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 والتقدير الشكر

واخص بالذكر النساء الالتي قمن  اتقدم بالشكر الي كل من ساعدني في اخراج بحثي ىذا الي النور

 .باالجابة بكل مصداقية عمى االستبانة وقابموا الموضوع بصدر رحب ودعموا الفكرة

كما واتقدم بالشكر الى الدكتور صالح الدين وتد المشرف عمى الرسالة الذي تابع ىذه الرسالة منذ ان 

كانت فكرة حتى غدت واصبحت جاىزة لمحكم والتقييم والذي قام بارشادي وتقديم التوجييات الالزمة، وبذل 

جيود جبارة ولم يبخل عمي، ال بعممو وال بوقتو فقدم لي الكثير من وقتو الرشادي وتوجييي واعطائي 

 .العديد من التوجيات النياء رسالتي عمى ىذا الوجو وىذا القبيل

زوجي، ابنائي اخوتي، اخواتي، .    الى نبع الحب والحنان والداي اداميما اهلل لي دائما وابدا لينيرا طريقي

صديقاتي وزمالئي اشكركم جميعا عمي ما قدمتماه لي من دعم معنوي ونفسي وحثي عمى المضي 

 .والمثابرة الكمال مشروعي ىذا

موسي حمس، :    المحكمين االفاضل، اساتذتي الكرام في جامعة االزىر واخص بالذكر المرحوم د

اساتذتي الكرام في جامعة القدس، الدكتور صالح الدين وتد، الدكتور ابراىيم محاجنة، الدكتور خالد 

 .ىريش، والدكتور سييل حسنين
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َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثٰى  1
 ِإنَّ ۚ َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا 

 ِإنَّ المََّو َعِميٌم ۚ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد المَِّو َأْتَقاُكْم 
(  َخِبيرٌ 

الحجرات 
 (13آية(
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 َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَمْقَنا َزْوَجْيِن َلَعمَُّكْم :( 2
 (٤٩(آية الذاريات  سورة.(َتَذكَُّرونَ 

سورة الذاريات 
 )49 آية(

 

522 45 

 أزْواًجا أْنُفسِكمُ  ِمنْ  َلَكمَ  َخَمقَ  أنْ  آياِتو ومنْ ) 3

 َوَرْحَمة، َمَوّدة َبْيِنكم َوَجَعل إلييا، ِلَتْسُكُنوا

 (َيَتَفكَُّرون لقومٍ  آلياتٍ  ذلك في أنّ 

  الروم سورة

 21) آية   (
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 َوَكْيَف َتْأُخُذوَنُو َوَقْد َأْفَضٰى َبْعُضُكْم ِإَلٰى " 4
 . َبْعٍض َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثَاًقا َغِميًظا
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وا ِمْن َأْبَصاِرِىْم  5 ُقْل ِلْمُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ
ِلَك َأْزَكٰى َلُيْم ۚ َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُيْم   ِإنَّ  ۗ ذَٰ

 النور سورة

 ) 31-30آية(
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َوُقْل ِلْمُمْؤِمَناِت المََّو َخِبيٌر ِبَما َيْصَنُعوَن، 
َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِىنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُينَّ 

 " َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُينَّ ِإالَّ َما َظَيَر ِمْنَيا 
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 ممخص الدراسة

      تيدف الدراسة الحالية الى توضيح العالقة بين الحرمان الزوجي عند المرأة وبين رغبة المرأة البحث 
عن عالقات عاطفية بديمة خارج اطار الزوجية في الضفة الغربية، وتم استخدام المنيج الكمي عمى شقيو 

الوصفي واالستداللي لمناسبتو ىذا النوع من الدراسات، فقد اختيرت عينة بالطريقة الطبقية العشوائية، 
 امرأة متزوجة من محافظات الضفة الغربية، موزعة ما بين قرى، ومدن، 500وتكونت العينة من 

ولتحقيق أىداف الدراسة وفحص فرضياتيا صممت الباحثة استبانة مكونة من عدة ابعاد تتعمق . ومخيمات
ورغبة المرأة البحث عن عالقات عاطفية بديمة، والتي تم بنائيا وتحكيميا  بالحرمان الزوجي عند المرأة،

عمى اسس عممية وبعد ذلك تم توزيعيا ومن ثم جمعيا، ومن ثم تحميل البيانات باستخدام الحزم 
 Pearson)ولقد أشارت نتائج معامل ارتباط بيرسون . (SPSS)االحصائية لمعموم االجتماعية 

correlation) الى وجود عالقة ذات داللة احصائية بين مدى الحرمان الزوجي العاطفي عند المرأة 
وبين رغبتيا في البحث عن عالقة عاطفية وجنسية بديمة خارج اطار الزوجية في جميع ابعاد الحرمان 

 الى (T.test, & One Way Anova and Tukey)الزوجي، كما وأشارت نتائج اختبارات التباين، 
وجود فروق في الرغبة عند المرأة في البحث عن عالقات عاطفية بديمة خارج اطار الزوجية تعزى الى 

عمل المرأة خارج منزليا، ومدى تدينيا، والمستوى االقتصادي لدييا، فأن الرغبة لمبحث عن عالقات بديمة 
لدى المرأة التي تعمل بشكل متقطع أكثر من النساء المواتي يعممن والمواتي ال يعممن، وتزيد عند النساء 

وفي المقابل أشارت النتائج الى عدم . غير المتدينات المواتي يتمتعن بمستوى اقتصادي منخفض جدا
وجود فروق في الرغبة عند المرأة في البحث عن عالقات عاطفية بديمة تعزى الى مكان السكن والفارق 

وبالتالي، فان الحرمان العاطفي الناتج عن عدم االنسجام في الحياة الزوجية يشكل العامل . العمري
 .بديمة لدى لدى الزوجة الفمسطينيةعاطفيةالرئيس في نشوء الرغبة في البحث عن عالقة 

  خمصت الدراسة الى توصيات نظرية وتطبيقية؛ منيا القيام بأبحاث حول موضوع الحرمان الزواجي 
بجميع ابعاده والرغبة في البحث عن عالقات عاطفية بديمة، وأيضا توسيع نطاق الدراسة عمى المجتمع 
الفمسطيني كافة، وتصميم برامج وقائية وعالجية لتجنب الشعور بالحرمان الزوجي والبحث عن بدائل 

 .  لمحمول من خالل االسرة، وعدم المجوء الى عالقة بديمة قد تيدد الكيان االسري وتفكك االسرة
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The relationship between women’s emotional and marital deprivation and their desire 

to look for relationships out of matrimony in the West Bank 

Prepared by: Abeer Majed Adel Altourk 

Supervisor: Dr. Salah Eldien Wattad   

Abstract 

     The present study aims at defining the relationship between women’s marital deprivation 

and their desire to look for emotional relationships out of their matrimony in the West Bank. 

The quantitative approach was applied in this study with its descriptive and deductive 

approaches since it fits this type of studies. The study sample was chosen according to the 

stratified random sample method and it consisted of 500 married women from various 

provinces in the West Bank, Furthermore, they were not only from the city, but also from 

villages and  refugee camps.   

     In order to achieve the study objectives and check its hypotheses, the researcher designed 

a multidimensional questionnaire related to women marital deprivation and the woman’s 

desire to look for an emotional relationship out of matrimony. The questionnaire was 

designed  and arbitrated  based on scientific standards and the data was analyzed by using the 

SPSS program.  

     The results of Pearson correlation indicated that there is a statistically significant relation 

between women’s emotional and marital deprivation and their desire to look for emotional  

relationships out of matrimony. 

     Variation tests, which included T test, ANOVA and Tukey’s range test, indicated 

variations concerning women’s desire to look for emotional relationships out of matrimony 

due to many factors, namely: working out of the house, their religious status and their 

economic situation. Women who work occasionally showed a high tendency to look for 

relationships unlike the unemployed ones. Besides, religious women, who suffer from a very 

low economic level, showed an increasing tendency to look for relationships. Moreover, the 

results showed that their residential area and their age were insignificant factors in measuring 

women’s desire to look for relationships. Thus, emotional deprivation of marital disagreement 

is the basic factor of the emergence of the desire to find an alternative emotional relationship 

for the Palestinian women.      

     After analyzing the data, the researcher came out with a number of theoretical and 

practical recommendations which include; conducting more research about marital 

deprivation and the desire to look for relationships taking in consideration all its dimensions, 

expanding the scope of this study to the whole Palestinian society, and finally designing 

protective and curative programs to avoid feeling deprived from marital life urging spouses to 

look for solutions within the family. Thus, they prevent resorting to relationships which 

threaten the family and dismantle it.  
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المدخل إلى الدراسة : الفصل األول

  المقدمة1.1

 في ومدى رغبتيا المرأة عند الزوجي مانبالحر بين الشعور العبلقة بتوضيح الحالية الدراسة     تيتم

 األسري، البناء أساس الزوجي النسق حيث يعد. بديمة خارج إطار الزوجية عبلقة عاطفية عن البحث

 وسد الزواج، وظائف أداء من بٌن الزوجٌن؛ بالتفاعبلت تتعمق وميماتو ووظائفو ألدواره أدائو وكيفية

اإليجابية والحرمان  لمعبلقات الزوجية مؤشرا الزواجي اإلشباع ويعد. والزوجة الزوج من لكل االحتياجات

 (Litzinger, & Gordon, 2005; Pinquartمن اإلشباع الزواجي مؤشرا لمعبلقات الزوجية السمبية 

& Teubert, 2010 .) 

 مودة مشاعر من الزوجين بين التفاعل عن ينتج بما نجاحو مستويات وتحديد الزواج نمو تقويم  يتم   

 ,Lane, Morris, McMillan)وشقاء  وعداوة وكراىية، نفور، مشاعر أو وسعادة، وتعاون ومحبة

Duncan,  & Larson, 2011).  فالزواج الناجح ىو الزواج الذي يتقبل كل طرف فيو الطرف اآلخر

 السيئ والتوافق السمبي التفاعل يعد بينما. بمزاياه وعيوبو ونقائضو، ويسود بو التوافق والرضا الزواجي

 الزوجين بين التباعد يظير التوافق ىذا غياب  وفي،النمو عن الزواج توقف في أساسيين عاممين

(.(Duncan, Holman, & Yang, 2007; Goodman & Crouter, 2009  يشمل التوافق

الخولً، ) الزواجي جوانب عديدة تقتضي اإلشباع المشترك، انفعاليا، وجنسيا، واقتصاديا، واجتماعيا

  & ,Bylund,  Baxter,  Jmes, & Wolf, 2010; Darling,  Fleming؛2006 سميمان،؛ 2000

(Cassidy, 2009 فإٔٗ - اٌٛصٛي إٌٝ اإلشجبع اٌضٚاجٟ- ، ٚإرا ِب رُ رذم١ك اٌزٛلؼبد ِٓ اٌضٚاج
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 ,Boss, 2002; Higginbotham ؛2008 الخوري، ) ٠ٕطٛٞ ػٍٝ رٌه اٌشؼٛس ثبٌذشِبْ اٌضٚاجٟ

Miller, & Niehuis, 2009; Manning,  Trella, Lyons, & Du Toit, 2010). 

 الشعور بالحرمان 2.1

     إن عدم االستقرار في الحياة الزوجية وقمة التوافق الزواجي لمنساء مع أزواجين قد يشعرىن بالحرمان 

العاطفي والجنسي الناتج عن عدم إشباع حاجاتين من الحياة الزوجية، حيث ال يوجد تبادل لممشاعر التي 

تبعث الحيوية في العبلقات الزوجية مما يضطرىن لمبحث عن ذلك النوع الدافئ من المشاعر حتى لو 

 .اضطرىن ذلك إلى ارتكاب سموك محرم يحقق لين تقديرا لمذات ويحصمن عمى إعجاب الرجال اآلخرين

 .(Frost  & Amoo, 2010; Johnson, 2005 ؛2011، خضرو ابوسكينة ؛2008 ،الداىري)

ويتحدد الشعور بالحرمان الذي ربما يؤدي إلى نشوء الرغبة بالبحث عن عبلقات عاطفية بديمة خارج 

 :ٟ٘ الحياة الزوجية في عدة جوانب

الجوانب األسرية . أ

فالمرأة المتزوجة ليا رغباتيا العاطفية : االغتراب واالبتعاد عن فراش الزوجية لفترات طويمة .1

ففي كل األحوال اليجر قائم، والرقابة . والجنسية التي تجد صعوبة في إشباعيا عند غياب زوجيا

 .(1995 د٠ف١ظ، )من أحد الزوجين عمى اآلخر منعدمة

 شبح عمييا ويخيم والتعاسة، الشقاء يسودىا التي الزوجية فالحياة :الزوجية والتعاسة الشقاء .2

 خارجو الزوجية السعادة عن لمبحث بالزوجين تدفع طاردة بيئة البيت من تجعل والقمق الخوف،

((Adler- Baeder,  Robertson,  & Schramm, 2010 . 
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فإذا كانت األسرة متصدعة وتفتقر لؤلمن واألمان والمحبة والثقة فإنو يدفع بيا : التصدع األسري .3

 .(Guenther, 2009؛ 2011 خضر،و سكينة أبو) إلى اليروب لعبلقات بديمة

فأْ اٌفبسق اٌؼّشٞ ث١ٓ اٌضٚج ٚاٌضٚجخ ٠فزشض فٛاسق ػذ٠ذح فٟ اٌزفى١ش : الفارق العمري. 4

 .(2008اٌخٛسٞ،  )ٚاٌّٛالف ٚاٌّشبػش، ِب لذ ٠ؼ١ك االٔغجبَ فٟ اٌذ١بح اٌضٚج١خ

الجوانب العاطفية والجنسية . ب 

إن لمعامل الجنسي أىمية قصوى في تحقيق التكييف بين : العجز والبرود الجنسي .1

ويزداد احتمال الشقاء في الحياة الزوجية حينما تزيد قوة الحافز . (2008اٌخٛسٞ،)الزوجين

ونجد أن الزوجة التي يعاني زوجيا من العجز والضعف . الجنسي عند المرأة عنيا عند الرجل

الجنسي، تعاني من الشقاء والتعاسة الزوجية إلى الحد الذي يبحث فيو الطرف المتضرر عن 

 (.Johnson, 2005)إشباعو الجنسي بطريقة غير شرعية 

إن انشغال الزوج بتحقيق : االنشغال بالعمل وتحقيق الذات عن الحقوق والواجبات الزوجية .2

نفسو عمى حساب الجوانب التي تتعمق بالحياة الزوجية،  قد يؤدي إلى اضطراب الحياة 

وخاصة ما يتعمق منيا بالجوانب العاطفية ، الزوجية، نتيجة إىمال أحد الزوجين حقوق اآلخر

أثٛ  )وفي تمك الحالة يجد الغرباء طريقيم إلى القموب والمشاعر تعويضا لمحرمان. والجنسية

 ;Birditt, Brown, Orbuch, & Mcilvane, 2012؛2008؛ أبو تركي، 2008 أعؼذ،

Emmers, Warber, &  Halford,  2010 .) 

فيجر الفراش يعني رفض شريك . االمتناع عن أداء الحقوق الزوجية لمشريك: ىجر الفراش .3

ىمالو، وعدم الشعور بالرغبة فيو، واالنجذاب إليو،  العبلقة، وعدم االقتناع بو عاطفيا وجنسيا وا 
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وأنو لم يعد يمثل بالنسبة لمطرف اآلخر شيئا يذكر، وال وجود لو في حياتو، وعدم االعتراف 

 (. ;2007Ono, 2011ٔبصش، ؛ 1999خميل، )بالطرف اآلخر 

ففي ظل العجز عن تكوين العبلقات : العجز عن إقامة عبلقات عاطفية وجنسية ناجحة .4

العاطفية الحميمة، والعجز عن إقامة عبلقات جنسية ناجحة تنشأ الرغبة في البحث عن 

 (.(Irene,  Bravo, & White, 2010لزوجية اعبلقات بديمة خارج إطار الحياة 

ىمال تجديد : الممل في الحياة الزوجية .5 فعندما يعتري الروتين والممل في الحياة الزوجية، وا 

حياء الغرام القديم مع الزوجة، واعتبار ذلك ال يتناسب ووقاره ومكانتو،  المشاعر والعواطف، وا 

والتعامل مع الزوجة جنسيا بشكل آلي، فإنو يقدم لمزوجة فرصة لنمو الرغبة في البحث عن 

 .(Irene,  Bravo, & White, 2010)عبلقات بديمة 

الجانب النفسي . ج

فشعور الزوجين أحدىما أو كمييما بانعدام األمن واالستقرار : انعدام األمن واألمان النفسي. 1

. ((Douglas, 1978في الحياة الزوجية سوف يبحث عن األمن واألمان خارج بيتو 

حيث تضغط ىموم الحياة الزوجية : تناسي ىموم الحياة الزوجية واليروب من مشاكميا. 2

عمى الزوجين، يدفع أحدىما أو كبلىما لميروب من الحياة الزوجية، ومحاولة تناسي 

 (.1999خميل، )ىموميما بإقامة عبلقات بديمة 

حين ال تتحقق توقعات أحد الشريكين، : خيبة األمل الزواجي والصدمة في شريك الحياة. 3

 )حين ذاك يكون اإلحباط وخيبة األمل، وضياع األحبلم، والصدمة القاسية في شريك الحياة 

Goodman & Crouter, 2009; Orsolya,  Lawrence, &  John, .(2007 
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        وقد يتعمق نشوء الرغبة في البحث عن عبلقات بديمة خارج إطار الزوجية بعوامل ديموغرافية 

مكان السكن، والفارق العمري، والمستوى االقتصادي لؤلسرة، وعمل المرأة، ومدى : وشخصية مختمفة مثل

  ;Goodman & Crouter, 2009). 1999؛ القصير، 1994المبواني، )إيمانيا الديني

  مشكمة الدراسة 3 .1

 قيام في القصور إلى يؤدي أو تفاعمو السيئ معيا، قد     إن تغيب الزوج عن البيت أو إىمالو لزوجتو

شباعيا احتىاجاتيا سد في الزوجية بالوظائف والقيام الزوجة تجاه أدواره جميع بأداء الزوج  ذلك ويتمثل. وا 

ىماليا، الزوجية والواجبات الحقوق عن بالعمل االنشغال في  وعدم عاطفية، عبلقات إقامة عن والعجز وا 

 والمعاممة العبلقة، لشريك الزوجية الحقوق أداء عن واالمتناع الفراش، وىجر الجنسية، الحاجات إشباع

 .األمل وخيبة االلتزام، وانعدام والحماية االقتصادي األمن وانعدام الزوج، من السيئة

ىماليا، الحياة شريكة وىجر والعاطفي النفسي والفراغ والمشاعر، الحب اختفاء إن        األمن وانعدام وا 

. الزوجية الحياة عن الرضا وعدم الحياة شريك من أمل بخيبة يشعرىا قد المعاممة وسوء لدييا االقتصادي

يشكل عوامل لمشعور بالحرمان من إشباع الحاجات الزوجية العاطفية لدى المرأة، وربما  قد ذلك كل

 عبلقات عاطفية إقامة من خبلل يدفعيا ذلك لمبحث عن إشباع ىذه الحاجات خارج إطار الحياة الزوجية،

الزوجية؛ نتيجة الضغوطات التي يتعرض ليا المجتمع الفمسطيني ككل، وقمة  الحياة إطار خارج بديمة

بعاد عمى الحياة الزوجية واألسرية، فإننا قد  الموارد، وعدم التكيف الدائم وما ينطوي عميو من إسقاطات وا 

نجد مظاىر لمحرمان الزواجي ينتشر لدى العديد من الزوجات، خاصة إذا كان الزوج ىو الكفيل بسد 

  . أغمب احتىاجات األسرة كما ىو متعارف عميو في المجتمع الفمسطيني
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 األىمية والمبررات 4 .1

 وسوء الزوجية، الحياة وتوتر وطبلق، انفصال من المختمفة، وأشكالو بمظاىره األسري التفكك إن     

الرضا  وعدم واالجتماعية، االقتصادية الحالة مع متبلزمااٌؼبغفٟ  بالحرمان والشعور الزوجية، العبلقات

ينتشر بين  أصبح الزوجية إطار خارج بديمة عبلقات عاطفية عن الحياة الزوجية، والرغبة في البحث عن

  احتىاجات سد في ووظائفيا بأدوارىا والقيام ذاتيا تحقيق عمى بقدرتيا ويخل الفمسطينية، عدد من األسر

 التوافق عدمو الشعور بالحرمان العاطفً، عن الناتجة واألسرية  الزوجية المشكبلت فانتشار. أبنائيا

 مجال في والميتمين المختصين من الكثيرين يشغل بات وحساسيتيا المشكبلت ىذه وعمق الزواجي،

حين  في .ومشكبلتيا الزوجية الحياة حول أجنبية دراسات من واالستفادةوالمجتمع الفلسطٌنً  األسرة

الزواجي  بالحرمان اٌشؼٛس  بين العبلقة فحصٚ الفمسطينية بشكل عام ندرت األبحاث في مجال األسرة

سٌسعى هذا البحث  لذا. بديمة خارج إطار الزوجية بشكل خاص عبلقات عاطفية عنٚاٌجذث  العاطفي

  عاطفيةعبلقات عن البحث ورغبتيا  الفمسطينيةالمرأة عند الزوجي الحرمانالشعور ب بين العبلقة لفحص

 . خارج إطار الحياة الزوجيةبديمة

 التي والمشاكل الزواجي العاطفي الحرمان طبيعة ىعل الضوء تسمط نياأ في الدراسة ىميةأ تكمن     

 أن يرجىو ،بديمةعاطفية  عبلقات عن البحث في رغبتيا وىو المرأة ىلد الحرمان ىذا ىعل تترتب

وأن تكون ليا فوائد عديدة في مجال تطوير . مجاليا في عممية ومعرفة ادراكإو افيم الدراسة ىذه تضيف

 .التدخل الميني في مشكبلت الحياة الزوجية
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الخمفية النظرية : الفصل الثاني

الحياة الزوجية :    الباب األول 1.2

العالقات الزوجية :    الباب الثاني2.2

التوافق والرضا الزواجي :    الباب الثالث3.2    

المشكالت واالختالالت الزوجية :    الباب الرابع4.2    

العالقة بين الشعور بالحرمان والرغبة لدى الزوجة باقامة عالقات عاطفية   :   الباب الخامس5.2    

          بديمة خارج اطار الزوجية  
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 الخمفية النظرية: الفصل الثاني

 أىمية من لو لما واآلباء، واألزواج والباحثين المختصين بال األسرية التفاعبلت موضوع شغل لقد    

 تدفع اإليجابية فالتفاعبلت. واستمراريتيا وسبلمتيا استقرارىا ومدى الزوجية الحياة انسجام مدى عمى

 واالضطراب االستقرار عدم عمييا ينطوي المشبعة وغير المتوترة السمبية والتفاعبلت .اإليجابي لبلنسجام

 .بالحرمان والشعور الرضا وعدم األمل وخيبة واإلحباط النفور ويزيد الزوجين، بين الفجوة يعمق ما

 وتماسكو الزواج باستقرار وعبلقتو الزواجي االنسجام مدى في والدراسات النظرية األدبيات اىتمت لقد   

 تتطرق لم أنيا إال أبعاد، من عميو ينطوي وما الزوجين لدى بالحرمان بالشعور اىتمت كما واستمراريتو،

 عبلقات عن البحث في الزوجة لدى الرغبة ونشوء الزواجي بالحرمان الشعور بين العبلقة إلى محدد بشكل

الفمسطيني، ربما بسبب  المجتمع في كميا الموضوع ىذا إلى تتطرق ولم الزوجية، إطار خارج بديمة عاطفية

 الحرمان إلى تشير النظرية األدبيات في مؤشرات ىناك أن وبما. الحساسية الخاصة ليذا الموضوع

 األمل، وخيبة الرضا، وعدم الفراش، وىجر واالجتماعي، والجنسي، العاطفي، أشكالو بجميع الزواجي

 سنقوم فإننا ،الزوجية إطار خارج عاطفية عبلقات عن البحث في بالرغبة ترتبط قد االقتصادي والحرمان

الزواجي، بما يتعمق بنمو الزواج، والتوافق،  االنسجام بمدى المتعمقة المعرفة جسمي بربط الفصل ىذا في

 لدى الرغبة  نشوءوبين والحرمان من االنسجام والرضا الزواجي، واالختبلالت الحاصمة في الحياة الزوجية

 .الزوجية إطار خارج عاطفية بديمة عبلقات عن البحث في الزوجة
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الحياة الزوجية :   الباب أألول1 .2

 البناء أساس  الزوجي النسقف     إن الحياة الزوجية ىي مجموع التفاعبلت الحاصمة في النسق الزوجي،

 وظائف أداء من الزوجين بين الحاصمة بالتفاعبلت تتعمق وميماتيا ووظائفو ألدواره أدائو وكيفية ،األسري

 اإليجابية األسرية لمعبلقات امؤشر الزواجي اإلشباع دويع .والزوجة الزوج من لكل االحتىاجات وسد الزواج

 ونموىم األوالد عمى وينعكس لوالديا التفاعل عمى ينعكس الزوجين بين التفاعل مدى نإف. عموميا في

وقبل الخوض في التفاعبلت الحاصمة في النسق الزوجي سنستعرض .  وشخصيتيم االجتماعية وتنشئتيم

 بقدر يتصف اجتماعي نظام"عمى أنو  الزواج (56، ص1988)عرفت الخولي. المفاىيم المتعمقة بالزواج

 يجمع حين عمى "والنساء الرجال بين منظم تزأوج وىو االجتماعية، لممعايير واالمتثال االستمرار من

 اجتماعية مؤسسة وعمى أنو(. 2008 ،الداىري ؛1988 ،الخولي )واإلنجاب الزواج بين األسرة ىمعن

 أنوب الزواج فيعتبر .ىخرأ إلى حضارة من تختمف التي وقيميا وقوانينيا حكامياأو نصوصيا ليا ميمة

 الذكر يستطيع بموجبو ،شرعي اجتماعي إطار في والمرأة الرجل بين تربط التي الثابتة العبلقة تمك

 بو وعقد عام بإعبلن اجتماعية، تبدأ قانونية جنسية وحدة وىو .شرعيا بيم معترف طفالأ إنجاب ىواألنث

 في وأوالدىما الزوجين وبين جية من الزوجين بين وتعيدات ومتبادلة مشتركة وحقوق واضحة شروط

 (Federico & Schwartzm, 1983).أخرى  جية من المستقبل

، 2008)حسب تعدد المذاىب كما جاء في مرسى لمزواج تعريفاتو      أما الفقو اإلسبلمي فقد تعددت

 :(9-8ص 

 أو قصدا، المتعة تممك عمى يرد عقد أو قصدا المتعة ممك يفيد عقد "عمى أنو الزواج الحنفية      فعرفت

 وطء إباحة يتضمن عقد"الزواج عمى أنو  الشافعية وعرفت". قصدا باألنثى المتعة لتمك وضع عقد ىو

 أو محرم غير بأنثى تمتع لحل عقد" والحنابمة فعرفوا الزواج عمى أنو المالكية أما ."تزويج أو إنكاح  بمفظ
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 حق الزوجين لكمى يحل عقد ىو الفقيية الناحية من فالزواج ".نسبل راج أو محتاج لقادر بصيغة كتابية،

 اإلسبلم قرحيث أ, المشروع الوجو عمى باآلخر الزوجين من كل استمتاع حق ويقيد بصاحبو، االستمتاع

 والتعرف ،الناس بين والتعارف والتناسل ،الحياة واستمرارية ،البشري النوع حفظ جلأ من وجعمو الزواج

 َوُأْنَثىٰى  َذَكرٍ  ِمنْ  َخَمْقَناُكمْ  ِإنَّنا النَّناُس  َأيَُّيا َيا )ىتعال لقولو  المختمفة والتقإلىد والعادات الثقافات من العديد ىعل

  (.13، الحجرات)(َخِبيرٌ  َعِميمٌ  المَّنوَ  ِإنَّن  ۚ   َأْتَقاُكمْ  المَّنوِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّن  ۚ   ِلَتَعاَرُفوا َوَقَباِئلَ  ُشُعوًبا َوَجَعْمَناُكمْ 

 األمور طميعة في يجعمو نأ المسمم بالرجل يييب الذي األمر ،كيداأ حثا الزواج ىعل اإلسبلم حث لقد

 ولكن اإلسبلم حث الزوجين عمى احترام حقوق الزوجية وواجباتيا لضمان ،حياتو في بتحقيقيا ييتم التي

 (.1986 ،الجمري)سبلمتيا

   حقوق وواجبات الزوجية1.1.2

وتبدأ الحياة الزوجية يرتبط الزوجان بالحقوق والواجبات التي  طقوسوتنتيي و الزواج قعي نأ بعد     

تشكل البناء األساسي لمعبلقات الزوجية، وااللتزام بواجباتيما واحترام حقوق الشريك والعمل عمى تحقيق 

 .تمبييا نأ المرأة ينتظر من حقوق لو والزوج ،يمبييا نأ الزوج ينتظر من حقوق ليا فالمرأةأىداف الزواج، 

 ومعاممة معاشرة وحسن خبلصإو وعفة مانةأو طاعة من زوجتو من وانتظاره طمبو لمزوج يحق ما كل نفإ

 لمزوجة يحق -حاجات وقضاء مصمحة ورعاية مزاج ومراعاة وترفيو وبر وتكريم ،وثقة واحترام ومودة

، وممبس ومشرب كلأم من تحتاجو ما لمزوجة يمبي نأ الزوج ىوعل .زوجيا من وانتظاره طمبو كذلك

شباع حاجاتيا المادية، والعاطفية، والجنسية، وعدم حرمانيا،  وعدم ،سعيدة كريمة حياة ليا يضمن نأو وا 

 (.2011؛ ابو سكينو وخضر، 1986 ،الجمري )نفسيا أو جسديا يذائياإ
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  الزواج نمو مراحل 2.1.2

 ما مختمفة؛ منيا وىي مقسمة بطرق الزوجية، الحياة دورة    يمر الزواج في عدد من المراحل يطمق عمييا

 ىذا وعمق الزوجين بين التفاعل طبيعة عمى يعتمد ما األبناء، ومنيا وأعمار الزواج مدة عمى يعتمد

 مرحمة ولكل الزواجية، الحياة دورة أثناء مراحل بسبع يمر الزواج أن إلى (2008)تشير مرسى. التفاعل

 :ىي المراحل وىذه المميزة خصائصيا

 .األطفال إنجاب قبل فقط والزوجة الزوج وىي: المبتدئة األسرة .1

 .طفل أول ميبلد مع وتبدأ: لطفل العائمة األسرة .2

 مرحمة إلى طفل أكبر وصول وحتى السابقة لممرحمة استمرار وىي: ألطفال المربية األسرة .3

 .المراىقة

 .الرشد إلى األطفال جميع يصل حتى وتستمر طفل أول مراىقة مع وتبدأ: المراىقين ذات األسرة .4

 آخر يصل حتى عنيا واستقبللو األبناء أول زواج منذ وتبدأ: لؤلبناء انطبلق كمركز األسرة .5

 .نفسيا المرحمة إلى األبناء

 .التقاعد سن إلى الزوجين أحد ووصول األبناء زواج بعد وىي: العمر أواسط األسرة .6

 .التقاعد سن بعد ما مرحمة إلى الزوجان يصل وفييا: المسنة األسرة .7

 :الزوجين بين بالتفاعل يتعمق فيما مراحل بثماني يمر الزواج أن( 1991)ويرى مرسي

 سموكات منيما كل يختبر وفييا الزواج، من األولى المرحمة بداية في وىي: بالثقة اإلحساس .1

 .بارتياح وشعر فيو وثق ليا اطمأن وأفكاره، فإذا مشاعره عمى ويتعرف نحوه، اآلخر
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 يتخذ وىو إرادتو في اآلخر إرادة الزوجين من كل يعتبر وفييا: المشتركة باإلرادة اإلحساس .2

 .نحن بضمير قراراتو

 الزواجية، األدوار أداء ميارات منيما كل فييا يكتسب: الزوجين بين باالندماج اإلحساس .3

 .معا اندماجيما عمى ويساعد اآلخر، منيما كل يرضي ما عمل إلى ويسعيان

 عمى منيما كل حصول خبلل من بذلك يشعر الزوجان: الزواج في بالكفاءة اإلحساس .4

 .اآلخر من والتقدير االستحسان

 وأىميتو الزواج فائدة عن زوج كل فكرة المرحمة ىذه في تنمو: الزوج بيوية اإلحساس .5

 .ومستقبمو

 رباط مجرد من أكثر رابطتيما وتصبح بالصحبة، فييا الزوجان يشعر: باأللفة اإلحساس .6

 .مشتركة مصالح أو جنسي

 .األخذ من أكثر العطاء مستوى  وىو:الوالدية بالرعاية اإلحساس .7

 بالعجز فييا ويشعران الزواج، نمو في مرتبة أعمى وىي: الزوجين بين بالتكامل اإلحساس .8

 .اآلخر عن االستغناء عن

فمن خبلل ىذه المراحل تتطور التفاعبلت الحاصمة بين الزوجين، وتأخذ العبلقات الزوجية اتجاىات 

. مختمفة، ابتداء من اإليجابي وحتى السمبي
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 العالقات الزوجية:   الباب الثاني2.2

   العبلقات الزوجية تشمل جميع التفاعبلت الحاصمة بين الزوجين في األدوار الوظيفية واالنفعالية، 

وتفاعميما مع األنساق الفرعية المختمفة عمى مستوى داخل األسرة وخارجيا، فيناك مفاىيم أساسية تحكم 

العبلقات الزوجية، وتكون عوامل أساسية في تفاعل النسق الزوجي، وىذه المفاىيم كما أشارت إلييا، أبو 

 :الحب، واالحترام، والتفاىم، واالنتماء، والتعاون، والصداقة: تشمل (2011)سكينة وخضر

 اآلخر يحيط أن يريد والمرأة الرجل من كبل ألن والحنان، القوة من خميط  إن رابطة الحب ىي:الحب

 .والرعاية العطف منو يتمقى أن يريد جية، كما من وحنانو عطفو عميو يسبغ وأن بعنايتو،

 والتفيم القبول يعني والتقبل مزاياه، قبل عيوبو وتقبل اآلخر الطرف شخصية شريك كل احترم :االحترام

 آلراء القرين تقدير باالحترام أيضا ونعني والبيئة، الظروف وليد منيا جزء يكون قد قرينو صفات بأن

  .الشخصية رغباتو تساير ال كانت لو حتى اآلخر الطرف

التفاىم واالستعداد لفيم الشريك اآلخر، ىو شيء أساسي في تقريب وجيات النظر لكبل : التفاىم

 ويجنب التفاصيل، في االلتقاء عمميات يسيل الشريكين، ويساعد عمى التقارب والمسؤولية المشتركة، فيو

 .يريده الذي لبلتجاه اآلخر الطرف دفع محاولة في الضائعة والجيود الدائم النزاع الطرفين

 العبلقة في األساسية المفاىيم لكبل الزوجين من األسري الكيان إلى باالنتماء الشعور إن :االنتماء

 جسدية عبلقة مجرد ىو أو الزواج، عقد بموجب تمت فقط رسمية عبلقة مجرد ليس فالزواج الزوجية،

 قد شخصين ىناك أن يعني فالزواج  الزواج، ألزميا معا فردين معيشة مجرد ىو أو ذاتو، العقد أباحيا

 وكأنيا اآلخر بآالم يشعر منيما وكل  حموىا، قبل مرىا يتقاسمان معا حياتيما مسيرة يكمبل أن ارتضيا

 فرد لصالح وليس األسري الكيان لصالح يسجل ىدف تحقيق أو نجاح وكل  شريكو، بأفراح ويفرح آالمو،
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معين، لذلك فإن المجيود والموارد المبذولة من الطرفين لصالح األسرة وسبلمتيا، يعكس مدى الشعور 

 .باالنتماء لدى كبل الشريكين

  سندا يكون قد منيما فكل  الزوجان، بيا يتحمى أن يمكن التي األساسية السمات من التعاون إن :التعاون

في الظروف المختمفة، يشعر بألمو، ويفرح بفرحو، وييتم بتقديم الدعم البلزم لمشريك سواء  اآلخر، لمطرف

 ليدفعو اآلخر يعاون منيما فكل  الزوجين، بين لمتعاون وتظير صورا مختمفة طمب الدعم أو لم يطمبو،

.  األسرة لصالح النياية في ىو شريك أي يصيب تقدم كل ألن والتنازل وقت الحاجة، لؤلمام، قدما

 العبلقات في األساسية بالمفاىيم المتعمقة السابقة الصفات كل تشمل التي الكممة ىي الصداقة  :الصداقة

 يعني واالنتماء  التفاىم، عمى القائم المتبادل االحترام وتعني  الحقيقية، المحبة تعني فالصداقة الزوجية،

. اآلخر الطرف تجاه والمعنوي األدبي االلتزام

  الزوجين بين التفاعل ونمط الزوجية  العالقة1.2.2

 تعوقو أو أىدافو تحقيق نحو الزواج تحرك الزواجية، الحياة في أساسية التفاعل بين الزوجين عممية    

وعمى  وأىدافيا، وأدوراىا وبناؤىا دينامياتيا ليا اثنين من جماعة معا يكونان الزوجين باعتبار ذلك عن

 ىذان ويتفاعل( 1999؛ إسماعيل، 2011أبو سكينو وخضر، )بينيما انفصال فبل من اختبلفيما الرغم

 في المتجسدة الزوجين توقعات أن كما زواجيما، توازن عمى الحفاظ ىو مشترك ىدف أجل من الشريكان

 داخل تفاعل من الزوجين بين يحدث ما  إن.واضحة تبدو نحوه وواجباتو اآلخر من منيما كل حقوق

 التفاعل وينقسم اآلخر، سموك عمى مترتبا منيما كل سموك يكون بحيث متبادال تأثيره يكون األسرة

 :قسمين إلى (1991)حسب مرسي الزواجي
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 فيو ويثير ومرضيا، طيبا اآلخر عمى الزوجين من كل سموكيات تأثير يكون عندما: إيجابي تفاعل :األول

  لمسرور الجالب الزواجي التفاعل التفاعل من النوع ىذا ويسمى والتعاون، والمودة الحب مشاعر

"Pleasant marital interaction" 

 مشاعر فيو ويثير ومزعجا، سيئا اآلخر عمى منيما كل سموكات تأثير يكون عندما: سمبي تفاعل: الثاني

  "Unpleasant marital interaction" العدائية والنفور ويسمي التفاعل الزواجي المزعج

 الزوجين، إلى العوامل ىذه بعض ويرجع ومساره، شكمو تحدد كثيرة بعوامل الزواجي التفاعل ويتأثر

  ووجدانية وعقمية حسية عمميات من يتكون التفاعل وىذا فييا، يعيشان التي الظروف إلى اآلخر وبعضيما

 بسموك لو يستجيب ثم يفيمو زوجتو سموك يبلحظ عندما فالزوج  تداخميا، بسبب بينيا الفصل يصعب

 آن في ومستجيب مثير منيما فكل بينيما التفاعل يستمر وىكذا لو، تستجيب ثم وتفيمو ىي تبلحظو

 .واحد

 أربعة إلى الزواجي والتفاعل الزواجية العبلقات (Janait regesberg) ريجسبرج قسمت جانيت وقد

 :(161، ص 2011في ابو سكينة وخضر، )التالي  الوجو عمى أنماط

 بسيادة بينيما الحياة وتنعدم بالتوترات، المشبعة الزيجات نمط وىو : التوترات نمط: األول النمط

 .النضج تام غير الزوجين من كل لدى األنا أن ونبلحظ لآلخر منيما لكل الشديدة والحاجة الصراعات

 يصل بحيث مشبعة غير فييا العبلقة تكون التي الزيجات وىي  :المحتمل غير التوتر: الثاني النمط

 .العبلج طمب إلى األمر

 اإلشباع نحو الكوارث والحاالت الضاغطة فييا تعكر التي الزيجات وىي :اإلشباع عوائق: الثالث النمط

 .العبلقة إشباع عمى تؤثر التي الخارجية الضغوط لتدخل تتعرض والتي المتبادل
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 تتميز حيث متبادل مشبع ارتباط فييا يوجد التي الزيجات وىي :الجزئي واالندماج اإلشباع: الرابع النمط

 من لونا يحقق مما والتباعد، بالنرجسية واتسامو جزئيا، بو وتعيينو اآلخر، في الزوجين من كل باندماج

يتبين بأن التفاعبلت الزوجية التي تعكس  .الزوجين ىذين بين العبلقة تشبعو الذي المرضي التوازن

والتي  .مستوى العبلقات الزوجية قد تحدد مستوى االنسجام الزواجي، المتمثل في التوافق والرضا الزواجي

. قد ترتبط بشعور أحد الزوجين بالحرمان

 الزواجي والرضا التوافق:  الباب الثالث3.2

      ان التوافق والرضا الزواجي يشكبلن جانبا كبيرا في مدى االنسجام الزواجي، وقد يرتبط االنسجام    

الزواجي بالشعور بالحرمان والرغبة في البحث عن عبلقات بديمة خارج اطار الزوجية، لذلك فاننا 

. سنتطرق فيما يمي الى التوافق والرضا الزواجي

 التوافق الزواجي 1.3.2

 والجنسّية الفرديةو  لؤلسرةةيلااالنفعو الوظيفّية الحاجات إشباع ىي الزوجيّ  لمنسق األساسية الميام نّ إ     

 الخوري؛)،كميا زوجيةال التفاعبلت عميو ستبنى الذي اإلطار ىو الزواجي النسق وتكوين. والزوجة لمزوج

 الطرف فيو طرف كل يتقّبل الذي الزواج ىو فيو واالنسجام الناجح فالزواج ،(1999 خميل، ؛2008

ذا لم يمقى الزوجان تقبل الواحد (2006 سميمان،) بكل مزاياه وعيوبو فيسود بو التوافق والرضااآلخر  وا 

لآلخر، تسود المشكبلت، والصراعات، وانعدام الثقة، وقمة التوافق والرضا، فالشعور بالحرمان، والتفكك 

 .الزواجي، والرغبة في البحث عن عبلقات بديمة خارج إطار الزوجية ومن ثم الخيانة الزوجية

( 2000 الخولي، )المجتمع في أسرة بكل يتعمق كونو الباحثين، إىتمام عمى الزواجي التوافق لقد استحوذ 

 اتجاىا الزواجي التوافق بدراسة االىتمام يعد حيث. يةالزوج انسجام الحياة في رئيساً  عامبلً  يشكل وكونو

 (Duncan, Holman, & Yang, 2007). حديثا عالمياً 
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 ،الزوج مطالب ومع اآلخر مع مؤالتوا ىعل الزوجين من كل قدرة      فالتوافق الزواجي يشير إلى 

( Frost, Nii, & Amoo, 2010) الزواج من هأىداف تحقيق في منيما كل بيلاسأ من عميو ونستدل

 تفاعمو من حاجاتو إشباع وفي، ومشاعره انفعاالتو عن التعبير وفي الزواجية الصعوبات مواجية وفي

 وحاجات ،تحققيا أىدافو ىاإلي تدفع دوافع ليا إرادية سموكيات يتضمن الزواجي فالتوافق ،الزواجي

 السموكيات ىذه تتركيا التي النفسية اآلثار يعني الذي الزواجي التفاعل عن مختمفا يجعمو ما وىذا ،تشبعيا

، ص 1999) ويعرف خميل(.2008 ،الداىري )لدوافعيا وتفسيره ليا دراكوإ خبلل من اآلخر الزوج عند

 وتقبل  المشكبلت، حل إعادة أو لتجنب ميل لدييما متزوجين شخصين وجود " بأنو الزواجي التوافق (16

نجاز  المألوفة، واألنشطة الميام في والمشاركة  المتبادلة، المشاعر  وىو " منيما لكل الزواجية التوقعات وا 

 المتعمقة الحيوية الموضوعات عمى الزوجين بين النسبي واإلتفاق الصراع من النسبي التحرر يتضمن

 (.1982الخولي،  )العواطف وتبادل مشتركة وأنشطة أعمال في المشاركة وكذلك المشتركة، بحياتيما

 بين لمتفاعل اإليجابية النتيجة إلى أن التوافق الزواجي يشير إلى (2011)ولقد أشارتا أبو سكينة وخضر

 األسرية الحياة أطراف بين وتمتد الزوجين، بين األول المقام في تقوم األسرية فالحياة الزواج، طرفي

ذا المشتركة،  أن أولى لمفرد مع اآلخرين فإنو المشتركة الحياة أنواع كل في ضرورة والتوافق التكيف كان وا 

 عاطفيا، المشترك اإلشباع تقتضي متبادلة، متطمبات ألن ليا  األسرية، والحياة الزوجية الحياة في يقوم

 من نمط ىو الزواجي التوافق أنّ  إلى (2003) يمرس أشارتكما  وثقافيا، واجتماعيا، واقتصاديا، وجنسيا،

 ويرى. الزواج في قرينو مع منسجمة عبلقات يقيم أنّ  الفرد خبلليا من ييدف التي االجتماعّية التوافقات

 الزواجية، لمحياة واالستعداد لمزوج، المناسب االختيار في التوافق ىو الزواجي التوافق أنّ  (2003)سميمان

 والقدرة الزوجية، الحياة مسؤوليات وتّحمل الجنسيّ  واإلشباع الزوجين بين المتبادل والحب فييا، والدخول

وتشير  (.2009 الجوالني،)الزوجية والسعادة والرضا الزواجي، واالستقرار مشكبلتيا، حل عمى

 الشخصي المستوي األول  التوافق، من مستويين بين النفسية تميز الدراسات إلى أن (2008)مرسى
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 ,Hoffman)ىوفمان  دراسة أوضحت فأما المستوى الشخصي، فقد. االجتماعي المستوي والثاني

 يكونون عاما توافقا المتوافقون فاألفراد عاليا، ارتباطا يرتبط لمزوجين الشخصي التوافق  أن(1970

 نمط ىو الزواجي أن التوافق (1999)وأما ما يخص المستوى االجتماعي، يشير كفافي. كأزواج متوافقين

 الزواج في قرينو مع منسجمة عبلقات يقيم أن إلى الفرد خبلليا من ييدف التي االجتماعية التوافقات من

 حاجاتيما يشبع ما الزواجية العبلقة في يجدان والزوجة الزوج من كبل أن الزواجي التوافق يعني كما. 

الزواجي حسب  التوافق ويعني. الزواج عن الرضا حالة عنو ينتج ما واالجتماعية والعاطفية الجنسية

 ويستدل  الزواج، مطالب ومع اآلخر مع التواؤم عمى الزوجين من كل  قدرة  "(193، ص 1999)مرسي

 وفي الزواجية، الصعوبات مواجية وفي  الزواج، من أىدافو تحقيق في منيما كل أساليب من عميو

ويعرفو شوقي، وعبد اهلل  ".الزواجي تفاعمو من حاجاتو إشباع وفي ومشاعره، انفعاالتو عن التعبير

 ومزاج وحاجات أىداف واحترام والقيم واالىتمامات الخبرات في المشاركة محصمة "بأنو (5، ص1993)

 صنع في والتعاون والمسؤوليات، األدوار وتوضيح المشاعر عن التمقائي والتعبير اآلخر، الطرف

 المتخصصين بعض يرادف كما. "المتبادل الجنسي واإلشباع األبناء، وتربية المشكبلت، وحل القرارات،

 الرضا من المرتفعة والدرجة الزواجية من السعادة المرتفع والمستوى الزواجي التوافق بين

 لمحاجات إشباع الزواجي التوافق ويعني (sauber, Abate, Weeks, & Buchanan, 1993)بالعبلقة

 كبل شخصية نمو عمى القدرة إلى باإلضافة العاطفي، والتجاوب االقتصادي لمتعاون ووسيمة األولية،

لى المتبادلة، والثقة والتفاىم واالحترام واإليثار التفاني إطار في معا الزوجين  تحمل عمى الزوجين قدرة  وا 

 ,.Sauber et al؛2000زعتر،  )الحياة مع التفاعل عمى القدرة ثم مشكبلتيما، وحل الزواج مسؤوليات

 لمزوج المناسب االختيار في التوافق ىو الزواجي التوافق أن (2001)عبد السبلم  ويرى(.1993

 وتحمل الجنسي واإلشباع الزوجين بين المتبادل والحب  فييا، والدخول الزواجية لمحياة واالستعداد

 الزواجية، والسعادة والرضا  الزواجي، واالستقرار مشكبلتيا، حل عمى والقدرة الزوجية، الحياة مسؤوليات
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 واالجتماعية المادية المشكبلت مواجية عمى الزوجين من كل تصميم عمى الزواجي التوافق ويعتمد

 ذلك ضوء وعمى(. 2002 والعقاد، الخولي )المتبادلة والمحبة االنسجام تحقيق عمى والعمل  والصحية،

 والتوافق الزواجي، االختيار :وىي أبعاد عدة من يتكون الزواجي التوافق أن رأى الخولي والعقاد ففي

 التوافق( 1990 )المزروعي ترى حين في .الشخصية والعبلقات والعاطفي، االنفعالي والنضج األسري،

 بين النسبي واالتفاق والحب العواطف بتبادل الزوجية بواجباتو الزوجين من كل قيام  بأنو الزواجي

 .واالىتمامات الميول من كل في وتكامل الزوجين بين وتكامل تكافؤ ىناك يكون وأن الزوجين،

 :نوعين إلى الزواجي التوافق( 1999 )السيد ويقسم

 تسعى الذي اليدف تحقيق إلى باإلنسان يصل قد التوافق ىذا ومثل: التكيفي الزواجي التوافق: أوليما

 المذة أو اإلشباع حيث منو اليدف إلى الوصول أجل من المتواصل الدائب سعييا في شخصيتو إليو

 األعماق مستوى عمى الزوجين بين التكيف يتم حيث الرضا من المستوى ذلك إلى بو ووصوال الختامية

 العبلقة ىذه ألبعاد والمدرك الواعي الفيم من بسياج مغمفة ووجدانية عقمية فكرية كانت سواء  واإلمكانات،

. والرضا اإلشباع ليذا الختامية المذة إلى بيم ووصوال المسرة رضا من مزيدا تحقق التي

 قد وبالتالي حياتو من معينة جوانب مع الفرد يتوافق وفيو :التكيفي غير الزواجي التوافق: وثانييما

 الواقع لتخطي الدائب سعييا وفي الشخصية، إليو تسعي الذي اليدف إلى الوصول من بعض لمفرد يتحقق

 .التغير عمى يستحيل الذي
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  نظريات التوافق والرضا الزواجي 1.2.3.2

 "Psychoanalytic Theory" النفسي التحميل نظرية  .1

 حيث  الجنسية، الغريزة وكذلك، بالبلشعور ( 1945) فرويد ومؤسسيا النفسي التحميل نظرية اىتمت     

 ه،يإل يسعى الذي التوافق لذلك الحقيقية األسباب الفرد يعي ال حيث ،شعورية ال عممية التوافق أن رأت

  "متطمبات بين التوفيق يستطيع أي مقبولة، بوسائل ىوال متطمبات يشبع من ىو المتوافق الشخص وأن

 حالة تحقيق في الفشل من فينشأ التوافق سوء أما ،"األنا" وجود ظل في األعمى "األنا" وضوابط "اليو

 لدى يسود ذلك ونتيجة ،المختمفة االضطرابات حدوث أساس وذلك الثبلثة، الشخصية مكونات بين التوازن

 عند) النفسي التوافق)  النفسي السواء أن (1999(حجازي ويرى. حالو عن الرضا وعدم التوافق سوء الفرد

 ، "Ego"األنا ،"Id" اليو ( الثبلثة الشخصية مكونات بين تتحقق التي االتزان حالة في يتمثل فرويد

 بين التوازن تحقيق عمى األنا قدرة في تتمثل الذكر سابقة االتزان وحالة(  "Super Ego"األعمى األنا

 واألنا اليو بين الوصل حمقة بمثابة فاألنا أخرى عمى قوة تطغى ال حيث الشخصية في المتصارعة القوى

 .األعمى

، الفرد حياة في )دويبيالل (الجنسي الجانب أىمية إلى فرويد أشار فقد الزواجي التوافق ناحية من أما      

 بأي إشباعو اليو ولاتح الذي الجنسي الجانب يمتمك فالفرد،  الزواجي التوافق أبعاد من ميم كبعد وذلك

 تمثل الجنسية الغريزة أن ) 1997) زىران أشار فقد ليذا اإلشباع، ذلك لتواجو تأتي األنا ولكن ،طريقة

 تمك تنمو كما الفرد، لسموك موجيا فرويد يجعميا حيث ،لفرويد النفسي التحميل مدرسة في ميما جانبا

 الجنسية، الراشد حياة تميز التي التناسمية الجنسية بالمرحمة تنتيي مراحل عدة عبر )الجنسية(الغريزة

 ولايح فالفرد ولذلك ،الجنسي الجماع فكرة المرحمة تمك عمى ويسيطر لو، زوجة عن فييا الفرد ويبحث

 لو مناسبة زوجة عن فيبحث )األعمى واألنا واألنا(الشرعي اإلطار وفق )اليو متطمبات( الغريزة تمك إشباع
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 فيحصل الزواجي، التوافق يتحقق وبذلك  ،التناسمية الجنسية المرحمة خبلل الصحيح الزواج إطار في

 التوافق فسوء وكذا ،الزواجي لمتوافق اميم عدي الجنسي التوافق أن العمم مع الزواج، عن والرضا اإلشباع

 الجنسية رغباتو إلشباع الزوج ولجوء الشخصية، مكونات بين التوازن تحقيق في الفشل من ينشأ الزواجي

 كمكون األنا عمى اليو تغمُّب أي الحاجة، ىذه إلشباع الزوجية إطار خارج مقبولة، غير بطريقة

 لمشخصية

  "Behavioral Theory"  السموكية النظرية .2

 التوافق وسوء لمتوافق تنظرو ،التعمم مبادئ وكذلك السموكي الجانب عمى تركِّز السموكية النظرية     

 التوافقي السموك يكون حيث بيا يمر التي الخبرات خبلل من وذلك مكتسب، متعمَّنم سموك كمييما أن عمى

 الشخصي التوافق فإن وبذلك بالعقاب فَيقابلُ  البلتوافقي السموك أما والتدعيم، بالتعزيز ومصاحبا مقاببل

 ،المطيف عبد )الفرد حول البيئة وظروف تمميحات طريق عن آلية بطريقة األول المقام في تتشكَّنل عممية

 (1998)مرسي وأشار . Dobson & Dobson, 2009; Greene, 2010; Watson, 1913)؛1990

 الثواب خبلل من الزواجي التوافق لحدوث ميم كمتطمب الزواجي التفاعل يفسرون السموكيين أن إلى

 يتفاعل فعندما ،أخرى مرة لمظيور ويقويو يدعمو ما غالبا ما سموك عمى الفرد إثابة إن حيث ،والعقاب

 عكس بينيما، الزواجيوالرضا  والتوافق التقارب من يزيد وذلك يحفِّزه، فإنو اآلخر أحدىما ويعزز الزوجان

 وينطوي ،بينيما التوافق وبسوء االرتياح بعدم يشعره فإنو الثواب، من حرمو أو اآلخر أحدىما عاقب إذا

 إذا يحدث الزواجي التوافق فإن ولذلك الرضا، وعدم بالتعاسة والشعور باالرتياح، الشعور عدم ذلك عمى

 حياتو عن بالرضا الشريك وشعور ،بالنفع عمييما يعود مما اآلخر منيما كل وأشبع الزوجان، تفاعل

 إيجابية، حياتية بخبرات الزواجين مرور خبلل من تعممو يمكن الزوجين بين الزواجي فالتوافق الزوجية،

 الزواجي الرضا عدم حال ففي. أخرى مرة سموكو  عمى معززا يعتبر مما والمساندة بالدعم ذلك ومقابمة
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 سيبحث فإنو لئلشباع تضغط التي الشريك لدى الذاتية والدوافع الحاجات ضغوط مع بالحرمان والشعور

 .اإلطار ىذا خارج إشباع عن

 "Rogers Theory"   لروجرز الذات نظرية  -3

 لمذات، رؤيتو ضوء في التوافق وسوء لمتوافق ونظر  ،بالذات (Rogers, 1951)روجرز اىتم لقد     

 بيا يمر التي الخبرات خبلل من ذاتو مفيوم مع متسقا الفرد يكون عندما يتوافر النفسي التوافق أن يرىو

 ينشأ وحينئذ اآلخر أحدىما يعارض وقد والذات، الحي، الكائن :ىما جيازين عمى روجرز ركِّز ليذا الفرد،

 مفيوم يضع حيث ،ذاتو مع( الحي الكائن (الفرد يتوافق عندما فيحدث التوافق أما النفسي، التوافق سوء

 فأشارت. (2000 القشعان،)الذات مفيوم مع تتكامل بأن الفرد لخبرات يسمح وضع في الذات

 الزواجي التوافق يزيد عميو وبناء لذاتو، تقديره تزيد ذاتو مفيوم مع الفرد اتساق فكرة أن( 1993)دسوقي

 موجبة عبلقة وجود حول (2007)ناصر دراسة إليو أشارت ما لذلك وتعزيزا .اآلخر الشريك وبين بينو

 عمى أثر لو الذات تقدير إن بل النفسية، الصحة وتحقيق الجيد النفسي التوافق وبين الذات مفيوم بين

 الزوجين عمى ينطبق وذلك اآلخر، ومع نفسو مع وتوافقو لو، تقبمو وعمى اآلخر مع الشخص عبلقات

 عوامل بسبب سمبا الشريك لدى الذات تقدير تأثر فإذا .الزواجي  والرضاالتوافق يزيد لدييما الذات فتقدير

ىمال، سمبية، معاممة من بشريكو تتعمق  شريكو من النفور إلى الشريك ىذا يدعو ذلك فإن وتجاىل، وا 

 تعزيزات لتمقي الزوجية إطار خارج عبلقة عن يبحث يجعمو ما معو، الحياة عن راض غير ويجعمو

 .عال ذاتي وتقدير ذاتي بتطور والشعور لمذات إيجابية

    "Social Exchange Theory" االجتماعي التبادل نظرية .4

 إثابة إن حيث "Psychic Profit Theory " النفسي الربح "يسمى ما عمى النظرية ىذه ركَّنزتْ  لقد     

 يكون أن الثواب في اشترط(Homanse, 1958) ىومانز لكن ،تضعفو إثابتو وعدم وتقويو تدعمو السموك
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 التي النفسية الخسارة يتجنب وأن النفسي، والمكسب بالربح يشعر كي المثاب الفرد عند نفسية قيمة ذا

 يحصل التي اإلثابة كانت إذا التفاعل في يستمر الزوج فالفرد لذلك لمعقاب، الفرد يتعرض عندما تحدث

 الزوجين قرب يزداد ذلك عمى بناء سموك، من بو يقوم ما قيمة النفسية قيمتيا في تفوق أو مسأوية عمييا

 فيعدل زواجيما، جراء النفسي بالربح يشعران عندما الزوجين إن بل لبعضيما، حبيما ويزداد بعضيما من

 وبذلك، اآلخر الطرف وسموكيات وأفكار مشاعر من يقترب حتى وسموكياتو وأفكاره مشاعره كبلىما

 .(1998 مرسي،)الزواجي التوافق زيادة عميو يترتَّنب مما بينيما، اإليجابي التفاعل يستمر

 أشار حيث ،"Cost" والتكمفة العائد، مفيوما النظرية ىذه في األساسية المفاىيم ومن     

 فيو العائد أما مراده، إلى لموصول الفرد يبذلو الذي الجيد تتضمن "Cost" التكمفة أن (1998)مرسي

 فإن وليذا .(عقابا) مرغوب غير يكون وقد ثوابا مرغوبا العائد ىذا يكون وقد التكمفة، ىذه عن الناتج

 إذا عكس الزوجين، بين الزواجي  والرضاالتوافق ويزيد العبلقة يقوي فإنو) ثوابا (مرغوبا كان إذا العائد

 يشعران عندما يتحقق لمزوجين النفسي الربح أن( 2005)المغربيو مرسي، شارأ كما ا،عقاب العائد كان

 كل توقعات: منيا العوامل ببعض تتأثر الزوجين تفاعل في والتكمفة العائد حساب وأن والرضا، بالطمأنينة

دراكو، اآلخر من الزوجين من  في يجدان عندما اآلخر عمى يقبل الزوجين كبل فإن التوقعات لتمك وا 

 التوافق ويقوي النفسية، الخسارة ويجنبيما ليما النفسي الربح يحقق مما رغباتيما، يشبع ما معا تفاعبلتيما

 التوافق يزيد الزوجين من مرغوب إيجابي عائد وجود أن إلى( 2007)ناصر ويشير ،بينيما الزواجي

 لمدة تستمر الزواجية العبلقة يجعل المكافآت عمى لمحصول األدوار الزوجين تبادل إن حيث ،الزواجي

 ينعكس بل بينيما الزواجي التوافق لوجود الفرصة ويزيد الزوجين، بين الوجداني التواصل يدعم مما أطول

  .مفيدة بصورة األوالد عمى أثره
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 إلى يؤدي مما الزوجين، ألحد النفسية الخسارة تحدث عندما فيحدث الزواجي التوافق سوء أما     

 النفسي، الربح منع في أو الخسارة تمك حدوث في سببا كان الذي اآلخر، الطرف مع النفسي الصراع

 وتتعارض النفسي الصراع من حالة إلى معا تفاعميما يتحول النفسية الخسارة الزوجان يقبل ال وعندما

 عززت كما  ،(Frank & Dierek, 1991) وعدم الرضا الصراع ويستمر  بينيما، والدوافع المصالح

 بالخسارة يشعر الزواج طرفي يجعل ما الزوجين بين المتبادلة الجزاءات حول( 2000)الخولي ذلك

 .الزوجية إطار خارج تعويضيا عن والبحث

 "Social Learning Theory" االجتماعيّي  التعمم نظرية- 4

 وفي. (Bandura social learning theory) وزمبلئو ّندورااب يد عمى النظرية ىذه تطورت     

 الشخصية، لمعوامل المستمرة المتبادلة التفاعبلت خبلل من النفسيّ  الوظيفيّ  النشاط فيم يمكن ضوئيا

 مستقل، بشكل تعمل التي البيئّية والعوامل السموكية، والعوامل والتوقعات، المعرفية، العمميات مثل

 بين المستمر التفاعل خبلل من سموكيم ضبط عمى قادرون األفراد وأنّ  اآلخرى، منيما كل وتدعم

 النظرية ىذه وتفسر. (Bandura, 1977)سموكيم أّنماط وتعديل تطوير عمى وقدرتيم وبيئتيم األفراد

 بالعبرة التعمم: ىيو األساسية المفاىيم من عدد خبلل من ةعام بصفة السموك اكتساب عممية

"Vicarious learning" واالقتداء "Modeling" والمعرفة "Cognition"، والتوحد 

"Identification" متكافئة، مفاىيم كميا تعد بالمبلحظة والتعمم والتوحد، التقميد، أنّ  ّندورااب ويوضح 

 أنّ  ّندورااب يرى كما. قدوة لنموذج التعرض عن ناتجة سموكية تعديبلت من يحدث ما عمى تدل

 السموك، ىذا بيا يكتسب التي الطريقة: ىي قضايا بثبلث االىتمام يتطمب لمسموك الشامل التحميل

 وفقا السموكيين المنظرين من عدد ويرى. أدائو عمى تبقي التي والظروف لحدوثو، المثيرة والعوامل

 األفعال زيادة طريق عن المتبادل الدعم عمى يقوم الزواجي التوافق أنّ  االجتماعيّ  التعمم لنظرية

 في الدعم ألمبدّ  وفقا أّنو فنجد .(Corsini, 1994) الزوجين بين السمبية األفعال وخفض اإليجابية
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 تزداد اليوبالت يتكرر، ّنوإف دعما صادف ذاإ اآلخر تجاه الزوجين أحد سموك نّ إف النظرية ىذه

 ووعيو اآلخر لسموك زوج كل إدراك نّ إف السموك نتائج لمبّدأ ووفقا الزوجين، بين اإليجابية السموكيات

 .   لو استجابتو تشكيل في يساعد بو

 "Roles conflict" األدوار وصراع - " "Roles Theory الدَّور نظرية- 5

 في معينا موضعا يحتل شخص من المتوقعة السموكيات ىو الدَّنور نّ حسب نظرية الدور فإ    

 مركزا يحتل شخص سموك عميو يكون أنّ  ينبغي ما تحدد التي المواصفات مجموعة ىوو الجماعة،

 يقوم فالرجل يخصو، الذي الدَّنور ولياتؤبمس الزوجين من كل قيام ىو الزواجي الدَّنور وأداء. معينا

؛ مرسي، 2002الساعاتي، ).األسرة جماعة في الزوجة ولياتؤبمس تقوم والمرأة الزوج، ولياتؤبمس

 أي في لمزوج دور يوجد فبل الزوجين، ألدوار بالنسبة أّما Thomas & Ganster, 1995)؛ 2008

 عمى واجبات الزوجة وحقوق الزوجة، عمى واجبات الزوج حقوق ألنّ  لمزوجة، دور بوجود إالّ  مجتمع

 (,Birditt, Brown هبواجبات اآلخر الزوج قام ذاإ إالّ  حقوقو عمى منيما أي يحصل وال الزوج،

(Orbuch, & McIlvane, 2010 .نفسو عن ومفيومو اآلخر بشخصية منيما كل أداء ويتأثر 

 الزوجين من أحد يقصر وقد. اآلخر الزوج من متوقع ىو وما منو متوقع ىو لما وفيمو لدوره وتصوره

 ىذا يرجع وقد(Boss, 2002; Boyd, 2005; Buzawa, 2007)  الزوجية أدوارىما أداء في

 الخبرة نقص أو ،بواجباتو واالستخفاف الدَّنور في الرغبة عدم منيا العوامل من عدد إلى التقصير

 تحمل عمى القدرة وعدم ،الغضب وسرعة الياالنفع االضطراب أو ،وحقوقو بواجباتو والجيل بالدَّنور

 والغياب ،الجسمي واإلرىاق والمرض ،اآلخر بالزوج لئلضرار الدَّنور أداء عن واالمتناع ،المسؤولية

 األسرة، في والحقوق الواجبات توزيع حول الزوجين واختبلف ،األسرة عن واالنشغال ،البيت عن

(. 1999 ،شكري ؛2000 الخولي،)اآلخر الزوج بيا يقوم التي األدوار من منيما كل توقعات وتباين
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 المفروض دوره وقبل اآلخر، من متوقع ىو وما منو متوقع ىو ما عمى الزوجين من كل اتفق ذاإو

 كبيرا الفرق يكون عندما أّما إيجابيا، تفاعبل يتفاعبلن ّنيماإف اآلخر الطرف نحو بواجباتو وقام عميو،

 وجود ألنّ  ذلك بينيما، والصراع الشقاق ويظير ،يختمفان ّنيماإف المتوقع، والدَّنور الفعمي الدَّنور بين

 من يتوقعيا التي الحقوق عمى يحصل ال كمييما أو الزوجين أحد أنّ  يعني التوقعات في التباين

 أو الزوجين أحد يشعر وقد. اآلخر الزوج منو يتوقعيا كما بالواجبات يقوم أّنو أو اآلخر، الطرف

 منو، متوقع ىو مما تيقنو وعدم منو المطموب الدَّنور غموض بسبب وتوترات نفسية بضغوط كبلىما

 يعوقو الذي الدَّنور صراع في عندئذ فيقع فالميم، األىم تحديد عن وعجزه الدَّنور مطالب كثرة بسبب أو

 ;Carney, Buttell, & Dutton, 2007) المطموبة األدوار من وغيره الدَّنور بيذا القيام عن

Goodman & Crouter, 2009.) كمييما من أو الزوجين أحد من التوقعات تكثر عندما أّما 

 بين الصراع فيحدث وتعارضيا منو المطموبة الواجبات وكثرة بيا يقوم التي األدوار تعدد بسبب

 ىذه بين التنسيق عن بالعجز الزوجة أو الزوج يشعر حيث "Inter-roles conflict" األدوار

 النفسيّ  االضطراب يعاني وقد ويقمق، فيتوتر منيا، كل في منو المتوقع تحقيق عمى يقدر وال ،األدوار

 .الجسمية النفسّية األمراض أو

 أو الزوجين من كل كفاءة عدم بسبب الصراع، من النوعين كبل في المتزوجين من كثير ويقع      

 أو وحقوقو لواجباتو فيمو وعدم اآلخر، الزوج من الخاطئة وتوقعاتو دوره بواجبات القيام في أحدىما

 اآلخر الزوج مع تفاعمو فيختل والحقوق، الواجبات ىذه عن غامضة أو خاطئة، معمومات عمى حصولو

 (.2000 والشربيني، منصور،)بينيما ويقل التوافق والرضا الصراع ويكثر
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 :-ىي زوايا ثبلث من( 1999)شكري حسب الزواجي التوافق عمى الحكم يتم

 تعرضي وما ،أىداف من لو يتحقق وما ،الزوجة مع تفاعمو في سموكيات من بو يقوم ما بو يقصد :الزوج

 .حاجات من لو يشبع وما وخبلفات صعوبات من لو

 تتعرض وما ,أىداف من ليا يتحقق وما ,الزوج مع تفاعميا في سموكيات من بو تقوم ما بو يقصد: الزوجة

 .حاجات من ليا يشبع وما وخبلفات صعوبات من لو

 الدينية ومعاييره المجتمع فيم ضوء في ،واألسرة لمزوجين أىدافو من يتحقق ما بو يقصد: الزواج

 (.2008 ،الداىري)والقانونية

 األخبلقّي، والتوافق النفسّي، التوافق: منيا لممفيوم مكونة عديدة أّنواع الزواجي التوافق تحت وتتدرج   

 قتضيي ما جوانب عدة الزواجي ولمتوافق. والفكريّ  ،اليوالم االجتماعّي، والتوافق العمري، والتوافق

 (,Bylund, Baxterودينيا ،وثقافيا ،وفكريا واجتماعيا واقتصاديا، وجنسيا، ا،يلاانفع المشترك، اإلشباع

.(Jemes, & Wolf, 2010; Darling, Fleming, & Cassidy, 2009   

 : الزواجي التوافق جوانب 2.2.3.2

 وجنسيا، ا،يلاانفع ىناك عدد من الجوانب التي تشكل التوافق الزواجي تتصل باإلشباع المشترك       

 :واجتماعيا واقتصاديا،

 :العاطفيّي  الجانب : أوالً 

  في الحياة الزوجية، فالتوافق بين الزوجينلمركزية التوافق العاطفّي من بين جوانب التوافق اد     يع

؛ 2008؛ العرود، 2006؛ عبد الرحمن، 2008عبادة وأبو دوح، ) توافق عاطفيىما أّن يكون بينيقتضي

 أن يحّس كل منيما نحو اآلخر بشعور الحب والمودة والتقدير أي، (2004؛ العضايمة، 2006العكايمة، 
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  واالعتبار واالرتباط النفسّي والعاطفّي، كي تؤدي العبلقات الزوجية واألسرية دورىا في حياتيما المشتركة

.(Cicirelli,1996; Fletcher & Simpson, 1999) فوجود قدر من العبلقة العاطفّية المتبادلة 

وتساعدىما عمى تحقيق (Guenther, 2009) يسمح بتوافر الراحة والطمأنينة بين قطبي الزواج 

ولقد أشارت نتائج دراسة أبو العز . (2008؛ الخوري، 2011أبو سكينة خضر، )االستقرار األسري

 الزواجية وأشكال التواصل بين الزوجين بالصحة النفسّية، والتوافق معاممةب الاليحول عبلقة أس (2007)

الزواجي من وجية نظر الزوجات في األردن، إلى أّن الزوجات المواتي يتعامل أزواجين معين بود وتقّبل 

 السبلمة الييتمتعن بمستوى أعمى من التوافق الزواجي، وبمستوى أعمى من الصحة النفسّية في مج

ففي حال الحرمان . العامة والتفاعل اإليجابي بالمقارنة مع الزوجات المواتي يتعامل معين أزواجين بقسوة

  وقد يؤدي إلى عدم التوافق واالنسجام،يجابيا بين الزوجينإن التفاعل قد ال يبدو إالعاطفي ف

Guenther, 2009; Ehrenberg, Hunter, & Elterman, 1996; Fletcher & Simpson,) 

(1999; Fincham, 2003  وشعور المرأة بعدم اإلشباع وعدم الرضا واإلحباط عمى الحال التي تمر

بو، وفي نفس الوقت البحث عن اإلشباع ما يزيد نشوء الرغبة في البحث عن عبلقة عاطفية بديمة قد 

. (Glass & Wright, 2010)تجدىا الزوجة خارج نطاق حياتيا الزوجية

 : الزواجي التوافق في الجنسيّي  الجانب: ثانيا

دراكا ومعرفة فيًما الجنسيّ  التوافق ويقتضي       (& Hyde وغايتو وأىدافو ودوافعو الجنس لمعنى وا 

(Delamater, 2008; Levay & Valente, 2006، إذا لمسموك تعديبلت التوافق تحقيق  يتطمب قدو 

رضائو، شريكو رغبات عمى لمتعرف الزوجين من كل يسعى أنّ  والبدّ  األمر، لزم  وجود عمى والعمل وا 

 لصحة يؤدي ربما ذلك كل نّ إ(. 2002 وشكري، بكر، أبو)اآلخر الطرف إىمال وعدم مشترك، مفيوم

شباع لمزوجين جيدة نفسية  العاطفيّ  التوافق أنّ  إلى( 2008)تركي أبو وتشير .الجنسّية لرغباتيما وا 

 لما ينطوي لمعبلقة تيديدا ديع والعاطفيّ  الجنسيّ  وباالتج وعدم الزوجية، العبلقات في ىامان والجنسيّ 
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 (,Gottman & Levenson الزوجين لكبل والجنسيّ  النفسيّ  النمو إلى يعود قد وىذا عميو من حرمان،

1992; Horneffer  & Finchan, 1995; Kitzmann, 2000; Mills & Sprenkle, 1995; 

(Rhodes, 1986 بين والعاطفّية الجنسّية بالعبلقة الخاصة والقيم المعايير اختبلف إلى باإلضافة 

 الوقت نفس في لكنو (Rika, Selvaratnam, & Ibrahim, 2010; Whisman, 1999) نالزوجي

 فقد أشارت .(2003 الحيدري،)الجنس عن الحديث تحريم تساعد عمى واجتماعية ثقافية عوامل ىناك

 متوسطي بين 0,01عند  إحصائيا دالة بوجود فروق الجنسي العاطفي التوافقحول  (1999)دراسة خميل

 األفضل، الوضع في األزواج لصالح الجنسي العاطفي الزواجي التوافق في والزوجات األزواج درجات

 عن االنفعالي االتزان من كبير بقدر يتمتع ومشاعره عواطفو عن تعبيره في كبير حد إلى مستقر فالرجل

  ،(1984 خميل،) الرجل من أكبر بدرجة والقمق والتوتر الوجداني التقمب إلى المرأة تتعرض بينما المرأة،

 عمييا، الحياة ضغوط لزيادة نتيجة المرأة أن كما  العاطفية، الناحية من توافقا أقل المرأة يجعل وىذا

 من يزيد االجتماعية، أدوارىا تعدد عن الناتجة عمييا األعباء وزيادة العمل لسوق خروجيا بعد وخاصة

 الزوج فتجد ذلك عن وتبحث  حاد، بشكل التعاطف إلى الشديدة بالحاجة ويشعرىا وقمقيا، توترىا عوامل

 ولو نحوىا، الرجل اىتمام لجذب طمبا عارمة ثورات في المرأة فتنفجر الحياة، أعباء منيا أخذتو قد أيضا

 إلى وعمميا وزوجيا أوالدىا بين ومسؤولياتيا ومشاعرىا الزوجة عاطفة توزع  يؤدي قد كما سمبي، بأسموب

 حياتيا واضطراب عنيا الرجل انصراف إلى يؤدي مما وجاذبيتيا، بمظيرىا اىتماميا المرأة إىمال

 (& Cupachوكومستوك كوباش بحث نتائج وتشير. الرجل عن حاد بشكل والجنسية العاطفية

(Comstock, 1990 بين الجنسيّ  الرضا عدم أنّ  المتزوجين، من فردا 402 من مكونة عينة عمى 

فإن عدم الرضا عن الحياة الجنسية والدوافع . بينيما التوافق سوء أسباب ىمأ من يعد وزوجاتيم األزواج

الجنسية الجامحة لئلشباع لدييا تشعرىا بالحرمان من إشباع ىذه الحاجة، فقد يساعد ذلك عمى نشوء 

 .الحاجة لمبحث عن عبلقات جنسية بديمة إلشباع الحاجات الجنسية والتقميل من الشعور بالحرمان
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 :الزواجي التوافق في االقتصاديّي  الماديّي  الجانبان: ثالثا

 بين تتوفر أنّ  بدّ  ال أمور والتواضع، والقناعة، والرضا، والقبول، والتوافق، والتفاىم، اإلدراك، نّ إ     

 من ليا يتوفر بما األسرة فيو تعيش سريأ اقتصادي توافق إلى واألسرة الزوجان يصل كي الواحدة، األسرة

 وطاقة قدرة لنفسيا تحقق حتى سميم مشروع بطريق االقتصاديّ  التوافق من مزيد تحقيق إلى يسعى مال،

 معقوال إشباعا تحقق أنّ  ة،اليم وموارد دخل من ليا يتوفر ما حدود في تتمكن وحتى ناحية، من اقتصادية

ذا لم يتوافر ذلك فإنو يصعب الوصول إلى التوافق االقتصاديلحاجاتيا ومقبوال  خضر،و سكينة أبو)، وا 

 .وفي غالب األحيان يسيم المستوى االقتصادي المنخفض بسوء التوافق الزواجي (2011

حول مدى ارتباط المستوى االقتصادي االجتماعي بالتوافق الزواجي  (1999)لقد أشارت دراسة خميل     

 بالمصالح والعامبلت العاممين )الشرقية في مصر محافظة من وزوجة زوج 200 قواميا عمى عينة

إلى أن ىناك فروقا في مستوى التوافق الزواجي تعزى إلى المستوى االجتماعي (. الحكومية والييئات

واالقتصادي لؤلزواج، حيث تبين بأن ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي المتدني أقل توافقا من ذوي 

حول العبلقة بين درجة  (2008)كما أشارت نتائج بحث طالب. المستوى االجتماعي االقتصادي العالي

 زوج وزوجة من 500إشباع الحاجات األساسية وعبلقتيا بدرجة التوافق الزواجي عمى عينة قواميا 

أشارت النتائج إلى وجود فروق في درجة التوافق الزواجي بين مرتفعي ومنخفضي - مناطق قطاع غزة 

. إشباع الحاجات األساسية لدى كل من الزوجات وأزواجين لصالح مرتفعي إشباع الحاجات األساسية

فحين تشعر المرأة بعدم توفر المال بين يدييا لسد احتىاجات أسرتيا وعدم قدرة الزوج اإلنفاق عمييا فإنيا 

تشعر بالضغوط واالحباطات، وعدم الرضا والحرمان، وانعدام األمن االقتصادي الذي قد تبحث عنو 

 .بسبل مختمفة، ولربما تبحث عنو لدى رجل آخر يدعميا ويحقق ليا متطمباتيا المادية
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 : الزواجي التوافق في واالجتماعيّي  الثقافي الجانب: رابعاً 

 من أي فخمفية  قد تختمف خمفيتيا الثقافية عن أسرة الشريك اآلخر،أسرة، إلى ينتمي الزوجين كبل نّ إ     

 حاالت وفي. الجديد بيتو في تجسيدىا إلى يسعى ألّنو المشتركة حياتيما مع عبلقة ليا الثقافّية الزوجين

جين الذي ينتمي الزو مثل المختمفة مجتمعاتيم معايير واختبلف  الثقافّية الخمفيات في الشديد وتاالتف

 أبناء بين الزواج حاالت فيكذلك و ،الواحد منيم إلى مجتمع محافظ واآلخر إلى مجتمع أكثر انفتاحا

 النظام فيو يسود مجتمع من الزوج كان ذاإف(. 2000 الخولي،)األجنبيات من والزواج مختمفة أدّيان

 ،(2003 الحيدري،)األسموب بيذا الزوج بشأنو فيتأثر أسرتو عمى مسيطرا الزوج أبو فيو ويكون األبوي،

 أميا تر ولم ،قبل من دىاعوتت لم ألّنيا ترفضيا، وقد زوجتو، عمى سيطرتو تمتد أنْ  يود تزوج ما فإذا

 من الزوج سيطرة من بالحد ويتوافقا اتجاىيما، حدث تعديل فيي أنّ  ّماإ وعندئذ ،أبييا لسيطرة خاضعة

 الناحية ىذه من ويتوافقان يتقاربان بحيث الزوجة، جانب من السيطرة ىذه من لجزء نوعا ما ويتقّبل ناحية،

. ذلك عكس يكون أنّ  ّماإو  الثقافّية

  الزواجي التوافق سوء 3.2.3.2

  لذلك، وقد يتراوح التوافق الزواجي في مستويات مختمفة، كمية بدرجة متوافقة زواجية حياة توجد ال     

 منيما لكل وأن الزواجين، بين المتبادلة العبلقة أساس عمى يقوم الزواجي التوافق أن) 1990)أشار خميل 

 من تخمو ال السعيدة الزواجية فالحياة ليذا الزواجية، المعاممة في الخاصة بيااليوأس سماتيا ليا شخصية

 جميع  قسم أو فيفي والخبلفات التوافق وسوء االختبلفاتقد تسود في األسرة و ،االختبلفات بعض وجود

  قدالتي والفسيولوجية النفسّية الحاجات من عدد إشباع عدم عميو يترتب مما ، الحياة الزوجيةمجاالت

 (,Carter & McGoldrick, 1989; Christensen  & Heavyالزوجية العبلقة اضطراب إلى تؤدي

 واتجاىاتيم ومشاعرىم الزوجين أفكار في تباين  سوء التوافق عمى أنو (1998)مرسى تبرويع. 1999)
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 نفور إلى تحولو ثم وتوضحو، الخبلف تظير فييا، مرغوب غير إرجاع عنو ينتج األمور، من مرأ حول

، ويتعمق الزوجية العبلقة وتضعف التوافق ويسوء الزواجي التفاعل فيختل الخبلف، في وزيادة وشقاق

الشعور بالحرمان، وتنشأ الرغبة في البحث عن البديل ربما تكون في بناء عبلقة عاطفية مع شريك آخر 

 إعداد في الزوجين فشل عن عبارة ىو التوافق سوء أنّ  إلى( 2008)مرسى وتشير. خارج إطار الزوجية

 انيايتوقع التي المتنوعة والمسؤوليات ةيلاالح المتطمبات مع ليتعايشا الزواج قبل كاف بشكل نفسييما

(Boss, 2002; Goodman & Crouter, 2009; Pinquart  & Teubert, 2010). 

  :الزواجي التوافق معوقات 4.2.3.2

   :يمي ما ومنيا الزواجي لمتوافق المعوقات من مجموعة ىناك   

 لفترات الزوج وسفر الخارجية، وعبلقاتو الزوجين، أحد تصرفات في الشك  :األخبلقيّ  البعد  .1

ىمال الزوجة وىجر الزوج، وانحراف طويمة،  .الشرعية مسؤولياتو الزوج وا 

 مرتب في الزوج وطمع  والمصروف المبالغ فيو،، وعدم اكتفائياالزوجة طمبات كثرة :الماديّ  البعد .2

 .األسرة حساب عمى بالعمل الزوج الزائد  واىتماماستبلبيا االقتصادي، والعاممة، زوجتو

 لمزوج، الثقافي الوعي وانخفاض لمزوجة، الثقافي الوعي انخفاض: الثقافي البعد  .3

 التوافق حول( 2002 )المجيد لعبدّ  دراسة وفي  الثقافي والعممي لمزوجين، مستوىال في الشديد وتاوالتف

 وجود إلى النتائج أشارت. لدييم الشخصية سمات ببعض وعبلقتو األبناء يدركو كما الوالدين بين الزواجي

 وذلك التعميمي المستوى الختبلف تبعا األبناء يدركو كما الزواجي التوافق درجة في إحصائيا ةدال فروق

 .لموالدين األعمى التعميمي المستوى لصالح

 . الزواجين بين الزائدة والغيرة النفسّية، الضغوط كثرة :النفسيّ  البعد  .4
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  في حين اىتماميا بمظيرىا خارج المنزل،المنزل، داخل بمظيرىا الزوجة عناية عدم  :الشخصيّ  البعد  .5

 .الزوجّين أحد وعقم الزوج، شخصية وضعف

 من السيطرة في والمغاالة األسرة، شؤون في واألصدقاء والجيران األىل تدخل يمثل :االجتماعيّ  البعد  .6

ىمالتعدد الزوجات، و الزوج، قبل  المجيد لعبدّ  دراسة وفي(. 2000 العامر،)األولى زوجتول  الزوجوا 

 لدييم الشخصية سمات ببعض وعبلقتو األبناء يدركو كما الوالدين بين الزواجي التوافق حول( 2002)

 باختبلف األبناء يدركو كما الزواجي التوافق بين إحصائيا دالة ارتباطية عبلقة وجود إلى النتائج أشارت.

 .األعمى الثقافي االجتماعيّ  المستوى لصالح لموالدين االجتماعيّ  المستوى

ذا      حالة لتقميل يتعرض ّنوإف مقبولة، بطريقة معيا والتكيف العوائق تمك واجيةم الفرد يستطع لم وا 

 ومن ثم نشوء الشعور بالحرمان، .الزواجي التوافق سوء من حالة ويدخل ،قبل من عمييا كان التي التوافق

 وأشارت .وانبعاث الرغبة بالبحث عن عبلقة بديمة خارج إطار الزوجية تحقق لمزوجة اإلشباعات المرجوة

 التوافق سوء ظير فقد ، لمتوافق الزواجيالمعوقات من مجموعة وجود إلى( 1997(زىران بحث نتائج

( 2009 )محمد ويشير. الزواجي التوافق لسوء يؤدي مما والميني واالجتماعّي، والشخصي، الصحي،

 ال الذي البسيط من درجتو في يختمف وىو الزواجي، االختبلل تسميتو يمكن الزواجي التوافق سوء أن إلى

 طمب لمرحمة يصل قد بل معو، جدي بشكل التعامل يتطمب الذي المعقَّند إلى لمزوجين مشكمة يمثل

 العجز نتيجة الزوجين بين تنشأ قد التي االضطرابات من مجموعة في يتمثَّنل وأّنو اآلخرين، من تدخلال

 الحميمة االجتماعّية التفاعبلت من مشتركةمساحة  إيجاد عمى القدرة وعدم مشكبلتيما، مواجية عن

 مشترك، نشاط في بينيما االندماج وعدم الزوجّين، بين التواصل انخفاض  لظيور يؤدي مما المستمرة،

 المباشرة غير األسباب أنّ  إلى2008) ) غزالة أبو وأشارت. عام بشكل الزواجية العبلقة عن الرضا وعدم

 الزوجين بين الجنسيّ  اإلشباع عممية مناقشة نّ إ حيث الجنسّي، اإلشباع عدم ىي الزواجي التوافق لسوء

 التي الزوجّية المشكبلت وجود في يساىم قد مما ،(2003 الحيدري،) األزواج من كثير لدى محرمة دتع
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 إضافة ة،اليالم الخبلفات بعض أو األطفال، تربية عمى خبلف أو الزوجين بين صراع شكل في تظير

 ,Rika et al., 2010; Whisman )الزواجي التوافق سوء أسباب من ديع الذي الزواجي التواصل لسوء

1999; Zamarripa, Wampold, & Gregory, 2003).   

 الزواجي بالرضا الزواجي التوافق عالقة

 ،عميو يعتمد الذي النظري واألساس وأّنواعو الزواجي التوافق مفيوم الباب ىذا في استعرضنا لقد       

 األساسية المفاىيم أحد يشكل وىو لو، المعيقة والعوامل  المساعدة عمى تحقيقوالعوامل في خضنا وكذلك

 الزواجي التوافق بين نفرق ىنا من. الزواجي بالرضا الشعور عميو يبنى  قدو الزواجي االنسجام في

 .الزواجي الرضا إلى بالتطرق ما يميفي سنقوم لذلك. مع أنيما يشكبل االنسجام الزواجي الزواجي والرضا

 الزواجي الرضا 3.3.2

 الحياة عن الرضا وبين الحياة، عن الكمي الرضا من اجزء الزوجية الحياة عن الرضا يشكل       

 واآلخر المجال بين الرضا مدى من تقمل أو تزيد عبلقة تكون ربما األخرى التاالمج في والرضا الزوجية

 ربما الزواج عن فالرضا  Fitzpatrick & Ritchie, 1993; Kurdek, 1991)؛2003 الرحمن، عبد)

 (,Minnotte  أو الحالة الصحيةاالجتماعّية، المكانة أو العمل عن الرضا مدى مع عبلقة لو تكون

Minnotte, & Pedersen, 2013)،  ويعرف دوركين(Durkin ,  1995, p . 610)  الرضا الزواجي 

 الشريك يحدثيا التي التغيرات مع التوافق عمى والقدرة  الجيد، التواصل عمى الزوجين قدرة "عمى أنو

 وميمفيل بيرد من العبلقة، ويشير كل من كل روتينيات في الوقوع من الزواج عمى والحفاظ  آلخر،

(Bird & Melville, 1994 . p . 309)  والمشاعر األفكار محصمة يعني الزواجي الرضا"بأن 

  لحاجاتيما إشباعيا ومدي  الزواجية، العبلقة في الزوجين توجيات تحدد التي والسموكات واالتجاىات

 .االرتياح أو بالسرور شعورا الزوجان منو يستخمص نحو عمى وذلك  الزواج، من ألىدافيما وتحقيقيا
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 الفرد توقعات بين التطابق أو باالنسجام تتسم بالزواج العام الرضا من حالة عن الزواجي الرضا ويعبر

 والتواصل،  القرار، واتخاذ  الحياة، أسموب أىميا عديدة جوانب الرضا ليذا ويكون  اآلخر، سموكات مع

 وتعتبر .(Sauber et al., 1993, p . 245) الفراغ ووقت والدخل، واألصدقاء، الجنسية، والناحية

 التغيرات مع التوافق عمى والقدرة الجيد، التواصل عمى الزوجين قدرة بأّنو الزواجي الرضا( 2008)مرسى

 .(Durkin, 1995) العبلقة روتينيات في الوقوع من الزواج عمى والحفاظ ،اآلخر الشريك يحدثيا التي

 األفكار محصمة يعني الزواجي الرضا أن (Bird & Melville, 1994)وميمفيل بيرد من كل ويشير

 لحاجاتيما إشباعيا ومدى. الزوجية العبلقة في الزوجين توجيات تحدد التي والسموكيات والمشاعر

 الزواجي الرضا اعتبار ويمكن(. 2003 الرحمن، عبد ؛2006 سميمان،)الزواج من ألىدافيا وتحقيقيا

 الزوج يجده ما تعكس وجدانية حالة الزواجي التوافق أنّ  (2006 (رسبلن فأشارت الزواجي؛ لمتوافق ىدفا

 إلى ةشارإ وفي. الزواجي بالرضا الشعور الحالة تمك وىدف وجنسي، ووجداني وقيمي فكري إشباع من

 كبل بأنّ  يعني الزواجي التوافق أنّ ( 2008)مرسى أشارت الزواجي والرضا الزواجي التوافق بين العبلقة

 مما واالجتماعّية والعاطفّية الجنسّية حاجاتيما يشبع ما الزواجية العبلقة في يجدان والزوجة الزوج من

 تحقيق عمى الشخصية البحوث من اليدف وكان (.1999 كفافي، )الزواج عن الرضا حالة عنو ينتج

 في االرتياح إلى تؤدي محددة مسارات ىناك  كانت إذا ما لمعرفة الخصوص وجو عمى الزوجية رضا

 وأشارت. الزواجي بالرضا "Marital Happiness" الزوجية السعادة ربط من وىناك . الزوجية

 والرحمة، والمحبة والمودة بالسكن معا تفاعميما في الزوجين شعور ىي السعادة أنّ  إلى( 2008)مرسى

 واالستقرار، األمان اآلخر مع وجوده في منيما كل ويجد الزواج، نحو حسنة أفكار من لدييما يتولد وما

 (,Darling, Fleming, & Cassidy  إيجابيا معو ويتفاعل عميو ويحافظ بو ويرتبط بو فيتمسك

 واالجتماعيّ  النفسيّ  واستقرارىما باآلخر طرف كل وقناعة قبول في الزواجية السعادة وتكمن . 2009)

 ،وأخرون موسى) هيإل ويرتاح يناسبو من ىو اآلخر بأنّ  طرف كل شعور مع واالقتصاديّ  والجنسيّ 
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 والسموكيات االنفعال عن ما حد إلى منفصل داخمي اليانفع شعور ىو بالسعادة والشعور(. 2003

 األعمال عمى يترتب شعور فالسعادة,  الزواج وتجاه اآلخر تجاه الزوجين من كل بيا يقوم التي والواجبات

 اآلخر الطرف سموك وراء تقف التي والنوايا لمدوافع زوج كل إدراك وعمى منيما، كل بيا يقوم التي

 (& Cupachالباحثين مثل كوباش وكومستوك  لبعض أمكن كما  .(1999 كفافي، )وأعمالو

(Comstock, 1990 ,p .179حساب خبلل من الزواجية السعادة بمدى الدقة من معقول بقدر  التنبؤ 

 التوازن عمى عامة باإلشباع الشعور ويعتمد  المشاجرات، عدد منو مطروحا الجنسية المعاشرة مرات عدد

  .االثنين بين

 والعاطفيّي  الجنسيّي  الرضا  1.3.3.2 

 الجنس إلى حاجتو بإشباع الزوجّين كبل استمتاع بو يقصد الجنسيّ  الرضا أنّ ) 1998)مرسي يرى      

جراءاتو، اإلشباع ذلك أىداف عمى اتفاقيما بعد اآلخر الطرف مع  والرضا والحب بالمودة وشعورىما وا 

 متعة لكنو األمد، قصيرة جسدية لذة ليس فيو لذلك ((Hyde & Delamater, 2008 العبلقة تمك عن

 إلى الزواجين كبل وسكن الزوجين، بين المتبادل االستمتاع الصحّية أىدافو من وأنّ  ،مداأل طويمة نفسية

شباع واإلنجاب، نفسيا، اآلخر  وجود فبل ذلك ومع(Anderson, 2008).  واألبوة األمومة حاجتي وا 

 يكون ما أنّ  إلى (2005) فيمي أشارت حيث   جميع األزواج،بين المثمى الجنسّية العاطفّية لمعبلقة

 كل لدى والرغبات الميول باختبلف يختمف الجنسيّ  فاإلشباع لغيرىم، كذلك يكون ال قد ما لزوجين مشبعا

 العاطفّية العبلقة في التجديد من فبلبدّ  لذلك اآلخر، يرضي ما زوج كل يدرك أنّ  والميم الزوجين، من

 (;Fitzpatrick & Ritchie, 1993 الزوجين بين العبلقة لتمك النفسيّ  االستعداد ومراعاة والجنسّية،

(Harper & Tiggemann, 2008; Kurdek, 1991; Mills & Sprenkle, 1995  ّفي التغير أن 

، ونشوء الشعور والجنسية العاطفّية الزوجّية الحياة عن الرضا من يقمل قد تبمدىا، أو العواطف، دفء
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 (;Birditt et al., 2010بالحرمان من اإلشباع الجنسي، وربما البحث عن تحقيقيا خارج إطار الزوجية 

(Glass & Wright, 2010.  

 الزواجي بالرضا عالقة ليا التي العوامل 2.3.3.2

 الزواجي التوافق

يرتبط الرضا الزواجي بالتوافق الزواجي كون التوافق في الحياة الزوجية يعكس مدى انسجام الزوجين،     

 بين فرق وجود إلى( 1999 )يكفاف أشارو ونتيجة ىذا التوافق قد يعبر شريكي الزواج عن رضاىم عنو،

 التي االجتماعّية التوافقات نمط من الزواجي التوافق أنّ  واعتبر الزواجي، الرضا وبين الزواجي التوافق

 مما حاجاتو، يشبع ما كبلىما فيجد اآلخر، الشريك مع منسجمة عبلقات يقيم أنّ  الفرد خبلليا من ييدف

 أي  "Marital Satisfaction" الزواجي الرضا" تسمى الزواج ذلك عن الرضا من حالة لحدوث يؤدي

 (Chapel & Burks, 1983; Guenther  لمتوافق الزواجيالنيائية لممحصمة يشير الزواجي الرضا أنّ 

 إلىJames & Brent, 1992) ) برينت و جاميس دراسة ائجنت  وتعزيزا لذلك ما أشارت إليو 2009 ,)

  .الزواجي التوافق وتزيد العائمي، التماسك تقوي نيائية محصمة الزواجي الرضا أنّ 

 المرأة عمل

إن عمل المرأة خارج بيتيا قد يفتح العديد من المجاالت أماميا في التفاعل االجتماعي والشعور       

بتحقيق ذاتيا، ومشاركتيا لزوجيا في تحمل أعباء اإلنفاق عمى األسرة، ما قد يكسبيا مكانة اجتماعية 

ويرفع من قدرتيا عمى امتبلك الموارد، إال أنيا في نفس الوقت لم تتخمى عن أعباء المنزل، فتزداد 

ضغوطيا وانشغاالتيا، ويقل الوقت المتوفر لدييا، وفي بعض األحيان قد تصل إلى درجة اإلنياك، وعدم 

إشباع احتياجات زوجيا، فقد ييمميا، ونتيجة ذلك تشعر بالحرمان وقد تنشأ لدييا الرغبة بالبحث عن 
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 شخصية تنمية: مثل المرأة لعمل اإليجابيات بعض إلى1998)  )مرسي أشار قدحيث  . عبلقات بديمة

 رفع إلى يؤدي قد ما وذلك غيابو عند واإلّنفاق الرعاية في الزوج دور أداء في المرأة كفاءة زيادة ,الزوجة،

 وقمة المرأة، عمى النفسّية الضغوط زيادة مثل السمبيات بعض فمو ذلك ومع الزواجي، الرضا مستوى

 في صعوبة فتجد األسرة، إلى العمل  وضغوطاتمتاعب تنقل أّنيا إلى إضافة اإلنجاب، في الرغبة

، والشعور الزوجية الحياة عن الرضا مستوى انخفاض إلى ذلك يؤدي ورّبما والعمل، البيت بين الفصل

؛ 1999 خميل،)بخيبة األمل، ونشوء الرغبة في البحث عن عبلقة عاطفية بديمة خارج إطار الزوجية

Minnotte, Minnotte, & Pedersen, 2013.) 

 عاطفية عوامل

يعد التعبير العاطفي من بين أىم العوامل التي قد ترتبط بالرضا العاطفي في الحياة الزوجية، نتيجة      

التفاعبلت العاطفية الناتجة عن التعبير عن مشاعر المحبة التي تترك أثرا كبيرا عمى الطرفين  في نفس 

الوقت، فإن كان التعبير عن مشاعر الحب والمودة لدى الزوجة يكسبيا السعادة، فإن الزوج المتمقي ليذه 

وسعادتيا بأنيا المشاعر قد يتفاعل معيا وقد يعبر عن شعوره وسعادتو نحوىا، مما يزيد تفاعل المرأة 

ويعكس رضاىا ورضا زوجيا العاطفي، أما إذا كانت المشاعر التي تعبر عنيا  استطاعت إسعاد زوجيا،

الزوجة لزوجيا مشحونة بالغضب والكره والضغينة، فقد ينعكس ذلك سمبا عمى ردود أفعالو نحوىا، وفي 

 أبو)ىذه الحالة يقل الرضا العاطفي، ويزيد النفور بينيما وعدم التوقع باإلشباع العاطفي من قبل الشريك

 العاطفيّ  التعبير صعوبات عن( 2006 )العبيدلي دراسة وفي(. 1999 خميل، ؛2011 خضر،و سكينة

 عينة لدى الزواجي والرضا العاطفيّ  التعبير صعوبات عن الكشف حول اإلمارات بّدولة الزواجي والرضا

 لدى الزواجي الرضا من عالٍ  مستوىً  وجود إلى النتائج أشارت. المتغيرات بعض ضوء في اإلناث من

 والرضا العاطفيّ  التعبير في الصعوبات مستوى عن ولمكشف العاطفّي، التعبير تبادلوا الذين العينة أفراد
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 األولى، المرتبة في العواطف وصف صعوبة جاءت النفسّية ةالياالنفع الجنسّية مقياس عمى الزواجي

 من ىنا نرى بأن .الثالثة المرتبة في خارجيا الموجو والتفكير الثانية، المرتبة في العواطف تحديد وصعوبة

الوصول إلى مرحمة من عدم الرضا العاطفي والجنسي في الحياة الزوجية قد يثير الشعور بالفشل 

 (,Harper & Tiggemannواإلحباط لدى الشريكين، ويزيد من شعورىما بالحرمان من اإلشباع العاطفي

 وأكثر الطرفين حاجة ليذا اإلشباع ىي المرأة، لذلك فإن عدم رضاىا عن حياتيا العاطفية قد ،2008)

يثير لدييا الشعور بالحرمان العاطفي أكثر، وقد يدفعيا ىذا الشعور إلى السعي إلشباع حاجاتيا العاطفية 

. (Birditt et al., 2010)من رجل آخر خارج إطار الزوجية

 الزوجي العنف – الزوجية العالقات في التوتر

 وقد يحدث تصدعا في األسري،  والتماسكاالستقرار ييدد قد األسرة في والصراع التوتر  إثارةنّ إ     

 يجعل ّنوإف ،األسرة أفراد ضد موجو عنف عنو أنش ما ذاإو العبلقات األسرية ويجعميا قابمة لمتوتر الدائم،

 األدبيات أشارت فقد األسرة، داخل يجري ما عن الرضا موعد والتوتر، لبلضطراب معرضة تياحيا

 الحياة من الرضا عدم إلى ذلك يؤدي  ورّبما ،والنفور الفرقة يثير األسرة في والصراع التوتر بأنّ  النظرية

 الرضا بين العبلقة حول( 2004) حجمة أبو دراسة وفي ،(2008 مرسى،)األسرية العبلقات ومن الزوجية

 داللة ذات سمبية عبلقة وجود  إلىالدراسة نتائجأشارت . الكرك قصبة في الزوجة ضد والعنف الزواجي

 بين سمبية عبلقة وجود تبين كما الزوجة، ضد العنف أشكال وجميع الزواج عن الرضا بين إحصائية

 من منخفض مستوى إلى الزواجية االختبلالت تؤدي كما .لمعنف الزوجة تعرض ومدى الزواج عن الرضا

 تؤثر كما( 2000 شوقي، )العنف يتولد ثم ومن اإلحباط من مرتفع قدر وبالتالي الزواج، عن الرضا

 (& Fincham الزوجين لكبل واألسرية والجسمية العقمية الصحة عمي ما بشكل الزواجية الصراعات

(Beach , 1999.  
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، المستوى )الديموغرافية المتغيرات من عدد حسب الزواجي والرضا التوافق 4.3.2  االقتصاديّي

 (التديُّن ومدى الدراسي، المستوى

 االقتصاديّي  المستوى

اإلنفاق عمى  أنّ  خاصة والزواجي،  لمكيان األسرياألساسية المقومات بين من االقتصاديّ  العامل ديع    

 نّ إف ولذلك لؤلسرة، االقتصاديّ  المستوى عمى بغالبو يعتمد والثانوية األساسية األسرة احتىاجات سداد

 بشكل المختمفة الحياة ومجاالت االجتماعّية بالضغوطات عبلقة لو تكون ربما  لؤلسرةاالقتصاديّ  تراجعال

 ؛2011 وخضر، سكينة أبو ؛2008 تركي، أبو )خاص بشكل الزواجي والرضا التوافق وعمى عام

 سد عن االقتصادّية الموارد قصور بسبب الزوجين بين الصراع ويتطور أينش وقد(. 2008 مرسى،

 لدى الزواجي التوافق حول( 2002)المخادمة دراسة أشارت وقد(. 1993 المعطي، عبدّ )األسرة حاجات

 االقتصاديّ  المستوى أنّ  إلى المتغيرات بعض ضوء في المتزوجين الرجال من 650 من مكونة عينة

حول التوافق الزواجي  (2006)وتشير نتائج دراسة مكي .الزوجين بين والرضا لمتوافق مؤشرا ديع لؤلسرة

وعبلقتو ببعض سمات الشخصية لدى األزواج في محافظات غزه إلى وجود فروق في جميع أبعاد الرضا 

التآلفية، والتواصل الوجداني، وتوجيات األدوار، )الزواجي تعزى لمتغير الوضع االقتصادي إال في أبعاد

، ومثال عمى ذلك (والتاريخ العائمي لبلضطراب الزواجي، وعدم الرضا عن العبلقة بين الوالدين واألطفال

فقد كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية في بعد الخبلفات المالية تعزى لمتغير الوضع االقتصادي بين 

وقد أشارت نتائج دراسة  .الضعيف والمرتفع لصالح الضعيف، وبين الضعيف والمتوسط لصالح الضعيف

عمى عينة من األزواج والزوجات في المجتمع المصري حول ارتباط المستوى االقتصادي  (1999)خميل 

 االجتماعي المستوي ذوي درجات متوسطي بين 0,01 عند دالة فروق بالتوافق والرضا الزواجي إلى وجود

 االجتماعي المستوي ذوي لصالح المنخفض االقصادي االجتماعي المستوي وذوي المرتفع االقتصادي
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 توافقا أكثر المرتفع االقتصادي االجتماعي المستوي ألن وذلك األفضل، الوضع في المرتفع االقتصادي

 ذوي من األفراد يفتقر بينما عاما، زواجيا توافقا أكثر فيم وبالتالي وجنسيا، وعاطفيا  ووجدانيا، فكريا

 والصراخ والعراك فالغضب لذا  التوافقية، األساليب ليذه المنخفض االقتصادي االجتماعي المستوى

 من توافقا أقل فيم لذا  المستوى، ىذا ألفراد الزوجية الحياة طابع االستقرار وعدم المنضبط غير والتعبير

المرتفع، وتحديدا بالنسبة إلى التوافق العاطفي أشارت النتائج إلى  االقتصادي االجتماعي المستوي ذوي

 المرتفع االقتصادي االجتماعي المستوي ذوي درجات متوسطي بين 0,01 عند إحصائيا دالة فروق وجود

 المستوي ذوي لصالح والجنسي العاطفي التوافق في المنخفض االقتصادي االجتماعي المستوي وذوي

 االقتصادي االجتماعي المستوى ذوي ألن ذلك األفضل، الوضع في المرتفع االقتصادي االجتماعي

 العبلقات نضج يؤكد سميم إيجابي بشكل وعواطفيم مشاعرىم عن واإلفصاح التعبير عمى أقدر المرتفع

 لمعبلقات مدعما بل ذاتو حد في  ىدفا ليس عندىم الجنسي التبلقي أن كما  واستواءىا، العاطفية

 مشروعة لحاجة إشباع أنو كما  اإلنجاب، عممية خبلل من وديمومتيا العبلقة ىذه تدعيم ىدفو العاطفية،

 فإن العكس وعمى  .ممتعا لقاء  منو تجعل التي وآدابيا طقوسيا ليا ممارسة عندىم وىو  مشروع، بشكل

 والقوام والمظير الشكل حدود عند تقف سطحية عواطفيم المنخفض االقتصادي االجتماعي المستوي ذوي

 بل األشكال، من شكل بأي إلشباعو يسعون ذاتو حد في ىدفا لدييم الجنس ويمثل الجسدي، والجمال

 فيو يتنافسون قد بل  بذلك، ويتباىون  واألنوثة، الذكورة لتأكيد وسيمة عندىم وىو الوحيد، ترفيييم يعتبرونو

 وقضاء رغبتو إشباع عمى منيم طرف كل ىمّ  وينصب  جمالية، أو عاطفية لقيمة مراعاة دون  بينيم فيما

 رويتير كونغر، دراسة من تبين كذلك  .اآلخر الطرف وحاجات لمشاعر اعتبار دون حاجتو

 الحالة نّ إ حيث وزوجة، زوج  400 من عينة عمى  ((Conger, Rueter, & Elder, 1999والدر

 فقد المقابل وفي. الزواجي الكرب زيادة إلى تؤدي أنّ  يمكن الزوجان بيا يشعر التي السيئة االقتصادّية

 في وأيضا استغبلليا، سيءأ ذاإ الزوجين بين لمخبلفات مصدرا المتوافرة االقتصادّية والموارد الثراء يكون
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 خصوصا الزوجين بين النزاع أسباب من  العاممة لمزوجة اإلضافي الدخل يكون ربما التقميدية المجتمعات

 استحواذ بسبب النزاع يكون ما وأحيانا لؤلسرة، توفيره الزوجة ورفض هيإل حاجة في األسرة تكون عندما

 مشاركة دون بنفسو ذلك عمى واإلشراف األسرة التزامات عمى اإلّنفاق ويتولى ،الزوجة دخل عمى الزوج

 (. 2011 وخضر، سكينة أبو)الزوجة

 الدراسي المستوى

دارة الوعي مستوى في جدا ىاما  عامبلالدراسي المستوى ديع       مع اإلنسان فاعلت في وميةيلا الحياة وا 

 التوافق مدى في ىمام عامبل لمزوجين الدراسي المستوى دويع. اآلخرين مع عبلقاتوتفاعمو و وفي نفسو

 في واالستقرار والتوتر اتوالصراع الخبلفات التفاعبلت وبمستوى عبلقة ولو الزوجية، الحياة عن والرضا

 (,Meeks & Murrellومورال ميكس دراسةنتائج  وتشيرKurdek, 1991) ؛1990 فرجاني،) األسرة

 زيادة وأنّ  الزوجية الحياة عن الرضا من عمىأ بّدرجات يتمتعون المتعممين األفراد أنّ  إلى 2001)

 (,Brownونابر دراسة أشارتو .التكيف عمى قدرة كثرأو النفسّية الصحة مع عبلقة ليا التعميمي المستوى

 أصول من أمريكيين أزواج من عينة عمى الزواجي بالتوافق التعميمي المستوى متغير عبلقة حول 2001)

لصالح ذوي  لمزوجين التعميمي المستوى حسب الزواجي التوافق في فروقات وجود إلى وقوقازية فريقيةإ

حول التوافق الزواجي وعبلقتو ببعض  (2006) ولقد أشارت نتائج دراسة مكي.المستوى الدراسي العالي

سمات الشخصية لدى األزواج في محافظات ىغزه إلى وجود فروق ذات داللة احصائية في جميع ابعاد 

التآلفية، والضيق الكمي : الرضا الزواجي بين األزواج تعزى لمتغير المستوى التعميمي عدا األبعاد التالية

في الزواج، والتواصل الوجداني، والخبلفات المالية، وتوجيات األدوار، والصراعات المتعمقة بأساليب 

ومثال عمى ذلك فقد كانت ىناك فروق دالة  (تنشئة األطفال، والتاريخ العائمي لبلضطراب الزواجي
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إحصائيا في البعد االتصال الموجو لحل المشكبلت حسب المستوى التعميمي لمزوج فقد كانت لصالح 

 .الجامعي

 لمزوجين التعميمي المستوى بين عبلقة وجود عدم إلى( 1997)سمور دراسة نتائج أشارت المقابل وفي 

 .الزواجي والرضا التوافق وبين

 التديُّن مدى

 ومع نفسو مع وتفاعموواتجاىاتو ومواقفو،  اإلنسان حياة في حوريام عامبل الديني اإليمان شكلي      

 بالكتب عمييا المنصوص الدينّية والشريعة ماليالتع حسب يتمشى المؤمن فاإلنسان بو، المحيطة البيئة

 السوء في الوقوع من أمنم في ّنوإف  ىذه التعاليمحسب يتمشى من بأنّ  العقيدة وسادت وية،االسم والشرائع

 ربما والزوجة الزوج بين ديني توافق ىناك كان ذاإو .واالنسجام  والرضاالتوافق إلى الوصول خبلليا ومن

 ومرسى، ؛2011 خضر، سكينة أبو)عكسو واآلخر متدينا أحدىما كان لو خبلفا توافقيما مستوى يرتفع

 (Mullins, Pruett, Brackett, & Harrison وبراكت وبريت، ميمنس، دراسة أشارت  وقد(.2008

(no date خبلليا استخدم ،وزوجة زوجا 338 من مكونة عينة عمى والدين الزواجي التوافق عبلقة حول 

. الزواجي والتماسك الزواجي، والرضا الزوجية، المشاعر: وىي الثبلثة األبعاد ذي الزواجي التوافق مقياس

 وجوزيف فرنش نتائج دراسةوأشارت. الزواجي التوافق مستوى ارتفع الديني الوازع ارتفع كمما أّنو إلى

(French & Joseph, 1999) وتحقيق الحياة عن والرضا والسعادة التديُّن من كل بين العبلقة حول 

 .الزواجي والرضا والتوافق التديُّن بين إيجابية عبلقة وجود إلى الذات،

 

 



45 
 

الفارق العمري 

 تزيد خرىأ فوارق تبعوت ربما العمري الفارق وىذا      ىناك أىمية كبيرة لمفارق العمري بين األزواج،

 والتوافق العمري الفارق عبلقة حول ليا بحث في (1990 )فرجاني تشير حيث والزوجة، الزوج بين الفجوة

 الجانب عمى مباشر وبشكل الزواجي، لتوافقلسوء ا مؤشرا ديع الزوجين بين السنّ  فارق أنّ  إلى الزواجي

 زادت  كبيرا بينيما السنّ  فارق وكان باألزواج السنّ  تقّدم فكمما الزواجية، العبلقة في والجنسيّ  العاطفيّ 

 يميو عدم الرضا التوافق سوء  نواة يمثل مما الجنسّي، العاطفيّ  الجانب في خاصة الزوجين بين المعاناة

 نتائج أشارت الذي (2006)الصافي ذلك عزز كما عن الحياة الزوجية غير المشبعة عاطفيا وجنسيا،

 الفيم درجة بزيادة عبلقة لو العمري التقارب أنّ  إلى األزواج، بين الفيم وزيادة العمري الفارق حول بحثو

 كما .سنا األكبر ىو الزوج يكون حيث سنوات ثبلث أو سنتين السنّ  فارق يتعدى ال ولكن الزوجين، بين

 والتوافق الزوجة  -الزوج تسمط بين العبلقة صيغة دراسة إلى سعت التي( 2004 )يكاتبال دراسة أشارت

 في الفروق عمى والتعرف والزوجات األزواج بين الزواجي والتوافق التسمط في الفروق وفيم الزواجي،

 عبلقة وجود إلى أشارت ،العمر لمتغيرات تبعاً  والزوجات األزواج بين الزواجي التوافق وفي التسمط

 وفي. العمر ومتغير والزوجة الزوج من كل لدى الزواجي التوافق بين إحصائية داللة ذات ةموجب ةارتباطي

 ببعض وعبلقتو المتزوجين بين الجنسيّ  بالتوافق الخاصة( 2004 )تركي أبو دراسة أشارت المقابل

 مستوى في المتزوجين بين اختبلف إلى  الغربية الضفة في لحم وبيت الخميل محافظتي في المتغيرات

. الزواجي والتوافق العمر بين عبلقة أي تظير ولم الجنسيّ  التوافق

 إسالمي منظور من الزواجي والرضا التوافق 5.3.2

 عن يبحث مخموق فكل وجل، عز اهلل سنن من سنة باعتباره الزواج عمى اإلسبلمي الدين حث لقد     

 .(49 آية ،الذاريات سورة) "َتَذكَّنُرونَ  َلَعمَّنُكمْ  َزْوَجْينِ  َخَمْقَنا َشْيءٍ  ُكلِّ  َوِمنْ  :(لىاتع قال .هيإل ويسعى زوجو
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 الواجبات يقيمون الذين فالمسممون (1999 عموان،) عنو العزوف حرمو الزواج، عمى اإلسبلم حثَّن  فقد

 مدى تعارض ذاإ وأّما. توافقيما اهلل يزيد  بيا قياميم نتيجة أّنيم يؤمنون والمرأة لمرجل الشرعية والحقوق

 عكس الرجل وكان متدينة المرأة كانت ذاإ أو ذلك عكس والمرأة متدينا الرجل كان سواء الديني إيمانيم

 َأْنُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َخَمقَ  َأنْ  آَياِتوِ  َوِمنْ : " الىتع قولول. بينيما فيما التوافق ويقمل النفور يثير قد ذلك نّ إف ذلك

ِلكَ  ِفي ِإنَّن  ۚ   َوَرْحَمةً  َمَودَّنةً  َبْيَنُكمْ  َوَجَعلَ  ِإَلْيَيا ِلَتْسُكُنوا َأْزَواًجا  (.21 آية الروم، سورة ")َيَتَفكَّنُرونَ  ِلَقْومٍ  آَلَياتٍ  ذَٰى

 التفاىم أساسيا زواجية عبلقة بإقامة دينية أسس عمى الزوجية حياتو يقيم من أنّ  المتدينون ويرى    

 ّنوإف والمرأة، الرجل بين القائم التعصب ونبذ المتبادل، االحترام في لؤلبناء الحي النموذج وتقديم واة،اوالمس

 (.1999 حجازي،)الزوجية الحياة في والنفور التوتر ويبعد الزواجي التوافق يحقق اليبالت

    إن  سوء التوافق والرضا الزواجي يشيران إلى عدم االنسجام في الحياة الزوجية الناتج عن العبلقات 

والتفاعبلت الزوجية السمبية، ما قد يتعارض مع توقعات كبل الشريكين بحياة زوجية توقعا أن تكسبيما 

فتسود خيبة األمل واإلحباطات . اإلشباع المادي والعاطفي والجنسي، والشعور باالنتماء والدعم المتبادل

وعدم الشعور باإلشباع، والشعور المتواصل بالحرمان، ما قد يوفر الظروف لنشوء الخبلفات وزيادة العزلة 

حيث تظير بعض المشكبلت في األسرة التي يمكن تداركيا بوجود التفاعل . والنفور وصوال إلى التفكك

اإليجابي وقد تستفحل ىذه المشكبلت لتصل إلى حد تصدع األسرة وتفككيا، وما ينطوي عمى ذلك من 

نشوء الرغبة لدى عدد من طرفي الزواج بالبحث عن إقامة عبلقات بديمة خارج إطار الزواج سعيا إلشباع 

 .وفيما يمي سنتطرق إلى المشكبلت واالختبلالت الزواجية. الحاجات غير المشبعة وعميقة الحرمان

 المشكالت واالختالالت الزواجية:   الباب الرابع4.2

 المشاكل من العديد ىناك نإ حيث ؛سبابياأو مفاىيميا وتتبمور الزوجية المشكبلت تتعدد     

في العبلقات الزوجية بجميع جوانبيا، مثل العبلقات  المشاكل منيا( 2000 ،الشربيني ومنصور)األسرية
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 نتيجة الجنسي اإلشباع غياب أو ،الزوجين بين الجنسي اإلشباع عدمو الوظيفية، والعاطفية والجنسية،

 بين الصراع يأ ،والخضوع السيطرة ومشكمة. اآلخر لمطرف تقبل عدم أو ،نفسية أو جسدية مراضأ

 تتعمق تربوية مشاكل، والزوجة أو الزوج كان سواء المنزل داخل السيطرة ىعل الحصول جلأ من الزوجين

 قدو .لؤلسرة االقتصادي ىبالمستو المتعمقة االقتصادية والمشاكل ،عمييم والسيطرة األطفال تربية بطريقة

إلى  (Ablow, Measelle, Cowan, & Cowan, 2009)أشار كل من أبمو، ميسيمي، كيوان وكيوان 

 ىدمو الزوجين بين والدعم الحب غياب ىعل تعمل التي الزوجية بالخيانة تتعمق التي األخبلقية المشاكل

فتنشأ ىذه المشكبلت وتتطور إلى حد التفكك األسري . ينالزوج ىلد العاطفي األمن وغياب بينيما، الثقة

في غياب االنسجام الزواجي المتمثل في سوء التوافق وعدم الرضا عن الحياة الزوجية، والشعور 

المشكبلت  (2008)وتسمي مرسي .بالحرمان، ما يدفع أحد طرفي الزواج البحث عن عبلقات بديمة

 وقد الفساد، ىو العربية المغة في فاالختبلل  "Marital dysfunctions" األسرية باالختبلالت األسرية

 الزواجي واالختبلل(. 1248، ص2المجمد ،1981) منظور ابن التفريق كما اشار اليو بمعني يكون

 كما .الزواجية العبلقة في توتر حدوث إلى يؤدي الزوجين ما بين الناشئ التوافق عدم من حالةٌعتبر 

 السمات في التقارب لعدم نتيجة الزوجين، بين الناشئة الصراعات تمك "الزواجية باالختبلالت يقصد

 كمييما، أو الزوجين أحد عمى تقع التي الخارجية الضغوط أو االقتصادية، المشكبلت بسبب أو الشخصية

 العبلقة اضطراب إلى تؤدي التي والفسيولوجية النفسية الحاجات بعض إشباع عدم عميو يترتب مما

 الزوجين واتجاىات ومشاعر أفكار في تباين االختبلالت الزواجية بأنيا (1998)مرسي  ويعتبر. الزوجية

 إلى تحولو ثم  وتوضحو، الخبلف تظير  فييا، مرغوب غير إرجاع عنو ينتج  األمور، من أمر حول

 .الزواجية العبلقة وتضعف التوافق ويسوء الزواجي التفاعل فيختل  الخبلف، في وزيادة وشقاق نفور
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 (& Baxterإلى قسمين فيشير كل من باكستر ودنديا الزواجية الخبلفات الباحثين بعض    ويقسم

(Dindia,1990, p. 187عند  الزوجين لدى لميدم  واألخرى لمبناء إحداىما استراتيجيتين وجود  إلى

 :خبلفاتيم وىي مع التعامل

 إلى منيم بالودودين وتؤدي , الزواجية الروابط وتقوي الزوجين بين الود تفسد ال: بناءة خبلفات: األولى

 .اآلخر مع توافقو أساليب من منيما كل يصحح أن

 الود من الزواجية العبلقة ظميا في وتخمو  واالنتقام، والصراع العداوة إلى تؤدي : ىدامة خبلفات: الثانية

 .والطبلق ووقوع الخيانة الزواجية العبلقة بيدم وتنبئ  والرحمة،

 :الزواجية االختالالت   مستويات1.4.2

 :وىي مستويات أربعة إلى الزواجية االختبلالت حسب جورين (2008)تصنف مرسى

 ويظير فييا وال تستمر طويبل، الزوجين بين تحدث التي الخبلفات البسيطة ويشمل: األول المستوى

 بينيما الود تفسد أن دون حميا إلى الزوجين من كل ويسعى  االنتقام، أو الحقد يظير وال والتذمر الغضب

 في والعاطفي النفسي المناخ يظل حيث  الزواجي، التفاعل عمى المستوى ىذا من االختبلالت تؤثر وال, 

 .عبلجيا يسيل خبلفات فيي  جيدا، األسرة

 الغضب تثير خبلفات وىي طويمة، لمدة وتستمر الزوجين بين الخبلفات تشتد وفيو: الثاني المستوى

 الزوجين بين االتصال قنوات تظل ىذا ومع والسب، واالتيامات والتجريح والنقد والعداوة والقمق والتذمر

 من تنتظر ولكنيا إلى أىميا الزوجة وتمجأ تغضب فقد  قائمة، الخبلفات وحل التفاىم في والرغبة مفتوحة

 .قائمة زالت ما الخبلف من المستوى ىذا عند الزواج استمرار في فالرغبة زوجيا عمى يصمحيا
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 الحقد ونمو المشاعر تغير إلى وتؤدي  شيور، ستة عن تزيد مدة الخبلفات فيو تستمر: الثالث المستوى

 مما طويمة لمدة والخصام اليجر وكثرة  بينيما، التواصل واضطراب  الزوجين، بين الفجوة واتساع والعداوة

  .مضاد وىجوم ىجوم شكل في ارجاعيما  وتصبح"Attack &counter attack"صعبا عبلجيا يجعل

 في والرغبة والحقد النفور ويعم  أكبر، بدرجة الزوجين بين اليدامة الخبلفات فيو وتشتد: الرابع المستوى

 اليروب إلى الزوجين من كل ويسعى  جحيما، الزواجية الحياة  والخيانة وتغدو والضرب بالسب االنتقام

 (.1991 مرسي، )القضاء إلى الخبلف أمر ويرفع الصمح ويرفض منيا

 :التالية باألنواع األسرية المشكبلت (2011)وتصنف أبو سكينة وخضر

 والعادات بالطباع اآلخر مع أحدىما الزوجين تكيف سوء نتيجة تقوم التي وىي: الزوجية المشكبلت.1

 .الحياة وأساليب

 بينيما أو واألطفال أحدىميا أو الزوجين بين حادة خبلفات بسبب تحدث التي وىي: أسرية مشكبلت. 2

خوة وأميات آباء من أسرتييما أفراد وبين  .وأخوات وا 

 ىذا صرف وأوجو األسرة دخل بتنظيم تتصل خبلفات بسبب تقوم التي وىي: اقتصادية مشكبلت. 3

 .الضرورية األسرة احتىاجات لمواجية كفايتو وعدم الدخل قمة بسبب أو الدخل،

 نفسية بأمراض وبناتيما أبنائيما بعض أو الزوجين أحد إصابة عن تنجم التي وىي: نفسية مشكبلت. 4

 .كيانيا وتيدد حياتيا األسرة عمى تنغض وىي

 منيما يقوم من بسبب الزوجين انفصال بعد تقوم التي وىي األطفال بحضانة خاصة مشكبلت. 5

 .األطفال بحضانة

 .الزوجين بين االنفصال بعد أو الزوجية أثناء المشكبلت ىذه وتقوم: بالنفقة خاصة مشكبلت. 6
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 :ىناك أن فنجد الزوجان بيا يمر التي بالمرحمة ترتبط التي األسرية المشكبلت تناول يمكننا كذلك

 تحقيق عمى القدرة عدم أو االختيار سوء مثال(: الزواج قبل ما )الخطوبة مرحمة مشكبلت .1

 .االنسجام

 وصراع الزواجي، التوافق وسوء الخيانة، أمثمتيا ومن(: الزواج بعد )الخطوبة بعد ما مشكبلت .2

 .األدوار

 .بالوحدة والشعور الشيخوخة أمراض ذلك ومثال: وزواجيم األبناء نضوج بعد ما مشكبلت .3

 

  الزواجية االختالالت   مصادر2.4.2

 الذي الشقاق أو الزوجين، أحد بنشوز قد يتمثل الزواجية االختبلالت مصدر أن (2008)     ترى مرسى

 عميو، وترفعو اآلخر من الزوجين أحد نفور عن تنشأ التي الخبلفات بالنشوز ويقصد بينيما، يقع

عراضو ثارة إغضابو إلى يؤدي مما لو، وجفوتو عميو، واستعصائو عنو، وا   التفاعل إلى ويدفعو  عداوتو، وا 

  إذن، بدون والخروج الزوج، أوامر عصيان الزوجة نشوز عبلمات ومن(. 1991 مرسي، )السمبي،

 زوجتو عن ترفعو الزوج، نشوز عبلمات  ومن.وأىمو  وعممو، وآرائو، برجولتو واالستخفاف  عميو، والتكبر

 يشاركيا وال  البيت، في يؤنسيا وال معيا يتحدث فبل  قيادي، مركز عمى حصولو أو ثروتو زيادة بسبب

 أو بالسب يؤذييا وقد بسيطة، ألسباب منيا ويغضب  البيت، عن الغياب ويكثر  اىتماماتيا،

تشير  األسرة داخل من نابعة عوامل ليا عبلقة باالختبلالت الزوجية وىناك.  (Beck, 1989)الضرب

 :وىي (2011)إلييا أبو سكينة وخضر

 في وخاصة االقتصادية، الناحية من سيما وال: األسرة لمعيشة األساسية المقومات توفر عدم -1

 .األسرية والقيم والتفصيبلت االىتمامات في واختبلفيا  األسرة، بميزانية اإلنفاق بنود توزيع
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 واألخبلق بالدين المتعمقة المعايير في الزوجين كبل اختبلف: لمزوجين الثقافي األفق اختبلف -2

 . العام والذوق السموك وآداب

 الشخصية ضعيف طرف يكون فقد: ممموس بشكل اآلخر عمى الزوجين أحد شخصية طغيان -3

 والميول واألنانية، الفردية االتجاىات ظيور إلى ىذا ويؤدي اآلخر، الطرف يقوده أن ويفضل

 .التوتر حاالت زيادة في أثرىا ومبمغ الجنسية

 نتيجة يكون وىذا: الزوجين ألحد العصبي واالنييار العقمي الضعف نتيجة الشاذة التصرفات -4

 التي السموك ومظاىر  الشاذة، واالنحرافات  الضارة، والعادات  المزمنة، باألمراض لئلصابة

 ظاىرا نفورا اآلخر من الزوجين أحد تنفر إلييا وما األمور ىذه فإن .العامة اآلداب مع تتنافي

 .الزوجية والتفاعبلت العبلقات طبيعة عمى وتؤثر

 تصبح  الزوجين، أحد عند الزوجية العاطفة انعدام أو ضعف عند : األسرية العواطف انعدام -5

 لمعبلقات حد وضع إلى يؤدي مما. والود التعاطف من خالية الزوجين أحد عند الزوجية الحياة

نيائيا، الزوجية  والغيرة بيا المحيطة االنفعاالت وتارجح الزوجية، العواطف اشتداد يكون قد كما وا 

 .شدتيا وزيادة التوتر حالة نشأة في سببا

 إلى األحيان بعض في الزواجية االختبلالت (Sheri & Theodore, 1997)ويعزي شيري وثيودور  

( 2000 )جولمان ويرجع كما وغيرىا، االكتئاب مثل الزوجين أحد لدى النفسية االضطرابات من نوع أي

 كما  االجتماعية، الضغوط وزيادة العاطفي، الذكاء مستوى انخفاض إلى الزواجية الخبلفات أسباب

 والزوجة الزوج من كل ورغبة الشك أن( 2000)زعتر ويري  .األزواج صمت أسماه ما إلى أيضا يرجعيا

 الزواجية، الخبلفات إلى تؤدي قد  التعاون، وعدم الشخصية السمات من وغيرىا العدوانية أو السيطرة في

 المتغيرات إلى الزواج، من األولى الزواجية في السنوات  االختبلالت(kurdek, 1991) كورديك ويعزى

 وليس ذاتو شخصو في اآلخر عمى الزوجة أو الزوج ىجوم فإن الديموغرافية، كذلك والعوامل الشخصية



52 
 

 ىذا يكون عندما سيما وال  الزواجية، الحياة عمى حد أقصى إلى مدمر وقع لو  بو قام الذي الفعل ضد

 نماذج العمماء بعض وضع المنطمق ىذا ومن( 2000 جولمان، )القاسي والنقد باالحتقار محمبل اليجوم

 سميجمان وضع فقد وبواعثو، أسبابو عمى الضوء وتمقي الزواجي، االختبلل منشأ توضح أن يمكن عديدة

(Seligman, 2002) وفقا  منو، تخفف أو الزوجين بين الضيق نموذجا عاما لؤلفكار التي تزيد من 

 الزوجين أحد أسموب في متأصل لنقص نتيجة تحدث التشاؤمية فالنظرة  التفاؤلية، أو التشاؤمية لمنظرات

 التفكير وىذا( اآلخر الطرف عن السمبية أفكاره نتيجة ) بالتعاسة الدائم شعوره يضع بحيث تغييره يمكن ال

 المؤسسة قيمة من تخفض أو  اآلخر، الطرف قيمة من تقمل ال المقابمة التي المتفائمة النظرة خبلف عمى

 ظروف إلى الزوجان بيا يمر التي السيئة المحظات أو الخبلفات ترجع المتفائمة النظرة وىذه  الزواجية،

 بحيث العاطفي، التحول إلى المتشائم العاطفي الموقف في الزوجان يميل  وىكذا.تتغير أن يمكن مؤقتة

 منيما كل ويظل  اآلخر، الطرف أفعال من بالكرب وباإلحساس باألذى والشعور الغضب سريعا يصبحا

 الزواجية، العبلقة تسمم أن يمكن التفكير من أنواع وقد توجد الخبلفية، األحداث تبدأ أن بمجرد متوترا

 كخمفية بسرعة تنطمق وىي اآلخر، الواحد تجاه وىذه األنواع من التفكير قد تسمى األفكار اآللية لمزوجين

 ومن غضبو، في حق عمى أو بريئة ضحية بأنو الزوجين أحد يشعر فمثبل اآلخر، حول االفتراضات من

 شيء أي ذاكرتو إلى يستدعي ال لكنو  عقمو، إلى واستدعاؤىا المظالم من قائمة اجترار عميو يسيل ثم

  ويرى بنجتون،(.2008مرسى،  )معا عبلقتيما طوال معو فعمو قد اآلخر الزوج يكون أن يمكن طيب

 كثرة أن من أىم أسباب االختبلالت الزواجية،  (Pennington , Gillen , & Hill, 1999)جيمن وىيل

 المستمر والنقد التفاعل مواقف من واالنسحاب  األبناء، ورعاية  المنزلي، العمل في الزوجة مسؤوليات

 ووجود الزوجين، خبرة وقمة  المبكر، الزواج الزواجية الخبلفات مثيرات من أن تبين كما  الطمبات، وكثرة

 عمل الزيارات في الخصوص وجو عمى الزوجة حرية من يحد مما الزواج، من مبكرة مرحمة في أطفال

 .السعادة وعدم والموم االحباط من مزيد إلى بيما يؤدي وبالتالي
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 وبعضيا  الزوجة، مرجعو فبعضيا  ومتنوعة، عديدة الزواجية االختبلالت أسباب أن سبق مما    ويتضح

 .فييا يعيشان التي االجتماعية البيئة ىو الثالث وبعضيا  الزوج، اآلخر

   األزمات الزواجية3.4.2

نما تتعداىا لتصل إلى أزمات      وقد ال تقف الخبلفات األسرية عمى حد المشكبلت واالختبلالت وا 

 التصدي عمى الفرد قدرة في يؤثر حاد عاطفي مستعصية الحل، فمن المعروف أن األزمة اضطراب

 العادية بالوسائل مشاكمو حل عمى قدرتو في كذلك ويؤثر  سموكيا، أو  معرفيا، أو  عاطفيا، لممشكبلت

          ويرى روزين    .(2011أبو سكينة وخضر، ) عقميا أو عاطفيا مرضا ليست واألزمة  المشكمة، لحل

)1997,Roosen )معين، موقف في قرار اتخاذ نقطة أو حرجة تحول نقطة : ىي الزوجية األزمة أن 

 إنيا حيث حمول، إلى تحتاج مثارة كثيرة مشاكل ىناك تكون عندما عادة يحدث مألوف غير موقف فيي

 أحدىما يمنع أو يمنعيما الزوجين بين عائق ظيور بأنيا تعرف  كما.التحكم عن خارج صغير بحدث تبدأ

 بالحرمان فيشعر شرعية، حقوق تحصيل أو ضرورية، أىداف تحقيق أو أساسية، حاجات إشباع من

 .الزواجي  تفاعمو في والغضب القمق وينتابو الزوجية، عبلقتو في األمن وعدم التيديد ويدرك واإلحباط

 بالنتائج األسباب فيو تتشابك األسرة في متوقع غير مفاجئ حدث األزمة أن( Boss, 2002)ثٛطويرى 

 في القرار متخذ وتجعل تطورات من يحدث عما المجيول درجة من لتزيد كبيرة بسرعة األحداث وتتبلحق

 في يقع أن لمشخص  ويمكن.والتصرف السيطرة عمى قدرتو تفقده وقد يتخذه، قرار أي تجاه بالغة حيرة

 النوع ىذا عمى الشائعة األمثمة ومن . حياتو في وأساسيا ميما يعتبره شيء بفقدان تيديد وجود بسبب أزمة

إلى عدد من االنعكاسات  (2011)وتشير أبو سكينة وخضر. ذلك غير أو بالطبلق لزوجتو الرجل تيديد

والبحث عن بديل غير شرعي،  ظيور أنماط التفكك األسري: الخطيرة الناتجة عن األزمات األسرية مثل

 عندما بيا المرتبطة االجتماعية األدوار بناء وانحبلل األساسية الوحدة انييار إلى األسرة تفكك ويشير
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  ( Goode, 1965)جود صنف وقد مرضية بصورة دوره بالتزامات القيام في أكثر أو عضو يفشل

 :يمي كما األسرة لتفكك الرئيسة األشكال

 – الطبلق – االنفصال )طريق عن الزوجين ألحد اإلداري الرحيل تأثير تحت األسرة انحبلل -1

 بعيدا ليبقي بالعمل الكثير االنشغال حجة الزوجين أحد يستخدم قد األحيان بعض وفي( اليجر

 .ممكنة فترة ألطول شريكو عن وبالتالي المنزل عن

 في تؤثر قد وىذه الثقافية، لمتغييرات المختمف التأثير عن الناتجة الدور تعريف في التغييرات -2

 ىذا في وضوحا األكثر النتيجة أو الصورة أن إال والزوجة الزوج بين العبلقات ونوعية مدى

 .الشباب سن في يكونون الذين أبنائيم مع اآلباء صراع في تكون المجال

 الحد في عبلقاتيم تكون ولكن واحد سقف تحت األفراد يعيش وفييا " الفارغة القوقعة "أسرة -3

 .بينيم فيما العواطف بتبادل االلتزام حيث من وخاصة ببعض، اتصاالتيم وكذلك األدنى،

 أو المؤقت االضطراري الغياب: مثل وذلك خارجية، أحداث بسبب العائمية األزمة تحل أن يمكن -4

 أو الحرب: مثل أخرى كوارث أية أو السجن دخول أو الموت بسبب الزوجين ألحد الدائم

 .الفيضان

وفي كثير من األحيان ترى الزوجة نفسيا بحاجة لمن يمد يده ليا لينقذىا من أزماتيا، أو قد     

تفعل ذلك بنفسيا فتسعى لمبحث عن رجل ليدعميا بمواجية أزماتيا حين يكون زوجيا سببا بيذه 

األزمات، أو حين ييمميا وينشغل عنيا ما قد يشير إلى أن االختبلالت الزوجية واألزمات الواقعة  

في الحياة الزوجية تجعل المرأة تبحث عن بديل يقدم ليا الدعم وقد يكون البديل ربط عبلقة 

.      عاطفية
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العالقة بين الشعور بالحرمان والرغبة لدى الزوجة بإقامة عالقات : الباب الخامس 5.2

 عاطفية بديمة خارج إطار الزوجية

    إن اإلطار المشروع أسريا واجتماعيا لضمان سد احتياجات الزوجة االنفعالية والعاطفية ىو في إطار 

ذا يتم التفاعل حسب توقعات الزوجين بشكل متوافق  الزوجية، وبالتفاعل اإليجابي بين الزوج والزوجة وا 

ورضا من الطرفين، فيتم اإلشباع العاطفي المتبادل، ويزداد الشعور باالنتماء إلى اإلطار الزوجي، وتعم 

إال أنو في حالة عدم التفاعل واالنسجام اإليجابي نتيجة تعارض في التوقعات، . السعادة في حياة الزوجين

وعدم سد االحتياجات، وعدم التوافق والرضا وظيور االختبلالت واألزمات الزوجية، وانخفاض مدى 

االنسجام الذي أشرنا لو في عرضنا فيكون الشريك في حالة حرمان من عدم اإلشباع الزواجي، بسبب 

 (,Baxter & Dindia, 1990;  Roosen عدم التوافق والرضا الزواجي وسيادة االختبلالت الزواجية

ذا كان عدم اإلشباع يتعمق بالجوانب العاطفية والجنسية فإنو يشعر الشريك بالنقص والحرمان، 1997) ، وا 

مقابل الدافع الغرائزي الذي يبعث في قموب الناس السعي إلشباعو، ففي حين يشعر الشريك بالفشل في 

تحقيق توقعاتو من الحياة الزوجية، ربما قد  يعاني من ردود فعل نفسية، ويشعر بالضيق وعدم الراحة بل 

لربما النفور من اإلطار الذي يجمعو بشريكو غير المتوافق معو، وىذا ما يزيد كثافة اإلحباطات والشعور 

بالحرمان لديو، ويجعمو يقف عمى مفترق متعدد المسارات من العيش في اإلحباطات ومشكبلت عدم 

ما ،االنسجام، أو المجوء إلى بدائل قد تغير من الموقف الذي يعاني منو  فإما االنفصال الفعمي، وا 

ابو سكينة )االنفصال العاطفي وتوقع سد الحاجات العاطفية والجنسية من بديل خارج نطاق الحياة الزوجية

وقد يمتد ىذا التوقع عمى متصل بين التخيل . Leeker & Al Carlozzi,  2014)؛ 2011وخضر، 

والواقع الفعمي، فيل يشبع ىذه الحاجة الجائعة من فارس أحبلم بالتخيبلت؟ أم إنو قد يحقق ىذه الرغبة 

وىل تحقيق ىذه . بشكل فعمي مع شريك خارج إطار الزوجية؟ لربما بشكل سري متقطع أو متواصل

الرغبة سواء في التخيل أم بشكل فعمي ىو انحراف عن الزوجية ونقض عقد الزوجية؟ أم أنيا خيانة 
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ولكنيا بمسميات مختمفة؟ فميما اختمفت مسمياتيا فإنيا تعبر عن نقض عقد الزوجية والبحث عن 

؛ 2000الشربيني، )عبلقات بديمة لسد االحتىاجات الذاتية سواء كانت عاطفية أم جنسية أم أخرى

(Pennington et al., 1999 .

إلى الرغبة في البحث عن عبلقات بديمة عمى أنيا خيانة زوجية حتى لو تبدلت  (1999)   ينظر خميل 

  الجنسي، العاطفي الفعل وناحية  األخبلقي، االجتماعي الفعل ناحية :ناحيتين منمسمياتيا، فينظر إلييا 

 انحراف فيي منحرفا وأخبلقيا اجتماعيا سموكا الزوجية الخيانة تعد األخبلقي االجتماعي الفعل ناحية فمن

 العاطفي الفعل ناحية ومن .والدينية األخبلقية والقيم االجتماعي والنظام والتقاليد العرف عمى وخروج

 موضوع تحديد عمى القدرة وعدم  والوجدان، العاطفة اضطراب عن تعبير فيي انحرافا، تعد أيضا الجنسي

 العاطفي النضج عدم عمى داللة أنيا كما  الطارئة، والرغبات لمشيوات االنقياد عن تعبير وىي  الحب،

 اآلراء بعض وتتجو  .وجنسي وعاطفي  أخبلقي، اجتماعي انحراف الزوجية فالخيانة ىنا ومن واالنفعالي،

الرغبة  مشكبلت في الحياة الزوجية ىي أساس العاطفية والجنسية المشكبلت أن إلى الحاضر الوقت في

  وقد(.433,1981 القوصي،)بالحصول عمى تمبيتيا من شريك آخر غير شرعي خارج إطار الزوجية، 

 إلى الحاجة )األساسية الحاجة ىذه حرمان بأن النفسي التحميل عمماء من وأتباعو( 1945فرويد،  )نادى

 الباقي، عبد ؛1979دسوقي،  )العصبية، واالضطرابات الشخصية توافق لسوء الرئيسة العمل من( الجنس

وتنظر المجتمعات المختمفة لمبحث عن عبلقة عاطفية بديمة خارج نطاق الحياة الزوجية عمى (. 1997

أنيا خيانة زوجية غير مقبولة بل محرمة في عدد من الثقافات والمجتمعات، وأشار فيشر وآخرون 

(Fisher et al., 2012)وآخرون إلى قمة البحث في ىذا المجال بسبب حساسيتو وتعقيداتو   .

الزوجية والبحث  الخيانة أن إلى السمأوية واألديان الشرائع وكل بل واإلسبلمي العربي المحتمع     وينظر

: وقد يحدث ذلك بسبب .واجتماعي وأخبلقي، جنسي، انحراف أقصى تمثل عن بديل خارج إطار الزوجية
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 رغم )الجنسي والجوع والحرمان، واإلحباط، والعجز، والبرود، التكافؤ، عدم أو الطرفين، أحد كفاءة نقص

العبلقة  تحدث وقد والتجريب، المغامرة حب أو والدين، األخبلق نقص أو والروتينية، الممل أو( الزواج

 فالخيانة( 1980 زىران، )الخدم، أو المحارم مع إطارىا داخل تحدث وقد  األسرة، نطاق البديمة خارج

 بصورة المرأة حياة في مؤثرا عامبل ويشكل الجنس  متكافئة غير زوجية عبلقة تعبير عن ىي الزوجية

وأشار   الممارسات، ىذه عمى عالية جدا بقابمية يتمتعن المواتي حياة في خاصة وبصورة عامة،

 مع الجنسي باالكتفاء يشعرن الزوجات من %70 أن إلى تشير إلى أن اإلحصائيات (1999)خميل

 فإنين الزوجات، من فقط %20 يشكمن وىؤالء  جنسية، بمقدرة يتمتعن البلتي الزوجات وأما  أزواجين،

 مجاراتين عمى قادرين غير كانوا إذا أو أزواجين، أىممين أذا رغباتين معو يشبعن كتوم رجل عن يبحثن

  .(1986 كيال، )العاصف الحب في

ألن  الزوج الخارجية، عبلقات من بكثير الزوجة خارج إطار الزوجية أخطر    والعبلقة التي تنشئيا

 وأحيانا زوجيا، من نفورا عندىا يخمق الذي األمر الزوجية، فراش إلى عبلقاتيا ذكرى تحمل المرأة

 وىذا. تماما الرجل بعكس وذلك تحبو، تكن لم ما رجل مع عبلقة تقيم ال عادة والمرأة لو، شديدا كرىا

عارتيا المرأة، بعبلقات االىتمام ضرورة إلى بوضوح يشير  غالب، )الكامل االىتمام وا 

1987(Leeker & Al Carlozzi, 2014;  .

     العوامل التي تقف وراء الرغبة في البحث عن عالقات عاطفية وجنسية بديمة خارج إطار  1.5.2

            الزوجية

    تتعدد العوامل التي قد تقف وراء الرغبة في البحث عن عبلقات بديمة، فقد تعود في أغمبيا إلى 

التفاعبلت الزوجية الحاصمة بين الزوجين ومدى االنسجام الزواجي ومستوى العبلقات األسرية وطبيعتيا، 

ومستوى المشكبلت والخبلفات واألزمات، وعدم التوافق والرضا الزواجي من ناحية، ومن ناحية ثانية 



58 
 

وجود فرص متاحة لمزوجة إقامة عبلقة بديمة خبلل خروجيا من البيت لمدراسة ولمعمل، وكذلك من خبلل 

 ,Darling؛ 2008أبو تركي، )التطور التكنولوجي بواسطة شبكات التواصل واالتصاالت الياتفية

(Fleming, & Cassidy, 2009  Fisher et al., 2012 .في دراسة لو حول  (1999)يشير خميل

العوامل التي ترتبط في الرغبة لمبحث عن عبلقات بديمة خارج إطار الزوجية والخيانة الزوجية، وقد 

زوجا وزوجة مصرية من محافظة الشرقية، إلى أن ىناك عددا من العوامل  (400)ضمت عينة قواميا 

عوامل دينية، وأسرية، : التي تقف وراء الرغبة في البحث عن عبلقة بديمة خارج إطار الزوجية منيا

 .وعاطفية، وجنسية، وعوامل متعمقة بالرفاق، إضافة إلى عوامل نفسية واقتصادية

:  العامل الديني: أوال

  احتراميا، ينبغي التي المقدسة العبلقات أسمى اإلسبلم واعتبره الزواج، جميعا      لقد باركت الشرائع

 َبْعضٍ  ِإَلىٰى  َبْعُضُكمْ  َأْفَضىٰى  َوَقدْ  َتْأُخُذوَنوُ  َوَكْيفَ   "تعالى قال احترامو، ينبغي( غميظا ميثاقا )أيضا واعتبره

 وقد متين، قوي وعيد غميظ، ميثاق القرآن نظر في فالزوجة( 21 آية:النساء ")َغِميًظا ِميثَاًقا ِمْنُكمْ  َوَأَخْذنَ 

وا ِلْمُمْؤِمِنينَ  ُقلْ  " تعالى قال  لمعبلقة الزوجية قداستيا، يحفظ ما اإلسبلم وضع  َوَيْحَفُظوا َأْبَصاِرِىمْ  ِمنْ  َيُغضُّ

ِلكَ  ۚ   ُفُروَجُيمْ   َوَيْحَفْظنَ  َأْبَصاِرِىنَّن  ِمنْ  َيْغُضْضنَ  ِلْمُمْؤِمَناتِ  َوُقلْ ، َيْصَنُعونَ  ِبَما َخِبيرٌ  المَّنوَ  ِإنَّن   ۗ  َلُيمْ  َأْزَكىٰى  ذَٰى

 وجعل المرأة، كرامة حفظ بقصد وذلك ،(31:30 :النور" ) ِمْنَيا َظَيرَ  َما ِإالَّن  ِزيَنَتُينَّن  ُيْبِدينَ  َواَل  ُفُروَجُينَّن 

 اهلل وضع وقد النواحي، جميع في مسو ومنع الجميع، بين مشتركا حقا والمؤمنات المؤمنين عرض القرآن

 التنشئة من بداية الزوجية السعادة تحقيق تكفل التي الشرعية والتعميمات القواعد من الكثير وتعالى سبحانو

 دينيا سموكيما طابع شخصيتيما ويصير داخل وقواعده الدين تعاليم تستدخل بحيث والفتاة لمفتى الدينية

 منابع قد سدت الشريعة فإن وىكذا (.French & Joseph, 1999؛ 2008؛ مرسى، 2008الداىري، )

 ىذه كل يستدخل المتدين والفرد والحدود، والترىيب، والترغيب، واإلرشاد بالنصح الزوجية الخيانة
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 كل في عظمتو ويستحضر  اهلل، خشية ويستجمع  محارمو، ويحفظ اهلل حدود فيرعى ذاتو في المعطيات

 اهلل يطمع مكان في محرما يرتكب أن فيخجل نفسو، دفعتو إن الحرام وبين بينو حائبل اهلل فيجد  موقف،

 حي، ضميره أن كما معو، اهلل يستحضر دائما فيو  فيو، اهلل يراه ال مكانا يجد لن وىو ويراه، عميو فيو

 وينتصر محرم كل ضد وتعاليمو اهلل بدين ويتحصن ويمقتو، اإلثم يرفض قوي الديني ووازعو ووجدانو

 عن ويحجم  الديني، اعتقاده ينخفض الدينية التنشئتة افتقد الذي الفرد  بينما.(1999عموان، )شيواتو عمى

 في غائب فاهلل بمخالفتيا، ويجاىر اهلل، حدود وقد يتجاىل وورعو، خشيتو فتقل والعبادات، الشعائر أداء

 ال فيو  لذلك.(1999حجازي، )حرماتو يخشي فكيف  اهلل، يخشى وال  يتجاىمو، أو وجوده ينكر حياتو

 الرجل عمى ينطبق وما حيث ال يوجد وازع ديني قد يردعو،   حياتو، مسالك من مسمك أي في اهلل يرعى

البيئات المواتية لتحقيق الرغبة في  تمك في وقد نيى الدين عن االختبلط،  خاصة. المرأة عمى ينطبق

 حول (Buunk & Mutsaers, 1999)وقد أشارت نتائج دراسة بونك وموتسيرس. بناء العبلقة البديمة

ارتباط مستوى التدين بالخيانة الزوجية إلى أن االقل التزاما بالدين ىم أكثر عرضة إلقامة عبلقة عاطفية 

 حول ارتباط (Atkins & Kessel, 2008) في حين أشارت دراسة اتكينز وكسلخارج إطار الزوجية، 

البحث عن عبلقة بديمة خارج إطار الزوجية عمى عدم وجود عبلقة بين مستوى اإليمان الديني وبين 

  .الخيانة الزوجية، حيث كشفت الدراسة عن متدينين يقيمون عبلقة بديمة خارج الزوجية

 :األسرية بالجوانب المتعمقة الدوافع:  ثانيا

        ىناك عدد من الدوافع لمرغبة في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة تتعمق باألسرة مثل، التنشئة 

االجتماعية، واالغتراب، وىجر الفراش، والعراك والصراعات، والشقاء والتعاسة الزوجية، والمناخ األسري، 

. وانعدام األمن األسري، والفارق العمري، والمستوى االقتصادي لؤلسرة، وفيما يمي سنتطرق إلييا بالتفصيل

 



60 
 

 التنشئة االجتماعية  .1

    إن لؤلسرة أىمية أساسية في تنشئة أفرادىا ونموىم وتطورىم وبناء شخصياتيم وترويض غرائزىم 

خطأ، وتتم تنشئتو  أو صوابا الجماعة تعتبره ما يعرف حي ال كائن والدتو عند وسبلمة سموكيم، فالطفل

االجتماعية من خبلل تفاعمو مع البيئة المحيطة وفي مقدمتيا الوالدين المذين يمثبلن لو قدوة يقتدي بيا 

ويقمدىا، وىما المذان يعمماه الخطأ من الصواب، فإذا تمقى الولد من والديو المثيرات السمبية، وتعمم منيم 

السموك غير السوي فإن تنشئتو ستكون غير سوية، فإذا كان والداه ال يتبادالن المحبة، وال يشعران 

باالنتماء إلى األسرة، ويعتادا عمى قضاء أغمب أوقاتيما خارج البيت باحثين عن إشباعات غير شرعية 

 فالنموذج الذي يشكمو األب . Bandura, 1986)؛1973لمموم،  ) فإن أوالدىما فيما بعد قد يقتدون بيم

وقد يبدو لدييم بأن إشباع الحاجات بصورة غير  واألم ليذا الطفل ىو الذي قد يقتدي بو في مستقبمو،

(. 1990؛ خميل، 1976الدمرداشي، )شرعية ممكنا

 طويمة لفترات الزوجية فراش عن واالبتعاد اغتراب األزواج، .2

قد يييئ   الوطن خارج خاصة طويمة، لفترات الزوجية فراش عن واالبتعاد       إن اغتراب األزواج،

 العاطفية رغباتيا ليا المتزوجة فالمرأة الظروف لنشوء الرغبة في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة،

 طويمة لفترات الزوجية فراش عن وبعده عنيا زوجيا غياب عند ترويضيا في صعوبة تجد التي والجنسية

ابو )منعدمة والرقابة قائم فاليجر األحوال كل قد يزيد حرمانيا من اإلشباع العاطفي والجنسي، وفي

 ,Birditt et al., & Mcilvane, 2012; Ablow, Measelle, Cowan؛2011سكينة، وخضر، 

(& Cowan, 2009  ونفس ،مغتربا، مرتبطة بشخص آخر قضاىا سنوات بعد زوجتو ليجد الزوج ويعود 

مرتبطا في عبلقة عاطفية  زوجيا لتجد غربتيا من تعود التي المغتربة لممرأة بالنسبة يتكرر تقريبا الموقف
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 بعيدا غربتيا في عميو تعرفت الذي الرجال مع أحد المغتربة الزوجة ترتبط تمك وقد, خارج إطار الزوجية

 .زوجيا نظر وعن وطنيا عن

 العراك والصراع .3

 وانقبلب الحب  والقسوة، القطيعة  وتسوده يطاق ال وصراع وجحيم عراك ساحة إلى المنزل      إن تحول

 وتنمو  والعدوانية، العداوة روح تظير  وسخرية، ازدراء إلى واالحترام  صراع، إلى والتعاون وحقد كره إلى

 بالخيانة األعظم االنتقام ويكون  Corsini, 1994; Durkin, 1995)؛ 2009محمد، )االنتقام دوافع

 .الزوجية

 الشقاء والتعاسة الزوجية .4

قد تزيد من تييئة الظروف لنشوء الرغبة إلقامة عبلقات عاطفية وجنسية  الزوجية والتعاسة      إن الشقاء

 ويخيم, والتعاسة، واالختبلل وعدم التوافق، وخيبات األمل الشقاء يسودىا التي الزوجية فالحياة بديمة، 

 سواء ، Boyd, 2005; Buzawa, 2007)؛2009؛ محمد، 1988الخولي، )والقمق الخوف، شبح عمييا

 عن لمبحث بالزوجين تدفع طاردة بيئة البيت من تجعل  نفسيا، أو ماديا والتعاسة الشقاء مبعث كان

 .(Ablow et al., 2009)خارجو  الزوجية السعادة

 المناخ األسري .5

 أحد العوامل المساعدة عمى نشوء الرغبة في البحث عن عبلقات بديمة، الفاسد األسري    يشكل المناخ

  واألمان، األمن فييا وينعدم والثقة وعدم المحبة  والصراع، الشقاق يسودىا متصدعة األسرة كانت فإذا

 ,2008Corsiniمرسى، )آخر عالم إلى منيا واليروب لبلنحراف، األسرة ىذه أطراف  يدفع ىذا فإن

(1994; Durkin, 1995; Harper & Tiggemann, 2008. 
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 انعدام األمن األسري .6

  وارتيابيما، الزوجين تشكك إلى يؤدي قد الزوجية العبلقة بفصم والتيديد األسري األمن     إن انعدام

 البحث أو اآلخر، من االنتقام بمحاولة بكمييما يدفع العبلقة بفصم التيديد أن كما  ببعض، ثقتيما وعدم

 ىذه يرتضي وقد الفاشمة عبلقتو بو ويعوض ،(Carter & McGoldrick, 1989)لممستقبل بديل عن

 .إشباعا لو تحقق لكنيا محرمة تصبح التي العبلقة

 الفارق العمري .7

أثر كبير عمى نشوء الرغبة بإقامة عبلقات بديمة، فارتفاع  الزوجين بين الشاسع     إن لمفارق العمري

العمر  قد يجعل فارقا  من الرابع العقد في والدخول  الثالث، عقده الشباب غالبية وتخطي ،جيل الزواج

ما قد يجعل لدييما فجوات في المفاىيم . في العمر بينو وبين زوجتو إذا كانت ىذه الزوجة صغيرة السن

المختمفة لجميع مجاالت الحياة، وبكل ما يتعمق بجوانب الدعم الوظيفي، واالنفعالي، والحياة الزوجية كما 

أشرنا إلى ذلك حين تطرقنا إلى ارتباط التوافق والرضا الزواجي بفارق العمر، ما قد يزيد عدم االنسجام، 

؛ 1999خميل، )والشعور بالحرمان وخيبات األمل واإلحباط، والبحث عن اإلشباع خارج إطار الزوجية

(Levay & Valente, 2006.  

يقوم عمى التقارب الفكري في الميول      وفي المقابل فإن ىناك من يعتبر بأن الزواج الناجح 

 كما ·نالنفسية والجسمية والروحية واالجتماعية أكثر مما يقوم عمى التقارب في الس واالىتمامات والطاقات

االجتماعي لمرجل الكبير في السن من عوامل الجذب لمكثير من الفتيات، البلتي يبحثن  الغنى والمركزأن 

وقوة  خبلل ارتباطين برجل عن الحب والحنان والحماية والكفاية، فيي تعطي المكانة والنضج من

منيما لدى ىذا  الشخصية والغنى أىمية أكبر من جمال الجسد وقوتو طالما كان ىناك حد أدنى معقول

األولية لمجمال الجسدي، ىذه  الرجل، أي األولية عندىا لمصفات غير الجسدية، بعكس الرجل الذي يعطي
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عشرين عامًا ألنيا وجدت لديو ما تبحث عنو  المرأة يمكن أن تنجذب إلى رجل أكبر منيا بخمسة عشر أو

والرجل األكبر في العمر عادة أقدر عمى إعطائيا ىذه األشياء  من الحب والحنان والحماية والكفاية،

  (.2010مصطفى، ) الذي يعوض عن الحنان األبوي المفقود لدييا وبخاصة الحب والحنان

 المستوى االقتصادي .8

    إن لممستوى االقتصادي لؤلسرة ارتباطا بالرغبة في البحث عن عبلقات بديمة خارج إطار الزوجية، 

وقد أفادت نتائج دراسة ايمسمي . خاصة بعد عدم التوافق والرضا الزواجي المرتبط بالمستوى االقتصادي

 حول ارتباط المستوى االقتصادي والضغوط االقتصادية  (Elmslie & Tebaldi, 2008)وتيبالدي

لؤلسرة بالبحث عن عبلقة بديمة، وتبين أن النساء المواتي يفقدن األمن االقتصادي في األسرة، من عدم 

إنفاق الزوج أو إىمالو لسد االحتىاجات األسرية قد تشجع المرأة السعي لمبحث عن عبلقة بديمة خاصة إذا 

كانت مقتنعة بأن ىذه العبلقة ستعود عمييا بالفائدة المادية، ويعزز ذلك ما أشارت إليو نتائج دراسة 

 حول ارتباط الحرمان االقتصادي لدى (Dodooa, Zuluc, & Ezehc, 2007)دودوي، زوليك وايزيك

الزوجات في البحث عن عبلقات بديمة خارج نطاق الزوجية في كينيا عمى وجود عبلقة بين الحرمان 

 . االقتصادي لدى المرأة وبحثيا عن عبلقة بديمة خارج نطاق الزوجية

 المستوى الدراسي .9

 (& Blow    قد يكون لممستوى الدراسي لدى الزوجة عبلقة مع الرغبة لمبحث عن عبلقة بديمة

.(Hartnett, 2005 وقد أشارت نتائج دراسة بونك(Buunk, 1980) حول ارتباط مستوى التعميم 

بالخيانة الزوجية إلى أن ذوي المستوى الدراسي العالي ىم أكثر عرضة لمخيانة الزوجية، وتعزيزا لذلك ما 

حول ارتباط الخيانة الزوجية  (Elmslie  & Tebaldi, 2008)أشارت إليو دراسة ايمميسمي وتبالدي 

 .  بالمستوى الدراسي إلى أن ذوي المستوى الدراسي األعمى ىم أكثر عرضة لمخيانة الزوجية
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 مكان السكن. 10

فيما  تقاربت ولكنيا المجاالت من العديد في والمدينة القرية والمخيم بين الحياة أنماط اختمفت     لقد

 أنيا إال بينيا بعد رفع مستوى الحياة في القرية والمخيم ودخول عناصر المدنية وتيارات الحداثة إلييا،

 أكثر، متماسك القروي في بعض خصائصيا وفي بنيتيا االجتماعية، فالمجتمع بعضيا عن نسبيا تختمف

 غير الشخصية العبلقات القرى في فتسود المدينة، من أكثر وثيقة وقرابية اجتماعية روابط وتربطو

 الفردانية طابع المدن سكان عمى يغمب حين  في.(2000بركات، )الجمعية  والقيم واألولية، الرسمية

 األب فييا يحتل بطركية، أنيا أبوية عمى العائمة، فإن بنية العائمة القروية تميزت وأما بخصوص أكثر،

 أو موسعة عائمة إلى واالنتماء والعمر، الجنس أساس عمى األدوار وتوزيع العمل تقسيم ويكون اليرم رأس

 الشعور من أكثر النواتية األسرة إلى المدينة في األسرة أفراد انتماء يكون حين في ،(1987شرابي، )ممتدة

 أنو إأال القروية، األسرة من انفتاحا أكثر تمثل التي القرى الحال في ىو كما الممتدة األسرة إلى باالنتماء

 .(1981الحسيني، )األبوي النظام من جذورىا تستمد المدنية األسرة في أنماط تزال ال

 االختبلط وفرص الجنسين بين لمعبلقات المتاحة الفرص فإن الجنسين بين بالعبلقات يتعمق ما     وأما

 والثقافية والترفييية االجتماعية الخدمات بوجود خاصة القرية والمخيم من أكثر المدينة في سويا والتواجد

 يزيد  وىو ما.وغيرىا والمصانع الجامعات وفي الحكومية المؤسسات في المختمط والعمل المدينة، في

 الجنس من أشخاص مع االلتقاء واإلناث الذكور لدى الفرص ووجود الجنسين بين االحتكاك إمكانية

 .(1981؛ الحسيني، 2000بركات، )عمييم المحرمين من ليسوا اآلخر

 العربية المدينة في األسرة بنية أن إال بين األرياف والمدينة إلييا أشرنا التي من الفروق     وعمى الرغم

 واضح ميل مع ممتدة عائمة بأنيا تتصف فيي القرية والمخيم، عن منيا وجوىريا نوعيا اختبلفا تختمف ال

 االجتماعي البناء أن إلى اإلشارة من بد  وال.النووية نحو االجتماعية والشرائح الطبقات بعض بين
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 التحوالت من نفسيا تحم لم الفردية األسرة ألن التغييرات من العديد إلى خضع القرية في األسري

 األسرة نحو والميل المدني بالمجتمع الحتكاكيا نتيجة التغييرات بعض إلى تتعرض بدأت فقد االجتماعية،

 .الممتدة بالعائمة تعمقيا وعدم النووية األسرة حققتو الذي واالجتماعي االقتصادي االستقبلل بعد النووية

 والتعميم لمعمل تسعى التي الشابة األعمار فئة  من خاصة المدن إلى القرى من والنزوح اليجرة تزايد فبعد

 عمى يساعد قد ذلك فإن والخاصة، العامة القطاعات في وظائف عمى والحصول والجامعات المدارس في

 لمدراسة فرص وجود من المدن في الموجودة الجذب عوامل بعد خاصة والمدن القرى ردم الفجوات بين

ولكن . (2000بركات، )رزق كمصدر الزراعة انييار بعد القرى في قاسية ظروف ووجود. والترفيو والعمل

عمى الرغم من ىذا التقارب إال أن  الفروق ال زالت قائمة بأشكال ونسب متفاوتة، فتبقى المدينة مصدر 

لمضغوطات لمتطمبات الحياة الموجودة بيا وحاجة الجميع لمعمل واالنشغال، والروتين وفي نفس الوقت 

كثرة مصادر الترفيو وأماكن االختبلط واالنفتاح الواضح يتيح المجال أمام المرأة المدنية لمتفكير في بدائل 

متاحة وليست محكمة القيد خبلفا لممرأة القروية المقيدة باألعراف االجتماعية رغم إمكانيات تواجدىا في 

المدينة لمعمل أو الدراسة وال تتوفر لدييا البدائل بمثل المرأة المدنية، لذلك فإن إمكانية حصول الرغبة في 

فيشير كل من . البحث عن عبلقات بديمة خارج إطار الزوجية لدى المرأة المدنية أكثر من المرأة القروية

 في بحثيم حول انتشار الخيانة الزوجية (Dodoa, Zuluc, & Ezehc, 2007)دودوي، وزيميك وأيزيك

بين الريف والحضر واالرتباط االقتصادي في البحث عن عبلقة بديمة إلى أن الخيانة الزوجية تنتشر بين 

. الحضر أكثر من األرياف
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  والجنسية العاطفية بالجوانب المتعمقة الدوافع: ثالثا

     نشير ىنا إلى عدد من الدوافع التي تتعمق بالتوافق والرضا العاطفي والجنسي، والخبرات الجنسية قبل 

الزواج، والعجز عن إقامة عبلقة جنسية، والميل إلى تأكيد المقدرة الجنسية التي قد ترتبط بنشوء الرغبة 

 :في البحث عن عبلقة جنسية بديمة نتطرق إلييا فيما يمي

 مستوى التوافق والرضا العاطفي والجنسي       .1

     يعد التوافق والرضا العاطفي والجنسي، واالستقرار الزواجي من بين العوامل المركزية في تماسك 

األسرة والزوجية وربط األواصر بينيا، وأما عدم التوافق والرضا العاطفي والجنسي واالختبلالت الزوجية 

؛ 1999بيومي، )والتعاسة الزوجية، تساعد عمى تقويض أركان التماسك األسري وتييئ الظروف لتفككيا

، فيناك من يرى بأن لمعامل ;Glass & Wright, 2010; Guenthar, 2009)؛ 2008ابو تركي، 

الجنسي أكبر األثر عمى االنسجام في الحياة الزوجية، وىناك من يرى بأن لمعامل العاطفي األثر األكبر، 

فيو يزيد من الشعور بالمتعة واإلشباع الجنسي، وىناك من يرى بأن العاممين ليما األثر نفسو في مستوى 

 كبيرة أىمية الجنسي والبرود ، فإذا نظرنا إلى العامل الجنسي فإننا نرى بأن لمعجز(1976دسوقي، )مواز 

 تكون حينما الطرفين بين التوافق يتم أن في كبيرا احتماال ىناك أن بدليل الزوجين، بين التكيف تحقيق في

 الحافز قوة تزيد حينما الزوجية الحياة في الشقاء احتمال يزداد بينما متساوية، عندىما الجنسي الحافز شدة

 ,Hyde & Delamater؛2002؛ ابو بكر وشكري، 1978ابراىيم، )الرجل عند عنيا المرأة عند الجنسي

2008; Kitzmann, 2000; Levay & Valent, 2006  )من زوجيا يعاني التي الزوجة نجد فإننا 

؛ 2008؛ ابو غزالو، 2008ابو تركي، )الزوجية  والتعاسة الشقاء من تعاني الجنسي والضعف العجز

 أو تبوح أن الشرقية المرأة عمى يصعب وأنو خاصة Harper & Tiggemann, 2008)؛ 2005فيمي، 

 المشاعر تمك وتزداد خيبتيا، مشاعر فتكتم ،(2003الحيدري، )الجنسية الحياة موضوعات في أحدا تناقش
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 طمب المرأة عمى فيو يصعب وضع وفي  الجنسي، التوافق تحقيق عن الزوجين عجز مع تعاظما

 & Cupach؛ 1999كفافي، ) مستمرا والحرمان قائمة الزوجية العبلقة فتظل  جنسية، ألسباب االنفصال

(Comstock, 1999غير بطريقة الجنسي إشباعو عن المتضرر الطرف فيو يبحث الذي الحد  إلى 

 (.1988 يس، )عبلقة بديمة مبررا لبحثو عن الوضع ىذا من متخذا  شرعية،

 الخبرات الجنسية المحرمة ما قبل الزواج .2

عبلقة  أثرا في نشوء الرغبة لدى المرأة في البحث عن الزواج قبل ما المحرمة الجنسية     إن لمخبرات

 العودة )عميين السيل من يكون  الزواج، قبل محرمة جنسية فالزوجات المواتي مارسن خبرات. بديمة

 العبلقة ىذه شريك ظيور عند خاصة  الزواج، عند المحرمة الجنسية الخبرات ىذه لممارسة( التمقائية

 الميرب فيكون Allen et al., 2008)؛ 1982دانيال، )متوافقة غير زواجية ظروف ظل في  وتجددىا،

 يكون الزواج قبل المحرمة الممارسات ىذه في وقع من أن كما الشريك، ذلك العبلقة مع والمبلذ والممجأ

 الزواج قبل المحرمة الجنسية الخبرات تمارس التي فإن الفتاة. الزواج إبان إغراءاتيا مقاومة من أضعف

  (.1999خميل، )الزواج بعد المحرمة الجنسية التجارب تمك في وقوعا أسيل

 االنشغال بالعمل وتحقيق الذات .3

قد يييئ الظروف لنشوء الرغبة   الزوجية والواجبات الحقوق عن الذات وتحقيق بالعمل     إن االنشغال

 حاجات بين التوازن عمى يقوم العام لدى المرأة في البحث عن عبلقات خارج إطار الزوجية، فالتوافق

 مطالب بتحقيق االنشغال فإن ولذلك( والنفس والعقل، الجسد، مطالب بين )المختمفة قواه ومطالب االنسان

 بإشباع الزوجين أحد ينشغل فعندما واالختبلل اإلخبلل إلى يؤدي األخرى الجوانب حساب عمى جانب

؛      1997زىران، )الزوجية  بالحياة يتعمق فيما خاصة األخرى، الجوانب حساب عمى حاجاتو بعض

 إلى             يؤدي ذلك  فإن Ablow et al., 2009)؛ 2005؛ فيمي، 2011ابو سكينة، وخضر، 
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 يتعمق فيما وخاصة  اآلخر، حقوق الزوجين أحد إىمال نتيجة  واضطرابيا،  الزوجية، العبلقة في خمل

 يجد الحالة تمك وفي Birditt et al., 2012)؛ 2008ابو تركي، )والجنسية العاطفية بالجوانب منيا

شباعا  لمحرمان، تعويضا الزوجية فراش إلى ثم والمشاعر القموب إلى طريقيم الغرباء  أحبطت لحاجات وا 

 ,Pennington, Gillen, & Hill؛2011؛ ابو سكينو وخضر، 1999بيومي، )كبتت ومشاعر, 

(1999; Roosen, 1997.  

 ىجر الفراش .4

العبلقة أثر في نشوء الرغبة لمبحث عن  لشريك الزوجية الحقوق أداء عن واالمتناع الفراش،     إن ىجر

ىمالو، وجنسيا عاطفيا بو االقتناع وعدم  العبلقة، شريك رفض يعني الفراش فيجر. عبلقة بديمة  وعدم  وا 

 Birditt, et al., 2010)؛ 2008؛ ابو غزالو، 2008أبو تركي، )إليو واالنجذاب  فيو، بالرغبة الشعور

 ىي شقاء الزيجات وأتعس حياتو، في لو وجود وال  يذكر، شيئا اآلخر لمطرف بالنسبة يمثل يعد لم وأنو

 حقوقو اآلخر الطرف إعطاء الزوجين أحد رفض أن كما والشقاق، اليجر يسودىا التي الزيجات تمك

شباع لمبحث عن عبلقة بديمة، الطرف ليذا صريحة دعوة معناه الزوجية  آخر طرف لدى الحقوق تمك وا 

 (.1999خميل، )شرعي غير

 العجز عن إقامة عالقات عاطفية وجنسية ناجحة .5

أثر في نشوء الرغبة لمسعي لمبحث عن عبلقات  ناجحة وجنسية عاطفية عبلقات إقامة عن     إن لمعجز

األساس لممتعة  الصحيح ىو الحب ولكن معا، والجنس الحب عمى يقوم السعيد الزواج عاطفية بديمة، فإن

 َلُكمْ  َخَمقَ  َأنْ  آَياِتوِ  َوِمنْ   "تعإلى قال ودعامتيا الزوجية الحياة قيام أساس فالحب ،(1984 عاقل،)الجنسية

ِلكَ  ِفي ِإنَّن  ۚ   َوَرْحَمةً  َمَودَّنةً  َبْيَنُكمْ  َوَجَعلَ  ِإَلْيَيا ِلَتْسُكُنوا َأْزَواًجا َأْنُفِسُكمْ  ِمنْ   ( 21:الروم ")َيَتَفكَّنُرونَ  ِلَقْومٍ  آَلَياتٍ  ذَٰى

 البيولوجية النواحي يشبع بما ليا فيستجيب الرجل نفس في العاطفي الدفء تشبع أن المرأة من ينتظرو
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 أن لممرأة ويمكن  الجنس، ممارسة قبل إثارتو من بد ال الرجل أن ندرك أن السيل ومن منيما، لكل

 سميما، توجييا توجيييا يتم لم إذا الغريزة ىذه ولكن إلغرائيا، دائما يستجيب الذي الرجل غرائز تستثير

الشرعية، وعندما تطغى  غير الجنسية العبلقات كقيام االجتماعية، المشاكل من كثير عمييا فسيترتب

؛ 2008أبو تركي، )األنانية لدى الرجل في إشباع حاجتو والوصول إلى المتعة السريعة مع زوجتو 

 وتمخيص الفعل المختمفة عنيا سبل اإلثارة ويقطع  Cupach & Comstock, 1999)؛ 2008مرسى، 

 أي إجراء عن الرجل يعجز وىكذا  لممضاجعة، المحددة النمطية وباستمرار  اآللية، الصورة في الجنسي

الجنسية مما يشكل لدييا الشعور بالحرمان من  المتعة ويفقد لممرأة الشيوية المتطمبات مع يتناسب تغيير

 جنسية عبلقات إقامة عن والعجز  الحميمة، العاطفية العبلقات تكوين عن العجز ظل وفي. المتعة

تشير نتائج دراسة ليكر  .(1980 زىران،)تنشأ الرغبة في البحث عن عبلقة بديمة ناجحة

 حول ارتباط الحرمان العاطفي والجنسي بالبحث عن (Leeker & Alcarlozzi, 2014)والكرلوزي

عبلقة عاطفية بديمة إلى وجود عبلقة بين الحرمان العاطفي لدى المرأة ورغبتيا البحث عن عبلقة 

 .عاطفية وجنسية بديمة

 الميل إلى تأكيد المقدرة الجنسية .6

ليا أثر عمى نشوء الرغبة في  الطاغية واألنوثية الذكورية الجنسية المقدرة      كما يعد الميل إلى تأكيد

 بزوجة رزق الذي العالية الجنسية بالمقدرة المتمتع البحث عن عبلقات بديمة خارج نطاق الزوجية، فالزوج

 ىذا لو تحقق أخرى مع نفسو إلشباع عنيا ينصرف فإنو, غريزتو يشبع ما تعطيو وال, تجاريو ال باردة

 عن لمبحث الجنسي والضعف بالبرود اتيميا التي زوجتو تنصرف قد بينما  شرعية، غير بطريقة اإلشباع

 األنوثة طاغية الزوجة أما الجنسي، وجودىا من وتحقق الجنسية مقدرتيا من لتتأكد شرعي غير آخر رجل

 عن تبحث فإنيا مرضية بطريقة رغباتيا يشبع وال أنوثتيا يرضي ال  جنسيا، ضعيف بزوج رزقت إذا فإنيا
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 زوجيا يبحث بينما  زوجيا، مع إشباعات من افتقدتو ما ليا ليحقق  الجنسية، قدرتو في تعتقد آخر رجل

كفافي، ) برجولتو معيا ويشعر  الجنسية، مقدرتو من معيا ويتأكد  غروره، ترضي أخرى امرأة عن

 .Rika et al., 2010)؛ 1999

  بالرفاق المتعمقة الدوافع: رابعا

    ىناك عدد من العوامل تتعمق في الصحبة والرفاق ذات أثر عمى نشوء الرغبة في البحث عن عبلقات 

 من الرفاق سموك عمى الرقابة  وضعف قيميم، وانييار الرفاق، خمق بديمة خارج إطار الزوجية مثل، سوء

شباع الشاذة التصرفات في الرفاق ومجاراة الزوجين، أحد تجاه المخالف الجنس  يفتقده ما والمنحرفة، وا 

 مع حاجاتو من لحاجة إشباعا يفتقد الطرفين أحد كان الرفاق، فإذا لدى اآلخر الطرف مع الطرفين أحد

 الجنس من الرفاق مع إشباعيا عن يبحث فإنو الجنسي اإلشباع إلى الحاجة خاصة  العبلقة، شريك

 الصداقات تكوين في كما أن التسرع. الرقابة وانعدام المطمقة، الثقة ظل وفي خاصة، المخالف

الرفاق، قد تتصل بنشوء الرغبة لمبحث عن عبلقات  لضغوط التام الحميمة، واالنصياع واالرتباطات

. Sauber et al., 1993)؛ 1999خميل، )عاطفية خارج إطار الزوجية

  النفسية بالجوانب المتعمقة الدوافع : خامسا

النفسي، عامبل ذا أثر عمى نشوء الرغبة لمبحث عن عبلقات بديمة خارج  واألمان األمن انعدام    يعد 

 عن قد يجعميا تبحث الزوجية الحياة في واالستقرار األمن بانعدام الزوجة إطار الحياة الزوجية، فشعور

 وتبمد  والبلمباالة، آخر، كما أن االستيتار تجده مع رجل وربما  بيتيا، خارج النفسي واألمان األمن

والرغبات، ليا أثر في نشوء الرغبة لمبحث عن عبلقات  الشيوات في التحكم عن اإلنساني، والعجز الحس

 ,Fincham, 2003; Guenther؛ 2007؛ ابو العز، 2006العبيدلي، )بديمة خارج إطار الزوجية

 الزوجية الخيانة في واضح ليا دور مشاكميا من واليروب الزوجية الحياة ىموم كما أن تناسي. 2009)
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 ىذه من لميروب كبلىما أو أحدىما يدفع  قاس، بشكل الزوجين عمى الزوجية الحياة ىموم تضغط حيث

 ىذه عن التميي من نوع أي غير شرعية تحقق دافئة بربط عبلقة ىموميا تناسي ومحاولة الحياة،

 .(1977؛ زىران، 1970فراج، )اليموم

 االجتماعية بالمسؤولية الشعور العبلقة، وضعف شريك في والصدمة الزواجي األمل      كما أن خيبة

قد يرتبطان بنشوء الرغبة في البحث عن عبلقات  واالنتقام والعناد والمكابرة والقانونية، والمكايدة واألخبلقية

 والسخط  السعادة، محل والتعاسة  الحب، محل الكراىية تحل عاطفية خارج نطاق الحياة الزوجية، فعندما

 االنتصار الزوجين كبل ويحاول  يطاق، ال وجحيم عراك ساحة إلى الزوجية عش يتحول  الحب، محل

 ;Goodman, & Crouter, 2009؛ 2008مرسى، )منو واالنتقام لو الكيد طريق عن اآلخر عمى

(Pinquart & Teubert, 2010; Boss, 2002 وتعود خيبة األمل في أغمب األحيان من الشريك ،

 كل توقعات ىو القصد فيكون الزواج، من التوقعات إلى اإلشارة وعند لعدم تحقيق التوقعات من الزواج،

 الّدور ومفيوم. منو المتوقعة باألدوار وقيامو الزوجّية الحياة في انسجام تحقيق في اآلخر من شريك

 معين موقف في يتوقع ماذا يعرف الذي فالشخص الزواج، في المرتبطة  التوقعات إلى لئلشارة نستخدمو

 الرحمن، عبد ؛2006 سميمان، )الزوجّية حياتو عن راضيا يكون ربما مبلئمة بصورة اإلجابة ويستطيع

 من. (2008مرسى، )لديو توقعات معينة عن دور الشخص اآلخروفإّن كبًل من الزوجين يأتي (. 2003

 الزواج، بعد بالّدور القيام من التوقعات في بالتناقص المتعمق الرضا عدم تنتج عن قد  فإن خيبة األملىنا

 وتشير(. 2011 وخضر، سكينة أبو)الزوجّية العبلقات في التوتر وظيور االنسجام عدم وحصول

 الزوجة، دور عمى معتمد الزوج فدور الزوجين، أدوار بين متبادل اعتماد وجود إلى( 2008)مرسى

 وفي (Miller, 1985) معين مجتمع في والزوجات األزواج من سموكّية توقعات ىي الزواجية واألدوار

فيمي، ) االنتقامي األسموب ىذا استخدام عن كبلىما أو أحدىما الزوجان يتورع ال الحاد الصراع ىذا ظل

 .(1978؛ المغربي، 1978
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 العوامل المتعمقة بالحرمان من العالقات االجتماعية: سادسا

    ال يمكن أن يعيش الفرد بمعزل عن الجماعة والمجتمع، فالفرد بحاجة إلى التفاعل مع المجتمع 

المحيط بو والتأثير بو، وىو بحاجة إلى التقدير االجتماعي والدعم االجتماعي وىي حاجات أساسية لدى 

. اإلنسان، فيذه التفاعبلت ال تحصل إال بوجود عبلقات تربط ىذا الفرد بأفراد المجتمع وجماعاتو

والحرمان من ىذه العبلقات قد يعيق التفاعل بين الفرد والبيئة االجتماعية المحيطة، وحرمان الزوجة من 

بناء عبلقات اجتماعية مع من حوليا، بإقامة عبلقات مع أقربائيا، وحرمانيا من إقامة صداقات، وعدم 

المشاركة في المناسبات االجتماعية، يجعميا سجينة بيتيا وحرمانيا من التفاعل االجتماعي، وأن عدم سد 

احتىاجاتيا المتعمقة بالتفاعل والتقدير االجتماعي، قد ينطوي عميو الشعور بالوحدة النفسية، فيذا الشعور 

يعمق لدييا الشعور بالحرمان من التفاعل مع البيئة، ويدفعيا إلى إشباع ىذه الحاجة عندما تموح أول 

 (.2008مرسى، )فرصة تشعرىا بالحب والتقدير االجتماعي

  فقد تييئ البيئة االجتماعية الفرص إلشباع الحاجات االجتماعية كالحاجة إلى تكوين عبلقات ا 

شباع  الصداقة والزمالة والحاجة إلى التعميم والعمل والممبس واالرتباط بالمجتمع، واالمتبلك والزواج وا 

الحاجات النفسية كالحاجة إلى االنتماء والحب والتقدير واألمن والقبول والنجاح، وتأكيد الذات، ويؤدي 

الحرمان من إشباع الحاجات االجتماعية نتيجة لمنع الزوجة من إقامة عبلقات اجتماعية إلى كراىية 

الزوج ، والحرمان من إشباع الحاجات النفسية يؤدي إلى القمق وما يصاحبو من مخاوف واضطرابات 

لى ضعف الثقة بالنفس واإلحساس بالتعاسة والشقاء، والوحدة النفسية  الصديقي وعبد الخالق، )وتوتر وا 

يكون  فالوحدة النفسية ال تحدث لكون اإلنسان منفردا، بل تحدث نتيجة الفتقار ىذا اإلنسان أن (.2004

منخرطا في عبلقة محددة مطموبة أو مجموعة من العبلقات قد تتمثل في عبلقات المرأة مع زوجيا 

اإلحساس ؛ وينطوي عمى الوحدة النفسية (1985البحيري، )وعبلقات تربطيا مع صداقات، وزماالت
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والمعاناة من  بالضجر نتيجة افتقاد التقبل من اآلخرين، واإلحساس بفجوة نفسية بينو وبين اآلخرين،

حساسو بافتقاد الميارات االجتماعية إن كمية  (.1994؛ حسين، 2001قشقوش، )األعراض العصابية، وا 

وكيفية عبلقات الزوجة مع اآلخرين، قد تحدد مدى وحدتيا النفسية، فإن حرمانيا من قبل زوجيا ببناء 

عبلقات اجتماعية ونقص عدد األصدقاء وىامشية العبلقة معيم، يعد محكا أساسيا لوقوع الفرد في 

فشعور المرأة بالوحدة النفسية يتزايد نتيجة لفقدان  (1999مرسى،  )اإلحساس بالشعور بالوحدة النفسية

 كما أن الوحدة تعد شعورا نفسيا أليما، يصاحبو أعراض توتر واكتاب، وعدم ،الحب واالىتمام من اآلخرين

الشعور بالراحة، عمى الرغم من إمكانية وجود أشخاص آخرين، يمكن قضاء بعض الوقت بصحبتيم، 

أن الوحدة النفسية تعني خبرة غير سارة تتضمن الحاجة إلى االنتماء  (Kazdin, 2000)ويرى كازدن

وعمى أنيا غياب  (1990خميل، )والصحبة، وتعتبر عمى أنيا شعور الفرد بافتقاد الصديق أو الرفيق

العبلقات االجتماعية المشبعة لمحاجات النفسية واالجتماعية لمفرد واقتران ذلك ببعض األعراض 

إال أن حاجة الزوجة إلى التقدير االجتماعي وكسر الوحدة النفسية قد ينمي . (2003ابراىيم، )النفسية

لدييا روح التحدي لكسر الحصار الذي يفرضو الزوج، وقد ال يقف ذلك عند بناء صداقات عادية، إنما قد 

يتعدى ذلك إلى إقامة عبلقات عاطفية مع رجل قد يغذي لدييا الشعور بالتقدير االجتماعي، وقد يغمرىا 

 (.2008مرسى، )بعبلقات عاطفية طالما انتظرتيا من خبلل عبلقات اجتماعية متفاعمة مع من حوليا

    جممة القول إن ما جاء في الخمفية النظرية والدراسات السابقة، وحيثيات المجتمع الفمسطيني مفاده أنو 

قد توجد عبلقة بين الحرمان الزواجي بجميع أبعاده؛ العاطفي، واالجتماعي، واالنشغال عن الشريك، 

وخيبة األمل، وعدم الرضا عن الحياة الزوجية، وبين الرغبة لدى المرأة في البحث عن عبلقات عاطفية 

بديمة خارج إطار الزوجية، وكذلك احتمال وجود عبلقة بين مدى اإلشباع الجنسي والرغبة في البحث عن 

عبلقات جنسية بديمة خارج نطاق الزوجية، وربما توجد فروقات في الرغبة لدى النساء في البحث عن 
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عبلقات عاطفية بديمة خارج إطار الزوجية قد تعود لمكان السكن، والمستوى االقتصادي، وعمل المرأة، 

 .والفارق العمري، ومدى اإليمان الديني

: واالفتراضات السابقة تدعنا نركز عمى سؤال وىدف البحث المركزي التالي

 :-مركزيال البحث سؤال  6.2

 بديمة  عاطفيةعبلقة عن البحث ورغبتيا المرأة عند اٌؼبغفٟ الزوجي الحرمان بين عبلقة توجد     ىل
 وهل توجد فروق فً الرغبة فً البحث عن عالقات بدٌلة حسب متغٌرات ؟خارج إطار الحياة الزوجية

 دٌموغرافٌة؟

     :المركزي الدراسة  ىدف7.2

 عبلقة عن البحث في رغبتيامدى و المرأة عند  العاطفًالزوجي الحرمان بين عبلقة وجود  فحص

 وفحص وجود فروق دالة إحصائٌا فً الرغبة فً البحث عن ؟  خارج إطار الحياة الزوجيةبديمة عاطفية

 .عالقات عاطفٌة بدٌلة حسب متغٌرات دٌموغرافٌة

 :الدراسة مصطمحات تعريف  8.2

 بمدى مستقرة غير أو مستقرة تكون التي الزوجية العبلقات ىمستو يعكس وىو :الزوجية العالقات توتر

 بو وتظير الصراعات، وبسيادة بالتوترات، المشبعة الزيجات نمط ويشكل .عبلقاتيم في والصراع التوتر

 Corsini, 1994; Durkin, 1995) ؛2009 محمد، )والعدوانية العداوة روح

 البحث في المرأة لدى تنشأ التي الرغبة بيا المقصود :بديمة عاطفية عالقات عن البحث في المرأة رغبة

 كانت سواء الذاتية االحتىاجات لسد .زوجيا غير رجل مع الزوجية الحياة إطار خارج عاطفية عبلقة عن

 ؛2000 الشربيني، )الزوج بواسطة إشباعيا وعدم منيا الحرمان نتيجة أخرى أم جنسية أم عاطفية

(Pennington et al., 1999. 
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 وانشغالو اىتماماتو ومجاالت مورأ في الزوج يبذلو الذي والجيد الوقت تعني: ونوؤش في الزوج انشغال

 (. 1999 خميل، )الزوجية والواجبات الحقوق عن الذات وتحقيق بالعمل

 :الزوجية لفراش الزوج ىجر

 الزوجية، الحياة شريك عن الفعمي واالبتعاد الدراسة أو العمل بسبب جدا طويمة لفترات االغتراب   ىو 

 أو ،جنسيا مامعاشرتو وعدم العواطف تبادل وعدم عنيا ابتعاده أو زوجتو عن الزوج صد كذلك عنيي وىو

 وعدم  العبلقة، شريك رفض يعني قد الفراش فيجر لذلك .نفور أو غضب نتيجة ىخرأ غرفة في مبيتال

ىمالو، وجنسيا عاطفيا بو االقتناع  ؛2008 غزالو، أبو)إليو واالنجذاب  فيو، بالرغبة الشعور وعدم  وا 

(Birditt et al., 2010 

 :الزوجة لدى العاطفي بالحرمان الشعور

 ايشعره الذي والعطف والحنان الحب اعميو يغدق من جدت لم عندما زوجةال بيا شعرت التي الفجوة تعني 

 في الزوج عجز بعد .العاطفي بالفراغ شعورىا يزيد ما ا،مجتمعو ىامحيط وفي انفسو في اوكيانو اىميتوأب

 بين العاطفي والرضا التوافق عدم وبعد نحوىا، الجميمة المشاعر عن بالتعبير عاطفيا الزوجة إشباع

 .(Glass & Wright, 2010; Guenthar, 2009)الزوجين

 :الجنسي اإلشباع

لى ،يرغبانيا التي الجنسية المتعة ذروة إلى الزوجين بيا يصل التي المرحمة وىو   اإلشباع درجة وا 

 ).1976 دسوقي، )  .الجنسي االكتفاء حد إلى أو الجنسي
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 كانت سواء ،زوجيا غير رجل مع جنسية عبلقة قامةإ تعني وىي :الزوجية الحياة خارج جنسية عالقات

 .كاممة أم جزئية

 نطاق داخل صداقة عبلقات قامةإ من الزوجة حرية قمع يعني وىو: اجتماعية عالقات بناء من الحرمان

 .والترفييية االجتماعية النشاطات في والمشاركة ،العائمة نطاق خارج صداقة قامةإ أو واألقارب العائمة

 واالرتباط والممبس والعمل التعميم إلى والحاجة والزمالة الصداقة عبلقات تكوين إلى الحاجة وكبح

شباع واالمتبلك بالمجتمع،  والقبول واألمن والتقدير والحب االنتماء إلى كالحاجة النفسية الحاجات وا 

 (.2008 مرسى،)الذات وتأكيد والنجاح،

  :الزوجية الحياة عن الرضا

 بالسعادة والشعور ،الزوجية وحياتيم زواجيم عن الزوجين ألحد والذاتي النفسي القبول أو الرضا وىو 

 والزوجة الزوج شعور ولمدى الزواج، لتجربة ذاتي تقييم وىو .القائمة الزوجية الحياة مجريات عن والرضا

 من ألىدافيا وتحقيقيا لحاجاتيما إشباعيا ومدى العبلقة، بيذه وسعادتيم الزوجية، حياتيم عن بالقناعة

 (.2003 الرحمن، عبد ؛2003 سميمان،)الزواج

 :الزوج من األمل خيبة

 قدرتو عدم وىو مرير بواقع وانصداميا خياليا في لزوجيا الزوجة رسمتو الذي الحمم تحطم تعني وىي 

 الذي الرجل ليس نوأ أو ليا مناسبال غير الرجل نوأب المرأة تشعر ىناو ،حاجاتيا أو متطمباتيا تمبية عمي

 من الزوجة توقعات تتحقق ال عندماف. متطمباتيا ليا ويحقق تيأي لكي انتظرتو ولطالما ،بو تحمم كانت

 الطموح تفقد تجعميا أمل بخيبة تصاب فإنيا معا، كمييما أو المعنوية أو المادية الجوانب في سواء الزوج

 إشباع أمام مأزق في المرأة تجعل الزوجية الحياة عن الرضا وعدم األمل خيبة فإن بالزوج، الثقة وتفقد

 (.2009 محمد، ؛1988 الخولي،)ورغباتيا توقعاتيا بتحقيق الدافعة حاجاتيا
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  :السكن مكان

 حياة نمط يتم وفيو تجمع في أو منفردا كان سواء الحي الكائن يحتوي الذي المحل أو المكان ىو 

 .والمخيم والقرية المدينة فيناك دهيلاوتق وعاداتو اإلنسان بيئة باختبلف يختمف وىو ،اإلنسان

 & Levay؛1997 زىران، )والزوجة الزوج بين السنوات عدد أو العمر فرق يعني وىو :العمري الفارق

(Valente, 2006. 

 إلييا، ينتمي التي االجتماعية والطبقة ،لؤلسرة والمعيشي المادي الوضع عنيوي :االقتصادي ىالمستو

 االقتصادي المستوى ويتحدد وثقافية، واجتماعية اقتصادية مؤشرات بعدة االقتصادي المستوى ويقاس

 .وارتفاعو انخفاضو بمدى

 الخاص، لحسابيا أو حكومية أو خاصة وظيفة في لمعمل منتظم بشكل الزوجة خروج يعني :المرأة عمل

 .وصحة وتعميم وممبس ومأكل مسكن من األسرة متطمبات توفير في المساعدة بيدف

 متصل يوجد نوأ الإ ا،متدين أو اعمماني ( ديخوتومي )متقاطبا متغيرا التدين اعتبار يمكن ال :التدين ىمد

 لذلك المتدين اإلنسان من قلأب ولكن الدينية التعاليم ىعل يحافظ الذي المحافظ اإلنسان يضاأ يوجد وفيو

 الدينية الشعائر قيمأ ال من الدينية، الشعائر إقامة مدى حسب: اتالمجيب من سيعرف التدين ىمد نإف

 داءأب لتزمأ وحتى ،متقطع بشكل الدينية الشعائر قيمأ ،فقط الدينية المناسبات في الشعائر ؤديأ ،بتاتا

 .دائما الدينية الشعائر

  :-الدراسة متغيرات

 :المتغيرات المستقمة 

 .التوتر في الحياة الزوجية .1
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 . الحرمان الزواجي العاطفي .2

 .اإلشباع الجنسي .3

 .الرضا عن الحياة الزوجية .4

 .الحرمان من العبلقات االجتماعية .5

 .خيبة األمل .6

 .انشغال الزوج في شؤونو .7

 .ىجر الفراش .8

 .مدى التدين .9

 .مكان السكن .01

 .الفوارق العمرية بين الزوجين .11

 .المستوى االقتصادي لؤلسرة .21

 .عمل المرأة .31

 :التابعة المتغيرات .41

 . خارج إطار الزوجيةبديمة  عاطفٌةعبلقات عن البحث في الرغبة .51

 . الرغبة فً البحث عن عالقات جنسٌة خارج إطار الزوجٌة .16

 

   فرضيات الدراسة9.2

 الفرضية الرئيسية

 بديمة  عاطفيةعبلقة عن البحث في رغبتيامدى و المرأة عند العاطفي الزوجي الحرمان بين عبلقةتوجد 
 وجود فروق دالة إحصائٌا فً الرغبة فً البحث عن عالقات عاطفٌة مع خارج إطار الحياة الزوجية

 . بدٌلة تعزى إلى، مكان السكن، والفارق العمري، وعمل المرأة، والمستوى االقتصادي، ومدى التدٌن
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 :الفرضيات االجرائية

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين توتر العبلقات الزوجية ومدى رغبة المرأة في البحث عن  .1

 بديمة خارج إطار الحياة الزوجية، كمما زاد مدى التوتر في العبلقات الزوجية زاد  عاطفيةعبلقات

 . بديمة خارج إطار الحياة الزوجية عاطفيةمدى رغبة المرأة في البحث عن عبلقات

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين انشغال الزوج في شؤونو ومدى رغبة المرأة في البحث عن  .2

بديمة خارج إطار الحياة الزوجية، كمما زاد مدى انشغال الزوج بشؤونو زاد مدى  عاطفية عبلقات

 . بديمة خارج إطار الحياة الزوجية عاطفيةرغبة المرأة في البحث عن عبلقات

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين ىجر الزوج لفراش الزوجية ومدى رغبة الزوجة في البحث  .3

 بديمة خارج إطار الزوجية، كمما زاد مدى ىجران الزوج لفراش الزوجية زاد  عاطفيةعن عبلقات

 . بديمة خارج إطار الزوجية عاطفيةمدى رغبة الزوجة في البحث عن عبلقات

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين الشعور بالحرمان العاطفي لممرأة في حياتيا الزوجية و  .4

مدى رغبتيا في البحث عن عبلقات عاطفية خارج الحياة الزوجية، كمما زاد مدى الحرمان 

العاطفي لممرأة في حياتيا الزوجية زاد مدى رغبتيا في البحث عن عبلقات عاطفية خارج الحياة 

 .الزوجية

توجد عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بين مدى اإلشباع الجنسي لدى المرأة في حياتيا  .5

الزوجية ومدى رغبتيا في البحث عن عبلقات جنسية خارج الحياة الزوجية، كمما قل مدى 

اإلشباع الجنسي لدى المرأة في حياتيا الزوجية زاد مدى رغبتيا في البحث عن عبلقات جنسية 

 .بديمة خارج إطار الحياة الزوجية

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين الحرمان من بناء عبلقات اجتماعية لممرأة المتزوجة و مدى  .6

بديمة خارج إطار الحياة الزوجية، كمما زاد مدى الحرمان  عاطفية رغبتيا في البحث عن عبلقات
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  عاطفيةمن بناء عبلقات اجتماعية لممرأة المتزوجة زاد مدى رغبتيا في البحث عن عبلقات

 .بديمة خارج إطار الحياة الزوجية

توجد عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بين خيبة األمل من الزوج ومدى الرغبة في البحث عن . 7

بديمة، كمما زاد مدى خيبة األمل من الزوج زاد مدى الرغبة لدى المرأة في البحث عن  عاطفية عبلقات 

 .بديمة خارج إطار الحياة الزوجية عاطفية عبلقات

عن الحياة الزوجية ومدى  (الزواجي العاطفي)توجد عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بين الرضا . 8

الزواجي ) بديمة خارج إطار الحياة الزوجية، كمما قل مدى الرضا عاطفيةالرغبة في البحث عن عبلقات

 بديمة خارج إطار  عاطفيةعن الحياة الزوجية زاد مدى رغبة الزوجة في البحث عن عبلقات (العاطفي

 .الحياة الزوجية

بديمة  عاطفية توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى الرغبة لدى النساء في البحث عن عبلقات. 9

خارج إطار الحياة الزوجية تعزى إلى مكان السكن، فالنساء المواتي يسكن المدن يبدين رغبة أكثر في 

 . بديمة خارج إطار الزوجية من النساء المواتي يسكن القرى عاطفية البحث عن عبلقات

 بديمة خارج  عاطفيةتوجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى رغبة الزوجة البحث عن عبلقات. 10

إطار الحياة الزوجية حسب الفارق العمري بين الزوجين، فالزوجات ذوات الفوارق العمرية الكبيرة مع 

 .  بديمة خارج إطار الزوجية عاطفيةأزواجين أكثر رغبة من ذوات الفوارق القميمة في البحث عن عبلقات

بديمة خارج  عاطفية توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى رغبة النساء في البحث عن عبلقات. 11

إطار الحياة الزوجية حسب المستوى االقتصادي،  فالنساء ذوات المستوى االقتصادي المتدني يبدين رغبة 

 .  بديمة خارج إطار الحياة الزوجية عاطفيةأكثر في البحث عن عبلقات



81 
 

بديمة خارج  عاطفية توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى رغبة النساء في البحث عن عبلقات. 12

  عاطفيةإطار الزوجية حسب عمل المرأة، فالنساء المواتي يعممن يبدين رغبة أكثر في البحث عن عبلقات

 .بديمة خارج إطار الزوجية من النساء المواتي ال يعممن

 بديمة حسب   عاطفيةتوجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى رغبة النساء في البحث عن عبلقات. 13

 بديمة خارج إطار  عاطفيةمدى تدينين، فالنساء المتدينات أكثر  يبدين رغبة أقل في البحث عن عبلقات

. الحياة الزوجية
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واإلجراءات  الطريقة: الثالث الفصل

  منيجية البحث 1.3

  مجتمع وعينة البحث 2.3

  خصائص عينة البحث 3.3

  أداة البحث 4.3

  مراحل البحث 5.3

  أساليب المعالجة االحصائية 6.3
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واإلجراءات  الطريقة: الثالث الفصل

 خصائص ووصف البحث مجتمع تحديد وكذلك ،البحث لمنيج وعرضا يضاحاإ الفصل ىذا ولايتن     

 خطةو ،الميداني البحث تطبيق وكيفية ،البحث داةأ بناء لكيفية عرضا ثم ،وعينتو البحث مجتمع فرادأ

 .اإلحصائية البيانات تحميل

 :بحثال منيجية 1.3

 نوأب يعرف والذي ،المعالجة قيد الموضوع مع يتناسب ألنو ،الكمي المنيج ىعل اليالح البحث يعتمد    

 طريق عن كميا وتصويرىا محددة مشكمة أو ظاىرة لوصف المنظم العممي والتفسير التحميل شكالأ حدأ

 ) الدقيقة لمدراسة خضاعياإو وتحميميا وتصنيفيا المشكمة أو الظاىرة عن مقننة ومعمومات بيانات جمع

 (.1999 ،عبيدات

 :لبحثا وعينة مجتمع 2.3 

 محافظات جميع من .اعام 20-50 بين ما العمرية الفئة في متزوجات من بحثال مجتمع يتكون    

من (2009)صافً وخلٌل دراسة أشارت حيث وجنين، نابمس، اهلل، رام لحم، بيت الخميل،: الغربية الضفة

 والتعميمية والزواجية واألسرية االجتماعية الخصائص حول خالل مركز االحصاء الفلسطٌنً،

 المتزوجات فً فئة االجٌال عدد أن إلى (2007 – 1997)الفمسطينية  األراضي في لؤلسرة واالقتصادية

 متزوجة من بٌن مجموع المتزوجات من جمٌع االجٌال اللواتً 315،567 سنة قد بلغت 50-20من 

  .بعد فيما العينة الختيار األساس شكمت التي  متزوجة فً الضفة الغربٌة،414،848شكلن 
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: بحثال عينة 3.3

 والمدن، القرى من الغربية، الضفة محافظات بين من طبقية عشوائية بطريقة العينة اختيرت    

 صعوبات الباحثة واجيت البحث موضوع حساسية وبسبب سنة، 50 – 20 العمرية الفئة من والمخيمات،

 في االستمرار منين الكثيرات ومعارضة تعبئتيا، في المشاركة الزوجات موافقات تمقي في وجدية بالغة

 أن من خوفا تجنبو يفضمن موضوع في الدخول في منين خوفا وذلك الموضوع لحساسية االستبانة، تعبئة

 ما وىذا الموضوع، بيذا االحتكاك عدم وتفضيل الزوجية، حياتين نحو سمبية مشاعر إثارة الموضوع يعيد

 وتجنبيم المجال ىذا في الباحثون واجييا  التي الصعوبات إلى أشارت التي النظرية األدبيات مع يتفق

 يمكن وال محرم العربي المجتمع في والجنسي العاطفي اإلشباع عن الحديث فإن. فيو الخوض من

 الشيء المتاحة، العينة استخدام تم لذلك وتبعا ،(2003 الحيدري،)أحيانا الزوجين بين وحتى فيو الحديث

 مع والتعاون لمتجرؤ استعدادا أبدين بأخريات البحث مع التعاون رفضن من تعويض بالباحثة حدا الذي

 جميع من زوجة 500 البحث في المشاركة العينة قوام فبمغ كاممة، االستبانة بتعبئة والقيام البحث،

 .مشابية عينات عمى النتائج تعميم يعيق ربما الذي األمر الغربية، الضفة محافظات

 :البحث عينة خصائص

 بين العمري الفارق الزواج، أعوام عدد السكن، مكان ، حسبالبحث مجتمع خصائص 1 رقم جدول
 : (N=500)التدين لدى الزوجات ومدى العمل، االقتصادي، المستوى الشيري، الدخل الزوجين،

 النسبة العدد فئاتالالمتغيرات 

مكان 
 السكن

 %29 147 قرية

 %63 314 مدينة

 %8 39 مخيم
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عوام أعدد 
 الزواج

5-1 135 27% 

10-6 145 29% 

16-11 93 19% 

17+ 127 25% 

الفارق 
العمري 

بين 
 الزوجين

5-1 256 51% 

 
182 36% 

11+ 62 12% 

الدخل 
 الشيري

بالشيكل 
 لألسرة

 %2 8 ال يوجد دخل

 %11 55 1000اقل من 

3000-1001 196 39% 

5000-3001 137 27% 

 %21 104 وما فوق 5001

المستوى 
 االقتصادي

 لألسرة

 %6 30 منخفض جدا

 %14 72 منخفض

 %60 300 متوسط

 %18 88 اليع

 %2 10  جدااليع
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 العمل

 %34 168 عمل بتاتاأال 

 %22 110 عمل بشكل متقطعأ

 %44 222 عمل بشكل دائمأ

 التدين

 %13 65 بتاتا الدينية الشعائر قيمأ ال

 المناسبات في الشعائر ؤديأ
 فقط الدينية

101 20% 

 بشكل الدينية الشعائر قيمأ
 متقطع

114 23% 

 الدينية الشعائر داءأب لتزمأ
 دائما

220 44% 

 

 البحث في شاركن المواتي النساء من األكبر النسبة أن السكن مكان يخص ما 1 رقم الجدول يظير      

 ما وىذا %8 نسبة والمخيمات ،%29 نسبة القرى في شكمت التي النساء من أكثر ،%63 المدن من ىن

والتعميمية  والزواجية واألسرية االجتماعية الخصائص حول (2009)دراسة صافي وخميل تقرير مع يتفق

 المدنيات المتزوجات نسبة أن تبين حيث (2007-1997)الفمسطينية  األراضي في لؤلسرة واالقتصادية

 .%5.6 والمخيم %28.5 والريف %65.7 ىي الغربية الضفة في

 مجموعة عدا ما الفئات بين تقريبي بشكل تعادلت النسب فإن الزواج أعوام بعدد يتعمق ما وأما     

  المجموعات بين من %19 نسبة شكمن حيث عاما 11-16 بين زواجين عمى مر المواتي الزوجات
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 عمى يدل ما %25+ 17 والفئة %29 6-10 والفئة %27 أعوام 1-5 الفئة فيو شكمت التي الوقت في

 . الفئات جميع تمثيل

 الزوجات من %51 العينة منتصف عن يزيد ما  فإن  الزوجين بين العمري بالفارق يتعمق ما وأما    

 الفارق يتراوح %36 ولكن  سنوات،5 –1 بين تتراوح حيث قميمة أزواجيا وبين بينيا العمري الفارق يكون

 بينيا العمري الفارق يتراوح المشاركات من %12 فإن وكذلك  أعوام10-6 أزواجين وبين بينين العمري

 كبيرا العمري الفارق يكون التي الزيجات نسبة أن إلى يشير ما فأكثر، عام 11 عن يزيد ما أزواجيا وبين

 سنا يكبرىا رجل من المتزوجات النساء مجموع+ 11 العمرية الفوارق فئة تشكل وربما بالقميمة، ليست ىي

 .لمرجال المتأخر الزواج أو لمفتيات، المبكر الزواج بسبب يكون وقد. ثانية زوجة كونيا

 شاكل 3000 عن أسرىن دخل يرتفع المواتي المشاركات الزوجات نسبة فإن بالدخل يتعمق ما وأما    

 بالمستوى يتعمق ما وأما. %52 ىي شيكل 3000 عن دخمين يقل المواتي نسبة بينما %48 ىي

 بينما متوسط، اقتصادي  بمستوى أسرىن تتمتع المشاركات الزوجات من األكبر النسبة فإن االقتصادي

 من %20 المقابل وفي جدا منخفضة حتى منخفضة اقتصادية بمستويات أسرىن من %20 تتمتع

 ىنا الفئات توزيع أن إلى يشير ما وىذا. جدا عالية حتى عالية دخل بمستويات أسرىن تتمتع المشاركات

 .المجتمع في االقتصادية المستويات توزيع نسب مع يتناسب

 بشكل تعمل البحث في المشاركات الزوجات مجموع من األكبر النسبة  فإن العمل بخصوص وأما     

  فعمى الرغم بتاتا، يعممن ال  %34و متقطع، بشكل يعممن منين %22 بينما  %44 دائم
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 بشكل يعممن والمواتي بتاتا يعممن ال المواتي عدد أن إال دائم بشكل العامبلت من كبيرة نسبة من وجود

 .كبير متقطع

 بشكل الدينية الشعائر بأداء يقمن ال المشاركات الزوجات من %56 فإن التدين بمدى يتعمق ما وأما    

 من %44 بينما الديني، بالوازع كمي بشكل تتأثر ال قد العينة من كبيرا عددا أن إلى يشير قد وىذا دائم،

 أفراد من كبير عدد تأثر إلى يشير قد ما دائم بشكل الدينية الشعائر بأداء يمتزمن المشاركات الزوجات

 .  أكثر الديني بالوازع العينة

 :بحثال داة  أ4.3

 عن البحث في رغبتيا ىومد المرأة عند الزوجي الحرمانلقياس العبلقة بين  بانةاست استخدام تم لقد    

 ليذا الباحثة بواسطة بانةاالست ىذه عدادإو تصميم تم ولقد ،الزوجية إطار خارج بديمة عاطفية عبلقات

 :اليالت النحو ىعل وىي المصادر من جممة ىعل االستبانة بناء في االعتماد تم وقد ،الغرض

 والتوافق بجميع جوانبو، الزواجي الحرمان موضوع ولتاتن التي السابقة والدراسات النظرية المادة .1

. واألسرة والزواج ،الزوجية والخيانة ،الزواجيوالرضا 

 .بعض المختصين بموضوع الدراسة استشارة .2 

 التعاون بضرورة البحث في اركاتالمش الزوجات إلى قصير توجو ىعل االستبانة فاتحة شممت فقد     

 ثم ومن ،الشخصية البيانات وكذلك. لمبحث والغاية األىداف شرح مع االستبانة تعبئة في والمساعدة

 تشير ،1 الخانة نإ حيث، 5-1 من لكرت سمم عمى ىاعمي اإلجابة تتم  فقرة 84 ىعل االستبانة احتوت

 والخانة ،متباعدة حيانأ في صحيح غير  ،2 الخانةو ،بتاتا صحيح غير ىو الجممة في جاء ما نأ إلى

 .دائما صحيح ،5 والخانة ،متقاربة حيانأ في صحيح ،4 انةخوال ،حياناأ صحيح ،3
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 :وىي امحور 13 إلى االستبانة عبارات تقسيم تم كما

 بين العمري والفارق الزواج، أعوام وعدد السكن، مكان :مثل فقرات وتضم األولية البيانات محور .1

 .التدين ومدى والعمل، لؤلسرة، االقتصادي والمستوى لؤلسرة، الشيري والدخل الزوجين،

 حياتي نأ شعرأ "مثل فقرات وتضم 12-1 الفقرات وتغطييا الزوجية العبلقات طبيعة محور .2

 ".عصابيأ زوجي يثير"و ، "ويقدرني بي ييتم زوجي نأ شعرأ "و،  "متوترة الزوجية

 ، "الزوجية فراش ييجر زوجي ":مثل فقرات ويضم ،16-13 الفقرات تغطيوو الفراش ىجر محور .3

 ".عني ابعيد بمفرده ينام زوجي "و

 :مثل فقرات ويضم ،21-17 الفقرات وتغطيو  ةألممر اجتماعية عبلقات بناء من الحرمان محور .4

 أو ألىمي زيارتي زوجي يمانع "و ، "االجتماعية المناسبات في المشاركة من يحرمني زوجي"

  " .لي زيارتيم

 غير والمودة المحبة نأ شعرأ ":مثل فقرات ويضم ،25-22 الفقرات تغطيوو األمل خيبة محور .5

  ".لزوجي الختياري بالندم شعرأ "و ، "لمتطوير قابمة

 في والفتور بالممل شعرأ " :مثل فقرات يضمو ،27-26الفقرات  وتغطيو بالممل الشعور محور .6

  ".الماضية األيام باقي مثل مثمو يكون سوف مستقبمي نأ شعرأ "و ، "الزوجية حياتنا

 و " ضعيفة نسانةإ نيأ شعرأ ":مثل فقرات تضمو ،33-28 الفقرات وتغطيو الذات تقدير محور .7

  ".والبديية الذكاء من قدر ىعل نسانةإ نيأ شعرأ"

 يقضي زوجي " :مثل فقرات ويضم ،38-34 الفقرات وتغطيو ونوؤش في الزوج انشغال محور .8

  ".بي االىتمام من كثرأ صدقائوأب ييتم زوجي "و ، "عممو في وقتو غمبأ

 عن راضية نيأ عتقدأ " :مثل فقرات ويضم ،48-39 الفقرات وتغطيو الزوجية الحياة عن الرضا .9

  ".زوجي تجاه مشاعري بفتور شعرأ " و،  " الزوجية حياتي
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 يفصح ال وزوجي ناأ " :مثل فقرات ويضم ،62-49 الفقرات وتغطيو العاطفي بالحرمان الشعور .01

  ".العاطفي لئلشباع بحاجة ننيأ شعرأ " و ، "لآلخر مشاعره عن منا الواحد

 شعرأ ":مثل فقرات ويضم ،70-63الفقرات وتغطيو الزوجية الحياة من الجنسي اإلشباع محور .11

  " .وزوجي ناأ كاممة جنسية عبلقات نقيم " و ، "زوجي من الجنسي بالحرمان

 ىعل وتحتوي ،77-71 الفقرات وتغطيو بديمة عاطفية عبلقات عن البحث في المرأة رغبة محور .21

  " .يدلمني رجل عن بحثأ " و ، "الزوجية الحياة خارج المحبة عن بحثأ " :مثل عبارات

 تخيلأ ":مثل فقرات ويضم ،84-78 الفقرات وتغطيو بديمة جنسية عبلقات قامةإب الرغبة محور .31

  "الزوجي اإلطار خارج حميمية بعبلقات بالقيام رغبأ " و ، "الزوجية إطار خارج جنسية عبلقة

 

  :بحثال داةأ صدق

 يقصد كما ،(1995 ،العساف )لقياسو عدتأ ما تقيس سوف نياأ من كدأالت يعني األداة صدق

 فقراتيا ووضوح ناحية من التحميل في تدخل نأ يجب التي العناصر لكل بانةاالست شمول بالصدق

 قامت وقد ،(2001 ،عبيدات ) يستخدميا من لكل مفيومة تكون بحيث, ثانية ناحية من ومفرداتيا

 :خبلل من الدراسة داةأ صدق من كدأبالت الباحثة

 :لألداة الظاىري الصدق

 عدد بمغقد و المختصين المحكمين من عدد ىعل عرضيا تم بحثال داةأ صدق ىمد ىعل لمتعرف

 أخرى فقرات صياغة عادةإو فقرات،ال بعض ضافةإو وتعديل حذف ىجر وقد ،محكمين 7 المحكمين

 .وتعميقاتيم ومبلحظاتيم المحكمين راءآ ضوء في

 فحص وتم زوجة، 20 ىعل بانةاست 20 وتعبئة توزيع تم األمر بداية في  :الداخمي تساقاال فحص

 تمرير تتيح بحيث عالية كرونباخ الفا قيمة أن وتبين كرونباخ، الفا معامل بواسطة الداخمي االتساق
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 االتساق فحص تم االستبانات، جميع تعبئة وبعد  البحث، عينة في المشاركات جميع عمى االستبانة

 .أدناه 2 رقم جدول في مبينة ىي كما جاءت قيميا أن تبين حيث االستبانة محاور لجميع الداخمي

 : االستبانة حاورلم كرونباخ والفا ةالمعياري اتاالنحرافو, المتوسطات  2 رقم جدول

 توسطالم العدد 
االنحراف 
 المعياري

 الفا كرونباخ

 à=0.819 0.765 2.56 500 طبيعة العبلقات الزوجية

 à=0.854 1.049 2.03 500 ىجر الفراش

 à=0.868 0.946 1.89 500 لممرأة اجتماعية عبلقات بناء من الحرمان

 à=0.970 1.373 2.25 500 خيبة أمل

 à=0.859 1.402 2.64 500 الشعور بالممل

 à=0.640 0.732 2.34 500 تقدير الذات

 à=0.868 1.215 2.60 500 انشغال الزوج في شؤونو

 à=0.761 0.872 2.86 500 الرضا عن الحياة الزوجية

 à=0.948 1.153 2.60 500 الشعور بالحرمان العاطفي

 à=0.664 0.697 2.09 500 الزوجية الحياة من الجنسي اإلشباع

 عاطفية عبلقات عن البحث في المرأة رغبة
 بديمة

500 1.99 1.172 à=0.954 

 à=0.943 1.029 1.73 500 بديمة جنسية عبلقات بإقامة الرغبة

  االستبانة محاور لجميع الكمي االتساق
   

à= 0.92 
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 :بحثمراحل ال  5.3

 الضفة في ىوالقر المدن تحديد تم , النيائية بصيغتيا عمييا والموافقة وتحكيميا االستبانة عدادإ بعد    

  وجنين، ونابمس اهلل ورام والخميل لحم بيت : مناطق وىي، االستبانة تمرير بعد فيما تم التي الغربية

 تخوفا أو ،بداخميم ما فصاحإ من خوفا ربما ؛البحث مع التعامل في رغبتيم وعدم المشاركين لقمة ونظرا

 نظرا البعض لدى الخوف وتممك الزوج، موافقة عمى الحصول إلى والحاجة ،مرىمأ يفضح نأ من

 تمرير ىجر فقد األمور ىذه مثل عن اإلفصاح تمنع التي داليوالتق العادات لضغط ونتيجة األمر لحساسية

 .البحث في المشاركة رغبتين أبدين ممن أخريات إلى االستبانة

 طالةإ نأ مبلحظة مع ،حدة ىعل استبانة لكل دقيقة 40-30 بين ما االستمارة تعبئة عممية استغرقت   

 مرة والتردد االستبانة تعبئة من والتخوف األسئمة بعض جرأة إلى تعود كانت االستبانة تعبئة في الوقت

 صعوبة ىدنأ النساء تبد لم ،وزىااتج ىوجر الباحثة واجيتيا التي والعقبات العثرات تمك مقابل وفي ى،خرأ

 .نلديو واضحةو سيمة كانت فقد ،فيميما وعدم فقراتوال األسئمة استعصاء أو ،االستبانة عبارات فيم في

  2011 عام من ثانيال تشرين شير بداية من وذلك شيرأ ثمانية طوال ىعل البيانات جمع فترة امتدت    

 .استبانة (500) جمع تمحيث  2012 حزيران شير وحتى

 :ب المعالجة اإلحصائية  أسالي6.3

 بيلااألس من العديد استخدام تم ،جمعيا تم التي البيانات وتحميل الدراسة فرضيات لفحص    
 Statistical Package for Social االجتماعية لمعموم اإلحصائية الحزم باستخدام المناسبة اإلحصائية

Sciences  ( spss)متوسط )المركزية النزعة ومقاييس المئوية والنسب التكرارات حساب تم ، حيث 
  "One Way Anova"  التباين فحوصات اختبارات استخدام تم كما ، (معياري وانحراف حسابي

 ."Pearson Correlation" االرتباط معامل استخدامو "Tuke"و
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النتائج : الفصل الرابع

   الدراسة نتائج   عرض1.4
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النتائج : الفصل الرابع

 الدراسة نتائج عرض  1.4

 التباين فحوصات باستخدام (SPSS) اإلحصائي المعالج بواسطة البيانات تحميل تم لقد

 (One Way Anova)و (Tukey) االرتباط معامل استخدام وتم ،الفروق درامص لمعرفة 

(Pearson Correlation) حسب النتائج بعرض الفصل ىذا في ةحثاالب قومتسو. العبلقة لفحص 

 .بالترتيب الفرضيات

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين توتر العبلقات الزوجية وبين مدى رغبة المرأة في البحث عن .  1

  مدىالتوتر في العبلقات الزوجية زادمدى كمما زاد فعبلقات عاطفية بديمة خارج إطار الحياة الزوجية، 

 .البحث عن عبلقات عاطفية بديمة خارج إطار الحياة الزوجيةفي رغبة المرأة 

المرأة في البحث عن عبلقات لدى العبلقات الزوجية وبين مدى الرغبة توتر لفحص العبلقة بين     

وتشير النتائج إلى  . "Pearson Correlation"  معامل  االرتباط بيرسون  استخدام تمعاطفية بديمة 

 المرأة في البحث  لدىالعبلقات الزوجية ومدى الرغبةتوتر   مدى بين ذات داللة إحصائيةوجود عبلقة

العبلقات الزوجية زاد مدى التوتر في نو كمما  زاد أي أ ،(r=0.66;p<0.05)عن عبلقات عاطفية بديمة 

مما يدل عمى أن التوتر في العبلقات الزوجية . المرأة في البحث عن عبلقات عاطفية بديمةلدى الرغبة 

يرتبط مع الرغبة لدى المرأة في البحث عن عبلقات بديمة خارج إطار الزوجية، وتأتي ىذه النتائج لتبرىن 

  .1الفرضية رقم 
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البحث عن في توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين انشغال الزوج في شؤونو ومدى رغبة المرأة . 2

 رغبة  مدى انشغال الزوج بشؤونو زاد مدىكمما زادفعبلقات عاطفية بديمة خارج إطار الحياة الزوجية، 

 . البحث عن عبلقات عاطفية بديمة خارج إطار الحياة الزوجيةفي المرأة 

 في البحث عن عبلقات زوجةاللدى لفحص العبلقة بين انشغال الزوج في شؤونو وبين مدى الرغبة     و

د و وتشير النتائج إلى وج"Pearson Correlation"  معامل االرتباط بيرسون تم استخدامعاطفية بديمة 

المرأة في البحث عن عبلقات لدى  انشغال الزوج في شؤونو ومدى الرغبة  مدى بين دالة إحصائياعبلقة

، أي أنو كمما زاد انشغال الرجل في شؤونو زادت الرغبة لدى المرأة (r=0.724;p<0.05)عاطفية بديمة  

في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة،  مما يدل عمى أن انشغال الزوج في شؤونو يرتبط في رغبة 

 وىذه النتائج تصادق الفرضية رقم .الزوجة البحث عن عبلقات عاطفية بديمة خارج إطار الحياة الزوجية

2. 

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين ىجر الزوج لفراش الزوجية وبين مدى رغبة الزوجة في البحث . 3

  مدى ىجران الزوج لفراش الزوجية زاد مدىكمما زادفعن عبلقات عاطفية بديمة خارج إطار الزوجية، 

 .البحث عن عبلقات عاطفية بديمة خارج إطار الزوجيةفي رغبة الزوجة 

 ، في البحث عن عبلقات عاطفية بديمةزوجة ال لدىلفحص العبلقة بين ىجر الفراش ومدى الرغبة    و 

ذات  وتشير النتائج إلى  وجود عبلقة ،"Pearson Correlation" معامل االرتباط بيرسون استخدام تم

 في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة لدى الزوجةىجر الفراش ومدى الرغبة مدى بين داللة إحصائية 

(r=0.642; p<0.05)، في البحث لدى الزوجةزاد مدى الرغبة من الرجل نو كمما  زاد ىجر الفراش أي أ 

، مما يدل عمى  أن ىجر الفراش من الزوج يرتبط مع الرغبة في البحث عن عن عبلقات عاطفية بديمة

 .3وىذه النتائج تصادق الفرضية رقم  عبلقة عاطفية بديمة خارج إطار الزوجية،
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توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين الشعور بالحرمان العاطفي لممرأة في حياتيا الزوجية وبين . 4

 الحرمان العاطفي لممرأة في  مدىكمما زادفرغبتيا البحث عن عبلقات عاطفية خارج الحياة الزوجية، 

 .  رغبتيا في البحث عن عبلقات عاطفية خارج الحياة الزوجية مدىحياتيا الزوجية زاد

 المرأة في البحث عن عبلقات  لدىلفحص العبلقة بين الشعور بالحرمان العاطفي و مدى الرغبة      و

 وتشير النتائج إلى  ."Pearson Correlation" معامل االرتباط بيرسون استخدام تمعاطفية بديمة 

المرأة في البحث لدى  الشعور بالحرمان العاطفي ومدى الرغبة  مدى بين ذات داللة إحصائيةوجود عبلقة

نو كمما  زاد الشعور أي أ ،(r=0.749;p<0.05)  خارج إطار الحياة الزوجيةعن عبلقات عاطفية بديمة

 خارج إطار الحياة في البحث عن عبلقات عاطفية بديمةزوجة  ال لدىبالحرمان العاطفي زاد مدى الرغبة

مما يدل عمى ارتباط الشعور بالحرمان العاطفي بالرغبة لدى الزوجة في البحث عن عبلقات . الزوجية

  .4وىذه النتائج تصادق الفرضية رقم . بديمة خارج إطار الزوجية

 اإلشباع الجنسي لدى المرأة في حياتيا الزوجية  مدىذات داللة إحصائية بينعكسية توجد عبلقة .5

 اإلشباع الجنسي قل مدىكمما فوبين مدى رغبتيا في البحث عن عبلقات جنسية خارج الحياة الزوجية، 

 رغبتيا في البحث عن عبلقات جنسية بديمة خارج إطار الحياة زاد مدىلدى المرأة في حياتيا الزوجية 

. الزوجية

 بإقامة  لديياومدى الرغبةلدى الزوجة في حياتيا الزوجيو  الجنسي اإلشباع  مدىلفحص العبلقة بين    و

 ”Pearson   معامل االرتباط بيرسونتم استخدام  خارج إطار الزوجية،عبلقات جنسية بديمة

“Correlation .الجنسي من اإلشباعبين ذات داللة إحصائية،   عكسيةوتشير النتائج إلى  وجود عبلقة 

 قل مدىنو كمما أي  أ،(r=-0.529; p<0.05) عبلقات جنسية بديمة بإقامةالحياة الزوجية ومدى الرغبة 

 خارج إطار  عبلقات جنسية بديمةبإقامة  لدى الزوجةمدى الرغبةزاد اإلشباع الجنسي من الحياة الزوجية 
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مما يدل عمى أن اإلشباع الجنسي يرتبط في رغبة المرأة البحث عن عبلقات جنسية بديمة . الحياة الزوجية

 . 5وىذه النتائج تصادق الفرضية رقم . خارج إطار الحياة الزوجية

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين الحرمان من بناء عبلقات اجتماعية لممرأة المتزوجة ومدى . 6

الحرمان من بناء مدى كمما زاد فرغبتيا البحث عن عبلقات عاطفية بديمة خارج إطار الحياة الزوجية، 

 رغبتيا في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة خارج إطار  مدىعبلقات اجتماعية لممرأة المتزوجة زاد

  .الحياة الزوجية

  في  لدييا ومدى الرغبةمرأة المتزوجةلفحص العبلقة بين الحرمان من بناء عبلقات اجتماعية لل     و

. "Pearson Correlation"االرتباط بيرسون    معاملاستخدام تم ،البحث عن عبلقات عاطفية بديمة

 من بناء عبلقات  المرأة المتزوجة حرمان مدىبينذات داللة إحصائية وتشير النتائج إلى وجود عبلقة 

نو كمما  أي أ، (r=0.535;p<0.05) في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة لديياومدى الرغبة ، اجتماعية

 في البحث عن عبلقات تيا عبلقات اجتماعية  زادت رغبإقامة شبكة من  المرأة المتزوجةزاد حرمان

مما يدل عمى ارتباط حرمان الزوجة من العبلقات االجتماعية .  خارج إطار الحياة الزوجيةعاطفية بديمة

برغبتيا البحث عن عبلقة عاطفية بديمة خارج إطار الحياة الزوجية، وىذه النتائج تصادق الفرضية رقم 

6.   

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين خيبة األمل من الزوج ومدى الرغبة في البحث عن عبلقات . 7

 الرغبة لدى المرأة في البحث عن عبلقات  مدى خيبة األمل من الزوج زاد مدىكمما زادفعاطفية بديمة، 

 .عاطفية بديمة خارج إطار الحياة الزوجية
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 في البحث عن عبلقات عاطفية تيا ومدى رغب المرأة من زوجيالفحص العبلقة بين خيبة أملو      

 وتشير ."Pearson Correlation"االرتباط بيرسون    معاملاستخدام تم  خارج إطار الزوجية،بديمة

 في البحث تيارغب  ومدى الزوجة من زوجيابين خيبة أمل ذات داللة إحصائية النتائج إلى  وجود عبلقة 

 زاد  الزوجة من زوجيانو كمما  زادت خيبة أملأي أ ،(r=0.732;p<0.05)عن عبلقات عاطفية بديمة 

مما يدل عمى أن خيبة .  خارج إطار الحياة الزوجية في البحث عن عبلقات عاطفية بديمةتيامدى رغب

أمل الزوجة من زوجيا ترتبط في رغبتيا في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة خارج إطار الحياة 

 .7الزوجية، وىذه النتائج تأتي لتصادق الفرضية رقم

 عن الحياة الزوجية ومدى (الزواجي العاطفي)توجد عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بين الرضا. 8

قل مدى كمما ف في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة خارج إطار الحياة الزوجية،  المرأة المتزوجةرغبة

 رغبة الزوجة في البحث عن عبلقات زوجية زاد مدى عن الحياة الزوجية (الزواجي العاطفي) الرضا

                             .عاطفية بديمة خارج إطار الحياة الزوجية

 في البحث عن  المتزوجةالمرأةلدى لفحص العبلقة بين الرضا عن الحياة الزوجية ومدى الرغبة       و

 وتشير النتائج "Pearson Correlation" معامل االرتباط بيرسوناستخدام تم ،عبلقات عاطفية بديمة

 عن الحياة الزوجية ومدى رغبة (الزواجي العاطفي) الرضا مدى بين ذات داللة إحصائيةإلى وجود عبلقة

 نو كمما  زاد رضاأي أ ،(r=-0.557;p<0.05) في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة  المتزوجةالمرأة

مما يدل عمى .  في البحث عن عبلقات عاطفية بديمةتيا عن الحياة الزوجية قل مدى رغبالمرأة المتزوجة

ارتباط رضا الزوجة عن حياتيا الزوجية برغبتيا في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة خارج إطار الحياة 

 .8وىذه النتائج تصادق الفرضية رقم . الزوجية
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 بديمة  عاطفيةعبلقات عن البحث في النساء الرغبة لدى مدى في إحصائية داللة ذات فروق توجد.  9

 البحث في أكثر رغبة يبدين المدن يسكنّ  المواتي فالنساء السكن، لمكان تعزى الزوجية الحياة إطار خارج

 .القرى يسكنّ  المواتي النساء من الزوجية إطار خارج بديمة عاطفية عبلقات عن

 الحياة إطار خارج بديمة عاطفية عبلقات عن البحث في النساء رغبة مدى في التباين لفحص  و
  ،(One way Anova)  اختبار التباين احادي االتجاه  استخدام تم .السكن مكان حسب الزوجية
 .3 رقم جدول عمى ستعرض النتائج

  عاطفيةعالقات عن البحث في النساء رغبة مدىل ،ةالمعياري اتاالنحرافو ،توسطاتالم: 3 رقم جدول
 :(N=500)السكن لمكان تعزى الزوجية الحياة إطار خارج بديمة

 توسطالم العدد مكان السكن
االنحراف 
 المعياري

F(2,499) 

 1.063 1.81 147 قرية

 1.206 2.08 314 مدينة 2.75

 1.232 2.00 39مخيم 

P>0.05 

 خارج بديمة  عاطفيةعالقات عن البحث في النساء لدى الرغبة مدىمتوسطات : (1) رقم رسم بياني
 :السكن مكان حسب الزوجية الحياة إطار

0

1

2

3

قرية مدينة مخيم

مكان السكن

ت 
قا
ال
ع
ن 

ع
ث 

ح
الب

ي 
 ف

أة
مر

 ال
بة

غ
 ر

ى
مد

ط 
س

و
مت

لة
دي

 ب
ية

طف
عا

 



100 
 

 فروق ذات داللة إلى عدم وجود  1 والرسم البياني رقم 3 الجدول رقم     تشير النتائج المبينة عمى 

حيث  . مكان السكنل تعزى في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة نساءإحصائية  في مدى رغبة ال

(F(2,499)=2.75;p>0.05 ). أي أن مكان السكن ال يرتبط بمدى رغبة النساء في البحث عن عبلقة

مما يدل عمى أن الرغبة في البحث عن عبلقة بديمة ال تتغير حسب مكان . بديمة خارج إطار الزوجية

 .9والنتائج تفند الفرضية رقم . السكن

 خارج بديمة عاطفية عبلقات عن الزوجة البحث رغبة مدى في إحصائية داللة ذات فروق توجد. 10

 مع الكبيرة العمرية الفوارق ذوات فالزوجات الزوجين، بين العمري لمفارق تعزى الزوجية الحياة إطار

 . الزوجية إطار خارج بديمة عاطفية عبلقات عن البحث في القميمة الفوارق ذوات من رغبة أكثر أزواجين

 الحياة إطار خارج بديمة عاطفية عبلقات عن البحث في النساء رغبة مدى في التباين لفحص    و

 (One way  اختبار التباين احادي االتجاه استخدامتم  .الزوجين بين العمري الفارق حسب الزوجية

(Anova، 4 رقم جدول عمى ستعرض النتائج. 

 عالقات عن البحث في النساء لدى الرغبة لمدى ،ةالمعياري اتاالنحرافو ،توسطاتالم: 4 رقم جدول
 : (N=500)الزوجين بين العمري لمفارق تعزى الزوجية الحياة إطار خارج بديمة عاطفية

 توسطالم العدد الفارق العمري بين الزوجين
االنحراف 
 المعياري

F(2,499) 

1-5 256 1.98 1.196 

1.08 6-10 182 1.95 1.115 

11+ 62 2.20 1.232 

                                                                                                 P>.050         
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 إطار خارج بديمة  عاطفيةعالقات عن البحث في النساء لدى الرغبة متوسطات: 2 رقمرسم بياني 
 :الزوجين بين العمري الفارق حسب الزوجية الحياة
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د فروق ذات داللة ووج إلى عدم 2  والرسم البياني رقم 4 الجدول رقم المبينة عمىالنتائج    تشير 

. لفارق العمري بين الزوجينل تعزىإحصائية  في مدى رغبة المرأة في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة 

أي أن  الفارق العمري بين الزوجين ال يعد مؤشرا لرغبة النساء . ( F(2,499)=1.08;p>0.05)حيث  

مما يدل عمى أن الرغبة في البحث عن عبلقة عاطفية بديمة ال . في البحث عن عبلقة عاطفية بديمة

 .10وىذه النتائج تفند الفرضية رقم . تتغير حسب الفارق العمري بين الزوجين

 خارج بديمة  عاطفيةعبلقات عن في البحث النساء رغبة مدى في إحصائية داللة ذات فروق توجد. 11

 يبدين رغبة المتدني االقتصادي المستوى ذوات فالنساء االقتصادي، لممستوى تعزى الزوجية الحياة إطار

 .الزوجية الحياة إطار خارج بديمة عاطفية عبلقات عن البحث في أكثر

 إطار خارج بديمة عاطفية عبلقات عن البحث في النساء لدى الرغبة مدى في التباين لفحص      و

 (One way احادي االتجاهالتباين اختبار  استخدامتم  .االقتصادي لممستوى تعزى الزوجية الحياة

(Anova  ، واختبار توكيو (Tukey)،5 رقم جدول عمى ستعرض النتائج  لمعرفة مصادر الفروق .
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  عاطفيةعالقات عن البحث في النساء رغبة مدىل ،ةالمعياري اتاالنحرافو ،توسطاتالم: 5 رقم جدول
 : (N=500)االقتصادي لممستوى تعزى الزوجية الحياة إطار خارج بديمة

 توسطالم العدد االقتصادي المستوى
االنحراف 
 المعياري

F(4,499) 

 1.137 2.64 30 منخفض جدا

7.27** 

 1.297 2.33 72 منخفض

 1.084 1.79 300 متوسط

 1.220 2.22 88 عالي

 1.019 1.89 10عالي جدا 

                                                                                                         **p<0.001               

 

 خارج بديمة  عاطفيةعالقات عن البحث في النساء لدى الرغبة مدىمتوسطات : 3 رقم رسم بياني
 :االقتصادي المستوى تعزى الزوجية الحياة إطار
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د فروق ذات داللة و وجإلى  3  والرسم البياني رقم 5 الجدول رقم  المبينة عمى النتائج     توضح

لمستوى االقتصادي ل تعزىإحصائية  في مدى رغبة المرأة في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة 

(F(4,499)=7.27;p<0.001) . وتشير نتائج اختبار توكيو(Tukey) لمعرفة مصادر الفروق إلى أن 

متوسطات الرغبة في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة لدى النساء ذوات المستوى االقتصادي المنخفض 

جدا تمييا متوسطات النساء ذوات المستوى االقتصادي المنخفض أعمى من متوسطات النساء ذوات 

نخفض جدا تمييا النساء ذوات المستوى االقتصادي المأي أن . المستوى االقتصادي المتوسط والعالي جدا

 يبدين رغبة أكثر في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة خارج النساء ذوات المستوى االقتصادي المنخفض

ما يشير إلى أن الرغبة .  من النساء ذوات المستوى االقتصادي المتوسط والعالي جداإطار الحياة الزوجية

في البحث عن عبلقات بديمة خارج إطار الزوجية قد ترتبط بالمستوى االقتصادي، وتكون أكثر لدى 

 .11وىذه النتائج تصادق الفرضية رقم . النساء من المستويات االقتصادية المنخفضة أكثر

 خارج بديمة  عاطفيةعبلقات عن في البحث النساء رغبة مدى في إحصائية داللة ذات فروق توجد. 12

 عاطفية عبلقات عن البحث في أكثر لديين رغبة يعممن المواتي فالنساء المرأة، لعمل تعزى الزوجية إطار

 .يعممن ال المواتي النساء من الزوجية إطار خارج بديمة

 الحياة إطار خارج بديمة عاطفية عبلقات عن البحث في النساء لدى الرغبة مدى في التباين لفحص  و

وتوكيو  ،One way) (Anova  اختبارات التباين احادي االتجاه استخدامتم  المرأة عمل حسب الزوجية

(Tukey)   ،6 رقم جدول عمى ستعرض النتائجلمعرفة مصادر الفروق. 
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  عاطفيةعالقات عن البحث في النساء رغبة لمدى ،ةالمعياري اتاالنحرافو ،توسطاتالم: 6 رقم جدول

 :(N=500)المرأة تعزى لعمل الزوجية الحياة إطار خارج بديمة

 توسطالم العدد المرأة عمل

االنحراف 

 المعياري
F(2,499) 

 1.199 2.06 168 ال أعمل بتاتا

 1.125 2.28 110 أعمل بشكل متقطع **6.52

 1.145 1.81 222 أعمل بشكل دائم

                                                                                                         **p<0.002               

 إطار خارج بديمة  عاطفيةعالقات عن البحث في النساء لدى الرغبة مدى متوسط: 4 رقم رسم بياني

 :المرأة لعمل تعزى الزوجية الحياة
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 د فروق ذات داللة إحصائية و وج4  والرسم البياني رقم6 الجدول رقم مبينة عمىالنتائج ال   توضح 

  عمل المرأةل تعزىفي البحث عن عبلقات عاطفية بديمة المتزوجة في مدى رغبة المرأة 

(F(2,499)=6.527;p<0.002.)  وتشير نتائج اختبار توكيو(Tukey)إلى أن  لمعرفة مصادر الفروق 

المتوسطات العالية في الرغبة لمبحث عن عبلقات بديمة جاءت لدى الزوجات المواتي يعممن بشكل متقطع 

تمييا متوسطات الزوجات المواتي ال يعممن، وأن المتوسطات األقل في الرغبة لمبحث عن عبلقات بديمة 

  خارج بيوتين بشكل متقطع،النساء المواتي يعممنمما يدل عمى أن . جاءت لدى النساء المواتي يعممن

 .يبدين رغبة أكثر في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة خارج إطار الزوجية من النساء المواتي ال يعممن

ما يشير إلى أن مدى رغبة المرأة المتزوجة في البحث عن عبلقة بديمة خارج إطار الزوجية قد ترتبط  

 بما يتعمق بوجود فروق، ولكنيا ال 12وىذه النتائج تصادق الفرضية رقم  .بمدى عمل المرأة خارج بيتيا

. تصادق مصادر الفروق المبينة في الفرضية

بديمة خارج   عاطفيةعبلقات عن في البحث النساء رغبة مدى في إحصائية داللة ذات فروق توجد. 13

 عاطفية عبلقات عن البحث في رغبة األكثر تدينا أقل فالنساء تدينين، لمدى إطار الحياة الزوجية تعزى

 .الزوجية الحياة إطار خارج بديمة

 إطار خارج بديمة عاطفية عبلقات عن البحث في النساء لدى الرغبة مدى في التباين لفحص   و

 ،(One way Anova) اختبار التباين احادي االتجاه استخدامتم  ،تدينين مدى حسب الزوجية الحياة

 .7 رقم جدول عمى ستعرض النتائج ، لمعرفة مصادر الفروق(Tukey)توكٌه واختبار 
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 عالقات عن البحث في النساء لدى الرغبة مدىل ،ةالمعياري اتاالنحرافو ،توسطاتالم: 7 رقم جدول
 :تدينين مدى حسب الزوجية الحياة إطار خارج بديمة عاطفية

 توسطالم العدد تدينين، مدى
االنحراف 
 المعياري

F(3,499) 

 1.121 3.25 65 ال أقيم الشعائر الدينية بتاتا

134.56** 

أؤدي الشعائر في المناسبات 
 الدينية فقط

101 2.83 1.096 

أقيم الشعائر الدينية بشكل 
 متقطع

114 2.05 1.029 

التزم بأداء الشعائر الدينية 
 دائما

220 1.21 0.514 

                                                                                                         **p<0.001               

 إطار خارج بديمة  عاطفيةعالقات عن البحث في النساء لدى الرغبة مدىل المعدل: (5) رقمرسم بياني 
 :تدينين مدى حسب الزوجية الحياة
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د فروق ذات داللة إحصائية  في ووجب  5  والرسم البياني رقم7رقم المبينة عمى الجدول النتائج     تشير 

.  مدى رغبة المرأة في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة حسب مدى التدين

(F(3,499)=134.56;p<0.001).  وتشير نتائج اختبار توكيو(Tukey)إلى  لمعرفة مصادر الفروق 

أن متوسطات الرغبة في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة لدى النساء المتدينات أقل بكثير من النساء 

في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة خارج أقل النساء المتدينات أكثر  يبدين رغبة األقل تدينا، أي أن 

 ما يشير إلى أن مدى رغبة المرأة المتدينة في البحث عن . من النساء األقل تديناإطار الحياة الزوجية

وىذه النتائج تصادق . عبلقات عاطفية خارج إطار الحياة الزوجية أقل بكثير من المرأة األقل تدينا

  .13الفرضية رقم 
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النقاش والتوصيات : الفصل الخامس

 نتائج الدراسة المركزية  1.5

 الزوجة ورغبة الزوجية العالقات توتر بين العالقة بموضوع المتعمقة الفرضيات نتائج مناقشة   2.5

 الزوجية اطار خارج بديمة عاطفية عالقات عن البحث في

     رغبة وبين الفراش وىجر نوؤوش في الزوج انشغال بموضوع المتعمقة الدراسة نتائج مناقشة  3.5

 الزوجية اطار خارج بديمة عاطفية عالقات عن البحث الزوجة   

 واالجتماعي والجنسي العاطفي الحرمان بين العالقة بموضوع المتعمقة الدراسة نتائج مناقشة  4.5

 الزوجية إطار خارج بديمة وجنسية عاطفية عالقات عن البحث في رغبتيا وبين الزوجة لدى

 عن الرضا ومدى الزوج من األمل خيبة بين العالقة بموضوع المتعلقة الدراسة نتائج مناقشة  5.5

 الزوجية إطار خارج بديلة عاطفية عالقات عن البحث في الزوجة رغبة مدى وبين الزوجية الحياة

   بديمة عالقات عن البحث في الزوجة رغبة مدى في بالفروق المتعمقة الدراسة نتائج مناقشة  6.5

  والمستوى العمري، والفارق السكن، مكان: مثل الديمغرافية المتغيرات من عدد إلى تعزى      

 تدينيا ومدى المرأة وعمل االقتصادي،     

  االستنتاجات 7.5

  فوائد الدراسة 8.5

  انتقادات ومآخذ وقعت فييا الدراسة 9.5

  التوصيات 10.5
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 النقاش والتوصيات: الفصل الخامس

    تحاول الدراسة الحالية توضيح ارتباط رغبة الزوجة في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة خارج إطار 

الزوجية بتوتر العبلقات األسرية، وانشغال الزوج في شؤونو، وىجر الفراش، والحرمان العاطفي، ومدى 

اإلشباع الجنسي، والحرمان االجتماعي، وخيبة األمل، ومدى الرضا عن الحياة الزوجية، وكذلك توضيح 

الفروق في مدى رغبة المرأة في البحث عن عبلقات بديمة تعزى إلى مكان السكن، والفارق العمري، 

 . والمستوى االقتصادي، وعمل المرأة خارج بيتيا، ومدى تدينيا

 :يقسم فصل النقاش إلى ستة أقسام

 .نتائج الدراسة المركزية: القسم األول

مناقشة نتائج الفرضيات المتعمقة بموضوع العبلقة بين توتر العبلقات الزوجية ورغبة الزوجة : القسم الثاني

 .في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة خارج إطار الزوجية

مناقشة نتائج الدراسة المتعمقة بموضوع العبلقة بين انشغال الزوج في شؤونو وىجر الفراش : القسم الثالث

 .ورغبة الزوج البحث عن عبلقات عاطفية بديمة خارج إطار الزوجية

مناقشة نتائج الدراسة المتعمقة بموضوع العبلقة بين الحرمان العاطفي والجنسي واالجتماعي : القسم الرابع

 .لدى الزوجة ورغبتيا في البحث عن عبلقات عاطفية وجنسية بديمة خارج إطار الزوجية
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مناقشة نتائج الدراسة المتعمقة بموضوع العبلقة بين خيبة األمل من الزوج ومدى الرضا : القسم الخامس

 .عن الحياة الزوجية وبين مدى رغبة الزوجة البحث عن عبلقات عاطفية بديمة خارج إطار الزوجية

مناقشة نتائج الدراسة المتعمقة بالفروق في مدى رغبة الزوجة في البحث عن عبلقات : القسم السادس

مكان السكن، والفارق : عاطفية بديمة خارج إطار الزوجية تعزى إلى عدد من المتغيرات الديمغرافية مثل

 .العمري، والمستوى االقتصادي، وعمل المرأة ومدى تدينيا

 .نتائج الدراسة المركزية:   القسم األول1.5

العالقة بين توتر العالقات الزوجية ورغبة الزوجة في البحث عن عالقات عاطفية بديمة خارج إطار 

 :الزوجية

    تشير النتائج إلى وجود عبلقة دالة إحصائيا بين مدى توتر العبلقات الزوجية ومدى الرغبة لدى 

الزوجة في البحث عن عبلقة عاطفية بديمة خارج إطار الحياة الزوجية، مما يشير إلى أن التوترات في 

الحياة الزوجية قد ترتبط مع رغبة الزوجة في البحث عن عبلقة بديمة، الشيء الذي يدل عمى أن الرغبة 

في البحث عن عبلقة عاطفية لدى الزوجة مع رجل آخر خارج حياتيا الزوجية قد يتعمق باألجواء السائدة 

. في حياتيا الزوجية مع زوجيا ومدى التوترات والصراعات الجارية في عبلقاتيا الزوجية

العالقة بين انشغال الزوج في شؤونو وىجر الفراش وبين رغبة الزوجة البحث عن عالقات عاطفية 

 .بديمة خارج إطار الزوجية

     تشير النتائج إلى وجود عبلقة دالة إحصائيا بين انشغال الزوج في عممو وفي شؤونو واىتماماتو 

وبين شعور المرأة بالفراغ وعدم االىتمام بيا واالنشغال عنيا والرغبة في البحث عن عبلقة عاطفية بديمة، 

ما يشير إلى أن رغبة الزوجة البحث عن عبلقات عاطفية خارج إطار الزوجية قد ترتبط بانشغال الزوج 
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 وجود عبلقة دالة إحصائيا بين ىجر فراش الزوجية ورغبة الزوجة في كما أشارت النتائج إلى. في شؤونو

البحث عن عبلقة عاطفية بديمة خارج إطار الزوجية قد تحقق ليا اإلشباعات المحرومة منيا، ما يشير 

إلى أن رغبة الزوجة في البحث عن عبلقات عاطفية تربطيا برجل آخر خارج إطار الزوجية قد يتعمق 

 .بيجر فراش الزوجية

العالقة بين الحرمان العاطفي والجنسي واالجتماعي لدى الزوجة وبين رغبتيا في البحث عن عالقات 

 .عاطفية وجنسية بديمة خارج إطار الزوجية

     أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة دالة إحصائيا بين الشعور بالحرمان العاطفي، والجنسي، 

واالجتماعي وبين رغبة المرأة في البحث عن عبلقة عاطفية بديمة خارج إطار الزوجية، حيث تبين أنو  

كمما زاد الشعور بالحرمان العاطفي لدى الزوجة زادت رغبتيا بالبحث عن عبلقة عاطفية خارج إطار  

الزوجية، وأنو كمما زاد شعور الزوجة بعدم اإلشباع الجنسي من زوجيا فإنيا تسعى لتحقيق رغبتيا 

الجنسية خارج إطار الزوجية فيما لو دفعتيا غريزتيا إلى اإلشباع، وكذلك كمما زاد حرمان الزوجة من 

بناء عبلقات اجتماعية من زوجيا فإن ذلك يزيد من نشوء الرغبة لدييا في بناء عبلقات عاطفية مع رجل 

 .آخر خارج إطار الزوجية

     العالقة بين خيبة األمل من الزوج ومدى الرضا عن الحياة الزوجية وبين مدى رغبة الزوجة 

 .البحث عن عالقات عاطفية بديمة خارج إطار الزوجية

   تشير النتائج إلى وجود عبلقة دالة إحصائيا بين مدى خيبة األمل لدى الزوجة من الزوج وبين مدى 

رغبتيا البحث عن عبلقات عاطفية بديمة، مما يشير إلى أن مدى رغبة الزوجة في البحث عن عبلقة 

عاطفية بديمة خارج إطار الزوجية قد يرتبط بمدى خيبة أمميا من زوجيا، كما أشارت النتائج إلى وجود 
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عبلقة دالة إحصائيا بين مدى الرضا عن الحياة الزوجية وبين رغبة الزوجة البحث عن عبلقات عاطفية 

بديمة خارج نطاق الزوجية، مما يشير إلى أن الرغبة لدى الزوجة في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة 

 .خارج إطار الزوجية قد يرتبط بمدى رضاىا من حياتيا الزوجية

الفروق في مدى رغبة الزوجة في البحث عن عالقات بديمة تعزى إلى عدد من المتغيرات الديمغرافية 

 .مكان السكن، والفارق العمري، والمستوى االقتصادي، وعمل المرأة ومدى اإليمان الديني: مثل

     أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق في مدى الرغبة في البحث عن عبلقات عاطفية خارج إطار 

الزوجية تعزى إلى مكان السكن، والفارق العمري بين الزوجين، بينما أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة 

إحصائيا في مدى رغبة الزوجة في البحث عن عبلقات عاطفية خارج بيتيا تعزى إلى المستوى 

حيث تبين عدم وجود فروق في رغبة الزوجة في البحث عن . االقتصادي، وعمل المرأة، ومدى تدينيا

عبلقات عاطفية خارج إطار الزوجية تعزى إلى مكان السكن، وربما يشير ذلك إلى عدم ارتباط رغبة 

وعدم وجود فروق في رغبة الزوجة بالبحث عن عبلقة . المرأة في البحث عن عبلقات بديمة بمكان السكن

عاطفية بديمة تعزى إلى الفارق العمري بين األزواج والزوجات، وربما يشير ذلك إلى عدم ارتباط الفروق 

العمرية بين الزوجين بالرغبة في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة، كما تبين وجود فروق في مدى 

الرغبة لمبحث عن عبلقة عاطفية بديمة تعزى إلى المستوى االقتصادي لؤلسرة، أي أن الزوجات ذوات 

الدخل المتدني يبدين رغبة في الحصول عمى عبلقة عاطفية خارج إطار الحياة الزوجية أكثر من 

الزوجات ذوات المستوى االقتصادي العالي، وتبين أيضا وجود فروق دالة إحصائيا في مدى رغبة الزوجة 

في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة تعزى إلى عمل المرأة، أي أن النساء المتزوجات المواتي يعممن 

خارج بيوتين بشكل متقطع وغير ثابت رغبتين في البحث عن عبلقة عاطفية بديمة مع رجل آخر خارج 

نطاق الزوجية أكثر من النساء المواتي يعممن خارج بيوتين، والمواتي ال يعممن خارج بيوتين، ما يشير إلى 
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كما أشارت النتائج إلى وجود فروق . ارتباط رغبة المرأة في البحث عن عبلقة بديمة بمدى خروجيا لمعمل

في رغبة الزوجة في البحث عن عبلقات عاطفية خارج إطار الزوجية تعزى إلى مدى تدين الزوجات، أي 

أن الزوجات األكثر تدينا أقل رغبة في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة خارج إطار الحياة الزوجية، مما 

 .يشير إلى أن مدى رغبة الزوجة في البحث عن عبلقات بديمة قد ترتبط بمدى تدينيا

مناقشة نتائج الفرضيات المتعمقة بموضوع العالقة بين توتر العالقات الزوجية :   القسم الثاني2.5

 .ورغبة الزوجة في البحث عن عالقات عاطفية بديمة خارج إطار الزوجية

 سكينة، أبو)الصراعات، بسيادة تنعدم بيا الحياة العاطفية، بالتوترات، المشبعة الزيجات نمط     إن

، وتعميق الشعور الخبلف في وزيادة وشقاق نفور إلى التي تتحول (2008 الخوري، ؛2011 خضر،

، في حين تتطمب الحاجات المحرومة  لدييا قدرا من اإلشباع غير (1998مرسى، )بالحرمان لدى المرأة

 (,Guenther, 2009; Ehrenberg,  Hunter, & Eltermanالمتوقع إشباعو من الشريك الزوج

فتنشأ الرغبة لدى الزوجة المحرومة في البحث عن البديل لسد ىذه االحتياجات خارج إطار ، 1996)

. 1الحياة الزوجية، وبناء عمى ذلك قمنا بنص الفرضية رقم 

 رغبة المرأة في البحث عن مدىتوجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين توتر العبلقات الزوجية و .1

 بديمة خارج إطار الحياة الزوجية، فكمما زاد مدى التوتر في العبلقات الزوجية  عاطفيةعبلقات

 . بديمة خارج إطار الحياة الزوجية عاطفيةزاد مدى رغبة المرأة في البحث عن عبلقات

      لقد صودقت الفرضية التي أشارت نتائجيا إلى وجود عبلقة دالة إحصائيا بين مستويات التوتر في 

العبلقة الزوجية ومدى الرغبة في البحث عن عبلقة عاطفية بديمة خارج إطار الحياة الزوجية، أي أنو 

كمما زادت التوترات في الحياة الزوجية زادت الرغبة في البحث عن عبلقة بديمة، ويشير ذلك إلى أن 

الرغبة في البحث عن عبلقة عاطفية لممرأة مع رجل آخر خارج حياتيا الزوجية قد يرتبط باألجواء السائدة 
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في حياتيا الزوجية مع زوجيا ومدى التوترات الجارية في عبلقاتيا الزوجية والصراعات التي تستنزف 

 الزيجات فنمط. قواعد التماسك الزواجي وتضعف الزواج والروابط التي تحافظ عمى سبلمتو وديمومتو

 خضر،و سكينة أبو؛ 1998مرسي،  )الصراعات، بسيادة تنعدم بيا الحياة العاطفية، بالتوترات، المشبعة

وغالبا ما تنشأ ىذه التوترات لدى األزواج الذين يسود لدييم (. 1999 ،خميل ؛2008 الخوري، ؛2011

 إرجاع عنو ينتج ،أمور مختمفة حول واتجاىاتيم ومشاعرىم الزوجين أفكار في سوء التوافق، حيث التباين

 فيختل الخبلف، في وزيادة وشقاق نفور إلى تحولو ثم وتوضحو، الخبلف تظير فيو، مرغوب غير

مرسى، )، ويتعمق الشعور بالحرمان لدى المرأةالزوجية العبلقة وتضعف التوافق ويسوء الزواجي التفاعل

، وىذا يعزز ما أشارت إليو النظرية السموكية بأن إثابة الفرد عمى سموك ما غالبا ما يدعمو (1998

ويقويو لمظيور مرة أخرى، فيعزز التفاعل اإليجابي ويحفزه، بينما إذا عاقب أحدىما اآلخر أو حرمو من 

عبد المطيف، )الثواب، فإنو يشعر بعدم االرتياح وبسوء التوافق ويعمق لديو عدم الرضا والشعور بالحرمان

في حين تتطمب . (Dobson & Dobson, 2009; Greene, 2010;  Watson, 1913؛1990

الحاجات المحرومة قدرا من اإلشباع غير المتوقع إشباعو من الشريك الزوج، فالمستوى الذي تظير بو 

ىذه الحاجات غير المشبعة قد يعود إلى مستوى الحرمان الذي تشعر بو المرأة وفراغ العواطف المنطوي 

 أن إلى( 2009 )محمد ويشيرعميو، وربما يعود ىذا إلى مستوى االختبلالت الزوجية بين الزوجين، 

 التي االضطرابات من مجموعة في يتمثَّنل ىوو الزواجي، االختبلل مستوى الحرمان الزواجي يتعمق بمدى

 من مشتركةمساحة  إيجاد عمى القدرة وعدم مشكبلتيما، مواجية عن العجز نتيجة الزوجين بين تنشأ قد

 وعدم الزوجين، بين التواصل انخفاض لظيور يؤدي مما المستمرة، الحميمة االجتماعّية التفاعبلت

، نتيجة االحباطات عام بشكل الزواجية العبلقة عن الرضا وعدم مشترك، نشاط في بينيما االندماج

 ؛2011 خضر،و سكينة أبو)المتكررة ويصل بيم الحال إلى حد النفور من اآلخر والبحث عن البديل

كما ترتبط نتائج الدراسة الحالية بأساليب المعاممة الزوجية، وتأتي لتعزز ما أشارت (. 2008 الخوري،
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 الزوجين بين التواصل وأشكال الزواجية معاممةال باليأس عبلقة حول( 2007) العز أبو دراسة نتائج إليو

 يتعامل المواتي الزوجات أنّ  إلى األردن، في الزوجات نظر وجية من الزواجي والتوافق النفسّية، بالصحة

 النفسّية الصحة من أعمى وبمستوى الزواجي، التوافق من أعمى بمستوى يتمتعن وتقّبل بود معين أزواجين

، بقسوة أزواجين معين يتعامل المواتي الزوجات مع بالمقارنة اإليجابي والتفاعل العامة السبلمة اليمج في

 (;Guenther, 2009.فإنين يتمتعن بمستويات متدنية من التوافق والرضا الزواجي وعدم االنسجام

(Ehrenberg, Hunter, & Elterman, 1996; Fincham, 2003، من   مرتفع قدر وبالتالي

يزيد من مستويات عدم الرضا  ما االضطرابات الزوجية والنفسية، وفراغ العواطف، وعدم االنسجام

في الوقت الذي تتطمب بو والبحث عن األمان والدعم،  (2000 شوقي، )والنفور من الزوج واإلحباط

فتنشأ الرغبة لدى الحاجات المحرومة لدى الزوجة قدرا من اإلشباع غير المتوقع إشباعو من الشريك، 

الزوجة المحرومة في البحث عن البديل لسد ىذه االحتياجات خارج إطار الحياة الزوجية، وربما يكون 

ذلك في بناء عبلقة عاطفية مع رجل آخر خارج إطار الزواج، قد يشعرىا بكيانيا، ويحيطيا باالىتمام 

ويغمرىا بالحنان، وتختمف مستويات الرغبة في البحث عن عبلقة بديمة باختبلف مستويات الحرمان الذي 

تشعر بو المرأة، فإذا كان الشعور بالحرمان عمى درجة من الحرمان البسيط فإن نشوء الرغبة لدييا في 

بناء عبلقة عاطفية خارج إطار الزوجية قد تكون محدودة، وربما ال تزيد عن صداقة عادية تشعرىا 

باالىتمام، ولكن إذا كان شعورىا بالحرمان بدرجة عالية ربما ال تكتفي بعبلقة محدودة عمى شكل صداقة 

مع رجل آخر، وقد تكون ىذه العبلقة ذات حدود مفتوحة يتاح من قبميا القيام بكل ممارسة لسد الفراغ 

الكبير، والوصول إلى ىذا المستوى من إتاحة الحدود المفتوحة أمام كل ممارسة عاطفية وربما جنسية قد 

ال تعود فقط بدوافع إشباع الرغبات المكبوتة، وقد تشكل انتقاما من الزوجة، ترد من خبللو عمى ممارسات 

   (Glass & Wright, 2010).زوجيا التي أثارت ميول االنتقام إلييا بواسطة البحث عن عبلقة بديمة
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مناقشة نتائج الدراسة المتعمقة بموضوع العالقة بين انشغال الزوج في شؤونو :   القسم الثالث3.5

 .وىجر الفراش وبين رغبة الزوجة البحث عن عالقات عاطفية بديمة خارج إطار الزوجية

قد يييئ الظروف لنشوء   الزوجية والواجبات الحقوق عن الذات وتحقيق بالعمل إن انشغال الزوج     

 بعض بإشباع الزوجين أحد ينشغل الرغبة لدى المرأة في البحث عن عبلقات خارج إطار الزوجية، فعندما

؛ 2005؛ فيمي، 1997زىران، )الزوجية بالحياة األخرى المتعمقة الجوانب حساب عمى حاجاتو الشخصية

(Ablow, Measelle, Cowan, & Cowan, 2009 .

 وخاصة الزوجة، حقوق الزوج إىمال نتيجة واضطرابيا  الزوجية العبلقة في خمل إلى يؤدي ذلك  فإن

 & ,Birditt, Brown, Orbuch؛ 2008أبو تركي، )والجنسية العاطفية بالجوانب منيا يتعمق فيما

(Mcilvane, 2012، الحالة قد تنشئ الرغبة لدى الزوجة في البحث عن عبلقة عاطفية بديمة  تمك وفي

 .2 وبناء عمى ذلك قمنا بنص الفرضية رقم .خارج إطار الزوجية

 

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين انشغال الزوج في شؤونو ومدى رغبة المرأة في البحث عن  .2

بديمة خارج إطار الحياة الزوجية، فكمما زاد مدى انشغال الزوج بشؤونو زاد مدى  عاطفية عبلقات

 . بديمة خارج إطار الحياة الزوجية عاطفيةرغبة المرأة في البحث عن عبلقات

     لقد صودقت الفرضية التي أشارت نتائجيا إلى وجود عبلقة دالة إحصائيا بين انشغال الزوج في 

عممو وفي شؤونو واىتماماتو وبين شعور المرأة بالفراغ وعدم االىتمام بيا واالنشغال عنيا والرغبة في 

أي أنو كمما زاد انشغال الزوج في شؤونو، قل التفاعل، وعدم القدرة عمى . البحث عن عبلقة عاطفية بديمة

إيجاد مساحة مشتركة من التفاعبلت الحميمية، وانخفاض التواصل واالندماج، وشعرت المرأة باإلىمال 

والفراغ أكثر، وكذلك شعرت بعمق الحرمان والحاجة إلى اإلشباع لم تتوقع إشباعيا من زوجيا، فقد تجدىا 
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خارج إطار الزوجية، ما يشير إلى ارتباط انشغال الزوج بشؤونو مع نشوء الرغبة لدى الزوجة في البحث 

وىذا  يعزز ما  (Ablow, Measelle, Cowan, & Cowan, 2009)عن عبلقة بديمة مع رجل آخر

أشارت إليو نظرية الدور بأنو عندما تكثر التوقعات من أحد الزوجين بسبب تعدد األدوار التي يقوم بيا 

وكثرة الواجبات المطموبة منو، ما يؤدي إلى انشغالو بيا، حيث يشعر الزوج أو الزوجة بالعجز عن 

التنسيق بين ىذه األدوار وال يقدر عمى تحقيق المتوقع منو في كل منيما، وينشغل عن أدواره الزوجية 

المتوقعة ما يخمق فجوة بين توقعات الزوجة وبين القيام بالدور ما يشعر الزوجة بالفراغ والحرمان الذي 

انطوى عن انشغال الزوج، ما يثير لدييا الرغبة في البحث عن عبلقة بديمة إلشباع ما توقعتو من زواجيا 

كما تعزز ىذه النتائج ما أشارت إليو دراسة .  (Goodman & Crouter, 2009)وعجز عنو زوجيا

حول العبلقة بين انشغال الزوج والخيانة الزوجية لدى المرأة، إلى وجود عبلقة بين انشغال  (1999)خميل

الزوج  في شؤونو ورغبة الزوجة في البحث خارج بيتيا عن رجل ييتم بيا ويشعرىا بوجود أنوثتيا 

قد يييئ  الزوجية والواجبات الحقوق عن الذات وتحقيق بالعمل  فانشغال الزوج. وكٌنونتهاوحيويتيا

 العام الظروف لنشوء الرغبة لدى المرأة في البحث عن عبلقات عاطفية خارج إطار الزوجية ألن التوافق

( والنفس والعقل، ،الجسد مطالب بين )المختمفة قواه ومطالب اإلنسان حاجات بين التوازن عمى يقوم

 العبلقة في خمل إلى يؤدي األخرى الجوانب حساب عمى جانب مطالب بتحقيق االنشغال فإن ولذلك

 العاطفية بالجوانب منيا يتعمق فيما وخاصة الزوجة، حقوق الزوج إىمال نتيجة واضطرابيا، الزوجية،

 القموب إلى طريقيم الغرباء يجد الحالة تمك وفي ، Birditt et al.,  2012)؛2008أبو تركي، )والجنسية

شباعا  لمحرمان، تعويضا الزوجية فراش إلى ثم والمشاعر خميل، )كبتت ومشاعر أحبطت، لحاجات وا 

وقد يؤدي انشغال الزوج في شؤونو إلى  .Pennington et al., 1999)؛ 2011؛ أبو سكينو، 1999

تقميل المدى الزمني لمتواجد في فراش الزوجية وحتى في حاالت تواجد الرجل في البيت، فقد يظير ىجر 

. الفراش عمى متصل من التواجد القميل سوية عمى فراش الزوجية وحتى عدم التواجد لفترات طويمة وممتدة
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ىمالو، وجنسيا عاطفيا بو االقتناع وعدم  العبلقة، شريك رفض يعني الفراش فيجر  الشعور وعدم وا 

 Birditt et؛ 2008ابو غزالو، )إليو والبحث عن اإلشباع خارج إطار الزوجية واالنجذاب فيو، بالرغبة

(al., 2012  3، وبناء عمى ذلك قمنا بنص الفرضية رقم .

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين ىجر الزوج لفراش الزوجية ومدى رغبة الزوجة في البحث عن  .3

 بديمة خارج إطار الزوجية، فكمما زاد مدى ىجران الزوج لفراش الزوجية زاد مدى رغبة  عاطفيةعبلقات

 . بديمة خارج إطار الزوجية عاطفيةالزوجة في البحث عن عبلقات

    لقد صودقت الفرضية التي أشارت نتائجيا إلى وجود عبلقة بين ىجر فراش الزوجية وبين رغبة الزوجة 

بالبحث عن عبلقة عاطفية بديمة خارج إطار الزوجية قد تحقق ليا اإلشباعات المحرومة منيا، أي أنو كمما 

زاد ىجر الفراش من الزوج فإن الشعور بالوحدة وعدم االىتمام، وعدم االنتماء والترابط قد يزيد، ويزيد معو 

أبو )الشعور بالحرمان، ونشوء الرغبة في بحث الزوجة عن عبلقات عاطفية بديمة خارج إطار الزوجية

فقد يزيد  حياتو، في لو وجود وال يذكر، شيئا اآلخر لمطرف بالنسبة يمثل يعد الشريك فمم ،(2008تركي، 

 الطرف ليذا صريحة دعوة وىذا يعني الزوجية، حقوقو اآلخر الطرف اليجر التعاسة والشقاء وعدم إعطاء

شباع لمبحث عن عبلقة بديمة، فإىمال الزوجة . (1999خميل، )شرعي غير آخر طرف لدى الحقوق تمك وا 

من زوجيا قد يشعرىا بالدونية وبالتقدير الذاتي المتدني، وىذا يعزز ما أشارت إليو نظرية الذات بأن تأثر 

تقدير الذات لدى الشريك سمبا بسبب عوامل تتعمق بشريكو من إىمال وتجاىل، فإن ذلك يدعو ىذا الشريك 

إلى النفور من شريكو ويجعمو غير راض عن الحياة معو، ما يجعمو يبحث عن عبلقة خارج إطار الزوجية 

فالشعور بالحرمان . (2007ناصر، )لتمقي تعزيزات إيجابية لمذات والشعور بتطور ذاتي وتقدير ذاتي عال 

الخبلفات وتواصميا  وبمدى كثافتو واستمرار ىذه الناتج عن اليجر قد يتعمق بوجود خبلفات بين الزوجين

 واضطراب الزوجين، بين الفجوة واتساع والعداوة الحقد ونمو المشاعر تغير إلى فتؤدي لمدد طويمة،

 والحقد النفور ويعم أكبر، بدرجة الزوجين بين اليدامة الخبلفات وقد يزيد اليجر مع اشتداد .بينيما التواصل
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 وقد ال ينتج ىجر الفراش الذي يرتبط (.1991 مرسي،) والخيانة والضرب بالسب االنتقام في والرغبة

عن الخبلفات والصراعات والنفور داخل - حسب نتائج الدراسة الحالية بالرغبة في البحث عن عبلقة بديمة 

 األسرة، بل قد يكون بسبب االغتراب لمعمل خارج الوطن، إما من الزوج أو الزوجة، فاغتراب األزواج،

قد يييئ الظروف لنشوء الرغبة في البحث عن عبلقات عاطفية  طويمة، لفترات الزوجية فراش عن واالبتعاد

 زوجيا غياب عند ترويضيا في صعوبة تجد والجنسية التي العاطفية رغباتيا ليا المتزوجة فالمرأة بديمة،

 كل قد يزيد حرمانيا من اإلشباع العاطفي والجنسي، وفي طويمة لفترات الزوجية فراش عن وبعده عنيا

 ليجد الزوج  ويعود ,.Birditt et al)2010أبو سكينة وخضر؛ )منعدمة والرقابة قائم فاليجر األحوال

 لممرأة بالنسبة يتكرر تقريبا الموقف ونفس مغتربا، مرتبطة بشخص آخر، قضاىا سنوات بعد زوجتو

 ترتبط تمك وقد مرتبطا بعبلقة عاطفية خارج إطار الزوجية، زوجيا لتجد غربتيا من تعود التي المغتربة

 .زوجيا نظر وعن وطنيا عن بعيدا غربتيا في عمييم تعرفت الذي الرجال مع أحد المغتربة الزوجة

     إن ىجر الفراش قد يكون شكبل من أشكال التفكك األسري الذي يتمثل باالنفصال العاطفي 

حول ىجر الفراش  (2011)والجنسي، واالجتماعي واألسري، وتشير نتائج دراسة أبو سكينة وخضر

ومخاطره إلى أن ىجر الفراش يمثل أحد أشكال التفكك األسري لدى األزواج، وأن ليجر الفراش عددا من 

 الوحدة انييار إلى األسرة تفكك األبعاد الخطيرة؛  منيا البحث عن بديل غير شرعي، حيث يشير

 بالتزامات القيام في أكثر أو عضو يفشل عندما بيا المرتبطة االجتماعية األدوار بناء وانحبلل األساسية،

فقد تتوقع الزوجة المحرومة سواء بسبب اليجر نتيجة الخبلفات، أو  (2008مرسى، )مرضية بصورة دوره

اليجر نتيجة العمل والغربة، أو اليجر نتيجة االنفصال والتفكك األسري، إشباع احتياجاتيا ببديل عن 

 .زوجيا الذي عجز عن القيام بدوره، والبحث عنو خارج إطار الحياة الزوجية
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مناقشة نتائج الدراسة المتعمقة بموضوع العالقة بين الحرمان العاطفي والجنسي :  القسم الرابع4.5

واالجتماعي لدى الزوجة وبين رغبتيا في البحث عن عالقات عاطفية وجنسية بديمة خارج إطار 

 .الزوجية

    إن الشعور بالفراغ العاطفي نتيجة الحرمان منو من الزوج، وقمة اإلشباع الجنسي، ومنع الزوجة من 

توسيع شبكة عبلقاتيا االجتماعية تنطوي عميو أبعاد مختمفة في حياتيما الزوجية التي قد تزيد من النفور 

 أبوفقد أشارت نتائج دراسة . من الزوج وسد االحتياجات المحرومة من خبلل بديل خارج إطار الزوجية

 العبلقات في ىامان والجنسيّ  العاطفيّ  التوافق أنّ  إلى حول التوافق العاطفي الجنسي، (2008)تركي

 (& Gottman لما ينطوي عميو من حرمانلمعبلقة تيديدا ديع والعاطفيّ  الجنسيّ  وباالتج وعدم الزوجية،

(Levenson, 1992 فتشير نتائج دراسة ليكر والكارلوزي ،(Leeker & Alcarlozzi, 2014) حول 

عاطفية بديمة، إلى وجود عبلقة بين الحرمان  ارتباط الحرمان العاطفي والجنسي بالبحث عن عبلقة

 وبناًء على .العاطفي لدى المرأة ورغبتيا في البحث عن عبلقة عاطفية وجنسية بديمة خارج إطار الزوجية

 .ذلك قمنا بنص الفرضٌتٌن الرابعة والخامسة

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين الشعور بالحرمان العاطفي لممرأة في حياتيا الزوجية و  .4

رغبتيا في البحث عن عبلقات عاطفية خارج الحياة الزوجية، فكمما زاد مدى الحرمان العاطفي 

 .لممرأة في حياتيا الزوجية زاد مدى رغبتيا في البحث عن عبلقات عاطفية خارج الحياة الزوجية

   وقد صودقت الفرضية التي أشارت نتائجيا إلى وجود عبلقة دالة إحصائيا بين الشعور بالحرمان 

العاطفي وبين رغبة المرأة البحث عن عبلقة عاطفية بديمة خارج إطار الزوجية، أي أنو كمما زاد الشعور 

بالحرمان العاطفي زادت الرغبة بالبحث عن عبلقة عاطفية خارج إطار الزوجية، مما يدل عمى ارتباط 

الشعور بالحرمان العاطفي في الرغبة بالبحث عن عبلقات عاطفية بديمة، قد تشبع الحاجات العاطفية 
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 قد تبمدىا، أو العواطف، دفء في التغير أنّ ونستدل من النتائج عمى . غير المشبعة من بديل غير الزوج

، ونشوء الشعور بالحرمان من اإلشباع الجنسي، والجنسية العاطفّية الزوجّية الحياة عن الرضا من يقمل

 (Birditt et al., 2010; Glass & Wright, 2010).وربما البحث عن تحقيقيا خارج إطار الزوجية

 إذا اإليجابي التفاعل في يستمر الزوج الفرد بأن االجتماعي التبادل نظرية إليو أشارت ما ذلك ويعزز

 وبناءً  سموك، من بو يقوم ما قيمة النفسية قيمتيا في تفوق أو مساوية عمييا يحصل التي اإلثابة كانت

 ينعدم فقد ذلك عكس كان إذا وأما لبعضيما، حبيما ويزداد بعضيما من الزوجين قرب يزداد ذلك عمى

 أو الزواج أطراف أحد لدى بالحرمان الشعور نتيجة  المحبة وتقل النفور، ويزيد اإليجابي، التفاعل

 التوافق حول(2008)تركي أبو دراسة نتائج تشير حيث .Boyd, 2005) ؛1998 مرسي،)كمييما

 الجنسيّ  وباالتج وعدم الزوجية، العبلقات في ىامان والجنسيّ  العاطفيّ  التوافق أنّ  إلى الجنسي، العاطفي

 (;Gottman & Levenson, 1992 حرمان، من عميو ينطوي لما لمعبلقة تيديدا ديع والعاطفيّ 

Horneffer & Finchan, 1995; Kitzmann, 2000; Mills & Sprenkle, 1995; Rhodes, 

(1986; Rika, Selvaratnam, & Ibrahim, 2010; Whisman & Gregory, 1999 فالشعور 

 والقمق والتوتر الوجداني التقمب إلى المرأة لتعرض الرجل من أكثر المرأة لدى يظير قد العاطفي بالحرمان

 المرأة أن كما العاطفية، الناحية من توافقا أقل المرأة يجعل وىذا  ،(1984 خميل، )الرجل من أكبر بدرجة

 إلى الشديدة بالحاجة وتشعرىا وقمقيا، توترىا عوامل من تزيد أعبائيا وزيادة ضغوطاتيا، لزيادة نتيجة

 الحاجة الزوجة داخل في فتثور الحياة، أعباء أخذتو قد أيضا الزوج فتجد ذلك عن وتبحث التعاطف،

 ومشاعرىا الزوجة عاطفة توزع  يؤدي قد كما سمبي، بأسموب ولو  نحوىا، الرجل اىتمام لجذب

 إلى يؤدي مما وجاذبيتيا، بمظيرىا اىتماميا المرأة إىمال إلى وعمميا وزوجيا أوالدىا بين ومسؤولياتيا

 العاطفي بالفراغ يشعرىا قد ما حاد، بشكل والجنسية العاطفية حياتيا واضطراب عنيا الرجل انصراف

 إلى وتتطور المشكبلت ىذه فتنشأ .زوجيا غير غريب رجل بواسطة الفراغ ىذا سد إلى ويشدىا والحرمان
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 الحياة عن الرضا وعدم التوافق سوء في المتمثل الزواجي االنسجام غياب في األسري، التفكك حد

 وفي انعداميا، وربما والرحمة المودة مشاعر من تقمل الزوجية والصراعات الخبلفات أن كما. الزوجية

 ووقوع الزوجية العبلقة بيدم تنبئ وقد الشريك، من والنفور والحرمان بالرفض الشعور تنامي المقابل

 بمدى المرأة لدى العاطفي بالحرمان الشعور يرتبط وقد ،(Baxter & Dindia,1990) الزوجية  الخيانة

 تشبع ال فقط وليس محبطة سمبية بمشاعر عنو التعبير يتم فالتشاؤم لمزوج، التشاؤمية أو التفاؤلية النظرة

 وعن حياتيا عن الرضا وعدم واإلحباط بالتعاسة شعورىا من تزيد بل المرأة لدى العاطفية الحاجات

 النظر وجية مع تتعارض تفاؤلية أمل نظرة الزوجة ليذه كان فإذا المشبعة، غير العاطفية حاجاتيا

 التفاؤل عن لمبحث وتسعى الزوجية حياتيا في التفاؤلية نظرتيا من تغير قد فإنيا زوجيا لدى التشاؤمية

 نموذجا (Seligman, 2002)سميجمان وضع فقد. واألمل التفاؤل فييا يثير قد أنو تتوقع قد رجل لدى

 التفاؤلية، أو التشاؤمية لمنظرات وفقا منو، تخفف أو الزوجين بين الضيق من تزيد التي لؤلفكار عاما

 يضع بحيث تغييره يمكن ال الزوجين أحد أسموب في متأصل لنقص نتيجة تحدث التشاؤمية فالنظرة

 المتفائمة النظرة خبلف عمى التفكير وىذا ،اآلخر الطرف عن السمبية أفكاره نتيجة ،بالتعاسة الدائم شعوره

 النظرة وىذه الزواجية، المؤسسة قيمة من تخفض أو اآلخر، الطرف قيمة من تقمل ال المقابمة التي

. تتغير أن يمكن مؤقتة ظروف إلى الزوجان بيا يمر التي السيئة المحظات أو الخبلفات ترجع المتفائمة

 الغضب سريع يصبح بحيث العاطفي، التحول إلى المتشائم العاطفي الموقف في الزوجان يميل وىكذا

 تبدأ أن بمجرد متوترا منيما كل ويظل اآلخر، الطرف أفعال من بالكرب واإلحساس باألذى والشعور

 اإلشباعات من وانقطاعو األمل وجود وعدم المستمر بالتشاؤم الشعور فإن وىكذا الخبلفية، األحداث

 النظرة تتغير أن دون تشاؤمية نظرة إلى الزواج من التفاؤلية النظرة انقمبت حين في الزوج، من العاطفية

 لدى تحقيقيا إلى تسعى وربما بديل من لتحقيقيا الرغبة لدييا تنشأ فقد الحياة، من الزوجة لدى التفاؤلية

 Pennington ؛2008 مرسى،)قمبيا في والمودة الحب وينشر التفاؤل، لدييا يثير أن تتوقع آخر رجل
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(Gillen, & Hill,1999 النظرية األدبيات ضوء في النتائج إليو أشارت ما في القول مجمل إن 

 نفس في يدفع ىنا مناقشتيا تمت التي المختمفة بجوانبو المتمثل العاطفي الحرمان بأن السابقة والدراسات

 اإلشباع ىذا عن والبحث اإلشباع، إلى الدافعة الطاقة وتعاظم المشبعة غير الحاجات إلحاح إلى الوقت

 (,Leeker & Alcarlozziوالكرلوزي ليكر دراسة نتائج إليو أشارت ما ذلك ويعزز الزوجية، إطار خارج

 وجود النتائج بينت إذ بديمة، عاطفية عبلقة عن بالبحث والجنسي العاطفي الحرمان ارتباط حول  2014)

 إطار خارج بديمة وجنسية عاطفية عبلقة عن في البحث ورغبتيا المرأة لدى العاطفي الحرمان بين عبلقة

أبمو، ميسيمي، كيوان   كل منأشار قدو. زوجيا نحو العاطفية المشاعر غياب ذلك يعمق وقد .الزوجية

 إلى الزوجية والخيانة العاطفية المشاعر غياب حول ليم بحث في. (Ablow et al., 2009)وكيوان 

 ىدمو الزوجين بين والدعم الحب غياب ىعل تعمل التي الزوجية بالخيانة تتعمق التي األخبلقية المشاكل

 (.2008، أبو اسعد )ينالزوج ىلد العاطفي األمن وغياب بينيما، الثقة

       وكثير ما تم ربط الشعور بالحرمان الجنسي بشعور المرأة أو الرجل بالحرمان العاطفي، وارتباط 

الشعور بالحرمان الجنسي بالشعور العاطفي، ويتمثل ذلك لدى المرأة أكثر من الرجل، فيشير 

إلى أن تحقيق التوافق الجنسي قد يعود إلى تحقيق التوقعات العاطفية، خاصة أن المشاعر  (1999)خميل

فالعواطف تمعب دورا كبيرا في الشعور بالمتعة . اإليجابية والتعبير عنيا تعد مؤشرا لبلنسجام الجنسي

الجنسية وتحقيق اإلشباع الجنسي، واالختبلل في العبلقة الجنسية والشعور بعدم اإلشباع الجنسي قد يزيد 

من التعاسة والشعور بعدم الرضا عن  الحياة الجنسية مع تنامي الشعور بالحرمان الجنسي والحاجة إلى 

أبو سكينة وخضر، )اإلشباع الذي إن لم تجده المرأة مع زوجيا فإنيا قد تبحث عنو لدى رجل آخر

 .5وبناء عمى ذلك قمنا بنص الفرضية رقم . (1999، وخميل، 2008؛ والخوري، 2011
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توجد عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بين مدى اإلشباع الجنسي لدى المرأة في حياتيا الزوجية ومدى  .5

رغبتيا في البحث عن عبلقات جنسية خارج الحياة الزوجية، فكمما قل مدى اإلشباع الجنسي لدى المرأة 

 .في حياتيا الزوجية زاد مدى رغبتيا في البحث عن عبلقات جنسية بديمة خارج إطار الحياة الزوجية

      لقد صودقت الفرضية التي أشارت نتائجيا إلى وجود عبلقة عكسية دالة إحصائيا بين الشعور بعدم 

اإلشباع الجنسي والرغبة بالبحث عن عبلقة جنسية بديمة خارج إطار الزوجية، فكمما زاد شعور الزوجة 

بعدم اإلشباع الجنسي من زوجيا فإنيا تسعى لتحقيق رغبتيا الجنسية خارج إطار الزوجية فيما لو دفعتيا 

غريزتيا إلى اإلشباع، مما يدل عمى أن عدم اإلشباع الجنسي لدى الزوجة في حياتيا الزوجية قد يرتبط 

 أشار فيذه النتائج تعزز ما. بالرغبة في البحث عن اإلشباع الجنسي لدى رجل آخر بشكل غير شرعي

 وذلك الفرد، حياة في )المبيدو) الجنسيّ  الجانب أىمية إلىفي نظرية التحميل النفسي  (1945)فرويد إليو

 بأية إشباعو "اليو "ولاتح الذي الجنسيّ  الجانب يمتمك فالفرد الزواجي، التوافق أبعاد من ميم كبعد

 تمك عمى ويسيطر لو، زوجة عن فييا الفرد ويبحث اإلشباع، ذلك لتواجو تأتي "األنا "ولكن طريقة،

 عن فيبحث الشرعي، اإلطار وفق  الغريزة تمك إشباع ولايح فالفرد ولذلك الجنسّي، الجماع فكرة المرحمة

 يتحقق وبذلك فرويد، يرى كما التناسمية الجنسّية المرحمة خبلل الصحيح الزواج إطار في لو مناسبة زوجة

 اإلشباع إلى يصل أن طرف كل توقع الذي الشريك في الجنسّية التوقعات تتحقق عندما الزواجي التوافق

قد يسعى كل  الزوجة أو أما في حالة عدم اإلشباع الجنسي فإن الزوج. اآلخر الطرف مع بتفاعمو والمتعة

 لمشخصية كمكون (األنا (عمى (اليو (تغمُّب أي مقبولة، غير بطريقة جنسّيةال هرغبات إلشباع اواحد منيم

 يحدث الجنسيّ  الزواجي التوافق فإن ولذلك .(1997 زىران، )الجنسّية اجاتوياحت سدّ  توقعاتو تمبِّ  لم حين

 (;Hyde & Delamater, 2008.بالنفع عمييما يعود مما اآلخر منيما كل وأشبع الزوجان، تفاعل إذا

Levay & Valente, 2006 .) ،يأتي حين فيفوتعود مشكبلت عدم اإلشباع الجنسي إلى عدة عوامل 

 أو الزوجين محادثات في مقبول غير الجنسيّ  اإلشباع عن الحديث دتع ثقافية خمفيات من الزوجان
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 وتوقعات الجنسّي، اإلشباع عن بالحديث السماح عدم حيث من الزوجة أو الزوج خمفيات في االختبلف

 تتيح وال العالقة األمور بين من يبقى الجنسيّ  اإلشباع في التراجع فإنّ  حاجاتو، بإشباع منيم واحد كل

 اُلبعد مناقشة أىميةب يرتبط ذلك أيضا قدو. تعديميا يقتضى التي السموكيات وتعديل بالمرونة المجال

 فإنيا بذلك، تسمح ال األبوي المجتمع في ُمحافظة اعتبارات عمى بناء الُبعد ىذا مناقشة تحريمف الجنسّي،

 الزواج في الجنسّية والمتعة الجنسّي، التوافق ومناقشة التوقعات توضيح في مناقشتيا تتيح ال اليبالت

ما يزيد الشعور بالحاجة إلى اإلشباع الجنسي وعمق الشعور بالحرمان، ويعزز ذلك  ،(2003 الحيدري،)

 في ىامان والجنسيّ  العاطفيّ  التوافق أنّ  إلىالتي أشارت ( 2008)تركي أبوما جاء في نتائج بحث 

  لما ينطوي عميو من حرمان،لمعبلقة تيديدا ديع والعاطفيّ  الجنسيّ  وباالتج وعدم الزوجية، العبلقات

 (;Gottman & Levenson, 1992 الزوجين لكبل والجنسيّ  النفسيّ  النمو إلى يعود قد وىذا

Horneffer & Finchan, 1995; Kitzmann, 2000; Mills & Sprenkle, 1995; Rhodes, 

 (Rikaنالزوجي بين والعاطفّية الجنسّية بالعبلقة الخاصة والقيم المعايير اختبلف إلى باإلضافة 1986)

(et al., 2010; Whisman,1999  ما قد يثير نشوء الرغبة بإقامة عبلقات جنسية بديمة، ويجعل

 كوباشويعزز ذلك ما أشارت إليو دراسة . الحاجة ممحة أكثر إلى اإلشباع الجنسي خارج إطار الزوجية

عمى  المتزوجين، من فردا 402 من مكونة عينة عمى (Cupach & Comstock, 1990) وكومستوك

فعدم الرضا عن . بينيما التوافق سوء أسباب ىمأ من يعد وزوجاتيم األزواج بين الجنسيّ  الرضا عدم أنّ 

الحياة الجنسية والدوافع الجنسية الجامحة لئلشباع لدييا تشعرىا بالحرمان من إشباع ىذه الحاجة، ما قد 

يساعد ذلك عمى نشوء الحاجة لمبحث عن عبلقات جنسية بديمة إلشباع الحاجات الجنسية والتقميل من 

 .الشعور بالحرمان

فسير آخر لمنتائج التي أشارت إلى وجود عبلقة بين قمة اإلشباع الجنسي والرغبة في       وىناك ت

ناجحة قد تعود  وجنسية عاطفية عبلقات إقامة عن  العجزالبحث عن عبلقة جنسية بديمة قد تعود إلى
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ليا أثر في نشوء الرغبة لمسعي لمبحث عن عبلقات عاطفية  ونفسية واجتماعية إلى أسباب صحية

 يشبع بما ليا فيستجيب الرجل نفس في العاطفي الدفء تشبع أن المرأة من وينتظر وجنسية بديمة،

وعندما ال تنجح الزوجة في نشر المتعة لدى الزوج فقد تطغى األنانية   منيما، لكل البيولوجية النواحي

 & Cupach؛ 2008؛ مرسى، 2008أبو تركي، )لديو والوصول إلى المتعة السريعة مع زوجتو

(Comstock, 1999، اآللية، الصورة في الجنسي وتمخيص الفعل المختمفة عنيا سبل اإلثارة فيقطع  

 المتطمبات مع يتناسب تغيير أي إجراء عن الرجل يعجز وىكذا لممضاجعة، المحددة النمطية وباستمرار

 وفي (.ت د، السيد،)الجنسية مما يشكل لدييا الشعور بالحرمان من المتعة المتعة ويفقد لممرأة الشيوية

ناجحة في الحياة  جنسية عبلقات إقامة عن والعجز  الحميمة، العاطفية العبلقات تكوين عن العجز ظل

 .(1980 زىران،)تنشأ الرغبة في البحث عن عبلقة بديمة لدى الزوجة إلشباع حاجاتيا الجنسية الزوجية

، حول  (Leeker & Alcarlozzi, 2014)ويعزز ذلك ما أشارت إليو نتائج دراسة ليكر والكرلوزي

ارتباط الحرمان العاطفي والجنسي بالبحث عن عبلقة عاطفية بديمة إلى وجود عبلقة بين الحرمان 

 .العاطفي لدى المرأة ورغبتيا في البحث عن عبلقة عاطفية وجنسية بديمة

التي ال تجد ليا إشباعا مع شريك  الطاغية واألنوثية الذكورية الجنسية المقدرة     كما يعد الميل إلى تأكيد

الزوجية،  الزوجية عامبل قد يكون لو أثر عمى نشوء الرغبة في البحث عن عبلقات بديمة خارج نطاق

 غريزتو، يشبع ما تعطيو وال تجاريو، ال باردة بزوجة رزق والذي العالية الجنسية بالمقدرة المتمتع فالزوج

 تنصرف قد بينما  شرعية، غير بطريقة اإلشباع ىذا لو تحقق أخرى مع نفسو إلشباع عنيا ينصرف

 مقدرتيا من لتتأكد شرعي غير آخر رجل عن لمبحث الجنسي والضعف بالبرود اتيميا التي زوجتو

 ال  جنسيا، ضعيف بزوج رزقت إذا فإنيا األنوثة طاغية الزوجة أما الجنسي، وجودىا من وتحقق الجنسية

 الجنسية، قدرتو في تعتقد آخر رجل عن تبحث فإنيا مرضية بطريقة رغباتيا يشبع وال أنوثتيا يرضي
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 ويتأكد غروره، ترضي أخرى امرأة عن زوجيا يبحث بينما  زوجيا، مع إشباعات من افتقدتو ما ليا ليحقق

 .Rika et al., 2010)؛ 1999كفافي، )برجولتو معيا ويشعر  الجنسية، مقدرتو من معيا

     وقد يكون وقع الحرمان العاطفي والجنسي شديدا عمى الزوجة ولكن عندما يضاف إلىو حرمان 

الزوجة من بناء عبلقات اجتماعية مع البيئة االجتماعية والمشاركة في نشاطات اجتماعية، يكون وقعيا 

جميعا أشد وأقسى عمى الزوجة ما يقمص تفاعبلتيا مع اآلخرين ويفرض عمييا العزلة والوحدة النفسية، 

وقد يؤدي ىذا الحرمان من إشباع الحاجات االجتماعية، نتيجة لمنع الزوجة من اقامة عبلقات اجتماعية 

؛ الشبراوي، 2004الصديقي وعبد الخالق، )إلى كراىية الزوج واإلحساس بالتعاسة والشقاء، والوحدة النفسية

فشعور المرأة بالوحدة النفسية يتزايد نتيجة لفقدان الحب واالىتمام من اآلخرين، اال ان حاجة . (2001

الزوجة إلى التقدير االجتماعي وكسر الوحدة النفسية قد يجعميا تنمي لدييا روح التحدي لكسر الحصار 

الذي يفرضو الزوج، وقد ال يقف ذلك عند بناء صداقات عاديو انما قد يتعدى ذلك إلى اقامة عبلقات 

عاطفية مع رجل قد يغذي لدييا الشعور بالتقدير االجتماعي، لتوفر وسائل االتصاالت 

 .6وبناء عمى ذلك قمنا بنص الفرضية رقم . (2008؛ مرسى، 2003ابراىيم، )االلكترونية

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين الحرمان من بناء عبلقات اجتماعية لممرأة المتزوجة و مدى  .6

بديمة خارج إطار الحياة الزوجية، فكمما زاد مدى  عاطفية رغبتيا في البحث عن عبلقات

 الحرمان من بناء عبلقات اجتماعية لممرأة المتزوجة زاد مدى رغبتيا في البحث عن عبلقات

 . بديمة خارج إطار الحياة الزوجيةعاطفية

      لقد أشارت النتائج إلى وجود عبلقة دالة إحصائيا بين حرمان المرأة المتزوجة من بناء عبلقات 

اجتماعية ورغبتيا في البحث عن عبلقة عاطفية بديمة، أي أنو كمما زاد حرمان الزوجة من بناء عبلقات 

اجتماعية من زوجيا فإن ذلك يزيد من نشوء الرغبة لدييا في بناء عبلقات عاطفية مع رجل آخر خارج 
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إطار الزوجية، مما يدل عمى أن حرمان الزوجة من بناء عبلقات اجتماعية مع صديقات، وأقرباء وزمبلء 

وربما جيران، وعدم المشاركة في المناسبات االجتماعية، يجعميا سجينة البيت وحرمانيا التفاعل 

االجتماعي، وعدم سد احتياجاتيا المتعمقة بالتفاعل والتقدير االجتماعي، ما ينطوي عميو من الشعور 

بالوحدة النفسية، فيذا ما يعمق لدييا الشعور بالحرمان من التفاعل مع البيئة، ويدفعيا إلى إشباع ىذه 

، ويؤدي الحرمان من (2008مرسى، )الحاجة عندما تموح أول فرصة تشعرىا بالحب والتقدير االجتماعي

لى  إشباع الحاجات االجتماعية نتيجة لمنع الزوجة من إقامة عبلقات اجتماعية إلى كراىية الزوج ، وا 

لى ضعف الثقة بالنفس واإلحساس بالتعاسة  القمق وما يصاحبو من مخاوف واضطرابات وتوتر، وا 

 (.2008مرسى، )والشقاء، والوحدة النفسية

     فالوحدة النفسية ال تحدث ألن اإلنسان منفرد، بل تحدث نتيجة الفتقار اإلنسان االنخراط في عبلقة 

محددة مطموبة أو مجموعة من العبلقات التي قد تتمثل في عبلقات المرأة مع زوجيا وعبلقات تربطيا مع 

اإلحساس بالضجر نتيجة افتقاد ؛ وينطوي عمى الوحدة النفسية (1985البحيري، ).صداقات وزماالت

والمعاناة من األعراض العصابية،  التقبل من اآلخرين، واإلحساس بفجوة نفسية بينو وبين اآلخرين،

حساسو بافتقاد الميارات االجتماعية إن كمية وكيفية  (.1994؛ حسين والزياتي، 2001قشقوش، )وا 

عبلقات الزوجة مع اآلخرين قد تحدد مدى وحدتيا النفسية، فحرمان زوجيا ليا من بناء عبلقات 

اجتماعية ونقص عدد األصدقاء، وىامشية العبلقة معيم، يعد محكا أساسيا لوقوع الفرد في اإلحساس 

فشعور المرأة بالوحدة النفسية يتزايد نتيجة لفقدان الحب . (1999مرسى، )بالشعور في الوحدة النفسية 

كما أن الوحدة تعد شعورا نفسيا أليما، يصاحبو أعراض توتر واكتاب، وعدم . واالىتمام من اآلخرين

الشعور بالراحة، عمى الرغم من إمكانية وجود أشخاص آخرين، يمكن قضاء بعض الوقت بصحبتيم، 

أن الوحدة النفسية تعني خبرة غير سارة تتضمن الحاجة إلى االنتماء  (Kazdin, 2000)ويرى كازدن

والصحبة، وتعد عمى أنيا شعور الفرد بافتقاد الصديق أو الرفيق، وعمى أنيا غياب العبلقات االجتماعية 
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(. 2003ابراىيم، )المشبعة لمحاجات النفسية واالجتماعية لمفرد واقتران ذلك ببعض األعراض النفسية

ونستدل من النتائج أن حاجة الزوجة إلى التقدير االجتماعي وكسر الوحدة النفسية قد يجعميا تنمي لدييا 

روح التحدي لكسر الحصار الذي يفرضو الزوج، وقد ال يقف ذلك عند بناء صداقات عادية، بل قد 

يتعدى ذلك إلى إقامة عبلقات عاطفية مع رجل قد يغذي لدييا الشعور بالتقدير االجتماعي، وقد يغمرىا 

 .بعبلقات عاطفية طالما انتظرتيا من خبلل عبلقات اجتماعية متفاعمة مع من حوليا

مناقشة نتائج الدراسة المتعمقة بموضوع العالقة بين خيبة األمل من الزوج :   القسم الخامس5.5

ومدى الرضا عن الحياة الزوجية وبين مدى رغبة الزوجة في البحث عن عالقات عاطفية بديمة خارج 

 .إطار الزوجية

    عندما ال تتحقق توقعات الزوجة من الزوج سواء في الجوانب المادية أو المعنوية أو كمييما معا، فإنيا 

ذا خاب أمميا منو فإنيا تشعر بعدم الرضا  تصاب بخيبة أمل تجعميا تفقد الطموح وتفقد الثقة بالزوج، وا 

عن الحياة الزوجية، فخيبة األمل وعدم الرضا عن الحياة الزوجية تجعل المرأة في مأزق أمام إشباع 

حاجاتيا الدافعة بتحقيق توقعاتيا ورغباتيا، وعند خيبة األمل من تحقيقيا وعدم الرضا عن حالتيا فإنيا قد 

 طاردة بيئة البيت من  وتجعلBoyd, 2005)؛ 1988الخولي، )تسعى لمبحث عن تحقيقيا من آخرين

وبناء على ذلك قمنا  (Ablow, et al., 2009) خارجو، الزوجية السعادة عن لمبحث بالزوجين تدفع

 .7بنص الفرضٌة رقم 

 توجد عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بين خيبة األمل من الزوج ومدى الرغبة في البحث عن عبلقات  .7

 بديمة، فكمما زاد مدى خيبة األمل من الزوج زاد مدى الرغبة لدى المرأة في البحث عن عبلقاتعاطفية 

 .بديمة خارج إطار الحياة الزوجيةعاطفية 
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     لقد صودقت الفرضية بالنتائج التي أشارت إلى وجود عبلقة دالة إحصائيا بين مدى خيبة األمل من 

الزوج ورغبة المرأة البحث عن عبلقات عاطفية بديمة، أي أنو كمما زادت خيبة أمل المرأة من زوجيا فإن 

ذلك قد يزيد من نشوء الرغبة لدييا في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة ربما قد تجدىا لدى رجل آخر، 

ما يدل عمى ارتباط خيبة األمل لدى الزوجة بنشوء الرغبة لدييا في البحث عن عبلقة عاطفية بديمة خارج 

وقد تزيد من  الزوجية والتعاسة  الشقاءفخيبة األمل من الحياة الزوجية قد تزداد بازدياد. نطاق الزوجية

 الشقاء يسودىا التي الزوجية فالحياة تييئة الظروف لنشوء الرغبة في إقامة عبلقات عاطفية وجنسية بديمة،

؛ 1988الخولي، )الخوف، والقمق شبح عمييا ويخيم والتعاسة، واالختبلل وعدم التوافق، وخيبات األمل،

 نفسيا، أو ماديا والتعاسة الشقاء مبعث كان سواء  Boyd, 2005; Buzawa, 2007).؛2009محمد، 

 األمل  وقد ترتبط خيبة.خارجو الزوجية السعادة عن لمبحث بالزوجين تدفع طاردة بيئة البيت من تجعل

 عش فيتحول  الحب، محل والسخط  السعادة، محل العبلقة، والتعاسة شريك في بالصدمة الزواجي

 الكيد طريق عن اآلخر عمى االنتصار الزوجين كبل ويحاول  يطاق، ال وجحيم عراك ساحة إلى الزوجية

 ;Goodman & Crouter, 2009; Pinquart & Teubert, 2010)؛ 2008مرسى، )منو واالنتقام لو

، وتعود خيبة األمل في أغمب األحيان من الشريك لعدم تحقيق التوقعات من الزواج كما فسرتو نظرية 

 توقعات ىو القصد فيكون الزواج، من التوقعات إلى اإلشارة وعند ،(1999؛ شكري، 2000الخولي، )الدور

فإّن كبًل من . منو المتوقعة باألدوار وقيامو الزوجّية الحياة في نسجامالا تحقيق في اآلخر من شريك كل

 قد  فإن خيبة األملىنا من. (2008مرسى، )الزوجين يأتي ولديو توقعات معينة عن دور الشخص اآلخر

 االنسجام عدم وحصول الزواج، بعد بالّدور القيام من التوقعات في بالتناقص المتعمق الرضا عدم تنتج عن

 وفي (.Thomas & Ganster, 1995؛ 2011 وخضر، سكينة أبو)الزوجّية العبلقات في التوتر وظيور

االنتقامي بالبحث  األسموب ىذا استخدام عن كبلىما أو أحدىما الزوجان يتورع ال الحاد الصراع ىذا ظل

عن عبلقة بديمة خارج إطار الزوجية تعوضو عن خيبة األمل من الزوج، خاصة أن توقعات الزوجين بأن 
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حياتيم قد تكون أسعد وتتقمص خيبات أمميم بشراكات أو مجازفات عاطفية مع شريك آخر خارج نطاق 

وإذا ما زادت وتكررت خٌبات األمل فإن عدم الرضا عن  .(1978؛ المغربي، 1978فيمي، )الزوجية

 وقمة الرضا الزواجي قد يرتبط باالحباطات وعدم التفائل وقمة .الحٌاة الزوجٌة ٌزداد بتكرار خٌبات األمل

األمل، وقد يرتبط ذلك بعدم األريحية لمتواجد في اإلطار الزوجي الذي يشعر الزوجة بقمة الرضا عن 

 ففي حال التفاعل السمبي (.1999 ،خميل ؛2004 الخوري، ؛2011 خضر، وسكينة أبو )حياتيا الزوجية

فإن ذلك قد يزيد انعدام الرضا الزواجي العاطفي والشعور بالحرمان العاطفي، والبحث عن الرضا العاطفي 

 .8 وبناء على ذلك قمنا بنص الفرضٌة رقم .خارج إطار الحياة الزوجية مع بديل غير شرعي

عن الحياة الزوجية ومدى  (الزواجي العاطفي)ذات داللة إحصائية بين الرضا عكسية توجد عبلقة . 8

الزواجي ) بديمة خارج إطار الحياة الزوجية، فكمما قل مدى الرضا عاطفيةالرغبة في البحث عن عبلقات

 بديمة خارج إطار  عاطفيةعن الحياة الزوجية زاد مدى رغبة الزوجة في البحث عن عبلقات (العاطفي

 .الحياة الزوجية

    لقد صودقت الفرضية التي أشارت إلى وجود عبلقة دالة إحصائيا بين مدى الرضا عن الحياة الزوجية 

ورغبة الزوجة في البحث عن عبلقات بديمة خارج نطاق الزوجية، أي أنو كمما قل الرضا عن الحياة 

الزوجية زادت رغبة الزوجة في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة، مما يدل عمى أن عدم الرضا عن 

الحياة الزوجية قد يرتبط بنشوء الرغبة لدى الزوجة في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة، مما يبرىن 

.  الفرضية

 دفء ي مستوى الرضا الزوجي قد يحدث تغييرا في مستوىف التغير أنّ  عمى النتائج  ىذهمن ونستدل

 الرضا من يقمل ، فإذا سار التغيير يسير في االتجاه السمبي فإن ذلكتحقيقيا عدم أو تبمدىا، أو العواطف،

، فقمة الرضا الزواجي قد ترتبط باالحباطات وعدم (Birditt et al., 2010) العاطفّية الزوجّية الحياة عن

التفائل وقمة األمل، وقد يرتبط ذلك بعدم األريحية لمتواجد في اإلطار الزوجي الذي يشعر الزوجة بقمة 
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 تختمف العموم وجو عمى جديدين حبيبين بين تنشأ التي الجامحة العواطفف .الرضا عن حياتيا الزوجية

 ؛2004 والخوري، ؛2011 خضر،و سكينة أبو )سنوات منذ ارتبطا اثنين بين عميو ىي عّما كبير حد إلى

 تقمل قد فإّنيا وتبمدت َبَرَدت إذا ولكنيا الرضا، تحقق فقدْ  ،زايدتت اإذ الجامحة فالعواطف(. 1999 ،خميل

 فيمي أشارت حيث الزوجين، بين المثمى العاطفّية لمعبلقة وجود فبل ذلك ومع. العاطفيّ  الزواجي الرضا

 يرضي ما زوج كل يدرك أن والميم لغيرىم، كذلك يكون ال قد ما لزوجين مشبعا يكون ما أن إلى )2005)

 كفافي،)وحصول الرضا الزواجي، (Boyd, 2005; Bradbury, Beach, & Fincham, 1996)اآلخر

ففي حال التفاعل السمبي فإن ذلك قد يزيد انعدام الرضا الزواجي العاطفي والشعور بالحرمان  (.1999

ويعزز ذلك ما  .العاطفي، والبحث عن الرضا العاطفي خارج إطار الحياة الزوجية مع بديل غير شرعي

أشارت إليو نظرية التبادل االجتماعي بأن الربح النفسي لمزوجين يتحقق عندما يشعران بالطمأنينة والرضا، 

توقعات كل من الزوجين من : وأن حساب العائد والتكمفة في تفاعل الزوجين يتأثر ببعض العوامل منيا

دراكو لتمك التوقعات، فكبل الزوجين يقبل عمى اآلخر عندما يجدان في تفاعبلتيما معا ما يشبع  اآلخر، وا 

 (.2005المغربي، )رغباتيما، وقد يحجمان عن بعضيما عندما ال يشبع أحدىما أو كبلىما  رغبات اآلخر

 بين التواصل وأشكال الزواجية معاممةال باليأس عبلقة حول( 2007) العز أبو دراسة نتائج أشارت وقد

 المواتي الزوجات أنّ  إلى األردن، في الزوجات نظر وجية من الزواجي والتوافق النفسّية، بالصحة الزوجين

 من أعمى وبمستوى الزواجي،  والرضاالتوافق من أعمى بمستوى يتمتعن وتقّبل بود معين أزواجين يتعامل

 معين يتعامل المواتي الزوجات مع بالمقارنة اإليجابي والتفاعل العامة السبلمة اليمج في النفسّية الصحة

 إلى يؤدي وقد الزوجين بين يجابياإ يبدو ال قد التفاعل نإف العاطفي الحرمان حال ففي. بقسوة أزواجين

 (;Guenther, 2009; Ehrenberg, Hunter, & Elterman, 1996 واالنسجام التوافق عدم

(Fincham, 2003 وفي بو، تمر التي الحال عمى واإلحباط الرضا وعدم اإلشباع بعدم المرأة وشعور 

 الزوجة تجدىا قد بديمة عاطفية عبلقة عن البحث في الرغبة نشوء يزيد ما اإلشباع عن البحث الوقت نفس



133 
 

 دراسةنتائج   وٌعزز  ذلك ما أشارت إلٌه.(Glass & Wright, 2010)الزوجية حياتيا نطاق خارج

 عن الكشف حول اإلمارات ولةدب الزواجي والرضا العاطفيّ  التعبير صعوبات عن( 2006 )العبيدلي

 أشارت. المتغيرات بعض ضوء في اإلناث من عينة لدى الزواجي والرضا العاطفيّ  التعبير صعوبات

 ولمكشف العاطفّي، التعبير تبادلوا الذين العينة أفراد لدى الزواجي الرضا من عالٍ  مستًوى وجود إلى النتائج

 النفسّية ةالياالنفع الجنسّية مقياس عمى الزواجي والرضا العاطفيّ  التعبير في الصعوبات مستوى عن

 والتفكير الثانية، المرتبة في العواطف تحديد وصعوبة األولى، المرتبة في العواطف وصف صعوبة جاءت

 من ىنا نرى أن الوصول إلى مرحمة من عدم الرضا العاطفي والجنسي .الثالثة المرتبة في خارجيا الموجو

في الحياة الزوجية قد يثير الشعور بالفشل واإلحباط لدى الشريكين، ويزيد من شعورىما بالحرمان من 

، وأكثر الطرفين حاجة ليذا اإلشباع ىي المرأة، (Harper & Tiggemann, 2008)اإلشباع العاطفي 

لذلك فإن عدم رضاىا عن حياتيا العاطفية قد يثير لدييا الشعور بالحرمان العاطفي أكثر، وقد يدفعيا ىذا 

 (,.Birditt, et al. .الشعور إلى السعي إلشباع حاجاتيا العاطفية من رجل آخر خارج إطار الزوجية

.(2010 

مناقشة نتائج الدراسة المتعمقة بالفروق في مدى رغبة الزوجة في البحث عن :   القسم السادس6.5

مكان السكن، والفارق العمري، والمستوى : عالقات بديمة تعزى إلى عدد من المتغيرات الديمغرافية مثل

 .االقتصادي، وعمل المرأة ومدى تدينيا

     لقد أشرنا إلى ارتباط مدى رغبة الزوجة في البحث عن عبلقات بديمة خارج إطار الزوجية بتوتر 

العبلقات األسرية، وانشغال الزوج في شؤونو وىجر الفراش، والحرمان العاطفي، والجنسي، واالجتماعي، 

وخيبة األمل والرضا الزواجي، إال أن األدبيات النظرية أشارت إلى ارتباط رغبة الزوجة بإقامة عبلقات 

بديمة خارج إطار الزوجية بمتغيرات ديمغرافية أخرى مثل مكان السكن، والمستوى االقتصادي، والفارق 

 .العمري، وعمل الزوجة، ومدى تدينيا



134 
 

     وقد يكون لمكان السكن ارتباط لنشوء الرغبة لدى المرأة في البحث عن عبلقات بديمة خارج إطار 

وقد تنشأ الرغبة لدى المرأة المدنية أكثر من المرأة القروية، ألن مجتمع المدينة نسق مفتوح أكثر . الزوجية

 بين االحتكاك إمكانية يزيد وىو ما .من القرية، وبوجود الفرص المتاحة لبلختبلط في العمل والجامعة

؛ 2000بركات، ) اآلخر الجنس من أشخاص مع االلتقاء واإلناث الذكور لدى الفرص ووجود الجنسين،

 (,Dodoa, Zuluc, & Ezehc فقد أشارت دراسة كل من دودوي، وزيميك وأيزيك.(1981الحسيني، 

 في بحثيما حول انتشار الخيانة الزوجية بين الريف والحضر إلى أن الخيانة الزوجية تنتشر بين 2007)

 .وبناًء عمى ذلك قمنا بنص الفرضية التاسعة. الحضر أكثر من األرياف

بديمة  عاطفية توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى الرغبة لدى النساء في البحث عن عبلقات. 9

خارج إطار الحياة الزوجية تعزى إلى مكان السكن، فالنساء المواتي يسكّن المدن يبدين رغبة أكثر في 

. بديمة خارج إطار الزوجية من النساء المواتي يسكّن القرى عاطفية البحث عن عبلقات

  حيث أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق في مدى الرغبة لدى الزوجة في البحث عن عبلقات بديمة 

تعزى إلى مكان السكن، ما يدل عمى أن الرغبة في البحث عن عبلقة بديمة ال ترتبط بكون الزوجة تسكن 

في المدينة أو القرية أو المخيم، وىذه النتائج تتناقض مع األدبيات النظرية والدراسات التي أشارت إلى 

وجود فروق في الرغبة لمبحث عن عبلقات بديمة في المدينة أكثر من األرياف كون مجتمع المدينة ىو 

نسق مفتوح أكثر من القرى والمخيمات، وبوجود الفرص المتاحة لبلختبلط في العمل والجامعة، وفي 

 االلتقاء واإلناث الذكور لدى الفرص ووجود الجنسين، بين االحتكاك إمكانية يزيد وىو ما ،األماكن العامة

 كما تتعارض النتائج مع ما أشارت .(1981؛ الحسيني، 2000بركات، ) اآلخر الجنس من أشخاص مع

 في بحثيم حول انتشار الخيانة (Dodoa et al., 2007)إليو دراسة كل من دودوي، وزيميك وأيزيك
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الزوجية بين الريف والحضر في البحث عن عبلقة بديمة  حيث أشارت إلى أن الخيانة الزوجية تنتشر 

 .بين الحضر أكثر من األرياف

    وتفسيرا لما أشارت إليو نتائج البحث الحالي يعود إلى التقارب الحاصل بين األرياف والمدن بعد رفع 

 عن نسبيا وقد تختمف مستوى الحياة في القرية والمخيم، ودخول عناصر المدنية وتيارات الحداثة إلييا،

 روابط وتربطو أكثر، متماسك القروي في بعض خصائصيا وفي بنيتيا االجتماعية، فالمجتمع بعضيا

 طابع المدن سكان عمى يغمب حين في .(2000بركات، )المدينة من أكثر وثيقة وقرابية اجتماعية

األبوي  النظام من جذورىا تستمد المدنية األسرة في أنماط تزال ال أنو إال ،(1987شرابي، )أكثر الفردانية

 وجوىريا نوعيا اختبلفا تختمف ال ،العربية المدينة في األسرة فبنية .(1981الحسيني،)السائد في القرى

 الطبقات بعض بين واضح ميل مع ممتدة عائمة بأنيا أيضا تتصف فيي القرية والمخيم، عن منيا

 والمخٌم القرية في األسري االجتماعي فإن البناء ومن جهة ثانٌة .النووية نحو االجتماعية والشرائح

 بدأت حيث االجتماعية، التحوالت من نفسيا تحم لم الفردية األسرة ألن التغييرات من العديد إلى خضع

 االستقبلل بعد النووية األسرة نحو والميل المدني بالمجتمع الحتكاكيا نتيجة التغييرات بعض إلى تتعرض

وهذا ما قد  .الممتدة بالعائمة تعمقيا وعدم  فً القرٌة،النووية األسرة حققتو الذي واالجتماعي االقتصادي

ٌعزز النتائج التً أشارت إلى عدم وجود فروق فً الرغبة للبحث عن عالقة بدٌلة تعزى إلى مكان 

مما  المدن، إلى القرى والمخيمات من والنزوح اليجرة تزايد وتفسير آخر لمنتائج قد يعود إلى .السكن

 من المدن في الموجودة الجذب عوامل بعد خاصة والمدن القرى ردم الفجوات بينيا وبين عمى يساعد

إن كثرة مصادر الترفيو وأماكن االختبلط واالنفتاح . (2000بركات، )والترفيو والعمل لمدراسة فرص وجود

الواضح يتيح المجال أمام المرأة المدنية التفكير في بدائل متاحة خبلفا لممرأة في القروية والمخيم، إال أن 

تواجد المرأة من القروية والمخيم في المدينة لمعمل أو الدراسة، وتوفر ىذه البدائل لدييا حين تواجدىا في 

المدينة لمدراسة أو العمل أو السكن المؤقت مع الزوج بضرورة عممو قد تتوفر لدييا البدائل بمثل المرأة 
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المدنية، لذلك فإن إمكانية نشوء الرغبة في البحث عن عبلقات بديمة خارج إطار الزوجية لدى المرأة 

  .المدنية قد تكون متوفرة أيضا لممرأة في األرياف بتفاوت نسبي

    وقد يكون لفارق السن بين الزوجين عبلقة مع شعور المرأة بالحرمان ونشوء الرغبة لدييا في البحث 

 إلى الزواجي والتوافق العمري الفارق عبلقة حول ليا بحث في (1990 )فرجاني تشيرف. عن عبلقة بديمة

 العاطفيّ  الجانب عمى مباشر وبشكل الزواجي، لتوافقلسوء ا مؤشرا يعتبر الزوجين بين السنّ  فارق أنّ 

 يميو عدم الرضا عن الحياة الزوجية غير التوافق سوء  أساس يمثل مما الزواجية، العبلقة في والجنسيّ 

 بين الشاسع  فالفارق العمري وينطوي عميو الشعور بالحرمان العاطفي والجنسي،المشبعة عاطفيا وجنسيا،

 & Levay؛ 1997؛ زىران، 1999بيومي، )لو أثر كبير عمى نشوء الرغبة بإقامة عبلقات بديمة الزوجين

(Valente, 2006 10 وبناء عمى ذلك قمنا بنص الفرضية رقم. 

 بديمة خارج  عاطفيةتوجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى رغبة الزوجة في البحث عن عبلقات. 10

إطار الحياة الزوجية حسب الفارق العمري بين الزوجين، فالزوجات ذوات الفوارق العمرية الكبيرة مع 

 .  بديمة خارج إطار الزوجية عاطفيةأزواجين أكثر رغبة من ذوات الفوارق القميمة في البحث عن عبلقات

      لم تصادق الفرضية التي أشارت نتائجيا إلى عدم وجود فروق في رغبة الزوجة بالبحث عن عبلقة 

عاطفية بديمة خارج إطار الزوجية،  تعزى إلى الفارق العمري بين األزواج والزوجات، أي أن الفارق 

العمري بين الزوجين ال يرتبط بمدى رغبة المرأة في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة خارج إطار 

الزوجية، وأن مدى رغبة المرأة في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة ال يتغير بزيادة الفارق العمري بين 

وىذه النتائج تتعارض مع ما أشارت إليو األدبيات النظرية حول احتمال نشوء الرغبة لدى . الزوجين

 (& Levayالزوجات البلتي يكبرىن أزواجين بفوارق سن أن تبحث عن عبلقات بديمة مع من يقربيا سنا

(Valente, 2006.  كما تتعارض مع نتائج األبحاث التي أشارت إلى ارتباط الرغبة في البحث عن
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 العمري الفارق عبلقة حول ليا بحث في (1990 )فرجانيعبلقات بديمة بالفارق العمري، كما أشارت إليو 

 عمى مباشر وبشكل الزواجي، لتوافقلسوء ا مؤشرا ديع الزوجين بين السنّ  فارق أنّ  إلى الزواجي والتوافق

 الفارق حول (2006)الصافيوأشارت نتائج بحث  كما الزواجية، العبلقة في والجنسيّ  العاطفيّ  الجانب

 ولكن الزوجين، بين الفيم درجة بزيادة عبلقة لو العمري التقارب أنّ  إلى األزواج، بين الفيم وزيادة العمري

كما أشارت إليو نتائج . سنا األكبر ىو الزوج يكون حيث سنوات ثبلث أو سنتين السنّ  فارق يتعدى ال

 في الفروق وفيم الزواجي، والتوافق الزوجةو الزوج، تسمط بين العبلقةحول ( 2004 )يكاتبال دراسة

 الزواجي التوافق وفي التسمط في الفروق عمى والتعرف ،والزوجات األزواج بين الزواجي والتوافق التسمط

 داللة ذات ةموجب ةارتباطي عبلقة وجود إلى أشارتو ،العمر لمتغيرات تبعاً  والزوجات األزواج بين

نفس الوقت جاءت النتائج  وفي. العمر ومتغير والزوجة الزوج من كل لدى الزواجي التوافق بين إحصائية

 وعبلقتو ،المتزوجين بين الجنسيّ  بالتوافق الخاصة( 2004 )تركي أبو دراسةلتتفق مع ما أشارت إليو 

 في المتزوجين بين اختبلف إلى  الغربية الضفة في لحم وبيت الخميل محافظتي في المتغيرات ببعض

 يبدو أن خاصية المجتمع .الزواجي والتوافق العمر بين عبلقة أي عدم ظيورو الجنسيّ  التوافق مستوى

الفمسطيني والظروف التي تقف وراء الفوارق العمرية بين الزوجين قد تكون العامل الذي يفسر عدم ارتباط 

الرغبة في البحث عن عبلقات بديمة بسبب الفارق العمري، فتأجيل الزواج لدى الرجال في المجتمع 

الفمسطيني سببو وقوع أعداد كبيرة من الشباب في األسر وقد كبروا في السن بعد قضاء العديد من 

السنوات في األسر، ومن ثم تزوجوا، فارتباط األسر بدوافع وتضحيات وطنية ترفع من مكانة األسير حتى 

لو كان كبير السن، وزواج المرأة من أسير يرفع من مكانتيا، لذا فقد يكون تدخل العامل الوطني ىو الذي 

يقمل من إمكانية ارتباط الفارق العمري مع رغبة الزوجة في البحث عن عبلقة عاطفية بديمة، إضافة إلى 

أن استشياد أعداد كبيرة من الشباب قمل الفرص أمام الفتيات من الزواج بشباب صغيري السن، وفقد كان 

     التقارب الفكريىذا النوع من الزواج مألوفا، وىناك من يعتبر بأن الزواج الناجح ىو الذي يقوم عمى
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النفسية والجسمية والروحية واالجتماعية أكثر مما يقوم عمى التقارب في  في الميول واالىتمامات والطاقات

االجتماعي لمرجل الكبير في السن من  وعمى الجانب اآلخر ُيعد الغنى والمركز(. 2010مصطفى، )نالس

خبلل ارتباطين برجل عن الحب والحنان والحماية  عوامل الجذب لمكثير من الفتيات البلتي يبحثن من

وقوة الشخصية والغنى أىمية أكبر من جمال الجسد وقوتو طالما  والكفاية، فيي تعطي المكانة والنضج

ىذه المرأة يمكن أن تنجذب إلى رجل أكبر منيا ومنيما لدى ىذا الرجل،  كان ىناك حد أدنى معقول

 عشرين عامًا ألنيا وجدت لديو ما تبحث عنو من الحب والحنان والحماية والكفاية، بخمسة عشر أو

الذي يعوض عن  والرجل األكبر في العمر عادة أقدر عمى إعطائيا ىذه األشياء وبخاصة الحب والحنان

  (.2010مصطفى، )الحنان األبوي المفقود لدييا

     وحين تشعر المرأة بعدم توفر المال بين يدييا لسد احتىاجات أسرتيا وعدم قدرة الزوج عمى اإلنفاق 

عمييا فإنيا تشعر بالضغوط واالحباطات، وعدم الرضا والحرمان، وانعدام األمن االقتصادي الذي قد 

 عبدّ )تبحث عنو بسبل مختمفة، ولربما تبحث عنو لدى رجل آخر يدعميا ويحقق ليا متطمباتيا المادية

 حول  (Elmslie & Tebaldi, 2008)وقد أفادت نتائج دراسة ايمسمي وتيبالدي. (1993 المعطي،

ارتباط المستوى االقتصادي والضغوط االقتصادية لؤلسرة بالبحث عن عبلقة بديمة، فالنساء المواتي يفقدن 

األمن االقتصادي في األسرة من عدم إنفاق الزوج أو إىمالو لسد االحتىاجات األسرية قد تشجع المرأة 

عمى السعي بحثا عن عبلقة بديمة، خاصة إذا كانت مقتنعة بأن ىذه العبلقة ستعود عمييا بالفائدة 

 .11المادية، وبناء عمى ذلك قمنا بتص الفرضية رقم 

بديمة خارج  عاطفية توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى رغبة النساء في البحث عن عبلقات. 11

 فالنساء ذوات المستوى االقتصادي المتدني يبدين رغبة ،إطار الحياة الزوجية حسب المستوى االقتصادي

 .  بديمة خارج إطار الحياة الزوجية عاطفيةأكثر في البحث عن عبلقات
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       لقد صودقت الفرضية التي أشارت نتائجيا إلى وجود فروق في مدى الرغبة لمبحث عن عبلقة 

عاطفية بديمة تعزى إلى المستوى االقتصادي لؤلسرة، أي أن الزوجات ذوات الدخل المتدني يبدين رغبة 

في الحصول عمى عبلقة عاطفية خارج إطار الحياة الزوجية أكثر من الزوجات ذوات المستوى 

االقتصادي العالي، مما يدل عمى ارتباط الرغبة في البحث عن عبلقة عاطفية بديمة خارج إطار الزوجية 

بالمستوى االقتصادي، فالزوجات البلتي يعشن في مستويات اقتصادية وحياتية متدنية تكون اغمب 

حاجاتين األساسية مشبعة بشكل جزئي، وىذا المستوى االقتصادي المتدني قد يحرميا من سد حاجاتيا 

وفي غالب األحيان يسيم المستوى . الثانوية التي قد تكون ميمة جدا لدييا مثل الحاجات األساسية

وتفسير ىذه النتائج قد يعود إلى تقصير الزوج بالقيام بدوره  .االقتصادي المنخفض بسوء التوافق الزواجي

في اإلنفاق عمى الزوجة واألسرة كما أشارت إليو نظرية الدور، لعدم قدرتو عمى تحمل المسؤولية واالمتناع 

لذلك فإنو عندما يكون الفرق كبيرا بين الدور الفعمي . (Boss, 2002)عن أداء الدور لئلضرار بالزوجة 

والدور المتوقع، فإنيما يختمفان ويظير الصراع بينيما، ذلك ألن وجود التباين في التوقعات يعني أن أحد 

الزوجين أو كمييما ال يحصل عمى الحقوق التي يتوقعيا من الطرف اآلخر فيسعى لتعويضيا من طرف 

كما . (2000الشربيني، )خارجي قد يتمثل في بناء عبلقة لمزوجة مع رجل غريب خارج إطار الزوجية

حول مدى ارتباط المستوى االقتصادي االجتماعي  (1999)ما أشارت إليو دراسة خميل يعزز ىذه النتائج 

 العاممين )الشرقية في مصر محافظة من وزوجة زوج (200) قواميا عمى عينةبالتوافق الزواجي 

إلى أن ىناك فروقا في مستوى التوافق الزواجي تعزى إلى (. الحكومية والييئات بالمصالح والعامبلت

المستوى االجتماعي واالقتصادي لؤلزواج، حيث تبين بأن ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي المتدني 

ويعزز ذلك ما أشارت إليو نتائج بحث . أقل توافقا من ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي العالي

حول العبلقة بين درجة إشباع الحاجات األساسية وعبلقتيا بدرجة التوافق الزواجي عمى  (2008)طالب

 زوج وزوجة من مناطق قطاع غزة، حيث أشارت النتائج إلى وجود فروق في درجة 500عينة قواميا 
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التوافق الزواجي بين مرتفعي ومنخفضي إشباع الحاجات األساسية لدى كل من الزوجات وأزواجين 

فحين تشعر المرأة بعدم توفر المال بين يدييا لسد احتياجات . لصالح مرتفعي إشباع الحاجات األساسية

أسرتيا، وعدم قدرة الزوج اإلنفاق عمييا فإنيا تشعر بالضغوط واالحباطات، وعدم الرضا والحرمان، 

وانعدام األمن االقتصادي الذي قد تبحث عنو بسبل مختمفة، ولربما تبحث عنو لدى رجل آخر يدعميا 

 االقتصادّية الموارد قصور بسبب الزوجين بين الصراع ويتطور أينش وقد .ويحقق ليا متطمباتيا المادية

 التوافق حول( 2002)المخادمة دراسة أشارت وقد(. 1993 المعطي، عبدّ )األسرة حاجات سد عن

 المستوى أنّ  إلى. المتغيرات بعض ضوء في المتزوجين الرجال من 650 من مكونة عينة لدى الزواجي

حول  (2006)وتشير نتائج دراسة مكي .الزوجين بين والرضا لمتوافق مؤشرا ديع لؤلسرة االقتصاديّ 

التوافق الزواجي وعبلقتو ببعض سمات الشخصية لدى األزواج في محافظات غزه إلى وجود فروق في 

التآلفية، والتواصل الوجداني، )جميع أبعاد الرضا الزواجي تعزى لمتغير الوضع االقتصادي إال في أبعاد

وتوجيات األدوار، والتاريخ العائمي لبلضطراب الزواجي، وعدم الرضا عن العبلقة بين الوالدين 

، ومثال ذلك أن ىناك فروقا ذات داللة إحصائية في بعد الخبلفات المالية تعزى لمتغير الوضع (واألطفال

وقد  .االقتصادي بين الضعيف والمرتفع لصالح الضعيف، وبين الضعيف والمتوسط لصالح الضعيف

 درجات متوسطات بين 0,01 عند إحصائيا دالة فروق إلى وجود( 1999)أشارت نتائج دراسة خميل 

 في المنخفض االقتصادي االجتماعي المستوي وذوي المرتفع االقتصادي االجتماعي المستوي ذوي

 األفضل، ذلك الوضع في المرتفع االقتصادي االجتماعي المستوى ذوي لصالح والجنسي العاطفي التوافق

 وعواطفيم مشاعرىم عن واإلفصاح التعبير عمى أقدر المرتفع االقتصادي االجتماعي المستوى ذوي ألن

 االجتماعي المستوى ذوي فإن العكس وعمى .واستواءىا العاطفية العبلقات نضج يؤكد سميم إيجابي بشكل

 ويمثل الجسدي، والجمال والقوام والمظير الشكل حدود عند تقف سطحية عواطفيم المنخفض االقتصادي

 منيم طرف كل ىمّ  وينصب األشكال، من شكل بأي إلشباعو يسعون ذاتو حد في ىدفا لدييم الجنس
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قضاء رغبتو إشباع عمى  دراسة من تبين كذلك .اآلخر الطرف وحاجات لمشاعر اعتبار دون حاجتو وا 

 أنّ  وزوجة زوج 400  قوامياعينة عمى ( (Conger, Rueter, & Elder, 1999والدر رويتير كونغر،

 المقابل وفي. الزواجي الكرب زيادة إلى تؤدي أنّ  يمكن الزوجان بيا يشعر التي السيئة االقتصادّية الحالة

 وأيضا استغبلليا، سيءأ ذاإ الزوجين بين لمخبلفات مصدرا المتوافرة االقتصادّية والموارد الثراء يكون فقد

 الزوجين بين النزاع أسباب من العاممة لمزوجة اإلضافي الدخل يكون ربما التقميدية المجتمعات في

 بسبب النزاع يكون ما وأحيانا لؤلسرة، توفيره الزوجة ورفض ،هيإل حاجة في األسرة تكون عندما خصوصا

 دون بنفسو ذلك عمى واإلشراف ،األسرة التزامات عمى اإلّنفاق ويتولى الزوجة دخل عمى الزوج استحواذ

وبما أن المستوى االقتصادي لمزوجين يرتبط بمستوى (. 2011 وخضر، سكينة أبو)الزوجة مشاركة

توافقيما، وأن مستوى توافقيما يتعمق بالرضا عن حياتيم الزوجية، وعبلقة ذلك باإلحباط والبحث عن 

عبلقة بديمة، فإن لممستوى االقتصادي لؤلسرة ارتباطا بالرغبة في البحث عن عبلقات بديمة خارج إطار 

وباإلمكان تفسير . الزوجية، خاصة بعد عدم التوافق والرضا الزواجي المرتبط بالمستوى االقتصادي

 (& Elmslieالنتائج ورده لحاجة المرأة إلى األمن االقتصادي، فقد أفادت نتائج دراسة ايمسمي وتيبالدي

(Tebaldi, 2008  حول ارتباط المستوى االقتصادي والضغوط االقتصادية لؤلسرة بالبحث عن عبلقة 

بديمة، وتبين أن النساء المواتي يفقدن األمن االقتصادي في األسرة، من عدم إنفاق الزوج أو إىمالو لسد 

االحتياجات األسرية قد تشجع المرأة لمسعي في البحث عن عبلقة بديمة خاصة إذا كانت مقتنعة بأن ىذه 

العبلقة ستعود عمييا بالفائدة المادية، ويعزز ذلك ما أشارت إليو نتائج دراسة دودوي، زوليك 

 حول ارتباط الحرمان االقتصادي لدى الزوجات في البحث عن (Dodooa et al., 2007)وايزيك

عبلقات بديمة خارج نطاق الزوجية في كينيا عمى وجود عبلقة بين الحرمان االقتصادي لدى المرأة 

ذا اقتنعت المرأة أن السبيل إلى رفع مستواىا االقتصادي . وبحثيا عن عبلقة بديمة خارج نطاق الزوجية وا 

ىو الخروج لمعمل، فقد تخرج إلى العمل نتيجة لوضعيا االقتصادي مع أنيا قد تخرج لمعمل لتحقيق 
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ذاتيا، فعمل المرأة خارج بيتيا قد يفتح العديد من المجاالت أماميا في التفاعل االجتماعي والشعور 

 تجدوبتحقيق ذاتيا، إال أنيا في نفس الوقت لم تتخل عن أعباء المنزل، فتزداد ضغوطيا وانشغاالتيا، 

 الحياة عن الرضا مستوى انخفاض إلى ذلك يؤدي ورّبما والعمل، البيت بين الفصل في صعوبة

 وبالتالي زيادة الشعور باإلحباطات (.(Minnotte, Minnotte, & Pedersen, 2013الزوجية

 عمل المرأة تزداد ضغوط لزيادة نتيجة أنو إلى( 1999 )حيث يشير خميل .والحرمان والحاجة إلى الدعم

 عن وتبحث التعاطف، إلى الشديدة بالحاجة ويشعرىا وقمقيا، توترىا عوامل من يزيد مما عمييا، الحياة

 الرجل اىتمام لجذب طمبا فتتعاظم لدييا حاجة عارمة الحياة، أعباء منيا أخذتو قد أيضا الزوج فتجد ذلك

 وبناء عمى ذلك قمنا بنص الفرضية رقم .سمبي مع رجل آخر خارج إطار الزوجية بأسموب ولو نحوىا،

12. 

بديمة خارج  عاطفية توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى رغبة النساء لمبحث عن عبلقات. 12

 إطار الزوجية تعزى الى عمل المرأة، فالنساء المواتي يعممن يبدين رغبة أكثر في البحث عن عبلقات

 . بديمة خارج إطار الزوجية من النساء المواتي ال يعممنعاطفية

    لقد صادقت النتائج الفرضية بما يتعمق بوجود فروق في الرغبة لدى المرأة في البحث عن عبلقات  

عاطفية بديمة خارج إطار الزوجية، إال أن مصادر الفروق قد أشارت إلى أن الرغبة في البحث عن 

عبلقات بديمة لدى المواتي يعممن بشكل متقطع أكثر من المواتي ال يعممن والمواتي يعممن، وأن النساء 

العامبلت ىن أقل رغبة في البحث عن عبلقة بديمة، وىذا ما يخالف ما نصت عميو الفرضية بأن الرغبة 

. لمبحث عن عبلقات عاطفية بديمة لدى الزوجات العامبلت خارج بيوتين ىي أكثر من المواتي ال يعممن

وتفسير ىذه النتائج قد يعود إلى أن عمل المرأة  الدائم والثابت والمستقر خارج بيتيا قد يفتح العديد من 

المجاالت أماميا في التفاعل االجتماعي والشعور بتحقيق ذاتيا، ومشاركتيا لزوجيا في تحمل أعباء 
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اإلنفاق عمى األسرة، ما قد يكسبيا مكانة اجتماعية ويرفع من قدرتيا عمى امتبلك الموارد، وقد يزيد ذلك 

 شخصية تنمية : مثل المرأة لعمل اإليجابيات بعض إلى1998)  )مرسي أشار قدف .توافقيا الزواجي

 رفع إلى يؤدي قد ما وذلك غيابو عند واإلّنفاق الرعاية في الزوج دور أداء في المرأة كفاءة زيادةو الزوجة،

 إذا لم المرأة عمى النفسّية الضغوط زيادة ؛مثل السمبيات بعض فمو ذلك ومع الزواجي، الرضا مستوى

تتكيف لبيئة العمل، وعدم الدوام الثابت، وانخفاض معدل دخميا، وعدم شعورىا باألمن االقتصادي نتيجة 

لمبطالة المتقطعة التي تمر بيا، وىذا ما يجعميا في ضغط دائم تحسبا النقطاع العمل، أو عدم كفاية 

 المتعمقة بعبلقات العمل، واالحباطات العمل  وضغوطاتمتاعب تنقل أّنيا إلى إضافة ،الدخل منو

 فتجد األسرة، إلى المتكررة بعدم التثبيت بالعمل، وفشميا باالستمرار فيو والصراعات المصاحبة لذلك

 الحياة عن الرضا مستوى انخفاض إلى ذلك يؤدي ورّبما والعمل، البيت بين الفصل في صعوبة

 وبالتالي زيادة الشعور باإلحباطات والحرمان، (.Minnotte et al., 2013؛ 1999 خميل،)الزوجية

والحاجة إلى الدعم الذي يميد الطريق إلى نشوء الرغبة في البحث عن عبلقات عاطفية بديمة مع رجل 

  .آخر خارج إطار الزوجية

     لقد أشرنا إلى ارتباط مدى رغبة الزوجة بالبحث عن عبلقات بديمة خارج إطار الزوجية بتوتر 

العبلقات األسرية، وانشغال الزوج في شؤونو وىجر الفراش، والحرمان العاطفي، والجنسي، واالجتماعي، 

وخيبة األمل والرضا الزواجي، كما أشرنا إلى ارتباط الرغبة لدى المرأة بالبحث عن عبلقات بديمة مع عدد 

مكان السكن، والمستوى االقتصادي، والفارق العمري، وعمل : من المتغيرات الديموغرافية اآلخرى مثل

الزوجة، إال أن تداخل العامل الديني قد يكون لو ارتباط أساسي بمدى الرغبة في البحث عن عبلقات 

عاطفية بديمة خارج إطار الزوجية لدى الزوجة، حيث يعد مدى اإليمان الديني لدى الزوجة عامبل رئيسا 

في حياتيا، وفي مدى توافقيا الزواجي واىتماميا بزوجيا وبيتيا وأبنائيا، فإذا توفر لدييا الوازع الديني يزيد 

، فيي تعمل بما يتماشى مع األسس (2008؛ ومرسي، 2011أبو سكينة وخضر، )من توافقيا الزواجي،
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الدينية والعمل حسب التعاليم والقيم الدينية المستدخمة لدييا والتي ىي جزء من شخصيتيا، فتكون 

وعند ظيور الحاجات غير المشبعة من قبل  (2008الداىري، )مستحضرة لدييا  عند مواجية كل موقف

الزوج من حاجات عاطفية وجنسية، ورغم خيبات األمل وىجر الفراش وعدم الرضا الزواجي، فإنيا تقاوم 

دوافعيا، وقد تجنب نفسيا الوقوع في عبلقة عاطفية بديمة، بمجوئيا إلى اهلل تعالى، وفي المقابل فإن 

الزوجة التي تفتقد الوازع الديني فإن أي قصور من زوجيا، أو الشعور بالحرمان العاطفي والجنسي مع 

وبناء . توافر بعض من الظروف نجدىا ضعيفة أمام دوافعيا، وقد تسعى إلشباعيا بطرق غير شرعية

 .13عمى ذلك قمنا بنص الفرضية رقم 

 بديمة حسب   عاطفيةتوجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى رغبة النساء لمبحث عن عبلقات. 13

 بديمة خارج إطار  عاطفيةمدى تدينين، فالنساء األكثر تدينا يبدين رغبة أقل في البحث عن عبلقات

 . الحياة الزوجية

    لقد صودقت الفرضية التي أشارت نتائجيا إلى وجود فروق في رغبة الزوجة لمبحث عن عبلقات 

عاطفية خارج إطار الزوجية تعزى إلى مدى تدين الزوجات، أي أن الزوجات األكثر تدينا أقل رغبة في 

البحث عن عبلقات عاطفية بديمة خارج إطار الحياة الزوجية، مما يدل عمى أن الرغبة لدى المرأة بالبحث 

عن عبلقات عاطفية بديمة ترتبط بمدى تدينيا، فالزوجة المتدينة أقل رغبة بالبحث عن عبلقات عاطفية 

 الدينّية والشريعة التعاليمب يمتزمالذي  المؤمن فاإلنسان ،خارج إطار الزوجية، ألن الدين يحرم ذلك

 خبلليا ومن ،السوء في الوقوع من أمنم يكون في وية،االسم والشرائع الكتبفي  عمييا المنصوص

 والزوجة الزوج بين ديني توافق ىناك كان ذاإو . في الحياة الزوجيةواالنسجام  والرضاالتوافق إلى الوصول

 ؛2011 خضر،و سكينة أبو)عكسو واآلخر متدينا أحدىما كان لو خبلفا توافقيما مستوى يرتفع ربما

 (Mullins, Pruett, & Harris, no date)وبراك وبريت، ميمنس، دراسة أشارت  وقد(.2008 مرسى،
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 مقياس خبلليا استخدم وزوجة زوجا 338 من مكونة عينة عمى والدين الزواجي التوافق عبلقة حول

 إلى. الزواجي والتماسك الزواجي، والرضا الزوجية، المشاعر: وىي الثبلثة األبعاد ذي الزواجي التوافق

 فرنش وأشارت.  وقمت أسباب عدم االنسجامالزواجي التوافق مستوى ارتفع الديني الوازع ارتفع كمما أّنو

 والرضا والسعادة التديُّن من كل بين العبلقة حول دراسة في (French & Joseph, 1999) وجوزيف

 تفسيرا لمدى .الزواجي والرضا والتوافق التديُّن بين إيجابية عبلقة وجود إلى الذات، وتحقيق الحياة عن

ارتباط اإليمان الديني في البحث عن عبلقة بديمة خارج إطار الزوجية قد يعود إلى مدى تأثر األوالد 

باإليمان الديني لوالدييم واقتدائيم بيم وبالقيم الدينية التي تستدخل بيم كما نصت عميو نظرية التعمم 

االجتماعي التي تفسر اكتساب السموك بصفة عامو من خبلل عدد من المفاىيم األساسية ىي؛ التعمم 

 أن ىذه المفاىيم تعد كميا (Bandura, 1977)حيث وضح باندورا. بالعبرة واالقتداء، والمعرفة، والتوحد

ٚرزأثش اٌضٚجخ  .مفاىيم متكافئة، تدل عمى ما يحدث من تعديبلت سموكية ناتجة عن التعرض لنوذج قدوه

 ينبغي( غميظا ميثاقا )ويعد اإلسبلم الزواج .اٌّغٍّخ اٌّزذ٠ٕخ ثزؼب١ٌُ االعالَ اٌزٟ اعزذخٍزٙب ثٕفغٙب

يثَاقاً  ِمنُكم َوَأَخْذنَ  َبْعضٍ  ِإَلى َبْعُضُكمْ  َأْفَضى َوَقدْ  َتْأُخُذوَنوُ  َوَكْيفَ   "تعالى قال احترامو،   َغِميظاً  مِّ

 يحفظ ما اإلسبلم وضع وقد  متين، قوي وعيد غميظ، ميثاق القران نظر في فالزوجة( 21 اية:النساء")

وا لِّْمُمْؤِمِنينَ  ُقل  "تعإلى قال  لمعبلقة الزوجية قداستيا،  َلُيمْ  َأْزَكى َذِلكَ  ُفُروَجُيمْ  َوَيْحَفُظوا َأْبَصاِرِىمْ  ِمنْ  َيُغضُّ

 ِإالَّن  ِزيَنَتُينَّن  ُيْبِدينَ  َواَل  ُفُروَجُينَّن  َوَيْحَفْظنَ  َأْبَصاِرِىنَّن  ِمنْ  َيْغُضْضنَ  لِّْمُمْؤِمَناتِ  َوُقل َيْصَنُعونَ  ِبَما َخِبيرٌ  المَّنوَ  ِإنَّن 

 المؤمنين عرض القرآن وجعل المرأة، كرامة حفظ بقصد وذلك ،(31:30 :النور " )ِمْنَيا َظَيرَ  َما

وىذا ما يعزز نتائج البحث وقد يفسر  النواحي، جميع في مسو ومنع الجميع، بين مشتركا حقا والمؤمنات

 داخل وقواعده الدين تعاليم تستدخل بحيث تجنب الزوجة المتدينة من البحث عن عبلقة بديمة، 

 ,French & Joseph؛ 2008؛ مرسى، 2008الداىري، ) دينيا سموكيا طابع شخصيتيا ويصبح

  والترىيب، والترغيب، واإلرشاد بالنصح الزوجية قد تعيق دوافع الخيانة الشريعة فإن وىكذا .1999)
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 ويستجمع  محارمو، ويحفظ اهلل حدود فيرعى ذاتو في المعطيات ىذه كل يستدخل المتدين فالفرد والحدود،

 فيخجل نفسو، دفعتو إن الحرام وبين بينو حائبل اهلل فيجد  موقف، كل في عظمتو ويستحضر  اهلل، خشية

 ويتحصن ويمقتو، اإلثم يرفض قوي الديني ووازعو  ويراه، عميو فيو اهلل يطمع مكان في محرما يرتكب أن

 التنشئة افتقد الذي الفرد  بينما.(1999عموان، )شيواتو عمى ويتغمب محرم كل ضد وتعاليمو اهلل بدين

 وقد يتجاىل  وورعو، خشيتو فتقل والعبادات، الشعائر أداء عن ويحجم  الديني، اعتقاده ينخفض  الدينية،

 فكيف  اهلل، يخشى وال  يتجاىمو، أو وجوده ينكر حياتو في غائب فاهلل  بمخالفتيا، ويجاىر  اهلل، حدود

 عمى ينطبق الرجل عمى ينطبق وما فبل يوجد وازع ديني قد يردعو، . (1999حجازي، )حرماتو يخشي

المرأة، وىذا ما يفسر النتائج التي أشارت إلى أن الزوجات األقل تدينا ىن أكثر رغبة في البحث عن 

عبلقات بديمة، وىناك مواقف أخرى يرى فييا الدين السبب في نشوء الرغبة لمعبلقات البديمة وىي المتعمقة 

البيئات المواتية لتحقيق الرغبة في بناء العبلقة  تمك في باالختبلط، وقد نيى الدين عن االختبلط،  خاصة

 حول ارتباط مستوى التدين (Buunk, 1980)ولقد أشارت نتائج دراسة بونك(. 1978ابراىيم، )البديمة

بالخيانة الزوجية إلى أن األشخاص األقل التزاما بالدين ىم أكثر عرضة إلقامة عبلقة عاطفية خارج 

 حول ارتباط البحث (Atkins & Kessel, 2008) في حين أشارت دراسة اتكينز وكسلإطار الزوجية، 

عن عبلقة بديمة خارج إطار الزوجية عمى عدم وجود عبلقة بين مستوى اإليمان الديني وبين الخيانة 

  .الزوجية، حيث كشفت الدراسة عن متدينين يقيمون عبلقة بديمة خارج الزوجية

  االستنتاجات7.5

 المجتمعات حيث اىتمت واستمراريتيا، البشرية لتكاثر األساسية الركيزة ىو العصور مر عمى الزواج   

 األدوار وحددت الناجح، لمزواج المعايير ووضعت ثقافتيا، مع تتناسب زواجية أنماط بتطوير المختمفة

 الزوجية، الحياة من اإلشباع بعدم يشعرىا الحقوق، ىذه من الزوجة فحرمان الزوجية، والواجبات والحقوق
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 الشعور وتقميص لئلشباع، شرعية غير بدائل عن تبحث يجعميا قد ما بالحرمان، الشعور لدييا ويعمق

 التي القيود نتيجة الموضوع ىذا في الخوض الدراسات تجنبت فقد. أشكالو بمختمف الزواجي بالحرمان

 .   فيو والخوض الحديث عمى المجتمع يفرضيا

 عمى التعرف في الطريق يشق فيو الزوجية، الحياة مجال في طبلئعيا بحثا البحث ىذا يعد       لذا

 األسرة، تعيشيا التي والظروف الفمسطيني، المجتمع في الحاصمة التغيرات من النابعة األسرة مشكبلت

 الرغبة نشوء توقع عمى الحالي البحث ويساعد ظيورىا، عند ومواجيتيا الصعوبات  عن الكشف وكيفية

 في الرغبة أن حيث تبين الزوجية، إطار خارج شرعية غير بديمة عبلقات عن البحث في الزوجات لدى

 يرتبط قد الغربية الضفة في الفمسطينيات الزوجات لدى الزوجية نطاق خارج بديمة عبلقات عن البحث

عطائيا نحوىا واجباتو أداء في زوجيا قصور نتيجة الزوجة تعانيو الذي الزواجي بالحرمان  حقوقيا، وا 

 لتجنيب الزوج من المرجوة باألدوار القيام أىمية إلى يشير وىذا الزوجية، الحياة من توقعاتيا تحقيق وعدم

 أن ويبدو. الزوجية الحياة خارج بديمة شرعية غير  عبلقات عن البحث في لدييا الرغبة نشوء من الزوجة

 الرغبة مدى تحدد قد خطر مؤشرات بمثابة وىي الزواجي الحرمان تشكل التي العوامل من عددا ىناك

 بأن فتبين الزوجة، نفس عند واجتماعيا وكثافتيا، وجودىا بمدى بديمة عبلقات عن البحث في المرأة لدى

 الزوجية العبلقات بتوتر يرتبط قد الزوجية إطار خارج الزوجة لدى بديمة عبلقة عن البحث في الرغبة

 إلى يشير ما الزوجية، خارج واالستقرار األمان عن تبحث الزوجة وتجعل الزوجين، بين النفور تثير التي

 في الزوج بانشغال كذلك ترتبط وقد والصراع، التوتر دوافع من والتقميل االستقرار عمى الحفاظ ضرورة

 وتزيد طاقاتو تنيك( إضافي عمل)متأخرة ساعات حتى البيت عن الغياب تتطمب التي وأعمالو شؤونو

 في الزوجة عن الزوج وانشغال ومحرومة، ميممة بأنيا الزوجة يشعر ما زوجتو، عن وتشغمو وىمومو تعبو

 يزيد قد قصد بغير أو بقصد الفراش فيجر ذلك، يقصد يكن لم لو حتى الفراش ىجر إلى يؤدي قد شؤونو

 لدى والدفء االنتباه لفت عن البحث إلى بالحاجة الزوجة ويشعر والحقد، النفور ويعم الخبلف اشتداد من
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 لزيادة ىجرىا وعدم عنيا االنشغال وعدم بالزوجة االىتمام ضرورة يؤكد ما. شرعي غير آخر رجل

 وعدم الزوجين، بين العاطفي التفاعل قمة بأن تبين كما. فييا واالنسجام لمزوجية باالنتماء لدييا الشعور

 قد المشاعر، لتمك بحاجة ىي التي زوجتو نحو والدفء والعطف والمودة المحبة مشاعر عن الزوج تعبير

 حاجاتيا لسد آخر رجل مع بديمة عبلقة الزوجة إلى تمجأ فقد العاطفي، بالحرمان الشعور لدييا تثير

 لقطع زوجتو تجاه الزوج من والمودة المحبة مشاعر عن لمتعبير وضرورة أىمية توجد لذلك العاطفية،

 االكتفاء عدم أن إلى اإلشارة تمت ذلك جانب إلى. العاطفي بالحرمان والشعور اإلشباع عدم دوافع

 قبل من حرمان من عميو ينطوي لما وتماسكيا الزوجية لمعبلقة تيديدا يعد والعاطفي الجنسي واإلشباع

 وضرورة أىمية يؤكد ما الزوجية، خارج الجنسي اإلشباع عن لمبحث أكثر ممحة الحاجة ويجعل الزوج،

 الجنسية عبلقاتيا عن والرضا بالمتعة إشعارىا عمى والعمل الجنسي، اإلشباع في حقوقيا الزوجة إعطاء

 كما. زوجتو بمتعة االىتمام دون لنفسو بالمتعة باالكتفاء ييتم الذي الرجل بأنانية إشعارىا وعدم الزواجية،

 عن البحث في لدييا الرغبة بنشوء الزواج من المرأة أمل وخيبة الزواج عن الرضا مدى ارتباط تبين

 حياتيا عن الزوجة رضا أىمية إلى يشير ما الزواج، من توقعاتيا تحقيق لعدم نتيجة بديمة عبلقات

 .عميو والحفاظ بزواجيا وتمسكيا باالنتماء شعورىا من يزيد والذي الزوجية

 وغياب النفسية، بالوحدة الشعور من عميو ينطوي وما المجتمع، عن الزوجة عزل كذلك بأن وتبين      

 الحصار لكسر التحدي روح لدييا ينمي قد واالجتماعية، النفسية لمحاجات المشبعة االجتماعية العبلقات

 المجال فسح أىمية عمى يدل ما. الزوجية إطار خارج عاطفية عبلقة عن وتبحث الزوج، يفرضو الذي

 ويقمل االجتماعي تقديرىا يغذي قد بما االجتماعي، والتفاعل االجتماعية عبلقاتيا شبكة لتوسيع لمزوجة

 .والعزلة بالوحدة الشعور عوامل من

 إلى تعزى بديمة عبلقة بناء في الزوجات لدى الرغبة نشوء في فروق وجود إلى اإلشارة تمت كما     

 عن لمبحث الرغبة في فروق وجود عدم تبين حين في التدين، ومدى المرأة، وعمل االقتصادي، المستوى
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 عمى اإلنفاق من تقمل قد المادية الموارد توفر فعدم. العمري والفارق السكن مكان إلى تعزى بديمة عبلقات

 بانعدام المنخفض االقتصادي المستوى ويسيم بالحرمان، لذلك نتيجة تشعرىا وقد احتياجاتيا، وسد الزوجة

 العبلقة ىذه بأن مقتنعة كانت إذا بديمة عبلقة عن لمبحث في السعي المرأة يشجع ما االقتصادي األمن

 األسرة، عمى اإلنفاق موارد توفر عمى الحرص ضرورة إلى يشير ما المادية، بالفائدة عمييا ستعود

 . المادي الدعم إلى الحاجة عند الرسمي وغير الرسمي الدعم وضرورة

 يعممن، ال والمواتي يعممن المواتي من أكثر لدييا الرغبة تنشأ قد متقطع بشكل تعمل التي المرأة أن وتبين

 وبالتالي العمل النقطاع تحسبا الدائم وخوفيا االقتصادي، األمن بانعدام شعورىا إلى ذلك يعود وربما

 األسري اإلنفاق دعم في الثابت المرأة عمل أىمية إلى يشير ما والحرمان، باإلحباط الشعور زيادة

 عبلقات عن البحث في المتدينة المرأة لدى الرغبة نشوء أن وأظيرت الدراسة. الزواجي االنسجام وحصول

 يعد الديني اإليمان فأن لذلك  الديني، إليمانيا  نتيجة تدينا، األقل النساء من بكثير أقل شرعية غير

 المرأة فإن المقابل وفي. لسموكيا موجيا الديني والوازع الدينية القيم وتكون المتدينة، المرأة لدى رادعا

 .شيواتيا ويردع يردعيا ديني وازع لدييا يوجد ال تدينا األقل

 والفارق السكن مكان إلى تعزى بديمة عبلقة عن في البحث المرأة رغبة ارتباط عدم تبين    كما   

 والمدنية، الريفية الحياة طبيعة بين الحاصل لمتقارب السكن مكان يخص بما ذلك يعود وقد. العمري

 القروية المرأة لدى الفرص تتوفر فحين المدنية، الحياة في القرويين واندماج األرياف، إلى المدنية ودخول

 لدى الزوجية إطار خارج بديمة عبلقات عن البحث في الرغبة نشوء إمكانية فإن المدنية، المرأة بمثل

 والظروف الفمسطيني المجتمع خاصية أن ويبدو. نسبي بتفاوت ممكنة، تكون قد والمدنية القروية المرأة

 البحث في الرغبة ارتباط عدم يفسر الذي العامل تكون قد الزوجين بين العمرية الفوارق وراء تقف التي

 مكانتيا، من يرفع قد أسير من المرأة فزواج الزواج، تأجيل العمري، من الفارق بسبب بديمة عبلقات عن
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 السن صغيري بشباب من الزواج الفتيات أمام الفرص قمل الشباب من كبير عدد استشياد أن إلى إضافة

 .مألوفا الزواج من النوع ىذا وقد كان

 :فوائد الدراسة 8.5

 الزوجي الحرمان موضوعات في مستقبمية ألبحاث الطريق لشق ولةامح البحث ىذا يشكل .1

 الخيانة موضوع وفي الزوجية، إطار خارج بديمة عبلقة عن البحث في والرغبة العاطفي،

 تجنبو طالما موضوع بحث في الجرأة يشكل وكذلك المواضيع، تمك بين والعبلقة الزوجية،

 .الباحثون

 عبلقة عن البحث في المرأة رغبة جالوم ،العاطفي الزوجي الحرمان مجال في المعرفة زيادة .2

 بديمة، عبلقات عن البحث في الرغبة بارتباط يتعمق بما المتغيرات ىذه بين والربط ،بديمة عاطفية

 .بذلك تتصل التي والعوامل

 .الزوجية الحياة سبلمة عمى الزواجي االنسجام وعدم الزوجي الحرمان أبعاد ىعل الوقوف .3

  .الزواج وتماسك تفكك عمى االنسجام وعدم الزوجي الحرمان أبعاد ىعل الضوء تسميط .4

 ببعض الزوجية إطار خارج بديمة عاطفية عبلقات عن البحث في الرغبة ارتباط توضيح .5

 التدين، ومدى السكن، ومكان المرأة، وعمل االقتصادي، المستوى مثل الديمغرافية، المتغيرات

 .العمري والفارق

 العربية الجتمعات في العاطفي الزوجي الحرمان خاصية حول والنوعية العممية المعرفة ضافةإ .6

 .خاص بشكل الفمسطيني المجتمع وفي عام بشكل

 شح ظل في الفمسطيني مجتمعنا في العاطفي الزوجي الحرمان مواجية طرق في المعرفة زيادة .7

 .الفمسطينية المؤسسات من واألسري االجتماعي الدعم وندرة  الموارد
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 طرق لتطوير ساسيةأ قاعدة البحث نتائج دتع حيث ،التطبيقية العممية الوجوه من جممة يجادإ .8

 والجماعة الفرد مستوي ىعل الفمسطيني المجتمع في العاطفي الزوجي بالحرمان خاصة تدخل

 في لمتدخل خاصة ومشاريع خدمات قامةإ واقتراح تصميم عمي القائمين وتساعد , والمجتمع

 .الزواجي العبلج

 في الدراسية الخطط في العاطفي الزوجي الحرمان موضوع دمج إلى الحاجة ىميةأ ىعل كيدأالت .9

 .واالجتماعية اإلنسانية التخصصات وبجميع الجامعات

 لمحد مناسبة حمول ووضع ،معيا والتعامل ،السمبية جوانبيا جميع من المشكمة ىذه ىعل التعرف .01

 .تفاقميا وعدم منيا

 لمنساء ودعم توجييية جمسات بعمل وغيرىا المؤسسات من وليةؤالمس صحابأ إلى التنويو .11

 .السمبية ثارهآو الزوجي الحرمان من الضرر ىمد توضيحو لمتوعية والرجال المتزوجات

 

 :الدراسة فييا وقعت خذآوم انتقادات 9.5

 الفمسطيني وليس العربي الوطن ىمستو ىعل الموضوع ىذا في والمراجع المصادر وندرة قمة .1

 .الموضوع ىذا في الخوض الباحثين لتجنب ،فقط

 عدد أبدت فقد  ،الموضوع لحساسية نظرا الدراسة مجتمع من الزوجات جميع تمثيل يتم لم .2

 نإف ،المتاحة العينة سموبأ اتباع تم لذلك ،البحث في المشاركة في المعارضة النساء من

 اتالمشارك من أكبر عدد إلى لموصول أكبر مجيود ببذل تتعمق المجال ىذا في التوصية

 .المستقبمية األبحاث في لمعينة تالممثبل
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 ثارأ قد ووضوحيا بساطتيا رغم فقراتيا بعض وحساسية االستبانة تفاصيل في التمعن نإ .3

 عن واالمتناع الموضوع ىذا في الخوض العينة عمى المحسوبات الزوجات من عدد معارضة

  .البحث في المشاركة

 نإف ،(الفضيحة من والخوف العيب وىي) الفمسطيني المجتمع تحكم التي داليوالتق لمعادات نظرا .4

 .بالسرية ليا التزام الباحثة رغم ،مرىاأ يفضح نتخوفت أ الزوجات من العديد

 غزة قطاع في الفمسطينيات تشمل ولم الغربية الضفة في الفمسطينيات الزوجات العينة شممت .5

  .والشتات الداخل وفي

 : التوصيات 5.01

: يمي ماب الباحثة توصي ومناقشتيا ونتائجيا الدراسة ليذه والعممي النظري اإلطار ضوء في

 في والرغبة الزواجي العاطفي الحرمان موضوع في االستمرار الخوض الباحثين تشجيع ضرورة .1

 .بديمة عبلقة عن البحث

 .الغربية الضفة عمى يقتصر وأال الفمسطيني المجتمع مناطق جميع البحث يشمل أن ضرورة .2

 .األبحاث من المجاالت ىذه مثل مع التعاون المجتمع تشجيع ضرورة .3

 ىعل المقدمين لؤلزواج الزوجية لمحياة لئلعداد والتعميمية التثقيفية البرامج وتقديم تصميم .4

  .الزواج

 الزوجين بين التوافق مستوى لفحص الزواج قبل األولي الزوجي التوافق تقييم نماذج تصميم .5

 .قبل دخول الحياة الزوجية

 األزواج قدرات رفع في اإلرشاد ومكاتب االجتماعية خدماتال مجال في العاممين كفاءة تحسين .6
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االستبانة   : 1: ملحق رقم

______                                                 استباَت بحث                                   رقى 

  انكزيًت انشوجت

 اٌضٚج١خ إغبس ٚخبسج داخً اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّشأح ػٕذ أٌؼبغف١ٗ اٌؼاللخ "ثؼٕٛاْ ثذث إلجشاء اخز١بسن رُ ٌمذ

 .اٌمذط جبِؼخ ِٓ االجزّبػٟ اٌؼًّ فٟ اٌّبجغز١ش دسجخ ػٍٝ اٌذصٛي ٌّزطٍجبد اعزىّبال ٚرٌه" 

 ِٓ ِجّٛػخ ِٓ اٌثبٟٔ اٌمغُ ٠زىْٛ ث١ّٕب اٌشخص١خ رفبص١ٍه األٚي اٌمغُ ٠زٕبٚي: لغ١ّٓ رشًّ االعزجبٔخ 

 ٚجٙخ ِغ ٠زفك ثّب االعزجبٔخ ٘زٖ ثزؼجئخ ٔبِغ اٌزؼبْٚ ِٕه  ساج١ٓ اٌذساعخ ِٛظٛع دٛي اٌؼجبساد

 ثبْ ػٍّب ٔطّئٕه.  دعشره ِغ ٠زٕبعت ِب ثً خبغئخ ٚإجبثبد صذ١ذخ إجبثبد رٛجذ ال ثأٔٗ ٕٖٔٛ. ٔظشن

 ػذَ دعشره ِٓ غٍتْ ٌٙزا عش٠زٙب ػٍٝ اٌذفبظ ٚع١زُ فمػ اٌؼٍّٟ اٌجذث ألغشاض ٟ٘ اٌذساعخ ث١بٔبد

  .إ١ٌه ٠ش١ش ِب أٚ اعّه وزبثخ

 .رؼبٚٔه دغٓ ٌه شىشْ

 اٌجبدثخ

 اٌزشن ػج١شاٌطبٌجخ 

 

 

 شخصيت بياَاث

 .ٌذعشره ثبٌٕغجخ  ِٕبعجخ األوثش اإلجبثخ دٛي )( دائشح ٚظغ ٠شجٟ

 

 ثذٚا ِعبسة. 4      ِخ١ُ.3        ِذ٠ٕخ .2             لش٠خ .1  :انسكٍ يكاٌ    .1

 عام 16-11.  3 أعوام   10-6 .  2    أػٛاَ 5 -ػبَ  .1  : انشواج أعواو عذد .2

 فما فوق   عام 17.   4           

 أػٛاَ 10-6 . 2      أػٛاَ 5-  ػبَ.  1    سوجي وبيٍ يبيٍ انعًزي انفارق .3

 عام فما فوق11
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 :الدخل الشهري للعائلة  .4

 شيقل  3000-1001.  3  ش١مً 1000 ِٓ الً. 2  دخً ٠ٛجذ ال. 1

فما فوق شيقل   5001. 5           شيقل 3001-5000 .  4    

 

          ػبٌٟ. 4     ِزٛعػ. 3    ِٕخفط. 2    جذا ِٕخفط. 1  :االقتصادي انًستوى .5

 جذا ػبٌٟ. 5    

 

 :العمل .6

  دائُ ثشىً اػًّ. 3         ِزمطغ ثشىً اػًّ.  2                   ثزبرب اػًّ ال .1

التدين . 7

  فقط الدٌنٌة المناسبات فً الشعائر أؤدي. 2  بتاتا الدٌنٌة الشعائر أقٌم ال .1

 . دائما الدٌنٌة الشعائر بأداء التزم. 4 متقطع بشكل الدٌنٌة الشعائر أقٌم. 3
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:- انثاَي انقسى

 اٌزٟ اإلجبثخ دٛي دائشح ثٛظغ ػجبسح وًٜ ػً ٚاإلجبثخ ثزّؼٓ  اٌزب١ٌخ ػجبساداي لشاءح دعشره ِٓ أسجٛ

 ٌذعشره ثبٌٕغجخ ثزبرب صذ١خ غ١ش اٌّزوٛس اٌٛصف ثبْ( 1 )اٌخبٔخ رش١ش د١ٓ فٟ ٚظؼه ِغ رزٕبعت

 .ٌذعشره ثبٌٕغجخ دائّب صذ١خ اٌّزوٛس اٌٛصف إٌٝ( 5 )حرش١ش اٌخبْ ث١ّٕب

غيز صحيح  انعبارِ انزقى

 بتاتا

1 

 صحيح غيز

 أحياٌ في

 يتباعذة

 2 

صحيح  

 احياَا

3 

صحيح في 

 احياٌ يتقاربت

4 

 دائًاصحيح 

5 

 انعالقاث انشوجيتطبيعت 

 5 4 3 2 1 .ِزٛرشح اٌضٚج١خ د١برٟ أْ اشؼش 1

 أِٛس ػٓ ٌٍذذ٠ث  صٚجٟ ِغ أٚلبد اخصص 2

 .اٌّغزمجً  ؤْٚٚػ ػبِخ

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .٠ٟٚٔمذس ٞة ٠ٙزُ صٚجٟ أْ اشؼش 3

 5 4 3 2 1 .ادزشاَ ػذَة ٠ؼبٍِٕٟ صٚجٟ  أْ اشؼش 4

 أوثش اٌؼًّ فٟ غ٠ٍٛخ عبػبد ٠معٟ  صٚجٟ 5

 .اٌج١ذ ِٓ

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .اشؼش ثبْ صٚجٟ ٠ٍّٕٟٙ 6

 5 4 3 2 1 .صٚجٟ ٚث١ٓ ث١ٕٟ دائّخ خالفبد رٛجذ 7

 5 4 3 2 1 .أػصبثٟ  صٚج٠ٟث١ش  8

 5 4 3 2 1 .١ِٛ٠ب  صٚجٟ ِغ أرشبجش 9

 5 4 3 2 1 .صٚجٟ ػٓ اٌجؼذ فٟ سادزٟ أجذ 10

 5 4 3 2 1 .ا٢خش٠ٓ أِبَ صٚجٟ ِٕٟ ٠غخش 11

 5 4 3 2 1 .صٚجٟ لجً ِٓ ٌٍزٙذ٠ذ أرؼشض 12

 ْجز انفزاش

 5 4 3 2 1 .فشاػ اٌضٚج١خ صٚجٟ ٠ٙجش 13

 5 4 3 2 1 .غ٠ٍٛخ ألٚلبد اٌج١ذ ػٓ ٠غ١ت صٚجٟ 14
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غيز صحيح  انعبارِ انزقى

 بتاتا

1 

 صحيح غيز

 أحياٌ في

 يتباعذة

 2 

صحيح  

 احياَا

3 

صحيح في 

 احياٌ يتقاربت

4 

 دائًاصحيح 

5 

 5 4 3 2 1 .ػٕٟ ثؼ١ذا ثّفشدٖ ٠ٕبَ صٚجٟ 15

 5 4 3 2 1 .ال ٠مزشة ِٕٟ د١ٓ ٚجٛدٖ فٟ اٌج١ذ صٚجٟ 16

 نهًزأة اجتًاعيت عالقاث بُاء يٍ انحزياٌ

 إٌشبغبد فٟ اٌّشبسوخ ِٓ صٚجٟ ٠ذشِٕٟ 17

 .االجزّبػ١خ

1 2 3 4 5 

 إٌّبعجبد فٟ اٌّشبسوخ ِٓ ٠ذشِٕٟ صٚجٟ 18

 .االجزّبػ١خ

1 2 3 4 5 

 اٌغؼ١ذح ٚإٌّبعجبد  اٌؼبغف١خ اٌزوش٠بد إغفبي 19

 . (ِثً روشٜ اٌضٚاج) ٚرجبٍّ٘ٙب اٌضٚج١خ

1 2 3 4 5 

 اٌض٠بساد ثزجبدي ٌٟ اٌغّبح صٚجٟ سغجخ ػذَ 20

 .ألبسثٟ ِغ

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .ٌٟ ص٠بسرُٙ أٚ ألٍٟ٘ ص٠بسرٟ صٚجٟ ٠ّبٔغ 21

 5 4 3 2 1 خيبت االيم 

 ٌٍزط٠ٛش لبثٍخ  غ١شٚاٌّذجخ اٌّٛدح ثبْ اشؼش  22

 .ث١ٕٕب

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .صٚجٟاشؼش ثبٌٕذَ الخز١بسٞ ي 23

 5 4 3 2 1 .اٌذبٌٟ صٚاجٟ ِٓ األًِ ثخ١جخ اشؼش 24

 5 4 3 2 1 .فبشٍخ اٌضٚج١خ د١برٟ أْ اشؼش 25

 5 4 3 2 1 انشعور بانًهم 

 5 4 3 2 1 .اٌضٚج١خ د١برٕب فٟ ٚاٌفزٛس ثبًٌٍّ اشؼش 26

 ثبلٟ ِثً ِثٍٗ ٠ىْٛ عٛف  ِغزمجٍٟ أْ اشؼش 27

 .اٌّبظ١خ األ٠بَ

1 2 3 4 5 
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غيز صحيح  انعبارِ انزقى

 بتاتا

1 

 صحيح غيز

 أحياٌ في

 يتباعذة

 2 

صحيح  

 احياَا

3 

صحيح في 

 احياٌ يتقاربت

4 

 دائًاصحيح 

5 

 تقذيز انذاث

 5 4 3 2 1 .اشؼش أٟ أغبٔخ ظؼ١فخ 28

 5 4 3 2 1 .ٚاٌجذ٠ٙخ اٌزوبء ِٓ لذسٜ ػً إٔغبٔخ أٟٔ اشؼش 29

 5 4 3 2 1 .د١برٟ إداسحٜ ػً لبدسح غ١ش أٟٔ اشؼش 30

 5 4 3 2 1 .لشاسارٟ اخز فٟ ِزغشػخ أٔب 31

 5 4 3 2 1 .اشؼش ثبٟٔ أغبٔخ فبشٍخ  32

 5 4 3 2 1 .اشؼش ثبٟٔ غ١ش جزاثخ  33

 ؤوَّاَشغال انشوج في ش

 5 4 3 2 1 .ػٍّٗ فٟ ٚلزٗ اغٍت ٠معٟ صٚجٟ 34

 ٌٍزذع١ش اٌج١ذ فٟ أٚلبرٗ اغٍت ٠معٟٞ صٚج 35

 .ٌؼٍّٗ

1 2 3 4 5 

 أوثش اٌؼًّ الدز١بجبد ا٘زّبِٗ ٠ؼطٟ صٚجٟ 36

 .ادز١بجبرٟ ِٓ

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .ْ اال٘زّبَ ثَٟ أوثش ثأصذلبئٗ ٠ٙزُ صٚجٟ 37

 5 4 3 2 1 .ثٟ اال٘زّبَ ِٓ أوثش ثشئٛٔٗ ٠ٙزُ صٚجٟ 38

 انزضا عٍ انحياة انشوجيت

 5 4 3 2 1 .اٌضٚج١خ د١برٟ ػٓ ساظ١خ أٟٔ اػزمذ 39

 5 4 3 2 1 .صٚجٟ رجبٖ ِشبػشٞ ثفزٛس اشؼش 40

 5 4 3 2 1 .د١برٟ شش٠ه اخز١بس ػٓ ساظ١خ غ١ش أٔب 41

 د١برٕب فٟ األدٚاس رمغ١ُ ِٓ ساظ١خ أٔب 42

 .اٌضٚج١خ

1 2 3 4 5 
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غيز صحيح  انعبارِ انزقى

 بتاتا

1 

 صحيح غيز

 أحياٌ في

 يتباعذة

 2 

صحيح  

 احياَا

3 

صحيح في 

 احياٌ يتقاربت

4 

 دائًاصحيح 

5 

 د١برٕب فٟ اٌّشبػش رجبدي ِٓ ساظ١خ أٔب 43

 .اٌضٚج١خ

1 2 3 4 5 

 ٚغش٠مخ ثٟ صٚجٟ ا٘زّبَ ِٜذ ػٓ ساظ١خ أٔب 44

 .ِؼٟ رؼبٍِٗ

1 2 3 4 5 

 الشخصٌة  الصفات عن بالرضا  اشعر 45

 .لزوجً

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .مثالً بشكل ناجحة عالقة الزوجٌة عالقتنا 46

 الخترت  أخرى مرة االختٌار لً أتٌح لو 47

 .نفسه زوجً

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .الجنسٌة العالقة عن بالرضا اشعر 48

 انشعور بانحزياٌ انعاطفي

 لجً ِٓ اٌؼبغفٟ اٌضٚجٟ ثبٌذشِبْ اشؼش 49

 .د١برٟ شش٠ه

1 2 3 4 5 

 ِشبػشٖ ػٓ ِٕب اٌٛادذ ٠فصخ ال ٚصٚجٟ أٔب 50

 .ٌألخش

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .اٌؼبغفٟ اإلشجبع  إٌٝ ثذبجخ ٟٔأْ اشؼش 51

 5 4 3 2 1 .اٌؼبغفٟ االعزمشاس إٌٝ ثذبجخ إٟٔٔ اشؼش 52

 رجبديٚ ٚاٌّالغفبد ٌّذاػجبدي إّ٘بي ٕ٘بن 53

 .صٚجٟ ٚث١ٓٞ ث١ٓ ٚاٌثٕبء اٌّذح

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .ٚاٌّٛدح اٌّذجخ ِشبػش ٚفزٛس ثشٚد ٕ٘بن 54

 فٟ ٔفغ١خ ٚرمٍجبد ػبغف١خ اظطشاثبد ٕ٘بن 55

 .اٌضٚج١خ اٌؼاللخ

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .أؼذاَ االِبْ إٌفغٟاشؼشة 56
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غيز صحيح  انعبارِ انزقى

 بتاتا

1 

 صحيح غيز

 أحياٌ في

 2 يتباعذة

صحيح  

 احياَا

3 

صحيح في 

 احياٌ يتقاربت

4 

 دائًاصحيح 

5 

 5 4 3 2 1 .اٌضٚج١خ  ٚاٌزؼبعخاٌشمبءاشؼش ة 57

 5 4 3 2 1 .اٌضٚج ِغ اٌؼبغف١خ اٌذ١بح ياشؼش ثًّ 58

 5 4 3 2 1 .اٌضٚج١خ اٌذ١بح ٚجّٛد سوٛد ٕ٘بن 59

 5 4 3 2 1 .ٌٟ ةٚغ١ش ِخ ٚدٚد غ١ش صٚجٟ 60

 5 4 3 2 1 .ٔذٛٞ ل٠ٛخ  صٚجٟػٛاغف  61

 ِٓ أس٠ذٖ اٌزٞ ٚاٌذت اٌٛد ػٍٟ ادصً ال 62

 .صٚجٟ

1 2 3 4 5 

 يٍ انحياة انشوجيت انجُسي اإلشباع

 5 4 3 2 1 .صٚجٟ لجً ِٓ اٌجٕغٟ ثبٌذشِبْ اشؼش 63

 5 4 3 2 1 .ٔم١ُ ػاللبد جٕغ١خ وبٍِخ أٔب ٚصٚجٟ 64

 5 4 3 2 1 .ٔم١ُ ػاللبد جٕغ١خ جضئ١خ أٔب ٚصٚجٟ 65

 5 4 3 2 1 .صٚجٟي اٌجٕغٟ اٌغٍٛن ِٓ االشّئضاصة اشؼش 66

 5 4 3 2 1 .جٕغٟ ٚثشٚد ػجض ِٓ صٚجٟ ٠ؼبٟٔ 67

 ٚاٌزؼج١شاد ثبٌجّبع االعزّزبع ػذَ ِٓ أػبٟٔ 68

 .اٌجٕغ١خ

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .جٕغٟاي ِشضاي ِٓ ٠ؼبٟٔ ادذٔب 69

 ػاللبد إلبِخ ػٓ ػجضاي ِٓ ٠ؼبٟٔ ادذٔب 70

 .وبٍِخ جٕغ١خ

1 2 3 4 5 

  .بذيهت عاطفيت عالقاث عٍ انبحث في انًزأة رغبت

 5 4 3 2 1 .اٌضٚج١خ اٌذ١بح خبسج اٌّذجخ ػٓ اثذث 71

 5 4 3 2 1 .٠ذٌٍٕٟ سجً ػٓ اثذث 72
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غيز صحيح انعبارِ  

 بتاتا

1 

 صحيح غيز

 أحياٌ في

 يتباعذة

 2 

صحيح  

 احياَا

3 

صحيح في 

 احياٌ يتقاربت

4 

 دائًاصحيح 

5 

 5 4 3 2 1 .اٌضٚج١خ اٌذ١بح ٔطبق خبسج اٌذٕبْ ػٓ اثذث 73

 5 4 3 2 1 .جذ٠ذح صذالبد ػٍٟ ثبٌزؼشف اسغت 74

 5 4 3 2 1 .روٛس أصذلبء ػٍٟ ثبٌزؼشف اسغت 75

 5 4 3 2 1 .اٌزوٛس ِغ اٌّخزٍطخ ثبٌشدالد اسغت 76

 سجً ِغ ػبغف١خ ػاللخ ثإلبِخ اٌزفى١ش ٠غؼذٟٔ 77

 .صٚجٟ غ١ش

1 2 3 4 5 

 بذيهّ جُسيت عالقاث بإقايت انزغبت

 إغبس خبسج جٕغ١خ ػاللخ ٌٟ رىْٛ أْ أرّٕٟ 78

 .اٌضٚج١خ

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .اٌضٚج١خ إغبس خبسج جٕغ١خ ػاللخ أرخ١ً 79

 سجً  غ١ش وبٍِخ ِغ جٕغ١خ ػاللخ ثإلبِخ أفىش 80

 .صٚجٟ غ١ش

1 2 3 4 5 

 غ١ش سجً  وبٍِخ ِغ جٕغ١خ ػاللخ ثإلبِخ أفىش 81

 .صٚجٟ

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .اخطػ إللبِخ ػاللخ جٕغ١خ ِغ غ١ش صٚجٟ 82

 اإلغبس خبسج د١ّ١ّخ ثؼاللبد ثبٌم١بَ اسغت 83

  .اٌضٚجٟ

1 2 3 4 5 

 خبسج جٕغ١خ ػاللبد ثإلبِخ اٌزفى١ش ٠غؼذٟٔ 84

 .اٌضٚج١خ إغبس

1 2 3 4 5 
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