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 لسويس  ا داب جامعة اآل
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 جامعة جنوب الوادي  -داب كلية اآل -النفس مدرس علم  د/ هشام عبد الحميد محمود  
 

 العربية:اللغة الملخص ب
  والرضا   الزواجية   التفاوض  مهارات  بين  العالقة  على  التعرف  الي  الدراسة  هدفت  

  الرضا   بمستوي   التنبؤ  في  الزواجي  التفاوض   مهارات  اسهام   ودرجه   ناحية،   من  الزواجي
  ومهارات (  العمر)  الديموغرافية  المتغيرات  بين  العالقة  على   والتعرف  العينة،  افراد  لدي  الزواجي
(  150)  والزوجات  األزواج  من(  300)  من  العينة   تكونت   الزواجي  والرضا  الزواجية  التفاوض

  -1)  من   الزواج   مده   وتتراوح   عاما  (  63-24)  بين   أعمارهم   تتراوح   إناث (  150)  و   ذكور
  )اعداد   الزواجي  التفاوض  مهارات  مقياس   الباحثة  استخدمت.  عال    تعليم  ومستوي   عاما  (  38

 التالية:  النتائج الي  الدراسة وتوصلت. الباحثة(  )اعداد الزواجي  الرضا  ومقياس( الباحثة
  التفاوض   مهارات  بين (  0,0  1)  مستوي   عند  احصائيا    داله  طردية  ارتباط  عالقة  توجد •

  الرضا   مستوي   زاد  التفاوض   مهارات   استخدام   زاد  كلما   انه   أي  الزواجي.   والرضا   الزواجية 
 الزواجي.  الرضا  مستوي   التفاوض انخفض مهارات  استخدام انخفض   وكلما الزواجي

  درجات   وتباين   الزواجي   الرضا   بمستوي   التنبؤ   في  الزواجية  التفاوض   مهارات   أسهمت •
 %(.   37,5) بنسبة  العينة افراد   لدي  الرضا

  لمتغير   وفقا    الدراسة  متغيرات  على   العينة  افراد  لدي  احصائيا    داله  فروق   وجود   عدم •
    العمر. 
 الزواجي.  التفاوض   مهارات ، الزواجي  التفاوض ، الزواجي  الرضا ،التفاوض  المفتاحية: الكلمات

mailto:princeshanaa@yahoo.com
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  الدراسة:مقدمة 

التفاوض  مستوى    يعتبر  على  سواء  الشائعة  اإلنساني  السلوك  مظاهر  أقدم  من 
واالقتصادية   السياسة  العالمية  التكتالت  أو  الدول  أو  المنظمات  أو  الجماعات  أو  األفراد 

محمود )والعسكرية   من  (18،  2010،  سهير  عنها  ينجم  وما  حياتنا   أنشطة  فأغلب    .
من   نتمكن  لكي  التفاوض،  إلى  حاجه  في  اصبح  قد  ومصالحنا  خالفات  أهدافنا  تحقيق 

الشعوب   بين  يدور  ما  على  ا  وقف  تعد  لم  المفاوضات  ا،  وأبد  دائم ا  والمتعارضة  المتناقضة  
الخالفية  واألمم من مباحثات بل هي مستخدمه في مختلف مواقف الحياة لحل المشكالت 

ة ، وبين  المشتركة بين العمال وأصحاب العمل ، وبين النقابات أو االتحادات ورجال اإلدار 
النتائج   أفضل  للحصول  على  الزوج والزوجة واألوالد، فكل طرف من هذه األطراف يسعى 

  ، 2007  ،فهمي    )أحمد  بأقل قدر ممكن من الصراع الذي يهدد الجهد االنساني بغير داع  
.  وقد يثير مصطلح التفاوض هنا حفيظة البعض، ألنه يوحي بالخصومة والنزاع، وهذا  (3

تقوم   التي  الزوجية  الحياة  مع  يتفق  بالتفاوض   على ال  المقصود  وليس  والرحمة  المودة 
المعني السياسي والصراعي، ولكن المقصود إدارة العالقة بشكل منظم يحفظ عدم ميل كفة 

بين طرفين يشكالن    يتمهنا  اب الطرف االخر لذا فالتفاوض  حس  علىالميزان لصالح طرف  
وعالقتهما ليست صراعية بل تراحميه، والتفاوض ما هو اال    واحد، وحده واحده في مركب  

.  (2,   2017اداة لضبط الحقوق والواجبات مع وجود المودة والرحمة )ياسمينة بن معزيز ,
آياِتِه َأن َخَلَق َلُكم ِمن َأنُفِسُكم َأزَواجا     َومن  الحكيم }وذلك تصديقا  لقول هللا تعالي في كتابة  

ة  َوَرحَمة  ِإنَّ ِفي َذِلَك أَلَيت  ّلَقوم  َيَتَفكَُّروَن{ سورة الروم   (.  21ِلَتسُكن وا  ِإَليَها َوَجَعَل َبيَنُكم مََّودَّ
يدل   سبحانه    على وهذا  سكنا     جعل  ى وتعالأن هللا  الزواج  حيثفي  أهم   للنفوس،  من  إن 

يقوم   والذي  الزوجين،  بين  اإليجابي  الثنائي  التفاعل  توافر  إنسانية    على مرتكزاته  صفات 
حيث إن    والرحمة المتضمنة للحب والثقة، والعطف، واالحترام المتبادل،   المودة، سامية، مثل  

االشباع   عن  الناتج  الحيوي  التوازن  تحقيق  إلى  يؤدي  الصفات  تلك  علي  المبني  الزواج 
الجنسية، الم الحياة  لجوانب  الذي   والعاطفية،   شروع  والثقافية،  واالجتماعية،  واالقتصادية، 

وما   الصفات  هذه  إن  الزوجين.  لكال  واالجتماعي  النفسي،  االستقرار  الي  النهاية  في  يقود 
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الزواجي الرضا  عليها  ينمو  التي  األرضية  تشكل  واجتماعي  نفسي،  توازن  من  بين    يتبعها 
قدرة على التنبؤ بالرضا الزواجي عنصر هام في القدرة على الحفاظ على  وتعد ال  الزوجين. 

في   األزواج  مساعده  على  قادرين  نكون  قد  الزواجي  بالرضا  التنبؤ  استطعنا  إذا  الزيجات 
تحقيق مستويات عالية من الرضا والحفاظ عليه. وقد أفادت الكثير من الدراسات بانخفاض 

أماتو    الرضا الزواجي خالل السنوات القليلة األولى من الزواج ويعزو جونسون و في ملحوظ 
Johnson &Amato 2001    هذا االنخفاض إلى ما يشيرون إليه بخيبة األمل، ويرون

أن الزواج يطلب التفاوض على مسئوليات الحياة الزوجية وتعلم كيفية التعامل مع الخالف 
ا العالقات طويل  (. Kayaly Sanders ,2010, 3-4ه األجل )الذي يرافق حتم 

  الدراسة:مشكلة 

 التساؤالت التالية:   علىتتلخص مشكله البحث في اإلجابة 

 الزواجي؟هل يوجد ارتباط دال إحصائيا بين مهارات التفاوض والرضا   -1
   العمر؟ الدراسة ترجع لمتغير   متغيرات  على  العينة هل هناك فروق دالة لدي أفراد  -2
   العينة؟هل تسهم مهارات التفاوض في التنبؤ بالرضا الزواجي لدي أفراد   -3
   الدراسة:أهمية 

   :تأتي األهمية النظرية للدراسة فيما يلي

مهارات   -1 بين  العالقة  تناولت  التي  الباحثة  علم  حدود  في  وذلك  االبحاث  ندرة 
 التفاوض الزوجية والرضا الزواجي  

 النفسية واالجتماعية.   زاوية العلومتناول مفهوم التفاوض ومهاراته من  -2
 الزوجية.   الحياةمهارات التفاوض في مجال  أهمية  علىالقاء الضوء   -3
 الزواجي. البحثي العربي في مجال التفاوض  اضافة نتائج البحث الي التراث -4
 الزوجية. االهتمام بتناول مهارات التفاوض الزواجي كمخرج للمشكالت  -5

 همية التطبيقية: األ
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يناسب طبيعة   سيكو مترية إعداد مقياس مهارات التفاوض الزواجية له كفاءه  -1
 البحث، والذي سوف يكون مرجعا  للدراسات في نفس المجال.  

الخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في حل الخالفات الزوجية والوصول للرضا   -2
 بين الزوجين. 

االستفادة من نتائج البحث في عمل برامج لتدريب االزواج والمقبلين على الزواج   -3
 ي الالزمة للتعامل في الحياة الزوجية.  على اكتساب مهارات التفاوض الزواج

 أهداف الدراسة: 

 الزواجي. طبيعة العالقة بين مهارات التفاوض والرضا  على التعرف  -1
مدي تباين مهارات التفاوض الزواجي والرضا الزواجي بتباين المتغيرات    علىالتعرف   -2

 الدراسة. . لدي أفراد عينة  الزوجة(الديموغرافية )عمر الزوج/
 مهارات التفاوض الزواجي في التنبؤ بالرضا الزواجي.  اسهام  ى درجةالتعرف عل -3

راسة:  فروض الدِّ

واجي.يوجد ارتباط دالٌّ إحصائيًّا بين مهارات التَّفاوض والرِّضا   -1  الزَّ
ر  -2 راســة ترجــع لُمتغيــِّ رات الدِّ ة إحصــائيًّا لــدى أفــراد العيِّنــة علــى ُمتغيــِّ ال توجــد فــروق دالــَّ

 العمر.  
راسةُتسهم مهارا -3 واجي لدى أفراد عيِّنة الدِّ واجيَّة في التنبُّؤ بالرِّضا الزَّ  ت التَّفاوض الزَّ

   :الدارسةمفاهيم 

 (Negotiationاوال  مفهوم التفاوض )

ة : وردتعريــف التفــاوض  بادلــه الــرأي فيــه ب يــة  األمــر:فاوضــه( فــي الــوجيز )فــي المعجــم  ُلغــَ
القـول فيـه و)تفاوضـا ( أي  أي بادلهفاوضه في الحديث  اتفاق. ويقالتسوية أو    إلىالوصول  

 Macاقتــرح مــاك بيــدلر ( اصــطالحا :484, 1997المعجــم الــوجيز ,)صــاحبه فــاوض كــل  
Bedler   واحدة من التعريفـات األكثـر شـيوعا :ل التفـاوض هـو فـن إجـراء مناقشـات مـع طـرف
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ــل  ــى حـ ــل إلـ ــر للتوصـ ــوفيقي، أواخـ ــل  تـ ــكلة أو التوصـ ــوية مشـ ــاق تسـ  .Hussein)التفـ
S,2016,56) 

ــاب التفــاوض  ــتح الب ــىوعرفــت صــفيه ف ــين  عل ــه نــوع مــن التواصــل االجتمــاعي ب أن
ويعتمـد نجـاح التفـاوض علـي  معـين،ب ية الوصول الـي اتفـاق حـول موضـوع  أكثرطرفين أو  

فــي اتجــاه تحقيــق  مــن التفــاوض، والعمــلوعــي الفــرد بحاجاتــه وكــذلك حاجــات الطــرف اآلخــر 
( أنــه Makindeكمــا يــراه ماكنــدي ) (.7, 2016صــفيه فــتح البــاب ,المشــتركة )المصــلحة 

عمليــة المفاوضــة التــي يشــارك فيهــا شخصــان أو أكثــر ويطلــب مــنهم إ هــار الكفــاءات فــي 
 Funmi ,2014 ,346)  Makinde جميـع الجوانـب ذات الصـلة بالقضـية المطروحـة

Bola & Ayeik ..) 

 الدراسة الحالية بأنه:  في التفاوض الزواجي الباحثةتعرف  

االســتماع  علــىجهــات النظــر المختلفــة اعتمــادا ســلوك يقــوم بــه الــزوجين لتقريــب و  
الـي  منهمـا للوصـولوالفهم الواعي لكل من الحاجات واالهداف والمشاعر الخاصة بكل طرف 

والحصــول علــي تســويه عادلــه تحقــق  الحــوار،حــل يرضــي الطــرفين فيمــا يتعلــق بموضــوع 
 بينهما.المطالب بشكل متفق عليه وحل الخالف فيما 

 : للتفاوضالتعريف االجرائي 

مقياس مهـارات التفـاوض التـي   علىبالدرجة التي يحصل عليها األزواج والزوجات   
 بإعداده بما يتناسب مع الدراسة.  الباحثة الحاليةسوف تقوم  

 التفاوض:مهارات 

العمل  إ في  به  نقوم  مجرد شيء  ليس  التفاوض  في  فقط،ن  الشخصية    بل  حياتنا 
  صدقاء، لكن األ  العائلة أوأيضا  حيث تقع أصعب انواع المفاوضات عندما يحدث نزاع بين  

( التفاوض  مهارات  باستخدام  النزاعات  هذه  حل  في  المساعدة  الممكن   Danielمن 
shapiro ,2018 ,1 .)  هم هذه المهارات هيأ و : 
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 . مهارة االستماع -1
 مهارة اإلقناع.  -2
 الحوار. مهاره  -3
 اآلخر. القدرة على فهم مشاعر الطرف  -4
 المشكالت. مهارة حل  -5
 القدرة على تبادل التنازالت.  -6

 

 االستماع كمهارة تفاوضية رئيسية: •

بشكليساعد    القرار وحل    أفضل  االستماع  اتخاذ  تحسين عملية    المشكالت. علي 
أنه يساعد المشاركين    االخرين، كمافهم وجهات النظر    علىفاالستماع الجيد يساعد الناس  

التفاوض   ومنعهم من االنتقال بتركيزهم الي    القائمة، القضية    علىالتركيز    علىفي عملية 
الصلة.  ذات  غير  المخاوف  او  إيه    المشاكل  جي )ريتشارد   23-21,  2011,  وجيمس 

ان السعيد  مترجم(.  أثناء  الزيجات  والعاطفي  النشط  باالستماع  تتميز  المستقرة  نزاع  ة 
مثلوتتضمن    الزوجين واالستجابة    استراتيجيات  الزوجين  ومشاعر  محتوي  صياغة  اعادة 

يشعر    حتى   مباشر، بشكل غير   االخر   أحدعندما  الطرف  لهجوم من  يتعرض  أنه  الطرفين 
 الزوجين. بين  فاالستماع مهم للتفاهم المتبادل وتبادل االفكار والمشاعر

  االقناع:مهارة  •

في    تغييرا   تحدث  أن  يمكن  الي  وااليماءات  االلفاظ  مختلف  االقناع  بمهارة  يقصد 
وسلوكيات  ميول  في    أواآلخرين،    اتجاهات،  ومقبوال   سليما   تأثيرا   بهدفتحدث   إقناعهم، 

  بقبولهم. تغييرها كليا  أو جزئيا  من خالل عرض الحقائق بشفافية تكون معززة بأدلة تحظي  
المهمة في عملية   اإلقناع من المهارات  تلعبه في    التفاوض،وتعد مهارة  الذي  للدور  نظرا  

 إنجاح هذه العملية بطريقة سليمه وبرضا أطراف التفاوض. 

 الحوار:مهارة  •
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ينظــر إلــى مهــارات الحــوار والتحــدث علــى أنهــا إحــدى اشــكال التواصــل اللفظــي بــين  
الــزوجين ويظهــر ذلــك عــن طريــق االلفــاظ والكلمــات والعبــارات، واالصــوات، وتتمثــل اســس 
نجاحه في المجامالت، التشجيع، االتصاالت، الوضـوح، اإلعـادة، األسـئلة، االقنـاع وااليحـاء. 

( إلـى مهـارات الحـوار ولغــة التخاطـب بـين الـزوجين علــى 1999وينظـر عـالء الـدين كفــافي )
انهــا مــن اهـــم اشــكال التواصـــل بينهمــا، ومــن المقومـــات األساســية لبنـــاء العالقــة الزوجيـــة 
الســليمة واســتمرارها، كمــا ان القــدرة علــى التعبيــر مــن قبــل الــزوجين امــام بعضــهما الــبعض 

 .(23،  2019اء عبد الرحمن،)ند يجعل كل منهما يفسر سلوك االخر تفسيرا  صحيحا  

  اآلخر:مشاعر الطرف  فهم مهارة •

تحمـل عواطـف الشــريكان فـي التفاعـل الزوجــي أهميـة مركزيـة لــلداء العـام للعالقــة، 
وعلــى وجــه التحديــد ارتبطــت مشــاعر الــزوجين اثنــاء الصــراع بتعــديل العالقــة وطــول أجلهــا، 

مشـاعر شـركائهم فـي الصـراع بشـكل دقيـق بجـودة االتصـال   إدراكوترتبط قدرة الزوجين علـى  
وتشـير إلـى مـدي  العالقـة،المشاعر اإليجابية مجزية، وتعزز  وامكانية التوصل إلى حل تكون 

ا فان التـأثير علـى الطـرف   الزواج.قوة روابط   سواء العاطفية أو الجسدية. وبشكل أكثر تحديد 
اآلخر يبني هويـة الفـرد كطـرف هـام فـي العالقـة، يجـب أن يحـدث فهـم دقيـق لمشـاعر معينـة 

مشــاعر اآلخـر بشـكل صـحيح هـو مؤشـر رئيســي وان قـدرة الفـرد علـى فهـم واسـتنتاج أفكـار و 
ن  العــاطفي بــينعلــى التنــاغم  الشــركاء عــالوة علــى ذلــك قــد تــم ربــط الفهــم العــاطفي المحســّ

 ,Lauren M.&Chrystyna D.and Mark)الزواجــي بارتفــاع مســتوى الرضــا 
20103,67-369  .)   

 مهارة حل المشكالت: •

اشــتقاق النتــائج مــن مقــدمات معطــاه يقصــد بمهــارة حــل المشــكالت قــدرة الفــرد علــى   
من األداء يقدم فيه الفرد من الحقائق المعروفة إلى الحقائق المجهولة  والتـي يـود   وهي نوع

اكتشافها وذلك عن طريق فهم وادراك األسباب والعوامـل المتداخلـة فـي المشـكالت التـي يقـوم 
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منظمه يتمكن الفـرد مـن  عليها .وكذلك يمكن تعريف مهارة حل المشكالت على أنها إجراءات
خاللهــا حــل المشــكلة التــي تواجهــه والتــي تنتهــي باختيــار البــديل االفضــل لحلهــا وكــذلك فــان 
عمليــة حــل الخالفــات الزوجيــة تهــدف إلــى تمكــين الــزوجين مــن أن يتعــامال بكفائــة أكبــر مــع 

  ( . 12،  2015)صالح على ، مدي عريض من المشكالت الموقفّية

 ت: مهارة تبادل التنازال •

إن التنــازالت ال تعنــي اإلذعــان للطــرف آلخــر وانمــا التســليم بــأن لكــل طــرف مصــالح 
 علــىومشــروعة ويمكــن تحقيقهــا حيــث يســاعد هــذا الفهــم والتســليم  بهــا،وأهــداف  معترفــا  

حيـث ان كـل طـرف يرضـا بتحقيـق   الرضـا،ممارسة التنازالت بنوع مـن القبـول ويمهـد ويحقـق  
بشـير بهـا )جزء من مصالحة علي ان يترك للطرف اآلخر جزأ  مساويا  من المصـالح لالنتفـاع 

   (69, 2009العالق ,

   الزواجي:ثانيا الرضا  

باحثي   بين  متناقضا   كان  وإن  ممتد  تاريخ   ذا  بناء  الزواجي  الرضا  العالقات،  ُيعُد 
بسبب    والمنهجية، وذلككان مفهوم الرضا الزواجي مشحونا  بالمشكالت المفهومية    فتاريخيا  

المراجعات   النماذج    الدقيقة،قلة  واستخدام وندرة  مناسبه   النظرية،  غير  وعرفته   .مقاييس 
تقييم معرفي يتسم باإليجابية الذي يعكس التفضيل والسعادة التي يخبرها    نادية سراج بانه

وقد عّرفت نداء    (. 3،  2016سراج الدين ،  ة ناديالحياة )الفرد تجاه عالقته الزوجية وشريك  
الرحمن   الداخلية    الرضا  2019عبد  والسعادة  النفسي  الهناء  الشعور  من  حالة  أنه  على 

والتي تؤدي بدورها للوصول للرضا    الزوجية، الناجمة عن إشباع جميع الحاجات في العالقة  
تعريفا للرضا    2020(. وقد تبنت دراسة مني طه  28  ،2019،عبد الرحمن   )نداءالزواجي  

اج بجميع مستوياتها وأبعادها لدي كل من  الزواجي بأنه اشباع الحاجات المتوقعة من الزو 
الحاجة    الزوجين،  اشباع  االشباع    والحاجة   للجنس، بمعني    واالجتماعي،   االقتصادي، إلى 
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عند   األمومة  والحاجة    المرأةوغريزة  للمان  أشكال    ،والتقدير  ،للحبوالحاجة  من  وغيرها 
 . (65,  2020)مني طه,   .الحاجات 

 : الزواجي بأنهوتعرف الباحثة الرضا 

الزوجية       العالقة  في  طرف  كل  اشباع  عن  الناتجة  والسعادة  باالرتياح  عام  شعور 
العقبات والمشكالت    علىالتغلب    على والقدرة    ، الطرف اآلخر  المختلفة واحتياجات  الحتياجاته

العالقة هذه  تواجه  عنه    ، التي  ينتج  مما  اختالفاته  بكل  وتقبله  اآلخر  الطرف  واحتواءه 
 معه.    الحياةعن الزواج بالطرف االخر والرغبة في استمرار    العام بالرضار الشعو 

 الزواجي: التعريف اإلجرائي للرضا 

تعرف الباحثة الرضا الزواجي إجرائيا  في هذا البحث بأنه الدرجة التي يحصل عليها  
 . الباحثة بإعدادهمقياس الرضا الزواجي الذي سوف تقوم  علىالزوج والزوجة  

  الدراسة:النظريات المفسرة لمفاهيم 

 للتفاوض:أوال  النظريات المفسرة  

 التفاوض:نظرية الحاجة في  •

لـم يكـن لـدي النـاس  إذا التفـاوض.الحاجات وإشباعها هي القاسم المشترك فـي   إن 
والتفاوض يفترض مقدما  أن كـال  مـن المفـاوض  يتفاوضوا،لن  إشباعها، فإنهمحاجات لم يتم  

ولـن تكـون هنـاك  صماء،وإال سيعير كل منهما مطالب االخر آذانا    ما،ومنافسة يريدان شيئا  
ويتطلــب  الــراهن.الوضــع  علــىمجــرد الحفــاظ  الحاجــةكانــت  إذا حتــىمســاومة وهــذه حقيقــة 

   تحركهما االحتياجات للشروع في عملية التفاوض.  طرفين،األمر وجود  

 نظرية التعاون والتنافس: •
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دويتش   والتفاوض    يري  المشكالت  حل  سلوك  مفتاح  هي  االجتماعية  الدوافع  أن 
شخصية   بين  وإدراكات  عدائية  واتجاهات  شك  لديهم  االنانيون  فالمفاوضون  التكاملي. 
سلبية. ويستخدم هؤالء األشخاص القوة والتهديدات والحجج المقنعة للوصول لما يريدون.  

  نحوه، وتبادل ايجابية    اآلخر، واتجاهاتاألشخاص المتعاونون يكون لديهم ثقة في الطرف  
لذلك فالمفاوضون الذين    اآلخر. ونتيجةواالستماع والسعي لفهم منظور الطرف    للمعلومات،

صفية فتح الباب ,  )  التكامليالتوجه    على تقديرا  واعتمادا     أكثرلديهم وجهه دافعية تعاونية  
2016  ,12-14) . 

 نظرية التفاوض المنظم: •

يوري     ووليام  فيشر  بأنها  ن   Fisher &Uryعرف روجر  المنظم  التفاوض  ظرية 
المشروعة   المصلح  حكيم يحقق  اتفاق  الي  الوصول  المفاوضين على  تساعد  التي  العملية 
لكل طرف من االطراف المعنية بأقصى حد ممكن. ويحل هذا االتفاق نقاط الخالف بطريق  

واألخذ في االعتبار مصالح المجتمع الذي تتعامل   عادلة مع إمكانية استمرارية هذه الحلول
معه االطراف المتفاوضة. وتتسم هذه العملية بأنها ال تتطلب الوقت الذي تستغرقه التنازالت 

  )عباسكما أنها ال تفسد العالقات المستقبلية للطراف المتفاوضة    الكالسيكية، في الطريقة  
 ( 10-8،-مين، األ

   ثانيا  النظريات المفسرة للرضا الزواجي:   

 نظريه التكيف أو التعود:    •

تــري هــذه النظريــة أن األفــراد بمختلــف أعمــارهم، وجنســهم ال يختلفــون فــي الشــعور  
ــف والتعــود ة بالســعادة والرضــا، ويرجعــون الســبب فــي الرضــا عــن الحيــا ــة الــي التكي الزوجي

الزوجيـة الـي  الحيـاةهـذه النظريـة الرضـا عـن  . وتعيـدةالجديـدوالتأقلم مع االحداث والمواقـف 
الزوجيــة وال يتكيــف االزواج جميعــا  بالقــدر نفســه، وذلــك  الحيــاة علــىمقــدار التكيــف والتعــود 

 يعود الي الفروق الفردية الموجودة بينهم والي الظروف المحيطة بيهم.   
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   :نظرية التقييم •

يمكن قياس بالرضا  الشعور  أن  النظرية  ه بواسطة عده معايير وأهم هذه  تري هذه 
المعايير يعتمد علي الفرد ومزاجه , وذلك أن الظروف المحيطة تؤثر علي الشعور بالرضا  
والمريحة في األسرة, وفي   السانحة  الظروف  المحيطين, وتيسير  قبل  بالدعم من  والشعور 

لسعا بالسعادة  والشعور   , ودعمه  الشريك  بضوابط  فالشعور   , الزوجين  دته,  تفاعالت 
الحياه   عن  بالرضا  الشعور  نحو  تدفع  اإليجابية  الجزاءات  ومضاعفة  باإلشباع  والشعور 

(   Suh,Diner &Oishi, 1997أوشي )  و   ،دينر   و   ،الزوجية  .ولقد اشارت دراسة سو
القيم والمعايير االجتماعية والرفاهية وسعادة االسرة بعين االعتبار    إلى أن االفراد يأخذون 

 (.   62، 2015  ،االء حازم   ، حين يقيم الفرد درجة الرضا عن الحياة)صالح الدين علي
 

ابقة: راسات السَّ  الدِّ

راسة ُمَتَمثِّال  في محورين، وهي ع ابقة في هذه الدِّ راسات السَّ  لى النَّحو التالي:جاء عرض الدِّ

وجيَّة. -1 راسات الَّتي تناولت التَّفاوض في الحياة الزَّ  الدِّ
واجي. -2 راسات الَّتي تناولت التَّفاوض والرِّضا الزَّ  الدِّ

وجيَّة:  ارسات الَّتي تناولت التَّفاوض في جوانب الحياة الزَّ : الدِّ  أوال 

راســة إلــى إعــداد برنــامج يهــدف إلــى  2005دراســة ســهير محمــود أمــين ) - (: هــدفت الدِّ
إكســاب الوالــدين بعــض المهـــارات التَّفاوضــيَّة لمواجهــة ســـلوكيَّات العنــف لــدى المـــراهقين، 

ــن ) ــة مـ ــت العيِّنـ نـ ــرة، 20تكوَّ ــات ومـــن اآل 20( أسـ ــاء واألمهـ ــراهقين، وقـــد  20بـ ــن المـ مـ
استخدمت الباحثة مقياس المهارات التَّفاوضيَّة للوالدين من إعداد الباحثـة، ومقيـاس العنـف 
ــائج  ــة، وأوضــحت النت ــدين إعــداد الباحث ــامج اإلرشــادي للوال ــة، والبرن األســري، إعــداد الباحث

ن في مهارات التَّفاوض لدى الوالـدين ل ة علـى مقيـاس وجود تحسُّ صـالح المجموعـة التَّجريبيـَّ
ة إحصـائيًّا عنـد مسـتوى ) ( فـي عيِّنـة المـراهقين   0،02مهارات التَّفاوض ووجود فـروق دالـَّ
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ة، مــا يــدلُّ علــى خفــض مســتوى  علــى مقيــاس العنــف األســري لصــالح المجموعــة التَّجريبيــَّ
 امج مهارات التَّفاوض للوالدين.برن  فعالية  وبالتاليالعنف لدى أفراد العيِّنة التَّجريبيَّة،  

راسة إلى التَّعـرُّف علـى الـذَّكاء 2012دراسة مارجريت رمزي ميخائيل ) - (:  هدفت هذه الدِّ
نــت العيِّنــة مــن ) واج وعالقتــه بمهــارات التَّفــاوض، وقـد تكوَّ ( 150الُوجـداني لــدى حــديثي الـزَّ

ة زواجهم عن  واج ال تزيد ُمدَّ ا وزوجة  من حديثي الزَّ سنوات، وقد اسـتخدمت الباحثـة  5زوج 
د العوامـــل مـــن إعـــداد مـــاير وســـالوفي وكـــارزو ) ، Mayerمقيـــاس الـــذَّكاء الُوجـــداني ُمتعـــدِّ

Salovey&Caruso (  ين كفــافي وفــؤاد الــدوا ( ومقيــاس 2006( تعريــب عــالء الــدِّ
ة دالـَّ  لت الباحثـة إلـى وجـود عالقـة ارتباطيـَّ ة بـين مهارات التَّفـاوض مـن إعـداد الباحثـة توصـَّ

ة إحصـائيًّا  ا هنـاك فـروق دالـَّ واج، وأيضـ  الذَّكاء الُوجداني ومهارات التَّفاوض لـدى حـديثي الـزَّ
ر مهـــارات التَّفـــاوض لصـــالح األزواج،  وجـــات علـــى ُمتغيـــِّ ط درجـــات األزواج والزَّ بـــين ُمتوســـِّ

واج.  وأوصت الباحثة بضرورة ترسيخ ثقافة التَّفاوض اإليجابي التَّعاونيِّ لدى حديثي  الزَّ
راسـة إلـى فهـم َعالقـة Abiodun    2019  &Nuala،Sabu Sدراسـة - : هـدفت الدِّ

وجـة  الُقوَّة الَّتي ُتؤثِّر على اتِّخاذ القرار بشأن وسائل منع الحمل ومهـارات التَّفـاوض لـدى الزَّ
ــابالت  ــُتخِدمت المقـ ــد اسـ ــرة، وقـ ــيم األسـ ــا األزواج تنظـ ــارض فيهـ ــد ُيعـ ــي قـ روف الَّتـ ــُّ ــي الظـ فـ

وجات في وال  30الشخصية لعيِّنة من   ية ايدو ابكيتي بجنوب غـرب نيجيريـا من األزواج والزَّ
يِّدات، والَّتــي تفاوضــت بشــأن هــذا  مــن خــالل عــرض مقالــة قصــيرة تتحــدَّث عــن إحــدى الســَّ
ز مـن  وجـان ويتواصـالن فـإنَّ ذلـك ُيعـزِّ راسة إلى أنَّه عنـدما يجلـس الزَّ لت الدِّ األمر، وقد توصَّ

لت  راســة إلــى أن ُمثــابرة الوصــول إلــى قــرار ُمشــترك بشــأن وســائل منــع الحمــل، وتوصــَّ الدِّ
راســة إلــى ضــرورة تمكــين المــرأة  ِت الدِّ وجــات لهــا قيمــة كبيــرة فــي التَّفــاوض، كمــا َخُلصــَ الزَّ
ة التَّواصــل واســتخدام مهــارات تفاوضــيَّة أفضــل، مثــل: اإلقنــاع، والتَّعبيــر اإليجــابي عــن  بكيفيــَّ

 المشاعر.  
راســة ا Beatrice & Oliver 2019دراســة   - ــي توضــيح نهــِج حــل : هــدفت الدِّ ل

ة أدائهــا وفّعليتهــا, تضــمنَت  ــّ ــين ُأســر المهــاِجريَن الكونغــوليين , وَكيفي ــة ب الخالفــات الزوجي
ــع  ــة مــ ــاَباَلت م تعمقــ ــة ُمقــ راســ ــات ) 16الدِّ ــن األزواج والزوجــ ــات  8( ازواج و )8مــ ( زوجــ

ــر الت ــة , وُيعتب ــات الزوجي ــاهج لحــِل الخالف ــاَك عــدة من ــي أن ُهن ــائج ال ــاّوض وَتوصــلت النت ف
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والوساطة من أهـم األسـاليب لحـل النزعـات الزوجيـة  , كمـا وجـدت تـأثيرات للثقافـة فـي حـِل 
ر األزواج ألنفسـهم  علـي انهـم أصـحاب اليـد العليـا  النزاع متعلقة بالنظرة الذكورِية حيـثُّ َينظـَ
وبالتــالي يكــون التفــاّوض أقــل فعاليــة, وتكــون الفرصــة أكبــر للحصــوِل علــي المســاواة بــين 

 جِل والمرأة في المجتمعاِت المختلفة  األكثر انفتاحا .الر 
واجي: راسات الَّتي تناولت التَّفاوض والرِّضا الزَّ  ثاني ا: الدِّ

راسـة إلـى فحـص ُمعتقـدات William J.Bushman 1998 دراسـة  - : هـدفت هـذه الدِّ
ات حـلِّ المشـكالت فـي العَ  ة، وقـد الَعالقة واستراتيجيَّات التَّفاوض والرِّضـا وتقنيـَّ وجيـَّ القـات الزَّ

نت العيِّنة من ) ر مـن 150تكوَّ راع الُمطـوَّ ( من األزواج، وتـمَّ اسـتخدام ِمقيـاس ُمسـتوى الصـِّ
ر مــن ِقبـــل RAS، وِمقيــاس الرِّضـــا )Braiker and Kelley 1979ِقبــل  ( الُمطــوَّ

Hendrick 1988 ره ذي طــوَّ ــَّ ــاوض الشخصــيَّة ال ــاس اســتراتيجيَّات التَّف ، Lioyd، وِمقي
Koval ،Cate 1989 اءة تـرتبط راسة ان تقنيَّات حـلِّ الُمشـكالت غيـر البنـَّ ، وقد وجدت الدِّ

ات  ــالنِّزاع، وان اســتخدام التقنيــَّ اءة فــي حــلِّ المشــكالت ارتبطــت بمســتويات  واألســاليبب البنــَّ
بِّ والرِّضـا، كـذلك اسـتخدام التَّفـاوض ارتـبط بشـكل كبيـر بمسـتويات أعلـى مـن  أعلى من الحـُ
راسـة عـن عـدم وجـود فـروق بـين الـذُّكور واالنـاث فـي  الرِّضا فـي الَعالقـة، وكـذلك كشـفت الدِّ

 استخدام التَّفاوض.
 Khodabakhsh ،S.Mahdi& Ali Kimiaee and)2010دراســــة  -

Mohammad Hassan هــدف البحــث إلـى دراســة آثــار نهــج حــلِّ المشــكالت األســريَّة :)
(FPS َّواجـي. وقـد تـم وجين على زيادة الرِّضا الزَّ ( الَّذي يشمل تعليم ُطرق التَّفاوض بين الزَّ

و  450اختيـار  وجــات فـي طهــران، واســُتخدام مقيـاس الرِّضــا الزَّ نــر  إاجــي مــن األزواج والزَّ
Enrich   ا بـين المجموعـات فـي واستبيان حلِّ المشكالت األسريَّة. وقد أ هرت النَّتائج فروقـ 

ــكالت ) ــلِّ المشـ ــج حـ ــتخدام نهـ ــد اسـ ــا عنـ ــة FPSالرِّضـ ــث أنَّ الطَّريقـ ــتنتج البحـ ــث اسـ (؛ حيـ
ا بـين المجم واجـي، وأنَّ هنـاك اختالفـ  وعـات مـن التَّداخليَّة لحلِّ المشكالت تزيد من الرِّضـا الزَّ
ن مهارات حلِّ المشكالت بين المجموعات لصالح المجموعة التَّجريبيَّة.    حيث تحسُّ
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راســة إلــى معرفــة مــا إذا كانــت Emilia & Daniel  2011دراسـة  - : تهــدف هــذه الدِّ
ؤثِّر علـى رضـا الحيـاة  واج تـُ ة الـزَّ دَّ عناصر مثل مسـتوى تقـدير الـذَّات ومهـارات التَّفـاوض ومـُ

ــة مــن والرِّضــا الزَّ  نــت العيِّن ة  20واجــي، وقــد تكوَّ دَّ ــى أنَّ مــُ ــائج إل مــن األزواج، وأشــارت النَّت
ة  ــَّ وجيـ ــة الزَّ ــركاء الَعالقـ ــان شـ ا إذا كـ ــ  ــا، وأيضـ ــي الرِّضـ ــرة فـ ة كبيـ ــَّ ــت ذات أهميـ واج ليسـ ــزَّ الـ
وجيَّة، فأن هـذا يـؤدي الـي تقـدير واحتـرام عـال  للـذَّات  يتفاوضون بشكل جيِّد في المشاكل الزَّ

وجين ُتؤثِّر بشكل كبيـر الَّ  واجي، وكذلك جودة االتِّصال بين الزَّ ذي ُيؤثِّر بدوره على الرِّضا الزَّ
وجيَّة.    على الَعالقة، وبالتالي على مستوى رضا الزَّ

 
ابقة: التعليق  راسات السَّ  على الدِّ

رات  - ــِّ راســات الَّتــي تناولــت ُمتغي راِث الَبحثــي أن الدِّ ابق للتــُ مــن الواضــح فــي العــرض الســَّ
ك فـي حـدود علـم   راسة ُمجتمعـة محـدودة، وَذلـِ وجـود دراسـات عربيـة  الباحثـة، وعـدمالدِّ

   الباحثة.علية    طلعتاتناولت متغيرات الدراسة مجتمعة وذلك في حدود ما 
راسات لم تتناول ُمتغيِّ  - راسة ُمجتمعة بشكل كـاف  وواضـح،  الدِّ راسـات رات الدِّ وأن هـذه الدِّ

ة أو بالتَّحديــد مهــارات  وجيــَّ د فــي المفاوضــات الزَّ لــم تــِف بُمتطلَّبــات النَّظــر بشــكل  ُمحــدَّ
ة،  وجيـــــَّ زمالئـــــه لتـــــدُرس مهـــــارات و  Khodabakhsفجـــــاءت دراســـــة التَّفـــــاوض الزَّ

التَّفاوض كجزء من نظام أو نهج حلِّ المشكالت، ولم يكن هناك دراسة تناولت مهـارات 
راسات األخرى ُمتناِوَلة  للتَّفـاوض مـن خـالل جوانـب  ، وجاءت الدِّ التَّفاوض كنهج  ُمستقلّ 

وجيَّة.    ُمختلفة في الحياة الزَّ
ة علـى الحيـاة نتـائج ااتَّفقت الدراسات السابقة فـي أن    - سـتخدام التَّفـاوض كانـت إيجابيـَّ

ة  ــَّ وجيـ ــي، الزَّ واجـ ــا الزَّ ــتويات الرِّضـ ن مـــن ومسـ ــِّ ــاوض ُتحسـ ــارات التَّفـ ــتخدام مهـ وأن اسـ
وجيَّة وجين بشكل ملحوظ، وُتساهم في حلِّ الخالفات الزَّ مثل دراسـة كـلّ   الَعالقة بين الزَّ

 . Daniel  Emilia &و  William J.Bushman  Makinda& Ayeyikaمن  
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دُّ أحـد أهـمِّ األسـاليب  - راسـات يتَّضـح لنـا أن التَّفـاوض ُيعـَ ومن كـلِّ مـا سـبق مـن هـذه الدِّ
الَّتي ُتساهم بدرجة كبيرة وملحو ة في تناول الخالفات وحلِّ النِّزعات وتحسين مسـتوي 

وجين.  العالقة بين الزَّ
 منهُج الدراسة: 

الظاهرة    وصف  علي  يقوم  الذي  المقارن  االرتباطي  الوصفي  المنهج  استخدام  تم 
 الدراسة. موضع 

 الدراسة:ثانيا  عينة 

   : إلىوقسمت عينة الدراسة   والزوجات؛ من األزواج  عينه تطوعية على أجريت الدراسة 

 االستطالعية: العينة   (1)
 ( من  االستطالعية  العينة  أعمارهم    زوجا    (100تكونت  تراوحت  بين وزوجة    ما 

وذلك للتحقق من    ،( 7.945( وانحراف معياري )44.10( عاما  بمتوسط عمري )25-60)
السيكو )الثبات    الخصائص  للمقياس  الدراسة.   والصدق(مترية  من    ألدوات  الهدف  وكان 

  وفهم المبحوثين   الصياغة، هو التأكد من وضوح عبارات المقياس ودقه    االستطالعيةالعينة  
مزدوجة   عبارات  وجود  عدم  من  التأكد  المؤسسات    اختياروتم    المعني،لها  من  العينة 

 والمدارس.   المختلفة  الحكومية والمصالح  

 األساسية: العينة    (2)
(  63-24أعمارهم بين )  تراوحتة  وزوجزوجا   (300األساسية من )   العينةتكونت   
)  عمري   بمتوسطعاما    وانحراف معياري   )(8.721،)  ( بين  الزواج    ( 38-1وتراوحت مدة 

( بمتوسط عمري  )  (16.96عاما   معياري  المؤهالت    (، 9.148وانحراف  حملة    العليا، من 
مدة    –العمر    –ويعرض الجدول اآلتي توزيع أفراد العينة وفقا  للمتغيرات الديموغرافية )النوع  

 الزواج(: 
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 افية ( توزيع أفراد العينة وفقا  للمتغيرات الديموغر 1جدول )

 :الدراسةأدوات 

قامــت الباحثــة فــي هــذه الدراســة ببنــاء المقــاييس التــي اســتخدمتها وهمــا مقياســّي  
 الباحثة(  عدادإ)الزواجي  الرضا    الزواجي ومقياسمهارات التفاوض  

 الباحثة(: إعداد)الزواجي مقياس مهارات التفاوض 

لبناء    ضرورةبإعداد مقياس لمهارات التفاوض الزواجية حيث وجدت    الباحثةقامت        
في حدود علم    النوع وذلكنظر ا لعدم توافر مقياس من هذا    الدراسةالمقياس بما يتناسب مع  

 : وكان الهدف من بناء المقياس  الباحثة

إلى رسم صورة   -1 لدي    واضحةيهدف  توافرها  ينبغي  التي  الزواجي  التفاوض  لمهارات 
 بينهم. ج والزوجات والتي يمكن ان تساعدهم في حل الخالفات فيما األزوا

الزواجي    -2 التفاوض  لمهارات  مقياس  الدراسات    لالستعانةتوافر  هذه  مثل  في  بها 
   والثبات.ويتوافر به درجة مناسبة من الصدق 

 للمقياس:األساس النظري  

الزواجي    التفاوض  مفهوم  خصوصية  فكره  على  للمقياس  النظري  األساس  اعتمد 
الحياة   وهو  خالله  من  التفاوض  تناول  تم  الذي  الموضوع   الباحثةبدأت    ، الزوجيةوأهمية 

 الحالة  المتغيرات 
 الوصف 

 النسبة المئوية  التكرار 

 العمر 

 %14.3 43 سنة  35أقل من 
 %34.3 103 سنة  45ألقل من  – 35من 
 %36.7 110 سنة  55ألقل من  -45من 

 %14.7 44 سنة  55أكثر من 
 % 100 300 المجموع الكلي 
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المقياس   إعداد  التفاوض   باالطالعمراحل  مهارات  تناولت  التي  والدراسات  األدبيات  على 
للدراسة،   الثاني من خالل اإلطار النظري  َوَرَد في الفصل  المهارات التفاوضية كما   لتحديد 
حيث تمكنت الباحثة من استخراج مجموعة المهارات التي كانت مشتركة في الدراسات التي  

ع ، مهاره الحوار ، مهارة تفهم مشاعر الطرف   ُعِرَضت وهي ،مهارة االستماع، مهاره االقنا
حل المشكالت، مهاره تبادل التنازالت . ثم قامت الباحثة باالستفادة من بعض   اآلخر مهارة

مقياس    . وهيمختلفة المقاييس العربية الُمتاحة اّلتي تناولت مهارات التفاوض في مجاالت  
ومقياس مهارات التفاوض حسين    (. 2005مهارات التفاوض للوالدين لسهير محمود امين )

( مهارات (.   2018أحمد  ميخائيل    ومقياس  رمزي  مارجريت  الزواج  حديثي  لدي  التفاوض 
إجراء  2012) بعد  الحالية  الدراسة  مقياس  تناسب  التي  بالعبارات  الباحثة  استعانت  وقد   )

 بعض التعديالت على العبارات األصلية.   

واستفادت   الم  الباحثةكما  بعض  من  أبعاد   أيضا  من  تكونت  التي  األخرى  قاييس 
للمقياس   المكونة  للبعاد  المقاييس    الحاليمشابهه  وهذه  مقياسللدراسة  المهارات    هي: 

. ومقياس التواصل الزواجي لعادل عز الدين األشول (2019الزوجية لنداء عبد الرحمن ) 
)   ( مقياس2014) الزوجي أالء إسماعيل سالم  ال  (.2014التواصل  مشكالت  مقياس حل 

وقد    (. 2015)سلوم  مقياس حِل المشكالت هناء عباس     (.2009مصعب محمد شعبان )
ا بوضع مجموعة من العبارات التي تم بنائها بعد الرجوع لإلطار النظري   الباحثةقامت   أيض 

لم   والتي  الحالية  الدراسة  أهداف  مع  يتناسب  بشكل  المقياس  بناء  وتم  التفاوض  ومهارات 
المقاييس المقياس في    إليها.  اإلشارة التي سبق    المتاحة  السابقة  تناسبها    صورتهوتكّون 

( من  جمي 67األولية  بندا   هم  (  أساسية  مهارات  ستِة  على  موزعين  إيجابية  البنود  ع 
ألخر  –الحوار    -اإلقناع  –)االستماع   الطرف  مشاعر  المشكالت    -تفهم  تبادل   –حل 
  -احيانا  –)دائما   االستجابة اعتمد المقياس على األسلوب ذي التوجه الثالثي في   التنازالت(، 

ا بأن الدرجات المحتسبة لهذه االست  نادرا (. ،  ( 1-2-3جابات الثالث هي على الترتيب )علم 
لهذا   عكسية  بنود  توجد  وُتحسبوال  التي    المقياس  الكلية  للدرجة  وفقا   المفحوص  درجة 

بين ) المقياس ما  الدرجات على  أقل درجة 67سوف يحصل عليها وتتراوح  ( درجة؛ وهي 
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و) مفحوص،  أي  عليها  يحصل  أن  وتد201يمكن  للمقياس،  العظمي  الدرجة  تمثل  ل  ( 
أما   للزوجة،  أم  للزوج  كان  سواء  الزوجية  التفاوض  مهارات  ارتفاع  على  المرتفعة  الدرجة 
أم   للزوج  كان  سواء  الزواجي  التفاوض  مهارات  انخفاض  على  فتدل  المنخفضة  الدرجة 

 للزوجة. 
  المقياس:صدق 

 :ما يليللتحقق من صدق المقياس  الباحثةاستخدمت 

(  67للمقياس المكون من )   األوليةبعرض الصورة    الباحثةقامت  :  (1)أوال  صدق المحكمين 
 من قسم علم النفس ولقد   المصرية بندا   على خمسة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 

 
 ، الشافعيحمد  أ  .د.أ  ى،السيد فهمي عل  .د.ر للسادة المحكمين وهم: أكبالش  الباحثةتتوجه    (1)

 صفاء إسماعيل. أ.د. ،الوهابخالد عبد  أ.د. ،غانممحمد حسن  أ.د.
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اتفقوا على صالحية المقياس ومناسبة عباراته مع الهدف الذي وضع من أجله ، وقد قامت  
لساده المحكمين على عبارات المقياس حيث كانت  بالتعديالت التي أبداها ا  بااللتزام   الباحثة 

التعديالت في إعادة صياغه بعض العبارات والجدير بالذكر أن هذا اإلجراء يوفر للمقياس  
جدول يلي  .وفيما  الظاهري  الصدق  لبنود  2)  خاصية  المحكمين  اتفاق  نسب  لتوضيح   )

 مقياس مهارات التفاوض الزوجية وعددهم خمسة محكمين :   

 الزواجي. نسب اتفاق المحكمين على بنود مقياس مهارات التفاوض    (2جدول )

 نسبة االتفاق  البند  نسبة االتفاق  البند  نسبة االتفاق  البند  نسبة االتفاق  البند 
1 100 % 18 80% 35 100 % 52 100 % 
2 100 % 19 100 % 36 100 % 53 100 % 
3 100 % 20 100 % 37 100 % 54 100 % 
4 100 % 21 100 % 38 100 % 55 100 % 
5 100 % 22 100 % 39 100 % 56 100 % 
6 100 % 23 100 % 40 100 % 57 100 % 
7 100 % 24 100 % 41 100 % 58 100 % 
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 نسبة االتفاق  البند  نسبة االتفاق  البند  نسبة االتفاق  البند  نسبة االتفاق  البند 
8 100 % 25 100 % 42 100 % 59 100 % 
9 100 % 26 100 % 43 100 % 60 100 % 
10 100 % 27 100 % 44 100 % 61 100 % 
11 100 % 28 100 % 45 100 % 62 100 % 
12 100 % 29 100 % 46 100 % 63 100 % 
13 100 % 30 100 % 47 100 % 64 100 % 
14 100 % 31 80% 48 100 % 65 100 % 
15 100 % 32 100 % 49 100 % 66 100 % 
16 100 % 33 100 % 50 100 % 67 100 % 
17 100 % 34 100 % 51 100 %  

من    الغالبية العظمي في    %80من    أكثرالجدول ان نسبة االتفاق بلغت    من يتضح   
تم اإلبقاء على جميع بنود    وبالتالي   %80البنود وحصل اثنان من البنود على نسبة اتفاق  

 المقياس 

الداخلي *حساب    االتساق  خالل  من  للمقياس  الداخلي  االتساق  من  التحقق  تم 
بالبعد الخاص  ارتباط كل عبارة  العينة االستطالعية من خالل  بين درجات  معامل االرتباط 

 (. 3ول )بها، ويعرضها جد
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 ( معامالت ارتباط البنود بالبعد لمقياس مهارات التفاوض الزواجي وأبعاده. 3جدول )

 

 

ارتباط الدرجة   البند 
 بالبعد 

ارتباط الدرجة   البند 
 بالبعد 

ارتباط الدرجة   البند 
 بالبعد 

ارتباط الدرجة   البند 
 بالبعد 

1 726**. 18 672**. 35 776**. 52 790**. 
2 723**. 19 811**. 36 683**. 53 785**. 
3 794**. 20 693**. 37 845**. 54 711**. 
4 678**. 21 475**. 38 736**. 55 711**. 
5 835**. 22 842**. 39 671**. 56 771**. 
6 605**. 23 745**. 40 779**. 57 816**. 
7 744**. 24 722**. 41 827**. 58 753**. 
8 727**. 25 801**. 42 679**. 59 494**. 
9 721**. 26 822**. 43 747**. 60 801**. 
10 651**. 27 777**. 44 693**. 61 628**. 
11 739**. 28 816**. 45 677**. 62 707**. 
12 701**. 29 837**. 46 746**. 63 751**. 
13 737**. 30 647**. 47 692 ** 64 812**. 
14 553**. 31 849**. 48 540**. 65 799**. 
15 807**. 32 778**. 49 661**. 66 753**. 
16 644**. 33 611**. 50 727**. 67 765**. 
17 835**. 34 717**. 51 845**.  
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   . (0.01( أن جميع البنود ذات داللة إحصائية عند مستوى )3ويتبين من جدول )

 المقياس:ثبات   

 النصفية.  والقسمة  ،كرونباخطريقتين لحساب الثبات هما: الفا  على تم االعتماد  
 معامل الفا كرونباخ 

 في الجدول التالي:  المبينالنحو   على  النصفية وذلكالقسمة  
 

( معامالت ثبات مقياس مهارات التفاوض الزوجية وأبعاده بطريقة الفا كرونباخ  4جدول )
 النصفية والقسمة  

 
 الطريقة 

 مقياس مهارات التفاوض الزواجي
 معامل ألفا كرونباخ  جوتمان  القسمة النصفية 

 .930 .901 .907 مهارة االستماع 
 .907 .925 .932 مهارة اإلقناع 
 .922 .912 .918 مهارة الحوار

 .909 .900 .901 مهارة تفهم مشاعر الطرف اآلخر
 .950 .944 .945 مهارة حل المشكالت 
 .808 .700 .700 مهارة تبادل التنازالت 
 .983 978 .979 المقياس الكلي 

 
( أن معامالت ثبات القسمة النصفية وألفا كرونباخ لمقياس  4ويتضح من جدول )

 مهارات التفاوض الزوجية وأبعاده جيدة. 
 (: مقياس الرضا الزواجي )إعداد الباحثة 

 خطوات اعداد المقياس وأهدافه:  

 الحالية. الدراسة    أهدافإعداد مقياس للرضا الزواجي بما يناسب   -1
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ألبعاد الرضا الزواجي وعرض إطار نظري لهذه األبعاد يناسب    واضحةورسم صوره   -2
 في بناء المقياس.   هويعتمد علي الدراسة
 للمقياس:األساس النظري 

في بناء المقياس على تحديد األبعاد األساسية للرضا الزواجي كما   الباحثة اعتمدت 
االطار النظري للدراسة في الفصل الثاني، واستفادت الباحثة من الدراسات   سبق عرضه في

البعد    –البعد الجنسي    -التي تناولت الرضا الزواجي في تحديد األبعاد وهي البعد الوجداني
المقاييس التي    الباحثةوقضاء وقت الفراغ، كما استفادت    الترفيهبعد    –المادي   أيضا من 

ال الدراسات  الرضا  عرضت في بعض  بنودة مثل مقياس  المقياس وصياغة  بناء  عربية في 
( على  صالح  لرحاب  المشابقه  2014الزواجي  رضوان  ألماني  الزواجي  الرضا  ،مقياس   )

( مقياس الرضا الزواجي لنور  2010(، مقياس الرضا الزواجي لغاده على أحمد )2012)
 (. 2018ا أبو فرحه )( مقياس الرضا عن الحياه الزوجية لراني 2009محمد أبو مسامح )

اجتهاد    إلى  بعد    الباحثة إضافة  عبارات    للدراسةالنظري    لإلطارالرجوع  في وضع 
الرضا   تناولت  التي  والدراسات  السابقة  المقاييس  من  واستفادتها  الزواجي  بالرضا  الخاص 

   فيها. الواردةالزواجي والمقاييس 

 ربعـة أبعـادأتوزعـوا علـى ( بندا  ي40أصبح المقياس في صورته النهاية يتكون من )
   .الفـراغ(وقضـاء وقـت   الترفيـهبعـد    –البعـد المـادي    –البعـد الجنسـي    -البعد الوجـداني  يوه)

وبذلك تكـون االسـتجابة علـى هـذا المقيـاس تتضـمن اختيـار المفحـوص ألحـد البـدائل الثالثـة 
علـى  الثالثـة هـيوهي: دائم ا، أحيان ا، نادر ا. علم ا بـأن الـدرجات المحتسـبة لهـذه االسـتجابات 

تـــم عمـــل نســـخه للـــزوج  وقـــد، المقيـــاس(، وال توجـــد بنـــود عكســـية لهـــذا 1-2-3الترتيـــب )
 المقياس.من    للزوجةونسخه  

يحصل   سوف  التي  الكلية  للدرجة  ا  وفق  المفحوص  درجة  وتتراوح    عليها وُتحسب 
( بين  ما  المقياس  على  أي 40الدرجات  عليها  يحصل  أن  يمكن  درجة  أقل  وهي  درجة؛   )

و) ارتفاع  120مفحوص،  على  المرتفعة  الدرجة  وتدل  للمقياس،  العظمي  الدرجة  تمثل   )
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الرضا   على    الزواجيدرجة  فتدل  المنخفضة  الدرجة  أما  للزوجة،  أم  للزوج  كان  سواء 
   للزوجة. سواء كان للزوج أم   الزواجي انخفاض درجة الرضا  

 
 المقياس:صدق 

 ما يلي: للتحقق من صدق المقياس  الباحثة دمت خاست    

األولية من المقياس تم عرض    الصورةبعرض    الباحثةصدق  المحكمين : قامت   -1
مفردات المقياس والتعريف اإلجرائي الخاص بالمقياس في صورته األولية والذي  

( من  40بلغ  النفس  علم  بقسم  التدريس  هيئة  أعضاء  من  خمسة  على  بندا    )
الجامعات المصرية وقد اتفق المحكمين على صدق المقياس الظاهري بدرجة جيده   

العبارا ومالئمة  بناء  ومناسبة  تم  الذي  للموضوع  مناسبتها  وكذلك  االبعاد  مع  ت 
قامت   ،وقد  أجلة  من  السادة    االلتزام  الباحثةالمقياس  أبداها  التي  بالتعديالت 

المحكمين على   اتفاق  يلي توضيح نسبة  المقياس وفيما  المحكمين على عبارات 
 عبارات مقياس الرضا الزواجي. 

 ضا الزواجي ( نسب اتفاق المحكمين لمقياس الر 5جدول )

 نسبة االتفاق  البند  نسبة االتفاق  البند  نسبة االتفاق  البند  نسبة االتفاق  البند 

1 100 % 11 100 % 21 80% 31 100 % 

2 100 % 12 100 % 22 100 % 32 100 % 

3 100 % 13 100 % 23 80% 33 80% 

4 100 % 14 100 % 24 100 % 34 100 % 

5 100 % 15 100 % 25 100 % 35 100 % 
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 نسبة االتفاق  البند  نسبة االتفاق  البند  نسبة االتفاق  البند  نسبة االتفاق  البند 

6 100 % 16 100 % 26 100 % 36 100 % 

7 100 % 17 100 % 27 100 % 37 100 % 

8 100 % 18 100 % 28 100 % 38 100 % 

9 100 % 19 100 % 29 100 % 39 100 % 

10 100 % 20 100 % 30 100 % 40 100 % 

 
  % 80غالبية البنود حصلت على نسبة اتفاق أعلى من    أن(  5ويتبين من جدول )

 لذا تم اإلبقاء على جميع البنود.  
االتساق الداخلي: تم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس من خالل* حساب معامل  
االرتباط بين درجات العينة االستطالعية من خالل ارتباط كل عبارة بالبعد الخاص بها،  

 (   6ويعرضها جدول )

 الرضا الزواجي ( معامالت ارتباط البنود بالبعد لمقياس  6جدول )           

 البند 
ارتباط الدرجة  

 بالبعد 
 البند 

ارتباط الدرجة  
 بالبعد 

 البند 
ارتباط الدرجة  

 بالبعد 
 البند 

ارتباط الدرجة  
 بالبعد 

1 738 ** 11 587**. 21 835**. 31 711**. 

2 552**. 12 743**. 22 754**. 32 791**. 

3 625**. 13 773**. 23 749**. 33 813**. 
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 البند 
ارتباط الدرجة  

 بالبعد 
 البند 

ارتباط الدرجة  
 بالبعد 

 البند 
ارتباط الدرجة  

 بالبعد 
 البند 

ارتباط الدرجة  
 بالبعد 

4 637**. 14 820**. 24 719**. 34 683**. 

5 698**. 15 733**. 25 537**. 35 704**. 

6 752**. 16 729**. 26 827**. 36 810**. 

7 597**. 17 709**. 27 699**. 37 726**. 

8 673**. 18 778**. 28 688**. 38 743**. 

9 791**. 19 599**. 29 658**. 39 805**. 

10 450**. 20 801**. 30 721**. 40 811**. 

ــتوى  ــد مسـ ــود ذات داللـــة  0.01)**( دال عنـ ــع البنـ ــابق أن جميـ ــن جـــدول السـ ــين مـ ويتبـ
(. ثبات المقياس: تم االعتماد طـريقتين لتحقيـق الثبـات وهمـا: 0.01إحصائية عند مستوى )

 ألفا كرونباخ، والقسمة النصفية.

 النحو المبين بالجدول التالي:  على  والقسمة النصفية معامل ألفا كرونباخ 
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وأبعاده بطريقة القسمة النصفية ومعامل  الزواجي( معامالت ثبات مقياس الرضا 7جدول )
 ألفا كرونباخ 

 الطريقة 

 الزواجي مقياس الرضا  
 معامل ألفا كرونباخ  جوتمان  القسمة النصفية 

 .915 .891 .899 الوجداني البعد 

 .886 .845 .852 الجنسي البعد 

 .842 .827 .829 البعد المادي 

 .908 .912 .916 بعد الترفيه وقضاء وقت الفراغ 

 .963 .946 .952 المقياس الكلى 

( أن معامالت ثبات القسمة النصفية وألفا كرونباخ لمقياس  7ويتضح من جدول )         
 الرضا الزواجي وأبعاده جيدة.  

 استخدام الطرق واألساليب التالية:خطة التحليالت اإلحصائية وتم 

اختبـار لتل لحســاب  -تحليـل التبـاين  -معـامالت االرتبـاط؛ معامـل ارتبـاط لبيرسـون  -
 داللة الفروق 

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

 ومناقشتها:  األول الفرض نتائج -1

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مهارات    ينص هذا الفرض علي: ل 
. وللتحقق من صحة هذا الفرض تم  ل الدراسةالتفاوض والرضا الزواجي وأبعادهما لدي عينه  
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معامل   التفاوض ل االرتباط  حساب  مهارات  في  الدراسة  عينة  درجة  متوسط  بين  بيرسونل 
   التالي.ذلك في الجدول  وأبعادهما ونوضحالزواجي والرضا الزواجي 

 ما الزواجي وأبعادهوالرضا  التفاوض ( معامالت االرتباط بين مهارات 8جدول )

الرضا  
 الزواجي 
 

مهارات  
 التفاوض 

البعد  
 الوجدانى 

البعد  
 الجنسى 

البعد  
 المادي 

بعد الترفيه  
وقضاء وقت  

 الفراغ 

الدرجة  
 الكلية 

مهارة  
 االستماع 

474**. 410**. 440**. 483**. 543**. 

مهارة  
 اإلقناع 

355**. 300**. 285**. 420**. 409**. 

مهارة تبادل  
 التنازالت 

234**. 204**. 194**. 333**. 290**. 

الدرجة   
 الكلية 

560**. 466**. 431**. 574**. 612**. 

 
مستوى    عند  دال  دالة    0.01)**(  طردية  ارتباطية  عالقة  وجود  الجدول  من  ويتضح 

( بين مهارات التفاوض والرضا الزواجي وابعادهما، حيث انه  0.01إحصائيا  عند مستوى )
لديهم والعكس كلما انخفضت    لرضا الزواجيزاد امهارات التفاوض لدى األزواج  كلما زادت  

 مهارات التفاوض لدي االزواج انخفض الرضا الزواجي لديهم. 
  

البحثي والتراث  السابقة  الدراسات  نتائج  مع  ومتفقة  منطقية  النتيجة  هذه     ، وتأتي 
التي  اتضح من خاللها أن للتفاوض اثرا  ايجابيا  وفعاال  في الحياة الزوجية وحل المشكالت   
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خفف من حدة الخالفات بين الزوجين مما ينعكس بشكل إيجابي علي الحياة  وأنه أسلوب ي
دراسة   نتيجة  به   جاءت  ما  وهو  الزوجين  بين  الزواجي  الرضا  ومستوي  الزوجية 

(Khodabakhsh,et all,2010  مع تزداد  الزواجي  الرضا  نسبة  ان  بينت  التي    )
ا ايضا    , الزوجية  الخالفات  لحل  كوسيلة  التفاوض  نتائج  استخدام  مع  النتيجة  هذه  تفقت 

من ياسمينة بن معزيز ) ( التي اكدت علي  الدور اإليجابي للتفاوض في    2017دراسة كل  
استقرارها والمحافظة علي  الزوجية    Makinda & Ayeyika (2014)ودراسة     ،الحياة 

الزوجية الخالفات  حل  في  التفاوض  الستخدام  االيجابي  األثر  بينت  جاءت    ،التي  وكذلك 
)ن دراسة   الزوجين    Emilia& Daniel ,2012تيجة  بين  التفاوض  ان  بينت   التي    )

  . األزواج  بين  الزواجي  الرضا  علي  بدوره  يؤثر  والذي  واالحترام  الذات  تقدير  علي  يؤثر 
التي اسفرت عن نفس النتيجة. قد تبين من    William J.Bushman (1998)ودراسة  

( جدول  السابق  الجدول  العالقة1ذات  الكلية    (  الدرجة  من  كل  بين  الموجبة  االرتباطية 
وجاءت   الزواجي  الرضا  ومكونات  الزواجية  التفاوض  عن    علىلمهارات  )الرضا  الترتيب 

وهذا يعكس    المادي(والرضا    –والرضا الجنسي    –التواصل الوجداني  –الترفيه وقضاء الوقت  
ويمكننا تفسير هذه العالقة   الزواجي.التأثير اإليجابي لمهارات التفاوض في كل أبعاد الرضا  

دراسة   عام من خالل  بشكل   الزواجي  الرضا  وابعاد  التفاوض  مهارات   & Makindaبين 
Ayeyika 2014     والدعم والتفهم  العقالنية  والحجة  الفّعال  االستماع  أن  أوضحت  التي 

والرضا  العاطفي   باالستقرار  وثيقه  ذات صلة  أمور  كلها  المشكالت  وحل  والتواصل  والحوار 
 ( .  Makinda & Ayeyika ,2014,347الزواجي ) 
 

 ومناقشتها: الثانينتائج الفرض  -2

لال توجد فروق دالة إحصائيا  لدي افراد عينة الدراسة على    على ينص هذا الفرض   
الفرض  هذا  صحة  من  وللتحقق  الزوجة(ل.  )الزوج/  عمر  لمتغير  تبعا   الدراسة  متغيرات 

 (  9استخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي ويعرض ذلك جدول )
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 راسة( تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق بين متغيرات الد9جدول )

 مصدر  المتغيرات 
 التباين

 مجموع 
 المربعات 

 درجات 
 الحرية 

 متوسط 
 المربعات 

 النسبة 
 الفائية )ف(

 الداللة 
 اإلحصائية 

جي 
زوا
ض ال

فاو
 الت

رات
مها

 

مهارة  
 االستماع 

 1.173 21.485 3 64.455 بين المجموعات 
  18.309 296 5419.532 داخل المجموعات  . 320

   299 5483.987 المجموع 

مهارة  
 اإلقناع 

 1.091 16.467 3 49.400 بين المجموعات 
  15.090 296 4466.547 داخل المجموعات  . 353

   299 4515.947 المجموع 
مهارة  
تبادل  
 التنازالت 

 1.695 15.970 3 47.909 بين المجموعات 
  9.422 296 2788.878 داخل المجموعات  . 168

   299 2836.787 المجموع 

الدرجة  
 الكلية 

 . 950 377.841 3 1133.522 بين المجموعات 
  397.624 296 117696.808 داخل المجموعات  . 417

   299 118830.330 المجموع 

جي 
زوا
ا ال
رض

  ال
عاد
اب

 

البعد  
 الوجدانى 

 . 294 6.603 3 19.810 بين المجموعات 
  22.473 296 6651.987 داخل المجموعات  . 830

   299 6671.797 المجموع 

البعد  
 الجنسى 

 1.259 25.184 3 75.551 بين المجموعات 
  20.002 296 5920.645 داخل المجموعات  . 289

   299 5996.196 المجموع 

البعد  
 المادي

 . 717 12.597 3 37.790 بين المجموعات 
  17.572 296 520.357 داخل المجموعات  . 543

   299 5239.147 المجموع 
بعد  

الترفيه  
وقضاء  
وقت  
 الفراغ 

 . 532 10.551 3 31.653 بين المجموعات 

661 . 
  19.471 296 55872.867 داخل المجموعات 

   299 5904.520 المجموع 

الدرجه  
 الكلية 

 . 554 122.721 3 368.162 بين المجموعات 
  221.435 296 65544.758 داخل المجموعات  . 646

   299 65912.920 المجموع 
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  ( جدول  من  في  9يتضح  الزوجة(  )الزوج/  عمر  بين  إحصائيا   دالة  فروق  وجود  عدم   )
 متغيرات الدراسة     

يمكن تفسير ذلك ان التفاوض ال يقترن بعمر الزوج او الزوجة فالتفاوض يمارسه   
بأن يتعلم الطفل   يبدأ   ، ورغباتهاحتياجاته    على االنسان منذ والدته بشكل غريزي للحصول  

عن   يعبر  أو  طعامه  ليأخذ  ويتطورالصراخ  خالل   رغباته،  من  االنسان  تطور  مع  ذلك 
زيادة   التفاوض مع  افراد أسرته والمجتمع ويتطور  اللفظي في عالقته مع  التعبير  استخدام 

الفرد فمثال هناك من يتفاوض من   اثناء    والتفاوض  ،الزواج   أو  ،العمل  أجلمتطلبات حياة 
 .   ( 50 ،2009 ،نايفالخالفات الزوجية والعالقات مع افراد المجتمع )تركي بن  

وهو ما تعكسه      للحاجة. وقد يفسر ذلك عدم خضوع عملية التفاوض للعمر وانما  
الحاجات هي القاسم المشترك في التفاوض وأن    تري ان نظرية الحاجه في التفاوض التي  

من   لها  البد  الحاجات  هذه    إشباع،هذه  أنوتري  وجود   النظرية  مقدما   يفترض  التفاوض 
والذي يؤدي في النهاية الي ضرورة البدء في عملية   اآلخر، من   طرفين كل  منهما يريد شيئا 
 (     121، 1998  ،التفاوض )جيرارد أ.نيرنبرج 

افراد   بين  فروق  وجود  عدم  الحالية  الدراسة  اثبتت  الزواجي  بالرضا  يتعلق  وفيما 
العينة في مستوي الرضا الزواجي ترجع لمتغير العمر وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

Dabon2014       يكن لم  والكبار  السن  صغار  من  المتزوجين  ان  عن  الدراسة  كشفت 
نتائج   كذلك  الزواجي.  الرضا  لمستوي  محددا   ليس  العمر  بالتالي  زواجهم  عن  رضا  لديهم 

التي اسفرت عن عدم وجود فروق في مستوي الرضا    2016دراسة ازهار ياسين سمكري  
ر. واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة مني طه الزواجي لدي األزواج يرجع لمتغير العم

 & Dillowayالتي اثبتت نفس النتيجة. واتفقت كذلك مع نتائج دراسة  2021عبد المجيد 
Broman 2001   حيث اسفرت عن عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية ترجع لمتغير

 العمر لدي افراد العينة. 
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 ومناقشتها:نتائج الفرض الثالث  -3

 الزواجـيينص هذا الفـرض علـى لتسـهم مهـارات التفـاوض فـي التنبـؤ بالرضـا   
 لدى عينة الدراسة ل.

اإلسهام التدريجي لمتغير مهارات التفاوض الزوجية في التنبؤ    يلي حجمفيما   
 الدراسة. لدى عينة   الزواجي بالرضا 

 
 الزوجية في التنبؤ بالرضا الزواجي ( يوضح إسهام متغير مهارات التفاوض 10جدول )

 
الوزن النسبي   المتغيرات 

 )بيتا(
المعامل  
مستوى   قيمة )ت( Bالبائي 

 الداللة 
إسهام  
 المتغير 

  0.01 3.444 19.156  ثابت االنحدار 
مهارات التفاوض  

 %37.5 0.01 13.365 . 456 . 612 الزوجية 

 
 ( جدول  في  النتائج  بنسبة  8تشير  أسهمت  الزواجي  التفاوض  مهارات  أن  إلى   )

 لدى أفراد العينة.   الزواجيتباين درجات الرضا    في( 37.5%)
أجراها   دراسة  مباشر   غير  بشكل  الفرضية  هذه  دعمت     Mathew وقد 

D.Johnson and et all (2005)     قبل من  المستخدمة  اإليجابية  المهارات  عن 
والتفاعل األزوا المشكالت  حل  مهاره  مثل  هذه    ،ج  قدرة  عن  الدراسة  ,وكشفت  والعواطف 

تتنبأ   ,حيث  الزواج  من  سنوات  مدار  علي  الزواجي  بالرضا  التنبؤ  في  اإليجابية  المهارات 
أن   الي  ويشير  .هذا  الرضا  من  أعلي  بمستويات  اإليجابية  والتأثيرات  اإليجابية  المهارات 

بها   يتعامل  التي  التنبؤ  الطريقة  من  تزيد  بينهم  المطروحة  الموضوعات  مع  الزوجان 
الزواجي الرضا  اقل     ، بمستويات  زواجي  رضا  عن  ينبئ  السلبي  التعامل  فإن  المقابل  في 
سلبي سلوكيات  وهنا     Mathew D.Johnson and et all,2005,21)  ةو هور   .)

الدراسة   هذه  ان  الباحثة  بشكلتري  مباشر    اتفقت  نتيجةغير  من    مع  الفرض  خالل هذا 
المهارات اإليجابية التي يستخدمها األزواج فيما    باعتبارها منالتفاوض    الي مهارات   النظر 

حياتهم   علىثر إيجابي  أ يكون لها    المختلفة والتي بينهم لحل الخالفات وتناول الموضوعات  
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رضا   بمستوي  التنبؤ  اشارت    الزوجية،وتستطيع  اليوكذلك  الم  ةمهار   الدراسة  شكالت  حل 
واحد أعدته    ة وهي  الذي  الزواجي  التفاوض  مقياس  في  الواردة  التفاوضية  المهارات  من 

الباحثة. وفي نفس الصدد نجد في الدراسات التي بينت وجود عالقه بين مهارات التفاوض 
دراسة  مثل  الزواجي  بالرضا  التنبؤ  في  التفاوض  السهام  تفسيرا   الزواجي  والرضا 

(Khodabakhsh,et all,2010  مع تزداد  الزواجي  الرضا  نسبة  ان  بينت  حيث   )
الخالفات   لحل  كوسيلة  التفاوض  هذه    الزوجية، استخدام  اتفقت  دراسة   النتيجةايضا   مع 

(Emilia& Daniel ,2012   حيث بينت  ان التفاوض بين الزوجين  يؤثر علي تقدير )
 اج .   الذات واالحترام والذي يؤثر بدوره علي الرضا الزواجي بين األزو 

 توصيات البحث:  

   يلي:بما  الباحثة به البحث من نتائج توصي   ما خرجوبناء على  العرض، بعد هذا 

والزوجات    -1 للزواج  تدريبيه  برامج  الزواجي    إلكسابهمإعداد  التفاوض  مهارات 
 للتعامل مع مشكالتهم بشكل بناء والحفاظ على عالقتهم الزوجية. 

متغيرات    -2 وتناول  الزواجي  التفاوض  دراسة  إلى  الهام    مختلفة،االتجاه  لدوره  نظر ا 
تتوافر قاعدة جيدة من األبحاث    وحتى   الحالية،كما اتضح من خالل نتائج الدراسة  

عدد المراجع   ةمع قل  ةض في مجال الحياة الزوجية، خاصبالتفاو   الخاصةوالمراجع  
   الباحثة.في مجال هذا البحث وذلك في حدود علم  

االهتمام باألبحاث ذات الطابع التنبؤي التي يمكن أن تعطينا مؤشرات ودالئل للكثير   -3
الفشل في   النجاح أو  التحكم في    وبالتالي الزوجية    العالقة من أسباب  التمكن من 

 هذه االسباب والتعامل معها. 
من    مهارةادراج   -4 لها  لما  الزواجي  االرشاد  برامج  في  الزوجية    أهمية التفاوض 

البحث    تضحت)ا  واضحة  نتائج  والخالفات    الحالي( في  المشكالت  مع  التعامل  في 
 الجيد. بمستوي من الرضا الزواجي  العالقةالزوجية بشكل يعود على  
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في العالقات الزوجية والتحرر من فكرة ان التفاوض    التفاوضية طرح فكرة المهارات   -5
مجاالت   على  قاصر  وذلك   واالقتصاد،  السياسة، مفهوم  فقط  خالل    والتجارة  من 

 واألبحاث.  الدارسات 
كيفية التعامل البناء مع المشكالت    الزواج عن تدربيه للمقبلين على    إعداد برامج  -6

  واالستعداد ايضا   المهارة والبعدية لمعرفه مستوي  القبلية مع تطبيق بعض المقاييس 
 البرامج. ثر لهذه أ  يكون هناك  حتى المشكالت، لديهم في حل  

مراكز   -7 واالستشارات    لإلرشاد انشاء  وكذلك    الزوجيةالزواجي  األزواج  كفاءة  لرفع 
مع   التعامل  في  الزواج  على  ورفعالمقبلين  الرضا    مشكالتهم  الزواجي،  مستوي 

                                                                                                       الزوجية.ينعكس بشكل إيجابي على استقرار الحياة   الذي
على   -8 المقبلين  الجنسين  من  الشباب  لتوعية  ارشادية  برامج  الزواج  إعداد 

والرجوع    الحميدة والمبادئ، والتمسك بالقيم    وبالعودة   االختيار، بحسن    والمتزوجين،
المعامالت والعالقات   الدين في  في    واضحةالتي لها قدسية    الزوجية،إلى صحيح 

 الكريم والسنة النبوية من خالل برامج التدريب والتأهيل. القران 
 الدراسات المقترحة:  

 دراسة أثر استخدام اساليب التفاوض على الرضا الزواجي.  -1
دراسة خصائص الشخصية وأثرها على ممارسه مهارات التفاوض لدي عينة من    -2

 األزواج في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية.  
برنامج   -3 قائمدراسة  مهارات على    تدريبي  على    تعلم  واثرة  للزواج    التفاوض 

   الزوجي.االستقرار 
 الزواجي. بمستوي الرضا  الزواج وعالقتهادراسة أثر انواع  -4
التفاوض على الرضا الزواجي في ضوء بعض   استراتيجياتاستخدام   أثرة  دراس -5

 الديموغرافية. المتغيرات  
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 Negotiation Skills that Predicting Marital Satisfaction in 

A sample of Husbands and Wives 

  

Abstract:  

 The  current study aimed to identify the relationship between 

marital negotiation skills and marital satisfaction, and the degree of the 

contribution of marital negotiation skills to predicting marital 

satisfaction, and identifying  the relationship of some demographic 

variables (age) with negotiation skills and marital satisfaction among 

the members of the study sample ,The sample consisted of (300) 

husbands and wives, (150) males and (150) females, whose ages ranged 

between (24-63), and the length of marriage ranged between (1-38) 

years with a higher education level. The researcher used the marital 

negotiation skills scale (researcher prepared), and the marital 

satisfaction scale (researcher prepared), The study found the following 

results: 

• There is a direct correlation that is statistically significant at the 

level (0,01) between marital negotiation skills and marital 

satisfaction. That is, the greater the use of negotiation skills, the 

greater the level of marital satisfaction, and the lower the use of 

negotiation skills, the lower the level of marital satisfaction. 

• Marital negotiation skills contributed to predicting the level of 

marital satisfaction and the varying degrees of satisfaction among 

the sample members by (37.5%).  

• The absence of statistically significant differences among the 

sample individuals on the study variables according to the age 

variable.             

Keywords: negotiation, marital satisfaction, marital negotiation, 

marital negotiation skills. 


