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ملخص:
ييدف البحث الحالي إلى تحقيق التوافق الزواجي لدي عينة من الطالبات
المتزوجات ،حيث تكونت عينة البحث من ( 42طالبة) من الالتي تم تشخيصين عمى أنين
يعانين من انخفاض في مستوى التوافق الزواجي ،وتم تقسيميم الى مجموعتين متساويتين
(مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة) وتمت المجانسة بينيما ،اشتممت أدوات الدراسة عمى
المقابمة ،ال مالحظة ،مقياس التوافق الزواجي (إعداد :عبد اهلل الشمراني) ،برنامج ارشادي
باستخدام فنيات االرشاد متعدد الوسائل (إعداد الباحثتان) لتحقيق التوافق الزواجي وقياس
أثره عمى التحصيل االكاديمي لدى أفراد العينة .توصمت نتائج الدراسة الى فعالية البرنامج
االرشادي في تحقيق التوافق الزواجي ،كما توصمت إلى وجود عالقة ارتباطية ايجابية بين
التوافق الزواجي والتحصيل االكاديمي.
الكممات المفتاحية :اإلرشاد المتعدد  -التوافق النفسي -التحصيل األكاديمي
تتقدم الباحثتان بالشكر لعمادة البحث العممي بجامعة نجران عمى دعم ىذا البحث
تحت رقم  NU/SHED/16/181كما تتقدم بالشكر لممشاركات في عينة البحث
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Effectiveness of a multimodal Counseling Program to Achieve Marital
Adjustment and Measure its Effect on Academic Achievement among a
Sample of Married Students at the Faculty of Education- Najran
University
Rhma Ali Ahmed Alghamdi

Hanan Othman Mohamed Abuelenin

Abstract:
The current research aims to achieve marital compatibility in a
sample of married students (24 students) who diagnosed as having a low
level of marital compatibility. They were divided into two equal groups
(experimental group and control group) and they were harmonized, The
study tools included the interview, observation, Marital compatibility
measure. (by Abdullah Al Shamrani) and counseling program using the
techniques of multimedia guidance (by researchers) to achieve marital
compatibility and measure its impact on the academic achievement of the
sample members. The results of the study reached the effectiveness of the
counseling program in achieving marital compatibility and found a
positive correlation between marital compatibility and academic
achievement
Key Words: Multi - media counseling - Psychological compatibilityacademic achievement
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مكدمة الدراسة:
الزواج ىو نظام اجتماعي قديم وبو تستمر الحياة ويعد من أىم الروابط االنسانية
التي يجب أن يسودىا التفاىم والحب المتبادل ،ولكن ىذه العالقة قد يواجييا العديد من
المشكالت التي تيدد استمرار الحياة الزوجية وقد يرجع ذلك الى افتقاد أحد الزوجين أو كالىما
لبعض الميارات الحياتية.
والحياة الزوجية ليا مسئوليات وواجبات ولضمان استمرارية الحياة الزوجية والنجاح
في شتى مجاالت الحياة البد من المزيد من الجيد والتضحية ،ولذا كان البد أن يحمل كل زوج
سموكو اليومي ويتأمل فيو ليرى ماذا فعل من أجل الطرف اآلخر وماذا قدم لو من العون
والتعاون والمحبة والتضحية( .العيسوي)545 :4552 ،
ومما ال شك فيو أن التوتر في العالقات الزواجية بات أمر وكأنو ال ينتيي ،وحجم
مشكمة الطالق يتزايد سواء الفعمي الظاىر أو الروحي المستتر ،وشيوع مظاىر انعدام توافق
األزواج حول كثير من مجاالت الحياة ،سواء االجتماعية أو االقتصادية ،أو العاطفية ،أو
الفكرية وغيره ،وىذا نتاج إما لضعف الميارات االجتماعية في الحياة الزواجية  ،واما نتاج
التباين والتباعد في الخواص والمتغيرات المميزة لكمييما ،ولعدم قدرة أطراف العالقة عمى
االختيار المناسب ،أو لسوء الفيم المسبق عن الزواج ،وتعارض التوقعات عند كمييما تجاه
اآلخر وحيال قضايا حياتية مختمفة .وقد يرجع تزايد حاالت الطالق عمى مستوى العالم الى
انخفاض مستوى الذكاء الوجداني ،وتغير نظرة المجتمع لممطمق أو المطمقة ،أو تراجع اعتماد
الزوجات اقتصادياً عمى أزواجين ،وقد باتت العالقة العاطفية بين الزوج والزوجة أىم وأخطر
العوامل التي تيدد بقاء الزواج( .العربي)52 :4552 ،

وقد توصمت نتائج بعض الدراسات العربية واألجنبية الى وجود عالقة عكسية بين
االفكار الالعقالنية والتوافق الزواجي مثل دراسة (Jane Addis and Michael E.
) Bernard, 2002ودراسة ((Severina et al, 2016

ودراسة

(Zyeneb

) Hamamci, 2005التي توصمت الى أن األفكار الالعقالنية تؤدي الى انفعاالت غير سارة
مثل الغضب االكتئاب والقمق مما يؤثر سمباً عمى التوافق الزواجي.
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ويرى مناني ونوغي ( )4553أن العالقة الزوجية تتأثر بشخصية كل من الزوجين ودرجة
اختالفيما ا النفعالي أمام المواقف واألحداث التي يمرون بيا ودرجة االحساس بالقمق وعدم
القابمية لمتكيف مع المتطمبات الجديدة لمحياة الزوجية.
ونظ ار لندرة الدراسات التي تناولت فعالية االرشاد المتعدد في تحقيق التوافق الزواجي
بالرغم من وجود العديد من الدراسات التي توصمت الى وجود أسباب عديدة تؤدي الى سوء
التوافق الزواجي (انفعالية ،سموكية ،شخصية ،نفسية ،اجتماعية وغيرىا) ،لذلك تسعى
الباحثتان إلى استخدام بعض فنيات االرشاد المتعدد في تحقيق التوافق الزواجي وقياس أثره
عمى التحصيل االكاديمي لدى عينة من طالبات كمية التربية المتزوجات الالتي تم تشخيصين
عمى أنين يعانين من انخفاض التوافق الزواجي .مما يتيح إمكانية إحداث التغيير في أفراد
العينة بما يؤىمين لحياة سوية ومستقرة ،ويدعم دورىن اإليجابي في المجتمع ويمكنين من
إدارة أفكارىن ومشاعرىن وانفعاالتين بما يساعدىن عمى تحقيق النتائج المرجوة من البحث
الحالي.

مظهلة الدراسة:
لقد تعرض المجتمع السعودي كغيره من المجتمعات الخميجية والعربية لمعديد من
التغي ارت االجتماعية واالقتصادية وغيرىا ،وأصبح في ظل العولمة والقنوات الفضائية واالنترنت
منفتحاً عمى المجتمعات األخرى مما انعكس عمى الحياة االسرية وأدى الى تنوع المشكالت

الزوجية ،وقد ورد في التقرير البياني الشيري لوزارة العدل لشير شعبان (5225ىـ) أن عدد
صكوك الطالق الشيرية خالل عام (5225ىـ) تراوحت ما بين  4332كحد ادنى و 0333
كحد أقصى .ولذا أصبحت ىناك حاجة ماسة لمدراسات التي تقدم برامج ارشادية تساعد عمى
تحقيق التوافق الزواجي من خالل التخفيف من المشكالت الزوجية والوقاية من الخالفات
الزوجية .مما قد يسيم في ارشاد المتزوجات لمحفاظ عمى البناء االسري استمرارية الحياة
الزوجية.
وفي حدود عمم الباحثتان ال توجد دراسات تناولت فعالية االرشاد المتعدد الوسائل في
تحقيق التوافق الزواجي وتم اختيار ىذا االسموب االرشادي ألن ىناك أتفاق بين أراء ال زاروس
 Lazarusوأسباب سوء التوافق الزواجي حيث يرى أن سموك اإلنسان يتأثر بعدة عوامل
داخمية باإلضافة إلى عوامل البيئة فيو يقرر أن لموراثة دو ار ميماً ،وكذلك لمتكوين البيولوجي
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لمفرد ،وأن لمتعمم دو ارَ ميماَ أيضا وبصفة خاصة التعمم الذي يتم من خالل التفاعل مع

اآلخرين كل ىذه العوامل السابقة تعد من أىم أسباب سوء التوافق الزواجي.

استمدت الباحثتان مشكمة الدراسة من خالل مالحظتيما انخفاض مستوى التحصيل
األكاديمي لدى بعض الطالبات المتزوجات والذي قد يرجع إلى عدم توافقين في حياتين
الزوجية بسبب اقتناعين ببعض األفكار الالعقالنية حول طبيعة الحياة الزوجية أو ألسباب
(انفعالية ،سموكية ،شخصية ،نفسية ،اجتماعية ،بيئية وغيرىا) ،ونظ ارً ألىمية التصدي

لممشكالت الزوجية وتحقيق التوافق الزواجي قبل استفحال ىذه المشكالت وأىمية البرامج

االرشادية في تحقيق التوافق االسري وتوفير جو يسوده المودة واأللفة وحاجة المجتمع
السعودي لمثل ىذه البرامج  -من ىنا جاءت فكرة تصميم برنامج إرشادي -باستخدام بعض
فنيات االرشاد المتعدد لتحقيق التوافق الزواجي لدى عينة من الطالبات المتزوجات
ومساعدتين عمى التوافق واالستقرار في حياتين الزوجية فالتوافق الزواجي يشكل دعماً ايجابياً

لمطالبة المتزوجة في حياتيا الدراسية وىذا ما يسعى الدراسة الى تحقيقو.
تتحدد مشكمة الدراسة الحالية في تساؤل رئيسي وىو:

ما مدى فاعمية برنامج إرشادي باستخدام بعض فنيات االرشاد المتعدد في تحقيق التوافق
الزواجي وأثره عمى التحصيل االكاديمي لدى عينة من طالبات كمية التربية؟

أيداف الدراسة:
تيدف الدراسة الحالية الى:
 -5الكشف عن مدى فاعمية البرنامج اإل رشادي في تحقيق التوافق الزواجي.
 -4الكشف عن أثر تحقيق التوافق الزواجي الناتج عن تطبيق البرنامج اإلرشادي عمى
مستوى التحصيل االكاديمي بعد تطبيق البرنامج.
 -3الكشف عن مدى استمرارية الفاعمية بعد مرور فترة من تطبيق البرنامج عمى عينة
البحث.

- 032 -

فعالية برنامج ارشادي متعدد الوسائل لتحسين التوافق الزواجي ..................................................

أينية الدراسة:
تتمثل أىمية الدراسة الحالية في جانبين ىما :

 األينية الهظزية :تتجمى أىمية الدراسة الحالية في قمة الدراسات سواء العربية أو األجنبية  -في حدود عمم
الباحثتان – التي تناولت فنيات االرشاد المتعدد في تحقيق التوافق الزواجي لدى الطالبات
المتزوجات  .ومن ثم تتجمى األىمية النظرية لمبحث الحالي في محاولة الكشف عن فعالية
برنامج إرشادي باستخدام بعض فنيات االرشاد المتعدد في تحقيق التوافق الزواجي وأثره عمى
التحصيل االكاديمي .واثراء البيئة العربية بدراسة جديدة في ىذا المجال .

األينية التطبيكية: تقديم المشورة لمطالبات الالتي يعانين من سوء التوافق الزواجي . تُشتق أىمية الدراسة التطبيقية من تناوليا لمرحمة عمرية ىامة في الحياة الزوجية والتيتحدد مصير أسرة بكافة أفرادىا .
 إن النتائج التي سوف تسفر عنيا الدراسة الحالية قد تساعد القائمين عمى االرشادالزواجي واإلرشاد االسري في عالج المشكالت االسرية والخالفات الزوجية.
 يمكن أن تساىم النتائج المرجوة من البرنامج (تحقيق التوافق الزواجي) في رفع مستوىالتحصيل االكاديمي لمطالبات المتزوجات.

حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة الحالية في ضوء ما يمي :
الحدود البشرية :تكونت عينة الدراسة من ( 42طالبة) من الطالبات المتزوجات الالتي تم
تشخيصين عمى أنين حاالت منخفضة التوافق الزواجي بعد تطبيق مقياس التوافق الزواجي
عميين وتم تقسيمين الى مجموعتين متساويتين (مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة) وتم
المجانسة بينين في متغيرات الدراسة.
تكافؤ أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة قبل تطبيق البرنامج:
 -5مــن حيــث العمــر الزمنــى :تمــت مقارنــة متوســطي رتــب العمــر الزمنــى ألف ـراد المجمــوعتين
التجريبية والضابطة باستخدام اختبار مان ويتنى.
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جدول ( ) 1
دالنة انفروق بَه متوسطٌ رتب األفراد بانمجموعتَه انتجرٍبَة وانضابطة
اســـم
انمجموعة
تجـرٍبَة
ضـابطة

ن
12
12

انمتوسظ
انحسابٌ
19.92
20.17

االوحراف
انمعَارً
1.379
1.403

مستوى اندالنة عىد (2.58 = )0.01

مجموع
متوسظ انرتب
انرتب
142
11.83
158
13.17

لَمة
لَمة U
Z
0.472
64

مستوى
اندالنة
غَر دانة

مستوى اندالنة عىد (1.96 = )0.05

يتضح من الجدول السابق أن قيمة  Zالمحسوبة أقـل مـن القيمـة الحديـة ( ،)1.96ممـا يشـير
إلـى عــدم وجــود فـروق دالــة إحصــائيا بـين متوســطى رتــب درجـات أفـراد المجمــوعتين التجريبيــة
والضابطة عمى متغير العمر الزمنى.
 -4مـــن حيـــث المســـتوى االجتمـــاعي االقتصـــادي :تـــم تطبيـــق مقيـــاس المســـتوى االجتمـــاعي
االقتصــادي (إعــداد /عبــد العزيــز الشــخص) عمــى أف ـراد المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة ،ثــم
المقارنة بينيما باستخدام اختبار مان ويتنى.
جدول ( ) 2
دالنة انفروق بَه األفراد بانمجموعتَه انتجرٍبَة وانضابطة
عهي متغَر انمستوى االجتماعٌ االلتصادً
اســـم
انمجموعة
تجـرٍبَة
ضـابطة

ن
12
12

انمتوسظ
انحسابٌ
44.50
43.92

االوحراف
انمعَارً
2.680
2.644

متوسظ
انرتب
13.29
11.71

مستوى اندالنة عىد (2.58 = )0.01

مجموع
انرتب
159.5
140.5

لَمة
U
62.5

لَمة
Z
0.552

مستوى
اندالنة
غَر دانة

مستوى اندالنة عىد (1.96 = )0.05

يتضح من الجدول السابق أن قيم  Zالمحسوبة أقل من القيمـة الحديـة ( ،)1.96ممـا
يشــير إلــى عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــين متوســطات رتــب درجــات أف ـراد المجمــوعتين
التجريبية والضابطة عمى متغير المستوى االجتماعي االقتصادي.
 -3من حيث مستوى التوافق الزواجى :تمت مقارنة متوسطات رتـب درجـات أفـراد المجمـوعتين
التجريبيــة والضــابطة عمــى مقيــاس التوافــق الزواجــى (إعــداد /عبــد اهلل الشــمراني) قبــل تطبيــق
البرنامج باستخدام اختبار مان ويتنى.

- 032 -

فعالية برنامج ارشادي متعدد الوسائل لتحسين التوافق الزواجي ..................................................
جدول ( ) 3
دالنة انفروق بَه متوسطات رتب درجات األفراد بانمجموعتَه انتجرٍبَة وانضابطة
فٌ انمَاس انمبهٌ نممَاس انتوافك انزواجي
انممَاس
االتفاق
انزواجٌ
انرضا
انزواجٌ
انتماسك
انزواجٌ
انتعبَر
انعاطفٌ
اندرجة
انكهَة

اســـم
انمجموعة
تجـرٍبَة
ضـابطة
تجـرٍبَة
ضـابطة
تجـرٍبَة
ضـابطة
تجـرٍبَة
ضـابطة
تجـرٍبَة
ضـابطة

ن
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

انمتوسظ
انحسابٌ
30.33
32.08
22.83
23.17
10
9.67
6.58
6.33
69.75
71.25

االوحراف
انمعَارً
3.939
3.895
2.082
2.082
2.296
2.309
1.505
1.670
6.608
6.092

مستوى اندالنة عىد (2.58 = )0.01

متوسظ
انرتب
10.88
14.13
11.5
13.5
12.92
12.08
12.96
12.04
11.67
13.33

مجموع
انرتب
130.5
169.5
138
162
155
145
155.5
144.5
140
160

لَمة
U
52.5

لَمة
Z
1.136

مستوى
اندالنة
غَر دانة

60

.0744

غَر دانة

67

0.300

غَر دانة

66.5

0.333

غَر دانة

62

0.583

غَر دانة

مستوى اندالنة عىد (1.96 = )0.05

يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن قـــيم  Zالمحســـوبة ألبعـــاد مقيـــاس التوافـــق الزواجـــى
والدرجة الكمية لممقياس أقل من القيمة الحدية ( ،)1.96مما يشير إلى عدم وجود فـروق دالـة
إحصـــائيا بـــين متوســـطات رتـــب درجـــات أفـــراد المجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة قبـــل تطبيـــق
البرنامج عمى مقياس التوافق الزواجى.
 -2مـــن حيـــث مســـتوى االختبـــارات التحصـــيمية :تمـــت مقارنـــة متوســـطات رتـــب درجـــات أفـــراد
المجمــــوعتين التجريبيــــة والضــــابطة عمــــى االختبــــارات التحصــــيمية قبــــل تطبيــــق البرنــــامج
باستخدام اختبار مان ويتنى.
جدول ( ) 4
دالنة انفروق بَه متوسطات رتب درجات األفراد بانمجموعتَه انتجرٍبَة وانضابطة
فٌ انمَاس انمبهٌ نالختبارات انتحصَهَة
انمتوسظ االوحراف
اســـم
ن
انمعَارً
انحسابٌ
انمجموعة
17.299
89.17
12
تجـرٍبَة
12.161
92.33
12
ضـابطة
مستوى اندالنة عىد (2.58 = )0.01

لَمة
U
53.5

لَمة
Z
1.069

متوسظ مجموع
انرتب
انرتب
131.5 10.96
168.5 14.04
مستوى اندالنة عىد (1.96 = )0.05

مستوى
اندالنة
غَر
دانة

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن قيمــة  Zالمحســوبة لالختبــارات التحصــيمية أقــل مــن
القيمــة الحديــة ( ،)1.96ممــا يشــير إلــى عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــين متوســطى رتــب
درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس القبمى لالختبارات التحصيمية.
مستوى الداللة عند ( 2.82 = )0.01مستوى الداللة عند (2.07 = )0.05
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الحدود المكانية :تم تطبيق الدراسة بكمية التربية – جامعة نجران.
الحدود الزمنية :تم تطبيق الدراسة الحالية في العام الجامعي 5225/5235ىـ.

مصطلحات الدراسة:
التوافل الزواجي:
يعرفو الكندري ( )544 :4554بأنو الميل النفسي المعبر عن المحبة والمودة
واالتفاق والعالقة الطيبة الحسنة بين الزوجين وبقية أفراد االسرة.
وتعرفو الباحثتان بأنو " قدرة كل من الزوجين عمى التكيف مع االخر واالستعداد
لمتضحية من أجمو مما يحقق الشعور بالسعادة والتراحم واالستقرار األسري" ويمكن االستدالل
عميو بالدرجة التي تحصل عمييا الطالبة في مقياس التوافق الزواجي المستخدم في الدراسة
الحالية.

التحصيل االنادميي:
تعرف الباحثتان التحصيل االكاديمي بأنو "قدرة الطالبة عمى تحقيق االىداف التعميمية
لممقرر الدراسي ،وتمكن االستدالل عميو من الدرجات التي تحصل عميا الطالبة في االختبارات
التحصيمية".

الربنامج اإلرطادي متعدد الوسائل:
ىو برنامج مخطط ومنظم في ضوء األسس العممية التي وضعيا أرنولد
ال زاروس  "1971" LAZARUSفي إطار نظريتو في العالج ،التي أطمق عمييا العالج متعدد
الوسائل ، Multimodal Therapyوالذي يعتبره تطوي ار لمعالج السموكي ،ويرى ال زاروس أن
اإلنسان كائن يتحرك ،وينفعل ،ويحس ،ويتخيل ،ويفكر ،ويرتبط بغيره ،وحينما يعتريو ضغط أو
اضطراب نفسي ،فإن ىذه الوظائف تتأثر ،وفي رأي ال زاروس أن ىناك سبع
قنوات" وسائل "ينبغي اكتشافيا في عممية التقدير" التقويم "والعالج ،وقد أشار إلييا بالحروف
( .BASIC- IDالشناوي)523 :5552،
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أدوات الدراسة:
 -5برنامج إرشادي قائم عمى فنيات اإلرشاد المتعدد (إعداد :الباحثتان)
يستند البرنامج االرشادي الذي أعدتو الباحثتان عمى اإلرشاد متعدد الوسائل الرنولد
ال زاروس ويتكون البرنامج من عشر جمسات (جماعية -فردية) ،أستغرق  20يوما بواقع
جمستين أسبوعياً تراوحت مدة الجمسة ( )25 -20دقيقة.

 -4مقياس التوافق الزواجي ( إعداد :عبد اهلل الشمراني.)4552 ،

صدم مكياض التوافل الزواجي :
أوالً :إجزاءات تزمجة املكياض
قام الشمراني بترجمة مقياس  Spanierلمتوافق الزواجي الستخراج الخصائص
السيكومترية لممقياس لمتأكد من سالمة التعبيرات المستخدمة ،ثم عرض فقرات المقياس بعد
ترجمتيا عمى عدد من المختصين في مجال الترجمة والتعريب لمتأكد من السالمة المغوية
لمفقرات.

ثانياً :صدم احملهنني
تم التحقق من دالالت صدق المحتوى لمقياس التوافق الزواجي بعرضو بصورتو
األولية عمى مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في عمم النفس واإلرشاد
النفسي بمغ عددىم ( . )55بيدف الوقوف عمى دالالت صدق المحتوى لألداة لتتناسب مع
أىداف الدراسة وبيئتيا الجديدة.

ثالجا :مؤطزات صدم البهاء للنكياض:
الستخراج دالالت صدق البناء لممقياس ،استخرجت معامالت ارتباط فقرات المقياس
مع الدرجة الكمية عمى عينة استطالعية تكونت من ( ،)05حيث تم تحميل فقرات المقياس
وحساب معامل تمييز كل فقرة من الفقرات ،وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع األداة ككل
البعد ()5.550 -5.243
ما بين ( )5.534 -5.535ومع ُ

ثبات املكياض بصورتٌ احلالية:

لمتحقق من ثبات المقياس في الدراسة الحالية ،تم استخدام معادلة ألفا كرونباخ
لمتحقق من ثبات االتساق الداخمي لممقياس ،وذلك من خالل تطبيقو عمى عينة استطالعية
قواميا( )05معمماً ومعممة ،واعتبرت النسب مناسبة لغايات ىذه الدراسة.
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مهًج الدراسة:
تم استخدام المنيج شبة التجريبي وذلك لمناسبتو طبيعة الدراسة وظروف العينة.
ويتضمن متغير مستقل (البرنامج االرشادي) ومتغيرات تابعة (التوافق الزواجي والتحصيل
االكاديمي).

االطار الهظزي:
التوافق الزواجي شكل من أشكال التوافق االجتماعي ييدف من خاللو الفرد تكوين عالقة
منسجمة مع شريك حياتو ،فالزوج أو الزوجة يجدان في عالقتيما الزوجية ما يشبع حاجاتيما
الجسمية والعاطفية واالجتماعية مما ينتج عنو التوافق الزواجي .وترى (الجوالني )4552 ،أن
توافق الفرد في مجاالت الحياة المختمفة كالتوافق في الوضع التعميمي ،والميني يقود إلى
توافقو الزواجي ( .كفافي)422 :4555 ،
وىناك العديد من االسباب التي تؤثر عمى التوافق الزواجي فقد يرجع وجود تقصير أو
عدم قدرة الزوج أو الزوجة عمى أداء دورىما الى نقص الخبرة الخاصة بالحياة الزوجية
ومتطمباتيا ،وأسموب تفكيرىما وكمما كان تفكيرىما سميماً كمما انعكس ذلك ايجاباً عمى

حياتيما.

وقد أسفرت دراسة عمو وطاىر ( )4552عن ًجًﺩ عالقة ﺇﺭتباﻁية مًجبة بيﻥ
ﺍإلشباﻉ ﺍلعاﻁفي ًﺍلﺭضا عﻥ ﺍلحياﺓ .ويرى (أبو أسعد والختاتنة )502 :4555 ،أن التكوين
النفسي المضطرب لشخصية أحد الزوجين قد يكون نتيجة ما مروا بو من خبرات في طفولتيم
ومراىقتيم أو بسبب ما تعرضوا لو من صدمات وضغوط تؤثر سمباً العالقة الزوجية.

ويشير) (Chen, 2007الى أىمية السمات الشخصية كعوامل منبئة بالتوافق

والرض ا الزواجي ،حيث ارتبطت عصابية الزوج بعدم الرضا الزواجي بينما ارتبطت انبساطية
الزوجة بالرضا الزواجي بالنسبة لمزوج.
وقد أشارت ) (Severina et al,2016الى وجود عالقة ارتباطية عكسية بين
االفكار الالعقالنية والتوافق الزواجي .توصمت دراسة (الشمري )4555 ،إلى أن من أىم
أسباب سوء التوافق الزواجي التباينات الثقافية بين األزواج في التقاليد والعادات والقيم ،كما
توجد عالقة سالبة ودالة بين بعد التوافق الزواجي وبعد العصابية ،وتوجد عالقة موجبة ودالة
بين التوافق الزواجي وبعد االنبساط -الصفاوة -الطيبة ويقظة الضمير.
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وبيذا الصدد حدد ) (Kelly,2000أبعاد رئيسة ىامة لمتوافق الزواجي ىي :
 -5الحفاظ عمى الحب أثناء التفاعل اليومي ،وحرص الزوجين عمى سالمة العالقة
الزوجية.
 -4القدرة عمى تطوير سبل االتصال والتواصل الفعال بين الزوجين من خالل الفيم،
والحوار والنقاش ،واختيار الوقت المناسب ،وتجنب استخدام األلفاظ المثيرة لعصبية
األخر.
 -3تطوير أىداف وخبرات ونشاطات ومشاريع مشتركة بين الطرفين .
 -2تكيف كل منيم لألخر من خالل فيم شخصية األخر.
ويعد االرشاد الزواجي أحد أشكال االرشاد النفسي الذي ييتم بحل المشكالت الزوجية
ومساعدة الزوجين عمى تحقيق التوافق الزواجي ،ويختمف اإلرشاد الزواجي باختالف المدرسة
أو النظرية التي تنتمي الييا.
ونظ ار لتعدد العوامل المؤثرة في التوافق الزواجي (نفسية ،اجتماعية ،ذاتية،
بيولوجية......الخ) اختارت الباحثتان االرشاد متعدد الوسائل الذي نشأ عمى يد أرنولد
ال زاروس ويعتبر االرشاد متعدد الوسائل نوع من االرشاد القائم عمى االنتقاء من مختمف
الطرائق ،وتعمل ىذه الطريقة مع الشخص كوحدة واحدة كاممة بما يحتويو من جوانب وأبعاد
روحية ،وتستخدم معمومات ونماذج وأساليب من مختمف المصادر النظرية.
وييدف االرشاد متعدد الوسائل تنمية االعتماد عمى النفس وتحمل المسئولية لدى المسترشد
من خالل جعمو يتحمل مسئولية حياتو ،ومساعدتو الوصول إلى أعمى مستويات األداء
الوظيفي( .أبو عباة ونيازي)05 :4555،

الهظزيات املفشزة للتوافل الزواجي:
نظزية التحليل الهفشي:
ترى نظرية التحميل النفسي أن التوافق ىو القدرة عمى أن يقوم الفرد بعممياتو العقمية
والنفسية واالجتماعية ويشعر أثناء قيامو بيا بالسعادة والرضا فال يكون خاضعاً لرغبات اليو،

وال يكون عبداً لقسوة األنا األعمى ،وعذاب الضمير ويتم ذلك عندما يحدث التوازن بين

متطمبات اليو وتحذير األنا األعمى ومقتضيات الواقع ،ولكي يصبح اإلنسان متوافقاً بيذا
المعنى في سن الرشد فال بد لو من أن ينشأ في أسرة سوية .ووفقاً لنظرية التحميل النفسي
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يتضح أن مبدأ تحقيق التوافق ىو

خفض التوتر وتحويمو إلى لذة ويتم التوافق بشكل

شعوري ،وأن اإلشباع محصور في خفض التوتر ويكون بصورة عابرة  ،وأن إسقاط ما
يتعرض لو أحد الزوجين أو كمييما من خبرات سيئة عمى الواقع يؤدي إلى عدم التوافق
الزواجي( .جودة)34:4555،

الهظزية الشلونية:
تركز النظرية السموكية عمى السموك الظاىر دون االىتمام بالخبرات الماضية ،ويرى
السموكيين أن السموك في جممتو مكتسب ومتعمم من البيئة وأن عدم التوافق الزواجي ىو
أنماط سموكية متعممة من اآلخرين وعند تعديل البيئة التي نشأ فييا التعمم الخاطئ (عدم
التوافق الزواجي) فانو يمكن تعمم السموك الصحيح ( التوافق الزواجي) ،كما يروا أن التوافق
ىو حالة من اإلثابة عمى إشباع الدوافع سواء كانت فطرية أو مكتسبة ،إن ىذه الحالة تتكرر
في المواقف المتشابية وأن الظروف المحيطة ىي التي تشكل سموكو وردود فعمو.

نظزية الذات:
ترى ىذه النظرية أن اإلنسان يكتشف من ىو من خالل خبرتو مع األشياء
واألشخاص اآلخرين ،وكمما كانت الخبرات الزواجية متفقة مع قيم الزوج عن ذاتو فان مستوى
التوافق الزواجي يكون مرتفعاً ،وعندما ال تتفق ىذه الخبرات مع القيم عن الذات فان الزوج
يكون في حالة صراع وينخفض التوافق الزواجي( .العنزي)40 :4555،

بعد عرض ىذه النظريات يتضح تباينيا حول توضيح مفيوم التوافق الزواجي ومدى
ارتباطو بمجموعة من العوامل والمتغيرات ،حيث تشير نظرية التحميل النفسي أن إسقاط ما
يتعرض لو أحد الزوجين أو كمييما من خبرات سيئة عمى الواقع يؤدي الى عدم التوافق
الزواجي في حين يرى السموكيون أن سوء التوافق الزواجي ىو أنماط سموكية متعممة من
اآلخرين يمﻜن تعديميا إذا تم محو السموك الخاطئ وتعمم السموك البديل الصحيح وتؤكد
نظرية الذات عمى تطابق الخب ارت الزوجية مع القيم المدركة عن الذات من أجل تحقيق
التوافق.
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فزوض الدراسة:
 .5توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية عمى
مقياس التوافق الزواجي قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي القائم عمى بعض فنيات
االرشاد المتعدد في اتجاه القياس البعدي.
 .4توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة
عمى مقياس التوافق الزواجي بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي القائم عمى بعض فنيات
االرشاد المتعدد فى اتجاه المجموعة التجريبية.
 .3توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في االختبارات
التحصيمية قبل وبعد تطبيق البرنامج االرشادي في اتجاه القياس البعدي.
 .2توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في
االختبارات التحصيمية بعد تطبيق البرنامج االرشادي في اتجاه المجموعة التجريبية.
 .0ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية فى
القياسين البعدى والتتبعى لمقياس التوافق الزواجي.

نتائج الدراسة:
نتائج التحكل مو الفزض األول:
ينص الفرض عمى أنو " توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات األفراد بالمجموعة
التجريبية فى القياسين القبمى والبعدى لمقياس التوافق الزواجى فى اتجاه القياس البعدى ".
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدم اختبار ويمكوكسون Wilcoxon Test
الالبارامترى ،والجدول التالى يوضـح ذلك.
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جدول ( ) 5
دالنة انفروق بَه درجات األفراد بانمجموعة انتجرٍبَة في انمَاسَه
انمبهٌ وانبعدً نممَاس انتوافك انزواجي
األبعــاد
االتفاق انزواجي
انرضا انزواجٌ
انتماسك انزواجٌ
انتعبَر انعاطفٌ
اندرجة انكهَة
نهممَاس

اتجاي فروق انرتب

ن

انرتب انسانبة
انرتب انموجبة
انتساوً
انرتب انسانبة
انرتب انموجبة
انتساوً
انرتب انسانبة
انرتب انموجبة
انتساوً
انرتب انسانبة
انرتب انموجبة
انتساوً
انرتب انسانبة
انرتب انموجبة
انتساوً

0
12
0
0
12
0
0
12
0
0
12
0
0
12
0

مستوى اندالنة عىد (2.58 = )0.01

متوسظ
انرتب
0
6.5

مجموع
انرتب
0
78

0
6.5

0
78

0
6.5

0
78

0
6.5

0
78

0
6.5

0
78

لَمة Z
3.064

3.074

3.068

3.086

3.061

مستوى
اندالنة
0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

مستوى اندالنة عىد (1.96 = )0.05

يتضح من الجدول السابق أن قيم  Zالمحسوبة ألبعاد مقياس التوافق الزواجى
والدرجة الكمية لممقياس أكبر من القيمة الحدية ( ،)2.58مما يشير إلى وجود فروق دالة
إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.01بين درجات األفراد بالمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق
البرنامج ،عمى جميع أبعاد مقياس التوافق الزواجى والدرجة الكمية لممقياس فى اتجاه القياس
البعدي ،مما يعنى تحسن درجات أفراد المجموعة التجريبية بعد تعرضيم لجمسات البرنامج.

نتائج التحكل مو الفزض الجاني:
ينص الفرض عمى أنو "توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات رتب درجات األفراد
بالمجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمقياس التوافق الزواجى في اتجاه أفراد
المجموعة التجريبية "
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار مان ويتني Mann-Whitney
 Testالالبارامتري ،والجدول التالي يوضح ذلك.
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جدول ( ) 6
دالنة انفروق بَه متوسطات رتب درجات األفراد بانمجموعتَه انتجرٍبَة وانضابطة
في انمَاس انبعدً نممَاس انتوافك انزواجٌ
األبعــاد
االتفاق
انزواجٌ
انرضا
انزواجٌ
انتماسك
انزواجٌ
انتعبَر
انعاطفٌ
اندرجة
انكهَة
نهممَاس

اســـم
انمجموعة
تجـرٍبَة
ضـابطة
تجـرٍبَة
ضـابطة
تجـرٍبَة
ضـابطة
تجـرٍبَة
ضـابطة
تجـرٍبَة

12
12
12
12
12
12
12
12
12

ضـابطة

12

ن

انمتوسظ
انحسابٌ
53.17
32.33
39.08
23.58
18.33
9.75
11.83
6.08
122.42
71.75

االوحراف
انمعَارً
7.518
4.250
4.522
2.712
3.822
2.379
3.326
1.505
13.283
6.440

مستوى اندالنة عىد (2.58 = )0.01

متوسظ
انرتب
18.5
6.5
18.5
6.54
18.3
6.71
17.5
7.5
18.5
6.5

مجموع
انرتب
222
78
221.5
78.5
219.5
80.5
210
90
222
78

لَمة
U
0

لَمة
Z
4.161

مستوى
اندالنة
0.01

0.5

4.166

0.01

2.5

4.028

0.01

12

3.503

0.01

0

4.161

0.01

مستوى اندالنة عىد (1.96 = )0.05

يتضح من الجدول السابق أن قيم  Zالمحسوبة ألبعاد مقياس التوافق الزواجى والدرجة الكمية
لممقياس أكبر من القيمة الحدية ( ،)2.58مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )0.01بين متوسطات رتب درجات األفراد بالمجموعتين التجريبية
والضابطة في القياس البعدي لمقياس التوافق الزواجي في اتجاه المجموعة التجريبية ،مما
يعنى تحسن درجات أفراد المجموعة التجريبية بعد تعرضيم لجمسات البرنامج مقارنة بأفراد
المجموعة الضابطة التي لم تتعرض لنفس جمسات البرنامج.
نتائج التحقق من الفرض الثالث:
ينص الفرض عمى أنو "توجد فروق بين درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبمي
والبعدي لالختبارات التحصيمية في اتجاه القياس البعدي".
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدم اختبار ويمكوكسون Wilcoxon Test
الالبارامترى ،والجدول التالى يوضـح ذلك.
جدول ( ) 7
دالنة انفروق بَه درجات األفراد بانمجموعة انتجرٍبَة في انمَاسَه انمبهٌ وانبعدً نالختبارات انتحصَهَة
مستوى
مجموع
لَمة Z
متوسظ انرتب
ن
اتجاي فروق انرتب
اندالنة
انرتب
0.01
3.062
0
0
0
انرتب انسانبة
78
6.5
12
انرتب انموجبة
0
انتساوً
مستوى اندالنة عىد (1.96 = )0.05
مستوى اندالنة عىد (2.58 = )0.01
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يتضح من الجدول السابق أن قيمة  Zالمحسوبة لالختبارات التحصيمية أكبر من
القيمة الحدية ( ،)2.58مما يشير إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ()0.01
بين درجات األفراد بالمجموعة التجريبية فى القياسين القبمي والبعدي لالختبارات التحصيمية
في اتجاه القياس البعدي ،مما يعني تحسن درجات أفراد المجموعة التجريبية بعد تعرضيم
إلجراءات البرنامج.

نتائج التحكل مو الفزض الزابع:
ينص الفرض عمى أنو " :توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي رتب درجات
المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارات التحصيمية بعد تطبيق البرنامج االرشادي في
اتجاه المجموعة التجريبية ".
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار مان ويتنى Mann-Whitney
 Testالالبارامتري ،والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ( ) 8
دالنة انفروق بَه متوسطٌ رتب درجات األفراد بانمجموعتَه انتجرٍبَة وانضابطة
فٌ انمَاس انبعدً نالختبارات انتحصَهَة
اســـم
انمجموعة
تجـرٍبَة
ضـابطة

ن
12
12

انمتوسظ
انحسابٌ
111.92
93.08

االوحراف
انمعَارً
17.557
11.728

متوسظ
انرتب
16.5
8.5

مستوى اندالنة عىد (2.58 = )0.01

مجموع
انرتب
198
102

لَمة
U
24

لَمة
Z
2.774

مستوى
اندالنة
غَر دانة

مستوى اندالنة عىد (1.96 = )0.05

يتضح من الجدول السابق أن قيمة  Zالمحسوبة لالختبارات التحصيمية أكبر من
القيمة الحدية ( ،)2.58مما يشير إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي رتب درجات
أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لالختبارات التحصيمية فى اتجاه
القياس البعدي.

نتائج التحكل مو الفزض اخلامص:
ينص الفرض عمى أنو "ال توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات األفراد بالمجموعة
التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لمقياس التوافق الزواجي".
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار ويمكوكسون Wilcoxon Test
الالبارامتري ،والجدول التالى يوضـح ذلك.
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جدول ()9
دالنة انفروق بَه درجات األفراد بانمجموعة انتجرٍبَة فٌ انمَاسَه
انبعدً وانتتبعٌ نممَاس انتوافك انزواجٌ
األبعــاد
االتفاق انزواجي
انرضا انزواجي
انتماسك انزواجي
انتعبَر انعاطفٌ
اندرجة انكهَة
نهممَاس

اتجاي فروق انرتب

ن

انرتب انسانبة
انرتب انموجبة
انتساوً
انرتب انسانبة
انرتب انموجبة
انتساوً
انرتب انسانبة
انرتب انموجبة
انتساوً
انرتب انسانبة
انرتب انموجبة
انتساوً
انرتب انسانبة
انرتب انموجبة
انتساوً

3
4
5
1
2
9
2
3
7
2
4
6
4
8
0

مستوى اندالنة عىد (2.58 = )0.01

متوسظ
انرتب
2.17
5.38

مجموع
انرتب
6.5
21.5

1
2.5

1
5

1.5
4

3
12

2.5
4

5
16

4
7.75

16
62

لَمة
Z
1.282

1.089

1.225

1.190

1.822

مستوى
اندالنة
غَر دانة
غَر دانة
غَر دانة
غَر دانة
غَر دانة

مستوى اندالنة عىد (1.96 = )0.05

يتضح من الجدول السابق أن قيم  Zالمحسوبة ألبعاد مقياس التوافق الزواجى والدرجة الكمية
لممقياس أقل من القيمة الحدية ( ،)1.96مما يشير إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين
درجات األفراد بالمجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي ،عمى جميع أبعاد مقياس
التوافق الزواجى والدرجة الكمية لممقياس ،مما يعنى استمرار التحسن لدى أفراد المجموعة
التجريبية حتى فترة المتابعة.

مهاقظة الهتائج:
أشارت نتائج الفرض األول الى فعالية البرنامج اإلرشادي القائم عمى بعض فنيات
االرشاد المتعدد فى تحقيق التوافق الزواجي أفراد المجموعة التجريبية ،يرجع تحسن درجات
أفراد المجموعة التجريبية مقارنة بطالبات المجموعة الضابطة عمى مقياس التوافق الزواجي
الى األثر االيجابي لمبرنامج اإلرشادي حيث قامت الباحثتان بمساعدة الطالبات (أفراد
المجموعة التجريبية) عمى اكتشاف العوامل المؤثرة عمى التوافق الزواجي وتعميمين كيفية
التغمب عمى تمك العوامل التي تؤثر عمى حياتين الزوجية وينعكس أثرىا عمى مستوى
تحصيمين الدراسي  ،وذلك من خالل فنيات المناقشة الجماعية ،الحوار ،تقييم الذات،
- 023 -

فعالية برنامج ارشادي متعدد الوسائل لتحسين التوافق الزواجي ..................................................

االسترخاء ،التعزيز ،ضبط الذات ،لعب الدور ،توكيد الذات ،التغذية الراجعة ،التنفيس
االنفعالي .مما أثر عمى مشاعرىن وأفكارىن وانفعاالتين وسموكين وىذا أدى الى تغيير
نظرتين لمحياة الزوجية ومعالجتين لكثير من األمور بطرق أكثر نضجاً وتروي وىدوء.

أشارت نتائج الفرض الثاني الى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات

أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة عمى مقياس التوافق الزواجي بعد تطبيق البرنامج
اإلرشادي ،وىذا يؤكد استفادة الطالبات من البرنامج لما تتضمنو من فنيات وخبرات ساعدت
الطالبات المتزوجات عمى التعبير عن مشكالتين الزوجية ومشاعر العجز والضيق حيث تم
اتاحة الفرصة لين ل متنفيس االنفعالي وتبادل اآلراء والمناقشات والحوار وتعزيزىن ،إضافة لما
قدمتو الباحثتان من ميارات تم تدريب الطالبات عمييا حيث احدثت لديين تحسناً جوىرياً في

ادارة الخالفات والحوار االيجابي .وىذا يتفق مع نتائج الدراسات التي ىدفت إلى التعرف عمى
فعالية البرامج اإلرشادية في تحقيق التوافق الزواجي مثل دراسة جودة ( )4555التي توصمت
الى فعالية البرنامج االرشادي الذي اعتمد عمى فنيات االرشاد النفسي المتمثمة في (الحوار،
التنفيس االنفعالي ،االسترخاء ،العالج العقالني ،المساندة الدينية ،النمذجة) في تعزيز
التوافق الزواجي ،دراسة حسن واسماعيل( )4555التي أسفرت نتائجيا عن فعالية البرنامج
االرشاﺩﻱ المستخدم في تحسيه مﻜوناﺕ ﺍلتوﺍفك ﺍلزًﺍجي.
وفي ىذا الصدد اتفقت نتائج دراسة حسن واسماعيل( )4555مع نتائج الفرض
الثاني حيث أسفرت نتائجيا عن فعالية البرنامج االرشاﺩﻱ المستخدم في تحسيه مﻜوناﺕ
ﺍلتوﺍفك ﺍلزًﺍجي ،ودراسة أبو ىدروس ( )4550التي أظيرت نتائجيا أن لمبرنامج االرشادي
تأثي ارً ايجابياً في تعديل التشوىات المعرفية لدى الطالبات المتزوجات مما ساىم في تحسين
التوافق الزواجي لدى الطالبات ،ودراسة أبو غالي ( )4553التي أسفرت عن فعالية برنامج
ارشادي عقالني انفعالي سموكي في تحسين التوافق الزواجي لدى عينة من الطالبات
المتزوجات في جامعة األقصى ،ودراسة (Ahmady, Karamy, Noohi, Mokhtari,
) Gholampour& Rahimi, 2011التي أثبتت فعالية العالج المعرفي السموكي في
تحسين التوافق الزواجي.
أشارت نتائج الفرض الثالث الى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات
المجموعة التجريبية في االختبارات التحصيمية قبل وبعد تطبيق البرنامج االرشادي في اتجاه
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القياس البعدي ،وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت اليو دراسة آل سويمم ( )4553حيث
أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ﺫﺍﺕ ﺩاللة ﺇحصائية بين ﺩﺭجاﺕ ﺍلتوﺍفك ﺍلزًﺍجـي
ًﺩﺭجاﺕ ﺍلتحصيم ﺍألكاديمي ،كما أنو يمكن التنبؤ بالتوافق الزواجي من بعض المتغيرات
الديموغرافية.
أشارت نتائج الفرض الرابع الى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات
المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارات التحصيمية بعد تطبيق البرنامج االرشادي في
اتجاه المجموعة التجريبية .مما يعني تحسن أفراد المجموعة التجريبية بعد تعرضيم لمبرنامج
مقارن ًة بأفراد المجموعة الضابطة التي لم تتعرض لنفس جمسات البرنامج .مما يشير الى

فعالية البرنامج.

وأشارت نتائج الفرض الخامس الى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات
درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لمقياس التوافق الزواجي.
مما يؤكد استمرار التحسن لدى أفراد المجموعة التجريبية حتى فترة المتابعة.
وتفسر الباحثتان نتائج فروض الدراس ة من خالل محتوى البرنامج االرشادي القائم
عمى أسس وتطبيقات اإلرشاد متعدد الوسائل ،حيث اشتمل البرنامج عمى مجموعة من
الميارات والفنيات والتدريبات واألطر والنماذج التي ساىمت في التحسن الذي ط أر عمى أفراد
المجموعة التجريبية والذي أدى بدوره الى تحقيق التوافق الزواجي لديين.

التوصيات:
 -5اجراء دراسات استطالعية عن أسباب ارتفاع نسب الطالق في اآلونة األخيرة.
 -4إنشاء مراكز لإلرشاد األسري واإلرشاد الزواجي لتقديم الخدمات االرشادية وتفعيل دورىا
في المجتمع.
 -4عقد دورات إرشادية بالجامعات لمطالبات المتزوجات لمساعدتين عمى التغمب عمى
مشكالتين الزوجية .
 -3اىتمام المؤسسات التي تقدم خدمات ارشاد أسري بتقديم البرامج االرشادية الوقائية لمحد
من تفاقم المشكالت الناتجة عن سوء التوافق الزواجي.
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