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ُملخَّص البحث
املتزوجني يف حمافظة الداخلية بسلطنة يهدف هذا البحث إىل تعرُّف مستوى الرضا الزواجي لدى عينة من 

عمان، وذلك من خالل اإلجابة عن سؤالني: ما مستوى الرضا الزواجي لدى عينة من املتزوجني يف حمافظة 
الداخلية بسلطنة عمان؟ هل من فروق دالة إحصائيًّا يف الرضا الزواجي لدى عينة املتزوجني تُعزى إىل متغري 

(  489سَّل البحث املنهج الوصفي التحليلي، واختار عينة عشوائية بلغت )اجلنس؟ ولتحقيق هذا اهلدف تو 
( فقرة موزعة  33زوًجا، وبعد استعراض الدراسات السابقة طبَّق البحث مقياس الرضا الزواجي املكون من ) 

على أربعة جماالت فرعية هي: التواصل الفعال، والرضا اجلنسي، والرضا االقتصادي، وقضاء الوقت مًعا، 
( مشارًكا، ومن مث؛ حساب الثبات  36جرى التأكد من صدق املقياس بتطبيقه على عينة استطالعية من )و 

(، وبعد توزيع املقياس على عينة البحث، جرى حتليل البياانت  0.963من خالل معامل ألفا كرونباخ، فبلغ )
زواجي لدى عينة البحث كان ، وأشارت النتائج إىل أن مستوى الرضا ال(SPSS) إحصائيًّا ابستخدام برانمج

(، وكانت الدرجة الكلية ملستوى الرضا  4.53( و) 3.86مرتفًعا، فقد تراوحت املتوسطات احلسابية بني ) 
(، وأظهرت نتائج االختبار التائي لعينة مستقلة فروقًا 4.33الزواجي مرتفعة وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ ) 

لصاحل الزوجات، يف حني ال فروق دالة إحصائيًّا يف سائر جماالت    دالة إحصائيًّا يف جمال الرضا االقتصادي
.الرضا الزواجي الفرعية

. الرضا الزواجي، املتزوجون، حمافظة الداخلية الكلمات املفتاحية:

Abstract  

The current research aims to identify the level of marital satisfaction of a sample of married couples 

in Ad-Dakhiliyah Governorate of Oman, by answering the following questions : 

1. What is the level of marital satisfaction of a sample of married couples in Ad-Dakhiliyah

Governorate of Oman?

2. Are there statistically significant differences in marital satisfaction of the married couple's

sample depending on the sex variable?

To achieve the goal of research and answer the questions, the researchers used the descriptive

approach, a random sample of married couples was selected in Ad-Dakhiliyah Governorate, which

reached (489) married, in 2019/2020, and through the presentation of previous studies and the

application of the marital satisfaction scale consisting of (33) paragraphs distributed over four sub-

areas: effective communication, sexual satisfaction, economic satisfaction, and spending time

together, and the authenticity of the content was confirmed by presenting it to a group of arbitrators,

and after applying the marital satisfaction scale to the exploratory sample of (36) respondents, and

its reliability was calculated using Cronbach’s Alpha, which reached (0.963), and after distributing

the scale to the sample of the community, the data were statistically processed by (SPSS) software,

and the results indicated that the level of marital satisfaction of a sample of married couples in Ad-
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Dakhiliyah Governorate of Oman was high in the paragraphs of the study tool, the arithmetic 

averages ranged between (3.86) and (4.53), and with regard to the total level of marital satisfaction, 

it was high according to the arithmetic average of 4.33, as for the second question, which examines 

differences in marital satisfaction, the results of the "T" test for independent samples showed that 

there are statistically significant differences in the area of economic satisfaction for females, while 

there are no statistically significant differences in the rest of the areas of marital satisfaction, which 

are effective communication, sexual satisfaction, and spending time together.  

Keywords: Marital satisfaction, married couples, Ad-Dakhiliyah Governorate 

ُمقد ِّمة
ال شكَّ أن الزواج من أقدس العالقات اإلنسانية، وقد مساه القرآن الكرمي "امليثاق الغليظ"، فهو تلك العالقة 

وامرأة بنيت على الرضا يف االختيار من أجل االستقرار واالستمرار، ومما يعزز الرضا الزواجي أمهية  بني رجل 
االستعداد املادي يف احلياة الزوجية ودور األهل اإلجيايب عند التدخل من أجل استقرار الزواج، وكذلك أمهية  

زيز التفاهم بني الطرفني يف حال حدوث قيام العالقة الزوجية على أسس من االحرتام وحتمُّل املسؤولية لتع
خالفات زوجية، وما للدور الذي حيدثه الرضا اجلنسي بني الطرفني وتفادي املشكالت اليت حتدث وطرحها  

 يف وضوح لعالجها. 
ولكن طبيعة اجملتمعات العربية بعامة، واجملتمع العماين خباصة؛ تفرض اإلغضاء عن عرض املشكالت 

يتصل ابلعالقة احلميمية بني الزوجني على الرغم من أتثريها اخلطري يف استقرار احلياة الزوجية، وال سيما ما 
 (. 2015الزوجية )البلوشية وآخرون، 

وقد تغري مشهد احلياة الزوجية واألسرة يف جمتمعاتنا تغريًا سريًعا؛ إثر االنفتاح والتطور التقاين يف مجيع  
قلَّت األساليب التقليدية يف الضبط االجتماعي؛ إذ تشهد  مناحي احلياة، فتغريت أمناط حياة الناس، و 

اجملتمعات اليوم تراُجًعا يف القيود القبلية واألسرية، وتزايًُدا للنزعة الفردية ابجتاه احلرية الشخصية والقرارات 
 األكثر حرية على الصعيد الزواجي.

اإلشباع العاطفي واالجتماعي   ويُعدُّ الرضا الزواجي عنصرًا لالستقرار األسري؛ ألنه يشتمل على
واالقتصادي، وغريها من أشكال اإلشباع، ويتضمن مؤشرًا إىل أن مجيع احتياجات أفراد األسرة قد حتققت 
ولو جزئيًّا، والدليل على أمهيته أن زجيات قد تستمر ألهنا مبنية على إشباع عاطفي أو اقتصادي على الرغم 

 ة الزوجية. من الصراعات يف جوانب أخرى يف العالق
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وخيتلف الرضا الزواجي من مرحلة إىل أخرى من مراحل احلياة الزوجية، فقد يكون الزوجان أكثر رضا يف  
املرحلتني األوىل واألخرية من زواجهما، بينما يكون ذلك أقل يف املرحلة املتوسطة بسبب األوالد ومسؤوليات 

 (. 1995رعايتهم )حممد، 
شعور الزوجني إبشباع حاجاهتما الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية من خالل وكذلك ينشأ الرضا نتيجة 

الزواج، فالزجيات اليت يشعر فيها الزوجان ابلرضا الزواجي هي اليت تكون خالية تقريًبا من الصراعات الزوجية،  
ل واالهتمامات  ويكون كل من الزوج والزوجة يف اتفاق فيما يتعلق مبتطلباهتما الرئيسة، ويستمتعان ابمليو 

 (. Huyck  ،1991املشرتكة مًعا، كما يُظهر كل منهما احلب والتقدير جتاه اآلخر )
ومبا أن مفهوم الرضا الزواجي مل يلق االهتمام الكايف على املستوى النظري والتطبيقي يف البالد  

الرضا الزواجي لدى    العربية، وخباصة يف اجملتمع العماين؛ ميكن حتديد مشكلة البحث يف السؤال: ما مستوى
 عينة من املتزوجني يف حمافظة الداخلية بسلطنة عمان؟ 

 حدود البحث ومصطلحاته
 يقتصر هذا البحث على عينة عشوائية من اجملتمع العماين يف حمافظة الداخلية من املتزوجني. 

جبميع مستوايهتا : يُعرف أبنه إشباع احلاجات املتوقعة من الزواج Marital Satisfactionالرضا الزواجي 
وأبعادها لدى كل من الزوجني؛ أي إشباع احلاجة إىل اجلنس، واحلاجة إىل اإلشباع االقتصادي واالجتماعي،  
وغريزة األمومة عند املرأة، واحلاجة إىل األمان، واحلب، والتقدير، واالحرتام، وغريها من احلاجات )غيث  

 (. 2015واملشاقبة، 
إشباع احلاجات الزوجية املختلفة؛ يسهم يف بعث الطمأنينة يف القلب،  وقيل إنه شعور داخلي انبع من

والشعور ابلبهجة والسرور، وهذا من شأنه أن يدفع الزوجني إىل توظيف طاقاهتما وقدراهتما ألداء األدوار  
 (.  2008املنوطة هبما أداء أكثر كفاءة )مسكري،  
واخلسائر املدركة للزواج لطريف العالقة، فكلما زادت خسائر الزواج وُعر ِّف أبنه حالة عقلية تعكس الفوائد 

، Ston & Shachelfordأو تكاليفه اخنفض الرضا بعامة، وكلما زادت الفوائد زاد الرضا عن الزواج والشريك )
201٧ .) 
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وُنالحظ أن من تعاريف الرضا الزواجي ما ركَّز على إشباع احلاجات اليت تؤدي إىل حدوث الرضا  
ني الزوجني، ومنها ما نظر إىل الرضا الزواجي من انحية اقتصادية مادية، وهو ما تقوم علية نظرية التبادل،  ب

فالرضا الزواجي حالة عقلية تقوم على حساب التكلفة والعائد، وهذا ال ميكن أن يطبق يف العالقات اإلنسانية  
من أن تقاس مبفاهيم العائد والتكلفة؛ ألن للزواج   بعامة، والعالقة الزوجية خباصة؛ ألن العالقات الزوجية أكرب

 كثريًا من املكاسب اليت قد تفوق تكلفته. 
وعليه؛ ميكن تعريف الرضا الزواجي نظرايًّ أبنه نتيجة تفاعل الزوجني يف العالقة الزوجية من خالل  

، ويُعرف إجرائيًّا أبنه  إشباع احلاجات الزوجية املختلفة وأداء املسؤوليات املتوقعة من كل طرف جتاه اآلخر
 الدرجة اليت حيصل عليها املستجيب على مقياس الرضا الزواجي. 

 اإلطار النظري 
( إن العالقة الزوجية الناجحة واملستقرة واملرضية ليست  201٧املشار إليه يف دراسة سامية ) Dasيقول داس 

واعية وقصدية يبذهلا الزوجان للوصول  هبة أو عطاء لبعض البشر من دون غريهم، وإمنا هي جهود منظمة 
إىل حالة الرضا، وحتتاج قدًرا عالًيا من الرعاية، واالنتباه، واكتساب عدد من املهارات وتعلُّمها، وعلى الرغم 
من أن معظم املتزوجني يبدؤون حياهتم الزوجية ولديهم شعور إجيايب وانفعاالت سارة مصحوبة برغبة قوية  

توقُّع السعادة، والنجاح، واالستقرار األسري واحليايت؛ قد تتبدَّل هذه املشاعر  يف حتقيق االستمتاع، و 
والتوقعات إىل حالة من السخط، والنفور، وسيطرة التفاعل السليب، وغياب املودة واحلميمية، واالستياء،  

 والغضب، وخيبة األمل، والندم، وغريها من االنفعاالت السلبية والسلوكات اهلدَّامة.
د علماء األحياء واملتخصصون يف علم االجتماع وغريهم من الباحثني؛ أن مؤسسة الزواج قدمية قدم ويعتق

( إىل أن مؤسسة الزواج تسبق الثقافة الغربية املعاصرة، فالكتب السماوية  Bell  ،199٧اجلنس البشري، فيشري )
 (. 201٧عن الزواج الناجح )أرشد،   التوراة واإلجنيل والقرآن وغريها من األداين مليئة ابإلشارات والنصائح

(، وإن أي  Hawking ،2002والزواج يف اجملتمعات احلديثة مؤسسة اجتماعية منظمة ابلقانون من الدول )
جمتمع أو دولة ال هتتم ابستقرار الزواج؛ تؤثر على صحتها وازدهارها، وقد اتفق عدد من الدراسات على 

 (.  201٧ا ونفسيًّا )أرشد، أن الزواج محاية لألشخاص جسدايًّ وماليًّ 
وقد وضع بعض العلماء نظرايت تفسر وحتلل الرضا الزواجي؛ من أمهها:  
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(: واحدة من النظرايت الرائدة يف جمال دراسة الرضا الزواجي،  John Gottman ،1999. نظرية جومتان )١
ستقرار الزواجي مع مرور  وتنص على أن التفاعل اإلجيايب بني الزوجني مفتاح الرضا الزواجي والتنبؤ ابال

الوقت؛ إذ أوضح أن التفاعل بني الزوجني ضروري لتحقيق الرضا الزواجي، وقد عرف أن العالقة الزوجية 
( من حاالت الطالق سببها املشكالت الدائمة  %69ترتفع معها مستوايت الرضا الزواجي، فافرتض أن )

لزوجني أن يكوان يف حالة حوار دائمة، ومن  كما مساها، وأكد أنه لتفادي كل تلك املشكالت ينبغي ل
دون احلوار غالًبا ما حتدث املشكالت يف الزواج، ويصاب كل شريك يف هناية املطاف ابإلحباط، فالتواصل  

 (. 2018بني الزوجني مهم يف حتقيق مستوايت عالية من الرضا الزواجي )أمري، 
ُح من خالل هذه النظرية دور التواصل والتفاعل اإل جيايب والعاطفي بني الزوجني لرفع مستوى وَيضِّ

الرضا الزواجي بينهما، وإن تدين التفاعل اإلجيايب يؤدي بدوره إىل خفض مستوى الرضا بني الزوجني وحُيدث 
املشكالت من مثل: اجلفاف العاطفي، والصمت، والشقاق، وتصري احلياة الزوجية حمبطة تعيسة وأقرب إىل 

 االنفصال. 
( يُفهم الرضا الزواجي فيها من Bandura social learning theoryاالجتماعي لباندورا :) . نظرية التعلم٢

خالل التفاعالت املتبادلة للعوامل الشخصية من مثل: العمليات املعرفية، والتوقعات، والعوامل السلوكية، 
 والعوامل البيئية؛ اليت تعمل مستقلة، ويدعم كل منها اآلخر.

نه وفق نظرية التعلم االجتماعي؛ يقوم الرضا الزواجي على الدعم املتبادل عن طريق ويرى بعض الباحثني أ
زايدة األفعال اإلجيابية وخفض األفعال السلبية بني الزوجني، فإذا صادف سلوك أحد الزوجني جتاه اآلخر  

فإدراك كل زوج دعًما تكرَّر، ومن مث؛ تزداد السلوكات اإلجيابية بني الزوجني ووفق مبدأ نتائج السلوك، 
 (. 2004سلوك اآلخر ووعيه إايه يساعد على تشكيل استجابته له )السيد والصفوة،  

ومعروف أن نظرية التعلم االجتماعي تقوم على التفاعل احلتمي املتبادل بني السلوك واملعرفة والبيئة،  
لة واملتفاعلة، ويف هذه النظرية  فالسلوك اإلنساين وحمدداته الشخصية والبيئة تشكل نظاًما من التأثريات املتباد

يكون السلوك اإلنساين غري حمكوم ابلتعزيزات الفورية اخلارجية، وإمنا يتحدد بتوقعات الناس من خالل 
خرباهتم السابقة، وعليه؛ تركز هذه النظرية على املبادئ األساس للتعلم والتعزيز اإلجيايب أو السليب، والتأكيد 

ض، فيمكن لألزواج أن يتعلموا تغيري أمناط سلوكهم، فهناك تركيز على على مهارات االتصال والتفاو 
السلوكات اليت تؤدي إىل الرضا والسعادة الزوجية، ويتوقف الرضا الزواجي على مقدار تبادل السلوكات 
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اإلجيابية وخفض السلوكات السلبية، مع النظر إىل اآلاثر املرتتبة على السلوك اليت تسهم قدر اإلمكان يف  
 قيق الرضا الزواجي.  حت

ويتفق البحث مع هذه النظرية من حيث إن هناك كثريًا من السلوكات وأمناط التعلم اخلاطئة عند  
األزواج يف حاجة إىل تعديل، مع تعزيز األمناط السلوكية الصحيحة، ويكون ذلك من خالل الربامج اإلرشادية 

 لألزواج.  
(: ترى هذه النظرية أن التفاعالت االجتماعية  Social Exchange Theory. نظرية التبادل االجتماعي )٣

متثل املادة اخلام اليت من خالهلا تصنع العالقات احلميمة، فالناس يقيمون عالقاهتم من خالل ما يقدمونه 
لآلخرين من مكافآت مقارنة، ومبا ينالونه هم يف املقابل، وقد أشارت النظرية إىل أن املكسب الناتج من  

اعل يؤثر على شكل العاطفة، فالعالقات احلميمية تتميز بقدر مرتفع من الرضا الزواجي، وعليه؛ تعتمد  التف
املكافآت على أفعال الطرف اآلخر، فالزوجان يف هذه العالقات يبحثان عن طرق التفاعل اليت ميكن أن 

لتماسك عندما جيد كل منهما  تكون مفيدة لكل منهما، ويستمران ابلتفاعل فيما بينهما، ويشعران ابملودة وا
نفسه راحًبا من تفاعله مع اآلخر، وأيخذ الزواج شكاًل عدائيًّا عندما جيد أحد الزوجني نفسه خاسرًا يف  
هذا التفاعل، ويتحقق الرضا الزواجي عندما جيد كل من الزوجني يف استجاابت اآلخر ما يرضيه ويبعث يف  

فإنه يشعر ابإلحباط واحلرمان واخلسارة النفسية، فينخفض   نفسه الطمأنينة، أما عندما يلمس ما يغضبه
 (. 2005؛ مرسي، 2004مستوى الرضا الزواجي )السيد والصبوة، 

ويرى البحث أن نظرية التبادل حوَّلت العالقات اإلنسانية بني األفراد من اجتماعية إىل مادية قائمة  
من صورته اإلنسانية االجتماعية إىل مفاهيم على الربح واخلسارة، وبذلك غريت منط التفاعل االجتماعي 

قائمة على املنفعة واملصلحة الشخصية ال ينبغي هلا أن تظهر يف العالقات اإلنسانية، وخباصة يف العالقات 
الزواجية اليت هي أكرب من أن تقاس مبفاهيم العائد والتكلفة؛ ألن للزواج كثريًا من املكاسب اليت قد تفوق  

 تكلفته.
(: تقوم هذه النظرية على دراسة العالقة بني الرضا يف الزواج وبعض Balance Theoryالتوازن ). نظرية ٤

املتغريات من مثل التجانس والتشابه واإلمجاع، وجوهرها أن لدى األفراد ميالً الستمرار التوازن بني االجتاهات  
اطفة جتاه شخص آخر مطابقة درجة املتشاهبة وبني العاطفة، فالتوازن هو احلالة اليت تصبح فيها درجة الع

 تشابه اجتاهاهتم؛ إذ ننجذب بشدة حنو من يشبهوننا يف االجتاهات، وتزداد شدة اجلاذبية ابزدايد التشابه. 
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ويرى البحث أن هذه النظرايت تفسر الرضا الزواجي من نواٍح عدة، فنظرية جومتان تنص على أن  
ئم على مبدأ الدعم بني الزوجني الذي يرفع مستوايت الرضا بني التفاعل اإلجيايب عن طريق احلوار الدائم القا

الزوجني، بعكس العالقة اليت قد تعطل عملية احلوار، وغالًبا ما تكتظ احلياة ابملشكالت ويصاب كل شريك 
يف هناية املطاف ابإلحباط مما يؤدي إىل الطالق، وقد اعتمد هذا البحث هذه النظرية ألهنا ركزت على 

القات بني الزوجني من خالل مبدأ الدعم واالهتمام، بينما ذهب ابندورا يف نظريته التعلم دراسة الع
االجتماعي إىل أن هناك عوامل عدة تؤدي إىل الرضا الزواجي؛ هي العوامل احليوية والبيئية واملعرفية، فكانت  

ربة واملعرفة، ويقوم على مبدأ نظريته مشولية، ومن مفاهيمها أن الرضا الزواجي حيدث ابلتعلم واالقتداء والع
الدعم اإلجيايب املتبادل بني الزوجني، فاألفعال اإلجيابية تتكرر وتزداد إذا القت دعًما وقبواًل، أما نظرية التبادل 
االجتماعي فرتى السلوك اإلنساين على أنه عملية متبادلة، فإذا كان التفاعل بني الزوجني إجيابيًّا حدثت  

جت عنه مكافأة، أما إذا كان التفاعل سلبيًّا فإنه يؤدي إىل عاطفة سلبية، ونتجت عنه  عاطفة إجيابية، ونت
كلفة، ويتحقق الرضا الزواجي عندما جيد كل من الزوجني يف استجاابت اآلخر ما يرضيه ويبعث يف نفسه 

خفض مستوى الطمأنينة، أما عندما يلمس ما يغضبه فإنه يشعر ابإلحباط واحلرمان واخلسارة النفسية، فين
الرضا الزواجي، أما نظرية التوازن لقياس الرضا الزواجي فتعتمد على جمموعة من املفاهيم والتصورات )اجلاذبية،  

 واالجتاه، والتشابه( وغري ذلك من املفاهيم األخرى.

 الدراسات السابقة
يستعرض ههنا البحث عدًدا من الدراسات السابقة اليت تناولت الرضا الزواجي، فقد هدفت دراسة )عواودة،  

( إىل معرفة مستوى كل من املهارات الزوجية والرضا الزواجي والعالقة بينهما لدى املتزوجات حديثًا  2019
ت: العمل، والعمر، واملستوى التعليمي، وقد  يف حمافظيت رام هللا والبرية، ومعرفة الفروق اليت تُعزى إىل متغريا

( زوجة، وأظهرت النتائج أن ال فروق دالة إحصائيًّا تُعزى إىل متغري العمل 3٧0مشلت الدراسة عينة من )
على مقياس الرضا الزواجي، وأن هناك فروقًا دالة إحصائيًّا تُعزى إىل متغريي العمر واملستوى التعليمي  

والتعليمي األعلى، كما أن هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيًّا بني الرضا الزواجي  ولصاحل املستوى العمري 
 (، وهي عالقة طردية موجبة. 0.561واملهارات الزوجية بلغت قيمتها )
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( إىل معرفة مستوى الرضا الزواجي وعالقته بكل من طريقة اختيار  2018وهدفت دراسة )السعايدة وزمالئه،  
( زوًجا  1٧9جني، والعمل، وعدد األوالد، وعدد سنوات الزواج، وتكونت العينة من )الشريك، والتعليم للزو 

( من العينة مستوى %66وزوجة، واسُتخدم مقياس الرضا الزواجي للراشدين، وكان من أبرز النتائج أن لدى )
ك فروق يف ( منهم اختاروا شريك حياهتم ابلطريقة التقليدية، وهنا%٧٧مرتفًعا من الرضا الزواجي، وأن ) 

الرضا الزواجي بعد تقييم الشريك لصاحل الزواج التقليدي، وفروق يف الرضا الزواجي تُعزى إىل متغريات العمل 
 والعمر وعدد سنوات الزواج.

( مرشد ومرشدة؛ عن نسبة فوق املتوسط العام من  400( لعينة من )2018وأسفرت دراسة )أمري،  
فرق معنوايًّ بني الذكور واإلانث يف مستوى الرضا الزواجي، وأن هناك  مستوى الرضا الزواجي، وبيَّنت أن ال  

عالقة ارتباطية موجبة بني الرضا الزواجي واملرونة النفسية، فكلما زادت املرونة النفسية زادت نسبة الرضا  
 ة الزوجية. الزواجي، وابلعكس، وميكن تفسري هذه العالقة بني املتغريين أبهنما يؤداين إىل احلفاظ على العالق

( اليت أجريت على جمموعة من املسلمات يف مدينة بومباي اهلندية من خالل  2016وتوصلت دراسة )أرشد،  
مقابالت شخصية؛ توصلت إىل أن املسلمة اهلندية كانت راضية عن حياهتا الزوجية مع أزواج متفهمني، 

بري شؤون األسرة والبيت، وكانت إجابة  وقد أَفْدَن أن األزواج أقل تقليدية من حيث النوع فيما يتعلق بتد
أغلب املشاركات أن أتثري املعتقد الديين يؤدي إىل إخالص كبري يف الرضا الزواجي، ومستوى عاٍل من  

 االلتزام.
( إىل معرفة الرضا الزواجي لدى املتزوجني من موظفات 2016كما سعت دراسة )عماوي وحممد،  

( زوًجا تعمل زوجاهتم خارج املنزل،  250املنهج الوصفي لفحص عينة من )يف حمافظة طولكرم، واسُتخدم 
وتوصلت الدراسة إىل أن املستوى العام للرضا الزواجي لدى املتزوجني من موظفات يف حمافظة طولكرم كان  

 (. %84مرتفًعا جدًّا؛ إذ وصلت الدرجة الكلية جلميع جماالت الدراسة إىل )
إىل الكشف عن عالقة الرضا الزواجي بكل من الضغوط النفسية (  2016وهدفت دراسة )مسكري،   

( من املتزوجات يف منطقة مكة املكرمة، وخلصت إىل أن هناك  49٧والقلق واالكتئاب لدى عينة من )
عالقة إجيابية دالة بني كل من الضغوط النفسية والقلق واالكتئاب، وعالقة سلبية دالة بني هذه املتغريات 

لزواجي من جهة أخرى، وقد أثر العمر على متغريات الدراسة، فأظهرت الفئة العمرية  من جهة والرضا ا
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األوىل درجات أعلى يف الرضا الزواجي، كما مل تظهر النتائج أثرًا لعمر الزوج وللتفاعل بني عمر الزوج 
 والزوجة على كل املتغريات.

الًبا إيرانيًّا متزوًجا يف ماليزاي،  ( ط38٧( على عينة من ) 2016وأجريت دراسة )أبو طالب وزمالئه،  
وتوصلت إىل أن ليس للعمر وطول مدة الزواج واملستوى التعليمي واملساواة بني الزوجني؛ أتثري كبري على 
التوافق أو الرضا الزوجي، وهذه النتائج تتصل فقط مبجتمع الدراسة؛ أي الطلبة اإليرانيني املتزوجني يف  

 اجلامعات املاليزية. 
(  922( اليت أجريت على عينة من األزواج والزوجات بلغت )2015دراسة )وتد ومحيدة،  وتوصلت 

مشارًكا يف جنويب الضفة الغربية من حمافظيت بيت حلم واخلليل؛ توصلت إىل عالقة بني حتقيق التوقعات 
ع توقعات املسبقة من الزواج وبني الرضا الزواجي، مما يشري إىل أنه عند توافق سلوك كل من الزوجني م

 اآلخر؛ يصبح التوافق الزواجي ممكًنا، وتكون احملصلة يف الرضا الزواجي. 
( فهدفت إىل معرفة أثر التغريات املعيشية على العالقة الزوجية يف  2015أما دراسة )أزالن ويوسف،   

لزايدة   ( متزوًجا يف ماليزاي، وتوصلت إىل نتائج؛ منها أن603السياق املاليزي، وطُبقت على عينة من )
تكاليف املعيشة وعدد األوالد يف األسرة والعمر ومدة الزواج والعوامل احلية؛ أثرًا سلبيًّا يف العالقة بني 

 الزوجني ورضامها عن احلياة.
( إىل معرفة مستوايت الرضا الزواجي وعالقته ابلرضا  2014وهدفت دراسة )الظفري والعاين،  

( امرأة عاملة، وقد أشارت النتائج 330عمان، وتكونت العينة من ) الوظيفي للدى املرأة العاملة يف سلطنة
إىل ارتفاع مستوى الرضا الزواجي، بينما كان مستوى الرضا الوظيفي متوسطًا، ودلت النتائج أيًضا على  

ى  فروق دالة إحصائيًّا يف مستوى الرضا الزواجي تُعزى إىل متغري الراتب الشهري لصاحل األكثر راتًبا، واملستو 
التعليمي لصاحل األعلى شهادة، كما ُوجدت عالقة سالبة دالة إحصائيًّا بني الرضا الزواجي وعدد األوالد، 

 وتبني أتثري الرضا الزواجي يف مستوايت الرضا الوظيفي.
( فهدفت إىل الكشف عن عالقة االتصال ابلرضا الزواجي  2014وأما دراسة )طعبلي وعمامرة،  

( زوًجا وزوجة، وكان من النتائج أن هناك عالقة ارتباطية موجبة  50زواج قوامها )أببعاده لدى عينة من األ
دالة إحصائيًّا بني االتصال الزواجي وبُعد التآلفية، وعالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيًّا بني االتصال الزواجي  
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بني االتصال الزواجي وبُعد الرضا  وبُعد التعامل مع اخلالفات املالية، وعالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًّا 
 اجلنسي.
( من الطالبات املتزوجات يف 20٧( اليت ُأجريت على عينة من )2011وأسفرت دراسة )اخلرعان،  

جامعة أم القرى؛ أسفرت عن عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًّا بني الرضا الزواجي واملساندة االجتماعية  
تنبؤ ابلرضا الزواجي من خالل مصادر املساندة االجتماعية )األهل، لدى أفراد العينة، مع إمكانية لل 

األصدقاء، الزوج(، وهناك فروق دالة إحصائيًّا يف الرضا الزواجي بني مرتفعات املساندة االجتماعية  
ومنخفضاهتا لصاحل املرتفعات، يف حني ال فروق دالة إحصائيًّا يف الرضا الزواجي تُعزى إىل اختالف )مدة  

 اج، عدد األبناء، املرحلة الدراسية( لدى أفراد العينة.الزو 
( إىل معرفة العوامل اليت توثر على الرضا الزواجي بني األمريكيني 2009بينما هدفت دراسة )إدوارد،   

واألفارقة املقيمني يف الوالايت املتحدة، واستخدم الباحث منهج املسح االجتماعي، وأظهرت النتائج أن ال 
 العرق على الرضا الزواجي، ولكن هناك أثر لكل من العمر واجلنس والتعليم على الرضا الزواجي. أثر ملتغري 

( من األزواج يف والية يوات يف الوالايت املتحدة  2٧( فُأجريت على عينة من ) 2008أما دراسة )هيس، 
ق مقياس كانساس  األمريكية، وهدفت إىل الكشف عن أتثري الرضا الزواجي على الضغط داخل األسرة، وطُب

للرضا الزواجي، وأشارت النتائج إىل أن اخنفاض الرضا الزواجي يعد مؤشرًا قوايًّ داالًّ على أن هنالك ضغطًا 
 وتوترًا داخل النظام الزواجي أو األسري. 

 ويتبني من خالل استعراض تلك الدراسات السابقة ما أييت: 
لزواجي يف احلياة الزوجية والعوامل املؤثرة أكدت تلك الدراسات على أمهية رفع مستوى الرضا ا -

 فيه؛ إذ إن اخنفاض مستوى الرضا بني الزوجني يؤدي إىل الضغوط النفسية وفشل احلياة. 
أشارت معظم الدراسات السابقة إىل نقص يف الرضا الزواجي بني الزوجني، وأن العوامل املؤثرة  -

هذا البحث من تلك الدراسات يف اإلطار النظري، فيه كثرية، وختتلف من جمتمع إىل آخر، وقد استفاد 
واملعرفة التفصيلية فيما خيص موضوع الرضا الزواجي، واالسرتشاد ابملراجع واخلطوات املنهجية واإلجراءات 

 املناسبة من إعداد أدوات البحث.
،  يتفق هذ البحث مع الدراسات السابقة من حيث عينة اجملتمع؛ أي املتزوجون ذكورًا وإاناثً  -

 وكذلك املنهج املتبع؛ أي املنهج الوصفي التحليلي.
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خيتلف هذا البحث عن الدراسات السابقة يف أن أداته هي االستبانة، يف حني أن بعض  -
الدراسات السابقة اعتمدت املقابلة، وكذلك جيري هذا البحث يف السياق العماين للمتزوجني يف حمافظة 

 الداخلية.

 وإجراءاته منهج البحث 
توسَّل هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي؛ ألنه وصف كمي ملستوى الرضا الزواجي يف جمتمع ما من 

 (. John ،2018خالل دراسة عينة من ذلك اجملتمع، )
أما جمتمع البحث فجميع املتزوجني واملتزوجات يف حمافظة الداخلية بسلطنة عمان، وقد ُحدد وفق بياانت  

عن احلالة الزواجية يف سلطنة عمان، وذكر أن عدد    م2015ملعلومات يف كتابه الصادر عام  مركز اإلحصاء وا 
 . ( جمتمع البحث وعينته1(، ويبني اجلدول ) 8٧,268املتزوجني يف حمافظة الداخلية من الذكور واإلانث يبلغ )

 (: جمتمع البحث وعينته ١اجلدول ) 

 عينة البحث  جمتمع البحثالنوع 

 النسبة  العدد  النسبة  العدد 
 % 18٧49 % 42,65949 الذكور 

 % 51 196 % 51 44,609 اإلانث 

 % 100 383 % 100 8٧,268 اجملموع 

بني متغريات  (0.03)كانت العالقة االرتباطية صغرية جدًّا، وبلغت ( 5000)وعند حجم عينة بلغ  
، أما عند اخنفاض  (0.05)(، وهي دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة أقل من Huck، 2009دراسة هوك )

، وهو ليس داالًّ إحصائيًّا عند مستوى داللة  (0.55)فقط؛ فقد بلغ معامل االرتباط  (10)حجم العينة إىل 
 ، وعليه؛ تؤكد تلك التجارب على أتثري حجم العينة على مستوايت الداللة اإلحصائية. (0.05)أقل من 
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 الدراسات السابقة
وقد وردت يف بعض الدارسات آلية حتديد حجم العينة، أما هذا البحث فتحدد حجم العينة فيه للمتزوجني  

( الذي يتطلب Krejcie & Morgan ،19٧0يف حمافظة الداخلية بسلطنة عمان وفق اجلدول الذي قدمه )
املتزوجني مبحافظة، وهذا هو احلد األدىن حلجم العينة ( شخًصا أو أكثر من 383احلصول على مشاركة )

 من إمجايل جمتمع البحث.
واسُتخدم أسلوب اختيار العينة احلصصية غري العشوائية يف هذا البحث جلمع االستبانة من 

املشاركني، وذلك ألن يف جمتمع البحث طبقتني من الذكور واإلانث، وهو جمتمع ضخم يصعب معه إجراء 
 عشوائية طبقية. عينة 

(،  2018( واعتمده )أمري،  2014واسُتخدم مقياس الرضا الزواجي أداة للبحث، وقد أعدته )الداغر،   
( فقرة موزعة على أربعة جماالت: التواصل الفعال، والرضا اجلنسي، والرضا االقتصادي،  48وحيتوي على )

تدرُّج ديكارت اخلماسي )موافق متاًما، موافق،    وقضاء الوقت مًعا، ومجيع فقراته إجيابية، ولإلجابة عنها ُوضع 
( لفقرات 5، 4، 3، 2، 1حمايد، غري موافق، غري موافق أبًدا(، ولغاايت التصحيح أعطي التدرج األوزان )

(  33احملاور، وللتحقق من صالحية املقياس اخُتصار فقراته لئال يؤدي إىل ملل املفحوصني، فاقتصر على )
اوره مع األخذ بعدد من املعايري؛ هي: مشولية احملتوى، واالتساق، وترك تكرار  فقرة من دون إخالل مبح

( من احملكمني املتخصصني يف اإلرشاد النفسي والعلوم ٧الفقرات، وبعد ذلك ُعرض يف صورته األولية على )
اء كل فقرة الرتبوية واالجتماعية؛ إلبداء آرائهم ومالحظاهتم من حيث: سالمة الصياغة اللغوية، ومدى انتم

إىل اجملال الذي تندرج حتته، ومدى مناسبة الفقرة للبيئة العمانية واالنتماء للمجال. 
وبعد عرض املقياس على احملكمني املتخصصني، وأخذ توصياهتم وتوجيهاهتم؛ طُبق على عينة 

اخ، وبلغ  ( مشارًكا، وُحسب الصدق والثبات وفقها من خالل معامل ثبات ألفا كرونب36استطالعية من )
 ( يوضح ذلك. 2(، مما يشري إىل معامل ثبات مناسب، واجلدول )0.963قيمته )
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 (: معامالت ثبات جماالت البحث والدرجة الكلية حسب معامل ألفا كرونباخ ٢اجلدول ) 

 معامل ألفا كرونباخ مقياس الرضا الزواجي 
0.963 ( فقرة33معامل ثبات املقياس الكلي )

 0.905 ( فقرة11التواصل الفعال )اجملال األول: 

 0.931 ( فقرات٧اجملال الثاين: الرضا الزواجي )

 0.8٧6 ( فقرات 8اجملال الثالث: الرضا االقتصادي ) 

 0.864 ( فقرات ٧اجملال الرابع: قضاء الوقت مًعا ) 

واإلانث املتزوجني ( من الذكور 489وبعد التأكد من صدق املقياس وثباته؛ طُبق على عينة من ) 
 من جمتمع البحث.

 نتائج البحث 
 فيما أييت عرض نتائج البحث وحتليلها وفق سؤايل البحث:

السؤال األول: ما مستوى الرضا الزواجي لدى عينة من املتزوجني يف حمافظة الداخلية  
 بسلطنة عمان؟ 

حنراف املعياري(،  لإلجابة عن هذا السؤال اسُتخدم اإلحصاء الوصفي )املتوسط احلسايب واال
 ( يوضح مستوى الرضا الزواجي يف كل جمال من جماالته.3واجلدول )

 (: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى الرضا الزواجي يف جمال من جماالته ٣اجلدول ) 
 املستوى  االحنراف املعياري املتوسط احلساب  الفقرة  الرقم 

 مرتفع  0.50 4.3٧ التواصل الفعال  1
 مرتفع  0.60 4.32 الرضا اجلنسي  2
 مرتفع  0.5٧ 4.31 الرضا االقتصادي  3
 مرتفع  0.60 4.31 قضا الوقت مًعا  4

 مرتفع 4.330.49الرضا الزواجي )الدرجة الكلية( 
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ُح من اجلدول ) (، وهو مستوى 4.33( أن املتوسط احلسايب ملستوى الرضا الزواجي بلغ )3َيضِّ
(، ويظهر أن مستوى الرضا  4.31( و) 4.3٧جدًّا، وتراوحت املتوسطات احلسابية للمجاالت بني )مرتفع 

الزواجي كان مرتفًعا يف كل اجملاالت، ولكن يظهر أن أكثر الرضا كان يف جمال التواصل الفعال، فقد بلغ 
(، أما جماال  4.32سايب )(، ويف املرتبة الثانية جمال الرضا اجلنسي، وبلغ متوسطه احل4.3٧متوسطه احلسايب )

الرضا االقتصادي وقضاء الوقت مًعا فحصال على املرتبتني الثالثة واألخرية، وبلغ متوسطامها احلسابيان  
(4.31  .) 

وميكن عزو ارتفاع نتيجة جمال التواصل الفعال يف مستوى الرضا الزواجي لدى عينة البحث؛ إىل  
ادئ ومهارة اإلصغاء، مما ينعكس عليهما ابلسعادة والتوافق،  امتالك الزوجني أساليب التواصل واحلوار اهل

 وبدوره يعزز مستوى الرضا لديهما؛ أي ميكن للتواصل الفعال أن يتنبأ ابلرضا الزواجي. 
(، ٢0١٤(، و)طبعلي وعمامرة،  2018(، و)وطنية،  2019وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات: )عواودة،  

(؛ اليت أشارت إىل أن العالقة اجليدة والتواصل العاطفي اإلجيايب Shapiro, Gottman & Carrere، 2000و)
بني الزوجني قبل اإلجناب تتنبأ بزايدة مستوى الرضا الزواجي، بينما تنبأت برتاجع مستوى الرضا الزواجي  

 بعد اإلجناب.
املتزوجني تُعزى إىل  السؤال الثاين: هل من فروق دالة إحصائيًّا يف الرضا الزواجي لدى عينة 

 متغري اجلنس؟
( أن هناك فروقًا دالة إحصائي صا بني الذكور واإلانث من عينة البحث يف جمال الرضا 4يوضح اجلدول )

(، ويعزو  0.05( عند مستوى الداللة )0.025االقتصادي لصاحل اإلانث، فقد كانت قيمة الداللة اإلحصائية )
انث مرتفًعا جدًّا أكثر من الذكور إىل أن اجملتمع العماين شأنه شأن البحث ظهور الرضا االقتصادي عند اإل

اجملتمعات العربية اليت تريب الفتيات على أهنا ينبغي هلا أن تتحمل مسؤوليات البيت وأعباءه، يف حني تكون 
فاع مهمة الرجل خارج البيت، وأن املسؤوليات املالية من اختصاصات الزوج، فال تفكر الزوجة يف مثل ارت

األسعار واإلنفاق على األسرة، ولو شاركت يف اإلنفاق، فإهنا تشعر أن رعاية شؤون البيت والزوج واألطفال 
 مهمتها األوىل، ولو كان هلا دخلها اخلاص. 
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( يف كل من اجملاالت: التواصل الفعال، والرضا 0.05وكذا ال فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة )
اجلنسي، وقضاء الوقت مًعا، وكذلك يف اجملموع الكلي للرضا الزواجي، فقد بلغت قيمة مستوى الداللة  

( على التوايل؛ أي إن جنس عينة  0.255(، )0.316(، )0.0٧1( عند مستوى الداللة )0.316اإلحصائية ) 
البحث )الذكور واإلانث( ال يؤثر يف الرضا الزواجي، ويعزو البحث ذلك إىل أن كالًّ من الذكور واإلانث 

 عن حياهتم الزوجية. حيظون مبستوى عاٍل من الرضا والقدرة على حل مشكالهتم، مما جيعلهم يف رضا  

 خامتة
 يف ضوء ما توصل إليه من نتائج خُيتتم هذا البحث جبملة من التوصيات: 

 . عقد دورات وورش عمل لتعزيز مستوى الرضا الزواجي بعامة. ١
 . ضرورة قيام اللجنة الوطنية لشؤون األسرة ابلتوعية املستمرة لتعزيز أساليب الرضا الزواجي. ٢

 (: نتائج االختبار التائي لعينة مستقلة ملعرفة الفروق يف الرضا الزواجي تُعزى إىل متغري اجلنس ٤اجلدول ) 

مستوى  
الداللة 

قيمة  
الداللة 

قيمة "ت" 
االحنراف  
املعياري

املتوسط  
احلساب 

العدد   اجملال اجلنس 

غري دال  
 إحصائيًّا 

0.316 -1.004 .51  الذكور  300 4.35
 التواصل الفعال 

.50 4.40 162 اإلانث 

غري دال  
إحصائيًّا 

0.0٧1 -1.812 .60  الذكور  300 4.29
الرضا اجلنسي 

.61 4.39 162 اإلانث 

دال إحصائيًّا 
0.025 -2.256 .54  الذكور  300 4.26

الرضا االقتصادي 
.60 4.39 162 اإلانث 

غري دال  
إحصائيًّا 

0.316 1.005 .55  الذكور  300 4.33
قضاء الوقت مًعا 

.69 4.2٧ 162 اإلانث 

غري دال  
إحصائيًّا 

0.255 -1.141 .4٧ 4.31 300 الذكور   احملور الكلي 
51. )الرضا الزواجي(   اإلانث  162 4.36
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مهارات احلياة الزوجية الناجحة يف املناهج الدراسية؛ من أجل إعداد جيل مثقف . طرح مادة ٣
ابحلياة األسرية السعيدة. 

 واستكماالً لإلجراءات والنتائج يقرتح البحث إجراء الدراسات اآلتية: 
 . دراسة عن مستوى الرضا الزواجي تعمم على خمتلف حمافظات سلطنة عمان.١
 زواجي وعالقته مبتغريات أخرى.. دراسة عن مستوى الرضا ال٢
 . دراسة مقارنة بني مستوى الرضا الزواجي يف خمتلف حمافظات سلطنة عمان.٣

املراجع 
 (. االستقرار الزواجي: دراسة يف سيكولوجية الزواج. املكتبة العصرية، املنصورة. 2010بلميهوب، كلثوم. )

بوسعيدي، جناح؛ املعين، عبد هللا؛ احلوسين، هتاين. البلوشي، عهود؛ النبالوي، عايدة؛ البوسعيدي، مليكة؛ ال
(. واقع الطالق يف اجملتمع الُعماين: دراسة ميدانية. مركز الدراسات العمانية، جامعة السلطان 2015)

قابوس، وزارة التنمية االجتماعية، مسقط. 

(. الرضا الزواجي وعالقته ابملساندة االجتماعية لدى عينة 2011خرعان، هيا بنت إبراهيم بن عبد العزيز. )
رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى، كلية الرتبية.  جبامعة أم القرى. من الطالبات املتزوجات 

(. دار املعارف، القاهرة. ٢(. النظرية االجتماعية ودراسة األسرة )ط198٧اخلشاب، سامية. ) 

(. الرضى الزواجي وعالقته بطريقة اختيار  2018امي، م.ر.م.؛ بدران، س.غ.ح. )السعايدة، خ.ع.أ؛ الش 
الشريك وبعض املتغريات لدى عينة من املتزوجني يف مدينة عمان. جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث  

.  21العدد  ،  ٧والدراسات الرتبوية والنفسية، اجمللد 

ي وأثره على بعض جوانب الصحة النفسية يف ضوء بعض (. الرضا الزواج2016مسكري، أزهار ايسني. )
املتغريات الدميوغرافية واالجتماعية لدى عينة من املتزوجات يف منطقة مكة املكرمة. جملة دراسات 

(. ٧8)36عربية يف الرتبية وعلم النفس، 

وجني واإلدراك (. عالقة االختالل الزواجي بكل من التعاطف بني الز 2004السيد، هناء؛ الصبوة، حممد. )
(. 2)3جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس،  اإلجيايب لشريك احلياة. 
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 اضرلؤ بابتنليف ا حماتسلسية وافنلصالبة الل نسيبلا ماهسالإ ي 
2015(.زواجلا معة أم القرى.لدى املتزوجات يف مدينة جدة. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جا
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(. مدى فاعلية برانمج إرشادي يف حتقيق الرضا الزواجي. رسالة دكتوراة غري منشورة،  1995عبد العال، حتية. ) 
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(. 3669)194 اإلنسانية واالجتماعية،  

.(. مكتبة الفالح، العني؛ الكويت٣(. علم النفس األسري )ط 2005د مبارك. )الكندري، أمحد حمم

(. الرضا الزواجي لدى الزوجني وعالقته ابلسلوك التوكيدي لدى األبناء. املؤمتر الثالث 1995حممد، إمساعيل. )
أبريل، القاهرة. ٤-٣ملعهد الدراسات العليا للطفولة، 

(. منبئات التوافق الزواجي لدى عينة من األزواج والزوجات املصريني. جملة دراسات 2005مرسي، صفاء. )
(. 4)16نفسية، 

(. مآثر برانمج إرشاد مجعي مستند إىل نظرية ساتري يف حتسني نوعية  2012املشاقبة، أ.ر.ي؛ غيث، س.م.م. )
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