي  ددل تلددر الضددغوط البيئيددة أمددريا جددديريا 
 باالهتمام.

ا ويؤد  الى الرضا والسعادة الزوجية البد مدن أن يتفدق الزوجدان  ولكي يكون الزواج ناجحي
اصدددل بدددين الدددزوجين ومدددن هندددا حاولدددت مجموعددة مدددن المهدددارات الزواجيدددة ومدددن أهمهدددا مهددارة التو 

 الدراسة معرفة ما يلي:
الفددروق بددين األزواج وزوجدداتهم فددي الضددغوط البيئيددة والتواصددل الزواجددي والتوافددق الزواجددي 

 والعالقة بين الضغوط البيئية والتواصل الزواجي والتوافق الزواجي.
 

 أسئلة الدراسة
 مجموعة من األسئلة كما يلي:على وعلى ما سبق تحاول الدراسة الحالية الجابة 

 ما الفروق بين األزواج وزوجاتهم في التوافق الزواجي؟  (1
 ما الفروق بين األزواج وزوجاتهم في الضغوط البيئية؟  (2
 ما الفروق بين األزواج وزوجاتهم في التواصل الزواجي؟ (3
 ما العالقة بين التوافق الزواجي والضغوط البيئية لدى األزواج وزوجاتهم؟ (4
 القة بين التواصل الزواجي والضغوط البيئية لدى األزواج وزوجاتهم؟ ما الع (5
 ما العالقة بين التوافق الزواجي والتواصل الزواجي لدى الزوجين؟ (6
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 أهداف الدراسة  
 تهدع الدراسة الحالية الى تحقيق األهداع التالية:

 معرفة الفروق بين األزواج وزوجاتهم في التوافق الزواجي. (1
 بين األزواج وزوجاتهم في التواصل الزواجي.  معرفة الفروق (2
 معرفة الفروق بين األزواج وزوجاتهم في الضغوط البيئية. (3
 معرفة العالقة االرتباطية بين التوافق الزواجي والضغوط البيئية لدى األزواج وزوجاتهم. (4
 اتهم.معرفة العالقة االرتباطية بين التواصل الزواجي والضغوط البيئية لدى األزواج وزوج (5
 معرفة العالقة االرتباطية بين التوافق الزواجي والتواصل الزواجي لدى األزواج وزوجاتهم. (6
 

 أهمية الدراسة
 هرت بيانات حديثة حول احصاءات الطالق فى مصر ان معددالت الطدالق فدى مصدر أ

بلغددت أعلددى معدددالتها علددى االطددالق مندد  اكثددر مددن نصددع قددرن حيددث تددم االنتهدداء مددن اعددداد 
لقيدداس مددددى انتشددار  دداهرة الطدددالق فددى مصدددر والتعددرع علددى التبايندددات فددى مسدددتويات دراسددة 

ال دددداهرة بددددين محاف ددددات الجمهوريددددة باالضددددافة الددددى خصددددائ  المطلقددددين وانمدددداط واتجاهددددات 
سدددنة فدددةكثر وفقددداي لتعدددداد  18وتوصدددلت الدراسدددة الدددى ان نسدددبة الطدددالق بدددين السدددكان ، الطدددالق
العلى على االطالق مند  اكثدر مدن نصدع قدرن  فتدرة % وهى النسبة ا 1،25تبلغ نحو  2017

% مدددن اشدددهادات الطدددالق كاندددت بينونددده صدددغرى وهدددى التدددى خالعهدددا زوجهدددا  82الدراسدددة   وان 
تمددت بددالخلغ   2018ويجددوز للددزوج ان يتزوجهددا فددى العدددة  كمددا ان اغلددب احكددام الطددالق عددام 

 % . 84حوالى 
الحيددداة  الزوجيدددة ونسدددب اشدددهادات شدددارت الدراسدددة الدددى وجدددود عالقدددة عكسدددية بدددين مددددة وأ

الطدددالق بمعندددى انددده كلمدددا طالدددت فتدددرة الحيددداة الزوجيدددة كلمدددا انخفضدددت نسدددب الطدددالق وا هدددرت 
يبين  2018الدراسة ان التوزيل النسبى الشهادات الطالق وفقا للحاالت التعليمية المختلفة لعام 
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ن حملددددة الشددددهادات ن العددددد االكبددددر فدددى اشددددهادات الطددددالق المسدددجلة فددددى هددد ا العددددام كددددان بددديأ
 ت العليا الجامعية و ما يعادلها.المتوسطة يليها من يقرأ ويكتب ثم حملة الشهادا

 تنقسم أهمية الدراسة العلمية الى أهمية ن رية وأخرى تطبيقية. 
وتنبل األهمية الن رية للدراسة مما يمكن أن تسهم فيه من القاء الضوء  :أ( األهمية النظرية

رة للتوافدددق الزواجدددي والتواصدددل الزواجدددي والضدددغوط البيئيدددة مدددن حيدددث علدددى الن ريدددات المفسددد
 عالقتها ببعضها البع .

وتتعلدددددق األهميدددددة التطبيقيدددددة للدراسدددددة ممدددددا يمكدددددن أن يسدددددتفيدا ب( األهمياااااة التابي ياااااة: 
المتخصصون والمهتمون بالتوافق الزواجدي والتواصدل الزواجدي والضدغوط البيئيدة مدن فنيدات 

عامدددل مددددل مشدددكلة الدراسدددة والتوصدددل الددددى حلدددول لهدددا تمكدددنهم مددددن تطبيقيدددة تمكدددنهم مدددن الت
االسددتفادة مددن جوانبهددا اليجابيددة وتطويرهددا وتحسددينها وتالفددي الجوانددب السددلبي والتقليددل منهددا 
رشدادية لتحسدين نوعيدة  وتخفيضها، حيث يمكن للدراسة أن تسهم فدي اعدداد بدرامص تدريبيدة واد

كسددداب المقبلدددين علدددى الدددزواج مهدددارات عمليدددة التوافدددق الزواجدددي لددددى األزواج والزوجدددات و  اد
لتحسددين التوافددق والتواصددل الزواجددي والتعامددل مددل الضددغوط البيئيددة والتغلددب علددى تةثيراتهدددا 

 السلبية. 
 

 ف اهيم الدراسةم
 :تتناول الدراسة الحالية المفاهيم التالية

 .التوافق الزواجي -أ
  .التواصل الزواجي -ب
 .الضغوط البيئية -ج
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وتعرع الباحثة في ه ا الدراسة بةنه سمة :  Marital adjustmentي أ( التوافق الزواا
مهمدددة مدددن سدددمات الدددزواج النددداجك وهدددو يتمثدددل فدددي كونددده عمليدددة مسدددتمرة مدددن التفاعدددل بدددين 
الددددزوجين ويتضددددمن قيددددام كددددل مددددن الددددزوجين بواجباتدددده الزواجيددددة واألسددددرية والمنزليددددة وتبددددادل 

نسددددددبي بددددددين الددددددزوجين فددددددي األهددددددداع العواطدددددع والحددددددب والمشدددددداعر اليجابيددددددة واالتفدددددداق ال
واالهتمامددددات والميددددول والتعدددداون بينهمددددا فددددي ادارة شددددئون األسددددرة واالهتمددددام بدددداألوالد وحددددل 

 المشكالت اليومية. 
ويتمثل التوافق الزواجي اجرائييدا فدي الدرجدة التدي يحصدل عليهدا الدزوج أو الزوجدة نتيجدة 

 استجاباته على اختبار التوافق الزواجي.
وتعرفه الباحثدة فدي الدراسدة الحاليدة : Marital communicationالزواي التواصل ب( 

بةندده عمليددة التفدداهم التددي تحدددث بددين الددزوجين ومددن خاللهددا ينقددل كددل منهمددا مشدداعرا وأفكددارا 
ورغباتددده واحتياجاتددده الدددى الطدددرع األخدددر مدددن خدددالل الكلمدددات والرمدددوز والتعبيدددرات الوجهيدددة 

 اصل بالعين.والحركات واليماءات الجسدية والتو 
ويتمثل التواصل الزوجي اجرائييا في الدرجة التي يحصدل عليهدا الدزوج أو الزوجدة نتيجدة 

 استجاباته على فقرات اختبار التواصل الزواجي. 
الضددغوط فددي لغددة الهندسددة هددي القددوة التددي تشددوا األجسددام وفددي الطددب الغااطوا البيةيااة: -ج

تدةثيرات والتغيدرات والقيدود التدي يتعدر  تشير الى عملية جسدمية تسدتخدم فدي التعامدل مدل ال
ا أو حددرارة أو بددرودة شددديدة. والضددغوط التددي يتعددر  لهددا لفددرد  لهددا الفددرد حددين يواجدده اشددعاعي

)لينددددارت ليفددددي تسددددتثير هدددد ا العمليددددة سددددواء كانددددت ضددددغوطيا بيئيددددة أو نفسددددية أو اجتماعيددددة. 
1995،p.9) 

بدالفرد والتدي تمدارس تدةثيريا علدى  والبنية تشمل جميدل ال دروع والمتغيدرات البيئيدة المحيطدة
 سلوكه وسماته الجسمية والنفسية والعقلية.
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وتشددمل العوامددل البيئيددة التددي تمددارس تددةثيريا علددى النسددان وتشددكل خطددورة عليدده وضددغوطيا 
بالنسددددبة لدددده تلددددوث المدددداء وتلددددوث الهددددواء ووجددددود النفايددددات البيئيددددة الخطيددددرة والمبيدددددات الحشددددرية 

ازدحددام المكدان بالسددكان والضوضدداء ومشداهدة القدد ارة والتعددر  للعنددع والكيماويدات الصددناعية و 
 ,Geen) (Taylor, 1995: 225-230)والجددرائم فددي الحددي السددكني وانخفددا  الخدددمات.

1995: P. 300)  
 حدود الدراسة
 تتحدد الدراسة الحالية من خالل ماموعة من المؤشرات:

 زوجاتهم من سكان محاف ة القاهرة.تم اجراء الدراسة مكانييا على عينة من األزواج و  (1
 م.2020تم اجراء الدارسة زمنييا أثناء العام  (2
تددم اجددراء الدراسددة علددى عينددة مددن األزواج وزوجدداتهم شددريطة الحيدداة معيددا تحددت سددقع واحددد  (3

 والنجاب.
تتحدددد الدراسددة مددن خددالل فروضددها وأدواتهددا واألسدداليب الحصددائية المسددتخدمة فددي معالجددة  (4

 البيانات.
 

 سات السابقة والفروضالدرا
الدى التعدرع علدى بعضداي مدن العوامدل  (2013وقد هدفت دراسة ميمونة بنت ي  اوب )

المسددهمة فددي سددوء التوافددق الزواجددي مددن وجهددة ن ددر القددائمين علددى لجددان التوفيددق والمصددالحة 
 والمترددين عليها من األزواج والزوجات في محاف ة مسقط. 

قياس سوء التوافق الزواجي مدن وجهدة ن در أعضداء ولتحقيق أهداع الدراسة تم اعداد م
 لجان التوفيق والمصالحة وبع  األزواج والزوجات المترددين عليها بمحاف ة مسقط. 

: العينة األولى متمثلة باألعضاء القائمين على لجان لتطبيق الدراسة تم اختيار عينتينو 
وشدددر، العدددامرات(، والبدددالغ التوفيدددق والمصدددالحة فدددي محاف دددة مسدددقط بكدددل مدددن واليدددة )السددديب، ب

( عضدددواي والددد ين هدددم علدددى اتصدددال مباشدددر مدددل األسدددر المتدددرددة فدددي الفتدددرة ) مدددايو 12عدددددهم )
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م ( والعينة الثانية متمثلة ببع  األزواج المترددين على لجان التوفيدق 2012مارس  – 2011
 ( أسرة.15والمصالحة بمحاف ة مسقط والمكونة من )

وقددد أسددفرت ، لمقيدداس بددالجراءات الحصددائية المناسددبةوتددم التحقددق مددن صدددق وثبددات ا
 :الدراسة عن النتائص التالية

  ترتيددددب العوامددددل المسددددهمة فددددي سددددوء التوافددددق الزواجددددي كمددددا قدددددرها أعضدددداء لجددددان التوفيددددق
 الجنسي (. –التن يمي  –العاطفي  –: ) الشخصي ة مسقط كالتاليوالمصالحة بمحاف 

 وافدق الزواجدي كمدا قددرها بعد  األزواج المدرددين علدى ترتيب العوامل المسهمة في سدوء الت
 –الشخصدي  –التن يمدي  –: ) العداطفي والمصالحة بمحاف ة مسقط كالتدالي لجان التوفيق
 الجنسي (. 

  توجددد فددروق دالددة احصددائياي بددين تقددديرات عينتددي األعضدداء والمتددرددين فددي العوامددل المسددهمة
 > والشخصدددي عندددد مسدددتوى داللدددة ) فدددي سدددوء التوافدددق الزواجدددي فدددي البعددددين الجنسدددي

0،01 .) 
  ال توجد فروق دالة احصائياي بين متوسطات عينة المترددين على لجان التوفيدق والمصدالحة

، عدددد األبندداء، درجددة القرابددة وبلددد المنشددة، المؤهددل التعليمددي، بالنسددبة لمتغيددر عمددل الزوجددة
 ين الزوجين.الفارق العمر  ب، العمر عند الزواج

  توجددد فددروق دالددة احصددائياي بددين متوسددطات عينددة المتددرددين علددى لجددان التوفيددق والمصددالحة
 والمتغير النوعي.، وفق متغير مدة الزواج

وفددي ضددوء النتددائص السددابقة توصددلت الباحثددة الددى بعدد  التوصدديات التددي قددد ُتسددهم فددي 
 تعزيز التوافق الزواجي بين األزواج. 

بعنوان اشكال مختلفة للتواصل بين الزوجين  Ruffieux, 2014وهناد دراسة أاراها 
تبددين أن أسددلوب حددل الصددراعات بددين األزواج وزوجدداتهم فددي واهمتهددا للعالقددة الو يفيددة بيددنهم . 

العالقات الحميمة وتبادل السلوكيات اليجابية في الحياة اليومية وتددعيم كدل منهمدا لآلخدر عندد 
رهما بالرضدا واسدتقرار العالقدة الزواجيدة. وقدد كاندت نتددائص مواجهدة الصدراعات قدد تدؤثر فدي شدعو 
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الجزء األول من الدراسة وهي تغطي عشر سنوات تبين أن التغلب الثندائي كمدا رآا الرجدال يتنبدة 
بالرضددا عددن العالقددة بعددد عشددر سددنوات وأن التواصددل اليجددابي حددال الصددراع لدددى النسدداء كددان 

 يتنبة باستقرار العالقة فيما بعد. 
الجزء الثاني مدن الدراسدة وهدو دراسدة مستعرضدة تناولدت التواصدل الصدراعي والتفاعدل  أما

اليجدددابي اليدددومي والتغلدددب الثندددائي لددددى األزواج والزوجدددات الصدددغار السدددن والمتوسدددطين وكبدددار 
 السن. 

وقددد بينددت الدراسددة أهميددة السددلوكيات اليجابيددة والتدعيميددة فددي العالقددات المشددبعة الباعثددة 
كمددا أشددارت الدراسددة الددى بعدد  الفددروق العمريددة وقددد بينددت الدراسددة أندده فددي سددياق علددى الرضددا 

زيادة التواصل الصراعي والسلبي فإن التفاعل اليومي الموجب والتغلب اليجابي يدزود الدزوجين 
 باللطع ويزيد من اشباع العالقة لدى النساء. 

ن التوافدق الزواجدي بدراسدة العالقدة بدي Arshad et al 2014أرشااد وخخارون ولقدد قدام 
والرضدددا عدددن الحيددداة لددددى األزواج والزوجدددات حدددديثي الدددزواج وقددددامى المتدددزوجين ومعرفدددة تدددةثير 
العمدددر علدددى التوافدددق الزواجدددي والرضدددا عدددن الحيددداة وقدددد طبدددق البددداحثون مقيددداس التوافدددق الثندددائي 

مدددن حددديثي الددزواج وقددددامى المتددزوجين مدددن  160والرضددا عددن الحيددداة علددى عينددة تكوندددت مددن 
الجنسددين. وقدددد بينددت النتدددائص وجددود معامدددل ارتبدداط موجدددب دال احصددائياي بدددين التوافددق الزواجدددي 
والرضدددا عدددن الحيددداة ووجدددود فدددروق دالدددة احصدددائياي بدددين حدددديثي الدددزواج وقددددامى المتدددزوجين فدددي 

 التوافق الزواجي وفي الرضا عن الحياة. 
ق فددي الحيدداة دراسددة عددن مقومددات التوافدد (2015وقااد أااارى يوساا  غااامن الخاايبااة )

 الزوجية وعالقته بالعوامل االجتماعية.
هدفت الدراسة الى التعرع على مقومات توافدق الحيداة الزوجيدة عندد األزواج العداملين فدي 

وأجريدت الدراسدة علدى ، المدارس الحكوميدة بشدمال األردن فدي ضدوء مجموعدة عوامدل اجتماعيدة
تددم جمددل البيانددات بواسددطة اسددتبانة و ، ( زوجدداي وزوجددة388عينددة عشددوائية قصدددية مكونددة مددن )

 ُبعداي.  17احتوت على 
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وهدد ا ، وتوصددلت الدراسددة الددى أن مسددتوى التوافددق الزواجددي عنددد الدد كور أعلددى مددن الندداث
ويبدو  لر ، وفهمهم الواعي لها، عائد الى حر  ال كور على صيانة مقومات التوافق الزواجي

وممارسدته ألبعداد التوافدق الزواجدي فدي الحيداة في رضدا الزوجدات الكبيدر عدن أداء الدزوج ألدوارا 
في حين بينت الدراسة ضعع رضا األزواج عن أداء زوجاتهم ألبعاد التوافدق. وكاندت ، الزوجية

أهم مقومات التوافدق الزواجدي بالترتيدب المحاف دة علدى المسدائل الرومانسدية والجماليدة كالن افدة 
حددر  األزواج علددى ، اللتددزام بهددا بددين األزواجوالمحاف ددة علددى السددلوكيات الدينيددة وا، والتددزيين

وعددددم الشدددكوى ، أمدددن العالقدددات بيدددنهم وقيامهدددا علدددى االحتدددرام وتفهدددم كدددل مدددنهم لحاجدددات اآلخدددر
والضددعع أمددام المواقددع والتحددديات المثيددرة ومنددل تدددخل اآلخددرين فددي حلهددا اضددافة الددى التوافددق 

بددداين أ  فروقدددات تعدددز  لمتغيدددرات ولدددم ت هدددر نتدددائص اختبدددار الت، الفكدددر  والعلمدددي بدددين الدددزوجين
، ومكددان القامددة بينمددا وجدددت الدراسددة فروقدداي تعددز  الددى المؤهددل العلمددي، وحجددم األسددرة، الجددنس

وكاندددت الفدددروق لصدددالك  و  التعلددديم العدددالي ، والددددخل الشدددهر  فدددي مقومدددات التوافدددق الزواجدددي
 و و  فئة الدخل المرتفل.، ماجستير فةعلى

هددددفها دراسدددة مددددى تدددةثير أنمددداط االتصدددال السدددائدة فدددي  دراسدددة (2016نادياااة بل باااا  )
حيددث تتجلددى أهميددة الموضددوع فيمددا سددتقدمه هدد ا  األسددر الجزائريددة علددى جددودة الحيدداة الزوجيددة،

الدراسة من توصيات من شةنها مساعدة األزواج لتقوية مهاراتهم االتصدالية التدي تدنعكس ايجابداي 
فددرد متددزوج مددن كددل مددن  300ت عينددة البحددث حيددث شددمل، علددى جددودة ورفاهيددة حيدداتهم الزوجيددة

طبددق علدديهم اسددتمارتين: اسددتمارة أنمدداط االتصددال ، معسددكر وتلمسددان، غليددزان، وهددران، مسددتغانم
وك لر اجراء دراسة عياديدة ، واستمارة جودة الحياة الزوجية بعد دراسة خصائصهما السيكومترية

  لثالث أزواج.
، أنماط االتصال السائدة في األسر الجزائرية نتائص الدراسة أشارت الى وجود عالقة بين

حيددث توجددد عالقددة ارتباطيددة سددالبة بددين نمددط االتصددال الدددكتاتور  ، وبددين جددودة الحيدداة الزوجيددة
وكدد لر توجدددد عالقدددة ارتباطيددة سدددالبة بدددين نمددط عددددم االسدددتماع وجدددودة ، وجددودة الحيددداة الزوجيدددة

ة ارتباطيددة موجبددة بددين نمددط االتصددال بينمددا توصددلت الدراسددة الددى وجددود عالقدد، الحيدداة الزوجيددة
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مدددة الددزواج ونددوع ، المعتدددل وجددودة الحيدداة الزوجيددة، وهدد ا العالقددات ال تختلددع بدداختالع الجددنس
 السكن. 

بدإجراء دراسدة  Vaez & Juhasi 2017قاام فقد بدين أما فيما يت لق بالغطوا البيةية 
رسدددي الشدددرق األوسدددط فدددي بعندددوان الضدددغوط والرضدددا الزواجدددي لددددى الطُدددالب المتدددزوجين مدددن دا

 ماليزيا.
وقدددد قامدددت الدراسدددة بفحددد  العالقدددة بدددين الضدددغوط والرضدددا الزواجدددي مدددن من دددور ن ريدددة 

التكيدددع علدددى افتدددرا  أن العوامدددل الضددداغطة تدددرتبط بانخفدددا   –الضدددغوط  –القابليدددة للتدددةثر 
 الرضا الزواجي.

سدون فدي ماليزيدا. طالباي  من الشرق األوسدط الد ين يدر  462وقد تكونت عينة الدراسة من 
وقد بينت الدراسة أن المستوى المرتفل من الضغوط يرتبط ارتباطاي قوياي بالرضا الزواجدي السدلبي 

 لدى المبحوثين. 
 الفروض

 توجد فروق دالة احصائياي بين األزواج وزوجاتهم في التوافق الزواجي. (1
  توجد فروق دالة احصائياي بين األزواج وزوجاتهم في الضغوط البيئية. (2
 توجد فروق دالة احصائياي بين األزواج وزوجاتهم في التواصل الزواجي. (3
 توجد عالقة ارتباطية دالة احصائياي بين الضغوط البيئية والتوافق الزواجي. (4
 توجد عالقة ارتباطية دالة احصائياي بين الضغوط البيئية والتواصل الزواجي. (5
 لزواجي والتواصل الزواجي.توجد عالقة ارتباطية دالة احصائياي بين التوافق ا (6
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 االطار النظرى للدراسة
 د من النظريات على النحو التالى:تمثل النالق النظرى لهذه الدراسة فى عد

ويدددر  فرويدددد أن التوافدددق عمليدددة ال  :كماااا تاااراه مدرساااة التحليااال النفسااايالتوافاااق (  1
اليدددده، وأن  شددددعورية، حيددددث ال يعددددي الفددددرد األسددددباب الحقيقيددددة لدددد لر التوافددددق الدددد   يسددددعي

الشدخ  المتوافدق هدو مدن يشدبل متطلبدات الهدو بوسدائل مقبولدة، أ  يسدتطيل التوافدق بددين 
متطلبددات الهددو وضددوابط األنددا األعلددي فددي  ددل وجددود األنددا، أمددا سددوء التوافددق فينشددة مددن 
الفشل فدي تحقيدق حالدة التدوازن بدين مكوندات الشخصدية الثالثدة، بمعندي أنده يسدلط الضدوء 

 ي )اللبيدو( في حياة الفرد، فهو بعد مهم من أبعاد التوافق الزواجي.على الجانب الجنس
، بةن السلور غير السو  سلور متعلم، وتنمو الشخصية مدن خدالل Hornyوترى هورني 

التنشددئة االجتماعيددة، وأن أسددباب السددلور المضددطرب يرجددل لطريقددة الدرار عنددد الفددرد أسدداليب 
لى طريقة تفكيرا، وأن العالقة مل ال فدرد تكدون غيدر متوافقدة عنددما ينفصدل الشدخ  عدن  اتده واد

ال از  وعباد الهااد    ) ال يوجه الفرد نحو رغباتده وحاجاتده وفقيدا ل اتده الحقيقيدة. Egoوأن األنا 
1999) 

الن ريدة السدلوكية تركدز علدى الجاندب السدلوكي : ( التوافق كما تراه المدرسة السلوكية2
سدددب مجموعدددة مدددن العدددادات المناسدددبة فدددي معاملدددة وكددد لر علدددى مبددداد  الدددتعلم، فدددالفرد يكت

اآلخرين، والتي سبق أن تعلمها والتدي أدت الدى خفد  التدوتر لديده أو عملدت علدى  اشدباع 
يسدتدعيه الفدرد فدي المسدتقبل وتركدز السدلوكية  حاجاته فيتحقق التوافق، وبالتالي تكون سلوكاي 

بدددين مثيدددر واسدددتجابة، ويقدددوم عالقدددة علدددى البيئدددة كمدددؤثر ومتدددةثر فيهدددا، وأن سدددلور النسدددان 
العدددالج السدددلوكي علدددى التعامدددل مدددل المشدددكالت الحاليدددة ولددديس علدددى الماضدددي. )الضدددامن، 

2003) 
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وأضدداع مرسددي لمددا سددبق أن السددلوكيين يفسددرون التفاعددل الزواجددي كمتطلددب مهددم لحدددوث 
ا يدعمده مد التوافق الزواجي من خالل الثواب والعقاب، حيث ان اثابة الفرد على سلور ما غالبداي 

ويقويه لل هور مرة أخرى، فعندما يتفاعل الزوجان ويعزز أحدهما األخر فإنه يحفزا، و لر يزيدد 
من التقدارب والتوافدق الزواجدي بينهمدا، أمدا ا ا عاقدب أحددهما األخدر أو حرمده مدن الثدواب، فإنده 

تفاعددددل  يشدددعرا بعدددددم االرتيددداا وسددددوء التوافدددق بينهمددددا، ولدددد لر فدددإن التوافددددق الزواجدددي يحدددددث ا ا
الزوجان وأشبل كل منهما األخر مما يعود عليهما بالنفل، فالتوافق الزواجدي بدين الدزوجين يمكدن 

ومقابلددة  لددر بالدددعم والمسدداندة ممددا ، تعلمدده مددن خددالل مددرور الددزوجين بخبددرات حياتيددة ايجابيددة
 .(1995)مرسي  . على سلوكه مرة أخرى يعتبر معززاي 

يددرى أصددحاب هدد ا االتجدداا )ن ريددة الدد ات( أن : سااانيوافااق كمااا يااراه ااتااااه ا ن( الت3
النسان يبحث عن هدع لحياته يحقق بها  اته واد ا لم يهتد له ا الهدع فإنده يكدون عرضده 

بن ريتده علدى الد ات، فالد ات هدي  Rogersللتوتر والقلق وسدوء التوافدق، وقدد ركدز روجدرز 
يئددة وتشددمل، الدد ات الواقعيددة، كينونددة الفددرد وجددوهر شخصدديته وتتكددون نتيجددة التفاعددل مددل الب

وال ات االجتماعية، وال ات المثالية، ومفهوم الفرد عن  اته يدؤثر فدي سدلوكه، بالتدالي يمكدن 
مساعدته على تغيير اتجاهه نحو خبراته السلبية ومواجهة العقبات، والصحة النفسية تتحقق 

 (2003)الغامن   نتيجة االنسجام بين ال ات الواقعية والمثالثة.
الرغم مددن  لددر فهدد ا الن ريددة ال تعنددى بالضددرورة ان االشددخا  الدد ين لددديهم عدددد مددن وبدد

ولكددنهم ، التصددورات السددلبية ال يسددعون الددى ادرار الجوانددب االيجابيددة المقدمددة لهددم مددن الشددرير
يتقبلونها ما دامت سوع تدعمهم وتعزز مكانتهم . وبخاصة ا ا كانت تقدريراتهم ل واتهم عمومداي 

وبالتدددالى انخفددد  تقدددديرها ، ولكدددن ا ا زادت تقدددديراتهم السدددلبية عدددن الددد ات، رتفددداعتميدددل الدددى اال
سدتواجه صدعوبة فدى تقبدل العائدد االيجدابى علدى اندده دقيدق ومصددر للثقدة وبنداء علدى هد ا يمكددن 
افتددرا  ان العائددد المعددزز للدد ات يشددبل حاجددات وجدانيددة خاصددة بدددعم الدد ات والعائددد الخددا  

 (Katz, 2001)    عرفية متعلقة باالتساق.حاجات مبتحقق ال ات يحقق 
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هدد ا : Psycho-Spiritual- Profit Theoryنظرياة الاربا النفساي الروحاي (  4
الن ريددات  ات أسدداس ديندددي، فددالربك النفسددي الروحدددي عبددارة عددن شدددعور كددل مددن الدددزوجين 

مدن باالرتياا النفسي في عمل ما يرضي الشرير اآلخر ابتغاء مرضاة المولي وأخد  الثدواب 
شباع الدافل الديني من   (2006، هبة احمد نزار الفهوجى) الزواج.اهلل واد

 – Microتقدوم هد ا الن ريدة علدى فكدرة ) الوحددة الصدغيرة : البناةية الوظيفيةنظرية ال (5
( فالمجتمل يتكون من عدة اجزاء وكل جزء يتميز بخصائ  معينة  Macroالوحدة الكبيرة 

وان أجزاء المجتمل ه ا تتماسر فيما بينهدا ، وو يفة تتحدد بحسب ما تقدمة االجزاء االخرى
وان ، عن طريق االعتماد المتبادل واالتفاق على امور معيندة مثدل القديم واالخدالق والمعدايير

بالتددالى يكددون ، ان يحددث تغيددراي علدى بقيددة االجدزاء اى تغيدر يحدددث علدى اى جددزء مدن شددةنه
 ، عمدل التحليدل الدو يفى هدو تفسدير هد ا االحددزاء والعالقدة بينهدا والعالقدة بدين االجدزاء والكددل

فددي تفسدديرها للخلددل الددو يفي أن األسددرة يصدديبها التفكددر نتيجددة  (2009وتغااي  الخااولي )
لبدددددات التدددددي قددددددمها بارسدددددونز كثيدددددر مدددددن الو دددددائع والمتطلبدددددات، ومدددددن هددددد ا المتط لفقددددددها 

Parsonsالتكيع، تحقيق الهدع، التكامل، وامتصا  التوتر :. 
عنيدددت الن ريدددة بدراسدددة التنشدددئة االجتماعيدددة والشخصدددية، : نظرياااة التفاعااال الرماااز (  6

فالتنشددددئة االجتماعيددددة تركددددز علددددى كيفيددددة اكتسدددداب الفددددرد ألنمدددداط السددددلور وطددددرق التفكيددددر 
الشخصددية تهددتم بالطريقددة التددي تنددت م وفقيددا لهدد ا االتجاهددات والمشدداعر الخاصددة بددالمجتمل، و 

 والقيم وأنماط السلور.
الى التفاعل االجتماعي يكون علدى مسدتويين: التفاعدل الرمدز   Blumerوقد أشار بلومر 

والتفاعددل غيددر رمددز ، ويندددمص األفددراد فددي الحيدداة بشددكل عددام واألسددرة بصددفة خاصددة فددي تفاعددل 
تفدداعالتهم تكددون فددي المسددتو  الرمددز  عندددما يحدداولون فهددم معنددي غيددر رمددز ، ولكددن كثيددر مددن 

 (2009)الخولي  . فعل كل منهم
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وهو أحد أنصار التفاعلية الرمزية المفاهيم التي تدور حدول  Mangusوقد  كر مانقوس  
قضية التفاعل وهي: المعيار وهو ما يحدد السلور، سلور الدور بمعني فعل الفرد عنددما يحتدل 

دراسددددة العيسددددو   اعييددددا وتندددداق  الدددددور حينمددددا ال يتطددددابق دور السددددلور مددددل المعدددداييراجتمدوريا 
 (2009، الخولي 2008)العبد   المشار اليها في

كما أوضك مانقوس الى أن تكامل نوعية الزواج تنعكس في درجة التطابق بين ما تتوقعده 
ألدوار قدد يدؤثر علدى الزوجة من زوجهدا، وبدين مدا يدركده هدو فديمن تزوجهدا، وأن التنداق  فدي ا

الرضدددا بدددين الدددزوجين، وأن تكدددوين أسدددرة جديددددة يدددؤد  الدددى تغييدددر كبيدددر فدددي األدوار التدددي كدددان 
يمارسها الشخ  قبل زواجه، فالشخ  الد   يعدرع مدا ا يتوقدل فدي موقدع الدزواج ومدل الدزوج 

فكدل  األخر يكون قادريا على االسدتجابة بصدورة جيددة لهد ا الموقدع ويلعدب دورا بصدورة مناسدبة،
من الزوجين يكون لديه تصور مسبق وأفكار معينة عما يجب أن يكون سلوكه وهو فدي وضدعه 
الجديددد، ولديدده توقعددات معينددة عددن دور الطددرع األخددر، وتنشددة المشدداكل عنددد المقارنددة بددين مددا 

، 1987)الخشددداب  توافقهمددداعدددل وهددد ا يدددؤثر بددددورا علدددى يجدددب أن يكدددون وبدددين مدددا هدددو قدددائم بالف
 (2009الخولي 

( أن ألنمدداط التفاعددل بددين الددزوجين سددواء كددان متكامددل  تفاعددل 2008أضددافت العبددد )و 
ايجددابي  أو متقدداطل  تفاعددل سددلبي  يددؤثر علددى عالقتهمددا ورضدداهما الزواجددي ممددا يددنعكس أثددرا 

 على المجتمل وعلى األبناء وتوافقهم في المجتمل.
الدربك النفسدي  أو ن ريدة Social Exchange Theoryنظرياة التباادل اااتمااعي ( 7

Psychic Profit Theory  قددددمها عدددالم االجتمددداع هومدددانزHamanse  الددد   درس
التفاعل عند الجماعات الصغيرة وأيد ما ناد  به علم نفس التعلم )اثابة السلور تقوية وعدم 
اثابتدده تضددعفه(، واشددترط فددي الثددواب أن يكددون  ا قيمددة نفسددية عنددد الفددرد المثدداب كددي يشددعر 

سدددب النفسدددي وأن يتجندددب الخسدددارة النفسدددية التدددي تحددددث عنددددما يتعدددر  الفدددرد بدددالربك والمك
 (1987)الخشاب   للعقاب.
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فددالفرد  الددزوج  يسددتمر فددي التفاعددل ا ا كانددت الثابددة التددي يحصددل عليهددا مسدداوية أو تفددوق 
في قيمتها النفسية قيمة ما يقوم به من سلور، بناء على  لر يزداد قرب الدزوجين مدن بعضدهما 

د حبهمددا لبعضددهما، بددل أن الددزوجين عندددما يشددعران بددالربك النفسددي جددراء زواجهمددا، فيعدددل ويددزدا
كالهمددا مشدداعرا وأفكددارا وسددلوكياته حتددى يقتددرب مددن مشدداعر وأفكددار وسددلوكيات الطددرع األخددر، 
وبددد لر يسدددتمر التفاعدددل اليجدددابي بينهمدددا، ممدددا يترتدددب عليددده زيدددادة التوافدددق الزواجدددي. أمدددا سدددوء 

فيحدث عندما تحددث الخسدارة النفسدية ألحدد الدزوجين، ممدا يدؤد  الدى الصدراع  التوافق الزواجي
فدي حددوث تلدر الخسدارة أو فدي مندل الدربك النفسدي،  اي النفسي مل الطرع األخر، ال   كدان سدبب

وعندددما ال يقبددل الزوجددان الخسددارة النفسددية يتحددول تفاعلهمددا معددا الددى حالددة مددن الصددراع النفسددي 
 (1995)مرسي  ء.فل بينهما، ويستمر الصراع وقد يؤثر على األبناوتتعار  المصالك والدوا

 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة
تعتمدد هد ا الدراسدة علدى المدنهص الوصدفي االرتبداطي المقدارن والمدنهص أوًا: منهج الدراساة: 

الوصدفي هدو المددنهص الد   يهدددع الدى جمددل الحقدائق والبياندات عددن  داهرا أو موقددع معدين مددل 
فسير ه ا الحقائق تفسيراي كافياي، وتسدتهدع الدراسدات الوصدفية تقريدر خصدائ   داهرة محاولة ت

معيندددة أو موقددددع تغلددددب عليددده صددددفة التحديددددد وتعتمدددد علددددى جمددددل الحقدددائق وتحليلهددددا وتفسدددديرها 
السددتخال  دالالتهددا وتصددل عددن طريددق  لددر الددى اصدددار تعميمددات بشددةن الموقددع أو ال دداهرة 

 التي يقوم الباحث بدراستها.
أمددددا المددددنهص المقددددارن فيدددددرس الفددددروق بددددين األفددددراد والجماعددددات فددددي ال ددددواهر والمتغيددددرات 
المدروسددة اعتمدداداي علددى تسدداو  المجموعددات فددي المتغيددرات التددي يمكددن أن يكددون لهددا أثددر فددي 

 ال اهرة المقاسة عدا متغير واحد.
والتوافددددق  وفدددي هدددد ا الدراسددددة تقددددوم الباحثددددة بدراسددددة الضددددغوط البيئيددددة وعالقتهددددا بالتواصددددل

الزواجدددي دراسدددة وصدددفية ومعرفدددة العالقدددة االرتباطيدددة بدددين الضدددغوط البيئيدددةوعالقتها بالتواصدددل 
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والتوافق الزواجي دراسة فارقة بين األزواج وزوجاتهم في الضغوط البيئية وفي التواصل والتوافق 
ألزواج ( مدنهم تمثدل مجموعدة ا30تتمثدل عيندة هد ا الدراسدة فدي سدتين زوجداي وزوجدة ) الزواجدي.

 ( تمثل مجموعة الزوجات.30و)
 :أن يكون أفراد ال ينة كما يلي ونالباحث وقد اشترا

 األزواج وزوجاتهم. (1
 أن يعيش الزوجان تحت سقع واحد. (2
 أن يكون لدى الزوجين أبناء. (3

 خصاةص ال ينة:
سنة  35 – 15: يتراوا عدد سنوات الزواج لدى افراد العينة من عدد سنوات الزواج (1

 ( سنة . 6،44( سنة وانحراع معيارى مقدراة )24راة )يمتوسط مقد
عاما  60 – 45عاما لدى ال كور ومن  70 – 48: من العمر الزمنى لدى افراد العينة (2

 لدى االناث .
 –: يتراوا مستوى التعليم من االبتدائية الى التعليم الجامعى )ليسانس مستوى التعليم (3

 بكالوريوس ( 
راد العينة حيث ان هنار ازواج يعملون فى حين ان هنار : الدخل متفاوت بين افالدخل (4

 زوجات بعضهن يعمل واالخر ال يعمل .
 :في ه ا الدراسة األدوات التاليةون استخدم الباحث :ب( األدوات

 مقياس الضغوط البيئية. (1
 مقياس التوافق الزواجي )زوجات(.  (2
 مقياس التوافق الزواجي ) أزواج (.  (3
 مقياس التواصل. (4
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 م:في دراسته وناستخدم الباحث :اليب ا حصاةيةج( األس
 لمتوسطات.ا (1
 االنحرافات المعيارية. (2
 اختبارات لداللة الفروق بين المتوسطات. (3
 معامالت ارتباط بيرسون.  (4

  المحااااور  عااادد ااساااةلة  الوصااا  ال اااام للم اااايي  مااان حياااث المرا ياااةد( 
  الثبات  الصدق

ط البيئيدة التدي يتعدر  لهدا األزواج وزوجداتهم وهدو يقديس الضدغو : م يا  الغطوا البيةية -1
 بشكل يومي في الحي أو الشارع ال   يعيشون فيه.

يجيدب عنهدا المبحدوث باسدتجابة مدن ثدالث اسدتجابات  مان أرب اين عباار ويتكون المقياس 
هي )دائماي( ويتم اعطاؤها ثدالث درجدات )وأحيانداي( تحصدل علدى درجتدين )وأبددا( وتحصدل علدى 

 درجة واحدة.
كلمددددا زادت الدرجددددة كددددان  لددددر دلدددديالي علددددى ارتفدددداع الضددددغوط البيئيددددة التددددي يتعددددر  لهددددا و 

 المبحوث. وقد قامت الباحثة باالطمئنان الى الكفاءة السيكومترية للمقياس كما يلي: 
علددى خمسدة مددن أسددات ة علدم الددنفس وقددد  ممقياسدده ونوقدد عددر  البداحث :صاادق المحكمااين -1

فق أربعة من المحكمدين علدى أنهدا مناسدبة وتقديس التعريدع تضمن المقياس العبارات التي ات
 ( فما فوق.%80الجرائي للضغوط البيئية بمعدل اتفاق قدرا )

بحسدداب الصدددق التمييددز  للمقيدداس باسددتخدام الفددروق  ونوقددد قددام البدداحث :الصاادق التمييااز  -2
رى مدن بين المجموعات المتضادة حيث طبقدت علدى مجمدوعتين احدداهما مدن الد كور واألخد

 (.0،01الناث وكان الفرق بين المجموعتين داالي عند مستوى )
بحسددداب ثبدددات مقيددداس الضدددغوط البيئيدددة بطريقدددة اعدددادة تطبيدددق  ونوقدددد قدددام البددداحث :الثباااات -3

 وهو معامل مرتفل دال احصائياي. %0،82االختبار وكان معامل الثبات 
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امددل الثبددات بعددد التصددحيك بحسدداب ثبددات التجزئددة النصددفية وكددان مع ونكمددا قددام البدداحث
 .%0،85بمعادلة كيودر ريتشاردسون 

وهدددو يقددديس التواصدددل اللف دددي وغيدددر اللف دددي بدددين األزواج وزوجددداتهم : م ياااا  التواصااال - 2
تددتم الجابددة عنهددا باسددتخدام اسددتجابة مددن ثددالث اسددتجابات هددي  عشاارين ف اار ويتكددون مددن 

درجتددين وأبددداي وتحصددل علددى  )دائمدداي( وتحصددل علددى ثددالث درجددات )وأحياندداي( وتحصددل علددى
 درجة واحدة.

وكلمددا زادت الدرجددة كددان  لددر دلدديالي علددى ارتفدداع التواصددل بددين الددزوجين وكلمددا انخفضددت 
اءة السديكومترية للمقيداس كان  لر دليالي على انخفاضده وقدد قامدت الباحثدة باالطمئندان الدى الكفد

 : كما يلي
التواصدل علدى خمسدة مدن أسدات ة علدم بعدر  مقيداس  ونوقدد قدام البداحث :صدق المحكمين -1

الددنفس لبددداء رأيهددم فددي المقيدداس مددن حيددث مناسددبته للهدددع الدد   وضددل مددن أجلدده ومدددى 
مناسبتها على قياس فقراته للتعريع الجرائي للتواصل وقد قبلت الباحثة العبارات التي اتفق 

 . %100 - %80أربعة من المحكمين بنسبة اتفاق تراوحت من 
بتطبيددددق المقيددددداس علددددى مجمدددددوعتين مدددددن األزواج  ونوقدددددد قددددام البددددداحث :ياااااز الصاااادق التمي-2

والزوجددات وقامددت بحسدداب الفددروق بددين متوسددطي درجاتهمددا وكددان الفددارق داالي عنددد مسددتوى 
(0،01 .) 
بحسدداب الثبددات بطريقددة التجزئددة النصددفية حيددث قامددت بتطبيددق المقيدداس  ونقددام البدداحث :الثبااات -3

حسددداب معامدددل االرتبددداط بدددين درجدددة البندددود الفرديدددة ودرجدددة البندددود علدددى أفدددراد العيندددة ثدددم قامدددت ب
وبعدددد التصدددحيك بمعادلدددة سدددبيرمان بدددراون كدددان  0،783الزوجيدددة وكدددان معامدددل االرتبددداط بينهمدددا 

 . 0،878معامل الثبات الكلي للمقياس 
بحساب الثبات عن طريدق اعدادة تطبيدق االختبدار علدى العيندة السدابقة  ونوقد قام الباحث

 بطريقة اعادة التطبيق. 0،83عامل الثبات وكان م
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وهو مقياس يقديس درجدة التوافدق بدين الزوجدة وزوجهدا ويتضدمن ي: م يا  التوافق الزواا - 3
يددتم الجابددة عنهددا باسددتجابة مددن بددين ثددالث اسددتجابات هددي )دائمدداي( وتحصددل  ( عبااار 30)

 ة واحدة.على ثالث درجات )وأحياناي( وتقدر بدرجتين وأبداي وتحصل على درج
 .90 – 30وتتراوا الدرجة على االختبار من 

 وكلما زادت الدرجة كان  لر دليالي على ارتفاع التوافق الزواجي. 
 :ة السيكومترية للمقياس كما يليبالتحقق من الكفاء ونوقد قام الباحث

بعدر  المقيداس علدى خمسدة مدن أسدات ة علدم الدنفس  ونحيث قام الباحث :صدق المحكمين -1
اء رأيهددم فددي المقيدداس مددن حيددث مناسددبته للهدددع الدد   وضددل مددن أجلدده ومدددى قياسدده لبددد

 للتعريع الجرائي للتوافق الزواجي.
العبددارة التددي وافددق عليهددا أربعددة مددن المحكمددين بنسددبة اتفدداق تتددراوا بددين  ونوقددد قبددل البدداحث

80% - 100% . 
ن مددن األزواج والزوجددات بتطبيددق المقيدداس علددى مجمددوعتي ونقددام البدداحث :الصاادق التمييااز  -2

 (. 0،05وقامت بحساب الفروق بين متوسطي المجموعتين وكان الفرق داالي عند مستوى )
بحسدداب ثبددات المقيدداس عددن طريددق اعددادة تطبيددق المقيدداس علددى  ونقددد قددام البدداحثالثبااات :  -3

لثبددات أفددراد العينددة وحسدداب معامددل االرتبدداط بددين درجدداتهم فددي مددرتين التطبيددق وقددد كددان معامددل ا
( وهددو معامددل مرتفددل. كمددا قامددت الباحثددة بحسدداب الثبددات بطريقددة التجزئددة النصددفية ثددم 0،76)

تصحيك معامل الثبات باستخدام معادلة كيودر ريتشاردسون وكان معامل الثبات بعدد التصدحيك 
(0،84 .) 

 ااراءات التابيق:( ه
 بلة لإلجابة عنها.بتحديد مشكلة دراستها وصياغتها في صورة أسئلة قا ونقام الباحث (1
بجمددل الطددار الن ددر  لدراسددتها وترجمددة األجددزاء المددةخو ة مددن مراجددل أجنبيددة  ونقددام البدداحث (2

 وصياغتها وترتيبها وعرضها.
 بجمل الدراسات السابقة وتصنيفها وتلخيصها وعرضها وفقاي لمحاور الدراسة.ون قام الباحث (3
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جراء دراسات اون قام الباحث (4  لصدق والثبات عليها.بتصميم أدوات دراستها واد
باختيدددار عيندددة دراسدددتها والتحقدددق مدددن مددددى اسدددتيفائها لشدددروط العيندددة وموافقدددة  ونقدددام البددداحث (5

 المبحوثين على المشاركة في الدراسة وتطبيق األدوات عليهم وفق تعليمات التطبيق.
 بعدددد مراجعدددة اسدددتمارات أفدددراد العيندددة الدراسدددة لالطمئندددان الدددى اسدددتيفائها شدددروط االسدددتمارات (6

المقبولدددة وعددددم وجدددود نقددد  فدددي االسدددتجابات قامدددت الباحثدددة بتصدددحيك االسدددتجابات ورصدددد 
 الدرجات في كشوع احصائية.

بدددإجراء المعدددامالت الحصدددائية المناسدددبة لطبيعدددة البياندددات والتدددي تجيدددب عدددن ون قدددام البددداحث (7
 أسئلة الدراسة وفروضها. 

 برصد نتائص دراستها وعرضها ومناقشتها. ونقام الباحث (8
 بكتابة تقرير دراستها. ونالباحثقام  (9

 

 النتائج ومناقشتها
 نتاةج ا اابة عن الفرض األول ومناقشتها:  -

" توااد فاروق دالاة احصااةيًا باين األزواج وزواااتهم فاي يانص الفارض األول علاى ماا يلاي: 
 التوافق الزوااي " 

 المقارنة بين األزواج وزوجاتهم في التوافق الزواجي 
 ع م ع م مستوى الدالة قيمة ت 30األزواج ن =  30ن = الزواات  المتطير

الفرق غير دال  0،47 17،44 53،67 17 51،67 التوافق الزوااي
 احصائياي 

من الجدول السابق يتبين عدم وجود فارق دال احصائياي بين األزواج وزوجاتهم في 
وأن الفروق بين األزواج التوافق الزواجي ومن النتيجة السابقة يتبين أن الفر  لم يتحقق 

وزوجاتهم في التوافق الزواجي فروق غير دالة وغير حقيقية وأن أوجه التشابه بين مجموعتي 
ن كان مستوى  الدراسة فيما يقيسه مقياس التوافق الزواجي أكبرمن أوجه االختالع بينهم واد
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لدرجة العليا التوافق الزواجي كما يتبين من متوسطي درجات المجموعتين متوسطا حيث أن ا
 (.53،67( ومستوى الدرجات لم يتجاوز )90في االختبار )

وقددد يفسددر هدد ا النتيجددة أن مجمددوعتي الدراسددة أعمددارهم متقدمددة حيددث كددان متوسددط عمددر 
( عامدداي 59( عامدداي وكددان متوسددط أعمددار مجموعددة األزواج )58مجموعددة الزوجددات يقتددرب مددن )
مما يزيد من رغبة الدزوجين فدي االسدتقرار والرضدا أوالد  4 – 2بالضافة الى وجود األوالد من 

 عن الحالة الزواجية.
 نتاةج ا اابة عن الفرض الثاني ومناقشتها: 

ينص الفرض الثاني في هذه الدراسة على ما يلي: " تواد فاروق دالاة احصااةيًا باين األزواج 
 وزوااتهم في الغطوا البيةية "

 ا البيةية الم ارنة بين األزواج وزوااتهم في الغطو 
 مستوى الدالة قيمة ت 30األزواج ن =  30الزواات ن =  المتطير

 ع م ع م
 0،05 2،03 18،41 69،67 18،57 56،33 الغطوا البيةية 

 ومن الادول السابق يتبين ما يلي:
 وجود فرق دال احصائياي بين األزواج وزوجاتهم في ادراكهم للضغوط البيئية وتةثرهم بها. (1
 أعلى ادراكاي وتةثراي بالضغوط البيئية من الزوجات.األزواج  (2
ممددا يعنددي أن الفددرق جددوهر  وحقيقددي بنسددبة  0،05أن الفددارق دال احصددائياي عنددد مسددتوى  (3

 .%5ونسبة شر  %95يقين 
وعلددى  لددر فقددد تحقددق الفددر  الثدداني بشددكل كلددي وأن األزواج أعلددى مددن زوجدداتهم ادراكدداي 

 للضغوط البيئية وتةثراي بها.



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 وآخرون هدى أحمد فهيم حسن غالى
 

 2021 مايو، الثاني، الجزء الخامسد المجلد الخمسون، العد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

178 

 ةج ا اابة على الفرض الثالث ومناقشتها: نتا -
" توااد فاروق دالاة احصااةيًا باين األزواج وزواااتهم فاي ينص الفرض الثالث علاى ماا يلاي: 

 التواصل الزوااي "
 الم ارنة بين األزواج وزوااتهم في التواصل الزوااي

 مستوى الدالة قيمة ت 30األزواج ن =  30الزواات ن =  المتطير
 ع م ع م

 0،05 2،49 8،83 46،3 6،08 51 التواصل الزوااي 
 ومن الادول السابق يتبين ما يلي: 

 وجود فرق دال احصائياي بين األزواج وزوجاتهم في التواصل. (1
 الزوجات أعلى من األزواج في التواصل. (2
وهددو يعنددي أن الفددارق  0،05أن الفددارق بددين األزواج وزوجدداتهم دال احصددائياي عنددد مسددتوى  (3

وعلددى  لددر فقددد تحقددق الفددر  الثالددث  %5ونسددبة شددر  %95وحقيقددي بنسددبة يقددين جددوهر  
 بشكل تام وأن الزوجات أعلى من األزواج في مهارات التواصل بشكل دال احصائياي. 

أن الرجددال يتحدددثون أكثددر مددن النسدداء  Debra Graham( 2021تددرى ديبددرا جراهددام )
ثر من ميلهن الى مقاطعة الرجال وأن النساء وأنهم يميلون الى مقاطعة النساء عندما يتحدثن أك

يمضددين وقتدداي أطددول فددي الن ددر الددى مددن يتحدددثون الدديهم أكثددر مددن الرجددال وأن الرجددال يمارسددون 
السلطة والقوة للسيطرة على مسار المحادثة فدي حدين أن النسداء يبد لن جهدداي أكبدر للحفدا  علدى 

 استمرار التواصل.
ينص الفرض الرابع علاى ماا يلاي: " ومناقشتها:  نتاةج ا اابة على الفرض الرابع -

 تواد عالقة ارتبااية دالة احصاةيًا بين الغطوا البيةية والتوافق الزوااي "
 م امل التحديد  م امل اارتباا  ابي ة الم امل 

االرتباط بين الضغوط البيئية 
 والتوافق الزواجي

– 0،37 0،14 
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 ومن الادول السابق يتبين ما يلي: 
جود معامل ارتباط سالب بين الضغوط البيئيدة والتوافدق الزواجدي ممدا يعندي أنده كلمدا زادت و  (1

 الضغوط البيئية قل التوافق الزواجي.
ممدا يعندي أنده ارتبداط جدوهر   0،05أن معامل االرتباط السالب دال احصائياي عندد مسدتوى  (2

 . %5ونسبة الشر  %95وحقيقي نسبة الثقة فيه 
لدد   يقددديس التبدداين فدددي التوافددق الزواجدددي نتيجددة التبددداين فددي الضدددغوط أن معامددل التحديدددد وا (3

 %86مدن التوافدق الزواجدي وأن  %14ويعني  لر أن الضغوط البيئية تفسر  0،14البيئية 
 من التباين في التوافق الزواجي ترجل الى عوامل أخرى غير الضغوط البيئية.

 & Kinnunen( 2004ونين وفيلد )وتتفق نتائص دراستنا ه ا مل نتائص دراسة أجراها كين
Feldt  على األزواج والزوجات الفنلنديين وقد بينت الدراسة أن الضدغوط وال دروع االقتصدادية

الصددعبة تددؤد  الددى الشددعور بالمعاندداة الحياتيددة واالقتصددادية ممددا يزيددد مددن المعاندداة النفسددية ممددا 
 ينعكس أثرا سلباي على التوافق الزواجي.

 ى الفرض الخام  ومناقشتها: نتاةج ا اابة عل -
ينص الفرض الخام  في هذه الدراسة على ماا يلاي: " توااد عالقاة ارتبااياة دالاة احصااةيًا 

 بين الغطوا البيةية والتواصل الزوااي "
 ال القة بين الغطوا البيةية والتواصل الزوااي

 م امل التحديد  م امل اارتباا  ابي ة الم امل 
البيئية االرتباط بين الضغوط 

 والتواصل الزواجي 
– 0،35 0،12 

وجددددود عالقددددة ارتباطيددددة دالددددة احصددددائياي بددددين درجددددات الضددددغوط البيئيددددة ودرجددددات التواصددددل  (1
 الزواجي.

ممددا يشددير الددى وجددود  %0،05 أن معامددل ارتبدداط بيرسددون الدددال احصددائياي مسددتوى داللتدده  (2
 .%5ونسبة شر  %95عالقة جوهرية وحقيقية بنسبة ثقة 
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مدن التبداين  %12وهو يعني أن الضغوط البيئية تفسر مدا مقددارا  0،12لتحديد أن معامل ا (3
مدن التبداين تفسدرا عوامدل أخدرى  %88في درجات التواصدل الزواجدي لددى أفدراد العيندة وأن 

 غير الضغوط البيئية. 
والتدي بيندت وجدود  Leddermann, et al (2010)وتتفق نتائص ه ا الدراسة مدل دراسدة 

الضدغوط الخارجيدة وبدين الضدغوط فدي العالقدات الزواجيدة والتواصدل كمدا تتفدق  عالقة قوية بدين
والتدي بيندت أن الضدغوط تلعدب دوراي  Bodenmann & Randall 2009النتدائص مدل دراسدة 

مهمددددداي فدددددي جدددددودة واسدددددتقرار العالقدددددات الزواجيدددددة وهدددددي تهديدددددد هدددددام للرضدددددا والتوافدددددق الزواجدددددي 
 واستمراريته.

 رض الساد  ومناقشتها: نتاةج ا اابة على الف -
ينص الفرض الساد  واألخير فاي هاذه الدراساة علاى ماا يلاي: " توااد عالقاة ارتبااياة دالاة 

 احصاةيًا بين التوافق الزوااي والتواصل الزوااي "
 ال القة بين التوافق الزوااي والتواصل الزوااي

 م امل التحديد  م امل اارتباا  ابي ة الم امل 
توافق الزواجي االرتباط بين ال

 والتواصل الزواجي 
0،46  0،21 

وجود عالقة ارتباطية بين درجات التوافق الزواجي والتواصل الزواجي لدى أفراد العينة من  (1
 األزواج وزوجاتهم.

 أن معامل االرتباط موجب دال احصائياي بين درجات التوافق والتواصل الزواجي. (2
يشير الى وجود عالقة موجبة دالة بين مما  0،01أن مستوى داللة معامل االرتباط  (3

المتغيرين وأنه كلما زادت درجات التواصل الزواجي زادت درجات التوافق الزواجي لدى 
 األزواج وزوجاتهم.
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مدن التبداين فدي درجدات  0،21يشدير معامدل التحديدد أن التواصدل الزواجدي يفسدر مدا مقددارا  (4
توافددق الزواجددي تفسددرا عوامددل أخددرى مددن التبدداين فددي درجددات ال 0،79التوافددق الزواجددي وأن 

 غير التواصل بين الزوجين.
والتي بيندت وجدود ارتبداط  Alayi et al (2011)وتتفق نتاةج دراستنا مع نتاةج دراسة 

مرتفدددل بدددين مهدددارات التواصدددل لددددى الدددزوجين وبدددين التوافدددق الزواجدددي لدددديهما وأنددده كلمدددا ارتفعدددت 
 زاد درجات التوافق الزواجي لديهما.مهارات التواصل لدى األزواج وزوجاتهم كلما 

والتدى بيندت ان ، Vaez & Juhasi 2017 مدل نتدائص  : وتتفاق نتااةج هاذه الدراساة
كلما ارتفل مستوى الضغوط انخف  مسدتوى التوافدق والرضدا الزواجدى وان ضدغوط العالقدة بدين 

 الزوجين من اقوى الضواغط التى تؤثر فى التوافق الزواجى .
دراسدة عنوانهدا دور  Bodenmann (2004) : ع هاذه الدراساةدراساة اخارى تتساق ما

أن الضدغوط الضغوط على العالقات الحميمية والرضا الزواجى ورؤية علم النفس االكلينيكدى . 
 –تؤثر بشكل سلبي على جدودة التواصدل بدين الدزوجين وقدد قددم نمو جداي ن ريداي أسدماا الضدغوط 

لخارجيدة اليوميدة هدي المتغيدر الرئيسدي الد   يؤكد أن الضدغوط ا Stress – Divorceالطالق 
 يؤثر في جودة العالقة وأن هنار أربل عمليات قد تؤثر في حدود االغتراب بين الزوجين:

 الوقت ال   يمضيه الزوجان معاي.أن الضغوط تقلل من ( 1
 أن الضغوط تعوق وتقلل من جودة التواصل بين الزوجين. ( 2
 سمية والنفسية للزوجين.أن الضغوط تؤثر في الصحة الج( 3
 أن الضغوط تزيد من احتمال  هور سمات الشخصية السلبية لدى الزوجين. (4

والتددي بينددت أن  Darlarlyne, 1987دراسااة   - وتختلاا  هااذه الدراسااة عاان دراسااتنا
الرجددال والنسدداء يختلفددون فددي تقيدديمهم العددام للددزواج والرضددا عددن م دداهر الخبددرات الزواجيددة وأن 

التوافددق الزواجددي خاصددة فيمددا يتعلددق بخبددرات الحددب واالهتمددام والمسدداعدة فددي الرجددال أعلددى فددي 
 المنزل والتعامل مل األطفال والمودة.
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وقددد يفسددر هدد ا النتيجددة أن مجمددوعتي الدراسددة أعمددارهم متقدمددة حيددث كددان متوسددط عمددر 
( عامدداي 59( عامدداي وكددان متوسددط أعمددار مجموعددة األزواج )58مجموعددة الزوجددات يقتددرب مددن )

أوالد مما يزيد من رغبة الدزوجين فدي االسدتقرار والرضدا  4 – 2لضافة الى وجود األوالد من با
 عن الحالة الزواجية.

 

 التوصيات
 توصي الباحثة بما يلي: 

اجددراء المزيددد مددن الدراسددات علددى العالقددة بددين الضددغوط البيئيددة والتوافددق والتواصددل الزواجددي  (1
 من وجهات ن ر مختلفة.

دية للمقبلددين علددى الددزواج لتدددريبهم علددى كيفيددة مواجهددة الضددغوط البيئيددة تصددميم بددرامص ارشددا (2
 والتغلب عليها وتقليل مخاطرها.

تصددميم بددرامص ارشددادية للمقبلددين علددى الددزواج والمتددزوجين لتدددريبهم علددى كيفيددة زيددادة مقدددار  (3
التواصدددل الزواجدددي وتحسدددين جودتددده بدددين الدددزوجين لالسدددتفادة مدددن  لدددر فدددي تحسدددين مسدددتوى 

 ق الزواجي وتقليل مستوى الصراع الزواجي.التواف
تصميم برامص ارشدادية للمقبلدين علدى الدزواج والمتدزوجين لتددريبهم علدى كيفيدة تحسدين جدودة  (4

الزواج وتحقيق أعلى مستوى ممكن من التوافق الزواجي وهو أمر ينعكس أثرا على الصحة 
 قرار الزواج.الجسمية والنفسية للزوجين وباقي أفراد األسرة ويساعد على است

 الم ترحات البحثية: 
 ت ترح الباحثة ااراء المزيد من الدراسات في الموغوعات التالية: 

 العالقة بين الضغوط البيئية ومعدالت الطالق في جمهورية مصر العربية. (1
 العالقة بين الضغوط البيئية واالضطرابات النفسية لدى المتزوجين.  (2
 عادة الزواجية لدى المتزوجين حديثاي.العالقة بين التواصل الزواجي والس (3
 العالقة بين التوافق الزواجي والتحصيل الدراسي لدى األبناء. (4
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ABSTRACT 

The researcher carried out a study of the relationship between 

environmental stress, marital communication and marital adjustment in 

couples. She also studied the differences between process in the 

mentioned variables. The sample consisted of (30) husbands and (30) 

wives. the researcher applied the environmental stress, marital 

communication, and marital adjustment scales. 

The result showed that:  

1) There is no significant difference between spouses in marital 

adjustment.  

2) There is statistically significant difference between spouses in 

environmental stress in the take of husbands. 

3) Wives are statistically significant higher in communication skills.  

4) There is a negative statistically significant correlation between 

environmental stress and marital adjustment. 

5) There is a negative statistically significant correlation between 

environmental stress and marital communication. 
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6) There is a positive statistically significant correlation between 

marital communication and marital adjustment. 


