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Résumé :

Notre recherche a porté sur l’étude des différences entre en ce qui concerne le

mariage et l’ajustement psycho-social chez les femmes dépassant la trentaine.

L’étude a été effectuée auprès de 100 enseignantes universitaires des

différentes facultés de l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, à l’aide

du test de l’ajustement psycho-social d’Ali Dib (1988).

Notre étude fait apparaitre les résultats suivants :

1- Des différences significatives entre les enseignantes universitaires au

niveaudel’ajustement psycho-social et l’âge retardé.

2- Des différences significatives entre les enseignantes universitaires au

niveau del’ajustement psycho-social et le niveau d’étude.

3- Des différences significatives entre les enseignantes universitaires au

niveau de l’ajustement psycho-social et le nombre d’années d’expérience.

4- Absence de différences significatives entre les enseignantes universitaires

au niveau del’ajustement psycho-social et la spécialité académique.
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:مقدمة 

تحقيقعلىيعملألنهالسليمالنمومطالبمن فيهالتفكيرويعدفطري،أمرالزواج

وإنجاباألسرة،تكوين:بينهامنواالجتماعية،والبيولوجيةالنفسيةالوظائفمن مجموعة

.مشروعةبطريقةالجنسيةالغرائزوإشباعواالجتماعي،النفسياألمن وتحقيقاألبناء،

منفيالتفكيرهوالزواجلمشروعالتخطيطعندالفردبهيقومماأولولعل

منبهاالقترانيرغبونبمنالخاصةالمواصفاتتحديدفياألفرادويختلف؟  سيتزوج،

المكوناتأحديعدالذيالبشربينألزواجياالختيارطريقة تختلفوبالتالياألزواج

تسهمأنيمكنالتيالعواملمنعدداهناكأنيالحظ حيثألزواجيللتوافقاألساسية

والتوقعات،االيجابي،واإلدراكالتفكير،أسلوب منها،اختيار الزواجفيفاعلةبصورة

لبعضهماالزوجيناختيارطريقةفضال عنوالمودة،والتماسك،والتعاطف،والتعاون،

والنسب،الحسبعلى تقومالتيالمتعددةاالختيارزوايامنإليهاالنظريمكنوالتي

عليهحثتالذي الدينيوالمعيارالجمالي،والمعياروالمادي،والتعليمياالجتماعيوالتكافؤ

والتي، والتقاليدالعاداتتحكمهاالتيالثقافيةاألطربعضإلىإضافةاإلسالميةالشريعة

فوزيةأشارتوقداالجتماعي،والعزلالنبذإلىيتعرضقدالفردعنهايخرجعندما

تحسينفيتسهمالتيالعواملمنمجموعةبتلخيصقام"مرسي"أن) إلى2008الجمالية (

:وهي،يالزواجاالختيارموضوعحولمجملهافيوتدورالزوجين بينالتوافق

غيرأومباشرةبطريقةالزواجفيأبنائهماقراراتعلىيؤثراناللذان:الوالدان-

.مباشرة

المقبلينفمعظماألصدقاء،بآراءالزوجةأوللزوجالشباباختياريتأثر :األصدقاء-

.الزواجقراراتخاذعندالمقربينأصدقائهميستشيرونالشبابمنالزواج على

الشبابقراراتعلىمباشرةغيرأومباشرةبطريقةالدينحيث يسهم الدين:-

الزوجةأوالصالحالزوجمواصفاتتحددالدياناتألنأو الزوجةالزوجباختيار

.الصالحة

تمسكمثلالزوجة،أوالزوجباختيارالشبابقراراتعلىتؤثر:والتقاليدالعادات-

.خارجهامناألبناءزواجبعدمالعائالت بعض
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 حيثهمتزوجاأوألزواجهمالشباباختيارفياإلعالموسائلتسهمم:اإلعالوسائل-

ومجالتكتبمنيقرؤونهوماوبرامجأفالممنيشاهدونهبماالشبابيتأثر

.الزواجفييفكرونعندما وصحف

مستوىسين علىنالجبينالتوافقتحقيقوسائلمنفاعلةوسيلةالزواجويعد 

 وحافظة المستقرة،األسريةللحياةودعامةوالشعور،الفكرلبناءوسيلةفهووالتطبيقاإلنتاج

والشعورالمختلفةالموضوعاتفيالزوجينبينالنفسيواالتفاقاآلراءتبادلعلىللقدرة

.النفسيةوالراحة بالسعادة

التوافق النفسي لمستوىالحاليالواقعمعرفةعلىالحاليالبحثيعملوعليه

ومعايير وأساليبسن الزواج،:مثلالعالقة،ذاتالمتغيرات منعددضوءفياالجتماعي 

االقتصادي، والمستوىالتعليمي،والمستوىالنشأة،وبلد القرابة،ودرجةالزواجي،االختيار

الزواجي االختيارلمحدداتمقترحبتصور الخروجثمالزوجين،بينالعمريوالفارق

  المستقبل.فيالتوافق النفسي إلىيؤديالذيالسليم

مجتمع، أيفيمتوافقينغيرأفرادوجودأنإلى)1990( الديبالعزيزعبدشيروي

المجتمعات حالوهوواالجتماعية،النفسيةاألزماتتسودهمريضا،مجتمعايصبح

.واجتماعياعقلياوالمضطربيننفسياالمرضىعددارتفعأينالمعاصرة،

Lazarus)(  )1984( الزاروسفولكمان،أمثالالنفسعلماءيجمعكما    Folkmane

خاللالفردحياةفيالهامة،العملياتمنتعتبرالمختلفةبأبعادهاالتوافقعمليةأنعلى

العمليةهذهتكونماوغالباإليه،يصبوالذياألسمىوالهدفالحياتيةالمراحل جميع

االجتماعي،التطبيعفترةتعتبرالتيالمراهقة والشباب فترةفيومعقدةصعبة الحيوية

مثلالحياةفيالهاميناألشخاصعناالجتماعيةوالمعاييرالقيمتعلم واكتسابيستمرحيث

حدودها، خارجإلىاالهتماماتوامتدادالذات،فيالثقةنموالفترةهذهتعرفالوالدين، كما

الخارجي للعالمالعمليةالصورةمعتتفقناضجةاتجاهاتاكتسابمحاولةجانبإلى

.)2000جميل،(سامر

فالزواج يعتبر أهم وسيلة يلجا إليها الفرد لتحقيق هذا االستقرار النفسي واالجتماعي، 

ورغم هذه األهمية فان ما  نالحظه في السنوات األخيرة تفشي ظاهرة تأخر الزواج، األمر 
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الذي يعكس االنحدار في عدد حاالت الزواج وارتفاع حاالت العزوبة بسبب أن الكثير من 

يل الزواج لعدة اعتبارات مرتبطة بالمجتمع والمادة والحاجة الملحة وهي الشباب يفضل تأج

أن و ظاهرة موجودة في كل المجتمعات تقريبا وليس حصرا على بيئة معينة فحسب

   .جذورها ممتدة منذ القدم ولكنها أخذت في التزايد في وقتنا الحالي

النفسي التوافقالفروق في دراجات عنالكشفدراسةاله هذخاللمنارتأينالذلكو

وفقا لبعض المتغيرات مثل سن الثالثين  اتالمتجاوزلدى عينة من األستاذات  االجتماعي

إلىالدراسةتقسيمتموقد، السن والمؤهل العلمي والتخصص العلمي واالقدمية في المهنة

  جانب ميداني.ونظريجانبين جانب 

:علىيشملالنظريفالجانب

همية أوهدفأوالدراسة أهميةفرضياتويتضمن اشكالية الدراسة و :األولالفصل-

مفاهيم الدراسة والدراسات السابقة. تحديدو  الدراسة

 .، التعريف، األسباب والنظرياتتأخر سن الزواج:الثانيالفصل-

:علىالتطبيقيالجانبيشملالتوافق النفسي االجتماعي بينما :الثالثالفصل-

والتي تحتوي على الدراسة لدراسة ويتضمن اإلجراءات المنهجية  ل :الرابعالفصل-

جراءات تطبيق إدوات الدراسة وأاالستطالعية ومنهج الدراسة والدراسة االساسية و

ساليب االحصائية.جراءات تفريغ البيانات واألإالدراسة و

ونهينا  الدراسة الميدانية، نتائجمناقشةتفسير ورضعويتضمن  :الخامسالفصل-

  عام وخاتمة وقائمة المراجع ومجموعة من المالحق. ستنتاجدراستنا با
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فرضيات الدراسة-2
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أهمية الدراسة-4
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  إشكالية الدراسة:  -

الركيزة األساسية التي تقوم عليه األسرة في أي مجتمع من يعتبر الزواج 

نظام  ، كما انه المجتمعات، وهو يمثل ضرورة بيولوجية واجتماعية في حياة اإلنسان

اجتماعي يتأثر بالجانب االجتماعي من دين، وأعراف وعادات وتقاليد، أكثر مما يتأثر 

بالجانب البيولوجي، ولذلك يختلف نظام الزواج من مجتمع إلى آخر في خصائصه، 

ودوافعه، وااللتزامات المترتبة عليه. فالزواج موجود لدى جميع المجتمعات اإلنسانية، كما 

م االجتماعية التي تعمل على حفظ توازن وتماسك واستقرار المجتمع، يعتبر من أهم النظ

والطمأنينة وقوة الرابط فمن خالله تنظم العالقات الجنسية، ويشعر الزوجان بالسكينة 

ونظرا الرتفاع تكاليف الزواج في مجتمعنا الجزائري، أخذت حاالت الروحي واالجتماعي.

سنة   23,8هو 1966لزواج بالجزائر سنة الزواج تنخفض نسبيا.حيث كان متوسط سن ا

سنة لدى الذكور  25، 3لى إ 1977سنة لدى اإلناث ووصل سنة 18,3و لدى الذكور

O.N.Sسنة لدى اإلناث.(20.9مقابل Algérie, 2001(.

إن التحوالت الثقافية واالجتماعية واالقتصادية وحتى السياسية أدت إلى إحداث 

حيث السن وأسلوب االختيار والمراسيم والسكن مما تغيرات هامة في نظام الزواج من 

  أدى إلى انتشار ظاهرة تأخر سن الزواج لدى الشباب.

 األسرة وتكوين واإلنجاب الزواج بدراسة اهتمت التي الحديثة،الدراسات تشير

 تأخير نحو المستمر للتغير تتعرض واإلنجاب للزواج العمرية األنماط أن إلى العربية،

 وبدرجات العربية، البلدان جميع في األول المولود عند والعمر األول الزواج عند العمر

  الماضيين. العقدين خالل متفاوتة،

 نأ 1991و 1987خالل  اعربي بلدا 12في أجريت التي المسوح نتائج بينت لقد

قبل سن  يقع الثالثينات بلغن الالتي للنساء بالنسبة األول الزواج عند الوسيط العمر
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 هو فيها الزواج نمط أن يبدو التي تونس، باستثناء المعنية، البلدان جميع في العشرين

 ومن البحث، شملها التي السن في تقدما األكثر المجموعات ضمن حتى سنا األكبر النمط

12في مجموعات ثمانية وجود مع الصورة تختلف سنا األصغر النساء مجموعات بين

 أنماط في التغيرات وهذه العشرين، سن بعد األول الزواج عند الوسيط العمر فيها يقع بلدا

 األمهات نسبة بتقليص الحمل احتماالت تخفيض في تسببت قد العربية المنطقة في الزواج

 المنطقة في للمواليد العمري النمط غير قد االتجاه هذا وأن المراهقة، سن في المحتمالت

  .العربية

سنة  العربية البلدان بعض في األسرة لصحة األخير العربي المسح نتائج تكشف كما

 تونس سجلت حيث واإلناث للذكور األول الزواج عند العمر متوسط ارتفاع عن 2001

 عند العمر متوسط أن لوحظ عامة، وبصورة29.2ولإلناث32.9للذكور متوسط أعلى

33إلى26بين يتراوح العربية البلدان معظم في الشابة األجيال إلى بالنسبة األول الزواج

 الفاصل أن يعني وهذا. الحاضر الوقت في لإلناث سنة29إلى22وبين للذكور سنة

 في أحيانا عقدين إلى ويصل كامل عقد عن يزيد الزواج وسن البلوغ سن بين الزمني

 كانت حيث ،)2003كوثر (مركز قليلة سنوات غير الفاصل يكن لم بينما الحاضر الوقت

.)1984 (الترمانيني، السن هذه قبل أو البلوغ سن أدركت متى زوجها إلى تزف الفتاة

تعاني الجزائر من تفاقم آفة بقاء ماليين الفتيات دون زواج مما  يعني إمكانية 

بقائهن دون زواج طوال حياتهن، بالنظر إلى ذهنية الجزائريين وطريقة تفكيرهم، إذ عادة 

سنة حينما يجدون أنفسهم  25و 18ما يتجهون إلى الزواج بفتيات تتراوح أعمارهن بين 

عن االقتران بفتيات فوق عمر الثالثين إال إذا تعلق األمر مهيئين للزواج ويعزفون 

باالرتباط العاطفي أو امتالك الفتاة المعنية لسكنٍ وسيارة ومقومات رغد العيش، حيث 

  سنها. كانيمكنها آنذاك جلب عريسٍ يفتقد هذه األشياء، مهما 
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العربي،  ولقد أكدت اإلحصائيات أن هذه الظاهرة فرضت نفسها وبقوة على واقعنا

قد تصدرت الجزائر قائمة الدول العربية من حيث حجم الظاهرة حتى سميت بدولة و

وجود   2004العوانس اذ كشفت اإلحصائيات الصادرة عن الديوان الوطني لإلحصاء سنة 

) 200.000لف (أ ائتينبم) مليون عانس في الجزائر بزيادة سنوية تقدر 11حدى عشر (إ

بالمئة من هؤالء العوانس بلغنا سن اليأس وتجاوزنا  93ن أفتاة، ويسجل ذات المصدر 

.)25ص ،2006السابع،عن (سنة  )35الخامسة والثالثين (

مليون فتاة جزائرية عانس وهو  11المعهد الجزائري إلى وجود ما يقارب يشير و

مليون نسمة حسب نتائج  35,7رقم مرتفع جدا بالنظر لعدد سكان الجزائر البالغ 

مليون فتاة جزائرية عانس  11، وأشار التقرير إلى أن ضمن ال 2009 جانفيإحصائيات 

دولة ”سنة وأطلق بعض المتابعين لهذه الظاهرة اسم  35ماليين منهن الـ 5 ـلتجاوزت ا

على هذا العدد الكبير منهن، إذا ما تمت مقارنة مستوى العنوسة في الجزائر ”العوانس 

يث يفوق عوانس الجزائر وحدهن عدد سكان ليبيا بنظيره في بعض البلدان العربية، ح

وبهذا الصدد، تؤكد نتائج تحقيق قامت به وزارة الصحة الجزائرية ونشرت نتائجه في 

 41.5سنة، و 19و 15جوان الماضي أن جزائرية واحدة من ثالث تتزوج بين سن الـ

فتيات  5كل ، بينما تتزوج واحدة فقط من 24والـ 20بالمائة منهن يتزوجن بين سن الـ

بالمائة منهن تتضاءل بعد هذه  80ما يعني أن حظوظ  تجاوزن سن الخامسة والعشرين،

السن في إيجاد  الشريك، ونظراً الكتظاظ الشقق السكنية بأفراد العائالت، فقد نتج عن ذلك 

تأخر سن زواج أبنائها إلى غاية إيجاد سكنات أخرى، وهذه الظاهرة غير موجودة في 

ظاهرة عكسية وهي الزواج المبكر بسبب بساطة العيش وإمكانية » تعاني«ي األرياف الت

توسيع السكن العائلي بسهولة لألبناء المتزوجين، ليشمل أسراً جديدة داخل العائلة الكبيرة، 

  وهي مفارقة غريبة بين المدينة والريف بالجزائر.
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 2004ن وتأمل الجزائر بتخفيف حدة الظاهرة من خالل بناء مليون سكن بي

 2009وكذا اإلعالن عن االنطالق في مشروع جديد لبناء مليون سكن آخر بين  2009و

لمكافحة البطالة والهجرة  2014ماليين وظيفة إلى غاية  3، فضالً عن إنشاء 2014و

غير الشرعية للشباب الجزائري وتحسين ظروفه المعيشية. وتأمل السلطاتُ أن يؤدي هذا 

(طيب أيت حمودة، دراسات وأبحاث في  تقرار اجتماعي واسعالبرنامج الطموح إلى اس

.w.w.w التاريخ والتراث Forum.Algérie/nembre(.

األسباب التي أدت إلى تفشي هذه الظاهرة، فقد تتوفر في المجتمع الجزائري  أما

ولعل من أهمها التحوالت  ،الشبابعدة أسباب تتفاوت من حيث تأثيرها وتفشيها بين 

االجتماعية والثقافية كاهتمام المرأة بالتعليم والتأهيل المهني ورغبتها في االستقالل المادي، 

وكذا أزمة السكن وأعباء المعيشة ¡و مشكالتها الخاصة...الخأو رعاية والديها المسنين أ

مستوى الفتاة نفسها وعلى عند الشباب و نظرا للنتائج السلبية والوخيمة المترتبة عنها على 

األسباب التي أدت إلى مستوى المجتمع بصفة عامة، محاولين بذلك البحث عن 

  إيجاد الحلول لتقليل منها أو القضاء عليها نهائيا.ارهاوانتش

 وبدا المجتمع الجزائري يشهد بالموازاة مع هذه الظاهرة انتشار انحرافات جنسية

، كما قد تساهم عزوف الشباب عن الزواجكالزنا واالغتصاب من األسباب التي أدت إلى 

الظروف المعيشية التي تعيشها الفتاة في تأخر سن زواجها األمر الذي قد يؤدي إلى 

ال  لى التفتح على الثقافات، وتشبع بعض األفراد بمفاهيمإانتشار هذه الظاهرة إضافة 

وكذا الظروف التي اعترت وتحقيق الذات  مفهوم الفر دانية،الزواج كانتشار  ىتشجع عل

ن أنسقنا االجتماعي والثقافي، مما أدى الى ارتقاء المرأة علميا وثقافيا وفكريا جعلها تفكر ب

ذلك يجعلها أكثر أمنا واستقرارا من الزواج مما جعلها هي وأهلها تفكر بتأجيل الزواج 

عن مواصفات في الشريك تتعلق بالجمال والمال وعرقلته والطموح المثالي في البحث أ

والوظيفة واالنتماء االجتماعي، والفتاة مع تقدمها في السن دون زواج تشهداضطرابات 
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نفسية وسلوكية متفاوتة في الدرجة يصعب فهمها، ومن هذه السلوكياتالعدوانية وسوء توافقها 

لنفسية التي تعيشها الفتاة المتأخرة في النفسي االجتماعي هي ترجمة للحيرة والتهميش والصراعاتا

و سلوكية على اآلخرين وحتى على نفسها أسن الزواج، والتي تبدو في صورة اعتداءات لفظية 

  )484،ص 1983الدربيني و تدني تقديرها لذاتها (أوهذا بالحط من قيمتها 

ن بلغت قمة النجاح في أبأنها فاشلة حتى وكما تصبح هذه األخيرة معزولة وتوصف

نه نادرا ما نجد عانسا تتمتع بحياة طبيعية أ): " 2008( الميادين األخرى، ويقول محمد بلمهدي

مقارنة بغيرها من المتزوجات فهي تعاني الوحدة واإلحساس بالدونية والفراغ النفسي والحرمان 

سري حتى وإن كانت العاطفي والجنسي ومشاعر األمومة، كما تعاني الحرمان من الدفء األ

.)03، ص 2008 (بلمهدي،محاطة بدفء األسرة الكبيرة"

وأن هذا الحرمان الذي تعيشه الفتاةالمتأخرة في سن الزواج من المزايا التي يعود 

بها هذا العقد الشرعي على صحتها النفسية والجسمية كالرغبة في اإلنجاب والتي تغرس 

يعتبر فرويد العالقات الجنسية أساس التوازن النفسي حيث وفي نفسية الفتاة منذ طفولتها. 

تمر الفتاة العانس بأزمات نفسية تعرقل مسار حياتها العادي وتخلصا من هذه المعاناة تلجا 

ما تكون ايجابية مستعينة بميكانيزمات التسامي والذي يظهر في نجاح أعمالها، إلى طرق إ

قابا للرجل والمجتمع ككل، كما يمكنها ان تتخلص و التكبر عأو تبدي ميكانيزم االستيالء أ

األزمة بطريقة سلبية كان تميل للعنف والعدوان نتيجة تراكم الغضب  همن ضغوطات هذ

  ).64ص ¡1994فرويد، بداخلها (

بمدينة قسنطينة ” ارتقاء”في المقابل أفادت دراسة إحصائية أجرتها جمعية 

ألف حالة طالق  56اث اجتماعية هو تسجيل الجزائرية إلى أن آخر ما توصلت إليه أبح

ات على المستوى الوطني حيث بخالل العام الماضي بالجزائر، يضاف إلى عدد العاز

.سنة 35 ـلا ماليين فوق سن 5ة من بينهن بمليون عاز 11تتواجد حاليا 
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وهكذا أصبح تأخر الزواج عند الفتيات عامة والمدرسات خاصة يمثل عبئا ثقيال 

حالتهن الجسمية والنفسية واالجتماعية واألسرية والدراسية والمهنية،فهذه الظاهرة على 

أصبحت تؤثر في توافقهن النفسي واالجتماعي ومعاناتهن اليومية وتخوفهن من المستقبل 

مما يجعلهن عرضة  لالضطرابات النفسية والسلوكية والتوافق غير الفعال،وهذا ما يؤثر 

لعلمي والمهني،فالمدرسات يشكلن الطبقة المهمة في المجتمع سلبا على في مستقبلهن ا

ألنهن يقمن بتربية الجيل الجديد الذي هو بأمس الحاجة إلى العناية والتوجيهواإلرشاد، وأن 

  سوء توافقهن النفسي واالجتماعي تنعكس أثاره على هذا الجيل.

سنوات،  3من ورغم الشروع في تطبيق القانون المعدل لقانون األسرة منذ أكثر 

الذي يحفظ توازن األسرة إال أن نسبة الطالق في ارتفاع مستمر، بتسجيل حالة طالق في 

 كل ست حاالت زواج على مدى الخمس السنوات الماضية، بحسب األرقام المعلن عنها،

آالف رجل مطلق  7ألف امرأة مطلقة عاملة، مقابل 40فيما يوجد في الجزائر أكثر من 

.ألف 600ماليين و 4نه من مجموع له عمل يتكسب م

وهي من جهات حكومية وقد طعن فيها  2006هذه اإلحصائيات كانت سنة 

الكثيرون حيث قالوا إن الرقم أكبر من هذا وحتى وإن كانت مثلما تقول الحكومة فتبقى 

  .كبيرة وخطيرة جدا

صدر وبما أننا نهتم في دراستنا بموضوع المتأخرات في سن الزواج، واللواتي ت

عنهن سلوكيات غير تكيفيه من الناحية النفسية واالجتماعية محاولين تسليط الضوء على 

ارتباط هذه المظاهر بتأخر سن الزواج لدى عينة من األستاذات الجامعيات وذلك باإلجابة 

  على التساؤالت التالية:

  السن؟.هل توجد فروق في التوافق النفسي االجتماعي بين أفراد العينة ترجع إلى -1

هل توجد فروق في التوافق النفسي االجتماعي بين أفراد العينة ترجع إلى المؤهل -2

  العلمي؟.
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هل توجد فروق في التوافق النفسي االجتماعي بين أفراد العينة ترجع إلى -3

التخصص العلمي؟.

هل توجد فروق في التوافق النفسي االجتماعي بين أفراد العينة ترجع إلى األقدمية -4

  نة؟.في المه

فرضيات الدراسة:-2

في ضوء ما اسفرت عنه نتائج الدراسات السابقة،وفي ضوء تساؤالت الدراسة 

  صيغت الفرضيات التالية :

:ولىالفرضية األ

توجد فروق دالة إحصائيا في التوافق النفسي االجتماعي بين أفراد العينة ترجع إلى -

  السن.

:الفرضية الثانية

توجد فروق دالة إحصائيا في التوافق النفسي االجتماعي بين أفراد العينة ترجع إلى -

  المؤهل العلمي.

  الفرضية الثالثة:

توجد فروق دالة إحصائيا في التوافق النفسي االجتماعي بين أفراد العينة ترجع إلى -

  التخصص العلمي.

  الفرضية الرابعة:

سي االجتماعي بين أفراد العينة ترجع إلى توجد فروق دالة إحصائيا في التوافق النف-

األقدمية في الخبرة.
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  أهداف الدراسة: -3

يجاداهم العوامل المؤدية إمعرفة أسباب تأخر سن الزواج من جهة والوصول إلى  3-1

  إليه وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى األستاذات الجامعيات.

ن تفيد في معالجة أالوصول إلى مجموعة من المقترحات و التوصيات التي بإمكانها  3-2

  هذه الظاهرة المرضية السلبية في مجتمعنا الجزائري.

وفقا  التوافق النفسي االجتماعي الفروق بين افراد عينة الدراسة فيمعرفة  3-3

  .نيةلبعضالمتغيرات مثل السن والمؤهل العلمي والتخصص واالقدمية المه

  أهمية الدراسة :-4

  تظهر أهمية البحث في النقاط التالية :

لى االنتشار الواسع إ يرجع اهتمامنا بظاهرة تأخر الزواج في المجتمع الجزائري.4-1

التي لهذه المشكلة التي تهدد كيان المجتمع حيث أصبحت ظاهرة عويصة لما لها من اثار 

  .وخيمة على بنية الفرد النفسية

االهتمام الخاص الذي يوليه المجتمع العربي لألسرة كمؤسسة اجتماعية، ولمجموعة 4-2

التطورات والتغيرات التي طرأت عليه نتيجة التحوالت االقتصادية واالجتماعية، وعلى 

ضوء هذه التغيرات أصبح التأخر في الزواج ظاهرة مرضية تعاني منها الكثير من 

  .مجتمع الجزائريالمجتمعات المعاصرة في مقدمتها ال

ميدان علم النفس بهذا النوع من الدراسات خصوصا مع ازدياد  إثراءالمساهمة في 4-3

انتشار هذه الظاهرة كما الحظت الباحثة في حدود اطالعها وجود ندرة في الدراسات 

 األستاذاتوالبحوث السابقة التي تناولت هذا الجانب خاصة في الجزائر السيما لدى 

  الجامعيات.
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اقتناعنا بضرورة الخوض في المواضيع التي تنبع من عمق المجتمع أهمها الزواج  4-4

ومحاولة اختصار الظاهرة في مجموعة من التساؤالت التي يسهل علينا حصرها ضمن 

مجال محدد،وبالتالي التمكن من إبراز و معرفة أهم التغيرات التي شهدها نظام الزواج في 

  تي أحدثت هذه التغيرات.مجتمعنا وربطها بالعوامل ال

  اإلجرائيةمصطلحات الدراسة و تعريفاتها  -5

تعريف السن: 5-1

االستاذة الجامعية بمعنى ها تالفترةالزمنية التي عاشالعمر او يقصد به في دراستنا 

  فاكثر .30وحددت بالنسبة لعينة الدراسة وعادة ما تحدد منذ تاريخ الوالدة. عدد السنوات 

  الزواج:تأخر سن  5-2

  يشير مبارك الحوير إلى أن تأخر سن الزواج:

"هو الميل واإلعراض عن الزواج مؤقتا ويختلف العزوف من مجتمع ألخر حيث 

يطلق عليه عزوف في مجتمع ال يعتبر سنا مناسبا للزواج في مجتمع أخر حيث ان البلوغ 

  .)53ص، 1995،يروالحيختلف باختالف حرارة الجو والبنية االجتماعية" (

نه:"بلوغ الشاب أو الفتاة سناً معيناً دون اإلقدام على خطوة أيرى منضور الرفاعي ب

الزواج التي تعتبر خطوة أساسية في حياة الشاب أو الفتاة يقوم باالنتقال فيها إلى حياة 

."جديدة ومسؤوليات جديدة

 بعض وفي عاماً الثالثين سن تعدين الالتي الفتيات هن زواجياً المتأخرات والفتيات

 أو السن، هذه حتى رجل أو شاب أي منهن للزواج يتقدم ولم-عاماً 27 لا سن البيئات

."العنوسة"عليه يطلق ما أو الزواج، قطار تهنتف

يعقد  ولم يتزوج لم الذي أي النساء أو الرجال من بالعنوسة الباحثين بعض يعرفها

 الدنيا ألن دنيا تدخل لم أنها أي الحياة قطار فاتها العانس عن يقال العرف وفي النكاح عقد

 تمأل ذرية منهما ليكون وفتى فتاة بين يؤسس الذي الزوجية عش يه الناس عرف في

.)12-07ص ص، 2000 ،الرفاعيالسعادة ( لهما وتحقق حياتهما
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جرائيا تعدي االستاذة الجامعية سن الثالثين إفي الدراسة الحالية يقصد بسن الزواج 

  حال العنوسة. وهي على

راسة الشهادة التي تتحصل عليها االستاذة د: نقصد بها في عينة الالمؤهل العلمي 5-3

وهي من العوامل المساعدة والمهمة التي تعين  كشهادة الماجستير والدكتوراه، الجامعية

  االستاذة على القيام بالوظيفة العلمية والبحثية.

لى تخصص علمي ويشمل العلوم إ: وينقسم بالنسبة لعينة دراستنا التخصص العلمي 5-4

الدقيقة والطب والصيدلة...الخ وتخصص انساني ويشمل العلوم االنسانية واالجتماعية بما 

كليات من جامعة  09وهي تخصصات موزعة على  ق والتجارة واالقتصاد،وفيها الحق

  وزو. مولود معمري بتزي

  االقدمية المهنية : 5-5

وتنقسم  وهي المدة الزمنية التي انطلقت منها مهنة التدريس عند االستاذة الجامعية، 

 05ات وهن االستاذات ذوات االقدمية المهنية دون بالنسبة لعينة الدراسة الى فئة المبتدئ

سنوات، اما الفئة الثانية فهي فئة ذوات خبرة وهن االستاذات اللواتي تفوق خبرتهن المهنية 

  اكثر.سنوات ف 05

  التوافق النفسي االجتماعي:5-6

بأخالقيات المجتمع ومسايرة المعايير  هاآلخرين وااللتزام مع"هو تلك السعادة 

االجتماعية وقواعد الضبط االجتماعي وتقبل التغير االجتماعي والتفاعل السليم والعمل 

  .)55ص ،1999"(عبد الجابر،لغير الجماعة

االجتماعي يتمثل في إقامة عالقات اجتماعية مع اآلخرين بمعنى ان التوافق النفسي 

  وتقبل كل المعايير والقوانين في المجتمع .

جرائيا هو الدرجة الكلية إ يماعتجفي الدراسة الحالية يقصد بالتوافق النفسي اإلو

التي تحصل عليها المستجيبة في المقياس المستخدم في هذه الدراسة بينها وبين نفسها من 

غلب أو االنسجام مع البيئة من خالل إشباع أجهة وبينها وبين البيئة من جهة أخرى 

الحاجات ومواجهة المتطلبات الجسمية واالجتماعية في بسعيها لتنظيم حياتها وحل 

لى الرضا واالنسجام مع الذات ومع اآلخرين في إراعاتها ومواجهة مشكالتها وصوال ص

اآلسرة  والمجتمع. 
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  الدراسات السابقة: -6

  ):1977دراسة نادية قاسم( 6-1

هدفت الدراسة إلى معرفة اثر درجة التعليم على أسس االختيار للزواج، وقد 

واستمارة تحديد المستوى  والمقابلة المقننة،استخدمت الباحثة اختبار وكسلر لذكاء الراشدين 

فتاة تم تقسيمهن إلى مجموعتين متساويتين في العدد والسن  20االجتماعي االقتصادي على 

والمستوى االجتماعي االقتصادي والحالة االجتماعية ما عدى متغير التعليم  ونسبة الذكاء،

  الدراسة على مجموعة من النتائج أهمها: أسفرتو

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي البحث في أساليب االختيار -

لوالدي،الزواج عن اللزواج المطبقة في الدراسة (األسلوب الشخصي،األسلوب 

طريق اإلعالنات،الزواج عن طريق الخطبة).

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين مجموعتي البحث في الصفات المفضلة -

 الصفات األخالقية، الصفات الدينية، (الصفات الشخصية العامة،لشريك الحياة 

المستوى االجتماعي واالقتصادي للزوج وأسرته  المؤهل العلمي، السن، المهنة،

والماديات التي يجب أن يوفرها الزوج) كما تختلف أهمية السن ومدلوله النفسي في 

يحملن المضمون نفسه عملية اختيار الزوج، فقد دلت الدراسة أن الجامعيات ال 

  والمكانة للشكل ة الجمال كوسيلة لجذب الرجل مقارنة بمستوى العليم. 

:(1981)دراسةساميةحسنالساعاتي 6-2

.االجتماعي والتغير للزواج االختيار:الدراسة عنوان

 في عامة، بصفة االجتماعي والتغير للزواج االختيار موضوع الدراسة هذه تناولت

 المختلفة، وأبعاده للزواج االختيار جوانب أهم تناولت كما الخصوص، وجه على مصر

.زوايا عدة من الزواج على انعكاساته ومعرفة االجتماعي، التغير بين الربط محاولة

 الطلبة من األبناء لدى المفضل الزواج سن متوسط أن بين :الدراسة نتائج أهم

 نسبة ارتفاع بسبب وذلك اآلباء، عند الزواج سن متوسط من أعلى والريفيين الحضريين

 جيل معظم أن تبين كما الزواج، إلى الريفيين األبناء نظرة وتغير األبناء، بين التعليم

 وأن العالي، التعليم مستوى من زوجاتهم تكون أن يفضلون الحضريين، الطلبة من األبناء
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 المستقبل شريكة هي الموظفة المرأة تعد الحضريين األبناء جيل من الساحقة األغلبية

.المفضلة

:)1995(دراسة إبراهيم بن مبارك الجوير 6-3

وهي بعنوان تأخر الشباب الجامعي في الزواج في المملكة العربية السعودية 

:ويهدف إلى مايلي

إلى تأخر الشباب عن الزواج المبكالتعرف على األبعاد والمتغيرات المؤدية -

.التي تؤدي إلى التأخرمحاولة معالجة العوائق والعقبات -

.منح المجال أمام الباحثين والمهتمين بدراسة الظاهرة-

:لقد انطلقت دراسته من عدة تساؤالت أهمها

هل تؤدي تكاليف الزواج إلى تأخر الشباب الجامعي عن الزواج-

.هل تؤدي مواصلة الشباب لتعليمهم إلى تأخرهم عن الزواج-

.إلى تأخر الشباب الجامعي عن الزواج هل يؤدي عدم توفر السكن المناسب-

.هل تؤدي تحمل المسؤولية إلى تأخر الشباب عن الزواج-

:لدى دراسته لظاهرة تأخر الشباب الجامعي في الزواج توصل إلى النتائج التالية

إن المغاالة في تكاليف الزواج عائق رئيسي و سبب لتأخرهم عن الزواج-

.و أثره على التأخر عن الزواج المبكرمواصلة التعليم للشباب الجامعي -

% من عينة البحث وهي أكثر من نصف العينة يرون 54,7اتضح إن نسبة -

من ، أنمواصلة التعليم تعد إلى حد ما عائقا أمامهم عن اإلقدام عن الزواج المبكر

هذا يتضح أن النسبة العظمى من العينة يفضلون مواصلة التعليم على اإلقدام على 

ربما يرجع ذلك إلى مواصلتهم للتعليم والحصول على مؤهل علمي ولكي  الزواج و

.يتمكنوا من االستقالل بحياتهم الشخصية
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إن غالء المهور يقف عائقا رئيسيا أمام الشباب لعدم إقبالهم على الزواج في سن -

.مبكر

المسؤوليات المترتبة على الزواج : اتضح أن الغالبية العظمى من العينة ترى أن -

المسؤوليات المترتبة على الزواج تعد عائقا من إتمامهم للزواج و ربما يرجع ذلك 

إلى رغبة الكثير من الشباب الجامعي في االستقالل و تكوين أسرة باإلضافة إلى 

عدم تأثير المسؤوليات المترتبة على الزواج في تحصيلهم العلمي وتفوقهم الدراسي

:ايجابيات الدراسة

سة من الدراسات الناجحة وقد حاول الباحث أن يتعرف على عتبر هذه الدراا-

.العوامل و المتغيرات االجتماعية التي تسهم في تأخر الشباب الجامعي في الزواج

  ):2000دراسة عبد الحميد اسماعيل( 6-5

لقد أجريت دراسة بعنوان تأخر الزواج ومعدل ارتفاع الطالق قراءة فقهية معاصرة 

بهدف دراسة األسباب التي تؤدي إلى تأخر الزواج و قد  2000عام للمجتمع الخليجي في 

:تناولت دراسته عدة فصول منها أسباب المشكلة التي تناولت بشكل مختصر

.انشغال الفتاة بتحصيل العلم و السعي إلى الشهادة-1

.حب الشباب للسفر و االنطالق-2

.شخصيةى عزوف الشباب عن الزواج ممن هن اكبر سنا أو علما أو أقو-3

.التقاليدتحكم العادات و-4

نه تحدث عن األسباب الحقيقية لقضية تأخر الزواج وهي غالء المهور وارتفاع أكما

  :وقد توصل إلى عدة نتائج تخص هذه المشكلة أهمها ،تكاليف الزواج

ارتفاع معدالت تأخر الزواج والطالق ويؤثر بالسلب على مستقبل التركيبة -

.االجتماعية الخليجية
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ترتفع نسبة تأخر الزواج والطالق ويتضخم في ظل النظام االجتماعي الذي ال -

يتوفر فيه قدر من االنفتاح والضبط يتيح للجنسين فرصا مشجعة لالختيار السليم 

.للزواج

الدعم المالي للزواج مهم ولكنه ال يكفي لحل المشكلة وال بد من الدعم المعنوي  -

.اسبة مع مراعاة األسس العلمية السليمة لالختيارفي تهيئة األجواء والظروف المن

غالء المهور أو ارتفاع نفقات الزواج إذ أصبح ليس سببا كافيا في مشكلة تأخر  -

.الزواج

):2003دراسة جهاد دياب الناقوال ( 6-6

 أعد الباحث دراسة ميدانية ألحد أحياء دمشق في حي الدويلعة لنيل درجة الماجستير

ومنعكساته  تأتي بعنوان العوامل المؤثرة في تأخر سن الزواج عند الشباب 2003عام 

  :وكان من أهم أهدافه لهذه الدراسة مايلي

التعرف على العوامل المؤثرة في مشكلة تأخر سن الزواج لدى الشباب ودرجة تأثير -1

.كل عامل منفرداً

ما تتركه هذه المشكلة من آثار سلبية على الفرد واألسرة والمجتمع في أن واحد  معرفة-2

:و قد انطلقت دراسته من مجموعة من الفرضيات كان أهمها

قد يكون هناك عالقة بين ارتفاع تكاليف الزواج و تأخر سنه عند الشباب-1

.قد تؤدي قلة فرص العمل إلى تأخر سن الزواج عند الشباب-2

.يكون هناك عالقة بين تدخل األهل وتأخر سن الزواج عند الشباب قد-3

.يزداد تأخر سن الزواج عند الشباب كلما زادت سنوات تعليمهم -4-4
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:نتائج الدراسة

  :خرجت الدراسة بعدة نتائج منها

بينت النتائج أن مشكلة تامين المسكن تأتي بالدرجة األولى من بين المشكالت -

% من الذكور أن السبب األول 60اجه الشباب فقد أجابت نسبة االقتصادية التي تو

أما السبب الثاني فهو ارتفاع تكاليف  ،هو عدم القدرة على تامين منزل خاص بهم

% ومن ثم يأتي السبب الثالث المتمثل بقلة 11,5الزواج ومتطلباته وقد احتل نسبة 

% من مجموع أفراد العينة10,5حيث شكلت  ،الدخل الشهري

قلة فرص العمل وعدم حصول األفراد المتأخرين على عمل دائم يسهم في  إن-

.تأخير زواجهم ال سيما الذكور

بينت الدراسات وجود ارتباط بين تدخل األهل في زواج أبنائهم وبين تأخر زواجهم -

خاصة عند الفتيات اللواتي رأين أن تدخل األهل هو السبب االجتماعي األول إزاء 

.جتأخرهن عن الزوا

معهد متوسط)وعاليا  ،ثانوي ،لوحظ أن األفراد المتعلمين تعلما متوسطا (إعدادي-

دكتوراه) هم أكثر الناس عرضة للتأخر في سن الزواج  ،ماجستير ،دبلوم ،(جامعي

.من ذوي التعليم المنخفض

إن دراسة الباحث كانت دراسة جيدة , لقد حاول أن يبحث في أهم العوامل المؤثرة 

سن الزواج ورصد هذه الظاهرة رصدا دقيقا باعتماده عينة مقصودة ليست في تأخير 

عشوائية وقد اعتمد على الشرح المطول وهو بغنى عنه كما انه اعتمد على الكثير من 

  .المجالت والجرائد كمرجع لدراسته
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:)2008دراسة فوزية الجمالية (  6-7

تهدف الدراسة إلى تأثير كل من عمر الزوجين ومدة الزواج وإنجاب األطفال على 

زوجا وزوجة ممن تتراوح 162وتكونت عينة الدراسة من  لزواجي،ادرجة التوافق 

  سنة و توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 45أعمارهم 

ختالف العمر بين وجود فروق ذات داللة إحصائية في التوافق ألزواجي نتيجة ا-

 الزوجين لصالح األزواج األكبر سنا، كما لم يتأثر التوافق ألزواجي بمدة الزواج

وبإنجاب األطفال.

  ):2008دراسة نادية جان ( 6-8

ومستوى  تهدف الى الكشف عن العالقة بين الشعور بالسعادة ومستوى التدين،

لى دراسة إو والحالة الصحية،الدعم االجتماعي والتوافق ألزواجي والمستوى االقتصادي 

 المستوى التعليمي)، طبيعة العمل، الحالة االجتماعية، (العمر، الفروق في السعادة تبعا

قائمة  واستخدمت الباحثة األدوات التالية: لى التعرف على المتغيرات المنبئة بالسعادة،إو

،مقياس مستوى اكسفورد للسعادة مقياس المساندة االجتماعية،مقياس التوافق ألزواجي

وتم تطبيق الدراسة على  استمارة الحالة الصحية، التدين، استمارة المستوى االقتصادي،

من طالبات وموظفات وإداريات وعضوات من هيئة التدريس  764عينة تتكون من 

  عاما. 57إلى  18سعوديات من جامعة الرياض للبنات تتراوح أعمارهن من 

توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط دال وموجب بين السعادة و كل من مستوى 

لى إلزواجي والمستوى االقتصادي والحالة الصحية، واالتدين والدعم االجتماعي والتوافق 

والحالة  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الشعور بالسعادة تبعا لمتغير العمر

عة العمل،كما وجدت الدراسة أن التدين هو العامل االجتماعية والمستوى التعليمي طبي

  األكبر المنبئ بالسعادة يليه الدعم االجتماعي،فالتوافق ألزواجي ثم المستوى االقتصادي.
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  :)1980دراسة الباحث عزيز اجبلو ( 6-9

الذي أجرى دراسة تحليلية مقارنة لتغير سن الزواج األول في دول المغرب 

وجاءت الدراسة في  1980-1970العربي (الجزائر،تونس،المغرب) خالل الفترة ما بين 

أربعة فصول حيث تناول في الفصل األول اإلطار االجتماعي والثقافي لظاهرة الزواج  

لزواجي، أما الفصل الثاني فقد خصصه ار في دول المغرب كما تطرق ألنماط االختيا

الباحث لتصنيف طرق جمع المعطيات في دول المغرب انطالقا من بيانات الحالة المدنية 

  الى التحقيقات السكانية،وقد جاءت تساؤالت الدراسة كالتالي:

انتشار التعليم ساهم في رفع السن عند الزواج األول في دول المغرب.-

وفي الفصل  ثر واضح في ارتفاع سن الزواج األول،أدية له تغير األوضاع االقتصا-

الثالث توجه الباحث إلى العوامل المساهمة في ارتفاع سن الزواج األولوالتي من 

نوع المهنة ومكان اإلقامة. انتشار التحضر، أهمها انتشار التعليم خاصة لدى اإلناث،

وتحليلية الهم المحددات  أما في الفصل األخير فكانت عبارة عن دراسة استطالعية-

المساعدة في إحداث االختالف في سن الزواج بين المناطق الثالث.

توصل الباحث إلى أن مستوى التعليم من أهم العوامل المساعدة على الرتفاع سن -

نه يتماشى إيجابا فكلما زاد مستوى التعليم ارتفع سن الزواج األول أالزواج األول و

إلى ذلك فان سن الزواج يختلف بين الريف والحضر أين ال تزال العادات  إضافة-

ن الحضر يشهد ارتفاع أوالقيم المتعلقة بالزواج تشجع على الزواج المبكر في حين 

  كبر لسن الزواج.أ

تعقيب حول الدراسات السابقة:

 يتضح من العرض السابق للدراسات السابقة التي تناولت كل من تأخر سن الزواج

والتوافق النفسي االجتماعي وعالقته ببعض المتغيرات األخرى بان هناك اختالف في 

ويعود هذا الختالف في الباحثين في الهدف من الدراسة والتغيرات  النتائج المتوصل إليها،

فنجد دراسة نادية قاسم  المدروسة، وكذا أفراد العينة ونوع األدوات المعتمد عليها،
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وكذا الصفات المفضلة الختيار  توجد فروق في أساليب اختيار الزواج،نه ال ألى إتوصلت 

وتختلف أهمية السن  الشريك كالصفات الدينية واألخالقية والمهنة والمؤهل العلمي،

  ن الجامعيات ال يخملن المضمون نفسه.أومدلوله النفسي في عملية اختيار الزواج، و

ختيار الزواج والتغير االجتماعي ما سامية الساعاتي توصلت في دراستها حول اأ

في البيئة المصرية و تناولت جوانب االختيار إلى أن متوسط سن الزواج المفضل لدى 

األبناء من الطلبة الخضريين والريفيين أعلى من متوسط زواج اآلباء،وذلك الرتفاع 

اتهم المستوى التعليمي كما تبين أن معظم جيل األبناء الحضريين يفضلون ان تكون زوج

  من المستوى التعليم العالي،وأن األغلبية الساحقة تعد المرأة الموظفة شريكة المستقبل.

خر الشباب الجامعي في أكما توصل الباحث مبارك الحوير في دراسته بعنوان ت

ن أ% من عينة الدراسة يرون ب55الزواج واهم العوامل المتحكمة في ذلك إلى أن حوالي  

ن أغلبيتهم يفضلون مواصلة التعليم  أو لى حد ما عائقا أمامهم،إمواصلة التعليم تعد 

هذا باإلضافة  والحصول على مؤهل علمي لكي يتمكنوا من االستقالل بحياتهم الشخصية،

لغالء المهور الذي يقف عائقا رئيسيا أمامهم ،كما يرجعون هذا التأخر إلى المسؤولية 

  المترتبة على الزواج.

يد اسماعيل في دراسته بعنوان تأخر الزواج ومعدل ارتفاع توصل الباحث عبد الحم

ن ارتفاع معدالت تأخر الزواج يؤثر بالسلب على التركيبة ألى إ 2000الطالق عام 

ن هذه النسبة تتضخم في ظل النظام االجتماعي الذي ال يتوفر فيه أو االجتماعية الخليجية،

نه بحاجة للدعم أر السليم للزواج،واالنفتاحوالضبط يتيح للجنسين قرصا مشجعة لالختيا

  المعنوي لتهيئة األجواء و مراعاة األسس السليمة لالختيار. ،المالي

نه توجد فروق في التوافق ألزواجي ألى إما دراسة الباحثة فوزية الجمالية توصلت أ

نتيجة اختالف العمر بين الزوجين لصالح األزواج األكبر سنا كما لم يتأثر التوافق 
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وتوصلت  الباحثة نادية جان في دراستها حول  ي بمدة الزواج وبإنجاب األطفال،لزواجا

لزواجي االكشف بين الشعور بالسعادة ومستوى التدين ومستوى الدعم االجتماعي والتوافق 

لى دراسة الفروق في السعادة تبعا لمتغيرات إو والمستوى االقتصادي والحالة الصحية،

 لى التعرف على المتغيراتإو طبيعة العمل والمستوى التعليمي)، الة االجتماعية،حال (العمر،

المنبئة بالسعادة على عينة من موظفات وإداريات وعضوات من هيئة التدريس من جامعة 

وتوصلت الدراسة إلى وجود ارتباط دال  عاما، 57لىإ 18الرياض تتراوح أعمارهن من 

االجتماعي والتوافق ألزواجي وموجب بين السعادة وكل من مستوى التدين والدعم 

ن التدين هو العامل ألى إوالمستوى االقتصادي والحالة الصحية،كما توصلت النتائج 

ق ألزواجي ثم المستوى االقتصادي.األكبر المنبئ بالسعادة يليه الدعم االجتماعي فالتواف
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تمهيد:

يعتبر الزواج عقدا منظما ومشاركة بين الرجل و المراة يترتب عليه مجموعة من 

الحقوق والواجبات للطرفين، وتتحدد مشروعيته في نطاق الشريعة االسالمية بانه عقد يفيد 

ن خلق أياته آومن "على الوجه المشروع  لقوله تعالى الرجل والمراة حل استمتاع كل من 

  ").21" يةسورة الروم اآل("ليها وجعل بينكم مودة ورمحةإزواجا لتسكنواأنفسكم ألكم من 

في الواقع ينظر الى الزواج باعتباره عقدا شرعيا بين الرجل والمراة يتم غالبا في 

و غير رسمي في نطاق أما بشكل رسمي (موثق) أسرتين، تتحدد اجراءاته، كنف األ

  القواعد العرفية (عرفي).

ويتشكل نسق الزواج من خالل عملية الزواج ذاتها التي تحدد بدورها شبكة 

ن نسق الزواج تتولد عنه شبكة من أعلى  راد كليف براوندوار. ويؤكد العالقات واأل

لتولد توترات وصراعات. وهنا نجد العالقات تعد بمثابة موقف جديد يشكل تربة مالئمة 

 خرون،آ(شكري و البناء االجتماعي يطرح تلقائيا ميكانزما لتجنب حالة الصراع والتوتر

سرة والرابطة التي تبنى عليها كافة العالقات ساس تكوين األأن الزواج ، وأل)2008

تلفين في االسرية والقرابية االخرى، فهو رابطة طبيعية مقررة اجتماعيا بين شخصين مخ

طفال، فالزواج عمل نجاب األإصل في تكوين هذه الرابطة هو عملية حمل والجنس واأل

  ) .11 ص،1998، (سهيرمشروع نظمته الشرائع والقوانين منذ اقدم العصور 

  تعريف الزواج:-1

  تعريف الزواج:

 خر ثم شاع استعماله فيحد الشيئين باآلألفظ عربي موضوع القتران  :التعريف اللغوي

.)41ص،1981(حراز، اقتران الرجل بالمرأة على وجه مخصوص لتكوين أسرة

اجتماعية"مؤسسةن الزواج هو:أب )1981دينكن مشيل(يرى  التعريف االصطالحي:

ويبرزأخرى،إلىحضارة منتختلفالتيوقوانينهاوأحكامهانصوصهالهامهمة

األطفال،إنجابالبالغانخاللها يستطيعالزمنمنطويلةفترةوتستمرالمجتمع،وجودها
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 وأهميتها"بوجودهاويعترفالمجتمع يقرهاودينيةوأخالقيةاجتماعيةتربيةوتربيتهم

.)138ص ،1981ميتشيل،دينكن(

  :بأنه :وستر مارك فهويعر

" (وستر، "اتحاد الرجل والمرأة اتحادا يعترف به المجتمع عن طريق حفل خاص

.)13 صسنة، دونب

  :بأنه:وغست كونتأ هفويعر

نه هو أ"استعداد طبيعي واتحاد تلقائي بين الرجل والمرأة لتفاعل الغريزة كما 

  األساس األول في البنيان االجتماعي".

  : بانه:سمينر ويعرفه

"الزواج هو ارتباط قائم بين الرجل والمرأة بهدف التعاون على تحقيقا لضروريات 

.)32ص دون سنة،ب (الخشاب، المعيشية والغرض منه هو اإلنجاب

  تعقيب:

نستخلص من هذه التعاريف أن الزواج هو نظام اجتماعي يقوم على قوانين وأحكام 

من اجل التفاعل المتبادل مبني على المعاشرة بينهما من  والمرأةشرعية تربط بين الرجل 

  جل إنجاب األطفال.أ

أهداف الزواج: -2

ترتبط غاية الزواج بقيم المجتمع ومعتقداته وهذا ما يجعلها في المجتمعات 

اإلسالمية مختلفة عنه في المجتمعات غير إسالمية، فغاية الزواج في اإلسالم عبادة هللا 

وتعمير األرض، وأنها ثابتة ال تتغير بتغير المجتمع وال تخضع لرغبات األفراد، ومع هذا 

دنيوية وفيها مصلحة الفرد والجماعة، وهذا ما يجعل أهداف  فانه ال تتحقق إال بأهداف

الزواج دنيوية وإنسانية ثابتة تتفق عليها قوانين الزواج الوضعية، فالزواج الشرعي وسيلة 

جلها ويجد فيها من أاإلنسان البالغ العاقل لبناء األسرة التي يقضي فيها حياته و يعمل من 

نفسيا وسعيه في الحياة قيمة إنسانية ولوجوده في  يرعاه ويهتم به ويعطي لحياته معنى
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الدنيا قيمة اجتماعية يحرم غير المتزوجين منها، ويتفق اإلسالم وعلم النفس حول أهمية 

الزواج وفي الدعوى إليه و الترغيب فيه والتخويف من العزوف منه مع القدرة عليه، فبه 

الحياة وبدونه تضعف النفوس تصلح النفوس وتقوى المجتمعات وتعمر الدنيا وتستمر 

وتفسد المجتمعات وتخرب الدنيا وتتوقف الحياة، ومن هنا وصف اهللا عقد الزواج بالميثاق 

"منكم ميثاقا غليظا أخذناو" فقال سبحانه وتعالى )30ص ،1991(إبراهيم مرسى، الغليظ

  ).121اآلية  ،(سورة النساء

الممتدة هي األوفر حظا للحصول علىالمرأة التي تتزوج في تقاليد األسرة وبما أن 

منزلة أفضل في نظر عائلتها وجيرانها، بل تحسد من طرف قريناتها على هذا الوضع، 

أضحت المرأة العانس وصمة عار في األسرة  والمجتمع وهي عرضة لمختلف لذلك

ويصطلح على تسمية "بايرة" كل فتاة تجاوزت سن معين دون زواج، كما أنه االتهامات،

الزواج فإن مكانة المرأة تختلف من حيث قيمة مهرها وحسب زوجها ومكانته تى فيوح

فكل من الرجل والمرأة في حاجة ماسة إلشباع  .لخإونتائج ليلة الدخلة...االجتماعية،

رغباته الجنسية والنفسية الناشئة عن التهاب العواطف وخاصة في مرحلة الشباب والقوة، 

طار الشريعة وقعت مفسدة في المجتمع بانتشار الشذوذ الجنسي وإذا لم يتم اإلشباع في إ

كالزنا ن اللواط، المساحقة وغيرها من الرذائل الخلقية وكذا األمراض التي تسببها هذه 

  العالقات الجنسية الغير شرعية التي على رأسها "االيدز"، الزهري، السيالن.

من النساء الن الزواج  فمن ثمار الزواج جلب المنفعة ألفراد المجتمع وخاصة

يرتب عليه حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين ومن أهمها أن يوفر الزوج لزوجته 

ن األساس الذي يقوم عليه الحماية المادية والمعنوية وتحقيق االستقرار النفسي لهما أل

  ).216-215ص ص ،2005 (ربيع،الزواج هو المودة والرحمة 

يعتبر الزواج عامالً إليجاد السكن واالطمئنان النفسي لدى كل من الرجل والمرأة 

ولذلك نجد أحدهما ناقصاً دون اآلخر وهما في الحقيقة يشكالن وجوداً متكامالً إذ يستند 

كل منهما إلى شريكه، فإن المرأة كما يقره القرآن الكريم والعلوم الطبيعية والنفسية هي 

واستقراره وهو كذلك بالنسبة إليها، ونالحظ أن وصف (السكن) موطن سكن الرجل 

استخدم في الكتاب الكريم ضمن الحديث عن خلق نعمة الليل للنوم وعن خلق األزواج 
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فحال الذي ال زوجة له وحال التي ال زوج لها هو كحال الشخص الذي يفتقد الراحة 

اته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا ومن آيوالنوم وهذا جزء يسير من مدلول قوله تعالى:﴿

على ما للتبادل بين الطرفين الموجب والقابل من نتائج  ).21االية (الروم ﴾لِّتسكُنوا إِلَيها...

ولذا كان الجعل منه سبحانه وتعالى  مودة ورحمة ليتضح محل كل من الزوجين في هذا 

   ذا العامل االستقرار الباعث للطمأنينة المتبادلة، فإنالتركيب المبارك وإذا لم نحطم ه

الزوجين يتبادالن طبيعياً هذا التأثير، وتعساً لحال البيت الذي يفتقد ذلك، فهو مثل الفاقد 

ذهني عدم النوم من اضطرابٍ وإرهاقلراحة النوم، ونعرف ما يصل إليه حال الذي ي   

  وسقم جسدي وهيجان قوة التخيل.

لما يوضح القرآن أن كُال من الرجل والمرأة عامل استقرار لآلخر يؤكد كذلك ومث

منهما زينة لآلخر، يقول   أن و:﴿تعالى كال كُماسبل نية اآل البقرةسورة (﴾نتم لباس هلن.أه

187.(

" هنا ثالثة معان، أحدها هو "الزينة" فيكون المعنى هو أن المرأة زينة و"لباس

ونفس األمر يصدق على الرجل بالنسبة للمرأة، ويشهد على  للرجل مثلما اللباس زينة له.

يا بنِي :﴿هذا المعنى أن القرآن أطلق مفردة "الزينة" في الحديث عن اللباس مثل قوله تعالى

سورة ( الْمسرِفني﴾يحب  م عند كُلِّ مسجِد وكُلُواْ واشربواْ والَ تسرِفُواْ إنه الَآدم خذُواْ زِينتكُ

  ).31ية اآل ،عرافاأل

فالمراد هنا هو األمر بارتداء األلبسة الجميلة عند الخروج والذهاب إلى صلوات 

"هن لباس لكم وأنتم لباس وعليه يكون معنى  الجماعة والجمعة واالهتمام بالنظافة والزينة.

  فاآلية الكريمة تؤكد أن الرجل والمرأة كل منهما زينة لآلخر، فيجب حفظ هذه الزينةهلن" 

ولذلك يجب االهتمام باختيارها، ثم يتابع عليه السالم التأكيد ألهمية أمر االختيار، 

ما صالحتهن، فليس خطرها ليس للمرأة خطر، ال لصالحتهن وال لطالحتهن، أفيقول: "

ونفس األمر يصدق على الرجل، فلو كان يتحلى بالخلق بل هي خيرهما"  الذهب والفضة،

  الرفيع وكانت زوجته راضية عنه.
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فاإلمام الصادق عليه السالم يبين هنا أن على الزوجين أن يعرفا عظمة قدر النعمة 

وزينة لآلخر، فإن كال منهما سلوى  التي هما فيها، إضافةً إلى كون كل من الزوجين سكناً

وعامل للترفيه عن شريكه، وأفضل عامل في هذا المجال إذا كان البيت هو حقاً كما يريده 

ولذلك فإن األزواج الناجحين هم من  اإلسالم وكان سلوك كل منهما على وفق تعاليمه.

لكي يذهبوا عن  ليومي،تتطلَّع قلوبهم دوماً إلى بيوتهم والعودة إليها بعد انتهاء عملهم ا

  أنفسهم فيها التعب والنصب والهموم، ويستعيدوا الحيوية والنشاط.

وكذلك الزوجة الناجحة فهي التي تحرص على انتظار زوجها لتفتح له الباب 

بنفسها، وتزيل تعبه ونصبه بنظرة وابتسامة واحدة، واستقبال تكريمي يحمل في أعماقه 

  غيابه. ا السامي واشتراكها معه سواء في حضوره أوأجمل المعاني المعبرة عن دوره

ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد " ولهذا يقول النبي األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم:

ونالحظ أن الروايات  (حديث نبوي شريف) ."نظر إليها اإلسالم أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا

والفضة، بل ال تعتبر شيئاً بعد اإلسالم الشريفة تعتبر المرأة الصالحة أفضل من الذهب 

  أعظم قيمة منها.

فعلى الرجل الذي يحظى بامرأة من هذا النوع، كما على المرأة التي تحظى بزوج 

  صالح يبعث كل منهما السرور لدى اآلخر أن يحمدا اللَّه على ذلك كثيراً.

ستقرار والراحة والذي يريده اإلسالم هو أن يكون البيت الزوجي مبعثاً للسرور واال

وأفضل أشكال السرور هو الرفقة الودية بين الزوج  واألمل بالمستقبل الزاهر الواعد.

وعليهن أن   والزوجة، فعلى األزواج أن يتعاملوا مع زوجاتهم بما يبعث السرور لديهن ،

  يفعلن مثل ذلك.

فق تلك األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم وأخبره أن لديه زوجة تتعامل معه على و

صلى اهللا   الصورة المتقدمة الباعثة للسرور في قلبه المزيلة للتعب والنصب عنه، فقال

اهلينة اللينة املؤاتية اليت إذا غضب زوجها مل تكتحل(عينها) ... خري نسائكم... "عليه وآله وسلم: 

هو عامل اللَّه ال فتلك عامل من عمال اللَّ بغمض، حىت يرضى وإذا غاب(عنها) زوجها حفظته يف غيبته،

فهذه المرأة هي مثل المالئكة وثوابها وعملها عظيم، وكذلك  حديث نبوي شريف)(".اخييب
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حاُل الرجل إذا كان على نفس تلك الحالة. وإذا زالت المحبة والود من البيت أصبح ملوثاً 

  ليس للزوجين وحسب بل يطال كل أبناء األسرة.

ليات والمواهب ذوي حافظة ضعيفة وتزداد ضعفاً فإذا رأينا األطفال ضعيفي القاب

يوماً بعد آخر، فلنعلم أن التقصير صادر منا، فعادة ما يكون الوالدان سبب أشكال 

االضطراب الذي يظهر عند األطفال فإنه إذا انعدم االستقرار والطمأنينة في البيت تحول 

  للسرور.إلى سجن للمرأة وعامل النهيار األعصاب، فال يعود موطناً 

يحدث أحياناً أن يرغب الزوج في البقاء إلى منتصف الليل في مكان ما مع إخوانه 

وأحياناً نجد الزوجة ال ترغب في النظر  لى بيته.إوأصدقائه، ويفضل ذلك على الذهاب 

إلى وجه زوجها. وسبب ذلك هو تدمير لتلك الحالة المطلوبة في بيت الزوجية، وكونه 

مات الجارحة والطلبات غير المناسبة، في حين أن المطلوب هو أن محل السكن، عبر الكل

تظل تلك الحالة قائمة بين الزوجين، حتى بعد أن يشيخا بحيث يظهر كل منهما جميالً في 

عين اآلخر، فال نتصور أن الجمال هو فقط بهذه الزينة، ال، فالجميل الحقيقي هو الذي 

  يكون جميالً في عين اإلنسان.

  ألسرة كريمة: تكوين 2-1

إن تكوين األسرة بحد ذاته أمر هام جداً وله في اإلسالم أبعاد ال يمكن احصاؤها 

وال تعداد فوائدها ويصغر في مقابلها أمر تلبية الغريزة على الرغم من أنه مطلوب في 

   قناته الصحيحة وحيث أراده اللَّه تعالى.

ى األرض كانت له أسرة، وإذا رجعنا للتاريخ نعرف أن اإلنسان منذ أن وجد عل

ففي البداية كانت أسرة آدم وحواء وما زالت هذه الظاهرة الفطرية قائمة تعيش إلى النهاية 

وقد وعد اإلسالم بالثواب العظيم لألسرة التي تستطيع تقديم جيل صالح سليم كما ورد في 

ذا األمر إن لم أخبار العترة الطاهرة عليهم السالم ويكفي فائدة للزواج أن يكون سبباً له

  تكن له فوائد أخرى، فكيف إذا كان له ما ذكرناه وغير ذلك من الفوائد العظيمة؟!
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  تهذيب للنفس البشرية 2-2

ومن الفوائد المهمة للزواج أنه عامل قوي ومساعد على برنامج اإلسالم في تهذيب 

  عن األخالق الرذيلة. النفس وتحليها باألخالق الفاضلة وتخليها

خالله يمكن لإلنسان إبعاد الشيطان وجنوده عن ساحة فكره وعمله ومن هنا ومن 

كان الحث على الزواج في حداثة السن ألنه صيانة للنفس عن الحرام ومعاون هام على 

ايما شاب تزوج " يقول النبي األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم: تربية النفس واستقامتها.

إذا تزوج العبد فقد " وفي الحديث: "في حداثة سنّه عج شيطانه: يا ويله! عصم من دينه

".استكمل نصف الدين فليتق اللَّه في النصف الباقي

من تزوج فقد " وكذلك في الجانب العبادي للزواج دوره وحضوره حيث روي:

إن ركعتين يصليها رجل متزوج " م:وعن موالنا الصادق عليه السال ".أعطي نصف العبادة

".أفضل من رجل يقوم ليله ويصوم نهاره أعزب

وفي حديث عن نوم المتزوج وما أعطاه اللَّه تعالى عليه يقول رسول اإلسالم صلى 

  حديث شريف)(".املتزوج النائم أفضل عند اللَّه من الصائم القائم العزب" اهللا عليه وآله وسلم:

  زيادة للرزق :  2-3

وأَنكحوا الْأَيامى منكُم والصالحني من عبادكُم وإِمائكُم إِن يكُونوا فُقَراء يغنِهِم ﴿ تعالى: áيقو

ويقول النبي األكرم صلى اهللا عليه  ).32اآلية  ،النورسورة ( ٌ﴾اللَّه من فَضله واللَّه واسع عليم

في المقابل ورد ذم من يترك الزواج  (حديث شريف) "رزق لكماألهل فإنه  اختذوا" وسلم:

مخافة الفقر ويتأخر إلى أن يتقدم في العمر عازفاً عن ذلك ومنتظراً أن يمتلك بيتاً وسيارة 

ورصيداً في البنك وغير ذلك، حيث يرى أن من المعيب أن يتزوج في بيت مستأجر أو 

البعض من الناس في تعامله مع قضية  قبل أن يمتلك سيارة هذه األمور مما يبتلي به

  الزواج ويضع عثرات في طريقه.

من ترك التزويج خمافة الفقر فقد أساء الظن باللَّه عز " يقول موالنا الصادق عليه السالم:

 ).32اآلية  (سورة النور، ."وجلّ، إن اللَّه عز وجل يقول:(إن يكونوا فقراء يغنهم اللَّه من فضله)

  (حديث شريف). "تركل تزويج خمافة العيلة فليس منا من" وفي الحديث:



سبابواأل النظريات التعريف،: الزواج سن وتأخر الزواج                 :الثاني الفصل

~ 33 ~

هنا نعرف أن ظاهرة تأجيل التزويج أو تعليقه على أمور كثيرة أو صعبة  من

المنال في القريب العاجل، غير سليمة بل الرؤية اإلسالمية تشجع على الزواج المبكر مع 

مراعاة الشروط والحيثيات المعتبرة فيه. من الكفاءة واللياقة والدين واألخالق والتعاون 

   على التقوى.

  اج:الزوأشكال -3

تختلف أشكال الزواج بنفس الطريقة التي تختلف بها أنماط البناء األسري، وقد 

عرفت البشرية أربعة أشكال من الزواج  وذلك من  حيث تعدد األزواج والزوجات وهناك 

شبه إجماع بين الباحثين في علم االجتماع حول تاريخ الزواج اإلنساني قد طرح أشكال 

  ، الزواج االجتماعي. األزواجلزوجات، تعدد أساسية كالوحدانية، تعدد ا

  الزواج:: وحدانية3-1

ومعناه  ال تكون في حيازة المجتمعاتمنكثيرفيالمفضلةاألشكالوهو من

عالميانطاقأوسععلىمنتشرنه أالرجل اال امرأة واحدة ونفس الشيء بالنسبة للمرأة  و

هناك مجتمعات ترفض كل أشكال الزواج ما عدا الوحدانية ألنه يحدث مرة واحدة  إنبل 

 حد الزوجين،أو وفاة أفي حياة الفرد، ويسمح بالزواج مرة أخرى في حالة حدوث طالق 

،سنةالعزيز، بدونعبد(.وهو النظام السائد عبر الزمان خاصة في المجتمعات اإلسالمية

).93 ص

:الزوجاتتعدد 3-2

الزواج حيث يجوز للرجل عددا من الزوجات، وقد أخذت به وحدانيةعكسيعتبر

"حيث كان الرجل يعاشر أكثر من خمسة  " داهوميبعض الشعوب اإلفريقية مثل قبائل

، 1985 (الخشاب،نساء ويتفاوت هذا العدد تبعا لمركز الرجل االجتماعي ومبلغ ثرائه 

ه وأوجه تطبيقاته باختالف المجتمعات ، وهذا النظام يختلف من حيث قيود)109ص 

فهناك من تبيحه بصفة مطلقة وهناك من تبيحه إال في حاالت معينة تدعو إليها الضرورة  

أنواع، وهناك)37ص، 2002 (بن عاشور،و مريضة أكان تكون الزوجة األولى عاقرا 

خالفعلىوهوالداخليويسمى الزواجالعشيرةأوالقبيلةداخلالزواج منمثلعديدة
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زواجهميحرمالعشيرةأوالقبيلةأعضاء نفس بينحدوثهيجوزالخارجي الذي الالزواج

أنواع وهي:ثالثةالى فيشيرألتعدديالزواجأماخارجياالزواجيكونأنبدالوبالتالي

الزوجاتتعددويسمىنساءعدةمنواحدرجلزواج-

األزواجتعددويسمىرجالعدةمنواحدةزواج مرأة-

الجماعي ومع مجيء اإلسالم اباح الزواجويسمىرجالعدةمننساءعدةزواج

هذا النظام الذي كان موجودا عند العرب في حدود خاصة بحيث ال يجمع الرجل في 

.عصمته في وفت واحد أكثر من أربع زوجات

ميردوك" وهو وجود أكثر من زوج لزوجة واحدة األمر الذي جعل " تعدد االزواج:3-3

نه تحفة انثروبولوجية وقد و جد هذا النظام عدة قبائل "التوندا" في جنوب الهند أيقول عنه: 

ن يكون األزواج أ، وكقاعدة عامة لهذا النوع من الزواج البد )15ص، 2002 (ضبع،

و االتفاق الذي أجميعا إخوة، أما اختيار الزوجة فمن حق األخ األكبر، ويشمل عند الزواج 

ن أيعقده الزوج  أن يكون إخوته أيضا أزواجا لمن اختارها ، و في بعض األحيان يحدث 

و أقرباء وأحيانا ال تكون بينهم صلة قرابة، ويعيش األزواج أيكون األزواج كلهم إخوة 

.)37ص ،2002عاشور، (بنجميعا مع زوجتهم المشتركة كأعضاء في منزل واحد 

لعلماء تفسير هذا النظام بانتشار ظاهرة واد البنات عند بعض ولقد حاول بعض ا

الشعوب وندرة النساء عند البعض األخر، وصعوبة الحصول على مطالب الحياة اال بشق 

ن يشترك عدد أالنفس ولذلك فان جهود الرجل الواحد لم تكن كافية فكان من الضروري 

  .كبير لتحقيق هذه المطالب

:الجماعيالزواج 3-4

العصور القديمة فيالبدائيةالمجتمعاتفيسائداكانالزواجمنن هذا الشكلإ

ن يكون حقا مشاع، أمحدد من الذكور بعدد مساوي لهم من النساء على عددزواجويعني

  ستراليا، ميالنيزيا، بولونيزيا أوقد سارت عشائر قديمة على هذا النظام في بعض نواحي 

 ، ص ص1985 (الخشاب،وسبيريا وتودا وقبائل الهاوي وبعض قبائل التبت وهمااليا 

107-109(.
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الجماعيالزواجعن) بدراسةConstantin) وكوستنتين (Larry( الريقامقد

منتبينوقدأشخاصأربعةعنيقلالمعظمهازيجات عشرعلىركزأمريكا حيثفي

 والطعاموالقراراتالحاليةالمسائلحيثمنللغايةمعقدةالزيجات أنالدراسةنتائج

  والصراعات الشخصية.واإلنجاب

:تعقيب 

إن الفكرة التي يمكن أخذها حول أنظمة الزواج بنوعيها ألتعددي واألحادي أن تعدد 

القرائن في وقت واحد كان تقترن المرآة برجل واحد في نفس الوقت هو انذر أشكال نظام 

الزواج على اإلطالق مع العلم ان هذا الشكل نادر الوجود، ولقد عرفت بعض المجتمعات 

الزواج في الماضي مثل عب التنوكس في سبيريا وشعب النيار اإلنسانية هذا النوع من 

وبعض الشعوب القديمة التي كانت تعيش في شبه القارة الهندية، وتعدد القرائن نظام 

ومعناه أن تتزوج المرأة بعد وفاة قرينها من  ءمنتشر في الماضي والحاضر على حد سوا

جل، أما تعدد القرينات فهو أكثر و من ابن عمه تجمع في حياة زوجية أكثر من رأأخيه 

مرأة في نفس الوقت والمتتابع إو االقتران من أكثر من أاألشكال انتشارا، فهناك المتزمت 

ة أخرى بعد انتهاء عالقته الزوجية بقرينته السابقة بسبب أمرإأي أن يلجا الرجل لالقتران ب

  الوفاة أو الطالق.

النسبي هو القاعدة العامة للزواج في ن الزواج األحادي أبصفة عامة يمكن القول 

  المجتمعات اإلنسانية المعاصرة.
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مفهوم اختيار القرين: -4

لى متزوج وهو عبارة إهي الطريقة التي يغير بها الفرد وضعه من وضعه عازب 

و من طرف المسؤولين أعن اتخاذ قرار في الزواج سواء من طرف المقبلين عليه انفسهم 

بحيث غالبا ما يكون باشتراك هؤوالء جميعا  فاالختيار  هل خاصة االقارب،عنهم من األ

ن اختيار القرين نمط سلوكي، أل العالم "جونز مارشال" ال يكون عشوائيا كما يقوللقرين 

خر ففي المجتمعات العريبة يبدا وينتهي بالخطبة لى اختالفه من مجتمع آلإوهذا ما ادى 

و قرب وسط اهلها حيث أو رؤية الفتاة عن بعد أالرسمية والتي قد تسبقها قراءة الفاتحة 

).93ص ،1986 (ميتشل،ة الوالدين على االختيارنلتمس سيطرة االهل خاص

  ساليب المعتمدة في عملية اختيار القرين نجد:ومن اهم األ

و بعض االقارب في أ: وهو ذلك االسلوب الذي يسمح بتدخل احد االسلوب الوالدي 4-1

م كما يمكن ان يكون و األأب األما أوغالبا ما يكون من الوالدين  عملية اختيار القرين،

والتدخل من طرف االهل  و الخال مثال،أو العم أسرة كالجد خر معترف به في األآشخصا 

ذ ال يستطيع المقبالن عن الزواج الخروج عن ذلك القرار حتى إواالقارب قد يكون مطلقا 

لو كان ضد رغبتهما ،كما قد ال يكون.

واالجتماعية هي التي تدفع باالهل  وفي الحقيقة فان العديد من الظواهر االقتصادية

بناء عند االختيار للقرين ختى اليوضع الترتيب االجتماعي واالقارب الى السيطرة على األ

Segalen( في خطر Martine 1981 ,p20.(

  رين بالنسبة البنائهما يسير بشكلعموما ان تدخل الوالدين في عملية االختيار للق

ذا ما كان االبن إم في حالة زواج ابنته ويفوى تدخل األمعين حيث يزداد تدخل االب في 

بن حسب رايها وحقل الفحص هو المقدم على الزواج  فكثيرا ما تالحظ فتاة تناسب اإل

 هلها من حيث الهندام والمالمح الجسمية الخارجية،أيكون يوم زيارة الفتاة في بيت 

  .والطبخ ومعرفتها لشؤون البيت
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في هذا  تتجلى رغبة الفرد الشخصية كاهم عامل لالختيار،: سلوب الشخصياأل 4-2

و قد أ ثيرا وغالبا ما يكون تدخال صوريا فقط،أقل تأقارب و األأهل النسق يكون تدخل األ

  .ال يتدخلون في االمر نهائيا

سباب ظهور هذا االسلوب التعقد المتزايد الذي طرا على حياة الجماعة فلم أومن 

المتطورة كالواليات المتحدة االمريكية مثال تؤدي الوظائف التي كانت في الدول  سرةاألتعد 

اليات المتحدة تؤديها في الماضي نفقد ظهرت العديد من الدراسات السسيولوجية في الو

منذ الحرب العالمية الثانية حاولت البحث في الميكانزمات االجتماعية للزواج  االمريكية

J( العتبارات معينة؟ ر ال يخضعهذا االختيار الح وذلك بالتساؤل: keller,Hals et

autres ,1982,p(

االسلوب  لىإكثر تعقيدا اتجه االختيار أنستطيع القول بانه كلما اصبح المجتمع 

ن المنوجامية أعلى " في بحثه عن االختيار للقرينGirard"Alainالشخصي لكن الباحث "

).Girard,Alain,1981,p51القديمة مازالت واسعة االنتشار(

: لم يخلو النظام الديني من التوجيهات حول االختيار سالمسس اختيار الشريك في اإلأ -5

للزواج سواءا بتوجيهات ضمنية يمكن استقراؤها من قصص الغابرين كما في اليهودية، 

سس اختيار أشار النظام الديني الى أو صريحة محددة كما في االسالم ففي  "التورات" أ

القرين ويظهر ذلك في قصص زواج يعقوب بن اسحاق من "راجيل " فبامكاننا من خالل 

ن نستكشف بعض االسس المتحكمة في اختيار الزواج وهي الجمال بالنسبة أهذه القصة 

  ن تكون المراة ولودا.أللقرينة وعدم تزويج االخت الصغرى قبل الكبرى، و

بنة إخت، ب، األة األأمرإم، القرابى جدا كاألوتنص التورات على تحريم معاشرة 

سرة أبن ....الخ حيث تتجه دائرة نظام الزواج الى االغترابية اي الزواج  من خارج اإل

سالمي الحنيف، فقد شرع التعدد للضرورة فقط ال للمتعة الفرد وهذا ما يتفق مع ديننا اإل

  يقول تعالى "لعن اهللا الذواقين والذواقات". 

  .ن مجال اختيار الزواج في ديننا االسالمي متسع من حيث العددأهكذا نالحظ 
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دائرة االختيار فتدور في تحريم معاشرة المحارم التي تكون خارج دائرة  أما

  ).96، 91ص ص بدون سنة،الساعاتي،(القرابى 

ن كان من أسالمية من مهمات نساء االسرة بعد الفاختيار القرين في المجتمعات ا

ن انتهت سلطتها أن نظام الزواج تحرر من سلطة القبيلة بعد أي أمهمات مجلس القبيلة 

التي كانت وحدة التنظيم االجتماعي للجماعة انتقلت هذه االخيرة الى االهل و القريبات بعد 

سرة هي المسيطرة على البناء االجتماعي في غالب المجتمعات االسالمية صبحت األأن أ

هل أوتلتزم النساء الخاطبات عادة بجميع تقاليد وادات المجتمع عند االختيار كفاءة 

الخطيبة الهل العريس نسبا وثروه وجاها ودينا وتعبدا ويعرض اختيار الفتاة على والد 

ذلك يبلغ الى الشاب الذي ياخذ علما بذلك ، فالفرد  و يلغيه وبعدأ الشاب فيزكي االختيار

مرا مفروضا وملزما باالضافة أذن الزواج هنا يكون إهنا ليس له فرصة اختيار قرينته، 

ن أن هذه االفضلية بقيت الى عهد قريب غير إبناء العمومة، فأالى استمرار الزواج بين 

ذ يسمح إسلوب الذاتي، الوالدي واألسالم مزيج يبن االسلوب اسلوب اختيار الزواج في اإل

ن أبوين على وجه الخصوص في االختيار لكي يعطي الحق للفتى في هل واألبتدخل األ

و أمر زواجها سواءا بالقبول أن أي بشأبداء الرإيختار قرينته كما يعطي الحق للفتاة في 

 ىالفتاة عل  ن ترغمأة شرط التمام الزواج في االسالم، وال يسمح أن رضا المرأبالرفض 

  ).109ص ،1980 (حطب زهير،الزواج بمن ال تقره 

تعقيب :

ن ديننا الحنيف يتخذ موفقا وسطا فيما يتعلق باسلوب اختيار الزواج في االسالم إ

فهو ال يسمح بالغاء شخصية االبناء في االختيار واعطاء الكلمة العليا لالباء بل يعطي 

ن اإلسالم إضافة إلى األهمية  التي إ، فاختيار القرينبناء قدرا كبيرا من الحرية في األ

حظي بها الزواج في ديننا الحنيف حيث اعتبره رابطة مقدسة بين الرجل والمرأة الى 

جانب كل هذا فهو لم يهمل حق االختيار عند الشروع في الزواج بل اخذ بعين االعتبار 

إرضاء  مراعاة التوفيق بين رغبة المقبلين على الزواج وكذلك رغبة الوالدين بهدف

الطرفين بمعنى آخر فانه مزج بين األسلوب ألوالدي واألسلوب الفردي في عملية االختيار 

نه يعطي للفتاة أفي الزواج حيث يسمح بتدخل الوالدين لكنه ال يهمل رأي األبناء كلية بل 
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حق إبداء الرأي سواء بالرفض ال بالقبول واختيار شريك حياتها بنفسها ويعد هذا االختيار 

ال تزوج "ساسيا إلتمام ر الزواج في اإلسالم يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أطا شر

  (حديث شريف). حىت تستأذن"االمي حىت تستامر وال البكر

  نظريات اختيار الشريك: -6

:نظرية التجانس 6-1

نتناول نظرية التجانس ارتباط األشباه أي إن الرجل يتزوج من الجماعة نفسها التي 

ينتمي إليها وتدعى هذه الفكرة بمصطلح االندوجامية و يعكسها مصطلح االجزوجامية أي 

أن يأخذ الزوج شريكة حياته من غير الجماعة التي ينتمي إليها وسوف نتعرض ألهم 

  .رية التجانس فن الختيار للزواجأوجه التجانس التي احتوتها نظ

  :التجانس في الجنس 6-1-1

بنت دراسة لهو لينجز هيد أن للسنن العنصرية أقوى األثر في االختيار للزوج كما 

تؤيد دراسة أجرتها كيندي ما ذهب إليه لهو لينجز هيد فقد وحدت هي أيضا أن زواج 

إال . الوجود لقوانين تعارض ذلكالبيض من السود كان نادرا أيضا على الرغم من عدم 

أن الفرد يبقى محكوما في اختياره لشريكه بعوامل تقيد من حرية اختياره على الرغم من 

انه قد ال يحس بهذه العوامل بل إن الفرد يعتقد أحيانا انه يختار شريكة حياته بمنتهى 

س أنجلس لم أما ريدسون فقد وجد أن نسبة الزيجات العنصرية المختلطة في لو الحرية

% فقط. نستنتج من ذلك أن االختيار للشريك أو الشريكة يتحدد إلى نوع ما 0,74تتجاوز 

.بجنس كل من الشريكين وبالقيم األخالقية التي يؤمن بها كال الطرفين

:التجانس في الدين 6-1-2

االختيار ولقد بينت دراسة هو لينجز هيد أيضا إن للتعاليم و القواعد الدينية دور في 

ويقول هو . بل يكاد يكون دور حساس وهام جدا يرفعه إلى أوائل األسباب في االختيار

لينجز هيد: "الدين هو العامل الحاسم الذي يتلو عامل الجنس في األهمية في تقسيم الذكور 

فقد بينت هذه الدراسة أن . واإلناث إلى فئات يرضى المجتمع عن زواجها أو ال يرضى

جات التي احتوتها هذه الدراسة كانت بين شريكين من ذات الدين حيث من الزي91%
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بين الكاثوليك أما عند البروتستانت فقد  93,8% وكانت 97,1كانت في الدين اليهودي 

% وهذا االختالف يعود إلى اختالف قوة الضوابط الداخلية للجماعة في 74,4كانت 

  .ال تتغير من جيل إلى آخر المجموعات الثالث والجدير بالذكر أن هذه النسب

وهناك نقطة هامة وهي أن حجم الجماعة يلعب دور في االنفالل أو االنفتاح من 

قل ميال إلى أقبل الزواج بما يخص الزواج بمعنى أن الجماعة التي تكون أقلية تكون 

االحتفاظ بالحواجز التي تقيمها ضد الزواج الخارجي أما الجماعات الكبيرة فأنها تحتفظ 

تلك الحواجز وقد يصل األمر إلى ابعد من ذلك حيث أن بعض األسر ترغب في تزويج ب

ابنتها من شاب غير ملتزم بعقيدة تلك الجماعة سلوكيا طبعا لكونه ينتمي إلى تلك الجماعة 

.فطريا

:التجانس في األصل الشعوبي 6-1-3

متصالن أوثق تبين الدراسات انه يصعب الفصل بين األصل الشعوبي والدين فهما 

اتصال وهذا األمر نسبي ففي الدول الغربية قد يكون هذا األمر له دور في االختيار نتيجة 

اختالف األصول الشعوبية إذ أن هناك أصول كثيرة كالفرنسيين واالنكليز وااليرلنديين 

ما يقابله قلة في األديان فهناك تقريبا ثالث أديان وهي اليهود والبروتستانت والكاثوليك أ

في الوطن العربي والمشرق عامة فاألمر مختلف فالدين واحد هو اإلسالم أما األصول 

  .الشعوبية فهي تكاد تكون قليلة وال تذكر قليلة وال تذكر فهي قد ذابت أمام عظمة اإلسالم

  :التجانس في السن أو العمر 6-1-4

سة هو لينجز يلعب هذا األمر دور حساس يكاد ال يحضر في االختيار فقد بينت درا

هي دان الرجال فوق العشرين عام يميلون إلى اختيار زوجاتهم التي تماثلهم سناً وبعد سن 

العشرين تتزايد نسبة الرجال الذين يتزوجون بنساء يصغروهم حتى تصل إلى الخمسين 

لكن هذا القيد يفرض على النساء أكثر من الرجال فال يسمح . فتبدأ تميل إلى تقارب السن

أن تأخذ رجل يصغرها في السن أو يكبرها كثيرا بسبب العادات والعرف ويرى هو  للمرأة

لينجز هي دان كال من العمر والحالة الزواجية السابقة يعدان من العوامل الحيوية ألي 

زواج
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بين العمر والحالة الزواجية في االفتراضات  ويلخص هو لينجز هيد العالقات ما

  :التالية

لإلناث في الزواج تكون من إناث من نفس العمر أو اصغر بقليل أن اختيار الذكور - أ

وأما اإلناث فتنحصر اختياراتهن في ذكور من عمرهم نفسه او اكبر بسنوات قليلة 

منهن

إن األشخاص الذين يقبلون الزواج ممن يختلفون عنهم في الحالة الزواجية هم - ب

ك الذين يتزوجون بمن ئولأشخاص يختلفون من ناحية العمر اختالفا ذا داللة عن أ

.يماثلونهم في الحالة الزوجية

إن الزواج ألول مرة و الزواج للمرة التالية يعدان دالتان بالنسبة للعمر أي إنهما  -ج

.مرتبطان به كل االرتباط

  :التجانس في الحالة الزواجية السابقة 6-1-5

الدراسات التي جربت في تؤثر الحالة الزواجية تأثيرا عميقا في االختيار ومن بين 

:هذا المضمار دراسة (بورمان) الذي انتهى إلى النتائج التالية

إن العمر يؤثر تأثيرا بالغ األهمية في مجال التجانس الزواجي وهو يؤثر في العالقة ما 

بين الحالة الزواجية واالختيار للزواج

إن الناس يتزوجون من هؤالء الذين يماثلونهم في الحالة الزواجية وبنسب كبيرة -1

.محض الصدفة لما لهذا العامل من أهميةل  ارجاعهاال يمكن 

مطلق) يكون التجانس في القمة بين  –أرمل  –في كل الجماعات (أعزب -2

تى األرامل يكون في القاعدة بالنسبة للعزب ولكن هذا المقياس يصدق فقط ح

إذا بعد هذين سن الثالثين بالنسبة لإلناث والخامسة والثالثين بالنسبة للذكور

العمرين فان معدل التجانس يكون في ذروته للعزاب وبعد سن الخمسين لإلناث 

والستين للرجال يكون التجانس بين األرامل في أدنى درجاته إذا ما قورن 

بالفئتين األخريين
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الطالق أو الوفاة فان نموذج االختيار بين المطلقين  السنوات األولى التي تلي-3

.  األرامل–المطلقين األرامل –واألرامل يشبه التجانس الذي بين المطلقين 

وكلما زادت السنوات التي تلي الطالق أو الوفاة قل ذلك التشابه وظهر الفرق 

.جليا

تناسب طردا في الزيجات التي تشمل العزاب يكون هناك تزايدا في التجانس ي -4

مع الزيادة في العمر عند الزواج والعكس تماما يحدث للزيجات التي تحدث بين 

.من سبق لهم الزواج

  :التجانس في التعليم6-1-6

تؤكد الدراسات أن الرجل يفضل الزواج من امرأة اقل منه من حيث المستوى 

. الناحية التعليميةالتعليمي وإن المرأة كذلك تفضل الزواج من رجل أعلى منها من 

وتبن دراسة (النديس وادي) إن هناك ارتباطا بين مستوى تعليم الرجل والمرآة وهو ما 

يسمى بالتناسب الطردي أي كلما زاد تعلم الرجل زاد ميله إلى تلك التي وصلت إلى 

  .مستوى تعليم عالي والعكس صحيح

ن إالعيش لذلك ففالرجل وحسب العادات والتقاليد هو المسؤول عن كسب لقمة 

ولما كانت الشهادة العلمية من أهم ، المرأة بهذا الرجل الذي سوف يؤمن الحياة الكريمة

العوامل في تحسين الدخل االقتصادي لذلك نجد المرأة تفضل إن يكون الرجل ذا مستوى 

 تعليمي عال أما التي تمتلك الكثير من الشهادات فإنها ال تستطيع لفت انتباه الرجال بتلك

ن الرجال يبحثون عن الشخصية اللطيفة والمهارة المنزلية وليس عن الشهادات أل

.الشهادات والدبلومات لذلك فهو يفضل أن تكون المرأة أدنى منه تعليميا

طبعا لهذا المر شواذ ال تندرج تحت هذه القاعدة إن صح التعبير. وكان من نتائج 

شاب في الكلية ازداد ميله إلى االرتباط نه كلما زادت عدد سنوات الإ ،(النديس)دراسة 

  .بفتاة يكون مستواها التعليمي أكثر من المرحلة الثانوية
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  :التجانس في االتجاه والميول 6-1-7

قامت عدة دراسات لبحث وتوضيح الفكرة القائلة أن األشباه ترتبط باألشباه وال 

(هيلين) حيث كانت يمكن أن يرتبط بضده ومن أول تلك الدراسات دراسة قامت بها 

:النتائج كما يلي

أن االرتباط المؤيدة للتجانس كانت عالية فيما يتعلق بالسمات العقلية وتلك الخاصة -

باالتجاهات أكثر من السمات الخاصة بالخلق لكن أيا من تلك االرتباطات حتى تلك 

تضاد الخاصة بالخلق لم تكن ارتباطات سالبة ذات داللة كما كانت تتطلب نظرية ال

.أي أن نتائج تلك الدراسات تؤيد كلها نظرية التجانس

كما أجرى كال من (تيرمان) (تبن) حيث وجدوا أن السعادة بين الرجل والمرأة 

تتزايد إذا كانا متشابهين في اتجاهيهما نحو تجنب الجدال أما نتيجة الدراسة التي قام بها 

ألسرية تكفي لوحدها لتكون دليال لقياس (كيرباتريك)  فتقول أن العالقة بين االهتمامات ا

.التكيف الزواجي والتنبؤ بالنجاح في زواج معين

:وفي دراسة لـ (كيلي ) حاول فيها أن يكتشف عن االرتباط بين االتجاهات التالية

االتجاه نحو إدارة  –االتجاه نحو الطالق  –االتجاه نحو الكنيسة  –االتجاه نحو الزواج 

االتجاه نحو تربية األطفال. وجد أن قانون  –نحو أوجه التسلية المختلفة  االتجاه –المنزل 

.التجانس هو الذي يسود و ليس قانون التضاد

  :التجانس في المهنة والمكانة االجتماعية واالقتصادية

أولى الكثير من الباحثين المهنة والمكانة االجتماعية واالقتصادية أهمية كبيرة 

وهناك الكثير من األسئلة في  ،على اختيار الشريك أو التوافق الزواجيلمعرفة مدى أثرها 

  .هذا الباب والتي تجب اإلجابة عليها من قبل

هل الجماعات التي تنتمي إلى المكانة االجتماعية واالقتصادية ذاتها يتزوج أفرادها 

  .داخليا أم يكون هناك اغتراب في الزواج

وفي دراسة (هنت) . جتماعية تؤثر على ذلكوهل سنوات األزمة االقتصادية أو اال

وجد أن النساء والرجال الذين ينتمون إلى طبقة اجتماعية أو اقتصادية معينة يفضلون 
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الزواج من الطبقة نفسها لكن مع بعض الحاالت النادرة أو من طبقات قريبة ومجاورة 

.لها تأثير يذكر نه ليسألطبقاتهم أما عن تأثير سنوات األزمة فقد بينت دراسة (هنت) 

وفي دراسة لـ (سنترز) وجد أن الرجال يميلون إلى الزواج من النساء اللواتي 

أدنى منهم في المستوى المهني وأن النساء يملن إلى الزواج برجال أعلى منهن في 

ص  ،2004 ،الساعاتي عن(.المستوى المهني أي على غرار المستوى التعليمي

  .)220، 200ص

نظرية التفاعلية الرمزية:  6-2

تدعو هذه النظرية إلى دراسة العالقة بين البشر ومنهم الزوجان كشخصيات 

حيث نجد أن الزوجين يندمجان في الحياة بشكل عام في تفاعل غير رمزي ¡متفاعلة 

حيث يستجيبون لحركات بعضهم البعض الجسمانية وتعبيراتهم وأصواتهم، ولكن يوجد 

عالت يحدث على المستوى الرمزي حيث توجد إشارات يكون لها معنى نوع آخر من التفا

متفق عند الزوجين وقد يشتركان في فهمه، أو العكس قد يكون لها معاني مختلفة بينهما 

.)44ص ،1987الخشاب،عن  (وهذا مما يسبب سوء التوافق. 

فكل فرد له مراكز وكل مركز له متطلبات معينة والتي تسمى أدواراً، والدور 

يشير إلى مجموعة توقعات مرتبطة بأوضاع معينة، فالزواج له توقعات مناسبة وهذه 

  .)155ص ،1997(الخولي، التوقعات تنمو بالتفاعل 

اء التفاعل وكذا نجد أن النظرية تركز على التغلغل داخل األسرة وتحليل وظائفها أثن

  ).220ص ،1999(كفافي، وهذا يشمل الزوجين معاً، كل واحد مستقل عن اآلخر 

) وهو أحد أنصار هذه النظرية إلى أن تكامل نوعية Mangusوقد ذهب مانقوس (

الزواج تنعكس في درجة التطابق بين ما تتوقعه الزوجة من زوجها، وبين ما يدركه هو 

، أي أن التناقض في األدوار قد يؤثر على )98ص ،1987الخشاب، عن  (فيمن تزوجها 

الرضا بين الزوجين، وأن تكوين أسرة جديدة يؤدي إلى تغير كبير في األدوار التي كان 

يمارسها الشخص قبل زواجه، فالشخص الذي يعرف ماذا يتوقع في موقف الزواج ومع 

يلعب دوره بصورة الزوج اآلخر يكون قادراً على االستجابة بصورة جيدة لهذا الموقف و



سبابواأل النظريات التعريف،: الزواج سن وتأخر الزواج                 :الثاني الفصل

~ 46 ~

مناسبة، فكل من الزوجين يكون لديه تصور مسبق وأفكار معينة عما يجب أن يكون 

سلوكه وهو في وضعه الجديد، ولديه توقعات معينة عن دور الطرف اآلخر، وتنشأ 

المشاكل عند المقارنة بين ما يجب أن يكون وبين ما هو قائم بالفعل وهذا يؤثر بدوره على 

ن هناك صراعات تنشأ عند التناقض في أألن هناك جزاءات ومكافآت تعطى، و ºتوافقهما

.)30ص ،1997( الخولي، األدوار 

  نظرية التنافر المعرفي: 6-3

نظرية التنافر المعرفي (عدم التطابق) أساسها أن اإلنسان ينفر من التناقض بين 

تعب وممل إذا كان سيحصل أفكاره واعتقاداته وفيها أن الفرد قد يميل إلى أداء سلوك م

حيث يرى أن الزواج يكون )1967Burr(على مكافئة أكبر وهذا ما يشير إليه بيور 

مخيبا ويسيطر عدم الرضا على الزوجين إذا لم تكن توقعات الزوجين واقعية وتعد العملية 

العقلية التي يقوم بها كل من الزوجين لتحقيق التقارب بين هذه التوقعات والواقع، والتنازل 

العنزي،  عن(عن بعض التوقعات المتوفرة هي الجهود االيجابية لجعل الزواج موفقا 

)69ص ،2000

  النظرية البنائية (الوظيفية): 6-4

تقوم هذه النظرية على فكرة أن المجتمع يتكون من عدة أجزاء وكل جزء يتميز 

بخصائص معينة ووظيفة تتحدد بحسب ما يقدمه لخدمة األجزاء األخرى، وأن أجزاء 

فاق على أمور معينة مثل المجتمع هذا تتماسك فيما بينها عن طريق االعتماد المتبادل واالت

القيم واألخالق والمعايير، وأن أي تغير يحدث على أي جزء من شأنه أن يحدث تغيراً 

على بقية األجزاء. فإن إشباع الحاجات العاطفية هو أيضاً من األمور التي تحتاج إلى 

  .ضهما في إشباعها وإال حصل الخللاتفاق بين الزوجين واالعتماد المتبادل على بع

  :النظرية السلوكية االجتماعية 6-5

تدرس أيضاً هذه النظرية األسرة باعتبارها موقفاً اجتماعياً يؤثر في السلوك 

(والتي منها إشباع الحاجات المختلفة) التي  اإلنساني، وأنه يجب تحليل وظائف األسرة

دة وكيفية نعمل فيها والمواقف المتعددة التي يتفاعل فيها األفراد كاألحاديث حول المائ
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تحاورهم مع بعضهم وتشبه هذه النظرية التفاعلية الرمزية حيث تركز النظريتان على 

دراسة األسرة كموقف اجتماعي يؤثر في السلوك، ومن المفاهيم التي تهتم بها هذه النظرية 

الدور والمكانة، وتفسر هذه النظرية دور األسرة في عملية اإلشباع المتبادل للحاجات من 

حليل عالقة أفراد األسرة باألحداث الخارجية حيث تدرس هذه المؤثرات الخارجية خالل ت

للتعرف على الميكانيزمات الفاعلة في المواقف األسرية. حيث يعرف (بوسارد) وهو أحد 

ية عن الفرد تباشر أنصار نظرية الموقف االجتماعي بأنه "مجموعة من المثيرات الخارج

.)178 117ص ص ،2001الحامد، عن ( تأثيرها عليه"

  :نظرية التبادل  6-6

تعد هذه النظرية أحدث النظريات السابقة، ويعتبر الفرد وحدة التحليل فيها 

والغرض األهم فيها هو أن الحاجات واألهداف الخاصة هي المحرك األساسي أو الدافع 

ز الزاوية لهذه الرئيسي لألفراد وتعد المكافآت التي يحققها األفراد في سلوكهم المتبادل حج

النظرية ويعد (جورج هومانز) من أهم المنظرين فيها، وأهم أعماله توضيح عناصر 

السلوك االجتماعي التي تشتمل على "النشاطات أي الحركات واألفعال التي يقوم بها 

األفراد، والتفاعل أي األنشطة المتبادلة بين الناس نتيجة الدافعية، والعواطف أي الحالة 

لجسم الفاعل ويمكن االستدالل على العواطف من خالل نفحات الصوت أو  الداخلية

تعبيرات الوجه أو حركات الجسم". وإن عملية التبادل هي عملية مواءمة وتوافق ومشاركة 

في القيم والمعاني، والناس وفقاً لهذه النظرية ينبغي أن يأخذوا ما يمكنهم من اآلخرين 

ة من خالل إعطاء هؤالء اآلخرين ما يطلبونه، وهم الحصول عليه من إطار عالقة معين

قادرون على مكافآت وعقاب بعضهم البعض، وحتى يحققوا التكيف فإنهم يجدون أنفسهم 

.)36ص ،1990(كينلوتش، في مواقف تبادلية. 

نظرية التجاور المكاني: 6-7

يستطيع تتم عملية االختيار للقرين في نطاق جغرافي محدد يكون في مجال مكاني 

وهذه  وهذا ما يمكن ان نطلق عليه الفرصة االكولوجية لالختيار، الفرد ان يختار منه،

فالناس يحبون  خر فهي ليست متكافئة بالنسبة لجميع األفراد،آالفرصة تتفاوت بين فرد و

ولذا فان االنعزال  بهم االختالطو ويختارون فقط من تسمح الفرصة بالتواصل معهم
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وقد اكد وولر ان الفرد ال  يا تميل الى تحديد دائرة االختيار بالنسبة للفرد،والعزلة االكولوج

ن يختارها فقط من بين مجموعة إبل  ،يختار قرينته من بين كل من بمكن الزواج منهن

لى إفكلما كان الناس ينتمون  أيضالي يعرفها، والتقارب السكاني يرتبط بالطبقة إالنساء 

و أنه قد يزيد أو دائرة التقارب السكاني، كلما اتسعتتفعة و مرأجماعات مهنية متوسطة 

  ينقص من احتماالت حدوث غرات اجتماعية غير مدبرة ووليدة الصدفة.

  نظرية القيمة -8

يختص اإلطار المرجعي لنظرية القيمة في االختيار للزواج بفكرة القيم الشخصية 

األصدقاء ،ان اإلنسان العادي  أجريت من قبل بحوث تكشف عن أهمية القيم في اختيارفقد 

فالقيم المشتركة واالهتمامات الواحدة  ينجذب الى هؤالء الذين يشاركونه بأشياء كثيرة،

 ص ص بدون سنة، السعاتي،( والطقوس المتماثلة كلها تؤدي إلى اإلحساس بالتجانس

136¡174(

حول النظريات: تعقيب 

أن هناك وجهات نظر مختلفة ومتنوعة تتحدث عن صفات  يظهر مما سبق           

اختيار الشريك من جوانب مختلفة، وخالصة القول أن مهما حاول العلماء وضعها لتقنين 

ن اإلنسان يختار من أاألسس التي يقوم عليها االختيار للقرين ومهما كانت األساليب 

  طه االجتماعي.يناسب من وجهة نظره وحسب ما يتفق مع تقاليد وأوضاع محي

  :واج بالجزائر.تطور سن الز -7

لقد عرفت المجتمعات العربية و اإلسالمية فيما مضى الزواج المبكر كقاعدة من 

ذ كانت تحث الذكور واإلناث على إ القواعد االجتماعية المتحكمة في سلوك األفراد،

تأهيال ) فالزواج المبكر يعتبر 39ص ،1995 (عقاب نصيرة، الزواج في سن مبكرة

بو أعدلي للفتى والفتاة على تحمل المسؤولية واحتالله مكانة اجتماعية عالية نسبيا (

.)392ص ،2000 طاحون،

خوضها  إال أن التطور العلمي والتكنولوجي واالجتماعي (تطور التعليم لدى الفتاة،

مختلف مناصب العمل....) غير من قيم الزواج لدى الفتاة والذي ساهم في تأخر سن 
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زواجها إضافة الى تغيير أسلوب االختيار للزواج الذي أصيح أسلوبا شخصيا بعدما كان 

 حورية،(اغبال .مما انعكس على وضعية الفتاة داخل األسرة والمجتمع أسلوبا والديا،

.)33ص ،2007

ن هناك نتيجة مباشرة لتحرر أ) 1981وفي هذا الصدد ترى سامية الساعاتي (

ال وهي تأخر سنها عن الزواج وهذا راجع لتغير نظرة إالتها المرأة وتعلمها وانشغا

لكن المرأة المتعلمة تعليما عاليا تواجه  المجتمع للمرأة التي تتزوج في سن مرتفعة نسبيا،

ن كل سنة أبعض المشكالت فهي ال تتخرج من الجامعة قبل سن الثانية والعشرين سنة و

.)116ص ،1981 اعاتي،(سامية السخير تقلل من فرص زواجها أمن الت

و بكثير تبعا أمن المعروف أن سن الزواج يبدأ بعد النضج البيولوجي بقليل 

ن يكون الشاب ألظروف الشخص المقبل على الزواج ،لكن المألوف في مجتمعاتنا العربية 

كبر سنا من الفتاة ويرجع ذلك للنضج البيولوجي للذكر الذي يكون أبطئ من األنثى ،لكن أ

في اآلونة األخيرة تراجع سن الزواج نتيجة التغيرات االجتماعية واالقتصادية  ما يشاهد

  سباب عدة منها:والثقافية العالمية والمحلية خاصة في المناطق الحضرية أل

معظم الشباب يلتحق بالدراسات الطويلة المدى ثم تليها ضرورة فترة االستقرار -

اعتباره رئيس األسرة والمسؤول عنها كما ان الزوج ب ،المادي ثم االستعداد للزواج

هذا ويكون اختالفات السن في  يحتاج لوقت اطول ليصبح مؤهال لهذه الوظيفة،

  الزواج كاما تقدم السن ذلك الن الرجال يفضلون الزوجة التي تصغرهم سنا

.)166  165صص ،2002 الخولي،(

متوسط سن الزواج في ارتفاع مستمر وهو أكثر ارتفاعا في المناطق الحضرية ن إ-

سن الزواج لدى  نأموجود في المناطق الريفية، اذ نجد في المدن على ما هو 

ما في المناطق المبعثرة أ) سنة لدى اإلناث 9،27) سنة و(79،31الذكور هو (

(collectionناثاإل) سنة بالنسبة 8،26) سنة بالنسبة للذكور و(9،29فهو (

statistique et recensement de la population de l’habitat
,1980,p10)
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) سنة 29،23) سنة لإلناث و(1،18الزواج بالجزائر من ( لقد ارتفع متوسط سن-

) 2002) سنة للذكور سنة (33) سنة لإلناث و(6،29( إلى ) 1966للذكور سنة (

 عدل سن الزواجمسنة ارتفع  36) أي في ظرف 81ص ،2004(سميد جمال،

 .وهذا ما يوضحه الجدول التالي سنة، 11بحوالي 

 لىإ 1966 ): يوضح تطور متوسط سن الزواج بالجزائر من01الجدول رقم(

2008.

الجنس

  السنوات
  االناث  الذكور

سنة18.1  سنة 23,2  1966

سنة20.9  سنة 25.3  1977

سنة20.8  سنة 26.1  1980

سنة23.7  سنة 27.7  1987

1992

1998

  سنة 30.1

31.30

سنة25.9

  سنة 27.6

سنة32  سنة 35  2002

سنة33  سنة 36  2008

الرتفاع الذي شهده معدل سن الزواج في ا السابق يتضح لنا جليا من الجدول

) سنة 23.5) سنة الى (23.2ارتفع من ( 1977الى سنة  1966الجزائر حيث في سنة 

) سنة بالنسبة لإلناث أي بمعدل زيادة سنتين 20.9) سنة الى(18.1بالنسبة للذكور ومن (

سنة ) 27.7حيث أصبح ( 1987تقريبا للجنسين، ونفس الشيء تقريبا بالنسبة لسنة 

نه في ظرف أربعة سنوات األخيرة سجل معدل أ) سنة لإلناث، في حين 23.7للذكور و(

) سنة بالنسبة للذكور 33لىإ 31.3سن الزواج ارتفاعا بمعدل سنتين بالنسبة للجنسين من (

ن يرتفع هذا السن بمعدل ثالث سنوات في ) سنة بالنسبة لإلناث أل29.6الى  27.6ومن (
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 عن سميد جمال،) سنة لدى اإلناث (33) سنة عند الذكور و(36(لى إليصل  2008سنة 

.)81ص ،2004

) سنة عزوف 34لى إ 30يمكن اعتبار نسبة العازبات في الفئة العمرية ما يبن (

الرجال عن الزواج من نساء في هذا السن إضافة لما تعانيه بعض الفئات من مشكالت 

فضال عن انتشار قيم الحرية الفردية في  اقتصادية معيقة للزواج كأزمة السكن والبطالة

  .اختيار شريك الحياة وتأخير سن الزواج لغاية توفير اإلمكانيات المادية الكافية

) سنة فهي تمثل فترة خطر بحكم ان الرجال 39لى إ 35أما الفئة العمرية ما يبن (

العمرية غالبا ما يفضلون الزواج من نساء صغيرات في السن لذلك تشهد هذه المرحلة 

  ركودا هاما في الزواج .

) سنة مرحلة خطر حقيقية بحكم اقتراب 49لى إ 40في حين تمثل الفئة العمرية (

 بوعليت،( ن معظم الرجال يفضلون الزواج بنساء ولوداتأهذا السن بسن اليأس، و

).74ص ،2009

  :زمة الزواج في المجتمع الجزائريأأسباب بروز  -8

ظاهرة لم يشهدها المجتمع الجزائري قديما بالشكل  ن ظاهرة تأخر سن الزواجإ

الحالي نتيجة للتغيرات التي طرأت على مجتمعنا ومست مختلف المجاالت االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية، حيث يتأثر نمط الزواج في الجزائر بعوامل عديدة ترتبط بالقيم 

ري، ومن أهم العوامل المحددة االجتماعية واالقتصادية والتركيب العمري للمجتمع الجزائ

لهذا النمط فروق العمر المفضلة السائدة بين الزوجين إضافة إلى توافر الطرف  األخر 

لى وجود فرص التعليم إالمطلوبة والتكلفة االقتصادية للزوج إضافة  تعلى المواصفا

  والعمل قد تؤخر الزواج.

األساسية التي تسمح بقياس الزواج عند الزواج األول من المؤشرات سن  يعتبرو

الكثافة الزواجية، وتأخر سن الزواج بالجزائر ظهر جليا منذ نهاية الثمانينات حيث نجده 

وفي نفس الفترة عند  3.7 ب 1998و 1987سنوات عند النساء بين  4 ـيرتفع تقريبا ب

وزارة ( 1998لى إ 1948الرجال، وهذا الجدول يوضح تطور متوسط سن الزواج من 

.)197، ص1992ة والسكان، الصح
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  في المجتمع  الريفي الجزائري : خصائص االختيار الزواجي  -9

كونها الوسيلة التي عد الزواج من األمور الهامة التي تعتني بها األسرة الجزائرية ي

وكان الزواج التقليدي هو النظام السائد حيث كانت  تكوين عائلة وإنجاب األطفال،يتم بها 

 التي تتحكم في عملية االختيار وكان الزوج ال يرى زوجته قبل ليلة الزفاف العائلة هي

ن حسب رأيهم يؤدي محافظة على العادات والتقاليد التي ترفض اختالط النساء بالرجال أل

 ص ،2000 (بلخير،ذلك لفساد األخالق وانحالل القيم التي يعرف بها مجتمعنا المحافظ 

52(.

المجتمع الجزائري شانا عائليا مقدسا خاصة اذ نجد الكبار هم ويعتبر الزواج في 

ن الزواج مسالة يراعى فيها مصطلح وأل الذين يشرفون على عملية االختيار ألزواجي،

 األسرة كتعزيز الروابط بين أعضاء العائالت المتصاهرة وحفظ الملكية الخاصة بالتراث،

ن يتكفل بهذا الموضوع لوحده بعيدا أزواج فراد الراغبين في اليحق ألي فرد من األ ذ الإ

 عن استراتيجيات النظام العائلي المتمثلة في مفهوم العائلة حول الجمال والمال واألخالق،

هم شيء في عملية الزواج هو طريقة االختيار وكان الزواج حتى وقت قريب يتم عن أو

بن ال ذ أن تزويج اإلإ ،اجطريق االهل ولم تكن العالقة العاطفية شرطا حقيقيا وأساس للزو

يعني استقراره لكن هدفه تنمية الموارد المادية واالجتماعية للعائلة بإعادة إنتاج ارثها فيها 

chaulet)لعض العالقات التقاليد الدينامكية الخاصة بها  .c. 1984.p207).

االبن في العائلة الجزائرية عملية يشارك فيها األهل واألقارب والجيران  فتزويج

والبحث عن زوجة االبن هو مشروع يقوم على إستراتيجية معقدة تتطلب جزءا هاما من 

  الطاقة العائلية.

فالبحث عن الزوجة المناسبة تتطلب عملية استكشافية تتمثل أولى مراحلها في 

 األب والمواصفات التي يرغب فيها االبن الراغب في الزواج  اجتماعات داخلية في موافقة

وفي هذه  وتعتبر األم الشخص األساسي المسؤول للبحث عن الزوجة المستقبلية لالبن،

الحالة تسترشد األم ببعض القيم والمعايير أثناء عملية البحث وأهم الصفات التي تحرص 
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مور الطبخ باإلضافة إلى بعض الصفات عليها األم هي المهارة في األعمال المنزلية وأ

  .لخإصغر السن .... الجمال، الشخصية المحبذة في الفتاة كالحياء، الفطنة، الطاعة،

ويظهر  تيارها للفتاة غالبا ما تتوجه األم بالدرجة األولى إلى بنات العائلة،خوأثناء ا

نها إمن خارج العائلة ف هذا جليا في المناسبات العائلية كاألفراح وفي خالة اختيارها لفتاة

  .)58ص ،2000 بلخير،( قل من طبقتهاأو أتتجه دائما الى الطبقة االجتماعية مماثلة 

فاالتجاه العام الختيار الزوج لزوجته في العائلة التقليدية أول ما يعتمد على عنصر 

ذا ما رغب فيها ألنه كلما كانت القرابة قريبة كان إولى بابنة عمه أبن العم إالقرابة ف

.Toualbi)الزواج مشرفا  1984, p49)ن من مميزات الزواج التقليدي قيامه على أل

و زواج من أو جماعتين أالقرابة والحسب والنسب والزواج هنا يكون عقد بين عائلتين 

تماسك الجماعة وترسيخ  وهو محبذ في العائلة التقليدية ألنه يحافظ على نفس العائلة،

  ة.بعالقات القرا

الفرصة الكافية ليعبر عن  أنهذا يعني أن الشاب يستشار في هذه الحالة وتمنح 

فالفرد  موافقته ويبدي راية في المواصفات التي يرغب فيها هو األخر في شريكة حياته،

  في العائلة الجزائرية يربى منذ الصغر على احترام كبار السن وطاعتهم.

ما بالنسبة للفتاة بمجرد بلوغها سن الرشد ال يحق لها الرفض أو التعقيب عن أ

وهذا ناتج من جهة عن التفرقة بين الجنسين ومن  الخطيب الذي يراه األب مناسبا لها،

جهة أخرى يرجع ذلك الى السلطة المطلقة لألب الشيء الذي يفسر منح المجتمع بناءه 

اليد والدين والتالقي بين الجنسين فال يجب أن يجتمعا المعياري المبني على العرف والتق

  .)58ص ،2000 (بلخير،معا ويتبادالن أطراف الحديث 

يتبين أن االختيار ألزواجي في البيئة الريفية كان شانا عاليا حيث كان يعتبر من 

الخصائص السوسيو ثقافية للمجتمع الجزائري في الماضي القريب تبرز نمط الزواج 

الذي يمثل أخد الميكانزمات األساسية إلعادة اإلنتاج البيولوجي االجتماعي التقليدي 

والمكرس لسلطة رئيس األسرة وذلك على ضوء ما  والمحافظ على نظام األسرة الممتدة،

Kouaouchi.A,1992تنظمه وتحدده التقاليد  ,p p112-113)(.
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  ختيار الزواجي في المجتمع الحضري الجزائري:خصائص اال -10

يقال عنه الزواج العصري بحيث يظهر ن الزواج في أواسط المدينة هو الذي إ

ن األوساط الريفية رغم أتأثير التغيرات االجتماعية على نظام الزواج أكثر في المدن  و

بعض التغيرات الطفيفة عليه نظرا للتصنيع وانتشار التعليم لكن ال تزال متمسكة بتقاليدها 

بان االستعمار كان مباشرا في إل بين األوروبيين والجزائريين ن االتصاأكما  ومعاييرها،

براش وتعد الفترة الحاسمة التي أثرت على نظام الزواج في المجتمع الجزائري ( المدن،

  .)37ص ،1989 نموش،

فالتحوالت العميقة التي حدثت خالل السنوات األخيرة وخاصة انتشار التعليم الذي 

والعمل المشترك وانضمام الشباب من الجنسين إلى  أتاح فرصة االختالط المشترك

الجمعيات واألحزاب السياسية والنوادي وعالقات الجوار ووسائل االتصال كل هذه 

وهذا ما اتاح للشباب  المعطيات لعبت دورا هاما في تفتح العقليات على النموذج الغربي،

ين المقبلين على الزواج كما ساعدت هذه الظروف الجنس فرصة البحث عن الشريك المثالي،

دراسة شخصية األخر في ظروف مالئمة حيث أصبح كل من الفتاة والشاب يطلعان 

  جل  االختيار الفردي القائم على التفاهم المتبادل والتجانس والعاطفة.ألبعضهما من 

ومما ساهم كذلك في توسيع دائرة االختيار ألزواجي خروج المرأة للعمل باإلضافة 

تماعي لوضعية المرأة الجزائرية أمام اختيارها لزوجها قد شجع كثيرا على التطور االج

) إلى أن الثلث من 1981حيث أشارت دراسة مصطف بوتفنوشت ( الزواج الخارجي،

و أعينة العائالت اختارت فيها الفتيات بحرية ازواجهن مباشرة من الوسط الجامعي 

).137ص ،1981 بوتفنوشت،و وسط أخر (أالمهني 

أصبح الفرد المقبل على الزواج وخاصة في الحضر يميل الختيار شريكة حياته 

و أواتجهت عملية االختيار إلى نمط أخر كاختيار زميلة الدراسة  خارج دائرة قرابته،

لوالدي إضافة لدائرة القرابة يلقيان كثيرا من النقد اوأصبح أسلوب االختيار  العمل،

م بفشل هذا النمط من الزواج وعدم تحقيقه للرضي والرفض من طرف األبناء العتقاده

ى بالتقدير والمكانة لدى األبناء ظلزواجي على عكس االختيار الحر واالغترابي الذي يحا

).94 ص ،2000 بلخير،(
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يجابياتها وسلبياتها حيث أصبح إلقد أصبح أسلوب االختيار  عملية ال مفر منها ب

الحدث واختيار شريك المستقبل غير ان هذا الموفق لألفراد المعنيين باألمر راي في هذا 

ن تنعكس من جراء ذلك بين اآلباء أال يخرج عن نطاق الصراع واآلثار التي يمكن 

ذا ظهر اختالف وعدم موافقة الوالدين على اختيار األبناء نتيجة لعدم توفر إو واألبناء،

الحوار المفتوح بين افراد العائلة فاآلباء أثناء االختيار للزواج يتصورون أنهم باختيارهم 

للشريك من عائلة المصاهرة والقرابة سوف يحتفظون بمهمات كثيرة مع ابنائهم بينما يرى 

ضمنون يهم الفردي للشريك والمبني على العاطفة المتبادلة سوف األبناء أنهم باختيار

باء واألبناء أمام هذه الوضعية ايجاد وسيلة التوازن في حياتهم الزوجية المقبلة يحاول اآل

ويجد المقبلون على الزواج في المجتمع  رضا مشتركة ببعضهما حول اختيار الشريك،

ة لحالة اجتماعية صعبة وحساسة جدا الحضري الجزائري انفسهم أمام وضعية مجابه

 يحاولوا التغلب عليها بنوعين من المواقف أولها تراجع بعضهما عن االختيار الفردي،

وهذا العجز عن مجابهة هذه الوضعية طويال والفشل من اقناع األهل باختيارهم ة بالتالي 

  .)90ص ،1986 (كسال،ترك الراي والمشورة في هذا الموضوع لألهل 

  :تعقيب

من خالل ما سبق يمكننا القول أن القرابة محدد أساسي للزواج في بعض 

المجتمعات وخاصة في األسر التقليدية، فالزواج الداخلي يؤدي وظيفة هامة في التنظيم 

القرابي ويعمل بطريقته الخاصة على دعم الحياة االجتماعية والمحافظة على البناء 

وحدة القرابية القائمة كما هو الخال بالنسبة للزواج االجتماعي الكلي ويحافظ على تماسك ال

بن أخيه كما تعمل المحافظة على بعض حيث يصبح العم صهرا إل من أبناء العمومة،

ن أالخصائص والعادات العائلية المتوارثة عن طريق الزواج وفي األخير يمكن القول 

جل أنوع من األعراف التي تحاول بعض الجماعات تبنيها من  الإزواج األقارب ما هو 

ما نظام الزواج في المجتمع الحضري الجزائري فهو مزيج بين أ ،الحفاظ على بقائها

النظام التقليدي والمعاصر نظرا لسيطرة التقاليد خصوصا على األولياء بالرغم من تعلم 

المالبس التقليدية (البرنوس)  فأصبح الزواج المعاصر يتضمن مظاهر من العديد منهم،

  ومظاهر عصرية كرغبة الزوجين للخروج في شهر العسل.   
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  ر سن الزواج:أخاآلثار الناجمة عن ت -11

وال  زواج مخالف للشرع مصادم للسنة الكونية والفطرة اإلنسانية،إن تأخر سن ال

سيئة مدمرة  يتناسب مع الوضع الطبيعي األصلي لمجتمعنا وألجل ذلك تترتب عليه اثار

  منها: ءللنفس والمجتمع على حد سوا

:الزواجمؤسسةخارجالجنسيةالعالقاتانتشار 11-1

يسببالدافعهذاتلبيةوعدماإلنسان،عندالطبيعيةالدوافعأقوىمنالجنسيالدافع

هذهلتفريغالسلبيةالمنافذبعضوهناك. لحظةأيةفيلإلنفجاروالمعرضالجنسيالكبت

معالشذوذوحتىوالسحاقواللواطالجنسي،والشذوذكاإلستمناءالمكبوتةالطاقة

منافذمنالجنسيةالسلوكياتهذهتتحولوقد .كالرهبنةأخالقيةمنافذأو. الحيوانات

هوالدافعلهذاالشرعيالمنفذأنحينفيمزمنةمرضيةحاالتإلىمؤقتهاضطرارية

.السماوية الدياناتجميععليهحثتوالذيالزواج

الكريمالرسولقولفيكماالزواجعنالتأخرعواقبمناإلسالمحذروقد

لمإنفزوجوه،إليكميخطبوأمانتهدينهترضونمنجاءكمإذا(وسلمعليهاهللاصلى

جميعمنالسلوكياتهذهرفضيؤكدومما)،كبيروفساداألرضفيفتنةتكنتفعلوا

والمعترفاإلنسان،حقوقعليهنصتماالعالمأنحاءجميعفيواألهليةالرسميةالجهات

:المتحدةلألمموغيرهاالدوليةوالوثائقالوطنيةالقوانينفيبها

واإليذاءالجنسي،واإلعتداءاإلغتصاب:منالحمايةفيالحقلهماألفرادجميع-1

ي.الجنسوالتحرش

الجنسياإلستغاللوخاصةاإلستغالل،منالحمايةفيالحقلهماألطفالكل -2

.كافةالجنسياألذىوأشكالوالبغاء

الجنسية،الميولبحجةواإلنجابيةالجنسية حياتهمفيالناسضدالتمييزيجوزال -3

 معللسكانالمتحدةاألممصندوقويعمل.جسديعجزسببأوالطبيعة،بسببأو

فيأواألزماتأوقاتفيسواءالجنسي،العنفحاالتوعالجمنععلىالشركاء

.المستمرةحدوثةحاالت
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عندالمراقبةغيرالجنسيةالعالقاتأنإلىبوضوحاإلشارةالضروريومن

وفقدالوجه،فيوتشوهوالعظام، والمخوالرئة،القلبضعف:منهاأمراضتسببالشباب

 خطرعن "الجنيدي" ويتحدث .الفجائيبالموتانتهىالكليأوالجزئيوالشللالسمع

خطرليت" :قائالككلالمجتمععلىوانعكاسهاالجنس،طريقعنتنتشرالتياألمراض

منتنتقلولكنهااألمر،لهانوحده بهاالمصابفيتنحصرالمهلكةاألمراضهذه

حتىدواليك،وهكذاسواهمإلىينقلونهاهؤالء،"بهيتصلسليمجسمكلإلىالمريض

المتحدةاألممصندوقويدعم.أبنائهامنفردبكلالداءويتفشىاألمةدمفيالعدوى تسرى

بدوروالرجالالشبابقيامتتضمنوالتي اإلستعجال،وجهعلىتلزمالتيالتدابيرللسكان

.والفتياتالنساءيهددالذيالمتزايدللخطرللتصدي،بالمسؤوليةاإلحساسمنبمزيديتسم

المناعةنقصبفيروسالمصابيناألشخاصجميعنصفقرابةاآلنالنساءوتمثل

افريقيا(جنوبففي.الشاباتبينهائال تزايدابالعدوىاإلصابةمعدالتوتتزايدالبشرية،

%قدرهانسبةيشكلنالنساءأننجدالصحراء) نقصبفيروسالمصابينالبالغينمن57

نقصبفيروسمصابينشابماليين10نحوهناككان2004عامفي .البشرية المناعة

 بينأعمارهمتتراوح شخص6000إلىيصلماإصابةمعاإليدز،، البشريةالمناعة

.2004لعامالمتحدةاألممتقريرحسبوذلكيوميابالعدوىسنة25¡15

الممارساتأخطرمنالسرية)العادة(أواإلستمناءويعتبر :السريةالعادة -11-2

الشابعلىالسلبيةونتائجها أضرارهاحيثمنالمستقبلية،األبعادذاتالشاذةالجنسية

:األضرارهذهومن

األمراضفييقعالعادةهذهعلىيدمنالذيأنطبياثبت :الجسميةأضرار- أ

ضعفبالقلب،خفقانباألطراف ارتعاشالجسم،فينحولالقوة،فيإنهاك:التالية

تؤديالتيباإللتهاباتالرئتينإصابةالهضمي،الجهازإخاللوالذاكرة،البصرفي

.األحيان أغلبفيالسلإلى

. الزواجعلىالشابقدرةعدمومعناها:العنةمرضأهمهامن :جنسيةضرار- ب

غريزتهإشباعفيالرجلإلعتياد اآلخر،منجنسكلاشمئزازاألضرارومن

الرجلهذامنبزواجهاحصانتهاالمرأةتجدلموإذاالعادة،هذهطريقعن
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وزنىاألخالقياإلنحرافأوالفراق،إلىبينهما األمرينتهيفقدالمريض،

.المرأة

الذاكرة، ضعفاإلرادة،ضعفوالنسيان،الذهول،ومنها: وعقليةنفسيةأضرار -ج

والكسلبالخوفالشعوروالخجل،باإلستحياءاإلتصافواإلنكماش،العزلةإلىالميل

.الشخصية تحطمالتياألضرارمنوغيرها

منسلبيةنظرةالعانسالفتاةإلىمجتمعنافيالكثيرون: ينظرالفتياتعنوسة11-3

أكثروهي، تتزوجلمالتيالفتاة علىالقاسيالمجتمعحكميبدوهنامنالنقص،حيث

أيوجوددونيتزوجأنالممكنفمنعزوبتهسنواتطالتمهماألنهالشاب؛منمعاناة

إلىإضافةاإلنجاب،علىقدرتهاوتفقدشبابهافيهيذبلسنإلىفتصلالعانس أما مانع

ويحاسبهاالنواحيجميعمنيحاصرها والذيعليهاالمجتمعيمارسهاالتيالضغوطات

:أنتبين2000عامفيتونسفيالسكانعلىأجريمسحفي .بهتقومسلوككلعلى

25بينأعمارهموالواقعةالمتزوجينغيرالرجال نسبة - %منزادت29 عام71

%إلى 1994 لى الثلث إالمتزوجات يصل غيراإلناثنسبةأنتبينما2000عام81

20بينأعمارهنوالواقعة - %إلىوصلت40 العمرية،الفئةهذهمجموعمن74,7

25بينسنهنتراوحالالتياإلناثأما - %منهنالعازبات نسبةفبلغت29 بعد47,3

%كانتأن العنوسةظاهرةتعززتفقطسنواتستخاللأنهأي¡1994عام37,7

%بإضافة   .التونسيات الفتياتمن10

.عام29إلىاإلناثوعندعام32حدودإلىذكورالعندالزواجسنوتأخر

بقضاياالمتخصصيناألطباءأحدلسانعلى"عجيان"تحدث :راإلستقرافقدان11-4

أنلصاحبهيمكنالولكنهجسدي،الجنسي الجوعإن:باآلتيباإلستقرار،وعالقتهالجنس

 مستحوذاالحرماندامماينتجواليبدعالفهوعقلي،أونفسياستقرارأيعلىيحصل

اإلستقرار،يحققفالزواج. جوفهيمألحتىإنتاجايستطيعالالجائعكمثلعليه،

والزوجيةالعاطفيةوبالعالقاتالعضوي، اإلشباعيتحققالزوجينبينالجنسيفباالتصال

.الشريكينلدىالنفسياالستقراريتحقق
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منهايعانيالتيالنفسيةاألمراضمن :والجسديةالنفسيةالصحيةاألمراض 11-5

والتوتروالهمواالضطراباتالشهية، وفقدانالنفسية،العقدالزواجلتأخرنتيجةالجنسان

التيالغراميةالتخيالتعنفضال،واالنطواءواالكتئابالشخصية،وضعفالدائم،والقلق

.معاالجسدالعقل ترهق

بالضياعوالشعورالتعب،يعانينفسيحطامفيأحيانايعيشالزواجعنفالمتأخر

كشرب،واالنحرافوالالمباالةالعبثملؤهاحياةفيينغمس يأسهولمواجهة. والضجر

األمراضمنبالعديد لهيتسببمماوشهواته،رغباتهلتلبيةوالزنىوالتدخينالمكسرات

حالةبينعالقةوجودعنأيضاالدراساتإحدىفيوورد. والزهريكاإليدزالتناسلية

من 17مقابل،العازيينمن38المجرميننسبةكانتحيث اإلجرام،وفعلالعزوبة

األطفال ولواط،االغتصابوحاالتالجنسي،االعتداءاإلجرامأشكالومن. المتزوجين

إذاعمراوأطولالعازبينمنصحةأوفرالمتزوجينأنالنفسعلماءيرى .والخطف

  .مستقرةحياتهمكانت

وقدالمتزوجين،منلالنتحارتعرضاأكثرالعازبينأنإلى "توصل "دوركايموقد

.والزواجوالجسدية النفسيةالصحةبينالعالقةهذهوجودالدراساتأكدت

عندالجنونحاالتعنشيكاغوجامعةفينفسعلماءأجراهادراسةبينتوقد

قد  العازبينمنالمجانيننسبةأنفوجدواالجنسين، منالمتزوجينوغيرالمتزوجين

 عصبيةبأمراضأصبنقدالفتياتمنكبيراعدداأنإلىأيضاوتوصلوا%83وصلت 

 منالشفاءيمكنوبالزواجالعصبي،والجهازالدمويةالدورةفيواإلضراباتكالصرع

ضاعفات فيفتتمثلالمرأةلدىباإلنجاب والمتعلقةالجسديةاألمراضأمااألمراض،هذه

 حيثمنغوليينأطفالوالدةواحتمالاألجنة،ووفياتاإلسقاطوحاالتوالوالدة،الحمل

محمد" ويقول. سنة35عنالمرأةعمريزيدعندماملحوظبشكلنسبتهمترتفع

وتكونشتى،عصبيةلتشنجاتعرضة تكونمتأخرةسنفيالمرأةتزوجتذا: هونجي

الفتاةعندكالتيمرنةتكونالالتناسليةأعضاءهاإنحيثعسيرة،غالباوالدتها

حسبللتمددقاباليكونالالجنينيحويالذيالحوضألنمؤلمعندهاوالحمل الصغيرة،

.للتشنجاتعرضة والمعدةوالكبدوالرئتانالقلبويكونالجنين،نمو
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هذهاإلنجاب،أجلمنصغيرةبفتاةاالرتباطثمبالزواجالرجلتأخرأنكما

األبشيخوخةتأثيرعنناتج طبيعيوهذاعليل،ضعيفنسلخلقفيتتسببالظاهرة

ربما الاألبألنمتأخرةسنفياإلنجابمنإجتماعيضررأيضاوهناك. الجنينفي

.األبوعاطفةمنالطفليحرممماوفاته،أوهرمهبسببولده تربيةمنيتمكن

المتأخر، الزواجسببهاألبناءفصامأنإلىالسويديينالعلماءأحدتوصلوقد

لإلصابةمعرضونأكثرأوعام45أعمالهمتبلغآلباءيولدونالذيناألطفالأنوذكروا

20بينأعمارهمتتراوحالذينالرجال عنمراتثالثتزيدبنسبةبالفصام، - .عاما24

صعوباتيجد، فتاةأمكانشاباالزواجعلىالمقبلإن :المتكافئغيرالزواج 11-6

صحيحةأسسعلىيقومالأي متكافئ،غيرلزواجبهتدفعالواقعيفرضهاوضغوطات

التخليفيتبدأفوقوماالثالثينسنفيالفتاةتصبحفعندما .واستمرارهبقاءهلهتضمن

تمارسالتيللضغوطونتيجةشريكها،فيبتوفرهاترغبالتيالصفاتعن فشيئاشيئا

للقبولمدفوعةنفسهاتجدواألسرة،المجتمعداخلعليها

عنبعيداقعود)،منخيرعودمنرجل: يقولونفقط (وكماالزواجلمجردبرجل

المكانةعنمتخليةالثقة،عنبعيدا وكذلكمنه،النفوروحتىالمتبادل،والشعورالحب

بسيطعاملشابمنعالياتعليماالمتعلمةالفتاةتتزوجفقدوالمادية،والعلميةاالجتماعية

زواجهنومقوماتبأسسضحينكثيراتفتياتوهناكمتدنية،إجتماعيةبيئة ومن

المخدراتوتعاطيكاإلدمان السلبيةالزوجصفاتالزواجبعدفاكتشفنالصحيحة،

والمنتهييعشنهالذيبالواقعالنهايةفيفصدمنوالخداعوالفقرالروحية،والمشروبات

عنالتنازليعتبروال. األبناءوتشردالطالقإلىأوالحياة،مدىوالندم البؤسإلىإما

أسسعنالتخليفياإلجحاف ولكنالزوجية،الحياةنجاحفيكارثةالمواصفاتبعض

التنازالتحجمتقدريمكنهافتاةوكلمشكلة،يشكلالذيهووالمعنويالماديالتوافق

.زواجهاعنورضاهاسعادتهاعلىعنهاتنازلهايؤثرلنوالتيتقديمها، تستطيعالتي

بلالسنفيتقاربه ممنيتزوجأنيستطيعفالالزواجفيالمتأخرالرجلأما

الفارقبسببمتكافئ؛غيرزواجهفيكون، أطفااللهتنجبصغيرةفتاةمنسيتزوج

.منهماكلوأمزجة،واالهتماماتالنضجومستوىأفكارهما واختالفبينهما،العمري
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 أو واإلنجاب، الزواج في لرغبته إرضاء فتاة أي من الرجل يتزوج ما وكثيرا

 بالمواصفات العروس تتمتع ال وربما والحب الروحي التوافق وجود دون األهل،   إرضاء

 المرأة، لدى عليه هو عما حالةالرجل في سلبا ينعكس الزواج هذا ومثل. يحبها التي

 يبحث الشاب يبقى حين في نصيب، من لها قسم بما ترضى ما مجتمعنا غالبا في فالمرأة

 أو الثاني، الزواج ذلك عن وينتج اجتماعيا، أسرته بناء على التأمين بعد أحالمه عروس عن

تم نقله بتاريخ  .األسرية حياته على آثارها تقدير يمكن ال والتي العابرة العاطفية النزوات

ثار الناجمة اآل حمد السيد كردي،أ ،www.balagh.com( من الموقع 2014فيفري  22

.)02-01ص  ص خر سن الزواج،أت عن

  خالصة:

في هذا الفصل للزواج في المجتمع الجزائري وكذا تطور سن الزواج لما تطرقنا 

له من أهمية في المجتمعات العربية على وجه الخصوص، فكان للعوامل التي ساهمت  

أصبح حيث في تغيير المجتمع والتي مست جميع األصعدة منها ما يتعلق بنظام الزواج،

متوسط سن الزواج لما هو عليه اليوم في الجزائر فرغم تسخير الدولة لإلمكانيات المادية 

جل تطوير المجتمع على كل المجاالت عليها ان تساهم في تقليل من حدة أوالمعنوية من 

هذه الظاهرة وألن بدون الزواج ال نستطيع المحافظة على النوع البشري وبالتالي تعويض 

ا أن تأخر سن الزواج يوثر على ظواهر أخرى ال تقل أهمية فغالء المهور األجيال، كم

من جهة وأزمة البطالة من جهة اخرى وسوء الوضعية المادية واالجتماعية تسبب في 

تأخر سن الزواج لدى الشباب.



  لثالفصل الثا

، تعريفالالتوافق النفسي االجتماعي والتوافق 

األهميةو النظريات

يدتمه
التوافق:أوال

  لمحة تاريخية عن التوافق -1

  تعريف التوافق -2

  المصطلحات المرتبطة بالتوافق -3

ثانيا: التوافق النفسي

مفهوم التوافق النفسي  -1

نظريات التوافق النفسي  -2

مجاالت التوافق النفسي  -3

أساليب التوافق النفسي  -4

  ثالثا: التوافق االجتماعي

تعريف التوافق االجتماعي -1

مجاالت التوافق االجتماعي-2

أهمية التوافق االجتماعي-3

التوافق النفسي االجتماعي:رابعا

تعريف التوافق النفسي االجتماعي-1

عملية التوافق النفسي االجتماعي-2

أهمية التوافق النفسي االجتماعي-3

  خالصة
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  تمهيد:

يبين كثير من العلماء اليوم أن علم النفس هو علم دراسة التوافق أي توافق الفرد 

اإلنساني أو عدم توافقه مع متطلبات مواقف حياته ويعد مفهوم التوافق النفسي االجتماعي 

من المفاهيم الرئيسية والمركزية في علم النفس وفي الصحة النفسية خاصة نتيجة انتشار 

التوافق عملية ديناميكية يقوم بها الفرد بصفة مستمرة في  وأن السيكولوجية،الدراسات 

وال ثم بينه وبين البيئة التي تشمل على كل ما أمحاوالته لتحقيق التكيف بينه وبين نفسه 

  .يحيط بالفرد من مؤثرات جديدة

أوال التوافق:

:لمحة تاريخية عن التوافق -1

علم البيولوجيا وعلم اإلحياء، كما يؤكد ذلك  أول من استخدم مفهوم التوافق كان

ن مفهوم التكيف اشتق من علم األحياء"، كما يؤكده "داروين" في أ" "الزاروس" في قوله:

نظرية النشوء واالرتقاء، وقد عزله من قبل علماء النفس ويسمى بالتوافق بدل التكيف 

التوافق ترجع الى علم األصول المبكرة لمفهوم  نأعلى كفاح الفرد من اجل البقاء و

الحيوان، وهو يستخدم باسم "التكيف" فاألنواع التي تستطيع التكيف لمخاطر العالم الفيزيقي 

  هي التي تستطيع البقاء .

"التوافق"، ويمثل التوافق ب وقد استعار علماء النفس مصطلح التكيف وأعادوا تسميته      

ه باعتباره أنواعا من التوافق للحاجات والتكيف معا منظور ويتم تفسير السلوك على ضوء

  ن هذه الحاجات تنقسم إلى نوعان:أويتضح لنا من خالل التحليل السيكولوجي 

  : اجتماعي وينتج من ضرورة العيش مع اآلخرين في وئام النوع األول-

: داخلي ينبثق في جزء منه التركيب البيولوجي لإلنسان والذي يتطلب النوع الثاني-

خر التركيب النفسي آثل الطعام، الدفء، الراحة، وفي جزء حاجات معينة م

واالجتماعي للفرد فهو يحتاج الى حاجات معينة مثل االنجاز، األمن وغالبا ما ينشا 

هناك صراع بين الحاجات البيولوجية والرغبات النفسية االجتماعية، والحياة 
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شباع الحاجات إالناجحة هي التي تتطلب الموائمة مع الضغوط الخارجية مع 

LAZARUSالداخلية ( ,1969, P 17.(

ويستعمل هذا المفهوم "أالن"  بشكل واسع في علم النفس وعلم األحياء ويمكن ان 

.)50ص  ،1997زغنيمة،  عن (نفرق بين التوافق والتكيف بصفة عامة 

سلوك اإلنسان  إلىن هذان المصطلحان يمثالن زاوية وظيفية للنظر أغير  

و أوالحيوان وفهمه باعتباره عملية تكيف على األنواع المختلفة من الحاجات الفيزيقية 

.)38ص ،2006، (حشمتعملية توافق على الحاجات النفسية 

  تعريف التوافق: -2

"يقال توافق القوم في امر بمعنى ضد تحالفوا تقابلوا ويعني التعريف اللغوي:  2-1

  ).271، ص1986جد األبجدي، المن" (تساعدوا

  التعريف االصطالحي:  2-2

يتضمن تفاعال مستمرا بين الشخصية وبيئتها وللشخص وللبيئة مطالب وكل  التوافق

منها يعرف مطالبه على األخر ويتم التوافق حينما يرضخ الشخص للبيئة المحيطة به، 

(مركون وعندما يقوى على تغير الظروف البيئية التي تقف حاجزا إمامه حتى يتم التوافق 

  .)22-21، ص ص2005هيبة، 

ن يكون متوافقا بين أريف نستنتج ان اإلنسان لكي يحقق توازن يجب من هذا التع

  حاجاته الشخصية ومطالب البيئة التي يعيش فيها.

لقد تعددت وتنوعت التعريفات المقدمة للتوافق، وذلك التساع مجاالت البحث فيه 

  واالختالف في االتجاهات النظرية للباحثين ومن بينها:

التوافق هو القدرة على إقامة عالقات يرى أن   :)1969تعريف محمود الزبادي (-1

اجتماعية مع اآلخرين مثمرة وممتعة تتسم بقدرة الفرد على الحب والعطاء هذا من 

ناحية، ومن ناحية أخرى القدرة على العمل المنتج الفعال الذي يجعل الفرد شخصا 

  نافعا في محيطه االجتماعي.
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ن أليها، ويمكن إمفهوم شامل يرمز إلى حالة معينة من النضج يصل  فالتوافق

نستخلص من هذا التعريف بان التوافق هو قدرة الفرد على إقامة عالقات والتفاعل 

 .االجتماعي بين األفراد بكل حب وعطاء، وإحساسه بأنه شخص نافع في المجتمع

.)130ص  ،1969 (الزبادي،

"التوافق ال يتم مرة واحدة بصفة نهائية بل هو يشير أن  :تعريف صالح مخيمر -2

"عملية مستمرة طيلة حياة اإلنسان ألنها سلسلة من المتطلبات يحاول الفرد إشباعها

.)10ص  ،1979(مخيمر، 

"قدرة الكائن على مواجهة الظروف البيئية من  يعرف التوافق بأنه :تعريف داروين-3

(حشمت،  "المحافظة على الحياةتغيرات بحيث يشبع حاجاته ومن ثمة تحقق له 

.)38ص  ،2006

وضع تعريفا دقيقا أكثر تحديدا للتوافق كاتل  : حاولتعريف التوافق عند كاتل-

  عندما قارن بين ثالث مصطلحات: التوافق، التكيف، التكامل.

ارتبط التوافق أيضا بمفهوم و يستخدم بمعنى انسجام الفرد مع عالمه المحيط به فالتكيف:

التكيف، فهناك من يرى أنهما يختلفان على أساس أن العمليات البيولوجية التي تقابل 

متطلبات البيئة المادية هي: نشاط تكيفي، أما السلوك الذي يقابل متطلبات البيئة االجتماعية 

,Bernardهو: نشاط توافقي ( تكيف على وهناك من يرى أن التوافق مرادف لل)¡1971

اعتبار أنهما يمثالن منظورا وظيفيا، فالسلوك ينبغي أن يفهم باعتباره محاولة للتكيف 

) 1979(فهمي، لألنواع المختلفة من الحاجات الجسمية، أو توافقا للمتطلبات السيكولوجية 

,Lazarusو( )، وهناك من اعتبر التكيف مفهوما أشمل من التوافق، على أساس 1970

(سفيان،  يتضمن الحيوان والنبات في عالقتهما بالبيئة المادية واالجتماعيةأن التكيف 

ومنهم من اعتبر التوافق مفهوما أعم من التكيف، على أساس أن التكيف يختص  )¡2004

) 1996بالنواحي الفسيولوجية، والتوافق يشمل النواحي النفسية واالجتماعية (السندي، 

وكه ليتسق مع غيره، بإتباعه للعـادات والتقاليد بحيث تصبح عملية تغيير الفرد لسل

وخضوعـه لاللتزامات االجتماعية عملية توافق، وتصبح عملية تغيير حدقة العين باتساعها 

ومنهم من نظر إلى  )،1975(السيد، في الظالم وضيقها في الضوء الشديد عملية تكيف 
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لقدرة على مالئمة ما هو نفسي التوافق على أنه ثمرة للتكيف، وأن سوء التوافق هو عدم ا

.)1974(دسوقي، بما هو اجتماعي 

  ومن أمثلة التعريفات التي ربطت بين التوافق كمرادف لمصطلح التكيف: 

يرى  النفسية حيثللتوافق في إطار مفهومه عن الصحة  )1996تعريف الطحان (

يط لمستقبله، وحل حالة من االتزان النفسي تتجلى في تكامل شخصية الفرد، والتخط«بأنه: 

مشكالته، والتكيف مع الواقع، والتمتع بقدر من الثبات االنفعالي الذي يمكن الفرد من إقامة 

عالقات اجتماعية ناجحة، وااللتزام بقيم توجه سلوكه، واإلسهام في بناء المجتمع، والشعور 

القدرة العامة على التكيف، «التوافق بأنه:  Scottويعرف سكوت ». بالطمأنينة والرضا

وعلى إرضاء الذات، والكفاية في العالقة بين األشخاص، وتشمل القدرة العقلية، والتحكم 

بالدوافع، والعواطف، والمواقف مع اآلخرين، والقدرة اإلنتاجية، واالستقالل الذاتي، 

).122ص ،2004العزة، عن (»والنضج، والموقف المناسب من الذات

  ومن األمثلة التي ربطت بين التوافق كمصطلح أعم وأشمل من التكيف: 

مستوى من مستويات حياة الفرد فيقال: «للتوافق حيث يرى أنه:  )1985(تعريف عوض

(التوافق النفسي والتوافق االجتماعي)، وقد يتم إضافته إلى مجال نشاط أو سلوك الفرد 

فيقال: (التوافق المهني، التوافق البيئي، التوافق الدراسي)، كما يضاف إلى نمط االستجابة 

  ».تي تواجهه فيقال: (التوافق السوي، والتوافق المرضي)التي يقوم بها الفرد في المواقف ال

  ومن أمثلة التعاريف التي اعتبرت التوافق ثمرة من ثمرات التكيف: 

عمليه مستمرة يحاول بها اإلنسان عن «للتوافق حيث يرى بأنه: ) 1970تعريف لبيب (

به للوصول طريق تغيير سلوكه أن يحقق التوافق مع نفسه والبيئة، وتشمل كل ما يحيط 

  ».إلى حالة االستقرار والتكيف

وترى الباحثة أنه رغم الخلط الواضح بين مصطلحات (التوافق، والتكيف النفسي، 

والصحة النفسية)، إال أن هذه المصطلحات مترابطة يبعضها، لكن الصحة النفسية أكثر 

صحة النفسية عمومية من التوافق، والتكيف النفسي، وهما مظهران يدالن عليها، وتعني ال

في هذه الحالة: توفر القدرة الكافية التي تمكن الشخص من التكيف مع ظروف الحياة 



واألهمية النظريات التعريف االجتماعي النفسي والتوافق التوافق: الثالث الفصل

~ 67 ~

المختلفة من خالل استخدام أساليب توافقية تساعده على االستمرار في الحياة بأقصى قدر 

من الكفاءة، وبناء عليه، فمن المفترض أن الشخص المتمتع بقدر من الصحة النفسية إذا 

وبة ما، سيتكيف مع وضعه الطارئ، دون أن يجعل هذا الظرف معوقا، تعرض لصع

وسوف يتخذ أساليب توافقية تحقق له اإلشباع لحاجاته وتدعمه نفسيا ليصبح قانعا ومستقرا 

  رغم معاناته. 

أما التكامل فيعني مدى تكاثف وتآزر كل طاقات الفرد في سبيل هدف معين فيكون 

ن هناك اتساقا في سلوكه أالي في حالة تكامل ذلك يمكن القول الفرد متكيفا ومتوافقا، وبالت

).77-78، ص ص 2001(شاذلي، ودوافعه وأهدافه 

تعقيب:

والتكيف  ن هناك عالقة قوية بين كل من التوافقأنستنتج من خالل هذه التعاريف 

العقبات ن و متكيف فهو في حالة تكامل، ألأن الشخص متوافق أوالتكامل فعندما نقول 

والصراعات ال تعوق قدرته على اإلنتاج، فالتوافق النفسي يقوم على تحقيق نوع من الرضا 

العام بالنسبة للشخص ككل، ألنها عملية مستمرة طوال حياته حيث يدرك طبيعة العالقة 

  .الديناميكية بينه ويبن البيئة التي يعيش فيها

:المفاهيم المرتبطة بالتوافق -3

:النفسيةوالصحةالتوافق 3-1

والصحةالتوافقبينالترادفإلىاألحيانبعضفييصلقدكبيرارتباطهناك

البيئةلمواقفجيدايتوافقالذيالشخصأنإلىيرجعذلكفيالسببولعلالنفسية

¡2004 لعبيدي،ا(جيدةبصحةوتمتعهامتالكهعلىدلياليعدالشخصيةوالعالقات

 وإشباعالمتطلباتلمواجهةالفردقبلمنوالتعديلالتمثيلعلىن القدرةوأل )21ص

 إلىيلجئونالباحثينبعضجعلماوهذاالنفسية،للصحةمقياسااعتبارهايمكنالحاجات

 الصحةمقاييساستخدامأيالعكسأوالنفسية،الصحةلقياسالتوافقمقاييساستخدام

).82ص¡1990الحميد،(عبد التوافقلقياسالنفسية



واألهمية النظريات التعريف االجتماعي النفسي والتوافق التوافق: الثالث الفصل

~ 68 ~

 بعضفيأنهدرجةإلىبالتوافقشديداارتباطامرتبطاآخرمفهوماأيضانجدكما

.التكيفهوالمفهوموهذاالمعنىنفسعليهيطلقاألحيان

:والتكيفالتوافق 3-2

بالبقاء المرتبطاألحياءعلماءمنالتكيفمصطلحالنفسعلماءاستعارفقد

 عمليةخاللمنالمفهومينمعنىويتضحبالتوافقمنهماألغلبيةلدىوسميالبيولوجي

:يليكمابينهماالمقارنة

 الذيالتكيفعكسعلىفقطباإلنسانيتعلقفهوالتكيفمنشموالأقلالتوافق

 أحيانايتضمنأنهكماواالجتماعية،الماديةبالبيئةعالقتهمافيوالنباتالحيوانيتضمن

 التوافقويتصفبالمسايرةيرتبطالتكيفبينمااإلرادة،فيهوتتدخلاإلنسانيالفعلجانب

.)157ص¡2004صالح،نبيل( قطعفيهليسمتصلخطعلىبالتدرج

 آلياتأنكمامواقفها،صعوباتأوالبيئةعقباتعلىللتغلبالموجهالسلوكهو

 دوافعهوإرضاءحاجاتهإلشباععليهايسيرالتيالمعتادةاستجاباتههييتعلمهاالتيتوافقه

.)123صسنة،بدون(بيكون، توتراتهوتخفيف

 والبيئةالفردبينواالنسجامالتالؤمالفردمحاولةهوالنفسعلماءعندوالتكيف

 حلإيجادأوفيهاالتحكمأوللبيئةاالمتثالطريقعنذلكويكونواالجتماعية،المادية

.)50ص¡2003(حشمت،وبينهابينهوسط

 علىللداللةخاصمصطلحالتكيفأنالقوليمكنعرضهسبقماخاللمن

 التوافقمصطلحبينماالبيئة،معللتكيفالموجهوالحيواناإلنسانبينالمشتركالسلوك

 بيئتهمعللتفاعلوهذاللفرد،السيكولوجيالجانبعلىللداللةيستخدمالنفسبعلمخاص

.واالجتماعيةالنفسيةحاجاتهوإشباعالرضاتحقيقأجلمن

ن التوافق والتكيف مفهومان يختلفان فيما بينهما لكنهما مكمالن لبعضهما أبمعنى 

  ما التوافق يستخدم عند الكائن الحي. إن التكيف يستخدم عند البيولوجيين أالبعض، بحيث 
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:ثانيا: التوافق النفسي

  االصطالحي: التعريف -1

هو تحقيق السعادة مع النفس والرضا عنها وإشباع " ):1977تعريف زهران( 1-1   

يعبر  أيوالعضوية، الفسيولوجية والثانوية المكتسبة،  الدوافع والحاجات الداخلية والفطرية،

 زهران،( "عن سلم داخلي يتضمن كذلك التوافق لمطالب النمو في مراحله المتتابعة

  ). 35ص ،1977

  ):2001تعريف الزبادي( -1-2

 حتىوالتعديل،بالتغييراالجتماعيةالطبيعيةوالبيئةالسلوكتناولالتوافقيعني

 متطلباتومقابلةالفردحاجاتإشباعيتضمنالتوازنهذاوبيئته،الفردبينتوازنيحدث

 واالجتماعيوالمهنيوالتربوي،الصعيد الشخصي،علىذلكويكونالبيئة،

).22ص ،2001(الزبادي،

): يوضح مفهوم التوافق2شكل رقم (
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) التوافق النفسي بأنه: "قدرة الفرد على أداء 1984(مرسي وآخرونفيعرت1-3

وظيفته في الحياة بنجاح من خالل أهدافه وإمكانياته والفرص المكفولة له، وفي إطار بيئته 

).114ص ،1984 ،(مرسى "االجتماعية واالقتصادية

:)1980تعريف حامد عبد السالم زهران( 4- 1

الدوافعوإشباععنهاوالرضاالنفسمعتحقيق السعادة"بأنهالتوافق النفسي يعرف

ويعبروالمكتسبة،والثانويةوالفسيولوجية والعضويةالفطريةاألوليةالداخليةوالحاجات

مراحلهفيالنمولمطالبالتوافق كذلكويتضمنالصراع،يقلحيثداخليسلمعن

  المتتابعة".

في سعيه لتنظيم حياته وحل  باإلنسان: مفهوم خاص )1988تعريف داود ( 5 -1

لى ما يسمى بالصحة النفسية أو إصراعاته ومواجهة مشكالته من اشباع واحباطات وصوال 

 السواء أو االنسجام والتناغم مع الذات ومع اآلخرين في األسرة وفي العمل وفي التنظيمات

نسانيا.إالتي ينخرط فيها ولذلك كان مفهوما 

  :)1998دسوقي ( كمال  تعريف1-5

المتوافقالفردوأنالصبغةذاتيةالتوافقن عمليةإف) 1998دسوقي (كمال حسب 

المرونة،منبقدرويتحلىوالالشعورية،الشعورية الداخليةالصراعاتمنيخلوالذيهو

األوليةالداخليةلحاجاتهمشبعوأنهمالئمة، باستجاباتالجديدةللمؤثراتويستجيب

).1998(دسوقي، النمومطالبمعمتوافقوأنهالمكتسبة،والثانوية

وأعرافمعاييرمنفيهبماالمجتمعمسايرةفيتكمنالتوافقن عمليةإوعليه ف

فهمالسلوكيوناالتجاههذاأنصارومن .معهااالصطدامأوعليهاالخروجوعدم وتقاليد

أقلوأصبحواالمجتمععنابتعدوامتىاألفرادوأنمتعلمةالتوافقيةالعمليات بأنيرون

(مدحت عبد  متوافقغيرشاذاًشكالًتأخذسلوكياتهمفإناالجتماعيةبالتلميحاتاهتماماً

  .)1993 ،الحميد
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  نظريات التوافق النفسي: -2

  المنظور الفرويدي: 3-1

غالبا ما تكوم ال شعورية أي ان الفرد ال يعي  التوافقفروي دان عملية  يرى

فالشخص المتوافق هو من يستطيع إشباع المتطلبات   االسباب الحقيقية لكثير من سلوكاته،

الضرورية "للو" بوسائل مقبولة اجتماعيا ويرى أن العصاب والذهان ما هما اال عبارة عن 

يقرر أن السمات األساسية  للشخصية المتوافقة والمتمتعة و شكل من أشكال سوء التوافق،

.بالصحة النفسية تتمثل  في ثالث سمات هي قوة االنا القدرة على العمل القدرة على الحب

فأالنا القوية هي التي تسيطر على الهو واألنا  ،)86ص ،1990 الحميد،(مدحت عبد

  .)163ص ،2004 ان،(نبيل سفي األعلى وتحدث توازن بينهما وبين الواقع

وبعد فرويد تعددت وجهات النظر التحليلية والتي أكدت في الغالب على أهمية 

  نا ومن بينها: العوامل االجتماعية و فاعلية األ

:(C.JUNG)يونج   منظور  3-2  

الشخصي·النمواستمرارفييكمنالنفسيةوالصحةالتوافقمفتاحأنيونجيرى

فيالتوازنوأهمية الحقيقيةالذاتاكتشافأهميةعلىأكدكما تعطلأوتوقفدون

و يفترض أن الصحة النفسية والتوافق السوي يتطلبان التوازن .المتوافقةالسويةالشخصية

  والموازنة بين ميولنا االنطوائية وميولنا االنبساطية.

 "هورني"إال أن تأكيد اثر العوامل االجتماعية أصبح أكثر وضوحا في نظرية 

)HORNEY( ) نبيل التي ركزت على الجانب االجتماعي للشخص وعلى عالقة الفرد بذاته

  ).166ص ،2004 سفيان،

::(A.ADLER)يدلرالمنظور األ 3-3

 بعضفإنالتربيةعملياتوخاللأنانيةأساساتعداإلنسانيةالطبيعةأدلرحسب

 لرغباتهممستجبيناآلخرينرؤيةعنهينتجقويإجتماعياهتمامولديهمينموناألفراد

أو للسلطةطالبااآلخرينضدمبرردوناألساسي للمناقشةالدافععلىومسيطرين

السيطرة.
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هي التي يكون لديها أن الشخصية المتوافقةالذي يعتقد)E.FROMM( "فروم"وكذلك     

قدرة على تحمل ولدبها  تنظيم موجه في الحياة وأن تكون مستقبلة لآلخرين ومنفتحة عليهم،

بدون قلق عما قد  خرينلآلولقد اكد على مغزى قدرة الذات على التعبير عن الحب  الثقة.

  ).87-86ص ص ،1990 الحميد،مدحت عبدعن(يعقب ذلك 

:المنظور االجتماعي 3-4

منطلق هذه النظرية هو أن الفرد السوي هو المتوافق مع المجتمع ،أي من استطاع 

ن هناك عالقةأ)Denham(ان يجاري قيم المجتمع وقوانينه ويرى مؤيدوها ومن بينهم 

ن المتوافق في مجتمع ما قد ال يكون متوافقا في مجتمع أأي  التوافق، وأنماطبين الثقافة

  عين. آخر الختالف ثقافة المجتم

هناكأنثبتفلقدالتوافقوأنماطالثقافةبينعالقةهناكأنأصحابهيقرركما 

األمريكيينبينالعقليةلألمراضاإلكلينيكيةاألعراض )1998دسوقي (كمال في اختالفا

  .واأليرلنديين األمريكيينوبينيطاليينواإل

 التوافقفيتؤثرالمجتمعفياالجتماعيةالطبقاتأنالنظريةهذهأصحابويوضح

 ميالأظهرواكمافيزيقي،بطابعمشاكلهمالدنيااالجتماعيةالطبقاتأربابصاغحيث

 والراقيةالعليااالجتماعيةالطبقاتذووقامحينفيهذاالنفسية،المعوقاتلعالجقليال

عن (الفيزيقيةالمعوقاتلمعالجةأقلميالوأظهروانفسي،بطابعمشكالتهمبصياغة

).65ص¡2004العبيدي،

 زاويةمنتفسيرهالسهلمنليسالفردلدىالتوافقأننالحظسبقماخاللمن

.سوءهأوسوائهفيذلككانسواءواحدة

 أوفقطالنفسيةأوالبيولوجيةالنظريةلتفسيريخضعالالتوافقتفسيرأنبمعنى

 وضعهاكذلكحدىعلىواحدةكلوليسكلهاالنظرياتلتلكمحصلةهوبلاالجتماعية

.التوافقتفسيرفيمتكاملةصورةوجعلهااالعتبارفيالثالثةالنظرياتأي

أومتعلمةتكونالتوافقوسوءالتوافقأنماطأنالسلوكيونيرى:السلوكيرونظمال 3-5

يشملالتوافقيوالسلوكالفردلهايتعرضالتيالخبراتخاللمنوذلك.مكتسبة
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أوبالتعزيزتقابلسوفوالتيالحياة،لتحدياتاالستجابةكيفيةإلىتشيرالتيالخبرات

.التدعيم

لهايمكنالالشخصيالتوافقعمليةأن)1984Watson,(واطسن اعتقدولقد

البيئة اتحيلمت طريقعنآليةبطريقةتتشكلولكنهاالشعوري،الجهدطريقعنتنموأن

عندما يجد األفراد أن نهأب )L.KRASNER( كراسنر"و"وإثابتها ويوضح كل من 

عالقاتهم مع اآلخرين غير مثابة أو ال تعود عليهم باإلثابة ،فإنهم قد ينسلخون عن اآلخرين 

ويبدون اهتماما اقل فيما يتعلق بالتلميحات االجتماعية وينتج عن ذلك أن يأخذ هذا السلوك 

  و غير متوافق.شكال شاذا أ

التفسير )M.MAHONEY"ماهوني"(و)A.BANDOURA( "باندورا" ولقد رفض

 (مدحت عبد الحميد،الكالسيكي القائل بتشكيل طبيعة اإلنسان بطريقة آلية ميكانيكية 

حيث أكدا أن السلوك وسمات الشخصية نتاج للتفاعل المتبادل بين  )،88ص ،1990

والعمليات  االجتماعية منها (النماذج) والسلك اإلنساني،ثالث عوامل هي الميراث وخاصة 

كما أعطى وزنا كبيرا للتعلم عن طريق التقليد ولمشاعر الكفاية الذاتية  العقلية والشخصية،

 بنت محمد،(عبير و غير التوافقيةأاعتقادا ان لها اثر مباشر في تكوين السمات التوافقية 

).38ص ه،1423

  :اإلنسانيرونظالم 3-6

-ظهر هذا االتجاه كرد فعل للنظريتين السابقتين في علم النفس "التحليل النفسي 

 حيث يقوم هذا االتجاه على رفض المسلمات التي تقوم عليها هاتين النظريتين السلوكية،

.C,1980روجرز (ومن أنصار هذه النظرية Rogers ( سوءأنإلىالذي يشير

االنفعاليةالخبراتببعضاالحتفاظاألفرادحاولماإذايستمرأنيمكنالنفسيالتوافق

منوهذاالخبرات،هذهتنظيماستحالةإلىيؤديمماالوعيأواإلدراك مجالعنبعيدا

التوافقمعايير أنويضيف روجرز التوافق،وسوءواألسىالتوترمنمزيدايولد أنشأنه

.الذاتيةبالمشاعرالثقةالخبرة،علىاالنفتاحبالحرية،اإلحساس :نقاطثالثفيتكمن
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لقد حدد ذات اإلنسان في انها المحرك األساسي للسلوك ألنها تعتبر حجر الزاوية و

  في بناء شخصية الفرد وتتكون الذات عنده من:

هي مجموعة القدرات واإلمكانيات التي تحدد الصورة الحقيقية  :الذات الواقعية-

للفرد.

هي مجموعات مدركات وتصورات يحملها الفرد من خالل  :الذات االجتماعية-

تعامله مع المجتمع.

هي مجموعة أهداف و تصورات مستقبلية يسعى الفرد للوصول  :الذات المثالية-

  إليها.

فإذا ما اتفقت الذات الواقعية للفرد مع الذات االجتماعية و الذات المثالية ،فانه يشعر 

أما إذا كان هناك تنافر وعدم تطابق بين  بعيش فيه.بتوافق مع نفسه ومع المحيط الذي 

الذوات الثالث فان سوء التوافق وعدم االتزان هو الذي يسود في حياة الفرد مما يدفعه إلى 

ص ص  ،2007 الجماعي،إيجاد أسلوب أو طريقة قادرة على تبني التوافق داخل الفرد(

102-103.(

يعانون من سوء التوافق  يعبرون عن إلى أن األفراد الذين "روجرز" كما يشير 

 بعض الجوانب التي تقلقهم فيما يتعلق بسلوكياتهم غير المتسقة مع مفهومهم عن ذواتهم،

وأن سوء التوافق النفسي يمكن أن يستمر إذا ما حاول األفراد االحتفاظ ببعض الخبرات 

ظيم مثل هذه وينتج عن ذلك استحالة تن االنفعالية بعيدا عن مجال اإلدراك والوعي،

 و توحيدها كجزء من الذات التي تتفكك وتتبعثر نظرا الفتقاد الفرد قبوله لذاته،أالخبرات 

 (مدحت عبد الحميد، وهذا من شانه أن يولد مزيدا من التوتر واألسى وسوء التوافق

).89ص ،1990

المعاييرمن مجموعةبدورهوضعالذي),1980Maslowماسلو (الرأيويشاطره

وقام بوضع عدة معايير  في أهمية تحقيق الذات في تحقيق التوافق السوي الجيد،تتلخص

التمركز حول المشكالت لحلها  للتوافق شملت اإلدراك الفعال للواقع ،قبول الذات التلقائية،

استمرار تجديد اإلعجاب باألشياء  االستقالل الذاتي، ،نقص االعتماد على اآلخرين،

االهتمام االجتماعي القوي والعالقات االجتماعية  المهمة األصلية، الخبرات وتقديرها،
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 و الموازنة بين أقطاب الحياة المختلفة،أالتوازن  الشعور بالالعداوة اتجاه اإلنسان، السوية،

  وفي األخير الخلق الديموقراطي. 

:أخرىنفسيةنظريات  3-7

:يليبمايتسمأنبدالالمتوافقالفرد) فإنLazarus,1980لمعايير(طبقا

لى:إيرجع ذلك حيثالمختلفةالجسميةاألعراضمنالخلو

.جسيمةأمراضأومعينةإصاباتإلىالتوافقسوء-

من يعانيوهومتوافقاالفرديكونأنيمكنالحيثالنفسي،واالرتياحالراحة-

إلخ...مزمنقلقأوانقباضأواكتئاب

دونتوافقه الفرديحققأنالمستحيلمننقللمإنالصعبمناالجتماعي،التقبل-

.وسلوكياتهعالقاتهخاللمنقبولهأواالجتماعيتقبله

.)71ص¡1993عوض،عنالتوافق (نظريات)3رقم (لالشك
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  :سابقةنظريات الالتعقيب حول 

النظريات التي تم تناولها قد اختلفت في تفسيرها للتوافق، وذلك  أنمن الواضح 

و الفسيولوجية، ومن غير الممكن القول بصحة أحسب وجهة نظرها النفسية واالجتماعية 

وجهة نظر على أخرى ألنها بصفة عامة كلها فسرت عملية التوافق من زاوية محددة 

ن أضوع التوافق في علم النفس البد نه يجب على الباحث الذي يدرس موأفقط، مما يعني 

ن اإلنسان هو محصلة تفاعل بين ينظر نظرة تكاملية ومتكاملة لكل جوانب التوافق، وأل

ثالث قوى فسيولوجية و نفسية واجتماعية، ولهذا ال يمكننا تفسير سلوك الفرد بمعزل عن 

في تفسير سلوك  بوجهات النظر الثالث نأخذ أنمن يحيطون به (المجتمع)، وبالتالي البد 

  الفرد التوافقي. 

  مجاالت التوافق النفسي: -4

والتوافق  ،تعددت مجاالت التوافق فنجد منها التوافق العقلي والتوافق الدراسي

لزواجي، والتوافق السياسي أو االقتصادي أو الديني، اوالتوافق  ،المهني, والتوافق الجنسي

ويكون ذلك تبعاً لتعدد مواقف حياة الفرد، إال أن معظم الباحثين في ميدان علم النفس 

يتفقون على أن بعدي التوافق األساسيين هما: البعد الشخصي (النفسي)، والبعد 

دة يمكن ضمها إلى بعضها لتشكل عناصر االجتماعي، على اعتبار أن تلك المظاهر المتعد

البعدين الشخصي واالجتماعي. وبما أن الفرد هو عبارة عن وحدة جسمية نفسية اجتماعية 

لذلك نالحظ إن البناء البيولوجي إنما يؤثر في الشخصية وفي عملية التوافق، كما تؤثر 

ق تتضمن ثالثة فيها الظروف االجتماعية التي عاشها الفرد. لذلك فإن عملية التواف

مستويات رئيسية: وهي التوافق على المستوى البيولوجي ويشير إلى أن التغير في 

الظروف ينبغي أن يقابله تغيير وتعديل السلوك بمعنى أنه ينبغي على الكائن الحي أن يجد 

طرقاً جديدة إلشباع رغباته وإال كان الموت حليفه، أي أن التوافق هنا إنما هو عملية تتسم 

لمرونة والتوافق المستمر مع الظروف المتغيرة. أما التوافق على المستوى االجتماعي با

فهو يعني عالقة حسنة بين الفرد والبيئة وهو تغيير لألحسن, فالفرد يولد مزوداً بأنواع 

وهذه كلها تحتاج إلى شذب وتهذيب  ،شتى من االستعدادات الجسمية والعصبية والنفسية

يقوم االتصال واالحتكاك بالمجتمع بالجزء اآلخر، أي أن البيئة تقدم وتقوم األسرة بجزء و
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المادة الخام وتقدم الثقافة القيم والمعايير. أما بالنسبة للتوافق على المستوى السيكولوجي، 

فهو أن هناك إدراك لطبيعة العالقات الصراعية التي يعيشها الفرد في عالقاته االجتماعية 

راع يتولد معه توتر وقلق، وهي تجربة يغشاها األلم، لذلك فإن والبيئية، وأن هذا الص

توافق الفرد إنما يهدف إلى خفض التوتر وإزالة أسباب القلق، كذلك فاإلنسان  يرغب في 

إشباع دوافعه وأن هذا اإلشباع يعتمد على البيئة، وهو ال يستطيع أن يشبع جميع رغباته 

اع دوافع معينة على بقية الدوافع حتى يتحقق فهو يشبع بعضها وعليه أن ال يطغي إشب

التوافق بل ويتحقق التكامل الذي يسمح لإلنسان لتحقيق أقصى قدر من استغالل امكانياته 

  الرمزية و االجتماعية.

:يلي ما المجاالتهذهبينومن

الذكاء والتذكر،والتعليمالحسياإلدراكهيالعقليالتوافقعناصر:العقليالتوافق 1.4

بقيةمعومتعاوناكامالًبدورهاألبعادهذهمنبعدكلبقيامويتحقق .واالستعدادات

.العناصر

التوافقويتحققللفرد،الّنفسيالتركيبمنجزءالدينيالجانب:الدينيالتوافق 2. 4

الناسبينللمعامالتوتنظيمعقيدةهوحيثمنالدينلك الن . ذباإليمان  الصادقالديني

السندبهذاالّتمسكفياإلنسانفشلبينما إذاواتزانها،الشخصيةتكاملفيعميقأثرذو

).129ص¡2005(علي، نفسهواضطربتتوافقهساء

االتفاقطريقعنوذلكاألسرة،أفرادبينالمحبةتسودأنويعني:األسريالتوافق 3.4

 واالحترامالحبعلىتقومالمتوافقةاألسرةأفرادبينفالعالقاتالزوجين،بينيسودالذي

 واألبناء،الزوجينبينالزوجين،بين: محاورثالثةعلىتكونالعالقاتوهذه. والتعاون

.بينهمفيمااألبناءوبين

أهمهاطرقبعدةويتحققوعملهالعاملبيناالنسجامإلىويشير:المهنيالتوافق 4.4

 الفردواقتناععنها،والرضاجيد،بشكلأدائهاعلىوالتدربالمالئمةالمهنةاختيارحسن

 والرؤساءالزمالءمعمرضيةراضيةإنسانيةعالقاتمعفيها،االبتكارومحاولةبها

).61ص سنة،بدونعبد الخالق،(
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التي العواملمنالتوافق)kalzen,1992( بالنسبة ل كالزان:المدرسيالتوافق 5. 4

 يستعملالمدرسيالمجالففي.المدرسيالنجاحذلكفيبماالحياة،فيالنجاحتؤثر على

والقيم االتجاهاتلتقبلاستعدادمنالتربويةالمؤسسةتتطلبهمامعتالؤمإلىلإلشارة

)203.ص¡1998دانية،(بنالطالبلدىتطويرهاعلىتعملالتيوالمعارف

 بهايقومالتيالمستمرةالديناميةالعمليةفيتبدوحالةالمدرسيالتوافقأنكما

.فيهاوالّنجاحالدراسةموادالستيعابالطالب

فيأثرمنلهلماالفردحياةفياألهميةبالغدوراًالجنسيلعبالجنسي التوافق 4-6

البيولوجيةالحاجاتمنكاليشبعالجنسيالن النشاطذلكالّنفسيةصحتهوعلىسلوكه

.الشخصيةالحاجاتمنوكثيراًوالسيكولوجية

 تختلفاإلشباعهذاودرجةالجنسيةالحاجاتبهاتشبعالتيالطريقةوتختلف

الجنسي التوافقعدميعتبر. الفردتعلموخبراتالحياةظروفباختالفواسعااختالفا

).130ص¡2005،صبري (الفردلدىالعامالتوافقسوءعلىدليال

مراض الجسمية : وهو تمتع الفرد بصحة جيدة خالية من األلتوافق  الجسميا  7. 4 

والعقلية مع تقبله لمظهره الخارجي والرضا عنه وخلوه من المشاكل العضوية وشعوره 

مكانياته، وتمتعه بحواس سليمة وميله الى النشاط إباالرتياح النفسي اتجاه قدراته و

ة واالتزان والسالمة والتركيز، مع االستمرارية والحيوية معظم الوقت وقدرته على الحرك

.)2003(شقير، و ضعف لهمته ونشاطه أفي النشاط والعمل دون اجهاد 

et,1990( يعرفه:الزواجيالتوافق 8. 4 MukerjeeSinha( الشعورمنحالةبأنه

بعضهموتجاهزواجهماتجاهوالزوجةالزوججانبمنوالرضابالسعادةواإلحساس

لبعضهماالطرفينمنوتقبلوتفاهممتبادلاهتماموجودعلىيستندالتوافقوهذاالبعض

Sinha البعض et Mukerjee , 1990 ,p p.633,639).(

والعاطفيوالوجدانيالفكريالتواصلدرجة ه:بأن)1999محمد ( خليلويعرفه

ماتخطيفيتساعدهماسويةتوافقيةأساليباتخاذلهمايحققبماالزوجينبين والجنسي
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السعادةمنمعقولقدرأقصىوتحقيقعقباتمنالزوجية تهماحيافييعترضهما

.)1999، (خليل "والرضا

المجتمعبأخالقياتوااللتزاماآلخرينمعالسعادةويتضمن :االجتماعيالتوافق 4.9

الجتماعي،التغيروتقبلاالجتماعيالضبطلقواعدمتثالواإلاالجتماعية،المعايير ومسايرة

تحقيقإلىيؤديمماالزوجية،والسعادةالجماعة،لخيروالعملالسليماالجتماعي والتفاعل

.)1998 ،زهران("االجتماعية الصحة"

:التوافقأساليب-5

 قصدمختلفةأساليبيتخذفإنه البيئة،وعوائقصعوباتأمامنفسهالفرديجدعندما

بينومن واجتماعي،نفسيتوافقوتحقيقبقائهضمانأجلمنعليهاوالتغلبمواجهتها

:نجداألساليبهذه

.الدفاعيةالميكانيزمات-

.المقاومةاستراتيجيات-

الميكانيزماتأن)1990(عوضمحمودعباسيرى:الدفاعيةالميكانيزمات 1. 5

النفسيةاألزماتحلويستهدفمظاهره،تتعددشعوريغيردفاعيسلوكهيالدفاعية

بالنقصوالشعوروالتوترالقلقحاالتمنمؤقتةوبصورةالفردتخليصيستهدفمابقدر

فالتوافق )1980Karnutory,(كارنيتورينظرفيأماالشخصي،االتزانعلىللحفاظ

إيجادعلى الفردوالمختلفةالحياةأعباءومواجهةمقابلةفيالمرونةالفردمنيستلزم

.جديد موقفكلةلمواجهوالمناسبمعينميكانيزم

:استعماالاألكثرلميكانيزماتو

:الكبت 5.2

منطقة إلىودفعهاالمؤلمة،واألفكاراالنفعاالتكالدوافع،القلقيثيرمااستبعادهو

.الشعور حيزاقتحاممنالشعوريةأصبحتحادثةكليمنعأنهكماالالشعور،
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له يسببمافيكبتوالقلقاأللممسبباتيدفعإذوقائية،ولىألا :وظيفتانوللكبت

صدفي تتمثلفهيالثانيةالوظيفةأماالمجتمع،متطلباتمعما يتعارضأوالضيق

الرافضةاالجتماعي الضبطنواهيأوالدينيالوازعبسببالعدوانية،الجنسيةالدوافع

يوظفهفردوكلللشخصية،السويللتطورضروريوالكبت .الدافعلهذاإشباعهلطريقة

.خطيرةنفسيةأمراضإلىيؤديأخرىجهةمنولكنه معين،حدإلى

:التثبت5.3

التي الفترةبعدطويلةمدةالنمومراحلمنمامرحلةاهتماماتعلىالتركيزوهو

الكامنةواألخطاء اإلحباطتجنبإلىويهدفالتالية،المرحلةإلىفيهاينتقلأنيجبكان

القديمةبالطرقاالحتفاظالفرد مواصلةإلىالتثبتويؤديالجديدة،والظروفالمواقففي

منالتمكنعدممنأوالفشلمنللخوفنظرامألوف،هوبماوالتمسكللحياةالمعتادة

.الجديدةالمواقفمطالبمواجهة

:النكوص 5.4

تقهقر هوأوالنمو،منمبكرةلمرحلةمناسباكانالذيالسلوكإلىالعودةوهو

لتقديممستعدين اآلخرينيكونالمرحلةهذهوفيسابقة،مرحلةإلىالنفسيالنشاط

إلىفيلجأ. عصبياموقفاالفرد يواجههلماالنكوصويكونباألمانالفردفيشعرالمساعدة،

الشخصية،اتزانعلىحفاظاالتوافق منمستوىأدنىتحقيقليحاولطفوليةأساليب

يدفعمماطويلة،لفترةيستمراللكنهما،إشباع لبلوغوسيلةتكونقدالنكوصوعملية

.لحياتهحدوضعإلىيؤدي قدأخطرتوازنعدمإلىالفرد

:التبرير 5.5

توظيف هوأوالحقيقة،فيانفعاليةولكنهامنطقية،تبدوبأسبابالسلوكتعديلهو

بينجوهريفرقوهنالك .خاطئسلوكمنالفردعنيصدرلمامعقولة،تبدوأساليب

فهوالتحريف،يتعمدلكنهلفشلهالحقيقي السببالفرديدركاألولففيوالتبرير،الكذب

للذاتخداعالتبريرأنحينفيالذاتخداعتتضمن الالغيرلخداعمقصودةمحاولة

.خداعهاطريقعنارتياححالة إلىاألناإيصالوظيفته
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مقبولة تغيراتتدخيلبواسطتهاالفرديحاولشعورية،الحيلةالتذرعأوفالتبرير

وراءهامنيخفي لتياوالغير،نظرفيالخاطئةصرفاتهووأفكارهلسلوكاتهاجتماعيا

سلوكاتهلطبيعةالحقيقيةبالدوافع يعترفعندماأنيب،وولومخوفمنبهيشعرماحقيقة

بعيوبذلكيبرروامتحاناتهفييفشلالذي الطالبذلكعلىوكمثالوتصرفاته،وأفكاره

...للمراجعةالكافيالوقتتوفيربعدمأوالدراسيةالمواد بصعوبةأوأستاذهشخصيةفي

 أوبدراستهاكتراثهكعدملفشلهالحقيقيةوالدوافعاألسبابأخفىقديكون التبريراتوبهذه

.العلميالتحصيلفيقدراتهضعف

:التعويض 5.6

الالصفة تكونأنالمتوقعومنأخرىصفةتغطيةبقصدمعينةبصفةالظهورهو

.مقبولةغير المستترةالصفةأنحينعلىمحببة،حسنةصفةبهاالفرديظهر

 مشاعرعلىالتغلبمنمتمكناويجعلهاألناإشباععلىالفرديساعدوالتعويض

.توافقاأكثرفيصبحبها،يشعرالتيالنقص

:النقل 5.7

إلى األصليموضعهمنمعينانفعالانتقالفيتتمثلالشعوريةنفسية،عمليةهو

وذلكالشاذ،والخوف القهريالوسواسمنكلفيمهمبدورالنقلويقومبديل،موضوع

.المرضيالقلقفيللتحكم

  التسامي: أواإلعالء 5.8

مقبولة أفعالبردوداجتماعيا،مقبولةغيرومفاهيمطقوسأوسلوكاتاستبدالهو

الذيالهدفكان كلماأنهإلىونشيرذاتية،غيرطبيعةذاتكانتإذاخاصةاجتماعيا،

.لديهوالقلقالصراع قلكلماعنه،تسامىالذيللهدفمشابهاالفردإليهيتجه
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:العزل 5.9

تقابل الفردبهايتجنبالشعورية،حيلةبأنه)1997عوض (محمودعباسيرى

تتقابلأوتتواجه أندونحداعلىمنهاكلبعزلذلكالبعض،ببعضهاأفكارهأودوافعه

.والصراعالقلقذلكفيسببمعا

اإلسقاط:  5.10

الشخص إليهايلجأشعورية،النفسيةحيلةبمثابةالنفسانيينالمحلليننظرفيهو

بالنقص،الشعورأو بالذنبالشعورمثلمؤلمةأوسارةغيرمشاعرضدنفسهعنللدفاع

بهايتصفالتيالسيئةتصرفاتهم علىويلومهمزمالئهبعضسلوكاتينتقدمثالفالطالب

.الذنبمشاعرمنالتخفيفقصدالتصرفات لهذهعذراليلتمساألمرحقيقةفيهو

األوضاعتفسير الفردخاللهامنيحاولالشعوريةدفاعيةكوسيلةعادةاإلسقاطويستخدم

فييدورلمامعاكسةزاوية منإليهاوالنظرعليهاومشاعرهخبراتهبتسليطواألحداث

.الخارجيالعالممعالتوافقتحقيققصدذاته

  التماهي:  أولتقمصا 5.11

 يلصقالتقمص،فيبينماالسلبية،صفاتهمننفسهالفردفيهيخلصاإلسقاطإن

قدأهدافا حققآخرفردشخصيةيتقمصأوفيها،المرغوبةاإليجابيةالصفاتنفسهالفرد

جنونمثلالذهان عندجليايبرزوالتقمصذلك،عنعاجزولكنهتحقيقها،فيهورغب

.العظمة

:العدوان 5.12

الذات، عقابأوالغيرعلىالعقابتوقيعأنه¡)1997(عوضمحمودعباسيرى

بشحنةمصحوبا ويكونبالعصيانأواللفظأوبالتهديدمباشراغيرأومباشرايكونوقد

.عنيفةانفعالية
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التوافق االجتماعي::ثالثا

يعرفه "حامد زهران"  التوافق االجتماعي هو "السعادة مع  اآلخرين وااللتزامات 

بأخالقيات المجتمع ومسايرة المعايير االجتماعية واالمتثال لقواعد الضبط االجتماعي، 

وتقبل التغيير والتفاعل االجتماعي السليم والعمل لغير الجماعة والسعادة الزوجية مما 

  ).55ص  ،2006، حشمتعن  (االجتماعية يؤدي إلى تحقيق الصحة 

  تعريف التوافق االجتماعي: -1

:شافرتعريف اوراسين  1.1

" بقوله: "إنما الحياة هي سلسلة من عمليات التوافق التي  لوراسن  شافريعرفه "

يعدل فيها الفرد سلوكه في سبيل االستجابة للموقف المركب الذي ينتج عن حاجاته وقدرته 

الحاجات ، ولكي يكون اإلنسان سويا ينبغي أن يكون توافقه مرنا وينبغي على إشباع هذه 

" (عن أن تكون لديه القدرة على استجابات منوعة تالءم المواقف وتنجح في تحقيق دوافعه

  ).36، ص 1999، كامل

:ولمانتعريف  2 .1

:)WOLMEN(وولمانيعرفه " 

"المجتمع ومواقف العالقات الشخصية"بأنه" التغييرات الضرورية لمقابلة متطلبات 

  ).55، ص 2006 حشمت،عن (

يظهر أن التوافق االجتماعي هو اعتدال واتزان بين الفرد وبيئته حسب ما تعرضه 

  هذه األخيرة من شروط عليه احترامها وتعديل سلوك اتجاهها.

رين كما يتعلق التوافق االجتماعي بالعالقات مع الذات واآلخرين، إذ أن تقبل اآلخ

ن التوافق االجتماعي يتعلق بقدرة الفرد على عقد صالت أمرتبط بتقبل الذات، بمعنى 

اجتماعية راضية مرضية اي يرضي عليها نفسه ويرضى عنها الناس في عالقات تتسم 

عدم االكتراث  وأو االتكال أبالتعاون والتسامح واإليثار فال يشوبها العدوان واالرتياب 

ا يعرف بالتوافق االجتماعي، والشرط األساسي لهذا التوافق لمشاعر اآلخرين هذا م



واألهمية النظريات التعريف االجتماعي النفسي والتوافق التوافق: الثالث الفصل

~ 84 ~

االجتماعي هو االتزان االنفعالي للفرد فاضطراب العالقات االجتماعية والعالقات اإلنسانية 

.)251ص  ،1996 (عبد اهللا، مرهون بالمقام األول باضطراب العالقات االنفعالية

  تعقيب :

  :االجتماعي هوالتوافق نستنتج مما سبق أن 

–عملية دينامية: وهذا لطبيعة العالقات التفاعلية بين الفرد والبيئة التي تستلزم فعل -

رد فعل تغيير وتغير.  

الحياة. أسلوبعملية التوافق االجتماعي تعتبر -

الباحثين على النضج االنفعالي كشرط للتوافق االجتماعي، وهذا  تأكيدكذلك نالحظ -

فال  أخرجانب على لتأثير عملية التوافق نظرة تكاملية  لىإيدل على وجوب النظر 

بالجانب االجتماعي ونفس  تأثرهو تأثيرهيمكن التحدث عن الجانب النفسي دون ذكر 

الشيء عند الحديث عن الجانب االجتماعي.

  :التوافق االجتماعي عاييرم -2

  التالية:لتحقيق التوافق االجتماعي يجب األخذ بعين االعتبار المعايير 

ن يضع نفسه في مكان اآلخرين بمعنى أن أيتقبل الفرد اآلخرين كما يتقبل ذاته ون أ-

يكون قادرا على التفكير والشعور والتصرف بنفس الطريقة التي يعقلها اآلخرون.

يمد أن ن يكون الفرد متسامحا مع اآلخرين متغاضيا عند نقاط ضعفهم ومساوئهم، وأ-

عن  )(Hurlock" "هيرلوك بحاجة إليها كما فسرت الباحثة يد المساعدة ألولئك الذين

ن األشخاص القابلين لذتهم أحرا في أن يكونوا هم أب )Brandt( الباحثة "برانديت"

مدركين إلمكانياتهم وقدراتهم على التطور ومساعدة اآلخرين على تحقيق  أنفسهم

ذاتهم.

ن تكون أهداف الفرد  متماشية مع أهداف الجماعة فإذا كانت أهداف الجماعة تقوم أ-

ن ال أأساسا على احترام حقوق اآلخرين، بمعنى ان األهداف الشخصية بجب 

تتعارض مع هذا الهدف اإلنساني وإال حدث التناقض والتضارب بين أهداف الفرد 

وأهداف الجماعة، ومن هذا ينشا الصراع.
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 د بذلك التعاونصرد بالمسؤولية االجتماعية بين أفراد الجماعة ويقالف شعور-

ة تخض أمور يوالتشاور معهم في مناقشة ما يواجهه من مشكالت اجتماعية أو تنظيم

راء اآلخرين الجماعة وتنظيم حياتهم واعمالهم، وكذلك ضرورة احترام الفرد آل

.)58 56ص ص  ،2007،(حشمتعلى مشاعرهم  والمحافظة

:االجتماعيالنفسيالتوافق -رابعا

  مفهومه: -1

أيضابهايحققكمانفسه،معاالتزانمنحالةالفردبهايحققالتيالعالقةتلكهو

منلآلخرينتقبلهخاللمناالتزانهذاويظهرالخارجي،المحيطمعاالتزانمنحالة

)2000(الشاذلي، عامبوجهومدرستهأسرته أفراد

) التوافق االجتماعي هو توافق الفرد مع البيئة بالصورة منير وهيبة خازنويعرف (

هو قدرة الفرد  التي تضمن له تحقيق احتياجاته ومطالبه بشكل مقبول اجتماعيا وشخصيا

على التوفيق بين رغباته ورغبا ت المجتمع، وال يمكن االستدالل عليها من خالل 

عور باألمن الشخصي واالجتماعي لما يمثل مجموعة من االستجابات التي تدل على الش

ذلك في اعتماد الفرد على نفسه وإحساسه بقيمته وشعوره باالنتماء و التحرر وخلوه من 

األعراض العصبية أما إحساسه باألمن فيتمثل في معرفته المستويات االجتماعية، 

(عن محيطة والتحرر من الميول المضادة وعالقات طيبة باألسرة والمدرسة والبيئة ال

  .)75، ص1981خيرا هللا، 

هو تلك السعادة مع اآلخرين وااللتزام بأخالقيات المجتمع ومسايرة المعايير 

االجتماعية وقواعد الضبط االجتماعي وتقبل التغير االجتماعي والتفاعل السليم والعمل 

.)1999 تيم وآخرون،( لغير الجماعة"

يتمثل في إقامة عالقات اجتماعية مع اآلخرين ن التوافق النفسي االجتماعي أبمعنى  

  وتقبل كل المعايير والقوانين في المجتمع.

:العوامل المساهمة في تحقيق التوافق االجتماعي-2

  .تقبل اآلخرين والتصرف والتفكير حسب ما يعقلها اآلخرون-
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  أن يكون الفرد مسامحا ويقدم يد المساعدة لآلخرين.-

ن األشخاص المقابلين لذاتهم أحرار في إدراك أبرانديت" بعن ""فسر "هيرلوك -

  إمكانياتهم وقدراتهم على التطور ومساعدة اآلخرين على تحقيق ذاتهم.

المرونة خاصية ضرورية في الشخصية المتكاملة المتوافقة للتفاعل مع المتطلبات -

  والحقائق المتجددة في حياة الفرد.

ية سوية مع اآلخرين يكسبه مكانة محترمة نجاح الفرد في إقامة عالقات اجتماع-

بين أفراد الجماعة التي تستفيد من مهاراته، ومن جهة يستفيد هو األخر من اشطر 

ومهارات اآلخرين.

سيؤدي لتوليد   ن هذا األمرعدم تضارب أهداف الفرد مع أهداف الجماعة، أل-

الصراع واالضطراب وعدم التوافق االجتماعي بينه وبين الجماعة.

التحلي والشعور بالمسؤولية االجتماعية بين أفراد الجماعة واحترام حقوقهم -

وآراءهم واقتراحاتهم في قضايا مشتركة.  

مسايرة الجماعة واإلحساس باأللفة والمودة وإظهار االستعداد في التحية بمصالحة -

  في سبيل مصالح الجماعة العامة. 

  العوامل المساعدة في تحقيق التوافق الشخصي واالجتماعي: -3

هي مجموعة من المعايير وهي: :العوامل المتعلقة بالتوافق الشخصي

الصحة العقلية والنفسية (التوافق الداخلي للفرد).-

تقبل الذات واحترامها والثقة في النفس وتقبل نقد اآلخرين واالستفادة منه.-

عور بمكانته بين اآلخرين وإيمانه بأفكاره ومبادئه.اإليمان بقدراته والش-

إشباع الدوافع بصورة مقبولة اجتماعيا.-

مواجهة الفرد الشجاعة للوقائع مبدأ أساسي في تحقيق صورة الشخص  المتوافق  -

مع ذاته ومجابهة مشاكله بذاته.
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:مؤشرات التوافق النفسي اإلجتماعي  -4

تتمثل في قدرة الفرج على تقبل واقعه ألمعاشي ومسايرة : النظرة الواقعية للحياة 1 .4

ظروفه واألشخاص الذين يعيش معهم واالنخراط معهم وأن يتقبل مجريات الحياة بأفراحها 

  وأحزانها.

الفرد المتوافق نفسيا واجتماعيا تكون طموحاتها المشروعة  مستوى طموح الفرد: 2. 4

  الل دافع االنجاز.في مستوى إمكانياته  الحقيقية ويسعى من خ

:  يتوافق الفرد نفسيا واجتماعيا يشعر ويحس أن حساس بإشباع حاجات نفسيةاإل 3. 4

جميع حاجاته النفسية األولية والمكتسبة مشبعة، من حاجات فيزيولوجية كالطعام 

والشراب، وكذا حاجة األمن االنتماء، المكانة بين اآلخرين والتقدير، ما يجعله يحقق ذاته 

.)58ص ،1999 (الداهري،ط مجتمعه وراضيا عن نفسه في وس

مؤشرات التوافق النفسي االجتماعي وعالقته بالصحة النفسية:  -5

يظهر من خالل التعاريف والمعاني الكثيرة للصحة النفسية عالقتها بموضوع 

المرن أنها تعني حالة دينامية تبدو في قدرة الفرد على التوافق  التوافق النفسي االجتماعي،

الذي يناسب الموقف الذي يمر به. والمقصود بالتوافق المرن هو قدرة الفرد على وصالت 

اجتماعية تتميز بالمرونة (األخذ والعطاء)  يتضمنها التعاون واالحترام والتقدير المتبادل 

والتسامح والثقة بحذر مع الناس. كذلك قدرة الفرد على التوفيق بين دوافعه المتصارعة 

لبات الحياة ضمن قدراته وإمكاناته. ويتقبل ويرفض ما يناسبه وما ال يناسبه بفعل مع متط

  فهمه واستبصاره لنفسه.

ويقصد منها أيضا وجود اإلرادة لدى الفرد وقدرته على التوفيق بين مطالب 

  الجماعات التي ينتمي إليها والمتطلبات والحاجات الذاتية.

كما تعني الحالة العقلية االنفعالية الحركية الدائمة نسبيا ويكون الفرد في رضا تام 

  ).21-20، ص ص2001(منسي،عن نفسه وشعوره بالسعادة مع الذات واآلخرين 

لقد عرفت في نظرية التحليل النفسي بأنها "القدرة على مواجهة الدوافع  البيولوجية 

تطلبات الواقع االجتماعي مع قدرة الفرد على  والغريزية والسيطرة عليها في ضوء م
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نا األعلى. وأما في النظرية السلوكية فعبرت عنها بأنها التوفيق بين مطالب الهو واأل

  القدرة على اكتساب عادات تتناسب مع البيئة التي يعيش الفرد فيها وتتطلبها هذه البيئة.

" أن الصحة "ماي فيرون" وانكلفرأما بالنسبة للمتحدثين بالوجودية أمثال " لينج"، "

النفسية للفرد تكون في حريته في اختيار قيم تحدد إطاره في الحياة  وتعطي معنى لحياته 

  وتكون في اللجوء إلى اهللا وعبادته.

المذهب اإلنساني الحديث في علم النفس لرفض مسلمات المدرستين التحليلية  شيروي

والسلوكية معا، حيث يرى اإلنسانيون أن الصحة النفسية تتمثل في مدى تحقيق اإلنسان 

الكاملة تتمثل في  إلنسانيته الكاملة، وتحقيقها يختلف من فرد آلخر لذا تختلف مستوياتها.

احترام القيم السامية   مسؤولياته، التعاطف مع اآلخرين، حرية الفرد مع إدراكك حدود

  .)18ص ،1998 (العناني، لخإ، الشعور واالنتماء و تقبل الذات... والخير

  لالجتماعي :العوامل المؤثرة على التوافق النفسي  -6

التحكم في االنفعاالت(كالغضب، الخوف، الكراهية....) الحكمة  :الثبوت االنفعالي 1. 6

والزراعة هي من السمات المهمة في مسايرة المواقف في المواقع، فاآلباء العصبيين 

تتكون لدى أبناءهم سمت القلق االنفعالي كما يشير الدراسات فلذا نجد أن النشأة 

  االجتماعية تؤثر في وجود مثل هذه السمات.

: تتمثل في القدرة على تحليل وتفسير األمور وفرزها والتفكير المنطقي ساع األفقات 2. 6

والعلمي ومتابعة المستحدثات واالطالع والقراءة و من ثم أتساع سعة معارفه مما يجعله 

  قادرا على التوافق والتعامل مع اآلخرين بسهولة متفتحا على غيره.

  من عقدة النقص أو التكبر.:  أن تكون الذات خالية مفهوم الذات 3. 6

: أن يشعر الفرد بواجباته االجتماعية نحو غيره والشعور بهم المسؤولية االجتماعية 4. 6

  وتحمل مسؤولياته  اتجاههم  وعلى بلده.

يكون ديمقراطي في  نأو ،أن يتعامل بدون تعصب وتصلب مع اآلخرين: المرونة 5. 6

اتخاذ القرارات، أن يميز نفسه في حالة االستقاللية والتبعية حسب الموقف والظروف التي 

  يتواجد فيها.
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أن يكتسب الفرد االتجاهات التي تبني المجتمعات  :االتجاهات االجتماعية اإليجابية 6. 6

مثل احترام العمل، تقدير المسؤولية، الوالء للقيم واألعراف والتقاليد، التراث وغيرها.

مجموعة من القيم: ( نسق قيمي): 7. 6

لخ. إيتوفر على مجموعة القيم اإلنسانية كحب الناس، التعاطف، الرحمة، التعاون...

لقيم الجمالية كثيرة الحواس كالعين التي ترى جمال اللون...  نسق من وكذلك نسق من ا

القيم الفلسفية (النظرة الشاملة للكون، وطريقة في التفكير) كل هذه القيم تشكل ميزة 

.)60-59، ص ص 1999الداهري عن ( للشخصية المتوافقة

قة في تحقيق التوافق النفسي اإلجتماعي:يالعوامل المع -7

عبد الرحمان " و"محمد عالوىلقد أشار إليها باتفاق بينهم كل من "سعد جالل" و" 

  وتتمثل فيما يلي:  "يعيسو

تؤثر الحالة الجسمانية المصابة على توافق الفرد, فالشخص  النقص الجسماني: 1. 7

يجابه عادة مشاكل ال يجابهها الشخص السوي  ...،المريض، المعوق، المكفوف ،العليل

لى مستوى تقديم الذات الراحة النفسية، اإلرادة و العزم.مثال ع

يحدد الكيان الثقافي الطرق التي  عدم إشباع الحاجات حسب ما تقرره الثقافة: 2. 7

يجب اتباعها إلشباع الحاجات المختلفة للفرد من البيولوجية، النفسية واالجتماعية التي 

عادة التوازن فهنا تتدخل الثقافة تولد فيه حالة من التوتر الذي يستدعي إشباعا إل

بمعاييرها لتحدد له الشروط والكيفيات.

تتسبب االنفعاالت الحادة في اختالل توازن  عدم تناسب االنفعاالت والمواقف:7.3

الفرد والتي لها أثر ضار جسمانيا واجتماعيا، كالخوف الشديد في موقف يستدعي أكثر 

جرأة وشجاعة وتركيز كما هو حال الطالب القلق في االمتحان.

وجد علماء النفس االجتماعي بدراساتهم  تعليم سلوك مغاير لمعايير الجماعة:7.4

أن أفراد الجماعة يشتركون في ، الجماعة في مواقف مختلفة ولفترة من الزمنألفراد 

نمط سلوكي نموذجي نتاج عملية التنشئة االجتماعية الذي يتخذ كمعيار لتمييز السلوك 
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المنحرف في هذه الجماعة. ويالحظ أن لكل فرد تفاوتا نسبي بسلوكه عن السلوك 

  النموذجي للجماعة.

مما يؤدي إلى الصراع بالنظر للموقف الصعب الذي  أدوار الذات:الصراع بين  5. 7

يتواجد فيه الفرد الذي يجد نفسه أمام دورين متعارضين في وقت واحد كأن يصدر 

القاضي الحكم بالسجن المؤبد على أخيه المجرم. ففي  نفس الوقت القاضي له دور 

بعدما أن أقسم على كتاب  القاضي والحاكم والرجل القانوني الذي تنصب عليه واجباته

اهللا الحنيف، و من جهة ثانية فهو أخ للمجرم الذي يكني له صلة قرابة قوية، فهذا 

).58، ص2006 ،(حشمتالموقف الحرج يولد صراع كبير في ذات القاضي 
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.)71ص¡1990عوض،عن التوافق (أبعاد)4(رقمالشكل
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  خالصة:

الفصل يتبين لنا ان التوافق يؤدي بالفرد إلى من خالل ما تطرقنا إليه في هذا 

إشباع رغباته وحاجاته حسب أولوياتها من الحاجات العضوية واالجتماعية والنفسية كذلك 

  .التأقلم مع نفسه وأسرته وبيئته ومحيطه الذي يعيش فيه

 فالشخص المتوافق يجنب نفسه من االضطرابات النفسية والسلوكية كالقلق

أن تحقيق ذلك يتوقف على طبيعة الموقف ومتطلبات البيئة المحيطة، وكذلك واالكتئاب إال 

  مدى مرونة خصائصه النفسية واالجتماعية.

جل البقاء أوتبقى عملية التوافق النفسي بشكل عام مهمة في حياة الكائن الحي من 

  والتصدي للعقبات المختلفة.
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تمهيد:

عرض وتفسير ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية كما أفرزتها يتضمن هذا الفصل 

على عينة الدراسة األساسية.  اةالمعالجة اإلحصائية للبيانات المتحصل عليها بعد تطبيق األد

وألغراض تحليل النتائج واختبار فرضيات الدراسة استخدم أسلوب اإلحصائي الوصفي 

والمتمثل في المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وأسلوب اإلحصاء االستداللي 

والمتمثل في اختبار(ت) لمعرفة مدى صدق التوقعات المعبر عنها من خالل كل فرضية من 

  يات الدراسة.فرض

  عرض وتفسير ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية:-

  عرض النتائج على أساس المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري:-أوالً

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعينة الدراسة في التوافق : )09الجدول رقم (

  النفسي االجتماعي وفقا لمتغير السن.

البيانات

  المتغير

المتوسط العددالسن

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

التوافق لنفسي 

  االجتماعي

35قل من أسنةو30من 

  سنة

50245.0622.72

50227.1425.06سنة فاكثر35من 

) نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدى أفراد 09(رقم يبين الجدول 

، وحينما نقارن بين نتائج السنوفقاً لمتغير  االجتماعيالتوافق النفسيعينة الدراسة في

  أفراد عينة الدراسة أالحظ ما يلي:

منهو أعلى عند فئة االجتماعيالتوافق النفسيأن مجموع متوسط درجات

سنة فأكثر بلغ  35بينما عند فئة من245.06ـة حيث قدر بسن 35قل منأو30

227.14.
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بعض وفقاً ل التوافق النفسي االجتماعينتائج الفروق بين أفراد عينة الدراسة في -1

  :متغيرات الدراسة

  الفروق بين أفراد العينة في التوافق النفسي االجتماعي وفقا لمتغير السن:نتائج  1-1

لتباينات المتساوية وقيمة(ف) ا نتائج اختبار ليفين حول فرضية: )10الجدول رقم(

  .السناً لمتغير وفق التوافق النفسي االجتماعيوداللتها اإلحصائيةفي 

وهذه القيمة   0.005ن قيمة (ف) في اختبار لفين هي إ) 10(رقم يبين الجدول 

نه تم مخالفة فرضية التباينات أويعني ذلك  0.05صغر من الحد الموضوع الذي هو أ

المتساوية، وبالتالي عندما تحدد قيمة (ت) تستخدم تلك القيمة الموجودة في السطر الثاني من 

  جدول اختبار(ت).

قيمة (ت) وداللتها اإلحصائيةفي التوافق النفسي االجتماعي وفقا : )11الجدول رقم(

  ر السن.لمتغي

ن قيمة مستوى داللتها أو74¡3) أن قيمة (ت) بلغت 11يتبين من خالل الجدول رقم(

ذات نه توجد فروقأي أ0.05صغر عن الحد المطلوب الذي هوأوهي قيمة  0.00هي 

البيانات

  العدد  السن
  المتوسط

الحسابي

االنحراف 

المعياري
  (ف)

مستوى 

الداللة

قل أسنةو30من

سنة 35من 
50245¡0622¡722¡140.005

06¡1425¡50227كثرأف35من 

درجة (ت)البيانات

الحرية

مستوى 

الداللة

الفرق بين 

المتوسطات

3.74980.00017.92
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أفراد عينة الدراسة في التوافق النفسي االجتماعي وفقا لمتغير السن داللة إحصائية بين 

  سنة. 35قل من أسنة و 30ولصالح فئة من 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعينة الدراسةفي التوافق : )12الجدول رقم(

  النفسي االجتماعي وفقا لمتغيرالمؤهل العلمي.

البيانات

  تغيرمال

المتوسط العددالمؤهل العلمي.

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

التوافق 

النفسي 

  االجتماعي

التدرج

  (لسانس.ماستر)

15233.8022.29

ما بعد التدرج

  دكتوراه)،ستيرج(ما

85236.5126.06

) نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدى أفراد 12(رقم يبين الجدول 

، وحينما نقارن بين المؤهل العلميوفقاً لمتغير  االجتماعي النفسيالتوافق  في عينة الدراسة

  نتائج أفراد عينة الدراسة أالحظ ما يلي:

ما بعد هو أعلى عند فئة  االجتماعي التوافق النفسي أن مجموع متوسط درجات

.233.80بينما عند فئة التدرج بلغ 236.51التدرج حيث بلغ 
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العينة في التوافق النفسي االجتماعي وفقا لمتغير المؤهل فراد أ الفروق بيننتائج  1-2

  العلمي:

نتائج اختبار ليفين حول فرضية التباينات المتساوية وقيمة(ف)وداللتها : )13الجدول رقم(

  المؤهل العلمي.وفقاً لمتغير  التوافق النفسي االجتماعيفي  اإلحصائية

  0.34هي ن قيمة مستوى داللة (ف) في اختبار لفين أ) 13(رقم يبين الجدول 

ويعني ذلك انه لم يتم مخالفة فرضية  0.05وهذه القيمة اكبر من الحد الموضوع الذي هو 

التباينات المتساوية، وبالتالي عندما تحدد قيمة (ت) تستخدم تلك القيمة الموجودة في 

  ول من جدول اختبار(ت).السطراأل

في التوافق النفسي االجتماعي وفقا لمتغير  قيمة (ت) وداللتها اإلحصائية: )14جدول رقم(

  .المؤهل العلمي

وأن قيمة مستوى 0.37 ) يتبين أن قيمة (ت) بلغت14من خالل الجدول رقم(

نه ال توجد فروق أومعنى ذلك 0.05وهي تفوق الحد المطلوب الذي هو 0.70 داللتها هي

  ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في التوافق النفسي تبعا لمتغير المؤهل العلمي. 

البيانات

  المؤهل العلمي

المتوسطالعدد

الحسابي

االنحراف 

المعياري

مستوى (ف)

الداللة

التدرج

(ليسانس،ماستر)

15233.8022.290.910.34

ما بعد التدرج

(ماجستير،دكتوراه)
85236.5126.06

(ت)  البيانات
درجة 

الحرية

مستوى 

الداللة

الفرق بين 

المتوسطات

0.37980.702.71
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الفروق  بين افراد العينة في التوافق النفسي االجتماعي وفقا لمتغير التخصص نتائج  1-3

  :العلمي

التوافق في ةالدراسعينة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدى : )15الجدول رقم(

  التخصص العلمي.وفقاً لمتغير  النفسي االجتماعي

البيانات

  المتغير

التخصص 

  العلمي
  العدد

المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

التوافق النفسي 

  االجتماعي
  24.67  222.34  29  علمي

71241.7223.70انساني

واالنحراف المعياري لدى أفراد ) نتائج المتوسط الحسابي 15(رقم يبين الجدول 

، وحينما نقارن بين نتائج التخصصوفقاً لمتغير  االجتماعي التوافق النفسي عينة الدراسة في

  أفراد عينة الدراسة أالحظ ما يلي:

التخصص هو أعلى عند فئة  االجتماعي التوافق النفسي أن مجموع متوسط درجات

222.34ـ(علمي) قدر ببينما عند فئة التخصص 241.72(إنساني) حيث بلغ 

نتائج اختبار ليفين حول فرضية التباينات المتساوية وقيمة(ف)وداللتها : )16الجدول رقم(

  التخصص العلمي.وفقاً لمتغير  التوافق النفسي االجتماعيفي  اإلحصائية

البيانات

   التخصص

  العلمي

  العدد
  المتوسط

الحسابي

االنحراف 

المعياري
  (ف)

مستوى 

الداللة

29222.3424.671.010.31علمي

71241.7223.70نسانيإ
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وهذه  0.31أن قيمة مستوى داللة (ف) في اختبار لفين هي ) 16(رقم يبين الجدول 

ذلك انه لم يتم مخالفة فرضية  ويعني 0.05كبر من الحد الموضوع الذي هو أالقيمة 

التباينات المتساوية، وبالتالي عندما تحدد قيمة (ت) تستخدم تلك القيمة الموجودة في السطر 

  ول من جدول اختبار(ت).األ

في التوافق النفسي االجتماعي وفقا لمتغير  قيمة (ت) وداللتها اإلحصائية: )17جدول رقم(

  التخصص العلمي.

وأن قيمة مستوى داللتها 3.66ن قيمة(ت) بلغت أ) 17يتبين من خالل الجدول رقم(

روق ذات فنه توجد أ ، أي0.05صغر عن الحد المطلوب الذي هو أوهي قيمة  0.00هي

داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في التوافق النفسي االجتماعي وفقا لمتغير التخصص 

  نساني).إالعلمي ولصالح ذوات التخصص(

االقدمية في  وفقاً لمتغير التوافق النفسي االجتماعي فراد العينة فيأالفروق بين نتائج  1-4

  :المهنة

التوافق في ةعينة الدراسالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدى : )18الجدول(

  االقدمية في المهنة. وفقاً لمتغير النفسي االجتماعي

البيانات

  المتغير
  العدد  االقدمية في المهنة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
المعياريأالخط

56242.0424.133.22قلسنوات فأ05التوافق النفسي االجتماعي

44228.5525.333.82سنوات 05كثر من أ

) نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدى أفراد 18(رقم يبين الجدول 

، وحينما نقارن بين سنوات الخبرةوفقاً لمتغير  االجتماعي التوافق النفسي عينة الدراسة في

  نتائج أفراد عينة الدراسة أالحظ ما يلي:

  البيانات
درجة (ت)

الحرية

مستوى 

الداللة

الفرق بين 

المتوسطات

3.66980.0019.37
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 خمس هو أعلى عند فئة  االجتماعي التوافق النفسي متوسط درجاتأن مجموع

كثر من خمس سنوات قدر أبينما عند فئة 242.04سنوات فاقل حيث بلغ 

.228.55ـب

نتائج اختبار ليفين حول فرضية التباينات المتساوية وقيمة(ف) : )19الجدول رقم (

  االقدمية في المهنة.وفقا لمتغير  التوافق النفسي االجتماعيوداللتها اإلحصائية في 

وهذه  0.39أن قيمة مستوى داللة (ف) في اختبار لفين هي ) 19(رقم يبين الجدول 

نه لم يتم مخالفة فرضية أويعني ذلك  0.05كبر من الحد الموضوع الذي هو أالقيمة 

التباينات المتساوية، وبالتالي عندما تحدد قيمة (ت) تستخدم تلك القيمة الموجودة في السطر 

  ول من جدول اختبار(ت).األ

وفقا لمتغير  التوافق النفسي االجتماعيفي  يمة(ت) وداللتها اإلحصائيةق: )20الجدول رقم (

  االقدمية في المهنة

وأن قيمة مستوى داللتها التي 2.71) أن قيمة (ت) بلغت20يوضح الجدول رقم (

من أصغرهي 0.008أي أن0.05المطلوب الذي هو عن الحد تنقص0.008هي

البيانات

  قدمية األ

  فيالمهنة

  العدد
  المتوسط

الحسابي

 فاالنحرا

المعياري
  (ف)

مستوى 

الداللة

56242.0424.130.740.39وات فأقلسن5

واتسن5منأكثر
44228.5525.33

  البيانات

(ت)
درجة 

الحرية

مستوى 

الداللة

الفرق بين 

المتوسطات

2.71980.00813.49
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التوافق  ومعنى ذلك أنه توجد فروق ذات دالة إحصائياً بين أفراد عينة الدراسة في0.05

  قل. أسنوات ف 05قدمية في المهنة ولصالح فئة األوفقا لمتغير  النفسي االجتماعي

  ملخص نتائج الدراسة: -

.اإلحصائي التحليلملخص نتائج : )21الجدول رقم(

التوافق  فيالدراسة  ) أن الفروق بين أفراد عينة21الجدول رقم (خالل يتبين من 

النفسي االجتماعي وفقاً لمتغيرات السن والتخصص العلمي واالقدمية في المهنة فروق دالة 

وفقاً  التوافق النفسي االجتماعي فيالدراسة  بين أفراد عينةإحصائيا بينما يظهر أن الفروق 

  لمتغير المؤهل العلمي غير دالة إحصائياً.                

  ة الميدانية:تفسير نتائج الدراس:ثانيا

وفقاً  التوافق النفسي االجتماعيتفسير نتائجالفروق بين أفراد عينة الدراسة في -1

  :ات الدراسةلمتغير

بعد عرض النتائج اإلحصائية التي قدمت صورة عن مضمون البيانات المجدولة 

 أسلوبسأقوم بتفسير هذه النتائج، وألغراض تفسيرها واختبار فرضياتها سأعتمد على 

ةÜالداللالمتغيرات

التوافق النفسي االجتماعي وفقاً بين أفراد العينة فيالفروق-1

لمتغير السن

التوافق النفسي االجتماعي وفقاً  بين أفراد العينة فيالفروق-2

لمتغير المؤهل العلمي

التوافق النفسي االجتماعي وفقاً  بين أفراد العينة فيالفروق-3

  لمتغير التخصص العلمي

التوافق النفسي االجتماعي وفقاً  بين أفراد العينة فيالفروق-4

  لمتغير سنوات الخبرة
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  غير دالة
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صاء االستداللي والمتمثلفي اختبار(ت) لمعرفة مدى صدق التوقعات المعبر عنها من اإلح

.خالل كل فرضية من فرضيات الدراسة

  الفروق بين أفراد العينة في التوافق النفسي االجتماعي وفقاً لمتغير السن:تفسير 1-1

  ولى:الفرضية األ 1.1.1

أفراد عينة الدراسة في  بيندالة إحصائياً فروقعلى وجود األولى تنص الفرضية 

 وتهدف هذه الفرضية إلى اإلجابة عن السؤال .التوافق النفسي االجتماعي وفقاً لمتغير السن

أفراد عينة الدراسة في التوافق النفسي  بينفروق هل توجد -المطروح في اإلشكالية وهو: 

  ؟. االجتماعي وفقاً لمتغير السن

عينة الدراسة في  دبين أفرا دالة إحصائياً فروقوتشير هذه الفرضية إلى توقع وجود

  .التوافق النفسي االجتماعي وفقاً لمتغير السن

  الفروق.لحساب  اختبار(ت)، استخدمنا األولىوللتأكد من مدى صدق الفرضية 

الفروق بين أفراد العينة في التوافق النفسي  ) أن11(رقم ويتضح من الجدول 

الفروق جوهرية بين أفراد . وهذا يعني أن 0.05 إحصائياً عند مستوى ةدال االجتماعي

العينة تبعا لمتغير السن وعلى مستوى نتائج عينة دراستنا يظهر انه كلما تقدمت األستاذات 

حيث توضح  ،الجامعيات في السن كلما انخفض مستواهن في التوافق النفسي االجتماعي

 35توافقا نفسيا واجتماعيا من فئة أكثر  35قل من أسنة و 30النتيجة اإلحصائية أن ذوات 

  سنة فأكثر.

ثر واضح على سن الزواج أوانتشاره بشكل واسع خاصة في أواسط اإلناث كان له 

 30.3سنة لدى األميات و  23.6ـ قدر متوسط السن عند الزواج األول ب 1992ففي سنة 

 2002سنة الثانوي والعالي واستمرت هذه الفروق ففي تحقيق ىسنة إلناث ذوات المستو

) سنة، وما يصاحب ذلك من تغيرات في نظام الزواج وهذا ما 33.2الى  27.9بلغت من (

متطلبات الحياة وأولويات  زن مشروع الزواج يأت بعد تكوين وتجهيأيجعل الفتاة تشعر ب

وتبقى العالقة بين سن  الحياة وبناء األسرة الجديدة مما يستدعي تأخير مشروع الزواج،

) 35ة التي يفوق عمرها (أن وعي المرأفق النفسي االجتماعي قائمة خاصة والزواج والتوا
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ن فرص زواجها تتناقص أمامها شيئا فشيئا وأنها معرضة للبقاء أسنة انها تتقدم في السن و

نه غالبا ما يختار فتاة شابة صغيرة  أعازبة، حتى وأن تقدم شاب للزواج بها في هذه السن ف

نها أالمرأة في حيرة خاصة وأنها تعلم بان شبابها يضعف و للزواج بها،وهذا ما يجعل

و لديه أتقترب لسن اليأس مما يزيد األمر خطورة واحتمال زواجها برجل سبق له الزواج 

أطفال من امرأة أخرى، والذي قد يشترط عليها عدم اإلنجاب فيحرمها من شعور األمومة، 

  النفسي االجتماعي.  وتوافقهاا فمن خالل هذا العقد الشرعي تحقق المرأة توازنه

  وبصفة عامة يمكن القول أن الفرضية األولى تحققت.

الفروق بين أفراد العينة في التوافق النفسي االجتماعي وفقاً لمتغير المؤهل تفسير 2.1

  العلمي:

  الفرضية الثانية: 1.2.1

أفراد عينة الدراسة  بيندالة إحصائياً فروقوجود عدم  علىالثانية تنص الفرضية 

وتهدف هذه الفرضية إلى  فيما يخص التوافق النفسي االجتماعي وفقاً لمتغير المؤهل العلمي،

أفراد عينة الدراسة  بينفروق هل توجد -اإلجابة عن السؤااللمطروح في اإلشكالية وهو: 

  ؟. في التوافق النفسي االجتماعي وفقاً لمتغير المؤهل العلمي

عينة الدراسة في  دبين أفرا دالة إحصائياً فروقالفرضية إلى توقع وجودوتشير هذه 

  .التوافق النفسي االجتماعي وفقاً لمتغير المؤهل العلمي

  الفروق.لحساب  اختبار(ت)، استخدمنا الثانيةوللتأكد من مدى صدق الفرضية 

الفروق بين أفراد العينة في التوافق النفسي  أن) 13(رقم ويتضح من الجدول 

ه ال توجد فروق . وهذا يعني أن0.05الداللة إحصائياً عند مستوى  ةغير دال االجتماعي

ذات داللة إحصائية في درجات التوافق النفسي االجتماعي بين أفراد العينة تبعا لمتغير 

 ىالنفسي االجتماعي لدفي التوافق نه ال يؤثر المستوى التعليمي أالمؤهل العلمي. يعني ذلك 

الفتاة المتأخرة عن الزواج فحسب رأي الباحثة توجد عوامل أكثر أهمية فبالرغم من تعلم 

المرأة المتأخرة عن الزواج وخروجها للعمل وتمتعها بالصحة الجيدة وتيسر أوضاعها 

المرأة المتأخرة االجتماعية واالقتصادية يبقى الزواج هو الهدف الرئيسي الذي تحلم به. و
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عن الزواج ال تستطيع أن تتحكم في انفعاالتها وال التمسك في مواجهة المواقف الضاغطة 

جراء ما يتراكم بداخلها فهي تشعر بأنها فاشلة رغم النجاحات التي حققتها في الميادين 

ن مجتمعنا تقليدي بطبعه يعطي الحق لنفسه في التعليق بما يخص أفراد المجتمع األخرى،وأل

  ن يحافظ على مشاعرها فهذا ما يعيق توافقها النفسي واالجتماعي. أومواجهته بها دون 

  ن الفرضية الثانية لم تتحقق.أبصفة عامة يمكن القول 

جتماعي وفقاً لمتغير التوافق النفسي االفي الفروق بين أفراد العينة تفسير  3.1

  التخصص العلمي:

الفرضية الثالثة: 1.3.1

أفراد عينة الدراسة فيما يخص  بين ادالة إحصائي فروقوجود الثالثة تنص الفرضية 

وتهدف هذه الفرضية إلى اإلجابة  التوافق النفسي االجتماعي وفقاً لمتغير التخصص العلمي،

أفراد عينة الدراسة في  بينفروق هل توجد -المطروح في اإلشكالية وهو:  عن السؤال

  ؟. التوافق النفسي االجتماعي وفقاً لمتغير التخصص العلمي

عينة الدراسة في  دبين أفرا دالة إحصائياً فروقوتشير هذه الفرضية إلى توقع وجود

  .تماعي وفقاً لمتغير التخصص العلميالتوافق النفسي االج

  الفروق.لحساب  اختبار(ت)، استخدمنا الثالثةوللتأكد من مدى صدق الفرضية 

الفروق بين أفراد العينة في التوافق النفسي  أن) 16(رقم ويتضح من الجدول 

ه توجد فروق ذات داللة . وهذا يعني أن0.05الداللة إحصائياً عند مستوى  ةدال االجتماعي

إحصائية في درجات  التوافق النفسي االجتماعي بين أفراد العينة تبعا لمتغير التخصص 

العلمي يعني ذلك إن الدراسات العليا الطويلة المدى تساهم في ارتفاع سن الزواج لدى 

تؤكد الدراسات أن الرجل يفضل الزواج من امرأة اقل منه من حيث حيث  ،الجنسين

المستوى  توى التعليمي وإن المرأة كذلك تفضل الزواج من رجل أعلى منها من ناحية المس

  .و على االقل يساويهاأالتعليمي
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ن دراسة (النديس وادي) إن هناك ارتباطا بين مستوى تعليم الرجل والمرآة وهو يوتب

إلى  ما يسمى بالتناسب الطردي أي كلما زاد تعلم الرجل زاد ميله إلى تلك التي وصلت

  .مستوى تعليم عالي والعكس صحيح

ويعود ذلك حسب الباحثة إلى سعي الشباب نحو االستقاللية المادية الشخصية 

وضمان المكانة االجتماعية المرموقة والن الفتاة العازبة فهي دائما تشعر بأنها محرومة من 

رها تبقى والراحة النفسية حتى وإن كانت ميسورة الحال ومحاطة بدفء العائلة إال شع

¡محرومة من دفئ الزواج، فعزوبيتها تشعرها بالنقص هذا ما يجعلها تعيش توترا نفسيا

  وبصفة عامة يمكن القول ان الفرضية الثالثة تحققت.

الفروق بين أفراد العينة في التوافق النفسي االجتماعي وفقاً لمتغير االقدمية تفسير 1-4

المهنية:

  الفرضية الرابعة: 1-4-1

أفراد عينة الدراسة فيما يخص  بين دالة إحصائيا فروقوجود الرابعة تنص الفرضية 

وتهدف هذه الفرضية إلى اإلجابة  التوافق النفسي االجتماعي وفقاً لمتغير سنوات الخبرة،

  عن السؤااللمطروح في اإلشكالية وهو: 

وفقاً لمتغير  أفراد عينة الدراسة في التوافق النفسي االجتماعي بينفروق هل توجد 

  ؟. قدميةالمهنيةاأل

عينة الدراسة في  دبين أفرا دالة إحصائياً فروقوتشير هذه الفرضية إلى توقع وجود

  .التوافق النفسي االجتماعي وفقاً لمتغيراالقدمية المهنية

  الفروق.لحساب  اختبار(ت)، استخدمنا الرابعةوللتأكد من مدى صدق الفرضية 

الفروق بين أفراد العينة في التوافق النفسي  أن) 20(رقم ويتضح من الجدول 

ه توجد فروق ذات داللة . وهذا يعني أن0.05الداللة إحصائياً عند مستوى  ةدال االجتماعي

إحصائية في درجات التوافق النفسي االجتماعي بين أفراد العينة تبعا لمتغيراالقدمية المهنية 

مهنية كلما انخفضت نسبة التوافق النفسي نه كلما تزايدت سنوات الخبرة الأيعني ذلك 

ن تقدمها في الخبرة المهنية يشعرها بنوع من أحيث ترى  ،االجتماعي لدى المرأة العازبة
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نها تتقدم في السن كيف ال وأن عنوستها تشعرها بأنها عبئ على أالتوتر والضيق مع 

سنا، ويعود ذلك كبر منه أو األسرة عكس أخيها الذكر حتى ولو أنها أعلى مستوى منه،

لطبيعة ونوعية التنشئة االجتماعية التي تلقتها منذ الصغر، كما يعود ذلك حسب رأي الباحثة 

إلى  شعورها بالقلق والتوتر والتهديد والخجل والخوف من بقائها وحيدة بعد رحيل والديها 

 وزواج إخوتها إضافة إلى إحساسها بالنبذ والتهميش والرفض من قبل المجتمع فحسب

ن" التوافق النفسي هو قدرة الفرد على التوفيق إف )1988عباس محمود عوض"(الباحث "

  رضاءا متزنا".إبين دوافعه المتصارعة توفيقا يرضيها جميعا 

  وبصفة عامة يمكن الفول ان الفرضية الرابعة تحققت.

مناقشة نتائج الدراسة الميدانية: -ثالثاً

لتوافق النفسي االجتماعي وفقاً لمتغير السن:الفروق بين أفراد العينة في امناقشة -1

) وجود فروق 11الموضحة في الجدول رقم(األولى تبين النتيجة اإلحصائية للفرضية 

. وهذه النتيجة السندالة إحصائياً بينأفراد العينة في التوافق النفسي االجتماعي وفقاً لمتغير 

الدراسة عند مستوى الداللة تسير في اتجاه توقع الفرضيةحيث تحققت على مستوى عينة 

وهذا بعني أن الفتاة في  سنة) 35قل من أو 30من وجاءت الفروق لصالح الفئة ( ،0.05

ن حسب الباحثة مازال أمامها فرص الزواج هذه السن تتميز بتوافق نفسي اجتماعي أعلى أل

لتغيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية الحاصلة في مجتمعنا مما يشعر الفتاة خاصة مع ا

.)1980( عزيز اجبلو"حيث توصل الباحث " بنوع من التفاؤل واألمن النفسي،

ين ال تزال العادات والقيم المتعلقة أن سن الزواج يختلف بين الريف والحضر إ

ن الحضر يشهد ارتفاع لسن الزواج، بينما أبالزواج تشجع على الزواج المبكر في حين 

التي توصلت الى عدم ) 2008"نادية جان"(تختلف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في الشعور بالسعادة تبعا لمتغير العمر، ونفس النتيجة 

 المفضلسن الزواج إلى أنمتوسط ) 1981سامية حسن الساعاتي"(توصلت اليها الباحثة "

 وذلك اآلباء، عند الزواج سن متوسط من أعلى والريفيين الحضريين الطلبة من األبناء لدى

 أن تبين كما الزواج، إلى الريفيين األبناء نظرة وتغير األبناء، بين التعليم نسبة ارتفاع بسبب
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 التعليم مستوى من زوجاتهم تكون أن يفضلون الحضريين، الطلبة من األبناء جيل معظم

 شريكة هي الموظفة المرأة تعد الحضريين بناءاأل جيل من الساحقة األغلبية وأن العالي،

.المفضلة المستقبل

المؤهل  الفروق بين أفراد العينة في التوافق النفسي االجتماعي وفقاً لمتغير مناقشة-2

العلمي:

وجود عدم ) 14الموضحة في الجدول رقم(الثانية  تبين النتيجة اإلحصائية للفرضية

المؤهل فروق دالة إحصائياً بينأفراد العينة في التوافق النفسي االجتماعي وفقاً لمتغير 

تحققت على مستوى عينة لم . وهذه النتيجة تسير في اتجاه توقع الفرضيةحيث العلمي

وال تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 0.05الدراسة عند مستوى الداللة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين مجموعتي البحث في حيث  ،)1977ناديةقاسم" ("

 الصفات األخالقية، الصفات الدينية، الصفات المفضلة لشريك الحياة (الصفات الشخصية العامة،

المستوى االجتماعي واالقتصادي للزوج وأسرته والماديات  المؤهل العلمي، السن، المهنة،

كما تختلف أهمية السن ومدلوله النفسي في عملية اختيار  ،التي يجب أن يوفرها الزوج)

الجمال والزوج، فقد دلت الدراسة أن الجامعيات ال يحملن المضمون نفسه والمكانة للشكل 

ابراهيمبن مبارك كما نتفق من نتائج دراسة "كوسيلة لجذب الرجل مقارنة بمستوى العليم. 

نة البحث وهي أكثر من نصف العينة % من عي54,7نسبة التي تبين أن )1995( الجوير"

من ، يرون أن مواصلة التعليم تعد إلى حد ما عائقا أمامهم عن اإلقدام عن الزواج المبكر

هذا يتضح أن النسبة العظمى من العينة يفضلون مواصلة التعليم على اإلقدام على الزواج 

ي يتمكنوا من وربما يرجع ذلك إلى مواصلتهم للتعليم والحصول على مؤهل علمي ولك

.االستقالل بحياتهم الشخصية

أن األفراد لى إحيث توصلت  )2003( جهاد دياب الناقوال"كما تتفق مع دراسة "

 ،ماجستير ،دبلوم ،وعاليا (جامعي معهد متوسط) ،ثانوي ،المتعلمين تعلما متوسطا (إعدادي

.دكتوراه) هم أكثر الناس عرضة للتأخر في سن الزواج من ذوي التعليم المنخفض

نه ال يعتبر إونظرا ألهمية المستوى التعليمي بالنسبة للمرأة والرجل على حد سواء ف

نه يساهم في تأخر سن الزواج أمؤشرا ثابتا في عملية اختيار الشريك حسب الباحثة رغم 
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باختالف البيئة واألجناس حتى في المجتمع الواحد وألنها مبنية نسبيا فهذه العملية تختلف 

على عدة عوامل كالتجانس في الثقافة والقيم والعادات والتقاليد واالتجاهات والميول ونمط 

نه مبني على أن نظام الزواج تغير في مجتمعنا حيث أصبح شخصيا وأالشخصية خاصة و

  الحب وقوة العاطفة بين الجنسين.  

 الفروق بين أفراد العينة في التوافق النفسي االجتماعي وفقاً لمتغيرمناقشة  -3

  التخصص العلمي:

) وجود فروق 17الموضحة في الجدول رقم(الثالثة  تبين النتيجة اإلحصائية للفرضية

التخصص دالة إحصائياً بينأفراد العينة في التوافق النفسي االجتماعي وفقاً لمتغير 

الدراسة حيث تحققت على مستوى عينة ، يجة تسير في اتجاه توقع الفرضية.وهذه النتالعلمي

ولقد أكد اإلسالم  وجاءت الفروق لصالح فئة تخصص إنساني،0.05عند مستوى الداللة 

نها محور البيت ومسؤولية أعلى أهمية دور المرأة في المجتمع وأكد على تعليمها السيما و

  تربيتهم وتعرف كيفية التعامل مع زوجها.وإذا كانت متعلمة تحسن  تربية األبناء،

إن اكتساب المرأة للعلم وتخصصا في جانب من جوانبه يساهم في المشاركة الفعالة 

.)220ص ،2008 إحسان حسن،يجابية في بناء المجتمع وتطويره في كافة المجاالت (واإل

لى تباين في مستوى إإنساني) راجع -ويبقى االختالف في التخصص (علمي

ف ونوعية البنية المعرفية لدى الرجل والمرأة فانه يعزز الميل الختيار الشريك من المعار

لى عوامل أخرى كالوظائف واألوضاع المادية واألمور إتخصص معين باإلضافة 

  االجتماعية والقيم السائدة في المجتمع.

 قدميةاأل الفروق بين أفراد العينة في التوافق النفسي االجتماعي وفقاً لمتغيرمناقشة -4

:المهنية

) وجود 19الموضحة في الجدول رقم(الرابعة  تبين النتيجة اإلحصائية للفرضية

سنوات فروق دالة إحصائياً بينأفراد العينة في التوافق النفسي االجتماعي وفقاً لمتغير 

الدراسة حيث تحققت على مستوى عينة ، .وهذه النتيجة تسير في اتجاه توقع الفرضيةالخبرة

 "جهادحيث تتفق مع دراسة  ،وجاءت الفروق لصالح فئة المبتدئين0.05عندمستوى الداللة 
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عدم حصول األفراد المتأخرين على وقلة فرص العمل  أنتوصلت إلى  التي) 2003دياب"(

فحسب الباحثة النهم يتحملون اعباء  عمل دائم يسهم في تأخير زواجهم ال سيما الذكور

بينما ال تتفق نتائج الدراسة  .لية االسرة بالدرجة االولىوى عاتقهم مسؤتلقى علالمعيشة و

عدم وجود فروق ذات داللة  التي توصلت إلى )2008نادية جان "(الحالية مع دراسة "

إحصائية في الشعور بالسعادة تبعا لمتغير العمر والحالة االجتماعية والمستوى التعليمي 

  .وطبيعة العمل
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  االستنتاج العام:

ارتباط  فهو سوسيولوجي ببعد يرتبط اممثل بيولوجي ببعد يرتبط الزواج مفهوم نإ

ويتم كل هذا  ةالمعيش ضروريات على التعاون ومنه أطفال نجاببين الرجل والمرأة بغية إ

ض عن واإلعرا الميلالذي  يعتبر الزواج سن تحديد عنفي إطار اجتماعي هو المسؤول 

وأن العوامل  خر،آل مجتمع من يختلفحيث  عليه المتعارف السن منطق من الزواج مؤقتا

من التجانس في السن إلى  بتداءا هتأخر يفتؤثر  نأ شأنها من الزواج عملية فيالمؤثرة 

.االقتصاديو االجتماعي التجانس عامل ثم التعليم في التجانس عامل

 من انطالقا مراحل بعدة مره ينجد الجزائر المجتمع في الزواج لىض إالتعر نإ

 أن غير مبكرة سن في يتم كان أنه كما األقارب كزواج سائدا كانذي ال التقليدي النمط

 الزواج سن أن كما االختيار حرية جينوللز فأصبح العكس يبين اليوم االجتماعي الواقع

 ومنه، متأخر كونه الزواج على الحكم شرمؤ هو السن نعتبر األساس هذا وعلى بكثير تقدم

وأنها  لها يخطط أن يخاف ثانوية مسألة الشباب ضلبع أصبح الزواج أن القول يمكن

  .ثقيلة ديون فيبالوقوع  كلفهتس

أما المرأة العازبة تبقي كأنها مهمشة في مجتمعنا لما تشعر به من عدم المساواة 

بينها وبين المتزوجات من حيث الزواج فإنها غالبا ما تصدر سلوكيات غير توافقية حتى 

 تأكيدا لهاوإن كانت صاحبة شهادات ومكانة مرموقة في مجتمعنا، وذلك دفاعا عن ذاتها و

  فهي عاجزة عن تلبية نداء الفطرة ومشاعر األمومة والحب الزوجي والجنسي.

وتأخر سن  االجتماعي النفسي التوافق بين القائمة الفروق عن الكشف حاولنا ولقد

تبعا لمتغيرات السن والمؤهل العلمي والتخصص العلمي األستاذات  من الزواج لدى عينة

ها باالعتماد على أساليب إحصائية وسنوات الخبرة وبعد صياغة فرضيات البحث واختبار

وانطالقا من النتائج المتحصل عليها وتفسيرها استنادا إلى التراث النظري  مناسبة،

على عينة متكونة من  االجتماعي النفسي التوافقوالدراسات السالفة الذكر وتطبيق مقياس 

  لى ما يلي:إ) أستاذة بجامعة مولود معمري توصلنا 100(
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ن النتائج اإلحصائية تبين ان الفرضيات الفرقية األولى والثالثة أيتضح لنا مما تقدم 

والرابعة قد تحققت على مستوى عينة الدراسة حيث تبين وجود فروق دالة إحصائيا في 

  التوافق النفسي االجتماعي وفقا لمتغيرات السن والتخصص العلمي واالقدمية في المهنة.

حيث تبين عدم وجود فروق  وى العينة،بينما الفرضية الثالثة لم تتحقق على مست

  دالة إحصائيا في التوافق النفسي االجتماعي وفقا لمتغير المؤهل العلمي.
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  خاتمة:

 النفس وعلمالنفس،علمفيهامةمكانةاالجتماعيالنفسيالتوافقموضوعيحتل

الذي هو  الزواج :منهامتغيراتبعدةومباشراوثيقًاارتباطامرتبطأنهاالجتماعي،

.موضوع دراسة بحثنا

إن وفرة وتعدد الدراسات وجديتها ومدى فاعليتها قد تساهم في معرفة االتجاهات 

العامة للمجتمع في شتى ميادين الحياة والعتبار الزواج هي خلية اإلنتاج االجتماعي 

والديموغرافي واعتباره محل اهتمام ودراسة من قبل العديد من الباحثين باختالف  

التخصصات العلمية كعلم النفس وعلم االجتماع والديموغرافيا وهذه األخيرة التي حاولنا من 

في درجات التوافق النفسي االجتماعي لدى عينة من األستاذات  خاللها معرفة الفروق

التخصص العلمي واالقدمية في المهنة  المؤهل العلمي، الجامعيات وفقا لمتغيرات السن،

 سن الزواج يتأثر بجملة من العوامل االقتصادية والتعليمية واالجتماعية أن إلىحيث وصلنا 

فبالرغم من تمتع األستاذة بمستوى  ن العمل)،خروج المرأة لميدا (المستوى التعليمي،

 إزاءجامعي عالي و ممارستا للعمل المأجور، إال أنها تعيش وضعية متناقضة كون موقفها 

 الزواج في المجتمع الحضري الجزائري كان متجها نحو النظرة التي اكتسبها مجتمعنا،

م المجتمع األصيلة خالل التنشئة ومدى تشبعها بقي وكذا تربيتها من الناحية النفسية والخلقية،

االجتماعية المتعارف عليها في األسرة الجزائرية المتجهة نحو الحشمة والحرمة والطاعة 

  وتخصصيها باألدوار الخاصة باألنثى كالزواج واإلنجاب والتربية.       

 نأن النتيجة الجوهرية التي توصلنا إليها من خالل دراستنا هي إوخالصة القول ف

تأخر سن الزواج لدى المرأة تتحكم فيه مجموعة من المؤشرات التي ال تستطيع الخروج 

 الزواجيبقى، وونمط اختيار شريك حياتهاعن نطاقها وأهمها السن، والمستوى التعليمي 

تنسىوالالنفسيالتوازنتحققو االجتماعيةالمكانةتكونهبووبيولوجيةعاطفيةرورةض

.الديننصفأنه
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