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 ملخص البحث: 
  الكدر  أسباب إلى التعرف  إن إذ  الزوجين؛ بين الزواجي  الكدر إلى  تؤدي التي العوامل أهم عن الكشف  إلى  الدراسة هذه تهدف

 نسبتها. ارتفاع من والحد الظاهرة هذه لعالج الالزمة االستراتيجيات  وضع في القرار أصحاب يساعد

 بين  الزواجي   الكدر  لظهور  المؤدية  العوامل   أهم  عن  الكشف  وهو  الدراسة:  من  الرئيسي  الهدف  تحقيق  في  الدراسة  أهداف  وتتمثل
 ظهور   في  االقتصادية  والعوامل  االجتماعية  والعوامل  الشخصية،  العوامل  دور  عن  الكشف  وهي:  فرعية  أهداف   عدة  منه  ويتفرع  الزوجين،

 الزوجين.  بين واجيالز  الكدر

  الحالية  الدراسة  مجتمع  ويشتمل،  لها  منهجا    بالعينة  االجتماعي  المسح  وتتخذكما وتنتمي الدراسة الحالية إلى الدراسات الوصفية التحليلية،  
 (. 430تم اختيار عينة غير احتمالية بطريقة كرة الثلج بلغ عددهم ) جدة،  محافظة في ماديا   والمستقالت المتزوجات النساء جميع على

 المؤدية العوامل  كأهم األولى  المرتبة في  جاءت الثالثة أبعادها بجميع الشخصية  العوامل   أن أهمها: من  نتائج عدة إلى  الدراسة  صتوخل
بينا)متوسطة(  تحقق  ودرجة   0.31  بمقدار  معياري   وانحراف  1.85  وقدره  حسابي  بمتوسط  الزواجي   الكدر  لظهور العوامل   ،  جاءت 

ابي االقتصادية بجميع أبعادها الثالثة في المرتبة الثانية تأثيرا  على الكدر الزواجي من وجهة نظر الزوجات المستقالت ماديا ، بمتوسط حس
األخيرة كانت العوامل االجتماعية بمحاورها   وفي المرتبة،  ودرجة تحقق )متوسطة( أيضا    0.37وانحراف معياري بمقدار    1.74وقدره  

وانحراف معياري   1.66الثالثة كأقل المحاور تأثيرا  على الكدر الزواجي من وجهة نظر الزوجات المستقالت ماديا ، بمتوسط حسابي وقدره  
 .ودرجة تحقق )ضعيفة( 0.34بمقدار 

 : introductionمقدمة  -
الزواج ورغبهم به وبما يتحقق من ورائه من منافع متعددة تسهم في سمو النفس واستقرارها إن من رحمة هللا بعباده أن شرع لهم  

ا لِ َتْسُكُنوا ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواج  ة  َوَرْحمَ   وتطُلِعها لما فيه خير دينها ودنياها، قال تعالى: }َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكم مِ  ة  ۚ ِإنَّ  ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مََّودَّ
ِلَك آَلَياٍت لِ َقْوٍم َيَتَفكَُّروَن{ سورة الروم، آية:   . 21ِفي ذََٰ

فللزواج في اإلسالم مكانة سامية رفيعة مبدأها التكامل والشراكة بين الزوجين يعبر هللا عنها في كتابه الكريم بوصف متناهي 
{ وهل ثمة شيء أقرب لإلنسان من لباسه؟!،  من حيث كون الروعة والدقة حيث قال جل من قائل: }ُهنَّ ِلَباٌس لَُّكْم َوَأن ُتْم ِلَباٌس لَُّهنَّ

الزوجين سترا  وغطاء  لبعضهما  بل مجمالن ومنمقان لتفاصيل حياتهما معا ، فالزواج  في نظر الشرع هو عقد إعفاف ومصالح مشتركة 
، بل تكامل و  تعاقب كتكامل الليل والنهار وتعاقبهما، فال يطغى أحدهما على  وتعاون فلكلٍ  من الزوجين وظيفته، بال تعارض وال تضادَّ

َواألُنَثى * ِإنَّ َسْعَيُكْم َلَشتَّى{ اآلخر وال يسلبه خصائصه ومميزاته قال تعالى: }َواللَّْيِل ِإَذا َيْغَشى * َوالنََّهاِر ِإَذا َتَجلَّى * َوَما َخَلَق الذََّكَر  
يَثاق ا َغِليظ ا{، فال ظلم فيه وال إكراه بل ، وهو الميثاق  3-1سورة الليل، آية: الغليظ الذي ذكره هللا سبحانه وتعالى في قوله: }َوَأَخْذَن ِمنُكم مِ 

وال يفهم هذه المعاني الراقية إال خيار الناس كما وصفهم الرسول صلى هللا عليه وسلم من   ;إكرام ومعاشرة بالمعروف ومسؤولية ورعاية
"َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم أَلْهِلِه، َوَأَنا َخْيُرُكْم أَلْهِلي" سنن ابن ماجة، كتاب النكاح، باب حسن معاشرة  حديث ابن عباس رضي هللا عنه وأرضاه:  

 . 1977النساء، حديث رقم
وجية هي عالقة مستمرة ومتصلة لها متطلبات متبادلةـ تقتضي اإلشباع المتوازن عاطفيا  وجنسيا  واقتصاديا  وثقافيا  والحياة الز 

ليصل الطرفان إلى التوافق الزواجي، وفي الطريق للتوافق الزواجي تتعرض األسرة لمشكالت كثيرة خالل سنوات العمر، هذه المشكالت  
ة أو تخص أكد الزوجين، أو أحد األبناء مما يؤثر على الجو العام في األسرة، وعلى عالقة الزوجين  احيانا  تكون اقتصادية أو نفسي

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثون الو  التاسع العدد

 م  2022 –  الثانيكانون  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

561 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

بعضهما ببعض، فإذا كانت هذه العالقة متينة ومتوازنة ويسودها الرضا والتوافق، والتماسك فإنها تتخطى هذه المشكالت واألزمات في  
االضطراب، وعدم التوازن فإنها تضع األسرة جميعها في مهب الريح تعصف بها    زمن قياسي، أما إذا كانت العالقة ضعيفة ويسودها

 (بتصرف يسير 15-14، ص 2005كيف تشاء. )سليمان، 

وتتضمن هذه الدراسة الفصل األول ويحتوي مشكلة الدراسة وأهميتها، ومصطلحاتها باإلضافة إلى أهداف الدراسة وتساؤالتها  
لدراسات السابقة والتوجهات النظرية للدراسة، ثم الفصل الثالث وبه الكدر الزواجي تعريفه، مصطلحات وفروضها، ثم الفصل الثاني وبه ا 

ذات صلة بالكدر الزواجي، عالمات تدل على وجود الكدر، العوامل المؤدية للكدر الزواجي، اآلثار المترتبة على وجود الكدر الزواجي،  
، والفصل الخامس وبه الدراسة الميدانية ومناقشة نتائجها وتحليالتها، ثم ملخص لنتائج والفصل الرابع يتضمن منهج وإجراءات الدراسة

 الدراسة الحالية والتوصيات العلمية والمجتمعية، ثم المراجع، ثم المالحق.

 الفصل األول 

 اإلطار العام للدراسة 

 study the of problem  الدراسة: مشكلة  أواًل:
  الكدر   أسباب  إلى  التعرف  إن   إذ   الزوجين؛   بين  الزواجي   كدرلل  تؤدي  التي  العوامل  أهم  عن  الكشف  إلى  الدراسة  هذه  تهدف

  نسبتها. ارتفاع من والحد الظاهرة هذه لعالج الالزمة االستراتيجيات  وضع في القرار أصحاب يساعد

  الزواجي   الكدر   مظاهر  أحد  يعتبر  فالطالق   الطالق،   معدل  هو  األزواج   بين  الزواجي   الكدر  النتشار  األوضح  المؤشر  ويظل
  في   وبالنظر   النكاح،  وفسخ   الخلع   إطاره  في  ويدخل   ;الزوجين  بين  والمشاجرات  والصراعات  التكيف  عدم  من   لسنوات  نتيجة  أنه  حيث

 نسب  في  ملحوظا    تصاعدا    نجد  هـ،  1440  عام   إلى  1426  عام  من  السعودية  العربية  المملكة  في  والطالق  الزواج  عقود  احصائيات
  تسبقها  التي  سنوات  الخمس  عن  1435  إلى   1431  عام  من  الطالق  نسب  زادت  حيث  األخيرة  الخمس  السنوات  خالل  خاصة  الطالق
  الجدول   ذلك   ويوضح   ،   %80  بنسبة  سنوات  عشر  قبل   عليه  كانت  عما  1440  إلى  1436  عام  من  الطالق  نسب  وزادت   %،40  بمعدل
 التالي: 

 ( 1)  رقم جدول

 ( 1440 عام حتى 1426  عام  من العدل وزارة )احصائيات

  صكوك   عدد  السنة  م
 الزواج 

  صكوك   عدد 
 الطالق 

  الطالق   حاالت  نسبة
 الزواج  حاالت  من

  في   التغير  نسبة
 الطالق  حاالت

  من   يسبقها  بما   سنة  كل   مقارنة 
 التغير  نسبة  حيث

  1426  عام  من 6
 1430 عام حتى

بلغ  إجمالي  الزيادة  في  الخمس    %28 21% 137,937 657,773
 السنوات %26 

12 
  1431  عام  من

 %40 %23 181,171 776,162 1435 عام حتى
زادت  بنسبة  40%  عن  الخمس   
 سنوات الماضية 

  1436  عام  من 18
 %28 %35 265,234 768,182 1440 عام حتى

  الخمس   عن  %40  بنسبة  زادت
  عن   % 80و  الماضية،  سنوات
 الماضية  سنوات  العشر 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثون الو  التاسع العدد

 م  2022 –  الثانيكانون  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

562 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 سيكوسوماتية  اضطرابات  من   ويشكون   النفسية،  غير  الطبية  العيادات  على  يترددون   المتكدرين  األزواج  من  كبيرة  نسبة  أن  كما
  من   جزءا    الزواجي  الكدر  كان  النفسية  الصحة  عيادة  في  المراجعين  من   % 40  نحو  وأن  الزواجي،   الكدر   إلى  تعزى   جسمية(  )نفس

 وكذلك  الزوجية،  حياتهم  في  الكدر   من  معاناتهم  بسبب  كان  عالج  عن  يبحثون   الذين   واجاألز   من   %50  نحو   أن  إلى   باإلضافة  مشكالتهم،
  عرضة   يجعلهم مما الوالدين عن   وُبعدهم الزواجي،   للكدر نتيجة هي  لألطفال والعاطفية  النفسية المشكالت من  % 80  أن الدراسات تشير

 ص( 6 ،2007)القرني، والتشرد. لالنحراف

  بشكل   الزواجي  الكدر  موضوع  تناولت  التي  الدراسات  من  عدد  على  اطلعتا  حيث  السابقة  دراساتال  نتائج  من  الباحثتان  بدأت  وقد
  مواصلة   أهمها  من  وتوصيات  نتائج  من  الدراسات  أغلب  إليه  توصلت  ما  االعتبار  بعين  وأخذتا  الصلة،  ذات  الدراسات  من  وعدد  مباشر،

  وأدوات  مختلفة  عينات  باستخدام  عنه  الناجمة  واآلثار  واالنعكاسات  فيه  المؤثرة  والعوامل  زواجيال   الكدر  يخص  فيما  والدراسات  األبحاث
  للدراسة  المناسب  والمنهج  البحث  عينة  وتحديد  والتساؤالت  األهداف   وتحديد  البحث  مشكلة   صياغة  في  الدراسات  هذه  من  واستفادتا  متعددة،
 الحالية. 

الراهنة متأسسة على ن الدراسة  التبادل االجتماعي، وانطلقت  الرمزي ونظرية  التفاعل  الدور ونظرية  الوظيفي ونظرية  البناء  ظرية 
 جاعلة هذه النظريات موجها  فكريا  لها ولتحليل بيانتها واختيارها مجموعة من التساؤالت لتحقيق األهداف المرتبطة بها. 

 study the of Importance الدراسة: أهمية ثانيًا:

 النظرية:  األهمية
  على   الواضح   أثرها  تترك  والتي  الشائعة  الزوجية   المشكالت  من   الزواجي  الكدر  أن  حيث  موضوعها  أهمية  من  الدراسة  أهمية  تبرز  .1

 المجتمع. على ثم ومن مباشر بشكل واألبناء  الزوجين
 تم   حيث  -الباحثتان  اطالع  حسب  -  السعودي  المجتمع  في  الزواجي  الكدر  مفهوم  تناولت  التي  الدراسات  قلة  في  أهميتها  وتتمثل  .2

 السعودي   المجتمع  في  سابقتين  دراستين  وجود  إلى  أشارت  والتي  م 2007  عام   القرني  محمد  الدكتور  للباحث  فقط  واحدة  دراسة  على  الوقوف
 عليهما. الوقوف تعذر

  الكدر  يحدثه  لما  وذلك  األسري   االجتماع  علم  وهي:  االجتماع  علم  فروع  من  فروع  عدة  إلى  تنتمي  أنها  في  الدراسة  أهمية  تبرز  كما  .3
  الكدر  مشكلة  تحدثه  لما  وذلك  النفسي  االجتماع  علم  وكذلك  بها،  المرتبط  االجتماعي  النسيج  وداخل  األسرة  داخل  تأثير  من  الزواجي
  العوامل   تأثير  لتحديد  عىيس  حيث  االقتصادي  االجتماع  لعلم  وينتمي  عموما ،  واألسرة  الزوجين   لدى  عميقة  نفسية  تأثيرات  من   الزواجي

 المتكدرين  الزوجين   أن  حيث  من  التربوي   االجتماع  لعلم   أيضا    البحث  وينتمي  الزواجي،   الكدر   مشكلة   ظهور  على  االسرة  داخل   االقتصادية
 ينتمي  و  ناء،لألب  الرصين  الراسخ  القيمي  والغرس  التربية  جوانب  من  الكثير   فيغفالن  المتوتر  وجوهم  الداخلية  صراعاتهم  في  ينشغالن  قد

 العتبارات الرجل يتجرعه ما أضعاف تتجرعها التي اآلثار تكون  وربما المتكدرة  العالقة هذه في طرفا   كونها حيث من  المرأة  اجتماع لعلم
 كثيرة.  واجتماعية نفسية

 في  النظري   للجانب  يا  وم ثر  نظرياتها،  لبعض  مختبرا    الحالي   البحث  فسيكون   االجتماع،  علم  فروع  أهم  من  الفروع  هذه  كانت  ولما
  الموفق.  وهللا   المشكلة  هذه  حل   في   فاعلة  وتوصيات  نتائج  إلى  للوصول  البحث  وطرق   أدوات   في  ومنقحا    مطورا    ثم  ومن  السابقة   الدراسات
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 التطبيقية: االهمية -
  من   لها  بما  إيمانا    وذلك  الرؤية،  هذه  لنجاح  سعيا    األساس  هو   كان  األسر  فتنمية  األسرة،  عن  بمنأى  2030  رؤية  تكن  لم  

 حيوي   مجتمع  إلى  للوصول  المجاالت  من  وغيرها  والعقلية  والتربوية  والبيولوجية  واالقتصادية  واالجتماعية  النفسية  الجوانب  في  العظيم  الدور
  مستقرة   حيوية  متينة  أسر  بناء  على  المتكدرين  األزواج  مساعدة  حيث  من  الرؤية  هذه  تعزيز  في  هللا  بإذن  الدراسة  هذه  اهموستس  متين،  بنيانه

 التنمية. عجلة   دفع في ومساهمين ملهمين أبناء شخصيات لبناء تخطط كما عالية وحيوية نفسية بصحة مديدا   عمرا   للبقاء تخطط
 متعلقة   دراسات  في  الباحثين  قبل  من  استخدامها  ممكن  الزواجي  للكدر  استبانة  تصميم  في  أيضا  التطبيقية  الدراسة  أهمية  وتبرز .1

 الزواجي.  الكدر بموضوع
  في   تساهم  بدورها  والتي  اإلعالم  وزارة  ومنها:  الفاعلة   والجهات  المؤسسات  إلى  بها  متجهين  التوصيات  من  عددا    تقديمنا  حيث  ومن  .2

 والتي   البين  ذات  اصالح  لجان   ،  لألسر   علمية  حلول  وتقدم  الزواجي  الكدر  تناقش  برامج  وتخصيص  واألسري   الزواجي   الوعي   رفع
 برامج   من  اللجنة  تقدمه  ما  خالل  من  المجتمع  أفراد  بين  اآلمنة  العالقات  وتنمي  واألسرية  الزوجية  العالقات  في   الصلح  على  تعمل
 تستهدف  التي  الدورات  خالل  من  األسر  بين  الوعي  تنشر  أن  نطمح  والتي  األسرية  االستشارات  مكاتب   ،  وعالجية  وقائية  ةإنمائي

 بحقوقهم   األسرة  أفراد   بتوعية   يهتم  والذي   األسرة  شؤون   مجلس  ،   االعتبار  بعين  الزواجي   بالكدر  المرتبطة  العوامل   وأخذ   األزواج
 التعليم وزارة .لها المناسبة الحلول وضع  على ويعمل األسرة، لها تتعرض التي والمخاطر مشكالتال  يحددو  ,  اإلسالم في وواجباتهم

  وأسس   للطرفين  والواجبات  الحقوق   تعليمهم  خالل  من  الزوجية  للحياة  والطالبات  الطالب  تهيئ  دراسية  مقررات  تضع  أن  نأمل  والتي
 الخالفات.  إدارة  ومهارات سعيدة زوجية حياة بناء

 study the of Concepts الدراسة: مفاهيم ثالثًا:

 يلي: فيما إليها نشير أساسية مفاهيم عدة إلى الحالية الدراسة تستند

 الزوجين: بين الزواجي الكدر  إلى المؤدية العوامل مفهوم -1

 للعوامل: االصطالحي المفهوم -
  نتيجة.   إحداث  إلى  مجموعها  في  تؤدي  حيث  معين  نسق  في  تنظم  والتي  ببعض،  بعضها  يرتبط  التي  المجموعة  بأنها  العوامل  تعرف

 ( 60ص ، 1984 )الدوري،

  االجتماعي  –  )الشخصي  العوامل  من  مجموعة  عن  عبارة  وهي  الزوجين،  بين  الزواجي  الكدر  مسببات  أهم  أنها  اجرائيًا:  الباحثتان  وتعرفها
 االقتصادي(. –

 والميول  االستعدادات  وكل  الموروثة،  والفطرية  البيولوجية  والغرائز  والميول،  والنزعات  االستعدادات  هي  والشخصية  الشخصي:  العامل  أواًل:
 ( 57ص م،2001 )العناني، الفطرة. من المكتسبة

  في   اضطراب  وجود   الزوجين،  بين  والتفاعل  التواصل   قصور   ومنها:  للزوجين  الشخصية  الجوانب  بأنه  : الدراسة  هذه  في   اجرائياً   ويعرف
 الزواجي.  الكدر  ظهور في ودورها االنفعالي الثبات وعدم الذات، توكيد ضعف الحميمة، العالقة

وهي مجموعة الظروف التي تتعلق بتكوين الجماعة وأنظمتها والتي تساهم في تكوين الفرد وتربيته ويكون لها  ثانيًا: العامل االجتماعي:
 (28، ص 2013األثر الواضح في سلوك الفرد ومجتمعه. )الحربي،
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 اتزان   وعدم  األسرة،  ل داخ الزوجين  أدوار بين صراع  ووجود زوجين،  بين االجتماعي المستوى  في تقارب  وجود  عدم   بأنه اجرائيًا: وُيعرف 
 الزواجي.  الكدر وجود  على ذلك وأثر وخارجها األسرة داخل الزوجين عالقات

 واالحداث   والتطورات األحداث عن  مسؤول  االقتصادي  والبناء  بالمجتمع،  المحيطة  المادية  النواحي  جميع  وهو  االقتصادي:  العامل  ثالثًا:
 (. 134-133ص ، 1991 )الحسن، المجتمع في االجتماعي التغير عمليات توجيه وعن  التاريخية

  المادية  المتطلبات  الحاجات  توفير  من  التمكن  عدم  حيث  من  لوظيفته  الزواج  نظام  أداء  عدم  في  تؤثر  التي  األسباب  بأنه  غازي   ويعرفه
  المرأة.  عمل  على   الزوجين   تفاهم  عدم  إلى  باإلضافة  الكمالية،  السلع  حتى  لحياتهم  والضرورية  األساسية  الوسائل  من  ابتداء  ألعضائه
 ( 72,ص2007)غزوي,

 الزوجين  بين مشتركة ممتلكات وجود رضاها، بغير االنفاق  في الزوجة  مشاركة الزوجين،   بين المالي التخطيط سوء بأنه اجرائيًا: ويعرف
 الزواجي.  الكدر  ظهور في ذلك ودور عليها أحدهما وسيطرة

 distress marital الزواجي: الكدر مفهوم -2
 الكلمات  من   العديد  الباحثون   استخدم  وقد  إنهاك  أو  بؤس  أو  أسى  بمعنى  سيلي   هانز  العالم Distress مصطلح  استخدم   من  أول   إن   

 محمد   الباحث  أن  إال  بؤس،  أو  أسى  بمعنى  وورد  كرب.  خطر،  أسى،  محنة،  كرب،  هم،  ضيق،  مثل  المصطلح  لهذا  ترجمة  بوصفها
 ( 14ص  ،7200)القرني،  .الصفو ضد والكدر المصطلح، لهذا ترجمة بوصفه الكدر مصطلح استخدام فضل  القرني

  للكدر: اللغوي  المفهوم
 اغتم   نفُسه: كُدرت ومتاعب، هموم بها كانت حياُته: كُدرت نفسه، كدرت ومنه الغم، الكدر:

، ُمْضٍن،  َعْيٌش   َكِدٌر:   َعْيٌش   منه، واغتاظ غِضب  رفيقه:   على  كُدر   ما   فيه  بدا   والباُل:  الِفكرُ  كِدر  َباِهٌت،  َشاِحٌب،   َكِدٌر:   َلْونٌ   َصْعٌب،  َشاقٌّ
 االلكتروني(  الكدر، معنى المعاني، )معجم غم . أو قلق أو انشغال عن ينم  

ْفِو، خالف الصحاح وفي الصفاء نقيض َكَدرُ   َرْت  فالن عيش  َكُدرَ  ويقال الصَّ  ( 44/ص 14ج ، 2014 منظور،  )ابن معيشته. وَتَكدَّ
ا،  كان  فالن:  عيُش   تكدَّر  والهم ،  نُ الحز   أو   الغضبُ   عليه  ظهر  وجُهه:  تكدَّر  -  تنغ صت،  حياُته:  تكدَّرت  اغتاظ،  لغيابه:  تكدَّر  منغَّص 
ر  إن ه  -   ذلك،  جر اء  من  شديد  بتكدُّر  َشَعر-  حِزن:  استاء،  العربية  اللغة  )معجم  زميله.  على   تكد ر  -   عنه، راضٍ   غير  تصر فك:  من   ُمَتكدِ 

 الكتروني( الكدر، معنى المعاصر،

 ي:الزواج للكدر االصطالحي المفهوم -
  عدم   عن   ناشئة  صراعات  ظهور  إلى  تؤدي  طويلة،  لفترة  تستمر  الزوجين  بين  والتوتر  التوافق   عدم  من  حالة   فهو  اصطالحا  وأما       

 الزوجية.  العالقة  اضطراب إلى  يفضي مما الحاجات، إشباع

 غير  معاناة  الزوجية  الحياة  فتصبح  هما،كلي  أو  الطرفين  أحد  من  الزوجية  العالقة  عن  الرضا  عدم  بأنه  ولوري:  فنشام  عرفه  وقد       
 ( 4ص  ،2007)القرني، كليهما.  أو الزوجين أحد نظر في سعيدة

 المشكالت  بسبب  أو  الشخصية  السمات  في  التقارب  لعدم  نتيجة  الزوجين،  بين  الناشئة  الصراعات  تلك   بأنه  يعرف  كما            
 النفسية  الحاجات  بعض  إشباع  عدم  عليه  يترتب  مما  كالهما،  أو  جين الزو   أحد   على   تقع  التي  الخارجية  الضغوط  أو   االقتصادية

 ( 43ص  ،2008)مرسي،  الزوجية. العالقة اضطراب  إلى تؤدي التي والفيسيولوجية
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 الدراسة.  هذه في قياسها المراد العوامل أهم على يشتمل أنه حيث الزواجي للكدر مرسي صفاء تعريف  مع الباحثتين وتتفق      

 الزواجي: للكدر رائياالج التعريف -
 الزوجين   بين  العالقة   اضطراب  مدى  بأنه  الدراسة   هذه  في  الزواجي  للكدر   االجرائي  التعريف  يتحدد  السابقة  للتعريفات  وبالنظر      

 االستبيان.  نتائج خالل  من ذلك وقياس االقتصادية( – االجتماعية –  )الشخصية  التالية:  العوامل بأحد متأثرين بينهما المستمر والصراع

  study the of Goals :الدراسة  أهداف :رابعاً 

 الزوجين.   بين  الزواجي   الكدر  لظهور  المؤدية  العوامل  أهم  عن   الكشف  وهو   الدراسة:   من  الرئيسي  الهدف  تحقيق  في  الدراسة  أهداف   تتمثل

 وهي:  فرعية أهداف عدة منه ويتفرع
 الزوجين.  بين الزواجي الكدر  ظهور في الشخصية  العوامل  دور عن  الكشف .1
 الزوجين.  بين الزواجي الكدر  ظهور في االجتماعية  العوامل  دور عن  الكشف .2
 الزوجين.  بين الزواجي الكدر ظهور في االقتصادية  العوامل  دور عن  الكشف .3

 study the of Question  الدراسة: تساؤالت خامسًا:
 الزوجين؟  بين لزواجيا الكدر  لظهور المؤدية لعوامل أهم اهي ما  التالي: الرئيسي التساؤل عن  باإلجابة الدراسة مشكلة وتتمثل

 وهي: فرعية تساؤالت عدة منه ويتفرع

 الزوجين؟  بين الزواجي الكدر ظهور في الشخصية العوامل دور هو ما .1
 بينهما؟ الزواجي  الكدر ظهور في الزوجين بين والتفاعل التواصل  قصور  دور هو ما .أ

 بينهما؟ الزواجي الكدر  ظهور في  الزوجين بين الحميمة العالقة اضراب دور هو ما .ب
 الزوجين؟  بين الزواجي الكدر  ظهور في للزوجة  االنفعالي الثبات  وعدم الذات توكيد ضعف دور هو ما ج.
 الزوجين؟ بين الزواجي الكدر ظهور في  االجتماعية العوامل دور هو ما .2
 بينهما؟  الزواجي الكدر ظهور في الزوجين  بين االجتماعي التقارب  عدم  دور هو ما أ.

 بينهما؟ الزواجي الكدر ظهور في الزوجين لدى األدوار  في صراع وجود دور هو ما ب.
 الزوجين؟   بين الزواجي  الكدر ظهور في وخارجها األسرة داخل العالقات اضطراب دور هو ما ج.

 الزوجين؟  بين الزواجي الكدر ظهور في االقتصادية لعوامل دور اهو ما .3
 الزوجين؟   بين الزواجي الكدر ظهور في المالي التخطيط سوء دور هو ما أ.

 الزوجين؟  بين الزواجي الكدر ظهور في رضاها بغير االنفاق في  الزوجة مشاركة دور هو ما ب.
 الزوجين؟  بين الزواجي الكدر  ظهور في اآلخر دون  عليها أحدهما وسيطرة الزوجين بين مشتركة ممتلكات وجود دور هو ما ج.
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 الرابع الفصل

 للدراسة  المنهجية اإلجراءات

 وصف  الدراسة،  منهج  تحديد  التالي:  وتتضمن  بإتباعها  الباحثتين  قامت  والتي  للدراسة،  المنهجية  اإلجراءات  الفصل  هذا  يتناول            
 اإلجراءات   اتباعها،  تم  التي  التطبيق  إجراءات  سنعرض  كما  البيانات،  لجمع   المستخدمة  األداة   الدراسة،  حدود  وعينتها،  الدراسة  مجتمع
 . المعالجة واألساليب اإلحصائية للدراسة وثباتها، صدقها من لتحقق المتبعة

 الدراسة:  نوع أواًل:

 والتعبير   دقيقا    وصفا    بوصفها  الواقع  في  هي  كما  الظاهرة  دراسة  على  يعتمد  والذي  الوصفية،  الدراسات  إلى  الحالية  الدراسة  تنتمي
 حجمها   أو  الظاهرة  لمقدار  وصفا    الكمي  التعبير  يعطي  بينما  خصائصها  ويوضح  للظاهرة  الكيفي  التعبير  يصف  حيث  وكيفا    كما    عنها

 اآلخر. الظواهر مع ارتباطها ودرجة

 الدراسة:  منهج ثانيًا:
  يعتبر  حيث  لتحقيقه،  الدراسة  تسعى  الذي  الرئيس  الهدف  لتحقيق  لها،  منهجا    بالعينة  االجتماعي  المسح   الدراسة   هذه  وتتخذ

 معلومات   على   الحصول   بغرض  وذلك  البحث(،  )استمارات  مقننة  استبيانات  خالل  من  البيانات  وتحليل  لجمع  منهجا    االجتماعي  المسح
  م، 2008)الجوهري،  االجتماع.  علم  في  األولية  المناهج  من  االجتماعي  المسح  ويعتبر  معينا ،  مجتمعا    يمثلون   المبحوثين  من  كبيرة  أعداد  من
 (. 126ص

 الدراسة:  مجتمع لثًا:ثا
  على جدة  وتقع  المكرمة،  مكة  بمنطقة  جدة  محافظة  في  ماديا    والمستقالت  المتزوجات  النساء  جميع  الحالية  الدراسة  مجتمع  ويشمل       
  دن م  أهم  من  وتعتبر  عليه،  المطلة  المدن  وأكبر  األحمر  البحر  عروس  جدة  وتعد  األحمر،  البحر  منتصف  عند  للمملكة  الغربي  الساحل
  وتصل   والمعتمرين،  للحجيج  محطة  وأول  الشريفين  الحرمين  بوابة  باعتبارها  جدة  تتميز  كما  لها  التجارية  والبوابة   السعودية،  العربية  المملكة
  محافظة  سكان   عدد  ويقدر  ، 2كم  ( 5460)  يقارب  ما  إلى   اإلجمالية   المساحة  وتصل   ، 2كم  ( 1765)  يقارب  ما   إلى  الحضرية   جدة  مساحة

 مليون   (25.37)  حوالي  يبلغ  الذي  السعودية  العربية  المملكة  سكان  عدد  من  %14  نسبه  يمثل  ما  أي  نسمة،  مليون   ( 3.4)   حوالي  جدة
 جدة( منطقة أمانة )موقع 0جدة مدينة من % 3.5  إلى السكاني النمو معدل ويصل نسمة،

 الدراسة:  عينة -
 معينة  أسس  وفق  الباحث  يختارها  األصلي،   المجتمع  خصائص  فيهم  تتوافر  للبحث  الكلي  المجتمع  من  جزء  أنها  على   العينة  تعرف   
  األصلي   للمجتمع  الكلي  العدد   كان  إذا  العينات  إلى  اللجوء  ويتم  معينة،  ظاهرة  حول  تعميمات  إلى  الوصول  هو  استخدامها  من  والهدف

  يستخدم  ال  العينات  من   النوع  هذا   وفي  األصلي،   الدراسة   مجتمع  من  احتمالية  غير   عينة   أخذ   تم   الحالية  اسة الدر   هدف  ولتحقيق  كبيرا ،
  عدد  ويوجد  للبحث  كعينة  المطلوبة  المفردات  للحصول  الصدفة  أو  القصد  على  يعتمد  بل  المعلومات  على  للحصول  منظما    أسلوبا    الباحث

  دراسة   في  رغبة  هناك  كانت  إذا  المجتمع،  بأفراد  قائمة  تتوفر  لم  إذا  ومنها:   االحتمالية  غير  للعينات  يلجأ   الباحث  تجعل  المبررات  من
 يسير( بتصرف 155و 141ص ، 2014 وصالح،  )سالم بعينه. محدد دراسة مجتمع
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 الحكومي  بالقطاع  عامالت-  ماديا    مستقالت  متزوجات  نساء  يكونوا  بأن  المبحوثين،  قبل  من  االستبيان  على  لإلجابة  شروط  بوضع  وذلك 
 العينات   من   النوع  هذا  على  الباحثتين  اعتماد  ويرجع  الثلج،  كرة  عينة  بطريقة  العينة  تلك  اختيار  تم  وقد  ، -الحرة  األعمال   أو   الخاص  أو

 جدة.  مدينة في  ماديا   المستقالت المتزوجات بأسماء قوائم على الحصول لصعوبة

 مثل   العينة،  اكتمال  أي  الكرة  الكتمال  التكثيف  حولها  يبدأ  التي  النقطة  األولى  المفردة  تعتبر  حيث  االسم  بهذا  الثلج  كرة  عينة  وسميت
 ( 141ص  ،20014 وصالح،  )سالم كبيرة. كرة لتصبح بأخرى، اللتصاقها دحرجتها طريق عن تكبر ثم صغيرة تبدأ التي الثلج كرة

 استبانة،  (90)   بواقع  جدة،  محافظة  في  ماديا    المستقالت  المتزوجات  النساء  من  محدود  عدد  على  الكترونيا    االستبيان  بتوزيع  تم  وقد   
 تم  امرأة   كل  من  وطلب  أب،  الواتس  برنامج  في  المتنوعة  العمل  مجموعات  وفي  مسبقة  بمعرفة  الباحثتين  قبل  من  العينة  استهداف  تم

 استبانة   ( 370)  المستردة  االستجابات  وكانت  العينة،  اختيار  شروط  عليهن  تنطبق  ممن  تعرف  من  إلى  ارساله  االستبيان  لتعبئة  اختيارها
  إلضافة با استبانة ( 340) وبقي ماديا ، مستقالت غير أو  متزوجات غير  يكونوا كأن العينة لشروط تحققهم لعدم  عينة  (30) منهم استبعد

 البحث. نتائج في عليها االعتماد تم استبانة  (430+90+340)  اإلجمالي  العدد وبلغ الباحثين، قبل من سابقا   الموزعة للـاستبانات

   الدراسة: حدود رابعًا:
 جدة.  محافظة  في  الزوجين بين الزوجين  بين الزواجي  الكدر لظهور  المؤدية العوامل موضوع الدراسة تناولت الموضوعية: الحدود -
 .-المكرمة مكة بمنطقة  – جدة محافظة في ماديا   المستقالت المتزوجات البشرية: الحدود -
 )جدة(.  محافظة وتحديدا   المكرمة مكة منطقة المكانية: الحدود -
 هـ  1443-1442  الدراسي  العام من الثاني الدراسي   الفصل الزمانية: الحدود -

 الدراسة:  متغيرات خامسًا:
 الزواجي  للكدر  المؤدية  العوامل المستقل: المتغير
 الزوجات نظر وجهة  من الزوجين بين الزواجي  الكدر التابع: المتغير

 الدراسة:  أدوات سادسًا:
  العوامل  الستقصاء  مغلقة  الكترونية  استبانة  في  أداتها  تتمثل  سوف  تساؤالتها،  عن   واإلجابة  الحالية  الدراسة  أهداف  لتحقيق      

  السابقة،   الدراسات  ببعض  اسوة  وذلك  ماديا ،  المستقالت  العامالت  الزوجات  نظر  وجهة   من  الزوجين   بين  لزواجي ا  الكدر   لظهور  المؤدية
 المعلومات من  هائل كم على   وللحصول لهم، المناسب الوقت وفي هوياتهم معرفة  دون   اإلجابة في  الكاملة الحرية ةالعين إلعطاء وكذلك
 قصير. وقت في  والمحددة  الدقيقة

 الدراسة:  أداة وصف -
 التالية: األجزاء على النهائية صورتها في االستبانة احتوت لقد

  أن   على  والتنويه  المطلوبة،  القصدية  والعينة  بها،  القيام  وسبب  الدراسة،   عنوان  توضيح  فيه  تم  الموجهة  الرسالة  وهو  األول  الجزء .أ
  بموضوعية   األسئلة  جميع  على   اإلجابة   رجاء  وفيه  فقط،  العلمي  البحث  في  تستخدم  وأنها  التامة  للسرية   خاضعة  جميعها  البيانات

 أنت  هل متزوجة؟، أنت هل– الشروط عليها تنطبق العينة أن من للتأكد محددة اسئلة وثالث االستبانة، بنود عدد عن وتمهيد تامة
   .-  جدة؟ محافظة ساكنات من أنت هل ماديا ؟، مستقلة

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثون الو  التاسع العدد

 م  2022 –  الثانيكانون  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

568 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

  بين  العمري   الفارق   وهي:  الحالية،  الدراسة  مشكلة  مع  اإلحصائية  دالالتها  معرفة  تهمنا  التي  األولية  البيانات  وهي  الثاني  الجزء .ب
 للزوجين.  الصحية الحالة لألبناء، الصحية   الحالة السكن، نوع  للزوجة،  الدخل  مستوى  ن،الزوجي

  وتتضمن   الزوجين  بين   الزوجين  بين   الزواجي  للكدر   المؤدية   العوامل  عن   بالكشف  تتعلق  والتي  الدراسة  أداة   على  ويشتمل  الثالث  الجزء .ج
 كالتالي:  محاور ثالث على موزعة عبارة  (56)

 الزوجين: بين الزواجي الكدر لظهور المؤدية الشخصية لعواملا األول: المحور
 كالتالي: وهي  أبعاد ثالثة على  موزعة عبارة  19 من وتتكون  للزوجين الشخصية  الجوانب بها ويقصد
 عبارات.  (6) من وتتكون  الزوجين بين والتفاعل التواصل األول: البعد
 عبارات.  (7) من وتتكون  الزوجين بين الحميمة العالقة الثاني: البعد
 عبارات.  (6) من وتتكون  االنفعالي والثبات الذات تأكيد الثالث: البعد

 الزوجين: بين الزواجي الكدر لظهور المؤدية االجتماعية العوامل الثاني: المحور
 كالتالي: وهي  أبعاد ثالثة على موزعة عبارة  18 من وتتكون  للزوجين االجتماعية الجوانب بها ويقصد
 عبارات.  (5) من وتتكون  الزوجين بين االجتماعي التقارب األول: البعد
 عبارات.  (6) من وتتكون  االجتماعية  الزوجين أدوار الثاني: البعد
 عبارات. (7) من وتتكون  وخارجها سرةاأل داخل العالقات الثالث: البعد

 الزوجين: بين الزواجي الكدر لظهور المؤدية االقتصادية العوامل الثالث: المحور
 كالتالي: وهي  أبعاد ثالثة على موزعة عبارة  19 من وتتكون  للزوجين االقتصادية الجوانب بها ويقصد
 .عبارات (7) من وتتكون  لألسرة المالي التخطيط األول: البعد
 عبارات.  (6) من وتتكون  باإلنفاق زوجها المرأة  مشاركة الثاني: البعد
 عبارات.  ( 6) من وتتكون  الزوجين بين المشتركة الممتلكات الثالث: البعد

 الفصل الخامس 
 عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية

المستخدمة للتحقق من تلك التساؤالت، تعرض الباحثتان في ضوء أهداف الدراسة وتساؤالتها التي قامت عليها، واإلجراءات  
 نتائج الدراسة في هذا الفصل، مبتدئين بعرض وتحليل البيانات األولية، ثم نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها: 

: عرض وتحليل النتائج األولية:أوالً   

 الخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة: 

 الدراسة وتحديد طبيعتها من خالل المعلومات العامة التي تضمنتها االستبانة والتي تمكن من تصنيف عينة الدراسة:حيث تم وصف عينة  
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 (  5جدول رقم )

 ( 430يوضح وصف عينة الدراسة تبعا  لمتغير فارق العمر بين الزوجين )ن=  
 النسبة العدد  الفئات  المتغيرات 

بين  العمر  فارق 
 الزوجين 

%50.9 219 أقل من 5 سنوات   

 %32.3 139 سنوات 10 من  ألقل سنوات 5 من
 %14.4 62 سنة 15 من ألقل سنوات10 من
 %1.6 7 سنة  20 من ألقل  سنة 15 من
 %0.7 3 فأكثر  سنة 20

 % 100 430 المجموع
سنوات( ثم تليها نسبة   5% من أفراد عينة الدراسة يبلغ الفارق العمري بينها وبين زوجها )أقل من  50.9( أن  6ويالحظ من الجدول )

% يبلغ الفارق العمري بينها  14.4( ثم تليها نسبة سنوات  10  من  ألقل  سنوات 5  منيبلغ الفارق العمري بينها وبين زوجها )   32.3%
سنة ألقل من   15% يبلغ الفارق العمري بينها وبين زوجها )من  1.6(، ثم تليها نسبة  سنة  15  من  ألقل  اتسنو 10  منوبين زوجها )

 سنة فأكثر(. 20% يبلغ الفارق العمري بينها وبين زوجها )0.7سنة(، ثم نسبة  20

 (  6جدول رقم )
 ( 430يوضح وصف عينة الدراسة تبعا  لمتغير مستوى دخل الزوجة )ن= 

 النسبة العدد  الفئات  المتغيرات 

 مستوى دخل لزوجة 

 %15.8 68 ريال 4,000أقل من 
 %18.4 49 ريال 7,000ريال ألقل من  4,000من 
 %17.4 75 ريال  10,000ريال ألقل من  7,000من 
 %25.3 109 ريال 14,000ريال ألقل  10,000من 

 %23 99 ريال 14,000أعلى من 
 % 100 430 المجموع

ريال(   14,000ريال ألقل من    10،000% من أفراد عينة الدراسة ذوات دخل مادي مرتفع، من ) 25.3( أن  7ويالحظ من الجدول )
% لذوات الدخل المنخفض، من 18.4( ثم تليها نسبة  14,000% وهن ذوات الدخل المرتفع جدا  )أعلى من ريال  23ثم تليها نسبة  

ريال(، ثم نسبة   10,000ريال ألقل من    7,000% لذوات الدخل المتوسط، من )17.4(، ثم تليها نسبة  7,000ألقل من    4,000)
 ريال(. 4000% لذوات الدخل المنخفض جدا  وهو )أقل من 15.8
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 (  7جدول رقم )
 ( 430يوضح وصف عينة الدراسة تبعا  لمتغير نوع السكن )ن= 

 النسبة العدد  الفئات  المتغيرات 

السكننوع   
%80.9 348 مستقل  

 %19.1 82 مشترك 
 % 100 430 المجموع

%، وأما باقي العينة فيسكن 80.9( أن معظم أفراد عينة الدراسة يسكنون في منزل مستقل حيث بلغت نسبتهم  8ويالحظ من الجدول )
 %. 19.1في منزل مشترك وهم يمثلون 

 ( 8جدول رقم )
 ( 430يوضح وصف عينة الدراسة تبعا  لمتغير المشكالت الصحية لألبناء )ن=  

 النسبة العدد  الفئات  المتغيرات 

الصحية   المشكالت 
 لألبناء 

%82.2 356 صحة األبناء سليمة   

 %2.8 12 يوجد ابن أو ابنة يعاني من السكري 
 %4.9 21 يوجد ابن أو ابنة يعاني من مرض وراثي 

 %9.5 41 ابنة يعاني من أمراض أخرى يوجد ابن أو 
 % 100 430 المجموع

% أبناء 9.5%، ثم يليها بنسبة  82.2( أن معظم أفراد عينة الدراسة لديهم أبناء أصحاء حيث بلغت نسبتهم  6ويالحظ من الجدول )
إعاقة فكرية، توحد، أكزيما، تصخر في العظام،  يعانون من أمراض أخرى غير مذكورة وتم كتابتها على النحو التالي من المبحوثات )ربو،  

% من عينة الدراسة يوجد ابن أو ابنة يعاني من  4.9اعاقه بصرية، إعاقة سمعية، القلب، متالزمة داون، انيميا، فصام(، ومن ثم نسبة 
 % من عينة الدراسة يوجد ابن أو ابنة يعاني من السكري.2.8مرض وراثي، ونسبة 
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 (  9جدول رقم )
 ( 430يوضح وصف عينة الدراسة تبعا  لمتغير المشكالت الصحية للزوجين )ن=  

 النسبة العدد  الفئات  المتغيرات 

الصحية   المشكالت 
 للزوجين 

%56.3 242 صحة الزوجين سليمة  

 %23.5 101 يعاني أحد الزوجين السكري 
 %11.6 50 يعاني أحد الزوجين ضغط الدم 

 %1.4 6 الزوجين من مرض وراثي يعاني أحد 
 %7.2 31 يعاني أحد الزوجين من أمراض أخرى 

% 100 430 المجموع  

%  23.5%، ثم يليها بنسبة  56.3( أن معظم أفراد عينة الدراسة يتمتعون بصحة جيدة حيث بلغت نسبتهم  10ويالحظ من الجدول )
% من 7.2ممن يعاني أحد الزوجين منة ضغط الدم، ومن ثم نسبة  %  11.6ممن يعاني أحد الزوجين من مرض السكري، ثم نسبة  

عينة الدراسة يعاني أحد الزوجين من أمراض أخرى وقد ذكرها المبحوثين على النحو التالي )ربو، إعاقة بصرية، خمول في العدة الدرقية،  
منجلية(، وحصلت يعاني أحد الزوجين من مرض وراثي   القلب، االنفصام، االكتئاب، الروماتويد، الكبد الوبائي، جلطة، فشل كلوي، انيميا

 % من أفراد العينة. 1.4على نسبة 

 ثالثًا: خالصة نتائج الدراسة  
  بعد عرضنا للفصول النظرية والتطبيقية لهذه الدراسة، والتي كان الهدف منها هو: الكشف عن أهم العوامل التي تؤدي إلى 

حيث أن للزواج غايات سامية وأهداف نبيلة تنعكس على الزوجين فكريا  وثقافيا  ونفسيا  وعاطفيا   بين الزوجين،    الكدر الزواجي بين الزوجين
بل وفي كل مناحي الحياة مما ينتج عنه السعادة والرضا وتحقيق المودة والسكن والرحمة لكال الزوجين، ولكن عندما يتغير   ;واقتصاديا  

زوجين إلى الكدر الزواجي ال محاله فتحل بهما المعاناة الدائمة بدل السعادة والسخط بدال  المسار المرسوم لهذه العالقات فإنها سنوصل ال
 من الرضا وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج نجملها في التالي: 

 النتائج المتعلقة بالبيانات األولية لمفردات البينة:   -
سنوات( وهو فارق عمر    5الفارق العمري بينها وبين زوجها )أقل من  % من أفراد عينة الدراسة يبلغ  50.9كشفت نتائج الدراسة أن   -1

مناسب من وجهة نظر الباحثتين حيث يضمن لنا التقارب الفكري بين الزوجين، وفهمها لحاجات بعضهما البعض، ومشاركتهما 
 للهوايات واألنشطة المشتركة. 

ريال(    14,000ريال ألقل من    10،000مادي مرتفع، من )  % من أفراد عينة الدراسة ذوات دخل25.3أوضحت نتائج الدراسة أن   -2
% من أفراد العينة ذوات دخل  48,3( وذلك يعني أن  14,000% وهن ذوات الدخل المرتفع جدا  )أعلى من ريال  23ثم تليها نسبة  

 . 10,000مادي يزيد عن ال  
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%. وربما يعود ذلك الستقالل  80.9بلغت نسبتهم    بينت نتائج الدراسة أن معظم أفراد عينة الدراسة يسكنون في منزل مستقل حيث -3
 الزوجات ماديا  وأن نصف المبحوثات من ذوات الدخل المرتفع وهذه ميزة قد تدعم ميزانية األسرة. 

% أبناء يعانون من أمراض 9.5%، ثم يليها بنسبة  82.2كان معظم أفراد عينة الدراسة لديهم أبناء أصحاء حيث بلغت نسبتهم   -4
ورة وتم كتابتها على النحو التالي من المبحوثات )ربو، إعاقة فكرية، توحد، أكزيما، تصخر في العظام، اعاقه بصرية، أخرى غير مذك

 إعاقة سمعية، القلب، متالزمة داون، انيميا، فصام(، ثم توزعت بقية النسب على باقي الخيارات.
% ممن يعاني أحد الزوجين 23.5%، ثم يليها بنسبة 56.3 أن معظم أفراد عينة الدراسة يتمتعون بصحة جيدة حيث بلغت نسبتهم -5

 % ممن يعاني أحد الزوجين منة ضغط الدم، ثم توزعت بقية النسب على باقي الخيارات.11.6من مرض السكري، ثم نسبة 
 النتائج المتعلقة بتساؤالت الدراسة:   -
االنفعالي( من العوامل الشخصية للزوجين، هو أكثر األبعاد تأثيرا   كشفت نتائج الدراسة أن ب عد )ضعف توكيد الذات وعدم الثبات   -1

 0.36وانحراف معياري بمقدار  1.92على الكدر الزواجي بين الزوجين، بمتوسط حسابي وقدره 
بعاد وبعده جاء البعد الذي يمثل دور )الممتلكات الخاص بين الزوجين وسيطرة أحدهما عليها( من العوامل االقتصادية كثاني األ -2

 ودرجة تحقق )متوسطة(. 0.55وانحراف معياري بمقدار   1.84تأثيرا  على الكدر الزواجي بين الزوجين، بمتوسط حسابي وقدره 
ثم كان )قصور التواصل والتفاعل( من العوامل الشخصية كثالث األبعاد تأثيرا  على الكدر الزواجي بين الزوجين، بمتوسط حسابي  -3

 0.47ي بمقدار وانحراف معيار  1.83وقدره 
وأتى )اضطراب العالقة الحميمية( من العوامل الشخصية كرابع األبعاد تأثيرا  على الكدر الزواجي بين الزوجين، بمتوسط حسابي   -4

 0.43وانحراف معياري بمقدار  1.82وقدره 
واجي بين الزوجين، في المرتبة الخامسة  يليه البعد الممثل لتأثير )سوء التخطيط المالي( من العوامل االقتصادية مؤثرا  على الكدر الز  -5

 ودرجة تحقق )متوسطة( أيضا   0.47وانحراف معياري بمقدار   1.73بمتوسط حسابي وقدره 
وأما الب عد الذي يمثل دور )اضطراب العالقات داخل األسرة وخارجها( من العوامل االجتماعية المؤثرة على الكدر الزواجي بين   -6

 ودرجة تحقق )متوسطة(.  0.40وانحراف معياري بمقدار   1.72ة بمتوسط حسابي وقدره الزوجين، في المرتبة السادس
في المرتبة السابعة جاء الب عد الممثل لتأثير )وجود صراع في األدوار لدى الزوجين( من العوامل االجتماعية المؤثرة على الكدر  -7

 ودرجة تحقق )متوسطة( أيضا . 0.42دار وانحراف معياري بمق 1.70الزواجي بين الزوجين، بمتوسط حسابي وقدره 
وفي المرتبة الثامنة كان دور )مشاركة الزوجة في االنفاق بغير رضاها( من العوامل االقتصادية كأقل األبعاد تأثيرا  على الكدر   -8

 ودرجة تحقق )ضعيفة(. 0.39وانحراف معياري بمقدار  1.66الزواجي بين الزوجين، بمتوسط حسابي وقدره 
بة التاسعة واألخيرة كان دور )عدم تقارب المستوى االجتماعي للزوجين( من العوامل االجتماعية كأقل األبعاد تأثيرا  على وفي المرت -9

 ودرجة تحقق )ضعيفة(. 0.42وانحراف معياري بمقدار   1.56الكدر الزواجي بين الزوجين، بمتوسط حسابي وقدره 
دها الثالثة جاءت في المرتبة األولى كأهم العوامل المؤدية لظهور الكدر  وبذلك يتبين لنا أن العوامل الشخصية بجميع أبعا -10

ودرجة تحقق )متوسطة(، كان البعد الذي يمثل )ضعف توكيد   0.31وانحراف معياري بمقدار    1.85الزواجي بمتوسط حسابي وقدره  
  1.92ى الكدر الزواجي بمتوسط حسابي وقدره  الذات وعدم الثبات االنفعالي( هو أكثر أبعاد العوامل الشخصية للزوجين تأثيرا  عل

ودرجة تحقق )متوسطة(، يليه الب عد الممثل لدور )قصور التواصل والتفاعل( بمتوسط حسابي وقدره    0.36وانحراف معياري بمقدار
بمقدار  1.83 معياري  الشخصي  0.47وانحراف  العوامل  من  واألخيرة  الثالثة  المرتبة  في  وجاء  )متوسطة(،  تحقق  ب عد ودرجة  ة 

 ودرجة تحقق )متوسطة(.  0.43وانحراف معياري بمقدار   1.82)اضطراب العالقة الحميمية( بمتوسط حسابي وقدره 
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الزوجين، بمتوسط   -11 الزواجي بين  الكدر  تأثيرا  على  الثانية  المرتبة  الثالثة في  أبعادها  العوامل االقتصادية بجميع  بينا جاءت 
البعد الذي يمثل دور )اضطراب    0.37دار  وانحراف معياري بمق  1.74حسابي وقدره   ودرجة تحقق )متوسطة( أيضا ، وقد كان 

وانحراف   1.72العالقات داخل األسرة وخارجها( هو أكثر أبعاد العوامل االجتماعية تأثيرا  على الكدر الزواجي بمتوسط حسابي وقدره  
ير )وجود صراع في األدوار لدى الزوجين( على الكدر الزواجي  ودرجة تحقق )متوسطة(، يليه الُبعد الممثل لتأث  0.40معياري بمقدار  

بمقدار    1.70بمتوسط حسابي وقدره   الثالثة واألخيرة من   0.42وانحراف معياري  المرتبة  أيضا ، وفي  )متوسطة(  ودرجة تحقق 
الكدر الزواجي بمتوسط حسابي   العوامل االجتماعية وقع ب عد )عدم تقارب المستوى االجتماعي للزوجين( كأقل األبعاد تأثيرا  على 

 ودرجة تحقق )ضعيفة(.  0.42وانحراف معياري بمقدار  1.56وقدره 
وفي المرتبة األخيرة كانت العوامل االجتماعية بمحاورها الثالثة كأقل المحاور تأثيرا  على الكدر الزواجي بين الزوجين، بمتوسط  -12

تحقق )ضعيفة(، وقد جاء البعد الذي يمثل دور )الممتلكات الخاص ودرجة    0.34وانحراف معياري بمقدار    1.66حسابي وقدره  
بمتوسط حسابي وقدره   الزواجي  الكدر  تأثيرا  على  االقتصادية  العوامل  أبعاد  أحدهما عليها( كأكثر  الزوجين وسيطرة   1.84بين 

 1.73الي( بمتوسط حسابي وقدره  ودرجة تحقق )متوسطة(، يليه البعد الممثل )بسوء التخطيط الم  0.55وانحراف معياري بمقدار  
ودرجة تحقق )متوسطة( أيضا ، وفي المرتبة الثالثة واألخيرة كان دور )مشاركة الزوجة في االنفاق   0.47وانحراف معياري بمقدار  

حقق  ودرجة ت  0.39وانحراف معياري بمقدار    1.66بغير رضاها ( كأقل األبعاد تأثيرا  على الكدر الزواجي بمتوسط حسابي وقدره  
 )ضعيفة(.

 النتائج المتعلقة بربط نتائج البيانات األولية بنتائج البحث:  -
توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات استبيان العوامل المؤدية لظهور الكدر الزواجي بين الزوجين بين الزوجين تبعا  

 لمتغيرات البيانات األولية للعينة المبحوثة.
الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات العوامل المؤدية لظهور الكدر الزواجي وذلك  اتضح من نتائج  -1

 (.F α ≥ 0.05) 0.05تبعا  الختالف مستوى دخل الزوجة، حيث جاءت قيمة داللة )ف( أكثر من 
ظهور الكدر الزواجي تعزى إلى اختالف  تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات رتب محاور العوامل المؤدية ل -2

 (. Chi-Square α ≥ 0.05) 0.05الفارق بين الزوجين في العمر، حيث جاءت قيمة داللة مربع كاي أكثر من مستوى داللة 
تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات محاور العوامل المؤدية لظهور الكدر الزواجي تعزى إلى نوع  -3

 (. T α ≥ 0.05) 0.05السكن للزوجين، حيث جاءت قيمة داللة ت أكثر من مستوى داللة 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات رتب محور العوامل االجتماعية المؤدية لظهور الكدر الزواجي تعزى إلى الحالة   -4

ن مرض وراثي حيث جاءت داللة مربع كاي أقل من الصحية لألبناء ولصالح الزوجات اللواتي يوجد لديهن ابن أو ابنة يعانون م
0.01 Chi-Square α ≤ 0.01) .) 

لم تكن هناك داللة فروق في متوسط رتب محور العوامل الشخصية لدى الزوجين ومحور العوامل االقتصادية حيث جاءت قيمة   -5
 . Chi-Square α ≥ 0.05)) 0.05داللة مربع كاي أكثر من مستوى داللة  

داللة إحصائية في متوسطات رتب محور العوامل الشخصية للزوجين ومحور العوامل االجتماعية المؤدية لظهور  وجود فروق ذات   -6
 الكدر الزواجي تعزى إلى الحالة الصحية للزوجين ولصالح األزواج الذين يعانون من مرض وراثي. 

االقتصادية، حيث جاءت داللة مربع كاي أقل  جاءت الفروق لصالح األزواج الذين يعاني أحدهم من ضغط الدم في محور العوامل   -7
 ( في المحاور الثالثة. Chi-Square α ≤ 0.01 0.01من 
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 رابعًا: توصيات الدراسة: 
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية تتقدم الباحثتين ببعض االقتراحات للتغلب على مشكلة الكدر الزواجي التي قد تصيب 

 أحدهما في الحياة الزوجية:الزوجين أو 
تعليم الفتيات منذ سن مبكرة مهارة )توكيد الذات( بتعليمهن فنياته وحثهن على تطبيقها في حياتهن اليومية ليحصلن على درجات   -1

 مرتفعة من التوافق النفسي واالجتماعي، والذي سيكون أساس التوافق الزواجي فيما بعد، فتوكيد الذات هو مهارة سلوكية تتضمن
تعبير الفتاة عن مشاعرها السلبية وااليجابية بطريقة مالئمة ومقاومة الضغوط والدفاع عن حقها، ويتحقق ذلك بعقد دورات مدرسية 

 أو تخصيص مقرر دراسي يعنى بذلك، إال جانب لفت نظر الوالدين لبعض األساليب المعززة لتوكيد الذات ألبنائهم. 
رابات االنفعالية( لتكون ردود أفعالهم مناسبة لحجم المستثيرات، حيث أن الثبات االنفعالي مساعدة الزوجات في التغلب على )االضط -2

من سمات الزوجات الناجحات لتتحكم بغضبها وال تعطي أحكاما  سريعة للمواقف الزوجية المختلفة ويتحقق ذلك في عقد دورات  
وإدارة   الغضب،  وإدارة  بالمشاعر،  والتحكم  الذات،  فهم  في  تقنيات متخصصة  الزوجة  وتعليم  االنفعالي،  والتنفيس  الضغوطات، 

االسترخاء والمحافظة على وقت خاص لنفسها، سوآءا للوقاية قبل وقوع الكدر الزواجي أو من أساليب العالج إلنعاش العالقات 
 المتكدرة. 

مج التأهيل الزواجي، والتوعية بهذه تخصيص المقبلين على الزواج بدورات متخصصة في )توكيد الذات والثبات االنفعالي( ضمن برا -3
 المرات بعمل نشرات علمية ومقاطع هادفة. 

سورة (  َوَأْشِهُدوا ِإَذا َتَباَيْعُتمْ إشاعة ثقافة توثيق وحفظ الحقوق بين الزوجين وهي قاعدة قرآنيه قررها هللا سبحانه وتعالى حيث قال: ) -4
 282البقرة، آية: 

يط المالي من خالل المحاضن التربوية، كتفعيل برنامج التاجر الصغير، ومن خالل انشاء تعليم الفتيات والشباب مهارات التخط -5
مدن األلعاب التعليمية لألطفال ككدزانيا نموذجا  ولكن بخيارات مالية ميسرة تناسب كل شرائح المجتمع، وكذلك عقد الدورات والبرامج 

  ألبنائهم. للوالدين في أهمية التخطيط المالي ليكونوا نموذجا  حسنا  
تدريس مهارات التواصل والتفاعل في المقررات المدرسية ألهميتها، وجعلها أيضا مادة مقررة في جميع التخصصات العلمية الجامعية   -6

 حيث يعتبر التواصل والتفاعل هو نواة النجاح في جميع العالقات اإلنسانية.
وللزوجين خصوصا ، حيث أنه حق من أهم حقوقهما الزوجية، ويترتب على أهمية التثقيف الجنسي الصحيح للفتيات قبل الزواج   -7

 نجاحه أو فشله مصير الحياة الزوجية عموما .
البين بمقترح تصميم برامج عالجية لمشكلة الكدر الزواجي من جوانبه  -8 التوجه لمكاتب االستشارات األسرية ولجان اصالح ذات 

ا على  طيبة  نتائج  ذلك من  في  لما  دراسة  المتعددة  وهي  السابقة  الدراسات  نتائج  عدد من  بذلك  خلصت  كما  المتكدرين  ألزواج 
 (. 2007( ودراسة )القرني، 2018( ودراسة )أماني وآخرين،2019( ودراسة )إيدلخاني وآخرين،2020)علي،

شكل مكثف مع عمل إلزام الزوجين بأخذ رخصة الحياة الزوجية قبل عقد الزواج، وأن يخصص لذلك معاهد خاصة تقوم بتدريبهم ب -9
 اختبارات شخصية واجتماعية واقتصادية لتقوية الضعف إن وجد. 

 اجراء مسح عام لقياس مدى انتشار الكدر الزواجي بين األسر السعودية. -10
 دراسة الكدر الزواجي بين الزوجين في المجتمع السعودي من وجهة نظر األزواج. -11
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 المجتمع السعودي مع عوامل أخرى.دراسة الكدر الزواجي بين الزوجين في   -12
 دراسة تأثير الكدر الزواجي على األبناء.  -13
 دراسة أثر الكدر الزواجي على صحة الزوجين النفسية والجسدية وانتاجهما العام. -14
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Abstract : 

This study aims to reveal the most critical factors that lead to marital troubles between spouses; As identifying the causes of 

distress helps decision-makers develop the necessary strategies to treat this phenomenon and limit its high percentage. 

 The objectives of the study are to achieve the main aim of the study: which is the detection of the most critical factors that 

lead to the emergence of marital troubles between spouses, and several sub-goals are branched out of it, which are: To reveal 

the role of personal factors, social factors and economic factors in the emergence of marital troubles between spouses. 

 The current study also belongs to descriptive and analytical studies. The social survey of the sample takes its approach, and 

the present study population includes all married and financially independent women in the governorate of Jeddah. A non-

probability selection chose by the snowball method, whose number reached (430). 

 The study concluded with several results, the most important of which are: Personal factors in all their three dimensions 

came first as the most critical factors leading to the emergence of marital troubles with an arithmetic mean of 1.85, a standard 

deviation of 0.31, and a degree of achievement (medium), while the economic factors in all their three dimensions came in 

second place affecting  Marital troubles from the viewpoint of financially independent wives, with an arithmetic average of 

1.74, a standard deviation of 0.37 and a degree of achievement (medium) as well, and in the last place the social factors in 

their three axes were the least influencing the marital troubles from the viewpoint of financially independent wives, with an 

arithmetic average of 1.66 and a deviation  Standard at 0.34 and verification (weak). 
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