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Role of Gender on Marital Adjustment and Psychological Well- 
being among Dual- Employed Couples 

 العاملین األزواجوالسعادة النفسیة بین  بین األزواج  وافق الزواجي التفي دور الجنس 

  جوزیفأم ، أم    جیسري    

  

  

  :الھدف من الدراسة
ً وبصورة أساسیة العالقة الزوجیة الصحیحة  ال  تؤدي فقط إلى استمرار الحیاة ولكنھا تؤثر أیضا

فھذه الدراسة تھدف إلى تسلیط الضوء على أھمیة العالقة الزوجیة،  .على جودة ورفاھیة الحیاة
كما تھدف ھذه . أھمیة ھذه العالقة في تكوین أسرة قویة كوحدة أولى من وحدات البناء االجتماعي

ء على أن األسرة ضرورة لكل األفراد من الناحیة المجتمعیة والناحیة الدراسة إلى تسلیط الضو
ُقرر أن الحاجة إلى األسرة من الحاجات الفطریة لدى  العقائدیة والدینیة أي أن ھذه الدراسة ت

أن كل زوج من األزواج یشعر بدرجة من الرضا عن  ودرجة التوافق بین األزواج تعني .اإلنسان
فالزواج ھو التزام بین طرفي العالقة الزوجیة ھذا االلتزام یشتمل على  .عالقتھ بالطرف األخر

 وكلما ارتفعت درجة التوافق ألزواجي ارتفعت قوة . التزامات جنسیة وقانونیة وعاطفیة وغیرھا
  .ھذه العالقة بمعنى أن كل طرف یشعر بالرضا من الدخول في ھذه العالقة

 
الجنسین ھو من األحداث الھامة في حیاة أي فرد على مدى فالعالقة الزوجیة أو االرتباط بین 

وعندما تكون ھذه العالقة ناجحة فإنھا تؤدي لنجاح في كافة مناحي الحیاة فالسعادة أو  .الحیاة
تشتمل على  )Diener and Srnith,1999(الرفاه في الحیاة كما یرى كل من دینر وسرنیث 

  :أربع جوانب ھي
 .ؤدي إلى السعادة والفرح وكل ما یؤدي إلى الصحة النفسیةارتفاع اإلیجابیة وھذا ی  ) أ

انخفاض عوامل الضیق النفسي وھذا یؤدي إلى ضعف الشعور بالذنب أو الندم أو القلق    ) ب
 .أو الغضب أو االكتئاب

الرضا العام عن الحیاة وھذا یؤدي إلى أن اإلنسان یقبل الحیاة بكل ما فیھا من خیر    ) ت
 .وشر

لعام عن المتغیرات مثل الشعور بالرضا نحو بیئة العمل والترقیة وما الشعور باالرتیاح ا   ) ث
 .قد یحدث فیھا من مشاكل
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السعادة الزوجیة تتأثر بعوامل داخلیة أي تحدث بین الزوج والزوجة وعوامل أخرى خارجیة 
وھذه الضغوط  كتلك المشاكل التي تحدث في بیئة العمل أو المحیط االجتماعي األوسع

 .بین الزوجینالخارجیة یُمكن التخفیف منھا في حالة وجود عالقة داخلیة قویة 
 
 
 
  

  .وھذه الدراسة تھتم بالدرجة األولى بدرجة التوافق بین الزوجین خاصة بین األزواج العاملین
 اختالف كبیر بین التوافقدراسة وجود : من ھنا یُمكن أن نقول أن ھدف الدراسة یُركز على

كذلك تھدف الدراسة . النفسیة لألزواج العاملین السعادةبین األزواج العاملین وبین زواجي ال
 .  النفسیة لألزواج العاملین السعادةبین األزواج وبین  الزواجيإلى دراسة العالقة بین التوافق 

 
 بین الزواجيشكلة الدراسة في دراسة وجود اختالف في التوافق تتمثل مُ  :مشكلة الدراسة
   .وكذلك تحدید حجم ھذه العالقة. النفسیة لھؤالء األزواج سعادةین الوب األزواج العاملین

 
شكلة الدراسة في التساؤلین :تساؤالت الدراسة  ُ   :یُمكن صیاغة م

 النفسیة؟ سعادةبین األزواج العاملین وبین ال زواجياختالف كبیر بین التوافق ال ھل یوجد 
 النفسیة لألزواج العاملین؟  سعادةاالختالف وبین القة بین ھذا ھل توجد عال 

 
  :تفترض الدراسة :فروض الدراسة

 النفسیة  السعادةوبین  بین األزواج العاملین زواجياختالف كبیر بین التوافق ال وجود
  .لھؤالء األزواج

  النفسیة لھؤالء األزواج؟ السعادةھذا االختالف یكون لھ تأثیر في 
لي ألفراد العینة كان من األزواج أي أن العدد ا 200اشتملت عینة الدراسة على  :عینة الدراسة ُ لك

ً،  50و 20وكانت أعمال المشاركین تتراوح بین فرد  400 من مقاطعة تریتشور، عاما
  .وإرناكوالم  في  كاریال

  : أدوات القیاس المستخدمة في الدراسة
     .بین األزواج العاملین الزواجيوافق لقیاس الت (Singh, 1974)تم استخدام مقیاس سینغ  -
 Sisodia and( سوسیدیا وكودھیري كما تم استخدام المقیاس الذي قدمھ كل من -

Choudhary, 2000 (النفسیة السعادةأو  لقیاس التوافق النفسي (PWBS) بین ،
 .األزواج العاملین

ً لطریقة  :منھجیة الدراسة استخدمت الدراسة أسلوب جمع البیانات عن طریق االستبیانات وفقا
 ً   . لیكارت ثم تحلیل ھذه البیانات إحصائیا
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بین الزوجین ومتغیر تابع  الزواجيالدراسة بھا متغیر مستقل وھو التوافق : متغیرات الدراسة
  .النفسیة لكل من الزوجین السعادةوھو 

االستعانة بالمدارس والمستشفیات والمؤسسات المختلفة التي یعمل فیھا تم  :إجراءات الدراسة
تم توزیع  .أفراد العینة المشاركة وذلك ألخذ بیانات ومعلومات عن األفراد المشاركون

ُصممة ألغراض ھذه الدراسة على المشاركین في أوقات فراغھم، وذلك بعد أخذ  االستبیانات الم
ُشاركة موافقتھم بالطبع على المشاركة تم تجمیع البیانات وترمیزھا . وبعد توضیح لھم كیفیة الم

ً ودراسة معامل االرتباط والمعروف بمعامل بیرسون   . وتحلیلھا إحصائیا
  
  
  
  
  

   :نتائج الدراسة
  بین األزواج وھذا ما یؤكد صحة  الزواجيوجود درجة كبیرة من االختالف في التوافق

 .الفرضیة األولى
  النفسیة وھذا  السعادةبین األزواج وبین  الزواجيوجود عالقة إیجابیة بین درجة التوافق

 .یدعم الفرضیة الثانیة
 قدرة النساء على التكیف أو التأقلم على ھذا االختالف یكون بنسبة أكبر من األزواج. 
  للثقافة المنتشرة في المجتمع فإن قابلیة الزوجة للخضوع للزوج تُعطي ً الزوج مزید وفقا

 .وھذا تقبلھ الزوجة من السیطرة
  یكن أكثر قدرة على التوافق من الزوجات ذوات التعلیم ً ً عالیا الزوجات المتعلمات تعلیما

 ً  .المنخفض نسبیا
 مھام متعددة وقدرة أكبر على إدارة الوقت األزواج لدیھن قدرة أكبر على العمل في. 
 وتربیة األطفال باإلضافة إلى نزلیة بعض الزوجات بسبب اإلجھاد في األعمال الم

عتادة في العمل خارج المنزل  ُ  .قد یتعرضن لمشاكل نفسیةالجھود الم
  فیكون مطلوب ً رغم عن الضغوط النفسیة تزداد على المرأة العاملة بعد أن تُصبح أما

منھا القیام بمھام متعددة وھذا قد یؤدي إلى التقصیر فیبعض الجوانب مما یؤدي للشعور 
ذنب أو اآلالم النفسیة األخرى، إال أن بعض الزوجات یُعوضن ھذا الشعور من خالل بال

توسیع دائرة التعامل مع اآلخرین واالستفادة من التجارب األخرى وزیادة نسبة والتوافق 
 .بینھا وبین الزوج مما یؤدي لحل الكثیر من المشاكل النفسیة الزواجي

  النفسیة السعادةبین األزواج العاملین یؤدي لزیادة  الزواجيزیادة التوافق.     
   :توصیات الدراسة

  ً رغم أن ھذه الدراسة توصلت إلى نتائج قیمة إال أنھ ال ینبغي تعمیم ھذه النتائج نظرا
 .لحجم العینة المحدود
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  فیما بینھ  الزواجيمن الضروري لكل زوجین عاملین أن یكون حریص على التوافق
وبین الطرف األخر آلن ھذا من شأنھ أن یُخفف من اإلضرابات النفسیة على مستوى 

 .األسرة المحدود أو على مستوى التعامل في المحیط الخارجي
  من الضروري أن یتفھم كل طرف من أطراف العالقة الزوجیة احتیاجات الطرف األخر

وأن یكون حریص على تلبیة ھذه االحتیاجات ألن ھذا سینعكس على جودة العالقة ومن 
 .النفسیة السعادةثم على 

  تلعب الثقافة دور مھم في العالقة بین األزواج ففي الثقافة الشرقیة تكون النساء مستعدات
سیطرة ورعایة الرجل، وھذا قد ال یتوافر في ثقافات أخرى من ھنا یجب  لالنضواء تحت

   .التأكید على البُعد الثقافي في دراسة العالقات الزوجیة
  
  
  
  
  

   
 ------------------------------------------------------------  

  : التوثیق
Jaisri, M , M.  Joseph (2014) : "Role of Gender on Marital Adjustment 
and Psychological Well- being among Dual- Employed Couples" 
Journal of the Indian Academy of Applied Psychology., Vol40 ,No.1, 
PP.74-77 . 


