
 

 

  "اخلصائص انضيكىمرتية ملقياس انتهيؤ نهزواج "
 

 صاىل مجال حممد أمحد غهىطأ.  نبيم عبدانفتاح حافظد .  طهعث منصىرأ.د /
 انصحة اننفضية واإلرشاد اننفضيأصتاذ 

 جامعة عني مشش – كهية انرتبيةب
أصتاذ انصحة اننفضية واإلرشاد اننفضي 

 كهية انرتبية جامعة عني مشش -املضاعد
 ماجضتري ةبطان

 
 

 :مقدمة
الشؾ أف الزواج سنة حميدة والحياة الزواجية السعيدة فييا سكف وأمف لالنساف ، ولذا     

فيى تحتاج الى كؿ عناية واىتماـ األخصائييف فى كافة المياديف العممية . ولذلؾ نجد أف 
ياديف يفيد مف عدة م –النفسى  اإلرشادكمجاؿ متخصص مف مجاالت  –الزواجى  اإلرشاد

 مثؿ الديف والقانوف وعمـ النفس وعمـ االجتماع وعمـ الوراثة والطب .
 قديـ قدـ الزواج نفسو . –عمميا  –الزواجى  واإلرشاد

الزواجى إلى تحقيؽ سعادة األسرة الصغيرة والمجتمع الكبير ، وذلؾ بتعميـ  اإلرشادوييدؼ    
الجمع بيف أنسب زوجيف، وذلؾ بيدؼ الشباب أصوؿ الحياة الزواجية السعيدة ، والعمؿ عمى 

 وقائى، والمساعدة فى حؿ وعالج ما قد يطرأ مف مشكالت أو إضطرابات زواجية .
ما قبؿ الزواج أو) لممقبميف عمى الزواج ( وذلؾ مف  إلرشادولذا يمكف أف نقدـ خدمات 

 خالؿ:
ج. ويػػػػػقسـ )ىيربرت تقدـ الخدمات فى مرحمة ما قبؿ الزواج أى لممقػػػػػػبميف عمى الزوا     
 ( الحاالت التى تحتاج لخدمات االرشاد قبؿ الزواج الى فئات ثالث ىى: Otto 5691أوتو 

.حاالت نقص المعمومات 
.حاالت عدـ الوثوؽ فى النفس 
 .حاالت التشكؾ فى الزواج 

وىؤالء تقدـ ليـ خدمات تتناوؿ الموضوع إبتداء مف حدوث التعارؼ وخمفية الطرفيف 
، وأسريا واجتماعيا، وأخالقيا ودينيا، وحالتيما طبيا ووراثيا، ونفسيا، وجنسيا، تربويا

لمزفاؼ واألوالد  واإلعدادومخططاتيما بخصوص النواحى السكنية واالقتصادية، 
 مستقبال. ويمكف أف نحدد أىـ ىذه الخدمات فى اآلتى: 
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 .التربية الزواجية 
 .االختيار الزواجى 
 ( .531، ص  5001ة زوجى المستقبؿ. )حامد زىراف ، دراسػػػة شخصيػػػػػ 

وسوؼ تتبنى الباحثة تعريؼ أوؿ نموذج عربى لمذكاء الوجدانى الذى قدمتو سامية     
( والذى يعد أساسا لنظريتيا المتبناه كأساس نظرى ليذا البحث ، وترى أف  5006القطاف )

بيف النضج الوجدانى والتواصؿ  المتبادلة واإلحالةالذكاء الوجدانى ىو محصمة لمتفاعؿ 
 الوجدانى والتأثير الوجدانى . 

ويمكف توضيح الذكاء الوجدانى وفقا لمنظرية بصورة أكثر تفصيال عمى أساس أنو يعبر     
عف نضج الفرد الوجدانى الذى يمكنو مف الوعى بالذات وتوجيييا والى تقديره لمذات ومروتنو 

حمؿ الضغوط، وىذا النضج الذى ينتج عنو التواصؿ ودافعيتو لالنجاز مع القدرة عمى ت
مباثيا ونظرتو لمحياة إيجابية ولديو شجاعة  الوجدانى الذى يكوف الفرد مف خاللو توكيديا وا 
المواجية والقدرة عمى تقبؿ إختالؼ اآلخريف، وميارات النضج والتواصؿ الوجدانى تؤدى الى 

انى بما يشممو مف قدرة عمى االقناع ، والقيادة، التأثير فى اآلخريف الذى ىو قمة الذكاء الوجد
 ( .5001والريادة فى التغيير، والتعاوف، والتفاوض.) سامية القطاف ، 

ويمكف تنظيـ مستويات الذكاء الوجدانى فى " شكؿ ىرمى " يتكوف مف ثالثة مستويات بينيـ 
 تفاعؿ متبادؿ ومستمر، وىذه المستويات ىى: 

.النضج الوجدانى 
الوجدانى. التواصؿ 
 ، ( .5001التأثير الوجدانى. )سامية القطاف 

 مشكهة اندراصة:
  تتحدد مشكمة الدراسة الحالية بأىمية تنمية الذكاء الوجدانى والتييؤ لمزواج وذلؾ مف

خالؿ إكتساب مياراتو الفرعية بالنسبة لممقبالت عمى الزواج، والتى تساعد الفتيات قبؿ 
ة المشكالت اليومية والتفاعؿ مع مواقؼ وضغوط الحياة الزواج عمى التمكف مف مواجي

الزواجية فيما بعد؛ وتوسيع إمكاناتيـ تجاه فيـ ذواتيـ أو أنفسيـ وفيـ مشاعر اآلخريف 
النفسى بشكؿ عاـ والتأىيؿ  واإلعدادبشكؿ عاـ واألزواج بشكؿ خاص فيما بعد؛ فالتييؤ 
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رى جدا لدرجة أنو يجب أف الزواجى بشكؿ خاص فى فترة ما قبؿ الزواج أمر ضرو 
 لمطرفيف قبؿ الزواج.  إلزامايصبح 

 عمى التساؤؿ اآلتى: اإلجابةبحيث يمكف القوؿ أف الدراسة الحالية تحاوؿ 
 ىؿ مف الممكف تنمية التييؤ لمزواج لدى عينة مف الفتيات قبؿ الزواج مف خالؿ

 البرنامج االرشادى ؟
 هدف اندراصة:

سموكى   -إنفعالى -الكشؼ عف فاعمية برنامج إرشادى عقالنى إلىتيدؼ الدراسة الحالية  -
 فى تنمية الذكاء الوجدانى وأثره فى تحسيف التييؤ لمزواج لدى عينة مف الفتيات قبؿ الزواج .

 أهمية اندراصة:
تكمف أىمية الدراسة الحالية فى أىمية الجانب الذى تتصدى لدراستو ، حيث أنيا تسعى  -

االرشادى فى تنمية الذكاء الوجدانى وأثره فى تحسيف التييؤ لمزواج  لدى  لدراسة أثر البرنامج
 عينة مف الفتيات قبؿ الزواج .

 مصطهحات اندراصة:
  Marriage Preparation* التييؤ لمزواج  

االستعداد والتأىؿ قبؿ الزواج والتعرؼ  -يمكف تعريؼ التييؤ لمزواج عمى أنو : - 
  نجاحيا فيما بعد  .عمى ما تتطمبو ىذه الخطوة ل

 دراصات صابقة:
 -( :5009دراسة نجالء محمد بسيونى رسالف ) -(5)

 وموضوعيا:
 الذكاء الوجدانى لممرأة وعالقتو بتوافقيا الزواجى .        

 أىداؼ الدراسة:
ييدؼ البحث إلى دراسة العالقة بيف الذكاء الوجدانى لممرأة وبيف توافقيا الزواجى،        

اف مستوى توافقيا الزواجى ومستوى ذكائيا الوجدانى يتأثراف بعمميا، أو بمدة وما إذا ك
 زواجيا، أو بمستوى تعميميا.
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 عينة الدراسة:
زوجة )عامالت وغير عامالت( تتراوح  93تكونت العينة المستخدمة فى البحث مف       

( مدة زواجيف مف خمس إلى خمسة عشر عاـ، ويتراوح مستوى تعميميف بيف المت وسط) دبمـو
 والعالى )الميسانس والبكالوريوس( والدراسات العميا )ماجستير ودكتوراه( .

 أدوات الدراسة:
. ) مقياس التوافؽ الزواجى )إعداد الباحثة 
 ( .5009مقياس الذكاء الوجدانى )إعداد الباحثة 

 نتائج اندراصة :
 توصمت نتائج الدراسة إلى ما يمى :       
داللة إحصائية بيف ذكاء المرأة الوجدانى وتوافقيا الزواجى . ال توجد عالقة ذات 
 عدـ وجود داللة لمفرؽ بيف المرأة العاممة وغير العاممة عمى مقياس التوافؽ

 الزواجى.
 وجود داللة لمفرؽ بيف المرأة العاممة وغير العاممة عمى مقياس الذكاء الوجدانى

 لصالح المرأة العاممة.
لة إحصائية بإختالؼ مدة زواج المرأة )قصيرة ، متوسطة ، ال توجد فروؽ ذات دال

 طويمة( عمى مقياس التوافؽ الزواجى المستخدـ فى الدراسة .
 ، ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بإختالؼ مدة زواج المرأة )قصيرة ، متوسطة

 طويمة( عمى مقياس الذكاء الوجدانى المستخدـ فى الدراسة.
صائيا بإختالؼ مستوى تعميـ المرأة )متوسط ، عالى ، فوؽ عدـ وجود فروؽ دالة إح

 العالى( عمى مقياس التوافؽ الزواجى المستخدـ فى الدراسة .
       ، وجود فروؽ دالة إحصائيا بإختالؼ مستوى تعميـ المرأة )متوسط ، عالى

فوؽ العالى( عمى مقياس الذكاء الوجدانى المستخدـ فى الدراسة ، وذلؾ لصالح 
 أة ذات مستوى التعميـ فوؽ العالى .المر 

 ( :5009دراسة  شيماء محمد محمد بيومى ) –( 5)
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 -عنواف الدراسة :
 " الذكاء الوجدانى وعالقتو بالتوافؽ الزواجى ".

 ىدؼ الدراسة :
 الكشؼ عف طبيعة العالقة بيف الذكاء الوجػػدانى و)أبعاده( والتػػػػػػػػوافؽ الزواجػػػػى

 )وأبعاده( . 
عرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطى درجات األزواج و الزوجات فى الذكػػػػػاء الت

 الوجػػػػدانػػػػػى و)أبعاده( .
  التعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطى درجات األزواج والزوجات فى التوافؽ

 الزواجى ) وأبعاده ( . 
الوجػػػػدانى  الكشػػػػؼ عػػػػف مػػػػدى امكانيػػػػة التنبػػػػؤ بػػػػالتوافؽ الزواجػػػػى مػػػػف خػػػػالؿ الذكػػػػػػػاء

 و)أبعاده( .
  التعرؼ عمى الفئة النوعية األفضؿ مف غيرىا مف أبعاد الذكاء الوجدانى فى التنبؤ

 بالتوافؽ الزواجى .
  الى جانب االستفادة مما تسفر عنو الدراسة مف نتائج فى الخروج ببعض التطبيقات

 النفسية فى مجاؿ االرشاد الزواجى .
 -عينة الدراسة :

زوجة( مف محافظة الشرقية  500زوج ،  500ػػينة الدراسػػػػػػة مف مائتى فرد )تكونت عػػػػ -
 -بشرط :

. )استمرار الحياة الزوجية والعيش معا حاليا ) أثناء تطبيؽ البحث 
. أال تقؿ مدة الزواج عف عاميف وال تتجاوز الخمس سنوات 
. أال يقؿ المستوى التعميمى عف المؤىؿ المتوسط 
  سنوات . 50ؽ العمرى بيف الزوجيف عف أال يزيد الفار 
 . أف يكوف الزواج أالوؿ لكمييما 
 . أف يكونا مف مستوى اجتماعى اقتصادى ثقافى متوسط 
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 األدوات المستخدمة:
 مقياس المستوى االجتماعى / االقتصادى / الثقافى المطور لألسرة المصرية : محمد

 ( . 5003محمد بيومى خميؿ )
 ( .5001نفعالى : رشا عبد الفتاح الديدى )استبياف الذكاء اال 
. مقياس التوافؽ الزواجى : اعداد الباحثة 

  :نتائج الدراسة
 -وأسفرت الدراسة عف النتائج اآلتية :  
توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بيف الذكاء الوجدانى و) أبعاده ( ، والتوافؽ  -5

 الزواجى و) أبعاده( .
دالة احصائيا بيف متوسطى درجات األزواج والزوجات فى الذكاء ال توجد فروؽ  -5

 الوجدانى و) أبعاده ( .
ال توجد فروؽ دالة احصائيا بيف متوسطى درجات األزواج والزوجات فى التوافؽ  -3

 الزواجى و) أبعاده ( .
 يمكف التنبؤ بالتوافؽ الزواجى مف خالؿ الذكاء الوجدانى و) أبعاده ( . -5
فئة نوعية محددة مف أبعاد الذكاء الوجدانى أفضؿ مف غيرىا فى التنبؤ بالتوافؽ  ال توجد -1

 الزواجى .
: وقد خمصت الدراسة الى مجموعة مف التطبيقات النفسية- 
. تنمية الذكاء الوجدانى 
. تحسف التوافؽ الزواجى 
: أدوات الدراسة- 
:تستخدـ الباحثة األدوات اآلتية لمجانسة أفراد العينة- 
سامية القطاف ( . إعدادتبار الذكاء الوجدانى .               ) إخ 
 عبد العزيز الشخص(. إعداداإلقتصادى . )  –مقياس المستوى اإلجتماعى 
 (                          . إعداداختبار التييؤ لمزواج .) الباحثة 
لسموكى  لتنمية ا –االنفعالي –البرنامج اإلرشادى الذى يرتكز عمى العالج العقالنى

 الباحثة( . إعدادالذكاء الوجدانى والتييؤ لمزواج لدى الفتيات قبؿ الزواج . )
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 :(5001دراسة  مارؾ ، وارنر ، جنيفر ، بوسكو ) -( 3) 
                         Brackett,Marc A,Warner  ,Rebeccam  ,Bosco ,Jennifer  

 عنواف الدراسة: 
 ة العالقة بيف األزواج " . " الذكاء الوجدانى وجود

 ىدؼ الدراسة:
 ىدؼ الدراسة ىو التعرؼ عمى العالقة بيف الذكاء الوجدانى وجودة العالقة بيف األزواج .

 عينة الدراسة:
 ( زوجا . 59تكونت عينة الدراسة مف ) -

 األدوات المستخدمة:
  -الدراسة كال مف األدوات التالية وىى :  استخدمت
كاء الوجدانى .مقياس القدرة لمذ 
 . مقياس جودة العالقة لألزواج 

 -نتائج الدراسة :
 -وتوصمت الدراسة الى النتائج اآلتية وىى : -

 * وجود عالقة بيف الذكاء الوجدانى وجودة العالقة بيف األزواج .
 * وجود عالقة بيف ارتفاع درجات الذكاء الوجدانى وجودة العالقة بيف األزواج .

 ح النساء عمى درجات الذكاء الوجدانى المرتفعة وتوافقيـ الزواجى .* توجد فروؽ لصال
 -:Dwyer, Matthew Thomas(5001دراسة  توماس ماثيو دواير ) -(5)

  -عنواف الدراسة :
" الذكاء الوجدانى وأساليب حؿ الصراع كمنبئات لمتوافؽ الزواجى فى العاـ األوؿ مف 

 الزواج " . 
 ىدؼ الدراسة:
التعرؼ عمى العالقة بيف الذكاء الوجدانى وأساليب حؿ الصراع وتحقيؽ  ىدفت الدراسة

 التوافؽ الزواجى .
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 عينة الدراسة:
 ( زوجا .65تألفت عينة الدراسة مف )  -

 األدوات المستخدمة:
 وأستخدمت الدراسة األدوات التالية وىى: 

. التقارير الذاتية 
 . اختبار التوافؽ الزواجى 

 نتائج الدراسة:
 أسفرت الدراسة عف النتائج اآلتية وىى: و  -

* توجد عالقة بيف الذكاء الوجدانى وأساليب حؿ الصراع مف ناحية وبيف التوافؽ الزواجى 
 مف ناحية أخرى .

 -: Kriegelewiczk ,Olga(  5001دراسة كريجمويز ، أولجا ) -( 1)
 عنواف الدراسة: 

 حؿ المشكالت لألزواج ". " الذكاء الوجدانى والرضا الزواجى واستراتيجيات
 ىدؼ الدراسة:

ىدفت الدراسة الى التحقؽ مف عالقة الذكاء الوجدانى والرضا الزواجى واستراتيجيات  
 حؿ المشكالت الزواجية . 

 عينة الدراسة:
 ( زوجا .555تكونت عينة الدراسة مف ) 

 األدوات المستخدمة :
 الدراسة األدوات التالية: واستخدمت 

 ( استبيافINTE .لقياس الذكاء الوجدانى ) 
 . مقياس ) النجاح الزواجى ( لقياس الرضا الزواجى 
 . التقرير الذاتى 
  . ) تقرير ) السموؾ المدرؾ لمشريؾ 

 -نتائج الدراسة :
  -وتوصمت الدراسة الى النتائج اآلتية وىى : -
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 * توجد عالقة بيف الذكاء الوجدانى والرضا الزواجى .
 الوالء والرضا الزواجى . * توجد عالقة بيف

 * ال توجد عالقة بيف االنسحاب وتصعيد الصراع ) كاستراتيجيات ( والرضا الزواجى .
   Vadnais, Aimee Michelle(    5001دراسة  فادنايس ، ايمى ميشيؿ ) -(9)

  -عنواف الدراسة :
 " العالقة بيف الذكاء الوجدانى والرضا الزواجى " .

 -ىدؼ الدراسة :
التعرؼ عمى العالقة المتبادلة بيف الذكاء الوجدانى فى مراحمػو المختمفة والرضا *  

 الزواجى .
 ث ( عمى نتائج اختبار الذكاء الوجدانى .\* أثر النوع ) ذ 

 * التعرؼ عمى نتائج اختبار الذكاء الوجدانى بيف ) ذ / ث ( واييما أكثر توافقا زواجيا .
 -عينة الدراسة :

 ( زوج . 35( زوج وزوجة أى )95الدراسة مف ) وتكونت عينة  -
 -األدوات المستخدمة :

 -وأستخدمت الدراسة األدوات التالية : 
( مقياس الرضا الزواجىDAS.  ) 
( اختبار الذكاء الوجدانىEQ-I. ) 
  . التقارير الذاتية 

 -نتائج الدراسة :
  -وأسفرت الدراسة عف النتائج اآلتية : -

 لذكاء الوجدانى والرضا الزواجى .* توجد عالقة بيف ا
* توجد عالقة بيف درجات الذكاء الوجدانى والتقارير الذاتية لمرضا الزواجى خاصة لدى      

 ) اإلناث ( .
 -:  Sannito ,Michael(   5005دراسػػة  سانتو ، مايكؿ  ) –( 5)

  -عنواف الدراسة :
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 " أثر الذكاء الوجدانى عمى الرضا الزواجى " .
 -الدراسة :ىدؼ 

 ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى العالقة بيف الذكاء الوجدانى والرضا الزواجى .
 -عينة الدراسة :

 وتكونت عينة الدراسة مف الذيف سوؼ يتزوجوف فى مرحمة ما مف حػػػياتيـ أى ) المقبميف
 عمى الزواج (.

 -األدوات المستخدمة :
 -وأستخدمت الدراسة األدوات األتية : 

مقياس  (MEIA  .  لقياس الذكاء الوجدانى ) 
 (  مقياسRDAS  . لقياس الرضا الزواجى  ) 

 -نتائج الدراسة :
 وتوصمت الدراسة الى أنو توجد عالقة موجبة بيف درجات الذكاء الوجدانى المرتفعة

 والرضا الزواجى .
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 الصورة األولية "" 
 " لمقياس " التهيؤ للزواج

 إعداد
 محمد أحمد غموشالباحثة / سالى جماؿ 
 إشراؼ

 أ.د/ طمعت منصور.                         أ.ـ.د/ نبيؿ عبد الفتاح حافظ .
 أستاذ الصحة النفسية .                         أستاذ الصحة النفسية المساعد .   

 جامعة عيف شمس. –كمية التربية          جامعة عيف شمس.               –كمية التربية 
 ـ5053-5055

 األستاذ الدكتور / ..................
 تحية طيبة وبعد ،

رشػاد نفسػي  –تقـو الباحثة بإعداد رسالة ماجستير       بعنػواف "  –تخصص صػحة نفسػية وا 
سػػػموكي فػػي تنميػػػة الػػػذكاء الوجػػػدانى وأثػػػره فػػػي  –إنفعػػػالي  –فاعميػػة برنػػػامج إرشػػػادى عقالنػػػي 

 تيات قبؿ الزواج " .تحسيف التييؤ لمزواج لدى عينة مف الف
بداء رأيكـ فيو سواء كانت العبارات تنتمى  والرجاء مف سيادتكـ التفضؿ بتحكيـ ىذا المقياس وا 
أو ال تنتمػػػى أو تحتػػػاج أو ال تحتػػػاج الػػػى مالحظػػػات وتعػػػديؿ ، وذلػػػؾ حسػػػب الجانػػػب الػػػذى 

 تنتمى اليو.
 -وتعرؼ الباحثة التييؤ لمزواج :     

قبؿ الزواج والتعرؼ عمى ما تتطمبو ىذه الخطوة مف دراية  بأنو " اإلستعداد والتأىؿ  
 بالجوانب المتعددة لمزواج قبؿ الدخوؿ في الحياة الزوجية والتعامؿ معيا بنجاح " .

ومف أمثمة ىذه الجوانب : الجوانب القانونية ، والجوانب الفسيولوجية ، والجوانب اإلجتماعية 
 ب التربوية والدينية .واالقتصادية ، والتأىيؿ النفسي والجوان

 √ويطمب مف عينة الفحص إختيار إجابة واحدة فقط مف الثالث إختيارات بوضع عالمة )  
افؽ ( عمما بأنو ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة ، ( أماـ ) موافؽ ،أحيانا أو غير مو 

نما اإلختيار يعبر عف إستجابة الفتاة حياؿ العبارة وىو يقيس درجة إدراكيا لمجانب  وا 



 س انتهيؤ نهزواجقيااخلصائص انضيكىمرتية مل    

      ( 159)   5102 ديضمرب، 44جمهة اإلرشاد اننفضي، مركز اإلرشاد اننفضي، انعدد           

المطموب قياسو ، وذلؾ عمى النحو التالى في كؿ جانب ، حيث يعرؼ ىذا الجانب بشكؿ 
 -مبسط كالتالى :

 -* الجانب األوؿ :
 -لمزواج :الجانب القانونى 

 ويقصد بو: توافر شروط شرعية وأخرى قانونية وذلؾ حتى يصح عقد الزواج وتثبت أحكامو .
 غير موافقة أحيانا موافقة العبارات ـ
1 
5 
3 
5 
1  
9  
5 
5 
6 

50 
55 
55 
53 
55 

 . أقبؿ أف أتزوج بدوف موافقة ولى أمرؾ
 أوافؽ عمى الزواج قبؿ إتماـ سف البموغ .

 ف رجؿ أصغر منى في السف .أوافؽ عمى الزواج م
 أقبؿ الزواج تحت ضغط ولى أمرى و دوف موافقتى .

 متعة...(. -أقبؿ أف أتزوج زواج غير شرعي)مسيار
 أقبؿ أف أتزوج زواج عرفى . 

 أوافؽ عمى تغيير ديانتى مف أجؿ الزواج .
 أقبؿ الزواج مف رجؿ فاقد لألىمية لمجرد الزواج .

 كوف محـر عمى .أقبؿ الزواج مف رجؿ يمكف أف ي
 أقبؿ الزواج بعقد مؤقت.

 أوافؽ عمى الزواج بدوف مير .
 أقبؿ الزواج مف رجؿ لديو مشكالت تعيؽ اإلنجاب بعد الزواج.

 أوافؽ عمى اإلرتباط برجؿ فارؽ السف بيننا كبير .
 أشترط فرؽ سف محدد بينى وبيف زوجى .

   

 -الجانب الثانى : الجانب الفسيولوجي :
" التعرؼ عمى كؿ ما يتعمؽ بالجياز التناسمي لكؿ مف المرأة والرجؿ حيث يجب ويقصد بو : 

التعرؼ عمى حقيقة جسدؾ وجسد زوجؾ وكيؼ تعتنيف بو وكيؼ تتمتعيف بو وىذا ما يميؽ 
 بفتاة جامعية فى زمف التقدـ   والعمـ ".

 غير موافقة أحيانا موافقة العبارات ـ
1 
5 
3 

 . معرفة بجيازى التناسمى لدى
 لدى معرفة بالجياز التناسمى لمرجؿ .
 لدى معرفة بكيفية العناية بجسدى . 
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 .المداعبة الزوجيةلدى معرفة بكيفية 
 لدى معرفة بمناطؽ اإلثارة عند األنثي  .
 أصبحت األف مؤىمة فسيولوجيا لمزواج .

 زواج.أوافؽ عمى إجراء الفحوصات الطبية قبؿ ال
 أشترط عمى خطيبي إجراء الفحوصات الطبية قبؿ الزواج.
 أصارح خطيبى إذا تبيف وجود مشكمة لدي تعيؽ اإلنجاب.
أرفض إتماـ الزواج عند وجود مشكمة لدى خطيبى تعيؽ 

 اإلنجاب .
 بخجؿ عند التحدث عف العالقة الحميمة مع والدتى. أشعر

حدث عف أطمعت عمي بعض مف الكتب و المقاالت التي تت
 الثقافة الجنسية.

تعرفت عمي األمراض التناسمية المصاحبة لمعممية الجنسية 
 وكيفية الوقاية منيا.

أعتقد أف معرفتى بالمعمومات الصحيحة عف العالقة الحميمة 
 سوؼ تؤثر إيجابا عمي حياتى الزوجية.

لدى فضوؿ حوؿ التعرؼ عمي معمومات عممية عف الحياة 
 الجنسية.

الرجؿ عف العالقة الحميمة منصب عمي الجسد  أعتقد أف فكر
 فقط.
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 -الجانب الثالث: الجانب األجتماعى واألقتصادى :
ويقصد بو : " وجود تكافؤ بيف الطرفيف ) الرجؿ والمرأة ( في المستوى اإلجتماعى 

 واإلقتصادى وقدرتيـ عمى تكويف سكف مناسب ليـ حتى ال يحدث تنافر بعد الزواج " .
غير  أحيانا موافقة راتالعبا ـ

 موافقة
1 
5 
3 
5 
1 
9 
5 
5 
6 

50 
55 
 

55 
53 
55 
51 
59 
55 
55 
56 
50 
55 
55 
53 
55 

 . اإلجتماعى المستوي في أقبؿ اإلرتباط بشاب أقؿ منى
 أقبؿ اإلرتباط بشاب مف عائمة متدنية ثقافيا .

 أقبؿ اإلرتباط بشاب ذو مستوى إقتصادى ضعيؼ.
 ب غير متديف .أقبؿ اإلرتباط بشا

 أشترط أف يكوف شريؾ حياتى ممتـز دينيا.
 أشترط أف يكوف شريؾ حياتى غير مدخف.
 أقبؿ اإلرتباط بشاب ذو مؤىؿ متوسط .

 أشترط أف يكوف شريؾ حياتى حاصؿ عمى دراسات عميا .
 أشترط أف يكوف شريؾ حياتى صاحب شيادة جامعية عميا .

عينة )طبيب، أفضؿ أف يكوف شريؾ حياتى صاحب وظيفة م
 ميندس، مدرس ،...(.

 أشترط أف يكوف شريؾ حياتى صاحب دخؿ كبير .
 أوافؽ عمى اإلرتباط برجؿ ذو دخؿ بسيط .

أوافؽ عمى النزوؿ لمعمؿ مف أجؿ المساىمة في مصاريؼ 
 المنزؿ .

 أفضؿ اإلرتباط برجؿ عائمتو لدييا خمفية دينية قوية.
 أقبؿ اإلرتباط برجؿ دخمو أقؿ مف دخمى .

 أقبؿ أف أبدء حياتى الزوجية في سكف متواضع .
أشترط عمى شريؾ حياتى توفير مسكف كامؿ التأسيس وفخـ 

 قبؿ الزواج.
 أفضؿ تولى مسئولية إدارة مصاريؼ المنزؿ .

أقصر دور زوجى عمى توفير النفقات فقط دوف تحمؿ أى 
 مسئولية أخرى .

 أشترط عمى زوجى أف يساعدنى في أعماؿ المنزؿ .
 ط أف يكوف شريؾ حياتى وسيـ . أشتر 

   



 . صاىل مجال حممد أمحد غهىطأ                                                      

 

 (156     ( 5105 ديضمرب ،44جمهة اإلرشاد اننفضي، مركز اإلرشاد اننفضي، انعدد             

51 
59 
55 

 أشارؾ في تأسيس المنزؿ في حالة تعثر الزوج.
 أقبؿ السكف مع عائمة زوجى في بيت واحد .

 أشترط إعداد حفؿ زواج كبير .

 -الجانب الرابع : التأىؿ النفسي لمزواج :
ؿ ويقصد بو: " اإلستعداد النفسي لدخوؿ )القفص الذىبى( وتفادى حدوث إصطداـ ومشاك

 خالؿ الحياة الزوجية مما يؤدى الى تحقيؽ التوافؽ والتواصؿ الزواجى الناجح " .
 غير موافقة أحيانا موافقة العبارات ـ
5 
5 
3 
5 
1 
9 
5 
5 
6 

50 
55 
55 
53 
55 
51 
59 
55 
55 
56 
50 
55 

 .أثناء غضبو زوجى أحتوى كيؼ أعرؼ
 جى عند إنفعالو .أستطيع تغيير المزاج العاـ لزو 

 أنا عصبية بطبيعتى .
 أرفض الزواج مف شاب عصبى .
 أف سريعة اإلستثارة والغضب .

 أتقبؿ اإلختالؼ في وجيات النظر عند النقاش مع زوجى. 
 أصرعمى تنفيذ أفكارى ووجية نظرى فقط .

 أنساؽ وراء قرارات زوجى دوف اإلعتبار لرأيى الشخصي.
 ننا .أسعى وجود جو ناضج لمنقاش بي

 أفضؿ سياسة الحوار بينى وبيف زوجى .
 أؤمف بالزواج واإلستقرار العائمى . 

 أفضؿ العزوبية دوف زواج.
 أجد أف لقب مطمقة أفضؿ مف لقب عانس .

 أنا مستعدة لمتعاوف مع زوجى في إدارة شئوف  المنزؿ .
 أحفز وأشجع زوجى عمى اإلتقاف في عممو والسعى لتطويره .

 لحديث عف عممو .أشارؾ زوجى حوؿ ا
 أفضؿ اإلرتباط بزوج بال عائمة ) مقطوع مف   شجرة ( .

 أحب اإلندماج مع عائمة زوجى .
 أشترط عمى زوجى اإلستقالؿ التاـ عف أسرتو .

 أوافؽ عمى تقديـ التنازالت إلتماـ الزواج .
 ألجاء ألعائمتى في حالة وجود مشكالت بيننا. 
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 مشكالت بيننا .أسمح بتدخؿ أىؿ زوجى في حالة وجود 
 أحب الرجؿ الغيور .
 أنا بطبيعتى غيورة .

 أحب أف أكوف المسيطرة فى العالقة بيننا .
 أحب أف يقود زوجى الحياة بيننا .

 أبادر بالصمح بعد الخصاـ .
 أشترط أف أتزوج بعد المرور بقصة حب .

 أفضؿ زواج الصالونات .
 يف زوجى أطمب الطالؽ في حالة وجود خالفات مستمرة بينى وب

 الجانب الخامس: الجانب التربوى: 
ويقصد بو : " مدى تقبؿ فكرة وجود شريؾ الحياة وأف يكوف لو األولوية عمى بعض متطمباتؾ 

 الشخصية ومشاركتو المسئولية في تأسيس حياة جديدة وتحمؿ أعباءىا " .
 

 غير موافقة أحيانا موافقة العبارات ـ
5 
5 
3 
5 
1 
9 
5 
5 
6 

50 
55 
55 
53 
55 
51 
59 
 

55 
55 
56 

 . لحريتى أعتبر الزواج مقيدا
 أضحى بإىتماماتى مف أجؿ زوجى.

 التخطيط لمزواج الناجح مف أولوياتى في الحياة.  أعتبر
 أشارؾ زوجى في تحمؿ أعباء المرحمة الجديدة.

 سأتزوج مف أجؿ إرضاء والدي فقط .
ثال أقتدى بو في حياتى الجديدة والدتى سأتخذ مف أسرتى الممتدة الحالية م

 ىى مثمى األعمى في نجاح الحياة الزوجية .
 أتقبؿ عيوب زوجى وأتعامؿ معيا بنجاح .

 أنا مستعدة عمي التغير فى شخصيتى مف أجؿ إرضاء زوجى .
 أفضؿ اإلنجاب في بداية الزواج .

وؼ أوافؽ عمى تأخير اإلنجاب في بداية الزواج في حالة إذا كانت ظر 
 زوجى المادية ضعيفة .

 أحب أف يشاركنى زوجى في تنشئة األبناء .
 أفضؿ تحمؿ مسئولية ميزانية المنزؿ .

 أشترط عمى زوجى مساعدتى في أعماؿ المنزؿ .
أصبحت مؤىمة لمقياـ بأعماؿ المنزؿ مف ) طبخ ، كي ، تنظيؼ 

 ......ألخ ( دوف مساعدة أمى.
 زلى.أطمب مف والدتى معاونتى في أعماؿ من
 سأحمؿ والدتى مسئولية تربية أطفالى .

 أفضؿ أف يكوف زوجى إجتماعي.
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 أنا منطوية وال أرغب في المشاركة في المناسبات.
 أحب مشاركة زوجى في المجامالت والمناسبات اإلجتماعية.

أشعر بمشكمة في حالة إرتباط زوجى بوالدتو بشكؿ خاص وعائمتو بشكؿ 
 عاـ إرتباط قوى .

 اب واإلرتباط القوى بعائمة زوجى.أفضؿ اإلقتر 
 أرجع إلى والدتى عند إتخاذ أى قرار يخص حياتى الخاصة .

 

 " الصورة النهائية لمقياس التهيؤ للزواج "
 إعداد الباحثة / سالى جماؿ محمد أحمد غموش

 -زميمتى العزيزة :
ة اءذه العبارات قر يعرض عميكى فيما يمى عددا مف العبارات وعميكى أف تقرأى كؿ عبارة مف ى

 جيدة .
. وأماـ كؿ عبارة ثالثة إختيارات تصؼ مدى إستجابتؾ ليا وجميعيا إستجابات صحيحة 
 والمطموب منؾ إختيار اإلستجابة التى تعبر عف إنطباعؾ األوؿ تجاه كؿ عبارة مف العبارات

 األتية.
قط .بيانات ىذا المقياس سرية ، وال تستخدـ إال في أغراض البحث العممى ف 
 ال توجد إستجابة صحيحة وأخرى خاطئة ، فاإلجابة الصحيحة ىى التى تعبر عف إستجابتؾ

 الحقيقية تجاه ىذه العبارة.
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 -برجاء ضرورة مؿء البيانات التالية :
 السف :                                     االسـ :     
غير  أحيانا موافقة العبارات ـ

 موافقة
1 
5 
3 
5 
1  
9  
5 
5 
6 

50 
55 
55 
53 
55 
51 
59 
55 
55 
56 
50 
55 
55 
53 
55 
51 
59 

 . أقبؿ أف أتزوج بدوف موافقة ولى أمرى
 لدى معرفة بجيازى التناسمى .

 أقبؿ اإلرتباط بشاب أقؿ منى في المستوي اإلجتماعى.
 أعرؼ كيؼ أحتوى زوجى أثناء غضبو.

 أعتبر الزواج مقيدا لحريتى .
 عمى الزواج قبؿ إتماـ سف البموغ .أوافؽ 

 لدى معرفة بالجياز التناسمى لمرجؿ .
 أقبؿ اإلرتباط بشاب مف عائمة متدنية ثقافيا .

 أستطيع تغيير المزاج العاـ لزوجى عند إنفعالو .
 أضحى بإىتماماتى مف أجؿ زوجى.

 أوافؽ عمى الزواج مف رجؿ أصغر منى في السف .
 جسدى .لدى معرفة بكيفية العناية ب

 أقبؿ اإلرتباط بشاب ذو مستوى إقتصادى ضعيؼ.
 أنا عصبية بطبيعتى .

 أعتبرالتخطيط لمزواج الناجح مف أولوياتى في الحياة. 
 أقبؿ الزواج تحت ضغط ولى أمرى و دوف موافقتى .

 .المداعبة الزوجيةلدى معرفة بكيفية 
 أقبؿ اإلرتباط بشاب غير متديف .

 متعة...(. -عي)مسيارأقبؿ أف أتزوج زواج غير شر 
 لدى معرفة بمناطؽ اإلثارة عند األنثي  .
 أشترط أف يكوف شريؾ حياتى ممتـز دينيا.

 أرفض الزواج مف شاب عصبى .
 أشارؾ زوجى في تحمؿ أعباء المرحمة الجديدة.

 أقبؿ أف أتزوج زواج عرفى . 
 أصبحت األف مؤىمة فسيولوجيا لمزواج .

 مدخف. أشترط أف يكوف شريؾ حياتى غير
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 أف سريعة اإلستثارة والغضب .
 سأتزوج مف أجؿ إرضاء والدي فقط .

أطمب الطالؽ في حالة وجود خالفات مستمرة بينى وبيف 
 زوجى.

 أوافؽ عمى تغيير ديانتى مف أجؿ الزواج .
 أوافؽ عمى إجراء الفحوصات الطبية قبؿ الزواج.

 أقبؿ اإلرتباط بشاب ذو مؤىؿ متوسط .
 ي وجيات النظر عند النقاش مع زوجى.أتقبؿ اإلختالؼ ف

سأتخذ مف أسرتى الممتدة الحالية مثال أقتدى بو في حياتى 
 الجديدة .

 أقبؿ الزواج مف رجؿ فاقد لألىمية لمجرد الزواج .
 أشترط عمى خطيبي إجراء الفحوصات الطبية قبؿ الزواج.

 عميا . أشترط أف يكوف شريؾ حياتى حاصؿ عمى دراسات
 أفكارى ووجية نظرى فقط . عمى تنفيذ أصر

 والدتى ىى مثمى األعمى في نجاح الحياة الزوجية .
  أفضؿ زواج الصالونات .

 أقبؿ الزواج مف رجؿ يمكف أف يكوف محـر عمى .
 أصارح خطيبى إذا تبيف وجود مشكمة لدي تعيؽ اإلنجاب.

 أشترط أف يكوف شريؾ حياتى صاحب شيادة جامعية عميا .
 زوجى دوف اإلعتبار لرأيى الشخصي.أنساؽ وراء قرارات 

 أتقبؿ عيوب زوجى وأتعامؿ معيا بنجاح .
 أقبؿ الزواج بعقد مؤقت.

أرفض إتماـ الزواج عند وجود مشكمة لدى خطيبى تعيؽ 
 اإلنجاب .

 أفضؿ أف يكوف شريؾ حياتى صاحب وظيفة معينة   
 ) طبيب، ميندس ، مدرس ،...(.

  أسعى وجود جو ناضج لمنقاش بيننا .
 أنا مستعدة عمي التغير فى شخصيتى مف أجؿ إرضاء زوجى .

 أشترط أف أتزوج بعد المرور بقصة حب .
 أوافؽ عمى الزواج بدوف مير .
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 أشعربخجؿ عند التحدث عف العالقة الحميمة مع والدتى.
 أشترط أف يكوف شريؾ حياتى صاحب دخؿ كبير .

 أفضؿ سياسة الحوار بينى وبيف زوجى .
 ي بداية الزواج .أفضؿ اإلنجاب ف

  أبادر بالصمح بعد الخصاـ .
 أقبؿ الزواج مف رجؿ لديو مشكالت تعيؽ اإلنجاب بعد الزواج .

أطمعت عمي بعض مف الكتب والمقاالت التي تتحدث عف 
 الثقافة الجنسية.

 أوافؽ عمى اإلرتباط برجؿ ذو دخؿ بسيط .
 أؤمف بالزواج واإلستقرار العائمى . 

نجاب في بداية الزواج في حالة إذا كانت أوافؽ عمى تأخير اإل
 ظروؼ زوجى المادية ضعيفة .

 أوافؽ عمى اإلرتباط برجؿ فارؽ السف بيننا كبير .
تعرفت عمي األمراض التناسمية المصاحبة لمعممية الجنسية 

 وكيفية الوقاية منيا.
أوافؽ عمى النزوؿ لمعمؿ مف أجؿ المساىمة في مصاريؼ 

 المنزؿ .
 ة دوف زواج.أفضؿ العزوبي

أوافؽ عمى تأخير اإلنجاب في بداية الزواج في حالة إذا كانت 
 ظروؼ زوجى المادية ضعيفة .

  أحب أف يقود زوجى الحياة بيننا .
 أشترط فرؽ سف محدد بينى وبيف زوجى .

أعتقد أف معرفتى بالمعمومات الصحيحة عف العالقة الحميمة 
 سوؼ تؤثر إيجابا عمي حياتى الزوجية.

 اإلرتباط برجؿ عائمتو لدييا خمفية دينية قوية. أفضؿ
 أجد أف لقب مطمقة أفضؿ مف لقب عانس .
 أحب أف يشاركنى زوجى في تنشئة األبناء .

لدى فضوؿ حوؿ التعرؼ عمي معمومات عممية عف الحياة 
 الجنسية.

 أقبؿ اإلرتباط برجؿ دخمو أقؿ مف دخمى .
 المنزؿ .  أنا مستعدة لمتعاوف مع زوجى في إدارة شئوف



 . صاىل مجال حممد أمحد غهىطأ                                                      

 

 (131     ( 5105 ديضمرب ،44جمهة اإلرشاد اننفضي، مركز اإلرشاد اننفضي، انعدد             

56 
50 
 

55 
55 
53 
55 
 

51 
59 
 

55 
55 
56 
60 
 

65 
65 
63 
65 
61 
69 
65 
65 
66 

500 
505 
505 
503 
505 

 أفضؿ تحمؿ مسئولية ميزانية المنزؿ .
أعتقد أف فكر الرجؿ عف العالقة الحميمة منصب عمي الجسد 

 فقط.
 أقبؿ أف أبدء حياتى الزوجية في سكف متواضع .

 أحفز وأشجع زوجى عمى اإلتقاف في عممو والسعى لتطويره .
 أشترط عمى زوجى مساعدتى في أعماؿ المنزؿ .

حياتى توفير مسكف كامؿ التأسيس وفخـ أشترط عمى شريؾ 
 قبؿ الزواج.

 أشارؾ زوجى حوؿ الحديث عف عممو .
أصبحت مؤىمة لمقياـ بأعماؿ المنزؿ مف ) طبخ ، كي ، 

 تنظيؼ ......ألخ ( دوف مساعدة أمى.
 أفضؿ تولى مسئولية إدارة مصاريؼ المنزؿ .

 أفضؿ اإلرتباط بزوج بال عائمة) مقطوع مف  شجرة ( .
 مف والدتى معاونتى في أعماؿ منزلى.أطمب 

أقصر دور زوجى عمى توفير النفقات فقط دوف تحمؿ أى 
 مسئولية أخرى .

 أحب اإلندماج مع عائمة زوجى .
 سأحمؿ والدتى مسئولية تربية أطفالى .

 أشترط عمى زوجى أف يساعدنى في أعماؿ المنزؿ .
 أشترط عمى زوجى اإلستقالؿ التاـ عف أسرتو .

  يكوف زوجى إجتماعي.أفضؿ أف 
 أشترط أف يكوف شريؾ حياتى وسيـ .

 أوافؽ عمى تقديـ التنازالت إلتماـ الزواج .
 أنا منطوية وال أرغب في المشاركة في المناسبات.
 أشارؾ في تأسيس المنزؿ في حالة تعثر الزوج.
 ألجاء ألعائمتى في حالة وجود مشكالت بيننا. 

 لمناسبات اإلجتماعية.أحب مشاركة زوجى في المجامالت وا
  أقبؿ السكف مع عائمة زوجى في بيت واحد .

 بيننا . أسمح بتدخؿ أىؿ زوجى في حالة وجود مشكالت
أشعر بمشكمة في حالة إرتباط زوجى بوالدتو بشكؿ خاص 
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 وعائمتو بشكؿ عاـ إرتباط قوى .
 أشترط إعداد حفؿ زواج كبير .

 أحب الرجؿ الغيور .
 اط القوى بعائمة زوجى.أفضؿ اإلقتراب واإلرتب
 أنا بطبيعتى غيورة .

 أحب أف أكوف المسيطرة فى العالقة بيننا .
 أرجع إلى والدتى عند إتخاذ أى قرار يخص حياتى الخاصة .

 
 

 
 


