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 المقدمة .0
 

 

 خلفية البحث .0. 0
 

و ، لنظر على األسباب المؤدية إليههلى إلقاء االمكرمة استدعى إتزايد ظاهرة الطالق في منطقة مكة 
، و لذلك شاره و تكون داعما للزواج الناجحتتحد من إن إستراتيجيةحلول الظاهرة لوضع يد حجم تحد
 فهمها و الحد منها.ي و تساهم ف يةمبادرة تتفاعل مع القض تخصيصتم 

 

 أهداف البحث .2. 0
 

اسباب الطالق إليجهاد حلهول إسهتراتيجية مهن خهالل عمهل دراسهة بدأ مشروع المبادرة بهدف دراسة 
 تعمقية للظاهرة في منطقة مكة المكرمة و ذلك عن طريق المنهجية التالية:

  تكوين قاعدة بيانية لسهجالت لطهالق و مسهبباتها مهع التركيبهة ادقتصهادية و ادجتماعيهة فهي
 منطقة مكةالمكرمة.

 ق.عمل بحث نوعي لألسباب المؤدية للطال 

 .عمل بحث ثانوي إللقاء الضوء على دراسات سابقة محلية و دولية لنفس القضية 

 .اعتماد و تدعيم مخرجات البحث الثانوية من قبل خبراء اجتماعيين 

 .دارسة افضل الممارسات عالميا ألي مبادرات سابقة او حالية تتطرق الى ذات القضية 

 .عمل بحث كمي لتحديد حجم المشكلة و مسبباتها 
 

 ( : منهجية البحث المتبعة1الرسم التوضيحي )

 
 
 

 التوجه الجديد للبحث .3. 0
 

 يةمخرجات المراحل األول
 

 
 يحةمهع الشهر يةمقابلهة شخصه 52كثر مهن أجراء إو  يةدراسة افضل الممارسات العالم يبعد البدء ف
لهى مخرجهات إتوصهل تهم ال ي،نتههاء مهن البحهث النهوعواإل يينو استشهارة خبهراء اجتمهاع المستهدفة

 و مخرجات المبادرة: يةغة محور و منهجياص يدعتبار و تعاإل يلتؤخذ ف يةاألهم كانت من ية ولأ
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و مسبباتها و  يةعن القض يقيةحق يرعطاء صورة غإلى إدى أ شمولية يةبحث ينةعدم توفر ع (1)
 .الخاص بالظاهرة ياناتاء بنك البإلغالمقترحة سابقا و  يةالمنهج يالنظر ف عادةإ

ألن ظاهر ادسباب  يمةسل يرغ يةمسبباته منهجيد محاولة فهم ظاهرة الطالق من خالل تحد (2)
 .ظاهرة غيرسباب الطالق ذات صبغة متداخلة أن أ ينو تب يقيحق يرغ

شهرحها ممها خلهق يسهتطيعون الخبهراء  أن ينحه يسباب فاألوصف  يستطيعونالمشاركون  (3)
عهدد مهن  يدتحد يتضارب ف إلىدى أراء الخبراء و أو  يمخرجات البحث النوع بين فجوة
 .الطالق إلى يةالمؤد سباباأل

الطهالق عهرو و حيهث أن  الحهد مهن الطهالق يسعلى دعم الزواج و له يزاألجدر بنا الترك (1)
علهى ظهاهرة الهزواج  يهزجهدى التركاألعهل يجممها  يةصهح يهرغ يهةزوج مرو لعالقهة يسل

ي حهادت الطهالق الته أنالطهالق كمها  إلهى أدت يعهراو التهاأل بهدد مهن ياتههالناجح و تحد
زواج لتفهادي حهدوث األالتعامهل مهع  إنماعكسها و  القادمة من يجيةتمت لن تتمكن ادسترات

 الطالق.

نفهس  يهقعلهى الهرغم مهن تطب –بحهاث و الدراسهات السهابقة ي األسباب الطالق فتضارب أ (5)
للطهالق  يهةسهباب المؤدكان تحديهد األأن مساءلة النتباه و ي غالبيتها مما يلفت اإلف يةالمنهج

 يح.هو التوجه الصح

 يهةفضهل منهجي أالدراسهة هه يالمشهاركون فه يه تهار  يالمدى المتعمقة فه يدةالدراسات البع (7)
 .مسببات الطالق لفهم

 
 القادمة المراحل على المخرجات أثر

 
كههان مههن  دحقهها(ي واجهههت الفريههق )يههتم ذكرههها بههالنظر الههى المخرجههات السههابقة و المعوقههات التهه

 :ية المقترحةالمنهج يعادة النظر فإ الضروري

 يةالرسم العامة لحادت الطالق من السجالت البيانات يةو عدم شمول الشاملة الشريحة غياب 
 ية.الحكوم

  المدى بعيدةالمحددة د تحتمل دراسة  الميزانيةالوقت و. 

 ية تحتمالظواهر ادجتماع أبحاث يالبحث ف يةمنهج: 

  حجمهايدو تحد يدهاللطالق بدد من تحد يةسباب المؤداألفهم. 

 سباب الطالق معقدة و متداخلةأ. 

 ساس بدد من العرويز على الزواج بدد من الطالق يعالج األالترك. 
 

 المعوقات التي تم مواجهتها

 
الدراسههة  يههةو منهج يههذللتنف يثههرت علههى الجههدول الزمنههيههق عههددا مههن المعوقههات التههي أواجههه الفر
 المقترحة:

 ناتياغياب قاعدة للب. 

 سباب المشكلةصعوبة و تداخل أ. 

 الواسعة المطلوبة لمنطقة مكة المكرمة بالكامل التغطية. 

 المعتمدة الميزانية و يةالمدة الزمن يةمحدود. 

 ذات العالقة يةالدوائر الحكوم يبطء التعامل ف. 

 محلية.بحاث و دراسات صعوبة الحصول على أ 
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 المقترحة المنهجية يف النظر عادةإ

 
 المعتمهدةالميزانيهة  أو يهةعلى المدة الزمن يرللدراسة دون التأثالمنهجية  يلبالنظر الى ما سبق تم تعد

 التالي:على النحو  (لاير 16،000)فائو 

  تواجهه يت التهتحديهد التحهديافههم و  إلىسباب الطالق أوفهم  يدمحور الدراسة من تحدتغير 
 .الزواج

 الهزواج  يدراسهة العوامهل المهؤثرة فهإلهى الطالق أسباب من فهم  يدبنطاق المسح األ تعديل
 .مع مسح الحلول الداعمة لخلق الزواج الناجح التحديات الت تواجه المتزوجينو  الناجح

 للدراسة ي ليشمل التوجه الجديدالبحث النوع إعادة. 

  من خهالل مقهابالت يينجتماعاإلإعادة تمحيص المخرجات النهائية للدراسة من قبل الخبراء 
 ية.شخص
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 البحثملخص تعريفي عن  .2
 
 

 منهجية البحث .0. 2
 

قامت هذه المبادرة كردة فعل على ارتفاع معددت الطالق الباعث على القلق والذي أشارت إليه 
احصائيات عديدة مما أثار هواجس كبيرة للغاية لدى القائمين على وضع سياسات تضمن استقرار 

الزواج السعودية . ونظراً لشدة تعقيد هذه المؤسسة ادجتماعية وادفتقار الى تجارب سابقة مؤسسة 
كافية للتعامل مع هذه الظاهرة على المستوى الوطني، تقرر اجراء هذا البحث بهدف بناء القاعدة 

 المعرفية الالزمة لوضع استراتيجية مستنيرة يؤمل أن تعالج هذه القضية بشكل فعال.
بحث بمرحلة استطالعية تمت خاللها دراسة األبحاث المتوفرة، واجراء مقابالت فردية مع بدأ ال

عدد من المطلقين، واستشارة خبراء محليين وعالميين . كما تم عقد العديد من المناقشات غير 
الرسمية مع شرائح مختلفة من السعوديين بهدف التوصل الى تعريف أكثر وضوحا للمشكلة ومن ثم 

 .التصميم األنسب والتوجه األفضل للبحثتحديد 
 

كان لنتائج المرحلة ادستطالعية مدلول كبير وأقل ما يمكن قوله هو أن هذه المرحلة أسفرت عن 
تحول في التوجه أدى إلى إعادة تعريف المشكلة والبدء في تصميم البحث بذهنية وتوجه مختلفين 

أن أفضل السبل لمعالجة –المبادرات المحليةكما في معظم  –تماما. كان افتراضنا في البداية 
المشكلة هو تحديد األسباب الرئيسية للطالق، واستطالعها بتعمق، ثم تركيز كافة الجهود على 
 -معالجة األسباب الرئيسية التي تتفرد بها المنطقة الغربية تحديداً. إد أن تبين لنا من خالل البحث 

أن معالجة القضية من زاوية "األسباب المؤدية   -واسععلى عكس هذه المنهجية المتبناة بشكل 
للطالق" غير فعالة ومضللة من نواح عدة . وقد شرحنا في الفصل التالي بتعمق تفاصيل النتائج 
التي دفعتنا الى إعادة النظر في توجه البحث و إعادة صياغة المشكلة من "الحد من ارتفاع نسب 

 الطالق" الى "دعم الزواج". 
ي هذه الورقة الى اطالعكم على كافة ما تعلمناه خالل هذه الرحلة البحثية ، آملين أن تقدم نسعى ف

األبحاث المتواضعة التي أتاح لنا وقتنا المحدود القيام بها رؤية متعمقة وقّيمة لهذه المؤسسة 
 ادجتماعية  الغاية في األهمية والتعقيد.

لقد أظهر البحث  أنه باإلضافة الى التحديات الشائعة التي طالما واجهت تجربة الزواج ، يواجه 
الزواج اليوم موجات جديدة وغير مسبوقة من التحديات تشكك على ما يبدو في صحة التصورات 

 القديمة بشأنه وتهز األعمدة التي كانت تحافظ على استقراره فيما مضى. 
هودنا المتواضعة بالضوء على مستوى التعقيد الذي أصبح اليوم أكثر من أي كما نأمل بأن تلقي ج

وقت مضى خاصية مميزة للزيجات الحديثة ، وأن تكون شحنة محفزة لمناظرات بناءة ومشجعة 
على بذل جهود تعاونية على كافة المستويات لدعم مؤسسة كانت دوما جوهر نسيج كافة المجتمعات 

 ادنسانية .
 

 البحث : دعم مؤسسة الزواج مقارنة بخفض معدالت الطالقتوجه  0-0
 
التالية القارئ عبر نتائج المرحلة األولية من هذا البحث والتي أفضت الى تغيير  األقسام تصحب

 يكاد أن يكون معاكساً لالتجاه الذي كنا قد تبنيناه .
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 نتائج البحث النوعي 0-0-0
 

 المنهجية
 اساسي:تم اعتماد اآلليات التالية بشكل 

 السعودي العربية المملكة في والمحافظات المحاكم عن مأخوذة بيانات’ 

 المكتبية األبحاث  
 أولية نوعية فردية مقابالت 

 
 كملفات وسائط بإستخدام واسعةال مكتبيةال بحاثو قدتم ادطالع على العديد من األ

 وكتب متخصصة، ومطبوعات المشاكل، لحل اإلرشادية والتقارير واألوراق الصحف،

 :يلي كما وذلك المجال، هذا في الخبراء وتقارير مستشارين،
 

 األسرية للدراسات األسترالي المعهد. 
 جازيت وسعودي نيوز عرب أرشيف. 
 للعالقات جوتمان معهد. 
 2010 إفريقيا جنوب الالهوت، أبحاث ورقة. 
 2008 الماليزية الجامعة أبحاث ورقة 

 األمريكية المتحدة الوديات- جاكلين للدكتورة القياسية الورقة. 

 وشركاهم بوز الخليجي، التعاون مجلس دول في بالطالق الخاصة األبحاث ورقة. 
 جدة لنك، غلف أبحاث. 
 لوجه وجها متخصصون حوار مديرو أجراها نوعي تعمق دراسة ذلك أعقب. 
 حتى الشخصية المعلومات كافة سرية على المحافظة إزاء المجيبين طمأنة تمت 

 .وصراحة بحرية األسئلة جميع على يجيبوا
 

 الشريحة التي استهدفت

o  عاما 50و 20مطلقين ومطلقات سعوديين تتراوح أعمارهم بين 
o ( 50/50ذكور وإناث)    . 
o  عاما.)العدداألكبر كان من المجموعة األصغر سنا(. 50و 20السن بين 
o من كافة الطبقات اإلجتماعية    -  
o 31  لديهم طفل واحد على األقلاسرة مطلقة كان 
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 :تقسيم الشريحة المنتقاة 
o .مطلقين ثم تزوجوا 
o .مطلقين بعد الملكة 
o .عزاب ومطلقين ويخططون للزواج 
o عزاب ومطلقين ود يخططون للزواج. 

  غالبية الزيجات كانت مرّتبا لها واختلفت العوامل المؤثرة عليها تبعا للعالقة بين
 العروس السابقة والعريس.

  المجيبون الذين أجريت مقابالت معهم أن أفراد األسرة المباشرين كان لهم رأى
 تأثير رئيسي .

  ومع ذلك، رأى المجيبون أن بعو زمالء العمل كان لهم أيضا تأثير في بعو
 .الحادت

  تم اخيتار المدن التالية كشريحة تمثيلية امنطقة مكة المكرمة 
o مكة المكرمة 
o جدة 
o الطائف 
o الليث 

  اربعة فئات من الشريحة المنتقاةتم تصنيف: 
o .مطلقين ثم تزوجوا 
o .مطلقين بعد الملكة 
o .عزاب ومطلقين ويخططون للزواج 
o عزاب ومطلقين ود يخططون للزواج. 
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  6و  5معظم األزواج كانت زيجاتهم مرّتبا لها مع فرق في العمر بين الزوجين يتراوح بين 

 أعوام
 

 

 

2% 10% 22% 33% 25% 7% 1% 0% 
0% 0% 

2% 

37% 

46% 

13% 

1% 1% 

3% 

20% 

42% 

29% 

5% 

0% 0% 0% 
>15 yrs 15-17 yrs 18-20 yrs 21-25 yrs 26-30 yrs 31-35 yrs 36-40 yrs 40+ 

Total

Male

Female

 السن عند الزواج
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 لديها دخل كاف لتلبية إحتياجاتها معظم األسر 
  عند مقارنة عملية الزواج المتبعة ما بين النظرية و واقع الحياة اختلفت وجهة النظر لها ما

  ، فمن وجهة نظر الذكور: بين الجنسين
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 بينما وجهة نظر اإلناث كات كالتالي:
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
المرأة و احتياجات ومما يجعلنا نستخلص ان هناك فجوة بين احتياج الرجل و توقعاته 

 توقعاتها يمكن ان تلخص بالتالي:

 : المسئوليةو المالو  الوقت وظيفيا 

  :ًالخارجية والتدخالتل المتباد ادحترامعقالنيا 

  :ًالتقدير و قلة جهد بذلعاطفيا 
 

و عند التقييم الكلي للسعادة فإن اإلناث يشعرن عموما برضا أقل بكثير من الذكور في الحياة وينحين 

 على أزواجهنبالالئمة 

زواج مرتب 
89%  

من اختياري  
8%  

االثن
ين 

3%  

الصحة، الغذاء، المأوى، 
الدين، األمان، التعليم، 

 الوقت والمال

اإلحترام، الثقة، راحة البال ثقافيا 
واجتماعيا، االستقالل الذاتي، 
 األخالقيات، اآلداب والسلوكيات

الحب، التآلف، الصداقة، 
الرفقة، تقدير الذات 

واالنتماء، المحبة والتقمص 
 العاطفي

في بعض األسر الزواج “
 ”المرتب يبدأ من الصغر

كافياال يمنح وقتا   
 لديه عادات إنفاق غير مسئول

 ال يساعد في المنزل

 ال يمنح وقتا كافيا
 لديه عادات إنفاق غير مسئول

 ال يساعد في المنزل

 ال يعبر عن حبه على اإلطالق
 ال يفهم / غير حساس

 غير متحضر / غير خلوق

 تأثر سلبي بوسائل االعالم
 عالقات غير مشروعة

العدم الرغبة في إنجاب أطف  

 تفقد اإلهتمام بالعناية بالمنزل واألطفال
 تنفق وقتا في أشياء أخرى )التسوق/ الهاتف/االنترنت(

 اكتئاب/مضايقة
 فظاظة وعدم احترام الزوج وأسرته

“ اعطني «
 حقوقي
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عالمات تسونامي الطالق تجعل حدوثه قابال للتوقع مما دعم و بالرجوع الى دراسة دز جوتمان فإن 

 .ايضا باجابات المشاركين في الدراسة

 و قد استخلصت الدراسة نفس العوارو التي يمكن ان تكون دليال دحتمالية وقوع طالق:

  تتنبئ بالكيفية التي سوف ينتهي بها % من الحادت، طريقة بدء النقاش يمكن أن17في 
 صدمة حالة في الشخص تترك الزوجة أو الزوج سلبية. 
 الخالف إلصالح الشريكين أحد محاودت تفشل عندما . 
 انتقاد إلى الشكوى تتحول عندما  
 باإلمتعاو ملئ ازدراء 
 اآلخر ولوم دفاعي موقف إتخاذ 
 الجافة المعاملة: اآلخر صد 
 سلبية برؤية الماضية حياتهما الزوجان يتذكر 

 

 
  نتائج المرحلة االستطالعية 0-0-2

 
تمثلت المرحلة األولية للبحث في استطالع األسباب الرئيسية للطالق في المنطقة الغربية من 
المملكة العربية السعودية وذلك من خالل دراسة نوعية متبوعة بمسح كمي نموذجي . وكان الهدف 

نتائج تعكس ترتيبا دقيقا لكل سبب من أسباب الطالق ومن ثم تحديد المقصود من ذلك هو تجميع 
الوزن الذي يمكن اعطاؤه لكل واحدة من هذه المشاكل لدى وضع ادستراتيجية . إد أن ظهور عدد 
من النتائج والمعوقات أثناء مرحلة ادكتشاف األولية اقتضى  تغيير التوجه وإعادة تصميم خطة 

 يلي :   فيما البحث، وتتلخص النتائج
 

 الحاجة الى بنك معلومات وطني شامل .أ 
كانت خطة البحث مشروطة بتوفر بنك معلومات نموذجي يتضمن احصاءات دقيقة وحديثة عن 
معددت الطالق في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية . وكان من الضروري أن 

ادجتماعية و ادقتصادية والديموغرافية  تكون بيانات البنك شاملة بما يضمن أن تعكس البيانات
 للمطلقين حتى يتسنى استخالص عينة نموذجية دقيقة .

 القياس الكمي ألسباب الطالق  يعد مضلالا  .ب 
تم التوصل من خالل النظر في المعنية بأفضل الممارسات إضافة  إلى المقابالت / المشاورات  

في مجال الزواج  –األبحاث ادجتماعية مع عدد من الخبراء المحليين والدوليين في مجال 
 الى الخالصات التالية : –والطالق تحديدا 

  مضللة .فرديا  التي تسهم في حدوث الطالق العديدةدراسة العوامل 
  نتيجة دجتماع عوامل عدة ، وليس عامل بعينه أو عاملين فقط . ربما يذكر المطلقون

 . عقيدا بكثيرولكن الواقع أكثــــر تسببا واحدا أو سببين 
 وفيما يلي أمثلة لبعو ادستشهادات بأبحاث علمية تؤيد هذه الخالصات :
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الطالق ، قإن  يرجح اسهامها في حدوثالتي  العديد من العوامل المتفاعلة"نظرا لوجود  -1
التوصيفات التي تتضمن أسباب متعددة وتركز  على العالقات المتبادلة بين هذه العوامل تعد 

،  1180)برايس بوهمان وبولسويك ، من التصورات األحادية عن الطالق"أكثر توضيحاً 
 ( .161:  1185مستشهد بهما في كليك وبيرسون ، 

 
هي  وأسباب الطالقالمتعلقة بمنع انهيار العالقة  " الخالصة المشتركة بين كافة الدراسات -2

سلسلة ادنهيارات المتتابعة  مسئولة عن،  وليس بعدا واحدا فقط،  كوكبة من العواملأن 
على ( بأنه 803:  1113( . وقد وجد هوبر )1111)جوتمان  التي تؤدي الى تفكك الزواج

حاالت ، فإنه يرى بأن  الرغم من ذكر المطلقين عادة لمبرر واحد فقط أو اثنين لطالقهم
النتائج  بل إنها من التعقيد وعدم التحديد لدرجة أن عدد – الطالق معقدة بدرجة هائلة

 ( .1111)وولكوت وهيوز ، التي يمكن التوصل إليها غير محدود 
 

 التوصيف مقابل التعليل .ج 
عادة ما يروي المطلقون تجربة طالقهم على شكل قصة ذات معنى بالنسبة لهم في حين أن الواقع 

األشخاص هو أن النزاع غالباً ما يكون مليئاً بالغموو والمتناقضات . كما أن تفسيرات وسلوكيات 
 تتغير بمرور الوقت .

يشرح خبير دولي هو الدكتور بنيامين كارني ، القضية بعبارات غاية فــــي البالغـــة حيث يقول : 
" األشخاص يصفون والخبراء يشرحون" وقد شاطره كافة الخبراء الذين  تمت مقابلتهم هــذا الرأي 

 غير دقيقة .بأن سؤال المطلقين عن أسباب الطالق يفضي الى نتائج 
 نورد منها على سبيل المثال ادستشهادات التالية : ، كما تبين أن آراءهم مدعمة بأبحاث علمية

" في جدله  بأنه د يمكن قولبة المسارات المفضية الى الطالق كعملية منظمة ومتتابعة ، يطرح 
خاص لشرح سبب ( ، وجهة النظر القائلة بأن األسباب التي يستخدمها األش801:  1113هوبر )

طالقهم يمكن فقط فهمها على أنها أدوات بالغية تمنحهم احساسا بالنظام تجاه مواقف كانت لود ذلك 
( 1165محفوفة بأحداث وعواطف وميول غامضة ومتناقضة نحو سلوكيات معينة . وأكد ويس )

تيعابه في حياتهم أيضا بأن األزواج يبنون "رواية" دنهيار الزواج تمكنهم من قبول هذا الحدث واس
. كما أنه من الممكن إعادة تفسير األحداث في الزواج  وإعادة تعريف سلوك الشريك  واستنتاج 

( أن األزواج يعّرفون 13:  1117أسباب لتبرير قرار الطالق. واقترح آماتو وروجرز أيضا )
زواجهم وعلى وشك سلوكيات معينة على أنها مشاكل فقط عندما يكونون قد فقدوا األمل بالفعل من 

 ( .1111ادنفصال على أي حال" )وولكوت وهيوز ، 
 

 ينبغي أن يكون التركيز على دعم الزواج ، وليس على الحد من ارتفاع معدالت الطالق .د 
  إن الطالق عرو وليس المرو الفعلي والتركيز على الحد من معددت الطالق يعني

الفعلية وهي وجود زواج غير  التركيز على تغطية عرو وليس على معالجة المشكلة
صحي . والطالق قد يكون حال في بعو األحيان بينما المشكلة الحقيقية هي الزيجات الغير 

 صحية والتي يتعرو فيها أحد األطراف أو كليهما لإلساءة .
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  التركيز على الطالق يستبعد الزيجات غير ناجحة التي استمرت في البقاء ألية أسباب كانت
رغم من فشل الزواج نفسه )الطالق الصامت ، الزيجات التي تنطوي على وذلك على ال

 ادساءة ، ال ( وهو ما ينتج عنه آثار اجتماعية قد تكون أسوأ من الطالق .
 

  التركيز على المطلقين فقط في جمع المدخالت الالزمة لوضع ادستراتيجية يتجاهل قطاعا
ناجحة، المتزوجين حديثا ، المخطوبين ، كبيرا وحيويا للغاية من المجتمع )الزيجات ال

والزيجات المضطربة، ال ( والتي قد تكون مدخالتها أكثر تنويرا وفعالية فيما يتعلق بنوعية 
 الدعم المطلوب لتجنب الطالق .

 
 دراسات حالية مماثلة .ه 

مماثلة في أثناء األبحاث ادستطالعية ، تم العثور على العديد من الدراسات التي اتبعت منهجية 
استطالع أهم اسباب الطالق في المملكة العربية السعودية . وعلى الرغم من اتباع الدراسات 
المذكورة لمنهجيات مماثلة ، فقد توصلت كل منها الى نتائج وترتيب مختلف ـ تبعا للعينة وأسئلة 

 وهو ما أدى بدوره الى ما يلي : -المسح 

  المئوية ألسباب الطالق .تأكيد عدم دقة  منهجية حساب النسب 
 . توفير مدخل ثانوي ثري دستطالع األسباب المحلية للطالق، ونسبها وآثارها 

 
 ينبغي لألبحاث االعتماد على الدراسات طويلة المدى المدعمة بالبيانات التطبيقية  .و 
  ذكر خبراء في هذا المجال أنه من الضروري فهم التاري  الفردي الذي يجلبه كل من

إلى مؤسسة الزواج . ومن هنا تتضح األهمية الحيوية دجراء دراسة )طويلة الزوجين 
المدى( على األزواج مع مرور الوقت لفهم أسباب نجاح أو فشل الزيجات . وقد أكد 
الخبراء ادستشاريون في الوديات المتحدة األمريكية والذين تواصلنا معهم بشكل مباشر 

لة المدى ذات بيانات مؤيدة بالتجربة مشيرين إلى أن أهمية ادعتماد فقط على دراسات طوي
ذلك كان هو الدرس الرئيسي  المستفاد من تجربة أكبر مبادرة للزواج في الوديات المتحدة 

دودر أمريكي( .  650ر000ر000األمريكية وهي مبادرة الـــزواج الصحي )الميزانية : 

 .دروس من مبادرة الزواج الصحي(   5.8)انظر الفصل 

  وذكر الدكتور بنيامين كارني أن " تقييم العام الماضي لنتائج البرنامج الناجحة نسبياً يشير
الى أن البرنامج لم يكن له تأثير على ادطالق . لقد كان عديم النفع تماما وكان ذلك أفضل 

بعو ما أمكنهم القيام به" . ومشيراً إلى سبب عدم نجاح المبادرة أضاف " لقد بدأ البرنامج ب
 ادفتراضات التي لم يتم التحري عن دقتها" .

  الدكتور فرانك فنشام أضاف  " كما تعلمون ، كان لدى الوديات المتحدة األمريكية مبادرة
تدعى مبادرة الزواج الصحي استمرت لخمس سنوات . د أعتقد أنها نموذج رائع ألنها لم 

ثم كانت هناك جهود كثيرة  تصر على استخدام برامج مدعمة بالبحث التطبيقي  ومن
مشكوك في نوعيتها " . " وأخيرا ، أعتـــقد بأن المملكة العربية السعودية في حاجة الى 
تكييف البرامج الحالية المستندة إلى أبحاث تطبيقية لجعلها أكثر تناسباً مع ثقافة المجتمع 

 المحلي " .

 أدناه : كما وجدت هذه الرؤى في أبحاث أكاديمية مثل تلك الواردة 
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 ( على أنه من أجل فهم كيفية تطور ونجاح وفشل 22:  1115" أكد كارني وبرادبيري )
الزيجات بمرور الوقت ، من الضروري فهم التاري  الفردي والتأثر المستمر الذي يضيفه 
كل من الزوجين الى الزواج واللذين يفضيان الى نتائج الزواج " )وولكوت وهيوز ، 

1111. ) 
 

 جديدالتوجه ال 0-0-3
 أخذاً بعين ادعتبار النتائج المذكورة أعاله والقيود التالية :

 عدم وجود بنك معلومات . -1
 الطبيعة المعقدة للمشكلة . -2
 اتساع نطاق البحث . -3
 ضيق الوقت نسبياً. -1
 ميزانية محدودة نسبيا . -5
 المنهجية الجديدة  وفقا للنتائج األولية . -7

 تبنينا توجها جديدا تضمن التالي :
  خريطة نظرية للزواج من خالل التعرف على التحديات التي تتم مواجهتها على كافة وضع

 المستويات : الخارجية والداخلية وعوامل الخطر .
  اجراء تحليل متعمق للدراسات طويلة المدى الحالية المثبتة بالبحث التطبيقي للتعرف على

 وسائل التدخل الفعالة .
  تم تجميعها في الخطوتين األولتين( من خالل دراسة اكتساب فهم محلي للنتائج )والتي

األزواج السعوديين بشكل مباشر )من خالل جلسات مجموعات ومقابالت فردية( وتكييف 
 النتائج مع الطبيعة المجتمعية الخاصة بالمملكة العربية السعودية .
للبحث )أي الزواج( واإلطار ويتناول الجزء التالي بالتفصيل مزيدا من التفاصيل عن التركيز الجديد 

 الذي تم تبنيه من خالل هذا التوجه الجديد .
 

 ؟: ما الذي ننظر اليه في الزواج إطار البحث 0-2
 

يهدف هذا البحث الى توفير رؤية متعمقة للكيفية التي يمكن التدخل بها لتدعيم مؤسسة الزواج . وقد 
ة وتوقيت التدخل رسم صورة تلقي حاولنا أود بهدف توفير خلفية توجه القرار الخاص بكيفي

بالضوء على العوامل المؤثرة على مؤسسة الزواج . ولكن عندما نقول " المؤثرة على مؤسسة 
الزواج " ، ما هو بالضبط جانب الزواج الذي سوف نركز عليه أو نقوم بتقييمه ؟ هل هو نوعيته ؟ 

 أواستقراره ؟ أو وظيفيته ؟
على السؤال التالي : ما هو النموذج الذي سوف نتبناه في تقييم نجاح احتجنا في البداية الى اإلجابة 

أو فشل الزواج ؟ ما هي المصطلحات التي سوف نستخدمها لدى اإلشارة الى قوة أو ضعف 
 المؤسسة ؟ من أي منظور سوف ننظر الى هذا البناء وضمن أي مضمون سوف ندرسه ؟

 

 خارج نطاق الزوج والزوجة 0-2-0
( ذات 2006ماريوت ) –كان المنهج الشامل لهذا البحث مستلهما من دراسة آماتو وهوهمان 

للزيجات التي تعرو األزواج فيها لتحديات قليلة أو كبيرة والتي انتهت  two-waveادتجاهين 

من األزواج ، وجد أن نصفهم فقط بعانى من عالقات  501بالطالق . ومن بين تحليل تجميعي ل 
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% من عينة المطلقين كانوا 50توتر نوعية زواجهم متدنية في حين أن النصف الباقي أي عالية ال
في عالقات منخفضة التوتر  نوعية زواجهم متوسطة . وعلى الرغم من ادختالفات الملموسة في 
نوعية العالقة في كلتا المجموعتين ، انتهى األمر باألزواج في كلتا المجموعتين الى الطالق وهو ما 

. وفي حين أن نوعية العالقة وحدها ليست كافية للمحافظة على تماسك الزواج  دل على أني
أسباب الطالق فــي الزيجات عالية التوتر كانت واضحة ، فهناك حاجة الى المزيد من األبحاث لفهم 

( 2006ماريوت ) –البواعث على الطالق في الزيجات منخفضة التوتر . كما أثبت آماتو وهوهمان 
أن الطالق في الزيجات منخفضة التوتر لم يكن مدفوعا بنوعية الزواج وانما كان متأثرا بعوامل 

 خطر مستقلة عن العالقة المباشرة بين الزوجين .
تؤدي هذه النتيجة إلى استنتاج محوري لنطاق هذه الورقة البحثية وهو أن الزواج د يتشكل فقط 

ن وانما أيضا بالعوامل الموجودة في البيئة المحيطة والبيئة بالعالقة الشخصية المتبادلة بين الزوجي
الكلية. كما أن الحاجة الى القيام بمزيد من األبحاث لفهم عوامل الخطر التي تظهر على المستوى 

 الكلّي تعد حافزا آخر لتعريف هذا النطاق للورقة .
 

 النوعية مقابل الرضا 0-2-2
األبحاث الزوجية وهي : الرضا عن الزواج ،  هناك ثالثة مؤشرات كثيرا ما تستخدم في مجال

وتكيف الزواج ، ونوعية الزواج . وعلى الرغم من وجود شئ من التداخل المفاهيمي بينها ، يشير 
كل واحد من هذه المصطلحات الى نموذج مختلف . وفي ضوء ذلك ، قد يحتاج الباحثون الى 

ات المستخدمة لتقييمها )لورنس وآخرين ، الوعي بعدم الخلط بين هذه المصطلحات أو بين المنهجي
2011. ) 

ويتمثل تعريف الرضا عن الزواج في أنه : " التقييم الشخصي العالمي لألشخاص لنوعية زواجهم" 
( . وعلى الجانب 2011وهو تعريف يلقي بالضوء على الطبيعة الشخصية للمفهوم )لي وفانج ، 

الرضا وكذلك عمليات ثنائية مثل النـــزاع . و تشير اآلخر ، يعد تكيف الزواج مفهوماً أوسع يشمل 
نوعية الزواج الى العمليات الثنائية وحدها مثل التواصل الداعم بين الزوجين ، ومهارات إدارة 

 ( .2011النزاعات ، والعالقات الجنسية ، أو الحميمية العاطفية )لورنس وآخرين ، 
واج وليس على ادستقرار الزوجي حيث يفرقون ويميل الباحثون الى التركيز على الرضا عن الز

 ( .2011بين ادلتزام ادختياري وبين ادلتزام التقييدي )لي وفانج ، 
 ويمكن تصنيف العوامل المؤثرة على الرضا الزوجي على النحو التالي :

 العوامل الشخصية الضمنية : خصائص الشخصية . -1
ين ، عزو سلوك اآلخر ، والتماثل في العوامل الشخصية البينية : التواصل بين الزوج -2

 شخصيتي الزوجين .
 العوامل البيئية الجزئية : ن زواج األهل ، وجود األطفال ، والشبكة ادجتماعية للزوجين . -3
العوامل البيئية الكلّية : المناخ ادقتصادي للمنطقة التي يعيش فيها الزوجان والسياسات  -1

 الحكومية . 
التكيف والذي يقتضي أن الرضا  –الضغط  –وذج يعرف بنموذج التأثر وتندمج هذه العوامل في نم

الزوجي يتأثر بالتفاعل بين تأثر الزوجين ، واألحداث المسببة للتوتر في البيئة ، وعمليات التكيف 
 مع التغيرات البيئية .

ى وباإلضافة الى ذلك ، قد تكون هناك بعو العوامل المغيرة ألولوية األهداف الزوجية . عل
المستوى المباشر ، تضيف وددة أطفال أو الضغوط المالية  توترا للعالقة وتحّول األولويات الى 



 منطقة مكة املكرمة الزواج يف روابط تقويةعرض مقرتح للخطة الاسرتاتيجية ملبادرة     19  صفحة

 

عوامل مساعدة . وعلى المستوى المباشر ، يمكن لعوامل تاريخية وثقافية مثل المواقف تجاه الزواج 
 أن تجعل العوامل  المساعدة تكتسب أولوية أكبر من غيرها .

 النموذج المتبنى 0-2-3
ن كافة ما تقدم ذكره في ادعتبار ، تم وضع ادطار التالي لتوجيه أبحاثنا عن العوامل المؤثرة آخذي

 على الزواج .

Macro factors  العوامل الكلية 

Misconceptions التصورات الخاطئة 
Risk Factors  عوامل الخطر 

Micro Factors  العوامل المباشرة 

 مستويات مختلفة :يعالج ادطار هذه القضية على ثالثة 

 المستوى الكلّي -0
يعالج هذا المستوى العوامل ادجتماعية ، وادقتصادية ، والسياسية التي أثرت على مؤسسة 

الماضية ، سواء من خالل تهديد استقرارها )عدم تحويل  50الزواج على مدى األعوام ال 
أي نحو كان . وسوف  الزواج الى مؤسسة( أو إعادة تشكيل / إعادة تعريف بناء الزواج على

تتم دراسة ما تقدم ذكره من المنظور العالمي أود ثم اجراء تحليل عن الكيفية التي تؤثر بها 
النماذج " العالمية " المذكورة آنفا ) التي اصبحت عالمية بفعل العولمة ( في الوقت الراهن على 

الزواج السعودي واجراءات مقدمة بالتوازي مع ذلك توقعا لمستقبل  –مؤسسة الزواج السعودية 
ة بشكل إيجابي على المدى محددة قابلة للتطبيق يمكن اللجوء اليها إلعادة تشكيل المؤسس

 .الطويل

 عوامل الخطر -2
يعالج هذا المستوى العوامل التي يجلبها األفراد الى الزواج والتي تزيد من خطر تفككه أو عدم 

ذه العوامل بالعالقة الشخصية بين رضا الزوجين عنه . ليس من الضروري أن تتعلق ه
الزوجين وانما ترتبط بالتجارب السابقة ، والسمات الشخصية ، أو بعوامل خفية أخرى تؤثر 
على النوعية والرضا مع صعوبة التعرف عليها في الوقت نفسه وعزوها في كثير من األحوال 

اءة الحكم على شريكه أو على الى العوامل المباشرة التي تؤدي بأحد الزوجين أو بكليهما الى اس
 نوعية زواجهما والى ادخفاق في معالجة السبب الحقيقي لعدم رضاهما .

 المستوى  المباشر -3
يعالج هذا المستوى التحديات المشتركة التي تميز العالقة الزوجية الثنائية . وفــــي حين تشمل 

فئات الثالث التالية لدى النظر هذه التحديات طيفا واسعاً من الموضوعات ، يركز بحثنا على ال
( العالقات الجنسية ، 2( العالقات الشخصية البينية ، 1: المباشرالى التحديات على المستوى 

 ( التعامل مع األطفال .3
 
 

 المتغيرات الكلية )البيئة العامة( .2. 2
 

يفترو بأن الزواج أحد أقدم المؤسسات ادجتماعية وهو عبارة عن مجموعة من األدوار والقواعد 
التي تطورت كونيا عبر األجيال وفي ثقافات متعددة . وعلى الرغم من أن مختلف المجتمعات كان 
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ما   لها منهجية التطور الخاصة بها من حيث تفاصيل تلك األدوار والقواعد ، فقد كان لدى جميعها
 يسمى  " الزواج " .

بدا الزواج مستقرا عبر تاريخه الطويل للغاية وعلى الرغم من وجود زيجات سيئة بغير شك ، فإن 
األمر لم يصل الى النقطة التي تشعر الحكومات عندها بالحاجة الى التدخل . كما كانت هناك قيمة 

وجدنا بأن الحكومات والمؤسسات ذاتية للزواج كمؤسسة. ولكن خالل السنوات المائة الماضية ، 
ادجتماعية بدأت تصدر تحذيرات حول الزواج وبدأت تداول قصص أكثر مما ينبغي عن الزيجات 
السيئة . كما أخذ معدل الطالق في ادرتفاع أكثر من أي وقت مضى . ومما جعل األمور أكثر تحديا 

 في حد ذاتها . مشاهــدتنا لمجموعة جديدة من األدبيات تشكك في فكرة الزواج
حدث كل ذلك بشكل خاص في المجتمعات الغربية حيث فرضت الحداثة ، والدولة ، وظهور أشكال 
مختلفة من المؤسسات ادجتماعية وادقتصادية ضغوطا كثيرة على كافة األفكار التقليدية 

صبحت والكالسيكية ، والمؤسسات ، وأصبح كل تقليد وقيمة خاضعاً لتفحص عميق ونقدي . كما أ
 استثناء من ذلك . الزواجالقيم التقليدية وأساليب العيش مهددة بفعل نشأة التفكير النقدي ولم يكن 

 –بدءا من التلغراف وحتى التلفاز  –وباإلضافة الى ذلك ، وبالنظر لنشأة مختلف أشكال ادتصال 
جدل حول الزواج ونمو وسائل ادعالم ادخبارية ، بدأت قصص الزيجات السيئة تدخل الى قلب ال

ولم يعد العدد المتزايد من حادت الطالق والزيجات الفاشلة مقتصرا على أولئك الذين يمرون بهذه 
التجربة وحدهم بل اصبحت جزءا من جدل أوسع نطاقا حول ماهية الزواج وما اذا كان ينبغي له أن 

يل الى معارضة الزواج يستمر . ومع ارتفاع معددت الزيجات الفاشلة والطالق ، بدأ الجدل يم
وبمرور الوقت ، بدأ عدد متزايد من األشخاص يتساءل عن قابلية الزواج ذاته لالستمرار وأصبحت 
عبارة " الزواج مؤسسة فاشلة " أشبه بالشعار وجزءا من الجدل العام حول الزواج في أكثر من 

حوا يرددونها وأصبح سبب ثقافة ومجتمع . وحتى أولئك الذين لم يفهموا هذه العبارة تماما أصب
 وجود الزواج اآلن محل شك .

لم يكن هذا التشكك ازاء الزواج مقتصرا على المجتمعات الغربية الحديثة وانما أصبح أيضا جزءا 
من المجتمعات الحديثة الجديدة في الشرق األوسط وهي مجتمعات تخطت مرحلة التقليدية الى حد 

 لى ركب العصرية أو صنع صيغة مواكبة خاصة بها  .كبير ولكنها لم تتمكن من ادنضمام ا
ونتيجة لذلك ، تشوشت أفكار الداعمين للزواج كمؤسسة حيث بدأوا يواجهون تحديات من الصعب 
التعامل معها في نفس الوقت . وكان التركيز في معظمه على المخاطر الفردية التي يواجهها الزواج 

التقليديين وتزايد النساء المتبنيات ألدوار غير تقليدية ،  وهي كثيرة مثل الصدام بين الرجال العرب
أو جهل األزواج بالواجبات الزوجية ، سواء الذكور أم ادناث ، أو التشتت الذي أوجدته وسائل 
ادعالم ادجتماعية ، ود سيما غرف المحادثات مما سبب التوتر في البيوت وفي النهاية الطالق ، 

األزواج ، أو ادنحرافات المختلفة ألي من الزوجين مثل تعاطي المخدرات  أو العالقة الجنسية بين
والكحوليات وغير ذلك . وفي هذا النطاق ، يتعلق الجزء األكبر من التدخل بتعليم وتدريب الزوجين 
على كيفية المحافظة علــى دوام العالقة رغم ادختالفات أو التحديات ، وتدريبهم على مختلف 

التواصل والذكاء العاطفي أو برامج عن النشاط الجنسي وكيفية المحافظة عليه  المهارات مثل
 . المستوى المباشر للزواجوابقائه حيويا . بعبارة أخرى ، كانت تلك الجهود تركز على قضايا 

ولكن هناك أيضا جهود تهدف الى التعامل مع الخطاب العام حول الزواج وهو ما يمكن وصفه 
ركز على نموذج الزواج أي كيف نفكر في الزواج ونتحدث عنه ، وعلى القيم بادستطرادي حيث ي

التي نربطها بالزواج وأيضا وبشكل أساسي بالكيفية التي أثرت بها التغيرات في الوضع الثقافي 
القضايا الكلّية أو الغير مباشرة  ادقتصادي على الزواج وهذه يمكن أن نطلق عليها  –وادجتماعي 

 بلتها بالقضايا الجزئية .لمقا للزواج
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ويستحق كل من البعد المباشر وغير المباشر ادهتمام ولكن البعد الغير مباشر لم يحصل على 
نصيبه ألسباب متنوعة  بالدرجة األولى لطبيعته النظرية والمجّردة ولكن أيضا لعدم تحدث 

 الناشطين في دعم الزواج عنه بالقدر الكافي .
الرغم من قصرها ، الى تشجيع التدخالت العملية لدعم الزواج على تهدف هذه الورقة ، على 

المستوى الغير مباشر وتحاول ادسهام في الخطاب العام وبدء مناقشات حول القضايا الكلّية المؤثرة 
على الزواج وعلى منظومة  كعنصر رئيسي في ديناميكية الزواج . ويتمثل جزء من الحل للقضايا 

اس بذكاء عنها . و الخطاب ، فهو خطوة كبيرة نحو الحل يتم اغفالها في كثير الكلّية في حديث الن
 من األحيان .

 الخطوط العامة للفصل
 تناقش هذه الورقة ثالث نقاط رئيسية هي :

 الزواج كمؤسسة . -1
 المتغيرات الكلّية المحيطة بالزواج . -2
 آثار تلك المتغيرات على الزواج . -3

سوف تناقش النقطة األولى ما نعنيه بالزواج ، ومعنى أن يكون الزواج مؤسسة ، وبعو أسباب 
القيمة العالية المرتبطة بالزواج . ويتمثل الغرو من ذلك النقاش في السماح لنا بالوصول الى فهم 

دخل فيه للزواج يمكنه توجيه المبادرات الداعمة . ويبدو واضحا تماما أن معرفة طبيعة ما نود الت
شرط أساسي لنجاح التدخل ، إذ د يمكننا التدخل في ظاهرة اد اذا عّرفناها أود . والتدخل عبارة 

عن اختيار لنقطة للتأثير ولكن ما الذي نود التأثير عليه عندما يتعلق األمر بالزواج ؟ إن ما   
يل لمكوناته الرئيسية . سنخرج نا به من هذا الجزء من النقاش هو نوع من التشريح للزواج أو تحل

أثناء نظرنا الى الزواج  اليناكما أنه أولى خطوات ادبتعاد عن النظر الى الزواج وادتجاه الى النظر 
. 

أما النقطة الثانية ، فسوف تورد وتعرو فهما عاما للقضايا الكلّية المحيطة بالزواج الحديث بغير 
 ربطها بالزواج .

لثالثة األجزاء الرئيسية للزواج ومعرفة الكيفية التي تأثر بها إيجابيا وأخيرا ، سوف تتناول النقطة ا
 و/ أو سلبيا بالعناصر الكلّية .

 
 الزواج كمؤسسة اجتماعية 2-0
 

إن الزواج ليس مجرد اقتران ذكر وأنثى . العالقات عبارة عن أفعال اقتران ولكن عندما يتزوج 
ادقتران وهو دخول مؤسسة اجتماعية لها أدوار ، الناس ، فإنهم يقومون بشئ أكثر من مجرد فعل 

وقواعد ، ومعايير وتوقعات . كما أنهم يقومون بذلك على مرأى من العموم وباقرار المجتمع بشكل 
أو بآخر . وعلى الجانب اآلخر ، نجد بأن ادقتران أمر شخصي وعندما يقترن شخصان ، فإنهم د 

عد واألدوار وانما يقررانها بنفسيهما . كما أنهما د يدخالن بشكل فجائي الى مجموعة من القوا
 يطلبان من المجتمع اقرار اقترانهما .

 إن فهم كيفية كون الزواج مؤسسة اجتماعية حيوي لمن يدخلونه وأيضا لمن يريدون فهمه .
 
 المؤسسات 2-0-0

بالنسبة لهم فهذا  عندما يقول الناس " مؤسسة اجتماعية " ، فإنهم د يفهمون دوما بوضوح ما تعنيه
ادصطالح انتقل من اللغة الفنية لعلم ادجتماع والفلسفة ليصبح مصطلحا شائعا يحمل معه كافة 
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أنواع اللبس والغموو . في بعو األحيان ، يستخدمه الناس كمصطلح قصير ل " شئ " موجود 
 يه عن كثب .في المجتمع ويبدو أن اللبس جاء من اصطالح " المؤسسة " ولذلك ، سوف ننظر ال

عندما يتحدث المرء عن المؤسسات ، فإنه يتحدث عن أشياء مثل : الحكومات ، والجامعات ، 
والمدارس ، والسوبرماركت ، والجيوش ، والبنوك ، واألحزاب السياسية ، وادتحادات التجارية ، 

ن العناصــــر والفرق الرياضية ، والنوادي ، والمنظمات الدولية ، ال  ... وكل منها جهاز يتضم
 اآلتية :

هو مجموعة األدوار التي تقع ضمنه ، مثل أدوار الممرضة ، والطبيب ،  الهيكل : .أ 
والمريو في مؤسسة صحية ، أو المدّرس والمدير والطالب في مؤسسة دراسية ، أو 
الضابط والجندي والمتدرب في مؤسسة عسكرية أو المحاسب العامل على صناديق 

 امل النظافة في مؤسسة سوبرماركت .المحاسبة والعميل وع
 

هي الدور الذي تلعبه المؤسسة بشكل عام في المجتمع والشئ الذي من المتوقع  الوظيفة : .ب 
لهيكل األدوار أن يلعبه . على سبيل المثال ، من المفترو في المؤسسة الصحية شفاء 

توقف المؤسسة عن الناس وفي المؤسسة التعليمية تعليم الناس ، وهكذا . كما أنه عندما ت
 أداء وظيفتها ، فهناك آثار تترتب على ذلك عادة .

 

وهي عبارة عن قواعد المؤسسة . على سبيل المثال ، فإن فريق كرة القدم هو  القوانين : .ج 
مؤسسة لديها قوانين تحكم الالعبين ، والحكام ، والطريقة التي يتم لعب المباريات بها . 
والمدرسة لديها أيضا قوانين تحكم العالقات بين الطلبـــة ، وأولياء األمور ، والمدرسين ، 

 .والمدراء ، وهكذا 
 

وعندما يدخل األشخاص الى مؤسسة ، فإنهم يكلفون أنفسهم تلقائيا بلعب دور محدد . عندما تذهب 
الى مستشفى ، تجد بأن كل شخص هناك مكلف بدور : الممرضة ، والطبيب ، والمريو ، والكاتب 
المساعد ، وحارس األمن وأن كل دور مرتبط بمجموعة من التوقعات وكل فرد عليه مسئولية 
تحقيق هذه التوقعات . أما صالحية المؤسسة فتكمن في توزيع األدوار على نحو يالئم المحيط 
ويوفر أيضا القدرة على توقع السلوك . عندما أشاهد طبيبا ، يمكنني توقع ما سوف يقوم به وعندما 
ن يخالف الطبيب هذه المجموعة من القوانين ، يكون لذلك تبعات . وينتقل نفس الشخص الذي كا

مريضا في مؤسسة صحية الى محيط آخر ، لنقل أنه مدرسة ، ويكون هناك مدّرسا يضطلع بدور 
آخر وبمسئوليات أخرى ويتوقع منه القيام بأشياء أخرى . ثم يتوجه هذا الشخص الى المنزل حيث 
يدخل الى مؤسسة األسرة ويقوم بأدوار أخرى فهو ابن أو أخ وكل دور من هذه األدوار يتضمن 

را ومسئوليات وتوقعات معينة . ويدخل الرجل مؤسسة الزواج حيث يقوم بدور الزوج الذي أدوا
 يضطلع بمسئوليات مختلفة .

 
 المؤسسات االجتماعية 2-0-2

المؤسسة ادجتماعية عبارة عن مجموعة من األدوار والمسئوليات التي يتم وضعها وتعريفها 
اة بالمؤسسة ادجتماعية للتفرقة بينها وبين أشكال بغرو خدمة المصالح ادجتماعية . كما أنها مسم

المؤسسات األخرى كالمؤسسات السياسية والعسكرية وأيضا وهو األهم لإلشارة الى منشئ المؤسسة 
 والمحافظ على استدامتها .
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وهكذا نجد بأن الزواج مؤسسة اجتماعية من حيث أنه مؤسسة يصنعها المجتمع ويحافظ على 
تعلق بمصلحة المجتمع . ومنظمة األعمال عبارة عن مؤسسة ولكنها ليست من استدامتها ألسباب ت

صنع المجتمع وقوانينها من صنع أصحابها . ولذلك فإن المؤسسات التجارية د تعد مؤسسات 
 اجتماعية .

 
 المؤسسات الرسمية مقارنة بالمؤسسات الغير رسمية

سيم بكيفية المحافظة على المؤسسة . اذا هناك مؤسسات رسمية وأخرى غير رسمية . يتعلق هذا التق
كان للمؤسسة قوانين مكتوبة ، فإنها تكون مؤسسة رسمية واذا كانت قوانينها غير مكتوبة ولكنها 
محفوظة في ثقافة وفي أذهان الناس ، فهي مؤسسة غير رسمية . وللزواج مكونات رسمية وأخرى 

اعد وأدوار الزواج ولكن هناك أخرى غير غير رسمية . فهناك قوانين ومبادئ مكتوبة تعّرف قو
مكتوبة أيضا . ولذلك فإنه عندما يتزوج شخصان ، فإنهما يدخالن مؤسسة اجتماعية ويلتزمان 
بقوانينها المكتوبة والغير مكتوبة التي تخدم وظيفة المؤسسة . كما أنهما كزوج وزوجة يلعبان أدوارا 

عظمها غير رسمي انتقل اليهما عبر العادات مختلفة مع توقعات ومسئوليات مختلفة أيضا ، م
والتوقعات الثقافية حول ما سوف يكون عليه زواجهما والكيفية التي ينبغي أن يؤدي بها وظيفته . 
ولكنهما يلتزمان أيضا بمجموعة رسمية من المبادئ الموثقة نظاميا . ولذلك ، ففي حال نشوء نزاع 

للتعامل مع هذا األمر على أساس القوانين المكتوبة والغير  بينهما ، تتدخل المحكمة أو تحكيم األسرة
 مكتوبة التي ينبغي عليهما ادلتزام بها .

 البناء االجتماعي للمؤسسات
إن انشاء المؤسسات ادجتماعية هو أهـــم جانب متعلق بها وهي نقطة تستحق الكثير من التفكير ، 

حيث تغييرها ، أو تطويــرها ، أو المحافظة تماما كأي جهد . مــن أجل مناقشة أية مؤسسة من 
عليها ، د بد لنا أود من فهم الكيفية التي يتـــم انشاء مؤسسة بها . في حالة الزواج على سبيل 
المثال ، ينبغي لكافة المناهج والمبادرات فهم الكيفية التي يتم انشاء مؤسسة والحفاظ على استدامتها 

 استدامتها في المستقبل ، أو حتى تغييرها أو تحويلها . بها ، وكيف يمكن المحافظة على
تتمثل أداة مفاهيمية مهمة لذلك في فكرة " البناء ادجتماعي للواقع " وهي فكرة تنطوي على مفارقة 
الى حد ما ولكنها عميقة . انها تعني في األساس وجود بعو األمور الواقعية التي صنعتها الكيفية 

ا بها ، ولكن هذه األفكار تبدأ بدورها في التحكم في الكيفية التي يتصرف بها التي يفكر المجتمع فيه
ذلك المجتمع أو في التأثير عليها . كما أن الحفاظ على استدامة مؤسسة تم انشاؤها عبر الزمن يتم 
من خالل الكيفية التي يتحدث بها المجتمع عنها ، والمؤسسة المستقرة هي تلك التي يتحدث عنها 

 بنفس الطريقة تقريبا عبر الزمن . الناس
وبالنسبة لمن يريد التركيز على نموذج الزواج وكيفية تأثيره على نوعية الحياة الزوجية أو على 
العوامل الكلّية المؤثرة على الزواج ، يمكن لهذه الفكرة تغيير الكيفية التي يفكرون بها في دعم  

 الزواج .
 

ي تماما ، ينبغي علينا تقسيم ما نراه حقيقيا الى ثالثة أنواع ومن أجل فهم فكرة البناء ادجتماع
 رئيسية :

 الوجود المستقل عنا تماما (0
على سبيل المثال ، يعد القمر مستقال تماما عنا . نحن لم نصنع القمر وانما نراه . قد د نراه بشكل 

ل منبع تلك الصور ، دقيق ولكن أيا ما كان ما يصنع تلك الصور المشوهة في أذهاننا أو على األق
 فهو مستقل تماما .

 الوجود المعتمد  علينا تماما (2
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مثل اللغات أو القوانين أو القواعد . بغير البشر ، لن يكون لتلك األشياء وجود وجميعها صنيعة 
 قدراتنا ادبداعية .

 األشياء الواقعية التي تعتمد علينا نسبيا (3
نسبية فاألصوات موجودة بشكل مستقل عنا ولكن على الجانب اآلخر ، نجد بأن الموسيقى صنيعة 

حتى يمكن التعرف على الصوت كموسيقى أو كأداة لتجربة جمالية ، يحتاج ذلك الى جهد معين نحو 
بناء الذوق . وتعد الصحة النفسية مثاد آخر أكثر جدية . فما نعّرفه كمرو نفسي هو صنيعتنا الى 

وادحصائي لالضطرابات العقلية ، سوف نرى بأن حد ما . اذا نظرنا الى الكتيب التشخيصي 
اضطرابات جديدة قد أضيفت اليه وأنه كان  يشار إلى  الكثير منها عبارة عن حالة نفسية ولكن لم 
يكن قد تم بعد تصنيفه كمرو الى أن تم اتخاذ قرار ما بالقيام بذلك . والفقر مثال آخر . عندما 

هم يتحدثون عن معايير معينة تشمل وتستبعد أشخاصا وهي يتحدث صانعو السياسات عن الفقر ، فإن
مبنية على تجارب أشخاص محرومين ولكن الخط الفاصل الذي يوضع حينئذ بين من يعد فقيرا ومن 

 ثم مستحقا للدعم ومن ليس كذلك هو شئ يصنعه الناس .
العالقة بين اثنين من  وعندما يتعلق األمر بالقرابة ، فإنها تركيبة نسبية فهناك جانب بيولوجي وراء

األقرباء ولكن الدور ادجتماعي شئ يتم بناؤه . على سبيل المثال ، يعد دور األب تركيبة وليس 
شيئا جاء ببساطة من الوظيفة المنوية للذكر . وباإلضافة الى ذلك ، فإن األنوثة والرجولة عبارة عن 

ي يملك تركيبة تناسلية محددة وانما هما تركيبة في المجتمع فالمرأة أو الرجل ليسا مجرد كائن بشر
 شخصين لهما أدوار ومسئوليات وتوقعات معينة وهذه ليست نتاجا تلقائيا لذلك ادختالف التناسلي .

وغني عن القول أن التركيبات أو الهياكل ادجتماعية د تصنع بناء على قرار وانما يتم صنعها 
يفكرون في األمر بنفس الكيفية . كما ينبغي وتطويرها من خالل جهد عدد كبير من األشخاص 

لألشخاص رؤية شئ بكيفية معينة حتى يكون الشئ كما يرونه ثم رؤيته بنفس الكيفية مرات ومرات 
الى أن يكّونوا رؤية مشتركة عنه . إنه تفكير مشترك يبدأ في التأثير على الكيفية التي تفكر بها 

يوم سوف ينظر اليه فيما بعد على أنه طبيعي . والجدير أجيال المستقبل بحيث أن ما يتم بناؤه ال
بالذكر أنه يصعب تغيير مثل هذه التركيبات أو الهياكل المستقرة والمتجذرة ثقافيا ، ما لم يحدث 
تغير هائل يؤثر على الكيفية التي يفكر بها المجتمع ويشعر بنفسه وبالعالم من حوله . وعندما يحدث 

عية بمعنى التغيرات الملموسة في التركيبة ادجتماعية التي كانت قائمة ذلك ، نشاهد ثورات اجتما
 وذلك ما حدث للزواج .

وباعتباره تركيبة اجتماعية ، كان الزواج مستقرا نسبيا ألن الناس كانوا يفكرون فيه بأساليب 
كر الناس بها متشابهة نسبيا . كما كانت األساليب المعيشية متوائمة مع المؤسسة ومع الكيفية التي يف

فيها . وعندما تغيرت الحياة ، سرعان ما بدأت المؤسسة تضغف  حيث بدأت األساليب المعيشية في 
 التغير ، وكذلك الكيفية التي يفكر بها الناس في الزواج .

وقد أوجد هذا التغير في الزواج مفارقة في حالة العديد من الدول العربية التي تغيرت األساليب 
ا ولكن أساليب التفكير لم تتغير تبعا لذلك . ولذلك وجدنا أنفسنا نعيش بأساليب غاية في المعيشية فيه

ولكننا استمررنا في التفكير بطرق تقليدية وهذه الفجوة هي المشكلة الرئيسية التي نواجهها  الحداثة
ن على في كل شئ وهي أيضا أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الزواج اليوم . إننا غير قادري

التفكير وفقا للكيفية التي نعيش بها  حيث يعيش  الناس الزواج بمعنى حديث ، اذا جاز التعبير ، 
 ولكنهم يفكرون فيه بأسلوب تقليدي . 

 تعريفات الزواج 2-0-3
إن كون الزواج تركيبة اجتماعية يعني بأن الزواج هــو ما نصفه به ، أو فـــي هذه الحالة التي نحن 
بصددها ، ما يصفه الناس به . إننا د نكتشف الزواج وانما نصنعه ونقوم بذلك من خالل التفكير فيه 
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تلفة في التفكير فيه وهو ما تعكسه حقيقة وجود تعريفات كثيرة للغاية للزواج تظهر وجود أساليب مخ
. 

إن تعريف الزواج هو أيضا عملية صنع للزواج فصنع الزواج واستمراريته يتمان من خالل تفكيرنا 
عنه والتعريفات هي في األساس أساليب لتسجيل ونقل الكيفية التي نفكر بها . ولذلك فإننا عندما 

ها جهود موضوعية وانما كجهود ننظر الى تعريفات العلماء ، د ينبغي لنا النظر اليها على أن
 منحازة لـــدفع التعريف أو دفع المؤسسة الى الميل في اتجاه الغايات أو القيم الخاصة بهم .

ويحتاج أي شخص يريد دعم  الزواج الى معرفة موقف الناس منه فكافة التعريفات تحمل شيئاً  
سسة . ومعيار تعريف مؤسسة اجتماعية األهمية طالما أنها تمثل قدرا كافيا من تفكير الناس في المؤ

ليس مدى دقتها وانما نموذجية ذلك التعريف أي مدى قربه من كيفية شعور الناس بالزواج 
 وتفكيرهم فيه فعليا .

والتعريف المثالي عبارة عـــن مزيج من التعريفات التي صنعها الفالسفة ادجتماعيون ، وخبراء 
النوع األول ، فيمنحنا التبصر الذي يملكه من يحاولون فهم ما  القانون ، واألشخاص العاديون . أما

وراء ما يقوله الناس والثاني ، التبصر في الكيفية التي يعّرف بها القانون الزواج والتي تؤثر على 
جزء كبير من الكيفية التي يعيش بها الناس تجربة الزواج . أما النوع الثالث ، فيخبرنا بكيفية تفكير 

 لعاديون فيه .األشخاص ا
سوف نقتصر في هذا الجزء على تناول النوعين األول والثاني ، تاركين النوع الثالث لجهود آخرين 

 لتكمل ما نقوم به .
اذا نظرنا الى تعريف القاموس للزواج ، ربما نجد بأنه " اتحاد مشروع بين رجل وامرأة للعيش 

لعلم ادجتماع أن تعريف القاموس للزواج سويا وانجاب أطفال " . لقد جاء في موسوعة بالكويل 
 يتضمن ثالثة عناصر :

 مؤشر لمشروعية ادتحاد : تختلف التعريفات القانونية تبعا لألوضاع الثقافية والتاريخية . -1
مؤشر ادرتباط بين شخصين أو أكثر في بعو األحيان : اتحاد بالزواج يطغى على  -2

 خصائص األفراد المكونين له .
 : الزواج وجد لتحقيق شئ . مؤشر الوظيفية -3

ومع ذلك ، على األقل ضمن المجتمعات الغربية ، اصبح من الواضح بشكل متزايد أن الحدود 
الفاصلة بين الزواج والعالقات الحميمة األخرى بين البالغين أصبحت غير واضحة . كما أخذ 

ن الزواج والمعيشة الطابع الحصري المتباين الجنس للزواج يتعرو للتشكيك وأصبح التمييز بي
 المشتركة ضبابيا من حيث القوانين والممارسات الفعلية )موسوعة بالكويل لعلم ادجتماع( .

وتشير الموسوعة العالمية للزواج واألسرة الى أنه على الرغم من انطواء الزواج على عقد قانوني 
لف من حيث التركيبة ، )سواء كان مكتوبا أم شفهيا( في كافة المجتمعات تقريبا ، فإنه قد يخت

والوظيفة ، والديناميكيات والمعنى من ثقافة ألخرى . ولذلك ، د يوجد تعريف يمكن أن يشمل هذه 
ادختالفات جميعها . وفي الوديات المتحدة األمريكية ومعظم الدول الغربية ، يشير الزواج الى 

دلة بين الزوج والزوجة . إنه اتحاد بين أنماط مستقرة من القواعد واألدوار المرتبطة بالعالقة المتبا
رجل )أو رجال( وامرأة )أو نساء( في نوع خاص من الترتيبات ادجتماعية والقانونية التي تخدم 

 أغراضا عديدة للمجتمع .
كما ذكرت الموسوعة العالمية للعلوم ادجتماعية أن علماء ادجتماع ينظرون الى مؤسسة الزواج 

العناصر األساسية للمحافظة على المجتمع ذاته وتكاثره . فعلى الرغم من  على أنها واحدة من أهم
أن الزواج ليس مهما بالضرورة بنفس الكيفية عبر مجتمعات مختلفة أو ألشخاص مختلفين ضمن 

 تلك المجتمعات ، فإن الزواج يحقق باستمرار ما يلي :

 تأسيس روابط بين األسر المختلفة . -1
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 األفراد .نقلة رئيسية في حياة  -2
 إعادة تأكيد لالختالفات بين الرجال والنساء واألهمية الطاغية لتباين الجنس . -3
 امتداد أنماط الرعاية والدعم ادجتماعي . -1
 تكوين الهويات الشخصية وادجتماعية . -5

تم تكوين الزواج عبر التاري  ألسباب مختلفة وربما كان انجاب أطفال أبرز الوسائل لتأسيس وحدة 
قرة )األسرة( وتعريف األطفال بمبادئ وقيم المجتمع . وتختلف قوة ادرتباط بين الزواج حية مست

وادنجاب من مجتمع آلخر . ففي حين قد يؤدي ادخفاق في ادنجاب تلقائيا الى الطالق في بعو 
المجتمعات ، فقد ذكر بعو األشخاص في الوديات المتحدة األمريكية مثال أنهم تزوجوا عن حب 

من أجل ادنجاب وذكر آخرون أسبابا أخرى لالرتباط بالزواج مثل األمان ادقتصادي ، أو  وليس
 الهرب من ظروفهم المعيشية )الموسوعة العالمية للزواج واألسرة( .

وكما أشرنا سابقا ، فإن الحب هو الحافز للزواج لدى كثير من األشخاص . والواقع أن المشاعر 
لمية تقريبا ثقافيا حيث ذكر عدد من األشخاص على األقل وقوعهم في المسماة بالحب الرومانسي عا

% من الثقافات . ولكن الحب لم يكن دوما 85الحب في وقت من األوقات في حياتهم في حوالي 
أساسا للزواج في المجتمعات الغربية ود يزال األمر كذلك في العديد من المجتمعات اليوم وانما 

دية ، وليس الرومانسية ، اساسا لمعظم الزيجات في الوديات المتحدة كانت ادعتبارات ادقتصا
 )الموسوعة العالمية للزواج واألسرة( . 1600األمريكية حتى األعوام 

وكما ذكرنا آنفا ، تشير ادختالفات في التعريف الى رؤى  مختلفة لما ينبغي أن يكون عليه الزواج 
جتماعية مقارنة بأولئك الذين يحاولون اضعاف الجانب من أهمها من يذكرون بأن الزواج مؤسسة ا

المؤسسي للزواج والفرق هنا ضخم . فالقول بأن الزواج ليس مؤسسة اجتماعية يعادل القول بأن 
ادقتران والزواج متساويين تقريبا . فالزواج يصبح اعالنا لالقتران أو التزاما بجعله يدوم ولكنه لم 

 األدوار والمسئوليات والقوانين .يعد التزاما تجاه مجموعة من 
ويتعلق اختالف مهم آخر بين تعريفات الزواج بوظيفة هذه المؤسسة حيث تميل بعو التعريفات 
الى اعتبار الزواج غاية لتحقيق شئ موجود خارج نطاق شخصين مرتبطين في حين يميل البعو 

ولى ، يرى الزواج بأنه وسيلة لصنع الى اعتبار الزواج شيئا قائما للزوجين نفسيهما . في الحالة األ
بيئة يمكن لألطفال النمو فيها بشكل سليم أو كوسيلة لتنظيم العالقات وادحتياجات الجنسية ، أو 
كوسيلة لتنظيم المجتمع في شكل وحدات مستقلة تسهل توزيع المزايا تبعا لذلك . وفي حين تختلف 

المؤسسة ادجتماعية وجميعها يصب في مصلحة  هذه الغايات ، فجميعها يخدم النظام ادجتماعي أو
المجتمع أود . وفي الحالة األخيرة ، ينظر الى الزواج على أنه تعبير عن عواطف كل من الزوجين 
تجاه اآلخر . ولذلك ، فإنه عندما يعد اعالنا دستعدادهما لدخول مغامرة معا لبناء شئ لهما ، أو 

لثقة ، أو خطوة نحو تكوين أسرة ، أو مساحة دنجاب وتنشئة عندما يتم تعريفه على أنه مساحة من ا
أطفال ، يرى الزواج قبل وأهم من أي شئ على أنه شئ يخدم مصالح الزوجين . قد تكون هناك 
مزايا اجتماعية في هذه الحالة ولكن مصلحة الزوجين تأتي أود . وفي حين  تعنى  النقطة األولى 

 الثانية بوظيفة المؤسسة .بالجانب المؤسسي للزواج ، تعنى 
وهناك تعريفات جديرة بالتنويه ، ود سيما التقليدية والمقننة منها مثل التشريعات ادسالمية والغير 
اسالمية . ففي الحادت التي يمكن تنظيم الجنس فيها اجتماعيا فقط ، يصبح الزواج وسيلة لذلك 

سمح بموجبه المرأة للرجل بالوصول الى وعادة ما يكون وسيلة بالنسبة للرجل . والزواج عقد ت
جسدها وهذا السماح ينبغي أن يقره المجتمع أو على األقل أن يشهد عليه . ويتجسد مثال دقرار 
المجتمع في الشرط الخاص بموافقة ولّي ذكر للمرأة على الزواج . في مثل هذه الزيجات ، يكون 

رجل الحق في الوصول المطلق والغير للمرأة الحق في متعة جنسية محدودة في حين يملك ال
مشروط الى جسدها . هذه التعريفات القانونية تهدف الى تعريف الزواج بوسائل تسمح بتدخل 
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المحاكم القانونية في حالة وجود نزاعات بين األزواج . ومما د شك فيه أن هذه المحاكم تتأثر 
عنه ولذلك د ينبغي منحها ثقال أكبر من ذلك بالتفكير ادجتماعي في الزواج ولكنها ليست تعبيرا آنيا 

الذي تستحقه وذلك على الرغم من مجادلة البعو بأن هذا التعريف قد شكل فعليا رؤية الزواج في 
 أكثر من مجتمع اسالمي وأن هذا األمر د يزال قائما ، أي أن الزواج ليس سوى رخصة للجنس .

 
 المضمون الكلّي للزواج 2-2
 

للغاية رسم الخطوط العامة للمتغيرات الكلية المحيطة بالزواج والمؤثرة عليه بدقة . ففي من الصعب 
وجود هذا العدد الكبير من العناصر الكلية حولنا ، علينا اختيار تلك التي يبدو بأنها تمارس أكبر 

به . ولذلك تأثير . كما أن هناك دراسات قليلة للغاية حول إقامة مثل هذا ادرتباط على نحو موثوق 
فإن ما نذكره هنا عبارة عـــن تكهنات ونتيجة لتفاعل بين متغيرات كثيرة لكل منها قيمة وزنية 
مختلفة . أما معرفة أيها األكثر تأثيرا ، فمن العسير الحكم عليه من مجتمع آلخر حيث أن هناك 

معين . ومما زاد األمر  الكثير من القضايا ادقتصادية والقانونية التي تضخم أو تقلل من وزن عامل
تعقيدا وجود متغير واحد الى جانب آخر يفضي الى نتيجة غير قابلة للتوقع تجعل من المستحيل 
تماما التوصل الى خالصات أو صنع عالقات سببية . وما نحتاج اليه بدد من ذلك هو اتباع نهج 

، ليس كمسألة تفسير واضح الحديث والمناقشة في ضوء هذه العوامل ودراسة المجتمعات المختلفة 
 مثقف وانما كغذاء للتفكير .

ويلي ذلك قائمة تلقي بمزيد من الضوء على ما يحدث حولنا والكيفية التي يغير بها ذلك الطريقة 
 التي نفكر ونشعر ونتحدث ونتصرف بها حول الزواج وضمنه .

 
 الثورة االجتماعية لموانع الحمل 2-2-0

د أقراص للتحكم في الحمل وانما كانت ثورة جنسية أحدثت بعو لم تكن أقراص منع الحمل مجر
الثورات ادجتماعية . فمن خالل تمكين النساء من ممارسة حياة جنسية خالية من الخطر ، نهضت 
هذه الثورة بالمساواة بين الجنسين وفقد الرجال احتكار الجنس الخالي من التبعات . ولكن األمر لم 

الجنس وانما كانت هناك تطورات جوهرية أكبر بكثير . فنظرا ألن النساء يكن متعلقا بحرية مجال 
اللواتي يمارسن الجنس مع استعمال موانع الحمل كن معرضات لخطر أقل للحمل ، كان معنى ذلك 
عدم اهتزاز الفرص المتاحة لهن للتعليم ، والتوظيف ، والتدريب ، كما كان األمر في الماضي بفعل 

غير متوقع . وباإلضافة الى ذلك ، سمحت القدرة على التحكم في الخصوبة  حمل غير مرغوب أو
من خالل استخدام موانع الحمل للزوجات بتنظيم حياتهن بشكل أفضل وبالمحافظة على مساهمتهن 
ادقتصادية المباشرة في األسرة ومن ثم الوصول الى مشاركة أكبر في صنع القرار في األسرة 

مساهمة ادقتصادية الغير مباشرة للزوجة وهي كبيرة للغاية ولكنها د تحظى )مباشرة لمقابلتها بال
 بادعتراف( .

ولكن هناك المزيد حول هذه القصة إذ تشير بعو الدراسات الى ظهور اضطرابات وتغيرات 
جنسية في العالقة بين الشريكين لدى استخدام موانع الحمل . فقد ذكر البعو أن وسيلة منع الحمل ، 

ضافة الى العوامل الديمغرافية األخرى ، كانت مرتبطة بواحدة أو أكثر من الهواجس الجنسية باإل
التالية : انخفاو الرغبة الجنسية ، وانخفاو معدل بلوغ النشوة الجنسية ، واأللم أثناء الجماع . 
،  وربطت دراسات أخرى بين استخدام موانع الحمل وبين مستويات المراعاة ، والتقمص العاطفي

وادنسجام ولكن ليس ادستعداد . كما جاء في دراسات أخرى انخفاو المعددت المسجلة الخاصة 
بأداء الوظيفة الجنسية ومشاكل مرتبطة بنشوة الجماع ، والرغبة ، والرضا الجنسي ، وتهيئة 
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ة الحال األعضاء التناسلية لممارسة الجنس ، واإلثارة الجنسية والشعور باأللم . وكانت هناك بطبيع
دراسات أظهرت تحسنا في العالقة مع الشريك . ويعد النشاط الجنسي جزءا مهما من العالقة 

 الزوجية وعندما يحدث تعطل في هذه الوظيفة ، يمكن أن يسبب ذلك توترا كبيرا لكال الشريكين .
 
 الفردية 2-2-2

لمجموعات وتحفزهم الفردية عبارة عن نمط اجتماعي يرى األفراد فيه أنفسهم مستقلين عن ا
( . ويمكن عموما وصف 2011بالدرجة األولى األفضليات وادحتياجات الخاصة بهم )جيسي ، 

تركيبة الفردية )ونظيرتها الجمعية( على أنها تصورات الشخص عن نفسه فيما له عالقة بمحيطه 
لسيكولوجية للقيم والذي يحدد بدوره حكمه وسلوكه . تؤثر الفردية والجماعية على نواة التركيبات ا

)توجيه المبادئ مدى الحياة( ، ومضمون مفهوم الذات )كيف يرى الناس أنفسهم( وادفتراضات 
الخاصة بالعالقات )كيفية ارتباط األفراد والمجموعات ببعضهم البعو( وأسلوب اددراك )كيف 

 ( .2008يفكر الناس ( )أويسرمان و لي ، 
سيكولوجية ، تنطـــوي الفردية على ما يلي )أويسرمان و لي ، وفيما يتعلق بنواة كل تركيبة 

2008: ) 

المفهوم الذاتي : صنع والمحافظة على احساس إيجابي بالذات من خالل تعريف الفرد لنفسه  -1
 من حيث المواقف الفريدة ، والسمات ، واآلراء .

كما وصفها دوامية ،  -العالقات بين األشخاص أو بين المجموعات : تعبر عنها الال -2
( : يمكن أن يتغرب المرء عن أسرته ، وأن يهاجـــر الى دولة 2008أويسرمان و لي )

 جديدة ، أو يتحول الى دين جديد ، ويفقد ادتصال مع أصدقائه .
اددراك : الحكم والتفكير موجهان نحو الشخص وليس نحو الموقف أو المضمون  -3

 ادجتماعي .
الجماعية ذاتها بفعل  –كيبة السيكولوجية الفردية ، تتشكل الفردية وباإلضافة الى التأثير على التر

( ، 2008عوامل أخرى ، بما فيها العوامل الثقافية مثل السلطة والشرف )أويسرمان و لي ، 
( . ويتضح ذلك في تطور الفلسفة 2001والعوامل ادقتصادية )آهوفيا( والتدين )سوكور وآخرين ، 

لفردية التعبيرية . وقد ركزت الفردية النفعية على توخي تحقيق المصالح من الفردية النفعية الى ا
الشخصية وادنجاز في النطاقين ادقتصادي والمهني وذلك من منطلق ادعتقاد بأن هذه المساعي 
تسهم تلقائيا في الصالح ادجتماعي طالما تتم مراعاة القيود األخالقية للنظام ادجتماعي )ولكنز 

والمشار اليها كبديل بالفردية الجديدة ، فقد ظهرت  –( . أما الفردية التعبيرية 2001وسانفورد ، 
كرد فعل للنفعية والتي كانت تميل الى كبح مصالح الذات . والفردية التعبيرية تمجد حرية التعبير 

ها مع النظر اآلن الى محددات النظام ادجتماعي على أن –عن تفردنا في مواجهة القيود واألعراف 
( . ويتضمن الشكل التعبيري للفردية توخي استغالل أقصى 2001تهديد )ولكنز وسانفورد ، 

 القدرات الفردية ، والتحرر ، والنمو الشخصي من خالل تجارب حياتية ثرية وحرية التعبير .
عنها وتؤثر الفردانية ، كما تظهر من خالل تمييزها كواحدة من األبعاد الثقافية الستة التي تحـــدث 

هوفستيد ، بشكل كبير على التكوين الثقافي اددراكي للمجتمع . في الثقافة التي تكّرس الفردانية ، 
نجد بأن الوحدة األساسية هي الفرد وأن الغاية الرئيسية هي النهوو برفاه الذات )أويسرمان و لي ، 

ادسهام في تحسين سواء تحققت األخيرة من خالل قيم تكريس الجماعة بشكل عام مثل  –( 2008
( . وتتضمن القيم التي تكّرس الفـــردانية التوجيه الذاتي ، والتنشيط )أي 2002المجتمع )آهوفيا ، 

( . ومن هذا 2001ادثارة والجّدة( ، ومذهب المتعة ، والسلطة ، وتحقيق الذات )سوكور وآخرين ، 
هذه الفردانية الجديدة توتر  المنطلق ، يّروج هذا الموقف لسلوك يصنع قيمة للذات . ويصاحب
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بين التطلعات الفردية  –وجدل مستمران حول موقعها في مضمون الجماعة والمجتمع المدني 
 ( .2003والقدرة على تقديم التزامات تجاه اآلخرين وتبني قيم األسرة )أورانج ، 

جتمع الى ادلتزام تجاه ويمكن القول بشكل حاسم أن هذا التغيير لالتجاه من ادلتزام تجاه األسرة والم
،  1116الذات قد ثبت ضرره لمؤسسات المجتمع المستقرة مثل الزواج واألبوة أو األمومة )دافو ، 

 ( .2001مستشهد به في ستانتون ، 
 
 النسبية األخالقية 2-2-3

النسبية األخالقية اصطالح فلسفي يعني بعبارات بسيطة للغاية عدم وجود مقاييس كونية للسلوك 
خالقي وهو ما يناقو الواقعيين األخالقيين أو الموضوعيين األخالقيين الذين يقولون بوجود األ

مقاييس أخالقية كونية . لنأخذ كمثال قتل حيوان من أجل اللهو . سوف يقول المنادي بالموضوعية 
وراء األخالقية بأن هذا السلوك خطأ وسوف يورد أسبابا موضوعية ، أي األسباب التي تمتد الى ما 

ادختالفات الفردية أو الثقافية أو التاريخية والتي يمكن أن تثبت د أخالقية مثل هذا السلوك . 
وسوف يدفع هذا الشخص بأنه بصرف النظر عن المزاج الشخصي لالنسان ، وبصرف النظر عما 

دقناع  اذا كان ادنسان من موزمبيق ، أو البرازيل ، أو السويد ، أو أي مكان آخر ، هناك أساس
الجميع بأن هذا األمر غير أخالقي . على الجانب اآلخر ، سوف يقول المنادي بالنسبية األخالقية 
بأن هذا فعل وأنه د يمكن اعتبار هذا الفعل خطأ من حيث أنه يسري على كل شخص ممكن . وهو 

ك هي تنافس بالنسبة للبعو خطأ وبالنسبة للبعو اآلخر صواب والوسيلة الوحيدة لالتفاق حول ذل
األفكار حيث تحدد السلطة من الذي سوف يصيغ ذلك في شكل قانون أو من الذي سوف تغلب 
خطابته األخالقية على خطابة اآلخرين . بل إن بعو المتطرفين المنادين بالنسبية األخالقية سوف 

ن وجهة نظر يجادلون حول أخالقية التضحية ادنسانية في المجتمعات التي تتم ممارستها فيها . وم
نسبية بحتة ، د يمكننا اعتبار سلوك أنه غير أخالقي بعبارات مجّردة فهو غير أخالقي لمن هو 

 خارج الثقافة ولكنه أخالقي وحسن لمن هم داخلها .
على سبيل المثال ، سوف يجادل المنادون بالموضوعية األخالقية المناقشون للزواج األساس الذي 

ابا أو خطأ وسوف تدور حججهم حول ما هو قائم بالفعل فهم يبحثون ينبغي من أجله اعتباره صو
عن شئ ما . أما المنادون بالنسبية األخالقية ، فسوف يجادلون حول هذا األمر بشكل مختلف تماما 
فهم د يبحثون عن شئ دثبات وجهة نظرهم وانما يسعى كل منهم الى صنع األسباب التي تجعل 

ألسباب سوف تعتمد على السلطة وهي سلطة لّينة كتلك الخاصة بوسائل أمرا صوابا أو خطأ وهذه ا
العلم والتواجد العام ، أو قوية كتلك الخاصة بالدولة أو القانون . واألخالقية بالمعنى األول عبارة 
عن عملية اكتشاف وبالمعنى الثاني عملية سياسية . وبناء على األمثلة وعلى مناقشة سريعة لها ، 

 ة كيف أن لكل موقف أخالقي مدلودت اجتماعية وسياسية .يمكننا رؤي
يفترو بعو الباحثين بأن النسبية األخالقية تعزز التسامح بين الثقافات والمرونة في المواقف 
ولكن هذا األمر يكون صحيحا عندما يتعلق بالتسامح الفكري . وعندما يتعلق بممارسة النسبية 

في غاية القسوة حيث يصبح الصواب والخطأ أمرا مرتبطا  األخالقية ، يمكن أن يصبح له جانب
بالسلطة أكثر منه بمقياس أو آخر يخرج عن نطاق كل شخص وكل زمان . وباإلضافة الى ذلك ، 
فإن منهج هذه الفلسفة القائم على سياسة عدم التدخل ، والترويج لمفهوم " أنا أقرر ما هو صواب 

أي عدم  –لنسبة لك " وغرس فكرة عدم وجود أمور مطلقة بالنسبة لي وأنت تقرر ما هو صواب با
قد أدى ليس فقط الى صنع خواء أخالقي وانما أيضا الى تشجيع العدمية  –وجود صواب وخطأ 

( . وينظر الى النسبية األخالقية على أنها تعّرف األخالق بأنها حالة من األفعال 2003)ويبر ، 
بعو الناس الى ادلقاء باللوم عليها كسبب للمآسي ادنسانية الحرة التي ليست لها تبعات . بل يذهب 

كما هو األمر في مجتمع يتعلق فيه الصواب والخطأ برؤية الشخص على أنه د شئ يردعه سوى  –
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الخوف من السلطة األقوى . ومن ثم ، يصبح تعذيب المسجونين مبررا أخالقيا لعدم وجود مقياس 
ممارسة الجنس مع األطفال ، والتحرش بهم ، واستخدامهم في واضح للصواب والخطأ . كما تصبح 

مواد فاضحة مقبولة أخالقيا طالما تسمح المقاييس األخالقية لمن يمارسونها بذلك ، ومسألة قانونية 
 وليس أخالقية تتعامل معها السلطات ولكن ليس الضمير الذي في داخل كل منا .

األخالقية الترويج لنظام أخالقي اجتماعي عالي التطهيرية وعلى الجانب اآلخر ، يمكن للموضوعية 
يقضي بالحكم على الناس واستبعادهم أو قبولهم على أساس قرارات أخالقية مطلقة وباتة ظاهريا . 
وعادة ما يكون معظم مؤيدي وأتباع نظام عقيدي من المنادين بالموضوعية األخالقية . كما أن 

تشريعات أخالقية يكشف عنها مصدر أعلى . بالنسبة للمسلمين ،  مصدر األخالقية بالنسبة لهم هو
هذا المصدر هو القرآن الكريم ولكن هناك العديد من الموضوعيين األخالقيين الذين يؤمنون بأن 

 أسس األخالقية متأصلة في تركيبتنا كبشر .
لتساؤل حول المعتقدات وفيما له عالقة بالبحث الذي نحن بصدده ، فتحت النسبية األخالقية األبواب ل

والقواعد والمبادئ الخاصة بأية مؤسسة بعينها . كما سمحت النسبية األخالقية بمراجعة المؤسسات 
ادجتماعية ولكن ليس الى مدى النسبية األخالقية . والزوجان اللذان يدخالن عالقة زواج اليوم لن 

والمسئولية فكافة هذه األمور مفتوحة يكون لديهما بداهة أي احساس بالصواب والخطأ ، أو بالواجب 
 للتفاوو وإعادة التفاوو .

 
 األسرة الحديثة 2-2-1

تتألف األسرة الحديثة من عدد كبير من المجموعات الصغيرة المتحررة التي تشمل األسر األساسية 
الحديثة أي األم واألب وأوددهما ، وبضع أسر تقليدية ، وأم أو أب غير متزوجين ، واألسر 

مختلطة ، أي شخصين متزوجين وأوددهما من زيجات سابقة ، واآلباء أو األمهات الغير ال
مرتبطين بزواج أو بأية عالقة أخرى ، واألطفال المتبنين ، وأطفال األنابيب ، واألمهات البديالت ، 
واألسر المكونة من مثليين ، سواء كانت تربطهم عقود زواج رسمية أم د . وقد تطورت األسرة 
الحديثة بالتناغم مع التصنيع ، والعلوم ، والتقنية ومع نمو العمالة المتخصصة ، ابتعد العمل المنتج 
اقتصاديا عن النطاق الذي تصل اليه مجمعات األسر . كما أدى اضفاء الطابع الفردي على األجور 

رة التي كانت تقوم والمسئولية الى إعادة تعريف التزامات القرابة وأصبح بادمكان توسيع نطاق األس
بالزراعة أو تمارس حرفا أخرى ألن وجود عدد أكبر من األيدي يعني امكانية انتاج المزيد من 
الطعام والمنتجات األخرى . كانت حدود هذه األسر مرنة وأصبحت موارد األسرة التي تتقاضى 

ا أن مساحة العيش رواتب وعدد األشخاص الذين يمكن دعمهم بواسطة المتكسبين لألجور ثابتة . كم
بالقرب من المصانع ومواقع العمل المتخصصة األخرى كانت مكلفة وغير قابلة للتوسع . وفي حين 

 أصبح الجيران غرباء ، أصبحت األسرة الحديثة " ملجأ في عالم بال قلب " .
نية ، وحتى بغير نمو صناعي كبير ، أدى توسع األسواق العالمية ، ووسائل ادعالم ، والخدمة المد

وخدمات أخرى كالرعاية الصحية ، والتعليم ، والنقل ، الى تكوين أسر حديثة في البلدان النامية . 
( هذا التغير في نيجيريا وغانا بأنه " حركة لالرتباط بزوجة 1116 وقد وصف كالدويل وكالدويل )

أو األم والطفل  واحدة وتدعيم لرباط الزوجية أكثر من أي رباط آخر ، وتدعيم للرباط بين األب
أكثر من كافة العالقات التي تقع خارج نطاق األسرة األساسية ، وأخيرا تركيزا على ما يدين به 

 وليس ما يدين به األطفال لألهل" األهل لألطفال 
وفي عالــم الرأسمالية ، كان للتنمية ادقتصادية آثار سلبية على األسرة وفقا لما وثقه علماء 

ل تحقيق المزيد من األرباح ، وسع ادقتصاد نطاق ادحتياجات من خالل ادجتماع . فمن أج
التحويل الكثيف للنشاط ادقتصادي الى سلعة على حساب التبادل ادقتصادي ، وهياكل الدعم 
ادجتماعي ، وادنتاج التقليدي ، والترفيه ، والعالقات الشخصية ، وحتى وظائف بيولوجية مثل 



 منطقة مكة املكرمة الزواج يف روابط تقويةعرض مقرتح للخطة الاسرتاتيجية ملبادرة     31  صفحة

 

يجة لذلك ، تحولت الحياة األسرية بدرجة كبيرة الى سلعة . كما أدت الحاجة ادرضاع الطبيعي . ونت
الى تنمية أسواق استهالكية الى تشكل فردية تعبيرية ، ومستقلة ذاتيا ، وغير مسئولة داخل األسر 
والى تعزيز واستغالل التطلعات الفردية الى ادستقاللية الفردية ، حرفيا ومجازيا ، من قبل اقتصاد 

( 1165قف وجوده على ضمور األسرية التقليدية . كما توصلت دراسة أجرها وايتنج و وايتنج )يتو
الى وجود ارتباط إيجابي بين الحداثة واإليثارية . فمعظم األطفال اإليثاريين كانوا من أكثر 

المتحدة  المجتمعات تقليدية في ريف كينيا وأكثرهم أنانية من المجتمعات الحديثة المعقدة في الوديات
األمريكية . وفيما يتعلق باألسر الريفية الفقيرة ، أدت التغيرات التقنية الى اضعاف القوة ادقتصادية 
للنساء وهو ما أدى بدوره الى ازدياد تحكم الرجال في الموارد وفي نفس الوقت تقويو تحكــم 

 المرأة . وقد صنع ذلك اتجاها يشار اليه غالبا ب " تأنيث الفقر " .
 ثورة النوع 2-2-5

الى تاري  من الناشطية تأييدا للمساواة في  1تعود جذور التغيرات الحادثة اليوم في أدوار النوعين 
. ويتم عادة وصف تاري    2الحقوق وكذلك المساواة بين الجنسين من قبل المنادين بحقوق المرأة 

 هذه الناشطية بأنها تحدث في شكل ثالث موجات :

حدثت في منتصف القرن التاسع عشر عندما ناضل المنادون بحقوق  الموجة األولى : -1
 المرأة دكتساب الحقوق السياسية األساسية .

 
الموجة الثانية : بدأت في السبعينيات عندما صّعد المنادون بحقوق المرأة من الضغوط الى  -2

لتعليم ، ما هو أبعد من الحقوق السياسية للحصول على مساواة أكبر في كافة المجادت كا
 ومكان العمل ، وفي المنزل )نفس المصدر( .

 
الموجة الثالثة : تتضمن التحودت الحديثة في المنادة بحقوق المرأة والتي تتضمن مراعاة  -3

 –التنوع بين النساء على أساس العنصر ، والعرقية ، والطبقة ، والجنسية ، والديانة 
 تشمل كافة األشياء .متحدية في النهاية فكرة وحيدة لحقوق المرأة 

والجدير بالذكر أن جهود الناشطين هذه أدت بدورها الى إعادة تشكيل األدوار ، والمواقف ، 
( مراجعة دتجاهات مواقف النساء والرجال من 2001والتصورات . وقد أجرى بولزندال ومايرز )

األمريكية .  ( في الوديات المتحدة1118-1161عاما ) 25المساواة بين الجنسين على مدى 
وتتطور هذه المواقف بالدرجة األولى عن مصالح أو التجارب الشخصية ، أو التعليم ، أو ادختالط 
بالمجتمع . وقد وجد المؤلفون بأن المواقف من كال النوعين حول مشاركة المرأة في النطاق العام ، 

طبق ذلك على موقفهما من ومسئوليات األسرة ، والسلوك الجنسي استمرت في التحرر في حين لم ين
( . وفي حين أن ذلك قد يكون صحيحا عموما للوديات 2001ادجهاو )بولزندال و مايرز ، 

المتحدة األمريكية ، توحي دراسات أخرى على مستوى الدولة بأن مواقف الرجال في مجال 
 ( :2008المساواة تتوقف على عوامل معينة تشمل ما يلي )كونوفتش و كونوفتش ، 

                                                           
1
تعّرف منظمة الصحة العالمية النوع على أنه يشير الى " البناء االجتماعي لألدوار ، والسلوك ، واألنشطة ، والصفات التي يعتبرها   

( . وقد ذكر بأن قواعد األدوار والسلوكيات التي تطورت على 2012مجتمع معين مالئمة للرجال والنساء " )منظمة الصحة العالمية ، 
 عدم المساواة بالنسبة للجنسين ، وال سيما النساء .  أساس النوع زرعت

2
هناك في الحاضر وفي الماضي العديد من المعاني واالستخدامات المختلفة للمناداة بالمساواة بين الجنسين والمنادين بالمساواة بين   

والى  1000ات االناث " في منتصف األعوام الجنسين عبر التاريخ . وقد استخدمت المناداة بالمساواة بين الجنسين لالشارة الى " صف
الة تجاه الحركة السياسية لحقوق المرأة خالل القرن التاسع عشر في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا ، والى الفلسفة العامة المتعلقة بالعد

 ( .2011النساء )هاسالنجر وآخرين ، 
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 مساواة بين النوعين على مستوى الدولة )ارتفاع المساواة يعني ضمنيا المزيد من مواقف ال
 المساواة بين الرجال( .

  ادختالط بالمجتمع في مرحلة الطفولة وهي "عملية يتعرو خاللها األفراد للقواعد
،  والسلوكيات ويستوعبونها داخليا ويعززون المواقف والسلوكيات الالحقة " )نفس المصدر

( )على سبيل المثال ، ذكر بأن الرجال الذين نشأوا مع أمهات عامالت يتبنون مواقف 101
 أكثر تأييدا للمساواة( .

  الروابط بين األشخاص والتي تشير الى عالقات مثل وجود زوجة أو أطفال )الرجال الذين
 لديهم روابط مع أشخاص آخرين يتبنون مواقف أقل مناداة بالمساواة( .

  الرجال )اذا كان الرجال يملكون موارد أكثر من تلك التي تملكها زوجاتهم ، فإنهم موارد
 يظهرون مواقف أقل تأييدا للمساواة( .

ومع ذلك ، أحدث تزايد تحرر المواقف عموما تأثيرا كبيرا على أدوار النوع وعلى أداء المجتمع 
( من خالل أدبيات حالية ، كان 651:  2001لوظيفته بشكل عام . وكما أشار بولزندال و مايرز )

لهذه التغيرات مدلودت عديدة لألفراد والمجتمع في مجادت مثل السعادة الزوجية ، والطالق 
والزواج من جديد ، وتقسيم العمل المنزلي ، والنتائج ادقتصادية ، وسلوك التصويت وسوف نناقش 

 ي ، والديني .أدناه تأثير هذه التغيرات في المجال السياسي ، وادجتماع
 المجال السياسي

أسس حركة المساواة بين  1800أرسى النضال من أجل حقوق التصويت في منتصف األعوام 
دولة وربما  70الجنسين . اليوم ، يحق للمرأة التصويت و / أو الترشح في ادنتخابات في حوالي 

ي من الدول األكثر تقدما ، ( وقد بدأت هـــذه الموجة من التغير السياس  IWDC , n.d.,aأكثر ) 

بما فيها نيوزيلنده وفنلنده والنرويج في القرن العشرين واجتاحت العديد من الدول في العالم العربي 

 IWDC , n.d.,aفي القرن الحادي والعشرين ، بما في ذلك الكويت وادمارات العربية المتحدة  ) 
 ( .2011)ال بي بي سي ،  2011في عام  3( ومؤخرا المملكة العربية السعودية  

ولكن تتكشف السخرية لدى مالحظة التباين الكبير بين الجنسين والذي ساد النشاط السياسي الفعلي 
، كانت المقاعد البرلمانية المشغولة بنساء في  2011بعد عقود من ادقتراع . فاعتبارا من عام 

( . كما أن تركز الوزيرات 2011، % )اتحاد البرلمانات 20جميع أنحاء العالم د تتجاوز نسبة 
كان بالدرجة األولى في القطاعات ادجتماعية وليس القانونية أو ادقتصادية أو السياسية والتنفيذية 

(IWDC , n.d.,a   ومن التفسيرات المحتملة لذلك " القصور المتبقي" في مشاركة النساء في . )

( . وقد كشفت دراستهم لهذه الحالة في 2: 2001األنشطة السياسية والذي درسه برنز وآخرون )
الوديات المتحدة األمريكية أن هذا التباين بين الجنسين ناتج عن عدم المساواة بينهما في عدد من 
العوامل تأسست بالدرجة األولى في مؤسسات اجتماعية خاصة . وقد نبع عدم المساواة هذا من نمط 

 –ن في المؤسسات ادجتماعية الرئيسية للحياة اليومية تراكمي لتجارب تضمنت التفرقة بين الجنسي
( . 3:  2001األسرة ، المدرسة ، مكان العمل ، الجمعيات التطوعية ، والكنيسة )برنز وآخرون ، 

ومن هذا المنطلق ، تشجع المؤسسات ادجتماعية الخاصة على عدم المساواة وعلى ما يترتب عليه 
 م .ذلك من تباين يتضح في العمل العا

 المجال االجتماعي

                                                           
3
على خلفية منح الرجال في المملكة العربية السعودية الحق في التصويت ألول  2011بالنظر لمنح هذا الحق للمرأة السعودية في عام   

( ، فإن ذلك يضع هذه الظاهرة في ضوء مختلف حيث تشير الى أن القضية تمتد الى ما هو أبعد من  IWDC, n.d., a) 2002مرة في عام 

 المساواة بين الجنسين في هذا الموقف بالذات .
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اذا استعرضنا األدبيات الحالية ، سوف نجد بأن تغير أدوار النوع الجنسين ين أثر بشكل كبير على 
( وهو مجال عامر بقوى متعارضة أبطأت من سير 2001المجال ادجتماعي )بولزندال و مايرز ، 

سّرب التباين بين الجنسين الى ثورة المساواة بين الجنسين . كما يعتقد بأن من آثار هذا المجال ت
المجال السياسي . وهناك جدل بأن أحد األسباب الرئيسية لهذا ادحتكاك في تغيير أدوار الجنسين 
يتمثل في أن التصورات التي تم بناؤها اجتماعيا مبنية على ادختالفات البيولوجية وليس على 

 ( .2011للي ، ، كالو و ريتشياردي 2006عوامل اجتماعية بحتة )دويتش ، 
وينظر الى الصفات المتعلقة بفرو الخيارات الشخصية على المجتمع )مثل التأكيد ، والسيطرة ، 
والطموح ، والثقة بالنفس( على أنها ذكورية في حين ينظر الى الصفات األكثر توافقا مع المجتمع 

ية )كالو و ريتشيارديللي ، )مثل العطف ، والمساعدة ، والطيبة ، والرعاية التربوية( على أنها أنثو
( . ويجادل الباحثون بأن التصنيف التاريخي لألدوار المهنية الجنسين على أساس ادختالفات 2011

البيولوجية أوجد مفاهيم متأصلة عن الذكورة واألنوثة . كما تتم نمذجة األدوار ادجتماعية وتعريف 
التصور ، وهو ما ثبت في نهاية األمر أنه  السلوكيات المالئمة المبنية على النوع على أساس هذا

يمثل مشكلة للرجال والنساء الساعين الى ادضطالع بأدوار اجتماعية ينظر اليها المجتمع على أنها 
 متعارضة .

وفي حين شهد النضال من أجل المساواة بين الجنسين تقدما ، في ضوء أهدافها )أي طفرة في 
والتعليم ، والسياسة( ، هناك جدل بأن التصورات النمطية مشاركة النساء في القوة العاملة ، 

والسياسات الغير فعالة شجعت على وجود نزاع في األدوار ادجتماعية لألفراد في النطاقين المهني 
( . كما أن اقتران الحركة بهذه 2010، سجوبرج ،  2011والشخصي )كالو و ريتشيارديللي ، 
، الى اضعاف مؤسسة اجتماعية حيوية وهي الزواج ، والى  النزاعات أدى ، كما أثبت الباحثون

تغير قيم األسرة وتمييز الفردية على األسرية والى اضعاف األخالقيات المرتبطة بقضايا األسرة 
 ( .2007والسلوك )سكوت ، 

 المجال الديني
األولى تشجع تميل السلطات الدينية عموما الى التنازع مع حركة المساواة بين الجنسين حيث أن 

المزيد من األدوار التقليدية للنوعين والمساواة بينهما وفقا للتعريف ادلهي . وعلى الجانب اآلخر ، 
هناك حادت أثرت فيها حركة المساواة بين الجنسين على السلطات الدينية وتصوراتها . فقد 

ات المسيحية حول ( أن معتقدات الجماع1118أظهرت دراسة طولية أجراها بيترسن و دوننورث )
األدوار التقليدية للنوعين تراجعت بين بداية السبعينيات والتسعينيات . ولكن اآلثار ادجتماعية 
الضارة لحركة المساواة بين الجنسين حدت بالبعو من جديد الى العودة الى األدوار التقليدية 

روا بأنها أكسبت طابعا للنوعين كحركة ثقافية مضادة تهدف الى إعادة مؤسسة الزواج والتي ذك
،  2001فرديا وأفقـــدت خاصيتها كمؤسسة نتيجة لتحول أدوار الجنسين )بيكـــر وآخرين ، 

( . وبعد أن ذكرنا ذلك ، نجد بأن أغلبية المجموعة األخيرة متدينة وتعترف 1117أوزوراك ، 
زواج تابعية للنوع بأفكارها التي اصبحت اآلن أفكارا غير معيارية . كما أصبحت د ترى في ال

وانما خدمة للرب وتهدف الى تطوير إطار عالقة تتضمن العناصر التقليدية للنوع وعناصر 
 ( .1117، اوزوراك ،  2001المساواة بين الجنسين )بيكر وآخرين ، 

  التخلف الثقافي : التحديات التي تواجه حركة المساواة بين الجنسين
داد تأييد التصورات والمواقف للمساواة ، فإن تطوير هيكليات تجدر اإلشارة الى أنه في حين قد يز

وسياسات اجتماعية دستيعاب هذه التغيرات الثورية لم يواكب ذلك وهذا هو المفهوم الذي جاء به 
( وهو أيضا أكبر المجادت إثارة للنزاع 315:  2008أوجبرن و فبلن )أوجبرن ، كونوفتش ، 

،  2008ة للرجال مستمرة في التراجع )كونوفتش وكونوفتش ، حيث د تزال المشاركة المتساوي
( . كما وجد بأن النزاعات حول العمل المنزلي ورعاية األطفال واحد من أهم 2007سكوت ، 



 منطقة مكة املكرمة الزواج يف روابط تقويةعرض مقرتح للخطة الاسرتاتيجية ملبادرة     34  صفحة

 

( . وباإلضافة الــى  2001، مستشهد به في روبانر ،  2006المحددات لنوعية الزواج )آماتو ، 
هو عبارة عن كر وفر يحدث نتيجة للصدام بين القيم أو و –ذلك ، يتطور ادزدواج في المواقف 

فيما له عالقة بأدوار النوعين نظرا  –الفجوة بين تطلعات شخص وبين ادمكانيات الهيكلية لتحقيقها 
( . ويتمثل أحد أشكال التعبير عن ذلك في التناقو بين 2010لهذا التخلف الثقافي )سجوبرج ، 

 لمهنية وتلك الخاصة باألمومة .أهداف المرأة الخاصة بحياتها ا
وعلى الرغم من قطعها لشوط طويل ، يبدو بأن ثورة المساواة بين الجنسين " غير مكتملة " ومن 
الواضح أن هناك صراعا عنيفا يغلب على هذه الحركة التي تتخبط بين التقاليد المتأصلة ، وثقافات 

لى جذور المشكلة ، سوف نجد أنه د يزال الماضي والحاضر ، والمعتقدات الدينية . واذا نظرنا ا
من الضروري اثبات ما اذا كانت ادختالفات بين الجنسين ، والتي تحولت الى مفاهيم ، واألنماط 

ثقافية أم لعوامل بيولوجية . وفي هذا السياق ، د يزال على  –المقولبة نتاجا لعوامل اجتماعية 
ج بمعالجة المنادين بحقوق المرأة لعوامل التخلف الثقافي الثورة فيما بعد رؤية ما اذا كانت سوف تتو

أو حتى احتمال حدوث تحول محافظ جديد في أيديولوجية المناداة بهذه الحقوق والعودة الى أدوار 
 تقليدية أكثر .

وربما كان أحد أهم التطورات عبر هذه الموجات الثالث هو فكرة النوع . فقبل ادتيان بهـــذا 
كان كون المرء ذكرا أو أنثى يجمع بين التركيبة الجنسية لكليهما وكذلك الصفات المفهوم ، 

السيكولوجية وادجتماعية . وكان كون المرء ذكرا يعني التمتع بصفات معينة وكونه أنثى يعني 
نفس الشئ . ولدى ادتيان بفكرة النوع ، انكسر هذا ادرتباط بين الجنس والصفات فأصبح هناك 

أنثي تتم التفرقة بينهما حسب الخصائص الجنسية لجسديهما . ولكن الرجل لم يكن رجال اآلن ذكر و
وانما أصبح كذلك أي أنه يكتسب الصفات المرتبطة بالرجولة . كما أن كون المرء أنثى د يعني 
بأنها امرأة وانما بأنها أصبحت امرأة . ومعنى ذلك أن األدوار أو الصفات لم تعد مرتبطة بالنواحي 

 البيولوجية وانما يتم بناؤها .
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د يوجد تعريف واضح لظاهرة الحداثة والواقع أن هناك تعريفا يفسره المؤرخون وعلماء ادجتماع 
بشكل متغاير ، تبعا للحقبة الزمنية والمضمون الذي تتم مناقشته . ولكنه ، وكما يوحي ادصطالح 

مختلف ، وانفصال عن الماضي القريب ، إن لم يكن الماضي البعيد . ذاته ، يشير الى شئ جديد / 
وتقول الرؤية العامة بأن الحداثة تتميز بوصول مجتمعات تقدمية الى التصنيع والرأسمالية، وأن 

 ( .2008سماتها الديمقراطية وحرية التفكير )نولز ، 
ناس على أنه تقدمي أو رجعي ، وفقا وتوحي الحداثة التي تتم بالجملة ضمنيا بتغير كبير قد يصفه ال

لرؤاهم الفردية . ويقول اددعاء المحوري لنظرية الحداثة بارتباط التقدم ادجتماعي وادقتصادي 
بتغيرات متجانسة ، وقابلة للتوقع الى حد ما ، في الثقافة وكذلك في الحياة السياسية )دويتش ، 

، مستشهد بهما في  1178هانتنجتون ، و 1175، ستنشكومب ،  1173، باي و فربا ،  1173
( . كما أن التطور ادجتماعي وادقتصادي عبارة عن شالل من 11:  2005انجلهارت و ولزل ، 

( هذا ادنسياب التقدمي 11:  2005التغيرات التي تنساب على الثقافة وقد صور انجلهارت وولزل )
 بشكل جيد للغاية :

ي من التجديدات التقنية التي ترفع من انتاجية العمالة وتجلب " يبدأ التطور ادجتماعي وادقتصاد
حينئذ التخصص المهني ، وارتفاع المستويات التعليمية ، وارتفاع مستويات الدخل . كما أنها تنوع 
التفاعل ادنساني ، وتحول التركيز من عالقات السلطة نحو عالقات المساومة وهو ما يحدث 

طويل مثل تغيير أدوار النوع ، وتغيير المواقف تجاه السلطة ، وتغيير تغيرات ثقافية على المدى ال
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القواعد الجنسية ، وانخفاو معددت الخصوبة ، واتساع نطاق المشاركة السياسية ، وعوام أكثر 
 انتقادا وأقل انقيادا " .

، نجد بأن  ولكن يبدو بأن هذا التقدم يشير الى غياب تام للعقبات . فاتقاء لخطر ذكر أمور بديهية
القواعد الثقافية المستقرة د يسهل تغييرها ود حتى قبولها وأن هذه التغيرات تمثل تهديدا للسلطة 
وألنظمة المعتقدات السائدة والتي تصبح بـــدورها وبشكل طبيعي تقريبا دفاعية وتشن هجوما 

هرت األبحاث مضادا ، صانعة أرو معركة ينشأ فيها فيما بعد صراع على السلطة . وكما أظ

 . التالية ، تشكل السلطة في جميع األحوال نظاما دينيا أو عقائديا تتبناه الدولة أو تعارضه

 أقوى في السلطة والمعارضة –القوى الدينية والسياسية 
غالبا ما يقال بأن التحضر قد قلل من وجود ، ودور ، وسلطة الدين في المجتمع وذلك لفصله بين 

ن مؤسسو علم ادجتماع قد تنبأوا بتراجع الدين منـــذ أكثر من قرن مضى الدين والدولة . وكا
( ولكن مما يبعث على الدهشة أن نتائج الدراسة الشاملة التي أجراها فوكس 2007)فوكس ، 

تناقو هذه النتائج مع  2002و 1110دولة بين عامي  152( حول مدى هذا الفصل في 2007)
والذي يتم تفسيره  –دراسته عن أن الفصل بين الدين والدولة لذلك من مدلول كبير . فقد كشفت 

هو ادستثناء وأن تدخل الحكومة في  –على أنه " د دعم للدين ود قيود على الممارسات الدينية " 
الدين هو القاعدة ، علما بأن الوديات المتحدة األمريكية هي الدولة الوحيدة التي ينطبق عليها هذا 

( . كما أظهرت الدراسة تسجيل الدول ادسالمية ألعلى مستوى 571:  2007،  ادستثناء )فوكس
من تدخل الدولة في الدين )في شكل ادسالم( مقارنة بالتقاليد ادسالمية األخرى التي خضعت 

 للقياس . 
وباإلضافة الى ذلك ، ارتبط التحضر والدول المتطورة اقتصاديا بشكل متناقو بازدياد تدخل الدولة 

ود سيما في الدول  –الدين وانخفاو الفصل بين الدولة والدين . ومما يفسر هذه الطفرة الدينية  في
أن التطور مّكن كال من القوى الدينية والقوي السياسية حيث منحها قدرة  –المتطورة اقتصاديا 

لدقة ( . وقد نشأت هذه الطفرة على وجه ا2007أعظم على التدخل وممارسة نفوذ أكبر )فوكس ، 
كحركة مضادة في الدول التي صعد فيها التحضر والتي تعرضت فيها السلطات الدينية والتقليدية 

 ألكبر قدر من ادضعاف . ويبدو أن ما ترتب على ذلك من صدام بين القوى قد زادها استقطابا .
ظرية ( عززت حجة هانتنجتون الن2007كما يبدو بأن النتائج العملية التي توصل اليها فوكس )

( التي تقول بأن " النزاعات السياسية 18:  2005، مستشهد بها في انجلهارت و ولزل ،  1117)
المستقبلية سوف تكون مبنية في األساس على انقسامات ثقافية مستديمة تعكس بدرجة كبيرة التقاليد 

ام وأنه سوف الدينية لمجتمع بعينه " وهو ما يشير الى أن تأثير الدين سوف يبقى في النطاق الع
( أنه في حين يؤدي التحضر 11:  2005يصطدم بالقوى السياسية . كما أثبت انجلهارت و ولزل )

والتطور ادجتماعي وادقتصادي الى ادتيان بالتغير الثقافي ، فإنهما د يعنيان بأن كافة المجتمعات 
الثقافي يتوقف على التي في طريقها الى التحضر سوف تسير على نفس النهج ألن " التغيـــر 

النهــج " . وكانت المجتمعات التقليدية / الدينية متحصنة في مناطق ثقافية قوية ومتماسكة ذات 
أنظمــة قيم مميزة . وحتى لو أدى التحضر الى تحـــرك هذه المجتمعات بشكل متواز في نفس 

( . وهكذا نرى بأن 2005ادتجاه ، فإنه د يعني تقارب مناطقها الثقافية )انجلهارت و ولزل ، 
سلوك كل مجتمع مميز ثقافيا ، وبصرف النظر عن معدل ومستوى تحضره ، فإنه د بد وأن يتغير 

 وذلك على النقيو من الفكرة المغرقة في التبسيط عن العولمة الثقافية .
 تغيير المواقف تجاه السلطة

ير . . فمع انطواء التحضر على تطور د يعني ذلك القول بأن القيم د تتغير وأن التحضر ليس له تأث
اجتماعــي واقتصادي ، يوفر النمو ادقتصادي أمانا ماديا ويوفر التقدم التعليمي استقاللية في 
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اددراك ، وتوفر التفاعالت ادنسانية المتنوعة ادستقالل ادجتماعي . وتبعا للمرحلة ادجتماعية 
( بأن هذه التغيرات الثقافية في المجتمعات 2005للتطور ادقتصادي ، يشرح انجلهارت و ولزل )

 تعمل في مرحلتين مختلفتين :

الذي يجلب دنيوية السلطة حيث يركز على تعظيم الناتج المادي من أجل تعظيم  التصنيع : -1
 مستوى المعيشة .

 
الذي يجلب ادستقالل الفردي ، والتعبير عن الذات ، والتحرر من السلطة  ما بعد التصنيع : -2

 حيث يحّول التركيز من تعظيم مستويات المعيشة الى تعظيم الرفاه ونوعية التجربة .
ويتغير توجيه األفراد نحو السلطة في مرحلتين . في المرحلة األولى ، تكون السلطة دنيوية ، أي 

لمعتقدات الدينية وانما بالمعتقدات الدنيوية ومع ذلك ، يظل األفراد غير أنها د تعود مفروضة با
قادرين على تحدي السلطة السياسية . وفي المرحلة الثانية ، يتحرر األفراد من السلطة وقد وصف 

( : "تصبح السلطة موجودة داخـــل األشخاص 27:  2005انجلهارت و ولزل عن ذلك بدقة )
نطلق ، بدأ الناس تفضيل نظام حكم ديمقراطي يوفر حريات مدنية وسياسية أنفسهم" . ومن هذا الم

ويمنحهم حرية ادختيار . وفي هذه الحالة ، يمكن رؤية األدوار على أنها معكوسة إذ لم تعد هناك 
سلطة يخشونها أو يخضعون لها وانما أصبح النظام يتشكل حول احتياجاتهم . كما تحول الدين من 

الروحانية وأصبح ما يؤمن به الفرد مسألة اختيار وتعبير عن الذات . كما استمرت الدغماتية الى 
 سلطة المؤسسات الدينية القائمة في التراجع .

 
 الفصل وارباك اآلخر 2-2-7

في المملكة العربية السعودية ، تشكل النساء فئة مستقلة يميز القانون ضدها ويتم فصلها عن الرجال 
م الفصل بين الجنسين خارج المنزل تمارس لدرجة لم يعرفها معظم العالم مكانيا . ود تزال قي

ادسالمي . وينقسم السبب في ذلك الى شقين . أود ، أن النسيج ادجتماعي في المملكة العربية 
السعودية لم يضطرب بفعل تجربة استعمارية : فالتأثير الغربي حديث للغاية وكان وصوله ، بقدر 

اختيار المملكة ذاتها . وثانيا ، أن األعراف ادجتماعية والمواقف المستندة للدين ما انتقائيا ، ب
والمؤيدة للفصل بين الجنسين وابقاء النساء في المنازل واعتمادهن على الرجال أصبحت متضمنة 

 في السياسات العامة .
 التوظيف

 لمملكة العربية السعودية .يفرو بدء العمل بالتوظيف مقابل أجر أقسى التحديات على النساء في ا
فوفقا لوجهة النظر حول المرأة المسلمة المثالية ، ليس هناك بعد اقتصادي للمرأة ود يمكنها كسب 
راتب خارج بيتها حيث أن هذه ميزة واحتكار مرتبطين بالذكورة . بالنسبة للعديد من الرجال 

إيالما ود سيما اذا كانوا ينتمون الى المسلمين ، يعتبر عمل المرأة مقابل أجر فكرة تسبب لهم 
الطبقات الفقيرة التي تواجه معوقات بشكل عام في تعليم المرأة وتعتبر عمل المرأة خارج المنزل 

 تعذيبا عاطفيا وتشويها رمزيا .
وقد جرى تعريف فرص العمل المتكافئة كمحاولة من جانب الحكومة لضمان إتاحة فرص متكافئة 

عن خصائص مثل النوع ، والعنصر ، واللون ، أو الدين . وفي حين يبدو  للعمل ، بصرف النظر
النشاط ادقتصادي للنساء في دول اسالمية غير عربية كثيرة مثل بنجالدش ، واندونيسيا ، وتركيا ، 
قابال للمقارنة بمثيله في دول مثل أستراليا ، وكندا ، والوديات المتحــدة األمريكية ، والمملكة 

، تظل معددت النشاط ادقتصادي للمرأة في دول عربية اسالمية ، منها المملكة العربية  المتحدة
 السعودية ، متدنية للغاية .



 منطقة مكة املكرمة الزواج يف روابط تقويةعرض مقرتح للخطة الاسرتاتيجية ملبادرة     37  صفحة

 

وتواجه سياسة وتشريعات تكافؤ فرص العمل في المملكة العربية السعودية مقاومة نظرا لتصور 
عين لحماية عمل الرجل في أدوار المرأة ضمن حوائط المنزل األربع ، ومن قبل صفوة الرجال السا

أوقات ارتفاع معددت البطالة . ويقيد نظام العمل السعودي األماكن التي يمكن للمرأة العمل فيها من 
خالل فرو الفصل بين الجنسين ولكن في الوقت نفسه ، فتحت قيود العمل هذه مساحة مشروعة 

 للمرأة في مكان العمل .
 التعليم

رى مرتبطة بذلك حيث أن لها انعكاسات على عمل المرأة . كما أن يعتبر تعليم المرأة قضية أخ
أيديولوجية المرأة المثالية محفورة على كل حجر زاوية لسياسة تعليم البنات الرسمية في المملكة . 
فالغرو من تعليم البنات هو تنشئتها بطريقة اسالمية سليمة حتى تؤدى واجبها في الحياة وهو أن 

وناجحة وأما صالحة ، مستعدة للقيام باألشياء التي تناسب طبيعتـــها مثل تكون زوجة مثالية 
التدريس ، والتمريو ، وتقديم العالج الطبي . وتبرر السياسة ذاتها ، والتي تفرو الفصل بين 
الجنسين على كافة مستويات التعليم ، منـــع القتيات من ادلتحاق بدورات جامعية معينة مثل 

ولوجيا ، واألرصاد حيث أن ذلك قد يؤدي الى عملها في مجادت يسيطر عليها الهندسة ، والجي
 الرجال .

 العالقات الحميمة
على تكوين المبادئ ادجتماعية للنوع وعلى العالقات  يمكن للفصل بين الجنسين في الطفولة التأثير
ودد على أنماط مختلفة وذلك لدرجة تأكيد البنات واأل –الوثيقة في الطفولة ، والمراهقة ، والبلوغ 

للتفاعل واألنشطة ادجتماعية في مجموعات األنداد الخاصة بكل منهم ومن ثم كان من المتوقع 
نشوء قواعد مختلفة للسلوك ادجتماعي . ويمكن النظر الى القواعد ادجتماعية للنوع في الطفولة 

 ة أثناء المراهقة والبلوغ .على أنها مهدت السبيل دختالفات دحقة بين النوعين في الحميمي
والجدير بالذكر أن عالقات الذكور التقليدية بأندادهم في مرحلة الطفولة قد د تعدهم بنفس الجودة 
لمطالب الصداقة الحميمة في المراهقة والبلوغ . ومن التفسيرات الممكنة لذلك أن كبر الحجم المعتاد 

قاء هويتهم غير معروفة أكثر من العالقات التي تنشأ لمجموعات األنداد بالنسبة لألودد يوفر لهم اب
 بين البنات والتي عادة ما تكون بين بنت وأخرى .

والفصل بين الجنسين يشجع ويساعد على امتداد وتدعيم أنشطة اللعب والقواعد ادجتماعية المرتبطة 
ختلفة وهو ظرف قد بالنوع . ونتيجة لذلك ، يتعلم األودد والبنات  تبني اهتمامات واختصاصات م

يحد من ادمكانيات الفردية الكاملة وقد يؤدي أيضا الى عدم التوازن في الوضع والسلطة بالنسبة 
لالناث والذكور . وتشير األبحاث عبر ثقافات مختلفة الى وجود ارتباط إيجابي بين الفصل بين 

. ويبدو لذلك أن كال من  الجنسين في الطفولة وبين درجة عدم المساواة بين النوعين في المجتمع
 الفصل بين الجنسين ووظيفة العادات ادجتماعية المرتبطة بالنوع يعزز أحدهما اآلخر .

 ظهور مجاالت خاصة بالمرأة
أدى الفصل بين الجنسين الى ظهور مجادت أنشطة أنثوية وقد اختصت النساء بهذا التنظيم 

شروطهن الخاصة ، من خالل صنع أنشطة المنفصل عن الجنس اآلخر ويقمن به في كل يوم ، وب
 وخطابة خاصة بهن من قبل نساء وللنساء .

 
 تحليل تأثير العوامل الكلية على مؤسسة الزواج 2-3
 

الزواج موجود اليوم في مضمون يتأثر بعدد من العوامل لم نذكر سوى القليل منها وهي : الثورة 
والفردية ، واألسرة الحديثة ، وثورة النوع ، ادجتماعية لمنع الحمل ، والنسبية األخالقية ، 
 لعوامل على الزواج بشكل أو بآخر والتحضر ، والسلطة وقد أثر كل واحد من هذه ا
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الديناميكية الجنسية بين الزوجين بأكثر من طريقة ذات مغزى . فمن ناحية ، تشعر منع الحمل غير
يفتح لها أبوابا غير مستكشفة للتجارب  المرأة بالتحرر من عبء الحمل الغير مرغوب فيه  وهو ما

في مجال الجنس . ولكنه في الوقت نفسه منحها قدرة أكبر على تخطيط حياتها بينما حياتها الجنسية 
د تزال صحية ونشطة . لقد ولت األيام التي يفرو فيها طفل نفسه فجأة على حياتها ويؤثر على 

دستقالل وكذلك األيام التي كان اخالص المرأة قراراتها حول العمل أو أي شكل آخر من أشكال ا
 فيها نابعا من الخشية من انكشافها بواسطة حمل غير مرغوب فيه .

ومن الناحية األخرى ، تشير الدراسات أيضا الى تغير مهم في قيمة العالقات الجنسية أي أنها 
ة الجنسية بين الزوج أصبحت مرغوبة بشكل أقل . وقد أدى هذا التمكين للمرأة الى توتر العالق

والزوجة ومكنها أيضا من تحدي دور الزوجة النموذجي بشكل كبير ولكنه فتح أيضا األبواب أمام 
الرجال والنساء للبحث عن الجنس خارج الزواج . لقد كان هذا األمر يحدث دائما ولكن مع ظهور 

طفل نتيجة لذلك . كما  حبوب منع الحمل ، أصبح ذلك ممكنا لفترات طويلة بغير قلق ازاء وددة
أصبح الرجل قادرا على البقاء بغير زواج أو ممارسة عدم ادخالص لسنوات طويلة بأمان ، وكذلك 
األمر بالنسبة للمرأة . إن واقع األمر أن الحمل كان رادعا وأن حبوب منع الحمل جعلته يتالشى 

ارسة الجنس بأمان ، لم يعد هذا ولذلك ، فبالنسبة لألشخاص الذين كان الزواج سبيلهم الوحيد لمم
 الوضع قائما .

كان لها من الناحية األخرى تأثير مختلف . فقد قضى منع الحمل على الخشية من  النسبية األخالقية
تبعات الجنس الغير مرغوب فيه ولكنه لم يقو على عدم أخالقية الجنس الذي د يقره الدين أو 

 مشينا . ومع انتشار النسبية األخالقية ، أصبح ذلك األمر المجتمع فقد استمر كونه خطأ كبيرا وعمال
نفسه محل تشكيك حيث أخذ الناس اآلن يتساءلون عن الخطأ المطلق في العالقات خارج إطار 
الزواج . وبدد من أن تصبح هذه العالقات خطأ في حد ذاتها ، هناك من بدأ يعتبرها كذلك فقط 

أ اذا كانت تؤذي شخصا أو كانت لها تبعات سيئة أو ضمن ظروف محددة حيث ذكروا بأنها خط
تمت بغير موافقة اثنين من البالغين عن علم . ولكن ليس معنى ذلك أن  الجميع أصبح اآلن يؤمن 
بذلك وانما فقط أن الطابع المطلق لالأخالقية للجنس قبل الزواج لم يعد له نفس اليقين أو الجاذبية 

 العالمية مثل ذي قبل .
نسبية قطعت خطوة أخرى . فقد كان للزواج كمؤسسة اجتماعية قوانين يلتزم الناس بها بغير ولكن ال

انتقاد . وقد فتحت النسبية األخالقية الباب أمام تحدي تلك القوانين بلغة أخالقية . وسوف نتحدث 
 فيما يلي عن تكملة دور الفردانية .

لتأثيرات الجوهرية على الزواج . فقد كانت من الناحية األخرى ، كان للفردانية تأثير من أكبر ا
قدسية الزواج بّرمتها مرتبطة بفائدته للنظام ادجتماعي . ومع سيادة الفردانية كقيمة عامة ، لم يعد 

لم تكن له جاذبية ضمن  –وهو النظام ادجتماعي  –ممكنا التمسك بهذه القدسية ألن أساسها 
ان قدسية الزواج ، بدأت األمور ببساطة تتدهور ، إذ كانت المواقف التي تنهو بالفردانية . ومع فقد

 محدود للزواج . –القدسية درعا ضد النقد القاسي والال 
وكان دقتران الفردانية بالنسبية األخالقية تأثير آخر على الزواج . فالمؤسسات ادجتماعية تتعلق 

فس قوة التأثيرات الجماعية على بفرو المجتمع لألدوار والقواعد والمبادئ وهذه المؤسسات لها ن
الشخص في المجتمع . وكانت القاعدة الرئيسية للفردانية ليس التواؤم مع المفروضات ادجتماعية 
وهو ما يهدم نواة فكرة المؤسسة ادجتماعية ولكن في حين كانت الفردانية تحديا للمؤسسة ، صنعت 

بلغة أخالقية يمكن التخاطب بها مع اآلخرين  النسبية األخالقية اللغة الصحيحة لصياغة ذلك التحدي
باقناع . وباإلضافة الى ذلك ، صنع ظهور الفردانية التعبيرية مطالب جديدة حيث أصبح الناس 

 يرغبون اآلن ألنفسهم في شئ يسمح لهم بالتعبير عن مشاعرهم واحتياجاتهم .
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، وعلى النقيو من األسر التقليدية ، لم تكن في حاجة الى عالقات ممتدة . فاألسر  واألسرة الحديثة
كانت فيما مضى مؤسسات حماية وشبكة أمان ولكن الدولة الحديثة والخدمات المالية الحديثة 
أضعفت الحاجة الى األسرة من هذه الناحية . فالدولة الحديثة توفر حماية غير مسبوقة وبعيدة المدى 

من يوجد داخل حدودها وكلما لم يكن الحال كذلك ، كان بامكاننا أن نالحظ بسهولة كيف نمت لكل 
 الهياكل الشبيهة باألسرة .

وباإلضافة الى ذلك ، توفر الدولة الحديثة في العديد من الدول خدمات أساسية مجانية أو منخفضة 
، وفرت المؤسسات المالية الحديثة  التكلفة الى حد كبير مثل الطب والتعليم . ومن الناحية األخرى

شبكات أمان لم تتمكن األسرة من توفيرها . إذ أمكن بمبلغ صغير من المال الحصول على تأمين 
تتجاوز تغطيته قدرة أي هيكل أسري فردي . وقد غير ذلك كله معنى أن يكون ادنسان في أسرة 

نسان أقرباء وأصبح يتعلق أكثر ممتدة أو صنعه لهذه األسرة وتغير الزواج لغرو أن يكون لال
 برفقة انسان آخر .

، فكان تأثيرها بمثل قوة تأثير الفردانية ولكن حيثما كان للفردانية تأثير على  ثورة النوعأما 
المؤسسة ، وعلى فكرة التواؤم ، تتحدى ثورة النوع األدوار ضمن المؤسسة . وتؤدي الفردانية الى 

ة النوع تغيير المؤسسة من الداخل . ومع ثورة النوع ، تغيرت اضعاف المؤسسة في حين تعني ثور
فكرة األدوار الثابتة للنساء والرجال الى األبد وبدأ اآلن التشكيك في فكرة من هي الزوجة ومن هو 
الزوج . ومن األمثلة المتطرفة لذلك الجدل حول زواج المثيليين حيث أن حتى النوع الذي ينتمي 

 ن محل تساؤل .اليه األزواج أصبح اآل
مماثالن من نواح كثيرة لتأثير الفردانية إذ د تزال المؤسسات ادجتماعية  والتحضر والسلطة

معتمدة على التوافق مع المجموعة وهنا كمن تأثير الفردانية . ولكن هناك عنصر آخر تحتاجه أية 
ة الرئيسية للمبادئ والقيم مؤسسة وهو التقيد بسلطة التقاليد أو المؤسسات الدينية حيث أنها الطليع

المرتبطة بأية مؤسسة ولكن بمؤسسة الزواج على وجه الخصوص . ولكن مع التحضر ، أصبحت 
 سلطتها موضع تساؤل وأدت المراجعة ادنتقادية لكلتا السلطتين الى اضعاف الخضوع السابق لهما .

وانما الوسيلة األخالقية الوحيدة ولم يكن الزواج المساحة الوحيدة اآلمنة للجنس الخالي من التبعات 
إلقامة عالقات . لم تعد العالقات مفروضة بحيث تتواءم مع أدوار محددة سلفا ولم تعد األدوار 
مقبولة كما كانت في السابق . ولم تعد وظيفة الزواج ارضاء المجتمع ولم يعد بناء األسرة يتم 

دوار ضمن الزواج محددة بشكل ثابت أو ألسباب الحماية أو ليكون شبكة أمان . كما لم تعد األ
 مأخوذة عن التقاليد والدين .

 ونتيجة لذلك ، أخذ الزواج يتحول ليصبح :

 تفاوو مستمر حول األدوار وليس ادضطالع بأدوار محددة مسبقا . -1
 مشروع مستمر وليس كيانا راكدا . -2
 عالقة قوة بين طرفين متساويين وليس بين طرفين غير متساويين . -3
شخصي لالقتران حيث تضاءلت أهمية المجتمع أكثر فأكثر بالنسبة للزوجين  مشروع -1

 وأصبح ادلتزام متعلقا أكثر بشخص تجاه الشخص اآلخر .
 مغامرة ومشروع تكتنفه المخاطر . -5
عالقة جنسية آمنة بين زوجين يريدان ادستمتاع بالجنس وتجربته بغير أعباء عدم الشعور  -7

 أي شئ . باألمان أو ادضطرار دثبات
مساحة لثقة غير مشروطة وتحرر من مختلف الشخوص ادجتماعية التي يحملها المرء  -6

 ومن القبول المطلق لمختلف الشخصيات التي يلعبها ادنسان في الحياة .
 مساحة للتعبير عن مشاعر الحب وادلتزام وتجربة األمومة أو األبوة . -8



 منطقة مكة املكرمة الزواج يف روابط تقويةعرض مقرتح للخطة الاسرتاتيجية ملبادرة     41  صفحة

 

 
 الخالصة والتوصيات 2-1
 

إن المتغيرات الكلية تغير الطريقة التي نرى ونجّرب بها الزواج . ود يزال الناس يفكرون في 
الزواج وفقا للطرق واألفكار الماضية ولكنهم يعيشونه ويجّربونه بشكل معاصر . وقد أدى ادفتقار 

فكير والعمل ، الى التفكير التأملي والنقدي في مجتمعاتنا الى تضاؤل قدرتنا على سد الفجوة بين الت
وبين الفكرة والتجربة . بل يمكننا القول بأن ذلك قد يفسر مثل هذا ادرتفاع في معددت الطالق . 
كما أن عدم التوافق بين أساليب التفكير القديمة وبين األساليب المعيشية الجديدة قد يكون أكثر 

 خطورة من عدم التوافق بين األزواج .
ويمكن كمبادرة عملية بدء مناقشات جماعية مفتوحة بين المتزوجين وغير المتزوجين على حد 
سواء بغرو النهوو بفهم البعد المؤسسي للزواج والمتغيرات الكلية التي تغير توقعاتنا عن الحياة 

 . فإنهم يسعون الىوالمعيشة وهي مناقشات سوف تخفف كثيرا من الضغوط التي يواجهها األزواج 
وهذا التخفيف للضغط وحده يمكن أن يحسن نوعية  تحقيق توقعات تشكلها أساليب الحياة الحديثة

 الحياة بين األزواج .
وعلى الجانب اآلخر ، نجد بأن أولئك الذين يفهمون ما يمكن أن يكون عليه الزواج اليوم مجهزين 

همهم ومعتقداتهم الخاصة أفضل لصنع التجارب الخاصة بهم ويعيشون مغامراتهم الخاصة وفقا لف
 وأن تأثير مثل هذا التمكين بعيد المدى .

ولكن ينبغي أن تكون هناك جهود موجهة نحو صانعي الرأي . فهم في حاجة الى ادراك تأثير 
التغيرات الكلية على الزواج وأيضا الفجوة القائمة بين اساليب التفكير وأساليب المعيشة الراهنة . 

ن مثل هذه الفجوة لها تبعات بعيدة المدى على نوعية األسرة والحياة بالنسبة كما أن عليهم ادراك أ
للمتزوجين . ويمكن لهذا الفهم أن يؤدي الى ادراك مجتمعي لدور المستوي الكلّي على الزواج 
وتأثير الفجوة على نوعية الزواج . ولو حدث ذلك ، يمكننا توقع المزيد من ادهتمام بهذا التحدي 

 بالذات .
وباإلضافة الى ذلك ، ينبغي أن تتغير لغة الترويج للزواج بّرمتها في النهاية نتيجة لذلك وعلى 
صانعي الرأي مراعاة ما ينبغي لهم قوله أو عدم قوله لدى التحدث الى الجماهير حول الزواج . 

لتقاليد وهذا واليوم ، د يمكننا تشجيع الزواج باستخدام لغة النظام ادجتماعي أو قيمة ادلتزام با
التغيير للغة د يمكن أن يتحقق اد اذا بدأ صانعو الرأي في فهم التأثير على المستوى الكلّي والفجوة 

 بين التفكير والمعيشة .

 
 

 عوامل المخاطرة .3. 2
 

عبر علماء ادجتماع عن قلق كبير ازاء ادرتفاع الغير مسبوق في معددت الطالق العالمية ، ود 
مبالغ كبيرة على مبادرات دعم الزواج واجراء قدر كبير من األبحاث على تطوير أو سيما مع انفاق 

 تقييم برامج التوعية الزوجية .
وفي ضوء ذلك ، يسعى الباحثون جاهدين الى تحديد عوامل الخطر التي يجلبها األزواج الى 

استقراره . ويعد زواجهم والتي تؤثر سلبيا على عالقتهم من خالل خفو نوعيته أو التأثير على 
تحديد عوامل الخطر خطوة حيوية في اتجاه وضع برامج أو سياسات فعالة للتوعية الزوجية تبذل 

 كل جهد ممكن لتحسين نوعية العالقات الزوجية ، وخفو معددت الطالق نتيجة لذلك .
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وامل ويتمثل الهدف من الفصل الحالي في تلخيص نتائج دراسات العلماء السابقة التي عالجت ع
الخطر المرتبطة بالزواج ونأمل أن هذه المراجعة سوف ترسم لمحة موجزة ولكنها جامعة لعوامل 
ما قبل الزواج األكثر شيوعا التي قد تخفو نوعية الزواج . وتعد نوعية الزواج ، وليس ادستقرار 

متدنية النوعية  الزوجي ، المعيار المستخدم لتقييم النجاح الزوجي واألزواج الذين يبقون في زيجات
 قد يبقون في هذه العالقات لعدم وجود بدائل متاحة .

 المنهجية 3-0
تم استخدام معيارين لدى اختيار دراسات العلماء . فالدراسات طويلة المدى أو دراسات المتابعة 

وحدها هي التي أدخلت في المراجعة . كما تم تفضيل  2011و 2000التي أجريت بين األعوام 
الدراسات طويلة المدى على منهجيات البحث األخرى نظرا لقدرتها على التعرف على أية تغييرات 

ويلة المدى في نهج الحياة الزوجية مقارنة بدراسة المقتطفات النموذجية وأيضا بسبب اتصافها ط
بقدر كبير من الصحة . ومن الناحية األخرى ، يفترو بأن نتائج الدراسات التي أجريت قبل عام 

 قد د تعود منطبقة في الوقت الراهن ، ولذلك فقد اقتصر توقيت الدراسات المشمولة على 2000

وهي  psycINFOتلك التي نشرت في العقد الماضي ، علما بأنه تم استخراج كافة الدراسات من 

 قاعدة بيانات ضخمة تتضمن أدبيات تمت مراجعتها من قبل النظراء في مجال العلوم السلوكية .
 
 استعراض األدبيات 3-2

يسية المؤثرة على نوعية استنادا الى الدراسات التي تم استعراضها ، وجد بأن عوامل الخطر الرئ
الزواج هي ما يلي : تدني نوعية التواصل قبل الزواج ، صغر السن ، سمات غيـــر مواتية 
للشخصية ، انخفاو الدخل ، الخالف بين األبوين ، طالق األبوين ، سوء معاملة األطفال، تعدد 

 الزوجات أو األزواج ، والزواج من أشخاص سبق لهم الزواج .
 ض نوعية التواصل قبل الزواجانخفا 3-2-0

يمكن ألنماط التواصل اإليجابية والسلبية قبل الزواج التنبؤ بالرضا عنه مستقبال. فقد اكتشف 
( أن ارتفاع مستويات التواصل السلبي 2010ماركمان ، ورودس ، وستانلي ، وراجان ، و ويتون )

الزوجي في حين أن التواصل قبل الزواج كان مرتبطا بدرجة كبيرة بانخفاو مستويات التكيف 
اإليجابي المالحظ قبل الزواج لم يكن مرتبطا بشكل كبير بنوعية الزواج أو التكيف الزوجي . ويميز 
المستوى الكلّي للتواصل السلبي ، سواء تم تقييمه من خالل التدوين المبني على المالحظة أو 

حنة مستقبال واألزواج الذين لم قياسات تقارير ذاتية ، بين األزواج الذين سوف يتعرضون لم
( . كما تدعم النتائج 2010يتعرضوا لمحن )ماركمان ، رودس ، ستانلي ، راجان ، و ويتون ، 

الدراسات السابقة التي أظهرت بأن السلبيات تتنبأ بالمحن الزوجية المستقبلية وأن اإليجابيات ليست 
 يجابيات عوامل حماية . كذلك . وهكذا ، تعد السلبيات عوامل خطر في حين أن اإل

 السن المبكر عند الزواج 3-2-2
( أن األدبيات د توفر نظرية منهجية يمكنها التنبؤ بنتائج الزواج 2010ذكر جلن ، أوكر و دف )

حسب السن في الزواج األول . ولكن هناك ست نظريات متفرقة يوفر كل منها منظورا نظريا 
 مختلفة وهي مشروحة أدناه :

  تتنبأ هذه النظرية بازدياد احتمادت نجاح الزواج اذا وصل الزوجان الى  النضج :نظرية
مستوى عال من النضج النفسي ، واذا استقرت مقاييس األزواج الخاصة بهما وما لديهما 
ليقدمانه في سوق الزواج ، واذا كان قد أتيح لهما الوقت لتنمية مهارات عالقة جيدة 

( . كما تتنبأ باحتمالية ازدياد نجاح الزواج 2010و دف ،  )مستشهد بها في جلن ، أوكر
 بارتفاع سن الزواج األول اذا تم األخير في العشرينيات وحتى الثالثينيات من العمر .
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 : تؤكد بأن األزواج الذين يتزوجون في سن صغيرة نسبيا تزداد  نظرية التطور المنسق

تطوير أساليب معيشية وقيم متوافقة . أما احتمادت ليونتهم ، ومرونتهم ، وقدرتهم على 
األشخاص األكبر سنا ، فيميلون  الى " الثبات على حالهم " . واذا تزوج الزوجان في سن 
صغيرة ، تميل نوعية الزواج الى التغيــر بشكل إيجابي )مستشهد بها في جلن ، أوكر و 

 ( .2010دف ، 
 

 ظرية بأن ادلتزام تجاه الزواج يزداد صعوبة تقول هذه الن : نظرية تجارب العالقة المدمرة
اذا مر الزوجان بسلسلة طويلة من العالقات السلبية . ولذلك ، تزداد احتمادت نجاح 
الزيجات المبكرة ألن األزواج صغيري السن د يمرون بعدد كبير من العالقات الغير 

 ناجحة التي قد تؤثر على حياتهم الزوجية مستقبال .
 

 في صيغتها المبسطة ، تؤكد هذه النظرية بأن احتمادت عثور  لبحث :نظرية طول ا
الشخص على شريك زوجي جيد تزداد اذا أنفق وقتا طويل في البحث عنه )مستشهد بها في 

( . وفي صيغتها المعقدة ، تقول النظرية بأن العالقة بين 2010جلن ، أوكر و دف ، 
ون رتيبة الى نقطة معينة فقط وبعدها يفشل احتمال نجاح الزواج وبين طول مدة البحث تك

 الشخص في العثور على شريك جيد ألنه يكون قد فقد كافة الفرص الجيدة المتاحة .
 

 : تقول النظرية بأن األشخاص الذين في منتصف الثالثينيات  نظرية تغير سوق الزواج
الزوجة المثالية  فأكبر يميلون الى ادستقرار على زوج أو زوجة بعيد تماما عن الزوج أو

بالنسبة لها / له وهو أمر مرجح بشكل خاص بالنسبة للنساء أكثر منه للرجال نظرا لساعة 
 المرأة البيولوجية التي تدق تنبيها لتقدمها في السن .

 

 :د توجد عالقة سببية بين السن في وقت الزواج أو السن النسبي في وقت  نظرية االختيار
العالقة تتأثر بخلفية من المتغيرات مثل الخصائص الشخصية الزواج ونوعية الزواج . ف

 الموجودة في السابق .
 

( الى دليل حاسم يعزز أي 2010وكما هو متوقع ، لم تتوصل نتائج دراسة جلن ، أوكر و دف )
من هذه النظريات . على سبيل المثال ، أظهرت النتائج بأن النضج السيكولوجي مهم فعليا كما تؤكد 

ولكنه مهم فقط بعد منتصف العشرينيات بقليل فيما له عالقة بنجاح الزواج . وفيما له عالقة  النظرية
بنظرية مدة البحث ، يبدو بأن النتائج تؤيد الصيغة المعقدة لها نظرا ألن البحث الطويل عن زوج أو 

تأثيرات زوجة يمارس تأثيرات إيجابية كبيرة على معظم األشخاص حتى نقطة معينة تصبح بعدها ال
غير مهمة تقريبا . ومن المثير أكثر لالهتمام توصل الباحثين الى أن احتمال نجاح الزواج ، والذي 

عام ثم يبدأ في  25و 22يأخذ في ادعتبار كال من نوعية الزواج وبقائه ، ينشأ بشكل عميق بين سن 
طاق بأنه من الحكمة تأجيل التراجع بعد ذلك . ولكن هذه النتيجة غير متفقة مع ادعتقاد الواسع الن

الزواج حتى أواخر العشرينيات أو الى سن أكبر من ذلك ولكن من الضروري تفسير النتائج بحذر 
عاما هي السن األمثل للزواج ولكن النتائج  25و 22فمن السابق ألوانه ادعالن بأن الفترة بين 

ا توفر شريك جيد إذ د يوجد توصي بعدم تعمد تأخير الزواج الى ما بعد منتصف العشرينيات اذ
 ( .2010مكسب يذكر أو د يوجد مكسب على ادطالق لمثل هذا التأخير )جلن ، أوكر و دف ، 
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وعلى الرغم من أن جلن ، و أوكر ، و دف وجدوا بأن أوائل الى منتصف العشرينيات هو أفضل 
على نوعية العالقة بين  توقيت للزواج من حيث المزايا ، يبدو بأن ادقتصاد عامل أساسي يؤثر

البالغين من الشباب . فمن المرجح الى حد كبير أن تؤدي الظروف ادقتصادية الى ازدياد النزاعات 
( . وقد 2010وتقليص الحميمية ومن ثم تتضاءل نوعية العالقة نتيجة لذلك )هاردي و لوكاس ، 

ب يواجهون احتمادت ( تبعا لذلك الى أن األزواج من الشبا2010توصل هاردي و لوكاس )
لالنفصال والطالق أكبر من تلك التي يواجهها نظراؤهم األكبر سنا ألنهم معرضين بشكل خاص 
للمرور بفترات من الفقر على الرغم من أنها تكون مؤقتة في معظم الحادت . وتتفق النتائج التي 

خالفا للرجال الذين في ( الذي أعلن أنه 2007توصل اليها هاردي و لوكاس مع نتائج ماستيكاسا )
منتصف وأواخر العشرينيات من أعمارهم ، ظهرت ددئل على تعرو الرجال المتزوجين الذين 

( 2007في بداية العشرينيات لمحن أكبر . وباإلضافة الى العوامل ادقتصادية ، جادل ماستيكاسا )
تزوجين هو دمج غير بأن الزواج عندما يكون معظم األشخاص الذين في فئة عمرية واحدة غير م

 مألوف ألدوار اجتماعية ومن ثم فإنه يصبح مصدرا للضغط العصبي وفقا لنظرية توحيد الحادت .
( الى أن تأثير السن عند الزواج للمرة 2001وفيما يتعلق بالنساء ، توصل ديفيس و جرينستاين )

سلبيا قويا بين السن عند األولى على نوعية الزواج مرهون بأيديولوجية النوع وأن هناك ارتباطا 
الزواج للمرة األولى وتفكك الزواج بين النساء التقليديات ، في حين يتضاءل التأثير بالنسبة للنساء 

 الغير تقليديات .
ويمكن القول عموما بأن نجاح الزيجات المبكرة بين الشباب مرهون على ما يبدو بالرفاه ادقتصادي 

غير تقليدية ، ود سيما النساء . وبغير عاملّي الحماية هذين ، وبتبني األزواج أليديولوجية نوع 
أظهرت الدراسات زيادة ترجيح تعرو الشباب لتجربة الطالق وادنفصال وعدم وجود حاجة مع 

 ذلك لتعمد تأخير الزواج الى ما بعد منتصف العشرينيات اذا توفرت موارد اقتصادية جيدة .
 سمات الشخصية السلبية 3-2-3

الباحثون وجود ارتباط بين سمات الشخصية وبين الرضا عن الزواج . ويبدو أن هناك بعو دحظ 
الخصائص ، ود سيما التنبه العصبي ، تعّرو األزواج دستعداد مسبق  لفشل زواجهم . ولذلك ، 
سعى الباحثون جاهدين الى تحديد عوامل الشخصية التي تضعف نوعية الزواج أو تؤدي الى 

 ره .تقويو استقرا
وقد تمت دراسة ادرتباطات بين سمات الشخصية والرضا الزوجي ، سواء فرديا أم بين األزواج . 
ويبحث نهج التأثير الذاتي خصائص الذات / الفرد التي تسهم في الرضا الزوجي في حين يبحث 

. وقد نهج تأثير الشريك خصائص الزوجين بدد من النظر الى الشريكين على أنهما فردين مستقلين 
نادى بعو الباحثين مؤخرا بدمج بين النهجين يسمح باختبار كال من الخصائص الفردية والثنائية 

 ( .2008في نفس الوقت )لوو ، شن ، يو ، زانج ، زاويانج ، و جزو ، 
وهناك اجماع في األدبيات على أن كال من التنبه العصبي الذاتي وذلك الخاص بالشريك مرتبطين 

، كينونن و بالكينن ،  2008بتدني نوعية الزواج والرضا عنه ) فيشر و ماكنالتي ، بشكل إيجابي 
( 2008( . وقد عّرف فيشر وماكنالتي )2008، لوو ، تشن ، زانج ، زاويانج وجزو ،  2003

التنبه العصبي على أنه ميل عام الى المرور بتجربة تأثيرات سلبية وتبني ألفكار غير منطقية ، 
ى التحكم في النزعات التلقائية ، وضعف في التعامل مع الضغط العصبي مقارنة وقدرة أقل عل

بآخرين . كما لم يجد فيشر وماكنالتي أي اختالف بين النوعين في تأثير التنبه العصبي الذاتي أو 
ذلك الخاص بالشريك ، وألقيا الضوء على الدور الخاص الذي يلعبه الرضا الجنسي كوسيط بين 

 العصبي والرضا عن الزواج . تأثير التنبه
( بالضوء على تأثير سمات الشخصية 2003وباإلضافة الى التنبه العصبي ، ألقي كينونن وبالكينن )

األخرى على نوعية أو استقرار الزواج . كما وجدا على وجه التحديد بأن النساء والرجال الذين 



 منطقة مكة املكرمة الزواج يف روابط تقويةعرض مقرتح للخطة الاسرتاتيجية ملبادرة     44  صفحة

 

ل عدوانية ، وأقل قلقا وأكثر لينا في يعيشون في زيجات مرضية لم تتأثر يميلون الى أن يكونوا أق
طفولتهم ومراهقتهم . وتتنبأ العدوانية عموما بسوء التكيف والذي يؤثر بشكل سلبي على العالقة 
الزوجية فــي حين يشير وجود قدر عال من اللين الى الصبر ومراعاة اآلخرين ، وهو ما يحسن 

 نوعية الزواج .
تؤثر على عالقتهما وهناك بعو الخصائص مثل التنبه  وخالصة القول أن سمات كال الشريكين

 العصبي والعدوانية تفرو مخاطر أكبر على الحياة الزوجية .
 المصاعب االقتصادية 3-2-1

إن النقود ضرورية لتلبية احتياجات أساسية مثل الغذاء ، والسكن والرعاية الصحية ، وأيضا 
ادجتماعية . وقد حظيت مسألة ما اذا كان للدخل احتياجات غير مادية مثل تنمية الذات واألنشطة 

أي تأثير على نوعية أو استقرار الزواج بقدر جيد من التقصي في األدبيات ادجتماعية 
والسيكولوجية وكان الباحثون قد اشتبهوا حديثا في وجود عالقة بين ادستقالل ادقتصادي للمرأة 

 وبين تدهور نوعية الزواج .
األسئلة المطروحة آنفا طوليا من قبل نورث ، هودهان ، موس وكرونكايت وقد تم التحري عن 

( وتوصلت الدراستان الى أن الجواب على السؤال يتوقف 2005( وبرادبيري ونوريس )2008)
على مستوى دخل األسرة . فقد كان الدخل مرتبطا إيجابيا بالسعادة ، ود سيما السعادة الزوجية ، 

لمتوسطة الدخل في حين تدنت العالقة بشكل ملموس بارتفاع مستوى بين األسر المنخفضة وا
الـــدخل . ويبدو أن انخفاو الدخل يؤثر على العالقات الزوجية فقط في األسر الفقيرة . كما أن 
تأثير الدخل يكون أقوى عند مستويات الدخل األدنى . والواقع أن النتائج التي توصلت اليها دراسة 

( دللت على أن احتمادت انفصال الوالدين اللذين يحصالن على دعم 2005برادبيري ونوريس )
 شهرا تزداد ثالث مرات مقارنة باألسر المتوسطة والمرتفعة الدخل .  12للدخل خالل فترة 

وهناك فرضيتان تحكمان ما اذا كان استقالل المرأة ادقتصادي يؤثر أم د على نوعية الزواج . 
تقول بأن انخفاو دخل أي من الشريكين يضعف استقرار الزواج من خالل ففرضية النوع المحايدة 

زيادة الضغوط والتوتر . وعلى الجانب اآلخر ، تجادل الفرضية المرتبطة بالنوع بأن عمل الرجل 
وتكسبه لعائد يحدان من معدل الطالق في حين أن عمل المرأة وتكسبها لعائد يرفعان من هذه 

( . وتفترو هذه النظرية بأن األدوار الزوجية المتخصصة 2000، المعددت )وايت و روجرز 
( . وعلى األرو ، توصل 2000والمستقلة توفر أساسا لالستقرار الزوجي )ساير و بيانشي ، 

( الى دليل على وجود ارتباط إيجابي بين ارتفاع احتمادت الزواج وبين 2000ساير وبيانشي )
ذه العالقة سرعان ما تختفي لدى إضافة متغير يتعلق ادستقالل ادقتصادي النسبي ولكن ه

بأيديولوجية النوع . ويتوقع في مجتمعات كثيرة مساهمة النساء اقتصاديا في الزواج وذلك كجزء 
( الى أن 2001( . كما توصل كوبال )2000من دورهن التقليدي )مستشهد به في ساير وبيانشي ، 

اء اللواتي يتبنين مواقف غير تقليدية تتعلق بالنوع ، وأن الدخل الذي يكسبه الرجل أقل أهمية للنس
النساء يفضلن الزواج برجال يتبنون أدوارا غير تقليدية حول النوع . ويمكن القول اجماد بأن هناك 

 دراسات أكثر تؤيد فرضية النوع المحايدة وتفضلها على الفرضية المرتبطة بالنوع .
مصاعب ادقتصادية يمكن أن يضعف نوعية الزواج في األسر وخالصة ما تقدم ذكره أن استمرار ال

الفقيرة ولكن ارتفاع الدخل د ينطوي على ازدياد السعادة الزوجية في األسر المرتفعة الدخل . 
وباإلضافة الى ذلك ، من المتوقع شعور النساء الغير تقليديات اللواتي يسهمن اقتصاديا في األسرة 

 بسعادة أكبر في الزواج .  
 الخالفات الزوجية 5-2-3

( الى أن مرور الوالدين بخالفات زوجية ينبئ  بمواجهة األبناء أيضا 2001توصل آماتو و بوث )
لخالفات مماثلة . وعلى الرغم من وجود ارتباط معتدل ، وليس قويا ، بين ادثنين ، فإنه لم يتراجع 
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الدين )التعليم ، الدخل ، التدين ، لــدى التحكم في مجموعة متنوعة من الخصائص الخاصة بالــو
التأثر السلبي ، السن عند الزواج ، والطالق السابق( . وقد زعم الباحثون بأن نتائجهم توفر دليال 

 قويا بشكل معقول على أن نوعية زواج األهل كان لها تأثير سببي على نوعية زواج أبنائهم .
عن زواج األهل وهو ما يعزز المنظور الذي وهناك ارتباط إيجابي بين تقارير األبناء واألهل 

يفترو بتعرو األبناء لسلوك األهل ومعالجتهم لهذه المعلومات واختزانها ثم تقليد هذا السلوك في 
زيجاتهم . فردود أفعال األبناء العاطفية والفسيولوجية تجاه غضب ونزاعات األهل تكون قوية ومن 

تبادلة للتعامل تؤدي الى ظهور مشاكل وذلك لنشأتهم في ثم ، نجد بأنهم يتعلمون سلوكيات شخصية م
 ( .2001محيط والدين واجهتهم محن )آماتو و بوث ، 

كما أظهرت النتائج أن تأثير خالفات الوالدين الزوجية مستقلة عما اذا كان زواج الوالدين سوف 
دث عادة هو أن الجانب ينتهي بالطالق أو بتجارب األبناء بعد تركهم المنزل ، مثل التعليم . ما يح

المظلم من زواج الوالدين )الخالف( هو الذي يؤثر على زيجات األبناء . أما المالمح اإليجابية 
للزواج ، فيبدو أنها تمارس تأثيرا ضعيفا أو د تأثير على ادطالق بعد أن يتم التحكم في الخالفات 

 (.2001الزوجية )آماتو و بوث ، 
اليها الدراسة في أن زيجات األبناء تستفيد دحقا عندما يصبح زواج وتتمثل نتيجة أخرى توصلت 

األهل الذي تكتنفه الخالفات أكثر انسجاما وأن هذه الزيجات تعاني دحقا اذا ازدادت الخالفات في 
 ( .2001زواج منسجم لألهل )آماتو و بوث ، 

 
 طالق األهل 3-2-6

طفال البالغين ، ود سيما على نوعية عالقاتهم حظيت اآلثار الطويلة المدى لطالق األهل على األ
الحميمة ، بقدر جيد من ادستقصاء في األدبيات . وقد عزت دراسات عديدة انتقال الطالق بين 
األجيال الى تأثيراته السلبية على الصحة النفسية لألطفال والتي تستمر حتى سن الرشد . ومع ذلك ، 

 تحدث بها هذه الظاهرة .لم يكن هناك اجماع حول اآللية التي 
( بأن أطفال األهل 2010( و كوي وفنشام )2005على سبيل المثال ، افترو كل من كابينوس )

المطلقين يكتسبون موقفا سلبيا من الزواج )موقفا إيجابيا من الطالق( وهو ما يرتبط بدوره بتدني 
ل هيوري ، وجانكاري و آرو نوعية الزواج وازدياد احتمادت الطالق . وعلى الجانب اآلخر ، جاد

( بأن طالق األهل حّرك سلسلة من ردود الفعل الغير مباشرة والظروف التي تسبب 2007)
ضغوطا عصبية وتؤثر على حياة الفرد فيما بعد . وتستمر هذه الضغوط التي يتعرو لها الشخص 

( أثبت 2002كنج ) في طفولته بعد مرور وقت طويل على مرحلة البلو غ . ومن المثير لالهتمام أن
من خالل دراسته أن طالق الوالدين د يؤثر على ثقة األبناء في الشركاء الرومانسيين وانما يدمر 
الثقة في الوالدين . وتبعا لذلك ، ليس من المحتمل أن يكون كبح تنمية الثقة هو المسار الذي يؤثر 

قد أظهرت بعو الدراسات ، كتلك طالق الوالدين من خالله على العالقات الزوجية ألبنائهما . ف
( و هيوري ، 2011التي أجراها موستونن ، وهيوري ، وكيفيروسو ، وهاوكاد ، وآرو )

( أن تأثير طالق الوالدين على نوعية العالقات الحميمة ألبنائهما كان 2007وجانكاري و آرو )
مطلقة أبلغن عن مشاكل أقوى بين النساء منه بين الرجال . كما أن النساء المنتميات الى اسر 

سيكولوجية وأخرى في التعامالت الشخصية المتبادلة أكثر من تلك التي واجهتها نساء ينتمين الى 
أسر الغير مطلقين . بل على النقيو من ذلك ، لم يتوصل الباحثون الى اختالفات ملموسة بين 

 الذكور .
والتي أحدثها طالق الوالدين على  وعلى الرغم من تأثير تجارب الطفولة المسببة للضغط العصبي

حدوث المزيد من التطور ، هناك بعو عوامل الحماية التي يمكن أن تغير من التأثير السلبي والتي 
تكمن اما في الفرد )الكفاءة الذاتية ، مهارات التعامل مع المشاكل ، المهارات ادجتماعية( ، أو في 
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عي( وفي األدوار والمحيطات الهيكلية )التوظيف ، العالقات الشخصية المتبادلة )الدعم ادجتما
 ( .2007خدمات المجتمع( )هيوري ، جانكاري و آرو ، 

وخالصة ما تقدم ذكره أنه اذا لم تتوفر عوامل حماية لتخفيف التأثير السلبي لطالق الوالدين ، فهناك 
 احتمال كبير لمواجهة األبناء البالغين لتفكك في عالقاتهم الحميمة .

 
 اساءة معاملة األطفال 3-2-7

تمثل اساءة معاملة األطفال واهمالهم عامل خطر مهم يضعف العالقة بين الراشدين )كولمان و 
 ( . 2001ويدوم ، 

وهناك ثالثة عوامل حيوية ينبغي أخذها في ادعتبار لدى تقييم تأثير اساءة معاملة األطفال جنسيا 
ة المعاملة . على سبيل المثال ، في حين أن التأثير وهي : النوع ، ومضامين األسرة ، وسن اساء

المبكر العميق دساءة معاملة األطفال جنسيا على النساء يتضاءل على ما يبدو مع السن ، يحمل 
الرجال الذين تعرضوا لهذه ادساءة مخاطر متزايدة معهم الى سن الرشد )دود ، دكســون ، 

ساء اللواتي تعرضن لالساءة ، لوحظ ارتفاع كبير ( . وبالنسبة للن2001اربيسون ، و بول ، 
للمعددت الخاصة بعدد شركاء الجنس ، والحمل الغير منطوي على السعادة ، وادجهاو ، 

عاما مع اقتراب المعددت من  21الى  18واألمراو المعدية التي تنتقل عن طريق الجنس من سن 
رور الوقت . وعلى النقيو من ذلك ، لم تكن تلك الخاصة باألشخاص الذين لم يتعرضوا لالساءة بم

المعددت الخاصة بالرجال الذين تعرضوا لالساءة مرتفعة بشكل كبير في فترة السن األصغر ولكنها 
عاما . وبالنسبة للنساء ، احتجب التأثير العميق دساءة معاملة األطفال  32الى  21ارتفعت من سن 

عاما )رودي ،  32دى النظر الـــى كافــة النتائج حتـــى سن جنسيا في مــراحل البلوغ المبكـــرة ل
( . وباإلضافة الى ذلك ، يعد مضمون األسرة التي تحدث 2001و دكسون ، واربيسون ، و بول ، 

فيها ادساءات عامال مهما لدى النظر الى النتائج التي تتمخو عنها ادساءة . فاألطفال أصحاب 
ر أقل تماسكا وأقل قدرة على التكيف قد تكون شهدت نزاعات بين خلفية الحرمان ينتمون الى أس

الوالدين ، أو انفصالهما ، أو اعتالل في الصحة ، أو تعاطي المخدرات أو المسكرات . كما أن 
المضمون األسري ذاته قد يؤثر على التطور الجنسي ومن ثم ، قد تخلط بيئة األسرة أو تغّير أية 

المبكرة وقدرة الراشدين على أداء وظائفهم )رود ، دكسون ، اربيسون ، عالقة بين مرحلة التعاطي 
( . وباإلضافة الى ذلك ، يؤثر توقيت ردود األفعال المرتبطة تحديدا بالتعاطي على 2001و بول ، 

( . أما األطفال الذين أسيئت معاملتهم 2008مسارات التطور الجنسي )فيرنج ، سيمون و كليالند ، 
ون اما أنماطا متعاظمة أو متضائلة من تعطل األداء الوظيفي في سن البلوغ المبكر . جنسيا ، فيعكس

وتشمل المشاكل الجنسية المرتبطة بتعاظم النشاط الجنسي ممارسة الجنس طوعا في سن مبكرة ، 
ووجود عدد أكبر من شركاء الجنس ، وكفاءة أقل في استخدام موانع الحمل ، والحمل فــي سن 

نشغال بالجنس ، واستخدام الجنس كوسيلة لتحقيق أهداف غير جنسية . وتشمل مشاكل مبكرة ، واد
تضاؤل النشاط الجنسي الخوف من الجنس ، وتجنب ممارسة الجنس ، وكراهة الجنس ، وردود 
األفعال السلبية ازاء الجنس ، وتراجع ادحساس باإلثارة الجنسية ، والشعور بالقلق ازاء ممارسة 

دير بالذكر أن كال النمطين للتعطل الوظيفي يتدخالن في قدرة األفراد على تكوين الجنس . والج
والمحافظة على عالقات قوية ومرضية مع شركائهم الرومانسيين )مستشهد به في فيرنج ، سيمون 

 ( .2008وكليالند ، 
جنسيا  كما توصلت الدراسات الطولية التي تم استعراضها حول انعكاسات اساءة معاملة األطفال

على العالقات الحميمة بين الراشدين الى أنه ، مقارنة بالمجموعات الخاضعة للمراقبة،برهن 
 الراشدون من الشباب الذين أسيئت معاملتهم جنسيا في الطفولة على ما يلي :
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( . قد يكون ذلك ددلة على 2003)نول ، تريكت و بوتنام ،  أدلة أكبر على االنشغال بالجنس
جنسية قهرية لم يتم التعبير عنها أو تم اضفاء صفة ذاتية عليها . فالنزعات الجنسية وجود نزعات 

في شكل استهالك  –في حالة عدم التعامل معه  –القهرية أو ادنشغال بالجنس قد يتم التعبير عنه 
مستمر للمواد الفاضحة ، والممارسة المفرطة للعادة السرية ، وحياة جنسية تخيلية مغـرقة في 

نشاط . ويمكن أيضا للنزعات الجنسية القهرية التي د يتم التعبير عنها أو التي يتم اضفاء صفة ال
ذاتية عليها أن تتحول وتعبر عن نفسها في شكل سلوكيات قهرية هاجسية أخرى واضطرابات قلق 
)أي اضطرابات قلق هاجسية ، وادنفاق القسري ، وادفراط في تناول الطعام ، وادفراط في 

( . وعلى الجانب اآلخر ، قد تنشأ كراهة الجنس 2001لمقامرة( )دنرستين ، جوثري وآلفورد ، ا
عندما ترتبط الذكريات والمؤثرات الغير سارة بنشاط جنسي صدمي ثم ارتباط ذلك أيضا دحقا 
ر باإلثارة الجنسية . وقد تتولد أيضا كراهة لألفكار والمشاعر الجنسية تحديدا وللمواقف التي تذك

بتجربة اساءة المعاملة . هذا ادرتباط السلبي بالجنس قد يعوق المتعة الجنسية ، بل قد يؤدي الى 
( . ويتوقع من األطفال استشعار قلقا جنسيا 2003تعطل الوظيفة الجنسية )نول ، تريكت و بوتنام ، 

ر من األطفال )كراهة( أكثر من المراهقين ومن المراهقين استشعار شهوة جنسية )ادنشغال( أكث
 ( .2008لدى اكتشاف سوء المعاملة وبعد ذلك بعام )سيمون و فيرينج ، 

ارتفاع معددت الشركاء الجنسيين ، وادجهاو ، وارتفاع معددت األمراو المعدية التي تنتقل 
عن طريق الجنس ، والحمل الذي د يتولد عنه الشعـــور بالسعادة )رود ، دكسون ، اربيسون و 

( وهي نتيجة قد تشير الى أن النساء اللواتي تعرضن لسوء المعاملة تتضاءل قدرتهن 2001بول ، 
على التواصل في المواقف الجنسية ، وعلى التفاوو حول استخدام الواقي الذكري وسلوكيات 
الجنس اآلمن األخرى ، وقد تشير أيضا الى عدم اختيارهن لشركائهن بشكل جيد وهو ما قد يعود 

لقوة نتيجة دساءة المعاملة جنسيا ، أو تعاطي المخدرات أو المسكرات ، أو اضطرابات الى انعدام ا
الضغط العصبي التي تستتبع الصدمة ، أو في حالة وجود نزوع الى الهروب من ادرتباط بالمواقف 

 الجنسية .
بق ( . ينط2001)دنرستين ، جوثري و آلفورد ،  نزوع ملموس الى تقييم الشريك الحالي سلبيا

ذلك بشكل خاص على النساء وهو خاصية للعالقات الحميمة وليس شيئا يفسد قدرة المرأة على 
تكوين عالقات ثقة مع األصدقاء . وقد تركت تجارب اساءة معاملة األطفال جنسيا في وقت يتأثرون 
 فيه بسهولة أثناء مرحلة اكتساب الثقة في اآلخرين والنشاط الجنسي بصماتها في شكل عجز في

 العالقات الحميمة تحديدا .
وباإلضافة الى ذلك ، يعكس األبناء الراشدون الذين أسيئت معاملتهم في الطفولة معددت أعلى 

( وينجبون أطفاد أقل )دنرستين ، 2001لتكوين عالقات قصيرة )دنرستين ، جوثري ، و آلفورد ، 
في سن أول عالقة جنسية  ( . كما أنهم يكونون أصغر سنا بكثير2001جوثري ، و آلفورد ، 

( وأصغر سنا في وقت مولد طفلهم األول / األمهات 2003طوعية )نول ، تريكت و بوتنام ، 
( ويظهرون كفاءة أقل في استخدام موانع الحمل )نول ، 2003المراهقات )نول ، تريكت و بوتنام ، 

 ( .2003تريكت و بوتنام ، 
مدى تظهر بوضوح أن األطفال الذين تعرضوا لسوء ويمكن القول اجماد بأن الدراسات طويلة ال

المعاملة يعانون من تبعات خطيرة قد تضر بعالقاتهم الحميمة . ومع ذلك ، د ينبغي التقليل من 
 تأثيرات عوامل الحماية .

 تعدد الزوجات 3-2-8
لم تعالج األدبيات من خالل دراسات طويلة المدى مسألة ما اذا كان األبناء الراشدين ألهل يمارسون 
تعدد الزوجات يواجهون تفككا أكثر لزيجاتهم . وعلى وجه العموم ، نجد بأن الدراسات الخاصة 

ا . وقد بتعدد الزوجات نادرة في األدبيات وذلك لغياب مصادر بيانات دقيقة يمكن التعويل عليه
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كشفت الدراسات التي استخدمت منهجيات بديلة أن ممارسة األهل لتعدد الزوجات كانت لها نتائج 
سلبية عديدة على نمو األطفال قد يحملونها معهم الى حياتهم في سن الرشد وقد تؤثر على عالقاتهم 

استعراو  الحميمة . والجدير بالذكر أن النتائج المذكورة في هذا الجزء ملخصة عن دراسة
حيث قام  2002لألدبيات أجراها كل من البدور ، أونوجزبي ، كاريدين و أبو سعد في عام 

 . 2002الباحثون بتجميع وتلخيص كافة الدراسات ذات العالقة السابقة لعام 
وتتعلق المعلومات األكثر ارتباطا والمأخوذة عن دراسة استعراو األدبيات بتأثير تعدد الزوجات 

هل على تطور األطفال . وكانت الدراسات التي تم استعراضها غير متسقة من حيث من قبل األ
النتائج حيث أثبت بعضها بأن التحول الى العيش في أسرة تتعدد فيها الزوجات يؤثر على اكتساب 
الطفل للثقة في النفس واآلخرين ، والشعور باألمان . وباإلضافة الى ذلك ، يضع  هذا التحول 

مواجهة خطر اضطراب صحتهم النفسية . ويرجع ذلك بالدرجة األولى الى العوامل األطفال في 
التالية المتواجدة في األسر التي تمارس تعدد الزوجات : النزاعات األسرية ، المحن األسرية ، 
غياب الوالد ، والضغوط المالية . وعلى النقيو من ذلك ، افترضت دراسات أخرى بأن األسر 

الزوجات توفر دفئا ومودة أكبر من األسر التي د تمارس هذا التعدد ، وهو ما  التي تمارس تعدد
يفيد الصحة النفسية لألطفال وتقديرهم لذواتهم . والواقع أن الثقافة قد تتمكن من لعب دور حماية 
يمكن األطفال من ادزدهار على الرغم من تعدد عوامل الخطر . ونجد أن بعو الثقافات د تتقبل 

الزوجات جيدا فحسب ، بل تقدره أيضا وأن كبر حجم األسرة المرتبط بتعدد الزوجات يدل تعدد 
على ارتفاع المكانة ادجتماعية ومن ثم ، د يشعر أطفال األسر التي تتعدد فيها الزوجات أنهم 
ا موصومين بالعار . وباإلضافة الى ذلك ، يلعب انجاب المزيد من األطفال ، ود سيما الذكور ، دور
فاعال في بناء شرف األسرة ووضعها ادجتماعي . وتقدر النساء البدويات العربيات نظرا لدورهن 

 في انجاب األطفال . وهكذا نجد بأن تعدد الزوجات أداة لتحقيق المكانة ادجتماعية .
 ويمكن اجماد النظر الى تربية األطفال فـــي هيكل تعدد الزوجات على أنه ظاهـــرة ذات ارتباط
بالثقافة . وهكذا ، ومن أجل فهم درجة تكيف الطفل ، علينا أن نبحث في الدور المساهم الذي تلعبه 
القيم الثقافية والتقاليد . وفي المجتمعات التي تعلّق قيمة على ممارسة تعدد الزوجات وتمارسها 

لضغط بشكل متكرر ، د توجد  وصمة عار سلبية وهو ما قد يوفر بدوره حماية من عوامل ا
 العصبي العكسية المرتبطة بتعدد الزوجات ، كما نّوه به بعو المؤلفين .

وعلى الرغم من المعلومات القّيمة التي وفرتها دراسة المراجعة ، فإنها لم تعالج تأثير تعدد 
الزوجات على الحياة الزوجية المستقبلية لألطفال ولم تذكر على وجه التحديد ما اذا كان األطفال 

تعدادا للزواج بأكثر من واحدة . وتشير بعو الدراسات الى ارتفاع احتمادت انهاء األطفال أكثر اس
البالغين لزوجين مطلقين لزيجاتهم بالطالق )راجع ادستعراو السابق لهذا الموضوع( . وبالمثل ، 

ات في يمكن استنتاج ارتفاع احتمادت ضلوع أطفال األسر التي تتعدد فيها الزوجات في تعدد الزوج
المستقبل . بل قد يرجح ذلك في الثقافات التي تعتبر تعدد الزوجات مقبود والتي يتأثر فيها األطفال 
بشكل عكسي أقل بالنتائج السلبية لتعدد الزوجات وهذه عبارة عن تخمينات فقط د تعززها دراسات 

 تجريبية .
 الزواج من أشخاص سبق لهم الزواج 3-2-9

دراسات طويلة المدى تابعت األشخاص الذين تزوجوا من جديد ولذلك استخدمنا لم يتم العثور على 
( وتضمن دراسات أجريت بين الثمانينيات 2006مقال استعراو ألدبيات أعده فالكي و درسون )

 وتعاملت مع مختلف جوانب حياة المتزوجين ألكثر من مرة . 2006وبين عام 
بيات أن معدل الطالق بالنسبة لألشخاص المتزوجين وقد أظهرت ادحصائيات المذكورة في األد

أكثر من مرة أعلى مما هي بالنسبة لألزواج في الزيجة األولى ، ود سيما اذا تزوج الرجل أو 
 المرأة بشريك له أطفال من زيجات سابقة .
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كما أشارت الدراسات الملخصة الى عدم وجود عامل منبئ بعينه يسبب الرضا أو عدم الرضا عن 
زواج ولكن من الضروري استطالع كافة أجزاء نظام البيئية التي يعيش فيها الزوجان لدى تقييم ال

 الرضا في حالة الزواج مرة أخرى .
وتنقسم العوامل المؤثرة على الرضا عن الزواج من جديد وادستقرار الى ثالث فئات هي : الخلفية 

عقيد األسرة ، مؤثرات الزيجات المتتابعة ، والعوامل الضمنية )أطفال الشريك من زيجات سابقة ، ت
والدعم ادجتماعي من األسرة( ، والسمات والسلوكيات الفردية )المواقف تجاه الزوج السابق أو 
الزوجة السابقة للشريك وادرتباط العاطفي بزوج سابق أو زوجة سابقة( ، وعمليات التفاعل بين 

 والتوتر( .الزوجين )اجماع الزوجين وازدواجية األدوار 
يمكن لوجود أطفال الشريك من زيجات سابقة ، وتعقد األسرة وسمات  – العوامل الضمنية

الشخصية التي يتمتع بها المتزوجون من جديد أن تسهم جميعها في خفو نوعية الزواج الجديد 
واستقراره . وتوحي غالبية األبحاث التي أجريت حتى تاريخه بأن وجود أطفال الشريك يمارس 

لى األقل تأثيرا سلبيا على نوعية الزواج الجديد ولكن هناك عدد من المتغيرات التي تؤدي الى ع
حدوث التأثيرات البسيطة لوجود أطفال للشريك من زيجات سابقة على نوعية الزيجات الجديدة أو 
 الى اعتدال هذه التأثيرات . وتشمل هــذه المتغيرات ســن أطفال الشريك من زيجات سابقة ،
وطبيعة العالقة بين الطفل وزوج األم أو زوجة األب ، ومحل إقامة طفل الشريك من زيجة سابقة 
وهيكلية  أسرة زوج األم أو زوجة األب . وباإلضافة الى ذلك ، يرتبط تعقيد أسرة زوج األم أو 

سلبيا على زوجة األب عكسيا بنوعية الزواج . فالتزامات الزوج المالية تجاه أسرته األولى قد تؤثر 
نجاح زيجته الجديدة . كما أن األشخاص أصحاب تاري  الزيجات المتعددة يمثلون مجموعة تتصف 
بسمات مميزة تتعلق بالشخصية كثيرا ما يشار اليها بالشخصية المعّرضة للطالق . وعلى سبيل 

أقل تنظيما ، المثال ، يميل األفراد الذين لديهم تاري  يتضمن طالقين أو أكثر الى العيش باسلوب 
والتصدي لمخاطر أكبر في معيشتهم ، وبتوافق أقل واندفاع أعلى وعدم استقرار الصحة العاطفية . 
وباإلضافة الى ذلك ، يبدو بأن نقص الدعم من جانب األصدقاء واألسرة مرتبط بانخفاو الرضا 

 عن الزواج الجديد .
ها األفراد الى زيجاتهم الجديدة ، يمكن لسلوكيات معينة يجلب – السمات والسلوكيات الفردية

كالمواقف السلبية تجاه الزوج السابق أو الزوجة السابقة للشريك ، وادرتباط العاطفي بزوج سابق 
أو زوجة سابقة ، أن يزيد بشدة من  الضغوط والتوتر والنزاعات وأن يزعزع استقرار الزيجات 

التقييم  السلبي للزوجة السابقة لزوج تزوج من  نتيجة لذلك . على سبيل المثال ، قد ترتبط الغيرة أو
جديد بعدم الرضا عن الزيجة الجديدة ، سواء بالنسبة للرجال أم للنساء الذين تزوجوا من جديد . 
وباإلضافة الى ذلك ، هناك عالقة سلبية بين ادرتباط السيكولوجي بزوج سابق أو زوجة سابقة 

ادرتباط يقلل من الحميمية العاطفية ، وادجتماعية ، وبين نوعية الزواج من جديد . فمثل هذا 
 والفكرية ، والجنسية باألزواج الجدد . 

قد تسهم العمليات التفاعلية بين األزواج مثل اتفاق الزوجين في الرأي  – العمليات التفاعلية لألزواج
الزواج الجديد .  ومدى التشديد على الدور وادزدواجية المرافقة لألدوار الجديدة في خفو نوعية

والواقع أن الضغط ينشأ في الزيجات الجديدة التي ينقصها اجماع حول قواعد األسرة الخاصة 
بتوزيع مواردها . ومن المرجح ارتباط الخالف بالعالقات الزوجية )المودة ، الوقت الذي ينفقه 

ال باألزواج السابقين ، الزوجان معا ، والحياة الجنسية( ، والعالقات الخارجية )األصدقاء ، ادتص
األهل ، والد ووالدة الزوج( وتنشئة أطفال الشريك من زيجات سابقة والنواحي المالية . وباإلضافة 
الى ذلك ، هناك افتقار الى نموذج واضح للتعامل مع العالقات باألبناء من أسر أخرى وهو ما 

زيجات سابقة بادزدواجية ، والضغط  يترتب عليه احاطة األدوار في حياة األسرة التي بها أبناء من
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والتوتر . وتجدر اإلشارة الى أن ادزدواجية في األدوار تؤثر على الرضا عن الزيجات الجديدة ، د 
 سيما بالنسبة للزوجات .

 
 الخالصة 3-3
 

تتأثر العالقات الزوجية بكل من المضمون الماضي والحاضر . فالزوجان يضيفان تاريخهما 
لبي السابق للعالقة . ويمكن لسوء المعاملة في مرحلة الطفولة ، والخالف بين األبوين اإليجابي والس

والطالق وتعدد الزوجات والزيجات السابقة أن تؤثر سلبياً على نوعية واستقرار العالقات . كما أن 
سمات شخصية كل من الزوجين قد تكون مكسبا للعالقة أو عبئا عليها . كذلك ، يمكن لسن ودخل 

لزوجين أن يحّسن أو يضعف نوعية الزواج ولكن وجود عامل خطر أو أكثر د ينطوي بالضرورة ا
 على نهاية سعيدة للعالقة ، فقد تكون هناك عوامل تلطيف كثيرة تخفف من التبعات السلبية .

يعد هذا ادستعراو لألدبيات فريدا من ناحيتين فقد كان سباقا لمناقشة معظم عوامل الخطر التي 
لنتها األدبيات ، ويفترو بأن نتائجه صحيحة ألنها نتاج دراسات طويلة المدى حديثة ومع ذلك ، أع

هناك بعو العوائق . فقد كانت مناقشة كل واحد من عوامل الخطر مقيدة بالنتائج المباشرة للدراسة 
هناك بعو ، وليس باأللية ، والتي لم يتم الحديث عنها باسهاب . وباإلضافة الى ذلك ، قد تكون 

 الدراسات التي تركت بالخطأ أو التي تعذر الوصول اليها في مرحلة التجميع .
 

 المتغيرات الجزئية )البيئة الخاصة( .1. 2
 

على تحديات تحدث في النطاق الثنائي لعالقة زوجية ، أي بين الزوجين .  المباشرةتنطوي العوامل 
وتتشكل هذه العوامل بما يحدث بين الزوجين . ليس ذلك فحسب ، بل إنه مما د يمكن تجنبه وجود 
عوامل في البيئة المحيطة بهما مباشرة أو حتى في البيئة الكلية تؤثر على هذا النطاق الثنائي . وكما 

التي  المباشرةل بالنسبة للعوامل الغير مباشرة )الكلية( ،  هناك مجموعة من العوامل كان الحا
تفرو تحديات على العالقة . وبالنظر لقيود وأولويات هذا البحث والمبنية على مضمون المملكة 

( التحديات 2( التحديات بين األشخاص )1العربية السعودية ، تمت معالجة التحديات اآلتية : )
( التعامل مع األطفال . وكان للتحديات الجنسية نصيب األسد في هذا الفصل حيث 3سية و )الجن

كانت التحدي الذي كثيرا ما يظهر أثناء المرحلة  ادستطالعية لهذا البحث لكنه كان األقل نصيبا من 
 لطبيعته الحساسة . –ربما –المعالجة عمليا . وقد يكون ذلك عائدا 

يات ، كان الهدف من هذا الفصل البدء في توضيح المصطلحات التي تستخدم وقبل التعمق في التحد
مثــل الرضا الزوجي ونوعية الزواج ، أي معناهما ومعيار  –بشكل متكرر في مجال الزواج 

قياسهما . وباإلضافة الى ذلك ، يعرو الفصل المسار العام الذي يمر به الزواج . ولكن قبل أن 
اصة بالتحديات على المستوى المباشر ، نود القول بأن السبب في هذا الشرح ننتقل الى التفاصيل الخ

 هو تعريف القارئ بمدى تعقيد العالقة وكذلك ادبتعاد عن التصورات الخاطئة الشائعة .
 
 المنهجية 1-0
 

-2000تم ادعتماد على الدراسات طويلة المدى المأخوذة عن أبحاث لعلماء نشرت ضمن األعوام 
الخاص بالتحديات المرتبطة بالنشاط الجنسي حيث  5-1ع هذا الفصل ، باستثناء القسم لوض 2011

تم استخدام كتب شاملة وضعها موجهون  في هذا المجال كمراجع للقسم المذكور )لقراءة المزيد عن 
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من  1-1-1في القسم  7سبب اقتصار البحث على الدراسات الطولية ، يمكن الرجوع الى النقطة 
. وقد تم استرجاع الدراسات بالدرجة األولى من قواعد البيانات للدراسات األكاديمية  (1الفصل 

 . EBSCOHost, JSTOR, PsycINFOوهي 
 
 مصطلحات أبحاث الزواج 1-2
 

هناك ثالثة مؤشرات كثيرا ما تستخدم في مجال أبحاث الزواج وهي : الرضا الزوجي ، والتكيف 
الرغم من وجود شئ من التداخل المفاهيمي بينها ، يشير كل  مع الزواج ، ونوعية الزواج . وعلى

واحد من هذه المصطلحات الى نموذج مختلف . وفي ضوء ذلك ، قد يحتاج الباحثون الى أن يكونوا 
واعين بعدم الخلط بين هذه المصطلحات أو بين المنهجيات المستخدمة في تقييمها )لورنس وآخرين 

 ،2011. ) 
بأنه " التقييم الذاتي المشترك لألشخاص لنوعية زواجهم " وهو تعريف يلقي  يعّرف الرضا الزوجي

( . وعلى الجانب اآلخر ، يعد التكيف مع 2011بالضوء على الطبيعة الذاتية للمفهوم )لي و فانج ، 
الزواج  مصطلح أوسع يشمل الرضا وكذلك عمليات ثنائية مثل النزاع . ولكن نوعية الزواج تشير 

ات الثنائية وحدها ، مثل نوعية العمليات الداعمة للزوجين ، ومهارات إدارة النزاعات ، الى العملي
 ( .2011والعالقات الجنسية ، أو الحميمية العاطفية )لورنس وآخرين ، 

 
 الرضا الزوجي : العوامل المؤثرة 1-2-0

مختلف العوامل المؤثرة تعد نظرية الهدف الديناميكي أحدث النظريات في األدبيات التي تجمع بين 
 على الرضا الزوجي من المنظور التطويري . وهناك أربعة عناصر رئيسية في هذه النظرية هي :

 وجود أهداف متعددة يسعى الزوجان الى تحقيقها في زواجهما . -1
 تغيرأفضلية مختلف األهداف الزوجية ديناميكيا أثناء مرحلة البلوغ . -2
كل واحد من األهداف ذات األولوية في المرحلة  يتحدد الرضا الزوجي بدرجة تحقيق -3

 المرادفة من الحياة .
يتأثر الرضا الزوجي بعوامل أخرى قد تغير تحديد أولوية األهداف الزوجية أو قد تسهل  -1

 تحقيقها .
 ويمكن تصنيف األهداف الزوجية المفترضة للنظرية على النحو التالي :

 ين الى ادرتباط وادنتماء .أهداف الصداقة : وتتعلق باحتياجات الزوج -5
أهداف النمو الشخصي : وتتعلق بحاجة الزوجين الى تحقيق أو تحسين الذات في الزواج  -7

من خالل اكتساب هوية ومعارف وتجارب وشبكات اجتماعية جديدة . وفي هذا المضمون ، 
اعدة يستخدم الباحثون اصطالح " ظاهرة مايكل أنجلو " لإلشارة الى قدرة الزواج على مس

الفرد على تحقيق ذاته المثالية من خالل تأكيد تلك الذات المثالية ، ود سيما عندما تكون 
 الذات المثالية للزوجين متماثلة .

األهداف المساعدة : وتتعلق بالواجبات العملية للزواج أي المشاركة في مسئوليات اإلدارة  -6
 المالية لألسرة وتنشئة األطفال والعمل المنزلي .

غير أولوية كل واحد من هذه األهداف عبر مراحل الحياة المختلفة ومن ثم ، فإن السن وليس مدة وتت
الزواج هو العامل األساسي في الرضا الزوجي . كما تعد أهداف النمو الشخصي مهمة بشكل طاغ 

خرة . أثناء مرحلة البلوغ المبكرة في حين يكون ألهداف الصداقة أولوية أثناء مرحلة البلوغ المتأ
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وفي منتصف سنوات البلوغ ، نجد بأن أعلى أولوية تمنح لألهداف المساعدة ولكن مع استمرار  
 تحقيق الهدفين اآلخرين .

إن المصدر الرئيسي للرضا الزوجي هو توخي وتحقيق الهدف الذي يحظى باألولوية بصرف النظر 
اف الزوجية عملية تسير في عن وعي الزوجين بذلك من عدمه . ويجدر التنويه بأن تحقيق األهد

اتجاهين . فالشريك في حاجة ليس فقط الى تحقيق الهدف وانما أيضا الى مساعدة الشريك اآلخر 
 على تحقيقه .

 
 نوعية الزواج : األبعاد 1-2-2

 ( األبعاد الخمسة التالية للتحري عنها لدى تقييم نوعية الزواج :2011حــدد لورنس وآخرون )

: تتضمن مشاعر الثقة والقرب )احساس  العاطفية في العالقة )الحميمية(نوعية الحميمية  -8
عام متبادل بالقرب ، والدفء ، والمحبة ، وادعتماد المتبادل( ، وادرتباح المتبادل 
لالسرار وبالضعف العاطفي لكل مع اآلخر ، وادحساس بادرتياح أن يكون الشخص على 

ن الذات عبر مجموعة منوعة من الموضوعات ، سجيته  مع الشريك ، ونوعية التعبير ع
ونوعية صداقة الزوجين ، واظهار الحب والمودة )بما في ذلك التعبير عن الحب شفهيا 

 وجسديا( .
 

: تتضمن معدل ممارسة النشاط الجنسي ، نوعية العالقة الجنسية للزوجين )الجنس(  -1
 . والتماثل أو عدم التماثل والمبادرة بالنشاط وتفضيالت ذلك

 

الرضا الجنسي أثناء اإلثارة ومراحل بلوغ النشوة  –المشاركة في أنشطة جنسية  -10
لدورة ادستجابة الجنسية ، والمشاعر السلبية )أي الخوف وادشمئزاز( أثناء أو بعد النشاط 
الجنسي ، والصعوبات أو الهواجس الجنسية ، ومعدل تكرار ونوعية السلوكيات الحسية 

 المعانقة ، ادحتضان ، المساج( مع أو بغير نشاط جنسي .)أي اللمس ، 
 

تتضمن نوعية الدعم عندما يكون  –نوعية عمليات الدعم في العالقة )الدعم(  -11
نوعيات الدعم )عاطفية ،  –الشريك قد مر بيوم سئ أو شعر بالضيق أو واجه مشكلة 

بة وتلك التي يتم الحصول التوافق بين مستويات الدعم المرغو –ملموسة ، إعانة ،  تقدير( 
تبادلية تقديم والحصول على  –ما اذا كان الدعم يقدم على نحو إيجابي أو سلبي  –عليها 

 الدعم بين الشريكين ، ومستوى الدعم عبر مجموعة متنوعة من المواقف والمضامين .
 

: تتضمن احترام كل  قدرة الزوجين على المشاركة في السلطة في العالقة )السلطة( -12
ريك لألخر كشخص راشد كفؤ ومستقل ، وقبول ادحترام اإليجابي من قبل كل شخص ش

لآلخر ، حتى أثناء الخالفات ، والتساوي أو عدم التساوي في سلطة صنع القرار عبر 
مجموعة منوعة من المجادت ، والسلطة لتقسيم المسئوليات ، وقدرة الزوجين على 

من المجادت )أي أن يضع الشخص جدود التفاوو على السلطة عبر مجموعة منوعة 
 ليومه بنفسه ، والتحكم في النقود ، وادتصال مع األصدقاء واألسرة( .

 

تتضمن معدل  نوعية تفاعالت النزاعات / حل المشاكل في العالقة )النزاعات(: -13
التكرار النموذجي وطول المجاددت الرئيسية والطفيفة ، والسلوكيات المعتادة التي تتم 
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رستها أثناء النزاعات ، ونوع وشدة العدوانية السيكولوجية والجسمانية وادنسحاب أثناء مما
المجاددت والعواطف والتصرفات قبل وأثناء وبعد المجاددت ، ونوعية / تبادلية 

 استراتيجيات التعافي من المنزاعات بعد الجدال .
 

 الزواج : مسارات التطور 1-3
 

ها مثل األفراد ، ليست جامدة وانما تسير فعليا وفق مسارات تطور إن العالقات الزوجية ، مثل
بمرور الوقت مع أوقات صعود وتراجع ، ومكاسب وخسائر . وهناك عدد من العوامل المرتبطة 
بمسار الحياة وأخرى بالمضمون يمكن أن تسّرع أو تبطئ وتيرة التغير هذه )آمبرسون ، وليامز ، 

 .( 2005باورز ، تشن وكامبل ، 
وقد خلصت األبحاث المبكرة حول مسار الحياة الزوجية الى أن نوعية الزواج أو الرضا الزوجي 

)آندرسون ، راسل وشام ،  Uيميالن الى سلك مسار خطي منحني أو مسار على شكل حرف 

( . ولكن الدراسات األكثر دقة والتي أجريت في السنوات الالحقة لم تتوصل الى أي دليل 1183
سن في السنوات األخيرة وانما كشفت عن أن نوعية الزواج تبدأ مرتفعة في المتوسط ثم على أي تح

تنخفو بشكل ملموس في ظاهرة تعرف بـ " تأثير انتهاء شهر العسل " أو " نهاية شهر العسل  
( منحنيات النمو لألزواج الذين 1111تليها سنوات بغير مذاق " . على سبيل المثال ، حلل كوردك )

عن نوعية الزواج  –عبر سنوات الزواج العشر األولى  –في دراسة طويلة المدى   شاركوا
وأظهروا نمطا مماثال للتغير المكعب ، أي وجود مرحلتين من التغير المتسارع . ثم تراجعت 
منحنيات النمو لنوعية الزواج في الدراسة بشكل سريع الى حد كبير على مدى السنوات األربع 

)المرحلة األولى من التغير المتسارع( ، ثم استقرت ، ثم تراجعت من جديد عند  األولى من الزواج
السنة الثامنة من الزواج )المرحلة الثانية من التغير المتسارع( . ويتفق التراجع األول مع التصور 
الشائع حول تأثير "انتهاء شهر العسل" في حين يتفق الثاني مع التصور الشائع حول السنوات السبع 
األولى . وتجدر اإلشارة الى أن شدة المحنة الزوجية في بعو األحيان قد تخف بفعل توقع األزواج 

 ( .1111واستعدادهم لفترات " طبيعية " من التدني في نوعية الزواج )كوردك ، 
وقد توصلت الدراسات الالحقة التي فسرت المحددات في التحليل ادحصائي في األبحاث السابقة 

مهمة . فعلى الرغم من عدم وجود نزاعات ، فهناك تراجع في الرضا الزوجي بمرور الى نتائج 
الوقت بالنسبة للمتزوجين العاديين ، وأن النمط الوسطي للتراجع ينقسم إلى مجموعات فرعية من 
المسارات الزوجية المميزة . وفي احدى الدراسات ، تم تحديد خمسة مسارات مميزة نوعيا على 

تراجع ملموس ،  –زواج األربع األولى وهي : عدم الرضا عن الزواج في البداية مدى سنوات ال
تراجع معتدل ، رضا أّولي عال معتدل  –تراجع ملموس ، رضا أّولي معتدل  –رضا أّولي معتدل 

استقرار . وعلى النقيو من التوقعات ، كانت احتمادت  –تراجع معتدل ورضا أّولي مرتفع  –
ستويات مرتفعة من الرضا الزوجي أكبر مما هي بالنسبة لألزواج ولكن تعبير النساء عن م

احتمادت بدء الزوجات الغير راضيات بالخطوة األولى نحو الطالق كانت أكبر مما هي بالنسبة 
 ( .2010لألزواج الغير راضين )آندرسون ، فان رايزن ودوهرتي ، 
تحديد خمسة مسارات مميزة هي : مستقر وقد توصلت دراسة أخرى الى نتائج مماثلة تم بموجبها 

، خطي منحني ، مستقر بدرجة منخفضة ، متراجع بدرجة  2، مستقر بدرجة كبيرة  1بدرجة كبيرة 
( . وتتمثل نتيجة مشتركة بين الدراستين في أن ما يقرب من 2010منخفضة )دفنر وبرادبيري ، 

عادة بمرور الوقت . وخالصة القول أن ثلثي األزواج أبلغوا عن مستويات مرتفعة ومستقرة من الس
تأثير "نهاية شهر العسل" ليس متأصال على ما يبدو في الزواج نفسه وانما مقتصرا على مجموعات 



 منطقة مكة املكرمة الزواج يف روابط تقويةعرض مقرتح للخطة الاسرتاتيجية ملبادرة     54  صفحة

 

فرعية من األزواج وأن التراجع بمرور الوقت يحمل معنى مختلفا لمختلف المجموعات )آمبرسون 
 ( .2005، وليامز ، باورز ، تشن وكامبل ، 

( عن العالقة بين نوعية 2005مبرسون ، ووليامز ، وباورز ، وتشن ، وكامبل )وقد تحرى آ
الزواج والزمن )أي السن ومدة استمرار الزواج( والفترات ادنتقالية التي تمر بها األسرة )أي 
انجاب األطفال ، وترك األطفال للمنزل ، وملء الفراغ الذي تركوه( وتوصلوا الى أن السن مرتبط 

وعية الزواج في بداية فترة الدراسة الخاصة بهم . كما أبلغوا بأن السن مرتبط بمسارات إيجابيا بن
التغير ولكن طبيعة هذا المسار تتوقف بدرجة كبيرة على وضع األبوين والمراحل ادنتقالية لتنشئة 
األودد وهو ما يوحي بأن تنشئة األودد تحدد شكل مضمون الزواج عبر مسار الحياة بوسائل 

رتب عليها تبعات تتعلق بنوعية الزواج . وفي حين تتسم النتائج بالتعقيد ، فإنها توحي بأن تنشئة يت
األودد قد تكون مكلفة أكثر من زواج الشباب ، وبمكافآت أكبر في مرحلة دحقة من الحياة ، وبآثار 

با مقارنة بعدم متواضعة أكثر في منتصف الحياة . وباإلضافة الى ذلك ، فإن كون المرء أما أو أ
كونه أما أو أبا ليس ببساطة األمر الذي يحدد شكل نوعية الزواج وانما يلعب توقيت األمومة أو 
األبوة والمراحل ادنتقالية لهما في مسار الحياة أيضا دورا في تحديد شكل التغير في نوعية الزواج 

 ( .2005)أمبرسون ، وليامز ، باورز ، تشن وكامبل ، 

 
 ات البينيةالتحدي 1-1
 

يعالج هذا الجزء التحديات التي يواجهها الزوجان في مجادت التوافق ، والتفاعل ، وتصور كل 
منهما لآلخر ، واألدوار المبنية على النوع ويعرو أثناء ذلك أدلة مبنية على األبحاث حول 

 العوامل التي تدعم أو تسهل كل مجال من هذه المجادت .
 
 التوافق 1-1-0

الرغم من توصل الدراسات بشكل متكرر الى أن التماثل بين شريكين في مجادت مثل الوضع على 
ادجتماعي وادقتصادي ، والخلفية التعليمية ، والسن ، والعرقية ، والدين ، والجاذبية الجسدية ، 
والذكاء ، والمواقف ، والقيم ينبئ بمستويات أعلى من الرضا الزوجي وبانخفاو احتمادت 

( الى خالصة 2006نفصال والطالق ، فقد توصل التحليل الطولي الذي أجراه شيوتا ولفنسون )اد
مختلفة . لقد تحرت هذه الدراسة عن ادرتباط بين تماثل الشخصية ومستويات الرضا الزوجي 

 12بالنسبة لكل من األزواج الذين في منتصف العمر واألزواج األكبر سنا في مسار زوجي مدته 
لك في محاولة للكشف عن مدلودت التماثل في الشخصية في الزيجات الطويلة األمد . وقد عاما وذ

تمثلت النتيجة المحورية في أن ارتفاع التماثل بين الشخصات ينبئ بالمزيد من المنحنيات السلبية في 
عاما . كما افترو الباحثون أنه في حين قد يؤدي  12مسارات الرضا الزوجي على مدى فترة 

تماثل في الشخصيات  إلى مشاعر الحميمية وادرتباط بالنسبة للبالغين من الشباب ، فإن صفات ال
العالقة التي تلبي  متطلبات منتصف العمر والتقدم في السن )النواحي المالية ، تنشئة األودد ، 

 المسئوليات المنزلية ، ال ( تتباين على نحو يتطلب التكامل وليس التماثل .
 
 تفاعالت الزوجية فيما له عالقة باإليجابية ، والسلبية ، ومهارات حل المشاكلال 1-1-2

تشمل اإليجابية فيما له عالقة بالزواج جوانب مثل بناء العالقة ، وتوفير الراحة الجسدية ، وتمضية 
( . وقد تمت مناقشة اإليجابية 2001بادر وآخرين ،  –وقت متميز النوعية معا كزوجين )آدلر 

في األدبيات ولكن األبحاث حول هذا الموضوع في شكل دراسات طويلة المدى تتسم بالندرة عموما 
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. وعلى الجانب اآلخر ، تميل األدبيات الخاصة بالسلبية ومهارات حل المشاكل الى أن تكون أكثر 
وفرة والى بحث سلوكيات تخفو من نوعية الزيجات من خالل خلق مشاعر الغضب ، وعدم الثقة 

( ثم معالجة كيفية تحسين التواصل الزوجي 2001بادر وآخرين ،  –بة أو القنوط )آدلر ، والكآ
لتقوية العالقة الزوجية . من هذه الناحية ، تم اثبات أنه من خالل تحسين عوامل خارجية في 
العالقات ، مثل تحسين التواصل بين الزوجين ، يمكن الحد من سلوكيات تنم عن سوء التكيف مثل 

( . ولذلك ، في حين د ينظر الى تحسين التواصل 2007ية الجسدية )فاير و كارني ، العدوان
الزوجي على أنه المشكلة الرئيسية في العالقة ، فقد تتأثر سلبيات أخرى في العالقة بشكل غير 

 ( . 2007مباشر ، مؤدية الى تحسن مجمل في نوعية الزواج )فاير و كارني ، 
تم تحديد وجود ما مجموعه سبع دراسات في الوديات  – تحدة األمريكيةالدراسات في الواليات الم

المتحدة األمريكية  تتناول اإليجابية ، والسلبية ، ومهارات حل المشاكل . وكانت غالبية هذه 
( 2008الدراسات مرتبطة بالعواطف والسلوك العاطفي . على سبيل المثال ، أجرى ماكنالتي )

من المتزوجين حديثا حول موضوع التسامح وتضمنت  62ا عامين ل دراسة طويلة المدى  مدته
أشهر ويطرح أسئلة حول الرضا  7منهجية الدراسة استخدام استبيان لالبالغ الذاتي يتم ارساله كل 

( . وقد أشارت نتائج الدراسة الى أنه بالنسبة 2008الزوجي والمشاكل الزوجية )ماكنالتي ، 
لبي بشكل غير متكرر ، كان ازدياد التسامح من جانب الشريك مفيدا لألزواج الضالعين في سلوك س
( ولكن بالنسبة لألزواج الضالعين بشكل متكرر في سلوكيات 2008لنوعية الزواج )ماكنالتي ، 

سلبية ، ذكرت التقارير بوجود انخفاو ملحوظ في نوعية الزواج عندما كان شركاؤهم يصفحون 
تناقش هذه الدراسة أية محددات ولكن التوصيات باجراء المزيد من ( . ولم 2008عنهم )ماكنالتي ، 

األبحاث تضمنت تحديد أية أنواع من السلبية تقلل من تأثير ادستراتيجيات التي تحافظ على عالقات 
 ( .2008زوجية صحية )ماكنالتي ، 

( أيضا 2010ويبدو بأن تكرار الصفح  يؤثر على نوعية الزواج . فقد تحرى ميلر وورذنجتون )
 311عن السلوك العاطفي للصفح في الزيجات آخذا بعين ادعتبار اختالفات النوع وتابعوا اجماد 

سنوات باستخدام التقييمات التالية : )أ( قياسات ادستعداد المسبق  1من األزواج على مدى فترة 
كرار ادعتداء )هـ( )ب( مقاييس الرضا الزوجي )جـ( استبيانات الصفح الزوجي )د( مقاييس تقييم ت

الصفح الزوجي المنظور )و( استبيانات ادلتزام )ز( تقييم التقمص العاطفي )ح( القياس األسبوعي 
( . وأشارت النتائج الى أن الرجال كانوا عموما أكثر 2010للضغط العصبي )ميلر و ورذنجتون ، 

( . وباإلضافة الى ذلك ، 2010صفحا وتقمصا من الناحية العاطفية من النساء )ميلر وورذنجتون ، 
( . 2010كانت الزوجات ينظرن الى شركائهن الذكور على أنهم أكثر صفحا )ميلر وورذنجتون ، 

وقد تحدد من خالل القياسات المختلفة وجود ارتباط قوي بين ارتفاع معددت الصفح في العالقة وما 
( . كما 2010ميلر وورذنجتون ، يتالزم مع ذلك من انخفاو معددت ادكتئاب و/ أو العدوانية )

( وفي حين كانت هناك 2010تضمنت محددات الدراسة أحجام التأثير الطفيف )ميلر وورذنجتون ، 
قياسات لالستعداد المسبق والصفح عن المواقف ، لم يكن هناك قياس عام للصفح الزوجي )ميلر 

دد  ادتجاهات بحيث د يمكن ( . وأخيرا ، "كانت الدراسة بمثابة تصميم متع2010وورذنجتون ، 
 ( . 21،  2010افتراو العالقات السببية أو المباشرة ضمنيا" )ميلر وورذنجتون ، 

ويتمثل سلوك عاطفي آخر يؤثر بشكل مباشر على الزيجات ، تماما كالصفح ، في الحميمية 
عاما على  25( دراسة طويلة المدى مدتها 2010العاطفية . فقد أجرى بودن ، وفيشر ، ونيهويس )

من األزواج وتمت محورة هذا البحث ضمن إطار تعريف الحميمية وفقا لما طرحه اريكسون  111
( الذي عّرف الحميمية على أنها القدرة على الزام النفس بادرتباط المحسوس والشراكة 1178)

ارات وتنازدت وبتنمية القوة األخالقية للتقيد بمثل هذه ادلتزامات حتى رغم كونها تتطلب وجود مه
( . وكانت هذه الدراسة الطولية ذات 122،  2010كثيرة )مستشهد به في بودن وآخرين ، 
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فردا قّيمت معددت الحميمية قبل  122المنحنيات الخمسة مأخوذة عن عينة نموذجية تتضمن 
 5ى الزواج ثم تابعت المشاركين طوال حياتهم . كما تضمنت فقط المشاركين المتزوجين في المنحن

( بأن ارتفاع مستويات 2010( . وقد افترو بودن وآخرون )2010من الدراسة )بودن وآخرين ، 
الحميمية العاطفية في سن الشباب يسهم بشكل إيجابي في قدرة البالغين في مرحلة دحقة من حياتهم 

أشاروا الى على فهم العواطف والدددت الغير شفهية في العالقات الزوجية في حين أن أولئك الذين 
مستويات منخفضة من الحميمية العاطفية في السابق سجلوا اجماد معددت أقل من التكيف الزوجي 

( . أما الخالصة فهي أن امتالك القدرة على الضلوع 2010في المنحنى الخامس )بودن وآخرين ، 
ما من التقييم عا 25في الحميمية العاطفية ينبئ بشكل قوي بالتكيف الزوجي الذي تم قياسه ضمن 

 ( .2010األّولي )بودن وآخرين ، 
ويعد كل من الصفح والتقمص العاطفي عاملين قويين لتدعيم الزيجات . وبالمثل ، ارتبطت القدرة 
على التضحية بالرغبات الشخصية بقوة التكيف الزوجي بمرور الــوقت )ستانلي ، ويتون ، 

( دراسة طولية 2007ستانلي وآخرون ) ( . كما أجرى2007سادبيري ، كلمنتز وماركمان ، 
نقطة تقييم  11من األزواج بعد العالج لفترة أربع سنوات ونصف وتضمن ادستقصاء  38تابعت 

على مدى السنوات األربع والنصف استخدمت ما يلي : )أ( مقابالت قصيرة )ب( مجموعتين من 
( . وقد وجد الباحثون بأن 2007ادستبيانات وانتهاء ب )جـ( مقابلة قصيرة )ستانلي وآخرين ، 

المشاعر اإليجابية تجاه التضحية في العالقة كانت مرتبطة بأداء العالقة السليمة )ستانلي وآخرين ، 
( . وباإلضافة الى ذلك ، تحدد أيضا بأنه لدى ارتفاع مستويات ادلتزام في العالقة ، تكون 2007

( . وقد تمثلت محددات الدراسة في بحث 2007النظرة إلى التضحية أقل سلبية )ستانلي وآخرين ، 
 ( .2007المواقف تجاه التضحية وليس سلوكيات التضحية )ستانلي وآخرين ، 

ويعد أسلوب ادرتباط سلوكا عاطفيا قويا آخر في الزواج . يشير أسلوب ادرتباط الى أنماط 
( . 2005ولست و ميلر ، السلوكيات التي يقوم بها األشخاص دظهار القرب أو البعد في عالقة )ه

 121من المجيبين ولكن  732شخص متزوج ، أجاب  3ر000ومن خالل عينة نموذجية من 
شخص متزوج كانوا مؤهلين على أساس معايير اختيار عينة الدراسة . وقد تم اجراء حصر لكل 

( 2005مشارك باستخدام مقياس نوعية الزواج ومقياس لنوعية ادرتباط )هولست و ميلر ، 
وأشارت النتائج الى أن األزواج الذين سجلوا أساليب ارتباط د يشعرون فيه باألمان يميلون الى 
ادبالغ عن رضا زوجي أكبر وأن النساء يملن الى النظر الى ثقة أزواجهن على أنها أكثر أهمية 

 ( .2005، مقارنة بالرجال وذلك فيما له عالقة بادسهام في نوعية الزواج اجماد )هولست و ميلر 
كما لوحظ وجود بعو اختالفات بين النوعين فيما له عالقة بأسلوب ادرتباط )هولست وميلر ، 

( ولكن هل هناك اختالفات بين النوعين فيما له عالقة بالرضا الزوجي بالنسبة للمتزوجين 2005
ة المدى ل ( الى اإلجابة عليه في الدراسة طويل2005حديثا ؟ هذا هو السؤال الذي سعى كوردك )

سنوات باستخدام منحنيات النمو . وقد تم بحث المحن السيكولوجية ،  1من األزواج على مدى  527
والتحري عن التفاعالت بين األزواج ، وادختالفات بين الزيجات اآليلة للطالق وتلك التي كانت 

للنتائج ( واستخدام استقرار الزواج والرضا عن الزواج كمقاييس 2005مستقرة )كوردك ، 
( . وذكرت التقارير بأن الزوجات يخضعن لمحن سيكولوجية أكثر ، وتقييمات 2005)كوردك ، 

إيجابية أكثر للعالقة ، ويبلّغن عن عالقات أفضل . وكانت الزوجات يملن أثناء فترة الدراسة الى 
النسبة لهذه ادبالغ عن تراجع في الرضا الزوجي أكثر من األزواج ولكن حجم التأثير كان صغيرا ب

( . ولم يكن مستغربا أنه كلما ارتفع مستوى المحن السيكولوجية المبلّغ 2005النتيجة )كوردك ، 
عنها في العالقة ، كلما انخفضت مستويات التفاعالت الزوجــية والرضا الزوجي بشكل عام 

( . 2005( . ولكن حجم التأثير كان صغيرا أيضا مع هذه النتيجة )كوردك ، 2005)كوردك ، 
وكانت الخالصة العامة التــي توصلت اليها هذه الدراسة هي أنه في حين توجد اختالفات طفيفة بين 
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النوعين ، فإن العوامل التي تسهم في الرضا أو عدم الرضا عن الزواج متماثلة بالنسبة لكل من 
 ( .2005الرجال والنساء )كوردك ، 

تين عالميتين تناولتا مهارات التواصل ، والتعامل مع تم تحديد دراستين طولي – الدراسات العالمية
( عن عالقة 2001المشاكل ، والسعادة بشكل عام . وقد تحّرى بودنمان ، وبرادبيري ، وبيهت )

شهرا في القسم المتحدث باأللمانية من سويسرا  21من األزواج على مدى  101العالج الزوجي ل 
ية الزوجية حول موضوعات مثل : )أ( الرضا عن العالقة واستخدمت استبيانات عديدة لقياس الوظيف

)ب( التواصل الزوجي )جـ( التعامل مع المشاكل و )د( استخدام المهارات المقصود والمعلن عنه 
( ووجد بأن األزواج يعيشون عالقات إيجابية أكثر عندما يكون هناك 2001)بودنمان وآخرين ، 

ج الخاصة بالزوجات عن التواصل السلبي أسفرت عن انخفاو في التواصل السلبي ولكن النتائ
( . وبالنسبة لكل من األزواج والزوجات الذين حّسنوا 2001نتائج مختلطة )بودنمان وآخرين ، 

مهارات التعامل مع المشاكل ، والزوجات اللواتي خفضن مهارات التعامل السلبي مع المشاكل ، 
( . وأخيرا ، كان استخدام 2001وآخرين ، كانت هناك زيادة في الرضا الزوجي )بودنمان 

المهارات المقصود والمعلن عنه بعد التدخل تتغاير بشكل مشترك مع مستويات أعلى من الرضا 
( . وبعبارة أخرى ، فإنه عندما طبق األزواج المهارات التي 2001الزوجي )بودنمان وآخرين ، 

 ( .2001مان وآخرين ، تعلموها في العالج ، ارتفع رضاهم الزوجي عموما )بودن
منحنى عبر السنوات من  21وقد أجريت الدراسة طويلة المدى العالمية الثانية في ألمانيا وذلك في 

( وسعت هذه الدراسة الى تحديد ما اذا كان 2007)زيمرمان وايسترلن ،  2001الى  1181
ى الزواج )زيمرمان األزواج قد حافظوا على نفس مستويات السعادة بعد مرور عامين أو أكثر عل

( . كما تم جميع بيانات الخط القاعدي حول األزواج وتقييمها خالل مدة الدراسة 2007وايسترلن ، 
( . وقد حدد الباحثون أنه في عام الزواج 2007باستخدام صيغة ادستبيان )زيمرمان و ايسترلن ، 

( . 2007مرمان وايسترلن ، والعام الذي يليه ، كان األزواج يشعرون برضا كبير عن حياتهم )زي
وعلى ا لنقيو من النتائج التي توصلت اليها دراسات أخرى ، بقي الرضا عن الحياة كما هو ولكن 

 ( .2007ليس بنفس المستوى بعد عامين أو أكثر من الزواج )زيمرمان وايسترلن ، 
 
 عوامل  الدعم 1-1-3

لوو ، تشن ، زانج ، زاويانج وجزو طبقا لدراسات مستشهد بها في مراجعة األدبيات قام بها 
( ، تميل الضميرية ، وادنبساط ، والقبول الى ادرتباط بشكل إيجابـــي أقل قوة نسبياً ، 2008)

ولكنه كبير ، بالرضا الزوجي في حين د يلعب ادنفتاح عادة دورا مهما في الرضا الزوجي . كما 
والتعبيرية اإليجابية ترتبط إيجابيا بالرضا عن  أوضحت دراسات أخرى بأن ادنفعالية ، والعاطفية ،

 العالقة .
وهناك عوامل عديدة تم ذكرها تميل الى اضعاف الزيجات ولكنها على الجانب اآلخر تقويها اذا 
 –تمت معالجتها . ويستند أول عاملين على مراجعة تجريبية لبرامج التوعية الزوجية من قبل آدلر 

( . أما العامل الثالث ، فهو تلخيص لثالثة مجادت ناقشها 2001) بادر ، وهجنبوثام ، و دمكي
( بعد مراجعة النتائج حول المسار الطولي للزواج . وتشمل هذه العوامل 2001برادبيري و كارني )

ما يلي : )أ( التفاعالت الزوجية فيما له عالقة باإليجابية ، والسلبية ، ومهارات حل المشاكل )آدلر 
بادر وآخرين ،  –( )ب( تصورات األزواج حول مهارات شركائهم )آدلر 2001،  بادر وآخرين –

( 2001( و )جـ( الظروف العاطفية المؤثرة على األنماط السلوكية )برادبيري و كارني ، 2001
 وهي عوامل سوف تستخدم لدراسة األدبيات .

ت المتحدة األمريكية سوف يشتمل كل عامل على جزئين وهما الدراسات طويلة المدى في الوديا
حول ما يقوي الزيجات والدراسات العالمية حول نفس الموضوع . ويتركز هذا ادستعراو 
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لألدبيات بشكل رئيسي على الممارسات المتبناة لتدعيم الزواج وضمان التطور السليم للزيجات 
دبيات على بشكل عام . وقد تألفت معايير البحث الخاصة بهذه األدبيات من قصر للبحث في األ

الدراسات المطولة  التي راجعها نظراء ، سواء في اإلطار األمريكي أم العالمي اعتبارا من عام 
وحتى الوقت الحاضر . واستبعدت من هذه األدبيات الدراسات المشتملة على التوعية قبل  2001

 بعد الطالق .الزواج ، وتدريب الشباب على تنمية العالقات ، وادستشارات الخاصة بالعالقات 
 
 تصورات األزواج حول شركائهم 1-1-1

 –إن تصورات األزواج حول شركائهم موضوع يعالج بشكل شائع في برامج تدعيم الزواج )آلدر 
( وهناك العديد من المجادت التي تتم معالجة التصورات الزوجية فيها عندما 2001بادر وآخرين ، 

ي : )أ( ادعتقادات المعقولة حول الزوج أو الزوجة يتعلق األمر بتدعيم الزواج ، وهي كالتال
والعالقة بشكل عام )ب( القدرة على التقمص العاطفي تجاه الزوج أو الزوجة )جـ( القيم المشتركة 

( . وقد تم تحديد ثالث 2001بادر ،  –)د( التقييمات البناءة للزوج أو الزوجة وسلوكياتهما )آلدر 
تحدة ودراسة واحدة طولية عالمية في هذه الفئة وركزت احدى دراسات طولية من الوديات الم

الدراسات من الوديات المتحدة األمريكية على المعتقدات والتقمص العاطفي ، في حين ركزت 
الدراستان األخريتان بشكل أكبر على التقييمات البناءة للزوجين وسلوكياتهما . كما نزع المقال 

 اف والعدالة في العالقة .  العالمي الى التركيز على ادنص
( المسح الوطني لتقييم 2006استخدم فريك و وليامز ) – دراسات الواليات المتحدة األمريكية

أسرة طبقت في شكل منحنيين .  3ر077تأثيرات الزواج على السالمة السيكولوجي في عينة من 
ن لمدة خمس سنوات أو أكثر وقد كشفت نتائج هذه الدراسة عن أن كال من الرجال والنساء المتزوجي

وأصيبوا بادكتئاب أظهروا نتائج إيجابية نتيجة للزواج وأن هذه اآلثار كانت خارجة عن نطاق 
( . ويمكن رؤية العديد من هذه اآلثار في انخفاو للعزلة 2006نوعية الزواج ) فريك و وليامز ، 

 ( .2006ج )فريك و وليامز ، ، وتوفير الرفقة ، والدعم العاطفي المرافق الذي يوفره الزوا
ويؤثرالرفاه السيكولوجي على تصورات المرء عن اآلخرين وقد يؤثر على عالقات المرء . كما أن 
مستوى التوتر في عالقة زوجية الذي يمكن أن يؤدي بالزوجين الى البحث عن خدمات عالجية كان 

 121بالنسبة لهذه الدراسة ، تم اختيار ( . 2005بمثابة نقطة التركيز للدراسة التي قام بها ديماريا )
من األزواج الذين كانوا قد التحقوا بدورة التوعية الزوجية الخاصة بالتطبيق العملي لمهارات 

( . وقد تحدد بأن األزواج ينتمون الى واحدة من خمس فئات 2005العالقات الحميمة )ديماريا ، 

، مستشهد به في ديماريا  1183اكمان ، )فورنييه ، أولسون و در ENRICHعلى أساس استبيان 

، مستشهد  1115( وسلم التكيف الثنائي المعّدل )بازبي ، كريستنسن ، كرين و درسون ، 2005، 
( تضمن ما يلي )أ( مفعمين للحيوية مع عالمات مرتفعة للعالقات 2005به من قبل ديماريا في عام 

ـ( تقليديين مع عالمات متوسطة للعالقة )د( )ب( منسجمين مع عالمات مرتفعة نسبيا للعالقات )ج
متنازعين مع عالمات منخفضة للعالقة )هـ( فاقدين للحيوية مع عالمات منخفضة لكل بعد من 

 ( .2005العالقة )ديماريا ، 
من  31من األزواج ينتمون الى الفئة الفاقدة للحيوية وأن  76وقد توصلت نتائج هذه الدراسة الى أن 

األزواج كانوا متنازعين مع أزواجهم حول النقود ، واألطفال ، ووقت الترفيه ، والجنس وأنهم 
ويين لدرجة ( .وكان الحب الرومانسي وارتباطهما بالعالقة ق2005حافظوا على عالقتهم )ديماريا ، 

( 250،  2005أنها " كانت مستقلة عن تجربتهما مع المحن وعدم الرضا عن الجنس " )ديماريا ، 
( ، فقد خلص الى أنه من 2005في العالقة الزوجية . وبناء على النتائج التي توصل اليها ديماريا )
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ن تصنع رباطا قويا يدعم خالل تقوية ادرتباط بالعالقات في زواج ، يمكن لردود األفعال العاطفية أ
 الزواج .

 

( العالقة بيــن التعامل الثنائي مع 2007بحث بودنمان ، وبايهت ، وكايزر ) - دراسة عالمية

المشاكل ونوعية الزواج . والتعامل الثنائي مع المشاكل هو التفاعل بين الزوجين عندما يتعلق األمر 
الزوجين ازاء عامل التوتر المشار اليه ضمن  بالقضايا المرتبطة بالتوترالعصبي ورد فعل كل من

من  110( . وألغراو هذه الدراسة ، تم التعاقد مع 2010العالقة )ريفنسون ، كايزر وبودنمان ، 
( حول أساليبهم 2007األزواج السويسريين واجراء مسح على مدى عامين )بودنمان وآخرين ، 

اجهم ضمن الفئات الثالث التالية : )أ( التشاجر الثنائية للتعامل مع المشاكل وكذلك حول نوعية زو
( . وقد أشارت النتائج الى أنه كلما 2007)ب( الحنان )جـ( الترابط / التواصل )بودنمان وآخرين ، 

( وهو 2007كان التعامل الثنائي أكثر إيجابية ، كلما كانت نوعية الزواج أقوى )بودنمان وآخرين ، 
ر أقل ، وصفات أكثر ارتباطا بالعالقة مثل الحنان والترابط ، كلما ما يعني أنه اذا كان هناك تشاج

( . وفي حالة األزواج ، كان 2007كانت العالقة الزوجية المعلنة أفضل )بودنمان وآخرين ، 
التعامل الثنائي مع المشاكل أقل ددلة على عالقتهم الزوجية المعلنة من ذلك الخاص بزوجاتهم 

. خالصة القول أن أساليب التعامل الثنائية مع المشاكل والمرتبطة  (2007)بودنمان وآخرين ، 
بالحنان والترابط أثرت على تصورات نوعية الزواج بالنسبة للزوجات أكثر منها بالنسبة لألزواج 

 ( . 2007)بودنمان وآخرين ، 
 
 المواقف تجاه توزيع األدوار – 1-1-5

( 2005الزوجية ، استخدم فولكنر ، وديفي آند ديفي )من أجل دراسة تأثير النوع على النزاعات 
بيانات طولية مأخوذة عن مسح وطني لمدة خمس سنوات . وقد كشفت النتائج التي توصلوا اليها 
عن أن اضطالع األزواج بالدور التقليدي للنوع مرتبط بانخفاو الرضا عن الزواج بمرور الوقت 

يضطلعون بأدوار النوع التقليدية يرجح بشكل أكبر وهو ما قد يكون صحيحا ألن األزواج الذين 
مواجهتهم لنزاعات مع زوجاتهم حول صنع القرار وعدالة العالقة ، أو قد يكون األمر أنهم أقل قدرة 
على التعبير عن مشاعرهم ، وهو ما قد يؤدي الى تراجع ادحساس بالسعادة وبالرضا عن الزواج 

النوع لم تنبئ بالتغيرات في الرضا عن الزواج أو النزاعات على المدى الطويل . ولكن مواقف دور 
 الزوجية بالنسبة للزوجات بمرور الوقت .

كما توصل الباحثون الى أن فقدان الزوجات لوظائفهن كان ينبئ بارتفاع مستويات الرضا عن 
مر أن الزواج وانخفاو مستويات النزاعات الزوجية بالنسبة للزوجات بمرور الوقت . وقد يكون األ

العبء الزائد الذي يفرضه دور الزوجات أدى على ما يبدو الى انخفاو رضائهن عن الزواج والى 
 ( .2005ازدياد النزاعات الزوجية )فولكنر ، ديفي آند ديفي ، 

وباإلضافة الى ذلك ، أشارت الدراسة الى أن اكتئاب الزوجات كان ينبئ بتراجع في رضا األزواج 
لم يكن مع ذلك صحيحا . كما أن ادنتماءات الدينية للزوجات كانت تنبئ  عن الزواج وأن العكس

برضا األزواج عن الزواج ألن األزواج المتزوجين بزوجات لم يحددن انتماءاتهن الدينية عانوا من 
 ( .2005تراجع في رضائهم عن الزواج بمرور الوقت )فولكنر ، ديفي آند ديفي ، 

زوجات على التصرف ك "بارومتر للعالقة" حيث أن وظيفتهن وتوحي نتائج الدراسة بقدرة ال
الزوجية وتعامالتهن الشخصية تنبئ بشكل أكبر بتلك الخاصة بأزواجهن وليس العكس . وكان 
المتغير التنبؤي السيكولوجي الوحيد لألزواج بالنسبة لرضا الزوجات عن الزواج هو تغير الشعور 

كر أن تراجع الشعور بالسعادة لدى األزواج قد يؤدي بالسعادة لدى األزواج . والجدير بالذ
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بالزوجات الى الشعور بأن عليهن رعاية جانب آخر يتعلق بشركائهن أو بالزواج ، وهو ما يؤدي 
 ( .2005الى ازدياد األعباء والى تراجع الرضا عن الزواج )فولكنر ، ديفي آند ديفي ، 

 
 تحديات النشاط الجنسي 1-5
 

التالي المشاكل المتعلقة بالنشاط الجنسي في الزواج ، علما بأن المعلومات  سوف يتناول القسم
المعروضة هي ملخص لمعارف مستمدة من ثالثة مصادر رئيسية . فهناك كتابان وضعهما الدكتور 
ديفيد شنارش بعنوان " الحميمية والرغبة " و "إعادة بعث الجنس" وكتاب ثالث وضعه باري 

" إعادة اشعال الرغبة " . يبدأ هذا القسم بتقديم رؤية عامة عن مشاكل  واميلي ماكارثي بعنوان
النشاط الجنسي في الزواج ثم ينتقل الى مناقشة الزيجات ذات النشاط الجنسي المنخفو والزيجات 
الخالية من الجنس بمزيد من التفاصيل ، ثم يغطي موضوعات محددة تتعلق باختالل الوظيفة 

لنساء ويركز بعد ذلك على مشاكل الرغبة وهي المشكلة الجنسية األولى التي الجنسية لدى الرجال وا
يواجهها الزواج  ثم على الحميمية حيث أنها ثاني أكبر مأزق في الزواج . ويبحث هذا القسم بعد 
ذلك  الكيفية التي تؤثر بها الشخصية وتجارب الحياة على مشاكل الرغبة الجنسية ثم يتناول أخيرا 

مشاكل والصعوبات المرتبطة تحديدا باإلثارة الجنسية وبلوغ النشوة . وختاما للبحث ، عن كثب ال
 سوف نتحقق من قيمة النشاط الجنسي الزوجي .

 
 مشاكل النشاط الجنسي في الزواج 1-5-0

إن التدفق العارم المستمر للمعلومات وادعالنات الجنسية والترفيه المّوشى بالجنس في وسائل 
اهيرية يخلق الشعور بأنه من غير المالئم الى حد ما وجود مشاكل جنسية في هذه ادعالم الجم

األزمنة المتسمة بالتحرر . ولكن على الرغم من ذلك أو بسببه ، هناك في الخفاء عدد كبير من 
األزواج الذين يعانون من مشاكل جنسية والذين بقوا مجهولين وبغير مساعدة . اليوم ، تفشى اختالل 

ف الجنسية وعدم الرضا الجنسي بين األزواج األصحاء العاديين . إذ توحي نتائج دراسات الوظائ
% من جميع النساء 73-25% من جميع الرجال و52 – 10عديدة اجماد بأن ما يتراوح بين 

 1111يعانون من مشاكل جنسية بشكل أو بآخر . وقد توصل المسح البريدي الذي أجري في عام 
عاما وأكبر( والذي أجرته جمعية النهوو بالمتقاعدين  15الغين )في سن من الب 1ر381على 

ومجلة النضج الحديث الى أن غالبية الرجال والنساء في العينة ذكروا بأن وجود عالقة جنسية 
مرضية ضروري لنوعية حياتهم . ولكن الدراسة توصلت أيضا الى أن أقلية صغيرة من األشخاص 

سية هي التي تسعى فقط الى العالج أو طلب المساعدة . كما أن واحدا الذين يعانون من مشاكل جن
من كل أربعة رجال شملهم المسح أبلغ عن صعوبة تامة أو متوسطة في ادنتصاب ولكن أقل من 

% من النساء المشمولين بهذه 6% فقط من الرجال و10نصف هؤدء الرجال سعوا الى العالج و
 ئهم الجنسي .الدراسة تلقوا عالجا لتحسين أدا

وقد توصلت دراسة في مجال علم األوبئة أجريت في نطاق المسح الوطني للصحة والحياة 
 51و 18رجال تتراوح أعمارهم بين  1110امرأة و 1611وشملت  1112ادجتماعية في عام 

% من الرجال أبلغوا عن معاناة من مشكلة جنسية في العام 31% من النساء و13عاما الى أن 
وحده . وبالنظر لميل األشخاص الى القصور في ادبالغ عن هذه المشاكل ، فربما كانت السابق 

نتائج الدراسة في الجانب المنخفو . وتتطابق ديمغرافيات األشخاص الذين شملتهم الدراسة مع 
جمهور العموم بشكل عام وهو ما يعني بأن النتائج ربما كانت تعكس صورة صحيحة عما يحدث 

ديات المتحدة . وقد توصلت الدراسة أيضا الى معاناة النساء من مشاكل جنسية أكثر في أرجاء الو
% يشعرن 15من الرجال حيث تظهر النتائج بأن واحدة من كــل خمس نساء د تستمتع بالجنس ، و
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باأللم أثناء العملية الجنسية وربع مجموع النساء يجد صعوبة في الوصول الى ذروة الجماع . 
ليس من المستغرب أن يكتشف بناء على هذه الدراسة بأن ثلث جميع النساء لم يكن مهتما وهكــذا ، 

% من النساء أبلغوا عن 11% من الرجال و16بالجنس . كما أكدت الدراسة ذاتها بأن حوالي 
 الشعور بالقلق ازاء أدائهم الجنسي .

ف الرغبة الجنسية . أما ثاني إن المشكلة الجنسية األكبر التي تواجه األزواج األمريكيين هي ضع
أكثر المشاكل شيوعا فهي اختالف الرغبة الجنسية بين الزوجين . والواقع أن دراسة المسح الوطني 
للصحة والحياة ادجتماعية توصلت الى أن نصف مجموع األشخاص يواجهون صعوبات تتعلق 

وكذلك الغير متزوجين . وعلى بالرغبة الجنسية . وتؤّرق مشاكل الرغبة الجنسية المتزوجين حديثا 
النقيو من التصورات الثقافية الخاطئة ، فإن الملل والسن ليسا عاملين رئيسيين في ضعف الرغبة 

 الجنسية فمشاكل الرغبة تحدث بين كافة مجموعات األعمار ولمختلف نوعيات األزواج .
الوظيفة الجنسية . يشرح  ويعد النموذج الكّمي احدى الوسائل التي يمكن استخدامها لشرح اختالل

النموذج المذكور مدى ادرتباط بين الجوانب المعقدة للنشاط الجنسي ادنساني كالصحة ، وادثارة 
البدنية ، وعوامل دقيقة مثل الحميمية ، والرغبة ، وإثارة الشهوة الجنسية ، والشغف ، والحب . في 

رح للكيفية التي نؤدي بها الوظيفة الجنسية صورته األساسية ، نجد بأن النموذج الكمي هو ببساطة ش
، وهو ما يسهل رؤية منبع المشاكل . فالجسم البشري يتعرف على المثيرات التي تمر عبر 
األعصاب ، والعضالت ، والحبل الشوكي والم  ثم يتجاوب مع ذلك عندما يتعرف على أنه يمر 

الجماع هي في الواقع استجابة د شعورية بإثارة جنسية . كما أن رد فعل األعضاء التناسلية ونشوة 
. القكرة األساسية هنا هي أنه ينبغي أن يشعر الجسم بإثارة جنسية كافية حتى يتجاوب معها . ولكن 
اإلثارة الكافية تتضمن أكثر بكثير من التأثير الحسي مع إضافة قدر يسير من التخيل العقلي . واذا 

فإنه يبلغ عتبة ادستجابة . وللجسم البشري نقطتان لإلثارة حصل الجسم البشري على إثارة كافية ، 
الجنسية تعرفان بعتبتي ادستجابة ، احداهما لإلثارة الجنسية األولية )رد فعل األعضاء التناسلية( 
واألخرى لنشوة الجماع . وتعد عتبتا ادستجابة ذروة اإلثارة التي ينبغي بلوغها لكي يؤدي الجسم 

وعندما يتخطى التحريو الجنسي الكلّي عتبة اإلثارة ، تحدث ردة فعل أولية في وظيفته الجنسية . 
الجسم ثم اذا تجاوز مستوى اإلثارة عتبة نشوة الجماع ، يتم بلوغ هذه النشوة . وتؤدي الصعوبة في 

 الوصول الى عتبتي ادستجابة هاتين ، ألي سبب كان ، الى اختالل الوظيفة الجنسية .
ضفاء معنى على الجنس تجعل نشاطنا الجنسي انسانيا في جوهره . وهذا هو السبب إن القدرة على ا

الذي يجعل المعاني الحاضرة والغائبة أثناء الفعل الجنسي تحدد بقوة الكيفية التي تعمل بها أجسامنا . 
إن النشاط الجنسي ادنساني من الشفافية بحيث أن مشاعر أحد الشريكين يمكن أن تؤثر على 

ة والرضا الجنسي بشكل عام . كما أن الكيفية التي يستشعر بها الشخص أحاسيسه ، والمعاني الوظيف
التي تحملها ، يمكن أن تؤثر على مستوى اإلثارة بشكل عام أكثر من التحريو الحّسي ذاته . 
ويتحدد المستوى الكلّي للتحريو من خالل التفاعل بين ثالثة اشياء هي التحريو الحّسي الذي 

عليه الشخص ، وقدرة الجسم على نقل هذا التحريو والتجاوب معه ، والعمليات ادنفعالية  يحصل
الذاتية )كيفية استشعار الشخص ألحاسيسه( . فإذا لم يصل المستوى الكلّي للتحريو على ادطالق 

ث على الى عتبة اإلثارة أو نشوة الجماع )أو انخفو الى ما دونها( ، فإن ردة الفعل الجنسية لن تحد
 ادطالق . وهذا هو السبب في حدوث خلل الوظيفة الجنسية .

 
 الزيجات ذات النشاط الجنسي المنخفض والزيجات الخالية من الجنس 1-5-2

عندما يسير النشاط الجنسي بشكل جيد ، فإنه يصبح عنصرا إيجابيا ومتمما ولكنه ليس رئيسيا حيث 
% ولكن عندما يختل النشاط الجنسي 20الى  15أنه يضيف الى حيوية الزواج والرضا عنه بنسبة 

ة % ويحرم الزواج من الحميمي60و  50أو ينعدم ، فإنه يضطلع بدور مغالى في قوته يتراوح بين 
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والحيوية . وتعد مشكلة ضعف الرغبة الجنسية أكثر المشاكل الجنسية تمزيقا لعرى الزواج فإنها إن 
تدهورت لتصل الى مرحلة انخفاو أو انعدام النشاط الجنسي للزوجين ، فإنها تلقي بضغوط هائلة 

الي من على الزوجين ، خاصة اذا ذوت المحبة والحسية . فالرغبة هي نواة الحسية والزواج الخ
الجنس وذلك الذي يمارس فيه الجنس بمعدل ضئيل يفقدان حيويتهما ، ود سيما اذا حدث ذلك في 
السنوات الثالث األولى من الزواج . وما لم يتم التدخل إلعادة األمور الى نصابها ، يصبح الطالق 

 النتيجة المرجحة .
عددة . وفيما يلي المكونات األربعة يتسم النشاط الجنسي بالتعقيد حيث أن له أسبابا وأبعادا مت

 الرئيسية للوظيفة الجنسية :

الرغبة : التوقع اإليجابي ، وادهتمام بالمشاركة في السلوك الجنسي وادحساس بأنك  -1
 تستحق المتعة الجنسية .

اإلثارة : أن تكون مستعدا لتلقي اللمس والتحريو الجنسي ، جسمانيا وعاطفيا ، والتجاوب  -2
 معه .

الجماع : أن تترك لنفسك العنان وأن تسمح لإلثارة بأن تتمخو عن ذروة أو نشوة نشوة  -3
 الجماع .

 الرضا : أن تشعر بادرتباط العاطفي والجسماني بعد تجربة جنسية . -1
قد تحدث المشاكل اذا أدى واحد أو أكثر من هذه المكونات الى اختالل الوظيفة الجنسية ولكن 

بالعنصر األول ، أد وهو الرغبة . إن ادختالل الرئيسي للوظيفة المشكلة األكثر شيوعا ترتبط 
الجنسية مشكلة طالما أرقت األزواج . أما ادختالل الثانوي للوظيفة الجنسية فيعني أن النشاط 
الجنسي كان على ما يرام في وقت من األوقات ثم تحول الى مشكلة . وضعف الرغبة الجنسية 

لجنسية التي تواجــه المتزوجين شيوعا . وقد توصلت دراسات بحثية الثانوية هو أكثر المشاكل ا
رجال أبلغوا  6من  1نساء و 3من  1متعــــددة ، وأهمـــها " دراسة الجنس في أمريكا " الى أن 

% من األزواج بتجربة ضعف 50عن ضعف في الرغبة الجنسية . وفي وقت ما من الزواج ، يمر 
درجة هذه الرغبة . ويفرو ضعف الرغبة الجنسية ضغوطا على  الرغبة الجنسية أو اختالف في

الزواج أكثر من أي شكل آخر من أشكال اختالل النشاط الجنسي . إن انعدام الرغبة بين الحين 
ولكن األمر الذي ليس طبيعيا هو الضعف المزمن للرغبة الجنسية أو عدم ممارسة ، واآلخر طبيعي 

 الزواج أو النزاع المستمر حول الجنس . الجنس أو ممارسته بمعدل ضعيف في
 10د يعني انعدام النشاط الجنسي في الزواج ادمتناع التام عنه ولكنه يعني ممارسة الجنس أقل من 

مرات في العام . أما انخفاو النشاط الجنسي فمعناه ممارسة الجنس بمعدل أقل من كل أسبوعين 
% من األزواج 20دير بالذكر أن ما يقرب من مرة في العام . والج 25وهو ما يعني أقل من 

تربطهم عالقة عدم ممارسة الجنس . أما عدد المتزوجين الذين د يكتمل زواجهم بممارسة الجنس ، 
فمن الصعب تقديره حيث أنه سر مخجل . كما أن زوجين من كل أربعة أزواج يمارس عالقة 

مكتمل بممارسة العالقة الجنسية الى جنسية غير ناجحة أو مؤلمة . وتصل نسبة الزواج الغير 
 % من الزيجات في العام األول ود يزال نصف هذه النسبة غير مكتمل .1ر5

د يزال عدد المشاكل الجنسية في القرن الحادي والعشرين كما كان عليه في الخمسينيات من القرن 
ات الجنسية ، مع الماضي ولكن نوعية المشاكل هي التي تغيرت . وهناك كم هائل من المناقش

انخفاو نوعيتها ، مع خلط بين الحقيقة والخيال . كما أن التصورات الخاطئة الساذجة المشجعة 
على الكبت تراجعت لتحل محلها تصورات خاطئة أخرى غيــر واقعية ومكّرسة لألداء . كما حل 

ركز على نشاط جنسي القلق حول األداء محل الشعور بالذنب وبدأت الروايات واألفالم السينمائية ت
متحرر وجامح د يعبر عن نفسه بالكلمات وانما بالرغبة العارمة وهو أمر يساعد على بيع األفالم 

% من 15الى  5والروايات ولكنه يجعل األشخاص يشعرون بعدم الكفاءة وبالقصور . الحقيقة أن 
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المائة من المتزوجين  التجارب الجنسية هزيلة ، أو غير مرضية ، أو فاشلة . كما أن خمسين في
% من غير المتزوجين( يواجهون اختالل الرغبة الجنسية أو عدم الرضا عن الجنس 70)وأكثر من 

. 
لقد دفعتنا األفالم السينمائية واألغاني والروايات اجتماعيا الى ادعتقاد بأن الحب الرومانسي 

لى ذرى النشوة . والجنس في وكيمياء الجنس هي القوي المحّركة الطاغية التي تحمل الزوجين ا
األفالم هو جنس رائع وحقيقة عدم وجود عالقة بينه وبين الحياة الجنسية لألزواج الحقيقيين ليس ما 
تهتم به المبالغات السحرية لوسائل ادعالم . يلعب الحب الرومانسي ، من خالل تجسيده المثالي 

الحب الرومانسي يحمل داخليا بذور عدم للشريك والعالقة ، دورا قويا في ادنجذاب األّولي . 
ادستقرار وينتهي عادة قبل الزواج أو يستمر الى ما بعد العام األول وهو أمر نادر الحدوث . أما 

 كيمياء الجنس ، فهي متفجرة لدرجة كبيرة ود تستمر أيضا سوى لفترة قصيرة .
س على الحب الرومانسي أو الجنس إن الرغبة الجنسية مبنية على الحميمية العاطفية والجنسية ولي

المشبوب واألزواج الذين يعتقدون بأن وسيلتهم إلعادة بناء الرغبة أو إعادة اشعال الحب الرومانسي 
واحياء جذوة الرغبة المتقدة في ممارسة الجنس يسيرون نحو طريق مغلق . فالزواج الخالي من 

لزوجين المشاعر الحميمية ، ود سيما الجنس أو الذي يمارس فيه الجنس بمعدل ضعيف يسرق من ا
عندما تغيب المحبة والحسية . وما لم يتغير ذلك أو تتواجد مصادر أخرى للرضا ، فإن الزواج لن 
يستمر على األرجح . قد تكون هناك في الزواج مواطن قوة حقيقة ولكن عدم القدرة على حل 

 المشاكل الجنسية سوف تطغى على العالقة .
لجنسية وعدم ممارسة الجنس أو ممارسته بمعدل ضعيف في الزواج أسباب متعددة لضعف الرغبة ا

، د سيما األسرار الجنسية واألجندات المخفية . معظم هذه األسباب يمكن التعامل معه ولكن هناك 
أسباب أخرى ترمز الى أن الزواج قد أصبح معيا على نحو د يمكن اصالحه . ومن أمثلة األسرار 

كان التعام لمعها تجنب الجنس خوفا من الفشل . ومن أمثلة األسرار التي تعكس زواجا التي بادم
معيبا على نحو د يمكن اصالحه الزواج من أجل المصلحة أو الشعور باألمان وليس بناء على 
مشاعر حقيقية تجاه الزوج . واألسرار تضعف الرغبة الجنسية ولكن األجندات المخفية أكثر 

وبعضها يمكن التعامل معه في حين يشير بعضها اآلخر الى أن الزواج معيب على  حساسية وتفجرا
نحو د يمكن اصالحه . بامكان األزواج التعامل مع الخوف من ادنجاب أو من تخلي أحد الشريكين 
عن اآلخر أو انعدام الرغبة الناتج عن تناول بعو األدوية أو الخوف من إثارة قضايا جنسية تؤدي 

اء الطرف اآلخر للزواج . إن األجندات المخفية تدمر التوقع الجنسي وهناك حاجة الى الى انه
الكشف عنها والتعامل معها . وتشمل األجندات المخفية التي ينتج عنها زواج معيب على نحو د 
يمكن اصالحه رجال تزوج بينما د يشعر بأي انجذاب الى زوجته أو امرأة تزوجت رجال من أجل 

 للشعور باألمان .ماله أو 
والنشاط الجنسي مكّون إيجابي ومتمم للحميمية الزوجية . وعلى الرغم من أن الزيجات الخالية من 
الجنس أو التي يمارس فيها الجنس بمعدل منخفو يمكن أن تستمر على نحو مرو ، فإنها أقلية . 

جيدين على الرغم من بعو األزواج يحافظون على رباط ادحترام والثقة ويكونون آباء وأمهات 
اختالل الوظيفة الجنسية أو غيابها وأزواج آخرين تربطهم عالقة زوجية سمتها الغضب والكبت 
وعدم الدعم بينما الجنس هو الشئ الوحيد الناجح في زيجاتهم . ومع ذلك ، فإن أكثر األنماط شيوعا 

عامل مع ضعف الرغبة هو زوجين تربطهما عالقة جيدة ولكنهم يعانون من عدم النجاح في الت
الجنسية . بمرور الوقت ، تصبح المشكلة الجنسية حادة ومزمنة . إن المشاكل الجنسية تضعف 
الزيجات ألنها تحرمها من ادرتباط الحميم والطاقة التي تحركها . فالمشاكل الجنسية تأخذ في تحديد 

. ويتمثل نمط آخر في التعبير شكل الزواج بشكل متزايد وتؤدي الى تعاظم القاء اللوم وادمتعاو 
عن نزاعات العالقة ، ود سيما تلك التي تنطوي على الغضب ، من خالل النزاعات الجنسية . 
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والغضب هو السبب الرئيسي للضعف الثانوي للرغبة الجنسية وادمتناع عن ممارسة الجنس أو 
ن أن رد الفعل هذا د يأتي تجنبه عبارة عـــن اعالن أو وسيلة للدفاع عن النفس . وعلى الرغم م

عادة من ادناث ، فإن الذكور قد ينصرفون عن ممارسة الجنس كوسيلة للتعبير عن الغضب . في 
 بعو األحيان ، يكون هذا ادمتناع خيارا واعيا ولكنه ليس كذلك في غالبية األحيان .

نية للحمل  ومشاكل الخصوبة سبب شائع لضعف الرغبة الجنسية . فممارسة الجنس مع وجود
% من 60عاما و 30% من األزواج الذين تقل أعمارهم عن 85تحّرك الرغبة الجنسية . بالنسبة ل 

عاما ، يعد الحمل يسيرا . ويجد األزواج الذين يقعون في شريحة األقلية  30األزواج فوق سن ال 
مع اختبارات الغير محظوظة أن ادحباط يتزايد بمرور الوقت . فخوو تجربة تقييم الخصوبة ، 

وتدخالت مقتحمة ومؤلمة ومكلفة ، تضعف رغبة أكثر األزواج حماسا . ويتمثل نمط آخر من 
المشاكل في النزاع حول عدد مرات ممارسة الجنس . فإذا كانت كل لمسة طلبا لهذه الممارسة ، 

بطة تتعاظم الضغوط وتضعف الرغبة حيث تتم التضحية بالحميمية العاطفية والمتعة الغير مرت
بالمطالبة بالجنس من أجل متعة الممارسة الجنسية وهو ما ينتج عنه ضعف الرغبة الجنسية . 
ويتمثل نمط آخر في وجود خلل في الوظيفة الجنسية يهيمن بشكل متزايد على العالقة وينتج عنه 

 س .تجنب أحد الشريكين أو كليهما للعالقة الجنسية بدد من محاولة ادنجذاب الى ممارسة الجن
إن ضعف الرغبة الجنسية أو الزيجات الخالية من الجنس أو التي يمارس فيها الجنس بمعدل 
منخفو ليست ناتجة عن عامل واحد أو عن تصرف من جانب أحد الزوجين فقط . فالنشاط 
الجنسي أمر معقد وله عدة أسباب وأبعاد ومن السهل قتل الرغبة الجنسية . هناك مجموعة متنوعة 

ل العاطفية والجنسية يمكن أن تسمم الرغبة الجنسية من أهمها الغضب والمشاعر السلبية من العوام
األخرى مثل ادكتئاب ، والشعور بالذنب ، والقلق ، والكبت والخجل . ومن بين المراحل األربع 

، فإذا لالستجابة الجنسية ، تعد الرغبة أكثرها قابلية لالنقطاع . والتوقع اإليجابي هو محّرك الرغبة 
توقف عن العمل ، فإنه يؤثر على العملية الجنسية بأكملها . وتشمل عوامل ادطفاء أو التسميم التي 

 تضعف الرغبة الجنسية ما يلي :

التجارب و/ أو التوقعات الجنسية السابقة على الـــزواج : إن العوامل التي تحّرك الجنس  -1
، والمخاطرة ، وكسب الشريك والحب قبل الزواج مثل جّدة العالقة ، وعدم مشروعيتها 

الرومانسي تتسم بعــــدم ادستقرار . فبحكم طبيعته ، يختفي الحب الرومانسي / الجنس 
المحتدم بمرور الوقت والمزحة هي أن الزواج يقتل الجنس ولكن األشخاص الغير 
متزوجين الذين مضى على عالقتهم أكثر من عامين سجلوا عدم ممارسة الجنس أو 

فاو ممارسته بمعدل أعلى من األشخاص المتزوجين . إن ممارسة الجنس قبل الزواج انخ
مقياس للمقارنة ينطوي على هزيمة للذات وغير واقعي . فالرغبة الجنسية في الزواج تقوم 
على تفكير ومشاعر مختلفة جذريا وعلى ادحساس بالرباط الزوجي . كما أن النشاط 

لشخص بكامله ويقوم على التشارك في تعقيدات الحياة ، بما الجنسي للمتزوجين يتعامل مع ا
في ذلك الحميمية العاطفية والجنسية . أما المقارنات الجنسية والتوقعات الغير واقعية قبل 

 الزواج ، فتسمم النشاط الجنسي للزوجين .
الغضب : للغضب تأثير تقويضي شديد على النشاط الجنسي الزوجي . فالغضب المزمن  -2

كال من العالقة الزوجية والجنسية . والعناصر األساسية في النشاط الجنسي الزوجي يسمم 
هي الشعور بادرتباط العاطفي بالطرف اآلخر والثقة فيه ولكن الغضب والمنازعات 
المزمنة تكسر هذا ادرتباط . كما أن الشعور بأن الطرف اآلخر يهاجمك أو يقلل من شأنك 

هو أمر مؤثر بشكل خاص في حال كان الهجوم أو ادنتقاد هو النذير الرئيسي للغضب و
لجسمك أو نشاطك الجنسي . تشعر النساء بالغضب ، ود تعبرن عنه غالبا ، في حالة 
ادجبار على الحميمية وهو سبب رئيسي لضعف الرغبة الجنسية . فالرجل الذي يصر على 
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مثال لكسب معركة جنسية  ممارسة الجنس رغم احجام المرأة واعتراضها على ذلك شفهيا
ولكنه يعني أيضا فقدان عالقة ارتباط حميم بالشريك . إن القضايا الجنسية ليست السبب 
الوحيد ، أو حتى الرئيسي ، للغضب الزوجي فهناك أسباب رئيسية مثل جرح المشاعر 

 وخيبة األمل في الزوج أو الزواج أو كليهما .
لى تقليل الشخص من شأن نفسه وانعزاله عن الشعور بالذنب : الشعور بالذنب يؤدي ا -3

 الشريك . كما أنه يؤدي الى اضطراب عملية التشارك في الحميمية والمتعة .
القلق : الجنس والمتعة متالزمان والجنس واألداء مزيج مسمم . القلق هو الشعور المرتبط  -1

ممارسة الجنس في باألداء ونوعية القلق المتدخل أكثر من غيره هو ذلك الخاص بالتوقع . ف
وجود الخوف من الفشل أو الرغبة في المماطلة أو التجنب ، أو الخوف من ادحراج ، أو 
رغبة في ادنتهاء من هذه العملية فحسب يقتل المشاعر . أما الشكل الثاني من القلق فهو 

الى ذلك المرتبط باألداء وهو يمارس تأثيرا سلبيا على اإلثارة وادنتصاب . فالرجل ينظر 
 ادنتصاب والعملية الجنسية على أنها اختبار نجاح أو فشل .

مضعفات الرغبة الجنسية : هناك عوامل نفسية وجنسية أخرى مرتبطة بالعالقة ذاتها قد  -5
تقضي على ادحساس بالمتعة ، منها عدم ادحساس بالجاذبية الجسدية ، وادحجام عن البدء 

 والخوف أو ادحراج أو الرفو .
يشير الخجل الى أفكار ومشاعر سلبية مبنية على تجارب سابقة . الواقع المؤسف  الخجل : -7

% من النساء والرجال تعرضوا لتجارب جنسية سلبية في ماضيهم . ومن 10أن أكثر من 
أمثلة ذلك : ادذدل الجنسي / الشعور بالذنب لممارسة العادة السرية أو ادنقياد لتخيالت 

 ذيئة أو التعرو للتحرش الجنسي .جنسية ، وتلقي مكالمات ب
الهواجس واألحاسيس القهرية : إن السلوك الجنسي المنطوي على هواجس أو قهر مبني  -6

 على خوف غير عقالني من القذارة والعدوى .
في حقيقة األمر ، المشاكل الجنسية هي السبب الرئيسي للطالق خالل السنوات الثالث األولى من 

 الزواج .
 
 الوظيفة الجنسية في الرجالخلل  1-5-3

بالنسبة للغالبية العظمى من الذكور ، يؤدي خلل الوظيفة الجنسية الى مشاكل في الرغبة . وتشمل 
األشكال الرئيسية لهذا الخلل في الذكور القذف المبكر ، وخلل وظيفة ادنتصاب وضعف القذف . 

ع األحوال تقريبا والدورة المدمرة هي بالنسبة للرجال ، تعد مشاكل الرغبة الجنسية ثانوية في جمي
القلق التوقعي والقلق ازاء األداء والذي يؤدي الى خلل في ممارسة الجنس وتجنب هذه الممارسة 
نتيجة لالحراج والفشل . وهناك نمط آخر وهو نمط مختلف من ادثارة الجنسية والتي يمكن أن 

ما تكون مصحوبة بممارسة الجنس على تتضمن الممارسة القهرية للعادة السرية والتي غالبا 
 ادنترنت أو مشاهدة صور أو مقاطع فاضحة وهو ما يدمر الرغبة في ممارسة الجنس الزوجي . 

إن اقتران ممارسة العادة السرية في الذكور من الشباب وحقيقة وجود ارتباط قوي بين الرجولة 
الغين من الشباب . هذه التجارب قّيمة والنشاط الجنسي يقّوي الرغبة الجنسية لدى المراهقين والب

ولكنها تنطوي على تعرو أكبر للتأثر بالخلل الوظيفي والتقدم في السن . إن سهولة وكم الجنس 
ليسا األساس الذي تبنى عليه الرغبة الجنسية . ففي منتصف الثالثينات أو في بداية األربعينات من 

ائية وأنهم في حاجة الى تدخل الشريك والى التحريو أعمارهم ، يجد الرجال بأن ادثارة لم تعد تلق
. حوالي واحد من ثالثة رجال يجد هذه النقلة عسيرة ويبدأ في المعاناة من مشاكل اإلثارة . فالتركيز 
على األداء ، وليس على المتعة ، يجعله معرضا لخلل الوظيفة الجنسية . إن أسوأ درس جنسي 
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من الحميمية ولكن من المؤسف أن المشاركة الجنسية للذكور  يمكن تعلمه هو أن ادستقالل أفضل
 تركز على العنصر الحّسي فحسب .

كما ذكرنا عاليه ، يعد القذف المبكر الخلل الوظيفي الجنسي الرئيسي الذي يعاني منه الرجال وهي 
ذكور بالغين . ووفقا لدراسة المسح الوطني للصحة والحياة  10من كل  3مشكلة تؤثر على 

دجتماعية ، بلغ واحد من كل أربعة رجال مرحلة النشوة أسرع مما ينبغي في العام الماضي . أما ا
% من 10، يكون حوالي  10الشكل اآلخر للخلل المرتبط بادنتصاب فهو أنه بحلول سن ال 

الرجال قد واجهوا ، على األقل مرة ، مشكلة في الحصول أو الحفاظ على ادنتصاب الكافي 
، ذكر نصف الرجال صعوبة طفيفة الى متوسطة في تحقيق  50الجنس . وبحلول سن ال لممارسة 

وعرفت بدراسة ماشاسوستس حول تقدم  1111ادنتصاب . وقد توصلت دراسة أجريت في عام 
 60و  10% من الذكور الذين شملتهم الدراسة والذين تتراوح أعمارهم بين 53الذكور في السن أن 

ات في ادنتصاب .  وكانت مشاكل ادنتصاب الطفيفة شائعة أيضا بين عاما أبلغوا عن صعوب
% من المجموع . أما المشاكل األكثر 16الرجال األكبر واألصغر سنا على حد سواء حيث بلغت 

%( مقارنة 31الى  15شدة ، فكانت أكثر شيوعا بمرتين الى ثالث مرات بين الرجال األكبر سنا )
% من جميع من شملتهم الدراسة 35%( . وبشكل اجمالي ، عانى 16 الى 5بالرجال األصغر سنا )

عاما ، كانت  10من مشاكل انتصاب متوسطة الى شديدة . وبالنسبة للرجال الذين تقل أعمارهم عن 
أسباب معظم مشاكل ادنتصاب نفسية أو مرتبطة بالعالقة أكثر منها جسمانية أو طبية . إن التأثر 

التقدم في السن وهو ما يمكن أن يؤثر سلبيا على األداء الجنسي . وتشمل  الجسماني يزداد فعال مع
األسباب الجسمانية الشائعة ادمان الكحوليات ، والتدخين ، وادمان المخدرات واآلثار الجانبية 
لألدوية )ود سيما ارتفاع ضغط الدم واألدوية النفسية( ،  واألمراو المزمنة ، ومرو السكر 

يطرة عليه ، وحادت اصابات العمود الفقري ، وجراحة البروستاتا وقصور األوعية الذي د تتم الس
الدموية . وبعو الرجال يعاني أيضا من ضعف القذف وهو الخلل الجنسي األقل معرفة لدى 

% من الرجال ، ود 15الذكور فهو أكثر شيوعا في شكله المتقطع حيث يؤثر على نسبة تصل الى 
ولكن هناك آخرين يظهرون سلوكا جنسيا متغيرا . والجدير بالذكر أن ما  . 50سيما بعد سن ال 

% من الذكور يسجلون نمطا متغيرا لإلثارة وتشمل أمثلة هذا النوع الشعور 5الى  2يقرب من 
باإلثارة لدى مشاهدة الصور أو المقاطع الفاضحة ، والذهاب الى صالونات المساج ، أو التعامل مع 

نس على ادنترنت أو المحادثات الهاتفية البذيئة .  هذه المشكلة تتطلب بالقطع الساقطات ، أو الج
 تدخال اكلينيكيا ولن يتم حلها الى أن يتم التعامل معها عالجيا .

 
 خلل الوظيفة الجنسية في النساء 1-5-1

الى أن  1112توصلت دراسة المسح الوطني للصحة والحياة ادجتماعية التي أجريت في عام 
% عن ألم 15% منهن عن صعوبات و11دة من خمس نساء د يستمتعن بالجنس حيث أبلغت واح

أثناء العملية الجنسية . وكانت مشاكل خلل الوظيفة الجنسية األكثر شيوعا لدى النساء حسب ترتيب 
 تكررها ما يلي :

 ضعف الرغبة الجنسية الثانوي . -1
 ضعف الرغبة الجنسية الرئيسي . -2
 ي الغير مرتبط بالنشوة .عدم التجاوب الثانو -3
 10ألم الجماع : يحدث ذلك أحيانا للغالبية العظمى من النساء ويمثل مشكلة مزمنة لنسبة  -1

 % منهن .15الى 
 خلل في اإلثارة . -5
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عدم التجاوب الرئيسي الغير مرتبط بالنشوة : يعني ذلك أنه لم يسبق للمرأة الشعور بالنشوة  -7
 نساء .% من ال10الى  5وهو أمر تعاني منه 

تضيق المهيل أثناء العملية الجنسية : وهو خلل غير متكرر في الوظيفة الجنسية ولكنه  -6
يؤدي الى اضطراب العالقة الجنسية ويمكن أن يقتل الرغبة . تنطوي هذه الحالة على تشنج 
جدران المهبل وهو ما يجعل العملية الجنسية مستحيلة أو مؤلمة للغاية وتحتاج الى فحص 

 قبل طبيب أمراو النساء .وعالج من 
 

 مشاكل الرغبة الجنسية : المشكلة الجنسية رقم واحد 1-5-5
تشير األبحاث الى أن مشاكل الرغبة الجنسية شائعة على نطاق واسع لدرجة أنها أصبحت طبيعية 
وليس العكس . وتعد الرغبة الجنسية المشكلة الجنسية رقم واحد التي يواجهها األزواج كما تظهره 

أمريكيا تم  3132والتي شملت  1111سة المسح الوطني للصحة والحياة ادجتماعية لعام درا
% من الرجال أبلغوا عن 17% من النساء و33اختيارهم عشوائيا . توصلت هذه الدراسة الى أن 

مشاكل مرتبطة بالرغبة الجنسية في العام الماضي . كما توصل مسح أجري على ادنترنت في عام 
شنارش لصالح برنامج ديتالين التلفزيوني لقناة ان بي سي وشارك فيه  0د ووضعه 2007
% بأن " 10% من األزواج ذكروا بأن " الجنس كان حيا وجيدا" و 22شخص أن  26ر500

% عن " مشاكل في الرغبة الجنسية " . ولذلك ، لم 78الجنس كان قويا ، حسيا ومحتدما" وأبلغ 
لرغبة هي الشكوى الجنسية األكثر شيوعا للمتزوجين وأن يكن مستغربا أن نجد بأن مشاكل ا

 معظمهم سوف يعانون آجال أو عاجال من هذه المشاكل .
 
 لماذا يعاني أشخاص طبيعيون من مشاكل الرغبة الجنسية ؟ 1-5-6

إن المفاهيم الخاطئة المحيطة بمشاكل الرغبة الجنسية هي أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها 
. فهذه المعتقدات الخاطئة يمكن أن تعوق تعافي الزوجين وتقلل من احتمادت طلبهم  المتزوجون

للمساعدة . فالتعامل مع الرغبة الجنية على أنها حالة بيولوجية طبيعية واإليمان بأن " الجنس هو 
وظيفة طبيعية " يجعل حل مشاكل الرغبة الجنسية أكثر صعوبة ، بل إنه قد يؤدي الى انخفاو 

ة الجنسية ألنه يجعلها غير شخصية . واقع األمر أن الم  يملك قوة أكبر من البيولوجيا في الرغب
 التأثير على النشاط الجنسي والرغبة الجنسية .

بعو األزواج يلجأون للطالق بسبب مشاكل الرغبة الجنسية لعدم فهمهم للكيفية التي تعمل بها 
بما هو أكثر من مشاعرك سوف يساعدك على عالقات الحب . فاإلدراك بأن العالقات مدفوعة 

التوقف في التفكير فيها بشكل شخصي . إن القاعدة األولى للرغبة الجنسية للبشر هي أن هناك دائما 
شريك رغبته منخفضة ، تماما كما أن هناك دائما شريك رغبته مرتفعة وأن هناك واحدا من كليهما 

ك مرتفع الرغبة في كل قضية وقرار في أية في كل عالقة . هناك شريك منخفو الرغبة وشري
عالقة كانت . فهناك شريك يرغب في القيام بشئ وآخر د يرغب في ذلك أو يرغب في القيام به 
ولكن بشكل أقل . في كل نقطة من الجدال ، نجد بأن الرغبة المرتفعة والرغبة المنخفضة عبارة عن 

أن يقع النزاع )والذي د يتعلق بالضرورة مواقف يتخذها كل شريك تجاه الشريك اآلخر وبعد 
بالجنس( ، يصبح من الواضح أي شريك يتخذ أي الموقفين . كونك الشريك صاحب الرغبة 
المنخفضة د يعني بالضرورة أنه ليست لــديك رغبة أو أن رغبتك منخفضة وانما يعني فحسب أن 

أو منخفضة ليس فقط المحّرك رغبتك أقل من رغبة شريكك . وما يجعل رغبتك الجنسية مرتفعة 
البيولوجي وانما يتضمن األمر دوما مقياسا للمقارنة عادة ما يكون شريكك . د يوجد معدل صحيح 
للقاءات الجنسية فكل ما يهم هو أنك وشريكك راضيان . أما القاعدة الثانية للرغبة الجنسية فهي أن 
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س ، سواء كان يرغب في ذلك أم د ، الشريك صاحب الرغبة المنخفضة دائما ما يتحكم في الجن
وسواء كانت العالقة تسير بشكل جيد أم العكس . أما سبب ووسيلة هذا التحكم فهي كالتالي : 
الشريك صاحب الرغبة المرتفعة يكون البادئ بطلب ممارسة الجنس في غالبية أو جميع األحوال 

يستجيب لها وهذا يحدد وقت وعندئذ يقرر الشريك صاحب الرغبة المنخفضة أي الطلبات سوف 
حدوث ممارسة الجنس . وقد أصبح الرجل اليوم صاحب الرغبة المنخفضة في نصف الحــادت 
وإن اخفاق الزوجين في فهم هذه القواعد يؤدي الى مشاكل في الرغبة الجنسية وقد يؤدي في نهاية 

 المطاف الى الطالق .
ء من العملية الصحية الطبيعية للزواج . ويمكن إن مشاكل الرغبة الجنسية طبيعية وحتمية وهي جز

 لمشاكل الرغبة الجنسية أن تكون النقطة الوسطى في أية عالقة وليس نهايتها .
 أما المحّركات األربعة األساسية للحب والرغبة ادنسانية فهي :

 الشبق )التوق الى ادرضاء الجنسي( . -1
 الحب الرومانسي . -2
 حدة ، األبوة أو األمومة ، القرابة( .ادرتباط )الزواج من امرأة وا -3
 الذاتية )تنمية الذات والمحافظة عليها( . -1

يفسر كل محّرك الرغبة الجنسية واللقاء الجنسي بشكل مختلف ويتضمن عمل كيماويات عصبية 
مختلفة في الم  . الشبق عبارة عن انجذاب حيواني أو رغبتك في ممارسة الجنس مع أي شريك 

الرومانسي ، فيجعلك تركز على شريك واحد بعينه . وادرتباط يجعلك ترغب في  مالئم . أما الحب
عقالنية التي نشعر بها في بداية الحب -ادستقرار مع شريك وتكوين أسرة وينبع الجنون والال

الرومانسي من المراكز العاطفية البدائية في الم  . إذ نشعر بالطاقة ، واإلثارة ، والبهجة ، ونركز 
بوبنا الجديد . ولكن الحب الرومانسي محدود زمنيا ومحكوم عليه بأن يذوي ألن عقلك د على مح

يمكنه المحافظة على حالة النشاط وادنتعاش هذه لفترة طويلة . ودورة كل من الشبق والحب 
الرومانسي قصيرة نسبيا وليست كافية للمحافظة على عالقة طويلة األجل . إننا نحب الشعور بالحب 

يجعلنا واعين بذاتنا واحساسنا بالذات يتضخم وينكمش كرد فعل لنظرة أو كلمة من شريكنا .  ألنه
هذا التأرجح العاطفي ذاته يحفزنا على تنمية  احساس أكثر صالبة بالذات . وبعد أن تنتهي فترة 
 الشبق ، والحب الرومانسي وادرتباط ، يوفر هذا ادحساس الراس  بالذات استقرارا للعالقات
الطويلة المدى . إن المحافظة على ادحساس بالذات احتياج ، واحساس عميق ملّح ، ونظام تحفيزي 
يدفعك نحو ، أو بعيدا عن ، عالقة وثيقة مع شريكك . إذ تملك الذات شحنة د تصّدق للمحافظة على 

فة الدوافع الذات وادنطالق بها الى آفاق أكثر اتساعا . وفي بعو األحيان ، يسيطر ذلك على كا
المحّركة األخرى ويحل محل حتى رغبتنا الملّحة في المحافظة البيولوجية على الذات . وهذا هو 
السبب في أن قدرتنا على المحافظة على ادحساس بالذات في عالقاتنا تلعب دورا محوريا في 

ك الجنسية بشكل رغبتنا الجنسية ، وأدائنا الوظيفي العاطفي ، وارتباطنا بشركائنا . وتتأثر رغبت
كبير بما يحدث في عالقتك فذاتك ليست صورة ثابتة وانما هي عملية مستمرة وهوية مستقرة وقابلة 
للتغير بمرور الوقت . وذاتك هي أيضا سيل متدفق دوما من الصور ، واألحاسيس ، والمتعة ، 

مك بالجنس واأللم . كما أن احساسك بشكل جسدك ، وشعورك به وأدائه لوظائفه يشكل اهتما
ورغبتك . ورغبتك الجنسية مقيدة على نحو د يمكن فصمه باحساسك المعقد بالذات والموجود في 
مخك ، وعقلك ، وفي المساقة العقلية بينك وبين شريكك . وانعكاس ادحساس بالذات هو ذلك 

شخاص المعتمد على ردود أفعال اآلخرين . ولذلك فإن احتمادت ممارستنا للجنس تزداد مع األ
 الذين يمنحوننا شعورا جيدا بأنفسنا .

لقد تغير الزواج خالل المائتي عام الماضية أكثر من تغيره على مر التاري  المسجل وهو ما يعكس 
التغيرات في التصنيع ، والعولمة ، والتعليم ، وحقوق المرأة . وفي معظم المجتمعات الحديثة ، نجد 
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لحب أصبحت أسبابا مقبولة للزواج ، وادستمرار فيه ، بأن الرغبة ، والجنس ، والحميمية وا
والطالق . وأثناء ذلك ، يطغى احساسنا بالذات على الزواج وتعكس التغيرات المتسارعة فيه التأثير 

 الطردي للثقافة والذاتية . 
ية إن الجهود التي تبذلها لبناء ركن خاص بك في عالقتك يشكل الى حد كبير تجاربك الحياتية والكيف

التي يعيد عقلك تشغيل نفسه بها. كما أن جهودك أنت وشريكك لتشكيل عالقتكما وتشكيل كل منكما 
لآلخر وصنعه لذاته يعد تطورا مشتركا . ولكن النزاع يطل برأسه عندما تصطدم محاودت أحد 

ها الشريك الشريكين لبناء هذا العش أو الركن والمحافظة على هذه الذات بالجهود المماثلة التي يبذل
اآلخر . وهذا هو السبب في تشاجر األزواج حول معدل ممارسة الجنس والحميمية وعمقهما . كما 
أنه السبب في مواجهة أزواج أصحاء تربطهم عالقات جيدة لمشاكل تتعلق بالرغبة الجنسية وهو ما 

عية لعالقات الحب . يفسر أهمية هذه المنازعات . كما أن فهم الرغبة الجنسية يعني فهم البيئة الطبي
وتختلف قواعد عالقات الحب غالبا عما ترغب في تصديقه . فهذه القواعد موجودة بالفعل في كل 
زواج وعندما تعيش وفقا للكيفية التي تسير بها األمور وليس وفقا للكيفية التي ترغبها ، تصبح 

لرغبة المنخفضة في العالقات أكثر انتاجية وارضاء . ويسهم التحكم الدائم للشريك صاحب ا
ممارسة الجنس في ادستقرار ادنساني . أما الحجة القديمة حول ما اذا كان الجنس للتكاثر أم للمتعة 
أو الحب ، فهـــي موجهة بشكل خاطئ تماما . فالجنس وجد من أجل تطوير الذات وتنميتها 

رمونات لها . وباإلضافة والمحافظة عليها تشكل رغبتك الجنسية أنت وشريكك بنفس قدر تشكيل اله
الى التحكم في الجنس ، يتحكم الشريك صاحب الرغبة المنخفضة في احساس الشريك صاحب 
الرغبة المرتفعة بالكفاية أيضا وهو أمر يبدأ قبل ظهور أية مشاكل جنسية بوقت طويل وهكذا تكون 

ات الجنسية للشريك ، فإذا األمور في عالقات الحب منذ البداية . تتعلم النساء بشكل خاص حماية الذ
ظهرت مشاكل أو خلل في الوظيفة الجنسية ، يقوم الشريك صاحب الرغبة المنخفضة بالتحكم في 
كفاية الشريك صاحب الرغبة المرتفعة ، سواء كان الشريكان مـــدركين لذلك أم د . وعندما يتخذ 

قيمة الذاتية ، يؤدي ذلك عادة الشريك صاحب الرغبة المرتفعة خطوات لتدعيم احساسه المتدني بال
الى التأثير بشكل سلبي أكبر على ادحساس المتضائل بالذات لدى الشريك صاحب الرغبة 

 المنخفضة .
كما أن استعارة األداء الوظيفي عامل آخر يمكن أن يزيد العالقات الجنسية تعقيدا فهو وسيلة يتعامل 

لالحساس بالذات . إننا نعتمد على انعكاس  بها األشخاص مع حقيقة أن أول ذات لهم هي انعكاس
ادحساس بالذات بسبب الكيفية التي يتطور بها البشر . فمنذ مرحلة الرضاعة ، تتوجه عقولنا الى 
اآلخرين للمساعدة في دعم ادراكنا لذواتنا . وهكذا نجد بأننا نرى أنفسنا من خالل عيون أشخاص 

ا كيفية رؤية اآلخرين ومعاملتهم لنا كدددت على من نكون مهمين بالنسبة لنا . كما أننا نخزن داخلي
. مثاليا ، يكتسب ادنسان احساسا راسخا بالذات بعد الوصول الى سن الرشد المبكر ولكن معظم 
األشخاص يخفقون في القيام بذلك حتى وقت متأخر كثيرا في حياتهم أو د يقومون به على ادطالق 

بارة عن عالقة ومن المؤسف ، رغم شيوع ذلك ، أن األزواج . واستعارة األداء الوظيفي ع
يحتاجون الى غالبية العالقات التي من هذا النوع حتى يحققوا النمو فيما وراء ذلك . واستعارة األداء 
الوظيفي تتم ألنها د تمنحك احساسا راسخا بالذات أو القدرة على األداء بطرق قابلة لالستمرار . 

بأنك بالون يقوم شريكك بنفخه . كما أنها مستعارة بمعنى أنها تقلل من األداء يمكن تشبيه األمر 
الوظيفي للمانح )شريكك( ومن مرونته وانعكاس احساسه بذاته . قد د يظهر ذلك في البداية ولكن 
كال الشريكين سوف يتأثر سلبيا في النهاية . فالشريك صاحب الرغبة المنخفضة سوف يهبط الى 

دحساس باألمان والشريك صاحب الرغبة المرتفعة سوف يعتقد بأن له الحق في كل مستوى عدم ا
 ما يقوم به .
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وفي العالقات التي يساعد فيها الشركاء بعضهم البعو بحق ، يتحسن األداء الوظيفي للشريكين معا 
ل بمرور الوقت وهذه هي عالمة الحب الصحي والعالقة الراسخة السليمة . ولكن عندما يعتمد ك

شريك على اآلخر لكي يعكس احساسا إيجابيا بالذات ، يعرف ذلك بادنصهار العاطفي . ادنصهار 
العاطفي يعني بأن األشخاص ينظمون عواطفهم من خالل تفاعالتهم مع شركائهم وليس من خالل 

المتبادل  التعامل معهم داخليا ، بأنفسهم ، كما ينبغي أن يكون عليه الحال . ويتطلب ادعتماد الحقيقي
من كال الشريكين أن يكونا قد طورا احساسا راسخا بالذات . وينشأ ادحساس الراس  بالذات عن 
مواجهتك لنفسك ، وإثارة التحدي في داخلك للقيام بما هو صحيح وكسب احترامك لذاتك بنفسك . 

عكسوا عندما يتزوج معظم األشخاص ، فإنهم يستمرون عادة في ادعتماد على اآلخرين لكي ي
صورة إيجابية عن ذاتهم . والزواج عبارة عن نظام بيئي وضع لمساعدتك على أن تصبح شخصا 
راشدا وذلك بأن يجعل انعكاس احساسك بذاتك معرضا للتأثر بشكل د يصدق ثم غيـــرقابل 
 لالستمرار في النهاية لعدم تحملك له . وكلما ازداد اعتمادك على انعكاس ادحساس بالذات ، كلما
قلت قدرتك على التعامل مع رؤية اآلخرين لك كشخص أقل من مثالي . وعندما تظهر عيوبك ، 
تتصــــدع صورتك الذاتية وتبدأ في ادنهيار عاطفيا . اذا اعتمدت على انعكاس ادحساس بالذات ، 
يجعلك القاء اللوم على اآلخرين تشعر بأنك أفضل وهو ما يؤدي الى نشوء نمط تدميري نموذجي 

 لدى األزواج :
يدرك الشريك صاحب الرغبة المنخفضة الحاجة الى ادعتراف بشريكه كحبيب لتحسين  -1

انعكاس احساسه بذاته ومن المفترو قيامه بذلك في شكل نشوء رغبة جنسية لديه . ولكن 
المشكلة الوحيدة تتمثل في أن ادعتراف بالشريك صاحب الرغبة الجنسية المرتفعة يجعل 

 الرغبة الجنسية المنخفضة يشعر برغبة أقل وبضغط أكبر .الشريك صاحب 
 

يبدأ الشريك صاحب الرغبة المرتفعة يشعر بأنه غير مرغوب وغير محبوب ويحاول لذلك  -2
جعل الشريك صاحب الرغبة الجنسية المرتفعة يشعر برغبة أكبر في اثبات احساسه 

ويشعر بانطفاء الرغبة يالحظ الشريك صاحب الرغبة المنخفضة ذلك  0المتدني بالذات 
الجنسية لديه بسبب عدم األمان لدى الشريك صاحب الرغبة الجنسية المرتفعة ومن ثم تبدأ 

 الدورة في ادتجاه الى األسوأ .
 

حينئذ ، يبدأ الشريك صاحب الرغبة المرتفعة في القاء اللوم على الشريك صاحب الرغبة  -3
دا على انعكاس ادحساس بالذات ، فإن المنخفضة دنخفاو الرغبة لديه . اذا كنت معتم
 القاء اللوم على شخص آخر يمنحك شعورا أفضل.

 
عندما يقوم الشخص صاحب الرغبة المرتفعة بالقاء اللوم على الشخص صاحب الرغبة  -1

المنخفضة ، تتبخر أية رغبة ضعيفة ويصبح الشريك صاحب الرغبة المنخفضة دفاعيا ، 
الشريك صاحب الرغبة المرتفعة ذلك أيضا بشكل شخصي ورافضا ، وفاقدا للحافز . يفسر 

 ومن هنا تسوء الدورة مرة أخرى .
 

يتأثر انعكاس ادحساس بالذات لدى الشريك صاحب الرغبة المرتفعة سلبيا بكل مرة من  -5
معنى ذلك أية مرة يرفو فيها الشريك صاحب الرغبة المنخفضة  –مرات الرفو 

عميق . وبمـــرور الوقت ، يتعمق هذا ادبتعاد ويتحول  ممارسة الجنس وهو ما يعقبه ابتعاد
الى تجمد عميق للعواطف . وبينما تزداد الدورة سوءا ، يزداد ضغط الشريك صاحب 
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الرغبة المرتفعة قوة لممارسة الجنس ويبتعد الشريك صاحب الرغبة المنخفضة بعنف أكثر 
. 
 

كبر مما ينبغي للحصول على التوازن والمشكلة هي اعتماد كل من الزوجين على اآلخر بشكل أ
 العاطفي .

وعندما يكون لدى شخص احساس انعكاسي بالذات ، تصبح قدرته على قراءة عقل األشخاص 
اآلخرين في غاية األهمية بالنسبة له فعليه أن يعرف ما يفكر فيه األشخاص اآلخرون ليتأكد من أنه 

أفكاره ومشاعره ودوافعه من خالل دراسة يبدو جيدا في عيونهم . وقراءة عقل شخص تعني فهم 
ردود أفعاله وسلوكه وهو ما يعرف بالخريطة الذهنية ويلعب دورا حيويا في المحافظة على انعكاس 
ادحساس بالذات . يبدأ وضع الخريطة الذهنية في الطفولة عندما تدرس األشخاص في عائلتك وهو 

ريطة الذهنية بشكل كبير حول الـــرغبة ألنك اذا قلب كافة التفاعالت ادجتماعية . ويدور رسم الخ
تمكنت من فهم ما يريده شخص ما ، يصبح من السهل توقع ما سوف يقوم به . ولذلك ، يلعب رسم 
الخريطة الذهنية أدوارا حيوية كثيرة في مجال الرغبة الجنسية منها استخدام الخريطة لمعرفة ما اذا 

 كان شريكك يرغب فيك أم د .
اص الغير قادرين على التحكم في أنفسهم يحاولون التحكم في األشخاص من حولهم . فإذا واألشخ

كنت أنت وشريكك تعتمدان على انعكاس ادحساس بالذات ، فإن كال منكما يقوم بشكل مستمر برسم 
خريطة ذهنية لآلخر والتحكم في ذهنه من تفاعالتكما ويحاول الحصول على انعكاس ادحساس 

الذات الذي يبحث عنه . وعندما تعتمد على شخص آخر للحصول على انعكاس إيجابي اإليجابي ب
لالحساس بالذات ، فإنك تحاول بذلك دوما التحكم فيه أو فيها . واألشخاص الغير قادرين على 
المحافظة على احساسهم الخاص بالذات يمتصون الحياة من األشخاص الذين حولهم . فإذا لم تتمكن 

تشعر به من قلق والتحكم في ثبات حرارة عواطفك ، فسوف تحاول التحكم في كل من من تهدئة ما 
حولك حتى تشعر نفسك بادرتياح . وكلما كنت مدفوعا بانعكاس ادحساس بالذات ، كلما ازداد 
اتجاهك لآلخرين وكلما شعر شريكك بالقمع وبأنك تتحكم فيه . وكلما حاولت التحكم في نفسك من 

كلما حّرضت فيه الرفو على ادنصياع لالستبداد الذي هو جزء من طبيعة البشر خالل شريكك ، 
 ولهذا من الطبيعي أن يواجه الناس مشاكل مرتبطة بالرغبة الجنسية .

ورسم الخرائط الذهنية يمكن أن يصنع لقاء سيكولوجيا قويا يعرف بالحالة الذاتية البينية وذلك عندما 
هنية لفهم كيفية تقديم نفسك ولتسمح لنفسك بدد من ذلك بأن تكون تتوقف عن استخدام الخريطة الذ

معروفا . وعندما تسمح برسم خريطة دقيقة لذهنك ، يمكن لشريكك رسم خريطة لقيامك بذلك وهو 
ما يصنع الحالة الذاتية البينية . والتجارب الذاتية البينية مع الشركاء هي لحظات خاصة من التفاعل 

المحفور في ذهنك . إنها أحداث تتشارك فيها مع الطرف اآلخر وشئ مررتما به ادنفعالي الشديد 
معا وأثر عليك كفرد وحدد بإيجاز وجودك كجزء من وحدة . هذه هي التجارب المصنوعة 
بالتشارك أو لحظات اللقاء . وربما كان أكثر الجوانب عمقا للجنس ، والحميمية ، والشهوة الجنسية 

ح لآلخر بأن يرسم خريطة ذهنية منهما برسم خريطة ذهنية لآلخر ويسموجود شخصين يقوم كل 
 .له
 
 هل يدمر الزواج الرغبة الجنسية ؟ 1-5-7

الزواج يسّيره أشخاص يتصرفون ببساطة كأشخاص . وعالقة الحب هي الطريق الموصل الى أن 
المتوسطة في  تصبح أكثر انسانية أو انسانا أفضل . ومشاكل الرغبة الجنسية جزء من المرحلة

الزواج وهي الكيفية التي تنمو العالقات بها . كما أنها تطورات طبيعية في الدورة الحياتية للعالقة . 
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وتصنع الكيفية التي تعيش بها مشاكل الرغبة فارقا ضخما من حيث ما سوف تكون عليه بعد 
 الخروج منها ، بما في ذلك ما اذا كان عالقتك قد تأثرت أم د .

ادحساس األكثر صالبة بالذات قدرة أكبر على الرغبة . فالرغبة الجنسية قدرة يمكنك ويمنحك 
تنميتها ، تماما كقدرتك على الحب . كما أن مستوى تطويرك لذاتك يؤثر بشكل كبير على كلتا 
القدرتين . وتتطلب مصاعب حب الراشدين الناضج احساسا دقيقا ومرنا بالذات اذا أريد للحب أن 

كما أن التوازن بين انعكاس احساسك بالذات وادحساس الراس  بالذات يحدد ما اذا كنت يستمر . 
سوف تشعر بالرغبة أم د . كما يحدد متى وأين ولم تشعر بالرغبة وما اذا كنت تفتقدها أم د . 
وادحساس المرن الراس  بالذات ليس سوى واحدة من أربع قدرات انسانية قوية تشكل رغبتك 

 وزواجك وحياتك وهذه القدرات حيوية للمحافظة على التوازن العاطفي وهي :الجنسية 

احساس راس  ومرن بالذات : أن يكون لديك احساس واضح عمن تكون رغم الضغوط  -1
 للتكيف والتوافق .

 قلب هادئ : القدرة على التحكم في مشاعر القلق لديك . –ذهن مستريح  -2
 على البقاء هادئا وعدم المغادة في ردود الفعل .ادستجابة المبنية على أساس : القدرة  -3
 التحمل الهادف : القدرة على تحمل عدم الراحة من أجل النمو . -1

عندما يفتقر الشريكان الى القدرات األربع المذكورة ، فإنهما يواجهان تحديات كثيرة في عالقتهما 
 تشمل ما يلي :

 مواجهة ادنتقاد من الشريك .صعوبة في المحافظة على وضوح القيمة والجدارة في  -1
 صعوبة في تهدئة مخاوفهما وتخفيف ألم الجراح العاطفية . -2
الصعوبة في المحافظة على األساس الذي يبنيان عليه ردود أفعالهما وعدم المغادة في  -3

ردود األفعال هذه عندما يشعر الشريك بالقلق . وتتألف المحاودت لتهدئة نفسيهما من تجنب 
 صرار والمجادلة .الحديث أو اد

الصعوبة في مواجهة نفسيهما حول ما يقومان أو د يقومان به . وهما د يتحمالن  -1
 ادحباطات أو يبذدن الجهد المطلوب لتحقيق أهدافهما الزوجية .

ويتمثل تحد شائع آخر يواجهه األزواج في ادختناق العاطفي . يحدث ادختناق العاطفي عندما يمنع 
شريكين القيام به الشريك اآلخر من القيام بما يرغب فيه . وينطوي الزواج على ما يريد أحد ال

العديد من قرارات الخيار ادجباري وذلك عندما د يتمكن الطرفان من ادتفاق على عدم ادختالف 
، مثل ممارسة الجنس مثال . د يمكنك في هذه الحالة اختيار الحل الوسط ، أو التفاوو أو التفاهم 

هذا ادختناق وهو ما يؤدي بالزوجين الى التفكير بأن خالفاتهما تستعصي على التوفيق . وفيما  عبر
 يلي العالمات الكالسيكية لالختناق :

 مجاددت متكررة مستمرة . -1
 عدم التوصل الى اتفاق حول عدم ادختالف على الموضوع . -2
 أ .التواصل المتزايد د يقدم حلود وغالبا ما يجعل األشياء أسو -3
 يشعر الزوجان بأنه د مجال هناك لحل وسط ألن مصداقيتهما في الميزان . -1
 توقف ادعتذارات أو محاودت ادصالح أو عدم نجاحها . -5
 تكرر شعور الشريكين بالغضب وجرح المشاعر . -7
 احساس الشريكين بالعزلة وابتعاد كل منهما عن اآلخر . -6

لتواصل والتدريب على التقمص العاطفي ألنه ويحد رسم الخريطة الذهنية من فائدة مهارات ا
بصرف النظر عن لطف ما يقوله أحد الشريكين ، فإن الشريك اآلخر يتتبع أفكاره وعواطفه 
ودوافعه . وينبع ادختناق العاطفي من التواصل الجيد الذي يتضمن رسما ناجحا للخريطة الذهنية . 
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ث نزاع د يمكن تجنبه نظرا للديناميكات وعادة ما يعرف شريكك ما تريد أو ما د تريد وحدو
الداخلية لعالقات الحب . يمكنكما ادتفاق على ادختالف حول أمور غير مادية مثل العواطف ، 
والتصورات ، والقيم ولكن هذا لن ينجح عندما يتعلق األمر بالسلوك المؤثر على كال الشريكين 

بعة الرئيسية األكثر شيوعا لالختناق العاطفي بشكل ملموس . وهذا هو السبب في أن المجادت األر
هي الجنس ، والنقود ، واألطفال ، وأهل الزوج أو الزوجة . وفي حالة سوء فهم ادختناق العاطفي 
أو عدم التعامل معه بشكل جيد ، فإنه يؤدي الى الطالق . وبالنظر لسوء فهمه والتعامل معه في 

أكبر سبب للطالق حول العالم ومن الشائع اساءة فهمه على  غالبية األحوال ، يمكن القول جدد بأنه
 أنه خالفات يصعب توفيقها ، أو مشاكل في التواصل ، أو موت الحب .

ويعرف تحديد نقاط التوازن األربع الخاصة بك بالتمييز والذي يمكنك من المحافظة على توازنك 
لرغبة الجنسية بالتمييز أكثر منها العاطفي في أثناء التفاعل مع العالقات المهمة . وتتحدد ا

بادحتياجات البيولوجية وإن ادخفاق في التمييز )للحد من ادنصهار العاطفي ، والتخلص من 
ادستعارة الوظيفية ، وتحرير ادختناق العاطفي( يعد سببا رئيسيا للطالق . ويعني انخفاو مستوى 

 التمييز ما يلي :

 ظهور ادختناقات بمعدل أسرع . -1
 ادختناقات أكثر حدة وتغلغال . -2
 ادختناقات أكثر تعقيدا وأصعب على الحل . -3
 تحمل ادختناقات أكثر صعوبة . -1

 
 الحميمية : ثاني أكبر مأزق في الزواج 1-5-8

تلعب الحميمية العاطفية دورا مذهال في تثبيت عالقات الحب . وهناك نوعان من الحميمية وهي 
لك المؤكدة ذاتيا . وتنطوي الحميمية التي يؤكدها اآلخر على افصاح الحميمية التي يؤكدها اآلخر وت

أحد الشريكين عن مشاعره وتصوراته وشكوكه ومخاوفه وقيام الطرف اآلخر اما بالقبول أو التأكيد 
والتقمص العاطفي أو مبادلة ادفصاح بمثله . وتعتمد الحميمية المؤكدة من قبل اآلخر على التبادل . 

ميمية تجاه شريكك د يعني حصولك على رد الفعل الذي ترغبه وانما يتضمن وضع فالشعور بالح
خريطة لذهنك أمام شريكك والسماح لشريكك برسم خريطة لذهنك أنت أيضا . وعندما د يستثنيك 
شريكك أو يؤكد صحة ما تقوم به ولكن بامكانك تأكيد وتهدئة ذاتك ، فإنك إذن تشعر بحميمية مؤكدة 

ر المحبون والمتزوجون حديثا بسعادة كبيرة ازاء الحميمية التي يؤكدها اآلخر ومعظم ذاتيا . يشع
األشخاص يسعون الى الحميمية للشعور بالقرب والرفقة . ولكن مما يؤسف له أن العالقات الطويلة 

 المدى تحتاج الى حميمية مؤكدة ذاتيا .
قات الحب . فالشريك صاحب الرغبة والحميمية ، تماما مثل الرغبة ، نظام معقد يتغلغل في عال

المنخفضة في حالة الحميمية التي يؤكدها اآلخر دائما ما تتحكم فيه . فإذا كان أي من الشريكين أو 
كليهما معتمد على القبول والتأكيد والتقمص العاطفي من اآلخر ، ويشعر بأنه مستحق له ، فإن ذلك 

طويلة المدى ، نجد بأن الحميمية التي يؤكدها اآلخر يسبب ادختناق العاطفي . وفي عالقات الحب ال
 تكون محدودة زمنيا بشكل متأصل .

إن قيام شريك بالمطالبة بالقبول المتبادل قبل الكشف عن ذاته الجنسية غير منطقي حيث أن الشعور 
الذي يرغب فيه يتطلب من القبول الواعي للشريك اآلخر . هناك عدد د محدود من األزواج 

ون بهذه المعضلة المتأصلة . وتشمل وسائل أخرى لبلوغ األزواج مرحلة ادختناق حول يصطدم
 الحميمية ما يلي :
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ارسائهم ألسس مشاكل تتعلق بالحميمية في وقت دحق من خالل خلق الحميمية التي يؤكدها  -1
 اآلخر أود . ويزيد النجاح ادعتماد العاطفي لكل منهما على اآلخر ويعزز التوقعات .

ندما يؤدي ادفصاح من قبل أحد الزوجين الى جعل الشريك عصبيا أو غاضبا ، فإنه لن ع -2
 يعرو القبول والـتأكيد .

بسبب عملية ادستنارة ، يصل الزوجان الى قضية حساسة . وينشأ ادختناق في الحميمية  -3
طفيا عندما يطالب أحد الشريكين الشريك اآلخر بالتأكيد في مجال مجهول بالنسبة لهما عا

 ويواجهان فيه قضية معوجة أو غير مكتملة حول هويتهما .
وادختناق حول الحميمية يخلق ضعف الرغبة . وتسبب مشاكل الحميمية مشاكل أخرى  -1

تتعلق بالرغبة الجنسية ومشاكل الرغبة الجنسية يمكن أن تسبب مشاكل الحميمية . فإننا د 
بشكل مستمر . والتأكيد المتبادل جزء نشعر بالرغبة تجاه شركاء نضطر الى تأكيدهم 

عريو من المواعدة ولكن ليس من عالقة زواج طويلة المدى . كما أنك سوف تفقد الرغبة 
وادحترام للشخص اآلخر اذا كان احتياجه الى القبول والتأكيد يهيمن على العالقة ويأخذ رد 

اق حدة . كما أن المطالبة فعلك ازاء الضغط شكل ادنقياد أو التحدي وكالهما يزيد ادختن
الخاصة بوجود كل منكما لدعم اآلخر يخلق شعورا بادختناق ثم تبدأ الرغبة الجنسية تذوي 

 كلما ازدادت رغبتك في الهروب الحاحا .
 

 االرتباط بشريك واحد واالخالص 1-5-9
يكون المرء  ادرتباط بشريك واحد وادخالص ليسا شيئا واحدا . فادرتباط بشريك واحد معناه أن

متزوجا من امرأة واحدة في أي وقت بعينه بينما ادخالص يعني أن تكون مخلصا للزوجة أو 
حضارة  853الزوجات . غالبية الرجال يتزوجون بامرأة واحدة فقط في وقت بعينه ومن بين ال 

تعدد % منها للرجل باتخاذ أكثر من زوجة في وقت بعينه )81مسجلة لدى األمم المتحدة ، تسمح 
% منها فقط الزواج بامرأة واحدة في أي وقت بعينه . ولكن على 17الزوجات( في حين تفرو 

% فقط من الرجال يتخذون فعليا عدة زوجات في نفس الوقت في 10الى  5الرغم من ذلك ، فإن 
( . ولكن في عام 2001، مستشهد به في شنارش ،  1176حالة السماح لهم بذلك )موردوخ ، 

% من الزوجات 37% من األزواج و10ف مسح لقراء " سيكولوجي توداي" عن أن ، كش 1160
 أبلغوا عن ارتباطهم بعالقات خارج إطار الزواج .

ومنذ حوالي عشرة آدف عام ، قام الرجال بأعظم فعل للوظيفية المستعارة على ادطالق حيث بدأوا 
تمعات اليوم . وكان ذلك وددة في اخضاع النساء وهو أمر د يزال يحدد شكل الزيجات والمج

لمجتمع يسيطر عليه الذكور . وكان انخفاو الرغبة لدى جداتنا وامتناعهن عن ممارسة الجنس 
راجعين الى تحولهن من شريكات الى ممتلكات . ثم تنعم احساس الرجال ادنعكاسي بالذات في 

ادستعارة الوظيفية أيضا عظمة " زوجتي " و " طفلي " أو " طفلتي " ولكن النساء يشتركن في 
حيث يملن الى تفضيل الزواج برجال يملكون السلطة والثروة والنفوذ . لقد تمت تنشئة النساء لدعم 
احساس الرجال ادنعكاسي بالذات لفترة عشرة آدف عام على األقل وهو ما أضاف الى هذه 

هوانيات وحسيات ولكن والواقع أن الكثير من النساء صاحبات الرغبة المنخفضة ش 0المشكلة 
 رغبتهن في الجنس ضعيفة ألن الجنس الذي يحصلن عليه د يستحق أن يرغبن فيه . 

والمداعبة التي تسبق الجماع عبارة عن تفاوو حول مستوى الحميمية ، والشهوانية والمعنى في 
لية الجنس الذي يتبع ذلك . ويشعر األزواج أصحاب التمييز الضعيف بجرح مشاعرهم أثناء عم

المداعبة ويفقدون الرغبة . وباإلضافة الى ذلك ، يخلق الزواج من امرأة واحدة ضعفا في الرغبة 
لدى األزواج أصحاب التمييز الضعيف . إن ادستخفاف برجل أو امرأة من قبل الزوج أو الزوجة 
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اضبا ، يعد انتهاكا لكرامته واستقالليته واحساسه ادنعكاسي بالذات . كما أنه يجعل الشخص غ
ومتمردا ، ومحجما . ولذلك ، فعندما تطفو ادلتزامات الجنسية على السطح ، فإنها تؤدي الى 
انخفاو الرغبة . في البداية ، يبدو بسيطا أن الجنس شئ متوقع في الزواج ولكن هذا األمر يخلق 

المعتادة الخاصة  متاعب اذا كانت النقاط األربع لتوازن الزوج أو الزوجة ضعيفة . كما أن ادتفاقات
بالزواج من امرأة واحدة وبادخالص تخلق رغبة منخفضة ألنها تنتهك احساسا انعكاسيا هشا بالذات 
ولكن من المهم التنويه بأن التمييز الجيد بين الزواج بامرأة واحدة وبين ادخالص يزيد الرغبة 

 الجنسية بشكل كبير .
 
 الملل الجنسي وتحمل القلق 1-5-01

الرغبة عندما يتوقف ادنسان عن النمو وتحدث بعو مشاكل الرغبة الجنسية من خالل تضعف 
عملية ادستبعاد البسيطة . في عالقة جنسية عادية ، أنت قادر على تقرير ما يجعلك غير مرتاح ، 
ثم تحكم عليه بعد ذلك بأنه خارج المسموح به . وباسم المساواة والعدالة ، يتمكن شريكك من القيام 
بالشئ نفسه . ثم تقوم أنت وشريكك بأية سلوكيات جنسية متبقية . وعندما تستمر في ممارسة الجنس 
ضمن حدود تطورك الجنسي الحالي ، يصبح حدوث الملل مضمونا بمرور الوقت . إن الملل أمر د 

ني تحمل بد منه في العالقات الجنسية العادية ود يعني بأن هناك شئ خطأ . كما أن النمو جنسيا يع
القلق . وإن اإلدراك بأن األشخاص يمارسون الجنس حتى مستوى التطور الخاص بهم يساعــد على 
فهم سبب تشاجر األزواج حول السلوكيات الجنسية . وعندما يصبح شريكك أكثر أهمية بالنسبـــة 

هم للغاية لك ، يصبح الملل الجنسي محتمال . إن ادبتكار الجنسي أكثر صعوبة ألن رأي شريكك م
بالنسبة لك وألنك د تريد مواجهة الرفو وجميع العالقات تتضمن تنظيم القلق من خالل التكيف 
الى درجة ما ولكن ادعتماد على ذلك يجعل العالقة هشة وغير مرنة ألن كل شئ يركز على تنظيم 

ق القلق وتشجع على لالقلق . هذا األمر يقضي أيضا على جدة العملية الجنسية والحميمية ألنها قد تخ
 .الملل الجنسي

 
 كيف تؤثر الشخصية وتجارب الحياة على مشاكل الرغبة الجنسية – 1-5-00

يمكن للمعاني التي تضفيها على الجنس أن تحّسن كثيرا عالقتك الجنسية أو أن تضعفها . 
ذه يتم والموضوعات التي تهيمن على عالقاتك وعلى حياتك الجنسية هي ديناميكياتك الجنسية وه

الى حد كبير تعلمها . كما أن التجارب مع األشخاص اآلخرين تؤثر الى حد كبير على أية معاني 
 سوف تهيمن على نشاطك الجنسي ، سواء الى األحسن أم الى األسوأ .

ويواجه األزواج الطبيعيون مشاكل الرغبة بسبب قرارات ادختيار ادجباري المبيتة في عالقات 
معضالت ادختيارين . تنشأ هذه المعضلة عندما تريد اختيارين ولكنك تحصل الحب وتعرف هذه ب

على واحد فقط . ومعضالت ادختيارين موجودة ألن ادختيارات نهائية في عالقات الحب ومن 
األمثلة الكالسيكية لذلك الشريك صاحب الرغبة المنخفضة "د أريد ممارسة الجنس ولكني أريد أن 

يريد ذلك " . والمعضلة الثنائية العامة للزواج هي أن الشريك يرغب في  أبقى متزوجا من شخص
اختيارين ولكنه يحصل على واحد فقط )في كل وقت بعينه( . وتتضمن معضالت ادختيارين 
ادختيار بين احتمادت يستبعد كل منها اآلخر . ويريد الشريكان اختيارين ألنهما يريدان الخيار في 

فيه أيا كان أو تجنبه ود يرغبان في الشعور بالقلق ازاء خيارهما . أما الوسيلة القيام بما يرغبان 
الوحيدة لتحقيقهما لذلك فهي الحيلولة بين الشريك اآلخر وبين ممارسة اختياره . وغالبا ما يبتكر 
الناس حلود محّسنة حيث يسرقون اختيار الشريك ويحصلون بذلك على اختيارين ود يحصل 

أي اختيار . كما يعد التهرب من معضلة ادختيارين مثاد آخر للوظيفية المستعارة  الشريك على
ويخلق اختناقا عاطفيا . وادستقاللية جزء مهم للغاية من الرغبة الجنسية ادنسانية وتعبر عن نفسها 
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يار ، بطرق معقدة . كما أن ادختيار عبارة عن ممارسة لالستقاللية وعندما نشعر بأنه ليس لدينا خ
غالبا ما تتبخر الرغبة ولكن عندما د نختار لتجنب المسئولية عن صياغة شكل حياتنا ، يؤدي ذلك 

 أيضا الى قتل الرغبة .
واألزواج يقومون بصفقات أو مقايضات عاطفية ضارة بعضها يقتل الرغبة الجنسية مثل الزواج 

ا في هذه الحالة على فن الصفقة . وعادة من الرجل المثالي أو المرأة المثالية حيث يكون الزواج مبني
ما يكون الجنس جزءا مهما من هذا ادتفاق ومن المثير للسخرية أن الصفقة ذاتها تضمن تبخر 

 الرغبة الجنسية .
ويتمثل تحد آخر بالنسبة لألزواج في السادية الزوجية العادية والتي تنطوي على الحصول على 

ل النفسي ولكنها د تصل الى العنف الزوجي الجسماني . تقع المتعة من الحاق األلم أو ادستغال
إننا نعذب من نحب  0السادية الزوجية العادية بمعدل أكثر تكررا من سوء المعاملة الجسدية 

ونتظاهر في الوقت نفسه بعدم ادراك كذلك ويقوم العديد من األشخاص بذلك في غالبية األحيان 
الجين متزوجين جمعهم الدكتور ديفيد شنارش نفسه ، ذكر في عينة من مائة مع 0وبغير رادع 

% أن مرضاهم قاموا 86% أنهم مارسوا سادية زوجية عادية . وباإلضافة الى ذلك ، قّدر 88
بالشئ نفسه . إن المشكلة د تظهر دفتقار الزوجين الى عالقة ولكن المشكلة في حادت كثيرة هي 

ضهم البعو بسبب ما حدث لهم في طفولتهم . كما أن العالقة واألشخاص غالبا ما يعذبون بع
وعندما  0األشخاص يكونون غالبا مدفوعين بالقيام بفظائع من خالل الحب الذي يحصلون عليه 

يكون التعذيب هو الشكل الوحيد لالرتباط الذي يمكن أن نحصل عليه من والدينا أو ممن نحبهم ، 
هم الحصول عليه . بالنسبة لبعو األشخاص ، يعد فإن الكثيرين منا سوف يقبلون فحسب ما يمكن

هذا النوع من العالقات الشئ الوحيد الذي يعرفون كيفية الحصول عليه . وحقيقة األمر أن 
األشخاص يرتكبون فظائع ضد بعضهم البعو بسبب ادرتباط بينهم . فإذا كنت في الجانب المتلقي 

لك وتكتسب تذوقا له . وعندما تتزوج ، فمن المرجح وفي مرحلة النمو ، فإنك تتعلم كيفية القيام بذ
أنك سوف تلعب دورا أو آخر . وتتمثل الحقيقة المحزنة في أن العالقات السادية تنشأ في عائالت 
كثيرة وأن عددا صادما من اآلباء واألمهات يتعمدون تعذيب أطفالهم من خالل اصابتهم بخيبة األمل 

 وتحطيم قلوبهم .
صون الحياة من شركائهم واألشخاص أصحاب التوازن الضعيف يحتلون بعو األشخاص يمت

مساحة أكبر مما ينبغي في عالقاتهم ، وهو ما يؤدي الى عدم تبقي مكان يمارس فيه األشخاص 
اآلخرون حياتهم . كما يقوم آخرون متعمدين بالزواج من أشخاص د يرغبون فيهم للحد من 

تكن لديهم رغبة تجاه أزواجهم أو احتياج اليهم ، فلن يكون تعرضهم للتأثر العاطفي بحيث إذا لم 
 لديهم أية خشية من الرفو على ادطالق .

إن محاودت الحصول على األمان من زوج تؤدي الى احساس مستمر بعدم األمان وكلما كرر 
ر الشخص محاودته ، كلما أصبح أكثر تأثرا وعدم أمان . والنزاع في عالقات الحب أساسي للتطو

ادنساني والجهود المستمرة للمحافظة على سالمة وأمن األشياء تؤدي الى عدم استقرار الزواج 
 على المدى الطويل .

والتعلق أو ادرتباط د يحّسن الزواج ويقتل الجنس . كما أن القلق يدفع باألشخاص نحو التعلق أو 
على احساسنا بالذات يدفع  ادرتباط وعدم القدرة على تنظيم ما نشعر به من قلق والمحافظة

باألشخاص الى إقامة عالقات أو الخروج منها ، ذلك ألن آليات تنظيم القلق التي تحّرك ارتباطاتنا 
تتطلب المحافظة على استقرار األشياء في جميع األوقات واستيعاب الشعور بعدم األمان لدى 

سهلة ادنكسار ، ومختنقة وهو ما الشريك اآلخر . وفي النهاية ، تصبح العالقات دوما باهتة ، و
يجعل الشركاء غير قادرين على تحمل الحميمية الشديدة أو ادتيان بجديد في الجنس . ويحتاج 
األزواج عادة الى المزيد من التوازن ، وليس الى المزيد من ادرتباط وكلما ساند أحدكما اآلخر في 
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ل التوجيه الخاطئ لقراراتك وتفاعالتك . إن أثناء اتخاذ القرارات الحياتية ، كلما ازداد احتما
 ادرتباط يتعلق باألمن وليس بالحاجة أو الشعور بالقابلية الكبيرة للتأثر أو التوق .

العديد من األزواج يعجز عن التقبل والصفح وهو ما يشكل تحديا بالنسبة لهم . واألشخاص أصحاب 
نهم يفتقرون الى النقاط األربع الخاصة التمييز الضعيف د يمكنهم ممارسة التقبل والصفح أل

بالتوازن . األشخاص أصحاب التوازن الضعيف يرغبون في الصفح والتقبل من شركائهم ويؤمنون 
بالوظيفية المستعارة ، على األقل عندما يكونون في الجانب المتلقي . والتقبل والصفح من جانب 

ويؤدي الى ازدياد اصابتك بادحباط النفسي . شريكك يحّسن وظيفيتك لفترة قصيرة ولكنه د يستمر 
والتقبل ، والقدرة عليه ، يأتيان بعد النزاعات وليس قبلها أو أثنائها والتقبل ليس حال للنزاع وانما 
يأتي بعد حله . واألشخاص المعتمدون على احساس انعكاسي بالذات يجدون صعوبة في نسيان 

هم عندما تتغير مشاعرهم ولذلك فإنهم يعجزون عن التقبل األشياء التي تمر بهم ألنهم يفقدون هويت
 والصفح .

وللعالقات دورتان مختلفتان احداهما دورة ادرتياح ، األمان حيث تظل عالقاتك مألوفة والقلق 
منخفضا . أما األخرى ، فهي دورة النمو والتي تتغير فيها عالقتك ويزداد قلقك . عندما تكون في 

مان ، فإنك تتقيد بنفس الروتين ، وتجد الدعم دحساسك ادنعكاسي بالذات ، دورة ادرتياح ، األ
ويكون قلقك منخفضا ألن األمور هادئة عموما . أما في دورة النمو ، فإن األشياء مختلفة . فهناك 
شعور بعدم ادستقرار ألنك تتغير وتتسع ذاتك الى أكبر من أبعادها دستيعاب جوانب جديدة للهوية 

كيات جديدة ، ووسائل جديدة للوجود . إنك تشعر كما لو كنت د تعلم من أنت . قد ترغب ، وسلو
 من شريكك أن يطمئنك ويهدئك ولكنه د يعرو تقديم أيهما فهو يمر بتقلباته وصراعاته الخاصة .

وبمرور الوقت ، تتغير دورة ادرتياح وتكوين بؤر عدم الرضا . ومن ثم ، فإن المحاودت 
للمحافظة على األمور بدون تغيير ، وتجنب أي شئ قد شجعلنا عصبيين ، هو وصفة  المستمرة

لجنس ممل ، وحميمية سطحية ، وعالقة جامدة وعقيمة . كما أن اعتماديتك تجعلك تسعى يائسا الى 
المحافظة على زواجك كما هو في حين تحاول اخفاء الرغبة الطاغية التي تولدت داخلك للهروب 

ول دورة ادرتياح / األمان تدريجيا الى دورة تجنب وينمو عدم الرضا على الرغم من منه . ثم تتح
اخفاء كل شريك له عن اآلخر . وفي نهاية المطاف ، تدفع بك محاودتك للشعور باألمان 
وادطمئنان الى دخول دورة النمو ألن دورة ادرتياح لم تعد مريحة . إن تحقيق التوازن بين الثبات 

ي العالقات يشبه الموازنة بين ادستقاللية واحتياجات التعلق أو ادرتباط فكل منهما د يعمل والنمو ف
بغير اآلخر ود يوجد زواج يمكنه البقاء في دورة ادرتياح / األمان الى األبد )والمحافظة على 

ة النمو الى الجنس والحميمية نابضين بالحياة( . كما د يوجد زواج أو شخص يمكنهما البقاء في دور
 األبد .

إن تحويل عالقتك من دورة ادرتياح الى دورة النمو شكل آخر من التطور المشترك وعندما يدخل 
األزواج المتوازنون بشكل جيد دورة النمو ، فإنهم يطمئنون أنفسهم ويطمئن كل منهم اآلخر . أما 

بشكل جيد . أما الشركاء سبب كونهم أزواجا متوازنين بشكل جيد فهو أنهم أفراد متوازنين 
المتوازنين بشكل ضعيف ، فال يمكنهم طمأنة أنفسهم أو بعضهم البعو عندما يصطدمون بدورة 
النمو . وعندما يرفو األشخاص دخول دورة النمو ، يؤدي ذلك في كثير من األحيان الى تفكك 

ستطيع معظمنا المحافظة العالقة ويصبح انهيار دورة ادرتياح كحفرة سوداء مسألة وقت ليس اد . ي
على استمرار ذلك لفترة تتراوح بين أربع الى سبع سنوات وأضعف األزواج توازنا يلجأون الى 
الطالق أود . واذا كبت الشريكان وظيفيتهم وعاشا ضمن محددات كل واحد منهم ، يمكنهما 

 حميمية )وأطفالهما( .ادستمرار معا لعقود طويلة . أما ضحايا تواطؤهما فهم الرغبة الجنسية وال
يمنح الزواج التحكم للشخص الذي يرغب في النمو وتبقى العالقات فقط في دورة ادرتياح بادتفاق 
ادجماعي . ويمكن لشريك يتصرف وحده دفعها الى دورة النمو ويحدث النمو عموما خارج منطقة 
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ن يقوم أحدهم بشئ منتج ادرتياح الخاصة بك فعلى ادختناقات أن تصل الى شدة مرتفعة قبل أ
وتعرف هذه النقطة بالكتلة الحرجة . والكتلة الحرجة هي القلق والضغوط الالزمة دحداث تغيير 
جوهري . وتظهر الكتلة الحرجة على السطح كشئ هادئ وغير مريح وليس كانفعال متفجر 

نهائية ويتوقف  وتتوقف المجاددت الملتهبة . د توجد تهديدات ، أو صراخ أو صياح أو مواعيد
الصياح وادتهامات والتهديدات عندما تصل الى الكتلة الحرجة . ويحدد توازنك العاطفي قدر القلق 
والضغوط التي ينبغي أن تمر بها لتصل الى الكتلة الحرجة . ويمكن لألزواج أصحاب التمييز الجيد 

تثور في معظم األحيان بلوغ الكتلة الحرجة في محادثات متزنة حول موضوعات صعبة بمجرد أن 
. أما األزواج أصحاب التمييز الضعيف ، فيحتاجون الى قنبلة نووية . وكلما كانت نقاط التوازن 
األربع الخاصة بك ضعيفة ، كلما ارتفع المستوى المطلوب للكتلة الحرجة . د يمكنك تصنع بلوغ 

م اتساق سوف يخبره / يخبرها هذه النقطة ألن رادار شريكك يكون في حالة التأهب الكامل وأي عد
 بأنك فقط تتصنع .

وينبع جزء من الرغبة الجنسية من جسدك واذا قمت بالمواءمة بين عقلك وجسدك ، فإنك ترفع من 
فرصك لحل مشاكل الرغبة الجنسية . بادئ ذي بدء ، تحتاج الى تأسيس تحالف عاطفي تعاوني مع 

صال الجسدي . ومما يؤسف له أن األزواج الذين شريكك ثم تحتاج الى المحافظة عليه أثناء ادت
يعانون من مشاكل الرغبة عادة ما يتخلون عن تحالفهم أثناء العملية الجنسية ، هذا اذا كانوا 
متحالفين أصال . والتحالف التعاوني عبارة عن اتفاق غير رسمي مبني على المصلحة المتبادلة ، 

ف والصداقة يخرج أفضل ما في كال الشريكين . ومن وهو معاهدة غير مكتوبة لالتحاد ، وادئتال
خالل حل مشاكل الرغبة ، يصبح التحالف التعاوني أكثر أهمية بكثير من تقنيات الجنس المثالية 
ولكن ليس كل التحالفات تعاونية . فالتحالفات المتواطئة تجذب األسوأ في األشخاص بدد من أن 

جات واألسر . وفي حين تتضمن التحالفات التعاونية العمل تخرج أفضل ما فيهم وهي شائعة في الزي
معا من أجل الفائدة المشتركة ، فإن التحالفات المتواطئة تسمح لألشخاص بالتهرب من مسئولياتهم 
أو بتجنب القضايا الصعبة . وغالبا ما يحافظ األزواج على تحالفات متواطئة تدور في محيط 

واألطفال تحالفات متواطئة لنفي حقيقة ما يدور في األسرة . لقد  محددات كل منهم . ويصنع الوالدان
تشكل معظمنا بفعل عدم قدرة والدينا على المحافظة على تحالف تعاوني سواء معنا أو مع بعضهم 
البعو أو كليهما . وقد شكل هذا األمر عقلك وسلوكك ، ود سيما عندما يتعلق األمر بالتحكم في 

فظة على التحالفات على مرونة عاطفية . فإذا تخليت عن الجانب الخاص عواطفك . وتنطوي المحا
بك في التحالف في كل مرة يفعل فيها شريكك ذلك ، فلن يصبح لديكما تحالف تعاوني مرن . 

 فالتحالف التعاوني المرن يتطلب تحمال هادفا عندما تشتد األنواء .
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ة عنصرا آخر من أداء الوظيفة الجنسية قد تظهر فيه المشاكل . يمر جميع تعد اإلثارة الجنسي
الرجال والنساء بمشاكل في اإلثارة الجنسية في وقت أو آخر ومن ذلك غياب اإلثارة والتحمس 
للجنس جسمانيا أو ذاتيا . وتشمل مشاكل اإلثارة بالنسبة للنساء الغياب الجزئي أو الكلّي للتجاوب 

نسبة للرجال صعوبة الحصول والمحافظة على انتصاب كاف دتمام النشاط الجنسي . الجسماني وبال
الى أن  1111وقد توصلت دراسة تعرف بدراسة ماساشوستس عن التقدم في السن للرجال في عام 

عاما واجهوا  60و  10% من الذكور الذين خضعوا للدراسة والذين تراوحت أعمارهم بين 52
على الجانب اآلخر ، أبلغت نساء نشطات جنسيا من كافة األعمار عن مشاكل في ادنتصاب . و

عن  1111مشاكل تتعلـــق باإلثارة . وفي المسح الوطني الذي أجري على مستوى األمة في عام 
عاما  51و  18% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 11الصحة والحياة ادجتماعية ، أبلغت 

 اب مشاكل اإلثارة :عن مشاكل . وفيما يلي أسب
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مشاكل جسمانية تحد من التجاوب مع اإلثارة الجنسية : يعد التقدم في السن والمشاكل الطبية  -1
عاملين رئيسيين يمكنهما التأثير على التجاوب . كما يمكن لألمراو العضوية والعالجات 

ثارة والقدرة واآلثار الجانبية لألدوية والتغيرات الهرمونية أن تحد من المستوى العام لإل
 على التجاوب معها .

انقطاع الطمث والهرمونات : تعد العوامل الهرمونية مهمة بشكل خاص للنساء ، ود سيما  -2
 أثناء وبعد انقطاع الطمث .

 جراحة استئصال الرحم . -3
األعراو الجانبية لألدوية : العديد من األدوية الشائعة تؤثر بشكل سلبي على الوظيفة  -1

ومعظم األدوية الخاصة بمعالجة ارتفاع ضغط الدم ، وادكتئاب ، والقلق ، والرغبة الجنسية 
 يمكن أن تعوق اإلثارة وبلوغ النشوة والرغبة .

أدوية تجديد النشاط واألدوية التي د تحتاج الى وصفة طبية : وجد بعو الرجال أنهم د  -5
وصفة طبية للبرد .  يتمكنون من بلوغ النشوة عندما يتناولون عالجات معينة د تحتاج الى

كما أن النيكوتين الموجود في التبغ يحد من تدفق الدم الى م  الرجل وأعضائه الذكورية 
وهو ما يؤثر سلبيا على اإلثارة لديه . وتشعر النساء بتأثيرات مماثلة نتيجة للتدخين ، إضافة 

 الى مشاكل الخصوبة .
رة في بعو األحيان عن تكرر تعجل نوعية وكمية اإلثارة الجسمانية : تنتج مشاكل اإلثا -7

 الزوج لممارسة الجنس .
العوامل النفسية : يمكن دضطرابات اإلثارة أن تنتج عن ضغط عصبي حاد أو مزمن أو  -6

عن اكتئاب بقي بغير اكتشاف أو معالجة . كما أن الخالفات الزوجية ، والمشاكل المالية ، 
 ئعة لمشاكل اإلثارة الجنسية .واألزمات الصحية ، ومشاكل العمل تعد أسبابا شا

 
 مشاكل بلوغ النشوة 1-5-03

يصل الكثير من الرجال الى النشوة في وقت أسرع مما ينبغي . ويواجه الرجال فقط هذه 
في مسح أجراه ألفرد كنسي في  0المشكلة وهي أكثر المشاكل الجنسية التي يواجهونها شيوعا 

ا عن الوصول الى النشوة خالل دقيقتين بينما % من الرجال أبلغو65الخمسينيات ، وجد بأن 
% من الرجال يصلون الى النشوة مبكرا . ووفقا 70الى  30أشارت تقديرات أخرى الى أن 

لدراسة المسح الوطني للصحة والحياة ادجتماعية ، بلغ رجل واحد من أربعة رجال مرحلة 
 النشوة أسرع مما ينبغي في العام الماضي .

ر ، تعاني النساء عادة من تأخر بلوغ النشوة وكثير من النساء غير قادرات وعلى الجانب اآلخ
على ادطالق على بلوغها أثناء ممارسة الجنس رغم أنه يرجح معاناة النساء األصغر عمرا من 
هذه المشكلة . ويواجه نصف النساء على األقل مشاكل متقطعة في بلوغ النشوة . وفي دراسة 

، كانت مشاكل النشوة  1111لحياة ادجتماعية التي أجريت في عام المسح الوطني للصحة وا
ثاني أكثر الشكاوى شيوعا من جانب النساء من كافة األعمار . كما أن واحدة من بين كل أربع 

 نساء أبلغت عن وجود هذه المشكلة في العام السابق .
، والمرو وادجراءات  وتشمل أسباب مشاكـــل النشوة في الرجال والنساء ما يلي : األدوية

الطبية ، انقطاع الطمث والمشاكل الهرمونية . ولكن السبب الرئيسي للبلوغ المبكر أو المتأخر 
 للنشوة كان القلق .

 
 تقدير قيمة النشاط الجنسي الزوجي 1-5-01
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د يمكن ادستخفاف بالجنس الزوجي أو التعامل معه باهمال حميد . فالنشاط الجنسي يحتاج الى 
 ، وتواصل ، وطاقة . وقت

تكون الزيجات أكثر صحة عندما يقدر الرجل والمرأة القيمة العاطفية والجنسية للحميمية . تقول 
خرافة حضارية شائعة بأن النساء يعلقن قيمة عالية على الزواج بينما يقوم الرجال بالشئ نفسه 

نوعين وحتى الحروب بينهما بالنسبة للجنس . تبرز الثقافة ووسائل ادعالم ادختالفات بين ال
وهذا األمر ليس صحيحا علميا ود يشجع على الرضا الزوجي أو الجنسي . والزيجات التي 
-يقدر فيها الزوجان قيمة الحميمية والنشاط الجنسي د تتراجع الى أن تصل الى مرحلة الال

حي . ولكن جنس . فمفهوم الفريق الحميم هو العامل األساسي للمحافظة على رباط حنسي ص
العقبة الكئود هي ادزدواج التقليدي لمقاييس الذكور وادناث وعلى العكس من التصورات 

 الحضارية الخاطئة ، تثمن النساء النشاط الجنسي بنفس قدر تثمين الرجال له .
والطالق أمــر صعب على الرجال والنساء سواء بسواء ولكن على النقيو من األساطير 

ثر صعوبة على الرجل . وجد بأن الصحة البدنية والعقلية للرجال الذين لم الشائعة ، فإنه أك
يتزوجوا على ادطالق أو الرجال المطلقين أضعف مما هي بالنسبة للرجال المتزوجين . كما 
أن احتمادت تزوج الرجال المطلقين أو األرامل من جديد أكبر مما هي بالنسبة للنساء . البيانات 

لماذا إذن د يعلقون قيمة أكبر عليه ؟ ذلك ألن  0ال يحتاجون الى الزواج إذن واضحة : الرج
تقدير قيمة الزوجة والنشاط الجنسي الزوجي ليس جزءا من الصورة الرجولية . ومن ثم ، وجد 
بأن الرجال في الزيجات الثانية يثمنون الزواج على األرجح أكثر من الرجال في الزيجات 

 األولى .
الزواج ليست متوقفة على مثالية الزوج أو الزوجة والزواج . فتقدير القيمة يعني وتقدير قيمة 

بأنك تقبل وتحترم وتهتم بالزوجة والزواج ، بما فيه من قوة وضعف ، وسمات خاصة ، 
وسرعة التأثر . ولكن الزيجات المسيئة أو المدمرة د تستحق المحافظة عليها والزواج الذي 

 كليهما من سعادته النفسية ينبغي انهاؤه وليس انقاذه . يحرم أي من الزوجين أو
والزواج الحميم المرضي يثمن عاليا من قبل كال الشريكين ولذلك فإن البذل المستمر للوقت 
والطاقة النفسية التي يستحقها الزواج والنشاط الجنسي تساوي وأكثر الجهد المبذول . ويلعب 

لزوجي باعتباره متعة مشتركة ، ووسيلة لتعزيز النشاط الجنسي دورا حيويا في الرضا ا
 الحميمية ، ومخفو للتوتر عند التعامل مع ضغوط الحياة والزواج .

 
 التعامل مع األطفال 1-6
 

إن الظروف المؤثرة على األنماط السلوكية عبارة عن توليفة من قضايا كثيرة ولكن ألغراو 
المؤثرة على وظيفة الظروف الحياتية التي هذه األدبية ، سوف تقتصر استعراو الظروف 

( . تم تحديد 2001تؤثر على حكم الزوجين على النوعية الزوجية للعالقة )برادبيري وكارني ، 
ثالث دراسات طولية في الوديات المتحدة األمريكية عالجت هذه الفئة ، اثنتين منها حول دور 

لة الطفل مبكرا من جانب أحد الزوجين على الوالدين الجدد وواحدة حول كيفية تأثير سوء معام
مستقبل عالقتهما الزوجية . كما تم تحديد وجود دراسة طولية عالمية من الدنمرك تستطلع تأثير 

 األطفال على الزواج .
الزواج يمكن أن يكون تجربة تغير الحياة ، وكذلك  –الدراسات في الوديات المتحدة األمريكية 

ة ألول مرة . لقد تحرى رولز ، ومارتن ، وسمبسون ، وولسون ، تجربة األبوة أو األموم
من األزواج وذلك فيما له عالقة  112( عن تأثير األبوة واألمومة على 2011وتران )

بادرتباط وادكتئاب خالل فترة عامين لآلباء واألمهات الجدد وجرى تقييم عوامل عديدة 
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كتئاب )ب( توجهات ادرتباط )جـ( الدعم مرتبطة باألزواج منها ما يلي : )أ( أعراو اد
ادجتماعي المنظور )د( التبادل ادجتماعي السلبي )هـ( القرب المنظور من الشريك )و( أسلوب 
الشريك في منح الرعاية )ز( تدخل الرضع في األنشطة الرومانسية والخارجية )رودس 

سية شملت ما يلي : )أ( أن ( . وقد توصلت هذه الدراسة الى أربع نتائج رئي2011وآخرين ، 
العالقات الرومانسية خففت األعراو ادكتئابية وأنماط ادرتباط القلق )ب( أن رعاية الطفل 
نظمت األعراو ادكتئابية وأنماط ادرتباط القلق )جـ( أن فهم األشخاص المتجنبين والقلقين 

محددة ، بقيت األعراو  ألساليب تقديم الرعاية المتصورة كان مختلفا وأخيرا )د( في مواقف
ادكتئابية في األبوين كما هي أو ازدادت عندما انتقلوا الى مرحلة األبوة أو األمومة )رولس 

( . الخالصة أن هذه الدراسة تؤكد بأن مولد طفل جديد في عالقة زوجية 2011وآخرين ، 
يلة وأن هذا حدث يؤثر على الزواج ، ليس في بدايته فحسب ، وانما أيضا على مدى فترة طو

التأثير يمكن أن يكون سلبيا بشكل خاص لألبوين اللذين لديهما استعداد مسبق دظهار أعراو 
 اكتئابية .

( استطالعا طوليا آلثار ادنتقال الى 2001كما أجرى دوس ، ورودس ، وستيلي ، ومارخام )
وأجرى سنوات .  8من الشركاء المتزوجين على مدى فترة  218األبوة واألمومة على 

الباحثون دراسة قطاعية مستعرضة لآلباء واألمهات الذين ولد لهم طفل حديثا مقارنة بزوجين 
( وتضمنت المنهجية مقاييس لمتغيرات 2001ليس لديهم طفل حديث الوددة )دوس وآخرين ، 

العالقة حول البنود اآلتية : )أ( الرضا الزوجي )ب( التواصل السلبي الملحوظ )جـ( الثقة في 
 ( .2001لعالقة )د( اإلدارة الضعيفة لألزمات و )هـ( شدة المشاكل )دوس وآخرين ، ا

وقد وجد بأن غير األبوين لم يظهروا تراجعا مفاجئا في عالقاتهم ، مقارنة باآلباء واألمهات 
الجدد الذين شهدوا على ما يبدو تدهورا في نوعية الزواج لم يمكن عزوها الى األدوات 

( 2001دراسة ، أو الى العينة ذاتها ، أو الى تاري  األبوين )دوس وآخرين ، المستخدمة في ال
ولكن تجدر اإلشارة الى أن اآلثار اإليجابية والسلبية على وظيفية العالقة الزوجية بالنسبة 
لألمهات واآلباء كانت ضعيفة الى متوسطة ، وأصغر حجما مما كانت في الدراسة السابقة . 

، شهدت السنوات األربع األولى التي أعقبت الوددة أكبر تدهور في العالقة وباإلضافة الى ذلك 
( . وفي حالة اآلباء ، وحتى بعد مرور ثماني سنوات على وددة الطفل 2001)دوس وآخرين ، 

( . خالصة القول أنــه 2001األول ، استمرت العالقة الزوجية في التدهور )دوس وآخرين ، 
لبية على نوعية الزواج بعد وددة الطفل األول متسقة عبر مجادت في حين كانت اآلثار الس

 ( .2001العالقة ، فإنها كانت بسيطة الى متوسطة فحسب من حيث حجمها )دوس وآخرين ، 
( دراسة حول تأثير األطفال على العالقات في 2008أجرى سفارر وفرنر ) –الدراسة العالمية 

قاعدة بيانات أبحاث سوق العمل وذلك على أفراد تمت الدنمرك باستخدام بيانات مأخوذة من 
. وكجزء من المنهجية ، استخدمت طريقة توقيت  1115وحتى عام  1180متابعتهم منذ عام 

( . 2008األحداث لتحديد العالقات السببية بين األطفال ، والزواج ، والطالق )سفارر وفرنر ، 
ام األزواج بادستثمار في عالقاتهم تزداد اذا كان وقد أشارت النتائج العامة الى أن احتمادت قي

 (.2008لديهم أطفال ولكن وجود األطفال وحده د يؤدي الى استقرار العالقة )سفارر وفرنر ، 
 
 

 أفضل الممارسات في التدخل لتقوية روابط الزواج .5. 2
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في معالجة ظاهرة الطالق  الباحثين بعمل بحث استطالعي ألفضل الممارسات العالميةقام فريق 
كمرحلة أولية اسفرت عن مسح مبدئي لعدة دول و أليات تعاملها مع الظاهرة . تتلخص في 

 سياسات فحواها  وقائي داعم لمؤسسة الزواج. 
تتضمن سياسات دعم الزواج ، مثل أية سياسات تدخل أخرى ، ثالثة مستويات من الوقاية : 

التدخل األّولي على توفير الموارد للسكان لتجنب نشأة مشاكل  أولية ، وثانوية ، وثالثة . يركز
لألشخاص الذين  الدعمالتدخالت الثانوية الى توفير  وتركزبين أفراد في حالة جيدة بالفعل . 

الثالث ،  على المستوى يواجهون خطر نشأة صعوبات وفقا لما أشار اليه التقييم . أما التدخل
 مشاكل .اليواجهون  الذين اصشخألل الدعملى توفير ع ركزفي

ي جوتتمثل أكثر تدخالت دعم الزواج شيوعا في برامج التوعية الزوجية والعالج السيكولو
 جلساتوادستشارات الزوجية . تختلف برامج التوعية الزوجية عن العالج في أنها د تقدم 

حول مشاكل شخصية محددة وأنها تطبق قبل أن تستفحل المشاكل )هوكنز  بين الزوجين ةمكثف
من  ( . وتعد األولى مثاد لتدخل أّولي في حين أن األخيرة مثال لتدخل2001وآخرين ، 
الثالث ألنها تتم قبل أن من المستوى الثالث. وتفضل التدخالت األّولية على التدخالت  المستوى

 ل.يرات سلبية على األزواج واألطفاتأث وتظهرويلة تصبح المشاكل عويصة بفترة ط
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يتمثل في فهم وربما تبني أو تكييف  (1)كما أن جزءا من الجهود الرامية الى تطوير استراتيجية 

في برامج الوقاية والتدخل. ويهدف هذا الفصل الى  المعاصرةأفضل الممارسات أو المبادئ 
اول أفضل الممارسات التي تقدمها األدبيات العلمية للتوعية القيام بهذا الدور من خالل تن

وادستشارات الزوجية . وسوف يالحظ القراء ، تبعا لنوعية المعلومات التي يمكن أن تتواجد 
في األدبيات ، أن كال من القسم الخاص بالعالج وذلك الخاص بالتوعية يأخذان أشكاد 

كما يتناول ل خطوطا ارشادية و/ أو ممارسات عامة واتساعات مختلفة ولكن كليهما يغطي بالفع
 . أنواع التدخالت المختلفة فعالية 

وبتحديد أكثر ، يغطي القسم الخاص بالعالج الزوجي أساسيات مثل من يتطلب هذه العالجات ، 
ومتى يتم طلبها ، وكيفية ذلك ،  ومالحظات أو خطوط ارشادية عامة للمعالج الزوجي. ويبدأ 

الخاص ببرامج التوعية الزوجية بعرو أفضل الممارسات من حيث تطوير مضمون القسم 
هي الموضوع تالبرنامج ، وتقييم البرامج ، وبناء الشراكات / التعاونات ، ونشر البرنامج . ثم ين

شامل للتوعية الزوجية وضعه العلماء  عمل الخاص بأفضل الممارسات بعرو إطار
مناقشة فعالية التوعية الزوجية عموما  نحوالمتخصصون في هذا المجال . ثم يستطرد القسم 

، وعوامل تسويق البرامج ، وجمهور البرامج  على وجه الخصوصوبرامج معينة قائمة حاليا 
الزوجية الحالية شعبية ،  ن أكثر مناهج برامج التوعيةعالمحتمل . وأخيرا ، تم عرو لمحات 

الى جانب مناقشة أكثر مبادرات تدعيم الزواج شعبية واتساعا في الوديات المتحدة األمريكية . 
المنهجية المستخدمة  نستعرووقبل التعمق في استعراو أي من األدبيات المذكورة عاليه ، 

 في اجراء البحث لهذا الفصل .
 

                                                           
(1)

ث الثانوية )أي هذا التقرير( ، يتمخض المشروع عن وضع استراتيجية لتدعيم الزيجات في المنطقة الغربية من بعد مرحلة األبحا  

 المملكة العربية السعودية .
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 المنهجية 5-0
 

ور الزواج ونجاحه وفشله بمرور الوقت ، من الضروري معرفة التاري  من أجل فهم كيفية تط
الفردي لكل زيجة والتعرو المستمر للتأثر والذي يجلبه كل من الزوجين للزواج ويؤثر على 

( . بعبارة 1111، مستشهد به في ولكوت وهيوز ،  22:  1115نتيجته )كارني وبرادبيري ، 
للعالقة . وبالمثل ، يتطلب فهم آثار ممارسات  يل المدىطوأخرى ، من المهم ادضطالع ببحث 

مدعمة  طويلة المدىالتدخل في الزواج ، سواء على المدى القصير أم الطويل ، دراسات 
بالتجربة . إن المطالبات الملّحة من القائمين باألبحاث باجراء المزيد من الدراسات الطولية 

وغيرهم(  1111، كريستنسن وهيفي ،  2006 ، جاردنر وبودرد ، 2010)فاوست وآخرين ، 
من نوعها في الوديات المتحدة   ر المبادراتبوهي أك –نتائج مبادرة الزواج الصّحي  كما أن

 طويلة المدىتعزز بشدة الحاجة الى ادعتماد على ادثبات الذي تقدمه دراسات  –األمريكية 
لزواج الصّحي ، يمكن الرجوع الى القسم مبنية على التجربة )لالطالع على المزيد عن مبادرة ا

وحدها لتحديد أفضل  طويلة المدى( . ولهذا السبب ، تم ادعتماد على الدراسات 1-8
 الزواج . دعم مبادراتالممارسات أو المبادئ التي يمكن التقيد بها في 

وذلك  2011-2000وباإلضافة الى ذلك ، تم تقييد البحث بالدراسات المنشورة خالل األعوام 
تلك األكثر قابلية للتطبيق بشكل معاصر ورغبة في التركيز على آخر التطورات في هذا المجال 

بالنظر للتغير المستمر للبيئة الكلّية . وقد استمد الباحثون في هذا التقرير أدبياتهم بشكل كبير من 

 .  JSTORو   PsycINFO  ،EBSCO Hostقواعد بيانات الدراسات التالية : 
 
 العالج الزوجي 5-2
 

تغطي األقسام التالية كيف ، ومتى ، ومن قبل من يتم السعي للعالج الزوجي ، وفعالية هذا 
 التدخل ، وبعو النقاط التي ينبغي للمعالجين الزوجيين وضعها في األذهان .

 العالج الزوجي : ماذا ، متى ، من وكيف ؟ 5-2-1
تتعلق بالتواصل ، أو المجاددت ، أو  يسعى األزواج الى العالج عندما تواجههم مشاكل

ادرتباط العاطفي . كما يطلبون المساعدة عندما يرغبون في تحسين العالقة ، أو عندما 
 ( .2001يشعرون بالقلق ازاء ادنفصال أو الطالق )دوس وآخرين ، 

ج الزوجي ولكن من المهم التنويه بأنه د التواصل اإليجابي أو السلبي الملحوظ ينبئ بطلب العال
. ولذلك ، قد يكون تصور وجود مشاكل في التواصل ، وليس صعوبات التواصل الملحوظة ، 

للتركيز على " مشاكل التواصل " في  ونظراً هو الذي يؤدي باألزواج لطلب العالج الزوجي. 
ويصنفونها وسائل ادعالم الشعبية ، قد يجّمع األزواج أنواعا عديدة من صعوبات العالقة 

مجال التواصل . وبعد تصنيفهم كأشخاص يواجهون صعوبات في التواصل ، قد  ل فيكمشاك
( . كذلك يزداد احتمال بدء 2001تزداد احتمادت طلبهم للعالج الزوجي )دوس وآخرين ، 

العالج الزوجي بارتفاع مستويات األعراو ادكتئابية التي يعاني منها الزوجان . وقد تقّوي 
الزوجين صعوبات العالقة الالحقة أو تزيد صعوبات العالقة الحالية مستويات ادكتئاب لدى 
 ( .2001سوءا )دوس وآخرين ، 

 وباإلضافة الى العالج الزوجي ، يتجه الزوجان الى أنواع أخرى من المساعدات :

  ، أو سلسلة الندوات التي تقدمها منظمات دينية أو  والمخيماتورش العمل ،
 لتحسين عالقة الزوجين . النفسيةمتخصصين في الصحة 
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 . كتب عن التحسين الذاتي للعالقة ، وخاصة أكثر الكتب مبيعا 
توصيات األصدقاء أو استعراو وتقييم  عبرمن غير الواضح كيف يختار الزوجان كتابا معينا )

لكتاب( ومعدل تكرر قيام الشريكين بقراءة نفس الكتاب . هذا ولم يتم بعد تناول فعالية هذه الكتب 
 ( .2001)دوس وآخرين ،  ةالمستهدف للشريحةلنسبة با

 ايلجأ اليه التي ع المساعداتانوأالكتب أو ورش العمل الموجهة لبحث العالقات أول  وعادة ما تكون
( في حين سعى عدد أقل من األزواج أود الى 2001دراسة دوس وآخرين )تبعا لغالبية األزواج 

العالج الزوجي . ويعد تدين الشخص الدافع الرئيسي الذي قد يجعله يتجه الى حضور ورش عمل 
والذين د  توتر عالولكن من المرجح حضور األزواج الذين يعانون من  للمخيماتأو الذهاب 

ألنشطة . بالنسبة لألزواج الذين يمرون بمحنة ، يمكن تماما اعتبار يعانون منه سواء بسواء لهذه ا
بمثابة سلوك للبحث عن مساعدة )دوس وآخرين ،  للمخيماتحضورهم لورش عمل أو ذهابهم 

2001. ) 
موارد ، الى جانب ال( الى أن شعبية 2001وبناء على نتائج الدراسة ، توصل دوس وآخرون )

يد من امكانية تضمين هذه الموارد في المسار العالجي . وباإلضافة العالج الزوجي التقليدي ، تز
الى ذلك ، ومن أجل جذب المزيد من األزواج الى العالج الزوجي ، قد يكون ممكنا استخدام الكتب 

الموجهة للعالقة كمدخل لعالج أكثر تكثيفا . ومن وجهة نظر السياسة المتبعة ، توحي  والمخيمات
، والكتب ، وادنترنت ، ينبغي  المخيماتن التدخالت الغير تقليدية في العالقة عبر النتائج الحالية بأ

 أن تصبح متاحة على نطاق أوسع اذا أمكن اثبات فعالية هذه الموارد . 
 
 الفعالية 5-2-2

هناك دليل على فعالية معظم أنواع العالجات الزوجية المبنية على األبحاث في معالجة تفكك العالقة 
( . والواقع أن دراسات عديدة دللت على 1115، دان وشويبل ،  2001)كريستنسن وآخرين ، 

فعالية عالج الزوجين من أجل تحسين الرضا عن العالقة . ولكن أجريت دراسات قليلة فقط حول 
المتابعة على المدى الطويل ، وهو ما يوحي ضمنيا بضآلة المعلومات المعروفة عما اذا كانت 

ت الملحوظة أثناء عالج الزوجين قــد أحدثت تأثيرات طويلة المدى )تلدن وآخرين ، التحسينا
2010. ) 

( 1113، مستشهد بها في سنايدر وآخرين ،  1111وقد نشرت دراسة أجراها سنايدر وآخرون )
من األزواج الذين كانوا يتلقون العالج الزوجي تحت المراقبة .  51سنوات ل  1بيانات متابعة لمدة 

%( في وصف زواجهم على أنه 31) 51من هؤدء األزواج ال  18دى انتهاء العالج ، استمر ل
سنوات  1من األزواج تم ادتصال بهم بعد مرور  55يمر بمحنة كبيرة . وبالمقارنة ، ومن أصل 

آخرون من  8%( قد لجأوا الى الطالق . كما ذكر 20من األزواج ) 11على اكمال العالج ، كان 
 %( أن عالقتهم د تزال تعاني من محنة كبيرة .15)األزواج 

( دراسة طولية في ألمانيا لتقييم فعالية ادستشارات الزوجية 1116كما أجرى هالويج وكالن )
لألزواج الذين يمرون بمحنة حول الرضا عن الزواج ، والتواصل التأثيري ، وحل المشاكل . 

فرق بينها وبين المجادت األخرى )أي الرضا عن وتحريا أيضا عن فعالية ادستشارات من حيث ال
الجنس والنزاعات مع األطفال( وفعالية ادستشارات الزوجية في الحد من المعاناة الفردية )أي 

% من المتلقين للعالج قد تحسنوا 30ادكتئاب وأعراو سيكوسوماتية( . ويمكن اعتبار أن حوالي 
ييم الالحقة ، وهو ما يعني أن الوضع لم يتغير بالنسبة على نحو يمكن التعويل عليه في مرحلة التق

ألعداد كبيرة من األزواج أو أنهم كانوا د يزالون يشعرون بالمحنة بحلول نهاية فترة العالج . كما 
% من المتلقين للعالج أبلغوا عن تدهور المحنة التي يمرون بها .وكانت التحسينات 6أن حوالي 

عن الزواج بشكل مجمل وحل المشاكل الزوجية ولكنها كانت منخفضة  ملحوظة أكثر بالنسبة للرضا
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في مجادت النشاط الجنسي والعالقة بين اآلباء واألطفال . هذا ود يبدو أن تأثير ادستشارات 
الزوجية سوف يتعمم بشكل كبير خارج نطاق الثنائي الزوجي . كما أن العدد ادجمالي من الجلسات 

جلسات حققوا  10الى  7التحسن المتوسط ولكن األزواج الذين عولجوا ب لم يرتبط بشكل كبير ب
 ( .1116جلسة )هلويج وكالن ،  15نتائج أفضل بكثير من األزواج الذين تلقوا أكثر من 

وينبغي أخذ النتائج المتواضعة للغاية للدراستين في الحسبان لدى تدريب مستشاري الزواج ألن هذه 
واألسري عوامل خطر رئيسية بالنسبة للنزاعات الزوجية وعدم التعامل  المجادت للتفاعل الزوجي

قد يسهم في عدم الرضا عن ادستشارات ، وادنسحاب  المجادتبشكل فعال مع المشاكل في هذه 
 المبكر ، أو ادنتكاس .

 
 العوامل التي تنبئ بالفعالية 5-2-3

بنتيجة العالج الزوجي منها المقاييس هناك مجموعة واسعة من العوامل ادحتمالية التي تنبئ 
الديمغرافية ، ومؤشرات األداء الوظيفي ، سواء الفردي أم أداء العالقة ، وخصائص المعالجين 

( في أن 1113( . وقد تمثلت نتيجة متسقة توصل اليها سنايدر وآخرون )1113)سنايدر وآخرين ، 
ى تلقي العالج من حيث التأثر السلبي العام الزوجين اللذين بديا في أشد حادت المحنة الزوجية لد

بقيا أيضا في نفس الحالة في نهايته . ولكن مستويات التلقي الخاصة بالمحنة الزوجية كانت أقل انباء 
بكثير بالنتائج الطويلة المدى منها بالنتائج القصيرة المدى . وباإلضافة الى ذلك ، فإن المتلقين 

ت أعلى تناسبيا من حل المشاكل وتبادل المعلومات في نهاية للعالج والذين شاركوا في معدد
البرنامج أظهروا أيضا نتائج أضعف بعد ذلك بأربع سنوات . وفيما يتعلق بالوضع المهني للزوجين 
، وجد بأنه اذا لم يكن أي من الزوجين يعمل على مستوى أعلى من العمالة الغير ماهرة في وقت 

ن في مواجهة خطر الطالق أو المرور بمحنة زوجية شديدة بعد مرور التلقي ، كان الزوجان يستمرا
 ( . 1113أربع سنوات على اكمال العالج )سنايدر وآخرين ، 

عند التلقي  MMPIوباإلضافة الى ذلك ، فإن تسجيل نقاط أعلى على مقياس ادكتئاب الخاص ب 

 عندكان ينبئ بشكل يمكن التعويل عليه بنتائج أضعف للعالج ، سواء لدى ادنتهاء من العالج أم 
المتابعة بعد أربع سنوات . والواقع أن األعراو ادكتئابية لدى أي من الزوجين كانت تنبئ 

بعد  للتوترلمطلقة باستجابة ضعيفة للعالج الزواجي ، سواء تم تقييم النتائج من حيث المستويات ا
الزوجي مع مقارنة ادنتهاء بمستويات تلقي العالج )سنايدر  التوترالعالج أم من حيث انخفاو 

 ( .1113وآخرين ، 
ويعد اخفاق القياسات الديمغرافية في ادنباء بنتائج العالج في هذه الدراسة تكرارا عاما لنتائج سابقة 

توصلت الى الربط بين النتائج وبين الوضع المهني في هذا المجال ، باستثناء دراسات حديثة 
بالتجاوب مع العالج ولكن على الرغم من  ارتباطهللزوجين . وكان السن العامل الوحيد المتوقع 

ادرتباط الكبير بين السن وبين نتيجة العالج عند ادنتهاء بالنسبة للزوجات المشمودت بهــذه 
ضمن النوع الواحد أو معالجة معايير  وضوخاً ت ددلة أكثر الدراسة ، فإنه أخفق في بلوغ مستويا

 ( .1113التكرار بين كل نوع وآخر )سنايدر وآخرين ، 
وباإلضافة الى ذلك ، أخفقت مقاييس عديدة للوظيفية الفردية وتلك الخاصة بالعالقة في ادنباء برد 

المثال ، أخفقت قياسات فعل األزواج ازاء العالج الزوجي على النحو المتوقع . وعلى سبيل 
مجادت النزاع )مثل األمور المالية ، وتربية بتحديدا  تعنىالزوجي والتي  للتوترالشريحة الضيقة 

األبناء ، أو المحنة الجنسية( في ادنباء سواء بالنتائج القصيرة أو الطويلة المدى للعالج لكال 
لوكيات حل المنازعات للزوجين عند النوعين . وبالمثل ، لم ينبئ أي من مؤشرات المالحظة لس
فقط تم الحصول عليهما عند ادنتهاء  نالتلقي بما سوف يكون عليه التجاوب مع العالج وأنبأ مؤشرا
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بالوضع بعد أربع سنوات ، أحدهما في اتجاه غير متوقع . وكان من المتوقع أن التأثر اإليجابي 
بنتائج مواتية للعالج ، الى جانب مستويات  الغير شفهي للمتحدثين أثناء مهمة حل المشاكل ينبئ

أعلى تناسبيا من ادتفاق الشفهي ، والتعبير عن المشاعر المتعلقة بمشكلة ، وتلخيص الزوجين 
لمنظور الشريك اآلخر ، لم ينجح أي من هذه القياسات في توقع الوضع عند ادنتهاء أو المتابعة . 

تمثلة في إعادة ذكر كل شخص لمنظوره )تلخيص الذات( وكانت المعددت المرتفعة عند التلقي والم
 ( .1113ينبئ بنتيجة أضعف عند ادنتهاء ولكن فقط بالنسبة  لمعالجة الزوجات )سنايدر وآخرين ، 

 
 مالحظات للمعالجين الزوجيين 5-2-1

 ترللتوتم التعرف اكلينيكيا على حدوث األعراو العالجية السيكولوجية الفردية وتعرو العالقات 
في نفس الوقت . كما تم توثيق ادرتباط بين األعراو ادكتئابية أو تشخيص ادكتئاب وبين عدم 
الرضا عن الزواج في دراسات عديدة . ولوحظ أيضا بأن عالج الزوجين يقلل من األعراو 

فقط ادكتئابية وادكتئاب بنفس درجة العالج الفردي أو األدوية المضادة لالكتئاب ولكن عالج واحد 
للزوجين أدى على ما يبدو الى تحسين وظيفية العالقة . ولذلك ، من الموصى به عموما أنه لدى 
تزامن األعراو ادكتئابية والمحن التي تصيب العالقات ، ينبغي للمعالجين ادكلينيكيين استهداف 

الزوجين  ( . وقد أظهرت األبحاث الخاصة بنتائج معالجة2010العالقة مباشرة )تلدن وآخرين ، 
نموذجيا تحسنا في تكيف الثنائي أثناء العالج ، يليه انتكاس جزئي بعد العالج ، ثم تحسن متوسط 

 ( .2010من الفترة السابقة على العالج الى عام أو عامين في فترة المتابعة )تلدن وآخرين ، 
غين الذين يعانون ( ، تمت متابعة عينة اكلينيكة من المرضى البال2010وفي دراسة لتلدن وآخرين )

، وعبر  البدايةمن محنة في عالقتهم ومن أعراو سيكولوجية متالزمة مع ذلك بدءا من مرحلة 
% . كما 1ر8عالج الزوجين المقيمين ، وحتى العام األول من المتابعة . وأثناء المتابعة ، تم فصل 

العالج ولكن بعد عام من سجل األزواج الباقون تحسنا كبيرا في التكيف الثنائي في فترة ما بعد 
% من المستجيبين اإليجابيين للعالج قد تدهورت الى ما 25المتابعة ، كانت مجموعة فرعية تمثل 

دون مستويات القبول الخاصة بالتكيف الثنائي . وعلى النقيو من التوقعات ، كانت المجموعة 
ئابية ، أم في مجال واحد من أقل بكثير ، سواء من حيث األعراو ادكت توتراً المتدهورة قد سجلت 

في وقت الدخول ، وذلك لدى المقارنة ببقية  – المعيقةوهو ادستقاللية  –الخطة يتعلق بسوء التكيف 
 ( .2010العينة )تلدن وآخرين ، 

وعلى الرغم من تحديد ازدياد رضا الثنائي أو انهاء العالقة على أنهما النتيجتين الرئيسيتين ، لم تكن 
واحدة مقبولة بشكل شامل لعالج الزوجين . فالتدخالت للحيلولة دون وقوع الطالق د هناك نتيجة 

تؤدي بالضرورة الى السعادة الفردية . ولذلك ، د ينبغي تقييم فصم عرى العالقة تلقائيا على أنه 
فشل للتدخل . ونظرا ألنه وجد بأن الزوجات ادناث كانت البادئات في اثنتين من كل ثالث حادت 
انفصال ، قد تكون المرأة في حادت كثيرة الشريك األكثر رضا عندما تكون هذه هي النتيجة . ومن 
ثم ، ينبغي دراسة أدوار األعراو الفردية وكذلك النوع كجزء من نتائج عالج الزوجين )تلدن 

 ( .2010وآخرين ، 
 ارتفاع احتماليةقد تؤدي بعو سمات الشخصية )مثل ادعتماد والحساسية بين األشخاص( الى 

مشاكل زوجية . ولذلك ، من المحتمل أن عوامل الشخصية يمكن أن تمارس  لتعروالشخص 
( . وباإلضافة 2010تأثيرا كبيرا على تكيف الثنائي وقد تعقد نتائج عالج الزوجين )تلدن وآخرين ، 

ر نتائج واضحة . الى ذلك ، تمت دراسة اختالفات النوع في نتائج عالج الثنائي من قبل آخرين بغي
ويتمثل ادنطباع العام في أن كال من الرجال والنساء دحظا تراجع األعراو ادكتئابية بعد عالج 
الزوجين على الرغم من التوصل الى أن ادرتباط بين األعراو ادكتئابية وبين عدم الرضا عن 

 ( .2010الزواج كان أقوى بين النساء منه بين الرجال )تلدن وآخرين ، 
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 أفضل الممارسات العامة –برامج التوعية الزوجية  5-3
 
المعرفة المشتركة والحكمة التقليدية أنه من الضروري لفعالية أي برنامج تصميمه على  تقتضي

أساس نتائج بحثية سليمة . ولكن في حالة برامج التوعية الزوجية ، من الضرورة بمكان للقائمين 
على هذه البرامج العمل ليس فقط على أن يكون المنهج المختار مبنيا على أحدث نتائج األبحاث 

نما أيضا على القيام بشكل مستمر بتقييمه ، وتنقيحه ، وتحديثه وهو أمر حيوي ألسباب متعددة وا
لهذا المجال من األبحاث ، وتطور  األوليةي تتسم بها طبيعة الظاهرة ، والمرحلة ذال التعقيدمنها 

ج دراسة ادقتصادية . وباإلضافة الى ذلك ، ينبغي للقائمين على البرنام –البيئة ادجتماعية 
بع ذلك تجيدا وبناء تعاونات لنشره ووصوله الى اآلخرين على نحو فعال . وما ي الشريحة المستهدفة

 هو تجميع ألفضل الممارسات العلمية في كافة المجادت المذكورة عاليه .
 
 1المضمون  5-3-0

من أجل معاونة القائمين على برامج التوعية الزوجية في اختيار أو تصميم المنهج ، وضع جودار 
( نموذجا للزواج وتوعية المتزوجين 2001أ ، مستشهد به في جودار وأولسن ،  2002)

(M/CEM)  يتضمن ستة أبعاد للممارسات للعالقة في كل منها . وعلى الرغم من اقتراح

مختلفة لوضع نموذج األزواج ، لم يتم التوصل الى اجماع حتى  لمناهجن ادختصاصيين اآلخري

الذي يهدف الى التمعن في النتائج المدعمة بالتجربة يمكن أن يعتبر نموذجا  M/CEMاآلن ولكن 

أدناه أبعاد العالقة  5مشتمال على بذور التطور في المستقبل في هذا المجال . ويعرو الجدول 
 لنموذج والممارسات في كل منها .الستة التي يغطيها ا

 
أ ،  2002)المصدر : جودار  توعية األزواج: أبعاد الزواج المقترحة ونموذج  (1)الجدول 

 (2001مستشهد به في جودار وأولسن ، 
       

 ممارسات األولوية البعد

 ية واجعل العالقة أول التزم
 اجعل وقت الزوجين أولوية 

 ضع حدود للتدخالت 
 طقوس ادرتباط كون

 استمر في تنمية قواك الشخصية  انم
  لنقاط القوة لديهالشريك  توظيفادعم 

 ادعم نمو الشريك 
  اإلنسانية لشريكيأظهر ادحترام للحقوق األساسية 

 من خالل رؤيته أو رؤيتها للعالم افهم الشريك  افهم
 لالختالفات المستمرة  بمساحةاسمح 
 ادختالفات  وقدراقبل 

                                                           
4
-4)تقييم البرامج( التالي لهذا القسم حيث أن االثنين متداخالن بشكل كبير . يعرض القسم  2-3-4من المقترح أيضا قراءة القارئ للقسم   

 أفضل الممارسات في تقييم برامج التوعية الزوجية التي يمكن أن توجه القائمين على التوعية في اختيار و/ أو تطوير المنهج . 3-2
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يتعرو اليها الشريك  افهم وقّدر الضغوط التي
 واحتياجاته 

 ي ادهتمامات واألنشطة المشتركة ابحث عــن ونمّ  غّذي
 لمتزامنة مع الشريك )لغات الحب( نّمي المحبـــة ا

خمس  حافظ على التوازن بين مجموعة ادنفعادت :
 إيجابية مقابل واحدة سلبية 

 ووازن بدد من أن تنافس وتنتقد  كّمل
 ابق هادئا في مواجهة الخالفات  حلّ 

 كن منفتحا لرؤى اآلخرين
 مسارات عمل متعددة  اطرق
 بعو ادختالفات كجزء من العالقة اقبل 

 اسمح بوقت للتغييرات 
 ضع مهمة للزوجين  اخدم

 كن مشاركا في األغراو المشتركة 
  ابن العالقة على القيم والمشاعر

 
بادر وآخرون  –وتجاوبا مع نقص األدبيات حول فعالية برامج التوعية الزوجية ، اضطلع آدلر 

 1110( بفحص دقيق لكافة الدراسات الخاصة بنوعية الزواج والتي نشرت اعتبارا من عام 2001)
مع المعلومات التجريبية وأفضل الممارسات .  المتماشيةفما فوق وذلك لتحديد مضمون البرامج 

وتنص المعايير الدقيقة ألبحاثهم والخاصة بادراج دراسة في الفحص الذي أجروه على استخدام 
)ب( عينة نموذجية )جـ(  يل المدىالدراسة لواحد على األقل من المعايير اآلتية : )أ( تصميم طو

 . رالمصادوسائل مالحظة ، و/ أو اجراءات متعددة 
( الى امكانية تصنيف العوامل المؤثرة على نوعية الزواج 2001بادر وآخرون ) –وقد توصل آدلر 

المضمون ،  محاورعموما الى ثالث فئات عريضة هي : عناصر العملية التفاعلية ، وشروط أو 
والسمات أو الخصائص الفردية والزوجية المستمرة . وقد قصر واضعو الدراسة تركيزهم على 

نتائج األبحاث السابقة التي تفترو ليس فقط مرونة هذه ب مبررين ذلك تغيرات التفاعلية الم
،  1115المتغيرات ، ولكن بأنها أيضا محددات مهيمنة للنتائج الزوجية  )كارني وبرادبيري ، 

أو  تقوي( . وعلى الرغم من هذا التركيز ، فإنها د 2001بادر وآخرين ،  –مستشهد بها في آدلر 
عف تأثير ادثنتين الباقيتين . وقد برروا تركيزهم هذا منطقيا على أساس أدلة بحثية تشير الى أن تض

العمليات التفاعلية اإليجابية قد تؤدي الى تخفيف اآلثار السلبية للقضايا المتعلقة بالمضمون والسمات 
( 2001وآخرون ) بادر –الفردية الخطرة . وبعد وضعهم لهذا التركيز في األذهان ، قام آدلر 

بالبحث في موضوعات توعوية معينة مدعومة باألبحاث ومرتبطة بالعمليات التفاعلية وذلك لبحثها 
 . 2-5من قبل القائمين على التوعية الزوجية وهي واردة أدناه في الجدول 

 
: الموضوعات المدعومة باألبحاث والفئات الفرعية الخاصة بالبرامج الوقائية للتوعية  (2)الجدول 

 (2001بادر وآخرين ،  –الزوجية )المصدر : آدلر 
      

 الفئة الفرعية الموضوع

 ، مجموعة العواطف  واألحاسيس مشاعــر إيجابية  اإليجابية )عوامل الحماية(
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 سلوكيات المحبة 
 سلوكيات الدعم 

  المشتركالوقت 
 الهوية ادرتباطية 

 ة على التعبير والكشف عن الذات القدر
 اطف والمشاعر واألحاسيس السلبية مجموعة العو السلبية

 السلوكيات السلبية الصريحة 
 لرفو سلوكيات ادنسحاب ، وعدم التجاوب ، أو ا

 ادنسحاب  –نمط الطلب 

 التوقعات الواقعيةو المعتقدات االدراك )عوامل الحماية(
 المعرفة والفهم

 ادجماع 
 المساواة والعدالة

 العزو اإليجابي وادنحيازات 

 
بعد أن ذكرنا ذلك ، من الضروري التنويه بأن التطورات البحثية األكثر حداثة والتجارب العملية مع 

إعادة التوجيه فيما له عالقة بالفئات التي ينبغي بحثها كمضمون  أدت إلىبرامج التوعية الزوجية قد 
لبرنامج التوعية الزوجية . وعلى النقيو مـــن التركيز على العمليات التفاعلية ، هناك ادراك 

والتعامل مع الفئات الثالث جميعها لدى  ةشامل تبني نظرةمتزايد بأنها د تزال قاصرة وأنه من المهم 
، كارني  2001قاية والتدخل الخاصة بالتوعية الزوجية )برادبيري وكارني ، وضع برامج الو
( . ويمكن القول 2001، سمول وآخرون ،  2005، ستانلي وآخرون ،  2005وبرادبيري ، 

( عبر عن الحاجة الى الفهم الشامل دحتياجات األزواج من خالل 2001بإيجاز بأن درسون )
 لة .استخدام النماذج البيئية الشام

أي أن العمليات  –نطاقا بأن المعضلة المهيمنة ذاتها  األوسع" ود يقل أهمية عن ذلك اثارة الهاجس 
تعديل العمليات  فكرة أنالتفاعلية تظفر بنصيب األسد من التغاير في تحديد النتائج الزوجية ، وأن

الزم لفهم األزواج ال صحتها بشكل مطلقالتفاعلية يوفر أضمن طريق لزيجات أقوى قد تثبت عدم 
. ومن خالل عرو بيانات المنحنى عن األزواج  ةريخطال ةقتصاديادو ةجتماعياد ذوي الحادت

الفرديين ونتائج حديثة حول الكيفية التي تخضع بها النتائج الزوجية على ما يبدو للعمليات التفاعلية 
للضغوط النفسية ، سعينا الى  ، ومواطن القوة والتأثر الفردية ، واألحداث والمضامين المسببة

الظاهرة الثالث جميعها سوف تثبت ضرورته على األرجح  محاورالددلة على أن بحث كافة 
 ( .867:  2001لوضع استراتيجيات تدخل فعالة " )برادبيري وكارني ، 

لر ولكن ليس معنى ذلك القول بأن موضوعات التوعية التي تم جنيها للعمليات التفاعلية من بحث آد
( لدراسات نوعية الزواج لم تعد منطبقة . ففي حين أنها د تزال توجه 2001بادر وآخرين ) –

القائمين على التوعية الزوجية في أحد قطاعات برنامج التوعية الزوجية ، فهناك حاجة الى استثمار 
، أي العوامل  المزيد من ادهتمام في تحديد استراتيجيات التدخل التي تتعامل مع القطاعين اآلخرين

أ ، مستشهد به في 2002المتعلقة بالمضمون والخصائص الفردية . ويبدو بأن نموذج جودار )
( يتعامل جزئيا مع قطاع الخصائص الفردية ، ود 1-5( )انظر الجدول 2001جودار وأولسن ، 

زوجية في سيما من خالل أبعاد عالقته الخاصة ب " افهم وحل " . ولكن من الواضح بأن التوعية ال
 انتظار مزيد من التطوير لكي تقدم تدخال فعاد وشامال .
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 تقييم البرامج 5-3-2

ظهر بأن ارتفاع معددت الطالق والمحن الزوجية تمارس تأثيرات موهنة تطال " ضحاياها " 
ليس هذا فحسب ، فإنها تخلف وراءها تركة تمتد عبر أجيال، مؤدية في النهاية الى  0المباشرين 

تشكيل البيئات ادجتماعية ، وادقتصادية ، والسياسية على المستوى الكلّي )بيرش وآخرين ،  إعادة
( . وقد أنتج القلق المتزايد حول ارتفاع المعدل وآثاره طفرة في تطوير برامج توعية زوجية 2001

هذه ( . د شك أن 1111وقائية وتدخلية على مدى العقود الثالثة الماضية )كريستنسن وهيفي ، 
األنباء طيبة ولكنها د تخلو من مشاكل . ففي حين توجد برامج كثيرة يمكن ادختيار منها ، هناك 

المدعمة بالتجربة تحدد فعالية هذه البرامج في مساعدة القائمين على  طويلة المدىقلة من التقييمات 
 برامج التوعية الزوجية في اختياراتهم .

ماء بهذه الثغرة وعملهم على سدها ، قاموا باقتراح بعو أفضل ومع ذلك ، وفي أثناء اعتراف العل
الممارسات العلمية من حيث تحديد الفعالية المحتملة لبرامج التوعية الزوجية . والجدير بالذكر أن 
أفضل الممارسات الموضحة أدناه د تخدم فقط كدليل لتحديد البرامج الفعالة وانما تقترح أيضا 

 ينبغي اتباعها عندما يقوم شخص بتطوير الممارسة الخاصة به .أفضل الممارسات التي 
 العالج المدعم بالتجربة

ظهرت حركة العالج المدعم بالتجربة خالل التسعينيات ، محددة المعايير الخاصة بتقييم فعالية كل 
 ( . وفيما يلي هذه المعايير :2001برنامج توعية زوجية بشكل فردي )جاكوبوسكي وآخرين ، 

كان الشرط األول متمثال في اجراء تجارب اكلينيكية  –التجارب ادكلينيكية العشوائية  -1
عشوائية تعمل على ادحالة العشوائية للمتلقين الى العالج وتراقب المجموعات بهدف عزل 
آثار العالج / البرنامج ، أي التأكد من أن ادختالفات بين المجموعتين سوف تكون نتاجا 

( عن الحاجة الى تقييم برامج 2001وجه التحديد . وقد عبر درسون أيضا )للبرنامج على 
التوعية الزوجية بناء على التجربة وذلك من خالل التجارب ادكلينيكية ود سيما تقييم أثر 

 التدخالت على المدى الطويل . 
من  النس  : تمثل الشرط الثاني في نس  نتائج وفعالية العالج من قبل فريق ثان مستقل -2

:  2001الباحثين ، وهو ما يتطلب وجود كتيب موّثق للبرنامج )جاكوبوسكي وآخرين ، 
528. ) 

 البرامج المبنية على األدلة
البرامج المبنية على األدلة عبارة عن برامج جيدة التعريف دللت على فعاليتها من خالل تقييمات 

ظمات بحثية تحظى بقدر كبير من دقيقة خضعت لمراجعة النظراء واعتمدتها هيئات حكومية ومن
( على الحاجة الى زيادة تركيز 2001( . ويؤكد درسون )1:  2001ادحترام )سمول وآخرين ، 

الباحثين والممارسين على األسس المبنية على التجربة للتوعية الزوجية . وكما هو الحال مع العالج 
المبنية على األدلة حتى يمكن نشرها  المدعوم بالتجربة ، من الضروري وجود توثيق جيد للبرامج

بسهولة . وتشكل هذه البرامج عادة منهجا شامال وتتألف من سلسلة من الممارسات واألنشطة 
مبدأ / أفضل  11( 2001( . وقد استخرج سمول وآخرون )1وادستراتيجيات )نفس المصدر ، 

مبنية على  األدلة المتحصل عليها ممارسة لفعالية البرامج من خالل ادعتماد على مالمح البرامج ال
أدناه مع استشهاد  3-5من أدبيات الوقاية المنشورة خالل العقد الماضي وهي ملخصة في الجدول 

 ( للمحافظة على فعالية شرحها .2001مباشر ب سمول وآخرين )

 
 تصميم ومضمون البرامج -أوال 
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 مسترشدة بالنظريات

ونها ، مبنية على نظريات راسخة ومدعمة إن مكونات البرامج ، مثل أنشطتها ومضم -1
( )سمول وآخرين ، 2007، بوركوسكي ، آكاي وسميث ،  2001بالتجربة )بوند وهوف ، 

( أيضا عن مفهوم ادسترشاد 2001بادر وآخرون ) –( . وقد عبر آدلر 1:  2001
ى برامج بالنظريات الخاص بالبرامج المبنية على األدلة أثناء تقديم المشورة للقائمين عل

 التوعية بربط مضمون البرنامج بنتائج األبحاث التجريبية .
يعتمد البرنامج على نظرية مدروسة بعناية ومنطقية تصف كيفية ارتباط أنشطة البرنامج  -2

( 2001بالنتائج الواضحة التي تم تحديدها والتي تعد قابلة للتحقيق )ساسمان وساسمان ، 
 ( .1)نفس المصدر ، 

 ة كافيةذات جرعة وكثاف
تشير الجرعة والكثافة الى كمية ساعات ادتصال ، ومدة البرنامج ، وكثافة وتعقيد أنشطته 

 ( .1( )نفس المصدر ، 2003، كامفر وآلدر ،  2008تنكيو وآخرين ،  –)برونتي 
كبيرا بما يكفي من  فقط يكوند وحتى يكون برنامج وقاية فعاد ، ينبغي لتعرو المشاركين أن 

ث تغييرات وانما دحداث تغييرات باقية بمرور الوقت . وتشير األبحاث الى ضرورة أجل احدا
. وعلى وجه  ةالمستهدف الشريحةأن تكون الجرعة والكثافة كافيتين وذلك بالنظر لخصائص 

العموم ، تعد الجرعة والكثافة المطلوبتين انعكاسا لشدة المشكلة التي يتم التعامل معها أو مدى 
 ( .1( )نفس المصدر ، 2007طلوب )بوركوسكي وآخرين ، التغيير الم

 شاملة
يتعامل البرنامج مع مجموعة منوعة من عوامل الخطر والحماية التي تؤثر على نوعية ووظيفة 

 العالقة .
 مشجعا على مشاركة نشطة

يستخدم البرنامج وسائل تدريس نشطة ومنوعة تجذب المشاركين وتمكنهم من تعلم وتطبيق 
( )نفس المصدر ، 2007، كاسبي ولوبيز ،  2008تنكيو وآخرين ،  –ديدة )برونتي مهارات ج

5) . 
 ارتباط البرامج –ثانيا 

 مالئمة تطويريا
يتجنب البرنامج محاولة مخاطبة أعرو جمهور ممكن من الزيجات ويتوجه بدد من ذلك الى 

 التجاوب فرديا مع الزيجات على مختلف مستويات التطور .
الضرورة بمكان تطبيق برنامج الوقاية في وقت ليس مبكرا أو متأخرا أكثر مما ينبغي في " من 

مرحلة التطور . على سبيل المثال ، ينبغي للبرامج التي تركز على منع أو تأخير سلوك معين 
 ( .7التدخل قبل وقوع احتمال بدء السلوك " )نفس المصدر ، 

 مالئمة من حيث التوقيت
الوصول الى األسر عندما تكون في أعلى حادت ادستجابة للتغيير )دوردك ، ينبغي للبرنامج 

 ( .7( )نفس المصدر ، 2001، لوونكامب ،  2003
إن الوصول لألسر في أثناء مرورها بمرحلة انتقالية مرتبطة بمضمون البرنامج ، مثـــل 

توسطة من الدراسة ، أو الطالق ، أو وددة الطفل األول ، أو انتقال الطفل الى المرحلة الم
عندما تبدأ مشكلة في الظهور للمرة األولى ، مثل تعامل شاب للمرة األولى مع تطبيق القانون ، 
يمكن أن يساعد في العمل على استعداد المشاركين لتعلم مهارات جديدة ولتعديل سلوكياتهم " 

 ( .7)نفس المصدر ، 
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 ذات ارتباط اجتماعي وثقافي
نامج ، مثل اللغة والمضمون ، أن تكون مرتبطة بحياة المشاركين )نفس ينبغي لجوانب البر

 ( .7المصدر ، 
والتي تتحدد بعوامل مثل  –وعندما تعبر البرامج عن التجارب الثقافية لجمهورها المستهدف 

الخلفية العنصرية والعرقية ، والوضع ادجتماعي وادقتصادي ، والبيئة الجغراقية )أي ريفية أو 
 واستمراريةفإنها تشهد توظيفا  –( ، والتقاليد والمعتقدات الدينية ، والمستوى التعليمي حضارية

 ( .7( )نفس المصدر 2002أفضل )كامفر ، آلفارادو ، سميث وبيالني ، 
 تنفيذ البرامج –ثالثا 

 برامج مطبقة من قبل جهاز عاملين أصحاب مؤهالت جيدة ، ومدربين ، ومدعومين
القائم بإدارة برنامج أحد أهم العوامل التي تحدد ما اذا كان البرنامج سوف إن جهاز العاملين 

يكون ناجحا أم د . وترتبط فعالية البرنامج بتجربة جهاز العاملين ، وثقتهم ، وتدريبهم ، 
( . ويتمكن أعضاء جهاز 2001والتزامهم )ميهالك ، فاجان ، اروين ، بادرد واليوت ، 

مج فعالية من تأسيس ارتباط بالمشاركين ، وكسب الثقة ، وادرتباط العاملين في أكثر البرا
( )نفس المصدر ، 2000بشكل جيد مع اآلخرين والمحافظة على عـــدم ابداء أحكام )دارو ، 

6. ) 
 تركز على تشجيع قيام عالقات جيدة

ي جهاز من أجل أن يصبح برنامج ناجحا ، يحتاج المشاركون الى الشعور بأنه يمكنهم الثقة ف
العاملين وادرتباط بهم . ومن ثم ، فإن الحد من معدل تغيير أعضاء جهاز العاملين مهم 
وادستمرارية مفتاح للعالقات اإليجابية بين العاملين في البرنامج والمشاركين فيه )نفس 

 ( .6المصدر ، 
 تقييم البرنامج وضمان الجودة –رابعا 

 جيدة التوثيق
امج أساسي لفهم فعاليته والمحافظة عليها . وعندما د يكون برنامج إن توثيق ما يتم في برن

موثقا بشكل جيد ، يصبح من العسير على اآلخرين تنفيذه أو تكراره . كما يصبح من المستحيل 
تقريبا المحافظة على دقة البرنامج وفهم أي المكونات ، إن وجد ، مسئول عن نتائج المشاركة 

ب ، يعد وجود كتيب تنفيذ تفصيلي شرطا مسبقا دعتماد برنامج أو تبنيه اإليجابية . ولهذه األسبا
من قبل المنظمات التي ترعى سجالت البرامج المبنية على األدلة )مثل تدعيم عائالت أمريكا ، 

 ( .8( )نفس المصدر ، 2006، وإدارة ادفراط في المواد وخدمات الصحة العقلية ،  1111
 ملتزمة بالتقييم والتنقيح

حتى يعد برنامج مبنيا على األدلة ، ينبغي أن يجتاز تقييما دقيقا لتأثيره ولكن قبل ادضطالع 
بهذا التقييم ، من الضروري انفاق وقت طويل لتقييم وتحسين تشغيل البرنامج )نفس المصدر ، 

8. ) 
 
 النشر 5-3-3

إن التحديين الرئيسيين اللذين تحتاج توعية العالقات الى التعامل معهما أثناء عملية النشر هما : 
 للحصول على( كيفية الوصول اليهم بشكل متكرر 2( كيفية الربط بالسكان المستهدفين )1)

 األثر القابل لالستمرار .
ولكل مرحلة من حياة الفرد أو المجموعة العمرية التي ينتمي اليها خصوصيات معينة . كما يتم 
تضييق هوية الفرد بشكل أكبر من خالل أخذ بيئته في ادعتبار أي المضامين ادجتماعية 
والثقافية وادقتصادية . وتتطلب هذه ادختالفات قيام المتخصصين في العالقات ليس فقط 
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مناهج بتحديد أكبر وانما أيضا التعامل مع كل فئة من الجمهور على نحو يوجد بتصميم ال
ل )ستانلي وآخرون ، خارتباطا فعاد معهم وهو ما يتضمن مجموعة متنوعة من مصادر التد

( . 2001( ووسائط إليصال مضمون البرنامج )هالفورد ، 2001، سيليمان وشام ،  2005
مصدر التدخل ، وواسطة اإليصال عوامل حيوية لضمان ويعد المضمون الجيد المالئم ، و

 الوصول الى قطاع أكبر من السكان .
ومن الوسائل الممكنة لصنع تأثير  0تأثير التدخل  يةأما التحدي الثاني فهو ضمان استمرار

، هوكنز  1111مستديم عقد جلسات متابعة " منشطة " بعد التدخل األّولي )كرستنسن وهيفي ، 
( أي جلسات بعد الوددة تستتبع جلسات ما قبل 2001، سمول وآخرين ،  2001وآخرين ، 

الوددة بالنسبة لألزواج الذين سوف ينتقلون الى مرحلة األبوة واألمومة . ولكن هذه الوسيلة د 
تخلو من التحديات فقد يكون هناك افتقار الى مواظبة الملتحقين بالبرنامج على الحضور 

( . وهناك نهج آخر يتمثل في عقد تدخالت منشطة من خالل مصادر 2001)هوكنز وآخرين ، 
يتم ادخالها ضمن تجارب المشاركين ، أي وسائل ادعالم )الترفيه التعليمي( ، والرعاية 
الصحية ، والمجتمع . وفي حين أن تأثير هذه المصادر على المشاركين قد د يكون دوما قابال 

ا النهج التكاملي للتدخل المنشط قد يحافظ على استدامة الوعي للتعويل عليه أو مكتمال ، فإن هذ
وامكانية التحول الى جلسات متعمقة )انظر البعد السابع : إيصال مضمون البرامج في الجدول 

 ، لالطالع على المزيد من المعلومات عن أنهج نشر البرامج( . 5-1
في مرحلة التطوير ، ود سيما في  والتوعية الزوجية ، أو التوعية حول العالقات بشكل عام ،

مجادت النشر هذه . وقد أخذ صوت المطالبات بدمج عوامل المضامين في المناهج وبتبني أنهج 
،  2001ذات فعالية قابلة لالستدامة يعلو في أبحاث التوعية بالعالقات )هوكنز وآخرين ، 

، ستانلي  2001، ، هالفورد  2005، كارني وبرادبيري ،  2001برادبيري وكارني ، 
، وسمول  2001بادر وآخرين ،  –، أدلر  2001، سيليمان وشوم ،  2005وآخرين ، 
( . ومن الحيوي دراسة المتخصصين في العالقات جمهورهم المستهدف  2001وآخرين ، 

وتقييم التدخل حتى ، بشكل كاف قبل وضع المناهج / التدخل وكذلك ادستمرار في األبحاث 
 ستديم على جمهورهم .يؤثروا بشكل م

 
 الشراكات / التعاونات 5-3-1

عبارة عن مؤسسة مرنة ودائمة  –وهي الوقود التقدمي للنسيج ادجتماعي  –إن مؤسسة الزواج 
التغير . وفي حين أنها تتشكل بشكل تبادلي بفعل المجادت ادقتصادية وادجتماعية على 

جارب الحياتية للشخص على المستوى الجزئي المستوى الكلّي ، فإنها تتأثر بشكل مستمر بالت
وإن تقدير هذه الحقيقة يمنح الفهم بأنه من أجل احداث تغير ثقافي واع في المؤسسة ، فإنها 
تحتاج الى التأثر من زوايا أو مصادر متعددة طوال مسار حياة األفراد من خالل جهود موحدة 

بين كافة األطراف ذات العالقة وهي ومقصودة ومستمرة . ومن ثم ، فإن الجهود التعاونية 
الحكومة ، وواضعي السياسات ، والقائمين على التوعية ، والممارسين الصحيين ، والمؤسسات 
المالية ، والمجتمعات ، واآلباء واألمهات / األسرة ، واألصدقاء ضرورية تماما لوضع 

ألدوار التي يمكن لكل طرف استراتيجيات فعالة مثاليا للتوعية الزوجية )من أجل فهم متبصر با
( 1-5لعبها ، يمكن الرجوع الى البعد الخامس في اإلطار الخاص بالتوعية الزوجية في الجدول 

. 
ولتوجيه الجهود التعاونية لكافة األطراف ذات العالقة في هذه الحركة لتدعيم الزواج ، تم 

مبادرات الزواج  استخالص أفضل الممارسات التالية حول وضع شراكات فعالة من تجارب
الحالية المتعددة والتي تصور اطار التعاون الناجح الموضوع على أساس تجربة التعاون بين 
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( . ويعقب ذلك 2001الجامعة والمجتمع في مبادرة صحية حول الزواج )كارلتون وآخرين ، 
ن ، ملخص لممارسات ناجحة تم جمعها من نتائج التعلم للشراكات بين الباحثين ، والممارسي

 ( .2008وصانعي السياسات في مبادرات الزواج في آدباما ، وميتشيجان ، وأوتاوا )زولكي ، 
 إطار التعاونات الناجحة

بناء على دراستهم للتعاون بين الجامعة والمجتمع في برنامج صحي للزواج )مبادرة بلوجراس 
ناجحة . وفي حين أن ( إطارا لبدء تعاونات 2001الصحية للزواج( ، صمم كارلتون وآخرون )

إطارهم كان نتاج التعاون بين الجامعة والمجتمع ، فقد وجد بأنه يشبه العديد من التعاونات عبر 
تخصصات مختلفة في مجموعة من المجادت مثل العمل ادجتماعي ، والتعليم ، واإلدارة ، 

 اعبر عنها هذ ( . ويوحي ذلك بأن النتائج التي2001واإلدارة العامة )كارلتون وآخرين ، 
اإلطار يمكن أن تكون خاضعة للتعميم وأنها تلقي الضوء على العوامل الرئيسية المؤثرة على 

 النجاح في بناء التعاونات .
أدناه( كمجموعة من نقاط التحدي  1-5ويمكن رؤية اإلطار الموجه بالتجربة )أنظر الشكل 
ة التي يتعاملون بها مع قكيف أن الطريالرئيسية التي يتعين على المتعاونين التعامل معها ، و

( نقاط التحدي 2001هذه النقاط تحدد نجاح أو فشل شراكتهم . وقد صنف كارلتون وآخرون )
هذه والعوامل المؤيدة لها كعوامل تعريف وخصائص تنقيح ، على التوالي . أما عوامل التعريف 

وامل المركزية للمشروعات فهي الع –وهي األشخاص ، والعالقات ، والرؤية ، والهيكل  –
جاهزية عوامل التعريف / نقاط التحدي وتساعد  مدىالتعاونية . أما خصائص التنقيح ، فتنقح 

 ( .31:  2001على " تحديد مسار نتيجة كل منها " )كارلتون وآخرين ، 
 

 عوامل التعريف : األشخاص ، العالقات ، الرؤية ، الهيكل
 خصائص التنقيح

 التواصل           
 الوضوح 
 حل المنازعات 
 سهولة التكيف 
 المرونة والتغير 
 القوة والتحكم 

 نتائج ناجحة

 التوازن 
 ادلتزام والعمل الجماعي 
 التوقعات والتفاؤل 
 العمل والزخم 

 نتائج غير ناجحة
 وفيما يلي النقاط األساسية المستخلصة من هذا ادطار / عوامل النجاح للتعاونات الفعالة :

  الصحيحة من األشخاص )شغوفين وموهوبين( .توظيف النوعية 
 . )العمل على أن يتشارك الجميع في نفس الرؤية )يؤدي ذلك الى عالقات صحية أكثر 
 . وجود هيكل يسهل التعاون . التعريف الواضح لألدوار والمسئوليات 
 . الحفاظ على الحافز لدى األشخاص من خالل المحافظة على بقائهم مشاركين 
 ات .تغذية العالق 



 منطقة مكة املكرمة الزواج يف روابط تقويةعرض مقرتح للخطة الاسرتاتيجية ملبادرة     97  صفحة

 

  وجد بأن ذلك عامل أساسي للنجاح وذلك من قبل )كوك  الالزم التقديرمنح المتعاونين(
،  2007، ويبل ،  2007، ميلوفسكي ،  2006، فرازيير وآخرين ،  2006وآخرين ، 

 ( .2001مستشهد بهم في كارلتون وآخرين ، 
 . تبني تواصل شفاف وفعال 

 ن ، وصانعي السياسات )آدباما ، ميتشيجان وأوتاوا(نتائج الشراكة بين الباحثين ، والممارسي
في النادي الوطني للصحافة في واشنطن دي سي ، اجتمع متحدثون من برامج أكاديمية وبرامج 
ذات أساس مجتمعي من آدباما ، وميتشيجان وأوتاوا لعرو تجاربهم في ادضطالع بمبادرات 

لشراكات بين الباحثين ، والممارسين مع التركيز بشكل خاص على ا –محلية حول الزواج 
( . وقد قدروا جماعيا أهمية ومنافع الشراكات مع ابراز ما 2008وصانعي السياسات )زولكي ، 

 يلي :
 : أهمية الشراكات بين الباحثين والممارسين المحليين 

o  تمكن من تطوير برامج توعية زوجية مسترشدة باألبحاث ويتم تقييمها ليرى
 التأثير العملي لعملهم .الباحثون 

o  يساعد الباحثون الممارسين على صياغة ردود على األسئلة من صانعي السياسات
 ووسائل ادعالم .

  أهمية الشراكات بين الباحثين المحليين وصانعي السياسات : تمنح اآلخرين تعمقا أكبر وثقل
 ت .من األولين للتأثير على الجهاز التشريعي وصياغة / تعديل السياسا

وباإلضافة الى ما تقدم ذكره ، وجدوا أيضا أنه من الفعالية بمكان الدخول في شراكة مع الكيانات 
، أي المشاركين في برنامج التوعية الزوجية وهو  ةالمستهدف الشريحةالتي تحظى بالثقة من جانب 

لمؤسسات ما يسهل بشكل كبير توظيفهم . ومن األهمية بمكان أيضا الدخول في شـــراكة مع ا
الداعمة ، أي مؤسسات التوظيف التي يمكن أن تساعد األزواج المشاركين / األفراد في العثور على 

( بوضوح 511:  2001، مستشهد به في سيليمان وشوم ،  2003وظائف . وقد أبرز سيليمان )
أهمية مثل هذه الشراكات كوسيلة لنهج شامل لتدعيم مؤسسة الزواج : " ينبغي للسياسات 

الممارسات التي تنهو بزيجات آمنة ومستقرة أن تمتد الى ما هو أبعد من تدريب األزواج على و
 المهارات وأن تشجع العدالة ادجتماعية والفرصة ادقتصادية " .

وفيما يلي بعو الممارسات التي وجد األكاديميون والمتخصصون في التوعية الزوجية بأنها تفضي 
 الى شراكات ناجحة :

 صنع القرار من خالل الحوار المسترشد بالبيانات في تطوير البرامج . شتركة :أهداف م 
 : وليات محددة بوضوح بحيث تكون ؤوجود أهداف ، وأدوار ، ومس توقعات واضحة

المبادرة على علم بما تسعى للحصول عليه من األبحاث وبالكيفية التي يمكن بها لكل من 
 ادثنين أن يدعم اآلخر .

 : القدرة على التكيف وادستعداد دجراء تعديالت . وعند اكتساب المزيد من  المرونة
 المعلومات ، يصبح التغيير حتميا .

 : ادجتماع بشكل منتظم مع الشركاء لتقييم التجارب وصنع  التبادل المنتظم للتجارب
 قرارات تعاونية .

لك كما أظهره كارلتون وآخرون تؤكد هذه النتائج على الجوانب الرئيسية لبناء تعاونات ناجحة وذ
( أعاله . ومن األفضل استخراج عوامل التعريف الخاصة باألشخاص ، والعالقات ، 2001)

والرؤية ، والهيكل من هذه النتائج . وباإلضافة الى ذلك ، فإن خصائص التنقيح وهي التواصل ، 
 والوضوح ، والمرونة ، والتوقعات ، والعمل الجماعي واضحة أيضا .
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 اإلطار الشامل للتوعية الزوجية 5-3-5
في حين أبرزت كافة الموضوعات السابقة أفضل الممارسات التي تم تعلمها حتى اآلن في مختلف 
مجادت التوعية الزوجية ، يقدم هذا القسم رؤية عامة لمجال التوعية الزوجية من خالل المشاركة 

أبعاد للتوعية الزوجية هي :  6طار ( . يغطي اإل2001في اطار شامل وضعه هوكنز وآخرون )
المضمون ، الكثافة ، الوسائل ، التوقيت ، المحيط ، الهدف ، وإيصال مضمون البرنامج . وقد أكد 

( على أهمية وضع برامج توعية زوجية مع تحديد أكبر للمضمون 2001هوكنز وآخرون )
ادقتصادية . ويوفر  –عية والتوقيت والهدف والوصول الى األزواج عبر كافة الطبقات ادجتما

ادطار أساسا شامال ليس فقط لبدء تطبيق مبادرة التوعية الزوجية وانما أيضا لتوسيع نطاقها الى ما 
لالطالع على لمحة عن إطار المؤلفين .  1-5هو أبعد من الحركة ادجتماعية . انظر الجدول 

 ذات العالقة .ملحوظة : تم ادخال النتائج من أدبيات أخرى تحت الموضوعات 
 

 ما الذي يتم تدريسه ؟ –البعد األول 
 مهارات االتصال

تشير األبحاث الى الدور القوي للعمليات التفاعلية ، وأنماط التواصل ، وسلوكيات حل المشاكل في 
العالقة . ويجدر التنويه بأن هذه الجوانب مرتبطة بشكل مباشـــر بالتوقعات الثقافية للزواج . 

بها ، نجد أنه من المهم بنفس القدر تعليم الجوانب المؤسسية للزواج والفضائل التي  وعندما تقترن
 تدعمه .

 الوعي ، والمعرفة ، والمواقف
يتضمن ذلك وجود فهم جيد لما يجعل الزواج صحيا والمواقف التي تشجع على ذلك . ومن نفس 

لديهم ادستعداد لتقديم تضحيات المنطلق ، يحتاج األفراد الى تبني توقعات واقعية وأن يكون 
 شخصية .

 ومن المهم أيضا لفهم آثار الزواج على المجتمع :
 . معرفة المسئوليات العامة التي تقع على عاتق العالقة والمساهمة التي تقدمها 
 . معرفة األغراو ادجتماعية التي يخدمها الزواج 

 الدوافع / الفضائل
 الذي يريد الشخص الزواج من أجله.  إنه ألمر حيوي معرفة الدافع الحقيقي

" إن ادلتزام دافع مهم تتم معالجته عادة في التوعية الزوجية . وقد توصلت مجموعة متزايدة من 
،  1111األبحاث الى أن ادلتزام حيوي لصحة الزيجات واستقرارها )جادل آماتو وروجرز ، 

اد ( بأن الخاصية والدوافع التي يجلبها األفر2000( ، فاورز )2001ستانلي ، هويتون وماركمان ، 
لعالقاتهم أساسية لفهم الزواج الصحي . كما وضعوا فضائل مثل الكرم ، وادنصاف ، والودء ، في 

لتوعية الزوجية لمهارات ومعارف على اقلب الزواج ، وهو ما يوحي ضمنيا بتدريس القائمين 
 ( .518:  2001وليس فقط كأداة " )هوكنز وآخرون ،  ةمعنوي من ناحيةادتصال 
 ما هي الجرعة ؟ –ي : الكثافة البعد الثان

من المهم وجود الجرعة الصحيحة في أي تدخل : فجرعة أقل أو أكبر مما ينبغي قد يثبت بأنها غير 
 فعالة ، ومكلفة ، أو حتى خطرة .

 المستوى المنخفض
تدّرس هذه التدخالت المبادئ األساسية للزيجات الصحية من خالل رسائل اعالمية مبتكرة )أي 

( 2001ولكن هوكنز وآخرين )تها ، وادعالنات ، ال ( . هذا ولم يتم التحري عن فعالي المطويات
 في حمالت الصحة العامة . األسلوبتوقعوا نجاحها بالنظر للنجاحات الموثقة لهذا 

 المستوى المعتدل
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 في حين أنها أقوى من المستوى المنخفو ، د ينبغي للتدخالت المعتدلة المستوى أن تكون مكثفة
سيكولوجيا للمشاركين . وتشمل أمثلة البرامج المعتدلة المستوى ندوات لمدة نصف يوم عن تحسين 
الزواج ، وتدخالت مرنة موجهة ذاتيا )مثال : كتاب درسون الرائع عن تكييف الزواج( والبرامج 

ى أن التي تركز على موضوع واحد أو على موضوعين مهمين مثل اإلدارة المالية . وهناك أدلة عل
، مستشهد بهم في  2001الجرعات المعتدلة المستوى تقّوي عالقة الزوجين )هالفورد وآخرين ، 

 ( .2001هوكنز وآخرين ، 
 المستوى المرتفع

تختلف التدخالت المرتفعة المستوى عن التدخالت األخرى على أساس ادلتزام بالوقت ، واألمان 
لمطلوب من القائمين على التدخالت . وتسمح هذه النفسي للمشاركين ، ومقدار التدريب المهني ا

التدخالت لألفراد / األزواج بدراسة القضايا الشخصية بعمق أكبر وهي فعالة بالنسبة لألزواج 
 أصحاب الرغبات الشخصية والموارد الالزمة لالستثمار فيها .

 كيف يتم تعلمها ؟ –البعد الثالث : الوسائل 
 المدّرس

ين بشكل أفضل بالسكان المستهدفين )من حيث المعتقدات والثقافة والسن( إن المدّرسين المرتبط
والعارفين تماما بالقضايا التي تواجه المشاركين يتمتعون بمصداقية وتأثير أكبر عليهم . وقد أكد 

( حيث أضافوا بأن المدّرسين المنتمين الى نفس المجتمع 2005على هذه النقطة ستانلي وآخرون )
 البرامج حيث يعرضون أمثلة وقصصا أكثر تحديدا ثقافيا . يزيدون من قوة

 أسلوب التعلم
في حين د توجد قواعد محفورة في الصخر حول كم التركيز الذي ينبغي للمنهج وضعه على التعلم 
اددراكي )أي العرو التعليمي للمعلومات( مقارنة بالتعلم التجريبي )أي المناقشات التفاعلية 

ل ( ، ينبغي اتخاذ القرار من قبل أولئك المرتبطين بشكل أفضل بالمشاركين وتقمص األدوار ، ا
 النموذجيين ومن لديهم خبرة بهم .

 ستمراريةاال
أظهرت األبحاث أن برامج التوعية الزوجية تمارس عموما تأثيرا إيجابيا ومعتدد على الزوجين 

حيث يواجه الزوجان ضغوطا على المدى القصير . ولكن تضاؤل آثارها أمر د مفر منه أيضا 
جديدة بمرور الوقت مقترنة بقصر مدة التدخالت . ومن وسائل معالجة ذلك عقد جلسات متابعة 
منشطة تؤكد على الدروس والسلوكيات . ويتطلب هذا األمر المحافظة على اتصال مستمر بين 

 ممثلي التدخل وبين األزواج .
 متى يحدث ؟ –التوقيت  –البعد الرابع 

 تكييف التعليم مع المحددات الزمنية والظروف الحياتية للمشاركين عبر تغيرات مسار الحياة 
 التغيرات في مسار الحياة

 . المراهقة : تشكيل مواقف حول الزواج 
  البلوغ المبكر لسن الرشد : تكوين مواقف والدخول في سلوكيات قد تؤثر على زواجهم

 مستقبال .
 تعميهم الرومانسية فيفشلون في رؤية  00لزواج المبكرة ما قبل الزواج وفي مرحلة ا

 2001المآزق المحتملة . انهم يركزون على الزفاف وليس على الزواج )هوكنز وآخرين ، 
 :551. ) 

  ادنتقال الى األبوة أو األمومة يلقي بضغوط على العالقة  –سنوات األبوة واألمومة األولى
يبدئ تفكك الزواج ، ود سيما بالنسبة لألزواج التي  الزوجية لمعظم األزواج حيث يمكن أن
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، مستشهد به في نفس  2000كانت عالقتهم واقعة بالفعل تحت ضغوط )كوان وكوان ، 
 ( .551المصدر : 

  تعرف هذه السنوات بأن نوعيتها تفتقر الى الوقت  –سنوات منتصف األبوة أو األمومة
د ادلتزامات وجود وقت أقل لألزواج )نفس حيث يعني وجود عدد أكبر من األطفال وازديا

 ( .551المصدر : 
  إن توجيه األطفال  –سنوات األبوة أو األمومة المتأخرة وسنوات ما بعد األبوة واألمومة

يمكن أن يؤدي باألزواج الى أن يضلوا الطريق ، ود سيما اذا كانت األبوة واألمومة قد 
كانت أوتاد الزواج قد صدأت بفعل ادهمال اصبحت الرابط األساسي بين الزوجين واذا 

 ( .552)نفس المصدر ، 
  التعايش : معظم األزواج المتعايشين يقومون على األرجح بتقييم عالقتهم في مضمون

 الزواج .
  الطالق : معظم المطلقين يجدون صعوبة في المحافظة على عالقة أبوة أو أمومة مشتركة

كما أنهم في حاجة الى فهم مواطن المشاكل التي  عاملة مع زوج سابق أو زوجة سابقة .
 كانت قائمة في زواجهم لتجنب مثل هذه المشاكل مستقبال .

  الزواج مرة أخرى : تتطلب تعقيدات الزواج مرة أخرى مهارات لتحسين التواصل وحل
المشاكل ، ود سيما مع التحديات التي يضيفها هذا الزواج ، مثل التعامل مع األزواج 

قين ، وادلتزامات تجاه األطفال من زيجة سابقة ، واألبوة أو األمومة ألطفال الزوج أو الساب
 ( .552الزوجة، واندماج مالية الزوج والزوجة )نفس المصدر ، 

 أين يتم ؟ –المحيط  –البعد الخامس 
 يساعد اختيار المحيط على الوصول الى جمهور أعرو في مضمون قد يكون أكثر فعالية .

ج التوعية الزوجية الى تدخل ينسج نفسه بشكل طبيعي داخل النظم وقطاعات العمل " تحتا
أثيرت هذه النقطة  –المهني والخدمات ادنسانية ، حيث تكون الفرص موجودة لتدعيم الزيجات 

فــي مضمون استراتيجية شمولية لمساعدة األسر التي على وشك الطالق )هين وآخرين ، 
 ( .553س المصدر : ، مستشهد به في نف 2003

 شخصي / المنزل
  تنشيط تفاعل غير رسمي حول الزواج بين األصدقاء )أي حول قيمة الزواج ووسائل

 حل المشاكل بدد من الطالق( .
 . مساعدة األبوين في السعي بنشاط أكبر حول تعليم الزواج الصحي ألوددهم 

 الحي / المجتمع
أقل حجما وأكثر التصاقا من الناحية الجغرافية يتضمن ذلك " تنظيم جهود توعوية على أساس 

ضمن األحياء المختلفة . يمكن تكييف الموضوعات مع ادهتمامات الشخصية المحددة وقد يكون من 
األيسر القيام بالتوظيف عندما يكون األشخاص ومحيطهم مألوفين . وباإلضافة الى ذلك ، نشعر بأنه 

داد احتمادت تفاعلهم مع بعضهم البعو في المستقبل عندما يشترك جيران معا في برنامج ، تز
 ( .553:  2001وتأكيد الدروس المستفادة " )هوكنز وآخرين ، 

 أمثلة واعدة :

1- ture_CHMI.hhttp://www.lewin.com/Spotlights/Features/Spotlight_Fea
tm 

 
  http://www.firtthings.orgأهم األشياء أود  -2

http://www.lewin.com/Spotlights/Features/Spotlight_Feature_CHMI.htm
http://www.lewin.com/Spotlights/Features/Spotlight_Feature_CHMI.htm
http://www.firtthings.org/
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 المحيط الديني
 . يكون ذلك فعاد مع المشاركين المرتبطين بمجتمع معتقداتهم / المجتمع الديني 
  كنظام دعم لألزواج . لتوظيفيمكن أن يكون طّيعا 
  الزواج بالنسبة لهم متشبعا بالمعنى الروحي قد يتواصلون بشكل أفضل األزواج الذين يكون

 مع محيط ديني .
 التعليم

التعليم الثانوي والعالي محيطان طبيعيان واضحان لمنهج التوعية الزوجية ويمكنهما الوصول الى 
لمصدر نسبة كبيرة من المراهقين والبالغين من الشباب عبر النطاق ادجتماعي وادقتصادي )نفس ا

 :553. ) 
 الرعاية الصحية

صول الى السكان المتنوعين إنه قطاع ضالع بشكل موسع في التعليم العام ومالئم بشكل جيد للو
 ( .551 نفس المصدر ، وعرقيا واقتصاديا الذين يخدمهم بشكل منتظم )عنصريا

 العمل والعسكرية
الزوجية ارتباطا مباشرا بادنتاجية يرتبط محيط قد يكون مالئما كمصدر للرضا الزوجي أو المحنة 

في العمل . وفي حين أنه يسهل التوظيف ، فإنه يفرو تحديا يتمثل في احضار كال الزوجين الى 
 المكان مع عمل الزوجين لدى اصحاب عمل مختلفين .

 وسائل االعالم
لمعتقدات باعتبار المجتمع متشبعا بوسائل ادعالم ، فإن لهذه الوسائل قوة كبيرة في تشكيل ا

والسلوكيات . تتراوح التوعية الزوجية في وسائل ادعالم بين رسائل على لوحات اعالنية وبين 
ثانية لمواقع ادنترنت المكتظة بالمعلومات واألفالم الوثائقية  30حمالت توعية عامة مدتها 

ادنترنت التلفزيونية . بعو القائمين على التوعية الزوجية يبنون مراكز موارد زوجية على 
لمجتمعاتهم وهي وسيلة غير مكلفة لبدء مبادرة في المجتمع )انظر 

http://www.OCmarriage.org  ، 551( )نفس المصدر. ) 

 الخدمات الحكومية والعامة
 يمكنها المساعدة في الوصول الى المجتمعات المحرومة اقتصاديا وخدمتها .

 الهدف : من الذي يتلقاها ؟ –البعد السادس 
 –حاجة الى توعية زوجية لتلبية احتياجات كافة المجموعات العنصرية والعرقية وادجتماعية  هناك

يتفق درسون  –( 555، مستشهد به في نفس المصدر ،  2001ادقتصادية )وايلي وإيباتا ، 
( مع ذلك حيث يصر على الحد من استخدام النهج القسري الذي يفترو بأن كافة األزواج 2001)

 الى نفس النوع من التدخل .يحتاجون 
 كيف يتم نشره للجمهور ؟ –البعد السابع : إيصال مضمون البرنامج 

هناك حاجة ألكثر من برامج توعية رسمية ، مثل برامج تصل الى مجموعات من الناس أكثر 
 ( .555اتساعا وتنوعا )نفس المصدر ، 

 التوعية الزوجية المتخصصة
 غالبا . يقدمها متخصصون مدربون ومعتمدون 
 . اتساع وكثافة كبيران ولكن مع وصول محدود 
 . تتطلب استثمارا أكبر للوقت ، والمال ، والطاقة من جانب المشاركين 

 التوعية الزوجية المتكاملة
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تحتاج التوعية الزوجية الى ادندماج في مجموعة أكثر شمود من الخدمات ادنسانية المقدمة لألفراد 
 ( .555ت متعددة أثناء دورة الحياة )نفس المصدر ، في محيطات متعددة ولمرا

وكلما ربطت المبادرة التوعوية نفسها بمحيط مؤسس يخدم بالفعل أفرادا وأزواجا ، كلما كانت 
( . على سبيل المثال ، نجد بأن المهنيين الذين 555امكانيات وصوله للمتلقين أكبر )نفس المصدر ، 

دينية ، أو في محيط الرعاية الصحية ، والتوظيف والمجتمع  يعملون مع أفراد وأزواج في محيطات
يمكن أن يوفروا خدمات توعية زوجية قّيمة كمكمل طبيعي لعملهم األساسي . هؤدء المهنيون 
يعرفون ويفهمون بالفعل عمالءهم ويمكنهم تكييف التوعية الزوجية مع ظروفهم الخاصة )نفس 

 ( .557المصدر ، 
 ينمبادرات زواج المواطن

إن المبادرات األساسية التي يقودها مواطنون تجاوبا مع مشكلة محلية مشتركة يمكن أن تكون وسيلة 
فعالة للوصول الى الجيران وأعضاء المجتمع الذين يملكون تجارب توعوية قّيمة )دوهرتي وكارول 

أبعد من  ( . وباإلضافة الى ذلك ، يمكن لمبادرات زواج المواطنين أن تمتد الى ما هو2002، 
توفير الفرص التوعوية الى المستهلكين وذلك من خالل دعوتهم الى ادنضمام الى القضية والى أن 
يصبحوا منتجين أو مؤيدين للتوعية الزوجية )دوهرتي وكارول( . ويتمثل فرق مثير لالهتمام يميز 

معزل عن األشياء هذا النهج في أن التوعية الزوجية تتعلق بما هو أكثر من تدعيم زواج بعينه ب
األخرى ، فإنها تهدف أيضا الى توحيد المجتمعات والى جعلها بيئات أفضل لتغذية كافة الزيجات 

 ( .557( )نفس المصدر : 2001)انظر دوهرتي وآندرسون ، 
 غرس بذور ثقافة الزواج

لكلّي )نفس تشير هـــذه المحاولة الى المحاودت الرسمية والغير رسمية دحداث التغيير الثقافي ا
( . وتشمل مصادر النشـــر المركزية في هذا النهج وسائل ادعالم ، والصحة 557المصدر ، 

 العامة ، والسياسة العامة .
وتكمن قوة إيصال التوعية الزوجية في نهج غرس البذور الثقافية فيما يحمله من امكانيات للتحريك 

 ( .557يجات في النهاية )نفس المصدر ، الثقافية في اتجاهات تدعم كافة الز للبنيةالبطئ 
 

 فعالية برامج التوعية الزوجية 5-1
 

، تليها  طويلة المدىيناقش هذا القسم الفعالية العامة لبرامج التوعية الزوجية كما بحثتها الدراسات 
 فعالية برامج توعية زوجية محددة .

 
 الفعالية العامة لبرامج التوعية الزوجية 5-1-0

التي تبحث كفاءة برامج التوعية  طويلة المدىبادئ ذي بدء ، تجدر اإلشارة الى نقص الدراسات 
سنوات بعد اكمال البرنامج( .  10الى  5الزوجية لألزواج على المدى الطويل )أي ما يقرب من 

ف األبحاث تجعل تقييم فعالية برامج التوعية الزوجية عسيرا . ومع ذلك ، وكما سو ندرةكما أن 
يرد شرحه في هذا القسم ، تكشف نتائج الدراسات التحليلية التجميعية التي تقّيم كفاءة برامج التوعية 

 الزوجية  عن أن فعالية البرامج كانت متوسطة وذلك أيضا ثبت فقط على المدى القصير .
التوعية دراسة لمعالجة كفاءة برامج  16( تحليال تجميعيا لنتائج 2010وقد أجرى فاوست وهوكنز )

قبل الزواج على مستويين : نوعية العالقة ومهارات التواصل . وقد قّيم معظم هذه الدراسات برامج 
التوعية الزوجية آنيا أو من خالل متابعات قصيرة المدى )د تتجاوز العامين( في حين أن القليل 

ت هناك دراسة واحدة سنوات وكان 5الى  3منها تابع المشاركين في برامج التوعية الزوجية لفترة 
سنوات . ولذلك ، فإن نقص الدراسات الطويلة المدى ضعف  10الى  7فقط تابعت المشاركين لفترة 
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أساسي في هذا المجال . كما لم تتوصل الدراسة الى دليل قوي على اآلثار اإليجابية للتوعية قبل 
ل من حيث تحسين مهارات الزواج على نوعية العالقة ولكن هذه البرامج كانت فعالة بشكل معتد
تقريرا بحثيا عن التوعية  16التواصل للزوجين . وتوصلت دراسة تحليلية تجميعية أخرى ل 

( الى نتائج مماثلة حيث وجدت أيضا دليال متواضعا على 2001الزوجية أجراها بالنشار وآخرون )
ية الزوجية على أثر إيجابي كفاءة برامج التوعية الزوجية . وطبقا لهذه الدراسة ، دللت برامج التوع

بعد التقييم على متابعة األزواج الذين يمرون بمحنة على المدى القصير ، وعلى أثر إيجابي 
 ( .2001للمتابعات األطول مدى لألزواج الذين كانت عالقتهم تسير بشكل جيد )بالنشار وآخرين ، 

وعية الزوجية بشكل معتدل على وقد أظهرت هذه الدراسات التحليلية التجميعية تأثير برامج الت
نوعية العالقة ومهارات التواصل ولكن الدراسات العشوائية الخاضعة للمراقبة مع نتائج طويلة 
المدى د تزال نادرة وهو ما يضعف اددعاءات بأن التدخالت الوقائية والتوعوية الخاصة باألزواج 

وجودة وفرت نمطا اختلط فيه تحقيق نتائج قد حققت اآلثار المرجوة . كما أن الدراسات القليلة الم
 ( .2011إيجابية بعدم تحقيق نتائج على ادطالق )برادبيري ودفنر ، 

وباإلضافة الى ذلك ، ظهر أيضا بأن كفاءة برامج التوعية الزوجية على المدى الطويل مهددة أو 
والتي استمرت في النشوء . محدودة بالطبيعة الديناميكية للحياة واألحداث المسببة للضغط العصبي 

وهكذا نجد بأن تأثيرات البرامج ، سواء على المدى القصير أم على المدى الطويل المحتمل ، كانت 
( . وقد أيد برادبيري وكارني 2006تتدهور بعد البرنامج بفترة قصيرة )جاردنر وبودرد ، 

 ( هذه النقطة :867:  2001)
( والتدخالت 1186مانرو ،  –)جاكوبسون شمالنج وهولتزورث " إن اآلثار النافعة للعالج الزوجي 

على مستوى المجموعات لألزواج الذين يمرون بمرحلة انتقال الى األبوة أو األمومة )كووان 
( والتدخالت الوقائية المهيكلة للمخطوبين والمتزوجين حديثا )ستوري وبرادبيري ، 200وكووان ، 

بدو نتيجة لألحداث المسببة للضغط العصبي والتي واجهها ( كانت تتآكل جميعها على ما ي2001
الى  البرامجالخاضعون للعالج بعده . ولمقابلة هذا التأثير القوي ، قد تثبت قيمة إيصال مضمون 

المكثفة األقصر التي  الجرعاتاألزواج على فترات منتظمة على مدى فترة زمنية كبيرة بدد من 
 أصبحت شائعة اآلن . 

الى تطلب دراسات طولية أكثر اعتمادا على التجربة في هذا المجال المتطور للعمل  وباإلضافة
( ، دللت هذه 1111، كرستنسن وهيفي ،  2006، جاردنر وبودرد ،  2010)فاوست وآخرين ، 

( تدعيم الزيجات فقط من خالل برامج توعوية لمرة واحدة قد د يكون 1النتائج على مؤشرين : )
امج الوقاية والتدخل تحتاج الى أن تصمم بشكل أكثر ابتكارا دحداث تأثير مستديم ( بر2كافيا و )
( الذي أيد 2001التوعية الرسمية في حد ذاتها ليست كافية . ويقترح درسون ) مناهجحيث أن 

تدريب ودعم األبوين والمرشدين والقائمين بالتوعية من األنداد في ك ساليبالنقطة الثانية تبني أ
 مفاهيم التوعية الزوجية الى المراهقين .تدريس 

 
 فعالية برامج توعية زوجية قائمة 5-1-2

بدد من دراسة األدلة التجريبية لبرامج التوعية الزوجية بشكل عام ، بحث جاكوبوسكي وآخرون 
( كل برنامج فرديا واستخدموا معايير مثبوتة لتحديد مستوى الدعم التجريبي الذي حاز عليه 2001)

رنامج . وقد تم استبعاد البرامج المفتقرة الى أبحاث منشورة حول فعاليتها مباشـــرة من كل ب

 ,PREPARE, ENRICHالدراسة ، حتى لو كانت تملك بعو أدوات التقييم في مناهجها )مثل 
Gottman’s Marriage Survival Kit  أو مجموعة أدوات جوتمان دنقاذ الزواج( . وكانت

لمراجعة تعد ذات كفاءة اذا تم اختبارها من خالل اختبارات اكلينيكية عشوائية البرامج الخاضعة ل
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للددلة على فعالية العالج ولمعرفة ما اذا كانت هذه التجارب قد كررت . وكانت هناك أربع برامج 

وبرنامج تحسين العالقة ، وبرنامج التواصل بين األزواج  PREPفقط مستوفية لهذه المعايير وهي 

امج األمل ادستراتيجي دثراء التركيز ، علما بأنه تم اجراء كافة الدراسات التجريبية التي ، وبرن
. كما وجد بأن بعو البرامج األخرى قد  2001مت مراجعتها حول كفاءة هذه البرامج قبل عام ت

في حين اعتبر بعضها اآلخر غير مختبر  Couple CARE, ACME, CCETتكون فعالة مثل 

 تجريبيا .
( أن برنامج تحسين العالقة قد تم تقييمه مرات عديدة من خالل 2005قد جاء في مراجعة ديون )و

أبحاث عشوائية وثبتت آثاره اإليجابية على التكيف الزوجي ومهارات التواصل مقارنة  تصميم 
بالمجموعة الخاضعة للمراقبة رغم أن العينات كانت صغيرة عادة وأن المتابعات كانت مقتصرة 

من خالل متابعة لمدة خمس  PREPما د يزيد على اثني عشر شهرا . كذلك تم تقييم برنامج  على

سنوات وأظهرت البيانات أن األزواج الذين شاركوا في البرنامج سجلوا مستويات أعلى من 
المهارات اإليجابية ومستويات أدنى من المهارات السلبية وعنفا زوجيا أقل مقارنة باألزواج 

 ( .2005الى المجموعة الخاضعة للمراقبة )ديون ، المحالين 
 
 عوامل المؤثرة على فعالية برامج التوعية الزوجيةال 5-1-3

إن وجود فهم أكبر للعوامل المشتركة الخاصة بفعالية برامج التوعية الزوجية ضروري لتحقيق أي 
 ( .2011تقدم في هذا المجال )هوكنز وآخرين ، 

 12ساعة ، بمتوسط قدره  120يتراوح طول برامج التوعية الزوجية عادة بين ساعة و الجرعة :
ساعة . وفيما له عالقة بكثافة الجرعة ، أظهرت تحليالت تجميع النتائج ارتباطا أكبر بين برامج 
الجرعات المعتدلة مقارنة ببرامج الجرعات المنخفضة . وقد كشفت تحليالت تجميع النتائج أن 

أسبوعا مرتبطة بتأثيرات أكبر مقارنة بالبرامج ذات  20و 1المعتدلة التي تتراوح بين الجرعات 
ساعة عالجية جرعة مثالية ، على األقل بالنسبة  12ساعات( . وتعتبر  8-1الجرعات المنخفضة )

يد لألزواج البيو المنتمين الى الطبقة المتوسطة والذين د يمرون نسبيا بمحنة . أما البرامج التي تز
ساعة ، فال يبدو أنها أحدثت تأثيرا كبيرا على البرامج ، باستثناء األزواج  20مدتها على 

المحرومين من المزايا الذين يواجهون ضغوطا كبيرة ويحضرون برامج التوعية الزوجية بشكل 
 منتظم .

الفعالية  د تظهر التحليالت المتضمنة لتجميع النتائج أي ارتباط بين محيط معين وبين المحيط :
العالية . ود شك أنه ليس هناك دليل على أن البرامج التي تعقد في محيط مختبرات أو جامعات 
تحقق نتائج إيجابية أكثر من تلك التي تعقد في مؤسسات دينية وذلك على الرغم من أن األخيرة هي 

 المحيط األكثر شيوعا لعقد برامج التوعية الزوجية .
أثبتت البرامج المصممة لتحسين  – عالقات بين األشخاصلمون وباالخصائص المرتبطة بالمض

التواصل اإليجابي وخفو التواصل السلبي نجاحها في تحقيق هذا الهدف ولكن تحسين مهارات 
التواصل د يرتبط دائما بتحسن نوعية العالقة . وفي حين بادمكان اثبات أن تحسين مهارات 

مدى الطويل ، فهناك مع ذلك عجز في الدراسات التي تتابع التواصل يعزز نوعية العالقة على ال
المشاركين لفترة زمنية طويلة بعد تدخالت التوعية الزوجية . وباإلضافة الى ذلك ، ومن أجل 
تعزيز نوعية العالقة ، قد يثبت أن استهداف برامج التوعية الزوجية لعناصر مهمة أخرى لعالقة 

صفح ، وادنصاف ، ربما يكون أكثر فعالية . وتتمثل نتيجة صحية كادلتزام ، والتضحية ، وال
جديرة بادهتمام للتحليل التجميعي للنتائج في أن مجرد فعل الذهاب لحضور ورشة عمل مع الشريك 
قد يكون له تأثير على ادلتزام . وبصرف النظر عن منهج برامج التوعية الزوجية ، قد يدلل 
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دحراز تقدم عندما يحتاج األمر الى المزيد من ادلتزام الحضور في حد ذاته على استعداد 
( . وللمزيد عن مضمون تصميم برنامج 2011والتضحية في إطار العالقة )هوكنز وآخرون ، 

 . 1-3-5التوعية الزوجية ، يمكن الرجوع الى مضمون القسم 
 

 برامج التوعية الزوجية : عوامل التسويق 5-5
 

التوعية الزوجية ، يستخدم الباحثون منظور التسويق لفهم نظرا لضعف المشاركة في برامج 
تصورات العمالء عن البرامج ، وللتحري بشكل أفضل عن كيفية وضع برامج تجذب جمهورا أكبر 

( . ويتم 2003وأكثر تنوعا ، ود سيما من يتعرضون لخطر أكبر لتفكك الزواج )دنكان و وود ، 
اد هــــي المنتج ، والسعر ، والمكان ، والترويج . كما يتم تحليل قرارات التسويق وفقا ألربعة أبع

تصنيف العديد مـــن العناصر تحت هذه األبعاد ومن ذلك الوقت والصيغة ، ووسائل التدريس ، 
ومصدر المعلومات ، وتركيز البرنامج وموضوعاته ، والعنوان ، والقيادة ، واإلرادة ، والتكلفة ، 

 التنقل ، والمصدر الترويجي ، والجمهور المستهدف . والموقع ، ومسافة السفر أو
( بتقييم أفضليات طلبة الكليات حول هذه العناصر المختلفة وأظهرت 2003وقد قام دنكان و وود )

 النتائج أن الراشدين من الشباب سوف ينجذبون الى البرامج :

 الغير مكلفة . (1
 التي تتسم بالخصوصية وليست في شكل مجموعات . (2
 قد بالقرب من المنزل .التي تع (3
 المختصرة نسبيا . (1
 التي يديرها مزودون مهرة يحظون بادحترام ومعروفون جيدا . (5
 التي تقدم في محيط تعليمي تقليدي مثل المدرسة أو الكنيسة . (7
 التي يتم اختيارها بحرية )ليست مفروضة( . (6
 التي يتم الترويج لها من خالل مصادر شخصية مثل األهل واألصدقاء . (8
 التي يشارك فيها األهل . (1

 المستهدفة لمن تربطهم عالقات ملتزمة . (10
التي تتناول موضوعات الوعــي الذاتي ومهارات العالقات مثل ادلتزام ،  (11

 والتواصل ، والتعامل مع األزمات من خالل مجموعة منوعة من الوسائل .
عن نيتهم لحضور برامج  وتجدر اإلشارة الى أنه على الرغم من اعالن ذكور واناث على حد سواء

 التوعية الزوجية ، فقد كانت نسبة ادناث اللواتي عبرن عن نية الحضور أعلى .
كما تعكس نتائج هذه الدراسة صورة لراشدين من الشباب تلقوا تعليما جامعيا وتعرضوا لمخاطر 

)ود سيما زوجية أكبر وكان لديهم حافز مساو أو حافز أكبر على المشاركة في التحضير للزواج 
اذا كانوا ذكورا( ولكن هذا الحافز أحبط بفعل انخفاو تفاؤلهم حول زواجهم نتيجة للتجارب التي 
مرت بها أسرهم . كما أنهم )الذكور تحديدا( كانوا على استعداد دنفاق المزيد من الوقت والمال 

هتماما على التحضير للزواج وكانوا أكثر تحمال لخصائص قادة المجموعات ولكن أقل ا
بالمجموعات التي يرأسها رجال دين . كما أنهم كانوا أقل تفضيال لرجال الدين واألهل كمصادر 
للتحضير للزواج وعبروا عن اهتمام بحضور برامج التحضير للزواج حتى لو تم الترويج لها من 

وود  قبل مصادر دون المستوى الشخصي وحتى لو لم يكونوا ضالعين في عالقات ملتزمة )دنكان و
 ،2003. ) 
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 خصائص المشاركين في برامج التوعية الزوجية : من الذي يرجح حضوره ؟ 5-6
 

من الحيوي بمكان فهم خصائص ماهية األشخاص الذين يحضرون برامج التوعية الزوجية لضمان 
تأسيس مضمون البرنامج على حاجات الجمهور التي تم تحديدها . وقد أظهر دنكان وآخرون 

الخصائص المميزة للحضور هي : اللطف ومراعاة مشاعر اآلخرين ، تثمين ( أن بعو 2006)
الزواج والنضج )عدم فقد األعصاب سريعا( . وكان األزواج الذين أقروا بوجود مشاكل في 
عالقاتهم هم األكثر استعدادا لحضور جلسات التوعية الزوجية . كما ازدادت احتمادت حضور 

األنثى هي التي تنظر الى الزواج على أنه مهم . وتجدر اإلشارة  األزواج لهذه البرامج اذا كانت
 الثقافية بالحضور . –الــى عدم انباء أي من عوامل مضمون األسرة أو العوامل ادجتماعية 

وعلى الجانب اآلخر ، قلت احتمادت حضور األزواج األقل التزاما بالزواج ، مع احتياطي موارد 
روا وجود مشاكل أقل في عالقاتهم ، لجلسات التوعية الزوجية . وحسن نية أقل ، والذين تصو

ويمكن لنتائج الدراسة المساعدة على تصميم استراتيجيتي تسويق منفصلتين ، واحدة تزيد من 
حضور " األزواج المرجح حضورهم" وأخرى مختلفة موجهة الى المجموعة  " صاحبة احتمادت 

 ( .2006الحضور األقل " )دنكان وآخرين ، 
( دراسة للتحري عن نفس السؤال ووجدوا بأن األزواج 1116وقد أجرى ساليفان وبرادبيري )

الذين يحضرون برامج ما قبل الزواج لم يكونوا معرضين لخطر أكبــر يتعلق بحدوث مشاكل 
زوجية . وفي بعو الحادت ، واجه األزواج المشاركون خطرا أقل لحدوث مشاكل زوجية مقارنة 

الذين لم يشاركوا وهو ما يعني ضمنيا تخصيص الموارد لعدد كبير من األزواج أصحاب باألزواج 
الزيجات المرضية حتى بغير استشارات قبل الزواج وأنه قد تكون هناك حاجة الى وسائل لتوظيف 

( . كما تم التوصل الى هذه 1116األزواج أصحاب المخاطرة المرتفعة نسبيا )ساليفان وبرادلي ، 
 ( .2003من قبل دراسة أخرى أجراها دنكان و وود )النتائج 

 
 

 لمحة عن أفضل المبادرات القائمة حاليا لتقوية روابط الزواج .6. 2
 

 لمحات عن برامج التوعية الزوجية األكثر شعبية
فيما يلي لمحات مختصرة عن أربعة من برامج التوعية الزوجية األكثر شعبية )أول ثالثة منها 

 ( .2001، واألخيرة عن نيلسن وآخرين ،  2000وشام ، مأخوذة عن سيليمان 
 تحسين العالقة ما قبل الزواج والوقاية 5-7-0

 . برنامج التدريب على مهارات التعرف والسلوك 
  : ساعة تتألف من سلسلة متتابعة من المحاضرات القصيرة والنقاشات  21الى  12الجرعة

ألشخاص باستخدام ورش عمل أثناء ليالي والتدريب على المهارات الخاصة بالتعامل بين ا
 األسبوع ، أو نهاية األسبوع ، أو ورش عمل لمدة يوم واحد .

  حقق المشاركون في PREP أسابيع وبعـــد التدخل  10مكاسب في المهارات التفاعلية عند

بثالث سنوات ، بما في ذلك  الدعم / التأكيد ، ومجموعة ادنفعادت اإليجابية ، وتراجع 
 يد النزاعات ، وذلك قياسا على المجموعة الخاضعة للمراقبة .تصع

 . البرنامج األكثر اختبارا بالتجربة 
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 تحسين العالقة 5-7-2
 . نموذج انساني يدّرس مهارات ادفصاح والتقمص العاطفي الى األزواج 
  : ساعة . 21الى  17الجرعة 
 ص العاطفي ، وادفصاح كشفت ادختبارات التجريبية عن تحسن قصير األجل في التقم

 الذاتي ، ومهارات التواصل بشكل عام بعد التدخل .
 . أوجدت رضا فوري وتواصال إيجابيا لدى األزواج الذين يمرون بمحنة 

 
 برنامج التواصل بين األزواج 5-7-3

 . وعي مبني على األنظمة وبرنامج للتدريب على المهارات 
  : ساعة . 12الجرعة 
  العملية تحسن دقة استدعاء ديناميكيات الزواج للتفاعل اإليجابي بعد أظهرت التجارب

 التدخل .
  أظهرت دراسات تحليلية لتجميع النتائج عن فعالية البرنامج تحقيق مكاسب قصيرة األجل

 في نوعية التواصل لم تتحقق استدامتها عموما .
 

 010الزواج  5-7-1
 دين من الشباب دختيار شركاء متوافقين مبادرة مجددة تشمل دورة جامعية لتحضير الراش

 بشكل جيد وللشعور برضا أكبر عن الزواج .
  تشرك الطلبة في النواحي ادجتماعية والسيكولوجية للزواج والنجاح الزوجي من خالل

مواد أكاديمية تقليدية وتكليفات مبنية على التجربة واكتشاف الذات )نيلسن ، بنسوف ، 
 ( .2001تين ، رامبيج ، سولومون وجولدس

  طالبا الدورة في جامعة نورثوسترن ، وهي جامعة  150على مدى أربع سنوات ، أكمل
 أمريكية بحثية كبرى .

  على الرغم من عدم وجود متابعات على المدى الطويل ، فقد أظهرت تقييمات الطلبة
القات قدرتهم على التعلم من الدورة واكتسابهم لتعمق قّيم في أنفسهم وفي تحديات الع

 الحميمة .
 

 الدروس المستفادة من مبادرة الزواج الصحي 5-7
 

من منطلق اددراك بأن تآكل مؤسسة الزواج هو قلب العديد من األمراو ادجتماعية ، فقد 
، بدأ الرئيس  2000سعت الحكومة األمريكية الى اتخاذ اجراء حول ذلك . بدءا من عقد ال 

األمة لالضطالع بجهود ترمي الى تشجيع وبناء جورج دبليو بوش في توزيع التمويل عبر 
زيجات صحية من خالل التوعية بالزواج والعالقات وخدمات األبحاث الخاصة بها )هوكنز ، 

( . وقد ركزت هذه المبادرة التي تعرف بمبادرة الزواج الصحي بشكل كبير على 2011
 5لتخفيف وطأة الفقر  –شبابا وبالغين ، متزوجين وغير متزوجين  –المجتمعات المحرومة 

                                                           
2
تشير األبحاث الى أن هيكل األب أو األم الغير متزوجين أدى بالمزيد من األشخاص الى العيش في فقر وهو ما أوقع بدوره ضغوطا   

بليون دوالر سنويا على اعانات الرفاه لآلباء  120ذكرت التقارير أن الحكومة أنفقت أكثر من  –عم هذه األسر هائلة على الحكومة لد
( . وباإلضافة الى ذلك ، وجد بأن األسر صاحبة الدخل المنخفض سجلت أعلى معدالت 2004واألمهات الغير متزوجين )ركتور وباردو ، 

 ( .2011عدم االستقرار األسري )هوكنز ، 
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، بدأت ادارته في  2011وحتى عام  2007واألمراو ادجتماعية األخرى . وبدءا من عام 
دودرا( من خالل  650ر000ر000مليون دودر سنويا )بمجموع بلغ  150تخصيص مبلغ 

هيئاتها إدارة الطفل واألسرة )التابعة لوزارة الصحة والخدمات ادنسانية األمريكية( الى مختلف 
، ومنظمات المجتمع الخاصة ، ومكاتب الوديات والحكومات المحلية )مبادرة إدارة الطفل 

 ( .2011واألسرة للزواج الصحي ، هوكنز ، 
وتجدر اإلشارة الى أنه من بين كافة جهود الوديات ، ذكر بأن النهج ادستراتيجي لودية 

وهو  PREPأوكالهوما كان األكثر فعالية . فقد تبنت مبادرة الزواج في أوكالهما منهج برنامج 

برامج مختلفة مكّيفة حسب  PREPأكثر المناهج التعليمية اعتمادا على األبحاث . كما وضعت 

عات محددة من السكان . وقد سجلت أوكالهوما ، ونيويورك ،  وتكساس ، أعلى معددت مجمو
النشاط في هذه الجهود التدعيمية للزواج والتي تمولها الحكومة الفدرالية . وكان لكل منها مكتب 

( بشكل أكبر الهيكل 8:  2011في الودية يتولى قيادة جهودها . وقد صّور هوكنز )
 ية أوكالهوما على وجه الخصوص:ادستراتيجي لود

" أوكالهوما صاحبة النهج األكثر استراتيجية حيث بنت تجهيزات أساسية على مستوى الودية 
لتقديم خدمات توعوية عن الزواج والعالقات الى الودية ، مستخدمة كافة قطاعات الودية لتقديم 

المحددة )أي ادحتياجات الثقافية ، هذه الخدمات ولتكييف البرامج بحيث تلبي احتياجات السكان 
والعنصرية / العرقية ، والدينية ، ووضع العالقة ، ال ( وتنسيق كافة هذه الخدمات من خالل 

 شركة خاصة للعالقات العامة مكّرسة لهذه المهمة وهي شركة ببلك ستراتيجيز انك" .
بالضوء على الدروس وفيما يلي منظور يستعرو مبادرة الزواج الصحي بعد تنفيذها ويلقي 

 –سواء من خالل األدلة المبنية على المالحظة العابرة أم تلك المبنية على األبحاث  –المستفادة 
 والتي يمكن تعلمها من النهج البحثي للمبادرة ، وهيكل التمويل ، وجهود التقييم الخاصة بها .

 
 نهج األبحاث 5-8-0

مع خبراء في مجال الزواج  2011سبتمبر من خالل التفاعل الشخصي على ادنترنت خالل 
واألسرة وموجودين في الوديات المتحدة األمريكية ، علم الباحثون الذين أعدوا هذا التقرير 
بنتائج مبادرة الزواج الصحي من خالل نتائج المالحظة العابرة المباشرة وذلك ألنها لم تكن 

ات هما الدكتور بنيامين كارني حتى قد نشرت بعد . وقد تشارك خبيران في هذه المعلوم
والدكتور فرانك فنشام )تم ادتصال مع األول من خالل مكالمة عن بعد على سكايب ومع الثاني 
من خالل البريد ادلكتروني( . وفيما يلي نس  للمحادثات التي تشاركا من خاللها في نتائج 

 ة الباحثين( .المبادرة وأسبابها )طباعة الحروف بالطريقة البارزة تمت بمعرف
الدكتور بنيامين كارني : " يشير التقييم الذي أجرى في العام الماضي عن نتائج البرنامج 
الواعدة أكثر من غيرها الى أن البرنامج لم يكن له تأثير على ادطالق . لقد كان عديم النفع 

فتراضات التي لم ببعض االتماما وكان ذلك أفضل ما أمكنهم القيام به " ... " لقد بدأ البرنامج 
 يتم التحري عنها " .

الدكتور فرانك فنشام : " كما تعلم ، كان لدى الوديات المتحدة األمريكية مبادرة عن الزواج 
البرامج سنوات ود أعتقد أنها نموذج رائع ألنها لم تصر على استخدام  5الصحي لمدة 

 ية مشكوك فيها " د كثيرة ذات نوعومن ثم ، كانت هناك جهو المدعمة بالتجربة
وحسب أقصى علم للباحثين ، كانت مبادرة الزواج الصحي جهدا غير مسبوق ولذلك ، في حين 
ربما تعين بدؤها على أساس افتراضات ، كانت جهود التقييم الدقيق غائبة على ما يبدو طوال 

. ولهــذا  فترة المبادرة )تم توضيح ذلك بشكل أكبر في النقطة الخاصة بجهود التقييم أدناه(
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السبب ، بين أسباب أخرى ، قرر الباحثون في هذا التقرير أن يأخذوا فقط في ادعتبار نتائج 
الدراسات الطولية المدعمة بالتجربة في جهود تدعيم الزواج . ومع ذلك ، تثبت تجربة مبادرة 
م الزواج الصحي مدى أهمية تدقيق صحة ادفتراضات من خالل التقصي ، وبذل جهود تقيي

 دقيقة ومستمرة ، وادعتماد على البرامج المدعمة بالتجربة . 
 
 هيكل التمويل 5-8-2

يمكن القول بثقة بأن نصيب األسد من كافة جهود تدعيم الزواج عبر الوديات كان مدعما 
وهو أمر لم يكن هناك مفر منه نظرا ألن  –بدودرات فدرالية وليس بتمويل من الوديات 

( ولكن كما ذكر هوكنز 2011كانت في األساس جهودا فدرالية )هوكنز ، الجهود بأكملها 
( " إن السيادة الفدرالية على التمويل د تخلو من المخاطر" إذ يتعرو هذا 7:  2011)

المصدر للتمويل الى مشاكل سياسية واقتصادية . كما أن التشايع بين األحزاب السياسية 
دعم التمويلي في وضع شائك حيث تجعله غير قابل واألزمات المالية تضع هذا المصدر لل

( . وهذا هو السبب الذي 2011للتعويل عليه كما ظهر حدوثه في الوديات المتحدة )هوكنز ، 
قد يكون من األفضل من أجله تنويع مصادر الدعم التمويلي للتحوط من مخاطر " الجفاف 

 المالي" .
 
 
 جهود التقييم 5-8-3

برامج التي تدعمها الحكومة تحت مظلة مبادرة الزواج الصحي بقصد لم يتم تشغيل معظم ال
: تقييم البرامج  2-2-5اجراء تقييم دقيق يمكن التوصل الى خالصات قوية بشأنه )انظر القسم 

لفهم ما يتضمنه التقييم الدقيق( . وعلى الرغم من أن مكتب التخطيط واألبحاث والتقييم التابع 
رى ثالث دراسات تقييمية طولية دقيقة واسعة النطاق ومتعـــددة إلدارة الطفل واألسرة أج

المواقع للمبادرات ، د تمثل هذه النتائج سوى جزء ضئيل من المبادرات التي تمت )هوكنز ، 
( وهو ما يمكن أن يعير تفسيرا لسبب مواجهة الباحثين في هذا التقرير لندرة في 6:  2011

اولة معرفة أكثر الممارسات فعالية لتدعيم الزواج . كما يبدو أن دراسات التقييم الطولية أثناء مح
 هذا النقص في جهود التقييم الدقيق مرتبط بنهج األبحاث المشار اليه عاليه ويساهم فيه .

 

 الخالصة 5-8
 

تقدم النتائج التي عرضها هذا الفصل رؤية متعمقة لواضعي ادستراتيجيات ، والمناهج ، 
 والعالجات الزوجية . أما الدروس الرئيسية فهي :والقائمين على التوعية 

  تصميم مناهج التوعية الزوجية والبرامج العالجية المبنية على دراسات طولية مدعمة
 بالتجربة .

  الفهم العميق للسكان المستهدفين وتصميم مناهج مكّيفة . فكل زوجين تقريبا يضيفان
تكييف البرامج ليس فقط على أساس متغيرات مختلفة الى الجدول ومن ثم ، من الحيوي 

المعتقدات الدينية ، والعنصر ، والعرقية والثقافة ، وانما أيضا على أساس مضمونها 
المحدد مثل تاري  الزواج ، والعالقة مع األبوين ، والوضع المالي ، ال  .. كما أن 

عالجة تدريب األفراد من داخل المجتمع أو مضمون مماثل على القيام بالتوعية والم
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يقّوي فعالية البرنامج بالنظر لقدرتهم على ادرتباط بالجمهور على أفضل نحو والعكس 
 صحيح .

  توثيق المناهج عندما يتعلق األمر بالتوعية الزوجية وهو أمر حيوي من حيث تسهيله
لجهود التقييم وجعله المنهج " منتجا " يمكن تعلمه وتبنيه من قبل قائمين محتملين 

 بالتوعية وهو ما يساعد في عملية النشر .آخرين 
  وجود هدف راس  وخطة للتقييم الدقيق للبرامج منذ البداية حتى يتم عقد البرنامج على

نحو يستوعب متطلبات التقييم التالية )أي جمع البيانات( ، والتقييم الدقيق حيوي ليس 
نهاية المطاف على فقط لقياس فعالية البرنامج وانما أيضا لتحسينه والمحافظة في 

 استدامته .
 . تنويع هيكل التمويل لضمان استدامة الدعم 

 
وقد وجد عموما بأن فعالية كل مهن التوعيهة والمعالجهة الزوجيهة كانهت معتدلهة علهى المهدى 
القصير وأن الدراسات الطولية في كال المجالين لتقييم أثر البرامج على المدى الطويهل تعهد 

رورة اجراء المزيد من األبحاث لتحسين تصميمها وفعاليتهها نادرة . وفي حين اتضحت ض
، فقد أظهرت األبحاث أيضا الحاجة الى تنويع جهود تدعيم الزواج من خهالل نشهرها عبهر 
مختلف القنوات )أي وسائل ادعالم ، والمؤسسات التعليمية / الدينية / الصحية ، واألهل / 

مهع جمههور المتلقهين فهي مختلهف مراحهل الحيهاة قادة المجتمع ، والنظهراء ، اله ( وتكييفهها 
)المراهقة ، الشباب ، سن الرشد ، مرحلة ما قبل الزواج ، المتزوجين حديثا ، ادنتقال الى 
األبوة واألمومة ، اله ( بحيهث تهتم قولبتهها فهي أشهكال األنشهطة المختلفهة )ادرشهاد بطريقهة 

، اشراك المجتمع ، ال ( وأيضا  شخص الى شخص ، المساعدة الذاتية ، األنشطة الجماعية
من خالل تشجيع القائمين على التوعية والمعالجة الزوجيهة علهى التعامهل بشهكل مبتكهر مهع 

 .سائل تالئم جمهورهم على أفضل نحومؤسسة الزواج المتداعية بو
 

  



 منطقة مكة املكرمة الزواج يف روابط تقويةعرض مقرتح للخطة الاسرتاتيجية ملبادرة     111  صفحة

 

 روابط الزواج تقويةلمبادرة مركزية  مؤسسة .3
 
 

 مؤسسهةههي إنشهاء بناءا على خالصة نتائج البحهث  ، و ذلكأحدى التوصيات الرئيسية المقترحةمن 
تعنههى بموضههوع تقويههة روابههط الههزواج و ذلههك إلنجههاح  منطقههة مكههة المكرمههةمركزيههة علههى مسههتوى 

 ” تسههمى ربحيههة غيههر عامههة مركزيههة جهههة أو هيئههةك مؤسسههةهههذه ال تنشههأحيههث ب مؤسسههة الههزواج.
 و تنفيذيهة، كجههة الدولهة بجهاز مرتبطة، و تكون  “الزواج روابط تقوية لمبادرة مركزيةال مؤسسةال
 واألنظمة القوانين حيث من رقابي إشراف من الرسمية للجهات مماثل دور لها يكون الوقت ذات في
 ذاتو تكهون  .الهزواج روابط تقوية بمبادرة المعنية المؤسسات أو الوزارات مثل أخرى جهات على

 وتتبههع واإلداري، المههالي سههتقاللواإل الكاملههة القانونيههة باألهليههة وتتمتههع مسههتقلة، عتباريههةإ شخصههية
و  ،جهدة فهي منطقهة مكهة المكرمهة مدينهة الرئيسهي مؤسسهةال مقهر ويكون. وزارة الشئون اإلجتماعية

 .  المنطقة في لها ومكاتب فروعاً  نشئت أن يسمح لها
 
القهيم، و األههداف ، و الرسهالة، و الرؤيهةكهال مهن  عهرو المقترحهات بخصهوصالقسهم يهتم ههذا  في

المقترحهة المركزيهة، و ، و من ثم يتم ذكر تفصيل شامل للخطة اإلسهتراتيجية مؤسسةاإلستراتيجية لل
 .، و المشاريع و البرامج المقترحةآلية العمل، و اإلستراتيجيات قصيرة و طويلة المدى  يتضمنها

 

 

 (Vision) الرؤية .0. 3

 
يجهب مسهتقبال ، و  مؤسسهةيجب أن تكون عليه الالرؤية هي تصورات أو توجهات أو طموحات لما 

 أن: بحيث  تجاه، و المنطقاإلختصار، الوضوح، و الشمول، و اإلأن تشمل الرؤية على كال من 
 .تكون عبارة موجزه 
 .تركز على الرغبة في التميز والتفوق واإلبداع 

 .تصاغ بلغة عاطفية مؤثرة 

 .تكون واقعية وقابلة للتطبيق 

  ،مسههتقبال خههالل العشههر سههنوات  مؤسسههةطموحههات الو توجهههات، و تمثههل تصههورات
 القادمة.

المركزيههة  مؤسسههة، تههم تطههوير رؤيههة ال وبنههاءا علههى نتههائج البحههث و الخطههة اإلسههتراتيجية المقترحههة
 :كما يلي لمبادرة تقوية روابط الزواج

 
 

 الــــرؤيـــة

إلنجهههههاح مسهههههتقرة  قويهههههة و  الهههههزواجنسهههههعى ألن تكهههههون روابهههههط 
المجتمههههع نسههههب الطههههالق فههههي  تههههنخفوبحيههههث  الههههزواجمؤسسههههة 
مثههههال يقتههههدى بههههه  المجتمههههع السههههعودي يكههههونو بههههذلك  السههههعودي

 . لمؤسسة الزواج الناجحة
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 (Mission) الرسالة .2. 3
 

أو السهبب فهي وجودهها، و لمهن  مؤسسهةالغهرو و التي تمثل  مؤسسةللالرسالة هي الغاية الرئيسية 
غيرها. و قد تصاغ بشكل مستقل أو تهدمج مهع الرؤيهة. وقهد تهم ما الذي يميزها عن تقدم خدماتها، و 
 المركزية لمبادرة تقوية روابط الزواج كما يلي: مؤسسةتطوير رسالة ال

 
 

 الـرسـالـة

نلتهههههههزم بتطهههههههوير و دعهههههههم المشهههههههاريع والبهههههههرامج اإلجتماعيهههههههة 
المسهههتدامة لتقويهههة روابهههط الهههزواج و التهههي تههههدف إلهههى  توعيهههة و 

المجتمهههع بههههأفراده و مؤسسهههاته إلنجهههاح مؤسسههههة تعلهههيم و تطهههوير 
 الزواج.

 

 
 

 و قد تم مرأعاة صياغة الرسالة بحيث تجيب على كل من األسئلة الرئيسية التالية:
 لماذا نحن هنا؟ 

 من هم شركاؤنا المساهمون؟ 

 ما الذي يميزنا؟ 
 

 

 ا )المبررات(؟نحن هن لماذا .0. 2. 3

 
المشاريع   المركزية هي إلنجاح مؤسسة الزواج و ذلك عن طريق مؤسسةلوجود ال الرئيسية األسباب

 :و البرامج التي تحتضنها و تهدف إلى
 

 الزواج.بأهمية تقوية روابط توعية المجتمع   (0)

 الوعي بأهمية تقوية روابط الزواج شر ن. 

  روابط الزواج القوية و المستقرة في الزواج الناجح.نشر ثقافة 

 روابط الزواج.كيفية تقوية  تعليم المجتمع  (2)

  أفهراد المجتمهع و مؤسسهاته علهى أهميهة تقويهة روابهط الهزواج و أثهره فهي إنجهاح تثقيف
 الزواج.

  تزويد أفراد المجتمع و مؤسساته بالمعرفة و المهارات والخبرات الالزمة لتقوية روابط
 الزواج.

 نظريا و تطبيقيا. تدريب أفراد المجتمع و مؤسساته على تقوية روابط الزواج 
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 روابط الزواج.تقوية لبشكل مستمر  تطوير المجتمع  (3)

  و القضههايا المتعلقههة واهر الظههـإجههراء ودعههم وتشههجيع الدراسههات والبحههوث التههي تتههـناول
 .بتقوية روابط الزواج

  المتعلقة بتقوية روابط الزواج التي تسهم في المشاريع و البرامج  و دعم تطويرإعداد و
 الطالق في المجتممع السعودي.خفو نسب 

 المشاريع و البرامج لتقويهة روابهط الهزواج ومنحهها  لتطويرتحتية البنية ال توفير البيئة و
 .فرص نجاح عالية

  بيهنهم السهعي للتكامهل و  ذات العالقهةبهين أفهراد المجتمهع و مؤسسهاته التنسيق والتعاون
 .لتقوية روابط الزواج

 

 
 ؟)أصحاب العالقة( من هم المساهمون .2. 2. 3

 
ثالثة إلى  ينقسمواالمركزية لمبادرة تقوية روابط الزواج  مؤسسةفي ال )أصحاب العالقة( المساهمين

 كالتالي: مكمل لهيقوم كل منهم بدور مختلف عن األخر بشكل ، بحيث أقسام
 
و هو المستفيد الرئيسي من المساهمين حيهث تكهون المشهاريع و البهرامج موجههه لهه  :المجتمع   (0)

 بشكل مباشر أو غير مباشر.

 أفراد المجتمع  

 الزوجين  

 األسرة  

 
المعنيهة و له الدور األساسي في دعهم و تنفيهذ الجههودات و المشهاريع و البهرامج  العام :القطاع   (2)

 تقوية روابط الزواج.ب

و )أو محكمهة األحهوال الشخصهية كمها تهم تسهميتها مهؤخرا(  كحهةاألن الضهمان و محكمة  
 المحكمة العامة

 لجنة التنمية ادجتماعية بمجلس المنطقة   

 لجنة إصالح ذات البين  

 
 التوعية و التثقيف بين أفراد المجتمع و مؤسساته.و له دور مساعد هام في  :القطاع الخاص   (3)

 الزواج و الطالقفي مجال  اإلستشاريون  

 المؤسسات غير الربحية ذات العالقة  

 المؤسسات غير الحكومية ذات العالقة  
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المركزيهة لمبهادرة تقويهة روابهط  مؤسسهة( : المسهاهمين )أصهحاب العالقهة( فهي ال2رسم توضيحي )
 الزواج

 
 

 ما الذي يميزنا؟ .3. 2. 3
 

 :قادرة على المركزية عن غيرها من الجهات و المؤسسات ذات العالقة بأنها مؤسسةتتميز ال
 برامج.الشاريع و لنهوو بالمبين أفراد المجتمع و مختلف مؤسسات المجتمع ل الشراكة لقخ 

 علههى مسههتوى  المركزيههة مؤسسههةداخههل و خههارج البههين مختلههف وحههدات العمههل  تحقيققق التكامققل
 .المنطقة

 المشاريع و البرامج لتقوية روابط الزواج و الحد من نسب الطالق. متابعةو  تعزيز إنجاح 
 

 

 (Values) القيم .3. 3

 
وفلسهفتها وأسهلوب  مؤسسهةاليعبهر عهن نظهرة الهذي سهلوكي الطهار اإل رشهادية واإلقواعهد هي الالقيم 

 التالية:  المفاهيممن  مؤسسةالمجتمع و كل من القطاعين العام و الخاص. و تنبثق قيم التعاملها مع 
 
 ذات سلطة لنشر الوعي و تطبيق المعرفة لقيادة التغيير في  مؤسسةتكون الو ذلك بأن  ة :يالقياد

 المجتمع.

 : في تعاملها مع القضايا و الشئون ذات العالقة، و احترامها لجميع العادات و ذلك  الموضوعية
 و األعراف و التقاليد ادجتماعية.

 مناقشة و إقتراح كل مها مهن شهأنه مشاركة و يحق لجميع المعنيين  حيث : المشاركة و التواصل
 .مؤسسةيق رسالة و رؤية القتح

  جميهع المطروحهة شهاملة مهن  القضهاياتغطيهة في و ذلك بأن تتخصص  الشمولية :التخصص و
 و نجاحها.لضمان مناسبتها و ذلك النواحي 

 : في العمل بتحقيق أكبر نسبة مهن المخرجهات و ذلك إيمانا بأهمية اإلنتاجية و الفعالية  اإلنتاجيه
 بأقل الموارد المتاحة.
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 تعزيز التغيير اإليجابي في المجتمع لدى كال من أفراده و مؤسساتها.و ذلك ب : التغيير اإليجابي 

 : حتى بعد إنتههاء  األثر في المجتمعفي تقديم أعمالها وأنشطتها بحيث يستمر و ذلك  اإلستدامــة
 .البرامج المقدمةالمشاريع و 

 : و إيجاد حلول معاصرة مهمة في إحهداث التغيهر و ذلك باإلنفتاح لجميع األطراف  المعـاصــرة
 في المجتمع.

 

 

 (Strategic Goalsاإلستراتيجية )األهداف  .1. 3
 

 ، هي:يجب إنجازه التيالنتائج النهائية و التي تمثل  مؤسسةمن أهم األهداف اإلستراتيجية لل
 
 إستشارية أبحاث و دراساتمركز تطوير   (0)

  دراسة القضايا ادجتماعية ذات البعد ادستراتيجي المؤثرة في تقوية روابط العالقات
 و الوقوف على أبرز المشاكل ادجتماعية وتحليلها واقتراح الحلول العملية لها. الزوجية

 قاعدة معلومات مركزية تأسيس   (2)

  المنطقة تهتم بقضايا و شئون تقوية روابط تأسيس قاعدة معلومات مركزية على مستوى
الزواج ، و ربطها مع الجهات و المؤسسات المعنية ، وذلك حتى ينتظم من خاللها العمل 

 المركزية مصدرا مهما في قضايا إنجاح الزواج. مؤسسةو تصبح ال

 بين جميع الجهات المعنية تيسير الربط  (3)

  ال تقوية بمجوالجهات المعنية العامة و الخاصة تفعيل مبدأ الحوار والشراكة بين القطاعات
  .الزواجروابط 

 لتسههيل  في كل من القطاع العام و الخهاص التنسيق بين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة
 تبادل المعلومات وتجنب ادزدواجية.

 و تقييميهالمشاريع و البرامج تنفيذ ا رصدتطوير و   (1)

 مجهال تقويهة البهرامج التهي تسهاهم فهي  و المشهاريعو ستراتيجيات اإل تطوير و دعم و إدارة
 روابط الزواج و تعزيز فعاليتها.

  متابعههة و قيههاس فعاليتههها و  ذات الصههلة و المشههاريع و البههرامجسههتراتيجيات اإلرصههد تنفيههذ
 .هدافاألالتقدم نحو تحقيق 

 من توعية و تعليم و تطوير و إستشارة تقديم الخدمات ألفراد المجتمع و مؤسساته  (5)

  ألفراد المجتمع فيما يتعلق بقضايا تقوية الزواج. تعليميةتقديم خدمات توعوية و 

 .تقديم خدمات استشارية و تطويرية لمؤسسات المجتمع فيما يتعلق بقضايا تقوية الزواج 

  اإلسهتراتيجيةومدى التقدم فهي تحقيهق األههداف  مؤسسةالإصدار تقرير سنوي حول أنشطة 
 .الصلةذات 
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 (Business Mechanism) العملآلية  .5. 3

 
ندرج تحت تترتبط كل منها باألخرى ، و رئيسية  وحداتعلى ثالثة  مؤسسةآلية العمل في التعتمد 

 ثانوية: أخرى وحداتكل منها 
 
  لتقوية روابط الزواج اإلستشارية دراساتالبحاث و األأود:   (1)

 الزواج روابط لتقوية التوعوية اإلعالمية الحمالت ثانيا:  (2)

 لتقوية روابط الزواج ستشاريةاإلو  التأهيلية رامجالبثالثا:   (3)

 
 المركزية لمبادرة تقوية روابط الزواج مؤسسة( : آلية العمل في ال3رسم توضيحي )

 

 
 

 

 
)أصهحاب  لمسهاهمينبالنسهبة لو أهميتهها المركزيهة  مؤسسهة( : آلية العمل فهي ال3توضيحي )جداول 
 العالقة(

  المركزية مؤسسةللالوحدات الرئيسية   
  (1) (2) (3) 

 
األبحاث و الدراسات   

اإلستشارية لتقوية 
 روابط الزواج

 الحمالت وحدة
 التوعوية اإلعالمية

  الزواج روابط لتقوية

البرامج التأهيلية و 
اإلستشارية لتقوية 

 روابط الزواج

ة(
الق
لع
 ا
ب
حا
ص
)أ
ن 
مي
اه
س
لم
ا

 

مع
جت
لم
ا

 

 

تصورات و فهم  أفراد المجتمع
إحتياجات األفراد و 

 توقعاتهم

نشر الوعي و ثقافة 
روابط الزواج القوية 

 بين األفراد

قبل و  األفراد تأهيل
 خالل مرحلة الزواج

دراسة المشاكل  الزوجين
اإلجتماعية بين 
 الزوجين و تحليلها

توعية األزواج و 
تعريفهم بالخدمات 

 المقدمة

تدريب األزواج في 
تقوية روابط الزواج 

 بينهم
تحليل اآلثار الناتجة و  األسرة

المترتبة على األسرة و 
 عالقتها

تعريف األسر بدور 
في و كيفية  مؤسسةال

 اإلستفادة من خدماتها

 مساعدة األسر على
إنجاح مؤسسة  كيفية

 الزواج
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ام
لع
 ا
ع
طا
لق
ا

 

 

محكمة الضمان 
و األنكحة و 

 المحكمة العامة

دراسة الظواهر 
 اإلجتماعية في المجتمع
إعتمادا على القضايا 

 المتدوالة

نشر ثقافة مؤسسة 
الزواج الناجحة 

 لتخفيو نسب الطالق

محاولة إنجاح  دعم
عن طريق  الزواج

 اإلستشارات الزوجية

لجنة التنمية 
االجتماعية 

 بمجلس المنطقة

تقديم الخدمات البحثية 
و اإلستشارية و كيفية 

 تطبيقها

دعم دور اللجنة في 
 التنمية عن طريق

 إنجاح مؤسسة الزواج

المساهمة في التأهيل 
و اإلستشارات 
 المقدمة للمجتمع

لجنة إصالح 
 ذات البين

عرو الحلول 
اإلستراتيجية و كيفية 

 تطبيقها

تعزيز دوراللجنة في 
في  إصالح ذات البين
 المجتمع

دعم دور اللجنة و 
تدريب إعضاءها 
 على تقوية الروابط

ص
خا
 ال
ع
طا
لق
ا

 

 

اإلستشاريون 
في مجال الزواج 

 و الطالق

تقديم الخدمات البحثية 
و اإلستشارية 
 اإلجتماعية

دعم دور 
اإلستشاريون في 
 إنجاح مؤسسة الزواج

تقديم و تبادل 
الخدمات التأهيلية و 
اإلستشارية إلنجاح 
 مؤسسة الزواج

المؤسسات غير 
الربحية و غير 
الحكومية ذات 

 العالقة

التعاون اإلستراتيجي 
القضية و  في دراسة

تقديم أفضل الحلول و 
 تطبيقها على الواقع

تعريف المجتمع بدور 
المؤسسات غير 
الربحية و غير 

الحكومية في تقوية 
 روابط الزواج

تبادل مشترك و 
إستراتيجي للخبرات 
و المهارات للتأهيل و 

 اإلستشارة

 

 

 المركزية  مؤسسةالرئيسية لل وحدات العمل .6. 3
 

تندرج تحت وحهدتها الخدميهة الثالثهة مبهدئيا ، و التهي تسههم فهي أداء بوظائف رئيسية  مؤسسةال تقوم
  رسالتها على الوجه األكمل والمطلوب وبالتالي الوصول لمخرجات فعالة و عملية تطبق في المجتع.

 
، و يتضهمن ذلهك المقترحهة  المركزيهة مؤسسةلوحدات العمل الرئيسية لفي هذا القسم يتم إستعراو 

و ميزانيتههها  ، و هيكلههها التنظيمههي، خههدماتها مجادتههها ، و و اإلسههتراتيجية ، أهههداف الوحههدات ذكههر 
 التقديرية.

 
 

 لتقوية روابط الزواج اإلستشارية دراساتالبحاث و وحدة األأوال:  .0. 6. 3
 
 تأسيس ال أهمية .أ 

 
، القراراتستندون إليها عند إتخاذ حتاج صناع القرار اإلجتماعيين إلى أسس ثابتة و متوازنة يي

فاإلدارة الحديثة المتطورة تعتمد على األبحاث و الدراسات التي تعكس الوضع الحالي و تصور 
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لنا المستقبل التقريبي. باإلضافة إلى إحتياجهم األساسي إلى اإلستشارات اإلجتماعية المدروسة و 
 المخطط لها من قبل ذوي الخبرة و المعرفة.

المركزية  مثل هذه الخدمة إلى صناع القرار اإلجتماعيين  مؤسسةلذلك من الضروري أن تقدم ال
إعتمادا على شبكة واسعة من الخبراء والدارسين والمحللين والباحثين ، المنتمين له والمتعاونين 
معها في مختلف الحقول والتخصصات التي تدخل في مجال تقوية روابط الزواج إلنجاح مؤسسة 

المركزية بتوظيف العديد من المناهج  مؤسسة. و تقوم الالزواج سواء في الخارج أو الداخل
الحديثة و األدوات والوسائل المناسبة لجمع البيانات والمعلومات، وتحليلها ، واستخالص نتائجها، 

 و وضع التوصيات الالزمة ، و تقديم اإلستشارات اإلجتماعية.
يث تركز دراساتها و إستشاراتها ، حمؤسسةو لذلك تعد هذه الوحدة من أهم الوظائف الفاعلة في ال

 لإلجتماعيين و صناع القرارالتحليل والرؤية الكاملة  لتقدمعلى حركة التغير الجارية في المنطقة 
 المنطقة.وموجهي دفة المجتمع في 

 
 مجاالت العمل  .ب 

 
 الدراسات والبحوث الكمية و النوعية. ( 1)

 الدراسات بعيدة المدى و قصيرة المدى. ( 2)

 .اإلجتماعية و اإلستراتيجية اإلستشارات ( 3)

 اإلستراتيجيات.تطوير التخطيط و  ( 1)
 قاعدة معلومات محدثة و شاملة للقضايا اإلجتماعية ذات الصلة. ( 5)

 

 الجمهور المستهدف  .ج 
 

 ، قوامهاوتخصصه اوفق مجادت اهتمامه و، المنطقةجمهورا أساسيا محددا في  تستهدف الوحدة 

المختلفة، ومؤسسات صناعة القرار، والباحثين والمفكرين في الشئون  ماع القرار بمستوياتهصن
جتماعية، ومراكز األبحاث العربية والعالمية، وطلبة الجامعات وطلبة الدراسات العليا في اإل

القيادات  و ،الوحدة، الخبراء والمحللين والعلماء في مجادت اهتمام الوحدةمجادت اهتمام 
المجتمعات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى وسائل اإلعالم في اإلجتماعية 

 المختلفة.
 

 األهداف اإلستراتيجية  .د 
 

  األهداف قصيرة المدى  (1)

  المتعلقة بقضايا تقوية روابط الزواج و إنجاحه.جتماعية اإلرصد الظواهر 

 المساهمة في ربط مشاريع البحوث بحاجات المجتمع ومشكالته.  

  البحوث والدراسات ادجتماعية، النظرية والتطبيقية، التى ترتبط بقضايا تقوية إجراء
 روابط الزواج و إنجاحه.

تيسير إجراء البحوث للباحثين سواء من الناحية العلمية أو الفنية وتزويدهم   
بالمعلومات، وتقديم التسهيالت إلجراء البحوث الميدانية مع توفير سبل النشر 

 العلمى.
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بحوث والدراسات الصادرة عن الجهات المختلفة المعنية ، وإعداد تقارير متابعة ال  
 بشأنها.

 لقضايا تقوية روابط الزواج و إنجاحه. إيجاد حلول إستراتيجية 

 .تقديم اإلستشارات لمتخذي القرار في القضايا اإلجتماعية  

اإلجتماعية تقديم المشورة العلمية والفنية والمهنية، ويشمل ذلك دراسات الجدوى   
 وتقييم مشروعات التنمية.

 المركزية وجهة  مؤسسةالربط بين الجهات و المؤسسات القائمة في المجتمع لتكون ال
 البحث األولى في قضايا تقوية روابط الزواج و إنجاحه.

 توثيق التعاون مع مؤسسات البحث العلمي ذات الطبيعة المشابهة.  

 فة بالدولة.التعاون مع الوزارات والمؤسسات المختل  
 إقامة عالقة مهنية استراتيجية مع الهيئات والمؤسسات اإلجتماعية.  

 
 وحدة( : اإلستراتيجيات قصيرة المدى و األنشطة المتبعة للتنفيذ و معايير تقييم األداء ل1جدوال )
 الزواج روابط لتقوية اإلستشارية الدراسات و األبحاث

 

 *معايير تقييم األداء المتبعة للتنفيذاإلنشطة  اإلستراتيجيات قصيرة المدى

رصد الظواهر اإلجتماعية  .1
المتعلقة بقضايا تقوية روابط 

 الزواج و إنجاحه

جمع المعلومات و البيانات و  .أ 
الدراسات من المصادر المختلفة من 

 جهات حكومية و غير حكومية
تحليل ما يتم جمعه لرصد الظواهر  .ب 

 للبدء بدراستها اإلجتماعية

رصد  القدرة على ·
 الظواهر اإلجتماعية

القدرة على تحديد  ·
أهمية كل ظاهرة و 
 األولوية لدراستها

إجراء البحوث والدراسات  .2
ادجتماعية، النظرية 

 والتطبيقية

إقتراح عمل دراسات و أبحاث   .أ 
إجتماعية تساعد على فهم و تحليل 

 التي لها عالقةالظواهر 

تنظيم و تنفيذ األبحاث و الدراسات  .ب 
 ذات األهمية 

األفراد و الجهات المختلفة التعاون مع  .ج 
 لدعم األبحاث و الدراسات

نشر األبحاث و الدراسات التي تم  .د 
تنفيذها لجميع األفراد و الجهات 

 المستفيدة

ماديا و رعاية األبحاث و الدراسات  .ه 
التي تنظمها و تنفذها الجهات فنيا و 

الخبرات عن طريق غير الربحية 
مستقلة لتمويل المصادر البشرية و ال

 مؤسسةاألبحاث الخارجية لل

متابعة و تقييم األبحاث و الدراسات  .و 
و تطويرها و الخروج  المنفذة

  بمخرجات قابلة للتنفيذ

جدوى و جودة  ·
األبحاث و الدراسات 

 المنفذة 

مالئمة األبحاث و  ·
 للقضاياالدراسات 

نة اإلجتماعي الراه
 ذات األهمية

قابلية التنفيذ و  ·
التطبيق على أرو 

مخرجات و لالواقع ل
 توصيات ال

ية األبحاث و قابل ·
الدراسات 

لإلستمرارية و 
 اإلستدامة 

مدى إستفادة الجمهور  ·
للدراسات واألبحاث 

 المنشورة
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الربط بين الجهات و  .3
المؤسسات القائمة في 

 المجتمع

التعاون مع الجهات المختلفة للتنسيق  .أ 
األبحاث و الدراسات و ربطها بين 

بنظام إلكتروني إلتاحة المعلومات 
 لجميع األفراد و الجهات المستفيدة 

بعضها و بربط األبحاث و الدراسات  .ب 
لسهولة و  مشتركة بينهمإيجاد صلة 

لإلستفادة من سرعة الرجوع إليهم 
و ذلك األبحاث و الدراسات السابقة 
 عن طريق نظام إلكتروني

مدى سهولة و سرعة  ·
عملية التواصل 

اإللكتروني مع جميع 
 الجهات 

مدى فعالية ربط  ·
األبحاث و الدراسات 
 ببعضها إلكتروني 

مدى إستفادة  ·
 المستخدمين 

إيجاد حلول إستراتيجية  .1
لقضايا تقوية روابط الزواج 

 و إنجاحه

إيجاد حلول قصيرة و طويلة المدى  .أ 
بناءا على مخرجات األبحاث و 

 الدراسات و التوصيات المتفق عليها

حلول المقترحة على دراسة جدوى لل .ب 
أرو الواقع و تحديد مدى فعاليتها قبل 

 تطبيقها على نطاق أوسع

جدوى الحلول  ·
المقترحة و إمكانية 

 تطبيقها

تطبيق الحلول  ·
المقترحة على أرو 

 الواقع

قياس التأثيرات و  ·
التغيرات اإليجابية 

 للحلول المطبقة
يتم بناءا على  و ذلك حدد مستوى النجاحسي الذياإلتفاق على الهدف أو المؤشر بحده األدنى يتم  *

 .مؤسسةمناقشته مع اإلدارات المختلفة و اللجان و مجلس اإلدارة لل
 
 

 األهداف بعيدة المدى  (2)

   .تشكيل قاعدة معلومات تساعد متخذي القرار في قضايا تقوية روابط الزواج و إنجاحه 

توفير قاعدة أساسية مركزية للمعلومات متصلة باإلنتاج العلمى و المصادر   
المختلفة األخرى من جميع الجهات و المؤسسات القائمة فى المجتمع لتوفير 

 المعلومات الدقيقة والعلمية للمعنيين و صناع القرار. 

جمع البيانات والمعلومات والدراسات اإلجتماعية من المؤسسات الحكومية   
 ير الحكومية، لفهرستها وتصنيفها.وغ

 تقديم المعلومات المحّدثة ألهداف اإلستشارات و الخطط اإلستراتيجية.  

توفير البحوث والمعلومات الموثقة عن الظواهر اإلجتماعية التى ترتبط   
 بقضايا تقوية روابط الزواج و إنجاحه.

  إنجاح مؤسسات الزواجوتنشيطها فيما يتعلق بقضايا  اإلجتماعيتشجيع حركة البحث. 

 .كرسي الملك عبدالعزيز لدراسة ظاهرة الزواج و الطالقتقديم   
 .تأكيد أهمية البحث اإلجتماعي باعتباره الوسيلة األنجح باتجاه دعم القرار  

 في المنطقة بالتحودت والتغيرات الجارية.  اإلجتماعيينتوعية   

 ادجتماعية ونشرهاالعناية بإنتاج المهتمين في مجال القضايا   
  فيمهها يتعلههق بقضههايا إنجههاح  فههي المنطقههة اإلجتماعيههةاإلسهههام فههي التنميههة

 .مؤسسات الزواج
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رفههع الكفههاءة العلميههة والفنيههة والمهنيههة للبههاحثين فههى الجامعههات و   
الههدورات  عقههدمراكههز البحههوث و المعنيههين بالقضههية عههن طريههق 

 التدريبية وحلقات البحث.
العلميههة وحلقههات البحههث والمناقشههة،  عقههد النههدوات والمههؤتمرات  

تخصصين والعاملين فيما يتعلق لتأكيد التواصل بين الباحثين والم
 .بقضية إنجاح الزواج

 رات في المجادت ادجتماعية كافة.بناء منظومة من الكفاءات والخب  

، وذلك الوحدةمتابعة التقدم العلمى فى المجادت المتصلة باهتمام    
عهههن طريهههق ادشهههتراك فهههى شهههبكات المعلومهههات المتخصصهههة، 
والدوريات العلمية، والمشاركة فى أعمال المهؤتمرات، والتعهاون 
مع الهيئات والمنظمات البحثية المحلية والعربية والدوليهة لتهدعيم 

 .الوحدةنشاط 
إصدار مجلة علمية دورية لنشر المبتكر من البحوث فى مجادت   

 علم ادجتماع.
  من المتعلقة بإنجاح مؤسسة الزواج جتماعية اإلتفعيل دور المرأة في خدمة القضايا

 .على الصعيدين العلمي والعملي مشاركاتهاخالل 

  توظيف التقنية المعلوماتية ووسائل ادتصادت في خدمة اهداف الوحدة ، وتعزيز
 مكانتها المهنية.

 
 العمليات الوظيفية للوحدة .ه 

 
 : التالية كال من العمليات الوظيفيةاألبحاث و الدراسات اإلستشارية  وحدة تتطلب

 
 الخدمات المساندة (1)

 الموارد المالية 

 الموارد البشرية 

 تكنولوجيا المعلومات 

 الشئون اإلعالمية (2)

 التسويق 

 العالقات العامة 

 التخطيط اإلستراتيجي  (3)

 األبحاث و الدراساتمركز   (1)

 مركز اإلستشارات  (5)

 و التوثيقمركز المعلومات   (7)
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 لتقوية روابط الزواج اإلعالمية التوعوية حمالتوحدة الثانيا:  .2. 6. 3
 
 أهمية التأسيس .أ 

 
بخصهوص  الفهرد لهدى الهوعي معهدل رفهع تهدف وحدة الحمالت اإلعالمية التوعويهة و التثقيفيهة إلهى

 إلهىالوحدة  تهدفحيث  .إنجاح مؤسسة الزواج تؤدي إلى من شأنها أن الروابط الزوجية التي تقوية
زيهادة ته ، و إستمراري لضمان إنجاح مؤسسة الزواج مفهوم تفعيل في المركزية مؤسسةال دور تأكيد

و ستقوم الوحدة بجههودات  و .تقوية روابط الزواج بأهمية المعنية المجنمع مؤسساتو  معرفة الفرد
زمنيهة محهددة للتهأثير فهي معلومههات و آراء و ات خهالل فتهر مسهتمرةو  مقصهودة و منظمهةشهاطات ن

  .في مفهوم تقوية روابط الزواجالتغيير اإليجابي بما يحقق  األفراد و المؤسساتاتجاهات و سلوك 
 من خالل ما تؤديه من تكوين فراد المجتمع و مؤسساتهأل الموجه الحمالت اإلعالمية أهمية و تتضح

لهى أسهاس مهن و ذلهك بنهاءا ع لهدى مختلهف فئهات المتعهاملين معهها مؤسسهةلل الجيهدةالصورة الذهنية 
باإلضهافة إلهى توعيهة و تثقيهف األفهراد و المؤسسهات بالخهدمات التهي  .الحقائق والمعلومات الصادقة

التههي  و إيضهها تعههريفهم بالموضههوعات المختلفههة المتعلقههة بتقويههة روابههط الههزواج،  مؤسسههةتقههدمها ال
اإلعالمية التوعوية و التثقيفية  خدماتفي ال لوحدةالدور اإلستراتيجي لمن يكو  .مؤسسةتختص بها ال
 لكال من:التي تقدمها 

 المركزية بكيانها المستقل مؤسسةال. 
 وحدة األبحاث و الدراسات اإلستشارية لتقوية روابط الزواج. 
 وحدة البرامج التأهيلية و اإلستشارية لتقوية روابط الزواج. 

 

 مجاالت العمل .ب 
 

 :، هي كاآلتي اإلعالمية أو اإلعالنية الحمالت فيأن تستخدمها الوحدة  يمكن التي اإلتصال وسائل

 .المجالت و الصحف و اإلذاعة و التلفاز:  مثل إعالمية وسائل (1)

 .(جمعي إتصال وسائل)أو المحاضرات الدورية أو المجدوالة  مؤتمراتال أو ندواتال (2)

 .الملصقات و المطويات و البروشورات و النشرات (3)

 .المباشر البريدصندوق  (1)

 .الجمهور اللقاءات المباشرة معالتمركز في اإلسواق و  (5)

 .العربات المتنقلة للدعاية و اإلعالم في األحياء السكنية و أماكن التجمعات العائلية (7)

 :اإللكترونيو التواصل اإلعالم  (6)

 .عن طريق مواقع التواصل اإلجتماعي  

 .الرسميعن طريق الموقع اإللكتروني   

 .عن طريق البريد اإللكتروني  
 

  المستهدف الجمهور .ج 

 
تقوم وحدة الحمالت اإلعالمية التوعوية بتقديم خدماتها لكال من الجهات المعنية في القطاع 

جمعياتها و بإدارتها و  ، و لجنة التنمية اإلجتماعيةمحكمة الضمان و األنكحةالعام من 
و الجمعيات الخيرية، و مراكز التدريب و مراكز و جمعيات التنمية األسرية، ،  مراكزها

الحكومية، باإلضافة إلى الجهات المعنية في القطاع الخاص من جمعيات و مراكز غير ربحية 
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 وقائي جانب بأي يعنى مماة أفراد و مؤسسات المجتمع المدني ربحية. و ذلك لتوعيأخرى و 
 .روابط الزواج و إنجاحه تقوية جوانب في عالجي أو

 

  اإلستراتيجية األهداف .د 
 

 األهداف قصيرة المدى ( 1)

 والخدمات وجهودها ورسالتها دورها وإبراز المركزية و وحداتها، مؤسسةبال التعريف 
 بأفراده و مؤسساته، باإلضافة إلى التالي: للمجتمع تقدمها التي

 إعالميا. مؤسسةال بها تقوم التي واألنشطة والبرامج الفعاليات وتوثيق تغطية  

 .و المجتمع الخاص والقطاع القطاع العام مع العالقة ةتقوي  

 .والتعريفية التوجيهية اللوحات و والنشرات المطبوعات إعداد  

و الندوات و المؤتمرات المقامة من قبل القطاع العام أو  المعارو في المشاركة  
 .الخاص

  التوعوية و التثقيفية بناءا على نتائج  للحمالت اإلعالميةمدروسة إستراتيجية  خططوضع
خطوات األبحاث و الدراسات المستخلصة و التجارب المحلية و العالمية، بحيث تتبع ال

 : التاليةعلمية ال

 .ة: تحديد أهداف الخطة اإلعالمي أودً   
 أطراف الخطة اإلعالمية. تعريف:  ثانياً   
 اإلعالمية.تصال وأشكالها في الخطة وسائل اإلتعيين :  ثالثاً   

 رابعاً : اختبار الخطة اإلعالمية قبل التنفيذ.  

 خامساً : تقييم فعالية الخطة اإلعالمية بعد التنفيذ.  
  و مؤسسات  األفراد و تثقيف لتوعية المتطورة واإلعالمية الثقافية الوسائل دور تعزيز

 .هروابط الزواج و إنجاح تقويةبأهمية المجتمع 

 و مؤسسات المجتمع المعنية بالتالي: األفراد لتوعية إجتماعية شاملة إعالمية حمالت ظيمتن 

بناءا على  و إنجاحه تقوية روابط الزواجما يختص بمواضيع المستجدات في أخر  
 .نتائج األبحاث و الدراسات اإلستشارية

 و إشعار ،لتقوية روابط الزواج البرامج التأهيلية و اإلستشارية على اإلقبال أهمية  
 .الزواج وحدة استمرارية لضمان ةالمستمر مثل هذه البرامج بضرورة المتزوجين

  داخليا و  مؤسسةالخلق عالقة إيجابية مبنية على الثقة وادحترام المتبادل بين أعضاء
 ل.ي زيادة العطاء واإلخالص في العمبما يساعد ف أصحاب العالقة خارجيا

 معهم، إيجابية عالقة وخلق اإلعالم، ووسائل اإلجتماعيين بكافة هيئاتهم مع التواصل 
 بين العالقة دعم و  ،علمي بخطاب الخاطئة المعلومات أو المفاهيم تصحيح على والعمل

 المجتمع في األخرى الجهات و مؤسسةال

 و اإلعالنات عبر جميع وسائل  إصدار الكتيبات والنشرات والملصقات وإنتاج األفالم
 والتوعوية اإلرشادية البروشورات توزيعاإلعالم المقرؤة و المسموعة و اإللكترونية، و 

 .المجتمع في شريحة أكبر إلى الوصول أجل من و الخاصة العامة المرافق في

 األخرى  ختصاصاإل جهات اإلجتماعي، و توجيهها إلى الوسط و شكاوي ستفساراتإ تلقي
 . مؤسسةالفي 

 



 منطقة مكة املكرمة الزواج يف روابط تقويةعرض مقرتح للخطة الاسرتاتيجية ملبادرة     124  صفحة

 

 وحدةل ( : اإلستراتيجيات قصيرة المدى و األنشطة المتبعة للتنفيذ و معايير تقييم األداء5جدوال )

 الزواج روابط لتقوية التوعوية اإلعالمية الحمالت

 

 *معايير تقييم األداء اإلنشطة المتبعة للتنفيذ اإلستراتيجيات قصيرة المدى

المركزية  مؤسسةبال التعريف .1
 دورها وإبراز و وحداتها،
 وجهودها ورسالتها
 تقدمها التي والخدمات
 بأفراده و مؤسساته للمجتمع

حملة إعالمية على نطاق واسع القيام ب .أ 
في التلفزيون و الراديو موجهة 
 مؤسسةللمجتمع بشكل عام تعرف بال

 و دورها

 مؤسسةلكتروني للاإلموقع للتدشين ال .ب 
للتعريف بها و بدورها و ربطه 

بمواقع الشبكات اإلجتماعية و المواقع 
 اإللكترونية للجهات ذات الصلة

نسبة الوعي و  ·
المعرفة بوجود 

و وحداتها و  مؤسسةال
فهم دورها في 

 المجتمع

نسبة المشاهدين و  ·
المتواصلين مع الحملة 
 و الموقع اإللكتروني

إستراتيجية  خططوضع  .2
اإلعالمية للحمالت مدروسة 

التوعوية و التثقيفية بناءا 
على نتائج األبحاث و 

الدراسات المستخلصة و 
 التجارب المحلية و العالمية

التخطيط لحملة إعالمية على المدى  .أ 
البعيد مع األخذ بعين اإلعتبار األهداف 
المرجو تحقيقها من رفع الوعي و نشر 

المعرفة بجميع قضايا تقوية روابط 
 الزواج 

الدوري لنتائج الحمالت  التقييم .ب 
 اإلعالمية و تطويرها بإستمرار

نسبة الوعي و  ·
المعرفة بالقضايا 

المتعلقة بتقوية روابط 
 الزواج

عدد المستفيدين فعليا  ·
من الحمالت 

اإلعالمية عن طريق 
الزيارات للمراكز 

 مؤسسةالتابعة لل
 الثقافية الوسائل دور تعزيز .3

 لتوعية المتطورة واإلعالمية
و مؤسسات  األفراد و تثقيف

المجتمع بأهمية تقوية روابط 
 الزواج و إنجاحه

تفعيل دور الوسائل و القنوات الثقافية  .أ 
و اإلعالمية و اإلجتماعية و الدينية 
المختلفة في المجتمع إليصال رسالة 

و أهدافها سواء من مساجد و  مؤسسةال
مؤسسات إجتماعية و مؤسسات خيرية 

 و شركات ربحية كبرى

الجهات المتفاعلة عدد  ·
و المشاركة في 

الحمالت اإلعالمية 
 مؤسسةلل

من حجم المساهمة  ·
في قبل الجهات 

 اإلعالمية الحمالت
خلق عالقة إيجابية مبنية على  .1

الثقة وادحترام المتبادل بين 
داخليا و  مؤسسةالأعضاء 

 أصحاب العالقة خارجيا

و دورها عن  مؤسسةالتعريف بال .أ 
طريق إقامة حفل تدشين أو حفل 

تعريفي يتم فيه دعوة وسائل اإلعالم و 
الصحافة و الجهات ذات العالقة من 
مؤسسات إجتماعية ربحية و غير 

 ربحية

التواصل المستمر مع األطراف  .ب 
الخارجية بدعم من إدارة العالقات 

 العامة 

التعاون المستمر بين اإلطراف  .ج 
 مؤسسةادت الالخارجية في جميع مج

عدد الجهات التي  ·
تربطها عالقة شراكة 

إستراتيجية مع 
  مؤسسةال

إستمرارية العالقات  ·
و  مؤسسةبين ال

 الجهات الخارجية

مدى اإلنتاجية   ·
المستخلصة من 
عالقات الشراكة 

 اإلستراتيجية
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 اإلجتماعيين مع لتواصلا .5
 ووسائل هيئاتهم بكافة

 إيجابية عالقة وخلق اإلعالم،
 معهم

التواصل اإللكتروني عن طريق الموقع  .أ 
و البريد اإللكتروني و الهاتف بين 

جميع المؤسسات و األفراد في المجال 
اإلجتماعي و اإلعالمي نظرا لكونها 

 وسائل هامة للتواصل مع المجتمع ككل

نسبة الزوار و  ·
المشاركين في الموقع 

 اإللكتروني 

نسبة اإلتصادت  ·
 من الجمهور الواردة

الكتيبات والنشرات إصدار  .7
و  والملصقات وإنتاج األفالم

اإلعالنات عبر جميع وسائل 
اإلعالم المقرؤة و المسموعة 

 و اإللكترونية

إعداد و نشر جميع الوسائل اإلعالمية  .أ 
بمختلف اإللكترونية و المطبوعة 
التوعوية أو أهدافها سواء التعريفية أو 

 التعليمية 

المجتمع فئات إستهداف كل فئة من  .ب 
برسائل مناسبة لجذبهم للمساهمة في 

 مؤسسةأهداف و أنشطة ال

عدد الوسائل  ·
اإلعالمية المنفذة و 

 نطاق توزيعها

عدد القراء و  ·
المشاهدين و مدى 

 تأثرهم

 و شكاوي ستفساراتإ تلقي .6
اإلجتماعي، و  الوسط

 جهات توجيهها إلى
األخرى في  ختصاصاإل
 مؤسسةال

إستقبال اتصادت الجمهور عن طريق  .أ 
وجها لوجه عن الخطوط المجانية أو 

ههم يطريق خدمة الزوار و توج
 داخلالمعنية و المراكز للوحدات 

 مؤسسةال

عدد الزوار أو  ·
 اإلتصادت الواردة

عدد اإلستفسارات و  ·
القضايا التي تم 

معالجتها أو تحويلها 
 للجهات المعنية

أو المؤشر بحده األدنى الذي سيحدد مستوى النجاح و ذلك بناءا على يتم اإلتفاق على الهدف يتم * 

 .مؤسسةمناقشته مع اإلدارات المختلفة و اللجان و مجلس اإلدارة لل

 
 

 األهداف بعيدة المدى ( 2)

 و المؤسسات مؤسسةالملتحقة بال و البرامج بين المشروعات جديدة خلق قنوات اتصال 
 و الجهات العامة و الخاصة.  المعنية اإلجتماعية

 الصحيحة بالمعلومات مبإمداده المساهمين )أصحاب العالقة( وثقة تأييد كسب على العمل 
 ا.وخدماته مؤسسةال ومشروعات والحقائق

 عبر التواصل مع أفراد المجتمع و مؤسساته مؤسسةال تتبناها جديدة مشاريع إيجاد. 

 بما يختص بتقوية روابط  العمل ورش و المحاضرات إقامةو  والمعارو الندوات تنظيم
 الزواج.

 مؤسسةلخدمات و برامج و مشاريع ال اإلحترافي و اإلعالني اإلعالمي بالتسويق هتماماإل 
 و وحداتها.

 
 للوحدة الوظيفية العمليات .و 

 
 : التالية لعمليات الوظيفيةكال من ا الحمالت اإلعالمية التوعويةوحدة  تتطلب

 
 المساندةالخدمات  (1)

 الموارد المالية 
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 الموارد البشرية 

 تكنولوجيا المعلومات 

 العامة العالقات (2)

 الخارجية العالقات 

  الداخليةالعالقات 

 اإلعالم و النشر (3)

 الخدمات اإللكترونية (1)
 

 

 لتقوية روابط الزواجالتأهيلية و اإلستشارية برامج وحدة الثالثا:  .3. 6. 3
 

 أهمية التأسيس .أ 

 
 مههع التعامههل علههىأن مههن أساسههيات مؤسسههة الههزواج النههاجح هههي روابههط الههزواج القويههة القههادرة 

 أهميهة الهدول من العديد أدركت لقد و ،النفسيةو جتماعيةاإل و المادية تحدياتها و الحياة متغيرات
 اإلدارة أطلقتههها الههذي" الصههحي الههزواج مبههادرة" ذلههك علههى مثههال و الزوجيههة العالقههات تقويههة

 مشهابهه فهي تجهارب، باإلضافة إلهى أمريكي دودر مليار ونصف مليار بتكلفة السابقة األمريكية
 الوعي رفع معدل المتخصصين اإلجتماعيين بأن يعتقد و. سنغافورا و ماليزيا مثل األخرى دول
يقلهل مهن  المقبلين على الهزواج أو المتهزوجين بخصهوص تقويهة روابهط الهزواج و إنجاحهه، لدى

و بههذلك كانههت اإلقتراحههات تتههوالى  .انفصههال مههن عليههها يترتههب مهها و الزوجيههة لخالفههاتفههرص ا
و أيضها لهألزواج  الزوجيهة الحيهاة المقبلهين علهى ههؤدء إلعهداد متكامل برنامج بخصوص تقديم

 .الزواج نجاح فرص الحاليين لتقوية روابط زواجهم و ذلك لتعزيز
 

 مجاالت العمل .ب 
 

، اإلنمائي هي: المنهج الوقائي والمنهج العالجي والمنهجرئيسية ثالثة مناهج تعتمد الوحدة على 
 و هي كالتالي:

 الوقائي المسار : أودً  ( 1)

الزوجين من أسباب الخالفات و الطالق و ذلك بتقوية روابط الزواج  وقاية هو الهدف
 المتبادل وادحترام بالمحبة تتسم عالقات بناء خالل من وقوعها قبل المشكالت مواجهةل

 ه.وواجبات هحقوقب من زوج كل ومعرفة
 .أو حديثي الزواج في الغالب من المقبلين على الزواج ونالمستهدفيين يكون

 العالجي المسار : ثانياً  ( 2)

 الحلول تقديمهم الفردية، و ذلك عن طريق مشكالت عالج في الزوجين مساعدة هو الهدف
 إشاعة خالل من وذلك ،الناجحة بين الزوجين العالقات ديمومة شأنها من التي والمقترحات

 المشكالت حل ثقافة وتنمية ،مؤسسة الزواج داخل األخر والرأي النقد وتقبل الحوار روح
 .الزوجين بين

 اإلنمائي المسار:  ثالثاً  ( 3)
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تقوية روابط  لهم يكفل بما قدراتهم واستثمار ذاتهم تطوير إلى توجيه الزوجين الهدف
 بعيدا عن أسباب الخالف و الطالق.الزواج و إنجاحه 

 
 :البرامج المتنوعة الموجه لفئات المجتمع المختلفة كالتالي عن طريق المناهجوتقدم هذه 

 تأهيلية و إستشارية برامج ( 1)

 اليافيعين 

 لشباب في سن الزواجا 

 لمتقدمين للزواجا 

 حديثا أو منذ فترة ألزواج ا 

  برامج تدريبية ( 2)

 المدربينلمتخصصين و الباحثين و ا  

 األنكحة مأذوني 

 برامج إلزامية ( 3)

 للمقبلين على الزواج رخصة قيادة األسرة 

 ساندةم برامج ( 1)

 ات زوجيةإستشار 

 اإلصالح األسري 

 برامج ذوي اإلحتياجات الخاصة 

 
  المستهدف الجمهور .ج 

 

جميع فئات المجتمع بمختلف أفراده و  التأهيلية و اإلستشارية المقدمة برامجالتستهدف 
لتغطي مرحلة ما قبل الزواج و مرحلة الزواج، و يتضمن ذلك إليضا إدراج جميع مؤسساته 

أصحاب العالقة المساهمين من يافعيين، أو شباب مقبليين على الزواج، أو متزوجيين حديثا أو 
 منذ فترة، أو حتى ذوي اإلختصاص في هذا المجال من مدربين.

 

  اإلستراتيجية األهداف .د 
 

 األهداف قصيرة المدى ( 1)

  بحيث يكون الترتيب في  التأهيلية و اإلستشارية البرامج لكل برنامج من عملإعداد خطة
في المجتمع بناءا على نتائج األبحاث و  من احتياجات معرفتهحسب ما تم  البرامجتنفيذ 

 الدراسات.

  الموجهة الزوجيةستشارات استحداث منهجيات وتصميم برامج في اإل  

و  لغير المتزوجين الزوجيةتصميم برامج تدريبية موجهة عن الحياة   
  المتزوجين

 ها.اعتماد في الشروع ثم لمخرجاتها الملحة والحاجة القصوى األهمية ذات البرامج تحديد 

  :تنفيذ البرامج التأهيلية و اإلستشارية حسب فئات المجتمع و ذلك 

 مبنية على روابط زوجية قوية.الشباب والشابات لحياة زوجية مستقرة  تهيئة  

 لتقوية روابط الزواج و إنجاحه. و العاداتالمفاهيم و السلوكيات تصحيح   
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لدى كل من المقبلين على الزواج والمتزوجين،  الزوجيةغرس مفاهيم الحياة   
لدوره ومسؤولياته وأثر ذلك على حل المشكالت  منهملضمان فهم كل 

 .الزوجينوتقليص الفجوة بين  الزوجية

 فيما بينهم.وكيفية التعامل  األزواجغرس مفاهيم العالقات النوعية بين   

 والمهارات الروابط القوية في الزواج قيمة بخصوص العام الوعي رفع  
 ،على إنجاح الزواج األزواج تساعد أن يمكن التي الالزمة والمعارف
 .إستقراره على الحفاظ كيفية على والتعرف

 روابهط لتقويهة المتهزوجين و الهزواج علهى للمقبلهين العمليهة و العلمية الالزمة الموارد توفير 
 .الزواج

  الزواج بعدقبل و  ادستشارات لتقديم األسر مع مفتوحة اتصال قنواتإيجاد. 

 طريهق عهنالعامهة و الخاصهة  المهدني المجتمهع مؤسسهات وجميهع الوحدة بين مستمر تعاون 
 و حث منسوبيها على اإللتحاق بالبرامج. تها للبرامج التأهيلية و اإلستشاريةستضافإ

 
 وحهدة( : اإلستراتيجيات قصيرة المهدى و األنشهطة المتبعهة للتنفيهذ و معهايير تقيهيم األداء ل7جدوال )
 الزواج روابط لتقوية اإلستشارية و التأهيلية البرامج

 

 معايير تقييم األداء* اإلنشطة المتبعة للتنفيذ اإلستراتيجيات قصيرة المدى

لكل برنامج  عملإعداد خطة  .1
التأهيلية و  البرامج من

بحيث يكون  اإلستشارية
 تنفيذ البرامجالترتيب في 
من  معرفتهحسب ما تم 
 في المجتمع احتياجات

التمهيد لكل برنامج مقترح و ذلك  .أ 
بدراسة جدوى البرنامج و قابلية 
 التطبيق و المخرجات المستهدفة 

األولوية إختيار البرامج ذات األهمية و  .ب 
بناءا على ما توصي به الدراسات و 

 األبحاث

مدى أهمية و إحتياج  ·
الجمهور للبرامج 

 المنفذه

قابلية تنفيذ البرامج  ·
 على نطاق واسع

 مخرجاتالفعالية  ·
 األهمية ذات البرامج تحديد .2

 الملحة والحاجة القصوى
 في الشروع ثم لمخرجاتها

 هااعتماد

على إعتماد البرامج المقترحه بناءا  .أ 
 أهميتها و حاجة المجتمع لها

التأكد من أهمية مخرجات كل برنامج  .ب 
 بالنسبة للجمهور المستفيد

عدد البرامج المنفذة  ·
ذات األهمية بالنسبة 
للمجتمع بناءا على 

 نتائج الدراسات

تنفيذ البرامج التأهيلية و  .3
اإلستشارية حسب فئات 

 المجتمع

تقديم برامج مختلفة لجميع فئات المجتمع  .أ 
بمختلف أعماره، جنسياته، مهنه، 

تخصصاته، إهتماماته، حالته 
اإلقتصادية و اإلجتماعية، إنتمائته 

 المهنية

تقديم برامج لألفراد و الجهات و  .ب 
المؤسسات الحكومية و غير الحكومية و 

 الربحية و غير الربحية

عدد الملتحقين بالبرامج  ·
 بمختلف فئاتهم

مدى فعالية البرامج في  ·
التغير و األثر تحقيق 
 اإليجابي

مدى فعالية البرامج في  ·
معالجة قضايا 

 الملتحقين
 العلمية الالزمة الموارد توفير .1

 الزواج على للمقبلين العملية و
 روابط لتقوية المتزوجين و

 .الزواج

توفير جميع الموارد الالزمة لجميع  .أ 
فئات المجتمع من إستشارات و تأهيل 

 في مختلف المجادت الدينية و
 اإلجتماعية و النفسية و العلمية و العملية

توفر الموارد مدى  ·
المختلفة للجمهور و 

 أعدادها

مدى إستفادة الجمهور  ·
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تقديم خدمات متكاملة و متخصصة  .ب 
لإلستشارات و التأهيل من خالل 

الخطوط الهاتفية المجانية و الموقع 
 مؤسسةاإللكتروني و المراكز التابعة لل

 من هذه الموارد

وع الموارد مدى تن ·
 المالئمة لجميع الفئات

 مفتوحة اتصال قنواتإيجاد  .5
 ادستشارات لتقديم األسر مع

 الزواج بعدقبل و 

تقديم الخدمات الممتدة ليس فقط للزوج  .أ 
أو الزوجة بل لألسرة ككل قبل و بعد 

 الزواج أو الطالق أو الخلع 

التواصل الدائم عبر جميع القنوات مع  .ب 
لإلستشارات و التأهيل زواج و األسر األ

 مؤسسةعبر المراكز التابعة لل

إعداد المستفيدين من  ·
القنوات المختلفة سواء 
الخطوط الهاتفية أو 

الموقع اإللكتروني أو 
الوحدات و المراكز 

 مؤسسةالتابعة لل
 الوحدة بين مستمر تعاون .7

 المجتمع مؤسسات وجميع
 عن الخاصة و العامة المدني
 للبرامج إستضافتها طريق
 حث و اإلستشارية و التأهيلية
 اإللتحاق على منسوبيها
 بالبرامج

تقديم الخدمات لجميع مؤسسات المجتمع  .أ 
الحكومية و غير الحكومية و الربحية و 

غير الربحية من برامج و تدريب و 
 تأهيل و إستشارات.

التركيز على تقديم الخدمات إلى الجهات  .ب 
تقوية ذات العالقة المباشرة بقضايا 

روابط الزواج مثال لجنة إصالح ذات 
البين بمنطقة مكة المكرمة و مأذوني 
 األنكحة و محكمة األنكحة بالمنطقة.

مدى اإلستفادة من  ·
 البرامج المقدمة

 عدد الملتحقين بالبرامج ·

عدد طالبي  ·
 اإلستشارات

عدد البرامج المقدمة  ·
لمؤسسات المجتمع 

 ذات الصلة

توفر البرامج في جميع  ·
 لمنطقةمدن ا

* يتم اإلتفاق على الهدف أو المؤشر بحده األدنى الذي سيحدد مستوى النجاح و ذلك بناءا على يتم 
 .مؤسسةمناقشته مع اإلدارات المختلفة و اللجان و مجلس اإلدارة لل

 
 

 األهداف بعيدة المدى ( 2)

 المؤسسات قياماإلشراف على و األسري بادستقرار الخاصة التوعية برامج وتنفيذ إعداد 

 .الزواج حول لإلرشاد أساسية مادة بتدريس المتقدمة المراحل في التعليمية

  لرفع الكفاءات  وذلك لألزواجفي مجال إعداد مستشارين ومستشارات  برامج تدريبيةتنفيذ

 .زوجيةوالقدرات لمزاولة عمل مستشار ومستشارة 

  لتطبيقها في  المرئية والمسموعة والمقروءة  البرامج التأهيلية و اإلستشاريةإنتاج وتسويق

 .الجهات الحكومية و التجارية

 طريق عن خدماتها وتوسيعجميع مدن المنطقة  في جتماعيةاإل والتنمية الخدمة مراكز دعم 

 .مؤسسةالشراكة بينها و بين وحدة البرامج لدى ال

  المتقدميينإلزام البرامج التأهيلية للمقبلين على الزواج و البرامج اإلستشارية لألزواج 

 لطالق أو الخلع، و ذلك عن طريق ربطها بمحكمة الضمان و األنكحة.ل
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  الزوجية و القيادة مراكز اختبار الكفاءة بالتسجيل و اإلختبار في الزواج إلزام المقبلين على

، و ذلك عن طريق ربطها لعقد النكاحإلزامي  النفسي و جعلة متطلبو التحليل األسرية 

 بمحكمة الضمان و األنكحة.

 إصدار رخص القيادة األسرية للمقبلين على الزواج.  

  إلزام مأذوني األنكحة بدعم من وزارة العدل باستيفاء شرط الحصول على رخصة القيادة

 .األسرية قبل إجراء عقد النكاح

  ،في محكمة تتمركز إيجاد فروع لمركز خدمة المجتمع التابع للوحدة في جميع مدن المنطقة

الضمان و األنكحة لسهولة الوصول حين الحاجة، و إيضا لضرورة اإلشراف على سير 

 العمل. 

  خاص إلى الجامعية مقرر تعليمي للجنسين في جميع المراحل الدراسية تطويردعم ،

توصيات وزارة التربية  ، تزامناً معفي العالقة الزوجيةار والتفاهم بمهارات التواصل والحو

 مشروع الملك عبدهللا لتطوير التعليم العام. و التعليم و وزارة التعليم العالي و

 .للجنسين العام التعليم مراحل جميع في األسرية التربية مقرر إدراج  

 
 الرائدة للتأهيل و التدريبالبرامج  .ه 

 

التجارب و الدراسات السابقة التي أثبتت فعالية بعو من برامج التدريب هناك العديد من 
المعروفة و التي من الممكن إستخدامها لتقوية الروابط الزوجية و إنجاح الزواج، و مثال على 

 هذه البرامج التأهيلية و التدريبية هي:
 PREP 

 Couple CARE  

 ACME  

 CCET 

، و التي الزوجية التوعية برامج فعالية على المؤثرة عواملو لكن يجب األخذ بعين اإلعتبار ال
تتلخص في مدة البرنامج، و المحيط المتعلق بمكان إقامة البرنامج، و مدى تطبيق المهارات و 

 التي المعتدلة الجرعات أن الدراسات نتائج تحليالت كشفتالمعرفة المستفادة في العالقة. فمثال 
  المنخفضة الجرعات ذات بالبرامج مقارنة أكبر بتأثيرات مرتبطة ساعة 20 – 1 بين تتراوح

. أما بالنسبة للمحيط إقامة البرنامج مثالية جرعة هي عالجية ساعة 12 وتعتبر. ساعة 8 – 1
و مدى تطبيق المعرفة و المهارات المستفادة في العالقة، فال تظهر براهين قاطعه بتأثيرهم 

 الواضح على البرنامج. 

 
 :شعبية األكثر الزوجية التوعية برامج من أربعة عن مختصرة لمحات يلي فيما
 
 تحسين العالقة ما قبل الزواج والوقاية ( 1)
 .برنامج التدريب على مهارات التعرف والسلوك 
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  : ساعة تتألف من سلسلة متتابعة من المحاضرات القصيرة والنقاشات  21الى  12الجرعة
بين األشخاص باستخدام ورش عمل أثناء ليالي  والتدريب على المهارات الخاصة بالتعامل

 األسبوع ، أو نهاية األسبوع ، أو ورش عمل لمدة يوم واحد.

  حقق المشاركون في PREP أسابيع وبعـــد التدخل  10مكاسب في المهارات التفاعلية عند

التأكيد ، ومجموعة ادنفعادت اإليجابية ، وتراجع  و بثالث سنوات ، بما في ذلك  الدعم
 تصعيد النزاعات ، وذلك قياسا على المجموعة الخاضعة للمراقبة.

 .البرنامج األكثر اختبارا بالتجربة 
 

 تحسين العالقة ( 2)
 .نموذج انساني يدّرس مهارات ادفصاح والتقمص العاطفي الى األزواج 

  : ساعة. 21الى  17الجرعة 

  ادختبارات التجريبية عن تحسن قصير األجل في التقمص العاطفي ، وادفصاح كشفت
 .الذاتي ، ومهارات التواصل بشكل عام بعد التدخل

 .أوجدت رضا فوري وتواصال إيجابيا لدى األزواج الذين يمرون بمحنة 
 

 برنامج التواصل بين األزواج ( 3)
 .وعي مبني على األنظمة وبرنامج للتدريب على المهارات 

  : ساعة. 12الجرعة 

  أظهرت التجارب العملية تحسن دقة استدعاء ديناميكيات الزواج للتفاعل اإليجابي بعد
 التدخل.

  أظهرت دراسات تحليلية لتجميع النتائج عن فعالية البرنامج تحقيق مكاسب قصيرة األجل
 في نوعية التواصل لم تتحقق استدامتها عموما.

 

 101الزواج  ( 1)
  دورة جامعية لتحضير الراشدين من الشباب دختيار شركاء متوافقين مبادرة مجددة تشمل

 بشكل جيد وللشعور برضا أكبر عن الزواج.

  تشرك الطلبة في النواحي ادجتماعية والسيكولوجية للزواج والنجاح الزوجي من خالل
 مواد أكاديمية تقليدية وتكليفات مبنية على التجربة واكتشاف الذات.

  طالبا الدورة في جامعة نورثوسترن ، وهي جامعة  150سنوات ، أكمل على مدى أربع
 . ىأمريكية بحثية كبر

  على الرغم من عدم وجود متابعات على المدى الطويل ، فقد أظهرت تقييمات الطلبة
قدرتهم على التعلم من الدورة واكتسابهم لتعمق قّيم في أنفسهم وفي تحديات العالقات 

 الحميمة .

 
 للوحدةلوظيفية العمليات ا .ز 

 
 : التالية كال من العمليات الوظيفيةالبرامج التأهيلية و اإلستشارية  وحدة تتطلب

 

 الخدمات المساندة (1)

 الموارد المالية 
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 الموارد البشرية 

 تكنولوجيا المعلومات 

 العالقات و اإلعالم 

 المشاريع و التجهيزات (2)

 الخدمات اإللكترونية (3)

 البرامج التأهيلية (1)

 خدمات المتدربين 

 خدمات المدربين 

 البرامج اإلستشارية (5)

 خدمة المجتمع و التدريب المستمرمركز  (7)

  خدمة الزوار 

 القياس و اإلختبار للمقبلين على الزواج 

 )اإلستشارات )الزيارات المنزلية، المقابالت في المكتب، الخط الساخن 

 التأهيل و التدريب 

  ةالنسائيالخدمات 

 التقويم و المتابعة (6)

 
 

  التنفيذية لإلستراتيجياتالخطة  .7. 3
 

 ادعتبار بعين األخذ مع نشاط لكل مالئمة زمنية بمراحل مؤسسةاإلستراتيجيات لل تنفيذ خطة فصلت
 ،إسههتراتيجية لكههل المالئمههة الميزانيههاتسههابقا  تحديههد تههم كمهها ،اإلسههتراتيجيات بعههو وتههداخل تههزامن
 المحهددة الزمنيهة الفتهرة ضهمن األههداف تحقيق بغية والمراقبة التنفيذ لمتابعة نظام تصميم تم وأخيرا

 .المطلوبة وبالجودة
 
 

 الفترة الزمنية  .0. 7. 3
 

يتم دراسة خطط التنفيذ بتوسع و إقتراح الفترة الزمنية األدق لتنفيذ كال من اإلستراتيجيات المتضمنة 
الرئيسية.  و بناءا على المشاريع السهابقة لهوزارة الشهئون اإلجتماعيهة، فيقتهرح  مؤسسةفي وحدات ال

 مع وحداتها الرئيسية هي من سنة إلى ثالث سنين. مؤسسةأن تكون الفترة الزمنية لتأسيس ال
 

 الفترة الزمنية لتنفيذ اإلستراتيجيات( : 6جداول توضيحي )
 الفترة الزمنية للتنفيذ  

 
 السنة الثالثة السنة الثانية األولىالسنة  نشطةاأل

    األبحاث و الدراسات اإلستشارية أود
    الحمالت اإلعالمية التوعوية ثانيا

     البرامج التأهيلية و اإلستشارية ثالثا
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 المساهمةالتنفيذية الجهات  .0. 7. 3
 

، و ذلك لحكوميةعدد من الوزارات االتعاون مع تفعيلها عن طريق  يتم تنفيذ اإلستراتيجيات و
 :، و منها الوزارات التاليةمنهابتأسيس شراكة إستراتيجية  مع كال 

 
 وزارة الشؤون ادجتماعية. (1)
 .التخطيط و اإلقتصادوزارة  (2)
 وزارة الثقافة واإلعالم. (3)
 وزارة الشؤون اإلسالمية. (1)
 وزارة العدل. (5)

 .وزارة التعليم العالي (7)

 
لجان التنمية اإلجتماعية األهلية، و الجمعيات الخيرية، و باإلضافة إلى مراكز التنمية اإلجتماعية، و 

 القطاع الخاص.
 

 

 (Business Model) المركزية مؤسسةال عملنموذج  .8. 3

 
 و البنية التحتية و التكلفة المالية التقديرية. مؤسسةيتضمن هذا القسم الهيكل التنظيمي لل

 
 

 المركزية مؤسسةلل التنظيمي الهيكل .0. 8. 3
 

  :وإدارته المركزية مؤسسةالتبعية 

يكون تابعاً للجنة التنمية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة من الناحية اإلشرافية واإلدارية والمالية 
ثالث لجان أو  مؤسسةللوبناءاً على ذلك يكون  . المكان والعلمية وكذلك من حيث الموقع أو بإشراف

  :هيئات رئيسية هي

 
 اللجنة العليا أإلشرافيةأوال: 

 
 : من كل منإلى جانب الممثل الرسمي للمؤسسة المركزية  اللجنة عضوية تتكون

 الشئون ادجتماعية.  وزير معالي 

 العدل. وزير معالي 

 التعليم العالي. وزير معالي 

 ادقتصاد والتخطيط.  وزير معالي 

 الشئون اإلسالمية. وزير معالي 
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 الثقافة واإلعالم وزير معالي. 
 

 ومن ،للمؤسسة المركزية لتقوية روابط الزواج الصالحيات كامل اإلشرافية العليا للجنة يكون و
 : يلي ما مهامها

 بالمؤسسة المركزية المتعلقة العامة والسياسات ادستراتيجيات إقرار . 

 والسياسات ادستراتيجيات تطبيق على العام اإلشراف . 

 الحكومية الجهات بين ادستراتيجي والتنسيق المتابعة . 

 الجهات الحكومية والسياسات بين ادستراتيجيات لتطبيق الدعم توفير. 
 

 اللجنة التوجيهية ثانيا:
 

 و تهتم ،اإلدارة مجلس رئيس يترأسها مؤسسةوالتي تضم مجلس إدارة ال إلداريةا اللجنةثالثا: 
اللجنة ، و تتكون أهدافها وتنفيذ مؤسسةال عمل سير تحقق ومالية إدارية تفاصيلب اإلدارية اللجنة

 :لين من بعو الوزارات ذات العالقةعضوية ممث اإلدارية من
 وزارة الشئون ادجتماعية.  

 .وزارة العدل 

 .وزارة التعليم العالي 

 وزارة ادقتصاد والتخطيط.  

 وزارة الشئون اإلسالمية. 

 وزارة الثقافة واإلعالم. 

  مؤسسةالمتخصصين من داخل . 
 

 ومناقشة واألبحاث الدراسات تحكيم مهام إليها توكل مستقلة لجنة وهي ستشاريةاإل اللجنة :رابعا
 اللجان األخرى و تقترحها التي والسياسات التوصياتو اإلستراتيجيات عليها تعرو كما نتائجها،
  .مؤسسةوحدات ال

 
التي تضم في عضويتها عدد كاف من األكاديميين والباحثين  المتخصصة اللجنة العلمية: خامسا

والممارسين والخبراء في المجتمع من تخصصات عدة كالخدمة ادجتماعية وعلم ادجتماع وعلم 
النفس والطب النفسي وطب األسرة والمجتمع. تتولى هذه اللجنة دراسة جدوى خطط المشروعات 

أو من خارجه، ثم اقتراح ميزانياتها، وكذلك تحكيم  سةمؤسالالبحثية التي تقترح سواء من داخل 
. كما تتولى الهيئة المتخصصة تنفيذ وتحقيق الهدف مؤسسةالالدراسات واألبحاث التي تنجز باسم 

 .و مؤسساته المجتمع ألفرادوهو ما يتعلق بجانب تقديم الخدمات  مؤسسةللالمرحلي 
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   المركزية مؤسسةلالعام ل التنظيمي الهيكل( : 1) توضيحي رسم
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 المركزية مؤسسةلل البنية التحتية .2. 8. 3
 

 تقنية المعلومات (0)
 

التخطيط للبنية التحتية لتقنية المعلومات و بيئة عملها بيما يتكيف مع  مؤسسةيتحتم على ال
وضع قاعدة بيانات ومعلومات بمراكز تقنية . فعليها أود تأمين مؤسسةللاإلستراتيجية الشاملة 

للربط بين الجهات الحكومية ذات الصلة بالمحاكم ومكاتب تسجيل عقود األنكحة  و ذلك عالية،
والشؤون ادجتماعية واللجان والمراكز التابعة لإلمارة خاصة مراكز األحياء، والجهات غير 

شبكة من خالل ي من جمعيات خيرية ومتخصصي إصالح ذات البين، الحكومية والقطاع األهل
حتى تدعم صناع القرار و المعنيين بالقضية. و معلومات فاعلة تعمل على تحديث المعلومات، 

 لذلك سيكون هناك حاجة للمتطلبات التالية:
 سياسة تنسيقية لتطوير البنية التحتية للمعلومات إيجاد. 
  مستوى المنطقةإنشاء نظام معلومات على . 
  اعتمادا على أنواع المعلومات.  الهيئات و الجهات المعنيةتصنيف مصادر المعلومات ضمن 
  المعنية الجهات و الهيئاتبين  لربط بين عناصر النظاماتأكيد. 
  المنطقة مستوى علىشبكة اتصادت معلوماتية تأسيس. 

 

 الموارد البشرية (2)
 

تؤدي من خاللها النشاط الذي تقوم به، وعليه يجب أن ل مؤهلة إلى موارد بشرية الوحدة تحتاج 
 من ادحتياجات تخطيط ويعتمد .حتياجاتها من أعداد ونوعيات مختلفة من الموارد البشريةإ تحدد

خبراء و باحثين و إستشاريين و  من مطلوب هو ما بين بسيطة مقارنة على البشرية الموارد
  .الوحدة داخل منها معروو هو ما وبين إداريين
في استقطاب الخبراء والباحثين و اإلستشاريين من مختلف  مؤسسةالالمرحلة األولى لعمل و تتمثل 

، وتوفير الشروط الالزمة الموثوقة العالمية التوظيف مؤسسات عبر جذبهم ومحاولة، أنحاء المنطقة
خالل السنوات األولى ، على أن تتبع ذلك المرحلة لتطوير دراساتهم وأبحاثهم و إستراتيجياتهم 

 الثانية بتطوير عمل الوحدة لتكون الوجهة الرئيسية في المنطقة.
 

 الموارد المالية (3)
 

و لكن ، هي تابع للجنة التنمية اإلجتماعية بمنطقة مكة بكيان منفصل و مستقلالمركزية  مؤسسةلا
الوزارة ات و المصروفات تكون تابعة في ميزانية فإن جميع اإليراد فيما يتعلق بالسنوات األولى،
لتحقيق موارد مالية إضافية  أخرى إمكانيات يقترح أن يكون هناك. و خصوصا في مرحلة التأسيس

 عن طريق التالي:في مرحلة التشغيل 
 روابط هتمامات في قضايا تقوية إخدمات علمية لمؤسسات أو هيئات أو أشخاص لهم  تقديم

 الزواج .
  بطبعها ونشرها، وفق ادتفاق المسبق مع الباحث مؤسسةالقوم تالمنشورات التي مردود. 

 بناءا على سياسات الوزراة كما يلي:   مؤسسةال و تتمثل موارد
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  المساهمة الحكومية النقدية: وهي المبلغ المطلوب من إعانة الوزارة التي تحددها اللجنة في
استمارة تخطيط المشروع ويالحظ أد تزيد هذه اإلعانة على النسبة المحددة للجنة بقرار معالي 

  0الوزير

 ذين تعينهم المساهمة الحكومية العينية: وتتمثل في المباني والسيارات واألثاث والموظفين ال
 الوزارة.

 وينبغي تقديرها بواقعية وبدون مبالغة بحيث د تزيد عن ، العينيةو  المساهمة األهلية النقدية
 النسبة المحددة في جدول توزيع المساهمات.

 مسؤولية هذه اإلدارة المحافظة على أصول في حال وجدت دحقا، و من  إدارة الممتلكات
 يها وتنميتها.المؤسسة وممتلكاتها واإلشراف عل

 
تعزيز الموارد المالية و تنميتهها و ذلهك بإنشهاء نظهام اسهتراتيجي مهالي شهامل إلى  مؤسسةو تسعى ال

بغرو تنويع مجادت الموارد المالية من أجل زيهادة مسهتويات التمويهل و تأسهيس آليهة لمشهروعات 
 و ذلك عن طريق: ل.ادستثمار المستقبلية وتقويم األداء المالي ضماًنا لتنويع مجادت الدخ

 مؤسسةلل ريعه ليحول عقار من لديهم ما بوقف المعنيين بعو قيام: األوقاف. 

 قبهل ادقتصهادية جهدواها دراسهة يهتم والتهي المشهروعات التجاريهة إقامهة فهي و يتمثل: ستثماراإل 
 .المأمونة ادستثمار مجادت من وغيرها واستمراريتها نجاحها لضمان عليها الموافقة

 

 الموقع (1)
 

تابعة لموقع لجنة التنمية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، و ذلك لسهولة التواصل،  مؤسسةتكون ال
 و العمل كفريق متكامل مع باقي الجهات الحكومية األخرى. 

 

 التكلفة المالية التقديرية .3. 8. 3
 
 الفنية الدراسة تظهرها التي والمعلومات البيانات خالل من مؤسسةتأسيس ال تكاليف تقدير يتم

 يسير أن يجب التكاليف تلك وتقدير. التسويقية الدراسة أوضحتها التي المعلومات تلك إلى باإلضافة
 . ين: التكاليف اإلستثمارية و التكاليف التشغيلية السنويةاتجاه في
 

إلقامة  ستثمارية في دراسات الجدوى بتلك التكاليف الالزمةمكن تحديد نطاق التكاليف اإلأود:  ي
  :يلي وتشمل هذه التكاليف ما، للبدء في التشغيل معدة تصبححتى  مؤسسةالوتجهيز 

 

وع وإقامة المباني عليها شراء أرو المشرك تكاليف شراء والحصول على األصول الثابتة (1)
 .اوتجهيزه

مصروفات مثل األجور والمرتبات  لتغطيت السيولة المالية رأس المال العامل، ويشمل (2)
  .واإلدارية والمالية األخرى األخرى للمصروفات التسويقيةوالعناصر 

الشركة وتكلفة الدراسات التمهيدية والتفصيلية  مصروفات التأسيس وتتضمن: تكلفة تكوين (3)
 .واألتعاب القانونية
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 تعتبر عملية تحديد عناصر التكاليف الخاصة بالتشغيل خالل السنة األولى التي يصل فيهاثانيا: 

ليف تكا اإلنتاجي إلى مستوى الطاقة الكاملة أساساً لقياس مدى ربحية المشروع. وتتمثلالنشاط 
  .واإلدارية التسويقية التشغيل السنوية في التكلفة

مليون لاير سعودي و ذلك بناءا على  50 – 20المركزية ما بين  مؤسسةو تقدر تكاليف تأسيس ال
ربية و هذا يتضمن التكاليف اإلستئمارية و التشغيلية نماذج مماثلة و مقاربة في الدول الشقيقة الع

 السنوية.
 

 إلستشارية:األبحاث و الدراسات اتكلفة 
 

لاير سعودي يتضمنها تكاليف إنشاء  مليون  38 أوليةتقريبية بتكلفة  سنةينفذ هذا المشروع خالل 
. %20 إلى تصل تقريبية بنسبةللسنة األولى  التشغيل تكاليف إليها تضاف المباني و التجهيزات، و

فى المشروع حسب  تضاف إليها مساهمات الجهات المستفيدة لتغطية التوسعو من المقترح أن 
تكلفة التسيير  لجنة التنمية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمةاحتياجات تلك الجهات وتتحمل ميزانية 

 اإلستراتيجيات الرئيسية.وتتحدد توقيتات التنفيذ والتكلفة المالية حسب  والخدمات اإلدارية.
 

 :الحمالت اإلعالمية التوعويةتكلفة 
 

لاير  مليون  23بحوالي  تقدر التكلفة األولية التقريبية لتأسيس وحدة الحمالت اإلعالمية التوعوية
 تضاف باني و التجهيزات، وسعودي، و النسبة األعلى من التكاليف تعود إلى تكاليف إنشاء الم

تضاف إليها . و من المقترح أن %20 إلى تصل تقريبية بنسبةللسنة األولى  التشغيل تكاليف إليها
فى المشروع حسب احتياجات تلك الجهات وتتحمل  مساهمات الجهات المستفيدة لتغطية التوسع

وتتحدد  تكلفة التسيير والخدمات اإلدارية. لجنة التنمية اإلجتماعية بمنطقة مكة المكرمةميزانية 
 اإلستراتيجيات الرئيسية.توقيتات التنفيذ والتكلفة المالية حسب 

 
 

 :البرامج التأهيلية و اإلستشاريةتكلفة 
 

 مليون دودر 150تمويل قام ب، يمبادرة الزواج الصحم 1117أقر الكونغرس األمريكي عام  عندما
هذه التمويالت توجهه حسهب القهانون إلهى . سنويا من أجل تشجيع الوديات على دعم الزواج أمريكي

ثمانية أنشطة بالتحديد، بمها فهي ذلهك التعلهيم، والهزواج والتهدريب علهى المههارات، وحمهالت الدعايهة 
ر مليهون دود 50العامة، والتعليم في المدرسة الثانوية على قيمة الزواج. ونهص علهى أن يهتم إنفهاق 

سنويا ألنشطة تعزيز األبوة، مثل تقديم ادستشهارات والتوجيهه والتهدريب للهزواج، وتعزيهز مههارات 
 العالقة بين الزوجين.

 

/  1132 الماضهي للعهام ادجتماعيهة التنمية برامج لتنفيذ الحكومي الدعم بلغأما بالنسبة للمملكة، فقد 
 بههرامجسههعودي لكههال مههن  لاير مليونههاً  وثمههانون تسههعة( 81تقريبهها ) مجموعههه مهها ، و هههوهههـ1133
 األسههر وبههرامج اليدويههة والصههناعات الحههرف وبههرامج األسههرية التنميههة وبههرامج األسههري اإلرشههاد
 دعم من لها خصص ما بلغ برنامجاً ( 213) مجموعه ما ادجتماعية التنمية مراكز و نفذت .المنتجة
 سعودي.  ريادً  ماليين ستة( 7) الماضية المالية السنة خالل الوزارة من حكومي
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 العهام لههذا الخيهر ميزانيهة فهي ادجتماعيهة التنمية لبرامج سعودي لاير مليون( 130) اعتماد تمو قد 
 يزيد ما على تشرف، و التي ادجتماعية للتنمية مركزاً ( 31). مع العلم أنه هناك هـ1131/  1133
 . أهلية جتماعيةإ تنمية لجنة( 371) على

ذلك، فإن التكلفة األولية التقديرية لوحدة البرامج التأهيليهة و اإلستشهارية، تقهدر بحهوالي و بناءا على 
لاير سهههعودي، و النسهههبة األعلهههى مهههن التكهههاليف تعهههود إلهههى تكهههاليف إنشهههاء المبهههاني و  مليهههون  33

 يفتكال إليها تضاف التجهيزات، و النسبة المتبقية هي لتطوير البرامج و تنفيذها حسب األولويات، و
 . %30 إلى تصل تقريبية بنسبةللسنة األولى  التشغيل
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 الخالصة .1
 
 

 والهادفهة الواعدة المشروعات المركزية لتقوية روابط الزواج و إنجاحه هي من مؤسسةمبادرة ال إن
و ذلك من خالل وحداتها الثالثة الرئيسية التي تتمحور حهول ركهائز  ادجتماعية، التنمية في لإلسهام
هي: األبحاث و الدراسات اإلستشارية، و الحمالت اإلعالمية التوعوية، و البهرامج التأهيليهة  أساسية

و تأمن له متطلباته للرقي به و بأفراده و مؤسساته.  المجتمع، حتياجاتة، لتلتمس بذلك إو اإلستشاري
حيهث أنهها  ،كثيهرا عهن غيرهها فهي مجالهها تتميهز و لكن هذه المبادرة ليست األولى من نوعها، لكنها

 ستكون كالتالي:
 

 : مركزية متخصصة تجمع ما بين مؤسسةحيث أنها في المنطقة  أهمية ذات (1)

 . باألسرة العالقة ذات واألبحاث الدراساتتقوم ب .أ 

 تؤدي جميع مهام العالقات العامة و اإلعالم. .ب 

 .وإنمائياً  وعالجياً  وقائياً  الزوجية الخدمات تقدم .ج 

 باإلضافة إلى المجتمع.تخدم جهات و هيئات مختلفة  .د 

 
من جهة الموارد  عاليةال مكانياتاإل توفر حيث منو محترف  متخصص عمل أسلوب ذات (2)

  المالية أو البشرية أو التقنية.

 
 الشئون وزارةفعالة و ذلك لعالقتها المباشرة و شراكتها بالجهات المعنية من  عمل آلية ذات (3)

 .الجهات الحكومية و الخاصة من وغيرها ،التخطيط ووزارة ،الصحة ووزارة ،جتماعيةاإل

 

ملخصة في  بتقديمها لمبادارات تعتبر سريعة المردود من حيث األهداف، و هي مؤسسةتتميز الكما 
  الجدول التالي.
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 المبادارات سريعة المردود من حيث األهداف للمؤسسة المركزية لتقوية روابط الزواجملخص ( : 8جداول توضيحي )
  

المبادرات سريعة المردود 
 للمؤسسة المركزية

 جزئية التفاعل
)معالجة العوامل 

 المؤثرة(

 أهداف التفاعل
 )المخرجات(

الوحدة التابعة 
 للمؤسسة المركزية

 الجهات التنفيذية المساهمة
 (الوزرات الرسمية)

أفضل الممارسات 
 الحالية

 ادبحاث مركز تأسيس .1
و الدراسات اإلستشارية 

تقديم كرسي و يتضمنها 
الملك عبدالعزيز 

لدراسة ظاهرة الزواج 
 و الطالق

 ةالعوامل الخارجي ·

لعوامل المتعلقة ا ·
 بالماضي

 العوامل المباشرة ·

وحدة األبحاث و  · وقائي ·
الدراسات 
 اإلستشارية 

 وزارة الشئون ادجتماعية  ·

 وزارة العدل ·

 وزارة التعليم العالي ·

 وزارة ادقتصاد والتخطيط  ·

 اإلسالميةوزارة الشئون  ·

 وزارة الثقافة واإلعالم ·

 

إيجاد خط ساخن مجاني  .2
و مباشر طوال أيام 
األسبوع إلستقبال 
تساؤدت و قضايا 

 األفراد

وحدة البرامج  · عالجي · العوامل المباشرة ·
التأهيلية و 
 اإلستشارية

 وزارة الشؤون ادجتماعية ·
 وزارة العدل ·

 مودة جمعية ·
 الخيرية
 لالصالح
  ادجتماعي

 لجنة تأهيل برنامج .3
 البين ذات اصالح

 بمنطقة مكة المكرمة

 العوامل الخارجية ·

العوامل المتعلقة  ·
 بالماضي

 العوامل المباشرة ·

وحدة البرامج  · عالجي ·
التأهيلية و 
 اإلستشارية

 وزارة الشئون ادجتماعية  ·

 وزارة العدل ·

 وزارة الشئون اإلسالمية ·

برنامج إصالح  ·
ذات البين 
بمدينة لندن 
  البريطانية

مراكز اإلرشاد و  .1
التوجيه للمتزوجين و 

 المتزوجات 

العوامل المتعلقة  ·
 بالماضي

 العوامل المباشرة ·

 وقائي  ·

 عالجي ·
وحدة البرامج  ·

التأهيلية و 
 اإلستشارية

 وزارة الشئون ادجتماعية  ·

 وزارة العدل ·
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المبادرات سريعة المردود 
 للمؤسسة المركزية

 جزئية التفاعل
)معالجة العوامل 

 المؤثرة(

 نوعية التفاعل
)ماهية 

 المخرجات(

الوحدة التابعة للمؤسسة 
 المركزية

 الجهات التنفيذية المساهمة
 )الوزرات الرسمية( *

أفضل الممارسات 
 الحالية

مراكز اختبار الكفاءة و  .5
التحليل النفسي كمتطلب 

 لعقد النكاح

العوامل المتعلقة  ·
 بالماضي

 العوامل المباشرة ·

البرامج وحدة  · وقائي ·
التأهيلية و 
 اإلستشارية

 وزارة الشئون ادجتماعية  ·

 وزارة العدل ·

 وزارة التعليم العالي ·

 

في  101تدريس مادة  .7
المرحلة الثانوية و 

 لعقد متطلبالجامعية ك
 النكاح

 العوامل الخارجية ·

العوامل المتعلقة  ·
 بالماضي

 العوامل المباشرة ·

وحدة البرامج  · وقائي ·
التأهيلية و 
 اإلستشارية

 وزارة الشئون ادجتماعية  ·

 وزارة العدل ·

 وزارة التعليم العالي ·

 وزارة ادقتصاد والتخطيط  ·

 وزارة الشئون اإلسالمية ·

 وزارة الثقافة واإلعالم ·

 الزواج دورة ·
 جامعةفي  101

 نورثوسترن
 األمريكية

حملة اعالمية لتصحيح  .6
 مفهوم الحياة الزوجية

 العوامل الخارجية ·

العوامل المتعلقة  ·
 بالماضي

 العوامل المباشرة ·

 وقائي ·

 عالجي ·
 الحمالتوحدة  ·

 التوعوية اإلعالمية
 وزارة الشئون ادجتماعية  ·

 وزارة العدل ·

 وزارة الشئون اإلسالمية ·

 وزارة الثقافة واإلعالم ·

 

حملة اعالمية بخدمات  .8
المؤسسة المقدمة مع 

تعريف بشركاء 
 كل خدمة لالمؤسسة 

 العوامل الخارجية ·

 المباشرةالعوامل  ·
 الحمالتوحدة  · وقائي ·

 التوعوية اإلعالمية
 وزارة الشئون ادجتماعية  ·

 وزارة العدل ·

 وزارة التعليم العالي ·

 وزارة ادقتصاد والتخطيط  ·

 وزارة الشئون اإلسالمية ·

 وزارة الثقافة واإلعالم ·
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المبادرات سريعة المردود 
 للمؤسسة المركزية

 جزئية التفاعل
)معالجة العوامل 

 المؤثرة(

 نوعية التفاعل
)ماهية 

 المخرجات(

الوحدة التابعة للمؤسسة 
 المركزية

 الجهات التنفيذية المساهمة
 )الوزرات الرسمية( *

أفضل الممارسات 
 الحالية

تقديم منتجات للشباب و  .1
الشابات المقدمين على 

 الزواج

 وقائي · العوامل المباشرة ·

 عالجي ·
وحدة البرامج  ·

التأهيلية و 
 اإلستشارية

 وزارة الشئون ادجتماعية  ·

 وزارة العدل ·

 وزارة التعليم العالي ·

 وزارة الشئون اإلسالمية ·

 وزارة الثقافة واإلعالم ·

 مودة جمعية ·
 الخيرية
 لالصالح
  ادجتماعي

 تقني برنامج تصميم .01
 محكمة بيانات بين يربط
 مقارنةل ادنكحة و العقود
و إدخال  السابقة البيانات

 البيانات الجديدة

 العوامل الخارجية ·

 
 وقائي ·

 عالجي ·
وحدة األبحاث و  ·

الدراسات 
 اإلستشارية 

 وزارة الشئون ادجتماعية  ·

 وزارة العدل ·

 وزارة ادقتصاد والتخطيط  ·

 

  

 

 تتضمن اآلتي:( الرسمية الوزرات) المساهمة التنفيذية الجهات* 

 المراكز التابعة األقسام و اإلدارات الوزارة

محكمة األحوال أو الضمان و األنكحة )محكمة  · وزارة العدل .1
 كما يطلق عليها مؤخرا( الشخصية

 األنكحة عقود لمأذوني العامة اإلدارة ·
  البين ذات إصالح لجنة ·

 

 



 منطقة مكة املكرمة الزواج يف روابط تقويةعرض مقرتح للخطة الاسرتاتيجية ملبادرة     144  صفحة

 

 المراكز التابعة األقسام و اإلدارات الوزارة

 المجتمع لتنمية العامة اإلدارة · وزارة الشئون االجتماعية  .2
 الخيرية للجمعيات العامة اإلدارة ·
 التعاونية للجمعيات العامة اإلدارة ·
 االجتماعي والتوجيه للرعاية العامة اإلدارة ·
 االجتماعي والتطوير للدراسات الوطني المركز إدارة ·
 منطقة المكتب الشؤون االجتماعية ب ·
 اإلجتماعية الشئون لوزارة االجتماعي اإلرشاد وحدة ·
  اإلجتماعية التنمية مراكز ·
  األسرية والتنمية الزواج جمعيات ·
 األسري اإلرشاد جمعيات ·

 مكة ةبمنطق االجتماعي لالصالح الخيرية مودة جمعية ·
 المكرمة

 والتوجية الزواج على الشباب لمساعدة الخيرية الجمعية ·
 المنطقةب االسري

 الخيرية الشقائق جمعية ·
 المكرمة مكة بمنطقة االحياء مراكز جمعية ·
 والرعاية الزواج على للمساعدة الخيري المشروع جمعية ·

 (سرتي)أ االسرية
 الخيرية ةاألسر حماية جمعية ·

 األهليةو  الجامعات و الكليات الحكومية · وزارة التعليم العالي .3
مراكز البحث األكاديمي ذات الطابع اإلجتماعي األهلية  ·

 و الحكومية

 الملك جامعةب واإلنسانية االجتماعية البحوث مركز ·
 عبدالعزيز

 االجتماعية للبحوث عبدالعزيز بن نايف األمير مركز ·
 عبدالعزيز الملك جامعةب واإلنسانية

 خالد الملك بجامعة االجتماعية والدراسات البحوث مركز ·
 ودراسات االجتماعية البحوث في الواعدة األبحاث مركز ·

 عبدالرحمن بنت نورة األميرة بجامعة المرأة
 االجتماعية للدراسات رؤية مركز ·

   وزارة االقتصاد والتخطيط  .4

   وزارة الشئون اإلسالمية .2

   وزارة الثقافة واإلعالم .6
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