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ويسر لي  ,طلب العلم ليإالذي حبب  ,اهللا سبحانه وتعالى أشكر, في البداية
   .سبيله كل صعبفي 

عبد / لألستاذ الفاضل الدكتور , والعرفان بالجميل, وأتقدم بالتقدير الخالص
وتابع بإخالص وتفان مراحل , الذي قبل اإلشراف على هذا البحث ,القادر خياطي

  . من بداية ظهوره كمشروع إلى غاية إتمامه, إنجازه

  :خص بالذكرأة وكانت كلمة تشجيعي كما أشكر كل من قدم لي يد العون ولو

  . جامعة باتنة .بشير معمرية / األستاذ

  . معهد الدراسات والبحوث .نصر الدين حمودة/ األستاذ 

حفيظة /  واألستاذة. مصطفى عشوي/  واألستاذ. زالل نصيرة / واألستاذة
  .بلميهوب

  .يونس، وصديقتي نورة قصري، وحسيبة بن رضوان/ األخ 

  . اء في شدةرئيسة جمعية نس .بلعلى / السيدة

  . من محكمة عبان رمضان ,نور الدين/ القاضي 

 . شكرا جزيال للجميع
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מ���������������������������"د�  

 

وبالتالي , تقدم هذه الدراسة موضوعا مهما يتعلق ببناء األسرة واستقرارها
  . بناء المجتمع على أسس سليمة

أساس لبناء , وال شك أن الزواج باعتباره عقدا رسميا بين شخصين راشدين
كالت قد تتعرض لمش, إال أن العائلة مثل باقي المؤسسات االجتماعية. العائلة

  . تؤدي في أسوأ األحوال إلى الطالق, مهددة للعالقة بين الزوجين

وقد بينت دراسة ميدانية أجراها الديوان الوطني لإلحصاء بالجزائر سنة 
إال أن هذه النسبة عند  ,% 4قد بلغت , أن نسبة الطالق العامة في البالد, 2002

بة اإلجمالية عند اإلناث حيث كانت النس, اإلناث أعلى بكثير مما هو عند الذكور
كما بينت , ويرجع التباين بين النسبتين. عند الذكور %  0,8مقابل %  7,2هي 

سواء , لجوءا إلى إعادة الزواج, أكثر من النساء, إلى أن الرجال, نفس الدراسة
  . 1كان ذلك في الحضر أم في الريف

كلثوم / تورة التي أجرتها الدك, وقد تشكل هذه الدراسة الرائدة في الجزائر
وذلك من . اجتماعية جديدة متعمقة –مدخال لدراسات عيادية ونفسية , بلميهوب

خالل دراسة العوامل التي تسهم في تحقيق استقرار الحياة الزوجية، ومن خالل 
ومن ثم , استعمال مقاييس موضوعية لتشخيص المشكالت التي يواجهها األزواج

  . ناسبة على مستوى األزواج واألفرادوضع البرامج الوقائية والعالجية الم

وفي الواقع، فإن مما يساهم في تفاقم المشكالت الزوجية وارتفاع نسب الطالق 
إال عند تفاقم المشكالت بين , هو عدم لجوء األزواج لتحكيم األهل, في الجزائر

وبأسعار , بسبب عدم توفرها بسهولة, وعدم اللجوء لالستشارة النفسية, األزواج
والخوف , ة من جهة، ولعدم رغبة األزواج في اطالع اآلخرين على أسرارهممعقول

فقد بينت هذه الدراسة أن نسبة األزواج . من كالم الناس وسقوطهم في أعين اآلخرين
   %.  3الذين يطلبون االستشارة النفسية في الجزائر ال تتعدى 

لطالق وارتفاع نسب ا, وخاصة في الحضر, ومهما يكن، فإن تعقد الحياة
  يستدعيان ضرورة تدريب األزواج على كيفية االستمتاع بالحياة الزوجية , باطراد
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ي فهم حاجات وهذا يستدع. وليس من جانب اللذة فقط, من مختلف الجوانب
وخاصة , مما يستدعي التدريب على مهارات التواصل. وتفهم موقفه, كل طرف

وكيفية نظره للقضايا , وتفهم موقفه ووجهة نظره, مهارة االستماع للطرف اآلخر
وقد أحسنت الباحثة في تعميق هذا الجانب في الفصل الخاص . وإدراكه لها

  . بمهارات التواصل بين األزواج

على مستوى عيادات خاصة أو ) العائلي(توفير اإلرشاد الزواجي وال شك أن 
سيمكن األسر على اكتساب آليات ومهارات . تابعة لوزارة العدل مثال, حكومية

وتربية أطفال متوافقين , واالستمتاع به, تساعدهم على تحقيق االستقرار العائلي
المتزوج قريبا على  كما سيساعد الشباب المقبل على الزواج أو. نفسيا واجتماعيا

  : اكتساب المهارات التالية

  . اختيار الشريك المناسب واتخاذ القرارات المرتبطة بالزواج وتكاليفه– 1

  . حل الخالفات وإدارة النزاعات قبل وأثناء الحياة الزوجية – 2

  . حل المشكالت العائلية وغيرها من المشكالت العامة – 3

يرة بالقراءة واالستفادة منها من طرف لجد, وعليه، فإن دراسة مثل هذه
كما . وجديرة بأن تكون منطلقا لدراسات وبحوث ميدانية أخرى, الجمهور العام

كفتح مراكز لإلرشاد , أنها تشكل قاعدة القتراح مؤسسات على مستوى الوطن
بهدف العمل على , أو وزارة الشؤون االجتماعية, األسري تابعة لوزارة العدل

وتوافق األزواج واألبناء من , وتحقيق االستقرار العائلي, لمتوازنةبناء األسرة ا
  . الناحيتين النفسية واالجتماعية

  د مصطفى عشوي. عبد القادر األمير خياطي أ. د. أ

  )سابقا(قسم علم النفس جامعة الجزائرقسم علم النفس جامعة الجزائر 

  )حاليا(والمعادن ل  تاذ بجامعة الملك فهد للبترووالمشرف على الرسالة   أس 

  

  

  

  

  


 ا	�ا��ي  ��ا������ ا�و��� �
. ا�#" ان ا� ��:  )2002(���� ا���ة 

 .8ص  �2003)'�����ت % ان 

� �
� �
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 �"د���������������������
 

علم النفس من العلوم اإلنسانية التي تسعى إلى دراسة السلوك اإلنساني في 
وفهمه والتنبؤ به والتحكم فيه، وحل جوانبه الغامضة وغير , مواقف متعددة

  . المتوافقة

سلوكية في حياة كل فرد، وبما أن الزواج والحياة الزوجية من أهم األحداث ال
فان الكتاب الحالي يسعى إلى توظيف إمكانات علم النفس في تناول الحياة 

نها ووالتي يقيم, الزواج بالنسبة لمعظم الناس هو العالقة األكثر حميميةالزوجية، ف
فعندما تنجح العالقة . وقد يكون إما أحسن أو أسوء ما يحدث للشخص, بإرادة

, وتشعره بأنه ينتمي للنصف اآلخر, إشباع للشخصالزوجية ستكون مصدر 
عندما تفشل فإنها تؤدي إلى التعاسة أكثر مما و. وتمنحه القوة لمجابهة المصاعب

  .*يتصوره الشخص

وأن اإلرشاد الزواجي هو أقدم . بالرغم من أن الزواج هو أقدم مؤسسةو
طرف فإن صياغة مفهوم للتفاعل الزواجي والعالج الزواجي من , ممارسة

 . المختصين هو تطور حديث جدا

  :Paolino & Mccrady يقول باولينو وماك كاردلي 

من وجود العديد من الكتب والمقاالت التي تركز على العالج  الرغمب"
هناك القليل نسبيا من المحاوالت من طرف العياديين لصياغة الزواج , الزواجي
  . كمفهوم

ذلك إلى  حيث أشار, يوتنطبق نفس المالحظة على الجانب العمل
إن معظم المعالجين هم " : بقوله  Prochaska & Prochaska 1978بروشاسكا

بالنسبة لمعظم األزواج  لكما هو الحا, ناقصو اإلعداد والتحضير للعالج الزواجي
  ". بالنسبة للزواج

 102من  % 85أن , فقد وجد من خالل إجرائه لدراسة في هذا الموضوع
تتضمن , منها فقط % 7في علم النفس العيادي   phdىبرنامجا للحصول عل

  برنامجا أقرته الجمعية  21من  % 76ومن بين . ملتقيات حول اإلرشاد الزواجي
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منها  % 18في اإلرشاد النفسي  phdية لعلم النفس للحصول على األمريك
  .  تتضمن ملتقيات حول العالج الزواجي, فقط

مدرسة معتمدة للعمل  82من  % 52أن  Parloff1977 ذلك وجد بارلوف ك
  .**تتضمن دروسا حول الزواج والعالج الزواجي, منها فقط % 19االجتماعي 

فقد أصبح اإلرشاد األسري  ا الموضوع،مما يؤكد حداثة الدراسات في هذ
تخصصا قائما بذاته في المجتمعات , واإلرشاد الزواجي بشكل خاص, بشكل عام
بل وحتى في بعض الدول العربية التي نجدها قد قطعت أشواطا في , الغربية

هذه األخيرة التي . مجال اإلرشاد الزواجي اعتمادا على نتائج البحوث العلمية
استعملت لتطوير عدد  العالقة أو تفشل مع مرور الوقت، كمابينت كيف تنجح 

من البرامج الناجحة لمساعدة األزواج الذين يعانون من مشكالت زوجية إلصالح 
وإرشاد . وتدعيم السعداء على أن يستمروا في االستمتاع في سعادتهم, عالقاتهم

  . همالمقبلين على الزواج حتى يحسنوا االختيار بما يتالءم مع خصائص

بينما ال يوجد تكوين في هذا المجال سواء على مستوى التدرج أو ما بعد التدرج 
  . إلعداد األخصائيين للتكفل بالمشكالت األسرية والزواجية, في الجامعة الجزائرية

فاألخصائي النفسي غير معد للتكفل بالمشكالت الزوجية، فضال عن أن األزواج 
فالزوجة . مشاكلهم الزوجية بدال من اللجوء إليهيلجؤون إلى الطرق التقليدية لحل 
فتنفق . قد ترجع ذلك إلى سحر أو عين أصابتها, التي تعاني من مشاكل مع زوجها

وال تبذل أي جهد لمعرفة العوامل , أموالها على الدجالين عسى أن ينقذوا بيتها المهدد
المستمرة حول التي قد تكون الصراعات , الموضوعية وراء توتر عالقتها الزوجية

المال أو تربية األوالد أو مشاكل مع األهل، التي يمكن حلها باالتصال باألخصائي 
  . النفسي عن طريق التدريب على مهارات االتصال

فالبحوث . أما على مستوى البحوث العلمية فيوجد فراغ كبير في هذا الموضوع
  . يصا وعالجاالعلمية تكاد تكون منعدمة في تناول المشكالت الزوجية تشخ

والدراسات الموجودة تدخل في نطاق علم االجتماع أو علم النفس االجتماعي 
مثل , حيث اهتم بعض علماء االجتماع بدراسة األسرة والتغير االجتماعي. فقط

فقليل من , أما في علم النفس. وغيرهما 1994وعياشي  1980دراسات بوتفنوشت 
التداخل الثقافي وأثره  1984رست طوالبي حيث د. الباحثين اهتم باألسرة والزواج

فقد ركز  1997أما مظهر . على الصراع عند الفتاة الجزائرية المقبلة على الزواج
  . على تأثير الثقافة التقليدية الجزائرية على األسرة

يحاول الكتاب الحالي إثراء المكتبة العربية وفتح المجال لالهتمام , ولذلك
وفق ما توصلت إليه أحدث , ث التشخيص والعالجبالمشكالت الزوجية من حي

 .  البحوث النفسية
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تضمن الفصل األول تعريف الزواج . ولوتم تقسيم الكتاب إلى خمسة فص
وكيف يحدث التزاوج واالنجذاب والميكانيزمات , وأهميته والحاجات التي يشبعها

ثم دور الحميمية , مثل التشابه والتكامل والتبادل والالشعور. التي تتحكم في ذلك
  . في تعميق العالقات بين األشخاص

وطبيعة اضطراب العالقة , ثم كيفية الحفاظ على عالقات دائمة ومستقرة
ودور اإلرشاد في حل المشكالت الزوجية ثم تناول بعض . وآثار ذلك, الزوجية

  . المشكالت وكيفية التعامل معها

, أما الفصل الثاني فقد تناول العوامل التي ركزت عليها البحوث النفسية
في  كالعوامل الديموغرافية التي تتمثل, واعتبرتها عوامل لالستقرار الزواجي

السن والمستوى التعليمي وعدد األطفال والمستوى االقتصادي وعمل المرأة 
ي ثم العوامل النفسية التي تضمنت النضج االنفعالي والتوافق ,والعامل الدين

ثم العوامل السلوكية التي تمثلت في طريقة المعاملة بين الزوجين , النفسي
جنسي والعوامل المعرفية والتي ثم العامل العاطفي وال, وأساليب االتصال بينهما

وعملية تفسيره لألحداث الزوجية من خالل ما , تتضمن توقعات الفرد من زواجه
وكيفية اتخاذه للقرارات والعوامل الثقافية الخاصة بكل مجتمع . يعرف باالنتساب
  . ثم عوامل االختيار

ي أما الفصل الثالث فقد تم التعرض فيه إلى أهم نظريات العالج الزواج
  :والتي قسمناها إلى ثالثة محاور 

, يتضمن النظريات التي ركزت على دور العالقات األولى:  المحور األول
وخاصة العالقة باألم وانعكاسها على العالقة الزوجية فيما بعد منها نظرية 

   J. Bowlby. التحليل النفسي ونظرية االرتباط لجون بولبي 

وأن , لنظامية التي اعتبرت األسرة نظامايتضمن النظريات ا:  المحور الثاني
وأن الخلل الموجود فيها هو عرض للنظام , العالقة الزوجية فرع من هذا النظام

وقد تم تناول مثالين عن هذا التوجه وهما . والذي يمتد عبر أجيال, األسري ككل
   .Satirونظرية ساتير  Bowenنظرية بوان 

ت الزوجية ناتجة عن التفاعل بين يركز على أن المشكال :المحور الثالث 
التي ترى أن التوافق , والتي تمثلت في النظرية السلوكية, )هنا واآلن(الزوجين 

, الزواجي يتوقف على مقدار تبادل السلوكات االيجابية ونقص السلوكات السلبية
والنظرية المعرفية التي تركز على دور العمليات المعرفية في تفسير السلوكات 

  . ا إيجابية أو سلبية وأثرها على العالقة الزوجيةعلى أنه

وتم ختم هذا الفصل بمناقشة النظريات السابقة وإخراج العامل المشترك 
 .  االتصال وهو تركيزها كلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على عملية, بينها
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أما الفصل الرابع فقد تناول الدراسة الميدانية من حيث المنهج المتبع في 
وأدوات . والعينة التي كانت من المتزوجين في المجتمع الجزائري. الدراسة

, ميع نواحيهاالدراسة المتمثلة في خمس مقاييس تقيس العالقة الزوجية من ج
اختبار التوافق الزواجي واختبار الرضا الزواجي واختبار االتصال : وهي 

واختبار التوقع الزواجي واختبار السعادة الزوجية والتي قمنا بدراسة صدقها 
إضافة إلى االستمارة التي تشمل البيانات الشخصية والمتغيرات . وثباتها

  .الديموغرافية

تعملة في تحليل المعطيات والمتمثلة في تحليل واألساليب اإلحصائية المس
. التباين لمعرفة دور العوامل السوسيوديمغرافية في تحقيق االستقرار الزواجي

كما تم استخدام التحليل القطاعي لمعرفة كيفية تفاعل هذه العوامل وأيها أكثر 
  .أهمية

  .ناقشتهافكان لعرض النتائج المتوصل إليها وم, أما الفصل الخامس واألخير

وتم عرض بعض الحاالت التي تم التكفل بها بتطبيق برنامج العالج الزواجي 
قصد اإلجابة عن التساؤل األخير للبحث والتي تخص ) انظر الملحق(المقترح 

  .إمكانية مساعدة األخصائي النفسي لألزواج المضطربين

  .   وخلص البحث إلى االستنتاج العام ثم الخاتمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 . 3ص  ��halford 1987. رد ه *

 .1ص  1987ا�6%5 ا���34  **
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 لא	�������������������������ل�א(و
 

  	عـــــــــــــــ ا
�	�ـــــــــــــــــأه��-1

وكيف يمتد عبر الزمن، من المتطلبات األساسية , يعتبر الفهم الجيد للزواج
نجد عددا , الزواج في بدايتهبففي الوقت الذي يسعد فيه الكثير . لكل فرد بالغ

 ���1995دو�فقد وجدت دراسة ماك . كبيرا منهم يلجؤون إلى الطالق فيما بعد
Mc Donald ,  حيث . في العقود القليلة الماضية % 50 نسبة الطالق قد قاربتأن

 37من االنجليز و  % 42من االستراليين و  % 45من األمريكيين و  % 55 أن
  .2أو يستمرون في عالقات غير مرضية ,تنتهي زيجاتهم بالطالق, من األلمان% 

بل نجد , ر على الدول الغربية فقطال تقتص, وهذه النسب المرتفعة من الطالق
ففي مصر بلغت نسبة . كذلك في الدول العربية تزايدا مطردا لحاالت الطالق

وفي المجتمع . 1965وهذا سنة , حالة سنويا 60000الطالق في القاهرة وحدها 
  .3حالة 683حيث بلغت , 1984سجلت أعلى نسبة في الطالق سنة , السعودي

إلى  1994ل الطالق في تزايد مستمر؛ فمن سنة فإن معد, أما في الجزائر
. 2002حالة طالق سنة  25628وبلغ . سنويا 24561بلغ معدل الطالق , 2002

حالة  2158وبلغت . حالة سنويا 1999حيث تسجل , وتعرف العاصمة أعلى نسبة
  ). 2004إحصائيات وزارة العدل ( 1998طالق سنة 

من المواضيع األساسية للباحثين , زواجقييم المسار التطوري للتمما يجعل فهم و
اآلثار السلبية , فمن المعروف جيدا اآلن. الذين يعملون مع األزواج والعائالت, والعياديين

كما بينت ذلك دراسات عديدة . للصراع الزواجي على األزواج واألطفال في نفس الوقت
   Gottman & Katzدراسات جوتمان وكاتز و ،  Emery 1988منها، دراسات ايميري 

  .Howes & Markman 1989ودراسات هويز وماركمان   ؛1989

وحاول السيكولوجيون البحث في العوامل التي تجعل البعض يسعد بعالقته 
فال شك أن هناك عوامل موضوعية . بينما يشقى البعض اآلخر بها, الزوجية

بحوث ومن هنا انطلقت ال. مسؤولة عن ذلك، وليست المسألة مسألة حظ أو صدفة
 منذ الثالثينات من القرن الماضي للبحث عن العوامل المسؤولة عن تحقيق
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مثل , امل الديموغرافيةعلى العو حيث ركزت في البداية, االستقرار الزواجي
والتي توصلت إلى اعتبارها كعوامل  التربية، المهنة، الدخل، طول مدة الزواج،

  .ذات داللة للتنبؤ بنتائج الزواج

 كيلي وكونلي "مثل دراسة . وركزت بحوث أخرى على عوامل الشخصية
"1987 Kelly & Conelyعض ب فوجدت. التي استغرقت خمسين سنة, الطولية

, الفردية مثل التوافق النفسي، والتشابه في التوقعات حول الزواجالخصائص 
أي في نهاية , ولكن المالحظات العيادية فيما بعد. كعوامل للتنبؤ بالرضا الزواجي

يمارسان تأثيرهما من خالل عمليات , الخمسينات، بينت أن الوضع المالي والعمل
أن هناك , ياريبدو ظاه, فعندما يتقدم الزوجان لطلب العالج الزواجي. وسيطة

غير أن , فالزوجان يشعران عموما بالرضا عن العالقة بينهما, زواجا مستقرا
مقارنة , من حيث األهمية, يعتبر أقل, والمال في حد ذاته. لديهما مشاكل مالية

التي قد تكون مرتبطة , بقدرة الطرفين على إدارة مواضيع أعمق في عالقتهما
   . رأي كال الطرفين والمساواة في اتخاذ القراراتمثل االحترام ل, بالمال

لذلك بدأت البحوث الحديثة في التركيز على ما يقوم به األزواج بعد 
ي تحليل ف Karney & Bradbury  1995 فقد فحص كارني وبرادبوري . زواجهم
, لعالقات الجنسيةاتوصل إلى أن الرضا عن . دراسة طولية 155ـ متعدد ل

هي من أفضل . الحوار الفعال، وسلوك الرعاية التشجيع،, ي مثلوالسلوك االيجاب
  . العوامل للتنبؤ باالستقرار الزواجي

فهو مرتبط , مثل تبادل االنفعاالت السلبية والحوار الهدام, أما السلوك السلبي
 . بالزواج الفاشل والتوتر والطالق

عدم االستقرار أحد أهم العوامل التي تنبئ ب, ما يعتبر عدم الرضا الزواجيك
والسلوك , لدراسات الطولية التي حددت العوامل الخاصةان أهم مو. الزواجي

وهي دراسة قام بها . شروع دنفر للتطور العائليم المنبئ باالستقرار في الزواج،
, تبعت هذه الدراسة األزواج مدة عشر سنواتت ,Markman 1993ماركمان 

 :توصلت إلى ما يليو. وبدأت قبل الزواج

قبل أن , يتقهقر خالل السنوات األولى من الزواج, ومامالرضا الزواجي ع
 . بعد التقدير األول الذي تم قبل الزواج, يستقر حوالي ثالث سنوات

يبدو أن الرضا عن الزواج يستقر وال يحدث أي تقهقر دال , عد هذه النقطةب
يصلون إلى من العينة  % 20و . بر الوقتعفي التقديرات التتبعية , بعد ذلك
  . مما يشير إلى أهمية المتغيرات قبل الزواج في التنبؤ بتفكك الزواج. الطالق

وخلصت هذه الدراسة إلى أهم عوامل التنبؤ بتفكك الزواج والمتمثلة في ما 
  : يلي

  . ـ عدم صدق انفعاالت الزوج إلى جانب السلبية
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وصغر سن , ونقص مهارات حل المشكالت, دم صدق عواطف الزوجةعـ 
, إلى أنه ليس يهم وجود الصراع, كما تشير هذه الدراسة. الزوجة عند الزواج
 . لتعامل مع االنفعاالت السلبية وكيفية حل الصراعولكن المهم كيفية ا

, إلى أنه عندما يطلب الزوجان المساعدة النفسية, دراسةهذه الوتوصلت 
والزوج تكون لديه مشاعر الكراهية وانتقادات هدامة لزوجته، فإن الزوجة تكون 

ية وعندما ال يملك الطرفان القابل. لديها صعوبات في المساهمة في إيجاد الحلول
 . واالستجابة لآلخر، تكون العالقة في حالة هشاشة, لإلحساس بالحاجات العاطفية

 وخلصت الدراسة إلى ضرورة تزويد الزوجين بمهارات اإلصغاء واالهتمام،
وحل المشكالت بطريقة  واالستجابة لحاجات كل طرف، والتحدث مع البعض،

رة التي تتعرض لها لخفض الخطو, واعتبرتها أهدافا أساسية للعيادي. بناءة
 . العالقة

هي نفسها التي , ما وجدت الدراسات أن العوامل التي تنبئ بنوعية العالقةك
الذي يرتبط سلبا بالرضا ولكن , وهو المدة, ما عدا عامال واحدا تنبئ باستقرارها،
 . إيجابا باالستقرار

قل الرضا أي كلما زاد الوقت , بينما ترتبط مدة الزواج عكسيا بنوعية الزواجف
ويميل إلى االستقرار , فإن الزواج الطويل هو أقل ميال لالنفصال عن الزواج،

  .Karney & Bradbury 1995 حسب دراسة كارني وبرادبوري , أكثر

هما ظاهرتان مرتبطتان بشكل , ع أن االستمرار في العالقة والنوعيةم
ة إرشاد األزواج في مما يشير إلى أهمي. فإنهما يتميزان باختالفات نوعية, واضح

  .4أحسن من عالقات أطول فقط , تطوير عالقات فعالة وصحية

  ����ــــــــــــــ� ا
���ه�ـــــــــــــــــــــ� - 2

���ـــــــــــــــ ��� 1.2�  $ ـــــــــــــــ#ار ا
!وا�ــــــــــــــ	م ا

ب والتوتر وسالمتها من االضطرا, يقصد باستقرار العالقة الزوجية نجاحها
وما ينتج عنه من , مما يجعلها في منأى عن التعرض للتهديد بالفشل, الزواجي
ألن كال الطرفين يشعر , فاالستقرار يتضمن التمسك بالعالقة الزوجية. طالق

فهي العالقة التي يشعر , أما العالقة غير المستقرة. بالتوافق والرضا والسعادة
وأنهما تعساء مع , وغير راضين عن عالقتهما ,فيها الطرفان بأنهما غير متوافقين

في دراسته حول عمل المرأة وتأثيره على ) 1997(وقد أورد مختار . بعضهما
  : المتمثل في ما يلي  Both 1983تعريفا لبوث , االستقرار األسري

يستخدم بشكل , كان مفهوم عدم االستقرار الزواجي في الماضي: يقول بوث 
 ،marital  dissolutionالنحالل الزواجي امثل , خرىتبادلي مع المفاهيم األ

 وعلى الرغم من أن  .low marital qualityوالطالق، والزواج ذو النوعية المتدنية 
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فاالنحالل . إال أنها مختلفة تماما, هذه المفاهيم مترابطة مع بعضها البعض
أو , يقصد به العمل القانوني إلنهاء الزواج عن طريق الطالق, الزواجي

ويقصد به التفكك , هناك التفكك الزواجي, من جانب آخر. ائيهاالنفصال الن
أما الزواج ذو . ف اآلخرن خالل الوفاة أو التخلي عن الطرم, الطوعي للزواج
فالمقصود به التقييم الكيفي للزواج، وهو مؤشر لدرجة , النوعية المتدنية

  . من التكيف في الزواج, منخفضة

أن هناك ميال كبيرا , الضرورةب, ال يعني, والزواج ذو النوعية المتدنية
ت فهناك العديد من الزيجا. أو التخلي عن الطرف اآلخر, للطالق أو االنفصال

  . وزيجات ذات نوعية عالية تنحل, التي تظل سليمة, المتدنية النوعية

عدم االستقرار الزواجي بميل الزوجين إلنهاء ) 1997(وعليه عرف مختار 
قد ال يحدث في , على الرغم من أن إنهاء أو انحالل الزواج, الزواج الحالي

ن يمكن أن ال ولك, تكون هناك رغبة في انحالل الزواج, بمعنى أنه. النهاية
  .5يحدث كفعل أو إجراء من قبل الزوجين

يعني االضطراب والتوتر في , مما يشير إلى أن عدم االستقرار الزواجي
تحقيق الرضا والتوافق والسعادة , بينما يعني االستقرار الزواجي, العالقة الزوجية

  .الزوجية

 ــــــــ$ ـ ���ــــــــــــ	م ا
�	ا&ـــــــــــ% ا
!وا�ــــــ 1.1.2

, للتوافق الزواجي )Rogers  1972( تعريف روجرز )1982(أوردت الخولي 
التي إذا تركت , بأنه قدرة كل من الزوجين على دوام حل الصراعات العديدة

  . حطمت الزواج

هو نتاج للتفاعل , الذي يرى أن التوافق الزواجي )Bell1975 ( وتعريف بل
يمكن القول , معين من أنماط الشخصية وال يوجد نمط, بين شخصيتي الزوجين
, ولكن التفاعل بين شخصيتي الزوجين, أو فاشل زواجيا, بأنه نمط ناجح زواجيا

  . هو الذي يحدد نجاح الزواج أو فشله

يتضمن االتفاق , فترى أن المفهوم العام للتوافق الزواجي )1982(أما الخولي 
, متعلقة بحياتهما المشتركةعلى الموضوعات الحيوية ال, النسبي بين الزوجين

  . والمشاركة في أعمال وأنشطة مشتركة وتبادل العواطف

على , حيث قصر التوافق الزواجي ,Rogersوتنتقد الخولي مفهوم روجرز 
وأغفل جوانب الحياة . قدرة الزوجين على دوام حل الصراعات العديدة فقط

ومودة , ادلوحب متب, من تبادل عاطفي وإشباع جنسي, الزوجية األخرى
والعوامل االجتماعية والصحية , وتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية, ورحمة
  .6والنفسية
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, التوافق الزواجي )Markman1993 (وعليه حدد السلوكيون أمثال ماركمان 
  :يلي  والخولي كما Rogersبجمعهم بين رأي روجرز 

والتي , تطوير مجموعة من التفاعالت بين الطرفين, يتضمن التوافق الزواجي
مما يساعد كل طرف على التكيف , تؤدي إلى الراحة الفردية لكل طرف ولنسلهما

كما تؤدي إلى إحساس كل طرف بالحميمية العاطفية . وط الحياةمع ضغ
على العالقة في إطار السياق , لمدى أطول, مما يؤدي إلى الحفاظ, والجسمية

  . الثقافي الذي يعيش فيه الزوجان

أي استقرار العالقة , يتضمن هذا التعريف قيمة ضمنية لطول مدة العالقة
فمعظم الناس يدخلون الزواج آملين أن . ةواعتبارها مكونا أساسيا لعالقة صحي

 . تدوم عالقتهم مدى الحياة

ومرضية , إن األزواج القادرين على الحفاظ على عالقة طويلة المدى
 . عادة ما يكونون أحسن من الذين ليس لهم مثل هذه العالقة, للطرفين

للطرفين عالقة , توفر العالقة الطويلة المدى والمرضية, وأبعد من هذا
هذه الحميمية التي تقدر غالبا من طرف . انطالقا من التاريخ المشترك, يميةحم

  .7األزواج الذين يعيشون مع بعضهم البعض

الالتوافق الزواجي بعدم  )Benun2000 (من جهة أخرى يعرف بنون 
ومهارات , وأنه عبارة عن تقديرات منخفضة للسلوك المتبادل. االنسجام الزواجي
كما يتسم أيضا . رات مرتفعة للصراع والسلبية المتبادلةوتقدي, حل المشكالت

  .8وتقديرات منخفضة لألنشطة الترفيهية المشتركة , بمهارات اتصال ضعيفة

ومنسجمون , هم أزواج متكيفون في عالقاتهم الزوجية, فاألزواج المتوافقون
  . مما يجعل عالقاتهم مستقرة, مع بعضهم البعض

. استبيانات لقياس التوافق الزواجي, الزواج ووضع الباحثون في سيكولوجية
والذي  ).Spanier 1976(الذي وضعه سبانيي , منها استبيان التوافق الزواجي

في مختلف مجاالت الحياة , يتضمن مدى االتفاق واالختالف بين الزوجين
. ومدى التمسك بالعالقة, باإلضافة إلى قياس الجانب العاطفي والجنسي, الزوجية

  ). ملحقانظر ال(

2.1.2    ـ ���ـــــــــــــ	م ا
*(ــــــــــــ�دة ا
!و��ـــــــــــــ

ما هو أرقى خير يمكن أن يبلغه المرء بجهده ؟ يتفق عامة : "يقول أرسطو 
  ". الناس وصفوتهم على أنه السعادة ولكنهم يختلفون في تحديد كنهها

  �� هــــــــــــــ$ ا
*(ـــــــــــــــــــ�دة 

 وجهت معظم الدراسات النفسية في ميدان :  )Aragyle 1993(قول أرجايل ي
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وغيرهما من , تئاباهتمامها إلى البحث في حاالت القلق واالك, االنفعاالت
يتضمن عمليات , أن جعل الناس سعداء, ونحن نعلم اآلن. االنفعاالت السلبية

وتشير نتائج البحوث التجريبية . مختلفة عن تلك التي تجعلهم ال يشعرون بالتعاسة
  . إلى وجود بعد واحد للسعادة قابل للقياس, التي تجمعت حتى اآلن

أي الشعور , جانب االنفعالي للسعادةوبينما ركزت بعض االستبيانات على ال
أو , باعتدال المزاج، وجهت استبيانات أخرى عنايتها إلى الجانب المعرفي التأملي

فالناس قد يصفون السعادة إما على أنها شعور . التعبير عن الرضا عن الحياة
أو أنها شعور بالبهجة , وتحقيق الذات, وطمأنينة النفس, بالرضا واإلشباع

  . ع واللذةواالستمتا

بينما توصلت دراسات عديدة إلى وجود عامل واضح هو عامل الرضا 
مثل , ويمكن تقسيم هذا العامل إلى الشعور بالرضا عن جوانب محددة. الشامل

  . أو القدرات الذاتية أو تحقيق الذات, العمل أو الزواج أو الصحة

زداد بوجود وي. مقترن بالصحة النفسية والجسدية, إن التعبير عن السعادة
. وبازدياد وطأة أحداث الحياة, ويقل بفقدان هذه العالقات, عالقات اجتماعية معينة

, فإذا قالوا عن أنفسهم أنهم سعداء. وتعتمد البحوث على التقديرات الذاتية لألفراد
رغم عدم اتساق . فهم بالفعل تعساء, وإذا قالوا أنهم تعساء, فهم بالفعل سعداء
  . مع تقديرات اآلخرين التقديرات الذاتية

, ال يستطيع المرء أن يشعر بالسعادة والتعاسة في آن واحد, من جهة أخرى
ففي مجال  .غير أن هناك استقالال نسبيا للمشاعر االيجابية والمشاعر السلبية

ترتبط مثال , يمكن لألزواج أن يخبروا مشاعر إيجابية قوية, الرضا عن الزواج
  . ترتبط بالمشاحنات الزوجية مثال, ر سلبية قويةومشاع, بالعالقات الجنسية

  :ويخلص أرجايل إلى تعريف السعادة كما يلي 

أو بوصفها  ,بوصفها انعكاسا لدرجة الرضا عن الحياة ,يمكن فهم السعادة
وليست , وشدة هذه االنفعاالت, انعكاسا لمعدالت تكرار حدوث االنفعاالت السارة

  .9السعادة عكس التعاسة تماما

يقيس درجة السعادة , استبيانا للسعادة الزوجية )Azrin1973 (ضع أزرين وو
  ). انظر الملحق. (في عشر مجاالت من مجاالت الزواج

  ـ ���ـــــــــ	م ا
#�ـــــــــــ� ا
!وا�ــــــــــــ$  3.1.2

يتضمن حالة عامة من الشعور , ميزت بعض الدراسات الحديثة بعدا عاما
ويمكن . ختلف إلى حد ما عن السعادة كحالة انفعالية إيجابيةوهذا ي, بحسن الحال

أو , على أنه تقدير عقلي لنوعية الحياة التي يعيشها الفرد ككل, تعريف الرضا
ويمثل هذا البعد خلفية عامة للعديد من االستبيانات . الحكم بالرضا عن الحياة

  . كالرضا عن العمل أو الزواج أو الصحة, النوعية للرضا
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هي ميل األحكام بالرضا إلى أن تكون , ومن المشاكل التي تواجه عملية التقدير
  . ناس تقارن حالتها الراهنة بمراحل أخرى مختلفة من حياتها الماضيةفال. نسبية

فقد وجدت الدراسات نزعة الناس إلى االنحراف نحو النهايات العليا 
وأن الدرجة األكثر . فمعظم الناس يقدرون أنفسهم على أنهم أكثر رضا. لالستبيان

ن يعترفون بأنهم وأن قليال من الناس هم الذي. درجات 7من  6شيوعا هي الدرجة 
  . أقل سعادة من المتوسط

يليه , يمثالن أهم مصادر الرضا, وبينت الدراسات أن الزوج أو الزوجة
  .10ثم زمالء العمل والجيران, ثم األصدقاء, األقارب المقربون

  :الرضا ) Kelly1987 (ويعرف كيلي 

ور بأنه نتيجة مباشرة لمدى سلوك الزوجين سلوكا يؤدي إلى الشعور بالسر
  . لكال الطرفين

  ). انظر الملحق. (استبيانا للرضا الزواجي )Hudson 1982(ووضع هيودسن 

  ـ ���ــــــــــــ	م ا
�	.ـــــــــــ- ا
!وا�ـــــــــــــ$  4.1.2

, االحتمال الذي يضعه الفرد: "التوقع بأنه , 1954 سنة Rotter يعرف روتر
الذي سيقوم به في موقف معين أو  ,بأن التعزيز يحدث كوظيفة للسلوك المحدد

  .11"مواقف معينة

مدى تحقيق الفرد لحاجاته بعد , ويقصد بالتوقع في مجال العالقة الزوجية
فكثيرا ما يصاب الفرد بخيبة األمل بعد . هبما كان يتوقعه قبل مقارنة, الزواج
التوتر مما يؤدي إلى , وإذا به يعيش نقيضها تماما, ألنه كان يتوقع أشياء, زواجه

ومن ضمن االستبيانات التي تقيس . واالضطراب وعدم االستقرار الزواجي
  ). انظر الملحق( ).Sabatelli 1984(استبيان التوقع الذي وضعه سباتيلي , التوقع

  ـ ���ــــــــــ	م ا��1ــــــــــ�ل ا
!وا�ـــــــــــــ$  5.1.2

وقد تكون الرموز , لرموزتشير كلمة اتصال إلى التفاعل بواسطة العالمات وا

  .12تعمل كمنبه للسلوك, أو غير ذلك, لغة

 .ومعالجة المشكل, بذل الجهد لالتصال, ويقصد به في مجال العالقة الزوجية
 . فاالتصال هو العالج الفعال والبنّاء لعدم الرضا

أن األزواج غير  ,)Kurdeck 1991(دراسة كيرديك , وبينت الدراسات منها
 . أهم العوامل التي أدت إلى تحطيم عالقاتهم, في مشاكل االتصال يرون, السعداء

عددا كبيرا , "الحب وحده ال يكفي أبدا"في كتابه  )Beck 1988 (وحدد بيك 
 أو شرح ما , أحيانا نفشل في التعبير عن مشاعرنا, مثال. من مشكالت االتصال
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وغير , معتبرين الطرف اآلخر قادرا على فهم إشاراتنا الداخلية, نريد قوله
  .إذا كان فعال يحبنا, اللفظية

ونقفز إلى , نعتقد أننا نعرف في أي شيء يفكر الطرف اآلخر, وأحيانا أخرى
 . طئةنتائج خا

استبيان االتصال , ومن ضمن االستبيانات التي تقيس االتصال بين األزواج
  ). انظر الملحق( ).Sabaght 1967(الذي وضعه ساباغ , األولي

  ���ـــــــــــــ	م ا3ر2ـــــــــ�د ا
!وا�ــــــــــــــــ$  -2.2

هو عملية مساعدة الفرد على تحقيق : كما يلي  )1997(يعرفه زهران 
وتقديم خدمات اإلرشاد الزواجي لتناول المشكالت , التوافق واالستقرار والسعادة

أن يكون , ويرى بعض المرشدين. والمشكالت العامة, وبعد إنهائه, قبله وأثناءه
ثم تختتم , ثم تتم جلسات فردية مع كل منهما, في جلسة قصيرة, الطرفان معا

  .13الجلسات في حضور الطرفين

  

  

  

  

  

  

  

 Halford & al 1997رد وا�8ون ه��.  2
 .4ص 

; 4#ون :�ر"9 ص  3<7 . 
 .206ص  Markman 1993 <�رآ��ن 4
 .210ص  ��B1997ر  5
6  C D190ص  1982ا . 
 .8ص  Dickson 1995د"E� ن  7
 .332ص  Benun2000 �4 ن  8
9  F�%اراArgyle 1993  25ص. 
 .14ص  1993ا�6%5 ا���34  10
 . H4 Pears1983س 11 
 .295ص  I� 1992#ان 12
  .461ص  1997زه�ان  13
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��	������وמ��	������������و��.7 �
�1mصـا�
: S.ا�� �M  
4H�دةـا
:   - �LI< �"ر ��E4

 1985ر"���mت 
 S.ا�� �M � ST���>_�دة ا�

  1989ا���Iدي 
 S.ا�� �M � H��%�6دة ا�_<

 1994ا���Iدي 
 2005>_�دة دآ� راة دو�� 

 


FX وا$:�و�%
ت �h"�ا :  
 ���T ر����I� S ا���� ا� ���� ���OQ ا��L£ وا���� �

� ���.T درا��ت �� �"�|  Sر�� 

� �ــا$�� ــ ــ 
تـــ:  
ادراك ا�uات اN���8g� ���_6 ا��.�N ا���Iدي  �

 ا6��رس � ا��6��ت ا����� ا	�ا��"�

� N�.ا�� N���8^ا j%ت ا�³ : اgEV6ا 

� N�.ا�� N���8^ا R" E:. 

� N%ار ا��وا�t��^ا F>ا M 

�gEVت ا��و%�� �� N�.ج ا��gIا� 

� �OgIاب ا��Pmر ا�yا����  ا ¢M ��%ا��و
 ا��.��� ���4gء

 ^:��ل 4[ ا^زواجا �

� self professional perception of 
psychologist it concers the dificulties of 
psychologists in thrie training and the 
practice after that. 

� The cognitive behavior therapy of 
agoraphobia acase study presented at the 
congress of aftcc paris 2003 . 

� He�ـاSZ9�ط ا
  :ـ-
¢ <�� ى ا%�6��Fw��: H ا^و© �  �M ]:#'و S"ر#:

ا�Qا:�¡��ت ا�gIج ا��.�N وا���T�w � ا�gIج 
N%ا^��ي وا��وا 

  :#ر"S و'#ة ا�gI%�ت ا��.��� ���� ا��ا��M �I4دي �
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