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 ملدص البحح:

الزواجػػيو وذلػػؾ مػػف هػػدؼ البحػػث الحػػالي رلػػا معرفػػة العجقػػة بػػيف الجمػػود الفكػػري والتوافػػؽ 
 -خجؿ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوفو ولتحقيؽ هذا الهدؼ تـ استخداـ المنهج الوصػفي ااررتبػاطي

. وتمثمػػػت أدوات البحػػػث فػػػي تطبيػػػؽ مقياسػػػيف أحػػػدهما لمجمػػػود الفكػػػري رعػػػداد االدوسػػػريو المقػػػارف 
 & ,Busby,  Christensen, Crane و واآلخػر لمتوافػػؽ الزواجػي لبصػػبي وزمػػج   3122

Larson,     )   وهي صورة منقحة ومختصرة مف مقياس التوافؽ الزواجي لسػبينر(Spanier, 
  سػػيدة متزوجػػة مػػف المتزوجػػات بمكػػة 2:و وُطبقػػت أداتػػي الدراسػػة عمػػا عينػػة بمػػ  عػػددها ا(    
 المكرمة.

اختبار ات  لعينة واحدة عف وجود فرؽ ذو درلة وقد أسفرت نتائج البحث مف خجؿ حساب 
رحصائية بيف متوسط العينةو والمتوسط الفرضيو وحيث أف المتوسػط الفرضػي كػاف أكبػر مػف متوسػط 

أمػا فيمػا يتعمػؽ بنتػائج العينة مما دؿ عما أف سمة الجمود الفكري كانت منخفضة لدى عينة البحػث. 
ؽ بػيف متوسػػط العينػة والمتوسػط الفرضػػي عمػا مقيػػاس حسػاب اختبػار ات  لعينػػة واحػدة لمعرفػة الفػػر

التوافؽ الزواجيو فقد تبيف أف هناؾ فرؽ ذو درلة رحصػائية بػيف متوسػط العينػةو والمتوسػط الفرضػي 
وحيث أف متوسط العينة كاف أكبر مف المتوسط الفرضي فهذا دؿ عمػا أف عينػة الدراسػة كانػت تتمتػ  

ج التػي ظهػرت باسػتخداـ اختبػار اؼ  لتحميػؿ التبػايف ا حػادي بالتوافؽ الزواجػي. أمػا مػف حيػث النتػائ
لمجمػػود الفكػػري فقػػد تبػػيف أف هنػػاؾ فػػروؽ ذات درلػػة رحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات العينػػة حسػػب 

  سػػنةو وعػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات درلػػة 61متغيػػر العمػػر. ولصػػالج الزوجػػات ذوات العمػػر ا كبػػر مػػف ا
سػػب متغيػػر الم هػػؿ التعميمػػي وعػػدد سػػنوات الػػزواج  أمػػا رحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات العينػػة ح

بالنسبة لنتائج اختبار اؼ  لتحميؿ التبايف ا حادي وذلؾ لمعرفة الفرؽ بػيف متوسػطات درجػات العينػة 
عما مقياس التوافؽ الزواجيو فقد تبيف عدـ وجود فروؽ ذات درلة رحصػائية بػيف متوسػطات درجػات 

 عدد سنوات الزواجو ومتغير الم هؿ التعميمي. العينة حسب متغير العمرو ومتغير

أمػػا بالنسػػبة لنتػػائج العجقػػة بػػيف متغيػػري الجمػػود الفكػػري والتوافػػؽ الزواجػػي فقػػد تبػػيف وجػػود 
عجقػػة ارتبػػاط عكسػػية سػػالبةو حيػػث أف زيػػادة الجمػػود الفكػػري يػػ دي رلػػا خفػػض التوافػػؽ الزواجػػيو 

زواجػي. وأخيػرًا مػف خػجؿ نتػائج تحميػؿ ارنحػدار وانخفاض الجمػود الفكػري يػ دي رلػا زيػادة التوافػؽ ال
الخطيو وذلؾ لمعرفػة مػدى التنبػ  بػالتوافؽ الزواجػي فػي ضػود الجمػود الفكػريو فقػد تبػيف عػدـ وجػود 

 فروؽ ذات درلة رحصائيةو وبالتالي عدـ قدرة التنب  بالتوافؽ الزواجي في ضود الجمود الفكري.
 التوافؽ الزواجي. –الكممات المفتاحية: الجمود الفكري 
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Abstract: 
The present research aimed to Detection the Relationship between Dogmatism 

and Marital Adjustment at Simple of wives in Makkah, About Using the Pearson 
correlation coefficient. To achieve this goal, the descriptive (correlation-comparative) 
approach was used. The research tools were applied to the application of two 
measures of intellectual rigidity (Al-Dosari,     ) and the other to the marital 
compatibility of the students (Busby, Christensen, Crane, & Larson,     ), a revised 
version of the Spanier Marriage Scale (    ) On a sample of (  ) women married to 
married women in Makkah.  

The results of the study showed that there was a statistically significant 
difference between the sample mean and the mean mean, and that the mean mean was 
greater than the mean of the sample, indicating that the intellectual rigidity was low in 
the sample. As for the results of the T test for one sample to determine the difference 
between the sample mean and the mean mean on the marital compatibility scale, it 
was found that there was a statistically significant difference between the sample mean 
and the mean mean. Since the sample mean was greater than the mean, The study 
sample had marital compatibility. In terms of the results that were obtained using the 
P-test for the analysis of the monotonous variance of the intellectual rigidity, it was 
found that there were statistically significant differences between the mean scores of 
the sample according to the age variable. And for the benefit of wives older than (  ) 
years, and the absence of statistically significant differences between the averages of 
the sample scores according to the educational qualification variable and the number 
of marriage years; , There were no statistically significant differences between the 
mean of the sample by age variable, the variable number of years of marriage, and the 
variable of the educational qualification. 

As for the results of the relationship between the variables of intellectual 
immobility and marital compatibility, there was a negative correlation between the two 
variables. The increase in intellectual stagnation leads to a reduction in marital 
compatibility and the decrease in intellectual stagnation leads to increased marital 
compatibility. Finally, through the results of linear regression analysis, in order to 
determine the extent of predicting marital compatibility in the light of intellectual 
inertia, there were no statistically significant differences, and consequently, the 
inability to predict marital compatibility in the light of intellectual inertia 
Key Words: Dogmatism - Marital Adjustment. 
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  مكذمٕ:

ُيعد التفكيػر مػف الصػفات التػي مّيػز ا  بهػا اإلنسػاف عػف ايػر  مػف المخموقػاتو فهػو 
ف مػف أهػـ وظػائؼ التفكيػر  عبارة عف نشاط عقمي وسموؾ رنسػاني ر يمكػف ارسػتغناد عنػإو وان

ريجاد حموؿ لممشكجت والعوائؽ التي تواجإ الفرد في حياتػإو وفػي المقابػؿ نجػد أف الجمػود هو 
الفكػػري أو ارنغػػجؽ الػػذهني والتعصػػب لمػػرأي يحػػوؿ دوف عمميػػة التفكيػػر السػػوية والتػػي تسػػمج 

يجاد الحموؿ وارستبصار بالبدائؿ لمواجهة العوائؽ.  لمفرد باإلبداع واربتكار وان

يقة منغمقة في التفكيػرو تعيػؽ الفػرد عػف التفكيػر المثػاليو وتجعمػإ فالجمود الفكري طر 
شخص متمسؾ برأيإ حتا لػو كػاف مخطئػًا فػي حػؽ اآلخػريفو ر يتقبػؿ أي تحسػينات أو أفكػار 

  بأنإ: سمة أو أسموب معرفي وطريقػة تفكيػر يتسػـ بهػا الفػرد 2:65جديدةو ويعّرفإ روكيش ا
قة عما نحو شامؿو ر يقبػؿ النقػاش والتغييػرو ور يقبػؿ يزعـ مف خجلها امتجكإ لمحقيقة المطم

  .3127أف تخض  هذ  اآلراد لمنقد والتحميؿ ارزوقي وسهيؿو 

ولما لهذا الجمود الفكري مػف ثثػار عمػا حيػاة الفػرد فػي عػدة جوانػب مػف حياتػإو فػ ف 
الحيػاة  مف أهـ الجوانب التي ي ثر فيها الجمود عما حياة الفػرد هػو الجانػب ا سػريو حيػث أف

ا سػػرية قائمػػة عمػػا التفكيػػر المتػػزف المتقبػػؿ لػػرأي اآلخػػرو القػػادر عمػػا ريجػػاد الحمػػوؿ والبػػدائؿ 
التي تعيؽ استقرار ا سرةو فػالتوافؽ الزواجػي مظهػر هػاـ فػي الحيػاة ا سػرية قػائـ عمػا تبػادؿ 

جيػة عػف اآلراد وا فكارو والحوار بيف الػزوجيف والتفػاهـ وحػؿ الصػراعاتو وحػؿ المشػكجت الزو 
  .3128طريؽ ارستبصار بالحموؿ التي تساعد في حمها اعميو 

ومف هنا يمكف القػوؿ بػأف الجمػود الفكػري قػد يكػوف لػإ عجقػة بػالتوافؽ الزواجػي ممػا 
يجعمإ يعيؽ استقرار ا سرة وي ثر عما التوافؽ بيف الػزوجيف بشػكؿ سػمبيو ومػف خػجؿ اطػجع 

ولػت موضػوع الجمػود الفكػري والػذي يعػد مػف المتغيػرات الباحثة عما ا بحاث والرسائؿ التػي تنا
سػػوى دراسػػة واحػػدة أجنبيػػة فقػػط  -فػػي حػػدود بحثهػػا-الحديثػػة فػػي مجػػاؿ عمػػـ الػػنفس لػػـ تجػػد 

ربطػػت بػػيف الجمػػود الفكػػري والتوافػػؽ الزواجػػػيو ولمعرفػػة مػػا رذا كػػاف لمجمػػود الفكػػري عجقػػػة 
لمنطمػػؽ جػادت هػػذ  الدراسػة لدراسػػة باسػتقرار ا سػػرة والتوافػؽ بػػيف الػزوجيف أو رو فمػػف هػذا ا

 العجقة بيف الجمود الفكري والتوافؽ الزواجي.
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 معهلٕ الذراشٕ:

رف الحيػػاة ا سػػرية عرضػػة لممشػػكجت وارختجفػػات التػػي قػػد تػػ ثر سػػمبًا عمػػا اسػػتقرار 
فالوصػوؿ رلػا اسػتقرار ا سػرة والتوافػؽ بػيف الػزوجيف أمػر  الحياة وعما التوافؽ بػيف الػزوجيف.

وباسػتقراد الدراسػات التػي تناولػت موضػوع روري يسعا رليإ كؿ فرد مػف أفػراد ا سػرة. مهـ وض
و ُوِجػد أف  . 3128  التركػيو 3122الدوسريو   3114االحربيو مثؿ دراسة  الجمود الفكري

الدراسػػات ُطبقػػت عمػػا عينػػات مػػف الطػػجب والطالبػػات سػػواد جػػامعييف أو ثانويػػة عامػػةو وعمػػا 
أعضػػاد هيئػػة تػػدريسو وأف أامػػب الدراسػػات هػػدفت رلػػا معرفػػة العجقػػة بػػيف الجمػػود الفكػػري 
ومتغيرات أخرىو حيث لػـ توجػد أي دراسػة مطبقػة فػي البيئػة العربيػة هػدفت رلػا معرفػة طبيعػة 

بيف الجمػود الفكػري والتوافػؽ الزواجػيو وفػي مجػاؿ الدراسػات ا جنبيػة لػـ تجػد الباحثػة العجقة 
 ,Brandt)سوى دراسة واحدة فقط هي التي هدفت رلا معرفة طبيعة هذ  العجقة وهي دراسة 

و ممػػا يبػػيف مػػدى حاجػػة هػػذا الموضػػوع لمزيػػد مػػف الدراسػػات لموقػػوؼ عمػػا طبيعػػة  (    
 العجقة بيف المتغيريف.

ف هنػػا جػػادت هػػذ  الدراسػػة لمعرفػػة طبيعػػة العجقػػة بػػيف الجمػػود الفكػػري والتوافػػؽ ومػػ
 الزواجي لدى عينة مف المتزوجات في مكة المكرمة.

 وبالتالي ف ف مشكمة الدراسة تتجسد في التسا ؿ الرئيس اآلتي :
 ما عجقة الجمود الفكري بالتوافؽ الزواجي لدى عينة مف المتزوجات بمكة المكرمة؟

 ولإلجابة عما التسا ؿ الرئيس اشتقت الباحثة التسا رت الفرعية اآلتية:

   هػؿ يوجػػد فػػرؽ داؿ رحصػػائيًا بػػيف متوسػط عينػػة الدراسػػة والمتوسػػط الفرضػػي لمجتمػػ
 الدراسة في الجمود الفكري؟ 

   هػؿ يوجػػد فػػرؽ داؿ رحصػػائيًا بػػيف متوسػط عينػػة الدراسػػة والمتوسػػط الفرضػػي لمجتمػػ
 الدراسة في التوافؽ الزواجي؟ 

  هػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات درلػػة رحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات العينػػة عمػػا مقيػػاس
 الم هؿ التعميمي ؟  -عدد سنوات الزواج  –الجمود الفكري ُتعزى رلا االعمر 
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  لػػة رحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات العينػػة عمػػا مقيػػاس هػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات در
 الم هؿ التعميمي ؟  -عدد سنوات الزواج  –التوافؽ الزواجي ُتعزى رلا االعمر 

 بػػيف الجمػػود الفكػػري والتوافػػؽ الزواجػػي لػػدى عينػػة مػػف المتزوجػػات  مػػا طبيعػػة العجقػػة
 بمكة المكرمة؟

 فكري؟هؿ يمكف التنب  بالتوافؽ الزواجي في ضود الجمود ال 
 أيذاف الذراشٕ:

هػذ  الدراسػة رلػا تحديػد طبيعػػة العجقػة بػيف الجمػود الفكػري والتوافػؽ الزواجػػي  هػدفت
 :لمكشؼ عف حيث يتـ تفصيؿ ا هداؼ عما النحو اآلتيو لدى عينة الدراسة

  الكشؼ عف الفرؽ بيف متوسط عينة الدراسة والمتوسط الفرضي لمجتم  الدراسة في
 الجمود الفكري.

  عف الفرؽ بيف متوسط عينة الدراسة والمتوسط الفرضي لمجتم  الدراسة في الكشؼ
 التوافؽ الزواجي.

  الكشؼ عف الفروؽ ذات الدرلة اإلحصائية بيف متوسطات درجات العينة عما
 الم هؿ التعميمي .  -عدد سنوات الزواج  –مقياس الجمود الفكري ُتعزى رلا االعمر 

  اإلحصائية بيف متوسطات درجات العينة عما الكشؼ عف الفروؽ ذات الدرلة
الم هؿ   -عدد سنوات الزواج  –مقياس التوافؽ الزواجي ُتعزى رلا االعمر 

 التعميمي .
  الكشؼ عف طبيعة العجقة بيف الجمود الفكري والتوافؽ الزواجي لدى عينة مف

 المتزوجات بمكة المكرمة.
  الجمود الفكريالكشؼ عف مدى التنب  بالتوافؽ الزواجي في ضود 

 أينّٕ الذراشٕ:

تسػػتمد هػػذ  الدراسػػة أهميتهػػا مػػف الموضػػوع الػػذي تتناولػػإ وهػػو معرفػػة طبيعػػة العجقػػة 
والػذي يمتػاز و بيف الجمود الفكري والتوافؽ الزواجػي لػدى عينػة مػف المتزوجػات بمكػة المكرمػة
نظريػة والتطبيقيػة بالِجّدة وحاجتإ لتسميط الضود عميإو وتتضج أهمية الدراسة مػف النػاحيتيف ال

 عما النحو اآلتي:
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  ُتسهـ هذ  الدراسة في رثراد الجانب البحثي والمعموماتي عف الجمػود الفكػري الػذي قػد
 يكوف لإ عجقة وتأثير تنعكس عما التوافؽ بيف الزوجيف واستقرارهما.

  ُتسػػهـ هػػذ  الدراسػػة فػػي رلقػػاد الضػػود عمػػا نوعيػػة العجقػػة التػػي بػػيف الجمػػود الفكػػري
لتوافػػؽ الزواجػػي الػػذي لػػإ دور هػػاـ فػػي اسػػتقرار الحيػػاة الزوجيػػة وحمايتهػػا مػػف وبػيف ا

 ارنزرؽ في الخجفات والصراعات.
  يمكػػف أف تسػػاعد نتػػائج البحػػث العػػامميف فػػي مجػػاؿ اإلرشػػاد ا سػػري والزواجػػي عمػػا

رعػداد البػػرامج اإلرشػػادية التػػي تسػػاهـ فػػي خفػػض مسػػتوى الجمػػود الفكػػري وذلػػؾ لرفػػ  
 لما لإ مف أثر عما التوافؽ بيف الزوجيف.الزواجي  نسبة التوافؽ

  قػػد تخػػدـ نتػػائج هػػذ  الدراسػػة المختصػػيف فػػي اإلرشػػاد ا سػػري بتوعيػػة المقبمػػيف عمػػا
الزواج والمتزوجيف حديثًا بتصميـ البرامج التأهيمية والتعريػؼ بػالجمود الفكػري ومػا لػإ 

 مف انعكاس عما الحياة الزوجية.
 مصطلحات الذراشٕ:

 : Dogmatismالفهرٓاجلنُد 

"التشبث بالرأي بصرؼ النظر عف تناقضإ م  معطيات المنطؽ والعقؿ م  تعظيـ 
  .24: 3122لمذات وأفكارها" االدوسريو 
 اجلنُد الفهرٓ إدرائًّا:

الدرجػػة الكميػػة التػػي تحصػػؿ عميهػػا السػػيدة المتزوجػػة عمػػا مقيػػاس الجمػػود الفكػػري 
 المطبؽ في الدراسة الحالية.

  Marital Adjustmentالتُافل السَادْ  

هو عممية مستمرة ومتغيرة تحدد جودة العجقة الزوجية فػي رطػار ارتفػاؽ حػوؿ اتخػاذ 
القػػػرارات والقػػػيـ والعواطػػػؼو والرضػػػا عػػػف العجقػػػة الزوجيػػػة مػػػف حيػػػث ارسػػػتقرار والػػػتحكـ فػػػي 

  .      ,Spanierالنزاعات والخجفاتو وارنسجاـ في ا نشطة والمناقشات ا
 التُافل السَادْ إدرائًّا:

الدرجػػة الكميػػة التػػي تحصػػؿ عميهػػا السػػيدة المتزوجػػة عمػػا مقيػػاس التوافػػؽ الزواجػػي 
 المطبؽ في الدراسة الحالية.
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 حذَد الذراشٕ:

 سوؼ تقتصر الدراسة عما ما يمي:
  .تطبيؽ مقياسيف أحدهما يقيس الجمود الفكريو واآلخر يقيس التوافؽ الزواجي 
  السيدات المتزوجات بمكة المكرمة.عينة مف 
  ـ.3129هػ / 2551خجؿ الفصؿ الدراسي ا وؿ 
 اإلطار الهظرٓ 

   Dogmatism:أَاًل: اجلنُد الفهرٓ 

يعػػد مفهػػـو الجمػػود الفكػػري مػػف المفػػاهيـ النفسػػية الحديثػػة نوعػػًا مػػاو والتػػي اسػػتثارت 
بداية الستينات تقريبػًا مػف القػرف اهتماـ العديد مف العممادو وخاصة في مجاؿ عمـ النفس منذ 

" هػػو أوؿ مػػف اسػػتخدـ مفهػػـو الجمػػود الفكػػريو ثػػـ بعػػد Rokeachالعشػػريفو وكػػاف روكػػيش "
ذلؾ انتقؿ هذا المفهـو مػف ميػداف الفمسػفة رلػا ميػداف عمػـ الػنفسو وهنػاؾ عػدد مػف المفػاهيـ 

جمػػود الػػذهنيو المتداخمػػة مػػ  مفهػػـو الجمػػود الفكػػري منهػػا: االتعصػػبو التطػػرؼو الفاشػػيةو ال
  .3114ارنحراؼ الفكريو القطعية الجزميةو الصرامة العقمية  االحربيو 

 : Dogmatism تعرِف مفًُم اجلنُد الفهرٓ )الذمجاتّٕ(

ُتشير ا دبيات وا بحاث رلا تعريفات متعددة لمفهػـو الجمػود الفكػري حيػث تتفػؽ هػذ  
فػػي التفكيػػر وتعصػػب بتشػػدد الػػرأي  التعريفػػات بوجػػإ عػػاـ عمػػا أف الجمػػود الفكػػري هػػو انغػػجؽ

الذي يعتبر مف أوائػؿ       ,Rokeach)ا وعدـ تقبؿ ا فكار الجديدةو حيث يعرفها روكيش
الػػذيف اسػػتخدموا هػػذا المفهػػـو بأنػػإ: نظػػاـ معرفػػي منغمػػؽ نسػػبيًا لممعتقػػدات بخصػػوص الواقػػ و 

المطمقػةو لػإ رطػار عػاـ ينتظـ حوؿ مجموعة مػف المعتقػدات المركزيػة محورهػا طبيعػة السػمطة 
 لفهـ أنماط التعصب والتسامج الموجهة نحو اآلخريف.

  بأنإ: ثليػة دفاعيػة حيػث      ,Barbara & Robertكما يعرفإ باربرا وروبرت ا
  3116تتػػػداخؿ مػػػ  عمميػػػة معموماتيػػػة مػػػا قبػػػؿ اتخػػػاذ القػػػرارو وقػػػد اتفػػػؽ كػػػؿ مػػػف اشػػػجؿو 

انيو  نػػإ 3119القحطػػ رفػػي لكفكػػار والمعتقػػدات الشخصػػية تنظػػيـ أو تكػػويف مع  عمػػا أ
المنظمة مف نسؽ مغمؽ نسبيًا نتيجة أسباب عقمية وطريقة التفكير ت ثر في اسػتجابات سػموؾ 

 الفرد تجا  اآلخريف.
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  الجمػػود الفكػػري بأنػػإ: التشػػبث بػػالرأي بصػػرؼ النظػػر عػػف 3122وتػػرى الدوسػػري ا
 تناقضإ م  معطيات المنطؽ والعقؿ م  تعظيـ لمذات وأفكارها.

 أبعاد اجلنُد الفهرٓ:

   وهي:3126لمجمود الفكري عدد مف ا بعاد التي وضحتها ميرة ا

 ( ّٕالتصلطAuthoritative:) 
وهي صفة تتصؼ بها الشخصية التي تهتـ بالعقاب وت يد القػوةو والخشػونة 

 وتخشا ا فراد مف ذوي النفوذ والسمطة وتقتن  بأهمية طاعتهـ.
 التعصب (Prejudices:) 

اسػػتعداد لمتفكيػػر والشػػعور والسػػموؾ بأسػػموب مضػػاد لكشػػخاص اآلخػػريف ويمثػػؿ 
 بوصفهـ أعضاد في جماعات معينة.

 ( التفهري اجلامذIntellectual stagnation:) 
وهو التفكير الثنائي القطعيو الذي يرى ا مػور عمػا أنهػا رمػا بيضػاد أو سػوداد 

 ر ثالث لهما.

 ( التصلبRigidity:) 
في توظيفإ لممعمومػات فػي مواقػؼ متنوعػة ويػنعكس ذلػؾ وهو ما يميز الشخص 

في رصدار  لكحكػاـ المتطرفػةو والمعتقػدات الجامػدةو ومقاومػة التغييػرو والتسػمطيةو وعػدـ 
 التسامج م  اآلخريف.

 الهظرِات املفصرٔ للذنُد الفهرٓ :
  أف هنػػاؾ عػػدد مػػف النظريػػات التػػي فسػػرت الجمػػود الفكػػري 3129يػػرى عبػػد السػػادة ا

 تصنيفها رلا ثجثة أنواع هي: ويمكف
 التوجهات النفسية انظرية التحميؿ النفسي .   -2
 . " المعرفي السموكيColbyالتوجهات المعرفية السموكية انموذج كولبي" -3
 التوجهات المعرفية انظرية اتساؽ المعتقدات .  -4
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 ٕ الهفصــْ(  ) أَاًل: التُدًــات الهفصــّ ن  ّــ التحل  ٕ يعتقػػد فرويػػد أف عقػػؿ  :نظرِــ
يتكػػوف مػػف ثجثػػة مسػػتويات: المسػػتوى ا وؿ وهػػو الشػػعور الػػذي يحتػػوي عمػػا اإلنسػػاف 

دراؾ فػػي لحظػػة زمنيػػة معينػػةو والمسػػتوى الثػػاني وهػػو مػػا قبػػؿ الشػػعور وهػػي  معمومػػات وان
منطقة مف العقؿ ر تكوف موجودة عندما يولػد الشػخص لكنهػا تتطػور مػ  اسػتمرار تفاعػؿ 

وعي مباشرة يمكف استدعا هاو والمسػتوى الفرد م  البيئة وتحتوي عما مواد تحت سطج ال
الثالػػػث وهػػػو مػػػا قبػػػؿ الجشػػػعور وهػػػو جػػػزد مػػػف حيػػػاة الفػػػرد يختفػػػي وراد الػػػوعي ويعتبػػػر 

 مستودعًا لممشاعر المكبوتة وي ثر عما أفكار الفرد وسموكإ.

العممية الثانوية لمتفكير وتكوف قائمػة  َقذ حذد فرَِذ نُعني مو التفهري ينا:
عما الواق  والمنطؽ وهو ا ناو والنوع الثاني العممية ا ولية لمتفكيػر وهػي العمميػة التػي ر 
تقػػـو عمػػا المنطػػؽ وهػػي الهػػوو ويعتقػػد فرويػػد أف ذوي التفكيػػر الجامػػد يسػػتعمموف ثليػػات 

اعرهـ ايػر الجئقػة اجتماعيػػًا الػدفاع النفسػي كاإلسػقاط ليػدافعوا عػف رابػػاتهـ الدفينػة ومشػ
  .3122ارضا وعذابو 

 َإى تهظري فرَِذ مل ِرنس مباظرٔ علٖ قضاِا االنفتاح َاالنغالم الـهي،  
وم  ذلؾ ف ف عممإ تناوؿ باقتضاب أنواعًا معينة مف ارنغجقات الذهنية مثػؿ تجنػب أنػواع 

لكنػاو كمػا تنػاوؿ نوعػًا محددة مف المعمومات التي تقود رلا انغجقات ايػر مراوبػة مهػددة 
مف ارنفتاح الذهني ارنفعالي مجـز لجزدواجية حيث يعيش الفػرد تناقضػات عاطفيػة تجػا  
الوالديف وا خوة فيوجإ نحوهـ مشاعر متناقضة ومتضادة وبذلؾ تكوف مشاعر  ايػر ثابتػة 

رلػا  أو مستقرة بحيػث تبقػا الحمقػة الوجدانيػة مفتوحػة وايػر مكتممػة ور يسػتطي  التوصػؿ
  . :311انغجؽ عاطفي االموسويو 

مػف بػيف التوجهػات   Colpyيعد نموذج كولبي ا :ثانًّا: التُدًات املعرفّٕ الصلُنّٕ
المعرفيػػة السػػموكية ذات الصػػمة بوجهػػة النظػػر النفسػػية الديناميػػة مػػف حيػػث تأكيػػد  عمػػا 

موعػػة مػػف اآلليػػات الدفاعيػػة فقػػد افتػػرض هػػذا النمػػوذج أف الجمػػود الفكػػري فػػي الواقػػ  مج
ارستراتيجيات المبنية لغرض الدفاع ضد مشاعر الخجػؿ واإلحػراجو ذلػؾ رف ا فػراد هػـ فػي 
الواقػػػ  يشػػػعروف بالضػػػعؼ أو عػػػدـ القػػػدرة عمػػػا تحمػػػؿ المسػػػتويات العاليػػػة مػػػف اإلذرؿ 
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والخجؿو وبسػبب اعتقػاد قػوي يحممونػإ فػي داخمهػـ بػأنهـ ايػر أكفػاد وتػافهيف وارفتػراض 
ور هػو أف حيػاة أصػحاب الجمػود الفكػري ممثمػة بالفشػؿ فػي المواقػؼ ا ساسي لهذا المنظ

نهػػا ناتجػػة فػػي الغالػػب عػػف التصػػمب والعزلػػة ارجتماعيػػة ومتأتيػػة مػػف  الحياتيػػة المهمػػةو وان
ف  عػػدـ قػػدرتهـ عمػػا فهػػـ الكيفيػػة التػػي تجعػػؿ فيهػػا اآلخػػريف بعيػػديف أو اربػػاد عػػنهـو وان

عيػػة تبػػرر لهػػـ خػػوفهـ مػػف التقػػدير السػػمبي حساسػػيتهـ المفرطػػة رزاد النقػػد والعزلػػة ارجتما
لػػذواتهـ والتػػي يػػرى فيهػػا كػػولبي أنهػػا ا سػػاس فػػي ارسػػتراتيجية المعرفيػػة لػػدى أصػػحاب 

  .3121الجمود الفكري االجنابيو 

والػػبعض يرجػػ  الجمػػود الفكػػري رلػػا مرحمػػة الطفولػػة حيػػث أف أصػػحاب الجمػػود 
الفكري كانوا فػي طفػولتهـ يتصػفوف بارنعزاليػة والغيػرة والشػؾ والتعصػبو وعػدـ المعػب مػ  
اآلخريفو ولـ يحصموا عما الدؼد ا سري مف والديهـو فتاريخهـ ا سػري يتصػؼ بسػيطرة 

ونقػص فػي الحػب ممػا نػتج عنػإ نقػص فػي مسػتوى أحد الوالديف أو كجهما وسود معاممة 
الثقػػػة لػػػدى الطفػػػؿ وانخفػػػاض مسػػػتوى احترامػػػإ لذاتػػػإ وانعزالػػػإ اجتماعيػػػًا اعبػػػد السػػػادةو 

3129  .  

 ثالجًا: التُدًات املعرفّٕ )نظرِٕ أنصام املعتكذات(:

تعود هذ  النظرية لروكيش حػوؿ محاولػة فهػـ طبيعػة ارعتقػاد بصػرؼ النظػر عػف مػا 
و ولهذا أكد روكيش أنػإ عنػد بيػاف حالػة ارنفتػاح أو الجمػود النسػبي لمعقػؿ فنسػأؿ يعتقد  الفرد

الفػػرد: كيػػؼ تعتقػػد؟ ور نسػػألإ: مػػاذا تعتقػػد؟ فػػالفرد ر يوصػػؼ بأنػػإ جامػػد فكريػػًا عمػػا أسػػاس 
نمػػػا عمػػػا أسػػػاس أسػػػموبإ فػػػي التعامػػػؿ مػػػ  هػػػذ   ريمانػػػإ بمجموعػػػة معينػػػة مػػػف المعتقػػػدات وان

  .3119المعتقدات االشهريو 

وقػد عػرؼ روكػػيش المعتقػد بأنػػإ كػؿ توقػ  أو حالػػة ضػمنية أو اسػػتعداد مسػبؽ لمعقػػؿ 
مشيرًا رلا أنػإ رلػا جانػب المعتقػدات الحقيقيػة لمفػرد نسػتدؿ عميهػا مػف أقوالػإ وأفعالػإو كمػا أف 
المعتقد يعني الفكرة التي يعتنقها الفرد ويسمـ بصحتهاو فارعتقػادات تجعػؿ الفػرد يتخػذ أسػاليب 

نة حوؿ موضوع تمؾ المعتقداتو وهذ  ا ساليب تدفعإ رلػا أف يتخػذ مواقػؼ معينػة سموكية معي
ذات شػػحنات ريجابيػػة أو سػػمبية يعبػػر عنهػػا رمػػا بػػالمفظ أو عػػف طريػػؽ ممارسػػة السػػموؾ الػػذي 
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يكشؼ عف وجود معتقدات معينة لذلؾ يمكف قياسها عمػا أنهػا تعبػر عػف حالػة متميػزة محػددة 
  .3121مف السموؾ االجنابيو 

كمػػػػا تحتػػػػوي هػػػػذ  النظريػػػػة عنػػػػد روكػػػػيش عمػػػػا النسػػػػؽ الػػػػذي يشػػػػمؿ المعتقػػػػدات 
والجمعتقدات وتنظيمهما سواد المفظية منهما واير المفظيةو أو الصػريحة والضػمنيةو وقػد ميػز 
روكػػيش بػػيف النسػػؽ النفسػػي والنسػػؽ المنطقػػيو فالنسػػؽ المنطقػػي يتمثػػؿ فػػي أف الجػػزد مػػرتبط 

لقواعػػػد المنطػػػؽ فػػػي النسػػػؽو أي أنػػػإ يػػػرتبط وفػػػؽ قواعػػػد  داخميػػػًا مػػػ  ا جػػػزاد ا خػػػرى طبقػػػاً 
موضػػوعيةو أمػػا النسػػؽ النفسػػي فيػػربط أجػػزاد النسػػؽ داخميػػًا وفػػؽ قواعػػد ذاتيػػة أو سػػيكولوجية 

  .3129اعبد السادةو 

 :Marital Adjustmentثانًّا: التُافل السَادْ  

يػػ  مػػف لقػػد حظػػي موضػػوع التوافػػؽ الزواجػػي باهتمػػاـ كثيػػر مػػف عممػػاد الػػنفسو وجم
لػػػديهـ اهتمامػػػات بموضػػػوع الػػػزواج وا سػػػرة وعجقػػػة كػػػؿ مػػػف الػػػزوجيف بػػػاآلخر. فمػػػف بدايػػػة 
الثجثينات وبداية ا ربعينات مف هذا القرف حاوؿ عدد مف المختصػيف فػي شػ وف ا سػرة بنػاد 
أدوات لقياس التوافػؽ الزواجػي واسػتخدمت هػذ  ا دوات وايرهػا فػي قيػاس العديػد مػف القضػايا 

ا زواج وا سرة بشكؿ عاـو ووجود مثػؿ هػذ  ا دوات يعػد المرحمػة ا ولػا لمشػروع التي تخص 
  .3126في أبحاث تخص السعادة الزوجية واستقرار العجقات ا سرية االسيدو 

 :Marital Adjustmentتعرِف مفًُم التُافل السَادْ 

   التوافػؽ الزواجػي     ,Jaisri & Josephيعػّرؼ كػؿ مػف جاسػري وجوزيػؼ ا
بأنػػإ: الحالػػة التػػي يوجػػد فيهػػا شػػعور عػػاـ لػػدى الػػزوج والزوجػػة بالسػػعادة والرضػػا عػػف الػػزواج 
والنضج والتقبؿ والتفهـو ويتضمف كذلؾ التكيؼ الجنسػي والتكيػؼ العػاطفيو والػزواج النػاجج ر 

 يتضمف الرضا فقط لكنإ يوّلد أيضًا شعورًا بالرفاهية.

نػإ: السػعادة الزوجيػة والشػعور بالرضػا فػي   التوافؽ الزواجي بأ3129ويرى الكراتي ا
الػزواج الػذي يتمثػؿ فػي التوافػؽ مػف حيػث ارختيػار المناسػب لمطػرؼ اآلخػر وارسػتعداد لمحيػػاة 
الزوجيػػة والػػدخوؿ فيهػػا والحػػب المتبػػادؿ بػػيف الػػزوجيف واإلشػػباع الجنسػػي وتحمػػؿ مسػػ وليات 

 تحقيؽ ارستقرار الزواجي.  الحياة الزوجية المختمفةو والقدرة عما حؿ مشكجتها ومف ثـ 
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قامة الحوار بيف الػزوجيف والتفػاهـ 3128وتعّرفإ عمي ا   بأنإ: القدرة عما التواصؿ وان
وحؿ الصراعات التي قد تنشأ بينهماو وهو امتزاج واستيعاب واحتػواد وتكامػؿ بػيف الػزوجيف فػي 

رة عمػا التعبيػر عػف جمي  النواحي النفسية والجسػمية والجنسػية وارجتماعيػةو وهػو أيضػًا القػد
 المشاعر وارنفعارت والمشاركة ارجتماعيةو كما أنها القدرة عما الحب والعطاد.

  أف التوافػؽ الزواجػي هػو عمميػة مسػتمرة ومتغيػرة      ,Spanierويػرى سػبينر ا
تحػدد جػودة العجقػة الزوجيػة فػي رطػار اإلتفػاؽ حػوؿ اتخػاذ القػرارات والقػيـ والعواطػؼو والرضػا 

قػػة الزوجيػػة مػػف حيػػث ارسػػتقرار والػػتحكـ فػػي النزاعػػات والخجفػػاتو وارنسػػجاـ فػػي عػػف العج
 ا نشطة والمناقشات.

 أنُاع التُافل السَادْ:

   رلا تقسيـ التوافؽ الزواجي رلا نوعيف: 3128تشير عميا

 أَاًل: التُافل السَادْ التهّفْ:

الهػدؼ الػذي يسػعا رليػإ هذا النوع مف التوافؽ هو الػذي يصػؿ باإلنسػاف رلػا تحقيػؽ 
 مف حيث اإلشباع والمذة ووصوًر رلا أعما مستويات الرضا.

 ثانًّا: التُافل السَادْ الالتهّفْ:

أما هػذا النػوع مػف التوافػؽ هػو الػذي يتوافػؽ فيػإ الفػرد فػي بعػض جوانػب حياتػإ دوف 
بهػذا النػوع مػف الجوانب ا خرىو وبالتالي يتحقؽ لمفرد جزد مف الهدؼ الذي يسػعا رليػإو فهػو 

 التوافؽ يجعمإ يتخطا فقط الواق  الذي يستحيؿ عميإ تغيير .

 :العُامن املؤثرٔ يف التُافل السَادْ

  أف التوافػػػػؽ الزواجػػػػي يتػػػػأثر 2:95  الخػػػػوليو 3115يػػػػرى كػػػػؿ مػػػػف االعيسػػػػويو 
 بمجموعة مف العوامؿ أهمها: 
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 ا سػمبًا أو ريجابػًاو خبرات الطفولػة: تػ ثر خبػرات الطفولػة عمػا توافػؽ كػج الػزوجيف رمػ
فالجو ا سري الذي عاشا فيإ والطريقة التي عومؿ بها كجهمػا فػي طفولتػإو وعجقػة 

 والديإ ببعضهماو كؿ ذلؾ ي ثر في توافؽ الزوجيف أو عدـ توافقهما.
 .أسموب اختيار شريؾ الحياة: وهو ا سموب الذي تـ اختيار كؿ مف الزوجيف لآلخر 
 ئج عدد مف الدراسػات أف الػزواج المبكػر يسػهـ فػي سػود السف عند الزواج: أكدت نتا

ارسػتقرار الزواجػيو وتػدؿ اإلحصػائيات فػي عػدد مػف المجتمعػات أف معػدرت الطػجؽ 
بيف المتزوجيف في سف مبكر عالية نسػبيًا عػف معػدرت الطػجؽ بػيف المتػزوجيف فػي 

 سف النضوج.
 همػػا يػػ دي رلػػا عػػدـ النضػػج ارنفعػػالي: حيػػث أف قمػػة النضػػج  حػػد الػػزوجيف أو كمي

 التوافؽ.
  المسػػتوى التعميمػػي لػػدى الػػزوجيف: رف التبػػايف الكبيػػر فػػي المسػػتوى التعميمػػي لػػدى

الػػزوجيف يصػػيب الحيػػاة بنػػوع مػػف الفتػػور أو الضػػعؼ التفػػاعمي ممػػا قػػد يػػ دي رلػػا 
 التفكؾ وارنفصاؿ.

  ًفػي مػدى  المعاممة الزوجية: ت دي أساليب المعاممة الزوجية بيف الػزوجيف دورًا كبيػرا
التوافؽ الزوجيف فا ساليب اير السػوية تػ دي دورًا كبيػرًا فػي سػود التوافػؽ الزواجػي 
واضػػػطراب الحيػػػاة الزوجيػػػة  بينمػػػا تػػػ دي المرونػػػة فػػػي المعاممػػػة ومراعػػػاة مشػػػاعر 

 اآلخريف تزيد مف التكيؼ بيف الزوجيف وتعمؿ عما نجاحهما.
 معُقات التُافل السَادْ:

هناؾ معوقات تعيؽ التوافؽ الزواجػي تتخػذ أبعػادًا مختمفػة   أف 3129ترى الجمعاف ا 
 منها:

 ْالشؾ في تصرفات أحد الزوجيف.البعذ األخالق : 
 ٓكثػرة طمبػات الزوجػةو وطمػ  الػزوج فػي مرتػب زوجتػإ العاممػةو واهتمػاـ البعذ املاد :

الػػزوج الزائػػد بالعمػػؿ عمػػا حسػػاب ا سػػرةو واخػػتجؼ المسػػتوى المػػادي بػػيف الػػزوجيف 
 اختجفًا كبيرًا.
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   :ــايف ــذ الجك انخفػػاض الػػوعي الثقػػافي لمزوجػػة أو الػػزوج أو التفػػاوت الشػػديد فػػي البع
 مستوى ثقافة الزوجيف.

 كثرة الضغوط النفسية والغيرة الزائدة بيف الزوجيف.لبعذ الهفصْ: ا 
 ْعدـ عناية الزوجة بمظهرهما داخؿ المنزؿ وضعؼ شخصية الزوج.البعذ العدص : 

 لبحُخ الصابكٕالذراشات َا 

  رلػػا معرفػػة العجقػػة بػػيف الجمػػود الفكػػري      ,Brandtهػػدفت دراسػػة برانػػدت ا
والتوافػػؽ الزواجػػيو ومعرفػػة رذا كانػػت توجػػد قيمػػة تنب يػػة لمتوافػػؽ الزواجػػي مػػف خػػجؿ الجمػػود 

 و ومقيػػػاس التوافػػػؽ 2:71الفكػػػريو حيػػػث طبػػػؽ الباحػػػث مقيػػػاس الجمػػػود الفكػػػري لػػػروكيش ا
  زوج و 71  المعػدؿ مػف قبػؿ لػوؾ ووالػسو عمػا عينػة مكونػة مػف ا2:87االزواجي لسبينر 

زوجةو استخدـ معامؿ اررتباط لمعرفة العجقة بيف الجمود والتوافؽ الزواجػيو واسػتخداـ تحميػؿ 
ارنحدار المتعدد لمعرفة القيمة التنب ية لمتوافؽ الزواجي مػف الجمػود الفكػريو وأظهػرت النتػائج 

سػػالبة عكسػػية بػػيف الجمػػود الفكػػري والتوافػػؽ الزواجػػي تنب يػػة لمتوافػػؽ  وجػػود عجقػػة ارتباطيػػة
  .1016الزواجي مف خجؿ الجمود الفكري عند مستوى درلة ا

  فػي دراسػتإ التػي هػدفت رلػا معرفػة العجقػة      ,Hasseprauckوقد توصؿ هسبورؾ ا
و والسػمات الشخصػيةو بيف التوافؽ الزواجي والتشػابإ بػيف ا زواج فػي ارتجاهػاتو وارسػتمتاع

  زوجو مػف اػرب ألمانيػاو وقػػد 51  زوجػةو وا51ولقػد أجػرى دراسػتإ عمػا عينػة مكونػػة مػف ا
 طبؽ عميهـ مقياس لمتوافؽ الزواجيو ومقياس لجتجاهات فيما يتعمؽ بمدى

واس  لمسياسة والمجتم و وا مور الشخصية. وقػد أظهػرت النتػائج وجػود ارتبػاط قػوي 
فػي ارتجاهػاتو والهوايػات  إوالتشابإ في سمات الشخصػيةو كػذلؾ التشػاببيف التوافؽ الزواجي 

 وارستمتاع سويًا في وقت الفراغ.
  التػي هػدفت رلػا معرفػة درجػة كػؿ مػف الجمػود 3122كما أظهرت دراسػة الدوسػري ا

الفكػػري والمسػػ ولية الشخصػػية ارجتماعيػػة لػػدى عضػػوات هيئػػة التػػدريس بجامعػػة أـ القػػرىو 
ي الجمػود الفكػري والمسػ ولية الشخصػية ارجتماعيػة فػي ضػود اخػتجؼ كػؿ ومعرفة الفروؽ فػ

مف االتخصػص والدرجػة العمميػة والحالػة ارجتماعيػة والجنسػية و حيػث قامػت الباحثػة بتطبيػؽ 
مقيػػاس الجمػػود الفكػػري مػػف رعػػداد الباحثػػةو ومقيػػاس المسػػ ولية الشخصػػية ارجتماعيػػة لميمػػا 
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وة مػػف عضػػوات هيئػػة التػػدريس بجامعػػة أـ القػػرى.   عضػػ313المػػزروع عمػػا عينػػة قوامهػػا ا
وتوصػػمت نتػػائج الدراسػػة رلػػا انخفػػاض مسػػتوى الجمػػود الفكػػري لػػدى العينػػة وتمتعهػػا بمسػػتوى 
عاٍؿ مف المس ولية الشخصية ارجتماعيةو كما أظهرت الدراسة عػدـ وجػود فػروؽ فػي كػؿ مػف 

عػػزى رلػػا التخصػػص والحالػػة الجمػػود الفكػػري والمسػػ ولية الشخصػػية ارجتماعيػػة لػػدى العينػػة تُ 
ارجتماعيػة والجنسػيةو واخػػتجؼ الدرجػة العمميػػة ماعػدا فػي المسػػ ولية الشخصػية ارجتماعيػػة 

البكالوريوس  لصػالج الػدكتوراةو  -وجدت فروؽ في اختجؼ الدرجة العممية بيف فئة االدكتوراة
مسػػػ ولية كمػػػا ظهػػػر وجػػػود عجقػػػة ارتباطيػػػة عكسػػػية بػػػيف متوسػػػطة بػػػيف الجمػػػود الفكػػػري وال

 الشخصية ارجتماعية.
  رلػػا التعػػرؼ عمػػا بعػػض السػػموكيات ارجتماعيػػة 3126وقػػد هػػدفت دراسػػة توفيػػؽ ا

  زوج وزوجػػة مػػػف 211اإليجابيػػة ذات العجقػػػة بػػالتوافؽ الزواجػػػيو عمػػا عينػػػة مكونػػة مػػػف ا
حػػاممي المػػ هجت الجامعيػػة بمممكػػة البحػػريفو وقػػد اسػػتخدـ الباحػػث قائمػػة خصػػائص السػػموؾ 

اعي اإليجػػابي مػػف رعػػداد الباحػػث و ومقيػػاس التوافػػؽ الزواجػػي مػػف رعػػداد أمينػػة شػػمبي. ارجتمػػ
وقػػد انتهػػت الدراسػػة رلػػا عػػدة نتػػائج أهمهػػا: وجػػود عجقػػة ارتباطيػػة دالػػة رحصػػائيًا بػػيف بعػػض 
مكونات السموؾ ارجتماعي اإليجابي والتوافؽ الزواجػيو كمػا وجػدت فػروؽ جوهريػة ذات درلػة 

 ج والزوجات في التوافؽ الزواجي ومكونات السموؾ ارجتماعي اإليجابي.رحصائية بيف ا زوا
  دراسة هدفت رلا معرفة العجقة بيف التوافػؽ الزواجػي وكػؿ 3126وقد أجرت السيد ا

مػػػف الثقػػػة المتبادلػػػة بػػػيف الػػػزوجيف والتػػػديف فػػػي العجقػػػة الزوجيػػػة لػػػدى عينػػػة مػػػف الزوجػػػات 
هػػدفت رلػػا التعػػرؼ عمػػا الفػػروؽ بػػيف الزوجػػات المنفصػػجت وايػػر المنفصػػجت عاطفيػػًاو كمػػا 

المنفصػػػجت وايػػػر المنفصػػػجت عاطفيػػػًا فػػػي كػػػؿ مػػػف التوافػػػؽ الزواجػػػي والثقػػػة المتبادلػػػة بػػػيف 
الزوجيف والتديف في العجقة الزوجية لمتنب  بالتوافؽ الزواجػي لػدى الزوجػات المنفصػجت وايػر 

  زوجػة مػف 61ة مقسميف رلا ا  زوجة سعودي211المنفصجت عاطفيًا. وقد شممت الدراسة ا
  زوجة مف اير المنفصجت عاطفيًا. وطبقػت أداتػيف عمػا العينػةو 61المنفصجت عاطفيًاو و ا

 و واآلخػػػر مقيػػػاس الثقػػػة المتبادلػػػة بػػػيف :311أحػػػدهما مقيػػػاس التوافػػػؽ الزواجػػػي اشػػػمبيو 
لعجقػة  و ومقياس التديف في ا3124  وترجمة اعميو 2:96الزوجيف رعداد ريمبؿ وثخروف ا

الزوجية رعداد طاهرة مغربي. وأظهرت النتائج وجود ارتباط داؿ بػيف التوافػؽ الزواجػي وكػؿ مػف 
الثقػػة المتبادلػػة بػػيف الػػزوجيف والتػػديف فػػي العجقػػة الزوجيػػة لػػدى الزوجػػات المنفصػػجت وايػػر 
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المنفصػػجت عاطفيػػًاو كمػػا أظهػػرت النتػػائج أف الزوجػػات السػػعوديات ايػػر المنفصػػجت عاطفيػػًا 
مػػا مػػف الزوجػػات المنفصػػجت عاطفيػػًا فػػي التوافػػؽ الزواجػػي والثقػػة المتبادلػػة بػػيف الػػزوجيف أع

والتديف في العجقة الزوجيةو كما ظهػر وجػود قيمػة تنب يػة دالػة لمثقػة المتبادلػة بػيف الػزوجيفو 
والتػػديف فػػي العجقػػة الزوجيػػة بػػالتوافؽ الزواجػػي لػػدى الزوجػػات السػػعوديات المنفصػػجت وايػػر 

 ت عاطفيا.ً المنفصج
  والتػػي هػػدفت رلػػا الكشػػؼ عػػف درجػػة 3128أمػػا الدراسػػة التػػي قامػػت بهػػا التركػػي ا

الجمود الفكػري ودرجػة التوافػؽ الجػامعي لػدى الطالبػات المسػتجدات بجامعػة أـ القػرىو وتحديػد 
طبيعة العجقة بػيف الجمػود الفكػري والتوافػؽ الجػامعي لػديهفو وكػذلؾ الكشػؼ عػف الفػروؽ فػي 

ي والتوافػؽ الجػامعي تبعػًا لمتخصػص الدراسػيو والفػروؽ بػيف منخفضػي ومرتفعػي الجمود الفكػر 
  تعريػب أبػو 2:98الجمود الفكري في التوافؽ الجامعي. وقد طبقت الباحثػة مقيػاس روكػيش ا

ناهيػػة وموسػػاو ومقيػػاس التوافػػؽ مػػ  الحيػػاة الجامعيػػة مػػف رعػػداد بيكػػر وسػػيرؾ وتعريػػب عمػػي 
طالبػػة مػػف الطالبػػات المسػػتجدات بجامعػػة أـ القػػرى.   497  عمػػا عينػػة مكونػػة مػػف ا3113ا

وقد أسفرت نتائج الدراسة رلػا ارتفػاع نسػبة الجمػود الفكػري والتوافػؽ الجػامعي لػدى الطالبػاتو 
وعما وجود عجقة ارتباطية موجبة بيف الجمود الفكري والتوافؽ الجػامعيو كمػا أظهػرت النتػائج 

لػػا وجػػود رلػا وجػػود فػػروؽ فػي الجمػػود الفكػػري والتوافػؽ  الجػػامعي تبعػػًا لمتخصػص الدراسػػيو وان
 فروؽ بيف منخفضي ومرتفعي الجمود في التوافؽ الجامعي تعزى لمرتفعي الجمود الفكري.

  لدراسػة هػدفت رلػا التعػرؼ عمػا العجقػة بػيف التوافػؽ 3129كما توصمت الجمعػاف ا
دراؾ الزوجػػة لممسػػ وليات ا سػػريةو حيػػث اسػػتخدت الباحثػػة أداتػػي ف لتحقيػػؽ أهػػداؼ الزواجػػي وان

 و والمعػدؿ مػف قبػؿ جمعػاف وخمػؼ 3123الدراسةو ا ولا: مقياس التوافؽ الزواجي االعادليو 
 و ومقيػػاس ردراؾ الزوجػػة لممسػػ وليات ا سػػرية مػػف رعػػداد الباحثػػةو وطبقػػت ا داتػػيف 3117ا

  سػػيدة مػػف الموظفػػات وربػػات البيػػوت. 311عمػػا عينػػة مػػف النسػػاد المتزوجػػات بمػػ  عػػددهـ ا
دراؾ الزوجػػػة وأسػػػ فرت النتػػػائج عػػػف وجػػػود عجقػػػة ارتباطيػػػة موجبػػػة بػػػيف التوافػػػؽ الزواجػػػي وان

 لممس وليات ا سرية. 
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 التعلّل علٖ الذراشات الصابكٕ
عمػػا الػػراـ مػػف عػػدـ وجػػود الدراسػػات الكافيػػة التػػي كشػػفت عػػف طبيعػػة العجقػػة بػػيف 

الدراسػػات السػػابقة فػػي رثػػراد الجمػػود الفكػػري والتوافػػؽ الزواجػػيو رر أف الباحثػػة اسػػتفادت مػػف 
الجانػػب النظػػري لمدراسػػةو وفػػي ارسػػتفادة مػػف المقػػاييس المسػػتخدمة وتبنػػي المقػػاييس التػػي 
ناسػػبت أهػػداؼ الدراسػػة والتوصػػؿ رلػػا النتػػائج المطموبػػةو كمػػا اسػػتفادت الباحثػػة مػػف ا سػػاليب 

 اإلحصائية المناسبة لمتوصؿ رلا نتائج الدراسة.

لبحػػوث السػػابقة فػػي مجػػاؿ معرفػػة طبيعػػة العجقػػة بػػيف ومػػف خػػجؿ عػػرض الدراسػػات وا
الجمود الفكري والتوافؽ الزواجيو يتضج أنػإ بػالراـ مػف تعػدد الدراسػات التػي تطرقػت لموضػوع 
الجمود الفكري والدراسات التي تطرقت لموضػوع التوافػؽ الزواجػي رر أف الباحثػة لػـ تجػد سػوى 

  هػػي التػػي ربطػػت بػػيف  (     ,Brandtدراسػػة واحػػدة أجنبيػػة فقػػط وهػػي دراسػػة برانػػدت
حاجػة هػذا الموضػوع لمزيػد مػف الدراسػػات  المتغيػريف لمعرفػة طبيعػة العجقػة بينهمػا. ممػا يبػيف

 لموقوؼ عما معرفة طبيعة العجقة بيف هذيف المتغيريف وتسميط الضود عميهما.
الحاليػػة لمعرفػػة طبيعػػة العجقػػة بػػيف الجمػػود الفكػػري والتوافػػؽ  وجػػادت هػػذ  الدراسػػة

 الزواجي وفي ضود بعض المتغيرات الديموارافية.
 مهًر الذراشٕ:

المقػارف  لإلجابػة عمػػا  -اعتمػدت الدراسػة الحاليػة عمػػا المػنهج الوصػفي ااررتبػػاطي
ر التػاب  هػو التوافػؽ تسا رت الدراسةو ولمناسبتإ  هداؼ الدراسػة ومتغيراتهػاو حيػث أف المتغيػ

 الزواجيو والمتغير المستقؿ هو الجمود الفكري. 

 دلتنع الذراشٕ:

 يتكوف مجتم  الدراسة مف جمي  السيدات المتزوجات بمدينة مكة المكرمة.
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 عّهٕ الذراشٕ:

  سػيدة متزوجػة بمدينػة مكػة المكرمػةو تتػراوح أعمػارهف مػا 2:شممت عينة الدراسػة ا
 -سنة و وعدد سػنوات الػزواج لػدى عينػة الدراسػة تراوحػت مػف اسػنة 61أعما مف -31بيف ا

سنة و كما أف الم هؿ العممي لعينة الدراسة تراوح ما بيف سػيدات حاصػجت عمػا  31أكثر مف 
  يوضػج توزيػ  عينػة الدراسػة عمػا 4-3-2أعما مف الجػامعي . وجػدوؿ ا -شهادة امتوسط

 ي.حسب العمرو وعدد سنوات الزواجو والم هؿ العمم

  2جدوؿ ا

 توزي  عينة الدراسة عما حسب االعمر 

 النسبة المئوية العدد العمر
 %27.6 26 41 – 31مف 
 %49.6 46 51 – 42مف 
 %45.2 42 61 – 52مف 

 %22 21 61فوؽ اؿ 
 %211 2: المجموع

  3جدوؿ ا

 توزي  عينة الدراسة عما حسب اعدد سنوات الزواج 

 النسبة المئوية العدد عدد سنوات الزواج
 %33 31 سنوات 6 –مف سنة 

 %27.6 26 سنوات 21 – 7مف 
 %46.3 43 سنة 31 – 21مف 

 %37.5 35 سنة 31أكثر مف 
 %211 2: المجموع
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  4جدوؿ ا

 توزي  عينة الدراسة عما حسب االم هؿ العممي 

 النسبة المئوية العدد الم هؿ العممي
 %6.6 6 متوسط
 %47.4 44 ثانوي
 %63.8 59 جامعي
 %6.6 6 أعما

 %211 2: المجموع

 أدَات الذراشٕ:

 مكّاط اجلنُد الفهرٓ -0
وصػػػؼ المقيػػػاس: قامػػػت الباحثػػػة بتطبيػػػؽ مقيػػػاس الجمػػػود الفكػػػري الػػػذي أعدتػػػإ االدوسػػػريو 

 و وذلؾ لمناسبتإ  هػداؼ وفػروض الدراسػةو و نػإ مطبػؽ عمػا البيئػة السػعوديةو وقػد 3122
عبارة بتدرج خماسيو مػوزع بػيف العبػارات الموجبػة والعبػارات السػالبةو  51تكوف المقياس مف 
 عما النحو التالي: 

  5دوؿ اج

 العبارات الموجبة والسالبة عما مقياس الجمود الفكري

نوع 
 العبارات

 أرقاـ العبارات

العبارات 
 الموجبة

و 34و 33و 32و 28و 27و 26و 25و 24و 23و 22و 21و :و 9و 8و 7و 5و 3
 51و 49و 48و 47و 46و 45و 44و 43و 42و 41و :3و 39و 38و 37و 36و 35

العبارات 
 السالبة

 :4و 31و :2 و29و 6و 4
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لإلجابػػة  2و 3و 4و 5و 6يػػتـ تصػػحيج الفقػػرات الموجبػػة عمػػا أسػػاس رعطػػاد الدرجػػة 
موافؽ تمامًاو موافؽ االبًاو موافؽ رلا حد ماو اير موافؽو اير موافػؽ رطجقػًاو عمػا الترتيػب. 

لإلجابػػة  6و 5و 4و 3و 2أمػػا الفقػػرات السػػالبة فيػػتـ تصػػحيحها عمػػا أسػػاس رعطػػاد الدرجػػة 
تمامًاو موافؽ االبًاو موافؽ رلا حد ماو اير موافؽو اير موافػؽ رطجقػًاو عمػا الترتيػب. موافؽ 

 و وأدنػي درجػة 311وبذلؾ ف ف أعما درجة يمكػف الحصػوؿ عميهػا مػف تطبيػؽ المقيػاس هػي ا
  .51هي ا

  3122 : قامت االدوسريو 9100اخلصائص الصّهُمرتِٕ للنكّاط مو إعذاد )الذَشرٓ  
  مػػف 23المقيػػاس عػػف طريػػؽ: الصػػدؽ الظػػاهريو وذلػػؾ بعرضػػإ عمػػا ا بػػالتحقؽ مػػف صػػدؽ

%و باستثناد بعض الفقرات التي بمغت نسػبة ارتفػاؽ 211المحكميفو وقد بمغت نسبة ارتفاؽ 
%و وقػػد تػػـ التعػػديؿ عميهػػا. كمػػا تحققػػت مػػف صػػدؽ ارتسػػاؽ الػػداخمي لمعبػػارات عػػف 94عميهػا 

عبػػػارات المقيػػػاس والدرجػػػة الكميػػػة عمػػػا  طريػػػؽ حسػػػاب معامػػػؿ اررتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ عبػػػارة مػػػف
المقيػػاسو وكانػػت جميػػ  العبػػارات تتمتػػ  بمعػػامجت ارتبػػاط موجبػػة ودالػػة عنػػد مسػػتوى درلػػة 

  .  1.12ا

  الػذي قامػت بتعريبػإ 3119كما قامت بحسػاب الصػدؽ التجزمػي مػ  مقيػاس خػوج ا
 و كمػا 1.653ف امف مقياس روكيش لمجمود الفكػريو وقػد بمػ  معامػؿ اررتبػاط بػيف المقايسػي

تحققػػت مػػف الصػػدؽ التمييػػزي لممقيػػاس عػػف طريػػؽ المقارنػػة الطرفيػػة بػػيف الفئػػة العميػػا والفئػػة 
 .كمػػػا تحققػػػت مػػػف ثبػػػات 1.112والتػػػي كانػػػت دالػػػة عنػػػد مسػػػتوى ا t-testالػػػدنيا باختبػػػار 

 و وعػػف طريػػؽ معامػػؿ ألفػػا 1.869المقيػػاس عػػف طريػػؽ رعػػادة التطبيػػؽ وقػػد بمػػ  معاممػػإ ا
 و وكذلؾ عف طريؽ حساب الثبػات بطريقػة التجزئػة النصػفية بعػد 1.847ي بم  اكرونباخ والذ

  .  1.932تصحيحإ باستخداـ معادلة جتماف وقد بمغت ا
 اخلصائص الصّهُمرتِٕ للنكّاط علٖ عّهٕ الذراشٕ احلالّٕ:

 صذم املكّاط:

 ْتػػـ حسػػاب ارتسػػاؽ الػػداخمي وذلػػؾ ب يجػػاد معامػػؿ اررتبػػاط بػػيف  :االتصــام الــذاخل
درجػػات المفحوصػػات عمػػا كػػؿ عبػػارة مػػف عبػػارات مقيػػاس الجمػػود الفكػػري ودرجػػاتهف 

 Personالكميػػػػة عمػػػػا المقيػػػػاسو وذلػػػػؾ باسػػػػتخداـ معامػػػػؿ ارتبػػػػاط بيرسػػػػوف ا
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Correlation Indexقػػيـ 6  بػػيف درجػػة العبػػارة والدرجػػة الكميػػةو ويبػػيف جػػدوؿ ا  
 معامؿ ارتباط بيرسوف لمعبارة بالدرجة الكمية.

  6جدوؿ ا

 عامؿ ارتباط بيرسوف لمعبارة بالدرجة الكمية م 
 معامؿ اررتباط العبارة معامؿ اررتباط العبارة معامؿ اررتباط العبارة
2 **5:5,1 25 **568,1 38 **563,1 
3 **526,1 26 **688,1 39 **644,1 
4 **412,1 27 **513,1 3: **653,1 
5 **587,1 28 **58:,1 41 **6:3,1 
6 *316,1 29 *311,1 42 **731,1 
7 **618,1 2: *326,1 43 **497,1 
8 *317,1 31 *317,1 44 **4:1,1 
9 **543,1 32 **567,1 45 **539,1 
: **645,1 33 **449,1 46 **772,1 
21 **72:,1 34 **6::,1 47 **659,1 
22 **666,1 35 **493,1 48 **436,1 
23 **449,1 36 *319,1 49 **59:,1 
24 **626,1 37 **562,1 4: *348,1 

 517,1** 51  12,1                  ** داؿ عند ا16,1*داؿ عند ا
  أف معػػامجت ارتبػػاط العبػػارة بالدرجػػة الكميػػة قػػد تراوحػػت مػػا بػػيف 6يوضػػج جػػدوؿ ا

 Robinson, Etوزمػج   ا,واستنادًا رلا ما أشار رليػإ روبنسػوف  و 772,1** -10316ا
al.,       فهػو معامػؿ ارتبػاط ضػعيؼ ور 1031معامػؿ اررتبػاط الػذي يقػؿ عػف ا مػف أف  

يعتبػر مناسػبًا ويصػج ا خػذ  1,:3-31,1ينبغي ا خذ بإو ومعامؿ اررتباط الذي يتػراوح بػيف 
وأعمػػا يكػػوف جيػػدًاو وقػػد تػػـ اعتمػػاد قػػيـ معػػامجت  1041بػػإو ومعامػػؿ اررتبػػاط الػػذي يسػػاوي 
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ما. رذف نجحػػظ أف عبػػارات المقيػػاس تتمتػػ  بمعػػامجت فػػأع 1031اررتبػػاط التػػي تتػػراوح مػػف 
  .16,1  و ا12,1اارتباط جيدة ودالة رحصائيًا عند مستوى درلة 

 :ٓتػػػػـ حسػػػػاب الصػػػػدؽ التمييػػػػزي لعبػػػػارات المقيػػػػاس باسػػػػتخداـ  الصــــذم التنّّــــس
%  38و حيث تـ ارعتماد عما نسػبة اExtreme Groupsالمجموعتيف الطرفيتيف 
 و حيػػػث بمغػػت عػػػدد  3126مػػػف المجمػػوعتيف الطرفيػػػة اعػػجـو مػػف ا فػػراد فػػػي كػػؿ 

  زوجػة لممجموعػة الطرفيػة 36  زوجة لممجموعة الطرفية الدنياو و ا36المتزوجات ا
  لعينتػػيف مسػػتقمة لمعرفػػة درلػػة الفػػروؽ بػػيف t-testالعميػػاو ثػػـ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػارا

س لتمثػؿ القيمػة التائيػة المجموعة العميا والدنيا لػدرجات كػؿ عبػارة مػف عبػارات المقيػا
 المحسوبة: t  قيمة 7ويوضج جدوؿ االمحسوبة القيمة التمييزية لمعبارات0 

7جدوؿ ا    
 قيمة ات  لعينتيف مستقمتيف لحساب الصدؽ التمييزي بيف المجموعتيف                     

مستوى 
 الدرلة

درجات 
 الحرية

قيمة 
 ات المحسوبة

ارنحراؼ 
 المعياري

 المجموعة  العدد المتوسط

 العميا                             
 الدنيا                    

  أف قيمػة ات  ذات درلػة رحصػائية عنػد مسػتوى أقػؿ 7يتضج مػف خػجؿ جػدوؿ ا   
 و ممػػا يػػدؿ عمػػا أف المقيػػاس لػػإ القػػدرة عمػػا التمييػػز بػػيف مرتفعػػي ومنخفضػػي 1.12مػػف ا

 المفحوصات عما مقياس الجمود الفكري.

 ثبات املكّاط:

 تـ التحقؽ مف ثبات المقياس عف طريؽ:
 حساب قيمة معامؿ ألفا كرونباخ لممقياس حيث بمغت : تـ حصاب معامن ألفا نرَنباخ

  .982,1قيمة معامؿ ألفا كرونباخ ا
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 املعذلٕ مبعادلٕ دتناى ٕ ٕ الهصفّ : بمغت قيمة معامؿ حصاب معامن الجبات بالتذسئ
  .:1084الثبات بالتجزئة النصفية بعد التصحيج بمعادلة جتماف ا

      بمغػت قيمػة عادلـٕ شـبريماى  حصاب معامـن الجبـات بالتذسئـٕ الهصـفّٕ املعذلـٕ مب :
  .10:16معامؿ الثبات بالتجزئة النصفية بعد التصحيج بمعادلة سبيرماف ا

 مكّاط التُافل السَادْ -9
قامػػت الباحثػػة بتطبيػػؽ مقيػػاس التوافػػؽ الزواجػػي الػػذي قػػاـ بصػػبي وزمػػج    َصــف املكّــاط:

Busby,  Christensen, Crane, & Larson,     )   بعمػػؿ صػػورة منقحػػة
و وقػد تػػـ تطبيقػإ عمػػا (     ,Spanier)ومختصػرة مػف مقيػػاس التوافػؽ الزواجػي لسػػبينر 

 و وذلػػؾ لمناسػػبتإ  هػػداؼ وفػػروض الدراسػػةو حيػػث 3126البيئػػة السػػعودية مػػف ِقبػػؿ االسػػيدو 
عبػػارة فػػي صػػورة تقريػػر ذاتػػي بتػػدرج  25تكػػوف المقيػػاس فػػي صػػورتإ المنقحػػة المختصػػرة مػػف 

 –ض ا بعػػاد وسداسػػي لمػػبعض اآلخػػر. وتتػػرواح درجػػات المقيػػاس مػػا بػػيف اصػػفر خماسػػي لػػبع
درجػػػة و حيػػػث تػػػدؿ الػػػدرجات المرتفعػػػة عمػػػا جػػػودة العجقػػػة الزوجيػػػة وتوافػػػؽ الطػػػرفيفو  81

 والدرجات المنخفضة عما ضعؼ العجقة الزوجية.

  .7-6-5-4-3-2اتا  ارتفاؽ حوؿ اتخاذ القرار والقيـ والعواطؼ الفقر 2ولممقياس ثجثة أبعاد: 

-8  الرضػا عػػف العجقػػة الزوجيػػة مػػف حيػث ارسػػتقرار وضػػبط النزاعػػات والخجفػػات الفقػػراتا 3
9-:-21  

  .25-24-23-22  التماسؾ الذي يظهر مف خجؿ ا نشطة والمناقشات ا4

لإلجابػة دائمػًا  1و 2و 3و 4و 5و 6يتـ تصػحيج الفقػرات عمػا أسػاس رعطػاد الدرجػة 
متػػوافقيفو أحيانػػًا متػػوافقيفو كثيػػرًا مختمفػػيفو االبػػًا مختمفػػيفو دائمػػًا مختمفػػيف  متػػوافقيفو االبػػاً 

عمػا الترتيػػب. وكػذلؾ بػػاقي التػدرجات عمػػا المقيػاس. وبػػذلؾ فػ ف أعمػػا درجػة يمكػػف الحصػػوؿ 
  .1 و وأدني درجة هي ا81عميها مف تطبيؽ المقياس هي ا
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ــر   ــٕ املدتصــ ــُرتٌ املهكحــ ــّهُمرتِٕ للنكّــــاط بصــ ــائص الصــ ــال ٍ اخلصــ ٔ لبصــــم َزمــ

Busby,Christensen, Crane, & Larson,     ) :  حيػث قػاموا
 -بالتحقؽ مف صدؽ المقياس عف طريؽ: الصدؽ التكويني والصدؽ التجزمي م  مقيػاس لػوؾ

 و كمػا تػـ التحقػؽ مػف 1.79وارس لمتوافؽ الزواجي وقد بم  معامؿ اررتباط بػيف المقايسػيف ا
ار الصدؽ التمييزي لممقيػاس عػف طريػؽ المقارنػة الطرفيػة بػيف الفئػة العميػا والفئػة الػدنيا باختبػ

t-test  والتػػي كانػػت دالػػة. أمػػا بالنسػػبة لثبػػات المقيػػاس فقػػد كانػػت قيمػػة معامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ
  .1:.1ا

حيػػث قامػػت  (:9102اخلصـائص الصــّهُمرتِٕ للنكّــاط علـٖ البّعــٕ الصــعُدِٕ )الصـّذ     
  مػػف 23بػػالتحقؽ مػػف صػػدؽ المقيػػاس عػػف طريػػؽ: الصػػدؽ الظػػاهريو وذلػػؾ بعرضػػإ عمػػا ا

%و باستثناد بعض الفقرات التي بمغت نسػبة ارتفػاؽ 211سبة ارتفاؽ المحكميفو وقد بمغت ن
%و وقػػد تػػـ التعػػديؿ عميهػػا. كمػػا تحققػػت مػػف صػػدؽ ارتسػػاؽ الػػداخمي لمعبػػارات عػػف 94عميهػا 

طريؽ حساب معامؿ اررتباط بيف ا بعاد الفرعية والدرجة الكمية والتي كانػت دالػة عنػد مسػتوى 
  .1.12ا

  الػذي قػاـ بتعريبػإ :311كما قامت بحساب الصػدؽ التجزمػي مػ  مقيػاس سػمكري ا
  لمتوافػػؽ الزواجػػيو وقػػد بمػػ  معامػػؿ اررتبػػاط 2:92  مػػف مقيػػاس شػػنايدر ا2:98البػػبجوي ا

 . كما تحققت مف ثبات المقياس عف طريؽ معامؿ ألفا كرونبػاخ والػذي 1.98بيف المقايسيف ا
  .  1.995بم  ا

 ُمرتِٕ للنكّاط علٖ عّهٕ الذراشٕ احلالّٕ:اخلصائص الصّه

 صذم املكّاط:

 ْتػػـ حسػػاب ارتسػػاؽ الػػداخمي وذلػػؾ ب يجػػاد معامػػؿ اررتبػػاط بػػيف  :االتصــام الــذاخل
درجػات المفحوصػات عمػػا كػؿ عبػػارة مػف عبػػارات مقيػاس التوافػػؽ الزواجػي ودرجػػاتهف 

باسػػتخداـ معامػػؿ الكميػػة عمػػا المقيػػاسو وبػػيف أبعػػاد المقيػػاس والدرجػػة الكميػػة وذلػػؾ 
  بػػيف درجػػة العبػػارة والدرجػػة Person Correlation Indexارتبػػاط بيرسػػوف ا

  قػػيـ معامػػؿ ارتبػػاط 8الكميػػةو وبػػيف أبعػػاد المقيػػاس والدرجػػة الكميػػةو ويبػػيف جػػدوؿ ا
 بيرسوف لمعبارة بالدرجة الكمية.
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  8جدوؿ ا

 معامؿ ارتباط بيرسوف لمعبارة بالدرجة الكمية  
 ررتباطمعامؿ ا العبارة
2 **563,1 
3 **81:,1 
4 **778,1 
5 **615,1 
6 **688,1 
7 **797,1 
8 *316,1 
9 **629,1 
: *318,1 
21 **5:5,1 
22 **659,1 
23 **648,1 
24 **544,1 
25 **615,1 

  12,1                  ** داؿ عند ا16,1*داؿ عند ا
بالدرجػػة الكميػػة قػػد تراوحػػت مػػا بػػيف    أف معػػامجت ارتبػػاط العبػػارة8يوضػػج جػػدوؿ ا

فػأعما.  1031وقد تـ اعتماد قيـ معامجت اررتباط التي تتراوح مػف  و 1,:81** -10316ا
رذف نجحػػظ أف عبػػارات المقيػػاس تتمتػػ  بمعػػامجت ارتبػػاط جيػػدة ودالػػة رحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى 

  .16,1  و ا12,1ادرلة 
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  9جدوؿ ا
 معامؿ ارتباط بيرسوف لمعبارة بالبعد  

 معامؿ اررتباط العبارة البعد

ارتفاؽ حوؿ اتخاذ القرار 
 والقيـ والعواطؼ

2 **693,1 
3 **861,1 
4 **941,1 
5 **742,1 
6 **818,1 
7 **8:1,1 

  12,1                  ** داؿ عند ا16,1*داؿ عند ا
  :جدوؿ ا

 معامؿ ارتباط بيرسوف لمعبارة بالبعد 
 معامؿ اررتباط العبارة البعد

الرضا عف العجقة الزوجية 
مف حيث ارستقرار وضبط 

 النزاعات والخجفات

8 **561,1 
9 **425,1 
: *316,1 
21 *334,1 

  12,1                  ** داؿ عند ا16,1*داؿ عند ا
  21جدوؿ ا

 معامؿ ارتباط بيرسوف لمعبارة بالبعد 
 معامؿ اررتباط العبارة البعد

التماسؾ الذي يظهر مف 
 خجؿ ا نشطة والمناقشات

22 **692,1 
23 **879,1 
24 *829,1 
25 *652,1 

  12,1                  ** داؿ عند ا16,1*داؿ عند ا
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  22جدوؿ ا

 معامؿ ارتباط بيرسوف لمبعد بالدرجة الكمية  
 معامؿ اررتباط البعد

 513,1** ارتفاؽ حوؿ اتخاذ القرار والقيـ والعواطؼ
الرضا عف العجقة الزوجية مف حيث ارستقرار وضبط 

 النزاعات والخجفات
**952,1 

 869,1** التماسؾ الذي يظهر مف خجؿ ا نشطة والمناقشات
  12,1                  ** داؿ عند ا16,1*داؿ عند ا

  أف معػػامجت ارتبػػاط العبػػارة بالبعػػدو وارتبػػاط ا بعػػاد 22-21-:-9يوضػػج جػػدوؿ ا
  .16,1  و ا12,1ابالدرجة الكمية كمها جيدة ودالة رحصائيًا عند مستوى درلة 

 :ٓتػػػػـ حسػػػػاب الصػػػػدؽ التمييػػػػزي لعبػػػػارات المقيػػػػاس باسػػػػتخداـ  الصــــذم التنّّــــس
%  38و حيث تـ ارعتماد عما نسػبة اExtreme Groupsالمجموعتيف الطرفيتيف 

 و حيػػػث بمغػػت عػػػدد  3126مػػف ا فػػراد فػػػي كػػؿ مػػػف المجمػػوعتيف الطرفيػػػة اعػػجـو 
   زوجػة لممجموعػة الطرفيػة36  زوجة لممجموعة الطرفية الدنياو و ا36المتزوجات ا

  لعينتػػػيف مسػػػتقمة لمعرفػػػة درلػػػة الفػػػروؽ بػػػيف t-testالعميػػػاو ثػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػارا
المجموعة العميا والدنيا لػدرجات كػؿ عبػارة مػف عبػارات المقيػاس لتمثػؿ القيمػة التائيػة 

 المحسوبة: t  قيمة 7ويوضج جدوؿ االمحسوبة القيمة التمييزية لمعبارات0 
23جدوؿ ا    

 ة ات  لعينتيف مستقمتيف لحساب الصدؽ التمييزي بيف المجموعتيفقيم                     

مستوى 
 الدرلة

درجات 
 الحرية

قيمة 
 ات المحسوبة

ارنحراؼ 
 المعياري

 المجموعة  العدد المتوسط

 العميا                             
 الدنيا                  
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  أف قيمة ات  ذات درلة رحصػائية عنػد مسػتوى أقػؿ 23يتضج مف خجؿ جدوؿ ا   
 و ممػػا يػػدؿ عمػػا أف المقيػػاس لػػإ القػػدرة عمػػا التمييػػز بػػيف مرتفعػػي ومنخفضػػي 1.12مػػف ا

 المفحوصات عما مقياس التوافؽ الزواجي.

 ثبات املكّاط:

 تـ التحقؽ مف ثبات المقياس عف طريؽ:
  :تػـ حسػاب قيمػة معامػؿ ألفػا كرونبػاخ لممقيػاس حيػث  حصاب معامن ألفا نرَنبـاخ

  .924,1بمغت قيمة معامؿ ألفا كرونباخ ا
   بمغػػت قيمػػة حصـاب معامــن الجبــات بالتذسئــٕ الهصــفّٕ املعذلــٕ مبعادلـٕ دتنــاى :

  .10836معامؿ الثبات بالتجزئة النصفية بعد التصحيج بمعادلة جتماف ا
  بمغػت قيمػة  لـٕ مبعادلـٕ شـبريماى:   حصاب معامن الجبات بالتذسئٕ الهصـفّٕ املعذ

  .10974معامؿ الثبات بالتجزئة النصفية بعد التصحيج بمعادلة سبيرماف ا
 

 األشالّب اإلحصائّٕ:

تمػػت معالجػػة البيانػػات باسػػتخداـ ا سػػاليب اإلحصػػائية المناسػػبة التػػي تحقػػؽ أهػػداؼ 
ت باسػػػتخداـ برنػػػامج الدراسػػػة وُتوِصػػػؿ رلػػػا النتػػػائجو ووفقػػػًا لػػػذلؾ تػػػـ تحميػػػؿ ومعالجػػػة البيانػػػا

 و وتػتمخص ا سػػاليب اإلحصػػائية المسػػتخدمة EXEL و باإلضػافة رلػػا برنػػامج ا  -SPSSا
 في اآلتي:

حسػػػاب اإلحصػػػادات الوصػػػفية العامػػػة مػػػف خػػػجؿ الػػػدرجات الخػػػاـ وهػػػي: االوسػػػط  -2
 التبايف .-معامجت ارلتواد والتفمطج-ارنحراؼ المعياري -الحسابي

لمعرفػة طبيعػة العجقػػة بػيف الجمػود الفكػري والتوافػػؽ معامػػؿ ارتبػاط بيرسػوف   حسػاب -3
 الزواجي

اسػػتخداـ اسػػتخداـ اختبػػار ات  لعينػػة واحػػدة فػػي حسػػاب الفػػرؽ بػػيف متوسػػط العينػػة  -4
 التوافؽ الزواجي . -والمتوسط الفرضي لممجتم  عما المقياسيف االجمود الفكري
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الجمػود الفكػري والتوافػؽ استخداـ اختبػار تحميػؿ التبػايف ا حػادي لمعرفػة الفػروؽ فػي  -5
 الم هؿ التعميمي . -عدد سنوات الزواج -الزواجي تبعًا لمتغير االعمر

اسػػتخداـ تحميػػؿ ارنحػػدار لمعرفػػة مػػدى التنبػػ  بػػالتوافؽ الزواجػػي فػػي ضػػود الجمػػود  -6
 الفكري.
 نتائر الذراشٕ:

قبػػػػؿ عػػػػرض النتػػػػائج المتعمقػػػػة بالتسػػػػا رت ومناقشػػػػة هػػػػذ  النتػػػػائجو سػػػػيتـ عػػػػرض 
  أهػػـ 24اإلحصػػادات العامػػة رسػػتجابات أفػػراد العينػػة عمػػا المقياسػػيفو حيػػث يوضػػج جػػدوؿ ا

 اإلحصادات العامة الناتجة عف ارستجابات:

  24جدوؿ ا

 اإلحصادات العامة رستجابات أفراد العينة عما مقياسي الدراسة

 مقياس التوافؽ الزواجي مقياس الجمود الفكري اإلحصادة
 Mean  21:063 4:0:34الوسط الحسابي ا

 SD  2801:8 90935ارنحراؼ المعياري ا
 Variance  3:30153 880983التبايف ا

معامؿ ارلتواد 
  Skewnessا

10451 -107:6 

 Kurtosis  102:4 10513معامؿ التفمطج ا
  والذي يوضج أهـ الم شرات اإلحصػائية العامػة لمقياسػي 24وبارطجع عما جدوؿ ا

 طبقًا رستجابات أفراد العينة ُيجحظ ما يمي:الدراسة 

  لمعينػة عمػا مقيػاس الجمػود الفكػريو و 21:063بمغت قيمة الوسط الحسػابي ا -2
   لمعينة عما مقياس التوافؽ الزواجي.4:0:34ا

تشير قيـ ارنحراؼ المعياري والتبايف رلا تجانس عينة الدراسػة عمػا المقياسػيفو  -3
 و 2801:8حيث بمغػت قيمػة ارنحػراؼ المعيػاري لعينػة مقيػاس الجمػود الفكػري ا
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 و وقيمػػة ارنحػػراؼ المعيػػاري لمعينػػة عمػػا مقيػػاس التوافػػؽ 3:30153والتبػػايف  ا
  .880983  والتبايف ا90935الزواجي ا

 و ومعامػؿ 10451معامؿ ارلتواد لمعينػة عمػا مقيػاس الجمػود الفكػري اأما قيمة  -4
 و أمػػػا قيمػػػة معامػػػؿ ارلتػػػواد لمعينػػػة عمػػػا مقيػػػاس التوافػػػؽ 102:4الػػػتفمطج ا
 و وتشػير هػذ  القػيـ رلػا اقتػراب 10513  ومعامؿ الػتفمطج ا107:6-الزواجي ا

 منحنا التوزي  مف ارعتدالية رقتراب القيـ مف الصفر. 
 عرض الهتائر املتعلكٕ بالتصا ل األَل َمهاقعتًا َتفصرييا: -أَاًل

هػؿ يوجػد فػرؽ داؿ رحصػائيًا بػيف متوسػط  "تمت اإلجابة عف التسػا ؿ ا وؿ لمدراسػة 
عينػػة الدراسػػة والمتوسػػط الفرضػػي لمجتمػػ  الدراسػػة فػػي الجمػػود الفكػػري ؟" عػػف طريػػؽ حسػػاب 

 و وبحسػاب 21:063ي بمغػت قيمتػإ االوسط الحسابي لمعينة عما مقياس الجمود الفكري والذ
  و ثػـ حسػاب قيمػػة ات  لعينػة واحػدةو لمعرفػػة 231الوسػط الفرضػي لممجتمػ  والبػػال  قيمتػإ ا

 الفرؽ بيف متوسط العينة والمتوسط الفرضي لممجتم . 

25جدوؿ ا    
قيمة ات  لعينة واحدة لمعرفة الفرؽ بيف متوسط العينة والمتوسط                      

 الفرضي

مستوى 
 الدرلة

درجات 
 الحرية

قيمة 
 ات المحسوبة

قيمة 
 ات المحسوبة

ارنحراؼ 
 المعياري

 العينة العدد المتوسط

                                   
الجمود 
 الفكري

  والتػػي ُطبقػػت فيػػإ اختبػػار ات  لعينػػة 25المعروضػػة فػػي جػػدوؿ امػػف خػػجؿ النتػػائج 
واحدة لمعرفة الفرؽ بيف متوسط العينة والمتوسػط الفرضػيو حيػث بمغػت قيمػة ات  المحسػوبة 

 و وهػػي أكبػػر مػػف القيمػػة 1: و ودرجػػة حريػػة ا1012  عنػػد مسػػتوى درلػػة أقػػؿ مػػف ا:6095ا
رؽ ذو درلة رحصائية بػيف متوسػط العينػة  . مما يدؿ عما أف هناؾ ف20:7الجدولية البالغة ا

 ووحيػػث أف المتوسػػط الفرضػػي أكبػػر مػػف 231 و والمتوسػػط الفرضػػي البػػال  ا21:063البػػال  ا
 متوسط العينة فهذا يدؿ عما أف سمة الجمود الفكري منخفضة لدى عينة الدراسة.
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  التػػي ُطبقػػت عمػػا عينػػة عضػػوات هيئػػة 3122وهػػذ  النتيجػػة تتفػػؽ مػػ  االدوسػػريو 
تػػدريس حيػػث تبػػيف مػػف خػػجؿ النتػػائج انخفػػاض السػػمة لػػدى العينػػةو وتختمػػؼ نتيجػػة الدراسػػة ال

  والتي أثبتت نتائجها ارتفاع السمة عما عينػة 3128  التركيو 3114الحالية م  االشهريو 
 الطجب والطالبات في كج المرحمتيف الجامعية والثانوية التي طبقت في دراستهما. 

السػػمة لػػدى العينػػة هػػو النضػػج العقمػػي وارنفعػػالي لػػدى  ولعػػؿ مػػف أسػػباب انخفػػاض
 و وهػي مرحمػة تمتػاز 51-42%  مػف العينػة تراوحػت أعمػارهف مػا بػيف ا49العينة حيث أف ا

%  مػػف عينػػة الدراسػػة الحاليػػة ذوات م هػػؿ عممػػي جػػامعي ممػػا 63بالنضػػج والػػوعي. كمػػا أف ا
ور  في انخفاض الجمود الفكري النػاتج يثبت ارتفاع مستوى التعميـ لدى أفراد العينة والذي لإ د

 عف التعميـ وارنفتاح عما العمـ.

 عرض الهتائر املتعلكٕ بالتصا ل الجانْ َمهاقعتًا َتفصرييا: -ثانًّا

هػؿ يوجػد فػرؽ داؿ رحصػائيًا بػيف متوسػط  "تمت اإلجابة عف التسا ؿ الثاني لمدراسػة 
عينة الدراسة والمتوسػط الفرضػي لمجتمػ  الدراسػة فػي التوافػؽ الزواجػي ؟" عػف طريػؽ حسػاب 

 و 4:0:34الوسػػػط الحسػػػابي لمعينػػػة عمػػػا مقيػػػاس التوافػػػؽ الزواجػػػي والػػػذي بمغػػػت قيمتػػػإ ا
نػػة واحػػدةو  و ثػػـ حسػػاب قيمػػة ات  لعي46وبحسػػاب الوسػػط الفرضػػي لممجتمػػ  والبػػال  قيمتػػإ ا

 لمعرفة الفرؽ بيف متوسط العينة والمتوسط الفرضي لممجتم . 

26جدوؿ ا    
قيمة ات  لعينة واحدة لمعرفة الفرؽ بيف متوسط العينة والمتوسط                      

 الفرضي

مستوى 
 الدرلة

درجات 
 الحرية

قيمة 
 ات المحسوبة

قيمة 
 ات المحسوبة

ارنحراؼ 
 المعياري

 العينة العدد المتوسط

                                   
التوافؽ 
 الزواجي

  والتػػي ُطبقػػت فيػػإ اختبػػار ات  لعينػػة 26مػػف خػػجؿ النتػػائج المعروضػػة فػػي جػػدوؿ ا
واحدة لمعرفة الفرؽ بيف متوسط العينة والمتوسػط الفرضػيو حيػث بمغػت قيمػة ات  المحسػوبة 
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 و وهػػي أكبػػر مػػف القيمػػة 1:ودرجػػة حريػػة ا و 1012  عنػػد مسػػتوى درلػػة أقػػؿ مػػف ا60433ا
 . مما يدؿ عما أف هناؾ فرؽ ذو درلة رحصائية بػيف متوسػط العينػة 20:7الجدولية البالغة ا

 و وحيػػث أف متوسػػط العينػػة أكبػػر مػػف 46 و والمتوسػػط الفرضػػي البػػال  ا4:0:342البػػال  ا
 زواجي.المتوسط الفرضي فهذا يدؿ عما أف عينة الدراسة تتمت  بالتوافؽ ال

  التػػػي ُطبقػػػت عمػػػا عينػػػة مػػػف الزوجػػػات 3129وهػػذ  النتيجػػػة تتفػػػؽ مػػػ  اجمعػػػافو 
الموظفػػات وربػػات البيػػوتو حيػػث تبػػيف مػػف خػػجؿ النتػػائج تمتػػ  العينػػة بالسػػمةو كمػػا تتفػػؽ مػػ  

  عما عينة الزوجات اير المنفصجت عاطفيًا أما الزوجػات المنفصػجت 3126دراسة االسيدو 
 نخفاض في السمة لديهف.عاطفيًا فقد كاف هناؾ ا

وقد يعود ارتفاع السمة لدى العينة وتمتعهف بها مف وجهة نظػر نظريػة الػذات والػدور 
لكارؿ روجرز رلا الوعي واردراؾ مف قبؿ الزوجات  دوارهفو ولعؿ أف عامؿ النضج فػي العمػر 

 والمستوى التعميمي لإ دور  في هذا الوعي واردراؾ. 

 املتعلكٕ بالتصا ل الجالح َمهاقعتًا َتفصرييا:عرض الهتائر  -ثالجًا

هػؿ توجػد فػروؽ ذات درلػة رحصػائية بػيف "تمت اإلجابة عف التسا ؿ الثالػث لمدراسػة 
عػدد سػنوات الػزواج  –متوسطات درجات العينة عما مقياس الجمود الفكػري ُتعػزى رلػا االعمػر 

ويوضػج جػدوؿ ؟" عف طريؽ تحميؿ التبايف ا حػادي وحسػاب قيمػة اؼ و الم هؿ التعميمي   -
   قيمة اؼ  المحسوبة لكؿ مف متغير االعمر0 عدد سنوات الزواجو الم هؿ التعميمي :28ا
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28جدوؿ ا    
 قيمة اؼ  في تحميؿ التبايف ا حادي       

مستوى 
 الدرلة

قيمة اؼ  
 المحسوبة

درجة 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

 مصدر التبايف
 المتغير 

بيف                               
 المجموعات

داخؿ                       العمر
 المجموعات

 المجموع              
بيف                                

عدد  المجموعات
سنوات 
 الزواج

داخؿ                      
 المجموعات

 المجموع              
بيف                                

 المجموعات
الم هؿ 
 التعميمي

داخؿ                      
 المجموعات

 المجموع              
  والتػي ُطبقػت فيػإ اختبػار اؼ  لتحميػؿ 28مف خػجؿ النتػائج المعروضػة فػي جػدوؿ ا

االعمػػر0 عػػدد التبػػايف ا حػػادي وذلػػؾ لمعرفػػة الفػػرؽ بػػيف متوسػػطات درجػػات العينػػة ُتعػػزى رلػػا 
  30852و حيػث بمغػت قيمػة اؼ  المحسػوبة لمتغيػر العمػر اسنوات الزواجو الم هؿ التعميمػي 

 و ممػا يػدؿ عمػا أف هنػاؾ فػروؽ ذات درلػة رحصػائية بػيف 1016اعند مستوى درلة أقؿ مف 
  61متوسطات درجات العينة حسب متغير العمر. ولصػالج الزوجػات ذوات العمػر ا كبػر مػف ا

 سنةو ولعؿ ذلؾ يعود رلا عدـ وجود المرونة في التفكير لدى هذ  الفئة العمرية.
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  عنػد مسػتوى 205:7اج اكما بمغػت قيمػة اؼ  المحسػوبة لمتغيػر عػدد سػنوات الػزو 
 و ممػػػا يػػػدؿ عمػػػا أف عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات درلػػػة رحصػػػائية بػػػيف 1016درلػػػة أكبػػػر مػػػف ا

 متوسطات درجات العينة حسب متغير عدد سنوات الزواج

  عنػػد مسػػتوى :3034كمػػا بمغػػت قيمػػة اؼ  المحسػػوبة لمتغيػػر الم هػػؿ التعميمػػي ا
فػػػروؽ ذات درلػػػة رحصػػػائية بػػػيف  و ممػػػا يػػػدؿ عمػػػا أف عػػػدـ وجػػػود 1016درلػػػة أكبػػػر مػػػف ا

 متوسطات درجات العينة حسب متغير الم هؿ التعميمي.

  التػي أثبتػت وجػود 3122حيث تختمؼ نتيجة الدراسة الحالية م  دراسػة االدوسػريو 
فروؽ عائدة رلا المستوى التعميمي عكس نتائج الدراسة الحالية التي أثبتت عػدـ وجػود فػروؽ 

 تعود لمم هؿ التعميمي.

 عرض الهتائر املتعلكٕ بالتصا ل الرابع َمهاقعتًا َتفصرييا: -رابعًا

هػؿ توجػد فػروؽ ذات درلػة رحصػائية بػيف "تمت اإلجابة عػف التسػا ؿ الرابػ  لمدراسػة 
عدد سػنوات الػزواج  –متوسطات درجات العينة عما مقياس التوافؽ الزواجي ُتعزى رلا االعمر 

ويوضػج جػدوؿ ؟" عف طريؽ تحميؿ التبايف ا حػادي وحسػاب قيمػة اؼ و الم هؿ التعميمي   -
   قيمة اؼ  المحسوبة لكؿ مف متغير االعمر0 عدد سنوات الزواجو الم هؿ التعميمي 29ا
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29جدوؿ ا    
 قيمة اؼ  في تحميؿ التبايف ا حادي                     

مستوى 
 الدرلة

قيمة اؼ  
 المحسوبة

درجة 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

 مصدر التبايف
 المتغير 

      
 

      
 

بيف                 
 المجموعات

داخؿ                     العمر
 المجموعات

 المجموع             
     

 
      

 
بيف                   

 المجموعات
عدد سنوات 

 الزواج
 داخؿ                   

 المجموعات
 المجموع             

بيف                              
 المجموعات

الم هؿ 
 التعميمي

داخؿ                    
 المجموعات

 المجموع             
  والتػي ُطبقػت فيػإ اختبػار اؼ  لتحميػؿ 29مف خػجؿ النتػائج المعروضػة فػي جػدوؿ ا

التبػػايف ا حػػادي وذلػػؾ لمعرفػػة الفػػرؽ بػػيف متوسػػطات درجػػات العينػػة عمػػا مقيػػاس التوافػػؽ 
و حيػػث بمغػػت قيمػػة اؼ  االعمػػر0 عػػدد سػػنوات الػػزواجو الم هػػؿ التعميمػػي الزواجػػي ُتعػػزى رلػػا 

 و ممػا يػدؿ عمػا أف 1016  عنػد مسػتوى درلػة أكبػر مػف ا10387المحسوبة لمتغيػر العمػر ا
 عدـ وجود فروؽ ذات درلة رحصائية بيف متوسطات درجات العينة حسب متغير العمر
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  عنػد مسػتوى 30276كما بمغػت قيمػة اؼ  المحسػوبة لمتغيػر عػدد سػنوات الػزواج ا
رحصػػػائية بػػػيف  و ممػػػا يػػػدؿ عمػػػا أف عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات درلػػػة 1016درلػػػة أكبػػػر مػػػف ا

 متوسطات درجات العينة حسب متغير عدد سنوات الزواج

  عنػػد مسػػتوى 10736كمػػا بمغػػت قيمػػة اؼ  المحسػػوبة لمتغيػػر الم هػػؿ التعميمػػي ا
 و ممػػػا يػػػدؿ عمػػػا أف عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات درلػػػة رحصػػػائية بػػػيف 1016درلػػػة أكبػػػر مػػػف ا

 متوسطات درجات العينة حسب متغير الم هؿ التعميمي.

تجد الباحثة في حدود بحثها مف الدراسات مف قامت بدراسة التوافؽ الزواجػي حيث لـ 
 الم هؿ التعميمي . -عدد سنوات الزواج -وفؽ متغير االعمر

 عرض الهتائر املتعلكٕ بالتصا ل اخلامض َمهاقعتًا َتفصرييا: -خامصًا

يف هػػؿ توجػػد عجقػػة ارتباطيػػة دالػػة بػػ"تمػػت اإلجابػػة عػػف التسػػا ؿ الخػػامس لمدراسػػة 
؟" عف طريؽ حسػاب  الجمود الفكري والتوافؽ الزواجي لدى عينة مف المتزوجات بمكة المكرمة

معامػػؿ اررتبػػاط لبيرسػػوف بػػيف درجػػات العينػػة عمػػا مقيػػاس الجمػػود الفكػػري ودرجػػاتهف عمػػا 
 مقياس التوافؽ الزواجي.

   وهي عجقػة ارتبػاط عكسػية سػالبة10463-وقد بمغت قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف ا
دالػة رحصػػائيًاو حيػػث أف زيػػادة الجمػػود الفكػػري يػػ دي رلػػا خفػػض التوافػػؽ الزواجػػيو وانخفػػاض 

 الجمود الفكري ي دي رلا زيادة التوافؽ الزواجي.

وقد اتفقػت الدراسػة الحاليػة مػ  الدراسػة ا جنبيػة الوحيػدة التػي وجػدتها الباحثػة وهػي 
 سالبة عكسية بيف المتغيريف.و التي أثبتت وجود عجقة   (     ,Brandtبراندتدراسة 

وذلػػؾ يػػدؿ عمػػا أف ارتفػػاع سػػمة الجمػػود الفكػػري لػػدى الزوجػػة تػػ دي رلػػا انخفػػاض 
 مستوى التوافؽ الزواجي لديها وارستقرار ا سري لديها.
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 عرض الهتائر املتعلكٕ بالتصا ل الصادط َمهاقعتًا َتفصرييا: -خامصًا

هػؿ يمكػف التنبػ  بػالتوافؽ الزواجػي فػي  تمت اإلجابة عف التسا ؿ السػادس لمدراسػة "
ضود الجمود الفكري؟" عف طريؽ حساب تحميؿ ارنحدار لمعرفة مدى التنب  بػالتوافؽ الزواجػي 

 في ضود الجمود الفكري.

  :2جدوؿ ا
قيمة اؼ  في تحميؿ التبايف ا حادي لدرلة نموذج تحميؿ ارنحدار                      

 بالتوافؽ الزواجي في ضود الجمود الفكري الخطي لمعرفة مدى التنب 

مستوى 
 الدرلة

قيمة اؼ  
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

 درجة الحرية
مجموع 
 المربعات

 مصادر ارختجؼ

 ارنحدار                            .
 المتبقي                     
 الكمي               

  والتي ُطبقت فيإ اختبار تحميؿ ارنحػدار :2امف خجؿ النتائج المعروضة في جدوؿ 
الخطيو وذلؾ لمعرفة مدى التنب  بالتوافؽ الزواجي في ضود الجمود الفكريو حيث بمغػت قيمػة 

 و ممػػا يػػدؿ عمػػا عػػدـ وجػػود 1016  عنػػد مسػػتوى درلػػة أكبػػر مػػف ا30227اؼ  المحسػػوبة ا
ؽ الزواجػػي فػػي ضػػود الجمػػود فػػروؽ ذات درلػػة رحصػػائيةو وبالتػػالي عػػدـ قػػدرة التنبػػ  بػػالتواف

 الفكري.

وقد اختمفت نتائج البحػث الحػالي مػ  الدراسػة ا جنبيػة الوحيػدة التػي وجػدتها الباحثػة 
 و التػي أثبتػت وجػود قػدرة تنب يػة لمتوافػؽ الزواجػي فػي  (     ,Brandtوهي دراسة برانػدت

 ضود الجمود الفكري.
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 التُصّات: 

رليهػػا مػػف خػػجؿ البحػػث الحػػاليو ف نػػإ يػػتـ تقػػديـ بنػػاًد عمػػا النتػػائج التػػي تػػـ التوصػػؿ 
 التوصيات اآلتية:

العمؿ عما الكشؼ عف العوامؿ التي تعمػؿ عمػا زيػادة الجمػود الفكػريو والطػرؽ التػي  .2
 تعمؿ عما الحد مف هذ  السمة.

ارهتمػػاـ بػػ جراد المزيػػد مػػف الدراسػػات فػػي البيئػػة العربيػػة تػػربط بػػيف المتغيػػريف لحاجػػة  .3
 لعدد أكبر مف الدراسات في هذا المجاؿ.المجتم  العربي 

تقديـ دورات متخصصػة فػي العمػؿ عمػا خفػض سػمة الجمػود الفكػري وزيػادة التوافػؽ  .4
 الزواجي.

 الذراشات املكرتحٕ: 

أجرى البحث الحالي العجقة بيف الجمود الفكري والتوافؽ الزواجيو ومػف هػذا المنطمػؽ 
 يمكف لمباحثة تقديـ المقترحات التالية:

 البحث بتطبيقإ عما بيئات عربية مختمفةو ومناطؽ أخرى في المممكة.  رجراد -2
رجػػراد البحػػث عمػػا عينػػة مػػف ا زواج باإلضػػافة رلػػا الزوجػػات ومعرفػػة الفػػروؽ  -3

 بينهما في الجمود الفكري والتوافؽ الزواجي.
رجراد البحث بتطبيقها عما عينة مف الزوجات العامجت وايػر العػامجت ومعرفػة  -4

 ا في الجمود الفكري والتوافؽ الزواجي.الفروؽ بينهم
رجػػػراد البحػػػث مػػػف خػػػجؿ ربػػػط المتغيػػػريف بمتغيػػػرات أخػػػرى ذات العجقػػػة مثػػػؿ  -5

 المس ولية الشخصية وارجتماعية.
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 عــــاملراد

 . الجمػػود الفكػػري وعجقتػػإ بػػالتوافؽ الجػػامعي 3128التركػػيو بيػػاف عبػػد ا  عبػػد المحسػػف ا
و كميػػػة رسػػػالة ماجسػػػتير ايػػػر منشػػػورةلػػػدى الطالبػػػات المسػػػتجدات بجامعػػػة أـ القػػػرى. 

 التربيةو جامعة أـ القرى.

 . بعض خصائص السػموؾ ارجتمػاعي اإليجػابي وعجقتهػا 3126توفيؽو توفيؽ عبد المنعـ ا
مركػػز  -اجامعػػة عػػيف شػػمس مجمػػة اإلرشػػاد النفسػػيتوافؽ الزواجػػي لػػدى الجنسػػيفو بػػال

 .32-2 و 2ا 53اإلرشاد النفسي و 

 . التوافػػػؽ الزواجػػػي وعجقتػػػإ بػػػ داراؾ الزوجػػػة 3129الجمعػػػافو سػػػناد عبػػػد الزهػػػرة حميػػػد ا
 تركيا. –و اسطنبوؿ الم تمر العممي ا كاديمي الدولي التاس لممس وليات ا سريةو 

 . التمركػز ا ثينػي وعجقتػإ بػالجمود الفكػري لػدى طمبػة 3121نابيو ندى صباح عبػاس االج
 و كمية اآلدابو جامعة بغداد.رسالة دكتوراة اير منشورةالجامعةو 

  . الزواج والحياة ا سرية. بيروت: دار النهضة.2:95الخوليو سناد ا

 . العجقػػة بػػيف الجمػػود الفكػػري والمسػػ ولية الشخصػػية 3122الدوسػػريو أمػػاني محمػػد سػػعد ا
ارجتماعيػػة لػػدى عينػػة مػػف عضػػوات هيئػػة التػػدريس بجامعػػة أـ القػػرى فػػي ضػػود بعػػض 

 و كمية التربيةو جامعة أـ القرى.رسالة ماجستير اير منشورةالمتغيرات الديمغرافية. 
 بيروت: دار الكتب العممية. التفكير وأنماطإ. . 3127يداف ارزوقيو رعد مهدي   سهيؿو جميمة ع

برنػػػامج اإلرشػػػاد النفسػػػي ومفهومهػػػا  . 3122رضػػػاو كػػػاظـ كػػػريـ   عػػػذابو نشػػػعي كػػػريـ ا
 العراؽ: دار الكتب والوثائؽ. وخطوات بنادها.

 . التوافػػؽ الزواجػػي وعجقتػػإ بالثقػػة المتبادلػػة بػػيف الػػزوجيف 3126السػػيدو فاطمػػة خميفػػة ا
يف فػػػػي العجقػػػػة الزوجيػػػػة لػػػػدى عينػػػة الزوجػػػػات السػػػػعوديات المنفصػػػػجت وايػػػػر والتػػػد

مركػػػز اإلرشػػػاد  -اجامعػػػة عػػػيف شػػػمس مجمػػػة اإلرشػػػاد النفسػػػيالمنفصػػػجت عاطفيػػػًاو 
 .923-898 و 3ا 53النفسي و 
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العجج البيف شخصي ركتئػاب مػا بعػد الػوردة فػي  فاعمية . 3126السيدو ندى محمد سعيد ا
و كميػة التربيػةو رسالة دكتوراة اير منشػورةاجي والدعـ ارجتماعي. تحسيف التوافؽ الزو 

 جامعة أـ القرى.

رسػػالة دكتػػوراة ايػػر  . السػػموؾ المتطػػرؼ لػػدى طمبػػة الجامعػػة. 3116شػػجؿو عبػػاس عمػػي ا
 و كمية التربيةو الجامعة المستنصرية.منشورة

 . مستوى ارنغجؽ الفكػري االدوجماتيػة  لمعممػي ومعممػات 3119الشهريو حاسف بف راف  ا
 الجمعية السعودية لمعمـو التربوية النفسية.مراحؿ التعميـ الرسمي في المدينة المنورة و 

مجمػػة أبحػػاث  . الجمػػود الفكػػري لػػدى طمبػػة كميػػة التربيػػةو 3129عبػػد السػػادةو عبػػد السػػجاد ا
 و 2ا 54و اإلنسػػانية اجامعػػة البصػػرة كميػػة التربيػػة لمعمػػـو اإلنسػػانية  العمػػـو -البصػػرة

59-85. 

القياس والتقويـ التربوي والنفسي أساسػياتإ وتطبيقاتػإ  . 3126عجـو صجح الديف محمود ا
 . القاهرة: دار الفكر العربي.وتوجهاتإ المعاصرة

ارجتماعيػػة  االجمعيػػة مجمػػة الخدمػػة  . التوافػػؽ الزواجػػيو 3128عمػػيو نهمػػة عمػػي حسػػيف ا
 .578-555 و 69ا 9و المصرية لكخصائييف ارجتماعييف 

  . عماف: دار أسامة لمنشر.2اط عمـ النفس ا سري . 3115العيسويو عبد الرحمف ا

 . التديف وعجقتإ بػالجمود الفكػري الدوجماتيػة دراسػة ميدانيػة عمػا 3119القحطانيو حسيف سعيد ا
  .5ا 4و م تة لمبحوث والدراسات والعمـو اإلنسانية وارجتماعيةو طمبة كمية المعمميف بتبوؾ

مجمة العمػوـ  . التوافؽ الزواجي وعجقتإ بالتنشئة ارجتماعيةو 3129الكراتيو ونيس محمد حسيف ا
 0 6كميػػة اآلداب والعمػػوـ قصػػر ا خيػػار و ا -اجامعػػة المرقػػب اإلنسػػانية والعمميػػة وارجتماعيػػة

2-29. 

 . الحاجػػػة رلػػػا ارنغػػػجؽ المعرفػػػي والتنظػػػيـ الػػػذاتي وعجقتهمػػػا :311حيػػػدر ا الموسػػػويو خديجػػػة
 و كمية اآلدابو جامعة بغداد.رسالة دكتوراة اير منشورةبالتفكير ا حادي. 

مجمػػة البحػػوث التربويػػة  . التفكيػػر الػػدوكماتي عنػػد طمبػػة جامعػػة بغػػدادو 3126ميػػرةو أمػػؿ كػػاظـ ا
 .236-:: و 57و اث التربوية النفسية مجمة البحو  –النفسية  اجامعة بغداد 
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