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 دادإـع
  نفسية صحةبقسم ال مساعد أستاذ

 بنها جامعة الرتبية بكلية

البحتتا ال فتتلف فعتل ةفالتتتي ال تتدليق فعتتل الت فتي الف عتتتي ةتت   تت  ال تتلا  هتت ا هدف است 
واشت مع  الفتنتي فعتل ، اس ملاليي ال دليقةفالتي فعل  وال فلف، الزوجاتالزواج  لدى فتني من 

ممتتن ر تتلاوم رفمتتالهن متتن ، متتن لالبتتات الدلاستتات الفعتتتا ترعتتتي ال ل تتتي ت امفتتي  نهتتا ي( زوجتت16)
( 8) إلل م موفتي ر ليبتتي اوامهتا نورم ر ستمه، ( فاًما32.6)( فاًما تم وسط ُفملى 25-40)

فعتتتل م تتتار ال تتتلا  ردوات البحتتا واشتتت مع  ، ات( زوجتت8ضتتات ي اوامهتتتا)م موفتتتي و ، اتزوجتت
، وكشتت  الن تتا ا )إفتداد البا ةتتي( و لنتتاما ال تدليق فعتل الت فتتي الف عتتي، )إفتداد البا ةتي(الزواج 
م متتوف تن دلجتتات ال ات لرتتق(  تتتن م وستت 0.01وجتتود ةتتلوت دات دإلتتي إ  تتا تي فنتتد )فتتن 

ل الح الم موفي ، تأتفاده الزواج  ال لا فعل م تار تفد ر بتق البلناما  ال  ليبتيالضات ي و 
لرتتق دلجتتات الفتنتتي  ات(  تتتن م وستت 0.01جتتود ةتتلوت دات دإلتتي إ  تتا تي فنتتد )و و ، ال  ليبتتتي

ل تتتالح ال تتتتار ، ال  ليبتتتتي ابتتت  ر بتتتتق البلنتتتاما و فتتتده فعتتتل م تتتتار ال تتتلا  الزواجتتت  تأتفتتتاده
فتنتتتي ال  ليبتتتتي ةتتت  لرتتتق دلجتتتات ال اتالبفتتتدو، وفتتتد  وجتتتود ةتتتلوت دالتتتي إ  تتتا ًتا  تتتتن م وستتت 

 . ال تاستن البفدو وال  بف  فعل م تار ال لا  الزواج  تأتفاده

 .الزواج ال لا  الف عتي، الت في  :الكلمات املفتاحية
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: 
وفتلف اتانو  او توال الشة تتي التزواج تأنت  ، الزواج ة  العغي مفناه اإا تلا  واإزدواج

وهتت ه الفةاتتي ، لتت  شتتلًفا هاإ تت  إنشتتاا لات تتي الحتتتا  المشتت لكي والنستت ف تتد  تتتتن لجتتت  وامتتلر  رحتت  
 هتتدف ، ولهتتا م موفتتي متتن الح تتوت وفعتهتتا فدإتتد متتن الواجبتتات، الم  متتو وال تتانو  يف تتلف  هتتا 

وركتتتوين رستتتل ، ةاوستتتل  رول نفتتتا  اج متتتاف  فلة تتت   فتتتن لليتتتق ا ن تتتا  استتت ملال الحتتتتا  والنتتتو 
، وإدا جتتاز ال فبتتتل تأنهتتا و تتد   تتتي دإنامترتتتي، وجتتتي اج متتاف وهتتل و تتد  إن اجتتتي  تول، البشتتليي
، رفنتتت  الستتترنواوستتتل   رنشتتتأ كاةتتتي الم  مفتتتات البشتتتليي اإج مافتتتتي فبتتتل كتتت  الف تتتول،ةمنهتتتا 
والشتتاةتي تشتر  ُإ تتح ، ونبت  الةةةتات، واومتا  ،واإس  لال، وييوال نشئي الس، والف ف، والل مي

ي تول المتولل فتز وجت  )ومتن  تا ، يفتشوا  تا  هانئي مس  ل  التلصي رما  جمتو رفضا ها تأ 
آيار  ر  خعق لكم من رنتسرم رزواًجتا ل سترنوا إلتهتا وجفت   تتنكم متود  ول متي إ  ةت  دلت   يتات  

ويمرن ، ة  جمتو اوجواا، ويف  د البفض تأ  الهناا ستدو  (21)آيي اللو سول  ( ل و   إ تكلو  
اا متي فعتل ال تافت  المشت لل وال بتادل اومنتتات ركتو  ال وافتات و  رح تق دل  تشر  نسب  فنتدما

الحتا  سعسعي من ال لافات المس مل  ومحاوإت لتضتها لعوصتول  لكنو ، الم واز  لألخ  والف اا
إ فتتتلل الزوجتتتا  ة تتتد ، ممتتتا ي فعنتتتا ن  بتتت  ةكتتتل  ر  دوا  الحتتتال متتتن المحتتتال ،لع تتتواز  ا نستتتان 

 ةال تتتتتتتتتتلا  الزواجتتتتتتتتتت ، وات اوولتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتن التتتتتتتتتتزواجالستتتتتتتتتتن، خاصتتتتتتتتتتي ةتتتتتتتتتت  الزواجتتتتتتتتتت  ع تتتتتتتتتتلا ل
Marital Conflict  كتت  لتتلفلستتعوكتات ستتعبتي هتتو فتتد  اإنستت ا  الزواجتت  ن ت تتي ر تتدإلات ،

وضتفف مهتالات ، والستعبتي الم بادلتي، ور دإلات ملرتفي لع تلا ،    المشرةت فد  ال دل  فعلو 
، ويلجتتتتو (330: 2000نتتتتو  ،لألنشتتتت ي ال لةتهتتتتتي المشتتتت لكي) إيتتتتا   ولؤيتتتتي ااصتتتتل  ، ال واصتتتت 

رفدد ردوال الزوج / الزوجي ة  الحتا  ة د يرتو  / ركتو   منها:، ال لا  الزواج  إلل فد  رسبا 
لبتفتتتي ال تافتتت  اإج متتتاف   تتتتن التتتزوجتتن رو تا ضتتتاةي إلتتتل ، فامعتتتي ولالبتتتي دلاستتتات فعتتتتا ور 

رو ، ((Esmali & Khosroshahi ,2013,12رتافتت  ر تتدهما متتو رةتتلاد رستتل  ال تتلف ا ختتل
 ال فعتتم وررو إخ ةف ةعستي ك  من التزوجتن ةت  الحتتا ، رو اخت ةف الستن ، لمشاك  اا  اديي

(Shakarami;Zahrakar&Mohsenzadeh, 2016, 439) رو لفهتول اإر اهتات التلديتي ،
رو الغتتل  الشتدإد  ، رو اإخت ةف ةت  اللهبتات ال نستتي، رو ردخ  جهات خالجتي، ة  المفامةت

رو فنتد متتةد رول لتت  ورحتول اه متا  و تتا  او  لت  ، (Marie,2005:125)ر د ال لةتن  من
رو لفوامت  نتستتي مةت  المتلر  المست لجعي رو اللجت  ال تت  رو الزوجتي / ، وإهمالها واجبارها الزوجتي
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 Kira ;Birditt, Edna Brown, Terri ,Orbuch&التتتتتزوج الهستتتتت تلو 

Jessica,2010,1198) ،عتزواج فعتل رنت  ف بتي ةت  ستبت   ليارهمتا ورتضتت  الفتتت  رو النفتل ل
رو البةت  الشتدإد رو ، ة  ختال شا  رو ة ا  ن ت ي رةكالهمتا تتأ  التزواج مستةولتي إ لااتي ودفتم

ور بعتتتول هتتت ه اوستتتبا  م  مفتتتي رو تفضتتتها ةتتت  تهتتتول ال تتتلا  فعتتتل مستتت وى ، ا ستتتلاف المتتتتل 
 الس ح فند رول خةف  تنهما.
ةتتت  ال وانتتتق النتستتتتي والف عتتتتي وال تتتحتي ستتتواا متتتن ا  تتتال الستتتعبتي  وي لرتتتق فعتتتت  كةتتتتل

، ممتتا دةتتو البا ةتتي لعبحتتا فتتن ربنتت  روجتت  (2012تالنستتبي لتتألزواج رو او نتتاا )نويبتتات اتتدول، 
مةت : جعستات ال أمت ، ، لحت  ال تلا  الزواجت  ي تو  فعتل ال تدليق تاست ةدا  ةنتتات جدإد فةج 

، وركت  ال متل رو الز تتق فتن وفت ، وةحت  ال ستد، ات المش وردليب، وال نتس لمد   ةث داا ق
المستتتبق  وفتتتد  ال  تتتتتم، والتتتوف  تاو تتتداث التومتتتتي، لاهنتتتيروجتتتت  اإن بتتتاه لعةبتتتل  ال هتتتدف رنمتتتتي 

مما إن ا فن  وال سام ؛ ، سامحوال ، وال  ب ، يوربن  مواف اا م فعل اإنت ام وال لا ، لعحدث
الت فتتتتي ال تتتتدليق فعتتتتل متتتتن ختتتتةل  التتتت فعم لةس ب تتتتال و وصتتتتوًإ ، التتتت ةع  متتتتن ملكزيتتتتي اوةكتتتتال

 .Mindfulnessالف عتي

يمتتتتتل الم  متتتتتو الم تتتتتلو تالفدإتتتتتد متتتتتن ال حتتتتتوإت الستاستتتتتتي واإج مافتتتتتتي واإا  تتتتتاديي 
وال لافات المع هبتي ، واإنت ام الة اة ، ن ت ي الةولات داخ  م ل والبةد الم اول واوخةاتي ؛ 

  تتدة، ال تت  إ كتتو  منهتتا رو م  متتو الو تتد  الدإنامترتتتي الشتتفو  واتادارهتتا، وو  اوستتل  هتتل  تتتن
ر سدت ه ه ال غتلات ة  فد  رمول منهتا: تشر  رو تآخل، و  هاونال  منفدوى ال غتتل اس شلت 
و تزو  ة تو  ، اومل الت و رستهم ةت  ر ستتد ال تلا   تتن رفضتا ها، والوتا ف، واونما ، اودوال
 ممتا اتد، فتي الفةاي السا د   تن الزوجتن من نا تي و تنهما و تن او ناا متن نا تتي رختلى ة  نو 
صتتتتاا ن ت تتتي إ ُيحمتتتد ُف باهتتتا وهتتتل ال تتتةت، ويتتتدفم دلتتت  متتتا روصتتتع  إلتتتت  دلاستتتي إلتتتل إتتتةدو 
( متتتتن ر  الفوامتتتت  اإا  تتتتاديي كانتتتت  متتتتن رهتتتتم الفوامتتتت  المتتتتة ل  ةتتتت  ال تتتتلا  2010) تستتتتتون 
 ةتتتتت   تتتتتتن روصتتتتتع  دلاستتتتتي متمونتتتتتي الهنانتتتتتتي ، لفوامتتتتت  اإج مافتتتتتتي والنتستتتتتتيإعتهتتتتتا ا ،الزواجتتتتت 

رو ، ( إلتتل فتتد  وجتتود ةتتلوت دات دإلتتي إ  تتا تي لع تتلا  الزواجتت  رلجتتو لفمتت  المتتلر  2013) 
روفتدد او نتاا، ولكتن ، رو دلجتي ال لاتتي، رو  عتد المنشتأ، رو ال انتق اإا  تادو، المةه  ال فعتمت 

 مد  الزواج.إ أ ل ال لا  الزواج  ت
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،  تتتا م  متتو ر تتوو ةتتت  ال تتو  داختت  اوستتل  لعلجتت ن تتد رنتت  عم  متتو الم تتلو و تتالنفل ل
و ال تال  ، وُيست ل ال كول فعل ا ناث سواا ةت  ال وانتق الماديتي واإج مافتتي، رفعل الهل  ي ف

لهتتتا لتتتم يرتتتن وخاصتتتي إدا ، ر حمتتت  الزوجتتتي الكةتتتتل متتتن اوفبتتتاا واوخ تتتاا تستتتبق رو  تتتدو  ستتتبق
 تتتتد ي تتتتا  تالفدإتتتتد متتتتن اإضتتتت لاتات ، ةويتتتتة ل ال تتتتلا  الزواجتتتت  فعتتتتل التتتتتلد، دل دختتتت م تتتت

-Holt)اضتتتتتت لاتات اإختتتتتت ةل التتتتتتوتتت  ال نستتتتتت  ورالتستتتتتتتولوجتي مةتتتتتت  الرتتتتتتتا  ضتتتتتتغط التتتتتتد  

Lunstad& Birmingham,2008) ، تا ضتتاةي إلتتل م تتا بات نتستتتي مةتت  الرتتتا  مستت وى
إضتتاةي ، (Doss; Simpson& Christensen,2004 )ال عتق وا صتاتي تتأفلال اإك ئتتا  

دفم دلتتت  متتتا روصتتتع  لتتت  دلاستتتي نستتتلين الكلكتتتت  يتتتو ، ستتتعول او نتتتاا فعتتتلال تتتأ تل الستتتعب   إلتتتل
ورمتتتتت  الفتتتتتواود  وجهتتتتتاد الفاإتتتتتد  وهنتتتتتاا الحدإتتتتتدو ، (2010وفبتتتتتد التتتتتل من ستتتتتما ي )، (2005)
لتتدى او نتتاا متتن وجتتود فةاتتي الربالتتتي موجبتتي  تتتن ال تتلا  الزواجتت  والستتعول المشتتر  ( 2013)
 ال ةت.وال نبة تفد  اللضا الزواج  و 

الت ةع  متن  اس ةدم  البا ةي ال دليق فعل الت في الف عتي لما لها من ةوا د، منهتا:ل ا 
 &Kimmes; May, Seibert, Jaurequiي الستتتتتعبتيتستتتتتتولوجتالم تتتتتا بات ال

Fincham,2017 ختض ال عتق وال تورل واإك ئتا  ، وRajaby&SotodehNavrodi,2011 ،
وال تحي ، Zamir; Gewirtz& Zhang,2017ورنمتي ال ستامح والتوف  تالت ات ، وإدال  المزاج

 Burpee و   ال تلام الزواجت ،  Virlley& Jayasankara,2016الفامي واللةاهتي النتستي

&Ianger ,2005,  ،Molajafar; Mousavi, Lotfi, Seyedeh Madineh& Falah, 

  ,AbediShargh, Bakhshani, Mohebbi, Mahmudian, Ahovan؛ 2015

Mokhtari & Gangali, 2015 ؛Nasr Isfahani; Bahrami, Etemadi & 

Mohamadi, 2018  ، إضتتاةي إلتتل ر  البا ةتتي لتتم ر تتد تتتتت ةتت   تتدود فعمهتتا تتتتت دلاستتات فل تتتي
ويمرتن رحدإتد مشترعي البحتا ، اس ةدم  الت فتي الف عتتي ةت   ت  ال تلا  الزواجت  لتدى الزوجتات

 ا ر  : ن السةالا جاتي ف ة 
 ؟الزوجاتما ةفالتي ال دليق فعل الت في الف عتي ة     ال لا  الزواج  لدى فتني من 

ال فلف فعل ةفالتي ال دليق فعل الت في الف عتي ة     ال لا  الزواج  لدى فتني متن 
 وال فلف فعل مدى اس ملالي  . الزوجات،
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 بحا شتليحي مهمتي متن الم  متو وهتل الم زوجتات متن لالبتات الدلاستات الفعتتا ر ناول ال
 .  موت دهم وف ا هم ة  الم ال الفعم  لعم  إيماًنا

  وإل تاا الضتوا فعتل ، الف عتتيإضاةي إلال نفلو لع لاث اود   والسترولوج  فن الت فتي
 ال لا  الزواج . وسب     رسبا 

 لعحتتد متتن الرتتتا  نستتق ال تتةت ةتت  لبلنتتاما ةتت  ملاكتتز ا لشتتاد اوستتلو اإستت تاد  متتن ا
 الوا  اللاهن.

 Marital Conflict الصراع الزواجي
  لتلف ل ضال  الم الح  ول موضو  ما،  تتا يستفل كتإنشق  تن الزوجتن  صلا 

فوامتت  ر فعتتق تتتالتلد نتستت  رو ويلجتتو ل، ، واتتد يرتتو  دلتت  صتتليًحا رو ضتتمنًتا بتتات رةضتتعتي لريتت  
 ويح اج ك  منهما لعوصول لح  جوهلو لةتض ه ا ال لا .، لفوام   تئتي
 /فعتتتل م تتتتار ال تتتلا  الزواجتتت  اتح تتت  فعتهتتتا الزوجتتترالدلجتتتي ال تتت  تإجلا ًتتتتا  ُيفتتتلفو 

 إفداد البا ةي.

 Mindfulnessاليقظةالعقلية
، لةن بتتتاهوال نفتتتتم التتت ار   هتتت  الستتتت ل  ال ارتتتتي الف عتتتتي فعتتتل التتت هن فتتتن لليتتتق التتتوف 

ويمرتتتتن رنمت هتتتتا تال أمتتتت  ، مستتتتب ي وال لكتتتتتز فعتتتتل الحاضتتتتل لحفتتتتي  عحفتتتتي دو  إصتتتتدال ر رتتتتا 
 هم.والمة في واإنت ام فعل   اةي ا خلين ور ال 

م موفتي متن الة توات المنه تتي المنفمتي ال ت  ر بفهتا  هو التدريب على اليقظة العقلية
وجعستات  والحتوال،المنااشي  هل:تاس ةدا  فد  رسالتق وةنتات البا ةي ة     ال لا  الزواج  

ال متل فتن  /وركت  الز تتق مستح ال ستدو،وال ال تأمع ،والمشت   داا ق، وال نتس لمد   ةث ال أم ،
 تا ضاةي إلل الواجبات المنزلتي. وف ،

  ستتواا ةتت  ال وانتتق النتستتتي رو التتزواج فةاتتي شتتلفتي ر تتو  فعتتل اوختت  والف تتاا الم تتواز 
ةاوسل  كا ن    إولد ويحتا ويموت، وي غ ى تاللفايي ، الماديي إك مال دول  الحتا  وركوين رسل 
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والفنايي وال ضحتي التومتي الم كاةئي  تن التزوجتن، وإ رةعتو الحتتا  متن ال تلافات، ولكتن تفتض 
   اس ةمالها ل مو الشم  ور ويي الفةاات اوسل لدإها ا مرانات النتستي ل ة   ه ه الف بات، 

ورح تتتق ال نتتاهم واإنستت ا  واإستت م ا  تالحتتتا  مًفتتا، ةتت   تتتن ي تتو تفتتض اوزواج ةليستتي ،  تتتنهم
 لع لا  الزواج .

ةال لا  الزواج  هو الست ل  واللهبي ةل اإن  ا  وروجت  الضتل ات لع تلف ا ختل دو  
الزوجتن يسفل إلل رح تم ا خل، وال ضتاا فعتت ، ممتا  ملافا  ل تم رو رخةت، ةك  منرو شت ي 

وهو رع  ال لافات الناشئي ، ( 245، 1999فةا الدإن كتاةل،  ي ف  الحتا  مس حتعي  تنهما)
رو ، رو لوجتتود مشترةت اا  تتاديي،  تتن التزوجتن ن ت تتي فتد  ال  تتال  ةت  الة تتا   الشة تتي
ممتتتتا إ لرتتتتق فعتتتتت  فتتتتد  إشتتتتبا  تفتتتتض ، الضتتتتغو  الةالجبتتتتي ال تتتت  ر تتتتو فعتتتتل ر تتتتدهمارو كعتهمتتتتا

اإ  تاجتتتات النتستتتتي رو ال ستتتمتي ال تتت  رتتتةدو إلتتتل اضتتت لا  الفةاتتتي الزوجتتتتي) صتتتتاا ملستتت ، 
ستواا شة تتي إنشق  تن الزوجتن اد يفود وسبا  واضحي رو ختتي  صلا وهو ، (43: 2008
عتتق تتتالزوجتن مواتتت ، ور لرتتق فعتتت  رضتتلال ر ف بتتات رةضتتعتي يستتفل كتت  لتتلف  وةتتت  ،  تئتتتيرو 

 وصول لح  جوهلو لةتض ه ا ال لا .لعإلل المسافد  ويح اج ك  منهما واوسل  كر ، 
الةةةتات الزوجتتي : منهتا، ر داخ  متو متهتو  ال تلا  الزواجت  د وهنال من المتاهتم ال ى

Marital Differences  والنتزا  الزواجت ،Marital Dispute ، الزوجتتياوزمتات وMarital 

Crisesلكدل الزواج  ، واMarital Distress ،  ما يأر :ةتوي ضح دل 
رفتتتتتتالل وجهتتتتتتات النفتتتتتتل ةتتتتتت  رمتتتتتتول الحتتتتتتتا  المة عتتتتتتتي  تتتتتتتن  لالةةةتتتتتتات الزوجتتتتتتتي هتتتتتت

فعتتتتتتل هالًبتتتتتتا متتتتتتا ركتتتتتتو  ، و همالتتتتتتل خ تتتتتتومي رو متتتتتتتشاجل   تتتتتتتتنإاومتتتتتتل التتتتتت و إتتتتتتةدو  التتتتتتزوجتن،
متتتتتا إ، ه هتتتتتافتتتتتن مواج  واتتتتتد رفتتتتتود وستتتتتبا  شة تتتتتتي رو خالجتتتتتتي يف تتتتتزا، المستتتتت وى الشتتتتتفولو 

ل  تتتتتول ةتتتتتت  مهتتتتتالات ال واصتتتتتت  رو فتتتتتد  انتتتتتتدماجهما ةتتتتت  رنشتتتتتت ي مشتتتتت لكي رتتتتتتةدو إلتتتتتل فتتتتتتد  
كرتتتتتتتت   فتتتتتتتتد  اللضتتتتتتتتا فتتتتتتتتن الفةاتتتتتتتتي الزوجتتتتتتتتتي، رو شتتتتتتتتبا  تفتتتتتتتتض الحاجتتتتتتتتات لكتتتتتتتتة ال تتتتتتتتلةتنإ

(Shakarami et al, 2016, 439-441)  تتتد يفتتتود وستتتبا  ة، رمتتتا ال تتتلا  الزواجتتت 
ممالستتتتي رتتتتدليبات ل واتتتتتات متتتتو التتتتنتسإلتتتتل شتتتتفوليي رو هتتتتتل شتتتتفوليي، ومتتتتن  تتتتم ةهتتتتو يح تتتتاج 

 .، وإدلال الدواةو الكامني ولاا دل عوف  تال اتصوًإ لو والملاابي ال ارتي فعل ال أم  
ستت ةد  ةتهتتتا يُ اتتتد و  ،الغضتتقالتتزوجتن ي تتتا بها  تتتن  ةهتتو خ تتتوميالنتتزا  الزواجتتت  رمتتا 
، ةت  ((Kline; Pleasant, Whitton& Markman,2006 ,447رو الضتل  ف الستق وال ت
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ممتتا يةعتتق  ال تتلا  الزواجتت  ةتت  شتتر  انستتحا  متتن المواتتف رو ال تتم  اوستتلو   تتتن إ  تتدول
 .شرًة من رشرال اإ  لات النتس 

ات الزوجتتتي ة فنت  تهتتول فتتا ق يمنتو التتزوجتن رو ر تتدهما متن إشتتبا   اجارتت  اوزمتترمتا 
ورمةتت  ، لويعتتي اومتتدرو  يمةا تواتتد ركتتو  اوزمتتي ، ةتشتتفلا  تا  بتتا  والحلمتتا  واولتم، اوساستتي

، إن تا  رفضتاا اوستل  نتو  متن الت فل وة تدا  الستت ل كعهتا؛ ونت   ة لات  لجي ةت   تتا  اوستل 
فنتدما ال لا  الزواج  وهالًبا ما يح د  ، (87: 2008، ) صالح الداهلو الوصول لح   ل إ م 

ف متن دول  إلتل ولكتن ية عت، ر لاكم اوزمتات دو   ت  جتوهلو، ويرتو  مةزًمتا لألزمتات الزوجتتي
ةلت اللهبتتتي ال تتتاداي ةتتت  ايمرتتتن  عتتت   تتتتن التتتزوجتن إدا رتتتو و ، رختتتلى متتتن دولات الحتتتتا  اوستتتليي

 . ال غاة  فن تفض الفتو تالوصول لح  
رما الكدل الزواج  ةت  د ت  اضت لا  ةت  الفةاتي  تتن التزوجتن، وستوا رواصت   تنهمتا 

نهتتا، ورتت لت  ال تتفو ات الم فع تتي إنتت ا فتتن صتتفو ات م فتتدد  رحتتد متتن اتتدلرهما فعتتل التت ةع  م
تالفةاي مو او ناا وال وانق المالتي والفةاات اإج مافتتي ورتوةتل المستاند  اوستليي، ممتا يةعتق 

(، رمتا ال تلا  الزواجت  ة تد يرتو  220: 2012مفانا  نتستي اد رةدو إلتل ال تةت )نويبار تدول،
وفعتتتل ستتتبت  ، رفضتتتاا اوستتتل  كرتتت  ّنتتتاًا ةتتت  تفتتتض اومتتتول إدا كتتتا  إهتتتدف لم تتتعحي ال تتتلةتن و 

 المةال فندما يحدث صلا   ول اخ تال مواصتات المدلسي المناسبي  مرانات روإدهما؟.
ة تول ةت  الفةاتي الزوجتتي، وضتفف اإلربتا  الفتالت   تتن  المتاهتم ُرفبتل فتنوك  ه ه 

 الفوالتف ا ي ا تتيوست ل  الفوالف الستعبتي  تدًإ متن  والةمباإ ،والشفول تاإه لا   الزوجتن،
متتا رشتتال إلتتت  كمتتال   ويتتدفم دلتت الضتتال ،ممتتا يةعتتق نوًفتتا متتن ال تتلافات الزوجتتتي المتتتتد  رو  ؛

تستد خةةتات  نتاا  إ رُ  مست ويات، منهتا؛( من ر  لع تلافات الزوجتيفتد  236: 1995ملس  )
ل تلا  واإن  تا ، دمي رةدى إلل الفتداو  وااالود  تن الزوجتن ور وى اللواتط الزواجتي، وخةةات ه

 .لوال ورل ورهدد الحتا  الزواجتي تاإنت ا
: رفتدد اودوال لعزوجتي كةلوجهتا لعفمت  والدلاستي منهتاو ، ر فدد رستبا  ال تلا  الزواجت و 

 والم البتتتي  هتتتا تشتتتت ا متتتن ال حتتتتدو، ورمستتترها تح واهتتتتا، واستتتت  ةلها اإا  تتتادو، ةتتت  ر   وا تتتد
 ( (Marie,2005  متن ( / 60 – 25 ) ةتالف م إتةدو إلتل، الزوجتين ا  وخاصي فند فد  ا و

 معتتتتتتو  شتتتتتة  ةتتتتت  الفتتتتتالم متتتتتن هتتتتت ه المشتتتتترعي(  80 )ويفتتتتتان   تتتتتوال ، ال تتتتتلافات الزوجتتتتتتي
(AbediShargh et al, 2015) ،  وال لكتتتز فعتتل ال وانتتق الستتعبتي إ ا ي ا تتتي ةتت  الحتتتا
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 ,Kimmes et al)لشتت والغتتتل  الحاستتد  ال تت  يمعةهتتا ا ،والن تتتد التتتةد  الم واصتتت ، الزوجتتتي

 &Virlleyالتفتتال مهتتالات ال واصتت  امتت ةلوفتتد  ال كتتاةة التكتتلو وال فعتمتت ، وفتتد  ، (2017

Jayasankara,2016) ) ، وال   تل ة  رحم  مسةولتات الزواجJones; Welton, Oliver 

& Thobum,2011)  من، واف ماد الزوجتن رو ر دهما تشر  كامت  (، وال فعق الوالدو هتل ا
وإدمتتتتتتا  تفتتتتتتض الكحولتتتتتتتات رو المةتتتتتتدلات، والفةاتتتتتتات هتتتتتتتل الشتتتتتتلفتي ختتتتتتالج ، عتتتتتتل الوالتتتتتتدإنف

ال شتوهات و ، (Gouin; Glaser, Loving, Malarkey,Stowell& Houts,2009)المنتزل
وال  تتم السعب  لسعول التزوج ، ورشوهات اإس دفاا، الشرول  ول الزواجالم  دولي ة  المفلةتي 
كتتتتي اك ستا   تمفنتلالمفلةتتي اإج مافتتي   شتوهاتي، والتتفةاي الحمتموفد  الة ي ة  ال ،ا خل

 ت  آلتتي استت فادرها وال فبتتل فنهتا متو شتتلي   ،التزوج / الزوجتي المفعومتات ةت  الستتتااات ال تافعتتي
 Zamir et )الفةاات  تن الوالدإن رو اوصتدااا الم تل تن رو نمتادج متن ا فتة  كما ة الحتا  

al,2017)زوج/ الزوجتيستواا متن ابت  الت نفاةي الفامتيرسلال الزوجتي، وفد  الفنايي تال ، وإةشاا ،
وفتتد  التتزوج و  التتي ، (Haghighi ; Zareyi&Ghaderi 2012)والنتستت  روالفنتتف البتتدن  

لتتتل فتتتد  اإ  تتتلا  وزيتتتاد  الفتتتتدوا  إةدو ، ممتتتا إتتتادلرتتت  فعتتتل رتتتوةتل الم  عبتتتات اوساستتتتي لألستتتل 
، تا ضاةي زوجتنوردخ  اوه  ة  شةو  ال، رو البةت سلف المُ  زوجال زوجي /لاالموجت  نحتوه، و 

متتن  التت و يرتتو  ستتبًباال تتدخ  ةتت  ملا تت  ال  تتول ال بتفتت  لتتدول  الحتتتا  الزوجتتتي واوستتليي إلتتل 
ر ضتمن و اوستل  المب د تي  الملا ت ،ه :رسبا  ال لافات الزوجتي  تا رمل اوستل  تالفدإتد متن 

ربتتدر متتتو متتتةد لتتتت  ورستت مل   تتتل إع حتتق هتتت ا  وال تتت  ل  الفا عتتتي ل تتت واوستت واإه ما ،المغازلتتي
 نتو    رستل ، واوستل  الُمستني   تل نهايتي الفمتل )إيتا  إ لل البتت  ويرتوّ  إلل ر ال ت  تالمدلسي 

ةفنتد  تدوث ان  تال ركةتل  الحرمتي،والملول  ه ه الملا   يح اج اتدًلا كبتتًلا متن  (،316: 2000،
 ةدو إلل صلافات زوجتي.كةل سلفي إت ًئا رو ر

فتد  إمرانتتي و ، م وافتيالواتلاا  اوةكتال ، ولع لا  الزواج  فد  رتفاد منها؛ فد  اإرتات
فتد  و ، والفتدوا  النتست ، ، والفتدوا  ال ستم خ ةف  تن اللج  والمتلر  ، واإرغتتل ال لف ا خل

وال لا  ، (Totter,1995) صاتاتوا، وا جبال ال نس ، اس ةدا  المتاوضات ة     ال لا 
ورلى البا ةي رنت  (، 20 10واإا  ادو )فبدالل من سما ي ،، والفالت ،  اة ةوال، اإج ماف 

 يإ فعق تشة تدار  ُتفد وهل: ، اا مي فعل م ادل ال لا يمرن وضو رتفاد لع لا  الزواج  
إ فعتتق تالفوامتت   ، وُ فتتدستتواا متتن النا تتتي الف عتتتي والنتستتتي واوخةاتتتي وال تتحتي التتزوج/ الزوجتتي
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المسترن، رو  رو ، تئتي الفمت ال غتلات ة  رو ، اوه  رو اوصدااا وي ضمن ردخ  ك  منالبتئتي 
 رو الم  مو تشر  فا .ة   ا اوةكال الدافمي لع لافات والم النات  ا فة دول 

من خةل م ا عي الحتاإت والدلاستي اإست  ةفتي وجتدت البا ةتي ر  فتنتي البحتا ر ستم و 
والستتعول الستتتعب ، ، المستت مل  ، والشتتروى التتةد  لع تتلف ا ختتلالن تتد  فض الة تتا  ، منهتتا: تتب

لكةتتتتتل متتتتن حعول الستتتتعبتي  مستتتت  تتتتتالوالوا نكتتتتال، ، وا ستتتت ا واإنغتتتتةت فعتتتتل التتتت ات، وال بليتتتتل، 
، ةستتتتولوجتي، وال عتتتق، واإك ئتتتا ، تا ضتتتاةي إلتتتل م تتتا بات ي، والهتتتلو  متتتن المواجهتتتالمشتتتاك 

 ,Trotter ويتدفم دلت  متا رشتالت إلتت  دلاستات كت  متن، تشتر  مبتالف ةتت  البتد واست ةدا  لغتي 

 ;Tavakolizadeha؛  Zarnaghash; Zarnaghash & Shahni, 2013، ؛ (1995

Nejatianb& Sooric,2015). 
: النمتتودج الفتتتان  والنمتتودج التتوتتت ، ةتتتلى  ةمنهتتا، ور فتتدد رتستتتلات ال تتلا  الزواجتت 

فد  فوام  منها: فد  ال دل  فندما ر وةل  تن اوزواج  إنشأ ج االزو  ل لا ا ر النمودج الفتان  
ع غتلات السعوكتي، وفد  ام ةل مهالات    المشرةت، وصفو ات الن ا ا السعبتي لفعل رة ل 

تت تتلل ر  المشتترةت الزوجتتتي فبتتال  فتتن رفبتتتلات ةالنمتتودج التتوتتت  رمتتا ، ةتت  رنشتتئي اولتتتال
 تتتول ةتتتت  وا، ن ت تتتتي الفةاتتتي الم كتتتتدل هتتت  مفنتتتل ر  المشتتتترةت ال ا متتتي لمزيتتتي لنتتتو  الفةاتتتتي ت
ةالبتئتي ر تافت  متو ، إ ي ق منااش ها وا ة ام فنها ةهل وتتتتي وهلضتتيو ، فمعتات ال واص 

اوةلاد رتافًة مس مًلا، وية ل ك  منهما ةل ا خل، ويس  تو التلد ر  إت فعم متن ختةل المشتاهد  
ل، ورة ل روافارنا وإدالكارنا المفلةتي ةتما نتفع ، كما ر  وفتنتا  ن تا ا دفم خالجل مباش ودو  ر

 يأر :كما سعول مفتن إة ل ةل اخ تالنا له ا السعول، وس تضح دل  
إلجتتو لعةبتتلات الستتتئي ال تت  يمتتل  هتتا ر  ال تتلا  الزواجتت   رتتلى نفليتتي ال حعتتت  النتستت 

والنكتو  لن  تي ال ةبتت  فنتد ال فتلل ، رت التلد، وال ةبت  فعل الملا ت  الفمليتي اوولتل متن  تا
ويتتنفرس دلتت  ستتعًبا فعتتل مستت وى ال ااتتي النتستتتي لديتت  ؛ ممتتا ، لمواتتف رهدإتتد ةتت   تارتت  الزوجتتتي

ي فعتتتتتتتتتتتتت  ُفلضتتتتتتتتتتتتتي ل نهتتتتتتتتتتتتتال واإ  تتتتتتتتتتتتتلات النتستتتتتتتتتتتتت  رمتتتتتتتتتتتتتا  م  عبتتتتتتتتتتتتتات الحتتتتتتتتتتتتتتا  الزوجتتتتتتتتتتتتتتي 
 (، ورنفتل النفليتي(Tavakolizadeha; Nejatianb&Sooric, 2015 , 215-217ال تتد 

رفزيزهتا تشتر  رو و متن ال تتافةت متو البتئتي  خ تأالسعوكتي لع لا  الزواج  تأنت  رفعتم ستعوكتات 
رو إاتدا  / إ  تا  ، رو إاتدا  / إ  تا ، رو إ  تا  / إ  تا ، واد يرو  صتلا  إاتدا  / إاتدا  خل،آت

 ويمرتتتن ال نبتتتة تالن تتتا ا الم لربتتتي فعتتتل ال تتتلا  تتتتالواوف فعتتتل دلجتتتي وشتتتد  ال تتتلا   تتتتن، متتتزدوج
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النفليتتتتي المفلةتتتتتي ةستتتتلت ةتتتت   تتتتتن ، ((Olson; Loreen&Brathwaith,2004التتتتزوجتن 
ال وافتتتات والمراستتتق ال تتت  ستح تتت  فعتهتتتا كتتت  لتتتلف ل تتتلا  الزواجتتت  متتتن منفتتتول ا الستتتعوكتي

ه  هل واافتي ر  رمنتات صتفبي ال ح تتق نار تي فتن رشتوهات مفلةتتي دافمتي ، تموجق ه ا الف د
، ورشتتتالت نفليتتتي التتت فعم (352-351:  2006لمتتتا  اإبستتت تن،ل فتتتزاا الستتتعب  لكتتت  منهمتتتا )نو 

نفليتتتي ، ور حتتتدث ر  ال تتتلا  الزواجتتت  إنشتتتأ وةً تتتا لمبتتتدر التتتدفم ون تتتا ا الستتتعولإلتتتل  اإج متتتافل
الموالد فن روةتل الموالد المةهعي لبناا رسل  تفتد  فن ال لا  الزواج  منهتا؛ المست وى ال فعتمت  

مديحتي الدستوا  ورمتتتل موستل و  لشتاد ل واصت ، وال وكتديتي)اإا  تادى، ومهتالات او  واإج متافل
اس  اتي وإدلال ك  من الزوجتن لعتدول  فعل نفليي الضغو  رلكز(، و 186، 2003، فبداللازت 

ورشتل النفليي البنتويي إلل ال نشئي اإج مافتي  ،مارلاكم الضغو  ة   تاره إةدي ال وهلو ال و 
، وال ستعط رو الحمايتي الزا تد روالديتي م    تتي اتد ر ستم تال ستو  سواا تاربا  رستالتق مفامعتي  الأل نا

 Esmali&Khosroshahi, 2013ممتا إ لرتق فعتت  ر اهت  ال سعست  الهلمت  وفضتاا اوستل 

ويتتتأر  نمتتتودج اإه متتتا  ، متتتنع فعتتتق هتتتتل ا ال تتتلا  الزواجتتت  لنفليتتتي ال فعتتتق رستتتند ، و ( .(8-9,
لع غتتتتل التت و / الزوجتتي الزواجتت  ةتت  ر اهتت  التتزوج  المشتت لل وا  تتلا  التت ات لتبعتتول ستتبق ال تتلا 

وخلوج الملر  لعفم ، والم البي تالمستاوا   تنهمتا،  ل،ة  ت  الزواج المفاص هما دول ك  من لحق
 ومتتتتتتتتتتتتتتدى ر تتتتتتتتتتتتتتدإل كتتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتتلف إ  تاجتتتتتتتتتتتتتتاتورهدإتتتتتتتتتتتتتتد اإ  تتتتتتتتتتتتتتلا  الم بتتتتتتتتتتتتتتادل لتتتتتتتتتتتتتت وارهما، 

 .(Marschall, 2002 ,38)ا خل
ةتت  إلتتال فةاارهمتتا   تتل ي تتة  المهتتالاتستتعي متتن ن يح اجتتا  إلتتل سعتولتت ا ةتتل  التتزوج
 ;Davarniya)ورحمتتتتتت  المستتتتتتةولتي ، وةفالتتتتتتتي ال واصتتتتتت ، والمتتتتتتود ، إلتتتتتتل اتتتتتتدل متتتتتتن الة تتتتتتي

Zahrakar&Nazari, 2018)واإه مامتاتاوولويتات  ال  ، ور(Esmali&Khosroshahi 

 Tayebi; LotfiKashani&Sanayi)، وإدلا  الغضتتتق، ور تتتال  وجهتتتات النفتتتل(2013,

Zaskar,2017)وروزيتو اودوالال لف ا خل وا  تاجار  ، س  ةل  لا  اوا، ، ولفايي اولتال ،
 ;Olson)واإل تزا  اوخةات  والشة ت  ، (Shakarami et al ,2016)وإدال  ال تلا  تحرمتي

Loreen&Brathwaith,2004) ، ولهبتتي كتت  متتن ال تتلةتن ةتت  إلضتتاا ا ختتل و تت ل ا تتالى
زياد  الدفم الزواج  تاإس فاني تمرارق ا لشاد اوسلو لمستافدرهما ةت  جهدهما ل ح تق دل ، و 

 .((Marschall, 2002تال ات والت في الف عتي / الع ف الوف  تال ات، وال دليق فعل الف ف
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ستتمل تفةجتتات لةتت  ضتتمن متتا يُ الفةجتتات الحدإةتتي ال تت  فُ ةتتالفةج تالت فتتي الف عتتتي متتن 
مةتتت  الفتتتةج ال تتتا م فعتتتل ال ف تتت    لتتتال المفلةتتت  الستتتعوك الموجتتتي الةالةتتتي ال تتت  تهتتتلت داختتت  ا

وال  بتتتت  واإل تتتتزا  ، Linehak، وال تتتتدل  الستتتتعوك  وينستتتتق لتتتتتBateman&Fonagyوينستتتتق لتتتتت
واه مت  ، ولكتزت هت ه الموجتي فعتل متا ولاا المفلةتي واإن بتاه تشتر  مةت عط،  Hayesوينسق لت 

ت متتن ختتةل النفتل  لعتت ات كستتتات، وإفتتاد  تفمعتتات ال تكتتتل ركةتتل متن المح تتوى ورفتتدإ  اإنتفتاإ
، وابول وال أم  الت في الف عتي ال دليق فعل، و البناا المفلة  لةف  ادات ال   ر وسط اإنتفاإت

مةلمتتي الكامنتتي ولاا الستتعول هتتتل الملهتتو  ةتتت ، واإل تتزا  تالستتعول التت و يستتافد فعتتل الةبتتلات ال
لموجتتي الةانتتتي لعفتتةج المفلةتت  فعتتل المح تتوى وةتت   تتتن لكتتزت ا، التت ةع  متتن ال تتورل وال تتلا 
ة د لكزت الموجي اوولل فعتل ال واةتق الستعوك  ا جلا ت  لتدى سترتنل ، المفلة  لدى  ت  وإلتس

ولتتوله ،  Kabat-Zimneوال واةتتق الكةستتتر  فنتتد تتتاةعوف، ةتتالفةج تالت فتتي الف عتتتي إنستتق لتتت 
اف متاًدا فعتل متهتو  Segal, Wiliams&Teasdale( 2002ك  من رتسدال وستت ال وولتتا  )
واس ةدمها كةتل متن المفتال تن تشتر  محاإتد ةت   تلاما ال تحي ، الت في ال أمعتي والملاابي ال ارتي

النتستتتتي تفتتتتًدا فتتتن كونهتتتا  تتتدرت متتتن الممالستتتات ال أمعتتتتي ةتتت  التعستتتتي البوديتتتي وال  التتتتد اللو تتتتي 
بط تفعتتم التتنتس ا ي تتا   و ال تتال  إتت م اوول : رنهتتا رتتلر، واامتت  فعتتل رستتار اة لاضتتتن، الشتتلاتي

والةان : ، سواا ة  الدلاسات اإلربالتي رو ال نبةيي، دلاس ها كم غتل ُيمرن ل    تم غتلات رخلى 
رن  إنفل لعت في الف عتي فعل رنها م موفي من المهالات والممالسات يمرن ال دليق فعتها ل نمتي 

وست  بنل البا ةتي هت ا اإة تلال  ،(Dryden & Still, 2006 ,5-18 )تتاهل  متا رو ختضتها 
 لح  ال لا  الزواج  لدى فتني من الم زوجتن.

ن ت تتتي رلكتتتتز اإن بتتتاه لعةبتتتل   والت فتتتي الف عتتتتي هتتتل التتتوفل تتتتالةبلات الكا نتتتي هنتتتا وا  ،
ستتتتواا ركانتتتت  ستتتتال  رو رلتمتتتتي   تتتت  ور بعهتتتتا كمتتتتا هتتتتل، اللاهنتتتتي دو  إصتتتتدال ر رتتتتا  مستتتتب ي فعتهتتتتا

(Kabat-Zinn, 2003, 145 وهتتل  التتي متتن التتوف  الم تتواز  التت و ُي نتتق التتتلد ال نتتااض ،)
ال ا م  تن ال  تا ق ةت  هويتي الت ات، ور بت  الفتاهل  النتستتي واإنتفالتتي كمتا هت ، واإنت تام فعتل 
 اوةكتتتتتال والمشتتتتتافل والةبتتتتتلات اولتمتتتتتي، ومفايشتتتتتي الةبتتتتتل  ةتتتتت  العحفتتتتتي اللاهنتتتتتي تشتتتتتر  م تتتتتواز  

(Neff, 2003b, 89-90) ،ن  م ةهل روجت  اإن باه لعةبل  الحالتي، والم الني  تتن المة فتي وم
الفتتا ل  والمة فتتي الفمت تتي الوافتتتي تشتتر  مستت مل، وال لكتتتز فعتتل رح تتتق جوانتتق النشتتا  لحفتتي 
 عحفي ر ناا واتو  الحتدث، والبفتد فتن اإنتفتاإت الضتال ، وفتد  إصتدال او رتا  ور تتتم الت ات، 
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 وال  بتت ، وال فتتالف،، ختتلى، وخعتتق مواتتف اتتا م فعتتل اإس ب تتالواستت دامي التتوف  متتن لحفتتي و
وهتل التوفل واإن بتاه ، (Hofmann,Grossman& Hinton, 2011 ,1127-1128)وال تبل

، دو  إصتتدال ر رتتا  ر تتمتتتي فعتهتتا، وال أمتت  الموجتت  ةتت  او تتداث اللاهنتتي إي ا تتتي كانتت  روستتعبتي
 رحليف.ور ب  اوةكال والمشافل والموااف كما هل دو  

وي تتتتتتتتتداخ  متتتتتتتتتو م تتتتتتتتت عح الت فتتتتتتتتتي الف عتتتتتتتتتتي تفتتتتتتتتتض الم تتتتتتتتت عحات، منهتتتتتتتتتا: ال ف تتتتتتتتت  
Mentalization  والوف  الفالت،Affect Consciousness: كما يأر ، 

ال ف تتت  هتتتو روجتتت  فةجتتت  ُي  تتتد تتتت  ال تكتتتتل  تتتول ال تكتتتتل، تمفنتتتل ال تتتدل  فعتتتل إدلال 
مةتتت  : ، ولتت  الفدإتتتد متتن التنتتتات، ينداختت  التتتتلد وا ختتل  الحتتاإت الف عتتتي الشتتتفوليي والةشتتفوليي

ال أمتتت  ةتتت  وجهتتتات النفتتتل، والمة فتتتي، و بتتتات ال فبتتتتل اإنتفتتتال ، ورف تتت  اإن  تتتال، ودةتتتو زل 
وي داخ  ، (Bateman & Fonagy, 2010, 12-15)وال ة تط النشط ، واإس كشاف، ال واف

صتف ورلكتتز ان بتاه التتلد الفةج تال ف   مو الفتةج تالت فتي الف عتتي ةت  كت  متن: المة فتي والو 
واإه ما  تاوةكال واإنتفاإت ودولهما ة  البنتي الف عتي، وية عف ال ف   فن ، ل ار  والوفل  ها
إه م ال ف ت  تالماضت  والحاضتل ، ةت   تن ره م الت في الف عتي تالةبل  هنا وا  ، الت في الف عتي

لوااتتو الُمفتتاف لعتتتلد، رمتتا ال ف تت  ةت تتو  فعتتل والمستت  ب ، كمتتا ر  الت فتتي الف عتتتي ر تتو  فعتتل إدلال ا
 . الحالي الف عتي لعتلد وا خلين

رما الوف  الفالت  ةهو ادل  التلد فعل الوف  تمشتافله، وال فبتتل فنهتا ترعمتات مناستبي 
(Guttman&Laporte, 2002, 448) والفةاتي  تتن الت فتي الف عتتي والتوف  الفتالت  فةاتي ،

ر تتتو  الت فتتي الف عتتتتي إإ  وجتتود ال تتتدل  فعتتل ال فبتتتتل فتتن المشتتتافل كتت  متتتن جتتزا؛ ةتتتة يمرتتن ر  
رمتا ، والوف  الت ار  تمتا إتدول  وجتدا  التتلد، و  التوف  الفتالت  إتلربط ة تط تال انتق اإنتفتال 

 الت في الف عتي ة  ضمن ال وج  الم  ود لعوف  ترتا  التلد من جمتو ال وانق.
 تتتا إتتلى ، وال  تتد، واإر تتاه، ن بتتاه / التتوف  هتتل : اإ، ولعت فتتي الف عتتتي فتتد  مرونتتات

(ر  اإن بتاه/الوف  ُي  تد تت  مة فتي التتلد Phang & Oei, 2012 108-106,ةتانف وُروو )
لةبلارتت  الداخعتتتي والةالجتتتي لحفتتي  عحفتتي، ورلكتتتز اإن بتتاه ة تتل  لويعتتي ر تتاه هتتدف وا تتد رمهتتتًدا 

رمتتا اإر تتاه ، الف تت ، وفتتد  اج تتلال الحتتز   ورتفتتت  إدال ، لةه متتا  تموضتتوفات فتتد  ةتت  آ   وا تتد
 ت  ممالستي ، دو  ر تتتم رو رتستتل لهتا ةُت  د ت  آلتي اس حضتالالتلد لعةبتلات الداخعتتي والةالجتتي

ال  بتت  وال فتتالف واإنت ا تتتتي لعموااتتف الستتتفتد  رو الحزينتتي، رمتتتا ال  تتد ةتفنتتتتال فلف فعتتل نوايتتتا 
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اك شتاة  ورنفتمت  ورحتلل دارت  ممتا يفتان  منت  متن  الممالر لع أم  واست ملال ممالست    دايتي متن
,Carlson,  (Shapiroوةت  نتتس الستتات دكلشا تلووكاللستو  ورست تن وةليتدما ، رتورل و تز  

) 381-375Astin, &Freedman , 2006 ,هتتل : رنفتتتم ، فتتد  مرونتتات لعت فتتي الف عتتتي
وفتتتن كتتت  متتتن ، وال فتتتليض، تموالملونتتتي اإنتفالتتتتي والستتتعوكتي وروضتتتتح ال تتت، وإدال  التتت ات، التتت ات

( رشتتالوا إلتتل  128:  2014فبتتداللاتق البحتتتلو وة حتت  الضتتبو ور متتد لعتتق وفا تتد  الفوالمتتي )
هتت : المة فتتي، والوصتتف، وال  تتلف  تتوف ، وفتتد  الحرتتم فعتتل ، فتتد  مرونتتات لعت فتتي الف عتتتي

 وفد  ال تاف  مو الةبلات الداخعتي.، الةبلات الداخعتي
ي الف عتتتتي ر تتتو  فعتتتل رنفتتتتم اإن بتتتاه تتتتلدلال التتتتلد لعحتتتدث، ممتتتا ستتتبق إ ضتتتح ر  الت فتتت

واإ  فاد فن اس دماج الحز  واج لال اولتم، وال حعت  تتالع ف / الف تف تالت ات وال ستامح مفهتا، 
ويةكتتتتتتتتتتتتتتتتد دلتتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتتتا رشتتتتتتتتتتتتتتتتال إلتتتتتتتتتتتتتتتتت  كتتتتتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتتتتتتن ستنديستتتتتتتتتتتتتتتتتن وكتتتتتتتتتتتتتتتتتتلنتس وويرتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

ل والف تف متن ر  اإج تلا,Kvernenes, Wiker&Dundas , 2016)Svendesenودإوندر
 تال ات م غتلا  ُيسهما  ة  رنفتم اإن باه واس  بال الحدث.

وفنتتد ممالستتي الت فتتي الف عتتتي إ تتد متتن الملول فتتد  خ تتوات ،هتتل : ال أمتت  وال تتنتس فتتن 
وال لكتز الم  ود   ل إ إ ش   اإن باه فندما إ  ول ، لليق إفاد  روجت  الف   لعحفي اللاهني

، إ د الفود  لع لكتز فعل ال نتس   ل يف  التلد دار  وما إتدول  ولت ةلدا رش   ال تكتل ، الف  
، كتتت  دلتتت  (Kabat-Zinn,2015, 1482)تا ضتتاةي إلتتتل ال  بتتت  وفتتتد  إصتتتدال ر رتتتا  مستتتب ي
 تت  واإستت لخاا تان فتتا  ممتتا ي فتت  الستتعول ، يستتافد فعتتل رنفتتتم لد التفتت  ر تتاه م تتدل الضتتغط

( متتن ر  ال أمتت  إن تتوو فعتتل 59:  2012، م تتلجمويتتدفم دلتت  متتا رشتتال إلتتت  هوةمتتا  )، رةضتت 
واإنت ا تتتي ، وال وجتت  نحتتو العحفتتي الحالتتتي ال تت  ر ستتم تحتتق اإستت  ة ، ال نفتتتم التت ار  لةن بتتاه

ممتتتا ي فتتت  الفتتتةج النتستتت  ال تتتا م فعتتتل ال أمتتت  ُيفتتتد متتتن ال تتتدخةت المتتتتتد  ةتتت  ختتتتض ، وال  بتتت 
 . واإك ئا ، ل عقوا، ال وانق السعبتي لدى اوةلاد مة  : الضغو 

منهتتا : رنهتتا رف متتد ، والم أمتت  ل تتدليبات الت فتتي الف عتتتي ي تتدها ر ستتم  تتبفض الة تتا  
واإن بتتتاه ، فعتتتل كتتتف اإستتت  اتات اُوورومارترتتتتي تتتتالنفل لعستتتتات الفتتتا  التتت و  تتتدث ةتتتت  المواتتتف

  وإ الم  تود والتت حرم ةتت  دو  ال لكتتتز فعتل خبتتلات تفتنهتا، وال لكتتتز فعتل الحاضتتل إ الماضتت
ممتتتا يةعتتتق ، المستت  ب  ممتتتا إتتتدةو التتتلد لع  بتتت  وفتتتد  إصتتتدال ر رتتا  ر تتمتتتتي ر فعتتت  ي  تتل الحتتتز  

 الوف  واإس ب ال لدي  ونهما  دايي موااف رفعتمتي جدإد .
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منها : ا ن تاا لعستعول الستعب  النتارا فتن مة فتي التتلد ، ولعت في الف عتي فد  ممتزات
وإدال  التتت ات تتتتام ةل اتتتدل متتتن ا لاد  ت تتتول  وافتتتتي لعوصتتتول  ،وةكتتتاله وانتفاإرتتت  دو  ر نبهتتتا

لع غتتتتل ةتت  رستتالتق ال تكتتتل الةف ةنتتتي المزف تتي ؛ ونهتتا إ ُرمةتت  ستتوى رةكتتال ولتستت  انفراًستتا 
من رج   مايي الت ات متن ي فتي ال عتق    ت ًتا لعمواف، وال  ب  لأل داث سواا سال  رو هتل سال 

وزياد  ال تدل  فعتل ال لكتتز، وختتض  تد   لوجتي الم ا بي لةنتفاإت،المتل  ر اه الحالي التستو 
(، وال ستامح (Buser,Buser, Peterson &Seraydarian., 2012, 31اإنتفتاإت الستعبتي

ر متتتد ، متتتو المشتتترةت، ومفايشتتتي الحتتتدث  هتتتدوا، وختتتتض اوفتتتلال اإك ئا تتتتي ) ة حتتت  الضتتتبو
م فتدد  لعوصتتول لحتت  المشتترعي، واإنت تتام فعتتل وزيتتاد  التتوفل  وجهتتات النفتتل ال، (2013، لعتق

متتتن ختتتةل اإستتت م ا  تمتتتا رحمعتتت   واستتتنا،  خبتتتلات جدإتتتد ، الشتتتفول الم زاإتتتد تاإستتت م ا  تالحتتتتا 
-,Spencer)والشتتتفول الم نتتتام  تالحليتتتي الداخعتتتتي والستتتة  ورتتتت ح التتت ات نحتتتو ال انتتتق اللو تتت  

Oatey,2013) ، ةت   تتن إتلى ستت ال وجتلمتلوُرولتنتدزنSiegel; Germer&Olendzki 

، ر  ممالستتتي الت فتتي الف عتتتتي يف بهتتا كةتتتتل متتن ال تتتورل واج تتلال اإنتفتتتاإت الستتتعبتي (8, 2008,
و  التتلد التت ي يست  تو لؤيتي مح ويتات الف ت  ويفتت  الةبتلات ، وُرمة  فبًئتا انتفالًتتا فعتل التتلد

 . اولتمي مل  رخلى 
لتلد رةكاله وانتفاإر  السعبتي وا ي ا تي لك  ورلى البا ةي رن  من ال بتف  ر  يس ب ل ا

إ فعم منها ويأخ  الفبل ، وننا ن فعم من الموااف السعبتي ركةل متن الموااتف ا ي ا تتي ةت   تارنتا، 
ومتتتن  تتتم إ تتتد متتتن ممالستتتي الت فتتتي الف عتتتتي ت  تتتد ووفتتت   هتتتدف إدال  التتت ات وال غتتتتتل متتتن رجتتت  

 اإلر اا وال متز. 
ت فتتتي الف عتتتتي تشتتتر  جتتتتد إ تتتد متتتن ملافتتتا  فتتتد  رمول،منها:رستتتعتط و  تتتل إتتت م ممالستتتي ال

الضوا فعل رهمتي المة في لعمةتلات الداخعتي والةالجتتي، ور تنتف الفتواهل الُمفاشتي، والت حرم 
وال تدل  فعتل دةتو اإن بتاه تشتر  كامت  ، الواف  ة  الةبل  العتفتي رو ال تكتل الحت ل ابت  ال حتدث

ودلتتت  لمنتتتو ،  ه، ور بتتت  لعةبتتتل  كمتتتا هىتتتدو  إصتتتدال ر رتتتا  مستتتب ينحتتتو نشتتتا  وا تتتد يمرتتتن رنتتتتت
 . ((Moore & Malinowski, 2009,178اإس  اتي رورومارترًتا 

ةالت فتتتي الف عتتتتي ر تتتو  فعتتتل فن تتتلين رساستتتتتن همتتتا الفمتتت  متتتو التتتوف ، وال  بتتت  دو   
جانتق مفتتن دو   وال لكتتز فعتل، إصدال ر را  مسب ي، لتفهتل الفةاتي ال ويتي ر نتاا رداا المهمتي

مشتتاك  ةتت  وفنتتد ممالستتي الت فتتي الف عتتتي متتو الحتتاإت ال تت  ُرفتتان  متتن رشتت   لعوتتتتتي المفلةتي،
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اوستبا  ال ت  متا منهتا:  رمتول، فتد فلةتي إ تد متن مورتة ل فعتل ال تلا  الزواجت   الوف  تال ات
متتتن  رو اوهتتت  متتتن محتتتاوإت متتتن جانبهمتتت  تتتلا ؟وم تتتل  تتتدر ال المستتتافد ؟ن ل عتتتق تدةفتتت  التتتزوج
ل تتتزا  داةو لةوه  لتتتدإهما التتت ؟ما رستتتبات؟و وهتتت  إوجتتتد رشتتتةا  آختتتلو  رتتتأ لوا تتتت  ؟الةتتتالج لحعتتت 
ن  تي ولهب همتا ةت  الوصتول لحت  هتو  فتن صتلافهماومتن  تم ةتل  ر تاليل التزوجتن  تا لشادات؟

  دايي ك  مفالا.

ال ت   Davarniya; Zahrakar&Nazari( 2018ونتازالو ) وزاهلكتال ةالنتتاادلاستي د
( 30ورمةعت  الفتنتي ةت  )، مشتاك  الزوجتتيةفالتي الفةج الملركز  ول الح  ة  ختت  ال تحة 
( جعسات لمد  7ورع   الم موفي ال  ليبي ) ضات ي،رم ر ستمهم لم موفي ر ليبتي ورخلى  الي،
لفتتتتةج رهمتتتتتي ا إلتتتتلالن تتتتا ا روصتتتتع  و ، ورتتتتم استتتت ةدا  م تتتتتار المشتتتتاك  الزوجتتتتتي رستتتتا تو،( 5)
 لكز  ول الح  ة     المشاك  الزوجتي وردفتم الفةاي  تن اوزواج. مالم

 ,Havaasi، Zahra Kaar K(2018سن )حزاهلا كال ومزادم و هدة  دلاسي هاةاستو و 

Mohsen.Zadeh جتتت  الملركتتتز فعتتتل الفالتتتتي وللي تتتي فتتتةج اإلتتتل م النتتتي ةفالتتتتي الفتتتةج الزو
( 18)رمةعتت  الفتنتتي ةتت  و ، الفةاتتات الزوجتتتية تتول و  ع ورمتتا  ةتت   تت  ال تتلا  الزواجتت اجزو او

رع تتتتت  ،و  م موف تتتتتا  ر ليبت تتتتتا  وم موفتتتتتي ضتتتتتات ي(م موفتتتتتات )رتتتتتم ر ستتتتتتمهم لتتتتتةةث ، زوًجتتتتتا
، واستت ةدم  م تتتار ة تتول ( دات تتي120متتد  كتت  جعستتي )، ( جعستتات10الم موفتتات ال  ليبتتتي )
، رحستتن الفةاتات الزوجتتية   وروصع  الن ا ا إلل ةفالتي ك  من الفةجتنالفةاات الزوجتي، 

 مو رأكتد ر  الفةج الملركز فعل الفالتيركةل ةفالتي ة  رغتتل رنما  ال لا  الزواج .
 Nasr( 2018وإرمتتتتتادو يمحمتتتتتدو )   و تتتتتاهلام نتهارصتتتتت دلاستتتتتي ناصتتتتتل جتتتتتااتو 

Isfahani;Bahrami, Etemadi&Mohamadi ال تتدل  فعتل الت فتتي الف عتتتي  ل بحتا ةفالتتتي
(  التتي رتتتم 30جتت   تتتن النستتاا الم زوجتتات ةتت  إإتتلا ، ورمةعتت  الفتنتتي متتن )االزو ل تتلا  ةتت   ة
، ورتتم استت ةدا  م تتتار ال تتلا  الزواجتت ، تال ستتاوو لم موفتتي ر ليبتتتي ورختتلى ضتتات ي نر ستتتمه

ةفالتتي  فتنالن تا ا رستتلت و ، ( دات ي90مد  ك  جعسي )، ( جعسات8ورع   الم موفي ال  ليبي )
وروصتت  تأهمتتتي ال تتدليق فعتتل ملا تت  ، عتتتي ةتت   تت  ال تتلا  الزواجتت ال تتدليق فعتتل الت  تتي الف 

 .ل حستن اوداا الفا  لعتلد الت في الف عتي
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 ;Tayebi(2017ستتتتتتتتي لتبتتتتتتتت  ول تتتتتتتتت  كاشتتتتتتتتان  وساناإتزاستتتتتتتترال)وهتتتتتتتتدة  دلا

LotfiKashani&Sanayi Zaskar)   إلتتل مفلةتتي ةفالتتتي الفتتةج المفلةتت  الستتعوك  ةتت  إدال
تال ستتتاوو  نرتتتم ر ستتتتمهستتتتد  ،( 60زواجتتت ، ورمةعتتت  الفتنتتتي ةتتت  )الغضتتتق لعحتتتد متتتن ال تتتلا  ال

واست ةدم  م تتار ، ( جعسات10ورع   الم موفي ال  ليبي )، لم موفي ر ليبتي ورخلى ضات ي
ةفالتي البلناما ة  ال دليق فعتل إدال  الغضتق متن ختةل  فنال لا  الزواج ، ورستلت الن ا ا 

تي، ولفايتتتتتي اولتتتتتتال، واإه متتتتتا  تالفةاتتتتتات اوستتتتتليي زيتتتتتاد  ال فتتتتتاو ، وملافتتتتتا  اللهبتتتتتات ال نستتتتت
  رتتتأ تل دلتتت  فعتتتل  تتت  ال تتتلا  اوانستتتح، واوصتتتدااا، وزيتتتاد  الشتتتلاكات المالتتتتي  تتتتن التتتزوجتن

 .لدى الستدات موضو ال  ليق الزواج 
إمرانتتي  Zamir;Gewirtz& Zhang (2017وزهتانا ) زروجتتويل  ولرت دلاستي زامتتل

ورمةعتتت  الفتنتتتي ةتتت  ، وجتتتود  الحتتتتا  الزوجتتتتيالتتتوف  تالتتت ات و  الف عتتتتيالت فتتتي دلاستتتي الفةاتتتي  تتتتن 
واستت ةدم  فتتد  م تتاإتس، هتت : الت فتتي الف عتتتي والتتوف  التت ار  ، ( متتن اوزواج الفستترليتن228)

وروصتتع  الن تتا ا إلتتل ، ورتتم ال  بتتتق متتن ختتةل اإستت ت اا فبتتل ا ن لنتت ، وجتتود  الحتتتا  الزوجتتتي
ن الت فتتي الف عتتتي وكتت  متتن التتوف  تالتت ات والتتوف  ت تتود  الحتتتا  وجتتود فةاتتي الربالتتتي موجبتتي  تتت

ال كول وا ناث ة  الت في الف عتي وال تود   دلجات  تن دالي إ  ا ًتا وفد  وجود ةلوت ، الزوجتي
وال لكتتز فعتتل ، حت  ال تلافات الزوجتتيلوروصت  تأهمتتي ال تدليق فعتل الت فتتي الف عتتي ، الزوجتتي

 . تي من الزواجال وانق ا ي ا تي إ السعب
 ,Kimmes; May( 2017وةتنشتتتا  ) وجتتتاإولك  ودلاستتتي كتمتتتتس ومتتتاو وستتتتبلت

Seibert, Jaurequi&Fincham الفةاتتتتي  تتتتتن الت فتتتتي الف عتتتتتي والم تتتتا بات  ال تتتت  تحةتتتت
واستتتت ةدم  م تاستتتت  ال تتتتلا  ، (  التتتتي90ورمةعتتتت  الفتنتتتتي ةتتتت  )، التستتتتولوجتي لع تتتتلا  الزواجتتتت 

وصع  الن ا ا إلل وجتود فةاتي الربالتتي ستالبي  تتن ممالستي الت  تي ور، الزواج  والت في الف عتي
الرتتا  الف عتي ر ناا ال لا  ومنااشي المشاك  الزوجتي وال غتلات التستولوجتي الم ا بي لهتا مةت  

الن تتا ا تأهمتتتي ال تتدليق فعتتل الت فتتي الف عتتتي  وروصتت مفتتدل ضتتل ات ال عق،زيتتاد  ضتتغط التتد  و 
 .الزواج  ال لا  لوجتي الستئي الناجمي فنم ا بات التستو ل ةتتف ال
الت فتتي  دولVirlley&Jayasankara( 2016وجاياستتانكالا ) دلاستتي ةتللتت  ورناولتت  

ورتم ، (  التي50ورمةعت  الفتنتي ةت  )، الف عتي ة  ال واةق الزواج  واللةاهتتي النتستتي لتدى اوزواج
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  واللةاهتتي النتستتي، وروصتع  الن تا ا ال واةق الزواجو الت في الف عتي  ا  فد  م اإتس منها؛اس ةد
 إلل وجود فةاي الربالتي موجبي  تن الت في الف عتي وال واةق الزواج  واللةاهتي النتستي.

  ;Tavakolizadeha( 2015) ونت اشتتتنق وستتتولي  اكولتزادهتتتاتدلاستتتي ر ورناولتتت 

Nejatianb & Sooric تتلا لا  واصتت  التفتتال ةتت  ختتتضةفالتتتي ال تتدليق فعتتل مهتتالات ال  
إلتتتل تال ستتاوو  ر ستتتمهنرتتم  ،( ستتتد  م زوجتتتي 60، ورمةعتتت  الفتنتتي ةتت  )ستتتداتجتت  لتتدى الاالزو 

متد  كتت  جعستتي ، ( جعستتات10الم موفتتي ال  ليبتتي) ع ت ور، م موفتي ر ليبتتتي وم موفتي ضتتات ي
ورتهلت الن ا ا رهمتتي ال تدليق ،  لا  الزواج الم تار واس ةدم  ، سبوفتنر( دات ي لمد  45)

وال واصتتت  الشة تتت  متتتو ، ال فتتتاو ، وال تتتتافةت الفالتتتتتيالتفتتتال مةتتت  :الات ال واصتتت  فعتتتل مهتتت
تأهمتتتتي ال تتتدليق فعتتتل الن تتتا ا  وروصتتت ،  جتتتاالزو  ةتتت   تتت  ال تتتلا  اواتتال ، وال واصتتت  الفتتتا ع 
 اج .ح  ال لا  الزو ل مهالات ال واص  التفال

 ,Molajafar(2015وةتةم) يدإنت  م  وستتاد تتوموستاة  ول دلاستي موإجاةتال وهتدة 

Mousavi, Lotfi, SeyedehMadineh&Falah  إلتل م النتي ةفالتتي ال تدليق فعتل الت فتي
رتتم ، ( زوًجتا45ورمةعت  الفتنتي ةتت )، ال تلا  الزواجتت  حتت الف عتتي وال تدليق فعتتل رنفتتم الفالتتي ل

ورتتم استت ةدا  م تتتار ال تتلا  ، إلتتل م متتوف تن ر تتليبت تن وم موفتتي ضتتات ي تال ستتاوو  ر ستتتمهم
ةت   ت  ال تلا    وروصع  الن ا ا إلتل ةفالتتي كت  متن الت فتي الف عتتي وال نفتتم الفتالت، ج الزو 

ر  ال تتتدليق فعتتل ال نفتتتم الفتتتالت  ركةتتل ةفالتتتي متتتن ال تتدليق فعتتل الت فتتتي  رأكتتتدمتتو ، الزواجتت 
 . الف عتي ة     ال لا  الزواج 
وجان تتال   وموخ تتالو  و اخشتتان  ومتتوهب  يمحمتتدإن ورهوةتتا جو حةتت  دلاستتي فبتتدو شل 

(2015 )AbediShargh, Bakhshani, Mohebbi, Mahmudian, Ahovan, 

Mokhtari&Gangali, عتتي ةت  اللضتا الزواجت   ةفالتي الفةج المفلة  ال تا م فعتل الت فتي الف
إلل م موفي  تال ساوو  رم ر ستمهن، ( ستد 60)  وال حي الفامي لعملر  الفاال، ورمةع  الفتني ة

وم تتتار ال تتحي الفامتتي، ، اللضتتا الزواجتت متتا: ه م تاستتتنواستت ةدم  ،  ير ليبتتتي ورختتلى ضتتات
، ي الفتتتاالوروصتتع  الن تتتا ا إلتتتل ةفالتتتي الت فتتتي الف عتتتتي ةتت  رحستتتتن اللضتتتا الزواجتت  لتتتدى الزوجتتت

ة  اإس شتالات الزوجتتي واوستليي تملاكتز ال تدليق ممالسي ةنتات الت في الف عتي وروص  تأهمتي 
 الزوجتي. وا لشاد لعحد من المشاك 
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 & Zarnaghash Zarnaghash(2013وشاهن  ) وزالنغاف فلانغاوجاات دلاسي زا

Shahni ورمةعتتت  الفتنتتتي ةتتت  ، اجتتت ال تتتلا  الزو   تتت ي الفتتتةج اوستتتلو ةتتت  تتتتل  فتتتلف فعتتتل ةفال
واستتتت ةدم  الم تتتتاتةت ، كم موفتتتتي ضتتتتات ي ي( زوجتتتت18كم موفتتتتي ر ليبتتتتتي، ) ) ي( زوجتتتت21)

ال تلا    ت وروصتع  الن تا ا إلتل ةفالتتي الفتةج اوستلو ةت  ،  جتاوم تتار اللضتا الزو ، التلديي
 ورنمتي مهالات ال واص   تن الزوجتن وخاصي لدى الستدات.اج  الزو 

 Rajaby&SotodehNavrodi( 2011وستتورودإهناةلودو ) دلاستتي لاجتتا   هتتدة و  
 رحستتتنو  اإك ئتتا لةتتض ةفالتتتي الفتتةج المفلةت  ال تتا م فعتل التت هن ال متتاف   إلتل مفلةتتي متدى

لم موفتي ن تال ستاوو رتم ر ستتمه، (  التي28، ورمةعت  الفتنتي ةت  )ستتداتاللضا الزواجت  لتدى ال
واست ةدم  م موفتي ، ( جعستات7و  ع  الم موفتي ال  ليبتتي فعتل )، ر ليبتي ورخلى ضات ي

 اورتهتتلت الن تتا ا انةتاًضتت، وم تتتار اللضتتا الزواجتت ، م تتتار  تتت  لةك ئتتا  منهتتا؛، متتن اودوات
ةتتتت  مستتتت وى اللضتتتتا الزواجتتتت  لتتتتدى الم موفتتتتي ال  ليبتتتتتي ممتتتتا  استتتت وى اإك ئتتتتا  والرتاًفتتتتةتتتت  م

متتو مة فتتي فتتد  ال حستتن ةتت  ال تتتار ال  بفتت  ، إةكدةفالتتتي البلنتتاما ةتت   تت  ال تتلا  الزواجتت 
 . واد إلجو دل  إلل رفدد م ادل اللضا الزواج  ، الزواج  لعلضا

 Jones; Welton, Oliver (2011) و تو ل   وُرلتتتل دلاستي جتونس وول تو  هتدة  و 

&Thoburnاللضا الزواج  واإل زا  تمسةولتات الزواج، ورمةع  و الت في  إلل تحا الفةاي  تن
وروصتع   الزواجت ،اللضتا م تتار واس ةدم  م تتار الت فتي الف عتتي و  رزواج،( 104)ة  الفتني 

ا الزواجت  ورحمت  مستةولتات وجود فةاي الربالتي موجبي  تتن الت فتي الف عتتي واللضتالن ا ا إلل 
التتتزوجتن، وضتتتلول  وروصتتت  تأهمتتتتي الت فتتتي الف عتتتتي ةتتت  زيتتتاد  اإلربتتتا  الفتتتالت   تتتتن  التتتزواج،

 اوسلو.ال دليق فعل الت في الف عتي ل فزيز ور ويي اللواتط الزوجتي وال ناهم 
ل بحا Burpee &lANGER (2005وإن ل) وة  نتس الستات جاات دلاسي  تول  

واستت ةدم  ، (  التتي95ورمةعتت  الفتنتتي ةتت  )، الت فتتي الف عتتتي واللضتتا الزواجتت  ي  تتتنالفةاتتفتتن 
 تتن  موجبتيفةاتي الربالتتي وجتود إلتل الن تا ا وروصتع  ، م تار اللضا الزواج  والت في الف عتي

وروصتتت  تأهمتتتتي ال تتتدليق فعتتتل الت فتتتي الف عتتتتي لحتتت  ، اللضتتتا الزواجتتت م تتتتار الت فتتتي الف عتتتتي و 
 لعسفاد  الزوجتي وجود  الحتا . وصوًإ ال لا  الزواج  
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 تعليق على دراسات وحبوث سابقة:
هدة  تفض الدلاساروالبحوث السات ي إلتل  ت  ال تلا  الزواجت  تاست ةدا  روجهتات ستعوكتي مةت  
Davarniya et al ,2018؛Nasr Isfahani et al , 2018 ؛Tayeby et al ,2017 

Molajafaret al, 2015   ؛ Tavakolizadeha et  al,2015 

 ة   تن اس ةدم  تفض الدلاسات الفةج ال ماف  واوسلو لح  ال لا  الزواج  مة 
،  Havaasiet al ,2018؛Zarnaghashet al ,2013 

،Nasr Isfahanet al,2017 ،Tayebi et al,2017  ،Tavakolizadeha et 

al,2015؛Zarnaghash,2013 واج  لدى الستتدات وه ه الدلاسات والبحوث رناول  ال لا  الز
ورم است ةدا  م تاإتس ، ( جعسي فةجتي12 -8وجاات ال عسات ر لاوم  تن )، ة ط دو  اوزواج

ورتتم ر ستتتم الم موفتتات إلتتل ر ليبتتتي ، ال تتلا  الزواجتت  رو النزافتتات الزوجتتتي رو اللضتتا الزواجتت 
 ا، وية عتتف واست تادت البا ةتتي متن كتت  دلت  ةت  إفتتداد اودوات ومنااشتي ورتستتتل الن تا، وضتات ي

البحتتتا الحتتتال  فتتتن هتتت ه اوتحتتتاث تأنتتت  اهتتت م تالم زوجتتتات ة تتتط متتتن لالبتتتات الدلاستتتات الفعتتتتا، 
ور تتمتم م تتتار فبتتال  فتتن  نتتود زوجتتتي  را تتي التلصتتي لعفتنتتي اإخ تتتال متتن  تتتن الفبتتالات ال تت  

 . ر تق مفها، واس ةمال ةنتات الت في الف عتي مو الفتني الوافتي له ا ال كنت 

 كما يأر :لعبحة ةلولفد  ة  ضوا ا لال النفلو ودلاسات و حوث سات ي رم صتاهي 
 تن دلجتتتات رةتتتلاد الم متتتوف ات لرتتتقروجتتتد ةتتتلوت دات دإلتتتي إ  تتتا تي  تتتتن م وستتت روجتتتد  -1

تفتتد ر بتتتق البلنتتاما ل تتالح  م تتتار ال تتلا  الزواجتت  تأتفتتاده الضتتات ي وال  ليبتتتي فعتتل
 بتي.الم موفي ال  لي

دلجتتات رةتتلاد الم موفتتي ال  ليبتتتي  ات لرتتقروجتتد ةتتلوت دات دإلتتي إ  تتا تي  تتتن م وستت  -2
 .م تار ال لا  الزواج  تأتفاده ة  ال تاستن ال بع  والبفدو ل الح ال تار البفدوفعل 

استن البفدو وال  بفت  تدلجات ال ات لرق إ روجد ةلوت دات دإلي إ  ا تي  تن م وس  -3
 م تار ال لا  الزواج  تأتفاده. فعل يلعم موفي ال  ليبت
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 البحث:املنهج املستخدم يف 
لع ح تق  دو ال  تمتم ال  ليبت  ال بعت  والبفتدو لعم متوف تنرم اس ةدا  المنها ال  ليبت  

 من هدف البحا.

 ة:ــــــــــالعينـ
ات الدلاستات الفعتتا متن لالبت ي( زوجت16ركون  فتنتي البحتا ةتل صتولرها النها تتي متن )

 (32.5) ( فاًمتا تم وستط ُفمتلى 40-25ن )ن  تتممتن ر تلاوم رفمتاله، ترعتي ال ل تي ت امفتي  نهتا
، اتزوجتت (8وضتتات ي اوامهتتا)، زوجتتات( 8) إلتتل م موفتتي ر ليبتتتي اوامهتتا نورتتم ر ستتتمه، فاًمتتا

، والضتتتلااواا  تتلت البا ةتتي فعتتل الزوجتتات ة تتط لهتتتم ر  الفةاتتي الزوجتتتي رشتتالكتي ةتت  الستتلاا 
وكا  لزاما ر  إ واجتد اوزواج ةت  ال عستات الفةجتتي إإ ر    اةتي الم  متو الم تلو والفل ت  إ 

تا ضتاةي إلتل ر  الفتقا اوكبتتل لمففتم المشترةت الزوجتتي ُإع تتل ، ُرشت و فعتل الحتوال المشتت لل
ودلاستتي ،  et alNasr Isfahani( 2018ودفمتت  دلتت  دلاستتي كتت  متتن )، فعتتل كاهتت  الزوجتتي

(2017)et al Tayebi  ،(2015ودلاستتي )Tavakolizadeha et al ،(2013ودلاستتي )
Zarnaghash et alال   اا  لت فعل    ال لا  الزواج  لدى الزوجات ة تط دو  اوزواج ،

 ةتتتل ا   تتتاا الةتتتتالام لو م متتتةًة  يالبا ةتتت  استتت ةدمورتتتم ال  تتتانس  تنهمتتتا، ولع ح تتتق متتتن دلتتت  
تلوت  تن الم موف تن ال  ليبتي والضات ي ة  ال تار ال بع  لألتفاد اخ بال ما  وي ن  لمفلةي ال

 ال لا  الزواج ، وال دول ال ال  إوضح دل :م تار ولعدلجي الكعتي ل
 درجات أفراد اجملموعتني التجريبية ات ( داللة الفروق بني متوسط1جدول )

 الصراع الزواجيوالضابطة يف القياس القبلي على مقياس 

 z جمموع الرتب متوسط الرتب العدد موعاتاجمل األبعاد

 البعد الذاتي
 غري دالة0 .110 68.01 8.50 8 ضابطة
  68.54 8.11 8 جتريبية

 البعد البيئي
 غريدالة0.131 68.10 8.13 8 ضابطة

  68.09 8.43 8 جتريبية

 اجملموع
 غريدالة0.212 69.15 8.63 8 ضابطة
  67.34 8.38 8 جتريبية
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ضتات ي   ليبتتي وال( لعتلوت  تتن الم متوف تن الzاتمي )جمتو ( ر   1جدول)إ ضح من 
 مما يشتل إلل فد  وجود ةلوت  تن الم موف تن. ، اتم هتل دالي إ  ا تاً  ة  ال تار ال بع 

 

 مقياس الصراع الزواجي/إعداد الباحثة
ا ا جتتتلااات ةتتتل ضتتتو  زواجتتت اامتتت  البا ةتتتي تلفتتتداد ال تتتول  اوولتتتتي لم تتتتار ال تتتلا  ال

 : ا رتي

 :  املقياس وصف

دلاستات و فتض لفداد الم تار من خةل ا لتة  فعتل ا لتال النفتلى تاام  البا ةي 
رجنبتي سات ي ال ل رناول  ال لا  الزواج . ودل  ل ةاد  منهتا ةتل رحدإتد وصتتاهي رتفتاد فل تي و 

 وم تتتتار، (2010بتتتدالل من ستتتما ي )مةتتت  م تتتار ال تتتلا  الزواجتتت  إفتتداد ف الم تتتتارفبتتالات و 
Davarniya, 2011 ،وم تار Nasr Isfahani et al,2018. 

 :  أبعاد املقياس

، البتئتتت . والُبفتتتد  الشة تتت : الُبفتتتد  ال تتتلا  الزواجتتت  فعتتتل تفتتتدإن همتتتايح تتتوى م تتتتار 
 ا يأر :كمور ضح رتفاد الم تار 

تن ن ت تتي فوامتت  م فع تتي تتتالتلد الشة تت  ي  تتد تتت  ال تتلا  التت و إنشتتأ  تتتن التتزوج :الُبعددد ال  
، وفتتد  رحدإتتد دول كتت  لتتلف، دارتت  مةتت ؛ رةكتتاله هتتتل واافتتتي فتتن التتزواج والوالديتتي

والفوامتتت  النتستتتتي المة عتتتي كتتتالملر  المستتت لجعي رو اللجتتت  ال تتتت  رو التتتزوج/ الزوجتتتي 
 رو اإخ ةل الوتتت  ال نس .، الهس تليي

و يفتود ، نشتأ ن ت تي لفوامت  خالجتي فتن إلاد  التزوجتنبتئ  ويفن  ال لا  الت و إال :الُبعد الثانى
مة  ؛ الفوام  اإا  اديي ور  سد ة  ضفف المتوالد وكةتل  اوفبتاا ، لفوام   تئتي

رو رتدخ  اوهت  ، اإا  اديي والغةا المس مل، رو لفوام  اج مافتي كضتق السترن
و لفوامتتت  رفعتمتتتتي ر، واوصتتتدااا والم الانتتتات الحتارتتتتي ال تتت  ي ل هتتتا ا فتتتة  إومًتتتتا

  رو خلوج الملر  لعفم  لسافات لويعي.، و  اةتي
الم تتار   نتودواد  عف فتدد  ،م تارالالةاصي تر  ُتفد من رتفاد  فبالاتصتاهي ال م رم 

 . نًدا( 15والبفد الةانل) ، نًدا( 20) إ ضمن البفد اوول ، ندً ( 35ةل صولر  اوولت  )
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 صدق املقياس :*
متتتتتن رستتتتتار    ستتتتتبفي محرمتتتتتتنال تتتتتول  اوولتتتتتتي لعم تتتتتتار فعتتتتل  رتتتتتم فتتتتلل: ظدددددا    صدددددد  الال

واا تتتتتتلام ، ال تتتتتتحي النتستتتتتتتي لعحرتتتتتتم فعتتتتتتل الم تتتتتتتار . ومتتتتتتدى مناستتتتتتب   لعفتنتتتتتتي
 %( فعتتتتتتل85ورتتتتتتم اإرتتتتتتتات  نستتتتتتبي )، ال فتتتتتتديةت الةزمتتتتتتي فعتتتتتتل كتتتتتت  مواتتتتتتف

 .  نًدا (15(  نًدا و  ف )20)
و ال تتتالل ةتتتل  ، وُيحستتتق ال تتتدت التتتداخعل تال تتت ل ال ل تفتتتل لمفامتتت  الةبتتتات: الصدددد  الددددا لى

٪( وهتتل نستتبي 83.2ال تتدت التتداخعل لعم تتتار تفتتد  ستتا  مفامتت  الةبتتات هتتو )
 . فالتي ر ف  الم تار صالًحا ل تار ما ُوضو ل تاس 

  ستتتا  صتتتدت الم النتتتي ال لةتتتتي ودلتتت  لع ح تتتق متتتن ال تتتدل  الصدددد  يق يقدددة ال قارندددة الق  يدددة:
ومتتتا ادا كتتتا  الم تتتتار يمتتتتز  تتتتن ملرتفتتت  ، ال تتتلا  الزواجتتت ال متتزيتتتي لم تتتتار 

 ومنهتتتا اامتتت  البا ةتتتي تتتتلجلاا الة تتتوات ال التتتتي:، ال تتتلا  الزواجتتت ومنةتضتتت  
م تتتتار  فعتتتل زوجتتتي( 40) نرلرتتتتق دلجتتتات رةتتتلاد الفتنتتتي اإستتت  ةفتي وفتتتدده

متتن %( 27وردنتتل )% ( 27) رفعتتل رحدإتتد ،  تتم رلرتًبتتا رنازلًتتتا ال تتلا  الزواجتت 
 سا  التلت  تن لرق م وس ل دلجات اوةلاد ةتل المست وى المتزانت   م ، الفدد

 Mann ورنتت  ) -والمتتنةتض "فتتن لليتتق استت ةدا  اخ بتتال متتا  ،" الملرتتتو

Whitney (U) ،( دال 0.821والتتتتتلت  تتتتتن المتتتتتزانتن الملرتتتتتو والمتتتتنةتض )
تزانتت  الملرتتتو ممتتا يفنتت  ( وةتتل ار تتاه المستت وى الم0.01إ  تا ًتا فنتتد مستت وى )

 . ال لا  الزواج لم تار ول  رمتتزيي رم و الم تار ت 

 ثبات املقياس : *
زوجتي ( 40) نرم  سا  مفام  الةبات فعل فتني ال  ل ي اإس  ةفتي ال ل  عف فتدده

 و تا  دل  ةتما إعل : ، تاس ةدا  مفام  رلتا كلونباخ وإفاد  ال  بتق
٪( وه ا إدل فعتل ر  الم تتار إ م تو  دلجتي  بتات 78ةبات )المفام    عف : ط يقة ألفا ك  نباخ
 . ملرتو

فعتل  زوًجتا متن الفبتالات( 20رتم ر بتتق الم تتار المرتو  متن ) الثبات يق يقدة ععدا ا التقبيد :
و فتتد مضتت  رستتبوفتن رتتم إفتتاد  ، زوجتتي(  40الفتنتتي اإستت  ةفتي البتتتالف فتتددها ) 
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استت ةدا  و ، ن تتا ا تتم اامتت  البا ةتتي   تليتتف ال، ر بت تت  متتل  رختتلى فعتتل نتتتس الفتنتتي
مفامتتتت  اإلربتتتتا  ) تلستتتتو (  تتتتتن ن تتتتا ا ال  بت تتتتتن تهتتتتلت اتتتتتتمي مفامتتتت  الةبتتتتات 

ممتا ، ومفام  الةبات وتفاد الم تتار،  تن الدلجي الكعتي لكة ال  بت تن(  0.874)
  إةكد فعل وجود مفام   بات ملرتو.

 :اإلتساق الداخلى 
 ةدا  اإرستتات التتداخعل لعم تتتار رتتم  ستتا  مفتتامةت ا لربتتا  لع ح تتق متتن ال تتدت تاستت

الم تار المة عتي والم مو  الكعتل لتنتس الُبفتد  موااف تن دلجات رةلاد الفتني اإس  ةفتي فعل 
. وك ل  رم  سا  مفامةت ا لربا   تن دلجات رةلاد الفتني اإست  ةفتي فعتل رتفتاد الم تتار 

 :  يأر ةتما  وي ضح دل . م تارالمة عتي والم مو  الكعل لع
 مقياس الصراع الزواجيوأبعاد البنود االتساق الداخلى بني  (3) جدول

 معامل االرتباط البنود معامل االرتباط البنود

 البيئي الشخصي

1 0.632**
 2 0.797**

 

3 0.527*
 4 0.812**

 

5 0.812**
 6 0.870**

 

7 0.781**
 8 0.794**

 

9 0.812**
 10 0.961**

 

11 0.724**
 12 0.791**

 

13 0.719**
 14 0.793**

 

15 0.911**
 16 0.512*

 

17 0.871**
 18 0.798**

 

19 0.790**
   

20 0.531*
  

 تتا ، ورتفاد الم تار جمتفها دالي  موااف( ر  مفامةت اإلربا   تن ال3من جدول ) 
ممتتا إتتدل ، (0.05نتتد مستت وى)دالتتي ف  نتتود( 3و)، (0.01دال فنتتد مستت وى )  نتتًدا( 17رنتت  روجتتد )

ومنهتا ، واوتفاد مواافوجود إرسات داخعل ملرتو  تن ال ويشتل إلل، فعل رماس  الم تار و نت  
 رسات.من اإ ملرتفيةل  الم تار فعل دلجي 
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 إعداد الصورة النهائية للمقياس :  

 ر .كما هو موضح ة  ال دول او،  نًدا( 20الم تار ة  صولر  النها تي من )إ كو  

 الصراع الزواجيمقياس البنود لبعدي  ( أرقام4جدول )
 اجملموع بنود األبعـــاد

 11 20، 19، 17، 15، 13، 11، 9، 7، 5، 3، 1 الشخصي

 9 18، 16، 14، 12، 10، 8، 6، 4، 2 البيئي

ةالدلجتتتي الملرتفتتتي ُرشتتتتل ، ( 2، 1ودلجتتتارهم )، ( ، ر نتتتد) ورضتتتمن  البتتتدا   لكتتت   
 تتن  ال تلا  الزواجت ملرتف  زوجات ورنح ل دلجات ال، والفرس صحتح توملر ل لا  زواج 

 .(26-20) وال لا  الزواج  المنةتض، (33-27الم وسط ) وال لا  الزواج ، (34-40)

 رع  تت يف متتد فعتتل ةنتتتات و ، ت فتتي الف عتتتيالال تتدليق فعتتل اامتت  البا ةتتي تلفتتداد  لنتتاما 
 .الزوجات   ال لا  الزواج  لدى فتني من ا فند هدف وا د وهو جمتفً 

 :كما يأر ور ناول البا ةي البلناما 
 األسس والمبادئ التى يقوم عليها البرنامج:

 :اة  ةت  لهب هت زوجتيورش م  فعل المبادىا ا نسانتي منها: إ  لا   ق كت   السس العامة
وال الشة تتي والمتواد الم فع تي تح توت التزوج/ دارها، واإلتة  فعتل اتانو  او تال فبتل فن 

 الزوجي واوسل .

 :الح تتتتتوت ال انونتتتتتتي والشتتتتتلفتي المر ستتتتتبي متتتتتن الف تتتتتد ور ضتتتتتمن مفلةتتتتتي  السدددددس الفل دددددفية
 لنتس . اوال حع  تأخةاتات الملشد  الشلفتععزواج،

 :منااشتتي  ور ضتتمن اإه متتا  تستتترولوجتي فتنتتي البحتتا، ومستتافدرهن فعتتل السددس السف ددية
اإه متا  تال شت تو والتدفم ، و المشتالكاتملافا  مبتدر التتلوت التلديتي  تتن  وف  ورف  ، و كالهن رة

 .و والمفنو  والماد
 :متتن ختتةل ال أمتت  واإس ب تتاللةعق  وارهن وف   تتمستتافد  فتنتتي البحتتا لعتت السددس اتمت اعيددة

وال فامتتت  متتتو موااتتتف رفعتتتم جدإتتتد  والتتت ةع  متتتن اإف  تتتادات الستتتعبتي المتتتدمل  لعفةاتتتي الزوجتتتتي، 
اإست تاد  اتدل ا مرتا  متن المتوالد الم ا تي م ادل ال لا  الةالج  تش ا من ال لوىوالحرمتي، و 

 .البلناماملافا  فوام  اومن والسةمي ةل رنتت  ملا   المحت ي، و ةىالبتئي 
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 ج:ـــامــربنــــداف الــــأه 
فتتتتي الف عتتتتتي لحتتتت  ال تتتتلا  ت ال تتتتدليق فعتتتتل الالبلنتتتتاما إلتتتتل إهتتتتدف لعبلنتتتتاما: الهتتتتدف الفتتتتا   (ر 

 .الزواج  لدى فتني من الزوجات
 ورشم : لعبلناما،اوهدف الةاصي  (  
 :تت   ت  ال تلا  الزواجت  متن ختةل است ةدا  م موفتي متن التنتتات وي مةع ال داف السظ يدة

المستت ند  فعتتل الت فتتي الف عتتتي لتتدى فتنتتي متتن الزوجتتات وصتتوًإ إستت ملال الحتتتا  الزوجتتتي ةتت  
  ا م فعل اوخ  والف اا الم بادل والم واز .شرعها السوو ال

 :مفلةتتي اوستبا  الكامنتتي ولاا ال تلا  الزواجتت  لتدى فتنتتي متتن وي مةتت  ةى ال دداف التقبيقيددة
الفتنتي ويفهل من خةل زيتاد  دلجتات ومسافدرهم فعل    ه ا ال لا  الزواج ،، الزوجات
 الم اتفي. تفد ر بتق البلناما و فد ة ل  ال لا  الزواج م تار  فعل

 :التتتوف  تالتتت ات متتتن ختتتةل جعستتتات ال أمتتت  واإستتت لخاا التتتواف زيتتتاد   ال دددداف الامدانيدددة ،
وال دليق فعتل فتد  إصتدال ر رتا   ،ر اه الزواج والوالديي ورفزيز اإف  ادات ا ي ا تي لدإهم

دال  مسب ي فعل المواف اب  الملول ت ، وال  ب  وال بل، واإنت ام فعل الةبلات ال دإد ، وإ
 ال واصتت  متتو ال تتلف ا ختتل تشتتر  جتتتد؛وزيتتاد  ال تتدل  فعتتل  الغضتتق واإنتفتتاإت الستتعبتي،

 .لةس  لال الزواج وصوًإ 

 األساليب والفنيات املستخدمة فى إعداد الربنامج:
 اس ةدم  البا ةي ةل البلناما الحالل تفض اوسالتق والتنتات، منها: 

 المنااشتتات رستتعو  متتن رستتالتق ا لشتتاد ال متتاف ، رف بتتل المحاضتتلات و  حدداار  ال ساة:ددة:ال
رو  المحاضتتل ،ةتهتتا فن تتل التت فعم وإفتتاد  التت فعم دوًلا ل تًستتا،  تتتا يف متتد فعتتل إل تتاا  ويتتةدو

ر تتتتديم ا لشتتتتاد، رو ال تتتتدليق ةتتتتل صتتتتول  محاضتتتتل  إ ةععهتتتتا رو إعتهتتتتا منااشتتتتات  تتتتتن الملشتتتتد 
 والمس لشد  هدف إ داث رغتتل ةل اإر اهات لدإهم.

ال عستات،  تتا كانت  ر تد  متن   متتوس تادت البا ةتي متن هت ا اوستعو  كمتدخ  لواد ا
خةل  المفعومات الملرب ي   ح تق رهداف ال عسات، رو من رج  روضتح تفض المتاهتم المفتني 

البحا، وال ف تق فعل ما رم اس تفات  ة  ال عسي، وما رم رح ت   ةت  الت تلات الملرب ي تموضو  
 . تن ال عسات
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 ال أم  هو الست ل  ال ارتي الف عتي فعل ال هن واوةكال، وفعتل رتدةق ال تول  :ملأت التمل ا
ال هنتي رو منو ردة ها رو رغتتل ار اهها ونوفت ها، وال أم  إة ل فعتل الت هن والتنتس وال ستم 
من ختةل إدلال الحتوار لع تول  الداخعتتي ال ت  ر شتر  ةت  الف ت ، ة عستات ال أمت  ُرفتد ر تد 

و  الم تتدل  يرتتو  ةتت   التتي وفتت  تمتتا إتتدول ، ستت لخاا ال ستتم  والتت هن  الم تتت يرشتترال اإ
ةال أمت  ، (Zamir et al ,2017)ويفت  ريًضتا متا إتدول  ولت  ،  داخعت  متن رةكتال ومشتافل

فعل رةتت  متا يحتدث داخت  ال ستم  هتدف إلختاا التلد إلكز نوفا  هما: ال أم  الداخع  ةت  
وفعتتت  ر  ، ل تتد   تتل اهتتا متتن التتلرر  إلخافضتتةر   تتم  شتتّد كتت ، وي تتو  الم تتدل  تالفضتتةت
 تم شتد الحتاجبتن ،   متو التنتس الفمتتقغعق فتنتت، وية  وضفتي مليحي فعل اولل يس ع  

وال بتن  م الت  والوج  مو ة ح التم، وة  نتس الوا  ملافا  شد الك تتن ولةو ال لافتن وشد 
ل  تتتم إلخا همتتا، وفعتتتت  رةتتتت  الموااتتتف فضتتةت التتتب ن والتةتتت إن ولةتتتو الستتااتن اعتتتتًة وفعتتت

 ا ي ا تي ة  الفةاي الزوجتي.

ا ي ا تتتي ترتت   اس حضتتال م موفتتي متتن صتتول اوشتتتاارمتتا ال أمتت  الةتتالج  ي  تتد تتت  
اإستتت فاني تم تتتا بات رستتتافد يمرتتتن م تتتا بارها ستتتواا رةكتتتال رو مشتتتافل رو رلتتتوا  رو لوا تتتح، و 

يح تتوو فعتتل رصتتوات البحتتل  ً اط مستت   مستتبستت ما  إلتتل شتتلياإالم تتدل  لتفتتت  العحفتتي مةتت  
ل عق مزيد من ال أم  واإس لخاا الم ت ي، وإدا  دث شتلود لعت هن رو رشت   ةت  ال أمت  وال تول ر

 الداخع  رو الةالج  إ د من ممالسي ردليبات ال نتس لعفود  لع أم  الواف .

التتتوف   ورستتتافد هتتت ه التنتتتتي فعتتتل ختتتتض ال تتتورل الم تتتا ق لع تتتلا  الزواجتتت ، وزيتتتاد 
، وخاصتتي فنتدما إتت م ممالستت ها  تاوةكتال واإر اهتتات المحتتز  لع تتلا ،وال فام  مفهتا  هتتدوا ورتلو 
ك كعتتتتات إومتتتي لعم تتدل تن   تتل ر تتبح جتتزًاامن البنتتتي المفلةتتتي ةتت  رولويتتارهم التومتتتي، ويمرتتن 

وممالستي  وال نتزه ةت  رمتاكن مت و تي،، اللياضتتيل متالين ممالس ها من ختةل فتد  رنشت ي منهتا: ا
رفمال المنزل تاست م ا ،وإهةت المحمتول والحاستو ، وإف تاا وات  مست   و إب فتد ةتت  الم تدل  

 رماًما فن ك  المها  المنولي ت ، وممالسي ال لاا  رو رو رنش ي يحبها.
 رحوي  اإن بتاه إلتل مة عتف   و  فعلوي، ال أم شر  من رشرال هو   ح الج دى تدريب ال

إهتةت فتنتت   الم تدل متن  ُت عتقة، محتدد او استس ال سديي لت لات  الفمعتات ال سديي رو
، يس  تو اك سا  التوف  الحست  الكامت  ت دمت و مادا يشفل؟   ل  فعل ادم  مةًة وال لكتز 

(، ويتت م ممالستتي (Virlley& Jayasankara,2016 تتم إن  تت  إلتتل جتتزا آختتل متتن جستتده 
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جعتتس رو استت عق فعتتل تهتتلل ةتتت  رتتدليق المستتح ال ستتدو متتن ختتةل فتتد  خ تتوات، هتت : ا
 تت  ةتت ولااتق متا رشتفل ، ح تق لعحفتي متن نتستت ف، وروضتو متليح متو فتنتتن مغع  تتتن  ع ت

 تتدر ةتت  ال لكتتتز فعتتل رنتستت  فنتتدما ر تتبح او استتتس ركةتتل متتا يمرتتن ف عتت ؟ واجستتدل رو 
ل ، مو ملافا  فد  إصدال ر را  مسب ي، ول ا إن ح المدل  الم دل  تأ  ا تالنسبي وضو ً 
ر استس ك  من  ي دو  محاولي رغتتتل  ية ف، مو مادل ا مرا  اوموضوفتً    محاإًدايرو 

والفتتود  ا ا فمتً تتختت  نتًستت تتدث رشتت   ر نتتاا ال تتدليق،ةل  فعتتل الم تتدل  ر  يأإدا ا، و رو شتت 
، والمسح  )Zinn,2015-Kabat)واص  ال ملينويآخل جزا من ال سد لع نتس وال أم  فند 

ستتافد فعتتل رتفتتت  رتان فتتا     ممالستتو ، رنمتتتي التتوف  تمشتتافله ال ستتدو يستتافد التتتلد فعتتل
ضتتتبط اس شتتتفاله لع ستتتد ورلستتتت   تتت  إنمتال تتتدل  فعتتتل ، ال غتلات التستتتتولوجتي لديتتت التتتوف  تتتت

من ادلات الحوار، ةضة فن رفعم ال فامت  تشتر  رةضت  متو  وو ي، و إ ساس  ترتان  ا ن 
  ستتتار ال ستتتدو المتتتتل  التتت و اف تتتتاد او  ا إ  واإنتفتتتاإت واو استتتتس ال ستتتديي ال تتتفبي

 تتا ق ال تتلا  الزواجتت  كمتتا هتتو  تتدو  لةتتض رو إصتتدال ر اكتتا  مستتب ي، واللضتتا وال  بتت  ي
 .كةبل لعةبل  

 ه  نمودج من جعسات ال أم ، وةتها يأخ  الم تدل  وضتفتي  ثالث  ةائ  االتسفس ل د ة سي
رختت  نتتتس ق خ تتوات، منهتتا: ال عتتور واإستت  لال،  تتم ي تتو  تتتال لكتز فعتتل ال تتنتس، فتتن لليتت

يتتت م  تتتبس و ، ودلتتت  لمتتتد  خمتتتس فتتتدات، تاوكستتت تن  تن ورمتتتدد التتتب ن فمتتتتق متتتو متتت ا التتتل 
ختتتلاج التتتنتس متتتن التتتتم  تتتبطا لمتتتد  خمتتتس إإتتت م  ، وخلاجتتت  لمتتتد   تتتةث فتتتداتإالتتتنتس ابتتت  

، ويستتافد ال تتنتس تفمتتق فعتتل رةتتتتف ال تتورل، ويزيتت  (Burpee& Langer,2005)فتتدات
، وي وو المنافي، ويسافد فعل  لت الدهو ، وال ةع  من الستمو ،  د  الف بتي والغضق

والتتت ةع  متتتن اإنتفتتتاإت الستتتعبتي  تتتتن التتتزوجتن، تا ضتتتاةي إلتتتل ختتتتض ال عتتتق واوفتتتلال 
 اإك ئا تي.

 تبطا و الحلكت أ نتاا المشتىالتواف  رمت  أال  ي  تد تت  ال تدليق فعتل :يملأتدريب ال :ى الت  ،
 نتتتاا رغتتتتلات رمتتتا إن تتتا  ال ستتتم متتتن  يال تتتنتس، ومة فتتت يعتتتتملفويهتتتدف إلتتتل روجتتتت  اإن بتتتاه 

ن اتف مرانت  وكت، وي م دل  خةل فد  خ وات هتل : و ر تتمروم اتف ها دو  رحعت   ش الم
اولل    فعلشفل ت سدل ي ف،  م رشفل تضغ رأن  ر ف ة  دل  المرا  و فعل وف  ت

، لألمتا  رو إلتل الةعتف و لةو إ دى اتدمت   توف  و لكهتا ل أخت  خ ت م  بطا است  ادم ، ر
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 نتتاا وضتتف  ل تتدمرة ي رنتت  رضتتو اتتدم ،  تتم إ تتي وزنتت  تالكامتت  إ حتتول لتمهتتد لع تتد  رو 
اوخلى ارةاد خ و ، كلل نتس الة وات السات ي   ل ر   لنهايتي المستا ي ال ت   تددرها، 

 . (Molajafar et al ,2015)من لل الن  ي ال    درت اإ بطا فا دً ورحلل  م ال ت  
نتتتتال متتتتن يمالستتتت  ت لي تتتتي رختتتتلى، هتتتتل: ر  ي تتتتف التتتتتلد مستتتت  تًما، متتتتو  نتتتت  التتتتتدإن وه

ووضتتفهما ةتت  الة تتل، ودةتتو التت لافتن لعةعتتف، ووضتتو ال ستتم وختت  خ تتو  لألمتتا ، متتو رحليتت  
اونف واللكب تن لألما ،  م رحلي  ال سم لألما   م لعةعف كأن  إ ألجح، متو ركتلال ال متلين فتد  

ويستتتتتتتتتتتافد المشتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتبطا ورأمتتتتتتتتتتت  فعتتتتتتتتتتتل ، (Rajabi&SotodehNavrodi,2011متتتتتتتتتتتلات 
 ال تكتل،واإن باه لن ا  ال و  والضفف من خةل الوف  تال ات.

   تتتتامنه  ا تتبطا روجتهتت/ ال متتل كتت  الز تتتق ررفتتد ةنتتت  :يعددو  عددد/ الت دد  كددل اليبيددبأ سيدد 
إلتتل  ورهتتدف إلتتل انستتحا  ر تتل رتتدليبات ال أمتت ، يالف عتتت ينتتتات الت فتت، وُرفتتد  دايتتي لتلةن بتتاه

 يفضاا الم موفر ت و  المدل  تال  ول  تن ة، ةل  تاه التلدايمرن ممالس هسعوكتات إومتي 
وز  فعل كت  م تدل  وا تد  ممتا يحمت ، وي عتق لت / ال مل، من الز تق يت  كمت وفاا  امًة 

/ شتت و المتتدل  الم تتدل  فعتتل رعمتتس الز تتتقولتتل، ولتت ا يُ او  لعمل شتتاهدهانتت  يأوكمتتنهم رأمعها
، لتتتة ي انفرتتار الضتتوا فعتتت  او اخ لااتت  لتت ،  تتم   أمتت لتتت  إصتتاتف ، والنفتتل رن  تتتال متتل 

  تت وت إ  ول متتل رنتت  أ، كةمتت   ستتار تالعفتتا  ةتتل، ور واتت  وا تتتده  تتم مضتتغ    يشتت ف  لتعمستت
تفتد البعتو  تمت متا ت تل متن لفمت  ةى امس شتفلً   ويب عفت  ويمضتغ، ةم  ةل   بطا شدإد ويحلك

AbediShargh et al ,2015)،)   إ حتدث المتدل  متو الم تدل  فتن خبلارت  ر نتاا تفد دلت
ةتل  عتو ال فتا   تم إتدفوه ي ال  عتديت ال تلت اخ ةةهتا فتن  ي، وكتتتترأم  ومضف الز تق/ ال مل

 لت في.ا يو   ه ه ال لي بسخةل او  وا د يبوجل ناول 
ث واستتت تادت البا ةتتتي متتتن هتتت ه التنتتتتي ةتتت  رتتتدليق الحتتتاإت فعتتتل النفتتتل  الفمت تتتي و تتتدا

الحالي،واإه ما  تال وهل إ المفهل، مو ال لكتز فعل جود  الحتتا  الزوجتتي والمراستق المفنويتي 
 لعفةاي الزوجتي.

 نتتات، إتتت م تهتتل م موفتتي متتن المهتتالات واونمتتا  الستتعوكتي ةتتل صتتول  رفتال سيلددى: تكليدد ال
ستتي رحدإتتدها ف تتق كتت  جعستتي ةتتل ضتتوا رهتتداف ال عستتي،  تتتا إتت م ركعتتتف رةتتلاد فتنتتي الدلا

  نتت ها ةل المنزل تفد ال دليق فعتهتا ر نتاا ال عستات ا لشتاديي، رو الفةجتتي، ويت م ر تمتم 
ه ه الواجبات ةل شر  م  اتو إبدر من البستط إلل المف د، ومن المفلف إلل اوةفال، وي و  
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  الملشد   كعتف المس لشدإن  بفض ال كعتتات المنزلتي ك  بت ات  تارتي لما رم ال دليق فعتت
   بتق ما رفعموه متن مهتالات وستعوكتات إي ا تتي ةتل    ر ناا جعسات البلناما، تحتا ي ومو 

 تل الموااف المة عتي.تالموااف المة عتي ل دفتم السعول الملهو  من خةل ال  بتق الوااف
  ( يوضح عدد اجللسات واألهداف والفنيات والزمن املستخدم5جدول ) 

 هدف اجللسة الفنيات املستخدمة زمن اجللسة
موضوع 
 اجللسة

رقم 
 اجللسة

60 - 70
ية(

مجاع
قة)

دقي
 

 املناقشة واحلوار،
 و، والتأمل

 .تكليف املنزليال

      إقامة عالقة تعـارف بـني الباحثـة وأفـراد
 .املشاركني فى جلسات الربنامج

     ،ــة ــب والثقـ ــودها احلـ ــة تسـ ــق عالقـ خلـ
والـــدعم املتبـــادل بـــني أفـــراد اجملموعـــة 

 .التجريبية والباحثة
 ــف املشــاركني بالربنــامج وأهدافــ ،    ت عري

ــن اجللســات     ــد وزم ــل، مواعي وخطــة العم
 0ومكانها

دية
متهي

سة 
جل

 

1
 

60 
– 

75 
ية(

مجاع
قة)

دقي
 

، املناقشة واحلوار
والتأمل،والتنفس، 

 .تكليف املنزليالو

 .مفهوم الصراع الزواجي 
 .مصادره 

 .سبل العالج 

ف 
عري

ت
جي 

زوا
ع ال

صرا
ر ال

صاد
مب

الج
الع
بل 

وس
 

2-3
 

65- 80 
ية(

فرد
قة)

دقي
 

املناقشة واحلوار، 
وأكل ، التأمل، والتنفس

 ،الزبيب، املشي التأملي
 تكليف املنزليالو

   ــالزواج ــة بــ ــار املتعلقــ ــل يف األفكــ التأمــ
 والوالدية.

 .االنتباه جلودة احلياة الزوجية 

 .التدريب على إدراة االنفعاالت السلبية 

   ــى جتنـــب إصـــدار األحكـــام الســـبقية علـ
 األحداث.

 بالذات وفهـم مـوا ن القـوة ونقـاط      يالوع
 الضعف.

 االبتعاد عن املقارنات باآلخرين 

 النظرة للزواج على أن   اقة ودعم. 

ا
ذات

بال
عي 

لو
 

4-7
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 هدف اجللسة الفنيات املستخدمة زمن اجللسة
موضوع 
 اجللسة

رقم 
 اجللسة

65- 
75 

قة)
دقي

عية
مجا

)
 

املناقشة واحلوار، 
، املسح اجلسدي، التأمل

، والتنفس ،املشي التأملي
 .تكليف املنزليالو

  التدريب على إدارة الوقت وحتديد
 ألولويات.ا

 دريب على التعامل مع التدخالت الت
 .اخلارجية مبرونة وحزم

 عامل مع ضغوط العمل واجلوانب الت
 .االقتصادية حبكمة

 .ية  عدم مقارنة وضع األسرة بأسر أخرى
رج
خلا

ف ا
ظرو

ع ال
ل م

عام
الت

جي
زوا

ع ال
صرا

ة لل
سبب

امل
 

8-11
 

60
قة 

دقي
ية(

مجاع
(

 

جعة مراجعة الفنيات حسب احلاجة
مرا

 
مت
ما 

ي   
 عل
يب
تدر

ال
دي

لبع
س ا

قيا
وال

 

12-14
 

، الكعتتتيفعتتل و تتد  ا لشتتاد النتستت  ت  اامتت  البا ةتتي تاإستت ما  لتتبفض الحتتاإت الم تتلدد -1
وهت  ي تو  كت  منكمتا ، رةكالل  تول التزواج ؟ور بتق سةال مت وم فعتهن وهو : ما هل 
لتل إرتليتف الن تا ا لعوصتول رتم  تم ،  تنكمتا؟ واجبار  ؟ وما هل م ادل ال لا  الزواج  

 . ال لا  الزواج م تار رتفاد 

 ستتات يالدلاستتات البحتتوث و الا لتتال النفتتلو و ةتت  ضتتوا إفتتداد م تتتار ال تتلا  الزواجتت   -2
زوجتتتي متتتن ( 40 تتتم ر بت تتت  فعتتتل فتنتتتي اوامهتتتا)، ون تتتا ا الدلاستتتي اإستتت  ةفتي الم تتتوةل 

و فتتتتتد .  (  2017 -2016عفتتتتتا  ال تتتتتامف  )لالبتتتتتات الدلاستتتتتات الفعتتتتتتا ترعتتتتتتي ال ل تتتتتتي ل
؛ ال ح تتتق متتتن ال  تتتانس  تتتتن الم متتتوف تن ال  ليبتتتتي والضتتتات ي ةتتت  و ر تتتحتح الم تتتتار 

(  40-25 تتن) والستن إ تلاوم، ورفمت ، الزوجي لالبي ة  مل عتي الدلاستات الفعتتا تالكعتتي
ن خمتس ومتد  التزواج إ ر ت  فت، ولدإها لتة  فعل اوكةل، ويرو  رول زواج لها، سني

 لمفاإتل اخ تال الفتني  نلفد  م ات  ه يزوج (24اس بفاد )سنوات رم 

 . الت في الف عتيال دليق فعل إفداد  لناما  -3

 تم ر بتتق م تتار ال تلا  الزواجت  ، فعتل الم موفتي ال  ليبتتي ر بتق البلناما ال دليب  -4
 تم تفتد ، تنهمتاتفد ر بتق البلناما فعل الم موفي ال  ليبتتي والضتات ي لمفلةتي التتلوت  

 ال تار ال  بف . ر بتقشهلين 

ورتستتل ، رتليف ن ا ا ال تار ال بع  والبفدو وال  بف  لمفلةي الدإلي ا   ا تي لعبلناما -5
 ومنااشي الن ا ا.
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اس فان  البا ةي تم موفي من اوسالتق ا   ا تي من خةل  زمي البلاما ا   ا تي 
 .Spssعو  اإج مافتي لعف

 نتائج الفرض األول:
روجتتتتتتد ةتتتتتتلوت دات دإلتتتتتتي إ  تتتتتتا تي  تتتتتتتن  روجتتتتتتد: علددددددى أندددددد    يددددددسض الفدددددد   ال 

ال تتتتتتلا  م تتتتتتتار  فعتتتتتتلال  ليبتتتتتتتي   تن الضتتتتتتات ي ودلجتتتتتتات رةتتتتتتلاد الم متتتتتتوف ات لرتتتتتتقم وستتتتتت 
وإخ بتتتتتال صتتتتتحي هتتتتت ا ، الم موفتتتتتي ال  ليبتتتتتتيتفتتتتتد ر بتتتتتتق البلنتتتتتاما ل تتتتتالح  تأتفتتتتتاده الزواجتتتتت 

التتتتتتتتلل استتتتتتت ةدم  البا ةتتتتتتتي اخ بتتتتتتتال متتتتتتتا  وي نتتتتتتت  لمفلةتتتتتتتي التتتتتتتتلوت  تتتتتتتتن م وستتتتتتت ات لرتتتتتتتق 
دلجتتتتتتتات الم متتتتتتتوف تن ال  ليبتتتتتتتتي والضتتتتتتتات ي ةتتتتتتت  ال تتتتتتتتار البفتتتتتتتدو لألتفتتتتتتتاد والدلجتتتتتتتي الكعتتتتتتتتي 

 وي ضح دل  ة  ال دول ا ر :، ال لا  الزواج م تار ل
 بني متوسطات رتب درجات اجملموعة الضابطة والتجريبية  ( للفروقZقيمة ) (6جدول )

 يف القياس البعدي ألبعاد مقياس الصراع الزواجي والدرجة الكلية

 z جمموع الرتب متوسط الرتب العدد اجملموعات األبعاد

 البعد الذاتي
 دالة2.213 68.01 8.50 8 ضابطة
  36.00 4.52 8 جتريبية

 البعد البيئي
 دالة2.345 68.10 8.13 8 ضابطة

  36.04 4.52 8 جتريبية

 اجملموع
 دالة2.410 69.15 8.63 8 ضابطة
  36.34 4.58 8 جتريبية

( لعتتتتتتلوت  تتتتتتن م وستتتتت ات لرتتتتتق دلجتتتتتات z( ر  جمتتتتتتو اتتتتتتم )6إ ضتتتتتح متتتتتن ال تتتتتدول )
الم متتوف تن ال  ليبتتتي والضتتات ي ةتت  ال تتتار البفتتدو لألتفتتاد والدلجتتي الكعتتتي دالتتي إ  تتا تًا فنتتد 

 . ل الح الم موفي ال  ليبتي ودل ، (0.01س وى )م

 نتائج الفرض الثاني:
 ات تتتتن م وستتت دات دإلتتتي إ  تتتا تي روجتتتد ةتتتلوت :  يدددسض الفددد   الثددداني علدددى أنددد 

ال تاستتتتن ال بعتتت   ةتتت  ال تتتلا  الزواجتتت  تأتفتتتادهم تتتتار  فعتتتلدلجتتتات رةتتتلاد الم موفتتتي ال  ليبتتتتي 
( Z ا التتتتلل اامتتت  البا ةتتتي تحستتتا  اتمتتتي )ولع ح تتتق متتتن هتتت، والبفتتتدو ل تتتالح ال تتتتار البفتتتدو
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ةتتت  ال تاستتتتن  ال تتتلا  الزواجتتت ودإل هتتا ا   تتتا تي لتتتدلجات الم موفتتتي ال  ليبتتتتي فعتتتل م تتتتار 
لع ح تتق متن دإلتتي التتتلوت  تتتن  Wilcoxonال بعت  والبفتتدو، ودلتت  تاست ةدا  اخ بتتال ويعكوكستتو  

 كما إع : (7لرق دلجات م موف تن ملرب  تن، ويوضح دل  جدول ) اتم وس 
 القياسني القبليمتوسطات رتب درجات بني للفروق ( Zقيمة ) (7جدول )

 والدرجة الكلية للمجموعة التجريبيةالصراع الزواجي والبعدي ألبعاد مقياس  
 مستوى الداللة Zقيمة  جمموع الرتب الرتب متوسط العدد الرتب األبعاد

 البعد الذاتي

 36.00 4.50 8 الرتب السالبة

2.536 0.01 
 0.00 0.00 0 الرتب املوجبة
   0 التساوي
   8 اجملموع

 البعد البيئي
 36.00 4.50 8 الرتب السالبة

 0.00 0.00 0 الرتب املوجبة 0.01 2.565
   0 التساوي

 الدرجة الكلية

 36.00 4.50 8 الرتب السالبة

2.536 0.01 
 0.00 0.00 0 الرتب املوجبة

   0 يالتساو
   8 اجملموع

م وستتتت ات لرتتتتق دلجتتتتات  عتتتتتلوت  تتتتتنل(  Zاتتتتتم )  جمتتتتتو ( ر 7إ ضتتتتح متتتتن جتتتتدول )
ودلتتت  ةتتت  ار تتتاه ، (0.01دالتتتي فنتتتد مستتت وى ) والدلجتتتي الكعتتتتيال تاستتتتن ال بعتتت  والبفتتتدو لألتفتتتاد 
ى لتتد تت  ال تتلا  الزواجتت  لتتتي البلنتاما المستت ةد  ةتت  فاا فعتتل ةال تتار البفتتدو، وهتت ا يفتتد مةشتتلً 

 ال  ليبتي. الم موفي

 ث  ـــرض الثالـــج الفـــنتائ
 تن م وست ات لرتق  دات دإلي إ  ا تي إ روجد ةلوت : يسض الف   الثالث على أن 

، ال تتتلا  الزواجتتت  تأتفتتتادهم تتتتار  فعتتتل عم موفتتتي ال  ليبتتتتيال استتتتن البفتتتدو وال  بفتتت  لدلجتتتات 
التتتتلوت ودلتتت  تاستتت ةدا  اخ بتتتال  ( لمفلةتتتيZرتتتم  ستتتا  اتمتتتي ) التتتتلل الةالتتتاولحستتتا  ن تتتا ا 

وال تدول ، ويعكوكسو  لع ح ق متن دإلتي التتلوت  تتن م وستط لرتق دلجتات م متوف تن متلرب  تن
  ال ال  إوضح دل .
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 القياسني البعديمتوسطات رتب درجات بني لفروق ( لZ( قيمة )8جدول )
 ريبيةوالدرجة الكلية للمجموعة التج مقياس الصراع الزواجيوالتتبعي ألبعاد  

 مستوى الداللة Zقيمة  جمموع الرتب الرتب متوسط العدد الرتب األبعاد

البعد 
 الذاتي

 10.50 3.050 3 الرتب السالبة

 غري دالة 0.210
 10.50 3.050 3 الرتب املوجبة
   2 التساوي
   8 اجملموع

البعد 
 البيئي

 16.00 4.00 4 الرتب السالبة

 غري دالة 0.378
 12.00 4.00 3 املوجبةالرتب 

   1 التساوي
   8 اجملموع

الدرجة 
 الكلية

 14.50 4.83 3 الرتب السالبة

 غري دالة 0.087
 13 .63 3.38 4 الرتب املوجبة
   1 التساوي
   8 اجملموع

ممتتا يشتتتل إلتتل فتتد  ، إ  تتا ًتا ( هتتتل دالتتي Zاتتتم )  ر  جمتتتو(  8إ ضتتح متتن جتتدول) 
ةفالتتي البلنتاما ةت   ا فعتل است ملالي  فد مةشتلً وه ا يُ ، البفدو وال  بف وت  تن ال تاستن وجود ةل 

 .   ال لا  الزواج  لدى الم موفي ال  ليبتي

رستتلت ن تا ا البحتتا فتن ةفالتتي ال تتدليق فعتل الت فتتي الف عتتي ةت   تت  ال تلا  الزواجتت  
تفتتتد ر بتتتتق البلنتتتاما واستتت ملالي   ةتتت  الم اتفتتتي، ودلتتت  تتتتاللجو  لن تتتا ا  اتالزوجتتتلتتتدى فتنتتتي متتتن 

، ةلول البحا، ور تق ن تا ا البحتا الحتال  متو متا روصتع  إلتت  تحتوث ودلاستات رختلى ستات ي
 &Virlley؛Molajafar et al,2015 ؛2011Rajabiet al,مةتتتتتتتت  )

Jayasankara,2016؛Nasr Isfahani et al,2018؛ Havaasi,2018)   ال تت  رةكتتد ر
الت في الف عتي من ال وجهات الفةجتي المتتد  ة  ال ةع  من الشفول تال ورل والضتق، وختتض 

وال فام  ، ال ورل الم ا ق لع لا  الزواج ، وزياد  الوف  تاوةكال واإر اهات المحتز  لع لا 
، وخاصي فندما إ م ممالس ها ك كعتتات إومتي لعم دل تن    ل ُر بح جزًاا متن مفها  هدوا ورلو 
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والمستح ، البنتي المفلةتي ة  رولويارهم التومتي فن لليق اس ةدا  الفدإد من التنتات مة : ال أم 
 ال سدو، وال نتس لمد   ةث داا ق، والمش    أم ، ورك  الز تق / ال مل  وف .

 تدددد ى الباأثددددة أا التكيدددد ات الكيفيددددة التددددي طدددد أت علددددى عيسددددة البحددددث ت مدددد  لعدددددا 
 مسها: عاامل،

   الم بتادل  واإ  تلا  رتتض تالمود  والل متيإ د ور  الزواج فةاي شلفتي إيما  الحاإت تأ
، كتتت  منهمتتتال  وال نستتت   تتتن التتتزوجتن ؛  تتتتا إتتتةدى التتتزواج إلتتتل  التتتي متتتن ا شتتتبا  النتستتت

، خاصي إدا اتا  كت  لتلف تمتا فعتت  متن واجبتات اس كمال دول  الحتا  ال بتفتي ي ودهما إلل
ةتت  نتتتس الواتت  اإف تتلاف اوستتلى، و   نتتاهمح  تتا الستتفاد  النتستتتي واللتُ  ؛ل تتلف ا ختتلر تتاه ا

متتن المشتتاك  وال تتلافات  تتتن التتزوجتن، وخاصتتي ةتتل الستتنوات إ رةعتتو جتتتي تتتأ  الحتتتا  الزو 
وفعتتتتهم ال تتتبل وال حمتتت  وامتتت ةل اتتتدل متتتن الحرمتتتي ةتتت  ال فامتتت  متتتو ، اوولتتتل متتتن التتتزواج

( إننتتت  كنتتت  رنفتتتل لزوجتتت  نفتتتل  رتتتدةفن  3التتت  الحالتتتي )م تتتادل ال تتتلا  الزواجتتت ، ة تتتد ا
و فتتد فتد  جعستتات متتن ال أمت  التت ار  وجتتدت رننتت  ، لع حامت  فعتتت  و  للي تتي رتكتتله مة عتتتي

مبالغي ة  اومل، ور  لدي  تفض الممتزات ال   لم ركن رنفل إلتها، مة ؛ رن   نتو  ولتتق 
 تل من رةكالو نحوه".مما دةفن  ل غتتل كة، ويحاول إلضا   ولكن ت لي   

  لهبي الحاإت ة  ال ةع  من الم تا بات النتستتي والتستتولوجتي لع تلا  الزواجت  وخاصتي
تفتد ال عستت تن الةانتتي والةالةتتي، واإس شتتهاد    تال  م فتتدد  ةت  هتت ا الشتتأ ، ممتا خعتتق لتتدإهن 
ل التتتتداةو لمواصتتتتعي ال عستتتتات والمداومتتتتي فعتتتتل ممالستتتتي ال تتتتدليبات ةتتتت  المنتتتتزل، لتنستتتتحق ر تتتت

 ال دليق فعل اوداا الفا  ة  جوانق  تارها.

  وجتتتتاات رتتتتدليبات الت فتتتتي الف عتتتتتي لُ ةالتتتتق ال وانتتتتق المفلةتتتتتي والوجدانتتتتتي والستتتتعوكتي مًفتتتتتا
و  ال تلا  الزواجت  إن عتق ، كم ادل لع لا  الزواج ، وال فام  مفها   أم  ووف  ورت ي
وروجتتت  ال فبتتتلات الستتعبتي والعتتو  ، يمتتن ر  اوزواج الم تتورلين ركةتتل استت فداًدا ل  تتفتد المشتترع

والفزو السبب ، وال وافات ال ت  ، منها:اإن با  اإن  ا  ، لع لف ا خل ن ت ي لفوام  مفلةتي
إ ر ماشتتتتتل متتتتتو اومنتتتتتتات، واإف  تتتتتادات الستتتتتعبتي فتتتتتن التتتتتزواج والوالديتتتتتي، والنوايتتتتتا الستتتتتعبتي، 

ال فبتتتل فتتن المشتتافل، واختت ةإت تا ضتتاةي إلتتل ال وانتتق اإنتفالتتتي مةتت  فتتد  ال تتدل  فعتتل 
نتستتتتي لعمتتتلر  رو اللجتتت  كتتتال كوين النتستتت  لعمتتتلر  المستتت لجعي واللجتتت  ال تتتت  رواللجتتت  / المتتتلر  
رو ، الهستتت تليي، تا ضتتتاةي إلتتتل فوامتتت  ستتتعوكتي مةتتت  ؛ الن تتتد التتتةد  ةتتت  كتتت  صتتتغتل  وكبتتتتل 



2018  (1ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 35 

اجهتتي ال تتلف ا ختتل ممالستتي الفنتتف النتستت  رو البتتدن ، رو انستتحا  اللجتت  رو المتتلر  متتن مو 
تما ر منل ر  ركو  فعت ، ورتضت  ال م    ل ُي بح ال م  من الح وت المر سبي ال   
اك ستتبها ال تتلف ا ختتل، رو رتتلل المنتتزل والتت ها  لألهتت  ورهتئتتي التلصتتي لع تتدخةت ورضتتةم 

( ت ولهتتتا ر  ةكلرتتت  فتتتن الستتتفاد  الزوجتتتتي 6ودفتتتم دلتتت  متتتا رحتتتد   فنتتت  الحالتتتي )، ال تتتلا 
م ةكالزوجي لزوجها والست ل  فعل المواف، وه ا ال تكتل كا  يةعق صداًما إومًتا م دلها ا

 تن  و تن زوج ، ولكن تفد جعستات ال تنتس والمشت    أمت  رصتبح  رةكتل ت لي تي مة عتتي، 
 وهل ر  السفاد  ر عة  ة  اللضا ور عت  ال ورل داخ  اوسل .

 ك تتزا اإن بتتاه إلتهتتا لحفتتي انبةااهتتا المشتتافل و ممالستتي ال أمتت  ستتافدت فعتتل رتفتتت  التتوف  ت
ن  من ال فامت  ال تحتح متو المشتافل ،ال كاا الشفولو والفالت  رساس  ة  ورحويعهتا  ة مرُّ

، ودفتم دلت  متا رشتال مشافل إي ا تتي دات اتمتي ومفنتل، هتو ر تلز خ تا   التوف  الت اتل
متي دل  من ( من رن  يمرن رن(Nasr Isfahani et al,2018إلت  ناصل ستاهاى  وآخلو  

مةت  ، وضتفتات ال أمت  الةاصتي تال هد تيخةل ممالسي ال أم   نم ت : اوول ال و إ ضتمن 
ويشتتم  الممالستتات ال أمعتتتي  ،لب تتتل  الناةتت  والةتتان  التت و ُيشتتتل إلتتل ار بُّتتو ال تتنتس وضتتب  ؛ 

 .اإن باه الواف  إلل اوشتاا الوف  فبل نم ال   رُ 
   إكستتا  الف تت  هتتدوًاا وصتتتاًا يمرّ نتت  متتن الحتتاإت ستتافدت فعتتل النفتتل  الم فم تتي لع أمتت  متتن ابتت

الكشتتف فتتن نتستت  ك تتزا متتن و ، ا  التتي تاوشتتتاا إ التتًي كعّ تتتي ومتتن اك شتتاف التتلواتط ةتمتتا  تنهتتا
رو صتتتتلا   المحتط، ةتستتتت  تو المتتتتلُا ال تتتتتا   تتتتدوله ك تتتتزا م  تتتت  تمحت تتتت  دو  رنتتتتاُاض شتتتت ع ال

نشتا  المت  ر   ((Kimmes et al ,2017آختلو  ، ويتدفم دلت  متا رشتال إلتت  كتمتتس و داخعت 
كعمتا  ية  نشا  رجزاا المت  ربتدو واضتح ة د ربتَّن ر   الي من ال بدل ،الكهل ا   رمل ممرن

ر  ال تتتتزا اومتتتتام  متتتتن المتتتت  إنشتتتتط متتتتو ة تتتتد لتتتتو ي ر نتتتتاا ال أمتتتت  ةتتتت  ال أمتتتت ،  تتتتتلدال  تتتتدر
، ةتت  نشتتال تتتال رتتدلي   يحتتدث لتت  انةال تتزا الةعتتت  متتن المتت  أ  تال أمتت ، ةتت   تنتت البتتدا
فعتتتل ، ويستتتافده لي فتتتن ا  ستتتار تالزمتتتا  والمرتتتا ةو ال تتتزا الةعتتتت  المن  تتتي المستتت يشتتتر و 

 رتكتله.رفوت  ال ةع  من تلوف الزما  والمرا  ال   اد

  جاات جعسات البلناما ل سافد فعل رتفت  شلو  ال أمت  التفتال ستواا ةت  المشت    أمت  رو
ال تكتتل و  المفلةتي ال تحتحي،مةت ؛ ، الز تتق / ال متل  توف  ال نتس لمد   تةث داتا ق رو ركت 

وال لكتتز اإن بتاه و  ،مست ملال هتد الو ، والكسق المشتلو  السعول السوو،و ، وال دت، ال حتح
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مةتتت ؛ ، وصتتتا ق دلتت  الفدإتتد متتتن الستتعوكتات، (AbediShargh et al ,2015)ال تتتد
التنتس فعتل اوفمتال اإج مافتتي  تا ضتاةي إلتل رفويتد، ا  سا  والل مي وال تكتل ا ي تا  

( تتأنن  كنت  رشتفل تالضتتق والكتدل فنتدما 1واال  الحالي )، وال  و ، كال داات، ةتلييالو 
ولكتتن تفتتد ممالستتي شتتلو  ال أمتت  ، وررعتتتي تألتتتائ ستتتئي متتو زوجتت ، رمتتل تتتأو ضتتا  ي مالتتتي

 نتاا رستل   ورتفد النتي الستتئي فتن رتكتتلو وخ وًصتا رننت  رليتد، رصبح  رةكل تشر  رةض 
 رة ةل  ها.

 ويةكتتد ، والمشتت    أمتت  إتتة ل فعتتل ر تتويل لب تتات الف تت ، ممالستتي ال تتنتس لمتتد   تتةث داتتا ق
متن ر  الف ت  تت  الفدإتد متن ال ب تات  (Zinn,2015)-Kabatدل  ما رشتال إلتت  كبت  زيتن 

  تحتوار ا نستا رنهتا م  تعي تمفنلا  سار واللهبي والتف  منها : ، ال   رة ل ة  سعوكنا
متن ختةل ضتبط  رو فمعتي ال حعت  الشام  لع  ل تي ال تكتل وال  كل واإخ بالو ، الةمس

ول تط الةبتلات  بفضتها، ، فمعتي ال تنتس ةكعمتا رحرتم التتلد ةت  رنتاست  اتوو ال لكتتز لديت 
مةاً تا فتن البتئتي المتة ل   وا  فد فن الةبلات الستئي المفواتي لعف ت  فتن لليتق اإنستةخ

ورة ل آلاا ا ختلين ةت   تارت ، و ت ل  ، ور اوز الربا  الف   تال سم، ة  الالت التلد
كعمتا  ارةتاد ال تلالات المناستبيورزداد ادل  الف   فعتل ال متتتز و ، إ ةع  من وف  ال سم

وال ب ي اوختل  ةت  الف ت  هىالشتفول ، ال ةع  من رفع ات ال هن وفادار  التلد اس  ا 
ال أمت   ف   ا نسا  ة  ال ب ات السات ي وردلُّج  ةت  ر  ول رع ا تًّا    ويلتا نتي ةهل 

ة  ه ا وي ولد لدي  الشفول تأ  ك  ش ا دار ،  مو واةقوي ، والبدا تال ةع  من الش اا
  .الفالم هو جزا من دار

  رتفت  المنااشي والحوال تشر  مس مل ة  جمتو ال عسات رف ل ةلصي ل بادل ا لاا ورغتتل
 اوةكال السعبتي وال حع  تالسعوكتات الملهو ي.البنتي المفلةتي ود ض 

  تا ضتتاةي إلتتل ر  خ تتا   الفتنتتي ور انستتها إلتتل  تتد كبتتتل متتن  تتتا رنهتتا لالبتتي دلاستتات
، فعتتتتا ةتتت  كعتتتتي ال ل تيةهتتت ا يفنتتت  رنهتتتا دلستتت  المشتتترةت النتستتتتي والن تتتا ا الم لربتتتي فعتهتتتا

الفامعتتتي متتتا ر وجهتتتا لممالستتتي وهتتتل رفمتتت  إيًضتتتا ةتتتالملر  ، ودلستتت  ستتتترولوجتي المتتتلر  واللجتتت 
اإس لخاا، واس   ا  وا  لع عور مو نتسها، ورأم  ما       متن رفمتال ومتا ا تلت ةتت  
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، ولتتدإها لتتتة  فعتتل اوكةتتل، ومستترن الزوجتتتي مستت   ، ر تتاه نتستتها وزوجهتتا ورهعهتتا وفمعهتتا
شتاك  وفدد اولتال ال تغتل ستافدها فعتل رعبتتي كةتتل متن م التق اوستل  وال غعتق فعتل الم

تا ضتتاةي إلتتل استت  ةلتي مستترن الزوجتتتي ممتتا ستتافد ، اإا  تتاديي الدافمتتي لع تتلا  الزواجتت 
والشتتتفول تاإستتت  ةل واإستتت  لال، وو  المشتتتاك  ، فعتتتل ال ةتتتتتف متتتن  تتتد  رتتتدخةت اوهتتت 

وال لافات الزوجتي ربعف مداها و درها ة  السن تن اوولل والةانتتي متن التزواج ةمتلول خمتس 
ولتتتدإهما اللهبتتتي ةتتت  ، لتتتزواج مفنتتتاه رنهمتتتا استتت  افا ال حتتتلل متتتن  تتتد  ال تتتلا ستتتنوات فعتتتل ا

مواصتتعي مشتتوال الحتتتا  الزوجتتتي مًفتتا، ولكتتن تشتت ا متتن المستتافد  وممالستتي رتتدليبات ال أمتت  
والملاابي ال ارتي اد سافدها فعل ال فلف والوف  ت ود  الحتتا  الزوجتتي ور ستتد ممتتزات كت  

 . للف، وال غاة  فن تفض الفتو 

  ممالسي الواجبات وال كعتتات التومتي، وم اتفي دل  ة  جداول النشا ، وفم  ر تتم ة   دايتي
كتت  جعستتي لمتتا رتتم إن تتازه واإستت تاد  منتت  ةتت  نهايتتي كتت  جعستتي تستتةال الحتتاإت: متتا المهتتالات 

ك  دل  سافد فعل ان  ال ر ل ال دليق فعل  ال   رم اك سا ها؟ وما اوةكال ال   رم رفدإعها؟
 وااف الحتا  المة عتي.م

خةصتتتي ال تتتول ر  ال تتتلا  الزواجتتت  اتتتا م ولتتتن إن هتتت  ولكنتتت  ية عتتتف متتتن  تتتتا الدلجتتتي 
والفوامتت  الةالجتتتي ال تت  تتتات ، والشتد  متتن رستتل  وخلى،ن ت تتي اختت ةف ستتترولوجتي اللجت  والمتتلر  

وسل  ر ناا وكتتتي ال فام  مفها يح اج ل دخ  وردليبات من ا، ُيفان  منها مففم اوسل الم ليي
، وردل تهم فعل اودوال المنولي  هما ةت  المست  ب ، ال نشئي اإج مافتي من  متةد اإ ن / اإ ني

ةالبن  إ م ردليبها فعل رنها س كو  زوجي ورًما واإ تن ستترو  زوًجتا ورًتتا   تل يست  تفا ال فامت  
يتتتي جمتتتتو الفةجتتتتات والن  تتتي الةانتتتتي ر  الت فتتتي الف عتتتتتي هتتتل  دا، متتتو ضتتتغو  وصتتتفا  الحتتتتتا 

النتستي؛ ةة يمرن ر  يرو  هنال فةج نتس   دو  ر  يحدث رأم  ووف  وملاابتي لعت ات، ولت ا 
إ تتد متتن ر  إ بتتو جعستتات ال أمتت  إفتتاد   نتتاا مفلةتت  لتتد ض وإلتتتاا الستتعوكتات الستتعبتي وإ تتةل 

الحتتتوال ر نتتتاا وهتتت ا متتتا اامتتت  تتتت  البا ةتتتي ةتتت  استتت ةمال المنااشتتتي و ، ستتتعوكتات ملهو تتتي  تتتدًإ منهتتتا
 . ال عسات
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 ُبساء على ما أسف  عس  البحث مو نتائج تتقدم الباأثة ببعض التاصيات مسها:
   ةتتتتتتت ح ر تتتتتتتوا  و تتتتتتتدات ا لشتتتتتتتاد تالكعتتتتتتتتات رمتتتتتتتا  جمتتتتتتتتو اوستتتتتتتل، لعمستتتتتتتافد  ةتتتتتتت   تتتتتتت

 المشاك  الزوجتي.
 / ا ني التو  فعل ال تا   اإش لال ة  اواة  الكعتي لنشل الوف  النتس  تأهمتي ردليق ا ن

 تالدول المنو  ت /  ها ة  المس  ب  وهو زوج/ زوجي.
 .ال وسو ة  إنشاا ملاكز ا لشاد الزواج  واوسلو ة  الى ومد  ال مهوليي 
  ف تتتتد دولات وولف فمتتتت  لع تتتتا متن تفمعتتتتتي ا لشتتتتاد الزواجتتتت  واوستتتتلو لةلتتتتة  فعتتتتل

 ت.ال وجهات الفةجتي ال دإد ، ورتفتعها مو الحاإ
  / ف د ندوات ومحاضلات داخ  مةسستات ال نشتئي اإج مافتتي  تول دول كت  متن التزوج

 الزوجي ة  اس  لال اوسل .
  ، ف تتتد دولات رة تتتتتتي لعتتتلاهبتن والم بعتتتتن فعتتتل التتتزواج لمفلةتتتي م تتتادل ال تتتلا  الزواجتتت

 وكتتتي مواجه  .

 ض ال لا  الزواج  لدى فتني من الم زوجتن.ةفالتي الفةج الملركز فعل الح  لةت 

  ةفالتتتي ال تتدليق فعتتل مهتتالات ال واصتت  التفتتال ةتت   تت  ال تتلا  الزواجتت  لتتدى فتنتتي متتن
 الم زوجتن.

 .)ال لا  الزواج  وفةا ي تم غتلات نتستي اج مافتي )دلاسيستروم ليي كعتنترتي 

  فتني من الم زوجتن.ةفالتي ال دليق فعل الف ف تال ات ة     ال لا  الزواج  لدى 

   ةفالتتتي كتت  متتن الت فتتي الف عتتتي والفتتةج الملركتتز فعتتل الحتت  ةتت  ختتتض ال تتلا  الزواجتت
 لدى فتني من الم زوجتن.
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(. رستتبا  النزافتتات اوستتليي متتن وجهتتي نفتتل 2013رمتت  الفواود ،جهتتاد الفاإتتد ،هناا الحدإتتدو )
م عتتي ال امفتتي ا ستتةمتي ، امفتتي البع تتاا ال بت تتتي(او نتتاا )دلاستتي متدانتتتي ةتت  ج
 .255-227    ، (1(   )21ما )، لعدلاسات ال ل ويي والنتستي

(. ةحتت  ال تلا  الزواجت  وفتتةج ال تلافات الزواجتتي، رلجمتتي صتتوت ةتتلج 2000إيتا   نتو  )
ةتتتتتتتتت  ستتتتتتتتت ا  ل. لتندستتتتتتتتتاو،ج.إبول. ملجتتتتتتتتتو ةتتتتتتتتت  فعتتتتتتتتتم التتتتتتتتتنتس ا كعتنترتتتتتتتتت  

  بي اون عو الم ليي.لعلاشدإن.ال اهل : مر
 (. ا لشاد الزواج  واوسلو. فما : دال صتاا.2008)صالح الداهلو 
ال تتتلافات الزواجتتتتي وفةا هتتتا تمستتت وى ال متتتوم لتتتدى او نتتتاا، لستتتالي  (:2010)صتتتتاا تستتتتونل

 جامفي  نها. -كعتي ال ل تي هتل منشول (،)ماجس تل
الواايتتتي والفتتتةج(. م تتتل  –لفوااتتتق (. اإختتت ةإت الزوجتتتتي )اوستتتبا  وا2008صتتتتاا ملستتت  )

 ال دإد : دال إإ لال.
(. ال لافات الزواجتي كما إدلكها او ناا وفةا ها  داةفتتي ا ن تاز 2010سما ي ) نفبد الل م

لتتتدى فتنتتتي متتتن ال ةمتتتت  الم تتتتواتن ف عًتامنةتضتتتل ال ح تتتت  الدلاستتت ،المةرمل 
فايي الموهتو تن ) تتن الوااتو الفعم  لكعتي ال ل تي ت امفي  نها تفنوا  اك شاف ول 

 .910 -861إولتو،      15 – 14والمأمول(، 
ال تتول  الفل تتتي لم تتتار . (2014)فبداللاتبالبحتلو،ر متتد لعق،فا تتد  الفوالمتتي، ة حتت  الضتتبو 

الفوامتت  الةمستتي لعت فتتي الف عتتتي: دلاستتي متدانتتتي فعتتل فتنتتي متتن لتتة  ال امفتتي 
(،   39) لشتتتتتتاد النتستتتتتت ،  ةتتتتتت  ضتتتتتتوا م غتتتتتتتلو الة اةتتتتتتي والنتتتتتتو ، م عتتتتتتي ا

 119-166. 
ا لشاد والفةج النتسل اوسلى، المنفول النس ىاإر الل، ال اهل ،  (:1999)فةا الدإن كتاةل

 دال التكل الفل ل.
(. ةافعتتي الت فتي الف عتتي ةت  ختتض رفتلال اإك ئتا  النتست  2013)ة ح  الضبو، ر متدلعق 

ملكتتز ا لشتتاد النتستت . -د النتستت لتتدى فتنتتي متتن لتتة  ال امفتتي. م عتتي ا لشتتا
(34     ،)1- 74 . 



   يــالفق إبراهيم آمالأ.م.د/ 
 

 40 

. 2 الفةاتتتتي الزوجتتتتتي وال تتتتحي النتستتتتتي ةتتتتل ا ستتتتة  وفعتتتتم التتتتنتس،  (:1995)كمتتتتال ملستتتتل 
 دال ال عم. الكوي :

(. تفض الفوام  المسهمي ة  سوا ال واةق الزواج  كما إدلكها ال ا مو  2013متموني الهنانتي )
و فض الم لددإن فعتها تمحاةفي مست ط، لستالي  فعل ل ا  ال وةتق والم الحي

 جامفي نزوو.-ماجس تل )هتل منشول (،كعتي اودا 

(. الفةاتتي  تتتن رستتالتق  تت  ال تتلافات الزوجتتتي والفنتتف ضتتد اولتتتال، 2005نستتلين الكلكتت  )
 لسالي ماجس تل )هتل منشول (، جامفي مةري.

هت  )محتلل(، دلتت  رت تتع  لممالستي (. ال لا  الزواج ، ة  لو لت لت2006نولما  اإبس تن )
الفةج النتس  المفلة  ة  اإض لاتات النتستي، رلجمتي جمفتي إوستف يمحمتد 

 ال بو ، م ل ال دإد : مر بي إإ لال لع بافي والنشل.

(. الفةاي الزوجتي الم كدل  وآ الها فعل ال حي النتستي لعتزوجتن واو نتاا، 2012نويبات ادول )
 .233 -218(،    8تي واإج مافتي،   )م عي الفعو  ا نسان

الحعتتتول النتستتتتي لمشتتترةت  –(. الفتتتةج المفلةتتت  الستتتعوك  المفاصتتتل 2012هوةمتتتا  ار جتتت  )
 ال حي الف عتي، رلجمي فع  ملاد،ال اهل : دال الت ل لعنشل وال وزيو.
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The effectiveness of the training on the Mindfulness training  

in solving marital conflict in a sample of married 

 Theresearch aims to explore the efficacy of Mindfulness training 

in solving the marital conflict among a sample of married couples 

graduate students, and to examine the permenancy of training efficacy. 

The sample included (16) wives between (25-40) years old (mean age= 

32.6) years.They were devided into an experimental group (8wives) and 

a controlgroup (8wives). The study instrumentasare: marital conflict 

scale (prepared by the researcher) and mindfulness training program 

(prepared by the researcher). The results reshowed that there are 

significant differences at (0.01) between the mean scores of experimental 

and control group after the program administration, in marital conflict 

scale in favor of the post administration ,andthere are significant 

differences at (0.01) between the mean scores of experimental group 

before andafter the program administration, in marital conflict scale in 

favor of the post administration, and there are no statistically significant 

differences between the mean scores of the experimental group in the 

twomeasurements (thepost test and follow-up) on the marital conflict 

scale with its dimensions. 

Keywords, Key terms: Mindfulness, marital conflict, married. 


