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 ممخص البحث:

هدؼ البحث الحػالي إلػم مفرفػة الفالقػة بػيف الجمػود الفكػري والتوافػؽ الزواجػي  وذلػؾ مػف  ػالؿ ا ػت داـ مفامػؿ 
. وتمثمت أدوات البحػث فػي تطبيػؽ المقارف( -)االرتباطي ارتباط بير وف  ولتحقيؽ هذا الهدؼ تـ ا ت داـ المنهج الوصفي

  ,Busby(  واآل ػػػر لمتوافػػػؽ الزواجػػػي لبصػػػبي وزمػػػال   3122مقيا ػػػيف أحػػػدهما لمجمػػػود الفكػػػري إعػػػداد )الدو ػػػري  
Christensen, Crane, & Larson, 2::6)   وهػي صػورم منقحػة وم تصػرم مػف مقيػاس التوافػؽ الزواجػي ل ػبينر

(Spanier, 2:87)  ( يدم متزوجة مف المتزوجات بمكة المكرمة.2:وُطبقت أداتي الدرا ة عمم عينة بمغ عددها  ) 

داللػػة إحصػػاحية بػػيف  ا تبػػار )ت( لفينػػة واحػػدم عػػف وجػػود فػػرؽ ذوح ػػا   مػػف  ػػالؿوقػػد أ ػػفرت نتػػاحج البحػػث 
أف  ػػػمة  مػػا دؿ عمػػػممأكبػػر مػػػف متو ػػط الفينػػػة كػػػاف وحيػػث أف المتو ػػػط الفر،ػػي والمتو ػػط الفر،ػػػي  متو ػػط الفينػػػة  
أمػػا فيمػػا يتفمػػؽ بنتػػاحج ح ػػا  ا تبػػار )ت( لفينػػة واحػػدم لمفرفػػة الفػػرؽ . البحػػثمن ف،ػػة لػػدى عينػػة كانػػت الجمػػود الفكػػري 

داللػػة إحصػػاحية بػػيف  بػػيف متو ػػط الفينػػة والمتو ػػط الفر،ػػي عمػػم مقيػػاس التوافػػؽ الزواجػػي  فقػػد تبػػيف أف هنػػاؾ فػػرؽ ذو
عمػػػم أف عينػػػة  دؿأكبػػػر مػػػف المتو ػػػط الفر،ػػػي فهػػػذا كػػػاف والمتو ػػػط الفر،ػػػي وحيػػػث أف متو ػػػط الفينػػػة متو ػػط الفينػػػة  

أمػا مػف حيػػث النتػاحج التػي ظهػرت با ػػت داـ ا تبػار )ؼ( لتحميػؿ التبػايف ا حػػادي  تتمتػ  بػػالتوافؽ الزواجػي.كانػت الدرا ػة 
ات درجػات الفينػة ح ػ  مت يػر الفمػر. ولصػال  فقد تبيف أف هناؾ فروؽ ذات داللة إحصػاحية بػيف متو ػطلمجمود الفكري 

(  نة  وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصاحية بػيف متو ػطات درجػات الفينػة ح ػ  61الزوجات ذوات الفمر ا كبر مف )
بالن ػبة لنتػاحج ا تبػار )ؼ( لتحميػؿ التبػايف ا حػادي وذلػؾ لمفرفػة الفػرؽ ؛ أمػا مت ير الم هؿ التفميمي وعدد  ػنوات الػزواج

عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػاحية بػػػيف فقػػػد تبػػػيف   متو ػػػطات درجػػػات الفينػػػة عمػػػم مقيػػػاس التوافػػػؽ الزواجػػػي بػػػيف
 .مت ير الم هؿ التفميمي  و مت ير عدد  نوات الزواجو   متو طات درجات الفينة ح   مت ير الفمر

عالقػػة ارتبػػاط عك ػػية  تبػػيف وجػػودفقػػد نتػػاحج الفالقػػة بػػيف مت يػػري الجمػػود الفكػػري والتوافػػؽ الزواجػػي بالن ػػبة لأمػػا 
 البة  حيث أف زيادم الجمود الفكري ي دي إلم  فض التوافؽ الزواجي  وان فاض الجمود الفكري يػ دي إلػم زيػادم التوافػؽ 

وأ يػػرًا مػػف  ػػالؿ نتػػاحج تحميػػؿ االنحػػدار ال طػػي  وذلػػؾ لمفرفػػة مػػدى التنبػػ  بػػالتوافؽ الزواجػػي فػػي ،ػػو  الجمػػود  الزواجػػي.
عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػاحية  وبالتػػالي عػػدـ قػػدرم التنبػػ  بػػالتوافؽ الزواجػػي فػػي ،ػػو  الجمػػود تبػػيف  فقػػدالفكػػري  
 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, 3122) and 
the other to the marital compatibility of the students (Busby, Christensen, Crane, & Larson, 2::6), 
a revised version of the Spanier Marriage Scale (2:87) On a sample of (:2) 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 (61) 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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  مقدمة:
كير مف الصفات التي مّيز اهلل بها اإلن اف عف غير  مف الم موقات  فهو عبػارم عػف نطػاط عقمػي و ػموؾ ُيفد التف

ف مػف أهػػـ وظػػاحؼ التفكيػػر هػو إيجػػاد حمػػوؿ لممطػػكالت والفواحػؽ التػػي تواجػػه الفػػرد فػػي  إن ػاني ال يمكػػف اال ػػت نا  عنػػه  واه
ي والتفصػ  لمػرأي يحػوؿ دوف عمميػة التفكيػر ال ػوية والتػي حياته  وفػي المقابػؿ نجػد أف الجمػود الفكػري أو االن ػالؽ الػذهن

يجاد الحموؿ واال تبصار بالبداحؿ لمواجهة الفواحؽ.  ت م  لمفرد باإلبداع واالبتكار واه

فالجمود الفكػري طريقػة من مقػة فػي التفكيػر  تفيػؽ الفػرد عػف التفكيػر المثػالي  وتجفمػه طػ ص متم ػؾ برأيػه حتػم 
( بأنػه   ػمة أو أ ػمو  2:65اآل ريف  ال يتقبؿ أي تح ػينات أو أفكػار جديػدم  ويفّرفػه روكػيش )لو كاف م طحًا في حؽ 

مفرفي وطريقة تفكير يت ـ بها الفرد يزعـ مف  اللها امتالكه لمحقيقة المطمقػة عمػم نحػو طػامؿ  ال يقبػؿ النقػاش والت ييػر  
 (.3127وال يقبؿ أف ت ،  هذ  اآلرا  لمنقد والتحميؿ )رزوقي و هيؿ  

ولما لهذا الجمود الفكػري مػف اثػار عمػم حيػام الفػرد فػي عػدم جوانػ  مػف حياتػه  فػجف مػف أهػـ الجوانػ  التػي يػ ثر 
فيها الجمود عمم حيام الفرد هو الجان  ا  ري  حيث أف الحيام ا  رية قاحمػة عمػم التفكيػر المتػزف المتقبػؿ لػرأي اآل ػر  

يػؽ ا ػتقرار ا  ػرم  فػالتوافؽ الزواجػي مظهػر هػاـ فػي الحيػام ا  ػرية قػاحـ عمػم القادر عمم إيجػاد الحمػوؿ والبػداحؿ التػي تف
تبػػادؿ اآلرا  وا فكػػار  والحػػوار بػػيف الػػزوجيف والتفػػاهـ وحػػؿ الصػػراعات  وحػػؿ المطػػكالت الزوجيػػة عػػف طريػػؽ اال تبصػػار 

 (.3128بالحموؿ التي ت اعد في حمها )عمي  

يكػػوف لػه عالقػة بػالتوافؽ الزواجػي ممػا يجفمػه يفيػؽ ا ػتقرار ا  ػػرم  ومػف هنػا يمكػف القػوؿ بػأف الجمػود الفكػري قػد
ويػ ثر عمػػم التوافػػؽ بػيف الػػزوجيف بطػػكؿ  ػمبي  ومػػف  ػػالؿ اطػػالع الباحثػة عمػػم ا بحػػاث والر ػاحؿ التػػي تناولػػت مو،ػػوع 

را ػػة واحػػدم  ػػوى د -فػػي حػػدود بحثهػػا-الجمػػود الفكػػري والػػذي يفػػد مػػف المت يػػرات الحديثػػة فػػي مجػػاؿ عمػػـ الػػنفس لػػـ تجػػد 
أجنبيػػة فقػػط ربطػػػت بػػيف الجمػػػود الفكػػري والتوافػػػؽ الزواجػػي  ولمفرفػػة مػػػا إذا كػػاف لمجمػػػود الفكػػري عالقػػػة با ػػتقرار ا  ػػػرم 

 والتوافؽ بيف الزوجيف أو ال  فمف هذا المنطمؽ جا ت هذ  الدرا ة لدرا ة الفالقة بيف الجمود الفكري والتوافؽ الزواجي.

 مشكمة الدراسة:
  ػػرية عر،ػػة لممطػػكالت واال تالفػػات التػػي قػػد تػػ ثر  ػػمبًا عمػػم ا ػػتقرار الحيػػام وعمػػم التوافػػؽ بػػيف إف الحيػػام ا

فالوصػػوؿ إلػػم ا ػػتقرار ا  ػػرم والتوافػػؽ بػػيف الػػزوجيف أمػػر مهػػـ و،ػػروري ي ػػفم إليػػه كػػؿ فػػرد مػػف أفػػراد ا  ػػرم.  الػػزوجيف.
؛ التركػػػي  3122الدو ػػػري  ؛ 3114الحربػػػي  )مثػػػؿ درا ػػػة  وبا ػػػتقرا  الدرا ػػػات التػػػي تناولػػػت مو،ػػػوع الجمػػػود الفكػػػري

  ُوِجد أف الدرا ػات ُطبقػت عمػم عينػات مػف الطػال  والطالبػات  ػوا  جػامفييف أو ثانويػة عامػة  وعمػم أع،ػا  (. 3128
هيحة تدريس  وأف أغم  الدرا ات هدفت إلم مفرفة الفالقة بيف الجمود الفكري ومت يرات أ رى  حيث لػـ توجػد أي درا ػة 

بػػيف الجمػػود الفكػػري والتوافػػؽ الزواجػػي  وفػػي مجػػاؿ الدرا ػػات مطبقػػة فػػي البيحػػة الفربيػػة هػػدفت إلػػم مفرفػػة طبيفػػة الفالقػػة 
 ,Brandt)ا جنبية لػـ تجػد الباحثػة  ػوى درا ػة واحػدم فقػط هػي التػي هػدفت إلػم مفرفػة طبيفػة هػذ  الفالقػة وهػي درا ػة 

   مما يبيف مدى حاجة هذا المو،وع لمزيد مف الدرا ات لموقوؼ عمم طبيفة الفالقة بيف المت يريف. (2:98
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ف هنػػػا جػػػا ت هػػػذ  الدرا ػػػة لمفرفػػػة طبيفػػػة الفالقػػػة بػػػيف الجمػػػود الفكػػػري والتوافػػػؽ الزواجػػػي لػػػدى عينػػػة مػػػف ومػػػ
 المتزوجات في مكة المكرمة.

 وبالتالي فجف مطكمة الدرا ة تتج د في الت ا ؿ الرحيس اآلتي  
 ما عالقة الجمود الفكري بالتوافؽ الزواجي لدى عينة مف المتزوجات بمكة المكرمة؟

 جابة عمم الت ا ؿ الرحيس اطتقت الباحثة الت ا الت الفرعية اآلتية ولإل

  هؿ يوجد فرؽ داؿ إحصاحيًا بيف متو ط عينة الدرا ة والمتو ط الفر،ي لمجتم  الدرا ة في الجمود الفكري؟ 
  اجي؟ هؿ يوجد فرؽ داؿ إحصاحيًا بيف متو ط عينة الدرا ة والمتو ط الفر،ي لمجتم  الدرا ة في التوافؽ الزو 
  هؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصاحية بيف متو طات درجات الفينة عمم مقياس الجمود الفكػري ُتفػزى إلػم )الفمػر

 الم هؿ التفميمي(؟  -عدد  نوات الزواج  –
  هػػؿ توجػػد فػػػروؽ ذات داللػػة إحصػػػاحية بػػيف متو ػػطات درجػػػات الفينػػة عمػػػم مقيػػاس التوافػػؽ الزواجػػػي ُتفػػزى إلػػػم

 الم هؿ التفميمي(؟  -زواج عدد  نوات ال –)الفمر 
 بيف الجمود الفكري والتوافؽ الزواجي لدى عينة مف المتزوجات بمكة المكرمة؟ ما طبيفة الفالقة 
 هؿ يمكف التنب  بالتوافؽ الزواجي في ،و  الجمود الفكري؟ 

 أهداف الدراسة:
حيػث يػتـ   هذ  الدرا ة إلم تحديد طبيفة الفالقة بيف الجمػود الفكػري والتوافػؽ الزواجػي لػدى عينػة الدرا ػة هدفت

  لمكطؼ عف تفصيؿ ا هداؼ عمم النحو اآلتي

 .الكطؼ عف الفرؽ بيف متو ط عينة الدرا ة والمتو ط الفر،ي لمجتم  الدرا ة في الجمود الفكري 
 لدرا ة والمتو ط الفر،ي لمجتم  الدرا ة في التوافؽ الزواجي.الكطؼ عف الفرؽ بيف متو ط عينة ا 
  الكطؼ عف الفروؽ ذات الداللة اإلحصاحية بيف متو طات درجات الفينة عمم مقياس الجمود الفكري ُتفزى إلم

 الم هؿ التفميمي(.  -عدد  نوات الزواج  –)الفمر 
 ت الفينة عمم مقياس التوافؽ الزواجي ُتفزى الكطؼ عف الفروؽ ذات الداللة اإلحصاحية بيف متو طات درجا

 الم هؿ التفميمي(.  -عدد  نوات الزواج  –إلم )الفمر 
 .الكطؼ عف طبيفة الفالقة بيف الجمود الفكري والتوافؽ الزواجي لدى عينة مف المتزوجات بمكة المكرمة 
 الكطؼ عف مدى التنب  بالتوافؽ الزواجي في ،و  الجمود الفكري 

 ة:أهمية الدراس
ت ػػتمد هػػذ  الدرا ػػة أهميتهػػا مػػف المو،ػػوع الػػذي تتناولػػه وهػػو مفرفػػة طبيفػػة الفالقػػة بػػيف الجمػػود الفكػػري والتوافػػؽ 

والػػذي يمتػػاز بالِجػػّدم وحاجتػػه لت ػػميط ال،ػػو  عميػػه  وتت،ػػ  أهميػػة   الزواجػػي لػػدى عينػػة مػػف المتزوجػػات بمكػػة المكرمػػة
 اآلتي  الدرا ة مف الناحيتيف النظرية والتطبيقية عمم النحو
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  ُت ػػهـ هػػذ  الدرا ػػة فػػي إثػػرا  الجانػػ  البحثػػي والمفمومػػاتي عػػف الجمػػود الفكػػري الػػذي قػػد يكػػوف لػػه عالقػػة وتػػأثير
 تنفكس عمم التوافؽ بيف الزوجيف وا تقرارهما.

  ُت هـ هذ  الدرا ػة فػي إلقػا  ال،ػو  عمػم نوعيػة الفالقػة التػي بػيف الجمػود الفكػري وبػيف التوافػؽ الزواجػي الػذي لػه
 هاـ في ا تقرار الحيام الزوجية وحمايتها مف االنزالؽ في ال الفات والصراعات. دور

  يمكػف أف ت ػػاعد نتػاحج البحػػث الفػامميف فػػي مجػاؿ اإلرطػػاد ا  ػري والزواجػػي عمػم إعػػداد البػرامج اإلرطػػادية التػػي
مت ػػاهـ فػػي  فػػض م ػػتوى الجمػػود الفكػػري وذلػػؾ لرفػػ  ن ػػبة التوافػػؽ الزواجػػي  ر عمػػ ثػػ ف أ ه مػػ ا لػػ مػػ فػػؽ  ل لتوا ا

 بيف الزوجيف.
  قػػػد ت ػػػدـ نتػػػاحج هػػػذ  الدرا ػػػة الم تصػػػيف فػػػي اإلرطػػػاد ا  ػػػري بتوعيػػػة المقبمػػػيف عمػػػم الػػػزواج والمتػػػزوجيف حػػػديثًا

 بتصميـ البرامج التأهيمية والتفريؼ بالجمود الفكري وما له مف انفكاس عمم الحيام الزوجية.
 مصطمحات الدراسة:

 : Dogmatismالجمود الفكري

بالرأي بصرؼ النظر عف تناق،ه م  مفطيات المنطؽ والفقؿ م  تفظيـ لمذات وأفكارها" )الدو ري  "التطبث 
3122  24.) 

 الجمود الفكري إجرائيًا:

 الدرجة الكمية التي تحصؿ عميها ال يدم المتزوجة عمم مقياس الجمود الفكري المطبؽ في الدرا ة الحالية.

   Marital Adjustmentالتوافق الزواجي  

هو عممية م ػتمرم ومت يػرم تحػدد جػودم الفالقػة الزوجيػة فػي إطػار االتفػاؽ حػوؿ ات ػاذ القػرارات والقػيـ والفواطػؼ  
والر،ػػا عػػف الفالقػػة الزوجيػػة مػػف حيػػث اال ػػتقرار والػػتحكـ فػػي النزاعػػات وال الفػػات  واالن ػػجاـ فػػي ا نطػػطة والمناقطػػات 

(Spanier, 2:87  .) 

 التوافق الزواجي إجرائيًا:

 جة الكمية التي تحصؿ عميها ال يدم المتزوجة عمم مقياس التوافؽ الزواجي المطبؽ في الدرا ة الحالية.الدر 

 حدود الدراسة:
  وؼ تقتصر الدرا ة عمم ما يمي 

  .تطبيؽ مقيا يف أحدهما يقيس الجمود الفكري  واآل ر يقيس التوافؽ الزواجي 
 ال يدات المتزوجات بمكة المكرمة عينة مف. 
  ـ.3129هػ / 2551الفصؿ الدرا ي ا وؿ  الؿ 
 



 بالتوافق الزواجي لدى عينة من المتزوجات بمنطقة مكة المكرمةوعالقته الجمود الفكري 

6 
 

 اإلطار النظري 
  Dogmatism: أواًل: الجمود الفكري 

يفػػد مفهػػـو الجمػػود الفكػػػري مػػف المفػػاهيـ النف ػػػية الحديثػػة نوعػػًا مػػػا  والتػػي ا ػػتثارت اهتمػػػاـ الفديػػد مػػف الفممػػػا   
" هػػو أوؿ مػػف Rokeachوكػػاف روكػػيش " و اصػػة فػػي مجػػاؿ عمػػـ الػػنفس منػػذ بدايػػة ال ػػتينات تقريبػػًا مػػف القػػرف الفطػػريف 

ا ت دـ مفهـو الجمود الفكػري  ثػـ بفػد ذلػؾ انتقػؿ هػذا المفهػـو مػف ميػداف الفم ػفة إلػم ميػداف عمػـ الػنفس  وهنػاؾ عػدد مػف 
المفػػػاهيـ المتدا مػػػة مػػػ  مفهػػػـو الجمػػػود الفكػػػري منهػػػا  )التفصػػػ   التطػػػرؼ  الفاطػػػية  الجمػػػود الػػػذهني  االنحػػػراؼ الفكػػػري  

 (.3114جزمية  الصرامة الفقمية( )الحربي  القطفية ال
 : Dogmatism تعريف مفهوم الجمود الفكري )الدجماتية(

ُتطير ا دبيػات وا بحػاث إلػم تفريفػات متفػددم لمفهػـو الجمػود الفكػري حيػث تتفػؽ هػذ  التفريفػات بوجػه عػاـ عمػم 
 ا فكػػػار الجديػػػدم  حيػػػث يفرفهػػػا روكػػػيشأف الجمػػػود الفكػػػري هػػػو ان ػػػالؽ فػػػي التفكيػػػر وتفصػػػ  بتطػػػدد الػػػرأي وعػػػدـ تقبػػػؿ 

((Rokeach, 2:65  الػػذي يفتبػػر مػػف أواحػػؿ الػػذيف ا ػػت دموا هػػذا المفهػػـو بأنػػه  نظػػاـ مفرفػػي من مػػؽ ن ػػبيًا لممفتقػػدات
ب صوص الواق   ينتظـ حوؿ مجموعة مف المفتقدات المركزية محورها طبيفة ال مطة المطمقػة  لػه إطػار عػاـ لفهػـ أنمػاط 

 والت ام  الموجهة نحو اآل ريف.التفص  
( بأنه  الية دفاعية حيث تتػدا ؿ مػ  عمميػة مفموماتيػة Barbara & Robert, 2:76كما يفرفه باربرا وروبرت )

اني  ؛ 3116مػػػا قبػػػؿ ات ػػػاذ القػػػرار  وقػػػد اتفػػػؽ كػػػؿ مػػػف )طػػػالؿ   ه 3119القحطػػػ نػػػ م أ تنظػػػيـ أو تكػػػويف مفرفػػػي ( عمػػػ
مػػف ن ػػؽ م مػػؽ ن ػػبيًا نتيجػػة أ ػػبا  عقميػػة وطريقػػة التفكيػػر تػػ ثر فػػي ا ػػتجابات لألفكػػار والمفتقػػدات الط صػػية المنظمػػة 

  موؾ الفرد تجا  اآل ريف.
( الجمػػود الفكػػري بأنػػه  التطػػبث بػػالرأي بصػػرؼ النظػػر عػػف تناق،ػػه مػػ  مفطيػػات المنطػػؽ 3122وتػػرى الدو ػػري )

 والفقؿ م  تفظيـ لمذات وأفكارها.
 أبعاد الجمود الفكري:

 ( وهي 3126مف ا بفاد التي و،حتها ميرم ) لمجمود الفكري عدد

 التسمطية (Authoritative ) 
وهػػي صػػفة تتصػػؼ بهػػا الط صػػية التػػي تهػػتـ بالفقػػا  وت يػػد القػػوم  وال طػػونة وت طػػم ا فػػراد مػػف ذوي 

 النفوذ وال مطة وتقتن  بأهمية طاعتهـ.
 التعصب (Prejudices ) 

م،اد لألط اص اآل ريف بوصفهـ أع،ػا  فػي جماعػات ويمثؿ ا تفداد لمتفكير والطفور وال موؾ بأ مو  
 مفينة.

 التفكير الجامد (Intellectual stagnation ) 
 وهو التفكير الثناحي القطفي  الذي يرى ا مور عمم أنها إما بي،ا  أو  ودا  ال ثالث لهما.
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 التصمب (Rigidity ) 
فكس ذلػػػؾ فػػػي إصػػػدار  لألحكػػػاـ وهػػػو مػػػا يميػػػز الطػػػ ص فػػػي توظيفػػػه لممفمومػػػات فػػػي مواقػػػؼ متنوعػػػة ويػػػن

 المتطرفة  والمفتقدات الجامدم  ومقاومة الت يير  والت مطية  وعدـ الت ام  م  اآل ريف.

 النظريات المفسرة لمجمود الفكري :

( أف هنػػاؾ عػػدد مػػف النظريػػات التػػي ف ػػرت الجمػػود الفكػػري ويمكػػف تصػػنيفها إلػػم ثالثػػة 3129يػػرى عبػػد ال ػػادم )
 أنواع هي 

 التوجهات النف ية )نظرية التحميؿ النف ي(.   -2
 .(" المفرفي ال موكيColbyالتوجهات المفرفية ال موكية )نموذج كولبي" -3
 التوجهات المفرفية )نظرية ات اؽ المفتقدات(.  -4

ل النفسااي() أواًل: التوجهااات النفسااية ياا ة التحم يفتقػػد فرويػػد أف عقػػؿ اإلن ػػاف يتكػػوف مػػف ثالثػػة م ػػتويات    نظرياا
دراؾ في لحظة زمنية مفينة  والم ػتوى الثػاني وهػو مػا قبػؿ  الم توى ا وؿ وهو الطفور الذي يحتوي عمم مفمومات واه
الطفور وهي منطقة مف الفقؿ ال تكوف موجودم عندما يولد الط ص لكنها تتطػور مػ  ا ػتمرار تفاعػؿ الفػرد مػ  البيحػة 

ا  والم توى الثالث وهو ما قبػؿ الالطػفور وهػو جػز  مػف وتحتوي عمم مواد تحت  ط  الوعي مباطرم يمكف ا تدعا ه
 حيام الفرد ي تفي ورا  الوعي ويفتبر م تودعًا لممطاعر المكبوتة وي ثر عمم أفكار الفرد و موكه.

الفمميػػة الثانويػػة لمتفكيػػر وتكػػوف قاحمػػة عمػػم الواقػػ  والمنطػػؽ وهػػو  وقااد حاادد فرويااد نااولين ماان التفكياار همااا:
ي الفمميػة ا وليػة لمتفكيػر وهػي الفمميػة التػي ال تقػـو عمػم المنطػؽ وهػي الهػو  ويفتقػد فرويػد أف ذوي ا نا  والنوع الثان

التفكير الجامد ي تفمموف اليات الدفاع النف ي كاإل قاط ليداففوا عف رغباتهـ الدفينة ومطاعرهـ غير الالحقػة اجتماعيػًا 
 (.3122)ر،ا وعذا   

ن تنظياار فرويااد لاام يركااز مباشاارة لماا   ومػػ  ذلػػؾ فػػجف عممػػه تنػػاوؿ ى قضااايا االنفتاااح واالناااهق الااذهنيوا 
باقت،ا  أنواعًا مفينة مف االن القات الذهنية مثػؿ تجنػ  أنػواع محػددم مػف المفمومػات التػي تقػود إلػم ان القػات غيػر 

فػػرد تناق،ػػات مرغوبػػة مهػػددم لألنػػا  كمػػا تنػػاوؿ نوعػػًا مػػف االنفتػػاح الػػذهني االنففػػالي مػػالـز لالزدواجيػػة حيػػث يفػػيش ال
عاطفيػػة تجػػا  الوالػػديف وا  ػػوم فيوجػػه نحػػوهـ مطػػاعر متناق،ػػة ومت،ػػادم وبػػذلؾ تكػػوف مطػػاعر  غيػػر ثابتػػة أو م ػػتقرم 

 (.  :311بحيث تبقم الحمقة الوجدانية مفتوحة وغير مكتممة وال ي تطي  التوصؿ إلم ان الؽ عاطفي )المو وي  

مػف بػيف التوجهػات المفرفيػة ال ػموكية ذات الصػمة ( Colpyج كػولبي )  يفػد نمػوذثانيًا: التوجهات المعرفياة الساموكية
بوجهة النظر النف ية الدينامية مف حيث تأكيد  عمم اآلليات الدفاعية فقد افتػرض هػذا النمػوذج أف الجمػود الفكػري فػي 

د هػـ فػي الواقػ  الواق  مجموعة مف اال تراتيجيات المبنية ل رض الدفاع ،د مطػاعر ال جػؿ واإلحػراج  ذلػؾ إف ا فػرا
يطفروف بال،فؼ أو عدـ القدرم عمم تحمؿ الم تويات الفالية مف اإلذالؿ وال جؿ  وب ب  اعتقػاد قػوي يحممونػه فػي 
دا مهػػـ بػػأنهـ غيػػر أكفػػا  وتػػافهيف واالفتػػراض ا  ا ػػي لهػػذا المنظػػور هػػو أف حيػػام أصػػحا  الجمػػود الفكػػري ممثمػػػة 

نها ناتجة في ال ال  عف التصم  والفزلة االجتماعية ومتأتيػة مػف عػدـ قػدرتهـ  بالفطؿ في المواقؼ الحياتية المهمة  واه
ف ح ا ػػػيتهـ المفرطػػػػة إزا  النقػػػػد والفزلػػػػة  عمػػػم فهػػػػـ الكيفيػػػػة التػػػي تجفػػػػؿ فيهػػػػا اآل ػػػػريف بفيػػػديف أو غربػػػػا  عػػػػنهـ  واه
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اال ػتراتيجية المفرفيػة  االجتماعية تبرر لهـ  وفهـ مف التقدير ال مبي لذواتهـ والتي يرى فيها كػولبي أنهػا ا  ػاس فػي
 (.3121لدى أصحا  الجمود الفكري )الجنابي  

والػػػبفض يرجػػػ  الجمػػػود الفكػػػري إلػػػم مرحمػػػة الطفولػػػة حيػػػث أف أصػػػحا  الجمػػػود الفكػػػري كػػػانوا فػػػي طفػػػولتهـ 
يتصػػػفوف باالنفزاليػػػة وال يػػػرم والطػػػؾ والتفصػػػ   وعػػػدـ المفػػػ  مػػػ  اآل ػػػريف  ولػػػـ يحصػػػموا عمػػػم الػػػدؼ  ا  ػػػري مػػػف 

فتاري هـ ا  ري يتصؼ ب يطرم أحد الوالديف أو كالهما و و  مفاممة ونقص في الح  ممػا نػتج عنػه نقػص  والديهـ 
 (.  3129في م توى الثقة لدى الطفؿ وان فاض م توى احترامه لذاته وانفزاله اجتماعيًا )عبد ال ادم  

 ثالثًا: التوجهات المعرفية )نظرية أنساق المعتقدات(:

وكيش حػػوؿ محاولػػة فهػػـ طبيفػػة االعتقػػاد بصػػرؼ النظػػر عػػف مػػا يفتقػػد  الفػػرد  ولهػػذا أكػػد تفػػود هػػذ  النظريػػة لػػر 
روكػػيش أنػػه عنػػد بيػػاف حالػػة االنفتػػاح أو الجمػػود الن ػػبي لمفقػػؿ فن ػػأؿ الفػػرد  كيػػؼ تفتقػػد؟ وال ن ػػأله  مػػاذا تفتقػػد؟ فػػالفرد ال 

نمػا عمػم أ ػاس أ ػموبه فػي التفامػؿ مػ  هػذ  يوصؼ بأنه جامد فكريًا عمم أ اس إيمانه بمجموعة مفينة مػف المفتقػدات واه 
 (.3119المفتقدات )الطهري  

وقػػد عػػرؼ روكػػيش المفتقػػد بأنػػه كػػؿ توقػػ  أو حالػػة ،ػػمنية أو ا ػػتفداد م ػػبؽ لمفقػػؿ مطػػيرًا إلػػم أنػػه إلػػم جانػػ  
لفػرد وي ػمـ بصػحتها  المفتقدات الحقيقية لمفػرد ن ػتدؿ عميهػا مػف أقوالػه وأففالػه  كمػا أف المفتقػد يفنػي الفكػرم التػي يفتنقهػا ا

فاالعتقػػادات تجفػػؿ الفػػرد يت ػػذ أ ػػالي   ػػموكية مفينػػة حػػوؿ مو،ػػوع تمػػؾ المفتقػػدات  وهػػذ  ا  ػػالي  تدففػػه إلػػم أف يت ػػذ 
مواقؼ مفينة ذات طحنات إيجابية أو  مبية يفبر عنها إمػا بػالمفظ أو عػف طريػؽ ممار ػة ال ػموؾ الػذي يكطػؼ عػف وجػود 

 (.3121ا عمم أنها تفبر عف حالة متميزم محددم مف ال موؾ )الجنابي  مفتقدات مفينة لذلؾ يمكف قيا ه

كما تحتوي هذ  النظريػة عنػد روكػيش عمػم الن ػؽ الػذي يطػمؿ المفتقػدات والالمفتقػدات وتنظيمهمػا  ػوا  المفظيػة 
المنطقػػي  منهمػػا وغيػػر المفظيػػة  أو الصػػريحة وال،ػػمنية  وقػػد ميػػز روكػػيش بػػيف الن ػػؽ النف ػػي والن ػػؽ المنطقػػي  فالن ػػؽ

يتمثػػػؿ فػػػي أف الجػػػز  مػػػرتبط دا ميػػػًا مػػػ  ا جػػػزا  ا  ػػػرى طبقػػػًا لقواعػػػد المنطػػػؽ فػػػي الن ػػػؽ  أي أنػػػه يػػػرتبط وفػػػؽ قواعػػػد 
 (.3129مو،وعية  أما الن ؽ النف ي فيربط أجزا  الن ؽ دا ميًا وفؽ قواعد ذاتية أو  يكولوجية )عبد ال ادم  

 :Marital Adjustmentثانيًا: التوافق الزواجي  

لقد حظي مو،وع التوافؽ الزواجي باهتماـ كثير مف عمما  النفس  وجميػ  مػف لػديهـ اهتمامػات بمو،ػوع الػزواج 
وا  رم وعالقة كؿ مف الزوجيف باآل ر. فمف بداية الثالثينات وبداية ا ربفينات مف هذا القرف حاوؿ عػدد مػف الم تصػيف 

وا ػػت دمت هػذ  ا دوات وغيرهػػا فػي قيػػاس الفديػػد مػف الق،ػػايا التػػي  فػي طػػ وف ا  ػرم بنػػا  أدوات لقيػػاس التوافػؽ الزواجػػي
ت ػػػص ا زواج وا  ػػػرم بطػػػكؿ عػػػاـ  ووجػػػود مثػػػؿ هػػػذ  ا دوات يفػػػد المرحمػػػة ا ولػػػم لمطػػػروع فػػػي أبحػػػاث ت ػػػص ال ػػػفادم 

 (.3126الزوجية وا تقرار الفالقات ا  رية )ال يد  
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 :Marital Adjustmentتعريف مفهوم التوافق الزواجي 
( التوافػؽ الزواجػي بأنػه  الحالػة التػي يوجػد فيهػا Jaisri & Joseph, 3125يفػّرؼ كػؿ مػف جا ػري وجوزيػؼ )

طػػفور عػػاـ لػػدى الػػزوج والزوجػػة بال ػػفادم والر،ػػا عػػف الػػزواج والن،ػػج والتقبػػؿ والػػتفهـ  ويت،ػػمف كػػذلؾ التكيػػؼ الجن ػػي 
 ّلد أي،ًا طفورًا بالرفاهية.والتكيؼ الفاطفي  والزواج الناج  ال يت،مف الر،ا فقط لكنه يو 

( التوافػػػؽ الزواجػػػي بأنػػػه  ال ػػػفادم الزوجيػػػة والطػػػفور بالر،ػػػا فػػػي الػػػزواج الػػػذي يتمثػػػؿ فػػػي 3129ويػػػرى الكراتػػػي )
التوافؽ مف حيث اال تيار المنا   لمطػرؼ اآل ػر واال ػتفداد لمحيػام الزوجيػة والػد وؿ فيهػا والحػ  المتبػادؿ بػيف الػزوجيف 

 تمفػػػة  والقػػػدرم عمػػػم حػػػؿ مطػػػكالتها ومػػػف ثػػػـ تحقيػػػؽ اال ػػػتقرار واإلطػػػباع الجن ػػػي وتحمػػػؿ م ػػػ وليات الحيػػػام الزوجيػػػة الم
 الزواجي.  

قامػة الحػػوار بػػيف الػزوجيف والتفػػاهـ وحػػؿ الصػراعات التػػي قػػد 3128وتفّرفػه عمػػي ) ( بأنػػه  القػدرم عمػػم التواصػػؿ واه
ة والجن ػػػػية تنطػػػػأ بينهمػػػػا  وهػػػػو امتػػػػزاج وا ػػػػتيفا  واحتػػػػوا  وتكامػػػػؿ بػػػػيف الػػػػزوجيف فػػػػي جميػػػػ  النػػػػواحي النف ػػػػية والج ػػػػمي

واالجتماعية  وهو أي،ًا القدرم عمم التفبير عػف المطػاعر واالنففػاالت والمطػاركة االجتماعيػة  كمػا أنهػا القػدرم عمػم الحػ  
 والفطا .

( أف التوافؽ الزواجي هو عممية م تمرم ومت يرم تحدد جودم الفالقة الزوجيػة فػي Spanier, 2:87ويرى  بينر )
قرارات والقيـ والفواطؼ  والر،ا عف الفالقة الزوجية مف حيث اال ػتقرار والػتحكـ فػي النزاعػات إطار اإلتفاؽ حوؿ ات اذ ال

 وال الفات  واالن جاـ في ا نططة والمناقطات.

 أنواع التوافق الزواجي:

 ( إلم تق يـ التوافؽ الزواجي إلم نوعيف  3128تطير عمي)

 أواًل: التوافق الزواجي التكيفي:

افػػؽ هػػو الػػذي يصػػؿ باإلن ػػاف إلػػم تحقيػػؽ الهػػدؼ الػػذي ي ػػفم إليػػه مػػف حيػػث اإلطػػباع والمػػذم هػػذا النػػوع مػػف التو 
 ووصواًل إلم أعمم م تويات الر،ا.

 ثانيًا: التوافق الزواجي الهتكيفي:

أمػػا هػػذا النػػوع مػػف التوافػػؽ هػػو الػػذي يتوافػػؽ فيػػه الفػػرد فػػي بفػػض جوانػػ  حياتػػه دوف الجوانػػ  ا  ػػرى  وبالتػػالي 
ز  مف الهػدؼ الػذي ي ػفم إليػه  فهػو بهػذا النػوع مػف التوافػؽ يجفمػه يت طػم فقػط الواقػ  الػذي ي ػتحيؿ عميػه يتحقؽ لمفرد ج

 ت يير .

 العوامل المؤثرة في التوافق الزواجي:

 ( أف التوافؽ الزواجي يتأثر بمجموعة مف الفوامؿ أهمها  2:95؛ ال ولي  3115يرى كؿ مف )الفي وي  
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  الطفولة عمم توافؽ كال الزوجيف إما  مبًا أو إيجابًا  فالجو ا  ري الػذي عاطػا فيػه  برات الطفولة  ت ثر  برات
والطريقة التي عومؿ بها كالهما في طفولته  وعالقة والديه ببف،هما  كؿ ذلؾ ي ثر في توافػؽ الػزوجيف أو عػدـ 

 توافقهما.
  لآل ر.أ مو  ا تيار طريؾ الحيام  وهو ا  مو  الذي تـ ا تيار كؿ مف الزوجيف 
  ال ػػف عنػػد الػػزواج  أكػػدت نتػػاحج عػػدد مػػف الدرا ػػات أف الػػزواج المبكػػر ي ػػهـ فػػي  ػػو  اال ػػتقرار الزواجػػي  وتػػدؿ

اإلحصػػػاحيات فػػػي عػػػدد مػػػف المجتمفػػػات أف مفػػػدالت الطػػػالؽ بػػػيف المتػػػزوجيف فػػػي  ػػػف مبكػػػر عاليػػػة ن ػػػبيًا عػػػف 
 مفدالت الطالؽ بيف المتزوجيف في  ف الن،وج.

  أف قمة الن،ج  حد الزوجيف أو كميهما ي دي إلم عدـ التوافؽ.الن،ج االنففالي  حيث 
  الم توى التفميمي لدى الزوجيف  إف التبػايف الكبيػر فػي الم ػتوى التفميمػي لػدى الػزوجيف يصػي  الحيػام بنػوع مػف

 الفتور أو ال،فؼ التفاعمي مما قد ي دي إلم التفكؾ واالنفصاؿ.
  الزوجيػة بػيف الػزوجيف دورًا كبيػرًا فػي مػدى التوافػؽ الػزوجيف فا  ػالي  المفاممة الزوجية  ت دي أ ػالي  المفاممػة

غيػػػر ال ػػػوية تػػػ دي دورًا كبيػػػرًا فػػػي  ػػػو  التوافػػػؽ الزواجػػػي وا،ػػػطرا  الحيػػػام الزوجيػػػة؛ بينمػػػا تػػػ دي المرونػػػة فػػػي 
 المفاممة ومراعام مطاعر اآل ريف تزيد مف التكيؼ بيف الزوجيف وتفمؿ عمم نجاحهما.

 الزواجي:معوقات التوافق 

 ( أف هناؾ مفوقات تفيؽ التوافؽ الزواجي تت ذ أبفادًا م تمفة منها 3129ترى الجمفاف ) 

 .البفد ا  القي  الطؾ في تصرفات أحد الزوجيف 
  البفػػد المػػادي  كثػػرم طمبػػات الزوجػػة  وطمػػ  الػػزوج فػػي مرتػػ  زوجتػػه الفاممػػة  واهتمػػاـ الػػزوج الزاحػػد بالفمػػؿ عمػػم

 الم توى المادي بيف الزوجيف ا تالفًا كبيرًا.ح ا  ا  رم  وا تالؼ 
 .البفد الثقافي  ان فاض الوعي الثقافي لمزوجة أو الزوج أو التفاوت الطديد في م توى ثقافة الزوجيف 
 .البفد النف ي  كثرم ال، وط النف ية وال يرم الزاحدم بيف الزوجيف 
 ؼ ط صية الزوج.البفد الط صي  عدـ عناية الزوجة بمظهرهما دا ؿ المنزؿ و،ف 

 الدراسات والبحوث السابقة 

( إلػم مفرفػة الفالقػة بػيف الجمػود الفكػري والتوافػؽ الزواجػي  ومفرفػة إذا Brandt, 2:98هػدفت درا ػة برانػدت )
كانػػت توجػػد قيمػػة تنب يػػة لمتوافػػؽ الزواجػػي مػػف  ػػالؿ الجمػػود الفكػػري  حيػػث طبػػؽ الباحػػث مقيػػاس الجمػػود الفكػػري لػػروكيش 

( زوج و 71( المفػػدؿ مػػف قبػػؿ لػػوؾ ووالػػس  عمػػم عينػػة مكونػػة مػػف )2:87التوافػػؽ الزواجػػي ل ػػبينر ) (  ومقيػػاس2:71)
زوجػػة  ا ػػت دـ مفامػػؿ االرتبػػاط لمفرفػػة الفالقػػة بػػيف الجمػػود والتوافػػؽ الزواجػػي  وا ػػت داـ تحميػػؿ االنحػػدار المتفػػدد لمفرفػػة 

تػػاحج وجػػود عالقػػة ارتباطيػػة  ػػالبة عك ػػية بػػيف الجمػػود القيمػػة التنب يػػة لمتوافػػؽ الزواجػػي مػػف الجمػػود الفكػػري  وأظهػػرت الن
 (.1016الفكري والتوافؽ الزواجي تنب ية لمتوافؽ الزواجي مف  الؿ الجمود الفكري عند م توى داللة )

( في درا ته التي هدفت إلم مفرفة الفالقة بػيف التوافػؽ الزواجػي Hasseprauck, 2::1وقد توصؿ ه بورؾ )
( 51فػػي االتجاهػػات  واال ػػتمتاع  وال ػػمات الط صػػية  ولقػػد أجػػرى درا ػػته عمػػم عينػػة مكونػػة مػػف )والتطػػابه بػػيف ا زواج 

( زوج  مػػف غػػر  ألمانيػػا  وقػػد طبػػؽ عمػػيهـ مقيػػاس لمتوافػػؽ الزواجػػي  ومقيػػاس لالتجاهػػات فيمػػا يتفمػػؽ بمػػدى 51زوجػػة  و)
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به فػػي قػػوي بػػيف التوافػػؽ الزواجػػي والتطػػاوا ػػ  لم يا ػػة والمجتمػػ   وا مػػور الط صػػية. وقػػد أظهػػرت النتػػاحج وجػػود ارتبػػاط 
 في االتجاهات  والهوايات واال تمتاع  ويًا في وقت الفراغ. ه مات الط صية  كذلؾ التطاب

( التي هدفت إلم مفرفة درجة كؿ مف الجمود الفكػري والم ػ ولية الط صػية 3122كما أظهرت درا ة الدو ري )
ـ القػػػرى  ومفرفػػػة الفػػػروؽ فػػػي الجمػػػود الفكػػػري والم ػػػ ولية الط صػػػية االجتماعيػػػة لػػػدى ع،ػػػوات هيحػػػة التػػػدريس بجامفػػػة أ

االجتماعيػػة فػػي ،ػػو  ا ػػتالؼ كػػؿ مػػف )الت صػػص والدرجػػة الفمميػػة والحالػػة االجتماعيػػة والجن ػػية(  حيػػث قامػػت الباحثػػة 
عمػػم عينػػة بتطبيػػؽ مقيػػاس الجمػػود الفكػػري مػػف إعػػداد الباحثػػة  ومقيػػاس الم ػػ ولية الط صػػية االجتماعيػػة لميمػػم المػػزروع 

( ع،وم مف ع،وات هيحة التدريس بجامفة أـ القرى. وتوصمت نتػاحج الدرا ػة إلػم ان فػاض م ػتوى الجمػود 313قوامها )
الفكري لدى الفينة وتمتفها بم توى عاٍؿ مف الم  ولية الط صية االجتماعيػة  كمػا أظهػرت الدرا ػة عػدـ وجػود فػروؽ فػي 

االجتماعيػة لػدى الفينػة ُتفػزى إلػم الت صػص والحالػة االجتماعيػة والجن ػية  كؿ مف الجمود الفكري والم  ولية الط صػية 
وا ػػتالؼ الدرجػػة الفمميػػة ماعػػدا فػػي الم ػػ ولية الط صػػية االجتماعيػػة وجػػدت فػػروؽ فػػي ا ػػتالؼ الدرجػػة الفمميػػة بػػيف فحػػة 

طة بػػيف الجمػػود الفكػػري البكػػالوريوس( لصػػال  الػػدكتورام  كمػػا ظهػػر وجػػود عالقػػة ارتباطيػػة عك ػػية بػػيف متو ػػ -)الػػدكتورام
 والم  ولية الط صية االجتماعية.
( إلم التفرؼ عمم بفض ال موكيات االجتماعيػة اإليجابيػة ذات الفالقػة بػالتوافؽ 3126وقد هدفت درا ة توفيؽ )
( زوج وزوجة مف حاممي الم هالت الجامفيػة بمممكػة البحػريف  وقػد ا ػت دـ الباحػث 211الزواجي  عمم عينة مكونة مف )

احمػة  صػاحص ال ػموؾ االجتمػاعي اإليجػابي مػػف إعػداد الباحػث   ومقيػاس التوافػؽ الزواجػػي مػف إعػداد أمينػة طػمبي. وقػػد ق
انتهػػػت الدرا ػػػة إلػػػم عػػػدم نتػػػاحج أهمهػػػا  وجػػػود عالقػػػة ارتباطيػػػة دالػػػة إحصػػػاحيًا بػػػيف بفػػػض مكونػػػات ال ػػػموؾ االجتمػػػاعي 

داللػػة إحصػػاحية بػػيف ا زواج والزوجػػات فػػي التوافػػؽ الزواجػػي اإليجػػابي والتوافػػؽ الزواجػػي  كمػػا وجػػدت فػػروؽ جوهريػػة ذات 
 ومكونات ال موؾ االجتماعي اإليجابي.

( درا ػػة هػػدفت إلػػم مفرفػػة الفالقػػة بػػيف التوافػػؽ الزواجػػي وكػػؿ مػػف الثقػػة المتبادلػػة بػػيف 3126وقػػد أجػػرت ال ػػيد )
المنفصػػالت عاطفيػػًا  كمػػا هػػدفت إلػػم  الػػزوجيف والتػػديف فػػي الفالقػػة الزوجيػػة لػػدى عينػػة مػػف الزوجػػات المنفصػػالت وغيػػر

التفرؼ عمم الفروؽ بيف الزوجات المنفصالت وغير المنفصالت عاطفيًا في كؿ مف التوافػؽ الزواجػي والثقػة المتبادلػة بػيف 
الػػزوجيف والتػػديف فػػي الفالقػػة الزوجيػػة لمتنبػػ  بػػالتوافؽ الزواجػػي لػػدى الزوجػػات المنفصػػالت وغيػػر المنفصػػالت عاطفيػػًا. وقػػد 

( زوجػػػة مػػػف غيػػػر 61( زوجػػػة مػػػف المنفصػػػالت عاطفيػػػًا  و )61( زوجػػػة  ػػػفودية مق ػػػميف إلػػػم )211الدرا ػػػة )طػػػممت 
(  واآل ػر مقيػاس الثقػة :311المنفصالت عاطفيػًا. وطبقػت أداتػيف عمػم الفينػة  أحػدهما مقيػاس التوافػؽ الزواجػي )طػمبي  

(  ومقياس التػديف فػي الفالقػة الزوجيػة إعػداد 3124( وترجمة )عمي  2:96المتبادلة بيف الزوجيف إعداد ريمبؿ وا روف )
طػاهرم م ربػي. وأظهػرت النتػػاحج وجػود ارتبػاط داؿ بػػيف التوافػؽ الزواجػي وكػؿ مػػف الثقػة المتبادلػة بػػيف الػزوجيف والتػديف فػػي 

غيػر الفالقة الزوجية لدى الزوجػات المنفصػالت وغيػر المنفصػالت عاطفيػًا  كمػا أظهػرت النتػاحج أف الزوجػات ال ػفوديات 
المنفصالت عاطفيًا أعمم مف الزوجات المنفصالت عاطفيًا فػي التوافػؽ الزواجػي والثقػة المتبادلػة بػيف الػزوجيف والتػديف فػي 
الفالقػػة الزوجيػػة  كمػػا ظهػػر وجػػود قيمػػة تنب يػػة دالػػة لمثقػػة المتبادلػػة بػػيف الػػزوجيف  والتػػديف فػػي الفالقػػة الزوجيػػة بػػالتوافؽ 

 المنفصالت وغير المنفصالت عاطفيا.ً  الزواجي لدى الزوجات ال فوديات
( والتػي هػدفت إلػم الكطػؼ عػف درجػة الجمػود الفكػري ودرجػة التوافػؽ 3128أما الدرا ة التػي قامػت بهػا التركػي )

الجامفي لدى الطالبات الم تجدات بجامفة أـ القرى  وتحديد طبيفة الفالقة بيف الجمود الفكػري والتوافػؽ الجػامفي لػديهف  
ف الفػػػروؽ فػػػي الجمػػػود الفكػػػري والتوافػػػؽ الجػػػامفي تبفػػػًا لمت صػػػص الدرا ػػػي  والفػػػروؽ بػػػيف من ف،ػػػي وكػػػذلؾ الكطػػػؼ عػػػ
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( تفريػػ  أبػػو ناهيػػة ومو ػػم  2:98ومرتففػػي الجمػػود الفكػػري فػػي التوافػػؽ الجػػامفي. وقػػد طبقػػت الباحثػػة مقيػػاس روكػػيش )
( طالبػة 497عمػم عينػة مكونػة مػف ) (3113ومقياس التوافؽ م  الحيام الجامفية مػف إعػداد بيكػر و ػيرؾ وتفريػ  عمػي )

مف الطالبات الم ػتجدات بجامفػة أـ القػرى. وقػد أ ػفرت نتػاحج الدرا ػة إلػم ارتفػاع ن ػبة الجمػود الفكػري والتوافػؽ الجػامفي 
لدى الطالبات  وعمم وجود عالقػة ارتباطيػة موجبػة بػيف الجمػود الفكػري والتوافػؽ الجػامفي  كمػا أظهػرت النتػاحج إلػم وجػود 

لم وجود فروؽ بيف من ف،ي ومرتففي الجمػود فػي  فروؽ في الجمود الفكري والتوافؽ الجامفي تبفًا لمت صص الدرا ي  واه
 التوافؽ الجامفي تفزى لمرتففي الجمود الفكري.

دراؾ الزوجػػة 3129كمػػا توصػػمت الجمفػػاف ) ( لدرا ػػة هػػدفت إلػػم التفػػرؼ عمػػم الفالقػػة بػػيف التوافػػؽ الزواجػػي واه
حيػػث ا ػػت دت الباحثػػة أداتػػيف لتحقيػػؽ أهػػداؼ الدرا ػػة  ا ولػػم  مقيػػاس التوافػػؽ الزواجػػي )الفػػادلي  لمم ػػ وليات ا  ػػرية  

(  ومقيػػػاس إدراؾ الزوجػػػة لمم ػػػ وليات ا  ػػػرية مػػػف إعػػػداد الباحثػػػة  3117(  والمفػػػدؿ مػػػف قبػػػؿ جمفػػػاف و مػػػؼ )3123
موظفات وربػات البيػوت. وأ ػفرت النتػاحج (  يدم مف ال311وطبقت ا داتيف عمم عينة مف الن ا  المتزوجات بمغ عددهـ )

دراؾ الزوجة لمم  وليات ا  رية.   عف وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف التوافؽ الزواجي واه

 التعميق لمى الدراسات السابقة

عمػػػم الػػػرغـ مػػػف عػػػدـ وجػػػود الدرا ػػػات الكافيػػػة التػػػي كطػػػفت عػػػف طبيفػػػة الفالقػػػة بػػػيف الجمػػػود الفكػػػري والتوافػػػؽ 
أف الباحثػػة ا ػػتفادت مػػف الدرا ػػات ال ػػابقة فػػي إثػػرا  الجانػػ  النظػػري لمدرا ػػة  وفػػي اال ػػتفادم مػػف المقػػاييس الزواجػػي  إال 

الم ػػػت دمة وتبنػػػي المقػػػاييس التػػػي نا ػػػبت أهػػػداؼ الدرا ػػػة والتوصػػػؿ إلػػػم النتػػػاحج المطموبػػػة  كمػػػا ا ػػػتفادت الباحثػػػة مػػػف 
 ا  الي  اإلحصاحية المنا بة لمتوصؿ إلم نتاحج الدرا ة.

ف  ػػػالؿ عػػػرض الدرا ػػػات والبحػػػوث ال ػػػابقة فػػػي مجػػػاؿ مفرفػػػة طبيفػػػة الفالقػػػة بػػػيف الجمػػػود الفكػػػري والتوافػػػؽ ومػػػ
الزواجػػي  يت،ػػ  أنػػه بػػالرغـ مػػف تفػػدد الدرا ػػات التػػي تطرقػػت لمو،ػػوع الجمػػود الفكػػري والدرا ػػات التػػي تطرقػػت لمو،ػػوع 

( هػي التػي  (Brandt, 2:98ط وهػي درا ػة برانػدتالتوافػؽ الزواجػي إال أف الباحثػة لػـ تجػد  ػوى درا ػة واحػدم أجنبيػة فقػ
حاجة هذا المو،وع لمزيد مف الدرا ات لموقوؼ عمػم مفرفػة  ربطت بيف المت يريف لمفرفة طبيفة الفالقة بينهما. مما يبيف
 طبيفة الفالقة بيف هذيف المت يريف وت ميط ال،و  عميهما.

الجمػػػود الفكػػػري والتوافػػػؽ الزواجػػػي وفػػػي ،ػػػو  بفػػػض الحاليػػػة لمفرفػػػة طبيفػػػة الفالقػػػة بػػػيف  وجػػػا ت هػػػذ  الدرا ػػػة
 المت يرات الديموغرافية.

 منهج الدراسة:

المقػارف( لإلجابػة عمػم ت ػا الت الدرا ػة  ولمنا ػبته  -)االرتبػاطياعتمدت الدرا ة الحاليػة عمػم المػنهج الوصػفي 
  هداؼ الدرا ة ومت يراتها  حيث أف المت ير التاب  هو التوافؽ الزواجي  والمت ير الم تقؿ هو الجمود الفكري. 

 مجتمع الدراسة:

 يتكوف مجتم  الدرا ة مف جمي  ال يدات المتزوجات بمدينة مكة المكرمة.
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 اسة:لينة الدر 

 61أعمػػم مػػف -31(  ػػيدم متزوجػػة بمدينػػة مكػػة المكرمػػة  تتػػراوح أعمػػارهف مػػا بػػيف )2:طػػممت عينػػة الدرا ػػة )
 ػػنة(  كمػػا أف الم هػػؿ الفممػػي لفينػػة  31أكثػػر مػػف  - ػػنة(  وعػػدد  ػػنوات الػػزواج لػػدى عينػػة الدرا ػػة تراوحػػت مػػف ) ػػنة

( يو،ػػ  توزيػػ  4-3-2ف الجػػامفي(. وجػػدوؿ )أعمػػم مػػ -الدرا ػػة تػػراوح مػػا بػػيف  ػػيدات حاصػػالت عمػػم طػػهادم )متو ػػط
 عينة الدرا ة عمم ح   الفمر  وعدد  نوات الزواج  والم هؿ الفممي.

 (1جدول )

 توزيع لينة الدراسة لمى حسب )العمر(

 النسبة المئوية العدد العمر
 %27.6 26 02 – 02من 
 %49.6 46 02 – 01من 
 %45.2 42 02 – 01من 

 %22 21 02فوق ال 
 %211 2: المجموع

 (0جدول )

 توزيع لينة الدراسة لمى حسب )لدد سنوات الزواج(

 النسبة المئوية العدد لدد سنوات الزواج
 %33 31 سنوات 0 –من سنة 

 %27.6 26 سنوات 12 – 6من 
 %46.3 43 سنة 02 – 12من 

 %37.5 35 سنة 02أكثر من 
 %211 2: المجموع

 (0جدول )

 لمى حسب )المؤهل العممي( توزيع لينة الدراسة

 النسبة المئوية العدد المؤهل العممي
 %6.6 6 متوسط
 %47.4 44 ثانوي
 %63.8 59 جامعي
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 %6.6 6 ألمى
 %211 2: المجموع

 أدوات الدراسة:

 مقياس الجمود الفكري -1
وذلػؾ لمنا ػبته  هػداؼ (  3122  قامػت الباحثػة بتطبيػؽ مقيػاس الجمػود الفكػري الػذي أعدتػه )الدو ػري  وصف المقياس

عبػارم بتػدرج  ما ػي  مػوزع بػيف الفبػارات  51وفروض الدرا ة  و نه مطبؽ عمم البيحة ال فودية  وقد تكوف المقياس مف 
 رات ال البة  عمم النحو التالي  الموجبة والفبا

 (0جدول )

 العبارات الموجبة والسالبة لمى مقياس الجمود الفكري

 اراتأرقام العب نوع العبارات

 العبارات الموجبة
3  5  7  8  9  :  21  22  23  24  25  26  27  28  32  33  34  35  36  37  

38  39  3:  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51 
 :4  31  :2  29  6  4 العبارات السالبة

لإلجابػػة موافػػؽ تمامػػًا  موافػػؽ غالبػػًا   2  3  4  5  6يػػتـ تصػػحي  الفقػػرات الموجبػػة عمػػم أ ػػاس إعطػػا  الدرجػػة 
موافؽ إلم حد ما  غير موافؽ  غير موافؽ إطالقًا  عمم الترتي . أما الفقػرات ال ػالبة فيػتـ تصػحيحها عمػم أ ػاس إعطػا  

لإلجابػػة موافػػؽ تمامػػًا  موافػػؽ غالبػػًا  موافػػؽ إلػػم حػػد مػػا  غيػػر موافػػؽ  غيػػر موافػػؽ إطالقػػًا  عمػػم  6  5  4  3  2الدرجػػة 
 (.51(  وأدني درجة هي )311تي . وبذلؾ فجف أعمم درجة يمكف الحصوؿ عميها مف تطبيؽ المقياس هي )التر 

( بػػػالتحقؽ مػػػف صػػػدؽ 3122  قامػػػت )الدو ػػػري  (0211الخصاااائص السااايكومترية لممقيااااس مااان إلاااداد )الدوساااري  
%  211بة االتفػػػاؽ ( مػػػف المحكمػػػيف  وقػػػد بم ػػػت ن ػػػ23المقيػػػاس عػػػف طريػػػؽ  الصػػػدؽ الظػػػاهري  وذلػػػؾ بفر،ػػػه عمػػػم )

%  وقػػد تػػـ التفػػديؿ عميهػػا. كمػػا تحققػػت مػػف صػػدؽ االت ػػاؽ 94با ػػتثنا  بفػػض الفقػػرات التػػي بم ػػت ن ػػبة االتفػػاؽ عميهػػا 
الػػدا مي لمفبػػارات عػػف طريػػؽ ح ػػا  مفامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ عبػػارم مػػف عبػػارات المقيػػاس والدرجػػة الكميػػة عمػػم المقيػػاس  

 (.  1.12ت ارتباط موجبة ودالة عند م توى داللة )وكانت جمي  الفبارات تتمت  بمفامال

( الػذي قامػت بتفريبػه مػف مقيػاس روكػيش لمجمػود 3119كما قامت بح ػا  الصػدؽ التالزمػي مػ  مقيػاس  ػوج )
(  كما تحققت مػف الصػدؽ التمييػزي لممقيػاس عػف طريػؽ المقارنػة 1.653الفكري  وقد بمغ مفامؿ االرتباط بيف المقاي يف )
(.كمػػػا تحققػػػت مػػػف ثبػػػات 1.112كانػػػت دالػػػة عنػػػد م ػػػتوى ) والتػػػي t-testالطرفيػػػة بػػػيف الفحػػػة الفميػػػا والفحػػػة الػػػدنيا با تبػػػار 

(  1.847(  وعػػف طريػػؽ مفامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ والػػذي بمػػغ )1.869المقيػػاس عػػف طريػػؽ إعػػادم التطبيػػؽ وقػػد بمػػغ مفاممػػه )
 (.  1.932وكذلؾ عف طريؽ ح ا  الثبات بطريقة التجزحة النصفية بفد تصحيحه با ت داـ مفادلة جتماف وقد بم ت )
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 ص السيكومترية لممقياس لمى لينة الدراسة الحالية:الخصائ

 صدق المقياس:

 :تػـ ح ػا  االت ػاؽ الػدا مي وذلػؾ بجيجػاد مفامػؿ االرتبػاط بػيف درجػات المفحوصػات عمػم كػؿ  االتساق الداخمي
عبارم مف عبارات مقياس الجمود الفكػري ودرجػاتهف الكميػة عمػم المقيػاس  وذلػؾ با ػت داـ مفامػؿ ارتبػاط بير ػوف 

(Person Correlation Index( بػػيف درجػػة الفبػػارم والدرجػػة الكميػػة  ويبػػيف جػػدوؿ )قػػيـ مفامػػؿ ارتبػػاط 6 )
 بير وف لمفبارم بالدرجة الكمية.

 (0جدول )

 معامل ارتباط بيرسون لمعبارة بالدرجة الكمية  
 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة
1 **5:5,1 10 **568,1 02 **563,1 
0 **526,1 10 **688,1 02 **644,1 
0 **412,1 16 **513,1 02 **653,1 
0 **587,1 12 **58:,1 02 **6:3,1 
0 *316,1 12 *311,1 01 **731,1 
6 **618,1 12 *326,1 00 **497,1 
2 *317,1 02 *317,1 00 **4:1,1 
2 **543,1 01 **567,1 00 **539,1 
2 **645,1 00 **449,1 00 **772,1 
12 **72:,1 00 **6::,1 06 **659,1 
11 **666,1 00 **493,1 02 **436,1 
10 **449,1 00 *319,1 02 **59:,1 
10 **626,1 06 **562,1 02 *348,1 

 517,1** 02 (12,1(                 ** داؿ عند )16,1*داؿ عند )
(  772,1** -10316الفبػػػارم بالدرجػػػة الكميػػػة قػػػد تراوحػػػت مػػػا بػػػػيف )( أف مفػػػامالت ارتبػػػاط 6يو،ػػػ  جػػػدوؿ )

مػف أف مفامػؿ االرتبػاط الػذي يقػؿ عػف  (Robinson, Et al., 2::2وزمػال   ),وا ػتنادًا إلػم مػا أطػار إليػه روبن ػوف 
منا ػػبًا  يفتبػر 1,:3-31,1( فهػو مفامػػؿ ارتبػاط ،ػػفيؼ وال ينب ػي ا  ػػذ بػه  ومفامػػؿ االرتبػاط الػػذي يتػراوح بػػيف 1031)

وأعمػػم يكػػوف جيػػدًا  وقػػد تػػـ اعتمػػاد قػػيـ مفػػامالت االرتبػػاط التػػي  1041ويصػػ  ا  ػػذ بػػه  ومفامػػؿ االرتبػػاط الػػذي ي ػػاوي 
فأعمم. إذف نالحظ أف عبارات المقياس تتمت  بمفامالت ارتبػاط جيػدم ودالػة إحصػاحيًا عنػد م ػتوى داللػة  1031تتراوح مف 

 (.16,1( و )12,1)



 بالتوافق الزواجي لدى عينة من المتزوجات بمنطقة مكة المكرمةوعالقته الجمود الفكري 

06 
 

 :ـ ح ػػا  الصػػدؽ التمييػػزي لفبػػارات المقيػػاس با ػػت داـ المجمػػوعتيف الطػػرفيتيف تػػ الصاادق التميياازيExtreme 
Groups( 3126%( مف ا فراد في كػؿ مػف المجمػوعتيف الطرفيػة )عػالـ  38  حيث تـ االعتماد عمم ن بة   )

الفميػا  ثػـ ( زوجػة لممجموعػة الطرفيػة 36( زوجػة لممجموعػة الطرفيػة الػدنيا  و )36حيث بم ت عدد المتزوجػات )
( لفينتيف م ػتقمة لمفرفػة داللػة الفػروؽ بػيف المجموعػة الفميػا والػدنيا لػدرجات كػؿ عبػارم t-testتـ ا ت داـ ا تبار)

 t( قيمػػػػة 7ويو،ػػػػ  جػػػػدوؿ )مػػػػف عبػػػػارات المقيػػػػاس لتمثػػػػؿ القيمػػػػة التاحيػػػػة المح ػػػػوبة القيمػػػػة التمييزيػػػػة لمفبػػػػارات0 
 المح وبة 

6جدول ) (  
 مة )ت( لعينتين مستقمتين لحساب الصدق التمييزي بين المجمولتينقي                     

مستوى 
 الداللة

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ت(المحسوبة

االنحراف 
 المعياري

 المجمولة  العدد المتوسط

 العميا 36 79.:9 8.823 26.546 59 111
 الدنيا 36 241.75 21.8:8   

(  ممػا يػدؿ عمػم 1.12( أف قيمة )ت( ذات داللة إحصاحية عند م توى أقػؿ مػف )7يت،  مف  الؿ جدوؿ )   
 أف المقياس له القدرم عمم التمييز بيف مرتففي ومن ف،ي المفحوصات عمم مقياس الجمود الفكري.

 ثبات المقياس:

 تـ التحقؽ مف ثبات المقياس عف طريؽ 
  :ح ا  قيمة مفامؿ ألفا كرونبػاخ لممقيػاس حيػث بم ػت قيمػة مفامػؿ ألفػا تـ حساب معامل ألفا كرونباخ

 (.982,1كرونباخ )
 :بم ػت قيمػة مفامػػؿ الثبػات بالتجزحػػة  حسااب معاماال الثباات بالتجزئااة النصافية المعدلااة بمعادلاة جتمااان

 (.:1084النصفية بفد التصحي  بمفادلة جتماف )
 بم ػت قيمػة مفامػؿ الثبػات بالتجزحػة  معادلاة سابيرمان:حساب معامل الثبات بالتجزئة النصفية المعدلة ب

 (.10:16النصفية بفد التصحي  بمفادلة  بيرماف )
 مقياس التوافق الزواجي -0

 ,Busby,  Christensen  قامػت الباحثػة بتطبيػؽ مقيػاس التوافػؽ الزواجػي الػذي قػاـ بصػبي وزمػال   وصاف المقيااس
Crane, & Larson, 2::6)   بفمػػؿ صػػورم منقحػػة وم تصػػرم مػػف مقيػػاس التوافػػؽ الزواجػػي ل ػػبينر(Spanier, 

(  وذلػؾ لمنا ػبته  هػداؼ وفػروض الدرا ػة  حيػث 3126  وقد تـ تطبيقه عمػم البيحػة ال ػفودية مػف ِقبػؿ )ال ػيد  (2:87
ض ا بفػاد و دا ػي عبارم في صورم تقرير ذاتػي بتػدرج  ما ػي لػبف 25تكوف المقياس في صورته المنقحة الم تصرم مف 

درجػة(  حيػث تػػدؿ الػدرجات المرتففػة عمػم جػودم الفالقػػة  81 –لمػبفض اآل ػر. وتتػرواح درجػات المقيػاس مػػا بػيف )صػفر 
 الزوجية وتوافؽ الطرفيف  والدرجات المن ف،ة عمم ،فؼ الفالقة الزوجية.

 (.7-6-5-4-3-2ات)( االتفاؽ حوؿ ات اذ القرار والقيـ والفواطؼ الفقر 2ولممقياس ثالثة أبفاد  
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 (21-:-9-8( الر،ا عف الفالقة الزوجية مف حيث اال تقرار و،بط النزاعات وال الفات الفقرات) 3

 (.25-24-23-22( التما ؾ الذي يظهر مف  الؿ ا نططة والمناقطات )4

متػػوافقيف   لإلجابػػة داحمػػًا متػػوافقيف  غالبػػاً  1  2  3  4  5  6يػػتـ تصػػحي  الفقػػرات عمػػم أ ػػاس إعطػػا  الدرجػػة 
أحيانًا متوافقيف  كثيرًا م تمفيف  غالبًا م تمفيف  داحمًا م تمفيف عمم الترتي . وكػذلؾ بػاقي التػدرجات عمػم المقيػاس. وبػذلؾ 

 (.1(  وأدني درجة هي )81فجف أعمم درجة يمكف الحصوؿ عميها مف تطبيؽ المقياس هي )

 & ,Busby,Christensen, Craneلبصابي وزماهؤ   الخصائص السيكومترية لممقياس بصورته المنقحاة المختصارة
Larson, 2::6)  حيث قاموا بالتحقؽ مف صدؽ المقياس عػف طريػؽ  الصػدؽ التكػويني والصػدؽ التالزمػي مػ  مقيػاس  

(  كمػػا تػػـ التحقػػؽ مػػف الصػػدؽ التمييػػزي 1.79واالس لمتوافػػؽ الزواجػػي وقػػد بمػػغ مفامػػؿ االرتبػػاط بػػيف المقاي ػػيف ) -لػػوؾ
والتػػي كانػػت دالػػة. أمػػا بالن ػػبة لثبػػات  t-testطريػػؽ المقارنػػة الطرفيػػة بػػيف الفحػػة الفميػػا والفحػػة الػػدنيا با تبػػار لممقيػػاس عػػف 

 (.1:.1المقياس فقد كانت قيمة مفامؿ ألفا كرونباخ )

  حيػث قامػت بػالتحقؽ مػف صػدؽ المقيػاس عػف (0210الخصائص السيكومترية لممقياس لمى البيئة السعودية )السيد  
%  با ػػتثنا  بفػػض 211( مػػف المحكمػػيف  وقػػد بم ػػت ن ػػبة االتفػػاؽ 23الصػػدؽ الظػػاهري  وذلػػؾ بفر،ػػه عمػػم )طريػػؽ  

%  وقػػد تػػـ التفػديؿ عميهػػا. كمػػا تحققػػت مػف صػػدؽ االت ػػاؽ الػػدا مي لمفبػػارات 94الفقػرات التػػي بم ػػت ن ػػبة االتفػاؽ عميهػػا 
 (.1.12ة والتي كانت دالة عند م توى )عف طريؽ ح ا  مفامؿ االرتباط بيف ا بفاد الفرعية والدرجة الكمي

( مػػػف 2:98( الػػػذي قػػػاـ بتفريبػػػه البػػػبالوي ):311كمػػػا قامػػػت بح ػػػا  الصػػػدؽ التالزمػػػي مػػػ  مقيػػػاس  ػػػمكري )
(. كمػػػا تحققػػػت مػػػف ثبػػػات 1.98( لمتوافػػػؽ الزواجػػػي  وقػػػد بمػػػغ مفامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف المقاي ػػػيف )2:92مقيػػػاس طػػػنايدر )

 (.  1.995اخ والذي بمغ )المقياس عف طريؽ مفامؿ ألفا كرونب

 الخصائص السيكومترية لممقياس لمى لينة الدراسة الحالية:

 صدق المقياس:

 :تػـ ح ػا  االت ػاؽ الػدا مي وذلػؾ بجيجػاد مفامػؿ االرتبػاط بػيف درجػات المفحوصػات عمػم كػؿ  االتساق الداخمي
أبفػػاد المقيػػاس والدرجػػة الكميػػة  عبػػارم مػػف عبػػارات مقيػػاس التوافػػؽ الزواجػػي ودرجػػاتهف الكميػػة عمػػم المقيػػاس  وبػػيف

( بيف درجة الفبارم والدرجػة الكميػة  وبػيف Person Correlation Indexوذلؾ با ت داـ مفامؿ ارتباط بير وف )
 ( قيـ مفامؿ ارتباط بير وف لمفبارم بالدرجة الكمية.8أبفاد المقياس والدرجة الكمية  ويبيف جدوؿ )

 
 (2جدول )

 بارة بالدرجة الكمية معامل ارتباط بيرسون لمع 
 معامل االرتباط العبارة
1 **563,1 
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 معامل االرتباط العبارة
0 **81:,1 
0 **778,1 
0 **615,1 
0 **688,1 
6 **797,1 
2 *316,1 
2 **629,1 
2 *318,1 
12 **5:5,1 
11 **659,1 
10 **648,1 
10 **544,1 
10 **615,1 

 (12,1(                 ** داؿ عند )16,1*داؿ عند )
وقػد تػـ (  1,:81** -10316( أف مفامالت ارتباط الفبارم بالدرجة الكمية قد تراوحت ما بػيف )8يو،  جدوؿ )

فػػأعمم. إذف نالحػػظ أف عبػػارات المقيػػاس تتمتػػ  بمفػػامالت ارتبػػاط  1031اعتمػػاد قػػيـ مفػػامالت االرتبػػاط التػػي تتػػراوح مػػف 
 (.16,1( و )12,1)جيدم ودالة إحصاحيًا عند م توى داللة 

 (2جدول )

 معامل ارتباط بيرسون لمعبارة بالبعد  
 معامل االرتباط العبارة البعد

االتفاق حول اتخاذ القرار والقيم 
 والعواطف

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

 (12,1(                 ** داؿ عند )16,1*داؿ عند )
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 (2جدول )

 معامل ارتباط بيرسون لمعبارة بالبعد 
 معامل االرتباط العبارة البعد

الرضا لن العهقة الزوجية من 
حيث االستقرار وضبط النزالات 

 والخهفات

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

 (12,1(                 ** داؿ عند )16,1*داؿ عند )
 (12جدول )

 معامل ارتباط بيرسون لمعبارة بالبعد 
 معامل االرتباط العبارة البعد

التماسك الذي يظهر من خهل 
 األنشطة والمناقشات

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

 (12,1(                 ** داؿ عند )16,1*داؿ عند )
 (11جدول )

 معامل ارتباط بيرسون لمبعد بالدرجة الكمية  
 معامل االرتباط البعد

 513,1** االتفاق حول اتخاذ القرار والقيم والعواطف
 952,1** الرضا لن العهقة الزوجية من حيث االستقرار وضبط النزالات والخهفات

 869,1** التماسك الذي يظهر من خهل األنشطة والمناقشات
 (12,1(                 ** داؿ عند )16,1*داؿ عند )

( أف مفػػامالت ارتبػػاط الفبػػارم بالبفػػد  وارتبػػاط ا بفػػاد بالدرجػػة الكميػػة كمهػػا جيػػدم 22-21-:-9يو،ػػ  جػػدوؿ )
 (.16,1( و )12,1)ودالة إحصاحيًا عند م توى داللة 

 :تػػـ ح ػػا  الصػػدؽ التمييػػزي لفبػػارات المقيػػاس با ػػت داـ المجمػػوعتيف الطػػرفيتيف  الصاادق التميياازيExtreme 
Groups( 3126%( مف ا فراد في كػؿ مػف المجمػوعتيف الطرفيػة )عػالـ  38  حيث تـ االعتماد عمم ن بة   )

الفميػا  ثػـ  ( زوجػة لممجموعػة الطرفيػة36( زوجػة لممجموعػة الطرفيػة الػدنيا  و )36حيث بم ت عدد المتزوجػات )
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( لفينتيف م تقمة لمفرفة داللة الفروؽ بيف المجموعة الفميػا والػدنيا لػدرجات كػؿ عبػارم مػف t-testا ت داـ ا تبار)
 المح وبة  t( قيمة 7ويو،  جدوؿ )عبارات المقياس لتمثؿ القيمة التاحية المح وبة القيمة التمييزية لمفبارات0 

10جدول ) (  
 قيمة )ت( لعينتين مستقمتين لحساب الصدق التمييزي بين المجمولتين                     

مستوى 
 الداللة

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ت(المحسوبة

االنحراف 
 المعياري

 المجمولة  العدد المتوسط

 العميا 36 39.19 6.7:3 28:.26 59 111
 الدنيا 36 35.:5 4.542   

 
(  ممػػا يػػدؿ 1.12( أف قيمػػة )ت( ذات داللػػة إحصػػاحية عنػػد م ػػتوى أقػػؿ مػػف )23يت،ػػ  مػػف  ػػالؿ جػػدوؿ )   

 عمم أف المقياس له القدرم عمم التمييز بيف مرتففي ومن ف،ي المفحوصات عمم مقياس التوافؽ الزواجي.

 ثبات المقياس:

 تـ التحقؽ مف ثبات المقياس عف طريؽ 
  :تـ ح ا  قيمة مفامؿ ألفا كرونبػاخ لممقيػاس حيػث بم ػت قيمػة مفامػؿ ألفػا حساب معامل ألفا كرونباخ

 (.924,1كرونباخ )
 :بم ػت قيمػة مفامػػؿ الثبػات بالتجزحػػة  حسااب معاماال الثباات بالتجزئااة النصافية المعدلااة بمعادلاة جتمااان

 (.10836النصفية بفد التصحي  بمفادلة جتماف )
 بم ػت قيمػة مفامػؿ الثبػات بالتجزحػة  ة بمعادلاة سابيرمان:حساب معامل الثبات بالتجزئة النصفية المعدل

 (.10974النصفية بفد التصحي  بمفادلة  بيرماف )
 

 األساليب اإلحصائية:

  تمػت مفالجػػة البيانػات با ػػت داـ ا  ػػالي  اإلحصػاحية المنا ػػبة التػػي تحقػؽ أهػػداؼ الدرا ػػة وُتوِصػؿ إلػػم النتػػاحج
(  وتػػػتم ص EXEL(  باإل،ػػػافة إلػػػم برنػػػامج )SPSS-34با ػػػت داـ برنػػػامج ) ووفقػػػًا لػػػذلؾ تػػػـ تحميػػػؿ ومفالجػػػة البيانػػػات

 ا  الي  اإلحصاحية الم ت دمة في اآلتي 

االنحػراؼ المفيػاري -ح ا  اإلحصا ات الوصفية الفامػة مػف  ػالؿ الػدرجات ال ػاـ وهػي  )الو ػط الح ػابي -2
 التبايف(.-مفامالت االلتوا  والتفمط -

 مفرفة طبيفة الفالقة بيف الجمود الفكري والتوافؽ الزواجيمفامؿ ارتباط بير وف ل  ح ا  -3
ا ت داـ ا ت داـ ا تبار )ت( لفينة واحدم في ح ػا  الفػرؽ بػيف متو ػط الفينػة والمتو ػط الفر،ػي لممجتمػ   -4

 التوافؽ الزواجي(. -عمم المقيا يف )الجمود الفكري
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د الفكػػري والتوافػػؽ الزواجػػي تبفػػًا لمت يػػر ا ػػت داـ ا تبػػار تحميػػؿ التبػػايف ا حػػادي لمفرفػػة الفػػروؽ فػػي الجمػػو  -5
 الم هؿ التفميمي(. -عدد  نوات الزواج -)الفمر

 ا ت داـ تحميؿ االنحدار لمفرفة مدى التنب  بالتوافؽ الزواجي في ،و  الجمود الفكري. -6
 نتائج الدراسة:

الفامػة ال ػتجابات أفػػراد قبػؿ عػرض النتػاحج المتفمقػة بالت ػا الت ومناقطػة هػذ  النتػاحج   ػيتـ عػرض اإلحصػا ات 
 ( أهـ اإلحصا ات الفامة الناتجة عف اال تجابات 24الفينة عمم المقيا يف  حيث يو،  جدوؿ )

 (10جدول )

 اإلحصاءات العامة الستجابات أفراد العينة لمى مقياسي الدراسة

 مقياس التوافق الزواجي مقياس الجمود الفكري اإلحصاءة
 21:063 4:0:34 (Meanالوسط الحسابي )

 2801:8 90935 (SDاالنحراف المعياري )
 3:30153 880983 (Varianceالتباين )

 10451 -107:6 (Skewnessمعامل االلتواء )
 102:4 10513 (Kurtosisمعامل التفمطح )

( والػذي يو،ػ  أهػـ الم طػرات اإلحصػاحية الفامػة لمقيا ػي الدرا ػة طبقػًا ال ػتجابات 24وباالطالع عمم جدوؿ )
 يمي  أفراد الفينة ُيالحظ ما

( لمفينػة عمػم 4:0:34( لمفينػة عمػم مقيػاس الجمػود الفكػري  و )21:063بم ت قيمة الو ط الح ابي ) -2
 مقياس التوافؽ الزواجي.

تطػػػير قػػػيـ االنحػػػراؼ المفيػػػاري والتبػػػايف إلػػػم تجػػػانس عينػػػة الدرا ػػػة عمػػػم المقيا ػػػيف  حيػػػث بم ػػػت قيمػػػة  -3
(  وقيمػة االنحػراؼ 3:30153(  والتبػايف  )2801:8الجمػود الفكػري )االنحراؼ المفيػاري لفينػة مقيػاس 

 (.880983( والتبايف )90935المفياري لمفينة عمم مقياس التوافؽ الزواجي )
(  أمػا 102:4(  ومفامػؿ الػتفمط  )10451أما قيمة مفامؿ االلتوا  لمفينة عمم مقيػاس الجمػود الفكػري ) -4

(  10513( ومفامػػػؿ الػػػتفمط  )107:6-س التوافػػػؽ الزواجػػػي )قيمػػػة مفامػػػؿ االلتػػػوا  لمفينػػػة عمػػػم مقيػػػا
 وتطير هذ  القيـ إلم اقترا  منحنم التوزي  مف االعتدالية القترا  القيـ مف الصفر. 

 لرض النتائج المتعمقة بالتساؤل األول ومناقشتها وتفسيرها: -أوالً 

إحصاائيًا باين متوساط ليناة الدراساة والمتوساط هال يوجاد فارق دال  "تمػت اإلجابػة عػف الت ػا ؿ ا وؿ لمدرا ػة 
عػػف طريػؽ ح ػػا  الو ػط الح ػابي لمفينػػة عمػم مقيػػاس الجمػود الفكػػري  الفرضاي لمجتمااع الدراساة فااي الجمااود الفكاري   

(   ثػػـ ح ػػا  قيمػػة )ت( لفينػػة 231(  وبح ػػا  الو ػػط الفر،ػػي لممجتمػػ  والبػػالغ قيمتػػه )21:063والػػذي بم ػػت قيمتػػه )
 لفينة والمتو ط الفر،ي لممجتم . لفرؽ بيف متو ط اواحدم  لمفرفة ا
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10جدول ) (  
 قيمة )ت( لعينة واحدة لمعرفة الفرق بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي                     

مستوى 
 الداللة

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ت(المحسوبة

قيمة 
 )ت(المحسوبة

االنحراف 
 المعياري

 العينة العدد المتوسط

111 :1 2.:7 6.95: 28.1:8 21:.63 :2 
الجمود 
 الفكري

( والتػػي ُطبقػػػت فيػػػه ا تبػػار )ت( لفينػػػة واحػػػدم لمفرفػػة الفػػػرؽ بػػػيف 25مػػف  ػػػالؿ النتػػػاحج المفرو،ػػة فػػػي جػػػدوؿ )
(  1012( عنػػػد م ػػػتوى داللػػػة أقػػػؿ مػػػف ):6095متو ػػػط الفينػػػة والمتو ػػػط الفر،ػػػي  حيػػػث بم ػػػت قيمػػػة )ت( المح ػػػوبة )

(. ممػا يػدؿ عمػم أف هنػاؾ فػرؽ ذو داللػة إحصػاحية بػيف 20:7أكبر مف القيمة الجدولية البال ػة )(  وهي 1:ودرجة حرية )
( وحيػث أف المتو ػط الفر،ػي أكبػر مػف متو ػط الفينػة 231(  والمتو ػط الفر،ػي البػالغ )21:063متو ط الفينة البػالغ )

 فهذا يدؿ عمم أف  مة الجمود الفكري من ف،ة لدى عينة الدرا ة.

( التػي ُطبقػت عمػم عينػة ع،ػوات هيحػة التػدريس حيػث تبػيف مػف  ػالؿ 3122وهذ  النتيجة تتفؽ م  )الدو ػري  
( والتػي أثبتػت 3128؛ التركػي  3114النتػاحج ان فػاض ال ػمة لػدى الفينػة  وت تمػؼ نتيجػة الدرا ػة الحاليػة مػ  )الطػهري  

 رحمتيف الجامفية والثانوية التي طبقت في درا تهما. نتاحجها ارتفاع ال مة عمم عينة الطال  والطالبات في كال الم

%( مػػف 49ولفػػؿ مػػف أ ػػبا  ان فػػاض ال ػػمة لػػدى الفينػػة هػػو الن،ػػج الفقمػػي واالنففػػالي لػػدى الفينػػة حيػػث أف )
%( مػػػف عينػػػة الدرا ػػػة 63(  وهػػػي مرحمػػػة تمتػػػاز بالن،ػػػج والػػػوعي. كمػػػا أف )51-42الفينػػػة تراوحػػػت أعمػػػارهف مػػػا بػػػيف )

ؿ عممػي جػػامفي ممػا يثبػت ارتفػػاع م ػتوى التفمػيـ لػدى أفػػراد الفينػة والػذي لػػه دور  فػي ان فػاض الجمػػود الحاليػة ذوات م هػ
 الفكري الناتج عف التفميـ واالنفتاح عمم الفمـ.

 لرض النتائج المتعمقة بالتساؤل الثاني ومناقشتها وتفسيرها: -ثانياً 

دال إحصاائيًا باين متوساط ليناة الدراساة والمتوساط هال يوجاد فارق  "تمت اإلجابة عف الت ػا ؿ الثػاني لمدرا ػة 
عف طريؽ ح ا  الو ػط الح ػابي لمفينػة عمػم مقيػاس التوافػؽ الزواجػي  الفرضي لمجتمع الدراسة في التوافق الزواجي   

(  ثـ ح ا  قيمػة )ت( لفينػة واحػدم  46(  وبح ا  الو ط الفر،ي لممجتم  والبالغ قيمته )4:0:34والذي بم ت قيمته )
 فرفة الفرؽ بيف متو ط الفينة والمتو ط الفر،ي لممجتم . لم

10جدول ) (  
 قيمة )ت( لعينة واحدة لمعرفة الفرق بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي                     

مستوى 
 الداللة

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ت(المحسوبة

قيمة 
 )ت(المحسوبة

االنحراف 
 المعياري

 العينة العدد المتوسط

التوافق  2: 342:.:4 9.935 6.433 7:.2 1: 111
 الزواجي
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( والتػػي ُطبقػػػت فيػػػه ا تبػػار )ت( لفينػػػة واحػػػدم لمفرفػػة الفػػػرؽ بػػػيف 26مػػف  ػػػالؿ النتػػػاحج المفرو،ػػة فػػػي جػػػدوؿ )
(  1012( عنػػػد م ػػػتوى داللػػػة أقػػػؿ مػػػف )60433متو ػػػط الفينػػػة والمتو ػػػط الفر،ػػػي  حيػػػث بم ػػػت قيمػػػة )ت( المح ػػػوبة )

(. ممػا يػدؿ عمػم أف هنػاؾ فػرؽ ذو داللػة إحصػاحية بػيف 20:7(  وهي أكبر مف القيمة الجدولية البال ػة )1:)ودرجة حرية 
(  وحيث أف متو ػط الفينػة أكبػر مػف المتو ػط الفر،ػي 46(  والمتو ط الفر،ي البالغ )4:0:342متو ط الفينة البالغ )

 فهذا يدؿ عمم أف عينة الدرا ة تتمت  بالتوافؽ الزواجي.

( التػي ُطبقػت عمػػم عينػة مػف الزوجػات الموظفػػات وربػات البيػوت  حيػػث 3129النتيجػة تتفػؽ مػػ  )جمفػاف   وهػذ 
( عمػم عينػػة الزوجػات غيػػر المنفصػػالت 3126تبػيف مػػف  ػالؿ النتػػاحج تمتػ  الفينػػة بال ػمة  كمػػا تتفػؽ مػػ  درا ػة )ال ػػيد  

  مة لديهف.عاطفيًا أما الزوجات المنفصالت عاطفيًا فقد كاف هناؾ ان فاض في ال

وقد يفود ارتفػاع ال ػمة لػدى الفينػة وتمػتفهف بهػا مػف وجهػة نظػر نظريػة الػذات والػدور لكػارؿ روجػرز إلػم الػوعي 
واالدراؾ مػػػف قبػػػؿ الزوجػػػات  دوارهػػػف  ولفػػػؿ أف عامػػػؿ الن،ػػػج فػػػي الفمػػػر والم ػػػتوى التفميمػػػي لػػػه دور  فػػػي هػػػذا الػػػوعي 

 واالدراؾ. 

 ؤل الثالث ومناقشتها وتفسيرها:لرض النتائج المتعمقة بالتسا -ثالثاً 

هال توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية باين متوساطات درجاات العيناة "تمت اإلجابة عف الت ا ؿ الثالػث لمدرا ػة 
عػف طريػؽ تحميػؿ التبػايف    المؤهال التعميماي(  -لادد سانوات الازواج  –لمى مقياس الجمود الفكري ُتعازى إلاى )العمار 

( قيمػػة )ؼ( المح ػػوبة لكػػؿ مػػف مت يػػر )الفمػػر0 عػػدد  ػػنوات الػػزواج  28ويو،ػػ  جػػدوؿ )ا حػػادي وح ػػا  قيمػػة )ؼ(  
 الم هؿ التفميمي( 

12جدول ) (  
 قيمة )ف( في تحميل التباين األحادي       

مستوى 
 الداللة

قيمة )ف( 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباين
 المتاير 

 بيف المجموعات 3382.538 868.253 4 3.852 1.59

 العمر
دا ؿ  35146.3:9 387.379 98

 المجموعات
 المجموع 37417.836  1:

 بيف المجموعات 23:1.626 541.283 4 2.5:7 1.332
لدد سنوات 

 الزواج
دا ؿ  36127.321 398.654 98

 المجموعات
 المجموع 37417.836  1:

المؤهل  بيف المجموعات 3681.854 753.797 5 :3.43 1.173
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دا ؿ  93:.34846 387.111 97
 المجموعات

 التعميمي

 المجموع 37417.836  1:
( والتػػػي ُطبقػػػت فيػػػه ا تبػػػار )ؼ( لتحميػػػؿ التبػػػايف ا حػػػادي وذلػػػؾ 28مػػػف  ػػػالؿ النتػػػاحج المفرو،ػػػة فػػػي جػػػدوؿ )

  حيػث بم ػت قيمػة عػدد  ػنوات الػزواج  الم هػؿ التفميمػي()الفمػر0 لمفرفة الفرؽ بػيف متو ػطات درجػات الفينػة ُتفػزى إلػم 
(  ممػػا يػػدؿ عمػػم أف هنػػاؾ فػػروؽ ذات داللػػة 1016( عنػػد م ػػتوى داللػػة أقػػؿ مػػف )30852)ؼ( المح ػػوبة لمت يػػر الفمػػر )

(  ػنة  ولفػؿ 61إحصاحية بيف متو طات درجات الفينة ح   مت ير الفمر. ولصال  الزوجػات ذوات الفمػر ا كبػر مػف )
 يفود إلم عدـ وجود المرونة في التفكير لدى هذ  الفحة الفمرية.ذلؾ 

(  ممػا 1016( عنػد م ػتوى داللػة أكبػر مػف )205:7كما بم ت قيمة )ؼ( المح وبة لمت ير عدد  نوات الػزواج )
 يدؿ عمم أف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصاحية بيف متو طات درجات الفينة ح   مت ير عدد  نوات الزواج

(  ممػػا 1016( عنػػد م ػػتوى داللػػة أكبػػر مػػف ):3034 ػػت قيمػػة )ؼ( المح ػػوبة لمت يػػر الم هػػؿ التفميمػػي )كمػػا بم
 يدؿ عمم أف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصاحية بيف متو طات درجات الفينة ح   مت ير الم هؿ التفميمي.

فػػروؽ عاحػػدم إلػػم الم ػػتوى ( التػػي أثبتػػت وجػػود 3122حيػث ت تمػػؼ نتيجػػة الدرا ػػة الحاليػػة مػػ  درا ػػة )الدو ػري  
 التفميمي عكس نتاحج الدرا ة الحالية التي أثبتت عدـ وجود فروؽ تفود لمم هؿ التفميمي.

 لرض النتائج المتعمقة بالتساؤل الرابع ومناقشتها وتفسيرها: -رابعاً 

ت العيناة هال توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية باين متوساطات درجاا"تمت اإلجابػة عػف الت ػا ؿ الرابػ  لمدرا ػة 
عػف طريػؽ تحميػؿ التبػايف    المؤهال التعميماي(  -لدد سانوات الازواج  –لمى مقياس التوافق الزواجي ُتعزى إلى )العمر 

( قيمػػة )ؼ( المح ػػوبة لكػػؿ مػػف مت يػػر )الفمػػر0 عػػدد  ػػنوات الػػزواج  29ويو،ػػ  جػػدوؿ )ا حػػادي وح ػػا  قيمػػة )ؼ(  
 الم هؿ التفميمي(

12جدول ) (  
 قيمة )ف( في تحميل التباين األحادي                     

مستوى 
 الداللة

قيمة )ف( 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباين
 المتاير 

1.86: 
 

1.387 
 

 بيف المجموعات 54.878 32.994 3

 العمر
دا ؿ  7:75.7:6 255.:8 99

 المجموعات
 المجموع 8119.573  1:

1.:9 
 

3.276 
 

لدد سنوات  بيف المجموعات 45:.597 273.422 4
دا ؿ  7632.638 71:.85 98 الزواج
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 المجموعات
 المجموع 8119.573  1:

 بيف المجموعات 39:.2:8 593.:5 5 1.736 1.757
المؤهل 
 التعميمي

دا ؿ  7921.644 2:3.:8 97
 المجموعات

 المجموع 8119.573  1:
( والتػػػي ُطبقػػػت فيػػػه ا تبػػػار )ؼ( لتحميػػػؿ التبػػػايف ا حػػػادي وذلػػػؾ 29مػػػف  ػػػالؿ النتػػػاحج المفرو،ػػػة فػػػي جػػػدوؿ )

)الفمػر0 عػدد  ػنوات الػزواج  الم هػؿ لمفرفة الفرؽ بيف متو طات درجات الفينة عمػم مقيػاس التوافػؽ الزواجػي ُتفػزى إلػم 
(  ممػا يػدؿ عمػم 1016( عند م توى داللة أكبػر مػف )10387لفمر )  حيث بم ت قيمة )ؼ( المح وبة لمت ير االتفميمي(

 أف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصاحية بيف متو طات درجات الفينة ح   مت ير الفمر

(  ممػا 1016( عنػد م ػتوى داللػة أكبػر مػف )30276كما بم ت قيمة )ؼ( المح وبة لمت ير عدد  نوات الػزواج )
 داللة إحصاحية بيف متو طات درجات الفينة ح   مت ير عدد  نوات الزواج يدؿ عمم أف عدـ وجود فروؽ ذات

(  ممػػا 1016( عنػػد م ػػتوى داللػػة أكبػػر مػػف )10736كمػػا بم ػػت قيمػػة )ؼ( المح ػػوبة لمت يػػر الم هػػؿ التفميمػػي )
 يدؿ عمم أف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصاحية بيف متو طات درجات الفينة ح   مت ير الم هؿ التفميمي.

عػدد  -حيث لـ تجد الباحثة في حدود بحثها مف الدرا ات مف قامػت بدرا ػة التوافػؽ الزواجػي وفػؽ مت يػر )الفمػر
 الم هؿ التفميمي(. - نوات الزواج

 لرض النتائج المتعمقة بالتساؤل الخامس ومناقشتها وتفسيرها: -خامساً 

دالااة بااين الجماااود الفكااري والتوافاااق  هاال توجاااد لهقااة ارتباطياااة"تمػػت اإلجابػػة عػػف الت ػػػا ؿ ال ػػامس لمدرا ػػة 
عف طريؽ ح ا  مفامؿ االرتباط لبير ػوف بػيف درجػات الفينػة عمػم     الزواجي لدى لينة من المتزوجات بمكة المكرمة

 مقياس الجمود الفكري ودرجاتهف عمم مقياس التوافؽ الزواجي.

  حيػػث أف دالػػة إحصػػاحياً  ة  ػػالبة( وهػػي عالقػػة ارتبػػاط عك ػػي10463-وقػػد بم ػػت قيمػػة مفامػػؿ ارتبػػاط بير ػػوف )
 زيادم الجمود الفكري ي دي إلم  فض التوافؽ الزواجي  وان فاض الجمود الفكري ي دي إلم زيادم التوافؽ الزواجي.

 ,Brandtبرانػػدتوقػػد اتفقػػت الدرا ػػة الحاليػػة مػػ  الدرا ػػة ا جنبيػػة الوحيػػدم التػػي وجػػدتها الباحثػػة وهػػي درا ػػة 
 عالقة  البة عك ية بيف المت يريف.   التي أثبتت وجود( (2:98

وذلػػؾ يػػدؿ عمػػم أف ارتفػػاع  ػػمة الجمػػود الفكػػري لػػدى الزوجػػة تػػ دي إلػػم ان فػػاض م ػػتوى التوافػػؽ الزواجػػي لػػديها 
 واال تقرار ا  ري لديها.

 لرض النتائج المتعمقة بالتساؤل السادس ومناقشتها وتفسيرها: -خامساً 
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هػؿ يمكػف التنبػ  بػالتوافؽ الزواجػي فػي ،ػو  الجمػود الفكػري؟" عػف  ة "تمت اإلجابة عػف الت ػا ؿ ال ػادس لمدرا ػ
 طريؽ ح ا  تحميؿ االنحدار لمفرفة مدى التنب  بالتوافؽ الزواجي في ،و  الجمود الفكري.

(12جدول )  
قيمة )ف( في تحميل التباين األحادي لداللة نموذج تحميل االنحدار الخطي لمعرفة مدى التنبؤ                      

 بالتوافق الزواجي في ضوء الجمود الفكري

مستوى 
 الداللة

قيمة )ف( 
 المحسوبة

 مصادر االختهف مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات

 االنحدار 273.896 2 273.896 3.227 :25.
 المتبقي 7956.787 :9 29:.87  
 الكمي 8119.573 1:   

( والتػػي ُطبقػػت فيػػه ا تبػػار تحميػػؿ االنحػػدار ال طػػي  وذلػػؾ لمفرفػػة :2مػػف  ػػالؿ النتػػاحج المفرو،ػػة فػػي جػػدوؿ )
م ػػتوى داللػػة ( عنػػد 30227مػػدى التنبػػ  بػػالتوافؽ الزواجػػي فػػي ،ػػو  الجمػػود الفكػػري  حيػػث بم ػػت قيمػػة )ؼ( المح ػػوبة )

(  ممػا يػدؿ عمػم عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػػة إحصػاحية  وبالتػالي عػدـ قػدرم التنبػ  بػالتوافؽ الزواجػي فػػي 1016أكبػر مػف )
 ،و  الجمود الفكري.

 ,Brandtوقد ا تمفت نتاحج البحث الحالي م  الدرا ة ا جنبية الوحيػدم التػي وجػدتها الباحثػة وهػي درا ػة برانػدت
 أثبتت وجود قدرم تنب ية لمتوافؽ الزواجي في ،و  الجمود الفكري.(  التي  (2:98

 التوصيات: 
   فجنه يتـ تقديـ التوصيات اآلتية البحث الحاليبناً  عمم النتاحج التي تـ التوصؿ إليها مف  الؿ 

هػذ  الفمؿ عمم الكطػؼ عػف الفوامػؿ التػي تفمػؿ عمػم زيػادم الجمػود الفكػري  والطػرؽ التػي تفمػؿ عمػم الحػد مػف  .2
 ال مة.

االهتماـ بججرا  المزيد مف الدرا ات في البيحة الفربية تربط بيف المت يريف لحاجػة المجتمػ  الفربػي لفػدد أكبػر مػف  .3
 الدرا ات في هذا المجاؿ.

 تقديـ دورات مت صصة في الفمؿ عمم  فض  مة الجمود الفكري وزيادم التوافؽ الزواجي. .4

 الدراسات المقترحة: 

الفالقػػػة بػػػيف الجمػػػود الفكػػػري والتوافػػػؽ الزواجػػػي  ومػػػف هػػػذا المنطمػػػؽ يمكػػػف لمباحثػػػة تقػػػديـ  البحػػػث الحػػػالي أجػػػرى
 المقترحات التالية 

 عمم بيحات عربية م تمفة  ومناطؽ أ رى في المممكة.  البحث بتطبيقهإجرا   -2
ري عمم عينة مػف ا زواج باإل،ػافة إلػم الزوجػات ومفرفػة الفػروؽ بينهمػا فػي الجمػود الفكػ البحثإجرا   -3

 والتوافؽ الزواجي.
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بتطبيقهػػا عمػػم عينػػة مػػف الزوجػػات الفػػامالت وغيػػر الفػػامالت ومفرفػػة الفػػروؽ بينهمػػا فػػي  البحػػثإجػػرا   -4
 الجمود الفكري والتوافؽ الزواجي.

مػػػػف  ػػػػالؿ ربػػػػط المت يػػػػريف بمت يػػػػرات أ ػػػػرى ذات الفالقػػػػة مثػػػػؿ الم ػػػػ ولية الط صػػػػية  البحػػػػثإجػػػػرا   -5
 واالجتماعية.

 
 المراجع

(. الجمػػود الفكػػري وعالقتػػه بػػالتوافؽ الجػػامفي لػػدى الطالبػػات الم ػػتجدات بجامفػػة أـ 3128ف عبػػد اهلل عبػػد المح ػػف )التركػػي  بيػػا
   كمية التربية  جامفة أـ القرى.ر الة ماج تير غير منطورمالقرى. 

مجمػة (. بفض  صاحص ال موؾ االجتماعي اإليجابي وعالقتها بالتوافؽ الزواجي لػدى الجن ػيف  3126توفيؽ  توفيؽ عبد المنفـ )
 .32-2(  2) 53مركز اإلرطاد النف ي(   -)جامفة عيف طمس اإلرطاد النف ي

المػػػ تمر الفممػػػي لمم ػػػ وليات ا  ػػػرية  (. التوافػػػؽ الزواجػػػي وعالقتػػػه بػػػجداراؾ الزوجػػػة 3129الجمفػػػاف   ػػػنا  عبػػػد الزهػػػرم حميػػػد )
 تركيا. –  ا طنبوؿ ا كاديمي الدولي التا  

  ر ػالة دكتػورام غيػر منطػورم(. التمركػز ا ثينػي وعالقتػه بػالجمود الفكػري لػدى طمبػة الجامفػة  3121الجنابي  ندى صباح عباس )
 كمية اآلدا   جامفة ب داد.

  رية. بيروت  دار النه،ة.(. الزواج والحيام ا 2:95ال ولي   نا  )

(. الفالقة بيف الجمود الفكري والم ػ ولية الط صػية االجتماعيػة لػدى عينػة مػف ع،ػوات هيحػة 3122الدو ري  أماني محمد  فد )
  كميػػة التربيػػة  جامفػػة أـ ر ػػالة ماج ػػتير غيػػر منطػػورمالتػػدريس بجامفػػة أـ القػػرى فػػي ،ػػو  بفػػض المت يػػرات الديم رافيػػة. 

 القرى.

 بيروت  دار الكت  الفممية. التفكير وأنماطه.(. 3127رعد مهدي ؛  هيؿ  جميمة عيداف ) رزوقي 

 الفراؽ  دار الكت  والوثاحؽ. برنامج اإلرطاد النف ي ومفهومها و طوات بنا ها.(. 3122ر،ا  كاظـ كريـ ؛ عذا   نطفي كريـ )

(. التوافػػػؽ الزواجػػػي وعالقتػػػه بالثقػػػة المتبادلػػػة بػػػيف الػػػزوجيف والتػػػديف فػػػي الفالقػػػة الزوجيػػػة لػػػدى عينػػػة 3126ال ػػػيد  فاطمػػػة  ميفػػػة )
مركػػز اإلرطػػاد  -)جامفػػة عػػيف طػمس مجمػػة اإلرطػػاد النف ػيالزوجػات ال ػػفوديات المنفصػالت وغيػػر المنفصػػالت عاطفيػًا  

 .923-898(  3) 53النف ي(  

الفػػػالج البػػػيف ط صػػػي الكتحػػػا  مػػػا بفػػػد الػػػوالدم فػػػي تح ػػػيف التوافػػػؽ الزواجػػػي والػػػدعـ  فاعميػػػة(. 3126مػػػد  ػػػفيد )ال ػػػيد  نػػػدى مح
   كمية التربية  جامفة أـ القرى.ر الة دكتورام غير منطورماالجتماعي. 

ة  الجامفػػػػة   كميػػػػة التربيػػػػر ػػػػالة دكتػػػػورام غيػػػػر منطػػػػورم(. ال ػػػػموؾ المتطػػػػرؼ لػػػػدى طمبػػػػة الجامفػػػػة. 3116طػػػػالؿ  عبػػػػاس عمػػػػي )
 الم تنصرية.
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(. م ػػتوى االن ػػالؽ الفكػػري )الدوجماتيػػة( لمفممػػي ومفممػػات مراحػػؿ التفمػػيـ الر ػػمي فػػي المدينػػة 3119الطػػهري  حا ػػف بػػف رافػػ  )
 الجمفية ال فودية لمفمـو التربوية النف ية.المنورم   

الفمػـو اإلن ػانية )جامفػة البصػرم  -مػة أبحػاث البصػرممج(. الجمود الفكري لدى طمبة كميػة التربيػة  3129عبد ال ادم  عبد ال جاد )
 .85-59(  2) 54  كمية التربية لمفمـو اإلن انية(

. القػاهرم  دار الفكػر القياس والتقويـ التربوي والنف ي أ ا ياته وتطبيقاتػه وتوجهاتػه المفاصػرم(. 3126عالـ  صالح الديف محمود )
 الفربي.

 9  مجمػة ال دمػة االجتماعيػة  )الجمفيػة المصػرية لأل صػاحييف االجتمػاعييف((. التوافػؽ الزواجػي  3128عمي  نهمة عمػي ح ػيف )
(69  )555-578. 

 (. عماف  دار أ امة لمنطر.2)ط عمـ النفس ا  ري(. 3115الفي وي  عبد الرحمف )

م تػة ري الدوجماتية درا ة ميدانية عمم طمبة كميػة المفممػيف بتبػوؾ  (. التديف وعالقته بالجمود الفك3119القحطاني  ح يف  فيد )
 (.5) 4  لمبحوث والدرا ات والفمـو اإلن انية واالجتماعية

 مجمػة الفمػـو اإلن ػانية والفمميػة واالجتماعيػة(. التوافؽ الزواجي وعالقته بالتنطػحة االجتماعيػة  3129الكراتي  ونيس محمد ح يف )
 .29-2(0 6ة اآلدا  والفمـو قصر ا  يار(  )كمي -)جامفة المرق 

ر ػالة دكتػورام غيػر (. الحاجة إلم االن الؽ المفرفي والتنظيـ الذاتي وعالقتهمػا بػالتفكير ا حػادي. :311المو وي   ديجة حيدر )
   كمية اآلدا   جامفة ب داد.منطورم

مجمػػة  –مجمػػة البحػػوث التربويػػة النف ػػية  )جامفػػة ب ػػداد  (. التفكيػػر الػػدوكماتي عنػػد طمبػػة جامفػػة ب ػػداد 3126ميػػرم  أمػػؿ كػػاظـ )
 .236-::(  57  )البحوث التربوية النف ية(
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