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الزواج هو تلك العالقة اإلجتماعية الوحيدة الدائمة بني الرجل واملراة :مدخـــــل

اليت يبارآها اهللا سبحانه وتعاىل ألا األساس الشرعي السليم لتكوين األسرة خلية اتمع
علجومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و (األوىل يقول تعاىل 

وهو من أهم ,21"سورة الروم االية'' ). ورمحة إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرونبينكم مودة
أما امليالد واملوت. تلك األحداث هي امليالد والزواج واملوت, األحداث الكربى يف حياة اإلنسان

أما الزواج فاإلنسان هو الذي يقرر مبن سيتزوج ,فيحدثان دون أن تكون لنا يد فيهما
 .ومىت

 ) 1986ص,1986,انعبد الرمح( 

والزواج أمل الغالبية العظمى من الشباب ذآورا وإناثا وخاصة يف مرحلة العقد
وألن, ملا يسهم به يف حتقيق التوافق النفسي واإلجتماعي لديهم , الثالث من احلياة 

وإحتياجات, بني إحتياجات اتمع لكي حيافظ على آيانه , الزواج ميثل قنطرة عبور 
وهو, وهو بناء تأسيسي إلشباع توقعات آل من الفرد واتمع , حقيق ذواهتم األفراد لت

أحد الشعائر املهمة للعبور من تبعية الطفولة إىل احلرية واملسؤولية املميزة للشخص
 .الراشد

الذي إذا حتقق إشباعه بنجاح أدى إىل الشعور,والزواج مطلب أساسي من مطالب النمو
بينما يؤدي الفشل يف اح يف حتقيق مطالب النمو مستقبال بالسعادة وأدى إىل النج

فللزواج .إىل نوع من الشقاء وعدم التوافق مع مطالب الفرتات التالية من احلياة,إشباعه
وللدور الذي يسهم,إذن أمهيته الكبرية آعملية إجتماعية وآخطوة أساسية يف تكوين األسرة

 . واملراة به يف حتقيق التوافق النفسي لكل من الرجل

جيد ,من اجلنس األخر فالزواج هو السبيل الذي يلتمس فيه آل منهما طريقه اىل شريك
ويشبع, وجينبه الغواية , وحيقق له السعادة الشخصية ,عنده احلب والدفء والوفاء والصدق

.له العديد من حاجاته النفسية واإلجتماعية والفزيولوجية اليت يصعب حتقيقها دونه
 )1ص, 1986,لسابقاملرجع ا(

 
 هي أول الحاجات لكل     )إلى شخص يحبني  (طريق الزواج فجاءت الحاجة     

 )إلى شخص أبوح له بأسراري(بينما جاءت الحاجة , من الرجال والنساء 
فالحب دافع قوي نحو التعاون في مواجهة مـشكالت         , في المرتبة الثانية    
ر باألمن واإلطمئنان ويتبعه الشعو ,ألنه عالقة مختارة, وإحباطات الحياة 

وأن التأييد العاطفي إنما ياتي نتيجة أن الشخص محبوب مـن األخـرين             , 
 .ويحبونه لذاته وأنه ذو قيمة لديهم

 ة لتأآيد الذات وإثبات الهويةـــالحاج - 3.1
يدعم , وتكوين أسرة جديدة  ,  إن اإلنفصال عن األسرة األصلية 

 .الشعور بالذات وإثبات الهوية

 عن تحقيق الذات والحالة harder  1970حت دراسة هردر فقد أوض
أن عامل التوافق .المزاجية والتوافق الشخصي لدى النساء المتزوجات

 , )تحقيق الذات(بالتوجه الداخلي للذات  , يرتبط إرتباطا موجبا وعاليا
و وجود عالقة , ويرتبط إرتباطا سالبا وعاليا بالعصابية والقلق الصريح 

كما وجدت  ,الوقت الذي مضى على الزواج وتحقيق الذات موجبة بين 
عالقة إرتباطية موجبة وعالية بين اإلنفتاح في العالقات والمرغوبية 

وأن الرضى عن الدور الزواجي يرتبط إيجابيا بمعدالت  ,اإلجتماعية 
 , االكتئاب–المرح (السعادة الزوجية و ان مستويات األمزجة الخمسة 

 -الطاقة  ,القلق-الهدوء ,العزلة–الصحبة  , الحياةفراغ–ثراء الحياة 

 ــا الزواجـــــالحاجــــات التي يشبعه  - 1
يسهم الزوا ج في إشباع العديد من الحاجات والدوافع التي يصعب 

 :إشباعها دونه فهو يشبع

 سيــــع الجنــــــــــــالداف – 1.1
باعه عند كثير من  الذي هو الدافع البيولوجي الوحيد الذي يتأجل إش

والجنس كدافع قوي يعد أحد . إلى مابعد الزواج  ,الشباب في مجتمعنا
الحاجات ذات اإلهتمام وذات المكانة األساسية في العالقات الزوجية الذي 

فال يقف إشباع , تحقيق اإلرضاء النفسي والراحة الجسدية , يمكن بإشباعه 
 بل هو إشباع نفسي في الدافع الجنسي على جانبه الفيزيولوجي فحسب

 .الوقت ذاته

يحدث إرضاء , والشك أن إشباع الدافع الجنسي عن طريق الزواج 
وهو ماال يمكن أن , نفسيا وجسديا معا في عالقة يرضى عنها المجتمع 

 .يتحقق في عالقة جنسية أخرى غير شرعية

 رــــــــــب والتقديـــة للحــــــــــالحاج - 2.1
 على عينة من الشباب والفتيات Strauss1945س  في دراسة لسترو

من المقترنين في خطوبة أوالمتزوجين بالفعل منذ أقل من ,  373عددهم 
 عن , كانت هناك قائمة بأهم الحاجات التي كانوا يأملون إشباعها , سنة 
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العالئقية نتيجة اكثر تحفظا في الممارسة الجنسية والتي تتمثل في النظرة 
مرضا يتنقل عن طريق 12فهناك حوالي اكثر من. لالمراض الجنسية

الجنس منها ما يسبب المضايقة ومنها مايهدد الحياة كالسيدا والبعض منها 
 . مزمن قابل للعالج والبعض االخر

وهذا ال يعني امتناع الناس عن ممارسة الجنس ولكن هناك تناقصا 
 العالقات الزواجية وتناقص تعدد االطراف ملحوظا في الممارسات خارج

.في الممارسة الجنسية
 

 )395صphilpchalk1995فيليشالك (

 ةــــالت الجنسيـــالمشك – 5
تتنوع المشكالت الجنسية من البسيطة كاإلختالف حول التوقيت 

او عدد مرات الممارسة الجنسية خالل األسبوع أو كيفية  ,المناسب
في حين يهتم ,أة تميل إلى اإلستمتاع أكثر بالمداعبةفالمر,اإلستمتاع الجنسي

عدلي (,)بدون تاريخ.عبد الكريم الصفا(الرجل بالفعل الجنسي في حد ذاته
 .)1999السمري

 لرجلاإلضطرابات الجنسية عند ا - 1.5
 لقذف المبكرا - 1.1.6

الذي يعرف بالقذف الغير مرغوب فيه والذي يحدث مباشرة قبل أو 
 .بعد الولوج

ا القذف الالرإدي والذي غالبا ما ينتج عن القلق الشديد يؤدي الى هذ
أما المرأة فتشعر ,الشعور بالحرج والالتوافق والشعور بالذنب عند الرجل

 .وغالبا ما تشعر بالغيض إتجاه زوجها,باإلحباط

أما أسباب القذف المبكر فمتعددة وتعود في أغلب األحيان إلى ظروف 
  ) 11ص1995فرحات (.ممارسة الجنس

وقد برهن العالج السلوكي على نجاعته في عالج هذا المشكل من 
التي تتضمن ,أبرزها تقنية سلب الحساسية المنتظم,خالل عدة تقنيات

والتعرض التدريجي للمثيرات ,التدريب على اإلسترخاء للقضاء على القلق
 .الجنسية حتى يتم التأقلم معها

 182في عالج Masters&johnson 1992 وقد نجح ماسترز وجونسون
المرجع  (.حالة وهذا رقم قياسي 186حالة قذف مبكر من بين 

 )43ص. 1995السابق

 سيـــز الجنـــالعج  - 2.1.5
يمكن تعريف العجز الجنسي بأنه عدم استطاعة اإلنتصاب أو عدم 
القدرة على اإلحتفاظ باإلنتصاب للعضو الذكري إلى غاية إنهاء العملية 

 .العجز األولي و العجز الثانوي :ك نوعين من العجزهنا. الجنسية

 .أي العجز منذ بداية الحياة الجنسية:العجز األولي
فهو الذي يصيب رجال مارس لفترة طويلة حياة : العجز الثانوي

   جنسية طبيعية ولكن 
 .إثر حادثة معينة لم يعد قادرا على اإلنتصاب

د تكون التربية  غير محددة فقسيــز الجنــأسباب العجتبقى 
او ,أو األم المتسلطة ,الدينية المتزمتة بما تتضمنه من التنفيرمن الجنس

أو الجنسية المثلية ومعاشرة ,التجارب الجنسية األ ولى الفاشلة
مما يؤدي إلى القلق ,وتناول المخدرات ,اإلفراط في شرب الخمر,المومسات

ن خالل الحاالت التي كما ظهر ذلك م. الشديد قبل واثناء العملية الجنسية
 32حيث عالجا  ,Masters&johnson 1992 عالجها ماسترز وجونسون

 .  أتوا للعالج مع زوجاتهم11و, غير متزوجين21, سنة11حالة خالل 

أن كل هذه األسباب ال ,لكن يجب التأكيد بالمقابل,فاألسباب متعددة
ذلك كما إال إذا كانت شخصية المريض مهيأة ل,يمكن أن تؤدي إلى العجز

 من األسباب هي عضوية% 30أن 

 ترتبط إيجابيا بعامل التوافق وال توجد عالقة بين مستويات المزاج )التعب 
كاإلنفتاح والتوافق , وأن بعض خصائص الشخصية , واإلنفتاح 

 .ترتبط بتحقيق الذات ووظائف الشخصية المتكاملة, واإلستمتاع بالحياة 

لعالقة بين نجاح الزواج وتحقيق عن ا Avari 1976وفي دراسة أفاري
وجدت عالقة بين تحقيق  ,الذات لدى األزواج المتزوجين من عامالت

حيث أن هؤالء األزواج يحققون  ,الذات والعالقات الزوجية الناجحة
.ذواتهم بدرجة عالية من خالل الزواج

 
بدون ,عبد المعطي و دسوقي ( 

 )8تاريخ ص

 وةـــــو األبـــــة ــــــة لألمومـــــالحاج – 4.1
 والحاجة لألبوة عند المرأة الحاجة إلى األمومة كما يشبع الزواج  

 .عند الرجل

 ةـــــــــات الزوجيـــــــــالت و الصراعـــــــــالمشك – 2
لم يكن هناك عصرا ذهبيا خاليا من المشكالت الزوجية وفي عصرنا 

وجية فقد اصبح العنف بين الحالي المتميز بالتقدم العلمي والمعرفة السيكول
 فهناك الزوجة ضحية العنف يقابلها الزوج ضحية العنف,األزواج ظاهرة

أشار , 1977األزمة الصامتة  :ففي كتاب الزوجة المعرضة للضرب
الزوجات   خمس5/ 1  إلى انLangeley &Levey وليفي النجلي

 (.بذلكاألمريكيات يضربن أزواجهن بالرغم أن القليل من األزواج يقرون 
 )ص Strean  1985سترين 

 عن العنف المنتشر في مجتمعنا على جميع 1997كما تحدث مظهر 
وتشهد الجمعيات المهتمة بالمرأة إقباال متزايدا  .صعدة ومنها األسرةألا

 . من طرف النساء ضحايا العنف الزواجي

إن من أهم عوامل العنف بين األزواج التعاسة الزوجية والتي يمكن 
التعاسة الزوجية هي غياب اإلبتهاج في مجاالت محددة :ا كما يليتعريفه

 ,الدين ,األصدقاء ,األهل ,اإلتصال ,الجنس :من التفاعل الزواجي
 .تربية األطفال ,أوقات الراحة ,المال

الزواجي وفي ولذلك تتنوع المشكالت الزوجية بتنوع مواضيع التفاعل 
ل المؤثرة على االستقرار ما يلي نركز على  عامل مهم من بين العوام

الزواجي والمتمثل في الجنس ولكن قبل ذلك علينا ان نميز بين موضوعين 
 .مختلفين رغم ارتباطهما الشديداال وهما الجنس والحب 

 :بــــــــــــس و الحـــــــــــالجن - 3
في القرون الوسطى كان ما يعرف بالحب العذري الخالي من الجنس 

وفي الحضارة الغربية اصبح الحب بدون جنس شيئا وفي العصر الحديث 
 .غريبا

في حين ينظم االقارب الزواج في المجتمعات الشرقية الغراض 
اقتصادية اجتماعية وسياسية مما يؤدي الى الجنس دون حب مسبق فالحب 

كما ان ممارسة البغاء تدل على أن هناك فرقا بين , قد ياتي فيما بعد
 .الجنس والحب

 لحب والجنس شيئان مختلفان فما هي العالقة بينهما؟فواضح أن ا

 :الجنس قد يحقق االهداف التالية

  التكاثر-
  المتعة-
  العالقة -

 ســــــرة الى الجنـــــــر النظـــــتغي - 4
تغيرت النظرة الى الجنس في الثمانينات في المجتمعات الغربية من نظرة 

 الى نظرة" الثورة الجنسية"ات المتعة التي سادت في الستينات والسبعين
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 ـوى االولـــــــــالمستــ
 يكون الفرد متمركزا حول ذاته وحاجاته ولذاته ال يضع حاجات 

 :الشريك موضع اعتبار ويتضمن وجهين

وجهة نحو الماضي حيث ترتبط العملية الجنسية بالمواقف *
 .والمتغيرات والخبرات الماضية

وفيها يركز الفرد على رغبته وحاجاته :وجهة التوجه للحاضر*
 اكثر من موضوع جنسي فقط وال يكون الشريك, الراهنة فقط

 .العالقة سطحية تماما تكون  وبالطبع
 يـــــــــوى الثانــــــــــالمست

يمثل التمركز نحو االمور السطحية مثل مظاهر الشريك السطحية 
الشريك واالوهام السائدة حيث يحدث تخيالت ويكون التركيز على اداء 

كان يحيله , يتوهم فيها الشخص شريكه وهو في موقع جنسي مرغوب
 .تصوريا الى صورة شخص او شريك اخر مرغوب

 ثـــــــــوى الثالــــــــــــالمست
حيث يكون التقبل والتركيز في هذه .مستوى االندماج والحب والزواج

 )166 ص,1999,احمد (.ستمتاع بين الشريكينالحالة على التعاون واال

 أن الجنس مثل الكريمة التي توضع kurdeck   1991لذلك يرى كيردك
فوق الكعكة في العالقة الجيدة فإذا كانت العالقة جيدة فان الجنس يزيد من 

ولكن إذا كانت العالقة ضعيفة فانه , استقرارها ويرفعها الى اعلى مستوى
فالرضى الجنسي غالبا ما يرتبط بالرضى , ة النقاذهاال يجدي زيادة الكريم

 .الكلي عن العالقة

فكلما تطورت العالقة الى االفضل كلما زاد االستمتاع بالجنس حيث 
ترتبط العالقات المرضية بعوامل اخرى على نفس القدر من االهمية 

فالجنس هو  .كاالتصال باخالص و التفتح على االخر والتفاعالت الممتعة
 .من الكيفية وليس المكون الوحيدجزء 

  ) لدى عينة من المجتمع الجزائري( ةــــــــــيدانيمة ــــــــــ دراس- 6
400تدعم نتائج الدراسة الميدانية التي اجريناها على عينة متكونة من 

من المتزوجين راي كيرديك حيث   تبين لنا من خالل مقارنة االزواج 
 ترتيب المشكالت -ايخص كيفية حسب درجة الرضا الزواجي فيم

الزوجية ان المشكالت الجنسية لم تكن في المراتب االولى عند الفئات 
  :كما يظهر من الجدول االتيالثالث 

  :01دول ـــــاجل
 ملواضيع احلياة الزوجية آيفية ترتيب االزواج

عدم رضا رضارضا التام درجة الرضا / املواضيع
 3 5 9 لشؤون املاليةاتسيري 

آيفية قضاء أوقات 
 2 1 1 الراحة

 1415 10 الشؤون الدينية
 135 13 إظهار العاطفة

 12 3 2 األصدقاء
 1511 14 العالقات اجلنسية

 10 6 4 مفهوم السلوك الصحيح
 1 4 5 فلسفة احلياة

طريقة التعامل مع أهل 
 9 9 7 )ة(الزوج

 107 12 األهداف
الوقت الذي يقضيانه 

 4 7 6 معا

 126 15 إختاذ القرارات املهمة
 14 8 8 أشغال البيت

 8 2 3 أنشطة وقت الفراغ
  1113 11 قرارات العمل

ويمكن التعرف على السبب العضوي في حالة عدم اإلنتصاب الليلي أو 
فاألسباب العضوية متعددة فقد تكون نتيجة .الصباحي الذي يحدث تلقائيا

أو تناول ,عليها من خالل التحاليل الطبيةيمكن التعرف ,افرازات هرمونية
التعرض للضغوط المهنية , أدوية كمضادات اإلكتئاب أو العصبية

هي من األسباب المؤدية لنقص الرغبة ,واإلصابة باإلكتئاب
 ( .ممايؤدي إلى اإلضطرابات الجنسية,الجنسية
 ) 171صCottraux.1995كوترو

 رأةــــــــة عند المــــــــات الجنسيـــــــــاإلضطراب – 2.5
 frigidité/  ةــــرودة الجنسيــالب – 1.2.5

حول تعريف البرودة ,هناك إختالف بين الباحثين في العالج الجنسي
والبعض , يسميها غياب النشوة الجنسيةCottraux 1997فكوترو.الجنسية
والنشوة عن طريق إيالج , يفرق بين النشوة عن طريق إثارة البظر,اآلخر

واللذان اليختلفان من الناحية الفيزيولوجية حسب ,  في المهبلالقضيب
والبعض األخر يعرفها بغياب الرغبة في ممارسة ,ماسترز وجونسون

 .الجنس

والقول بأن البرودة الجنسية هي قلة ,ويمكن الجمع بين هذه األراء
يؤدي إلى إنصرافها ,فعدم شعور المرأة باللذة,اإلهتمام واإلستمتاع بالجنس

 .اإلهتمام بالجنسعن 

  vaginisme  / لــــــج المهبـــــــــتشن – 2.2.5
مما يجعل ممارسة الجنس عملية ,تشنج العضالت السفلية للمهبل

وقد يكون التشنج كبيرا إلى درجة عدم إمكانية إيالج القضيب .مستحيلة
 .إطالقا وحتى مالمسة المهبل دون إحساس المرأة باأللم

 ةـــة المؤلمــلجنسية اــالعالق – 3.2.5
كثيرات هن النساء اللواتي يعانين من األلم اثناء العالقة 

أو إلتهاب في المهبل ,فقد يكون السبب جرح في المنطقة الحوضية,الجنسية
أو نقص في اإلفرازالمهبلي الذي يسهل ولوج القضيب والذي قد ينتج عن 

 .نقص المداعبة
 ةــــــــــسيالت الجنـــــــالمشكـالج ـــ عــ– 3.5

 .التعرف على التاريخ الشخصي للحالة *

تقدير المشكلة عن طريق اإلختبارات مثل إختبار اإلثارة  *
بوفار و (. Hoon 1976الجنسية الذي وضعه هون 

 )197صBouvard&cottraux 1999آوترو

التعرف على نوعيةالعالقة بين الزوجين                          *

هناك حاالت تكون المشكلة الجنسية هي المشكلة األساسية التي يعاني 
بينما هناك حاالت أخرى تكون المشكلة الجنسية عرض ,منها الزوجان

فمن الضروري معرفة نوعية العالقة ,للمشكالت العالئقية التي يعانيان منها
ز على تحسين و التركي .وذلك عن طريق اإلختبارات النفسية,الزوجية

 .التفاعل الزواجي قبل البدء في عالج اإلضطراب الجنسي

إلثراء ,التدريب على اإلسترخاء وإرشاد الزوجين للقراءة*
وللقضاء على الشعور بالذنب إتجاه اإلهتمام بهذا ,معرفتهما حول الجنس
 .النوع من المشكالت

واإلستمتاع بذلك ,حث الزوجين على المالمسةالجسدية بينهما*
حتى يتم إستبعاد القلق , واإلمتناع عن الممارسة الجنسية,طول مدة ممكنةأ

هذه المرحلة مرحلة إيقاظ Johnsonمؤقتا ويسمي جونسون ,المرتبط بها
ال يصلحان ,فالزوجان اللذان ال يجدان لذة في المالمسة الجسدية,األحاسيس
 . الجنسي للعالج

جنسية ثم فترة  لغيروتتم هذه المرحلة على فترتين فترة المالمسة ا
 )173صcottraux .1995 كوترو(. المالمسة الجنسية
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 سنة لديهما بنتين 43 سنة ويبلغ زوجها 28جميلة إمرأة تبلغ من العمر 

 سنوات كالهما يبلغ مستواه 6 سنوات وقد مر على زواجهما 3 سنوات و5
ة في البيت بينما يشتغل كريم كتقني جميلة ماكث. التعليمي األولى ثانوي 

دج 17000في الكهرباء في مؤسسة وطنية ويحصل على أجر قدره 
 .ويتفقان على ان مستواهما المعيشي تحت المتوسط

   وقد دامت مدة خطوبتهما سنة ، وهما يقيمان مع األهل في منزل 
 يتكون من ثالث غرف حيث يقيم فيه معهما أم كريم وأخته الغير متزوجة

 سنة وأخوه المتزوج وأخ آخر أعزب ينام في 40والتي تبلغ من العمر 
تعاني جميلة من التهاب مزمن في الرحم كما أن كريم  يعاني من . المطبخ

بالنسبة اللتزامهما .  مرض الربو، وقد تم تعارفهما عن طريق األهل 
ب الديني تصرح جميلة أنها نادرا ما تقوم بصالتها رغم حجابها وذلك بسب

المشاكل وأيضا لتحرجها من أهل زوجها عند االغتسال بينما يصرح كريم 
 .أنه أحيأنا يقوم بصالته

  تصف جميلة عالقة والديها بأنها عالقة متوسطة حيث هاجر األب 
 سنة، حيث تطلقت من أبيه وأعادت 75إلى بلد عربي أين تقيم والدته منذ 

 .الزواج هناك

اإلياب بين البلد العربي  والجزائر ولذلك  وتقوم والدة جميلة بالذهاب و
تربت جميلة عند جدها هي وإخوتها الثمانية ، حيث تأتي في المرتبة 
الرابعة في الترتيب الميالدي وتصف والدها بأنه حنون من جهة أخرى 

بينما تصف عالقتها بوالدتها أنها جيدة , تصف عالقتها به بأنها متوسطة
 الشديد، غير أنها حنونة كما تعتبرها ضعيفة رغم أن والدتها تتصف بالقلق

 .الشخصية

 سنة توفي الجد والجدة اللذان ربيانها وقد كانت 14عندما كان عمرها 
 .صدمة شديدة لها 

رغم أن جميلة كأنت متفوقة في دراستها حيث كانت تحصل دائما على 
الرتبة األولى وخاصة في الرياضيات إال أن ضعفها في اللغة الفرنسية 
جعلها تتخوف من مواصلة التعليم ألنها كانت تعتقد أن التعليم الجامعي 

 .يتطلب التحكم في اللغة الفرنسية ولذلك توقفت في السنة األولى ثانوي 

تصف جميلة عالقتها بأهل زوجها أنها سيئة فهم ال يحترمونها و 
يمنعونها من استعمال قاعة الضيوف كما ال يسمح لها باستخدام المطبخ 

 .تى ينتهوا من أشغالهم، ويوم الجمعة حتى يصحو أخ زوجها من نومهح

  رغم مشاكلها مع زوجها إال أنها تجد له صفات إيجابية كالصراحة 
والصدق والحرص على البيت أما أشد ما تكرهه فيه هو كثرة كالمه و 

 .حركته الشديدة  وكالمه الجارح وكثرة انتقاداته 

 .نسبة اليها راحة البال واإلستقرار   تمثل العالقة الزوجية بال

  وتعتبر المشكلة الجنسية هي أهم مشكلة في حياتها الزوجية حيث 
. تشعر بآالم حادة أثناء الممارسة الجنسية مما جعلها تتهرب من الجنس 

وعندما سألناها عن سبب نفورها من الجنس تبين أن زوجها يحدثها عن 
 مثل جمالهن فهي تشعر أنه ال نساء أخريات وأنه يتمنى أن تكون في

يرغب فيها لذاتها وإنما إلرضاء رغباته هو فقط و ال يبالي حتى 
بمشاعرها وليس فقط على المستوى الجنسي بل أنه عندما يرغب في 
مشاهدة التلفزة وينزعج من بنتيه يطلب منها أخذهما إلى الشارع ريثما 

 .ينتهي من مشاهدة برنامجه بهدوء 

 مما يشير 67مقياس الرضا الزواجي على عالمة حصلت جميلة في 
 كما 95.14حيث متوسط الرضا .إلى عدم رضاها عن عالقتهاالزوجية 

بينما متوسط التوقع  89حصلت في مقياس التوقع الزواجي على عالمة 
وهي تشير إلى أن ما تعيشه في عالقتها الزوجية أسوء بكثير مما  144.89

 .كانت تتوقعه

 ام   ـــــــــــــا تـــــــ ارض:1ة ـــــــــــالمجموع -1.6 
ترتب مواضيع اإلختالف من األكثر إختالفا حولها إلى األكثر إتفاقا ، 
حيث تشير هذه النتائج إلى أن األزواج المتوافقين تماما ليس لديهم أي 
مشكالت وأنهم يختلفون حول كيفية قضاء أوقات الراحة واألصدقاء ذلك 

ئرية التقليدية ال تعطي أهمية للجانب الترفيهي في حياة أن الثقافة الجزا
األسرة، وأن التأثر بالحياة الغربية كقضاء العطل والخروج نهاية كل 
أسبوع يجعل هذا الموضوع ذو أهمية في الحياة الزوجية مما يخلق بعض 

وال , الصراعات بين الزوجين حيث غالبا ما نجد الرجل يعارض الخروج
تبار حاجة الزوجة للخروج بحجة أنه في حاجة للراحة في يأخذ بعين اإلع

و ألنها حتى وإن كانت ,نهاية األسبوع بينما ترغب المرأة في تغيير الجو
تعمل فهي تقضي بقية وقتها في البيت كما أن الجزائر تعاني من نقص 

أما .الهياكل التي توفر النشاطات الترفيهية لألسر مقارنة بالبلدان األخرى
خص اإلختالف حول األصدقاء فقد نجد الرجل يقضي معظم وقته مع فيما ي

وحتى وإن , اصدقائه في المقاهي وال يدخل إلى المنزل إال لألكل والنوم
فنجده يقضي معظم وقته في مشاهدة , دخل مباشرة إلى البيت من عمله

فهي , بينما تكون المرأة خصوصا العاملة في حالة إستنفار تام, التلفزيون
وهي ال ,  بأشغال البيت من جهة  وتراجع ألبنائها من جهة أخرىتقوم

تطلب المساعدة ألنها متقبلة للقيام بهذا الدور بفعل التنشئة اإلجتماعية التي 
حيث جاء , ولذلك لم يكن اإلختالف حول هذا الموضوع,أعدتها للقيام به

ل يتكفل في المرتبة الثامنة أي هو متفق عليه فتقسيم األدوار واضح فالرج
بينما يتفق  .بكل ما هو خارجي في حين تتكفل المرأة بكل ما هو داخلي

أفراد هذه الفئة على بقية المواضيع وخاصة في إظهار العاطفة والجنس 
 .واتخاذ القرارات المهمة التي تأتي على رأس مواضيع اإلتفاق 

 ةـــــــــــر راضيــــــــب  تعت :2ة ـــــــــالمجموع – 2.6
تختلف أحيانا في معظم المواضيع وتتفق في الشؤون الدينية     

التي تعتبر راضية عن عالقتها الزوجية   المجموعة هذه.والشؤون الجنسية
غير أنها تختلف حول بعض المواضيع بصفة أكبر مقارنة بالفئة األولى 
فهي تختلف أيضا حول كيفية قضاء أوقات الراحة بشكل أكبر حيث تاتي 

 الفراغ في المرتبة الثانية ثم األصدقاء في المرتبة الثالثة وما أنشطة وقت
هو وجود بعض الصراعات حول الجانب , يميز هذه الفئة عن الفئة األولى

بينما جاء في المرتبة التاسعة عند , المالي حيث جاء في المرتبة الخامسة
 تحتاج الفئة األولى أي ال يوجد مشكالت مالية عندها، وهذه الفئة هي التي

إلى اإلرشاد الزواجي حتى تصبح راضية تماما من خالل التدريب على 
 .مهارات اإلتصال وأسلوب حل المشكالت وتقنيات التقبل العاطفي 

  ةـــــــــــر راضيـــــــــ غي :3 ةـــــــــالمجموع – 3.6
تختلف في معظم المواضيع وتتفق في الشؤون الدينية والشؤون 

 .الجنسية

 المجموعة الغير راضية عن عالقتها الزوجية فهي تختلف في إن هذه
ثم في كيفية قضاء أوقات الراحة وفي المرتبة الثالثة , فلسفة الحياة أساسا

كما جاء موضوع إظهار العاطفة في المرتبة , في تسيير الشؤون المالية
الخامسة مما يشير إلى تأثير هذه المشكالت على مشاعرالطرفين اتجاه 

ا البعض رغم عدم تأثر السلوك الجنسي الذي جاء في المرتبة بعضهم
الحادية عشر مما يشير إلى أنه ليس من مواضيع اإلختالف الرئيسية في 

كما يشير من جهة أخرى أنه ال يكفي أن يكون هناك , العالقة من جهة
إتفاق فقط في هذا الجانب وإهمال الجوانب األخرى في العالقة كاإلتفاق 

 الشؤون المالية وإشباع الحاجة للترويح و اإلتفاق على فلسفة على تسيير
 .الحياة وإظهار العاطفة

 )حالة كريم و جميلة(  الضطـراب العالقة الزوجيةرض حالةـع - 7
لكي تتضح اكثراهمية التدقيق والحذر عند تحديد  دور الجنس في و

ة التاثير على استقرار او اضطراب العالقة الزوجية نعرض الحال
   .اإلشراف على عالجهاالتاليةالتي قمنا ب
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يصف زوجته بأنها ذكية لكن أشد ما يكرهه فيها أنها عبوسة و سلبية و تفتقد 
 .إلى روح المبادرة ، و يقول أن لها عقدا نفسية وأنها ليس لها قابلية للحوار 

 مما يشير إلى 50ة لقد حصل في اختبار الرضا الزواجي على عالم
 .أنه غير راضي تماما عن عالقته الزوجية

 والتي تدل 105كما حصل في مقياس التوقع الزواجي على عالمة 
على أنه لم يحقق ما كأن يطمح اليه في حياته الزوجية وما حققه هو أسوء 

 .بكثير مما كان يتوقعه

 عدم  مما يشير إلى72اما مقياس اإلتصال فقد حصل فيه على عالمة 
اإلتصال رغم أنه كثير الكالم فهو يتكلم باستمرار عن مشاكله في العمل و 

 . معأناته مع زوجته التي سئمت من اإلستماع

 مما يشير 72اما مقياس التوافق الزواجي فقد حصل فيه على عالمة 
إلى عدم التوافق بين الزوجين فهما كثيرا اإلختالف ومختلفأن معظم الوقت 

 .لحياة الزوجيةفي اغلب شؤون ا

 مما يدل 24اما مقياس السعادة الزوجية فقد حصل فيه على عالمة 
 .على التعاسة الزوجية

واثناء متابعة الحالة تبين أن كريم رغم حرصه على حضور الجلسات 
باستمرار وتمسكه بجميلة فهو شديد المعأناة عندما تترك البيت ولكنه في 

ة الزواج من إمرأة يشعر معها نفس الوقت يقول أنه تعيس ويريد إعاد
بالتوافق ولكن ال يريد طالق جميلة ألنه ال يستطيع تربية بناته ألن جميلة 
ال تستطيع أخذهما معها في حالة الطالق بما أنها ليس لها عمل أو سكن 
كما تبين أنه يعأني من الهوس الجنسي وأنه في حاجة إلى العالج الطبي 

اإلمراض العقلية، فقد يكون عدم وقد تم إرشاده إلى اخصائي في 
اإلستقرار الزواجي في هذه الحالة نتيجة للمرض العقلي الذي يعاني منه 

أو أن عدم اإلستقرار الزواجي ادى إلى المرض العقلي فهناك . كريم
اختالف في وجهات النظر بين الباحثين في العالقات الزوجية التي ترى 

ابات النفسية ووجهات النظر التي أن الخالفات الزوجية تؤدي إلى اإلضطر
، فالفرد ترى أن المرض النفسي هو الذي يؤدي إلى الخالفات الزوجية

المتوافق يحسن اإلختيار منذ البداية ويقيم عالقته مع قرينه على أسس 
وقواعد سليمة من الحب الناضج واإلحترام المتبادل والصراحة وتبادل 

 حياتهم دون أنفعال او عصبية وجهات النظر حول المسائل المختلفة في
األمر الذي يشعركل منهم أن حياته ذات مغزى وأهمية للطرف اآلخر 

 .ويسعى بذلك إلى اسعاده والتوافق معه في كل مجاالت العالقة الزوجية 

كولني "ومن أشهر الدراسات التي تناولت عامل الشخصية دراسة 
 1935غرقت خمسين سنة  الطولية التي است"   Conley & kelly 1987 وكيلي

 1930وقد كانت تقديرات خصائص الشخصية التي قيست سنة . 1980و 
 .كعوامل تنبؤ اساسية لالستقرار والرضا الزواجي

  حيث وجدت ثالث مظاهر اساسية للشخصية هي األكثر إرتباطا 
   .عصابية الزوج أو عصابية الزوجة و أندفاعية الزوج: بنتائج الزواج 

Conley & kelly 1987 .   

 الذي طبق اختبارات الشخصية 1946سنة  " Adamsادمز"  دراسة 
 زوج قبل الزواج ثم طبق اختبارات التوافق الزواجي بعد سنتين 100على 

أو ثالث من الزواج وتوصلت إلى أن عدم اإلستقرار العاطفي والقابلية 
 مقاييس لالثارة قبل الزواج هي من العوامل التي تنبئ بنتائج ضعيفة على

 .التوافق الزواجي

 فقد وجدا أن التقارير Tearman&Oden" 1947ترمأن و اودن"اما 
 سنة 14 إلى 7الذاتية لالستقرار االنفعالي عند أفراد العينة وهم في سن 

 . سنة من بعد18مرتبطة بالسعادة الزوجية بعد 

 بينما متوسط اإلتصال 49اما في مقياس اإلتصال فقد حصلت على  
 .مما يشير إلى اتصال سيء في عالقتها بزوجها  85.19

 بينما متوسط 81وقد حصلت في مقياس التوافق الزواجي على عالمة 
فهما يتفقان فقط معظم .مما يشير إلى عدم التوافق بينهما .  121.45التوافق

الوقت في الشؤون المالية والشؤون الدينية ومفهوم السلوك الصحيح 
مور العاطفية والجنسية كما يختلفان معظم الوقت ويختلفان دائما حول األ

 .حول األهل ويختلفان أحيانا حول باقي األمور

  اما كريم فيصف عالقة والديه بالمتوسطة حيث أنهما كانا دائما في 
صراع مستمر وقد كان األب شديد القلق كما أنه يحب السهر والنساء بينما 

اما عالقته هو بامه .جاه ابنائها كانت األم سلبية اتجاه زوجها ومتسلطة ات
فيصفها بانها سيئة وأنها ال تحبه ربما ألنه يشبه اباه من الناحية الشكلية 
كما أنها تفضل اخوته عليه و خاصة األخ األكبر الذي يستطيع مساعدتها 

كما يصف عالقته بوالده .في األمور المالية كما تفضل األخ األصغر المدلل
ا ان عالقته بأهل زوجته أيضا متوسطة ألنه يعتقد أنها كانت متوسطة وكم

 .أنهم يؤثرون عليها حتى تترك البيت في حالة المشاكل

 إخـوة وأخت واحدة وهو في المرتبـة الثانيـة من حيث 5  لديه 
 . الترتيب الميالدي 

 سنة وقع حادث سيارة لوالده الذي الزمه 13في بداية سن المراهقة أي 
نوات ثم توفي بعدها ، مما اضطر كريم لترك دراسته الفراش مدة أربعة س

 .للتكفل بمصاريف العائلة 

وكمدرب في , وقد قام بعدة تربصات كتقني في الكهرباء الميكأنيكية 
 .رياضة العاب القوى 

   من الناحية الصحية إضافة إلى مشكل الربو يعأني من قصر النظر 
 .والذي يعتبره كاعاقة

نفسية فدائما كأن يشعر بالنقص بسبب مشكل النظر    أما من الناحية ال
وسنة بعدها .  سنة 26لديه وقد عأنى من قلق الموت حين كأن عمره 

 .تعرض إلى صدمة أثناء الرياضة فقد بعدها البصر مدة ثالثة اشهر

بالنسبة لعالقاته العاطفية فيقول أنه كأن خجوال خاصة بسبب مشكلة 
 سنة، مارس 22س عندما كأن عمره النظر لديه ونقص الثقة في النف

 تعرف على إمرأة تكبره سنا 31الجنس مع مومس و عندما كأن عمره 
ويقول أنه يميل إلى النساء . اشهر 4 إلى 3وبقي على عالقة بها مدة 

 .األكبر سنا 

 سنة 14 سنة أي 23 سنة، بينما كأن عمرها 37تزوج جميلة وعمره 
ينهما بعد والدة الطفلة األولى، حيث كفارق في السن بدأت حدة المشكالت ب

 .بدأت جميلة تشتكي من آالم في الرحم بعد العالقات الجنسية 

  .كما بدأت في التفكير في الطالق بعد والدة الطفلة الثأنية 

في نفس السنة حدثت له حادثة خطيرة في العمل حيث سقط في حفرة 
الزوجية خاصة عدم يبلغ طولها مترين، كما أنه بسبب مشاكله العائلية و

توافقه الجنسي تقرب من احد زمالئه في العمل وائتمنه على اسراره 
وتحدثا في اسرارهما الجنسية فكشف سره امام زمالئه فشعر بالخيأنة وبدا 
يشعر أن الكل يشير اليه باألصابع واصبح يعأني من هذه األفكار التسلطية 

تابعة لعمله ويقطع الطريق إلى درجة أنه اصبح ال يركب في حافلة النقل ال
على رجليه من المنزل إلى العمل رغم بعد المسافة صباحا ومساء حيث 
ينهض على الرابعة صباحا خاصة وأنه يعأني من قلة النوم والقلق 

وقد تدهورت حالته إلى أن اصبح يعتقد أن زميله يتامر . والشعور بالذنب 
وتقول زوجته أنه مرة .عليه بكشف اسراره حتى في الحي الذي يسكن فيه

 .اثناء شريط تلفزيوني قال لها أنهم يتحدثون عنه
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دليل املراة)بدون تاريخ.(عبد الكرمي الصفا-

اجلنسي املكتبة احلديثة للطباعة والنشر بريوت
 .لبنان

االنتهاك اجلنسي للزوجة,1999عديل السمري-
دار.السريدراسة يف سوسيولوجيا العنف ا

 مصر.املعرفة اجلامعية القاهرة 
املشاآل اجلنسية وعالجها حسب.1995 ميىن فرحات-

دار الطليعة بريوتطريقة ماسرتز و جونسون 
 لبنان 

  األجنبيـــةعــــــــالمراج
-Cottraux.j& bouvard .m 1999protocoles et 
echelles d'evaluation en psychiatrie et en 
psychologie 2ed masson paris.    
-Cottraux.j 1995les therapies 
comportementales et cognitive2ed masson 
paris. 
-Kurdeck lawrence 1991.predictors of 
increases in marital distress in newlywed 
couples a 3 year prospective longdidunal 
study devlopmental  pschology vol.27.n4.627-
636  
Medhar slimane 1997la violence sociale en 
algerie thala edition.alger- 
-Philipchalk ronald,pinvitation to social 
psychology 1995,houert brace &company library 
of congress usa  
-Strean herbert 1985resolving marital 
conflicts a psychodynamics perspective ed 
john &sons new york usa. 

من أن  Sollanger1966"سوألنجر "وجهة نظر نلخص ما سبق في  
الزواج ال يغير انسانا مريضا نفسيا او عقليا بآخر ولكن غالبا ما يكون 

وأن الزواج ,االنسأن السوي نفسيا قبل الزواج يكون كذلك بعد الزواج 
فسية التي يتمتع بها كال الزوجين الناجح ما هو اإل أنعكاس للصحة الن

وقدرة كل منهما على التعامل مع انسأن آخر يختلف عنه  ونجاح االنسان 
في زواجه يعني أيضا نجاحه في حياته العامة ألن الزواج يتضمن العديد 

ونخلص  الى انه في بداية الجلسات النفسية تبدو  .من العالقات والتعامالت
 هي المشكلة الرئيسية حيث جاءت الزوجة المشكلة الجنسية الول وهلة

للعالج النفسي على اساس انها تعاني من االم في الرحم عند الممارسة 
الجنسية ولكن بعد دراسة الحالة تبين ان الزوج يعاني من اضطراب نفسي 
والذي تبين من خالل دراسة تاريخ حالته أن اإلضطراب ظهر عليه قبل 

و في حاجة إلى عالج فردي كمرحلة اولى الزواج وليس نتيجة الزواج  فه
 .ثم العالج الزواجي كمرحلة ثانية 

  العربيــــةعــــــــالمراج
اسهامات,1986,عبد الرمحان حممد السيد-

الزواج يف حتقيق التوافق النفسي لكل من
الزقازيق,آلية الرتبية ,الرجل و املراة

 .الد االول العدد الثاني
طي وراوية حممود حسنيحسن مصطفى عبد املع-

التوافق الزواجي,بدون تاريخ,دسوقي 
وعالقته بتقدير الذات والقلق واالآتئاب

 .جامعة الزقازيق مصر
تباين االحاسيس,1999,امحد ممدوح صابر-

اجلمالية بتباين عالقات احلب بني الزوجني يف
الة املصرية, ضوء بعض متغريات الشخصية

 9 الد 23د العد, للدراسات النفسية
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