
المعتقدات الخاطئة عن الزواج لدى الزوجات وعالقتها بالرضا عن الحياة الزوجية في 

 العاصمة عمان

 إعداد

 بو فرحةأرانيا سفيان 

 إشراف

 األستاذ الدكتور محمد نزيه حمدي

 الملخص

عن  الرضاوعالقتها بهدفت هذه الدراسة الكشف عن بعض المعتقدات الخاطئة عن الزواج لدى الزوجات،    

( امرأة متزوجة في عمان، جرى اختيارهن 140)وتكونت عينة الدراسة من في العاصمة عمان. الحياة الزوجية 

( فقرة، ومقياس الرضا 43مقياس المعتقدات الخاطئة عن الزواج الذي تكون من ) تطويروتم بالطريقة المتيسرة، 

عن وجود بعض المعتقدات الخاطئة عن الزواج ( فقرة. وكشفت النتائج 43عن الحياة الزوجية الذي تكون من )

لدى الزوجات مثل: اإليمان بوجوب تحقيق األهداف الزوجية كاملة، وأن الزوج يجب أن يحقق السعادة لزوجته، 

من مواجهتها، وأن  الحياة الزوجية، وتجنب المشكالت الزوجية بدلا  همثاليا لكل مشكلة تواج وأن هناك حالا 

 أنتوصلت النتائج عوره بالسعادة أو التعاسة، وأن ما يتمنى المرء يدركه. كما ظروف الفرد هي سبب ش

والدراسات العليا مقارنة  باختالف المؤهل العلمي لصالح فئة البكالوريوستختلف الخاطئة عن الزواج  المعتقدات

توصلت الدراسة أنه  ، ول تختلف المعتقدات الخاطئة عن الزواج باختالف عدد سنوات الزواج، كمابفئة الدبلوم

ل يختلف الرضا عن الحياة الزوجية لدى الزوجات باختالف المؤهل العلمي وباختالف عدد سنوات الزواج، 



ن بين المعتقدات الخاطئة عن الزواج والرضا عذات دللة وجود عالقة عدم كما كشفت نتائج الدراسة عن 

ات للزوجات لتصحيح بعض المعتقدات الخاطئة عن وصت الدراسة بعقد دور أالحياة الزوجية لدى الزوجات. و 

 الزواج.  
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Abstract  

         This study aimed at discovering some misconceptions about marriage among 

wives, the relationship to marital satisfaction in Amman. The study sample consisted 

of (140) wives from Amman selected through available sampling. The researcher 

applied misconceptions about marriage scale which consisted of (43) items and 

marital satisfaction scale which consisted of (43) Items. The study results revealed 

that there are misconceptions about marriage among wives such as: The belief of 

achieving all marriage goals, the husband should achieve marriage happiness, there 

is an optimal solution for any marriage problem, avoiding marriage problems, 

external circumstances determining happiness or misery, and all what person hope 

should be achieved. The results indicated that there are differences in 



misconceptions about marriage attributed to school qualification in favor to 

bachelor, and there are no differences in misconceptions about marriage attributed 

to years of marriage. There is no difference in marital satisfaction attributed to school 

qualifications and years of marriage. There is no significant relationship between 

misconceptions about marriage and marital satisfaction. The study recommended 

conducting workshop training for wives to correct misconceptions about marriage. 

 

 


