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  ملخص

 الثقد  مد  وكد  الزواجد  التوا د  بدي  العالقد  علد  التعدف  إلد  الحاليد  الفراسد  تهدف      
 وغيدف المنفصالت الزوجات م  عين  لفى الزوجي  العالق     والتفي  الزوجي  بي  المتبادل 

 المنفصدالت الزوجدات بدي  الفدفو   عل  التعف  إل  الفراس  تهف  كما عاطفيا، المنفصالت
 والتدفي  الدزوجي  بدي  المتبادلد  والثقد  التوا د  الزواجد  مد  ك     ياعاطف المنفصالت وغيف

 الدزوجي  بدي  المتبادلد  الثقد  مد  لكد   التنبؤيد  القيمد  معف د  وأيضدا الزوجيد ، العالقد   د 
 وغيدف المنفصدالت الزوجدات لدفى الزواجد  بدالتوا   للتنبدؤ الزوجيد  العالقد   د  والتدفي 

 ) األول  مجموعتي  زوج  سعودي  مقسمي  إل  (100) س الفرا وشملت عاطفيا، المنفصالت
زوجد  مد  غيددف  (05ن=) الثانيد  عاطفيدا، والمجموعد  المنفصدالت مدد  زوجدد  (50=ن

بمتوسد   سدن ، (50-25) بدي  مدا للعيند  العمدف   المدفى ويتدفاو  المنفصدالت عاطفيدا
 ابفاهيم أمين  ادإعف الزواج  التوا   مقياس الفراس  واستخفمت  (05,6-سن  + 50,29عمف)
 Remple, et) وآخدفون  ريمبد  إعدفاد الدزوجي  بدي  المتبادلد  الثقد  ومقيداس ،(2009)شدلب 

al., 1985)  إعدفاد الزوجيد  العالقد   د  التدفي  ومقيداس ،(2013) علد  محمدف هبد  تفجمد 
وجدود ارتبدا   داب بدي  التوا د  الزواجد  وكد  مد    الطداهف  محمدود المبف.د ظ أتهدفت النتدا  

لددفى الزوجددات المنفصددالت وغيددف  ثقدد  المتبادلدد  بددي  الددزوجي  والتددفي   دد  العالقدد  الزوجيدد ال
المنفصددالت عاطفيددا، كمددا تهددف أن الزوجددات السددعوديات غيددف المنفصددالت عاطفيددا أعلدد  مدد  
الزوجات المنفصالت عاطفيا    التوا   الزواجد ، والثقد  المتبادلد  بدي  الدزوجي ، والتدفي   د  



 التوافق الزواجى وعالقته بالثقة املتبادلة بني الزوجني والتدين يف العالقة الزوجية 

  ،4،ج 24 العدد، النفسي اإلرشاد مركز ،النفسي اإلرشاد جملة                     
 4102أبريل

   (687)  

للثقد  المتبادلد  بدي  الدزوجي ، والتدفي   د   تنبؤيد  دالد   ، كمدا تهدف وجدود قيمد العالقد  الزوجيد
بددددالتوا   الزواجدددد  لددددفى الزوجدددات السددددعوديات  المنفصددددالت عاطفيددددا وغيددددف  العالقددد  الزوجيدددد 

  .المنفصالت عاطفيا
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 يف والتدين الزوجني بني املتبادلة بالثقة وعالقته الزواجي التوافق
 وغري املنفصالت السعوديات الزوجات عينة لدى الزوجية العالقة

 عاطفيا املنفصالت
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  مقدمة
 والسدعاد  والسدال  والمسدؤولي  بالحد  التدزا  وهدو شدخ  كد  حيدا   د  مهدم حدف  الدزوا   

 أو االجتماعيد  الطبقد  عد  النظدف و.بد  األسدف، بدي  واتحداد قويد  في أسد عالقدات وتطدويف
    هام  وقانوني  عاطفي  التزامات عل  ينطو    إن  االجتماع ، الوضع أو الفي  أو العقيف 

 ، لشخصيت  وتحقي  الففد حيا      ارق  عالم  يعتبف الشفيك واختيار بالغ، شخ  أ  حيا 
 , Joseph& Jaisri)..اهتمدا  إلد  تحتدا  التد  المشدتفك  ي القضد هدو الدزوا   د  واالنسجا 
2014)  

وقددف حظدد  موضددوا التوا دد  الزواجدد  باهتمددا  الكثيددف مدد  علمدداد الددنف  وجميددع مدد  لددفيهم     
اهتمامددات بموضددوا الددزوا  واألسددف  وعالقدد  كدد  مدد  الددزو  والزوجدد  مدد  ناحيدد  وعالقتهمددا مددع 

ذ بفايدد  الثالنينددات و.فايدد  األر.عينددات مدد  هددذا القددفن بدداق  أ ددفاد األسددف  مدد  ناحيدد  أخددفى ظ  مندد
حدداوب عددفد مدد  المختصددي   دد  شددؤون األسددف  بندداد أدوات لقيدداس التوا دد  الزواجدد  واسددتخفمت 
هددذا األدوات وغيفهددا  دد  قيدداس العفيددف مدد  القضددايا التدد  تخدد  األزوا  واألسددف  بشدد   عددا  

  أبحدددا  تخددد  السدددعاد  الزوجيددد  ووجدددود مثددد  هدددذا األدوات يعدددف المفحلددد  األولددد  للشدددفوا  ددد
واسددتقفار العالقددات األسددفي  ، وتعتبددف دراسدد  التوا دد  الزواجدد  ومحفداتدد  والعوامدد  المددؤنف   يدد  
نوعددا مدد  الوقايدد  مددد  مخدداطف الطددال  حيدددن إن الطددال  هددو النتيجددد  المتوقعدد  لعددف  التوا ددد  

شخصدي  األبنداد كمدا  الزواج  ولالتجاهات السلبي  نحو الزوا  مما يؤد  إلد  اضدطفابات  د 
يؤد  إل  اضطفاب وسود تكيف لفى الزو  والزوج     مفحلد  مدا بعدف الطدال  ،األمدف الدذ  
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 (ظ8555يتطل  مجهودا م  الففد للتبل  عل  الفش  وإعاد  التوا  ظ) صالح الصبيف ، 
 هناك عفد كبيف م  الفراسات تظهف أن التوا   الزواج  يسهم    الحصوب علد  صدح      
يدد  وعقليدد  أ ضدد  باإضددا   إلدد  أندد  يعددود بالفا ددف  علدد  المجتمددع مدد  خددالب تددو يف البي ددات بفن

المنزليدددددددد  اإيجابيدددددددد  لنمددددددددو األطفدددددددداب وتثبددددددددي  الجنددددددددو  واالنحددددددددفا   دددددددد  أوسددددددددا  الشددددددددبابظ 
Amato,2007:36ظ)) 

ومعظددددم األزوا  يتطلعددددون لتحقيدددد  السددددعاد   دددد  األسددددف ، ويمثدددد  التوا دددد  الزواجدددد  الددددفك    
إقام  حيا  أسفي  سعيف  ، ولذلك  إن العالقات الزوجي  تحتا  إل  عناي  خاص  ، األساس  

واهتمدا  مدد  قبدد  المتخصصدي   دد  الميددادي  المختلفد  ، وعلدد  رأسددها ميدفان االرشدداد الزواجدد  
واألسدددف ،  األسدددف  حينمدددا تسدددتطيع أن تضدددع القسددد  األكبدددف مددد  ضدددبطها االنفعدددال  جانبدددا، 

فاعات والوصوب إل  مستوى عال  م  التوا   الزواجد ، وسديجف تستطيع أن تتبل  عل  الص
الزوجددان الفاحدد  والسددفور  دد  التعبيددف عدد  أنفسددهما تجدداا مواقددف الحيددا  الضدداغط ، و دد  هددذا 
العالقدد  سددو  تتسددام  سددلوكيات الددزو  والزوجدد  مقابدد  المشدد الت التدد  سدديواجهنها، وسدديق  

ف كد  منهمدا إلد  الدزوا  علد  أند  عالقد  التوتف    شعور ك  منهمدا تجداا ارخدف، حيدن ينظد
، & Cordova ،Cordova  ،Geeأبويدددد  وتدددددفعم مددددد  خاللهدددددا اسددددد  التوا ددددد  الزواجددددد ظ )

Worren ،8550ظ ،Hashim ،Khurshaid  &Hassan،8552ظ  ) 
ومددد  أهدددم المؤشدددفات علددد  التوا ددد  الزواجددد  االسدددتمفاري  ولكددد  ال نبفددد  أن هنددداك العفيدددف مددد  

لفغم مما تعاني  م  إحبا  وتوتف ور.ما ال يف.  بينهما سوى ونيقد  الدزوا  الزيجات المستمف  با
وهددذا مددا يسددم  بددالطال  النفسدد  ،  المعيددار الحقيقدد  للتوا دد  هددو الشددعور بالسددعاد  والفضددا و 

 الشك أن االنفصاب أو الطال  دلي   موضوع  عل   ش  الزوا ظ
 (Holman, 2002ظ) 

ت البدداحثي   دد  علددم الددنف  االيجدداب   قددف اهتمددت الفراسدد  وانطالقددا مدد  اهتمامددات وتوجهددا    
الحالي  بفور بع   المتبيفات االيجابي     تحقيد  التوا د  الزواجد  وهد  الثقد  المتبادلد  بدي  
الدددزوجي ، و.دددالفغم مددد  أن هدددذا المتبيدددف يعدددف مددد  أهدددم المتبيدددفات التددد  تدددؤد  إلددد  االسدددتقفار 

أنيف الخال ددددددددددددات والصددددددددددددفاعات الزواجدددددددددددد  وحمايدددددددددددد  الددددددددددددزوجي  مدددددددددددد  الوقددددددددددددوا تحددددددددددددت تدددددددددددد
(ظكما أوضدحت بعد  الفراسدات دور الثقد  المتبادلد  بدي  الدزوجي  Haskan,2014الزوجي ظ)
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 ددد  زيددداد  قدددفر  الزوجددد  علددد  أدا هدددا ألدوارهدددا ، ومواجهددد  ضدددبو  الحيدددا ، كمدددا تعتبدددف الثقددد  
المتبادلددددددد  بددددددددي  الددددددددزوجي  عامدددددددد  وسددددددددي  بدددددددي  ضددددددددبو  الحيددددددددا  الزوجيدددددددد  وادراك التوا دددددددد  

( ظ إال أن  ق  االهتما  بفراسدت   د  عالقتد  بدالتوا   الزواجد  علد  Sakai, 2006اج ظ)الزو 
 مستوى الفراسات العف.ي ، واالجنبي     حفود علم الباحث ظ

وجدداد المتبيدددف الثدددان  المددفتب  بدددالتوا   الزواجددد   دد  الفراسددد  الحاليددد  التددفي   ددد  العالقددد      
شدد   كبيددف درجدد  سددواد الفددفد مدد  عددف  السددواد كمددا الزوجيدد ، وحيددن أن مسددتوى التددفي  يحددفد ب

يحفد بش   كبيف تفاعالت الففد مع األ فاد المحيطي  بد     دإن مسدتوى التدفي  يعمد   كحدا   
صددف ضددف الضددبو  واالحباطددات التدد  قددف يتعددفن لهددا الفددفد ومدد  نددم يتمتددع الفددفد  و المسددتوى 

اد  إ  أن القدو  الفوحيد  المتمثلد   د  المفتفع م  التفي  بفرج  عالي  م  الصح  النفسي  والسع
مسددتوى التددفي  المفتفددع يحصدد  الفددفد ضددف االضددطفابات النفسددي  وتعطدد  لدد  قددو  للتبلدد  علدد  

(ظ و.شدد   عددا  ي سدد  التددفي  الفددفد الفضددا 2108538المعوقددات التدد  تواجهدد ظ) محمددف نمدداد،
 ,Patel ،Shahعددد  الدددنف ، ويعددددف  لدددك مدددد  أهدددم م ونددددات الفضدددا عدددد  الحيدددا  ك ددد ظ )

Paterson & ،Kimel ،8558ظ) 
( أن التدددفي  يحتددد  م انددد  بدددي  العوامددد  الحيويددد  8552وقدددف توصدددلت دراسددد  عدددز  مبدددفوك )   

%(ظ  وجدددادت دراسدددات  2واالجتماعيددد   ددد  التنبدددؤ بالفضدددا العدددا  عددد  الحيدددا  بنسدددب  مسددداهم  )
ارتبدا   مؤكف  ألهمي   دور التفي     التوا   الزواج  بش   خاص حين أجمعت عل  وجود

موج  داب بي  عام  التفي  والتوا   الزواج  وكان الفي  يقاس    هذا الفراسات م  خدالب 
األنشددط  والمعلومددات الفينيدد  والطقددوس التدد  يقددو  بهددا الزوجددان أو احددفهما وهددو مددا يم دد  أن 

(ظ كمددا أن معظددم 8555يتضددمن  م ددون العبددادات  دد  الددفي  اإسددالم  ظ )الطدداهف  المبف.دد  ،
ات تشدديف إلدد  أن ممارسدد  الشددعا ف الفينيدد  تددفتب  بمسددتويات أعلدد  مدد  التوا دد  الزواجدد  الفراسدد

(Wolfinger  &Wilcox ،8555  ظ) 
وتفى الباحث  أن للتدفي  اندف كبيدف  د  التوا د  الزواجد  حيدن اند  يدؤنف علد  جميدع منداح     

م  الزو  والزوج   الحيا  ، نجف أن  األديان السماوي  جميعها تقفس رابط  الزوا  وتضع لك   
حقوقًا وواجبات يج  عل  ك   منهما أن يلتز  بها ، والسيما ديننا اإسالم   هو لم يبفد  أد  

 التفاصي     العالق  الزوجي  إال وأرشفنا إل  الطفيق  المثل  للتعام  معهاظ
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 مشكلة الدراسة:
ي  ونوعيدد  العالقددات نجددف أن المؤسسددات الفينيدد  قددف لعبددت دورا محوريددا  دد  تشدد ي  شخصدد     

بددددي  األزوا  ، وقددددف ركددددزت البحددددو  التدددد  أجفيددددت مددددؤخفا علدددد  العالقدددد  بددددي  الددددفي  والتوا دددد  
الزواج  عل  التأنيفات المباشف  للتفي  عل  جود  الزوا  م  خالب تعزيدز مجموعد  مد  القديم 

 د  الدزوا ،  ات الصل  والعالق  بالفعم االجتماع  ،والت  بفورها تعدزز السدلوكيات االيجابيد  
وتثب  السلوك الذ  قف يؤنف سلبًا عل  الزوا  وتشجع الزوجي  عل  اتخا  وجه  نظف إيجابيد  
 ددد  العالقددد  بينهمدددا، والدددفي  لددد  أيضدددا تدددأنيف غيدددف مباشدددف علددد  الدددزوا   المعتقدددفات وممارسددد  

م الشددددعا ف الفينيدددد  تميدددد  إلدددد  تعزيددددز الفاحدددد  النفسددددي  واألعددددفا  االجتماعيدددد  اإيجابيدددد  والددددفع
االجتماع  بي  الشفي ي  ،وكلها تدفتب  بتحقيد  زوا  أ ضد  ،و قدا لدذلك  دإن معظدم الفراسدات 

 تشيف إل  أن ممارس  الشعا ف الفيني  تفتب  بمستويات أعل  م  التوا   الزواج ظ
 ( Wolfinger &Wilcox ،8555ظ) 
 ددد  جميدددع شدددؤون  وممدددا الشدددك  يددد  أن التمسدددك بالتعددداليم الفينيددد  يولدددف انضدددباطًا أخالقيددداً      

الحيددا  وعلدد  جميددع المسددتويات مدد  هنددا جدداد تسددااب الباحثدد  مددا إ ا كددان التددفي   دد  العالقدد  
الزوجيدد ، والثقدد  المتبادلدد  بددي  الددزوجي  تسددهم بشدد   كبيددف  دد  التوا دد  الزواجدد  أ  أن لددبع  

 العوام  األخفى أنف أقوى م  التفي ، والثق     إحفا  هذا التوا   ظ
ي  هذا الهدف  تتنداوب الفراسد  الحاليد  دور هدذا  المتبيدفات النفسدي   د  تحقيد  و   إطار تحق

التوا دد  الزواجدد  ولهددذا األسددباب قامددت الباحثدد  بددإجفاد الفراسدد  الحاليدد ، والتدد  يم دد  صددياغ  
 -مش لتها    التسااالت التالي 0

يددد ، والثقددد  هددد  توجدددف عالقددد   بدددي  التوا ددد  الزواجددد  وكددد  مددد  التدددفي   ددد  العالقددد  الزوج -3 
 المتبادل  بي  الزوجي   لفى الزوجات  المنفصالت وغيف المنفصالت عاطفيا؟

 هدد  توجددف  ددفو  بددي  الزوجددات المنفصددالت عاطفيددا والزوجددات غيددف المنفصددالت عاطفيددا  -8
    ك  م   درج  التوا   الزواج ، الثق  المتبادل  بي  الزوجي ، والتفي     العالق  الزوجي ؟

يمددد  تنبؤيددد  دالددد  لكددد  مددد  الثقددد  المتبادلددد  بدددي  الدددزوجي ، والتدددفي   ددد  العالقددد  هددد  توجدددف ق-1
 الزوجي  بفرج  التوا   الزواج  لفى الزوجات  المنفصالت وغيف المنفصالت عاطفيا؟
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 أهمية الدراسة:
 0األهمي  النظفي 

  ع د ،  العالق  الزوجي  تش   الحلق  األول     المجتمع والت  إن صدلحت صدلح المجتمدع وال
و هذا ما يعطد  لموضدوا التوا د  الزواجد  تلدك األهميد  الكبدفى ألن تدأنيفا النفسد  ال يقتصدف 
علدد  أحددف الددزوجي  و لكدد  يمتددف إلدد  أكثددف مدد   لددكظ و باإضددا   إلدد  أن التطددف  إلدد  هدددذا 
الموضوا واختيار بع  العوام  المدؤنف  عليد  بطفيقد  مباشدف  خاصد  المجتمدع العف.د  المسدلم 

 فتب   ي  مؤسس  الزوا  قانونيا و نقا يا بالشفيع  و الفي  ظو الذ  ت
   م  المالحظ ازدياد نسب  الطال     المجتمع السعود  حين أتهفت إحصادات وزار  العفب

السددددعودي  لحدددداالت الددددزوا  والطددددال  المسددددجل   دددد  المحدددداكم السددددعودي  خددددالب نصددددف السددددن  
حدداالت  35االت طددال  مقابدد  كدد  حدد 5هدددد عدد  تسددجي  3510المنقضدد  مدد  العددا  الهجددف  

حالددد  طدددال ظ )إحصدددا يات  30385حالددد  مقابددد   10558زوا  حيدددن بلبدددت حددداالت الدددزوا  
(ظ مدد  هنددا كددان واجبنددا كبدداحثي  أن نحدداوب معف دد  األسددباب والعوامدد  التدد  8535وزار  العددفب،

دلدد  بددي  تددؤنف  دد  التوا دد  الزواجدد  وخاصدد  عامدد  التددفي   دد  العالقدد  الزوجيدد ، والثقدد  المتبا
 الزوجي 

  تسل  الفراس  الحالي  الضود علد  الحيدا  الزوجيد  المتماسد   وتلفدت نظدف العداملي   د  مجداب
 الزواج  واالسف  إل  أهمي  تنمي  االتجاا نحو التوا   الزواج ظ اإرشاد

   يعدددف البحدددن  ددد  موضدددوا العالقدددات الزوجيددد  أمدددفا غايددد   ددد  األهميددد ، و لدددك الرتباطددد  الونيددد
فاد النفسدددددي ، ولمدددددا لددددد  مددددد  آندددددار  ددددد  تحقيددددد  األمددددد  العددددداطف  واالقتصددددداد ظ بصدددددح  األ ددددد

(Kalakan ،Ersanli ،8555ظ) 
   بمعلومات كا ي  ع  مفهو  الزوا  ومتطلبات  وحفود  واإلما انخفان مستوى الثقا   الزواجي

 الزواجي  م  حين الحقو  والواجباتظ  األدوار
 األهمي  التطبيقي      

عف هددذا الفراسدد  العدداملي   دد  مجدداب اإرشدداد األسددف  والزواجدد  علدد  إعددفاد يم دد  أن تسددا -3
البفام  اإرشادي  الت  تساهم بح  المش الت الزوجيد  و قدا ألندف هدذا المتبيدفات علد  التوا د  

 الزواج ظ
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تخددف  نتددا   هددذا الفراسدد  المختصددي   دد  اإرشدداد األسددف  بتوعيدد  المقبلددي  علدد  الددزوا   -8
 ا بتصميم البفام  التأهيلي  ع  الحيا  الزوجي  ظوالمتزوجي  حفيث

 متغريات الدراسة:
 0التوا   الزواج 

 هدذا مسدتخفمي   اشد ، بأند  آخدف علد  ونح دم نداجح زوا  بأند  زوا  عد  نقدوب     
 .بسديط  مهمد  ليسدت الدزوا  جدود  تحفيدف أن إال اليوميد ، األحاديدن  د  كثيدفا المصدطلحات

 حياتهمدا ولكد  الدبع  لبعضدهم قويد  حد  مشداعف لدفيهم الدذي  والزوجد  الدزو  إلد   بدالنظف
 البع ، لبعضهم قوي  ح  مشاعف لفيهم يعف لم اللذي  الزوجي  مع مقارن  الخصا  يسودها

 علد  ومصدممون  مسدتقف، وزواجهمدا ،وملتزمدون  تعاونيد  عالقد  علد  يحدا ظون  مدازالوا ولكد 
 الزواج  التوا   إن الثان ؟ أ  األوب الزوا     الزواج  التوا   نجف ،أي  معاً  أطفالهم تف.ي 
 الدذي  للعلمداد أيضدا ولكد  المتدزوجي  لألشدخاص  قد  لدي  ، كثيدف  مختلفد  أشدياد يعند 

 الفراسدات مد  ارال  جدادت  قدف وقياسد  تحفيدفا صدعو.  مد  الدفغم وعلد  .األسدف يفرسدون 
 طددا الن الواسددع االهتمددا  هددذا ووجددود العلمدداد قبدد  مدد  الزواجدد  للتوا دد 

(Amato,2007:36).. 
ويعبف التوا   الزواج  ع  مفى شعور الزو  أو الزوج  بمدؤازر  ومسدانف  الطدف  األخدف     

 ددد  مواجهددد  أ  مشددد ل  أو أزمدددات تعتدددفن حياتهمدددا ، وحسددد  المعاملددد  والتسدددامح والصدددفح 
واالنسدددجا  العددداطف  وتلبيددد  االحتياجدددات الخاصددد   ددد  حندددو وعطدددف ود د وقفسدددي  العالقددد  

اص  واحتفا  المشاعف وتقفيفها واحتفا  الفأ  والفأ  األخف وتقارب وجهدات نظدف الدزوجي  الخ
 (ظ 8535   أمور الحيا  ظ) سميف  كفد  ،

ويعدددف  التوا ددد  الزواجددد  بأنددد   الحالددد  التددد  يوجدددف  يهدددا شدددعور عدددا  لدددفى الدددزو  والزوجددد     
كدددذلك التكيدددف الجنسددد   بالسدددعاد  والفضدددا عددد  الدددزوا  والنضددد  والتقبددد  والدددتفهم ، ويتضدددم 

والتكيددددددف العدددددداطف ، والددددددزوا  الندددددداجح ال يتضددددددم  الفضددددددا  قدددددد  لكندددددد  يولددددددف أيضددددددا شددددددعورا 
 (ظJoseph &Jaisri ،8535بالف اهي ظ)
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والتوا ددد  الزواجددد  يدددفب علددد  االسدددتقفار العددداطف  والكفددداد  الفكفيددد  والفعاليددد  االجتماعيددد ،     
زوجي  طددف  للتعددايا، والمشددارك  والتخطددي  يددتعلم الدد أنولكدد  يتحقدد  التوا دد  الزواجدد   البددف 

والفضددددا والف قدددد  والمددددود  والتعبيددددف  األمدددد لمواجهدددد  مشدددد الت الحيددددا ، وأن يددددو ف كدددد  منهمددددا 
الددذي  ال تتحقدد  احتياجدداتهم  دد  العالقدد  الزوجيدد  يعددانون مدد   األزوا الجنسدد ، وقددف تهددف أن 
  (ظ8531ظ، Kalpana ،Bharambe& ،Pravinسود التوا   الزواج ظ) 

  -التفي     العالق  الزوجي 0
إن التفي  م  أقوى الضواب  االجتماعي  واإنساني  والسلوكي  الت  تفع  األسف  وتوجهها     

التوجدد  الصددحيح وكلمددا زاد التددزا  الفددفد بالددفي  تعامدد  بالحسددن  والمعددفو  مددع الندداس جميعددًا 
(ظ والتدفي  هدو اإيمدان 8555ومع م  اختارا شفي ًا للحيا  بش   أخ ظ ) حمود القشدعان ، 

الجددفيف  بالطاعدد  والعبدداد  أ  أن التددفي  هددو سددلوك يددفتب  بمفهددوم  االعتقدداد  اإلهيدد بالددذات 
 (ظ031 8558والممارس  ويم   تقفيفا وقياس  ظ)محمف المهف ،

( التفي     العالق  الزوجيد  بأند  أنمدا  التفاعد  الدفين  التد  8555وتعف  الطاهف  المبف. )
هدددا كددد  مددد  الدددزو  والزوجددد  تجددداا بعضدددهما الدددبع ، والتددد  تع ددد  التزامهمدددا بدددالحقو  يقدددو  ب

 ظاإسالمي والواجبات الزوجي  الت  تن  عليها الشفيع  
لقف وضع اإسال  مجموع  م  المبادئ الت  م  شأنها إ ا روع  وحو ظ عليها أن تكون     

علدد  الددزوا  كاالختيددار والتعددف   قددفا اإاألسدف  قويدد  دا مددًا، وهددذا المبددادئ منهددا مددا يتخددذ قبدد  
والخطب ، ومنها ما يج  أن يتخذ بعف إتما  عقف الزوا  والتد  تتمثد  بدالحقو  والواجبدات لكد  

 (ظ0823 8552م  الزو  والزوج  ظ) محمف أبو يحي  ،
ويؤنف التفي  ايجابيا علد  التوا د  الزواجد  حيدن تدفتب  النشداطات الفينيد  بمسدتوى عدال      

فضا الزواج ، كمدا أوضدحت بعد  الفراسدات أن األزوا  المتدفيني  لدفيهم اسدتفاتيجيات م  ال
 Brimhall دد  مواجهدد  المشدد الت، وأكثددف قددفر  علدد  تحمدد  الصددفاعات  دد  العالقدد  الزوجيدد ظ

&Butter, 2007 ظ) 
 -الثق  المتبادل  بي  الزوجي 0

مجدداب محددفد مدد  مجدداالت يعددف عامدد  الثقدد  احددف السددمات التدد  ال يقتصددف تأنيفهددا علدد       
بصددف  خاصدد   دد  مجدداب التوا دد  الزواجدد ، و دد  مجدداب الددزوا   ددإن نقدد   وإنمدداالتوا دد   قدد ، 

والزوجدددات بأنفسدددهم ، وتبددددادب الثقددد  ببعضدددهم يمثدددد  أسددداس للسدددعاد  والتوا دددد   األزوا 



 التوافق الزواجى وعالقته بالثقة املتبادلة بني الزوجني والتدين يف العالقة الزوجية 

  ،4،ج 24 العدد، النفسي اإلرشاد مركز ،النفسي اإلرشاد جملة                     
 4102أبريل

   (677)  

(، كمددددا توصددددلت دراسددددد  الفشدددديف البيلدددد  وأشدددددف  Minkin ،8555ظ)األسدددددف الزواجدددد  داخدددد  
 خفان مستوى الثق  لفى عين  م  المطلقاتظ( ان8535عل )

ويعف هددا ريمبدد  وهددولمز وزانددا بأنهددا الشددعور بددااللتزا  بددالحقو  والواجبددات بددي  طف دد  العالقدد  
الزوجيد ، وتعندد  أن كد  طددف  يم ند  االعتمدداد علدد  الطدف  ارخددف والتنبدؤ بسددلوكيات ، ولفيدد  

ب  مهمددا كانددت العقباتظ)هبدد  اعتقدداد أن حدد  ورعايدد  الطددف  ارخددف سددو  تسددتمف  دد  المسددتق
 (8531عل  ، 

 0االنفصاب العاطف 
ويعددف الطددال  أبددفز أشدد اب سددود التوا دد  الزواجدد ، ولددم يبددالغ العلمدداد عنددفما نظددفوا  اليدد      

علدد  أندد  مشدد ل  اجتماعيدد  خطيددف  لمددا يتفتدد  عليدد  مدد  نتددا   سددي   بالنسددب  للددزوجي  ، وقددف 
  الطدال  وكثددفت المشد الت بينهمددا ، وقدف كشددفت لدوحظ  د  السددنوات األخيدف  ارتفدداا  د  نسدد

( متزوجدد  يتعفضدد  للطددال  يوميددا ، أ  أندد  توجددف مطلقدد  كدد  855أن ) اإحصددا ياتبعدد  
سددددت دقددددا   ، كمددددا أن المشدددد الت الزواجيدددد  أكثددددف المشدددد الت المسددددجل   دددد  مفاكددددز الخفمدددد  

الفاشدفونظ)داليا النفسي ، كما يعف الضدي  الزواجد  والطدال  ندان  الضدبو  التد  يتعدفن لهدا 
 (ظ8555مؤم ،

قف ال تؤد  المش الت الزواجي  إل  الطال  الفسم ، ولك  قف يحف  ما يسدم  بدالطال      
النفس  بمعن  استمفار مؤسس  الزوا  ألسباب مختلف  مث  احتيدا  أحدف الدزوجي  للمداب الدذ  

ب النجددا   دد  زوا  يددو فا لدد  ارخددف، أو االستسددال  للقددفر بح ددم العدداد ، أو اليددأس مدد  احتمددا
آخدددف ، أو بسدددب  وجدددود األبنددداد، وغيفهدددا مددد  األسدددباب  ولكددد  مدددع شدددعور كدددال مددد  الدددزوجي  

بددبع   اإصدداب  إلدد بالتعاسدد  ، وهددذا بددفورا يددؤد  إلدد  عددف  توا دد  الددزوجي  الددذ  قددف يددؤد  
العصدددددددددددددددددابي  مثدددددددددددددددد  القلددددددددددددددددد  واالكت ددددددددددددددددداب وغيفهددددددددددددددددا مددددددددددددددددد  األعدددددددددددددددددفانظ  األعددددددددددددددددفان

(Trudel&Landry,1997ظ) 
عددف  االنفصددداب العدداطف  بأنددد  عالمدد  علددد  البعدددف العدداطف  ونقددد   دد  العالقددد  بدددي  وي     

الزوجي ، بدالفغم مد  تهدور الدزوا   د  شد   ومحتدوى عميد ،  ف.مدا نشدأ االنفصداب العداطف  
   العالق  الت  يبفوا  يها األزوا  لفيهم اختال ات قليل  تاهف ، ويعدف االنفصداب حلقد  ضدم  

 (Markman &Harford,2005الطال  الفسم ظ ) سلسل  توج  األزوا  نحو
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(بأندددد   شدددد  بددددي  الددددزوجي   دددد  التواصدددد  8535ويعف دددد  )محمددددف الصددددبو  وأميددددف  أمددددي ،      
االيجاب  نظفا للفهدم الخداطل لشدفيك الحيدا  ، وتجميدف المناقشد  بينهمدا، ممدا يزيدف مد  الفتابد ، 

عبيفات العاطفي  المتبادل ، وم  نم األمف الذ  يتفت  علي  تبادب النقف القاس ، وجفا     الت
 نفور الزوجي  م  بعضهما البع ظ

 -دراسات سابقة:
يعتبدددف موضدددوا الفراسددد  الفاهنددد  مددد  أكثدددف الموضدددوعات التددد  يجددد  االهتمدددا  بالبحدددن      

ارتباطا بموضوا البحن م  خدالب محدوري   األكثفوالفراس   يها، وسف يتم عفن الفراسات 
 كالتال 0 

 دراسات تناولت التوافق الزواجي وعالقته بالثقة المتبادلة بين الزوجين -:المحور األول
( إلدد  الكشددف عد  عالقدد  كدد  مد  الثقدد  بددالنف  وصددور  8533هدف ت دراسدد  )كفيمدد  خطداب،

( مدنهم 25والزوجات ، وشملت الفراسد  ) األزوا الجسم بنم  التفاع  الزواج  بي  عين  م  
س الثق  بالنف  وصدور  الجسدم ، ومقيداس نمد  التفاعد  زوج (، واستخف  مقيا 15زوجا، 15)

الزواجدد  بددي  الددزوجي ، ومدد  أهددم النتددا   المفتبطدد  بالفراسدد  الحاليدد  وجددود ارتبددا  بددي  الثقدد  
بددالنف  ونمدد  التفاعدد  الزواجدد ، وجدداد عامدد  الثقدد  بددالنف  قددادر علدد  التنبددؤ بددنم  التفاعدد  

 الزواج  بمستوى عال  الفالل ظ
( بهف  التعف  عل  الففو  بي  Maria  &Antoaneta ،8531قا  بها )  و   دراس      

اإنددددا  والددددذكور  دددد  مسددددتوى التوا دددد  الزواجدددد  ، وأنددددف الثقدددد  المتبادلدددد   دددد  تحسددددي  التوا دددد  
( شخصددا باسددتخفا  مقيدداس التوا دد  الزواجدد  ، 852الزواجدد ، وطبقددت الفراسدد  علدد  عيندد  ) 

لد  عدف  وجدود  دفو   ات داللد  إحصدا ي  بدي  الدذكور ومقياس الثق ظ وأشارت نتا   الفراس  إ
 واإنا     التوا   الزواج ، ووجود انف للثق     تحسي  التوا   الزواج ظ

الضدددددبو  الزوجيددددد  وأعدددددفان  إدراك( العالقددددد  بدددددي  8531وتناولدددددت دراسددددد  )هبددددد  علددددد ،   
الضددددبو   اكإدر االكت دددداب، ومعف دددد  دور الثقدددد  المتبادلدددد  بددددي  الددددزوجي  كمتبيددددف وسددددي  بددددي  

وزوجاتهم، واستخف  استمار   األزوا (م  135وأعفان االكت اب، وتكونت عين  الفراس  م  )
كيلد  وكدونل ، تفجمد  الباحثد ، ومقيداس الثقد   إعدفادبيانات أوليد ، ومقيداس الضدبو  الزوجيد  

( تفجمد  الباحثدد ، Remple ،et al., 1985ريمبدد  وآخدفون) إعدفادالمتبادلد  بدي  الددزوجي  
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غفيد  عبدف الفتدا  غفيد ظ أتهدفت النتدا   وجدود ارتبدا  ع سد   إعدفادياس بيك لالكت اب ومق
بي  الثق  المتبادل  بي  الزوجي  واالكت اب، وارتبا  موجد  بدي  الضدبو  الزوجيد  واالكت داب، 
وأشددارت النتددا   إلدد  أن الثقدد  المتبادلدد  بددي  الددزوجي  متبيددف وسددي  يخفددف مدد  العالقدد  بددي  

 وأعفان االكت ابظالضبو   إدراك
( إل  معف   العالق  بي  Burleson &Denton, 2014وهف ت دراس  بيفلسون  ودنتون)   

 األزوا (مدد  55الثقدد  المتبادلدد  بددي  الددزوجي  وأسددالي  مواجهدد  المشدد الت، وشددملت الفراسدد )
واجدد  وزوجداتهم، وقددف توصددلت النتدا   إلدد  ان الثقدد  المتبادلد  بددي  الددزوجي  تدفتب  بددالتوا   الز 

والسددعاد ،  دد  حددي  ان الفرجدد  المنخفضدد  علدد  مقيدداس ريمبدد  للثقدد  المتبادلدد  بددي  الددزوجي  
 النفسي  كزياد  القل  والتوتفظ  األعفانببع   واإصاب يفتب  بعف  كفاد  العالق  الزوجي ، 

( مدد  االزوا  385( علدد  مجمددوعتي  )8535أجفيددت دراسدد  )محمددف الصددبو ، وأميددف  أمددي ،  
( مددد  االزوا  والزوجدددات غيدددف المنفصدددلي  عاطفيدددا، 385المنفصدددلي  عاطفيدددا، و) والزوجدددات

(سن ، وطب  الباحثان سبع  استخبارات سدت  50-85وتفاو  المفى العمف  للمجموعتي  بي  )
وه  التواص  الحميم، والتعبيفات العاطفي  االيجابيد ، ومسدتوى الكدفب بدي   إعفادهمامنها م  

جابيدد  المتبادلدد  والتددفي ، واالنفصدداب العدداطف ، وتقددفيف نجددا  العالقدد  الددزوجي ، والتوقعددات االي
النتدا   عد  وجدود  وأسدففتظ إسدماعي صدفاد  إعدفادالزوجي  باإضا   إل  استخبار التعداطف 

علددد  متبيدددفات القابليددد   األداد دددفو  بدددي  المنفصدددلي  عاطفيدددا وغيدددف المنفصدددلي  عاطفيدددا  ددد  
ت العاطفيددد (  ددد  اتجددداا غيدددف المنفصدددلي ، وكدددان مسدددتوى للتبيدددف االيجاب )التواصددد  والتعبيدددفا

الكددفب أعلدد  لددفى غيددف المنفصددلي ، واختلفددت الفددفو  علدد  متبيددف  مددف  الددزوا  والسدد ، كمددا 
تهدددف أن غيدددف المنفصدددلي  عاطفيدددا أكثدددف تدددفينا وتعاطفدددا ولدددفيهم توقعدددات ايجابيددد  أكثدددف مدددد  

 المنفصلي ظ 
 اجي وعالقته بالتدين في العالقة الزوجيةدراسات تناولت التوافق الزو  -المحور الثاني:

( زوجدددا وزوجددد  بهدددف  معف ددد  Barbra &Thomas, 2001( )385شدددملت دراسددد  )    
العالق  بي  التوا   الزواج  والتفي ، وتوصلت النتا   إل  وجود ارتبدا  بدي  األنشدط  الفينيد  

 تفينا م  الزوجاتظ أكثف األزوا والتوا   الزواج ، كما تهف أن  األزوا الت  يقو  بها 
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أ( هددف ت إلد  معف دد  العالقدد  بدي  التددفي  والتوا دد  8555 د  دراسدد  )الطداهف  المبف.دد  ،      
(  دددفدًا مقيددداس التوا ددد  الزواجددد  إعدددفاد طفيددد  شدددوق  وحمدددف 885الزواجددد ، وطبقدددت  علددد  )
لتدفي  الباحث ، وأشارت النتدا   إلد  وجدود عالقد  موجبد  بدي  ا إعفادحس  واستبان  للتفي  م  

والتوا دد  الزواجدد ، وعددف  وجددود  ددفو   دد  التددفي  بددي  األزوا  والزوجددات، ووجددود  ددفو  دالدد  
ب( عدد  8555 دد  التوا دد  الزواجدد  لصددالح الزوجددات ظو دد  دراسدد  أخددفى للباحثدد  ) إحصددا يا

استبان  للتدفي   د  العالقد   إعفادالعالق  بي  التفي     العالق  الزوجي  والتوا   الزواج ، تم 
زوجيدد ، وتوصددلت النتددا   إلدد  وجددود عالقدد  دالدد  بددي  التددفي   دد  العالقدد  الزوجيدد  والتوا دد  ال

 الزواج ظ
 وجدود عد  الكشدف (   (Jose & Alfons, 2006  جدوس وألفدون  دراس   وتناولت      
 البدالبي  األزوا  مد  (787 ) مد  الفراسد  عيند  وتكوندت الزواج  والفضا التفي  بي  عالق 

 ومقيداس للتدفي  األر.عد  البندود ومقيداس (MMQ) الزواجد  مفسدول  اسدتبيان اسدتخفا  وتدم
 والفضدا التدفي  بي  موجب  ارتبا  عالق  وجود إل  الفراس  نتا   أشارت وقف الزواج  الفضا

 . التفي  عل  االجتماعي  والحال  الجن  نوا عام  م  لك  انف ووجود الزواج 
( مد  طالبدات وإداريدات 255( عل  )8555ادي  سفا ، وهف ت الفراس  الت   أجفتها )ن     

وموتفددات وأعضدداد هي دد  تددفري  سددعوديات  دد  جامعدد  الفيددان للبنددات الكشددف عدد  العالقدد  
بي   الشعور بالسعاد  ومستوى التفي  ومستوى الفعم االجتماع  والتوا د  الزواجد  والمسدتوى 

لتاليدد  قا مدد  اكسددفورد للسددعاد  ، االقتصدداد  والحالدد  الصددحي  واسددتخفمت الباحثدد  المقددايي  ا
مقيدددداس المسددددانف  االجتماعيدددد ، مقيدددداس التوا دددد  الزواجدددد ، مقيدددداس مسددددتوى التددددفي ، اسددددتمار  
المسدتوى االقتصدداد ، اسددتمار  الحالدد  الصددحي ظ  وقدف توصددلت الفراسدد  إلدد  وجددود ارتبددا  داب 

المسدددددتوى موجددددد  بدددددي  السدددددعاد  وكددددد  مددددد  التدددددفي  والدددددفعم االجتمددددداع  والتوا ددددد  الزواجددددد  و 
االقتصددداد  والحالددد  الصدددحي  ، كمدددا وجدددفت الفراسددد  أن التدددفي  هدددو العامددد  األكبدددف المنبدددل 

 بالسعاد  يلي  الفعم االجتماع   التوا   الزواج  نم المستوى االقتصاد ظ
( الت  تهف  إل  دراس  مفى االرتبا  بي  التدفي  والفضدا 8555و   دراس  )حمود القشعان،

 واإندا لمتبيفات    ك  منهما    دراس  ميفاني  مقارند  بدي  الدذكور الزواج  وتأنيف بع  ا
( وتددم تطبيدد  مقيدداس الفضددا الزواجدد ، ومقيدداس  8081 دد  المجتمددع الكددويت  طبقددت علدد  )

التدددفي ، وقدددف أشدددارت النتدددا   إلددد  وجدددود عالقددد  ارتباطيددد  موجبددد  بدددي  التدددفي  والفضدددا 
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  التدفي  ووجدود  دفو  لصدالح الدذكور  د  الزواج ، وعف  وجود  فو  بي  الذكور واإندا   د
الفضددا الزواجدد ، وأنبتددت الفراسدد  أن جميددع  ددفو  متوسدد  المتبيددفات الفيموغفا يدد  كانددت  ات 

 التدددددفي  يدددددزداد بازديددددداد العمدددددفو مدددددف  الدددددزوا  و.ارتفددددداا المسدددددتوى التعليمددددد   إحصدددددا ي داللددددد  
وا  و.ارتفددداا المسدددتوى واالقتصددداد  وكدددذلك يدددزداد الفضدددا الزواجددد  بازديددداد العمدددف ومدددف  الدددز 

 االقتصاد ظ
 الفراسات    اجماا شب  هناك أن نفى  السابق  للفراسات الموجز العفن هذا خالب م     
بالثقد  والمتبادلد  بدي  الدزوجي ،  الزواجد  التوا د  ارتبدا  علد   متبيدفات الفراسد  تناولدت التد 

هدذان  أن إلد  يشديف ويداً ق اتجاهدا   هنداك أن بوضدو  ويظهدف الزوجيد ، العالقد   د  والتدفي 
 األبعداد  د  الفراسات تلك تنوا نالحظ ،كما واألسف   الزواج  االستقفار    مهمان العامالن

 االستفاد  يم   معلومات أتا  التنوا هذا ، دين  منظور م  بالزوا  يتعل   يما تناولتها الت 
 -:كارت  وه  الفراس   فون استنبا  و الحالي  الفراس  إجفاد منها

  -فروض الدراسة:
   توجدددف عالقددد   بدددي  التوا ددد  الزواجددد  وكددد  مددد  التدددفي   ددد  العالقددد  الزوجيددد ، والثقددد

 المتبادل  بي  الزوجي   لفى الزوجات المنفصالت وغيف المنفصالت عاطفياظ
  توجف  فو  بدي  الزوجدات المنفصدالت عاطفيدا والزوجدات غيدف المنفصدالت عاطفيدا

لثقدد  المتبادلدد  بددي  الددزوجي ، والتددفي   دد  العالقدد   دد  كدد  مدد   التوا دد  الزواجدد ، ا
 الزوجي ظ

   توجددف قيمدد  تنبؤيدد  دالدد  لكدد  مدد  الثقدد  المتبادلدد  بددي  الددزوجي ، والتددفي   دد  العالقدد
الزوجيددد  بفرجددد  التوا ددد  الزواجددد  لدددفى الزوجدددات  المنفصدددالت وغيدددف المنفصدددالت 

 عاطفياظ
  -إجراءات الدراسة:

 تمثلت إجفادات الفراس  الحالي   يما يل 0 
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( مدد  المتزوجددات، تفاوحددت أعمدداره  355تشددتم  عيندد  الفراسدد  علدد  ) -عيندد  الفراسدد 0 - 3
ومقسددمي  إلدد  مجمددوعتي  وروعدد  أن  05,5-+50,82( سددن  بمتوسدد  عمددف 05 -80بددي  )

 ي ون لفيه  أطفاب وأن ي ون عفد مفات الزوا  مف  واحف   ق 
(، تم مفاعا  جزد مهدم  د  اختيدار العيند  أن 05المنفصالت عاطفيا )ن= -0ول األالمجموع  

تددنخف  درجدد  التوا ددد  الزواجدد ، و)يلجددؤون للقضددداد، ولددم يحصددلوا علددد  الطددال  ، وي وندددوا 
مقيمدددي  معدددا  ددد  المندددزب أو تفكدددت الزوجددد  أو الدددزو  المندددزب  تدددف  تتدددفاو  بدددي  اسدددبوا ونالنددد   

 أشهفظ
(، يحصدددل  علددد  درجددد  عاليددد  علددد  05المنفصدددالت عاطفيدددا )ن= غيدددف -المجموعددد  الثانيددد 0

مقياس التوا د  الزواجد ، ويعيشدون مدع أزواجهد  وقدت اجدفاد الفراسد ، ولدم يسدب  لهد  اللجدود 
 للقضاد للفص     أ  نزاا بينهمظ

  -أدوات الفراس 0 -8
 ( 8552مقياس التوا   الزواج  إعفاد أمين  ابفاهيم شلب )

(  قددف  تقددي  مسددتوى التوا دد  الددزواجي ، حيددن يسددتجي  المفحددوص 25يتكددون المقيدداس مدد  )
درجددات(، إلدد   0علدد  تددفري  خماسدد  لالجابدد   لكدد  مفددفد ،  تتددفر  االجابدد   يهددا مدد  دا مددا )

نادرا)درج  واحف (، مدع مفاعدا  ع د  مفتدا  التصدحيح بالنسدب  للعبدارات السدالب ، وتدم حسداب 
،( وللفرجدد  الكليدد  للمقيدداس، كمددا تددم 50اخ، و.لددغ )نبددات المقيدداس باسددتخفا  معامدد  ألفددا كفونبدد

حساب الصف  العامل  للمقياس وكشفت النتا   ع  تشبع المقياس بعامد  عدا  نندا   القطد  
يمث  قطب  األوب العبارات الموجب  المعبف  ع  مستوى مفتفع م  التوا   الزواج ، بينما مثد  

سدتوى مدنخف  مد  التوا د  الزواجد ، و سدف قطب  الثان  العبارات السالب ، والتد  تعبدف عد  م
 %( م  التباي  الكل ظ2,05هذا العام )

(   Remple ،et al., 1985مقيدداس الثقدد  المتبادلدد  بددي  الددزوجي  إعددفاد ريمبدد  وآخددفون)
 (8531تفجم  هب  محمف عل  )

 وهو عبار  ع  آداا للتقفيف الذات  تهف  إل  الحصوب عل  تقفيف كم  لمفى مدا يفركد      
األزوا  والزوجددات  دد  مظددداهف الثقدد  المتبادلدد  بينهمدددا، وهددو مؤشددف لكفددداد  العالقدد  الزوجيددد ، 
و لك ع  طفي  معف د  مدفى نقد  كد  زو  بقفيند ، وللمقيداس صدورتان األولد  للدزو ، والثانيد  

( عبدددار  تشدددتم  علددد  ندددال  أبعددداد األوب االيمدددان 80للزوجددد ، ويتكدددون المقيددداس مددد  )
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  المسددتقب ، والثددان  إم انيدد  االعتمدداد علدد  القددفي ، والثالددن ام انيددد  بحدد  ورعايدد  القددفي   دد
التنبؤ بأ عاب القفي ، ويدتم االجابد  علد  عبدارات المقيداس باالختيدار مد  )دا مدا، غالبدا، ندادرا، 

( عل  التفتيد ، والع د  للعبدارات السدلبي ، وتدم حسداب 5،1،8،3ال يحف (، وتأخذ درجات )
( تفاوحدددت أعمددداهم بدددي  385ينددد  مددد  االزوا  والزوجدددات )ن=صدددف  ونبدددات المقيددداس علددد  ع

(، وتددم حسدداب االتسددا  الددفاخل  و لددك بحسدداب معامدد  االرتبددا  بددي  درجدد  البنددف، 81-05)
،، كمددا تددم حسدداب الثبددات 53والفرجدد  الكليدد  والبعددف، وكانددت كدد  معددامالت االرتبددا  دالدد  عنددف 

(وتفاوحدددت جميدددع معدددامالت االرتبدددا  بعدددف  طدددف  )ألفدددا كفونبددداخ، والتجز ددد  النصدددفي ، وجتمان
،(، كمددا تدددم التحقدد  مدد  صددف  المقيدداس مدد  خدددالب 25،، 55لألبعدداد، والفرجدد  الكليدد  بددي  )

الصدددف  العدددامل ، و.اسدددتخفا  طفيقددد  الم وندددات االساسدددي  لهدددوتلن ، وتدددفويف العوامددد  بطفيقددد  
%(، 1,52( عوامددددد  اسدددددتوعبت )5الفاريمددددداك ، واسدددددفف التحليددددد  العدددددامل  عددددد  اسدددددتخفا  )

(، والعام  الثدان  53,1%( م  التباي  الكل ، وجذر كام  )03,35واستوع  العام  األوب )
%(، وجددددذر كددددام  55,2(، والثالددددن اسددددتوع )32,1%(، وجددددذر كددددام  )52,38اسددددتوع  )

%( وجدذر 2(، والخدام  اسدتوع )58,8%(، وجدذر كدام  )82,2(، والفابع اسدتوع )05,8)
(ظ و د  الفراسدد  الحاليد  تددم 25,3%(، وجدذر كددام )08,2(، والسدادس اسددتوع )85,8كدام  )

 (ظ8531استخفا  الصور  الخاص  بالزوج ظ)هب  محمف عل ، 
 (8555مقياس التفي     العالق  الزوجي  إعفاد الطاهف  محمود المبف. )

( بنددفا تعبددف عددد  السددلوك الدددفين  الددذ  يع دد  قيدددا  الددزوجي  بدددأداد 83يتكددون المقيدداس مددد  )
ات نحدددو بعضدددهم الدددبع ، وتدددم حسددداب صدددف  المقيددداس مددد  خدددالب صدددف  الحقدددو  والواجبددد

 ،(55المح مي  ، كما تم حساب الثبات بطفيق  ألفا كفونباخ، و.لغ )
(يومددا، و لددك علدد  85-30كمددا تددم حسدداب الثبددات بطفيقدد  اعدداد  التطبيدد  ، بفاصدد  زمندد  )

 ،(ظ22( زوجا وزوج  و.لغ معام  االرتبا  )31)
يد  تدم اعداد  حسداب صدف  ونبدات المقدايي  المسدتخفم   د  الفراسد  و   اطدار الفراسد  الحال 

( سدن ،  00 -85(، تفاوحدت أعمدارهم بدي  )15الحالي  ، و لك عل  عين  م  الزوجداتظ)ن= 
 ، والجوب التال  يوضح معامالت الثبات لمقايي  الفراس  20,2-+82,15بمتوس   

 (3جفوب )
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 يوضح معامالت نبات مقايي  الفراس 
 لثباتمعام  ا

 المقايي 
الفا  معام 

 كفونباخ
 معام  نبات القسم 

بعف  النصفي 
 تصحيح الطوب

 ،22 ,52 التوا   الزواج 
 ،25 ,52 الثق  المتبادل  بي  الزوجي 
 ،23 ,21 التفي     العالق  الزوجي 

 
( تمتدع مقدايي  الفراسد  بفرجد  عاليد  مد  الثبدات، ويعدف  لدك مؤشددفا 3يتضدح مد  جدفوب )    

 فا الستخفا  هذا المقايي     الفراس  الحالي ظ  جي
كما تم حساب االتسا  الدفاخل  لمقدايي  الفراسد ، و لدك بحسداب بمعامد  االرتبدا  بدي  درجد  

 ك  بنف والفرج  الكلي  لك  مقياس
،(، ولمقيددداس الثقددد  53 -، 12وتفاوحدددت معدددامالت االرتبدددا  لمقيددداس التوا ددد  الزواجددد  بدددي  )

،(، ولمقيدداس التددفي   دد  23 -، 11وجي  تفاوحددت معددامالت االرتبددا  بددي  )المتبادلدد  بددي  الددز 
 العالق  الزوجي  تفاوحت معامالت االرتبا  بي 

،(، ويتضح أن معامالت االرتبدا  مفتفعد  لبندود المقدايي  الثالند ، ومد  ندم يعدف 25 -،53)  
  لك مؤشفا جيفا للصف ظ 

تقدار. ، والجدفوب التدال  يوضدح االرتبدا  كما تم حساب الصف  م  خالب الصف  التميز  وال
 بي  االختبارات و.عضها البع 

 (8جفوب )
 يوضح معامالت الصف  التميز  الختبارات الفراس 

 1 8 3 المقايي 
   - التوا   الزواج 

  - ،*02 الثق  المتبادل  بي  الزوجي 
 - ،*55 ،*58 التفي     العالق  الزوجي 
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 ،553*دال  عنف 
ح مددد  الجدددفوب السددداب  عدددف  دال ددد  علددد  الصدددف  التميدددز  والتقدددار.  الختبدددارات يتضددد      

الفراسدد   تتفدد  مددع مددا هددو متوقددع مدد  عالقددات بينهددا حيددن ارتددب  التوا دد  الزواجدد  مددع الثقدد  
المتبادل  بي  الزوجي  والتفي     العالق  الزوجيد ، كمدا ارتبطدت الثقد  المتبادلد  بدي  الدزوجي  

 ،553لزوجي   يما بينهما وجميع معامالت االرتبا  دال  عنف والتفي     العالق  ا
 نتائج الدراسة ومناقشتها

  0عفن نتا   الففن األوب ومناقشتها
توجدددف عالقددد   بدددي  التوا ددد  الزواجددد  وكددد  مددد  التدددفي   ددد  العالقددد   -ويدددن  علددد  أنددد 0    

 المنفصالت عاطفياظالزوجي ، والثق  المتبادل  بي  الزوجي   لفى الزوجات المنفصالت وغيف 
وللتحقددد  مددد  صدددح  الفدددفن تدددم حسددداب معامددد  االرتبدددا  بيفسدددون بدددي  درجدددات العينددد  علددد  
التوا دد  الزواجدد  وكدد  مدد  التددفي   دد  العالقدد  الزوجيدد ، والثقدد  المتبادلدد  بددي  الددزوجي   لددفى 

 الزوجات المنفصالت وغيف المنفصالت عاطفياظ 
 (1جفوب )

 يوضح معام  االرتبا  بيفسون  
 الزواج  وا  الت

 
 المتبيفات

 عاطفيا المنفصالت
 (05)ن= 

 عاطفيا غيف المنفصالت
 (05)ن=

 معام 
 االرتبا 

مستوى 
 الفالل 

معام  
 االرتبا 

مستوى 
 الفالل 

 ،553 ,25 ,50 ,88 الثق  المتبادل  بي  الزوجي 
 ،553 ,53 ,50 ,80 التفي     العالق  الزوجي 

 

عالقدد  بددي  التوا دد  الزواجدد  وكدد  مدد  الثقدد  المتبادلدد  بددي  ( وجددود 1جددفوب )يتضددح مدد       
الدددزوجي ، والتدددفي   ددد  العالقددد  الزوجيددد  لدددفى المنفصدددالت عاطفيدددا، كمدددا تهدددف وجدددود عالقددد  
ارتباطيدد  بدددي  التوا ددد  الزواجددد  وكددد  مددد  الثقدد  المتبادلددد  بدددي  الدددزوجي  ، التدددفي   ددد  العالقددد  

 الزوجي  لفى غيف المنفصالت عاطفياظ
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يجدد  الفراسدد  الحاليدد   يمددا يخددت  بالعالقد  بددي  التوا دد  الزواجدد  والثقدد  المتبادلدد  بددي  وتتفد  نت
 الزوجي  مع ما توصلت ل  دراس    

والزوجددددات بأنفسددددهم ، وتبددددادب الثقدددد   األزوا ( حيددددن أوضددددحت أن نقدددد  Minkin ،8555ظ)  
 ، ودراسددددددد  ) كفيمددددددد األسدددددددف ببعضدددددددهم يمثددددددد  أسددددددداس للسدددددددعاد  والتوا ددددددد  الزواجددددددد  داخددددددد  

( حيددن أسددففت عدد  وجددود ارتبددا  بددي  الثقدد  بددالنف  ونمدد  التفاعدد  الزواجدد ، 8533خطدداب،
 وجاد عام  الثق  بالنف  قادر عل  التنبؤ بنم  التفاع  الزواج  بمستوى عال  الفالل ظ

 ,Maria  &Antoanetaكمدددا اتفقدددت نتيجددد  الفراسددد  الحاليددد  مدددع  دراسددد   قدددا  بهدددا   )   
د انف للثقد   د  تحسدي  التوا د  الزواجد ،و دراسد  )هبد  علد ، وجو  إل  أشارت( حين 2013
( وأشارت النتا   إل  أن الثق  المتبادل  بي  الزوجي  متبيدف وسدي  يخفدف مد  العالقد  8531
 Burlesonالضدددددددبو  وأعدددددددفان االكت ابظوأيضدددددددا  دراسددددددد  بيفلسدددددددون ودنتدددددددون) إدراكبدددددددي  

&Denton, 2014  لمتبادلددد  بدددي  الدددزوجي  تدددفتب  الثقددد  ا أن( التددد  توصدددلت نتا جهدددا إلددد
بالتوا   الزواج  والسعاد ،    حي  ان الفرج  المنخفض  علد  مقيداس ريمبد  للثقد  المتبادلد  

النفسدي  كزيداد   األعدفانبدبع   واإصداب بي  الدزوجي  يدفتب  بعدف  كفداد  العالقد  الزوجيد ، 
 القل  والتوتفظ

والتفي     العالق  الزوجي ،  قف اتف  نتيج  أما  يما يخت  بالعالق  بي  التوا   الزواج     
(( حيددن توصددلت Barbra &Thomas, 2001الفراسدد  الحاليدد  مددع مددا توصددلت لدد  دراسدد  

والتوا دد  الزواجدد ، كمددا  األزوا النتدا   إلدد  وجددود ارتبددا  بددي  األنشددط  الفينيد  التدد  يقددو  بهددا 
( حين توصدلت 8555لمبف. ، تهف أن االزوا  أكثف تفينا م  الزوجات، ودراس  )الطاهف  ا

النتدددا   إلددد  وجدددود عالقددد  موجبددد  بدددي  التدددفي  والتوا ددد  الزواجددد ، و ددد  دراسددد  أخدددفى للباحثددد  
( ع  العالق  بي  التفي     العالق  الزوجي  والتوا   الزواجد ، توصدلت النتدا   إلد  8555)

اتفقدت نتيجد  الفراسد   وجود عالق  دال  بي  التفي     العالق  الزوجي  والتوا   الزواج ظ كما
((   حيددددن أشددددارت  Jose ،Alfons ،8555الحاليدددد  مددددع نتددددا   دراسدددد   جددددوس وألفددددون   

النتددا    إلدد  وجددود عالقدد  ارتبددا  موجبدد  بددي  التددفي  والفضددا الزواجدد  ووجددود انددف لكدد  مدد  
(   قدددف 8555عامددد  ندددوا الجدددن  والحالددد  االجتماعيددد  علددد  التدددفي ظ ودراسددد  )ناديددد  سدددفا ، 

لفراس  إل  وجود ارتبا  داب موج  بي  السعاد  وك  م  التفي  والفعم االجتماع  توصلت ا
والتوا ددد  الزواجددد  والمسدددتوى االقتصددداد  والحالددد  الصدددحي  ، كمدددا وجدددفت الفراسددد  أن 
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التفي  هو العام  األكبف المنبل بالسعاد  يلي  الفعم االجتماع   التوا   الزواج  نم المستوى 
(  قددف أشددارت إلدد  وجددود عالقدد  ارتباطيدد  8555اسدد  ) حمددود القشددعان،االقتصدداد ظ وأيضددا در 

موجبدد  بددي  التددفي  والفضددا الزواجدد ، كمددا يددزداد الفضددا الزواجدد  بازديدداد العمددف ومددف  الددزوا  
 و.ارتفاا المستوى االقتصاد ظ

ويتضددح ممددا سددب  وجددود اتفددا  علدد  أنددف لمتبيددف  الفراسدد   دد  تحقيدد  التوا دد  الزواجدد ،      
وأن الددفي  اإسددالم  قددف خدد  العالقدد  الزوجيدد  باهتمددا  بددالغ وجعدد  لكدد  مدد  الددزو  وخاصدد  

والزوجدد  حقددو  وواجبددات وجددادت تعاليمدد  بتشددفيعات مختلفدد  وإرشددادات يسدديف عليهددا الددزوجي  
 ددد  تفددداعالتهم  ددد  العالقددد  الزوجيددد  ابتدددفاًد مددد  طفيقددد  اختيدددار الزوجددد  وقبدددوب الدددزو  وانتهددداًد 

فيق  حلها وأيضا اهتم بوضع حقو  وواجبات عل  الزوجي  حت  بعف بالمش الت الزواجي  وط
 انتهاد العالق  الزوجي  ليحفظ بذلك استقفار األسف  الناتج  م  هذا الزوا  ظ

   -0عفن نتا    الففن الثان  ومناقشتها
توجددف  ددفو  بددي  الزوجددات المنفصددالت عاطفيددا والزوجددات غيددف المنفصددالت  -ويددن  علدد 0 

م   درج  التوا   الزواج ، الثق  المتبادل  بي  الدزوجي ، والتدفي   د  العالقد   عاطفيا    ك 
 ظالزوجي 

 0وللتحق  م  صح  الففن تم حساب قيم )ت( لفالت الففو  
 (5جفوب )

يوضح نتا   اختبار )ت( لفالت الففو  بي  الزوجات المنفصالت عاطفيا والزوجات غيف المنفصالت عاطفيا 
 وا   الزواج ، الثق  المتبادل  بي  الزوجي ، والتفي     العالق  الزوجي    ك  م   درج  الت

                
 العين      

 متبيفات الفراس 

الزوجات المنفصالت 
 (05عاطفيا)ن=

الزوجات غيف المنفصالت 
 ( 05عاطفيا)ن=

مسدددددددددددددددددددتوى  قيم  )ت(
 الفالل 

 المتوس 
 الحساب 

االنحفا  
 المعيار  

 المتوس 
 الحساب 

االنحفا  
 المعيار  

 ،553 35,2 51,35 23,05 50,2 38,10 التوا   الزواج 
الثقدددددددد  المتبادلدددددددد  

 بي  الزوجي 
53,18 16,66 62,85 18,89 3.67 0.001 

 5.553 1.55 35.52 02.05 5.55 03.25التدددددددددددددددفي   ددددددددددددددد  
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 العالق  الزوجي 
 

مددد  الزوجدددات  ( أن الزوجدددات غيدددف المنفصدددالت عاطفيدددا أعلددد 5يتضدددح مددد  نتدددا   جدددفوب )
المنفصددالت عاطفيددا  دد  كدد  مدد  التوا دد  الزواجدد ، الثقدد  المتبادلدد  بددي  الددزوجي ، والتددفي   دد  

 ظالعالق  الزوجي 
وتأت  نتيج  الففن الثان  مؤيف  لنتا   الففن األوب    الفراس  الحاليد  التد  توضدح وجدود 

 ، والتدددفي   ددد  العالقددد  عالقددد  بدددي  التوا ددد  الزواجددد ، وكددد  مددد  الثقددد  المتبادلددد  بدددي  الدددزوجي
 إلدد ( التدد  توصددلت 8535الزوجيدد ، كمددا تتفدد  مددع نتددا   دراسدد  الفشدديف البيلدد  وأشددف  علدد )

انخفدددان مسدددتوى الثقددد  لدددفى عينددد  مددد  المطلقددداتظ ودراسددد  )محمدددف الصدددبو ، وأميدددف  أمدددي ، 
والزوجات غيدف  واألزوا والزوجات المنفصلي  عاطفيا،  األزوا ( عل  مجموعتي  م  8535

النتدددددا   عددددد  وجدددددود  دددددفو  بدددددي  المنفصدددددلي  عاطفيدددددا وغيدددددف  وأسدددددففتمنفصدددددلي  عاطفيدددددا، ال
علددد  متبيدددفات القابليددد  للتبيدددف االيجاب )التواصددد  والتعبيدددفات  األدادالمنفصدددلي  عاطفيدددا  ددد  

العاطفي (  د  اتجداا غيدف المنفصدلي ، وكدان مسدتوى الكدفب أعلد  لدفى غيدف المنفصدلي ، كمدا 
فيدددا أكثدددف تدددفينا وتعاطفدددا ولدددفيهم توقعدددات ايجابيددد  أكثدددف مدددد  تهدددف أن غيدددف المنفصدددلي  عاط

 المنفصلي ظ
 0عفن نتا   الففن الثالن ومناقشتها

توجدددف قيمددد  تنبؤيددد  دالددد  لكددد  مدد  الثقددد  المتبادلددد  بدددي  الدددزوجي ، والتدددفي   ددد  -ويددن  علددد 0 
العالقدددد  الزوجيدددد  بفرجدددد  التوا دددد  الزواجدددد  لددددفى الزوجددددات  المنفصددددالت وغيددددف المنفصددددالت 

 طفياظعا
وللتحق  م  صح  الففن تم حساب االنحفار باعتبار متبيف  الثقد  المتبادلد  بدي  الدزوجي ، 

 والتفي     العالق  الزوجي  متبيفات مستقل  والتوا   الزواج  متبيفا تابعاظ
 ( 0جفوب )

يوضح نتا   تحلي  االنحفار باعتبار متبيف  الثق  المتبادل  بي  الزوجي ، والتفي     
 ق  الزوجي   متبيفات مستقل ، والتوا   الزواج  متبيفا تابعا، و لك لمجموعت  الفراس العال

 ( 05 =)ن الزوجات المنفصالت عاطفيا
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 ددد   اإسدددها  8ر ر
مف.ددددددددددددددددددددددددددددددددددددع  
االرتبددددددددددددددددددددددا  

 المتعفد

 دالل  معادل  االنحفار
 

معامدددددددد  
االنحددددددفا

 ر

داللدددددددددددددددد  معددددددددددددددددامالت 
 االنحفار 

 القيم  الثابت 

مسدددددددددددتوى  قيم  ) (
 لفالل ا

مسدددددددتوى  ت
 الفالل 

 المتبادلد  الثقد 
 الزوجي   بي 

15, 35, 35, 23,2 53, 32% 52,58 53, 22,15 

  ددد  التدددفي 
 العالق  الزوجي 

55, 85, 35, 5,05 553, 83% 1,05 553, 50,53 

 
 

 ( 05الزوجات غيف المنفصالت عاطفيا)ن= 
 
 

 
 
 

 8ر ر

االسها     
مف.ع 

االرتبا  
 المتعفد

 عادل  االنحفارم دالل 
 معام  االنحفار

معامالت  دالل 
القيم   االنحفار

 الثابت 
مستوى  قيم  ) (

 الفالل 
مستوى  ت

 الفالل 

 المتبادلد  الثقد 
 الزوجي  بي 

55, 11, 10, 03,20 553, 10% 55,35 553, 30,55 

  ددد  التدددفي 
 الزوجي  العالق 

52, 15, 12, 55,51 553 55% 35,88 553 55,25 

(، أن متبيف  الثق  المتبادلد  بدي  الدزوجي ، والتدفي   د  العالقد  الزوجيد  0يتضح م  جفوب )
اسددتطاعا التنبددؤ بددالتوا   الزواجدد   لددفى عيندد  الزوجددات المنفصددالت عاطفيددا  حيددن أسددهمت 

بنسددددب   أسددددهم%(، والتددددفي   دددد  العالقدددد  الزوجيدددد  32الثقدددد  المتبادلدددد  بددددي  الددددزوجي  بنسددددب  )
عيندد  غيددف المنفصددالت عاطفيددا،  قددف أسددهمت الثقدد  المتبادلدد  بددي  الددزوجي  %(، أمددا  دد  83)

%(، ويتضددح مدد  النتددا   أن متبيددف 55%(، والتددفي   دد  العالقدد  الزوجيدد  بنسددب  )10بنسددب )
التدفي   د  العالقد  الزوجيد  أعلد  إسدهاما  د  التنبدؤ بدالتوا   الزواجد  مد  الثقد  المتبادلد  بددي  

منفصدالت وغيدف المنفصدالت عاطفيدا ، ويتضدح مد   لدك تحقد  الزوجي  لفى ك  م  عين  ال
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 ,Sakaiنتيج  الففن الثالن كليا ، و.النسب  للثق  المتبادل  بي  الزوجي  يفعم هذا  دراس  ظ)
(  قددف أوضددحت دور الثقدد  المتبادلدد  بددي  الددزوجي   دد  زيدداد  قددفر  الزوجدد  علدد  أدا هددا 2006

تبدف الثقد  المتبادلد  بدي  الدزوجي  عامد  وسدي  بدي  ألدوارها ، ومواجه  ضبو  الحيا ، كمدا تع
( التددد  أشدددارت Haskan,2014ضدددبو  الحيدددا  الزوجيددد  وادراك التوا ددد  الزواجددد ، وأيضدددا  )

إلدد  أن الثقدد  المتبادلدد  بددي  الددزوجي  مدد  أهددم المتبيددفات التدد  تددؤد  إلدد  االسددتقفار الزواجدد  
عات الزوجيدد ظ أمددا بالنسددب  لمتبيددف وحمايدد  الددزوجي  مدد  الوقددوا تحددت تددأنيف الخال ددات والصددفا 

 ,.Patel, et alالتدفي   د  العالقد  الزوجيد   تدأت  نتيجد  الفراسد  الحاليد  متفقد  مدع دراسد )
( حين أوضحت أن التفي  ي س  الففد الفضا ع  النف ، ويعف  لك م  أهم م ونات 2002

يحت  م ان  بدي  ( أن التفي  8552الفضا ع  الحيا  ك  ، كما توصلت دراس  عز  مبفوك )
%(ظ  2العوامددد  الحيويددد  واالجتماعيددد   ددد  التنبدددؤ بالفضدددا العدددا  عددد  الحيدددا  بنسدددب  مسددداهم  )

وجادت دراسدات مؤكدف  ألهميد  دور التدفي   د  التوا د  الزواجد  بشد   خداص حيدن أجمعدت 
عل  وجود ارتبا  موج  داب بي  عام  التفي  والتوا د  الزواجد  وكدان الدفي  يقداس  د  هدذا 

اسات م  خالب األنشط  والمعلومات الفيني  والطقوس الت  يقدو  بهدا الزوجدان أو احدفهما الفر 
(ظ 8555وهو ما يم   أن يتضمن  م ون العبادات    الفي  اإسالم  ظ )الطاهف  المبف.  ،

كمددا أن معظددم الفراسددات تشدديف إلدد  أن ممارسدد  الشددعا ف الفينيدد  تددفتب  بمسددتويات أعلدد  مدد  
 (ظ  Wolfinger  &Wilcox, 2008)  التوا   الزواج ظ

 -توصيات الدراسة:
 -   ضود ما توصلت إلي  الفراس  الحالي  م  نتا   توص  الباحث  بالتال 0    

   توجي  المهتمدي  باإرشداد الزواجد  إلد  بنداد بدفام  تعتمدف علد  زيداد  الثقد  المتبادلد
توا   الزواج ، وخفد  بي  الزوجي  ، والتفي     العالق  الزوجي  و لك لتحسي  ال

 الصفاعات والخال ات الزوجي  بي  الزوجي ظ
  االهتمددا  باإرشدداد الزواجدد  لددفى المتددزوجي  حددفيثا بصددف  خاصدد ، و لددك النخفددان

 الثق  المتبادل  بي  الزوجي  لفيهمظ
   اجفاد مزيف م  الفراسات ع  الثقد  المتبادلد  بدي  الدزوجي  وتأكيدف دورهدا  د  تحقيد

  ظالفضا بي  الزوج
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Abstract 
    The aim of this current study is investigate the relationship 

between Marital adjustment 

and both of Dyadic marital trust, and Religiosity in the marital 

relationship among Saudi wife Separated and non- Separated 

Emotionally, As well as the differences between Saudi wife 

Separated and non- Separated Emotionally in Marital adjustment , 

Dyadic marital trust, and Religiosity in the marital relationship,  

The study also aimed to revealing the extent to which Dyadic 

marital trust, and Religiosity in the marital relationship in 

prediction of the occurrence of  Marital adjustment,  This study 

included a sample of  Saudi wife Separated and non- Separated 

Emotionally (N=100) In this study the researcher used Marital 

adjustment Scale set up by Shalaby , A.E, A (2009), Dyadic 

marital trust Scale set up by Ali, H.M, (2013), and Religiosity in 

the marital relationship Scale set up by Elmaghraby, E.M, (2004). 

Results revealed that there were  a relationship between Marital 

adjustment and both of Dyadic marital trust, and Religiosity in the 

marital relationship , there were differences between Saudi wife 

Separated and non- Separated Emotionally in Marital adjustment , 

Dyadic marital trust, and Religiosity in the marital relationship, 

and the findings of the present study showed that there were a 

predictive value of  Dyadic marital trust, and Religiosity in the 

marital relationship in respect to  Marital adjustment .    
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