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This study aimed to examine differences between husbands 

and their wives in thinking styles and marital conflict resolution, and 

investigates the role of these variables in prediction of marital 

adjustment among husbands and their wives. The study sample was 

(72) couple, their ages ranged from 25 to 55 years. Husbands sample 

consisted of (72); mean age = 37.01± 7.59 years, wives consisted of 

(72); mean age = 32.00±5.48. And marital duration ranged from 1 to 

25 years. The tools of study consisted of demographic data sheet, 

Thinking styles Scale for couple, Conflict resolution styles Scale for 

husbands and wives; prepared by researcher, and Marital adjustment 

Scale; prepared by "Tarif Shawqi and Mohamed Hassan". The study 

has found that there were significant differences between couples in 

the innovative thinking towards wives, while there is no difference 

between them in the adaptive thinking and marital conflict resolution 

styles. Also, there were significant differences between the marital 

adjustment and non adjustment in thinking styles and marital conflict 

resolution styles. The study also found the possibility predicts of 

marital conflict resolution styles by marital adjustment, while the 

thinking styles did not predict marital adjustment. 

Kew words: Thinking styles, Conflict resolution styles, 

Marital adjustment, Innovative thinking, Adaptive thinking, 

Avoiding style, Aggressive styles, Positive problem solving style, 

Dominance style. 
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ُمقدمة 
اهتم بها الباحثون  التيأحد أهم الموضوعات  (1)الزواجييعتبر التوافق 

للتعبئة  المركزيالجهاز  حيث أشارمحاولة للتقليل من معدالت الطالق،  في
( إلى أن نسب الطالق زادت بنسبة 2018( المصري العامة واإلحصاء

ذه %( من ه14) وأن  (، 2015، 2014%( خالل عام واحد فقط )9,10)
%( من الحاالت استمرت 36الحاالت لم يستمر زواجهم أكثر من عام، و)

 -%( استمرت حياتهم الزواجية 18حياتهم الزواجية من سنة حتى سنتين، و)
( حتى 7%( لمدة تتراوح من )19( سنوات، و)6( حتى )4من ) -قبل الطالق

 %( فقط من حاالت الطالق استمرت حياتهم الزواجية14( سنوات، و)10)
ما جعل مصر ضمن أعلى النسب على مستوى العالم  ( سنوات،10) أكثر من

 .معدالت الطالق في
 عناادما نعاارف أنااه يااؤثر علااى الزواجاايويتضااأ أهميااة االهتمااام بااالتوافق 

 &Pereira, Daibs, Machado) الصاحة النفسااية ونوعيااة الحيااة لاادى الاازوجين

Pompeo, 2011)أن عاااان ( 2007( ، حيااااث أساااافرت نتااااائا دراسااااة أبااااو العااااز
مجاال  فاييتمتعن بمستوى عاٍل من الصحة النفساية  االزوجات المتوافقات زواجي  
كمااا تاازداد أهميااة . مقارنااة بغياار المتوافقااات اإليجااابيالسااالمة النفسااية والتفاعاال 

اا فااي الزواجاايالتوافاق  ولاايس فقااط  اضااوء معرفتناا أن تاا ثيره يمتااد إلااى األبنااء أيض 
الصاااحة النفساااية  سااالب ا علاااى تاااؤثرفاااات الزواجياااة الااازوجين، حياااث و جاااد أن الخال

حساساهم باألماان(Cummings& Davies, 2002) لألبناء  ، وعلى مدى توافقهم وا 
(Cui,2003) مختلااااااف الثقافااااااات،  فاااااايتزايااااااد االهتمااااااام بهااااااذه ال اااااااهرة . ولااااااذلك

وأصاابحت ماان الموضااوعات ذات األولويااة للبحااث والدراسااة، حيااث ي عتباار الاازواج 
إلاى فقاط  يياؤد حياتاه، فاالزواج الجياد ال فييتخذها الفرد  التيرات أحد أهم القرا

ن   فااااااايلشاااااااعور بالرضاااااااا ا اااااااا شاااااااعور  الحيااااااااة وا   بالراحاااااااة النفساااااااية اماااااااا يولاااااااد أيض 
(Nema,2013). 

                              
(1) Marital adjustment. 
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عالقتهُبأسـاليبُُفيُالزواجيلتوافقُدراساة اوبمراجعة التراث لوح  عدم 
 اى دراستين فقاط أجريتاسو  -حدود علمها في -، حيث لم تجد الباحثة (1)التفكير
أ جرياااات علااااى المجتمااااع  التااااي( 1999( العناااازيهااااذا المجااااال همااااا: دراسااااة  فااااي

باااااين التوافاااااق الزواجاااااى  اهنااااااك ارتباط اااااا إيجابي ااااا وكشااااافت نتائجهاااااا أن   الساااااعودي
ضااوء  فااي( (5)يالخااارج – (4)ياألقلاا -(3)يالهرماا -(2)يوأساااليب التفكياار )المحلاا

توصل إلاى أن تشاابه  الذي( 2012( عامر ، ودراسةSternbergن رية سترنبرج 
أساااااليب نزعااااة التفكياااار ةبعااااد التحرريااااة  ) بعااااا أساااااليب التفكياااار فاااايالاااازوجين 

المحاف ةة ، وأساليب نوع التوجه الناقد عند معالجة المشكلة ة بعاد االستشاراقية  
 .يبالتوافق الزواج اإيجابي   االقضائية( يرتبط ارتباط  

ر مااان خاااالل االهتماااام باألسااااليب المعرفياااة وتبااارز أهمياااة أسااااليب التفكيااا
اا دفعاات الباااحثين إلااى االهتمااام بمفهااوم  التااي، حيااث كاناات أكثاار األسااباب اعموم 

خصائصاااها عااان سااامات  فااايأن األسااااليب تختلاااف (1ُ :ياألسااالوب المعرفاااى هااا
قادرتها  (2. (Fan, Zhang& Chen, 2018) عنهاا االشخصاية، وأنهاا أكثار تماايز  

ة والوجدان، ولذلك يعتبر مفهوم األسااليب أشامل وأوساع على الوصل بين المعرف
هااااا تعباااار عمااااا يملكااااه الفاااارد ماااان من ومااااة وجدانيااااة ماااان القاااادرات والساااامات  ألن  

فإن دراسة األساليب تجعل من الممكن  ِمن َثم  )الشخصية( ومعرفية )القدرات(، و 
الن ااار للتوافاااق الزواجاااى مااان من اااور أعااام وأشااامل مااان الن ااار إلياااه مااان من اااور 

ت ااااعد األسااااليب ذات دالالت أكثااار باااروزا مااان  (3السااامات.  لقااادرات النوعياااة أوا
، فقاد يمتلاك الزوجاان القادرة أو يمواقاف التفاعال االجتمااع فايالسمات والقادرات 

طريقاااة التعبيااار عااان هاااذه القااادرة أو السااامة  فااايالسااامة نفساااها، لكنهماااا يختلفاااان 

                              
(1) Thinking styles. 

(2) Local style. 
(3) Hierarchic style. 

(4) Oligarchic style. 

(5) External (or foreign) style. 
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مختلااف  فاينااة تطويعهاا تتمياز األساااليب ب نهاا تتسام بمرو  (4(. 2012 )عاامر،
ماان المهاام توساايع كااان (. ولااذلك Cheng, Hu& Fung Sin, 2016المجاااالت )

ساايما لاادى المتاازوجين  لفهاام الفااروق  الو الدراسااات الثنائيااة  فاايدراسااة األساااليب 
 التااايكيفياااة اكتسااااب األسااااليب التكيفياااة و أسااااليب التفكيااار،  فااايباااين المتااازوجين 

 ، وهو ما تهدف إليه الدراسة الراهنة. يةتساعد على استقرار الحياة الزواج

ه البداياة أن ا فاينؤكاد  ناود أن  ، الزواجـ ُالصـراعأساليبُحـلُفيما يخص و 
عملياة اجتماعياة تعكاس ساوء التوافاق أو الخاالف أو  الصراع على الرغم من أن

 الشااااااؤون الشخصااااااية أو األمااااااور المتعلقااااااة باااااااألدوار فاااااايالتنااااااافر بااااااين األفااااااراد 
(Chen,Chang&Lo,2015) ال مفااااار مناااااه، وهاااااو أحاااااد  اطبيعي ااااا اأمااااار  ، فإناااااه ي عاااااد

 العالقااااااااات الثنائيااااااااة بمااااااااا فيهااااااااا العالقااااااااة الزواجيااااااااة فاااااااايالمكونااااااااات الرئيسااااااااة 
(Capon,2015ألن اااااا  )فسااااااها،ه ال يوجااااااد شخصااااااان لهمااااااا ساااااامات الشخصااااااية ن 

هذه االختالفات ال ت هار إال عنادما يتازوج الزوجاان،  والمعتقدات، والقيم، إال أن  
ان ماااااع بعضاااااهما فتااااارة مااااان الااااازمن، وب هاااااور االختالفاااااات تنشااااا  بعاااااا ويعيشااااا

  (.Bacchiocchi, 2000الصراعات )
العالقاااات طويلاااة  فااايعاااد إدارة الصاااراع مااان المهاااارات األساساااية ولاااذلك ت  

ت بنااى علااى االلتاازام، حيااث توجااد مجموعااة متنوعااة ماان اإلجااراءات  التااي (1)الماادى
ارفهم ومعتقااداتهم وقاايمهم الخاصااة، خباارات األفااراد ومعاا فاايلحاال الصااراع، تااؤثر 

 &Navidian, Bahari)وتساااامى هااااذه اإلجااااراءات ةب ساااااليب حاااال الصااااراعة 

Kermansaravi, 2014) . وقااد تاام تحديااد خمسااة أساااليب للتعاماال مااع ساالوكيات
، (5)حال وساطإلاى ، والتوصل (4)والتجنب ،(3)، والتنافس(2): التعاونوهيالصراع 

                              
(1) Long-term commitment relationships. 
(2) Collaboration. 
(3)  Competition. 
(4)  Avoidance. 
(5)  Accommodation. 



( 919- 869ص  2019أكتوبر  4، ع29دراسات نفسية )مج  

-874- 
 

( 1)وتساااوية الخالفاااات
Liu, Magjuka& Lee, 2008).)  ويتجلاااى أسااالوب حااال

يسالكها األفاراد  التايسالوكيات المواقاف السالوكية، حياث ي عبار عان ال فايالصراع 
ماان الممكاان  ياألساالوب المعرفاا وقااد وجاادت البحااوث أن  اسااتجابتهم للصااراع.  فااي

مواقف الصاراعات  فييسلكها الفرد  يمكن أن   التيالتنبؤ بالطريقة  فيأن ي ساعد 
   .(Chen, Chang& Lo, 2015)وكيفية التعامل معها الشخصية، 

وتااااارتبط معالجاااااة الصاااااراع باألسااااااليب المعرفياااااة كجااااازء مااااان عملياااااة حااااال 
ساانة  Kirtonكيرتااون ياارى حيااث ، (Liu, Magjuka& Lee, 2008) المشااكالت

تحدياااده  فااايمفضااال ياااؤثر  معرفااايكااال فااارد لدياااه أسااالوب  ( أن  1987، 1976)
. (Kirton, Bailey& Glendinning,1991) راراتاتخااذه للقا وفايللمشكلة وحلها، 

حااال المشاااكالت وهماااا:  فااايأسااالوبين يمكااان أن يلجااا  لهماااا األفاااراد حااادد كيرتاااون و 
األسااااالوبين مهماااااان لحااااال المشاااااكالت  ، وأكاااااد أن  والتجديااااادي التكيفاااااياألسااااالوب 

كاال األفااراد لااديهم القاادرة علااى حاال المشااكالت وأنهاام  أن وهااو ياارى(، 2017)ناادا،
يحلاااااون بهاااااا هاااااذه  التااااايالكيفياااااة أو الطريقاااااة  فاااااي يختلفاااااونهااااام أن  ، إال ونمبااااادع

(، ومما سبق يمكن أن نستخلص أن كل زوج أو زوجة Stum,2009) المشكالت
حااال مواقاااف  فااايالتفكيااار  يكاااون لدياااه أسااالوبه الخااااص  فاااي امعين ااا ايتبناااى أسااالوب  

أساااليب تفكيرهمااا وحاال  فاايولكاان هاال اخاتالف الزوجااان يماار بهااا،  التاايالصاراع 
لاى الزواجايلصراع بينهما من شا نه أن ياؤثر علاى توافقهماا ا مادى يمكان  أي؟ وا 

؟ الزواجاايالتنبااؤ بااالتوافق  فااي الزواجاايأن ي سااهم أساااليب التفكياار وحاال الصااراع 
ضاوء العارا الساابق، يمكان  وفايه. ناوهو ما تحاول الدراسة الراهناة اإلجاباة ع

 ية:اإلجابة عن التساؤالت اآلت فيصياغة مشكلة الدراسة 
ُ
ُ

                              
(1)  Compromise. 
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ُمشكلةُالدراسة
وحل  أساليب التفكير فيهل توجد فروق دالة بين األزواج وزوجاتهم  (1

 ؟الزواجيالصراع 

أساليب  في اهل توجد فروق دالة بين المتوافقين وغير المتوافقين زواجي   (2
 ؟الزواجيالتفكير وحل الصراع 

التنبااااؤ بااااالتوافق  فااااي الزواجاااايهاااال ت اااااسهم أساااااليب التفكياااار وحاااال الصااااراع  (3
لكاال  النساابي اإلسااهاملاادى كاال ماان األزواج وزوجاااتهم؟ ومااا ماادى  لزواجاايا

 منهما؟

 المفسرةُلهاُالنظرية طراألُو الدراسة مفاهيم

ُأساليبُالتفكير
 ;Chaiyapornpattana& Wongwanich, 2013)بعااا الباااحثين  يتبناا

Aljojo, 2017) ُهاريســــونُتعريــــفHarrison ُوبرامســــونBramson  ساااانة
العقلياااة  هاااا ةمجموعااة متكاملاااة ماان االساااتراتيجياتأن  علااى يااانص  الااذيُ(1982)

حياال ماا يواجهاه مان  لدياه المعلوماات المتاحاة ماع بهاا يتعامال أن   الفارد اعتاد التي
جمااع المعلومااات  توضااأ كيفيااة التاايالطريقااة  وهاايمواقااف، مهمااات و مشااكالت و 

ا، وناااوع ومعالجتهاااا، وكيفياااة اساااتخدام هاااذه المعلوماااات التخااااذ القااارارات وتنفياااذه
: األسالوب هاي، إلاى خمساة أسااليب ايدركها العقلة، وقاد صانفه التيالمعلومات 
، واألسالوب التحليلاي، واألسالوب العملاي، واألسالوب المثالي، واألسلوب التركيبي
 .الواقعي

 ;Sagone& Caroli, 2013; Fan, 2016)ن و ن آخار و حاين تبناى بااحث فاي

Cheng, Hu& Fung Sin, 2016) ومفااداه ةب نهاا سـترنبر قدماه  يالاذ التعريـف ،
 وتو يااف المهمااات وأداءمعالجااة المعلومااات  فاايق المفضاالة لاادى األفااراد ائااالطر 

تعكاااس كيفياااة  وهااايف سااااليب التفكيااار تعناااى المياااول وليسااات القااادرات، قااادراتهمة. 
أسالوب  –وتقاع باين الشاااخصية والقادرات )الشخصاية هم، ءاتتو ياف األفاراد لاذكا

فائق الدقة يمثل بنى معرفياة مثال أسااليب الاتعلم  اوتمثل نسق   ،القدرات( –التفكير



( 919- 869ص  2019أكتوبر  4، ع29دراسات نفسية )مج  

-876- 
 

 ;Grigorenko& Sternberg, 1997) واألسااااليب المعرفياااة وأسااااليب التفكيااار

Zhang& Sternberg, 2000). 

ــــونُوياااارى  غم ماااان اخااااتالف تعريفااااات ه علااااى الاااار  أن ااااُ(2000ساااانة )كيرت
 إلااااى ي شااااار ماااا عااااادةُهن ااااألسااااليب المعرفيااااة فكلهاااا ماااارتبط بعملياااات التفكياااار، وأ

هااااا: ب ن   لاااذلك عرفهااااا ،المعرفيااااة باألسااااليب البحثااااي التااااراث فاااي التفكياااار أسااااليب
موضاااع  وفاااي، ةحااال المشاااكالت، واتخااااذ القااارارات فااايالعملياااات العقلياااة الكامناااة ة

اآخر عرفها ةب نها  عناد حلاه المشاكالت أو  ادرجة من التن ايم تجعال الفارد مرتاح 
  (.Asbjornsen ,2017, p.8ة )عند التفكير بوجه عام

 في، ويختلف كل نموذج منها توجدُعدةُنماذ ُم فسرةُألساليبُالتفكيرُو
، وتتبنااى الدراسااة الراهنااة ن ريااة يشااملها التاايتعريفااه للمفهااوم ومكوناتااه األساسااية 

تقااوم هااذه الن ريااة علااى السااطور التاليااة. حيااث  فاايكيرتااون لااذلك ساانركز عليهااا 
 التااااايلاااااديهم القااااادرة علاااااى اإلباااااداع وحااااال المشاااااكالت افتاااااراا أن كااااال األفاااااراد 

اإلبااداع، وحاال  فاايوطريقااة مختلفااة  مفضااال ايواجهونهااا، إال أن لكاال ماانهم أساالوب
( أن األفاراد يقعاون 1994)سانة المشكالت، واتخاذ القرارات، حيث يرى كيرتاون 

يفضالها كال  التايالقطاب، يمكان مان خاللاه توضايأ الطريقاة  ثنائيعلى متصل 
يمياال إلااى فعاال األشااياء علااى  الااذي) التكيفاايل مشااكالته، حيااث يقااع حاا فاايفاارد 

يميال  الذي) التجديديحين يقع  فيالمتصل،  جانبيأحد  نهاية فينحو أفضل( 
الجانااااااب اآلخاااااار منااااااه  نهايااااااة فاااااايإلااااااى فعاااااال األشااااااياء علااااااى نحااااااو مختلااااااف( 

ويقاع  (.Kirton, Bailey& Glendinning, 1991; Stum, 2009  2003)عاامر،
 متفاوتااة باادرجات تجدياادي أو تكيفااي عليااه علااى طااول المتصاال، وي طلااقاألفااراد 
 -البطاريااة )التكيفيااة اإلجابااة عاانعليهااا عنااد  يحصاال التاايعلااى الدرجااة  ااعتماااد  

ركز ال ت   ِمن َثم  و (. Kirton,Bailey& Glendinning,1991))1(التجديدية( لكيرتون
على حل المشكالت  لقدرةهذه الن رية على قياس مستوى اإلبداع أو المهارة أو ا

نماا تركاز علاى التفضايالت الفردياة عناد اتخااذ القارارات، وحال واتخاذ القرارات ، وا 
                              
(1) Kirton Adaption-Innovation Inventory (KAI). 
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 (.2016، )سليمانالمشكالت، والقيام بالمهمات 
 الزواجيأساليبُحلُالصراعُ

يساتخدمه  الذيب نها ةالمنحى ُي عرف الباحثون مفهوم أساليب حل الصراع
هااا ةأنماااط ماان ن(، أو ب Muñoz,2011,p.19عاتة)التعاماال مااع الصاارا فااياألفااراد 

يساااتخدمها النااااس أثنااااء مواجهاااة  التاااياالساااتجابات أو مجموعاااة مااان السااالوكيات 
شخصاية المساتخدمة -(، أو أنها ةالسلوكيات البينLim,2000,p.10الصراعاتة )

 (. Bonache, Santana& Mendez, 2016, p.277) للتعامل مع الخالفاتة
ورالااااف كيلمااااان  Thomasوتوماااااس Kennethنيااااث وقااااد حاااادد كاااال ماااان كي

Ralph Kilmann ( خمسااة أساااليب للتعاماال مااع 1970ساانة )الصااراع تختلااف 
: هاااي، وهاااذه األسااااليب (1)فيماااا بينهاااا مااان حياااث درجاااة التعااااون، وت كياااد الاااذات

التعاااااااااون، وتساااااااااوية الخالفاااااااااات، والتوصااااااااال إلااااااااى حلاااااااااول وساااااااااط، والتناااااااااافس، 
صانف ( 1975سنة ) وفي Dildar,Sitwat&Yasin,2013)والتجنب االنسحاب )

لبعاااادين همااااا: ب عااااد  اهااااذه األساااااليب وفق اااا Thomas وتوماااااس Kilmann كيلمااااان
 ,Navidian, Bahari& Kermansaravi)االهتمام بالذات، وب عد االهتمام باآلخر 

: وهي ،أربع مجموعات فيالصراع  أساليب Gottman . وصنف جوتمان(2014
  (Hamilton, 2013).( 4)يالعدائ –يلتجنبا –(3)يالتقلب –(2)يالتحقق

ب نهاا ة  الزواجايوبناء  علاى ماا سابق ت عارف الباحثاة أسااليب حال الصاراع 
مجموعــةُمــنُُوهــييســتخدمهاُاألزوا ُللتعامــلُمــاُالصــراع ُُالتــيلطرائــقُا

ُفـيُناإليهـاُالزوجـيلجـأُُالتـيالسلوكياتُوالتفاعالتُاللفظيـةُأوُييـرُاللفظيـةُ
لمدىُتأثيرهاُعل ُالعالقـةُُادُكفاءةُهذهُالسلوكياتُوفقُ مواقفُالصراع.ُوتتحد

                              
(1) Self assertiveness. 
(2) Validating. 
(3) Volatile. 
(4) Hostile. 
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ــ ُ ــة ُوقــدرتهاُعل بــينُالــزوجين ُوشــعورُالــزو ُ)أوُالتوافــقُترســي ُالزواجي
ُعـــنُالطريقـــةُ ـــهُراة  ـــأنُشـــرياُحيات ـــيالزوجـــة(ُب حـــلُُفـــييســـتخدمهاُُالت

ُ ة.الصراعاتُبينهما
زواج مجاال الا فايأ جريات  التاي النظريـاتوبمراجعة التراث و جد أن أغلاب 

وذلااك  – الزواجااي، ولاايس أساااليب حاال الصااراع الزواجاايتناولاات تفسااير الصااراع 
 الاذي لجوتماان (1)نظريةُبيتُالزوجيةُالسليمفيما عدا  –حدود علم الباحثة  في

تتكاون مان : و (2)أسااليب حال الصاراع الم ن ماةقسم أساليب حل الصراع إلى: أ( 
 – يوالتقلباا – التحققاي: وهااي، ثاالث مجموعاات فرعيااة تتنبا  باالسااتقرار والتن ايم

: وتتكااون ماان أساالوب واحااد أساااليب حاال الصااراع غياار المن مااةب(  .التجنباايو 
 ونتناول كل أسلوب منهما باختصار. (.Boyd,2014) العدائيوهو األسلوب 

يتصـفُُالتحققـييتبنـ ُاألسـلوبُُالـذ الزو /ُالزوجـةُُ التحققياألسلوبُ (1
ــهُ ر الاادعم لااه والقلااق عليااه، وعنااد يسااتمع باهتمااام إلااى شااريكه مااع إ هااابأن

مناقشااة األمااور الصااعبة  فإنااه يسااتطيع أن ي ناقشااها بسااهولة وهاادوء، كمااا أنااه 
ن لاام يتفااق معااه   ي شااِعر شااريك حياتااه ب نااه م قاادر لمشاااعره وآرائااه  فاايحتااى وا 

ي حاول األزواج الذين يتبنون هذا األسلوب حل خالفاتهما عان طرياق و  ذلك.
ياتم  الاذيفيشرح وجهة ن ره حول الموضوع  سماع كل طرف منهما لآلخر،

مناقشاااته، وبعاااد ساااماع كااال منهماااا لآلخااار، يبااادأ كااال منهماااا بمحاولاااة إقنااااع 
المناقشااة عناادما يتفاوضااان، إلااى أن يصااال إلااى حاال  وتنتهااياآلخاار برأيااه، 

وسااط ي رضااى الطاارفين  وذلااك ألن عالقتهمااا قائمااة علااى االحتاارام المتبااادل، 
واج خالفاتهمااااا بعنايااااة، والجاااادال بينهمااااا أشاااابه وعااااادة مااااا يختااااار هااااؤالء األز 

 ,Sofocleous) بينهما ابمناقشات تتعلق بحل المشكلة أكثر من كونه صراع  

2014). 

                              
(1) Sound Marital House theory. 
(2) Regulated conflict resolution styles. 
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يتصــفُُالتقلبــيُ يتبنــ ُاألســلوبُُالــذ  ُالــزو /ُالزوجــةُيُ (ُاألســلوبُالتقلبــ2
ماااان الساااالوكيات اإليجابيااااة والساااالبية، إال أن الساااالوكيات  مرتفعااااةبمسااااتويات 

ي حاول األزواج الذين يتبنون هذا األسلوب حل و  السائدة. هيبية تكون اإليجا
بعيااادة عااان السااالبية أو  تكاااون التااايالمواجهاااة النشاااطة  خالفاتهماااا عااان طرياااق

االنسااحاب، ويناقشااون مااا بينهمااا ماان أمااور بعقالنيااة، ويساامعون آراء بعضااهم 
اااا  هم محاولاااة سااااخنة إلقنااااع بعضااا فااايهااام يقضاااون مع ااام الوقااات إال أن   بعض 

ااا بتغيياار آرائهاام، ويكااون هاادفهم الفااوز  النقااا   ألن الوصااول لحاال  فاايبعض 
( لاايس ماان أسااااليبهم المفضاالة، وعناادما يختلفااون مااع بعضاااهم )تااوفيقيوسااط 

محتف ين بمشااعرهم الدافئاة وبالحاب،  ولكنهم ي لونتتسم انفعاالتهم بالشدة، 
لاااازواج ويتساااام هااااذا النااااوع ماااان ا مشاااااعر عدائيااااة. مشاااااعرهم إلااااىوال تتحااااول 

  أن هاااذا الناااوع لاااه مخااااطر محتملاااةبالعاطفاااة واإلثاااارة خاااالل فتااارة الااازواج، إال  
(Boyd,2014). 
يتصـفُُالتجنبـييتبنـ ُاألسـلوبُُالـذ الـزو /ُالزوجـةُ  التجنبـي(ُاألسلوب3ُ

ب نه ال ي جادل أو ي دافع عن رأيه، ويحاول تقليل الخالفات مع الطارف اآلخار 
ن كااان ذلااك علااى عكااس معتقداتااه، لااذلك حتااى وا   ،الاارأيعاان طريااق موافقتااه 

نجاااد أن لاااديهما الحاااد األدناااى مااان الصاااراعات، وهااام يسااالطون الضاااوء علاااى 
قاااادرتهما علااااى حاااال  ماااان حلهااااا. وتبااااين البحااااوث أن   الخالفااااات بينهمااااا باااادال  

المشاااااكالت أقااااال فعالياااااة مااااان األزواج التحققياااااين والتقلبياااااين. ويميااااال األزواج 
ممتعاة، وي هارون مشااعرهم بصاورة أقال مان التجنبيون إلى الحيااة الهادئاة وال

 .(Boyd,2014) اأيض   األزواج التحققيين والتقلبيين، ولذلك مخاطر محتملة
يتصــفُُالعــدائييتبنــ ُاألســلوبُُالــذ  ُالــزو /ُالزوجــةُالعــدائياألســلوبُُ(4

، واألزواج الباادنيبمسااتويات مرتفعااة ماان الساالوكيات الساالبية خاصااة العاادوان 
 فيأقل فاعلية هم   ألن  سلوب يكونون معرضين للطالقالذين يفضلون هذا األ

حل المشكالت، وتتسم مواقف الخالف بينهما بانفعاالت شديدة مثل الغضاب 
تهاادف إلااى إيااذاء  التاايعااادة مااا يسااتخدمون الساالوكيات أو الكلمااات و والبكاااء، 
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، وتوجااد تفاااعالت ساالبية متبادلااة لف اايأو غياار  االطاارف اآلخاار سااواء لف ي اا
كماا  ،(لايماا يساتخدمون عباارة )أنات ال تساتمع  اشكل مستمر، وغالب  بينهما ب

 للطااارف تكثااار السااالوكيات السااالبية خاااالل مواقاااف الصاااراع، عناااد تقاااديم الااادعم
 (2)المماطلاااة، و التحقيااار، و (1)الدفاعياااة، و النقااادومااان هاااذه السااالوكيات:  ،اآلخااار

(Fincham,1999).   
ُالزواجيالتوافقُ

توافاق الازوجين ماع الحيااة اليومياة وال اروف ه ةب ن ا الزواجايف التوافق ع ر 
 ,Ozden& Celen, 2014)تتغيار مان فتارة ألخارىة والتيهذه الحياة،  فيالمتغيرة 

p.49)ااارف ب ن ااا ه ةالشاااعور باالرتيااااح والمتعاااة مااان قبااال الااازوج والزوجاااة، ، كماااا ع 
عاان ساامة فرديااة  الزواجاايعناادما يااتم تقياايم جميااع جوانااب الاازواج، ويعباار الرضااا 

يمكان  الزواجي( أن الرضا 1981سنة ) Winchالزوجينة. ويرى ون   لكل من
والوضااع المتوقااع  الحااليأن ي ساتدل عليااه مان خااالل مقارنااة تقييمياة بااين الوضااع 

(Holekiana, Madani& Lavasani, 2015, p.41). 
 APAالجمعية األمريكياة لعلام الانفسقاموس علم النفس الخاص ب عرفي  و 

Dictionary of Psychology (2019)  يحقاق  التايه ةالعملياة ب ن ا الزواجايالتوافاق
الزوجااان ماان خاللهااا اإلشااباع المتبااادل، وتحقيااق األهااداف المشااتركة مااع الحفااا  

( تباادل 1 الزواجايعلى درجة مالئمة من الفرديةة، ومان األماور المهماة للتوافاق 
الحياااااة  ( احتاااارام االحتياجااااات الفرديااااة لشااااريك2الخباااارات واالهتمامااااات والقاااايم. 

( 4( اسااااتمرار التواصاااال المنفااااتأ، والتعبياااار عاااان المشاااااعر. 3 وأهدافااااه ومزاجااااه.
اتخاااذ القاارارات، وحاال  فااي( التعاااون 5 توضاايأ أدوار ومساائوليات كااال الاازوجين.

وهوُالتعريفُالمتبادل.  الجنسي( وتحقيق اإلشباع 6المشكالت، وتربية األبناء. 
ُتتبناهُالباحثة.ُالذ 

                              
(1) Defensiveness. 
(2) Stonewalling (or procrastination). 



ُُيالزواجالتنبؤُبالتوافقُُيفُيالزواجُدورُأساليبُالتفكيرُوحلُالصراع
 

-881- 

التوافاااق  فااايدور المتغيااارات المعرفياااة بااا النظريـــات وقاااد اهتمااات عدياااد مااان
الوقاات ذاتااه، حيااث تؤكااد ن ريااة األزمااة أهميااة  فااي الزواجاايوالصااراع  الزواجااي

حاين تركاز  فايمواجهاة األحاداث الضااغطة،  فاياإلدراك ودور خبرات الازوجين 
علاااى تقاااويم خبااارات الااازوجين مااان من اااور المكساااب  االجتمااااعين رياااة التباااادل 
 األساااارية األنسااااق ن ريااااات التعلاااق، وصااااراع الااادور، ون ريااااة دوالخساااارة، وتؤكااا

عاارا لاابعا  يلااي، وفيمااا أهميااة التوقعااات واألفكااار والمعتقاادات لاادى الاازوجين
 هذه الن ريات.

عند  نظريةُالتعلقبدراسة ( 1987سنة ) Shaverوشيفر Hazinقام هازن 
لااديهم نماااذج الراشاادين وافترضااا أن األزواج الااذين يتساامون بااالتعلق اآلماان يكااون 

عقليااااة إيجابيااااة حااااول ذواتهاااام وعاااان اآلخاااارين، فهاااام يعلمااااون أن شااااركاء حياااااتهم 
ماااا ، سااايكونون متواجااادين عناااد الحاجاااة إلااايهم، ويقااادمون المسااااعدة الالزماااة لهااام

يشااااعرهم باألمااااان  ولااااذلك نجااااد أن عالقااااتهم الزواجيااااة تتصااااف بالثقااااة المتبادلااااة 
القلاااق بقلاااة الثقاااة، والغيااارة،  الااانمطي و والرضاااا، بينماااا تتصاااف عالقاااات األزواج ذ

الااااانمط  يو والخاااااوف مااااان هجاااااران شاااااريك الحيااااااة، وتتصاااااف عالقاااااات األزواج ذ
(. وبنااء  علاى ماا 2004 ،يالمتجنب بقلاة الثقاة، واالعتمااد علاى شاركائهم )خاور 

ااااا  اسااااابق، فاااااإن معرفاااااة األزواج بااااا ن شاااااركاء حيااااااتهم سااااايكونون متواجااااادين دائم 
 فاييساهم   كاان ناوع المسااندة اوقات، وأي ا أي وفايلمساندتهم عند الحاجة إلايهم، 

حين ت سهم األنماط غير  فيوالرضا عن هذه العالقة،  الزواجيشعورهم بالتوافق 
ا يناتا َما زيادة الصراع بين الزوجين بسبب التفاعالت السالبية بينهماا، فياآلمنة 
 .الزواجيدرجة التوافق  انخفااعنه 

 بعاااا فاااي يتصااارفوا أن اداألفااار  مااان ي َتوقاااع كياااف الـــدورُنظريـــة وتوضاااأ
 اوفق ا وذلاك بادورهم يتصارفوا أن اآلخارين مان نتوقاع وكياف االجتماعياة، المواقف
 السلوكيات على فقط تؤثر ال األدوار أن إلى اإلشارة المهم ومن. الدور لتوقعات
نما  معتقاداتهم مان يغيارون األفاراد أن فنجد ،اأيض   واالتجاهات المعتقدات على وا 

(. Doan Thi Ngoc, MSW& Med, 2013) أدوارهام ماع وافاقتت حتاى واتجهااتهم
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يتاا ثر بهااا الاازوج والزوجااة،  التاايللتوقعااات الثقافيااة  اوفق اا الزواجاايويتكااون الاادور 
ه يمكان االعتمااد علياه، ك ن يتوقع مان الازوج أن يكاون المسائول عان األسارة وأن ا

 &Hashmi, Khurshid)حاين ي توقاع مان الزوجاة االهتماام بالبيات واألطفاال  فاي

Hassan, 2007) يتوقااع أن تحاادث الصااراعات الزواجيااة إذا كااان لاادى  ِماان ثَاام  . و
أحاد الازوجين توقعاات مثالياة أو خاطئاة عاان الادور المتوقاع لشاريك حياتاه، ويعاام 

 التوافق إذا اتفقت توقعاتهما عن األدوار المتوقعة من كل منهما.
ُالدراساتُالسابقة

 نياات بالعالقااة بااين متغياارات الدراسااةع  هااذا اإلطااار، أجرياات دراسااات  وفااي
اابب  بااين العالقااة تناولاات ، وأمكاان تقسااميها إلااى فئتااين، همااا: دراساااتاعضااها بعض 

حاال  أساااليب بااين العالقااة تناولاات ، ودراساااتالزواجااي والتوافااق التفكياار أساااليب
 .الزواجي الصراع والتوافق

ُالزواجيلتوافقُالعالقةُبينُأساليبُالتفكيرُواتناولتُُالتي ُالدراساتُأولُ 
ومعاايير معرفة دور أساليب التفكير  دراسة بهدف( 1999)العنزي أجرى 

تحقيااااق مسااااتوى التوافااااق  فااااياختيااااار الشااااريك وبعااااا المتغياااارات الديموجرافيااااة 
الزواجاااى لااادى عيناااة مااان المجتماااع الساااعودى، وقاااد أجريااات الدراساااة علاااى عيناااة 

اا372مكونااة ماان ) دالااة بااين مرتفعااى  ، وأساافرت نتائجهااا عاان وجااود فااروقا( زوج 
 -يواألقلا -يوالهرم - يأساليب التفكير )المحل في يهومنخفضالتوافق الزواجى 

مساتوى التوافاق  في. ووجود فروق يالتوافق الزواج ياتجاه مرتفع في( يوالخارج
 فاياتجااه األزواج الاذين يفوقاون زوجااتهم  فايللعمار  ابين الازوجين وفق االزواجى 

توجااد فااروق بااين مجمااوعتى األزواج كمااا ُ،( ساانوات10العماار بمااا ال يزيااد عاان )
، ولاام يالمسااتوى التعليماا فااياتجاااه األزواج المتشااابهين  فاايلمسااتوى التعلاايم  اوفق اا

 لعدد سنوات الزواج.  اوفق   يمستوى التوافق الزواج فيفروق دالة  ت هر
( دراسة بهدف الكشف عان العالقاة باين التوافاق 2012أجرى عامر )كما 
األساااااليب المعرفيااااة  اإلبداعيااااة.  فاااايشااااابه الماااادرك بااااين الاااازوجين والت الزواجااااي
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ا174أجريات الدراساة علاى عيناة قوامهااا ) ، ات( زوجاا110وزوجاة بواقاع ) ا( زوج 
بين  الزواجيالتوافق  في، وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة ا( زوج  64)

النزعاة الفكرياة وهماا بعاد  ،سااليبالمتشابهين والمختلفين على اثنين من أبعااد األ
مقابل المحاف (، وبعد شكل التوجه الناقاد نحاو حال المشاكلة  التحررياألسلوب )

حااااين لاااام توجااااد فااااروق بااااين المتشااااابهين  فااااي(. ي  القضااااائ()ي)بعااااد االستشااااراق
أبعااد األسااليب. بمعناى آخار، بينات  بااقيعلاى  الزواجايالتوافاق  فايوالمختلفين 

، تحارريأسالوب  يالنزعة الفكرية )اثناين ذو  فيالنتائا أن زواج اثنين متشابهين 
أسااااالوب معتااااادل باااااين التحررياااااة  يأسااااالوب محااااااف ، أو اثناااااين ذو  يأو اثناااااين ذو 

أكثر مما لو تزوج اثنان مختلفاان  الزواجيوالمحاف ( يرتبط بشكل أكبر بالتوافق 
ماع محاااف  أو العكااس(، وبالمثاال فااإن زواج  تحاارريأساااليب النزعااة الفكريااة ) فاي

أكثر  الزواجيالتوجه الناقد نحو حل المشكلة يرتبط بالتوافق  فيبهين اثنين متشا
أسااليب النزعاة )ذو أسالوب  فاي استشاراقيمما هو الحال لو تزوج اثنان أحادهما 

 (.ي)ذو أسلوب ناقد على نحو سلب قضائي( واآلخر إيجابيناقد على نحو 
ُالزواجيوالتوافقُُأساليبُحلُالصراعالعالقةُبينُتناولتُُالتيالدراساتُ ُاثانيُ 

– الزواجيسنعرضها ركزت على الرضا  التيي الح  أن مع م الدراسات 
مباشارة.  الزواجايولم ي ركز علاى التوافاق  -الزواجيباعتباره أحد م اهر التوافق 

دراساة  Birditt, Brown, Orbuch and McIlvane (2010) أجرى بيردت وآخرون
علاااااى معااااادالت  الزواجااااايلصاااااراع بهااااادف معرفاااااة مااااادى تااااا ثير سااااالوكيات إدارة ا

ا373الطالق. أجريت الدراسة على عينة مكوناة مان ) وزوجااتهم، وط لاب  ا( زوج 
من الزوجين وصف سلوكيات إدارة الصراع أثناء السنة األولاى والثالثاة والساابعة 

معدالت الطالق لدى ارتفاع  والسادسة عشر من زواجهم. وتوصلت الدراسة إلى
خااااالل الساااانة  أفصااااحوا عاااان ساااالوكيات صااااراع ماااادمرة األزواج والزوجااااات الااااذين

                              
( )،كمقابااال  ي(، وأضااااف األسااالوب االستشاااراق2012 قاااام أيمااان عاااامر بتعاااديل بطارياااة ساااترنبرج )ان ااار عاااامر

 .يلألسلوب القضائ
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أسااافرت نتااااائا   ضاااوء نتااااائا التفاعااال باااين الاااازوجين وفاااياألولاااى مااان الاااازواج، 
حالاة إذا تبناى أحااد الازوجين ساالوكيات  فاايالدراساة عان ارتفاااع معادالت الطاالق 

ن يحين تبنى شريك حياته سلوكيات انسحابية، أما إذا تبناى كاال الازوج فيبناءة 
 راع بناءة أدى ذلك النخفاا معدالت الطالق.سلوكيات ص

 Navidian,Bahari and Kermansaravi (2014وأجارى نافيادان وآخارون )
. الزواجاايدراسااة بهاادف الكشااف عاان عالقااة أساااليب حاال الصااراع بشاادة الصااراع 

اا60)قوامهااا أجرياات الدراسااة علااى عينااة  وزوجاااتهم، وأساافرت النتااائا عاان  ا( زوج 
التجناااب والتناااافس.  وأسااالوبي الزواجاااين شااادة الصاااراع باااي إيجاااابيوجاااود ارتبااااط 
وأسااليب التعااون، والتوصال إلاى  الزواجايبين شدة الصراع  سلبيووجود ارتباط 

حلااااول توفيقيااااة، والتوصاااال إلااااى حاااال وسااااط، وتسااااوية الخالفااااات. وقااااد و جااااد أن 
حاين يميال األزواج  فيأسلوب التوصل إلى حل وسط،  يتبنإلى الزوجات يملن 

التعاماال مااع صااراعاتهم  فاايالتوصاال إلااى حاال وسااط والتعاااون  ساالوبيأ يتبنااإلااى 
 الزواجية.

 Taggarta, Bannon& Hammeومن جهة أخرى، أجرى تاجارتا وآخرون 

دراساااة بهااادف الكشاااف عااان دور عوامااال الشخصاااية الخمساااة كمتغيااارات  (2019)
. أجرياات الدراسااة الزواجاايحاال الصااراع والرضااا  مهاااراتالعالقااة بااين  فاايمعدلااة 
اا58عينااة قوامهااا ) علااى ( 3:72زواجهاام ماان ) ةوزوجاااتهم، وتراوحاات مااد ا( زوج 
بعا عوامل  ( سنة، وأ هرت النتائا أن  19:29، وتراوحت أعمارهم بين )اشهر  

 الزواجايحال الصاراع والرضاا  مهاراتالعالقة بين  فيالشخصية لها دور معدل 
فإن العالقة بين الالحق، حيث و ِجد أنه عند انخفاا العصابية ويق ة الضمير 

ه عنااد ارتفاااع حااين أن اا فاايتكااون إيجابيااة،  الزواجاايحاال الصااراع والرضااا  مهااارات
 العصابية ويق ة الضمير فإن العالقة بينهما تكون عكسية.

ُ
ُ
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ُفروةُالدراسة 
بعااااد االطااااالع علااااى األطاااار الن ريااااة والدراسااااات السااااابقة يمكاااان صااااياغة 

 :يليفروا الدراسة الراهنة كما 
حاال وأساااليب  أساااليب التفكياار فاايلااة بااين األزواج وزوجاااتهم توجااد فااروق دا -

 .الزواجيالصراع 

أسااليب التفكيار  فاي ازواجي ا توجد فروق دالة بين المتوافقين وغير المتاوافقين -
 .الزواجيوحل الصراع 

التنبااؤ بااالتوافق  فااي الزواجاايحاال الصاراع أساااليب ت اسااااااااااااهم أساااليب التفكياار و  -
 األزواج وزوجاتهم. لدى كل من الزواجي

جراءاتها ُمنهجُالدراسةُوا 
 الاذي االرتبااطي الوصافيتتباع الدراساة الراهناة التصاميم   البحثـيالتصـميمُ

)األزواج وزوجااتهم( عرفة الفروق باين لم  وذلك التجريبييندرج تحت المنها غير 
 ُأسااليب التفكيار وأسااليب حال الصاراعُفاي (وغيار المتاوافقين االمتوافقين زواجي  و)

وعلاى هاذا . الزواجايتحقياق التوافاق  فايللمتغيارين  النسابيوالوقوف على اإلساهام 
 النحو نعرا التعريفات اإلجرائية لمتغيرات الدراسة الراهنة:

 علاى أحدهما أو الزوجين درجة ب نها اإجرائي   وتعرف  التفكيرُ(ُأساليب1
 وتتمثال زواج،األ عند التفكير أساليب مقياس في التفكير أساليب من أسلوب كل
رغبة الزوج )أو الزوجة(  في يتمثل الذي التجديدي األسلوب على أ( الدرجة :في
عماال األشااياء علااى نحااو مختلااف وغياار ماا لوف أو معتاااد  وذلااك عنااد حاال  فااي

 فاايالمشااكالت، واتخاااذ القاارارات، والقيااام بمختلااف المهمااات اليوميااة سااواء أكااان 
 التكيفاي األسالوب علاى والدرجاة -ب .عالقته بشاريك حياتاه وأوالده فيالبيت أم 

عماال األشااياء علااى نحااو أفضاال  فاايرغبااة الاازوج )أو الزوجااة(  فااي يتمثاال الااذي
لمااا لوف  وذلااك عنااد حاال المشاااكالت، واتخاااذ القاارارات، والقياااام إلااى الكنااه يمياال 

عالقتااه بشااريك حياتاااه  فاايالبياات أم  فاايبمختلااف المهمااات اليوميااة سااواء أكااان 
ُُوأوالده.
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 أو الازوجين درجة هاب ن   اإجرائي   وتعرف  الزواجيُالصراعُلحُأساليب( 2
 أسااليب مقيااس فاي الزواجاي الصاراع حال أسااليب مان أسالوب كل على أحدهما

 :في وتتمثل ،الزواجي الصراع حل
النقااط التالياة:  فايوتتمثال  ،المشاكالت لحال اإليجاابي األسالوب علاى الدرجاة -أ

الاازوجين لبعضااهما، ويبحثااون عاان ( الحااوار والمناقشااة حيااث ينصاات كااال 1)
مان وجاود مشااعر   ال فايأسباب المشكلة، ليصال إلى حال يرضاى كالهماا 

( طلااب المساااعدة ماان أحااد األصاادقاء أو األهااال أو 2) .الحااب والااتفهم والااود
( التقااارب إلاااى اع بالااادعاء والاااذكر والنوافااال لفاااك الكااارب ماااع 3.ُ)المختصاااين

 الاااذي )أو الزوجاااة( . ويتسااام الااازوجمحاولاااة الاااتفهم والحاااوار ماااع شاااريك الحيااااة
باادون عنااف  أي إيجااابييفضاال هااذا األساالوب بقدرتااه علااى توكيااد ذاتااه بشااكل 

 أو عدوان.
وهاو   مباشـرعـدوانُ)أ( : فاييتمثال  الذيو  ،العدواني األسلوب على الدرجة-ب

بالسااااب واللااااوم والنقااااد والتحقياااار  اإمااااا لف ي اااا، مواجهااااة شااااريك الحياااااة مباشاااارة
 التاايبالضاارب والاادفع وشااد الشااعر وغيرهااا ماان الساالوكيات  اي  والتهديااد، أو باادن
  ييرُمباشرعدوانُ)ب(  .كال الفردين أو أحدهما يوتؤذ ،تعبر عن العدوان

كالساااخرية والاااتهكم، أو عااادم مشااااركة الااازوجين بعضاااهما  سااالبيوهاااو عااادوان 
عن شريكه ويركز على اهتماماته  يعي  الزوج مستقال  إذ الحياة،  فيالبعا 
ذا اسااتمرا علااى ذلااك ماادة طويلااة قااد يصااالن إلااى واحتي اجاتااه الخاصااة فقااط، وا 

يفضاال هااذا األساالوب يركااز  الااذيالاازوج   التســلطياألســلوبُ)جااا(  الطااالق.
الصاراع وينفاذ  فيواحتياجاته واهتماماته الخاصة، وهو المتحكم  على رغباته

مااااا يريااااد، دون أن يهااااتم برغبااااات واحتياجااااات شااااريكه أو يت كااااد ماااان أن ذلااااك 
 يتوافق معه.

 هاااذا يفضااال الاااذي والااازوج ،االنساااحابى أو التجنباااي األسااالوب علاااى الدرجاااة -جاااا
 اصااراع مااع شااريك حياتااه إمااا خوف اا أي فاايعاادم الاادخول إلااى يمياال  األساالوب
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ه ال يسااتطيع أن يعباار عاان احتياجاتااه، لااذا نجااده يركااز أو ألن اا ،علااى مشاااعره
ن تعااااااارا ذلااااااك مااااااهواهتماماتاااااا علااااااى رغبااااااات شااااااريكه ع رغباتااااااه ، حتااااااى وا 

لتقارب إلاى اع بالادعاء إلاى اوأحيانا يلجا  هاذا الشاخص  الخاصة،واحتياجاته 
المشااكلة.  فايلفاك الكاارب دون أن يتنااق  مااع شاريك حياتااه  ،والاذكر والنوافاال
 يفضل هذا األسلوب بعدم قدرته على توكيد ذاته. الذيويتسم الزوج 

 يحصال التاي الادرجات مجموع هاب ن   اإجرائي   وتعرف  الزواجيُ(ُالتوافق3
 ماادى يعكااس الااذيو  ،الزواجااي التوافااق مقياااس علااى أحاادهما أو ناالزوجاا عليهااا

 تعاااااديل فاااااي مرونتهماااااا ومااااادى وتفكيرهماااااا، اهتماماتهماااااا فاااااي الااااازوجين تجاااااانس
نجاحها عالقتهما على الحفا  سبيل في الزوجية وأهدافهما سلوكياتهما  .وا 
 

ا144)مهاا : تام إجاراء هاذه الدراساة علاى عيناة قواالعينة وزوجااتهم  ا( زوج 
( سانة، وبلاغ متوساط 55: 25زوجة(، وتراوحت أعمارهم باين ) 72 ،ازوج   72)

( ساااااااااانة، وبلااااااااااغ متوسااااااااااط عماااااااااار الزوجااااااااااات 37،017،59عماااااااااار األزواج )
(32،005،48( سااانة، وتراوحاااات عاااادد ساااانوات زواجهاااام بااااين )ساااانة، 25: 1 )

 يةاقتصااااادو  يااااةماعاجت ياتمسااااتويات تعليميااااة ومسااااتو إلااااى أفااااراد العينااااة  وينتمااااي
. وقد س حبت العينة من المدن التالية: القاهرة، والجيازة، وحلاوان، والعاشار ةمتعدد

 عان الازوجين عمار يقال اختياار العيناة: أال فاي يلايوتم مراعاة ما  من رمضان.
ا 55 لاىع الزوجين عمر يزيد أال (2 .اعام   25  األدناى الحاد يكاون أن (3.اعام 
 لمرة ولو للطالق تعرضا أن لهما سبق قد يكون أال   (4 .كامال   اعام   الزواج لمدة
 يكون أن (6 .أخرى بزوجة قبل من أو احالي   امتزوج   الزوج يكون أال (5 .واحدة
 مسااتويات ماان العينااة أفااراد يكااون أن (7 ألقاال. علااى واحااد طفاال الاازوجين لاادى

 ة.اإلعدادي عن الزوجين تعليم مستوى يقل أال مراعاة مع مختلفة تعليمية
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ُ؛ُتكونتُأدواتُالدراسةُمنُثالثةُمقاييس ُوهم أدواتُالدراسة
 الباحثة(ُ)إعدادمقياسُأساليبُالتفكيرُلدىُاألزوا ُوالزوجاتُ -1

عااادين أسااالوب التفكيااار المفضااال لااادى الااازوجين، وي غطاااى ب   المقيااااس يقااايس
عند صاياغة  روعيوقد  .التجديدي، واألسلوب التكيفيأساسيين، هما: األسلوب 

يمر بها الزوجان، وأن تكون  التيأن تكون مرتبطة بمواقف الحياة اليومية  البنود
تاااام تصااااميم صااااورتين للمقياااااس، إحااااداهما للاااازوج واألخاااارى و  مالئمااااة لثقافتهمااااا.

لتحقااق ماان فهاام الباحثااة تجربااة الصااياغة  ل أجاارت بعااد إعااداد المقياااس. و للزوجااة
بطريقاة  يق المقيااستطبحيث تم ، ومدى وضوح صياغة البنود األفراد للتعليمات

 اساااتطالعيةعلاااى عيناااة المقابلاااة أو مااان خاااالل التواصااال عبااار شااابكة اإلنترنااات 
( 10)، وتكوناات العينااة ماان (2018ساانة )خااالل صااغيرة ماان األزواج وزوجاااتهم 

 التطبيااق علااى وقااد كشااف .(43: 25أزواج وزوجاااتهم، تراوحاات أعمااارهم بااين )
 الالزماة التعاديالت لاذا أجرياتبعاا البناود إلاى التعاديل،  هذه العينة عان حاجاة

أن  وروعاايالمشاااركون،  أوردهااا التااي التعليقااات ضااوء فااي المقياااس بنااود لاابعا
( 27) مان تكونـتُالصـورةُالنهائيـةُللـزو حيث  المقياس. صورتي في ذلك يتم
( 14) التجدياادي واألساالوب ،ابنااد  ( 13) التكيفااي األساالوب يتضاامن بحيااث ،ابنااد  
 األسالوب يتضمن بحيث ،ابند  ( 25) منائيةُللزوجةُنتُالصورةُالنهوتكوُ . ابند  

. وللمقيااااس خمساااة بااادائل ابناااد  ( 15) التجديااادي واألسااالوب بناااود،( 10) التكيفاااي
البنااد ال ينطبااق علااى الفاارد  تشااير إلااى أن   والتااي( 1لإلجابااة تتااراوح بااين الدرجااة )

ااا تااايال   (5، والدرجاااة )اإطالق ااا ت حساااب . و اتشاااير إلاااى أن البناااد ينطباااق علياااه تمام 
تمثااال درجاااة الااازوج )أو الزوجاااة( علاااى كااال ب عاااد ، و اإليجاااابياالتجااااه  فااايالدرجاااة 

 ، وال توجد درجة كلية للمقياس.حدةفرعى حاصل جمع درجاته على 
 الباحثة(ُ)إعدادُالزواجيمقياسُأساليبُحلُالصراعُ

تقااايس أسااااليب حااال  ا( بناااد  75صاااورته األولياااة مااان ) فااايتكاااون المقيااااس 
: فاي( أبعااد رئيساة، تتمثال 3تم تاوزيعهم علاى )ى الزوجين، الصراع المفضلة لد
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 .العادوانيلحل المشكالت، واألسالوب االنساحابى، واألسالوب  اإليجابياألسلوب 
 صااياغة عنااد روعااي وقااد للزوجااة  واألخاارى للاازوج، إحااداهما وللمقياااس صااورتان

 ونتكااا وأن   الزوجاااان، بهاااا يمااار تااايال   الصاااراع بمواقاااف مرتبطاااة تكاااون أن البناااود
عااد بَ والدينيااة. و  الثقافيااة لالعتبااارات اوفق اا والزوجااة الاازوج ماان كاال ألدوار مالئمااة

 هم األفراد للتعليماتلتحقق من فَ تجربة الصياغة  ل الباحثةأجرت  إعداد المقياس
بطريقاااة المقابلاااة أو مااان  تطبياااق المقيااااس تااام  إذ ، ومااادى وضاااوح صاااياغة البناااود

وقاااد  ابقة،الس ااا االساااتطالعيةعيناااة ال علاااىخاااالل التواصااال عبااار شااابكة اإلنترنااات 
 لذا أجريتبعا البنود إلى التعديل،  هذه العينة عن حاجة التطبيق على كشف

 أوردهااااا التااااي التعليقااااات ضااااوء فااااي المقياااااس بنااااود لاااابعا الالزمااااة التعااااديالت
ُالنهائيةُصورةالوتكونت  المقياس. صورتي في ذلك يتم أن   وروعيالمشاركون، 

ـــزو ُل . وتتطلاااب ا( بناااد  68مااان ) والصـــورةُالنهائيـــةُللزوجـــة، ا( بناااد  70مااان )ل
أن يحاادد الاازوج )أو الزوجااة( درجااة انطباااق كاال بنااد  يكاال ب عااد فرعاا اإلجابااة عاان

ال : وهااايعلياااه، وذلاااك باختياااار باااديل مااان خمساااة بااادائل موجاااودة أماااام كااال بناااد، 
، تنطباااق علياااك بدرجاااة 2، تنطباااق علياااك بدرجااة قليلاااة=1=اعلياااك إطالق ااا قتنطباا

اا4، تنطبااق عليااك بدرجااة كبياارة=3=متوسااطة . وت حسااب 5=ا، تنطبااق عليااك تمام 
تمثاال و . التااوالي( علااى 5 ،4 ،3 ،2 ،1) كالتااالي اإليجااابياالتجاااه  فاايالدرجااة 
. وال توجاد حاصل جماع درجاتاه يعلى كل مقياس فرعالزوج )أو الزوجة( درجة 

 درجة كلية للمقياس.
ُومحمـــدُحســـن ُشـــوقيإعـــدادُطريـــفُمـــنُُالزواجـــيمقيـــاسُالتوافـــقُ -2

(1999) 

، تاام تااوزيعهم الزواجاايقاايس درجااة التوافااق ي ا( بنااد  45تكااون المقياااس ماان )
 الفكاري: التعبير عن المشاركة الوجدانياة، والتجاانس في، تتمثل ا( ب عد  12على )
، والثقاااة النفسااايالعاااادات، والعالقاااات الجنساااية، والساااالم  فاااي، والتشاااابه والقيماااي

ور المالياة، وأسااليب تربياة األبنااء، والحارص علاى المتبادلة، واالتفااق حاول األما
اسااتمرار العالقااة، وصااورة الطاارف اآلخاار، والعالقااات مااع أهاال الطاارف اآلخااار، 
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 )غيااار :وهاااي ،( بااادائل لإلجاباااة5والرضاااا عااان العالقاااة. وتكاااون المقيااااس مااان )
 -صااحيحة بدرجااة متوسااطة  -صااحيحة بدرجااة قليلااة  -صااحيحة علااى اإلطااالق
عكااس مفتاااح  روعاايا(. وقااد صااحيحة بدرجااة كبياارة جااد   -صااحيحة بدرجااة كبياارة 

 . ( عبارة31وعددها ) التصحيأ بالنسبة للعبارات السالبة
تم حساب الدرجة الكلياة للمقيااس، وعكاس البناود  وبالنسبة للدراسة الحالية

البنود الموزعة على كل بعد    ألن  الزواجياتجاه التوافق  فيالسالبة  لتصحيحها 
ماؤداه: أن الب عاد  أساساييقاوم مفهاوم الثباات علاى افتاراا إذ ، ود(بن 3:5قليلة )

ال يااؤد ا( بناااد  16(عاان  ه يقااال عاادد بنااودالواحااد للمقياااس يجااب أال   ذلااك إلاااى  يوا 
 (.Tavakol& Dennick, 2011انخفاا ثبات المقياس )

ُمنُالكفاءةُالقياسيةُألدواتُالدراسة ُالتحققُ 
ساااليب التفكياار  تاام ضاام عينااة للتحقااق ماان صاادق مقياااس أ ُالصــدق ُأولُ 

ااا144الدراساااة الكلياااة المكوناااة مااان ) وزوجااااتهم إلاااى عيناااة إضاااافية أخااارى  ا( زوج 
، ( سنة46: 25وتراوحت أعمارهم بين )( زوجة، 61، و)ا( زوج  22مكونة من )

عمر الزوجات  ( سنة، وبلغ متوسط34،867،07وبلغ متوسط عمر األزواج )
(31،484،67سنة، وتراوحت عدد س )( سانة23: 2نوات زواجهم بين ) . وقاد

أن  وروعيأخذت منها العينة األساسية،  التيس حبت هذه العينة بالطريقة نفسها 
بصــدقُ( النتااائا الخاصااة 1ويعاارا الجاادول رقاام )تتااوافر فيهااا الشااروط نفسااها. 

ُمقياسُأساليبُالتفكير.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ(1)ُجدول
 أساليبُالتفكيرُفيجاتهمُقيمُ)ت(ُودللتُالفروقُبينُمتوسطاتُاألزوا ُوزُوُ

ُالعــــــــــينة
 المقـــــياسُُُُُُ

ُعينةُاألزوا 
 (94)ُن=ُ

ُعينةُالزوجات
 (133)ن=ُ

ُقيمة
 )ت(

 دللتها

 ع م ع م

ُأساليب
 التفكير

أسلوبُ
 تجديد 

46,44 80,9 86,49 21,8 
-
51,4 

,001ُفيماُوراء
 

أسلوبُ
 تكيفي

 ,001ُفيماُوراء 81,5 53,7 05,35 07,7 73,40

 
دالااة بااين األزواج وزوجاااتهم  اهناااك فروق اا ( أن  1ي الِحاا  المت ماال لجاادول )

اتجااه  فاي التجديادياألسالوب  فايأساليب التفكير، حيث يوجاد فاروق بينهماا  في
اتجاااااااه األزواج، مااااااا يوضااااااأ صاااااادق  فااااااي التكيفااااااياألساااااالوب  وفاااااايالزوجااااااات، 

 المجموعات المحكية لمقياس أساليب التفكير.
 حساااب تاام ،الزواجــيُالصــراعُحــلُأســاليبُمقيــاسُبصــدق وفيمااا يتعلااق

 .الزواجااي والتوافااق الزواجااي الصااراع حاال أساااليب بااينة بيرسااونة ارتباااط معاماال
( النتااائا الخاصااة بصاادق مقياااس أساااليب حاال الصااراع 2ويعاارا جاادول رقاام )

 .الزواجي
ُ(2جدولُ)

ُواجيالُزوالتوافقُُالزواجيمعاملُارتباطُبيرسونُبينُأساليبُحلُالصراعُ

 المتغيراتُالمنبئة

 الزواجيأساليبُحلُالصراعُ

ُإيجابيأسلوبُ
 لحلُالمشكالت

 عدوانيأسلوبُ انسحابيأسلوبُ

*385 الزواجيالتوافقُ
,

 
-387*

, -527*
, 

ُُ,01*ُدالُعندُ
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دال بين األسلوب  إيجابيارتباط ُوجود( 2ي الِح  المت مل لجدول )
حل  أسلوبيدال بين  سلبيوارتباط  ،الزواجيلحل المشكالت والتوافق  اإليجابي
 تدعم مؤشرات وهي .الزواجيوالتوافق  (والعدواني، ياالنسحاب) الزواجيالصراع 
كبير مع نتائا  تتسق هذه النتيجة إلى حد   إذ، الحالي للمقياس التكوين صدق

 التي(  ;2016Muñoz, 2011   دراز،2016 الدراسات السابقة )القضاة،
 .هذا المجال فيأجريت 

قاام معادا المقيااس بتقادير  ُالزواجـيبصدقُمقياسُالتوافقُُما يتعلاقأما 
: تقاادير صاادق تحلياال المضاامون، عاان هاايصاادق المقياااس ماان خااالل طااريقتين، 
ذلاك بحسااب  التمثيلها للمجال، مؤياد   الكيفيطريق فحص بنود المقياس والتقدير 

االتسااااااق ارتبااااااط تقاااااديرات المحكماااااين وأحكاااااامهم علاااااى هاااااذا التمثيااااال، وحسااااااب 
من خالل حساب معامل االرتباط بين الدرجة علاى المقااييس الفرعياة  ()الداخلي

معامالت االرتبااط جميعهاا  ، وتبين أن  ياالثنى عشر والدرجة على المقياس الكل
(، وأيضاااا حسااااب معامااال االرتبااااط باااين درجاااة البناااد 001,0دالاااة عناااد مساااتوى )

 داال   اكااال البناااود تااارتبط ارتباط ااا، واتضاااأ أن بشاااكل كلااايوالدرجاااة علاااى المقيااااس 
المقياااس يتمتااع بدرجااة صاادق مرتفااع  ن أن  ابالدرجااة الكليااة، وقااد أ هاارت الطريقتاا

 (.195 ،1999 ،اع وعبد، فرج)

   ُالثبات اثانيُ 
: االتسااااق وهاااي ثالثاااة مؤشااارات للثباااات،ُاعتمااادت الدراساااة الراهناااة علاااى

وتااام حساااابها لااادى األزواج ، ومعامااال ألفاااا كرونبااااة، والقسااامة النصااافية. الاااداخلي
ارتبـاطُالبنـدُبالدرجـةُحسااب الثباات بطريقاة  والزوجات كل على حادة. حياث تام

 التاايتقاادير الثبااات  السااتبعاد البنااود  فاايكخطااوة أولااى  –البدايااة  فااي - الكليــة

                              
(نود اإلشارة إلى أن االتساق الداخل )علية كمؤشر للصدق، ولكننا نشير إلى اإلجراءات الف اي عتد به حالي   ال ي
 حساب صدق المقياس. ياتبعت ف يالت
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، وهاو (Tavakol& Dennick, 2011) ستقل معامل ارتباطها عن المحك المقباول
 هااااذا ولعماااال اب الثبااااات بااااالطرائق األخاااارى.وماااان ثاااام حسااااُ(،3,0دراسااااتنا ) فااااي

 مقيااس فاي الكلية والدرجة البند بين( بيرسون) ارتباط معامل حساب تم اإلجراء،
 فاي يفرعا مكاون لكال الكلية بالدرجة البند ارتباط حساب كذلك ،الزواجي التوافق
. وأساافرت نتيجااة هااذا الزواجااي الصااراع حاال وأساااليب التفكياار أساااليب: مقياسااي
(. بعااد 3,0) عاانمعاماال ارتباطهااا  قاال   التاايعاان اسااتبعاد بعااا البنااود  اإلجااراء

ـــيذلاااك تااام حسااااب معامااال الثباااات  ـــا ُُبطريقت ـــاُكرونب . النصـــفيةُوالقســـمةألف
معامال  بطريقتاي( إلجراءات حسااب الثباات لمقااييس الدراساة 3ويعرا جدول )

 .النصفية والقسمة ألفا كرونباة
ُ(3جدولُ)

ُلمقاييسُالدراسةُالنصفيةُوالقسمةُمعامالتُثباتُألفاُكرونبا ُ
معاملُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُالثبات
 المقاييــــــــــسُُُُُُُُ

 عينةُالزوجات عينةُاألزوا 

 ألفا
 كرونبا 

القسمةُ
 النصفية

 ألفا
 كرونبا 

القسمةُ
 النصفية

مقياسُ
 التفكير

تجديد أسلوبُ  0.85 0.84 0.67 0.65 

تكيفيأسلوبُ  0.65 0.64 0.61 0.73 

مقياسُ
أساليبُ
حلُ

الصراعُ
 الزواجي

لحلُُإيجابيأسلوبُ
 0.88 0.84 0.86 0.88 المشكالت

ُ/انسحابيأسلوبُ
 0.82 0.78 0.82 0.76 تجنبي

عدوانيأسلوبُ  0.94 0.83 0.93 0.90 

الزواجيمقياسُالتوافقُ  0.91 0.85 0.95 0.92 

ة ألفاا كرونبااة معاامالت الثباات بطريقا يتبّين من الجادول الساابق أن  
( إلاااى 61,0صاااورة الااازوج، ومااان ) فاااي( 94,0( إلاااى )65,0تراوحااات مااان )

( 64,0صورة الزوجة. وبطريقة القسمة النصفية تراوحت مان ) في( 95,0)
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صااااورة  فااااي( 92,0( إلااااى )65,0صااااورة الاااازوج، وماااان ) فااااي( 86,0إلااااى )
معاااامالت ثباااات تراوحااات باااين مرتفعاااة ومقبولاااة، ماااا يجعلناااا  وهااايالزوجاااة، 

 الدراسة الراهنة. فيمئن إلى استخدامها نط
ُإجراءاتُالتطبيق 

 إعطااااااء أو المقابلاااااة بطريقاااااة فردي اااااا تااااام تطبياااااق أدوات الدراساااااة إماااااا
 اإلنترناات شاابكة عباار أو منهااا، االنتهاااء بعااد واسااتالمها االسااتمارة الاازوجين

 اوفق   المشاركة يستطع من وشروط ،البحث عن اإعالن   الباحثة نشرت حيث
 التواصاال مواقااع أو اإليمياال طريااق عاان االسااتمارة وأرساالت عينااة،ال لشااروط

 وتتحقااق المشاااركة علااى يوافااق لماان( آب والااواتس -)الماساانجر االجتماااعي
 فكاانوا العيناة أفاراد علاى الحصاول مصاادر وتنوعت المطلوبة، الشروط فيه

 المناااطق وغياارهم ماان ومعااارف، وزمااالء، حميمااين، وغياار حميمااين أصاادقاء
 .رمضان والعاشر من وحلوان والجيزة قاهرةال: التالية

ُعرةُنتائجُالدراسةُومناقشتها
باااااين األزواج علاااااى وجاااااود فاااااروق  األوليااااانص الفااااارا الفـــــرةُاألول ُ

 : والختباار هاذا الفارا تاامالزواجايأسااليب التفكيار وحال الصاراع  فايوزوجااتهم 
 حساااب اختبااار ةتة لداللااة الفااروق بااين مجمااوعتين مسااتقلتين، ويعاارا الجاادول

ُ( نتائا اختبار ةتة.4) رقم
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ(4جدولُ)
أساليبُالتفكيرُوأساليبُُفيقيمُ)ت(ُودللتُالفروقُبينُمتوسطاتُاألزوا ُوزوجاتهمُ

 الزواجيحلُالصراعُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

العــــــــــينةُُُُُُُُُُُ  
 المقـــــياسُُُُُُ

ُعينةُاألزوا 
 (72)ُن=ُ

ُعينةُالزوجات
 (72)ن=ُ

ُمةقي
 )ت(

مستوىُ
 ع م ع م الدللة

ُأساليب
 التفكير

أسلوبُ
 تجديد 

21,44 14,10 38,48 69,8 -65,2 009,
* 

 ,521 ,644 88,5 04,40 25,7 75,40 تكيفيأسلوبُ

أساليبُ
حلُ

الصراعُ
 الزواجي

ُإيجابيأسلوبُ
 لحلُالمشكالت

67,53 49,12 00,54 37,10 -174, 862, 

أسلوبُ
 انسحابي

85,36 28,8 12,37 28,9 -190, 850, 

,349 ,940- 55,22 01,69 23,21 58,65 عدوانيأسلوبُ
 

وجاود أ هارت النتاائا إذ   ا( تحقق هذا الفرا جزئي  4يتضأ من جدول )
اتجاااه الزوجااات،  فااي التجدياادياألساالوب  فااياج وزوجاااتهم و فااروق دالااة بااين األز 

وأسااليب حال الصاراع  التكيفاياألسالوب  فايتوجد فروق دالة بينهماا  حين ال في
العالقااة الزواجيااة ومااا  فاايللتجديااد  أن الزوجااات أكثاار ماايال   ي، وهااذا يعنااالزواجااي

 يتعلق بها مقارنة باألزواج.
  ساليب التفكيروفيما يتعلق بمدى اتساق نتيجة الدراسة الراهنة الخاصة ب

م : اهتاألولالتجاهُمع نتائا الدراسات السابقة  سنعتمد على ثالث توجهات، 
لهذا االتجاه، اختلفت النتيجة  اووفق   ،أساليب التفكير فيبالفروق الجندرية 

مع  -الزوجات أميل للتجديدية مقارنة ب زواجهنأوضحت أن  التي -الراهنة 
توصل إلى انتفاء وجود فروق بين الذكور  الذي( 2018) عباسدراسة  نتيجة

: اهتم بتناول الثانيلتجاهُا .(والتكيفي، التجديديأساليب التفكير ) فيواإلناث 
يمكن ربط أساليب التفكير بالشق    إذ  ألساليب التفكير الفسيولوجياألساس 
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توصل له نتيجة الدراسة الراهنة مع ما  واتسقت (.Piaw, 2014) المخ فيالسائد 
اإلناث على درجات أسفر عن حصول  الذيدراسته، و  في (2007) معبد المنع

)من  االجتماعياالنفتاح على الخبرة والقبول  يمقياس فيأعلى من الذكور 
حين حصل الذكور  في، التركيبيالتفكير  فيمقاييس العوامل الخمسة(، وكذلك 

حين اختلفت نتيجة الدراسة الراهنة  في. التحليليالتفكير  فيعلى درجات أعلى 
أن الذكور أكثر  دراسته، حيث أوضأ في Piaw (2014) مع ما توصل له بياو

أن إلى توصل أقل قدرة على االنتباه مقارنة باإلناث. كما  ِمن َثم  و  ،اإبداع  
 االتفكير والتعلم يكونون أكثر إبداع   فياألفراد الذين يستخدمون الشق األيمن 

 ممن يستخدمون الشق األيسر. 

مقارنة ب زواجهن من  التجديديالزوجات لألسلوب ميل  يمكن تفسيركما 
أشارت الدراسات إلى وجود حيث  .معالجة المعلومات فيالفروق بينهما  خالل
قد يكون  والتي ،المراحل اإلدراكية المبكرة لمعالجة المعلومات في بينهمافروق 

 فيلها ت ثير الحق على المراحل الالحقة لمعالجة المعلومات، وستركز الباحثة 
 .فقط الحواس الخمسة فيالسطور التالية على الفروق النوعية 

,Timmons& Mielke, Hull ن ياحثون أمثال هيل وآخر اتفق الب

Willeford ( وماجينيس1971سنة ،) MeGuinness  وبريبرامPribram  سنة
 فياإلناث يتفوقن على الذكور  ( أن  2000سنة ) Pease(، وبيز 1976)

مهارات  فيوالطالقة اللف ية، كما أنهن أكثر دقة  (1)القدرات اللغوية اللف ية
( إلى أن 1972سنة ) Connollyي وكونول Smith وأشار سميث .فهمالقراءة وال
بل الكتساب معلومات  ،التواصل فحسب فيال يستخدمن مفردات اللغة  اإلناث
وتمييز  ،فالقدرة على جمع المعلومات من البيئة المحيطة ِمن َثم  تهن، و احول بيئ
 في اي  ضرور  ار  أم -يعتبر بطريقة غير مباشرة  -الكالم  في العاطفيالمحتوى 

كما أشارت الدراسات إلى تفوق  .الخارجي تفاعل اإلناث مع عالمهنّ  تيسير

                              
(1) Linguistic/verbal ability. 
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، ف وضأ بيز أن اإلناث لديهن القدرة )1)السمعيالتمييز  فيالذكور  علىاإلناث 
العمر أكثر حساسية  فيعلى فصل وتصنيف األصوات، ويصبحن مع تقدمهن 

ن ذيبدو أن اإلناث يتخ ِمن َثم  . و تطرأ على المثيرات الصوتية التيللتغيرات 
. ولذلك ي عتقد أن لديهن القدرة على (2)لإلشارات الصوتية االقرارات ويتصرفن وفق  
الوقت نفسه يستطعن مراقبة محادثة  وفيما،  مع شخصالتواصل المباشر 

المحيط نفسه. وباإلضافة إلى أنهن  فيوأفعال أشخاص آخرين متواجدين معهن 
 في العاطفيتمييز اإلشارات الصوتية فإنهن يكتشفن االنعكاس أكثر قدرة على 

 (.,Wajda 2004)بالذكور الكالم بشكل سلس مقارنة 
نقاط عديدة  فيعلى ما سبق ترى الباحثة أن الزوجة متميزة  وبناء  

 فيجية، فتفوقها اعالقتها الزو  فيتساعدها ألن تكون أكثر تجديدية من زوجها 
 اتغير من طبقة صوتها أثناء تفاعالتها مع زوجها وفق  يجعلها  السمعيالتمييز 

لمواقف )على سبيل المثال العالقة الحميمة(، كما يجعلها قادرة على مختلف ال
ومعرفة ما إذا ما كان  ،مختلف المواقف فيتحليل نبرة صوت زوجها بمهارة 

قة اختيار طري فيإلخ، ما يجعل لها األفضلية  ...افرح  أو  اأو حزين   اغاضب  
أو تحاول التخفيف  االتعامل الجيد مع زوجها، فمثال تتركه يهدأ إذا كان غاضب  

وغير  اللف يالتواصل  في.. إلخ. كما أن تَميز الزوجة اعنه إذا كان مهموم  
قد تطرأ على زوجها،  التيفهم التغيرات السلوكية والمزاجية  فييساعدها  اللف ي

ضمنها كالمه، ويمكنها من التعبير عن قد يت التيواكتشاف الرسائل الوجدانية 
وتعبيرات الوجه واللمس واستخدام  ،وا  هار عواطفها من خالل الن رات ،حبها

حيث تستطيع  ،مفردات كثيرة ومختلفة ومتنوعة، كما يجعلها قادرة على اإلقناع
جية  بسبب قدرتها اإقناع زوجها بمختلف الموضوعات المتعلقة بحياتهما الزو 

لغة الجسد واإليحاءات واإليماءات مع المفردات اللغوية أثناء على استخدام 

                              
(1) Auditory discernment. 
(2)  Discrete audio cues. 
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 فيةأو كي ،حديثها معه. أما إذا واجهت مشكلة حول طريقة تعاملها مع زوجها
ها تتمتع بقدرتها على الفهم والقراءة بشكل أدق من فإن    جيةاحياتها الزو  يدتجد

 خص المبدع.من الخصال المميزة للش وأزواجهن. ويالح  أن كل ما سبق ه

الزوجات يتميزن عن  أن من الرغمعلى ه اإلشارة إلى أن  وهنا يجدر 
عالقاتهن   فيما يمكنهن  من التعامل بمعالجة المعلومات  فيأزواجهن 

بالضرورة أن كل  ياالجتماعية بنجاح مقارنة باألزواج، فإن ذلك ال يعن
اجية، وهو ما تؤكده مما لديها من قدرات إلنجاح حياتها الزو  نفيدي  الزوجات 

تحول  التي، وازدياد القضايا الحاليمجتمع البحث  فينسب الطالق المتزايدة 
مع م أفراد عينة أن إلى محاكم األسرة، ويمكن إرجاع النتيجة الراهنة إلى 

%(، 1,43تتراوح بين مرتفع، ومثلوا ) الزواجيالدراسة كانت نسبة توافقهم 
ما يشير إلى تفوق ، مجموع العينة الكلية %( من3,49، ومثلوا )اومرتفع جد  
كن  ِمن َثم  جية، و احياتهن الزو  فيتو يف ما لديهن من قدرات  فيالزوجات 

أن نكون حذرين عند تفسير  ال ب دولكن لتجديدية مقارنة ب زواجهن. إلى اأميل 
 عبر فعلي ا تختلف هذه الفروق   ألن  فسيولوجيالفروق بينهما على أساس 

 &Eckert) االجتماعي والمستوى بالعرق ترتبط الثقافات، كماو  التاريخ

)2013 Ginet,-McConnell لذلك ال يمكن االعتماد على التفسيرات القائمة  
من دمجها مع التفسيرات االجتماعية، وهو  ال ب دوحده، و  فسيولوجيعلى أساس 

ت مارسه  الذيكشف عن الدور الذين اهتموا بال التوجهُالثالثما يتبناه أصحاب 
 إ هار الفروق بين الذكور واإلناث.  في التنشئة االجتماعية

أساليب التفكير، من  فيإذ يمكن تفسير الفروق بين األزواج وزوجاتهم 
. والتعبير عن المشاعر اللف يالتواصل  فيخالل الكشف عن الفروق بينهما 

تجديدية من اإلناث أكثر  هذا المجال أن   فيأجريت  التيأكدت الدراسات وقد 
 السابقة الدراسات نتائا توصلتحيث  عن المشاعر، الذكور فيما يتعلق بالتعبير
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القدرة على التعبير عن  في االجتماعيلنوع إلى اتعزى  اأن هناك فروق  إلى 
إلى أسلوب التنشئة ه الفروق ويمكن إرجاع هذ .(McCarty, 2011) (1)المشاعر

 فيأن المشاعر فطرية، لكنها  اك اعتقاد، فهن(2)الثقافياالجتماعية والتنميط 
حيث يتحدث  ،(Eckert& McConnell-Ginet, 2013) الحقيقة من مة ومتعلمة

الوالدان بطريقة مختلفة مع اإلناث والذكور، فيستخدمون كلمات تعبر عن 
المشاعر )حزينة، سعيدة( عندما يتحدثون مع بناتهم أكثر مما يفعلون مع 

حين يستخدمون التوجيهات الصريحة والواضحة  في(، Hinch,2018أوالدهم )
 المعاملة ( مع أوالدهم بدرجة أكبر من بناتهم، ومع اختالفلال تفع.. لال تفع)

 طريقة تعبيرهم عن فيمختلفين  يكونوا األوالد والبنات أن يتعلم بينهما،
 أدوار تتضمن التقليدية لإلناث عادة ما كذلك نجد أن الو ائف. المشاعر
صغار، أو ممرضة، أو سكرتيرة، أو  ألطفال كمعلمة: والدعم والخدمة ةالرعاي

 اإلناث من ي توقع للعمل  حيث وجداني تقسيم أيضا كما يوجد .مضيفة طيران
 ي  هرن وأن األطفال، يهدئن وأن الميالد، يتذكرن أعياد أن الذكور من أكثر
 ويقدموا روا األحكام،أن ي صد الرجال من ي توقع حين فيلآلخرين،  احميمي   اتفهم  

 ,Eckert& McConnell-Ginet) وأن يكتشفوا المشكالت والخبرة، المشورة

يبكون بالدرجة  واإلناث الذكور األطفال ومن جهة أخرى نجد أن   .(2013
 بعا نضجهم  نالح  أن الذكور يبكون بدرجات أقل  وهناك مع لكن نفسها،
الراشدين  استجابة من اختالف ساسيأ بشكل ينش  االختالف هذا أن   على األدلة

جعل  في امهم   اتمارس التنشئة االجتماعية دور  إذ لسلوك البكاء لدى الجنسين  
. ويتسق (Eckert& McConnell-Ginet,2013) مشاعرهم فيالذكور يتحكمون 

ذلك مع ثقافة مجتمع الدراسة الراهنة، حيث يستخدم الوالدان مقولة ةالراجل ما 
رسالة تتضمن أن من معايير الرجولة  وهيدهم عندما يبكون، يعيط ة مع أوال

                              
(1) Emotional expressivity. 
(2) Cultural stereotypes. 
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ال اعتبر ضعيف   فيأن يتحكم الرجل  ، وعلى النقيا امشاعره وال يعبر عنها وا 
تتطلب منها ذلك يتم  التيالمواقف  في تبكيال  التيمن ذلك  نجد أن المرأة 

 نقدها ووصفها بجمود القلب وأنها متبلدة المشاعر. 
 هم الذكور أو اإلناث أن ييعن ال اإلشارة إلى أن هذا وهنا يجدر بنا

 يذرفن ال قد النساء وبعا بسهولة، الرجال بعا يبكي متماثلة  فقد مجموعات
ما سبق، ولكننا ال نتحدث عن الفروق  ي طبق عليه فرد كل فليس الدموع،

نما نركز على المعايير  تماعياالجالمرتبطة بالنوع  والتوقعات الفردية لألفراد، وا 
(Eckert& McConnell-Ginet,2013.) 

الزوجاة أن تكاون أكثار تجديدياة مقارناة ُةالتكنولوجياالوساائل  كذلك تسااعد
 فاي بين الذكور واإلنااث الفروق تناولت التينتائا الدراسات . ومن ت مل بزوجها

كشافت البحاوث الحديثااة   سايالح  عاادم اتسااقها. وماع ذلااك اساتخدام التكنولوجياا
نماا توجاد فاروق تعازى  فايبينهما د فروق أنه ال يوج إلاى اساتخدام التكنولوجياا، وا 

الهادف )الغاياة( مان اساتخدامها، ففيماا يتعلاق بالتلفااز و جاد  فاي االجتماعينوع ال
تهاتم  التيحين تفضل اإلناث البراما  فيالذكور ي فضلون البراما الرياضية،  أن  

ف وجااد  االجتماااعيقاع التواصاال أمااا مااا يتعلااق بموا ب سالوب الحياااة وحالااة الطقاس.
حاين تساتخدمه اإلنااث  فايأن الذكور يستخدمونها بهدف إقامة عالقاات جديادة، 

)Dutta, &Goswami  األكاااديميبهاادف الحفااا  علااى العالقااات واالساااتخدام 

)2016. 

 التااايلوساااائل التكنولوجياااا  اونالحااا  مماااا سااابق أن اإلنااااث أكثااار اساااتخدام  
اتهّن احتياجااالهاااّن  ياالجتماعياااة، وتلبااا نّ قاااتهعلاااى الحفاااا  علاااى عال نّ تسااااعده

علاى الحيااة  وبتطبياق ذلاك .فاادةإأقصاى  امنها نَ فداي الشعور بالمودة واالنتمااء، و ل
األم  هااي لثقافااة عينااة الدراسااة الراهنااة اوفق اا للزوجااة التقليااديجيااة، فااالنموذج االزو 
ن كانات امارأة عاملاة التي ام الزوجاة اهتماونجاد أن  تهتم بزوجها وأبنائهاا حتاى وا 

تركااااز علااااى أساااالوب الحياااااة كبااااراما الصااااحة والجمااااال والمطاااابخ  التاااايبااااالبراما 
، وباختياار الخاارجيوالديكور والموضة، تساعدها أن تاتعلم كياف تهاتم بم هرهاا 
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مالبساااها، كماااا تسااااعدها علاااى اكتسااااب أفكاااار كثيااارة ومتنوعاااة لالهتماااام بمنزلهاااا 
ق مختلفااة، وكيااف يمكاان أن ائااطر ترتيبااه ب فاايوالمحاف ااة علااى ن افتااه، والتجديااد 

 عمل أشكال فنياة جميلاة تازين بهاا بيتهاا فيفيد من األغراا المنزلية البسيطة ت  
أن تتعارف علاى أكاالت كثيارة على تساعدها  ا. وأيض  اورونق   عليه جماال   لتضفي

الشاعور إلاى ا يادفع َما من بلدان عديدة ومحاولاة تقليادها وابتكاار أكاالت متنوعاة 
عينة الدراساة خصائص  وعند ت مل جية واألسرية.االحياة الزو  فيدد بالملل والتج

%(، كمااا أن 5,55) الراهنااة ساانجد أن مع مهاان ماان ربااات البيااوت حيااث مااثلنَ 
حاصالت على الشهادة الجامعية ف على،  شاركن كان مع مهنّ  الالتيالزوجات 

 %( من مجموع العينة، ما يوضأ مدى وعيهن وقدرتهن على4,76حيث مثلن )
اا اا االااتعلم بطريقااة أكثاار فهم  دراك  ماان بااراما، والتعاماال ماااع  علاايهنّ  لمااا ي عاارا اوا 

، والتليفاااااون، والموبايااااال، ومواقاااااع واإلنترنااااات، ازالتلفااااا )مثااااالوساااااائل التكنولوجياااااا 
 .. إلخ( بصورة أكثر كفاءة.االجتماعيالتواصل 

اا اهتماات  التااينتااائا الدراسااات  فاايلمااا ساابق  هناااك عاادم اتساااق  اوتلخيص 
حين يوجد اتساق بينهم  في، فسيولوجيوق بين الذكور واإلناث على أساس بالفر 

اا ا، حيااث تمااارس التنشاائة االجتماعيااة دور  الثقااافيفيمااا يتعلااق بالاادور   اومااؤثر   امهم 
حياااااااتهن  فاااااايلتجديديااااااة مقارنااااااة باااااا زواجهن إلااااااى اجعاااااال الزوجااااااات أمياااااال  فااااااي

 االجتماعية.
ُبانتفاء ُالخاصة ُالنتيجة ُإل  ُاآلن ُاألزوا ُُوجودُوننتقل ُبين فروق

. ال تتسق هذه النتيجة بشكل عام الزواجيأساليبُحلُالصراعُُفيوزوجاتهمُ
وآخرون  هادراسة مع ما كشفت عنه نتائا الدراسات السابقة، حيث توصلت 

Ha,Overbeek,Cillessen and Engels (2012) إلى  تعزى فروق وجود إلى
 لحل اإليجابي واألسلوب السلبية الصراع حل أساليب في االجتماعي النوع

 ,Laurent, Powers, Lawsوآخرين لوران كذلك توصلت دراسة. المشكالت

Stoessel, Bent and Balaban (2013) والزوجات األزواج بين فروق وجود إلى 
 لسلوك ااستخدام   أكثر األزواج كان حيث الصراع، حل سلوكيات في
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 والمعارضة، التصادم كياتلسلو  ااستخدام   أكثر الزوجات وكانت االنسحاب،
 إيجابية ب نها الزوجة أو الزوج سلوكيات على الحكم يمكن ال أنه النتائا وأكدت

اختلفت نتيجة  اوأيض   .االعتبار في اآلخر الطرف سلوك أخذ دون سلبية أو
المرضى المجال  فيأجريت  التينتائا الدراسات الدراسة الراهنة مع 

لضغوط وأمراا نفسية أعلى  نتعرضيإلناث أكدت أن ا والتي، (اإلكلينيكي)
أساليب حل صراع  يتجعلهن يميلن إلى تبن، وهذه الضغوط مقارنة بالذكور

 Dufouil and Annick Alpérovitch forنيسلبية، فتوصلت دراسة دوفويل وآخر 

the EVA Study Group (2000) بين األزواج  جوهرية إلى وجود فروق
 اتجاه الزوجات. فيالكتئاب أعراا القلق وا فيوالزوجات 

هناك  إلى النتيجة نفسها  ب ن   Guo (2016) كما توصلت دراسة جيو
 اإلناث كانتإذ  والعدوان، واالكتئاب القلق في بين الذكور واإلناث دالة افروق  
السابقة أن هناك  الدراسات نتائا أوضحت وقد .اعدوان   وأقل اواكتئاب   اقلق   أكثر
 الزواجيواالكتئاب واالختالالت الزواجية أو عدم الرضا  القلق بين اارتباط  

استخدام طرائق  أهم م اهرهامن  والتي(، 2017   العطيان،2004 ،يمرس)
  تواصل غير فعالة، وأساليب حل صراع سلبية.

دراسة سوانسون نتائا مع فقط  اجزئي  الراهنة اتفقت النتيجة حين  في
(Swanson (2015 اء وجود فروق تعزى إلى النوع إلى انتف تتوصل التي

، والتجنب، وتسوية الخالفات، وأسلوب حل (1)أساليب الخضوع في االجتماعي
اتجاه زيادة  فيأسلوب التسلط  فيحين و جدت فروق بينهما  فيالمشكالت. 

 التي( 2017مع دراسة غريب ) امعدل استخدام الذكور له. كما اتفقت جزئي  
استراتيجيات حل  فيبين الذكور واإلناث فروق  وجود إلى انتفاءتوصلت 
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اتجاه اإلناث، حيث كن   فيكان  ذيال  و ، ()أسلوب التنافس باستثناءالصراع، 
 له. اأكثر استخدام  

ــمُتتســقُالنتيجــةُ ــاذاُل ــيوالتســاؤلُاآلنُهــو ُلم توصــلناُإليهــاُمــاُُالت
 الدراساتُالسابقة؟

أسافرت عان  التاي الدراسااتأن : أولهايمكن إرجاع ذلك إلى عدة أسباب، 
 الزواجااايأسااااليب حااال الصاااراع  فاااي االجتمااااعيوجاااود فاااروق تعااازى إلاااى الناااوع 
ــطبيعتهااا عاان متغياارات الدراسااة الراهنااة.  فاايتناولتااه مااع متغياارات اختلفاات  : اثاني 

دراسة أبعادها عن ال فيومقاييس اختلفت أدوات اعتمدت الدراسات السابقة على 
: التفسير الثالث يعازى اثالثُ نتائا الدراسة. من ش نه أن يؤثر على  الذيالراهنة و 

خصاااائص عيناااة الدراساااة الراهناااة، فكاااان أغلاااب أفاااراد العيناااة مااان مساااتويات إلاااى 
تعليمياااة مرتفعاااة، حياااث كاااان مع ااام األزواج وزوجااااتهم حاصااالين علاااى الشاااهادة 

نتاااااااائا دراساااااااة جالفيناااااااا  وقاااااااد أ هااااااارت%(، 5,75ومثلاااااااوا ) الجامعياااااااة فااااااا على
 التعليماايأن المسااتوى  Glaveanu and Gherghinescu (2015) وجيرجينسااكو

، فكانت أسااليب التواصال اللف يللزوجين ي عد أحد المتغيرات الوسيطة للتواصل 
: أسالوب هي التوالياستخدمها األزواج ذوو مستوى التعليم المنخفا على  التي

موجاااه نحاااو تواصااال  ٪(، وأسااالوب57.6)تواصاال موجاااه نحاااو الصاااراع والاارفا 
موجااه نحااو التوفيااق تواصاال  وأساالوب ،٪(27.3) (المنطقااي) قالناايالعالتفاااوا 

حاااين كانااات أسااااليب  فاااي .٪(15.7باااين الطااارفين )التوصااال إلاااى حااال وساااط( )
مسااااتوى التعلاااايم المرتفااااع علااااى  واسااااتخدمها األفااااراد ذو  التااااي الزواجااااي التواصاااال
٪(، وأسالوب 67.4) العقالنيأسلوب تواصل موجه نحو التفاوا  :هي ،التوالي
٪(، وأسااالوب موجاااه نحاااو التوصااال إلاااى حااال 21حاااو الصاااراع والااارفا )موجاااه ن

                              
(استخدمت هذه الدراسة أساليب حل الصراع لثوماس وكيلمان، والذ )أساليب منها قسم األساليب لخمسة  ي

 .ياألسلوب التنافس
)1( Yielding  .  
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ــ ٪(.11.6وساط )  الزواجاايمع اام أفااراد عينااة الدراسااة كاناات نساابة تااوافقهم   ارابع 
%( ماااان 3,49، ومثلااااوا )ا%(، ومرتفااااع جااااد  1,43تتااااراوح بااااين مرتفااااع، ومثلااااوا )

فروق دالة بين انتفاء وجود  في اقد يكون ذلك سبب   ِمن َثم  مجموع العينة الكلية. و 
 .الزواجيأساليب حل الصراع  فياألزواج وزوجاتهم 
ُ ُالثانيالفرة بالفروق بين المتوافقين وغير  الثانييختص الفرا  
، وللتحقق من ذلك الزواجيأساليب التفكير وحل الصراع  في االمتوافقين زواجي  

األقل تم حساب اختبار ةتة لداللة الفروق بين متوسطات المجموعتين األكثر و 
، ويعرا الزواجيفيما يتعلق ب ساليب التفكير وحل الصراع  ازواجي   اتوافق  

 ( نتائا اختبار ةتة.5) التاليالجدول 
ُ(5جدولُ)

أساليبُالتفكيرُُفيالتوافقُومرتفعيهُُمنخفضينتائجُاختبارُ)ت(ُلدللةُالفروقُبينُُ
ُالزواجيوحلُالصراعُ

ُالعــــــــــينةُُُُُُُُُُُُُُ
 قياسالمُُُُُ

ُاالمتوافقينُزواجيُ 
 (48)ُن=ُ

ييرُالمتوافقينُ
ُازواجيُ 
 (48)ن=ُ

ُقيمة
 )ت(

 دللتها

 ع م ع م

مقياسُ
 التفكير

أسلوبُ
 تجديد 

40,52 19,10 20,44 45,9 950,2 005,
* 

 ,545 ,609 30,7 16,39 01,8 48,40 تكيفيأسلوبُ

مقياسُ
أساليبُ
حلُ

الصراعُ
 الزواجي

ُإيجابيأسلوبُ
لحلُ
 التالمشك

60,63 84,10 24,48 11,10 182,5 000,
** 

أسلوبُ
 انسحابي

48,33 35,10 52,42 81,6 
-
648,3 

001,
** 

أسلوبُ
 عدواني

56,51 59,15 68,85 31,20 
-
663,6 

001,
** 
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أ هارت ( تحقق هذا الفارا إلاى حاد كبيار  حياث 5يتبين لنا من جدول )
األساالوب  فااي اوافقين زواجي ااوجااود فااروق دالااة بااين المتااوافقين وغياار المتااالنتااائا 

 فاايحااين لاام ت هاار فااروق بينهمااا  فااي، ااتجاااه المتااوافقين زواجي اا فااي، التجدياادي
وجااود فااروق دالااة بااين المتااوافقين وغياار  أ هاارت النتااائا. كمااا التكيفااياألساالوب 

اتجااه غيار  فاي، والعدوانيحل الصراع االنسحابى  أسلوبي في االمتوافقين زواجي  
. ااتجاااه المتااوافقين زواجي اا فاايلحاال المشااكالت،  اإليجااابيلوب المتااوافقين، واألساا

لحااال المشاااكالت  اإليجاااابيواألسااالوب  التجدياااديارتااابط األسااالوب  بمعناااى آخااار،
 مياالأوكانااا  ،التجديااديألساالوب أقاارب ل ناالزوجاا كااانكلمااا   فالزواجاايبااالتوافق 
ارتابط  المقابال وفاي. الزواجايلحل المشاكالت ارتفاع توافقهماا  اإليجابيلألسلوب 

أكثار  الزوجاان كلماا كاان  فالزواجايبعادم التوافاق  والعدوانياألسلوب االنسحابى 
، الزواجيحل مواقف الصراع بينهما انخفا توافقهما  في ينألسلوبهذين ال ميال  

 .الزواجيعالقة دالة بالتوافق  التكيفيولم يكن لألسلوب 
إلى أن  الزواجيق التوافب التجديديأسلوب التفكير  ارتباطوتعزو الباحثة 

التجديديين يتمتعون بخصال مميزة عن التكيفيين منها: الميل إلى االنفتاح على 
(، والمثابرة، Piaw,2014ما هو جديد ومختلف عن الم لوف، والمرونة )

والتشاور مع اآلخرين، ورفا االستسالم ومجاراة الضغوط االجتماعية، 
أو ال روف المحبطة، والفضول  والمثابرة على العمل رغم المعوقات المثبطة

والفكر والسلوك. كما  الرأي فيوحب االستطالع، وقبول التحديات، واالستقالل 
التفكير، والطالقة الفكرية، والمرونة  فييتميزون بمهارات إبداعية كاألصالة 

يواجهونها  التيللمشكالت  اإلبداعيالفكرية، واستشفاف المشكالت، والحل 
جمع المعلومات،  فيالتجديديين ثقة أكبر يكون لدى كما (، 2015 )العابدين،

 التيواختيار أهدافهم، كما أن لديهم القدرة على التخطيط، وحل المشكالت 
كل ذلك يجعل لدى األزواج أو الزوجات الذين يتبنون  (.Fan,2016تواجههم )
 مهارات تساعدهم على: استيعاب الفروق الشخصية والثقافية التجديدياألسلوب 

واالجتماعية والدينية مع شركاء حياتهم والتعامل معها بإبداع، والتحرر من 
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قد تحد أحد الزوجين من التعبير عن مشاعره واإلحساس  التيالقيود المجتمعية 
 والسعي ،بحريته، والتعامل مع شركاء حياتهم بما ي ناسب اهتماماتهم واحتياجاتهم

جية بوجه خاص، ما ي شعر االقة الزو حياتهم اليومية بوجه عام والع فيللتجديد 
تجنب الشعور بالملل والروتين  ِمن َثم  ، و ادائم   اشركاء حياتهم ب ن هناك جديد  

زواجهم كتربية األبناء،  فييواجهونها  التي، والتعامل مع المشكالت اليومي
والنفقات، وعمل الزوجة، والمشكالت مع أهل شريك الحياة، وصراع الدور... 

المشكالت بطرائق مختلفة وغير تقليدية تالئم الطرفين، بل إنهم  وغيرها من
يستشعرون المشكلة قبل حدوثها ويمكنهم حلها قبل تفاقمها، والتعامل مع جوانب 

جية بصورة ت عِمق من التوافق بينهما، كل ذلك يساعد على ت صيل االحياة الزو 
ثراء العالقة الزو  ثم الوصول للتوافق  ومن ،جيةاالحب والمودة بين الزوجين وا 

 .الزواجي
، فقد أ هرت الزواجيبالتوافق  التكيفيوفيما يتعلق بعالقة األسلوب 

لى إومع ذلك فإنه من المبكر االستناد فقط  النتائا انتفاء وجود ارتباط بينهما،
 في -نتائا هذه الدراسة  ذلك ألن الدراسة الراهنة تعتبر األولى من نوعها 

 .الزواجيتناولت العالقة بين أساليب التفكير والتوافق  لتيا -حدود علم الباحثة 
أن  ي، ال يعنالزواجيوالتوافق  التكيفيوانتفاء وجود عالقة بين األسلوب 

 التكيفي األسلوبين ليس ذا قيمة، حيث أكد كيرتون أن كال التكيفياألسلوب 
 ديينالتكيفيين والتجمهمين حسب المهمة المطلوبة، كما أكد أن  والتجديدي

المفاهيم تشير إلى األسلوب  ن  إيمكن أن يكونا مبدعين بالقدر نفسه، حيث 
 .(Asbjornsen, 2017وليس القدرة )

ُالمتوافقينُوييرُُو ُفروقُبين ُبوجود ُالخاصة ُالنتيجة ُإل  ُاآلن ننتقل
فيما يتعلق بمدى اتساق و  .الزواجيأساليبُحلُالصراعُُفيُاالمتوافقينُزواجيُ 
ها تتسق إلى حد   في الح  أن  مع نتائا الدراسات السابقةراهنة نتيجة الدراسة ال

تناولت عالقة أساليب حل الصراع بالرضا  التيكبير مع نتائا الدراسات 
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هو  الزواجيالرضا  . ويجدر اإلشارة إلى أن  الزواجيأو باالختالل  الزواجي
طب المقابل الق الزواجيحين يمثل االختالل  في، الزواجيمرحلة تالية للتوافق 

 مانوزإليها توصل  إليه توصل. وتتفق النتيجة الراهنة مع ما الزواجيللتوافق 
Muñoz (2011) بين معدل استخدام  اإيجابي   ادراسته، إذ وجد ارتباط   في

األزواج الذين  . ووجد أن  الزواجياستراتيجيات حل الصراع الفعالة والرضا 
اع بفعالية ونجاح يكون لديهم درجة مواقف الصر  فيهم يتعاملون يعتقدون أن  

( 2016) دراسة القضاة مع نتائا ااتسقت أيض  كما . الزواجيعالية من الرضا 
والمهارات الزواجية  الزواجيبين التوافق  إيجابيوجود ارتباط أ هرت  التي
وتتسق كذلك  التواصل(. اتومهار ، حل المشكالت اتتندرج تحتها مهار  التي)

بين  سلبيارتباط حيث أسفرت دراستها عن  ،(2016)ز درادراسة مع نتائا 
بين  إيجابيارتباط و ، الزواجيالتعاون، وتسوية الخالفات والكدر  أسلوبي

 .الزواجيوالكدر  التسلطياألسلوب 
ساااليب التفكياار ألُالنســبياإلســهامُالفاارا هااذا تناااول الفــرةُالثالــث ُو

ى كاااال ماااان األزواج لااااد الزواجاااايالتنبااااؤ بااااالتوافق  فااااي الزواجاااايوحاااال الصااااراع 
وزوجااااتهم، وتااام التحقاااق مااان ذلاااك مااان خاااالل حسااااب معامااال االنحااادار المتااادرج 

Stepwise نتااائا معاماال االنحاادار ( 6)جاادول رقاام عاارا يو . العينااة الكليااةدى لاا
ةمتغياااارات مسااااتقلةة،  الزواجااايالمتااادرج باعتبااااار أسااااليب التفكياااار وحااال الصااااراع 

 ة.اتابع   اةمتغير   الزواجيوالتوافق 
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ُ(6ُ)ُجدول
"متغيراتُُالزواجينتائجُمعاملُالنحدارُالمتدر ُباعتبارُأساليبُالتفكيرُوحلُالصراعُ

ُ(144=)نُالكليةعينةُال"متغيرُتابا"ُلدىُُالزواجيمستقلة" ُوالتوافقُ

املتغريات 

 املنبئة

املتغريات 

 التابعة

 طاالرتبا

 املتعدد

مربع 

االرتباط 

 املتعدد

 )ر(

اإلسهام 

مربع  يف

 طاالرتبا

ملتعدد ا

 (*2)ر

 قيمة

 )ف(

داللته

 ا
 قيمة )ت(

دالل

 تها

معامل 

 االحندار

القيمة 

 الثابتة

 عدواني

التوافق 

 الزواجي

527, 278, 273, 674,54 

فيما 

 وراء

001, 

-394,7 

فيما 

 وراء

001

, 

-527, 
026,

206 

/ عدواني

 إجيابي
573, 329, 319, 520,34 

فيما 

 وراء

001, 

-162,6 

263,3 

فيما 

 وراء

001

, 
001

, 

-450, 

238, 

754,

172 

/ عدواني

/ إجيابي

 انسحابي

671, 450, 438, 198,38 

فيما 

 وراء

001, 

-716,2 

832,5 

-560,5 

007

, 
000

, 
000

, 

-214, 

441, 

-433, 

271,

176 

 أقل دائما إسهامُالثاني ويكون مع ا  والثاني األول المتغيرين إسهام مجموع إل  الثاني للمتغير(2ُ*ُتشير)رُ

ُولاأُل من

لااام تتنبااا  أسااااليب التفكيااار باااالتوافق : ماااا يلاااييتضاااأ مااان الجااادول الساااابق 
حياث   الزواجايبالتوافق  الزواجيأساليب حل الصراع حين تنب ت  في، الزواجي
للتوافاااق  ي( مااان التبااااين الكلااا%27تفساااير نسااابة ) فاااي العااادوانياألسااالوب  أساااهم

تفساااير  فاااي بىاألسااالوب االنساااحا أساااهمحاااين  فااايلااادى العيناااة الكلياااة،  الزواجاااي
%( مااان 5)التفساااير  فااايلحااال المشاااكالت  اإليجاااابياألسااالوب  وأساااهم%(، 12)

 .الزواجيالتباين الكلى للتوافق 
ُالفرةُجزئيُ ُيوتعن أ هرت النتائا   حيث االنتائجُالسابقةُتحققُهذا

 في، الزواجيبالتوافق  اسلبي  التنبؤ  فيواالنسحابى  العدوانياألسلوب إسهام 
بالتوافق  االتنبؤ إيجابي   فيلحل المشكالت  اإليجابي حين أسهم األسلوب

االنسحاب، والعدوان يتنبآن بعدم التوافق  أسلوبي، بمعنى آخر، فإن الزواجي
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 لحل اإليجابيواألسلوب  أو ما يسمى باالختالالت الزواجية، الزواجي
أو ن يكلما كان أحد الزوج ِمن َثم  ، و الزواجيالمشكالت يتنب  مباشرة بالتوافق 

حل صراعاته الزواجية  في االنسحابيأو  العدوانيألسلوب إلى اكالهما يميل 
ألسلوب إلى ا، وكلما كان أميل الزواجيانخفاا التوافق إلى أدى ذلك 
  .الزواجيارتفاع التوافق إلى لحل المشكالت أدى ذلك  اإليجابي
 تاايال، سانالح  نادرة الدراساات يالفكار  يمان خاالل اساتقراء التاراث النفسااو 

 فاي يالرغم مان أهمياة أسااليب حال الصاراع الزواجاعلى  ،تناولت العالقة بينهما
إمااا تناولاات  -كمااا ساابق وأوضااحنا-، ف غلااب الدراسااات يتحقيااق التوافااق الزواجاا

المتغيااارات النفساااية، والنفساااية أو مصاااادر الصاااراع، مفهاااوم الرضاااا الزواجاااى، أو 
  ب ساليب حل الصراع.تتنب   التياالجتماعية 
 فاي( 1994ذكاره جوتماان سانة ) ماامع  نتيجة الدراسة الراهنة تسقتاوقد 

 الزواجااايوباالساااتقرار  الزواجااايتتنبااا  بالرضاااا  الزواجااايأن أسااااليب حااال الصاااراع 
(Boyd,2014) . دراساة رانغلاوف ) نتيجاةماع كماا اتفقاتRangelov (2012 ذيال ا 

لزواجاى بنسابة لرضاا الي التباين الكلاأساليب حل الصراع تنب ت ب أن   توصل إلى
حين أساهمت  فيبالرضا الزواجى،  اقوي   ائ  منب االندماجكان أسلوب إذ  %(.19)

بعااادم  اسااالبي  التنباااؤ  فااايأسااااليب التجناااب، وااللتااازام، والتسااالط، وتساااوية الخالفاااات 
 Lu لاو وواناا إليهاا توصال التي مع نتائا الدراسةاتفقت  كذلكالرضا الزواجى. 

and Wang (2017) ا، حياث توصاال إلاى وجاود عالقاة إيجابياة باين دراساتهم فاي
أساااالوب االناااادماج ونوعيااااة العالقااااة، ووجااااود عالقااااة ساااالبية بااااين أساااالوب التنااااازل 
ونوعية العالقة، وتبين أنه كلما ارتفع مستوى الصراع، كانت العالقاة سالبية باين 

ونوعية العالقة، ووجود عالقة إيجابياة باين معادل  االلتزاممعدل استخدام أسلوب 
 تخدام أسلوب التجنب ونوعية العالقة. اس

بـالتوافقُُالزواجـيويبق ُأنُنتساءل ُلماذاُتنبـأتُأسـاليبُحـلُالصـراعُ
ُحينُلمُتتنبأُأساليبُالتفكيرُبذلا؟ُُفيُالزواجي

طبيعاة كال مان أسااليب  :أولهماسببين محتملين،  الباحثة ذلك إلى وتعزو
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 الزواجاايا علااى التوافااق وأساااليب التفكياار، وماادى ت ثيرهماا الزواجاايحاال الصااراع 
وثيقاة الصالة باالتوافق  الزواجايالسلب أو اإليجاب، ف ساليب حل الصراع سواء ب
 ,Segrin, Hanzal& Domschke, 2009; Dildar, Sitwat& Yasin) الزواجاي

 خصاااائص أبااارز مااان الزواجاااي، فكماااا أوضاااحنا مااان قبااال ي عتبااار الصاااراع (2013
 يماان المهاام تبناافن الصااراعات، ولااذلك جيااة، فااال يوجااد زيجااة تخلااو ماااالحياااة الزو 

شاعور  فاين طرائق للتعامل مع هذه الصاراعات، وهاذه الطرائاق قاد ت ساهم يالزوج
عناااى فتأماااا أسااااليب التفكيااار  .الااازوجين إماااا بالرضاااا أو عااادم الرضاااا عااان العالقاااة

سايتبنى  الاذيأن الازوج أو الزوجاة  يوهذا يعن، ي َميِّز كل فرد الذيالتفرد والتميز 
جيااة، لكنااه ساايقوم بااذلك اساايكون قااادر ا علااى إدارة حياتااه الزو   ب تفكياارأساالو  أي

األساااااااااالوب  فاااااااااايبطريقااااااااااة مختلفااااااااااة عاااااااااان اآلخاااااااااارين الااااااااااذين يختلفااااااااااون معااااااااااه 
(Belousova,2014 .)ت شير إلى الفروق  ف ساليب التفكير مثل األساليب المعرفية

اصال مااع اإلدراك، والساالوك، وحال المشااكالت، واتخااذ القاارارات، والتو  فايالفردياة 
وكل أسلوب تفكير له مزايا وقياود فاال يمكنناا القاول با ن هنااك أسااليب اآلخرين، 

 إن(، وماااان ثاااام ال نسااااتطيع أن نقااااول Chen,Chang&Lo,2015)جياااادة أو ساااايئة 
 دون اآلخر. الزواجيإلى التوافق  ييؤد اهناك أسلوب  

  ف سااااليب حاااال القيماااييمكااان تفساااير ذلاااك ماااان خاااالل الحكااام : ثانيهمـــا 
، حياث يمكان الحكام علاى بعاا أسااليب القيمايتخضع للحكم  الزواجي الصراع

الاابعا اآلخاار ، و الزواجاايب نهااا جياادة وتزيااد ماان التوافااق  الزواجاايحاال الصااراع 
 والعادواني يإلى عدم التوافق، ويعتبر األسالوب االنساحاب يؤديغير جيد و يكون 

ذا تبنااجياااتهاادم العالقااة الزو  التاايماان األساااليب غياار الجياادة أو الخاطئااة   ية، وا 
حاااال صااااراعاته مااااع شااااريك حياتااااه بصااااورة  فاااايأحااااد الاااازوجين هااااذين األساااالوبين 

ى أو الطااالق، أمااا إذا تبن اا العاااطفيإلااى االنفصااال  يااؤديذلااك قااد  فااإن    مسااتمرة
على التوافق  اذلك لن يؤثر سلب   فإن   التجديديأو  التكيفيأحد الزوجين األسلوب 

 ال تخضاع ِمان ثَام  و ، ولكن بطريقة مختلفاة   ألن كالهما يحالن المشكلةالزواجي
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 .القيميللحكم  أساليب التفكير
تتنبا  أسااليب حال الصاراع  أن المنطقيمن  هنجد أن  ضوء ما سبق،  وفي 
، ولكاان ماان حااين ال تتنباا  أساااليب التفكياار بااذلك فااي، الزواجاايبااالتوافق  الزواجااي

تم دراساته مان خاالل مادى  إذا الزواجيتتنب  أساليب التفكير بالتوافق  الممكن أن  
 فاي( 2012األسلوب، وهو ما توصل له أيمان عاامر ) فيالتشابه بين الزوجين 

حيث أ هرت نتائا دراسته  -الدراسات السابقة فيكما سبق وأوضحنا  –دراسته 
بعااا أبعاااد  فاايالمتشااابهين والمختلفااين بااين  الزواجاايالتوافااق  فاايوجااود فااروق 

 أساليب التفكير.
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ُـــــــــاالمراجــــــ
ُ ُمراجاُباللغةُالعربيةأولُ 

 التواصـل وأشـكال الزواجيـة التعامـل أسـاليب عالقة(. 2007)، ابتسام. أبو العز

 الزوجـات نظر وجهة من الزواجي والتوافق النفسية بالصحة الزوجين بين

المن ومااة. متاااح علااى قاعاادة بيانااات دار  (.رسااالة ماجسااتير) األردن فــي
 (.559963 رقم المستخلص)

. تمااات الســـنو الكتـــابُ. (2018) للتعبئاااة العاماااة واإلحصااااء المركااازيالجهااااز 
    ص 12(، السااااااااااعة 2019 9 15المراجعااااااااة )

http://www.capmas.gov.eg   

دار  القاااهرة: ،تنميــةُاإلبــداعُبــينُالنظريــةُوالتطبيــق(. 2015زياان )، العاباادين
 .والتوزيع الفجر للنشر

مواقف الحياة الضاغطة وعالقتها بكل من االكتئاب  .(2017)تركي. ، العطيان
لااادى اإلدارياااات المتزوجاااات بجامعاااة اإلماااام محماااد بااان  الزواجااايوالرضاااا 

 ،مجلـــــةُالعلـــــومُاإلنســـــانيةُوالجتماعيـــــةساااااعود اإلساااااالمية بالريااااااا. 
44،317-394. 

 وبعـة الشريا اختيار عاييروم التفكير أساليب دور(. 2009)فرحان. ، العنزي

 من عينة لدى الزواجي التوافق مستوى تحقيقُفي الديمويرافية المتغيرات

جامعاااة أم ، كلياااة التربياااة (.رساااالة دكتاااوراه منشاااورة) الســـعود  المجتمـــا
 القرى.

لـدىُُالزواجـيالمهاراتُالزواجيةُوعالقتهاُبالتوافقُ(. 2016). إيناس، القضاة
متااح علاى قاعادة (. رساالة ماجساتير)ُةُعمانمدينُفيُاالمتزوجاتُحديثُ 

 (.   788353 رقم المستخلص)المن ومة. بيانات دار 

العالقةُبينُأنمـاطُتعلـقُالراشـدينُبـأزواجهمُوالتكيـفُ(. 2004)لمى. ، يخور 
رقم )المن ومة. (. متاح على قاعدة بيانات دار رسالة ماجستير) الزواجي

 (. 547288 المستخلص

http://www.capmas.gov.eg/
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األسار حديثااة التكاوين ماان وجهااة  فاايأساااليب التفااوا . (2016)إيماان. ، دراز
 ُمجلـةُبحـوثُالتربيـةُالنوعيـة. الزواجاين ر الزوجات وعالقتها بالكادر 

41،218-259. 

المـــرتبطُبضـــمانُجـــودةُُالتنظيمـــيمقاومـــةُالتغييـــرُ(. 2016)آياااة. ، ساااليمان
 دةوعالقتهـاُباألسـاليبُالمعرفيـةُاإلبداعيـةُوأسـاليبُالقيـاُالعـاليالتعليمُ

 .جامعة القاهرة، كلية اآلداب(. رسالة ماجستير غير منشورة)

 ،واألســـلوبُالـــوعيللمشـــكالتُبـــينُُاإلبـــداعيالحـــلُ(. 2003)أيمااان. ، عاااامر
 القاهرة: مكتبة الدار العربية للكتاب.

األساااليب المعرفيااة  فاايالتشااابه الماادرك بااين الاازوجين  .(2012)أيماان. ، عااامر
المجلـــــةُالمصـــــريةُللدراســـــاتُ. لزواجاااااياواإلبداعياااااة وعالقتاااااه باااااالتوافق 

 .40-1(،1) 20 ،النفسية

ة وعالقتاااه التكيفاااي - التجديااادية اإلباااداعياألسااالوب  .(2018)محماااد. ، عبااااس
العلــومُاإلنســانيةُُفـيمجلــةُالباحــثُباالتفكير المارن لاادى طلباة الجامعاة. 

 .404-33،389 ،والجتماعي

 وعالقتهااا للشخصااية رىالكباا الخمسااة العواماال .(2007)الحسااين. ، معبااد الماانع
. لإلنجااااااز الدافعياااااة ضاااااوء فاااااي األكااااااديمي والتحصااااايل التفكيااااار ب سااااااليب
 القااهرة، جامعاة ،اآلدابُبكليـة النفسيةُوالدراساتُالبحوثُمركزُحوليات
 .88-1السادسة،  الرسالة الثالثة، الحولية

 فاايأساااليب تقااديم الااذات واسااتراتيجيات حاال الصااراع  .(2017إيناااس. )، غريااب
مجلـــةُكليـــةُلااادى المقبلاااين علاااى الااازواج.  الوجااادانيأنمااااط التعلاااق ضاااوء 
 .397-327(،1)65ُ التربية

 المرتبطااة االجتماعيااة النفسااية المتغياارات بعااا(. 2004صاافاء. )، يمرساا

جامعاااة ، كليااة اآلداب .(رســالةُدكتــوراهُمنشــورة) باااالختالالت الزواجيااة
 .القاهرة

ضـوءُالمرونـةُالمعرفيـةُُفـيكلةُالتنبؤُبسـلواُحـلُالمشـ(. 2017)دالياا. ندا، 
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 (ُلـدىُطـالبُالمرحلـةُالثانويـةالتكيفـيُ-التجديد )ُاإلبداعيواألسلوبُ
رقاااااام )المن وماااااة. متااااااح علاااااى قاعااااادة بياناااااات دار  (.رساااااالة ماجساااااتير)

 (. 907977 المستخلص

: دراساة الزواجايتوكيد الذات والتوافق  .(1999)محمد. ، عبد اع  طريففرج، 
 .213 -178(، 67)17ُ العربيةُللعلومُالنسانيةالمجلةُميدانية. 
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