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 الزواجي  توافقدور الذكاء الوجداين وأساليب حل اخلالفات الزوجية يف التنبؤ ابل

   لدى عينة من الزوجات السعودايت
The role of Emotional intelligence and Strategies of resolving marital 

differences in Predicting with Marital Adjustment among a Sample of 

Saudi wives. 
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 الزواجي فات الزوجية يف التنبؤ ابلتوافق دور الذكاء الوجداين وأساليب حل اخلال

  لدى عينة من الزوجات السعودايت 
 

 إعداد 

 شروق غرم هللا الزهراين د.

 جامعة جدة –لعلوم االجتماعية كلية ا  -قسم علم النفس  -أستاذ مساعد

 

 لخصامل

 العالقة بني التوافق الزواجي وكل من الذكاء الوجداين وأساليب حل اخلالفات الزوجية على هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف
كما هدفت الدراسة إىل التعرف على الفروق بني الزوجات العامالت والزوجات غري ،  لدى عينة من الزوجات السعودايت

على القيمة الزواجي، ابإلضافة إىل التعرف وأساليب حل اخلالفات الزوجية، والتوافق ، العامالت يف كل من الذكاء الوجداين
( زوجة  مقسمني 120مشلت الدراسة )التنبؤية لكل من الذكاء الوجداين وأساليب حل اخلالفات الزوجية يف التوافق الزواجي، 

ويرتاوح املدى  لعامالت،( زوجة من غري ا65واجملموعة الثانية )ن=، العامالتمن  زوجة (55إىل جمموعتني األوىل ) ن=
، واستخدم مقياس الذكاء الوجداين، ومقياس (54,5-سنة + 75,31( سنة، مبتوسط عمر)45-28العمري للعينة ما بني )

التوافق الزواجي وكل من الذكاء  .وتوصلت النتائج إىل وجود عالقة بنيأساليب حل اخلالفات الزوجية، ومقياس التوافق الزواجي
، كما ظهر عدم وجود فروق بني الزوجات العامالت والزوجات غري العامالت يف كل فات الزوجيةالوجداين وأساليب حل اخلال

الدراسة إىل وجود قيمة تنبؤية  نتائج  من الذكاء الوجداين، وأساليب حل اخلالفات الزوجية، والتوافق الزواجي، كما توصلت
   عينة الدراسة.دالة للذكاء الوجداين وأساليب حل اخلالفات الزوجية يف التنبؤ ابلتوافق الزواجي لدى 

 الزوجات السعودايت   -التوافق الزواجي -أساليب حل اخلالفات الزوجية -الذكاء الوجداين -كلمات مفتاحية:
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The role of Emotional intelligence and Strategies of resolving marital differences in 

Predicting with Marital Adjustment among a Sample of Saudi wives 

 

Abstract 

 

The aim of this current study is to identify the relation between  Marital Adjustment 

and both of Emotional intelligence and Strategies of resolving marital, As well as the 

differences between Working wives and non - working wives in Marital 

Adjustment ,Emotional intelligence and Strategies of resolving marital, The study also 

aimed to revealing the extent to which Emotional intelligence and Strategies of resolving 

marital  in prediction of the occurrence of  Marital adjustment, This study includes a 

sample of  Saudi wives. (N=120 ) the researcher used Emotional intelligence scale,  

Strategies of resolving marital differences scale,  Marital Adjustment Scale. The result 

showed that a relation between  Marital Adjustment and both of Emotional intelligence and 

Strategies of resolving marital, No differences between Working wives and non - working 

wives in Marital Adjustment ,Emotional intelligence and Strategies of resolving marital, 

and there were a predictive value of Emotional intelligence and Strategies of resolving 

marital in respect to  Marital adjustment. 
Key words: Emotional intelligence- Strategies of resolving marital differences- Marital 

Adjustment- Saudi wives. 
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 مقدمة:
وميثل هدفاً رئيساً ومهماً لتحقيق احلياة األسرية املستقرة واليت  ،التوافق الزوجي هو حجر األساس لألداء اجليد لألسرة

أكدت نتائج الدراسات أن حيث ، إليه وحتقيقهيسعى األفراد واملختصون يف اإلرشاد النفسـي واألسري الزواجي إىل الوصول 
 ,Mousaviاملتزوجني.)جتماعي لدى والتوافق االالتوافق الزواجي يعترب من أهم املؤشرات اليت ميكن أن تتنبأ ابلصحة العقلية 

من أشكال التوافق يف العالقة الزوجية يناظر أية عالقة إنسانية أخرى إذ أنه من املمكن أن نتحدث عن كل شكل و  .(2017
التوافق يف العالقات بني مجاعات األصدقاء أو النظراء إال أن الدور الذي تقوم به عالقات األزواج والزوجات ختتلف عن الدور 
الذي تقوم به العالقات املشار إليها فالزواج الذي يتحقق بني فردين من جنسني خمتلفني يف قرب مكاين هو أمر شائع وله 

احلياة الزوجية تنطوي و . (2010مسرية كردي،ياره بسبب نوع العالقة الرمسية والعلنية اليت يقوم هبا. )طابع ارتباطي يصعب اهن
يف احلياة الزوجية  توافق والدخول يف عقد الزواج إجنازًا شخصًيا. لذا فإن ال الفرد،على التزامات عاطفية وقانونية مهمة يف حياة 

 . (Joseph& Jaisry, 2014هو قضية مشرتكة حتتاج إىل االهتمام. )

ولعل ما يتعرض له األزواج والزوجات من مشكالت والكثري من التحدايت، جتعله إما أن يواجهها أو يتعايش معها 
أو يتجاوزها، وهذا من شأنه أن يعكس ما لدى الفرد من قوى سواء كانت شخصية أو بيئية قادرة على مواجهة تلك 

 (Neff, 2011 مواجهة التحدايت. )والقدرة على الصمود يف  التحدايت،

، ولعل اخلالفات الزوجية تقف أمام حتقيق اهلدف من تكوين األسرة، حيث تعد مؤشراً مباشراً على االستقرار األسري
مما ينعكس على األسرة وأفرادها من جهة وبناء اجملتمع من جهة أخرى، فوجود هذه اخلالفات يضعف األسرة واجملتمع ككل. 

وقد توصلت الدراسات أن اخلالفات الزوجية هلا آاثر سلبية على الزوج والزوجة واألبناء من خالل . (2016 السند،حصة )
جتماعية لألبناء، وكذلك أتثريها على روح احملبة أتثريها على الراحة النفسية وعمل الزوجني الوظيفي والبيت والتنشئة اال

داخل األسرة األمر الذي يؤدي إىل رغبة األسرة بعدم البقاء ابملنزل، وابلتايل تؤثر على العالقات  والتسامح بني أفرادها، كما
وألن اخلالفات الزوجية توصف أبهنا حدث موجود يف كل عالقة زوجية (.2010ر على األسرة واجملتمع ككل.)حامت حممود،ثيؤ 

للطريقة اليت  اأوىل الباحثني اهتماماً متزايدً  ويكاد يكون من الطبيعي أن مير أي زوجني مبشاكل وخالفات يف اآلونة األخرية فقد
يقوم هبا املتزوجني حبل خالفاهتم، فهناك الكثري من األزواج الذين يهتمون ابمتالك اسرتاتيجيات حلل خالفاهتم الزوجية، 

أهم اجلوانب األكثر  بدائل مقبولة لكال الشريكني، ألن هذه االسرتاتيجيات تعترب من إجيادو ، ومناقشة االختالفات بطريقة بناءة
 .(Scheeren, 2014) صلة بتقييم التوافق الزوجي لديهم.

ويعد الذكاء الوجداين من املفاهيم احلديثة يف جمال البحوث النفسية، ويشتمل على جمموعة من القدرات املتنوعة اليت 
وإدارة ، وتشمل املعرفة اإلنفعالية، سينهااليت ميكن تعلمها وحتميتلكها األفراد والالزمة للنجاح يف جوانب احلياة املختلفة 

واحلماس، واملثابرة وحفز النفس وإدراك انفعاالت اآلخرين، العالقات اإلجتماعية، ومن أهم وظائفه إرشاد التفكري ، االنفعاالت
القدرات الداعمة لبناء الشخصية كما أنه يعد من   (.2013وحتديد القدرات اليت تسهم يف حل املشكالت. )فادي مساوي،
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اإلجيابية حيث تزايد اإلهتمام ابلذكاء الوجداين بوصفه نتاجا لروح العصر اجلديد، كما أنه مظلة تغطي جماال واسعا من املهارات 
ريها يف واإلستعدادات اليت تقع خارج نطاق قدرات الذكاء التقليدية، واليت تتضمن بشكل مباشر الوعي املباشر ابملشاعر وبتأث

حيث أن متتع كال الزوجني بقدر من الذكاء الوجداين يستطيعا من خالله أن حيققا (.2017اجلوانب املعرفية.)أمحد احلويج،
 التوافق الزواجي يف حياهتم.

  مشكلة الدراسة:

أو الروحي  وحجم مشكلة الطالق يتزايد سواء الفعلي الظاهري، إن التوتر يف العالقات الزوجية ابت و كأنه ال ينتهي
وشيوع مظاهر انعدام التوافق الزواجي حول كثري من جماالت احلياة سواء االجتماعية أو االقتصادية أو العاطفية أو ، املسترت

تظهر العديد من الدراسات أن عدم التوافق الزواجي سبب كثري من اخلالفات . و (2007اإلبراهيم، بدرية الفكرية وغريه.)
العالقة غري املستقرة بني الزوجني تؤدي إىل وقوع الكثري من اخلالفات واملشكالت بني الزوجني وجيعل  واملشكالت الزوجية، وأن

ذلك من عالقاهتم غري مستقرة مما يؤثر سلبًا على ظهور املشاكل النفسية واجلسدية عند أطفاهلم وارتفاع معدالت الطالق 
)ابراهيم الزمة حلل هذه اخلالفات واليت بدورها تعزز التوافق الزواجي.بينهم، ويرى الباحثون ضرورة استخدام االسرتاتيجيات ال

 (.2015الكعيب،

جتماعية والنجاح يف حياهتم جاهتم النفسية، وميكنهم من القيام أبدوارهم االاولكي ينعم األفراد بزواج سعيد يشبع احتي
فتصدع العالقات الزوجية خربة مؤملة ذات أتثريات ، صونهالعملية، فالبد من اإلهتمام بدراسة العوامل اليت حتافظ على الزواج وت

 (.2016سلبية على الزوجني واألسرة واجملتمع. )اندية سراج، 

ويشرتك الذكاء ، ، مما ينعكس على اجملتمع ككلوحتقيق التوافق الزواجي له أثر ابلغ يف استقرار شخصية الزوجات
اإلجابة كرب قدر من التوافق الزواجي، لذلك فإن مشكلة الدراسة تتمثل يف الوجداين وأساليب حل اخلالفات لزوجية يف حتقيق أ

 على التساؤالت التالية:

 أسئلة الدراسة:
لدى عينة من  وأساليب حل اخلالفات الزوجية لذكاء الوجداين عالقة دالة بني التوافق الزواجي وكل من اهل توجد   -1

 الزوجات السعودايت؟

الزوجات العامالت والزوجات غري العامالت يف كل من الذكاء الوجداين وأساليب حل هل توجد فروق بني   -2
 والتوافق الزواجي؟، اخلالفات الزوجية

نة من ساليب حل اخلالفات الزوجية يف التنبؤ ابلتوافق الزواجي لدى عيللذكاء الوجداين وأ هل توجد قيمة تنبؤية دالة  -3
  ؟الزوجات السعودايت
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 الدراسة:أهداف 

 : هتدف الدراسة احلالية إىل الكشف عن

العالقة بني التوافق الزواجي وكل من الذكاء الوجداين وأساليب حل اخلالفات الزوجية  لدى عينة من الزوجات    -1
 السعودايت؟

فات الزوجات العامالت والزوجات غري العامالت يف كل من الذكاء الوجداين وأساليب حل اخلال الفروق بني  -2
 والتوافق الزواجي؟، الزوجية

القيمة التنبؤية  للذكاء الوجداين وأساليب حل اخلالفات الزوجية يف التنبؤ ابلتوافق الزواجي لدى عينة من الزوجات   -3
 السعودايت ؟ 

 أمهية الدراسة:

  األمهية النظرية ال :أو 

التوافق الزواجي والذي ميثل  هدفاً رئيساً ومهماً لتحقيق احلياة تنبع أمهية الدراسة من أمهية املوضوع الذي تتناوله وهو   -
 األسرية املستقرة.

تكمن أمهية املوضوع نفسه يف االرتفاع املستمر يف معدالت الطالق الذي يعترب من مشكالت العصر واليت تواجهها   -
وراي خلفض معدالت ر الزواجي أمرا ض، ويعد التوافق الدول يف وقتنا احلايل وتسعى للقضاء عليه وعلى مسبباته

 الطالق.

 حتاول الدراسة احلالية توفري معلومات تعني على فهم التوافق الزواجي ومنبئاته، ومن مث الوقاية من اخلالفات الزوجية.   -

حريص على  أمهية العينة اليت تتناوهلا الدراسة وهن املتزوجات، حيث أن تناوهلن ابلدراسة واإلهتمام، يفيد أي جمتمع  -
 حل مشاكله والتخطيط للمستقبل إبسلوب علمي.

 األمهية التطبيقية :

ما ستسفرعنه نتائج الدراسه يساعد على إعداد وتطوير برامج تدريبية تساعد على تنمية الذكاء الروحي لدى   -
 املتزوجني .

بوضع الربامج اإلرشادية لتوعية األزواج   ميكن لنتائج  الدراسة أن تساعد املرشدين النفسيني يف جمال اإلرشاد األسري  -
 .أبفضل األساليب حلل اخلالفات الزوجية والقدرة على التوافق الزواجي
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 : حمددات الدراسة
جماال مكانيا إلجراء هذه الدراسة حمافظة جدة  مت اختيار  -احملددات املكانية:  

  الزوجات السعودايت العامالت وغري العامالت  تكونت عينة الدراسة من -احملددات البشرية:

، علما أبن فرتة اجراء الدراسة امليدانية ومجع البياانت وحتليلها 1439/1440أجريت الدراسة خالل عام  -احملددات الزمانية:
 ن.هلنتيجة لعدم جتاوب عينة الزوجات العامالت وانشغاهلن أبعما أشهر تسعةاستغرق 

 متغريات الدراسة 

 الذكاء الوجداين -أوال:

يعد الذكاء الروحي مؤشر لقدرة الفرد على التصرف والعمل بعاطفة وحكمة، مع احلفاظ على السالم الداخلي 
. ويساعد الذكاء (Bolghan, Ghofrani, Khodaei, ,2014)واخلارجي للفرد بغض النظر عن الظروف احمليطة. 

على بناء العالقات االجتماعية واستثمارها كما يعد مؤشرا فعاال يف االهتمام ابلرعاية الصحية املتعلقة ابلفرد ابإلضافة الوجداين 
إىل أنه يسهم يف رفع مستوى نوعية احلياة لدية واليت تتضمن احلياة العاطفية والوجود النفسي األفضل واألداء االجتماعي 

الوجداين يف قدرتة على تفسري القيم الروحية اليت تساعد الفرد على حل مشكالته بشكل عام  كما تكمن أمهية الذكاء   الفعال. 
كما يسهم يف تطوير الوظائف اإلدراكية لدى الفرد ويساعد يف حتقيق النجاح والتطور لديه  وقد يكون أكثر األساليب فاعلية 

 (Emmons,2003)نتجني يتحملون املسؤولية.  يف تطوير وتعزيز الفضائل الروحية والنضج الروحي إلنتاج أفراد م

ويعرف الذكاء الوجداين  أبنة قدرة فطرية ميتلكها األفراد وتزدهر وتنمو كلما زاد العمر ويعترب الذكاء الروحي أهم 
دم مامييز اإلنسان عن ابقي املخلوقات األخرى، ويشعر ابلرضا والسعادة واليت جتعله يتصرف حبكمة ورمحة فائقة ألنة يستخ

 .(2015العقل والروح معا.)حصة البجيدي وعالء علي ،

 اثنيا:  أساليب حل اخلالفات الزوجية

تعرف أساليب حل اخلالفات الزوجية أبهنا  جمموعة من السلوكيات اليت يستخدمها املتزوجني يف حل اخلالفات اليت   
أبهنا أيضا  (. وتعرفHoker & Willmott,1995قد حتدث بينهم والرتكيز على العالقة للوصول اىل حالة من التوافق. )

 .الوسائل اليت يستخدمها الزوجان للتعامل مع خالفاهتما ومشاكلهما الزوجية لكي تصبح األسرة مستقرة
(Hamamci,2005). 

 التوافق الزواجي -اثلثا:

مواجهة أي مشكلة أو ويعرب التوافق الزواجي عن مدى شعور الزوج أو الزوجة مبؤازرة ومساندة الطرف األخر يف 
وحسن املعاملة والتسامح والصفح واالنسجام العاطفي وتلبية االحتياجات اخلاصة يف حنو وعطف  ،أزمات تعرتض حياهتما
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ودفء وقدسية العالقة اخلاصة واحرتام املشاعر وتقديرها واحرتام الرأي والرأي األخر وتقارب وجهات نظر الزوجني يف أمور 
لسعادة والرضا عن زواجهما. ابهو احلالة اليت يوجد فيها شعور عام بني الزوج والزوجة و (. 2010كردي،احلياة .) مسرية  

 (Joseph&Jaisry,2014التوافق الزواجي التوافق مع الشريك، والتوافق اجلنسي، والتوافق العاطفي. ) يشملو 

 :  الدراسات السابقة
مالحظة تعدد زوااي تناول الدراسات السابقة وفيما يلي نعرض ابستعراض الرتاث البحثي ملتغريات الدراسة ميكن 

 -مناذج من تلك الدراسات من خالل تقسيمها إىل احملاور التالية:

 :وجدايندراسات  تناولت  الذكاء ال: أوالا 

ة واشتملت عين، والسعادة النفسية وجداين( إىل التعرف على العالقة بني الذكاء ال2012الضبع)فتحي هدفت دراسة 
، وقائمة أكسفورد للسعادة وجداين،استخدم الباحث مقياس الذكاء الو  ،امعة امللك خالد أبهباجب( طالبا 180الدراسة على )
 .والسعادة النفسية لدى املراهقني والراشدينوجداين وجود عالقة موجبة بني الذكاء ال  أظهرت النتائج

( طالبة من طالبات قسم رايض األطفال 300على عينة  من )( 2015علي )عالء البجيدي و حصة ويف دراسة 
وكل من السعادة النفسية، وأمناط الشخصية  لوجداينالتعرف على العالقة بني الذكاء ابكلية الرتبية يف جامعة اجلوف، هبدف 

صية، أظهرت النتائج وجود ومقياس السعادة النفسية، واستبانة أمناط الشخ، وجداينواملعدل الرتاكمي واستخدم مقياس الذكاء ال
 .ومقياس أمناط الشخصية، واملعدل الرتاكمي لدى عينة الدراسة، إرتباط دال بني الذكاء الروحي وكل من السعادة النفسية

والسعادة على جودة حياة  لوجداينالتحقق من أثر تفاعل كل من الذكاء ا (2016)شعبان دراسة حممد  تناولتو 
( من معلمي الرتبية اخلاصة واستخدم مقياس 332واشتملت عينة الدراسة على )، العمل لدى عينة من معلمي الرتبية اخلاصة

وجود أتثري دال إىل )وكليهما من إعداد الباحث (، وتوصلت النتائج  وجداينومقياس الذكاء ال، مؤشرات جودة حياة العمل
والسعادة على جودة حياة العمل، وجود عالقة موجبة بني جودة حياة العمل والذكاء  وجداينكل من الذكاء ال  إحصائيا لتفاعل

 وجداين.ال

الصحة  لوجداين ولذكاء اة بني اعرفة العالقمب  Amirian& fazilat (2016)دراسة أمرياين وفازلت كما اهتمت 
، ، ومقياس اكسفورد للسعادةوجداينواستخدم مقياس الذكاء ال، طالب( 384،وتكونت عينة الدراسة من )، العامة والسعادة

   .الصحة العامة والسعادةوجداين وكل من لذكاء الوجود عالقة بني انتائج الوأظهرت 

الوجداين والوجود  لتعرف على العالقة بني الذكاءإهتمت اب &Sharma(2016)  Jainدراسة جني وشارما وأيضا 
مقياس الذكاء الروحي املتطور، و استخدم (،و إانث50ذكور، 50) (100نة من طالب اجلامعة )ن=النفسي األفضل لدى عي

، كما وجود النفسي األفضلوالوجداين بني الذكاء ال موجبة نتائج إىل وجود عالقةال، أشارت الوجود النفسي األفضلمقياس 
 الذكاء الوجداين والوجود النفسي األفضل. أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق بني اجلنسني يف
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والفروق بني الذكور واإلانث ، العالقة بني الذكاء الوجداين والصحة النفسية  (2017وتناولت دراسة أمحد احلويج )
( طالب وطالبة جبامعة املرقب، واستخدم مقياس الذكاء 140يف كل من الذكاء الوجداين والصحة النفسية، وذلك لدى عينة )

وجداين، ومقياس الصحة النفسية، وتوصلت النتائج إىل إىل وجود عالقة بني الذكاء الوجداين والصحة النفسية، وعدم وجود ال
  فروق بني الذكور واالانث يف الذكاء الوجداين والصحة النفسية. 

 دراسات  تناولت اسرتاتيجيات حل اخلالفات الزوجية:اثنيا: 

اليت يلجأ إليها اإلجيابية والسلبية  إىل معرفة العالقة بني االسرتاتيجيات  Rocher(2004) روشري  هدفت دراسة
تعبريات األزواج وزوجاهتم. أظهرت النتائج أن ال ( من276تكونت عينة الدراسة من )و  األزواج حلل مجيع خالفاهتم الزوجية،

أعلى من األزواج الزوجات ، كما أن ات اإلجيابيةوغياب االسرتاتيجيترتبط سلبا ابلتوافق الزواجي، السلبية عن اخلالف الزوجي 
 يف استخدامهم السرتاتيجيات حل اخلالفات الزوجية.

 العالقة بني  إدارة حل املشكالت بني األزواج والصمود النفسي، عن  Neff( 2011دراسة نيف  )وكشفت 
زواج الذين واجهوا أحداث حياتية ضاغطة ( من األزواج حديثي الزواج، أظهرت النتائج أن األ61تكونت عينة الدراسة من )و 

 كما ظهر وجود عالقة بني أساليب حل اخلالفات والصمود النفسي.،  أفضل يف  سلوكيات حل مشاكلهم

وسيط ساليب حل اخلالفات الزوجية كمتغري إىل دراسة دور أ Scheeren( 2014 ) سشرين هدفت دراسةكما 
سنة  75 : 18أعمارهم بني  ت( من األزواج ترتاوح214تكونت عينة الدراسة من )و ، واجيالز  توافقبني أساليب التعلق وال

ومشاركة الصراع، ، )حل املشكالت ساليب حل اخلالفات الزوجيةاملقيمني يف جنوب الربازيل، تشري النتائج إىل أن أ
 . واجيالز  توافقمتثال( تتوسط العالقة بني التعلق والواإل ، نسحابواإل

يف اجملتمع السعودي وذلك من خالل وصف  زواجيةواقع اخلالفات ال حددت( 2016السند )حصة  دراسةوأيضا 
تكونت عينة الدراسة من ، وحتليل مفهوم وأشكال اخلالفات األسرية يف إطار األسرة السعودية، واألسباب اليت تؤدي لظهورها

للخرباء األكادمييني املعنيني بقضااي األسرة واإلرشاد  دليل مقابلةابإلضافة إىل استبيان موجه واستخدم ، زوج وزوجة( 300)
وتوصلت الدراسة إىل عدم وجود فروق بني استجاابت عينة اخلرباء واملتخصصني مبراكز التنمية االجتماعية ابململكة وبني 

 .اآلليات التنفيذية ملواجهة آاثر اخلالفات األسرية

الذي يركز على العواطف  النفسي  الزواجي فعالية العالج من   Havaasi( 2018) هافاسي  دراسة وحتققت
راكز اخلدمات النفسية يف مب( من األزواج 18عينة الدراسة من ) ،وتكونت أمناط حلل اخلالفات بني الزوجني جيادودورها يف ا
جلسات  10 يتانلتجريبوواحدة ضابطة( وقد تلقت اجملوعتان ا يتانثالث جمموعات )جمموعتان جتريبمقسمني إىل ، مدينة كراج
لدى  الزوجيةالفات احلد من املشاكل الزوجية ويف تغيري أمناط حل اخل فعالية الربانمج املستخدم يف النتائج  وأظهرت أسبوعية 

 .عينة الدراسة
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 دراسات  تناولت التوافق الزواجي:

وأساليب املعاملة الزوجية ( إىل الكشف عن العالقة بني أبعاد مفهوم الذات 1990هدفت دراسة حممد بيومي )
وقد ، ( زوجة 100( زوج و )100( زوج وزوجة، منهم  )200والتوافق الزواجي والفروق بينها وتكونت عينة الدراسة من )

ومقياس أساليب املعاملة الزوجية، ومقياس التوافق ، استخدم الباحث مقياس املستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة املصرية
ا إعداد الباحث. وقد توصلت النتائج إىل أنه توجد عالقة بني أبعاد مفهوم الذات وأساليب املعاملة الزوجية الزواجي ومجيعه

 والتوافق الزواجي. 

( دراسة اهلدف منها التعرف على مستوى التوافق الزواجي للنساء 2002طاهات وأمحد الصمادي )ت لينا الر وأج
التعليم، التمريض، وأتثر التوافق الزواجي ببعض املتغريات )منطقة السكن، طبيعة  ،راي)السكرات العامالت يف املهن املختلفة،

وعدم وجود فروق ، ( امرأة عاملة، وظهر أن مستوى التوافق الزواجي متوسط320املهنة، ومستوى الدخل(، ومشلت الدراسة )
دينة يف التوافق الزواجي، وكانت الفروق يف يف التوافق الزواجي تعزى ملتغري مستوى الدخل، وسكان الريف أعلى من سكان امل

 متغري املهنة لصاحل العامالت يف التعليم.

( عن بعض املتغريات املنبئة ابلتوافق الزواجي واستمراره لدى 2005دراسة صفاء مرسي والطاهرة املغريب)وكشفت 
مقياس التوافق الزواجي واستمارة بياانت أزواج وزوجاهتم، واستخدم  110عينة من األزواج والزوجات، واشتملت الدراسة على 
جتماعية ملهنة الزوجة وكون الزوج هو الزوج األول هلا، وإقامة الزوجني الشخصية. وأسفرت النتائج عن أن متغري املكانة ا

 .  املستقلة من أهم املتغريات املنبئة ابلتوافق الزواجي

درجة التوافق الزواجي، ومستوى اخلالفات  الكشف عن العالقة بني (2014هدفت دراسة كاوجة الصغري )و 
( زوجة، وظهر وجود ارتباط بني أساليب 53الزوجية، لدى النساء العامالت والغري العامالت، وتكونت عينة الدراسة من )

لة الزوجية املعاملة الزوجية السوية والتوافق الزواجي لدى الزوجات العامالت وغري العامالت، كما وجد ارتباط بني أساليب املعام
 غري السوية وسوء التوافق الزواجي لدى الزوجات العامالت وغري العامالت.

إىل معرفة العالقة بني التوافق الزواجي والوجود   Joseph & Jaisry (2014جاسري )جوسف و دراسة وتناولت 
واستخدام ، اختيارهم  للعمل املزدوج( من األزواج الذين مت 100النفسي األفضل ىل عينة من األزواج الذين يعملون فرتتني )ن=

ومقياس الوجود النفسي األفضل  كشفت النتائج وجود عالقة بني التوافق الزواجي والوجود النفسي ، مقياس التوافق الزوجي
 األفضل، كان التوافق الزواجي لدى الزوجات أعلى من األزواج. 

لتعرف على بعض السلوكيات االجتماعية االجيابية ذات العالقة ابلتوافق اب( 2015دراسة )توفيق، واهتمت 
( زوج وزوجة من حاملي املؤهالت اجلامعية مبملكة البحرين ،واستخدمت  قائمة خصائص 100الزواجي، تكونت عينة على )

ارتباطيه دالة بني بعض مكوانت السلوك االجتماعي االجيايب، ومقياس التوافق الزواجي. وقد انتهت الدراسة إىل وجود عالقة 
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السلوك االجتماعي اإلجيايب والتوافق الزواجي، كما وجدت فروق بني األزواج والزوجات يف التوافق الزواجي ومكوانت السلوك 
 االجتماعي اإلجيايب.

لة بني لتعرف على العالقة بني التوافق الزواجي وكل من الثقة املتباداب( 2015دراسة فاطمة السيد) كما اهتمت
الزوجني والتدين يف العالقة الزوجية لدى عينة من الزوجات املنفصالت وغري املنفصالت عاطفيا، كما هتدف الدراسة إىل 
التعرف على الفروق بني الزوجات املنفصالت وغري املنفصالت عاطفيا يف كل من التوافق الزواجي والثقة املتبادلة بني الزوجني 

وأيضا معرفة القيمة التنبؤية  لكل من الثقة املتبادلة بني الزوجني والتدين يف العالقة الزوجية للتنبؤ  ية،والتدين يف العالقة الزوج
( زوجة سعودية مقسمني إىل 100ابلتوافق الزواجي لدى الزوجات املنفصالت وغري املنفصالت عاطفيا، ومشلت الدراسة )

( زوجة من غري املنفصالت عاطفيا ويرتاوح 50واجملموعة الثانية )ن= من املنفصالت عاطفيا، زوجة (50جمموعتني األوىل ) ن=
واستخدمت الدراسة مقياس التوافق   (54,6-سنة + 85,29( سنة، مبتوسط عمر)50-25املدى العمري للعينة ما بني )

 )Remple, et alن )(، ومقياس الثقة املتبادلة بني الزوجني إعداد رميبل وآخرو 2009الزواجي إعداد أمينة ابراهيم شليب)

جود و  (، ومقياس التدين يف العالقة الزوجية إعداد الطاهرة حممود املغريب. أظهرت النتائج 2013ترمجة هبه حممد على ) 1985
ارتباط  دال بني التوافق الزواجي  وكل من الثقة املتبادلة بني الزوجني والتدين يف العالقة الزوجية لدى الزوجات املنفصالت وغري 
املنفصالت عاطفيا، كما ظهر أن الزوجات السعودايت غري املنفصالت عاطفيا أعلى من الزوجات املنفصالت عاطفيا يف 

تبادلة بني الزوجني، والتدين يف العالقة الزوجية، كما ظهر وجود قيمة تنبؤيه دالة للثقة املتبادلة بني التوافق الزواجي، والثقة امل
 الزوجني، والتدين يف العالقة الزوجية ابلتوافق الزواجي لدى الزوجات السعودايت  املنفصالت عاطفيا وغري املنفصالت عاطفيا.    

 العوامل الشخصية اخلمسة الكربى )العصابية، االنبساط، العالقة بني Mousavi(2017) موسافاودرست 
واستخدمت استبيان ، ( زوجًا وزوجة من املعلمني يف إيران77االنفتاح، الوالء ( والتوافق الزواجي، تكونت عينة الدراسة من )

والء (، كما ظهر وجود عالقة ، وظهر وجود عالقة موجبة بني التوافق الزواجي وكل من)االنبساط واالنفتاح والالتوافق الزواجي
 سالبة بني التوافق الزواجي والعصابية.

من مدى فعالية برانمج قائم على اإلرشاد ابلواقع يف حتسني التوافق   Elsayed&Elyas(2016)دراسة  وحتققت
( والثانية 35=الزواجي لدى عينة من الزوجات السعودايت املنفصالت عاطفيا، ومشلت الدراسة جمموعتني األوىل جتريبية)ن

(، وطبق مقياس االتوافق الزواجي ابإلضافة إىل الربانمج اإلرشادي، وتوصلت النتائج إىل فعلية اإلرشاد ابلواقع 35ضابطة )ن=
 يف حتسني التوافق الزواجي لدى عينة من الزوجات املنفصالت عاطفيا. 

الزواجي والنضج العاطفي يف السياق الثقايف  توافقإىل حماولة لفهم العالقة بني ال Rani( 2017)راين هدفت دراسة 
تعبري املودة، والرضا  ، ودة احلياة الزوجية )اإلمجاع الزوجواستخدم مقياس جل، ( األزواج100اهلندي، تكونت عينة الدراسة من )

اعي وسوء التفاهم جتمستقرار العاطفي، واإلالزوجي، والتماسك الزوجي، والتكيف الزواجي العام(، وكشفت النتائج أن عدم اإل
 وعدم النضج العاطفي متنبأ بعدم التوافق الزواجي.
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إىل التعرف على العالقة بني التوافق الزواجي وكل من التدين  Mcdonald(2018هدفت دراسة مكدوانلد )و 
ة الدينية ( مشاركني يف استبيان عرب اهلاتف. تشري النتائج إىل أن حضور اخلدم829والتعاطف لدى عينة من األزواج )ن= 

 والتعاطف بني الزوجني هلما آاثر إجيابية مباشرة على التوافق الزواجي.

 :  تعليق على الدراسات السابقة
معظم الدراسات اليت أجريت على الذكاء الوجداين ربطت بينه وبني كل من السعادة، وجودة احلياة، والوجود النفسي   -

 عالقات موجبة.األفضل، والصحة النفسية، ومجيعها توصلت إىل 

ندرة يف الدراسات اليت تناولت أساليب حل اخلالفات الزوجية، على املستوى احمللى واألجنيب يف حدود علم الباحثة،   -
 مع إغفال من الدراسات اليت أجريت عن دراستها مع التوافق الزواجي.

املتبادلة بني الزوجني، والتدين يف العالقة  أجريت الغالبية من الدراسات على التوافق الزواجي وعالقته بكل من الثقة  -
املتغريات حمل اإلهتمام ابلبحث الراهن مل تكن حمور اهتمام العديد من الزوجية، والوجود النفسي األفضل، يف حني أن  

  الدراسات السابقة بشكل أساسي أو مباشر.

 فروض الدراسة:
الذكاء الوجداين وأساليب حل اخلالفات الزوجية  لدى عينة من توجد عالقة دالة بني التوافق الزواجي وكل من   -1

 الزوجات السعودايت.

توجد فروق بني الزوجات العامالت والزوجات غري العامالت يف كل من الذكاء الوجداين وأساليب حل اخلالفات    -2
 والتوافق الزواجي.، الزوجية

توجد قيمة تنبؤية دالة للذكاء الوجداين وأساليب حل اخلالفات الزوجية يف التنبؤ ابلتوافق الزواجي لدى عينة من   -3
 الزوجات السعودايت. 

 :  املنهج واإلجراءات

 املنهج:

من خالل متغريات الدراسة  التنبؤ ابلتوافق الزواجيالباحثة املنهج الوصفي التنبؤي املقارن لدراسة إمكانية  تتخدماس
حيث ميتاز املنهج التنبؤي أبنه يستخدم عددًا من املتغريات التنبؤية لتحديد عالقتها مبحك معني وال يكتفي بذلك وإمنا حيدد 

ويعترب من أقوى األساليب اإلحصائية وأكثرها مالئمة للدراسة العلمية للسلوك. ، أيضًا األمهية النسبية لكل متغري على حدة
 (2002القرشي، عبد الفتاح )
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 عينة الدراسة:
-سنة + 75,31( سنة، مبتوسط عمر)45-28ويرتاوح املدى العمري للعينة ما بني )، ( زوجة120مشلت الدراسة )

 خصائص العينة(،واجلدول التايل يوضح 54,5

 ( يوضح خصائص العينة من حيث املتغري املهين1جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار احلالة

 %8,45 55 عاملة

 %2,54 65 غري عاملة

 %100 120 اجملموع

من العينة متثل  %2,54 مقارنة ب  من العينة متثل زوجات عامالت،  %8,45من خالل اجلدول نالحظ أن 
 زوجات ميكثن ابملنزل بدون عمل. 

 يوضح خصائص العينة تبعا للفئة العمرية( 2)جدول رقم 

 املئوية النسبة التكرار الفئة العمرية

 %8,30 37 سنة28-33

 %5,37 45 سنة39 -34

 %6,31 38 سنة40-45

 %100 120 اجملموع

من العينة ميثلن الفئة  %5,37و ،33-28من العينة ميثلن الفئة العمرية من   %30, 8من خالل اجلدول يتضح
 .45-40ميثلن الفئة العمرية من  %6,31، وأيضا نسبة 39-34العمرية من 
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 يوضح خصائص العينة من حيث مدة الزواج( 3)جدول رقم 

 النسبة املئوية التكرار املتغريات

 %5,27 33 سنوات 1-5

 %5,32 39 سنوات6-10

 %40 48 سنة11-15

 %100 120 اجملموع

 10-6فرتة زواجهن  بني   %5,32، سنوات، 5-1من العينة فرتة زواجهن بني   %5,27يتضح من اجلدول أن
 سنة .  15-11فرتة زواجهن بني %40، سنوات

 : أدوات الدراسة 

 (2016. ) ن إعداد امساعيل ابراهيم بدرم لوجداين مقياس الذكاء ا -1

الدافعية الذاتية، التحكم يف اإلنفعاالت، ، وعي ابلذاتال)مخسة أبعاد تشتمل على ( عبارة 40يتكون املقياس من )
عبارات املقياس ابإلختيار من )دائما، أحياان، إطالقا(، ومت حساب صدق املقساس من التفهم، التواصل(، ويتم اإلجابة على 

(، كما مت حساب ,86، ,60خالل صدق احملكمني، كما مت حساب اإلتساق الداخلي وتراوحت معامالت اإلرتباط بني )
 . ,76الثبات ابستخدام معامل ألفا كرونباخ، وبلغ 

 (2016)أرنوط راعات الزوجية من إعداد بشرى إمساعيل مقياس أساليب حل اخلالفات والص -2
وهي  ( فقرة حيث تقيس هذه القائمة مخسة أساليب للتعامل مع الصراعات البينشخصية،34يتكون املقياس من )

-3-2-1)التكامل، االلتزام، التجنب، السيطرة، التسوية(.حيث جياب عليها )أبداً، اندراً، أحياانً، دائما(، وأتخذ درجات )
( كما أن معامالت 0.83و 0.72( على الرتتيب، ومت حساب ثبات القائمة وتراوحت معامالت ثبات ألفا لألبعاد بني )4

 ( وتتمتع القائمة بصدق وثبات مرتفع، 0.83إىل  0.60إليها تراوحت بني ) ارتباط العبارات أببعادها اليت تنتمي

  (2009)مقياس التوافق الزواجي إعداد أمينة ابراهيم شليب -3
( فقرة تقيس مستوى التوافق الزواجني، حيث يستجيب املفحوص على تدريج مخاسي 70يتكون املقياس من )

درجات(، إىل اندرا)درجة واحدة(، مع مراعاة عكس مفتاح التصحيح  5من دائما )لالجابة  لكل مفردة، فتتدرج االجابة فيها 
،( وللدرجة الكلية للمقياس،  85ابلنسبة للعبارات السالبة، ومت حساب ثبات املقياس ابستخدام معامل ألفا كرونباخ، وبلغ )
ثنائي القطب ميثل قطبه األول  كما مت حساب الصدق العاملي للمقياس وكشفت النتائج عن تشبع املقياس بعامل عام

العبارات املوجبة املعربة عن مستوى مرتفع من التوافق الزواجي، بينما مثل قطبه الثاين العبارات السالبة، واليت تعرب عن مستوى 
 ( من التباين الكلي.%9,50منخفض من التوافق الزواجي، وفسر هذا العامل)
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(، 20وذلك على عينة من الزوجات.)ن= ، املستخدمة يف الدراسة احلاليةمت اعادة حساب صدق وثبات املقاييس و 
 ول التايل يوضح معامالت الثبات ملقاييس الدراسة د( سنة،  واجل45 -28تراوحت أعمارهم بني )

 ( يوضح معامالت ثبات مقاييس الدراسة4جدول رقم )
 معامل الثبات

 املقاييس
معامل الفا  
 كرونباخ

ثبات القسمة  معامل
 النصفية

 ,69 ,73 ذكاء الوجداينال

 ,74 ,67 أساليب حل اخلالفات الزوجية

 ,78 ,81 التوافق الزواجي

متتع مقاييس الدراسة بدرجة عالية من الثبات، ويعد ذلك مؤشرا جيدا الستخدام هذه املقاييس يف السابق يتضح من اجلدول 
 الدراسة احلالية.  

 ختبارات وبعضها البعضالتميزي، واجلدول التايل يوضح االرتباط بني اإلكما مت حساب الصدق من خالل الصدق 
 ( يوضح معامالت الصدق التميزي الختبارات الدراسة5جدول رقم )

 3 2 1 املقاييس
   - الذكاء الوجداين

  - * *,63 أساليب حل اخلالفات الزوجية
 - * *,66 * *,59 وافق الزواجيالت

 ,01*دالة عند *
مجيع معامالت االرتباط دالة عند وظهر أن ، متتع مقاييس الدراسة بدرجة جيدة من الصدق التميزييتضح من اجلدول السابق 

01, 

 : نتائج الدراسة ومناقشتها 
 عرض نتيجة الفرض األول ومناقشتها 

الزواجي وكل من الذكاء الوجداين وأساليب حل اخلالفات الزوجية  لدى عينة من توجد عالقة دالة بني التوافق   -
 الزوجات السعودايت.

 وللتحقق من صحة الفرض مت حساب معامل االرتباط بريسون بني درجات العينة على التوافق الزواجي وكل من
  الذكاء الوجداين وأساليب حل اخلالفات الزوجية  
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 مل االرتباط بريسون( يوضح معا6جدول رقم )
 التوافق الزواجي

 
 املتغريات

 الزوجات السعودايت
 (120)ن= 

 معامل
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 ,01 ,49 الذكاء الوجداين

 ,01 ,55 أساليب حل اخلالفات الزوجية

حل اخلالفات وأساليب ( وجود إرتباط دال بني التوافق الزواجي وكل من الذكاء الوجداين 3يتضح من اجلدول رقم )
إبعتبار أن اجلوانب اإلجيابية يف تعرب هذه النتيجة منطقية ، وفيما خيص العالقة بني الذكاء الوجداين والتوافق الزواجى، الزوجية

على بناء العالقات االجتماعية واستثمارها  ، حيث يساعد الذكاء الوجداين تكون مرتبطة وداعمة لبعضها البعضالشخصية 
فعاال يف االهتمام ابلرعاية الصحية املتعلقة ابلفرد ابإلضافة إىل أنه يسهم يف رفع مستوى نوعية احلياة لدية واليت كما يعد مؤشرا 

، وكل هذا من شأنه أن حيقق التوافق الزواجي، كما تتضمن احلياة العاطفية والوجود النفسي األفضل واألداء االجتماعي الفعال
جمموعة من القدرات املتنوعة اليت ميتلكها األفراد طر النظرية اليت تؤكد أن الذكاء الوجداين تتفق نتيجة الدراسة احلالية مع األ

ومن أهم وظائفه إرشاد التفكري وحتديد القدرات اليت تسهم يف حل املشكالت. ، والالزمة للنجاح يف جوانب احلياة املختلفة
وكل هذه السمات (.2017الشخصية اإلجيابية )أمحد احلويج، (. كما أنه يعد من القدرات الداعمة لبناء2013)فادي مساوي،

 تساعد الفرد على حتقيق حياة أسرية مستقرة، وحتقيق اهلدف األمسى من احلياة الزوجية وهو التوافق.

ما فتعد هذه النتيجة منطقية نظرا ألن أما فيما خيص العالقة بني أساليب حل اخلالفات الزوجية والتوافق الزواجي 
وهذا من شأنه أن يعكس ما ، يواجههاالبد أن له  األزواج والزوجات من مشكالت والكثري من التحدايت، جتعله يتعرض 

اخلالفات الزوجية هي عملية ، كما أن لدى الفرد من قوى سواء كانت شخصية أو بيئية قادرة على مواجهة تلك التحدايت
، واستخدام ة بسبب بعض جوانب عالقاهتما وحياوالن حلها أبي طريقةتفاعلية يشعر فيها أحد الزوجني أو كالمها بعدم السعاد

قدرة الزوجني على التفاهم ومواجهة املشكالت اليت تعرتض حياهتم مما يوضح ، أساليب واسرتتيجيات حلل هذه اخلالفات
اسرتاتيجيات حلل خالفاهتم األزواج الذين يهتمون ابمتالك كما أن بعيدا عن اخلالف.   بطريقة تضمن هلم استمرار حياهتم

وإجياد بدائل مقبولة لكال الشريكني، ألن هذه االسرتاتيجيات تعترب من أهم ، ومناقشة االختالفات بطريقة بناءة، الزوجية
كاوجة الصغري واتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة   اجلوانب األكثر صلة بتقييم التوافق الزوجي لديهم.

وجود ارتباط بني أساليب املعاملة الزوجية السوية والتوافق الزواجي لدى الزوجات العامالت وغري  تحيث أظهر (2014)
 .العامالت
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 عرض نتيجة الفرض الثاين ومناقشتها 

توجد فروق بني الزوجات العامالت والزوجات غري العامالت يف كل من الذكاء الوجداين وأساليب حل اخلالفات وينص على 
 والتوافق الزواجي.، الزوجية

 وللتحقق من صحة الفرض مت حساب قيمة)ت( لدالت الفروق

العامالت والزوجات غري العامالت يف كل من ( يوضح نتائج اختبار )ت( لدالت الفروق بني الزوجات 7جدول رقم )
 والتوافق الزواجي.، الذكاء الوجداين وأساليب حل اخلالفات الزوجية

 العينة
 
 

 متغريات الدراسة

 (55ن=)عامالت ال الزوجات
غري العامالت الزوجات 

 ( 65)ن=
 قيمة )ت(

مستوى 
 املتوسط الداللة

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

 املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 غري دالة 75,1 83,3 94,31 65,4 19,33 الذكاء الوجداين

,24 أساليب حل اخلالفات الزوجية 01  3,66 22,85 3,09 76.1 ري دالةغ   

 غري دالة 44,1 17,5 50,24 46,5 70,26 التوافق الزواجي

يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق دالة بني الزوجات العامالت والزوجات غري العامالت يف كل من الذكاء  
عدم وجود فروق بني ورمبا ترجع نتيجة الدراسة الىت تؤكد ، الوجداين، وأساليب حل اخلالفات الزوجية، والتوافق الزواجي

يف األحداث احلياتية،  وعتني متقاربة ومتشاهبهمالزوجات العامالت على متغريات الدراسة أن البيئة اليت تعيش فيها كلتا اجمل
وعند مراجعة األطر النظرية وأدبيات البحث جتد الباحثة يف حدود علمها ندرة يف  ، وأساليب التعامل مع املواقف املختلفة

ليت اهتمت ابلفروق بني جمموعتىي الزوجات العامالت والزوجات غري العامالت على مجيع متغريات الدراسة.حيث الدراسات ا
أهتمت الدراسات يف متغري الذكاء الوجداين بعالقته ببعض املتغريات اإلجيابية كالسعادة، وجودة احلياة، والوجود النفسي 

اهتمت أبساليب حل اخلالفات الزوجية ابملقارنة بني الزوجات  العامالت األفضل، والصحة النفسية. وأغفلت الدراسات اليت 
وغري العامالت.ومازال االهتمام املقارن بني جمموعيت الدراسة على متغريات الذكاء الوجداين، وأساليب حل اخلالفات الزوجية، 

لفة إلثراء هذه الفروق بتفسريات أدبية والتوافق الزواجي حيتاج إىل مزيد من الدراسات، وعلى عينات أكرب ومن بيئات خمت
   أوضح. ونظرية
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 :ومناقشتها ثالث عرض نتيجة الفرض ال
توجد قيمة تنبؤية دالة للذكاء الوجداين وأساليب حل اخلالفات الزوجية يف التنبؤ ابلتوافق الزواجي لدى وينص على 

 عينة من الزوجات السعودايت.

متغريات الذكاء الوجداين وأساليب حل اخلالفات الزوجية وللتحقق من صحة الفرض مت حساب االحندار ابعتبار متغريي 
 مستقلة و التوافق الزواجي متغريا اتبعا.

 ( يوضح نتائج حتليل االحندار 8جدول رقم)
 ( 120)ن=  سعودايتلالزوجات ا

 
 

 2ر ر

االسهام يف 
مربع  
االرتباط 
 املتعدد

 داللة معادلة االحندار
معامل 
 االحندار

داللة معامالت 
القيمة  االحندار

 الثابتة
 قيمة )ف(

مستوى 
 الداللة

 ت
مستوى 
 الداللة

 15,41 ,001 74,16 %33 ,001 51,69 ,33 ,29 ,54 الذكاء الوجداين
أساليب حل اخلالفات 

 الزوجية
32, 11, 9, 61,8 01, 15% 47,52 01, 79,36 

التنبؤ ابلتوافق  الذكاء الوجداين وأساليب حل اخلالفات الزوجية استطاعا (، أن متغريي 4يتضح من اجلدول رقم )  
اسهم  ( وأساليب حل اخلالفات الزوجية %33بنسبة ) الذكاء الوجداين الزواجي  لدى عينة الزوجات ؛ حيث أسهمت 

أساليب حل أعلى إسهاما  يف التنبؤ ابلتوافق الزواجي من  الوجداينالذكاء (،  ويتضح من النتائج أن متغري %15 )بنسبة
وجاءت نتيجة الفرض احلايل مؤكدة ، كلياالث  ، ويتضح من ذلك حتقق نتيجة الفرض الثعينة الدراسةلدى   اخلالفات الزوجية

لوجداين، وأساليب حل لنتيجة الفرض األول وداعمة له حيث ظهرت عالقة دالة بني التوافق الزواجي وكل من الذكاء ا
جاهتم النفسية، اينعم األفراد بزواج سعيد يشبع احتياخلالفات الزوجية وتتفق هذه النتيجة مع األطر النظرية اليت توضح أنه  لكي 

واج هتمام بدراسة العوامل اليت حتافظ على الز جتماعية والنجاح يف حياهتم العملية، فالبد من االوميكنهم من القيام أبدوارهم اال
الذكاء  ، وأيضا جتماعيمع وعي كل طرف مبا له وما عليه من حقوق وواجبات والشعور ابالستقرار النفسي واال .وتصونه

يسهم يف رفع مستوى نوعية احلياة  واليت تتضمن احلياة العاطفية والوجود النفسي األفضل واألداء االجتماعي  ذيالوجداين ال
مشكالته بشكل عام كما يسهم يف تطوير الوظائف اإلدراكية لدى الفرد ويساعد يف حتقيق الفرد على حل ، ويساعد الفعال

ستخدمها املتزوجني يف حل اخلالفات اليت قد حتدث اليت ي اساليب حل اخلالفات الزوجية، كما تسهم النجاح والتطور لديه
د الزوجني أو كالمها معًا عن القيام بواجباته جتاه عجز أح. حيث أن بينهم والرتكيز على العالقة للوصول اىل حالة من التوافق
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الطرف اآلخر يؤدي إىل جمموعة من النزاعات واملشاحنات واملصادمات بني الزوجني، وسوء االتصال والعالقات السيئة 
  والتفاعل غري االجيايب.

 توصيات الدراسة:
 ضرورة توسيع نطاق اإلسرتاتيجيات اإلجيابية حلل اخلالفات الزوجية من أجل تعزيز التوافق الزواجي. -

توجيه املهتمني ابإلرشاد الزواجي إىل بناء برامج لتنمية الذكاء الوجداين  وذلك لتحسني التوافق الزواجي، وخفض الصراعات  -
 واخلالفات الزوجية بني الزوجني.

 شاد الزواجي لدى املتزوجني حديثا بصفة خاصة، لتحقيق اإلستقرار األسري لديهم .االهتمام ابإلر  -

اجراء مزيد من الدراسات عن متغريات الدراسة وعلى عينات كبرية من أماكن خمتلفة خمتلفة وأتكيد دورها يف حتقيق الرضا  -
 بني الزوجي.

على ضرورة البحث يف أسباب اخلالفات من أجل  حث الزوجني من خالل وسائل اإلعالم أو من خالل عقد الندوات -
 معاجلتها واحلد منها .

 ضرورة عقد الندوات واملؤمترات اليت هتتم ابألسرة كوهنا الركيزة األساسية للمجتمع. -
 ومتكني األسرة من احلد من مشاكلهم .، ملعاجلة املشكالت النامجة عن احلياة الزوجية، فتح مكاتب استشارية لألسرة -

 
 -رتحات الدراسة:مق
 دراسة العالقة بني التوافق الزواجي وتقدير الذات. -
 التحقق من فعالية برانمج إرشادي لتنمية الذكاء الوجداين لدى األزواج والزوجات. -
 الكشف عن العالقة بني التضحية بني األزواج والتوافق الزواجي. -
 وأمناط الشخصية.التحقق من العالقة بني أساليب حل اخلالفات الزوجية  -
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