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 :ملّخص الدراسة
سهةو  ،ساسةتقرارهاسأثةر  يف  اسةك األسةرع  لةزسجنيالتوافةق  ةني ا أحمليةة دف الدراسةة إآ  يةاب     

أمةةر يثتةةن عليةةه التقةةاء أفةةراد األسةةرع علةة  أرضةةية ملةةثكة مةةن ا بةةاد  سالقواعةةد الةةيت ت  لةةق مةةن تعةةاليم 
 ا س ع، سهي القواعد اليت جاء  العلوع سا عارف احلدي ة لتلاد هلا ستمثكدها.

سةتقراء نصةوص الةوحيني )القةررب سالسة ة( ذا  س د اعتمد  الدراسة عل  ا  اج ايستقرائي؛  ا
الع  ةةة  ا وضةةو ، مث ا ةة اج التحليلةةي؛  تحليةةل  تلةةك ال صةةوص، ستحسةةعها، مث ا ةة اج ايسةةت با ي؛ 

  است باا الديي  سالتوجياا  الث وية ا ستحادع من تلك ال صوص، ست بيقاا.
ق  ةةني الةةزسجني لةةا ي مزيةةد عليةةه؛ سخلصةةص الدراسةةة إآ أب اللةةر  احل يةةف  ةةد اهةةتم  ةةالتواف    

 اسةةةك سذلةةك ألحمليتةةةه البالغةةةة يف توثيةةةق الع  ةةةة  ةةةني الةةةزسجني، ستقويةةةة سلةةةائج ا بةةةة  ي امةةةا، س قيةةةق 
يسةةةام يف احلةةةد مةةةن الظةةةواهر الةةةيت  ةةةدد كيةةةاب األسةةةرع س يماةةةا، سمةةةن مث ت ةةةذر  ؛ ممةةةااألسةةةرع ساسةةةتقرارها

 اجملتمع  اهلدع ساخلراب.
Abstract: 

Objective: The study investigated the importance of marital adjustment as well as its 
effects on family cohesion and stability. Marital adjustment needs the existence of 
common grounding of principles and rules- derived from the teachings of Islam, 
which, in turn, have received scientific evidence and support from many research 
and studies- upon which the family members can act and interact. Method: The 
study used the following approaches: (1) the inductive, for making inferences from 
the relevant texts in both Islamic revelation sources (Quran and Sunnah); (2) the 
analytic, for analyzing and interpreting those texts; and finally (3), the deductive, for 
identifying its implications, the educational messages, and applications included in 
those texts. Conclusion: The Sharia adequately addressed the question of marital 
adjustment, due to its paramount role in enhancing the marital relationship, 
strengthening mutual affection between spouses, and achieving family cohesion and 
stability, which would, in turn contribute to the prevention or reduction of the 
potential factors and phenomena that may threat the family, its value, or society.  
     Keywords: Marital adjustment, Cohesion, family stability, family 
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 مقدمة
  م امةةةةةةةا احلمةةةةةةةد هلل الةةةةةةةذي خلةةةةةةةق البلةةةةةةةرية مةةةةةةةن نحةةةةةةةق ساحةةةةةةةدع، سخلةةةةةةةق م اةةةةةةةا بسجاةةةةةةةا، س ةةةةةةة

فةةةةةةئب  رجةةةةةةاي ك ةةةةةةعا سنسةةةةةةاء، ستةةةةةةل  اهلل علةةةةةة  نبي ةةةةةةا حممةةةةةةد، سعلةةةةةة  رلةةةةةةه ستةةةةةةحبه أ عةةةةةةني. س عةةةةةةد:
األسةةةةةةرع نةةةةةةواع اجملتمةةةةةةع، سالركيةةةةةةزع األساسةةةةةةية الةةةةةةيت يقةةةةةةوع علياةةةةةةا، سكلمةةةةةةا  ويةةةةةةص أركاهنةةةةةةا  ةةةةةةوي اجملتمةةةةةةع 
ساستعصةةةةة  علةةةةة  حمةةةةةاسي  اهلةةةةةدع سالت ريةةةةةن، سهةةةةةي رأ  مةةةةةاهب األمةةةةةة س ةةةةةواع حيا ةةةةةا، سهةةةةةي ا ضةةةةةن 

 يعي الذي يتوآ محاية ال ال ة سرعايتاا ست ميتاا.ال ب
كمةةةةةةا أب األسةةةةةةرع هةةةةةةةي الوحةةةةةةدع األساسةةةةةةةية لل لةةةةةةاح سالحلةةةةةةل، سالصةةةةةةةحة سا ةةةةةةرب؛ ذلةةةةةةةك ألب 
األسةةةةةةةةةرع السةةةةةةةةةوية الصةةةةةةةةةحية هةةةةةةةةةي أسةةةةةةةةةا  احليةةةةةةةةةاع ايجتماعيةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةوية، سهةةةةةةةةةي أسةةةةةةةةةا  اجملتمةةةةةةةةةع 

موعةةةةةةةة مةةةةةةةن ا تكامةةةةةةل، سعلةةةةةةة  تةةةةةة حاا يتو ةةةةةةةف تةةةةةة ح اجملتمةةةةةةةع؛ إذ إب اجملتمةةةةةةع لةةةةةةةيق سةةةةةةوى جم
 اأُلسر ا تحاعلة.

ساألسةةةةةةرع مظلةةةةةةةة إنسةةةةةةانية ضةةةةةةةرسرية لب ةةةةةةاء الةةةةةةة حق، س صةةةةةةيل ا عيلةةةةةةةة اهلان ةةةةةةة، س ةةةةةةةص مظلتاةةةةةةةا 
ي مةةةةةةةةةةو اللةةةةةةةةةةعور  ا سةةةةةةةةةة ولية، سيةةةةةةةةةةتعلم ا ةةةةةةةةةةرء معةةةةةةةةةةا  ا ي ةةةةةةةةةةار، سالتضةةةةةةةةةةحية، سالصةةةةةةةةةةح، سالسةةةةةةةةةة اء، 

يجتمةةةةةاعي ساألمانةةةةةة، سحماسةةةةةن األخةةةةة ق، سهةةةةةي حقةةةةةل للث يةةةةةة ا يدانيةةةةةة لتلسةةةةةيد معةةةةةىن التكافةةةةةل ا
سا ع ةةةةةةةوي، فيلةةةةةةةيع  ةةةةةةةني أفةةةةةةةراد اجملتمةةةةةةةع الةةةةةةةثاحم سالتعةةةةةةةا ف سا بةةةةةةةة، سيبةةةةةةةذهب ا عةةةةةةةرسف، سيتعةةةةةةةاسب 
ال ةةةةةةا  علةةةةةة  تقةةةةةةدع احليةةةةةةاع ايجتماعيةةةةةةة، ستعمةةةةةةع الكةةةةةةوب، سالتحصةةةةةةني ضةةةةةةد السةةةةةةلبيا ، سالو ايةةةةةةة 

؛ ألب األسةةةةةرع هةةةةةي اللب ةةةةةة الةةةةةيت يقةةةةةوع علياةةةةةا تةةةةةرح األمةةةةةة، (1)مةةةةةن الت لةةةةةف ساعاةةةةةل سالحقةةةةةر سا ةةةةةرب
مقةةةةدار مةةةةا تقةةةةوع عليةةةةه مةةةةن  ةةةةيم، لقةةةةدار مةةةةا يتةةةةوفر لألمةةةةة مةةةةن عةةةةزع، سمةةةةا يسةةةةود أفرادهةةةةا مةةةةن خلةةةةق فب

سفضةةةةيلة، س عكةةةةق ذلةةةةك إذا تحككةةةةص عةةةةرى األسةةةةرع ست ةةةةرق الحسةةةةاد إلياةةةةا، كةةةةاب لةةةةه أعمةةةةق األثةةةةر 
 يف ضعف األمة ساض راب أمرها.

 أهمية الدراسة:
التحةةةةةةةةديا  الةةةةةةةةةيت إب األمةةةةةةةةراب الةةةةةةةةيت تعصةةةةةةةةف  صةةةةةةةةحاء اعةةةةةةةةو ال حسةةةةةةةةي ألعضةةةةةةةةاء األسةةةةةةةةرع، س 

تةةةةةةةواجاام ي  ةةةةةةةد هلةةةةةةةا مةةةةةةةن حةةةةةةةل م اسةةةةةةةن هةةةةةةةي يف أمةةةةةةةقِّ احلاجةةةةةةةة إليةةةةةةةه، سهةةةةةةةذا احلةةةةةةةل يكمةةةةةةةن يف 
                                                           

 .22،21 سهبة الزحيلي: األسرع ا سلمة يف العامل ا عاتر، (1)
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 جمموعة من ا جراءا  الو ائية يأيت التوافق  ني الزسجني يف مقدمتاا. 
ستبةةةةةدس احلاجةةةةةة إآ التوافةةةةةق  ةةةةةني الةةةةةزسجني كواحةةةةةد مةةةةةن أهةةةةةم احلاجةةةةةا  سأ ةةةةةرب التحةةةةةديا  الةةةةةيت 

إنةةةةةه يضةةةةةع أفرادهةةةةةا علةةةةة   ريةةةةةق ايسةةةةةتقرار سالسةةةةةعادع، سيتةةةةةي  هلةةةةةم فةةةةةرص تواجةةةةةه األسةةةةةرع اليةةةةةوع، إذ 
 الت مية سالب اء، سميك ام من التغلن عل  الصعو ا  سالتحديا .

إب ارتحا  مستوى التوافق  ني الزسجني يزيد من  در ما عل   مل الضغوا احلياتية، ساجتياب 
درا ما للقياع  أعباء الدسر، سإجناب ا ااع األبما ، كما جيعلاما أك ر  درع عل  توظيف  ا ا ما س 

ا  و ة  ما  أكح  در من الكحاية، يف حني أب اخنحاب مستوى التوافق لدى الزسجني يعد تر ة 
 خصبة لل زاعا  اليت  د تمثدي إآ تصد  األسرع ستحككاا ساهنيارها.

 مشكلة الدراسة:
 ىف يث ُّ اهب اهلل تعةةةةةةةةةاآ: ي لةةةةةةةةةك أب حيةةةةةةةةةاع ا نسةةةةةةةةةاب ملي ةةةةةةةةةة  العقبةةةةةةةةةا  سا لةةةةةةةةةك  ،  ةةةةةةةةة

، أي: لقةةةةةةةةةةةةد خلق ةةةةةةةةةةةةا ا نسةةةةةةةةةةةةاب يف لةةةةةةةةةةةةدٍع سع ةةةةةةةةةةةةاء ستعةةةةةةةةةةةةن، يكا ةةةةةةةةةةةةد األمةةةةةةةةةةةةور (1)ن  َّ يق ىق يف
، سلعةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةن ألةةةةةةةةةدها سأخ رهةةةةةةةةةا، ملةةةةةةةةةك   احليةةةةةةةةةاع األسةةةةةةةةةرية، سالةةةةةةةةةيت  ةةةةةةةةةد تقةةةةةةةةةض  (2)سيعاعاةةةةةةةةةا

 مضلعه ست غ ص عليه حياته.
ا يادد حياع الحرد س ا كانص األسرع  ذ  األحملية اليت ذكرنا، فقد كانص ملك  ا أخ ر م

سأمن اجملتمع، سمن ه ا فقد كاب ميداهنا من أهم ا يادين اليت حاب  عل  ع اية علمائ ا األج ء، 
حي  لغلص التلريعا  اخلاتة  ا مساحةن ساسعة من مص حا م، غع أنه مما يلحص نظر الباح  

ي يكاد يرى دراسة  -عل  ك رته-حني يرجع البصر فيما ت ِّف حوهب األسرع  دميان سحدي ان 
مت صصة يف جماهب التوافق الزساجي،  ي ما إذا ميم ا سجوه ا ل ر ما كتن من دراسا  فقاية تتعلق 
 أحكاع األسرع، كأحكاع ال كاح سالحر ة سجدنا ا كتبة تزخر  ا، سهذ  مع أحمليتاا إي أهنا ي تغين 

عن موضوع ا الذي حنن  صدد دراسته سم ا لته.

                                                           

 . 4سورع البلد، اآلية:  (1)
 .7/633 :تحسع ال حي (2)



د. حسن البريكي                                              التوافق الزواجي وأثره على استقرار األسرة                              

 

274 

 بقة:الدراسات السا
حيةةةةةة  أنةةةةةةين  -فيمةةةةةةا أعلةةةةةةم-هةةةةةةذا ا وضةةةةةةو   كةةةةةةر، مل يكتةةةةةةن م لةةةةةةه علةةةةةة  سةةةةةةبيل الت صةةةةةةص

سةةةةةافر  إآ عةةةةةدع أ  ةةةةةار، سراسةةةةةلص الك ةةةةةع مةةةةةن ا كتبةةةةةا ، سبر  عةةةةةددان مةةةةةن اعامعةةةةةا ، سمراكةةةةةز 
ايستلةةةةةةةةارا  العائليةةةةةةةةة سالت ميةةةةةةةةة األسةةةةةةةةرية، كمةةةةةةةةا حب ةةةةةةةةص يف دليةةةةةةةةل الرسةةةةةةةةائل العلميةةةةةةةةة، س العةةةةةةةةص 

فةةةةةةرد هةةةةةةذا ا وضةةةةةةو   البحةةةةةة  سالدراسةةةةةةة؛ لةةةةةةذا كانةةةةةةص احلاجةةةةةةة لةةةةةةبكة ا نثنةةةةةةص، فلةةةةةةم أجةةةةةةد مةةةةةةن أ
 ةةةةةدف احلحةةةةةا  علةةةةة  سحةةةةةدع ؛ ماسةةةةةة إآ تقةةةةةدمي دراسةةةةةة علميةةةةةة مت صصةةةةةةة عةةةةةةن التوافةةةةةق الزساجةةةةةي
 األسرع س اسكاا ساستقرارها لا يكحل هلا السعادع ساحلن سالوئاع. 

 أهداف الدراسة:
لريعة ا س مية لتحقيقه، فقد كاب  ا كاب  اسك األسرع ساستقرارها هو من أهم ماتسع  ال

اهلدف األسهب الذي تسع  الدراسة إآ  قيقه هو إ راب الدسر الحاعل للتوافق  ني الزسجني يف  قيق 
 ذلك، غع أب مثة أهدافان أخرى  اسهب الدراسة  قيقاا، لعل من أحملاا:

السةةةةةةة ة دعةةةةةةةم مراكةةةةةةةز خةةةةةةةدما  األسةةةةةةةرع  أسةةةةةةةالين لةةةةةةةرعية مسةةةةةةةتقاع مةةةةةةةن القةةةةةةةررب الكةةةةةةةرمي، س  -
ا  اةةةةةةةرع؛ تسةةةةةةةاعد يف القضةةةةةةةاء علةةةةةةة  ا لةةةةةةةك   األسةةةةةةةرية، أس الت حيةةةةةةةف م اةةةةةةةا، ستكةةةةةةةوب عوضةةةةةةةان 
س ةةةةةةةةةدي ن لألسةةةةةةةةةالين سايجتاهةةةةةةةةةةا  الغر يةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةيت ثبةةةةةةةةةص عةةةةةةةةةدع فاعليتاةةةةةةةةةةا يف عةةةةةةةةة ج ا لةةةةةةةةةةك   
سال زاعةةةةةةا  لةةةةةةدى األسةةةةةةرع ا سةةةةةةلمة؛  اعتبةةةةةةار أب األسةةةةةةرع ا سةةةةةةلمة هلةةةةةةا  يماةةةةةةا سعادا ةةةةةةا ستقاليةةةةةةدها 

 يعة احلاهب عن األسرع الغر ية.اليت  تلف   ب
ا سةةةةةةاحملة يف جاةةةةةةود التأتةةةةةةيل ا سةةةةةة مي يف ل رلةةةةةةاد األسةةةةةةري مةةةةةةن خةةةةةة هب تةةةةةةياغة شةةةةةةوذج  -

 إس مي لو اية سع ج األسرع، ستدعيم ما ة ا رلاد لحاهيم س يم إس مية.
 س د جاء هذا البح  يف مقدمة، سأحد علر مبح ا سخا ة:

 اجي.محاوع التوافق الزس  المبحث األول:
 أنوا  التوافق. المبحث الثاني:
 مظاهر التوافق. المبحث الثالث:

أحمليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التوافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق الزساجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي. المبحررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررث الرابررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع:
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 جماي  التوافق الزساجي. المبحث الخامس:
 أ راف التوافق الزساجي. المبحث السادس:
  يا  التوافق الزساجي ست بمثاته. المبحث السابع:
 الزساجي.معو ا  التوافق  المبحث الثامن:
 ضعف التوافق الزساجي ساآلثار ا ثتبة عليه. المبحث التاسع:
 مرتكزا  التوافق الزساجي. المبحث العاشر:

 أسالين ت مية التوافق الزساجي. المبحث الحادي عشر:
 الخاتمة: نتائج وتوصيات.

 
 :المبحث األول

 :مفهوم التوافق الزواجي
 .(1)ِفق األمر: كاب توا ا موافقان للمرادالتوافق يف اللغة: ايتحاق سالتظاهر، سسَ 

سأسفق القوع لح ب: دنوا م ه، ساجتمعص كلمتام عليه، سسافق ف ب  ني اللي ني موافقة سسفا ان: 
 .(2)يَءع، سسف ق  ني القوع: أتل 

سعل  ذلك فئب معىن التوافق يف اللغة يتل ص يف التبلف سالتقارب ساجتما  الكلمة، سنقيضه 
 لت افر سالتصادع.الت الف سا

سأما التوافق يف ات  ح علماء ال حق فاو: تغع  حيدثه ا نساب عن  صد يف سلوكه؛ ليلعله 
 .(3)م سلمان مع سلو  اعماعة اليت يعيش فياا

سأسهب من است دع مص ل  التوافق هم ا لتغلوب يف ميداب علم ال حق ايجتماعي لتحسع 

                                                           

 .382 /11ا ن م ظور:  لساب العرب، (1)
 . 1147 -2/1146ا علم الوسيت، جممع اللغة العر ية:  (2)
 .43مدخل إآ ا رلاد الث وي سال حسي، ميسرع  اهر سرخرسب:  (3)
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 .(1)السلو  ايجتماعي للحرد
ت دع علماء ال حق عدع مص لحا  للديلة عل  نحق ا عىن الذي يدهب عليه س د اس

مص ل  التوافق، م اا: ال لاح، سا رضاء، سال با ، سالسعادع، سالتماسك، سالتكيف، سالتكامل... 
إو. سك عان ما تست دع هذ  ا ص لحا   التبادهب؛ لتلع إآ نحق الليء، سأحيانان أخرى تلع كل 

 .(2)ىن  تلفم اا إآ مع
سمن خ هب ماسبق، نست يع تعريف التوافق الزساجي  أنه:  قيق أكح  در من التحاهم 
ساينسلاع  ني الزسجني، من خ هب التحاعل ا جيايب، حبي  ي عكق عل  اعوانن العا حية 
 ساع سية سال قافية سايجتماعية يف حيا ما، حمققا القدرع عل  التعامل مع ملك   احلياع،

 ساستمرار الع  ة الزسجية.
 :المبحث الثاني

 

 :أنواع التوافق 
 لقد  سم علماء ال حق التوافق إآ نوعني أساسيني حملا:

سهو ما يتعلق  الت ظيم الذايت، سمن خ له يتحقق الرضا عن  النوع األول: التوافق الشخصي:
، ساليت تقثب (3)ل حسيةالذا ، أس الس ت علياا، إضافة إآ اخللو من التوترا  سالصراعا  ا

فاو يعين  اختصار أب يكوب الحرد راضيا عن نحسه غع كار  هلا . غالبان للاعر الذنن، سالقلق
 أس نافر م اا.

سيعتح التوافق ال حسي أس الل صي هو األسا  يف أنوا  التوافق، إذ هو األسا  يف التوافق 
كاب التوافق ما يان، أس ثقافيان، أس أسريان، أس غعها   ايجتماعي الذي ي ب ق م ه كل أنوا  التوافق، سواءن 
.(4)من األنوا  اليت تعتمد عل  التحاعل  ني الحرد س ي ته

                                                           

  .25التوافق الزساجي سع  ته  أسالين ا عاملة الزسجية س عض تا  الل صية، م عع اللمساب: (1)
 .181، سعلم ال حق األسري، عبدالرمحن العيسوي:196الزساج سالع  ا  األسرية، س اء اخلويل:  (2)
 .52مدخل إآ ا رلاد الث وي سال حسي: ( 3)
 .25التوافق الزساجي ساستقرار األسرع من م ظور إس مي.. نحسي.. اجتماعي، س اء حممد سليما:  (4)
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سهو ما يتعلق  الع  ا   ني الحرد ساآلخرين، فئذا أدر  الحرد النوع الثاني: التوافق االجتماعي: 
سجذب سإلبا  سحرماب، سسع   سأخذ سع اء سلد أب الع  ة  ي ه س ني اآلخرين، ع  ة تحاعل

ععل هذ  الع  ة تتسم  التعاسب، كانص مثرع هذا التحاعل رضا اآلخرين ع ه، سمن مث رضا  عن 
 .(1)نحسه

 :المبحث الثالث
 :مظاهر التوافق

 
 مظاهر التوافق

 

  

 التوافق االجتماعي  التوافق الشخصي

 

  ة مع اآلخرينالع  ة احلس  الرضا عن ال حق ستقبل الحرد لذاته

 عثاف  اإدرا  حقوق اآلخرين ساي  ا حسا  لحبة اآلخرين ساحثامام

 توفع التعاسب سالتكامل يف إلبا  احلاجا  سالرغبا   اللعور  احلرية الذاتية

 التسام  سا بة حنو اآلخرين  نسلاع يف اآلراء سال با اي

 راء ساألفكار سالعوا فتبادهب اآل  ا حسا   ال مأني ة سال قة  ال حق

                                                           

 .حق ا رجعن (1)
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 التحرر من الوحدع  القياع  الواجبا  سعدع األنانية

 ا حسا   اينتماء إآ اآلخرين  كاخلوف  ،اخللو من الصراعا  ال حسية

 إخضا   عض الرغبا  حلاجا  اآلخرين  ا حسا   القيمة الذاتية

 همستقدير ملاعر  أفكار اآلخريناحثاع   اخللو من ملاعر الغعع ساحلسد ساحلقد

 الت لص من ا يوهب العدسانية جتا  اآلخر  ن وائية التحرر من اي

 التحرر من ا يوهب ا ضادع لآلخرين  عثاف  اخل أ ستقبل ال قداي

 لقيم الدي يةالتزاع  األخ  يا  س اي  القدرع عل  ضبت ال حق

 جتماعيةا  اياكتساب ا اار   ا مياب  اهلل سعبادته سالق اعة يف احلياع

 :(1) التوافقاب ال حسي سايجتماعي  ا ميتاباليت ظاهر السلوكية اعدسهب يوض  أهم ا 
 :المبحث الرابع

 :أهمية التوافق الزواجي
تبدس احلاجة إآ التوافق كواحد من أهم احلاجا ، سأ رب التحديا  اليت تواجه ا نساب يف 

ب عل   ريق ايستقرار سالسعادع، سيتي  له فرص الت مية حياته، إذ إب التوافق هو الذي يضع ا نسا
 سالب اء، سميك ه من التغلن عل  الصعو ا  سالتحديا .

 مل خل ُّٱ :س د حذر القررب الكرمي من خ ورع فقداب التوافق، ساض راب الع  ا ، فقاهب تعاآ

 َّ ىن من خن حن يمجن  ممىم خم حم جم يل ىل
(2).

                                                           

لية فكرية لاملة حمكمة تصدر عن اللمثسب ايع مية )جملة فص ، سالتعاسب،54-52مدخل إآ ا رلاد الث وي سال حسي:  (1)
  .311  األمانة العامة جمللق التعاسب  دسهب اخلليج العر ية(:

 .46سورع األنحاهب، اآلية:  (2)
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ب  يع سلوكيا  إيف الصحة ال حسية، حي  إب محاوع التوافق من ا حاهيم األساسية  
إب هي إي حماسي  للتوافق من أجل الت حيف مما يعانيه ا نساب من  ،ا نساب ال اجحة أس الحاللة
 توتر سخوف ستراعا  س ار.

سي ميكن أب تتوفر خصائص احلياع ايجتماعية السليمة لألمة، م ل التعاسب ا لث ، ساألماب 
ُ صنن  ه  ،احلضاري ا ت حم، ما مل يكن ه ا  أسا  من التوافق  ني أفراد اجملتمع ا تبادهب، سالب اء

القلوب من األمراب ايجتماعية، كاحلقد سالبغضاء، سُ صنن  ه الرسا ت العائلية من تسرب أسباب 
لتحكك ب من أسباب اخللل اليت تسع  احلضارع الغر ية ا عاترع إآ اهلاسية، اإالتحكك األسري، إذ 

األسري، سجحاف ا لاعر ايجتماعية، كما أب من أهم مقوما  السمو يف احلياع ا س مية اليت 
جتل ص  ا حضارع ا س ع يف  رسنه األسآ، هي حسن الصلة  اهلل، سالتوافق األسري، سالثا ت 

 .(1)عه ا مياب  اهلل سبحانه، فيحيل هذ  احلياع إآ رسضة ندية مزهر ياألخوي، الذي يغذ  
عل   مل الضغوا احلياتية ساجتياب   مايزيد من  در   ني الزسجنيإب ارتحا  مستوى التوافق 

جناب ا ااع إس  ،للقياع  أعباء الدسر اس درا م اأك ر  درع عل  توظيف  ا ا م ااألبما ، سجيعلام
 .(2) أكح  در من الكحاية اا  و ة  م

يعد تر ة خصبة لل زاعا  اليت  د تمثدي  الزسجنييف حني أب اخنحاب مستوى التوافق لدى 
يهنيار األسرع، كما أب انعداع اللعور  احلن ساألماب، سما حيمله من تورع ملوهة لآلخرين عن 

 .(3)األسرع يمثثر عل  مكانة أعضائاا ايجتماعية
سعل  الرغم من أب التوافق الزساجي يعد ممثلرا من ممثلرا  السعادع الزسجية، سهو من 

ت لبا  الضرسرية يستمرار احلياع الزسجية  لكل هاد  سمستقر، غع أب التوافق  ني الزسجني ي ا 
يعين سعاد ما، فالسعادع  تلحة عن محاوع التوافق، فقد جند الزسجني متوافقني، سكل م اما يقوع 

عين حتما  واجباته جتا  اآلخر، إي أنه ي يعيش يف سعادع، سلكن إذا سجد  أسرع سعيدع فاذا ي

                                                           

 .9 عبدالرمحن الزنيدي: ال ار العائلي، (1)
 .29التوافق الزساجي سع  ته  أسالين ا عاملة الزسجية س عض تا  الل صية:  (2)
 .31-29:  رجع السا قا (3)
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  أهنا أسرع متوافقة.
سيعتةةةح التوافةةةق  ةةةةني الةةةزسجني ممثلةةةر علةةةة  الع  ةةةة ا جيا يةةةةة  ةةةني الحةةةرد سحمي ةةةةه؛ إذ أنةةةه يتضةةةةمن 
ا حسةةا   السةةعادع سالرضةةا عةةن الةةذا ، ساللةةعور  ةةاألمن سال مأني ةةة مةةع اآلخةةرين، س ضةةرسرع القيةةاع 

د، سالقةةةةدرع علةةة  التعبةةةةع عةةةن األفكةةةةار  الواجبةةةا ، س ةةةاحثاع اآلخةةةةرين، سالتعةةةاسب معاةةةةم، ستقبةةةل ال قةةة
 سا لاعر دسب خوف.

سمةةةن ال بيعةةةي أب يةةةمثدي التوافةةةق  ةةةني الةةةزسجني  كةةةل هةةةذ  ا مثلةةةرا  إآ تعزيةةةز حالةةةة ايسةةةتقرار 
األسةةةةري، فت لةةةةةأ  ي ةةةةةة تةةةةةحية سهادئةةةةة يف األسةةةةةرع، تةةةةةمثدي إآ سجةةةةةود حالةةةةة مةةةةةن ايسةةةةةتقرار ال حسةةةةةي 

التصةد  سايهنيةار... إب هةذ  احلالةة مةن ايسةتقرار هةي  سايجتماعي، ست بيص أركاب األسةرع  عيةدان عةن
 .(1)اليت  كن األسرع من  قيق سظيحتاا كما أرادها اللر  احل يف

 :المبحث الخامس
 :مجاالت التوافق الزواجي

احليةةةاع الزسجيةةةة هلةةةا مت لبةةةا  متبادلةةةة  ةةةني الةةةزسجني تقتضةةةي ا لةةةبا  ا لةةةث  انحعاليةةةان سعا حيةةةان 
 اديان، ستوين للتوافق األسري الذي تتعدد جمايته كما يأيت:ساجتماعيان سا تص

 المجال األول: مجال التوافق الديني:   
أخ  ةان كرميةة،  ةاهب  امةا ةأب تكةوب أخ  مةن  بةل الةزسجني؛ نعين  ه ايلتزاع  تعاليم ا سة ع ست بيقاةا 

 جض خصمص حص مس خس  جسحس مخ جخ مح ُّ                تعةةةاآ:

َّ جغ مع جع مظ مضحط خض حض
 
(2). 

 ؛سيعد الدين أهم ال ظم ايجتماعية اليت هلا أحملية خاتة يف جماهب توافق الحةرد مةع أسةرته سجمتمعةه
ألحكةةةاع الةةةدين، خاتةةةة ا تعلقةةةة  لةةةمثسب األسةةةرع   ا السةةةلو  اللةةةرعي ست بيقامةةةزسجني ب التةةةزاع الةةةإذ إ

ب إ، إذ زساجةيية، كةل ذلةك يسةام يف  قيةق التوافةق الزسجكحقوق الزسجني، س رق حل اخل فا  ال
ا مياب  اهلل يرضي الحرد لةا  سةمه اهلل لةه مةن ربق سمةاهب سسلةد سبسج سجةا ، فا ميةاب ذس أثةر عميةق يف 

                                                           

 .3/548 ، ممثسسة الكويص للتقدع العلميموسوعة األسرع (1)
 .26سورع ال ور، اآلية:  (2)
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الدين ساخللةق مةن أهةم األمةور ع ةد  ل ع جين أب يكوب الثكيز، لذا (1)تكامل الل صية ساتزاهنا
 ا  داع عل  الزساج.

، مةةةن خيتةةةار  ليكةةةوب بسجةةةا لةةةهتةةةحا   لقةةةد أرلةةةد ا سةةة ع كةةةل مقبةةةل علةةة  الةةةزساج أب يةةةد ق يفس 
لةه أثةر  يف التوافةق  لةدى الةزسجنيأب ايلتةزاع الةديين  ؛ ذلكسحسن أخ  ه ،فيتحقق من تحة معتقد 

ها  و سمن ه ا فئب التلريع ا س مي سضع أماع ا قبلني عل  الةزساج  واعةد ت ظيميةة إب سةلك .زساجيال
  ئذب اهلل تعاآ. زساجيكاب التوافق ال

 اهلل هةو لةرا الةدين يف ا ةراد ايرتبةاا  ةه،  ةاهب زساجيف عمليةة الةالت ظيميةة  تلك القواعدأسهب س د كاب 
 مضحط خض  حض جض خصمص حص مس خس  جسحس مخ جخ مح ُّ  تعةةةةةةةةةةةةةاآ:

َّ جغ مع جع مظ
(2). 

 : ))تةةةة ك  ا ةةةةرأع ألر ةةةةع:  اهلةةةةا سحلسةةةةباا سعماهلةةةةا سلةةةةدي اا، فةةةةاظحر  ةةةةذا  الةةةةدين تر ةةةةصهب اس ةةةة  
 .(4)ءكم من ترضوب دي ه سخلقه فأنكحو ((: ))إذا جاكما  اهب   .(3)يدا ((

؛ حة  يسةود الةود دي هتعاليم لسمن ه ا جين أب يضبت كل من الرجل سا رأع مواتحاته يف اآلخر سفقان 
س ةد اعتةح  علمةاء الة حق مةن أك ةر مظةاهر احليةاع  ع ةان علة   . ي اما، سهو محتاح التوافق  ةني الةزسجني
جيةةةد الزسجةةةاب الك ةةةع مةةةن ا لةةةك   ال حسةةةية  ةةةد   مةةةص يف  السةةةرسر سايرتيةةةاح  ةةةني الةةةزسجني، فبةةةه

 .(5)حيا ما
س ةةد أكةةد  ك ةةع مةةن الدراسةةا  علةة  أحمليةةة الةةدين يف تزكيةةة الةة حق، ستعزيةةز دسرهةةا يف الع  ةةا  
ا نسانية  لكل عاع سالزساجية  لكل أدق، إذ أب ايعتقةاد الةديين يعمةل علة  إحةداو التةوابب لةدى 

                                                           

 .187-186علم ال حق األسري:  (1)
 .26سورع ال ور، اآلية:  (2)
نكاح ذا   ، ستحي  مسلم، كتاب ال كاح،  اب استحباب1151تحي  الب اري، كتاب ال كاح،  اب األكحاء يف الدين، ح  (3)

 .1466الدين، ح 
، س اهب هذا حدي  حسن غرين. ساحلدي  1185س ن الثمذي، كتاب ال كاح،  اب إذا جاءكم من ترضوب دي ه فزسجو ، ح  (4)

 (.1/315حسن كما يف: )تحي  س ن الثمذي 
 .3/561 :موسوعة األسرع (5)
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ذلةةك أب ايعتقةةاد الةةديين ياةةذب سيةةوابب درجةةة  ؛يةةةزسجبمةةا  ال حسةةية الا نسةةاب ع ةةد حةةدسو األ
ية اليت تواجاةه، فقةرار ال ة ق مة    ةدد  درجةة زسجمواجاة الحرد، ستأ لمه مع ا لك   اليومية سال

اخللية من اهلل، ساستلعار مقدار الضرر الذي ميكن أب يقع عل  ال ةرف اآلخةر، لةذا فا تةدي وب أ ةل 
ال ةة ق مقارنةةن مةةع غةةع ا تةةدي ني؛ نتيلةة ر  اةةم  ةةرار ال ةة ق لبةدأ احلةة هب ساحلةةراع، سمةةن إ ةداما علةة  

ه ةةا فئنةةه كلمةةا باد  درجةةة التةةدين  ةةني الةةزسجني اخنحضةةص نسةةبة ال ةة ق،  ةةل إب درجةةة التةةدين   ةةع 
مةةةن ا  ةةةداع علةةة  ظلةةةم لةةةريك احليةةةاع، سإهنةةةا تزيةةةد مةةةن درجةةةة ال قةةةة ا تبادلةةةة  ةةةني الةةةزسجني، كمةةةا أب األ

ال حسةةةي، سارتحةةةا  درجةةةة اللةةةعور  السةةةعادع سالق اعةةةة سالرضةةةا الزساجةةةي، سسضةةةوح األهةةةداف يف احليةةةاع، 
ستعزيز رسح ا لاركة  ني الةزسجني، ست ةامي رسح التضةحية، س قيةق اللةعور  ةايمتزاج يف احليةاع الزسجيةة 

جيا يةان عاليةان  ةني ا لتةزمني  دين مةن لةيو  الحرديةة، سعةدع اخليانةة الزسجيةة، كةل ذلةك  ةد ارتةبت ارتبا ةان إ
 .(1) الدين مقارنةن  غع ا تدي ني

الزسجةةاب يعةةيش إب ممةةا ي ريةةن فيةةه أب الت لةة ة علةة  تعةةاليم ا سةة ع تعتةةح أساسةةان  ويةةان لضةةماب أب 

 ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّ   أفةةةراد األسةةةرع حيةةةاع سةةةوية خاليةةةة مةةةن ا  غصةةةا ،  ةةةاهب تعةةةاآ:س قيةةةة 

 َّ مم ام يل ىل مل  يك مكىك لك اك يق
جتمةةةا  علةةة   اعةةةة يإذ أب ا ،(2)

اهلل، هو أعظم  اعدع، سأمةنت أسةا  لب ةاء السةعادع يف البيةص ا سةلم، فةاهلل سحةد  هةو الةذي  يةد  أب جيمةع 
أمةةا .زساجةةيس قيةةق ايسةةتقرار سالتوافةةق ال الةةزسجني ةةني القلةةوب، س اعتةةه هلةةا أثةةر كبةةع يف األلحةةة سا بةةة  ةةني 

قبيحةةة ا ذمومةةة سا ضةةرع  القلةةن سالبةةدب يف الةةدنيا ساآلخةةرع مةةا ي معصةةيته سةةبحانه، فلاةةا مةةن اآلثةةار ال
يعلمةةه إي اهلل، فاةةي جتلةةن اهلةةم سالغةةم، ستولةةد اللةةقاء سالتعاسةةة، ستبةةدهب احلةةن إآ كةةر ، سالوفةةاق إآ 

 َّ من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل ُّ  تعاآ:اهلل تبار  س خ ف،  اهب 
(3). 

لةة اج ا سةة ع يف  زسجنيهةةو التةةزاع الةة ساجةةيز سمةةن ه ةةا نعلةةم أب أهةةم أسةةق سمقومةةا  التوافةةق ال
 امةةةةةةةةةةةا، مةةةةةةةةةةةن حيةةةةةةةةةةة  التزامرتبا امةةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةةةبعضا،  ةةةةةةةةةةةل سمراعةةةةةةةةةةةاع ذلةةةةةةةةةةةك  بةةةةةةةةةةةل ام يةةةةةةةةةةةع لةةةةةةةةةةةمثسهن

                                                           

 .11-9وييت، محود القلعاب: الع  ة  ني التدين سالرضا الزساجي لدى عي ة من اجملتمع الك (1)
 . 97سورع ال حل، اآلية:  (2)
 .31سورع اللورى، اآلية:  (3)
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  األسق اللرعية يف عملية الب اء الزساجي.
إب التوافةةةق الحكةةةري سالعقائةةةدي سا مارسةةةة السةةةلوكية لللةةةعائر الدي يةةةة،  لةةةق رسح األلحةةةة، ستقلةةةل 

سجني، كمةةا أب تقةةديق الرا  ةةة الزسجيةةة يةةأيت  درجةةة أعلةة  لةةدى ا لتةةزمني درجةةا  ايخةةت ف  ةةني الةةز 
 .(1) التعاليم الدي ية مقارنةن  الذين هم أ ل التزاما

فاةو أدعة   ،س ذا يسةبق ا سة ع ال ظريةا  ا نسةانية يف تقريةر أفضةلية التلةا ه يف الع  ةا  الزساجيةة
العظيمة من  ةرمي ا سة ع التةزاسج مةع ا لةركني،   سمن ه ا ندر  احلكمة للتوافق سالتبلف ساينسلاع.

 ىبيب نب مب زب  رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ  :تعةةاآاهلل تبةةار  س  ةةاهب كمةةا 

 ىل مل يك ىك لكمك اك يق  ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث ىتيت  نت مت زت رت

 َّ ىن نن من زن رن  اممم يل
 

فةة  جيةةوب للمسةةلم التةةزسج مةةن ملةةركة، كمةةا  ،(2)
 ةةني ا سةةلمني سا لةةركني اخةةت ٌف جةةذري، فةة  ي جيةةوب للمسةةلمة التةةزسج مةةن ملةةر ؛ ألب ايخةةت ف 

فائدع لرا  ة الصار، إذ الزساج يادف إآ  قيق السةكي ة سا ةودع سالرمحةة، مث إآ  قيةق التوالةد ستتةا ع 
ال سةةةل، فاحليةةةاع الزسجيةةةة ذا  أهةةةداف سةةةامية سمقاتةةةد را يةةةة، تةةةر ت  ةةةني الرجةةةل سا ةةةرأع  ر ةةةاا الةةةود 

 امةةا سظائحامةةا، الب ةةص عةةن أماةةا، ساي ةةن عةةن أ يةةه، سهكةةذا حيقةةق سالرمحةةة، س ر ةةاا ال سةةل؛ ليحمةةل ع
 ىف يث ىث نث ُّ ،  ةةةاهب تعةةةاآ:(3)األرب الةةةزساج سةةة ن اهلل تعةةةاآ يف اسةةةت  ف ا نسةةةاب علةةة  هةةةذ 

َّ نن من زن رن مم ام  ىليل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف
(4)، 

 هيمئ  مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن جن مم خم ُّ  :س ةةةةةةةةةاهب عةةةةةةةةةز سجةةةةةةةةةل
َّ  مث هت مت هب مب هئ

(5).
  

علة  مة اج تةحي  سةليم، الزسجةاب أب يكةوب  لكي يتحقق التوافق الزساجةي اب ي  دسمن ه ا ك
ساضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامل، ثا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةص ا   لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق يف العقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدع ساللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةريعة ساألخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ق ساآلداب 

                                                           

 .11-9الع  ة  ني التدين سالرضا الزساجي لدى عي ة من اجملتمع الكوييت:  (1)
 .221سورع البقرع، اآلية:  (2)
 .67خالد عبدالرمحن العك:    اء األسرع ا سلمة يف ضوء القررب سالس ة، (3)
 .21سورع الرسع، اآلية:  (4)
 ..72ورع ال حل، اآلية: س (5)
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 سالسلو ، فئذا اختلف م اج الزسجني يف ذلك فلن حيقق الزساج أهدافه سغايته سمقاتد .
 المجال الثاني: مجال التوافق الصحي:

ية أمةةر م لةةوب لتحقيةةق التوافةةق األسةةري د تةةع الةةزسجني لسةةتوى م اسةةن مةةن الصةةحة اعسةةإب    
 ،جي ةةةن األسةةةرع األعبةةةاء ا اليةةةة ال ا ةةةة عةةةن مةةةرب أحةةةدحملا عضةةةويان ها، كمةةةا أنةةةه سشةةةو األسةةةرع ساسةةةتقرار 

 مام يستقرار األسرع سس متاا. وجد نوعان من التوافق، سهو ياعانن  افصحة هذ
ية هذا العامل إذا تصورنا حالة لاب تزسج من فتةاع مريضةة مرضةان مزم ةان، أس سميكن أب نتصور أحمل

ضعيحة التكوين اعسمي، أس كاب اللاب هو الذي يعا  من ذلك، حي  تصةب  حيةاع األسةرع كلاةا 
جريةةةةان سراء العةةةة ج، سحيةةةةوهب ذلةةةةك دسب أداء الواجبةةةةا  ا  زليةةةةة، سحسةةةةن رعايةةةةة األ  ةةةةاء، سإدارع احليةةةةاع 

 الوجه الذي حيقق التوافق األسري، سيكحل السعادع العائلية. الزسجية عل 
أما إذا كاب الزسجاب يتمتعاب  ب ية  وية سجسم سليم، فئب ذلك يضحي عل  جو ا  زهب نوعةان مةن 
 ،احليويةةةةة سال لةةةةاا، فضةةةة ن عةةةةن أب ايسةةةةتعداد الصةةةةحي السةةةةليم يةةةة عكق علةةةة  األسيد حبكةةةةم الوراثةةةةة

 .(1)ألسرع مملوءان  السعادعفيكونوب أتحاء، سيكوب مستقبل ا
الةيت أحمللاةا ك ةع مةن ال ةا ، اليت تتصل  ةذا اجملةاهب، س إب من أهم سبل الرعاية الصحية سالو ائية س 

ايستلةةةارع سالححةةةص ال ةةةيب  بةةةةل الةةةزساج، فمةةةن الضةةةةرسري يف حةةةق ا قبلةةةني علةةةة  الةةةزساج التأكةةةد مةةةةن 
سا زم ةةة، سمةةدى انتظةةاع عمةةل األجاةةزع،  سةة متاما مةةن كافةةة األمةةراب ا عديةةة سغةةع ا عديةةة، سال ارئةةة

سالكلةةف عةةن األمةةراب ال حسةةية سالعقليةةة، سدرجةةة م اعةةة اعسةةم لألمةةراب، أس إذا كةةاب أحةةد ال ةةرفني 
يعا   صوران ج سيان، أس عدع القدرع عل  ا خصاب أس ا جناب، أس يعا  من أي مةرب مةن أمةراب 

ب لل حةةل احلةةق يف أب إمةةن الوالةةدين إآ األ  ةةاء، إذ  الةةدع الوراثيةةة الةةيت ت تقةةل عةةدساها  ةةني الةةزسجني، أس
ي لةةن مةةةن سالةةد  سراثةةةة نظيحةةة مةةةن األمةةراب؛ لي لةةةأ  ةةوي الب يةةةة تةةحي  اعسةةةم سةةليم العقةةةل موفةةةور 

                                                           

 .76 :علم ال حق األسري (1)



م علمية محكمة.  جامعة قطر 2016-2015هـ /  1437( خريف 2العدد  33مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية )المجلد   

 

285 

 ال لاا.
إب هذ  العلل إب مل تعاجل  بل الزساج ستلكل خ ران س ي ن يادد سعادع األسرع ستوافقاا سأم اةا، 

ن اللةةقاء  سةةبن ك ةةرع األمةةراب، سالةةيت مةةن ألةةدها خ ةةورع تلةةك الةةيت ي سيكحةةي البلةةرية مةةا تكا ةةد  مةة
 .(1)يقف ضررها ع د الل ص نحسه  ل يتعدا  إآ أسرته

نةةةة ا قبلةةةني علةةة  الةةةزساج أسمةةةن أجةةةل كلةةةف هةةةذ  العلةةةل، سإرلةةةاد ا صةةةا ني إآ ع جاةةةا، سل م
اج  ةةئجراء الححوتةةا  خبلةةوهم مةةن هةةذ  األمةةراب، سةة ص  عةةض الةةدسهب  انونةةان يلةةزع ا قبلةةني علةة  الةةزس 

 ال بية  بل إ اع عقد الزساج، سأنلأ  هلذا الغرب ما يسم  لكاتن فحص الراغبني يف الزساج.
 :(2) الححوص اآلتية راغن يف الزساجسمير ال

يلةةكو مةةن  راغةةن يف الةةزساج. الكلةةف علةة  الصةةدر سعمةةل ألةةعة علةة  الةةرئتني  عرفةةة مةةا إذا كةةاب ال1
 اب اخل عع.مرب السل، أس غع  من األمر 

 . الكلف عن األمراب العقلية سال حسية.2
 الكلف عن األمراب الت اسلية. . 3
 . أي فحوتا  يراها ال بين  عد استعراب التاريل ا رضي للزسجني سعائلتياما.4

سمن ا اةم أب يةدر  راغةن الةزساج الةذي جيةرى عليةه الححةص ال ةيب أب نتةائج الححةص ي يثتةن 
مةن ابدساج السةما  الضةعيحة  هسجت يب ،اج، سإشا  دف إآ  ديد الحصيلة ا  ل من الزس  هعلياا حرمان

أس ا  تلةةة، ل ةةع بساجةةه ممةةن حيمةةل نحةةق هةةذ  السةةما  الةةيت تظاةةر  لةةكل سةةائد علةة  األ حةةاهب، سيف 
حالةةةةةة ا تةةةةةا ة  ةةةةةأمراب  ا لةةةةةة لللةةةةةحاء يوجةةةةةه إآ األسةةةةةلوب ا  اسةةةةةن للحيةةةةةاع يف حةةةةةدسد إمكاناتةةةةةه 

 .(3)الصحية
مةةةةةا احلكةةةةةم اللةةةةةرعي الةةةةةذي يلةةةةةزع ا قبلةةةةةني علةةةةة  الةةةةةزساج  ةةةةةئجراء  سرررررؤال الررررر ي يررررررد هنرررررا:وال  

                                                           

 .299-298 :اجملاي (، أمحد خا ر -م اهج ا مارسة -اخلدمة ايجتماعية )نظرع تارخيية (1)
  سل  ة عماب.مرب ال  سيميا(، نلرع تحية تادرع عن سبارع الصحة  -الححص  بل الزساج، )مرب فقر الدع ا  للي(2)
 .265-264 ، حممد  لعص عيس :اخلدمة ايجتماعية كأداع للت مية (3)
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سذلةةك ل  م  ةةاب علةة  سةة متاما مةةن أمةةراب الةةدع الوراثيةةة، ستقةةدمي  ؛الححةةص ال ةةيب  بةةل العقةةد
نسةةبة  اخصوتةةا يف م ةةل هةةذ  الحةةثا  الةةيت تزايةةد  فياةة ،الرعايةةة سالع ايةةة الصةةحية، ستوعيتامةةا  بيةةان 

 ا واليد ا صا ني من 
 :سلللواب عن ذلك نقوهب

لقد أرلد ا سة ع كةل مقبةل علة  الةزساج أب يةد ق يف تةحا  لةريك عمةر ، فيتحقةق مةن  أوال:
، سةواء مةن ال احيةة الصةحية أس السةلبية سخلةو  مةن اخلصةائص الوراثيةة ،سحسن أخ  ه ،تحة معتقد 

تقبل أسةةةري تةةةحي تتمتةةةع فيةةةه العقليةةةة أس غعهةةةا مةةةن ال ةةةواحي، فبةةةذلك يسةةةام الوالةةةداب يف تةةةوفع مسةةة
: )) ةةةةةعسا لةةةةة  حكم سأنكحةةةةةوا األكحةةةةةاء سأنكحةةةةةوا الذريةةةةةة  صةةةةةحة عقليةةةةةة، سجسةةةةةمية  ويةةةةةة، فقةةةةةاهب 

 .(1)إليام((
سإذا كةةةاب سةةة مة ا عتقةةةد سحسةةةن اخللةةةق ممةةةا يعةةةرف  السةةةمثاهب، فةةةئب اخللةةةو مةةةن األمةةةراب ي ميكةةةن 

لةةةرعيني  ةةةا عني يتمالةةةياب مةةةع ت ةةةع اللةةةريعة ا سةةة مية حكمةةةني  سه ةةةا ،معرفتةةةه  غةةةع الححةةةص ال ةةةيب
 التوتيا  ال بية يف الثغين يف الححص  بل الزساج:

حرمةةة التةةدليق، سهةةو عبةةارع عةةن كتمةةاب العيةةن سإخحائةةه، سارتكةةاب اخلديعةةة يف عةةدع  أحرردهما:
إظاةةةار ، سحرمتةةةه ثا تةةةة سةةةواء كةةةاب ممةةةا خيةةةص ا ةةةرأع أس الرجةةةل، سسةةةواء كةةةاب يف اعسةةةم أس يف احلسةةةن 

 ا اهب ساعا .سالسمعة سا ا ة س 
 ةةةرح مبةةةدأ إمكةةةاب فسةةةل ال كةةةاح للةةةزسج أس الزسجةةةة إذا ثبةةةص اتصةةةاف أحةةةدحملا لةةةا مي ةةةع  ثانيهمرررا:

 .(2)إمكاب  قاء الع  ة الزسجية أس ا تا ة  عاها  معي ة
سهةةةةذ  تعتةةةةح دعةةةةوع حلةةةة  ا قبلةةةةني علةةةة  الةةةةزساج إآ ا بةةةةادرع  ةةةةالححص  بةةةةل العقةةةةد  عرفةةةةة مةةةةدى 

   س متاما من كافة األمراب.
أنةةةةةةةه ي  ةةةةةةةد مةةةةةةةن تةةةةةةةوافر  عةةةةةةةض ا رتكةةةةةةةزا  األساسةةةةةةةية الةةةةةةةيت ي بغةةةةةةةي أب تةةةةةةة عكق يف ذهةةةةةةةن  ثانيرررررررا: 

                                                           

سسلسلة األحادي  ، )تحي  س ن ا ن ماجةكما يف: ، ساحلدي  حسن  1968س ن ا ن ماجة، كتاب ال كاح،  اب األكحاء، ح  (1)
   (.3/56الصحيحة 

 .6/259موسوعة القواعد الحقاية، حممد تد ي البورنو:  (2)
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ا قبلةةني علةةة  الةةةزساج، سيعتقةةةداب  ةةةا  لةةةكل مبةةةدئي كأسةةق سأتةةةوهب ثا تةةةة يعاعةةةاب مةةةن خ هلةةةا  يةةةع 
 العوامل السلبية اليت  دد استقرار سثبا  احلياع السعيدع، سمن هذ  ا رتكزا :

فيلةن أب يكةوب الزسجةاب سةليمني مةن العيةوب ا  حةرع، ساألمةراب ا عديةة؛  ،عيوبالس مة من ال -1
 ةةةاهب: ))ي يةةةوردب ممةةةرب علةةة   ألب الةةةزساج سةةةكن سرمحةةةة، فعةةةن أيب هريةةةرع رضةةةي اهلل ع ةةةه أب ال ةةةيب 

 .(1)مص ((
سعليةةةه فقةةةد ذهةةةن  اةةةور العلمةةةاء إآ أب ا ةةةرأع إذا تزسجةةةص رجةةة ن فظاةةةر  ةةةه عيةةةن كةةةأب يكةةةوب 

عقيمةان،  ع ي ا، أس خصيا، أس  ه  رص أس خر  أس  ر ، أس مصةاب لةرب ضةار، أس كةاب جم ونان، أس
؛ ألب ضةرر  يعةود علياةا، سألب ذلةك مةن أعظةم (2)كاب هلا اخليار يف البقاء معه أس تركه، سفسل العقةد

ا  حةةرا ، سإخحاؤهةةا عةةن اللةةريك مةةن أ لةةع أنةةوا  الغةةش  فكيةةف جيةةرؤ مسةةلم علةة  الغةةش سالرسةةوهب 
 .(3)يقوهب: ))من غل ا فليق م ا(( الكرمي 
مةن األمةور  ،سجوب  لن الو اية سالع ج من األمراب ا بتل   ا ع د تأديتاةا إآ ا  ةا ر -2

 .(4): ))فر من اجملذسع فرار  من األسد((ا  صوص علياا لرعان يف م ل  وله 
للةزسجني  سجوب حصةر ا ةرب سالقضةاء عليةه، سممةا ي ةدرج ضةمن ذلةك عةدع جةواب ا جنةاب -3

ا صا ني إذا علم  الق ع  قق إتا ة اع ني  ةاألمراب اخل ةعع سا الكةة؛ ألب ذلةك ا جنةاب سةيكوب 
 خر ان لوجوب حصر ا رب سالقضاء عليه، سبيادع ل  اق اي ت ء  ه، ستسببان لو و  اآلخرين فيه.

وب دفةةةةةةةع سيمثيةةةةةةد ذلةةةةةةةك القواعةةةةةةةد الحقايةةةةةةة ذا  الع  ةةةةةةةة  ا وضةةةةةةةو  سالةةةةةةةيت م اةةةةةةا  اعةةةةةةةدع "سجةةةةةةة
                                                           

، ستحي  مسلم، كتاب الس ع،  اب ي عدسى سي  عع سي هامة 5771تحي  الب اري، كتاب ال ن،  اب ي هامة، ح  (1)
 .2221سي تحر سي نوء سي غوهب سي يورد ممرب عل  مص ، ح 

-3/212ال وسي: ، سمغين ا تاج، 268-3/262، سفت  القدير، اللوكا : 1/51 داية اجملتاد سهناية ا قتصد، ا ن رلد:  (2)
 .667-6/651، سا غين، ا ن  دامة: 219

 .111: ))من غل ا فليق م ا((، ح تحي  مسلم، كتاب ا مياب،  اب  وهب ال يب  (3)
 .5717تحي  الب اري، كتاب ال ن،  اب اعذاع، ح  (4)
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، سميكةةن ايسةةتديهب  ةةا علةة  حرمةةة التةةزسيج ع ةةد اي ةةت ء  ةةأمراب الةةدع ا زم ةةة؛ ألب (1)الضةةرر"
بساج احلامةةل للمةةرب مةةن احلاملةةة لةةه موجةةن  تةةا ة ضةةرر ذلةةك ا ةةرب للل ةةني، فيلةةن دفةةع الضةةرر 

 تحةةرمي الةةةزساج ا تةةةداءن، أس  ةةرمي ا جنةةةاب خات ةةةة
ايةةة خةةةع مةةةن ب الضةةرر مةةةدفو   اللةةةر ، سالو إ، إذ (2)

 الع ج.
، سالةةيت تعةةين أب  يةةع األحكةةاع اللةةرعية ا  ا ةةن  ةةا سةةائر (3)سم اةةا  اعةةدع "ي ضةةرر سي ضةةرار"

ا كلحةةني لةةيق فياةةا مةةا يسةةتوجن إحلةةاق الضةةرر  ةةم، سي لةةا خيةةص  عضةةام الةةبعض، سإذا كةةاب الةةزساج 
ا سةتمر  عة ج ا  امةا ا تولةد  ال حو ا لار إليه سيتسبن يف إجياد ضرر  الوالدين؛  سبن انلغاهلما 

م اما  يلة حياته، مضافا إآ ا ضرار  ةه ل صةيا الةذي سةي تج عةن إرها ةه  ةالع ج ا سةتمر، فم ةل 
 هذا الزساج حمرع، ساهلل أعلم.

سممةةا يتصةةل  ةةالتوافق الصةةحي  ضةةية بساج األ ةةارب، سهةةو أمةةر الةةتار ع ةةد العةةرب خاتةةة، م ةةذ  ةةدمي 
يجتماعيةة ذا  ايرتبةاا اعةذري  العةادا  سالتقاليةد الةيت ي ظةر هلةا علة  الزماب، سيعتح مةن الظةواهر ا

عةةةدهب بساج األ ةةةارب خيتلةةةف يف نسةةةبة حدسثةةةه  ةةةني  أهنةةةا مصةةةدر أمةةةاب اجتمةةةاعي ساسةةةتقرار عةةةائلي.
سمةع ت ةور العلةم يف هةذا  اللعوب ساألج ا  األخةرى، ستتةأثر هةذ  ال سةن  عةادا  سأديةاب كةل  ي ةة.

اثةة، فقةد تبةني أب لةزساج األ ةارب الك ةع مةن ا سةاس  الصةحية، فالعديةد مةن العصر سي سيما علم الور 
األ بةةاء سا  تصةةني يف علةةوع األج ةةة ي حيبةةذسب بساج األ ةةارب  سةةبن ا  ةةا ر الةةيت تةة لم ع ةةه؛ ألنةةه 
يسةةةةاهم يف بيةةةةادع احتمةةةةاهب ظاةةةةور العيةةةةوب ساألمةةةةراب الوراثيةةةةة ع ةةةةد األجيةةةةاهب، س ةةةةد أظاةةةةر   عةةةةض 

سةبة ظاةور األمةراب الوراثيةة ال اجتةة عةن بساج األ ةارب هةي األعلة   ا قارنةة مةع الدراسا  ال بية أب ن
% مةن حةاي  37الزساج من األ اعد، فحي ا ملكة العر ية السعودية م  ن أثبتص تلك الدراسةا  أب 

                                                           

 .6/259موسوعة القواعد الحقاية:  (1)
 ا رجع السا ق. (2)
، سراس  2341  رسا  ا ن ماجة يف س  ه، كتاب األحكاع،  اب من  ىن يف حقه ما يضر جبار ، ح هذ  القاعدع عبارع عن حدي (3)

، ساحلدي  تحي  كما يف ) تحي  س ن ا ن ماجة 2895مالك يف ا و أ، كتاب األ ضية،  اب القضاء يف ا رفق،ح 
2/258.) 
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استسةةةقاء الةةةدماف، ساعةةةت هب اعاةةةاب العصةةةيب ع ةةةد األ حةةةاهب حةةةدي ي الةةةويدع ترجةةةع إآ الةةةزساج  ةةةني 
 .(1)تعدد احلملاأل ارب س 

"أب الةزساج مةن األ ةارب ساسة ة إآ إظاةار : سيرى تاحن كتةاب ال ةن ال بةوي سالعلةم احلةدي 
الصحا  ا رضةية الكام ةة ستك يحاةا يف ال سةل عوضةا عةن إ اد ةا ستلةتيص  لاةا، كمةا أنةه يحضةي إآ 

 حيحةةة تتكةةاثف إ ةة هب ال سةةل سإآ العقةةم؛ سذلةةك ألب مةةا  ةةد حيملةةه ا نسةةاب مةةن الصةةحا  ا رضةةية ال
عةةدا مةةا  ةةد يعةةثي ا نسةةاب مةةن إنتةةاب أس تسةةمم يةةمثثراب يف  ، ةةالزساج  األ ةةارب فتبةةدس جليةةة مةةع الةةزمن

نسةةةله، كمةةةا أب تةةةوايل الةةةزساج  ةةةني األ ةةةارب يف اآل ةةةاء ساأل  ةةةاء يةةةمثسهب إآ تةةةأخر الذريةةةة ساحن ا اةةةا  ةةةدنا 
 .(2)"سعق 

بساج يف العةةةةامل يعةةةةانوب مةةةةن % مةةةةن جممةةةةل األ8% إآ 5ستمثكةةةةد  عةةةةض الدراسةةةةا  أب مةةةةا  ةةةةني 
ملةةكلة عةةدع ا خصةةاب سالةةيت ترجةةع ألسةةباب عديةةدع مةةن  ي اةةا بساج األ ةةارب، كمةةا أكةةد اخلةةحاء يف 
ا ةةمث ر العلمةةي الةةذي عقةةد لقةةر جامعةةة الةةدسهب العر يةةة أب اختيةةار الرجةةل  حةةدى  ريباتةةه يعةةد مسةةمثسي 

األسةرع، سلحتةص التقةارير احلدي ةة % مةن األمةراب ال حسةية سالعصةبية لةدى أفةراد 13س3عما يزيةد علة  
مليةةةوب مةةةوا ن عةةةريب مصةةةاب  13خبةةةع نحسةةةي إآ سجةةةود أك ةةةر مةةةن  511سالةةةيت تةةةداسهلا أك ةةةر مةةةن 

 ا عا ة معظماا كانص نتيلةة أمةراب سراثيةة كةاب مةن  ي اةا التةزاسج  ةني األ ةارب، ناهيةك عةن ارتحةا  
حةاي  الةزساج العاديةة كمةا أكةد  معدي  ال  ق سا لاكل الزسجية  ةني األ ةارب   سةبة أكةح مةن 

 .(3) عض الدراسا  ايجتماعية
س ا كاب الياود يصرسب عل  بساج األ ارب، فئب الك ع مةن األمةراب الوراثيةة ت تلةر  ية ام سم اةا 

 .(4)اضمح هب اعااب العصيب
سلقةةةةد  ةةةةرر ك ةةةةع مةةةةن علمةةةةاء  سةةةةني ال سةةةةل أب ضةةةةعف الذريةةةةة ساحن ا اةةةةا يرجةةةةع يف ك ةةةةع مةةةةن 

                                                           

 .13-11كيف ترسم خري ة بساجك، حليحة ا ربي:   (1)
 .2/97سالعلم احلدي ، حممود ناظم ال سمي: ال ن ال بوي  (2)
 .16كيف ترسم خري ة بساجك:   (3)
 .19بساج األ ارب ساأل اعد )رؤية  ليلية(، أمحد الع ياب:  (4)
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إآ عامةةل الوراثةةة، فكلمةةا كانةةص الزسجةةة ذا   را ةةة أسثةةق كلمةةا ظاةةر أثةةر الوراثةةة أك ةةر،  األحيةةاب
سالسةةةةبن يف ذلةةةةك أب  يةةةةع الصةةةةحا  سايسةةةةتعدادا  السةةةةي ة يف األتةةةةوهب القريبةةةةة ت تقةةةةل إآ الذريةةةةة 

: ))ال ا  معادب كمعةادب الحضةة سالةذهن، خيةارهم يف اعاهليةة خيةارهم سهلذا  اهب ، (1)ساألعقاب
سذكر احلاف  ا ن حلر عن ا ماع اللةافعي رمحامةا اهلل تعةاآ: "أميةا أهةل  .(2)س ع إذا فقاوا((يف ا 

 .(3) يص مل  رج نساؤهم إآ رجاهب غعهم كاب يف أسيدهم محق"
 للتوافق الصحي أحملية  الغة يف  قيق ايستقرار يف احلياع األسرية.ب س ذا يتض  أ
 :سينف: مجال التوافق اللثالمجال الثا

 ربا ةال ا ةة عةن  الك ةع مةن ا لةك  صحة نحسية سعقلية، جي ةن األسةرع  إب   تع الزسجني  
، أس تلك ال ا ة عن اخت ف ال لاا العقلي لكل م اما، كما أب ك عان من ا تاعةن الزسجيةة ال حسي

الدرجة الكافيةة اليت تسبن سوء التوافق األسري يرجع أتلاا إآ عدع نضوج عقلية الزسج أس الزسجة  
 اليت تساعد عل  حل ا لك    بل تحا ماا.

اعانةةةن توجةةد نوعةةةان مةةن التوافةةةق العةةا حي سال حسةةةي، سهةةو أمةةةر م لةةوب لتحقيةةةق  اتةةحة هةةذإب 
يضحي علة  جةو ا  ةزهب   صحة نحسية نيالزسج كما أب  تع  .(4)التوافق األسري سشو األسرع ساستقرارها
عةةةن أب ايسةةةتعداد الصةةةحي السةةةليم يةةة عكق علةةة  األسيد حبكةةةم  نوعةةةان مةةةن احليويةةةة سال لةةةاا، فضةةة ن 

 .(5)الوراثة فيكونوب أتحاء، سيكوب مستقبل األسرع مملوءان  السعادع
سمةةن العليةةن أب موضةةو  الةةذكاء غةةع ساضةة  يف محاةةوع الك ةةعين مةةن ال ةةا ، سي ةةدر أب جتةةد يف 

ر لةةةريك حياتةةةه، فك ةةةعان مةةةا يركةةةز ا قبلةةةني علةةة  الةةةزساج مةةةن يضةةةع عامةةةل الةةةذكاء يف اعتبةةةار  ع ةةةد اختيةةةا
                                                           

 .16السبل ا وتلة لسعادع األسرع ا سلمة، عبدالتواب حممود أمحد:  (1)
 .2638 دع، ح تحي  مسلم، كتاب الح سالصلة ساآلداب،  اب األرساح ج ود جم (2)
 .3/167تل يص احلبع يف  ريج أحادي  الرافعي الكبع: ا ن حلر العسق  ،  قيق لعباب حممد إتاعيل:  (3)
 .3/563 :موسوعة األسرع (4)
 .76 :علم ال حق األسري (5)
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ا قبلوب عل  الةزساج علة  تةحا  الغةىن ساخللةق ساعمةاهب، سحنةو ذلةك دسب اهتمةاع جبانةن الةذكاء 
أب يكةةةوب الزسجةةةاب متقةةةار ني يف الصةةةحا  ال حسةةةية، كال قةةةة  األحمليةةةة لكةةةابب مةةةن إ.(1)سال ضةةةج العقلةةةي

ع لليةأ  سالق ةوا. فلكةل مةن الةزسجني أب  ال حق، سا يةل للتعةاسب، س مةل ا سةمثسلية، سعةدع ايستسة 
ب هةةةذ  اخلصةةةائص إذا تةةةوفر  يف احليةةةاع الزسجيةةةة تسةةةاعد إيسةةةأهب عةةةن الصةةةحا  ال حسةةةية للةةةريكه، إذ 

ترضةةوب دي ةةه سخلقةةه  مةةن: ))إذا جةةاءكم علةة  حصةةوهب التوافةةق األسةةري، سهةةذا مةةا يحاةةم مةةن  ولةةه 
 .(2)فأنكحو  إي تحعلوا تكن فت ة يف األرب سفساد((

؛ إذ ساخللةةو مةةن األمةةراب العصةةبية ،سا ةةزاج السةةليم ،أرا  أب اخللةةق ه ةةا لعةةىن ايسةةتقرار ال حسةةيسالةةذي 
 مئ  ُّ  أهنا يف غاية األحملية  عالرع الزسجة  ا عرسف الذي أمر  ه اهلل تبةار  ستعةاآ يف حمكةم الت زيةل:

  حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب  هئ

َّ جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض خصمص حص خسمس
(3). 

معةةةىن األخةةة ق ا عرسفةةةة مةةةن تةةةدق سأمانةةةة، إذ ي داعةةةي لةةةذكرها ه ةةةا؛  ميكةةةن أب حيمةةةل علةةة  سي 
: ))إذا جةةةةةاءكم مةةةةةن ترضةةةةةوب دي ةةةةةه((، فيتعةةةةةني  أب ألهنةةةةةا جةةةةةزء مةةةةةن الةةةةةدين ا  صةةةةةوص عليةةةةةه  قولةةةةةه 

 .ليةةه))خلقةةه(( يف احلةةدي  تعةةين لةةي ا رخةةر غةةع اخللةةق ا لةةتمل عليةةه لحةة  ))دي ةةه((، سهةةو مةةا ذهب ةةا إ
 ساهلل أعلم.

 :(4)يتسيلتمل هذا اجملاهب عل  اآل
 الرضا عن الذا ، ستقبل الحرد لذاته. .1
 ا حسا  لحبة اآلخرين ساحثامام. .2
القدرع عل  التعبع عن األفكار سا لاعر. .3

                                                           

 .77  رجع السا ق:ا (1)
، س اهب هذا حدي  حسن غرين. ساحلدي  1185ح س ن الثمذي، كتاب ال كاح،  اب إذا جاءكم من ترضوب دي ه فزسجو ،  (2)

 (.1/315حسن كما يف: )تحي  س ن الثمذي 
 .19ورع ال ساء، اآلية: س (3)
 .3/553 :موسوعة األسرع (3)
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 اينسلاع يف اآلراء سال با . .4
 ا حسا   ال مأني ة سال قة  ال حق. .5
 ا حسا   الواجبا  سعدع األنانية. .6
 اخلوف سالقلق سالتوتر.عدع  .7
 اخللو من الصراعا  ال حسية، سملاعر الغعع ساحلسد. .8
 عدع ا حسا   ال قص سالدسنية. .9
 اخللو من ايكت اب أس اين واء. .11
 اينسلاع العا حي مع اللريك اآلخر. .11
 ايعثاف  اخل أ ع د حدسثه لللريك اآلخر. .12
 القدرع عل  ضبت ال حق. .13
 سرع.ايعثاف حباجا  اآلخرين يف األ .14
 تبادهب اآلراء ساألفكار سالعوا ف. .15
 التحرر من الوحدع ساين وائية. .16
 .التحرر من ا يوهب ا ضادع لآلخرين يف األسرع .17

 :جتماعي: مجال التوافق االالرابعالمجال 
ألب كة ن م امةا  ؛لةدى الةزسجني ، سا كانةة ايجتماعيةةسال قةايف، سنعين  ه التقارب يف اللأب ا ايل

ب رتةيد أي مةن إستقاليةدها، إذ  ،سعادا ةا ،سشت حياع أسرته األتلية من حي   يماايتأثر  أسلوب 
الةةزسجني يةةمثثر يف حيا مةةةا ا لةةثكة، فقةةد ي لةةةأ الةةزسج يف حمةةةيت حمةةن للسةةي رع فيتةةةأثر  ةةذا األسةةةلوب 

س ةد يتةزسج رجةل فقةع مةن امةرأع ثريةة  ةد  ،سي بقه يف حياته الزسجية، س د ترفض الزسجة هذا األسةلوب
س ريقة يف ا عيلة  تلةف عةن معيلةته، س ةد يتةزسج رجةل م قةف مةن امةرأع  ،عود  نظامان أسريان معي ان ت

.(1)سرلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا اينحصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهب سال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ق ،جاهلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة، فتكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوب ال تيلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اخلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ف سال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزا 

                                                           

 .33: من م ظور إس مي التوافق الزساجي ساستقرار األسرع (1)
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 :(1)يتسيلتمل هذا اجملاهب عل  اآل
 التكافمث  ي اما من ال احية ايجتماعية. .1
 التعامل مع  قية أفراد األسرع.لتزاع  األخ  يا  س القيم يف اي .2
 تحاق عل  خرسج الزسجة للعمل.لتعاسب يف األعباء ا  زلية يف حالة ايا .3
 تحاق يف لأب ع  ا  األسرع مع الغع من اععاب ساألتد اء.اي .4
 الع  ة احلس ة مع اآلخرين يف األسرع. .5
 توفع التعاسب سالتكامل يف إلبا  احلاجا  سالرغبا . .6
 بة لآلخرين يف األسرع.التسام  سا  .7
 ا حسا   اينتماء إآ األسرع ساجملتمع. .8
 ا حسا   ضرسرع إخضا   عض الرغبا  حلاجا  اآلخرين يف األسرع. .9
 احثاع ستقدير أفكار سملاعر اآلخرين يف األسرع. .11
 التوافق أس التقارب يف مستوى التعليم. .11
 هتماما  ال قافية سالثفياية.التقارب يف اي .12
  لأب ت قيف األ حاهب من حي  التوجاا  سالوسائل.التوافق يف .13
 تحاق يف حالة رغبة أس اض رار الزسجة لل رسج إآ العمل.اي .14
 سأفرادها. ،سمستوى ا عيلة لألسرع ،التوافق يف معايع ا نحاق .15
 سجتايزان. ،سمستوى ،سسعة ،ن التوافق يف لأب ا سكن مو عا .16
 سمع تعاليم ا س ع. ،ن مع الدخلسا لبق لا يت اس ،التوافق يف لأب ا أكل .17
ايتحةةةةةةةاق فيمةةةةةةةا يتعلةةةةةةةق  اسةةةةةةةتعداد الزسجةةةةةةةة علةةةةةةة  ا لةةةةةةةاركة يف الوفةةةةةةةاء  احلاجةةةةةةةا  ا اليةةةةةةةة  .18

 لألسرع إذا لزع األمر.
 : مجال التوافق العمري:خامسالمجال ال

خيتلف من بمن آلخر، سمن جمتمع آلخر، سيحضل الزساج ا بكر  ن يقدر الزساج ع د سن ال

                                                           

 .553-3/551 :موسوعة األسرع (1)
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أس ال ضةج  ك ةع أس  ليةل تبعةان لظةرسف اللة ص ا قبةل  ، عد سن البلوف سالرلدكوب عليه  أب ي
 .(1)عل  الزساج

 ةةةدد سةةة ان للةةةزساج، غةةةع أنةةةه يسةةةتحن عةةةدع تةةةأخع  إذا تةةةوفر  مل  علةةة  الةةةرغم مةةةن أب اللةةةريعةس 
ألنةةةه أفضةةةل  ؛(2): ))يةةةا معلةةةر اللةةةباب مةةةن اسةةةت ا  مةةة كم البةةةاءع فليتةةةزسج((ا مكانةةةا ، لقولةةةه 

كمةا أب  تةأخع الةزساج يضةيع   ،حة سأحح  لألخ ق، سأدع  إآ  مةل التبعةة ساللةعور  ا سةمثسليةللص
 عل  اع سني ر يع العمر سنسماته س لته.
ألب  ؛ب البلةةةةوف سال ضةةةةج ضةةةةرسري جةةةةدان يف العمليةةةةة الزساجيةةةةةإسهةةةةذا ي يعةةةةين تةةةةزسيج الصةةةةغار، إذ 

سلياته، سي يةةدر  الةةدسر احلقيقةةي لألسةةرع، سي مث مسةةالصةةغع ذكةةران كةةاب أع أن ةة  ي يعةةي معةةىن الةةزساج سي 
سمةن ، ي لةن، ممةا سيصةين األ حةاهب  العديةد مةن األمةراب ال حسةية أ لاةا اين ةواء دسر  كوالد ع ةدما

ه ةةا فقةةد سةة ص  عةةض الةةدسهب  انونةةان حيةةدد مسةةألة السةةن يف الةةزساج مراعةةاع للمصةةلحة العامةةة، فلعلةةص 
 أهلية الزساج.سن ال ام ة علر هو السن الذي تكتمل  ه 

مل تضع ضا  ان لحارق السن  ني الةزسجني، فحةي اسةت اعة ا س مية اللريعة  سعل  الرغم من أب
، سكةةةذلك مل ت بةةةص أس أتةةةغر ،أس أكةةةح ،اللةةة ص أب خيتةةةار مةةةن يتزسجةةةه سةةةواء كةةةاب ممةةةاث ن يف السةةةن

يف سةةةة اما،  الدراسةةةةا  ع  ةةةةة  ةةةةني التقةةةةارب يف سةةةةن الةةةةزسجني سالسةةةةعادع الزسجيةةةةة، سي  ةةةةني التباعةةةةد
الوضةةع ا ةةألوف لسةةن الةةزساج هةةو أب يكةةوب الزسجةةاب متقةةار ني يف العمةةر، ، غةةع أب (3)سالتعاسةةة الزسجيةةة

ذلةك ألب  ؛سممارسةة القوامةة ،مما يسةاعد  علة   يةادع األسةرع ؛ساألفضل أب يكوب الرجل أكح من ا رأع
د ت ظر إآ الزسج األتةغر م اةا ، كما أب الزسجة  (4)نضج الذكر عادعن ما يكوب أ  أ من نضج األن  

سةة ان علةةة  أنةةه غةةةع ممثهةةةل ليكةةوب  ائةةةدان هلةةةا، سأب الرجةةل رلةةةا نظةةةر إآ ا ةةرأع األكةةةح م ةةةه علةة  أهنةةةا  ةةةد 

                                                           

 .145الزساج سالع  ا  األسرية:  (1)
است ا  م كم الباءع فليتزسج ألنه أغض للبصر سأحصن للحرج، سهل  :: منتحي  الب اري، كتاب ال كاح،  اب  وهب ال يب  (2)

، ستحي  مسلم، كتاب ال كاح،  اب استحباب ال كاح  ن تا ص نحسه إليه سسجد 5165يتزسج من ي أرب له يف ال كاح، ح 
 .1411 ممثنة، سالتغاهب من علز عن ا مثنة  الصوع، ح

 .28لسبل ا وتلة لسعادع األسرع ا سلمة: ا (3)
 .145الزساج سالع  ا  األسرية:  (4)
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 .تتسلت عليه، سهو أمر نحسي يساهم  لكل كبع يف جناح ا عالرع الزسجية أس فللاا
ألفكةةار، أمةةا ع ةةدما يكةةوب فةةرق سمةةن ه ةةا نةةرى أب التقةةارب يف السةةن  ةةني الةةزسجني يقةةرب ا يةةوهب سا
 السن كبعا فيكوب من الصعن  قيق التوافق، أس ع ج اخل فا .

سي ي كر أب ه ا   عض حاي  الةزساج الةذي تكةوب فيةه الزسجةة أكةح مةن الةزسج سيكةوب التوافةق 
 ، سلكةن هةذ (1)ع ااتعاآ رضي اهلل  من السيدع خدجية متحققان، سأكح م اهب لذلك بساج الرسوهب 

 .أحد من البلر ي يقا  عليه حاي   ليلة سالعحع  العموع، كما أب الرسوهب 
 51إن ةةا نلةةاهد اليةةوع يف  عةةض اجملتمعةةا  أب ه ةةا  نسةةبة كبةةعع مةةن األبساج يف عمةةر يزيةةد عةةن 

سةة ة، سهةةذا خيلةةق  ي ةةةة  15سةة ة سيكةةوب ه ةةا   ا قا ةةل عةةدد كبةةع مةةن الزسجةةةا  تقةةل أعمةةارهن عةةن 
كمةا تةزداد نسةن ال ة ق لعةدع التوافةق اع سةي سالحكةري  ي امةا، حنةراف،  ساي خصبة للحسةق سالرذيلةة

س ةد عةةح  ر ةاب   ةةص حةامت ال ةةائي عةن ملةةاعر الحتةاع الصةةغعع حنةو الةةزساج مةن اللةةيل الكبةع ع ةةدما 
رفضص الةزساج مةن احلةارو ا ةن السةبيل األبدي، سكةاب غ يةا  اع ةا يف السةن، حية   الةص ألماةا: "يةا 

سهةذ  الظةاهرع جعلةص .(2)للةيل أب يةدنق ثيةايب، سيبلةي لةبايب، سيلةمص يب أتةرايب"أما  أخل  مةن ا
كةةاب   فمةة  مةةا عةةض الةةدسهب تتصةةدى هلةةا  سةةن تلةةريعا  خاتةةة لسةةألة الحةةارق العمةةري  ةةني الةةزسجني، 

أس أك ةةةر فةةة  يعقةةةد  ، ةةةأب كانةةةص سةةةن اخلا ةةةن ضةةةعف سةةةن ا   و ةةةة ،اخلا بةةةاب غةةةع مت اسةةةبني سةةة ان 
  تكن مصلحة يف الزساج.مل خلا بني سعلماما، سللقاضي أب ي يأذب  ه ماالزساج إي  لوافقة ا

 س: مجال التوافق العاطفي:سادالمجال ال  
يف احلةةةةن سا ةةةةودع سا علةةةةاب ا تبةةةةادهب  ايف التعبةةةةع عةةةةن ملةةةةاعرحمل الةةةةزسجنيسيقصةةةةد  ةةةةه أسةةةةالين 

معةان، سي تتحقةق ا ةودع  بالزسجةاجافةة، ي يةأنق  زسجيةس دسب التوافق العا حي تكوب احلياع ال .اما ي 
إآ اآلخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر. ا، سي يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكن كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل م امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاسالرمحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ي امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

                                                           

 .141التوافق الزساجي ساستقرار األسرع:  (1)
 .28لسبل ا وتلة لسعادع األسرع ا سلمة: ا (2)



يكيالتوافق الزواجي وأثره على استقرار األسرة                                                                          د. حسن البر  

 

296 

علةة  سضةةع نحسةةه يف  امةةا ةةدرع كةةل م  ي امةةا مةةن خةة هب  ةيةةالعا حميكةةن للةةزسجني اختبةةار الع  ةةة س     
 فكار . أستقدير  يهتماماته س  ،حزانهأفراحه س أسملاركته  ،سلعور  للاعر  ،خرمكاب اآل
 ؛ال حسةةي اقرارحملتضةةعاف اسةةإآ إحضةةي ييف الع  ةةة العا حيةةة أس أحةةدحملا  ساج ةةريف الةةز خحةةاق إب إ
  سهةةةو ي مةةةو مةةةن خةةة هب سةةةتقرار األسةةةري،ايمةةةن أهةةةم مقومةةةا   ةةةني الةةةزسجني  التوافةةةق العةةةا حيإذ إب 

سيةذهن  ،يقةل احلةن  ي امةا ستحةث الع  ةة الزسجيةة ذلةك كلما  احلن سا علاب سا  عبة، س دسب
كلمةةةا كةةةاب  ةةةني الةةةزسجني  س ايسةةةتمتا   ةسكلمةةةا تةةةوفر  ع اتةةةر البالةةة .(1)زساجاألمةةةن سا ةةةودع مةةةن الةةة

سلكةةن يةةدركاا  ،الزسجيةةة ةستةةف ملةةاعر العا حةةة يف الع  ةة صةةعنسمةةن ال. الزسجةةاب أك ةةر راحةةة سه ةةاء
 .ملالل ص كما يدر  اعو  سالع ش ساللذع ساأل

 ويةةةة داف ةةةة ملي ةةةة  ا لةةةاعر ال يبةةةة، تبةةةدأ  امةةةا سالةةةيتالع  ةةةة  ي أب  باالزسجةةة سممةةةا ي بغةةةي أب يدركةةةه    
ساألحاسيق اعميلة،  د تحث مع مضي الو ص، ستصب  رمادنا ي دفء فيه سي ضياء. سهذ  ا لةكلة 

 اع يةيأب  نيهي أخ ر ما يصين احلياع الزسجينة، سحُيِْدو يف َتْرحاا تصدُّعا  سلرسخ، سعل  الزسج
 ا ع  ة تواتل دائم، سحن متلدد.م تكوب ع  تاعلياا، ح  اتغلبيا لمهذ  ا لكلة كل اهتماما

س دايةةة العةة ج تكةةةوب لراجعةةة كةةةل م امةةا  ةةا عليةةةه مةةن ساجبةةةا  جتةةا  اآلخةةر، فلعةةةل ا لةةكلة  ةةةد     
فعلة  كةةل  امةا؛العا حةة ع  ةة متبادلةة  ي كمةا أب علة  الةةزسجني أب يةدركا أب  ةدأ  مةن هةذ  الزاسيةة،  

زساج علة   يةن الكة ع، فةذلك هةو الةعةوِّد  مةن أسهب أيةاع يأب حببةه لةه، س  بسجةهلةعر ساحد م امةا أب ي
يةةه الكلمةةة تزك   ،الةةذي يغةةذي حيا مةةا الزسجيةةة، سجيعلاةةا ت مةةر خةةعنا سسةةعادع؛ فاحلةةن إحسةةا  سلةةعور

 ،ال يبة، سمبادلة كلما  احلن سا ةودع، فة  مي ةع حيةاء الزسجةة مةن أب تبةادهب بسجاةا الكلمةا  الر يقةة
ع بسجتةةةةه علةةةة  ذلةةةةك؛  كلماتةةةةه الر يقةةةةة، الرجةةةةل أب يلةةةةل   تعةةةةارب مةةةةع  بيعةةةةةي يسا لةةةةاعر الرا يةةةةة، س 

هب الصةعن سةا ن، سجتعةل و   ة إذ أهنةاللعا حة سحر عل  حيةاع الةزسجني، ف ،سأحاسيسه الصاد ة حنوها

                                                           

 .3/532 :موسوعة األسرع (1)
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تلعةةةن دسران هامةةةان  ةةةذا أيسةةةر هةةةذ  ال ةةةرق، فاةةةي احلةةةوا  اخلمةةةق س  سهلةةةذ  العا حةةةة  ةةةرق،ا ةةةر  حلةةةوا. 
اسةت داع هةذ  احلةوا  يف ف ،  هي البصر سالسمع س اللةم ساللمةق س التةذسقسهذ  احلوا ،اخلصوص

،  ةةةني الةةةزسجني التوافةةةق العةةةا حيست ةةةري  ،التواتةةةل سا داعبةةةة سممارسةةةة احلةةةن تعمةةةق ايحسةةةا   ا تعةةةة
 قيةةق مةةراد ؛ أمةة ن يف سةةعادع حيا مةةا، سرجةةاء يف فياةةا احلةةن رحبةةة  ي امةةا، يت افسةةاب سةةاحة  فتصةةب 

  ىليل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّ   تعةةةاآ:ر مةةةا،  ةةةاهب اهلل

َّ نن من زن رن مم ام
(1). 

ع ةةدما علةةم خب بتةةه  ةةرأع  عةةا ر س ةةد حةة  ا سةة ع علةة  التوافةةق العةةا حي  ةةني الةةزسجني، فقةةاهب 
 .(2)ثين: ))فا  جارية ت عباا ست عبك((

 عضةام  عضةان  لةعور  أما التوافق العا حي  ني  قية أفراد األسرع، فاو أب يلعر أفراد األسرع حنةو
ا ودع ساحلن سالتقدير سايحثاع سايرتباا ال حسي سالعا حي، كي تمثدي الع  ةا  األسةرية دسرهةا، إذ 

 أب تبادهب الع  ا  العا حية  ني أفراد األسرع عامل رئيق يف  قيق التوافق األسري.
 المجال السابع: مجال التوافق الجنسي:

 ةوى غرائةز ا نسةاب، سأع حاةةا، سأعمقاةا، سإذا مل ُتلةبع سُتصةةرف يلةك أب الغريةزع اع سةية مةةن أ
 انتا ص ا نساب ك ع من ايض را ا ، سا قلقا .

ساعةة ق يف حقيقتةةه جةةزء مةةن احليةةاع، سع صةةر مةةن ع اتةةرها ي غةةىن ع ةةه، إذ هةةو األداع الوحيةةدع 
 ة جبميع أنواعاا.سالوسيلة الحريدع  لبا  احلاجة الغريزية اليت ف ر  علياا ا  لو ا  احلي

سأنةةةه مةةةن حةةةق كةةةل مةةةن الرجةةةل سا ةةةرأع أب حيصةةةل علةةة   ةةةدر مةةةن ا تعةةةة الةةةيت مةةةن لةةةأهنا أب  ةةةذب 
سةةةةةلوكه، سأب يسةةةةةتلين هلةةةةةا  رضةةةةةا سا م  ةةةةةاب دسب أب تكةةةةةوب ملةةةةةكلة تقلةةةةةق راحتةةةةةه ستبةةةةةدد أمانةةةةةه.

                                                           

 .21ورع الرسع، اآلية: س (1)
ح  ، ستحي  س ن أيب داسد، كتاب ال كاح،  اب يف تزسيج األ كار،5179،  اب تزسيج ال يبا ، ح تحي  الب اري، كتاب ال كاح (2)

 ساللح  للب اري. ،1813
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فةئب اللةاوع يقوهب ا ماع الغزايل رمحه اهلل تعةاآ: "فال كةاح  سةبن دفةع غائلةة اللةاوع ماةم يف الةدين، 
إذا غلبةةةص سمل تقاسماةةةا  ةةةو ع التقةةةوى جةةةر   إآ ا تحةةةاع الحةةةواحش... سإب كةةةاب مللمةةةان  للةةةاع التقةةةوى 
فغايتةةةه أب يكةةةف اعةةةوارح عةةةن إجا ةةةة اللةةةاوع، فةةةيغض البصةةةر سحيحةةة  الحةةةرج، فأمةةةا ححةةة  القلةةةن عةةةن 

و ةةا ، سي يحةةث الوسةةوا  سالحكةةر فةة  يةةدخل  ةةص اختيةةار ،  ةةل ي تةةزاهب الةة حق جتاذ ةةه س دثةةه  ةةأمور ال
ع ه اللي اب ا وسو  إليه يف أك ر األس ا ، س د يعرب له ذلةك يف أث ةاء الصة ع، حة  جيةري علة  
خا ر  من أمور الو ا  مةا لةو تةر ح  ةه  ةني يةدي أخةق اخللةق يسةتح  م ةه.... سهةذ   ليةة غالبةة إذا 

احليةاتني فاةي أ ةوى رلةة  هاجص ي يقاسماا عقل سي دين، سهي مع أهنا تاحلة ألب تكوب  اع ة علة 
 .(1)"اللي اب عل   ين ردع

سنةدر  أحمليةة اعة ق يف حيةةاع ا نسةاب ع ةدما نةةرى ك ةعان مةن الزجيةا  اهنةةار  لسةبن  سةيت سهةةو 
 فلل األبساج يف إدرا  حقيقة ما يع يه اع ق  ال سبة لكل ساحد م اما.

 علةة  األ ةةل يف السةة ني سمةةا باهب اعةة ق أحةةد أهةةم أسةةباب الصةةرا ، سسةةوء التحةةاهم  ةةني الةةزسجني
األسآ مةن الةةزساج؛ ذلةك أب اعةة ق يعةين الك ةةع  ال سةبة للةةزسجني، سإشةا يت ةةام  احلةن  ي امةةا، سيعظةةم 

 لا توفر  الع  ة اع سية  ي اما من متعة سرضا.
أب حيةد سيقلةل مةن ا  ابعةا  الك ةعع الةيت  ةدو  ةني الةزسجني؛  -كما دلص التلةارب-سهذا من لأنه 

ا سةةاد اينسةةلاع اع سةةي  ةةني الةةزسجني، فةةئب ع  ةةة داف ةةة ح ونةةة ت لةةأ  ي امةةا، ت ةةري حيا مةةا الزسجيةةة ألنةةه إذ
معةةةان، أمةةةا تلةةةك التلةةةارب ا  ةةةعع يتصةةةاهلما اع سةةةي، سممارسةةةتاما احلةةةن، فتغمرحملةةةا  السةةةعادع الةةةيت يقتسةةةماهنا 

 سويان خ هب ملوار احلياع.
ستصةةب  ا عانةةاع سالضةةغوا ا  تلحةةة ذا  سحةة  ا لةةاكل إب سجةةد  فتأخةةذ حلماةةا ال بيعةةي، 

 معىن، تستحق أب يبذهب من أجلاا كل تضحية.
ساعةة ق  ةةني الةةزسجني هةةو ال ريةةق الوحيةةد  لةةبا  الرغبةةة اعاحمةةة ع ةةد ال ةةرفني، فاحلبيبةةاب اللةةذاب 
يلتقياب يف سعادع الع  ة اع سية، يصرفاب  عدها ساعا   ةواهب يف انسةلاع فكةري سعةا حي سرضةا، 

ذا احلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن ساينسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاع ساينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدماج  ي امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا.نتيلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة هلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

                                                           

 .2/45إحياء علوع الدين، الغزايل:  (1)



م علمية محكمة.  جامعة قطر 2016-2015هـ /  1437( خريف 2العدد  33مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية )المجلد   

 

299 

إهنا الع  ة اليت تةحب ذلةك الةت حم احلمةيم سالسةامي للعقةل سالقلةن سا لةاعر ساعسةد، يف نلةوع 
 ر يقة تغمر الزسجني يف موجة من ايستمتا  ا عح عن ا بة  ي اما.

الرجةةةل سا ةةرأع لةةةه  سخنلةةص مةةن هةةةذا كلةةه إآ مةةدى أحمليةةةة اعةة ق يف حيةةاع ا نسةةةاب، سأب كةة و مةةن
احتياجةةا  ج سةةية ي بغةةي أب تلةةبع يف الةةزساج، س التةةايل فكةةل مةةن اللةةريكني م اةةي عةةن رفةةض إلةةبا  

 احتياجا  لريكه اع سية، سأنه ع دما يتزسج ا نساب فاو يان لريكه حق التمتع جبسد .
هةةو إلةةبا  ساعةةدير  الةةذكر أب التوافةةق اع سةةي لةةيق جمةةرد إلةةبا  حاجةةة الحةةرد اخلاتةةة،  قةةدر مةةا 

حاجة ال رف اآلخر أيضان، فةاع ق ا ةاد بسجةني سجسةدين  الةثا  ي  تعةارب أس ت ةافر، سياةم كةل 
  رف أب يسعد فيه ال رف اآلخر.

مث إب التوافةةق اع سةةي يةة عكق علةة  توافقةةا  احليةةاع األخةةرى، حبيةة  ييسةةرها سيةةذلل تةةعو ا ا، 
لةاكل عائليةة، أس تصةريحان هلمةوع اجتماعيةة، فليق من الغرين أب يكوب ايتصاهب اع سي ذاتةه حة ن  

أس ضةةغو ا ا تصةةادية، فةةا تزسجوب يعرفةةوب جيةةدان أب ايتصةةاهب اع سةةي يكةةوب مصةةاحلةن سترضةةية، تةةزسهب 
  عد  اخل فا ؛ ألنه إحياء عا حة سجتديد حن.

سالذي ي لك فيه أنه ع دما ي تلبع حاجا  الزسجني اع سية ي لأ اخل ف، سهذا هةو الةذي 
 ف أسباب الحتور سالكراهية، سيزيد من عوامل الصرا .يضاع

إب التوافةةةق اع سةةةي  ةةةني الةةةزسجني يقتضةةةي فامةةةان، سمعرفةةةة، سإدراكةةةان  عةةةىن اعةةة ق سدسافعةةةه سأهدافةةةه 
سغاياته، لذا فال قافة اع سية من األمور ا امة يف  رامج التعلةيم، س ةرامج تأهيةل اللةباب للحيةاع الزسجيةة 

الصةةحي  لللةة ق يةةمثدي لصةةحة نحسةةية جيةةدع للةةزسجني، سإلةةبا  لرغبا مةةا، األمةةر  ساألسةةرية؛ ألب الحاةةم
، إذ إب ا تةةوافقني ج سةةيان حملةةا اللةةذين يلةةعراب (1)الةةذي يكةةوب مةةردسد  إجيا يةةان علةة   قيةةق التوافةةق الزساجةةي

 سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعادع احليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاع.

                                                           

 .36التوافق الزساجي ساستقرار األسرع:  (1)
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 :المبحث السادس
 :أطراف التوافق الزواجي

لزساجةةةةةي إآ الةةةةةدسر الةةةةةذي يلعبةةةةةه  رفةةةةةا التوافةةةةةق يف يعةةةةةود ارتحةةةةةا  أس اخنحةةةةةاب مسةةةةةتوى التوافةةةةةق ا
ميكةةةةةةن لعمليةةةةةة التوافةةةةةةق أب  قةةةةةةق مثر ةةةةةا مةةةةةةا مل يكةةةةةةن ه ةةةةةةا   الع  ةةةةةة الزسجيةةةةةةة، سحملةةةةةةا الزسجةةةةةاب، فةةةةةة 

توافقةةةةةا  ةةةةةني الةةةةةزسجني، غةةةةةع أب كةةةةةل  ةةةةةرف مةةةةةن  قيةةةةةة أ ةةةةةراف العائلةةةةةة يةةةةةمثثر سةةةةةلبان أس إجيا ةةةةةان حبسةةةةةن 
 :(1)ه. سهذ  األ راف هيمكانته اليت حيتلاا يف األسرع سدسر  الذي يلعب

فاةةةةةو القةةةةةي م علةةةةة  األسةةةةةرع، سالقةةةةةدسع ألعضةةةةةائاا، سهةةةةةو ا  الةةةةةن أب يكةةةةةوب أك ةةةةةر  الرررررزو : .1
 مةةةةة  ألعبائاةةةةةا، سأك ةةةةةر حلمةةةةةا يف تعاملةةةةةه مةةةةةع اآلخةةةةةرين، سهةةةةةو الةةةةةذي يسةةةةةت يع حبكمتةةةةةه 
سسةةةةةةةةةعة أفقةةةةةةةةةه أب مي ةةةةةةةةةع س ةةةةةةةةةو  ال ةةةةةةةةةزا  أس اخلةةةةةةةةة ف الةةةةةةةةةذي  ةةةةةةةةةد ياةةةةةةةةةدد توافةةةةةةةةةق األسةةةةةةةةةرع 

 ساستقرارها.
ي معلمةةةةةةة األ  ةةةةةةاء سمةةةةةةر يتام، سهةةةةةةي ال ةةةةةةرف الةةةةةةذي يتحمةةةةةةل ملةةةةةةقة خدمةةةةةةة سهةةةةةة الزوجررررررة: .2

اعميةةةةةع سإراحةةةةةتام سمةةةةةا يصةةةةةدر عةةةةةن  عضةةةةةام مةةةةةن عةةةةةدع التوفيةةةةةق يف القةةةةةوهب أس الحعةةةةةل،  ةةةةةل 
سهةةةةةم  عةةةةةةد  األبنرررررراء:هةةةةةي القلةةةةةن احل ةةةةةةوب الةةةةةذي يلةةةةةةف أفةةةةةراد األسةةةةةرع  العا حةةةةةةة سالةةةةةدفء.
صةةةةةية اهلل عةةةةةز سجةةةةةل،  سةةةةةن البلةةةةةوف م ةةةةةالبوب  ةةةةةئع ء  ةةةةةدر الوالةةةةةدين، س اعتامةةةةةا يف غةةةةةع مع

كمةةةةةةا أب الرالةةةةةةدين مةةةةةة ام م ةةةةةةالبوب  السةةةةةةعي  احلسةةةةةةىن؛ لةةةةةةرأب الصةةةةةةد  الةةةةةةذي ميكةةةةةةن أب 
حيةةةةةدو  ةةةةةني الوالةةةةةدين، إذ أهنمةةةةةا  لةةةةةر، سك حملةةةةةا معةةةةةرب لل  ةةةةةأ، األمةةةةةر الةةةةةذي  ةةةةةد ي ةةةةةتج 
ع ةةةةةةه لةةةةةةيء مةةةةةةن اخلةةةةةة ف، فيسةةةةةةت يع األسيد  ةةةةةةاألخ ق احلسةةةةةة ة، سدسشةةةةةةا  ي ةةةةةةز ألحةةةةةةدحملا 

 يدسا ميا  ا بة سا ودع إآ جمارياا.أب مي عوا ت ور ،  ل أب يع
 ةةةةا كةةةةاب سالةةةةدا الةةةةزسج حملةةةةا األكةةةةح سةةةة ان ساألنضةةةةج جتر ةةةةة، سجةةةةن عليامةةةةا أب  والرررردا الررررزو : .3

إذ إهنةةةةةةا خرجةةةةةةص مةةةةةةن أسةةةةةةر ا لتعةةةةةةيش  -كمةةةةةةا لةةةةةةو كانةةةةةةص ا  تامةةةةةةا-يرعيةةةةةةا بسجةةةةةةة ا  امةةةةةةا 
معامةةةةةةا، فعليامةةةةةةا أب يتأكةةةةةةدا مةةةةةةن حصةةةةةةوهلا علةةةةةة  حقو اةةةةةةا، سعةةةةةةدع تعرضةةةةةةاا للظلةةةةةةم مةةةةةةن 

ا  امةةةةةا، فةةةةةذلك أحةةةةةرى  مةةةةةا حرتةةةةةان علةةةةة  اسةةةةةتقرار األسةةةةةرع، كمةةةةةا أب عليامةةةةةا عةةةةةدع   بةةةةةل
                                                           

 .551-3/549موسوعة األسرع:  (1)
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التةةةةةةدخل يف اللةةةةةة وب اخلاتةةةةةةة ي  امةةةةةةا سبسجتةةةةةةه، سإذا س ةةةةةةع خةةةةةة ف  ةةةةةةني ا  امةةةةةةا سبسجتةةةةةةه  .4
 ي صحانه  الصح  سا عالرع  احلسىن.

سجيةةةةةةةن عليامةةةةةةةا أب ي البةةةةةةةا ا  تامةةةةةةةا  ا افظةةةةةةةة علةةةةةةة  بسجاةةةةةةةا سأ  ائاةةةةةةةا  والررررررردا الزوجرررررررة: .5
سأب  ةةةةةةةةةثع الةةةةةةةةةزسج ستضةةةةةةةةةع لةةةةةةةةةه مكانةةةةةةةةةة كةةةةةةةةةحى يف البيةةةةةةةةةص، سأب  ةةةةةةةةةثع سالديةةةةةةةةةه س يتاةةةةةةةةةا، 

سأرحامةةةةةةه. كمةةةةةةا أهنمةةةةةةا م البةةةةةةاب  عةةةةةةدع التةةةةةةدخل يف اللةةةةةةمثسب اخلاتةةةةةةة ي  تامةةةةةةا سبسجاةةةةةةا، 
 ةةةةةةةل حيةةةةةةةةاسي نصةةةةةةةحاا عةةةةةةةةن ذلةةةةةةةةك  -إب سجةةةةةةةةد-سأي يلةةةةةةةلعاها علةةةةةةةة  تصةةةةةةةعيد اخلةةةةةةةة ف 

 ححاظان عل  استقرار األسرع سسعاد ا.
م األجةةةةةةةةداد ساعةةةةةةةةدا  ساألخةةةةةةةةوع ساألخةةةةةةةةوا  ساألعمةةةةةةةةاع سمةةةةةةةة ا سررررررررائر أرحررررررررام األسرررررررررة: .6

سالعمةةةةةةةةا ، كةةةةةةةةل هةةةةةةةةمثيء ي بغةةةةةةةةي أب يكةةةةةةةةوب هلةةةةةةةةم دسر كبةةةةةةةةع يف إلةةةةةةةةاعة السةةةةةةةةكي ة سا ةةةةةةةةودع 
 سالرمحة يف األسرع؛ ليتحقق التوافق األسري سايستقرار.

 :المبحث السابع
 :قياس التوافق الزواجي وتنبؤاته

سةةا  للتوافةةق األسةةري يف أساخةةر العلةةري يا ، مث  ةةدأ  يةةا  التوافةةق الزساجةةي سالةةذي يعتةةح هةةو األ
ظار   عد ذلك  علر س وا  دراسةا  ساسةعة سلةاملة اهتمةص  تحديةد العوامةل الل صةية ا رتب ةة 

 .(1)  التوافق األسري
ستبةةةني أب معظةةةم هةةةذ  الدراسةةةا  تركةةةز  صةةةحة أسليةةةة علةةة  مخسةةةة مقةةةاييق: اينسةةةلاع أس عةةةدع 

لةةةةثكة، سإظاةةةةار العوا ةةةةف سال قةةةةة ا تبادلةةةةة، سعةةةةدع ا لةةةةبا ، اينسةةةةلاع، سايهتمامةةةةا  ساألنلةةةة ة ا 
 .(2)ساللعور  العزلة الل صية سالتعاسة

 :(3)سه ا  حماسلة أخرى لقيا  التوافق الزساجي تقوع عل  التساؤي  اآلتية
كيف يقا ل الزساج احتياجا  ستو عا  اجملتمع  .1

                                                           

 .188ال حق األسري: ، سعلم 199الزساج سالع  ا  األسرية:  (1)
 .35، سالتوافق الزساجي سع  ته  أسالين ا عاملة الزسجية س عض تا  الل صية: 188علم ال حق األسري:  (2)
 .199 الزساج سالع  ا  األسرية: (3)
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 ما العوامل اليت تسام يف دسامه سثباته  .2
 اليت ت مو  ني أعضائه ، سما درجة إساامه يف شو الل صية  ما درجة الوحدع .3
ساحلةةةةق أنةةةةه مةةةةن الصةةةةعو ة لكةةةةاب سجةةةةود مقيةةةةا  للع  ةةةةا  األسةةةةرية يكةةةةوب مسةةةةتقران سثا تةةةةان علةةةة      

 ا دى البعيد؛ إذ أب األ عاد اخلاتة  ايستقرار تتغع يف كل عقد من الزماب. 
 ائمةةةةةةةة  ا مثلةةةةةةةرا  الت بمثيةةةةةةةة  ةةةةةةةا  بةةةةةةةل س عةةةةةةةد  سللت بةةةةةةةمث  ةةةةةةةالتوافق الزساجةةةةةةةي أسرد  عةةةةةةةض البةةةةةةةاح ني

 عةةةةةةةد أب  (1)الةةةةةةةزساج سالةةةةةةةيت ميكةةةةةةةن أب تكةةةةةةةوب سةةةةةةةببان يف التوافةةةةةةةق األسةةةةةةةري، نوردهةةةةةةةا يف اعةةةةةةةدسهب اآليت
  م ا  تصحي   عضاا لا يتوافق مع الضوا ت اللرعية.

 

 المؤدية للتوافق الزواجي ةالمؤشرات التنبؤي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .212-211 الزساج سالع  ا  األسرية: (1)

 ل الزواجما قب مؤشرات

 

 ما بعد الزواج مؤشرات

 

 األ حاهب: سجود الرغبة يف إجنا م  التعرف: ي  أ   ه

 الصرا  حوهب األنل ة: ي يوجد عاالقدرع عل  التوافق: حس ة  وجه ع

 ا ستوى اي تصادي: البيص اخلاص ا ستقل فرق السن: الرجل أكح أس يف نحق سن ا رأع

 دائمة  ال سبة للزسجس  ،الوظيحة: م تظمة  ايرتباا  الوالدين: سثيق

 سالزسج موافق ،سظيحة الزسجة: تعمل  ا واظبة عل  الص ع: جيدع
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 :المبحث الثامن
 :معوقات التوافق الزواجي

 يواجه التوافق األسري  عض ا عو ا  ال ا ة عن عدع نضج الع  ة  ني الزسجني، أس تحاس 
ا ستوى التعليمي  ي اما، أس يكوب ه ا  تحاستان يف ا كانة ايجتماعية أس اي تصادية، أس نتيلة 

، سفيما يلي (1)للزساج  بل التاي ة للحياع األسرية، أس للتباين يف ال با  سا زاج  ني  عض أفراد األسرع
 :(2)ذكر ألهم هذ  ا عو ا 

ستوى ايلتزاع األخ  ي، إدماب أحد الزسجني، ستتم ل يف التحاس  يف م معوقات أخالقية: .1
إحملاهب الزسج للمسمثسليا  اللرعية.

                                                           

 .3/569موسوعة األسرع:  (1)
 .72-45، سالتكيف سالصحة ال حسية، حممد السيد اهلا ت: 85-84التوافق الزساجي ساستقرار األسرع:  (2)

 العدهب  ني الزسج سالزسجة:  ائم  ا ستوى التعليمي: تقارب يف درجة التعليم 

 ا قدرع العقلية: متساسية من سجاة نظر اللريك السعادع يف ال حولة: مرتحعة أس مرتحعة جدان 

 ما ة الزسج: متحرف يف خت ماين معرسف يف بساج اآل اء: مرتحعة أس مرتحعة جدان  السعادع

 م م  الل صية: القبوهب ا قدرع العقلية: متساسية

 الع  ا  اع سية: يف إ ار الزساج فقت ا ا ة: التحرف يف خت ماين معرسف

 اع ق:  وع الرغبة ا تساسية ايدخار: موجود إآ حد ما

 ايستمتا   اع ق: ممتع أس ممتع جدان  وما  اع سية: م اسبة ستحيحةا عل

 ايض را ا  العصبية: ي يوجد الع  ة اع سية  بل الزساج: عدع سجودها
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م ل اعتماد الزسج ماديان عل  أسرته، عدع  درته عل   مل األعباء ا ادية،   معوقات مادية: .2
 ك رع  لبا  الزسجة،  مع الزسج يف راتن بسجته.

، التحاس  اللديد يف مستوى ستتم ل يف اخنحاب الوعي ال قايف األسري معوقات ثقافية: .3
 ثقافة الزسجني ستعليماما.

ستتم ل يف ك رع الضغوا ال حسية، الغعع الزائدع، اخت ف الوا ع األسري  معوقات نفسية: .4
 ا عالي عن تصورا ما  بل الزساج، اللك يف اآلخر.

م ل عدع ع اية أحد الزسجني لظار  داخل ا  زهب، ضعف ل صية  معوقات شخصية: .5
 ، مرب أحد الزسجني أس عقمه، ايخت ف احلاد يف سجاا  ال ظر.الزسج

كعدع تقدير كل م اما  لاعر اآلخر، تدخل اآلخرين يف لمثسب األسرع،  معوقات اجتماعية: .6
 ا غايع يف السي رع من  بل الزسج، ظاور ع  ا  عا حية يف حياع أحدحملا.

 :المبحث التاسع
 :بة عليهضعف التوافق الزواجي واآلثار المترت

ع دما تتعارب حاجا  أحد الزسجني سرغباته مع الوا ع سمع حاجا  سرغبا  ال رف اآلخر 
يمثدي ذلك إآ حدسو ترا  نحسي سإحبا ا  تولد أمراضان نحسية، م ل: ايكت اب، ساين واء، 
 سايحنرافا  السلوكية، سغع ذلك مما ي عكق عل  حياع ا نساب ستوافقه األسري، سمن ه ا يضعف
التوافق سي لأ ما يسم   سوء التوافق، سالذي ت تج ع ه جمموعة من اآلثار السلبية اليت ي يتو ف 
خ رها عل  الزسجني،  ل ميتد ليلمل  يع أفراد األسرع ساجملتمع، مما يمثثر عل  تقدع اجملتمع سر يه 

 سإنتاجيته.
 : (1)سفيما يلي  عض هذ  اآلثار

اليت تحربها احلياع اليومية حوهب ا جناب، سأسالين تعرب األسرع للعديد من ا لك    .1

                                                           

 .99-95التوافق الزساجي ساستقرار األسرع:  (1)
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 معاملة األ  اء.... او.
 تعرب الزسجني يض را ا  نحسية، كاخلوف سالقلق سالتوتر. .2
التأثع السليب عل  ا كانة ايجتماعية للزسجني، خاتة ا رأع ا  لقة، مما يحرب ملك    .3

 ساض را ا  نحسية.
 ب، مما مي ل خ ورع عل  اجملتمع.بيادع معدي  ايحنراف سا دما .4
إثقاهب كاهل الدسلة اجتماعيان سا تصاديان، حي  أب أفراد األسرع ا حككة حيتاجوب إآ جاود  .5

 سرعاية ممثسسية لتعديل سلوكام.
 ا ضرار  اي تصاد الو ين، إذ إب أفراد األسرع ا حككة العاملني يضعف إنتاجام. .6
 عقلية يف اجملتمع.انتلار األمراب ال حسية سالعصبية سال .7
ضعف انتماء أفراد األسرع ا حككة للملتمع س يمه، إذ إهنم يعانوب من اللعور  السلبية  .8

 جتا  اآلخرين نتيلة احلرماب ال حسي الذي يواجاونه داخل أسر م.
 ارتحا  نسبة ا تا ة  القلق ال حسي لأل  اء الذين نلأسا يف أسضا  عائلية مض ر ة. .9
   مستوى التحصيل العلمي لدى أ  اء األسرع ا حككة.اخنحاب األداء، ستد .11
 التعرب للتدخل العلوائي من جاا  ي يتوافر لدياا اخلحع سالتأهيل الكايف. .11
 ارتحا  معدهب اخليانة الزسجية. .12
 اندي  ال زاعا   ني الزسجني،  ل س ني أسرتياما. .13
سال صن ستحلي اعرمية  انتلار اعرائم ايجتماعية ساألخ  ية، م ل: السر ة سايحتياهب .14

 سالرذيلة سبعزعة أمن ساستقرار اجملتمع.
 ال  ق سما يتبعه من تحكك األسرع ستلرد أعضائاا. .15

 :المبحث العاشر
 :مرتكزات التوافق الزواجي 

يلةةةك أب التوافةةةق  ةةةني الةةةزسجني أمةةةر نسةةةيب، غةةةع أنةةةه م لةةةوب مةةةن أجةةةل جنةةةاح بساجةةةي سسةةةعادع 
ف  ةد أب يسةع   -إذا لةزع األمةر- ، سهةو يت لةن تعةدي ن للسةلو  أسرية، س التايل جمتمع سعيد سنةاج
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كةةل مةةن الةةزسجني  عرفةةة ال ريةةق الةةذي يرضةةي الةةزسج اآلخةةر، سيعمةةل دسمةةان علةة  أب يكةةوب ه ةةا  
 محاوع ملث ، سأسلوب مت اسن، سعدع إحملاهب لآلخر.

كة تةوفر هلمةا سحةدع إنه من األحملية لكاب لت ميةة التوافةق الزساجةي أب يقةوع الزسجةاب  أعمةاهب ملةث 
القصةةد سامتةةزاج اهلةةدف، مةةع اينتبةةا  إآ ضةةرسرع تكةةوين ذكريةةا  ملةةثكة، سالعمةةل علةة  تقويةةة سسةةائل 
التماسةةةك سالتعةةةاسب يف كةةةل م اسةةةبة، مةةةع ضةةةرسرع تعاسهنمةةةا يف حةةةل ملةةةك  ما حةةة ن مرضةةةيان، سمقبةةةوين 

سةةه، سالعمةةل علةة  ت ميةةة لةةدى اعميةةع سأب يتةةوفر لكةةل  ةةرف أكةةح  ةةدر مةةن احلريةةة يف التعبةةع عةةن نح
 .(1)إمكانياته الل صية،  لرا أب ي يكوب يف هذ  احلرية أي تعارب مع احلياع الزسجية

إب ا درا  سالتحةةةاهم سالتوافةةةق سالقبةةةوهب سالرضةةةا سالق اعةةةة سالتواضةةةع، أمةةةور ي  ةةةد مةةةن توافرهةةةا  ةةةني 
 :(2)رتكزا  اآلتية:الزسجني؛ كي نصل إآ توافق بساجي، سي يكوب ذلك إي  من خ هب  قق ا 

يتو ف التوافق الزساجي عل  شو أساتر ا بةة سالتعةا ف، ستزايةد ايهتمامةا   القيم المشتركة: .1
 ا لثكة، سا اذ موا ف متلا ة، سا مياب  قيم ملثكة ساحثاع كل  رف لآلخر.

  الزسجني.يت لن التوافق الزساجي نوعان من التوافق  ني أسريت التوافق بين أسرتي الزوجين: .2
 يستلزع التوافق الزساجي ا لبا  اع سي ا تبادهب  ني الزسجني. اإلشباع الجنسي: .3
يقتضةي التوافةق الزساجةي أب يتقبةل الزسجةاب عةن   اعةة تامةة  تقبل مسؤوليات الحيراة الزوجيرة: .4

 مسمثسليا  ستبعا  احلياع الزسجية.
علةةة  التحاعةةةل العةةةةا حي  يتو ةةةةف التوافةةةق الزساجةةةي علةةةة   ةةةدرع كةةةل  ةةةةرف التفاعرررل العررراطفي: .5

 سايستلا ة له.
 :المبحث الحادي عشر

  :أساليب تنمية التوافق الزواجي

(3) من خ هب األسالين اآلتية ميكن ت مية التوافق الزساجي:

                                                           

 .36-35 :التوافق الزساجي ساستقرار األسرع (1)
 .36:  رجع السا قا (2)
 .541-3/541 :موسوعة األسرع (3)
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لعةةةىن أب الةةةزسجني يعةةةحاب عةةةن ملةةةاعرحملا، سأفكارحملةةةا  صةةةراحة  المشررراركة فررري االنفعررراالت: .1
 س  رق إجيا ية.

 حام كل من الزسجني انحعاي  الزسج اآلخر سيتقبلاا. أب يفهم االنفعاالت:  .2
 ةةةأب يتقبةةةل الزسجةةةاب الحةةةرسق الحرديةةةة  ي امةةةا، مةةةن حيةةة   ةةةدرا ما  قبرررول الفرررروق الفرديرررة: .3

 سإمكانا ما سنقاا القوع سالضعف لدياما.
ي ةةةد أب يتعةةةاسب الزسجةةةاب، سيتقاتةةةا ا امةةةا  سا سةةةمثسليا ؛ ليكونةةةا معةةةان كوحةةةدع التعررراون:  .4

 تسيع أمور حيا ما  ا ادية سا ع وية.ساحدع يف 
إب األسةةةةرع السةةةةوية هةةةةي الةةةةيت  قةةةةق ألفرادهةةةةا سةةةة متام  تقررررديم حاجررررات البقرررراء واألمررررن: .5

ال حسية، سالصحية سجتعلاةم يلةعرسب  ةاألمن سايسةتقرار، ستقةدع هلةم احلةن سالةدفء سالةدعم 
 ا ادي سا ع وي حبسن الظرسف اليت يتعرضوب هلا.

ألسةةةرع ا سةةةلمة مةةةن أب تكةةةوب هلةةةا نظةةةرع خاتةةةة يف احليةةةاع،  ةةةأب تكةةةوب ي ةةةد ل نظررررة خاصرررة: .6
 مستمدع من الدين؛ لتلعر  قيمتاا يف اجملتمع، ستست يع  قيق أهدافاا.

إب أفةةةةراد األسةةةةرع السةةةةوية متحةةةةا وب، حيةةةةاسلوب تقليةةةةل خ فةةةةا م، أس م ةةةةع  جررررو مررررن الحررررب: .7
 حدسثاا، سحيثموب  عضام البعض.

أب يسةةود حمةةيت األسةةرع؛ فاةةو مظاةةر مةةن مظةةاهر الصةةحة  إب جةةو ا ةةرح جيةةن حسررن المرررح: .8
ال حسةةية ألفرادهةةا، عةة سع علةة  ذلةةك فةةئب جةةو ا ةةرح يسةةاعد أفةةراد األسةةرع علةة  التعامةةل مةةع 

  عضام البعض لودع ساحثاع، سميك ام من الت حيق عن ملاعرهم.
تحسةةق  ي  ةد مةةن تقويةة الع  ةا  الوديةة  ةةني أعضةاء األسةرع، حبية  ي التفاعرل والتواصرل: .9

كل م ام رمةاهب سريع اآلخةر، ستبةادهب اآلراء سا  ا لةا ، ستقةدمي ال صة  سالتعةاسب علة  حةل 
 ا لاكل، ستقدمي العوب للمحتاج.

ي  ةةةد مةةةن ايحةةةثاع ا تبةةةادهب  ةةةني الةةةزسجني خاتةةةة س ةةةني كافةةةة  االحتررررام المتبرررادل: .11
سترتحةع األتةوا  لكةي األفراد تةغاران كةانوا أع كبةاران؛ حة  ي تضةيع احلقةوق، سيعلةو الصةرا ، 

حيصةةل كةةل فةةرد علةة  حقو ةةه، كمةةا أنةةه ي  ةةد مةةن عةةدع ا ك ةةار مةةن ال قةةد دسب مةةحر؛ فةةذلك 
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يتسةةةبن يف ملةةةاعر عةةةدع ايرتيةةةاح فيسةةةود األسةةةرع جةةةو مةةةن التةةةوتر سالعصةةةبية، سيحسةةةد احلةةةن 
 داخل األسرع.

جيةةن أب يكةةوب أفةةراد األسةةرع إجيةةا يني يف تعليقةةا م علةة   عةةض، سذلةةك  اإليجابيررة: .11
عن  ريق ايسةتما  إآ  عضةام، سا سةاعدع يف حةل ملةك  م، سعةدع توجيةه ال قةد الة ذ  
لبقيةةةةةة األعضةةةةةاء، سإشةةةةةا تزسيةةةةةدهم  ا علومةةةةةا  ال بمةةةةةة هلةةةةةم، ساي ثاحةةةةةا  ا  اسةةةةةبة حللةةةةةوهب 

 ملاكلام.
علةةة  الةةةزسجني تلةةةليع نحسةةةياما سكةةةذلك تلةةةليع أ  ائامةةةا  اسةةةتمرار،  التشرررجيع: .12

 ال قة، سيلعر  الليا ة، س تقوية محاوع الذا .فئب ذلك يساعد عل    اء 
إب ملاعر احلن  ني  الزسجني تساعد عل  اللةعور  ةاألمن سعةدع  إيصال الحب: .13

 اخلوف، ساللعور  السعادع سالليا ة.
  فاحلياع اعامدع سا  قلة  األعباء، حياع  اتلة. تخصيص وقت للعب والتسلية: .14

 
 

 :الخاتمة
أب أسةةاهم يف تقةةدمي دراسةةة علميةةة مبسةة ة حةةوهب  ضةةية هامةةة، سضةةرسرع احلمةةد هلل الةةذي يس ةةر يل 

اجتماعيةةة، أي سهةةي التوافةةق الزساجةةي، سالةةيت ي غةةىن ع اةةا، خاتةةة يف هةةذا العصةةر الةةذي تعةةا  األسةةرع 
فيةةةه مةةةن عوامةةةل التصةةةد  سايهنيةةةار، سيواجةةةه أعضةةةاؤها الك ةةةع مةةةن ا لةةةاعر السةةةلبية نتيلةةةة ا حبةةةاا 

 ة سايجتماعية.سالصرا  سالضغوا ال حسي
س ةةد جةةاء  دراسةةةت ا للمسةةاحملة يف تكةةةوين أرضةةية م اسةةبة هلةةةذ  العمليةةة؛ لتكةةةوب عونةةا للدارسةةةني 

 ل ن  ق م اا إآ التعمق سالت صص يف هذا اجملاهب... 
 نتائج الدراسة وتوصياتها:
 أوال: نتائج الدراسة:

اسررررة نفسررررية، در  -" بررررالتوافق الزواجرررريس ةةةةد توتةةةةل الباحةةةة  مةةةةن خةةةة هب دراسةةةةته ا وسةةةةومة 
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 إآ ال تائج اآلتية: اجتماعية، شرعية "
  تتعرب احلياع الزسجية لضغوا نحسية ساجتماعية سا تصادية، تمثدي إآ ظاور ك ع من

ا لك    ني الزسجني، مما يوجن التدخل  نقاذها من خ هب دراسا  مت صصة تعاجل 
 تلك ا لك  .

 إحا ة احلياع الزسجية  سياج من األحكاع  إب التلريع ا س مي سبق  يع التلريعا  يف
ساآلداب لتبق   وية متماسكة، مما يمثكد نظرع ا س ع العليا لألسرع سأهنا حمور ت ح 

 اجملتمع سالركيزع األسا  اليت تقوع علياا األمة.
  التلريع ا س مي عين  تقوية احلياع الزسجية ع اية فائقة، سجعل أحكاماا متميزع لقاتد

  قق للزسجني السعادع سايستقرار.سأهداف 
  إب التلريع ا س مي يف م اله القومي أرلد إآ دعائم احلياع الزسجية السعيدع، ساعتىن

جبملة من األسق جين مراعا ا  ني يدي الزساج، كايختيار سالرؤية سالرضا سالكحاءع 
 سالصداق سغعها.

 زسجني عل   مل الضغوا احلياتية إب ارتحا  مستوى التوافق الزساجي يزيد من  درع ال
 ساجتياب األبما .

  احلياع الزسجية هلا مت لبا  متبادلة  ني الزسجني تقتضي ا لبا  ا لث  عا حيا ساجتماعيا
 سا تصاديا ستوي للتوافق الزساجي.

  التوافق الزساجي يت لن نوعا من التوافق الديين سالصحي سايجتماعي سالعا حي ساع سي
 سالعمري.

 .يعود ارتحا  أس اخنحاب مستوى التوافق الزساجي إآ الدسر الذي يلعبه الزسجاب معا 
 :ثانيا: توصيات الدراسة 

من سا ع الدراسة احلالية، سما توتل إليه الباح  من نتائج ميكن رتد العديد من التوتيا  
قيق التوافق الزساجي، سا قثحا ؛ لتكوب عونا يف سضع التصورا  ا  ئمة سا عاعا  الضرسرية؛ لتح

ححاظا عل  استقرار س اسك األسرع. سهذ  التوتيا  هي:



يكيالتوافق الزواجي وأثره على استقرار األسرة                                                                          د. حسن البر  

 

310 

  إلزاع ا قبلني عل  الزساج  الكلف ال يب؛ للتأكد من خلوهم من األمراب ا عدية أس أمراب
 الدع الوراثية؛ ححاظا عل  س مة الذرية فيما  عد، سس مة اجملتمع سأم ه.

 ليمية يف ا رحلة ال انوية ساعامعية  استحداو مادع أساسية أب تقوع اهلي ا  سا مثسسا  التع
لل قافة األسرية من أجل مساعدع اللباب سإرلادهم حنو ايختيار الزساجي السليم سكيحية 
مواجاة ا لك   األسرية؛  دف  قيق التوافق الزساجي ساألسري، عل  أسق دي ية، 

 سنحسية، ساجتماعية سليمة.
 آل اء ساألماا ؛ لتمكي ام من ا ساحملة يف تأهيل أ  ائام للزساج.ايهتماع  ت قيف ا 
  نلر البحوو سالدراسا  ا امة اليت ت اسلص الزساج ساألسرع، ستقدمي كل ما هو جديد ل لاح

 احلياع األسرية   ريقة سالة سمحاومة.
 ليت يتو ف ضرسرع ايهتماع  ظاهرع التوافق الزساجي كظاهرع من الظواهر ايجتماعية ا امة ا

 علياا استقرار األسرع ساجملتمع، ست ظيم دسرا  تدريبية يف هذا اللأب. 
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