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 الٌظرة الشرػٍت باالختٍار والتوافق الزواجً وػالقته 
يف اجملتوغ السؼودي )دراست هسحٍت ػلى ػٌٍت هي هٌطقت 

 هكت املكرهت باملولكت الؼربٍت السؼودٌت(
 
 
 
 
 
 

 إػداد
 أ/ ًاٌف بي أمحد بي مجؼاى اجلوؼاى الزهراًً

  -إلًساًٍت كلٍت اَداب والؼلوم ا  -درجت املاجستري يف اإلصالح األسري 
 جاهؼت امللك ػبدالؼزٌز جبدة  -قسن ػلن االجتواع واخلدهت االجتواػٍت 
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)دراسة مسحية  النظرة الشرعية في المجتمع السعكدمباالختيار كالتكافؽ الزكاجي كعبلقتو 
 عمى عينة مف منطقة مكة المكرمة بالمممكة العربية السعكدية(

 انينايؼ بف أحمد بف جمعاف الجمعاف الزىر 
اإلصبلح األسرم، كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية، قسـ عمـ االجتماع كالخدمة  تخصص

 االجتماعية، جامعة الممؾ عبدالعزيز، جدة، المممكة العربية السعكدية.
 naif-alzahrani@hotmail.comلكتركني: البريد اإل 

 الممخص:
ممثبلن في منطقة مكة تناكلت الدراسة تطبيؽ النظرة الشرعية في المجتمع السعكدم 

المكرمة كمحافظتيا، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي، كقد تـ تكزيع استبانة تمت 
شخصان مف مدف مكة المكرمة كجدة كالطائؼ، بحثان عف  120اإلجابة عمييا مف قبؿ 

إجابة لمجمكعة مف التساؤالت الرئيسية كالتي كانت تيدؼ لقياس أثر تطبيؽ النظرة 
% بأف النظرة 83االختيار كالتكافؽ الزكاجي، كقد أٌكد ما نستيـ تصؿ إلى الشرعية عمى 

% عمى أف 92الشرعية تساعد في إيجاد التكافؽ الزكاجي المأمكؿ، كما كافؽ ما يقارب الػ 
النظرة الشرعية عامؿ ميـ مف عكامؿ اختيار الشريؾ المناسب، كما بينت الدراسة أخيران 

ان كثيقان باألسس الدينية التي تعمميا كمف بعدىا العادات عمى أف المجتمع مرتبط ارتباط
كالتقاليد كمنيج رئيسي في تطبيؽ النظرة الشرعية، كقد خمص البحث لتكصيات كاف مف 
أىميا إعطاء الحؽ الكامؿ لمخاطب كالمخطكبة في ممارسة حقيما بتطبيؽ النظرة الشرعية 

ي أثناء النظرة الشرعية كالمساعد عمى إضافة إلى التأكيد عمييما بضركرة النقاش اإليجاب
 االختيار كالتكافؽ الزكاجي المأمكؿ.

الكممات المفتاحية: االختيار، التكافؽ الزكاجي، النظرة الشرعية، المجتمع السعكدم، منطقة 
 مكة المكرمة.
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ABSTRACT: 

This research was conducted on the implementation of the 

legitimate view in the Saudi society represented in the region of 

Makkah and cities which belong to it. The distributed 

questionnaire was answered by 021 people from the cities of 

Makkah، Jeddah and Taif, seeking an answer to number of key 

questions which were aimed to measuring the impact of the 

legitimate view on Choice and marital compatibility.  83% of the 

respondents confirmed that the legal view helps to find the desired 

marital compatibility، and nearly 92% agreed that the legal view 

is an important factor in choosing the right partner. Finally، the 

study showed that the society is closely linked to the religious 

foundations that it has learned and then the customs and 

traditions as a major approach in the application of the religious 

view. The study concluded the recommendations of the most 

important of which give the full right to the marriage parties in 

the exercise of their right to apply the view of legitimacy in 

addition to the emphasis on the need for positive debate during 

the view of legitimacy which help on choice and hoped marital 

harmony. 

Keywords: Choice, Marriage Compatability, Islamic Legal View, 

The Saudi Community, Mekkah Al-Mokharama Region.  
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 المقدمة:
اىتمت معظـ المجتمعات كمنيا المجتمعات اإلسبلمية بالبناء األسرم؛ إيمانان 
منيا بدكر األسرة كجماعة إنسانية في الحًفاظ عمى المجتمع، كاستقراره, كدكره في تأىيؿ 
أعضائيا ليككنكا مكاطنيف صالحيف قادريف عمى العمؿ كاإلنتاج كتحمؿ أعباء التنمية في 

 المجتمع. 
سرة السعيدة مف كجية نظر المجتمع ىي األسرة التي تتكفر ليا كافة الشركط كاأل

كالظركؼ لمحياة الطبيعية لقياميا بكظائفيا ككاجباتيا عمى الكجو األمثؿ. فاألسرة ىي 
النكاة الصغرل لممجتمع، كىي أىـ مؤسسة لمتكاثر الركحي كالمادم ألفراد المجتمع.كليذا 

المجتمع ككؿ. كلذلؾ يبرز عمماء االجتماع إحدل عشر  فإف سعادة كؿ أسرة ىي سعادة
عنصرا مككنا لسعادة األسرة كسبلمتيا، كىذه العناصر ىي)التفاىـ بيف الزكجيف، قضاء 
كقت الفراغ بشكؿ مناسب كممتع، السكف المستقؿ، كجكد أصدقاء جيديف لؤلسرة، الكفاية 

المناسب، التعميـ المناسب،  المادية، كجكد األطفاؿ، الثقة في متانة األسرة، العمؿ
 (. 2002االستقبللية بيف الزكجيف )ككفالكؼ، 

فالزكاج نظاـ اجتماعي يتصؼ بقدر مف االستمرار كاالمتثاؿ لممعايير 
االجتماعية. كىك الكسيمة التي يعمد إلييا المجتمع لتنظيـ المسائؿ الجنسية.كلذلؾ فيك 

لرغـ مف مظاىر الصراع الذم ينطكم أمر شائع كمقرر في جميع أنحاء العالـ، فعمى ا
عميو، كتغير أىدافو ككظائفو كمعانيو ككثرة كقكع الطبلؽ فإف الناس مع ذلؾ يتزكجكف. 
كيرجع ذلؾ إلى أف التكقعات المعيارية تنظر إلى الزكاج كمكقؼ أك كحالة مناسبة أك 

عممية  مفضمة كمطمكبة. كميما كانت التعقيدات كااللتزامات كالصعكبات التي تصاحب
الزكاج سكاء كانت مادية أك معنكية أك اجتماعية. إال أف الزكاج يؤدم كظائؼ عديدة لكؿ 
مف الفرد كالمجتمع كمف أىميا:  تككيف الشخصية، المكانة االجتماعية، االستقرار، الراحة 
كالطمأنينة، امتصاص التكتر، تبادؿ العكاطؼ، األمف النفسي، اإلشباع الجنسي، الحب.. 

 (.194-193، 2009)الخكلي، ..الخ 
كحتى تستطيع األسرة القياـ بيذا الدكر فإنو ينبغي تكفر مجمكعة مف المقكمات 
التي تضمف قدرتيا عمى القياـ بكظائفيا, كأدكارىا المنكطة بيا في ىذا اإلطار، كمف 
مقكمات بناء األسرة عممية الزكاج بعقد شرعي سميـ يحفظ لؤلسرة بقاءىا, كمكانتيا، 

راؼ المجتمع بيا, كتتطمب تمؾ العممية شخصيف )رجؿ ك امرأة( مؤىميف مف الناحية كاعت
الجسمية, كالنفسية, كالعقمية, كاالجتماعية, كالمادية إلتماـ ىذه العممية بصكرة تمتزج 
بالتكيؼ كالتكافؽ كالحياة األسرية السعيدة الخالية مف االضطرابات كالقبلقؿ كالتكترات التي 

 تحقيؽ أىدافيا. قد تعكقيا عف 
كيتكقؼ نجاح العبلقة الزكجية كزيادة التكافؽ الزكاجي كاالنسجاـ بيف الطرفيف 
عمى مدل إدراكيما ألساليب المعاممة التي يمقاىا كؿ طرؼ مف اآلخر خبلؿ دكرة الحياة 
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، 2006الزكجية كالمرتبطة بمكاقؼ الفرح كاأللـ كخبرات الحياة التي يتعرضاف ليا )محمد، 
بإقامة العبلقة الزكجية عمى حسف العشرة فقاؿ  اإلسبلميةكلذا اىتمت التربية (، 278

كًؼ(( )النساء:  كىيفَّ ًباٍلمىٍعري اًشري (، كعمى المكدة كالرحمة التي بينيا اهلل 19تعالى: ))كىعى
ا ًلتىٍسكينيك  ـٍ أىٍزكىاجن ـٍ ًمٍف أىٍنفيًسكي مىؽى لىكي ًمٍف آيىاًتًو أىٍف خى ا في قكلو: ))كى ـٍ أيضن عىؿى بىٍينىكي جى ا ًإلىٍييىا كى

 : (()الرـك كفى يىاتو ًلقىٍكـو يىتىفىكَّري رىٍحمىةن ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى دَّةن كى (، كىناؾ فرؽ بيف العشرة 21مىكى
المكدة مبنية عمى أساس الحب، أما العشرة بالمعركؼ فميس ضركريِّا ، فبالمعركؼ كالمكدة

اإلنساف ضركرات الحياة، أما الكد؛ فيك  أف تككف عف حب؛ ألف المعركؼ ىك أف يعطي
 (.89، 2002أف يعمؿ اإلنساف إلرضاء مف يكدىـ بسعادة )الشعراكم، 

كفي مكاجية التصدعات المستقبمية في العبلقة الزكاجية، كلدرء أم اضطراب 
ينشأ نتيجة تعارض الدكر المنكط بكؿ مف الزكجيف، كاف البد مف الكقاية ممثمة في تأىيؿ 

جيف كتعكيدىـ عمى مسئكلية الزكاج كتبعاتو، كتعريفيـ بحقكؽ ككاجبات كؿ كبل الزك 
كسابيـ قيـ الحب كالتعاطؼ كالتعاكف، كىي القيـ البلزمة لمتكافؽ كالتراضي في  منيما، كا 

 (.11، 2010العيش المشترؾ، كاستمرار ديمكمة الحياة األسرية)بنجر، 
عند دخكلو الحياة الزكجية  كمعرفة الزكج أك الزكجة لما يتكقع أف يتعرض لو

ككيفية التعامؿ معو يعد عامبلن حاسمان في تخفيؼ تكتراتو كتسييؿ عممية تكافقو مع الكسط 
الجديد ذم التأثير عمى رضاه العاـ عف زكاجو. فعدـ انتظاـ األدكار التي يقـك بيا الفرد 

مك األسرم المختمفة، في إطار األسرة كالزكاج، تأتي كنتيجة لعدـ تمبية متطمبات مراحؿ الن
كفي الكقت نفسو تختؿ تأدية األدكار المختمفة البلحقة. كعميو فإف اختبلؿ دكر الفرد يخيب 
تكقعات الطرؼ اآلخر كمف ثـ فعدـ تكامؿ الدكر يؤدم إلى نشؤ شكؿ مف أشكاؿ التكتر 

دخيؿ ىػ(، )ال1410كالقمؽ كعدـ الكعي الذاتي كمف ثـ اختبلؿ النظاـ الزكاجي )بف مانع، 
 (. 56ىػ، 1425اهلل، 

كيعد التكافؽ الزكاجى ركيزة أساسية في نماء األسرة كاستمراريتيا أذ يؤدم ىذا 
التكافؽ إلى استقرار حياة بقية أفراد األسرة بينما يؤدم غياب التكافؽ إلى اضطرابات أك 

قات مشكبلت نفسية، كما يؤدم إلى حالة مف القمؽ كاالكتئاب عند الزكجيف كتفكؾ العبل
 (. 2005األسرية كانييارىا )سميماف ،

كما يعد التكافؽ الزكاجي نتاجان لمتفاعؿ بيف شخصية الزكجيف كالمحدد لنجاح 
الزكاج أك فشمو كالذم يتأثر بالذات االنفعالية فيزيد إدراؾ الفرد لمعاني الحب كالسعادة 

دة الزكجية كالتي بدكرىا الزكجية، أم أف زيادة كعي الفرد بالذات االنفعالية يزيد مف السعا
 (.  2004تؤدم إلى التكافؽ الزكاجي )الشمساف ،

كفي سياؽ متصؿ أباحت الشريعة اإلسبلمية لمخاطب أف ينظر إلى مخطكبتو، 
كما أباحت لممخطكبة أف تنظر إلى خاطبيا، ليككف كؿ مف االثنيف عمى بينة مف األمر في 

، اختيار شريؾ حياتو، لكف ال يجكز أف يجتمعا م ع بعضيما في خمكة بمنأل عف المحاـر
إعبلـ المخطكبة بالنظر  -المالكية  –ألف اإلسبلـ يحـر ذلؾ، كما اشترط بعض الفقياء 
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فبل يككف خمسة، كذلؾ تأكيدان عمى التيذيب كالخمؽ الفاضؿ كحفظ كرامة المخطكبات مف 
ل (. كير 288، 2010االمتياف كصيانة سمعتيف مف أم خدش يجرحيف )حسانيف، 

 (.214، 4، ج1972الجميكر جكاز النظر إلييا بدكف إذنيا أك عمميا )ابف القيـ، 
ف كاف لممالكية كجو في اشتراط إعبلـ الفتاة بنظر الخاطب ليا إال أف  ىذا كا 
الكاقع الحالي كمراعاة المصمحة قد تقتضي عدـ إعبلـ الفتاة بنظر الشاب الذم يريد 

ى التي تميد لمشاب اإلقباؿ عمى خطبة الفتاة، خطبتيا إلييا خاصة في المرات األكل
كالسبب في ذلؾ ىك أف الفتاة إذا عممت بأف الشخص الذم يريد خطبتيا سينظر إلييا في 
كقت كذا أك مكاف كذا مثبل فإنيا تتصنع أحيانان في مبلبسيا كمشيتيا كطريقة كبلميا 

نة، كىذا قد يككف كتضع مف المساحيؽ كمكاد التجميؿ ما يجعميا في أفضؿ صكرة ممك
سببان في خداع الشاب كعدـ رؤية الكجو الحقيقي لمفتاة، مما يككف مدعاة لممشكبلت التي 
ربما تعصؼ بالحياة الزكجية مستقببلن، كألف في ذلؾ تجنب أذل الفتاة كأىميا، فالرؤية إذا 

الناس كانت عبلنية كلـ يتحقؽ النكاح، قد يحصؿ بذلؾ كسر لكرامة الفتاة، بؿ كسيتساءؿ 
، 2017عف سبب عدـ إتماـ الخطبة، كفي ىذا إحراج كبير لمفتاة كأىميا )رضكاف، 

151 .) 
كما أف ىذا ليس بابان لتمصص الشباب عمى الفتيات ككشؼ سترىف كلكف المراد  

ىك أف الشاب إذا رغب في خطبة فتاة معينة فمينظر منيا إلى ما يدعكه لنكاحيا بغير 
ال انصرؼ دكف تبجح أك إطالة نظر، فإف ك  جد ما يدعكه لنكاحيا أقبؿ عمى الخطبة كا 

 (. 151، 2017معاكدة لمنظر أك إفشاء لمسر، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمفتاة)رضكاف، 
فالمنيج الرباني شرع لمخاطب كالمخطكبة النظر لبعضيما لمتأكد بنفسييما مف 

 إلى الحياة الزكجية المكاصفات اإلجمالية التي يرغبا فييا لمتعارؼ بينيما حتى ينتقبل
بنفس مطمئنة دكف قمؽ أك مفاجآت، كحتى تدـك األلفة كالمكدة بينيما مستقببلن، كعمى 
أكلياء األمكر أف يمتزما بما شرعو المنيج اإلسبلمي في ذلؾ كمراعاة الضكابط المحددة لو 

 (.76، 75، 1997)كرزكف، 
رعية، يتعرؼ مف كمف جانب آخر فإف نظر الخاطب إلى مخطكبتو بالشركط الش

مقية، كىك مف أسباب دكاـ الحياة الزكجية، فعف  مقية كالخي خبللو عمى أكصاؼ مخطكبتو الخى
فأتاه رجؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ  -أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: كنت عند النبي  

: " -صمى اهلل عميو كسمـ  -فأخبره أنو تزكج امرأة مف األنصار، فقاؿ لو رسكؿ اهلل  
ت إلييا؟ " قاؿ: ال، قاؿ: " فاذىب فانظر إلييا، فإف في أعيف األنصار شيئا )مسمـ، أنظر 

 (.317، 2، ج1992
لممغيرة بف شعبة رضي اهلل عنو كقد  -صمى اهلل عميو كسمـ  -كقاؿ النبي  

خطب امرأة: "أنظرت إلييا؟" قاؿ: ال، قاؿ: "انظر إلييا،  فإنو أحرل أف يؤدـ بينكما" 
 (.389، 3، ج1975)الترمذم، 
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يقكؿ الكزير ابف ىبيرة: كاتفقكا عمى أف مف أراد تزكج امرأة، فمو أف ينظر منيا 
 (.111، 2، ج1963ما ليس بعكرة )ابف عبيرة، 

كقاؿ ابف قدامة: ال خبلؼ بيف أىؿ العمـ في إباحة النظر إلى كجييا، ألنو ليس 
  (.490، 9ج ،1984بعكرة، كىك مجمع المحاسف، كمكضع النظر" )ابف قدامة، 

ف لـ يتيسر لمخاطب النظر إلى مخطكبتو لسببو ما، فمو أف يرسؿ امرأة ثقة مف  كا 
 -(، كقد بعث النبي  71، 1999قريباتو كأمو أك أختو تتأمميا ثـ تصفيا لو )العؾ، 

أـ سميـ رضي اهلل عنيما إلى امرأة أراد أف يتزكجيا، فقاؿ: "شيمّْي  -صمى اهلل عميو كسمـ 
 (.106، 21، ج2001انظرم إلى عرقكبييا" )ابف حنبؿ، عكارضيا، ك 

كيتحقؽ بيذا النظر مصمحة الطرفيف، فإف الخاطب كالمخطكبة إذا رأل أحدىما 
فإما أف يطمئف إلى اآلخر كيميؿ  -مع حضكر المحـر مف أقاربيا-اآلخر، كاجتمع بو 

ذلؾ أدعى لمكفاؽ إليو، كيقع لديو مكقع القبكؿ، فتصح رغبتيما في الزكاج، فإف تـ كاف 
ما أف يحصؿ عكس ذلؾ، فيعدالف عف الخطبة. كاألركاح جنكد  كدكاـ العشرة بينيما، كا 
مجندة ما تعارؼ منيا ائتمؼ كما تناكر منيا اختمؼ، كفي حصكؿ النظر احتراز مف الغرر، 
كانتفاءه لمجيؿ كالغش، كحصكؿ النكاح بعد رؤية أبعد عف الندـ، الذم ربما يحصؿ 

، 2017لـ تحصؿ رؤية، فيظير لو األمر عمى خبلؼ ما ييحب )رضكاف،  لممتزكج لك
152.) 

 مشكمة الدراسة:
تكتسب الحياة الزكجية أىميتيا مف خبلؿ ككنيا " تنتقؿ بالزكجيف مف مجاؿ 
اآلماؿ كاألحبلـ إلى مجاؿ الحقيقة كالكاقع كىي ال تخمك مف االختبلؼ الطبيعي بيف الناس 

طباع كالخصاؿ كفي الشعكر كالتفكير كاألمزجة كالعكاطؼ )فتحي، في األخبلؽ كالعادات كال
2010 ،26 .) 

( أف الفترات األخيرة شيدت تحكالت كبيرة في 2013كرغـ ذلؾ يؤكد الحربي )
نسؽ األسرة السعكدية عامة، كتحكالن في معدالت الطبلؽ بصفة خاصة، كما حدثت 

طو، إضافة إلى ظيكر أنماط جديدة مجمكعة مف المتغيرات في االتجاه نحك الزكاج كأنما
مف العبلقات األسرية، كتغيرات في األدكار المرتبطة بالرجاؿ كالنساء ترتب عمييا حدكث 

 تغيرات عديدة في األسرة السعكدية.
كما أف األسرة السعكدية في العصر الحالي تتعرض لمعديد مف التحديات، 

كيا جراء ما يحدث مف تغيرات فييا، أك كالتغيرات التي قد تطرأ عمى نسقيا األسرم، كتماس
محيطة بيا نتيجة التحكالت المعاصرة في مجاالت عدة اجتماعية، كاقتصادية، كنفسية؛ 
كنتيجة ليذه التغيرات تصاب األسر غالبان بالعديد مف التصدعات التي تعصؼ بيا، كتسيـ 

 (.625، 2016في تفككيا )الغامدم، 
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ف ظاىرة ترسـ أكثر مف عبلمة استفياـ أماـ كأصبح الحكار المفقكد بيف الزكجي
 (.  380، 2003الميتميف بأمكر األسرة كالمجتمع )تحية عبد العاؿ، 

كميما يكف فبل يمكف أف نرجع مشكبلت الحياة الزكجية كمظاىر االستقرار 
األسرم إلى عامؿو كاحد، في ظؿ كاقع اجتماعي ثقافي متغير، يصاحبو اضطراب كبير في 

 ف لطبيعة الحياة الزكجية كعدـ إلماميـ بآدابيا كقكاعدىا كلعؿ ذلؾ يرجع إلى فيـ المسممي
"اليجمة الثقافية الغربية التي أثرت سمبان عمى مفاىيـ المسمميف كمقاييسيـ لؤلشياء، 
خاصة في ظؿ انييار األخبلؽ كانحسار القيـ االجتماعية األصيمة، بسبب اليزيمة الركحية 

 (. 4، 2001أف يفسد الحياة الزكجية" )بدح،  التي مكنت الغزك الفكرم
التطبيؽ السميـ لمنظرة الشرعية مف أىـ األمكر التي تجمب األلفة كالمحبة ك 

كالرحمة. فبيا معرفة كؿ مف الزكجيف بصاحبو معرفة مطمئنة قبؿ اإلقداـ عمى الزكاج 
ضكع نظر كذلؾ بالتقائيما كنظر كؿ منيما إلى اآلخر. ىذا كمع أف ىذا المكضكع "مك 

الخاطب إلى مخطكبتو" محؿ شبو اتفاؽ بيف أىؿ العمـ مف الناحية الدينية. إال أنني رأيت 
أنو لـ يعط حقو في المباحث االجتماعية بالرغـ مف أىميتو، فتسبب بكثير مف سكء 
االختيار كبالتالي عدـ التكافؽ الزكاجي كالذم ىك بالنياية ىدؼ االرتباط الشرعي الذم 

 لجميع.يسعى إليو ا
كبما أف المكضكع شبو متفؽ عميو بيف عمماء الديف بؿ إنو أكثر اتفاقان عند أىؿ 
التحقيؽ، لذلؾ رأيت أف أبحثو مف الناحية االجتماعية، حيث إف كثيران مف الناس عند 
التطبيؽ ليذه السنة ىـ بيف ميٍفًرط كمفىٌرط، كتعاممكا مع ىذه المرحمة الحساسة مف 

مجتمعي الذم خمفتو فقط العادات كالتقاليد التي يتعاممكف بيا في التكاصؿ بمفيكميـ ال
ىذا الجانب. فبعض الناس خرج عف المنيج الشرعي فانساؽ إلى عادات يقاؿ بأنيا 
حضارية فسمح لمخاطب أف يجتمع بمخطكبتو في كؿ كقت كفي أم مكاف حتى كلك كانا 

لعكس كربما إلى ما ال يعتبر ىدفان منفرديف، فكصؿ مف العمـ بمخطكبتو ما ينٌفره منيا أك ا
مف األىداؼ النقية لمنظرة الشرعية. كما أف ىناؾ بعضان آخر تشٌدد فبل يسمح لمخاطب أف 
يرل مخطكبتو إال عند الدخكؿ مما يخمؽ في النفكس شيئان مف الندـ. كىناؾ نكع ثالث مف 

مؽ بو مداخؿ الناس تكسط فأخذ بالمنيج المتكسط السكٌم كالذم تيدأ بو النفس كتغ
 الشيطاف.

 أسئمة الدراسة:
 ما ىك النيج السائد الذم يتبعو المجتمع المدركس في عممية تطبيؽ النظرة الشرعية؟ .1
 ما مدل تأثير النظرة الشرعية عمى االختيار الزكاجي؟ .2
 ما مدل تأثير النظرة الشرعية عمى التكافؽ الزكاجي؟ .3
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 أىداؼ الدراسة:
قة بيف تطبيؽ النظرة الشرعية بالشكؿ الصحيح كاالختيار إظيار التأثير المباشر كالعبل .1

 كالتكافؽ الزكاجي.
 إيضاح األساليب كالعادات المٌتبعة في إجراءات الزكاج كبخاصة النظرة الشرعية. .2
 بياف الحقيقة الشرعية في آلية النظرة الشرعية كأىدافيا المرجكة. .3
 ر تطبيقيا مف عدمو.إظيار آراء األجياؿ المختمفة حكؿ النظرة الشرعية كأث .4
إيضاح أثر كسائؿ اإلعبلـ ككسائؿ التكاصؿ الحديثة في ترسيخ أك إلغاء تطبيؽ النظرة  .5

 الشرعية.
: تنطمؽ أىمية الدراسة مف عدة اعتبارات يمكف إيجازىا عمى النحك أىمية الدراسة

 التالي:
يعزك كثير مف األزكاج بمختمؼ أجناسيـ، مشكبلتيـ الزكاجية كعدـ تكافقيـ 
الزكاجي مع شركاء حياتيـ، لسكء االختيار كالناتج باألساس عف عدـ اإللماـ الكامؿ 

مقية. مقية كالخي  بمكاصفات شريؾ الحياة الخى
أىمية تحقيؽ التكافؽ الزكاجي الستقرار الحياة األسرية كنجاحيا في أداء 

 الكظائؼ كالمياـ المنكطة بيا.
خداعو إما لعدـ حصكؿ النظرة  كقد صدر مف بعض األزكاج التصريح بأنو قد تـ

الشرعية أك عدـ كفايتيا في تكشُّؼ كامؿ صفات الطرؼ اآلخر، تمؾ النظرة التي يحصؿ 
بيا االطمئناف الكافي لتحقؽ قكلو صمى اهلل عميو كسمـ: )انظر إلييا فإنو أحرل أف يؤدـ 

 الترمذم.بينكما( أم أحرل أف تدكـ المكدة بينكما. كالحديث صححو األلباني في صحيح 
يمكف لمدراسة تفيد الكثير مف المقبميف عمى الزكاج مف الذككر كاإلناث بما تسفر 
عنو مف نتائج حكؿ االختيار لشريؾ الحياة كالنظرة الشرعية كضكابطيا كما يترتب عمييا 

 مف آثار.
الكثير يقكلكف بأنو لك عاد الزماف بيـ لمكراء فإنيـ سيقكمكف بتكرار النظرة 

تطمئف نفكسيـ أك ستككف النظرة الشرعية لحظة فاصمة يسألكف فييا عما  الشرعية حتى
يعتقدكف بأنيا أركاف أساسية يجب معرفتيا ليحصؿ االختيار الجيد كالمؤدم بعد مشيئة اهلل 

 لمتكافؽ الزكاجي.
كمف ىذا المنطمؽ أخذت نقطة النظرة الشرعية مكضكعان لرسالتي، عٌميا تجد 

 المجتمع المحيط كربما أكسع مف ذلؾ. البيئة الخصبة لنشرىا في
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 التعريفات اإلجرائية لمصطمحات الدراسة:
المنطقة الغربية: ىي المنطقة الكاقعة في الجزء الغربي كجزء مف الشماؿ الغربي  .1

المدينة المنكرة(  –لممممكة العربية السعكدية كتشمؿ المناطؽ اإلدارية: )مكة المكرمة 
 كالمحافظات التابعة ليا.

تكافؽ الزكاجي: "ىك استجابة سمككية ثنائية تشتمؿ عمى التكفيؽ في االختيار ال .2
لمزكاج كاالستعداد لممسؤكليات الزكاجية، كالتشابو في القيـ كاالحتراـ المتبادؿ، 
كالتعبير عف المشاعر كاإلشباع الجنسي، كاالتفاؽ في األمكر المالية كفي أساليب 

 اآلخر". التربية لؤلبناء، كاالتفاؽ مع أسرة
االختيار لمزكاج: درجة التكاصؿ الفكرم كالكجداني كالعاطفي كالجنسي بيف الجنسيف  .3

بما يحقؽ ليما اتخاذ قرارات تكافقية تساعدىما في االرتباط كتحقيؽ أقصى قدر 
 معقكؿ مف السعادة كالرضا.

لى النظرة الشرعية: أف ينظر الرجؿ إلى مف يريد الزكاج بيا، فينظر إلى ما يدعكه إ .4
نكاحيا كالكجو كاليديف كنحك ذلؾ بشرط عدـ التمذذ أك التشيي، أك ىي نظر الخاطب 

 لمخطكبتو كفؽ شركط معينة قررتيا الشريعة اإلسبلمية.
 الدراسات السابقة:

(: ىدفت تعرؼ العبلقة بيف كعي الفتيات السعكديات 2019دراسة الزـك )
ة كنجاحيا، كفؽ محاكر خمسة المقببلت عمى الزكاج بأسس كمقكمات الحياة األسري

إدارة مكارد  –التعامؿ مع األبناء  –التعامؿ بيف الزكجيف  –ىي)اختيار شريؾ الحياة 
إدارة األزمات األسرية(، كالكشؼ عف طبيعة الفركؽ بيف عينة الدراسة األساسية  –األسرة 

مستكل  –ة في الكعي بأسس كمقكمات الحياة األسرية الناجحة كفقان لمتغيرات )سف الفتا
مستكل  -مينة األب –عدد اإلخكة كاألخكات  –تخصص الطالبات  -التحصيؿ الدراسي

الدخؿ الشيرم لؤلسرة(، كتمثمت أداة الدراسة في  –مستكل تعميـ األـ  –تعميـ األب 
مقياس الكعي بأسس كمقكمات الحياة األسرية الناجحة، كتـ تطبيقو عمى عينة بمغت 

قتصادية كاجتماعية متفاكتة، كاستخدمت الدراسة المنيج ( فتاة مف مستكيات ا459)
الكصفي، كتكصمت إلى: عدـ كجكد عبلقة ارتباطية بيف مجمكع أسس كمقكمات الحياة 
األسرية الناجحة كبيف كؿ مف عدد اإلخكة كالمستكل التعميمي لؤلب كاألـ كفئات الدخؿ 

د تبايف داؿ إحصائيان في الشيرم، كالحالة االجتماعية لمفتاة كعمؿ األـ، بينما كج
إلى  – 26استجابات عينة الدراسة تباعان لسف الفتاة لصالح مف تتراكح أعمارىف مف )

 ( عامان مقارنة باألصغر منيف.30
(: ىدفت تعرؼ مدل التكافؽ الزكاجي كاإلدراكات المتبادلة 2017دراسة ديبة )

عبلقة بيف التكافؽ الزكاجي بيف الزكجيف نحك أبعاد الحياة األسرية، كما ىدفت تعرؼ ال
كاإلدراكات المتبادلة بيف الزكجيف كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفيف كاعتمدت عمى 
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مقياس التكافؽ الزكاجي كمقياس اإلدراكات المتبادلة بيف الزكجيف، كطبقت الدراسة عمى 
 ( زكجة، كأظيرت النتائج200( زكج، ك)200( زكج كزكجة بكاقع )400عينة مف بمغت )

كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيان بيف كؿ مف أبعاد اإلدراكات المتبادلة بيف 
الزكجيف كالدرجة الكمية لمتكافؽ الزكاجي عمى مقياس اإلدراكات المتبادلة كفقان لمتغيرات 

الكضع االقتصادم( بينما أشارت النتائج إلى عدـ كجكد  –مدة الزكاج  –)عدد األبناء 
ائيان بيف متكسطات درجات األزكاج عمى مقياس اإلدراكات المتبادلة بيف فركؽ دالة إحص

 ممتدة"(. –طبيعة األسرة "نككية  –الزكجيف كفقان لمتغيرم )صمة القرابة 
(: ىدفت تعرؼ فاعمية برنامج إرشادم لتنمية الكعي 2017دراسة رضكاف )

جي الجامعات المصرية، بمتطمبات الحياة الزكجية مف منظكر التربية اإلسبلمية لدل خري
كاستخدمت الدراسة المنيج التجريبي بتصميـ المجمكعة الكاحدة بتطبيؽ قبمي كبعدم 

الكجداني(  –كتتبعي، كطبقت الدراسة مقياس الكعي بمتطمبات الحياة الزكجية )المعرفي 
باإلضافة الختبار مكاقؼ لقياس الكعي في جانبو السمككي مف إعداد الباحث، كبمغت عينة 

( دارسان كدارسة مف برنامج التأىيؿ التربكم بمركزم 43لدراسة، كاقتصرت الدراسة عمى )ا
القاىرة كالجيزة )غير متزكجيف( ك )غير أزىرييف(، كتكصمت الدراسة إلى فاعمية البرنامج 
اإلرشادم المقترح في تنمية الكعي بمتطمبات الحياة الزكجية لدل عينة الدراسة باإلضافة 

برنامج حيث قاـ الباحث بتطبيؽ األدكات مرة أخرل في تطبيؽ المتابعة فمـ تكف لبقاء أثر ال
ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف التطبيؽ البعدم كتطبيؽ المتابعة مما يدؿ عمى ثبات 

 أثر البرنامج.
كالعبلجية  الكقائية البرامج فعالية (: ىدفت تعرؼ درجة2016دراسة الغامدم )

 نظر المستفيديف كجية التكافؽ الزكاجي مف تحسيف في األسرية مف الجمعيات المقدمة
جدة، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ اعتمد الباحث عمى المنيج الكصفي  المكدة بمحافظة بجمعية

المكدة  بجمعية ( مف المستفيديف111المسحي، حيث تككنت عينة البحث الفعمية مف )
العشكائية، كقد استخدـ الباحث جدة تـ اختيارىـ بالطريقة  لمتنمية األسرية بمحافظة

( كمقياس 2016مقياس فعالية البرامج اإلرشادية لكقائية، كالعبلجية مف إعداد )الغامدم، 
(، كبعد تحميؿ استجابات العينة تكصؿ 1999التكافؽ الزكاجي إعداد )فرج، كعبد اهلل، 

كالعبلجية مف  ائيةالكق الباحث إلى النتائج التي كانت كما يمي: كانت درجة فاعمية البرامج
كجية نظر عينة البحث )كبيرة(،  كانت درجة التكافؽ الزكاجي مف كجية نظر عينة البحث 

 البرامج فعالية )كبيرة(، تكجد عبلقة ارتباطية ايجابية ذات داللة إحصائية بيف درجة
 نظر كجية الزكاجي مف كالتكافؽ األسرية الجمعيات في الكقائية كالعبلجية المقدمة

تفيديف مف برامج جمعية المكدة لمتنمية األسرية، تكجد فركؽ في متكسطات درجات المس
 مف كجية نظر األسر جمعيات في المقدمة البرامج الكقائية كالعبلجية تقكيـ فاعمية
بجمعية المكدة لمتنمية األسرية كفقا لمتغيرات )الجنس، كالمستكل التعميمي(،  المستفيديف

التي تقدميا  البرامج الكقائية كالعبلجية درجات تقكيـ فاعميةال تكجد فركؽ في متكسطات 
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بجمعية المكدة لمتنمية األسرية كفقا  مف كجية نظر المستفيديف األسرية الجمعيات
 لمتغيرات )العمر، المستكل االقتصادم(.

(: لمبحث في فعالية العبلج الكاقعي في تحسيف 2015كىدفت دراسة أبك أسعد )
كاصؿ لممقبميف عمى الزكاج، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث كتنمية ميارات الت

( مف الذككر 18باختيار مجتمع دراسة مف محافظة الكرؾ، كقاـ باختيار عينة بمغت )
المقبميف عمى الزكاج اعتبركا جميعا مجمكعة تجريبية تـ تطبيؽ الدراسة عمييـ، كلتحقيؽ 

رات التكاصؿ، كتطكير برنامج إرشادم أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بتطكير مقياس ميا
( جمسة إرشادية، كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة 16مككف مف )

إحصائية بيف متكسطات أفراد العينة في ميارات التكاصؿ في القياس البعدم عمى القياس 
ب كبعد القبمي، كما تكصمت النتائج إلى أنو ال تكجد فركؽ بيف أفراد العينة بعد التجري

الزكاج بشيريف، كما ال تكجد فركؽ بيف أفراد عينة الدراسة باختبلؼ الفئة العمرية 
 كالمستكل التعميمي.

بدراسة حكؿ التدخؿ الميني لمخدمة االجتماعية لتنمية  ـ(:2010كقاـ محمد )
كعي الفتيات المقببلت عمى الزكاج بأساليب التكافؽ الزكاجي، كىي دراسة تجريبية 

ف الفتيات المقببلت عمى الزكاج، كقد تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج لمجمكعة م
كمف أبرزىا كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التدخؿ الميني لمخدمة االجتماعية 
كتنمية ككعى الفتيات المقببلت عمي الزكاج بأسمكب االستعداد لمزكاج. كذلؾ كجكد عبلقة 

ميني لمخدمة االجتماعية كتنمية كعى الفتيات المقببلت بيف التدخؿ ال إحصائيةذات داللة 
عمى الزكاج بأسمكب التكافؽ بيف الشريكيف. كما أظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة ذات 
داللة إحصائية بيف التدخؿ الميني لمخدمة االجتماعية كتنمية كعى الفتيات المقببلت عمى 

داللة إحصائية بيف التدخؿ الميني  الزكاج بأسمكب القيـ األسرية. ككجكد عبلقة ذات
لمخدمة االجتماعية كتنمية كعى الفتيات المقببلت عمى الزكاج بأسمكب األىداؼ المشتركة. 
كأخيرا تكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التدخؿ الميني لمخدمة 

 فة المشتركة. االجتماعية كتنمية كعى الفتيات المقببلت عمى الزكاج بأسمكب الثقا
(: ىدفت الكشؼ عف مقكمات التكافؽ الزكاجي مف 2009دراسة عبد الرازؽ )

كجية نظر طالبات كمية التربية بجامعة الممؾ سعكد المتزكجات كغير المتزكجات، 
( طالبة مف طالبات 124كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي، كطبقت عمى عينة قكاميا )

كد )متزكجات كغير المتزكجات( مف مستكيات اجتماعية كمية التربية بجامعة الممؾ سع
كاقتصادية مختمفة. ثـ تطبيؽ مجمكعة مف االختبارات كالمقاييس النفسية عؿ أفراد العينة 
كالتي منيا مقياس مقكمات التكافؽ الزكاجي مف إعداد الباحثة، مقياس تقدير الذات، 

لقمؽ لسبيمبرجر، كتـ تحميؿ مقياس مستكل الطمكح مف إعداد الباحثة، اختبار سمة ا
البيانات باستخداـ المتكسطة الحسابية، اختبار )ت( لداللة الفركؽ، النسب المئكية، 
معامؿ االرتباط، معامؿ ألفا كركنباخ، كقد اعتمدت الدراسة في إجراءاتيا عمى المنيج 
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ف الكصفي، كقد كشفت نتائج الدراسة عف تعدد مقكمات التكافؽ الزكاجي كىي مرتبة م
كجية نظر أفراد العينة عمى النحك التالي: النضج االنفعالي لكؿ مف الزكجيف، المساندة 
البلجتماعية كاالنفعالية مف األسرة، الجانب الديني، الجانب الثقافي، التقارب في العمر، 

 التقارب في المستكل التعميمي، المستكل االقتصادم.
اجػػي كعبلقتػػو بػػبعض سػػمات ( بدراسػػة عػػف التكافػػؽ الزك 2009كقػػاـ الشػػيرم )

الشخصية لدل عينة مف المعمميف المتػزكجيف بمحافظػة جػدة كىػدفت الدراسػة إلػى الكشػؼ 
عف طبيعة العبلقة بيف التكافؽ الزكاجي كبعض سمات الشخصية كالكشؼ عف الفركؽ فػي 
التكافػػؽ الزكاجػػي كبعػػض سػػمات الشخصػػية لػػدل المعممػػيف المتػػزكجيف فػػي ضػػكء بعػػض 

العمػر عنػد الػزكاج(  –مدة الػزكاج  –عدد األطفاؿ في األسرة  -ؿ التعميميالمتغيرات )المؤى
( معمػػػـ مػػػف معممػػػي المرحمػػػة المتكسػػػطة كالثانكيػػػة 400كقػػػد تككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف )

( عامػان كاسػتخدـ الباحػث مقيػاس التكافػؽ 58-22بمحافظة جدة. كتراكحػت أعمػارىـ بػيف )
قياس العكامؿ الخمس الكبرل لمشخصية مف ( كم1999الزكاجي مف إعداد فرج كعبد اهلل )

(.  كتكصػػمت نتػػائج الدراسػػة 1997( كتعريػػب األنصػػارم )1992إعػػداد ككسػػتا كمػػا كػػرم )
إلػػى كجػػكد عبلقػػة سػػالبة كدالػػو بػػيف التكافػػؽ الزكاجػػي كبػػيف بعػػد العصػػابية، ككػػذلؾ كجػػكد 

يقظػة  -لطيبػة ا -الصػفاكة –عبلقة مكجبة دالة بيف التكافؽ الزكاجي كبيف أبعاد االنبسػاط 
الضمير لدل العينة، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في التكافؽ الزكاجي يتجو الختبلؼ 

العمػر عنػد الػزكاج، ككجػكد  –مػدة الػزكاج  -عدد األطفاؿ فػي األسػرة  -المستكل التعميمي
فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف مرتفعػػػي كمنخفضػػػي التكافػػػؽ الزكاجػػػي كبعػػػض سػػػمات 

 يقظة الضمير لدل عينة البحث(.  -الطيبة –الصفاكة  –ة الشخصية )العصابي
ـ(: دراسة عف العبلقة بيف الشعكر بالسعادة كمستكل التػديف 2008أجرت جاف )

لػى  كمستكل الدعـ االجتماعي كالتكافؽ الزكاجي كالمستكل االقتصػادم كالحالػة الصػحية، كا 
جتماعيػػػة، طبيعػػػة العمػػػؿ دراسػػػة الفػػػركؽ فػػػي السػػػعادة تبعػػػا لمتغيػػػرات )العمػػػر، الحالػػػة اال

لى التعرؼ عمى المتغيرات المنبئػة بالسػعادة، حيػث تكصػمت الدراسػة  كالمستكل التعميمي( كا 
إلػػى كجػػكد ارتبػػاط داؿ كمكجػػب بػػيف السػػعادة ككػػؿ مػػف مسػػتكل التػػديف كالػػدعـ االجتمػػاعي 
لى عدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػ ة كالتكافؽ الزكاجي كالمستكل االقتصادم كالحالة الصحية كا 

إحصائية في الشعكر بالسعادة تبعػا لمتغيػر العمػر كالحالػة االجتماعيػة كالمسػتكل التعميمػي 
كطبيعة العمؿ، كما كجدت الدراسة أف التديف ىك العامؿ األكبر المنبئ بالسعادة يميو الدعـ 

 االجتماعي فالتكافؽ الزكاجي ثـ المستكل االقتصادم.
اجػػي كعبلقتػػو باإلشػػباع المتكقػػع ـ(: حػػكؿ التكافػػؽ الزك 2008دراسػػة باصػػكيؿ )

كالفعمي لمحاجات العاطفية المتبادلة بيف الزكجيف، حيث تكصمت الدراسػة إلػى كجػكد فػركؽ 
في الحاجات العاطفية المتكقعة بيف الزكجػات كاألزكاج ككػاف ترتيبيػا عنػد الزكجػات اآلتػي:  

جد فػركؽ فػي ترتيػب قػكة الحب، الفيـ، االىتماـ، االحتراـ، التقدير، القبكؿ، الثقة.ككذلؾ تك 
الحاجػػات العاطفيػػة الفعميػػة ككػػاف ترتيبيػػا عنػػد الزكجػػات كالتػػالي: الفيػػـ، الثقػػة، التقػػدير، 
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االىتمػػػاـ، القبػػػكؿ، الحػػػب، االحتػػػراـ. كبالنسػػػبة لػػػؤلزكاج فػػػإف ترتيبيػػػا كالتػػػالي: االىتمػػػاـ، 
 التقدير، الفيـ، الحب، القبكؿ، االحتراـ، الثقة.

(: كالتي تيدؼ إلى التعرؼ عمى تأثير كؿ مف عمػر 2008كفي دراسة الجمالية )
نجاب األطفاؿ عمى درجة التكافػؽ الزكاجػي، كتككنػت عينػة الدراسػة  الزكجيف كمدة الزكاج كا 

سػػنة كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى  40-25زكجػػان كزكجػػة ممػػف تتػػراكح أعمػػارىـ مػػف  162مػػف 
كافػؽ الزكاجػي نتيجػة مجمكعة مف النتائج أىميا:  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الت

اختبلؼ العمر بيف الزكجيف لصالح األزكاج األكبر سنان كما لـ يتأثر التكافػؽ الزكاجػي بمػدة 
 الزكاج كبإنجاب األطفاؿ. 
(: دراسػػة عػػف الكشػػؼ عػػف العبلقػػة بػػيف الشػػعكر بالسػػعادة 2008كأجػػرت جػػاف )

م االقتصػػادم كمسػػتكل التػػديف كمسػػتكل الػػدعـ االجتمػػاعي كالتكافػػؽ االجتمػػاعي كالمسػػتك 
كالحالة الصػحية كاسػتخدمت الباحثػة:  مقيػاس التكافػؽ الزكاجػي كمقيػاس مسػتكل التػديف، 
مقيػػاس المسػػاندة االجتماعيػػة اسػػتمارة المسػػتكل االقتصػػادم كالحالػػة الصػػحية كتػػـ تطبيػػؽ 

داريػػات كعضػػكات ىيئػػػة  764الدراسػػة عمػػى عينػػة تتكػػكف مػػف  مػػػف طالبػػات كمكظفػػات كا 
عامػػان.  57إلػػى  18ة الريػػاض لمبنػػات تتػػراكح أعمػػارىـ مػػف تػػدريس سػػعكديات مػػف جامعػػ

كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى كجػػكد ارتبػػاط داؿ كمكجػػب بػػيف السػػعادة ككػػؿ مػػف مسػػتكل التػػديف 
لػػى عػػدـ  كالػػدعـ االجتمػػاعي كالتكافػػؽ الزكاجػػي كالمسػػتكل االقتصػػادم كالحالػػة الصػػحية، كا 

متغيػػػر العمػػػر كالحالػػػة كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي الشػػػعكر بالسػػػعادة تبعػػػان ل
االجتماعيػػة كالمسػػتكل التعميمػػي كطبيعػػة العمػػؿ. كمػػا كجػػدت الدراسػػة إلػػى أف التػػديف ىػػك 
العامػػؿ األكبػػر المنبػػئ بالسػػعادة يميػػو الػػدعـ االجتمػػاعي فػػالتكافؽ الزكاجػػي ثػػـ المسػػتكل 

 االقتصادم. 
( ىدفت تعرؼ أثر (Kalakan & Ersanili, 2008دراسة كالكاف، كارسانممي 

امج سمككي معرفي لتدريب المتزكجيف عمى مستكيات التكافؽ الزكاجي، كقد تألفت برن
( فردان. كقد تـ استخداـ المنيج 30المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ليذه الدراسة مف )

التجريبي. كما تـ أيضان تطبيؽ االختبار القبمي كاالختبار البعدم لمقياس التكافؽ الزكاجي 
المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة، كقد كجد أف برنامج  بالنسبة لممجمكعتيف،

اإلثراء الزكاجي كاف لو تأثير إيجابي عمى بعض مستكيات التكافؽ الزكاجي. كما أشارت 
النتائج إلى كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف درجات االختبار البعدم لممجمكعة 

كف استخداـ برنامج اإلثراء الزكاجي التجريبية كالضابطة، كقد خمصت الدراسة إلى أنو يم
 المستند عمى االتجاه السمككي المعرفي لتحسيف التكافؽ الزكاجي بيف الزكجيف.

إلػى التعػرؼ  SINGH & SASHMA( 2006كىػدفت دراسػة سػينس كساشػما )
عمى الفركؽ في درجات التكافؽ الزكاجي بيف األزكاج كالزكجػات بػاختبلؼ المركػز الػكظيفي 

امػرأة ىنديػة كػاف مػف بيػنيف  1300ميمي لمزكجة، كقد طبقت الدراسػة عمػى كالمستكل التع
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امػرأة غيػر عاممػة كقػد قسػمت كػؿ عينػة إلػى ثػبلث فئػات حسػب  150امرأة عاممة ك 150
المسػػتكم التعميمػػي، فئػػة التعمػػيـ العػػالي فػػكؽ الجػػامعي كفئػػة التعمػػيـ الجػػامعي كفئػػة غيػػر 

امػػرأة، كقػػد دلػػت نتػػائج الدراسػػة  أف  1150المتعممػات )األميػػات( ككػػاف العػػدد فػػي كػػؿ فئػػة 
أزكاج صاحبات المراكز الكظيفيػة المرمكقػة كمػف يصػنفف فػي المسػتكل الجػامعي كمػا فػكؽ 
الجامعي لدييـ مستكل مرتفع مف التكافؽ الزكاجػي مقارنػة بػأزكاج األميػات كالعػاطبلت عػف 

عمػػى األزكاج  العمػػؿ، فػػي حػػيف دلػػت نتػػائج الدراسػػة عمػػى أف الزكجػػات المعتمػػدات ماديػػان 
يتمتعف بمستكيات عالية مف التكافؽ مقارنة مػع الزكجػات المسػتقبلت ماديػان، كأف الزكجػات 
البلتي يصنفف في المستكل الثالث مف التعميـ )األميات( كف أكثػر تكافقػان مػف الزكجػات فػي 

 المستكييف األكؿ )فكؽ الجامعي( كالثاني )الجامعي ( مف التعميـ. 
(: دراسة تيدؼ إلى الكشؼ عف بعض المتغيرات 2005بي )كأجرل مرسي كالمغر 

التي قد تنبئ بالتكافؽ الزكاجي لدل عينة مف األزكاج كالمتزكجات، كقػد تككنػت العينػة مػف 
( عامػان لمزكجػات كقػد 32( عامان لؤلزكاج ك)39( أزكاج كزكجاتيـ متكسط أعمارىـ )110)

مينػة الزكجػة ككػكف الػزكج ىػك الػزكج أسفرت الدراسة عف أف متغيرم المكانة االجتماعية ل
قامػة  ف حػدكث المشػكبلت كا  األكؿ ليا ىػي مػف أىػـ المتغيػرات المنبئػة بػالتكافؽ الزكاجػي كا 
الػػزكجيف المسػػتقمة ىمػػا مػػف أكثػػر المتغيػػرات تنبػػؤا لتكافػػؽ األزكاج ككػػذلؾ سػػاىـ كػػؿ مػػف 

 المستكل االجتماعي كالمستكل التعميمي بشكؿ كاضح في التكافؽ الزكاجي.  
(: دراسة حكؿ بعض المتغيرات النفسية كاالجتماعية 2004كأجرت صفاء السيد )

المرتبطػػػة بػػػاإلختبلالت الزكاجيػػػة كىػػػدفت إلػػػى استكشػػػاؼ أثػػػر بعػػػض المتغيػػػرات النفسػػػية 
دراؾ اآلخػػػر، كاالندفاعيػػػة كالعدكانيػػػة ،الكحػػػدة النفسػػػية، كالقمػػػؽ  كاالجتماعيػػػة كالتعػػػاطؼ كا 

( زكج كزكجػػة 101كاجػػي كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )كاالكتئػػاب فػػي درجػػة االخػػتبلؿ الز 
سػنة(.  مػف جميػع المسػتكيات التعميميػة، كأظيػرت  50 – 24كتراكحت أعمػارىـ مػا بػيف )

نتػػػائج الدراسػػػة أف أىػػػـ أسػػػباب االخػػػتبلالت الزكاجيػػػة ىػػػك إىمػػػاؿ شػػػريؾ الحيػػػاة كاألعبػػػاء 
لػزكجيف أمػا أىػـ عكامػؿ األسرية كمػف عكاقبػو السػمبية اختفػاء الحػب كالػكد كاالحتػراـ بػيف ا
 التعاطؼ بيف الزكجيف فكانت تخفيؼ المعاناة عف شريؾ الحياة.  

(: بدراسػػػة عػػف العكامػػػؿ المػػػؤثرة فػػي إحػػػداث التكافػػػؽ 2004كقامػػت الشمسػػػاف )
الزكاجػػي كالكشػػؼ عػػف العبلقػػة بػػيف التكافػػؽ الزكاجػػي كأسػػاليب المعاممػػة الزكجيػػة كسػػمات 

 362ر عػػامبلت(.  كقػػد أجريػػت الدراسػػة عمػػى غيػػ –الشخصػػية لػػدل المتزكجػػات )عػػامبلت 
امػػرأة متزكجػػة عاممػػو كغيػػر عاممػػة. كاسػػتخدمت الباحثػػة مقيػػاس التكافػػؽ الزكاجػػي )مػػف 
إعدادىا(. كمقياس المعاممػة الزكجيػة )مػف إعػدادىا(.  مقيػاس التحميػؿ اإلكمينيكػي )إعػداد 

كجػب بػيف التكافػؽ أبك عباة كعبد الػرحمف(.  ككػاف مػف بػيف نتػائج الدراسػة كجػكد ارتبػاط م
الزكاجي ككؿ مف أساليب المعاممة الزكاجية السكية كالسمات الشخصػية اإليجابيػة، ككجػكد 
ارتبػػػاط سػػػالب بػػػيف التكافػػػؽ الزكاجػػػي ككػػػؿ مػػػف أسػػػاليب المعاممػػػو الزكاجيػػػة غيػػػر السػػػكية 
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كالسمات الشخصية السمبية كبنيػت الدراسػة أف النسػاء غيػر العػامبلت كػف أكثػر تكافقػان مػف 
 ء العامبلت. النسا

 التعميؽ عمى الدراسات السابقة:
تبيف لمباحث مف العرض السابؽ تنكع الدراسات التي اىتمت بمتغير التكافؽ 
الزكاجي سكاء مف حيث كاقعو أك العكامؿ المؤثرة فيو أك عبلقتو ببعض المتغيرات، ككذلؾ 

أك بعض العكامؿ  تنكع الدراسات التي اىتمت بالحياة الزكجية كذلؾ سكاء مف حيث كاقعيا
المؤثرة فييا أك السعي لتنمية الكعي بمتطمباتيا، كبناء عمى ىذا التنكع تنكعت المنيجية 
المتبعة في ىذه الدراسات ما بيف المنيجية الكصفية كالمنيجية التجريبية ككذلؾ تنكعت 

نظرة األدكات البحثية المستخدمة فييا، كلكف يبلحظ ندرة الدراسات التي اىتمت بمتغير ال
الشرعية ككذلؾ االختيار لمزكاج بصكرة مباشرة، كتأتي ىذه الدراسة متشابية مع الدراسات 
التي تناكلت متغير التكافؽ الزكاجي، كمع الدراسات التي استخدمت المنيجية الكصفية 
كاعتمدت عمى االستبانة كأداة ليا، كلكنيا تتميز عف ىذه الدراسات في جمعيا بيف 

لشرعية كاالختيار لمزكاج كالتكافؽ الزكاجي، كمف ثـ تتميز عنيا في ىدفيا متغيرات النظرة ا
الرئيسي المتمثؿ في إدراؾ العبلقة بيف ىذه المتغيرات كما يترتب عمييا، كما تميزت 
الدراسة الحالية عف ىذه الدراسات في مجتمعيا كعينتيا، كاستفادت الدراسة مف الدراسات 

تناكؿ بعض المفاىيـ النظرية كفي إعداد األداة كبعض  السابقة في تدعيـ مشكمتيا كفي
 اإلجراءات المنيجية.
 اإلطار النظرم:

 :أكالن: مفيـك التكافؽ الزكاجي
ىناؾ مفاىيـ عديدة استخدمت لدراسة العبلقة الزكجية مثؿ: التماسؾ، التكيؼ 

ل، كيعتبر التكامؿ... الخ، كىي قد تشير إلى نفس المعنى أك إلى معنى مختمؼ أحيانان أخر 
 التكافؽ مف ىذه المفاىيـ كقد حظي باىتماـ كاسع في مجاؿ عمـ النفس.

( في المغة العربية مف كفؽ كتعني الكفاؽ المكافقة، Adjustmentكالتكافؽ )
ـ(. كقد جاء بمعاف متعددة كيدؿ بصكرة خاصة 1997كالتكافؽ االتفاؽ كالتظاىر )الرازم، 

ترمي إلى تحقيؽ التكافؽ بيف الشخص الشاذ  في العبلج النفسي عمى العممية التي
 ـ(.1998كمحيطو االجتماعي. )سالمي، 

في حيف يرل البعض أف التكافؽ الزكاجى ىك قدرة كؿ مف الزكجيف عمى التكاؤـ 
مع اآلخر كمع مطالب الزكاج، كتستدؿ عميو مف أساليب كؿ منيما في تحقيؽ أىدافو مف 

ة كفي التعبير عف انفعاالتو كمشاعره، كفي إشباع الزكاج، كفي مكاجية الصعكبات الزكاجي
 (.42، 2004حاجاتو مف تفاعمو الزكاجى )عبد المنعـ، 
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كالتكافؽ الزكاجى "حالة تنشأ كدالة لمصعكبات كالمتاعب التي يكاجييا الزكجاف 
كمدل التعاكف المشترؾ بينيما كمقدار رضاىما عف العبلقة كحجـ اتفاقيما عمى األدكار 

المنكطة بكؿ منيما، كىك محصمة المشاركة في الخبرات كاالىتمامات كالقيـ األساسية 
كاحتراـ أىداؼ الطرؼ اآلخر كحاجاتو كالتعبير التمقائي عف المشاعر كتكضيح األدكار 
كالمسئكليات كالتعاكف في صنع القرارات كحؿ المشكبلت كتربية األبناء كاإلشباع الجنسي 

 (. 27، 2005المتبادؿ )سميماف، 
( بأف التكافؽ الزكاجي ىك مدل الرضا كالتقبؿ كالفيـ 25: 2009كيذكر العنزم )

كالمشاركة بيف الزكجيف في الجكانب الشخصية كالعاطفية كالثقافية  كاالجتماعية 
كالتنظيمية بما يحقؽ األىداؼ المشتركة مف استمرار العبلقة الزكجية بدرجة عالية مف 

 المختمفة.الثبات أماـ المشكبلت كالعقبات 
( "أف التكافؽ الزكاجي ىك استجابة سمككية ثنائية 21ىػ: 1419كترل )الحنطي، 

تشتمؿ عمى التكفيؽ في االختيار لمزكاج كاالستعداد لممسؤكليات الزكاجية، كالتشابو في 
القيـ كاالحتراـ المتبادؿ، كالتعبير عف المشاعر كاإلشباع الجنسي، كاالتفاؽ في األمكر 

 أساليب التربية لؤلبناء، كاالتفاؽ مع أسرة اآلخر".المالية كفي 
(: أف التكافؽ الزكاجي ىك "نتاج لمتفاعؿ بيف شخصيتٌي Bellكذكر بيؿ )

الزكجيف كال يكجد نمط معيف مف أنماط الشخصية يمكف القكؿ بأنو نمط ناجح زكاجيان، أك 
الزكاج أك فشمو"  فاشؿ زكاجيان كلكف التفاعؿ بيف شخصيتي الزكجيف ىك الذم يحدد نجاح

 (.45ىػ:1423)الحسيف، 
كأيضان الخكلي ذكرت بأف المفيـك العاـ لمتكافؽ الزكاجي يتضمف االتفاؽ النسبي 
بيف الزكجيف عمى المكضكعات الحيكية المتعمقة بحياتيما المشتركة، كالمشاركة في أعماؿ 

ء بيف الزكجيف كأنشطة مشتركة كتبادؿ العكاطؼ، الذم يعتبر مف األىداؼ الميمة لمقا
 (.2009)الخكلي، 

كتتعدد أشكاؿ التكافؽ حسب اختبلؼ المجاالت، فيناؾ التكافؽ الميني كالصحي 
 Maritalكالنفسي.. كلكف الميـ في البحث الحالي تعريؼ التكافؽ الزكاجي )

Adjustment( عمى كجو الخصكص، فمثبلن عرفو كارؿ ركجرز )Rogers عاـ )
زكجيف عمى دكاـ حؿ الصراعات العديدة، كالتي إذا تركت ـ بأنو قدرة كؿ مف ال1972

 ىػ(.1419لحٌطمت الزكاج، )في الحنطي، 
 التكافؽ الزكاجى مع األزمات:ثانيان: 

ظيكر عائؽ يمنعيما أك يمنع  Marital Crisisيقصد باألزمة بيف الزكجيف 
حباط، احدىما مف إشباع حاجات أساسية أك تحصيؿ حقكؽ شرعية فيشعر بالحرماف كاإل

كيدرؾ التيديد كعدـ األمف في عبلقتو الزكجية، كينتابو القمؽ أك الغضب في تفاعمو 
 (.46، 2001الزكاجى، كيسكء تكافقو مع الزكج اآلخر )حسف، 
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كيختمؼ تأثير األزمات كالضغكط عمى العبلقة الزكجية كالتفاعؿ بيف الزكجيف 
العبلقة الزكجية كالتفاعؿ بيف فاألزمات كالضغكط الشديدة كالمزمنة اشد خطران عمى 

، كصعكبة التغمب عميو اك  الزكجيف مف األزمات األخرل ألنيا تدؿ عمى استمرار التأـز
التأقمـ معو. أما األزمات البسيطة أك المتكسطة فيي شائعة كمنتشرة بيف معظـ 
 المتزكجيف كفي معظـ األحياف قد تككف مفيدة في تنمية كتقكية العبلقة بيف الزكجيف،
كاكتساب الخبرات التي تجعؿ التفاعؿ الزكاجى أكثر ايجابية، كمستكل التكافؽ بيف الزكجيف 

 أعمى في األزمات التالية.
كالتكافؽ مع األزمة التي تيدد األسرة يعتمد أساسان عمى فاعمية أداء أعضاء األسرة 

مف "جبلسر  ألدكارىـ كعمى استجابة المجتمع كيختمؼ التكافؽ مف أسرة إلى أسرة كيرل كؿ
أف ىناؾ ثبلثة أشكاؿ تميز األسرة القادرة عمى  Glasser & Glasserكجبلسر

 (: 200، 1998االستجابة لؤلحداث الضاغطة )مرسي، 
 : كيشير إلى االندماج مع أك المشاركة في الحياة األسرية عف طريؽ الجماعة.االحتكاء -
 جتماعي لؤلفراد في الجماعة. : كيتعمؽ بالدكر التساندل أك الدكر العاطفي االالتكامؿ -
: كيشير إلى قابمية الجماعة أك قابمية كؿ عضك عمى تغيير استجابتيـ لآلخر التكيؼ -

 كالعالـ مف حكليـ في ضكء ما يقتضيو المكقؼ.
كما تعد استجابة كؿ مف الزكجيف لؤلحداث الضاغطة في الزكاج، المحؾ الفعمي 

الزكجاف الناضجاف المرتبطاف معان بعبلقة لنضج شخصيتيما، كمتانة العبلقة الزكجية، ف
قكية يكاجياف عكائؽ كثيرة، كال يتأزماف في زكاجيما بسرعة كيتحمؿ كؿ منيما اآلخر، إذا 
كانت أسباب األزمة داخمية، كيتعاكف معو كيؤازره إذا كانت خارجية، أما إذا كاف الزكجاف 

ف بسرعة كتتفكؾ عبلقتيما غير الناضجيف أك المرتبطاف معان بعبلقات ضعيفة فيتأزما
كيختؿ تفاعميما معان، كيتنافراف كال يتألفاف معان أماـ األحداث البسيطة. كتنقسـ استجابات 

 (:46، 2001المتزكجيف لؤلزمات إلى ثبلثة أنكاع رئيسية نمخصيا في اآلتي )حسف، 
 حيث يتأثر كؿ مف الزكجيف أك احدىما Infantile reactionاالستجابات الطفمية:  .1

لمحدث الضاغط كيستجيب لو كاألطفاؿ بانفعالية زائدة كردكد أفعاؿ غير مسئكلة كعدـ 
اىتماـ بما يترتب عمييا كمبالغة في الغضب أك الخكؼ أك االنسحابية كتكبير الحدث 
الضاغط، فالزكجاف مف ىذا النكع يتأزماف بسرعة كيختؿ تفاعميما كينخفض تكافقيما 

 الزكاجى.
كىى استجابات غير مؤثرة في  reaction Immatureاضجة:االستجابات غير الن .2

مكاجية الحدث الضاغط كىى تشبو االستجابات الطفمية، مف حيث أنيا استجابات 
غير مسئكلة مبالس فييا، كتعبر عف االنفعاؿ الزائد لمزكجيف بالحدث الضاغط، كعف 

لنكع إلى مشاعر اإلحباط كالحرماف التي ترتب عمييا. كينظر الزكجاف مف ىذا ا
الحادث نظرة ذاتية كال يتعامبلف معو بمكضكعية، كيتأزماف منو، كقد ال يككف بو ما 
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يؤـز كينشغبلف باألزمة أكثر مما يفكراف في كيفية حميا، كيمجأف إلى الحيؿ النفسية 
لتبرير الفشؿ أك إلى الغضب كالعدكاف كالتخريب لمكاجية الحادث، فيزداد التأـز 

 كالتكتر في األسرة.
كىى تشير استجابات فعالة مع الحدث Mature reaction :االستجابات الناضج  .3

الضاغط كتتعامؿ معو بمكضكعية كمنطقية، كتكاجو أسبابو كنتائجو مباشرة أك 
تسيطر عمييا أك تعدليا كتخفؼ منيا أك تحتكييا أك تساعد عمى التأقمـ معيا، 

يد حقيقي كتأتي ردكد أفعاليما فالزكجاف الناضجاف يستجيباف لمحدث بما فيو مف تيد
ذا أزمتيما فأنيما ال يبالغاف  مؤثرة كمفيدة في التخمص مف الضغكط قبؿ تأزميما، كا 

 في األزمة، كيجتيداف في التغمب عمييا.
 ثالثان: عكامؿ التكافؽ الزكاجي: 

تتعدد أنماط التكافؽ االجتماعية ال سيما كأف التكافؽ الزكاجي أحد أبرز أنماطيا، 
بعبارة أخرل محصمة التفاعؿ اإليجابي بيف طرفي العبلقة الزكجية )الزكج/ الزكجة( كىك 

الستقرار الحياة الزكجية كاستمراريتيا. كنجاحو يتحدد مف خبلؿ عكامؿ متعددة كالعكامؿ 
 ،شخصية، كغيرىا )الصمادم كآؿ حسيفاالنفعالية، كاالقتصادية، كعكامؿ دينية، كبيئية، ك 

1995  .) 
 مؿ عديدة لمتكافؽ الزكاجي منيا اآلتي: كىناؾ عكا

الشخصية: تحمػؿ كػؿ شخصػية ثقافػة المجتمػع أك الجماعػة التػي تربػى فييػا، ممػا قػد  .1
يكجد اختبلفان بيف الزكجيف، مما قد يؤدم إلى نكع مػف الصػراع كالتػكتر حيػاؿ المكاقػؼ 

السمات  كاألحداث التي تمر عمييما كتعتبر سرعة الغضب كعدـ االتزاف االنفعالي، مف
 ( Gordon and Jane, 1999المميزة لغير المتكافقيف زكاجيان )

األطفاؿ:  يمثؿ اإلنجاب أحد العكامؿ التي تحقؽ التقارب بيف الزكجيف كثبػات حياتيمػا  .2
الزكجيػػة. فمجػػيء طفػػؿ بالنسػػبة لمػػزكجيف لػػو أثػػر بػػالس فػػي عبلقتيمػػا الزكجيػػة، كعمػػى 

 .  (2004تكافقيما النفسي كالزكاجي )كارلسكف،
الجنس:  يعتبر الجنس مف أكثر مجاالت التكافؽ اإلنسػاني عفكيػة كعشػكائية، مػع أف  .3

ىػػػػذا المجػػػػاؿ مػػػػف أصػػػػعب مجػػػػاالت التكافػػػػؽ كأدقيػػػػا، لتػػػػداخؿ العكامػػػػؿ البيكلكجيػػػػة 
كاالجتماعيػة كالنفسػػية إال أنػو يمثػػؿ القاسػػـ المشػترؾ بػػيف الحػب كاإلشػػباع، أك النفػػكر 

ية تشػعر الشػركاء أف ىنػاؾ عاطفػة فػي العبلقػػة كاإلحبػاط، إضػافة إلػى الجكانػب الجنسػ
الزكجيػػة، كمػػا تخمػػؽ لػػدل الشػػريؾ شػػعكران بأنػػو ال يػػزاؿ محبكبػػان )الصػػمادم كمخادمػػة، 

2004  .) 
العاطفة:  بمعنػى أف يحػس كػؿ منيمػا نحػك اآلخػر بشػعكر الحػب، كالمػكدة، كالتقػدير،  .4

كجية كاألسرية دكرىا في كاالحتراـ، كاالرتباط النفسي كالعاطفي، كي تؤدم العبلقات الز 
حياتيما المشتركة، فكجػكد قػدر مػف العبلقػات العاطفيػة المتبادلػة تسػمح بتػكافر الراحػة 
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كالطمأنينة بيف طرفي الحياة الزكجية، كتدفعيما نحك البذؿ كالعطاء، كتساعدىما عمػى 
 (.2004 تحقيؽ االستقرار األسرم كاالستمرار في حياتيما الزكجية )كارلسكف،

إف التديف ييعد عامبلن ميما في التكافؽ الزكاجػي ألف كجػكد عامػؿ مشػترؾ بػيف التديف:  .5
الزكجيف بدرجة متشػابية مػف االلتػزاـ الػديني ييعػد عػامبلن إيجابيػان فػي التكافػؽ الزكاجػي 

 (.  2003)جبارم، 
التكامػػؿ:  إف التػػكازف بػػيف نشػػاطات الحيػػاة العائميػػة بحيػػث تتضػػمف قضػػاء الػػزكجيف  .6

عػػان، كفػػي إنجػػاز األعمػػاؿ المنزليػػة، كممارسػػة اليكايػػات المشػػتركة، ألكقػػات فراغيمػػا م
 (.  Yamaguchi,2005يمعب دكران ميمان في الكصكؿ إلى الرضا الزكاجي )

النضج االنفعالي: أف الشرط الرئيس إليجاد التكافؽ بيف األزكاج في عبلقػتيـ الزكجيػة  .7
لديو نظػرة خاصػة لمحيػاة قائمػة مرده إلى النضج االنفعالي لمزكجيف، فالناضج انفعاليان 

عمى التكازف كمعرفة جيدة بالحياة االجتماعية. كييعد ذلؾ مؤشران لمستكل تطكر إدراكػو 
دراكػػػو لمػػػف حكلػػػو بمكضػػػكعٌية، كيكػػػكف قػػػادران عمػػػى التمييػػػز بػػػيف الحقيقػػػة  لذاتػػػو كا 

 (.  1998كالخداع)العيسكم، 
 رابعان: أسس كمقكمات التكافؽ الزكاجى في اإلسبلـ:

كظائؼ الزكاج األساسية تحقيؽ االطمئناف كاالستقرار النفسي، حيث يجد كؿ مف 
مف الزكجيف في اآلخر مبعث سركر كارتياح، كسند كتعاطؼ كدعـ، في مكاجية مشاكؿ 
الحياة، كتمبية احتياجاتيا، لذلؾ يعٌبر القراف الكريـ عف العبلقة الزكجية بأنيا سكف كممجأ، 

ا ًلتىٍسكينيكا يأكم إليو اإلنساف، يقكؿ اهلل ـٍ أىٍزكىاجن ـٍ ًمٍف أىنفيًسكي مىؽى لىكي ًمٍف آيىاًتًو أىٍف خى  تعالى: وكى
رىٍحمىةن﴾ )الرـك ػ آية  دَّةن كى ـٍ مىكى عىؿى بىٍينىكي جى ( كال يحصؿ السككف كاالطمئناف في 21ًإلىٍييىا كى

، كالمكدة تعني الحياة الزكجية، إال إذا كانت العبلقة بيف الزكجيف في إطار المكدة كالرحمة
الحب كاالنشداد العاطفي، كالرحمة تعنى رفؽ كؿ منيما باآلخر، كشفقتو عميو، كذلؾ ىك 
أرضية التكافؽ الزكاجى، كالذم ال تحقؽ الحياة الزكجية أغراضيا إال بكجكده. كيعني 
التكافؽ الزكاجي: قدرة كؿ مف الزكجيف عمى التكاـؤ مع اآلخر، كمع مطالب الزكاج. 

تكافؽ حالة التنافر، كالتي تبدأ بحصكؿ انطباعات سمبية مف أحد الزكجيف تجاه كنقيض ال
اآلخر، أك مف كمييما، كبصدكر ممارسات كتصرفات مف أحدىما مخالفة لرغبة اآلخر، أك 
مف كمييما، مما يمٌبد سماء الحياة الزكجية بغيـك الخبلؼ كالنزاع، كيكٌدر صفكىا بشكائب 

 (.62، 2004األذل كاالنزعاج )الصفا، 
كما ذىب البعض إلى أف التكافؽ الزكاجي يعني التكازف لدل الزكجيف في تحقيؽ 
حاجاتيما مف العبلقة التي تربطيما كىذا التكازف يحتاج كما يقكؿ العالـ األسرل " جيرل 

 (:32، 2008سمكلى " إلى مقكميف أساسييف يتمثبلف بحسف النية كالميارة )القشعاف، 
سف النية: يتمثؿ بالجانب الشخصي أك ما يسمى بالتكافؽ الذاتي، المقـك األكؿ ح -

مبينا أف ىذا الجانب يتمثؿ بالمشاعر التي ينظر بيا الزكجاف لذكاتيما كدرجة ثقتيما بيا 
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إضافة إلى نظرتيما كتقييميما لعبلقتيما الزكجية كما يحمؿ كؿ منيما مف مشاعر تجاه 
ىذا المقـك مف مقكمات التكافؽ الزكجي سيؤدم اآلخر، كذكر أف فشؿ الزكجيف في تحقيؽ 

 % مف مقدار التكافؽ الزكاجي. 50إلى خسارة في العبلقة الزكجية لما يعادؿ نسبة 
المقـك الثاني الميارة: يشكؿ النصؼ الثاني مف مقكمات التكافؽ، مبينا أف المقصكد  -

شريؾ الحياة كمع  بالميارة ىك التكافؽ مع معطيات البيئة، كحسف الفيـ كالتفاعؿ مع
المحيطيف بو، سكاء كانكا أبناء أك أقرباء، أك حتى التعامؿ مع تقمبات الحياة كالتي قد 
تؤثر عمى العبلقة الزكجية، كقاؿ إف التكافؽ الزكاجي يحمؿ شعار المعادلة الرياضية التي 

ارة مفادىا أف كجكد حسف النية دكف كجكد الميارة يساكم سذاجة كغفمة، ككذلؾ كجكد مي
دكف حسف النية يساكم مكرا كمخادعة، ككذلؾ قمة ميارة مع دكف حسف نية يساكم 
جحيما كشقاقا زاكجيا. كبيف أف كجكد حسف النية متزامنا مع كجكد الميارات يؤدم إلى 

 إيجاد درجة مف التكافؽ الزكجي.
ليذا كثؽ اإلسبلـ عرل الحياة األسرية، كصاف تمؾ العبلقة الزكجية بميثاؽ 

القرآف الكريـ بأنو غميظ، كىذا الميثاؽ ىك: العيد المؤكد كالمكثؽ، انو عقد النكاح،  كصفو
ًميظنا﴾  ٍذفى ًمنكيـ مّْيثىاقنا غى ـٍ ًإلىى بىٍعضو كىأىخى كي ى بىٍعضي قىٍد أىٍفضى ذيكنىوي كى كىٍيؼى تىٍأخي قاؿ تعالى وكى

 (.21)سكرة النساء، اآلية: 
ي تعتبر أساس التكافؽ الزكاجى بيف كلضماف استمرار المكدة بيف الزكجيف الت

الزكجيف قررت الشريعة لكؿ منيما مجمكعة مف الحقكؽ كالكاجبات المتبادلة بيف الطرفيف، 
تكفؿ ليذه العبلقة المحافظة عمييا كاالستمرارية كتحفظ ليا قدسيتيا، كىذه الحقكؽ تكاد 

 تككف متساكية ما عدا حؽ القكامة لمرجؿ.
هلل كسبلمو عميو الرجاؿ أف يحافظكا عمى ىذه العبلقة كما أمر الرسكؿ صمكات ا

المتينة، كاف يتقكا اهلل في النساء فقاؿ صمكات اهلل كسبلمو عميو " مف كاف يؤمف باهلل 
ف أعكج  كاليـك اآلخر فبل يؤذم جاره كاستكصكا بالنساء خيران فإنيف خمقف مف ضمع كا 

تو لـ يزؿ أعكج فاستكصكا شيء في الضمع أعبله فإف ذىبت تقيمو كسرتو كاف ترك
 (.138، 1987بالنساء خيران" )البخارم، 

كميما كانت درجة التكافؽ الزكاجي فإف حصكؿ شيء مف الخبلؼ أمر محتمؿ 
كمتكقع، كخاصة عند مكاجية األزمات كالصعكبات، كىنا يأتي دكر الكعي كنضج 

اؿ، الذم يحكؿ الشخصية، لمعالجة المكقؼ بتعقؿ كحكمة، بعيدان عف التشنج كاالنفع
المشكمة البسيطة إلى قضية معقدة، كالتعاليـ الدينية التي تتحدث لكؿ مف الزكجيف حكؿ 
حقكؽ اآلخر كفضمو كمكانتو، كتحث عمى احترامو كخدمتو، كتحمؿ ما قد يصدر منو مف 
أخطاء أك تقصير، إنما تريد تعزيز المناعة في نفسية الطرفيف، تجاه ما قد يكاجييما مف 

 في عبلقتيما الزكجية.مشاكؿ 
كبالتالي يترتب عمى عقد الزكاج حقكؽ ككاجبات لكؿ مف الزكجيف عمى اآلخر 
لتنظيـ طبيعة العبلقة بيف الزكجيف بالشكؿ الذم ينتج عنو مستكل جيد مف التكافؽ 
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بينيما، مما ينعكس بطبيعة الحاؿ عمى تماسؾ األسرة كتكافقيا، كالتي تعتبر مف المؤشرات 
ييا التشريع اإلسبلمي لتحسيف العبلقة بيف الزكجيف أك كأحد المحددات التي نص عم

لىييفَّ  الميمة التي يمكف مف خبلليا تحقيؽ التكافؽ الزكاجى، مسترشديف بقكلو تعالىو كى
ًكيـه ﴾ )سكر  ةه كىالمَّوي عىًزيزه حى مىٍيًيفَّ دىرىجى اًؿ عى ًلمرّْجى كًؼ كى ٍعري مىٍيًيفَّ ًباٍلمى ة البقرة، ًمٍثؿي الًَّذم عى

(، ليذا تعتبر المحافظة عمى الحقكؽ كالكاجبات الزكجية مف أىـ األسس 228اآلية: 
 كالمقكمات التي يقـك عميو التكافؽ الزكاجى في اإلسبلـ.

 خامسان: النظريات التي تناكلت التكافؽ الزكاجي مف منظكر نفسي كاجتماعي
جية خاصة بالبحث تكجد نظريات عديدة تناكلت األسرة عمكما كالحياة الزك 

 كالدراسة كمنيا ما يمي:
تدعك ىذه النظرية إلى دراسة العبلقة بيف البشر كمنيـ  نظرية التفاعمية الرمزية:

ـ( حيث نجد أف الزكجيف يندمجاف في 1987الزكجاف كشخصيات متفاعمة )الخشاب، 
الحياة بشكؿ عاـ في تفاعؿ غير رمزم حيث يستجيبكف لحركات بعضيـ البعض 

انية كتعبيراتيـ كأصكاتيـ، كلكف يكجد نكع آخر مف التفاعبلت يحدث عمى المستكل الجسم
الرمزم حيث تكجد إشارات يككف ليا معنى متفؽ عند الزكجيف كقد يشتركاف في فيمو، أك 
العكس قد يككف ليا معاني مختمفة بينيما كىذا مما يسبب سكء التكافؽ. فكؿ فرد لو 

ينة كالتي تسمى أدكاران، كالدكر يشير إلى مجمكعة تكقعات مراكز ككؿ مركز لو متطمبات مع
مرتبطة بأكضاع معينة، فالزكاج لو تكقعات مناسبة كىذه التكقعات تنمك بالتفاعؿ 

ـ(. كىكذا نجد أف النظرية تركز عمى التغمغؿ داخؿ 1990( )كينمكنش، 2009)الخكلي، 
ف معان، كؿ كاحد مستقؿ عف األسرة كتحميؿ كظائفيا أثناء التفاعؿ كىذا يشمؿ الزكجي

 ـ(.1994ـ( )عمر، 1999اآلخر. )كفافي، 
( كىك أحد أنصار ىذه النظرية إلى أف تكامؿ Mangusكقد ذىب مانقكس )

نكعية الزكاج تنعكس في درجة التطابؽ بيف ما تتكقعو الزكجة مف زكجيا، كبيف ما يدركو 
دكار قد يؤثر عمى الرضا ـ(، أم أف التناقض في األ1987ىك فيمف تزكجيا )الخشاب، 

بيف الزكجيف، كأف تككيف أسرة جديدة يؤدم إلى تغير كبير في األدكار التي كاف يمارسيا 
 الشخص قبؿ زكاجو.

فالشخص الذم يعرؼ ماذا يتكقع في مكقؼ الزكاج كمع الزكج اآلخر يككف قادران 
ؿ مف الزكجيف عمى االستجابة بصكرة جيدة ليذا المكقؼ كيمعب دكره بصكرة مناسبة، فك

يككف لديو تصكر مسبؽ كأفكار معينة عما يجب أف يككف سمككو كىك في كضعو الجديد، 
كلديو تكقعات معينة عف دكر الطرؼ اآلخر. كتنشأ المشاكؿ عند المقارنة بيف ما يجب أف 

(؛ ألف 2009يككف كبيف ما ىك قائـ بالفعؿ كىذا يؤثر بدكره عمى تكافقيما )الخكلي، 
 كمكافآت تعطى، كأف ىناؾ صراعات تنشأ عند التناقض في األدكار. ىناؾ جزاءات
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نظرية التنافر المعرفي )عدـ التطابؽ( أساسيا أف اإلنساف  نظرية التنافر المعرفي:
ينفر مف التناقض بيف أفكاره كاعتقاداتو كفييا أف الفرد قد يميؿ إلى أداء سمكؾ متعب 

ـ 1967( عاـ Burrما يشير إليو بيكر ) كممؿ إذا كاف سيحصؿ عمى مكافئة أكبر كىذا
حيث يرل أف الزكاج يككف مخيبا كيسيطر عدـ الرضا عمى الزكجيف إذا لـ تكف تكقعات 
الزكجيف كاقعية كتعد العممية العقمية التي يقـك بيا كؿ مف الزكجيف لتحقيؽ التقارب بيف 

جيكد اإليجابية لجعؿ ىذه التكقعات كالكاقع، كالتنازؿ عف بعض التكقعات المتكفرة ىي ال
 ـ(.2000الزكاج مكفقان )العنزم 

تقـك ىذه النظرية عمى فكرة أف المجتمع يتككف مف عدة  النظرية البنائية )الكظيفية(:
أجزاء ككؿ جزء يتميز بخصائص معينة ككظيفة تتحدد بحسب ما يقدمو لخدمة األجزاء 

يؽ االعتماد المتبادؿ كاالتفاؽ األخرل، كأف أجزاء المجتمع ىذا تتماسؾ فيما بينيا عف طر 
عمى أمكر معينة مثؿ القيـ كاألخبلؽ كالمعايير، كأف أم تغير يحدث عمى أم جزء مف 
شأنو أف يحدث تغيران عمى بقية األجزاء، فإف إشباع الحاجات العاطفية ىك أيضان مف 

إشباعيا األمكر التي تحتاج إلى اتفاؽ بيف الزكجيف كاالعتماد المتبادؿ عمى بعضيما في 
ال حصؿ الخمؿ، )الحامد،   (.2001كا 

تدرس أيضان ىذه النظرية األسرة باعتبارىا مكقفان  :النظرية السمككية االجتماعية
اجتماعيان يؤثر في السمكؾ اإلنساني، كأنو يجب تحميؿ كظائؼ األسرة )كالتي منيا إشباع 

اعؿ فييا األفراد كاألحاديث الحاجات المختمفة( التي تعمؿ فييا كالمكاقؼ المتعددة التي يتف
حكؿ المائدة ككيفية تحاكرىـ مع بعضيـ كتشبو ىذه النظرية التفاعمية الرمزية حيث تركز 
النظريتاف عمى دراسة األسرة كمكقؼ اجتماعي يؤثر في السمكؾ، كمف المفاىيـ التي تيتـ 

ة اإلشباع بيا ىذه النظرية الدكر كالمكانة، كتفسر ىذه النظرية دكر األسرة في عممي
المتبادؿ لمحاجات مف خبلؿ تحميؿ عبلقة أفراد األسرة باألحداث الخارجية حيث تدرس ىذه 
المؤثرات الخارجية لمتعرؼ عمى الميكانيزمات الفاعمة في المكاقؼ األسرية. حيث يعرؼ 
)بكسارد( كىك أحد أنصار نظرية المكقؼ االجتماعي بأنو "مجمكعة مف المثيرات الخارجية 

 ـ(.2001رد تباشر تأثيرىا عميو". )الحامد، عف الف
تعد ىذه النظرية أحدث النظريات السابقة، كيعتبر  (:Exchangeنظرية التبادؿ )

الفرد كحدة التحميؿ فييا كالغرض األىـ فييا ىك أف الحاجات كاألىداؼ الخاصة ىي 
ألفراد في سمككيـ المحرؾ األساسي أك الدافع الرئيسي لؤلفراد كتعد المكافآت التي يحققيا ا

المتبادؿ حجز الزاكية ليذه النظرية كيعد )جكرج ىكمانز( مف أىـ المنظريف فييا، كأىـ 
أعمالو تكضيح عناصر السمكؾ االجتماعي التي تشتمؿ عمى "النشاطات أم الحركات 
 كاألفعاؿ التي يقـك بيا األفراد، كالتفاعؿ أم األنشطة المتبادلة بيف الناس نتيجة الدافعية،
كالعكاطؼ أم الحالة الداخمية لجسـ الفاعؿ كيمكف االستدالؿ عمى العكاطؼ مف خبلؿ 
ف عممية التبادؿ ىي عممية  نفحات الصكت أك تعبيرات الكجو أك حركات الجسـ". كا 
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مكاءمة كتكافؽ كمشاركة في القيـ كالمعاني، كالناس كفقان ليذه النظرية ينبغي أف يأخذكا 
حصكؿ عميو مف إطار عبلقة معينة مف خبلؿ إعطاء ىؤالء ما يمكنيـ مف اآلخريف ال

اآلخريف ما يطمبكنو، كىـ قادركف عمى مكافآت كعقاب بعضيـ البعض، كحتى يحققكا 
 (.2001ـ( )الحامد، 1990التكيؼ فإنيـ يجدكف أنفسيـ في مكاقؼ تبادلية. )كينمكتش، 

كىكذا نجد أف ىناؾ كجيات نظر مختمفة كمتنكعة تتحدث عف التكافؽ الزكاجي 
مف جكانب مختمفة، كخبلصة القكؿ أف الزكجيف لدل تفاعميما في حياتيما الزكجية يككف 
لدييما احتياجات كثيرة بحسب طبيعة كؿ شخص كجنسو كأنو إذا لـ يتـ تفيـ كؿ طرؼ 

ا عدـ الرضا كخاصة أف كؿ زكج يبدأ حياتو لحاجات الطرؼ اآلخر فإف الحياة سيسكدى
بتكقعات معينة لمتطمبات يريد الحصكؿ عمييا مف الزكج اآلخر كعندما تتناقض مع الكاقع، 
تبدأ المشاكؿ في الظيكر بينيما، فعمى كؿ زكج أف يعرؼ ما الدكر الذم عميو القياـ بو 

كىذا ىك ما سيقكـ بالضبط ليرضي الطرؼ اآلخر، كيحقؽ لو حاجاتو بالشكؿ الصحيح 
 الباحث بدراستو.

 سادسان: مفيـك االختيار لمزكاج:
اختيار شريؾ الحياة لممقبميف عمى الزكاج ىك حجر األساس الذم تقـك عميو 
حياتيما الزكجية السميمة الخالية مف المشكبلت المعيقة الستقرار الحياة كتقدميا، كبما أف 

القانكنية كالرابطة الركحية، فالرابطة القانكنية  الزكاج يقكـ عمى رابطتيف قكيتيف، الرابطة
جراء العقد ال تتطمب إال تكافر شركط شكمٌية كمكضكعية الزمة لصحة العقد، كلكنيا ال  كا 
تضمف حياة زكجية متكافئة مستقرة، كأما الحب الذم يتكلد عف االنجذاب كاالنسجاـ بيف 

 الحياة بينيما.الجنسيف فيحقؽ رابطة ركحية ذات أساس قكم الستمرار 
ـ( اختيار شريؾ الحياة بأنو درجة التكاصؿ الفكرم 1990كيعرؼ )خميؿ 

كالكجداني كالعاطفي كالجنسي بيف الجنسيف بما يحقؽ ليما اتخاذ قرارات تكافقية 
 تساعدىما في االرتباط كتحقيؽ أقصى قدر معقكؿ مف السعادة كالرضا.

مككية ثنائية تشتمؿ عمى ـ( بأنو استجابة س1999كتعرفو )نكاؿ الحنطي، 
التكفيؽ في االختيار لمزكاج كاالستعداد لمسؤكليات الزكاج كالتشابو في القيـ، كاالحتراـ 

 المتبادؿ كالتعبير عف المشاعر كاالتفاؽ المالي كتربية األبناء.
ـ( أنو إذا كاف اختيار شريؾ الحياة خاطئا يؤدم إلى خمؽ 2000كيرل )العزة، 
زكجيف، كما ىك الحاؿ بيف الزكج المتعمـ كالزكجة األمية، أك عند سكء التكافؽ بيف ال

الزكاج المتسرع الذم تظير فكارقو الشاسعة بعد حيف، أك كجكد فارؽ كبير في العمر 
دراكي كانفعالي يؤدم إلى سكء  حيث يككف ىناؾ فارؽ نمائي كبير بينيما، كفارؽ معرفي كا 

 الفيـ بينيما.
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ـ( إلى أف اختيار شريؾ الحياة يتضمف عناصر 1999كما يشير )فرج كعبد اهلل، 
شاممة كمتعددة مثؿ تشابو الجنسيف في القيـ كاألفكار كالعبلقات بيف كؿ منيما كأسرة 

 اآلخر كطبيعة صكرة اآلخر كالثقة المتبادلة كاألمكر المالية.
ـ( بأنو انتقاء فرد مف بيف عينة مف األفراد يككف صالحان 2003كتعرفو )العمرم، 

 لمزكاج كاالرتباط بو.
كيعرفو الباحث بأنو اختيار فرد كالرضا باالرتباط بو ليككف شريكان كفقا لممعايير 
كالخصائص التي يراىا الفرد مناسبة الستمرار نجاحو دكف التأثير عمى األدكار المنكطة بو 

 أك بشريؾ حياتو.
 -139، 2017)رضكاف، سبعان: معايير كضكابط االختيار لمزكج في اإلسبلـ 

147:) 
حث اإلسبلـ كؿ مف يرغب في النكاح مف الجنسيف، عمى حسف االختيار، كبذؿ 
الجيد في اختيار الطرؼ اآلخر المناسب، بؿ إنو جعؿ حسف اختيار الزكج لزكجتو، مف 

ألف نتائج ىذا االختيار، ستظير  -كىك كذلؾ في حؽ الزكجة -حقكؽ األكالد عمى أبييـ
أف حاؿ الزكج أك الزكجة مف حيث الديف كاألخبلؽ كالسمكؾ،  عمى األكالد ببل ريب، إذ

سينعكس عمى أبنائيـ، كال ينتبو لمثؿ ىذا األمر إال المكفقكف الذيف منحيـ اهلل بيعد النظر، 
 (.139، 2017كالتنبو لمعكاقب )رضكاف، 

كلذا كاف مف األىمية اإلشارة لمعايير كضكابط االختيار التي حث عمييا اإلسبلـ 
 اختيار الزكجة أك الزكج، كتعرض الدراسة لذلؾ بإيجاز فيما يمي:عند 

 أكالن: معايير االختيار بالنسبة لمرجؿ:
االختيار عمى أساس الديف: يسيـ ديف المرأة بشكؿ مباشر في دعكتيا لمقياـ  -أ 

بكاجباتيا نحك ربيا كنحك أسرتيا، فيي طائعة لربيا، منفذة أكامره، حافظة لغيبة 
  فالصالحات قانتات حافظات بالغيبيا اهلل سبحانو كتعالى بقكلو: زكجيا، كما كصف

 :( قاؿ ابف العربي: قكلو تعالى: 34)سكرة النساء، اآليةحافظات بالغيب  :يعني
غىيبة زكجيا، ال تأتي في مغيبو بما يكره أف يراه منيا في حضكره )ابف العربي، 

فى كىاٍلميٍسًممىاًت كىاٍلميٍؤًمًنيفى كىاٍلميٍؤًمنىاًت ًإفَّ اٍلميٍسًمًمي(، كيقكؿ تعالى: 336، 2003
اًشًعيفى  اًبرىاًت كىاٍلخى اًبًريفى كىالصَّ اًدقىاًت كىالصَّ اًدًقيفى كىالصَّ كىاٍلقىاًنًتيفى كىاٍلقىاًنتىاًت كىالصَّ

اًئمىاًت كى  اًئًميفى كىالصَّ دّْقىاًت كىالصَّ دًّْقيفى كىاٍلميتىصى اًشعىاًت كىاٍلميتىصى ـٍ كىاٍلخى يي كجى اًفًظيفى فيري اٍلحى
ا ٍغًفرىةن كىأىٍجرنا عىًظيمن اًفظىاًت كىالذَّاًكًريفى المَّوى كىًثيرنا كىالذَّاًكرىاًت أىعىدَّ المَّوي لىييـ مَّ )سكرة   كىاٍلحى

( كالمرأة الصالحة ىي خير معيف لزكجيا كأكالده عمى دينيـ كىى 35األحزاب، اآلية: 
قاؿ: "   -صمى اهلل عميو كسمـ  -مرك عف رسكؿ اهلل خير متاع الدنيا: )فعف ابف ع

 (. 351، 2، ج1992الدنيا متاع، ك خير متاعيا المرأة الصالحة( )مسمـ، 
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تقديـ البكر الكلكد الكدكد: يفضؿ لممقبؿ عمى الزكاج أف يقدـ في اختياره لشريكتو  -ب 
كقد  - عنو رضي اهلل -لجابر  -عميو الصبلة كالسبلـ  -البكارة كتكقع الكلد، لقكلو 

(. كيستثنى مف 48، 5، ج1987تزكج ثيبان: " فيبل بكران تبلعبيا كتبلعبؾ" )البخارم، 
ذلؾ إف كانت تكجد مصمحة راجحة في نكاح الثيب، فإنو يقدميا عمى البكر، كما في 

ما  -صمى اهلل عميو كسمـ  -نكاح جابر رضي اهلل عنو، فإنو لما قاؿ لو رسكؿ اهلل  
" يا رسكؿ اهلل، إف لي أخكات فخشيت أف تدخؿ بيني كبينيف قاؿ:  قاؿ، قاؿ: قمت:

 (.349، 2، ج1992فذاؾ إذف" )مسمـ، 
 -صمى اهلل عميو كسمـ  -كلما ركل أنس رضي اهلل عنو قاؿ: كاف رسكؿ اهلل  

يقكؿ: "تزكجكا الكدكد الكلكد، فإني مكاثر بكـ األمـ يـك القيامة". كألف كجكد األكالد، يكثؽ 
ة الزكجية كيقكييا، كيعرؼ ككف المرأة كلكدان بأف تككف مف نساء يعرفف بكثرة العبلق

ككاف عمر رضي اهلل عنو يكصي بتزكج البكر، ال ألنيا أمتع كأنضر، كلكف ألنيا األكالد. 
أكثر حبنا كأقؿ خداعنا، مما ينعكس حبيا كقمة خداعيا عمى أكالدىا، فيقكؿ "عميكـ باألبكار 

ا" )أبك داكد، د.ت، جألنيف أكثر حبنا كأ    .(175، 2قؿ خداعن
كليس معنى ىذا عدـ زكاج الثيب مطمقان أك أنيا معيبة كلكنو مف باب التفضيؿ 
في الغالب فالثيب أحيانان تككف أفضؿ مف البكر ببعض الصفات التي تجعميا مفضمة عمى 

بقية الصفات،  البكر، فمثبل إذا اجتمعت الثيب كالبكر، كذادت الثيب بالديف، كتساكيا في
 فمعؿ تقديـ الثيب ىنا يككف أفضؿ لرجحاف صفة الديف عف بقية الصفات. 

كما أنو ليس معنى ذلؾ كراىة الزكاج مف الثيب، كليس حسنػنا المبالغة في ذميا 
صمى اهلل  -إلى درجة التنفير منيا، فكـ مف ثيب خير مف بكر، كخير مثاؿ زكجات النبي 

 -رضي اهلل عنيفَّ جميعػنا  -ف، كميفَّ ثيبات ما عدا عائشة أميات المؤمني -عميو كسمـ 
ٍؤًمنىاتو )كاهلل تعالى يقكؿ:  ٍيرنا مّْنكيفَّ ميٍسًممىاتو مُّ ا خى بُّوي ًإف طىمَّقىكيفَّ أىف ييٍبًدلىوي أىٍزكىاجن عىسىى رى

اتو ثىيّْبىاتو كىأىٍبكىارنا( )سكرة التحر  اًبدىاتو سىاًئحى (. فقدـ الثيب عمى 5يـ، اآلية: قىاًنتىاتو تىاًئبىاتو عى
 (.143، 2017البكر في ىذه اآلية )رضكاف، 

يعد الزكاج شركة بيف الزكج كالزكجة، كمف متطمبات نجاح  تقديـ ذات العقؿ الراجح: -ج 
ىذه الشركة، أف يككف الطرفاف عمى عقؿ راجع كفكر مثمر، كلذا يعد المقبؿ عمى 

ى غيرىا عند اختياره لشريكة حياتو،  الزكاج مطالب بتفضيؿ ذات العقؿ الراجح عم
ٍيري ًنسىاءو  -صمى اهلل عميو كسمـ  –كىذا ما حثت عميو الشريعة اإلسبلمية، يقكؿ  "خى

ٍكجو ًفي ذىاًت يىًدًه" )البخارم،  مىى زى مىى ًطٍفؿو كىأىٍرعىاهي عى ًبؿى أىٍحنىاهي عى ، 5، ج1987رىًكٍبفى اإلًٍ
لمرأة أال تعاب بالحمؽ حتى ال يسرم كأكؿ ما يشرطو عمر بف الخطاب في ا (.5

حمقيا في دماء كليدىا، ألنو كما قاؿ عبيد اهلل بف زياد بف أبيو يرحـ اهلل عمر كاف 
يقكؿ: "لـ يقـ جنيف في بطف حمقاء تسعة أشير إال خرج مائقنا" )العقاد، د.ت، 

مؽ فالحمقاء ال تصمح العشرة معيا، كال يطيب العيش معيا، كربما تعدل الح(، 302
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إلى كلدىا، كقد قيؿ: )اجتنبكا الحمقاء فإف كلدىا ضياع كصحبتيا ببلء( )ابف قدامة، 
 (.325، 9، ج1984

تفضيؿ الجميمة حسنة الكجو: يعد الجماؿ كحسف الكجو مف بيف الصفات التي يجعميا  -د 
اإلسبلـ ركائز يبنى عمييا االختيار لمزكاج،  فالجماؿ مطمكب في شريكة المستقبؿ، 

لتحصيف، كما أف حسف الخمؽ كالخمقة كثيرا ما ال يفترقاف )الساعاتي، كبو يتـ ا
(، لذلؾ استحب في اإلسبلـ النظر إلى المرأة قبؿ اتخاذ قرار 102، 101، 1988

الزكجة المثالية  -صمى اهلل عميو كسمـ   -الزكاج بيا كفى ذلؾ يصؼ الرسكؿ 
ذا أمر  ذا أقسمت عمييا فيقكؿ )خير النساء التي إذا نظرت إلييا سرتؾ كا  تيا أطاعتؾ كا 

ذا غبت عنيا حفظتؾ في نفسيا كمالؾ( )الطيالسي، د.ت،   (.306أبرتؾ كا 
تقديـ ذات النسب )مف تنتمي إلى عائمة ذات تقكل كصبلح(:  ييقصد بذات النسب ىنا  -ق 

مف تنتمي في أصكليا إلى عائمة معركفة بالتقكل كالصبلح، كىنا يككف لمنسب دكر 
لزكجة، ألنيا في الغالب تتخمؽ بأخبلؽ أىميا كتتطبع بطباعيـ، ميـ عند اختيار ا

كلذا يفضؿ لممقبؿ عمى الزكاج أف يختار شريكة حياتو مف أىؿ بيت الديف كالصبلح، 
، 1993فإنيا ستربي أبناءه فإذا لـ تكف مؤدبة لـ تحسف التأديب كالتربية )غازم، 

ربع: لماليا كلحسبيا كلجماليا : "تنكح المرأة أل -صمى اهلل عميو كسمـ  -(، قاؿ 335
(، ففي الحديث 8، 5، ج1987كلدينيا، فاظفر بذات الديف تربت يداؾ )البخارم، 

 دليؿ عمى أف مف ضمف ما تنكح المرأة ألجمو بعد الديف ىك حسبيا.
 ثانيان: معايير االختيار بالنسبة لممرأة:

مفتاة يتكجب عمييا تكجد مجمكعة مف المعايير التي كضعتيا الشريعة اإلسبلمية ل
أف تختار شريؾ حياتيا في ضكئيا، كلعؿ أغمب ىذا المعايير تتفؽ فييا مف المقبؿ عمى 

 الزكاج، كبعضيا خاص بالفتاة، كيمكف عرض أبرز ىذه المعايير عمى النحك التالي:
تقديـ صاحب الديف: كذلؾ ليقـك بالكاجب األكمؿ في رعاية األسرة، كأداء حقكؽ  -أ 

ة األكالد، كالقكامة الصحيحة في الغيرة عمى الشرؼ، كتأميف حاجات الزكجية، كتربي
(. كلذا حث اإلسبلـ األكلياء عمى 36ىػ، 1423البيت بالبذؿ كاإلنفاؽ )عمكاف، 

تزكيج بناتيـ كأخكاتيـ مف صاحب الديف كالخمؽ، يقكؿ تعالى في قصة سيدنا مكسى 
ٍيرى مىًف قىالىٍت ًإٍحدىاىيمى ) مع سيدنا شعيب عمييما السبلـ: ا يىا أىبىًت اٍستىٍأًجٍرهي ًإفَّ خى

ٍرتى اٍلقىًكمُّ األىًميف رىًني . اٍستىٍأجى مىى أىف تىٍأجي ؾى ًإٍحدىل اٍبنىتىيَّ ىىاتىٍيًف عى قىاؿى ًإنّْي أيًريدي أىٍف أينًكحى
مى  مىا أيًريدي أىٍف أىشيؽَّ عى جو فىًإٍف أىٍتمىٍمتى عىٍشرنا فىًمٍف ًعنًدؾى كى ٍيؾى سىتىًجديًني ًإف شىاء ثىمىاًنيى ًحجى

اًلًحيف )سكرة القصص، اآليتاف:  (، فكاف االختيار مبنيان عمى 27، 26المَّوي ًمفى الصَّ
تقديـ الديف كاألمانة كحسف الخمؽ عمى الماؿ كالكظيفة، فصاحب الديف كاالستقامة، 
ىك الذم يقـك بالكاجب األكمؿ في رعاية األسرة، كىك الذم يؤدم ما لزكجتو مف 
حقكؽ شرعية، ألنو يخاؼ اهلل تعالى كيراقبو، بؿ إنو إف لـ ييكـر المرأة، فإنو ال 

 يظمميا، كىذا مف أىـ أسباب دكاـ الحياة الزكجية كاستمرارىا. 



 عمى ........... النظرة الشرعية في المجتمع السعكدم )دراسة مسحيةباالختيار كالتكافؽ الزكاجي كعبلقتو 
 نايؼ بف أحمد بف جمعاف الجمعاف الزىراني/أ 

 

 -115- 

كبما أف الديف أساس في اختيار الرجؿ لزكجتو، فيك كذلؾ بالنسبة لممرأة فعف 
: إذا خطب إليكـ مف -صمى اهلل عميو كسمـ  -أبي حاتـو الميزنيّْ قاؿ: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو 

ترضكف دينو كخمقو فزكجكه، إال تفعمكا تكف فتنة في األرض كفساد عريض" 
ؿه 386، 3، ج1975)الترمذم، (، كعف ابف أبي حاـز عف أبيو عف سيؿ قاؿ: "مىرَّ رىجي

مىى رىسيكًؿ المًَّو   : مىا تىقيكليكفى ًفي ىى  -صمى اهلل عميو كسمـ  -عى ًرمّّ ًإٍف فىقىاؿى ذىا؟ قىاليكا: حى
ؿه ًمٍف فيقى  ، فىمىرَّ رىجي : ثيَـّ سىكىتى ٍف قىاؿى أىٍف ييٍستىمىعى، قىاؿى ٍف شىفىعى أىٍف ييشىفَّعى كىاً  طىبى أىٍف ييٍنكىحى كىاً  رىاًء خى

طىبى أىٍف الى ييٍنكىحى  ًرمّّ ًإٍف خى : مىا تىقيكليكفى ًفي ىىذىا؟ قىاليكا: حى ٍف شىفىعى أىٍف الى اٍلميٍسًمًميفى فىقىاؿى كىاً 
: رىسيكؿي المًَّو   ٍف قىاؿى أىٍف الى ييٍستىمىعى، فىقىاؿى ٍيره ًمٍف  -صمى اهلل عميو كسمـ  -ييشىفَّعى كىاً  ىىذىا خى

 .(8، 5، ج1987ًمٍؿًء اأٍلىٍرًض ًمٍثؿى ىىذىا" )البخارم، 
تاة المسممة أال احتراـ الفتاة لكلييا كتقديرىا لرأيو كخبرتو في الحياة: مف األفضؿ لمف -ب 

كتتصرؼ كالفتاة  -أبان كاف أك غيره  -تتجاىؿ رأم كخبرة كلييا الذم رباىا كرعاىا 
الغربية في أمكر زكاجيا، ففي الرجكع لرأم كلييا مصمحتيا عاجبلن كآجبل، يقكؿ 

)سكرة البقرة،  (ڌ ڍ ڍ ڇ ڇك   â(،32)سكرة النكر، اآلية:  (پپ  ٻ ٻ ٻ ٻٱ âتعالى: 
فالخطاب مكجو إلى األكلياء، فمما كاف الخطاب مكجيان في نكاحيف (، 221اآلية: 

إلى غيرىف، كلـ يكف إلييف بأف يقكؿ كلتنكح األيامى منكف، كأف يقكؿ كال تنكحف 
المشركيف حتى يؤمنكا، دؿ عمى أنو ليس ألحد مف الميخاطب فييف أف يزكج بنفسو 

 (.295، 2010)حسانيف، 
: )كأيمػا امػرأة نكحػت بغيػر إذف كلييػا فنكاحيػا -صمى اهلل عميو كسمـ  -كيقكؿ  

باطػػؿ فنكاحيػػا باطػػؿ، فػػإف دخػػؿ بيػػا فميػػا الميػػر بمػػا اسػػتحؿ مػػف فرجيػػا، فػػإف اشػػتجركا 
 (.190، 2فالسمطاف كلي مف ال كلي لو( )أبك داكد، د.ت، ج

تقديـ يسير الحاؿ )مف يتكقع فيو المقدرة عمى القياـ بنفقات الحياة الزكجية(: يقصد  -ج 
صمى اهلل عميو كسمـ  - لحاؿ أف يككف مستطيعان لتحمؿ نفقات الزكاج لقكلوبيسير ا

: "يا معشر الشباب مف استطاع الباءة فميتزكج فإنو أغض لمبصر كأحصف لمفرج -
 (.2، 5، ج1987كمف لـ يستطع فعميو بالصـك فإنو لو كجاء" )البخارم، 

راعى  األكؿ: ف:كاختمؼ العمماء في المقصكد بالباءة في الحديث عمى قكلي 
الجماع، فجاء تقديره لمحديث عمى الكجو التالي: مف استطاع منكـ  الجانب المغكم كىك

الجماع لقدرتو عمى مؤف الزكاج فميتزكج، كمف لـ يستطع الجماع لعجزه عف مؤف الزكاج 
فعميو بالصـك ليقطع شيكتو، كيىحدَّ منيو، كما يقطعو رٌض الخصيتيف كىك الكجاء، 

اعى جانب أسباب الجماع كمؤف النكاح فسميت الباءة باسـ ما يبلزميا، فكاف كالثاني: ر 
تقديره لمحديث: مف استطاع منكـ أسباب الجماع كمؤف النكاح المادية مف المير كالنفقة 

 (.173، 9، ج1996فميتزكج، كمف لـ يستطع فعميو بالصكـ لقطع شيكتو )النككم، 
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أصحُّ  مى مؤف الزكاج ال عمى الكطءكحممو عمى المعنى الثاني كىك القدرة ع
و لمشباب القادر عمى الجماع؛ ألٌف الغالب فييـ كجكد قكة الداعي  لسببيف: أفَّ الخطاب تكجَّ
إلى الكطء بخبلؼ الشيكخ، كالغالب يقـك مقاـ الكٌؿ كال عبرة بالنادر، كألٌف العاجز عف 

عة في الحديث القدرة عمى الجماع ال يحتاج إلى الصـك لقطع شيكتو، فكاف معنى االستطا
(، كال مانع مف 6، 32، ج2004تكاليؼ الزكاج كنفقتو ال القدرة عمى الكطء )ابف تيمية، 

حممو عمى المعنى األعـ بأف ييراد بالباءة القدرة عمى الكطء كمؤف التزكيج عمى ما ذكره 
 (.109، 9، ج1997الحافظ ابف حجر )ابف جدر، 

 حياةثامنان: أساليب اختيار شريؾ ال
اختيار شريؾ الحياة كمرحمة تسبؽ الزكاج، تتضمف إجراءات ترتبط بثقافة 
المجتمع، كتتأثر بالرؤية الشخصية كالمعايير االجتماعية، كىك أمر ينطبؽ عمى اإلناث 
كالذككر، حيف يعمنكف مكقفيـ بالمكافقة أك عدميا عمى شريؾ الحياة، كتختمؼ أساليب 

ؿ مجتمع، فيناؾ بعض المجتمعات تقـك فييا األسرة بدكر االختيار الزكاجي بحسب ثقافة ك
الككيؿ لمزكاج كتختار الزكج أك الزكجة لبناتيا كأبنائيا نيابة عنيـ كمف دكف الرجكع 
إلييـ، كالمجتمعات البدكية كالريفية كالتقميدية، كبعضيـ اآلخر يتخذ الفرد فييا قرار 

 ىػ(.1428عات المدنية )الغانـ. االختيار بمفرده مف دكف الرجكع ألسرتو كالمجتم
كمف خبلؿ البحث كاالطبلع عمى الدراسات السابقة كقراءة كاقع المجتمع، يرل 

 الباحث أنو يمكف تمخيص أساليب اختيار شريؾ الحياة ضمف الطرؽ اآلتية:
 االختيار عف طريؽ األىؿ كاألقارب. .1
 االختيار عف طريؽ المعرفة الشخصية. .2
 اء.االختيار عف طريؽ األصدق .3
 االختيار عف طريؽ زمبلء العمؿ. .4
 االختيار عف طريؽ االنترنت. .5
 االختيار عف طريؽ الخاطبة. .6
 االختيار عف طريؽ مكاتب الزكاج. .7

جراءاتيا:  منيجية الدراسة كا 
تـ استخداـ منيج المسح االجتماعي في ىذا البحث رغبة في الكصكؿ  منيج الدراسة:

صكرة الحقيقية لمكاقع االجتماعي ككيفية تعاممو ألكبر شريحة ممكنة تساىـ في إعطائنا ال
 مع مكضكع النظرة الشرعية.

يتككف مجتمع الدراسة مف جميع مف تصميـ االستبانة مف سكاف مجتمع الدراسة: 
منطقة مكة المكرمة سكاء السكاف األصمييف أك الذيف استقر بيـ الحاؿ ألف يككنكا مف 

 ل.إدارية أخر  سكانيا كىـ باألساس مف مناطؽ
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سنة )ككنو العمر الذم يبدأ معو  25شممت العينة الفئة العمرية مف عينة الدراسة: 
سنة، لكافة أطياؼ المجتمع  60الزكاج عادة ما لـ يكف قبؿ ذلؾ( إلى ما فكؽ عمر الػ 

 كبجنسيو المختمفيف.
 مكاصفات عينة الدراسة:

 ( يكضح التكرارات كالنسب المئكية لمتغير العمر1جدكؿ )
 النسبة التكرار العمر

25-35 43 35.5 
35-45 42 34.7 
45-60 36 29.8 

 100 121 المجمكع
( األعمػػػػى نسػػػػبة حيػػػػث بمغػػػػت 35-25( أف األعمػػػػار )1يبلحػػػػظ مػػػػف جػػػػدكؿ )

 %(29.8( األقؿ نسبة )60-45%( ككانت األعمار )35.5)
 ( يكضح التكرارات كالنسب المئكية لمتغير الجنس2جدكؿ )

 ةالنسب التكرار الجنس
 65.3 79 ذكر
 34.7 42 أنثى

 100 121 المجمكع
 %(.65.3( أف الذككر أعمى نسبة مف اإلناث حيث بمغت )2يبلحظ مف جدكؿ )

 ( يكضح التكرارات كالنسب المئكية لمتغير الحالة االجتماعية3جدكؿ )
 النسبة التكرار الحالة االجتماعية
 12.4 15 مقبؿ عمى الزكاج

 83.5 101 متزكج
 .8. 1 أرمؿ
 3.3 4 مطمؽ
 100 121 المجمكع
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%( 83.5( أف المتزكجيف األعمى نسبة حيث بمغت )3يبلحظ مف جدكؿ )
 %(0.8كاألرمؿ األقؿ نسبة )

 ( يكضح التكرارات كالنسب المئكية لمتغير المدينة4جدكؿ )
 النسبة التكرار المدينة
 76.9 93 جدة

 19.8 24 مكة المكرمة
 3.3 4 الطائؼ
 100 121 المجمكع

( أف األفػػػراد مػػػف مدينػػػة جػػػدة األعمػػػى نسػػػبة حيػػػث بمغػػػت 4يبلحػػػظ مػػػف جػػػدكؿ )
 %(3.3%( كمدينة الطائؼ األقؿ نسبة )76.9)

 ( يكضح التكرارات كالنسب المئكية لمتغير المستكل التعميمي5جدكؿ )
 النسبة التكرار المستكل التعميمي

 16.5 20 ثانكم
 61.2 74 جامعي

 22.3 27 دراسات عميا
 100 121 المجمكع

( أف المسػتكل التعميمػي الجػامعي األعمػى نسػبة حيػث بمغػت 5يبلحظ مف جػدكؿ )
 %(16.5%( كالمستكل التعميمي الثانكم األقؿ نسبة )61.2)

 ( يكضح التكرارات كالنسب المئكية لمتغير الحالة العممية6جدكؿ )
 النسبة التكرار الحالة العممية

 14.9 18 ال يعمؿ
 79.3 96 يعمؿ
 5.8 7 متقاعد
 100 121 المجمكع

( أف الحالة العممية )يعمؿ( األعمى نسبة حيث بمغت 6يبلحظ مف جدكؿ )
 %(5.8%( كالحالة العممية متقاعد األقؿ نسبة )79.3)
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( يكضح التكرارات كالنسب المئكية لمتغير في حالة ككنؾ كلي أمر )ىؿ 7جدكؿ )
 أنت.....(

 النسبة التكرار أنت.....
 26.4 32 أـ
 54.5 66 أب
 8.3 10 أخ
 10.7 13 قريب

 100 121 المجمكع
%( 54.5( أف كلي األمر )األب( األعمى نسبة حيث بمغت )7يبلحظ مف جدكؿ )

 %(8.3ككلي األمر )األخ( األقؿ نسبة )
 ( يكضح التكرارات كالنسب المئكية الرغبة في تمقي النتائج8جدكؿ )
 نسبةال التكرار تمقي النتائج

 19 23 ال
 81 98 نعـ

 100 121 المجمكع
( أف الراغبيف في تمقي النتائج )نعـ( األعمى نسبة حيث 8يبلحظ مف جدكؿ )

 %(19%( كاإلجابة )ال( األقؿ نسبة )81بمغت )
 ( يكضح التكرارات كالنسب المئكية لمتغير الكسيمة المفضمة في التكاصؿ9جدكؿ )

 النسبة التكرار كسيمة التكاصؿ
 41.3 50 اإليميؿ

 44.6 54 الكاتس اب
 14.0 17 الجكاؿ
 100 121 المجمكع
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( أف الكسيمة المفضمة لمتكاصؿ بالكاتس أب األعمى نسبة 9يبلحظ مف جدكؿ )
 %(14%( كالتكاصؿ عف طريؽ الجكاؿ األقؿ نسبة )44.6حيث بمغت )

كمحٌكمة مف قبؿ تـ استخداـ استبانة ميصممة مف قبؿ الباحث : أداة جميع البيانات
 اثنيف مف المختصيف، كقد تـ تقسيميا لثبلثة أقساـ رئيسية:

 .)قسـ المعمكمات الشخصية )الجنس، العمر، الحالة االجتماعية..... الخ 
 .قسـ األسئمة الرئيسية كالتي يتـ إجابتيا بنعـ أك ال 
 قسـ األسئمة االختيارية كالتي تـ تقسيميا لستة محاكر 

 ة ألدكات البحث:الخصائص السيككمتري
 أكالن: الصدؽ )االتساؽ الداخمي( االستبانة العامة الرئيسية

لمتحقؽ مف االتساؽ الداخمي لمفردات المقياس، فقد تـ تطبيقو عمى عينة 
فرد مف خارج عينة الدراسة المستيدفة، ثـ تـ حساب معامبلت  50استطبلعية مككنة مف 

 (.10ي تتبع ليا، كذلؾ كما في الجدكؿ )االرتباط لمفقرات مع المقياس كاألبعاد الت
معامؿ االرتباط مع  السؤاؿ الرقـ

 الدرجة الكمية
 0.43 يتـ تطبيؽ النظرة الشرعية في مجتمعؾ  .1
 0.59 تعرفت عمى شريكة حياتؾ عف طريؽ النظرة الشرعية  .2
 0.65 كاف لمنظرة الشرعية دكر في رسـ مبلمح المستقبؿ لزكاجؾ  .3

تمع الذم تعيش فيو ييتمكف ألمر النظرة تعتقد أف أعضاء المج  .4
 0.51 الشرعية

 0.59 تعتقد أف أعضاء المجتمع يشجعكف عمى النظرة الشرعية  .5

النظرة الشرعية تعد معياران ىاما لنجاح الحياة الزكجية مف كجية   .6
 0.37 نظرؾ

تغيرت المفاىيـ لمنظرة الشرعية لدل أعضاء المجتمع مع التطكر   .7
 0.59 السريع

ت كسائؿ التكاصؿ االجتماعي في نظرة المجتمع لمنظرة أثر   .8
 0.51 الشرعية

 0.49 تعتقد أف النظرة الشرعية تمارس في مجتمعؾ بشكؿ صحيح  .9
 0.51 تعتقد أف الخاطب/ المخطكبة يؤمنكف بأىمية النظرة الشرعية  .10
 0.47 يؤثر عدـ تطبيؽ النظرة الشرعية في تحقيؽ التكافؽ األسرم  .11

يؽ النظرة الشرعية في اختيار شريؾ الحياة يؤثر عدـ تطب  .12
 0.51 المناسب

 0.51 أغنت كسائؿ التكاصؿ الحديثة عف تطبيؽ النظرة الشرعية  .13
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معامؿ االرتباط مع  السؤاؿ الرقـ
 الدرجة الكمية

 0.35 ساىمت كسائؿ اإلعبلـ في تقكية مفيكمنا لمنظرة الشرعية  .14
 0.42 ساىمت كسائؿ اإلعبلـ في تأكيد أىمية تطبيقنا لمنظرة الشرعية  .15
 0.32 ظرة الشرعية في حاؿ إقبالؾ عمى الزكاج ستحرؾ عمى تطبيؽ الن  .16
 0.38 ستحرص عمى تشجيع مجتمع عمى تطبيؽ النظرة الشرعية  .17

( أف قيـ معامبلت االرتباط لفقرات المقياس تراكحت 10يبلحظ مف الجدكؿ )
 α (0.01-0.05)( كىي قيـ دالة إحصائيان عند مستكل داللة 0.32-0.65)

 اط لمفقرات مع المقياس كالمحاكر التي تتبع ليا(: معامبلت االرتب11الجدكؿ )

 االرتباط لمفقرة مع: مضمكف الفقرة الرقـ المحكر
 المقياس المحكر

عيان 
جتم

ة م
رعي

لش
رة ا

لنظ
ؽ ا

طبي
ت

 

يتـ تطبيؽ النظرة الشرعية في مجتمعات عمى  1
 0.58 0.62 أساس الديف

يتـ تطبيؽ النظرة الشرعية في مجتمعات عمى  2
 0.57 0.58 قاليداساس الت

يتـ تطبيؽ النظرة الشرعية في مجتمعات بكجكد  3
 0.67 0.70 محاـر

تعطى النظرة الشرعية في مجتمعؾ الكقت  4
 0.86 0.85 كالظركؼ المناسبة لتطبيقيا

يمكف إعادة النظرة الشرعية في مجتمعؾ في حاؿ  5
 0.71 0.66 الضركرة

ؾ في حاالت يتـ إىماؿ النظرة الشرعية في مجتمع 6
 0.70 0.71 زكاج األقارب

عية
شر

ة ال
ظر

 الن
دكد

 بح
عمـ

ال
 

تمقيت تعميما كافيا عف النظرة الشرعية عف طريؽ  7
 0.84 0.75 المجتمع

تمقيت تعميما كافيا عف النظرة الشرعية عف طريؽ  8
 0.66 0.62 الدراسة

يحرص المجتمع عمى تعمـ ضكابط النظرة  9
 0.55 0.55 الشرعية

يبحث أفراد المجتمع في حاؿ كقكع إشكاؿ ديني  10
 0.72 0.71 حكؿ النظرة الشرعية

 0.71 0.75يحرص الناس عمى تطبيؽ النظرة الشرعية حسب  11
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 أصكؿ الديف

يحرص الناس عمى تطبيؽ النظرة الشرعية حسب  12
 0.69 0.74 العادات

يتكاصى أفراد المجتمع بضركرة تطبيؽ النظرة  13
 0.72 0.83 لشكؿ الصحيحالشرعية با

قع(
الكا

ب 
حس

ة )
رعي

لش
رة ا

لنظ
ة ا

آلي
 

 0.70 0.66 يتحدث المخطكباف مع بعضيما بدكف تكمؼ 14
 0.61 0.55 يتحدث الخاطب فقط 15
 0.66 0.59 يتحدث كلي أمر المخطكبة نيابة عنيا 16
 0.72 0.67 تقؼ أك تجمس المخطكبة قميبلن ثـ تنصرؼ 17
 0.84 0.83 مشركبا ثـ تنصرؼ تحضر المخطكبة 18
 0.81 0.79 يأخذ الخاطب حقو في النظر ليطمئف قمبو 19
 0.83 0.83 تأخذ المخطكبة حقيا في النظر ليطمئف قمبيا 20
 0.60 0.63 تظير المخطكبة بكامؿ زينتيا 21
 0.67 0.64 تظير المخطكبة الكجو كالكفيف فقط 22

كر
ألم
ء ا

كليا
أ

 

ى أف تجمس ابنتؾ المخطكبة مع تكافؽ عمكما عم 23
 0.73 0.70 المتقدـ لخطبتيا

 0.82 0.88 تسأؿ عف الخاطب أكالن قبؿ النظرة الشرعية 24
 0.65 0.80 تككف النظرة الشرعية أكالن ثـ السؤاؿ عف الخاطب 25
 0.82 0.87 تككف حريصان عمى التكاجد أثناء النظرة 26

)أـ المخطكبة( تككف حريصان عمى تكاجد الزكجة  27
 0.83 0.89 أثناء النظرة

 0.82 0.91 تعتقد أف تكاجدؾ قد يؤثر عمى الجك العاـ 28
 0.77 0.89 تتحدث نيابة عف ابنتؾ كقت النظرة 29

تعطي ابنتؾ الفرصة كالكقت لمسؤاؿ عما تحب  30
 0.55 0.67 بنفسيا

تبتعد قميبلن لتأخذ ابنتؾ فرصتيا في التحدث  31
 0.73 0.85 بأريحية

ية 
شرع

ة ال
ظر

الن
ؽ 

كاف
كالت

ي 
كاج

الز
 

تساعد النظرة الشرعية في إيجاد تكافؽ زكاجي  32
 0.85 0.83 مستقببلن 

أساسيات التكافؽ الزكاجي يتـ مناقشتيا كقت  33
 0.75 0.79 النظرة
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التكافؽ الزكاجي مف أىداؼ تطبيؽ النظرة  34
 0.75 0.83 الشرعية

رعية يعني عدـ التكافؽ عدـ تطبيؽ النظرة الش 35
 0.63 0.71 الزكاجي مستقببلن 

تييء النظرة الشرعية لئلنساف تحديد مبلمح  36
 0.85 0.89 الحياة المستقبمية

37 
 
 

النظرة الشرعية عامؿ ميـ في تحقيؽ التكافؽ 
 0.75 0.85 الزكاجي

ريؾ
لش
ر ا

ختيا
 كا
عية

شر
ة ال
ظر

الن
 

بة في مف الميـ أف تجمس مع الخاطب/ المخطك  38
 0.75 0.76 نظرة شرعية

ييمؾ في الخاطب/ المخطكبة مبلمح الكجو  39
 0.78 0.82 كالجسـ

ييمؾ في الخاطب/ المخطكبة الكبلـ كحسف  40
 0.68 0.73 المنطؽ

 0.79 0.84 ييمؾ في الخاطب/ المخطكبة المظير الخارجي 41

ييمؾ في الخاطب/ المخطكبة عبلمات الجرأة في  42
 0.77 0.79 النقاش

ييمؾ في الخاطب/ المخطكبة مظير التديف  43
 0.51 0.41 كالحياء

النظرة الشرعية عامؿ ميـ مف عكامؿ اختيار  44
 0.45 0.65 الشريؾ المناسب

يطالب الخاطب/ المخطكبة بحقيما في تطبيؽ  45
 0.54 0.67 النظرة الشرعية

رات المقياس كالدرجة ( أف قيـ معامبلت االرتباط لفق11يبلحظ مف الجدكؿ )
( كما تبيف مف خبلؿ الجدكؿ أف قيـ معامبلت االرتباط 0.86-0.45الكمية تراكحت )

مع بعدىا، كتراكحت  0.58كحتى  0.58لمحكر تطبيؽ النظرة الشرعية قد تراكحت مف 
مع المقياس، كأف قيـ معامبلت االرتباط لفقرات محكر العمـ  0.86كحتى  0.57مف 

 0.55مع بعدىا، كتراكحت مف  0.83كحتى  0.55رعية تراكحت مف بحدكد النظرة الش
مع المقياس، كأف قيـ معامبلت االرتباط لفقرات محكر أكلياء األمكر قد  0.84كحتى 

مع  0.83كحتى  0.55مع بعدىا، كتراكحت مف  0.91كحتى  0.67تراكحت مف 
كالتكافؽ الزكاجي قد  المقياس، كأف قيـ معامبلت االرتباط لفقرات محكر النظرة الشرعية
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مع  0.85كحتى  0.63مع بعدىا، كتراكحت مف  0.89كحتى  0.71تراكحت مف 
المقياس، كأخيران: أف قيـ معامبلت االرتباط لفقرات محكر النظرة الشرعية كاختيار الشريؾ 

مع  0.79كحتى  0.45مع بعدىا، ك كتراكحت مف  0.84كحتى  0.41قد تراكحت مف 
 a(0.01-0.05.)يـ دالة إحصائيا عند مستكل داللة المقياس، كجميع الق

كما تـ حساب معامبلت ارتباط المحاكر مع المقياس، عبلكة عمى حساب 
معامبلت االرتباط البينية لؤلبعاد، كذلؾ باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف، كذلؾ كما ىك 

 (.12مبيف في الجدكؿ )
قياس، كمعامبلت االرتباط البينية (: قيـ معامبلت ارتباط المحاكر مع الم12الجدكؿ )

 لممحاكر

 العبلقة
تطبيؽ 
النظرة 
 الشرعية

العمـ بحدكد 
النظرة 
 الشرعية

آلية 
النظرة 
 الشرعية

أكلياء 
 األمكر

النظرة 
الشرعية 
كالتكافؽ 
 الزكاجي

النظرة 
الشرعية 
كاختيار 
 الشريؾ

العمـ بحدكد النظرة 
 الشرعية

0.64      

آلية النظرة 
 الشرعية

0.62 0.66     

    0.67 0.56 0.55 أكلياء األمكر
النظرة الشرعية 
 كالتكافؽ الزكاجي

0.61 0.49 0.68 0.65   

النظرة الشرعية 
 كاختيار الشريؾ

0.54 0.76 0.58 0.76 0.77  

 067 0.76 0.75 0.80 0.77 0.85 الكمي لممقياس

اد المقياس قد ( أف قيـ معامبلت االرتباط البينية ألبع12يبلحظ مف الجدكؿ )
كما تراكحت قيـ معامبلت االرتباط بيف المحاكر كبيف  0.77كحتى 0.49تراكحت مف 
 .0.85كحتى  0.67المقياس مف 
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 ثانيان: الثبات
 ( يكضح ثبات االستبانة مجممة13جدكؿ )
 معامؿ كركنباخ ألفا عدد الفقرات

17 0.79 

( كىك 0.79نباخ ألفا بمس )( أف معامؿ الثبات كرك 13يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ )
 معامؿ ثبات جيد كبدؿ عمى ثبات االستبانة.

 ( الثبات لعبارات لمحاكر االستبانة:14جدكؿ )
 معامؿ كركنباخ ألفا المحكر

 0.69 تطبيؽ النظرة الشرعية مجتمعيان 

 0.74 العمـ بحدكد النظرة الشرعية

 0.80 آلية النظرة الشرعية

 0.73 أكلياء األمكر

 0.78 الشرعية كالتكافؽ الزكاجي النظرة

 0.71 النظرة الشرعية كاختيار الشريؾ

 0.90 الكمي لممقياس

( 0.80-0.69( تراكح معامبلت الثبات لممحاكر )14يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ )
 ( كىي معامبلت ثبات جيدة كتدؿ عمى ثبات االستبانة.0.90كما بمس معامؿ الثبات الكمي )

 إجراءات الدراسة:
 يـ االستبانة حسب رؤية الباحث كمف ثـ تحكيميا.تصم 
 .تحكيؿ االستبانة الستبانة إلكتركنية ليسيؿ نشرىا كجمع بياناتيا 
 ( نشر االستبانة عف طريؽ كسائؿ التكاصؿ االجتماعيWhatsApp-Twitter.) 
  شخص فقط. 100رٌدان في كقت كاف المطمكب فيو  120تـ استقباؿ عدد 
 خراج النتائج إلكتركنيا كالخركج بالتكصيات.تـ تحميؿ البيانات كاست 
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 نتائج الدراسة كمناقشتيا كتفسيرىا:
نتائج اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ الذم نص عمى ما يمي: ما ىك النيج السائد 

 الذم يتبعو المجتمع المدركس في عممية تطبيؽ النظرة الشرعية؟
ف مف خبلليا ( نتائج استجابات عينة الدراسة التي يمك15يكضح الجدكؿ )

 الكقكؼ عمى النيج السائد الذم يتبعو المجتمع في عممية تطبيؽ النظرة الشرعية .
المحكر األكؿ/ تطبيؽ 
 القيـ المعطاة النظرة الشرعية مجتمعيان 

مكافؽ  السؤاؿ
 أرفض بشدة أرفض محايد مكافؽ بشدة

يتـ تطبيؽ النظرة الشرعية 
في مجتمعؾ عمى أساس 

 الديف
35.80% 51.70% 5.80% 4.20% 2.50% 

يتـ تطبيؽ النظرة الشرعية 
في مجتمعؾ عمى أساس 

 التقاليد
16.70% 33.30% 20% 20% 10% 

يتـ تطبيؽ النظرة الشرعية 
 %3.30 %0.80 %4.20 %30 %61.70 في مجتمعؾ بكجكد محاـر

تعطى النظرة الشرعية في 
مجتمعؾ الكقت كالظركؼ 

 المناسبة لتطبيقيا
25% 46.70% 13.30% 8.30% 6.70% 

يمكف إعادة النظرة 
الشرعية في مجتمعؾ في 

 حاؿ الضركرة
11.70% 35% 25% 16.70% 11.70% 

يتـ إىماؿ النظرة الشرعية 
في مجتمعات في حاالت 

 زكاج األقارب
12.50% 17.50 14.20% 34.20% 21.70% 

( ككما مف خبلؿ األسئمة المتعمقة بالمحكر األكؿ )تطبيؽ النظرة الشرعية مجتمعيان 
نشاىد في اإلجابات التي تـ جمعيا أف المجتمع يميؿ لمتمسؾ بالجانب الديني حيث إف ما 

% منيـ يؤكدكف عمى أف تطبيؽ النظرة الشرعية يتـ كفؽ ضكابط دينية كما 87يقارب 
، بالرغـ مف أف الضكابط االجتماعية )التقاليد( لـ 92يقارب  % يشترطكف كجكد المحاـر

ف كانت بنسبة متكسطة  يتـ إغفاليا أيضان   %.50كا 
ف تأثر بتجاذب التيارات المختمفة  كمف خبلؿ ىذه االستبانة ييرل أف المجتمع كا 
)الثقافية، االجتماعية، الدينية....... الخ(، إال أنو يختار دكمان أف يككف حامبلن لميكية 
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تطبيؽ الدينية اإلسبلمية ككنيا األقرب لحفظ األعراض كاألنسب كاألكضح مف حيث ال
 كتسمسؿ خطكاتيا.

كلذلؾ تعد الفئات الشاذة عف النيج المجتمعي فئات ال تمثؿ النسبة التي قد 
تحتاج لدراستيا إال في حاؿ الدراسات الدقيقة التي تبحث عف المقارنات بيف أسباب 

 خركجيا عف القاعدة المجتمعية العامة.
كف مف خبلليا ( نتائج استجابات عينة الدراسة التي يم16يكضح الجدكؿ )

 الكقكؼ عمى مدل العمـ بحدكد النظرة الشرعية  لدل المجتمع المدركس.
المحكر الثاني/ العمـ 
 القيـ المعطاة بحدكد النظرة الشرعية

مكافؽ  السؤاؿ
 أرفض بشدة أرفض محايد مكافؽ بشدة

تمقيت تعميما كافيا عف 
النظرة الشرعية عف طريؽ 

 المجتمع
16.70% 38.30% 19.20% 14% 11.70% 

تمقيت تعميما كافيا عف 
النظرة الشرعية عف طريؽ 

 الدراسة
18.30% 38.30% 14.20% 15% 14.20% 

يحرص المجتمع عمى تعمـ 
 %11.70 %10 %24.20 %39.20 %15 ضكابط النظرة الشرعية

يبحث أفراد المجتمع في 
حاؿ كقكع إشكاؿ ديني 
 حكؿ النظرة الشرعية

17.50% 45.80% 20% 11.70% 5% 

يحرص الناس عمى تطبيؽ 
النظرة الشرعية حسب 

 أصكؿ الديف
25% 45% 17.50% 9.20% 3.30% 

يحرص الناس عمى تطبيؽ 
النظرة الشرعية حسب 

 العادات
17.50% 39.20% 20.80% 14.20% 8.30% 

يتكاصى أفراد المجتمع 
بضركرة تطبيؽ النظرة 
 الشرعية بالشكؿ الصحيح

20% 48.30% 17.50% 10.80% 3.30% 

في المحكر الثاني )العمـ بحدكد النظرة الشرعية( يؤكد مف تـ تطبيؽ االستبانة 
عمييـ بأف الجانب الديني ىك األساس الذيف يقفكف عميو مف حيث الجانب المعرفي لمنظرة 
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% سكاء كاف 90الشرعية، حيث تصؿ نسبة مف تعممكا حدكدىا كضكابطيا ما يقارب اؿ 
% يؤكدكف بأف 70، إضافة إلى أف ما يصؿ إلى نسبة عف طريؽ الدراسة أك المجتمع

 التطبيؽ لمنظرة الشرعية يقـك عمى أساس ديني بحت.
% يميمكف إلى أف أفراد المجتمع يبحثكف عف المعمكمة 63كما أف ما يقارب اؿ 

 الصحيحة مف الجانب الديني حكؿ تطبيؽ النظرة الشرعية في حاؿ كقكع إشكاؿ حكليا.
نة العممية يجب عدـ إغفاؿ أف ىناؾ مف أنكركا حصكليـ كلكف كمف باب األما

عمى التعميـ الكافي حكؿ أصكؿ كضكابط تطبيؽ النظرة الشرعية، كالذيف كصمت نسبتيـ 
% مما يستدعي الجيات ذات العبلقة لمنظر في الكسائؿ المتبعة كآليات 55تقريبا ؿ 

 تطكيرىا لضماف كصكؿ الرسالة ألكبر فئة ممكنة.
( نتائج استجابات عينة الدراسة التي يمكف مف خبلليا 17) يكضح الجدكؿ

 الكقكؼ عمى كعي المجتمع بآلية النظرة الشرعية.
المحكر الثالث/ آلية النظرة 

 القيـ المعطاة الشرعية

مكافؽ  السؤاؿ
 أرفض بشدة أرفض محايد مكافؽ بشدة

يتحدث الخاطب/ المخطكبة 
 %8.30 %15 %22.50 %36.70 %17.50 مع بعضيما بدكف تكمؼ

 %10.80 %22.50 %29.20 %26.70 %10.80 يتحدث الخاطب فقط
يتحدث كلي أمر المخطكبة 

 %20.80 %27.50 %15.80 %24.20 %11.70 نيابة عنيا

تقؼ أك تجمس المخطكبة 
 %7.50 %14.20 %10 %39.20 %29.20 قميبلن ثـ تنصرؼ

تحضر المخطكبة مشركبا 
 %14.20 %28.30 %17.50 %29.20 %10.80 ثـ تنصرؼ

يأخذ الخاطب حقو في 
 %5 %5 %13.30 %31.70 %45 النظر ليطمئف قمبو

تأخذ المخطكبة حقيا في 
 %8.30 %7.50 %16.70 %28.30 %39.20 النظر ليطمئف قمبيا

تظير المخطكبة بكامؿ 
 %15 %28.30 %26.70 %16.70 %13.30 زينتيا

تظير المخطكبة الكجو 
 %6.70 %19.20 %24.20 %25 %25 كالكفيف فقط
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يظير ىذا المحكر )آلية النظرة الشرعية( ما تحدثنا عنو في تمييد ىذا الباب، 
حيث قمنا أف منطقة مكة المكرمة تعتبر خميط ثقافات نظران إلقامة فئات اجتماعية مختمفة 
بيا كربما أيضان مف خارج حدكد الدكلة السعكدية، كما دعاني لمتذكير بذلؾ ىي النتائج 

 تظير في ىذا المحكر مف االستبانة. التي
% يقكلكف بأف الفتاة في حاؿ النظرة الشرعية 40حيث إف فئة تصؿ نسبتيا لػ 

% إلى أف كبل الطرفيف 67تقؼ أك تجمس قميبلن ثـ تنصرؼ، بينما تميؿ فئة تصؿ لػ 
 يأخذكف كقتيما الكافي الذم تطمئف بو قمكبيما تجاه اآلخر.

ال زالت تميؿ لمجانب الديني كالذم تـ استقاء  ككما ىك مبلحظ بأف النسبة
% يؤكدكف بأف المرأة ال يظير منيا 50العبارات مف خبلؿ ضكابطو حيث إف نسبة تصؿ لػ 

سكل الكجو كالكفيف أثناء النظرة بعكس الذيف قالكا بأنيا تظير بكامؿ زينتيا حيث لـ تصؿ 
 %.30نسبتيـ ألكثر مف 

ت عينة الدراسة التي يمكف مف خبلليا ( نتائج استجابا18يكضح الجدكؿ )
 الكقكؼ عمى مكقؼ أكلياء األمكر مف طبيعة فترة الخطكبة كالنظرة الشرعية فييا.

المحكر الرابع/ 
 القيـ المعطاة أكلياء األمكر

مكافؽ  السؤاؿ
أرفض  أرفض محايد مكافؽ بشدة

 ال ينطبؽ بشدة

تكافؽ عمكما 
عمى أف تجمس 

ابنتؾ 
المخطكبة مع 

ـ المتقد
 لخطبتيا

30% 42.50% 9.20% 5% 2% 12% 

تسأؿ عف 
الخاطب أكالن 
قبؿ النظرة 
 الشرعية

70% 18.30% 0.80% 1.70% 0% 9.20% 

تككف النظرة 
الشرعية أكالن 
ثـ السؤاؿ عف 

 الخاطب
 

5.80% 5.80% 7.50% 28.30% 40.80% 11.70% 
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تككف حريصان 
عمى التكاجد 
 أثناء النظرة

43.30% 32.50% 10.80% 2.50% 0.80% 10% 

تككف حريصان 
عمى تكاجد 
الزكجة )أـ 
المخطكبة( 
 أثناء النظرة

15% 25% 18.30% 19.20% 10% 12.50% 

تعتقد أف 
تكاجدؾ قد 
يؤثر عمى 
 الجك العاـ

18.30% 39.20% 18.30% 6.70% 5% 12.50% 

تتحدث نيابة 
عف ابنتؾ كقت 

 النظرة
5% 10.80% 22.50% 31.70% 17.50% 12.50% 

عطي ابنتؾ ت
الفرصة كالكقت 
لمسؤاؿ عما 
 تحب بنفسيا

30% 44.20% 8.30% 6.7 0% 10.80% 

تبتعد قميبلن 
لتأخذ ابنتؾ 
فرصتيا في 
التحدث 
 بأريحية

20.80% 17.50% 30% 13.30% 7.50% 10.80% 

يظير في ىذا المحكر )أكلياء األمكر( نتيجة فائقة تكمف في إعطاء العينة 
%، 94كالفرصة الكاممتيف لمسؤاؿ عما تحب مباشرة بنسبة تصؿ لػ المعطاة لمفتاة الكقت 

 % فقط.6بينما الذيف رفضكا أك اتخذكا مكقؼ الحياد لـ يصمكا لنسبة اؿ 
% مف أكلياء األمكر مكافقكف عمكمان عمى مبدأ النظرة 70ما يزيد عف اؿ 

كف بأف % منيـ يعتقد57كجمكس فتاتيـ مع المتقدـ لخطبتيا، كما أف نسبة تصؿ لػ 
 كجكدىـ قد يككف مؤثران بشكؿ أك بآخر عمى األريحية المطمكبة أثناء النظرة.

كمف النتائج التي كانت جمية في ىذا المحكر ىك التراتبية في إجراء النظرة 
% يركف بأف تطبيؽ النظرة الشرعية يأتي بعد السؤاؿ عف 98الشرعية حيث إف ما يقارب 

 الجمكس مع الفتاة كالتحدث معيا. الخاطب كالتأكد مف استحقاقو فرصة
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في ىذا المحكر بدأت العينة في التعامؿ مع االستبانة بشكؿ أكثر بساطة كبعيدان 
عف التخكؼ الذم ظير في البداية، كما ينبغي التنكيو إلى أف ىذا المحكر اشتمؿ عمى 

 فئة )ال ينطبؽ( مما أحدث ىذا التبايف الكبير مع المحاكر األخرل.
( نتائج استجابات عينة الدراسة التي يمكف مف خبلليا 19) يكضح الجدكؿ

 الكقكؼ عمى كعي المجتمع بآلية النظرة الشرعية.
المحكر الخامس/ النظرة 
 القيـ المعطاة الشرعية كالتكافؽ الزكاجي

مكافؽ  السؤاؿ
أرفض  أرفض محايد مكافؽ بشدة

 بشدة
تساعد النظرة الشرعية في 
إيجاد التكافؽ الزكاجي 

 أمكؿالم
43.30% 40% 15% 1.70% 0% 

يتـ مناقشة أساسيات 
 %5 %27.50 %34.20 %19.20 %14.20 التكافؽ الزكاجي كقت النظرة

التكافؽ الزكاجي مف 
األىداؼ األساسية لتطبيؽ 

 النظرة الشرعية
29.20% 48.30% 17.50% 3.30% 1.70% 

عدـ تطبيؽ النظرة الشرعية 
 %3.30 %24.20 %37.50 %18.30 %16.70 يعني عدـ التكافؽ الزكاجي

تساعد النظرة الشرعية 
اإلنساف في رسـ مبلمح 

 الحياة المستقبمية
27.50% 44.20% 22.50% 5% 0.80% 

يعد ىذا المحكر )النظرة الشرعية كالتكافؽ الزكاجي( مف المحاكر الرئيسية ليذا 
عمى التكافؽ البحث حيث يقيس مدل التأثير الذم قد يحدثو تطبيؽ النظرة الشرعية 

% بأف النظرة 83الزكاجي المنشكد، كمف خبلؿ ىذا المحكر أكد ما نسبتيـ تصؿ إلى 
% فقط 33الشرعية تساعد في إيجاد التكافؽ الزكاجي المأمكؿ بالرغـ مف أف ما يقارب اؿ 

% كانكا بيف الحياد أك 67يقكلكف بأنو ال تتـ مناقشة أساسيات التكافؽ الزكاجي، بينما 
 و ال تتـ مناقشة تمؾ األساسيات.القكؿ بأن

% بأف النظرة الشرعية تساعد في 70مف جية أخرل يرل ما نسبتو تزيد عف اؿ 
 رسـ مبلمح الحياة المستقبمية مما يدعكنا لعمؿ دراسات أكبر في مثؿ ىذه الجكانب.

( نتائج استجابات عينة الدراسة التي يمكف مف خبلليا 20يكضح الجدكؿ )
 قة بيف النظرة الشرعية كالتكافؽ الزكاجي.الكقكؼ عمى العبل
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المحكر السادس/ النظرة الشرعية 
 القيـ المعطاة كالتكافؽ الزكاجي

مكافؽ  السؤاؿ
أرفض  أرفض محايد مكافؽ بشدة

 بشدة
مف الميـ أف تجمس مع الخاطب/ 

 %0 %2.5 %9.2 %41.7 %46.7 المخطكبة في نظرة شرعية

ييمؾ في الخاطب/ المخطكبة 
 %0.8 %1.7 %17.5 %44.2 %35.8 الكجو كالجسـمبلمح 

ييمؾ في الخاطب/ المخطكبة 
 %0.8 %0.8 %6.7 %46.7 %45 الكبلـ كحسف المنطؽ

ييمؾ في الخاطب/ المخطكبة 
 %0.8 %0.8 %19.2 %52.5 %26.7 المظير الخارجي

ييمؾ في الخاطب/ المخطكبة 
 %3.3 %15 %37.5 %33.3 %10.8 عبلمات الجرأة في النقاش

ييمؾ في الخاطب/ المخطكبة 
 %0 %0.8 %5 %47.5 %46.7 مظير التديف كالحياء

النظرة الشرعية عامؿ ميـ مف 
 0.8 %0.8 %6.7 %40.8 %50.8 عكامؿ اختيار الشريؾ المناسب

النظرة الشرعية عامؿ ميـ مف 
 %0 %1.7 %15 %43.3 %40 عكامؿ تحقيؽ التكافؽ الزكاجي

قيما يطالب الخاطب/ المخطكبة بح
 %1.7 %1.7 %10 %40 %46.7 في تطبيؽ النظرة الشرعية

ال تقؿ أىمية ىذا المحكر )النظرة الشرعية كاختيار الشريؾ( عف المحكر السابؽ 
ككنو مف المحاكر التي ترتبط باألىداؼ المباشرة ليذا البحث مف حيث قياسو ألثر تطبيؽ 

 النظرة الشرعية عمى اختيار شريؾ الحياة.
مف الرسـ البياني فقد طغت أىمية المظير الخارجي لشريؾ الحياة  ككما نبلحظ

% تقريبا ممف لـ يرفضكا أىمية ىذه 98ككنيا عامؿ أساسي في االختيار بنسبة كصمت لػ 
 النقطة.

كبعكدتنا لمسؤاؿ الرئيسي في ىذه االستبانة النظرة الشرعية عامؿ ميـ مف 
% منيـ 6% عمى ذلؾ فيما اتخذ 92اؿ  عكامؿ اختيار الشريؾ المناسب، كافؽ ما يقارب

 نسبة الحياد.
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كما نبلحظ أيضان اىتماـ األطراؼ بعكامؿ متعددة في الشريؾ اآلخر كمبلمح الكجو 
% مما يبعث رسالة كاضحة لمجميع 70كحسف المنطؽ كالتديف كبنسب لـ تقؿ عف 

آلخركف في بضركرة االىتماـ بالتفاصيؿ الشخصية ككنيا مف المعايير التي ييتـ بيا ا
 لحظات اختيارىـ.

نتائج اإلجابة عف  السؤاؿ الثاني الذم نص عمى ما يمػي: مػا ىػك حجػـ إلمػاـ 
 المجتمعات المدركسة باآلليات الصحيحة لمنظرة الشرعية؟

لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة األكؿ تـ استخراج التكرارات كالنسبة المئكية كما تـ 
( يبيف ذلؾ، حيث 21فات المعيارية كالجدكؿ )استخراج المتكسطات الحسابية، كاالنحرا

 (.0( ك)ال( كأعطيت الدرجة )1كانت االستجابة عمى الفقرات )نعـ( كأعطيت الدرجة )
 ( التكرارات كالنسب المئكية الستجابات العينة21الجدكؿ )

 النسبة المئكية العينة عدد األسئمة االستجابة
 نعـ

17 121 
74% 

 %26 ال
( أف نسبة االستجابة )نعـ( كانت النسبة األعمى حيث 21ؿ )يبلحظ مف الجدك

%( كتدؿ عمى إلماـ المجتمع باآلليات الصحيحة لمنظرة الشرعية كبمغت نسبة 74بمغت )
% مف 26%( كتمثؿ النسبة األقؿ مف االستجابات حيث يدؿ أف 26االستجابة )ال( )

 المجتمع ال يعرفكف اآلليات الصحيحة لمنظرة الشرعية.
 ( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات االستبانة22دكؿ )الج

المتكسط  السؤاؿ الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 0.31 0.89 يتـ تطبيؽ النظرة الشرعية في مجتمعؾ 1

تعرفت عمى شريكة حياتؾ عف طريؽ النظرة  2
 الشرعية

0.70 0.46 

مح كاف لمنظرة الشرعية دكر في رسـ مبل 3
 المستقبؿ لزكاجؾ

0.62 0.49 

تعتقد أف أعضاء المجتمع الذم تعيش فيو  4
 ييتمكف ألمر النظرة الشرعية

0.86 0.35 

تعتقد أف أعضاء المجتمع يشجعكف عمى النظرة  5
 الشرعية

0.87 0.34 
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المتكسط  السؤاؿ الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

النظرة الشرعية تعد معياران ىاما لنجاح الحياة  6
 الزكجية مف كجية نظرؾ

0.83 0.37 

المفاىيـ لمنظرة الشرعية لدل أعضاء تغيرت  7
 المجتمع مع التطكر السريع

0.83 0.38 

أثرت كسائؿ التكاصؿ االجتماعي في نظرة  8
 المجتمع لمنظرة الشرعية

0.82 0.39 

تعتقد أف النظرة الشرعية تمارس في مجتمعؾ  9
 بشكؿ صحيح

0.52 0.50 

تعتقد أف الخاطب/ المخطكبة يؤمنكف بأىمية  10
 الشرعيةالنظرة 

0.93 0.26 

يؤثر عدـ تطبيؽ النظرة الشرعية في تحقيؽ  11
 التكافؽ األسرم

0.85 0.36 

يؤثر عدـ تطبيؽ النظرة الشرعية في اختيار  12
 شريؾ الحياة المناسب

0.90 0.30 

أغنت كسائؿ التكاصؿ الحديثة عف تطبيؽ النظرة  13
 الشرعية

0.12 0.32 

ة مفيكمنا لمنظرة ساىمت كسائؿ اإلعبلـ في تقكي 14
 الشرعية

0.60 0.49 

ساىمت كسائؿ اإلعبلـ في تأكيد أىمية تطبيقنا  15
 لمنظرة الشرعية

0.56 0.50 

ستحرؾ عمى تطبيؽ النظرة الشرعية في حاؿ  16
 إقبالؾ عمى الزكاج 

0.98 0.16 

ستحرص عمى تشجيع مجتمع عمى تطبيؽ النظرة  17
 الشرعية

0.97 0.18 

 0.75 0.36 

( 0.98-0.12( تراكح المتكسطات الحسابية )22ظ مف خبلؿ الجدكؿ )يبلح
ككاف أعمى متكسط لمفقرة )ستحرص عمى تطبيؽ النظرة الشرعية في حاؿ إقبالؾ عمى 

(، ككأقؿ متكسط لمفقرة )أغنت كسائؿ التكاصؿ الحديثة 0.98الزكاج( بمتكسط حسابي )
اكحت االنحرافات المعيارية ( كتر 0.12عف تطبيؽ النظرة الشرعية( بمتكسط حسابي )

(0.16-0.50.) 



 عمى ........... النظرة الشرعية في المجتمع السعكدم )دراسة مسحيةباالختيار كالتكافؽ الزكاجي كعبلقتو 
 نايؼ بف أحمد بف جمعاف الجمعاف الزىراني/أ 

 

 -155- 

نتػػائج اإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ الثالػػث الػػذم نػػص عمػػى مػػا يمػػي: مػػا مػػدل تػػأثير 
 النظرة الشرعية عمى االختيار الزكاجي؟

لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثاني تـ استخراج معامؿ ارتباط بيرسكف كالجدكؿ 
 ( يبيف ذلؾ.23)

 الداللة معامؿ االرتباط العبلقة
 دالة إحصائيان  0.274 النظرة الشرعية*االختيار الزكاجي

( كجكد عبلقة مكجبة دالة إحصائيان بيف النظرة 23يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ )
( كىي قيمة دالة إحصائيا 0.274الشرعية كاالختيار الزكاجي حيث بمس معامؿ االرتباط )

اجي ككمما كانت النظرة كىذا يفسر أف ىناؾ تأثير لمنظر الشرعية عمى االختيار الزك 
 الشرعية مكجكدة كمما كاف االختيار الزكاجي أكثر صحة.

نتائج اإلجابة عف السؤاؿ الرابع الذم نص عمى ما يمي: ما مدل تأثير النظػرة 
 الشرعية عمى التكافؽ الزكاجي؟

لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثالث تـ استخراج معامؿ ارتباط بيرسكف كالجدكؿ 
 .( يبيف ذلؾ23)

 الداللة معامؿ االرتباط العبلقة
 دالة إحصائيان  0.181 النظرة الشرعية*التكافؽ الزكاجي

( كجكد عبلقة مكجبة دالة إحصائيان بيف النظرة 18يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ )
( كىي قيمة دالة إحصائيا 0.181الشرعية كالتكافؽ الزكاجي حيث بمس معامؿ االرتباط )

لمنظرة الشرعية عمى التكافؽ الزكاجي ككمما كانت النظرة كىذا يفسر أف ىناؾ تأثير 
 الشرعية مكجكدة كمما كاف التكافؽ الزكاجي مكجكد.

 ممخص نتائج الدراسة:
 مف خبلؿ ما تـ جمعو كدراستو مف بيانات، تكصؿ الباحث لمنتائج التالية:

إللماـ تمسؾ المجتمع باليكية الدينية في تطبيؽ النظرة الشرعية حتى في حاؿ عدـ ا .1
 الكامؿ بيا.

العادات كالتقاليد المجتمعية ىي الركف األكؿ الذم قد يدفع المجتمع لتطبيؽ النظرة  .2
 الشرعية.

 ىناؾ تقبؿ ممحكظ مف قبؿ العينة لتطبيؽ النظرة الشرعية كتكرارىا. .3
اقتناع المجتمع باالرتباط الكبير بيف تطبيؽ النظرة الشرعية كالتكافؽ الزكاجي  .4

 المأمكؿ.
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 ع المجتمع باالرتباط الكبير بيف تطبيؽ النظرة الشرعية كاالختيار الجيد لمزكاج.اقتنا .5
 تكصيات الدراسة:

مف خبلؿ ما تـ جمعو مف بيانات مف خبلؿ االستبانات كما تـ بعدىا مف تحميؿ 
إحصائي كدراسة معايير الصدؽ كالثبات كالتي تـ مف خبلليا اإلجابة عمى تساؤالت البحث 

 ية، تكصؿ الباحث إلى التكصيات التالية:األربعة الرئيس
رفع اقتراح باعتماد دركس كاقعية ضمف المناىج الدراسية تتعمؽ بالتطبيؽ الصحيح  .1

 لمنظرة الشرعية.
 إعطاء الخاطب كالمخطكبة الحؽ الكامؿ في جمسة النظرة الشرعية. .2
ا كعدـ سؤاؿ الخاطب كالمخطكبة عف اقتناعيما بالنظرة الشرعية أك رغبتيما بتكرارى .3

 الرككف لمطالبتيما ككنيما قد يككنا خمؼ حاجز الخجؿ.
تصحيح أك إلغاء بعض العادات المتعمقة بالنظرة الشرعية كخصكصان تمؾ التي ال  .4

 ترتبط بالديف اإلسبلمي.
التأكيد عمى الخاطب كالمخطكبة بضركرة النقاش اإليجابي أثناء النظرة الشرعية  .5

 الزكاجي المأمكؿ. كالمساعدة عمى االختيار كالتكافؽ
 مقترحات الدراسة:

تصكر مقترح لتعميؽ كعي المقبميف عمى الزكاج بمبلمح كمبادئ النظرة الشرعية  .1
 في الخطبة كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي.

اآلثار اإليجابية المترتبة عمى تطبيؽ مبادئ النظرة الشرعية في الخطبة كفؽ  .2
 ديثي الزكاج.الضكابط اإلسبلمية مف كجية نظر عينة مف ح

مستكل كعي المقبميف عمى الزكاج بمبلمح المنيج اإلسبلمي في االختيار كسبؿ  .3
 تعميقو دراسة ميدانية.

 التكافؽ الزكاجي كعبلقتو بالشعكر بجكدة الحياة لدل عينة مف المتزكجيف حديثان. .4
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 قائمة المراجع
حمد عبد القادر عطا، ، تحقيؽ: م4(. أحكاـ القرآف، ج2003ابف العربي، أبك بكر. )

 بيركت، دار الكتب العممية. 
(. الجكاب الكافي لمف سأؿ 1972ابف القيـ، شمس الديف محمد بف أبي بكر بف أيكب. )

 عف الدكاء الشافي، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض. 
، مجمع الممؾ فيد 32(. مجمكع الفتاكل، ج2004ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ. )

 صحؼ الشريؼ.لطباعة الم
(. فتح البارم شرح صحيح البخارم، 1997ابف حجر، الحافظ بف حجر العسقبلني. )

 الرياض، مكتبة دار السبلـ.
(. مسند اإلماـ أحمد، تحقيؽ: شعيب األرناؤكط كعادؿ 2001ابف حنبؿ، أحمد بف حنبؿ. )

 مرشد، بيركت، مؤسسة الرسالة. 
(.  المغني في فقو اإلماـ 1984أيكب.)ابف قدامة، شمس الديف محمد بف أبي بكر بف 

 ، بيركت، دار الفكر. 2أحمد بف حنبؿ، ج
، حمب، 2، ط2(. اإلفصاح عف معاني الصحاح، ج1963ابف ىبيرة، يحيى بف محمد. )

 المكتبة الحمبية.
 ـ( اإلرشاد الزكاجي كاألسرم، دار الشركؽ، عماف.2014أبك أسعد، أحمد عبدالمطيؼ، )

(. فعالية العبلج الكاقعي في تنمية ميارات التكاصؿ لدل 2015أبك أسعد، أحمد. )
 .166-137( 1)160المقبميف عمى الزكاج في محافظة الكرؾ، مجمة التربية، 

أبك داكد، سميماف بف األشعث السجستاني, )د.ت(. سنف أبي داكد، بيركت، دار الكتاب 
 العربي.

 دار خكارـز لمنشر.ىػ( العبلقات األسرية، 1434أبك سكينة، نادية حسف، )
(. التكافؽ الزكاجي كعبلقتو باإلشباع المتكقع كالفعمي 2008باصكيؿ، أمؿ احمد. )

لمحاجات العاطفية المتبادلة بيف الزكجيف. رسالة ماجستير في عمـ النفس )غير 
 منشكرة(، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية.الرياض

، تحقيؽ مصطفى البنا، 3البخارم، ط(. صحيح 1987البخارم، محمد بف إسماعيؿ. )
 بيركت، دار ابف كثير.

(. "األبعاد التربكية ألحكاـ الزكاج كالطبلؽ في ضكء الكتاب كالسنة"، 2001بدح، مجدم. )
 رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة.

 ىػ(. األسرة كيفية دراستيا كحؿ مشاكميا.1410بف مانع، سعيد )
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(. دكر المدرسة الثانكية في إعداد الطبلب كتزكيدىـ بالثقافة 2010ة أرشد. )بنجر، آمن
, ع 17الزكاجية مف منظكر تربكم إسبلمي. مجمة مستقبؿ التربية العربية, مج 

 . مصر52 - 9, ص 66
(. سنف الترمذم، تحقيؽ: إبراىيـ عطكة، 1975الترمذم، أبك عيسى محمد بف عيسى. )

 .1975القاىرة، مطبعة الحمبي، 
(. الشعكر بالسعادة كعبلقتو بالتديف كالدعـ االجتماعي كالتكافؽ 2008جاف، نادية. )

الزكاجي كالمستكم االقتصادم كالحالة الصحية، مجمة دراسات نفسية، المجمد 
 . 648 – 601(. ص 4(. العدد )18)

كالصحة (. التكافؽ الزكاجي كعبلقتو بأساليب المعاممة الكالدية 2003جبارم، محمكد. )
 النفسية لؤلبناء، رسالة دكتكراه غير منشكرة، جامعة صنعاء، اليمف. 

(. التكافؽ الزكاجي لدل األزكاج العمانييف في ضكء بعض 2008الجمالية، فكزية. )
المتغيرات. مجمة الدراسات التربكية كالنفسية، جامعة السمطاف قابكس. المجمد 

 . 97 -76( ص 1(، العدد )2)
(. المضاميف التربكية لمعبلقات الزكجية مف 2013بف مسفر الصاعدم. ) الحربي، سمطاف

خبلؿ كتاب النكاح مف صحيح البخارم، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية 
 بالمدينة المنكرة، كمية الدعكة كأصكؿ الديف، قسـ التربية.السعكدية.

، تقديـ: مصطفى (. التراث التربكم في المذىب المالكي2010حسانيف، أحمد حمداف. )
 . 2رجب، كفر الشيخ، دسكؽ، دار العمـ كاإليماف لمنشر كالتكزيع، ط

(. ضغكط الحياة كالتكافؽ الزكاجى كالشخصية لدل 2001حسف، عايدة شكرم. )
المصابات باألمراض السيككسكماتية كالسكيات، رسالة ماجستير غير منشكرة، 

 كمية اآلداب، جامعة عيف شمس.
 ـ( األسرة كمشكبلتيا، دار النيضة العربية، بيركت.1981حسف، محمكد، )

 ىػ( العبلقات األسرية، دار خكارـز لمنشر.1434حقي، زينب محمد، )
 (. األسرة كالحياة العائمية. دار النيضة. لبناف2009الخكلي، سناء. )

ىػ(. مراحؿ الزكاج كدكرة الصراع بيف 1425الدخيؿ اهلل، دخيؿ بف عبد اهلل. )
(. الجمعية السعكدية لمعمـك التربكية 23الة التربية كعمـ النفس ع)األزكاج.رس

 كالنفسية. الرياض
(. اإلدراكات المتبادلة بيف الزكجيف نحك أبعاد الحياة 2017ديبة، فاتف حمادة سعيد. )

األسرية كعبلقتيا بالتكافؽ الزكاجي، مجمة دراسات العمـك التربكية، جامعة القدس 
 .4العدد ،44المفتكحة، المجمد 
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(. فاعمية برنامج إرشادم لتنمية الكعي 2017رضكاف، أحمد عبد الغني محمد. )
بمتطمبات الحياة الزكجية مف منظكر التربية اإلسبلمية لدل عينة مف خريجي 
الجامعات المصرية، رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية التربية، قسـ التربية 

  اإلسبلمية، جامعة األزىر بالقاىرة.
 ـ( ألؼ باء الحياة الزكجية، دار الفكر العربي، بيركت.2003عت، محمد، )رف

ىػ( التكافؽ األسرم في الحياة الزكجية، مكتبة الممؾ فيد 1433زقزكؽ، عفاؼ أحمد )
 الكطنية، السعكدية.

، ابتساـ بنت عبد اهلل. ) (. كعي الفتيات السعكديات المقببلت عمى الزكاج 2019الزـك
سرة الناجحة كعبلقتو ببعض المتغيرات، مجمة كمية التربية بأسس كمقكمات األ

 ، أبريؿ.43األساسية لمعمكـ التربكية كاإلنسانية، جامعة بابؿ، العدد 
(. االختيار لمزكاج كالتغير االجتماعي، القاىرة، دار 1988الساعاتي، سامية حسف. )

 الفكر العربي. 
 كدم كالتغيير، مجمة األسرة، الرياض.ىػ( المجتمع السع1437السمكمي، محمد عبداهلل، )
(. التكافؽ الزكاجى كاستقرار األسرة مف منظكر إسبلمي.. 2005سميماف، سناء محمد. )

 نفسي.. اجتماعي، القاىرة، عالـ الكتب.
 (. التكافؽ الزكاجي كاستقرار األسرة. القاىرة: عالـ الكتب. 2005سميماف، سناء. )

عض المتغيرات النفسية االجتماعية المرتبطة (. ب2004السيد، صفاء إسماعيؿ. )
 (.1. العدد )3باالختبلالت الزكاجية. دراسات عربية في عمـ النفس. المجمو

(. أحكاـ األسرة كالبيت المسمـ، بيركت، المكتبة 2002الشعراكم، محمد متكلي. )
 العصرية لمنشر كالتكزيع.

كعبلقتو بأساليب المعاممة الزكجية (. التكافؽ الزكاجي 2004الشمساف، منيرة عبد اهلل. )
كبعض سمات الشخصية: دراسة مقارنو بيف العامبلت كغير العامبلت .رسالة 

 دكتكراه غير منشكره. جامعو األميرة نكره بنت عبدالرحمف. 
(. التكافؽ الزكاجي كعبلقتو ببعض سمات الشخصية لدل 2009الشيرم، كليد محمد. )

حافظة جدة.  رسالة ماجستير غير منشكرة. عينة مف المعمميف المتزكجيف بم
 جامعة أـ القرل. 
(. التكافؽ الزكاجي في المجتمع السعكدم، كزارة الشؤكف 2008الصغير، صالح محمد.)

 االجتماعية.الرياض
(. الخبلفات الزكجية )قراءة اجتماعية في التصكر اإلسبلمي( مجمة 2004صفا، حسف. )
 . 33إلسبلمية، بيركت، العدد مركز الغدير لمدراسات ا –المنياج 
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(. التكافؽ الزكاجي لدل عينة مف الرجاؿ 2004الصمادم، أحمد كمخادمة، عبد الكريـ. )
(، 3المتزكجيف في ضكء بعض المتغيرات، مجمو اليرمكؾ، العمـك اإلنسانية ،) 

1303-1324 . 
فرزىا نظاـ (. المشكبلت النفسية التي ي1995الصمادم، أحمد، كآؿ حسيف، عبد القادر. )

 .89(، 5األسرة العربية، مجمة اإلرشاد النفسي، )
الطيالسي، أبك داكد سميماف بف داكد بف الجاركد البصرم)د.ت(. مسند الطيالسي، بيركت، 

 دار المعرفة.
(. مقكمات التكافؽ الزكاجي مف كجية نظر 2009عبد الرازؽ، كفاء محمكد نصار. )

بكمية التربية بجامعة الممؾ سعكد في ضكء الطالبات المتزكجات كغير المتزكجات 
المتغيرات النفسية كالمعرفية، مجمة مركز البحكث بمركز الدراسات الجامعية, جامعة 

 الممؾ سعكد.
(. الصمت األسرم  كعبلقتو باالضطرابات السمككية 2003عبد العاؿ، تحية محمد أحمد. )

الثاني لمعمـك االجتماعية لدل عينة مف المراىقيف اإلماراتييف، المؤتمر الدكلي 
كتنمية المجتمع، الككيت، جامعة الككيت، كمية العمـك االجتماعية، مطبعة جامعة 

 الككيت.
(. التكافؽ الزكاجى كعبلقتو بأساليب الرعاية لؤلبناء 2004عبد المنعـ، أماني محمد. )

 زيؽ. كتكافقيـ النفسي، رسالة ماجستير غير منشكره،  كمية التربية، جامعة الزقا
العقاد، عباس محمكد. )د.ت(. العقاد: عبقرية عمر "رضي اهلل عنو"، بيركت، صيدا، 

  المكتبة العصرية.
(. آداب الحياة الزكجية في ضكء الكتاب كالسنة، 1999العؾ، خالد عبد الرحمف. )

 بيركت، المكتب اإلسبلمي. 
، القاىرة، دار 38ىػ(. تربية األكالد في اإلسبلـ، ط1423عمكاف، عبد اهلل ناصح. )

 السبلـ. 
(. دكر أساليب التفكير كمعايير اختيار الشريؾ كبعض 2009العنزم، فرحاف سالـ. )

المتغيرات الديمكغرافية في تحقيؽ مستكم التكافؽ الزكاجي لدم عينة مف المجتمع 
 السعكدم. رسالة دكتكراة غير منشكرة. جامعة أـ القرل. 

(. دراسات في الصحة النفسية، عبلقة النضج 1998العيسكم، عبد الرحمف محمد. )
 االنفعالي بالتكافؽ الزكاجي. القاىرة: دار قباء.

(.أحمى ما قيؿ في المرأة، القاىرة، مكتبة التراث 1993غازم، عبد الحميد عيسى. )
 اإلسبلمي.
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(. فاعمية البرامج الكقائية كالعبلجية المقدمة مف 2016الغامدم، صالح بف يحيى. )
ات األسرية في تحسيف التكافؽ الزكاجي مف كجية نظر المستفيديف )جمعية الجمعي

أنمكذجان( مجمة التربية، كمية التربية، جامعة  المكدة لمتنمية األسرية بمحافظة جدة
 ، الجزء الثاني، ديسمبر.171األزىر، العدد 

مؤسسة  الطبعة الثامنة( القامكس المحيط،-ىػ1426الفيركز أبادم، مجد الديف محمد، )
 الرسالة.

ىػ( التكافؽ األسرم في الحياة الزكجية، مكتبة الممؾ فيد 1433القرني، محمد مسفر، )
 الكطنية، السعكدية.

(. التكافؽ الزكاجى كالخبلفات الزكجية دراسة ميدانية، الككيت، 2008القشعاف، حمكد. )
 أكتكبر. 17بحث منشكر بمجمة أكاف، 

حاف الكقت لزكاج أفضؿ، ترجمة سياـ عبد الرحمف (. 2004كارلسكف، جكف ديكماير. )
 الصكيس، كحناف حسف عطا .الرياض: مكتبة جرير

. 2(. مزايا نظاـ األسرة المسممة، ط1997كرزكف، أحمد حسف. )  ، بيركت، دار ابف حـز
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