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حرافات املعيارية للمستوى االقتصادي، واالجتامعي مرتبة املتوسطات الحسابية، واالن 01
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تحليل التباين الثاليث للمقارنة بني املتوسطات الحسابية ملقياس التوافق الزواجي لدى  00

العامالت يف منطقة حيفا حسب متغريات العمر، واملؤهل العلمي، ومدة الزواج، 

 ها والتفاعل بين

تحليل التباين الثاليث للمقارنة بني املتوسطات الحسابية للمستوى االقتصادي،  07
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يف ضوء بعض املتغريات لدى العامالت يف  واالجتامعي االقتصاديوعالقته باملستوى  التوافق الزواجي

 منطقة حيفا.

 إعداد الطالبة

 مالك الفرد نعيم هلون

 إرشاف

 األستاذ الدكتور يوسف قطامي

 امللخص

التوافق الزواجي، وعالقته باملستوى االقتصادي، واالجتامعي يف ضوء هدفت هذه الدراسة التعرف إىل 

( عاملة متزوجة تم 411تكونت عينة الدراسة من )، و بعض املتغريات لدى العامالت يف منطقة حيفا

اختيارهن عشوائياً من العامالت املتزوجات يف منطقة عسيفا التابعة ملدينة حيفا يف فلسطني للعام 

م، ولتحقيق أهداف الدراسة طورت الباحثة مقياس التوافق الزواجي، وتم التحقق من 7101/7104

 دالالت صدقه، وثباته. 

التوافق الزواجي لدى العامالت يف منطقة حيفا جاء ضمن املستوى مستوى ئج أن أظهرت النتاو 

شيكل( باملرتبة األوىل،  1111املتوسط، وأظهرت النتائج أن املستوى االقتصادي، واالجتامعي )أكرث من 

شيكل(، بينام جاء املستوى االقتصادي  1111أقل من  – 3111تاله املستوى االقتصادي واالجتامعي )

 شيكل( باملرتبة األخرية لدى النساء العامالت يف منطقة حيفا. 3111الجتامعي )أقل من وا

التوافق الزواجي، واملستوى مستوى إىل عدم، وجود فروق ذات داللة إحصائية يف  وأشارت النتائج

التوافق مستوى االقتصادي تعزى ملتغريي العمر، وسن الزواج، ووجود فروق ذات داللة إحصائية يف 

لزواجي، واملستوى االقتصادي تعزى ملتغري املؤهل العلمي، لصالح العامالت ذوات املؤهل العلمي ا

 األعىل "دراسات عليا". 
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وأخرياً أوضحت النتائج، وجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائياً بني مستوى التوافق الزواجي، 

العامالت يف منطقة حيفا، وعدم، وجود  شيكل( لدى 3111واملستوى االقتصادي، واالجتامعي )أقل من 

عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائياً بني مستوى التوافق الزواجي، واملستوى االقتصادي، واالجتامعي 

شيكل( لدى العامالت يف منطقة حيفا، وعدم، وجود عالقة ارتباطيه إيجابية  1111إىل أقل من  3111)

شيكل(  1111واجي، واملستوى االقتصادي، واالجتامعي )أكرث من دالة إحصائياً بني مستوى التوافق الز 

 لدى العامالت يف منطقة حيفا.

برضورة إجراء دراسة تبحث يف التوافق الزواجي لدى العامالت املتزوجات، وأثر  وأوصت الدراسة

عىل رشائح املتغريات الدميغرافية، والشخصية فيها، وتطبيقها عىل بيئات أخرى يف املجتمع الفلسطيني، و 

 مختلفة من العامالت املتزوجات، ومقارنة نتائجها بنتائج هذه الدراسة.
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Abstract 

The study aimed to recognize the level of marital adjustment among married working 

women at Haifa Area and its relationship with socio- economic level in light of some 

variables. The sample of the study consisted of (350) married working women 

selected randomly from married working women at Aseefa Region in Haifa city in 

Palestine for the academic year 2015/2016. To achieve the objectives of the study, 

the researcher developed marital adjustment scale. Validity and reliability of the scale 

were established.  

The results of the study indicated that level of marital adjustment among working 

women at Haifa Area was within the moderate range. The results indicated that the 

socio-economic level of more than (8000) Shekel occupied the ranked first, then 

(4000-8000) Shekel, while the level of less than (4000) Shekel occupied the last 

ranked. 

The results of the study showed no statistically significant differences in marital 

adjustment level and socio- economic level due to age and Duration of marriage. 

There were statistically significant differences in marital adjustment level and socio- 

economic level due to qualification, in favor of higher education degrees holders. 
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Additionally, the results showed that there is a statistically significant correlation 

between marital adjustment levels and less than (4000) Shekel socio- economic 

level. Furthermore, there is no statistically significant correlation between marital 

adjustment levels and (4000-8000) Shekel socio- economic level. Finally the results 

also showed that there is no statistically significant correlation between marital 

adjustment levels and more than (8000) Shekel socio- economic level. 

Several recommendations were suggested including the need for future studies 

examining levels of marital adjustment among married working women and the effect 

of personal and demographic variables on it 

Also, carrying these studies on other population and samples in the Palestinian 

community and comparing the results of these studies to the results of the present 

one.   
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأهميتها

 املقدمة

االهتامم  األوىلتُعد املرأة أحد الركائز املهمة يف البناء االجتامعي، فبعد أن كان دورها كزوجة، وظيفتها 

جتامعية، واالقتصادية، برتبية األبناء، وشؤون األرسة إال أنه ونتيجة للعديد من التغريات الثقافية، واال 

وما رافقها من تغيري يف األدوار، كان ال بد من خروج املرأة للعمل من أجل املشاركة يف سد احتياجات 

 األرسة، وتأمني الدخل الالزم لها.

بسبب عملها، األمر الذي من  طويلةن أرستها، وأبنائها لفرتات عإال أن خروج املرأة للعمل، وغيابها 

 أدوارها األخرى فهي زوجة، ولديها أطفال، وعاملة، ولكل دور من هذه األدوار شأنه أن يؤثر يف

وار فإن عليها تعديل د، وجه، ونتيجة لتعدد هذه األ أكملمسؤوليات وواجبات عليها القيام بها عىل 

أن تؤثر  كلهاهذه األمور  من شأنأمناط سلوكها مبا يتامىش مع متطلبات كل دور من هذه األدوار، و 

 (. 7103)رضوان، وعامر، سويته توافقها الزواجي، و عىل

ويُعد التوافق الزواجي مبثابة املحصلة الطبيعية لطبيعة التفاعالت بني الزوجني يف مختلف جوانب 

عن الحياة االجتامعية، واالنفعالية، والثقافية، واالقتصادية، التي من بينها االحرتام، والثقة، والتعبري 

لطرف اآلخر، والشباع العاطفي للرشيك، هذا بالضافة إىل التشابه أو التقارب يف املشاعر العاطفية ل

القيم، واألفكار، والعادات، والتقاليد، والتوافق يف كيفية إدارة شؤون األرسة، وتربية األبناء، وتوفري 

 . Clayton, 2014)الدخل املناسب )
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 الزوجني قدرة عن يعرب الزواجي التوافق أن( Kalkan & Ersanli, 2008) إيرسانيل، و كالكانويرى 

، بينهام االجتامعيو  االنفعايلو  العاطفي االنسجام من نوع إيجادو متوازن،  زواج عىل املحافظة عىل

أن التوافق الزواجي يعرب عن قدرة كل من الزوجني عىل التواؤم مع اآلخر ومع  أ(7111ويرى الداهري )

كل منهام يف تحقيق أهدافه من الزواج، ويف مواجهة  مطالب الزواج، ويستدل عليه من أساليب

 الصعوبات الزوجية، ويف التعبري عن انفعاالتهم، ومشاعرهم، ويف إشباع حاجاتهم من تفاعلهم الزواجي.

، وجود العديد من املؤرشات التي تدل عىل توافق الزوجني مع بعضهام البعض (7111)وترى سليامن 

نها التواضع، والتعاون بني الزوجني يف أداء األدوار، وحصول كل من خالل مراحل حياتهم الزوجية، م

الزوجني عىل مطالبه، واحتياجاته، وتحقيق أهدافه، مام يعني اتفاق السلوكيات مع التوقعات، وكذلك 

االنسجام، والقدرة عىل حل املشكالت، وتقديم الدعم، واملساعدة لبعضهام البعض، هذا بالضافة إىل 

اجح بني الزوجني، وظهور الحب املتبادل بينهام، والشعور بالسعادة، والرضا عن الحياة، وعن التواصل الن

الزواج، وعن الطرف اآلخر، والشعور بالراحة النفسية، وكذلك ظهور الشباع الجنيس، والتعاون 

د استقرار االقتصادي بني الزوجني، والنجاح، والكفاءة يف العمل؛ إذ أن التوافق الزواجي للفرد قد يزي

 الفرد العامل يف عمله.

العديد من املؤرشات التي إذ حدد  (Hooda and Singh, 2014)هودى، وسنجه  هذا ما أكدهو 

يستدل من خاللها عىل التوافق الزواجي بني الزوجني منها القدرة عىل تلبية متطلبات الحياة الزوجية، 

االتزان االنفعايل، واالستمتاع برفقة رشيك  وتقبل مسؤوليات الزواج، والتمتع مبستويات إيجابية من

 إشباعو خاص،  بشكل الحياة رشيك تجاها، و عام بشكلالحياة، واملشاركة يف املهام، والواجبات األرسية 

 ، وقبول أي مسؤوليات إضافية عند ظهورها.االقتصادية، و االجتامعية، و النفسية احتياجاته

، وجود العديد من العوامل التي من (Nadam & Sylaja, 2015)ويف هذا السياق ترى نادام، وسيالجا 

شأنها أن تؤثر عىل مستوى التوافق الزواجي لدى النساء العامالت، التي من بينها التمتع مبستوى 

يرفع من قدرتها املادية ملواجهة احتياجاتها، واحتياجات أبنائها، مام اقتصادي، واجتامعي مناسب، 

ضافة إىل أنه يزيد من مستوى شعورها باالستقاللية، ويزيد من ثقتها وأرستها بشكل عام، هذا بال 

 بنفسها، ويجعل منها أكرث اتزاناً يف الجانب العاطفي، واالنفعايل.
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أن املستوى االقتصادي، واالجتامعي من شأنه أن  (Sahul, & Singhll, 2014)وترى ساهول، وسنجال 

لزواجي لدى النساء املتزوجات، فإذا كان هناك تحسن يف يؤدي دوراً فاعالً يف تحديد مستوى التوافق ا

هم يف إشباع احتياجات األرسة ساملستوى االقتصادي، واالجتامعي، وتحسن يف دخل األرسة فإن ذلك سي

املادية، واالجتامعية، وسيقود إىل تحقيق مزيد من التوافق الزواجي لديهن، وأنه قد يكون للمستوى 

تدين أيضاً دوراً إيجابياً، ودافعاً لدى النساء املتزوجات من أجل تحقيق االقتصادي، واالجتامعي امل

التوافق الزواجي، فيدفعها إىل الخروج للعمل، ومشاركة زوجها يف تحمل األعباء املادية، واالقتصادية 

 ة. لسد احتياجات األرسة، ومتطلباتها، األمر الذي يرتتب عليه مزيد من التوافق الزواجي مع رشيك الحيا

ويُعد العمر من بني العوامل التي من شأنها أن تؤثر عىل مستوى التوافق الزواجي لدى النساء 

(، Parameswari, 2016العامالت، إذ أكدت نتائج العديد من الدراسات مثل دراسة بارميسواري )

من التوافق  ( أن النساء العامالت األكرب عمراً يتمتعن مبستويات مرتفعةSinha, 2016ودراسة سينها )

 & Yesiltepe) يسليتل، وسيليكالزواجي مقارنًة باألصغر عمراً، بينام أشارت دراسات أخرى مثل دراسة 

Celik, 2014) .أن مستوى التوافق الزواجي ال يتأثر مبتغري العمر 

 & Nadam)أما عن أثر املؤهل العلمي يف مستوى التوافق الزواجي، فأكد كل من نادام وسيالجا 

Sylaja, 2015)  زادت قدرتها عىل تحقيق التوافق الزواجي مع للمرأة أنه كلام زاد املؤهل العلمي

رشيك الحياة، هذا بالضافة إىل أنه يجعلها أكرث قدرة عىل القيام بواجباتها تجاه الزوج، ويساعدها عىل 

جية بينها، وبني استخدام األساليب، والطرق التي تساعدها يف تحقيق الرضا، واستقرار العالقة الزو 

زوجها، أضف إىل ذلك، أنه يجعل منها تتمتع مبستويات جيده من النضج الفكري، ويجعل منها أكرث 

قدرة عىل إدراك األمور، وتحليلها بطريقة موضوعية، ويجعلها أقدر عىل التفاعل، والتواصل مع رشيك 

 الحياة.
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أن املدة الالزمة  (Ayhan & Hural, 1999)بأثر مدة الزواج، يرى كل من أيهان، وهورال وفيام يتعلق 

لتحقيق التوافق الزواجي تختلف من عالقة زوجية ألخرى بناًء عىل ما يتعرض له الزوجان من ظروف 

شخصية، واجتامعية مختلفة، إذ من املمكن أن يتحقق التوافق الزواجي بني الزوجني خالل الشهور 

تى يصل الزوجان لحالة من التوافق الزواجي، وال األوىل من عمر الزواج، ويحتاج لسنوات كثرية ح

 يحدث التوافق الزواجي بينهام مهام امتد عمر الزواج بينهام. 

مستوى التوافق الزواجي، وعالقته باملستوى للتعرف إىل هذه الدراسة  جاءت تقدم ما عىل واستناداً 

تغريات، واملحددة بعمر الزوجة، لدى العامالت يف منطقة حيفا يف ضوء بعض املاالقتصادي، واالجتامعي 

بشكلها الحايل مل تتناولها أي  اتاملتغري  هذهلدى العامالت، خاصة، وأن ومدة الزواج، واملؤهل العلمي 

جراء ل )عىل حد علم الباحثة(، ويف املجتمع الفلسطيني بشكل خاص، مام دعا الباحثة  ةدراسة عربي

 الدراسة ملعرفة العالقة بينهام. هذه

 لدراسةمشكلة ا

الكشف عن مستوى التوافق الزواجي، وعالقته باملستوى االقتصادي، إن الغرض من هذه الدراسة 

 يف ضوء بعض املتغريات لدى العامالت يف منطقة حيفا.واالجتامعي 

 أسئلة الدراسة

 حيفا؟ما مستوى التوافق الزواجي لدى العامالت يف منطقة 

 العامالت يف منطقة حيفا؟  ما املستوى االقتصادي، واالجتامعي لدى

املؤهل العلمي، هل يختلف مستوى التوافق الزواجي لدى العامالت يف منطقة حيفا باختالف العمر، و 

 ؟ومدة الزواج

املؤهل لدى العامالت يف منطقة حيفا باختالف العمر، و االقتصادي، واالجتامعي ستوى املهل يختلف 

 ؟العلمي، ومدة الزواج
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( بني مستوى التوافق α  =0.05اطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )هل توجد عالقة ارتب

 حيفا؟الزواجي، واملستوى االقتصادي، واالجتامعي لدى العامالت يف منطقة 

 أهمية الدراسة

 األهمية النظرية:

ستوى تظهر األهمية النظرية لهذه الدراسة فيام ستوفره من أطر نظرية تتعلق بالتوافق الزواجي، وامل

االقتصادي، واالجتامعي لدى العامالت، التي ميكن أن يستفيد منها الباحثني ضمن هذا املجال، واملهتمني 

عىل املفاهيم، والنظريات التي حاولت تفسري هذه املفاهيم يف إطار  اطالعهميف هذا امليدان من خالل 

 علم النفس، والرشاد النفيس. 

 :العمليةاألهمية 

تطبيقية فيام يرتتب عىل نتائج الدراسة من فوائد عملية يف امليدان الرتبوي، والنفيس، فتبدو األهمية ال

 فيام يأيت:  العمليةوتتمثل األهمية 

، والعاملني يف مجال نين النفسيي، واملرشدني الرتبوينيميكن لنتائج هذه الدراسة أن تساعد األخصائي

ادية؛ لتوعية العامالت باآلثار التي من املمكن أن وذلك بوضع الخطط، والربامج الرش األرسي،الرشاد 

 يرتكها املستوى االقتصادي، واالجتامعي عىل توافقهن الزواجي.

املستوى االقتصادي، واالجتامعي  مقياستقدم هذه الدراسة مقياسني هام: مقياس التوافق الزواجي، و 

ثبات عىل البيئة الفلسطينية، ميكن يتوفر فيهام دالالت مقبولة من الصدق، واليف ضوء بعض املتغريات 

ن يف الدراسات ذات الصلة مبوضوع الدراسة الحالية، وتطبيقهام يف بيئات و أن يستفيد منها الباحث

 أخرى.
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 :(Procedural Definitions) التعريفات النظرية والجرائية

 (Belanger، et al., 2014: 660)بيالنجر، وزمالؤه  عرّفيُ (: Marital Adjustmentالتوافق الزواجي )

 التعامل أجل من الزوجان يستخدمها التي التصورات، و السلوكيات من مجموعة: "هبأنّ  التوافق الزواجي

ومدى التعاون املشرتك فيام بينهام، عليهام،  املفروضة الخارجية، و الداخلية الزوجية الحياة متطلبات مع

من خالل الدرجة التي حصلت عليها إجرائياً ف ، ويعّر واتفاقهام عىل األدوار األساسية لكل منهام"

 عىل مقياس التوافق الزواجي الذي تم تطويره يف هذه الدراسة.  هنمن خالل إجاباتاملفحوصات 

: وهو مجموعة العوامل االقتصادية، Socioeconomic Status)املستوى االقتصادي، واالجتامعي )

مبستوى الدخل الشهري إجرائياً يعرّف ، ورأة العاملةللم واالجتامعية املتمثلة مبستوى الدخل الشهري

 لدى العامالت يف منطقة حيفا. 

حيفا خالل العام  منطقة عسيفا التابعة ملدينةالعامالت: ويقصد بهن جميع العامالت املتزوجات يف 

 م.7102/ 7104

 محددات الدراسة، وحدودها

 .م7102/ 7104حيفا للعام ابعة ملدينة منطقة عسيفا التعينة الدراسة: العامالت املتزوجات يف 

البيانات ، و (مقياس التوافق الزواجي)الدراسة:  أداةاألدوات: مدى توافر الخصائص السيكومرتية يف 

 املستوى االقتصادي، واالجتامعي.ب املتعلقة

الحالية، تحدد إمكانية تعميم نتائج الدراسة عىل املجتمعات املمثلة ملجتمع الدراسة تإمكانية التعميم: 

 مدى متثيل العينة للمجتمع.ومدى توافر مؤرشات الصدق، والثبات ملقياس الدراسة، و 
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 الفصل الثاين

 الطار النظري، والدراسات السابقة

يتناول هذا الفصل الطار النظري، والدراسات السابقة ذات الصلة بالتوافق الزواجي، وفيام ييل عرض 

 لذلك:

 أ. الطار النظري

 التوافق الزواجي

ينظر إىل التوافق الزواجي عىل أنه أحد أنواع التفاعل االجتامعي اليجايب بني الزوجني، باعتباره أحد 

املقومات التي تؤدي إىل إشباع الحاجات النفسية، واالجتامعية للزوجني، إذ يشكل عالقة متبادلة بني 

ي عىل مدى تقبل العالقة الزوجية من خالل طرفني لكل منهام صفاته الشخصية، ويدل التوافق الزواج

التفاعل املتبادل بني الزوجني يف عدة جوانب، ووجود أهداف، وقيم، وتوقعات مشرتكة فيام بينهام، التي 

 من شأنها أن تقود إىل استمرار الحياة الزوجية، واستقرارها.

، 7100ف أبو سكينه، وخرض )؛ إذ تعر اوقد، وردت عدة تعريفات للتوافق الزواجي، نتطرق إىل عدد منه

( التوافق الزواجي بأنه: "حالة تنشأ كدالة للصعوبات، واملتاعب التي يواجهها الزوجان، ومدى 013

 التعاون املشرتك بينهام، ومقدار رضاهام عن العالقة، وحجم اتفاقهام عىل األدوار األساسية لكل منهام".

 للرضا، والسعادة التي يشعر بها الزوج أو الزوجة ، ويعرف التوافق الزواجي بأنه: "املؤرش الرئييس

 ،Ghafouri)رابطة الزواج بني الزوجني أو انتهائها"  ةنتيجة الزواج، والذي عىل أساسه تحدد استمراري

Ghanbari، Fallahzadeh & Shokri 2016: 221 ( . 

جية بني الزوجني بحيث ويعرف التوافق الزواجي أيضاً عىل أنه: "مفهوم لتقييم طبيعة العالقة الزو 

يعكس هذا املفهوم طبيعة رضا الزوجني عن رابطة الزواج، وقدرتهم يف التغلب عىل ما يواجههم من 

مشكالت زوجية، وإعطاء الفرصة لكليهام يف التعبري عن احتياجاتهم الجسدية، والنفسية، 

 (. Resorlu, Sahin, Hulya, Bilim & Savas, 2017 (67:واالنفعالية"

  



8 

 

 ريات املفرسة للتوافق الزواجيالنظ

تعددت اآلراء، ووجهات النظر التي تناولت التوافق الزواجي بالتعريف، والتفسري، وبالتايل انقسم 

العلامء، والباحثون إىل، وجهات نظر مختلفة، فتبنوا نظريات كثرية، ومتعددة، ضمنوها األفكار التي 

 األكرث كفاءة. تعرب عن آرائهم، يف محاولة منهم ليجاد النظرية

 أوالً: النظريات االجتامعية

النظرية البنائية: يرى أنصار النظرية البنائية الوظيفية يف تفسريهم للمشكالت الزوجية، وعدم  -

التوافق الزواجي بني الزوجني بأنها نتيجة الضطراب يف نسيج العالقات داخل البناء األرسي، إذ يصيب 

دانها لكثري من الوظائف، التي انتقلت إىل مؤسسات اجتامعية أخرى األرسة التفكك، والتصدع نتيجة فق

مثل املدرسة، وأماكن الرتفيه، والعمل، وأن التوافق الزواجي، وفقاً لهذه النظرية يرتبط مبدى التزام 

الزوجني بأداء الوظائف املناطة بهم يف إطار األرسة، وأن درجة التوافق تقل حسب درجة الهامل، 

هذه الوظائف، والواجبات، وأن عوامل االستقرار داخل األرسة تعود إىل منط املجتمع الذي  والتقصري يف

تنتمي إليه، وأن عوامل التغيري املرتبطة بالتصنيع باملجتمع تجعل الوحدة، واالستقرار داخل األرسة 

 (. 7111تواجه بعض الصعوبات )سليامن، 

كالت، واالضطرابات الزوجية بني الزوجني سببها تعارض نظرية الدور: يرى أنصار نظرية الدور أن املش -

توقعات الدور ألحد الزوجني أو كليهام، بينام يحدث التوافق، واالنسجام بني الزوجني عندما تتوافق 

 توقعات الدور ألحد الزوجني أو كليهام، وأن هذه النظرية ينبثق عنها اتجاهان متباعدان، هام:

شري إىل أن التوافق الزواجي يتحدد يف درجة تحقيق ما تتوقعه الزوجة من االتجاه التفاعيل الرمزي: وي

زوجها، وحقيقة ما يدركه الزوج يف زوجته، وأن مفهوم تناقض الدور يظهر يف هذا االتجاه عندما ال 

يتطابق السلوك مع املعايري التي يراها األفراد مناسبة مام يؤدي إىل عدم التوافق الزواجي، وظهور 

ت الزوجية التي تعود، وفق نظرية الدور إىل عدم تقابل الرغبات املختلفة ألعضاء األرسة أو املشكال 

 (.7101اختالف القيم )بلميهوب، 
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االتجاه السلويك االجتامعي: يهتم هذا االتجاه بدراسة السلوك النساين الذي يحدث يف مواقف أرسية، 

مع تلك املواقف ألن السلوك هو استجابة لذات  إذ يُعد السلوك النساين غري متوافق إذا مل يتوافق

 (.7111املوقف. )سليامن، 

 ثانياً: النظريات النفسية

 النظرية السلوكية: -

أن التوافق الزواجي ما هو إال نتيجة ملجموعة من  (Markman)يرى السلوكيون أمثال ماركامن 

عور كال الزوجني، وجميع أفراد األرسة التفاعالت اليجابية بني الزوجني، التي من شأنها أن تؤدي إىل ش

بالراحة، والرضا، وتساعدهم عىل التوافق مع ضغوط الحياة، وتؤدي إىل إحساس كال الزوجني بالحميمية 

العاطفية، والجسمية، مام يؤدي إىل الحفاظ ملدة أطول عىل العالقة يف إطار السياق الثقايف الذي يعيش 

 (.7101فيه الزوجان )بلميهوب، 

 ظرية التحليل النفيس: ن-

يرى فرويد أن التوافق عملية ال شعورية، إذ ال يعي الفرد األسباب الحقيقية لذلك التوافق الذي يسعى 

إليه، وأن الفرد املتوافق هو من يشبع متطلبات اللهو بوسائل مقبولة، إذ يستطيع التوفيق بني 

 (. 7114)زهران، متطلبات اللهو، وضوابط األنا األعىل يف ظل، وجود األنا 

ومن ناحية التوافق الزواجي فإن هذه النظرية تعنى بتاريخ العالقات يف تفسري السلوك، ويؤكد عىل 

تحليل العالقات بني األشخاص يف محيط القيم االجتامعية، وتظهر املشكالت الزوجية كسلوك ميثل 

لخمسة األوىل من حياة الفرد رصاعات الزوجني الالشعورية، نتيجة الحباطات البيئية يف السنوات ا

فيبدي الزوجان أحدهام أو كالهام ما تعرض له من خربات سيئة يف صورة إسقاطات عىل الواقع مام 

 (. 7111يكون لها األثر السلبي عىل التوافق الزواجي )سليامن، 
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الزواجي، ، ويشري فرويد إىل أهمية الجانب الجنيس يف حياة الفرد، وهو بُعد مهم من أبعاد التوافق 

فالغريزة الجنسية عند فرويد موجهة لسلوك الفرد، وأن هذه الغريزة الجنسية تنمو عرب عدة مراحل 

تنتهي باملرحلة الجنسية التناسلية التي متيز حياة الراشد الجنسية، ويبحث فيها الفرد عن زوجة له، 

 (. 7114وهذه املرحلة يسيطر عليها فكرة الجامع الجنيس )زهران، 

 ية النمو النفيس، واالجتامعينظر -

( أنه، وفقاً لوجهة نظر أريكسون، فإن التوافق الزواجي مير بثامن مراحل، يُحدث كل 7101يرى السيد )

منها تحوالت يف أفكار الزوجني، ومشاعرهام، وسلوكياتهم، فالتوافق الزواجي نتيجة التفاعل بينهام، 

 لزواج مير باملراحل التالية:ووفقاً ملراحل النمو فإن التوافق خالل رحلة ا

مرحلة الحساس بالثقة، إذ ينمو الحساس بالثقة بني الزوجني من خالل فهم كل منهم لحاجات اآلخر، 

وتواصله معه عقلياً، وعاطفياً بطريقة تشعر الطرف اآلخر باالستحسان، والتقدير، والتعاطف معه، 

 جة يف بناء العالقة الزوجية، ويف تحديد آمال الزواج.والثقة فيه، وتُعد السنة األوىل من الزواج فرتة حر 

مرحلة الحساس بالرادة املشرتكة، وفيها مير الزواج بأزمة استقالل إرادة الزوجني، وتحولهام من 

االعتامد عىل الوالدين إىل االعتامد عىل أنفسهم، وإثبات كفاءتهام يف الحياة االجتامعية، وتقوية الروابط 

يلمس كل من الزوجني يف هذه املرحلة تحقيق الرادة املشرتكة، ويعتربها إرادته هو  بينهام، وعندما

ويتخذ قراراته يف األرسة بوصفه وجود الطرف اآلخر فإن سلوكياته تؤكد ارتباطه برشيك الحياة، وحرصه 

 عىل تحقيق ما يرضيه من خالل القيام بحقوق كل منهام عىل اآلخر.

وفيها تزداد قناعة كل من الزوجني باآلخر، ويسعى إىل اكتساب املهارات يف مرحلة الحساس باالندماج، 

أداء األدوار الزوجية، والبداع فيها، وعمل كل ما هو جديد، ويريض الرشيك، كإيجاد جو من املرح، 

 والبهجة، مام يجعلهام أكرث تعاوناً، وبالتايل يجعل الحياة الزوجية أكرث ارتقاء.

  



11 

 

اءة، وفيها يظهر الزوجان تنافس يف أداء الواجبات الزوجية، والسبق يف بذل مرحلة الحساس بالكف

الجهد من أجل تنمية الزواج، واألرسة، ويصبح كل منهام عضد لآلخر، ويسانده، ويشد من أزره، 

 ويدفعه إىل النجاح، والتفوق يف سبيل االرتقاء باملستوى االجتامعي، والثقايف لهام.

زواج، وفيها ينمو الوالء، والخالص للزواج، واألرسة، وتزداد قناعة الزوجني مرحلة الحساس بهوية ال

بفائدة الزواج، واألرسة لهام، وألبنائهم، وللمجتمع، ويسعى كل منهام إىل التشبه مع اآلخر يف 

 االهتاممات، واالتجاهات، ومسايرته، واالقرتاب منه، وتحمل عيوبه.

الزوجان باأللفة، والصحبة، وتصبح الروابط بينهام أكرث، ويجد كل مرحلة الحساس باأللفة، وفيها يشعر 

 منهام تحقيق ذاته يف عمل أي يشء يف سبيل رشيك الحياة.

مرحلة الحساس بالرعاية الوالدية، وفيها يصل الزواج إىل مرحلة العطاء أكرث من األخذ، والحب أكرث من 

د اهتامم الزوجني بالعمل يف سبيل رعاية اآلخر، طلبه، والتضحية من أجل اآلخرين بدون مقابل، فيزدا

والنفاق عليه، والعناية به رغبة منه، وحباً له، فتسمو العالقة الزوجية إىل مستوى الرعاية الوالدية يف 

 العطف، والحنان، واملودة، ويجعل كل منهام اآلخر أمانة يف عنقه...

، وفيها يتكامل الزوجان معاً، ويشعر كل منهام مرحلة الحساس بالتكامل، وهي أعىل مراتب منو الزواج

بعدم قدرته عىل االستغناء عن اآلخر، ويتوحد معه، ويدافع عن زواجه بكل قوة، ويشعر بالسعادة يف 

 عالقته الزوجية، إذ يجد يف زواجه األمن، والطأمنينة، ويزداد ارتباطه برشيك الحياة، واندماجه معه. 

 مظاهر التوافق الزواجي

ل مراجعة األطر النظرية، والدراسات السابقة حول موضوع التوافق الزواجي، يظهر أن هناك من خال

( إىل أن التوافق الزواجي 7111مجموعة من املظاهر التي تدل عىل التوافق الزواجي، إذ تشري سليامن )

، االنفعالية، يُعد محصلة طبيعية لطبيعة التفاعالت بني الزوجني يف العديد من مظاهر الحياة الزوجية

واالجتامعية، والثقافية، واالقتصادية، والجنسية، التي تتمثل يف التعبري عن املشاعر الوجدانية للطرف 

 ، الحب، واملودة، والتقدير، واالحرتاماآلخر، وإشعاره باالحرتام، والثقة، و 
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والعادات، والتقاليد، بالضافة إىل التشابه أو التقارب بني الزوجني يف املستوى الثقايف، والتعليمي، 

والقيم، واالتفاق حول أساليب تنشئة األبناء، واالتفاق عىل ميزانية األرسة، وطرق النفاق، والتخطيط 

للمستقبل املايل، بالضافة إىل إدراك كل من الزوجني، وتفاهمهام، وقناعتهام مبا يتوفر لديهام من موارد 

واجهة األزمات املالية، وقت حدوثها، والقدرة عىل اقتصادية من أجل تحقيق، وإشباع حاجاتهام، وم

ضبط املصاريف، وتحديد املجاالت التي يجب النفاق فيها، بالضافة إىل تحقيق الشباع الجنيس 

للرشيك، ألن الشباع الجنيس يُعد أحد الدوافع التي يسعى الفرد إىل تحقيقها بالزواج، التي من شأنها 

 أن تحقق التوافق الزواجي. 

( يف التواضع، والتعاون بني الزوجني يف أداء األدوار، وحصول كل من الزوجني 7111ينام حددها عيل )ب

عىل مطالبه، واحتياجاته، وتحقيق أهدافه، مام يعني اتفاق السلوكيات مع التوقعات، وكذلك االنسجام، 

ضافة إىل التواصل والقدرة عىل حل املشكالت، وتقديم الدعم، واملساعدة لبعضهام البعض، هذا بال 

الناجح بني الزوجني، وظهور الحب املتبادل بينهام، والشعور بالسعادة، والرضا عن الحياة، وعن الزواج، 

وعن الطرف اآلخر، والشعور بالراحة النفسية، وكذلك ظهور الشباع الجنيس، والتعاون االقتصادي بني 

الزواجي للفرد قد يزيد استقرار الفرد العامل يف  الزوجني، والنجاح، والكفاءة يف العمل؛ إذ أن التوافق

 عمله.

 أسس التوافق الزواجي

يُعد التوافق الزواجي أحد أشكال التفاعل االجتامعي اليجايب الذي يحدث بني طريف العالقة الزوجية، 

ني، هذا بالضافة إىل كونه أحد املقومات التي تؤدي إىل إشباع الحاجات النفسية، واالجتامعية للزوج

وإنه ليك تكون العالقة الزوجية ناجحة، ويكون الزوجني متوافقني البد من توفر مجموعة من األسس 

 الرضورية لتحقيق التوافق الزواجي: 
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( هذه األسس يف أن يكون كال الزوجني ينتميان إىل ثقافة اجتامعية 7100و حددت أبو سكينة، وخرض )

واتفاق حول الترصفات، هذا بالضافة إىل متتع الزوجني متامثلة، وتجمعهم عادات سلوكية متشابهة، 

مبستوى مناسب من النضج االنفعايل الذي يجعلهام يحتكامن إىل العقل، واملنطق، وتقبل ما تأيت به 

الحياة من مواقف، وأن الرابطة الزوجية تحتاج إىل تعارف كل من الزوجني تعارفاً كامالً قبل الزواج 

اح فيها بعد إمتام الزواج، واالستمرار فيه، أضف إىل ذلك حرص كال الزوجني حتى تتوفر لهم فرص النج

عىل إظهار مشاعر الود، والحب، والتقدير، واالرتباط النفيس العاطفي ليك تؤدي العالقات الزوجية 

دورها يف حياتهام املشرتكة، وأن يتعاون الزوجان يف تحقيق أهدافهام املشرتكة، ومشاركة كل منهم لآلخر 

 يف اتخاذ القرارات، والثقة فيام بينهم.

( أنه ليك يصبح الزواج متوافقاً البد أن يكون Karadağ & Koçak, 2016وأكد كارداج، وكوكا )

الزوجان قادرين عىل التواصل، والتعبري عن احتياجاتهم بشكل آمن، وأن يكونا قادرين عىل الوصول إىل 

أن يكونا متفقني عىل القضايا الرئيسية التي تتعلق حلول للمشكالت التي تواجههام بشكل، ودي، و 

مبعتقداتهم، وقيمهم املشرتكة، وعدم الخيانة الزوجية، وإعطاء الفرصة للرشيك للتعبري عن ذاته، وعن 

 انفعاالته بدون الشعور بالتهديد من الرشيك يف العالقة الزوجية.

 عوامل التوافق الزواجي

، ومتواصلة، ولها العديد من املتطلبات املتبادلة، وإنها تستلزم يُعد الزواج عالقة إنسانية مستمرة

استعداداً كافياً من قبل الزوجني للقيام بواجباتهم الزوجية، لهذا فإنها تقتيض الشباع املشرتك انفعالياً، 

 وجنسياً، واقتصادياً، واجتامعياً، وذلك من أجل الوصول للتوافق يف الحياة الزوجية. 

أ( أن الزوجني يكونا متوافقني يف حياتهم الزوجية إذا كانت 7111ق يرى الداهري )ويف هذا السيا

سلوكيات كل منهام مقبولة لآلخر، وقام كل منهام بواجباته نحو الطرف اآلخر، وأشبع له حاجاته، وعمل 

م ما يربطه به، وامتنع عن عمل ما يؤذيه، أو يفسد عالقته به أو بأرسته بشكل عام، وعليه فانه يت

 الحكم عىل التوافق الزواجي بني الزوجني من خالل ثالث زوايا هي: الزوج،
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وما يقوم به من سلوكيات يف تفاعله مع الزوجة، وما يتحقق له من أهداف، وما يتعرض له من  

صعوبات، وخالفات، وما يشبع له من حاجات، والزوجة، وما تقوم به من سلوكيات يف تفاعلها مع 

ها من أهداف، وما تتعرض له من صعوبات، وخالفات، وما يشبع لها من حاجات، الزوج، وما يتحقق ل

 والزواج، وما يتحقق من أهدافه للزوجني، واألرسة، يف ضوء فهم املجتمع، ومعايريه.

( أن استمرار الحياة الزوجية، وتحقيق التوافق الزواجي، يحدث 7113بينام يرى صامدي، ومخادمة )

بني الزوجني، واملرتبط بعدة عوامل، تتمثل يف الجانب االقتصادي، وما يرتتب  نتيجة التفاعل اليجايب

عليه من، وجود مستوى دخل مناسب يلبي حاجات األرسة، والجانب العاطفي، والجنيس، وما يرتتب 

عليهام من إحساس كل منهام تجاه اآلخر بالحب، واملودة، خاصة إذا كان هذا الحب مرتبط بالشباع 

التقارب، واالستقرار، والتوافق بني حد العوامل التي تحقق أ  ذلك إنجاب األطفال، يُعدالجنيس، وك

الزوجني، هذا بالضافة إىل االنتامء إىل ثقافات، وبيئات اجتامعية متشابهة، ومتامثلة يف العادات، 

افق، والتقاليد، والقيم، واألعراف، وكذلك دور األهل اليجايب، وما يرتتب عليه من تحقيق التو 

واالستقرار بني الزوجني، فكلام كانت العالقة بني الزوجني، واألهل عىل مستوى من النضج، والرقي، 

 ويتخللها االحرتام، والتقدير، وتقديم العون، واملساعدة للزوجني كلام كان دور األهل إيجايب. 

 عوامل عدم التوافق الزواجي

للعديد من العوامل التي تدعمه، وتقويه، وأنه أن التوافق الزواجي شأنه شان أي يشء أخر يتعرض 

يتعرض ملا يعوقه، ويضعفه، ومن بني هذه العوامل املعيقة للتوافق الزواجي العوامل املتعلقة بالجانب 

االنفعايل، التي تتمثل يف الشعور بالقلق، والغرية، وعدم الثقة، والشك برشيك الحياة، وعدم القدرة، 

(، والعوامل املتعلقة بالجانب االقتصادي، وما 7113بات الزواج )مؤمن، والقابلية للتوافق مع متطل

تؤديه من دور يف إحداث حالة من عدم التوافق الزواجي بني الزوجني، فقلة املوارد املالية لألرسة، وعدم 

ن، التعاون، واملشاركة بني الزوجني يف النفاق عىل األرسة، قد تؤدي إىل عدم التوافق بني الزوجني، وأ 

وجود املال، وتوفره قد يرتتب عليه حالة من عدم التوافق الزواجي إذا أيسء استخدامه )حمدان، 

7114.) 

  



15 

 

( أن ما يحمله الزوجان من خربات ثقافية، واجتامعية تعّد من العوامل املهمة التي 7113وترى مؤمن )

عية بني الزوجني من شأنها أن قد تؤثر عىل العالقة بينهام، لذلك فإن اتساع الفجوة الثقافية، واالجتام

 تؤدي إىل التقليل من درجة التوافق الزواجي بني الزوجني، وزيادة فرص الخالف، والنزاع بينهام.

( مجموعة من العوامل التي تدل عىل عدم التوافق الزواجي بني الزوجني، التي 7114وأورد حمدان )

، واملنزلية، وتخيل الزوج أو الزوجة عن بعض أو من بينها إهامل الزوج أو الزوجة ملسؤولياتهم األرسية

كل مسؤولياتهام املادية، والدارية بشكل كيل، أو تحميل رشيك الحياة أعباء الوفاء بهذه املتطلبات، 

واملسؤوليات أو القيام بها، هذا بالضافة إىل قضاء الزوج أو الزوجة معظم، وقتهام يف العمل الرسمي، 

تجاهل الزوج أو الزوجة لرغبات أو طلبات أو حاجات أحدهام لآلخر، وكذلك ويف مشاغلهام الخاصة، و 

 تسلط أحد الزوجني عىل حياة، وقرارات رشيك الحياة.

 عالقة التوافق الزواجي باملستوى االقتصادي واالجتامعي

 يُعد املستوى االقتصادي، واالجتامعي من العوامل املهمة يف تحقيق التوافق الزواجي، إذ قد تظهر

الخالفات الزوجية بني الزوجني حول الجانب االقتصادي عندما ال يقوم الزوجان باالتفاق، والتشاور حول 

كيفية النفاق، إذ تعّد املطالب االقتصادية، واملادية شديدة اللحاح عىل الرشيكني، وتحديداً للرشيك 

 (. 7114الذي يتحمل عبء الكسب، وتوفري الدخل، واملوارد )زهران، 

 الرغم من ذلك فإن توفر املال قد يكون مصدراً من مصادر الخالفات الزوجية خاصة إذا أيسء وعىل

استخدامه، ويكون االختالف بني الزوجني عىل طرق النفاق، وإرساف أحدهم أو بخله، األمر الذي من 

اب شأنه أن يزيد من حدة هذه الخالفات، هذا بالضافة إىل أنه قد يكون دخل الزوجة أحد أسب

الخالفات بني الزوجني، خاصة إذا كانت األرسة يف حاجة له، وامتناع الزوجة عن االشرتاك يف مرصوفات 

 (. 7111األرسة، وأن الزوج قد يعتدي عىل دخل الزوجة، ويترصف به دون رضاها )سليامن، 
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الله األرسة وعليه فإن إدراك الزوجني، وتوافقهام يقود األرسة إىل توافق اقتصادي مشرتك تعيش من خ

راضية، وسعيدة مبا يتوفر لها من مال، وتسعى إىل تحقيق املزيد منه بطريق مرشوع، وسليم عىل 

أساس من الشعور باملسؤولية، وعىل قدر كبري من الواقعية، وقدرة عىل تحقيق املوازنة السليمة بني 

طيط للمستقبل املايل )توفيق، املطالب، واملوارد، واالتفاق بني الزوجني بشأن طرق إنفاق املال، والتخ

0994 .) 

ومن بني الدراسات التي تعرضت ألثر املستوى االقتصادي، واالجتامعي عىل مستوى التوافق الزواجي 

توصلت إىل أن ، التي (Nadam & Sylaja, 2015)نادام، وسيالجا لدى النساء العامالت نجد دراسة 

العاملة يساعدها عىل التوافق الزواجي مع رشيك  املرتفع للمرأةجتامعي ال قتصادي، وااال ستوى امل

الحياة من خالل ما تقدمه من مساهمة، ومشاركة لزوجها يف توفري احتياجات األرسة املادية، وبالتايل 

 .يزيد من حالة التفاهم، والتوافق بينها، وبني زوجها

االقتصادي،  أن انخفاض املستوى (Sahu & Singh, 2014)ساهو، وسينج  بينام أظهرت دراسة

واالجتامعي لألرسة قد يكون دافعاً للمرأة للخروج للعمل من أجل تحسني املستوى االقتصادي، 

هم يف إشباع سي لألرسة قدتحسن يف املستوى االقتصادي، واالجتامعي واالجتامعي ألرستها، وذلك ألن ال

بينها، وبني رشيك وافق الزواجي احتياجات األرسة املادية، واالجتامعية، وسيقود إىل تحقيق مزيد من الت

 الحياة.

 عالقة التوافق الزواجي باملؤهل العلمي

مام ال شك فيه أن الحياة الزوجية مملوءة باملواقف التي تحتاج إىل تبادل الرأي، واتخاذ القرارات يف 

زوجية، العديد من األمور، ويساعد التقارب يف املستوى التعليمي بني الزوجني عىل تقليل الخالفات ال

بينام يزيد التباعد بينهام من حدة الخالفات بينهام، وتنشأ الخالفات بني الزوجني نتيجة اختالف 

 (.0994مستواهم التعليمي مام قد يؤثر عىل توافقهم الزواجي )توفيق، 
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أن الفارق التعليمي بني الزوجني قد  (Nadam & Sylaja, 2015)نادام، وسيالجا ويف هذا السياق ترى 

حياتهم الزوجية، فاملرأة املتعلمة أقدر عىل العناية بأرستها، وتربية أطفالها، وتعليمهم من املرأة  يعيق

غري املتعلمة أو ذات التعليم املنخفض، وأن للتعليم دوراً كبرياً يف صقل، وإنضاج الشخصية، وتحديد 

ود فارق تعليمي بينها، وبني الثقافة، والذوق العام، وعليه فإن انخفاض املستوى التعليمي للمرأة، ووج

زوجها قد يخلق فجوة تتسع مع مرور الوقت، وتسبب الضيق للرجل، و ينعكس ذلك أيضاً عىل نظرة 

املرأة لنفسها كرشيكة حياة تشارك زوجها أفكاره، وطموحاته، ولكون الحياة، واملشاعر النسانية، 

اك عالقات أو حياة زوجية رمبا تكون والعالقات الزوجية ال تخضع لقوانني مطلقة، لذا نجد أن هن

 ناجحة عىل الرغم من الفارق التعليمي لكن ذلك قليل بشكل عام.

ومن خالل الرجوع إىل الدراسات التي تناولت أثر املؤهل العلمي، نجد أن هناك تبايناً يف نتائج هذه 

بو أحمد ب(، ودراسة أ 7111الدراسات، إذ توصلت بعض هذه الدراسات مثل دراسة الداهري )

ودراسة  ،(Hashmi, Khurshid & Hassan, 2007)(، ودراسة هاشمي، وخورشيد، وحسن 7104)

توصلت إىل أنه كلام ارتفع املستوى التعليمي ، التي (Nadam & Sylaja, 2015)نادام، وسيالجا 

 األرسية. للزوجة كانت أقدر عىل تحقيق التوافق الزواجي مع رشيك الحياة، وأقدر عىل تجاوز الخالفات 

 ,Pish-ghadam)جادام، وباكشيبور، وإبراهيمي -بينام توصلت دراسات أخرى مثل دراسة بيش

Bakhshipour, & Ebrahimi, 2013)  إىل أنه ال يوجد أثر للمؤهل العلمي عىل مستوى التوافق

 الزواجي لدى الزوجات العامالت. 

 عالقة التوافق الزواجي مبدة الزواج

جي إىل التغري خالل دورة الحياة، فاملراحل األوىل من الزواج تتميز بالتقارب الشديد، مييل التوافق الزوا

واالتكال، بينام تتميز املراحل املتأخرة من الزواج باملواجهة، والنقاش، والتفاوض فيام يتعلق بالتحكم، 

نقص يف األنشطة، والسلطة، والقوة، ومن الطبيعي أن يحدث سن الزواج نوعاً من الروتني، والفتور، وال

والقرارات املشرتكة، ويبدو أن األشخاص السعداء يف زواجهم ينظرون إىل رشكائهم بشكل أقل إعجاباً 

مبرور الوقت. يف الوقت الذي ينظر فيه األزواج غري السعداء إىل رشكائهم بوصفهم غري مرغوب فيهم 

 عىل الطالق، 
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لزوجية قد يكون دليل عىل االستسالم، وليس أن استمرار العالقة ا (Bernard)إذ تعتقد برنارد 

السعادة، وأن العالقات الزوجية مبرور الوقت تذهب إىل منط الروتني الذي يسهل التنبؤ بنتائجه، 

 (. 7101وأبعاده )بلميهوب، 

وأنه مع مرور الوقت تنمو اتجاهات جديدة نحو الزواج، فالتجربة املشرتكة بني الزوجني متدهام برباط 

عاملاً خاصاً بهام يتبادالن من خالله األخذ، والعطاء، ويتشاركان فيام بينهام يف مواجهة  قوي ينشئ

األزمات، ومعالجة الخالفات، وعىل الرغم من ذلك فإن معدالت السعادة الحقيقية عن الكثري من 

نت يف األزواج تتناقص كلام تقدم عمر الزواج، إذ يرى معظم هؤالء األزواج أن السعادة الحقيقية كا

السنوات املبكرة للزواج، وهي السنوات التي حدثت فيها معظم مشاكل الزوجني )أبو سكينة، وخرض، 

7100.) 

ومن بني الدراسات التي تعرضت ألثر سن الزواج عىل مستوى التوافق الزواجي لدى النساء العامالت 

سن الزواج أو مدته  إىل أن أثر التي خلصت (Ayhan & Hural, 1999)نجد دراسة أيهان، وهورال 

عىل مستوى التوافق الزواجي يختلف من عالقة زوجية ألخرى إذ يوجد العديد من الظروف، والعوامل 

شخصية كانت أم اجتامعية تؤدي دوراً يف تحقيق التوافق بني الزوجني خالل حياتهم برصف النظر عن 

 مدة الزواج. 

 عالقة التوافق الزواجي بالعمر

دراسات تبايناً يف نتائجها حول متغري العمر املناسب للزواج، ودوره يف تحقيق أوضحت العديد من ال

أن العمر املناسب لتحقيق  (Parameswari, 2016)بارميسواري التوافق الزواجي، إذ أوضحت دراسة 

، بينام أشارت دراسات أخرى إىل أن العمر ( سنة31-44)التوافق الزواجي هو العمر الذي يرتاوح بني 

سنة( أبو  72-77سب للزواج، وتحقيق التوافق الزواجي لدى الزوجات هو العمر الذي يرتاوح بني )املنا

 (Nadam & Sylaja, 2015)نادام، وسيالجا (، بينام توصلت دراسات أخرى مثل دراسة 7104أحمد )

 . إىل أن التوافق الزواجي لدى الزوجات يكون أكرث كلام كان عمرهن أكرب، ويقل كلام قل عمرهن
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، ودراسة  (Sahul, & Singhll, 2014)دراسة ساهول، وسنجال بينام توصلت دراسات أخرى مثل 

، ودراسة هديبل (7107محمد ) ، دراسة (Pish-ghadam, et al., 2013)جادام، وزمالؤه -بيش

ك ( إىل أن العمر مل يكن له أي أثر يف تحقيق التوافق الزواجي لدى الزوجات، إذ أوضحت أن هنا7100)

عوامل أخرى مسئولة عن التوافق الزواجي مثل العوامل الثقافية، واالجتامعية املرتبطة بالعادات، 

والتقاليد االجتامعية السائدة يف املجتمع، ومستوى الدخل، وطرق النفاق، والعالقات االجتامعية مع 

 أهل الزوج. 

 ب: الدراسات السابقة ذات الصلة

سابقة املتعلقة بالتوافق الزواجي، واملستوى االقتصادي لدى العامالت، إذ يتناول هذا الجزء الدراسات ال

 تم تصنيفها إىل قسمني، ويأيت:

 أوالً: الدراسات العربية

( دراسة يف الجزائر هدفت إىل التعرف عىل العالقة بني الضغوط املهنية، 7101أجرت إبراهيمي )

ت يف القطاع الحكومي يف، والية بسكرة. تكونت والتوافق الزواجي لدى املمرضات، واملعلامت العامال 

( امرأة عاملة، ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتطوير مقيايس 041عينة الدراسة من )

الضغوط املهنية، والتوافق الزواجي. أشارت النتائج إىل، وجود عالقة ارتباطيه عكسية دالة إحصائياً بني 

لدى املمرضات، واملعلامت، وعدم، وجود فروق دالة إحصائياً يف  الضغوط املهنية، والتوافق الزواجي

التوافق الزواجي بني املمرضات، واملعلامت، واستفادت الباحثة من هذه الدراسة يف مناقشة النتائج 

 التي تم التوصل إليها يف الدراسة الحالية. 
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قة بني الخروج للعمل، ( بدراسة يف سوريا هدفت إىل التعرف عىل العال 7103قام رضوان، وعامر )

( امرأة 711والتوافق الزواجي لدى النساء املتزوجات يف محافظة الالذقية. تكونت عينة الدراسة من )

( امرأة غري عاملة. تم تطوير مقياس التوافق الزواجي من قبل الباحثني. 93( امرأة عاملة، و)014منهن )

زواجي من النساء غري عامالت، وأن النساء العامالت  أشارت النتائج إىل أن النساء العامالت أكرث توافق

يف القطاع الحكومي أكرث توافق يف حياتهن الزوجية من النساء العامالت يف القطاع الخاص، واستفادت 

 الباحثة من هذه الدراسة يف تدعيم الطار النظري يف الدراسة الحالية. 

تعرف عىل العالقة بني االجهاد النفيس، ( دراسة يف فلسطني هدفت إىل ال7104أجرى أبو أحمد )

( 071والتوافق الزواجي لدى عينة من الزوجات العامالت يف قطاع غزة. تكونت عينة الدراسة من )

سيدة متزوجة عاملة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير مقيايس الجهاد النفيس، والتوافق الزواجي. 

جهاد النفيس لدى الزوجات العامالت، ومستوى مرتفع أشارت النتائج إىل، وجود مستوى متوسط من ال 

من التوافق الزواجي لديهن، ووجود عالقة ارتباطية عكسية دالة إحصائياً بني الجهاد النفيس، والتوافق 

الزواجي لدى الزوجات العامالت، وأشارت النتائج إىل، وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى التوافق 

سنة( مقارنًة  72-77لعمر لصالح الزوجات اللوايت ترتاوح أعامرهن بني )الزواجي تعزى ملتغري ا

سنه فأكرث(، وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى التوافق الزواجي  44بالزوجات اللوايت أعامرهن )

تعزى ملتغري املستوى التعليمي لصالح الزوجات اللوايت مستواهن التعليمي بكالوريوس فأكرث مقارنًة 

اللوايت مستواهن التعليمي ثانوية فأقل، وعدم، وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى التوافق  بالزوجات

الزواجي تعزى ملتغريي الدخل، وعدد األبناء، واستفادت الباحثة من هذه الدراسة يف تطوير مقياس 

 التوافق الزواجي، ومناقشة النتائج التي تم التوصل إليها يف الدراسة الحالية. 

  



21 

 

 

التعرف عىل مستوى التوافق الزواجي لدى  اىل ( بدراسة يف السودان هدفت7107محمد )قامت و 

( عاملة 709العامالت املتزوجات يف جامعة السودان للعلوم، والتكنولوجيا. تكونت عينة الدراسة من )

( موظفة. لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام مقياس 032( عضو هيئة تدريس، و)27متزوجة منهن )

وافق الزواجي املُعد من قبل آدم. أشارت النتائج إىل، وجود مستوى مرتفع من التوافق الزواجي لدى الت

العامالت املتزوجات يف جامعة السودان للعلوم، والتكنولوجيا، وأن هذا املستوى املرتفع من التوافق 

واستفادت  وات الزواج،الزواجي ال يختلف باختالف متغريات طبيعة العمل، والحالة النجابية، وعدد سن

 الباحثة من هذه الدراسة يف مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها يف الدراسة الحالية. 

( دراسة يف الجزائر هدفت إىل التعرف عىل العالقة بني الضغط النفيس، والتوافق 7100وأجرت هديبل )

( امرأة عاملة يف 37سة من )الزواجي لدى املرأة العاملة بالتدريس الجامعي. تكونت عينة الدرا

، الضغط النفيسمقياس  ني هام:. استخدمت الباحثة مقياسالجزائرالتدريس الجامعي يف جامعة 

التوافق الزواجي. أشارت النتائج إىل، وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً بني الضغط  مقياسو 

يف مستوى التوافق الزواجي تعزى ملتغري  النفيس، والتوافق الزواجي، وعدم، وجود فروق دالة إحصائياً 

العمر، واستفادت الباحثة من هذه الدراسة يف مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها يف الدراسة 

 الحالية. 

ب( دراسة يف األردن هدفت إىل التعرف عىل التوافق الزواجي، وعالقته ببعض 7111وأجرى الداهري )

( معلمة من املعلامت املتزوجات يف املدارس الحكومية يف العاصمة 11املتغريات لدى عينة مكونة من )

عامن. أشارت النتائج، وجود فروق يف مستوى التوافق، والتفاهم بني الزوجني تعزى ملتغري عدد األبناء، 

ولصالح الزوجني الذين ال يوجد لديهم أطفال أو نسبة األطفال لديهم قليله مقارنة بالزوجني الذين 

( أطفال، ووجود فروق يف مستوى التوافق، والتفاهم بني الزوجني تعزى ملتغري عدد سنوات 2لديهم )

( 01-4الزواج للزوجني الذين عدد سنوات زواجهام أقل من سنة، والذين عدد سنوات زواجها من )

 سنوات لصالح الزوجني الذين عدد سنوات زواجهام سنة يف اهتاممهام، 
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ت النتائج، وجود فروق يف مستوى التوافق، والتفاهم، والتكامل ومدى رعايتهام لألبناء، وأشار 

االقتصادي للزوجني يعزى ملتغري مستوى تعليم الزوجة، ولصالح الزوجات ذوات التعليم العايل، ووجود 

فروق يف مستوى التوافق يف الحياة الزوجية تعزى ملتغري عدد سنوات عمل الزوجة، وجاءت الفروق 

( سنوات مقارنة بعدد سنوات عمل الزوجة فيها 4-3عدد سنوات عمل الزوجة من )لصالح العائلة التي 

 أقل، و استفادت الباحثة من هذه الدراسة يف مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها يف الدراسة الحالية. 

( بدراسة هدفت الكشف عن مستوى التوافق الزواجي لدى النساء العامالت 7117وقامت الطاهات )

( امرأة عاملة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام 471دينة إربد. تكونت عينة الدراسة من )يف م

مقياس التوافق الزواجي املعد من قبل بيومي. أشارت النتائج إىل، وجود مستوى متوسط من التوافق 

ى ملتغري الزواجي لدى النساء العامالت، ووجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى التوافق الزواجي تعز 

نوع املهنة لصالح العامالت يف مهنة التعليم مقارنة بالعامالت يف مهن التمريض، والسكرتاريا، ووجود 

فروق دالة إحصائياً يف مستوى التوافق الزواجي تعزى ملتغري مكان السكن لصالح العامالت اللوايت 

فروق دالة إحصائياً يف مستوى  يسكن القرى مقارنة بالعامالت اللوايت يسكن يف املدينة، وعدم، وجود

التوافق الزواجي تعزى ملتغري الدخل، و استفادت الباحثة من هذه الدراسة يف مناقشة النتائج التي تم 

 التوصل إليها يف الدراسة الحالية. 

من خالل مراجعة الدراسات السابقة التي تناولت التوافق الزواجي، واملستوى االقتصادي، واالجتامعي 

إذ قامت الباحثة بالتعقيب عليها، ومناقشتها من خالل عرض أوجه  ،يف الوطن العريب امالتلدى الع

 الشبة، واالختالف فيها مقارنة بالدراسة الحالية. 

 الهدف  حيثمن أوالً: 

تشابهت بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من إذ الهدف، فلقد تشابهت الدراسة الحالية 

( يف معرفة مستوى 7117؛ الطاهات، 7111؛ الداهري، 7107؛ محمد 7104أبو أحمد، جزئياً مع دراسة )

التوافق الزواجي، والفروق الناتجة عن عدد من املتغريات نحو: متغري الدخل، واملستوى التعليمي، 

 وعدد سنوات الزواج، والعمر. 
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( 7101إبراهيمي )اختلفت بعض الدراسات مع الدراسة الحالية من إذ الهدف، إذ هدفت دراسة 

التعرف عىل العالقة بني الضغوط املهنية، والتوافق الزواجي لدى املمرضات، واملعلامت العامالت يف 

( التعرف عىل العالقة بني الخروج للعمل، 7103القطاع الحكومي، وهدفت دراسة رضوان، وعامر )

إىل التعرف عىل العالقة بني  (7100والتوافق الزواجي لدى النساء املتزوجات، وهدفت دراسة هديبل )

 الضغط النفيس، والتوافق الزواجي لدى املرأة العاملة بالتدريس الجامعي. 

 البيئة حيثثانياً: من 

( مع الدراسة الحالية من إذ البيئة، إذ تم تطبيقها يف البيئة 7104تشابهت دراسة أبو أحمد )

 الفلسطينية. 

؛ هديل، 7101من إذ البيئة، إذ أجريت دراسة )إبراهيمي،  اختلفت بعض الدراسات مع الدراسة الحالية

( يف السودان، 7107( يف سوريا، ودراسة محمد )7103( يف الجزائر، ودراسة رضوان، وعامر )7100

( يف األردن، أما الدراسة الحالية فتم تطبيقها يف فلسطني، 7117؛ الطاهات، 7111ودراسة )الداهري، 

 وتحديداً يف منطقة حيفا.

 العينة حيثاً: من لثاث

؛ أبو 7101تشابهت بعض الدراسات مع الدراسة الحالية من إذ العينة، إذ طبقت دراسة )إبراهيمي، 

 ( عىل النساء العامالت. 7117، الطاهات، 7111، الداهري، 7100، هديبل، 7107، محمد، 7104أحمد، 

قها عىل النساء العامالت، وغري اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة رضوان، وعامر، التي تم تطبي

 العامالت، بينم اقترصت الدراسة الحالية عىل النساء العامالت.
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 النتائج حيثاً: من رابع

التي بينت أن  (7107محمد ) مثل دراسة، النتائجتشابهت بعض الدراسات مع الدراسة الحالية من إذ 

( التي بينت 7100، ودراسة هديبل )التوافق الزواجي ال يختلف باختالف عدد سنوات الزواجمستوى 

  عدم، وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى التوافق الزواجي تعزى ملتغري العمر.

( التي بينت، 7104اختلفت بعض الدراسات مع الدراسة الحالية يف نتائجها، مثل دراسة أبو أحمد )

لعمر لصالح الزوجات اللوايت ترتاوح وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى التوافق الزواجي تعزى ملتغري ا

سنه فأكرث(، ودراسة الداهري  44سنة( مقارنًة بالزوجات اللوايت أعامرهن ) 72-77أعامرهن بني )

ب( التي بينت، وجود فروق يف مستوى التوافق، والتفاهم بني الزوجني تعزى ملتغري عدد سنوات 7111)

( 01-4ن سنة، والذين عدد سنوات زواجها من )الزواج للزوجني الذين عدد سنوات زواجهام أقل م

سنوات لصالح الزوجني الذين عدد سنوات زواجهام سنة يف اهتاممهام، ومدى رعايتهام لألبناء، دراسة 

( التي بينت عدم، وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى التوافق 7117؛ الطاهات، 7104)أبو أحمد، 

 الزواجي تعزى ملتغري الدخل.

لباحثة من خالل إطالعها عىل الدراسات السابقة يف معرفة منهج الدراسات الوصفية استفادت ا

االرتباطية، والطالع عىل األدب النظري املتعلق بالتوافق الزواجي، وعمل املرأة، واملستوى االقتصادي، 

ضوء الدراسات واالجتامعي، وأثرها يف توافقها الزواجي، بالضافة إىل تطوير مقيايس الدراسة الحالية يف 

 السابقة.

 ام ييل:متيزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في

، والفروق بني التوافق الزواجي، واملستوى االقتصادي، واالجتامعي االرتباطيةلعالقة ا تتناولهدفها: إذ 

زواجي، الناتجة عن عدد من املتغريات )العمر، واملؤهل التعليمي، وسن الزواج( يف مستوى التوافق ال

 .واملستوى االقتصادي، واالجتامعي
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 عينتها: تم تطبيق الدراسة الحالية عىل النساء العامالت.

 مكان تطبيقها: إذ تم تطبيقها يف فلسطني، وتحديداً يف منطقة حيفا.

األدوات: تم تطوير مقياس التوافق الزواجي، والتحقق من دالالت صدقة، وثباته، وإعداد البيانات 

 ملستوى االقتصادي، واالجتامعي.املتعلقة با
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 ثانياً: الدراسات األجنبية 

التي أجريت يف الهند تعرف العالقة بني التوافق الزواجي من  (Sinha, 2016)هدفت دراسة سينها 

( امرأة عاملة ترتاوح أعامرهن بني 011جهة، والعمر، ونوع املهنة من جهة أخرى لدى عينة مكونة من )

أهداف الدراسة تم استخدام مقياس التوافق الزواجي املُعد من قبل كومار،  ( سنة، ولتحقيق41-31)

. أشارت النتائج إىل، وجود مستوى متوسط من التوافق الزواجي (Kumar and Kanchan)وكانشان 

لدى العامالت، وأن من أهم العوامل التي تؤثر عىل مستوى التوافق الزواجي لدى العامالت كانت 

ن االتصال بأفراد األرسة، واألقارب، واألصدقاء، وأشارت النتائج إىل، وجود عالقة ضيق الوقت، وفقدا

ارتباطيه إيجابية دالة إحصائياً بني مستوى التوافق الزواجي، والعمر لدى العامالت، بينام مل توجد عالقة 

ثة من هذه و استفادت الباح بني مستوى التوافق الزواجي، ونوع املهنة لدى النساء العامالت،دالة 

الدراسة يف تدعيم الطار النظري، وتطوير مقياس التوافق الزواجي، ومناقشة النتائج التي تم التوصل 

 إليها يف الدراسة الحالية. 

دراسة حاولت التعرف عىل أثر الذكاء العاطفي يف  (Parameswari, 2016)وأجرت بارميسواري 

يف  (Tamil Nadu State) عامالت يف، والية تاميل نادوالتوافق الزواجي لدى النساء العامالت، وغري ال

( امرأة غري عاملة، ولتحقيق أهداف 011( امرأة عاملة، و)011الهند. تكونت عينة الدراسة من )

 (Locke and Wallace)ون للذكاء العاطفي، ومقياس لوك، وواالس -الدراسة تم استخدام مقياس بآر

، وجود مستوى مرتفع من التوافق الزواجي لدى النساء العامالت، للتوافق الزواجي. أشارت النتائج إىل

وغري العامالت، بينام كان مستوى الذكاء العاطفي أعىل لدى النساء غري العامالت من النساء العامالت، 

لدى النساء  يوأشارت النتائج إىل، وجود أثر إيجايب دال إحصائياً للذكاء العاطفي عىل التوافق الزواج

ت، وغري العامالت، ووجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى التوافق الزواجي تعزى للعمر بني العامال 

( سنة. ، و 31-44( سنة، لصالح الفئة العمرية )31-44( سنة، والفئة العمرية )41-71الفئة العمرية )

لتي تم استفادت الباحثة من هذه الدراسة يف تطوير مقياس التوافق الزواجي، ومناقشة النتائج ا

 التوصل إليها يف الدراسة الحالية. 
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بدراسة هدفت إىل التعرف عىل استكشاف عالقة  (Nadam & Sylaja, 2015)وقامت نادام، وسيالجا 

التوافق الزواجي باملستوى االقتصادي، واالجتامعي، والعمر، واملؤهل العلمي، ومكان القامة لدى عينة 

يف الهند. تكونت عينة الدراسة من  (Kerala State)، والية كريال من النساء العامالت، وغري العامالت يف

( امرأة غري عاملة، ولتحقيق أهداف 011عاملة، و)امرأة ( 011) ن( امرأة عاملة، وغري عاملة منه711)

م، 0992عام  (Deshpande)الدراسة تم استخدام مقياس التوافق الزواجي املُعد من قبل ديشباندي 

صة بالبيانات الدميغرافية، والشخصية. أشارت النتائج إىل أن مستوى التوافق الزواجي وإعداد قامئة خا

لدى النساء العامالت كان مرتفعاً بينام كان منخفضاً لدى النساء غري العامالت، وأشارت النتائج إىل، 

واملؤهل  وجود عالقة ارتباطيه إيجابية دالة إحصائياً بني مستوى التوافق الزواجي، وكل من العمر،

العلمي، واملستوى االقتصادي، واالجتامعي لدى النساء العامالت، وعدم، وجود عالقة ارتباطيه دالة 

إحصائياً بني مستوى التوافق الزواجي، وكل من العمر، واملؤهل العلمي، واملستوى االقتصادي، 

 تدعيم الطار النظري، و استفادت الباحثة من هذه الدراسة يف واالجتامعي لدى النساء غري العامالت،

 ومناقشة النتائج التي تم التوصل إليها يف الدراسة الحالية. 

دراسة هدفت إىل التعرف عىل مستوى التوافق  (Hooda and Singh, 2014)وأجرت هودى، وسنجه 

نا الزواجي، والسعادة لدى النساء العامالت يف البنوك، وغري العامالت من ربات البيوت يف، والية هاريا

(Haryana State) ( امرأة عاملة، وغري عاملة منه411الهندية. تكونت عينة الدراسة من )( 011) ن

( امرأة من ربات البيوت. تم استخدام مقياس التوافق الزواجي 011امرأة عاملة يف قطاع البنوك، و)

ج إىل أن مستوى ، ومقياس أكسفورد للسعادة. أشارت النتائ0992عام  (Carvar)املُعد من قبل كارفر 

التوافق الزواجي لدى النساء العامالت كان مرتفعاً، بينام كان منخفضاً لدى ربات البيوت، وأن مستوى 

و استفادت الباحثة  السعادة لدى النساء العامالت كان منخفضاً، بينام كان مرتفعاً لدى ربات البيوت،

لتوافق الزواجي، ومناقشة النتائج التي تم من هذه الدراسة يف تدعيم الطار النظري، وتطوير مقياس ا

 التوصل إليها يف الدراسة الحالية. 
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بدراسة يف مدينة بيون الهندية هدفت إىل التعرف عىل مستوى  (Borkar, 2014)وقامت بوركار 

التوافق الزواجي لدى النساء العامالت، وغري العامالت من ربات البيوت. تكونت عينة الدراسة من 

 استخدمت( امرأة من ربات البيوت. 41( امرأة عاملة، و)41ة عاملة، وغري عاملة منهم )( امرأ 071)

عام  (Kumar and Rohatgi)املعد من قبل كومار، وروهاتجي  الباحثة مقياس التوافق الزواجي

. أشارت النتائج إىل أن مستوى التوافق الزواجي لدى النساء العامالت كان مرتفعاً، بينام كان 0924

، وأن مستوى التوافق الزواجي لدى النساء العامالت ال يختلف باختالف وسطاً لدى ربات البيوتمت

و استفادت الباحثة من هذه الدراسة يف التعرف عىل منهجية  ،املستوى االقتصادي، واالجتامعي

 الدراسات الوصفية، ومناقشة النتائج التي تم التوصل إليها يف الدراسة الحالية. 

التي أجريت يف الهند التعرف عىل  (Sahul, & Singhll, 2014)سة ساهول، وسنجال وهدفت درا

مستوى الصحة النفسية، والتوافق الزواجي لدى النساء العامالت، وغري العامالت. تكونت عينة الدراسة 

( امرأة غري عاملة. استخدم 011( امرأة عاملة، و)011) ن( امرأة عاملة، وغري عاملة منه711من )

، ومقياس التوافق الزواجي 0990( عام Kumarباحثان مقياس الصحة النفسية املعد من قبل كومار )ال

. أشارت النتائج إىل، وجود 0991عام  (Sinha and Mukherjee)املعد من قبل سينها، وموكرجي 

ن هذا مستوى متوسط من الصحة النفسية، والتوافق الزواجي لدى النساء العامالت، وغري العامالت، وأ 

املستوى من الصحة النفسية، والتوافق الزواجي ال يختلف باختالف متغريات العمر، واملستوى 

واستفادت الباحثة من هذه الدراسة يف تدعيم الطار النظري، ومناقشة النتائج االقتصادي، واالجتامعي، 

 التي تم التوصل إليها يف الدراسة الحالية. 

دراسة يف إيران هدفت إىل التعرف عىل  (Pish-ghadam, et al., 2013)جادام، وزمالؤه -وقامت بيش

الفروق يف مستوى التوافق الزواجي بني النساء العامالت، وغري العامالت يف مدينة طهران. تكونت عينة 

( امرأة غري عاملة، ولتحقيق أهداف الدراسة 011( امرأة عاملة، و)011( امرأة منهن )411الدراسة من )

أشارت النتائج إىل . 0911عام  Spanier)قبل سبايرن )مقياس التوافق الزواجي املعد من  تم استخدام

عدم، وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى التوافق الزواجي تعزى ملتغريات طبيعة العمل، والعمر، 

يف  واملؤهل العلمي، واستفادت الباحثة من هذه الدراسة يف مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها

 الدراسة الحالية. 
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التعرف عىل مستوى التوافق الزواجي  (Jamabo & Ordu, 2012)وهدفت دراسة جامبو، وأوردو 

( امرأة عاملة، وغري عاملة يف مدينة ريفرز النيجريية، ولتحقيق أهداف 411لدى عينة مكونة من )

ستوى متوسط من التوافق الدراسة تم إعداد مقياس التوافق الزواجي. أشارت النتائج إىل، وجود م

الزواجي لدى أفراد عينة الدراسة، وعدم، وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمستوى االقتصادي، 

واستفادت الباحثة من هذه الدراسة يف مناقشة النتائج التي تم التوصل  واالجتامعي لدى عينة الدراسة،

 إليها يف الدراسة الحالية. 

بدراسة بالهند هدفت إىل التعرف عىل مستوى  (Juoti & Prabha, 2012)وقامت جويت، وبرابها 

( 11( امرأة من النساء العامالت، وغري العامالت، منهن )011التوافق الزواجي لدى عينة مكونه من)

( امرأة غري عاملة. تم استخدام مقياس التوافق الزواجي املعد من قبل كومار 11امرأة عاملة، و)

(Kumar عام )أشارت النتائج إىل، وجود مستوى مرتفع من التوافق الزواجي لدى النساء غري . 0990

العامالت، ووجود مستوى متوسط من التوافق الزواجي لدى النساء العامالت، وأن مستوى التوافق 

الزواجي كان أفضل لدى النساء العامالت، وغري العامالت اللوايت مدة زواجهن طويلة مقارنًة بالنساء 

مدة زواجهن قليله، وأن مستوى التوافق الزواجي كان أفضل لدى النساء العامالت، وغري  اللوايت

العامالت يف األرس النووية من النساء يف العائالت املشرتكة، واستفادت الباحثة من هذه الدراسة يف 

 مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها يف الدراسة الحالية. 

دراسة يف إسالم أباد هدفت إىل التعرف عىل  (Hashmi, et al., 2007)وأجرت هاشمي، وزمالؤها 

( امرأة، منهن 011العالقة بني التوافق الزواجي، والضغط النفيس، واالكتئاب لدى عينه مكونه من )

( امرأة 21( امرأة من النساء العامالت يف مجاالت الطب، والتعليمي الجامعي، والقطاع املرصيف، و)21)

عام  Spanier)قبل سبايرن )عامالت. تم استخدام مقياس التوافق الزواجي املعد من  من النساء غري

. أشارت 0990عام  (Rafai)، وقامئة بيك لالكتئاب، ومقياس الضغط النفيس املعد من قبل رافاي 0924

االكتئاب، النتائج إىل، وجود عالقة ارتباطيه سلبية دالة إحصائياً بني التوافق الزواجي، والضغط النفيس، و 

وأظهرت النتائج أنه كلام ارتفع املستوى التعليمي للنساء العامالت، وغري العامالت كلام كانت قدرتهن 

عىل التوافق الزواجي، ومواجهة الضغوط النفسية، واالكتئاب أكرب، واستفادت الباحثة من هذه الدراسة 

  يف مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها يف الدراسة الحالية.
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 التعقيب عىل الدراسات السابقة

من خالل مراجعة الدراسات السابقة التي تناولت التوافق الزواجي، واملستوى االقتصادي، واالجتامعي 

إذ قامت الباحثة بالتعقيب عليها، ومناقشتها من خالل عرض أوجه  ،يف الوطن العريب لدى العامالت

 ة، الشبة، واالختالف فيها مقارنة بالدراسة الحالي

 الهدف  حيثمن أوالً: 

تشابهت بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من إذ الهدف، فلقد تشابهت الدراسة الحالية 

عىل العالقة بني التوافق الزواجي، هدفت إىل التعرف التي  (Sinha, 2016)سينها جزئياً مع دراسة 

 & Nadam)نادام، وسيالجا ودراسة ، (Parameswari, 2016)بارميسواري ، وكل من دراسة والعمر

Sylaja, 2015) هودى، وسنجه ، ودراسة(Hooda and Singh, 2014) بوركار ، ودراسة(Borkar, 

-Pish)جادام، وزمالؤه -، ودراسة بيش (Sahul & Singhll, 2014)ساهول، وسنجال ، ودراسة (2014

ghadam, et al., 2013)  جامبو، وأوردو ، ودراسة(Jamabo & Ordu, 2012) ودراسة جويت، وبرابها ،

(Juoti & Prabha, 2012) ودراسة هاشمي، وزمالؤها ،(Hashmi, et al., 2007)  يف معرفة مستوى

التوافق الزواجي، والفروق الناتجة عن عدد من املتغريات كمتغري املستوى االقتصادي، واملستوى 

 التعليمي، والعمر. 

 البيئة حيثثانياً: من 

، (Sinha, 2016)سينها  راسات السابقة مع الدراسة الحالية من إذ البيئة، إذ أجريت دراسةاختلفت الد

، (Nadam & Sylaja, 2015)نادام، وسيالجا ، ودراسة (Parameswari, 2016)بارميسواري ودراسة 

، ودراسة (Borkar, 2014)بوركار ، ودراسة (Hooda and Singh, 2014)هودى، وسنجه ودراسة 

-Pish)جادام، وزمالؤه -، ودراسة بيشيف الهند (Sahul, & Singhll, 2014)وسنجال ساهول، 

ghadam, et al., 2013) جامبو، وأوردو  يف إيران، ودراسة(Jamabo & Ordu, 2012)  يف نيجرييا، أما

 الدراسة الحالية فتم إجراؤها يف فلسطني، وتحديداً يف منطقة حيفا.
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 العينة حيثاً: من لثثا

التي تم تطبيقها عىل عينة من النساء  (Sinha, 2016)سينها  الدراسة الحالية مع دراسة تشابهت

 العامالت. 

بارميسواري اختلفت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من إذ عينتها، مثل دراسة 

(Parameswari, 2016) نادام، وسيالجا ، ودراسة(Nadam & Sylaja, 2015) هودى، ، ودراسة

ساهول، وسنجال ، ودراسة (Borkar, 2014)بوركار ، ودراسة (Hooda and Singh, 2014)وسنجه 

(Sahul, & Singhll, 2014) جادام، وزمالؤه -، ودراسة بيش(Pish-ghadam, et al., 2013)  ،

تم تطبيقها عىل النساء العامالت، وغري ، التي (Jamabo & Ordu, 2012)جامبو، وأوردو  ودراسة

 ما الدراسة الحالية فاقترصت عىل النساء العامالت فقط. العامالت، أ 

 النتائج حيثاً: من رابع

تشابهت بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية جزئياً يف نتائجها من إذ مستوى التوافق الزواجي، 

دراسة ، و  (Sahul, & Singhll, 2014)، ودراسة ساهول، وسنجال (Sinha, 2016)دراسة سينها مثل 

التي  (Juoti & Prabha, 2012)دراسة جويت، وبرابها ، و (Jamabo & Ordu, 2012)جامبو، وأوردو 

 بينت، وجود مستوى متوسط من التوافق الزواجي لدى النساء العامالت.

تشابهت بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية جزئياً يف نتائجها من إذ املتغريات الدميغرافية مثل 

أن مستوى التوافق الزواجي ال التي بينت  (Sahul, & Singhll, 2014)ل، وسنجال دراسة ساهو 

التي  (Pish-ghadam, et al., 2013)جادام، وزمالؤه -، ودراسة بيشيختلف باختالف متغري العمر

 بينت عدم، وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى التوافق الزواجي تعزى ملتغري العمر.

مع الدراسة الحالية يف نتائجها من إذ مستوى التوافق الزواجي مثل دراسة  اختلفت بعض الدراسات

 دراسة، و (Nadam & Sylaja, 2015)نادام، وسيالجا دراسة ، و (Parameswari, 2016)بارميسواري 

أن التي بينت  (Borkar, 2014)بوركار  ، ودراسة(Hooda and Singh, 2014)هودى، وسنجه 

 .دى النساء العامالت كان مرتفعاً مستوى التوافق الزواجي ل
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دراسة سينها اختلفت بعض الدراسات مع الدراسة الحالية يف نتائجها من إذ املتغريات الدميغرافية مثل 

(Sinha, 2016)  جود عالقة ارتباطيه إيجابية دالة إحصائياً بني مستوى التوافق الزواجي، التي بينت، و

جود فروق دالة التي بينت، و  (Parameswari, 2016)ري بارميسوا، ودراسة والعمر لدى العامالت

( سنة، والفئة العمرية 41-71إحصائياً يف مستوى التوافق الزواجي تعزى للعمر بني الفئة العمرية )

 ,Nadam & Sylaja)نادام، وسيالجا ، ودراسة ( سنة31-44( سنة، لصالح الفئة العمرية )44-31)

باطيه إيجابية دالة إحصائياً بني مستوى التوافق الزواجي، والعمر جود عالقة ارتالتي بينت، و  (2015

 .لدى النساء العامالت

اختلفت بعض الدراسات مع الدراسة الحالية يف نتائجها من إذ العالقة بني التوافق الزواجي، واملستوى 

عدم، التي بينت  (Jamabo & Ordu, 2012)دراسة جامبو، وأوردو االقتصادي، واالجتامعي، مثل 

 ، ودراسةوجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمستوى االقتصادي، واالجتامعي لدى عينة الدراسة

التي بينت أن مستوى التوافق الزواجي لدى النساء العامالت ال يختلف  (Borkar, 2014)بوركار 

التي  (Sahul, & Singhll, 2014)دراسة ساهول، وسنجال باختالف املستوى االقتصادي، واالجتامعي، و 

نادام،  ، ودراسةالتوافق الزواجي ال يختلف باختالف املستوى االقتصادي، واالجتامعيبينت أن مستوى 

، وجود عالقة ارتباطيه إيجابية دالة إحصائياً بني التي بينت (Nadam & Sylaja, 2015)وسيالجا 

 .ء العامالتمستوى التوافق الزواجي، واملستوى االقتصادي، واالجتامعي لدى النسا

استفادت الباحثة من خالل اطالعها عىل الدراسات السابقة يف معرفة منهج الدراسات الوصفية 

االرتباطية، واالطالع عىل األدب النظري املتعلق بالتوافق الزواجي، وعمل املرأة، واملستوى االقتصادي، 

 الدراسة الحالية يف ضوء الدراسات واالجتامعي، وأثرها يف توافقها الزواجي، بالضافة إىل تطوير مقيايس

 السابقة.
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 ام ييل:متيزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيو 

، والفروق بني التوافق الزواجي، واملستوى االقتصادي، واالجتامعي االرتباطيةلعالقة ا تتناولهدفها: إذ 

ج( يف مستوى التوافق الزواجي، الناتجة عن عدد من املتغريات )العمر، واملؤهل التعليمي، وسن الزوا 

 .واملستوى االقتصادي، واالجتامعي

 عينتها: تم تطبيق الدراسة الحالية عىل النساء العامالت.

 مكان تطبيقها: إذ تم تطبيقها يف فلسطني، وتحديداً يف منطقة حيفا.

د قامئة خاصة األدوات: تم تطوير مقياس التوافق الزواجي، والتحقق من دالالت صدقة، وثباته، وإعدا

 بالبيانات املتعلقة باملستوى االقتصادي، واالجتامعي.
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 الفصل الثالث

 الطريقة والجراءات

 ةوأدا، عينتها ، وطريقة اختياريتضمن هذا الفصل، وصفاً ملنهج الدراسة املستخدم، ومجتمع الدراسة

املستخدمة،  املعالجة الحصائيةوطرق استخالص دالالت صدقها، وثباتها، وإجراءات الدراسة، و ، الدراسة

 عىل النحو اآليت: وهي

 الدراسة منهج

؛ ملناسبته لهدف الدراسة الحالية. إذ تم، وصف الظاهرة التحلييل تم إتباع املنهج الوصفي، واالرتباطي

  .املستهدفة بالدراسة لدى عينة الدراسة

 مجتمع الدراسة

حيفا يف فلسطني عسيفا التابعة ملدينة يف منطقة  جميع العامالت املتزوجات منمجتمع الدراسة  تكون

تب العمل يف مك حسب إحصائياتامرأة عاملة متزوجة ( 0411م، والبالغ عددهن )7102/ 7104للعام 

 منطقة حيفا.

 عينة الدراسة:

( من مجتمع الدراسة تم %71( امرأة عاملة متزوجة ميثلن ما نسبته )411تكونت عينة الدراسة من )

حيفا يف فلسطني للعام عسيفا التابعة ملدينة من العامالت املتزوجات يف منطقة شوائياً اختيارهن ع

( يبني توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغريات املستوى االقتصادي، 7، والجدول )م7101/7104

 واالجتامعي، والعمر، واملؤهل العلمي، وسن الزواج.
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ات املستوى االقتصادي، واالجتامعي، والعمر، واملؤهل (: توزيع عينة الدراسة حسب متغري 0الجدول )

 العلمي، ومدة الزواج

 النسبة العدد املستويات املتغري

 

املستوى االقتصادي، 

 واالجتامعي

 24.6% 86 شيكل 3111أقل من 

 42% 147 شيكل  1111أقل من  – 3111

 33.4% 117 شيكل 1111أكرث من 

 100% 350 املجموع

 

 العمر

 33.7% 118 سنة 71-41

 39.7% 139 سنة 40-31

 26.6% 93 فأكرث 30

 100% 350 املجموع

 

 املؤهل العلمي

 45.1% 158 دبلوم

 32.6% 114 بكالوريوس

 22.3% 78 دراسات عليا

 100% 350 املجموع
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 مدة الزواج

 

 38.3% 134 سنوات 1أقل من  – 0

 33.7% 118 سنوات 01أقل من  – 1

 28% 98 سنة. 01ن أكرث م

 100% 350 املجموع

 100% 350 الكيل املجموع

 

 الدراسة  واتدأ 

 أوالً: مقياس التوافق الزواجي

عىل الرغم من تعدد الدراسات السابقة، واملقاييس املستخدمة فيها، وكذلك األطر النظرية املتعلقة 

(، 7104(، ودراسة أبو أحمد )7119(، ودراسة جودة )7117بالتوافق الزواجي، مثل دراسة اللدعة )

دراسة إبراهيمي ، و (Hooda & Singh, 2014)دراسة هودى، وسنجه (، 7104ودراسة بالن، وصويف )

إال أن الباحثة  . (Parameswari, 2016)، ودراسة بارميسواري (Sinha, 2016)دراسة سينها (، و 7101)

اد عينة الدراسة لخاصية التوافق الزواجي الحظت أن هذه املقاييس ال تناسب قياس درجة امتالك أفر 

لعدم احتوائها عىل مجاالت فرعية، بالضافة إىل أنها ال تستند إىل نظرية معينة تربر مرشوعيتها، 

وقدرتها عىل قياس درجة التوافق الزواجي، وال تتناسب مع طبيعة أفراد عينة الدراسة، وخصائصهم 

 االجتامعي، والعمر، واملؤهل العلمي، ومدة الزواج. املتعلقة باملستوى االقتصادي، و 

وقامت الباحثة بتطوير املقياس، وفق النظريات االجتامعية التي تركز عىل التفاعل، والعالقات املتبادلة 

بني الزوجني، وتوقعات كل منهام عن العالقة الزوجية، وأن الخالفات الزواجية ما هي إال نتيجة للتفاعل 

 نتيجة لعالقة الزوج باآلخر، وعالقة الفرد بالنسق االجتامعي ككل.بني الزوجني، و 
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( فقرات 1( فقرة موزعة عىل خمسة مجاالت بالتساوي بواقع )31بصورته األولية من ) وتكون املقياس

لكل مجال، وهذه املجاالت هي: املجال االنفعايل، واملجال األرسي، واملجال االجتامعي، واملجال 

تكون الجابة عليها، وفق تدريج ليكرت الخاميس )بدرجة كبرية جداً، ال االنفعايل. االقتصادي، واملج

 (0بدرجة كبرية، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جداً(. ملحق )

 دالالت صدق املقياس 

 بطريقتني، هام: املقياسصدق دالالت تم التحقق من 

 الصدق املنطقيأوالً: 

من أعضاء هيئة ( 01)عىل  ا بصورتها األوليةبعرضهاملنطقي لألداة دق صالالتحقق من دالالت تم 

التدريس املتخصصني بعلم النفس الرتبوي، والرشاد النفيس، والقياس، والتقويم يف جامعة عامن 

ذلك للحكم عىل فقرات املقياس من (، و 7جامعة عامن األهلية، والجامعة الهاشمية، ملحق )العربية، و 

لصياغة اللغوية، ومدى مالءمة الفقرات ألغراض الدراسة، وإن كانت بحاجة إىل تعديل، إذ مدى سالمة ا

إخراجها تم ( من املحكمني، و %11عليها ) اتفقوالتعديل املقرتح، وتم األخذ بالتعديالت املقرتحة التي 

 (4ملحق ) بصورتها النهائية.

ا هي: تعديل الصياغة اللغوية لعدد من التعديالت التي أشار املحكمون إىل رضورة تعديله وكانت أبرز

، 44، 41، 43، 44، 47، 74، 71، 74، 01، 01، 04، 07، 00، 01، 9، 1، 2، 3، 4وهي: )فقرات املقياس، 

لذان يحمالن مسمى املجال االنفعايل، إذ تكرر اسم لدمج املجال األول مع املجال الخامس، وا(، و 31

أصبح مقياس التوافق  بينها تداخل يف املضمون، واملعنى، و املجال، وكانت معظم الفقرات يف املجالني

 ( فقرة موزعة عىل أربعة مجاالت، كاآليت:31الزواجي بصورته النهائية مكون من )

املجال االنفعايل، ويشري إىل العالقات االنفعالية، والعاطفية املتبادلة التي تسمح بتوافر الراحة، 

 قطبي العالقة الزوجية، وتدفعهام نحو البذل، والعطاء، ومتثله واالطمئنان، والتفاهم، والسعادة بني

 (.04-0الفقرات )
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املجال األرسي، ويشري إىل املشاركة، واالهتامم، والتفاهم بني الزوجني يف إدارة شؤون األرسة، واتخاذ 

األرسية،  القرارات املتعلقة بها، والقيام بالواجبات املوكلة لكل منهام، وبذل الجهود لحل الخالفات

 (.73-02ومتثله الفقرات )

املجال االجتامعي، ويشري إىل قدرة الزوجني عىل توثيق عالقتهم باملحيط االجتامعي، وأداء الواجبات 

االجتامعية، واملشاركة يف املناسبات االجتامعية، واحرتام كل منهام للعادات، والتقاليد االجتامعية لآلخر، 

 (.47-71ومتثله الفقرات )

ال االقتصادي، ويشري إىل تفاهم الزوجني، ومشاركتهم يف تلبية االحتياجات املالية ألفراد األرسة، املج

 (.31-44والتعاون فيام بينهم يف مواجهة املشاكل، واألزمات املالية التي يتعرضون لها، ومتثله الفقرات )

 مؤرشات صدق البناء ثانياً: 

من خالل تطبيقه عىل عينة استطالعية  فق الزواجيملقياس التواحساب مؤرشات صدق البناء تم  

ومن نفس مجتمع الدراسة، ثم تم حساب ، من خارج عينة الدراسة( عاملة متزوجة 11قوامها )

مع الدرجة الكلية للمقياس، وبني كل فقرة، واملجال الذي تنتمي إليه،  معامالت االرتباط بني الفقرات

، (1.141-1.400) ، ومع الدرجة الكلية(1.971-1.472) جالارتباط الفقرات مع امل وتراوحت معامالت

 ( يبني ذلك.7الجدول )و 
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 الدرجة الكلية عىل مقياس التوافق الزواجي، و مع املجاالت معامالت االرتباط بني الفقرات: (7الجدول)

رقم 

 الفقرة

معامل 

االرتباط 

مع 

 جالامل

معامل 

االرتباط 

مع 

 األداة

رقم 

 الفقرة

معامل 

باط االرت

مع 

 جالامل

معامل 

االرتباط 

مع 

 األداة

رقم 

 الفقرة

معامل 

االرتباط 

مع 

 جالامل

معامل 

االرتباط 

مع 

 األداة

رقم 

 الفقرة

معامل 

االرتباط 

مع 

 جالامل

معامل 

االرتباط 

مع 

 األداة

 *780. *841. 40 *835. *920. 70 *780. *806. 11 املجال االنفعايل

1 .541* .819* 07 .819* .721* 77 .845* .830* 47 .880* .708* 

 املجال االقتصادي *710. *810. 74 *798. *863. 04 *703. *841. 2

3 .717* .659* 03 .859* .802* 73 .868* .770* 44 .486* .390* 

 *823. *828. 43 املجال االجتامعي *740. *832. 01 *532. *636. 4

5 .613* .453* 04 .853* .762* 71 .815* .759* 41 .851* .803* 

 *311. *327. 36 **475. *538. 74 املجال األرسي *495. *538. 6

7 .836* .708* 02 .885* .319* 72 .612* .584* 42 .859* .707* 

8 .486* .342* 01 .902* .415* 71 .884* .707* 41 .812* .752* 

9 .845* .748* 09 .900* .609* 79 .876* .785* 49 .809* .788* 

10 .867* .753* 71 .883* .565* 41 .879* .753* 31 .844* .702* 

 (. 1.11* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 
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اللة د ذات أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة، و  (7يبني الجدول ) 

 .من هذه الفقراتفقرة ، ولذلك مل يتم حذف أي ةإحصائي

إذ تم تحليل مجاالت مقياس التوافق الزواجي مع بعضها البعض،  معامالت ارتباط، وتم حساب 

، إذ أن معامل التمييز هنا ميثل مؤرش املجاالتمن  مجال املقياس، وحساب معامل متييز كل مجاالت

 ( يبني ذلك.4الجدول )، و يف صورة معامل ارتباط مجالللصدق بالنسبة لكل 

 

 ملقياس التوافق الزواجي البعض بعضهاب املجاالتمعامالت االرتباط بني : (4جدول )ال

 املجال األرسي املجال االنفعايل املجاالت

املجال 

 االجتامعي

املجال 

 االقتصادي

الدرجة 

 الكلية

     0 املجال االنفعايل

    0 *858. املجال األرسي

   0 *827. *826. املجال االجتامعي

  0 *774. *808. *791. املجال االقتصادي

 0 *911. *922. *942. . *935. الكليةالدرجة 

 (.1.11*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 
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 املقياس ثبات دالالت 

، وإعادة االختبار -باستخدام طريقة االختبار  مقياس التوافق الزواجيثبات دالالت تم التحقق من 

(test-retestمن خالل تطبيق ) من خارج عينة زوجة ( عاملة مت11قوامها )عىل عينة استطالعية ه

الدراسة، ومن املجتمع نفسه، وبفاصل زمني مدته أسبوعان بني التطبيقني األول، والثاين، ثم تم حساب 

 رتباط بريسوناالمعامل ، إذ بلغ معامل ارتباط بريسون بني درجات التطبيقني لحساب معامل الثبات

، إذ تأكد من االتساق الداخيل للمقياس. ، وتم حساب معامل كرونباخ ألفا، لل(9801.) بني التطبيقني

( 3الجدول )، وتم حساب معامالت الثبات عىل جميع مجاالت املقياس، و  .(1.932) بلغ معامل الثبات

 يوضح ذلك.

التوافق مقياس  جاالتمعامل الثبات بطريقة االتساق الداخيل "كرونباخ ألفا"، والعادة مل: (3الجدول )

 الزواجي

 ثبات العادة لداخيلاالتساق ا جاالتامل

 826. 961. املجال االنفعايل

 937. 957. املجال األرسي

 820. 907. املجال االجتامعي

 919. 913. املجال االقتصادي

 947. 980. الدرجة الكلية
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 تصحيح املقياس 

تقيس مستوى التوافق الزواجي ( فقرة 31بصورته النهائية من )التوافق الزواجي تكون مقياس  

تم استخدام التدرج الخاميس "ليكرت"،  املفحوصاتللحكم عىل تقديرات دى العامالت املتزوجات، و ل

هي )بدرجة كبرية جداً، بدرجة كبرية، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جداً(، وتم تصحيح 

وجبة، والبالغ يف حال الفقرات امل (0، 7، 4، 3، 1املقياس من خالل إعطاء التدريج السابق األرقام )

، 74، 77، 70، 71، 09، 01، 02، 04، 01، 03، 04، 07، 00، 01، 9، 2، 4، 7( فقرة، وهي: )47عددها )

(، وعكس األوزان يف حال الفقرات السالبة 31، 49، 41، 42، 44، 41، 43، 47، 40، 41، 79، 71، 71، 73

حصل عليها توبذلك تكون أعىل عالمة  ،(44، 72، 74، 1، 4، 1، 3، 0( فقرات، وهي: )1البالغ عددها )

استخدم مستوى التوافق الزواجي، للحكم عىل ، و (40)أدىن عالمة (، و 711ة عىل املقياس )املستجيب

 املعيار الحصايئ، باستخدام املعادلة اآلتية:

  0.44=  3=  0-1الحد األدىن )للتدرج( =  –طول الفئة = الحد األعىل 

  4 4عدد الفئات املفرتضة  

 فكانت املستويات ثالثة كالتايل:

، تعني (7.44، وأقل من -0، وبذلك تكون الفقرات التي يرتاوح متوسطها الحسايب بني )7.44= 0+0.44

 مستوى التوافق الزواجي جاء مبستوى منخفض. أن 

(، 4.42وأقل من -7.43، وبذلك تكون الفقرات التي يرتاوح متوسطها الحسايب بني )4.42= 0.44+ 7.44

 مستوى التوافق الزواجي جاء مبستوى متوسط. تعني أن 

مستوى (، تعني أن 1-4.41، وبذلك تكون الفقرات التي يرتاوح متوسطها الحسايب بني )1= 0.44+ 4.42

 التوافق الزواجي جاء مبستوى مرتفع. 
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 املستوى االقتصادي، واالجتامعي. قياسثانياً: 

أوردو دراسة دراسة جامبو، و ت الصلة بهذا املتغري مثل من خالل الرجوع إىل الدراسات السابقة ذا

(Jamabo & Ordu, 2012) ودراسة نادام، وسيالجا ،(Nadam & Sylaja, 2015) فتبني أنها تقيس ،

قياس املستوى االقتصادي، تم املستوى االقتصادي، واالجتامعي من خالل مستوى الدخل الشهري، لذلك 

 مستوى الدخل الشهري لدى النساء العامالت يف منطقة حيفا.واالجتامعي يف هذه الدراسة حسب 

 إجراءات الدراسة:

 الجراءات، وفق الخطوات اآلتية: تألغراض تحقيق أهداف الدراسة مت

مراجعة األدب النظري، والدراسات السابقة املتعلق بالتوافق الزواجي، واملستوى االقتصادي، 

 ثم التحقيق من صدقها، وثباتها.  واالجتامعي من أجل إعداد أدوات الدراسة،

الحصول عىل كتاب تسهيل املهمة موجه من الجامعة إىل مكتب العمل يف منطقة حيفا، لتسهيل مهمة 

 الدراسة. أداةتطبيق 

 إعداد أداة الدراسة، والتأكد من صدقها، وثباتها.

غراضها، وكيفية الجابة الدراسة عىل عينة الدراسة بعد تقديم رشح عن أهداف الدراسة، وأ  أداةتطبيق 

 عىل أدوات الدراسة.

الدراسة، والتأكد من صحتها، واكتامل عنارصها، ومن ثم القيام بالتحليل الحصايئ لنتائج  أداةجمع 

 (، والحصول عىل النتائج.SPSSالدراسة باستخدام الحزمة الحصائية )

 الدراسة من نتائج. مناقشة النتائج، ووضع التوصيات املناسبة يف ضوء ما توصلت إليه
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 متغريات الدراسة

 اشتملت الدراسة عىل املتغريات اآلتية:

 الدرجة الخام التي تحصل عليها املرأة العاملة عىل أداة الدراسة.التوافق الزواجي: أوالً: املتغري التابع: 

ويقابله أقل من منخفض، مستويات ) ةاملستوى االقتصادي، واالجتامعي: وله ثالثثانياً: املتغري املستقل: 

، (شيكل 1111مرتفع، ويقابله أكرث من ، شيكل 1111أقل من  – 3111، ويقابله ، متوسطشيكل 3111

وتربر الباحثة تحديد املستوى االقتصادي، واالجتامعي بالدخل الشهري إىل كونها قامت بدراسة أثر 

واالجتامعي، وأنها قامت بتقسيم املتغريات الدميغرافية يف التوافق الزواجي، ويف املستوى االقتصادي، 

هذا املستوى إىل ثالثة مستويات نتيجة التباين يف مستوى الدخل لدى النساء العامالت، إضافة إىل ذلك 

 فاملرتب أو الدخل الشهري يحدد مستوى الفرد االقتصادي إن كان مرتفعاً أم متوسطاً أم منخفضاً.

 ثالثاً: متغريات معدله )وسيطة(: وتشمل

وتربر الباحثة دراستها ألثر هذا املتغري  فأكرث(، 30سنة،  31-40سنة،  41-71وله ثالث فئات ) لعمر:ا

عىل التوافق الزواجي من أجل التعرف عىل إذا كان مستوى التوافق الزواجي لدى العامالت يختلف 

 باختالف عمر العاملة أم ال.

، وتربر الباحثة دراستها ألثر هذا ت عليا(، دراسابكالوريوس، دبلوماملؤهل العلمي: وله ثالثة فئات )

املتغري عىل التوافق الزواجي من أجل التعرف عىل إذا كان مستوى التوافق الزواجي لدى العامالت 

 يختلف باختالف املؤهل العلمي أم ال.

سنة(، وتربر  01، أكرث من 01أقل من  – 1سنوات،  1أقل من  – 0مدة الزواج: وله ثالث فئات: )

ة دراستها ألثر هذا املتغري عىل التوافق الزواجي من أجل التعرف عىل إذا كان مستوى التوافق الباحث

 .الزواجي لدى العامالت يختلف باختالف مدة الزواج، ومدته أم ال
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 املعالجات الحصائية

 : املعالجات الحصائية التالية الدراسة تم استخدام أسئلةلإلجابة عن 

 املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية.تم حساب  لإلجابة عن السؤال األول

املتوسطات الحسابية، واالنحرافات لإلجابة عن السؤال الثاين تم حساب التكرارات، والنسب املئوية، و 

 املعيارية

 .الثاليثتحليل التباين لإلجابة عن السؤالني الثالث، والرابع تم حساب 

 عامل ارتباط بريسون.ملإلجابة عن السؤال الخامس تم حساب 
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 الفصل الرابع

 ةـــج الدراســـنتائ

هدفت هذه الدراسة الكشف عن مستوى التوافق الزواجي، وعالقته باملستوى االقتصادي، واالجتامعي 

عىل نتائج الدراسة، وعرضها  وتم الحصول، يف ضوء بعض املتغريات لدى العامالت يف منطقة حيفا

 يت:النحو اآل  تسلسالً، وفقاً ألسئلتها، عىل

أوالً: النتائج املتعلقة بالسؤال األول: الذي نص عىل "ما مستوى التوافق الزواجي لدى العامالت يف 

 ؟"منطقة حيفا

ملستوى التوافق الحسابية، واالنحرافات املعيارية  املتوسطاتلإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج 

 يوضح ذلك. (1)، والجدول الزواجي

مرتبة تنازلياً حسب  ملستوى التوافق الزواجي الحسابية، واالنحرافات املعيارية توسطات: امل(1الجدول )

 ةالحسابي املتوسطات

 الُبعد الرقم الرتبة
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري
 املستوى

 متوسط 887951. 3.4996 املجال األرسي 2 0

 متوسط 851381. 3.3941 املجال االنفعايل 1 7

 متوسط 887561. 3.3143 االقتصادي املجال 3 4

 متوسط 847351. 3.3114 املجال االجتامعي 4 3

 متوسط 805631. 3.3799 التوافق الزواجي ككل
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املجال األرسي (، إذ جاء 3.4996-3.3114) ما بنيالحسابية قد تراوحت ملتوسطات ( أن ا1يبني الجدول )

مبستوى تقدير (، و 887951.بانحراف معياري )، و (3.4996باملرتبة األوىل، ومبتوسط حسايب بلغ )

، وبانحراف (3.3114، ومبتوسط حسايب بلغ )األخريةباملرتبة املجال االجتامعي ، بينام جاء متوسط

ككل  التوافق الزواجي، وبلغ املتوسط الحسايب ملستوى توسطمبستوى تقدير م(، و 847351.) معياري

 .متوسطومبستوى تقدير  (،805631.، وبانحراف معياري )(3.3799)

املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عىل فقرات كل  وتم حساب

 عىل حدة، إذ كانت عىل النحو التايل: مجال

 : املجال االنفعايلاألول جالامل

مرتبة تنازلياً حسب  فعايلاملجال االنالحسابية، واالنحرافات املعيارية لفقرات  توسطاتامل: (4الجدول )

 الحسابية توسطاتامل

 الفقرات الرقم الرتبة
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري
 املستوى

 توسطةم 1.09344 3.5257 .أنا مقتنعة جداً بزوجي 12 0

 توسطةم 1.06721 3.5057 .أشعر باحرتام زوجي يل 15 7

 توسطةم 1.09896 3.5057 .أراعي خصائص زوجي الشخصية 11 4

 توسطةم 1.05370 3.4943 .احرتم حاجات زوجي 9 3

 توسطةم 1.06721 3.4943 .أشعر مبعاملة زوجي اللطيفة يل 16 2

 توسطةم 1.02333 3.4914 .أشعر بالسعادة عندما أكون مع زوجي 2 4

 توسطةم 1.04787 3.4714 .أشعر أن زوجي يقدر حضوري معه 14 1
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 توسطةم 1.09209 3.4400 .يحرتمني زوجي لشخيص 13 1

 توسطةم 98078. 3.4286 .أراعي خصائص زوجي الشخصية 10 9

 توسطةم 1.00323 3.4200 .يالدعم النفيس لزوج أقدم 7 01

 توسطةم 1.07447 3.3629 تسود املحبة عالقتنا الزوجية. 4 00

 توسطةم 1.09949 3.3029 أشعر بالقلق حول مستقبيل مع زوجي 0 07

 توسطةم 1.07361 3.2914 هم زوجي ملشاعري.أفتقد تف 3 04

 توسطةم 1.07515 3.2857 أجد صعوبة يف التعبري عن عواطفي تجاه زوجي. 1 03

01 4 
تسري حيايت الزوجية عىل، وترية، واحدة بطريقة 

 تبعث الشعور بامللل.

 توسطةم 1.10942 3.1886

 توسطةم 1.18817 3.0971 أشعر بالوحدة. 1 04

 توسطم 851381. 3.3941 ككل نفعايلجال اال امل  

(، إذ جاءت الفقرة 3.5257-3.0971) ما بني( أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت 4يبني الجدول )

، (3.5257بلغ ) توسطوسط حسايب مت(، ونصها " أنا مقتنعة جداً بزوجي" يف املرتبة األوىل، ومب12)

(، ونصها " أشعر بالوحدة" باملرتبة األخرية، 8، بينام جاءت الفقرة )(1.09344) وبانحراف معياري

وسط الحسايب ت، وبلغ امل(1.18817) ، وبانحراف معياري(3.0971ومبتوسط حسايب متوسط بلغ )

 مبستوى تقدير متوسط.(، و 847351.) بانحراف معياري(، و 851381.للمجال ككل )
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 املجال األرسيالثاين:  جالامل

مرتبة تنازلياً حسب  املجال األرسية، واالنحرافات املعيارية لفقرات الحسابي توسطاتامل: (2الجدول )

 الحسابية توسطاتامل

 الفقرات الرقم الرتبة
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري
 املستوى

 متوسطة 1.04630 3.6457 أحرص عىل قضاء الجازة مع أرسيت. 19 0

 متوسطة 94831. 3.5686 أقوم بواجبايت الزوجية عىل أكمل، وجه. 23 7

 متوسطة 97450. 3.5143 أشارك زوجي يف اهتامماته. 18 4

 متوسطة 1.03721 3.5114 أشارك زوجي يف اتخاذ القرارات الخاصة باألرسة. 21 3

 متوسطة 1.03170 3.4914 أبذل ما بوسعي للتغلب عىل الخالفات األرسية. 22 1

 متوسطة 98536. 3.4571 التفاهم أساس الحوار بيني، وبني زوجي. 17 4

2 20 
أتفق أنا، وزوجي يف أمور إدارة املنزل، وتربية 

 األبناء.

 متوسطة 1.03500 3.4314

 متوسطة 1.04102 3.3771 يهتم زوجي بسامع رأيي يف أي موضوع. 24 1

 متوسط 887951. 3.4996 املجال األرسي ككل  

 

  



51 

 

(، إذ جاءت 3.6457-3.3771) ما بني( أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت 2يبني الجدول ) 

وسط حسايب مرتفع بلغ ت(، ونصها " أحرص عىل قضاء الجازة مع أرسيت" يف املرتبة األوىل، ومب19الفقرة )

(، ونصها " يهتم زوجي بسامع رأيي 24، بينام جاءت الفقرة )(1.04630) ، وبانحراف معياري(3.6457)

 ، وبانحراف معياري(3.3771حسايب متوسط بلغ ) يف أي موضوع" باملرتبة األخرية، ومبتوسط

مبستوى (، و 887951.) بانحراف معياري(، و 3.4996وسط الحسايب للمجال ككل )ت، وبلغ امل(1.04102)

 تقدير متوسط.

 املجال االجتامعي: لثالثا جالامل

تبة تنازلياً مر املجال االجتامعي الحسابية، واالنحرافات املعيارية لفقرات  توسطاتامل: (1الجدول )

 الحسابية توسطاتحسب امل

 الفقرات الرقم الرتبة
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري
 املستوى

 متوسطة 993491. 3.4457 احرتم العادات، والتقاليد االجتامعية لزوجي. 32 0

 متوسطة 1.01280 3.4343 أشعر زوجي بقيمته يف املناسبات االجتامعية. 30 7

4 29 
وجي بأداء الواجبات االجتامعية نحو التزم مع ز 

 األقارب، واألصدقاء.

 متوسطة 1.00655 3.3943

3 28 
أحرص عىل توثيق عالقتي باملحيط االجتامعي 

 لزوجي.

 متوسطة 99277. 3.3743

 متوسطة 1.12392 3.3429 أتفق مع زوجي باختيار األصدقاء. 31 1

 متوسطة 1.14401 3.2686 أحرص عىل إقامة عالقات طيبة مع أهل زوجي. 25 4

 متوسطة 1.24384 3.1314 يتدخل أهل زوجي يف عالقايت بزوجي. 26 2
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1 27 
اضطراري للسكن مع العائلة يسبب الكثري من 

 املشاكل بيني، وبني زوجي.

 متوسطة 1.15986 3.1000

 متوسط 847351. 3.3114 املجال االجتامعي ككل  

 

(، إذ جاءت 3.4457-3.1000) ما بنيابية قد تراوحت ( أن املتوسطات الحس1يبني الجدول ) 

وسط حسايب ت(، ونصها " احرتم العادات، والتقاليد االجتامعية لزوجي" يف املرتبة األوىل، ومب32الفقرة )

(، ونصها "اضطراري 72، بينام جاءت الفقرة )(993491.) ، وبانحراف معياري(3.4457بلغ ) توسطم

ري من املشاكل بيني، وبني زوجي" باملرتبة األخرية، ومبتوسط حسايب للسكن مع العائلة يسبب الكث

(، 3.3114وسط الحسايب للبعد ككل )ت، وبلغ امل(1.15986) ، وبانحراف معياري(3.1000بلغ ) توسطم

 .توسطمبستوى تقدير م(، و 847351.) بانحراف معياريو 
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 املجال االقتصادي: رابعال جالامل

مرتبة تنازلياً  املجال االقتصاديسابية، واالنحرافات املعيارية لفقرات الح توسطاتامل: (9الجدول )

 الحسابية توسطاتحسب امل

 الفقرات الرقم الرتبة
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري
 املستوى

 ةتوسطم 1.12865 3.4486 .املال الخاص بزوجي ملكاً عاماً لنا 39 0

 ةتوسطم 1.08510 3.4143 .ةاتحمل نتائج األزمات املالية بشجاع 40 7

 ةتوسطم 1.09440 3.4000 .مع زوجي عند حدوثها ألزمات املاليةأواجه ا 37 4

 ةتوسطم 1.05435 3.3743 .اتفق مع زوجي عىل أمورنا املالية بشكل، واضح 34 3

 ةتوسطم 1.14501 3.3314 .أشارك زوجي باألمور املالية، وكأننا شخص، واحد 35 1

 ةتوسطم 1.12888 3.2686 زوجي يف تحديد نفقات املنزل.أشرتك مع  38 4

 ةتوسطم 1.20629 3.2400 يف مصاريف املنزل. زوجي شاركأ 36 2

 ةتوسطم 1.15864 3.0371 .يقرّص زوجي يف تلبية احتياجايت املادية 33 1

 توسطم 887561. 3.3143 ككل جال االقتصاديامل  
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(، إذ جاءت 3.4486-3.0371) ما بنيبية قد تراوحت ( أن املتوسطات الحسا9يبني الجدول ) 

 توسطوسط حسايب مت(، ونصها " املال الخاص بزوجي ملكاً عاماً لنا" يف املرتبة األوىل، ومب39الفقرة )

(، ونصها " يقرّص زوجي يف تلبية 33، بينام جاءت الفقرة )(1.12865) ، وبانحراف معياري(3.4486بلغ )

 ، وبانحراف معياري(3.0371بلغ ) توسطرتبة األخرية، ومبتوسط حسايب ماحتياجايت املادية" بامل

مبستوى (، و 887561.) بانحراف معياري(، و 3.3143ككل ) مجالوسط الحسايب للت، وبلغ امل(1.15864)

 .توسطتقدير م

ى العامالت : الذي نص عىل " ما املستوى االقتصادي، واالجتامعي لدثايناً: النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني

 ؟"يف منطقة حيفا

للمستوى االقتصادي، الحسابية، واالنحرافات املعيارية  املتوسطاتلإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج 

 يوضح ذلك. (01)، والجدول واالجتامعي

مرتبة  للمستوى االقتصادي، واالجتامعي الحسابية، واالنحرافات املعيارية : املتوسطات(01الجدول )

 ةالحسابي املتوسطاتحسب تنازلياً 

 الفئات الرقم الرتبة
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري
 املستوى

 مرتفع 1.69578 3.8586 شيكل 1111أكرث من  3 0

 متوسط 1.66669 3.3118 شيكل  1111أقل من  – 3111 2 7

 متوسط 1.79238 2.8450 شيكل 3111أقل من  0 4
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(، إذ جاء املستوى 4.1114-7.1311لحسابية تراوحت ما بني )املتوسطات ا( أن 01يبني الجدول )

(، 4.1114باملرتبة األوىل، ومبتوسط حسايب بلغ )شيكل(  1111)أكرث من االقتصادي، واالجتامعي 

باملرتبة شيكل(  1111أقل من  – 3111)ومستوى تقدير مرتفع، تاله املستوى االقتصادي، واالجتامعي 

(، ومبستوى تقدير متوسط، بينام جاء املستوى االقتصادي، 4.4001غ )الثانية، ومبتوسط حسايب بل

(، ومستوى تقدير 7.1311باملرتبة األخرية، ومبتوسط حسايب بلغ )شيكل(  3111)أقل من واالجتامعي 

 متوسط. 

ثالثاً: النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث: الذي نص عىل "هل يختلف مستوى التوافق الزواجي لدى 

 املؤهل العلمي، ومدة الزواج؟"يف منطقة حيفا باختالف العمر، و  العامالت

ات العمر، واملؤهل متغري الثاليث للكشف عن أثر  تم استخدام تحليل التباين لإلجابة عن هذا السؤال

 وضح ذلك.يالجدول أدناه العلمي، ومدة الزواج عىل مستوى التوافق الزواجي، و 

للمقارنة بني املتوسطات الحسابية ملقياس التوافق الزواجي لدى  الثاليثتحليل التباين : (00جدول )ال

 العامالت يف منطقة حيفا حسب متغريات العمر، واملؤهل العلمي، ومدة الزواج، والتفاعل بينها 

 مصدر التباين
مجموع 

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 الحصائية

 121. 2.122 1.097 2 2.194 العمر 

 *005. 5.389 2.785 2 5.571 املؤهل العلمي 

 088. 2.451 1.267 2 2.533 الزواج مدة 

 505. 833. 431. 4 1.722 العمر + املؤهل العلمي 

 556. 755. 390. 4 1.560 العمر + سن الزواج 
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 435. 950. 491. 4 1.965 املؤهل العلمي+ سن الزواج 

 مدةالعمر + املؤهل العلمي+  

 زواجال
1.956 6 .326 .631 .706 

   517. 324 167.469 الخطأ  

    349 4213.556 الكيل 

    348 226.512 الجاميل 

 

 ( اآليت:00يتبني من الجدول )

يف مستوى التوافق الزواجي  (1.11=  ) عند مستوى الداللة جود فروق ذات داللة إحصائيةعدم و 

 والتفاعل بني املتغريات.تعزى ملتغريي العمر، ومدة الزواج، 

يف مستوى التوافق الزواجي تعزى  (1.11=  ) عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية

 ملتغري املؤهل العلمي، وكانت الفروق لصالح املؤهل العلمي )دراسات عليا(.

قتصادي، واالجتامعي اال ستوى امل: الذي نص عىل " هل يختلف رابعاً: النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع

 املؤهل العلمي، ومدة الزواج؟"لدى العامالت يف منطقة حيفا باختالف العمر، و 

ات العمر، واملؤهل متغري الثاليث للكشف عن أثر  تم استخدام تحليل التباين لإلجابة عن هذا السؤال

 ح ذلك.وضتول أدناه االجدالعلمي، ومدة الزواج عىل املستوى االقتصادي، واالجتامعي، و 
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الثاليث للمقارنة بني املتوسطات الحسابية للمستوى االقتصادي، تحليل التباين : (07جدول )ال

شيكل( لدى العامالت يف منطقة حيفا حسب متغريات العمر، واملؤهل  3111واالجتامعي )أقل من 

 العلمي، ومدة الزواج، والتفاعل بينها

 مصدر التباين
مجموع 

 املربعات

درجات 

 الحرية

وسط مت

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 الحصائية

 910. 094. 057. 2 115. العمر 

 *011. 4.844 2.949 2 5.898 املؤهل العلمي 

 971. 029. 018. 2 036. الزواج مدة 

 918. 011. 007. 1 007. العمر + املؤهل العلمي 

 423. 947. 576. 3 1.729 الزواج مدةالعمر +  

 مدةاملؤهل العلمي+  

 الزواج

1.138 1 1.138 1.869 .176 

   609. 72 43.834 الخطأ  

    86 756.918 الكيل 

    85 54.138 الجاميل 

 ( اآليت:07يتبني من الجدول )
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يف املستوى االقتصادي،  (1.11=  ) عند مستوى الداللة جود فروق ذات داللة إحصائيةعدم، و 

 ريي العمر، ومدة الزواج، والتفاعل بني املتغريات.شيكل( تعزى ملتغ 3111واالجتامعي )أقل من 

يف املستوى االقتصادي، واالجتامعي  (1.11=  ) عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية

شيكل( تعزى ملتغري املؤهل العلمي، وكانت الفروق لصالح املؤهل العلمي )دراسات  3111)أقل من 

 عليا(.

الثاليث للمقارنة بني املتوسطات الحسابية للمستوى االقتصادي، ين تحليل التبا(: 04الجدول )

شيكل( لدى العامالت يف منطقة حيفا حسب متغريات العمر،  1111أقل من  3111واالجتامعي )

 واملؤهل العلمي، ومدة الزواج، والتفاعل بينها

 مصدر التباين
مجموع 

 تاملربعا

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

ة الدالل

 الحصائية

 653. 428. 189. 2 378. العمر 

 *040. 3.290 1.453 2 2.905 املؤهل العلمي 

 944. 058. 025. 2 051. سن الزواج 

 696. 481. 212. 3 637. العمر + املؤهل العلمي 

 945. 126. 055. 3 166. الزواج مدةالعمر +  

 710. 535. 236. 4 944. الزواج مدةاملؤهل العلمي+  
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 مدةالعمر + املؤهل العلمي+  

 الزواج

.983 2 .491 1.113 .332 

   442. 127 56.073 الخطأ  

    147 1677.149 الكيل 

    146 64.893 الجاميل 

 ( اآليت:04يتبني من الجدول )

يف املستوى االقتصادي،  (1.11=  ) عند مستوى الداللة جود فروق ذات داللة إحصائيةعدم، و 

شيكل( تعزى ملتغريي العمر، ومدة الزواج، والتفاعل بني  1111، وأقل من 3111عي )واالجتام

 املتغريات.

يف املستوى االقتصادي، واالجتامعي  (1.11=  ) عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية

العلمي شيكل( تعزى ملتغري املؤهل العلمي، وكانت الفروق لصالح املؤهل  1111، وأقل من 3111)

 )دراسات عليا(.
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الثاليث للمقارنة بني املتوسطات الحسابية للمستوى االقتصادي، تحليل التباين (: 03الجدول )

شيكل( لدى العامالت يف منطقة حيفا حسب متغريات العمر، واملؤهل  1111واالجتامعي أكرث من 

 العلمي، ومدة الزواج، والتفاعل بينها

 مجموع املربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 الحصائية

 740. 301. 140. 2 281. العمر 

 863. 148. 069. 2 138. املؤهل العلمي 

 099. 2.368 1.103 2 2.207 الزواج مدة 

 536. 628. 292. 2 585. العمر + املؤهل العلمي 

 995. 005. 002. 2 005. الزواج مدةالعمر +  

 247. 1.378 642. 4 2.568 العلمي+ سن الزواج املؤهل 

 مدةالعمر + املؤهل العلمي+  

 الزواج

.786 1 .786 1.686 .197 

   466. 100 46.584 الخطأ 

    117 1782.721 الكيل 

    116 56.276 الجاميل 
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 ( اآليت:03يتبني من الجدول )

يف املستوى االقتصادي،  (1.11=  ) عند مستوى الداللة جود فروق ذات داللة إحصائيةعدم، و 

شيكل( تعزى ملتغريات العمر، واملؤهل العلمي، ومدة الزواج، والتفاعل  1111واالجتامعي )أكرث من 

 بينها.

: الذي نص عىل " هل توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة لخامساً: النتائج املتعلقة بالسؤال اخامس

بني مستوى التوافق الزواجي، واملستوى االقتصادي، ( α  =0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

 ؟واالجتامعي لدى العامالت يف منطقة حيفا

مستوى التوافق للكشف عن العالقة بني لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج معامل ارتباط بريسون 

 وضح ذلك.( ي01الزواجي، واملستوى االقتصادي، واالجتامعي لدى العامالت يف منطقة حيفا، والجدول )

مستوى التوافق الزواجي، واملستوى االقتصادي، (: معامل ارتباط بريسون للعالقة بني 01الجدول )

 واالجتامعي لدى العامالت يف منطقة حيفا

 التوافق الزواجي

 املستوى االقتصادي، واالجتامعي

، 3111   3111أقل من 

 1111وأقل من 

 1111أكرث من 

 1.147 1.041- **1.306 املجال االنفعايل

 1.161 1.060- *1.213 األرسياملجال 

 *1.195 1.101- *1.265 املجال االجتامعي

 1.069 1.012- *1.259 املجال االقتصادي

 1.156 1.057- **1.287 التوافق الزواجي ككل

 (.1.11*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 
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 ( اآليت:01يتبني من الجدول )

مستوى التوافق الزواجي، واملستوى االقتصادي، إيجابية دالة إحصائياً بني وجود عالقة ارتباطيه 

(، 1.712، إذ بلغ معامل االرتباط )لدى العامالت يف منطقة حيفا شيكل( 3111)أقل من  واالجتامعي

 وهذا االرتباط ضعيف. 

ستوى االقتصادي، مستوى التوافق الزواجي، واملعدم، وجود عالقة ارتباطيه إيجابية دالة إحصائياً بني 

-، إذ بلغ معامل االرتباط )لدى العامالت يف منطقة حيفا شيكل( 1111، وأقل من 3111) واالجتامعي

 (، وهذا يدل عىل عدم، وجود ارتباط .1.057

مستوى التوافق الزواجي، واملستوى االقتصادي، عدم، وجود عالقة ارتباطيه إيجابية دالة إحصائياً بني 

(، 1.014، إذ بلغ معامل االرتباط )لدى العامالت يف منطقة حيفا شيكل( 1111من  )أكرث واالجتامعي

 وهذا يدل عىل عدم، وجود ارتباط.
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 الخامسالفصل 

 والتوصيات النتائج مناقشة

الكشف عن مستوى التوافق الزواجي، وعالقته باملستوى االقتصادي، هدفت الدراسة الحالية 

تغريات لدى العامالت يف منطقة حيفا، وفيام ييل مناقشًة النتائج، ثم عرض يف ضوء بعض املواالجتامعي 

 التوصيات، واملقرتحات التي انبثقت عنها.

 أ. مناقشة النتائج

أوالً: مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول: الذي نص عىل " ما مستوى التوافق الزواجي لدى 

 " حيفا؟العامالت يف منطقة 

لدى العامالت  ككل، وجميع أبعاده املتعلقة بالسؤال األول أن مستوى التوافق الزواجيأظهرت النتائج 

 اً.توسطيف منطقة حيفا جاء م

وميكن إرجاع هذه النتيجة إىل أن خروج املرأة للعمل من شأنه أن يساهم يف تقوية عالقتها بزوجها، 

يف توفري العديد من فرص املشاركة،  ويزيد من التوافق الزواجي بينهام، إذ يساهم خروج املرأة للعمل

وتبادل اآلراء، والحصول عىل الخربات من التجارب العملية لآلخرين، األمر الذي ميكنها من اكتساب 

العديد من املهارات املناسبة للتعامل مع زوجها، وحل الخالفات بينهام عن طريق الحوار، واملناقشة، 

 ام يزيد من فرص التوافق الزواجي بينهام.وتحديد املسؤوليات، والحقوق لكل منهام م

وأن مساهمة الزوجة العاملة املادية يف املنزل قد تكون ساهمت أيضاً يف التخفيف من بعض املشكالت  

املادية مع األزواج، مام يزيد من فرص التوافق الزواجي بينهام، ووصولها إىل مستويات مقبولة من 

 التوافق الزواجي بينهام. 

األزواج أكرث تفهامً لطبيعة عمل الزوجة، ومراعاة املتاعب التي قد تواجهها يف العمل،  ورمبا أصبح

 واألعباء املرتبطة فيها، وما تقوم به من أدوار متعددة يف املنزل أو يف مكان العمل.
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 اتفقت معأن النتائج الحالية  ةالباحث تويف ضوء نتائج الدراسات السابقة املتعلقة بهذا املوضوع، وجد

جود مستوى متوسط من التوافق الزواجي لدى يف نتيجتها التي بينت، و  (Sinha, 2016)دراسة سينها 

دراسة ، وكذلك يف عينتها إذ تم تطبيق هذه الدراسة عىل النساء العامالت. ، واتفقت مع العامالت

من جود مستوى متوسط يف نتيجتها التي بينت، و  (Sahul, & Singhll, 2014)ساهول، وسنجال 

دراسة جامبو، . ، واتفقت النساء العامالت، وكذلك يف عينتها إذ تم تطبيقها عىل التوافق الزواجي

جود مستوى متوسط من التوافق يف نتيجتها التي بينت، و  (Jamabo & Ordu, 2012)وأوردو 

يت، وبرابها ، واتفقت أيضاً مع دراسة جو النساء العامالت، وكذلك يف عينتها إذ تم تطبيقها عىل الزواجي

(Juoti & Prabha, 2012)  يف نتيجتها التي بينت، وجود مستوى متوسط من التوافق الزواجي، وكذلك

( يف نتيجتها 7117، واتفقت كذلك مع دراسة الطاهات )النساء العامالتيف عينتها إذ تم تطبيقها عىل 

النساء إذ تم تطبيقها عىل التي بينت، وجود مستوى متوسط من التوافق الزواجي، وكذلك يف عينتها 

 .العامالت

جود يف نتيجتها التي بينت، و  (Parameswari, 2016)بارميسواري واختلفت هذه الدراسة مع دراسة 

، ويف مكان تطبيقها إذ طبقت هذه الدراسة مستوى مرتفع من التوافق الزواجي لدى النساء العامالت

، واختلفت معها يف أداة القياس إذ استخدمت هذه يف الهند بينام طبقت الدراسة الحالية يف فلسطني

بينام تم تطوير مقياس خاصاً  للتوافق الزواجي (Locke and Wallace)لوك، واالس  الدراسة مقياس

 للتوافق الزواجي يف الدراسة الحالية. 

أن مستوى يف نتيجتها التي بينت  (Nadam & Sylaja, 2015)نادام، وسيالجا واختلفت مع دراسة 

يف مكان تطبيقها إذ طبقت هذه الدراسة يف الهند لتوافق الزواجي لدى النساء العامالت كان مرتفعاً، و ا

بينام طبقت الدراسة الحالية يف فلسطني، وهذا يدل عىل أن اختالف البيئة االجتامعية، والثقافية، وما 

تؤدي دوراً يف تحديد درجة تحتوي عليه من عادات، وتقاليد، وتعدد يف األعراق، واملعتقدات الدينية 

تحكمها روابط اجتامعية، وثقافية  ةالتوافق الزواجي، فالعالقات األرسية، والزوجية يف البيئة الفلسطيني

 مشتقاه من األديان الساموية السالمية، واملسيحية، التي حددت الروابط الزوجية، ورشعيتها 
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كل من الرجل، واملرأة، واختلفت معها يف أداة بالضافة إىل تحديدها لألدوار، والواجبات الزوجية ل

، (Deshpande)مقياس التوافق الزواجي املُعد من قبل ديشباندي القياس إذ استخدمت هذه الدراسة 

  بينام تم تطوير مقياس خاصاً للتوافق الزواجي يف الدراسة الحالية.

أن نتيجتها التي بينت  يف (Hooda and Singh, 2014)هودى، وسنجه  واختلفت أيضاً مع دراسة

، ويف مكان تطبيقها إذ طبقت هذه الدراسة مستوى التوافق الزواجي لدى النساء العامالت كان مرتفعاً 

يف الهند بينام طبقت الدراسة الحالية يف فلسطني، واختلفت معها يف أداة القياس إذ استخدمت هذه 

، بينام تم تطوير مقياس خاصاً  (Carvar)مقياس التوافق الزواجي املُعد من قبل كارفر الدراسة 

  للتوافق الزواجي يف الدراسة الحالية.

أن مستوى التوافق الزواجي لدى يف نتيجتها التي بينت  (Borkar, 2014)بوركار  واختلفت مع دراسة

، ويف مكان تطبيقها إذ طبقت هذه الدراسة يف الهند بينام طبقت الدراسة النساء العامالت كان مرتفعاً 

 مقياس التوافق الزواجيالحالية يف فلسطني، واختلفت معها يف أداة القياس إذ استخدمت هذه الدراسة 

، بينام تم تطوير مقياس خاصاً للتوافق (Kumar and Rohatgi)املعد من قبل كومار، وروهاتجي 

  الزواجي يف الدراسة الحالية.

ما املستوى االقتصادي، واالجتامعي لدى  ذي نص عىل "ثانياً: مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين: ال

 "العامالت يف منطقة حيفا؟

جاء شيكل(  1111)أكرث من أن املستوى االقتصادي، واالجتامعي السؤال هذا أظهرت النتائج املتعلقة ب

(، ومستوى تقدير مرتفع، تاله املستوى االقتصادي، 4.1114باملرتبة األوىل، ومبتوسط حسايب بلغ )

(، ومبستوى 4.4001باملرتبة الثانية، ومبتوسط حسايب بلغ )شيكل(  1111أقل من  – 3111)االجتامعي و 

باملرتبة األخرية، شيكل(  3111)أقل من تقدير متوسط، بينام جاء املستوى االقتصادي، واالجتامعي 

 (، ومستوى تقدير متوسط. 7.1311ومبتوسط حسايب بلغ )
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ية أفراد عينة الدراسة من النساء العامالت يف منطقة حيفا يتمتعن تدل هذه النتيجة عىل أن غالب

مبستوى اقتصادي متوسط، ورمبا يعود السبب يف هذه النتيجة إىل طبيعة مستوى الدخل األرسي يف 

 حيفا، إذ أن املستوى االقتصادي يف تلك املنطقة متوسط نوعاً ما.

يحملن مؤهالت علمية، فجميع أفراد العينة  وتعود هذه النتيجة إىل أن أفراد عينة الدراسة ممن

يحملن مؤهالت علمية سواء دبلوم أم بكالوريوس أم دراسات عليا، إذ أن صاحبات املؤهالت العلمية 

يتقاضني رواتب أعىل من اللوايت ال يحملن مؤهالت علمية، األمر الذي ترتب عليه جعل املستوى 

 اسة متوسطاً. االقتصادي، واالجتامعي لدى أفراد عينة الدر 

وتستند الباحثة يف تفسريها هذا إىل ما أشارت إليه نتيجة السؤال الرابع، التي أظهرت أن ارتفاع 

املستوى االقتصادي، واالجتامعي يرتبط إيجابياً بارتفاع املؤهل العلمي، أي أنه كلام كان املؤهل العلمي 

 فراد العينة.أعىل كلام كان املستوى االقتصادي، واالجتامعي أعىل لدى أ 

ورمبا ميكن إرجاع هذه النتيجة إىل أن املؤهل العلمي ملعظم العامالت )أفراد العينة( هو متوسط مام 

 ,Hashmi)ترتب عليه أن يكون التوافق الزواجي، وهو ما أكده هاشمي، وخورشيد، وحسن 

Khurshid & Hassan, 2007) اء العامالت كلام إذ أشاروا إىل أنه كلام زاد املستوى التعليمي للنس

كانت قدرتهن عىل التفاهم، والتواصل، والتكامل االقتصادي مع أزواجهن أكرب، وبالتايل يكون مستوى 

 التوافق الزواجي لديهن أكرب. 

هل يختلف مستوى التوافق الزواجي ثالثاً: مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث: الذي نص عىل " 

 "؟املؤهل العلمي، ومدة الزواجا باختالف العمر، و لدى العامالت يف منطقة حيف

ى التوافق الزواجي لدى العامالت يف منطقة مستو أظهرت النتائج عدم، وجود فروق دالة إحصائياً يف 

 حيفا تعزى ملتغريي العمر، ومدة الزواج.
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ى التوافق تدل هذه النتيجة عىل أن عمر العامالت املتزوجات، ومدة زواجهن مل يكن له أثر عىل مستو 

الزواجي لديهن، ورمبا ميكن إرجاع هذه النتيجة إىل أن تشابه الظروف الثقافية، واالجتامعية التي 

تعيشها العامالت املتزوجات عىل اختالف أعامرهن أو مدة زواجهن، وما يتعرضن له من ظروف 

املسؤوليات سواء شخصية، واجتامعية نتيجة الخروج للعمل، وما يرتتب عليه من تعدد يف األدوار، و 

أكانت أدوار أرسية أو مهنية تتعلق بطبيعة العمل. األمر الذي من شأنه أن يدل عىل أن مستوى 

التوافق الزواجي ليس بالرضورة أن يرتبط بالعمر أو مبدة الزواج، وإمنا يعود إىل، وجود العديد من 

 خاللها يستدل عىل التوافق الزواجي.  املؤرشات االقتصادية، والعاطفية، واالجتامعية، والثقافية التي من

( إذ أكدوا عىل أن التوافق 7113وتستند الباحثة يف تفسريها هذا إىل ما أشار إليه صامدي، ومخادمة )

الزواجي، يحدث نتيجة التفاعل اليجايب بني الزوجني، واملرتبط بعدة مؤرشات، التي تتمثل بوجود 

ساس كل منهام تجاه اآلخر بالحب، واملودة، أضف إىل مستوى دخل مناسب يلبي حاجات األرسة، وإح

ذلك انتامئهام إىل ثقافات، وبيئات اجتامعية متشابهة، ومتامثلة يف العادات، والتقاليد، والقيم، 

 واألعراف، وكذلك دور األهل اليجايب، وما يرتتب عليه من تحقيق التوافق، واالستقرار بني الزوجني.

التي  يف نتيجتها (Sahul, & Singhll, 2014)دراسة ساهول، وسنجال  اتفقت الدراسة الحالية مع

، ويف عينتها إذ تم تطبيقها عىل أن مستوى التوافق الزواجي ال يختلف باختالف متغري العمربينت 

يف نتيجتها  (Pish-ghadam, et al., 2013)جادام، وزمالؤه -النساء العامالت، واتفقت مع دراسة بيش

وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى التوافق الزواجي تعزى ملتغري العمر، ويف عينتها  التي بينت عدم،

 إذ تم تطبيقها عىل النساء العامالت.

التوافق الزواجي ال يختلف يف نتيجتها التي بينت أن مستوى  (7107محمد ) واتفقت مع دراسة

ساء العامالت، واتفقت مع دراسة ، ويف عينتها إذ تم تطبيقها عىل النباختالف عدد سنوات الزواج

( يف نتيجتها التي بينت عدم، وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى التوافق الزواجي 7100هديبل )

 تعزى ملتغري العمر، ويف عينتها إذ تم تطبيقها عىل النساء العامالت.
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جود عالقة ، و يف نتيجتها التي بينت (Sinha, 2016)دراسة سينها واختلفت الدراسة الحالية مع 

، ويف مكان تطبيقها ارتباطيه إيجابية دالة إحصائياً بني مستوى التوافق الزواجي، والعمر لدى العامالت

إذ طبقت هذه الدراسة يف الهند بينام طبقت الدراسة الحالية يف فلسطني، واختلفت معها يف أداة 

 Kumar)من قبل كومار، وكانشان مقياس التوافق الزواجي املُعد القياس إذ استخدمت هذه الدراسة 

and Kanchan).بينام تم تطوير مقياس خاصاً للتوافق الزواجي يف الدراسة الحالية ،  

جود فروق دالة يف نتيجتها التي بينت، و  (Parameswari, 2016)بارميسواري واختلفت مع دراسة 

( سنة، والفئة العمرية 41-71إحصائياً يف مستوى التوافق الزواجي تعزى للعمر بني الفئة العمرية )

، ويف مكان تطبيقها إذ طبقت هذه الدراسة يف الهند ( سنة31-44( سنة، لصالح الفئة العمرية )44-31)

بينام طبقت الدراسة الحالية يف فلسطني، واختلفت معها يف أداة القياس إذ استخدمت هذه الدراسة 

بينام تم تطوير مقياس خاصاً للتوافق  واجيللتوافق الز  (Locke and Wallace)لوك، واالس  مقياس

 الزواجي يف الدراسة الحالية. 

جود يف نتيجتها التي بينت، و  (Nadam & Sylaja, 2015)نادام، وسيالجا اختلفت أيضاً مع دراسة و 

يف عالقة ارتباطيه إيجابية دالة إحصائياً بني مستوى التوافق الزواجي، والعمر لدى النساء العامالت، و 

ن تطبيقها إذ طبقت هذه الدراسة يف الهند بينام طبقت الدراسة الحالية يف فلسطني، واختلفت مكا

مقياس التوافق الزواجي املُعد من قبل ديشباندي معها يف أداة القياس إذ استخدمت هذه الدراسة 

(Deshpande).بينام تم تطوير مقياس خاصاً للتوافق الزواجي يف الدراسة الحالية ،  

( يف نتيجتها التي بينت، وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى 7104ت مع دراسة أبو أحمد )واختلف

سنة( مقارنًة  72-77التوافق الزواجي تعزى ملتغري العمر لصالح الزوجات اللوايت ترتاوح أعامرهن بني )

ر مقياس خاصاً سنه فأكرث(، واختلفت معها يف أداة القياس إذ تم تطوي 44بالزوجات اللوايت أعامرهن )

 للتوافق الزواجي يف الدراسة الحالية.
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ب( يف نتيجتها التي بينت، وجود فروق يف مستوى التوافق، 7111واختلفت أيضاً مع دراسة الداهري )

والتفاهم بني الزوجني تعزى ملتغري عدد سنوات الزواج للزوجني الذين عدد سنوات زواجهام أقل من 

( سنوات لصالح الزوجني الذين عدد سنوات زواجهام سنة 01-4من ) سنة، والذين عدد سنوات زواجها

يف اهتاممهام، ومدى رعايتهام لألبناء، ويف مكان تطبيقها إذ طبقت هذه الدراسة يف األردن بينام طبقت 

الدراسة الحالية يف فلسطني، واختلفت معها يف أداة القياس إذ تم تطوير مقياس خاصاً للتوافق الزواجي 

  اسة الحالية.يف الدر 

وميكن إرجاع هذا االختالف يف النتيجة بني دراسة الداهري، والدراسة الحالية عىل الرغم من تشابه 

العادات، والتقاليد الثقافية، واالجتامعية بني املجتمع الفلسطيني، واألردين، إىل االختالف يف الخصائص 

راسة الداهري التي تم تطبيقها عىل عينة من الثقافية، والتعليمية ألفراد عينة الدراسة الحالية مع د

املعلامت بينام تم تطبيق هذه الدراسات عىل العامالت يف مجاالت، وقطاعات مختلفة، وبالتايل فإن 

الخصائص الثقافية، والتعليمية ألفراد عينة دراسة الداهري، وما يواجهنه من صعوبات، ومشكالت 

مواقف، وأحداث نتيجة عملهن يف مهنة التعليم تكون متشابه تتعلق بحياتهن الزوجية، وما يتخللها من 

لحد كبري، بينام أفراد عينة الدراسة الحالية من النساء العامالت يف املجاالت املختلفة، وما يرافق كل 

مجال من ظروف، ومتطلبات، ومشاكل تختلف عن املجال األخر فعىل سبيل املثال ما تواجهه املعلمة 

تختلف عن ما تواجهه العاملة يف قطاع التمريض من صعوبات، ومشكالت،  من مشاكل، وصعوبات

وبالتايل فإن ذلك من شأنه أن يساهم يف إحداث اختالف يف نتيجة هذه الدراسة مع ما توصلت له 

 دراسة الداهري من نتيجة.

نطقة حيفا ى التوافق الزواجي لدى العامالت يف ممستو وأظهرت النتائج، وجود فروق دالة إحصائياً يف 

 تعزى ملتغري املؤهل العلمي، وكانت الفروق لصالح املؤهل العلمي دراسات عليا.

تدل هذه النتيجة عىل أن مستوى التوافق الزواجي لدى النساء العامالت يكون أفضل كلام ارتفع 

 املؤهل العلمي لدى النساء العامالت يف منطقة حيفا. 
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حول  (Nadam & Sylaja, 2015)نادام، وسيالجا رت إليه وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء ما أشا

قدرة املرأة املتعلمة عىل العناية بأرستها، وتربية، وأطفالها، وتعليمهم من املرأة غري املتعلمة أو ذات 

التعليم املنخفض، هذا بالضافة إىل ما قد ينعكس أيضاً عىل نظرة املرأة لنفسها كرشيكة حياة تشارك 

 وطموحاته.زوجها أفكاره، 

ورمبا يعود السبب يف هذه النتيجة إىل أن النساء العامالت اللوايت يحملن مؤهالت علمية )دراسات 

عليا(، ميتلكن القدرة عىل البحث بجدية عن األساليب السوية التي تساعدهن عىل السري بالحياة 

جيده من النضج الفكري،  الزواجية، واالتجاه بها نحو االستقرار، أضف إىل ذلك، وصولهن إىل مستويات

 سواء عىل صعيد التفاعل بني الزوجني أو التواصل بينهام أو يف أسلوب التخاطب، وتقبل الرأي اآلخر.

إىل أن كلام زاد  (Hashmi, Khurshid & Hassan, 2007)إذ أشار هاشمي، وخورشيد، وحسن 

 هن عىل التوافق الزواجي أكرب. املستوى التعليمي للنساء العامالت، وغري العامالت كلام كانت قدرت

ومن املحتمل أن النساء العامالت اللوايت يحملن مؤهالت علمية عالية، وصلن إىل مستوى من النضج 

العقيل ساعدهن عىل التفاعل، والتواصل، والتفاهم، والتكامل االقتصادي مع أزواجهن. مام أدى إىل حل 

تتطلب التعاون، والتفاهم لحلها، مام أدى إىل ظهور العديد من املواقف، واألحداث، واملشكالت التي 

مستوى أعىل من التوافق الزواجي لديهن مقارنة بزميالتهن اللوايت يحملن مؤهالت علمية أقل )توفيق، 

0994.) 

( يف نتيجتها التي بينت، وجود فروق دالة إحصائياً 7104اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة أبو أحمد )

الزواجي تعزى ملتغري املستوى التعليمي لصالح الزوجات اللوايت مستواهن التعليمي  يف مستوى التوافق

بكالوريوس فأكرث مقارنًة بالزوجات اللوايت مستواهن التعليمي ثانوية فأقل، ويف عينتها إذ تم تطبيقها 

 عىل النساء العامالت، ويف مكان تطبيقها إذ تم تطبيقها يف فلسطني. 
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ب( يف نتيجتها التي بينت، وجود فروق يف مستوى التوافق، 7111اهري )واتفقت مع دراسة الد

والتفاهم، والتكامل االقتصادي للزوجني يعزى ملتغري مستوى تعليم الزوجة، ولصالح الزوجات ذوات 

 التعليم العايل، ويف عينتها إذ تم تطبيقها عىل املعلامت. 

جود يف نتيجتها التي بينت، و  (Nadam & Sylaja, 2015)نادام، وسيالجا  واتفقت أيضاً مع دراسة

يف عينتها إذ تم عالقة ارتباطيه إيجابية دالة إحصائياً بني مستوى التوافق الزواجي، واملؤهل العلمي، و 

 تطبيقها عىل النساء العامالت.

يف  (Hashmi, Khurshid & Hassan, 2007)واتفقت أيضاً مع دراسة هاشمي، وخورشيد، وحسن 

ي بينت أنه كلام ارتفع املستوى التعليمي للنساء العامالت، وغري العامالت كلام كانت نتيجتها الت

 قدرتهن عىل التوافق الزواجي أكرب، ويف عينتها إذ تم تطبيقها عىل النساء العامالت. 

يف نتيجتها التي بينت  (Pish-ghadam, et al. , 2013) جادام، وزمالؤه-واختلفت مع دراسة بيش

فروق دالة إحصائياً يف مستوى التوافق الزواجي تعزى ملتغري املؤهل العلمي، ويف مكان عدم، وجود 

تطبيقها إذ طبقت هذه الدراسة يف إيران بينام طبقت الدراسة الحالية يف فلسطني، واختلفت معها يف 

 Spanier)قبل سبايرن )من مقياس التوافق الزواجي املُعد أداة القياس إذ استخدمت هذه الدراسة 

  بينام تم تطوير مقياس خاصاً للتوافق الزواجي يف الدراسة الحالية.

االقتصادي، ستوى املهل يختلف رابعاً: مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع: الذي نص عىل " 

 " ؟املؤهل العلمي، ومدة الزواجلدى العامالت يف منطقة حيفا باختالف العمر، و واالجتامعي 

ى االقتصادي، واالجتامعي لدى العامالت يف ستو عدم، وجود فروق دالة إحصائياً يف املأظهرت النتائج 

 منطقة حيفا تعزى ملتغريي العمر، ومدة الزواج.
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تدل هذه النتيجة عىل أن املستوى االقتصادي، واالجتامعي لدى العامالت يف منطقة حيفا ال يختلف 

حثة أن هذه النتيجة منطقية ألن املستوى االقتصادي، باختالف فئات العمر أو مدة الزواج، وتعتقد البا

واالجتامعي يف هذه الدراسة تم تحديده حسب مستوى الدخل الشهري لدى النساء العامالت يف 

منطقة حيفا، وأن ارتفاع مستوى الدخل أو انخفاضه يتحدد بناء عىل طبيعة املهنة التي متارسها 

ف النظر عن عمرها أو مدة زواجها، هذا بالضافة إىل العاملة، ومقدار الراتب الذي تتقاضاه برص 

املستوى االقتصادي لألرسة، ومقدار دخلها بشكل عام، لذلك مل يظهر أي أثر ملتغريي العمر أو مدة 

 الزواج عىل املستوى االقتصادي، واالجتامعي لدى النساء العامالت. 

قتصادي، واالجتامعي لدى العامالت يف ى اال ستو وأظهرت النتائج، وجود فروق دالة إحصائياً يف امل

 منطقة حيفا تعزى ملتغري املؤهل العلمي، وكانت الفروق لصالح املؤهل العلمي دراسات عليا.

تدل هذه النتيجة عىل أنه كلام ارتفع املؤهل ألن النساء العامالت ممن يحملن املؤهل العلمي 

من النساء العامالت ذوات املؤهالت العلمية  )دراسات عليا( يتمتعن مبستوى اقتصادي، واجتامعي أعىل

دبلوم، وبكالوريوس، وتعتقد الباحثة أن هذه النتيجة منطقية إذ أن نظام العمل يف فلسطني يحدد سلم 

الراتب )الدخل( بناًء عىل طبيعة املؤهل العلمي، فمقدار الراتب يختلف باختالف املؤهل العلمي، إذ 

إن مقدار الراتب يكون أعىل، وعليه فإن الراتب الذي مينح لحملة أنه كلام ارتفع املؤهل العلمي ف

الدبلوم أو البكالوريوس يكون أقل من الراتب الذي مينح لحملة الدراسات العليا، لذلك فإنه من 

الطبيعي أن تكون النساء العامالت من حملة الدراسات العليا يتمتعن مبستوى اقتصادي، واجتامعي 

 لة الدبلوم، والبكالوريوس. أعىل من النساء من حم

خامساً: مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الخامس: الذي نص عىل " هل توجد عالقة ارتباطيه ذات 

بني مستوى التوافق الزواجي، واملستوى االقتصادي،   داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 "حيفا؟واالجتامعي لدى العامالت يف منطقة 
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جود عالقة ارتباطيه إيجابية دالة إحصائياً بني مستوى التوافق املتعلق بهذا السؤال، و تائج أظهرت الن

، بينام مل تظهر أي عالقة ارتباطيه شيكل 3111الزواجي، وفئة املستوى االقتصادي، واالجتامعي أقل من 

 1111من  أقل-3111بني التوافق الزواجي، وباقي فئات املستوى االقتصادي االجتامعي األخرى )

 .شيكل فأكرث( 1111شيكل(، و)

وتدل هذه النتيجة عىل أن املستوى االقتصادي، واالجتامعي املنخفض لدى أرس الزوجات العامالت له 

دور إيجايب يف تحقيق التوافق الزواجي لديهن، ورمبا ميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء ما أشارت إليه 

قد يكون له ن للمستوى االقتصادي، واالجتامعي املتدين أ يف  (Sahu & Singh, 2014)ساهو، وسينج 

هذا املستوى يدفعها إذ من أجل تحقيق التوافق الزواجي، املرأة املتزوجة دوراً إيجابياً، ودافعاً لدى 

إىل الخروج للعمل، ومشاركة زوجها يف تحمل األعباء املادية، واالقتصادية لسد احتياجات املنخفض 

إذ تؤدي األمر الذي يرتتب عليه مزيد من التوافق الزواجي مع رشيك الحياة،  األرسة، ومتطلباتها،

إشباع من خالل خروجها للعمل إىل  لألرسةتحسن املستوى االقتصادي، واالجتامعي  مساهمة املرأة يف

مع رشيك إىل تحقيق مزيد من التوافق الزواجي  هااحتياجات األرسة املادية، واالجتامعية، وسيقود

 . الحياة

ورمبا ميكن تفسري هذه النتيجة أيضاً إىل أن عينة الدراسة من الزوجات العامالت قد يكون املستوى 

االقتصادي، واالجتامعي لديهن متدٍن مام دفعهن للعمل، وزاد من التوافق الزواجي لديهن مقارنه 

 بزميالتهن اللوايت مستواهن االقتصادي، واالجتامعي أعىل. 

إىل زيادة األعباء االقتصادية امللقاة عىل عاتق األرس الفلسطينية نتيجة االحتالل و تعود هذه النتيجة 

الرسائييل، وما يفرضه من قيود عىل أفراد املجتمع الفلسطيني، التي أدت إىل عدم كفاية الدخل، وتدين 

ج للعمل، املستوى االقتصادي، واالجتامعي لديهم، األمر الذي من شأنه دفع املرأة الفلسطينية للخرو 

ومشاركة زوجها يف تحمل األعباء االقتصادية من أجل توفري حياة كرمية ألرستها، وسد احتياجاتها، 

ومتطلباتها، وكذلك للتقليل من حدة األعباء االقتصادية امللقاة عىل عاتق رب األرسة، مام أدى إىل ظهور 

رنة مع زميالتهن اللوايت شيكل(، مقا 3111مستوى توافق زواجي أعىل لدى هذه الفئة )أقل من 

 شيكل فأكرث.  1111شيكل(، و) 1111أقل من -3111مستواهن االقتصادي أعىل )
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ولهذه األسباب ميكن إرجاع سبب اختالف نتيجة هذه الدراسة مع الدراسات السابقة اآلتية: دراسة 

جي تعزى ملتغري ( التي بينت عدم، وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى التوافق الزوا7117الطاهات )

الدخل، ويف مكان تطبيقها إذ طبقت هذه الدراسة يف األردن بينام طبقت الدراسة الحالية يف فلسطني، 

واختلفت معها يف أداة القياس إذ استخدمت هذه الدراسة تم استخدام مقياس التوافق الزواجي املعد 

  الدراسة الحالية. من قبل بيومي، بينام تم تطوير مقياس خاصاً للتوافق الزواجي يف

عدم، وجود يف نتيجتها التي بينت  (Jamabo & Ordu, 2012)دراسة جامبو، وأوردو واختلفت مع 

، ويف مكان فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمستوى االقتصادي، واالجتامعي لدى عينة الدراسة

فلسطني، واختلفت معها يف  تطبيقها إذ طبقت هذه الدراسة يف نيجرييا بينام طبقت الدراسة الحالية يف

  أداة القياس إذ تم تطوير مقياس خاصاً للتوافق الزواجي يف الدراسة الحالية.

( يف نتيجتها التي بينت عدم، وجود فروق دالة إحصائياً يف 7104واختلفت مع دراسة أبو أحمد )

ياس خاصاً للتوافق مستوى التوافق الزواجي تعزى ملتغريي الدخل، ويف أداة القياس إذ تم تطوير مق

  الزواجي يف الدراسة الحالية.

يف نتيجتها التي بينت أن مستوى التوافق الزواجي  (Borkar, 2014)بوركار  اختلفت أيضاً مع دراسةو 

لدى النساء العامالت ال يختلف باختالف املستوى االقتصادي، واالجتامعي، ويف مكان تطبيقها إذ طبقت 

 طبقت الدراسة الحالية يف فلسطني، واختلفت معها يف أداة القياس إذ هذه الدراسة يف الهند بينام

 Kumar and)املعد من قبل كومار، وروهاتجي  مقياس التوافق الزواجياستخدمت هذه الدراسة 

Rohatgi).بينام تم تطوير مقياساً خاصاً للتوافق الزواجي يف الدراسة الحالية ،  

يف نتيجتها التي بينت أن  (Sahul, & Singhll, 2014)جال دراسة ساهول، وسناختلفت أيضاً مع و 

، ويف مكان تطبيقها إذ التوافق الزواجي ال يختلف باختالف املستوى االقتصادي، واالجتامعيمستوى 

طبقت هذه الدراسة يف الهند بينام طبقت الدراسة الحالية يف فلسطني، واختلفت معها يف أداة القياس 

 Sinha and)مقياس التوافق الزواجي املعد من قبل سينها، وموكرجي ة، و إذ استخدمت هذه الدراس

Mukherjee).بينام تم تطوير مقياس خاصاً للتوافق الزواجي يف الدراسة الحالية ،  
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، وجود عالقة ارتباطيه إيجابية دالة التي بينت (Nadam & Sylaja, 2015)نادام، وسيالجا  دراسةو 

، ويف الزواجي، واملستوى االقتصادي، واالجتامعي لدى النساء العامالت إحصائياً بني مستوى التوافق

مكان تطبيقها إذ طبقت هذه الدراسة يف الهند بينام طبقت الدراسة الحالية يف فلسطني، واختلفت 

املُعد من قبل ديشباندي  مقياس التوافق الزواجيمعها يف أداة القياس إذ استخدمت هذه الدراسة 

(Deshpande) م تطوير مقياس خاصاً للتوافق الزواجي يف الدراسة الحالية.نام تبي 
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 تب. التوصيا

 يف ضوء نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها تويص الباحثة مبا ييل:

توجيه املؤسسات املهتمة بشؤون املرأة إىل إعداد برامج إرشادية، وعالجية للنساء العامالت من أجل 

 ي لديهن.تحسني مستوى التوافق الزواج

إجراء دراسات مستقبلية تهدف إىل تقيص أثر العوامل التي ميكن أن تسهم يف تحقيق التوافق الزواجي 

 لدى العامالت املتزوجات.

التوافق الزواجي لدى العامالت املتزوجات، وأثر املتغريات تبحث يف املزيد من الدراسات التي  إجراء

رشائح مختلفة بيئات أخرى يف املجتمع الفلسطيني، وعىل  عىلالدميغرافية، والشخصية فيها، وتطبيقها 

 ، ومقارنة نتائجها بنتائج هذه الدراسة.العامالت املتزوجاتمن 
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 املالحققامئة 

 (0ملحق )

 مقياس التوافق الزواجي يف صورته األولية للتحكيم

 م/ ـة............................ املحرت ........................../ ـة الدكتورالفاضل 

 التخصص ......................

 مكان العمل ....................

 التحية،بعد 

تقوم الطالبة مالك الفرد نعيم هلون بإجراء دراسة تهدف إىل التعرف عىل التوافق الزواجي، وعالقته باملستوى 

ي يف ضوء بعض املتغريات لدى العامالت يف منطقة حيفا؛ للحصول عىل درجة املاجستري يف االقتصادي، واالجتامع

 رتبوي، جامعة عامن العربية.النفيس، و الرشاد الالرتبية تخصص 

( فقرة 31تطوير مقياس التوافق الزواجي، يتكون هذا املقياس بصورته األولية من ) تمألهداف الدراسة  وتحقيقاً 

، هي: املجال االنفعايل، واملجال األرسي، واملجال االجتامعي، واملجال االقتصادي، واملجال تمجاال موزعة عىل خمسة 

تدرج ليكرت الخاميس التوافق الزواجي  مقياس العامالت عىلللحكم عىل تقديرات  ةعتمد الباحثتسالجنيس، و

 لة جداً(.)بدرجة كبرية جداً، بدرجة كبرية، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة قلي

وضع إشارة عىل املقياسني املذكورين، و أرجو التكرم باالطالع ونظراً لخربتكم لطويلة يف تحكيم املقاييس يف هذا املجال، 

(x يف املكان الذي يعكس، وجهة نظرك يف مدى مالمئة الفقرات لكل )وضوح املعنى، وميكنكم ، و سالمة اللغةبعد، و

 أو التعديل. الضافةبالحذف أو أيضا إبداء، وجهة نظركم بالفقرات 

 التقدير، واالحرتام كلوتفضلوا بقبول 

  



82 

 

 أوالً: البيانات املتعلقة باملستوى االقتصادي، واالجتامعي

  املستوى االقتصادي، واالجتامعي: -

 شيكل  3111أقل من  □

  شيكل 1111أقل من  3111 □

 شيكل. 1111أكرث من  □

 العمر:  -

 سنة 41 إىل 71 □

 سنة 31 إىل 40 □

 فأكرث سنة 30 □

 : املؤهل العلمي -

 دبلوم □

 بكالوريوس □

 دراسات عليا □

 : مدة الزواج -

 سنوات 1أقل من  – 0 □

 01أقل من  – 1 □

 سنة 01أكرث من  □
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 ثانياً: فقرات مقياس التوافق الزواجي

الر 

 قم
 مضمون الفقرة

 وضوح املعنى سالمة اللغة
مالمئة الفقرة 

مالحظا للبعد

سلي ت

 م

غري 

 سليم

واض

 ح

غري، 

 واضح

مال 

 ئم
 غري مالئم

 االنفعايل ملجالا

        أشعر بالقلق حول مستقبيل مع زوجي.  

        أشعر بالسعادة عندما أكون مع زوجي. 

        يغلب عىل زواجنا عالقات املحبة. 

        أفتقد تفهم زوجي ملشاعري. 

        تجاه زوجي. يصعب عيّل التعبري عن عواطفي 

 
تسري حيايت الزوجية عىل، وترية، واحدة بطريقة 

 تبعث الشعور بامللل.
       

        ي عند الحاجة.الدعم النفيس لزوج أقدم 

        أشعر بالوحدة حتى بوجود زوجي إىل جانبي.  
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 املجال األرسي

 
التفهم، والتعقل أساس الحوار بيني، وبني 

 زوجي.
       

 
أشعر بتقارب األفكار، وامليول، واالهتاممات 

 بيني، وبني زوجي. 
       

        أحرص عىل قضاء الجازة مع زوجي. 

 
أتفق أنا، وزوجي يف أمور إدارة البيت، وتربية 

 األبناء.
       

 
أشارك مع زوجي يف اتخاذ القرارات الخاصة 

 باألرسة.
       

        خالفات بأرستنا.أبذل ما بوسعي للتغلب عىل ال 

        الزوجية. أقوم بواجبايت 

        يهتم زوجي بسامع رأيي يف أي موضوع. 
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 املجال االجتامعي 

 
أحرص عىل إقامة عالقات طيبة مع أهل 

 زوجي.
       

        يقوم زوجي بإدخال أهله يف أمورنا الشخصية. 

 
ن اضطراري للسكن مع العائلة يسبب الكثري م

 املشاكل بيني، وبني زوجي.
       

 
أحرص عىل توثيق عالقتي باملحيط االجتامعي 

 لزوجي.
       

 
التزم مع زوجي بأداء الواجبات االجتامعية 

 نحو األقارب، واألصدقاء.
       

        أشعر زوجي بقيمته يف املناسبات االجتامعية. 

        أقوم مع زوجي باختيار األصدقاء. 

        احرتم العادات، والتقاليد االجتامعية لزوجي. 
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 املجال االقتصادي

        يقرّص زوجي يف تلبية احتياجايت املادية. 

 
يوجد اتفاق مع زوجي عىل أمورنا املالية 

 بشكل، واضح.
       

 
أشارك زوجي باألمور املالية، وكأننا شخص، 

 واحد. 
       

        .نزليف مصاريف امل زوجي شاركأ 

        .مع زوجي عند حدوثها ألزمات املاليةأواجه ا 

        .أشرتك مع زوجي يف تحديد نفقات املنزل 

        املال الخاص بزوجي ملكاً عاماً لنا. 

        اتحمل نتائج األزمات املالية بشجاعة. 
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 االنفعايل ملجالا

        احرتم حاجات زوجي. 

        زوجي. أقدر خصائص 

        أشعر أن زوجي يحقق الرضا يل. 

        أنا مقتنع جداً بزوجي. 

        يحرتمني زوجي لشخيص. 

        أشعر أن زوجي يقدر حضوري معه. 

        أشعر أن زوجي مهذب يف تعامله معي. 

        أشعر أن زوجي إنساين يف تعامله معي. 
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 (7حق )مل

 أسامء املحكمني، وتخصصاتهم، ورتبهم األكادميية، ومراكز عملهم

 مركز العمل الرتبة العلمية التخصص االسم الرقم

 جامعة عامن العربية أستاذ مشارك الرتبية الخاصة د. احمد خزاعلة 

 جامعة عامن العربية أستاذ مشارك الرشاد النفيس، والرتبوي د. سهيلة بنات 

 جامعة عامن العربية أستاذ مشارك الرتبية الخاصة الجوالدهد. فؤاد  

 جامعة عامن العربية أستاذ مشارك مناهج، وطرق التدريس  د. عودة أبو سنينة 

 جامعة عامن األهلية أستاذ مشارك علم النفس الرتبوي د. جوزيف بوالصة 

 جامعة عامن األهلية أستاذ مشارك القياس، والتقويم د، وسام بريك 

 جامعة عامن األهلية أستاذ مشارك الرشاد النفيس، والرتبوي د. بسمة رشيف 

 الجامعة الهاشمية أستاذ مشارك علم النفس الرتبوي د. أحمد الشيخ عيل 

 جامعة عامن العربية استاذ مساعد الرتبية الخاصة  د. لينا محارمة 

 جامعة عامن العربية استاذ مساعد الرشاد النفيس، والرتبوي د. رند عربيات 
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 (4ملحق )

 مقياس التوافق الزواجي يف صورته النهائية

 عزيزيت العاملة املتزوجة الفاضلة 

 وبعد،تحية طيبة، 

تقوم الطالبة مالك الفرد نعيم هلون بإجراء دراسة تهدف إىل التعرف عىل التوافق الزواجي، وعالقته 

بعض املتغريات لدى العامالت يف منطقة حيفا؛ للحصول عىل باملستوى االقتصادي، واالجتامعي يف ضوء 

درجة املاجستري يف الرتبية تخصص الرشاد النفيس، والرتبوي، جامعة عامن العربية، وتحقيقاً ألهداف 

 أربعة( فقرة موزعة عىل 41الدراسة تم تطوير مقياس التوافق الزواجي، يتكون هذا املقياس من )

 فعايل، واملجال األرسي، واملجال االجتامعي، واملجال االقتصادي.مجاالت، هي: املجال االن

أرجو قراءة فقرات املقياس بشكل جيد، ووضع درجة انطباق الفقرة عىل حياتك الزوجية مع زوجك، 

( تحت التدريج املناسب، إذ تم اعتامد التدريج اآليت: )بدرجة كبرية Xوأرستك، وذلك بوضع إشارة )

 بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جداً(.جداً، بدرجة كبرية، 

وأحيطكن علامً أنه ال توجد إجابة صحيحة أو إجابة خاطئة، وإمنا تكون الجابة الصحيحة التي تعرب عن، 

وجهة نظركن يف مضمون الفقرة، ومدى مطابقتها لحياتك الزوجية، واألرسية، وأمتنى توخي الدقة يف 

عىل نتائج االستبانات، ولن تستخدم النتائج إال ألغراض البحث العلمي الجابة؛ ألنه لن يطلع أحد 

 فقط، وأمتنى عدم كتابة االسم.

 

 وتفضلوا بقبول كل التقدير، واالحرتام
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 ثانياً: فقرات مقياس التوافق الزواجي بصورته النهائية

 مضمون الفقرة الرقم
 درجة املوافقة عىل الفقرة

 قليلة جداً  قليلة متوسطة كبرية كبرية جداً 

 االنفعايل ملجالا

      أشعر بالقلق حول مستقبيل مع زوجي.  0

      أشعر بالسعادة عندما أكون مع زوجي. 7

      تسود املحبة عالقتنا الزوجية. 4

      أفتقد تفهم زوجي ملشاعري. 3

1 
أجد صعوبة يف التعبري عن عواطفي تجاه 

 زوجي.
     

4 
زوجية عىل، وترية، واحدة بطريقة تسري حيايت ال

 تبعث الشعور بامللل.
     

      ي.الدعم النفيس لزوج أقدم 2

      أشعر بالوحدة.  1

      احرتم حاجات زوجي 9

      أراعي خصائص زوجي الشخصية. 01

      أشعر أن زوجي يحقق يل الرضا. 00

      أنا مقتنعة جداً بزوجي. 07
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      ي لشخيص.يحرتمني زوج 04

      أشعر أن زوجي يقدر حضوري معه. 03

      أشعر باحرتام زوجي يل. 01

      أشعر مبعاملة زوجي اللطيفة يل. 04
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 املجال األرسي

      التفاهم أساس الحوار بيني، وبني زوجي. 02

      أشارك زوجي يف اهتامماته.  01

      أحرص عىل قضاء الجازة مع أرسيت. 09

71 
أتفق أنا، وزوجي يف أمور إدارة املنزل، وتربية 

 األبناء.
     

70 
أشارك زوجي يف اتخاذ القرارات الخاصة 

 باألرسة.
     

      أبذل ما بوسعي للتغلب عىل الخالفات األرسية. 77

      .عىل أكمل، وجه الزوجية أقوم بواجبايت 74

      يهتم زوجي بسامع رأيي يف أي موضوع. 73
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 املجال االجتامعي 

      أحرص عىل إقامة عالقات طيبة مع أهل زوجي. 71

      يتدخل أهل زوجي يف عالقايت بزوجي. 74

72 
اضطراري للسكن مع العائلة يسبب الكثري من 

 املشاكل بيني، وبني زوجي.
     

71 
أحرص عىل توثيق عالقتي باملحيط االجتامعي 

 لزوجي.
     

79 
ع زوجي بأداء الواجبات االجتامعية نحو التزم م

 األقارب، واألصدقاء.
     

      أشعر زوجي بقيمته يف املناسبات االجتامعية. 41

      أتفق مع زوجي باختيار األصدقاء. 40

      احرتم العادات، والتقاليد االجتامعية لزوجي. 47
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 املجال االقتصادي

      املادية. يقرّص زوجي يف تلبية احتياجايت 44

43 
اتفق مع زوجي عىل أمورنا املالية بشكل، 

 واضح.
     

41 
أشارك زوجي باألمور املالية، وكأننا شخص، 

 واحد. 
     

      .يف مصاريف املنزل زوجي شاركأ 44

      .مع زوجي عند حدوثها ألزمات املاليةأواجه ا 42

      .أشرتك مع زوجي يف تحديد نفقات املنزل 41

      املال الخاص بزوجي ملكاً عاماً لنا. 49

      اتحمل نتائج األزمات املالية بشجاعة. 31
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 (3ملحق )

 كتب تسهيل املهمة

 

 


