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 صـــالملخ

هدفت هذه الدراسة الدراسة إلى التعرف على مدى رضا الزوجة عن عالقتها الحميمة بزوجها وما هي أسباب 

 التي تعود لعدم رضاها والتعرف على الفروق الدالة إحصائياً لمتغيرات الدراسة.

ر العينة القصدية وكرة الثلج، وذلك زوجة في محافظة العاصمة وتم اختيا 150وقد تكونت عينة الدراسة من 

وع الدراسة لحساسية موضوع الدراسة، وقبل البدء بالتوزيع سؤال المبحوثة عن إمكانية جمع معلومات عن موض

 نبحث عن  عينة أخرى وكذا. خاصتها وفي حال روضاها

ن االستبانة وقد تم استخدام منهج المسح االجتماعي بالعينة وتصميم استبانة وتمثل الجزء األول م

البيانات الديمغرافية والجزء الثاني المحاور التنازلية مدى درجة رضا الزوجة عن عالقتها الحميمة بزوجها 

 أسباب ضعف العالقة الحميمة بين الزوجين.

 وهل يوجد فروق ذات داللة إحصائية لدرجة رضا العالقة الحميمة تعزى لمتغيرات الدراسة.

 وكانت النتائج كالتالي:

ت الدرجة الكلية لرضا الزوجة عن عالقتها الحميمة بزوجها متوسطة فكان هناك العديد من الفقرات تدل كن -1

ثغرات في العالقة وضعف بشكل عام منها فقد جاءت فقرة أنا غير راضية عن عالقتي الحميمة بزوجي 

 بدرجة مرتفعة.

 وفقرة أصبحت العالقة الحميمة عملية روتينية بدرجة مرتفعة.

الفقرات دلت على وجود مشكلة في العالقة الحميمة بين الزوجين في المناطق الحضرية من وجهة وهذه 

 نظر الزوجة.
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النتيجة الثانية هي أن أهم أسباب ضعف العالقة الحميمة بين الزوجين هو قلة الثقافة الجنسية لدى الزوج  -2

ل البدء بالعملية الحميمة ومن ثم ال يعيد وجاءت هذه الفقرة بدرجة مرتفعة ومن ثم ال يقول الزوج بتمهيدات قب

 الزوج عن تقديره وإعجابه بالزوجة أثناء العالقة الحميمة.

والنتيجة الثالثة أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة الرضى الكلي للعالقة الحميمة بين الزوجين من 

 والتعليم. –ومدة الزواج  –وجهة نظر المرأة للمتغيرات التالية: صحة  الزوج 

أي أنه عندما ينعم الزوج بصحة جيدة فإن مستوى الرضى للزوجة يرتفع وكلما كانت مدة الزواج بين 

زوجين أطول ارتعف مستوى الرضا لدى المرأة وكلما كان الزوج متعلم يكون مستوى الرضا عن العالقة لدى 

  المرأة أكبر وذلك لعدة اعتبارات.

 الحميمة ،الثقافة الجنسية ،مستوى الرضا ،العالقة  -: الكمات المفتاحية

 

Abstract 

The reasons for the weakness of intimate relationship between spouses in urban 

areas from the point of view of the wife: A study on married women in the 

capital city (Amman) 

This study aimed at identifying the wife's satisfaction with her intimate 

relationship with her husband and what are the reasons for her dissatisfaction and 

identifying the statistically significant differences in the study variables.The sample of 

the study consisted of 150 women in the capital governorate. The intentional sample 

and the snowball were chosen for the sensitivity of the topic. Before distributing the 

questionnaire, the sample was asked about the possibility of collecting information 

about the topic of the study. The social survey for samples was used, and a 

questionnaire was designed in the first part about the demographic data of the 

samples, the second part related to the extent of the wife's satisfaction with her 

intimate relationship with her husband and the reasons for the weak intimacy between 

them. 

There are statistically significant differences in the degree of intimacy satisfaction 

due to the study variables (marital status, duration of marriage, educational level of 

husband). The results were as follow: 

1- The degree of total satisfaction of the wife for intimate relationship with 

her husband was less of medium, but there were many paragraphs indicate 

gaps in the relationship and the weakness of the relationship, generally the 

fear. 
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2- The second conclusion is that the most important reasons for the weakness 

of intimate relationship between spouses in urban areas is the lack of 

sexual culture  for the husband from the point of view of the wife to a high 

degree 

3- The third conclusion is that there are statistically significant differences 

between the degree of overall satisfaction of intimate relationship between 

spouses from the point of view of women to the following variables: 

husband's health - duration of marriage - and education. 

That is, when the husband enjoys good health, the level of satisfaction of the wife 

rises and the longer the marriage between a married couple the higher the level of 

satisfaction for the woman and the more educated the husband is the level of 

satisfaction with the relationship with the largest woman. 

 

 

 العالقة الحميمة بين الزوجين في المناطق الحضرية في المناطق الحضرية من وجهة نظر الزوجة

 دراسة على نساء متزوجات  في محافظة العاصمة

 مقدمة:

إن الحديث عن العالقة بين الزوجين في مجتمعنا العربي له عدة اعتبارات وخصوصية في ظل العاادات 

 والتقاليد واألعراف والدين.

والكشاف عان حقااائق وأرقاام بخصاوا هااذا الموضاوع ليسات سااهلة وتحتااج إلاى دقااة والعدياد مان الحااذر 

لخصوصااية الموضااوع، ولعلناااا بحاجااة للتطااارق لمثاال هاااذه المواضاايع وإلقااااء الضااوء علاااى ماادى رضاااا األزواج 

األهداف وراء العالقاة والزوجات عن العالقة الحميمة بينهم والتصريح بالحقائق المتعلقة بالموضوع وذكر األسباب و

 الحميمة بين الزوجين من منظار الزوجة.

ولعل هنااك اعتباارات تذخاذ علاى المارأة وخاصاة العربياة عناد تصاريحها لزوجهاا برغبتهاا فاي العالقاة 

 الحميمة ونجد نفسها في دائرة الجرأة والصراحة، والشهوانية.

الاذي  دون التطارف لمثال هاذا الموضاوعلذلك تفضل أن تبقى صامة ملوحة بالرضا عن أمورها الذاتياة 

 ينعكس عليها بخيبة األمل لمجرد التفكير به.

لذا نرى أن مثل هذ الشعور يجعل المرأة تكبت مشاعرها الجنسية في الالواعاي وتصابح خائفاة انعاالن 

 عنها لزوجها خوفا من النظر إليها بدونية أو احتقار وازدراء.

 اتي يفضلن الصمت عن الكالم حتى على حساب رغبتهن.هذه هو حال العديد من الزوجات اللو

 أما بالنسبة لألزواج فنجد أنهم ال يجدون أي عائق في التصريح أو التلميح عن هذه الرغبة لزوجاتهم.
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وهنااا نقااف أمااا العديااد ماان الخبايااا بخصااوا موضااوع العالقااة الحميمااة بااين األزواج ماان وجهااة نظاار 

الحممااة  التااي تجمعهااا مااع زوجهااا والحاجااات والرغبااات التااي ال  الزوجااة بخصااوا ماادى رضاااها عاان العالقااة

 تستطيع البوح بها لزوجها.

 مشكلة الدراسة:

جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على موضوع العالقة الحميمة بين الزوجين من وجهاة نظار الزوجاة 

يماة التاي تجمعهاا مااع فاي المنااطق الحضارية ولبجابااة عان عادة تساارالت حااول رضاا الزوجاة عان العالقااة الحم

زوجها في المناطق الخضرية، والحديث عن العدياد مان الجواناا والعوامال واألسابا التاي تجعال العالقاة الحميماة 

 ضعيفة بين الزوجين.

 وبعض العوامل التي تؤثر بالعالقة الحميمة بين الزوجين من وجهة نظر الزوجة.

 أهمية الدراسة:

تصريح عن رغبتها الجنسية لزوجها وخاصة علاى مساتوى اللفا . أن الزوجة العربية تجد صعوبة في ال

باال تحاااول جااذب انتباااه ماان خااالل انيماااءات والحركااات والتاازين بالمساااحيق وارتااداء الثياااب المثياارة فهااذه هااي 

 رسالتها لزوجها في معظم األحيان.

ال تجد سابيال لاذلك  فهي تجد في إفصاحها عن رغبتها مشاعرها الجنسية لزوجها يمكن أن يقلل شذنها لذا

 إال من خالل انيماءات والحركات الغير مباشرة فهي ليست لديها الجرأة للتعبير الصريح عن الرغا الداخلية.

على الرغم أن الكثير من الدراسات التي أكدت أن شهوة المرأة الجنسية تساوت مع شهوة الرجل وفاقات 

 شهوة الرجل.

طرق لمثل هذه المواضايع الخاصاة التاي يصاعا الحاديث عنهماا وجاءت هذه الدراسة لتوضيح أهمية الت

بشفافية ومصداقية والكثير من األحيان نتجاهلها ولكن البد من طرح موضوع العالقة الحميماة باين الازوجين ألناه 

يعبر حالة خاصة ومشاعر وعواطف بين الزوجين فيماا بعاد ترتارجم إلاى سالوك وأفعاال وتانعكس علاى تصارفاتهم 

 يومية.وحياتهم ال

ولعل العديد من الخيانات الزوجية والمشاكل العائلياة والتفكاك األساري والنزاعاات باين الازوجين ساببها 

 ضعف العالقة الحميمة التي يصعا البوح بها والتصريح لما لها من خصوصية تجاه الزوج والزوجة.

مة معناه في نظار الكثيار ولعل الزوجة الحلقة األضعف هنا ألن تصريحها بعدم الرضا عن العالقة الحمي

 جرأة أو وقاحة ويذخذ عدة تفاسير.

لذلك جاءت هذه الدراسة للتذكيد على أهمية العالقة الحميمة بين الزوجين وانعكاسها علاى أقاوال وأفعاال 

 مشاعر الزوج والزوجة.

 ولعل التقصير في هذه ال عالقة من قبل الزوج ينعكس على المرأة سلبيا في جميع االتجاهات.

 

 أهداف الدراسة:

 التعرف على مدى الرضا الزوجة عن العالقة الحميمة التي تجمعها بزوجها في المناطق الحضرية. -1
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 التعرف على أسباب ضعف العالقة الحميمة بين الزوجين في المناطق الحضرية. -2

ت التعاارف علااى الفااروق ذات داللااة إحصااائية فااي درجااة رضااا الزوجااة عاان العالقااة الحميمااة تبعااا لمتغياارا -3

 الدراسة )السن، المستوى التعليمي(.

 تساؤالت الدراسة:

 ؟ما مدى رضا الزوجة في المناطق الحضرية عن عالقتها بزوجها -1

 ؟ما أسباب ضعف العالقة  الزوجية بين الزوجين من وجهة نظر الزوجة في المناطق الحضرية -2

ين الزوجين ومتغيارات الدراساة هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة الرضا عن العالقة الحميمة ب -3

 ؟مثل العمر، المستوى التعليمي، المستوى االقتصادي

 

 اإلطار النظري:

العالقة الحميمة هاي العالقاة الشخصاية التاي تتضامن الحميماة الجساديةأو الحميمياة العاطفياة، ويساتخدم 

باالجتذاب الجسدي والجنسي بين  المصطلح مجازاً ليشير إلى العالقة الجنسية ، وتتضمن العالقة الحميمية الشعور

 األفراد وانعجاب والمشاعر الرومانسية والعالقات الجنسية )ويكبيديا(.

 مراحل عند الرجال: 4مراحل عند المرأة و 3مراحل العالقة الحميمة وتنقسم إلى 

العواماال  وتوجااد عنااد الرجاال والماارأة ويااتم التعبياار عنهااا فااي عاادد ماان األشااكال نتيجااةأولهااا: مرحلااة الر  ااة: 

 االجتماعية وطرق التنشئة االجتماعية.

وتوجد عند كالهماا المارأة والرجال، وتخضاع لعااملين مهماين هماا:  التغيارات الفسايولوجية ثانيا: مرحلة اإلثارة: 

 التي تساعد الجسم وتهيئته نتمام العملية الجنسية، والعامل الثاني هو  عامل سيكولوجي يرتبط بالقلق عند الرجل.

 وتعرف لدى الرجل باسم القذف وعند المرأة باسم الرعشة.ا: مرحلة االستجابة: ثالث

وهي تحدث فقط عند الرجال دون النساء بعد المرحلة الثالثة، وتختلف هاذه رابعا: مرحلة االرتخاء أو الكمون: 

 حتى أيام.و الفترة من رجل آلخر حسا العمر والحالة الصحية والنفسية وقد تمتد لدقائق أ

عتبر المرحلة الرابعة أحد أهم المراحل التي قد تؤدي إلاى ساوء تفااهم فاي حاال أحاد الازوجين لام يكان وت

 .)www.sayidaty.net2016(مدركا لها 

 العالقة الحميمة تتراجع بين الزوجن ويكون السبا نقص التواصل بين الشريكين.

 ها حياردين كيسور وزمالره حول تدهور الحميمة بين الشركاء.وهناك دراسة أجرا

زوج وزوجة يعيشان معا منذ أكثر من عام، وقد تبين أن العالقاة  1500وتم إجراها في سويسراوشملت 

الحميمة تراجعت فيما بينهم وقد اكتشف الباحثون أن السبا يكمن في نمط العالقة بينهم والجو العاائلي الساائد فيماا 

 .بينهم

 

 

http://www.sayidaty.net2016/


 
 
 

6 

وأكثر األسباب كانت أن التدهور في العالقة الحميمة نتيجة نقل التواصل بينهم وظل صعوبة التعبير عن 

المشاعر واالنفعاالت إلاى جاناا صاعوبة التعاود علاى طبااع الشاريك وشخصايته ووتيرتاه وعادم التفااهم وخيباات 

 األمل.

التااي عاشاااها الاازوجين تااؤثر فااي وأظهاارت أن الجااو العااائلي دور أساسااي وخاصااة الطفولااة والمراهقااة 

حياتهم القائمة بيانهم، فاإذا عاشاوا فاي جاو ملايء بالمشااحنات والتاوتر فاإن عالقاتهم الزواجياة ساوف تتاذثر )مجلاة 

 (.24/10/207( )سيدي، نت بيروت Sayiudaty.utسيدي 

 ما هي أس اب التي تؤثر على العالقة الحميمة بين الزوجين؟

ال يتوقااف علااى االتصااال الجنسااي فحسااا، مهاام أن يكااون مهاام عنااد بعااض إن الحياااة الزوجيااة الكاملااة 

األزواج لكن هناك رابطاة رقيقاة ياربط باين األزواج وياؤثر فاي حيااتهم هاي الكاالم وطريقاة النطاق باه، فالكلماات 

ممكن أن تؤلم أكثر من السياط على الرجل والمرأة في الحيااة الزوجياة. وبعاض التصارفات مان الازوج والزوجاة 

ة أن تقلل من رغبتتهم في العالقة الحميمة ولعل الظروف المعيشية القاسية، وتدني مستوى المعيشة من أسباب كفيل

النزاعات والصعوبات في الحياة الزوجية. وذلك يظهر بوضوح عندما يرجع الازوج منهاك القاوى ويسامع شاكوى 

حاابط يااائس غياار قااادر علااى القيااام ومعاناتااه ماان ضاايق الحااال كاال هااذا وذلااك يجعاال فيااه إنسااان م زوجتااه وأوالده

 (.178-174، ا1982بواجباته تجاه زوجته )رويحة، 

ومان األسااباب األخاارى إهمااال المارأة لنفسااها ولمنظرهااا واكتفاءهااا باألعماال البيئيااة واالهتمااام بذطفالهااا دون  -1

 االعتناء بزوجها والتعرف على حاجاته الفسيولوجية.

هاي قلاة التواصال باين الازوجين وافتقااهم إلاى مهاارات التواصال من األساباب التاي تاؤدي نزاعاات األزواج  -2

واالتصال بسبا انشغال أحد طرفي العالقة الزوجية عن اآلخر إماا بالهااتف المحماول أو بمشااهدة التلفااز أو 

االلتهاااء بمواقااع التواصاال وغيرهااا ماان األنشااطة التااي تحااول دون اتصااال الاازوجين معااا ويبقااى الصاامت هااو 

 .وقف على الرغم من وجودهم معاً المسيطر على الم

الصراع واالختالف في الحياة الزوجية أمر طبيعي لكن عندما تزيد حدها تصبح أمار واقاع يخايم علاى الحيااة  -3

 الزواجية.

العالقة الجنسية الروتينية البعيدة عن الحا والرومانسية وغياب التوافق والتقارب باين الازوجين، والقياام بهاا  -4

واجااااااا وفااااااي جهااااااة الرجاااااال ماااااان أجاااااال إشااااااباع حاجااااااة فساااااايولوجية  ماااااان جهااااااة الماااااارأة كذنهااااااا

)www.Feedonet.Marriagetsevenproblems(. 

 تدخل األهل سواء كان أهل الزوج أو الزوجة في حياة أبنارهم سوف يؤدي إلى إفسادها. -5

 جين ليثبت كل منهما هو األقوى والمسيطر على الموقف.التحدي والعناد ويتولد ذلك بين زو -6

الشعور بالملل وهي إحدى األسباب الخالف كالتفكير في تمضية حياة كاملة مع شاخص نفساه قاد يبادو مهماالً  -7

 ومريحاً في الوقت نفسه.

ة بيانهم عدم القدرة على اننجاب من األساباب التاي تجعال التاوتر قاائم باين الازوجين وتراجاع العالقاة الحميما -8

 (.2018)موقع المرأة العربية، 

 

http://www.feedonet.marriagetsevenproblems/
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ولعل تدهور العالقة الحميماة ياذتي علاى عادة مراحال باين الشاريكين فاي ظال صاعوبة التعبيار عان المشااعر  -9

 واالنفعاالت وفي غياب التفاهم والحا.

 لادىالتغيرات الهرمونية عناد الرجال والمارأة قاد يكاون مان األساباب التاي تاؤدي إلاى فقاد الرغباة الجنساية  -10

المرأة والرجل مثل نقص هرماون التساتيرون يجعلاه غيار قاادر علاى ممارساة العالقاة الحميماة علاى أكمال 

 وجه، وقلة الرغبة تزيد لدى الرجل.

وكاذلك اضاطرابات الهرموناات عنااد الماراة وخاصاة قباال حادوث الطماث يجعاال المارأة مزاجهاا عكاارا، 

لفتور الجنسي لدى المرأة وبذلك تتذثر حالتها الجنساية وكذلك االضطرابات المرافقة للحمل والرضاعة تؤدي إلى ا

 والنفسية.

التعا وانرهاب والضغط المستمر في العمل وانجهاد كل هذا يؤدي إلى قيود العالقة الحميمة وذلك بسبا  -11

 التعا وانجهاد العقلي والجسدي للمرأة والرجل.

 أة يجعلها تتهرب كحجج مختلفة.الشعور باأللم أثناء ممارسة العالقة الحميمة بالنسبة للمر -12

انعدام الجاذبية بين الطرفين وذلك بعد فترة من الزواج حيث يحد كل من الشاريكين الشاعور والحميماة تجااه  -13

 بعضهما البعض لذا البد من التجديد الالزم وإزالة الحواجز والخجل.

مة لدى المارأة عنادما ال يكاون لادى كثرة الشجارات وافتقار العالقة إلى الثقة واالحترام، ونقل الرغبة الحمي -14

الرجل تمهيد للعالقة الحميمة مثل البدء بالكالم اللطياف أو الغازل فاالمرأة تميال غلاى استحساانها مان خاالل 

 الكلمات اللطيفة ومن ثم  الطلا منها العالقة.

ها والمراة مطالبة بذن يكون مظهرها جاذاب وأن تجادد فاي إطاللتهاا وتجاذب الرجال لحضاورها ومالبسا

 حتى ال يمل ويخيم الروتين والملل على العالقة بينهم.

قلة االهتمام بالنظافة والمظهر قد يؤدي إلى فتور العالقة بين الزوجين، لذلك البد أن يبقى كالهما يقظاا إلاى  -15

ذلك ألن العالقة الحميمة تحتاج إلى أن يحافظا على حيوتهم ونظاافتهم وحماساهم وأن يذخاذا كال هاذا محمال 

 (.179-175، ا1982أمين، الحد )

قلة الثقافة الجنسية عند الكل من المرأة والرجال فالعدياد مان الرجاال يجهلاون أن للمارأة رغباة جنساية قوياة  -16

-240، ا2915مثل الرجل، وهي األخرى تصل إلى الرعشة الجنسية مثل الرجل )عبد الجبار شاكري، 

241.) 

 التغيرات التفاعلية المصاح ة المتداد الزواج:

ى كثير من الباحثين أن التوافق الزواجي يميل إلى التغير، وليبقى الازواج ناجحاا الباد أن يكاون هنااك ير

 العديد من الخطوات ليبقى االنسجام والتواق والتنازالت من كال الطرفين.

 فهناك العديد من الخصائص الجسمية والنفسية تتغير بالزوجين.

التغيرات التي حدثت في عالقتهم الزواجية خالل الازمن. وهاذا فالناس يفاجئون أحيانا عندما يدركون ما 

دليل على امتداد الزواج يصاحبه زيادة في عدم الرضاا الكامال لكاال الازوجين عان زواجهام فيماا بعاد والكثيار مان 

 الدراسات التي أكدت أن النساء أكثر ميال إلى التوافق في الزواج من الرجال.
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لااى أداء المهااام والمتطلبااات الزوجيااة وتحقيااق رغبااات زوجهااا وبااذلك تكااون الزوجااة أكثاار حرصااا ع

(Nickstinnett, Janet Collins 1979, p. 432). 

ومع مرور الازمن فاإن معادالت الساعادة الحقيقياة باين الازوجين تتنااقص ماع تقادمهم بالسان وامتاد عمار 

ا أن العالقة الزواجياة التاي تتكاون الزواج، بينم االختالف والمشاكل تتناقص مع امتداد الزواج وتؤكد جيسي برناد

وعندما تصل المرأة سان الياذس وماع تغيار مع تقدم السن يمكن أن تكون مؤشرا على االستسال وليس على السعادة 

 الهرمونات الخاصة بها سوف يؤدي ذلك إلى تغيرات فيزيقية ووظيفية.

فااي شخصاايتها ويفقاادها أهاام  وبالتااالي فااإن التااذثير النفسااي والجساامي للماارأة فااي هااذا الساان سااوف تغياار

 ,Jessie Bernard)الوظاائف وهاي القاادرة علاى اننجاااب ويانعكس ذلاك علااى تصارفاتها وحياتهااا االجتماعياة 

1964, p. 732). 

 :نظريات اختيار الزواج

 النظريات النفسية الختيار الزواج ومثال عليها: -1

وجودة في عقل اننسان ويجاا أن ياذتي تقوم على أن هناك معيار أو الفكرة مNorm theoryنظرية المعيار  -أ

 بها وصاحا هذه النظرية كاتزوهيل.

أي أن اختيار الشريك يكاون ضامن معياار يضاعه الشاخص فاي نفساه أو عقلاه وقاد يكاون معياار اختياار 

 الشريك بناء على الدين أوالعمر أو الجمال أو المكانة االجتماعية.

 ستند عليها في نفسه ويبحث عنها في الطرف اآلخر.فيحدد اننسان شريك الزواج بناء على معايير ي

 :Complementary need theoryنظرية الحامة المكملة  -2

 وهو:مجموعة من البنود الصريحة Winchوقد حدد ونيشن 

 أن اننسان يختار شريك حياته الذي يمده بذعلى حد من حالة انشباع والرضا. .أ

)ن( والشاخص )س( لدياه حاجاة عناد شاخص )ا(  هناك حاجات مثل الشخص )أ( لديه حاجاة عناد شاخص .ب

فإن كل منهما يبحث عن حاجته في اآلخر وتعتبر أنه مكمل له، وبالتالي أ مان حاجاتاه ويكملهاا فاي شخصايته 

 ن وكذلك س يبحث عن حاجاته ورغباته ويكملها في شخصية ا وهكذا.

لرجال يبحاث عان الزوجاة المشاابهة نظرية التجانس وتركز هذه النظرية أن التشبيه يبحث عن شبيهه أي أن ا -3

 معه في العمر والطبقة االجتماعية والمكانة والمستوى االقتصادي.

أي أن الشاااخص يميااال ال شاااعوريا وشاااعوريا لمااان يتشاااابه معاااه فاااي الخصاااائص والصااافات والمكاناااة 

 (.2018االجتماعية واالقتصادية والثقافية )عبد العليم، 

ونظرية النمو الجنسي لبنسان تعتبر معقدة ولكنها ضرورية  ومن النظريات األخرى هي نظرية فرويد،

 مراحل، فموية. 4ألنها جزء مهم من تاريخ علم النفس والمراحل الجنسية تمر 

المرحلة شر حبه الفموية: تعتبر المرحلة األولى عند فرويد وتمتد من الوالدة حتى عمر السانة وهاي اساتخدام  .أ

 تبر منطقة إثارة جنسية عند البالغين.الفم والشفاه واللسان وفيما بعد تع
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سنوات ويبدأ اننساان باكتشااف هاذا الجازء وتتحادث عالقاة  3المرحلة الشرحبة وتمتد من عمر السنة وحتى  .ب

الطفل المستقبلية بهذا العضو حسا تعامل األهل فاي تادريبهم اللاين أو القاساي للاذهاب إلاى الحماام وتنظايفهم 

 للطفل من وجهة نظر فردية.

وتتركااز المتعااة فااي هااذه ساانوات  5-3اكتشاااف األعضاااء التناساالية وتمتااد ماان رحلااة الوذريااة هااي مرحلااة الم .ج

 المنطقة.

المرحلة الرابعة )مرحلة الكمون( وال يحادث فيهاا تطاورات نفساية بجنساية فاي هاذه المرحلاة وتكاون الرغباة  .د

 فائقة في هذه المرحلة وتمتد حتى فترة البلوغ أو النضج.

ة )المرحلاة التناسالية( وهاي فتارة البلاوغ ويبادأ فيهاا الفضاول للماراهقين وياتم تحدياد الرغباة المرحلة الخامسا .ه

 ,Freuds-theory)الجنسية تجاه الجنس اآلخر بادال مان توجيههاا لنفساه كماا يحصال فاي المرحلاة الوذرياة 

2017). 

 سيكولوجيا العالقة الجنسية:

 مجال ومنها:هناك العديد من األسئلة التي يجا طرحها في هذا ال

 هل العالقة الجنسية هي عالقة جنسية وحسا أو ودية؟!

انجابة تكون عندما يكون األشخاا المعنيون في حالاة حاا فاإن العالقاة الجنساية ال تكاون فقاط عالقاة 

جنسية بل تعبار عان الحاا والحناان ويكاون التفاعال الوجاداني أشاد، فوجاود الجساد بادون حميمماة وتفاعال يغلاا 

 تيني على العالقة وتصبح إشباع غريزة دون تلذذ فيها.القالا الرو

ولعل انشباع الجنسي لدى الرجل يشعره بالمجد والفخر ولعل هذه المفتخرة تتعالى على ما هاو فيزياائي 

 وتنطلق إلى النطاق الذهني والروحي.

ثقاتهم بنفساهم بعاد  ولعل القدرة الجنسية لدى الرجال تتحدد بالثقة بالنفس وكثير من الرجال فمن استعادوا

االتصال الجنسي ألنهم يشعرون بالهمود، ويعتقدون أنه يساعدونهم على النجاة وإثبات الذات والثقة بالنفس، ويبدو 

أن إرادة القوة والهيمنة تكتمل في الفعل الجنساي واللاذة مناه ليسات لاذة جنساية فقاط، فاالفتخاار تعناي أيضاا للمارأة 

لادى زوجهاا، فاالجنس لادى المارأة لايس إشاباعا فيزيائياا وحساا بال تشاعره باه الكثير وهاي تشاعر بذنهاا مرغوباة 

 .بقيمتها وال تمل من سماع كلمة أحبك فهذه الكلمة ال تعني لهن أريدك جنسيا بل عملهن العاطفة لهذه الكلمة

ي ولعل المرأة تتمتع بالجنس أقال بكثيار مماا يتمتاع باه الرجال، ولعال أداءهاا مرهاون تمادى رغبتهاا وكام ها

التي يعبر بها عن حبه والطرق التي يمكن أن يصل بها إلى قلبها فهاي تلاذذ مرغوبة من قبل زوجها، والكلمات الدافئة 

بالكلمات العذبة الرقيقة واللمس والتمهيدات التي تبعث إلى جسادها تياارات دافئاة تتواصال ماع دماغهاا لتبادأ بالشاعور 

-231( 2005زوجها )ثيودور راياك: ترجماة ثاائر دياا ثاائر دياا )بالرغبة ودفء اللقاء الجسدي الذي يجمعها مع 

246.) 

 الدراسات السابقة:

 2015دراسااة عبااد الجبااار شااكري بعنااوان جالعالقااة الجنسااية بااين الاازوجينبين الواقااع المعيشااي والتطلعااات،  -1

 زوجة. 25زوج و 25زوج وزوجة منها  500وحجم العينة 
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التااالي المتعلقااة بالمداعبااة بااين الاازوجين ماان أهاال القريااة تهاادف هااذه الدراسااة إلااى الكشااف عاان األمااور 

األزواج مان أهال القرياة والحضر، والكشف عن كيفية الوضع الجنسي والرعشة الجنسية والمشااكل الجنساية باين 

 والمدينة والقيام بعملية مقارنة، وهي دراسة تقارن بين األزواج من أهل نسبة القرية وأزواج من أهل المدينة.

ئج التي توصلت إليها الدراسة أن نسبة األزواج في األسرة القروية الذين يداعبون زوجاتهم قبل الجمااع والنتا -

 .%66والذين ال يمارسون المداعبة في األسرة القروية  24%

وأن هنااك عالقاة إيجابياة باين تطلعاات األزواج أو كبقيااة العالقاة الجنساية )الوضاع الجنساي وباين  المسااتوى  -

لزوجات الغير متعلمات واألقل تعليما تفضلهن الوضع التقليدي في العالقاة الحميماة التاي تجمعهاا التعليمي، فا

 مع زوجها بينما المرأة المتعلمة تفضل األوضاع الجنسية الحرة وكذلك األزواج.

 في المدينة لألسرة القروية )األزواج( ال تهتم بمراعاة حصول الشريك على الرعشة الجنسية. %52وأن  -

ونجادها فاي  %94في األسر الحضرية )الزواج( تراعيحصول الشريك على الرعشة الجنسية بنسبة  أما

مان  %95من األسر الحضرية ال تراعي حصول الشريك على الرعشة وهم األقل تعليماا  %18األسر المتعلمة و

 األزواج في األسر القروية ال يناقشون مشاكلم الجنسية.

 ضرية ال يناقشون المشاكل الجنسية.من األزواج في األسر الح %84و

 (.2004دراسة صمادي بعنوان التوافق الزواجي لدى عينة من الرجال ) -2

هاادفت هااذه الدراسااة إلااى التعاارف علااى درجااة التوافااق الزواجااي ماان وجهااة نظاار عينااة ماان الرجااال 

طبقة ميسرة تذلفات مان المتزوجين وتكون مجتمع الدراسة من الرجال المتزوجين في لواء الرمثا وتم اختيار عينة 

مجاالت  5فقرة وموزعة على  35( رجال متزوجا وتم االستعانة بمقياس التوافق الزواجي والذي تكون من 650)

االقتصادية واالجتماعياة والفكرياة والنفساية والفنياة والعاطفياة، وتام اساتخدام المتوساطات الحساابية واالنحرافاات 

 المعيارية وتحليل االنحدار الخطي.

 نت النتائج كالتالي أن درجة التوافق عالية من وجهة نظر األزواج في المجاال النفساي والعااطفي ومان ثام وكا

 األسري.

 جيااد كلماا كااان هنااك توافااق، أي أن ارتفااع مسااتوى التعلايم والثقافااة  وكلماا كااان التعلايم والمتغياار االقتصاادي

ج ويشاعرون باذن العاطفاة تقاربهم مان يصبح هناك امتالك نضج فكري كمال ولغة خطاب أفضل لادى األزوا

 بعضهم البعض.

وتوصلت الدراسة أن توفر مستلزمات األسرة  المادية فإنه يجعل التوافق الزواجي أفضل باين الازوجين 

واألبناااء، وعاادم تااوفر دخاال كااافي يجعاال الحياااة الزواجيااة مهااددة بعاادم االسااتقرار، وبالتااالي يااؤثر علااى التوافااق 

 ببعضهم البعض، أي أن ارتفاع الدخل يؤثر على استقرار الحياة الزوجية.الزواجي وعالقة ازوجين 

 وأظهرت المهنة أنه كلما كان استقرار في المهنة كلما كان هناك االستقرار الزواجي.

( بعنااوان العالقاة باين كشااف الاذات والتوافاق الزواجاي لاادى عيناة مان معلمااي 2006دراساة أحماد العماري ) -3

 ى.مديرية تربية اربد األول
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وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التوافق بين الذات والتوافق الزواجي لادى عيناة مان معلماي 

 تربية اربد األولى من حيث )طول مدة الزواج وعدد أفراد األسرة والجنس(.

( معلمة وتام اساتخدام قيااس كشاف 128( معلما و)94( معلما ومعلمة وكانت )222وتكونت العينة من )

 مقياس التوافق الزواجي وتم استخدام الطريقة العنقودية.الذات و

وكانت النتيجة كالتالي أن مستوى كشف الذات بين الزوجين لدى عينة معلمي مديرية تربية اربد األولاى 

متوسطة فقد جاء االتجاهات والمدراء في المرتبة األولى وبدرجة متوسطة ومجال العمال وجااء فاي مرتباة الثانياة 

المرتبة الثالثة وبدرجة تقدير وأما في مجال الحالة الجسمية والوضاع طة ومجال األذواق والميول في بدرجة متوس

 المالي فقد جاءت في المرتبة الرابعة والخامسة.

ين ساواء للازوج أو الزوجاة أماا فاي دولعل خصوصية هاذا الموضاوع جعلات الحاديث عناه ساالح ذو حا

يرة أنه كلماا طالات مادة الازواج وماع ازديااد عادد أفاراد األسارة تازداد مجال )الشخصية( فقد جاء في المرتبة األخ

 المحبة واأللفة.

 .(Mulins, Pruett, BrackeltHarris, Nodate)دراسة ميلس وربت وآخرين  -4

هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر المتغيرات على التوافق الزواجي مثال العمار والادخل وطاول فتارة 

 ( زوج وزوجة.338دام مقياس التوافق الزواجي وكانت الدراسة مكونة من )والدين، وتم استخالزواج 

وأظهرت النتائج أنه كلما كان هنااك عالقاة إيجابياة باين التوافاق الزواجاي وكبار العمار، أي أن األزواج 

 كان بينهم توافق زواجي أكثر من غيرهم. 65فوق 

 ما زاد الوازع الديني زاد التوافق الزواجي.أي كلما كبر العمر لدى الزوجين زاد توافقهم الزواجي وكل

( بعنوان خصائص العالقة الزوجية الناجحاة، كماا تتصاورها عيناة مان المتازوجين 2006دراسة وسام حموي ) -5

وغير المتزوجي، تهدف هذه الدراسة إلى تحديد خصائص ال عالقة الزوجية الناجحة من وجهة نظار عيناة مان 

فارد وتام جماع المعلوماات  200ة دمشاق وتذلفات العيناة بطريقاة عشاوائية المتزوجين وغير متازوجين فاي مدينا

أفااراد العينااة والتركيااز علااى الخصااائص النفسااية أكثاار ماان الخصااائص االجتماعيااة واالقتصااادية وكاناات النتااائج 

 لصالح المتزوجين.

باعتبارهاا  وأن العالقة الزوجية تتذثر بخصائص أخرى مثل الحاا واالحتارام والتفااهم والتقادير والتقبال

األكثر أهمية في نجاح العالقة الزوجية وأن المرأة ال تستطيع إظهار مشاعرها ورغبتها للزوج تصريحا وهذه من 

 خصائص النفسية لفسيولوجيتها.

( العالقاة باين تصاورات الشاريك عان القاوة الزوجياة والرضاا الجنساي، وكانات العيناة 2014)Falisدراسة  -6

عامين وتم اعتماد نموذج االعتماد المتبادل باين الشاريك وتام الكشاف عان   ( زوج وزوجة وامتدت لمدة113)

أن الرضاا عان العالقااة الجنساية بااين الازوجين متوسااطة وكانات رضااا الرجاال عاان العالقاة أكثاار مان النساااء 

 والنساء أقل رضا عن العالقة الجنسية.
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 الطريقة واإلجراءات

 منهجية الدراسة:

 جتماعي بالعينة.واعتمدت على منهج المسح اال

 مجتمع الدراسة:

 تكون مجتمع الدراسة من النساء المتزوجات في محافظة عمان.

 عينة الدراسة:

( اماارأة متزوجااة فااي محافظااة العاصاامة عمااان، نظاارا لعاادم معرفااة حجاام 150تكوناات عينااة الدراسااة )

نة من مجتماع الدراساة، ولضامان المجتمع الدراسية وعدم توفير قوائم، تم استخدام كل من العينة القصدية ألخذ عي

 تمثيل العينة لمجتمع الدراسة تم أخذ بطريقة قصدية.

 أداة الدراسة:

( محااور حااول البيانااات 11متعااددة، فكاناات ) ر( فقاارة موزعااة علااى محاااو46تاام اسااتخدام االسااتبانة و)

 الديمغرافية للزوج والزوجة.

العالقاة الحميماة مان وجهاة نظاار  الرضااى الكلاي عان( فقارة عان درجاة 11( فقارة حياث )35ومان ثام )

 ( فقرة حول أسباب ضعف العالقة الحميمة من وجهة نظر الزوجة في المناطق الحضرية.25الزوجة )

تاام اسااتخدام أساااليا التحالياال انحصااائية حيااث تاام جمااع البيانااات باسااتخدام االسااتبيان وإدخااال البيانااات إلااى 

ياناات الدراساة وتام اساتخدام التوزيعاات التكرارياة والنساا المئوياة لتحليال ب (SPSS)الحاسا اآللي، واستخدام برنامج 

 .One Way (ANOVA)واستخدام تحليل التباين األحادي 
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 تحليل نتائج الدراسة ومناقشته

 النتائج المتعلقة بخصائص أفراد العينة:

ية، حياث ( زوجة في محافظة العاصمة وتم اختيارهم بطريقة قصد150حيث تكونت عينة الدراسة من )

تم سؤال كال امارأة متزوجاة، هال تاوافقين أو تقاومي علاى انجاباة عان أسائلة تتعلاق بالعالقاة الحميماة بيناك وباين 

 زوجك؟

 ( توزيع أفراد العينة حسا الخصائص الديمغرافية لهم.1ويوضح جدول )

 طريقة عشوائية –(التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة 1جدول )

 النس ة التكرار الفئات رـــالمتغي

 عمر الزوجة

 16.7 25 سنة 18أقل من 

 28.7 43 سنة 28-18من 

 3.3 50 سنة 39-29من 

 21.3 32 سنة 40أكثر من 

 عمر الزوج

 4.0 6 سنة 18أقل من 

 25 38 سنة 28-18من 

 50 75 سنة 39-29من 

 20.7 31 سنة 40أكثر من 

 مدة الزواج

 22.0 33 سنوات 5أقل من 

 33.3 50 سنوات 15-5من 

 21.3 32 سنة 25-16من 

 23.3 35 سنة 25أكثر من 

 عدد أفراد األسرة

 36.7 55 أفراد 4أقل من 

 56.7 85 أفراد 10-5من 

 6.7 10 أفراد 10أكثر من 

 الحالة الصحية للزوج
 68.0 102 يعاني من مرض

 32.0 48 ال يعاني من مرض

 الحالة الصحية للزوجة
 60.0 90 يعاني من مرض

 40.0 60 ال يعاني من مرض

 الدخل الشهري

 34.7 52 دينار 500أقل من 

 46.7 70 دينار 1000-500من 

 18.7 28 دينار 1000أكثر من 
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 النس ة التكرار الفئات رـــالمتغي

 عدد مرات الممارس

 6.7 10 يوميا

 44.0 66 مرتين أسبوعيا -1

 28.7 43 مرات أسبوعيا 3-5

 20.7 31 شهريا 1-2

 ى التعليمي للزوجالمستو

 4.0 6 أمي

 7.3 11 ثانوي فذقل

 23.3 35 دبلوم

 49.3 74 بكالوريوس

 16.0 24 دراسات عليا

 هل يقيم زوجك معك طوال الوقت
 9.3 14 ال

 90.7 136 نعم

 متوسط مدة العالقة الحميمة

 46.7 70 دقائق 10أقل من 

 38.0 57 دقيقة 10-30

 15.3 23 دقيقة 30أكثر من 

 %100 150 وعــالمجم

 (.39-29لمتغير الفئة العمرية للزوجة ) %33.3( أن أعلى نسبة مئوية كانت 1يظهر من الجدول )

(، مما يدل أن الزوج والزوجة أعمارهم جفتارة 39-29لمتغير عمر الزوج ) %50وكانت أعلى نسبة بمقدار  -1

 ج والزوجات.الشبابج، وكانت هذه النسبة ألعلى نسبة لألعمار من األزوا

ساانة وهااذا دلياال أن ماادة الاازواج  15-5لماادة الاازواج مااا بااين  %33.31وبلغاات أعلااى نساابة مئويااة بمقاادار  -2

( سانة، أي أن الفتاارة التاي أمضااياها الازوجين مااع 25-16ماا بااين ) %21.3متوساطة بااين الازوجين. وتليهااا 

 بعضهم البعض فترة جيدة لقياس درجة الرضا عن العالقة الحميمة.

وهاذا هاو المعادل المتوساط لعادد  56.7( أفاراد أعلاى نسابة بمقادار 10-5عدد أفراد األسرة ما بين )وتراوح  -3

 أفراد األسرة في األردن.

 ال يعانون من أمراض. 68.0أما الحالة الصحية ألفراد العينة فكانت النسبة  -4

 .( دينار1000-500للدخل ) %46.7وبالنسبة للدخل الشهري ألفراد العينة فكانت نسبة  -5

لعاادد الممارسااات الحميمااة أي ماارتين أساابوعيا يمارسااون األزواج العالقااة  %44وكاناات أعلااى نساابة 

 الحميمة النسبة األعلى.

 أي يوميا. %6.7وكانت النسبة األقل لممارسة العالقة الحميمة 
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ية بين وتدل هذه النسا أن هذا أمر طبيعي فالعديد من الدراسات أكدت أن المعدل الطبيعي للعالقة الجنس

 زوجين هي مرتين أسبوعيا.

 لألميين. 4.0لمن هم من حملة البكالوريوس وأدنى نسبة  49.3وقد بلغت أعلى نسبة لألزواج 

 )بنعم(. 9.7وبالنسبة لسؤال هل تقيم زوجك معك طوال الوقت فكانت نسبة 

ائق وتليهاا دقا 10أقال مان  %46.7وحول السؤال عن مدة العالقاة الحميماة باين الازوجين فكانات نسابة 

 .%38.0دقيقة بنسبة  10-30

 ثانيا: النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة

 السؤال األول:ما مدى رضا الزوجة في المناطق الحضرية عن عالقتها الحميمة بزوجها؟

لبابااة عاان هااذا السااؤال تاام اسااتخراج المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة درجااة رضااا الزوجااة عاان 

 ( يبين ذلك.2يمة في المناطق الحضرية من وجهة نظر الزوجة، والجدول )العالقة الحم

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية درجة رضا الزوجة عن العالقة الحميمة في المناطق 2جدول )

 الحضرية من وجهة نظر الزوجة مرت ة تنازليا حسب المتوسط الحسابي

 الفقـرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

حراف االن

 المعياري
 الدرجة

 مرتفعة 1.09 3.98 أنا غير راضي عن العالقة الحميمة التي تجمعك بزوجي 5

 مرتفعة 1.23 3.90 أشعر بالخجل من كلي أثناء العالقة الحميمة 8

 متوسطة 1.51 3.59 أشعر أن العالقة الحميمة أصبحت عملية روتينية 7

 متوسطة 1.30 2.92 أستعد للعالقة الحميمة وأجهز نفسي لها 3

 متوسطة 1.40 2.46 يراعي زوجي النظافة الشخصية قبل إقامة العالقة الحميمة 11

 متوسطة 1.77 2.45 زوجي يعرف أن يمتعني أثناء العالقة الحميمة 10

 منخفضة 1.04 2.30 أفضل إقامة العالقة الحميمة مع زوجي في الظالم 9

 منخفضة 0.922 2.04 الحميمةأشعر بالمتعة مع زوجك أثناء العالقة  1

 منخفضة 0.897 1.98 أتهرب من العالقة الحميمة مع زوجي بتخلق أعذار له 2

 منخفضة 0.73 1.78 يمهد لي زوجك العالقة الحميمة بالمداعبة 6

 منخفضة 0.497 1.63 أطلا من زوجي ممارسة العالقة الحميمة 4

 مرتفعة 0.485 4.65 أشعر أن زوجي مقصر معي في أداة العالقة 5

 متوسطة 0.244 2.6430 درجة الرضا الكلية عن العالقة الحميمية من وجهة نظر الزوجة

(، حيث جااءت الفقارة رقام 3.98-1.63( أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )2يبين الجدول )

رتباة وبمتوساط حساابي ( والتي تنص على جأنا غير راضي عن العالقة الحميمة التي تجمعاك بزوجايج فاي الم5)

 ( وبدرجة مرتفعة، 3.98بلغ )
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( والتااي تاانص علااى جأشااعر بالخجاال ماان شااكلي أثناااء العالقااة 8وتلتهااا فااي المرتبااة الثانيااة الفقاارة رقاام )

( ونصها جأطلا من زوجي ممارسة 4( وبدرجة مرتعة بينما جاءت الفقرة )3.90الحميمةج بمتوسط حسابي بلغ )

( بدرجة منخفضة، وبلغ المتوسط الحسابي لدرجة 1.63األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) العالقة الحميمةج بالمرتبة

 ( وبدرجة متوسطة.2.64الرضا الكلية )

 .3.59وكذلك فقرة جأشعر أن العالقة الحميمة أصبحت عملية روتينيةج بدرجة متوسط 

ل العالقاة الجنساية، حول أن رضاا النسااء أقال مان الرجاال حاو (Falis)وتوافقت هذه النتائج مع دراسة 

( أن الخصاائص النفساية وخاصاة المتعلقاة بالزوجاة تمنعهاا مان انفصااح 2006واتفقت مع دراسة وسام حموي )

 عن رغبتها الجنسية للزوج.

ماان األزواج )الاازوج والزوجااة(  %94( أن 2015ونتااائج الدراسااة اختلفاات مااع دراسااة عبااد الجبااار )

 فعة.راضين عن عالقتهم الحميمة أي درجة مرت

واتفقت نتائج الدراساة ماع نظرياة سايكولوجيا العالقاة الجنساية إذ أن العالقاة الجنساية ليسات فقاط عالقاة 

جنسية روتينية، أي وجود جسد بدون تفاعل وحميمة يجعل الروتين مسيطر على العالقاة، إذن غاياات الرجال مان 

ع الجنسااي وحاجاتااه الغياار الفيزيائيااة العالقااة الحميمااة تختلااف عاان غايااات الماارأة، إذ أن الرجاال يسااعى لبشاابا

للموافقاة، وهاذا يجعال المارأة تساعى للوصاول إلاى )الجسدية( أم المرأة تحتااج لكلماات وعاطفاة قبال التقااء الجساد 

الرغبة في الزوج من خالل الكالم والعاطفية قبل االلتقاء الجسدي، بعكس ميول وتوجهات الزوج الاذي يقبال علاى 

 ة رغبته الفسيولوجية، فالهدف واحد لكن يختلف اآللية المستخدمة للقاء.الجنسية لتلبيالمواقعة 

ولعل األمر مختلف لادى المارأة عناد تقيمهاا للعالقاة الحميماة تربعاا لفسايولوجيتها والتغيارات الهرمونياة 

عادم لديها واضطرابها الهرمونية يشعرها تفقد الحماس ويجعل مزاجها عكرا لذا تحتاج للخاروج مان هاذا الفتاور و

 الرغبة بالتشجيع والكالم الحنون من قبل الزوج.

لذا عدم إقبال الرجال علاى ذلاك يجعال مان المارأة فريساة الاروتين، وهاذا دليال تكتماه العدياد مان النسااء 

 المتزوجات اللواتي ال يستطعن التعبير عن رغباتهم الجنسية.

ت الخاصة بها سوف يؤدي إلاى تاذثير نفساي بذن المرأة مع تغير الهرمونا Jessieوهذا يتفق مع ما قاله جيسي 

وجسمي لها وبالتالي ينعكس على سلوكها وخاصة في أوقات خاصة مثال قبال الطماث وبعاد الاوالدة وعناد الوصاول إلاى 

سن اليذس، وهذا األمر يجعلها أقل سعادة وتحتاج إلاى المزياد مان االهتماام والرعاياة والعاطاة مان قبال زوجهاا، أناه قبال 

المرأة بحاجة إلى العاطفة والكلماات الدافئاة بعكاس مياول وتوجهاات الازوج الاذي يقبال علاى المواقعاة لتلبياة التقاء الجسد 

 رغبته الجنسية.

 السؤال الثاني: ما أبرز ضعف العالقة الحميمية بين الزوجين من وجهة نظر الزوجة في المناطق الحضرية؟

افااات المعياريااة ألباارز أسااباب ضااعف العالقااة لبجابااة عاان هااذا السااؤال تاام اسااتخراج المتوسااطات واالنحر

 ( يبين ذلك.3الحميمية بين الزوجين من وجهة نظر الزوجة في المناطق، والجدول )

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبرز أس اب ضعف العالقة الحميمية بين الزوجين من 3جدول )

 ليا حسب المتوسط الحسابيوجهة نظر الزوجة في المناطق الحضرية مرت ة تناز
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 رةــالفقـ
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة

 مرتفعة 0.485 4.62 أشعر أن زوجي مقصر معي في أداء العالقة الحميمة

 مرتفعة 0.565 4.38 قلة الثقافة الجنسية لزوجي سبا في فتور العالقة بيننا

ال يقااوم  أشااعر أنااي غياار مسااتعدة للعالقااة الحميمااة ألن زوجااي

 بتمهدات اللقاء

 مرتفعة 0.955 4.30

 مرتفعة 0.862 4.02 غياب زوجي عني سبا فتور في العالقة بيننا

أتظاهر بالتعا أو المرض أو النعاس ليتجاهال زوجاي العالقاة 

 الحميمية معي

 مرتفعة 1.480 3.85

 مرتفعة 1.30 3.84 ال يراعي زوجي حالتي النفسية أثناء العالقة الحميمة

 مرتفعة 1.58 3.84 عدم تعبير زوجي لي بالرضا عن العالقة يجعلني حزينة

 مرتفعة 1.31 3.72 أتضايق من كثرة طلبات زوجي أثناء العالقة الحميمة

انشاااغالي فاااي العمااال واألوالد يجعلناااي غيااار مهتماااة بالعالقاااة 

 الحميمية

 متوسطة 1.44 3.55

 متوسطة 1.11 3.29 اشعر بالملل أثناء العالقة الحميمية

( وهذا 4.38حيث جاءت فقرة قلة الثقافة الجنسية للزوج سبا في فتور العالقة الحميمة بدرجة مرتفعة )

الحديث اتفق مع ما قالاه عباد الجباار فاي أن قلاة الثقافاة الجنساية لادى لكال مان الرجال والمارأة تاؤثر علاى العالقاة 

( أن الرجال يقادم علاى المواقعاة الجنساية لتلبياة 2006الحميماة بيانهم وهاذا ماا أكادت علياه دراساة وساام حماوي )

فالعديد من األزواج يجعلاون فسايولوجية رغباته دون التمهيد للطرف اآلخر )زوجته( بالكالم أو اللمس أو العاطفة 

 المرأة وطبعية جسدها وحاجاتها الفيزيائية. لذا عندما يبدأ العالقة الحميمية مع زوجته يجهل لديها وكيفية البادء فاي

العاطفياة قباال البادء وأثناااء العالقاة وبعاادها التمهياد والشااعور الاذي تتاااب المارأة أثناااء العالقاة ومااا هاي احتياجاتهااا 

عن جسادها وشخصايتها  –وهناك العديد من التسارالت التي يجا أن يعرفها الزوج عن زوجته قبل البدء بالعالقة 

 ونفسيتها.

عن العالقاة الجنساية لادى الرجاال أعلاى مان النسااء وذلاك فيلس أن الرضا  Falisوهذا ما أكدته دراسة 

يرجح للعديد من األسباب لعل أبرزها أن الرجال يفضال المواقعاة دون تمهيادات والمارأة تفضال العاطفاة والتمهياد 

 قبل المواقعة.

بل مان ولعل المرأة لديها الكثير من االعتبارات تذخذها بعين االعتبار مثل الحا واالحترام والتقدير والتق

قبل الزوج فإذا شعرت باه بهاذه المشااعر الدافئاة ماع الكلماات اللطيفاة تساتطيع أن تعاي وتقبال علاى زوجهاا ولكان 

الزوج يجهل العديد مان هاذه المشااعر ألن حاجاتاه فسايولوجية أكثار منهاا نفساية إذ أن المارأة تحتااج إلاى العاطفاة 

 .ينظر إلى حاجته الفسيولوجية قبل أي شيء والمحبة والكلمة الحنونة قبل العالقة الحميمية والرجل
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مان األزواج ال يناقشاون مشااكلهم الجنساية علاى اعتباار أن هاذا  %84وكما فاي دراساة عباد الجباار أن 

شيء مثين ال يجاوز التطارق إلياه، ولعال المارأة تساتحي أن تظهار بعاض الرغباات والحاجاات الداخلياة لهاا اتجااه 

 ة حياء أو غير ذلك.زوجها خوفا من أن يفهم أنها قليل

بذني أشعر إني غير مستعدة للعالقة الحميمية ألن زوجي ال يقاوم بتمهيادات بدرجاة  3وهذا ما جاءت به الفقرة 

 قة الحميمية بين الزوجين.مرتفعة وهذا من األسباب الرئيسية في ضعف العال

بال البادء بالعالقاة والمارأة وكذن الزوج لم يعتاد على أن يشعر المارأة  بذهميتهاا ويسامعهما كاالم جميال ق

بادورها ال تسااتطيع أن تطلااا مان زوجهاااأن يااداعبها ويقبلهاا قباال الباادء فاي العالقااة وذلااك نتيجاة شااعورها بالحياااء 

والخجل اتجاه إظهار رغبتها أمام زوجها وهذا الشيء الاذي لام تعتااد علياه خوفاا مان نظارة الازوج لهاا بذنهاا قليلاة 

 حياء أو لديها رغبة به.

سباب األخارى التاي تجعال هنااك ضاعف فاي العالقاة الحميمياة أناه بعاد انتهااء العالقاة الحميمياة ال ومن األ

يظهر الزوج مشاعره وأحاسيسه اتجاه زوجتك ويفضل الصمت وذلاك يجعال المارأة تشاك بذناه غيار مرغاوب بهاا أو 

قاة الحميمياة جعلناي أشاعر باذن عادم تعبيار زوجاي لاي بالرضاا مان العال 7، وهاذه الفقارة رقام هناك تقصير قامت باه

بالحزن وهذا دليل أن المرأة تميل عاطفتها إلى زوجهاا باذن يظهار لهاا الرضاا عنهاا أو يشاعرها بالتقادير ولكان معظام 

األزواج يكتفون والصمت وعدم التعبير، يشك المرأة بنفسها وتشاعر بانحبااط ويقلال رغبتهاا اتجااه زوجهاا، وهاذا ماا 

ال يراعي حالتي النفساية وهاذا دليال قااطع باذن المارأة تمار بظاروف نفساية وجسامية  بذن زوجي 6أكدت أيضا الفقرة 

خالل حياتتهاا منهاا الطماث والانفس وتغيار الهرموناات الجسامية فيهاا لاذا فاي بعاض األحياان يازداد شاعورها بالتعاا 

انحبااط وتحتااج وانرهاب خالل الطمث وفي سن اليذس ))األربعاين(( تتغيار الهرموناات الجسامية وتشاعر بالياذس و

ماا أكدتاه دراساة صامادي أناه كلماا كاان توافاق زواجاي دعم نفسي ومعنوي من زوجها وتقادير واحتارام لهماا، وهاذا 

 واحترام متبادل كلما كان من استقرار زواجي.

 

وجاااءت دراسااة وسااام لتؤكااد علااى أنهااا وجااود الحااا واالحتاارام والتفاااهم يعاازز العالقااة الحميميااة بااين 

 الزوجين.

 أة ال تستطيع إظهار رغبتها وخصائصها النفسية لزوجها.والمر

 ـرةــالفق الرقم
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة

 متوسطة 1.75 2.78 إهمال زوجي لي سبا في عدم رغبتي في العالقة الحميمة معه 2

 متوسطة 1.41 2.45 انشغال زوجي عني سبا في فتور العالقة بيننا 7

 منخفضة 0.87 2.26 اريف وااللتزامات سبا في فتور العالقة بينناكثرة المص 2

 منخفضة 1.1 2.18 طلا زوجي الزائد للعالقة الحميمة جعلني اتهرب منه 3

 منخفضة 1.3 2.18 أشعر أني مقصرة في أداء العالقة الحميمة مع زوجي 16

 منخفضة 0.98 2.13 المشاكل االجتماعية المحيطة بنا تسبا في قلة العالقة الحميمة 9
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 ـرةــالفق الرقم
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة

 منخفضة 1.23 1.96 فارق العمر بيننا سبا في فتور العالقة الزوجي 12

 منخفضة 1.24 1.95 األوضاع الصحية لزوجي سبا في فتور العالقة الحميمة 5

 منخفضة 0.790 1.88 التهاء زوجي بوسائل االتصال المختلفة سبا في قلة العالقة بيننا 10

 منخفضة 0.738 1.78 ي في أداء للعالقةأشعر أن التقصير من  8

 منخفضة 0.738 1.76 تدخل أهل الزوج في حياتنا جعل العالقة الحميمة ضعيفة 15

 منخفضة 0.982 1.75 أعاني من رائحة زوجي الكريهة بعض األحيان أثناء العالقة الحميمة 26

 منخفضة 1.11 1.74 كثرة المصاريف وااللتزامات سبا في فتور العالقة بيننا 14

 منخفضة 0.92 1.68 يتجاهل زوجي مطالبي في أثناء العالقة الحميمة 19

 منخفضة 0.47 1.64 احتاج الستحام المستمر بعد العالقة مما يجعلني اتهرب من العالقة 13

 منخفضة 0.72 1.48 أتظاهر بالسعادة أثناء العالقة الزوجية لزوجي 24

(، حياث جااءت الفقارة 4.62 – 1.48ساابية قاد تراوحات ماا باين )( أن المتوسطات الح3يبين الجدول )

( 1( والتي تنص علاى جأشاعر أن زوجاي مقصار معاي فاي أداء العالقاة الحميماةج فاي المرتباة األولاى الفقارة )1)

والتي تنص على جأشعر أن زوجي مقصر معي فاي أداء العالقاة الحميماةج فاي المرتباة األولاى وبمتوساط حساابي 

( والتاي تانص علاى جقلاة الثقافاة الجنساية 6درجة مرتفعاة، وتلتهاا فاي المرتباة الثانياة الفقارة رقام )( وب4.62بلغ )

( 24جااءت الفقارة )( وبدرجاة مرتفعاة، بينماا 4.38لزوجي سبا فاي فتاور العالقاة بيننااج بمتوساط حساابي بلاغ )

( بدرجاة 1.48توسط حساابي بلاغ )ونصها جأتظاهر بالسعادة أثناء العالقة الزوجية لزوجيج بالمرتبة األخيرة وبم

 منخفضة.

الساؤال الثالااه: هال توجااد فاارول  ات داللاة إحصااائية فااي درجاة الرضااا عان العالقااة الحميميااة مان وجهااة نظاار 

 تعزى لمتغيرات الدراسة؟ 0.01الزوجة عند مستوى داللة 

جاة الرضاا عان لبجابة عن هذا السؤال تم اساتخراج المتوساطات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة لدر

 العالقة الحميمية من وجهة نظر حسا متغيرات الدراسة، والجدول أدناه يوضح ذلك.

(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الرضا عن العالقة الحميمية من وجهة نظر 4جدول )

 الزوجة ت عا لمتغيرات الدراسة

 النس ة التكرار الفئات رـــالمتغي

 عمر الزوجة

 0.17968 2.6945 سنة 18من  أقل

 0.20072 2.5899 سنة 28-18من 

 0.31582 2.6200 سنة 39-29من 

 0.19653 2.7102 سنة 40أكثر من 

 عمر الزوج
 0.18557 2.8030 سنة 18أقل من 

 0.27055 2.6230 سنة 28-18من 
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 النس ة التكرار الفئات رـــالمتغي

 0.20568 2.6770 سنة 39-29من 

 0.22443 2.6188 سنة 40أكثر من 

 لزواجمدة ا

 0.19853 2.6014 سنوات 5أقل من 

 0.28208 2.6909 سنوات 15-5من 

 0.17099 2.6614 سنة 25-16من 

 0.30855 2.6297 سنة 25أكثر من 

 عدد أفراد األسرة

 0.26415 2.6579 أفراد 3أقل من 

 0.23521 2.6128 أفراد 6-4من 

 0.10497 2.8182 أفراد 10-7من 

 وجالحالة الصحية للز
 0.23694 2.6542 يعاني من مرضال 

 0.6097 2.6193 يعاني من مرض

 الحالة الصحية للزوجة
 0.23438 2.654 يعاني من مرضال 

 0.25201 2.6343 يعاني من مرض

 الدخل الشهري

 0.21187 2.5909 دينار 500أقل من 

 0.25398 2.6234 دينار 1000-500من 

 0.22818 2.7890 دينار 1000أكثر من 

 هل يقيم زوجك معك طوال الوقت
 0.25713 2.6364 ال

 0.24420 2.6437 نعم

 متوسط مدة العالقة الحميمة

 0.28308 2.6380 دقائق 10أقل من 

 0.21328 2.6312 دقيقة 10-30

 0.23537 2.6917 دقيقة 30أكثر من 

 عدد مرات الممارسة

 0.20664 2.5909 يوميا

 0.21644 2.6791 مرتين أسبوعيا -1

 0.24822 2.6554 مرات أسبوعيا 3-5

 0.29384 2.5660 شهريا 1-2

( تباينااا ظاهريااا فااي المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة لدرجااة الرضااا عاان 5بااين الجاادول )

حصاائية العالقة الحميمية من وجهة نظر الزوجة بسبا اختالف فئات متغيرات الدراسة، ولبياان داللاة الفاروق ان

بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين األحادي على الدرجة الكلية للرضا عن العالقاة الحميمياة، كماا 

 (.6يظهر في الجدول )
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(تحليل الت اين المتعدد ل يان فرول المتوسطات في درجة الرضا عن العالقة الحميمية من وجهة نظر 6جدول )

 اسةالزوجة ت عا لمتغيرات الدر

 المتغير
 مجموع

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 قيمة

 ف

 الداللة

 اإلحصائية

 0.020 3.406 0.170 3 0.511 مدة الزواج

 0.096 2.161 0.108 3 0.324 عدد أفراد األسرة

 0.354 1.094 0.055 3 0.164 عدد مرات الممارسة

 0.380 1.059 0.001 4 0.212 مدة الممارسة

 0.884 0.021 0.467 1 0.001 جعمر الزو

 0.000 9.343 0.000 2 0.935 صحة الزوج

 0.957 0.003 0.000 1 0.000 عمر الزوجة

 0.257 1.365 0.068 3 0.205 صحة الزوجة

 0.204 1.629 0.081 1 0.081 الدخل الشهري

 0.495 0.707 0.035 2 0.071ى إقامة الزوج مع زوجته

 0.041 0.674 0.034 4 0.135 المستوى التعليمي للزوج

   0.050 122 6.103 الخطذ

    150 1056.752 المجموع

    149 8.911 المجموع المصحح

 ( ما يلي:6يتبين من الجدول )

وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية تعاازى لمتغياار جصااحة الاازوجج فااي الدرجااة الكليااة للرضااا عاان العالقااة  -

لالتي ال يعاني أزواجهن من أي مرض وذلاك وفقاا للمتوساطات الحميمية، وجاءت الفروق لصالح الزوجات ا

 الحسابية للفئتين.

وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية تعاازى لمتغياار جماادة الاازواجج فااي الدرجااة الكليااة للرضااا عاان ال عالقااة  -

 سنوات. 15-5الحميمية وجاءت الفروق لصالح الزوجات الالتي من 

جالمسااتوى التعليماايج فااي الدرجااة الكليااة للرضااا عاان العالقااة  وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية تعاازى لمتغياار -

 الحميمية، وجاءت الفروق لصالح الزوجات بكالوريوس والدراسة العليا.

 (المقارنات ال عدية بطريقة شيفيه ألثر متغير المستوى التعليمي على درجة الرضا الكلية7جدول رقم )

 دراساتعليا وريوسبكال دبلوم ثانويفأقل أمي المتوسطالحسابي الفئة

 -0.1326* -0.1265* -0.0338 -0.0826 - 2.5455 أمي

 0.0499 -0.0439 0.0489 - 0.0826 2.6281 ثانوي فذقل

 -0.0988 -0.0928 - -0.0489 0.0338 2.5792 دبلوم

 -0.0060 - 0.0928 0.0439 *0.1265 2.6720 بكالوريوس

 - 0.0060 0.0988 0.0499 *0.1326 2.6780 دراسات عليا
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يتبين من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الرضا عان العالقاة الحميمياة تعازى 

ألثر المستوى التعليمي بين األزواج األميين من جهة وكل من األزواج حملة البكالوريوس والدراسات العلياا، وقاد 

 عليا.جاءت  الفروق لصالح األزواج حملة البكالوريوس والدراسات ال

 (المقارنات ال عدية بطريقة شيفيه ألثر متغير مدة الزواح على درجة الرضا الكلية8جدول رقم )

 ةــالفئ
 المتوسط

 الحسابي
 سنوات 5أقل من 

 15-5من 

 سنوات

 25-16من 

 سنوات

 25أكثر من 

 سنة

 -0.0157 0.0745 0.1047* - 2.6909 سنوات 5أقل من 

 -0.1204 -0.0301 - -0.1047* 2.6014 سنوات 15-5من 

 -0.0902 - 0.0301 -0.0745 2.6614 سنة 25-16من 

 - 0.0902 0.1204 0.0157 2.6297 سنة 25أكثر من 

يتبين من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الرضا عان العالقاة الحميمياة تعازى 

سانوات وفئاة  5-1الاذين اساتمر زواجهام مان  مدة الزواج علاى درجاة الرضاا عان العالقاة الحميمياة باين األزواج

 سنة. 15-5( سنوات، وجاءت الفروق لصالح الفئة من 15-5األزواج الذين استمر زواجهم )

( أنااه كلمااا ارتفااع فااي المسااتوى التعليمااي 2005وجااءت نتااائج الدراسااة تتوافاق مااع دراسااة الصامادي )

رضااا لاادى الاازوجين عاان عالقااتهم، وأن تااوفر واالقتصااادي كلمااا كااان هناااك توافااق زواجااي وازداد مسااتوى ال

 مستلزمات األسرة االقتصادية يجعل التوافق أكبر.

 ولم تتفق مع دراسة ملينس وبرت بذن كلما كبر العمر لدى الزوجين زاد توافقهم.

)جيسي( أن مع مارور الوقات وكبار عمار الازوج والزوجاة تذخاذ  Jessioوتتفق نتائج الدراسة مع رأي 

 ية مؤشرا استسالميا، وال تصبح دليل على السعادة؛ بل على التعويد.العالقة الحميم
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 النتائج والتوصيات

سعت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى درجة رضا المتزوجات في المنااطق الحضارية مان عالقاتهن 

ت النتاائج الحميمية مع أزواجهن وأسباب الضعف في هذه العالقة وارتباط الدراسة بالعدياد مان المتغيارات ولخصا

 إلى ما يلي:

أن درجة الرضى الكلية عن العالقة الحميمية من وجهة نظر الزوجة متوسطة وكان هناك شعور لدى النسااء  -1

بذن العالقة أصبحت روتينية، وجاءت فقرة أنا غير راضية عن العالقة الحميمية التي تجمعك مع زوجي إلاى 

 درجة مرتفعة.

فاي  تصاريحنهنيمية بشكل عام أخاذ درجاة متوساطة إال أن المارأة فاي وعلى رغم أن الرضا عن العالقة الحم

غير راضية عن العالقة الحميمية التاي يجمعهاا بزوجهاا وأصابحت العالقاة روتينياة وجااءت فقارة أشاعر ( أنها 5الفقرة )

 أن زوجي مقصد في أداة العالقة الحميمية بدرجة مرتعفة.

 القة الحميمية.أما نتيجة السؤال الثاني حول أسباب ضعف الع -2

فتخلصاات أهاام أسااباب ضااعف العالقااة الحميميااة بااين زوجااين ماان وجهااة نظاار الزوجااة هااي قلااة الثقافااة 

 .الجنسية

 عدم قيام الزوج بعمل تمهيدات قبل اللقاء. -3

 غياب الزوج سبا في فتور العالقة. -4

 عدم تعبير الزوج عن مدى رضاه عن العالقة الحميمية. -5

 أثناء العالقة الحميمية. ال يراعي الزوج الحالة النفسية -6

 إهمال  الزوج لي سبا في عدم الرغبة. -7

 أما نتيجة السؤال الثالث.

 هل يوجد فرول  ات داللة إحصائية من وجهة نظر الزوجة تعزى لمتغيرات الدراسة؟

وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية تعاازى لمتغياار جصااحة الاازوجج فااي الدرجااة الكليااة للرضااا عاان العالقااة  -1

 لح األزواج الذين ال يعانون من أمراض.الحميمية لصا

سنوات، أي كلما كبر كبار  10-5وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير جمدة الزواجج لصالح العمر  -2

 الزوجات ازداد رضاهم عن عالقتهم الزوجية أو اعتادوا على بعضهما البعض واستسلم كل منهما لآلخر.

األزواج الذين يحملاون درجاة البكاالوريوس والماجساتير، أي ووجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح 

 كلما ازداد تعليم األزواج ازداد رضا الزوجة عن أداء الزوجي للعالقة الحميمية.
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 الخاتمة والتوصيات

ال بد من إلقاء الضوء على موضوع العالقة الحميمية بين الزوجين ألنه ينعكس على األسرة وعلى مدى 

 سرتهم وطريقة تعاملهم مع بعضهم ويعد مؤشر على استقرار األسرة.تكيف األزواج مع أ

وكلما كان هناك استقرار في العالقة الحميمية تزداد المحبة والتفاهم واأللفة باين الازوجين ويانعكس ذلاك 

 على أسرتهم وعلى ضمان حياتها سعيدة خالية من المشاكل االجتماعية واالضطرابات النفسية.

اسة لكشف النقاب عن موضوع أبعاده خطيرة على الزوجين في حال التقصير به من لذا جاءت هذه الدر

 جهة كل منهما.

 التوصيات

قبل الزواج أخاذ دورات لكال مان الازوجين تباين حقاوق وواجباات كال منهماا علاى اآلخار، وتزوياد الازوجين  -1

 لسعيدة.جنسية تكفل لهم حياة سعيدة وتبين لهم ما هي أسرار الحياة الزوجية ابمعلومات 

 عقد ندوات ومؤتمرات حول أهمية الثقافة الجنسية قبل الزواج. -2

وجود مكاتا إرشاد وتوجيه في المراكز الصحية ومكاتا للخدنة االجتماعية في مراكاز الفحاص الطباي قبال  -3

 الزواج لتزويد الزوجين بمعلومات هامة لكل منهما قبل الزواج.

 ة حماية األسرة لنشر الوعي والثقافة لدى الزوجين.تفعيل مكاتا الخدمة االجتماعية ومكاتا إدار -4

، عماال أبحااث ودراسااة حااول هااذا عمال جلسااات حواريااة ماع المتاازوجين ومناقشاااتم بالمشاااكل  المحيطاة بهاام -5

 الموضوع لما له أهمية على بعدية االجتماعي والنفسي.

مشااكلهن والعمال علاى  حث منظمات المجتمع المدني وخاصة النسائية للتواصل مع السايدات والتعارف علاى -6

 حلها بما يضمن حياة مستقرة لهن بعيدا عن المشاكل والمضايقات.
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  -المراجع : -

(،الزواج في الكويت مشكالت وحلاول ، دار الكناوز  للمعرفاة والنشار ، 2006ابو رمان ،سامر رضوان ،)- -

 عمان ، االردن 

 بيروت  ( الزواج والعالقات االسرية ، دار النهضة العربية للطباعة ،1983الخولي ،سناء ) - -

(، االستشاارات االسارية ، دار ميسارة 2015أبو أسعد ، أحمد عبد اللطياف ، دريارد ، صاالح عباد العزياز )- -

 للنشر والتوزيع 

(العالقاة الجنساية باين الازوجين باين الواقاع والتطلعاات ، مؤسساة طيباة للنشار 2015شكري، عباد الجباار )- -

 والتوزيع ،القاهرة 

الازواج ، دراساات طبياة ونفساية عان الحاا والحيااة الزوجياة ، دار القلام ( الحاا و1982رويحة ، اماين ) - -

 ،بيروت ، لبنان 

 ، ورقة عمل جامعة سوهاج ، قسم علم االجتماع 2018محمود عبد الحليم ، - -

( سااكيولوجية العالقااة الجنسااية ، ترجمااة ثااائر ديااا ، دار الماادى للثقافااة والنشاار ، 2005ثيااودرك رايااك ، ) -

 سورية ، دمشق 

( العالقاة باين كشاف الاذات والتوافاق الزواجاي باين عيناة مان معلماي مديرياة ارباد 2009لعمري ، أحماد )ا- -

 االولى ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة اليرموك 

( التوافق الزواجي لدى عينة من الرجال المتزوجين ، ابحاث اليرماوك 2004صمادي ، أحمد عبد المجيد ) - -

 عية واالنسانية ، سلسلة العلوم االجتما

Sayiudaty.uمجلة سيدتي  - 24/10/2007)سيدتي، نت بيروت    
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