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 شكر وعرفان

بعد الحمد اهلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى سيد المرسميف، سيدنا محمد كعمى آلو 

 ، كعمى مف سار عمى دربيـ بإحساف إلى يـك الديف، أما بعد ..أجمعيفكصحبو 

 أستاذم الدكتكر سمير شقير :

فانا لما أبديتو مف رعاية، كما قدمتو لي مف إرشاد كتكجيو، فاعترافا لعظيـ فضمؾ، كعر 

كمبلحظات قيمة خبلؿ ىذا البحث، أتكجو إلى حضرتكـ بعظيـ شكرم، كبالغ تقديرم، لقد 

 اهلل الخير كمو، كأدامؾ لمعمـ ذخرا كمرشدا . جزآؾكنت لي مكجيا نافعا، 

جبلء في جامعة القدس، كما كال يفكتني أف أقدـ شكرم لكؿ مف عممني حرفا مف أساتذتي األ

أشكر أعضاء المجنة المكقرة لمناقشة ىذه الرسالة، كالمحكميف األفاضؿ، لما قدمكه لي مف 

 مبلحظات كاقتراحات قيمة.

بالشكر الجزيؿ كاالمتناف عظيمو لكالدم األعزاء، كزكجي الغالي عبد اليادم جرادات  كأتقدـ

 ـ مستمر إلتماـ ىذه الرسالة.مف جيكد كدع وبيكأكالدم األحباء لما قاما 

ال يفكتني أف أشكر كؿ الذيف قدمكا لي الدعـ كالمساندة إلنجاز ىذه الدراسة المتكاضعة  كما

 .كاهلل المكفؽ

  

 

 

 

 

 



 ج

 

 الممخص

الخميؿ، حافظة جية مف كجية نظر األزكاج في مالتعرؼ إلى درجة السعادة الزك الحالية ىدفت الدراسة 

دد كع العمر عند الزكاجك  الجنس:مستكل السعادة الزكجية تبعا لمتغيرات  كتحديد الفركؽ في متكسطات

 .األبناء كعدد سنكات الدراسة

قد الخميؿ، ك حافظة في م( زكج، مف كبل الجنسيف 300كتككنت الدراسة مف عينة متاحة مككنة مف )

(. كتـ (2003مقياس السعادة الزكجية مف إعداد) مكسى كالدسكقي كعبد الرازؽ، استخدمت الباحثة

التحقؽ مف صدؽ األداة بعرضيا عمى عدد مف المحكميف، كما تـ حساب الثبات ألداة الدراسة 

كتبيف تمتع األداة بدرجة عالية  ،اخمي بحساب معادلة كركنباخ ألفابأبعادىا المختمفة بطريقة االتساؽ الد

 .ثباتمف ال

زكاج في مدينة كجية مف كجية نظر األتكصمت الدراسة إلى أف الدرجة الكمية لمستكل السعادة الز  

كانحراؼ معيارم  ،(4.184مرتفعة حيث إف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية ) الخميؿ جاءت بدرجة

(، كما تبيف أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات السعادة الزكجية عمى 0.0408)

جنس، كالعمر عند الزكاج، كعدد األبناء، كعدد الدرجة الكمية لمستكل السعادة الزكجية تبعا لمتغير ال

( فقرات جاءت بدرجة 4جاءت بدرجة عالية، ك) ( فقرة55)تشير النتائج إلى أفكما سنكات الدراسة . ك 

بر كالديو" عمى أعمى متكسط أف تحث زكجيا عمى  المرأةعمى "متكسطة، كحصمت "الفقرة 

لزكجتو كيعتني بنظافتو "بمتكسط حسابي  (، كيمييا الفقرة "عمى الرجؿ أف يتزيف4.68)حسابي

(، 2.97" عمى أقؿ متكسط حسابي )ليؤدبيا(، كحصمت الفقرة "يجكز لمرجؿ إف يضرب زكجتو 4.64)

الفقرة "مف حؽ الزكج تأديب زكجتو بالضرب غير المبرح ما لـ يفد بالكعظ كاليجر" بمتكسط  كتمييا

 ( . 2.97حسابي )



 د

 

إيجابية ذات داللة إحصائية بيف متكسطات مستكل السعادة تكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة ك 

 الخميؿ. حافظة ية مف كجية نظر األزكاج في مجاالزك 

أىـ  كصيات، تمثمت في الدعكة إلى: خمؽكفي ضكء ىذه النتائج، خرجت الباحثة بمجمكعة مف الت

األسرة، كالعمؿ عمى  كالحفاظ عمى استمرارية ،مؽ السعادة الزكاجية داخؿ األسرالطرؽ كالكسائؿ في خ

بأسمكب التعامؿ بيف الزكجيف ؛ لتحقيؽ األىداؼ المرجكة مف زكاجيما، كضركرة تكاثؼ  االرتقاء

مؤسسات المجتمع مع األسرة لبلىتماـ بتنمية ثقافة السعادة الزكجية، كتكعية األزكاج بكيفية خمؽ جك 

حتراـ لكجيات نظرىـ المتعددة حكؿ مشبع بركح الحرية كالتفاىـ كتقبؿ الخبلؼ، تسكد فيو ثقافة اال

 المكضكع الكاحد، كتكعية أفراد المجتمع بأىمية السعادة الزكجية لؤلسرة داخؿ البيكت. 
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Marital Happiness and its Relationship with some Variables in a Sample 

of Couples in Hebron District 

Prepared by :Rola Abdel Fattah Shehdeh Jaradat. 

Supervisor: Dr. Samir Shoucair 

Abstract 

The study aimed to know the level of martial happiness from the perspective of couples in 

Hebron city. Although to define the differences in the level of martial happiness depending 

on (sex،age they married،number of children and number of years of studying). 

The study consisted of (300) couples from both sexes who live in Hebron city. The 

researcher adopted martial happiness scale of (Mosa،Al- Dusuqi and Abd El-Razeq،2003)  

To ensure that the content of the scale ، was handed to a jury of nine professional doctors 

from different universities،Although we consider the stability for the study tool for the 

different sidesof Cronbach،Alpha equation. So ،we reached that the tool we consider in our 

questionnaire hasahigh level of stability . 

The study reached total score for the level of martial happiness from the views of couples، 

in Hebron city so، this study comes to high level so the average of the total score (40184) 

and standard diviation it appears that there aren’t difference that have statistical 

significance in the average of martial happiness on the total score of the level of martial 

happiness according to the changeable of sex، age on the time of marriage،number of sons 

and daughters، and the years of education . 

 

The results appear that (55) paragraphs come to high level، and (4) paragraphs come to 

amedium degree. The paragraph that says wife encourages her husband to respects his 

parents for a high level of the average (4068). And the paragraph that says the husband 

clean،his body or take cares of himself with average (4064). And the paragraph says that 

the husband may punish his wife to less average (2097). The paragraph which says that the 

husband who has the right to punish his wife after speech her or isolate her wife average of 

(2097). 

The study reaches to positive  connection that has statistic case between the averages of 

martial happiness from the view of couples in Hebron city. 

According to these results ،the researcher reaches to number of a recommendations 

represented for avitation to create an important methods of martial happiness in side 

families Although،the study encourages the contuing of the family. Also، to appritate the 



 و

 

style of treating between couples to achieve the aims behind there their marriage. Although 

the study encourages all the social societies to help the family in order to develp the martial 

happiness culture . 

The study helps the couples to create a good atmosphere which has a spirit of freedom، 

cooperation،and accept the conflict . 

For the difference views a both one subject . 

Finally،the study helps people inside the socity with the importance of martial happiness 

for the family inside houses.   
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 :الفصل األول

______________________________________________________________ 

 خمفية الدراسة وأىميتيا

 المـقدمة 1.1

طبيعة العبلقة الدائمة رة، كما يتحدد عمييا األس الزكاج القناة الشرعية كالكسيمة الرئيسية التي تقكـ يعتبر

، سماكيةغميظ، تدعك إليو الشرائع ال بيف الرجؿ كالمرأة كفقا لما شرعو اهلل، فالزكاج رباط مقدس كميثاؽ

ا كجعؿ بينكـ مكدة " كمف آياتو أف خمؽ لكـ مف أنفسكـ أزكاجا لتسكنكا إلييسكينة ، قاؿ تعالى زكاج كال

اإلسبلـ عمى الزكاج كرغ ب فيو في أكثر مف مكضكع في الكتاب  ، كقد حث  "(21:كرحمة ")الركـ

مف أىـ أسس يعتبر  كائده الكثيرة لمفرد كالمجتمع، كالسنة، كما ذلؾ إال لمكانة الزكاج في اإلسبلـ، كفك 

سكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:" : إف ر ف عمركالسعادة كالمتاع في الحياة الدنيا، قاؿ عبد اهلل ب

 ركاه مسمـ . ر متاع الدنيا المرأة الصالحة " كخي،تاعالدنيا م

انيا االجتماعي، كما يعد أىـ كيعتبر االختيار الزكاجي السميـ محددا ميما لسعادة األسرة كاستمرار كي

االختيار االجتماعي، فيك يعكس تأثر الشخص الذم يختار بخصائص السياؽ المحيط بو،  صكر

المساىـ عديدة إيجابية أك سمبية عمى السكاء، فيك  مقدمة لظكاىر ف االختيار الزكاجيإضافة إلى كك 

جية كالصحة ف مفاشمة  أك اجحةنتحديد العبلقة الزكاجية بيف االزكاج سكاء كانت العبلقة األكبر في 

 (.Mastakeasa،1992النفسي مف جية ثانية ) أك سكء التكافؽ النفسية

 األكلى ، كىي اختيار الزكجة، كلذلؾ فإف الخطكة األكلى ةحيث يبدأ اإلعداد لمحياة الزكجية مع الخطك  

 مف خطكات الزكاج الناجح، ىي كيفية اختيار شريكة الحياة .



3 

 

جية كاألسرية تكمف في حياة مستقرة آمنة، يتكافر فييا الحناف كالدؼء العاطفي، اكالشؾ إف السعادة الزك 

شكالزمالة كالرفقة الطيبة  سية بيف الزكجيف، في نطاؽ اليدؼ الكبير لبناء غريزية بيكلكجية جن باعاتكا 

جي كاألسرم، ابيت كأسرة، كعمى أساس مف العكامؿ االجتماعية كالنفسية التي تتضمف االستقرار الزك 

 (. 2003،جتمع كحضارتو المتطكرة )إبراىيـحسبما تتطمبو ثقافة الم

كجكده يبحث عف السعادة، كينظر إلى كتعد السعادة مطمبا إنسانيا عبر المسيرة البشرية، فاإلنساف منذ 

 لذكاتيـقيقا السعداء بأنيـ أكثر سركرا كبيجة، كأكثر استمتاعا كرضا بحياتيـ، كأنيـ أكثر طمأنينة، كتح

لشعكر بالبيجة . أك أنيا اذاتالشعكر بالرضا، كاإلشباع، كطمأنينة النفس، كتحقيؽ التعني "كالسعادة

جية كنحك شريؾ الحياة، االزك كالرضا يمثؿ اتجاىا نحك العبلقة . (2000:58،العامر)"كاالستمتاع كالمذة

كما انو يؤكد عمى التكازف بيف الجكانب السمبية كاإليجابية في العبلقة، ىذا باإلضافة إلى استمرار 

ف اختمفت مستكيات الرضا ك  ؿف أم رغبة في االنفصاجية دك االعبلقة الزك  رضا زكاجي، كا 

(Seligman،2002. ) 

يـ السعادة بكصفيا انعكاسا لدرجة الرضا عف الحياة، أك بكصفيا انعكاسا لمعدالت تكرار كيمكف ف

. كالرضا الزكاجي أساسو السعادة (2008،اسعد أبك)الت السارة، كشدة ىذه االنفعاالتحدكث االنفعا

ر الناس الزكجية، فالسعادة ليا آثار إيجابية قكية عمى سمكؾ الفرد، كمنيا التفكير اإليجابي حيث يفك

بطرؽ مختمفة، كأكثر إيجابية عندما يككنكف سعداء، مقارنة بحالتيـ عند الحزف كالكآبة، كذلؾ يككف 

، كأكثر في الكفاءة االجتماعية، كلدييـ استعداد لتقديـ كاتيـلذالسعداء أكثر ثقة بالنفس، كأكثر تقديرا 

 المساندة االجتماعية لآلخريف .

معديد مف الضغكط الناتجة عف رضاف في أثناء دكرة حياتيـ الزكجية لكمما ال شؾ فيو أف الزكجيف يتع

الحياة كتزايد أعبائيا كمنافساتيا كصراعاتيا كالتطكر في مجاالت الحياة كافة،ىذه الضغكط  تعقد

في سياؽ الحياة اليكمية،  ا، أك نتكافؽ معيابي ف بسيطا لدرجة أننا ال نكاد نشعربعضيا قد يكك 
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ككف شديدا إلى المدل الذم تعجز فيو قدرة الفرد عف المكاجية كالتكافؽ معو، كبعضيا اآلخر قد ي

كلكنيا قد تثير الخكؼ كالقمؽ كالشعكر بالتيديد، كميما كانت درجة ىذه الضغكط أك شدتيا فإنيا أمر 

بشرط أال  ،مستحيؿ تجنبو ألم فرد، بؿ إف كؿ منا يحتاج لقدر مناسب منو يحفزه لرعاية نفسو كتنميتيا

بحيث يصبح عامبل مؤلما أك معكقا، أك يتناقض إلى الحد الذم يفتقد معو  ،يزيد ىذا الضغط أك يستمر

 (.2015،النتشة )الحافز إلى العمؿ كالحركة 

جية السعيدة تساعد عمى إشباع العديد مف حاجات الزكجيف، التي تقـك اكيمكف القكؿ إف الحياة الزك 

ؿ فيما تقتضيو الحياة مف ممارسة لمحقكؽ كالمسؤكليات، التي عمى األخذ كالعطاء كالتعاكف المتباد

تعتمد عمى التفاىـ كالمجاممة كالتعاطؼ كالمكدة كالرحمة كالتقدير كاالحتراـ المتبادؿ، ككؿ ىذا ال يمكف 

التي ينتجيا الزكجاف، حيث ينعكس ذلؾ عمى  السعادة الزكجية ككسائميا طرؽأف يتـ إال مف خبلؿ 

جية، كالرضا عف الحياة األسرية، مما قد يككف سببا في سعادة األسرة كسيرىا، ازك طبيعة الحياة ال

ميؿ مف كجية نظر الخحافظة جية في ماكبالتالي جاءت ىذه الدراسة لمبحث في دكر السعادة الزك 

جية تعد مف أىـ الكسائؿ االجتماعية التي تتطمبيا الحياة االزك خاصة كأف السعادة  ،األزكاج أنفسيـ

رية، لما لو مف أثر في تنمية قدرات أفراد األسرة عمى التفاىـ كالتعاكف المشترؾ، الذم ينعكس األس

 جية . ابدكره عمى السعادة الزك 

 مشكمة الدراسة وأسئمتيا: 2.1

كد نتيجة لكج ،الحظت الباحثة في اآلكنة األخيرة أف األسرة الفمسطينية تعيش حالة مف عدـ االستقرار

األزكاج كالزكجات باألساليب اإليجابية لممعاممة الزكجية،  مف نقص بالمعمكماتج، ك خبلفات بيف األزكا

كقد يككف العامؿ الرئيس في اختبلؼ درجة  جيةامما ينعكس عمى تكافقيـ األسرم كسعادتيـ الزك 

كقدرتيـ عمى امتبلؾ  تفكير األزكاجطريقة في  السعادة الزكجية في المجتمع الفمسطيني يعكد إلى تبايف

جية يتحدد دكره اداخؿ أسرىـ، كأف ما تكفره البيئة الخارجية مف مصادر لمسعادة الزك لتكاصؿ فنيات ا
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قد ال يشكؿ عامبل لمسعادة، فما يمثؿ السعادة لدل  لمفرد، كمف ثـ قد يسيـ الزكج اك ـ العقمييبالتقي

 ليس بالضركرة أف يسعد اآلخريف .  بعضيـ

فا يسعى إليو الباحثكف في المجاالت المختمفة، كيعتبر عدـ القدرة حيث تعد سعادة األسرة كتماسكيا ىد

عمى التفاىـ بيف األزكاج مف األمكر التي تعترض الحياة الزكجية، كتؤدم إلى اضطراب عبلقتيما، 

 كتؤثر عمى التكافؽ الزكاجي كالسعادة الزكجية .

يما بمتغيرات مختمفة تعددت جية كعبلقتاكترل الباحثة أف الدراسات التي بحثت في السعادة الزك 

حد عمى   جية لدل األزكاجاسعادة الزك في الدراسات التي بحثت الكتبايف كتنكعت، كلكنو يبلحظ ندرة 

جية بصكرة مباشرة، كرغـ أف الباحثة، كمعركؼ أف التفاىـ قد يككف مف أىـ أسباب السعادة الزك ا عمـ

ميع في الثقافات كافة إلنساني، كبرغـ سعي الجا تاريخ الفكرجية لو مكانة في امكضكع السعادة الزك 

السعادة بكصفيا ىدفا نيائيا لمحياة، الرتباطيا باعتداؿ الحالة المزاجية كطمأنينة النفس،  إلى اعتبار

عف الحياة، برغـ ذلؾ تجاىؿ عمماء النفس لعقكد عديدة  الذات، كالشعكر بالبيجة، كالرضا كتقدير

السمبية مف صميـ اىتماماتيـ، كالعامؿ الرئيس في  لتعاسة كالمشاعرجية، بينما ظمت ااالسعادة الزك 

يعكد إلى تبايف اىتمامات األفراد كتفكيرىـ، كقدرتيـ عمى إنما ،جية داخؿ األسرة ااختبلؼ السعادة الزك 

 .التفاىـ األسرم داخؿ المنزؿ، كيختمؼ الناس في ذلؾ تبعا الختبلؼ طريقة تفكيرىـ

في  األزكاجمف  دراسة التعرؼ عمى مستكل السعادة الزكاجية لدل عينةال إجراءكجاء الغرض مف 

 كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف السؤاليف اآلتييف:،ضكء بعض المتغيرات محافظة الخميؿ في 

 ؟  في محافظة الخميؿ األزكاجلدل عينة مف جية اا مستكل السعادة الزك مالسؤاؿ األكؿ:

عينة الدراسة في درجة السعادة الزكاجية عمى األداة المستخدمة  السؤاؿ الثاني:ىؿ تختمؼ تقديرات أفراد

 في ىذه الدراسة باختبلؼ متغيرات الدراسة ؟

 األسئمة الفرعية اآلتية : ثانيكانبثؽ عف السؤاؿ ال
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ىؿ تختمؼ تقديرات أفراد عينة الدراسة في درجة السعادة الزكاجية عمى األداة المستخدمة في  -1

 ؟الجنس الدراسة باختبلؼ متغير

ىؿ تختمؼ تقديرات أفراد عينة الدراسة في درجة السعادة الزكاجية عمى األداة المستخدمة في  -2

 ؟ الدراسة باختبلؼ متغير العمر عند الزكاج

ىؿ تختمؼ تقديرات أفراد عينة الدراسة في درجة السعادة الزكاجية عمى األداة المستخدمة في  -3

 ؟متغير عدد األبناء الدراسة باختبلؼ 

ؿ تختمؼ تقديرات أفراد عينة الدراسة في درجة السعادة الزكاجية عمى األداة المستخدمة في ى -4

 ؟متغير عدد سنكات الدراسةالدراسة باختبلؼ 

 :فرضيات الدراسة 3.1

 الفرعية إلى الفرضيات اآلتية : األسئمةتم تحويل 

بيف متكسطات ( (α≤0.05ةلة إحصائياا عند مستكل الداللال تكجد فركؽ ذات دال: الفرضية األولى

تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة السعادة الزكاجية عمى األداة المستخدمة في الدراسة باختبلؼ متغير 

 . الجنس

بيف متكسطات تقديرات ( (α≤0.05ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة: الفرضية الثانية

 .متغير الجنسعمى األداة المستخدمة في الدراسة باختبلؼ  أفراد عينة الدراسة لدرجة السعادة الزكاجية

بيف متكسطات تقديرات ( (α≤0.05 ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة: الفرضية الثالثة

 متغير العمرأفراد عينة الدراسة لدرجة السعادة الزكاجية عمى األداة المستخدمة في الدراسة باختبلؼ 

 .عند الزكاج
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يف متكسطات تقديرات ب( (α≤0.05دالة إحصائيا عند مستكل الداللة ال تكجد فركؽ :ة الرابعةالفرضي

متغير عدد أفراد عينة الدراسة لدرجة السعادة الزكاجية عمى األداة المستخدمة في الدراسة باختبلؼ 

 .األبناء

متكسطات  بيف( (α≤0.05ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة :الفرضية الخامسة

متغير تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة السعادة الزكاجية عمى األداة المستخدمة في الدراسة باختبلؼ 

 .عدد سنكات الدراسة

 أىداف الدراسة: 4.1

حافظة جية لدل األزكاج في مامستكل السعادة الزك عمى  عرؼالتالية إلى الدراسة الح تيدؼ -1

 .الخميؿ

عدد سنكات ،عدد األبناء ،عند الزكاجالعمر ،لجنستغيرات الدراسة )االتعرؼ عمى تأثير م -2

 .اسة ( في مستكل السعادة الزكاجيةالدر 

 أىمية الدراسة 5.1

 ىمية النظرية كاألىمية التطبيقية:تكمف أىمية الدراسة الحالية باأل

 حافظةأنفسيـ في م األزكاج تبرز أىمية ىذه الدراسة في اختيارىا لمجتمع يتألؼ مفالنظرية:  األىمية

أك البحث  بشكؿ مفصؿ كما في ىذه الدراسةالباحثكف  الـ يتعرض ليالمكضكع ما  اىذ ف  أك  ،الخميؿ

 ميمان د  يع ياالبحث فيك  ،تدعيميابصدد كجية التي نحف ىنا فيما يتعمؽ بدراسة السعادة الز خصكصان 

في الحياة الزكجية  هأثر ك  ،لحياة الزكجيةكاجي كاستمرار االتكافؽ الز عمى  تأثير لمسعادة الزكجية مفلما 

بحيث يبعد األسرة عف  ،إلى نقاط االستمرار مكصكؿيؤدم ليؤثر في تماسؾ األسرة ك  ، بحيثكاألسرية

 .نزاع كالكصكؿ إلى نقطة البلعكدةالشقاؽ كال
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 ،اكاالنفصاؿ، كتشتت األسرة كدمارىحفظ األسرة مف حصكؿ الطبلؽ فتظير فيأما األىمية التطبيقية 

ف ىذه الدراسة تعتبر امتدادا لمدراسات اك  مكانية،لسابقة التي أجريت في ىذا المجاؿا  عمؿ برامج  كا 

نمائيةكقائية  إرشادية كأثره في السمكؾ العاـ  أىميةالدعـ النفسي لما لو مف  مىكالحصكؿ ع كا 

 كتكافقيما مع المجتمع. ،كالسعادة الزكجية  لؤلزكاج

 

 محددات الدراسة : 6.1

 رت ىذه الدراسة عمى المحددات التالية :اقتص

 الخميؿ.  عمى عينة مف محافظة: أجريت ىذه الدراسة محدد مكاني -

 .(2017: ىك الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي )محدد زماني -

 : اقتصرت ىذه الدراسة عمى عينة متاحة، ممثمة لؤلزكاج في مدينة الخميؿ محدد بشري -

 حات الكاردة في ىذه الدراسة. : المفاىيـ كالمصطممحدد مفاىيمي -

: أدكات الدراسة مف حيث صدقيا كثباتيا، حيث يتـ تحكيميا لمتأكد مف مدل محدد إجرائي -

 كمناسبتيا لمبيئة الفمسطينية.  ،مقركئيتيا

 

 المفاىيم والمصطمحات: 7.1

لسعادة قمة إذ إف ا ،أرقى خير إف يبمغو المرء بجيده ىك الكصكؿ إلى الشعكر بالسعادة ىي  :السعادة

حتى إذا لـ  ،إلييافيي الغاية المنشكدة كالتي يسعى البشر إلى الكصكؿ  ،مطالب الحياة اإلنسانية

(.كالسعادة 2010،.)جكدة إلييايعرفكا بكجو الدقة_ماذا عسى إف تككف تمؾ السعادة التي يصبكف 
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أك أنيا الشعكر  ؛كاإلشباع، كطمأنينة النفس ،الرضاالشعكر ب بصفة عامة تعني تحقيؽ الذات ك

 (.2015، )النتشة بالبيجة كاالستمتاع، كالمذة

ىي إحساس داخمي مركب مف مشاعر إيجابية، تعكس الرضا عف الزكاج كتدؿ :جيةاالسعادة الزو 

عميو، كتنعكس عمى سمكؾ الزكجيف كشخصيتيما في صكرة حياة أسرية متكافقة، يمتد أثرىا إلى آفاؽ 

 (.2015،في الحياة )إسماعيؿ رحبة

النجاح، كالرضا، كالتكافؽ، كمف أكثر المصطمحات استخداما لكصؼ العبلقة كتعر ؼ عمى أنيا 

الزكجية، كالسعادة الزكجية عمى كجو الخصكص، كىي بمثابة إقرار مف الزكجيف بمدل جكدة الحياة 

يا، كالتي ىنية التي يمراف بالتي تشاركاىا منذ إعبلنيما زكجا كزكجة، كما أنيا تعبر عف الحالة الذ

الزكاج السعيد لكبل الطرفيف بيئة تتسـ بالحناف  يئكييعف منافع الزكاج مف كجية نظرىما.  تعبر

 كتحقيؽ الذات كاإلشباع،كالفيـ، كيعطي لمزكجيف فرصة الكصكؿ إلى تكافؽ ناضج كعبلقات دافئة

، سكم لمشخصيةكما أنو يحافظ عمى النمك ال،كالحفاظ عمى الكرامة، كالحد مف الخبلفات ،الكامؿ

السمطة كالنظاـ في صكرة مقبكلة، كيسيؿ عميو عمميتي التكحد  كيييئ لمطفؿ الفرصة لكي يختار

 (.2013،األنثكم كالذكرم بشكؿ سميـ )الحربي 

عمييا الفرد عمى مقياس  بمجمكع الدرجات التي يحصؿ إجرائياجية اوتعرف الباحثة السعادة الزو 

 دراسة الحالية.السعادة الزكجية المستخدـ في ال
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 :الفصل الثاني

______________________________________________________________ 

 :الطار النظري والدراسات السابقة

 نظريلطار الا 1.2

 :ممذمت 1.2.1

ى مختمؼ األصعدة، إف الكاقع الفمسطيني يحمؿ في طياتو مزيجا مؤلما مف أشكاؿ قير اإلنساف عم

االعتيادية التي يمر بيا المجتمع الفمسطيني، كيشترؾ في تحمؿ ىذه األثقاؿ ك  بسب الظركؼ غير

 محاكلة الخركج منيا الرجؿ كالمرأة عمى حد سكاء.

لسعداء يتمتعكف بعبلقات أفضؿ بكثير مف غيرىـ مف األزكاج، كتعد الميارات االجتماعية كاألزكاج ا 

الزكجية )بخيت،  مف مصادر السعادةر مصدرا ميما آخاءة في مكاقؼ التفاعؿ االجتماعي كالكف

2011 .) 

دة كأكضحت نتائج كثير مف البحكث أف األشخاص السعداء أكثر تقديما لمعكف كالمساعدة، كأف لمسعا

آثارا إيجابية قكية عمى سمكؾ الفرد، كتفكيره االيجابي، فالناس يفكركف بطرؽ مختمفة، كأكثر إيجابية 

عندما يككنكف سعداء مقارنة بحالتيـ عند الحزف كالكآبة، ككذلؾ يككف السعداء أكثر ثقة بالنفس، 

شكبلتيـ بطرؽ أفضؿ كأكثر في الكفاءة االجتماعية، كلدييـ استعدادا لحؿ م لذاتيـكأكثر تقديرا 

 (.2005،)الخكلي

كالحياة الزكجية تساعد عمى إشباع العديد مف حاجات الزكجيف، التي تقكـ عمى األخذ كالعطاء 

كالتعاكف المتبادؿ، فيما تقتضيو الحياة مف ممارسة لمحقكؽ كالمسئكليات، التي تعتمد عمى التفاىـ 

حتراـ المتبادؿ كالمكاجية المكضكعية لممشكبلت كالمجاممة كالتعاطؼ كالمكدة كالرحمة كالتقدير كاال
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إلى جانب ذلؾ فإف التكافؽ الزكاجي يؤدم إلى تحقيؽ ذاتية الفرد كقمة حدة التكتر  ،الزكجية المختمفة

كالقمؽ أك الشعكر باالكتئاب اك عدـ الرضا، كقد يتحقؽ لمفرد مف خبلؿ شعكره بالرضا كالسعادة 

مجاالت الحياة االجتماعية كالعممية، كقد يحدث العكس في حاالت الزكجية العديد مف النجاحات في 

النفسية، كالقمؽ كالتكتر  معديد مف المشكبلت اك االضطراباتفيعترض األفراد ل ،الزكاج غير المتكافؽ

كالشعكر المصاحب لعدـ تقرير الذات، كيترتب عمى ذلؾ  ،كالشعكر بالكآبة كالتعاسة كعدـ االستقرار

األسرة كاستمرارىا، حيث تقـك األسرة بدكر ميـ في  كبلت التي قد تنعكس عمى استقرارشالعديد مف الم

استقرار المجتمع كتشكيؿ قيمو ككقايتو مف الجريمة كاالنحراؼ، فبصبلحيا ينعقد صبلح المجتمع، 

 (.2007،البمياف كالناصر)ا القكم في تشكيؿ سمكؾ األبناء كذلؾ لتأثيرى

جتماعي كآمنو المتصؿ بااللتزاـ الديني كالقيمي، كاحتراـ القانكف كتقبؿ االفاألسرة عامؿ ىاـ لمضبط 

عبلء قيـ التسامح كالتعاكف  كما تعد عامؿ كقاية ألبنائيا مف ،اآلخر المختمؼ كالتعايش معو، كا 

. كيعد التكافؽ (2006،كالكحكليات كممارسة العنؼ )محمكدكتعاطي المخدرات  االنحرافات السمككية

ء مف خبلؿ ما قد ، حيث ينعكس ذلؾ عمى تكافؽ األبناكاألبناء الزكجيفبا ىاما في حياة الزكاجي مطم

السعادة  تعد( . حيث 2008،ي التكافؽ النفسي لؤلبناء )العبدمف أدكار ليا أىميتيا فيمارسو الزكجاف 

يا، حتى إذا لمكصكؿ إلي نشكدة التي يسعى البشرجية قمة مطالب الحياة اإلنسانية، فيي الغاية الماالزك 

 (. 2008،عادة التي يصمكف إلييا؟ )الداىرملـ يعرفكا بكجو الدقة _ ماذا عسى أف تككف تمؾ الس

ىي ضد الشقاكة، يقاؿ يكـ سعد كيكـ نحس، كمف سعد يسعد :مفاىيـ متعددة فالسعادة لغة كلمسعادة

عكر بالعافية، لش( بأنيا " ا60 :2008 ،سراج) . كما تعرفيا2013)،)العارؼسعيد  ادة، فيكسع

 كسعد المرء يسعد أم :"ناؿ الخير كالرضا " ضدىا شقي ". ،" ركاليناء، كالسرك 
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محتكاىا، فمنيـ مف ا كاسعا، كقد يتفؽ الكثيركف حكؿ فتعتبر السعادة مفيكم( 102 :2016،)ناديةأما 

كمنيـ مف يراىا  في الصحة، كآخركف بالمكانة كالسمطة، ؿ في كفرة الماؿ، كمنيـ مف يراىايرل أنيا تتمث

 في كؿ ىذه األمكر أك بعضيا .

 ،ىي حالة مف التكازف الداخمي يسكدىا عدد مف المشاعر اإليجابية:(2008:78،دأسع أبو)وعرفيا 

كالعمؿ، كالعبلقات  ،ةك ترتبط بالجكانب األساسية لمحياة، مثؿ األسر  ،كالسركر كاالبتياجكالرضا 

كتحقيؽ ،طمأنينة النفس ىي: الشعكر بالرضا، كاإلشباع، ك "(2005:227،الخكلي)كعرفيا  .االجتماعية

 أنيا الشعكر بالبيجة كاالستمتاع، كالمذة . الذات، أك

كالطمأنينة كالبيجة، كىذا أما عمماء النفس فيعرفكف السعادة عمى أنيا ذلؾ الشعكر المستمر بالغبطة، 

 (. 2016،)ناديةحياةال حب، ك الذات ثقةالدائـ بالسعيد يأتي نتيجة اإلحساس  الشعكر

: حالة انفعالية كعقمية تتسـ باإليجابية يخبرىا اإلنساف ذاتيا، أنيا عمى2008) سعد)أ كعرفيا أبك

التأثير في األحداث بشكؿ  كاإلحساس بالقدرة عمى،بالرضا كالمتعة كالتفاؤؿ كاألمؿ كتتضمف الشعكر

 . إيجابي

نزاعات كالميكؿ التي نعتز بيا الذات تنشأ مف كضع ال أدؽبتعبير 89) :2010،رياض)كعرفيا 

مكضع التنفيذ العممي كىي مرتبطة بأعمى مراحؿ التكامؿ الخمقي كىي تحقيؽ األغراض السامية التي 

 .اإلنسانيةال تتعارض مع صالح 

( فعرؼ السعادة عمى أنيا :انفعاؿ كجداني ثابت نسبيا، يتمثؿ بإحساس الفرد 2013:98،صالح)أما 

كغياب المشاعر السمبية مف خكؼ كقمؽ كاكتئاب، كالتمتع بصحة البدف  ،السركربالبيجة كالفرح ك 

ثبلثة :  الحياة المختمفة، كلمسعادة أبعادلشعكر بالرضا الشامؿ في مجاالت كالعقؿ، باإلضافة إلى ا

 التكازف الكجداني، الصحة الجسمية كالعقمية، كالرضا عف الحياة(.)
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لكقت يتميز أصحابيا معظـ ا،دة سمة مف سمات شخصية الفرد ف السعاإ(:2008:66 ،سالـ) اكتعرفي

بالكقت بطريقتيـ الخاصة،  خارجي(كالحيكية كالراحة، كلدييـ القدرة عمى االستمتاعأك  )داخميبالنشاط

 .كلدييـ مشاعر الحب كالصداقة، كنظرتيـ لمحياة إيجابية، كمعظـ تعامبلتيـ كعبلقاتيـ ناجحة

ناثج كالناس أسمو السعادة،  ئ كاحدأشكاليـ كألكانيـ، يبحثكف عف ش يـ ميما اختمفتميعا ذككرىـ كا 

جية ال تأتي بمجرد الرغبة فييا، كال تأتي اتبدأ بفكرة كتنتيي بعمؿ، كالسعادة الزك  جيةاالسعادة الزك ك 

ا، في طريقي الدائـ المستمر بمبادئيا كالسير بمجرد اعتناؽ مبادئيا، بؿ البد مف العمؿ الجاد، كااللتزاـ

كيرل ،ية، يحيطيا تكفيؽ كعناية ربانيةفالسعادة المنشكدة أصميا رغبة فطرية، كسبيميا جيكد بشر 

يحدث عندما تتحدد رغباتنا،  أف السعادة بصكرة عامة ىي الرضا عف الحياة، كىذا الرضا)سقراط(

ققيا، عمى ال نطمع فيما ال نستطيع، ألف اإلنساف ال يحس بالشقاء إال إذا كانت رغبة لـ يح بحيث

تفكيره ليبل كنيارا، أما إذا استطاع اإلنساف تحقيؽ رغباتو بحسب استطاعتو دكف إفراط أك تفريط في 

اإلشباع عاش بيف الناس سعيدا، فعندما نتكمـ عف السعادة الزكجية نتكمـ عما يساعد اإلنساف 

 (.2015عما قسمو اهلل تعالى لو )إسماعيؿ، ،لمكصكؿ إلى حالة مف الرضا 

 خيت:اعىامم انسعبدة انسو 1.224

عقديف شيدت زيادة المعرفة شكبل كبيرا عف السعادة، كتحديد الكثير مف العكامؿ التي تسيـ  في آخر

في زيادة السعادة عمى المستكل الشخصي، مثؿ :الميكؿ الكراثية، كالصفات الشخصية، كاألكضاع 

 ة، كالديف، كالنشاطات. الصحية، كالعبلقات االجتماعية، كالظركؼ الحياتية كالمادي

 جية:اإف مف أىـ العكامؿ المؤثرة في السعادة الزك ( 112: 2008،أبك أسعد) يفكيب -

 الرضا الجنسي . -

 السمككيات اإليجابية نحك الشريؾ. -
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 جية .االتكافؽ النفسي كالتشابو في تكقعات كبل الزكجيف بالنسبة لمحياة الزك  -

 عكامؿ الدخؿ كالمستكل التعميمي . -

 ياة الزكجية .جكدة الح -

 طكؿ مدة الزكاج . -

 نجاح زكاج اآلباء . -

 عمر المتقدـ عند الزكاج . -

:حيث يرتبط الزكجاف بمشاعر المكدة كالرحمة كالحب، كيغدك كؿ منيما لباسا لآلخر التماسؾ -

 يستره، كيحميو كال ينفصؿ عنو . 

ة التخمي عف العمؿ في حاالت كثيرة بيف األزكاج، كعمى المرأ: حيث يحدث إشكاليات عمؿ المرأة -

عندما يككف العمؿ مضرا بحياتيا الزكجية مرىقا لمزكج، بؿ ينبغي ليا أف تتنازؿ عف شرطيا، ،

 كتتخمى عف عمميا، ألف اإلبقاء عمى الزكاج كتقدير مصمحة البيت خير ليا مف لزكـ العمؿ .

كالرغبة فيو، كدكاـ : لمزينة دكر فعاؿ في عفاؼ كؿ مف الزكجيف، كقناعتو بصاحبو التجمؿ كالزينة -

العشرة بالمعركؼ، كمتانة سياج المكدة كالمحبة، كال غركر، فالقمب مجبكؿ عمى التطمع إلى 

. بيف أف بعض الرجاؿ يعتقدكف أف ىذا خاص بالمرأة دكنو، كأنو يجب عمييا أف كمحبتو الجماؿ

 ئ .تتجمؿ لو كتتزيف، كلكنو ال يقـك بدكره في التجمؿ بسبب ىذا االعتقاد الخاط

حيث  ،كالقدرة عمى حؿ المشكبلت األسرية، كنجاح كمييما في مساعدة اآلخر عمى النمك االنسجاـ -

يجتيد كؿ منيما في تكفير الظركؼ التي تساعد الزكج اآلخر عمى تحقيؽ الذات في البيت، كفي 

 العمؿ، كاالتفاؽ في الرأم، حيث تتشابو أفكار الزكجيف كاتجاىاتيما .

جية، اأف ىناؾ الكثير مف العكامؿ التي تؤثر في السعادة الزك ( 2013:99 ،صالح)يؤكد  كما -

كتكاد تنحصر ىذه العكامؿ في تمؾ اآلثار الناتجة عف التفاعؿ بيف الكراثة كالبيئة، كأثر ىذا 
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، كتنعكس عضيمابعبلقتيما  ، حيث تؤثر شخصية كبل الزكجيف فيالشخصية عمىالتفاعؿ 

الذيف يتصفكف جية، كىـ اأكثر لمسعادة الزك  ئكفىناؾ أزكاج ميياج، حيث يككف سعادتيما في الزك 

 ة، كعدـ االنسياؽ لميأس، فالسعيدكالميؿ إلى الحرية كالنشاط كالمثابرة، كالمبادر بالثبات االنفعالي 

 ىك الذم يفكر في المكقؼ بطريقة تفاؤلية، كيتخمص مف مشاعر السخط كاليأس. -

 جية، عمى النحو اآلتي :العوامل السعادة الزو في عرضيا  178) :2016 ،وخمصت )نادية

باالطمئناف كاألمف يؤدم إلى االستقرار، مما ينعكس إيجابا عمى  فالشعكر: االطمئناف النفسي -

إذا أحس كؿ منيما بالطمأنينة كاألمف، كعمؿ كؿ منيما فيزداد حيكية، فالزكجاف األسرم النحك 

ال محالة سينعكس إيجابيا عمى الجك األسرم عمى تكفير ىذا الشعكر لمطرؼ اآلخر، فإف ىذا 

سعاد األخر .  ككؿ، ككمما أحس الفرد بأنو يحب كيحاب زاد إقدامو عمى التضحية كا 

جية، إال انو ال ابالنسبة لمحياة الزك  يءمف أف العبلقة الجنسية ليس كؿ ش : بالرغـاإلشباع الجنسي -

ىي  إلى اإلشباع الجنسيجية، فالحاجة الزك يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ إنكار أىميتيا في العبلقة ا

إحدل الحاجات النفسية كالفيزيكلكجية التي يسعى إلى تمبيتيا كبل الزكجيف، مما يضفي عمى 

 العبلقة نكعا مف السعادة . 

: كىي عممية أساسية خاصة خبلؿ السنكات األكلى لمزكاج، كتزداد الحاجة التكيؼ كالتكافؽ بينيما -

في ا إال إذا استخدـ الزكجاف ذكاءىم ؽ حكؿ مسائؿ معينة، كال يتحقؽ ذلؾإلى التفاىـ كاالتفا

كمبادئو كعاداتو  تو يكالكمجية، فبفيـ كؿ كاحد منيما طباع اآلخر االتكيؼ مع متطمبات الحياة الزك 

 يتحقؽ التكيؼ الزكاجي .

عمى  جية، يمكف القكؿ : انو بحدكث اضطراباكبعد استعراضنا لبعض عكامؿ السعادة الزك   -

مستكل ىذه العكامؿ يحدث سكء التكافؽ، كبالتالي الشقاء، مما يؤدم إلى عدـ تحقيؽ أىداؼ 

 الزكاج السامية . 
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 خيت وتىافمهب:اشروط عىامم انسعبدة انسو1.2.3

جية السعيدة اأىـ الشركط كالعكامؿ التي يجب تكافرىا في الحياة الزك  ( 2011:140،بخيت)لخص 

 في اآلتي : 

 بسمات الشخصية كالحالة الكجدانية كالعبلقات المتبادلة بيف أفراد األسرة.  عكامؿ ترتبط -

ذا لـ يكف شئ مشاالىتمامات المشتركة - ترؾ سكل : كىي تكفر كسيمة كأداة لنمك الزكجيف معا كا 

 تدعـ العبلقة.  العيش معا أك األطفاؿ لف

ؿ غير المفظي كليس دائما يتحدثكف معا معظـ الكقت، كلدييـ ميارة باستخداـ التكاص التكاصؿ: -

 عمى الزكاج إف يقكؿ لمزكجة يا حبيبتي بؿ يمكف إف يشير إلييا بإشارة. 

تدبير شؤكف المنزؿ، ككجكد نظاـ  بالمركز االقتصادم لؤلسرة كتشمؿ:الدخؿ الكافي، عكامؿ ترتبط -

 مالي لؤلسرة . 

قات فراغيا، كأساليبيا في اجتماعية، تتصؿ بصبلت األسرة الخارجية كطريقتيا في تنظيـ أك  عكامؿ -

 كسائؿ التسمية الخ.

العامة السائدة في األسرة، بما في ذلؾ المثؿ العميا لمزكجيف، كنظرتيما إلى  عكامؿ تتصؿ باألفكار -

 القيـ األخبلقية كالدينية. 

 لى أف ىذا الشعكر ينمي بدكره بعضإذ يتمتع الفرد بسمات معينة تجعمو يشعر بالسعادة، إضافة إ -

اإليجابية كعبلقة السعادة بالسمات الشخصية، حيث يشعر كؿ مف الزكجيف بالسكف إلى  السمات

 (. 2008،عنو، كالشعكر باالرتياح لكجكده معو )الداىرم زكج اآلخر، كالتعاطؼ معو، كالرضاال

محافظ ىادئ، ،اعتمادم، ثابت انفعاليا  غيركمف سمات الشخص السعيد حسب )كاتؿ( أنو : -

، يخضع لؤلنا األعمى، مثابر، عممي، منضبط، متحمس، صاـر لمعقؿ، مغامر، منبسط، أكثر ذكاء

: نشيط، جاد، لديو قدرة عمى الحب، لديو قدرة عمى تو. كيمكف إضافة السمات التاليةمتأكد مف ذا
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التجديد كالتغيير، لديو قدرة عمى العطاء، ينسى اإلساءة بسيكلة، ال يمكـ نفسو كال يمكـ اآلخريف، 

 (. 2015،تفكيره كيتسـ بالمركنة )النتشة  عقبلني في

 :جية منيااىناؾ العديد مف عكامؿ التكافؽ كالسعادة الزك 

 شؾ في سمكؾ شريؾ الحياة بسبب بعضكجكد عبلقة حسنة، عدـ فرض السيطرة، الثقة كعدـ ال -

ضيا التفاىـ بيف الزكجيف، كعدـ تقمب العكاطؼ كتناقمتبادؿ، حقيقية كحبت، كجكد مكدة التصرفا

 مف كقت إلى آخر بيف الحب كالكراىية .

 جية منيا :اكأيضا ىناؾ عكامؿ سكء التكافؽ كعدـ السعادة الزك 

 الفجكة ما بيف كاف متكقعا كما ىك قائـ بالفعؿ بشأف األدكار . -

 الصراع بيف المعايير كالقيـ كالعادات كالتقاليد كالرغبات الشخصية . -

 التسرع في االختيار الزكاجي . -

الخطأ في االختيار، كنقص المعرفة في الشريؾ، كالتغاضي المؤقت عف العيكب تحت تأثير  -

 الحب المرتكز أساسا عمى الجاذبية الجنسية .

السعيدة، كالنمكذج السيئ لمزكاج كالتكحد معيما، يكلد حساسية أك مشاعر  الخمفية األسرية غير -

 ضد الزكاج .

أىـ أسباب سكء التكافؽ بيف الزكجيف، فيي مصدر لمشقاء ؛ كما تعتبر الغيرة المتطرفة مف  -

ألنيا تقيد الحرية، كتؤصؿ الخكؼ مف فقداف العاطفة كاإلخبلص، كىناؾ أيضا اليكة بيف الحاجات 

الشعكرية كالحاجات البلشعكرية، فقد يككف اليدؼ البلشعكرم مف الزكاج ىك أف يجد الشريؾ 

 .مف ذلؾ، مما يسبب األلـ كالمرارةيجد شيئا مف شريكو، كلكنو ال  الديةالك مشاعر 

إف الشجار قد يسبب في  إذ؛ رالزكاج، ككذلؾ الشجا السمبي نحكالمشكبلت الجنسية، كاالتجاه  -

زعزعة التكافؽ كالسعادة الزكجية بيف الزكجيف، مما ينتج عنو إرادة عميمة كعدـ األماف، كىذه تربة 
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قائمة عمى الشجار  جيةاد تظؿ العبلقات الزك خصبة لنمك التكتر كاستمرار الشجار، كق

عمى الرغـ مما يبدك عمى السطح مف االنسجاـ الظاىرم المفتعؿ الذم يخفي كراءه ،المستمر

 .(2010،)الدمرداشبيف الزكجيف التعاسة كسكء التكافؽ كالسعادة

ىذا  ذ إفكما إف زكاج الغرض يعتبر مف األسباب الميمة لسكء السعادة كالتكافؽ الزكاجي، إ -

الزكاج يككف ىدفو غير اليدؼ األساسي لمزكاج المعركؼ شرعيا كاجتماعيا، كال يقؿ عف ذلؾ 

عميو  تحمؿ مسؤكليات الزكاج، كما يترتبخطكرة ما يعرؼ بالزكاج غير الناضج، الذم يقترف بعدـ 

لثقافية مف أدكار كتضحيات، كقد يرجع سكء السعادة كالتكافؽ الزكاجي إلى اختبلؼ المستكيات ا

كاالجتماعية كالميكؿ، مما يخمؽ فجكة بيف الزكجيف، كىذا باإلضافة إلى سكء الكضع المالي 

كالدخؿ المنخفض، كالمكانة المينية المنخفضة كالتقتير كاإلسراؼ، فيي تمثؿ مشكبلت حقيقية 

 تعرقؿ السعادة كالتكافؽ الزكاجي .

ء أسرار الزكجية، اك االختبلؼ في كجيات كقد يرجع سكء التكافؽ كالسعادة الزكجية إلى إفشا -

 النظر حكؿ األمكر الحياة اليكمية، األمر الذم يعمؿ عمى التباعد بيف الزكجيف .

ال  فالزكجة التيإىماؿ النظافة كالتزيف يضفي عمى البيت جكا مف الضيؽ كعدـ االرتياح،  -

جعة لو عمى االبتعاد عنيا ، كمشتحرص عمى النظافة الشخصية كبيئة المنزؿ تصبح منفرة لزكجيا

 (.2001،)إبراىيـ 

 خيت أو فشههب:اانسعبدة انسو عىامم ندبذ 1.2.4

كقد أسيب في تكضيح ذلؾ عمماء االجتماع كعمـ  جية أك فشميااالحياة الزك تتعدد عكامؿ نجاح 

( 1997،زز تكفرىا الرابطة الزكجية )حمزةالنفس، كذكركا عشرات العكامؿ التي تع

 كتناكلكا عشرات أخرل مف،(1983،يكمرع)،(1994،ئمي)القا،(1991،)مرسي،(1997،)كعمر،
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( 1991،، بؿ كالقضاء عمييا أحيانا )مرسيالعكامؿ التي يؤدم كجكدىا إلى ضعؼ ىذه الرابطة

(، كنستطيع باختصار أف نمخص عكامؿ نجاح أك الفشؿ في عامميف أساسييف، 1994،ك)الخشت

 :السمبية كاإليجابيةعكامؿ األخرل ينطكم تحتيما معظـ ال

سكاء، كانت حاجات جنسية كعاطفية حاجات الزكجيف أحدىما أك كمييما قدرة الزكاج عمى إشباع  -

في عبلقتيما داخؿ األسرة مرىكف بدرجة اجتماعية أك اقتصادية، فإف نجاح الزكجيف أك فشميما أك 

 كتمبية تكقعاتو مف الحياة المشتركة . ،إشباع كؿ منيما لمشاعر اآلخر

قدرة فالكعي يحكـ ، كمدل اتفاقيما عمى ىذه القيـ، مدل كعي الزكجيف بقيـ حياتيما الجديدة -

جية ىما المذاف الزكجيف عمى القياـ بأدكارىما كزكجيف، فالزكج كالزكجة الناجحاف في حياتيما الزك 

حاالت ؼ كالعبلقتيما فيما بينيما كعبلقتيما بأبنائيما، ككيفية تكيفيما لممكاق تأىبل لدكرىما في

 (.2005،)الصمادمالمستجدة التي يكاجيانيا

 خيت:اتصنيف انسعبدة انسو1.2.5

فاإلفراد ذك الدرجات المرتفعة عمى سمة ،(: كىي التأثير االنفعالي الطكيؿTraitة)السعادة كسم -

السعادة يتميزكف بالشعكر باالطمئناف كالنشاط الخارجي، أك الداخمي كالحيكية، كنظرتيـ لمحياة 

بالكقت  جابية، كما أف تعامبلتيـ كعبلقاتيـ في معظميا ناجحة، كلدييـ القدرة عمى االستمتاعإي

عشرة  ة الدائمة الحقيقية يتككف مفحيث إف مفيكـ السعاد .(2007،ربطريقتيـ الخاصة )الناص

ىي الحكمة، كالمعرفة، كالشجاعة، كالحب، كاإلنسانية، كالعدالة، كضبط النفس، أمكر رئيسية:

عتداؿ، كالركحانية كالتسامي، كيمكف أف تعبر عف كجكدىا مف خبلؿ سمككيات يمكف مبلحظتيا كاال

 كتنميتيا .
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نيا بطريقتو ع الية التي يشعر بيا الفرد، كيعبرعف الحالة االنفع : تعبر(State)السعادة حالة -

مثؿ تمقي  ، فالشعكر بالسعادة في حاالت معينة يتأثر باألشياء البسيطةالخاصة في مكقؼ معيف

 ( .2008،ىدية مف شخص ما، كىذا مف شأنو أف يرفع معدؿ السعادة بشكؿ مؤقت )أبك أسعد 

 ىي : ،ثالثة أنواع  جيةاأن السعادة الزو  102) :2008، الداىري)بين و 

(: أك الشعكر الذاتي بالسعادة، كتدكر حكؿ كيؼ (Subjective Well being SWBالسعادة الذاتية 

كتعكس السعادة الذاتية تصكرات األفراد كتقييميـ ؟ ككيؼ يككف راضيا عف حياتو ؟ دايككف الفرد سعي

النفسية االجتماعية التي تعتبر أبعادا ضركرية لمصحة  الية السمككية كالكظائؼ كاألدكارلحياتيـ االنفع

 النفسية. 

تتعمؽ باإليجابية عف السعادة الذاتية، ألنيا  تتميز(: (Psychological Well Bingالسعادة النفسية 

إقامة ركابط جيدة ذات تابعة األىداؼ ذات المغزل، كنمك أك الصحة النفسية الجيدة، مثؿ القدرة عمى م

 معنى مع اآلخريف كتطكرىا .

: السعادة يتضمف خمسة أنكاع مف السعادة، ىي(: ك Objective Well beingالسعادة المكضكعية)

 جتماعية، كالسعادة االنفعالية . كالنشاط، كالسعادة اال ،المادية، كالنمك

 :الزكاجية( أف ىناؾ نكعيف مف السعادة 2010سميماف ) بيفك 

 . لى فترة قصيرة مف الزمفالسعادة القصيرة :التي تستمر إ

التي تستمر إلى فترة طكيمة مف الزمف، كىي عبارة عف سمسمة مف محفزات السعادة السعادة الطكيمة:

 .تعطي اإليحاء بالسعادة الدائمةل القصيرة كتتجدد باستمرار،
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 :خيتامكىنبث انسعبدة انسو1.2.6

 اإليجابي، كغياب )الشعكرىي:،عادة النفسية تتضمف ثبلثة مككناتيرل فريؽ مف الباحثيف أف الس

ف السعادة النفسية تتضمف (، بينما يرل فريؽ آخر مف الباحثيف أةعف الحيا الشعكر السمبي، كالرضا

الذات، كاالكتئاب، كالشعكر اإليجابي، كالرضا عف الحياة، كيعتبر الرضا عف  )تقدير:ىيمككنات،

 ( . 2007الحياة ىك المككف المعرفي لمسعادة )البمياف، 

 ية تتحدد بستة مككنات رئيسية( إلى أف السعادة النفس2008كؿ مف الداىرم كبخيت ) في حيف يشير

 كىي:

كمقاكمة الضغكط االجتماعية، كقدرتو عمى اتخاذ القرار،الفرد،  ستقبللية(: اAutonomاالستقبللية ) 

طرؽ كضبط كتنظيـ السمكؾ الشخصي في أثناء التفاعؿ مع اآلخريف، كالقدرة عمى التفكير كالتصرؼ ب

االجتماعية، أك مدل قدرتو عمى تقرير مصيره بنفسو كاستقبللو بذاتو،  معينة، كتقييـ نفسو لممعايير

 قراراتو بنفسو دكف االعتماد عمى اآلخريف .  ككذلؾ مدل قدرتو عمى اتخاذ

قدرة الفرد عمى التمكف مف تنظيـ الظركؼ، كالتحكـ : كىك (Environment Masteryالتمكف البيئي )

تى لك في كثير مف األنشطة كاالستفادة بطريقة فعالة مف الظركؼ المحيطة، كالقدرة عمى إدارة البيئة ح

 ـ فييا .كالتحككانت عمى درجة مف التعقيد 

قدراتو كتطكيرىا، كزيادة فعاليتو  ( :كىك قدرة الفرد عمى تنميةPersonal Growthالتطكر الشخصي) 

ككفاءتو الشخصية في الجكانب المختمفة كالشعكر بالتفاؤؿ، أم ىي مدل قدرة الفرد عمى إدراؾ طاقاتو 

جديدة تضاؼ  مقي أم خبراتلكي يككف منفتحا كمستعدا لتر بيا لكي تتقدـ كتتسع باستمرا اءكاالرتق

 . تإلى رصيده مف الخبرا
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( : كىي قدرة الفرد عمى Positive Relations With Othresالعبلقات اإليجابية مع اآلخريف ) 

يجابية متبادلة كصداقات مع اآلخريف عمى أساس الكد كالتعاطؼ كالثقة اعبلقات اجتماعية  تككيف

 .  كتطكيرىا

 عمى تحديد أىدافو في الحياة بشكؿكتعرفيا عمى أنيا قدرة الفرد ( :(Purpose in Lifeالحياة اليادفة 

مع المثابرة كاإلصرار  ،مكضكعي، كأف يككف لو ىدؼ كرؤية كاضحة تكجو أفعالو كتصرفاتو كسمككياتو

عمى تحقيؽ األىداؼ، أم إف الشخص الذم يتمتع بالصحة النفسية دائما ما يحمؿ أىدافا كأفكارا تكفر 

 كاضحا لحياتو .  لو معنى

ت كاالتجاىات االيجابية الذاتية ( : كىي قدرة الفرد عمى تحقيؽ الذاSelf_Acceptanceتقبؿ الذات )

كالحياة الماضية، كتقبؿ المظاىر المختمفة لمذات، بما فييا مف جكانب اإليجابية كأخرل السمبية، أم 

 مدل القدرة عمى تككيف مكقؼ ايجابي تجاه نفسو . 

 ىي :،الزكاجية( إف ىناؾ ثبلثة جكانب لمسعادة 2013ح )صال كتؤكد

: كيتمثؿ في الرضا عف النفس، كاقتناع الفرد بما قسمو اهلل لو، كىي نتائج التربية عقمي فكرم جانب

 كاإليماف بمبادئ كمثؿ معينة .

عكره جانب انفعالي:كىي عبارة عف مشاعر البيجة كالتفاؤؿ كاالنبساط، التي تنتاب الفرد، نتيجة ش

 بالسعادة .

كيأتي االكتئاب عمى القمة كما ،: فاإلنساف الذم يعاني ىك إنساف غير سعيد سيجانب االرتياح النف

 مف تعاسة. لئلنسافيسبب 

 

 

 



24 

 

 أنمبط انسواج: 1.2.7

البد عند الحديث عف الزكاج كالحياة الزكجية مف إلقاء الضكء عمى أنماط األزكاج في تعامميـ مع 

رئيسية ( عف سبعة أنماط Lavee&Olson،1993ىذا المجاؿ تحدث كؿ مف ) بعضيـ بعضا، كفي

 ( وىي :(ENRICEمقياس لؤلزكاج، تـ اقتباسيا مف 

% مف األزكاج، 40كيمثمكف  : الحيكية في زكاجيما فالمسمكبياألزكاج ( (Devitalizedاألولالنمط 

 اىر الداخمية أك الخارجية:في المظكىؤالء األشخاص غير سعداء في كؿ عبلقاتيـ الزكجية سكاء 

دارة األمكر ،الصراعات كحؿ ،كاالتصاؿ ،)القضايا الشخصية ككقت الفراغ ،كنشاطات التسمية ،المالية كا 

 كالتكجيات الدينية (.،كاألسرة ،ك األصدقاء ،كاألطفاؿ ،كالعبلقات الجنسية ،

: كنسبتيـ كر الماليةباألم ( األزكاج الميتمكف (Financially Focused Couplesيالنمط الثان

الزكجية، مع تكيؼ في بعد  % مف األزكاج، حيث يظير ىؤالء عدـ إشباع في معظـ أمكرىـ11

كيككف لدييـ ،كما ييتمكف بالمكافآت المالية كالممكية ،زكجي كاحد فقط، كىك إدارة التمكيؿ المنزلي 

 مشاكؿ بارزة في عبلقتيـ معا.

%مف األزكاج،  14كيمثمكف نسبة :زكاج الذم بينيـ خبلؼ( األ(Conflicted Couplesالنمط الثالث

حؿ الصراعات ،االتصاؿ ،كيظيركف عدـ الرضا في القضايا الزكجية الداخمية مثؿ القضايا الشخصية 

لكف يعكضكف ذلؾ باالىتماـ بالمظاىر الخارجية كاألطفاؿ كالنشاطات الترفييية ،العبلقة الجنسية ،

 كالحياة الدينية .

%مف األزكاج، كتعتبر  10نسبتيـ : األزكاج التقميديكف( (Traditional Couplesابعالنمط الر 

 عبلقاتيـ مصدرا لمضغط بينيما، فالحياة الدينية كتفاعميـ مع األقارب يزكدىـ بمصادر الراحة .

كيعبر ىؤالء ،% مف األزكاج  8األزكاج المتكازنكف : نسبتيـ (Balansed Couples)النمط الخامس

عف الرضا في كبل المظاىر الداخمية كالخارجية لمزكاج، كيتصمكف بشكؿ جيد، كلدييـ  األزكاج
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الترفييية، كتربية األطفاؿ،  alizeاستراتيجيات لحؿ المشكبلت، كمعدؿ عاؿ مف االتفاؽ في النشاطات 

 كاألمكر الجنسية .

دييـ إشباع في كؿ %مف األزكاج، كل 9األزكاج المنتعشكف :كنسبتيـ(Vitd Couples)النمط السادس

عبلقاتيـ، حيث يظير عمييـ االندماج شخصيا، مع كجكد مصادر داخمية كخارجية داعمة بشكؿ قكم 

 في حياتيـ . 

% مف األزكاج، كىـ  8: نسبتيـاألزكاج المتجانسكف((Harmonious Couplesالنمط السابع

ر ف مشاعرىـ، لكف لدييـ مصاداألفضؿ تكيفا في عبلقاتيـ الحميمة كحياتيـ الجنسية، كفي التعبير ع

 (.2009،)مكسى،ضغط خارجية مف حيف آلخر 

جية اعبلقة زك  فإرساء( إلى مجمكعة ركائز تساىـ بقدر كبير 2008)المطيؼ كأبك أسعد عبد أشار

 :سعيدة ىي

 طبيعة العبلقة بيف الزكجيف : بمعنى كيؼ ىي ؟ كىؿ ىي قائمة عمى الحب ك االحتراـ، كالتفيـ -

 .كاالستحساف ؟

ة طيبة أـ : بمعنى عبلقة الزكجيف مع أىؿ كؿ منيما، ىؿ ىي عبلقطبيعة العبلقة مع األقارب -

 ؟ .يشكبيا الصراع كالخبلؼ

:ال ينبغي أف يككف ما يجمع كما ييـ الزكجيف ىك العيش في مكاف كاحد اك االىتمامات المشتركة -

تركة، كالقياـ بأعماؿ مشتركة شكجكد األطفاؿ، بؿ يجب أف تتعدل العبلقة إلى امتبلؾ اىتمامات م

 أك ميني أك ترفييي . أطار نشاط اجتماعي  في

، كىذا بشقيو المفظي كغير : كجكد التكاصؿ الفعاؿ ميـ جدا بالنسبة لنجاح العبلقة الزكجيةالتكاصؿ -

 .المفظي
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كا قد يتخذاف سمك : فعمى الزكجيف االنتباه إلى تكقعاتيما حياؿ بعضيما، فالمبلئمة لتكقعات الدكر -

 . تبعا لتكقع خاطئ

ظيار الكد ضبط النفس، كتحمؿ المسك ،االنفعالي الصفات الشخصية:أىميا النضج كالثبات - ؤكلية، كا 

 التفاؤؿ .كاالىتماـ، ككبح الغضب، ك 

: كقد يشكؿ الدخؿ مصدرا لممشاكؿ الزكجية، بارتفاعو أك انخفاضو، كالميـ مف كؿ الدخؿ كالمينة -

 (.2016يمة كمستقرة، كيمارساف مينة يرضياف عنيا )سمير، ىذا إف يسمح لمزكجيف بعيشة كر 

 :خيتامنغصبث انسعبدة انسو 1.2.8

كالبركدة ،جية بمشكبلت حياتية، مثؿ: عدـ اإلنجاب، كالضعؼ الجنسي عند الرجؿ االسعادة الزك  تتأثر

ا كاف ليما الجنسية عند المرأة، مما قد يحدث زكاجا تعيسا، إضافة إلى نكع شخصية كبل الزكجيف، فإذ

أنانية،أك شخصية عدكانية مضطربة، أك شخصية ضعيفة الميارات، فإف مف شأف  شخصية نكدية، أك

جية لو دكر كبير في االممؿ كالفتكر في العبلقة الزك  جية إلى جحيـ، ككذلؾاذلؾ أف يحكؿ الحياة الزك 

ة، كابتعاد كؿ طرؼ عف جية كالصراع كالسمبياجية، حيث بظيكره تزداد المشكبلت الزك االتعاسة الزك 

يزيد مف  اآلخر، فينشغؿ كبلىما عف اآلخر بأمكر أخرل، حتى يخفؼ مف إحباطو، كلكنو في المقابؿ

المشكمة حدة كتسمما، كدخكلو في عبلقة عاطفية مكازية قد تعصؼ بالزكاج، دكف نسياف مجمكعة 

عمى أف ليا عبلقة بالسعادة  األمكر التي أشار إلييا استشارم الطب النفسي "حساف مالح "كالتي أكد

جية، كىي المسؤكلية، كالتفاعؿ، كالتعاكف، كالمشاركة، كالحكار، كالصداقة، كالحب، كالحساسية االزك 

 (. 2006لمطرؼ اآلخر، كالرضا، كالتكيؼ، كالتكافؽ، كالتكامؿ، كالمركنة، كالكاقعية )محمكد، 
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 سعذاء:ين األزواج انسعذاء وغير انوق انمعرفيت بانفر 1.2.9

 :مف الناحية المعرفية إلى ؽ بيف األزكاج السعداء كغير السعداء ك ( الفر 2014)استعرضت القرشي

 (:األزواج السعداء )قراءة معرفية

 شريكيـ اإليجابي كحديثو.  : ينتبو األزكاج السعداء إلى تصرفاتاالنتباه االنتقائي

ات منطقية حكؿ الجنس، ككيفية االستمتاع االعتقادات: يحمؿ األزكاج السعداء معتقد االفتراضات أك

 .الجنسي باعتباره لذة مشتركة لمطرفيف

: يحمؿ األزكاج السعداء معايير إيجابية معقكلة نحك شريكيـ، كتصرفاتيـ تفسر بشكؿ رالمعايي

 إيجابي.

التكقعات: ىي اعتقادات حكؿ طبيعة النشاطات المحددة الممكف مزاكلتيا بنجاح، كتككف منطقية 

 .التعامؿ معيا لدل األزكاج السعداء كلة كمف الممكفكمقب

أسباب األحداث كالمسؤكلية: يرجعكف أسباب سمككيـ كما يقكمكف بو لذاتيـ، كيتحممكف مسؤكلية 

 سمككياتيـ إذا فشمت.

 : )األزواج غير السعداء )قراءة معرفية

ميؽ البلذع، حتى إف أدل ذلؾ لحديث السمبي لشريكيـ، كيقكمكف بالتعينتبو األزكاج غير السعداء إلى 

 إلى تجريح الشريؾ.

األزكاج غير السعداء يمكمكف شريكيـ عمى الممارسة الجنسية، كيحممكنو فشميا، كما يقصركف في 

 .أداء كاجباتيـ في ما يخص الجنس

بالنسبة لممعايير المرتبطة بفكرة الفرد حكؿ كيؼ ستككف عبلقتو مع شريكو ؟ ككيؼ يجب أف يسمؾ 

فعند األزكاج غير السعداء دائما تككف معاييرىـ مبنية عمى السمبية كالنقص، كيفسركف  الشريؾ؟

بالنسبة أما،غير منطقية، كغير عقبلنية، كمف الصعب تحقيقيا  تككف تصرفات شركائيـ تفسيرا سمبيا
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يرجعكف سمككياتيـ كفشميـ إلى الشريؾ، فبل يتحممكف مسؤكلية أعماليـ  لؤلزكاج غير السعداء

 .طائيـكأخ

 جيةاالنظريات المفسرة لمسعادة الزو 2.2

 أف كجيات النظر المفسرة لمسعادة تعددت كفقا التجاىات(  (2011كبخيت( 2014)ترل سمير

 أصحابيا كرؤاىـ عمى النحك األتي:

 :المنظور البيئي

حاب ىذا ظ أصليذا المنظكر بأحداث الحياة كتقمباتيا اإليجابية كالسمبية، كيبلحالسعادة كفقا  تتأثر

أف مستكل السعادة لدل بعض الناس يمكف أف يتغير كيتذبذب بدرجة كبيرة عبر  المنظكر

ر بأحداث ميـ في نشكء السعادة، اعتقادا منيـ بأف السعادة تتأث مف،فالعكامؿ البيئية تقـك بدكرالز 

 . (2014،)سمير أكانت جيدة أـ سيئةالحياة كتقمباتيا سكاء 

 :المنظور الشخصي

د لديو إمكانية دة سمة ثابتة تعتمد أساسا عمى الشخصية، كىي استعداد كراثي لدل كؿ فر إف السعا

عف طريؽ عكامؿ الشخصية، كتمثؿ محددات ىامة لمسعادة كالشعكر باليناء  تحددفطرية لمسعادة، ك 

كالرضا عف الحياة. كسمة السعادة تتككف مف تقدير الذات، كالتحكـ الشخصي، كالتفاؤؿ، كاالنبساط 

 .(2014،سمير)

 :جيةاالزو  المنظور االجتماعي لمسعادة

السعادة ىي نتاج لبعض المتغيرات االجتماعية كالسكانية مثؿ الحالة االجتماعية لمفرد، كالدخؿ، 

 . (2010،ىاشـ)أبك كالعمر، كالجنس 
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 :المنظور المتعدد العوامل

عادة، تتطمب ثبلثة عكامؿ ىي: يرل أصحاب ىذا المنظكر أف التفسير الدقيؽ لمفركؽ الفردية في الس

الشخصية، كالجكانب االجتماعية المتصمة بالخصائص السكانية، كالعكامؿ البيئية المكقفية، كىك مدخؿ 

عمى  كالسعادة يعتبر أفضؿ مف التركيز متعدد العكامؿ، حيث إف ىذا المدخؿ بالنسبة لمتغير متشعب

 (. Diener،2002عامؿ كاحد بعينو )

ف مجمكعة األىداؼ كالمعتقدات كاألفكار التي يتبناىا الفرد، أم مف داخؿ نفسو كليس كتتبع السعادة م

مف مجمكعة الظركؼ المحيطة بو، كاإلنساف الفطف يدرؾ أنو ال يمكف التكصؿ إلى تحقيؽ السعادة إذا 

 ،ي بالذات )الدمرداشجعمت غاية بحد ذاتيا، كلكف يككف ممكنا إذا نظر إلييا كأثر جانبي لمتسام

عقبلنية  : أفكاريف مف األفكار أك المعتقدات، كىي( بيف نكعEllis)إليس ميز كقد ،(2010

(Rational Beliefs تؤدم إلى السعادة كتحرر الفرد مف الصراعات النفسية ك ) تساعده عمى تحقيؽ

 كما انو .لقمؽ، كغيرىا عقبلنية تؤدم إلى االضطرابات االنفعالية، كالخكؼ، كاال كأفكارأىدافو، 

افترض أف األفكار البلعقبلنية كالتصكرات البعيدة عف العقؿ ىي المحدد األساسي لمضيؽ االنفعالي 

(Emotional Distress( )Ellis، 1979.) 

 :جية نذكر منيااة الزو لقد تعددت النظريات المفسرة لمسعاد

 : نظرية ماسمو

عمى تأكيد الكثيريف مف  ة، كاعترضكالبناءة لمنفس البشري مع ركجرز حكؿ الطبيعة الخيرة اتفؽ ماسمك

بدراسة األفراد  اذ مثمما فعؿ فركيد، كاىتـ أساساأصحاب نظريات الشخصية عمى دراسة السمكؾ الش

المتكافقيف كالمحققيف لذاتيـ، حيث أكد عمى أف الحب كالسبلـ تفكؽ كثيرا ما يحققو الفرد مف خبلؿ 

اسة األفراد األصحاء نفسيا، لذا فقد قسـ ماسمك الكراىية كالدمار، كلكي يبرىف عمى ذلؾ اىتـ بدر 

الحاجات األساسية :ىما،تدرجة، كتتضمف ىذه الحاجات قسميفالحاجات بشكؿ ىرمي ذم مستكيات م
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. كأخذت (ير الذات كتحقيؽ الذاتكاالنتماء، كتقد ،النفسية)الحب ،كالحاجات(كاألمف،)الفسيكلكجية 

 (.2000،حاجات النفسية االجتماعية )مرسيلالتي سماىا ماسمك با،الصفة االجتماعية 

 كىي :، ( أف نظرية أبراىاـ ماسمك تنطمؽ مف عدة مسممات2010)كتبيف الشريؼ

غير المشبعة ىي ما تدفعو لمسمكؾ، أما الحاجات المشبعة فبل تحرؾ السمكؾ،  اإلنساف حاجات  -

 باالتزاف.ألنيا تترؾ نكعا مف اإلحساس 

فالحاجات األكلية أشد إلحاحا مف الحاجات  ،نفس القكة كالتأثيرحاجات اإلنساف ليست جميعيا ب  -

 الثانكية.

يشترؾ الناس بصكرة كاضحة في اندفاعيـ إلشباع الحاجات التي ،الحاجات متدرجة بصكرة ىرمية  -

 تمتد باتجاه قمة اليـر .

كافؽ، الجيد، ككضع معايير لمتالذات، في تحقيؽ التكافؽ السكم  عمى أىمية تككيد يركز ماسمك -

: )اإلدراؾ الفعاؿ لمكاقع، كقبكؿ الذات، كالتمركز حكؿ الذات لحميا، كاالستقبلؿ الذاتي، امني

كالعبلقات االجتماعية القكية، كالخمؽ الديمقراطي، كالتكازف كالمكازنة بيف أقطاب الحياة المختمفة( 

تمؾ العبلقات الطيبة عمى تعزيز كالحكار، ك  (، كبالتالي قدرة الزكجيف عمى التفاىـ2009،)جكدة 

جية، فالتكافؽ الزكاجي كالسعادة الزكجية كممارسة اإلى الشعكر بالسعادة الزك  يماببينيما تؤدم 

، ىك كمفيكـ ال يتفؽ عميو كثير مف الناس، كلكف األساس فيو في مجاؿ عبلقة الرجؿ بالمرأة

 .Waller،Maclanahan) كالقبكؿ مف قبؿ الطرفيف باآلخر كالرضا طمئنافالراحة النفسية كاال

2005. ) 

 (:Behavioral Theory) النظرية السموكية

النظرية السمككية تنظر لمتكافؽ كسكء التكافؽ عمى أف كمييما سمكؾ متعمـ مكتسب، كذلؾ مف  -

خبلؿ الخبرات التي يمر بيا، حيث يككف السمكؾ التكافقي مقاببل كمصاحبا لمتعزيز كالتدعيـ، أما 
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يقابؿ بالعقاب، كبذلؾ فإف التكافؽ الشخصي عممية تتشكؿ في المقابؿ األكؿ( السمكؾ البلتكافقي ف

 (.Clyton،2004بطريقة آلية عف طريؽ تمميحات كظركؼ البيئة حكؿ الفرد)

إلى أف السمككييف يفسركف التفاعؿ الزكجي كمتطمب ميـ لحدكث التكافؽ (1993)كأشار مرسي -

ابة الفرد عمى سمكؾ ما غالبا ما يدعمو كيقكيو ؛ حيث إف إثكاجي مف خبلؿ الثكاب كالعقابالز 

لمظيكر مرة أخرل، فعندما يتفاعؿ الزكجاف كيعزز أحدىما اآلخر فإنو يحفزه، كذلؾ يزيد مف 

فأنو أحدىما اآلخر أك حرمو مف الثكاب،. عمى عكس إذا عاقب التقارب كالتكافؽ الزكاجي بينيما

تفاعؿ الزكجاف،  إذاف التكافؽ الزكاجي يحدث لذلؾ فإكبسكء التكافؽ بينيما، ك  يشعره بعدـ االرتياح

فالتكافؽ الزكاجي بيف الزكجيف يمكف تعممو مف  ،كأشبع كؿ منيما اآلخر مما يعكد عمييما بالنفع

خبلؿ مركر الزكجيف بخبرات حياتية ايجابية، كمقابمة ذلؾ بالدعـ كالمساندة، مما يعتبر معززا عمى 

 (.Boss.2001سمككو مرة أخرل )

 

 ( :Roles Conflict_ وصراع األدوار )Roles -Theore)نظرية الدور )

حسب ىذه النظرية، ىك قياـ كؿ مف الزكجيف بمسئكليات الدكر الذم يخصو،  إف أداء الدكر الزكاجي

األسرة، أما بالنسبة ألدكار  كالمرأة تقكـ بمسئكليات الزكجة في جماعة ،فالرجؿ يقكـ بمسئكليات الزكج

 يكجد دكر لمزكج في أم مجتمع إال بكجكد دكر لمزكجة، ألف حقكؽ الزكج كاجبات عمى فبل الزكجيف

الزكجة، كحقكؽ الزكجة كاجبات عمى الزكج، كال يحصؿ أم منيما عمى حقكقو إال إذا قاـ الزكج اآلخر 

 ؛2008 ،ييمة فيما كجياف لعممة كاحدة )مرسبكاجباتو، كىذا ما يجعؿ المفاضمة بيف الدكريف مستح

&Birdit Brow،OrubucMcIlvane،2010 كيتأثر أداء كؿ منيما بشخصية اآلخر كمفيكمو عف )

منو، كما ىك متكقع مف الزكج اآلخر، كقد يقصر أحد مف  نفسو كتصكره لدكره، كفيمو لما ىك متكقع

( كقد يرجع ىذا التقصير إلى Boyd،2005،Buzawa،2007الزكجيف في أداء أدكارىما الزكجية )
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كالجيؿ  ،لدكرالعكامؿ، منيا : عدـ الرغبة في الدكر كاالستخفاؼ بكاجباتو، أك نقص الخبرة باعدد مف 

االضطراب االنفعالي كسرعة الغضب، كعدـ القدرة عمى تحمؿ المسئكلية،  بكاجباتو كحقكقو أك

كالمرض كاإلرىاؽ الجسمي، كالغياب عف البيت  ،كاالمتناع عف أداء الدكر لؤلضرار بالزكج اآلخر

كاالنشغاؿ عف األسرة، كاختبلؼ الزكجيف حكؿ تكزيع الكاجبات كالحقكؽ في األسرة، كتبايف تكقعات كؿ 

كقد يشعر أحد الزكجيف أك كبلىما  .(2000)الخكلي، دكار التي يقـك بيا الزكج اآلخرمنيما مف األ

، أك بسبب بضغكط نفسية كتكترات بسبب غمكض الدكر المطمكب منو كعدـ تيقنو مما ىك متكقع منو

الدكر الذم يعكقو عف القياـ  كثرة مطالب الدكر كعجزه عف تحديد األىـ فالميـ، فيقع عندئذ في صراع

 (Carney،Buttell، Dutton(2010،كدانيمزيره مف األدكار المطمكبة )المبيبيذا الدكر كغ

(2007،Goodman ،&Croutr)،(2009(.2015،كحميدة )كتد 

 :ظريتتعميب عهى انخهفيت انن2.2.1

باستعراضنا لمخمفية النظرية نبلحظ أف ىناؾ اىتماما ظاىرا بمكضكع البحث في مجاؿ السعادة 

الزكجية، كقد تنكعت األبحاث كالدراسات في طرح مكضكع السعادة الزكجية، كترل الباحثة ضركرة 

 تصنيفيا تحت عناكيف مختمفة التي اىتمت بالسعادة الزكجية.

ألنيا النظرم  لئلطارلحالية تختمؼ عف الدراسات السابقة في عرضيا كترل الباحثة أف الدراسة ا

كالعكامؿ، كالتصنيؼ، كالمككنات، ، حيث المفاىيـ، كالمصطمحات السعادة الزكجية مف بجكانب اىتمت

 كالنظريات المفسرة لمسعادة الزكجية.
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 الدراسات السابقة: 2.3

، كىذا عرض متعددةجية مع متغيرات سيككلكجية اىناؾ دراسات متعددة تناكلت مكضكع السعادة الزك 

 ، كقد أمكف تقسيميا إلى المحاكر األربعة اآلتية :عربيةلبعض الدراسات ال

 . جية ومتغير الجنساتناولت السعادة الزو  اتدراس :المحور األول 

، نسجية المرتبطة بمتغير الجاالسعادة الزك (التي ىدفت إلى التعرؼ عمى (2013الحربي ففي دراسة

زكجة مف األزكاج المرتبطيف ، كلقد استخدـ المقابمة المقننة 20زكجا ك 20كلقد تككنت العينة مف 

جية تككف في اجية في بداية الحياة الزك اأف السعادة الزك النتائج إلى  كقد أظيرت تتضمف أربع محاكر،

يط لحياتيما المستقبمية، قمة تكقدىا، كيقضي الزكجاف كقتا ال بأس بو بالحديث كتبادؿ األفكار كالتخط

لدييما، كيستمر مستكل  تيفكبعد فترة يبدأ الزكجاف باالعتياد عمى بعضيما، كتتككف حالة مف الرك 

جية باالنحدار، كقد يصبح الزكج خامبل تجاه عبلقتو بسبب البعد العاطفي، كقد يستيمؾ االسعادة الزك 

فتبدأ بتبني مجمكعة مف المفاىيـ الخاطئة حكؿ  طاقتو العاطفية في رعاية اآلباء كاألبناء، أما الزكجة

 كبالتالي ىكيتيا .  ،أنكثتيا كأدائيا الجنسي

جية المرتبطة بمتغير االسعادة الزك  التي ىدفت إلى التعرؼ عمى((2007والناصر البميان دراسةفي ك 

تبار زكجة مف األزكاج المرتبطيف معا كاستخدـ االخ 40زكجا ك40 كلقد تككنت العينة مف،الجنس

جية المرتبطة اأف السعادة الزك نتائج الدراسة عف  كقد أظيرت إسقاطي الذم يتككف مف أربع صكر،

بمتغير الجنس عند األزكاج الذيف مضى عمى زكاجيـ مدة أقؿ ىـ األكثر تعبيرا عف التكافؽ الجنسي 

تكافؽ ( ىـ أقؿ تعبيرا عف ال=35.7(، مقارنة بالذيف مضى عمى زكاجيـ مدة أطكؿ )ـ=36.7)

( مقارنة =204.5الجنسي. ككذلؾ ما يرتبط بمتغير الجنس عند البمياف، فالذككر ىـ األكثر سعادة )ـ

 (. =198.3ث )ـ باإلناث
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السعادة الزكجية المرتبطة بمتغير الجنس،  كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى، ((2001عثمان دراسةأما 

 زكاج المرتبطيف معا كقد استخدـ عثمافزكجة مف اال50 زكجا ك 50كلقد تككنت عينة الدراسة مف

السعادة نتائج الدراسة عف عدة نتائج منيا إف  كقد أظيرتاألدكات التالية مقابمة مقننة، (2001)

في حيف أف بحكث أخرل انتيت إلى انو ال  رنة بالرجاؿ،مقا المشاعر االيجابية جية، ممثمة فياالزك 

، حيث تميؿ النساء الصغريات كالرجاؿ كبار لسعادةء في اتكجد فركؽ جكىرية بيف الرجاؿ كالنسا

الرجاؿ غير المتزكجيف صغار السف، كتظير النساء  تعبير عف السعادة بدرجات أعمى مفالسف إلى ال

كجدانيا سمبيا أكثر مف الرجاؿ، كيظيرف ميبل لممرح كالبحث عف السركر أكثر مف الرجاؿ أيضا، 

 ؿ أقؿ الناس سعادة، كتختمؼ مصادراجيف أك األرامكالنساء المطمقات أك المنفصبلت عف أزك 

السعادة لدل الرجاؿ عنيا لدل النساء، إذ يتأثر الرجاؿ أكثر بالعكامؿ االقتصادية كالمادية، كبكظائفيـ 

. كقد تككف الجاذبية الجسمية كثر بأطفاليف كبصحة أفراد األسرةكالعمؿ العاـ، بينما تتأثر النساء أ

مصادر السعادة لمنساء أكثر مف الرجاؿ، كخاصة النساء العامبلت، ككجد أف  أكثر أىمية كمصدرا مف

تمثؿ  النكع أحد العكامؿ المنبئة بكؿ مف الكجداف المكجب كالكجداف السالب كالرضا عف الحياة التي

 .األبعاد األساسية لمسعادة 

المؤثرة في التكافؽ التعرؼ إلى أىـ العكامؿ  ىذه الدراسة ىدفتحيث (،(2000دراسة العامر كتبيف

 ،(مف الذككر105حيث أجريت ىذه الدراسة عمى عينة مف المتزكجيف قكاميا )،جية اكالسعادة الزك 

 كأزكاج لدييـ اضطرابات، ناث، مقسمة حسب درجة سعادتيا إلى: أزكاج سعداء( مف اإل105ك)

 لقياس( Zemermanالدراسة مقياس زيمرماف )  النفصاؿ، كاستخدمتزكجية، كازكاج عمى حافة ا

السيطرة االجتماعية، كالثبات االنفعالي، ، مثؿ األنشطة العامة، كالكبت، ك السمات الشخصية

كأسفرت نتائج ،كالعبلقات الشخصية، كالذككرة كالمكضكعية، كانعداـ األلفة اك الصداقة، كالبلمباالة، 
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حياة زكجية سعيدة، كأف كف ىذه الدراسة عف أف ىناؾ تشابيا بيف سمات الذككر كاإلناث التي يعيش

 كمكضكعية. الذيف يعيشكف حياة زكجية سعيدة يتميزكف بسمات اجتماعية الذككر

كالمكضكعية، كقميمة الصدمات، ،أما اإلناث فاف الزكجات السعيدات يتميزف بسمات:الثبات االنفعالي

 .كتعكس ىذه الدراسة أىمية الثبات االنفعالي في تحقيؽ السعادة كالتكافؽ الزكاجي

 جية ومتغير العمر عند الزواج.ادراسات تناولت السعادة الزو  الثاني:المحور 

عند  جية المرتبطة بمتغير العمراالسعادة الزك  التي ىدفت إلى التعرؼ عمى ((2016ةدراسة نادي ففي

زكج كزكجة المرتبطيف معا، كطبؽ استمارة بحثية بصكرة كصفية  50كلقد تككنت العينة مف الزكاج، 

بيف الشعكر بالسعادة  طيوارتباعمى أنيا تكجد عبلقة النتائج  كأظيرتطيو عمى األزكاج ،ارتبا

حيث بينت مقاييس تكاتر السركر أك االنفعاالت اإليجابية انخفاضا متكاصبل مع العمر، كذلؾ كالعمر،

عكر يزيد شر كتشير دراسة أمريكية إلى أنو يتضاءؿ معدؿ النشاطات السارة تضاؤال كاضحا مع العم

الرجاؿ بالسعادة مع تقدـ في العمر، يحدث العكس بالنسبة لمنساء المكاتي يسعدف أكثر كىف صغار، 

كقبؿ أف يككف لدييف أطفاؿ، كأشارت دراسة أمريكية أخرل حكؿ مصادر السعادة إلى أنو ىناؾ 

_ (21مصادر مختمفة ك كاف لمزكاج الحصة الكبرل فييا، حيث يعتبر الزكاج بالنسبة لمشباب مف

سنة مصدرا ىاما سكاء لمسعادة أك التعاسة، كذلؾ العبلقات االجتماعية األخرل مع األسرة  (29

سنة عف أعمى درجة مف  (40 -(40كاألصدقاء كاألبناء، فقد عبر األفراد متكسطي العمر بيف

ة الحيكية، حيث يجدكف الحياة أكثر تشكيقا كممتمئة باألمؿ، كيشعركف بفائدتيـ، كلكف بنفس درج

فما فكؽ أقؿ سعادة كتفاؤؿ كأقؿ  65السعادة التي يشعر بيا الشباب، كقد كاف كبار السف ذكك 

كلكنيـ كانكا اىتماما بالعمؿ كالماؿ كالعبلقات االجتماعية كالتقبؿ الجماعي، كأكثر اىتماما بصحتيـ، 

كية أف أىـ عمى مكاجية المشاكؿ مف صغار السف، كما أكدت الدراسة األمري يشعركف بقدرة أكبر
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عكامؿ السعادة عمكما ىي الصحة، كالدخؿ كالصبلت االجتماعية، كأشير إلى أف الصحة ميمة لكؿ 

 األعمار .

جية المرتبطة بمتغير العمر االسعادة الزك  كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى( 2013) الحداد دراسةأما 

مارة بحثية بصكرة عشكائية است350زكجا، كقد طبؽ 350كلقد تككنت عينة الدراسة مفعند الزكاج، 

إف المرحمة العمرية التي يزيد فييا إقباؿ الذككر عمى الزكاج  حيث أظيرت نتائج الدراسة عمى األزكاج،

.كأف العمر الكسيط لزكاج % مف عقكد الزكاج المسجمة 41،7سنة، حيث مثمت 24إلى  20تبدأ مف 

الضفة  سنة، كاف ىناؾ تشابيا في 24،5)_(32تراكح ما بيف2000) _97)الشباب ما بيف األعكاـ 

كقطاع غزة، كمف جية أخرل فإنو يبلحظ كجكد تزايد تدريجي في العمر الكسيط لزكاج الشباب . كأف 

سنة، ك يبلحظ كذلؾ كجكد تزايد تدريجي في (19_18)العمر الكسيط لزكاج اإلناث تراكح ما بيف 

فتبيف عمر الزكج  ،ارقا بيف عمر الزكجيفاف ىناؾ فالعمر الكسيط تجاكزت سف الرابعة كالعشريف، ك 

سنكات، كيمكف أف يصؿ إلى عشريف سنة، كأف معظـ عقكد الزكاج لمشباب حتى 5 كالزكجة ال يقؿ عف

كبالتالي فالسعادة الزكجيف تكمف  ة.يات لـ تتجاكز أعمارىف عشريف سنسنة كانت عمى فت 29عمر 

 األزكاج.في العمر الكسيط بيف 

 جية المرتبطة بمتغير العمراالسعادة الزك  كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى(2013) دراسة الحربيأما 

زكجة، كلقد طبؽ استمارة بصكرة عشكائية، كلقد 30زكج ك30كلقد تككنت العينة مف عند الزكاج،

تزكجكا قبؿ أف يييئكا إلى الدخكؿ العبلقة  أف الذيف تزكجكا في سف مبكرة، ىؤالء األفراد أظيرت نتائج

ير قادريف عمى ة، فيـ غير مستعديف إلى تقديـ التزاما دائما لزكجاتيـ كعائبلتيـ، كما أنيـ غالزكجي

مف االتصاؿ  عبلقات تنطكم عمى قدر عاـ مف المحبة كالعبلقة الحميمة، كخالية الخكض في

إما عف زكجة ثانية صغيرة السف في محاكلة إلثبات قكتو كرجكلتو، فتبدأ مراىقتو الجنسي، فقد يبحثكف 

الشباب كالحيكية، فيكقظ في كالده شبابو الضائع، ليتمرد  كس مظاىركرد فعؿ لمراىقة االبف الذم يع
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بطريقتو الخاصة عمى الشعر األبيض كعبلمات التقدـ في السف، اك نتيجة لتقبؿ زكجتو المبالغ فيو 

لشيخكخة، كيرل يرفض االعتراؼ با لمتقدـ في السف كتعدم مرحمة الخصكبة، مما يغضب الزكج الذم

في زكجتو ما يذكره بالكاقع، كىك ما يثير المشاكؿ الزكجية بينيما، حيث تتيمو بالتصابي، كىك يرل 

 . الة مف الجفاؼ العاطفي كاالنفصاؿأنيا استسممت لبكادر الشيخكخة ، مما يعكس ح

بطة بمتغير جية المرتاالسعادة الزك  كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى (2012)الكندري كدراسة أجراىا

مفردة، جميعيـ مف الشباب  (935)ريت ىذه الدراسة عمى عينة قكامياعند الزكاج، حيث أج العمر

 ، كلقد استخدـ الباحث المقابمة المقننة تتضمف أربع أبعاد كاختبار إسقاطي مع أربع صكر،الككيتيكف

رنو مسعادة الزكجية مقال لشباب األصغر سنا عبركا عف إدراؾ مرتفعنتائج الدراسة إف ا كلقد أظيرت

سف الزكجيف يقمؿ مف فرص التعارؼ قبؿ الزكاج، كمف المعركؼ أف  بالشباب األكبر سنا، حيث صغر

دكر التعارؼ ميـ لمزكجيف بعد الزكاج حيث أظيرت بعض البحكث أف النساء أكثر تعبيرا عف 

الصغيرات كالرجاؿ كبار  مقارنة بالرجاؿ، حيث تميؿ النساء،السعادة، ممثمة في الكجداف االيجابي 

 .جاؿ صغار السف كغير المتزكجيفبدرجات أعمى مف الر  السف أكثر تعبيرا عف السعادة

 

براىيمعثمان  دراسةكتشير   ىدفت إلى التعرؼ عمى السعادة الزكاجية المرتبطة كالتي ،((2011وا 

كلقد  ،مف األزكاجزكجة  30زكجا ك30 تتألؼ مف الدراسة عينة كتككنت،ير العمر عند الزكاج بمتغ

ة ال يتغير شعكر بالسعادإف ال كأظيرت النتائج ،المقابمة المقننة تتضمف أربع أبعادالباحثاف استخدـ 

البحكث أظيرت إف المسنيف يظيركف تناقصا في السعادة العامة، أم  بعض حيث إف،ركثيرا مع العم

كيات أعمى في كؿ مف الكجداف ، كاف األصغر عمرا أفادكا بمستالعمر إف السعادة تتناقص بزيادة

اإليجابي كالسمبي مقارنة باألكبر عمرا الذيف كانت إجاباتيـ في درجات السعادة العامة، كتكجد أدلة 
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)التقدـ في العمر(، كالعكس صحيح لدل اؿ بالسعادة يزيد مع زيادة العمرعممية عمى أف شعكر الرج

 أف يككف لدييف أطفاؿ .  يكف في أسعد حاالتيف، كىف صغار كقبؿالنساء البلتي 

 جية المرتبطة بمتغيراالسعادة الزك  التي ىدفت إلى التعرؼ عمى(2008)دراسة أبو موسىكتبيف 

األزكاج المرتبطيف معا ،كطبؽ استمارة بصكرة عشكائية 50كلقد تككنت العينة مف العمر عند الزكاج، 

 عند الزكاج في كؿ مجتمع عف العمرأنو يكجد اختبلؼ في متكسط  كلقد أظيرت النتائج عمى العينة ،

الحياة مف عمؿ يرتزؽ منو الفرد  المجتمعات األخرل، كذلؾ طبقا لقدرة المجتمع عمى تكفير فرص

 21، كبالنسبة لممجتمع بالغ الثراء كالرفاىية فقد كجد أف حاالت الزكاج المبكر يؤكيوكالمسكف الذم 

 التكتر كسكء التفاىـ .لمزكجة، حيث أظيرت عف حاالت الطبلؽ ك  18لمزكج ك

جية المرتبطة بمتغير االسعادة الزك  كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى ((2007والناصر البميان كما يبيف

كقد استخدـ  ،األزكاج المرتبطيف  فزكجة م 40زكجا ك40 كلقد تككنت العينة مف العمر عند الزكاج،

الرجاؿ أكثر سعادة مف النساء في  إف ائجكلقد أظيرت النت ،المقابمة المقننة المككنة مف أربع أبعاد

الزكاج، كأنو كمما امتد عمر الزكاج بيـ يشعركف بالسعادة الزكجية أكثر مف النساء، كىذا يرجع لعدة 

أسباب كضحتيا الدراسات السابقة، كىك ازدياد مكانة الرجؿ االجتماعية، كارتفاع دخمو مع زيادة عمر 

تعرضف لتغيرات طبيعية في الجسـ اء تجاه األبناء كاألسرة، كيالزكاج، في حيف تزداد مسؤكلية النس

مقارنة بالشباب األكبر سنا، كىذه النتيجة ليا تفسيرىا، كأف  جية حظ أكبراالزك كلمسعادة في حياتيـ ،

تقرر أف صغر سف  ت الزكاج، تمؾ األدبيات التيكانت تخالؼ التكقعات كاآلراء التي تطرحيا أدبيا

ف الشريؾ المناسب، كتزيد م في أمكر الحياة تعكقيـ عف اختيارج كقمة خبرتيـ الشركاء كقت الزكا

، كتقمؿ مف قدرتيـ عمى مكاجية الصعاب كالمشكبلت التي احتماؿ عدـ تكافقيـ بعضيـ بعضا

تصادفيـ، كتعرقؿ التكيؼ المبلئـ مع شركائيـ في المكاقؼ االجتماعية الجديدة. كما إف صغر عمر 

جية كالسعادة اأف التعارؼ لو دكر ميـ في الحياة الزك ك  فالتعارؼ بيف الزكجي الزكجيف يقؿ نسبة
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ف شرط أساسي يقمة نضج عاطفي، فالنضج العاطفي لمزكجيك ،قمة خبرة في الحياة جية، ككذلؾاالزك 

كما أشارت دراسات أخرل إلى أنو كمما انخفض عمر الزكج عند الزكاج، قؿ  .جيةالتحقيؽ السعادة الزك 

مما يمنح كبل الطرفيف فرصة أكثر لبلنسجاـ كالتكافؽ ، جيف، كالعكس صحيحالسف بيف الزك  الفارؽ في

فإف  جية، فالنساء البلتي يتزكجف في سف مبكرة يكف عرضة لعدـ االستقرار األسرم،اكالسعادة الزك 

مد، يف تكمف في عدة جكانب، منيا التعميـ المتدني، كالصحبة قصيرة األاألسباب الحقيقية التي تكاج

كسكء التكافؽ الشخصي، باإلضافة إلى أنيف يكف غير مؤىبلت عاطفيا كنفسيا، كيدركف انو تكجد ليف 

البلتي يتزكجف في سف كذلؾ بعكس النساء ،لمزكاج مرة أخرل في حالة الطبلؽ فرصة كبيرة

مما قمت م انو كجية مقارنو بالشباب المتزكجيف منذ فترة أطكؿ، أاعف إدراؾ السعادة الزك  كتعبيران .متأخرة

ضياف الزكجيف مع مركر الكقت يق ألفذلؾ  جيةاعف تكافر مقكمات السعادة الزك  فترة الزكاج زاد التعبير

 دقيقة 80تحادث بينيما في السنة األكلى مفإذ تقؿ الفترة المخصصة لمكقتا أقؿ لمحديث مع بعضيما،

 دقيقة .60إلى 

  

جية المرتبطة بمتغير العمر عند الزكاج، اادة الزك (:حكؿ السع(Danielle,2009،دراسة فرجاني أما

كمدل تأثير فارؽ السف بيف الزكجيف عمى سعادتيما الزكجية،  فقد ىدفت إلى التعرؼ لمعمر عند الزكاج

زكجة مف األزكاج المرتبطيف معا، كقد استخدمت  40ك زكجا 40كلقد تككنت عينة الدراسة مف 

تتضمف أربع أبعاد مف إعداد فرجاني ، اختبار إسقاطي مع أربع  فرجاني األدكات التالية مقابمة مقننة

صكر مف إعداد فرجاني، كقد أسفرت نتائج الدراسة عف أف العمر عند الزكاج كفارؽ العمر بيف 

الزكجيف سببا قكيا في سكء التكافؽ كالسعادة الزكجية بينيما، كخاصة كمما تقدـ العمر باألزكاج ككمما 

 الزكجيف كبيرا كاف سكء التكافؽ كالسعادة الزكجية أعمؽ . كاف فارؽ العمر بيف 
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 جية ومتغير عدد األبناء .ا: دراسات تناولت السعادة الزو المحور الثالث 

جية المرتبطة بمتغير عدد االسعادة الزك  التي ىدفت في التعرؼ عمى(2016) نادية دراسة ففي

، كاستخدـ المقابمة المقننة تتضمف أربع طيف معازكجا المرتب 50كلقد تككنت عينة الدراسة مف األبناء،

دراكا لمسعادة  6أف األزكاج الذيف لدييـ اقؿ مف  أبعاد ، كلقد أظيرت النتائج أكالد أكثر إشباعا كا 

 أكالد . 6الزكجية مف األزكاج الذيف لدييـ أكثر مف 

جية المرتبطة ازك السعادة الفي دراستو التي ىدفت إلى التعرؼ عمى  ((2013 الحربي كما يبيف 

مف األزكاج المرتبطيف معا، كطبؽ استمارة عمى عينة  60كلقد تككنت العينة مف  بمتغير عدد األبناء،

جية تككف في اأف السعادة الزك الدراسة كاستخدـ المنيج الكصفي التحميمي ، كقد أظيرت نتائج الدراسة 

فتجعبلف العبلقة الزكجية  جة بزكجيا،بداية الزكاج، حيث يككف اىتماـ الزكج بزكجتو كاىتماـ الزك 

الزكجيف  قد ترجع إلى انشغاؿ ة فتكركالجنسية كاإلحساس بالسعادة يستمر إلى إف قد تصؿ إلى مرحم

باألبناء، كمشاغميـ عمى حساب العبلقة الزكجية، كتستمر السعادة الزكجية باالنحدار إلى أف يصؿ 

زكجيف العديد مف الضغكطات النفسية كالمادية، إلى أف األبناء في مرحمة المراىقة، مما يترتب عمى ال

يتـ استقبلليـ بحياتيـ، حيث تعكد السعادة الزكجية لمتكقد مرة أخرل بيف الزكجيف. كقد تعاني األسر 

  التي ليس ليا أبناء مف الممؿ كالركتيف.

براىيممايكل أرجايل وعثمان  ةدراس إما   جيةاالزك  سعادةلاإلى ىدفت في التعرؼ (، كالتي (2011وا 

كاستخدـ النيج الكصفي  ،كزكجةزكج 100كلقد تككنت العينة مف  ،المرتبطة بمتغير عدد األبناء 

فيـ ،األزكاج الذيف لدييـ أبناء إف  كلقد أظيرت النتائج ،التحميؿ كطبؽ االستمارة عمى عينة الدراسة 

كجكد األطفاؿ كخاصة إذا كانكا بكجية، حيث تقؿ السعادة الزكجية كيعانكف مف مشاكؿ ز ،أكثر قمقا 

كخاصة إذا كانكا ذككرا، كبالرغـ مف ذلؾ فإف ىناؾ ،كأطفاؿ الرضع، كأطفاؿ ما قبؿ المدرسة ،مراىقيف 

شاعة الحيكية كالمرح  جكانب إيجابية لكجكد األطفاؿ في المنزؿ، مثؿ تكفير الحب كالصحبة كا 
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شعارىـ، حيث إف ىناؾ ثمنا غاليا ،بالرشد كالنضج  كاالستمتاع برؤيتيـ يكبركف، كتحقيؽ الذات، كا 

عنتا انفعاليا عندما يبمغكف المراىقة، كعندما يكبر  كيسبكفلكجكدىـ ألنيـ يرىقكننا كىـ صغار، 

الزكجاف _ سف الخمسيف كما بعده _تختفي الفركؽ في مدل الشعكر بالسعادة بيف ما لدييـ أبناء كمف 

 ليس لدييـ .

جية المرتبطة بمتغير عدد االسعادة الزك  التي ىدفت في التعرؼ إلى (2008)دراسة أبو موسىكتشير 

مف األزكاج المرتبطيف معا، كاستخدـ المقابمة المقننة المككنة مف 40 كلقد تككنت العينة مفاألبناء، 

؛ لكي يككنا أحرار مف ار مف قبؿ الشريكيف بعدـ اإلنجاباتخاذ قر  أربع محاكر، كأظيرت النتائج إف

جية تككف بدكف أطفاؿ، كليس ىناؾ ضركرة اية تربية األطفاؿ كالعتبارىـ أف السعادة الزك قيكد مسؤكل

 إلى إنجاب أطفاؿ بشكؿ تمقائي، كىذا القرار يرجع لعدة أسباب أبرزىا: 

 .يعكد عمييا بدخؿ مالي مساك لمرجؿبحث الزكجة عف عمؿ محترؼ  -

 . رغبة القرينيف بعدـ اإلنجاب -

 .ييية عمى اإلنجاب كتربية األطفاؿتيـ بالسفر كاألنشطة الترفرغبة الشريكيف بصرؼ أكقا -

 .احية الصحية كالغذائية الكمفة المالية العالية التي تتطمبيا تربية األطفاؿ مف الن -

جية المرتبطة االسعادة الزك التي ىدفت في التعرؼ عمى ( 2007)والناصر البميان كدراسة أخرل

كطبؽ استمارة بحثية بصكرة  ،زكجة  40زكجا ك 40ينة مف كلقد تككنت الععدد األبناء،  بمتغير

 عف السعادة أكثر تعبيرا إف األزكاج الذيف ليس لدييـ أطفاؿ ىـ كقد أظيرت نتائج الدراسة ،عشكائية

لدييـ طفؿ (، بينما يحتؿ الذيف (192.7مف األزكاج الذيف لدييـ طفبلف أك أكثر بمعدؿ ( =204.1)ـ

بدايتو يككف ( لمسعادة الزكاجية . حيث أثبتت الدراسة إف الزكاج في 2.199_كاحد مكقعا كسطا )ـ 

الشريكاف أكثر سعادة، كبعد اإلنجاب تقؿ السعادة، لكنيا تزيد مرة أخرل عندما يكبر األبناء، كاف األـ 

لدييا أبناء أقؿ مف ثماني عشرة سنة تجد سعادتيا في كجكد أبنائيا، ليس بزكجيا، لشعكرىا بأف  التي
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األـ أىـ مف دكر الزكجة، كلكف بعد فترة مف الزكاج، كبعد أف يتخطى األبناء ىذه السف تزداد  دكر

أىمية الزكج بالنسبة ليا، كما أف تأثير كؿ مف عدد األطفاؿ كالفترات الزمنية بينيـ ككصكؿ الطفؿ 

األطفاؿ األكؿ عمى التكافؽ الزكاجي، يعتمد عمى الظركؼ الخاصة بيف الزكجيف كمدل الرغبة في 

كعددىـ كعمى ظركؼ الحياة الحالية، ك ىناؾ عبلقة زكاج ال يسكدىا التكافؽ الزكاجي، لكف الترابط 

قائـ لكجكد أطفاؿ، كىناؾ مف يرل أف األطفاؿ يقممكف مف التكافؽ كالسعادة الزكجية الكمي لمزكجات، 

الزكجي كسعادتيف اقؿ  فقيفكاف المكاتي لدييف أطفاؿ في مرحمة ما قبؿ المدرسة مف الذككر يككف تكا

 .أطفاؿ مف نفس المرحمة مف اإلناث مف المكاتي لدييف

 .لزوجية ومتغير عدد سنوات الدراسةدراسات تناولت السعادة ا :المحور الرابع

جية المرتبطة بمتغير عدد سنكات االسعادة الزك  التي ىدفت إلى التعرؼ عمى (2016)دراسة نادية ففي

مف األزكاج المرتبطيف معا، كأستخدـ المقابمة المقننة، كأظيرت 30 عينة مف،كلقد تككنت الالدراسة

شباعا لمسعادة الزك  النتائج التعميـ  جية، ككذلؾ الرجاؿ ذككاأف النساء مرتفعات التعميـ أكثر إدراكا كا 

 . المرتفع

متغير التي ىدفت إلى التعرؼ عمى السعادة الزكاجية المرتبطة ب(2015)كما تبين دراسة إسماعيل

طالبا كطالبة ، كاستخدـ المقابمة المقننة ،كأسفرت  30عدد سنكات الدراسة، كلقد تككنت العينة مف 

جتماعية، جيف مرده إلى اختبلفات في درجة التعميـ كالخمفية االبيف الزك  أف عدـ االستقرارالنتائج عف 

 .كاالقتصادية، اك تبايف العرؽ، أك تنافر أىداؼ الزكجيف

 

 غيرجية المرتبطة بمتاالسعادة الزك  التي ىدفت إلى التعرؼ عمى (2007)البميان والناصر دراسة ففي

تتككف مف  استبانوطبؽ ك  ،مف الطالبات المتزكجات 200كلقد تككنت العينة مف  ،عدد سنكات الدراسة

ا ىك مإلى تكافؽ الطالبات المتزكجات مع الحياة الدراسية كالجامعية، ك النتائج  أظيرتك  ،أربع محاكر
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: أساليب معاممة زكجيا، كالمساندة االجتماعية التي يقدميا ليا مرتبط بظركفيا االجتماعية، مثؿ

يمو، كدخمو ككظيفتو، زكجيا، ككجكد االطفاؿ، كعمر الزكج، ككجكد أطفاؿ، كعمر الزكج، كمستكل تعم

مرتبط بالمناخ  ىك مى التكافؽ بالحياة الجامعية، مااألخرل المؤثرة عكمكاف السكف.كمف العكامؿ 

الجامعي مثؿ األساتذة، كالمقررات الدراسية، كالتخصص، كالجدكؿ الدراسي، كنكعية الزمبلء كالزميبلت 

إلى أف ( 2007ر)ك قد أكدت دراسة البمياف كالناص،كخصائصيـ، كاألنشطة الرسمية كغير الرسمية 

كجية، كيمعب دكرا في خمؽ مناخ جيد التجانس التعميمي لمزكجيف يؤثر تأثيرا إيجابيا في سعادتيما الز 

كالمرأة إلى التدقيؽ في اختيار شريؾ الحياة مف بيف الذيف يتجانسكف  لمحياة الزكجية، مما يحدك بالرجؿ

 معو في الخصائص التعميمية التي تجعؿ التعايش كالمكدة بينيما أكثر احتماال. 

جية المرتبطة بمتغير السعادة الزك ا التي ىدفت إلى التعرؼ عمى( 2004وتشير دراسة الجوالني )

مف األزكاج المرتبطيف، كطبؽ عمييـ اإلستبانة، 40كلقد تككنت العينة مف  عدد سنكات الدراسة،

في الكضع التعميمي يقكد إلى السعادة الفرد في مجاالت الحياة كتكافؽ  إلى ربط تكافؽكأظيرت النتائج 

التفاؤؿ كيزيد اىتمامو بكصفو عامبل ميما لو تأثير كبير عمى شخصية الفرد كصحتو  جية، إلىاالزك 

إذ برىنت الكثير مف ،النفسية كالجسمية، كعمى السمكؾ كالتكقعات بالنسبة لمحاضر كالمستقبؿ 

لممستقبؿ كالسعادة الزكجية  النظرة التفاؤليةد سنكات الدراسة ك عدلدراسات كجكد عبلقة ايجابية بيف ا

 عمى الضغكط كمكاجيتيا(، كأف التفاؤؿ يرتبط ارتباطا ايجابيا بكؿ مف السيطرة 1998الخالؽ،  بد)ع

عادة التفسير االيجابي لممكاقؼ، كحؿ المشكبلت بنجاح، كالدعـ اإليجابي، كمنو  بشكؿ فعاؿ،كا 

 السعادة الزكجية، كالتكافؽ الزكاجي .

عدد  جية المرتبطة بمتغيراالسعادة الزك  ىدفت إلى التعرؼ عمىالتي  ((2003دراسة الحداد أما

% مف الزكجات يحممكف الثانكية العامة أك 48،6% مف األزكاج 57،2سنكات الدراسة، فتشير إلى إف 

أكثر، مما يشير إلى أىمية دكر المدرسة في تنمية الكعي بقيـ الحياة الزكجية اإلسبلمية، حيث إف ىذه 
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ف النسبة العالية مف المتزكجيف أتيحت لي % مف 42،7ـ فرصة المركر بمراحؿ التعميـ العاـ جميعيا، كا 

% مف الزكجات ال يحممكف الثانكية العامة مما يشير إلى أىمية دكر األسرة كاإلعبلـ 2،3األزكاج ك

كالمسجد كغيرىا مف مؤسسات التربية األخرل في تنمية الكعي بقيـ الحياة الزكجية اإلسبلمية، حيث لـ 

مة المؤىبلت العممية المتدنية السابقة أخذ قسطا كامبل مف التعميـ المدرسي، مما تتح لؤلزكاج مف حم

جية تككف بيف األزكاج اكاف السعادة الزك لتربية األخرل إكماؿ دكر المدرسة.يفرض عمى مؤسسات ا

 .أكثر مف األزكاج غير المتعمميف  المتعمميف

كىذا عرض  ،متغيرات سيككلكجية متعددة  ىناؾ دراسات متعددة تناكلت مكضكع السعادة الزكاجية مع

 : كقد أمكف تقسيميا إلى المحاكر األربعة اآلتية ،لبعض الدراسات األجنبية 

 المحور األول :دراسات تناولت السعادة الزواجية ومتغير الجنس.

جية المرتبطة بمتغير االسعادة الزك  كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى( (Jan,2008جان دراسة فيك

زكجة مف األزكاج المرتبطيف معا،كقد استخدـ  30زكج ك 30حيث تككنت عينة الدراسة مفالجنس،

إسقاطي مف أربع صكر، كقد أظيرت  الباحث األدكات التالية مقابمة مقننة تتضمف أربع أبعاد،كاختبار

يؤثر عمى النساء بصكرة أكبر مف الرجاؿ، انو جية اانخفاض مستكل السعادة الزك  النتائج عف

جية يعزز مف ثقتيا بنفسيا ايف أكثر عرضة لبلكتئاب، حيث إف نجاح المرأة في حياتيا الزك كيجعم

 .كمف تقدير اآلخريف ليا

 (Mims, 1993)دراسة ممس ففي

كلقد تككنت عينة الدراسة مف جية المرتبطة بمتغير الجنس، االسعادة الزك  كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى

، كقد استخدـ المقابمة المقننة كالمنيج الكصفي تبطيف معاالمر  زكجة مف األزكاج 20زكجا ك 20

جية بيف االعكامؿ المنبئة ألحداث السعادة الزك  إلى تقديـ بعض التحميمي، كقد تكصمت نتائج الدراسة

كاالعتقاد في قدسية الزكاج كاحتراـ العيد الذم ي الحرص عمى إشباع الشريؾ عاطفيا،الزكجيف ف
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الحياة مع كضع أكلكية األىداؼ في تحقيؽ  قرار، كالسعي لتحقيؽ السعادة فيتع بحرية البينيما، كالتم

جية، كالرغبة الجنسية القكية في الطرؼ اآلخر، كالرغبة في التحدث مع اآلخر كالتسمي االسعادة الزك 

عف المشاعر لمطرؼ اآلخر، كتقديره، كاالعتراؼ  النظر لمحياة بإيجابية، كالتعبيركالتفاؤؿ ك ،معو 

عميو، كرغبة الشريكيف في استمرار الزكاج، كالمركنة في التغير كفقا لمتطمباتو، كاف يضع  بفضمو

الشريؾ نفسو في المكقؼ مكاف الطرؼ اآلخر كيشعر بو، ىذا باإلضافة إلى التديف ؛ فكمما ازداد تديف 

  الزكجيف زاد استقرارىما في الزكاج، كقمت رغيتيما في الطبلؽ .

 (:Diveir&rofail 1990,)دراسةكتبيف 

لى الكشؼ عف أىمية ك المرتبطة بمتغير الجنس،  جيةاالسعادة الزك  كالتي ىدفت إلى التعرؼ إلى ا 

جية بيف األزكاج، كأثره عمى التكافؽ الزكاجي كالتكاصؿ بيف األزكاج، كقد طبقت الدراسة االسعادة الزك 

رشادم بتطبيؽ برنامج إزكجا كزكجة، كقد قاـ الباحث  20مى مجمكعة مف األزكاج بمغ عددىـع

أظيرت النتائج أف النساء المقابمة كأداة،ك  باستخداـاألزكاج، كقد قاـ  يدرس السعادة كالتكافؽ بيف

 ف.في سف اكبر كالرجاؿ الصغار الس مف النساء الكبار أكثر سعادة كتكافؽ زكاجي الصغيرات كالرجاؿ

 لعمر عند الزواج .المحور الثاني:دراسات تناولت السعادة الزواجية ومتغير ا

الزكاجية المرتبطة بمتغير  التي ىدفت إلى التعرؼ عمى السعادة(:Sofntouir, 2010)دراسة ففي

المطمكب مف خبلؿ ـ المقابمة كأداة في التعرؼ إلى الباحث باستخدا متقاعند الزكاج ،حيث العمر 

كأكثر، كقد بمغت عينة ات سنك  6السؤاؿ المكجو لكؿ مف الزكج كالزكجة الذيف تعدت فترة زكاجيـ

 يمي، كقد تكصمت الدراسة إلى كجكدكقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحم ،زكجا 50 الدراسة

كالتفاىـ كالكد بيف الزكجيف كقمة الخبلفات الزكجية بينيما السعادة الزكجية  بيف ارتباطيوة عبلق

 .ة بيف الزكجيف كأساليب االتصاؿ كالتكاصؿ الجيد
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 لث:دراسات تناولت السعادة الزواجية ومتغير عدد األبناء .المحور الثا

جية المرتبطة بمتغير االسعادة الزك  التي ىدفت إلى التعرؼ عمى ((Clemenz،2005ودراسة أخرى

( أسر تميز اآلباء 8جية، ك)اعدد األبناء، حيث بينت الدراسة اآلباء فييا بعدـ التكافؽ كالسعادة الزك 

( 6-3.5جية، كجميع ىذه األسر لدييا طفؿ عمى األقؿ يتراكح عمره بيف )االزك  فييا بالتكافؽ كالسعادة

أف األطفاؿ التابعيف أك القادميف مف أسر ال تتميز فييا اآلباء بالتكافؽ عاما .كلقد أكضحت النتائج:

في مستكيات عميا مف أكلئؾ  كالمشاركة ،كالسعادة الزكجية قادركف عمى جذب اىتماـ إيجابي أكبر

 دميف مف أسر يتميز فييا اآلباء بالسعادة كالتكافؽ الزكاجي عكس تكقعات كممينز.القا

جية المرتبطة االسعادة الزك التي ىدفت إلى التعرؼ عمى  (others lavee,1996)، دراسةكتشير 

جية، حيث تككنت عينة ااألبناء عمى السعادة الزك  إلى معرفة مدل تأثير عدد كبمتغير عدد األبناء، 

يؤثر عمى األبناء أظيرت النتائج انو عدد األبناء ( مف األزكاج الذيف لدييـ أطفاؿ، ك 287ة مف )الدراس

عمى السعادة  مى اآلباء نفسيا، كلو تأثير سمبييؤثر ع بعدد األطفاؿ كالمستكل االقتصادم، كىذا

 جية .االزك 

 اسة .عدد سنوات الدر  الرابع : دراسات تناولت السعادة الزواجية ومتغير المحور

جية اىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف السعادة الزك  ىدفت كقد(:2001Weaver) ،la-luzدراسة

( أسرة، يمتاز فييا اآلباء بالسعادة كالتكافؽ 40عينة الدراسة مف ) كعدد سنكات الدراسة، كتككنت

جكد ارتباطا قكيا بيف الزكاجي، كلدييـ أبناء يدرسكف في مراحؿ تعميمية مختمفة، كلقد أظيرت النتائج ك 

 لآلباء جية كقدرة األبناء عمى اإلنجاز، كارتباطا قكيا لمدل المستكل التعميمياالتكافؽ كالسعادة الزك 

 جية .ابالسعادة الزك 
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 :تعميب عهى انذراسبث انسببمت 2.3.1

حث في باستعراضنا ليذه الدراسات العربية كاألجنبية، نبلحظ أف ىناؾ اىتماما ظاىرا بمكضكع الب

كترل الباحثة ضركرة تصنيفيا ،جية، كقد تنكعت الدراسات في طرح ىذا المكضكع امجاؿ السعادة الزك 

 :مختمفة حسب متغيرات الدراسة منياتحت عناكيف 

( أف 2008)، حيث بينت دراسة الكندرم ك جافجيةادراسات اىتمت بالعكامؿ المنبئة بالسعادة الزك 

الزكاجي.كما بينت دراسة  دة، يميو الدعـ االجتماعي في التكافؽالتديف ىك العامؿ المنبئ بالسعا

جية إلى أزكاج سعداء، كأزكاج لدييـ اضطرابات ا( أنو يمكف قياس درجات السعادة الزك (2000العامر

 . Zemerman زكجية، كأزكاج عمى حافة االنفصاؿ كاستخدـ مقياس زيمرماف

( االرتفاع (2007كالناصر دراسة البميافة، فقد أثبتت جيافي السعادة الزك كدراسات اىتمت بأثر الجنس 

جية في حياتيـ، كيزداد ىذا االنسبي لمقيمة التي تعكس إدراؾ الشباب الككيتييف لمقكمات السعادة الزك 

باختبلؼ حيث ال يختمؼ التكافؽ الجنسي بيف الزكجيف ط بحسب مدركات المفحكصيف الذككر،المتكس

 .المفحكصيف مف حيث السف

انو  ((2016جية حيث بينت دراسة نادية اسات اىتمت بأثر العمر عند الزكاج في السعادة الزك كدرا

ال يكجد تأثير لعمر الزكج كعمر الزكجة، كالتفاعؿ ك ،بيف الشعكر بالسعادة كالعمر اطيوارتبتكجد عبلقة 

الشخصي  جية كالتكافؽ االجتماعي كالتكافؽابينيما عمى درجات كؿ مف المساندة كالسعادة الزك 

 كاالنفعالي كالتكافؽ الدراسي.

براىيـعثماف  كما بينت دراسة جية تقؿ بيف األزكاج الذيف اأف السعادة الزك ( (2011كمايكؿ أرجايؿ كا 

جية ممثمة بالكجداف االنساء أكثر تعبيرا عف السعادة الزك  كأف ،اء، كيعانكف مف مشاكؿ زكجيةلدييـ أبن

مكخيرجي، في حيف بينت بحكث أخرل أنو ال تكجد فركؽ جكىرية  اإليجابي مقارنة بالرجاؿ، مثؿ بحث

 جية مثؿ بحث )إليفانك( .ادة الزك بيف الرجاؿ كالنساء في السعا
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( Lavee،others1996كدراسات اىتمت بأثر عدد األبناء في السعادة الزكجية، حيث بينت دراسة )

 .جيةاى السعادة الزك مدل تأثير عدد األبناء عم

( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 2008)جاف أثر التعميـ حيث بينت دراسةت بتمكدراسات اى

(، كجكد فركؽ 2015في حيف بينت دراسة إسماعيؿ )ي.الشعكر بالسعادة تبعا لمتغير المستكل التعميم

 جية، كأف عدـ االستقرار بيف الزكجيفافي متكسطات درجة التعميـ بيف الزكجيف كالشعكر بالسعادة الزك 

 .قتصادية، أك تنافر أىداؼ الزكجيفمرده إلى االختبلؼ في درجة التعميـ كالخمفية االجتماعية، كاال

عف جكانب إيجابية، حيث اتفقت نتائج دراسة  ه الدراساتفي الجانب اآلخر كشفت ىذ

 سةكبيف متغيرات الدرا جيةاإيجابية لمسعادة الزك  ارتباطيوالتي أظيرت كجكد عبلقة  (2007،)البمياف

( 2003)الحدادكما كبينت دراسة  ،راسة ()الجنس، كالعمر عند الزكاج، كعدد األبناء، كعدد سنكات الد

أىمية تنمية الكعي بقيـ الحياة الزكجية  جية ككؿ مفاإيجابي بيف السعادة الزك  كجكد ارتباط

التي ( (2013ربيالحتفؽ مع ما جاءت بو دراسة . كىذا يكمستكل التديف، كالتكافؽ الزكاجي،اإلسبلمية

اإليجابية كالتعبير بينت كجكد عبلقة مكجبة بيف الدرجة الكمية لمرضا الزكاجي، كالتعبير عف االنفعاالت 

التي أظيرت أف التكافؽ الزكاجي ارتبط ارتباطا Wavea،2001) ) اتفقت مع نتائج دراسةعف األلفة.ك 

بناء كقدرة اتفاؽ بيف الزكجيف حكؿ األ كحؿ الخبلفات بيف الزكجيف، ككجكدداال مع الزكاج السعيد، 

 جية.االتعميمي لئلباء بالسعادة الزك  قكيا لمدل المستكل ، ارتباطاألبناء عمى اإلنجاز

جية كالمركنة الزكاجية لدل الزكجيف، كما كجدت عبلقة بيف المركنة افكجدت عبلقة بيف السعادة الزك 

 العبلقة بيف اآلباء بأبنائيـ كالسعادة الزكجية. الزكاجية كالتكافؽ النفسي لدل األطفاؿ، كبيف تأثير

كقد استفادة الباحثة مف األدكات المستخدمة في الدراسات السابقة، ككذلؾ طريقة اختيار العينة 

 كالمعالجة اإلحصائية.
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في ضكء ما تـ ذكره ترل الباحثة أف الدراسة الحالية تختمؼ عف الدراسات السابقة بأنيا بحثت في 

سابقة التي اىتمت بجانب أك أكثر عف السعادة ال جية، كليس كالدراساتكالسعادة الز اجميع جكانب 

تختمؼ ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة في تناكليا لمعبلقة بيف المتغيرات كالسعادة ك ، جيةاالزك 

ليا ية التي تركزت حك بطبيعة العينة المستيدفة، ككذلؾ المتغيرات الديمغراف تختمؼ كذلؾك جية، االزك 

 .ىذه الدراسة
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 :الفصل الثالث

______________________________________________________________ 

 :الطريقة والجراءات

يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان مفصبلن لمطريقة كاإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة فػي تنفيػذ الدراسػة، كمػف ذلػؾ 

عػداد أداة الدراسة)االسػتبانة(،  تعريؼ منيج الدراسة، ككصػؼ مجتمػع الدراسػة، كتحديػد عينػة الدراسػة، كا 

ف إجراءات الدراسة، كاألساليب اإلحصػائية التػي اسػتخدمت فػي معالجػة كالتأكد مف صدقيا كثباتيا، كبيا

 النتائج، كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

 منهح انذراست : 1.3

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة، قامت الباحثة باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي. كيعرؼ بأنو المنيج 

 ان يمكػػف الحصػػكؿ منيػػا عمػػى معمكمػػات تجيػػب عػػفالػػذم يػػدرس ظػػاىرة أك حػػدثان أك قضػػية مكجػػكدة حاليػػ

مػػف خبللػػو كصػػؼ الظػػاىرة مكضػػكع  حػػاكؿ الباحػػثيأسػػئمة البحػػث دكف تػػدخؿ مػػف الباحػػث فييػػا. كالتػػي 

الدراسػػػة، كتحميػػػؿ بياناتيػػػا، كبيػػػاف العبلقػػػة بػػػيف المككنػػػات كاآلراء التػػػي تطػػػرح حكليػػػا، كالعمميػػػات التػػػي 

اؿ التحميػػؿ كالتفسػػير العممػػي المػػنظـ لكصػػؼ ظػػاىرة أك تتضػػمنيا كاآلثػػار التػػي تحػػدثيا، كىػػك أحػػد أشػػك

خضاعيا لم  دراسات الدقيقة بالفحص كالتحميؿ.المشكمة، كتصنيفيا كتحميميا كا 

 مدتمع انذراست: 2.3

 (174،280)حكالي عددىـ  كالبالغ في محافظة الخميؿجميع المتزكجيف تألؼ مجتمع الدراسة مف ي

المكقع االلكتركني الرسمي عمى ) كزم لئلحصاء الفمسطينيحسب إحصائيات الجياز المر  زكج كزكجة

 .(2016لسنة  االنترنت
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 :عينت انذارست .32

تسػتخدـ ك كقد تـ اختيػار العينػة المتيسػرة اك العينػة المتاحػة  ( استمارة،300اشتممت عينة الدراسة عمى )

ة محػػػددة عػػف طريػػػؽ الػػػذم يسػػتطيع العثػػػكر عمػػييـ فػػي مكػػػاف كفتػػرة زمنيػػ اإلفػػرادعنػػد اختيػػار عػػػدد مػػف 

  (.2011،عبلـ أبك صدفة كذلؾ لسيكلة استخداميا )ال

 :حسب الخصائص الديمغرافية ( يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة1.3كؿ )كالجد

 :(1.3جدول )

 .الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات  يبين 

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
 49.0 147 ذكر الجنس

 51.0 153 أنثى
 24.0 72 سنة 20أقؿ مف  العمر عند الزكاج

 40.3 121 سنة 25-20بيف 
 35.7 107 سنة 25أكبر مف 

 34.7 104 سنكات 5أقؿ مف  مدة الزكاج
 31.0 93 سنكات 10-5بيف 

 34.3 103 سنكات 10أكثر مف 
 38.7 116 ثانكم فأقؿ عدد سنكات الدراسة

 21.0 63 دبمـك
 40.3 121 ريكس فأعمىبكالك 

 15.3 46 ال يكجد أبناء عدد األبناء
 48.7 146 أبناء 3-1بيف 

 36.0 108 أبناء 3أكثر مف 
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% لمذككر، 49( تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس، كيظير أف نسبة 1.3يبيف الجدكؿ )

سنة، كنسبة  20مف  % أقؿ24% لئلناث. كيبيف متغير العمر عند الزكاج أف نسبة 51كنسبة 

سنة، كيبيف متغير مدة الزكاج أف نسبة  25% أكبر مف 35.7سنة، كنسبة  25-20% بيف 40.3

 10% ألكثر مف 34.3سنكات، كنسبة  10-5% مف 31سنكات، كنسبة  5% ألقؿ مف 34.7

، كنس21% لثانكم فأقؿ، كنسبة 38.7سنكات. كيبيف متغير عدد سنكات الدراسة أف نسبة  بة % لمدبمـك

% ال يكجد أبناء، كنسبة 15.3% لبكالكريكس فأعمى. كيبيف متغير عدد األبناء أف نسبة 40.3

 أبناء. 3% ألكثر مف 36أبناء، كنسبة  3-1% بيف 48.7

 : Marital Happiness Scale(MHSخيت )امميبش انسعبدة انسوأداة انذراست 4.3

( كالذم 2007مقياس البميان والناصر ) جية فيما عداانظرا لعدم وجود مقياس معرب لمسعادة الزو 

( لمسعادة الزكجية، كالذم 2010) Hedbergلـ يكف متكفر لدل الباحثيف، تـ تعريب مقياس ىيدبرغ

جية، كيستجاب لكؿ عبارة في ىذا المقياس مف خبلؿ تدرج ا( أبعاد لمعبلقة الزك (10صمـ لقياس

دد معيف، أك تجميع الدرجات كحساب جية بعاخماسي، يمكف مف خبللو حساب درجة السعادة الزك 

خ جية بشكؿ عاـ. كقد تـ حساب ثبات المقياس مف خبلؿ معامؿ ألفا كركنباامستكل السعادة الزك 

 (. 2013)الحربي، كالصدؽ عف طريؽ الصدؽ الذاتي

)موسى والدسوقي وعبد من تصميم  استبانوالدراسة الحالية استخدمت الباحثة  إغراضلتحقيق و 

الصدق  اتثم قامت الباحثة بإجراء.( فقرة59)يتكون المقياس بصورتو األولية منو ،(2003،الرازق

 والثبات.
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 :صذق األداة 3.5

التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة بعرضيا عمى المشرؼ كمجمكعة مف المحكميف مف  الباحثة مف قامت

ا ىك كاضح في كم مف المحكميف (9)ث كزعت الباحثة االستبانة عمى ذكم االختصاص كالخبرة، حي

في فقرات االستبانة مف حيث: مدل كضكح لغة  العممي ك طمب منيـ إبداء الرأم( .2ممحؽ رقـ )

، كمدل شمكؿ الفقرات لمجانب ألغراض الدراسة الحالية  تيامبلئمكمدل  الفقرات كسبلمتيا لغكيان 

ضافة أم معمكمات أك تعديبلت أك فقرات يركنيا مناسبة، ككفؽ ىذه  المبلحظات تـ إخراج المدركس، كا 

 االستبانة بصكرتيا النيائية.

لفقػرات االسػتبانة مػف ناحيػة أخػرل تػـ التحقػؽ مػف صػدؽ األداة أيضػان بحسػاب معامػؿ االرتبػاط بيرسػكف 

ات االسػتبانة كيػدؿ عمػى أف ىنػاؾ كاتضح كجكد داللة إحصائية فػي جميػع فقػر مع الدرجة الكمية لؤلداة، 

 يبيف ذلؾ:( 2.3رقـ )لجدكؿ اخمي بيف الفقرات. كاتساؽ الدا

 :(2.3جدول )
( لمصفوفة ارتباط فقرات السعادة Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون ) يبين 

 جية وعالقتيا ببعض المتغيرات لدى عينة من األزواج في محافظة الخميلاالزو 
الدالة  Rقيمة  الرقـ 

 اإلحصائية
الدالة  Rقيمة  الرقـ 

 اإلحصائية
الدالة  Rقيمة  قـ الر 

 اإلحصائية
1 0.369** 0.000 21 0.474** 0.000 41 0.397** 0.000 
2 0.492** 0.000 22 0.443** 0.000 42 0.395** 0.000 
3 0.380** 0.000 23 0.502** 0.000 43 0.388** 0.000 
4 0.396** 0.000 24 0.479** 0.000 44 0.520** 0.000 
5 0.484** 0.000 25 0.434** 0.000 45 0.448** 0.000 
6 0.382** 0.000 26 0.480** 0.000 46 0.517** 0.000 
7 0.227** 0.000 27 0.408** 0.000 47 0.471** 0.000 
8 0.516** 0.000 28 0.372** 0.000 48 0.399** 0.000 
9 0.545** 0.000 29 0.432** 0.000 49 0.489** 0.000 
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10 0.572** 0.000 30 0.330** 0.000 50 0.452** 0.000 
11 0.508** 0.000 31 0.359** 0.000 51 0.404** 0.000 
12 0.557** 0.000 32 0.464** 0.000 52 0.310** 0.000 
13 0.533** 0.000 33 0.525** 0.000 53 0.520** 0.000 
14 0.434** 0.000 34 0.479** 0.000 54 0.220** 0.000 
15 0.332** 0.000 35 0.318** 0.000 55 0.426** 0.000 
16 0.285** 0.000 36 0.398** 0.000 56 0.357** 0.000 
17 0.405** 0.000 37 0.378** 0.000 57 0.579** 0.000 
18 0.508** 0.000 38 0.515** 0.000 58 0.539** 0.000 
19 0.419** 0.000 39 0.467** 0.000 59 0.470** 0.000 
20 0.325** 0.000 40 0.440** 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 ثببث انذراست3.6 

قامت الباحثة مف التحقؽ مف ثبات األداة، مف خبلؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ 

دراسة حسب معادلة الثبات كركنباخ ألفا، ككانت الدرجة الكمية لمسعادة الزكجية الثبات،لمجاالت ال

(، كىذه النتيجة تشير 0.919)ينة مف األزكاج في محافظة الخميؿكعبلقتيا ببعض المتغيرات لدل ع

 إلى تمتع ىذه األداة بثبات يفي بأغراض الدراسة. 

 إخراءاث انذراست 3.7

مػػى أفػػراد عينػػة الدراسػػة، كبعػػد أف اكتممػػت عمميػػة تجميػػع االسػػتبانات مػػف قامػػت الباحثػػة بتطبيػػؽ األداة ع

لحة أفػػراد العينػػة بعػػد إجػػابتيـ عمييػػا بطريقػػة صػػحيحة، تبػػيف لمباحثػػة أف عػػدد االسػػتبانات المسػػتردة الصػػا

 ( استبانة.300)التي خضعت لمتحميؿ اإلحصائي:
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 انمعبندت اإلحصبئيت 3.8

حيتيا لمتحميؿ، تـ ترميزىػا )إعطاؤىػا أرقامػا معينػة(، كذلػؾ تمييػدا بعد جمع االستبانات كالتأكد مف صبل

إلدخػاؿ بياناتيػا إلػػى جيػاز الحاسػػكب اآللػي، إلجػراء المعالجػػات اإلحصػائية المناسػػبة، كتحميػؿ البيانػػات 

كفقػػا ألسػػئمة الدراسػػة . بيانػػات الدراسػػة، كقػػد تمػػت المعالجػػة اإلحصػػائية لمبيانػػات باسػػتخراج المتكسػػطات 

(، كاختبار تحميػؿ t- testكاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة، كاختبار )ت( ) الحسابية

(، كمعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف، كمعادلػػة الثبػػات كركنبػػاخ ألفػػا one way ANOVAالتبػػايف األحػػادم )

(Cronbach Alpha( كذلؾ باستخداـ الرـز اإلحصائية ،)SPSS( )Statistical Package For 

Social Sciences.) 
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 :الفصل الرابع

__________________________________________________________ 

 تحميل نتائج الدراسة:

 تمهيذ1.4

ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، التي تكصمت إلييا الباحثة عف مكضكع الدراسة، كىك  تضمف

ية وعالقتيا ببعض المتغيرات لدى عينة من األزواج في محافظة الخميل وعالقتيا جاالسعادة الزو "

"، كبياف أثر كؿ مف المتغيرات مف خبلؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، ببعض المتغيرات

كتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ الحصكؿ عمييا. كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد 

 ة الدراسة تـ اعتماد الدرجات التالية:عين

 مدى متوسطيا الحسابي  الدرجة

 فأقؿ 2.33 منخفضة

3.67-2.34 متكسطة  

 فأعمى 3.68 عالية

 

 نتبئح أسئهت انذراست: 4.2

 اننتبئح انمتعهمت ببنسؤال األول: 4.2.1

 ؟ جية لدى عينة من األزواج في محافظة الخميلامستوى السعادة الزو ما 
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عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة السػتجابات  لئلجابة

مسػتكل السػعادة الزكجيػة لػدل عينػة مػف األزكاج فػي  أفراد عينة الدراسة عمى االسػتبانة، التػي تعبػر عػف

 محافظة الخميؿ

 (:1.4جدول )
جية اات أفراد عينة الدراسة لمسعادة الزو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجاب يبين

 وعالقتيا ببعض المتغيرات لدى عينة من األزواج في محافظة الخميل

 
 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.545 4.68 عمى المرأة أف تحث زكجيا عمى بر كالديو . 51
 عالية 0.653 4.64 ظافتو .أف يتزيف لزكجتو كيعتني بن عمى الرجؿ 50
 عالية 0.757 4.61 يعزز التفاىـ بيف الزكجييف الشعكر بالسعادة الزكجية . 29
 عالية 0.746 4.60 . االحتفاظ بأسرار الحياة الزكجية مصدر لمسعادة الزكجية 49
 عالية 0.681 4.59 المرأة الحكيمة ىي التي تحسف تدبير معيشتيا عند ضيؽ الرزؽ . 52
 عالية 0.701 4.53 عمى الزكجيف احتراـ قدرات اآلخر كلك كانت بسيطة . 45
 عالية 0.742 4.52 االعتذار كالتسامح سر لمسعادة الزكجية بيف الطرفيف . 44
 عالية 0.769 4.52 . طاعة الزكجة لزكجيا تؤدم إلى السعادة الزكجية 46
 عالية 0.790 4.46 . الديف ىك حجر األساس في االختيار الزكاجي 17
 عالية 0.811 4.46 رعاية األـ ألبنائيا يؤدم إلى السعادة الزكجية . 22
ناقتيا يساعد عمى دكاـ العشرة كالمكدة مع زكجيا . 36  عالية 0.781 4.46 نظافة المرأة كا 
 عالية 0.838 4.44 عمى الزكجة أف تجعؿ زكجيا مشتاقا لمقائيا كىك بعيد عنيا . 12
 عالية 0.892 4.44 كجية تسبب القمؽ كاإلزعاج لمطرفيف الخبلفات الز  14
 عالية 0.877 4.44 عمى الرجؿ أف يسعد زكجتو كال يشتد عمييا كيسكسيا بالميف كالرفؽ. 18
 عالية 0.865 4.43 عمى الزكجة إف ترضى بإمكانات زكجيا . 8

 عالية 0.893 4.41 اعتقد إف الرجؿ أحؽ بالقكامة مف المرأة . 43
 عالية 0.795 4.41 مت الزكجة عند النزاع يخفؼ حدة الخبلفات مع زكجيا .ص 57
 عالية 0.873 4.37 عمى الزكج إف يراعي الحقكؽ الجنسية لممرأة فبل ييجرىا ببل سبب. 34
غض الطرؼ عف سمبيات الزكجيف لبعضيما مف مصادر السعادة  33

 الزكجية .
 عالية 0.828 4.36
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 عالية 0.794 4.35 ف يشعر كؿ طرؼ اآلخر أنو محبكب .أساس النجاح األسرم أ 58
 عالية 0.967 4.34 قيادة الزكج لؤلسرة يؤدم إلى السعادة الزكجية . 25
 عالية 0.891 4.34 . المكازنة بيف حاجاتنا كقدراتنا المادية يشعرنا بالسعادة الزكجية 38
يكجد  عمى الزكجة أف تستجيب جنسيا لطمب زكجيا متى شاء ما لـ 47

 عالية 0.864 4.34 عذر شرعي .

 عالية 0.974 4.31 عمى الزكجة أال تسترسؿ في الكبلـ مع مف ال تعرفو. 39
لممارسة بعض األنشطة الترفييية بيف الزكجيف  ينبغي تنظيـ أكقات 9

 لتخفيؼ الضغكط.
 عالية 0.887 4.30

 عالية 0.941 4.30 الزكجية . مف الخطأ أف يتدخؿ اآلخركف في المشكبلت 15
 عالية 0.887 4.30 الغيرة الحادة بيف الزكجيف ىي مصدر المشاكؿ الزكجية . 24
 عالية 0.842 4.29 إف إنفاؽ الزكج عمى زكجتو يقكد إلى السعادة الزكجية . 26
حرص المرأة عمى أال تخضع بالقكؿ يجنبيا إف يطمع الذم في قمبو  53

 مرض.
 عالية 0.903 4.29

 عالية 0.850 4.29 ف أف يراعي كؿ منيما طبيعة عمؿ اآلخر .عمى الزكجي 55
 عالية 0.869 4.27 ال يجب إف يقضي الزكج كقتا طكيبل في ليكه بعيدا عف زكجتو. 10
 عالية 0.927 4.27 إنياء المكقؼ الجنسي بيف الزكجيف يتكقؼ عمييما معا . 13
 عالية 1.010 4.25 لزكجتو التي تحرص عمى التزييف لو. الزكج ينجذب 6

 عالية 0.934 4.25 . اختبلط المرأة بالرجاؿ يشعؿ الفتنة كيشيع الفاحشة 37
 عالية 0.889 4.24 عمى مف يقدـ عمى الزكاج أف يعمد إلى ركية كالبحث الدقيؽ . 11
 عالية 1.022 4.21 الزكج البخيؿ يجمب عميو العار كاالزدراء 41
 عالية 0.924 4.20 . السعادة الزكجية مستحيمة الشجار المتكرر بيف الزكجيف يجعؿ 59
 عالية 0.958 4.19 اختبلؼ الطباع بيف الزكجيف ال يجدم معو الماؿ اك الجماؿ. 2

 عالية 0.989 4.17 ال ينبغي أف تفتش المرأة في ماضي زكجيا . 23
 عالية 0.916 4.15 السعادة الزكجية ال تقتصر عمى كجكد األكالد فقط . 56
 عالية 1.102 4.12  قاضي أماـ المحاكـ بيف الزكجيف يقضي عمى دكاـ السعادة الزكجيةالت 30
 عالية 0.921 4.10 . رفض المرأة لطمب زكجيا بالمعاشرة الجنسية يؤدم لمخبلؼ كالشجار 19
 عالية 1.298 4.09 الزكج ىك المسؤكؿ عف تحديد جنس المكلكد ذكرا أـ أنثى . 42
 عالية 1.029 4.07 جؿ زكجتو في شؤكف المنزؿ .يستحب أف يعاكف الر  3
 عالية 1.029 4.07 عمى المرأة أف تبتعد كؿ ما يحكؿ بينيا كبيف التكافؽ الجنسي مع زكجيا  5

 عالية 1.035 3.95 ال يسعد الزكج مع زكجة ال تعرؼ كيؼ تعد لو طعاما مف عمؿ يدىا . 32
 عالية 1.189 3.94 صبر الرجؿ عمى الجنس أضعؼ مف المرأة .  4
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 عالية 1.111 3.90 فترة الخطبة ال تساعد التعرؼ الحقيقي لمطرؼ اآلخر . 16
 عالية 1.078 3.88 يقع عمى الزكج مسؤكلية المبادرة في المقاء الجنسي. 20
 عالية 1.260 3.84 قبؿ الزكاج يجنب الخبلفات بينيما فيما بعد  التعارؼ بيف الرجؿ كالمرأة 1

 عالية 1.128 3.83 ة أف تعكض حاجة زكجيا إلييا في إثناء الدكرة الشيرية .عمى المرأ 21
 عالية 1.149 3.80 عمى الزكجة التي ابتميت بزكج فظ أف تصطبر. 40
 عالية 1.125 3.75 تدخؿ الزكج في أمكر المنزؿ يسبب نفكر الزكجة . 27
 عالية 1.148 3.74 صـك المرأة دكف أذف زكجيا ال يؤدم إلى السعادة الزكجية . 35
 عالية 1.140 3.69 الصفات الحسية لمزكجة قبؿ الزكاج بقيكد محددة . يمكف التعرؼ إلى 31
 متوسطة 1.309 3.55 يجكز معاقبة المرأة عند تقصيرىا ألمكر زكجيا باليجر في المضجع. 48
 متوسطة 1.279 3.42 يرل بعض الرجاؿ كالنساء أف الزكاج منفعة مادية . 54
مف حؽ الزكج تأديب زكجتو بالضرب غير المبرح ما لـ يفد الكعظ اك  28

 متوسطة 1.503 3.16 . اليجر

 متوسطة 1.543 2.97 يجكز لمرجؿ إف يضرب زكجتو ليؤدبيا . 7
 عالية 0.408 4.18 الدرجة الكمية

 

ستجابات أفػراد مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ال تضحي

جيػة لػػدل عينػة مػف األزكاج فػػي محافظػة الخميػؿ، أف المتكسػػط اعينػة الدراسػة عمػى مسػػتكل السػعادة الزك 

(، كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف مسػػػتكل السػػػعادة 0.408( كانحػػػراؼ معيػػػارم )4.184الحسػػػابي لمدرجػػػة الكميػػػة)

 الزكجية لدل عينة مف األزكاج في محافظة الخميؿ جاء بدرجة عالية. 

( فقػػرات جػػاءت 4( فقػػرات جػػاءت بدرجػػة عاليػػة، ك)55( أف )1.4ير النتػػائج فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )كمػػا كتشػػ

بدرجػػة متكسػػطة، كحصػػمت الفقػػرة " عمػػى المػػرأة أف تحػػث زكجيػػا عمػػى بػػر كالديػػو " عمػػى أعمػػى متكسػػط 

الرجػػػػؿ أف يتػػػػزيف لزكجتػػػػو كيعتنػػػػي بنظافتػػػػو " بمتكسػػػػط حسػػػػابي  (، كيمييػػػػا فقػػػػرة " عمػػػػى4.68حسػػػػابي )

حصػػػػمت الفقػػػػرة " يجػػػػكز لمرجػػػػؿ أف يضػػػػرب زكجتػػػػو ليؤدبيػػػػا " عمػػػػى أقػػػػؿ متكسػػػػط حسػػػػابي (، ك 4.64)

(، كيمييا الفقرة " مف حؽ الزكج تأديب زكجتو بالضرب غير المبرح ما لـ يفد الكعظ أك اليجر " 2.97)

 (.3.16بمتكسط حسابي )
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 اننتبئح انمتعهمت ببنسؤال انثبني:4.2.2 

ة في درجة السعادة الزواجية عمى األداة المستخدمة في ىذه تختمف تقديرات أفراد عينة الدراسىل 

عدد سنوات الدراسة، عدد عند الزواج، مدة الزواج، ،العمرالجنس الدراسة باختالف متغيرات الدراسة

 األبناء ؟

 ولإلجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية:

 نتائج الفرضية األولى: 

بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة ( a≤0.05صائية عند مستكل الداللة)تكجد فركؽ ذات داللة إحال  "

 الجنس " الدراسة لدرجة السعادة الزكاجية عمى األداة المستخدمة في الدراسة باختبلؼ متغير

"ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة فرضية األكلى بحساب نتائج اختبارتـ فحص ال

 جية لدل عينة مف األزكاج في محافظة الخميؿ حسب لمتغير الجنس. االزك  في مستكل السعادة

 : (2.4جدول )
جية لدى انتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستوى السعادة الزو  يبين

 عينة من األزواج في محافظة الخميل حسب متغير الجنس
المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.702 0.382 0.41800 4.1754 147 ذكر
 0.39940 4.1934 153 أنثى

 

(،أم 0.702(، كمستكل الداللة )0.382)لسابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكميةيتبيف مف خبلؿ الجدكؿ ا

ميؿ تعزل لمتغير جية لدل عينة مف األزكاج في محافظة الخاال تكجد فركؽ في مستكل السعادة الزك 

 الجنس، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األكلى. 
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 نتائج الفرضية الثانية: 

بــين متوســطات تقــديرات أفــراد (a≤0.05)" ال توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة

متغير العمر عند عينة الدراسة لدرجة السعادة الزواجية عمى األداة المستخدمة في الدراسة باختالف 

 زواج"ال

كلفحػػص الفرضػػية الثانيػػة تػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى مسػػتكل 

 العمر عند الزكاج.  اج في محافظة الخميؿ يعزل لمتغيرجية لدل عينة مف األزك االسعادة الزك 

 :(3.4)جدول 
لمستوى السعادة  الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة يبين 

 جية لدى عينة من األزواج في محافظة الخميل يعزى لمتغير العمر عند الزواجاالزو 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر عند الزواج

 0.40390 4.2281 72 سنة 20أقؿ مف 
 0.35547 4.2086 121 سنة 25-20بيف 

 0.46060 4.1281 107 سنة 25أكبر مف 

جية لدل عينة مف األزكاج ا( كجكد فركؽ ظاىرية في مستكل السعادة الزك 3.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )

في محافظة الخميؿ يعزل لمتغيػر العمػر عنػد الػزكاج، كلمعرفػة داللػة الفػركؽ تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف 

 (:4.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAاألحادم )

نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى السعادة يبين : (4.4جدول )

 العمر عند الزواج اج في محافظة الخميل يعزى لمتغيرجية لدى عينة من األزو االزو 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 1.649 0.273 2 0.547 بيف المجمكعات
 

0.194 
 0.166 297 49.234 داخؿ المجمكعات 

 299 49.781 المجمكع 



64 

 

أكبر مف مستكل الداللة  (0.194( كمستكل الداللة )1.649يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 

(0.05≥a أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل السعادة الزك ،)جية لدل عينة مف األزكاجا 

 في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير العمر عند الزكاج، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثانية. 

 نتائج الفرضية الثالثة: 

بــين متوســطات تقــديرات أفــراد (a≤0.05)توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــةال  "

متغيــر مــدة بــاختالف عينــة الدراســة لدرجــة الســعادة الزواجيــة عمــى األداة المســتخدمة فــي الدراســة 

 الزواج ".

كلفحص الفرضية الثالثة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى مستكل 

 .جية لدل عينة مف األزكاج في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير مدة الزكاجاالسعادة الزك 

 ابة أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجيبين : (5.4)جدول 

 .جية لدى عينة من األزواج في محافظة الخميل يعزى لمتغير مدة الزواجالمستوى السعادة الزو 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مدة الزواج
 0.47659 4.1592 104 سنكات 5أقؿ مف 

 0.33697 4.2278 93 سنكات 10-5بيف 
 0.39207 4.1711 103 سنكات 10أكثر مف 

جية لدل عينة مف األزكاج ا( كجكد فركؽ ظاىرية في مستكل السعادة الزك 5.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )

في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير مدة الزكاج، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحػادم 

(one way ANOVA( كما يظير في الجدكؿ رقـ )6.4:) 
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 : (6.4)جدول
جية لدى انتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى السعادة الزو ن يبي

 عينة من األزواج في محافظة الخميل يعزى لمتغير مدة الزواج

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.778 0.130 2 0.259 بيف المجمكعات
 

0.460 
 0.167 297 49.522 داخؿ المجمكعات 

 299 49.781 المجمكع 
 

أكبر مف مستكل الداللة  (0.460( كمستكل الداللة )0.778يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)

α≤0.05)) جية لدل عينة مف األزكاج ا، أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل السعادة الزك

 محافظة الخميؿ يعزل لمتغير مدة الزكاج، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثالثة.في 

 نتائج الفرضية الرابعة: 

بـين متوسـطات تقـديرات أفـراد (( α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـةال  "

غيــر عــدد متعينــة الدراســة لدرجــة الســعادة الزواجيــة عمــى األداة المســتخدمة فــي الدراســة بــاختالف 

 سنوات الدراسة "

كلفحػػص الفرضػػية الرابعػػة تػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى مسػػتكل 

 جية لدل عينة مف األزكاج في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير عدد سنكات الدراسة. االسعادة الزك 
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 :(7.4)جدول 
لمستوى السعادة  ية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار يبين  

 جية لدى عينة من األزواج في محافظة الخميل يعزى لمتغير عدد سنوات الدراسةاالزو 
المتوسط  العدد عدد سنوات الدراسة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 0.37342 4.2247 116 ثانكم فأقؿ
 0.51028 4.1652 63 دبمـك

 0.37962 4.1562 121 بكالكريكس فأعمى
جية لدل عينة مف األزكاج ا( كجكد فركؽ ظاىرية في مستكل السعادة الزك 7.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )

في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير عدد سنكات الدراسة، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف 

 (:8.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAاألحادم )

 

 :(8.4)دولج
جية لدى انتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى السعادة الزو يبين 

 عينة من األزواج في محافظة الخميل يعزى لمتغير عدد سنوات الدراسة
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.925 0.154 2 0.308 ف المجمكعاتبي
 

0.398 
 0.167 297 49.473 داخؿ المجمكعات 

 299 49.781 المجمكع 
أكبر مف مستكل  (0.398( كمستكل الداللة )0.925يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة عدد سنكات الدراسة) 

جية لدل عينة مف االزك ، أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل السعادة (( α≤0.05الداللة 

 األزكاج في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير عدد سنكات الدراسة، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الرابعة.
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 نتائج الفرضية الخامسة: 

بـين متوسـطات تقـديرات أفـراد (( α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـةال  "

ــ متغيــر عــدد ى األداة المســتخدمة فــي الدراســة بــاختالف عينــة الدراســة لدرجــة الســعادة الزواجيــة عم

 األبناء ".

كلفحص الفرضية الخامسة تـ حسػاب المتكسػطات الحسػابية السػتجابة أفػراد عينػة الدراسػة عمػى مسػتكل 

 جية لدل عينة مف األزكاج في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير عدد األبناء. االسعادة الزك 

 : (9.4)جدول 
لمستوى السعادة  حسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتوسطات اليبين 

 جية لدى عينة من األزواج في محافظة الخميل يعزى لمتغير عدد األبناءاالزو 
المتوسط  العدد عدد األبناء

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.34536 4.2126 46 ال يكجد أبناء

 0.46327 4.1544 146 أبناء 3-1بيف 

 0.34902 4.2134 108 أبناء 3أكثر مف 

 

جية لدل عينة مف األزكاج ا( كجكد فركؽ ظاىرية في مستكل السعادة الزك 9.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )

فػػػي محافظػػػة الخميػػػؿ يعػػػزل لمتغيػػػر عػػػدد األبنػػػاء، كلمعرفػػػة داللػػػة الفػػػركؽ تػػػـ اسػػػتخداـ تحميػػػؿ التبػػػايف 

 (:10.4الجدكؿ رقـ )( كما يظير في one way ANOVAاألحادم )

 

 

 



68 

 

 : (10.4)جدول
جية لدى انتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى السعادة الزو يبين 

 عينة من األزواج في محافظة الخميل يعزى لمتغير عدد األبناء
مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة "ف"

 ةالمحسوب

مستوى 

 الداللة

 0.777 0.130 2 0.259 بيف المجمكعات

 

0.461 

 0.167 297 49.522 داخؿ المجمكعات 

 299 49.781 المجمكع 

أكبر مف مستكل  (0.461( كمستكل الداللة )0.777يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية ) 

جية لدل عينة مف اسعادة الزك أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل ال،(α≤0.05)الداللة

 األزكاج في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير عدد األبناء، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الخامسة. 
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 الفصل الخامس:

__________________________________________________________ 

 مناقشة النتائج والتوصيات:

 تمهيذ 21 5

 ،جيػػة مػػف كجيػػة نظػػر األزكاج فػػي مدينػػة الخميػػؿاىػػدفت ىػػذه الدراسػػة التعػػرؼ إلػػى مسػػتكل السػػعادة الزك 

كمػدة  ،كالعمػر عنػد الػزكاج ،كمعرفة إف كاف ىنػاؾ فػركؽ فػي ىػذه المتكسػطات تعػزل لمتغيػرات )الجػنس

. كفػػي ىػػذا الفصػػؿ سػػتقـك الباحثػػة بمناقشػػة النتػػائج كفػػؽ (كعػػدد األبنػػاء ،كعػػدد سػػنكات الدراسػػة ،الػػزكاج

كفػي نيايػة ىػذا الفصػؿ سػكؼ تخػرج الباحثػة بعػدد  ،الترتيب الذم عرضت فيو النتائج في الفصؿ الرابػع

 مف التكصيات في ضكء نتائج الدراسة كمناقشتيا.

 يمي:  ا الباحثة، كىي كماتضمف ىذا الفصؿ عرضا لمناقشة نتائج الدراسة، التي تكصمت إليي

 مناقشة نتائج أسئمة الدراسة: 2.5

 منبلشت اننتبئح انمتعهمت ببنسؤال األول: 2.5.1

 ؟ جية لدى عينة من األزواج في محافظة الخميلامستوى السعادة الزو ما 

تمػػت اإلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ بحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد 

جيػػػة لػػػدل عينػػػة مػػػف األزكاج فػػػي امسػػػتكل السػػػعادة الزك  عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى االسػػػتبانة، التػػػي تعبػػػر عػػػف

جيػػة لػػدل عينػػة مػػف األزكاج فػػي محافظػػة الخميػػؿ جػػاء امحافظػػة الخميػػؿ، كتبػػيف أف مسػػتكل السػػعادة الزك 

 بدرجة عالية. 

سػػطيني المتمثػػؿ فػػي مدينػػة جيػػة فػػي المجتمػػع الفماكتػػرل الباحثػػة أف كجػػكد درجػػة عاليػػة مػػف السػػعادة الزك 

الخميػػؿ إنمػػا يعػػكد إلػػى طبيعػػة ىػػذا المجتمػػع، كالتزامػػو غالبػػا بالعػػادات كالتقاليػػد الحميػػدة، كالتزامػػو بتعػػاليـ 
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اإلسػػػبلـ، كمػػػا يعينػػػو ذلػػػؾ مػػػف ثقافػػػة حسػػػنة فػػػي الحفػػػاظ عمػػػى تماسػػػؾ المجتمػػػع كعػػػدـ انتشػػػار الظػػػكاىر 

يعػكد إلػى االىتمػاـ مػف قبػؿ بعػض  جيػةالسػعادة الزك السمبية فيو، كما أف كجكد ىػذه الدرجػة العاليػة مػف ا

جية، كتقميؿ نسبة الطبلؽ في المجتمع الفمسطيني، االمؤسسات المحمية كالدكلية بنشر ثقافة السعادة الزك 

تبػػػاعكذلػػؾ مػػػف خػػػبلؿ نشػػػر قػػػيـ التسػػامح كالمحبػػػة داخػػػؿ األسػػػر،   ،مػػا جػػػاء فػػػي كتػػػاب اهلل عػػػز كجػػػؿ كا 

التسػػامح بػػيف الػػزكجييف، حيػػث ينبػػئ التسػػامح بالسػػمكؾ العػػاـ تجػػاه جيػػة تظيػػر مػػف خػػبلؿ افالسػػعادة الزك 

المسػئكلية كالسػمكؾ الصػادر تجػاه  شريؾ الحياة، كيمثؿ متغيرا كسيطا في العبلقة بيف القدرة عمػى تحمػؿ

إف الحكػػـ عمػػى درجػػة الشػػعكر بالسػػعادة الشخصػػية يػػأتي مػػف األفػػراد  الطػػرؼ اآلخػػر فػػي الػػزكاج، حيػػث

ـ لمشػاعرىـ بشػكؿ عػاـ كلػيس بالمحظػة اآلنيػة، كىػذا بػدكره أدل إلػى كجػكد ىػذه أنفسيـ، كبحسب تقيػيمي

 جية في مدينة الخميؿ .االنتيجة التي كشفت عف درجة عالية مف السعادة الزك 

( االرتفػاع النسػبي لمقيمػة التػي تعكػس 2007) كآخػركفكاتفقت ىذه النتيجة مػع دراسػة البميػاف كالناصػر 

 جية .اكمات السعادة في حياتيـ الزك إدراؾ الشباب الككيتييف لمق

 اننتبئح انمتعهمت ببنسؤال انثبني:منبلشت 2.5.2

تختمف تقديرات أفراد عينة الدراسة في درجة السعادة الزواجية عمى األداة المستخدمة في ىذه ىل 

ة، الجنس، والعمر عند الزواج، ومدة الزواج، وعدد سنوات الدراس الدراسة متغيرات الدراسة باختالف

 وعدد األبناء ؟

 وتمت الجابة عن ىذا السؤال بتحويمو لمفرضيات التالية:

 مناقشة نتائج الفرضية األولى: 

بـين متوسـطات تقـديرات أفـراد (( α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـةال  "

 متغير الجنس ".ختالف عينة الدراسة لدرجة السعادة الزواجية عمى األداة المستخدمة في الدراسة با
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تػػػـ فحػػػص الفرضػػػية األكلػػػى بحسػػػاب نتػػػائج اختبػػػار "ت" كالمتكسػػػطات الحسػػػابية السػػػتجابة أفػػػراد عينػػػة 

 ،جية لدل عينة مػف األزكاج فػي محافظػة الخميػؿ حسػب متغيػر الجػنساالدراسة في مستكل السعادة الزك 

يػة لػدل عينػة مػف األزكاج فػي جاأنػو ال تكجػد فػركؽ فػي مسػتكل السػعادة الزك 1.3) كتبػيف مػف الجػدكؿ )

(، بينما بمػغ 51%محافظة الخميؿ تعزل لمتغير الجنس، حيث تبيف كجكد فركؽ لصالح اإلناث بنسبة )

 %(.49المتكسط الحسابي لدل الذككر بنسبة )

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف السبب في عدـ كجكد فركؽ تبعا لمتغير الجنس عمى الدرجة الكميػة لمسػعادة 

قػػػد يعػػػكد ذلػػػؾ إلػػػى أف كػػػبل مػػػف الػػػذككر كاإلنػػػاث فػػػي المجتمػػػع الفمسػػػطيني يتمتعػػػكف بفػػػرص الزكجيػػػة، ك 

كاتجاىػاتيـ، كمػا أف طبيعػة  كخيارات متساكية تقريبا، كلػدييـ الحريػة إلػى حػد مػا فػي التعبيػر عػف أرائيػـ

 الحيػػاة العامػػة فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني سػػكاء لمػػذككر أك لئلنػػاث شػػبو كاحػػدة سػػكاء مػػف حيػػث األحػػكاؿ،

السياسية، أك االقتصادية ، أك حتى االجتماعية، كالسػعادة غالبػا مػا تكػكف سػمة فػي الشخصػية، كالسػمة 

نما ىي صفة في الشخصية  تنمك بنمك الفرد . ال تككف مجرد حالة عابرة، كا 

ك يمكػػف القػػكؿ إف كػػبل الجنسػػيف يعيشػػكف نفػػس الظػػركؼ تقريبػػا، كيسػػتخدمكف أفكػػارىـ كآراءىػػـ بصػػكرة 

المصػػادر اإلعبلميػػة، كمػػا أف نتػػائج الدراسػػات التػػي تبحػػث الفػػركؽ بػػيف الجنسػػيف ىػػي  عامػػة مػػف نفػػس

ليست نتائج مطمقة أك مسمما بيا، كلعؿ السبب في ذلؾ يعكد إلى كحدة التنشئة االجتماعية لدل الذككر 

 المجتمع الكاحد . كاإلناث في

لعكامػػػؿ المنبئػػػة ألحػػػداث ( التػػػي بينػػػت ا1993) Mimsنتيجػػػة دراسػػػة  فػػػؽ مػػػع مػػػا كشػػػفت عنػػػوكىػػػذا يت 

جية بيف الػزكجيف فػي الحػرص عمػى إشػباع الشػريؾ عاطفيػا، كاحتػراـ قدسػية الػزكاج كالعيػد االسعادة الزك 

( 2000جيػة فػػي الحيػاة، كمػا تتفػؽ مػػع نتيجػة دراسػة العػػامر )اتحقيػػؽ السػعادة الزك  بينيمػا، كالسػعي إلػى

يف يعيشػػكف حيػػاة زكجيػػة سػػعيدة فيتميػػزكف التػػي بينػػت أف ىنػػاؾ تشػػابيا بػػيف سػػمات الػػذككر كاإلنػػاث الػػذ

 بسمات اجتماعية كمكضكعية، كأيضا ثبات انفعالي كمكضكعية .
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( التػػي بينػػت االرتفػػاع النسػػبي 2007)مػػع مػػا كشػػفت عنػػو نتػػائج دراسػػة البميػػاف كالناصػػر  كىػػذا ال يتفػػؽ

كيزداد ىذا المتكسط  جية،افي حياتيـ الزك  لمقيمة، التي تعكس إدراؾ الشباب الككيتييف لمقكمات السعادة

بحسػػب مػػدركات المفحكصػػيف الػػذككر .ك ىػػذا ال يتفػػؽ أيضػػا مػػع مػػا كشػػفت عنػػو نتػػائج دراسػػة الحربػػي 

جيػػػة تكػػػكف فػػػي قمػػػة تكقػػػدىا، كيقضػػػي االتػػػي بينػػػت أف السػػػعادة الزكجيػػػة فػػػي بدايػػػة الحيػػػاة الزك (2011)

مسػػػتقبمية، كبعػػػد فتػػػرة يبػػػدأ الزكجػػػاف كقتػػػا ال بػػػأس فيػػػو بالحػػػديث كتبػػػادؿ األفكػػػار كالتخطػػػيط لحياتيمػػػا ال

. كما تبيف إف ىذه النتيجة مستكل السعادة الزكجية باالنحداركيستمر  ،الزكجاف باالعتياد عمى بعضيما

( التي تبيف أف النسػاء أكثػر تعبيػرا عػف السػعادة (2001ال تتفؽ مع ما كشفت عنو نتائج دراسة عثماف 

ىػػذا ال يتفػػؽ مػػع مػػا كشػػفت عنػػو نتػػائج دراسػػة جػػاؿ .ك جػػداف اإليجػػابي مقارنػػة بالر جيػػة ممثمػػة فػػي الك االزك 

جيػػة يػػؤثر عمػػى النسػػاء بصػػكرة أكبػػر مػػف ا(، التػػي تبػػيف أف انخفػػاض مسػػتكل السػػعادة الزك (2008جػػاف 

 الرجاؿ، كيجعميف أكثر عرضة لبلكتئاب .

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية: 

بـين متوسـطات تقـديرات أفـراد (( α≤0.05" ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة

متغير العمر عند عينة الدراسة لدرجة السعادة الزواجية عمى األداة المستخدمة في الدراسة باختالف 

 الزواج".

تػػـ فحػػص الفرضػػية الثانيػػة بحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى مسػػتكل 

فظة الخميؿ يعزل لمتغير العمر عند الزكاج، كتبػيف مػف السعادة الزكجية لدل عينة مف األزكاج في محا

جيػػة لػػدل عينػػة مػػف األزكاج اأنػػو ال تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي مسػػتكل السػػعادة الزك  1.3)الجػػدكؿ )

في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير العمر عند الزكاج، حيث كانت الفركؽ بيف الذيف أعمارىـ عند الزكاج 

سػنة بنسػبة  20-25)الػذيف كانػت أعمػارىـ بػيف ) %(، ككانػت لصػالح24بنسػبة ) سػنة( 20) أقؿ مػف 

 . (35.7% ) بنسبةسنة(  25(، كبيف الذيف كانت أعمارىـ عند الزكاج )أكثر مف %40.3)
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كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف العمر عنػد الػزكاج قػد يمعػب دكرا فػي زيػادة أك نقػص درجػة السػعادة الزكجيػة 

ك السػػبب الكحيػػد الػػذم قػػد يػػؤدم إلػػى زيػػادة أك نقػػص مسػػتكل السػػعادة كلكػػف لػػيس ذلػػؾ ىػػ ،لػػدل األفػػراد

لػدل بعػض األسػر دكرا ىامػا فػي زيػادة درجػة السػعادة أك نقصػيا،  لدييـ، فقد تمعب العكامػؿ االقتصػادية

حيث تؤثر العكامؿ الشخصية لمفرد كقدرتو عمى تحمؿ الضغكط كالظػركؼ المحيطػة، ك قػد تتػأثر درجػة 

 ك درجة التديف لدل الفرد .السعادة بعامؿ ميـ ى

بػراىيـ ( التػي كجػدت أف الشػعكر بالسػعادة 2011) كىذا يتفؽ مع مػا كشػفت عنػو نتػائج دراسػة عثمػاف كا 

( التػي 2013) كأيضػا تتفػؽ مػع مػا كشػفت عنػو نتػائج دراسػة الحػداد ،جية ال يتغير كثيرا مع العمراالزك 

نػػو نتػػائج ألزكاج، كمػػا تتفػػؽ مػػع مػػا كشػػفت عجيػػة تكمػػف فػػي العمػػر الكسػػيط بػػيف اابينػػت أف السػػعادة الزك 

( التي بينت أف ارتفاع عمر الزكجة عند الزكاج يؤدم إلى زيادة التقارب (2007دراسة البمياف كالناصر

 جية.االعمرم بينيما كبيف شريكيما، مما يمنح كبل الطرفيف فرصة أكثر لبلنسجاـ كالتكافؽ كالسعادة الزك 

(، حيث يزيد شعكر الرجاؿ بالسػعادة مػع تقػدـ فػي (2016راسة نادية كىذا ال يتفؽ مع ما كشفت عنو د

 بينما يحدث العكس لمنساء المكاتي يسعدف أكثر كىف صغار.  ،العمر

عنػد الػػزكاج كفػػارؽ  ( أف العمػػرDainelle،2009نتػػائج )دراسػػة فرجػاني ك  ال يتفػؽ مػػع مػا كشػػفت عنػو

جيػػة بينيمػػا، كخاصػػة كممػػا تقػػدـ العمػػر االزك  العمػػر بػػيف الػػزكجيف سػػبب قػػكم فػػي سػػكء التكافػػؽ كالسػػعادة

جيػة أعمػؽ، كأيضػا اباألزكاج ككمما كاف فارؽ العمر بيف الػزكجيف كبيػرا كػاف سػكء التكافػؽ كالسػعادة الزك 

( التػػي بينػػت أف النسػػاء الصػػغيرات كالرجػػاؿ 2012)كشػػفت عنػػو نتػػائج دراسػػة الكنػػدرم  ال تتفػػؽ مػػع مػػا

جيػة بػػدرجات أعمػى مػػف الرجػاؿ صػغار السػػف كالنسػاء كبيػػرات ازك كبػار السػف أكثػػر تعبيػرا عػػف السػعادة ال

( التػي بينػت أف الػذيف يتزكجػكا فػي (2013السف، كما ال تتفؽ مع ما كشفت عنػو نتػائج دراسػة الحربػي 

تقػػديـ التػػزاـ لزكجػػاتيـ كلعػػائبلتيـ، فقػػد يبحثػػكف عػػف زكجػػة ثانيػػة سػػف مبكػػرة ىػػؤالء غيػػر مسػػتعديف إلػػى 

 كليكقظ شبابو الضائع.،قكتو كرجكلتو  ثباتإلصغيرة السف، في محاكلة 
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 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة: 

بـين متوسـطات تقـديرات أفـراد  ( (α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـةال  "

متغيــر مــدة عينــة الدراســة لدرجــة الســعادة الزواجيــة عمــى األداة المســتخدمة فــي الدراســة بــاختالف 

 الزواج ".

فحػػص الفرضػػية الثالثػػة بحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى مسػػتكل  تػػـ

جيػػػة لػػػدل عينػػػة مػػػف األزكاج فػػػي محافظػػػة الخميػػػؿ يعػػػزل لمتغيػػػر مػػػدة الػػػزكاج، كتبػػػيف مػػػف االسػػػعادة الزك 

زكاج جيػػة لػػدل عينػػة مػػف األاأنػػو ال تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي مسػػتكل السػػعادة الزك  (3.1الجػػدكؿ )

سػػنكات (،  5( ألقػػؿ مػػف )34.7%حيػػث كانػػت نسػػبة ) ،فػػي محافظػػة الخميػػؿ يعػػزل لمتغيػػر مػػدة الػػزكاج

%( بيف المبحكثيف  (34.3 سنكات (، كنسبة5-10( بيف المبحكثيف الذيف مدة زكاجيـ )31%كنسبة )

 . سنكات (10ألكثر مف ) الذيف مدة زكاجيـ

متغيػػر مػػدة الػػزكاج إلػػى مػػا تناكلتػػو الباحثػػة سػػابقا مػػف كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ تبعػػا ل 

ككػػػذلؾ العمػػػر عنػػػد الػػػزكاج، حيػػػث قػػػد يكػػػكف مػػػرد ذلػػػؾ إلػػػى التقػػػارب  ،تبريػػػرات متعمقػػػة بػػػالجنس كالعمػػػر

العمػػرم، كالتقػػػارب بيػػػنيـ فػػػي التفكيػػػر كالحاجػػػات كاالتجاىػػات كالػػػدكافع، فيػػػـ ينتمػػػكف إلػػػي بيئػػػة جغرافيػػػة 

عمى اختبلؼ أعمارىـ .  يد كالقيـ، بحيث يخضع لو األزكاجعادات كالتقالكثقافية محدكدة كمتقاربة في ال

مػف كجيػة نظػر األزكاج فػي مدينػة  جيػةالذا تبيف أنو ال تكجد فركؽ في متكسػطات درجػات السػعادة الزك 

 الخميؿ تبعا لمتغير مدة الزكاج.

نػػت االرتفػػاع النسػػبي ( التػػي بي(2007كىػػذا ال يتفػػؽ مػػع مػػا كشػػفت عنػػو نتػػائج دراسػػة البميػػاف كالناصػػر 

 جية.المقيمة، التي تعكس إدراؾ الشباب الككيتييف لمقكمات السعادة في حياتيـ الزك 
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 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة: 

بـين متوسـطات تقـديرات أفـراد ( (α≤0.05توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـةال  "

متغيــر عــدد داة المســتخدمة فــي الدراســة بــاختالف عينــة الدراســة لدرجــة الســعادة الزواجيــة عمــى األ

 . سنوات الدراسة "

تػػـ فحػػص الفرضػػية الرابعػػة بحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى مسػػتكل 

جية لدل عينة مف األزكاج فػي محافظػة الخميػؿ يعػزل لمتغيػر عػدد سػنكات الدراسػة. كتبػيف االسعادة الزك 

جيػػػة لػػػدل عينػػػة مػػػف انػػػو ال تكجػػػد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيان فػػػي مسػػػتكل السػػػعادة الزك أ 1.3)مػػػف الجػػػدكؿ )

حيػػث كانػػت الفػػركؽ بػػيف المبحػػكثيف  ،األزكاج فػػي محافظػػة الخميػػؿ يعػػزل لمتغيػػر عػػدد سػػنكات الدراسػػة

 ، كبيف المبحػكثيف الػذيف عػدد سػنكات الدراسػة38.7%)بنسبة ) ()ثانكم فأقؿ الذيف عدد سنكات الدراسة

 ()بكػػالكريكس فػػأعمىبحػػكثيف الػػذيف عػػدد سػػنكات الدراسػػة ك كانػػت لصػػالح الم،21%)سػػبة ))دبمػػـك ( بن

 %(.40.3بنسبة )

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى زيادة في الحصيمة المعرفية، البد كأف يػؤدم إلػى زيػادة كعػي الفػرد كقدرتػو عمػى 

لؾ القػدرة عمػى االستبصػار فيـ الحياة كمتطمباتيا، كالقدرة عمى تبسيط األمكر كاالبتعاد عف تعقيدىا، كذ

كاستخداـ أساليب حكار ناجحة في إدارة الحياة الزكجية، كأف الفػرد يكػكف قػادرا عمػى فيػـ المحيطػيف بػو، 

جية، كالرضا عف الحياة الزكاجيػة، اكأف يككف لديو رضا عف ذاتو، كىذا ينعكس عمى درجة السعادة الزك 

معػػارؼ أكثػػر كميػػارات أكسػػع، تؤىمػػو لمعػػيش بسػػعادة فػػأف المؤىػػؿ العممػػي كممػػا ارتفػػع امتمػػؾ الفػػرد  كلػػذا

 جية.اداخؿ المجتمع الذم ينتمي لو، كىذا بدكره يؤثر عمى سعادتو الزك 

( التػػي أظيػػرت إلػػى أف الرجػػاؿ كالنسػػاء ذكم (2016دراسػػة ناديػػة  كىػػذا يتفػػؽ مػػع مػػا كشػػفت عنػػو نتػػائج

شػػباعا لمسػػعادة الزك  يتفػػؽ مػػع مػػا جػػاءت بػػو دراسػػة البميػػاف جيػػة، ك ىػػذا االتعمػػيـ المرتفػػع أكثػػر إدراكػػا كا 

( التػػػي تشػػير إلػػػى أف التجػػانس التعميمػػػي لمػػػزكجيف يػػؤثر تػػػأثيرا ايجابيػػا فػػػي سػػػعادتيما 2007)كالناصػػر 
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ك تتفػػؽ مػػع مػػا كشػػفت عنػػو نتػػائج دراسػػة  ،جيػػةاالزكجيػػة، كيمعػػب دكرا فػػي خمػػؽ منػػاخ جيػػد لمحيػػاة الزك 

ف بػػيف األزكاج المتعممػػيف أكثػػر مػػف األزكاج غيػػر جيػػة تكػػك ا( التػػي بينػػت أف السػػعادة الزك 2003)الحػػداد 

التػػػي بينػػػت كجػػػكد ارتبػػػاط قكيػػػا بػػػيف  Weaver،(2011المتعممػػػيف، ك تتفػػػؽ كػػػذلؾ مػػػع نتػػػائج دراسػػػة )

 كالسعادة الزكجية .  المستكل التعميمي

االستقرار بيف الزكجيف، مػرده إلػى  ( التي أظيرت عدـ(2015في حيف اختمفت نتائج دراسة إسماعيؿ  

 . في درجات التعميـ كالخمفية االجتماعية، أك تنافر أىداؼ الزكجيف بلفاتاخت

 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة: 

بــين متوســطات تقــديرات أفــراد (a≤0.05)توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــةال  "

متغيــر عــدد الف عينــة الدراســة لدرجــة الســعادة الزواجيــة عمــى األداة المســتخدمة فــي الدراســة بــاخت

 األبناء"

تػـ فحػػص الفرضػية الخامسػػة بحسػاب المتكسػػطات الحسػابية السػػتجابة أفػراد عينػػة الدراسػة عمػػى مسػػتكل 

جيػػة لػػدل عينػػة مػػف األزكاج فػػي محافظػػة الخميػػؿ يعػػزل لمتغيػػر عػػدد األبنػػاء. كتبػػيف مػػف االسػػعادة الزك 

جيػػة لػػدل عينػػة مػػف األزكاج اة الزك أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي مسػػتكل السػػعاد (1.3الجػػدكؿ )

حيث إف الفركؽ كانت بيف المبحكثيف الذيف عدد أبنائيـ  ،في محافظة الخميؿ يعزل لمتغير عدد األبناء

أبنػػاء بنسػػبة 1-3) المبحػػكثيف الػذيف عػػدد أبنػائيـ )(، ككانػػت لصػالح 15.3%بنسػبة ) ()ال يكجػد أبنػػاء

 ( . 36%( أبناء بنسبة )3كثر مف (، كبيف المبحكثيف الذيف عدد أبنائيـ )أل%48)

جيػة، كفػي اكتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف كجػكد أطفػاؿ داخػؿ األسػر قػد يكػكف سػببا فػي كجػكد السػعادة الزك 

الكقت ذاتو قد يككف كجكد عدد كبير مف األطفاؿ سػببا فػي تعاسػة األسػرة، حيػث يحتػاج ذلػؾ إلػى زيػادة 

ذاف لػـ ينجبػا مػال لعػيش ليػـ، أيضػا قػد يعػاني الزكجػاففي المصاريؼ، كانشغاؿ الكالديف في تأميف لقمة ا

أطفاؿ مف ضغكط نفسية كمشػاكؿ ناتجػة عػف حػاجتيـ ألطفػاؿ . كلكػف بػالرغـ مػف ذلػؾ فػإف نتػائج ىػذه 
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جية سكاء لؤلسر التي لدييا أطفػاؿ، أك التػي ال يكجػد االدراسة كشفت عف درجة مرتفعة مف السعادة الزك 

أف يكػػكف عمػػى درجػػة عاليػػة مػػف السػػعادة النفسػػية، فعميػػو أف يفكػػر بطريقػػة لػػدييا أطفػػاال، فػػالزكج إذا أراد 

فييػػا تفػػاؤؿ كرضػػا كتكقػػع لمنجػػاح كتحكػػـ فػػي اإلحبػػاط كصػػبر فػػي الشػػدائد، كلػػيس فييػػا تشػػاـؤ  إيجابيػػة

كسػػخط كخػػػكؼ مػػػف الفشػػػؿ كالعجػػػز، فاإلنسػػػاف المتفائػػػؿ دائمػػػا ينظػػػر إلػػػى الجانػػػب المشػػػرؽ فػػػي الحيػػػاة، 

كيتعامػػػؿ دائمػػػا مػػػع أحػػػداث الحيػػػاة عمػػػى أنيػػػا مصػػػدر لمفػػػرح  ،دة التػػػي مػػػر بيػػػاكيتػػػذكر الخبػػػرات السػػػعي

 كالسركر.

سػػتة ( إلػػى إف األزكاج الػػذيف لػػدييـ أقػػؿ مػػف 2016)كىػػذا يتفػػؽ مػػع مػػا كشػػفت عنػػو نتػػائج دراسػػة ناديػػة 

دراكا لمسعادة اأبناء   جية.الزك أكثر إشباعا كا 

جية قد تصؿ ا( التي بينت أف السعادة الزك (2013كىذا ال يتفؽ مع ما كشفت عنو نتائج دراسة الحربي 

 جيػة،اإلى مرحمة الفتكر التي ترجػع إلػى انشػغاؿ الػزكجيف باألبنػاء، كمشػاغميـ عمػى حسػاب العبلقػة الزك 

( التػي بينػت أف السػعادة (2011مايكؿ اراجيؿ كآخػركفنتائج دراسة  مع ما كشفت مع عنو كما ال يتفؽ

ييـ أبنػػاء . ك ىػػذا ال يتفػػؽ مػػع مػػا كشػػفت عنػػو نتػػائج دراسػػة البميػػاف جيػػة تقػػؿ بػػيف األزكاج الػػذيف لػػداالزك 

( التػػي بينػػت أف األزكاج الػػذيف لػػيس لػػدييـ أطفػػاؿ ىػػـ أكثػػر تعبيػػرا عػػف السػػعادة، كأف (2007كالناصػػر 

ال تتفػػػػؽ مػػػػع مػػػا كشػػػػفت عنػػػو نتػػػػائج دراسػػػػة لػػػػدييـ سػػػعادة زكجيػػػػة أكثػػػر. ك  زكاجالشػػػريكيف فػػػػي بدايػػػة الػػػػ

(Lavee، others،1996 )عمى اآلباء نفسيا، كلو تأثير عمى السعادة  التي بينت أف عدد األبناء يؤثر

 جية .االزك 
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 التوصيات: 3. 5

 : فإف الباحثة تكصي ،في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة

جراء برامج كقائية كنمائية لممقبميف عمى الزكاج مف خبلؿ مراكز األمكمة تشمؿ 1_  تصميـ كا 

 ية كتكجيو جمعي .لقاءات إرشاد

 تزكيد مراكز اإلرشاد كالمرشديف التربكييف بمعمكمات كبيانات عف دكر فنيات السعادة الزكاجية_ 2

 لدل األزكاج .

عمؿ دراسات مستقبمية عمى أزكاج مطمقيف، الستخبلص أسباب االنفصاؿ كاالستفادة بمعرفة  -3

لتعاكف كالتفاىـ لمحفاظ عمى حياة أسرية األزكاج عمى تقسيـ األدكار كا األسباب السمبية كتجنبيا

فاظ عمى حياة أسرية مرنة األزكاج عمى تقسيـ األدكار كالتعاكف كالتفاىـ لمحكحث  ،مرنة كسعيدة

 كسعيدة 

 أدؽلمحصكؿ عمى نتائج  اإلجاباتكمقارنة  ()زكج كزكجة أزكاجعمى  تاالستبياناتكزيع  - 4

 كتعميميا لفائدة المجتمع .

كتجنب كؿ  ،تشارييف األسرييف بنشر ثقافة مجتمعية، تؤدم إلى السعادة الزكجيةمشاركة االس -5

 ما يؤدم إلى تدمير األسرة. 

إجراء نمكذج بنائي لمعبلقة بيف السعادة الزكجية كاالتجاه نحك الدراسة الجامعية كالحياة المينية  -6

 الناجحة. 

مع الفمسطيني، كالعمؿ عمى إضافة إجراء المزيد مف الدراسات عمى عينات مختمفة مف المجت-7

 متغيرات أخرل مختمفة عف تمؾ المتغيرات التي تضمنتيا ىذه الدراسة.

 السعادة الزكاجية . كالدراسات في مكضكعمف البحكث  _ إجراء مزيد8
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 :المصادر والمراجع

 أوال : المراجع العربية :

  .85 – 45ص ص،_ األردف ةالمجمة الثقافيفف الحياة السعيدة،  (:2001إبراىيـ، ماجدة.)

دار الشركؽ مجمة ، الطبعة األكلى، الرشاد الزواجي واألسري(:2008.)احمد عبد المطيؼ،أبك أسعد 

 عماف . -لمنشر كالتكزيع 

، التوافق الزواجي وعالقتو ببعض سمات الشخصية لدى المعاقين:(2008.)أبك مكسى، سمية محمد

 .  200_256ص ص،3)ع)،اإلسبلميةالنفس، الجامعة رسالة ماجستير، كمية التربية قسـ عمـ 

النمكذج البنائي لمعبلقات بيف السعادة النفسية كالعكامؿ الخمسة (:2010)السيد محمد. ،أبك ىاشـ 

جامعة  ،مجمة كمية التربية،لدل طبلب الجامعة االجتماعيةالكبرل لمشخصية كتقدير الذات كالمساندة 

 .350_  268 ص ص،( 81ع )،( 20المجمد ) ،مصر  ،بنيا 

بعض جكانب االضطرابات النفسية كعبلقتيا بالتكافؽ الزكاجي لدل عينة (: 2011رزؽ .) ،أبك عبلـ 

-182ص ص،(14ع )،(1المجمد ) ،مصر ، مجمة البحث العممي في التربية،مف طبلب الجامعة

159. 

ما بالتكافؽ كجية الضبط كالطمكح لدل الزكجات كعبلقتي(:2015.)إسماعيؿ، حناف محمد سيد

 ص،(9المجمد)،مصر،القاىرة ، والعموم النسانية االجتماعيةدراسات في الخدمة مجمة  ،الزكاجي

 .90 _111ص

مجمة الرشاد  ،مقياس التواصل الزواجي(:2014.)طو ربيع ،عادؿ عز الديف ،عدكم،ؿاألشك 

 .46_88ص ص،(37ع)،2)المجمد)،جامعة عيف شمس، مصر ،النفسي

،  األطفاؿ السعادة كعبلقتيا بالتفاؤؿ كقمؽ المستقبؿ لدل معممات رياض (:2011).بخيت، ماجد ىاشـ

 .198_140ص ص ،( 2جزء) ،(6ع )،( 3، المجمد )مجمة الطفولة والتربية
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يدركيا  مقومات السعادة الزوجية كما(:2007.)الرحمف عبدفيد ،كالناصر،البمياف، عيسى محمد

،ص 256)الرسالة) ،(27الحكلية)،، الككيتوم االجتماعيةحوليات اآلداب والعم،الشباب الكويتيون

 .8-78ص

تماعي كالتكافؽ الزكاجي الشعكر بالسعاة كعبلقتو بالتديف كالدعـ االج(:2008.)جاف، نادية سراج

 ص،(4ع)،(18المجمد )،مصر،_مجمة دراسات نفسية، االقتصادم كالحالة الصحيةكالمستكل 

 . 601-648ص

برنامج إرشادي مقترح لتعزيز التوافق الزواجي عن طريق فنيات (:2009.)سيير حسيف سميـ،جكدة 

، قدمت ىذه الرسالة استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في عمـ النفس مف كمية الحوار

 التربية بالجامعة اإلسبلمية _ غزة . 

المجمة المصرية  ،لزواجيالذكاء الوجداني لممرأة وعالقتو بالتوافق ا(:2004عبد الحميد.)،الجكالني

 .26-55ص ص،(51ع)،(16المجمد )،القاىرة ،لمدراسات النفسية الجمعية المصرية لمدراسات 

وعي طمبة الجامعة السالمية الجدد بقيم الحياة الزوجية السالمية (، (2003. يكسؼ عمر،الحداد 

 مسطيف .ف،الجامعة اإلسبلمية، غزة ،، رسالة ماجستير ودور التربية في تنميتو

أزمة منتصف العمر وعالقتيا بالسعادة الزوجية لدى المعممين :(2013.)نايؼ بف محمد،الحربي 

 .  ، قسـ عمـ النفس التربكم كمية التربية جامعة طيبة_ السعكديةوالمعممات

، مقومات التوافق في الحياة الزوجية وعالقتو بالعوامل االجتماعية(:2015.)الخطابية، يكسؼ ضامف

دراسات العموم ، األردفعمى عينة مف األزكاج العامميف في المدارس الحككمية في شماؿ  دراسة

 . 2العدد  ،42، المجمد النسانية واالجتماعية
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المساندة االجتماعية كعبلقتيا بالتكافؽ الزكاجي لؤلسرة حديثة (:2005.)حساـ محمد الخكلي،الخكلي

_ جامعة طنطا _  مجمة كمية التربية، جتماعيةالتككيف : دراسة مقارنة مف منظكر الخدمة اال

 . 290_227ص ص،7)ع)،مصر

، دار صفاء لمنشر كالتكزيع _ (1، ط)الرشاد الزواجي واألسري(:2008.)الداىرم، صالح حسف أحمد

 عماف . 

مجمة الرشاد ،مقياس اإلحساس بالسعادة لممرآة المصرية (:2010)مركة حمدم. ،شالدمردا

 . 416_ 430ص ص،( 27ع )،مصر،النفسي

 ،مصر ،القاىرة ،كالنشر لئلعبلـبداع إ. النصائح الذىبية في السعادة الزوجية(: 2010)سعد.،رياض

 .96-145ص ص،(7ع)،18)المجمد )

 ،مجمة البحوث النفسية والتربوية،؟ مف الذم يحمي جدراف بيكتنا(:1995.)زكي، أحمد عبد الحميـ

 .308_254ص ص ،(2ع)،(21مد)المج،مصر ،كمية التربية جامعة المنكفية

بقيم الحياة الزوجية وعالقتيا  السالميةمدى وعي طمبة الجامعة (:2008محمد عبد اهلل.) ،سالـ 

 .66_97 ص ص ،غزة ،السالميةكمية التربية الجامعة ،بالسعادة الزوجية 

ية مجمة كم ،السعادة الزكجية كعبلقتيا ببعض عكامؿ الشخصية(:2010.)سميماف، سناء محمد

 .116_136ص ص،(4ع)،7)المجمد)،، جامعة المنصكرة التربية

 ،السعادة الزوجية وعالقتيا بالغيرة واليثار لدى الموظفين(:2014محمد.)أسيؿ صبار ،سمير

مقدمة إلى مجمس كمية التربية في الجامعة المستنصرة، كىي جزء مف متطمبات نيؿ شيادة  أطركحة

 كالتكجيو الميني .دكتكراه فمسفة في اإلرشاد النفسي 

اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة أم القرى نحو الحوافز (:2010الشريؼ، ميا بنت عبد اهلل.)

 السعكدية .)رسالة ماجستير غير منشكرة (.،جامعة أـ القرل  ،الجديدة
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قيف الشعكر بالسعادة كعبلقتيا بالتكجو نحك الحياة لدل عينة مف المعا (:2013.)عايدة شعباف،صالح 

 ،(النسانيةمجمة جامعة األقصى )سمسمة العموم حركيا المتضرريف مف العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة، 

 .99_104ص ص،العدد األكؿ ،(12مجمد)

التوافق الزواجي من وجية نظر النساء (:2005.)لينا فالح،كالطيات،الصمادم، أحمد عبد المجيد

 ص،(85، ع )22)، المجمد )األمارات –ة ، شؤكف اجتماعيالعامالت في ضوء بعض المتغيرات

 .75-39ص

معوقات التوافق بين الزوجين في ظل التحديات (:2000.)مر، عثماف بف صالح بف عبد المحسفالعا

جامعة اإلمارات العربية المتحدة –مجمة كمية التربيةالثقافية المعاصرة لألسرة المسممة،

 .133_201ص ص،85)ع)،(22المجمد)،

التوافق النفسي واالجتماعي لدى طمبة الصفين التاسع والعاشر في .(2008).العبد، نيى فضؿ

 )رسالة ماجستير غير منشكرة(.، جامعة القدس، فمسطيف. محافظة بيت لحم

المساندة االجتماعية مف األزكاج كعبلقتيا بالسعادة (.2001)ثماف، إبراىيـ، أحمد عبد الرحماف.ع

بالزقازيؽ _ مجمة كمية التربية ، لطالبات الجامعة المتزكجاتكالتكافؽ مع الحياة االجتماعية لدل ا

 .195-143ص ص،(37ع)،مصر

التربية الجمالية في الحياة الزكاجية السعيدة مف منظكر التربية (: 2014.)القرشي، منى بنت دىيش

 . 280-200 ص ص، 17)(، ع)8المجمد)،_ مصر ()جامعة بنيا مجمة كمية التربية اإلسبلمية،

، مصر، ع مجمة القراءة والمعرفة،الزكجيةالسعادة  مقكمات:(2012عبد اليادم.)ميا ،الكندرم

 .245-278ص ص،(132)

، عالم المعرفة، ترجمة فيصؿ عبد القادر يكنس، الككيت، سيكولوجية السعادة(:1993.)مايكؿ أرجايؿ

 .46_100ص ص،157)ع )،10)المجمد)
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في عبلقتو ببعض عكامؿ الشخصية كالذكاء  التكافؽ الزكاجي(:2006.)بد اهلل جادمحمكد، ع 

 .51-109 ص (، ص60، ع )15)المجمد )،جامعة المنصكرةمجمة كمية التربية،  االنفعالي،

، الجزء األكؿ، القاىرة، دار السعادة الزوجية وتنمية الصحة النفسية:(2000.)كماؿ إبراىيـ،مرسي 

 .61_87ص ص،1)ع)،النشر لمجامعات

درجة جودة التواصل بين الزوجين وعالقتيا بالتكيف الزواجي لدى :(2009.)يكسؼ شراحان،مكسى 

 األردف .، رسالة ماجستير، عينة من األزواج في مدينة عمان

قسـ ،، كمية العمكـ االجتماعية أنماط االتصال وعالقتيا بجودة الحياة الزوجية:(2016.)بمعباسنادية، 

لنيؿ شيادة دكتكراه عمكـ في عمـ النفس األسرم، أطركحة  ،عمـ النفس كعمكـ التربية كاألرطفكني

 جامعة كىراف . 

، قسـ مقومات السعادة الزوجية كما يدركيا الشباب الكويتيون":(2007.)الناصر، فيد عبد الرحمف

 ص،(120ع)،(32المجمد)،العمكـ االجتماعية، جامعة الككيتعمـ االجتماع كالخدمة االجتماعية، كمية 

 . 14_198ص

فنيات الحوار وعالقتيا بالسعادة الزوجية من وجية نظر (:2015.)غدة عبد الحميد حامدر ،النتشة 

 . ، جامعة القدس _ فمسطيفاألزواج أنفسيم في مدينتي الخميل وبيت لحم رسالة ماجستير

.)،حميدة،صبلح الديف عمي  ،كتد العالقة بين تحقيق التوقعات من الزواج وبين :(2015اآلء حاـز

، أكاديمية ا في الحياة الزوجية لدى األزواج الفمسطينيين في جنوب الضفة الغربيةالتوافق والرض

 فمسطيف. جامعة القدس،،كجامعة القدس  قاسميأل

محافظة  – التعداد العام لمسكان والمساكن والمنشآت(. 2017الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني )

 . البيانات األكلية، راـ اهلل، فمسطيف.الخميل
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 (: أداة االستببنت بصىرتهب األونيت:1مهحك رلم )

 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العميا

 أخي المواطن / أختي المواطنة ...

ثة بإجراء دراسة بعنوان:" السعادة الزوجية وعالقتيا ببعض المتغيرات لدى عينة من تقوم الباح

وذلك استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في الرشاد  ،األزواج في محافظة الخميل "

 ( أمام العبارة التيXووضع إشارة )  النفسي والتربوي، راجية التكرم بالجابة عن فقرات االستبانة

 تتفق ووجية نظرك . 

 

شاكرة لكم جيودكم وأمانتكم العممية، وحرصكم عمى إنجاح ىذه الدراسة، عمما إن إجابتك ستكون 

 سرية، وال تشكل أي نوع من االختبار، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العممي فقط.

 

 

 مع خالص شكري لحسن تعاونكم 

 

 

إشراؼ :  الباحثة : ركال جرادات  

 ر د. سمير شقي
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 . أنثى.2 . ذكر .1      الجنس

 

 سنة .25_ 20. بيف 2 سنة .20.أقؿ مف 1     العمر عند الزكاج

 سنة .25. أكثر مف 3 

 

 أعكاـ .10-5.بيف 2 أعكاـ .5. أقؿ مف 1      مدة الزكاج

 أعكاـ.10. أكثر مف 3 

 . دبمـك .2        . ثانكم فأقؿ.1    عدد سنكات الدراسة

 .بكالكريكس فأعمى .3  

 أبناء. 3 إلى1. بيف 2 . ال يكجد أبناء.1       عدد األبناء

 أبناء .3. أكثر مف  3
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 وجيةامقياس السعادة الز  
 :ية نظرؾ أماـ كؿ فقرة مف الفقرات( في المربع الذم يتفؽ ككجxيرجى كضع شارة )

وافق  الفقرة الرقم
 بدرجة
 كبيرة
 جدا

موافق 
 درجةب

 كبيرة

موافق 
 بدرجة
 متوسطة

موافق 
 بدرجة
 ضعيفة

موافق 
 بدرجة
 ضعيفة
 جدا

 اقتراح التعديؿ  صمحت ال تصمح  
التعارؼ بيف الرجؿ كالمرأةقبؿ الزكاج يجنب الخبلفات بينيما فيما   -1

 بعد .
   

    اختبلؼ الطباع بيف الزكجيف ال يجدم معو الماؿ أك الجماؿ.  -2
    ؿ زكجتو في شؤكف المنزؿ .يستحب أف يعاكف الرج  -3
    صبر الرجؿ عمى الجنس أضعؼ مف المرأة .   -4
عمى المرأة أف تبتعد كؿ ما يحكؿ بينيا كبيف التكافؽ الجنسي مع   -5

 زكجيا .
   

    لزكجتو التي تحرص عمى التزييف لو. الزكج ينجذب  -6
    .  يجكز لمرجؿ أف يضرب زكجتو ليؤدبيا  -7
    بإمكانات زكجيا .عمى الزكجة أف ترضى   -8
لممارسة بعض األنشطة الترفييية، بيف الزكجيف  ينبغي تنظيـ أكقات  -9

 لتخفيؼ الضغكط.
   

    ال يجب أف يقضي الزكج كقتا طكيبل في ليكه بعيدا عف زكجتو.  -10
    عمى مف يقدـ عمى الزكاج أف يعمد إلى ركية كالبحث الدقيؽ   -11
    لمقائيا كىك بعيد عنيا .عمى الزكجة أف تجعؿ زكجيا مشتاقا   -12
    انياء المكقؼ الجنسي بيف الزكجيف يتكقؼ عمييما معا .  -13
    الخبلفات الزكجية تسبب القمؽ كاإلزعاج لمطرفيف   -14
    الزكجية . مف الخطأ أف يتدخؿ اآلخركف في المشكبلت  -15
    فترة الخطبة ال تساعد التعرؼ الحقيقي لمطرؼ اآلخر .  -16
    األساس في االختيار الزكاجي. الديف ىك حجر  -17
    عمى الرجؿ أف يسعد زكجتو كال يشتد عمييا كيسكسيا بالميف كالرفؽ.  -18
     رفض المرأة لطمب زكجيا بالمعاشرة الجنسية يؤدم لمخبلؼ كالشجار  -19
    يقع عمى الزكج مسؤكلية المبادرة في المقاء الجنسي.  -20
    في إثناء الدكرة الشيرية . عمى المرأة أف تعكض حاجة زكجيا إلييا  -21
    رعاية األـ ألبنائيا يؤدم إلى السعادة الزكجية .  -22
    ال ينبغي أف تفتش المرأة في ماضي زكجيا .  -23
    الغيرة الحادة بيف الزكجيف ىي مصدر المشاكؿ الزكجية .  -24
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موافق  الفقرة  الرقم
 بدرجة 
 كبيرة 
 جدا

موافق 
 بدرجة 
 كبيرة 

موافق 
 بدرجة

 متوسطة

موافق 
 بدرجة
 ضعيفة

موافق 
 بدرجة
 ضعيفة

 جدا
 ال تصمح  

 تصمح
 اقتراح التعديؿ 

    قيادة الزكج لؤلسرة يؤدم إلى السعادة الزكجية   -25
    إف إنفاؽ الزكج عمى زكجتو يقكد إلى السعادة الزكجية .  -26
    تدخؿ الزكج في أمكر المنزؿ يسبب نفكر الزكجة .  -27
زكجتو بالضرب غير المبرح ما لـ يفد مف حؽ الزكج تأديب   -28

 . الكعظ أك اليجر
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