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 الملخص:

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة التوافق الزواجي لدى المتزوجين والمنفصلين في مدينتي القدس والخليل في فلسطين في ضوء  
 المتغيرات الديموغرافية، كما هدفت التعرف إلى أكثر طرق اختيار الشريك انتشارًا لدى أفراد العينة، والوقوف على أكثر المتغيرات التي

( زوجًا وزوجة، وأشارت النتائج إلى اآلتي: جاءت 293توافق الزواجي لدى أفراد العينة، وذلك على عينة قوامها )لها قدرة تنبؤية بال
(، وأشارت المعطيات أن أكثر المتغيرات تأثيرًا وتنبؤًا بالتوافق أو عدم 3.61الدرجة الكلية للتوافق الزواجي متوسطة، بمتوسط حسابي )

والي )عدد مرات الزواج(، )المستوى التعليمي للزوج/ة(، )ملكية البيت(، ووجدت فروقًا دالة إحصائيًا في التوافق الزواجي كانت على الت
التوافق الزواجي وفقًا لمتغيرات المدينة )القدس، الخليل(، وملكية البيت، والحالة االجتماعية )متزوج، مطلق أو منفصل(، وعدد مرات 

عمل، ولم تكن الفروق دالة إحصائيًا وفقًا للنوع االجتماعي، ومتوسط الدخل، وطريقة اختيار الزواج، والمستوى التعليمي، وطبيعة ال
 الشريك. 

 الزواج، التوافق الزواجي، القدس والخليل، فلسطين.الكلمات المفتاحية: 

 

 المقدمة:

أثر  طويلة، لما للتوافق أو عدم التوافق منُيعد التوافق الزواجي من المواضيع المهمة التي حظيت باهتمام الباحثين على مدى سنوات 
 على األطفال والتنشئة والتعليم واالنحراف والجنوح والفقر وغيرها من القضايا التي تؤرق المجتمعات.

 كما ُيعد الزواج الناجح من أهم ركائز الصحة النفسية للمتزوجين إلسهامه في إشباع العديد من الحاجات والدوافع التي يصعب إشباعها
من دونه، مثل: دافع الجنس، ودافع الوالدية، والحاجة إلى الحب والتقدير، والحاجة إلى تقدير الذات وتأكيدها والهوية )عبد الرحمن، 

(. كما يساعد الزواج الناجح الزوجين في تحقيق العديد من األهداف والنجاحات في مجاالت الحياة االجتماعية والعملية، بينما 1998
ل يعّرض الزوجين لمشكالت وصعوبات قد ال يستطيعون مواجهتها، مما ينمي لديهم الشعور بالنقص وعدم الكفاءة الزواج الفاش

 (.2006)محمود، 

(، Crawford, houts, Hoston &Georg, 2002( ودراسة )Glenn, 1990وأشارت العديد من الدراسات مثل دراسة جلين )
، ووجود أو عدم وجود أطفال وكذلك إشباع الرغبات، وأساليب التواصل وغيرها من ارتباط التوافق الزواجي بعدد سنوات الزواج

 (2018المتغيرات، السعايدة، وبدران والشامي )

( 28.378( عقدًا، منها )43.515( )2018وفي فلسطين بلغ عدد عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية والكنائس في العام )
( نحو 2018( عقدًا في قطاع غزة. وبلغ إجمالي عدد حاالت الطالق في فلسطين خالل العام )15.137عقدًا في الضفة الغربية و)

( حالة، في حين كان عدد الحاالت في محافظة 1082( وتصدرت محافظة الخليل عدد حاالت الطالق من ذات العام بواقع )8509)
 .(2019( حالة )الجهاز المركزي لإلحصاء، 595القدس من نفس العام )
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أن أحد الزوجين ينظر  value Mate ولقد طرحت مجموعة من التفسيرات النظرية لتفسير التوافق الزواجي؛ فتقول فرضية قيمة الشريك
لآلخر نظرة تقييمية، فإذا وجد أن تقييمه لذاته سواء من ناحية الجاذبية الجسمية، أو القدرات العقلية، أو حتى المالية كان أعلى من 

فإنه يشعر بقلة التوافق الزواجي، وترى نظرية التحليل أن المشكالت الزوجية ناتجة عن صراعات ال شعورية لدى أحد  تقييمه لشريكه
 يصدر لنظرية السلوكية أن أي سلوكالزوجين، أو كالهما وقد تكون ناتجة عن احباطات تعرضوا لها في فترة الطفولة، في حين ترى ا

لي فإن ضعف التوافق الزواجي يكون بسبب األنماط السلوكية المتعلمة بطريقة خاطئة عن اإلنسان هو نتاج التعلم، وبالتا
(Baumeister & Vohs, 2007.) 

 مشكلة الدراسة:

بعد الزواج مرحلة مهمة من مراحل الحياة، ومصدرًا للصحة النفسية والجسمية، ويتوقف التوافق الزواجي أو عدمه على طبيعة العالقة 
االتصال القائم بينهما، فاالنسجام والتوافق وسيادة قيم المحبة والتفاهم يكسب األبناء الثقة وينعكس على  بين الزوجين وطبيعة

شخصياتهم التي تبنى على أساس سوي، ويتشكل التوافق الزواجي من خالل التقارب في القيم واالهتمامات والعادات واألفكار، وتتحدد 
 اآلتية: مشكلة الدراسة في اإلجابة على األسئلة 

 ما درجة التوافق الزواجي في مدينتي القدس والخليل؟ .1
هل تختلف درجة التوافق الزواجي في مدينتي القدس والخليل باختالف النوع االجتماعي والمدينة وملكية المسكن والحالة  .2

 االجتماعية وعدد مرات الزواج؟ 
باختالف المستوى التعليمي وطبيعة العمل ومتوسط الدخل، وطريقة هل تختلف درجة التوافق الزواجي في مدينتي القدس والخليل  .3

 اختيار الشريك؟
 ما أكثر المتغيرات التي لها قدرة تنبؤية بالتوافق الزواجي لدى أفراد العينة في مدينتي القدس والخليل؟ .4

 

 أهداف الدراسة:

ية األم، واألخت، واالبنة والزوجة، وتلعب دورا كبيرا في ترب إن للمرأة دورًا كبيرًا وفعااًل في بناء المجتمع، فهي نصف المجتمع، فهي
أبنائها على الخلق الحسن وإعطائهم الدعم العاطفي وتوجيههم عند الشدائد، فهي تساهم في بناء جيل بأكمله لترتقي بالمجتمع إلى 

جيل معافى  ن لذلك تأثيرًا إيجابيًا على إنشاءالقمم، فكلما كانت تتمتع بصحة جنسية ونفسية كانت أكثر تكيفًا وكفاءة لهذا الدور وكا
 نفسيًا. ألجل ذلك جاءت هذه الدراسة كحماية لهذا العنصر الفعال من مخاطر هذه الظاهرة وبذلك يمكن حصر األهداف فيما يلي:

 قياس درجة التوافق الزواجي الكلي في مدينتي القدس والخليل .1
 بؤية بالتوافق الزواجي لدى أفراد العينة في مدينتي القدس والخليل.الوقوف على أكثر المتغيرات التي لها قدرة تن .2
 التعرف إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في التوافق الزواجي باختالف النوع االجتماعي والمدينة وملكية السكن والحالة .3

 اختيار الشريك. االجتماعية وعدد مرات الزواج، والمستوى التعليمي، وطبيعة العمل ومتوسط الدخل وطريقة
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 أهمية الدراسة:

تسلط هذه الدراسة الضوء على أكثر العوامل التي تحول دون التوافق الزواجي باستخدام القدرة التنبؤية، مما يتيح للعاملين في مجال 
ي أو عدمه، الزواج اإلرشاد األسري وتنظيم األسرة االستفادة من هذه الدراسة أثناء التدخل وفهم بعض المشكالت المرتبطة بالتوافق

وتنظيم بعض البرامج التدريبية للمتزوجين لتحسين التوافق الزواجي، وكذلك تخطيط برامج للمقبلين على الزواج لتكوين مفهوم إيجابي 
 للعالقة الزوجية وتحمل المسؤوليات وصواًل لالستقرار وتقليص نسب الطالق اآلخذة باالرتفاع من عام آلخر.

 حدود الدراسة:

ت الدراسة على مجموعة من المتزوجين والمنفصلين والمطلقين في مدينتي القدس والخليل في فلسطين، وتحددت هذه الدراسة اقتصر 
 .2020ببحث موضوع التوافق الزواجي وبعض المتغيرات، وذلك خالل شهر كانون الثاني من عام 

 مفاهيم الدراسة:

  التوافق الزواجي:

ن بالرضا والسعادة والتعاطف والثقة المتبادلة بينهما، وقدرة كل منهما على حل المشكالت التي (: شعور الزوجي1972عرفه روجرز )
 (. 430: 1992تواجههم )باترسون، 

(: القدرة على الوفاء بمتطلبات الزواج وتشمل المشاركة في الهوايات واالهتمامات والقيم، والمحافظة على 42: 2009وعرفه حسين )
والتعبير عن المشاعر، والحصول على اإلشباع الجنسي المتبادل، وتوضيح األدوار والمسؤوليات والتعاون  خطوط مفتوحة لالتصال

 على اتخاذ القرارات، وحل المشكالت، وتربية األطفال.

بها األفراد (: بأنه عملية مستمرة بين أفراد األسرة حيث يتفاعل 423: 2019وورد مفهوم التوافق الزواجي في الشواشرة وأبو جلبان )
 بالتغيير والتعديل في سلوكياتهم للتعامل مع بيئتهم االجتماعية إلحداث التوازن بين أفراد األسرة وبيئتهم.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

جتماعيًا، وورد في ايعد الزواج المتوافق طريقًا للتوافق النفسي واالجتماعي، وطريقا لتحقيق الفرد لذاته وتلبية احتياجاته بطرق مقبولة 
( "هو محصلة المشاركة في الخبرات واالهتمامات والقيم واحترام أهداف Goldenson( أن التوافق حسب جولدنسون )2019دالل )

وحاجات ومزاج الطرف اآلخر والتعبير عن المشاعر، وتوضيح األدوار والمسؤوليات والتعاون في صنع القرارات وحل المشكالت، 
 واإلشباع الجنسي المتبادل". وتربية األبناء

وفي الجانب اآلخر فإن عدم التوافق الزواجي وما يتبعه من عدم اإلشباع العاطفي والنزاعات الزوجية يؤدي إلى الشعور بعدم األمان 
 (.1993وظهور القلق واالكتئاب وعدم االتزان النفسي )عبد المعطي ودسوقي، 
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ل من الزوجين مقبولة من اآلخر وقام بواجباته نحوه، وأشبع له حاجاته، وامتنع عن عمل يحدث التوافق الزواجي إذا كانت سلوكيات ك
 (.2008ما يؤذيه أو يفسد عالقته به )الداهري، 

 معوقات التوافق الزواجي:

 هناك معوقات تعيق التوافق الزواجي تتخذ أبعادًا مختلفة منها:

 البعد األخالقي: كالشك في تصرفات أحد الزوجين. .1
البعد المادي: مثاًل كثرة طلبات الزوجة، أو طمع الزوج في مرتب زوجته العاملة، وكذلك اهتمام الزوج الزائد بالعمل على حساب  .2

 األسرة، واختالف المستوى المادي بين الزوجين اختالفًا كبيرًا.
 اجي.البعد الثقافي: فالتفاوت الكبير في المستوى الثقافي بين الزوجين يعيق التوافق الزو  .3
 البعد النفسي: كثرة الضغوط النفسية، والغيرة الزائدة بين الزوجين. .4
 (.2012البعد الشخصي: مثل عدم عناية الزوج/ة بمظهرها داخل المنزل أو ضعف شخصية الزوج/ة )العادلي،  .5

يــــــزة األساســــــــــي لـــــه هـــو الغر  ويشكل الجنس في الحقيقة جزء من الحياة وعنصر من عناصرها التي ال غنى عنه، وال شك أن المحــــــرك
( والتي فطرت عليها المخلوقات ، لذلك كان Mimoun.S., 2004: p65الجنسيــــــــــة التـــي تعتبــــــر من أقــــــــــــوى الغــــــــــــرائز وأعنفها )

 يزة، فلكل من الرجل والمرأة احتياجات جنسية ينبغي أن تشبع فيالزواج الوسيلة الشرعية الوحيدة والمدخل الطبيعي إلشباع هذه الغر 
ى ٰ ِشْئُتْم  البقرة الزواج فكالهما يهب الطرف اآلخر حق السلطة على جسده والتمتع به لقوله تعالى: }ِنَساُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنَّ 

 (. 223اآلية )

( " الجنس مصطلح واسع فهو قلب اإلنسانية ودائما وأبدا وسواس 32: ص2007وج )والجنس يعتبر رئة الكون حيت يقول أندر 
اإلنسانية "، وكي يكون الجنس مشبعا ومرغوب فيه ال بد من كال الطرفين فهم طبيعة الجنس كدافع غريزي، فالفعل الجنسي يجعل كال 

 لها إلنجاح العملية الجنسية، باإلضافة إلى أطوار الجماعالطرفين يبحث عن عوامل أخرى لمعرفة عوامل اإلثارة الجنسية وكيفية تفعي
ووسائل المتعة وانتهاز دائما الفرص المناسبة إلشباعه لكي يصبح الجنس عنوان لتحويل هذه المتعة من عملية روتينية يفرضها أداء 

حاجاته لإلرضاء الجنسي للوصول إلى واجب إلى لذة متجددة منتظرة باإلضافة إلى توفير االحترام والمودة والمحبة وفهم اآلخر و 
التكافؤ الجنسي وحياة زوجية هادئة ومستقرة. فالجوع الجنسي والكبت وإخفاق كال الزوجين في االستجابة إلى نداء الجنس بشكل متكرر 

ا يؤدي نهموظهور بعض المعوقات في الوظائف الجنسية األخرى كاالنتصاب والقذف والعجز الجنسي والممتلكات اإلبداعية لكل م
بدوره إلى عدم القدرة التكيفية في العالقة الزوجية ويؤدي إلى تضاؤلها وانطفائها وزعزعة المؤسسة الزوجية، فمن الصعب على المرأة 

( بأنه: ال يوجد أسوأ من عيش بالنسبة للمرأة مع Philippe, 2010: p70فيليبو ) أن تهب جسدها لرجل ال يشبع رغباتها، حيث يؤكد
تجد رغباتها معه، فغياب هذا اإلرضاء ينعكس عليها ويجعلها تعيش في معاناة خاصة وإن استمر ذلك إلى سنوات فقد يقودها رجل ال 

للخوض في جملة من المشاكل كالخالف الدائم مع الزوج، فتنتقده وتهاجمه بصورة دائمة، وتتبنى وجهات نظر مناهضة له كما قد تنفر 
ر مبررة على عكس المعتاد وتختفي العبارات المنمقة من كالمها لتتحول الى عبارات الدغة وأحيانا من أطفالها وتعاملهم بقسوة غي

جارحة. وقد تلجأ إلى التسوق والشراء وكأنها تطلب التعويض من الزوج، كما قد تفرغ طاقة الغضب في االنشغال باألعمال المنزلية، 
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واإلقبال عليها بكثرة، أو اللجوء الى ممارسة العادة السرية، كما قد يقودها عدم  وقد تلجأ إلى البحث عن األفالم الجنسية ومشاهدتها
 اإلرضاء الجنسي إلى الخيانة. 

 النظريات المفسرة للتوافق الزواجي والمفسرة الستمرار الزواج غير المتوافق:

 (: Adlerاإلرشاد األسري األدلري )

الخبرات التي تعرض لها الفرد بالماضي، يسعى إلى التخلص من الشعور بعقدة  اعتبر أدلر السلوك اإلنساني سلوك هادف مبني على
النقص التي تؤدي إلى التعويض في التعامل مع مشاعر النقص، والتوجه نحو تحقيق التفوق الفردي واالجتماعي، وبهذا يختلف أسلوب 

ره وكل فرد يفسر األحداث من حوله يناًء على وجهة نظ حياة الفرد باختالف الخبرات التي يتعرض لها عبر تفاعله مع أحداث الحياة،
الخاصة، ومن هنا تظهر اإلدراكات الخاطئة في التعامل مع األحداث، ومن العوامل المؤثرة في التوافق الزواجي من وجهة نظر أدلر 

 اآلتي:

ك عيدة وجيدة على النقيض من ذلطفولة الزوجين: فاألطفال الذين يتم إشباع حاجاتهم األساسية ستكون عالقاتهم الزوجية س -
 (.Alizah, 2015األزواج غير المتوافقين في طفولتهم كانت عالقاتهم تعيسة وخالية من االستقرار مع أسرهم )

االختيار الزواجي: إذ تعد مرحلة اختيار الشريك من أهم مراحل الحياة الزوجية وأكثرها تأثيرًا، تبعًا لما ينتج عنها من استقرار أو  -
 (.Alkaseer, 1999استقرار في المستقبل )عدم 

الكفاءة في األدوار االجتماعية: حيث يعمل وضوح األدوار واالتفاق بين األزواج في زيادة األفة والمودة والرحمة بين الزوجين  -
(Abdalmouty, 2004.) 

وغياب  بين أفراد األسرة كالشعور بالحرمانالمقومات المادية للحياة الزوجية: فالظروف االقتصادية الصعبة قد تترك أثرًا نفسيًا  -
 (.Abdallah, 2016السعادة، والشعور بالقلق واالكتئاب )

 (: Minuchin, 1998نظرية اإلرشاد األسري البنائي لمنيوشن )

تعامل مع بيئتهم لحيث يرى أن التوافق األسري عملية مستمرة بين أفراد األسرة، حيث يتفاعل بها أفراد األسرة بالتغيير في سلوكياتهم ل
األسرية، إلحداث توازن بين أفراد األسرة وبيئتهم األسرية. ويعتمد هذا التوافق على مدى نجاح استخدام أفراد االسرة ألساليب التواصل 

يق قالفعال، وهناك عوامل تؤدي إلى التوافق األسري، كوجود أهداف مشتركة بين أفراد األسرة، واالستقرار االقتصادي، وتوفر، وتح
حاجاتهم األسرية بشكل متكامل. والتوافق الزواجي يشير إلى قدرة كال الزواجين على التواؤم مع الطرف اآلخر، ومع متطلبات الحياة 
األسرية. ويستدل عليه من خالل اساليب الزوجين في تحقيق أهداف الزواج، واشباع حاجاتهم، ومواجهة صعوبات الحياة، من خالل 

 لبناء في التعبير عن انفعاالتهم، ومشاعرهم تجاه ما يدور من حولهم، في مواجهة ظروف الحياة ومستلزماتها. تواصلهم وتفاعلهم ا

على الرغم من تصدع الحياة الزوجية يجد الكثير من األزواج أنفسهم مستمرين بالزواج بالرغم من التعاسة التي يعيشونها، ووجدت عدة 
 منها:نظريات فسرت هذه االستمرارية نذكر 
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  نظرية التحليل النفسي:

تشير هذه النظرية إلى أن العالقة الزوجية تتضمن نوعًا من التوازن، وقد يظهر هذا التوازن في تقسيم السلطة واتخاذ القرارات، أو أن 
ه يحصل جتيمثل احد الزوجين أنا أعلى للطرف اآلخر أو صورة ذات منخفضة، فعندما يسقط الزوج كل ما يكرهه في نفسه على زو 

على قدر كاف من الحماية واإلشباع، وبداًل من اإلحساس بتقدير ذات منخفض يشعر بقوة في احتقاره لزوجته ونعتها بانها غبية ومملة 
وغير مثيرة جنسيًا، وعندما يكون الزوج عاجزًا ويشعر أنه طفل ضعيف يريد إشباعًا فوريًا وكانت زوجته ال تستجيب له فورًا، سيثور 

 (.2004من عدم قدرتها على القيام بدور األم الكاملة )مؤمن،  ويستاء

  نظرية التبادل:

تقوم هذه النظرية على مدى تبادل المكافآت بين الزوجين، وفي حالة ما انطوى الزواج على كثير من عوامل الخسارة فإن العالقة 
ن يتأثر بالعديد من االعتبارات االقتصادية الدينية والقوانيالزوجية تضطرب ويسودها سوء التوافق، إال أن قرار فك العالقة الزوجية 

المنظمة لفك الرابطة الزوجية وكذلك الخوف من المجهول، ومع تقدم العمر تقل الجاذبية الجسمية لإلنسان مما يقلل من فرصة وجود 
 أن العامل االقتصادي له أثرًا بالغًا في استمرار بديل لهذه العالقة الزوجية، كما يلعب وجود األطفال دورًا هامًا الستمرار الزواج، كما

العالقة الزوجية غير المتوافقة، فالمرأة التي لم تكمل تعليمها وغير العاملة تجد نفسها خاضعة ماديًا لزوجها الذي يتولى التدبير 
 (.2014االقتصادي لألسرة )ونوغي، 

لقدرة التنبؤية لمصادر الضغوط النفسية بالتوافق الزواجي لدى عينة ( دراسة هدفت الكشف عن ا2019وأجرى الشواشرة وأبو جلبان )
( معلمًا ومعلمة من المتزوجين في محافظة عجلون، تم اختيارهم بالطريقة المتيسرة، وأظهرت النتائج أن مستوى مصادر 252قوامها )

ط وق دالة إحصائيًا في مستوى مصادر الضغو الضغوط النفسية جاء متوسطًا، ومستوى التوافق الزواجي جاء منخفضًا، ولم تظهر فر 
 النفسية والتوافق الزواجي وفقًا إلى متغيري النوع االجتماعي والعمر، وبينت النتائج أيضًا أن ضغوط العمل لم تتنبأ بالتوافق الزواجي

 لدى المعلمين.

ديمغرافية لدى عينة من المتزوجين في مدينة ( إلى بحث العالقة بين التوافق الزواجي وبعض المتغيرات ال2019وهدفت دراسة دالل )
( متزوجًا ومتزوجة، وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق في التوافق الزواجي وفقًا 110الوادي وأجريت الدراسة على عينة قوامها )

 لمتغيرات العمر، والمستوى التعليمي، وعدد سنوات الزواج، وفارق العمر.

( إلى الكشف عن مستوى المرونة النفسية لدى الطالبات المتزوجات، وأثر كل من متغيري دخل 2018وهدفت دراسة قريطع والغزو )
 األسرة ووجود األبناء على المرونة النفسية لديهن، باإلضافة إلى الكشف عن القدرة التنبؤية للمرونة النفسية بالتوافق الزواجي لديهن.

ات من الجامعة الهاشمية. وأشارت النتائج إلى وجود مستوى مرتفع من المرونة ( من الطالبات المتزوج107وذلك على عينة قوامها )
النفسية لدى الطالبات المتزوجات، وإلى عدم وجود أثر دال إحصائيًا لمتغيري دخل األسرة ووجود األبناء على مستوى المرونة النفسية 

 لطالبات المتزوجات. لديهن، ووجود قدرة تنبؤية للمرونة النفسية بالتوافق الزواجي لدى ا

( إلى معرفة مستوى الرضا الزواجي وعالقته بكل من طريقة اختيار الشريك، والتعليم لكال 2018كما هدفت دراسة السعايدة، وآخرون )
الزوجين، والعمل، وعدد األبناء، وعدد سنوات الزواج، كما هدفت إلى تحديد أكثر الجوانب التي فيها رضا وذلك على عينة قوامها 
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( من العينة لديهم مستوى مرتفع من %66( زوجًا وزوجة، باستخدام مقياس الرضا الزواجي للراشدين، وأظهرت النتائج أن )179)
( قد اختاروا شريك الحياة بالطريقة التقليدية، ووجدت فروق في الرضا الزواجي تبعًا لمتغيرات العمل والعمر %77الرضا الزواجي، أن )

أظهرت نتائج تحليل االنحدار الخطي أن العمل كان له قدرة تنبؤية في الرضا الزواجي ككل وفي بعدي حل وعدد سنوات الزواج، و 
 المشكالت والتواصل. 

( التعرف إلى مستوى التوافق الزواجي، وطرق اختيار شريك الحياة والمعايير األكثر شيوعًا الختيار شريك 2015وهدفت دراسة السيد )
( زوج وزوجة من أفراد 1000زواج والزوجات تبعًا للمتغيرات الديموغرافية، وأجريت الدراسة على عينة قوامها )الحياة، والفروق بين األ

(، ولم تظهر النتائج فروقًا في متوسطات %63المجتمع السعودي، واظهرت النتائج أن مستوى التوافق الزواجي لدى أفراد العينة )
 يار الشريك.التوافق الزواجي وفقًا لمتغير طريقة اخت

( دراسة هدفت إلى معرفة األثر الذي يلعبه سوء التوافق الزواجي في تكوين الميل إلى األمراض النفسية لدى 2014أجرت ونوغي )
( امرأة من 220( امرأة غير متوافقة زواجيًا تم تحديدهن من أصل )52المرأة الجزائرية، وأجريت الدراسة على عينة قصدية قوامها )

على العيادات النفسية، واعتمدت الباحثة على المنهج اإلكلينيكي، وأشارت النتائج إلى أن لسوء التوافق الزواجي أثر في المترددات 
تكوين الميل إلى مرض االكتئاب والهستيريا لدى المرأة، وكذلك تكوين الميل إلى توهم المرض، والنتيجة العامة أن سوء التوافق الزواجي 

 ل إلى األمراض النفسية لدى المرأة.له أثر في تكوين المي

يالحظ من استعراض الدراسات السابقة أن حجم الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت التوافق والرضا الزواجي كبير، إال أنه محدود 
الديموغرافية،  تغيراتجدًا في المجتمع الفلسطيني حسب علم الباحثان، وتركزت معظم الدراسات على فحص عالقة التوافق الزواجي بالم

وتأتي هذه الدراسة لسد الفجوة في تناولها للتوافق الزواجي لدى المتزوجين والمنفصلين، والوقوف على أكثر المتغيرات التي لها قدرة 
 تنبؤية بالتوافق الزواجي لدى أفراد العينة في مدينتي القدس والخليل في فلسطين.

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها

أهداف الدراسة الحالية استخدم المنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة الواقع، أو الظاهرة كما توجد بالواقع، ويهتم بوصفها لتحقيق 
 وصفًا دقيقًا ويعبر عنها تعبيرًا كيفيًا وكميًا، فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي فيعطيها وصفاً 

 ر هذه الظاهرة أو حجمها، ودرجة ارتباطها مع الظواهر األخرى.رقميًا يوضح مقدا

 :مجتمع وعينة الدراسة

المتزوجون والمتزوجات، والمطلقون والمطلقات، وكذلك المنفصلون والمنفصالت في  :اشتمل مجتمع الدراسة على ثالث فئات هي
، ة بسيطة من داخل مجتمع الدراسة خارج العينة النهائيةمدينتي القدس والخليل في فلسطين، طبقت أدوات الدراسة على عينة عشوائي

(، 0.90للتحقق من صدق وثبات واتساق األدوات قبل تطبيقها نهائيًا، وكانت نتائج تحليل معامل الثبات ألداة التوافق الزواجي )
 والجدول اآلتي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها:
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 غرافية( خصائص العينة الديم1جدول )
 المجموع النسبة المئوية العدد المتغيرات

 النوع االجتماعي
 0.31 90 ذكر

293 
 0.69 203 انثى

 المدينة
 0.51 149 القدس

293 
 0.49 144 الخليل

 ملكية المسكن
 0.27 80 مستأجر

293 
 0.73 213 ملك

 متوسط الدخل

 0.04 11 عالي

293 
 0.46 136 جيد

 0.46 133 متوسط
 0.04 13 متدني

 الحالة االجتماعية
 0.74 217 متزوج/ة

293 
 0.26 76 مطلق/ة أو منفصل/ة

 عدد مرات الزواج
 0.94 276 مرة واحدة

293 
 0.06 17 أكثر من مرة

 طريقة اختيار الزوج/ة
 0.70 205 عن طريق األهل

 0.26 75 عالقة شخصية 293
 0.04 13 عن طريق وسائل التواصل االجتماعي

 عدد األوالد
 0.13 37 ال يوجد أوالد

 0.60 176 أطفال 1-4 293
 0.27 80 أطفال فأكثر 5

المستوى التعليمي 
 للمبحوث

 0.10 31 أساسي أو اقل

293 
 0.30 87 ثانوي 
 0.17 50 دبلوم

 0.43 125 بكالوريوس فأعلى

المستوى التعليمي 
 لزوج/ة المبحوث

 0.12 35 أساسي أو اقل

293 
 0.38 112 ثانوي 
 0.14 40 دبلوم

 0.36 106 بكالوريوس فأعلى

العمل الحالي 
 للمبحوث

 0.33 97 ال اعمل

293 
 0.15 45 عامل
 0.44 129 موظف

 0.08 22 صاحب مشروع

العمل الحالي لزوج/ة 
 المبحوث

 0.28 83 ال اعمل

293 
 0.28 81 عامل
 0.30 88 موظف

 0.14 41 صاحب مشروع
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( %31يتضح من الجدول السابق الُمعنَون بخصائص العينة الديمغرافية أن أفراد العينة يتوزعون وفقًا لمتغير النوع االجتماعي إلى )
( يمتلكون منازلهم، %73( منهم من مدينة القدس والبقية من مدينة الخليل، وأشارت البيانات أن )%51( إناث، )%69ذكور، و)

( من ذوي الدخل المرتفع، %4( من أفراد العينة يعيشون في بيوت مستأجرة. أما فيما يتعلق بالدخل الشهري كان ما نسبته )%27و)
(، أما الحالة %4( نسبة ذوو الدخل الجيد وذات النسبة لذوي الدخل المتوسط، بينما شكل ذوو الدخل المتدني ما نسبته )%46و)

( من أفراد العينة تزوجوا مرة %94(، وبينت النتائج أن )%26(، والمطلقون والمنفصلون )%74تزوجون )االجتماعية فجاءت بنسبة الم
(، وبوساطة عالقة شخصية %70( منهم تزوجوا أكثر من مرة، وشكلت طريقة اختيار الزوج/ة عن طريق األهل نسبة )%6واحدة، و)

(، كما أظهرت المعطيات أن أفراد العينة الذين %4الجتماعي بنسبة )(، بينما كان الزواج عن طريق وسائل التواصل ا%26بنسبة )
(، في حين من لديهم خمسة أبناء فأكثر %60( جاءوا بنسبة )4-1(، ومن لديهم أبناء من )%13ليس لديهم أبناء شكلوا ما نسبته )

، كان مستوى تعليمهم إما بكالوريوس فأعلى، (. كما أشارت النتائج أن غالبية من شملتهم عينة الدراسة وأزواجهم%27فجاءوا بنسبة )
يليه الثانوي، ثم الدبلوم والنسبة األقل أساسي، وبالنسبة لمتغير العمل الحالي للمبحوث/ة أو زوج/ة المبحوث بينت المعطيات أن 

سطيني، وجاءت ( ألزواجهم وهي نسب تتوافق مع نسب البطالة في المجتمع الفل%28( من المبحوثين ال يعملون، وكذلك )33%)
( لألزواج، أما من يمتلكون %30( للمبحوثين، و)%44( ألزواجهم، وفئة الموظفين شكلت )%28( للمبحوثين، و)%15نسبة العمال )

 ( لألزواج.%14( للمبحوثين، و)%8مشروعهم الخاص فجاءوا بنسبة )

اية العينة، وإمكانية إجراء التحليل العاملي، ، للتحقق من كفKaiser-Meyer-Olkin (KMO)أولكن  -ماير -واستخدم اختبار كيزر
(. وهذا يشير إلى 0.01(، ومستوى داللة )496(، بدرجات حرية )6230.421(، ومعامل كاي تربيع )0.948وبلغت قيمة االختبار )

وجود  وهذا يدل على أن مجموع مربعات معامالت االرتباط بين المتغّيرات أكبر بالنسبة لمجموع مربعات معامالت االرتباط الجزئية،
 .عوامل تلتقي عندها تباينات المتغّيرات المقاسة، أي توجد مساحات من التباين المشترك بين المتغّيرات، ويكون التحليل العاملي مناسباً 

  أداة الدراسة:

هي: )التوافق الفكري،  ( فقرة موزعة على أربعة أبعاد32أعدت أداة لجمع البيانات حول التوافق الزواجي، واشتملت األداة على )
( منها كانت صياغتها بصورة سالبة 4( فقرات لكل ُبعد، )8والتوافق العاطفي، والتوافق االجتماعي، والتوافق الجنسي(، حيث صيغت )

 ( صيغت بطريقة موجبة4و)

 إدخال البيانات وتحليلها:

( استبانة تم تفريغها وتحليلها 356وتم الحصول على )( أداة على العينة التي تمثل مجتمع الدراسة، 500قام الباحثان بتوزيع )
( استبانة لعدم استيفائها متطلبات التحليل، ليكون إجمالي 63(، استبعدت )SPSSباستخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية )

 ( استبانة للذكور. 90( استبانة لإلناث، و)203( استبانة، منها )293ما أدخل للتحليل )
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 ة الدراسة وثباتها:صدق أدا

تعّد العالقة بين صدق االختبار وثباته عالقة تكاملية، فكالهما وجهان لشيء واحد، وهو مدى صالحية ذلك االختبار في قياس ما 
وضع لقياسه، وفي إعطائه نتائج متماثلة، إذ يفترض في االختبار أن يكون صادقًا وثابتًا، لذا يفترض أن تكون العالقة بين كل منهما 

 ية. عالقة ارتباطية عال

 تم إيجاد مؤشرات صدق األداة بالطرق اآلتية:

 صدق المحتوى )صدق المحكمين(:  .1

عرضت أداة الدراسة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة بعلوم التربية وعلم النفس، الذين 
أبدوا بعض المالحظات والتوجيهات والتعديالت لكل فقرة من فقرات المقاييس، وتم األخذ بتلك المالحظات والتعديالت، وفي ضوء ذلك 

والستخدام طريقة صدق المحتوى حدد الباحثان ضوابط لهم أصبحت مناسبة لقياس ما صممت من أجله. يمكن القول: إن األداة 
 لاللتزام بأسئلة االختبار وهي كاآلتي:

 هل تحتوي األدوات على معلومات كافية لتغطية ما يفترض أن تقيس؟  -
 هل األسئلة مناسبة؟ وهل تقيس المجال المراد قياسه؟  -
 يقاس به المحتوى؟ ما مستوى اإلتقان الذي -

 تم التحقق من االتساق الداخلي بالطرق اآلتية:صدق االتساق الداخلي:  .2

 احتساب معامالت االرتباط بين الدرجات الكلية ألبعاد التوافق الزواجي والدرجة الكلية 
أبعاد مقياس التوافق الزواجي والدرجة الكلية وذلك باستخدام معامل استخدمت طريقة االتساق الداخلي بإيجاد معامالت االرتباط بين 

 ( يوضح ذلك2ارتباط بيرسون والجدول )
 ( بين أبعاد مقياس التوافق الزواجي والدرجة الكليةPearson Correlationمعامالت ارتباط بيرسون )( 2جدول )

التوافق  
 الفكري 

التوافق 
 العاطفي

التوافق 
 االجتماعي

التوافق 
 الجنسي

    840.** التوافق العاطفي
   817.** 709.** التوافق االجتماعي
  701.** 752.** 669.** التوافق الجنسي

 **.893 **.950 **.893 **.865 
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 0.01**دال عند مستوى 
تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى أن ارتباط األبعاد الفرعية لمقياس التوافق الزواجي مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية 

( أن Gerstman, 2008فقد ذكر جرستمان )كانت قوية، وتفسير ذلك أن الفقرات غير مستقلة وتقيس بمجموعها ما وضعت لقياسه، 
أقل، أو تساوي  -0.30( تعتبر ضعيفة، والقيم التي تقع ضمن المدى )0.30أقل من  –قع ضمن المدى )صفر قيمة االرتباط التي ت

 ( تعتبر قوية.0.70( متوسطة، وتزيد عن )0.70

  احتساب معامالت االرتباط بين درجات فقرات أبعاد مقياس التوافق الزواجي والدرجة الكلية للبعد ولمقياس التوافق الزواجي ككل 

واستخدمت طريقة االتساق الداخلي بإيجاد معامالت االرتباط بين درجات فقرات أبعاد مقياس التوافق الزواجي والدرجة الكلية للبعد 
 ( يوضح ذلك.3ولمقاييس التوافق الزواجي ككل، وذلك باستخدام معامل ارتباط )بيرسون( والجدول )

( بين درجات فقرات أبعاد مقياس التوافق الزواجي والدرجة الكلية Pearson Correlation: معامالت ارتباط بيرسون )3جدول 
 للبعد ولمقياس التوافق الزواجي ككل

 التوافق الجنسي التوافق االجتماعي التوافق العاطفي التوافق الفكري 

 الفقرة
الكلية 
 للبعد

الكلية 
 الفقرة للمقياس

الكلية 
 للبعد

الكلية 
 الفقرة للمقياس

الكلية 
 للبعد

الكلية 
 الفقرة للمقياس

الكلية 
 للبعد

الكلية 
 للمقياس

AA1 **.854 **.808 AB1 **.867 **.833 AC1 **.680 **.615 AD1 **.800 **.742 
AA2 **.827 **.788 AB2 **.792 **.759 AC2 **.697 **.571 AD2 **.840 **.766 
AA3 **.794 **.738 AB3 **.630 **.601 AC3 **.720 **.607 AD3 **.739 **.652 
AA4 **.805 **.726 AB4 **.820 **.769 AC4 **.671 **.625 AD4 **.816 **.803 
AA5 **.567 **.441 AB5 **.726 **.682 AC5 **.529 **.431 AD5 **.662 **.524 
AA6 **.674 **.571 AB6 **.843 **.815 AC6 **.633 **.555 AD6 **.671 **.557 
AA7 **.726 **.611 AB7 **.844 **.802 AC7 **.720 **.672 AD7 **.611 **.478 
AA8 **.646 **.570 AB8 **.704 **.657 AC8 **.658 **.662 AD8 **.673 **.478 

 0.01** دال عند مستوى 
 

معامالت (، وتراوحت 0.833 -0.431يتضح من الجدول السابق أن معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية تراوحت ما بين )
(، وتراوحت معامالت ارتباط فقرات التوافق العاطفي مع 0.954 -0.567ارتباط فقرات التوافق الفكري مع الدرجة الكلية للبعد ما بين )

(، وتراوحت معامالت ارتباط فقرات التوافق االجتماعي مع الدرجة الكلية للبعد ما بين 0.867 -0.630الدرجة الكلية للبعد ما بين )
 (.0.840 -0.611(، كما تراوحت معامالت ارتباط فقرات التوافق الجنسي مع الدرجة الكلية للبعد ما بين )0.720 -0.529)
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 صدق البناء باستخدام التحليل العاملي: .3

هو و  التحليل العاملي أسلوب احصائي يعمل على تجميع متغيرات ذات طبيعة واحدة في تركيبة متجانسة مرتبطة داخليًا فيما بينها،
( أو أكثر، وإذا r = 0.30يشمل كل أنواع الصدق، ويؤدي إلى االتساق الداخلي. وتكون الفقرة مرتبطة بالبعد )متشبعة( إذا كانت )

التحقق من الصدق البنائي ألبعاد أداة التوافق الزواجي بتطبيق  (، وتم2012يتم استبعاد الفقرة )فرج،  0.30( أقل من rكانت )
 Principal) بطريقة المكّونات األساسية Exploratory Factor Analysis (EFA) لعاملي االستكشافيإجراءات التحليل ا

Components Method)وتحديد العوامل مع التدوير المتعامد بطريقة الفاريماكس ، (Varimax Method)  ،األكثر شيوعًا
ي ألداة التوافق الزواجي عن تشبعها على أربعة عوامل، كما هو وأسفرت نتائج التحليل العامل .(SPSS) باستخدام البرنامج اإلحصائي

 اآلتي: موضح في الجدول

 .( ألبعاد أداة التوافق الزواجيFactor Analysis: نتائج التحليل العاملي )4جدول 

 التوافق الجنسي التوافق االجتماعي التوافق العاطفي التوافق الفكري 
 التشبع رقم الفقرة التشبع رقم الفقرة التشبع رقم الفقرة التشبع رقم الفقرة
AA7 .778 AB6 .527 AC3 .799 AD4 .818 
AA6 .723 AB8 .504 AC2 .786 AD2 .788 
AA5 .669 AB7 .495 AC5 .653 AD1 .742 
AA8 .628 AB2 .463 AC8 .613 AD3 .668 
AA1 .608 AB1 .412 AC6 .375 AD6 .432 
AA4 .585 AB5 .411 AC1 .339 AD7 .387 
AA2 .535 AB3 .372 AC7 .326 AD5 .346 
AA3 .523 AB4 .364 AC4 .324 AD8 .336 

(، 523 -0.778حسب المعطيات الواردة في الجدول السابق يتبين أن قيم التشبع تراوحت على ُبعد التوافق الفكري تراوحت ما بين )
(، وعلى ُبعد التوافق 0.324 -0.799ُبعد التوافق االجتماعي ما بين )(، وعلى 0.364 -0.527وعلى ُبعد التوافق العاطفي ما بين )

( وبذلك يمكن القول: إن أداة التوافق الزواجي تتمتع بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي على 0.336 -0.818الجنسي ما بين )
 مستوى األبعاد

 ثانيا: ثبات األدوات
تحقق من ثبات األدوات، وكانت نتائج تحليل معامل الثبات ألداة التوافق لل Cronbach Alphaاستخدمت معادلة ألفا كرونباخ 

(، 0.91 -0.82(، وتراوحت معامالت الثبات ألبعاد التوافق الزواجي الفكري والعاطفي واالجتماعي والجنسي بين )0.95الزواجي )
مما يدل على أن األداة تتمتع جال المقبول، حيث إن جميع قيم معامالت ألفا جاءت ضمن الموجميعها قيم تسمح بإجراء الدراسة. 

 بدرجة جيدة من الّثبات.
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 

 Standard، واالنحرافات المعيارية. Meansاستخدمت في هذه الدراسة األساليب اإلحصائية اآلتية: )المتوسطات الحسابية 
Deviation  ومعامل ارتباط بيرسون Pearson Correlation   وكرونباخ ألفا،Cronbach Alpha اختبار ت للعينات المستقلة ، و

Independent Sample t. test وتحليل االنحدار المتعدد ،Regression تحليل التباين الثالثي ، وThree way ANOVA ،
 المتوسطات في المقارنات البعدية.( لداللة الفروق في LSD، واختبار توكي )Factor Analysisوالتحليل العاملي 

 نتائج الدراسة: 
هدفت الدراسة التعرف إلى درجة التوافق الزواجي لدى عينة من المتزوجين والمنفصلين في مدينتي القدس والخليل في فلسطين ومدة 

ا عرض لما لحاسوب للتحليل وهذاختالف هذه الدرجة باختالف المتغيرات الديموغرافية ولتحقيق هذه األهداف جمعت البيانات وأدخلت ل
 توصلت أليه الدراسة من نتائج ومناقشتها.

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ما درجة التوافق الزواجي في مدينتي القدس والخليل؟

 (.5دول )وكانت النتائج كما في ج استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتوافق الزواجي الكلي وللفقرات جميعها،

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتوافق الزواجي الكلي وللفقرات جميعها 5جدول: 

 الرقم
رقم 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

تنتمي 
 الرقم للبعد

رقم 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

تنتمي 
 للبعد

1 AD7 4.21 1.13 17 الجنسي كبيرة AA3 3.63 1.32 الفكري  متوسطة 
2 AB6 4.05 1.37 18 العاطفي كبيرة AC1 3.59 1.29 االجتماعي متوسطة 
3 AD8 3.94 1.17 19 الجنسي كبيرة AC5 3.59 1.30 االجتماعي متوسطة 
4 AB1 3.94 1.37 20 العاطفي كبيرة AA6 3.53 1.27 الفكري  متوسطة 
5 AC8 3.91 1.33 21 االجتماعي كبيرة AD4 3.52 1.37 الجنسي متوسطة 
6 AD5 3.90 1.21 22 الجنسي كبيرة AB4 3.52 1.47 العاطفي متوسطة 
7 AC7 3.90 1.36 23 االجتماعي كبيرة AA2 3.50 1.35 الفكري  متوسطة 
8 AD6 3.89 1.26 24 الجنسي كبيرة AB2 3.44 1.23 العاطفي متوسطة 
9 AC3 3.87 1.32 25 االجتماعي كبيرة AA1 3.43 1.24 الفكري  متوسطة 
10 AB7 3.86 1.50 26 العاطفي كبيرة AC6 3.29 1.48 االجتماعي متوسطة 
11 AB5 3.84 1.28 27 العاطفي كبيرة AD3 3.28 1.47 الجنسي متوسطة 
12 AB8 3.77 1.37 28 العاطفي كبيرة AA4 3.25 1.27 الفكري  متوسطة 
13 AC2 3.71 1.35 29 االجتماعي كبيرة AA7 3.23 1.17 الفكري  متوسطة 
14 AD2 3.69 1.32 30 الجنسي كبيرة AC4 3.16 1.46 االجتماعي متوسطة 
15 AD1 3.68 1.36 31 الجنسي كبيرة AA5 3.14 1.17 الفكري  متوسطة 
16 AA8 3.67 1.21 32 الفكري  متوسطة AB3 2.68 1.21 العاطفي متوسطة 

    1.31 3.61 الدرجة الكلية
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(، وفي مدينة القدس جاءت درجة التوافق 3.61أشارت النتائج أن التوافق الزواجي الكلي جاء بدرجة متوسطة، بمتوسط حسابي )
(. 3.92)(، أما في مدينة الخليل فقد جاءت درجة التوافق الزواجي كبيرة بمتوسط حسابي 3.32الزواجي متوسطة بمتوسط حسابي )
( التي اشارت إلى أن درجة التوافق الزواجي لدى معظم أفراد عينة الدراسة كانت متوسطة. 2015وهذه النتائج تتفق مع دراسة السيد )

 ( التي أظهرت بأن درجة التوافق الزواجي منخفضة.2019وتختلف مع دراسة الشواشرة وأبو جلبان )

ارس زوجي العالقة الخاصة معي دون رغبتي( حصلت على أعلى متوسط حسابي وأظهرت النتائج أن الفقرة التي تنص على )يم
( ثم الفقرة التي نصها )أعجز عن تلبية حاجات 4.05( يليها الفقرة التي نصها )زواجي سبب تعاستي( بمتوسط حسابي )4.21)

ني متوسطات حسابية على (، وجاءت الفقرات التي حصلت على أد3.94زوجي/ زوجتي الجنسية كما يرغب( بمتوسط حسابي )
(، ثم )زوجي/ زوجتي يساعدني/ تساعدني في تدبير 2.68التوالي: )يفاجئني زوجي/ زوجتي من وقت آلخر بهدية( بمتوسط حسابي )

 (. 3.14األمور المنزلية( بمتوسط حسابي )

شباع فة بينهما، لذلك تحقيق نوع من اإلتفسر هذه النتائج أن الحياة الجنسية بين الزوجين ما هي إال ترجمة لمستوى التفاهم واألل
 الجنسي يعد معيارا الستمرار العالقة الزوجية. ففي مجتمعنا وبالنظر إلى نسبة الطـالق المنتشـرة تعطى األهمية األولى لعدم تلبية أحد

ال فتنهار وينقطع ربما االتص الزوجين لرغبات الطرف اآلخر أو عدم تفهم اشباع أحدهما لآلخر وبذلك ينحـدر مستوى التفاهم والتواصل
العالقة الزوجية أو تنتهي. من هنا تبين ما للتواصل الوجـداني واللفظي بين الزوجين من أهمية في تجسيد التواصل الجسدي والروحي 

 .لهما. وتحقيق اإلشباع الجنسي يؤدي بالزوجين إلى تحقيق نوع من القبول والرضا بينهما عن العالقة الزوجية

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: هل تختلف درجة التوافق الزواجي في مدينتي القدس والخليل باختالف النوع االجتماعي والمدينة 
  وملكية المسكن والحالة االجتماعية وعدد مرات الزواج؟

( للفروق في درجة التوافق Independent Sample t. testلإلجابة على هذا السؤال استخدم اختبار "ت" للعينات المستقلة )
الزواجي لدى أفراد العينة وفقًا للمتغيرات: النوع االجتماعي، والمدينة وملكية المسكن والحالة االجتماعية وعدد مرات الزواج كما هو 

 (.6موضح في جدول )
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الفروق في المتوسطات الحسابية ( لداللة Independent Sample t. test: نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة )6جدول 
 للتوافق الزواجي وفقًا للمتغيرات: النوع االجتماعي، والمدينة وملكية المسكن والحالة االجتماعية وعدد مرات الزواج

 العدد المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 النوع االجتماعي
 0.92 3.56 90 ذكر

291 0.646 .519 
 0.84 3.63 203 أنثى

 المدينة
 0.96 3.32 149 القدس

291 6.332 .001 
 0.63 3.92 144 الخليل

 ملكية البيت
 0.92 3.24 80 مستأجر

291 4.625 .001 
 0.80 3.75 213 ملك

 الحالة االجتماعية
 0.64 3.97 217 متزوج

291 16.502 .001 
 0.57 2.60 76 مطلق/منفصل

 عدد مرات الزواج
 0.85 3.66 276 مرة

291 3.531 .001 
 0.84 2.91 17 أكثر من مرة

في التوافق الزواجي  α ≤ 0.05تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
(، بينما للقدس بمتوسط 3.92(، ومتوسط حسابي )0.001(، بداللة إحصائية )6.332إذ بلغت قيمة ت ) لصالح مدينة الخليل

(، بداللة إحصائية 4.625إذ بلغت قيمة ت ) وكانت الفروق وفقًا لمتغير ملكية البيت لصالح البيت الملك(. 3.32حسابي )
وفقًا لمتغير الحالة (. وكذلك كانت الفروق 3.24سابي )(، بينما للبيت المستأجر بمتوسط ح3.75(، ومتوسط حسابي )0.001)

(، بينما للمطلقين 3.97(، ومتوسط حسابي )0.001(، بداللة إحصائية )16.502إذ بلغت قيمة ت ) االجتماعية لصالح المتزوجون 
مرات الزواج لصالح المتزوج وفقًا لمتغير عدد (. كما أظهرت النتائج وجود فورق دالة إحصائيًا 2.60أو المنفصلين بمتوسط حسابي )

(، بينما للمتزوجين أكثر من مرة بمتوسط 3.66(، ومتوسط حسابي )0.001(، بداللة إحصائية )3.531إذ بلغت قيمة ت ) مرة واحدة
(. ولم تكن الفروق دالة إحصائيًا وفقًا لمتغير التوع االجتماعي، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الشواشرة وآخرون 2.91حسابي )

(2019) 
 

 
النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: هل تختلف درجة التوافق الزواجي في مدينتي القدس والخليل باختالف المستوى التعليمي وطبيعة 

 العمل ومتوسط الدخل، وطريقة اختيار الشريك؟
( للفروق في درجة التوافق Three way analysis of varianceلإلجابة على هذا السؤال استخدم اختبار تحليل التباين الثالثي )

الزواجي لدى أفراد العينة وفقًا للمتغيرات: المستوى التعليمي وطبيعة العمل ومتوسط الدخل، وطريقة اختيار الشريك كما هو موضح في 
 (.7جدول )
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للفروق في درجة التوافق الزواجي وفقًا ( Three way analysis of variance: نتائج اختبار تحليل التباين الثالثي )7جدول 
 للمتغيرات: المستوى التعليمي وطبيعة العمل ومتوسط الدخل، وطريقة اختيار الشريك

 الداللة اإلحصائية قيمة ف المحسوبة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية المتغيرات

 030. 3.018 1.902 5.706 3 المستوى التعليمي
 006. 4.196 2.644 7.933 3 التعليمي للزوج/ةالمستوى 

 017. 3.460 2.180 6.541 3 العمل الحالي للمبحوث
 055. 2.562 1.615 4.844 3 متوسط الدخل

 391. 941. 593. 1.186 2 طريقة اختيار الشريك
     630. 175.200 278 الخطأ

       217.781 292 المجموع الكلي
في درجة التوافق الزواجي لدى المتزوجين  α ≤ 0.05يتبين من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

والمطلقين والمنفصلين في مدينتي القدس والخليل حسب متغيرات المستوى التعليمي للمبحوث/ة وكذلك لزوج/ة المبحوث/ة، وباالطالع 
( للمقارنات البعدية كانت الفروق لصالح الدبلوم وبكالوريوس فأعلى، أي كلما ارتفع المستوى التعليمي كلما LSDعلى نتائج اختبار )

( التي أشارت إلى عدم وجود فروق في التوافق 2019كانت درجة التوافق الزواجي أعلى، وهذه النتائج تختلف مع دراسة دالل )
 الزواجي وفقًا للمستوى التعليمي.

( LSDنتائج أيضًا فروق ذات داللة إحصائية وفقًا لمتغير طبيعة عمل المبحوث/ة وباالطالع على نتائج اختبار )كما أظهرت ال
للمقارنات البعدية كانت الفروق لصالح الموظف والذي ال يعمل مقارنة مع الذي طبيعة عمله )عامل( مما يشير إلى أن العامل/ة أقل 

( التي أظهرت وجود فروق في التوافق الزواجي تبعًا لمتغير 2018دراسة السعايدة، وآخرون ) توافقًا زواجيًا وتتفق هذه النتيجة مع
طبيعة العمل، ولم تظهر النتائج فروقًا في التوافق الزواجي وفقًا لمتغير طريقة اختيار الشريك، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة السيد 

 زواجي وفقًا لطريقة اختيار الشريك،  وكذلك لم تظهر النتائج فروقًا في التوافق( التي أشارت إلى عدم وجود فروق في التوافق ال2015)
( التي أشارت إلى عدم وجود أثر دال إحصائيًا لمتغير 2018الزواجي تبعًا لمتوسط الدخل وتتفق هذه النتائج مع دراسة قريطع والغزو )

 دخل األسرة على التوافق الزواجي.

 رابع: ما أكثر المتغيرات التي لها قدرة تنبؤية بالتوافق الزواجي لدى أفراد العينة في مدينتي القدس والخليل؟النتائج المتعلقة بالسؤال ال
( للتنبؤ بأكثر المتغيرات تأثيرًا وتنبؤًا بالتوافق Stepwise( باستخدام طريقة )Regressionتم إجراء معامل تحليل االنحدار المتعدد ) 

R (0.504 )مدينتي القدس والخليل، وكانت المتغيرات على التوالي )عدد مرات الزواج( حيث بلغت قيمة أو عدم التوافق الزواجي في 
، والمرتبة F (104.064)( وقيمة 0.519) R، وبالمرتبة الثانية )المستوى التعليمي للزوج/ة( حيث بلغت قيمة F (147.295)وقيمة 

R (0.533 )، والرابعة )عدد األوالد( حيث بلغت قيمة F (81.203)( وقيمة 0.524) Rالثالثة )ملكية البيت( حيث بلغت قيمة 
. وفيما يتعلق بطبيعة العمل اتضح من النتائج 0.05، وجميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من F (67.761)وقيمة 

(. وتختلف 2019لنتيجة جزئيًا مع دراسة الشواشرة وآخرون )بانها لم يسهم بشكل دال إحصائيًا بالتنبؤ بالتوافق الزواجي وتتفق هذه ا
 ( التي أظهرت نتائج تحليل االنحدار الخطي بأن العمل كان له قدرة تنبؤية في الرضا الزواجي. 2018مع دراسة السعايدة وآخرون )
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 مناقشة النتائج:
يعد التوافق الزواجي عاماًل أساسيًا إلقامة حياة أسرية سعيدة، ونوعا من التفاعل االجتماعي اإليجابي بين الزوجين، ودليل عن مدى 

تقبل العالقة الزوجية واإلحساس بالسعادة ونجاح الزواج. ويثبت واقعنا المعاش بما ال يدع مجااًل للشك صعوبة تحقيق التوافق الزواجي 
أظهرت النتائج وجود مستوى متوسط من التوافق الزواجي لدى أفراد العينة في مدينتي القدس والخليل، ويمكن أن ة، حيث بدرجة كبير 

أن قرار فك العالقة الزوجية يتأثر بالعديد من االعتبارات االقتصادية تعزى هذه النتيجة إلى مضمون نظرية التبادل التي تشير إلى 
لفك الرابطة الزوجية، كما يلعب وجود األطفال دورًا هامًا الستمرار الزواج، كما أن العامل االقتصادي له أثرًا الدينية والقوانين المنظمة 

 ربالغًا في استمرار العالقة الزوجية غير المتوافقة، وقد تعزى نتيجة التوافق الزواجي بدرجة متوسطة إلى عدم وجود الخبرة الكافية بأمو 
ها. وبما أن العالقة الزوجية هي العالقة التي تجمع بين امرأة ورجل لكل منهما شخصيته، ومبادئه، وتراثه الحياة الزوجية ومسؤوليات

وكذلك تاريخه الشخصي، وأهدافه التي يرمي إلى تحقيقها، ويتوقف مستوى نجاح هذه العالقة على مدى مرونة كال الزوجين، ومدى 
تجاهه، إذ تلعب التصورات دور أساسي في دينامية هذه العالقة، واالتصاالت الصريحة تقبله لآلخر، وكذا التصورات التي قام ببنائها 

 والواضحة هي التي تمكن من عقد عالقات زوجية سليمة، وهذا أمر نسبي لدى األسر.

يرات على التوالي متغوأظهرت النتائج أن أكثر المتغيرات تنبؤًا بالتوافق أو عدم التوافق الزواجي في مدينتي القدس والخليل، وكانت ال
)عدد مرات الزواج(، حيث أظهرت النتائج وجود ارتباط سلبي بين عدد مرات الزواج والتوافق الزواجي بمعنى كلما زادت وتكررت مرات 

تفع ر الزواج كلما قل التوافق الزواجي، وبالمرتبة الثانية جاء متغير )المستوى التعليمي للزوج/ة(، حيث أشارت المعطيات أنه كلما ا
المستوى التعليمي كلما كانت درجة التوافق الزواجي أعلى، وتفسير ذلك أن األكثر تعليمًا هم األكثر نضجًا ومعرفة بتنظيم انفعاالتهم، 
ويجيدون فهم ومعرفة مشاعرهم ومشاعر اآلخرين ومراعاتها، فالتعليم يمد الفرد بالمرونة العقلية واستخدام الحوار في حالة االختالف، 

ا ال يعني عدم وجود مشكالت لدى المتزوجين المتعلمين لكنهم أكثر مرونة في حلها والتوافق معها. والمرتبة الثالثة جاء متغير وهذ
)ملكية البيت(، حيث أظهرت النتائج أن درجة التوافق الزواجي أعلى لدى المتزوجين الذين يملكون بيوتهم وأقل للذين يعيشون 

 يعة العمل اتضح من النتائج بانها لم تسهم بشكل دال إحصائيًا بالتنبؤ بالتوافق الزواجي.باإليجار، وفيما يتعلق بطب

وكذلك أظهرت النتائج عدم وجود فروق في التوافق الزواجي وفقًا لمتغيرات النوع االجتماعي وطريقة اختيار الشريك ومتوسط الدخل، 
قًا لمتغيرات المدينة لصالح مدينة الخليل، فباالطالع على الوضع المعيشي ووجدت فروقًا دالة إحصائيًا في درجة التوافق الزواجي وف

للمواطنين في مدينة القدس ومضايقات االحتالل لمواطني المدينة ينعكس على جميع مناحي الحياة التعليمية واالقتصادية والتربوية بما 
التوافق الزواجي وفقًا لملكية البيت والحالة االجتماعية  فيها العالقات بين الزوجين، كما وجدت فروقًا دالة إحصائيًا في درجة

 تفالمتزوجين أكثر توافقًا من المنفصلين والمطلقين، وكذلك وجدت فروقًا دالة إحصائيًا في درجة التوافق الزواجي وفقًا لمتغيري عدد مرا
 الزواج والمستوى التعليمي للمبحوث/ة وزوج/ة المبحوث/ة.

 ئج التي تم التوصل إليها يوصي الباحثان بما يأتي:وفقًا للنتا التوصيات:

 اآلخرين. دون تدخل المشكالت معالجة وكيفية بعضهما، مع تعامل الزوجين كيفية وتوضح تشرح هادفة إعالمية توعويه مجابر  إعداد 
 النفسية والشخصية واالنفعالية.للسمات  والتطابق التوافق بناءًّ على الزوجين اختيار يكون  أن  
 .اعداد برامج توعيه تبين اهميه التوافق الزواجي بين الزوجين 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد العشرون

 م 2020 – ُحزيران – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

535 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 االسري والزواجي للمقبلين على الزواج والمتزوجين لكيفيه التعامل مع الحياة االسرية. درشااإل تفعيل 
 .اجراء المزيد من الدراسات واالبحاث وتطبيقها على اجزاء اخرى من فلسطين 
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Abstract: 

The study aimed to identify the degree of marital harmony among married and separated people in the cities of 

Jerusalem and Hebron in Palestine in the light of demographic variables, as well as to identify the most prevalent methods 

for selecting a partner among members of the sample, and to identify the most variables that have predictive ability for 

marital compatibility among members of the sample, and that is on A sample of 293 husbands and wives. The results 

indicated the following: the total degree of marital compatibility is average, with an average of (3.61), The results indicated 

that the most influential and predictive variables of marital harmony or incompatibility were respectively (number of 

marriages), (educational level of the wife / wife), (home ownership), and the results showed  statistically significant 

differences in marital compatibility according to city variables (Jerusalem, Hebron), Home ownership, marital status 

(married, divorced or separated), number of marriages, educational level, and nature of work, and differences were not 

statistically significant according to gender, average income, and partner selection method. 
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