
 

 

االختالالت الزواجية وعالقتها جبودة احلياة لدى عينة من املعلمات 
 مبدينة مكة املكرمة

 
 د . نادية عبد العزيز كرده حسنني

 نائب رئيس قسم علم النفس
 جامعة الطائف

 ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة الحالية إلى كشف عالقة االختالالت الزواجية بجودة الحياة والوقوف      

ق الفردية طبقا للعمر وعدد سنوات الزواج والمؤهل لدى عينة البحث المؤلفة من على الفرو 
( معلمة ، واستخدمت الدراسة مقياس االختالالت الزواجية ، ومقياس جودة الحياة ، 611)

لتحقيق األهداف وتم التحقق من صدق وثبات المقياسين بوسائل مختلفة ، وأشارت  نتائج 
ت داللة إحصائية وفقا للعمر ووفقا لعدد سنوات الزواج في تحديد الدراسة إلى وجود فروق ذا

جودة الحياة واالختالالت الزواجية، وأن التعليم ليس مؤثرا في الشعور بجودة الحياة 
 واالختالالت الزواجية.

باإلضافة إلى وجود عالقة عكسية بين الشعور بجودة الحياة واالختالالت الزواجية فكلما 
ى مقياس االختالالت الزواجية قلت الدرجة على مقياس جودة الحياة زادت الدرجة عل

 والعكس.
 

 الكلمات المفتاحية: االختالالت الزواجية ، جودة الحياة .
 

 
 



 عينة من املعلماتاإلختالالت الزواجية وعالقتها جبودة احلياة لدى 

                (222)    5142يناير    ، 14  العدد، النفسي اإلرشاد مركز،النفسي اإلرشاد جملة                

  
االختالالت الزواجية وعالقتها جبودة احلياة لدى عينة من املعلمات 

 مبدينة مكة املكرمة
 

 د . نادية عبد العزيز كرده حسنني
 قسم علم النفسنائب رئيس 

 جامعة الطائف
  :مقدمة

ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مََّودًَّة  قال تعالى: "       َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ
 ( .  26َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلَياٍت لَِّقْوٍم َيَتَفكَُّروَن  " ) سورة الروم ، آية 

لقد شرع اهلل الزواج وحث عليه لما فيه من فوائد ومكاسب جمة تعود على الفرد      
والمجتمع  وحتى يكون الزواج ناجحًا ، فقد حث اإلسالم على أن يكون زواجًا فيه تكافؤ بين 
الزوجين من الناحية المادية واالجتماعية والعلمية  ، وبهذا يصبح لدينا أسرة تأسست أساسًا 

 يمًا وفق قواعد راسخة تقوم على التكافؤ والقبول بين الطرفين .سل
كما شجع الدين اإلسالمي الحنيف على التعامل بلطف ما بين الزوجين ، وحث الزوج       

على الرفق بزوجته ، وقضاء حاجاتها ، واحترام إنسانيتها ، ومعاشرتها بالمعروف ، والحديث 
 (  7:  2001معها بطيب الكالم . ) بنات ، 

والحياة الزوجية ال تسير على وتيره واحدة بل تشهد العديد من التغيرات والتحوالت التي      
تطرأ على العالقات الزوجية القائمة فيها ، فتارة تكون الحياة الزوجية هادئة مستقرة وتارة ثائرة 

ة صعبة على متغيرة ويتغير تبعا لذلك أنماط التفاعل الزوجي ، ومن هنا كان الزواج مهم
ذا تمكن الزوجين في بداية الحياة  الزوجين فقد يكون عرضه للخالفات التي تعصف به ، وا 
يجاد الحلول المالئمة لها فإن فرص استمرار الحياة  الزوجية من مواجهة مشكالتهم وتذليلها وا 

                                                                                  (                     611:  2062الزوجية تتزايد  وتزداد جودة الحياة .  ) حسين ، 
وجدير بالذكر أن اإلحساس بجودة الحياة واحدة من القضايا المهمة في حياة اإلنسان ،      

نظرا ألن هذه القضية تعد نقطة البداية لكثير من المشكالت التي يمكن أن يعانيها ويعايشها 
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منها اإلنسان فكثيرا ما يترتب على إحساس الفرد بانخفاض مستوى جودة الحياة أو  ويشكو
 ( . 77:  2060الرضا عن الحياة مشكالت عديدة في حياته . ) توفيق ، 

ويشير دينير ودينير إلى أن جودة الحياة ببساطة شديدة تقويم الشخص لرد فعله للحياة      
تقويمات المعرفية ( أو الوجدان ) رد الفعل االنفعالي سواء تجسد في الرضا عن الحياة ) ال

 المستمر ( بظروف الحياة ولمدى توافر فرص إشباع وتحقيق االحتياجات . 
                                                    (Diener & Diener ,1995,pp.653-663 ) 

 مشكلة الدراسة: 
 ت التالية : تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤال     

 ما داللة الفروق في الشعور بجودة الحياة واالختالالت الزواجية وفقا للعمر؟ .1
مااا داللااة الفااروق فااي الشااعور بجااودة الحياااة واالخااتالالت الزواجيااة وفقااا لعاادد  .2

 سنوات الزواج؟
 ما داللة الفروق في الشعور بجودة الحياة واالختالالت الزواجية وفقا للمؤهل؟ .3
 قة بين الشعور بجودة الحياة والشعور باالختالالت الزواجية؟ما داللة العال .4

 أهمية الدراسة: 
ترجاااع أهمياااة هاااذه الدراساااة فاااي التعااارف علاااى مااادى العالقاااة باااين االخاااتالالت الزواجياااة      

وجودة الحياة ، كما ترجع أهمية الدراسة الحالية إلاى قلاة الدراساات التاي تناولات االخاتالالت 
بجااودة الحياااة فااي البيئااة العربيااة وذلااك فااي حاادود علاام الباحثااة ، ماان أجاال الزواجيااة وعالقتهااا 

 ذلك كان والبد من إجراء مثل هذه الدراسة .
 أهداف الدراسة:

 أوال : أهداف نظرية:    
تتمثل فاي تنااول الدراساة الحالياة لمجموعاة مان المتغيارات المهماة والماؤثرة فاي حيااة 

دراساااااة تهااااادف إلاااااى تصاااااميم مقياساااااي الفااااارد والمجتماااااع  ، فضاااااال عااااان أن هاااااذه ال
 االختالالت الزواجية وجودة الحياة ذو ثبات وصدق مناسبين .
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 ثانيا: أهداف تطبيقية:
تتمثل في االستفادة من نتائج الدراسة الحالية في إعداد برامج لتحساين جاودة الحيااة 
، لدى المعلمات من خالل تحسين المهاارات الموجاودة لاديهم للتعامال ماع أزواجهام  

 ووضع برامج لتخفيف حدة االختالالت الزواجية لديهم .
 فرضيات الدراسة :

( بين متوسطات 0،00 ≥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية )عند مستوى داللة  .1
 درجات العينة على مقياسي جودة الحياة واالختالالت الزواجية وفقا للعمر .

( بين متوسطات 0،00 ≥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية )عند مستوى داللة  .2
درجات العينة على مقياسي جودة الحياة واالختالالت الزواجية وفقا لعدد سنوات 

 الزواج .
( بين متوسطات 0،00 ≥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية )عند مستوى داللة  .3

 درجات العينة على مقياسي جودة الحياة واالختالالت الزواجية وفقا للمؤهل.
ة إحصائيا بين درجات أفراد العينة على مقياس جودة الحياة ال توجد عالقة دال .4

 ودرجاتهم على مقياس االختالالت الزواجية .
 حدود الدراسة:

 أوال : مصطلحات الدراسة :      
 : االختالالت الزواجية Marital imbalances  

وتتحدد في الدراسة الحالية بالدرجات التي تحصل عليها المعلمة في مقياس     
 الختالالت الزواجية .ا

 : جودة الحياة Quality of Life 
وتتحدد في الدراسة الحالية بالدرجات التي تحصل عليها المعلمة في مقياس جودة      

 الحياة بأبعاده المختلفة ) الرضا، السعادة، األمن، الصحة النفسية، الصحة الجسمية(.
 ثانيا: البعد الجغرافي: مدينة مكة المكرمة.

 م .2061: البعد الزمني: ثالثا
 معلمة. 611رابعا: البعد البشري: يتمثل في العينة المستخدمة وتتكون من 
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خامسا: المنهج المستخدم: المنهج الوصفي لتحديد العالقات بين االختالالت الزواجية وجودة 
 الحياة .

 سادسا: األدوات: وتشمل :
  ( .مقياس االختالالت الزواجية . ) من إعداد الباحثة 
 . ) مقياس جودة الحياة .  ) من إعداد الباحثة 

 اإلطار النظري :     
 Marital imbalances أوال: االختالالت الزواجية . 

تعد العالقات الزواجية من أسمى وأعمق العالقات اإلنسانية الحميمة التي تجمع الرجل      
تتحدد الصحة النفسية بمدى نجاح والمرأة ، والزواج هو الدعامة التي تقوم عليها األسرة ، و 

الزواج واستقراره ، ويعد الزواج أحد المصادر الرئيسية للرضا النفسي ألنه رابطة عمرية 
شاملة يحصل من خاللها األفراد على المؤانسة والمساندة الوجدانية وينتمي فيها كل شريك 

 ( 3:  2000إلى اَلخر. )السيد ، 
سرة والزواج كاملة وسعيدة طوال دورة حياتها ، ألن كثيرا ومن النادر أن تكون حياة األ     

من األحداث التي تتعرض لها األسرة ينبغي أن تؤدي إلى حدوث أزمات أو أنواع من 
عادة التنظيم ، وقد تتفاقم هذه األزمات  التفكك، من المحتمل أن تتلوها فترات من التوافق وا 

ألسرة ولكن قد ال يأتي ذلك فجأة وهذا يترتب الزواجية بما يؤدي إلى تفكك وانهيار كيان ا
على نوع المشكالت التي تتعرض لها األسرة ووسائل مواجهة هذه المشكالت أو ما يسمى 

 (660:  2001بخلفية تلك المشكالت . )المالك ونوفل، 
 مفهوم االختالالت الزواجية: 

ر فترة طويلة ، وهي أيضا االختالالت الزواجية حالة من التوتر بين الزوجين وقد تستم     
ذلك الصراع بين الزوجين نتيجة عدم تقاربهما في السمات الشخصية أو بسبب المشكالت 

بعض الحاجات وبالتالي تضطرب العالقة الزواجية،  إشباعاالقتصادية مما يترتب عليه عدم 
سيط وتختلف هذه االضطرابات من حيث طبيعتها وحدتها وخطورتها على الزوجين فمنها الب

 ومنها المعقد. 
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هانة  وتتبدى هذه االختالالت في عدد من المظاهر أهمها التواصل السلبي بين الزوجين وا 
أحدهما لآلخر والالمباالة والعناد وعدم االستقرار والعزلة المفرطة والعنف وعدم التسامح 

 وتصلب األدوار وغيرها .
عوبة تقبل الفرق في العادات والميول أما عن أسباب االختالالت الزواجية ومثيراتها فمنها ص

بين الزوجين والصراعات المالية واختالف المستوى العقلي المعرفي بين الزوجين والضغوط 
همال  االقتصادية والعادات السيئة واالختالف على أسلوب تربية األطفال واألعباء األسرية وا 

 ( . 0-1:  2000شريك الحياة . ) السيد ، 
 لالختالالت الزواجية :  النظريات المفسرة

 أوال : نظرية التعلم االجتماعي:
ترى هذه النظرية أن الدعم المتبادل بين الزوجين يزيد من التفاعالت االيجابية ويقلل      

من األفعال السلبية بينهما ، كما توضح هذه النظرية أن أساسيات تعلم السلوكيات المرغوبة 
الوظائف االجتماعية لهما في األسرة وفي التفاعل بين  بين الزوجين تتمثل في التركيز على

 السلوك الملحوظ منهما وفي وضوح وفهم كل شريك لآلخر . 
 ثانيا : نظرية معالجة المعلومات اإلجتماعية : 

ترجع هذه النظرية االختالالت الزواجية إلى فشل أي من الزوجين في االستجابة لآلخر      
كفاءته في معالجة المعلومات االجتماعية الموجودة في موقف  بوصفه منبها اجتماعيا وعدم

 التفاعل الزواجي وبالتالي يزداد توتر الزوجين .
 ثالثا: نظرية الدور وصراع األدوار:

يتأثر سلوك الشخص بالدور المتوقع منه في المجتمع وتبين أن معظم حاالت     
أم  –زوجة  –أب  –ور المتوقع ) زوج االختالالت الزواجية تكمن أسبابها في عدم معرفة الد

( ويختلف األزواج في معتقداتهم حول أمور عديدة في عالقتهما ألنهم قد يأتون محملين 
بمفاهيم مسبقة عن الزواج أو كالهما بضغوط نفسية وثورات بسبب غموض الدور المطلوب 

ه على تحديد منه وعدم تيقنه مما هو متوقع منه أو بسبب كثرة مطالب الدور وعدم قدرت
األهم فاألهم فيقع عندئذ في صراع الدور الذي يعوقه عن القيام بهذا الدور وغيره من األدوار 

 المطلوبة منه وينشأ عن عدم فهمه لواجباته وحقوقه أو عدم كفاءته في القيام بها .
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 رابعا: نظرية التبادل االجتماعي )الربح النفسي( : 
وجين يستمران في التفاعل االجتماعي ويشعران بالمودة طبقا لهذه النظرية فإن الز      

والتعاون والتماسك عندما يجد كل منهما نفسه رابحا من تفاعله مع اَلخر في حين أنهما 
يتوقفان عن التفاعل أو يأخذ تفاعلهما شكال عدائيا عندما يجد أحدهما أو كالهما نفسه 

 ( .1-0:  2000خاسرا نفسيا من هذا التفاعل . ) السيد ، 
 Quality of Lifeثانيا: جودة الحياة  

وهو من  Quality Of Lifeتنامى في السنوات األخيرة االهتمام بموضوع جودة الحياة      
الموضوعات المهمة والحيوية التي تمثل جوهر علم النفس اإليجابي الذي يهتم بالخبرات 

اإليجابية في حياة الفرد والمجتمع الذاتية اإليجابية والسمات الشخصية اإليجابية والجوانب 
ليصل بهما إلى الرقي واالزدهار ومن ثم الشعور بجودة الحياة والتغلب على السلبيات التي 
من الممكن أن تدمر حياة اإلنسان، ويعتبر مفهوم جودة الحياة مفهوم نسبي إذ تختلف 

ياة في الصحة، مضامينه ودالاللته باختالف األفراد والثقافات فالبعض يرى جودة الح
والبعض يراها في المال، ومنا من يراها في السعادة وع ذلك يظل هذا المفهوم بمثابة مظلة 
عامة يندرج تحتها الكثير من المعاني كالرضا عن الحياة، الهناء الشخصي، األمن النفسي، 

 .(307: 2060القناعة، تحقيق الذات، السعادة الشخصية، اإلحساس بالرفاهية. )النجار، 
ويمكن تعريف جودة الحياة بأنها درجة الرضا التي يشعر بها الفرد تجاه المظاهر      

المختلفة في الحياة، ومدى سعادته واالهتمام بالخبرات الشخصية ويتوقف ذلك على عوامل 
داخلية ترتبط بأفكار الفرد حول حياته وأخرى خارجية مثل االتصال االجتماعي واألنشطة 

  Loppi ,2004 ,p.379 . )د للمواقف االجتماعية في حدود قدرته البدنيةومدى انجاز الفر 

Forgari & . ) 

( أن جودة الحياة نتاج لتفاعالت فردية بين الفرد والمواقف 6771)  Goodويرى جود      
 الحياتية الخاصة ، وعرفها بأنها درجة استمتاع الفرد بإمكانياته الهامة في حياته .

(Good,1994,p.165)                                                                                   

( جودة الحياة بأنها: مجموع تقييمات األفراد لجوانب 2007ويعرف عبد المعطي )     
دراكهم لمكانتهم ووضعهم في  حياتهم اليومية في وقت محدد وفي ظل ظروف معينة، وا 

مة الثقافية والقيمية التي يعيشون فيها وعالقة ذلك بأهدافهم وتوقعاتهم الحياة في محيط المنظو 
األنشطة  –ومعاييرهم واهتماماتهم في ضوء تقييمهم للجوانب التالية : الرضا عن الحياة 
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المساندة  –الصحة البدنية  –األعراض النفسية  –السعادة  –أنشطة الحياة اليومية  –المهنية 
 ( . 7:  2007الحالة المادية )المالية( . )عبد المعطي ،  –والعالقات االجتماعية 

 أبعاد مفهوم جودة الحياة:
يتكون مفهوم جودة الحياة ، كما يستخدم في أدبيات المجال من ثالث مكونات رئيسية      

 تتمثل يلي:
اإلحساس الداخلي بحسن الحال والرضا عن الحياة الفعلية التي يعيشها المرء ، بينما  .1

اإلحساس بحسن الحال باالنفعاالت ، يرتبط الرضا بالقناعات الفكرية أو  يرتبط
المعرفية الداعمة لهذا اإلحساس ، وكليهما مفاهيم نفسية ذاتية ، أي ذات عالقة برؤية 

دراك وتقييم المرء .  وا 
 القدرة على رعاية الذات وااللتزام والوفاء باألدوار اإلجتماعية . .2
المصادر البيئية المتاحة االجتماعية منها )المساندة القدرة على االستفادة من  .3

 Katschnig. ) االجتماعية والمادية )معيار الحياة( وتوظيفها بشكل ايجابي

,1997;pp3-16  ) 

 ( تتضمن بعدين : 2003وآخرون )  Ventegodtوجودة الحياة وفقا لرؤية فينتيجودت 
 ) أ ( البعد الذاتي :

ي الرفاهية الشخصية واإلحساس بحسن الحال ، الرضا عن ويتضمن أبعاد فرعية تتمثل ف
 الحياة ، السعادة ، الحياة ذات المعنى . 

 ) ب ( البعد الموضوعي:
يتضمن أبعاد فرعية تتمثل في عوامل موضوعية مثل المعايير الثقافية، اشباع االحتياجات، 

 et al& (  Ventegodt  (1175-1164; 2003 ,. ، السالمة البدنية اإلمكانياتتحقيق 

 أبعاد جودة الحياة التي تناولتها الباحثة بالدراسة :
 . Satisfactionالرضا:   -1

من أبرز عالمات االستقرار النفسي تمتع اإلنسان بالرضا فيما قدر له اهلل من صحة      
ومال ومتاع وزوجة / زوج وولد، إن الرضا بمعناه الديني أن تتقبل قضاء اهلل تعالى وتحتسبه 

ن سخط، وأن تستشعر رضا اهلل عليك برضاك على ما قدره اهلل لك، وبالتالي ينطبق عليك دو 
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(. )السهل وآخرون، بدون سنة 8قوله تعالى )رضي اهلل عنهم ورضوا عنه( ، )البينة آية رقم 
 (. 217-211نشر: 
( أن جودة الحياة تعتمد Diener, eat al ,2003 ,404-405ويشير دينير وآخرون )     

لى ردود أفعال األفراد تجاه المواقف والمزاج الشخصي واألحكام التي يبينها الفرد عن رضاه ع
عن حياته ، وانجازاته والرضا عن الزواج والعمل والهناء الشخصي، ووفق مارآه زانج 

(Zang ,2005 ,190  فإن الرضا عن الحياة ينقسم إلى الرضا العام عن الحياة والرضا )
حياتية كالعمل والزواج والتعليم والسكن والدين وجميعها مكونات للحياة عن مجاالت نوعية 

 الجيدة .
 وتقترن العوامل التالية المستمدة من األبحاث العلمية بالرضا الزواجي:

 مستوى عال من التعليم. .1
 حالة اقتصادية اجتماعية جيدة. .2
 تشابه بين اهتمامات وذكاء وشخصية الزوجين. .3
 من دورة حياة األسرة. مرحلة مبكرة أو متأخرة .4
 التوافق الجنسي. .5
 (.20:  2060الزواج المتأخر بالنسبة للنساء.  )عالء الدين ،  .6

 .Mental Health الصحة النفسية :  -2
الصحة النفسية هي حالة من التوازن والتكامل بين الوظائف النفسية للفرد ، تؤدي به       

له المجتمع ، بحيث يشعر من جراء ذلك بدرجة  إلى أن يسلك بطريقة تجعله يتقبل ذاته، ويقب
 ( . 17:  2000من الرضا والكفاية. ) كفافي ، 

وهي حالة دائمة نسبيا يكون الفرد فيها متوافقا نفسيا ) شخصيا وانفعاليا واجتماعيا أي      
مع نفسه ومع بيئته ( ، ويشعر بالسعادة مع نفسه ، ومع اَلخرين ، ويكون قادرا على تحقيق 

مكاناته إلى أقصى حد ممكن ، ويكون قادرا على مواجهة مطالب ذ اته واستغالل قدراته وا 
الحياة ، وتكون شخصيته متكاملة سوية ، ويكون سلوكه عاديا ، ويكون حسن الخلق بحيث 

 ( .                            7:  2000يعيش في سالمة وسالم . ) زهران ، 
( تسع نقاط يعتبرها المعايير األساسية للصحة 6700) Schneidersويذكر شنايدر      

 النفسية تتلخص فيما يلي:
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 الكفاية العقلية . .1
 التحكم باألفكار والتكامل بينها . .2
 التكامل بين العواطف والتحكم بالصراع واإلحباط . .3
 العواطف والمشاعر السليمة وااليجابية . .4
 الهدوء العقلي أو الطمأنينة العقلية . .5
 سليمة .المواقف ال .6
 المفهوم السليم حول الذات .  .7
 وعي الذات المناسب . .8
 (  66:  2006العالقة المناسبة مع الواقع . ) الرفاعي ،  .9

 . Safetyاألمن :  -3
يشعر الفرد السوي باألمن والطمأنينة بصفة عامة ، وهذا ال يعني أن السوي ال ينتابه       

ل إنه يقلق عندما يعرض له ما يثير القلق ، القلق وال يشعر بالخوف وال يخبر الصراع ، ب
ويخاف إذا تهدد أمنه ، ويخبر الصراع إذا واجه بعض مواقف االختيار الحاسمة ، أو بعض 
المواقف التي تتعارض فيها المشاعر ، ولكنه في كل الحاالت السابقة ، يسلك السلوك الذي 

التهديد ، ويحسم األمر باتخاذ يعمل مباشرة على حل المشكلة ، أو يعمل على إزالة مصادر 
 ( . 21:  2000القرار المناسب في حدود إمكاناته . ) كفافي ، 

وقد عرف عبد المجيد األمن بأنه نقيض الخوف، ومن ثم يمكن تعريف األمن على أنه      
 (    206-200: 2001الشعور باألمان وعدم الخوف أو التحرير من الخوف.)عبد المجيد ، 

نديل األمن بأنه حالة نفسية داخلية يشعر الفرد من خاللها باالطمئنان والهدوء، وعرف ق     
شباع معظم حاجاته وشيوع روح الرضا عن  كما تتمثل خارجيا في تحقيق معظم مطالبه وا 
النفس، وتقبل الفرد لنفسه، وشعوره باإلنجاز ومشاركته الحقيقية في أنشطة تحقق لديه هذا 

 ( . 18:  2007يل وآخرون ، اإلحساس وتدعمه . ) قند
فالشعور باألمن والطمأنينة داخل الفرد من حيث يكون ذلك الشعور نتيجة للعالقة بينه      

وبين ما يحيط به، فالتهديد الذي يمس شروط حياته، والتغير الخارجي المستمر وغير 
بمثابة شروط المتوقع ، وانعدام شروط العدالة في نظام الجماعة أحيانا كل هذه حاالت هي 

غير مناسبة لتكوين الشعور بالطمأنينة ، واألصح أن نقول عنها أنها تربة خصبة ليكون 
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الفرد شعورا بانعدام الطمأنينة، وليصبح ميدانا الضطرابات نفسية مختلفة تصيب صحته 
    .( 20-67:  2006النفسية باألذى واالنحراف )الرفاعي ، 

 .Physical health الصحة الجسمية : -1
الصحة الجسمية هي التوافق التام بين الوظائف الجسمية المختلفة مع القدرة على      

مواجهة الصعوبات العادية المحيطة باإلنسان ثم اإلحساس اإليجابي بالقوة والنشاط والحيوية. 
 ( . 22:  2066) الكحيمي وآخرون ، 

 . Happinessالسعادة :  -0
دفة أو عملية عشوائية ولكنها ثمرة سلوك قصدي وعمدي السعادة الزوجية ليست مصا     

في معظمه، يصدر عن كل زوج بهدف إسعاد الزوج اَلخر، وبالتالي فهو يتلقى نفس العائد 
أو التغذية المرتدة ممثلة في حرص الطرف اَلخر على عمل كل ما يمكنه في سبيل راحته، 

ن االنفعال الظاهر واألساليب والشعور بالسعادة شعور انفعالي داخلي منفصل نسبيا ع
السلوكية والواجبات التي يقوم بها كل من الزوجين تجاه اَلخر وتجاه مؤسسة الزواج ، 
فالسعادة شعور يترتب على األعمال التي يقوم كل منهما بها، وعلى إدراك كل زوج للدافع 

 ( . 663-662: 2000والنوايا التي تقف وراء سلوك الطرف اَلخر وأعماله )كفافي ، 
فالعشرة الزوجية مبنية على المودة والرحمة بين الزوجين ، والمودة هي المحبة ، فزواج      

فيه حب ورحمة، زواج اكتملت سعادته ، وبقدر ما ينقص من الحب والرحمة بينهما تنقص 
 السعادة في زواجهما. 

من ينشد الكمال في والناس يختلفون في تأثير هذا النقص على سعادتهم الزوجية فمنهم      
حبه ورحمته لتحقيق سعادته، وأي نقص يكدر زواجه وينقص فرحه بصاحبه، ومنهم من 
يتحمل الكثير من النقص، ويتفهمه ويقبله، وال يعيق سعادته وأنسه بصاحبه ) آل الشيخ ، 

2063  :607 . ) 
 الفرق بين األزواج السعداء وغير السعداء من ناحية معرفية :

نتقائي : يتضمن إدراك الرسائل اللفظية وغير اللفظية  بطريقة ايجابية أو االنتباه اال .1
سلبية ، فاألزواج السعداء عادة ما ينتبهون إلى التصرفات والحديث اإليجابي الذي 
يصدر عن شريكهم ، أما األزواج غير السعداء فينتبهون إلى الحديث السلبي 
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وحتى لو أدى ذلك إلى  ويقومون بالتعليق على كل تصرف يصدر من شريكهم
 تجريح الشريك وتحقيره .

االفتراضات أو االعتقادات : ومنها االفتراضات حول الجنس وااللتزام الشخصي ،  .2
فاألزواج السعداء يحملون معتقدات منطقية وعقالنية حول الجنس واالستمتاع 

هم الجنسي على افتراض أنه لذة مشتركة للطرفين ، أما األزواج غير السعداء ، ف
غالبا ما يلومون الشريك على الممارسة الجنسية أو يحملونه ما ال طاقة له به ، أو 

 يقصروا في أداء واجباتهم نحو هذا الموضوع .
المعايير: وترتبط حول فكرة الفرد حول كيف ستكون عالقاته مع شريكه وكيف  .3

نحو يجب أن يسلك الشريك، فاألزواج السعداء يحملون معايير إيجابية معقولة 
 شريكهم وتصرفاتهم تفسر بشكل إيجابي.

التوقعات وهي االعتقادات حول طبيعة النشاطات المحددة الممكن مزاولتها بنجاح  .4
، وهي توقعات منطقية ومقبولة ويمكن التعامل معها وتحقيقها لدى األزواج 

 السعداء بخالف ما يكون لدى غيرهم من األزواج .
لية : فاألزواج السعداء يعزو أسباب سلوكهم العزو حول أسباب األحداث والمسؤو  .5

وما يقومون به لذاتهم ويتحملون مسؤولية هذا السلوك وال يعزو سبب فشلهم في 
 ( .13-12:  2061حياتهم لشريكهم .) أبو أسعد ، 

 إجراءات الدراسة :
 :العينة   

( معلمااااة بمديناااة مكاااة المكرماااة والجاااداول التاليااااة 611تكونااات عيناااة الدراساااة مااان )
 تصف عينة الدراسة وفقا لعدد من المتغيرات الديموجرافية.

 توزيع العينة وفقا للسن: 
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 (6جدول )
 توزيع العينة وفقا للسن

 النسبة المئوية العدد السن م
 % 3613 02 سنة 20 – 20من  6
 % 2217 38 سنة 30 – 20أكثر من  2
 % 1018 71 سنة 30أكثر من  3

 % 600 611 الكلي
% مان أفاراد العيناة فاي الفئاة العمرياة مان  3613( الساابق أن 6ول )يتضح من جاد

%  1018سانة،  30 - 20% مانهن فاي الفئاة العمرياة مان  2217سنة ، بينما  20إلى  20
 سنة.  30منهن في الفئة العمرية األكثر من 

 توزيع العينة وفقا لعدد سنوات الزواج 
 ( 2جدول )

 توزيع العينة وفقا لعدد سنوات الزواج
 النسبة المئوية العدد عدد سنوات الزواج م
 6016 20 سنوات 60 -0من  6
 3116 10 سنة 60 – 60أكثر من  2
 3210 01 سنة 20-60أكثر من  3
 6113 27 سنة 20 – 20أكثر من  1

 % 600 611 الكلي
 – 0% ماان أفااراد العينااة ماار علااى زواجهاان ماان  6016( أن 2يتضااح ماان جاادول )

 3210سانة ،  60 – 60% منهن مر على زواجهن أكثار مان  3116نما سنوات، بي 60إلى 
 20 – 20% منهن مر علاى زواجهان مان  6113سنة،  20 -60% مر على زواجهن من 

 سنة.
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 :توزيع العينة وفقا للمؤهل
 ( 3جدول )

 توزيع العينة وفقا للمؤهل
 النسبة المئوية العدد التعليم م
 % 8317 637 بكالوريوس 6
 % 6113 27 ن بكالوريوسأعلى م 2

 % 600 611 الكلي
% ماان أفااراد العينااة ماان الحاصاالين علااى  8317( السااابق أن 3يتضااح ماان جاادول )

 % منهن يحملون مؤهل أعلى من بكالوريوس.  6113مؤهل بكالوريوس، بينما 
 أدوات الدراسة:

تعريااف  أوال : مقياااس االخااتالالت الزواجيااة: ماان )إعااداد الباحثااة( تاام تصااميمه فااي ضااوء
 ( عبارة .28االختالالت الزواجية، ويتكون من )

 طريقة اإلجابة والتصحيح:
( علاى درجاة الموافقاة علاى أن يختاار  تم اإلجاباة علاى فقارات المقيااس بوضاااااااع عالماة ) 

ال  ––أحياناااا  –المفحاااوص لكااال عباااارة إجاباااة واحااادة مااان اإلجاباااات الاااثالث التالياااة ) تنطباااق
 تنطبق(.

ريقااااة تقاااادير الاااادرجات بحيااااث تعطااااى االسااااتجابة ) ال تنطبااااق ( درجااااة واحاااادة، وتاااام تحديااااد ط
 واالستجابة ) أحيانا ( درجتان ، واالستجابة ) تنطبق ( ثالث درجات .

ويحسب مستوى االختالالت الزواجية للمفحوص بمجموع الدرجات الكلية التي يحصل عليها 
الالت الزواجية عاليا والعكس إذا في المقياس فكلما كانت الدرجة أعلى كان مستوى االخت

كانت الدرجة متدنية كلما كان مستوى االختالالت الزواجية إيجابيا وبلغت الدرجة الكلية 
 ( درجة  . 81للمقياس )

 درجة.  81 – 28ويمكن للمستجيبين أن يحصلوا على درجات يتراوح مداها ما بين 
تصااميمه فااي ضااوء تعريااف جااودة الحياااة ثانيااا: مقياااس جااودة الحياااة: ماان )إعااداد الباحثااة( تاام 

بأبعادهااا األساسااية ، وتمثلاات بنااوده فااي ) الرضااا، السااعادة، األماان، الصااحة النفسااية، الصااحة 
 ( عبارة .37الجسمية( ويتكون من )
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 طريقة اإلجابة والتصحيح:
( علاى درجاة الموافقاة علاى أن يختاار  تم اإلجاباة علاى فقارات المقيااس بوضاااااااع عالماة ) 

ال  ––أحياناااا  –فحاااوص لكااال عباااارة إجاباااة واحااادة مااان اإلجاباااات الاااثالث التالياااة ) تنطباااقالم
 تنطبق ( .

 و تم تحديد طريقة تقدير الدرجات بحيث تعطى االستجابة ) ال تنطبق ( درجة واحدة .
واالسااااتجابة ) أحيانااااا ( درجتااااان ، واالسااااتجابة ) تنطبااااق ( ثااااالث درجااااات ، وذلااااك بالنساااابة 

 بية  .للعبارات االيجا
وأمااا العبااارات الساالبية فيااتم تصااحيحها بالصااورة العكسااية حيااث تعطااى االستجااااااااابة ) تنطبااق(  

 درجة واحدة و )أحيانا ( درجتان ، و) ال تنطبق ( ثالث درجات .
ويحسب مستوى جودة الحياة للمفحوص بمجموع الدرجات الكلية التي يحصل عليها في 

كان مستوى جودة الحياة عاليا والعكس إذا كانت الدرجة المقياس فكلما كانت الدرجة أعلى 
 ( درجة. 37متدنية كلما كان مستوى جودة الحياة متدني وبلغت الدرجة الكلية للمقياس )

 درجة.  666 – 37ويمكن للمستجيبين أن يحصلوا على درجات يتراوح مداها ما بين 
 ( 1جدول )

 يوضح توزيع مفردات مقياس جودة الحياة 
 أرقام المفردات المقياس أبعاد
 . 8*،  7*،  1* ، 0*،  1، 3، 2، 6 الرضا
 * .61،  60،  61،  63،  62،  66،  60،  7 السعادة
 * .21*،  23* ، 22*،  26*،  20*،  67*،  68،  67 األمن

 *. 30*،  27* ، 28*،  27*،  21،  20 الصحة النفسية
 * .37* ، 31*،  30*،  31،  33*،  32*،  36 الصحة الجسمية 

 *عبارات سلبية .
 األساليب اإلحصائية : 

 . اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات المقياس 
 . معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات 
 ( اختبار تحليل التباين األحاديANOVA. ) 



 عينة من املعلماتاإلختالالت الزواجية وعالقتها جبودة احلياة لدى 

                (232)    5142يناير    ، 14  العدد، النفسي اإلرشاد مركز،النفسي اإلرشاد جملة                

 . ) اختبار )مان وتني 
 . استخدام اختبار توكي للمقارنات البعدية للمتوسطات 

 قنين أدوات الدراسة:ت
 أوال: مقياس جودة الحياة.

 الصدق:
صدق االتساق الاداخلي : تام حسااب معاامالت االرتبااط بطريقاة بيرساون باين درجاة 
المفااردة والدرجااة الكليااة للبعااد الااذي تنتمااي إليااه وكااذلك معااامالت االرتباااط بااين الدرجااة الكليااة 

( معلمااااة، وجااااءت النتااااائج كمااااا 10للبعاااد والدرجااااة الكلياااة للمقياااااس علاااى عينااااة مكونااااة مااان )
 بالجدولين التاليين:

 (0جدول )
 قيم معامالت االرتباط بين درجة المفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه من مقياس جودة الحياة .

 الصحة الجسمية الصحة النفسية األمن السعادة الرضا
 االرتباط المفردة االرتباط المفردة االرتباط المفردة االرتباط المفردة االرتباط المفردة

6 0117** 7 0111** 67 0118** 20 0117** 36 017** 
2 0100** 60 0118** 68 0117** 21 0101** 32 0111** 
3 0116** 66 0101** 67 0117** 27 0100** 33 0101** 
1 0111** 62 010** 20 0111** 28 0118** 31 0116** 
0 010** 63 0101** 26 0117** 27 0117** 30 0107** 
1 0108** 61 0111** 22 0130** 30 0117** 31 017** 
7 0111** 60 0111** 23 0107**   37 0101** 
8 0101** 61 0117** 21 0111**     

 0106** القيمة دالة عند 
( أن قايم معاامالت االرتبااط باين درجاة المفاردة والدرجاة الكلياة 0يتضح مان جادول )

ممااا ياادل علااى أن العبااارات تقاايس مااا يقيسااه  0106ي تنتمااي إليااه دالااة عنااد مسااتوى للبعااد الااذ
 البعد وهو مؤشر على الصدق. 
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 (1جدول )
 قيم معامالت االرتباط بين درجة البعد والدرجة الكلية لمقياس جودة الحياة

 مستوى الداللة معامل االرتباط البعد م
 0106 0178 الرضا 6
 0106 0177 السعادة 2
 0106 0117 األمن النفسي 3
 0106 0118 الصحة النفسية 1
 0106 0107 الصحة الجسمية 0

( أن قاايم معااامالت االرتباااط بااين درجااة البعااد والدرجااة الكليااة 1يتضااح ماان جاادول )
مما يدل على أن األبعاد تقيس ما يقيسه المقيااس ككال وهاو  0106للمقياس دالة عند مستوى 

 مؤشر على الصدق. 
  الثبات:

تااام حسااااب الثباااات لدبعااااد والدرجاااة الكلياااة للمقيااااس بطريقاااة ألفاااا كرونبااااخ وجااااءت 
 ( التالي: 7النتائج كما بجدول )

 (7جدول )
 قيم معامالت الثبات لمقياس جودة الحياة 

 قيم معامالت الثبات البعد م
 0188 الرضا 6
 0181 السعادة 2
 0171 األمن  3
 0173 الصحة النفسية 1
 0176 الجسميةالصحة  0
 0187 الدرجة الكلية 1

 0181 -0176( السااابق أن قاايم معااامالت الثبااات تتااراوح بااين 7يتضااح ماان جاادول )
 وهي قيم ثبات عالية وتشير لثبات المقياس.  0187وبلغت قيمة الثبات للمقياس كامال 
 ثانيا: مقياس االختالالت الزواجية .
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 الصدق:
امالت االرتبااط بطريقاة بيرساون باين درجاة صدق االتساق الاداخلي : تام حسااب معا

( معلماااة، وجااااءت النتاااائج كماااا 10المفاااردة والدرجاااة الكلياااة للمقيااااس علاااى عيناااة مكوناااة مااان )
 بالجدول التالي:

 (8جدول )
 قيم معامالت االرتباط بين درجة المفردة والدرجة الكلية لمقياس االختالالت الزواجية 

 االرتباط المفردة االرتباط المفردة االرتباط المفردة االرتباط المفردة
6 0102** 8 0111** 60 0117** 22 0117** 
2 0113** 7 0118** 61 0100** 23 0111** 
3 0107** 60 0117** 67 0117** 21 0117** 
1 0117** 66 0101** 68 0107** 20 0101** 
0 0101** 62 0101** 67 0100** 21 0118** 
1 0111** 63 0101** 20 0117** 27 0113** 
7 0117** 61 0117** 26 0116** 28 0100** 

( أن قايم معاامالت االرتبااط باين درجاة المفاردة والدرجاة الكلياة 8يتضح مان جادول )
ممااا ياادل علااى أن العبااارات تقاايس مااا  0106لمقياااس االخااتالالت الزواجيااة دالااة عنااد مسااتوى 
 تقيسه الدرجة الكلية وهو مؤشر على الصدق.

 :الثبات
تاام حساااب الثبااات للمقياااس كااامال بطريقااة ألفااا كرونباااخ فبلغاات قمااة معاماال الثبااات  

 وهي قيمة عالية وتشير لثبات المقياس. 0187
 النتائج وتفسريها : 

( 0،00 ≥الفرض األول وينص على: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية )عند مستوى داللاة 
 لحياة واالختالالت الزواجية وفقا للعمر بين متوسطات درجات العينة على مقياسي جودة ا

الختبار هذا الفرض تم استخدام اختبار )تحليل التباين األحادي( للفروق بين أكثر من 
 ( التالي:7مجموعتين مستقلة وجاءت النتائج وفقا لجدول )
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 (7جدول )
 لعمرقيم )ف( وداللتها للفروق في الشعور بجودة الحياة واالختالالت الزواجية وفقا ل 

 الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين البعد
 0106 7170 6271283 2 2081011 بين المجموعات الرضا

 611216 613 21001068 داخل المجموعات
  610 27071081 الكلي

 0106 8172 6081023 2 3611017 بين المجموعات السعادة
 681626 613 27031781 مجموعاتداخل ال
  610 32171836 الكلي

 0106 66132 2021111 2 1011732 بين المجموعات األمن النفسي
 671871 613 27631008 داخل المجموعات

  610 33681110 الكلي
 0106 7110 801767 2 6161138 بين المجموعات الصحة النفسية

 601761 613 67771020 داخل المجموعات
  610 67101108 الكلي

 0106 7118 6611706 2 2271802 بين المجموعات الصحة الجسمية
 621668 613 67701672 داخل المجموعات

  610 22011771 الكلي
 0106 62171 33281131 2 11011873 بين المجموعات الدرجة الكلية

 2071218 613 167361187 داخل المجموعات
  610 180881316 الكلي

الدرجااااااااااااااة الكليااااااااااااااة 
لالخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااتالالت 

 الزواجية

 0106 67107 0771201 2 66781162 بين المجموعات
 311601 613 00071317 داخل المجموعات

  610 17071707 الكلي

( السااابق أن قاايم )ف( للفااروق فااي جااودة الحياااة واالخااتالالت 7يتضااح ماان جاادول )
ماااار دالااااة، ممااااا يعنااااي وجااااود فااااروق وفقااااا للعماااار فااااي تحديااااد جااااودة الحياااااة الزواجيااااة وفقااااا للع

واالختالالت الزواجية ولتعارف اتجااه الفاروق فقاد تام اساتخدام اختباار تاوكي للمقارناات البعدياة 
 للمتوسطات وجاءت النتائج كما بالجدول التالي:
 (60جدول )

 عمراتجاه الفروق في جودة الحياة واالختالالت الزواجية وفقا لل
 سنة 30أكثر من  سنة 30 – 20أكثر من  المتوسط فئة العمر البعد
 *2188 6170 63137 سنة 20 – 20من  الرضا

 0173 - 60132 سنة 30 – 20أكثر من 
 - - 61120 سنة 30أكثر من 

 *3167 *2130 62183 سنة 20 – 20من  السعادة
 0181 - 60163 سنة 30 – 20أكثر من 
 - - 61100 ةسن 30أكثر من 
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 *3100 *2181 62172 سنة 20 – 20من  األمن 
 0176 - 60171 سنة 30 – 20أكثر من 
 - - 61117 سنة 30أكثر من 

الصاااااااااااااااااااااااااحة 
 النفسية

 *2128 6123 7177 سنة 20 – 20من 
 6100 - 66100 سنة 30 – 20أكثر من 
 - - 62100 سنة 30أكثر من 

الصاااااااااااااااااااااااااحة 
 الجسمية

 *2176 *6176 66133 سنة 20 – 20من 
 0180 - 63121 سنة 30 – 20أكثر من 
 - - 61101 سنة 30أكثر من 

الدرجااااااااااااااااااااااااااااة 
 الكلية 

 لجودة الحياة

 *61110 *60123 10126 سنة 20 – 20من 
 1137 - 70110 سنة 30 – 20أكثر من 
 - - 71182 سنة 30أكثر من 

الدرجااااااااااااااااااااااااااااة 
 الكلية

لالخااااااتالالت 
 الزواجية

 *0171 *0111 17137 سنة 20 – 20من 
 0100 - 13172 سنة 30 – 20أكثر من 
 - - 13112 سنة 30أكثر من 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:
سانة والفئاة أكثار ماان  20- 20توجاد فاروق دالاة إحصاائيا فاي بعاد الرضاا باين الفئاة مان  -

 خرى.سنة ، بينما ال توجد فروق بين الفئات األ 30سنة في اتجاه الفئة األكثر من  30
سنة وكل من الفئتين  20 – 20توجد فروق دالة إحصائيا في بعد السعادة بين الفئة من  -

سااانة فاااي اتجاااه فئاااة العمااار األكبااار، بينماااا ال توجاااد  30سااانة واألكثااار مااان  30- 20ماان 
 سنة. 30سنة واألكثر من  30- 20فروق بين الفئتين من 

سانة وكال مان  20 – 20فئاة مان توجد فروق دالة إحصائيا في بعد األمن النفسي باين ال -
ساانة فااي اتجاااه فئااة العماار األكباار، بينمااا ال  30ساانة واألكثاار ماان  30- 20الفئتااين ماان 

 سنة. 30سنة واألكثر من  30- 20توجد فروق بين الفئتين من 
ساانة والفئااة  20- 20توجااد فااروق دالااة إحصااائيا فااي بعااد الصااحة النفسااية بااين الفئااة ماان  -

سنة ، بينما ال توجاد فاروق باين الفئاات  30الفئة األكثر من سنة في اتجاه  30أكثر من 
 األخرى.
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سانة وكال  20 – 20توجد فروق دالة إحصاائيا فاي بعاد الصاحة الجسامية باين الفئاة مان  -
سنة في اتجاه فئة العمر األكبر، بينما ال  30سنة واألكثر من  30- 20من الفئتين من 

 سنة. 30ثر من سنة واألك 30- 20توجد فروق بين الفئتين من 
 – 20توجااد فااروق دالااة إحصااائيا فااي الدرجااة الكليااة لمقياااس جااودة الحياااة بااين الفئااة ماان  -

سانة فاي اتجااه فئاة العمار  30سانة واألكثار مان  30- 20سنة وكل من الفئتين من  20
 سنة. 30سنة واألكثر من  30- 20األكبر، بينما ال توجد فروق بين الفئتين من 

سانة  20 – 20يا في مقياس االختالالت الزواجية بين الفئة مان توجد فروق دالة إحصائ -
سانة فاي اتجااه فئاة العمار األصاغر  30سانة واألكثار مان  30- 20وكل من الفئتين من 

ساانة واألكثاار ماان  30- 20( ساانة، بينمااا ال توجااد فااروق بااين الفئتااين ماان 20- 20)ماان 
 سنة. 30

عماار ياازداد الشااعور بجااودة الحياااة وتقاال والنتااائج السااابقة تشااير إلااى أنااه مااع التقاادم فااي ال
( فااي Pablen,2000االخااتالالت الزواجيااة. وتتفااق هااذه النتيجااة مااع مااا أشااار إليااه بااابلين ) 

دراسااته بااأن الشااعور بجااودة الحياااة يتغياار بتغياار المراحاال العمريااة التااي يتقاادم بهااا الفاارد، فكلمااا 
ياه حالاة الشاعور بجاودة الحيااة تقدم الفرد في العمر كلما نضج بخبراته وتوضاحت وتماايزت لد

 وتمايز بدرجة أكبر نحو االتجاه االيجابي.
الفرض الثاني وينص على: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية )عند مساتوى داللاة 

( بااين متوسااطات درجااات العينااة علااى مقياسااي جااودة الحياااة واالخااتالالت الزواجيااة 0،00 ≥
 وفقا لعدد سنوات الزواج.
ض تم استخدام اختبار )تحليل التبااين األحاادي( للفاروق باين أكثار الختبار هذا الفر 

 ( التالي:66من مجموعتين مستقلة وجاءت النتائج وفقا لجدول )
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 (66جدول )
 قيم )ف( وداللتها للفروق في الشعور بجودة الحياة واالختالالت الزواجية وفقا لعدد سنوات الزواج

ات درجاااااااااااااااااااااااااا مجموع المربعات مصدر التباين البعد
 الحرية

 الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات

 0100 2172 111121 3 6371276 بين المجموعات الرضا
 671078 612 27171861 داخل المجموعات

  610 27071081 الكلي
 0106 0161 711187 3 2811011 بين المجموعات السعادة

 681136 612 27801711 داخل المجموعات
  610 32171836 الكلي

 0106 7130 6361711 3 3701237 بين المجموعات األمن 
 681011 612 27231203 داخل المجموعات

  610 33681110 الكلي
الصاااااااااااااااااااااااااااااحة 

 النفسية
 0106 0111 071206 3 6771101 بين المجموعات

 601882 612 67121801 داخل المجموعات
  610 67101108 الكلي

الصاااااااااااااااااااااااااااااحة 
 الجسمية

 غير دالة 2111 361717 3 701212 بين المجموعات
 631023 612 26071702 داخل المجموعات

  610 22011771 الكلي
 0106 1100 61301711 3 18721838 بين المجموعات الدرجة الكلية

 2171720 612 131701023 داخل المجموعات
  610 180881316 الكلي

الدرجاااة الكلياااة 
ت لالخااااااااااااتالال

 الزواجية

 0106 61113 0301361 3 60701717 بين المجموعات
 361871 612 06111862 داخل المجموعات

  610 17071707 الكلي

( الساابق أن قايم )ف( للفاروق فاي جاودة الحيااة واالخاتالالت 66يتضح من جدول )
ة ماا عادا بعاد الصاحة الزواجية وفقا لعدد سانوات الازواج دالاة فاي جمياع األبعااد والدرجاة الكليا

الجسمية، مما يعني وجود فروق وفقا لعدد سنوات الزواج في تحديد جودة الحياة واالخاتالالت 
الزواجياة ولتعاارف اتجااه الفااروق فقاد تاام اساتخدام اختبااار تاوكي للمقارنااات البعدياة للمتوسااطات 

 وجاءت النتائج كما بالجدول التالي:
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 (62جدول )
 ياة واالختالالت الزواجية وفقا لعدد سنوات الزواجاتجاه الفروق في جودة الح

 60أكثر مان  المتوسط فئة الزواج البعد
 سنة 60 –

أكثاااااااااار ماااااااااان 
 سنة 60-20

 20أكثر مان 
 سنة 20 –

 *3108 2126 6102 63131 سنوات 60 -0من  الرضا
 6،01 0117 - 61188 سنة 60 – 60أكثر من 
 0187 - - 60107 سنة 20-60أكثر من 

 - - - 61111 سنة 20 – 20من  أكثر
 *1111 *3163 2128 62121 سنوات 60 -0من  السعادة

 2167 0180 - 6110617 سنة 60 – 60أكثر من 
 6133 - - 60137 سنة 20-60أكثر من 
 - - - 61170 سنة 20 – 20أكثر من 

 *0138 2108 2106 62172 سنوات 60 -0من  األمن 
 *3131 0107 - 61173 سنة 60 – 60أكثر من 
 *3130 - - 60100 سنة 20-60أكثر من 
 - - - 68127 سنة 20 – 20أكثر من 

الصاااااااااااااااااااااااااااااااحة 
 النفسية

 *3127 6177 0188 7110 سنوات 60 -0من 
 *2116 6107 - 60118 سنة 60 – 60أكثر من 
 6136 - - 66107 سنة 20-60أكثر من 
 - - - 62187 سنة 20 – 20أكثر من 

 لكلية الدرجة ا
 لجودة الحياة

 *68182 *60177 7113 07172 سنوات 60 -0من 
 *66167 3161 - 17100 سنة 60 – 60أكثر من 
 8101 - - 70117 سنة 20-60أكثر من 
 - - - 78171 سنة 20 – 20أكثر من 

 الدرجة الكلية
لالخاااااااااااااااتالالت 

 الزواجية

 *8101 *7132 *7117 72102 سنوات 60 -0من 
 6107 6180 - 10100 سنة 60 – 60أكثر من 
 0171 - - 13120 سنة 20-60أكثر من 
 - - - 13171 سنة 20 – 20أكثر من 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:
سااانوات،  60 -0توجاااد فاااروق دالاااة إحصاااائيا فاااي بعاااد الرضاااا باااين فئتاااي الااازواج مااان  -

وجاد فاروق باين سانة، وال ت 20 – 20سنة في اتجااه الفئاة مان  20 – 20واألكثر من 
 الفئات األخرى.
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سااانوات ،  60 -0توجاااد فاااروق دالاااة إحصاااائيا فاااي بعاااد الساااعادة باااين فئاااات الااازواج مااان  -
ساانة فااي اتجاااه الفئااة األكباار  20 – 20ساانة واألكثاار ماان  20 -60والفئتااين األكثاار ماان 

 في عدد سنوات الزواج ، وال توجد فروق بين الفئات األخرى.
سانوات ،  60 -0عد األمن النفسي بين فئاات الازواج مان توجد فروق دالة إحصائيا في ب -

ساانة وبااين الفئااة ماان  20 – 20ساانة فااي اتجاااه الفئااة ماان  20 – 20والفئااة األكثاار ماان 
ساانة، وبااين  20 – 20ساانة فااي اتجاااه الفئااة ماان  20 – 20والفئااة األكثاار ماان  60-60

وق بين الفئات سنة ، وال توجد فر  20 – 20سنة في اتجاه الفئة من  20 -60الفئة من 
 األخرى.

سانوات  60 -0توجد فروق دالة إحصائيا في بعد الصحة النفسية باين فئاات الازواج مان  -
سانة وباين الفئاة ماان  20 – 20سانة فاي اتجااه الفئاة مان  20 – 20، والفئاة األكثار مان 

سنة، وال توجد  20 – 20سنة في اتجاه الفئة من  20 – 20والفئة األكثر من  60-60
 الفئات األخرى.فروق بين 

 60 -0توجد فروق دالة إحصائيا في الدرجاة الكلياة لجاودة الحيااة باين فئاات الازواج مان  -
سانة، والفئااة األكثاار  20 -60ساانة فااي اتجااه الفئااة ماان  20 -60سانوات ، والفئتااين مان 

والفئاة  60-60سانة وباين الفئاة مان  20 – 20سانة فاي اتجااه الفئاة مان  20 – 20من 
سااانة، وال توجااد فااروق باااين  20 – 20ساانة فاااي اتجاااه الفئااة ماان  20 – 20األكثاار ماان 

 الفئات األخرى.
توجد فاروق دالاة إحصاائيا فاي الدرجاة الكلياة لالخاتالالت الزواجياة باين فئاات الازواج مان  -

سانة فاي اتجااه  20- 20، مان  20 -60، مان 60-60سنوات ، والفئات مان  60 -0
 فئات األخرى.سنة، وال توجد فروق بين ال 60 -0الفئة من 

والنتاااائج الساااابقة تشاااير إلاااى أناااه ماااع التقااادم فاااي عااادد سااانوات الااازواج يااازداد الشاااعور 
 بجودة الحياة وتقل االختالالت الزواجية.

( من أن المراحل األولى من  11:  2000وتتفق هذه النتيجة مع ما ذكره سليمان )
ل المتوسااطة بالمواجهااة والنقاااش الاازواج تتميااز بالتقااارب الشااديد واالتكااال ، بينمااا تتميااز المراحاا

والتفاوض فيما يتعلق بالتحكم والسلطة والقوة وغالبا فإن عدم الرضا يزداد في السنوات األولى 
 من الزواج . 
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 ≥الفااارض الثالاااث ويااانص علاااى: ال توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية )عناااد مساااتوى داللاااة 
واالخاتالالت الزواجياة وفقاا  ( بين متوساطات درجاات العيناة علاى مقياساي جاودة الحيااة0،00

 للمؤهل.
( للفاااروق باااين مجماااوعتين uالختباااار هاااذا الفااارض تااام اساااتخدام اختباااار ماااان وتناااي )

مستقلتين نظارا لوجاود فاروق كبيارة باين أعاداد المجماوعتين مماا أدى لعادم تاوافر شارط تجاانس 
 ي:( التال63التباين الالزم الستخدام اختبار )ت(  وجاءت النتائج وفقا لجدول )

 (63جدول )
 ( وداللتها للفروق في االختالالت الزواجية وجودة الحياة وفقا للمؤهلuقيم )

متوسط  العدد المستوى التعليمي البعد
 الداللة (uقيمة ) مجموع المربعات المربعات

غياااااااااااااار  6111 66831100 80160 637 بكالوريوس الرضا
 2021100 71178 27 أعلى من بكالوريوس دالة

غياااااااااااااار  6821 66107100 83188 637 بكالوريوس دةالسعا
 2206100 86101 27 أعلى من بكالوريوس دالة

غياااااااااااااار  6868 66018100 83108 637 بكالوريوس األمن 
 2363100 80117 27 أعلى من بكالوريوس دالة

غياااااااااااااار  6710 66723100 81131 637 بكالوريوس الصحة النفسية
 2638100 77167 27 أعلى من بكالوريوس دالة

غياااااااااااااار  677210 66170100 81160 637 بكالوريوس الصحة الجسمية
 2670100 80137 27 أعلى من بكالوريوس دالة

الدرجة الكلية لجودة 
 الحياة

غياااااااااااااار  680810 66171100 83177 637 بكالوريوس
 2681100 80178 27 أعلى من بكالوريوس دالة

الدرجاااااااااااااااة الكليااااااااااااااااة 
لالخااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتالالت 

 واجيةالز 

غياااااااااااااار  6810 66070100 83138 637 بكالوريوس
 2276100 81166 27 أعلى من بكالوريوس دالة

( للفااروق بااين مسااتويي التعلاايم )بكااالوريوس، أعلااى uيتضااح ماان الجاادول السااابق أن قاايم )
مااان بكاااالوريوس( فاااي الشاااعور بجاااودة الحيااااة واالخاااتالالت الزواجياااة غيااار دالاااة مماااا يعناااي أن 

 م ليس مؤثرا في الشعور بجودة الحياة واالختالالت الزواجية .مستوى التعلي
فااالتعليم لاايس ضااروريا إلضاافاء السااعادة الزوجيااة ، فاانحن ناارى الكثياار ماان األزواج الااذين 
لاديهم فااروق فااي مسااتوى التعلاايم ونااراهم مسااتمرين فااي الحياااة الزوجيااة ، باال يشااهد لهاام الجميااع 
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العكااس حيااث الاازوج حااائز علااى شااهادة الاادكتوراه بااذلك كاازوجين مثاااليين ، وفااي المقاباال ناارى 
 (.127:  2007والزوجة شهادة البكالوريوس وال توافق وال سعادة بينهما. )محمود، 

وهذه النتيجة تختلف مع ما أشار إليه تيرمان حيث تحدث عن التعلايم كأحاد أساباب 
لمسااتوى التعليمااي السااعادة الزوجيااة ، إال أن النساااء اللااواتي يتاازوجن برجااال أعلااى ماانهن فااي ا

يزيااااد احتمااااال سااااعادتهن ماااان هااااؤالء الالتااااي يتاااازوجن برجااااال أدنااااى ماااانهن فااااي هااااذا المسااااتوى 
 ( . 607:  6786.)الساعاتي ، 

الفاارض الرابااع وياانص علااى: ال توجااد عالقااة دالااة إحصااائيا بااين درجااات أفااراد العينااة علااى 
 مقياس جودة الحياة ودرجاتهم على مقياس االختالالت الزواجية .

ختباااار هاااذا الفااارض تااام اساااتخدام معامااال ارتبااااط بيرساااون لحسااااب االرتبااااط باااين ال
 درجات المتغيرين وجاءت النتائج وفقا للجدول التالي:

 (61جدول)
 قيم معامالت االرتباط بين االختالالت الزواجية وجودة الحياة

معامل االرتباط بااالختالالت  أبعاد جودة الحياة م
 الزواجية

 مستوى الداللة

 0106 0126- الرضا 6
 0100 0168- السعادة 2
 0106 0123- األمن النفسي 3
 0100 0167- الصحة النفسية 1
 0100 0161- الصحة الجسمية 0
 0106 0123- الدرجة الكلية لجودة الحياة 

يتضاااح مااان الجااادول الساااابق أن قااايم معاااامالت االرتبااااط باااين درجاااات جاااودة الحيااااة 
باااالختالالت الزواجيااة دالااة وسااالبة ممااا يعنااي وجااود عالقااة عكسااية  )األبعاااد والدرجااة الكليااة (

بين الشعور بجودة الحياة واالختالالت الزواجياة فكلماا زادت الدرجاة علاى مقيااس االخاتالالت 
الزواجيااة قلاات الدرجااة علااى مقياااس جااودة الحياااة ، والعكااس. فااالبعض ياارى أن جااودة الحياااة 

دى الفرد في ثالثة مجاالت رئيسية للحياة هي : الحيااة مفهوم يعكس مواقف الحياة المرغوبة ل
األسرية والمجتمعية والمهنية أو العمل والصحة ويعتمد هذا الحكم على اإلدراك الذاتي للفرد ، 

دراك اَلخرين المهمين للفرد . )   ( .  Good ,1994 ,p.165ومواقف الحياة الموضوعية وا 
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 درب ورفقة طويلة حياة مسيرة هي الزوجين بين عالقةال وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن     
 الطريق في منتصف ال تتعثر حتى فيها المسؤوليات وتحديد العالقة هذه تنظيم من البد لذلك

 يؤدي الزوجية للحياة متكامال اإلسالم نظاما شرع لذالك تفتحها بداية في الزهرة على وتقضي
 هذا عن شذوذ وأي والمجتمع األسرة داخل ةفتزدهر الحيا خالله من دوره الزوجين من كل

 المسؤولية ألن والخالفات اإلضطرابات جحيم في سقوط األسرة إلى يؤدي ربما النظام
 مسؤولية هي األسرية
 األسرة تقع في األدوار خلط وحدث مسئوليته عن احدهما تقاعس وكلما الزوجين بين مشتركة
 .مرةالمست والخالفات لإلختالالت الزواجية فريسة
فقد ال يدرك الفرد المقبل على الزواج معنى الحياة الزوجية واألسرية وال يفهم تماما      

المقومات التي تقوم عليها العناصر التي يجب أن تتوفر لتدعيم عالقاتها وال يقدر 
المسئوليات التي يمكن أن يتحملها لكي تقوم األسرة بوظائفها ، وال يعرف ما هي متطلبات 

لجديدة من حيث االستقالل عن األسرة األصلية والمعيشة مع الجنس اَلخر وما الحياة ا
يرتبط بذلك من اشباعات عاطفية ، وهذا التقدير أو عدم اإلدراك لكل هذه المتطلبات 

 ( . 667:  2001واألدوار قد يكون هو أساس الصراع أو الخالف . ) مالك ونوفل ، 
 التوصيات: 

 ج الدراسة الحالية توصي الباحثة بما يلي :في ضوء ما أسفرت عنه نتائ
إجراء المزيد من الدراسات على العالقة بين االختالالت الزواجياة وأبعااد جاودة  -1

 الحياة التي لم تتم دراستها .
ضرورة تركيز الدراسات في مجال الصحة النفسية علاى المتغيارات االيجابياة )  -2

الحيااااااة ( . لماااااا لهاااااذه الرضاااااا عااااان  –طياااااب الحيااااااة النفساااااية  –جاااااودة الحيااااااة 
 المتغيرات من تأثيرات إيجابية على الفرد والمجتمع .

توفير برامج وقائية وخدمات عالجية إرشادية لمسااعدة المتزوجاات والمتازوجين  -3
 في تعزيز جودة الحياة وخفض حدة االختالالت الزواجية لديهم .

ات األساارية تكثيااف الباارامج اإلعالميااة الموجهااة لدساارة التااي تبحااث فااي العالقاا -4
 والزواجية إلرشاد الجمهور إلى أساليب وفنيات الحياة الزوجية .
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 املراجع: 
 أواًل: مراجع باللغة العربية:     

 القرآن الكريم. .6
، دار الشاااروق اإلرشااااد الزواجاااي ا سااار ( : 2061أباااو أساااعد، أحماااد عباااد اللطياااف ) .2

 للنشر والتوزيع ، عمان .
، دار الصااميعي للنشاار والتوزيااع، ارة السااعادةإد( : 2063آل الشاايخ، صااالح محمااد ) .3

 القاهرة.
 ، المعتز للنشر والتوزيع ، عمان . العنف ضد المرأة( : 2001بنات، سهيلة محمود ) .1
(: فلساافة جااودة الحياااة للطفولااة العربيااة المعاقااة، 2060توفيااق ، صااالح الاادين محمااد ) .0

، كلياااة  ربوياااة والنفساايةالماامتمر العلماااي السااابع ، جاااودة الحياااة كاساااتثمار للعلااو  الت
 . 621 -87التربية، جامعة كفر الشيخ ، ص ص 

 – التطبيااا  -اإلرشااااد النفساااي ر النظرياااة( :  2062حساااين ، طاااه عباااد العظااايم )  .1
 التكنولوجيا " دار الفكر ، عمان .

"  الصاااحة النفساااية ر دراساااة جاااي سااايكولوجية التكياااف( :  2006الرفاااعي ، نعااايم )  .7
 ر .جامعة دمشق للطبع والنش

، عاااالم  الصااحة النفساااية والعااالي النفسااي( :  2000زهااران ، حامااد عبااد السااالم )  .8
 الكتب، القاهرة .

التواجاا  الزواجااي واسااتقرار ا ساارة ماان منظااور ( :  2000سااليمان ، سااناء محمااد )  .7
 ، عالم الكتب ، القاهرة .اجتماعي  –نفسي  –إسالمي 

، دار  واجااي والتغيياار االجتماااعياالختياار الز ( :  6786السااعاتي ، ساامية حساان )  .60
 النهضة العربية ، القاهرة .

، دار  الزواي وا سارة( :  ب.تالسهل ، راشد و الناصر ، فهد و البلهان ، عيساى )  .66
 العلم ، الكويت .

، دار  بطاريااااة اختبااااارات االخااااتالالت الزواجيااااة(: 2000الساااايد، صاااافاء إسااااماعيل ) .62
 غريب، القاهرة. 
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(: إساااءة المعاملاااة واألماان النفسااي لاادى عينااة مااان 2001مااد )عبااد المجيااد، الساايد مح .63
 172-732ص ص  2ماج ،  16ع  مجلة دراساات نفساي تالميذ المدرسة االبتدائية ، 

 ، تصدر عن رابطة األخصائيين المصرية.
، مكتبااة زهااراء المقاااييس النفسااية المقننااة(: 2007عبااد المعطااي، حساان مصااطفى ) .61
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Abstract: 
     The present study aimed to uncover the relationship imbalances 

Marital quality of life and stand on individual differences according to 

age and number of years of marriage and the qualification to the 

research sample consisting of (166) parameter, and the study used a 

measure imbalances Marital, and the measure of quality of life, to 

achieve the objectives were to verify validity and reliability of the two 

scales in different ways , and the results indicated the presence of 

statistically significant differences according to age, according to the 

number of years of marriage in determining the quality of life and 

marital imbalances, and that education is not effective in the sense of 

quality of life and marital imbalances . 

In addition, there is an inverse relationship between quality of life and 

sense of imbalances Marital higher the grade on a scale imbalances 

Marital class I said on a scale of quality of life and vice versa. 

 

 

 

Keywords: Marital imbalances - Quality of Life. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مقياس جودة احلياة

 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

أختي العزيزة  برفقه استبانة معدة ألغراض الدراسة العلمي فقط . آملين 
منك اإلجابة على العبارات أدناه باختيار إحدى اإلجابات الموازية لكل 
عبارة وهي )تنطبق ، أحيانا ، ال تنطبق( علما بأنه ليس هناك إجابات 

اعدك اإلجابة للتعبير عن مشاعرك بحرية صحيحة أو خاطئة بل ستس
 شخصيتك.وليس بالضرورة أن تكتب اسمك أو ما يدل على 

 البيانات األولية

 :  العمر
 

      02 - 02 من     
 

    02 -02 من 
 

      02 -02 من   
 

 02-02 من 

 :  الزواج سنوات عدد
 

    02 -2 من 
 

 02-02 من
     02-02 من     

 
 02 -02 

 :  يميالتعل المستوى
 

   بكالوريوس 
 

   البكالوريوس بعد عالي دبلوم 
 

 ماجستير
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 ملالحقا

 ال تنطبق أحيانا تنطبق ااااااااااااااااااااراتالعب م
    أشعر بالرضا عن حياتي أغلب األوقات . 6
    أنا راض عن مستوى عالقاتي باَلخرين . 2
    أشعر بالرضا عن عالقتي بأسرتي . 3
    أنا لست راضيا عن أسلوبي في الحياة . 1
    أنا لست راضيا عن حياتي الزواجية . 0
    إلى االنسحاب من المواقف االجتماعية . أميل 1
    حياتي األسرية غير مستقرة . 7
    أشعر بحالة من الرضا والطمأنينة . 8
    أشعر بالسعادة عند وجودي بالمنزل . 7

    أقبل على الحياة بكل أمل . 60

    أشعر بالسعادة عند مالقاة اَلخرين . 66
    ل مكان أذهب إليه .أنشر البهجة والسرور في ك 62
    هناك أشياء كثيرة في حياتي تجعلني أشعر بالسعادة  63
    تظهر االبتسامة على وجهي بصفة مستمرة . 61
    أفرح لسعادة أفراد أسرتي وحسن حظهم . 60

يميل مزاجي إلى التقلب بين سعيد وحزين خالل فترة  61
 قصيرة .

   

    لوحدي . أشعر باالرتياح عندما أكون 67
    أشعر بأنني مستاء من حولي . 68
    أشعر بأنني مهمل وال أشعر باهتمام اَلخرين . 67
    أشعر بأنني عبء على اَلخرين . 20
    أشعر بأن الحياة عبء ثقيل . 26
    أشعر بأنني غير متكيف مع الحياة بشكل مرض. 22
    ني .أشعر في بعض األحيان بأن الناس يضحكون م 23
    ال أستطيع العمل بانسجام مع اَلخرين . 21
    حالتي النفسية مستقرة . 20
    أشعر بالقلق والخوف الزائد دون سبب واضح . 21
    أشعر بالغضب ألتفه األسباب . 27
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 ياس االختالالت الزواجيةمق

 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

    أجد صعوبة في السيطرة على نفسي عندما أغضب. 28
    أشعر باإلحباط عندما أفشل في عمل ما . 27
    أعاني من األرق أثناء النوم . 30
    حالتي الجسمية تتعارض مع حياتي الشخصية . 36
    أعاني من فقدان الشهية للطعام . 32
    حالتي الصحية على ما يرام . 33
    أشعر بالتعب حين أكلف بعمل أي شيء . 31
    أشعر باإلرهاق معظم الوقت . 30
    لقيام بأقل مجهود .أشعر باإلجهاد عند ا 31
    أتعرض لحالة من الغثيان المفاجئ . 37

أختي العزيزة  برفقه استبانة معدة ألغراض الدراسة العلمي فقط . آملين منك اإلجابة على 
العبارات أدناه باختيار إحدى اإلجابات الموازية لكل عبارة وهي )تنطبق ، أحيانا ، ال تنطبق( 

ت صحيحة أو خاطئة بل ستساعدك اإلجابة للتعبير عن مشاعرك علما بأنه ليس هناك إجابا
 شخصيتك.بحرية وليس بالضرورة أن تكتب اسمك أو ما يدل على 

 البيانات األولية

 :  العمر
 
        25 - 22 من     

 
      32 -25 من 

 
    35 -32 من   

 
-35 من

42 

 :  الزواج سنوات عدد
 

   12 -5 من 
 

 15-12 من
      22-15 من    

 
   22 -25 

 :   التعليمي المستوى
 

  بكالوريوس 
 

     البكالوريوس بعد عالي دبلوم 
 

 ماجستير 
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 ال تنطبق أحيانا تنطبق العباااااااااااااااااااارات م

    أشعر بنفور تجاه زوجي . 6
    أشعر بالصداع النصفي . 2
    ي.تكون مناقشاتي حادة مع زوج 3
    تنتابني نوبات من البكاء . 1
    أتذكر المواقف السيئة السابقة لزوجي . 0
    زوجي يستفزني ألتفه األسباب . 1
    يشيع جو النكد داخل أسرتي . 7
    زوجي يوجه نقدا الذعا لي . 8
    زوجي يسخر من تصرفاتي . 7

    زوجي يدعي على . 60
    يغلب علي العبوس . 66
    أكون سريعة االستثارة والتهيج . 62
    أعاني من فقدان الشهية 63
    يثقل علي زوجي ببعض األعباء  61
    يفعل زوجي ما يغضبني . 60
    أدعو على زوجي بالشر . 61
    أخاف من تفاقم االختالالت الزواجية . 67
    ن.أشعر باليأس من حياتي الزوجية وأن األمور لن تتحس 68
    زوجي دائم الشجار والعراك . 67
    زوجي كثيرا ما يهتاج ويغضب ألمور صغيرة . 20
    زوجي يفقد التحكم في مشاعره وأحاسيسه . 26
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    زوجي ال يقدر الحياة األسرية حق قدرها . 22
    زوجي ال يمكنه مناقشة المشكالت الشخصية بحرية وصراحة . 23
    عنف معي .زوجي يستخدم ال 21
    زوجي يستخدم التهديد معي لتحقيق مطالبه . 20
    زوجي يتصف بالعناد حتى عندما يكون على خطأ  21
    زوجي يفتقد الفهم الصحيح لإلختالالت الزواجية. 27
    زوجي يتصف بالقسوة معي. 28

 
  

 


