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 ملخص الدراسة

الطموح لدى عينة مةن مستوى بالتوافق الزواجي وعالقته  لتعرف علىإلى اهدفت الدراسة الحالية 

الجامعةات الفلسةطينية، ومعرفةة الفةروق فةي فةي  يةالعقةات ببةرامج الدراسةات الالبات المتزوجةات الملتحالط

الطموح لةةةدى عينةةةة مةةةن الطالبةةةات المتزوجةةةات بةةةالتوافةةةق الزواجةةةي وعالقتةةةه مسةةةتوى متوسةةةطات درجةةةات 

امعةة، الكليةةة، الملتحقةات ببةرامج الدراسةةات العليةا فةي الجامعةةات الفلسةطينية وفقةا لمتغيةةرات الدراسةة: )الج

 مستوى التعليم لدى الزوج، حالة العمل(.ري، سألات الزواج، مستوى الدخل عدد سنوا

تكون مجتمع الدراسة مةن الطالبةات المتزوجةات الملتحقةات ببةرامج الدراسةات العليةا فةي الجامعةات 

اسةةة اختيةةر ولتحقيةةق أهةةداف الدر  ( طالبةةة،479ن))الخليةةل، القةةدس، النجةةاح(، والبةةال  عةةدده الفلسةةطينية

 استبيانالتوافق الزواجي، و  استبيانالبة، وطبق عليهن ( ط231)اوائية قصدية، بل  قوامهمنها عينة عش

مةةن إعةةداد الباحثةةة، وذلةةك بعةةد التحقةةق مةةن صةةدقهما وثباتهمةةا. واسةةتخدم المةةنهج وهمةةا مسةةتوى الطمةةوح 

ة ة بغيةةة اإلجابةةة عةةن أسةة لالوصةةفي اَلرتبةةاطي، وتمةةت معالجةةة البيانةةات باألسةةاليب اإلحصةةائية المناسةةب

 الدراسة.

التوافةق الزواجةي وبةين مسةتوى مسةتوى قة ارتباطيةة إيجابيةة بةين دراسة وجود عالال جأظهرت نتائو 

الطمةةوح وأبعادهمةةا كافةةة، وتبةةين أن مسةةتوى التوافةةق الزواجةةي ومسةةتوى الطمةةوح لةةدى عينةةة الدراسةةة كةةان 

اء )التوافةةةق األسةةةري نالتوافةةةق الزواجةةةي باسةةةتث مرتفعةةةًا، وبينةةةت الدراسةةةة عةةةدم وجةةةود فةةةروق لمعظةةةم أبعةةةاد

لةةذي جةةاء بدرجةةة متوسةةطة، ولةةم تظهةةر فةةروق فةةي معظةةم أبعةةاد مسةةتوى الطمةةوح باسةةتثناء امةةاعي( تجَلوا

 الذي جاء بدرجة متوسطة.المسؤولية واَلعتماد على النفس( )تحمل 

ق متغيةر الجامعةة، وبينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في مستوى التوافةق الزواجةي وأبعةاده وفة

ق الزواجي يعزى إلةى متغيةر الكليةة، كمةا أظهةرت نتةائج الدراسةة توافال دوجود فروق في جميع أبعاوعدم 

لمعظةم األبعةاد تبعةا لمتغيةر عةدد سةنوات الةزواج، وظهةر فةروق فةي مسةتوى التوافةق الزواجةي  عدم وجةود



 ر
 

توى ، وعةدم وجةود فةروق فةي مسةسةنة فةأعلى( 11بعةد التوافةق اَلقتصةادي لصةالح عةدد سةنوات الةزواج )

حصائيا في إبعاد تبعا لمتغير مستوى الدخل األسري، وعدم وجود فروق دالة ألاع يمالتوافق الزواجي لج

بعةةةاد تبعةةةا لمتغيةةةر مسةةةتوى التعلةةةيم لةةةدى الةةةزوج، كمةةةا أظهةةةرت نتةةةائج ألمسةةةتوى التوافةةةق الزواجةةةي لجميةةةع ا

يةر حالةة العمةل، وظهةر معظةم األبعةاد تبعةا لمتغلفةروق فةي مسةتوى التوافةق الزواجةي  الدراسة عدم وجةود

 اَلقتصادي لصالح من تعمل. وافقتلا في

عةدم وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في مستوى الطموح وأبعةاده تبعةا لمتغيةر الجامعةة، و 

جميةةع أبعةةاده تبعةةا لمتغيةةر الكليةةة، وعةةدم وجةةود فةةروق فةةي مسةةتوى فةةي وجةةود فةةروق فةةي مسةةتوى الطمةةوح 

لمعظةم األبعةاد طمةوح ق فةي مسةتوى الو ر فة عدم وجود لزواج، وأظهرتبعا لمتغير عدد سنوات االطموح ت

هةةداف المسةةتقبلية لصةةالح مسةةتوى الةةدخل ألوفةةق متغيةةر مسةةتوى الةةدخل األسةةري  باسةةتثناء بعةةد الخطةة  وا

لمعظةةةم األبعةةةاد )الخطةةة  واألهةةةداف  فةةةأكثر(، كمةةةا أظهةةةرت وجةةةود فةةةروق فةةةي مسةةةتوى الطمةةةوح 3500)

سةةتوى التعلةةيم لةةدى الةةزوج لصةةالح لمتغيةةر م اعةةبي( تاألكةةاديمي والحيةةات اَلتجةةاه نحةةو التفةةوق و ة، المسةةتقبلي

أزواج أصحاب الدراسات العليا، وعدم وجود فروق في مستوى الطموح وكافة أبعاده حسةب متغيةر حالةة  

 توصيات.العمل، وتمت مناقشة النتائج في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة، والخروج ببعض ال

 طموح.ال ى التوافق الزواجي، مستو  كلمات مفتاحية:



 ز
 

Abstract 

This study aims at identifying marital compatibility and its relation to the level of ambition 

among a sample of married female students enrolled in postgraduate programs in 

Palestinian universities. It also aims at detecting the differences in the means of marital 

compatibility and its relation to the level of ambition among a sample of married female 

students enrolled in postgraduate programs in Palestinian universities according to the 

following variables: (University, college, number of years of marriage, level of family 

income, husband’s level of education, work status). 
 

Depending on statistics obtained from Admission and Registration Deanships at the 

Palestinian universities (Hebron, Al-Quds, and Al Najah), the study population consisted of 

(479) married female students enrolled in postgraduate programs. To achieve the study 

objectives, a random sample of (231(students was selected. For this purpose, the researcher 

prepared, validated, verified, and applied the scale of marital compatibility and the level of 

ambition on the study sample. To answer the study questions, the researcher used the 

descriptive correlative approach, and the data were processed using appropriate statistical 

methods. 
 

The study results showed a positive correlation between marital compatibility and the level 

of ambition and their dimensions; it was found that the level of marital compatibility and 

level of ambition among the study sample was high. Additionally, the study showed no 

differences for most dimensions of marital compatibility except for (family and social 

compatibility) which came in a medium degree. No differences were noted for most of the 

dimensions of the level of ambition except for (self-responsibility and self-reliance) which 

both came in a medium degree. 
 

The study results showed no differences in the level of marital compatibility and its 

dimensions according to the university variable, and there were no differences in all 

dimensions of marital compatibility that may be attributed to the college variable. The 

study results showed no differences in the level of marital compatibility and most 

dimensions according to the variable number of years of marriage where the economic 

compatibility came in favour of those who are married for (11 years and above). No 

differences were distinguished in the level of marital compatibility and all dimensions 

according to the level of household income variable, besides the absence of significant 

differences in the level of marital compatibility and all dimensions depending on the 



 س
 

variable husband’s level of education. The study results showed no differences in the level 

of marital compatibility and for most of the dimensions according to the change in the 

status of work, which appeared in the economic consensus and for the benefit of those who 

work. 
 

Furthermore, the study results showed no differences in the level of ambition and its 

dimensions according to the university variable, no differences were recognized in the 

level of ambition and all its dimensions depending on the college variable, and no 

differences were seen in the level of ambition depending on the variable number of years 

of marriage. The study also showed no differences in the level of ambition and most 

dimensions according to the variable level of household income, except for some plans and 

future goals in favour of those who income level is (3500 and above). 

 

The study showed differences in the level of ambition and for most dimensions (plans and 

future goals, the tendency towards academic excellence and life) according to husband’s 

level of education variable in favour of husbands of post-postgraduate students, while there 

were no differences in the level of ambition and all dimensions according to the variable 

state of work. 

 

In light of the theoretical framework and previous studies, the results were discussed, and 

some recommendations were made. 

 

Keywords: Marital compatibility, level of ambition. 
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 الفصل األول

 طار العام للدراسةاإل

 المقدمة

نسةاني الةةذي أكةد اإلسةةالم إللنظةةام اع، وهةي ااألساسةةي فةي المجتمةة جتمةاعيَلاالبنيةةان  األسةرة هةي

نحةةت مةةن الرعايةةة واَلهتمةةام مةةا يجعلهةةا تتبةةوأ مكانةةة َلئقةةة فةةي نةةي بهةةا ومُ عُ  وقةةده، تةةيهمأ علةةى ضةةرورته و 

عقائدهم وألسنتهم وثقةافتهم لوجةدنا أن األسةرة  المجتمعات، ولو نظرنا إلى امتداد تاريخ البشرية باختالف

 (.2018وعرفات،  ،وصقر ،اختالفهم )نوفلالمشترك بين كل البشر على  القاسم يه

ويعتبةةر الةةزواج مةةن أقةةدم الةةنظم اَلجتماعيةةة التةةي عرفتهةةا البشةةرية، وهةةو اإلطةةار الةةذي شةةرعه هللا 

سةالمية إلاألرض، وقةد عنيةت بةه الشةريعة ا نسةان بالخالفةة علةىإلتم بةه ييةام ايةالبشةري، و  ليستمر النةوع

لمجتمةع سةليم  ايم يضةمن أسةرة سةليمة تكةون أساسةس قو أسا ير التي تكفل ييامه علىالمعاي هلووضعت 

 (.2017هواش،  )أبو

نسةةانية أخةةرى، فةةالزواج إينةةاظر أي عالقةةة و  ،فالعالقةةة بةةين الةةزوجين تعةةد مةةن أهةةم مقومةةات الحيةةاة

ع ولةه طةاب ،ين مةن جنسةين مختلفةين فةي قةرب مكةاني هةو أمةر شةائعالذي يتحقق عن طريق معيشة فةرد

نيةةة التةةي يقةةوم بقةةا،ه عليهةةا، فةةالتوافق يتضةةمن لب نةةوع العالقةةة الرسةةمية والعارتبةةاطي يصةةعب انهيةةاره بسةةب

و مشةةكالت اجتماعيةةة أو ماديةةة أو أ ،قةةدرة الفةةرد علةةى تغييةةر سةةلوكه وعاداتةةه عنةةدما يواجةةه موقفةةا جديةةدا

 .(2016 ،)صالح نفسيا تغييرا يناسب الظروف التي يمر بهاُخلقية، أو صراعا 

ق الغاية العظمى من أن الزواج سكن ومةودة يحقلتحاجات الضرورية ويعد التوافق الزواجي من ال

ورحمة، وما هو إَل عملية قبول وإيجاب بةين الةزوجين وجهةود مشةتركة يبةذَلنها فةي مواجهةة ضةغوطات 

الحيةاة جوانةب  فلةحصلة الطبيعية لطبيعة التفةاعالت بينهمةا فةي مختوصعوبات الحياة، ويعد بمثابة الم

مةةةن بينهمةةةا اَلحتةةةرام والثقةةةة والتعبيةةةر عةةةن المشةةةاعر و ة، ياليةةةة، والثقافيةةةة، واَلقتصةةةاداَلجتماعيةةةة، واَلنفع

العاطفية للطةرف اخخةر، واإلشةباع العةاطفي للشةريك، هةذا باإلضةافة إلةى التشةابه أو التقةارب فةي القةيم، 
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فةةال، وغيةةر ألسةةرة، وأسةةاليب  تنشةة ة األطشةةؤون ا ةر ر، والعةةادات والتقاليةةد، والتوافةةق فةةي كيفيةةة إداواألفكةةا

 (.Clayton, 2014) سريةذلك من األمور األ

لةدور  أصةبحلعديد من التغيةرات الثقافيةة، واَلجتماعيةة، واَلقتصةادية فةي الوقةت الحةالي، لنتيجة و 

ك إلةى لةذ ىعلةى عمليةة حفةل البقةاء واسةتمرار النةوع بةل تعةد قتصر فق يعد يلم  ،المرأة أهمية في الحياة

ل وصولها إلةى طموحاتهةا بتحقيةق مسةتويات مرتفعةة مجتمع، وهذا من خالفي بناء وتطوير الالمساهمة 

أو بلوغ مراكز اجتماعية مرموقة زادت من دورها في عمليات البنةاء والتنميةة،  ،من التحصيل األكاديمي

سةتويات مرتفعةة مةن وغهةا ملب الهةدف مةن يُعةدهمةة فةي البنةاء اَلجتمةاعي، إذ لةم وجعلها أحد الركةائز الم

مراكةز اجتماعيةة مرموقةة هةو مواجهةة حاجتهةا أو فقرهةا، وإنمةا أصةبح  الوصول لأو  ألكاديميلتحصيل اا

 ةسةةر ألبمسةةتوى معيشةةة ا قةةاءلالرت مركزهةةا واسةةتقالليتها، أو قةةد يكةةون ثبةةات وجودهةةا و إرغبتهةةا فةةي لالسةةعي 

 (.2016)صالح،  اعيا واقتصاديااجتم

يزيةةةةد مةةةةن كةةةةذلك نةةةةه لك فةةةةي الحيةةةةاة،مةةةةاعي والتطةةةةور والتقةةةةدم اَلجتالنجةةةةاح  ييسةةةةاهم فةةةة الطمةةةةوحو 

فةي انخفةاض  اكبيةر  ان لظةروف المةرأة أثةر إالمسؤوليات المطلوبة مما يزيةد مةن تةأثيره علةى األسةرة، حية  

زديةةةةةاد َلَلجتمةةةةاعي، وذلةةةةةك نتيجةةةةةة وقلةةةةةة الطمةةةةوح فةةةةةي التقةةةةةدم األكةةةةةاديمي أو ا ،مسةةةةتوى الطمةةةةةوح لةةةةةديها

الحيةةاة مةةن مهةةامة أسةةرية والمهةةام المطلوبةةة ا فةةي تعةةدد المهةةام المترتبةةة عليهةة مةةن خةةالل االمسةةؤوليات عليهةة

 (.2016)الطراونة،  لبلوغ طموحاتها

فخةروج المةةرأة لتحقيةق ذاتهةةا وكيانهةا، وعيابهةةا عةةن أسةرتها وأبنائهةةا مةن شةةأنه أن يةؤثر فةةي أدوارهةةا 

سةةةؤوليات وواجبةةةات عليهةةةا دوار مألازوجةةةة، ولةةةديها أطفةةةال، وطالبةةةة، ولكةةل دور مةةةن هةةةذه األخةةرى فهةةةي 

لتعدد هةذه األدوار فةإن عليهةا تعةديل أنمةاط سةلوكها بمةا يتماشةى مةع  ةام بها على أكمل وجه، ونتيجالقي

 هومن شأن هذه األمور كلهةا أن تةؤثر علةى توافقهةا الزواجةي وسةويت ،دوارألمتطلبات كل دور من هذه ا

 (.2014)رضوان، وعمار، 
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علةةى التةةوا،م مةةع  مةةن الةةزوجينن قةةدرة كةةل ق الزواجةةي يعبةةر عةةالتوافةة نأ( 2008) ويةةرى الةةداهري 

اخخةةر ومةةع مطالةةب الةةزواج، ويسةةتدل عليةةه مةةن أسةةاليب كةةل منهمةةا فةةي تحقيةةق أهدافةةه مةةن الةةزواج، وفةةي 

إشةباع حاجةاتهم مةن تفةاعلهم وفي  ،مواجهة الصعوبات الزوجية، وفي التعبير عن انفعاَلتهم ومشاعرهم

 الزواجي.

لةزوجين مةع بعضةهما لتي تدل علةى توافةق العديد من المؤشرات اوجود ا (،2005) نسليماوترى 

التواضةةةةع، والتعةةةةاون بةةةةين الةةةةزوجين فةةةةي أداء األدوار،  :منهةةةةا ،الةةةةبعض خةةةةالل مراحةةةةل حيةةةةاتهم الزوجيةةةةة

، ممةةا يعنةةي اتفةةاق السةةلوكيات مةةع هدافةةهأ وحصةةول كةةل مةةن الةةزوجين علةةى مطالبةةه واحتياجاتةةه وتحقيةةق 

 عضهما البعض.ب، وتقديم الدعم والمساعدة لم، والقدرة على حل المشكالتاَلنسجا كالتوقعات، وكذل

( إذ حةددا العديةد مةن المؤشةرات التةي Hooda & Singh, 2014) وهةذا مةا أكةده هةودا، وسةنجه

تلبيةة متطلبةات الحيةاة الزوجيةة، وتقبةل القةدرة علةى  :منهةا ،يستدل من خاللها على التوافق بةين الةزوجين

ن اَلنفعةةالي، واَلسةةتمتاع برفقةةة شةةريك الحيةةاة، ن اَلتةةزايجابيةةة مةةإوالتمتةةع بمسةةتويات زواج، لةةا مسةةؤوليات

شةباع حاجاتةه إوالمشاركة في المهام والواجبات األسرية بشكل عام، واتجاه شريك الحياة بشكل خاص، و 

 وقبول أي مسؤوليات إضافية عند ظهورها.النفسية، واَلجتماعية، واَلقتصادية، 

التةةي تةةؤثر فةةي عالقةةة الةةةزوجين  امةةل الهامةةةون مةةةن العو توى الطمةةوح قةةد يكةةبةةأن مسةة ى ر وهكةةذا نةة

لكشةف عةن األبعةاد واَلرتباطةات فيمةا إلةى اببعضهما داخةل األسةرة. والدراسةة التةي نحةن بصةددها ترمةي 

فةي  األنةه يةؤدي دورا هامة ؛وح لةه أهميةة كبةرى يتعلق بمستوى الطموح والعالقات الزوجية، ومستوى الطم

والةةةةةزواج المعقةةةةةود علةةةةةى الفةةةةةوارق اَلجتماعيةةةةةة  جين ثانيةةةةةا،حيةةةةةاة الةةةةةزو  الجماعةةةةةة أوَل وفةةةةةيالفةةةةةرد و  ةحيةةةةةا

وعةةدد غيةةر قليةةل مةةن النةةاس تعترضةةهم الخالفةةات الزوجيةةة  ،واَلقتصةةادية َل يبشةةر بفةةرص انسةةجام كبةةرى 

 ز الطرف اخخر.ألنهم أسا،وا تقدير أهمية الخصائص التي تمي
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تةه بمسةتوى لزواجةي وعالقللتعرف إلةى مسةتوى التوافةق ادراسة لا واستنادا على ما تقدم جاءت هذه

الطموح لدى عينة من الطالبات المتزوجات الملتحقات ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسةطينية 

سةنوات الةزواج، ومسةتوى الةدخل  ، والمحةددة بالجامعةة، والكليةة، وعةددمتغيرات موضع الدراسةفي ضوء 

ه المتغيةرات بشةكلها الحةالي لةم تتناولهةا أي هةذن إحالةة العمةل، و ى الةزوج، و لةيم لةدعتلامسةتوى و األسري، 

دراسةةة )علةةى حةةد علةةم الباحثةةة(، وفةةي المجتمةةع الفلسةةطيني بشةةكل خةةاص، ممةةا دعةةا الباحثةةة إلجةةراء هةةذه 

 الدراسة لمعرفة العالقة بينهما.

 مشكلة الدراسة

ومةةةن إحسةةةاس الباحثةةةة بأهميةةةة  األسةةةرة، مرا لعمةةةل الباحثةةةة فةةةي اإلرشةةةاد النفسةةةي ومجةةةال تنظةةةينظةةة

وية رابطة الزواج وجعلها أكثر ثراًء وإشباعًا، خاصة فةي وقةتة كثُةرت فيةه قالعالقات الزوجية، وضرورة ت

يةةان التةةي أدت بةةدورها إلةةى ارتفةةاع معةةدَلت الطةةالق، ومةةا ينةةتج عنةةه مةةن تقةةويض كاألسةةرية  المشةةكالت

باحثةة أيضةًا للحةال العةاطفي، ومةن خةالل تأمةل ال بةالطالق ةاألسرة، وَتَسبُّب بعض الزيجات غير الموفقة

تمامةا  لي في جعل المةرأة مشةاركة ومسةاويةشعرت بالتغيرات التي يشهدها العصر الحا ،فيه شالذي نعي

ي المراكز المرموقة أو بلوغ للرجل في كافة الميادين علميا وعمليا، محاولة بلوغ مستويات عالية سواء ف

وداخةةل كينونتهةةا  ،جتمعنةةا بشةةكل عةةامإضةةافة بصةةمتها فةةي مإلةةى اعية يمي، سةةداكةةمراتةةب التحصةةيل األ

قد تحد من بلوغها لما ترمي إليه، فقد يشكل التي عراقيل ال ومع وجود بعضالخاصة بوجه الخصوص، 

إضةةةافًة إلةةةى العةةةادات والتقاليةةةد التةةةي  وجةةةود الشةةةريك فةةةي حياتهةةةا عنةةةد اَلرتبةةةاط بةةةه أحةةةد العوائةةةق أمامهةةةا،

قةةد يحةةد ويعيةةق مةةن أمانيهةةا، كةةل ذلةةك ذكةةوري،  هلصةةفة المالزمةةة للمجتمةةع بأنةةاو  ،تهايصةةو تعطيهةةا خص

زهةا حف  فقةد  ؛ببرامج الدراسات العليا في الجامعةة الملتحقات وباعتبار الباحثة إحدى الطالبات المتزوجات

مةةن  ةنةةالتوافةةق الزواجةةي وعالقتةةه بمسةةتوى الطمةةوح لةةدى عيمسةةتوى لقيةةام بدراسةةة ا وأشةةعرها بأهميةةةذلةةك 

الجامعةةات الفلسةةطينية، وذلةةك بسةةبب قلةةة  ببرنةةامج الدراسةةات العليةةا فةةيالبةةات المتزوجةةات الملتحقةةات الط
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الدراسات التي تناولت الموضةوع بشةكل مباشةر )فةي حةدود علةم الباحثةة(، وقلةة المعلومةات الكافيةة حةول 

 فيه. والبح  عو طموح التي كانت سببا ومبررا َلختيار هذا الموضالتوافق الزواجي ومستوى ال

 :الرئيس ة حول السؤالمشكلة الدراستتمحور و 

التوافـق الزواجـي ومسـتوى الطمـوح لـدى مسـتوى حصـائية بـين إهل هناك عالقة ارتباطية ذات داللة 

 الفلسطينية؟ عينة من الطالبات المتزوجات الملتحقات ببرامج الدراسات العليا في الجامعات

 ية:تاخية فرعلا س لةألوينبثق عن السؤال الرئيس ا

الطالبةةات المتزوجةةات الملتحقةةات ببةةرامج الدراسةةات العليةةا  لزواجةةي لةةدى عينةةة مةةنمةةا مسةةتوى التوافةةق ا -1

 في الجامعات الفلسطينية؟

 مةةةا مسةةةتوى الطمةةةوح لةةةدى عينةةةة مةةةن الطالبةةةات المتزوجةةةات الملتحقةةةات ببةةةرامج الدراسةةةات العليةةةا فةةةي -2

 الجامعات الفلسطينية؟

الطالبةات أبعةاده لةدى عينةة مةن ى التوافةق الزواجةي و فةي مسةتو حصةائية إ هل هنةاك فةروق ذات دَللةة -3

)الجامعةةة،  المتزوجةةات الملتحقةةات ببةةرامج الدراسةةات العليةةا فةةي الجامعةةات الفلسةةطينية تعةةزى لمتغيةةرات

 لدى الزوج، حالة العمل(؟ الكلية، عدد سنوات الزواج، مستوى الدخل األسري، مستوى التعليم

المتزوجات لدى عينة من الطالبات  ي مستوى الطموح وأبعادهية فحصائإ ةلهل هناك فروق ذات دَل -4

)الجامعةة، الكليةة، عةدد  الملتحقات ببرامج الدراسات العليةا فةي الجامعةات الفلسةطينية تعةزى لمتغيةرات

 لزوج، حالة العمل(؟سنوات الزواج، مستوى الدخل األسري، مستوى التعليم لدى ا
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 فرضيات الدراسة

 تية:يات اخوضع الفرض لة الدراسة، يمكنعن أس  بيولكي نج

( في متوسطات درجات التوافق ≥ 0.05αَل توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى الدَللة) -1

ت الزواجةةةي لةةةدى عينةةةة مةةةن الطالبةةةات المتزوجةةةات الملتحقةةةات ببةةةرامج الدراسةةةات العليةةةا فةةةي الجامعةةةا

 الفلسطينية.

لدى عينة ى الطموح ( في مستو ≥ 0.05αى الدَللة)د مستو نع َل توجد فروق ذات دَللة إحصائية -2

 من الطالبات المتزوجات الملتحقات ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية.

جةي ( فةي مسةتوى التوافةق الزواα≤0.05)الدَللةة حصةائية عنةد مسةتوى إَل توجد فروق ذات دَللةة  -3

ألسةةةري، نوات الةةةزواج، مسةةةتوى الةةةدخل اعةةةدد سةةة ،ةيةةةوأبعةةةاده تبعةةةا لمتغيةةةر كةةةل مةةةن ) الجامعةةةة، الكل

 زوج، حالة العمل(.لمستوى التعليم لدى ا

( فةةي مسةةتوى الطمةةوح وأبعةةاده α≤0.05)الدَللةةة حصةةائية عنةةد مسةةتوى إَل توجةةد فةةروق ذات دَللةةة  -4

اج، مستوى الدخل األسةري، مسةتوى التعلةيم الجامعة، الكلية، عدد سنوات الزو تبعا لمتغير كل من )

 العمل(. ، حالةجو لدى الز 

 أهمية الدراسة

 ة النظرية:همياأل

الدراسةةة بالقةةدر الكةةافي  مةةنتبةةرز أهميةةة هةةذه الدراسةةة فةةي أنهةةا تناولةةت موضةةوعا لةةم يحةةل بنصةةيبه 

الف ةةةة مةةةن أهميةةةة  تهةةةاهميأ الدراسةةةة وتكتسةةةب  ،)حسةةةب علةةةم الباحثةةةة(، وخاصةةةة فةةةي المجتمةةةع الفلسةةةطيني

مكونةةةةا مهمةةةةا  ثلنألنهةةةةن يمةةةة -الدراسةةةةات العليةةةةا جببةةةةرام تالطالبةةةةات المتزوجةةةةات الملتحقةةةةا -المسةةةةتهدفة 

التةةي تناولةةت التوافةةق  ةالدراسةةهةةذه للمجتمةةع، ومةةن خةةالل مراجعةةة الباحثةةة للدراسةةات السةةابقة وجةةدت أن 

لعليةةا فةةي الجامعةةات الزواجةةي ومسةةتوى الطمةةوح لةةدى الطالبةةات المتزوجةةات الملتحقةةات ببةةرامج الدراسةةات ا
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ئج جديةدة كةون الدراسةة الحاليةة نتالى إلتوصل إلى اتهدف ألنها وذلك  ؛الف عن سابقاتهالفلسطينية تخت

سةةةتطبق علةةةى سةةةياق اجتمةةةاعي وثقةةةافي مختلةةةف عةةةن السةةةياقات اَلجتماعيةةةة والثقافيةةةة التةةةي طبقةةةت فيهةةةا 

 .لطموحق الزواجي وعالقته بمستوى االدراسات السابقة فيما يتعلق بالتواف

 األهمية التطبيقية:

 ي:أتما يمن خالل بيقية ة التطساهذه الدر  ةتكمن أهمي

 اسةةتبيانفةةي تزويةةد البةةاحثين ب هميةةة السةةيكومترية المسةةتخدمة فيهةةاذه الدراسةةة مةةن حيةة  األم هةةتسةةه -1

 متخصص لقياس التوافق الزواجي وعالقته بمستوى الطموح.

المجةةةال السةةةيكولوجي أو  :مثةةةل ،مختلفةةةةتسةةةهم الدراسةةةة فةةةي مسةةةاعدة المتخصصةةةين فةةةي مجةةةاَلت  -2

 ي واألسري.الزواج واَلجتماعي أ

طينية بموضةةةوع نتةةةائج دراسةةةة التوافةةةق الزواجةةةي وعالقتةةةه بمسةةةتوى ء المكتبةةةة الفلسةةةاإلسةةةهام فةةةي إثةةةرا -3

 الطموح لدى الطلبات المتزوجات الملتحقات ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية.

ت التةةي تنمةةي لدراسةةاابواَلهتمةةام  ،ود مراكةةز ترفةةع مةةن مسةةتوى طمةةوح الفةةردأهميةةة وجةةالتأكيةةد علةةى  -4

سةةاعد فةةي زيةةادة ي ممةةايةةة بةةين األزواج وتحةةدد األسةةس السةةليمة َلختيةةار الشةةريك، ابيجإلت االعالقةةا

 و عراقيل قد تواجه الف ة المستهدفة.أالطموح بدون أي تحديات 

 أهداف الدراسة

 ية:تف اآلالدراسة إلى تحقيق األهدا تسعى هذه

تزوجةات ة من الطالبةات المواجي ومستوى الطموح لدى عينفق الز او . معرفة العالقة اَلرتباطية بين الت1

 الملتحقات ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية.

. معرفةةةةة مسةةةةتوى كةةةةل مةةةةن التوافةةةةق الزواجةةةةي ومسةةةةتوى الطمةةةةوح وأبعادهمةةةةا لةةةةدى عينةةةةة مةةةةن الطالبةةةةات 2

 ينية.طستحقات ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلالمتزوجات المل
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عينةةة مةن الطالبةات المتزوجةات الملتحقةةات لةدى جةي وأبعةاده التوافةةق الزو . معرفةة الفةروق فةي مسةتوى ا3

)الجامعةةةة، الكليةةةة، عةةةدد سةةةنوات  ببةةةرامج الدراسةةةات العليةةةا فةةةي الجامعةةةات الفلسةةةطينية تبعةةةا لمتغيةةةرات

 ي، مستوى التعليم لدى الزوج، حالة العمل(.الزواج، مستوى الدخل األسر 

عينةةة مةةن الطالبةةات المتزوجةةات الملتحقةةات ببةةرامج لةةدى ه الطمةةوح وأبعةةاد روق فةةي مسةةتوى الفةة فةةةر ع. م4

)الجامعةةةة، الكليةةةة، عةةةدد سةةةنوات الةةةزواج،  الدراسةةةات العليةةةا فةةةي الجامعةةةات الفلسةةةطينية تبعةةةا لمتغيةةةرات

 الزوج، حالة العمل(.مستوى الدخل األسري، مستوى التعليم لدى 

  :ومحدداتها حدود الدراسة

راسةةةة م لمكانيـــة:حـــدود الا )النجاح، القةةةدس، لفلسةةةطينية فةةةي الضةةةفة الغربيةةةةكانيةةةا بالجامعةةةات اُحةةةددت الدِ 

 . الخليل(

 .2019 -2018جراء هذه الدراسة في الفصل الدراسي األول لعام إتم الحدود الزمانية: 

اسةةات ج الدر ماالطالبةةات المتزوجةةات الملتحقةةات ببةةر  علةةى عينةةة مةةن اقتصةةرت الدراسةةةالحــدود البشــرية: 

معةةة النجةةاح الوطنيةةة فةةي مدينةةة نةةابلس مةةن شةةمال الضةةفة الغربيةةة، فلسةةطينية: جاالجامعةةات ال العليةةا فةةي

 جامعة القدس في أبوديس من وس  الضفة الغربية، جامعة الخليل من جنوب الضفة الغربية.

ومسةةتوى  الزواجةةي راسةةة علةةى معرفةةة العالقةةة اَلرتباطيةةة بةةين التوافةةقاقتصةةرت الدالحــدود الموعــو ية: 

ات ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسةطينية قالطالبات المتزوجات الملتح الطموح لدى عينة من

وعالقتهما بمتغيرات )الجامعة، الكلية، عدد سنوات الزواج، مستوى الدخل األسري، مستوى التعلةيم لةدى 

لمجتمع ينة من حي  الحجم وتمثيلها ها العتر ، كما تحددت الدراسة بالشروط التي وفالة العمل(الزوج، ح

 ألدوات المستخدمة في جميع المعلومات عنها.الدراسة وا
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 مصطلحات الدراسة

 التوافق

مةةن اَلتفةةاق والتظةةاهر، وهةةو المطابقةةة بةةين شةةي ين قةةدر الكفايةةة، ووافةةق  يعــرف التوافــق فــي الل ــة

 (.1997هذا ووافقه )ابن منظور، وافق  لو : َلءمه وناسبه، وقد وافقه موافقة واتفق معه، وتقالشيء

ويشةةةار أيضةةةا إلةةةى التوافةةةق فةةةي اللغةةةة بأنةةةه التةةةللف والتقةةةارب واجتمةةةاع الكلمةةةة، ونقيضةةةه التخةةةالف 

 (.2008والتنافر والتصادم )الداهري، 

أن يعدل الفرد بنةاءه النفسةي أو سةلوكه؛ فهو العملية التي يمكن من خاللها  أما التوافق اصطالحا

 (.2009فى، مصطقق لنفسه الشعور بالتوازن )ي  الطبيعي واَلجتماعي، ويحط المحو ر ليستجيب لش

بأنةه مفهةوم خةاص يسةعى الفةرد  (Friedman & Wyatt, 2009في حين عر فه فريةدمان وويةت)

شةةباع وإحبةةاط وصةةوًَل إلةةى مةةا ومواجهةةة مشةةكالته مةةن نقةةص إ ،مةةن خاللةةه لتنظةةيم حياتةةه وحةةل صةةراعاته

 لذات.أو اَلنسجام والتناغم مع ا السواء ويسمى بالصحة النفسية أ

 التوافق الزواجي

بأنةةةه" شةةةعور كةةةل مةةةن الةةةزوجين باَلنسةةةجام واَلنتمةةةاء العةةةاطفي والمةةةودة يعـــرف التوافـــق الزواجـــي 

حياتهم الزوجية والقةدرة علةى  والمحبة والرحمة المتبادلة لكليهما، والشعور بالرضا والسعادة، واَلتفاق في

 (.2008حياة الزواجية" )أبو موسى، الت الكشالتعامل الناجح مع م

(( بأنةه: مفهةوم لتقيةيم طبيعةة Resorlu, Sahin et, 2017فةي حةين يعرفةه ريسةورلو وآخةرون )

العالقةةة الزوجيةةة بةةين الةةزوجين، بحيةة  يعكةةس هةةذا المفهةةوم طبيعةةة رضةةا الةةزوجين عةةن رابطةةة الةةزواج، 

ر عةن ء الفرصةة لكليهمةا فةي التعبيةوإعطةا ،ةدرتهما في التغلب على ما يواجههمةا مةن مشةكالت زوجيةوق

 .الجسدية، والنفسية، واَلنفعالية احتياجاتهم
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الدرجات التي يحصل عليها أفراد العينةة  مجموع متوسطاتبأنه  جرائيا:إويعرف التوافق الزواجي 

 .الحالية الدراسةالتوافق الزواجي المستخدم في  استبيانعلى 

 مستوى الطموح:

الشخصةةية، ويعبةةر عةةن قةةدرة  ن أبعةةاد" بعةةد مةة هأنةةب مسةةتوى الطمةةوح (2010) مالسةةال ف عبةةديعةةر   

الفةةةرد علةةةى وضةةةع األهةةةداف، والتخطةةةي  لهةةةا فةةةي جوانةةةب حياتةةةه، ومحاولةةةة الوصةةةول إلةةةى تحقيةةةق هةةةذه 

مكانياتةةه، إوفقةةا لقدراتةةه، و األهةةداف متخطيةةًا كةةل الصةةعوبات؛ للوصةةول إلةةى مكانةةة أعلةةى ممةةا هةةو عليةةه 

 لمؤثر فيه".اتية والبي ية اللعوامل الذطبقا  كلوذ ،وتطلعاته للمستقبل

( بأنه مستوى التقدم أو النجاح الذي يود الفرد أن يصل إليه في 2009) في حين يعرفه المشيخي

 ا.مجال يرعبه، من خالل معرفته إلمكانياته وقدراته واَلستفادة من خبراته التي مر به

لعينةة ي يحصل عليهةا أفةراد اات التالدرج تامتوسطمجموع بأنه  جرائيا:إويعرف مستوى الطموح 

 .الحالية مستوى الطموح المستخدم في الدراسة استبيانعلى 

 الجامعات الفلسطينية:

قبةةةل ييةةةام السةةةلطة الوطنيةةةة هةةةي مؤسسةةةة مةةةن مؤسسةةةات التعلةةةيم العةةةالي العامةةةة، نشةةةأت معظمهةةةا 

مةةات غيةةر الحكوميةةة. والمنظ ةغيةةر ربحيةةة وتعةةود ملكيتهةةا للجمعيةةات الخيريةةة المحليةةوهةةي  .الفلسةةطينية

https://www.mohe.pna.ps/Higher-ويةل الحكةومي الجزئةي )لتمد على جمع التبرعات وتلقي اوهي تعتم

System-Education-herHig/-Education.) 

 

https://www.mohe.pna.ps/Higher-Education-/Higher-Education-System
https://www.mohe.pna.ps/Higher-Education-/Higher-Education-System
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 الفصل الثاني

 السابقةي والدراسات لنظرا رااإلط
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 ثانيل الالفص

 اإلطار النظري

 المقدمة

المحةةور األول يقةةدم  :محةةورين يتضةةم نالةةذي صةةل مةةن الدراسةةة علةةى األدب النظةةري يشةةتمل هةةذا الف

طفي، والجنسي، واَلقتصادي، والثقافي، تعريفا بمفهوم التوافق والزواج والتوافق الزواجي، ومجاَلته، العا

واجةةةي، والنظريةةةات الز الزواجةةةي، ومعوقةةةات التوافةةةق  العوامةةةل المةةةؤثرة فةةةي التوافةةةقوتنةةةاول  واَلجتمةةةاعي،

المفسةةرة للتوافةةق الزواجةةي، والمحةةور الثةةاني يتنةةاول مسةةتوى الطمةةوح وأنواعةةه، وسةةمات الشةةخص الطمةةوح، 

 لطموح.والعوامل المؤثرة فيه، والنظريات المفسرة ل

 (Marital Compatibilityالمحور األول: التوافق الزواجي )

لعالقة بينهما تغييرا مناسبا لإلبقاء علةى درجةة كافيةة تغير مستمر، تتطلب ا الفرد وبي ته في حالة

من اَلستقرار، والتغيير المناسب هو التكيف والمالءمة، والعالقة المستمرة بينهما هةي التوافةق، وبمةا أن 

يتصةةةف بالمرونةةةة والقةةةدرة علةةةى رد أن فةةةلنسةةةان فةةةي سلسةةةلة مسةةةتمرة مةةةن علميةةةات التوافةةةق؛ يلةةةزم احيةةةاة اإل

والصراعات؛ لكي يصةل إلةى حالةة مواءمةة وانسةجام مةع نفسةه ومةع  التتخطي العقبات ومواجهة المشك

 البي ة التي يعيش فيها. 

أهلةةه ألن يكةةون أحةةد  ويةةرتب  التوافةةق ارتباطةةا شةةديدا بالشخصةةية وجميةةع مراحلهةةا ومواقفهةةا، وهةةذا

ة، وفي الصحة النفسية بصفة خاصمجال علم النفس بصفة عامة، ًا في ر االمفاهيم األكثر مركزية وانتش

فعلم النفس يهتم بعمليات التوافق العامة للكائن الحي في بي ته، حي  يشير في أصله إلى وجود عالقةة 

 (.2008فرد )الخالدي، منسجمة مع البي ة تتضمن القدرة على إشباع معظم حاجات ال

إليةةه، وألنةةه جةةوهر للوصةةول  و الةةذي يسةةعى اإلنسةةان جاهةةداً ت النمةةابةةويعتبةةر التوافةةق مةةن أهةةم متطل

الصةةةحة النفسةةةية والحيةةةاة؛ تضةةةاعفت أهميتةةةه فةةةي هةةةذا العصةةةر، وأخةةةذ يشةةةغل حيةةةزًا كبيةةةرا مةةةن الدراسةةةات 
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الزاويةةة فةي الحيةةاة الزوجيةةة والبحةو  باعتبةةاره العنصةر األساسةةي فةي تحقيةةق التكيةف واَلسةةتقرار، وحجةر 

 (.2011المحي  )فروجة، عل مع افوالمحصلة النهائية للت

مةن اَلتفةاق والتظةاهر، وهةو المطابقةة بةين شةي ين قةدر الكفايةة، ووافةق  توافـق فـي الل ـةف الويعر 

 (.1997الشيء: َلءمه وناسبه، وقد وافقه موافقة واتفق معه، وتقول وافق هذا ووافقه )ابن منظور، 

اع الكلمةةةة، ونقيضةةةه التخةةةالف واجتمةةة بر ار أيضةةةا إلةةةى التوافةةةق فةةةي اللغةةةة بأنةةةه التةةةللف والتقةةةاويشةةة

 (.2008، والتنافر والتصادم )الداهري 

فهو العملية التي يمكن من خاللها أن يعدل الفرد بناءه النفسي أو سةلوكه؛  أما التوافق اصطالحا

 (.2009ه الشعور بالتوازن )مصطفى، ليستجيب لشروط المحي  الطبيعي واَلجتماعي، ويحقق لنفس

ه، تظهةةر فةةي قدرتةةه علةةى إرضةةاء أغلةةب بي تةةرد و لةةة مةةن اَلنسةةجام بةةين الفةةبأنةةه حا ويعةةر ف التوافةةق

حاجاته، إلى جانب تصةرفه تصةرفًا ُمرضةيًا إزاء مطالةب البي ةة، ويتضةمن قةدرة الفةرد علةى تغييةر سةلوكه 

أو اجتماعيةةةة أو خلقيةةةة أو صةةةراعا نفسةةةيا، تغييةةةرًا  وعاداتةةةه عنةةةدما يواجةةةه موقفةةةًا جديةةةدًا أو مشةةةكلة ماديةةةة

 (.2009روف التي يمر بها )توفيق، سب الظاني

بأنه مفهةوم خةاص يسةعى الفةرد  (Friedman & Wyatt, 2009في حين عر فه فريدمان وويت)

إشةةباع وإحبةةاط وصةةوًَل إلةةى مةةا و مةةن خاللةةه لتنظةةيم حياتةةه وحةةل صةةراعاته ومواجهةةة مشةةكالته مةةن نقةةص 

 ات.ذلصحة النفسية أو السواء أو اَلنسجام والتناغم مع ايسمى بال

ق إنجازاتةه وإشةباع حاجاتةه ومواجهةة بأنةه قةدرة الفةرد علةى تحقية( التوافةق 2009العبيةدي ) رفوع

صراعاته بطريقة سوية يرضى عنهةا المجتمةع والثقافةة التةي يعةيش ضةمن إطارهةا، ومةن ثةم يعةيش الفةرد 

 .مغتنظيمات التي ينخرط فيها وهو في حالة انسجام وتنامتوافقا في األسرة والعمل وفي ال

( فقةد عةرف التوافةق بأنةه تقبةل الشةيء كمةا Gorlo & Tufesky, 2011و وتوفيسةكي )جورلةأمةا 

ننةا نحتةاج إلةى التوافةق مةع الشةيء الةذي َل إَل نملك القدرة على التحكم فيه، لذلك نقةول  ألنناهو عليه، 



15 
 

ه حالةة واعتبةرو  ثيةر مةن علمةاء الةنفس التوافةق الزواجةي بهةذا المعنةى،نستطيع أن نتجنبه، من هنةا أخةذ ك

 ارتباطهما معا برواب  المودة والمحبة.، و وتقاربهما واجتماع كلمتيهماُتظهر تللف الزوجين 

وترى الباحثة أن التوافق استخدم بمعان كثيرة متداخلة ومتشابهة، ويرجع ذلك إلى تباين الخلفيات 

ر ف التوافةق فةي هةذه ه، ويعةعةمفهةي ترتكةز علةى توافةق الفةرد إمةا مةع نفسةه أو مةع مجتالعلمية والثقافيةة، 

فةي كةل مرحلةة مةن مراحةل حياتةه، مسةتهدفًا تغييةر سةلوكه وحةل  فةردبأنه الحاجة الضرورية لكل  الدراسة

صراعاته ومواجهة مشكالته؛ حتى يوائم بين ما يحد  في نفسه من تغيرات مختلفة وبين ظروف البي ة 

 حيطة به.الم

إذ يجعلةه أكثةةر  حيةاة أهميةة أَل وهةةو الةزواج،َلت الاجةومةا أحةوج اإلنسةان إلةةى التوافةق فةي أعلةةى م

ن نفسه وعن أسرته، فهو يتيح الفرصة للفرد إلقامة حياة سةعيدة ملؤهةا السةكينة والمةودة والرحمةة رضا ع

 (.2013، عفانةوالتفاهم )

ن إلى   (2015وأشار الخطايبة ) أهم خلية فةي معمةار المجتمةع وصةيرورته، ومةن  أن الزواج ُيكو 

تبةرر شةرعية العالقةة  مةة،إلنسةان علةى أسةس مقبولةة ومنظلتي أرساها الخالق عز وجةل لليات اخأرقى ا

بين الرجل والمرأة؛ وضع لها معايير تكفل رعايةة هةذه العالقةة الزوجيةة والمحافظةة علةى ديمومتهةا؛ لكةي 

ى:)َوِمْن وتعال هنتصديقًا لقول هللا سبحا وهذاودة والرحمة بينهما، تسكن أنفس الزوجين وتنشأ أواصر الم

ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا لِ َتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مهوَ َلَق آَياِتِه َأْن خَ  ًة َوَرْحَمة ( ]الروم: َلُكم مِ   .[ 21ده

نوع البشةري، وأجازتةه الشةرائع السةماوية فالزواج يمثل رابطة شرعية بين المرأة والرجل، ُيحفل به ال

ألحسةةاب وبةةه وا ات الحيةةاة، تحفةةل بةه األنسةةابسةةنن الفطةةرة وضةةرورة مةن ضةةرور  سةةنة مةن وجميعهةا، وهةة

  .تصان األعراض والحرمات، وبه تتوثق الصالت بين أفراد األسرة والمجتمعات
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اج وازدواج ومزاوجة، بأنه اسم مصدر من زوج يزوج، ومصدره تزويج وزو  فيشار إلى الزواج ل ة  

ن اج، وهةةو اقتةةران بةةالمرأة )ابةةر، ولفةةل الزواجةةي منسةةوب للةةزو بشةةيء آخةة وكلهةةا دالةةة علةةى اقتةةران الشةةيء

 (.1956نظور، م

فهو نظةام تنظيمةي للعالقةات الجنسةية بةين الرجةل والمةرأة، يسةتند إلةى شةرائع أما الزواج اصطالحا 

فة إلةةةى أنةةةةه رابطةةةة تةةةةرب  النفةةةوس لكةةةةائنْين عةةةةاقلْين دينيةةةة مختلفةةةةة، ِتبعةةةًا للشةةةةعوب واألمةةةم، هةةةةذا باإلضةةةةا

 (.2015اإلنساني )أبو أسعد،  تمعإنشاء عائلة صالحة في المج بالصبر واَلتفاق، ليستطيعا عيْنينتسم

وُيعرف الزواج بأنه نظةام اجتمةاعي يتصةف ِبقةدرة مةن اَلسةتمرار واَلمتثةال للمعةايير اَلجتماعيةة، 

البةالغين،  ية بةينسنيلة التي َيعمد إليها المجتمع لتنظيم المسائل الجويقتصر على البشر فق ، وهو الوس

، اء فةةي الماضةةي أو الحاضةةر )الخالةةديها، سةةو ضةةائتمعةةات الةةزواج علةةى غالبيةةة أعوتفةةرض جميةةع المج

 (.2009العلمي، و 

( فقةةد عةةر ف الةةزواج بأنةةه العالقةةة الشةةرعية المباحةةة بةةين المةةرأة والرجةةل داخةةل 2007أمةةا الصةةبان )

ن تفاعةةةل الزواجةةةي، وذلةةةك قةةةد يكةةةو دة والاعيتحقةةةق مةةةن خاللهةةةا الشةةةعور بالرضةةةا والسةةةو ة والمجتمةةةع، األسةةةر 

تعرض تلك العالقة إلى بعض المشكالت النفسية اَلجتماعية التي تؤدي إلى عةدم الرضةا نسبيا؛ إذ قد ت

 بين الزوجين.

أنةةه اتحةةاد جنسةةي ويالحةةل أن الةةزواج اسةةتخدم بتعريفةةات متعةةددة ومتشةةابهة، واتفقةةت فيمةةا بينهةةا ب

تحقةق أهدافةه َلبةد أن تشةيع يحفل النوع البشري، ولكةي ت ع، وبهمتشرعي اجتماعي، يمتثل لمعايير المج

 وَلبد أن يكون سكنا نفسيا للزوجين. ،المودة والرحمةيه ف

وترى الباحثة أن التوافق الزواجي من أهم الدعائم األساسية لألسرة السعيدة، حي  يعد مظهرًا 

 بي بين الزوجين، الذي يساعداإليجا يالنسق الزواجي، وأهميته تكمن في التفاعل اَلجتماعهامًا في 

 األسرية. ادةعلى تحقيق اَلستقرار والسع
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فالتوافق الزواجي يعد بمثابة المحصلة الطبيعية للتفاعالت بين الزوجين في مختلف جوانب 

، مما يتيح الفرصة للزوجين إلقامة حياة سعيدة الحياة اَلجتماعية، واَلنفعالية، والثقافية، واَلقتصادية

لزوجية، وامتداد أثرها اإليجابي ة االقم، ويعمل على استمرارية العنة والمودة والرحمة والتفاهالسكي اهملؤ 

 (.Clayton, 2014لى المحي  األسري والمجتمعي )إ

العاطفي والمودة  وُيعرف التوافق الزواجي بأنه" شعور كل من الزوجين باَلنسجام واَلنتماء

ة على قدر تفاق في حياتهم الزوجية والشعور بالرضا والسعادة، واَلا، والمهوالمحبة والرحمة المتبادلة لكلي

 (.2008التعامل الناجح مع مشكالت الحياة الزواجية" )أبو موسى، 

( بأنه: "قدرة كل من الزوجين على التوا،م مع اخخر ومع 2008في حين عرهفه الداهري )

ة هدافه من الزواج، وفي مواجهتحقيق أ  مطالب الزواج، ويستدل عليه من أساليب كل منهما في

 بير عن انفعاَلته ومشاعره، وفي إشباع حاجاته من تفاعله الزواجي".لتعالصعوبات الزواجية، وفي ا

( أن التوافق الزواجي هو ييام كل من الزوجين بتحقيق حاجات اخخر، 2012ويرى كفافي )

ية ل على استمرار الحياة الزوجوالعم ،راع رعباته، وشعور كل طرف بمشاعر إيجابية نحو اخخوإشب

 وأداء الواجبات األسرية بمختلف السبل والوسائل. ،ةالقائمة على الود والمحب

ويعرف التوافق الزواجي أيضا بأنه: "المؤشر الرئيس للرضا، والسعادة التي يشعر بها الزوج أو 

 وجين أو انتها،ها"بين الز  الزواج، وعلى أساسه تتحدد استمرارية رابطة الزواجالزوجة نتيجة 

(Fallahzadeh & Shokri, 2016). 

كما يشار إليه بأنه: مفهوم لتقييم طبيعة العالقة الزوجية بين الزوجين، بحي  يعكس هذا المفهوم 

اجههما من مشكالت زوجية، طبيعة رضا الزوجين عن رابطة الزواج، وقدرتهما في التغلب على ما يو 

 ,Resorluواَلنفعالية" )والنفسية، الجسدية،  ار عن احتياجاتهمالتعبي يوإعطاء الفرصة لكليهما ف

Sahin, Hulya, Bilim & Savas, 2017) 
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وترى الباحثة أن األساليب التوافقية المستخدمة من قبل الزوجين؛ تساعدهما على المواءمة مع 

قق قدرا من بما يح ،ما على تخطي العقبات التي قد تعترضهما في حياتهمامطالب الزواج، وتساعده

 . اواستمراريته اعلى ديمومته للحفاظالعالقة الزوجية  عنالسعادة والرضا 

 مجاالت التوافق الزواجي:

إن التوافةةق الزواجةةي عمليةةة مسةةتمرة، تقةةوم علةةى اسةةتخدام الةةزوجين لةةبعض اخليةةات النفسةةية خةةالل 

اَلت التي تؤثر في تحقيق من المج ة، تساعد على تحقيق التوافق بينهما، وهناك مجموعةالحياة الزوجي

  توافق، منها:ال

كةةةل مةةةن الةةةزوجين علةةةى وجةةةود مشةةةاعر الحةةةب والمةةةودة والتقةةةدير  وهةةةو حةةةرصالتوافـــق العـــاطفي: 

ة الزوجيةة، واَلعتبار بينهما، كما يعد التوافق العاطفي من بين جوانةب التوافةق األكثةر مركزيةة فةي الحيةا

 ياة المشتركة )وتد، وحميدة،العاطفي دورا كبيرا في الح النفسي طإذ تؤدي العالقات الزوجية ذات اَلرتبا

2015.) 

ووعي الزوجين بالحاجات العاطفية المختلفة لهمةا، يسةاعدهما علةى تبةادل الةدعم العةاطفي بينهمةا 

ف حاجةات الحةب األوليةة بةين الجنسةين، بما يناسب طبيعتهما وتوقعاتهمةا، وذلةك نتيجةة لوعيهمةا بةاختال

ا تتشةكل عنةد الرجةل فةي المقةام فيمةم، واَلحتةرام، واَلهتمةام(، ايةة بةةةة)بالرعاية، والتفةاهمثل بدتتفعند المرأة 

(، فعنةةد تلقةةي كةةل طةةرف فةةي الحيةةاة الزوجيةةة حاجاتةةه األساسةةية يصةةبح ل بةةةةة)القبول، والتقةةدير، والثقةةةاألو 

ا يزيةد أواصةر يةا، ممةعاطرف اخخر، وإعطائةه مةا يحتاجةه نفسةيا وجسةميا واجتمقادرا على تقديم الدعم لل

 (.2017)علي،  لى اَلستمرارية في العالقة الزواجيةا عواَلنسجام بينهما، ويساعدهمالحب والتللف 

لةةذلك يعتبةةر التوافةةق العةةاطفي دعامةةة أساسةةية فةةي الحفةةاظ علةةى العالقةةة الزوجيةةة، فوجةةود قةةدر مةةن 

وجين بالةةةدفء والحنةةةان بةةةي الةةةز لقفيةةةة المتبادلةةةة بةةةين الةةةزوجين، تظهةةةر مةةةن خةةةالل ارتةةةواء العالقةةةات العاط
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لراحة والطمأنينة التي تدفعهما نحةو البةذل والعطةاء، وتسةاعدهما ر اة والرحمة؛ حي  ستسمح بتوفيوالمود

 (.2009على تحقيق استقرارهما األسري، واستمرارية وديمومة العالقة الزوجية بينهما )الشهري، 

افع د الزواجةةي، ويعتبةةر أحةةد الةةدو ي للعقةةسةةايمثةةل التوافةةق الجنسةةي الجةةوهر األسالتوافــق الجنســي: 

اإلنسان لتحقيقها من خالله، حي  يعرف التوافق الجنسةي بأنةه "حالةة مةن اسةتمتاع كةل مةن  التي يسعى

راءاتةةه، الةةزوجين بإشةةباع حاجتةةه إلةةى الجةةنس مةةع الةةزوج اخخةةر، واتفاقهمةةا علةةى أهةةداف هةةذا اإلشةةباع وإج

 (. 1991)مرسي،  ية"الجنس اموشعورهما بالمودة والحب والرضا في عالقته

فةةي حيةةاة الفةةرد، مةةؤثرا فةةي سةةلوكه وعلةةى صةةحته النفسةةية، لةةذا  ايلعةةب دورا بالغةة الجنسةةي فالنشةةاط

أعطاه العديد من الخبراء النفسيين أهمية كبرى، لدوره في تحقيق التوافق الزواجي؛ وذلك ألنةه يشةبع كةل 

ة طويلةة الفرد، مما يعطةي متعةة نفسةي ية لدىعاالحاجات البيولوجية والسيكولوجية والحاجات اَلجتممن 

التفاعةةةل الزواجةةةي نحةةةو تجديةةةد العطةةةاء والحةةةب، وتسةةةاعد فةةةي تقويةةةة الرابطةةةة  جيةةةهاألمةةةد، تعمةةةل علةةةى تو 

 (.2001العاطفية بين الزوجين، باعتبارها القاسم المشترك بين الحب واإلشباع )الشاذلي، 

 علةةةى الجوانةةةب اَلقتصةةةادية فةةةي الةةةزوجين ويتمثةةةل فةةةي تحقيةةةق التفةةةاهم بةةةينالتوافـــق االقتصـــادي: 

كالموازنةةة العامةةة للشةةهر، وحجةةم المصةةروفات مقارنةةة مةةع حجةةم الةةدخل الشةةهري، وقةةدرة الةةزوجين األسةةرة، 

األزمات على الموازنة بين الدخل الشهري واَللتزامات المالية، كما يعد وقوف الزوجين مع بعضهما في 

دي )العمةةةودي، ق الزواجةةةي فةةةي البعةةةد اَلقتصةةةاالتوافةةة تاَلقتصةةةادية التةةةي تمةةةر بهةةةا األسةةةرة مةةةن عالمةةةا

2001.) 

فالطريقة أو األسلوب الذي يصةل بةه الزوجةان إلةى الرضةا المتبةادل عةن التخطةي  واإلدارة الماليةة 

ة بةةين الةةزوجين يوصةةلهما إلةةى يةةرتب  بةةالتوافق الزواجةةي إلةةى حةةد كبيةةر، واإلدراك والتفةةاهم والرضةةا والقناعةة

ضةر، وخ افر لهةا مةن مةال )أبةو سةكينة،األسرة راضية تسعد بمةا يتةو  يش فيهعتتوافق اقتصادي مشترك، 

2011.) 
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تلعةب الخلفيةة الثقافيةة دورا كبيةرا فةي الكيفيةة التةي سةُتدار بهةا الحيةاة الزوجيةة، التوافـق الثقـافي:  

ا ذهةةن الثقافةةة والعلةةم والفهةةم ألمةةور الحيةةاة؛ ممةةا يجعةةل فكةةل مةةن الةةزوج والزوجةةة يمتلةةك مسةةتوى معينةةًا مةة

الحيةةاة الزوجيةةة بكةةل تفاصةةيلها، ير أو اَلخةةتالف حةةول ُأسةةلوب تةةدبنةةب مصةةدرًا لحةةدو  سةةوء الفهةةم الجا

فوجةةةود تقةةةةارب فةةةةي المسةةةةتوى الثقةةةةافي بةةةةين الةةةةزوجين سةةةيزيد مةةةةن قةةةةدرتهما علةةةةى التفةةةةاهم واَلنسةةةةجام فةةةةي 

 (.2007 ا يحقق مستوى عاليا من التوافق بينهما )أبو العز،ُمحاولتهما تقريب وجهات النظر، بم

جتماعي على عقد الصالت الطبيعية مع اخخرين، تمتد إلى توافق اَليقوم ال التوافق االجتماعي:

العالقة مع أهل الةزوج والزوجةة والجيةران، وتعمةل علةى تحقيةق رعبةات الفةرد وحاجاتةه اَلجتماعيةة، وفةي 

ينة والمةةةةودة لسةةةةكا اهدوتسةةةةو  ،والمةةةةرأة بعالقةةةةة زواجيةةةةة تقةةةةوم علةةةةى الطمأنينةةةةة البعةةةةد األسةةةةري يقةةةةوم الرجةةةةل

ل طةةرف بحاجةة اخخةةر، وعلةةى الةةزوجين إدارة هةةذه العالقةات بشةةكل ُيةةواَزن فيةةه بةةين ور كةةوشةةع ،اَلحتةرامو 

العالقةةات الداخليةةة والعالقةةات الخارجيةةة دون تقصةةير، حتةةى َل ُيسةةبب هةةذا المجةةال سةةوء التوافةةق بينهمةةا 

 (.2005، )الكندري 

عتراف امح، واَلزوجين يتمثل بالتفهم، والتسبين ال ي( أن التوافق اَلجتماع2005) سليمانويرى 

بالقيم والعادات والتقاليد واَلتجاهات المشتركة في حياتهما، واحترامها مةن أجةل تحقيةق التكيةف والتوافةق 

 فيما بينهما.

 العوامل المؤثرة في التوافق الزواجي:

دعمةه وتقويةةه، التةةي ت لواجةي شةةأنه شةأن أي شةيء آخةةر يتعةرض للعديةةد مةن العوامةإن التوافةق الز 

 عوامل المؤثرة على التوافق الزواجي: ال يعوقه ويضعفه، ومن بين هذه وقد يتعرض لما

إن الهدف من الزواج الرعبة في وجةود شةريك يسةكن إليةه الةزوج ويطمة ن إليةه، الجانب العاطفي: 

قلبةةي ارتةةواء  والتةةراحم بةةين الةةزوجين، فبةةدون اإلشةةباع العةةاطفي وهةةوعلةةى أسةةاس مةةن الحةةب والتعةةاطف 

همةا، قةد تنهةار الحيةاة الزوجيةة؛ باعتبةار العالقةة بينمشاعر اإليجابيةة التةي توجةد الزوجين بالحب وهذه ال
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العاطفية المتبادلةة وثيقةة أمةان، تةدفعهما نحةو البةذل والعطةاء فةي تلبيةة الحاجةات الشخصةية ل خةر، بمةا 

 (.2004يم، ظعديمومة في العالقة الزواجية )عبد الالستمرارية و اَليحقق 

ة بةةين الطةةرفين، بمعنةةى أن يحةةرص كةةل منهمةةا ة إلةةى وجةةود عاطفةةة متزنةةوتحتةةاج العالقةةة الزوجيةة

على وجود مشاعر الحب والمودة والتقدير واَلرتباط النفسي العاطفي المتةوازن، حتةى يصةال إلةى أفضةل 

، ة )حقةةيمشةةترك رعوتالحةةم وألفةة ومشةةايةةاة الزوجيةةة واألسةرية مةةن تةةراب  مةا يمكةةن الوصةةول إليةه فةةي الح

 (.2009وأبو سكينة، 

ل التفاعةل الزواجةي إلةى شةقاق وصةراع، بسةبب فقدانةه أهةم  ووجود حياة زوجية بةدون تعةاطف ُيَحةوِ 

 أهدافه التي يسةعى العقةد الزواجةي إلةى الوصةول إليهةا، فيعةيش الزوجةان جسةدا بةال روح، بسةبب نفورهمةا

 (.2011، كريديسلاالعاطفي، مما يؤدي إلى عرقلة التوافق الزواجي ) 

( حةدودا للحةب بةين الةزوجين، وبةي ن كيةف قةد يكةون مؤشةرا علةى Gray, 2010لةذا وضةع غةراي)

عرقلةةة التوافةةق بينهمةةا، فالحةةب الزائةةد قةةد يكةةون عائقةةا للتوافةةق الزواجةةي، فقةةد يكةةون الحةةب قويةةا فةةي فتةةرة 

العشةق  إلةىب جة الحةر دد، أو إذا وصل الحب الرومانسي درجة عالية، وتعدى الخطوبة ثم يقل فيما بع

قيةةده تو  ،عرقةةل تحركةةات الطةةرف اخخةةرتدرجةةة قةةد إلةةى رد يصةةبح غيةةورا علةةى شةةريكه الفةة فةةإن ؛ثةةم الجنةةون 

همةا، من كةلاجتماعيا، مما يسهم فةي وجةود حالةة مةن الةبغض بةين الةزوجين وعةدم الرضةا عةن تصةرفات 

 .هما معًا، ويحول دون تحقق التوافق الزواجي بينهمامما يؤثر في مستقبل

مةل الثقافيةة واَلجتماعيةة واَلقتصةادية فق العمري، وتحدد العواأو ما يعبر عنه بالتوا واج:سن الز 

سن الزواج، فيكون التناسةب العمةري فةي السةن بةين الةزوجين مةن المرتكةزات األساسةية للةزواج المتوافةق، 

اجهانها في التي يو  زوجين َلهتمامات واتجاهات وسلوك اخخر في المواقفوذلك ألنه يؤدي إلى تفهم ال

المعاشةرة الجنسةية واَلجتماعيةة والعاطفيةة )الكبيةةر، اح ، ممةا يسةهم بشةكل كبيةر فةي نجةحياتهمةا الزوجيةة

2007.) 
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في حين أن التباين الكبير في السن بين الزوجين، يجعل بينهما فارقا واسعا من الناحية النمائية، 

ا فةي كثيةر مةن ي يقود إلى سوء الفهم بينهمةمر الذألومن ناحية النضج اإلدراكي والمعرفي واَلنفعالي، ا

 (.  2018بدوره إلى سوء التوافق الزواجي بينهما )أبو فرحة، دي المجاَلت، ويؤ 

وقد اختلفت اخراء اتجاه السن عند الةزواج، حية  أن المجتمعةات تختلةف عةن بعضةها فةي تحديةد 

 ت ذات المسةتويات اَلقتصةاديةمجتمعةالااج، فهناك من يرى أهميةة الةزواج المبكةر كمةا هةو فةي سن الزو 

تقةادهم أن الةزواج المبكةر يسةهل علةى الشةخص التكيةف مةع طبةاع اخخةر َلعواَلجتماعية الةدنيا، وذلةك 

 (. 2008)أبو تركي، 

د الزوجيةةة، بينمةةا وعلةةى النقةةيض مةةن ذلةةك، نجةةد أن الةةزواج المبكةةر يجعةةل الشةةباب يرتبطةةون بةةالقيو 

ب علةةةى الفةةةرد قةةةد يصةةةع  طةةةورة مسةةةؤوليات الةةةزواج، كمةةةا مةةةدى خ ريينقصةةةهم النضةةةج الةةةذي يتةةةيح لهةةةم تقةةةد

مواصلة تعليمه وتحسين مستواه اَلقتصادي، وقد يصبح الشةريك أكثةر معرفةة ووعيةًا وقةدرة علةى التوافةق 

 (.2004)السيد، إذا تأخر زواجه 

ات و نغرق في بعض األحيان أشهرَا عديدة، وقد تمتد إلى سةإن عملية التوافق قد تست مدة الزواج:

خخةةةر بنةةةاء علةةةى مةةةا يتعةةةرض لةةةه وج لتحقيةةةق التوافةةةق تختلةةةف مةةةن ز  لةةةة، وذلةةةك ألن المةةةدة الالزمةةةةطوي

 (.2007الزوجان من ظروف على المستوى الشخصي والبي ي )الكبير، 

غيةر قةد َل يكةون مةدركا أو متعمةدا والتوافق الزواجي يميةل إلةى الت غيةر خةالل دورة الحيةاة، وهةذا الت  

يز المراحل المتأخرة تتمرب الشديد واَلتكال، بينما ولى من الزواج تتميز بالتقاحل األار من الزوجين، فالم

بالمواجهة والنقاش والتفاوض فيما يتعلق بالسلطة والتحكم، ومن الطبيعي أن يحد  بعد مدة من الزواج 

 داء فةةيعسةةاألنشةةطة والقةةرارات المشةةتركة، ويبةةدو أن األشةةخاص النةةوع مةةن الةةروتين والفتةةور والةةنقص فةةي 

قت، في حين ينظر األزواج غير السعداء الو بشكل أقل إعجابًا مع مرور  زواجهم ينظرون إلى شركائهم

( أن اسةةةتمرار Bernard) إلةةةى شةةةركائهم بوصةةةفهم غيةةةر مرغةةةوب بهةةةم علةةةى اإلطةةةالق، إْذ تعتقةةةد برنةةةارد



23 
 

قةت تةذهب إلةى ور الو ر مةليل استسالم وليس سعادة، وأن العالقات الزواجية بالعالقة الزواجية قد يكون د

  (.2010عاده )بلميهوب، وأبالذي يسهل التنبؤ بنتائجه  نم  من الروتين

ومةةع مةةرور الوقةةت تنمةةو اتجاهةةات جديةةدة نحةةو الةةزواج، فالتجربةةة المشةةتركة بةةين الةةزوجين تمةةدهما 

 يمةةن خاللةةه األخةةذ والعطةةاء، ويشةةتركان فيمةةا بينهمةةا فةة بربةةاط قةةوي ينشةةا عالمةةا خاصةةا بهمةةا، يتبةةادَلن

ت السةةعادة الحقيقيةة عنةد كثيةةر دَل، وعلةى الةرغم مةةن ذلةك فةإن معةاألزمةات، ومعالجةة الخالفةةات مواجهةة

مةةن األزواج تتنةةاقص كلمةةا تقةةدم عمةةر الةةزواج، إذ يةةرى معظةةم هةةؤَلء األزواج أن السةةعادة الحقيقيةةة كانةةت 

، سةةةكينة وبةةةهةةةي السةةةنوات التةةةي حةةةدثت فيهةةةا معظةةةم مشةةةاكل الةةةزوجين )أفةةةي السةةةنوات المبكةةةرة للةةةزواج و 

 (.2011وخضر، 

اسات، أن األحدا  التي يمر بها األزواج خالل الةزواج؛ ُتخفةض الرضةا نت بعض الدر هذا وقد بي  

(، Noch, 1993) الزواجةةي انخفاضةةا حةةادا فةةي وقةةت مبكةةر مةةن الةةزواج كمةةا كانةةت نتةةائج دراسةةة نةةوك

ليةة التةي  َقةِدم بهةا المثا ةر راف بحقيقة أن الحياة تختلف بصةورة جوهريةة عةن الصةو ويفسر هذا بأن اَلعت

ير اخخةةر َلنخفةةاض التوافةةق الزواجةةي فةةي وقةةت مبكةةر مةةن الةةزواج، تفسةةج إلةةى الحيةةاة الزواجيةةة، والاألزوا

ة واَلكتشةةافات المفاج ةة ،واَللتزامةةات اَلجتماعيةةة ،والةةروتين ،وجةةود عوامةةل جانبيةةة مثةةل: وجةةود األطفةةال

 (.2005، سليمان)روعدم التوصل لمبدأ تقسيم األدوا ،لعادات الشريك

 ل الوراثية:الشخصية والعوام -

تتةةةأثر العالقةةةة الزوجيةةةة بالسةةةمات الشخصةةةية لكةةةال الطةةةرفين )الةةةزوج والزوجةةةة(، سةةةواء فةةةي تةةةدعيم  

 (.2007التوافق الزواجي أو خلق نوع من الصراع والتوتر الذي يهدد العالقة الزوجية )إبراهيم،

عدمةه  ب دورا فةي تحقيةق التوافةق أوقةد تلعة ي( تلك السمات الشخصية التة2015وذكرت محمد )

 وهي:
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النضج اَلنفعالي: حي  يعد مؤشرا على المرونة، فالشخص الناضةج انفعاليةًا قةادر علةى فهةم سةلوكه  -

 . وسلوك الطرف اخخر، ولديه القدرة على تحمل المسؤولية، وحل مشكالته بطريقة مناسبة

اة لحيةةةع اب  داخليةةةة أكثةةةر توافقةةةا مةةةبوجهةةةة ضةةة الفرد الةةةذي يتسةةةمفةةةمركةةةز ووجهةةةة الضةةةب  لةةةدى الفةةةرد؛  -

رتب  بمركةةةز الضةةةب  يةةةن سةةةوء التوافةةةق الزواجةةةي إالزوجيةةةة مةةةن الةةةذي لديةةةه مركةةةز ضةةةب  خةةةارجي، و 

 الخارجي.

القةةةة ن إدراكهمةةةا لمةةةا يحةةةي  بهمةةةا يسةةةاعد علةةةى فهةةةم العإانتبةةةاه وإدراك الةةةزوجين لتصةةةرفاتهما؛ حيةةة   -

 التةةةي يمكةةةن أن تعتةةةرض حياتهمةةةارابات طضةةةالزواجيةةةة بطريقةةةة صةةةحيحة، ويعمةةةل علةةةى تخفيةةةف اَل

 مل معها بطريقة صحيحة.تعاالزوجية، ويساعدهما على ال

 مفهوم الذات اإليجابي للفرد نحو نفسه واخخرين يجعل فرصة التوافق الزواجي أكبر. -

مةةه، وتطبيةةق أحكامةةه المتعلقةةة بحقةةوق الةةزوجين اَللتةةزام الةةديني الصةةحيح للةةزوجين، والقةةرب مةةن تعالي -

تحقيةق  تسةاعد علةى لتةيجاه اخخر، هي من األسباب اينهما، وواجبات كل منهما اتعامل بتلوطرق ا

 (. 2009، والعلمي، التوافق الزواجي )الخالدي

 الخلو النسبي من اَلضطرابات والصراعات النفسية يزيد من تحقيق التوافق بين الزوجين. -

حقيةةةةةق المراكةةةةةز المرموقةةةةةة ائةةةةةد بتز لالطمةةةةةوح لةةةةةدى الةةةةةزوجين: فةةةةةالطموح العةةةةةالي، واَلنشةةةةةغال امسةةةةةتوى  -

يقلةةةةل مةةةةن التوافةةةةق الزواجةةةةي؛ ذلةةةةك لتةةةةأثيره علةةةةى واجبةةةةات  أن حصةةةةيل األكةةةةاديمي، مةةةةن المحتمةةةةلوالت

ومسةةؤوليات كةةل منهمةةا اتجةةاه األوَلد واألسةةرة، ويعتمةةد تحقيةةق المركةةز المرمةةوق أو التحصةةيل العلمةةي 

النجةةاح والتفةةوق فيةةه، تطيعا سةةيكةةل منهمةةا واسةةتعدادهما للتضةةحية مةةن أجةةل اخخةةر، لكةةي علةةى قةةدرة 

ات واألهةةداف والطموحةةات؛ كفيةةل بةةزرع بةةذور الشةةقاق بينهمةةا، لويةةَلتفةةاق مةةن البدايةةة علةةى األو وعةةدم ا

 مما يحول دون تحقيق التوافق بينهما.
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فظي( أو اللفظةي، يلعةب دورا فةي توافر طرق التواصل بين الزوجين سواء التواصل الوجداني )غير ل -

الةزوجين فةي ين لتواصل الفع ال واإليجابي برقلته؛ وذلك ألن اَلتصال واي أو عجاتدعيم التوافق الزو 

كافةةةة المجةةةاَلت الوجدانيةةةة والفكريةةةة واَلجتماعيةةةة والترويحيةةةة، هةةةو جةةةوهر الةةةزواج النةةةاجح، والمحةةةرك 

 نعل في قدرة الزوجين على التعبير التلقائي والصريح واألداة الرئيسية إلدارة العالقة الزواجية، ويتمث

 التوافق بينهما. توى ورعباتهما، بما يزيد من مس هما ومشاعرهما نحو حاجاتهماأفكار 

نمةة  الشخصةةية، فالشخصةةية العصةةابية لهةةا دور فةةي تقليةةل الفرصةةة لتحقيةةق التوافةةق الزواجةةي مقابةةل  -

لةةى إظهةةار مشةةاعر الةةدفء والتعةةايش مةةع الطةةرف الفةةرد اَلنبسةةاطي، فةةالفرد اَلنبسةةاطي أكثةةر قةةدرة ع

ن المرونةة واَلبتكةار،  مةيعطةي للعالقةة الزواجيةة قةدراً رن ومتنوع في تصرفاته، مما أنه م اماخخر، ك

 ويقلل الملل ويزيد الفرصة للتوافق الزواجي.

ي لذا فإن فهم سمات شخصية شريك الحياة يعتبر من أهم العوامةل التةي تةؤثر فةي التوافةق الزواجة

، ولكةةن تكةةون شخصةةية الةةزوجين متشةةابهةرة أن و ر حتةةى يسةةتطيع الفةةرد التعامةةل معهةةا، وَل يعنةةي هةةذا ضةة

كةةل منهمةةا مةةن أجةةل سةةهولة التعامةةل معهةةا، فقةةد يكةةون الةةزواج القةةائم بةةين ية المهةةم تفهةةم سةةمات شخصةة

 شخصين مختلفين في السمات والطباع أنجةح مةن زواج تتطةابق فيةه سةمات الشخصةيتان )عبةد المجيةد،

2002.) 

 تغيير األدوار االجتماعية وصراع الدور: 

، وأسلوب تفكير الفةرد وسةلوكه المطلةوب منةه ركة ألفراد الجماعةعام التوقعات المشتور بشكل كل الدشي

فةةي مركةةز مةةا أو موقةةع مةةا، وفشةةل الفةةرد فةةي تحقيةةق هةةذه التوقعةةات يعرضةةه لضةةغوط مةةن جانةةب بةةاقي 

هةم أدوار  ددسةلوك الفةرد فةي عالقتةه بةاألفراد اخخةرين، الةذين تحةأعضاء الجماعة، وغالبا مةا يحةدد الةدور 

م كةةل مةةن األزواج بةةوظيفتهم اَلجتماعيةةة ييةةا، ويتمثةةل الةةدور الزواجةةي فةةي مةةا يجةةب أن يسةةلكوه اتجاهةةه
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وهي تمثل خصائص األفةراد  ،واألسرية، حي  إن هذه األدوار تشكل سلسلة متصلة من سلوكيات الدور

 .(2017)علي،  في جماعة اجتماعية معينة

 ره وفهمةه لمةا هةومفهومه عن نفسه، وتصةوره لةدو منهما و  ويتأثر أداء دور الزوجين بشخصية كل

واتفةةاق فةةي  ،ك وضةةوح فةةي أدوار أفةةراد األسةةرةهنةةامةةن الةةزوج اخخةةر، فكلمةةا كةةان  هتوقعةةيمتوقةةع منةةه ومةةا 

ودة بةين الةزوجين، ولكةن توقعات كل من الةزوجين بالنسةبة إلةى الطةرف اخخةر زادت األلفةة والمحبةة والمة

العالقةة الزوجيةة، لةذلك    التةوتر فةياألسةرية يحةدلنسةبة ألدوارهةم اجين بو ز نظر ال اتعندما تتباين وجه

جديةةدة التجاهةةات اَللعالقةةات تشةةمل مةةن اكةةل مةةن الةةزوجين نفسةةه بعةةد الةةزواج لةةنم  جديةةد  د  ِعةةَلبةةد أن يُ 

ك مةةةةن حيةةةة  التوقعةةةةات والمتطلبةةةةات وذلةةةة ،للةةةةزوج والزوجةةةةة، وخاصةةةةة موقةةةةف كةةةةل منهمةةةةا اتجةةةةاه اخخةةةةر

 (.1996)حسن،

 جي: واالز رااالختي

الصةةةعوبات والمشةةةاكل التةةةي ُتواَجةةةه فةةةي الحيةةةاة للةةةزوج أو الزوجةةةة تخطةةةي يكفةةةل اَلختيةةةار السةةةليم 

الزوجية، ويكون التوافق الزواجي أكثر توقعًا واحتماًَل؛ باعتباره حجر األساس الةذي تقةوم عليةه حياتهمةا 

 (.2015سيد، ها )المدالخالية من المشكالت المعيقة َلستقرار الحياة وتقالزوجية السليمة 

أن يكةةةون وفةةةق مجموعةةةة مةةةن األسةةةس والمحكةةةات لضةةةمان نجةةةاح  يم للشةةةريك َلبةةةدواَلختيةةةار السةةةل

العالقة الزوجية ووقايتها من التدهور، إذ يةتم اَلختيةار بنةاء علةى وجةود تكةافؤ فةي الخصةائص النفسةية، 

الفكةري والثقةافي ديني و لةاهةات وبعةض القةدرات، ووجةود تجةانس وتكةافؤ فةي المجةال مثل: الميةول واَلتجا

يةةة التةةي تتمثةةل فةةي التجةةانس فةةي المكانةةة اَلجتماعيةةة، ماعوالتقةةارب فةةي الخصةةائص اَلجت مةةع الشةةريك،

والعةةرق، وفةةي مسةةتوى المشةةاركة اَلجتماعيةةة كاألنشةةطة والهوايةةات والنةةواحي الثقافيةةة والعبةةادات، ووجةةود 

 (.2014اقتصادي بين الزوجين )الخثالن، تكافؤ 
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ب عدم التكةافؤ الزواجةي فةي الجوانةب حيان بسبر من األالخاطا ينشأ في كثيزواجي لاواَلختيار 

اَلقتصةةةادية واَلجتماعيةةةة والثقافيةةةة والفكريةةةة والعاطفيةةةة، ونتيجةةةة للتسةةةرع فةةةي اَلختيةةةار، واَلنسةةةياق وراء 

عيةةوب، يتغاضةةى كةةل منهمةةا عنهةةا بشةةكل مؤقةةت تحةةت  الهةةوى والعاطفةةة، فيكةةون لةةدى كةةل مةةن الةةزوجين

 (. 2004شيخ، )الفي عرقلة التوافق الزواجي  لرعبة في الزواج، مما يتسببالحب وا تأثير

 الجانب الجنسي: 

أعطةةى العديةةد مةةن الخبةةراء النفسةةيين أهميةةة كبةةرى لةةدور الجةةنس بةةين الةةزوجين؛ وذلةةك لتةةأثيره البةةال  

   يشةةةيريةةةحمركةةةزي وأساسةةةي بالنسةةةبة للعالقةةةة الزواجيةةةة الناجحةةةة؛ علةةةى التوافةةةق الزواجةةةي، فهةةةو عامةةةل 

جتةةه إلةةى الجةةنس مةةع الةةزوج اخخةةةر، حا تمتاع كةةل مةةن الةةزوجين بإشةةباعالتوافةةق الجنسةةي إلةةى مةةدى اسةة

واتفاقهما على أهداف هذا اإلشباع وإجراءاته، وشعورهما بالمودة والحب والرضا في عالقتهمةا الجنسةية، 

وجةةةه التفاعةةةل ين، وتجو يةةةة الناجحةةةة مةةةن العوامةةةل التةةةي تقةةةوي الرابطةةةة بةةةين الةةةز ومثةةةل هةةةذه العالقةةةة الزوج

ع الجنسةةي لةةيس لةةذة جسةةدية قصةةيرة األمةةد، لكنةةه متعةةة شةةباتعةةاون والعطةةاء، باعتبةةار اإلالزواجةةي نحةةو ال

 (. 2010نفسية طويلة األمد، كما أنها القاسم المشترك بين الحب واإلشباع أو النفور واإلحباط )جامع، 

أو وأهدافةه وغاياتةه دون زيةادة الجةنس  ىتقتضي العالقة الجنسية فهما ومعرفة وإدراكا لمعن لذلك 

مة بالتفاهم والصراحة واتسةاع األفةق العقلةي الةذي يحقةق التوافةق الجنسةي مدعنقصان في تقدير أهميته، 

 (2009بين الزوجين )الشهري، 

اعةل إلةى الشةقاق والصةراع؛ ذلةك ألن ن عدم التوافق الجنسي يؤدي إلى توجيه هذا التفإفي حين  

ها، سةبب فةي مةدى باعداد لهةا وإشةباعها أو عةدم إشةعملية الجنسية، وطريقةة اإلعةبها ال مالطريقة التي تت

 (.2018توافق الزوجين أو عدمه )أبو فرحة، 

وتظهةةر مشةةكلة سةةوء التوافةةق الجنسةةي نتيجةةة؛ َلخةةتالف اتجاهةةات المتةةزوجين والمتزوجةةات اتجةةاه  

، أو العجةةةز الجنسةةةي عنةةةد الزوجةةةة دلجنسةةةي، وشةةةدة الرعبةةةة فيةةةه، أو إلةةةى البةةةرود الجنسةةةي عنةةةاَلتصةةةال ا
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وعةدم تماثلهةا عنةد الةزوجين، وقةد يكةون اَلخةتالف ناتجةا عةن جهةل ية ج، أو اختالف الحوافز الجنسالزو 

وعةةدم اهتمامةةه بإشةةباع حاجاتهةةا مةةن الحنةةان والحةةب، حيةة  إن الجةةنس بالنسةةبة  ،الةةزوج بطبيعةةة الزوجةةة

عةن  تجةانا وأ الحةب والحنةان والعطةف،طفيةة كاعمرأة َل يكفي وحده للتعبير عن ما لديها من مشةاعر لل

ها من زوجها، ونجاح العالقة الجنسية بين الزوجين ترتب  بالثقافة ئجهل الزوجة بالنواحي الجنسية وحيا

 (.2005، سليمانالجنسية للزوجين كذلك )

 القتصادي لدى الزوجين: الجانب االجتماعي والثقافي والديني وا

واَلقتصةةةادية مةةةن العوامةةةل دينيةةةة ب اَلجتماعيةةةة والثقافيةةةة والالجوانةةة يإن التقةةةارب بةةةين الةةةزوجين فةةة

األساسية التي تحقةق التوافةق الزواجةي بينهمةا، بينمةا تولةد التناقضةات شخصةيات متباينةة الطبةاع والفكةر 

منها كةل مةن الةزوجين تةنعكس عةاجاًل أم آجةاَل والتوجه، فاَلختالفات في الخلفية اَلجتماعية التي يأتي 

ساسةةي مةةن مفةةاتيح ح أطريةةق التواصةةل الةةذي هةةو مفتةةا وسةةيجدان هةةذه الفةةروق عقبةةة فةةيتهمةةا، قعلةةى عال

 .(2013التوافق الزواجي )الهنائية، 

ويعةةد التبةةاين فةةي الخلفيةةة اَلجتماعيةةة والثقافيةةة بةةين الةةزوجين مةةن أهةةم أسةةباب حةةدو  المشةةكالت 

حةدهما والعادات والقيم لدى أسةرة أقاليد تلاَلختالفات الثقافية بين األزواج عندما تتباين ا بينهما، وتظهر

أو تبةةاين  ،لالخةةتالف فةةي الخلفيةةة اَلجتماعيةةة واَلقتصةةادية ودرجةةة التعلةةيم يجةةةعةةن أسةةرة اخخةةر، أو نت

 (.2003أو لتنافر أهداف الزوجين أو تعارضها )عبد الرازق،  ،العرق 

ي بةةين الةةزوجين، لعقائةةداو ديني فةةي تحقيةةق التوافةةق الزواجةةي، فالتكةةافؤ الةةديني ويسةةاهم الجانةةب الةة

مةةا بةةه وبتعاليمةةه، ومةةدى تطبيقهمةةا ألحكامةةه المتعلقةةة بحقةةوق امهمةةا فةةي القةةيم الدينيةةة، والتز ومةةدى تقاربه

الةةزوجين وطةةةرق التعامةةةل بينهمةةا، وواجبةةةات كةةةل منهمةةةا اتجةةاه اخخةةةر، مةةةن األسةةباب التةةةي تةةةدعم الةةةزواج 

 (، 2009افق )الخالدي، والعلمي، المتو 
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فيهةةا  ىأسةةاليب التعةةايش الزواجيةةة التةةي يراعةةب ردوالقةةيم الدينيةةة تةةزود الفةة الةةديني موذلةةك ألن اَللتةةزا

ممةا يزيةد مةن أواصةر األلفةة والرضةا والسةعادة بةين  ،حقوق اخخر، وتبعد عن الظلةم بكةل أنواعةه للشةريك

 (.2014الزوجين )عبد الغني، 

ى التةةأثير القةةوي فةةأدت إلةة ورة التكنولوجيةةة دورا كبيةةرا فةةي الجانةةب اَلقتصةةادي،فةةي حةةين لعبةةت الثةة

ت، التةةي صةةاحبها تغييةةر كبيةةر فةةي أنمةةاط السةةلوك نتيجةةة معةةااَلجتماعيةةة لكثيةةر مةةن المجت علةةى الحيةةاة

فةي النةواحي اَلقتصةادية، ممةا جعةل العالقةة الزوجيةة تتجةه مةن  ةَلنتشار العلمانية وانتشار مفاهيم جديد

هةةا أن مرتكز  ،الةةزواج بصةةبغة ماديةةة قدسةةية  بتبةةاط المقةةدس إلةةى اَلرتبةةاط المةةادي، وهةةذا اَلتجةةاه صةةاَلر 

السةةعادة الشخصةةية هةةي الهةةدف األساسةةي مةةن العالقةةة الزوجيةةة القابلةةة للحةةل والتفكةةك إذا لةةم يتحقةةق هةةذا 

 (.2008الهدف )أبو تركي، 

المةةوارد اَلقتصةةادية عةةن سةةد  وكثيةةرا مةةا تنشةةأ الصةةراعات والخالفةةات بةةين الةةزوجين بسةةبب قصةةور

فةات الزوجيةة خالة المتةوافرة يعتبةر مصةدرا للالثراء والموارد اَلقتصادي كما أن ،حاجات ومتطلبات األسرة

إذا أسةةيء اسةةتغالله، وقةةد يكةةون اخةةتالف الةةزوجين علةةى طةةرق اإلنفةةاق كإسةةراف أحةةدهما أو تقتيةةره، مةةن 

ين، ومن جهة أخرى قد يكون دخل الزوجة هو أحد العوامل التي تحد من التوافق اَلقتصادي بين الزوج

فض الزوجةةة فةةي بعةةض تةةر  كةةون األسةةرة بحاجتةةه، فإمةةا أنبةةين الةةزوجين خصوصةةا عنةةدما ت النةةزاع بأسةةبا

األحيةةةان اَلشةةةتراك فةةةي احتياجةةةات األسةةةرة، أو أن تسةةةل  واحتكةةةار بعةةةض األزواج لةةةدخل الزوجةةةة بةةةدون 

َلسةةةتقرار األسةةةري وتعرقةةةل عمليةةةة التوافةةةق بينهمةةةا رضةةةاها، يؤديةةةان إلةةةى نشةةةوء الصةةةراعات التةةةي تزعةةةزع ا

 (. 2009ري، هش)ال

  اإلنجاب: 

رب والحةةب بةةين الةةزوجين، وينشةةا رابطةةة عميقةةة بينهمةةا، تسةةاهم فةةي تحقيةةق جةةاب التقةةايحقةةق اإلن

توافقهما النفسي والزواجي، فالهدف من الزواج هو اَلستقرار وبناء األسرة، وذلك َل يأتي إَل عن طريق 
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دا يعطةي إحساسةا جديةالةزوجين، و  رتبةاطا ميةدعزتي األبوة واألمومة، مما يزيةد و الذي يشبع غرياإلنجاب 

 (. 2015يزيد من التوافق الزواجي بينهما )محمد، و بالزواج، 

ومما َلشك فيه أن وجود األطفال غالبًا مةا يجعةل كةال الةزوجين حريصةا علةى التخفيةف مةن حةدة 

ق فةي تحقية محاوَلن تضييق هوة الخالفةات، وحلهةا بينهمةا، رعبةةَ أي توترات تشوب عالقتهما الزواجية، 

 . (2009لهما وألطفالهما )الشهري،  جي، كي يخلقا الجو المناسباَلستقرار والتوافق الزوا

كمةةا تعةةد الوالديةةة مرحلةةة انتقاليةةة تةةؤدي إلةةى إحةةدا  تغيةةرات مهمةةة فةةي األدوار الزوجيةةة باإلضةةافة 

فةةال فةةي د األطو جةةدوار، وقةةد يكةةون و ألب القةةدرة علةةى التوافةةق مةةع هةةذه ادوار السةةابقة، ممةةا يتطلةةاألإلةةى 

ن بإنجةةابهم، أو ات الزوجيةةة؛ فقةةد يكةةون الخةةالف حةةول عةةدد األطفةةال الةةذين يرعبةةفةةاالاألسةةرة مصةةدرًا للخ

حةةول طريقةةة تةةربيتهم، إضةةافة إلةةى الوقةةت والجهةةد والتكلفةةة العاطفيةةة والماليةةة؛ ذلةةك كلةةه يسةةهم فةةي سةةوء 

 (.2005ي )سليمان، التوافق الزواج

 معوقات التوافق الزواجي: 

وافةق الزواجةي، إذ تتعةرض األسةرة فةي مؤديةة لسةوء التاجةي األسةباب الالتوافةق الزو قةات معو  تطةرح

هذه األيام ألزمةات متعةددة؛ نتيجةة المتغيةرات اَلجتماعيةة والثقافيةة، التةي يعتبرهةا الةبعض شةديدة الوطةأة 

افةق ء التو و سةفشل في تحقيق التوافق السوي بةين الةزوجين، ويتمثةل تسبب الو نظام األسرة الحدي ،  على

لفرد بما يتالءم مع مطالب بي ته، وشةعوره ب اونقص القدرة على تحقيق مطالفي عدم إشباع الحاجات، 

باإلحبةةةةاط والتةةةةوتر حةةةةين يفشةةةةل فةةةةي مواجهةةةةة وحةةةةل مشةةةةكالته، ممةةةةا يةةةةؤدي إلةةةةى القلةةةةق وشةةةةرود الةةةةذهن، 

 (.2010ام )أبو سكينة وخضر، واَلضطرابات النفسية بوجه ع
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 ةخمسةةةةبشةةةةكل مةةةةوجز فةةةةي مثةةةةل تتمعوقةةةةات التوافةةةةق الزواجةةةةي  ن( إلةةةةى أ2005سةةةةليمان) تأشةةةةار و 

 :مجاَلت

، أو ةالنفسةةحركيالعوائةةق الجسةةمية: وتشةةير إلةةى نقةةص الةةذكاء أو ضةةعف القةةدرات العقليةةة، والمهةةارات  -

فسةةةي عنةةةد أحةةد الةةةزوجين، يمنةةةع خلةةل فةةةي نمةةو الشخصةةةية، أو الصةةةراعات النفسةةية، وعةةةدم اَلتةةزان الن

 حدو  التوافق.

يمنةع وصةول  توافر اإلمكانيات المادية عائقةا مال، وعدمعتبر نقص الواَلقتصادية: ي ةالمادي العوائق -

األفةةراد إلةةى درجةةة مةةن التوافةةق فةةي حيةةاتهم العامةةة أو الخاصةةة، ومحدوديةةة المةةوارد الماليةةة أو زيادتهةةا 

 لتوافق الزواجي بين الزوجين.وسوء استغاللها، تؤدي إلى عرقلة ا

مةةع فةةي عاداتةةه وتقاليةةده وقوانينةةه لضةةب  تهةةا القيةةود التةةي يفرضةةها المجويقصةةد ب العوائةةق اَلجتماعيةةة: -

السلوك وتنظيمه، ومن هذه العوائةق منةع الوالةدين أبناءهمةا مةن إشةباع بعةض رعبةاتهم تأديبةا وتربيةة، 

مشةةةاعر اجةةةي، مةةةن عةةةدم تقةةةدير كةةةل منهمةةةا لوكةةةذلك المشةةةكالت الزوجيةةةة التةةةي قةةةد تعيةةةق التوافةةةق الزو 

 حدهما.أ عالقات عاطفية في حياةونهما األسرية، وظهور ؤ في شخرين خااخخر، وتدخل 

العوائةةةق الثقافيةةةة: وتتمثةةةل فةةةي انتشةةةار وسةةةائل اإلعةةةالم الحديثةةةة، وانخفةةةاض الةةةوعي الثقةةةافي األسةةةري  -

 لثقافة ودرجة التعليم بين الزوجين.المعاش عن تصوراتهما قبل الزواج، والتفاوت الشديد في مستوى ا

فةةي المنةزل، وضةةعف شخصةةية الةةزوج، هرهةةا ة بمظثةةل فةي عةةدم عنايةةة الزوجة: وتتمةيالعوائةق الشخصةة -

 ر.اَلختالفات الحادة في وجهات النظوعقم أحدهما أو المرض المزمن، و 

 

 

 



32 
 

 النظريات المفسرة للتوافق الزواجي: 

 نظرية الحاجات التكميلية: 

للةزواج بشةكلها  ختيةارَلا( المؤسةس لنظريةة الحاجةات التكميليةة فةي 1936) ونةش" يعتبر "روبرت

مؤداهةا، أن كةل فةرد يبحة  مةن خةالل مجةاَلت اختياراتةه عةن (، وتنطلق من فكةرة 1936م)المتكامل عا

الةةةذي يعطيةةةه أو يمةةةةده بةةةأعلى نسةةةبة مةةةةن اإلشةةةباع، بمعنةةةى أن الفةةةةرد يبحةةة  عةةةن الشةةةةريك الةةةذي يكمةةةةل 

 (.2007التكامل، هي الدافع القوي للزواج )الكبير،  شخصيته فالرعبة في

سةةتند إلةةى العالقةةة العاطفيةةة التةةي كونهةةا ورة الوالديةةة التةةي تيليةةة قةةد تكةةون فةةي الصةةت التكمفالحاجةةا

الفةرد فةةي طفولتةةه مةةع األشةخاص المهمةةين، وعةةادة مةةا تكةون بةةين الطفلةةة واألب، والطفةةل واألم، فالتكميةةل 

ا هةةذ ن و ، ويكةةعةةا، حيةة  يسةةتمد الشخصةةان إشةةباعا مةةن هةةذا التفاعةةليحةةد  عةةادة عنةةد تفاعةةل شخصةةين م

 (. 2008الحاجة )الداهري، اع لهذه تم اإلشبا إذ لتفاعل تكميليا

واَلختالف هنا يكون من حي  النةوع، والنةوع يؤكةد علةى نوعيةة اإلشةباع الةذي يحصةل عليةه أحةد 

ك ألن الةةةزواج يركةةةز بمضةةةامينه الةةةزوجين، مةةةن حيةةة  كونةةةه إشةةةباعا جنسةةةيا، أو عاطفيةةةا، أو نفسةةةيَا؛ ذلةةة

 (.1999ت )كفافي، الحاجا هالمتعددة على إشباع هذ

 لتقارب المكاني: جاور أو انظرية الت

ويةةةرى أصةةةحاب هةةةذه النظريةةةة فسةةةتنجر تعتبةةةر هةةةذه النظريةةةة مةةةن النظريةةةات اَلجتماعيةةةة الثقافيةةةة، 

(Schacher ،) وشاشتر(Schacher) يكةون  ،غرافةي محةددعملية اَلختيار للزواج تتم فةي نطةاق جأن

ختيةار، فرصةة اَليكولوجيةة لالمنةه، وهةذا مةا يطلةق عليةه ال يختةار نأبمثابة مجال مكاني يسةتطيع الفةرد 

وهةةذه الفرصةةة تتفةةاوت مةةن فةةرد إلةةى آخةةر، بمعنةةى أن الفةةرد يختةةار شةةريكه مةةن خةةالل المنظةةور الثقةةافي 

األقةرب إليةه فةاألقرب، ضةمن البي ةة اَلجتماعي الذي يعيش فيةه، فعةادة مةا يلجةأ إلةى المنطقةة الجغرافيةة 

، ومسةةتويات ابهةن طبةةائع وعةةادات وتقاليةةد متشةةتحتويةةه المنطقةةة الجغرافيةةة مةةك لمةةا لةةذالتةي يعةةيش فيهةةا؛ 
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اجتماعية واقتصادية متقاربة، كذلك يتيح القرب المكاني للشخص التعرف عن قرب لمن يختاره كشةريك 

 (.2009)الحطماني، 

 نظرية التجانس: 

لتجةةانس نظريةةة ا علةةى أن (Cope)وكةةوب، (Aronson)ب هةةذه النظريةةة أرنسةةون يفتةةرض اصةةحا

شةةبيهه، وأن التجةةانس َل اَلخةةتالف هةةو الةةذي يفسةةر اختيةةار النةةاس لشةةبيه يتةةزوج بعلةةى فكةةرة أن اترتكةةز 

بعضهم لبعض كشركاء في الزواج، وتذهب هذه النظرية إلى أن اَلختيار في الزواج يرتكز على أساس 

ات الجسةةمية، أو السةةم فةةي الخصةةائص اَلجتماعيةةة العامةةة، وأيضةةا علةةى الخصةةائص التشةةابه والتجةةانس

، والمسةةةتوى التعليمةةةي، والثقةةةافي، واَلقتصةةةادي، لعمةةةرعةةةن الشةةةريك الةةةذي يشةةةبهه فةةةي ا كمةةةا يبحةةة  الفةةةرد

واَلجتمةةاعي، والعقائةةدي، ويتعةةدى التشةةابه أحيانةةا إلةةى نمةة  الشخصةةية واَلتجاهةةات، والعةةادات السةةلوكية 

 (.2009)كفافي، 

اس ويمكةةن تعريفةةه بأنةةه ميةةل النةة جانسةةي،تلوهنةةاك اصةةطالح آخةةر مةةرادف للتجةةانس وهةةو الةةزواج ا

 (.2003ختيار شريك تتشابه خصائصه مع خصائصهم )الضبع، شعوريًا وَل شعوريًا َل

 نظرية الدور: 

، مورينةو إلو  ،وجةاكوب ميةدو  ،هربةرت جةورجويعتبةر  تعد هذه النظرية من النظريات اَلجتماعية،

فةةي د حةةديتدور الفةةرد  اعتبةةروا أن يةة ح ريةةة،ظنهةةم مةةن أنصةةار هةةذه ال لينتةةون  ورالةةف ،بارسةةونز وتةالكوت

المجتمةةع مةةن خةةالل التنشةة ة اَلجتماعيةةة؛ فتحديةةدها لمركةةز الفةةرد اَلجتمةةاعي يسةةاعد اخخةةرين علةةى فهةةم 

 (.2005وتنبؤ سلوك الفرد )الحسن، 

ت الزوجيةةة بةةين الةةزوجين سةةببها تعةةارض ويةةرى أنصةةار هةةذه النظريةةة أن المشةةكالت، واَلضةةطرابا

عنةةدما تتوافةةق جين التوافةةق واَلنسةةجام بةةين الةةزو جين أو كليهمةةا، بينمةةا يحةةد  د الةةزو حةةتوقعةةات الةةدور أل

 توقعات الدور ألحد الزوجين أو كليهما، وهذه النظرية ينبثق عنها اتجاهان متباعدان هما:
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يتحةةدد فةةي درجةةة تحقيةةق مةةا تتوقعةةه الزوجةةة  اَلتجةةاه التفةةاعلي الرمةةزي: ويشةةير إلةةى أن التوافةةق - 

ا اَلتجةاه عنةدما ي هةذن مفهوم تناقض الدور يظهةر فةا يدركه الزوج في زوجته، وأقيقة محو من زوجها، 

َل يتطابق السلوك مع المعايير التي يراها األفراد مناسبة، مما يؤدي إلى عدم التوافق الزواجي، وظهةور 

أو األسةرة  ظريةة الةدور، إلةى عةدم تقبةل الرعبةات المختلفةة ألعضةاءالمشكالت الزوجية التي تعةود وفةق ن

 (.2010اختالف القيم )بليمهوب، 

اَلتجةةاه السةةلوكي اَلجتمةةاعي: يهةةتم هةةذا اَلتجةةاه بالسةةلوك اإلنسةةاني الةةذي يحةةد  فةةي المواقةةف  -

هو اسةتجابة  األسرية، إذ يعد السلوك اإلنساني غير متوافق إذا لم يتوافق مع تلك المواقف، ألن السلوك

 (.2005لذات الموقف )سليمان، 

 جتماعي: ادل االبتنظرية ال

(، Patchen(، وبةةةةاكن)Jagues( وجةةةةاكس )Horold Kellyكيلةةةةي ) يعةةةةد كةةةةل مةةةةن هارولةةةةد

مةن  (Geory C.Homans، وجةورج سةي. هومةانز)(John Thibout(، وجةون ثيبةوت)Blauوبةالو)

تركةز منظرين في مجةال التبةادل اَلجتمةاعي، حية  مؤسسي هذه النظرية، إَل أن هومانز يعد من أهم ال

افةةةلت المتبادلةةةة بةةةين الةةةزوجين، ومحاولةةةة تحديةةةد ات والمكة اإلثابةةةلةةةى أهميةةةة تحديةةةد درجةةةظريةةةة عنلهةةةذه ا

إيجابياتهةةةا وسةةةلبياتها، إضةةةافة إلةةةى تحديةةةد المشةةةكالت الزوجيةةةة الناجمةةةة عةةةن ردود الفعةةةل لألحةةةدا  التةةةي 

 .(Noller, 2008على ظهور المشكالت بين الزوجين )تحد  في المجتمع بصفة عامة، وأثرها 

حين يحصل الطرفةان علةى مجموعةة  ى أي تفاعل يستمرل بين الزوجين إلوك المتبادر السليشوي

مزايةةا تجعلةةه مفيةةدا، ويتوقةةف حةةين يصةةبح مكلفةةًا لكليهمةةا، بمعنةةى قةةد يكةةون التبةةادل بينهمةةا إمةةا ماديةةا أو 

ن واجبةةةات، د يةةةتلخص بةةةالحقوق ومةةةا يقةةةدم الطةةةرف اخخةةةر مةةةمعنويةةةا )كتبةةةادل العواطةةةف والمشةةةاعر(، وقةةة

الحقةوق والواجبةات، ممةا قةد يةؤدي فةي خةذ والعطةاء توازنة بين األيجب أن تكون مهذه المبادلة تستمر لو 

 (.2005في حال اختالفها إلى توتر أو انقطاع العالقة بين الزوجين )الحسن، 
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 نظرية التحليل النفسي: 

توافةق الةذي لةذلك ال يعةي الفةرد باألسةباب الحقيقيةة ليةة َل شةعورية، إذ َليرى فرويد أن التوافق عم

توافةةق هةةو مةةن يشةةبع متطلبةةات الهةةو بوسةةائل مقبولةةة، إذ يسةةتطيع التوفيةةق بةةين الفةةرد الميسةةعى إليةةه، وأن 

 (.2010متطلبات الهو، وضواب  األنا األعلى، في ظل وجود األنا)زهران، 

ؤكةد يو تةاريخ العالقةات فةي تفسةير السةلوك، ه النظريةة تعنةى بومن ناحية التوافةق الزواجةي فةإن هةذ

يم اَلجتماعيةة، وتظهةر المشةكالت الزوجيةة كسةلوك اص فةي محةي  القةى تحليل العالقات بين األشخعل

يمثةةل صةةراعات الةةزوجين الالشةةعورية، ونتيجةةة اإلحباطةةات البي يةةة فةةي السةةنوات األولةةى مةةن حيةةاة الفةةرد، 

ع ممةا الواق ىلهما ما تعرض له من خبرات سي ة، في صورة إسقاطات عفيبدي الزوجان أحدهما أو كال

 (.2006د، على التوافق الزواجي )محمو  يكون له األثر السلبي

 : النظرية البنائية الوظيفة

تعةةةد النظريةةةة البنائيةةةة الوظيفيةةةة مةةةن أهةةةم النظريةةةات اَلجتماعيةةةة، ومةةةن أبةةةرز أنصةةةارها: أوجسةةةت 

م والةةةنظ ةر حيةةة  أن هةةةذه النظريةةةة تهةةةتم بدراسةةةة العالقةةةة بةةةين األسةةة كونةةةت، ودوركةةةايم، وهربةةةرت سبنسةةةر،

 (.2007، اَلجتماعية األخرى)الخطيب

حيةة  يةةرتب  التوافةةق الزواجةةي وفقةةا لمفهةةوم هةةذه النظريةةة، بمةةدى التةةزام الةةزوجين بةةأداء الوظةةائف 

الواجبةات المنوطة بهما في إطةار األسةرة، وتقةل درجةة التوافةق حسةب درجةة اإلهمةال والتقصةير فةي هةذه 

 (.2008)الحوراني، 

نتيجةة لحةدو  خلةل فةي نسةيج هةا سةيرهم للخالفةات الزوجيةة بأنفةي تف ةيةويذهب أنصار هذه النظر 

الصراعات  ن العالقات داخل البناء األسري، وإن الخلل الوظيفي يحد  حين َل يتم هذا اَلتساق، ويعزو 

ن وظيفةة الةزوج تحةدد إلرجل فةي أدوارهةم، حية  المرأة وابين منافسة الوالتوترات في العالقة األسرية إلى 

المةةةةرأة بةةةةأدوار اإلنجةةةةاب والرضةةةةاعة، والعنايةةةةة ص تخةةةةتلمجتمع الخةةةةارجي، فةةةةي حةةةةين سةةةةرة بةةةةاألعالقةةةةة ا
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باألطفةةال، وتحقيةةق الثبةةات الةةداخلي واَلسةةتقرار، وإن عةةةدم تحديةةد أدوار الجنسةةين َل يشةةكل خطةةرا علةةةى 

 (. 1989ما يهدد النسق اَلجتماعي ككل )الخولي، العالقات بين األفراد داخل األسرة فحسب، وإن

 : القيم ةينظر 

راد يكةةون أكثةةةر سةةهولة عنةةدما يشةةتركون فةةةي تبةةاط واَلنجةةةذاب بةةين األفةةتةةرى هةةذه النظريةةة أن اَلر 

اتجاهةةةات ييميةةةة واحةةةدة، فةةةالقيم التةةةي تعةةةد شةةةديدة األهميةةةة بالنسةةةبة للفةةةرد، نجةةةدها تحتةةةل مركةةةز الصةةةدارة 

تحةةدي؛ مةةن ال عو تتجلةةى فةةي صةةورة رد فعةةل عةةاطفي واضةةح إذا قوبلةةت بةةأي نةة واألولويةةة لديةةه، كمةةا أنهةةا

ختار شةةةريك حياتةةةه مةةةن بةةةين أول ةةةك الةةةذين د سةةةيلعةةةاطفي فمةةةن المنطقةةةي أن الفةةةر ونتيجةةةة لهةةةذا الجانةةةب ا

يشاركونه أو يقبلون ييمه األساسية؛ ألن األمان العاطفي يكمن في ذلةك، والمشةاركة فةي القةيم َل تسةهل 

م مةع بعضةهم وتفةاعله شةريكين عةن بعضةهما فحسةب، بةل تجعةل اتصةالهم اَلجتمةاعيالرضا العاطفي لل

ختيةةةار للةةةزواج مةةةن بةةةين أفةةةراد يؤمنةةةون بةةةنفس القةةةيم اَل ، وهةةةذا مةةةا يفسةةةر اَلتجةةةاه نحةةةويةةةتم بسةةةهولة أكبةةةر

 (.2007اَلجتماعية )عماوي، 

ونهةا داخلةه بمعنى أن هذه النظرية تعتمد علةى اختيةار الشةريك بنةاء علةى القةيم الشخصةية التةي ك

فعةةالي والتوافةةق الزواجةةي اهيمةةه ليةةوفر لةةه األمةةان اَلنمةةه ومفييولنفسةةه، فيختةةار الشةةريك الةةذي يتوافةةق مةةع 

 (.2008ي، داهر )ال

 نظرية التكيف أو التعود: 

، والتةي 1859إن مصطلح التكيف فةي األسةاس مشةتق مةن نظريةة "دارويةن"  حةول التطةور عةام 

بيعةةي، طلهةةي التةةي يمكنهةةا التةةوا،م مةةع أخطةةار وصةةعوبات العةةالم اقةةرر فيهةةا أن الكائنةةات التةةي تسةةتمر 

ي المجةال النفسةي بمصةطلح التكيةف تةارة اه فةلبيولوجي للتكيف وتةم اسةتخدمواستفاد النفس من المفهوم ا

والتوافةةةق تةةةارة أخةةةرى، بحيةةة  يةةةتم تفسةةةير السةةةلوك اَلنسةةةاني بأنةةةه مجمةةةوع التوافقةةةات مةةةع مطالةةةب الحيةةةاة 
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بةةين الفةةرد بادلةةة تملمطالةةب نفسةةية اجتماعيةةة، وتتضةةح مةةن خةةالل العالقةةات الوضةةغوطاتها وتكةةون هةةذه ا

 (.2017د)مالل، للفر ؤثر في التكوين السيكولوجي واَلخرين والتي ت

تعتبةةةر هةةةذه النظريةةةة أن األفةةةراد بمختلةةةف أعمةةةارهم وجنسةةةهم َل يختلفةةةون فةةةي الشةةةعور بالسةةةعادة، و 

 ااألحدا  والمواقف الجديدة، وتعيد هذه النظرية الرضويرجعون السبب إلى التكييف والتعود والتأقلم مع 

ود بالقةدر نفسةه إيجابةًا علةى الحيةاة ك يعييف والتعود على األمر، وذلياة الزوجية إلى مقدار التكعن الح

 (.2008الزوجية )الخوري، 

 المحور الثاني: مستوى الطموح

 تمهيد

الوصول إليه كل فرد، ومن مسلمات الطبيعةة  يعتبر النجاح مطلبًا يسعى إليه كل إنسان، ويتمنى

لنجةاح؛ علةى سةلم ا تطيع مةن خةالل توظيفهةا الرقةيوتولد معه قدرات ومواهةب، يسةيولد  در البشرية أن الف

فبامتالك الفرد لهدفة يسعى الوصول إليه، وبمدى فهمه إلمكانياته وقدراته بشكل سوي، ومعرفته لطةرق 

ول ة للوصةعةبوخبراته، واتسامه باَللتزام والمسةؤولية والمثةابرة والمتاوسبل تحقيقها، وبسعيه لصقل أدواته 

النجةةاح َلبةةد مةةن تةةوافر مسةةتوى  تمةةل معادلةةةومسةةتويات نجاحاتةةه، وحتةةى تك إلةةى غاياتةةه؛ تزيةةد معةةدَلت

طمةةوح لةةدى الفةةرد، يشةةجعه ويدفعةةه إلةةى السةةعي نحةةو تحقيةةق هدفةةه، ويجعلةةه أكثةةر تحمةةاًل للعقبةةات التةةي 

 (.2014)خياطة،  إليها، والمرونة في التعامل مع الواقع المتغير تعترضه أثناء سعيه

،ليةة المرتبطةة بالمسةتقبل، التةي ُتمي ةز بهةا وثيقةة الصةلة بةالنظرة التفالطموح يعتبر من المتغيرات اف

شخصةةية الفةةرد؛ ذلةةك ألنةةه يلعةةب دورًا مهمةةًا فةةي تحقيةةق التوافةةق النفسةةي واَلجتمةةاعي، وألنةةه يعةةد مؤشةةرًا 

)أبةةةو عمةةةرة،  هيعةةةيش فيةةة نسةةةان مةةةع نفسةةةه ومةةةع البي ةةةة والمجتمةةةع الةةةذيإلز أسةةةلوب تعامةةةل اواضةةةحًا يميةةة

2012.) 
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بأنةه اَلرتفةاع، فيقةال: بحةةر طمةوح المةوج، أي مرتفةع المةةوج،  مســتوى الطمـوح ل ــةر إلـى ويشـا  

ا: شةةخص، وأطمةةح فةةالن بصةةره، رفعةةه، ورجةةل طمةةاح: بعيةةد الطةةرف وامةةرأة حةةوطمةةح ببصةةره يطمةةح طم

ح: أي أبعةد فةي ا، وطمةعةفنظرها يمينا وشماَل إلى غير زوجهةا، وبحةر طمةوح المةوج: مرتطماحة: تكر ب

 (.2005نظور، )ابن م الطلب

يرجةع إلةى الدراسةات التةي  ( إلةى أنةه2013فقةد بةين أبةو عاصةي )أما مستوى الطموح اصطالحا  

ل مةةةرة عةةةام ( فةةةي مجةةةال الدافعيةةةة، وقةةةد تةةةم اسةةةتخدامه كمصةةةطلح ألو 1929) قةةةام بهةةةا ليفةةةين وتالميةةةذه

 همة معينة.ه في منم، وُعرف على أنه أهداف الشخص أو ما ينتظر 1930

"مسةةتوى التقةدم أو النجةةاح الةةذي يةود الفةةرد أن يصةةل إليةه فةةي مجةةال  مةوح بأنةةهويعةرف مسةةتوى الط

 (.2009)المشيخي،  واَلستفادة من خبراته التي مر بها" ،يرعبه، من خالل معرفته إلمكانياته وقدراته

يعتقةةد أنةةه ه، و ول إليةةصةةو ذي يرغةةب الفةةرد فةةي ال( بأنةةه مسةةتوى اإلنجةةاز الةة2009المةةومني)ويعرفةةه 

 ه.يستطيع تحقيق

( أن مسةةتوى الطمةةوح هةةو" بعةةد مةةن أبعةةاد الشخصةةية، ويعبةةر عةةن قةةدرة 2010السةةالم ) ويةةرى عبةةد

الفةةةرد علةةةى وضةةةع األهةةةداف، والتخطةةةي  لهةةةا فةةةي جوانةةةب حياتةةةه، ومحاولةةةة الوصةةةول إلةةةى تحقيةةةق هةةةذه 

مكانياتةةه، إلقدراتةةه، و  ه وفقةةايةةلاف متخطيةةًا كةةل الصةةعوبات؛ للوصةةول إلةةى مكانةةة أعلةةى ممةةا هةةو عاألهةةد

 وذلك طبقا للعوامل الذاتية والبي ية المؤثر فيه". ،عاته للمستقبلوتطل

أنه" األهداف التي يضعها الفةرد لذاتةه فةي مجةاَلت تعليميةة أو مهنيةة إلى ( 2012وتشير باظة )

د، أو القوى ة الفر يصويحاول تحقيقها، ويتأثر بالعديد من المؤثرات الخاصة بشخ أو أسرية أو اقتصادية

 ة به".البي ية المحيط

فقد عرفت مستوى الطموح بأنةه مسةتوى األهةداف واخمةال التةي ينسةجها الفةرد  (2013أما الفقي )

 بي ية".لذاته، ويسعى حثيثًا إلى تحقيقها في ضوء إمكانياته، وقدراته، وظروفه النفسية وال
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حةةةدده الفةةةرد لنفسةةةه مةةةن أهةةةداف كةةةل مةةةا ي وتعةةةرف الباحثةةةة مسةةةتوى الطمةةةوح فةةةي هةةةذه الدراسةةةة بأنةةةه

قيقها من خالل خط  يحددها لنفسه، ويبذل الجهد والوقت مةن أجلهةا، تحوغايات مستقبلية، يعمل على 

ما َل يمكةن الوصول إليها، والتأقلم مع  دون ويعمل على تخطي كل العوائق والصعوبات التي قد تحول 

 تغييره من هذه الصعوبات.

 أنواع الطموح:

ي تسةةعى إلةةى تحقيقةةه، الطمةةوح الةةذاختالف نوعيةةة اعةةات وتختلةةف بةةاألفةةراد والجمات طموحةة تتنةةوع

 ي:أتي ماأنواع الطموح تحت ندرج يوبذلك؛ 

وهو ذلك الطموح الخاص بالفرد الواحد، سةواء كةان الطمةوح طموحةًا أكاديميةًا أو الطموح الفردي: 

ات نةي مةا يةراه مناسةبا مةن مسةتويفةي تب قحةمهنيةًا أو علميةا أو رياضةيا، وعلةى هةذا األسةاس فلكةل فةرد ال

 (.2013)صالحي،  مكانياته وقدراته، وبما يتناسب مع واقعه وبي تهإالطموح، بما يتفق مع 

ت فأشكال الطموح الفردي تختلف باختالف األهداف التي يضعها الفرد لنفسه، وباختالف إمكانيا

ف هةةا، كمةةا تختلةةف أشةةكاله بةةاختاليعةةيش في وقةةدرات الفةةرد نفسةةه، وبمةةا يتناسةةب مةةع واقعةةه والبي ةةة التةةي

 (.2007الفتاح،  )عبد لمجال الذي يهتم به داخل مجتمعهوعلى حسب االمرحلة العمرية للفرد، 

مةي : وهةي آمةال وتطلعةات يضةعها الفةرد لنفسةه فةي المجةال )الدراسةي أو التعليالطموح األكاديمي

فيها من يمي بالحياة المدرسية، وما األكاد حأو التحصيلي(، ويسعى جاهدا لتحقيقها، حي  يتمثل الطمو 

أ فةي السةنوات األولةى مةن دراسةة الطفةل، حية  يطمةح فةي اَلنتقةال اسةية، وتبةدتخصصات ومستويات در 

ومةةومني،  )خزعلةةي، مةةن مسةةتوى خخةةر، ويحةةدد بأنةةه مسةةتوى الطمةةوح الةةذي يتمنةةى الفةةرد الوصةةول إليةةه

2017.) 

اره الرعبةةة فةةي تنميةةة المختلفةةة، وذلةةك َلعتبةةانةةب الو جويعةةد الطمةةوح األكةةاديمي جانبةةا أساسةةيا مةةن 

الةةنفس البشةةرية إلشةةباع حاجةةات التنميةةة الذاتيةةة، وهةةي تعةةد المحفةةز الرئيسةةي فةةي دفةةع جهةةود الفةةرد تعزيةةز 
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للتحرك من أجل العمةل، ويلعةب  نحو تحقيق ذاته ضمن قدراته ورعباته، وهو بمثابة طاقة نفسية داخلية

، مثةل: هلمسةتوى المةراد تحقيقةإلةى ا يةق األهةداف التربويةة للوصةولفةي تحق االطموح األكاديمي دورا كبيةر 

الهةةةةدف الةةةةوظيفي، واألهةةةةداف المهنيةةةةة الموضةةةةوعية، التةةةةي تسةةةةعى َلكتسةةةةاب حيةةةةاة اقتصةةةةادية متوازنةةةةة 

 (.Mishra, 2015) والحصول على نم  حياة مرغوب فيه

شةباعها إية  يحتةاج إلةى بةه، بح روهو رعبة الفرد للعمل، والميل إليه، واَلستمرا ح المهني:الطمو 

حالةةة العمةةل، وتتماشةةى هةةذه الفكةةرة مةةع تطلعاتةةه وتوقعاتةةه المهنيةةة المتفاعلةةة مةةع  مسةةتمر وهةةو فةةيبشةةكل 

 (.2015)الرياشدة،  خبراته وسماته الشخصية

سةةنوات دراسةةتهم، أو بعةةد اَلنتهةةاء منهةةا، وقةةد  وقةةد يتشةةكل هةةذا النةةوع مةةن الطمةةوح عنةةد الطلبةةة فةةي

الحةةاَلت يبةةرز الطمةوح المهنةةي فةةي السةةنة  وفةي بعةةض بتاتةةًا، ابةةة الةذين لةةم يدرسةةو ى الطلدلةةيتشةكل أيضةةًا 

األخيةةرة مةةن التعلةةيم الثةةانوي أو الجةةامعي؛ عنةةدما يصةةل الفةةرد إلةةى مرحلةةة معينةةة مةةن الموازنةةة بةةين الواقةةع 

 (.2005ح، )أبو فات واَلستعدادات الشخصية

قةي، ة والر والحصةول علةى الرفاهية التميةز يوهةو طمةوح الشةعوب المختلفةة فة الطموح االجتماعي:

عةةد ظةةاهرة تتسةةم بهةةا المجتمعةةات الحديثةةة، وتسةةعى للوصةةول إلةةى تحقيةةق قةةدر يرتفةةاع مسةةتوى الطمةةوح وا

لجديةةد، وَل فكلمةةا تقةةدم المجتمةةع وازدهةةر نشةةأت طموحةةات جديةةدة تةةتالءم مةةع الواقةةع ا ،محةةدود مةةن العةةيش

ى آخةةر تلةةف مةةن شةةخص إلةةحةةات أفةةراده تخطمو ات يو فمسةةت ،يختلةةف الحةةال كثيةةرا داخةةل المجتمةةع الواحةةد

إلى آخر، ففي القريب كان الطلبة واخباء وأفراد المجتمع يطمحون في مهن التةدريس والتعلةيم  ومن زمن

في مناحي الحياة، فال والمحاماة والطب، ولكن مع مرور الزمن وما عرفته المجتمعات من تطور سريع 

 (.2018ن جديدة )السالمين، هور مهظلشك أن طموحات أفراد المجتمع تغيرت 
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 سمات الشخص الطموح:

يعتبر مستوى الطموح سمة من السةمات الشخصةية اإلنسةانية، بمعنةى أنهةا صةفة نسةبية، موجةودة 

عةن التطلةع لتحقيةق أهةداف  لدى كافة الناس تقريبا، ولكن بدرجات متفاوتة في الشدة والنوع، وهةي تعبةر

 (.2004)باظة،  موحى الطعن هذه السمة باستخدام مستو تعبير لاة قريبة أو بعيدة، ويتم يمستقبل

حية  يتميةةز اإلنسةةان الطمةةوح عةن غيةةره بمجموعةةة مةةن السةمات، يمكةةن اكتشةةافها ومعاملتةةه علةةى  

المقةةةدرة علةةةى تحمةةةل و تفةةةا،ل، الميةةةل إلةةةى الكفةةةاح والتفةةةوق، والنظةةةرة إلةةةى الحيةةةاة ب  أساسةةةها، مةةةن أهمهةةةا:

َل يرضةةةى و ى أهدافةةةه، يضةةةع الخطةةة  للوصةةةول إلةةةو هامةةةه، إنجةةةاز م يعتمةةةد علةةةى نفسةةةه فةةةيو المسةةةؤولية، 

يعتقةةد أن و َل يةةؤمن بةةالحل،  و يعمةةل دائمةةا علةةى النهةةوض بمسةةتواه وتحقيةةق األفضةةل، و بمسةةتواه الةةراهن، 

يحةةةب و ، هالةةةذي يحةةةدد مجالةةة يةةةؤمن أن جهةةةد اإلنسةةةان هةةةوو مسةةةتقبل المةةةرء غيةةةر محةةةدود ويمكةةةن تغييةةةره، 

يتحمةل الصةعاب فةي سةبيل و نفسةه، بواثق وهو ى الكمال، مله إلعبيواصل الجهد حتى يصل و المنافسة، 

يحدد أهدافه وخططةه المسةتقبلية بشةكل و َل يثنيه الفشل فيمنعه من مواصلة جهده، و الوصول إلى هدفه، 

يحةاول أن يصةل إلةى و ه معهةم،  يحةب النةاس ويجةد نفسةه فةي وجةودو موضةوعي فةي التفكيةر، و مناسب، 

متكيةةف مةةع ذاتةةه ومةةع بي تةةه، و ي خدمةةة أهدافةةه، ه وقدراتةةه فةةكاناتةةإم يضةةعو مركةةز مرمةةوق فةةي المجتمةةع، 

 (. 2009)المشيخي،  مستقر انفعاليا ومنتجو 

مسةةتوى الطمةةوح العةةالي يتصةةف بالقةةدرة علةةى المنافسةةة،  اأن الفةةرد ذإلةةى (، 2012وأشةةارت باظةةة)

 اواقعي اليعد عام ، وأضافت أن مستوى الطموحللسلوكقدرته على الضب  الداخلي واإلقدام، والتحدي، و 

 ص الشخصية الصلبة التي تتحمل الضغوط.كما يعتبر من خصائلألداء والتفوق، 

 ي:أت( فُتلخص سمات الشخص الطموح فيما ي2002أما قندلفت)
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 يعةدنتقةال مةن نجةاح خخةر، و دائمةا اَل َل يقف اإلنسان الطموح عند مستوى نجاحة معين، بةل يحةاول •

  َل تكةون يةحإمكانياتةه، با علةى جهةده الخةاص وقدراتةه و معتمةد ،دنهاية كل نجاح بدايةة لنجةاح جدية

 نجاحاته على حساب اخخرين.

إيمان اإلنسان الطموح بأنه كلما بذل مزيدا من الجهةد، وعمةل علةى تطةوير نفسةه وتنميةة قدراتةه كةان  •

بله قته لةةيس عةةامال أساسةةيا فةةي النجةةاح، كمةةا أنةةه يرسةةم مسةةيةةلإلنسةةبة هةةذا سةةببًا للنجةةاح، وأن الحةةل با

 ا للظروف.هسبة لتحقيق أهدافه وَل يتركهده وعمله ويضع الخط  المنابج

 يعمل اإلنسان الطموح على خلق الفرص التي تساعده على التقدم والنمو والتطور.  •

 جاح من سمات اإلنسان الطموح.اَلستفادة من الخبرات الفاشلة والخاط ة واعتبارها دافعا للن •

قبةةةات التةةةي تواجهةةةه علةةةى الع برة، التةةةي تسةةةاعده فةةةي التغلةةةبوالمثةةةا دإيمةةةان اإلنسةةةان الطمةةةوح بالجهةةة •

 وتحملها، والعمل على تنمية قدراته لتخطيها.

 العوامل المؤثرة في مستوى الطموح:

فةي تشةكيل شخصةيته، آثةارًا  أن تتةرك هةاتتنوع العوامل التي تةؤثر فةي مسةتوى طمةوح الفةرد، ويمكن

امةةل هةةا، فمنهةةا عو لمسةةار هةةذه العوامةةل وفعاليت تبعةةاً  ،ضطموحةةه إمةةا بمسةةتوى مرتفةةع أو مةةنخفب  طصةةيو 

ذاتية تتعلق بالشخص نفسه، ومنها عوامل بي ية واجتماعية، وما تقدمه مةن أنمةاط مختلفةة مةن الثقافةات 

 :والمرجعيات، ولكن هذه العوامل يختلف مقدار تأثيرها من شخص خخر

 ومن العوامل الذاتية المؤثرة في مستوى طموح الفرد:

ية  يتةأثر طمةوح الفةرد بمةدى مةا تحديد مستوى الطمةوح، ح اء يلعب دورًا هامًا فيالذكإن  :ءاكالذ

يمتلةةك مةةن قةةدرة عقليةةة، فكلمةةا كةةان الفةةرد أكثةةر قةةدرة كةةان باسةةتطاعته القيةةام بتحقيةةق أهةةداف أبعةةد وأكثةةر 

ل واسةتغال رن الذكاء يمد الفرد بالقدرة على اَلستبصةار، وبوسةائل تةدبيكما أ (،Feifie, 2016صعوبة)



43 
 

)مةةةودع،  والقةةةدرة علةةةى التوقةةةعالنتةةةائج،  تغلةةةب علةةةى العوائةةةق، واسةةةتخالصالفةةةرص، وحةةةل المشةةةاكل، وال

2014.) 

( بةةأن القةةدرة العقليةةة للفةةرد ودرجةةة ذكائةةه وقدراتةةه الشخصةةية لهةةا أثةةر كبيةةر 2014) وأكةةد أبةةو عةةودة

مقارنةةة مةةع ذوي مرتفةةع  حفراد ذوي الةةذكاء المرتفةةع  لةةديهم مسةةتوى طمةةو األوح الفةةرد، فةةعلةةى مسةةتوى طمةة

دافهم وطموحةةاتهم وقةةدراتهم بةةوعي وواقعيةةة، ويسةةلكون أقصةةر فض، ذلةةك ألنهةةم يةةدركون أهةةالةةذكاء المةةنخ

الطرق التي تحقق تلك الطموحات، ولديهم القةدرة علةى اَلستبصةار بةالفرص المتاحةة لهةم التةي تزيةد مةن 

َل  مرارية في تحقيةق الهةدف، فهةمواَلست ةمهم ونموهم، والعوائق التي تعترضهم َل تمنعهم عن المثابر تقد

فةةةةراد ذوي الةةةةذكاء األدائةةةةم عةةةةن التميةةةةز واإلنجةةةةاز، علةةةةى عكةةةةس  ة، وفةةةةي بحةةةة يقبلةةةةون بالمكانةةةةة الراهنةةةة

هةةداف المةةنخفض، ويتمثةةل ذلةةك بوضةةعهم لطموحةةات متةةأثرة بالرعبةةة ولةةيس بةةالواقع، وعجةةزهم عةةن رسةةم أ 

 الصحيح. دم إدراكهم لها بشكلهاتاج عذلك نو  ؛وطموحات واقعية تناسب قدراتهم الفعلية واستعداداتهم

إن خبةةرات النجةةةاح والفشةةةل التةةي يمةةةر بهةةةا الفةةرد لهةةةا أثةةةر كبيةةر علةةةى مسةةةتوى الخبـــرات الســـابقة: 

بدايةةة البةةل  ،النهايةةة هةةوتجعةةل مةةا يحققةةه ال طموحةةه، ذلةةك ألن الخبةةرات الناجحةةة تزيةةد مةةن طموحاتةةه، فةة

خفةةض مسةةتوى إلةةى ؤدي تةةفقةةد  ةشةةلاالف اتالخبةةر  و، أمةةامةةنلنجةةاح جديةةد، يدفعةةه نحةةو المزيةةد مةةن التقةةدم وال

 (.2014)مودع،  طموح الفرد، وإصابته بالعجز واإلحباط

نهةا الفةرد عةن نفسةه مةن خصةائص جسةمية وعقليةة وانفعاليةة مفهوم الذات:  هةي الصةورة التةي يكو 

عةةن  ةالفةرد لنفسةةه يضةع مسةةتوى طموحةه، وفكرتةةه عةن نفسةةه هةي المسةةؤولوفةةي ضةوء تصةةور  وعاطفيةة،

يه وعي حقيقي بها، يختار انياته ولدسان الواثق من نفسه ومن إمكأو خفض مستوى طموحه، فاإلن رفع

لنفسه األهداف التي تتناسب مع إمكانياته، ويعتبر التقدير الزائد للذات أو التقليل منها مؤثرا في مستوى 

ل شةيء، لقةادرة علةى فعةل كةارقةة اخلالقةوى ا اد، حي  التقدير الزائد يجعل الفرد يرى نفسه أنهةطموح الفر 

الفرد الذي يقلل من تقديره لذاتةه، ويضةع لهةا صةورة مشةوهة فيق كل أهدافه، في المقابل وسعها تحق وفي
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ت َل لةةن يسةةةتطيع تحقيةةق طموحةةةه، وذلةةةك إمةةا لشةةةكه فةةي قدراتةةةه أو خوفةةةه مةةن الفشةةةل، وفةةي كةةةال الحةةةاَل

 (.2015)محمد، يستطيع الفرد فيها تحقيق مستوى طموحه

أن اَلستبصار بالذات يقود إلةى بنةاء طمةوح واقعةي، فةي  هارت إليه هارلوك في دراستأشاما ذا هو 

حةةةين ضةةةعف اَلستبصةةةار بالةةةذات يةةةؤدي إلةةةى بنةةةاء مسةةةتوى طمةةةوح مةةةنخفض، وتةةةرى أن األهةةةداف التةةةي 

ه، ألن الوصول لهةذه األهةداف هةو الةذي يحةدد فيمةا إذا كةان يضعها الفرد لنفسه تؤثر على مفهومه لذات

ثقة واحترام الذات، وعندما اف شعر بالذا تمكن من تحقيق هذه األهدنفسه ناجحًا أم فاشاًل، فإ رد يرى فلا

َل يصل الفرد إلى هذا المستوى العالي فإنه يعود إلى تحفيز الذات نتيجة الفشل الةذي يةؤدي بةالفرد إلةى 

 (2010)النوبي،  طموح غير واقعية مرتفعة أو منخفضة وضع مستويات

ي مرحلةةة الطفولةة يختلةةف توى الطمةةوح، فةالفرد فةورا هامةا فةةي تشةكيل مسةلنضةةج ديلعةب ا :النضـج

مسةةتوى طموحةةه عةةن مرحلةةة المراهقةةة عنةةه فةةي الرشةةد، ولةةذلك فةةإن مسةةتوى الطمةةوح يتغيةةر بتغيةةر العمةةر 

ئل ا كةةان الفةةرد أكثةةر نضةةجًا كةةان فةةي متنةةاول يةةده وسةةاالزمنةةي، حيةة  ينمةةو ويتطةةور بتقةةدم العمةةر، فكلمةة

 .(2008)كمال،  تي يطمح إليهاافه الدهتحقيق أ 

ــة: ــة واالجتما ي ــل البيةي إن للبي ةةة اَلجتماعيةةة دورا كبيةةرا فةةي نمةةو مسةةتوى الطمةةوح؛ ذلةةك  العوام

ن مختلفةًا مةن فةرد تشكل اإلطار المرجعي له، ولكن هةذا التةأثير يكةو و  ،ا تمد الفرد بمفاهيمه وثقافاتهألنه

ها لةه، فإمةا أن تكةون صةالحة القةيم والمفةاهيم التةي تقةدم ون هةذهمضةخخر تبعةًا لقدراتةه الذاتيةة، وتبعةًا لم

طموح واقعي أو تؤدي لنمو مستوى طموح غيةر واقعةي، فمةثاًل تلعةب األسةرة دورًا كبيةرًا فةي  لنمو مستوى 

مسةتقرة اجتماعيةًا أقةدر علةى وضةع وبي ةات سةر تحديد نمو مستوى الطموح، ألن األفراد الذين ينتمةون أل

لوغهةةا أفضةةل ممةةا لةةو كةةانوا ينتمةةون إلةةى يعون بويسةةتط ،تناسةةبة مةةع إمكانةةاتهمليةةة وماعمسةةتويات طمةةوح 

 (.2008)الناطور،  أسر غير مستقرة
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 النظريات المفسرة لمستوى الطموح:

   :Kurt Levineنظرية المجال كيرت ليفين 

، ةمةةريةةة فسةةرت مسةةتوى الطمةةوح وعالقتةةه بالسةةلوك اإلنسةةاني بصةةفة عاُتعةةد نظريةةة المجةةال أول نظ

ليفةين أن هنةاك عةدة قةوى  ة، إذ يؤكةدلتفسةير مسةتوى الطمةوح مباشةر  النظرية الوحيدة التي تعرضةتوهي 

يسةةمى بمسةةتوى الطمةةوح، حيةة  يعمةةل علةةى خلةةق أهةةداف جديةةدة  وهةةو مةةا ،عوامةةل تعمةةل كةةدوافع للةةتعلمو 

فةةرد كةةان ال ا: عامةل النضةةج، فكلمةضةةا واَلعتةداد بالةةذات، ومةن هةةذه العوامةةلبعةدما يشةةعر الفةرد بحالةةة الر 

وكةان أقةدر علةى التفكيةر فةي الغايةات  ،لطمةوح لديةهل عليه تحقيةق أهةداف اثر نضجا أصبح من السهكأ

والوسةةائل علةةى السةةواء، وأشةةارت إلةةى تةةأثير عامةةل القةةدرة العقليةةة فةةي مسةةتوى الطمةةوح، فكلمةةا كةةان الفةةرد 

النجةاح والفشةل  وعامةل ،ةعقلية أعلى كةان فةي اسةتطاعته تحقيةق أهةداف أبعةد وأكثةر صةعوبيتمتع بقدرة 

ستوى طموح الفرد ويشعر صاحبه بالرضةا، أمةا لنجاح من مي مستوى الطموح، حي  يرفع ايلعب دورا ف

توقةع الفشل فيؤدي إلى اإلحباط، مما يعرقل عملية التقدم والنمو، كما أن نظرة الفرد إلى المسةتقبل ومةا ي

 (.2009، خيشي)الم ةر ضأن يحقق من أهداف في المستقبل تؤثر على أهدافه الحا

 نظرية آدلر: 

ذلةك تعويضةا و تفسر نظرية آدلر الطموح من خالل كفاح الفرد للوصةول إلةى السةمو واَلرتفةاع، 

عةةةن مشةةةةاعر الةةةنقص؛ ففكةةةةرة الكفةةةاح أو السةةةةعي هةةةي وراء الشةةةةعور باألمةةةان، وأكةةةةد علةةةى أهميةةةةة الةةةةذات 

تحركةةةه أساسةةةا  ااجتماعيةةة انةةةرد كائفةةةلعالقةةةات اَلجتماعيةةةة، باإلضةةةافة إلةةةى أهميةةةة الحاضةةةر، ويعتبةةةر اوال

ة وأهةةةداف الحيةةةاة، كمةةةا وأكةةةد أن الفةةةرد لديةةةه القةةةدرة علةةةى التخطةةةي  ألعمالةةةه وتوجيةةةه حةةةوافز اَلجتماعيةةةال

اح فةةي سةةبيل سةةلوكه، واعتمةةدت هةةذه النظريةةة علةةى المفةةاهيم األساسةةية عنةةد آدلةةر: الةةذات الخالقةةة، والكفةة

 التقدير من قبل الفةرد الوهمية التي ترجع إلى سوء ألهدافاو التفوق، واألهداف النهائية القابلة للتحقيق، 

 (.2004)العيسوي، 
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ونظةةرة  ،ولديةةه قةةدرة وثقةةة بنفسةةه ا،ويةةرى آدلةةر أن الفةةرد عنةةدما يكةةون مفهومةةه عةةن ذاتةةه إيجابيةة

قدراته وتتميز بالدافعيةة، وسيسةعى جاهةدا وسةيكافح  تفا،لية للحياة، سيدفعه إلى وضع أهداف تتالءم مع

العتداد بها، أما مشاعر النفص والدونيةة فهةي لالمجتمع و في ه تأكيدا لذاته لى غاياتوصول إلامن أجل 

تةةؤدي إلةةى خفةةض طموحةةه أو تدفعةةه إلةةى محاولةةة تعةةويض اإلحسةةاس بةةالنقص والدونيةةة، فيحقةةق أن إمةةا 

علةةى  داخلةةه، األمةر الةةذي يةؤثر سةةلباحساسةةه بالدونيةة إ، ولكةن يظةةل ويبلة  أهدافةةه التةي كةةان يتطلةع إليهةةا

 (.2013)رائد،  ه المحيطةر في بي ترد فيما يخص تعامله مع اخخالف

 نظرية ستانجر: 

يعتبر ستانجر مستوى الطموح من أحسن وسائل يياس الشخصية في موقةف اَلسةتجابة، ويةرى 

لمرجعي، وهذا بدوره يتم علةى عالقتةه بالجماعةات، وقةد أن تقييم صورة الذات تتم في ضوء إطار الفرد ا

موحةا أعلةى مةن أن يحةدد ط لصورة الذات التي تدفعةه إلةىلمراهق إلى أن ينسب النجاح حاجة ا نرجح أ

 (. 2004)أبو ندى،  أدائه لميله إلى ذات أكثر مثالية

 نظرية القيمة الذاتية للهدف أو نظرية اسكالونا: 

تيةةةة اذظريةةةة القيمةةةة الذاتيةةةة للهةةةدف، وتةةةرى أنةةةه علةةةى أسةةةاس القيمةةةة التعتبةةةر اسةةةكالونا صةةةاحبة ن

متوقعة، ويضع الفةرد توقعاتةه فةي والفشل ال إلضافة إلى احتماَلت النجاحهدف يتقرر اَلختيار، هذا بالل

حدود قدراته، وتفسر هذه النظرية ثالثة حقائق هي: ميل األفراد للبح  عن مستوى طموح مرتفع نسبيا، 

س فيمةا يةرة بةين النةاق كبفرو  هناكو اد لجعل مستوى الطموح يصل ارتفاعه إلى حدود معينة، ميل األفر و 

طر علةةيهم للبحةة  عةةن النجةةاح والبعةةد عةةن الفشةةل، فظهةةور الخةةوف الشةةديد مةةن الميةةل الةةذي يسةةييتعلةةق ب

 الفشةةل علةةى األفةةراد، وسةةيطرته علةةيهم يقلةةل مةةن مسةةتوى القيمةةة الذاتيةةة للهةةدف، كمةةا أنهةةا تناولةةت عوامةةل

تتمثةةةل فةةةي الخبةةةرات السةةةابقة، نسةةةان، إلأخةةةرى لهةةةا تةةةأثير علةةةى احتمةةةاَلت النجةةةاح والفشةةةل فةةةي مسةةةتقبل ا

 (.2001)الزيادي،  ورعبات الفرد، وأهدافه
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  نظرية فرويد:

تعتبر المراحل األولى لنمو الطفل مهمة ومؤثرة فيةه، ألنهةا تكسةبه شخصةيته الحاليةة والمسةتقبلية، 

لةةذلك الفةةرد؛  األنةةا لديةةه، ألنهةةا بمثابةةة الميةةزان الةةذي يحةةافل علةةى تةةوازن  فقةةوة الشخصةةية تعتمةةد علةةى قةةوة

ن اَلرتقاء بها نحو السمو والكمال بغض ما أنه يمكاسا لتجديد مستوى الطموح، كتعتبر األنا األعلى أس

صةةفات مهمةةة تسةةاعد فةةي  األنةةا المثاليةةة تحةةاول الوصةةول إلةةىالنظةةر عةةن الظةةروف الواقعيةةة، وذلةةك ألن 

ل، ممةةا يسةةاعد علةةى رفةةع بالمثةة كسةةاتي كالحكمةةة والشةةهامة والقةةوة والطيبةةة وتهةةذيب الةةنفس والتمالرقةي الةةذ

 (.2013)علوان،  الطموح مستوى 

لقدراتةةةةه  فمةةةن خةةةةالل واقعيةةةةة الةةةةذات يحةةةةدد الفةةةةرد مسةةةةتوى طموحةةةةه، معتمةةةةدا علةةةةى إدراكةةةةه الةةةةواقعي

 . يتفق مع قدراته وإمكانياته، فال يبدد طاقاته في طموح خيالي مبال  فيه َلوإمكانياته واستعداداته
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 لدراسات السابقةا

، وُعنيةةةت بدراسةةةة يهاالتةةةي تةةةوفرت لةةةدواألجنبيةةةة  سةةةات العربيةةةةمجموعةةةة مةةةن الدرا باحثةةةةلاتناولةةةت 

التوافةةةق الزواجةةةي وعالقتةةةه بمسةةةتوى الطمةةةوح لةةةدى عينةةةة مةةةن الطالبةةةات المتزوجةةةات الملتحقةةةات ببةةةرامج 

وقةةد تةةم ترتيةةب  ،والمتغيةةرات ذات الصةةلة بموضةةوع الدراسةةة ،فةةي الجامعةةات الفلسةةطينية ت العليةةاالدراسةةا

حةد  إلةى األقةدم، وقامةت الباحثةة بتقسةيم الدراسةات إلةى ثالثةة ألق الترتيب الزمني لها مةن اسات وفار الد

 ي:تمحاور كاخ

 أوَل: الدراسات التي تناولت التوافق الزواجي.

 ستوى الطموح.ثانيا: الدراسات التي تناولت م

 .مستوى الطموحبثالثا: الدراسات التي تناولت التوافق الزواجي وعالقته 

 فق الزواجي: ات التي تناولت التواالدراسأوال: 

  :هنالك العديد من الدراسات التي تناولت التوافق الزواجي منها

افق الزواجةي هدفت إلى التعرف على العالقة بين التو  بدراسة (2018نوفل وصقر، وعرفات)قام 

عمةل الةزوج والزوجةة، و زوجةة، لاوالرضا عن الحياة تبعا)لسن الزوج والزوجة، والمستوى التعليمي للزوج و 

المةةنهج  ين( زوجةةة فةةي محافظةةة البحيةةرة، مسةةتخدم400ري(، وذلةةك علةةى عينةةة مكونةةة مةةن)الشةةه الةةدخلو 

الرضةةةا عةةةن  اسةةةتبيانواجةةةي و التوافةةةق الز  اسةةةتبيان اسةةةُتخدمالوصةةةفي التحليلةةةي، ولتحقيةةةق أهةةةداف الدراسةةةة 

ود واجةةي والرضةةا عةةن الحيةةاة، ووجةةفةةق الز او الحيةةاة، وبينةةت الدراسةةة وجةةود عالقةةة ارتباطيةةة موجبةةة بةةين الت

ات الةدخل الشةهري، بينمةا َل توجةد عالقةة ارتباطيةة بةين ن التوافق الزواجي وف ةعالقة ارتباطية موجبة بي

حصةائيا فةي كةل مةن الزوجةات إم وجةود فةروق دالةة التوافق الزواجي ومستوى تعليم الةزوج والزوجةة، وعةد

 اجي والرضا عن الحياة.ق الزو فاالعامالت وغير العامالت في كل من التو 
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دراسةةة هةةدفت لقيةةاس مسةةتوى التوافةةق الزواجةةي لةةدى  (2017مــن ســهيلة، ومنصــور) ى كةةلوأجةةر 

ي ضةوء بعةض المتغيةرات والكشف عن الفروق في التوافق الزواجي فة ،غير العاملة والمرأة المرأة العاملة 

( 145ينةةةة الدراسةةةة مةةةن )تكونةةةت ع المسةةةتوى التعليمةةةي(.و مةةةدة الةةةزواج، و )السةةةن،  التنظيميةةةة والشخصةةةية

بطريقةة عشةوائية  نعاملة بمدينة ورقلة، تم اختياره ( زوجة غير66و) ،( زوجة عاملة76)نمنه زوجة،

التوافةق الزواجةي  اسةتبياناسةتخدم بسيطة، ولقةد اعتمةدت هةذه الدراسةة علةى المةنهج الوصةفي التحليلةي، و 

غير العاملة في  والمرأة ين المرأة العاملة فروق ب دلتحقيق أهداف الدراسة، وأسفرت الدراسة عن عدم وجو 

وعةةدم وجةةود فةةروق فةةي التوافةةق الزواجةةي لةةدى المةةرأة العاملةةة وغيةةر العاملةةة بةةاختالف  ،التوافةةق الزواجةةي

 السن ومدة الزواج والمستوى التعليمي.

لةى استكشةاف عالقةة إبدراسةة هةدفت  (Nadam & Sylaja, 2015نـادام، وسـيالجا )امةت وق

قامةةة لةةدى عينةةة إلوالعمةةر والمؤهةةل العلمةةي ومكةةان ا تمةةاعيي بالمسةةتوى اَلقتصةةادي واَلجالزواجةة قالتوافةة

( امةرأة عاملةة 200من النساء العامالت وغير العامالت في وَلية كيةرَل فةي الهنةد، شةملت العينةة علةى )

زواجةةي لاالتوافةةق  اسةةتبيانمسةةتخدمين  ( غيةةر عاملةةة،100و) ،( امةةرأة عاملةةة100مةةنهن ) ،غيةةر عاملةةةو 

عداد قائمة خاصةة بالبيانةات الديمغرافيةة والشخصةية، إ ( ، و Deshbandi, 1997) من إعداد ديشباندي

سةاء غيةر وتبةين أن مسةتوى التوافةق الزواجةي لةدى النسةاء العةامالت مرتفةع، بينمةا كةان منخفضةا لةدى الن

لمي والمسةتوى هل العؤ مالعامالت، ووجود عالقة موجبة بين مستوى التوافق الزواجي وكل من العمر وال

وعةةدم وجةود عالقةةة بةةين مسةتوى التوافةةق الزواجةةي وكةةل  ،تجتمةةاعي لةةدى النسةاء العةةامالاَلقتصةادي واَل

 .العامالتمن العمر والمؤهل العلمي والمستوى اَلقتصادي واَلجتماعي لدى النساء غير 

 المهنيةةةة هةةةدفت إلةةةى معرفةةةة العالقةةةة بةةةين الضةةةغوط (2015فـــي حـــين أة دراســـة  اإلبراهيمـــي )

معلمات العامالت فةي القطةاع الحكةومي فةي وَليةة بسةكرة من الممرضات وال والتوافق الزواجي لدى عينة

( 65( معلمةةةة و)65) نمةةةنه ،( امةةةرأة عاملةةةة130فةةةي الجزائةةةر، وشةةةملت علةةةى عينةةةة عشةةةوائية مكونةةةة )
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ق والتوافةةة الضةةةغوط المهنيةةةة،  اسةةةتبيانممرضةةةة، معتمةةةدة علةةةى المةةةنهج الوصةةةفي التحليلةةةي، ومسةةةتخدمة 

 اسة وجود عالقة ارتباطية سلبية بين الضغوط المهنية والتوافق الزواجي لدىر دالزواجي، وبينت نتائج ال

 لممرضات والمعلمات. حصائيًا في التوافق الزواجي بين اإفروق دالة  أفراد عينة الدراسة، وعدم وجود

دراسةة  (Goroghi, Hassan & Baba, 2015وأجـرى كـل مـن جـورجي وحسـاة و ابـا)

لد األم على التوافق الزواجي لدى الطالبات اإليرانيةات رات المكتسبة من البى اختبار تأثير الخبهدفت إل

( طالبةة 220ة مةن )المتزوجات في مرحلة الدراسةات العليةا فةي الجامعةات الماليزيةة، حية  تكونةت العينة

التوافةةةةةةق  اناسةةةةةةتبي قيةةةةةةتةةةةةةم اختيةةةةةةارهن بشةةةةةةكل عشةةةةةةوائي عةةةةةةن طريةةةةةةق البريةةةةةةد اإللكترونةةةةةةي، وقةةةةةةد تةةةةةةم تطب

أن الخبةةرات  عةةن(، وأسةةفرت نتةةائج الدراسةةة Lock- Wallace Marital Adjustmentالزواجةةي)

اد العينةة يتمةتعن المكتسبة مةن البلةد األم تةرتب  بشةكل إيجةابي وكبيةر بةالتوافق لةدى أفةراد العينةة، وأن أفةر 

 بمستوى مرتفع من التوافق الزواجي.

عليمةةةي سةةةتوى التتالف المضةةةيح العالقةةةة بةةةين اخةةةإلةةةى تو  تدراسةةةة هةةةدف (2013وأجـــرت فريـــزة )

والثقةةةافي واَلقتصةةةادي والتوافةةةق الزواجةةةي للةةةزوجين العةةةاملين فةةةي جامعةةةة الجزائةةةر، علةةةى عينةةةة عشةةةوائية 

َلنتقةةةاء أن يكةةةون هنةةةاك اخةةةتالف بةةةين الةةةزوجين فةةةي ( مةةةن األزواج، وراعةةةت الدراسةةةة عنةةةد ا64شةةةملت )

 خةةارج ن يمارسةةان عمةةالن يكةةون الزوجةةاأو  ،اَلقتصةةاديمسةةتوى لاالمسةةتوى التعليمةةي والمسةةتوى الثقةةافي و 

اسةةةةتبيان و دليةةةةل المقابلةةةةة،  -دوات تخةةةةدم موضةةةةوع الدراسةةةةة منهةةةةا: المالحظةةةةة أعةةةةدة  ةالمنةةةةزل، مسةةةةتخدم

خاص بالتوافق الزواجي، وتوصلت نتائج الدراسة إلى  استبيانو المستوى التعليمي واَلقتصادي والثقافي، 

لةةزوجين العةةاملين كةةان والثقةةافي بةةين امةةي واَلقتصةةادي مسةةتوى التعليي الفةة فاخةةتالهنةةاك أنةةه كلمةةا كةةان 

 ا الزواجي منخفضا.متوافقه

دراسة هةدفت إلةى معرفةة العالقةة بةين الةذكاء اَلنفعةالي والتكيةف الزواجةي  (2013علي ) وأجرت

مة من لع( معلمًا وم265التخصص(، على عينة تألفت من )و مدة الزواج، و )المؤهل العلمي،  ختالفبا
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التكيةةةةف  اسةةةتبيانالةةةذكاء اَلنفعةةةالي و  اسةةةتبيانفةةةي فلسةةةةطين، مسةةةتخدمة المعلمةةةين فةةةي مةةةدارس كفرمنةةةدا 

فروق في وجود مع الزواجي، وتبين أن مستوى كل من الذكاء اَلنفعالي والتكيف الزواجي جاء مرتفعًا، 

الح المعلمةين روق لصةفةلمستوى الذكاء اَلنفعالي لدى المعملين تعزى لمتغيةر المؤهةل العلمةي، وجةاءت ا

كانةت مةدة زواجهةم  لزواج، حي  جاءت الفروق لصالح الةذيناسات العليا، ولمتغير مدة اذوي مؤهل الدر 

عةةةزى لمتغيةةةر مةةةدة سةةةنة(، ووجةةةود فةةةروق فةةةي مسةةةتوى التكيةةةف الزواجةةةي لةةةدى المعلمةةةين ت 15)أكثةةةر مةةةن 

صةةةةالح فةةةةروق للاالةةةةزواج، وجةةةةاءت الفةةةةروق لصةةةةالح خمةةةةس سةةةةنوات فأقةةةةل، ولمتغيةةةةر التخصةةةةص جةةةةاءت 

مؤهةل لزواجي لةدى المعلمةين تعةزى لمتغيةر الجود فروق في مستوى التكيف االتخصص األدبي، وعدم و 

 يجابية بين التكيف الزواجي والذكاء اَلنفعالي.إالعلمي، ووجود عالقة 

إلةةى معرفةةة العالقةةة بةةين التوافةةق الزواجةةي والتحصةةيل األكةةاديمي ( 2011) إلمــامدراســة ا وهةةدفت

صةةةص )علميبأدبةةةي(. علةةةى عينةةةة يةةةرات منهةةةا التخضةةةوء بعةةةض المتغ يالمتزوجةةةة فةةة جامعيةةةةلاللطالبةةةة 

مسةةةتخدما المةةةنهج الوصةةةفي ( طالبةةةة جامعيةةةة متزوجةةةة فةةةي جامعةةةة الجزيةةةرة فةةةي السةةةودان، 92شةةةملت )

ت التراكميةةة للطالبةةةات ت اسةةتخدم الباحةةة  اسةةتبانة التوافةةةق الزواجةةي والمعةةةدَلولجمةةع البيانةةةا ،اَلرتبةةاطي

الزواجةةي والتحصةةيل األكةةاديمي  تباطيةةه بةةين التوافةةقإلةةى وجةةود عالقةةة ار  الدراسةةة وتوصةةلت ،المتزوجةةات

ق الزواجةي وفةي التحصةيل التوافة يألفراد عينة الدراسة، وعةدم وجةود عالقةة بةين الطالبةات المتزوجةات فة

 )علمي ة أدبي(، وكان مستوى التوافق للطالبات المتزوجات مرتفعا. تعزى للتخصص مياألكادي

فةةةق الزوجةةةي مةةةن وجهةةةة نظةةةر عرفةةةة مقومةةةات التوادراسةةةة هةةةدفت إلةةةى م (2009زق )الـــرا ى ر جةةةوأ

الطالبات المتزوجات وغير المتزوجات بكلية التربية في جامعة الملك سعود في ضةوء بعةض المتغيةرات 

( طالبةة متزوجةة وغيةر متزوجةة مةن مسةتويات 174ة، حي  طبقةت علةى عينةة قوامهةا )النفسية والمعرفي

 اسةةةتبيانواسةةةتخدم فيهةةةا لةةةى المةةةنهج الوصةةةفي المقةةةارن، مختلفةةةة، واعتمةةةدت الدراسةةةة ع وثقافيةةةة اجتماعيةةةة

الطمةةوح  واختبةةار سةةمة القلةةق، وأسةةفرت نتةةائج الدراسةةة  اسةةتبيانتقةةدير الةةذات و  اسةةتبيانالتوافةةق الزوجةةي و 
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 نمةةن مةةن أهةةم مقومةةات التوافةةق الزواجةةي مةةن وجهةةة نظةةر عينةةة الدراسةةة: النضةةج اَلنفعةةالي لكةةل أ عةةن

أهميةةةة الجانةةةب الةةةديني بةةةين الةةةزوجين، و ، اعيةةةة واَلنفعاليةةةة مةةةن األسةةةرةوالزوجةةةة، والمسةةةاندة اَلجتم الةةةزوج

توى والتوافةةةةةق اَلجتمةةةةةاعي والثقةةةةةافي فةةةةةي العةةةةةادات، وتقةةةةةارب المسةةةةةتوى التعليمةةةةةي بةةةةةين الةةةةةزوجين، والمسةةةةة

 .اَلقتصادي

والتحصةةيل زواجةةي لابدراسةةة هةةدفت إلةةى معرفةةة العالقةةة بةةين التوافةةق  (2007آل ســويلم) وقامةةت

اإلمةام محمةد بةن سةعود اإلسةالمية، علةى عينةة تكونةت البات المتزوجةات فةي جامعةة األكاديمي لدى الط

قسةةم الشةةريعة، قسةةم ( طالبةةة متزوجةةة مةةن األقسةةام التاليةةة "قسةةم الةةدعوة، قسةةم اللغةةة العربيةةة، 246مةةن )

التوافةق  اسةتبياناألوليةة،  بياناتللالحاسب اخلي، قسم أصول الدين، قسم المكتبات"، مستخدمة استمارة 

الةدين، وأظهةرت النتةائج عةن وجةود عالقةة بةين التوافةق الزواجةي ودرجةات  ن إعداد عةادل عةزالزواجي م

توافةةق الزواجةةي والتحصةةيل األكةةاديمي التحصةةيل األكةةاديمي لةةدى أفةةراد العينةةة، ومةةع وجةةود فةةروق بةةين ال

جةةةاء بدرجةةةة لزواجةةةي للطالبةةةات المتزوجةةةات وافةةةق اتللصةةةالح الطالبةةةات المتوافقةةةات زواجيةةةا، وأن مسةةةتوى ا

 مرتفعة.

دراسةة هةدفت إلةى التعةرف علةى العالقةة بةين الضةغوط النفسةية المتعلقةة  (2007) العمراة أجرت

مةةور الماديةةة(  والتوافةةق الزواجةةي لةةدى عينةةة مةةن ألب)السةةكن، الصةةحة، النشةةاط اَلجتمةةاعي، الدراسةةة، ا

( طالبةة 145عينةة علةى )، وشةملت الةن سةعود اإلسةالميبةمحمد  مة اإلماالطالبات المتزوجات في جامع

ي الضةةغوط النفسةةية والتوافةةق الزواجةةي، وتوصةةلت نتةةائج الدراسةةة إلةةى عةةدم اسةةتبيانمتزوجةةة، مسةةتخدمة 

وكةةةل مةةةن الضةةةغوط األسةةةرية والضةةةغوط الصةةةحية والضةةةغوط وجةةةود عالقةةةة دالةةةة بةةةين التوافةةةق الزواجةةةي 

 .ي الماليةوط المتعلقة بالسكن والنواحوالضغ ةسالمتعلقة بالنشاط اَلجتماعي والدرا

بدراسةةة هةةدفت إلةةى التعةةرف علةةى  (Singh, & Sushma, 2006وقــام ســاسن وسوشــما )

الف المركةز المهنةي والمسةتوى الفروق الفردية في درجات التوافةق الزواجةي بةين األزواج والزوجةات بةاخت
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( 150ة و )( امةةرأة عاملةة150هن )مةةن بيةةن ةامةةرأة هنديةة (300)التعليمةةي للزوجةةة، وطبقةةت الدراسةةة علةةى 

عليمةي، ف ةة مرحلةة التعلةيم ة غير عاملةة، وقسةمت عينةة الدراسةة إلةى ثةال  ف ةات حسةب المسةتوى التامرأ 

( امةةةةرأة، 50ات(، حيةةةة  شةةةةملت كةةةةل ف ةةةةة )وف ةةةةة غيةةةةر المتعلمةةةةات )األميةةةة العةةةةالي، وف ةةةةة البكةةةةالوريوس،

الدراسةةة نتةةائج  وأشةارت ،التوافةق الزواجةةي اناسةةتبيو  ياَلجتمةةاعي الةديمغراف سةتبيانمسةتخدمة اسةةتبيان اَل

إلةةى أن أزواج صةةةاحبات المراكةةةز المهنيةةةة  المرموقةةةة ومةةةن يصةةةنفن فةةةي مسةةةتوى البكةةةالوريوس، ومسةةةتوى 

 ي التوافق الزواجي مقارنة مع أزواج الزوجات األميات.التعليم العالي كانت المستويات لديهم مرتفعة ف

 توافق الزواجي:ولت الانالتعليق على الدراسات التي ت

ن وجةود بةي  يت ،الزواجةي مون الدراسةات السةابقة التةي تناولةت التوافةقطةالع علةى مضةمن خالل اَل

راسةةةات التةةةي تهةةةتم عةةةدة دراسةةةات ربطةةةت التوافةةةق الزواجةةةي بمتغيةةةرات مختلفةةةة، وقةةةد تةةةم التركيةةةز علةةةى الد

 دراسة الحالية، حية  تبةين أنضوع الو مبالطالبات المتزوجات ببرامج الدراسات العليا لعالقتها المباشرة ب

 .ات في مرحلة البكالوريوس، والنساء العامالتيلبات الجامعاطمعظم الدراسات ركزت على ال

 :هدافاألمن حيث 

الطالبةات المتزوجةات توافةق الزواجةي سةواء لةدى لقد اختلفت وتباينت مسةارات الدراسةات السةابقة لل

فةةق عالقةةة بةةين التواهةةدفت لمعرفةةة ال افمنهةةا مةة ، كةةل بحةة فو النسةةاء العةةامالت بةةاختالأفةةي الجامعةةات 

(، أو لقيةاس مسةتوى 2018الزواجي والرضا عن الحياة لدى المتزوجات كدراسةة نوفةل وصةقر وعرفةات)

لعاملةةةةةة فةةةةةي ضةةةةةوء بعةةةةةض المتغيةةةةةرات كدراسةةةةةة سةةةةةهيلة، التوافةةةةةق الزواجةةةةةي لةةةةةدى المةةةةةرأة العاملةةةةةة وغيةةةةةر ا

ماعي والعمر والمؤهل بالمستوى اَلقتصادي واَلجت الزواجي (، أو لمعرفة عالقة التوافق2017منصور)

 & Nadamوغيةةر العةةامالت كدراسةةة نةةادام وسةةيالجا) ومكةةان اإلقامةةة لةةدى النسةةاء العةةامالت العلمةةي

Sylaja, 2015غوط المهنيةةة لةةدى الممرضةةات والمعلمةةات كدراسةةة درسةةت عالقتةةه بالضةة ا(، ومنهةةا مةة

لتوافةةق الزواجةةي كدراسةةة مكتسةةبة مةةن البلةةد األم علةةى ارات البةةخ(، أو لمعرفةةة تةةأثير ال2015اإلبراهيمةةي)
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(، وهناك من درس لمعرفة العالقة بين Goroghi, Hassan & Baba, 2015ي وحسان وبابا)جورج

توافةةةةةةةق الزواجةةةةةةةي لةةةةةةةدى الةةةةةةةزوجين العةةةةةةةاملين كدراسةةةةةةةة اَلخةةةةةةةتالف التعليمةةةةةةةي والثقةةةةةةةافي واَلقتصةةةةةةةادي وال

وهنةةاك مةةن  ،(2013ي)التكيةةف الزواجةةي كدراسةةة علةةو  نفعةةاليَل(، أو العالقةةة بةةين الةةذكاء ا2013فريةةزة)

(، بينمةا 2007( وآل سةويلم)2010تناول عالقةة التوافةق الزواجةي بالتحصةيل األكةاديمي كدراسةة األمةام)

(، أو عالقتةه بةاختالف المركةز 2007نفسية كدراسة العمةران)عالقته بالضغوط ال تناولت دراسات أخرى 

 ,Singh &Sushmaساين وسوشةما) لعاملة وغير العاملة كدراسةزوجة اللالمهني والمستوى التعليمي 

2006). 

أمةةةةا الدراسةةةةة الحاليةةةةة فقةةةةد تناولةةةةت التوافةةةةق الزواجةةةةي وعالقتةةةةه بمسةةةةتوى الطمةةةةوح لةةةةدى الطالبةةةةات 

 الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية. المتزوجات الملتحقات ببرامج 

  من حيث العينة:

أن العينةةة تختلةةف مةةن دراسةةة  اجةةيبقة المتعلقةةة بةةالتوافق الزو ت السةةااسةةيتضةةح مةةن اسةةتعراض الدرا

( طالبةةة، حيةة  تبةةين أن حجةةم عينةةة بعةةض الدراسةةات كةةان 400-64ألخةرى فقةةد تراوحةةت العينةةات مةةن )

(، ودراسةةةة نةةةادام، وسةةةيالجا 2017كدراسةةةة سةةةهيلة، منصةةةور) ( طالبةةةة200-64صةةةغيرا إذ تةةةراوح بةةةين )

(Nadam & Sylaja, 2015ودرا ،)دراسةةةو (،2013ة )ودارسةةة فريةةز (، 2015راهيمةةي )باإل  ةسةة 

أخةرى عينةات كبيةرة  اتدارسة شةملت(، بينما 2007دراسة العمران)و (، 2009الرازق )و  (،2011اإلمام)

 & Goroghi, Hassanورجي وحسةةان وبابةةا)(، ودراسةةة جةة2018كدراسةةة نوفةةل وصةةقر، وعرفةةات)

Baba, 2015( ودراسة علي ،)(، دراسة ساين وسوشما )2007لم)يو (، ودراسة آل س2013Singh, 

& Sushma, 2006.) 

حملةة البكةالوريوس والنسةاء العةامالت مةن إَل أن هذه الدراسات ركزت على الطالبةات المتزوجةات 

)الطالبةةةةات المتزوجةةةةات  ينةةةةة مجتمةةةةع الدراسةةةةة الحاليةةةةةعةةةةامالت، وهةةةةذه العينةةةةات تختلةةةةف عةةةةن عالوغيةةةةر 
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 Ghoroghi, Hassanدراسةةة جةةورجي وحسةةان وبابةةا)ماعةةدا  (الملتحقةةات ببةةرامج الدراسةةات العليةةا

&Baba, 2015)  التي هدفت إلى اختبار تأثير الخبرات المكتسبة من البلد األم على التوافةق الزواجةي

 في مرحلة الدراسات العليا في الجامعات الماليزية. لدى عينة الطالبات اإليرانيات المتزوجات

ملتحقةات المةن طالبةات  ( طالبة متزوجةة231مكونة من)عينة  ةسوستتناول الباحثة في هذه الدرا

 .ببرامج الدراسات العليا

 من حيث المنهج:

 تباينةةةت الدراسةةةات السةةةابقة التةةةي تناولةةةت التوافةةةق الزواجةةةي فةةةي المةةةنهج المسةةةتخدم تبعةةةا لعةةةدد هةةةذه

 المتغيةةةةةةةرات وأنواعهةةةةةةةا فاعتمةةةةةةةد معظمهةةةةةةةا علةةةةةةةى المةةةةةةةنهج الوصةةةةةةةفي التحليلةةةةةةةي كدراسةةةةةةةة نوفةةةةةةةل، صةةةةةةةقر،

(، واعتمةةةةةةةةةدت دراسةةةةةةةةةة 2015اإلبراهيمةةةةةةةةةي)و (، 2017(، ودراسةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةهيلة، منصةةةةةةةةةور)2018عرفةةةةةةةةةات)

( فقةةد اعتمةةدت علةةى دراسةةة 2011( علةةى المةةنهج الوصةةفي المقةةارن،  أمةةا دراسةةة اإلمةةام)2009الةةرازق)

 الوصفي اَلرتباطي.

 ن حيث النتائج:م

، ل وصةةةةةةةةقرفةةةةةةةةو أظهةةةةةةةةرت نتةةةةةةةةائج الدراسةةةةةةةةات السةةةةةةةةابقة المتعلقةةةةةةةةة بةةةةةةةةالتوافق الزواجةةةةةةةةي كدراسةةةةةةةةة ن

عن الحيةاة، أمةا دراسةة افق الزواجي والرضا قة ارتباطية موجبة بين التو ( عن وجود عال2018وعرفات)

لةةةة فةةةي عةةةدم وجةةةود فةةةروق بةةةين المةةةرأة العاملةةةة والمةةةرأة غيةةةر العامفكشةةةفت عةةةن ( 2017سةةةهيلة، منصةةةور)

التوافةق  توى مسة نأتبين ف( Nadam & Sylaja, 2015وأما دراسة نادام، وسيالجا ) ،التوافق الزواجي

تفةةع، بينمةا كةةان منخفضةا لةدى النسةةاء غيةر العةةامالت، ووجةود عالقةةة ء العةامالت مر اجةي لةدى النسةةاالزو 

قتصةادي واَلجتمةاعي موجبة بين مستوى التوافق الزواجي وكل من العمر والمؤهل العلمي والمسةتوى اَل

العمةر والمؤهةل العلمةي  وكةل مةن يلدى النساء العامالت وعدم وجود عالقة بين مسةتوى التوافةق الزواجة

أسةةفرت ( 2015إلبراهيمةةي )لةةدى النسةةاء غيةةر العةةامالت، ودراسةةة  اسةةتوى اَلقتصةةادي واَلجتمةةاعي والم
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اجي لدى أفةراد عينةة الدراسةة، وعةدم عن وجود عالقة ارتباطية سلبية بين الضغوط المهنية والتوافق الزو 

حسةةان وأسةةفرت نتةةائج دراسةةة جةةورجي و لمةةات، عمفةةروق فةةي التوافةةق الزواجةةي بةةين الممرضةةات وال وجةةود

الخبرات المكتسةبة مةن البلةد األم تةرتب  بشةكل عن أن  ( Goroghi, Hassan & Baba, 2015وبابا)

نةة يتمةتعن بمسةتوى مرتفةع مةن التوافةق الزواجةي، إيجابي وكبير بالتوافق لدى أفةراد العينةة، وأن أفةراد العي

واَلقتصادي والثقافي بين  اختالف في المستوى التعليمي وِجد ام( إلى أنه كل2013وبينت دراسة فريزة )

( تبين أن مستوى كل من الذكاء 2013لزوجين العاملين كان توافقها الزواجي منخفضا، ودراسة علي )ا

يجابيةةةة بةةةين التكيةةةف الزواجةةةي والةةةذكاء إمرتفعةةةًا، وعةةةن وجةةةود عالقةةةة  اَلنفعةةةالي والتكيةةةف الزواجةةةي جةةةاء

ارتباطيةةةه بةةةين التوافةةةق الزواجةةةي عالقةةةة وجةةةود  عةةةن( 2011) ة اإلمةةةاماسةةةدر ائج تةةةناَلنفعةةةالي، وأسةةةفرت 

مةا نتةائج أ، والتحصيل األكةاديمي ألفةراد عينةة الدراسةة، وأن مسةتوى التوافةق للطالبةات المتزوجةات مرتفةع

أن من أهم مقومات التوافق الزواجي من وجهة نظر عينة الدراسة:  نأسفرت عف( 2009دراسة الرازق )

أهميةة الجانةب و فعاليةة مةن األسةرة، والمساندة اَلجتماعية واَلنالي لكل من الزوج والزوجة، اَلنفع جالنض

ن الةةةةديني بةةةةين الةةةةزوجين، والتوافةةةةق اَلجتمةةةةاعي والثقةةةةافي فةةةةي العةةةةادات، وتقةةةةارب المسةةةةتوى التعليمةةةةي بةةةةي

وافةةةق تلوجةةةود عالقةةةة بةةةين اعةةةن ( 2007سةةةفرت نتةةةائج آل سةةةويلم)أو ، الةةةزوجين، والمسةةةتوى اَلقتصةةةادي

يمي لةةةةدى أفةةةةراد العينةةةةة، وأن مسةةةةتوى التوافةةةةق الزواجةةةةي للطالبةةةةات ادكةةةةلزواجةةةةي ودرجةةةةات التحصةةةةيل األا

بةين ( إلةى عةدم وجةود عالقةة دالةة 2007ت نتةائج دراسةة العمةران)شار المتزوجات جاء بدرجة مرتفعة، وأ

تمةاعي ط اَلجاشةالتوافق الزواجي وكل من الضغوط األسرية والضغوط الصةحية والضةغوط المتعلقةة بالن

 & ,Singhوأسفرت نتائج دراسة ساين وسوشما )، ليةتعلقة بالسكن والنواحي الماوالدراسة والضغوط الم

Sushma, 2006 )مسةةتوى أن أزواج صةةاحبات المراكةةز المهنيةةة  المرموقةةة ومةةن يصةةنفن فةةي  عةةن

ي مقارنةةة مةةع الزواجةة قمرتفعةةة فةةي التوافةة نالبكةةالوريوس، ومسةةتوى التعلةةيم العةةالي كانةةت المسةةتويات لةةديه

 األميات. أزواج الزوجات
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 دواتألمن حيث ا

مةن األدوات لقيةاس  اجةي مجموعةة مختلفةةاستخدمت فةي الدراسةات السةابقة المتعلقةة بةالتوافق الزو 

التوافةةق الزواجةةي كدراسةةة  اسةةتبيانون فةةي أغلةةب الدراسةةات السةةابقة وقةةد اسةةتخدم البةةاحث ،التوافةةق الزواجةةي

(، ودراسةة جةورجي Nadam & Sylaja, 2015نةادام، وسةيالجا )ودراسةة  (،2017سةهيلة، منصةور)

 (، ودراسةةة آل2011اإلمةةام)(، ودراسةةة Goroghi, Hassan & Baba, 2015وحسةةان وبابةةا)

(، فةي حةين اسةتخدمت بعةض hma, 2006Singh, & Sus، ودراسةة سةاين وسوشةما)(2007سةويلم)

عةن الرضةا  اسةتبيانفقةد اسةتخدمت ( 2018)تكدراسةة نوفةل وصةقر، عرفةا اسةتبيانالدراسات أكثةر مةن 

الضةةغوط  اسةةتبيان ت( فقةةد اسةةتخدم2015أمةةا دراسةةة اإلبراهيمةةي) التوافةةق الزواجةةي، اسةةتبياناة مةةع الحيةة

ي الةةةذكاء اَلنفعةةةالي اسةةةتبيان( 2013لةةةي)التوافةةةق الزواجةةةي، واسةةةتخدمت دراسةةةة ع اسةةةتبيانالمهنيةةةة مةةةع 

والتوافةةةق  ي الضةةةغوط المهنيةةةةاسةةةتبيانمت ( اسةةةتخد2007التكيةةةف الزواجةةةي، ودراسةةةة العمةةةران) اسةةةتبيانو 

التةةةي ( 2013ين كدراسةةةة فريةةةزة)اسةةةتبياني، كمةةةا اسةةةتخدمت بعةةةض الدراسةةةات األخةةةرى أكثةةةر مةةةن الزواجةةة

 اسةةةتبيانالتعليمةةةي واَلقتصةةةادي والثقةةةافي، و اسةةةتبيان المسةةةتوى و دليةةةل المقابلةةةة،  -المالحظةةةة  اسةةةتخدمت

تقةةدير  اسةةتبيانو التوافةةق الزوجةةي  اسةةتبيانمت اسةةتخد( 2009خةةاص بةةالتوافق الزواجةةي، ودراسةةة الةةرازق)

 الطموح  واختبار سمة القلق. استبيانالذات و 

 ثانيا: الدراسات التي تناولت مستوى الطموح:

ل مةن قلةق ى التعةرف علةى مسةتوى كةدراسةة هةدفت إلة (2017أجرى كـل مـن بـورا  ، وعرعـار)

دكتوراه ومسةتوى الطمةوح علةى طلبةة الة مسةتقبللا، وعلى نوع العالقة بةين قلةق المستقبل ومستوى الطموح

مسةةةتوى  اسةةتبيانو  ،قلةةةق المسةةتقبل مةةن إعةةةداد البةةاحثين اسةةتبيان ينجامعةةة األغةةواط بةةةالجزائر، مسةةتخدمب

( طالبةةةا وطالبةةةة، وتةةةم اسةةةتخدام المةةةنهج 55هةةةا)(، علةةةى عينةةةة قوام1975الطمةةةوح لكاميليةةةا عبةةةد الفتةةةاح)
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بةين قلةق المسةتقبل وجةود عالقةة ارتباطيةة موجبةة ة إلةى سةاالوصفي اَلرتباطي، حي  توصلت نتائج الدر 

 مرتفع في كل من قلق المستقبل ومستوى الطموح.طموح لطلبة الدكتوراه، ووجود مستوى ومستوى ال

الكشةةف عةةن العالقةة بةةين التفكيةةر الناقةةد بدراسةةة هةدفت إلةةى  (Osama, 2016) وقــام أســامة

اقةد بةين التفكيةر النمعرفةة اَلخةتالف إلةى وهةدفت  الةتعلم، ومستوى الطموح والقلق المسةتقبلي والةدافع إلةى

( 81ومستوى الطمةوح والقلةق المسةتقبلي والةدافع إلةى الةتعلم وفةق متغيةر التخصةص، لةدى عينةة شةملت )

عةةة نجةةران، معتمةةدا علةةى المةةنهج الوصةةفي التحليلةةي، وذلةةك طالبةةا مةةن كليتةةي التربيةةة والهندسةةة فةةي جام

القلةةةةق المسةةةةتقبلي،  اسةةةةتبيانمةةةةوح و مسةةةةتوى الط اسةةةةتبيانالناقةةةةد، و تفكيةةةةر للكاليفورنيةةةةا  اسةةةةتبيانباسةةةةتخدام 

وأظهةرت النتةائج وجةود عالقةة دالةة بةين الةدافع للةتعلم ومسةتوى الطمةوح والتفكيةر الناقةد والقلةق المسةةتقبلي 

 في مستوى طموح الطلبة. اوأظهرت الدراسة أيضا ارتفاعلدى أفراد العينة، 

قةة بةين بيعةة العاللكشف عن طإلى ادراسة هدفت  (2016) ق جرى كل من بوادالي، و ن زروأو 

مسةةتوى الطمةةوح والتفكيةةر اإلبةةداعي، والتعةةرف علةةى الفةةروق بةةين الجنسةةين فةةي كةةل مةةن مسةةتوى الطمةةوح 

)ماجسةةتير، دكتةةوراه( بجامعةةة الجزائةةر وجامعةةة  عةةد التةةدرجوالقةةدرة علةةى التفكيةةر اإلبةةداعي لةةدى طلبةةة مةةا ب

مسةةتوى الطمةةوح لكاميليةةا عبةةةد  اسةةتبيان توطالبةةةة، واسةةتخدامطالبةةا  (120البليةةدة. علةةى عينةةة شةةملت )

، وأسةفرت النتةائج علةى (1981ر اإلبةداعي لسةيد خيةر هللا )واختبةار القةدرة علةى التفكية ،(1970الفتاح )

بةةين مسةةتوى الطمةةوح والقةةدرة علةةى التفكيةةر اإلبةةداعي، ووجةةود فةةروق بةةين وجةةود عالقةةة ارتباطيةةة موجبةةة 

 لصالح اإلنا .الطموح  الجنسين في مستوى 

بدراسةةة هةةدفت إلةةى الكشةةف عةةن العالقةةة بةةين مسةةتوى الطمةةوح والتحصةةيل  (2015وقــام جويــدة )

ميذ التعليم الدراسي، ورصد الفروق في درجات مستوى الطموح تبعا للجنس، والمستوى التعليمي لدى تال

( طالبةةا 202ا)قوامهةة ةيوالتكةةوين عةةن بعةةد فةةي جامعةةة مولةةود معمةةري فةةي الجزائةةر، واختيةةرت عينةةة قصةةد

أن عينةةة الدراسةةة  التحليلةةي اَلرتبةةاطي، وأظهةةرت النتةةائجعتمةةد الباحةة  المةةنهج الوصةةفي وطالبةةة، حيةة  ا 
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جامعيةة، وتحمةل المسةؤولية، على مستوى طموح مرتفةع، كةذلك النظةرة إلةى الحيةاة، والنظةرة إلةى الحيةاة ال

 اسةةي فقةةد حصةةل علةةى مسةةتوى طمةةوحق الدر و فةةواَلعتمةةاد علةةى الةةنفس، والميةةل إلةةى المثةةابرة، أمةةا بعةةد الت

 وجود عالقة ارتباطية موجبة بين مستوى الطموح والتحصيل الدراسي.مع متوس ، 

قةةع، عةةن العالقةةة بةةين مسةةتوى الطمةةوح والتو  (Khattab,2015دراســة الخطــاب )بينمةةا كشةةفت 

تقصةةةائية اسةةة اسر دواإلنجةةاز الدراسةةي، وتةةةأثيرهم علةةى مسةةتقبل األداء التعليمةةةي للفةةرد، وذلةةك مةةةن خةةالل 

 جامعيا، وبينت نتائج الدراسة أن مستوى الطموح لدى أفةراد العينةة متوسة ، لباً طا (9786)موسعة على

ى اإلنجةاز الدراسةي مسةتو وأن الطالب ذوي مستوى الطموح العةالي أو ذوي مسةتوى التوقةع العةالي يكةون 

مةةةا أشةةةارت نتةةةائج خفض، كنمةةةبشةةةكل أكبةةةر مةةةن الطةةةالب ذوي مسةةةتوى الطمةةةوح أو التوقةةةع ال لةةةديهم عةةةالة 

 ات أن مستوى الطموح العالي، ومستوى التوقع العالي، واإلنجاز الدراسي المرتفع  من المنب ِ  إلىالدراسة 

دت الدراسةةة أن مسةةتوى التوقةةع المةةنخفض الدراسةةي المسةةتقبلي ألفةةراد العينةةة، بينمةةا أكةة الواضةةحة  لةةألداء

إلنجةةاز لديةةه دام مسةةتوى الطمةةوح ومسةةتوى ا الةةب مةةاطللةةيس لةةه تةةأثير علةةى األداء الدراسةةي المسةةتقبلي ل

 مرتفع.

إلى الكشف عن العالقة بين الضغوط النفسية وكل مةن مسةتوى  (2014دراسة جنيدي )وهدفت 

ين بوظةةائف إداريةةة بجامعةةة حلةةوان، والكشةةف عةةن الطمةوح والرضةةا الةةوظيفي لةةدى أوائةةل الخةةريجين المعينةة

 ،إنةةةا ( -ور)ذكةةة ا الةةةوظيفي فةةةي ضةةةوء النةةةوعوالرضةةة حو الفةةةروق فةةةي الضةةةغوط النفسةةةية، ومسةةةتوى الطمةةة

خصةةائي(  أ –والمسةةمى الةةوظيفي )مةةدرس مةةادة  ،كليةةات أدبيةةة( –والتخصةةص األكةةاديمي )كليةةات علميةةة 

 اسةةةتبياننةةةا ، مسةةةتخدمة مةةةن اإل( 75و) ذكورمةةةن الةةة( 28( مةةةنهم )103وتكونةةةت عينةةةة الدراسةةةة مةةةن )

لدراسةة وجةود لةوظيفي، وأظهةرت نتةائج اضةا االر  نايباسةتمسةتوى الطمةوح،  و  استبيانالضغوط النفسية، و 

اطية سالبة بين الضغوط النفسية ومستوى الطمةوح لةدى أفةراد العينةة، ووجةود عالقةة ارتباطيةة عالقة ارتب

ة الدراسةةة، ووجةةود عالقةةة ارتباطيةةة موجبةةة بةةين مسةةتوى سةةالبة بةةين الضةةغوط والرضةةا الةةوظيفي لةةدى عينةة



60 
 

تعةةةةزى إلةةةةى النةةةةوع  ئياحصةةةةاإ، وعةةةةدم وجةةةةود فةةةةروق دالةةةةة الدراسةةةةة الطمةةةةوح والرضةةةةا الةةةةوظيفي لةةةةدى عينةةةةة

كاديمي والمسمى الوظيفي فةي الدرجةة الكليةة للضةغوط النفسةية ومسةتوى الطمةوح والرضةا ألوالتخصص ا

 الوظيفي.

دراسةةةةةة هةةةةةدفت لمعرفةةةةةة العالقةةةةةة بةةةةةين الضةةةةةغوط  (2014صـــــبيرة وســـــعادات )جةةةةرى كةةةةةل مةةةةةن أو 

مدينةة الالذييةة، علةى  ية والحقوق بجامعة تشرين فةيالترب يتاَلقتصادية ومستوى الطموح لدى طلبة كلي

مسةةتوى الطمةةوح،  اسةةتبيانالضةةغوط اَلقتصةةادية و  اسةةتبيان ( طالبةةا وطالبةةة، واسةةتخدم236شةةملت)عينةةة 

قتصةةةادية عنةةةد كةةةال الجنسةةةين، وعةةةدم وجةةةود فةةةروق بةةةين وأظهةةةرت النتةةةائج وجةةةود فةةةروق فةةةي الضةةةغوط اَل

الضةغوط  اسةتبيانمةوح و مسةتوى الط اسةتبيانحقةوق علةى ليةة الكو متوسطات إجابات طالب كلية التربيةة 

الطمةةوح والضةةغوط اَلقتصةةادية  اسةةتبياناَلقتصةةادية، وعةةدم وجةةود فةةروق لةةدى طةةالب كليةةة التربيةةة علةةى 

الضةةةغوط اَلقتصةةةادية وعةةةدم  اسةةةتبيانليةةةة الحقةةةوق علةةةى تبعةةةا لمتغيةةةر الجةةةنس، ووجةةةود فةةةروق لطةةةالب ك

غوط اَلقتصةةةادية الضةةة بةةةين جةةةنس، ووجةةةود عالقةةةة سةةةلبيةغيةةةر التمالطمةةةوح تبعةةةا ل اسةةةتبيانوجودهةةةا علةةةى 

 ومستوى الطموح.

ـــة )وأجةةةرى  دراسةةةة هةةةدفت إلةةةى محاولةةةة الكشةةةف عةةةن طبيعةةةة العالقةةةة بةةةين الةةةذكاء  (2014رزيق

الجةةةامعي فةةةي الجزائةةةر، واسةةةتخدم الباحةةة  المةةةنهج الوصةةةفي، اَلنفعةةةالي ومسةةةتوى الطمةةةوح لةةةدى الطالةةةب 

صةات واَلجتماعيةة مةن كافةة التخص ة من كلية العلةوم اإلنسةانيةوطالب اً ( طالب90وبلغت عينة الدراسة )

مسةتوى الطمةوح، وتوصةلت الدراسةةة  اسةتبياناَلنفعةالي و الةذكاء  اسةتبيانالدراسةية، مسةتخدما والمسةتويات 

ة بةةةين الةةةذكاء اَلنفعةةةالي ومختلةةةف أبعةةةاد مسةةةتوى الطمةةةوح، وإلةةةى ارتفةةةاع عةةةال إلةةةى وجةةةود عالقةةةة ارتباطيةةة

 طلبة.لالمستوى طموح 

ــوري )وقةةام  معرفةةة العالقةةة بةةين قلةةق المسةةتقبل والطمةةوح األكةةاديمي هةةدفت ل بدراسةةة (2013الجب

رك، علةةى واَلتجةةاه لالنةةدماج اَلجتمةةاعي لطلبةةة التعلةةيم المفتةةوح فةةي األكاديميةةة العربيةةة المفتوحةةة بالةةدنما
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يمي، ى طمةوح أكةادمستو  مهيلد ت نتائج الدراسة أن أفراد العينة( طالبا وطالبة. وأظهر 120عينة قوامها)

قلةق المسةةتقبل ومسةتوى الطمةةوح األكةاديمي، وعةدم وجةةود عالقةة ارتباطيةةة اطةات ضةةعيفة بةين وهنةاك ارتب

 بين مستوى الطموح األكاديمي واَلندماج اَلجتماعي. 

دراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة بين المناخ الدراسي ومستوى الطمةوح ب (2012) جبروقام 

طمةوح وفةق متغيةر د الفروق في متوسة  مسةتوى الالجميلة في جامعة بابل، ورصالفنون  لدى طلبة كلية

( طالبةةا وطالبةةة مةةن كليةةة الفنةةون الجميلةةة، ولتحقيةةق 100ة عشةةوائية قوامهةةا)التخصةةص، واختيةةرت عينةة

 اسةةتبيانمسةةتوى الطمةةوح، و  اسةةتبيانمةةد الباحةة  المةةنهج الوصةةفي التحليلةةي، واسةةتخدم أهةةداف الدراسةةة اعت

ع من الطمةوح لةدى طلبةة المرحلةة الرابعةة لةدى د مستوى مرتفالنتائج وجو  ي، وأظهرت أبرزاسالدر  خالمنا

ا أفراد العينة، وأظهرت وجود عالقة ارتباطية عاليةة المسةتوى بةين مسةتوى الطمةوح والمنةاخ الدراسةي، كمة

 أظهرت وجود فروق في مستوى الطموح والمناخ الدراسي تعزى للتخصص.

نجةةةاز إللعالقةةةة بةةةين دافعيةةةة ادراسةةةة هةةةدفت إلةةةى الكشةةةف عةةةن ا (2012) ة هبـــة وآ ـــرووأجةةةرت 

وموضع الضب  ومستوى الطموح والتحصيل الدراسي لدى الطلبةة الجةامعيين بالسةودان، واختيةرت عينةة 

نجةةاز، إل)جيسةةم ونيجةةارد لدافعيةةة ا اسةةتبيانوطالبةةة، وتةةم اسةةتخدام  ( طالبةةا235طبقيةةة عشةةوائية قوامهةةا)

، فضةةال عةةن درجةةات اح لمسةةتوى الطمةةوح(كاميليةةا عبةةد الفتةة اسةةتبيانو  الضةةب ، عجةةيمس لموضةة اسةةتبيانو 

أعمال السنة واَلمتحانات النهائية لكل عام دراسةي، وأظهةرت النتةائج وجةود عالقةة ارتباطيةة طرديةة بةين 

توى الطموح، إذ أظهةرت انخفةاض مسةتوى الطمةوح لةدى الطلبةة، وعلةى هةذا أوصةى نجاز ومسإلدافعية ا

 ي الجامعات السودانية.دى الذكور مقارنة باإلنا  فاب تدني الرعبة في النجاح لسة أسبار الباحثون بد

البح  عةن أثةر الةدين  إلى (Al-Fadli & Kersen, 2010)دراسة الفضلي وكرسن وهدفت 

قتصةادي والثقةافي فةي الطمةوح األكةاديمي لةدى طةالب الجامعةة األمريكةان مةن والمستوى اَلجتماعي واَل
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همةا العةامالن األقةوى  مسةتوى اَلجتمةاعي واَلقتصةاديت النتةائج إلةى أن الةدين والوأشار  ،ةأصول إفريقي

 موح األكاديمي.تأثيرا في الط

وعالقتةةةه  لتعةةرف علةةةى مسةةتوى التوجةةه نحةةةو الحيةةاةإلةةةى ابدراسةةة هةةدفت  (2010) الدقـــةقامةةت و 

ةةةان، وتكونةةةت عينةةةة الدراسةةةة ( طالبةةةًا 600مةةةن ) بمسةةةتوى الطمةةةوح لةةةدى طلبةةةة الجامعةةةة األردنيةةةة فةةةي عم 

لتحقيةةةق تلةةةف التخصصةةةات العلميةةةة واإلنسةةةانية، و بكةةةالوريوس فةةةي الجامعةةةة مةةةن مخوطالبةةةة مةةةن طلبةةةة ال

أشةةارت نتةةائج مسةةتوى الطمةةوح، وقةةد  اسةةتبيانالتوجةةه نحةةو الحيةةاة، و  اسةةتبيانأهةةداف الدراسةةة تةةم تطةةوير 

فةةةروق تبعةةةا  م وجةةةوددعةةةالدراسةةةة إلةةةى أن التوجةةةه نحةةةو الحيةةةاة ومسةةةتوى الطمةةةوح كةةةان بدرجةةةة متوسةةةطة، و 

دالةةة بةةين  اسةةة أيضةةا عةةن عةةدم وجةةود عالقةةة إيجابيةةةلتخصةةص، وقةةد كشةةفت نتةةائج الدر لمتغيةةر الجةةنس وا

 التوجه نحو الحياة ومستوى الطموح لدى طلبة الجامعة األردنية. 

بدراسةةةة العالقةةةة بةةةين مسةةةتوى الطمةةةوح ومفهةةةوم الةةةذات لةةةدى طلبةةةة جامعةةةة  (2008بركـــات )وقةةةام 

مكونةةة مةةن لتحصةةيل األكةةاديمي لةةدى عينةةة متغيةةرات: النةةوع والتخصةةص، وافةةي ضةةوء  القةةدس المفتوحةةة

ين مةةن إعةةداد اسةةتبيان( إنةةا ، واعتمةدت الدراسةةة علةةى 197( ذكةةور، )181مةةنهم) ،( طالبةا وطالبةةة378)

مسةةتوى الطمةةةوح، وأظهةةةرت نتةةةائج الدراسةةةة أن مسةةةتوى  اسةةةتبيانفهةةةوم الةةةذات، و م اسةةةتبيانالباحةة  وهمةةةا: 

موجبا  ن هناك ارتباطاة هما بالمستوى المتوس ، وأطموح لدى أفراد عينة الدراستوى السممفهوم الذات و 

 اسةتبيانبين مفهوم الذات ومستوى الطموح لدى طلبة الجامعة، ووجود فروق في درجات الطةالب علةى 

وح تبعةةا لمتغيةةر التحصةةيل الدراسةةي لصةةالح الطةةالب ذوي التحصةةيل المرتفةةع، وعةةدم وجةةود مسةةتوى الطمةة

 كاديمي.ا لمتغيري النوع والتخصص اَلوم الذات ومستوى الطموح تبعفي مفه ق فرو 
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 التعليق على الدراسات التي تناولت مستوى الطموح:

 من حيث الهدف:

فمنهةا مةا هةدفت إلةى معرفةة العالقةة بةين  ،ةحسب الهدف والمتغيرات لكةل دراسةالدراسات اختلفت 

قةة مسةتوى أو عال (،2017) دراسة بوراس وعرعاروراه كتكمستوى الطموح وقلق المستقبل لدى طلبة الد

 ,Osamaالطموح بالتفكير الناقد لدى طلبة ما بعد التدرج )ماجستير، دكتوراه( كما هدفت دراسة أسامة)

ر الناقد ومسةتوى الطمةوح والقلةق المسةتقبلي والةدافع إلةى الةتعلم عن العالقة بين التفكي تكشفإذ  (2016

الكشف عن طبيعةة  إلىفقد هدفت  (2016دراسة بودالي وبن زروق) امأات، ر يفي ضوء عدد من المتغ

( إلى الكشف عةن العالقةة 2015العالقة بين مستوى الطموح والتفكير اإلبداعي، وهدفت دراسة جويدة )

مةةةةةا دراسةةةةةة الخطةةةةةاب أصةةةةةيل الدراسةةةةةي فةةةةةي ضةةةةةوء عةةةةةدد مةةةةةن المتغيةةةةةرات، بةةةةةين مسةةةةةتوى الطمةةةةةوح والتح

(Khattab,2015 فهدفت )الدراسةي، والتوقةع، واإلنجةاز  قةة بةين مسةتوى الطمةوحن العالالكشةف عة إلةى

( إلةةةى الكشةةةف عةةةن 2014علةةةى مسةةةتقبل األداء التعليمةةةي للفةةةرد، كمةةةا هةةةدفت دراسةةةة جنيةةةدي ) اوتأثيرهةةة

ن مستوى الطمةوح والرضةا الةوظيفي لةدى أوائةل الخةريجين المعينةين العالقة بين الضغوط النفسية وكل م

معرفةةة العالقةةة بةةين إلةةى ( فهةةدفت 2014اسةةة صةةبيرة وسةةعادات )أمةةا در حلةةوان،  بوظةةائف إداريةةة بجامعةةة

الضةةغوط اَلقتصةةادية ومسةةتوى الطمةةوح لةةدى طلبةةة كليتةةي التربيةةة والحقةةوق بجامعةةة تشةةرين، أمةةا دراسةةة 

ى محاولةةةة الكشةةةف عةةةن طبيعةةةة العالقةةةة بةةةين الةةةذكاء اَلنفعةةةالي ومسةةةتوى ( فقةةةد هةةةدفت إلةةة2014رزيقةةةة )

معرفةةةة ( بدراسةةةة هةةةدفت  ل2013بةةةوري )فةةةي الجزائةةةر، وقةةةام دراسةةةة الججةةةامعي لاالطمةةةوح لةةةدى الطالةةةب 

طمةوح األكةاديمي واَلتجةاه لالنةدماج اَلجتمةاعي لطلبةة التعلةيم المفتةوح فةي العالقة بين قلةق المسةتقبل وال

( بدراسةة هةدفت إلةى الكشةف عةن العالقةة بةين 2012ية المفتوحةة، فةي حةين قةام حسةين)األكاديمية العرب

بابةةةةل، وأجةةةةرت هبةةةةة  يةةةةة الفنةةةةون الجميلةةةةة فةةةةي جامعةةةةةومسةةةةتوى الطمةةةةوح لةةةةدى طلبةةةةة كل الدراسةةةةي المنةةةةاخ

نجةاز وموضةع الضةب  ومسةتوى إلة هدفت إلى الكشةف عةن العالقةة بةين دافعيةة ا( دراس2012وآخرون)
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-Al)دراسةةي لةةدى الطلبةةة الجةةامعيين بالسةةودان، وهةةدفت دراسةةة الفضةةلي وكرسةةن الطمةةوح والتحصةةيل ال

Fadli & Kersen, 2010)  تصةادي والثقةافي فةي سةتوى اَلجتمةاعي واَلقمعرفةة أثةر الةدين والمإلةى

( بدراسةةة 2010) الطمةةوح األكةةاديمي لةةدى طةةالب الجامعةةة األمريكةةان مةةن أصةةول إفريقيةةة، وقامةةت الدقةةة

مسةةةتوى التوجةةةه نحةةةو الحيةةةاة وعالقتةةةه بمسةةةتوى الطمةةةوح لةةةدى طلبةةةة الجامعةةةة  لتعةةةرف علةةةىإلةةةى اهةةةدفت 

مسةةتوى الطمةةوح ومفهةةوم الةةذات لةةدى القةةة بةةين معرفةةة العإلةةى ( 2008بركةةات )دراسةةة  تاألردنيةةة، وهةةدف

 طلبة جامعة القدس المفتوحة في ضوء بعض المتغيرات.

  من حيث العينة:

بمسةةتوى الطمةةوح أن العينةةة تختلةةف مةةن دراسةةة  يتضةةح مةةن اسةةتعراض الدراسةةات السةةابقة المتعلقةةة

كان الدراسات عينة بعض حي  تبين أن حجم  طالبة، (9786-55) بينفقد تراوحت العينات  ،ألخرى 

 ,Osama(، ودراسةة أسةامة)2017( طالبة كدراسةة بةوراس و عرعةار)200-55صغيرا إذ تراوح بين )

(، 2014(، ودراسةةةةة رزيقةةةةة )2014ي )(، ودراسةةةةة جنيةةةةد2016(، ودراسةةةةة بةةةةوادالي، بةةةةن زروق)2016

سةة أخةرى عينةات كبيةرة كدرا اترسةداشةملت  (، بينمةا2012(، ودراسةة حسةين)2013ودراسة الجبوري )

(، ودراسةةة 2014(، ودراسةةة صةةبيرة وسةةعادات )Khattab,2015ة الخطةةاب )(، ودراسةة2015جويةةدة )

 (.2008(، ودراسة بركات)2010(، ودراسة الدقة)2012هبة وآخرون)

حملةةةةة البكةةةةالوريوس والنسةةةةاء العةةةةامالت وهةةةةذه مةةةةن أن هةةةةذه الدراسةةةةات ركةةةةزت علةةةةى الطالبةةةةات  إَل

)الطالبةةات المتزوجةةات الملتحقةةات ببةةرامج الدراسةةات  الحاليةةة ختلةةف عةةن عينةةة مجتمةةع الدراسةةةينةةات تعلا

لكشةةةف عةةةن العالقةةةة بةةةين مسةةةتوى إلةةةى ا( التةةةي هةةةدفت 2016العليةةةا( ماعةةةدا دراسةةةة بةةةوادلي وبةةةن زروق)

 )ماجستير، دكتوراه(. بداعي على طلبة ما بعد التدرجإلوالتفكير ا الطموح

ملتحقةات طالبة متزوجةة مةن طالبةات ال (231الدراسة عينة مكونة من)في هذه  وستتناول الباحثة

 .ببرامج الدراسات العليا
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 من حيث المنهج:

كةةل مةةن  ( المةةنهج الوصةةفي اَلرتبةةاطي، واعتمةةدت دراسةةة2017تناولةةت دراسةةة بةةوارس، وعرعةةار)

سةةةة ار ( علةةةى المةةةنهج الوصةةةفي التحليلةةةي، أمةةةا د2012(، ودراسةةةة حسةةةين)Osama, 2016أسةةةامة)

( اعتمةةدت 2014ي اَلرتبةةاطي، ودراسةةة رزيقةةة)ج الوصةةفي التحليلةةاعتمةةدت علةةى المةةنهف( 2015دة)جويةة

ة التةي تناولةت التوافةق الزواجةي ومسةتوى الطمةوح فقةد تناولةت دراسة تالدراسةاعلى المنهج الوصفي، أمةا 

هج نمةةة( فقةةةد اعتمةةةدت علةةةى ال2013( المةةةنهج الوصةةةفي اَلرتبةةةاطي، أمةةةا دراسةةةة المةةةاحي)2016صةةةالح)

 صفي.الو 

 من حيث النتائج:

( وجةةود عالقةةة 2017) النتةةائج المتعلقةةة بمسةةتوى الطمةةوح فةةي دراسةةة بةةوراس وعرعةةارظهةةرت لقةةد أ

مسةتوى مرتفةع فةي كةل مةن  ارتباطية موجبة بين قلق المستقبل ومستوى الطمةوح لطلبةة الةدكتوراه، ووجةود

وجةود عالقةة دالةة  عن( Osama, 2016قلق المستقبل ومستوى الطموح، وأسفرت نتائج دراسة أسامة)

طمةوح والتفكيةر الناقةد والقلةق المسةتقبلي لةدى أفةراد العينةة، وأظهةرت الدراسةة لدافع للتعلم ومسةتوى البين ا

 نأسةةفرت نتائجهةةا عةةف( 2016ي، بةةن زروق)فةةي مسةةتوى طمةةوح الطلبةةة، أمةةا دراسةةة بةةوادال اأيضةةا ارتفاعةة

دراسةةة جويةةةدة علةةى التفكيةةر اإلبةةداعي، أمةةا لقةةدرة او وجةةود عالقةةة ارتباطيةةة موجبةةة بةةين مسةةتوى الطمةةوح 

بينةةت أن عينةةة الدراسةةة علةةى مسةةتوى طمةةوح مرتفةةع، كةةذلك النظةةرة إلةةى الحيةةاة، والنظةةرة إلةةى ف( 2015)

لى النفس، والميل إلى المثابرة، أما بعد التفوق الدراسي الحياة الجامعية، وتحمل المسؤولية، واَلعتماد ع

بةةةةين مسةةةةتوى الطمةةةةوح  وجةةةةود عالقةةةةة ارتباطيةةةةة موجبةةةةة مةةةةعسةةةة ، و تفقةةةةد حصةةةةل علةةةةى مسةةةةتوى طمةةةةوح م

( أن مسةةتوى الطمةةوح العةةالي، Khattab,2015ل الدراسةةي، كمةةا بينةةت نتةةائج دراسةةة الخطةةاب )والتحصةي

مرتفةع  مةن المنب ةات الواضةحة  لةألداء  الدراسةي المسةتقبلي ومستوى التوقع العالي، واإلنجاز الدراسةي ال

علةةةى األداء الدراسةةةي  رلةةةيس لةةةه تةةةأثية أن مسةةةتوى التوقةةةع المةةةنخفض الدراسةةة تألفةةةراد العينةةةة، بينمةةةا أكةةةد
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( 2014) المسةةةتقبلي للطالةةةب مةةةا دام مسةةةتوى الطمةةةوح ومسةةةتوى اإلنجةةةاز لديةةةه مرتفةةةع، ودراسةةةة جنيةةةدي

سةةةالبة بةةةين الضةةةغوط النفسةةةية ومسةةتوى الطمةةةوح لةةةدى أفةةةراد العينةةةة،  سةةفرت عةةةن وجةةةود عالقةةةة ارتباطيةةةأ

قةة ارتباطيةة دى عينة الدراسة، ووجود عالين الضغوط والرضا الوظيفي لسالبة ب ووجود عالقة ارتباطية

سةفرت نتةائج دراسةة صةبيرة وسةعادات أوالرضا الوظيفي لدى عينة الدراسة، و  موجبة بين مستوى الطموح

 اسةتبياند فروق بين متوسطات إجابات طالب كلية التربية وكلية الحقوق علةى ( عن عدم وجو 2014)

عالقة سلبية بين الضغوط اَلقتصةادية ومسةتوى  جودوو  الضغوط اَلقتصادية، نبيااستوح و مطمستوى ال

عةةةالي ومختلةةةف أبعةةةاد ( وجةةةود عالقةةةة ارتباطيةةةة بةةةين الةةةذكاء اَلنف2014نةةةت دراسةةةة رزيقةةةة )بي  و الطمةةةوح، 

( فقةةةد 2013لمسةةةتوى طمةةةوح الطلبةةةة، أمةةةا دراسةةةة الجبةةةوري ) يةةةاعال اارتفاعةةة وأظهةةةرت ح،مسةةةتوى الطمةةةو 

األكةةاديمي، وعةةدم وجةةود عالقةةة قبل ومسةةتوى الطمةةوح عيفة بةةين قلةةق المسةةتتباطةةات ضةةوجةةود ار  تأظهةةر 

( 2012ارتباطيةةة بةةين مسةةتوى الطمةةوح األكةةاديمي واَلنةةدماج اَلجتمةةاعي، وبينةةت نتةةائج دراسةةة حسةةين)

تفع من الطموح لدى طلبة المرحلة الرابعة لدى أفراد العينة، وأظهرت عن وجةود عالقةة وجود مستوى مر 

( فأسفرت 2012ما دراسة هبة وآخرون)ألطموح والمناخ الدراسي، عالية المستوى بين مستوى ا تباطيةر ا

نجةةاز ومسةةتوى الطمةةوح، وأظهةةرت انخفةةاض مسةةتوى إلعةةن وجةةود عالقةةة ارتباطيةةة طرديةةة بةةين دافعيةةة ا

بينةةت أن الةةدين  (Al-Fadli & Kersen, 2010)وح لةةدى الطلبةةة، ودراسةةة الفضةةلي وكرسةةن الطمةة

امالن األقةةوى تةةأثيرا فةةي الطمةةوح األكةةاديمي، وأسةةفرت نتةةائج جتمةةاعي واَلقتصةةادي همةةا العةةتوى اَلسةةموال

أن التوجه نحو الحياة ومستوى الطموح كان بدرجة متوسطة، وعن عدم وجود  عن( 2010دراسة الدقة)

نتائج وأظهرت  قة إيجابية دالة بين التوجه نحو الحياة ومستوى الطموح لدى طلبة الجامعة األردنية،عال

بالمستوى  الطموح لدى أفراد عينة الدراسة هما ن مستوى مفهوم الذات ومستوى ( أ2008دراسة بركات )

 امعة. المتوس ، وأن هناك ارتباطا موجبا بين مفهوم الذات ومستوى الطموح لدى طلبة الج
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 من حيث األدوات

مختلفةةةة مةةةن األدوات مجموعةةةة  لطمةةةوح فقةةةد اسةةةتخدمتأمةةةا الدراسةةةات السةةةابقة المتعلقةةةة بمسةةةتوى ا

فةي  ،مسةتوى الطمةوح اسةتبيان وقد استخدم الباحثون في أغلب الدراسات السابقة وى الطموح،تسلقياس م

 اسةتبيان( مسةتخدما 2017كدراسةة بةوراس وعرعةار) اسةتبيانحين اسةتخدمت بعةض الدراسةات أكثةر مةن 

(، ودراسةةةة 1975د الفتةةةاح)ليةةةا عبةةةيممسةةةتوى الطمةةةوح لكا اسةةةتبيانو  ،قلةةةق المسةةةتقبل مةةةن إعةةةداد البةةةاحثين

( واختبةةار 1970مسةتوى الطمةةوح لكاميليةا عبةةد الفتةاح ) اسةةتبيان مسةتخدماً ( 2016) الي، بةةن زروق دابةو 

( مسةةةتخدما 2014بيرة وسةةةعادات)(، ودراسةةةة صةةة1981القةةةدرة علةةةى التفكيةةةر اإلبةةةداعي لسةةةيد خيةةةر هللا )

وى مسةت اسةتبيانخدما ت( مسة2012)ة حسةينسةامسةتوى الطمةوح، ودر  اسةتبيانالةذكاء اَلنفعةالي و  استبيان

 ،التوجةةةةه نحةةةةو الحيةةةةاة اسةةةةتبيان( مسةةةةتخدما 2010المنةةةةاخ الدراسةةةةي، ودراسةةةةة الدقةةةةة) اسةةةةتبيانلطمةةةةوح، و ا

مسةةتوى  اسةةتبيانمفهةةوم الةةذات و  ياناسةةتبمسةةتخدما ( 2008مسةةتوى الطمةةوح، ودراسةةة بركةةات) اسةةتبيانو 

 ,Osamaين كدراسةةةة أسةةةامة)اسةةةتبيان الطمةةةوح، كمةةةا اسةةةتخدمت بعةةةض الدراسةةةات األخةةةرى أكثةةةر مةةةن

مسةةةةتوى الطمةةةةوح  اسةةةةتبيانالضةةةةغوط النفسةةةةية و  اسةةةةتبيان( مسةةةةتخدمة 2014(، ودراسةةةةة جنيةةةةدي)2016

م ونيجةةارد لدافعيةةة جيسةة اسةةتبيان( مسةةتخدمين 2012ة وآخةةرون)ودراسةةة هبةة الرضةةا الةةوظيفي، اسةةتبيانو 

 وى الطموح.ح لمستاتكاميليا عبد الف استبيانجيمس لموضع الضب ، و  استبياننجاز، و إلا

 توافق الزواجي وعالقته بمستوى الطموح:التي تناولت ال ثالثا: الدراسات

بدراسةةة هةةدفت إلةةى التعةةرف علةةى معرفةةة السةةمة العامةةة للتوافةةق الزواجةةي،  (2016صــال) )قامةةت 

قةةة بةةين التوافةةق الزواجةةي والرضةةا الةةوظيفي ومسةةتوى الطمةةوح، ومعرفةةة الفةةروق فةةي التوافةةق ومعرفةةة العال

دى أعضةاء التةدريس مةن العنصةر اج وعدد سنوات عمل الزوجة لةتبعا لمتغير عدد سنوات الزو زواجي لا

 بجةامعتي أم درمةان اإلسةالمية بالسةودان والملةك فيصةل بالمملكةة العربيةة السةعودية، علةى عينةة النسائي

علةةةى  ةد( مةةةن أعضةةةاء هي ةةةة التةةةدريس تةةةم اختيةةةارهن بالطريقةةةة القصةةةدية العشةةةوائية، معتمةةة105شةةةملت )
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 اسةةتبيانواشةةتملت علةةى البيانةةات األوليةةة، و د اسةةتخدمت الباحثةةة اسةةتبانة لمةةنهج الوصةةفي اَلرتبةةاطي، وقةةا

مسةةتوى الطمةةوح،  اسةةتبيانالرضةةا الةةوظيفي و  اسةةتبيانالتوافةةق الزواجةةي و  اسةةتبيانالمتغيةةرات الديمغرافيةةة، و 

ووجةود عالقةة ارتباطيةةة عينةة، لاوتوصةلت الدراسةة إلةى وجةود ارتفةاع مسةتوى التوافةق الزواجةي لةدى أفةراد 

العينةة، وعةدم وجةود فةروق فةي ا الوظيفي ومستوى الطموح لدى أفةراد بين التوافق الزواجي والرض موجبة

 الزوج لدى أفراد العينة بالجامعتين. عمل الزوجة، ومهنةو التوافق الزواجي تعزى لعدد سنوات الزواج، 

 ضةةا المهنةةي وعالقتةةه بةةةالتوافقوى الر تسةةدراسةةة هةةدفت للكشةةف عةةن م (2016الطراونــة)وأجةةرت 

واجةةي ومسةةتوى الطمةةوح لةةدى الممرضةةات العةةامالت فةةي مديريةةة صةةحة محافظةةة الكةةرك، علةةى عينةةة الز 

مسةةتوى الطمةةوح  اسةةتبيانو  التوافةةق الزواجةةي، اسةةتبيان( ممرضةةة، مسةةتخدمة 250عشةةوائية مكونةةة مةةن )

 ىي ودرجةة التوافةق الزواجةي لةدالمهنة اضةالرضا المهنةي، وأظهةرت نتةائج الدراسةة أن درجةة الر  استبيانو 

مةةع ، فيمةةا تبةةين أن مسةةتوى الطمةةوح لةةدى أفةةراد العينةةة جةةاء مرتفعةةا، أفةةراد عينةةة الدراسةةة جةةاءت متوسةةطة

عةدم وجةود عالقةة الزواجي ومستوى الطموح، و  والتوافق الرضا المهني استبيانيجابية بين إوجود عالقة 

العةةةالي، والدراسةةةات هةةةل العلمةةةي مةةةا عةةةدا )الةةةدبلوم ف المؤ البةةةين الرضةةةا المهنةةةي والتوافةةةق الزواجةةةي بةةةاخت

الفةةةرق لصةةةالح الممرضةةةات مةةةن حملةةةة شةةةهادة الةةةدبلوم العةةةالي، ووجةةةود عالقةةةة دالةةةة حيةةة  كةةةان  العليةةةا(،

لمؤهةةل العلمةةي بةةين )الةةدبلوم المتوسةة  وهةةو أقةةل مةةن حصةةائيا بةةين الرضةةا ومسةةتوى الطمةةوح بةةاختالف اإ

الي )البكةالوريوس، والةدبلوم العةلح )الدبلوم المتوس ( وبةين س( لصاو يالبكالوريوس لمدة سنتين، والبكالور 

 لبكالوريوس والماجستير( لصالح الدبلوم العالي.وهو أعلى من البكالوريوس وبين ا

فةةة العالقةةة بةةين وجهةةة الضةةب  للمةةرأة والتوافةةق دراسةةة هةةدفت إلةةى معر ( 2015)إســماعيل جةةرت أو 

لةةةةدى المدرسةةةةات  وى الطمةةةةوح والتوافةةةةق الزواجةةةةيبةةةةين مسةةةةت الزواجةةةةي لةةةةدى الزوجةةةةات، ولمعرفةةةةة العالقةةةةة

التوافةةق الزواجةةي  اسةةتبيانالثانويةةة، واسةةتخدمت الباحثةةة  )الرملةةة ودملةةو وسةةندنهور( درسةةةالمتزوجةةات بم

( مدرسةةةةة، 100المدرسةةةةات، علةةةةى عينةةةةة تكونةةةةت مةةةةن ) مسةةةةتوى الطمةةةةوح، وتةةةةم تطبيقهةةةةا علةةةةى اسةةةةتبيانو 
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لدى الزوجات، وعةدم  لتوافق الزواجي ووجهة الضب بين ا ق و وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فر 

 وح.وق بين التوافق الزواجي ومستوى الطموجود فر 

 معرفةةة التوافةةق الزواجةةي وعالقتةةه بمسةةتوى الطمةةوح لةةدىإلةةى هةةدفت ف (2013المــاحي)دراسةةة أمةةا 

عاملة،  (100) نعلى عينة عشوائية مكونة م النيلين، مستخدمة المنهج الوصفي المرأة العاملة بجامعة

أن السةمة المميةزة إلةى مسةتوى الطمةوح، وتوصةلت الباحثةة  اسةتبيانالزواجةي و  وافةقالت استبيانمستخدمة 

الزواجةي ومسةتوى الطمةوح، للتوافق الزواجي تتميز باَلرتفاع، وتوجد عالقة ارتباطية طردية بين التوافق 

  .حصائية تغزى لمتغير مدة الزواجإذات دَللة  افروق هناكن أو 

 ى الدراسات السابقة:يق علالتعل

 حيث الهدف نم

التعرف على العالقة  الطموح إلى هدفت الدراسات التي تناولت التوافق الزواجي وعالقته بمستوى 

مةةةةوح لةةةةدى أعضةةةةاء هي ةةةةة التةةةةدريس المتزوجةةةةات بةةةةين التوافةةةةق الزواجةةةةي والرضةةةةا الةةةةوظيفي ومسةةةةتوى الط

رضةا المهنةي معرفةة عالقةة الإلةى ( 2016) طروانةةلا(، وهدفت دراسةة 2016والعامالت كدراسة صالح)

( فقةد هةدفت 2015مةا دراسةة إسةماعيل)أتوافق الزواجي ومستوى الطموح لدى الممرضات العةامالت، بال

ق الزواجةةةي لةةةدى المدرسةةةات المتزوجةةةات بمدرسةةةة وعالقتهةةةا بةةةالتواف ،دراسةةةة وجهةةةة الضةةةب  والطمةةةوحإلةةةى 

 التوافةق الزواجةيالكشةف عةن عالقةة إلةى ( 2013)الماحي ةكما هدفت دراس )الرملة ودملو وسندنهور(،

 بمستوى الطموح لدى المرأة العاملة.

هذه الدراسةات وإن اتفقةت مةع الدراسةة الحاليةة إَل أنهةا اختلفةت معهةا فةي مجتمةع الدراسةة وطبيعةة 

 .ةيوهن الطالبات المتزوجات الملتحقات ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطين ،العالقة
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  يث العينة:ح من

عالقتةةه بمسةةتوى الطمةةوح أن و السةةابقة المتعلقةةة بةةالتوافق الزواجةةي  راض الدراسةةاتيتضةةح مةةن اسةةتع

تبةين أن حجةم  ( عاملةة، حية 250-100) بةينفقةد تراوحةت العينةات  ،العينة تختلف من دراسة ألخرى 

(، بينمةةا 2013حي)امةة(، ودراسةةة ال2015سةةماعيل)إفةةي دراسةةة كمةةا عينةةة بعةةض الدراسةةات كةةان صةةغيرا 

(، ودراسةةةةةةةة 2016عينةةةةةةةات كبيةةةةةةةرة كدراسةةةةةةةة صةةةةةةةالح)فشةةةةةةةمل أخةةةةةةةرى  اتت لدارسةةةةةةةمةةةةةةةدى العينةةةةةةةا ات سةةةةةةةع

 (.2016الطروانة)

 من حيث المنهج:

( فقةةد 2013ا دراسةةة المةةاحي)( المةةنهج الوصةةفي اَلرتبةةاطي، أمةة2016فقةةد تناولةةت دراسةةة صةةالح)

 اعتمدت على المنهج الوصفي.

 من حيث النتائج:

مسةةتوى التوافةةق الزواجةةي لةةدى أفةةراد  فةةي ارتفةةاع ( وجةةود2016سةةة صةةالح )ئج درااتةةفقةةد أظهةةرت ن

العينة، ووجود عالقة ارتباطية موجبة بةين التوافةق الزواجةي والرضةا ومسةتوى الطمةوح لةدى أفةراد العينةة، 

أفةراد عينةة  أن درجةة الرضةا المهنةي ودرجةة التوافةق الزواجةي لةدى عةن( 2016لطراونةة)سفرت نتةائج اأو 

وجةود عالقةة مةع د العينةة جةاء مرتفعةا، وى الطمةوح لةدى أفةرا، فيما تبين أن مسةتت متوسطةسة جاءار الد

( بينةت 2015سماعيل)إالرضا المهني والتوافق الزواجي ومستوى الطموح، ودراسة  استبيانيجابية بين إ

توافةةق لاعةةدم وجةةود فةةروق بةةين التوافةةق الزواجةةي ووجهةةة الضةةب  لةةدى الزوجةةات، وعةةدم وجةةود فةةروق بةةين 

أن السةةةمة المميةةةزة للتوافةةةق  هةةةا عةةةنئج( أسةةةفرت نتا2013اسةةةة المةةةاحي)الزواجةةةي ومسةةةتوى الطمةةةوح، ودر 

 . الزواجي تتميز باَلرتفاع، وتوجد عالقة ارتباطية طردية بين التوافق الزواجي ومستوى الطموح
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 من حيث األدوات: 

مسةةتوى الطمةةوح مجموعةةة قتةةه بالعلقةةد اسةةتخدمت الدراسةةات السةةابقة المتعلقةةة بةةالتوافق الزواجةةي و 

(، 2015سةةةماعيل)إكدراسةةةة  وى الطمةةةوح،ي ومسةةةتتوافةةةق الزواجةةةمةةةن األدوات لقيةةةاس مسةةةتوى ال مختلفةةةة

ين كدراسةةةة بياناسةةةت(، فةةةي حةةةين اسةةةتخدمت بعةةةض الدراسةةةات األخةةةرى أكثةةةر مةةةن 2013ودراسةةةة المةةةاحي)

الرضا  استبيانو  ،لزواجيوافق اتلا استبيانالمتغيرات الديمغرافية، و  استبيان( فقد استخدم 2016صالح )

التوافةةق الزواجةةي،  اسةةتبيان تسةةتخدما( 2016مسةةتوى الطمةةوح، ودراسةةة الطراونةةة ) اسةةتبيانو  ،ظيفيالةةو 

 الرضا المهني. استبيانو  ،مستوى الطموح استبيانو 

 ،مسةتوى الطمةةوح اسةتبيانو  ،التوافةق الزواجةي اسةتبيانلباحثةة فةي الدراسةة الحاليةة وقةد اسةتخدمت ا

 ة.د الباحثمن إعدا ماوه

 ابقة في الدراسة الحالية:من الدراسات السأوجه االستفادة 

الموضةةوعي للتوافةةق الزواجةةي ومسةةتوى  سةةتبيان. لقةةد أفةةادت الدراسةةات السةةابقة الباحثةةة فةةي اسةةتخدام اَل1

التوافق الزواجةي ومسةتوى الطمةوح المسةتخدم فةي هةذه  استبيانالله استطاعت إعداد الطموح، ومن خ

 .ةسالدرا

لدراسةةةة الحاليةةةة، ووجهةةةت الباحثةةةة باتجةةةاه دا إطارهةةةا النظةةةري علةةةى االدراسةةةات السةةةابقة وتحديةةةثةةةرت . أ2

 متغيرات الدراسة الحالية.

حصةةائية المسةةتخدمة فيهةةا إليب ا. أعانةةت الدراسةةات السةةابقة الباحثةةة مةةن خةةالل اَلطةةالع علةةى األسةةال3

 سة الحالية.الدرا يفحصائية المناسبة َلستخدامها إلعلى انتقاء األساليب ا

 ابقة قامت الباحثة بتفسير نتائج الدراسة الحالية.ج الدراسات الس. في ضوء نتائ4
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

، والمجتمع، والعينة، وطريقة اختيارهما، كما يتضمن فصل وصفًا لمنهجية الدراسةهذا اليشمل 
تطبيق األدوات  تباعها فياتها، واإلجراءات التي تم االدراسة ودَلَلت صدقها وثب ألدوات وصفاً 

حصائية المستخدمة في تحليل البيانات للتوصل إلى إلللحصول على البيانات، وانتهاء بالمعالجات ا
 ئج.النتا

راسة:  أوال: منهج الد ِّ

يعتمةد علةى دراسةة الظةاهرة  ، الةذييطاستخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصةفي اَلرتبةا

 حي  يعتبر المنهج المناسب لمثل هذه الدراسات.   ،الواقعي الوقت الحاضر وكما هو في ف

 :الد راسةِّ  ثانيا: مجتمع

البةةةات المتزوجةةةات الملتحقةةةات ببةةةرامج الدراسةةةات يقتصةةةر مجتمةةةع الدراسةةةة الحاليةةةة علةةةى جميةةةع الط

( 479(، والبال  عددهن )جامعة القدس، جامعة الخليل النجاح، العليا في الجامعات الفلسطينية )جامعة

حصةةةائيات عمةةةادات القبةةةول والتسةةةجيل فةةةي تلةةةك الجامعةةةات المةةةذكورة أعةةةاله، وقةةةد إبةةةة، وذلةةةك حسةةةب طال

امعةةةات التةةةي تلتحةةةق بهةةةا الطالبةةةات للحصةةةول علةةةى شةةةهادة اختيةةةرت هةةةذه الجامعةةةات ألنهةةةا مةةةن أكثةةةر الج

 الدراسات العليابالماجستير.

 والكليات العلمية واألدبية ،سب اسم الجامعاتمجتمع الدراسة حفراد أوزيع ( ت1) لوالجد

 اسم الجامعة
عدد المتزوجات من طالبات 
الدراسات العليا في الكليات 

 اإلنسانية

عدد المتزوجات من طالبات 
 النسبة المةوية المجموع اسات العليا في الكليات العلميةالدر 

 %20 96 19 77 جامعة الخليل
قدس ة الجامع

 أبوديس
105 140 245 51.2% 

 %28.8 138 54 84 جامعة النجاح

 %100 479 213 266 المجموع
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 ثالثا: عينة الدراسة:

رامج الدراسةات العليةا فةي الجامعةات ( طالبةة متزوجةة ملتحقةة ببة50: تةم اختيةار)العينة االستطال ية. 1

الطمةوح مةن  توى مسة اسةتبيانفق الزواجةي، و تواال يانبتاسالفلسطينية من خارج عينة الدراسة، إذ استخدم 

 ا.ما وثباتهمإعداد الباحثة، للتأكد من دَلَلت صدقه

حليةةةةل تكونةةةةت عينةةةةة الدراسةةةةة الفعليةةةةة التةةةةي أجريةةةةت عليهةةةةا عمليةةةةات الت العينــــة األساســــية لدراســــة:. 2

جةةةات و ز %( مةةةن مجتمةةةع الدراسةةةة، وهةةةن الطالبةةةات المت48.23( أي مةةةا يمثةةةل )231اإلحصةةةائي مةةةن )

)النجةةةاح، القةةةدس، الخليةةةل(، وقةةةد تةةةم اختيةةةارهن  ملتحقةةةات ببةةةرامج الدراسةةةات العليةةةا فةةةي كةةةل مةةةن جامعةةةةال

 بالطريقة العشوائية القصدية، والجدول اختي يوضح خصائص العينة الديمغرافية.

عدد  ( خصائص العينة الديمغرافية في الجامعات الفلسطينية تبعا لمتغيرات )الجامعة، الكلية،2دول )ج

 ات الزواج، مستوى الدخل األسري، مستوى التعليم لدى الزوج، حالة العمل(سنو

 النسبة العدد الجامعة
 22.1 51 الخليل
 47.6 110 القدس
 30.3 70 النجاح
 100.0 231 المجموع

 النسبة العدد يةالكل
 42.9 99 العلمية

 57.1 132 نسانيةإلا
 100.0 231 المجموع

 النسبة العدد اجعدد سنوات الزو 
5 - 96 41.6 

6 – 10 48 20.8 
11+ 87 37.7 
 100.0 231 المجموع

 النسبة العدد مستوى الد ل األسري 
2000 - 14 6.1 

2000 – 3500 64 27.7 
3500 + 153 66.2 
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 100.0 231 وعالمجم
 النسبة العدد مستوى التعليم لدى الزوج
 29.9 69 المرحلة الثانوية فما دون 

 49.4 114 كالوريوسب
 20.8 48 دراسات عليا
 100.0 231 المجموع
 النسبة العدد حالة العمل

 59.7 138 تعمل
 40.3 93 َل تعمل
 100.0 231 المجموع

ت المتزوجةةات الملتحقةةات ببةةرامج الدارسةةات العليةةا فةةي جامعةةة ( أن نسةةبة الطالبةةا2يتضةةح مةةن الجةةدول )

%(، كمةةةةا بلغةةةةت نسةةةةبة 47.6فةةةةي جامعةةةةة القةةةةدس)لطالبةةةةات %(، وبلغةةةةت نسةةةةبة ا22.1الخليةةةةل بلغةةةةت )

%(، وبلغةةةةةت نسةةةةةبة الطالبةةةةةات المتزوجةةةةات فةةةةةي الكليةةةةةات العلميةةةةةة 30.3الطالبةةةةات فةةةةةي جامعةةةةةة النجةةةةاح)

%(، كمةةةا بلغةةةت نسةةةبة عةةةدد سةةةنوات 57.1قةةةد بلغةةةت )نسةةةانية فإل%(، أمةةةا نسةةةبتهن فةةةي الكليةةةات ا42.9)

بلغةةةةت نسةةةةبة عةةةةدد سةةةةنوات الةةةةزواج %(، و 41.6سةةةةنوات فأقةةةةل ) (5)الةةةةزواج للطالبةةةةات المتزوجةةةةات مةةةةن 

سةةةنة  (11)عةةةدد سةةةنوات زواجهةةةن  ي%(، أمةةةا الالتةةة20.8سةةةنوات )( 10-6)للطالبةةةات المتزوجةةةات مةةةن 

فأقةةةةةل لةةةةةدى الطالبةةةةةات  (2000)%(، وبلغةةةةةت نسةةةةةبة مسةةةةةتوى الةةةةةدخل األسةةةةةري 37.7)فنسةةةةةبتهن فةةةةةأعلى 

 (3500)ل توى الةدخ%(، أمةا مسة27.7) (3500-2000)%(، ونسبة مستوى الدخل 6.1المتزوجات)

%(، كمةةةةةا بلغةةةةةت نسةةةةةبة مسةةةةةتوى التعلةةةةةيم لةةةةةدى الةةةةةزوج فةةةةةي مرحلةةةةةة الثانويةةةةةة فمةةةةةا 66.2)فنسةةةةةبته فةةةةةأعلى

ت %(، ونسةةةةةةةةةةةبة مسةةةةةةةةةةةتوى التعلةةةةةةةةةةةيم للدراسةةةةةةةةةةةةا49.4%(، ونسةةةةةةةةةةةبة مرحلةةةةةةةةةةةة البكةةةةةةةةةةةالوريوس)29.9دون)

غيةةر (، و 59.7(، وبلغةةت نسةةبة الطالبةةات المتزوجةةات العةةامالت ببةةرامج الدراسةةات العليةةا)20.8العليةةا)%

 %(.40.3مالت)العا
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: رابعا: أدوات  الد راسةِّ

بعةةةد الرجةةةوع إلةةةى األدب النظةةةري لتحقيةةةق أهةةةداف الدراسةةةة قامةةةت الباحثةةةة بإعةةةداد أداتةةةي الدراسةةةة 

د الرجةةوع إلةةى عةةدة مقةةاييس اسةةتخدمت فةةي الدراسةةات الخةةاص بةةالتوافق الزواجةةي ومسةةتوى الطمةةوح، وبعةة

 يين للدراسة هما : استبيانتطاعت الباحثة بناء اس ،طموحالسابقة المتعلقة بالتوافق الزواجي ومستوى ال

 التوافق الزواجي. استبيان. 1

 مستوى الطموح. استبيان. 2

 التوافق الزواجي استبيانأوال: 

دب النظري الخاص بالتوافق الزواجي، وإلى المقاييس التي أللى اإبعد الرجوع : ستبياةوصف اال

م، 1999فةةةةةرج وعبةةةةةدهللا دراسةةةةةةافق الزواجةةةةةي مثةةةةةل: )قةةةةةة بةةةةةالتو اسةةةةةتخدمت فةةةةةي الدراسةةةةةات السةةةةةابقة المتعل

 .(1)،انظر ملحق(2016، والطروانة2014الكبير

( فقةرة 34التوافةق الزواجةي للطالبةات المتزوجةات يتكةون مةن) اسةتبيانبنةاء  فقد اسةتطاعت الباحثةة

 8ص لةةةه))التوافةةق الفكةةةري( وخصةةة: بعةةةد أبعةةةاد رئيسةةة هةةةي ةتقةةيس التوافةةةق الزواجةةةي، موزعةةة علةةةى أربعةةة

بعةةةد)التوافق األسةةةري واَلجتمةةةاعي( و فقةةةرات(،  9بعةةةد)التوافق النفسةةةي الوجةةةداني( وخصةةةص لةةةه)و قةةرات(، ف

ى الفقةةةرات فقةةرة(، ويةةتم اإلجابةةة علةة 6بعةةد)التوافق اَلقتصةةادي( وخصةةةص لةةه)و فقةةرة(،  11وخصةةص لةةه)

قةرة وفةق يتبةع الفالخاصة بهذه األبعاد عن طريق اختيار المسةتجيبة لإلجابةة علةى سةلم اَلسةتجابة، الةذي 

( درجةةات، 5فةةق بشةةدة)ا( درجةةات هةةي: مو 5تةةدريج ليكةةرت الخماسةةي، حيةة  تكةةون سةةلم اَلسةةتجابة مةةن )

يةة  بلغةةت ( درجةةة، ح1معةةارض بشةةدة)و ( درجةةة، 2معةةارض)و ( درجةةات، 3محايةةد)و (درجةةات، 4موافةةق)و 

 (2(. انظر المحلق)170=5*34بلغت )ف(، أما الدرجات العليا 34=1*34الدرجة الدنيا)
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 التوافق الزواجي: ستبيانال سيكومتريةخصائص الال

 :ستبياةاال أ: صدق

للطالبةات المتزوجةات الملتحقةات ببةرامج الدراسةات العليةا فةي  امالئمة سةتبيانهةذا اَل يكةون  وحتةى

 :بالطرق اختية ستبياناَل صدق من التأكد تم الجامعات الفلسطينية،

 صدق المحكمين )الصدق الظاهري(: -1

بلة   ،علةى مجموعةة مةن المحكمةين سةتبيانهري قامت الباحثة بعرض اَلصدق الظاللتحقق من ال

مةن المتخصصةين فةي مجةال التربيةة وعلةم الةنفس  ، وهةم(5( محكمين كما يظهر فةي الملحةق)7عددهم )

طينية، للحكم علةى مةدى صةالحية الفقةرات فةي ييةاس الخاصةية المةراد يياسةها، وذلةك في الجامعات الفلس

، وللتحقةةق مةةن صةةدقه الظةةاهري تةةم حةةذف وإضةةافة سةةتبيانالظةةاهري لال لةةى الصةةدقمةةن أجةةل التوصةةل إ

 سةةتبيانوتعةةديل بعةةض الفقةةرات بنةةاًء علةةى طلةةب المحكمةةين، حيةة  كانةةت درجةةة تةةوافقهم علةةى فقةةرات اَل

 %(.79بنسبة)

 االتساق الدا لي: صدق -2

عالقةة بةين إيجةاد البطريقة اَلتساق الداخلي، وهةو  ستبيانوقامت الباحثة بحساب صدق البناء لال

بةين أن هنةاك ت(، حية  يPerson Correlationالفقرة والدرجة الكليةة باسةتخدام معامةل ارتبةاط بيرسةون)

 (.3ول )، وذلك كما هو موضح في الجدولمعظم الفقرات ةارتباط موجب معامالت

 جيالتوافق الزوا ستبيان( معامالت االرتباط بين كل فقرة مع الدرجة الكلية ال3الجدول )

 فق الزواجيالتوا

 الداللة االرتباط والداللة الفقرةرقم  الداللة االرتباط والداللة الفقرةرقم 

 (**)0.588 االرتباط 18  (**)0.714 االرتباط 1

 0.000 الداللة 0.000 الداللة

 (**)0.705 االرتباط 19 (**)0.711 االرتباط 2

 0.000 الداللة 0.000 الداللة

 (**)0.541 االرتباط 20 (**)0.692 االرتباط 3

 0.000 الداللة 0.000 الداللة

 (**)0.791 االرتباط 21 (**)0.626 االرتباط 4
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 فق الزواجيالتوا

 الداللة االرتباط والداللة الفقرةرقم  الداللة االرتباط والداللة الفقرةرقم 

 0.000 الداللة 0.000 الداللة

 (**)0.666 باطاالرت 22 (**)0.699 االرتباط 5

 0.000 الداللة 0.000 الداللة

 (**)0.727 االرتباط 23 (**)0.654 االرتباط 6

 0.000 الداللة 0.000 لةالدال

 (**)0.541 االرتباط 24 (**)0.698 االرتباط 7

 0.000 الداللة 0.000 الداللة

 (**)0.689 االرتباط 25 (**)0.642 االرتباط 8

 0.000 الداللة 0.000 الداللة

 (**)0.618 االرتباط 26 (**)0.686 االرتباط 9

 0.000 الداللة 0.000 الداللة

 (**)0.610 االرتباط 27 (**)0.742 االرتباط 10

 0.000 الداللة 0.000 الداللة

 (**)0.461 االرتباط 28 (**)0.771 االرتباط 11

 0.000 الداللة 0.000 الداللة

 (**)0.543 االرتباط 29 (**)0.760 االرتباط 12

 0.000 الداللة 0.000 الداللة

 (**)0.614 باطاالرت 30 (**)0.751 االرتباط 13

 0.000 الداللة 0.000 الداللة

 (**)0.450 االرتباط 31 (**)0.700 االرتباط 14

 0.000 الداللة 0.000 الداللة

 -0.047 االرتباط 32 (**)0.792 االرتباط 15

 0.480 الداللة 0.000 الداللة

 (**)0.520 االرتباط 33 (**)0.788 االرتباط 16

 0.000 الداللة 0.000 الداللة

 (**)0.515 االرتباط 34 (**)0.585 االرتباط 17

 0.000 الداللة 0.000 الداللة

تةةم اسةةتبعادها مةةن (، و 32حصةةائيا باسةةتثناء الفقةةرة رقةةم)إ( أن الفقةةرات دالةةة 3يتبةةين مةةن الجةةدول )

 التحليل.

 :ستبيانثبات اال

على عينة استطالعية تكونت مةن بتطبيقه  ستبيانقامت الباحثة ألغراض التوصل إلى ثبات اَل

( طالبة متزوجة ملتحقة ببرامج الدراسةات العليةا فةي الجامعةات الفلسةطينية مةن خةارج عينةة الدراسةة، 50)

(، وهةةذا أعطةةى الباحثةةة 0.95) ت ييمتةةهحيةة  بلغةة ،فيةثبةةات بطريقةةة التجزئةةة النصةةالوحسةةبت معةةامالت 

ويصةةلح للتطبيةةق علةةى مجتمةةع الدراسةةة، وتةةم  ،تمةةن الثبةةايتمتةةع بدرجةةة عاليةةة  سةةتبيانمؤشةةرا علةةى أن اَل
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وبةةةذلك أصةةةبح  احصةةةائية،ذات دَللةةةة  الدرجةةةة الكليةةةة اعتمةةةاد معيةةةار أن يكةةةون معامةةةل ارتبةةةاط الفقةةةرة مةةةع 

 تطبيق على العينة األساسية والفعلية للدراسة.التوافق الزواجي جاهزا لل استبيان

 ضمن العينة الكلية للدراسة: ستبيانثبات اال

 باستخدام معادلة )كرونباخ ألفا(  الثبات -أ

التوافق الزواجي بطريقة اَلتساق الةداخلي باسةتخدام معامةل  استبيانقامت الباحثة بحساب ثبات 

 (4)لفا، كما هو موضح في الجدولأالثبات كرونباخ 

 التوافق الزواجي ستبيان( معامل الثبات كرونباخ ألفا ال4جدول)

 عدد الفقرات خ ألفات كرونبامعامل الثبا أداة الدراسة
 9 0.93 التوافق النفسي الوجداني

 8 0.92 التوافق الفكري 
 11 0.89 التوافق األسري واَلجتماعي

 6 0.70 التوافق اَلقتصادي
 34 0.95 )الدرجة الكلية( 

أن جميةةةةع معةةةةامالت ثبةةةةات كرونبةةةةاخ ألفةةةةا لجميةةةةع  إلةةةةى (4تشةةةةير البيانةةةةات الةةةةواردة فةةةةي الجةةةةدول)

لفةةا بالنسةةبة لبعةةد التوافةةق أجةةاءت مرتفعةةة، حيةة  بلغةةت ييمةةة الثبةةات لمعامةةل كرونبةةاخ الدراسةةة مجةةاَلت 

(، 0.89(، ولبعةةد التوافةةق األسةةري واَلجتمةةاعي)0.92(، ولبعةةد التوافةةق الفكةةري)0.93النفسةةي الوجةةداني)

 (، ويتضةح0.95التوافةق الزواجةي) سةتبيان(، كما بلغت الدرجة الكليةة َل0.70ولبعد التوافق اَلقتصادي)

 بدرجة مرتفعة من الثبات. ستبيانمن هذه النتيجة تمتع اَل

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية:  -ب

إلةةى  يانسةةتب، مةةن خةةالل تجزئةةة اَلسةةتبيانتةةم حسةةاب معامةةل اَلرتبةةاط بةةين متوسةةطات نصةةفي اَل

عامةةةل ، ثةةم حسةةةاب مسةةةتبياننصةةفين متكةةةاف ين، ومةةن ثةةةم إيجةةاد درجةةةات أفةةراد العينةةةة لكةةل نصةةةف مةةن اَل

 ( يوضح ذلك.5رتباط بينهما، وثم استخدام معادلة سبيرمان براون للتصحيح، والجدول )اَل
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 التوافق الزواجي ستبيان( معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ال5جدول)

عامل الثبات بطريقة م أداة الدراسة
 عدد الفقرات التجزئة النصفية

 8 0.88 التوافق الفكري 
 9 0.88 لوجدانيالتوافق النفسي ا

 11 0.80 التوافق األسري واَلجتماعي
 6 0.67 التوافق اَلقتصادي

 34 0.93 )الدرجة الكلية( 
ت لكةل أبعةاد الدراسةة، ( أن معةامالت اَلرتبةاط وكةذلك الثبةا5تشةير البيانةات الةواردة فةي الجةدول)

يةة مةن الثبةات وهةو درجةة عالعلةى  سةتبيانمرتفعةة، ممةا يشةير إلةى أن اَل ستبيانوكذلك لجميع فقرات اَل

 كأداة في البح  العلمي. ستبيانيعطي درجة من الثقة عند استخدام اَل

 التوافق الزواجي: استبيانتصحيح 

التوافةةق الزواجةةي  اسةةتبيانسةةاب ف ةةات يتكةةون مةةن سةةلم اسةةتجابة خماسةةي، تةةم ح سةةتبيانبمةةا أن اَل

لمعادلةةة منخفضةةة، وفةةق ا مأمتوسةةطة  لتحديةةد مسةةتوى الحكةةم علةةى متغيةةرات الدراسةةة هةةل هةةي مرتفعةةة أم

 ية:تاخ

   4(=1-5= )ستبيانالحد األدنى لال – ستبيان= الحد األعلى لالستبيانمدى اَل

 1.33(=3ب4=)عدد المستوياتثم قسمة المدى على 

%( بمعنةةةةةةى أن )معةةةةةةةارض بشةةةةةةدة( يكةةةةةةةون وزنهةةةةةةةا 20.0نسةةةةةةبي لكةةةةةةةل درجةةةةةةةة)ويكةةةةةةون الةةةةةةةوزن ال

%(، ليضةةاف بعةةد ذلةةك إلةةى حسةةاب 100نهةةا النسةةبي )يكةةون وز  %(، بينمةةا )موافةةق بشةةدة(20.0النسةةبي)

فإنةةةه يةةةتم تحديةةةد اَلتجةةةاه  (،0.80ن طةةةول الفتةةةرة يسةةةاوي)إالمتوسةةة  الحسابي)المتوسةةة  المةةةرجح(، حيةةة  

(، 1.80-1.55اَلسةةتجابة )معةةارض بشةةدة( متوسةة  مةةرجح ) حسةةب يةةيم المتوسةة  المةةرجح، حيةة  تأخةةذ

-2.62تجابة )محايةةةد( متوسةةة  مةةةرجح )(، واَلسةةة2.61-1.81واَلسةةةتجابة)معارض( متوسةةة  مةةةرجح )

(، واَلستجابة )موافق بشةدة( متوسة  مةرجح 4.23-3.43(، واَلستجابة )موافق( متوس  مرجح )3.42
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فةةي التوافةةق الزواجةةي كمةةا هةةو موضةةح  سةةتبيان(، وبنةةاء عليةةه يكةةون مفتةةاح التصةةحيح َل4.24-5.00)

 (.6الجدول)

 زواجيالتوافق ال استبيان( مفتاح تصحيح 6جدول)

 درجة التوافق الزواجي الوزة النسبي% متوسط الحسابيال
 منخفض 46.6%-20.0% 1.00-2.33
 متوس  7.3%-46.7% 2.34-3.67
 مرتفع 100%-73.4% 3.68-500

 حمستوى الطمو استبيانثانياً: 

مسةتوى الطمةوح بنةاء علةى اَلطةالع علةى األدب النظةري  اسةتبيانتةم تطةوير  :سـتبياةوصف اال

عةةةد الرجةةةوع إلةةةى عةةةدة مقةةةاييس اسةةةتخدمت فةةةي الدراسةةةات السةةةابقة لمسةةةتوى بلطمةةةوح، و بمسةةةتوى االخةةةاص 

، 2014، نةةةةةةور1975عبةةةةةةد الفتةةةةةاح اسةةةةةتبيانالطمةةةةةوح حيةةةةةة  تةةةةةم اَلطةةةةةةالع علةةةةةى عةةةةةةدة مقةةةةةاييس مثةةةةةةل )

 .(3ظر الملحق)، ان(2016الطروانة

 قةرة تقةيس( ف30مسةتوى الطمةوح للطالبةات المتزوجةات يتكةون مةن ) اسةتبيان الباحثة بنةاء قامت

أبعاد رئيسة هي بعةد)تحمل المسةؤولية واَلعتمةاد علةى الةنفس(  ةمستوى الطموح، وهي موزعة على أربع

اَلتجاه نحةةو ( فقةةرات، بعةةد)6فقةةرات(، بعةةد)الخط  واألهةةداف المسةةتقبلية( وخصةةص لةةه) 8وخصةةص لةةه)

والمثةةابرة لمبةةادرة فقةةرات(، بعةةد)النظرة إلةةى الحيةةاة والميةةل ل 7التفةةوق األكةةاديمي والحيةةاتي( وخصةةص لةةه)

الفقةةةرات الخاصةةةة بهةةةذه األبعةةةاد عةةةن طريةةةق اختيةةةار  عةةةن(فقةةةرات، ويةةةتم اإلجابةةةة 9فيهةةةا(، وخصةةةص لةةةه)

تكون سلم يت الخماسي، حي  المستجيبة لإلجابة على سلم اَلستجابة، الذي يتبع الفقرة وفق تدريج ليكر 

( درجةةات، 3د)محايةةو ت، (درجةةا4موافةةق)و ( درجةةات، 5فةةق بشةةدة)اهةةي: مو  ،( درجةةات5اَلسةةتجابة مةةن )

(، أمةا الةدرجات 30=1*30( درجةة، حية  بلغةت الدرجةة الةدنيا)1معةارض بشةدة)و ( درجة، 2معارض)و 

 .(4(. انظر إلى الملحق)150=5*30بلغت )فالعليا 
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 ستوى الطموح:لم السيكومترية الخصائص

 :ستبياةاال أ: صدق

مج الدراسةات العليةا فةي قةات ببةراللطالبةات المتزوجةات الملتح امالئمة سةتبيانهةذا اَل يكةون  وحتةى

 :بالطرق اختية ستبياناَل صدق من التأكد تم الجامعات الفلسطينية،

 صدق المحكمين )الصدق الظاهري(: -1

بلة   ،على مجموعة من المحكمين ستبيانَلللتحقق من الصدق الظاهري قامت الباحثة بعرض ا

ي مجةال التربيةة وعلةم الةنفس تخصصةين فةمةن الم ، وهةم(5( محكمين كما يظهر فةي المحلةق)7عددهم )

في الجامعات الفلسطينية، للحكم علةى مةدى صةالحية الفقةرات فةي ييةاس الخاصةية المةراد يياسةها، وذلةك 

تحقةةق مةةن صةةدقه الظةةاهري تةةم حةةذف وإضةةافة ، وللسةةتبيانمةةن أجةةل التوصةةل إلةةى الصةةدق الظةةاهري لال

 سةةتبيانفقهم علةةى فقةةرات اَلدرجةةة تةةواوتعةةديل بعةةض الفقةةرات بنةةاًء علةةى طلةةب المحكمةةين، حيةة  كانةةت 

 %(.79بنسبة)

 صدق االتساق الدا لي: -2

بطريقة اَلتساق الداخلي، وهو إيجاد العالقة بين  ستبيانوقامت الباحثة بحساب صدق البناء لال

ين أن هنةاك يتبة(، حية  Person Correlationة الكليةة باسةتخدام معامةل ارتبةاط بيرسةون)الفقرة والدرج

 (. 7، وذلك كما هو موضح في الجدول)لمعظم الفقرات بتباط موجار  تمعامال

 مستوى الطموح ستبيان( معامالت االرتباط بين كل فقرة مع الدرجة الكلية ال7الجدول )

 مستوى الطموح

 الداللة  االرتباط والداللة الفقرة الداللة    داللةاالرتباط وال الفقرة

 (**)0.615 االرتباط 16 0(**)438. االرتباط 1

 0.000 الداللة 0.000  الداللة

 (**)0.639 االرتباط 17 (**)0.605 االرتباط 2

 0.000 الداللة 0.000 الداللة

 (**)0.604 االرتباط 18 (**)0.657 االرتباط 3

 0.000 الداللة 0.000 الداللة

 (**)0.594 االرتباط 19 0.006 االرتباط 4

 0.000 الداللة 0.928 الداللة
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 مستوى الطموح

 الداللة  االرتباط والداللة الفقرة الداللة    داللةاالرتباط وال الفقرة

 (**)0.691 االرتباط 20 0.090- االرتباط 5

 0.000 الداللة 0.175 الداللة

 (**)0.646 االرتباط 21 (**)0.602 االرتباط 6

 0.000 الداللة 0.000 الداللة

 (**)0.661 االرتباط 22 0.022- االرتباط 7

 0.000 الداللة 0.737 الداللة

 (**)0.656 طاالرتبا 23 (**)0.251 االرتباط 8

 0.000 الداللة 0.000 الداللة

 (**)0.618 االرتباط 24 (**)0.600 االرتباط 9

 0.000 الداللة 0.000 الداللة

 (**)0.659 االرتباط 25 (**)0.671 االرتباط 10

 0.000 الداللة 0.000 لةالدال

 (**)0.293 االرتباط 26 (**)0.711 االرتباط 11

 0.000 الداللة 0.000 الداللة

 (**)0.654 االرتباط 27 (**)0.648 االرتباط 12

 0.000 الداللة 0.000 الداللة

 (**)0.694 االرتباط 28 (**)0.590 االرتباط 13

 0.000 الداللة 0.000 الداللة

 (**)0.685 االرتباط 29 (**)0.541 االرتباط 14

 0.000 الداللة 0.000 الداللة

 (**)0.534 االرتباط 30 (**)0.677 االرتباط 15

 0.000 الداللة 0.000 الداللة

، 5، 4حصةةائيا باسةةتثناء الفقةةرات التاليةةة)إالفقةةرات دالةةة  كافةةة( أن 7ويتبةةين مةةن نتةةائج الجةةدول )

 ن التحليل.(، وتم استبعادها م7

 :ستبيانثبات اال

عية تكونت مةن نة استطالبتطبيقه على عي ستبيانقامت الباحثة ألغراض التوصل إلى ثبات اَل

( طالبة متزوجة ملتحقة ببرامج الدراسةات العليةا فةي الجامعةات الفلسةطينية مةن خةارج عينةة الدراسةة، 50)

(، وهةةذا أعطةةةى الباحثةةةة 0.90) متةةةهت ييحيةةة  بلغةة ،وحسةةبت معةةةامالت ثبةةات بطريقةةةة التجزئةةة النصةةةفية

علةى مجتمةع الدراسةة، وبةذلك  للتطبيةق ويصةلح ،يتمتع بدرجة عالية من الثبات ستبيانمؤشرا على أن اَل

 جاهزا للتطبيق على العينة األساسية والفعلية للدراسة. مستوى الطموح استبيانأصبح 
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 ضمن العينة الكلية للدراسة: ستبيانثبات اال

 دام معادلة )كرونباخ ألفا(الثبات باستخ -أ

باستخدام معامةل لداخلي، مستوى الطموح بطريقة اَلتساق ا استبيانقامت الباحثة بحساب ثبات 

 (.8الثبات بطريقة كرونباخ ألفا، وذلك كما هو موضح في الجدول )

 مستوى الطموح ستبيان( معامل الثبات كرونباخ ألفا ال8جدول)

 عدد الفقرات ت كرونباخ ألفامعامل الثبا البعد/أداة الدراسة
 7 0.88 اَلتجاه نحو التفوق األكاديمي والحياتي

 6 0.85 بليةف المستقالخط  واألهدا
 9 0.82 النظرة إلى الحياة والميل للمبادرة والمثابرة فيها

 8 0.50 تحمل المسؤولية واَلعتماد على النفس
 30 0.90 )الدرجة الكلية(

( أن جميةةةع معةةةامالت ثبةةةات كرونبةةةاخ ألفةةةا لجميةةةع أبعةةةاد 8ي الجةةةدول)تشةةةير البيانةةةات الةةةواردة فةةة

ت لمعامةةةل كرونبةةةاخ ألفةةةا بالنسةةةبة لبعةةةد اَلتجةةةاه نحةةةو التفةةةوق مةةةة الثبةةةامرتفعةةةة، حيةةة  بلغةةةت يي سةةةتبياناَل

(، ولبعد النظرة إلى الحياة والميل 0.85(، ولبعد الخط  واألهداف المستقبلية)0.88األكاديمي والحياتي)

(، والدرجةةة الكليةةة 0.50(، ولبعةةد تحمةةل المسةةؤولية واَلعتمةةاد علةةى الةةنفس)0.82لمثةةابرة فيهةةا)للمبةةادرة وا

 بدرجة مرتفعة من الثبات. ستبيان(، ويتضح من هذه النتيجة تمتع اَل0.90ح)وى الطمو لمست

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية: -ب

إلةى نصةةفين  سةتبيانتجزئةة اَل ، مةن خةاللسةتبيانتةم حسةاب معامةل اَلرتبةاط بةين متوسةطات نصةةفي اَل

سةةاب معامةةل اَلرتبةةاط ، ثةةم حانسةةتبيمتكةةاف ين، ومةةن ثةةم إيجةةاد درجةةات أفةةراد العينةةة لكةةل نصةةف مةةن اَل

  :( يوضح ذلك9بينهما، وثم استخدام معادلة سبيرمان براون للتصحيح، والجدول )

 مستوى الطموح ستبيان( ثبات التجزئة النصفية ال9جدول)

 عدد الفقرات معامل االرتباط البعد/أداة الدراسة
 6 0.83 المستقبلية واألهدافالخط  

 7 0.83 لحياتياديمي وااَلتجاه نحو التفوق األك
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 9 0.80 النظرة إلى الحياة والميل للمبادرة والمثابرة فيها
 8 0.40 تحمل المسؤولية واَلعتماد على النفس

 30 0.89 )الدرجة الكلية( 
معةامالت اَلرتبةاط وكةذلك الثبةات لكةل أبعةاد الدراسةة، وكةذلك لجميةةع  ( أن9يتضةح مةن الجةدول)

على درجة عالية من الثبات وهو يعطي درجة من  ستبيانإلى أن اَلما يشير مرتفعة، م ستبيانفقرات اَل

 كأداة في البح  العلمي. ستبيانالثقة عند استخدام اَل

 مستوى الطموح: استبيانتصحيح 

التوافةةق الزواجةةي  اسةةتبيانمةةن سةةلم اسةةتجابة خماسةةي، تةةم حسةةاب ف ةةات يتكةةون  سةةتبيانبمةةا أن اَل

سةةطة أو منخفضةةة، وفةةق المعادلةةة سةةة هةةل هةةي مرتفعةةة أم متو ات الدرالتحديةةد مسةةتوى الحكةةم علةةى متغيةةر 

 ية:تاخ

   4(=1-5= )ستبيانالحد األدنى لال – ستبيان= الحد األعلى لالستبيانمدى اَل

 1.33(=3ب4=)عدد المستوياتثم قسمة المدى على 

%( بمعنةةةةةةى أن )معةةةةةةةارض بشةةةةةةدة( يكةةةةةةةون وزنهةةةةةةةا 20.0ويكةةةةةةون الةةةةةةةوزن النسةةةةةةبي لكةةةةةةةل درجةةةةةةةة)

%(، ليضةةاف بعةةد ذلةةك إلةةى حسةةاب 100بينمةةا )موافةةق بشةةدة( يكةةون وزنهةةا النسةةبي )%(، 20.0النسةةبي)

فإنةةةه يةةةتم تحديةةةد اَلتجةةةاه  (،0.80المتوسةةة  الحسابي)المتوسةةة  المةةةرجح(، حيةةة  أن طةةةول الفتةةةرة يسةةةاوي)

(، 1.80-1.55م المتوسةة  المةةرجح، حيةة  تأخةةذ اَلسةةتجابة )معةةارض بشةةدة( متوسةة  مةةرجح )حسةةب يةةي

-2.62(، واَلسةةةتجابة )محايةةةد( متوسةةة  مةةةرجح )2.61-1.81سةةة  مةةةرجح )ارض( متو واَلسةةةتجابة)مع

(، واَلستجابة )موافق بشةدة( متوسة  مةرجح 4.23-3.43(، واَلستجابة )موافق( متوس  مرجح )3.42

فةةةي مسةةةتوى الطمةةةوح كمةةةا هةةةو موضةةةح  سةةةتبيانعليةةةه يكةةةون مفتةةةاح التصةةةحيح َل(، وبنةةةاء 4.24-5.00)

 (.10الجدول)
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 مستوى الطموح استبيانح تصحيح ( مفتا10جدول)

 درجة التوافق الزواجي الوزة النسبي% المتوسط الحسابي
 منخفض 46.6%-20.0% 1.00-2.33
 متوس  7.3%-46.7% 2.34-3.67
 مرتفع 100%-73.4% 3.68-500

 اً :إجراءات الدراسة:خامس

 لتحقيق أهداف الدراسة تم إجراء الدراسة وفق عدد من الخطوات:

لدراسةةة وعرضةةها علةةى المختصةةين بهةةدف تحكيمهةةا والحصةةول علةةى معةةايير صةةدقها أدوات ا تطةةوير -1

 وثباتها والخروج بالصورة النهائية الجاهزة للتطبيق.

التربيةةة للجامعةةات المسةتهدفة لغايةةة الحصةةول الحصةول علةةى كتةاب تسةةهيل المهمةةة مةن عمةةادة كليةة  -2

العليةةةا فةةةي الجامعةةةات الفلسةةةطينية، لدراسةةةات عةةةداد الطالبةةةات المتزوجةةةات الملتحقةةةات ببةةةرامج اأ علةةةى 

 والسةةةةةةةةةةةةةماح للباحثةةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةةالتطبيق الميةةةةةةةةةةةةةداني علةةةةةةةةةةةةةيهن خةةةةةةةةةةةةةالل الفصةةةةةةةةةةةةةل األول مةةةةةةةةةةةةةن العةةةةةةةةةةةةةام

 (.6، انظر المحلق)(2019ب2018الجامعي)

الطالبةةةات المتزوجةةةةات الملتحقةةةات ببةةةةرامج الدراسةةةات العليةةةةا فةةةةي  حصةةةائيات أعةةةةدادإالحصةةةول علةةةةى  -3

ليةل( مةن مةديريات القبةول والتسةجيل فةي تلةك الجامعةات ، الخقدسال)النجاح،  الجامعات الفلسطينية

 المذكورة. 

الطالبات المتزوجات الملتحقات ببرامج  ن  وه ،تم اختيار عينة الدراسة المنسجمة مع مجتمع الدراسة -4

 العليا في الجامعات المذكورة أعاله. الدراسات

ة للجامعةةةات اء زيةةةارات شخصةةةيحثةةةة بةةةإجر بعةةةد وصةةةول الةةةردود اإليجابيةةةة علةةةى المخاطبةةةات قامةةةت البا-5

وطلةةب مةةن كةةل واحةةدة  ،( اسةةتبانة علةةى أفةةراد الدراسةةة231، حيةة  تةةم توزيةةع )وتوزيةةع أداتةةي الدراسةةة

، أسةةابيع (10)قةةد تطلةةب التطبيةةق حةةوالي ، و مةةنهن القيةةام بتعب ةةة أداتةةي الدراسةةة بأبعادهمةةا المختلفةةة
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ت لتسةةهيل عمليةةة التطبيةةق أثنةةاء ا للكليةةاحيةة  قامةةت الباحثةةة بالتنسةةيق مةةع عمةةداء الدراسةةات العليةة

 نصف ساعة من كل طالبة لإلجابة عن أداتي الدراسة. نحوتعب ة األدوات وتطلبت  ،الدوام

وإدخالهةا  ،باحثة بتةرييم أدوات الدراسةةامت الق ،( استبانة231) ابعد جمع البيانات، التي بل  عدده -6

حصةةائية إلباسةةتخدام برنةةامج الةةرزم ا ية عليهةةاعلةةى للحاسةةوب، تمهيةةدا إلجةةراء المعالجةةات اإلحصةةائ

 (.SPSSالخاص بالعلوم اَلجتماعية )

 متغيرات الدراسة:

األسةري،  الجامعة، الكلية، عدد سنوات الزواج، مستوى الةدخل المت يرات التصنيفية )المستقلة(:

 مستوى التعليم لدى الزوج، حالة العمل.

 الطموح. التوافق الزواجي، مستوى  المت يرات التابعة:

 سابعاً: األساليب اإلحصائية:

تم إجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة بعد أن قامت الباحثة بجمعها من خالل أفةراد الدراسةة، 

نةةامج الةةرزم اإلحصةةائية الخةةاص بةةالعلوم اَلجتماعيةةة وتةةم إدخالهةةا إلةةى جهةةاز الحاسةةوب لتحليلهةةا علةةى بر 

(SPSSحيةة  تةةم تحويةةل اإلجابةةات اللفظيةةة إلةةى ،) تةةى تسةةتطيع القيةةام بةةاإلجراءات اإلحصةةائية أرقةةام ح

ربةةع عالمةةات، واإلجابةةة محايةةد المختلفةةة، وأعطةةت اإلجابةةة أوافةةق بشةةدة خمةةس عالمةةات، واإلجابةةة أوافةةق أ

 المتين، واإلجابة غير موافق بشدة عالمة واحدة.واإلجابة غير موافق ع ،عالمات ثال 

  وتم استخدام األساليب اإلحصائية اختية:

 متوسطات الحسابية واَلنحرافات المعيارية لكل بعد من أبعاد أداتي الدراسة. تخراج الاس .1

لفحص العالقة بين مستوى التوافق الزواجي  (Person correlationمعامل ارتباط بيرسون ) .2

ومعامالت اَلرتباط الداخلية بين الفقرات والدرجة الكلية ألداتي الدراسة  ،مستوى الطموحوعالقته ب

 دق الداخلي لكافة الفقرات.خراج الصَلست
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 (.Independent Samples t-test( للعينات المستقلة )t- testاختبار )ت( ) .3

ات أفراد ( لمعرفة الفروق في متوسطOne Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي ) .4

ية، عدد )الجامعة، الكل التوافق الزواجي ومستوى الطموح وفقا للمتغيرات استبيانالعينة على 

 سنوات الزواج، مستوى الدخل األسري، مستوى التعليم لدى الزوج، حالة العمل(.

 ( لفحص ثبات أداتي الدراسة. Cronbach’s Alphaمعادلة الثبات كرونباخ ألفا ) .5

 لفحص الفروق البعدية، لمعرفة مصدر الفروق.  (LSDاختبار ) .6

 SPSS( )Statistical) جتماعيةلعلوم اَلالخاصة با الرزم اإلحصائية برنامج وذلك باستخدام

Package For Social Sciences.) 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

قة بين التوافق الزواجي وعالقته بمستوى الطموح لةدى عينةة مةن معرفة العالهدفت الدراسة إلى 

، وفيمةةا يلةةي عةةرض دراسةةات العليةةا فةةي الجامعةةات الفلسةةطينيةبةةرامج الالطالبةةات المتزوجةةات الملتحقةةات ب

 النتائج:

التوافـق الزواجـي مسـتوى حصـائية بـين إذات داللـة  ةسؤال الدراسة الرئيس: هل توجد عالقة ارتباطي

ح لدى عينة من الطالبات المتزوجات الملتحقات ببرامج الدراسات العليا في الجامعات ومستوى الطمو 

 ة؟الفلسطيني

بة عن السؤال الرئيس األول، حسبت درجة اَلرتباط بين التوافةق الزواجةي وعالقتةه بمسةتوى لإلجا

عةةةةات الطمةةةةوح لةةةةدى عينةةةةة مةةةةن الطالبةةةةات المتزوجةةةةات الملتحقةةةةات ببرنةةةةامج الدراسةةةةات العليةةةةا فةةةةي الجام

 القةة بةينالفلسطينية َلسةتجابات كافةة أفةراد الدراسةة، وذلةك باسةتخدام معامةل ارتبةاط بيرسةون لفحةص الع

مسةةةتوى التوافةةةق الزواجةةةي وعالقتةةةه بمسةةةتوى الطمةةةوح لةةةدى عينةةةة مةةةن الطالبةةةات المتزوجةةةات الملتحقةةةات 

 (: 11ببرنامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية، والتي تظهر في الجدول )

(: معامل ارتباط بيرسون لفحص درجة االرتباط بين التوافق الزواجي ومستوى الطموح 11) جدول

 لدى عينة من الطالبات المتزوجات الملتحقات ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينيةبعادهما وأ

 األبعاد

 

المؤشرات 

 اإلحصائية

 التوافق الزواجي
التوافق 

 الفكري

التوافق 

النفسي 

 الوجداني

التوافق 

األسري 

 واالجتماعي

التوافق 

 االقتصادي

 مستوى الطموح
 0.43 0.52 0.47 0.41 0.55 االرتباط

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة

تحمل المسؤولية 

 واالعتماد على النفس

 0.32 0.20 0.18 0.15 0.24 االرتباط

 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00 الداللة

 الخطط واألهداف

 المستقبلية

 0.35 0.43 0.39 0.35 0.46 االرتباط

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة

 0.35 0.43 0.42 0.40 0.49 االرتباطلتفوق اه نحو ااالتج
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 األبعاد

 

المؤشرات 

 اإلحصائية

 التوافق الزواجي
التوافق 

 الفكري

التوافق 

النفسي 

 الوجداني

التوافق 

األسري 

 واالجتماعي

التوافق 

 االقتصادي

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة األكاديمي والحياتي

النظرة إلى الحياة 

والميل للمبادرة 

 والمثابرة فيها

 0.33 0.54 0.46 0.39 0.53 االرتباط

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة

يجابية بين التوافةق الزواجةي ومسةتوى الطمةوح إ ةتباطي( وجود عالقة ار 11يالحل من الجدول )

، كمةا أن يةيم (0.55افةق الزواجةي ومسةتوى الطمةوح)رتبةاط بةين التو اَلحي  بل  معامل  ،وأبعادهما كافة

اد متغيةةةر التوافةةةق الزواجةةةي وكافةةةة أبعةةةاد متغيةةةر مسةةةتوى الطمةةةوح دالةةةة معةةامالت اَلرتبةةةاط بةةةين كافةةةة أبعةةة

( بين)النظةةةرة إلةةةى الحيةةةاة والميةةةل للمبةةةادرة والمثةةةابرة فيهةةةا( 0.54ارتبةةةاط) بلةةة  أعلةةةى معامةةةل إذ ،إحصةةةائيا

( بةةةين بعةةةد)تحمل 0.15قةةةل ييمةةةة معامةةةل اَلرتبةةةاط)أو)التوافةةةق األسةةةري واَلجتمةةةاعي( فةةةي حةةةين بلغةةةت 

اد على النفس( وبعد)التوافق الفكري(، وهذا بةدوره يعةزز العالقةة بةين التوافةق الزواجةي المسؤولية واَلعتم

 يؤكدها بشكل عام.الطموح و ومستوى 

وتم استخراج حجم األثر لمستوى الطموح على التوافق الزواجي والتي تظهر نتائجه في الجدول 

(12.) 

 زواجي وللمجاالت كافة.ى التوافق الحجم األثر لمستوى الطموح عل (: يوضح12)جدول 

 األبعاد

 

المؤشرات 

 اإلحصائية

 التوافق 

 الزواجي

التوافق 

 الفكري

فق التوا

ي النفس

 الوجداني

التوافق 

األسري 

 واالجتماعي

التوافق 

 االقتصادي

 حجم األثر مستوى الطموح
0.3025 0.1681 0.2209 0.2704 0.1849 

تحمل المسؤولية واالعتماد 

 على النفس
 0.1024 0.04 0.0324 0.0225 0.0576 حجم األثر

 حجم األثر الخطط واألهداف المستقبلية
0.2116 0.1225 0.1521 0.1849 0.1225 

االتجاه نحو التفوق األكاديمي 

 والحياتي
 0.1225 0.1849 0.1764 0.16 0.2401 حجم األثر

النظرة إلى الحياة والميل 

 للمبادرة والمثابرة فيها
 0.1089 0.2916 0.2116 0.1521 0.2809 رحجم األث
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حيةة  بلةة   ،كافةةةبعادهمةةا بةةين التوافةةق الزواجةةي ومسةةتوى الطمةةوح وأوتةةم اسةةتخراج حجةةم التةةأثير 

، كما أن وهي ييمة متوسطة (0.30)بشكل عام بين التوافق الزواجي ومستوى الطموحأعلى حجم تأثير 

كانةةةت أبعةةةاد متغيةةةر مسةةةتوى الطمةةةوح زواجةةةي وكافةةةة بةةةين كافةةةة أبعةةةاد متغيةةةر التوافةةةق الحجةةةم التةةةأثير يةةةيم 

لمبادرة والمثةابرة فيهةا( و)التوافةق والميل ل( بين)النظرة إلى الحياة 0.29)حجم تأثيربل  أعلى  صغيرة، إذ

( بةةين 0.02) لحجةةم التةةأثيرقةةل ييمةةة أفةةي حةةين بلغةةت وهةةو حجةةم تةةأثير صةةغير، األسةةري واَلجتمةةاعي( 

 ه ييمة صغيرة أيضا.د)التوافق الفكري(، وهذى النفس( وبعبعد)تحمل المسؤولية واَلعتماد عل

عينــة مــن الطالبــات المتزوجــات  ي لــدىق الزواجــالتوافــنتــائج األســةلة الفر يــة للدراســة: مــا مســتوى 

 الملتحقات ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية؟

َلستجابات أفراد الدراسة ت المعيارية لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واَلنحرافا

لمتزوجات الملتحقات طالبات الدى عينة من ال التوافق الزواجيللدرجة الكلية التي تعبر عن مستوى 

 والجدول اختي يوضح النتائج. ،ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية

تحقات ببرامج الدراسات العليا متزوجات المل( مستوى التوافق الزواجي لدى عينة من الطالبات ال13جدول )

 في الجامعات الفلسطينية بشكل عام

 التقدسر اف معياري انحر  ابيالمتوسط الحس العدد األبعاد
 مرتفع 0.6880 4.1554 231 التوافق النفسي الوجداني

 مرتفع 0.6950 4.0200 231 التوافق الفكري 
 مرتفع 00.642 3.7269 231 التوافق اَلقتصادي

سري التوافق األ
 واَلجتماعي

 متوس  0.580 3.5656 231

 مرتفع 00.563 3.9793 231 )الدرجة الكلية( 
( أن مستوى التوافق الزواجي وأبعاده لدى عينة من الطالبات المتزوجات 13جدول)نتائج التبين 

متوسةةة  حسةةةابي ب ،الملتحقةةات ببةةةرامج الدراسةةةات العليةةةا فةةةي الجامعةةةات الفلسةةطينية جةةةاءت بدرجةةةة مرتفعةةةة

 ،(، كمةةا أن كافةةة مسةةتويات التوافةةق الزواجةةي جةةاءت بدرجةةة عاليةةة0.56( وانحةةراف معيةةاري)3.98قةةدره)
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(، 4.15 – 3.56حية  تراوحةت المتوسةطات الحسةابية بةين)  التوافق األسةري واَلجتمةاعيبعد  باستثناء

ري وانحةةةةراف معيةةةةا( 4.15بلةةةة  أعلةةةةى تقةةةةدير لبعةةةةد التوافةةةةق النفسةةةةي الوجةةةةداني بمتوسةةةة  حسةةةةابي قةةةةدره)و 

 التوافةةةق األسةةةري واَلجتمةةةاعي بمتوسةةة  حسةةةابي قةةةدره)تقةةةدير لبعةةةد  ى( فةةةي حةةةين بلةةة  أدنةةة0.0.69قةةةدره)

كةةد علةةى أن مسةةتوى التوافةةق الزواجةةي جةةاء ؤ وهةةذه المعطيةةات ت(. 0.58انحةةراف معيةةاري قةةدره)( و 3.56

 بدرجة مرتفعة. 

عينةةة مةةن الزواجةةي لةةدى وتةةم أيضةةا فحةةص وجةةود فةةروق ذات دَللةةة إحصةةائية لمسةةتوى التوافةةق 

هةةذه حةةص وجةةود الطالبةةات المتزوجةةات الملتحقةةات ببةةرامج الدراسةةات العليةةا فةةي الجامعةةات الفلسةةطينية. ولف

 ي:أتالفروق تم استخدام عدة فرضيات وهي كما ي

( فـي مسـتوى α≤0.05حصـائية عنـد مسـتوى الداللـة)إوجـد فـروق ذات داللـة تالفرعية األولـى: ال 

لبات المتزوجات الملتحقات ببرامج الدراسات العليا فـي الجامعـات عينة من الطاالتوافق الزواجي لدى 

 امعة.الفلسطينية تبعا  لمت ير الج

حص الفرضية األولةى، اسةتخدمت المتوسةطات الحسةابية واَلنحرافةات المعياريةة واختبةار تحليةل لف

لةةدى عينةةة مةةن  وافةةق الزواجةةيالتبةةاين األحةةادي َلسةةتجابة أفةةراد الدراسةةة علةةى الدرجةةة الكليةةة لمسةةتوى الت

متغيةر الجامعةة، تبعةًا ل الطالبات المتزوجات الملتحقات ببرامج الدراسات العليا في الجامعةات الفلسةطينية

 (.14التي تظهر في الجدول )

(: نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد الدراسة على الدرجة 14الجدول )

اجي لدى عينة من الطالبات المتزوجات الملتحقات ببرامج الدراسات العليا في التوافق الزوالكلية لمستوى 

ً الجامعات الفلسطي   لمتغير الجامعةنية تبعا

 معياري النحراف اال  المتوسط العدد الجامعة األبعاد
 0.65350 4.0882 51 الخليل التوافق الفكري 

 0.63393 4.0591 110 القدس
 0.80502 3.9089 70 النجاح
 0.69514 4.0200 231 المجموع



94 
 

 معياري النحراف اال  المتوسط العدد الجامعة األبعاد
 0.66331 4.1808 51 الخليل التوافق النفسي الوجداني

 0.65493 4.1737 110 القدس
 0.76044 4.1079 70 النجاح
 0.68804 4.1554 231 المجموع

 0.58182 3.5579 51 الخليل التوافق األسري واَلجتماعي
 0.53755 3.5851 110 القدس

 0.64620 3.5402 69 لنجاحا
 0.57951 3.5656 230 المجموع

 675640. 3.6536 51 الخليل التوافق اَلقتصادي
 655210. 3.7207 108 القدس
 0.59807 3.7917 68 النجاح
 0.64248 3.7269 227 المجموع

 0.56285 3.9914 51 الخليل التوافق الزواجي
 0.51797 4.0009 110 القدس

 0.63297 3.9366 70 حالنجا
 0.56305 3.9793 231 المجموع

ية واَلنحرافةةات المعياريةةة ت الحسةةابالمتوسةةطافيةةه تظهةةر  الةةذي( 14يتبةةين مةةن نتةةائج الجةةدول )

 بسةيطة فةي مسةتوى التوافةق الزواجةي اَلسةتجابة أفةراد الدراسةة لمسةتوى التوافةق الزواجةي أن هنةاك فروقة

َلت إحصةةائية، اسةةتخدم اختبةةار تحليةةل التبةةاين لفحةةص وجةةود دَلوأبعةةاده كافةةة حسةةب متغيةةر الجامعةةة، و 

 (.  15األحادي، الذي تظهر نتائجه في الجدول )

(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد الدراسة لمستوى التوافق الزواجي تبعاً 15لجدول )ا

 لمتغير الجامعة

 الداللة F متوسط المر عات درجات حرية تمجموع المر عا مصادر التباسن األبعاد        
 0.270 1.317 0.635 2 1.269 بين المجموعات التوافق الفكري 

 0.482 228 109.873 عاتل المجمو داخ
 230 111.142 المجموع

 

 0.788 0.239 0.114 2 0.228 بين المجموعات التوافق النفسي الوجداني
 0.477 228 108.653 داخل المجموعات

 230 108.881 المجموع
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التوافق األسري 
 واَلجتماعي

 0.876 0.132 0.045 2 0.089 بين المجموعات
 0.338 227 76.817 عاتل المجمو داخ

 229 76.907 المجموع
 

 0.507 0.681 0.282 2 5630. بين المجموعات التوافق اَلقتصادي
 0.414 224 92.725 داخل المجموعات

 226 93.288 موعالمج
 

 التوافق الزواجي
 )الدرجة الكلية( 

 0.747 0.292 0.093 2 0.187 بين المجموعات
 0.319 228 72.728 تالمجموعاداخل 

 230 72.915 المجموع
 

 (0.05حصائيا عند مستوى داللةإ(  )* دالة 0.01حصائيا عن مستوى الداللةإ)**دالة 

ق ذات دَللةةةة إحصةةةائية فةةةي مسةةةتوى التوافةةةق عةةةدم وجةةةود فةةةرو ( 15يتبةةةين مةةةن نتةةةائج الجةةةدول )

( ذلةةةك أن كافةةةة يةةةيم الةةةدَلَلت 0.747لكليةةةة)الزواجةةةي وأبعةةةاده لمتغيةةةر الجامعةةةة، حيةةة  بلغةةةت الدَللةةةة ا

 (، وعليه يتم قبول الفرضية.0.05أعلى من) αاإلحصائية 

وى ( فــي مســتα≤0.05حصــائية عنــد مســتوى الداللــة)إوجــد فــروق ذات داللــة تالفرعــية الثانيــة: ال 

 التوافق الزواجي تبعا  لمت ير الكلية.

لحسابية َلستجابة أفراد الدراسة على توسطات الفحص الفرضية الثانية تم استخدام اختبار "ت" والم

 (.16التي تظهر في الجدول ) افق الزواجي تبعًا لمتغير الكليةوكافة األبعاد لمستوى التو  ،الدرجة الكلية

( والمتوسطات الحسابية Independent – Sample t-test")ئج اختبار "ت(: نتا16الجدول )

 وى التوافق الزواجي وأبعاده تبعاً لمتغير الكليةكلية مستالستجابة أفراد الدراسة على الدرجة ال

 الداللة t درجات حرية انحراف معياري  المتوسط العدد الكلية األبعاد
 626280. 4.0354 99 علمية التوافق الفكري 

229 
00.290 0.772 

 0.74476 4.0085 132 نسانيةإ
 0.65539 4.1863 99 علمية التوافق النفسي الوجداني

229 
00.591 0.555 

 0.71313 4.1322 132 نسانيةإ
 0.51184 3.5390 99 علمية التوافق األسري واَلجتماعي

229 
00.604 0.546 

 0.62702 3.5857 131 نسانيةإ
 0.59712 3.7474 97 علمية ق اَلقتصاديالتواف

229 
00.416 0.678 

 0.67622 3.7115 130 نسانيةإ



96 
 

 اجيالتوافق الزو 
 رجة الكلية()الد

 510630. 3.9875 99 علمية
229 

0.191 .8490 
 0.60121 3.9732 132 نسانيةإ

زواجةي ى التوافةق العدم وجود فروق ذات دَللةة إحصةائية لمسةتو  (16يتبين من نتائج الجدول )

 ،(3.987وبلةةة  متوسةةة  الكليةةةة العلميةةةة) ،(0.849حسةةةب متغيةةةر الكليةةةة، حيةةة  بلغةةةت الدرجةةةة الكليةةةة)

( بةةةةةةةانحراف معيةةةةةةةاري 3.983(، وبلةةةةةةة  متوسةةةةةةة  الكليةةةةةةةة اإلنسةةةةةةةانية)0.510ف معيةةةةةةةاري قةةةةةةةدره)بةةةةةةةانحرا

د، ممةا يؤكةد لكافةة األبعةا( 0.05أعلةى مةن) αن كافة يةيم الةدَلَلت اإلحصةائية إ(، وحي  0.601قدره)

 وبذلك يتم قبول الفرضية. ،وجود فروق ذات دَلَلت إحصائية على عدم

( فـي مسـتوى α≤0.05حصـائية عنـد مسـتوى الداللـة)إداللـة  فـروق ذاتوجـد تالفرعية الثالثـة: ال 

 التوافق الزواجي تبعا  لمت ير عدد سنوات الزواج.

لمعياريةة واختبةار تحليةل اَلنحرافةات الفحص الفرضةية الثالثةة تةم اسةتخدام المتوسةطات الحسةابية و 
الزواجةي تبعةًا لمتغيةر عةدد التوافةق التباين األحادي َلسةتجابة أفةراد الدراسةة علةى الدرجةة الكليةة لمسةتوى 

 (.17وتظهر في الجدول ) ،سنوات الزواج
افق (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد الدراسة لمستوى التو17الجدول )

 تبعاً لمتغير عدد سنوات الزواجالزواجي 

 معياري النحراف اال  المتوسط العدد مدة الزواج األبعاد
 717710. 4.0260 96 - 5 ي فق الفكر التوا

6 – 10 48 4.0000 0.67487 
11+ 87 4.0244 0.68858 
 0.69514 4.0200 231 المجموع

 0.63950 4.2106 96 - 5 التوافق النفسي الوجداني
6 – 10 48 4.1273 0.73774 
11+ 87 4.1098 0.71478 
 0.68804 4.1554 231 المجموع

 0.56239 3.5962 95 - 5 عيواَلجتماالتوافق األسري 
6 – 10 48 3.5322 0.63011 
11+ 87 3.5507 0.57418 
 0.57951 3.5656 230 المجموع
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 0.70024 3.6007 96 - 5 التوافق اَلقتصادي
6 – 10 45 3.7778 0.54703 
11+ 86 3.8411 0.60169 
 0.64248 3.7269 227 المجموع

 التوافق الزواجي
 كلية(لدرجة ال)ا

5 - 96 3.9839 0.55253 
6 – 10 48 3.9635 0.57561 
11+ 87 3.9830 0.57390 
 0.56305 3.9793 231 المجموع

بية واَلنحرافةةةةات المعياريةةةةة توسةةةةطات الحسةةةةا( التةةةةي تظهةةةةر الم17يتبةةةةين مةةةةن نتةةةةائج الجةةةةدول )

مسةةتوى التوافةةق الزواجةةي سةةيطة فةةي ب اك فروقةةهنةةاَلسةةتجابة أفةةراد الدراسةةة لمسةةتوى التوافةةق الزواجةةي أن 

وكافةةة أبعةةاده حسةةب عةةدد سةةنوات الةةزواج، ولفحةةص وجةةود دَلَلت إحصةةائية تةةم اسةةتخدام اختبةةار تحليةةل 

 (.  18التباين األحادي وتظهر نتائجه في الجدول )

تبعاً (: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد الدراسة لمستوى التوافق الزواجي 18)الجدول 

 تغير عدد سنوات الزواجلم

مجموع  مصادر التباسن األبعاد
 الداللة F متوسط المر عات درجات حرية المر عات

 9750. 0250. 0120. 2 0240. بين المجموعات التوافق الفكري 
 0.487 228 111.117 جموعاتداخل الم

 230 111.142 المجموع
 

التوافق النفسي 
 الوجداني

 0.585 0.538 0.256 2 0.512 وعاتبين المجم
 0.475 228 108.369 داخل المجموعات

 230 108.881 المجموع
 

التوافق األسري 
 واَلجتماعي

 0.787 0.239 0.081 2 0.162 بين المجموعات
 0.338 227 76.745 مجموعاتداخل ال

 229 76.907 المجموع
 

 0340. 3.423 1.383 2 2.767 بين المجموعات التوافق اَلقتصادي
 4040. 224 90.521 داخل المجموعات

 226 93.288 المجموع
 

 التوافق الزواجي
 )الدرجة الكلية(

 9770. 0240. 0080. 2 0150. بين المجموعات
 0.3200 228 72.900 وعاتداخل المجم
 230 72.915 المجموع
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لةةةةة إحصةةةةائية فةةةةي مسةةةةتوى التوافةةةةق ق ذات دَل( عةةةةدم وجةةةةود فةةةةرو 18يتبةةةةين مةةةةن نتةةةةائج جةةةةدول )

وأن ، (0.977ت الةةزواج، حيةة  بلغةةت الدَللةةة الكليةةة)الزواجةةي ولمعظةةم األبعةةاد تبعةةًا لمتغيةةر عةةدد سةةنوا

(. باسةةتثناء بعةةد التوافةةق اَلقتصةةادي حيةة  كانةةت 0.05( أعلةةى مةةن)αكافةةة يةةيم الةةدَلَلت اإلحصةةائية )

ضةةةية المتعلقةةةة بمتغيةةةر عةةةدد سةةةنوات الةةةزواج، بةةةول الفر (، وعليةةةه يةةةتم ق0.034حصةةةائية)إلييمةةةة الدَللةةةة ا

 ،( لفحةص اتجاهةات الفةروق LSDقارنةات البعديةة باسةتخدام )ولفحص اتجاهةات الفةروق تةم اسةتخراج الم

 (.19ظهر في الجدول)ي كما

 ( لفحص اتجاهات الفروق حسب متغير عدد سنوات الزواجLSDئج اختبار)(: نتا19جدود)

 الداللة ت يرويات الممست مستويات المت ير البعد

 0.015 سنة فأعلى 11 سنوات فما دون  5 التوافق اَلقتصادي

حصةةائية بةةين مسةةتوى عةةدد سةةنوات إ(: وجةةود فةةروق ذات دَللةةة 19مةةن نتةةائج الجةةدول ) يالحةةل

 ( سنة 11زوجوا أكثر من )الزواج لصالح من ت

( فـي مسـتوى α≤0.05لـة)حصـائية عنـد مسـتوى الدال إوجـد فـروق ذات داللـة تالفرعية الرابعـة: ال 

 .مستوى الد ل األسري التوافق الزواجي تبعا  لمت ير 

الرابعة تم استخدام المتوسطات الحسابية واَلنحرافةات المعياريةة واختبةار تحليةل التبةاين  لفحص الفرضية

لةدخل دي َلستجابة أفراد الدراسة على الدرجة الكلية لمستوى التوافق الزواجي تبعًا لمتغير مستوى ااألحا

 (.20وتظهر في الجدول ) ،سري األ

معيارية الستجابة أفراد الدراسة لمستوى التوافق (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال20الجدول )

 الزواجي تبعاً لمتغير مستوى الدخل األسري

 معياري النحراف اال  المتوسط العدد مستوى الد ل بعاداأل
 844140. 3.9643 14 - 2000 التوافق الفكري 

2000 – 3500 64 3.9980 0.76716 
3500 + 153 4.0343 0.65240 
 0.69514 4.0200 231 المجموع
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 معياري النحراف اال  المتوسط العدد مستوى الد ل بعاداأل
التوافق النفسي 

 الوجداني
2000 - 14 4.0873 0.84302 

2000 – 3500 64 4.2031 0.72646 
3500 + 153 4.1416 0.65971 
 0.68804 4.1554 231 المجموع

التوافق األسري 
 اعيواَلجتم

2000 - 14 3.3442 .562870 
2000 – 3500 64 3.5611 0.63265 

3500 + 152 3.5879 0.55677 
 0.57951 3.5656 230 المجموع

 0.64443 3.6310 14 - 2000 التوافق اَلقتصادي
2000 – 3500 63 3.6058 0.59741 

3500 + 150 3.7867 0.65627 
 0.64248 3.7269 227 المجموع

 0.65125 3.8600 14 - 2000 اجيافق الزو التو 
2000 – 3500 64 3.9653 0.62027 

3500 + 153 3.9961 0.53131 
 563050. 3.9793 231 المجموع

سةةةةطات الحسةةةةابية واَلنحرافةةةةات المعياريةةةةة التةةةةي تظهةةةةر المتو ( 20يتبةةةةين مةةةةن نتةةةةائج الجةةةةدول )

بسةةيطة فةةي مسةةتوى التوافةةق الزواجةةي  االةةك فروقةةَلسةةتجابة أفةةراد الدراسةةة لمسةةتوى التوافةةق الزواجةةي أن هن

ي، ولفحص وجةود دَلَلت إحصةائية تةم اسةتخدم اختبةار وكافة أبعاده حسب متغير مستوى الدخل األسر 

 (.  21دول )وتظهر نتائجه في الج ،تحليل التباين األحادي

فق الزواجي تبعاً وى التوا(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد الدراسة لمست21الجدول )

 لمتغير مستوى الدخل األسري

متوسط  درجات حرية مر عاتمجموع ال مصادر التباسن األبعاد
 المر عات

F الداللة 

التوافق 
 الفكري 

 0530. 2 1060. بين المجموعات
 4870. 228 111.036 داخل المجموعات 0.897 0.108

  230 111.142 المجموع

التوافق 
سي النف

 انيالوجد

 0.120 2 0.240 بين المجموعات
 0.476 228 108.641 داخل المجموعات 0.778 0.252

  230 108.881 المجموع
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 درجات حرية مر عاتمجموع ال مصادر التباسن األبعاد
متوسط 
 الداللة F المر عات

التوافق 
األسري 

 واَلجتماعي

 0.382 2 0.764 بين المجموعات
 0.335 227 76.143 داخل المجموعات 3220. 1.138

  229 76.907 المجموع

التوافق 
 ادياَلقتص

 0.794 2 1.588 المجموعاتبين 
 0.409 224 91.700 داخل المجموعات 1460. 1.940

  226 93.288 المجموع
التوافق 
 الزواجي
)الدرجة 
 الكلية(

 0.127 2 0.255 بين المجموعات

 3190. 228 72.660 داخل المجموعات 0.671 4000.

  230 72.915 المجموع

 (0.05حصائيا عند مستوى دَللةإ(  )* دالة 0.01لدَللةمستوى ا حصائيا عنإ)**دالة 

( عةةةدم وجةةةود فةةةروق ذات دَللةةةة إحصةةةائية فةةةي مسةةةتوى التوافةةةق 21يتبةةةين مةةةن نتةةةائج الجةةةدول )

( وأن 0.671. حيةة  بلغةةت الدَللةةة الكليةةة )مسةةتوى الةةدخل األسةةري  الزواجةةي ولجميةةع األبعةةاد تبعةةًا لمتغيةةر

 وبذلك يتم قبول الفرضية. (.0.05ن)أعلى م (α)كافة ييم الدَلَلت اإلحصائية 

( فـي مسـتوى α≤0.05حصائية عند مستوى الداللـة)إوجد فروق ذات داللة تالفرعية الخامسة: ال 

 .الزوجمستوى تعليم لدى التوافق الزواجي تبعا  لمت ير 

 لفحةةةص الفرضةةةية الخامسةةةة تةةةم اسةةةتخدام المتوسةةةطات الحسةةةابية واَلنحرافةةةات المعياريةةةة واختبةةةار

زواجةي تبعةًا لمتغيةر لتباين األحادي َلستجابة أفراد الدراسة على الدرجة الكلية لمستوى التوافةق التحليل ا

 (.22وتظهر في الجدول ) ،مستوى التعليم لدى الزوج

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد الدراسة لمستوى التوافق  (: المتوسطات22الجدول )

 ى التعليم لدى الزوج.غير مستوالزواجي تبعاً لمت

 عياري مالنحراف اال  المتوسط العدد مستوى تعليم الزوج األبعاد
 812780. 3.9293 69 المرحلة الثانوية فما دون  التوافق الفكري 

 0.60120 4.0537 114 بكالوريوس
 0.72287 4.0703 48 دراسات عليا
 0.69514 4.0200 231 المجموع
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 عياري مالنحراف اال  المتوسط العدد مستوى تعليم الزوج األبعاد
 0.77436 4.0837 69 لمرحلة الثانوية فما دون ا وجدانيالتوافق النفسي ال

 0.62677 4.1764 114 بكالوريوس
 0.70221 4.2083 48 دراسات عليا
 0.68804 4.1554 231 المجموع

التوافق األسري 
 واَلجتماعي

 0.59574 3.4809 69 المرحلة الثانوية فما دون 
 0.57094 3.6013 114 بكالوريوس

 0.57540 3.6035 47 دراسات عليا
 0.57951 3.5656 230 المجموع

 0.61801 3.6643 69 وية فما دون المرحلة الثان التوافق اَلقتصادي
 0.67519 3.6994 112 بكالوريوس

 0.58061 3.8877 46 دراسات عليا
 0.64248 3.7269 227 المجموع

 التوافق الزواجي
 )الدرجة الكلية(

 0.59806 3.9032 69 دون  المرحلة الثانوية فما
 0.52692 3.9983 114 بكالوريوس

 0.59395 4.0435 48 دراسات عليا
 0.56305 3.9793 231 المجموع

واَلنحرافةات المعياريةة َلسةتجابة التي تظهر المتوسةطات الحسةابية ( 22يتبين من نتائج جدول)

بسةةةيطة فةةةي مسةةةتوى التوافةةةق  اقةةةنالةةةك فرو أفةةةراد الدراسةةةة لمسةةةتوى التوافةةةق الزواجةةةي ولجميةةةع األبعةةةاد أن ه

م لدى الزوج، ولفحص وجود دَلَلت إحصائية تم الزواجي على األبعاد كافة حسب متغير مستوى التعلي

 (.  23ائجه في الجدول )وتظهر نت ،استخدام اختبار تحليل التباين األحادي

مستوى التوافق الزواجي لدراسة ل(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد ا23الجدول )

 وأبعاده تبعاً لمتغير مستوى التعليم لدى الزوج

متوسط  درجات حرية مجموع المر عات مصادر التباسن داألبعا
 المر عات

F الداللة 

التوافق 
 الفكري 

 4090. 2 8180. لمجموعاتبين ا
 0.484 228 110.324 داخل المجموعات 0.431 8450.

  230 111.142 المجموع

التوافق 
النفسي 
 الوجداني

 0.270 2 0.539 بين المجموعات
 0.475 228 108.342 المجموعات داخل 0.568 5670.

  230 108.881 المجموع
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 درجات حرية مجموع المر عات مصادر التباسن داألبعا
متوسط 
 الداللة F المر عات

التوافق 
األسري 

 واَلجتماعي

 0.354 2 0.708 المجموعاتبين 
 0.336 227 76.199 داخل المجموعات 0.350 1.054

  229 76.907 المجموع

التوافق 
 اَلقتصادي

 0.772 2 1.545 بين المجموعات
 0.410 224 91.744 عاتداخل المجمو  0.154 1.886

  226 93.288 المجموع

التوافق 
 الزواجي

 0.320 2 0.639 بين المجموعات
 0.317 228 72.276 داخل المجموعات 0.367 1.008

  230 72.915 المجموع
 (0.05حصائيا عند مستوى دَللةإ(  )* دالة 0.01مستوى الدَللة صائيا عنحإ)**دالة 

( عةةةدم وجةةةود فةةةروق ذات دَللةةةة إحصةةةائية فةةةي مسةةةتوى التوافةةةق 23الجةةةدول )يتبةةةين مةةةن نتةةةائج 

 ،(0.367. حية  بلغةت الدَللةة الكليةةة)مسةتوى التعلةيم لةدى الةزوج لمتغيةر الزواجةي ولجميةع األبعةاد تبعةاً 

 (. وبذلك يتم قبول الفرضية.0.05أعلى من) αصائية َلت اإلحذلك أن كافة ييم الدَل

( فـي مسـتوى α≤0.05حصائية عند مستوى الداللـة)إروق ذات داللة وجد فتالفرعية السادسة: ال 

 لة العمل.التوافق الزواجي تبعا  لمت ير حا

 لفحةةةةص الفرضةةةةية السادسةةةةة تةةةةم اسةةةةتخدام اختبةةةةار "ت" والمتوسةةةةطات الحسةةةةابية َلسةةةةتجابة أفةةةةراد

وتظهةر  ،لةة العمةلولجميع األبعاد لمستوى التوافةق الزواجةي تبعةًا لمتغيةر حا ،على الدرجة الكلية الدراسة

 (.24النتائج في الجدول)
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( والمتوسطات الحسابية Independent-Sample t-test (: نتائج اختبار "ت")24الجدول )

 تبعاً لمتغير حالة العملالزواجي الستجابة أفراد الدراسة على الدرجة الكلية مستوى التوافق 

جات در  انحراف معياري  المتوسط العدد حالة العمل األبعاد
 الحرية

T الداللة 

 التوافق الفكري 
 663730. 3.9937 138 تعمل

228 0.7010 .4840 
 741250. 4.0591 93 َل تعمل

 التوافق النفسي الوجداني
 696990. 4.1135 138 تعمل

228 1.126 0.261 
 0.67346 4.2174 93 َل تعمل

التوافق األسري 
 واَلجتماعي

 0.55723 3.5853 137 تعمل
228 0.623 0.534 

 0.61279 3.5367 93 َل تعمل

 التوافق اَلقتصادي
 0.54315 3.8918 134 تعمل

228 4.870 0.000 
 0.70059 3.4892 93 َل تعمل

 التوافق الزواجي
 )الدرجة الكية(

 0.54705 3.9941 138 تعمل
228 0.4840 0.629 

 0.58831 3.9574 93 َل تعمل
( عةةدم وجةةود فةةروق ذات دَللةةة إحصةةائية َلسةةتجابة أفةةراد الدراسةةة 24الجةةدول ) يتبةةين مةةن نتةةائج

حيةةةة  بلغةةةةت الدَللةةةةة الكليةةةةةة  ،جةةةةي ولمعظةةةةم األبعةةةةاد تبعةةةةا لمتغيةةةةر حالةةةةة العمةةةةللمسةةةةتوى التوافةةةةق الزوا

 ت، حيةة  ظهةةر (0.00ل )اَلقتصةةادي حيةة  بلغةةت الدَللةةة لهةةذا المجةةا التوافةةق باسةةتثناء بعةةد ،(0.629)

وعليةه تةم قبةول  ،(0.543وانحراف معياري قةدره) ،(3.89مل بمتوس  حسابي بل )فروق لصالح من يع

 تغير حالة العمل.الفرضية المتعلقة بم

ببــرامج  لملتحقــاتلــدى عينــة مـن الطالبــات المتزوجــات االطمــوح السـؤال الفرعــي الثــاني: مــا مسـتوى 

 الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية؟

حساب المتوسطات الحسابية واَلنحرافات المعيارية َلستجابات أفراد لإلجابة عن هذا السؤال تم 

لةةدى عينةةة مةةن الطالبةةات المتزوجةةات الملتحقةةات الطمةةوح تعبةةر عةةن مسةةتوى  الدراسةةة للدرجةةة الكليةةة التةةي

 والجدول اختي يوضح النتائج. ،ات الفلسطينيةي الجامعببرامج الدراسات العليا ف
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ة من الطالبات المتزوجات الملتحقات ببرامج الدراسات العليا في ( مستوى الطموح لدى عين25جدول )

 الجامعات الفلسطينية

 درجة التقدسر االنحراف المتوسط العدد األبعاد
 مرتفع 0.56377 4.3346 231 اَلتجاه نحو التفوق األكاديمي والحياتي .1
 مرتفع 0.53454 4.1508 231 الخط  واألهداف المستقبلية .2
 مرتفع 0.54501 4.0981 231 ياة والميل للمبادرة والمثابرة فيهاالنظرة إلى الح .3
 متوس  0.43095 3.3128 231 ى النفستحمل المسؤولية واَلعتماد عل .4

 مرتفع 0.41069 3.9545 231 )الدرجة الكلية( مستوى الطموح
( أن مسةةتوى الطمةةوح لةةدى عينةةة مةةن الطالبةةات المتزوجةةات الملتحقةةات 25تةةائج الجةةدول)تبةةين ن

 ،(3.95ببةةةرامج الدراسةةةات العليةةةا فةةةي الجامعةةةات الفلسةةةطينية جةةةاءت بدرجةةةة مرتفعةةةة بمتوسةةة  حسةةةابي)

(، كمةةةا إن كافةةةة مسةةةتويات مسةةةتوى الطمةةةوح جةةةاءت بدرجةةةة مرتفعةةةة باسةةةتثناء 0.41راف معيةةةاري)وانحةةة

فكان بدرجة متوسطة، حي  تراوحت المتوسطات الحسابية ة واَلعتماد على النفس( المسؤوليتحمل بعد)

وسة  بمت اَلتجاه نحو التفوق األكاديمي والحياتيبل  أعلى تقدير لبعد و (، 4.33 – 3.31ألبعاد بين) ل

ية تحمةةل المسةةؤولتقةةدير لبعةةد  ىفةةي حةةين بلةة  أدنةة ،(0.56( وانحةةراف معيةةاري قةةدره)4.33حسةةابي قةةدره)

 (.0.43وانحراف معياري قدره) ،(3.31تماد على النفس بمتوس  حسابي قدره) واَلع

المعطيةةات تؤكةةد علةةى أن مسةةتوى الطمةةوح جةةاء بدرجةةة مرتفعةةة، وتةةم أيضةةا فحةةص وجةةود وهةةذه 

ائية لمسةةةتوى الطمةةةوح لةةةدى عينةةةة مةةةن الطالبةةةات المتزوجةةةات الملتحقةةةات ببةةةرامج حصةةةإفةةةروق ذات دَللةةةة 

تخدام عةدة فرضةيات وهةي الفلسةطينية، ولفحةص وجةود هةذه الفةروق تةم اسةلجامعةات الدراسات العليا فةي ا

 ي:أتكما ي

 

 

 



105 
 

( فـي مسـتوى α≤0.05حصـائية عنـد مسـتوى الداللـة)إوجد فروق ذات داللة تالفرعية السابعة: ال 

 .الجامعةتبعا  لمت ير  حالطمو 

ة واختبةار تحليةل المعياريةلفحص الفرضية السابعة تم استخدام المتوسطات الحسابية واَلنحرافات 

 ،لمسةةةتوى الطمةةةوح تبعةةةًا لمتغيةةةر الجامعةةةةالتبةةةاين األحةةةادي َلسةةةتجابة أفةةةراد الدراسةةةة علةةةى الدرجةةةة الكليةةةة 

 (.26وتظهر في الجدول )

ة واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد الدراسة لمستوى الطموح تبعاً (: المتوسطات الحسابي26الجدول )

 لمتغير الجامعة

 معياري النحراف اال  المتوسط العدد عةالجام اداألبع

تحمل المسؤولية 
 واَلعتماد على النفس

 347150. 3.2941 51 خليلال
 0.43649 3.3636 110 القدس
 0.47107 3.2464 70 النجاح
 0.43095 3.3128 231 المجموع

الخط  واألهداف 
 المستقبلية

 0.55208 4.1307 51 الخليل
 0.50367 4.1864 110 القدس
 0.57166 4.1095 70 النجاح
 0.53454 4.1508 231 المجموع

لتفوق اَلتجاه نحو ا
 األكاديمي والحياتي

 0.56212 4.3894 51 الخليل
 0.54987 4.3351 110 القدس
 0.59071 4.2939 70 النجاح
 0.56377 4.3346 231 المجموع

النظرة إلى الحياة 
والميل للمبادرة 

 برة فيهاوالمثا

 0.58097 4.1133 51 الخليل
 0.47953 4.1253 110 القدس
 0.61484 4.0444 70 النجاح
 0.54501 4.0981 231 المجموع

 مستوى الطموح
 )الدرجة الكلية(

 0.41110 3.9627 51 الخليل
 0.36587 3.9836 110 القدس
 0.47345 3.9026 70 النجاح
 0.41069 3.9545 231 المجموع
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التةةةةي تظهةةةةر المتوسةةةةطات الحسةةةةابية واَلنحرافةةةةات المعياريةةةةة ( 26نتةةةةائج الجةةةةدول ) يتبةةةةين مةةةةن

بسةةيطة فةةي مسةةتوى الطمةةوح ولجميةةع األبعةةاد  اأن هنالةةك فروقةة ،تجابة أفةةراد الدراسةةة لمسةةتوى الطمةةوحَلسةة

 ،سةةب متغيةةر الجامعةةة، ولفحةةص وجةةود دَلَلت إحصةةائية تةةم اسةةتخدام اختبةةار تحليةةل التبةةاين األحةةاديح

 (.  27جه في الجدول )ظهر نتائوت

جابة أفراد الدراسة لمستوى الطموح تبعاً لمتغير (: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الست27الجدول )

 الجامعة

درجات  اتمجموع المر ع مصادر التباسن األبعاد
 حرية

 الداللة F متوسط المر عات

تحمل المسؤولية 
واَلعتماد على 

 النفس

 1940. 1.653 0.305 2 6100. تبين المجموعا
 0.185 228 42.104 داخل المجموعات

 230 42.715 المجموع
 

الخط  
واألهداف 
 المستقبلية

 0.616 4860. 0.139 2 0.279 بين المجموعات
 0.287 228 65.441 اتداخل المجموع
 230 65.720 المجموع

 

اَلتجاه نحو 
التفوق األكاديمي 

 والحياتي

 0.657 0.421 0.135 2 0.269 عاتن المجمو بي
 0.319 228 72.833 داخل المجموعات

 230 73.102 وعالمجم
 

النظرة إلى الحياة 
والميل للمبادرة 

 والمثابرة فيها

 0.611 0.493 0.147 2 0.294 بين المجموعات
 2980. 228 68.025 داخل المجموعات

 230 68.319 المجموع
 

 لطموحمستوى ا
 لدرجة الكلية()ا

 0.549 0.602 0.134 2 0.286 بين المجموعات
 0.223 228 50.793 داخل المجموعات

  230 51.061 المجموع
 ((0.05حصائيا عند مستوى الدَللة)إدالة  ((  )*0.01حصائيا عند مستوى الدَللة )إ)** دالة 

ة فةةةي مسةةةتوى الطمةةةوح ة إحصةةةائي( عةةةدم وجةةةود فةةةروق ذات دَللةةة27يتبةةةين مةةةن نتةةةائج الجةةةدول)

حصةائية أن جميعهةا غيةر دالةة إليم الةدَلَلت احي  يتبين لنا من ي ،الجامعةولجميع األبعاد تبعًا لمتغير 

 وعليه تم قبول الفرضية. ،(0.549لدَللة الكلية)وبلغت ا ،(0.05على من )أ ن كافة ييمها أل ؛حصائياإ



107 
 

( فـي مسـتوى α≤0.05د مسـتوى الداللـة)صـائية عنـحإوجـد فـروق ذات داللـة تالفرعية الثامنة: ال 

 الطموح تبعا  لمت ير الكلية.

الثامنةةة تةةم اسةةتخدام اختبةةار "ت" والمتوسةةطات الحسةةابية َلسةةتجابة أفةةراد الدراسةةة  لفحةةص الفرضةةية
لية وكافة األبعاد لمستوى الطموح لدى عينة من الطالبات المتزوجات الملتحقات ببرامج على الدرجة الك

 (.28وتظهر في الجدول ) ،في الجامعات الفلسطينية تبعًا لمتغير نوع الكلية ت العلياالدراسا
( والمتوسطات الحسابية Independent-Sample t-test)  (: نتائج اختبار "ت"28جدول )ال

 راد الدراسة على الدرجة الكلية مستوى الطموح تبعاً لمتغير الكليةالستجابة أف

 الداللة اإلحصائية T درجات حرية معياري النحراف اال  توسطالم العدد الكلية األبعاد
تحمل المسؤولية 

لى واَلعتماد ع
 النفس

 451430. 3.2803 99 علمية
229 0.9920 .3220 

 414990. 3.3371 132 نسانيةإ

 الخط 
واألهداف 
 المستقبلية

 513630. 4.1414 99 علمية
229 0.2300 .8180 

 551550. 4.1578 132 نسانيةإ

اَلتجاه نحو 
التفوق 

األكاديمي 
 والحياتي

 568070. 4.2944 99 علمية

229 0.9380 .3490 
 560780. 4.3647 132 نسانيةإ

النظرة إلى 
الحياة والميل 

للمبادرة والمثابرة 
 فيها

 568660. 4.0337 99 علمية

229 1.561 .1200 
 523560. 4.1465 132 نسانيةإ

 مستوى الطموح
 الكلية()الدرجة 

 420240. 3.9153 99 علمية
229 1.01 0.66 

 402470. 3.9839 132 نسانيةإ
 عدم وجود فروق ذات دَللة إحصةائية َلسةتجابة األفةراد لمسةتوى  (28يتبين من نتائج الجدول )

ليةةة وكةةان متوسةة  الك ،(0.66الطمةةوح ولجميةةع أبعةةاده تبعةةا لمتغيةةر الكليةةة، حيةة  بلغةةت الدرجةةة الكليةةة )

راف ( بةةةةةانح3.983نسةةةةةانية)إلومتوسةةةةة  الكليةةةةةة ا ،(0.420( بةةةةةانحراف معيةةةةةاري بلةةةةة )3.915ميةةةةةة)العل



108 
 

ؤكةد ممةا ي ،(0.05ن كافةة يةيم الةدَلَلت اإلحصةائية لكافةة األبعةاد أعلةى مةن)إحي   ،(0.402معياري)

 ية.على عدم وجود دَلَلت إحصائية بين أفراد الدراسة حسب متغير الكلية، وعليه تم قبول الفرض

مسـتوى ( فـي α≤0.05عنـد مسـتوى الداللـة) ةحصـائيإوجد فروق ذات داللة تعية التاسعة: ال الفر 

 الطموح تبعا  لمت ير عدد سنوات الزواج.

حسةةةابية واَلنحرافةةةات المعياريةةةة واختبةةةار لفحةةةص الفرضةةةية السةةةابعة تةةةم اسةةةتخدام المتوسةةةطات ال

كليةةة لمسةةتوى الطمةةوح تبعةةًا لمتغيةةر عةةدد لدرجةةة التحليةةل التبةةاين األحةةادي َلسةةتجابة أفةةراد الدراسةةة علةةى ا

 (.29وتظهر في الجدول ) ،سنوات الزواج

ح تبعاً (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد الدراسة لمستوى الطمو29لجدول )ا

 لمتغير عدد سنوات الزواج

 معياري النحراف اال  المتوسط العدد مدة الزواج األبعاد

 لية واَلعتماد على النفسل المسؤو تحم

5 - 96 3.2461 .448480 
6 - 10 48 3.3021 .351510 
11+ 87 3.3922 .442220 
 430950. 3.3128 231 المجموع

 الخط  واألهداف المستقبلية

5 - 96 4.1042 .573410 
6 – 10 48 4.1007 .593240 
11+ 87 4.2299 .445510 
 534540. 4.1508 231 المجموع

 اَلتجاه نحو التفوق األكاديمي والحياتي

5 - 96 4.3051 .599540 
6 - 10 48 4.3274 .581190 
11+ 87 4.3711 .515750 
 563770. 4.3346 231 المجموع

 لميل للمبادرة والمثابرة فيهاالنظرة إلى الحياة وا

5 - 96 4.0463 .615520 
6 - 10 48 4.0532 .520650 
11+ 87 4.1801 .465660 
 545010. 4.0981 231 المجموع

 مستوى الطموح
 )الدرجة الكلية(

5 - 96 3.9048 .458400 
6 – 10 48 3.9263 .399300 
11+ 87 4.0248 .351600 
 410690. 3.9545 231 المجموع
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التةةةةي تظهةةةةر المتوسةةةةطات الحسةةةةابية واَلنحرافةةةةات المعياريةةةةة ( 29يتبةةةةين مةةةةن نتةةةةائج الجةةةةدول )

عةاده حسةب بسيطة في مستوى الطموح وكافة أب اأفراد الدراسة لمستوى الطموح أن هنالك فروقستجابة َل

حةادي الةذي عدد سنوات الزواج، ولفحص وجود دَلَلت إحصائية تةم اسةتخدام اختبةار تحليةل التبةاين األ

 (.  30تظهر نتائجه في الجدول )

ة أفراد الدراسة لمستوى الطموح تبعاً لمتغير الستجاب (: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي30الجدول )

 عدد سنوات الزواج

 الداللة F متوسط المر عات درجات حرية مجموع المر عات التباسن مصادر األبعاد
تحمل المسؤولية 

ى واَلعتماد عل
 النفس

 0710. 2.682 4910. 2 9820. بين المجموعات
 1830. 228 41.733 داخل المجموعات

 230 42.715 لمجموعا
 

الخط  واألهداف 
 المستقبلية

 2180. 1.535 4370. 2 8730. بين المجموعات
 2840. 228 64.846 داخل المجموعات

 230 65.720 المجموع
 

اَلتجاه نحو التفوق 
 األكاديمي والحياتي

 7290. 3160. 1010. 2 2020. بين المجموعات
 3200. 228 72.900 داخل المجموعات

 230 73.102 المجموع
 

النظرة إلى الحياة 
والميل للمبادرة 

 والمثابرة فيها

 2060. 1.588 4690. 2 9390. بين المجموعات
 2960. 228 67.380 داخل المجموعات

 230 68.319 المجموع
 

 مستوى الطموح
 )الدرجة الكلية(

 1230. 2.113 3530. 2 7060. بين المجموعات
 1670. 228 38.087 وعاتخل المجمدا

 230 38.793 المجموع
 

 ((0.05حصائيا عند مستوى الدَللة)إ((  )* دالة 0.01وى الدَللة )حصائيا عند مستإ)** دالة 

دم وجةود فةروق ذات دَللةة إحصةائية فةي مسةتوى الطمةوح تبعةًا ( عة30يتبين مةن نتةائج الجةدول)

وأن كافةةة يةةيم الةةدَلَلت اإلحصةةائية  ،(0.123الكليةةة )الدَللةةة لمتغيةةر عةةدد سةةنوات الةةزواج. حيةة  بلغةةت 

(α) (وعليه 0.05أعلى من .).تم قبول الفرضية المتعلقة بمتغير عدد سنوات الزواج 
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( فـي مسـتوى α≤0.05حصـائية عنـد مسـتوى الداللـة)إة وجد فـروق ذات داللـتالفرعية العاشرة: ال 

 طموح تبعا  لمت ير مستوى الد ل األسري.

السةةةابعة تةةةم اسةةةتخدام المتوسةةةطات الحسةةةابية واَلنحرافةةةات المعياريةةةة واختبةةةار  الفرضةةةية لفحةةةص

توى ل التباين األحادي َلستجابة أفراد الدراسة على الدرجةة الكليةة لمسةتوى الطمةوح تبعةًا لمتغيةر مسةتحلي

 (.31وتظهر في الجدول ) ،الدخل األسري 

ستجابة أفراد الدراسة لمستوى الطموح تبعاً عيارية ال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم31الجدول )

 لمتغير مستوى الدخل األسري

 معياري النحراف اال  المتوسط العدد مستوى الد ل األسري  اداألبع

تحمل المسؤولية واَلعتماد 
 سعلى النف

2000 - 14 3.3125 .527490 
200 – 3500 64 3.2383 .455740 

3500 + 153 3.3440 .409660 
 430950. 3.3128 231 المجموع

الخط  واألهداف 
 المستقبلية

2000 - 14 3.8929 .738460 
2000 – 3500 64 4.0625 .595770 

3500 + 153 4.2113 .474880 
 534540. 4.1508 231 المجموع

اَلتجاه نحو التفوق 
 األكاديمي والحياتي

2000 - 14 4.0306 .788810 
2000 – 3500 64 4.3058 .599570 

3500 + 153 4.3744 .517940 
 563770. 4.3346 231 المجموع

لحياة والميل النظرة إلى ا
 للمبادرة والمثابرة فيها

2000 - 14 3.9444 .928340 
2000 – 3500 64 4.0573 .650000 

3500 + 153 4.1293 .443610 
 545010. 4.0981 231 المجموع

 مستوى الطموح
 كلية()الدرجة ال

2000 - 14 3.7850 .677040 
2000 – 3500 64 3.8980 .474670 

3500 + 153 3.9936 .342200 
 410690. 3.9545 231 المجموع
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لحسةةةةابية واَلنحرافةةةةات المعياريةةةةة ( التةةةةي تظهةةةةر المتوسةةةةطات ا31يتبةةةةين مةةةةن نتةةةةائج الجةةةةدول )

ى الطمةةوح ولمعظةةم األبعةةاد فةةي مسةةتو  بسةةيطة اَلسةةتجابة أفةةراد الدراسةةة لمسةةتوى الطمةةوح أن هنالةةك فروقةة

م اختبةةةار تحليةةةل حصةةةائية تةةةم اسةةةتخداحسةةةب متغيةةةر مسةةةتوى الةةةدخل األسةةةري، ولفحةةةص وجةةةود دَلَلت إ

 (.  32الذي تظهر نتائجه في الجدول )التباين األحادي 

ير الستجابة أفراد الدراسة لمستوى طموح تبعاً لمتغ األحادي(: نتائج اختبار تحليل التباين 32) الجدول

 الدخل األسري مستوى

 الداللة F عاتمتوسط المر  درجات حرية مجموع المر عات مصادر التباسن األبعاد

تحمل المسؤولية 
 واَلعتماد على النفس

 2520. 2 5040. بين المجموعات

1.361 .2590 
داخل 

 المجموعات
42.211 228 .1850 

  230 42.715 المجموع

الخط  واألهداف 
 يةالمستقبل

 9960. 2 1.991 لمجموعاتبين ا

3.562 .0300 
داخل 

 المجموعات
63.729 228 .2800 

  230 65.720 المجموع

اَلتجاه نحو التفوق 
 األكاديمي والحياتي

 7950. 2 1.589 بين المجموعات

2.534 .0820 
داخل 

 المجموعات
71.512 228 .3140 

  230 73.102 المجموع

حياة النظرة إلى ال
ميل للمبادرة وال

 والمثابرة فيها

 2930. 2 5860. بين المجموعات

.9860 .3750 
ل داخ

 المجموعات
67.733 228 .2970 

  230 68.319 المجموع

 مستوى الطموح
 )الدرجة الكلية(

 4200. 2 8410. المجموعات بين

داخل  0820. 2.525
 المجموعات

37.953 228 .1660 

  230 38.793 المجموع
 ((0.05الدَللة)حصائيا عند مستوى إ((  )* دالة 0.01حصائيا عند مستوى الدَللة )إ)** دالة 



112 
 

ح تبعةةةًا ( عةةةدم وجةةةود فةةةروق ذات دَللةةةة إحصةةةائية فةةةي مسةةةتوى الطمةةةو 32يتبةةةين مةةةن نتةةةائج الجةةةدول )

ت الةدَلَل معظةم يةيم وأن ،(0.082. حية  بلغةت الدرجةة الدَللةة الكليةة )مسةتوى الةدخل األسةري لمتغيةر 

انةةةةت الدَللةةةةة (. باسةةةةتثناء بعةةةةد الخطةةةة  واألهةةةةداف المسةةةةتقبلية حيةةةة  ك0.05أعلةةةةى مةةةةن) αاإلحصةةةةائية 

ولفحةةةةص وعليةةةةه تةةةم قبةةةةول الفرضةةةية المتعلقةةةةة بمتغيةةةر مسةةةةتوى الةةةدخل األسةةةةري،  (.0.030اإلحصةةةائية)

روق، ( لفحةةةص اتجاهةةات الفةةةLSDاتجاهةةات الفةةروق تةةةم اسةةتخراج المقارنةةةات البعديةةة باسةةةتخدام اختبةةار)

 ي. تهر في الجدول اختظو 

 متغير مستوى الدخل األسري( لفحص اتجاهات الفروق حسب LSD( نتائج اختبار)33جدول )

 الداللة مستويات المت ير مستويات المت ير البعد

الخط  واألهداف 
 لمستقبليةا

 0.029 فأكثر 3500 فأقل 2000

مسةتوى الةدخل األسةري  ائية بةينحصةإ( وجود فروق ذات دَللةة 33من نتائج الجدول ) يتضح

 فأكثر(. 3500لصالح مستوى دخل األزواج)

( فــي α≤0.05حصــائية عنــد مســتوى الداللــة)إوجــد فــروق ذات داللــة تشــرة: ال الفرعــية الحــادي ع

 .ير مستوى التعليم لدى الزوجمستوى الطموح تبعا  لمت 

ياريةةةة واختبةةةار فةةةات المعلفحةةةص الفرضةةةية السةةةابعة تةةةم اسةةةتخدام المتوسةةةطات الحسةةةابية واَلنحرا

ليةة لمسةتوى الطمةوح تبعةًا لمتغيةر مسةتوى تحليل التباين األحادي َلستجابة أفراد الدراسة على الدرجةة الك

 (.34وتظهر في الجدول ) ،التعليم لدى الزوج
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ً 34الجدول )  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد الدراسة لمستوى الطموح تبعا

 مستوى التعليم لدى الزوج لمتغير

 معياري النحراف اال  المتوسط العدد مستوى التعليم لدى الزوج األبعاد

تحمل المسؤولية واَلعتماد 
 على النفس

 409170. 3.2880 69 المرحلة الثانوية فما دون 
 400260. 3.2796 114 بكالوريوس

 514310. 3.4271 48 دراسات عليا
 430950. 3.3128 231 المجموع

 
 الخط  واألهداف المستقبلية

 507380. 4.0483 69 المرحلة الثانوية فما دون 
 548920. 4.1433 114 بكالوريوس

 507900. 4.3160 48 دراسات عليا
 534540. 4.1508 231 المجموع

 
اَلتجاه نحو التفوق 
 األكاديمي والحياتي

 605880. 4.2091 69 المرحلة الثانوية فما دون 
 539200. 4.3459 114 لوريوسبكا

 527020. 4.4881 48 دراسات عليا
 563770. 4.3346 231 المجموع

النظرة إلى الحياة والميل 
 للمبادرة والمثابرة فيها

 541570. 3.9903 69 المرحلة الثانوية فما دون 
 524600. 4.1082 114 بكالوريوس

 576850. 4.2292 48 دراسات عليا
 545010. 4.0981 231 جموعالم

 مستوى الطموح
 )الدرجة الكلية(

 386550. 3.8658 69 المرحلة الثانوية فما دون 
 403250. 3.9497 114 بكالوريوس

 432450. 4.0931 48 دراسات عليا
 410690. 3.9545 231 المجموع

ريةةةةة ت المعيا( التةةةةي تظهةةةةر المتوسةةةةطات الحسةةةةابية واَلنحرافةةةةا34يتبةةةةين مةةةةن نتةةةةائج الجةةةةدول )

طموح وكافة األبعاد حسب بسيطة في مستوى ال اَلستجابة أفراد الدراسة لمستوى الطموح أن هنالك فروق

ام اختبةةار تحليةةل التبةةاين متغيةةر مسةةتوى التعلةةيم لةةدى الةةزوج، ولفحةةص وجةةود دَلَلت إحصةةائية تةةم اسةةتخد

 (.  35األحادي الذي تظهر نتائجه في الجدول )
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حليل التباين األحادي الستجابة أفراد الدراسة لمستوى الطموح تبعاً لمتغير اختبار ت(: نتائج 35الجدول )

 توى التعليم لدى الزوجمس

 لداللةا F متوسط المر عات درجات حرية مجموع المر عات مصادر التباسن األبعاد

تحمل المسؤولية 
واَلعتماد على 

 النفس

 3970. 2 7950. بين المجموعات

2.161 .1180 
خل دا
 وعاتالمجم

41.920 228 .1840 

  230 42.715 المجموع

الخط  واألهداف 
 ةالمستقبلي

 1.020 2 2.041 بين المجموعات

3.653 .0270 
داخل 

 المجموعات
63.679 228 .2790 

  230 65.720 المجموع

اَلتجاه نحو التفوق 
 األكاديمي والحياتي

 1.116 2 2.232 بين المجموعات

3.590 .0290 
داخل 

 المجموعات
70.870 228 .3110 

  230 73.102 المجموع

حياة النظرة إلى ال
والميل للمبادرة 

 والمثابرة فيها

 8190. 2 1.637 بين المجموعات

2.799 .0630 
داخل 

 2920. 228 66.682 وعاتالمجم

  230 68.319 المجموع

 مستوى الطموح
 )الدرجة الكلية(

 7340. 2 1.468 وعاتبين المجم

4.483 .0120 
داخل 

 المجموعات
37.325 228 .1640 

  230 38.793 المجموع
 ((0.05حصائيا عند مستوى الدَللة )إ(( )*دالة 0.01حصائيا عند مستوى الدَللة )إ)** دالة 

( وجةةود فةةروق ذات دَللةةة إحصةةائية فةةي مسةةتوى الطمةةوح ولمعظةةم 35يتبةةين مةةن نتةةائج الجةةدول)

غيةةر مسةةتوى تبعةةًا لمت ط  واألهةةداف المسةةتقبلية، اَلتجةةاه نحةةو التفةةوق األكةةاديمي والحيةةاتي( الخبعةةاد)األ

ئية أعلةةى مةةن ( وأن كافةةة يةةيم الةةدَلَلت اإلحصةةا0.012التعلةةيم لةةدى الةةزوج. حيةة  بلغةةت الدَللةةة الكليةةة)

حةةةص زوج، ولف(. وعليةةةه يةةةتم رفةةةض الفرضةةةية المتعلقةةةة بمتغيةةةر مسةةةتوى التعلةةةيم لةةةدى الةةة0.05ييمةةةة ألفةةةا)

 ،اتجاهةةات الفةةةروق ( لفحةةةص LSDاتجاهةةات الفةةروق تةةةم اسةةتخراج المقارنةةةات البعديةةة باسةةةتخدام اختبةةار)

 وتظهر نتائجه في الجدول اختي:
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 لفروق حسب متغير مستوى التعليم لدى الزوج واألبعاد( لحفص اتجاهات اLSD(: نتائج اختبار)36جدول)

 داللةال مستوى المت ير مستوى المت ير األبعاد
 0080. ماجستير المرحلة الثانوية فما دون  لخط  واألهداف المستقبليةا

 0080. ماجستير المرحلة الثانوية فما دون  نحو التفوق األكاديمي والحياتياَلتجاه 

 مستوى الطموح
 0030. ماجستير لة الثانوية فما دون المرح

 0410. ماجستير بكالوريوس
حصةةائية فةةي بعةةد الخطةة  واألهةةةداف إذات دَللةةة  جةةود فةةةروق ( و 36يظهةةر مةةن نتةةائج الجةةدول)

ألكاديمي والحيةاتي ومسةتوى الطمةوح لصةالح أزواج أصةحاب الدراسةات اَلتجاه نحو التفوق او المستقبلة، 

 العليا وعليه تم رفض الفرضية.

( فــي α≤0.05حصــائية عنــد مســتوى الداللــة)إوجــد فــروق ذات داللــة تالفرعــية الثانيــة عشــرة: ال 

 تبعا  لمت ير حالة العمل.الطموح  مستوى 

والمتوسةةةطات الحسةةابية َلسةةتجابة أفةةةراد لفحةةص الفرضةةية الثانيةةة عشةةةرة تةةم اسةةتخدام اختبةةار "ت" 

تظهةر فةي الجةدول و  ،تبعًا لمتغير حالة العمةل الدراسة على الدرجة الكلية وكافة األبعاد لمستوى الطموح

(37.) 

( والمتوسطات الحسابية Independent – Sample t-test(: نتائج اختبار "ت" )37الجدول )

 لمستوى الطموح تبعاً لمتغير حالة العمل الستجابة أفراد الدراسة على الدرجة الكلية

حالة  األبعاد
 الداللة t جات حريةدر  انحراف معياري  المتوسط العدد العمل

تحمل المسؤولية 
 واَلعتماد على النفس

 443880. 3.3406 138 تعمل
229 1.196 .2330 

 409890. 3.2715 93 َل تعمل
الخط  واألهداف 

 المستقبلية
 517860. 4.1582 138 تعمل

229 .2560 .7980 
 561060. 4.1398 93 َل تعمل

اَلتجاه نحو التفوق 
 لحياتياألكاديمي وا

 525880. 4.3561 138 تعمل
229 .7070 .4810 

 617280. 4.3026 93 َل تعمل
ة لى الحياالنظرة إ

والميل للمبادرة والمثابرة 
 فيها

 542890. 4.1369 138 تعمل
229 1.319 .1890 

 546000. 4.0406 93 َل تعمل
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 األبعاد
حالة 
 الداللة t جات حريةدر  انحراف معياري  المتوسط العدد العمل

 مستوى الطموح
 404260. 3.9800 138 تعمل

229 1.152 .2500 
 419370. 3.9166 93  تعملَل

بة أفةراد الدراسةة ة َلسةتجا(  عةدم وجةود فةروق ذات دَللةة إحصةائي37يتبين من نتةائج الجةدول )

وبلة  متوسة  ، (0.250الكليةة )لمستوى مستوى طمةوح حسةب متغيةر حالةة العمةل، حية  بلغةت الدرجةة 

بةةةةةانحراف معيةةةةةةاري  ،(3.980الطالبةةةةةات المتزوجةةةةةات العةةةةةامالت الملتحقةةةةةات ببةةةةةةرامج الدراسةةةةةات العليةةةةةا)

راسةةةةةةةةات رامج الدعةةةةةةةةامالت الملتحقةةةةةةةةات ببةةةةةةةةالومتوسةةةةةةةة  الطالبةةةةةةةةات المتزوجةةةةةةةةات غيةةةةةةةةر  ،(0.404قةةةةةةةةدره)

اإلحصةةةةائية أعلةةةةى  (، وحيةةةة  أن كافةةةةة يةةةةيم الةةةةدَلَلت0.419( بةةةةانحراف معيةةةةاري قةةةةدره)3.916العليةةةةا)

اصة بمتغير حالة وبذلك تم قبول الفرضية الخ ،( مما يؤكد على عدم وجود دَلَلت إحصائية0.05من)

 العمل.
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 الفصل الخامس

صةةل مناقشةةة نتةةائج الدراسةةة باإلضةةافة إلةةى التوصةةيات التةةي تقةةدمها الدراسةةة فةةي هةةذا الف يتنةةاول

تلةةك النتةةائج، فقةةد هةةدفت هةةذه الدراسةةة إلةةى معرفةةة العالقةةة بةةين مسةةتوى التوافةةق الزواجةةي ومسةةتوى ضةةوء 

نية موح لدى عينة من الطالبات المتزوجات الملتحقات ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسةطيالط

بمناقشةتها ضةمن لمتغيرات الدراسةة، وقةد توصةلت هةذه الدراسةة إلةى عةدد مةن النتةائج قامةت الباحثةة  وفقا

  تية:المحاور اخ

 أوال مناقشة النتائج:

ة ذات داللة إحصائية بين التوافـق الزواجـي ومسـتوى السؤال الرئيس: هل توجد عالقة ارتباطي

ببـــرامج الدراســـات العليـــا فـــي الجامعـــات ملتحقـــات الطمـــوح لـــدى عينـــة مـــن الطالبـــات المتزوجـــات ال

 الفلسطينية؟

( وجةةةود عالقةةةة ارتباطيةةةة إيجابيةةةة بةةةين التوافةةةق الزواجةةةي 11دول)أظهةةةرت النتةةةائج مةةةن تحليةةةل الجةةة

ويمكةةةن تفسةةةير ذلةةةك بةةةأن التوافةةةق الزواجةةةي يلعةةةب دورا مهمةةةا فةةةي ومسةةةتوى الطمةةةوح علةةةى كافةةةة األبعةةةاد، 

حقةةات ببةةرامج الدراسةةات العليةةا، فةةالتوافق الزواجةةي يعةةد ات الملتمسةةتوى الطمةةوح لةةدى الطالبةةات المتزوجةة

لنوعيةةةةةة التفةةةةةاعالت بةةةةةين الةةةةةزوجين فةةةةةي العديةةةةةد مةةةةةن الجوانةةةةةب اَلنفعاليةةةةةة  بمثابةةةةةة المحصةةةةةلة الطبيعيةةةةةة

كرية واَلقتصادية، التي تتمثل فةي وعةي الشةريك بالحاجةات العاطفيةة المختلفةة واَلجتماعية والثقافية والف

ا علةى تبةادل الةدعم العةاطفي بمةا يناسةب طبيعتهمةا وتوقعاتهمةا، وتةدفعهما يسةاعدهم للشريك اخخر، مما

 بالرعايةة والتفةاهم واَلحتةرام واَلهتمةام ةذل والعطةاء فةي تلبيةة الحاجةات الشخصةية ل خةر المتمثلةنحو الب

مةن  وحمايتهةا ،والقبول والثقة والتقدير في المناحي كافة، بما يحقق ديمومة واسةتمرارية العالقةة الزواجيةة

 أي تصدعات وصراعات وخالفات كفيلة بنثر بذور الشقاق بينهما.
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( بأن التوافق يعبر عن قدرة كل من الزوجين على التوا،م مع اخخةر 2008الداهري) وهذا ما يراه 

وفةي مواجهةة  ،واج، ويستدل عليةه مةن أسةاليب كةل منهمةا فةي تحقيةق أهدافةه مةن الةزواجومع مطالب الز 

التعبيةةر عةةن انفعةةاَلتهم ومشةةاعرهم، وفةةي إشةةباع حاجةةاتهم واحتياجةةاتهم مةةن  وفةةي ،جيةةةالصةةعوبات الزو 

 الزواجي. تفاعلهم

تعةد أهميةة دور  وترى الباحثة أنه نتيجة للعديد من التغيرات الثقافية واَلجتماعية، واَلقتصادية لم

ة فةةي بنةةاء هةةا مسةةاهمالمةةرأة فةةي الحيةةاة تقتصةةر علةةى حفةةل البقةةاء واسةةتمرارية النةةوع بةةل تعةةد ت ذلةةك بجعل

رموقةة أو مسةتويات مرتفعةة وتطوير المجتمع، وهذا من خةالل وصةولها إلةى طموحاتهةا بتحقيةق مراكةز م

المهمة في البناء اَلجتمةاعي،  من التحصيل األكاديمي إلضفاء بصمتها عليها، مما َجعلها أحد الركائز

تسةتمتع فيهةا بالشةعور اإليجةابي لة التي ألنها الحا ؛فوجود الطموح لدى المرأة دليل على صحتها النفسية

لمسةتوى مةن الطمةوح تكةون قةادرة علةى تحقيقةه أو تحقيةق  والطمأنينة والسعادة، وهي الحالة التي تهي ها 

 كانيات في المجتمع. أكبر جزء منه بما يتوافر لها من ظروف وإم

ئال أمةام م يقةف حةا( فةي اإلطةار النظةري مةن إن الرجةل لة2007) عبد الفتاحوهذا ما أشارت إليه 

مسةتوى الطمةوح، ومةن هنةا المرأة بةل شةجعها وخاصةة بعةد أن أكةدت وجودهةا، والتشةجيع مةن شةأنه يرفةع 

وبالتةالي ارتفةاع  ،ريةة أمامهةاترى إلى أي حد أدى تشجيع نشاط المرأة خارج المنزل إلةى انفتةاح حيةز الح

 مستوى طموحها.

ه فةي دفعهةا لتحقيةق مكانتهةا يسةاعدها ومسةاهمت فإيمان وثقة الرجل فةي قةدرة المةرأة وتشةجيعه لهةا،

يةةد مةةن الصةةحة واَلتةةزان النفسةةي الل ةةَذين ينعكسةةان علةةى وبالتةةالي تحقيةةق مز  ،علةةى رفةةع مسةةتوى طموحهةةا

 فكرتها عن ذاتها وعن زوجها.
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رأة مواقةةف النجةةاح والتقةةدم واتضةةح أمامهةةا حيةةز الحركةةة، هةةذا كلةةه أدى إلةةى تحقيةةق فقةةد خبةةرت المةة

يترتب عليه تحقيق مزيد من اَلتزان النفسي والصحة النفسية وتكوين مفهةوم  واها مماطموحها ورفع مست

 عن الذات في عالقتها بنفسها وعالقتها باخخر. سوي  

اتها ومهاراتها يساعدها على رفةع مسةتوى طموحهةا، وترى الباحثة أن معرفة الزوجة لذاتها وإمكاني

خالل تشجيعه ودعمه لها معنويا وماديا، والقدرة وجها من باإلضافة إلى الدور الكبير الذي يساهم فيه ز 

لتنازَلت وتحمةل الضةغوطات، وتفهةم تغيةر األدوار مةن أجةل الحفةاظ علةى واَلستعداد للتضحية، وتقديم ا

 وتحقيق التكيف والتوافق بينهما. الحياة الزوجية واستمرارها 

(، ودراسةة 2013حي )اسةة المةا(، ودر 2016وهذه النتائج تتفق مع نتائج دراسةة كةل مةن صةالح )

ين التوافةق الزواجةي ومسةتوى الطمةوح، (، ونصت على وجود عالقة ارتباطية إيجابية ب2016الطراونة )

عةةدم وجةةود عالقةةة ارتباطيةةة بةةين إلةةى التةةي أشةةارت ( 2015ت مةةع نتةةائج دراسةةة إسةةماعيل)ولكنهةةا اختلفةة

 التوافق الزواجي ومستوى الطموح.

توافـــق الزواجـــي لـــدى عينـــة مـــن الطالبـــات المتزوجـــات مســـتوى الالســـؤال الفرعـــي األول: مـــا 

 عليا في الجامعات الفلسطينية؟الملتحقات ببرامج الدراسات ال

جميةع أبعةاده لةدى عينةة في ي ( أن مستوى التوافق الزواج12دول)تبين من نتائج التحليل في الج

، كمةا افلسةطينية جةاء مرتفعةامعةات المن الطالبات المتزوجات الملتحقات ببرامج الدراسات العليةا فةي الج

ة باسةتثناء بعةد )التوافةق األسةري واَلجتمةاعي(، أن كافة مستويات التوافق الزواجةي جةاءت بدرجةة مرتفعة

 اجي جاء بدرجة مرتفعة. وهذه المعطيات تؤكد على أن مستوى التوافق الزو 

ت مةةع الدرجةةة ن المجةةاَلمةةن التوافةةق الزواجةةي، والتكامةةل بةةي يوتفسةةر الباحثةةة هةةذا المسةةتوى العةةال

اع مسةتوى التوافةق الزواجةي ي ارتفةبعض العوامل التي سةاهمت فة بوجودالكلية لمستوى التوافق الزواجي 

يعةدو مةن  تمةع )طالبةات دراسةات عليةا(بكةون الطالبةات المتزوجةات مةن هةذه الف ةة مةن المج ًءابةد ،لديهن
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بةه مةن  ن  ت الحيةاة وحلهةا، لمةا يتمةتعمشةكال هةةالشرائح اَلجتماعية الواعية والمثقفةة، والقةادرة علةى مواج

على مسةتويات مةن اَلتفةاق الزواجةي مةع أ ن الوصول إلى مرونة عقلية ونضج عقلي وانفعالي تمكنهن م

مر الذي مةن شةأنه أن يزيةد مةن مسةتوى ألاتهم  الزوجية،  اوالتكامل والتفاهم معهم حول عالق ،زواجهنأ

 زواجهن.أالتوافق الزواجي لديهن مع 

خةر  التوافق الزواجةي تعكةس مةدى اشةتراك الةزوجين ومبادلةة كةل منهمةا ل استبيانقرات بما أن فو 

لزواجةةي التوافةةق ا اسةةتبيانبعةةاد أترتيةةب  نإ، فةةبعالقةةاتهم الزوجيةةة مةةن وجهةةة نظةةرهنمةةور المتعلقةةة ألفةةي ا

 التوافةةق جةةاءت منطقيةةة ومتكاملةةة مةةع الدرجةةة الكليةةة لمسةةتوى التوافةةق الزواجةةي بشةةكل عةةام، وبةةأن يةةأتي

 اَلجتماعي.سري و ألولى فالتوافق الفكري، فاَلقتصادي، فاألالنفسي الوجداني في المرتبة ا

لةدى الطالبةات ن درجة التوافق الزواجةي أففيما يتعلق بالبعد النفسي الوجداني فقد أظهرت النتائج 

جامعةةةات ي( فةةةي الالمتزوجةةةات الملتحقةةةات ببةةةرامج الدراسةةةات العليةةةا فةةةي مجةةةال )التوافةةةق النفسةةةي الوجةةةدان

أهميةةةة فةةةي التوافةةةق  اتر ذالمرتبةةةة األولةةةى وبدرجةةةة مرتفعةةةة، وهةةةذه النتيجةةةة تعتبةةةفةةةي الفلسةةةطينية جةةةاءت 

شةعارهن إاجهةن زادت مةن زو أسةاليب تواصةل مةع أحرص الطالبات على اسةتخدام إذ ت ،النفسي الوجداني

 بو رواء قلةإمت فةي ائقةة سةاهشةباعها بطريقةة ر إو  ،والحةرص علةى تلبيتهةا ،بالتفهم لالحتياجةات العاطفيةة

احة والطمأنينة، والشعور بالسعادة والفرح بتوفير الر  تسمحو  ،زواجهن بالدفء والحنان والمودة والرحمةأ

عطةاء الةذي مةن شةأنه أن يزيةد مةن مسةتوى التوافةق دفعهما نحةو البةذل والمما ية ،عند التعامل مع الشريك

 .مالزواجي لديه

ن درجةة التوافةق الزواجةي لةدى الطالبةات أأظهةرت النتةائج  دلفكري فقبعد التوافق اأما فيما يتعلق ب

ببرامج الدراسةات العليةا فةي مجةال )التوافةق الفكةري( فةي الجامعةات الفلسةطينية قةد المتزوجات الملتحقات 

زواجهةةن فةةي أاحثةةة ذلةةك إلةةى تقةةارب الطالبةةات مةةع الب وة الثانيةةة وبدرجةةة مرتفعةةة، وتعةةز جةةاءت فةةي المرتبةة

ت زاد مةةن قةةدرتهما علةةى التفةةاهم واَلنسةةجام فةةي محاولتهمةةا لتقريةةب وجهةةا ممةةا ،ثقافيةةةخلفيةةة الفكةةار والألا
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 فةةراد عينةةةةأ، كمةةا أن كةةةون جميةةع ماالنظةةر الةةذي مةةةن شةةأنه أن يزيةةد مةةةن مسةةتوى التوافةةق الزواجةةةي لةةديه

 ايواجتماع افكري اهذا يعني أن لديهن نضجفالدراسة من ف ة الطالبات الملتحقات ببرامج الدراسات العليا 

 ممةااضةج مةع أزواجهةن مةن خةالل الحةوار الفكةري الن ، وذلةكللحصول علةى التوافةق الفكةري الةالزم ياكاف

 كافة مناحي الحياة.في زيادة التوافق الزواجي في  يسهم

ن درجةةةةة التوافةةةةق الزواجةةةةي لةةةةدى الطالبةةةةات أَلقتصةةةةادي فقةةةةد أظهةةةةرت النتةةةةائج فةةةةق اأمةةةةا بعةةةةد التوا

اسةةات العليةةا فةةي بعةةد )التوافةةق اَلقتصةةادي( فةةي الجامعةةات الفلسةةطينية امج الدر المتزوجةةات الملتحقةةات ببةةر 

ة بةين الطالبةات عةرتبة الثالثة وبدرجة مرتفعة، ويمكن عزو ذلك إلى الهوية التشةاركية المتبجاءت في الم

التةةي زادت مةةن مسةةتوى التفةةاهم والتكامةةل اَلقتصةةادي بينهمةةا، ممةةا سةةاهم فةةي زيةةادة القةةدرة  ،زواجهةةنمةةع أ

لتوافةةةق زيةةةادة مسةةتوى افةةي سةةةهم وأ ،مةةور الماليةةةألارة الناضةةجة مةةةن قبةةل الةةةزوجين فةةي مجةةةال اعلةةى اإلد

 اَلقتصادي لديهن.

عةزى إلةى التبةاين ذلك قةد يُ  ما يتعلق بالمستوى المتوس  لبعد التوافق األسري واَلجتماعي فإنأما 

يعةةود السةةبب لضةةغوط العمةةل ات، وقةةد فةةي أنمةةاط التربيةةة والتنشةة ة ل بةةاء، والتبةةاين فةةي الميةةول واَلتجاهةة

 عي.والحياة التي تقلل من مستوى التوافق األسري واَلجتما

( ، ودراسةة Nadam & Sylaja, 2015ولققةد اتفقةت هةذه النتيجةة مةع دراسةة نةادام وسةيالجا )

 & Singh(، ودراسة ساين وسوشما)2013(، ودراسة علي )2013(، ودراسة الماحي )2016)صالح 

Sushma, 2006لسةمة العامةة للتوافةق الزواجةي لةدى النسةاء العةامالت باَلرتفةاع، وفةي دراسةة ( بةأن ا

جةاءت السةةمة العامةة للتوافةةق  (Ghoroghi Hassan & Baba, 2015ي وحسةان وبابةةا )جةورج

بةةةات اإليرانيةةةةات المتزوجةةةات فةةةةي مرحلةةةةة الدراسةةةات العليةةةةا فةةةي الجامعةةةةات الماليزيةةةةة الزواجةةةي لةةةةدى الطال

( لةةةدى الطالبةةةات، واختلفةةةت مةةةع دراسةةةة 2007(، ودراسةةةة آل سةةةويلم )2011اإلمةةةام )مرتفعةةةة، ودراسةةةة 
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( التي أظهرت مستوى متوسطا في درجةة التوافةق الزواجةي للممرضةات والعةامالت فةي 2016الطراونة )

 رك.مديرية صحة الك

امةرأة  وترى الباحثة أن األساليب المناسبة لتحقيق التوافق الزواجةي والسةعادة الزواجيةة تختلةف مةن

النظةرة إلةى الةزوج والحيةاة لى أخرى، وذلك باختالف البي ة التي تنتمي إليها وثقافتها، وأنمةاط التفكيةر، و إ

تجارب اخخرين، إَل أن  مالدين أ ماألسرية، والطرق التي تحتكم فيها في عالقتها بزوجها سواء العرف أ

لمةةودة والرحمةةة بةةين الةةزوجين الحةةب وا :وهةةي ،حكةةام بنةةاء الةةرواب  األسةةريةعامةةة إل اهنةةاك قواعةةد وأسسةة

ات أيضةةا، واَلهتمةةام والمشةةاركة، كمةةا أن إثبةةات الةةذات والتعةةاون والثقةةة واَلحتةةرام، وتقبةةل وتفهةةم اَلختالفةة

حيح يزيةةد مةةن التوافةةق الزواجةةي بينهمةةا، وكةةذلك القةةدرة وتفسةةير سةةلوكه بشةةكل صةة ،وتفهةةم كةةل زوج ل خةةر

خطةةاء بينهمةةا لهةةا أثةةر طيةةب فةةي زرع الثقةةة بينهمةةا، وز عةةن األعلةةى التعبيةةر والمصةةارحة التلقائيةةة والتجةةا

 المساندة المطلوبة بينهما.وفهم كل منهما ل خر لتحقيق 

د مســـــتوى مناقشـــــة نتـــــائج الفرعـــــية األولـــــى: ال سوجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــ

ــα≤0.05الداللــة) ات ( فــي مســتوى التوافــق الزواجــي لــدى عينــة مــن الطالبــات المتزوجــات الملتحق

 قد ، النجاح(ج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية تبعا  لمت ير الجامعة )الخليل، الببرام

وى ( عةةدم وجةةود فةةروق ذات دَللةةة إحصةةائية فةةي مسةةت14يتبةةين مةةن نتةةائج التحليةةل فةةي الجةةدول)

 التوافق الزواجي وكافة األبعاد تبعا لمتغير الجامعة.

ةد الثقافةة المجتمعيةة فةي كةل واجي مع ويمكن عزو تكامل أبعاد التوافق الز  الدرجة الكليةة إلةى توح 

هةةةةةا حةةةةةول النظةةةةةرة لمفهةةةةةوم الةةةةةزواج والعالقةةةةةات الزواجيةةةةةة، كمةةةةةا أن المركةةةةةز المحافظةةةةةات الشةةةةةمالية وتقارب

يه اَللتحةاق ببةرامج الدراسةات العليةا علةى الطالبةة وأسةرتها يعةد  دافعةاً يزيةد اَلجتماعي المميز الةذي ُيضةف

شةجيع واهتمةام المحيطةين بهةا للوصةول لمثةل هةذه المكانةة اَلجتماعيةة المرموقةة فيةز والتمن القبةول والتح

لبةةةة الماجسةةةتير فةةةي المجتمةةةع، وَل يقتصةةةر األمةةةر عنةةةد هةةةذا الحةةةد بةةةل إن العائةةةد المةةةادي مةةةن دراسةةةة لطا
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دة التةي جستير يلعب دورا أساسيا في دوافع اَللتحاق ببرامج الدراسات العليا، إذ يؤخذ بالحسبان الفائالما

فرصةة عمةل مناسةبة  ربما تعود على الطالبة عند اَللتحاق ببرامج الدراسةات العليةا، مثةل الحصةول علةى

قتصةةادي واَلجتمةةاعي تحقةةق للطالبةةة األمةةان الةةوظيفي وتحقيةةق الةةذات، بمعنةةى أنةةه قةةد يكةةون للمسةةتوى اَل

ا يةدفع أزواجهةن تفعةة، ممةالمتدني للطالبة دور محفز ودافع من أجل تحقيق التوافق الزواجي وبدرجةة مر 

المسةةةتقبلي لةةةديهن علةةةى الصةةةةعيد  إلةةةى القبةةةول والتشةةةجيع وتقةةةديم المسةةةةاندة لهةةةن، لرفةةةع مسةةةتوى الطمةةةةوح

فق محققة مزيدا من التوافق الزواجي اَلجتماعي والمهني، وهذا يؤدي دورا فاعال في تحديد مستوى التوا

 لديهن. 

إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى ت داللـــــة مناقشـــــة نتـــــائج الفرعـــــية الثانيـــــة: ال سوجـــــد فـــــروق ذا

طالبــات المتزوجــات الملتحقــات فــي مســتوى التوافــق الزواجــي لــدى عينــة مــن ال (α≤0.05الداللــة)

 كلية )علمية / إنسانية(ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية تبعا  لمت ير ال

توافةةةق مسةةةتوى ال( عةةةدم وجةةةود فةةةروق ذات دَللةةةة إحصةةةائية ل15يتبةةةين مةةةن التحليةةةل فةةةي الجةةةدول)

 بعاده حسب متغير الكلية.أجميع في الزواجي و 

 & Nadamي ضةةوء مةةا أشةةارت إليةةه دراسةةة نةةادام، وسةةيالجا)ويمكةةن تفسةةير هةةذه النتيجةةة فةة

Sylaja, 2015 على العناية بأسةرتها، وتربيةة أطفالهةا، وتحقيةق درجةة أعلةى ( حول قدرة المرأة المتعلمة

د يةةنعكس أيضةةا علةةى نظةةرة المةةرأة لنفسةةها كشةةريكة حيةةاة إلةةى مةةا قةةمةةن التوافةةق الزواجةةي، هةةذا باإلضةةافة 

زواجةي ته، فربما يعود السبب في عدم وجةود الفةروق فةي مسةتوى التوافةق التشارك زوجها أفكاره وطموحا

مةةن ذوات التخصصةةات العلميةةة أو اإلنسةةانية إلةةى تشةةابههن فةةي مةةا  نه ُكةة تبعةةا لمتغيةةر التخصةةص سةةواء

فةي البح  بجدية عن األساليب السوية التي تسةاعدهن علةى السةير رات على يمتلكن من القدرات والمها

والوصةةول إلةةى حالةةة اَلسةةتقرار، ووصةةولهن إلةةى  ،وزيةةادة مسةةتوى تةةوافقهن مةةع األزواج ،الحيةةاة الزواجيةةة

ن النضج الفكةري سةواء علةى صةعيد التفاعةل بةين الةزوجين أو التواصةل بينهمةا، وتقبةل مستويات جيدة م
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هن بمسةةةتوى مةةةن النضةةةج العقلةةةي سةةةاعدهن علةةةى التفاعةةةل والتواصةةةل والتفةةةاهم عنةةةى تمةةةتعرأي اخخةةةر، بم

َلقتصةادي مةع أزواجهةن، الةةذي أدى إلةى حةل العديةد مةةن الموافةق واألحةدا  والمشةكالت التةةي والتكامةل ا

 عاون والتفاهم لحالها. تتطلب الت

قةةةة بةةةين وجةةةود عال عةةةدم إلةةةى( التةةةي أشةةةارت 2011وقةةةد اتفقةةةت نتةةةائج الدراسةةةة مةةةع دراسةةةة اإلمةةةام)

للتخصةةص)علميب أدبةةي(، الطالبةةات المتزوجةةات فةةي التوافةةق الزواجةةي وفةةي التحصةةيل األكةةاديمي تعةةزى 

 ( وكانت لصالح التخصص األدبي.2013فيما اختلفت مع دراسة علي)

ئج الفرعـــــية الثالثـــــة: ال سوجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى مناقشـــــة نتـــــا

لزواجــي لــدى عينــة مــن الطالبــات المتزوجــات الملتحقــات لتوافــق افــي مســتوى ا( α≤0.05الداللــة)

 الجامعات الفلسطينية تبعا  لمت ير عدد سنوات الزواج ببرامج الدراسات العليا في

وجةةةود فةةةروق ذات دَللةةةة إحصةةةائية فةةةي مسةةةتوى  ( عةةةدم17حيةةة  تبةةةين مةةةن التحليةةةل فةةةي الجةةةدول)

ج، باستثناء التوافق اَلقتصادي، الذي جةاء ات الزواالتوافق الزواجي وجميع أبعاده تبعًا لمتغير عدد سنو 

 سنة فأعلى. 11لصالح 

يجةةةة علةةةى أن عةةةدد سةةةنوات الةةةزواج لةةةدى الطالبةةةات المتزوجةةةات الملتحقةةةات ببةةةرامج وتةةةدل هةةةذه النت

ر كن له أثر على مستوى التوافق لديهن، وربما يمكن إرجاع هةذه النتيجةة إلةى التطةو  الدراسات العليا لم ي

الةرغم مةن اخةتالف عةدد سةنوات علةى وزيةادة مسةتوى التفةاهم بينهمةا  ،لدى الزوجين لتشاركيةفي الهوية ا

عمليةةةةة التنشةةةة ة  طةةةةارإروف شخصةةةةية واجتماعيةةةةة متشةةةةابهة فةةةةي واجهةةةةن، ومةةةةا يتعرضةةةةن لهةةةةن مةةةةن ظةةةةز 

مجتمعيةة، وهةذا كلةه  مأسرية أ اسواء أكانت أدوار  ،أدوار ومسؤولياتمن  نوما يترتب عليهاَلجتماعية، 

 باط لمستوى التوافق الزواجي بعدد سنوات الزواج.ن َل ارتيؤكد أ
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( أن األحةةةدا  التةةةي يمةةةر بهةةةا األزواج خةةةالل فتةةةرة الةةةزواج قةةةد 2005وهةةةذا مةةةا أكةةةد عليةةةه سةةةليمان)

لةةديهم، مثةةل: وجةةود األطفةةال والةةروتين واَللتزامةةات اَلجتماعيةةة،  تعرقةةل زيةةادة مسةةتوى التوافةةق الزواجةةي

 األدوار.وعدم التوصل َلتفاق في تقسيم 

بنةاء علةى مةا  ( أن المدة الالزمة لتحقيق التوافق تختلةف مةن زواج خخةر2007كما أشار الكبير)

 يتعرض له الزوجان من ظروف على المستوى الشخصي والبي ي.

(، ودراسةةةةةةة سةةةةةةهيلة، 2018مةةةةةةع دراسةةةةةةة نوفةةةةةةل، وصةةةةةةقر، وعرفةةةةةةات)وقةةةةةةد اتفقةةةةةةت هةةةةةةذه النتيجةةةةةةة 

ئيا فةةي التوافةةق الزواجةةي تبعةةا لمتغيةةر عةةدد الةةة إحصةةا( التةةي أشةةارت إلةةى وجةةود فةةروق د2017منصةةور)

( إذ كانةةت النتيجةةة 2013يةةر العاملةةة، واختلفةةت مةةع دراسةةة علةةي)سةةنوات الةةزواج لةةدى المةةرأة العاملةةة وغ

 ( سنوات فأقل. 5لصالح من تزوجوا )

( سةنة 11أما فيمةا يتعلةق باسةتثناء التوافةق اَلقتصةادي الةذي جةاء لصةالح مةن تزوجةوا أكثةر مةن )

ة الةزواج، ر الباحثةة ذلةك اسةتناًدا إلةى الخبةرات المكتسةبة خةالل فتةر (، فتفس0.05ة إحصائية)لى بدَللفأع

التوافةةق  ممةةا قةةد يزيةةد فةةي ،األمةةر الةةذي سةةه ل علةةى األزواج التغلةةب علةةى المشةةكالت التةةي يصةةعب حلهةةا

همةةا فةةات بيناَلقتصةةادي، فةةاإلدارة الناضةةجة مةةن قبةةل الةةزوجين فةةي مجةةال األمةةور الماليةةة، تحةةد مةةن الخال

تصةرف فةي ميزانيةة األسةرة، وتزيد من التفاهم على الجوانب اَلقتصادية فةي األسةرة، مثةل: القةدرة علةى ال

اق، فيكةةةون النةةةاتج مزيةةةًدا مةةةن والقةةةدرة علةةةى التةةةدبير، وتزيةةةد مةةةن قةةةدرتهم علةةةى التشةةةاور حةةةول كيفيةةةة اإلنفةةة

تفةةاهم والقةةدرة علةةى تحقيةةق ن إلةةى اليبيةةر مةةن الواقعيةةة، ممةةا يقةةود الةةزوجالشةةعور بالمسةةؤولية وعلةةى قةةدر ك

شةةأن طةرق إنفةاق المةال، والتخطةي  للمسةتقبل المةةالي الموازنةة السةليمة بةين المطالةب والمةوارد، واَلتفةاق ب

 فيه األسرة راضية تسعد بما يتوفر لها من مال. يوصلهما إلى توافق اقتصادي مشترك، تعيش  مما

( بعةةدم وجةةود 2018صةةقر، وعرفةةات)نوفةةل، و  لةةذلك فةةإن نتيجةةة هةةذه الدراسةةة اختلفةةت مةةع دراسةةة

 سنوات الزواج. عالقة ارتباطية بين محور الجانب اَلقتصادي وعدد
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مناقشـــــة نتـــــائج الفرعـــــية الرابعـــــة: ال سوجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى 

( فـــي مســـتوى التوافـــق الزواجـــي لـــدى الطالبـــات المتزوجـــات الملتحقـــات ببـــرامج α≤0.05داللـــة)ال

 مستوى الد ل األسري في الجامعات الفلسطينية تبعا  لمت ير العليا  الدراسات

(عةةدم وجةةود فةةروق ذات دَللةةة إحصةةائية فةةي مسةةتوى التوافةةق 20ي الجةةدول)يتبةةين مةةن التحليةةل فةة

 لجامعات الفلسطينية تبعًا لمتغير مستوى الدخل األسري. الزواجي ولجميع األبعاد في ا

الفكةةةةري والعقلةةةي لةةةةدى الطالبةةةةات المتزوجةةةةات ى النضةةةةج وتعةةةزو الباحثةةةةة هةةةةذه النتيجةةةةة إلةةةى مسةةةةتو 

ذي سةةةةاعدهن علةةةةى التفاعةةةةل والتواصةةةةل والتفةةةةاهم والتكامةةةةل مةةةةع الملتحقةةةةات ببةةةةرامج الدراسةةةةات العليةةةةا الةةةة

ر للطالبات مع أزواجهن أدى إلةى الرضةا المتبةادل عةن التخطةي  أزواجهن، فربما التشابه في نم  التفكي

الجوانةب  فةيإلةى التفةاهم والقناعةة بينهمةا أدى و  ،لية اَلقتصاديةستقالاَلوأعطى الزوجة  ،واإلدارة المالية

األسةةةةرة، كالموازنةةةةة العامةةةةة للشةةةةهر، وحجةةةةم المصةةةةروفات مقارنةةةةة مةةةةع الةةةةدخل الشةةةةهري،  اَلقتصةةةةادية فةةةةي

وازنةةة بةةين الةةةدخل الشةةهري واَللتزامةةات الماليةةة، والوقةةةوف مةةع بعضةةهما فةةي األزمةةةات وقةةدرتهما علةةى الم

سةةاعدهما علةةةى وصةةول إلةةى توافةةق اقتصةةادي مشةةترك تعةةيش فيةةةه و ا األسةةرة، ي تمةةر بهةةاَلقتصةةادية التةة

 تسعد بما يتوفر لها من مال. األسرة راضية

ية اقتصةةادية فيهةةا نةةوع مةةن فشةةعورهن بالمسةةؤولية اَلجتماعيةةة واَلكاديميةةة أدى إلةةى وجةةود مسةةؤول

 نفاق المتوازن على األسرة، وهذا يحد من عدم التوافق الزواجي.إلا

( بعةدم وجةود فةروق دالةة إحصةائيا بةين 2018شارت إليه دراسة نوفةل وصةقر، وعرفةات)هذا ما أو 

( بعةةةةدم وجةةةةود عالقةةةةة بةةةةين التوافةةةةق 2007لتوافةةةةق الزواجةةةةي وف ةةةةات الةةةةدخل الشةةةةهري، ودراسةةةةة العمةةةةران)ا

( Nadam & Sylaja, 2015اجةي، بينمةا اختلفةت نتةائج هةذه الدراسةة مةع دراسةة نةادام وسةيالجا)الزو 

 (.2013فريزة) ودراسة
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ســــتوى وجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد متمناقشــــة نتــــائج الفرعــــية الخامســــة: ال 

ليـا فـي ( في مستوى التوافق الزواجي لدى الطالبات الملتحقات ببرامج الدراسات العα≤0.05الداللة)

 .مستوى تعليم لدى الزوجالجامعات الفلسطينية تبعا  لمت ير 

( عةدم وجةود فةروق ذات دَللةة إحصةائية فةي مسةتوى التوافةق 22لجدول)يتبين من نتائج التحليل ل

 . مستوى تعليم الزوجبعًا لمتغير بعاده تأالزواجي وكافة 

الثقافيةةةةة والفكريةةةةة والدينيةةةةة حيةةةة  تةةةةرى الباحثةةةةة أن تماثةةةةل الةةةةزوجين فةةةةي الجوانةةةةب اَلجتماعيةةةةة و 

 ازواجيةة اتوافقةة ينجةةه، محققةةكةةر والتو واَلقتصةةادية هةةو الةةذي يسةةاعدهما فةةي تقليةةل التبةةاين فةةي الطبةةاع والف

 تجاهات الزواجية أو تعارضها. ، زاد من عدم التنافر بينهما في األهداف واَلاكبير 

، هماج تقةةةارب القةةةيم بةةةين أسةةةر فوجةةةود تقةةةارب فةةةي الخلفيةةةة اَلجتماعيةةةة والثقافيةةةة بةةةين الةةةزوجين نتةةةا

حاجةةةات العاطفيةةةة المختلفةةةة لةةةوعي بالوالتقةةةارب فةةةي العةةةادات والتقاليةةةد، واَلتجاهةةةات المشةةةتركة بينهمةةةا، وا

ب طبيعتهمةا وتوقعاتهمةا حية  ستسةمح بتةوفير للطرفين، سةاعدهما علةى تبةادل الةدعم العةاطفي بمةا يناسة

مما يزيد أواصةر الحةب والتةللف والتفةاهم واَلنسةجام  الراحة والطمأنينة التي تدفعهما نحو البذل والعطاء،

رارية العالقةةةة الزوجيةةةة وديمومتهةةةا، هةةةذا كلةةةه دعةةةم إلةةةى اسةةةتم ايقودهمةةة ممةةةا ،والتقةةةدير واَلعتبةةةار بينهمةةةا

 لمستويات التعليمية لدى أزواجهن.الطالبات المتزوجات باختالف ا

دم وجةود عالقةة ارتباطيةة بةين ( بع2018وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة نوفل، وصقر، وعرفات )

ه( حية  كانةت 1430لرزاق)دراسة ا التوافق الزواجي ومستوى التعليم لدى الزوج والزوجة، واختلفت مع

زوجةات وغيةر المتزوجةات فةي جامعةة الملةك من مقومات التوافق الزواجي من وجهة نظةر الطالبةات المت

 سعود هو تقارب المستوى التعليمي بين الزوجين.
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وجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى تتــــائج الفرعــــية السادســــة: ال مناقشــــة ن

الزواجـي لـدى عينـة الطالبـات المتزوجـات الملتحقـات ببـرامج  التوافـق ( في مستوى α≤0.05الداللة)

 الجامعات الفلسطينية تبعا  لمت ير حالة العمل.الدراسات العليا في 

فةةةروق ذات دَللةةةة إحصةةةائية فةةةي مسةةةتوى ( عةةةدم وجةةةود 23حيةةة  تبةةةين مةةةن التحليةةةل فةةةي الجةةةدول)

ن الطالبةات إتوافق اَلقتصادي، حي  مجال ال اءالتوافق الزواجي وأبعاده تبعا لمتغير حالة العمل باستثن

اسةةات العليةا لةديهن مسةةتوى أعلةى مةةن الطالبةات المتزوجةةات المتزوجةات العةامالت الملتحقةةات ببةرامج الدر 

 ت العليا.غير العامالت الملتحقات ببرامج الدراسا

كانةت أ سةواء ،متزوجةات فةي الماجسةتيرالطالبةات العةن ف ةة  بأن الحدي  هنةاوتفسر الباحثة ذلك 

ممةا  ،جانةب المةاديالرغم من الفوارق فةي العلى على درجة من الوعي والثقافة  فهي ،َل تعمل معمل أت

س علةةةةى جعةةةةل كةةةةان لةةةةه دور كبيةةةةر فةةةةي تةةةةوفير الةةةةدعم والمسةةةةاندة للةةةةزوج مةةةةن قبةةةةل الزوجةةةةة، وهةةةةذا انعكةةةة

 تعمةل، َلم عمةل أالزوجةبالطالبة أكثر قدرة على تحقيق توافقها الزواجي مع شةريك الحيةاة سةواء كانةت ت

لتحقيةةةق الرضةةةا واسةةةتقرار تخدام األسةةةاليب والطةةةرق المتنوعةةةة هةةةذا باإلضةةةافة إلةةةى أنةةةه سةةةاعدها علةةةى اسةةة

 العالقة الزوجية بينها وبين زوجها.

ون مؤهالت علميةة أعلةى لهةم القةدرة علةى البحة  بجديةة ( إلى أن من يحمل2013وأشارت علي )

جيةةة واَلتجةةاه بهةةا نحةةو اَلسةةتقرار، ووصةةول هةةذه يةةاة الزو عةةن األسةةاليب التةةي تسةةاعدهم علةةى السةةير بالح

أو  ،فكري سواء على صعيد التفاعةل بةين الةزوجين والتواصةل بينهمةاالف ة إلى مستوى جيد من النضج ال

 في التخاطب وتقبل الرأي ل خر.

(، ودراسةةةةة سةةةةهيلة، 2018عرفةةةةات )و صةةةةقر، و ، نتةةةةائج جةةةةاءت متفقةةةةة  مةةةةع دراسةةةةة نوفةةةةلوهةةةةذه ال

( التةةةي أشةةةارت إلةةةى عةةةدم وجةةةود فةةةروق دالةةةة إحصةةةائيا بةةةين 2016ة صةةةالح)(، ودراسةةة2017منصةةةور)و 

 & Nadamي لةدى المةةرأة العاملةةة وغيةر العاملةةة، واختلفةةت مةع دراسةةة نةةادام وسةيالجا)التوافةق الزواجةة
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Sylaja, 2015 ) إذ إن  مسةتوى التوافةق الزواجةي مرتفةع لةدى النسةاء العةامالت ومةنخفض لةدى النسةاء

( إذ جةةاء التوافةةق الزواجةةي لةةدى الممرضةةات والعةةامالت 2016اسةةة الطروانةةة)وكةةذلك در  ،غيةةر العةةامالت

، ا( جةةةاء مسةةةتوى التوافةةةق الزواجةةةي للمةةةرأة العاملةةةة مرتفعةةة2013دراسةةةة المةةةاحي)فةةةي وسةةةطة، و بدرجةةةة مت

التةي أشةارت بةأن أزواج صةاحبات المراكةز  (Singh & Sushma, 2006ن وسوشةما)ودراسةة سةاي

مسةةتوى التوافةةق الزواجةةي  البكةةالوريوس ومسةةتوى التعلةةيم كةةان ي مسةةتوى يصةةنفن فةة المهنيةةة المرموقةةة ومةةن

   .امرتفع نلديه

ن ن أ(، تبةةي  0.00أمةةا فيمةةا يتعلةةق باسةةتثناء مجةةال التوافةةق اَلقتصةةادي الةةذي بلغةةت ييمةةة دَللتةةه )

 مةن افةقمةن التو  مسةتوى أعلةى نالطالبات المتزوجةات العةامالت الملتحقةات ببةرامج الدراسةات العليةا لةديه

تصةادي، ويمكةن تفسةير لطالبات المتزوجات غير العامالت ببرامج الدراسات العليا فةي بعةد التوافةق اَلقا

زيةد مةن التوافةق الزواجةي ذلك أن خروج الطالبة للعمل من شأنه أن يسهم في تقوية عالقتهةا بزوجهةا، وي

عةةةض المشةةةكالت فيةةةف مةةةن ببينهمةةا، إذ يسةةةهم خروجهةةةا للعمةةةل ومسةةةاهمتها الماديةةةة فةةةي المنةةةزل فةةةي التخ

وصةولها إلةى مسةةتويات مقبولةة مةةن ، و د مةن فةةرص التوافةق الزواجةي بينهمةةاممةةا يزية ،الماديةة مةع األزواج

تقاضةةين رواتةةب أعلةةى مةةن اللةةواتي َل التوافةةق الزواجةةي بينهمةةا، ونظةةرا ألن صةةاحبات المةةؤهالت العلميةةة ي

فةراد العينةة أاَلجتمةاعي لةدى قتصادي و يحملن مؤهالت علمية األمر الذي ترتب عليه جعل المستوى اَل

 أعلى ممن َل يعملن.

(، وجود العديد من العوامل التي من شةأنها Naddam & Sylaja, 2015وترى نادام وسيالجا)

دى النسةةاء العةةامالت، ومةةن بينهةةا التمتةةع بمسةةتوى اقتصةةادي أن تةةؤثر علةةى مسةةتوى التوافةةق الزواجةةي لةة

اجهةةة احتياجاتهةةا، واحتياجةةات أبنائهةةا وأسةةرتها بشةةكل اديةةة لمو واجتمةةاعي مناسةةب، ممةةا يرفةةع قةةدرتها الم

يزيد من مستوى شعورها باَلستقاللية، ويزيد مةن ثقتهةا بنفسةها ويجعةل منهةا  عام، هذا باإلضافة إلى أنه

نب العاطفي واَلنفعالي، وخروجها للعمل له دور إيجابي ودافع قوي من أجل تحقيةق أكثر اتزانا في الجا
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ركة زوجهةةةةا فةةةةي تحمةةةةل األعبةةةةاء الماديةةةةة واَلقتصةةةةادية لسةةةةد احتياجةةةةات األسةةةةرة جةةةةي، لمشةةةةاالتوافةةةةق الزوا

 تها محققة تكامال اقتصاديا بينهما.ومتطلبا

 (.Nadam & Sylaja, 2015وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة نادام وسيالجا )

قــات الســؤال الفرعــي الثــاني: مــا مســتوى الطمــوح لــدى عينــة مــن الطالبــات المتزوجــات الملتح

 مج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية؟ببرا

بعةةاده لةةدى عينةةة مةةن الطالبةةات المتزوجةةات أتوى الطمةةوح و ( أن مسةة24تبةةين مةةن نتةةائج الجةةدول)

جامعةةةات الفلسةةةطينية جةةةاءت بدرجةةةة مرتفعةةةة، باسةةةتثناء مجةةةال الملتحقةةةات ببةةةرامج الدراسةةةات العليةةةا فةةةي ال

 .)تحمل المسؤولية واَلعتماد على النفس(

ة بعةةاد مسةةتوى الطمةةوح جةةاءت متكاملةةة مةةع الدرجةةة الكليةةألباحثةةة أن السةةبب الةةذي يجعةةل وتةةرى ا

نضةج يرجع إلى عدة عوامل أهمها: أن الطالبةات فةي هةذا المسةتوى وهةن طلبةة الدراسةات العليةا يتميةزن ب

 عقلةةةةي وقةةةةوة نفسةةةةية ومعرفيةةةةة جعلهةةةةن يتفةةةةوقن فةةةةي دراسةةةةتهن وعملهةةةةن ليثبةةةةتن قةةةةدرتهن دراسةةةةيا ومهنيةةةةا،

ذه ، ويعتمةةدن علةةى أنفسةةهن، والواقةةع يثبةةت أن هةةبوجةةود زمةةيالت لةةديهن مسةةتوى طمةةوح عةةالة وخصوصةةا 

للحيةاة،  العينةة قةد حققةت طموحهةا فةي عةدة ميةادين، فلةوَل طموحهةا المرتفةع ومثابرتهةا ونظرتهةا اإليجابيةة

نظةرة ى تغييةر بمكانة مميزة في المجتمع، إضافة إل يتحظ لماوتخطيطها الجيد واعتمادها على نفسها، 

درتها علةةةى التكيةةةف مةةةع المجتمةةةع مةةةن حولهةةةا تبعةةةا لنجاحاتهةةةا المتكةةةررة سةةةواء فةةةي تعلمهةةةا أو عملهةةةا، وقةةة

بتغييةةر النظةةرة السةةلبية إلةةى وذلةةك  ،انفتاحةةا ودعمةةا كبيةةرا اهةةاالتغيةةرات والتحةةوَلت فةةي الوقةةت الحةةالي أعط

ا واجبةةةات ومسةةةؤوليات قةةةا وعليهةةةنظةةةرة إيجابيةةةة قلصةةةت الفجةةةوة بةةةين الرجةةةل والمةةةرأة، وأك ةةةدت أن لهةةةا حقو 

لالتةةي ل اَلتصةةال الحديثةةة وتكليفةةات، إضةةافة إلةةى وسةةائل اإلعةةالم والتطةةور العلمةةي ووسةةائ مهمةةة  تسةةه 

اديميةة عليةا لرفةع مسةتوى طمةوحهن أكثةر وتحقيةق مسةتويات أك ،المرأة في التعلم وتولي مناصب مرموقةة

 فأكثر.
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اف ذات مسةةتوى مرتفةةع فةةي جوانةةب حقيةةق أهةةدلتتتطلةةع وتةةرى الباحثةةة كةةذلك أن طالبةةة الماجسةةتير 

تواجههةا بمةا يتفةق مةع خبراتهةا السةابقة وتكوينهةا مةن خةالل تخطةي كةل الصةعاب التةي  ،حياتها المختلفةة

لعوائةق التةي قةد تحةول بينهةا وبةين تحقيةق أهةدافها، النفسي وإطارهةا المرجعةي، وتعمةل علةى تخطةي كةل ا

يةةرتب  باألمةةل والمسةةتقبل المشةةرق لةةديها، فهةةي وهةةذا  ا،إليهةةفةةيالحل أن مسةةتوى الطمةةوح مرتفةةع بالنسةةبة 

هةةةا، وتحةةةاول أن تحقةةةق ذاتهةةةا وترتقةةةي بمكانتهةةةا ئوألسةةةرتها وأبنا مسةةةتقبل مشةةةرق لهةةةا تسةةةعى جاهةةةدة لبنةةةاء

لوصةول إلةى مسةتقبل فةي اوالجةد والرعبةة  ،نهمةا وبةين تحقيةق أهةدافهاوتتجاوز كل العقبات التي تحول بي

 أفضل وآمن.

أيضةةةا فةةي رفةةةع مسةةةتوى طمةةةوح الطالبةةةات المتزوجةةةات تعةةةدد  سةةةاهمتالتةةةي قةةةد ولعةةل مةةةن العوامةةةل 

بمواصةلة  لهةا ها مةن التجمعةات السةكنية، ذلةك حفةز المحيطةين بهةا علةى السةماحوقرب أماكن ،الجامعات

افة إلةةى تةةوفر اإلقامةةةات الجامعيةةة ووسةةائل اَلتصةةال والمواصةةالت التةةي سةةةهلت الدراسةةة الجامعيةةة، إضةة

أن وجود برامج أكاديمية مميزة ساعدها في تحقيق التنمية الثقافية والمهنية  مل،  كماالتنقل للتعلم أو الع

لتي تسعى إليها، وكذلك الوضع اَلجتماعي المميز الذي يفةرض علةى مثةل هةذه الشةريحة فةي المجتمةع ا

حتالل ن دافعا قويا لزيادة الطموح عند الطالبات المتزوجات، فهن  يرغبن برفع مستواهن اَلجتماعي باكا

لةك تعةزى زيةادة وتحقيةق مكانةة اجتماعيةة مرموقةة، إضةافة إلةى ذ ،اكز اجتماعيةة متقدمةة فةي المجتمةعمر 

لةةةى عن بتحفيةةةزه ،هةةةنلمسةةةتوى طمةةةوحهن إلةةةى تشةةةجيع ودعةةةم الوسةةة  اَلجتمةةةاعي المبنةةةي علةةةى األسةةةرة 

سةيا ورا  أساوتوفير التسةهيالت واإلمكانيةات الالزمةة لةذلك، كمةا أن الجانةب اَلقتصةادي يلعةب د ،النجاح

وتةةوفر  ،ن الةةوظيفيبالفائةةدة التةةي سةةتعود علةةيهن بالحصةةول علةةى  فرصةةة عمةةل مناسةةبة تحقةةق لهةةن األمةةا

 لهن سبل العيش الكريم.

لةةم يقةةف حةةائال أمةةام المةةرأة بةةل شةةجعها ( مةةن أن الرجةةل 2007إليةةه عبةةد الفتةةاح ) وهةةذا مةةا أشةةارت

لطمةةةوح لةةةدى الطالبةةةةات مسةةةتوى ا وخاصةةةة بعةةةد أن أكةةةدت وجودهةةةا، والتشةةةجيع مةةةن شةةةةأنه أن يرفةةةع مةةةن
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اط المرأة خارج المنزل إلى انفتةاح حيةز المتزوجات، ومن هنا يالحل إلى أي حد أدى تشجيع الرجل لنش

مزيد من اَلتزان النفسي والصةحة النفسةية التةي وبالتالي ارتفاع مستوى طموحها وتحقيق  ،الحرية أمامها

 تنعكس على فكرتها عن ذاتها وعن زوجها.

( بارتفةةاع مسةةتوى الطمةةوح لةةدى طلبةةة 2017لنتيجةةة مةةع دراسةةة وارس وعرعةةار)قةةت هةةذه اوقةةد اتف

( أن مستوى الطموح جاء مرتفعا لصالح اإلنا  لةدى طلبةة 2016، ودراسة بوادالي وبن رزوق)الدكتوراه 

التخةةرج )ماجسةةتير، دكتةةوراه(، أمةةا الدراسةةات التةةي خصصةةت مسةةتوى الطمةةوح المرتفةةع لةةدى طلبةةة مةةا بعةةد 

 ,Kattab(، ودراسة خطاب )2015(، ودراسة جويدة )Osama, 2016اسة أسامة )ريوس كدر البكالو 

( فقةةةد جةةةاء مسةةةتوى الطمةةةوح لةةةدى النسةةةاء 2016(، ودراسةةةة الطروانةةةة )2014ودراسةةة رزيقةةةة ) (،2015

( فقةةد جةةاء مسةةتوى 2008(، ودراسةةة بركةةات )2010تفعةةا، بينمةةا اختلفةةت مةةع دراسةةة الدقةةة )العةةامالت مر 

 (جاء مستوى الطموح منخفضا.2012توسطا، ودراسة هبة وآخرون)الطلبة مالطموح لدى 

ال )تحمةةةل المسةةةؤولية واَلعتمةةةاد علةةةى الةةةنفس( فيعةةةزى السةةةبب إلةةةى التنشةةة ة مةةةا يتعلةةةق بمجةةةأمةةةا في

نا الفلسطيني التي فرضت علةى األنثةى عةدم إعطائهةا الحريةة الكافيةة فةي تحمةل والثقافة األسرية في واقع

ج ارتبطةت نفس، حي  كانت قبل البلوغ معتمةدة علةى رب األسةرة وبعةد الةزواد على الالمسؤولية واَلعتما

واعتمادها على نفسها يكون  ،لقراراتل هاتحملها للمسؤولية واتخاذ جعلمما  ،الزوجبة األساسية المسؤولي

 بدرجة ٌأقل. 
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ــــائج الفرعــــية الســــابعة: ال  ــــد مســــتوى تمناقشــــة نت ــــة إحصــــائية عن ــــروق ذات دالل وجــــد ف

ــة) ــرامج α≤0.05الدالل ــدى عينــة مــن الطالبــات المتزوجــات الملتحقــات بب (  فــي مســتوى الطمــوح ل

 الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية تبعا  لمت ير الجامعة.

( عةدم وجةود فةروق ذات دَللةة إحصةائية فةي مسةتوى الطمةوح 26حي  تبين من التحليل للجةدول)

 وأبعاده تبعًا لمتغير الجامعة. 

ك إلةةةةى التقةةةةارب والتجةةةةانس فةةةةي فلسةةةةفة الجامعةةةةات الفلسةةةةطينية، وتوحةةةةد الثقافةةةةة ن عةةةةزو ذلةةةةويمكةةةة

 عية التي تمثل عامل مساندة لفلسةفة الجامعةة، حية  قل ةت الفجةوة الثقافيةة بةين المنةاطق الجغرافيةةالمجتم

التةةةةي قةةةةد تعرقةةةةل علةةةةى الطالبةةةةات اسةةةةتكمال طموحاتهةةةةا التعليميةةةةة، كمةةةةا سةةةةاعد التقةةةةارب  والتخطةةةةي  فةةةةي 

ال علةةةى نفةةةي الفةةةروق تبعةةةا لمتغيةةةر الجامعةةةة، وتةةةوفر وسةةةائل البحةةة  العلمةةةي ووسةةةائل اَلتصةةةلجامعةةةات ا

لرفةةةع الحديثةةةة وتطورهةةةا سةةةه ل مهمةةةة الطالبةةةات فةةةي الةةةتعلم؛ للوصةةةول إلةةةى المسةةةتويات األكاديميةةةة العليةةةا 

جامعةات مستوى طموحهن أكثر فأكثر، كما أن توفر التكنولوجيا ووسائل التواصل اَلجتماعي في كل ال

ةةةهةةةفةةةع مسةةةتوى الطمةةةوح لةةةدى الطالبةةةات، و اهم فةةةي ر سةةة لسةةةماح لهةةةا ز زوجهةةةا والمحيطةةةين بهةةةا علةةةى اذا حف 

لتنميةة الثقافيةة بمواصلة دراستها الجامعية،  كمةا أن وجةود بةرامج أكاديميةة متنوعةة سةاعدها فةي تحقيةق ا

 والمهنية التي تسعى إليها.

إحصــــائية عنــــد مســــتوى ت داللــــة وجــــد فــــروق ذاتمناقشــــة نتــــائج الفرعــــية الثامنــــة: ال 

ــة) ــدى عينــة مــن الطالبــات اα≤0.05الدالل ــرامج (  فــي مســتوى الطمــوح ل لمتزوجــات الملتحقــات بب

 الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية تبعا  لمت ير الكلية.

( عةدم وجةةود فةروق ذات دَللةة إحصةةائية َلسةتجابة األفةراد لمسةةتوى 27بةين مةن نتةةائج الجةدول )يت

 ه تبعا لمتغير الكلية.ومجاَلت الطموح
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ربما أدى إلةى تقةارب وتشةابه السةمات  بعاد مستوى الطموح مع الدرجة الكليةأويمكن عزو تكامل 

بةةةةات المتزوجةةةةات الملتحقةةةةات ببةةةةةرامج الشخصةةةةية والةةةةدوافع واألهةةةةداف والمةةةةؤثرات الحضةةةةارية لةةةةدى الطال

 مت الكليةةةات العلميةةةة أمةةةن خريجةةةاالدراسةةةات العليةةةا، ممةةةا أسةةةهم فةةةي رفةةةع مسةةةتوى طمةةةوحهن سةةةواء أكةةةن  

لميةل إلةى الكفةاح والتفةوق، ولةديهن القةدرة علةى اإلنسانية، حي  إن الطالبات المتزوجات قد يتقاربن في ا

عيهن الةدائم للنهةةوض مةن المسةةتوى الةراهن لهةةن وضةع الخطةة  للوصةول إلةةى أهةدافهن التةةي ينشةدنها، وسةة

ات والمشةةكالت فةةي سةةبيل الوصةةول ب والعقبةةلصةةعالمةةذلالت  ،وتحقيةةق األفضةةل، حيةة  يطمحةةن للتغييةةر

هةذا المسةتوى العةالي مةةن اإلرادة و نسةانية، إعلميةة أم  كانةت الكليةةةأإلةى أهةدافهن، فاألهةداف واحةدة سةواء 

إضةةافة إلةةى التغيةةر اَلجتمةةاعي الملمةةوس فةةي نظةةرة  ن،لةةديهن سةةاهم فةةي رفةةع مسةةتوى طمةةوحهوالتصةةميم 

ؤ الفةرص فةي كافةة التخصصةات، لمواكبةة فةي تكةاف حول التخصصةات التةي سةاهمتلهن أفراد المجتمع 

تماعيةة واَلقتصةادية والعصةرية التةي قللةت مةن هةوة التفريةق وسائل البح  العلمي، وكذلك التغيرات اَلج

إلةةى تشةةابه القناعةةات فةةي الةةدوافع للتوجةةه نحةةو الدراسةةات بةةين التخصصةةات، فةةي حةةين قةةد يرجةةع السةةبب 

نةةي، أو النفسةةي، أو اَلجتمةةاعي، أو بةةدافع البطالةةة(، كةةل أو المه العليةةا إمةةا التشةةابه فةةي )الةةدافع العلمةةي،

 روق حسب متغير الكلية. هذا أسهم في عدم وجود ف

دم وجةود فةروق فةي ( بعة2008(، ودراسةة بركةات)2014وهذا ما أشارت إليه نتةائج دراسةة رزيقةة)

تةةةي ال( 2012هةةةا اختلفةةةت مةةةع دراسةةةة حسةةةين)مسةةتوى الطمةةةوح تبعةةةا لمتغيةةةر التخصةةةص األكةةةاديمي، ولكن

 أشارت بوجود فروق في مستوى الطموح تعزى لمتغير التخصص.
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ــــائج ال ــــد مســــتوى تفرعــــية التاســــعة: ال مناقشــــة نت ــــة إحصــــائية عن ــــروق ذات دالل وجــــد ف

ــة) ــرامج  (  فــي مســتوى الطمــوحα≤0.05الدالل ــدى عينــة مــن الطالبــات المتزوجــات الملتحقــات بب ل

 مت ير عدد سنوات الزواج.تبعا  ل الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية

ت دَللةة إحصةائية فةي مسةتوى الطمةوح ( عةدم وجةود فةروق ذا29تبين من نتائج التحليل الجةدول)

 لألبعاد كافة تبعًا لمتغير عدد سنوات الزواج. 

لةةةك إلةةةى أن الطالبةةةات المتزوجةةةات الملتحقةةةات ببةةةرامج الدراسةةةات العليةةةا َل تختلةةةف ويمكةةةن عةةةزو ذ

ف عةدد سةنوات الةزواج، وهةذا يعةود إلةى األسةباب المشةتركة المةذكورة سةابقا، ن باختالطموحاتهن وأهدافه

لةة(، يعود السبب لتشابه الدوافع سواء )النفسية أو علمية أو المهنيةة أو اَلجتماعيةة أو بةدافع البطافربما 

خطةة  ولتشةةابه السةةمات الشخصةةية التةةي تتمثةةل فةةي الميةةل إلةةى الكفةةاح والتفةةوق،  والقةةدرة علةةى وضةةع ال

تحقيةةةةق ول إلةةةةى أهةةةةدافهن التةةةةي ينشةةةةدنها، وسةةةةعيهن الةةةةدائم للنهةةةةوض مةةةةن المسةةةةتوى الةةةةراهن لهةةةةن و للوصةةةة

هن، لصةعاب والعقبةات والمشةكالت فةي سةبيل الوصةول إلةى أهةدافلاألفضل، إذ يطمحن للتغييةر مةذلالت 

نظةر هم في رفع مستوى طموحهن بغض السأالذي األمر متكيفات مع ذاتهن ومع البي ة المحيطة بهن، 

 دد سنوات الزواج.عن ع

ــــائج الفرعــــية العاشــــرة: ال  ــــروق ذات داللــــة إحصــــتمناقشــــة نت ــــد مســــتوى وجــــد ف ائية عن

ــة) ــة مــن الطالبــات المتزوجــات الملتحقــات  (α≤0.05الدالل ببــرامج فــي مســتوى الطمــوح لــدى عين

 الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية تبعا  لمت ير مستوى الد ل األسري.

عةةدم وجةةود فةةروق ذات دَللةةة إحصةةائية فةةي مسةةتوى طمةةوح ( 31تةةائج الجةةدول)تحليةةل ن يتبةةين مةةن

 ًا لمتغير مستوى الدخل األسري. باستثناء مجال )الخط  واألهداف المستقبلية(. وأبعاده تبع

ثةةةة ذلةةةك إلةةةى تقةةةارب الواقةةةع اَلقتصةةةادي الةةةذي يعيشةةةه المجتمةةةع الفلسةةةطيني فةةةي وقةةةد تعةةةزو الباح

لطالبات من رسةم مسةتوى قد يحد انه ليس هنالك تفاوت في الطبقات بمعنى أ مجاَلت شتى من الحياة،
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قيقةه، فطبيعةة هةذا التماثةل فةي المسةتوى اَلقتصةادي يسةاعد الطالبةة علةى زيةادة الميةل لتح ينسةعيطمةوح 

وق، وزيةةادة النظةةرة إلةةى الحيةةاة بتفةةا،ل، وزيةةادة اَلسةةتعداد واألهةةداف المرتبطةةة ارتباطةةا قويةةا للكفةةاح والتفةة

ف ةة  ن طالبةات الماجسةتير هةنفةإموح بغض النظر عن األمور الماليةة، باإلضةافة إلةى ذلةك ستوى الطبم

واقعي  لى بناء طموحمما ساعدهن عمكانياتهن، ولديهن وعي حقيقي بها إمستبصره بذواتهن وقدراتهن و 

أيضةةا  بغةض النظةر عةةن الظةروف اَلقتصةادية المحيطةة، وتةرى الباحثةة ،ن لتحقيقةه والوصةول إليةهييسةع

ة مةن تحمةل المسةؤولية ه قد يكون نظرا لطبيعة الثقافة والدين في المجتمع الفلسةطيني الةذي يعفةي المةرأ أن

 حياتها.وَل تتحمل أي تبعات مادية اتجاه األسرة في  ،المالية نظرا ألنها مكفولة

ية وجةود عالقةة سةلبإلةى ( التةي أشةارت 2014واختلفت هذه النتيجة مع دراسة صبيرة وسةعادات )

 ,Al-Fadhli & Kersen، ودراسةةة الفضةةلي وكرسةةن )لضةةغوط اَلقتصةةادية ومسةةتوى الطمةةوحابةين 

 أن المستوى اَلقتصادي له تأثير على الطموح األكاديمي.إلى التي أشارت ( 2010

( 3500باستثناء مجال الخطة  واألهةداف المسةتقبلية فكةان لصةالح ذوات الةدخل )أما فيما يتعلق 

قد يعود إلى أن الطالبات المتزوجات ذوات الدخل المرتفةع مسةتقرات نفسةيا  ة أن ذلكفأكثر، فترى الباحث

ا مما يجعلهن يضعن خططا أكثر وأوضح ويجعلهن يتوسعن أكثر في هذا المجال، خصوصا بعد ومادي

وى مةةن النجةةاح فةةي كةةل محاولةةة بحيةة  َل يكةةون الوضةةع المةةادي عقبةةة فةةي وضةةع خططهةةن تحقيةةق مسةةت

حفةز اإلنسةةان علةى تحصةيل مكاسةةب أفضةل وأوسةع وأوضةةح، تيةادة فةةي الةدخل ية، فالز المسةتقبل وأهةدافهن

 ر استثمارا كبيرا في جميع المجاَلت التي يسعين لقطف ثمارها في كافة الميادين.كما أنه يعتب

ــائج  ــد مســتوى تالفرعــية الحــادي عشــرة: ال مناقشــة نت ــة إحصــائية عن وجــد فــروق ذات دالل

ــة) ــة مــن الطالبــات المتزوجــات الملتحقــات ببــرامج الطمــوح لــ( فــي مســتوى α≤0.05الدالل دى عين

 ت الفلسطينية تبعا  لمت ير مستوى التعليم لدى الزوج.الدراسات العليا في الجامعا
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فروق ذات دَللة إحصائية في مستوى الطموح وأبعاده ( وجود 34يتبين من نتائج تحليل الجدول)

 سات عليا. لح الدراتبعًا لمتغير مستوى التعليم لدى الزوج لصا

اديمي، ولزيةةادة تةةأثيرهم فةةي ييمةةة النجةةاح فةةي المجةةال األكةةالباحثةةة ذلةةك إلةةى إدراك األزواج  وتفسةةر

تية في الحياة اَلجتماعية واألكاديمية المجتمع، نتيجة الممارسة الفعلية في تطوير أنفسهم، فخبراتهم الذا

مسةةتوى الطمةةوح بةةين األزواج حةةاملي يزيد مةةن يجعلهةةم يطةةورون قةةدراتهم واسةةتعداداتهم وميةةولهم، وهةةذا سةة

اجسةةتير َلعتقةةادهم أن دعةةم الزوجةةة فةةي  زيةةادة مسةةتوى درجةةة الدراسةةات العليةةا مةةع زوجةةاتهم طالبةةات الم

والقيمةةة الفعليةةة التةةي  ،ؤ فةةي العالقةةات الزوجيةةة واألسةةريةطموحهةةا سةةيزيد مةةن اَلنسةةجام والتقةةارب والتكةةاف

أن شةعور الةزوج بةأن لةدى الزوجةة مسةتوى طمةوح يزيةد  سةرة، كمةاستعود علةى التوافةق الزواجةي داخةل األ

 في تحقيق طموحها هو نجاح له. هايعتبر نجاحإذ مها وتشجيعها من دافعيته إلى مساندتها ودع

وجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى ترة: ال مناقشـــة نتـــائج الفرعـــية الثانيـــة عشـــ

ــة) ــدى عينــة α≤0.05الدالل ــرامج مــن الطال(  فــي مســتوى الطمــوح ل بــات المتزوجــات الملتحقــات بب

 ا  لمت ير حالة العمل.الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية تبع

الطمةوح وأبعةاده عدم وجةود فةروق ذات دَللةة إحصةائية فةي مسةتوى ( 36تبين من تحليل الجدول)

 تبعا لمتغير حالة العمل.

لدرجةةة الكليةةة، ويمكةةن تفسةةير ملةةت مةةع ابعةةاد مسةةتوى الطمةةوح خةةدمت وتكاأتؤكةةد النتيجةةة علةةى أن 

سةواء أكةن  يعملةن َل تختلةف طموحةاتهن وأهةدافهن يا ذلك بأن الطالبات المتزوجات ببرامج الدراسات العل

سةةتوى اَلجتمةةاعي واَلقتصةةادي، والتشةةابه فةةي التطلعةةات قةةد يكةةون مرجعةةه التشةةابه فةةي المو ، م َل يعملةةنأ

ن، ولديهن نفس المستوى الذي يتوقعن أن يصلن إليه متطلباتهواخمال المستقبلية والغايات التي تناسب 

قةةةة الصةةةلة يبقةةةدراتهم وإمكانيةةةاتهن، فةةةالطموح يعتبةةةر مةةةن المتغيةةةرات وث علةةةى أسةةةاس تقةةةدير هةةةذا المسةةةتوى 
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لعةةب دورا تتميةةز بهةةا شخصةةية الفةةرد، و تسةةمة غيةةر ملموسةةة  وهةةيبالمسةةتقبل،  بةةالنظرة التفا،ليةةة المرتبطةةة

 اَلجتماعي بغض النظر عن حالة العمل.النفسي و مهما في تحقيق التوافق 

أم َل  نعملةى الطموح فيمةا إذا كانةت الزوجةات يستو وحسب علم الباحثة، لم تجد دراسات تقيس م

 .نعملي

 ً  :التوصيات :ثانيا

 ي:أتالسابقة فإة الباحثة توصي بما ي بناء على النتائج

بيةنهم حةول معةايير التوافةق الزواجةي الثقافةة لنشةر  للمقبلةين علةى الةزواج. عقد برامج ونشةرات توعويةة 1

 مستوى طموح أكبر.تحقيق لزيد التشجيع على السعي وأسس اَلختيار السليم التي ت ،بين األزواج

المتزوجةات مةن أزواج مسةتواهم التعليمةي أعلةى مةنهن مةن . زيادة الوعي لدى طالبات الدراسةات العليةا 2

 خالل ورشات العمل، الندوات والمحاضرات.

 الباحثة إلجراء دراسات مستقبلية: اقتراحات

ات ببةةةرامج الدراسةةةات العليةةةا وعالقتهةةةا بةةةالتوافق النفسةةةي المشةةةكالت التةةةي تواجههةةةا الطالبةةةات الملتحقةةة -

 واَلجتماعي.

بالمرونةةة النفسةةية لةةدى الطالبةةات المتزوجةةات الملتحقةةات ببةةرامج الدراسةةات  التوافةةق الزواجةةي وعالقتةةه -

 العليا.

 القتها بمستوى الطموح لدى الطالبات الملتحقات ببرامج الدراسات العليا.نفسية وعالضغوط ال  -

اء المزيد من البحو  عن التوافق الزواجي لدى الطالبات المتزوجات الملتحقات ببةرامج الدراسةات إجر  -

 العليا، وربطها مع متغيرات أخرى.

 وربطها مع متغيرات أخرى. لمتزوجاتإجراء المزيد من البحو  عن مستوى الطموح لدى الطالبات ا -
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ت كةةل مةةن التوافةةق الزواجةةي ومسةةتوى الطمةةوح فةةي جةةراء المزيةةد مةةن الدراسةةات اَلرتباطيةةة التةةي تناولةةإ -

 خرى.أمجتمعات مختلفة وربطها بمتغيرات 

خرى في فلسةطين ومقارنتهةا بنتةائج الدراسةة أاسات مشابهة للدراسة الحالية تطبق في مناطق إجراء در  -

 ية.الحال
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كليةةة اخداب،  ، رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة،افيــةمقارنــة فــي بعــغ المت يــرات الديموطر 

 .جامعة عين شمس

زواجـي لـدى المـرأة العاملـة، رسـالة نية وعالقتها بـالتوافق ال وط المهالض(. 2015إبراهيمي، أسةماء.)

 :، جامعةةة محمةةةد خيضةةر، بسةةةكرةدكتةةوراه غيةةر منشةةةورة، علةةم الةةنفس المرضةةةي اَلجتمةةاعي

 الجزائر.

 النشر.و دار صادر للطباعة بيروت: (، 1)طلساة العرب(، 1997ابن منظور، أبو الفضل)

 ر.النشدار بيروت للطباعة و روت: بي، لعربلساة ا(. 1956ابن منظور، أبو الفضل.)

 .دار الكتب العلميةبيروت: ، لساة العرب(. 2005ابن منظور، أبو الفضل.)

مركةز عمةان: (، 1)طة ناجحـةدليل المقبلين على الزواج لحيا(. 2015اللطيةف.) أبو أسعد، أحمد عبد

 .ديبونو لتعليم التفكير

الزواجـي مـن وجهـة  بالصحة النفسـية والتوافـق الزواجيةعالقة األساليب (. 2007أبو العز، ابتسام.)

لدراسةات لطروحةة دكتةوراه غيةر منشةورة. جامعةة عمةان العربيةة أ. نظر الزوجات في األردة

 .األردن :العليا، عمان

 .دار الفكرعمان: . العالقات والمشكالت األسرية(. 2011ر، منال.)أبو سكينة، نادية وخض

ــالي ومســتوى الطمــوح واتخــكاء االنالــذ(. 2014أبةةو عةةودة، حسةةين.) ــة الصــف فع ــدى طلب اذ القــرار ل

 غزة. :، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالميةالعاشر األساسي في قطاع طزة
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وعالقتــه بمســتوى الطمــوح المهنــي لــدى تالميــذ الســنة  الضــ ط النفســي(. 2005أبةةو فةةاتح، محمةةد.)

 .الجزائر :ورقلة ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعةالثالثة

، التوافــق الزواجــي وعالقتــه بــبعغ ســمات الشخصــية لــدى المعــاقين(. 2008) أبةةو موسةةى، سةةمية.

 .غزة :رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية

التفكيـر اإلبـداعي وعالقتـه بكـل مـن العـزو السـببي ومسـتوى الطمـوح لـدى (. 2004أبو نةدى، خالةد.)

غيةةر منشةةورة، الجامعةةة ، رسةةالة ماجسةةتير بتــدائيينســاد  االتالميــذ الصــفين الخــامس وال

 .فلسطين :سالمية، غزةإلا

التوافـــق الزواجـــي ودوره فـــي الحفـــاك علـــى التماســـ  االجتمـــاعي فـــي (. 2017أبةةةو هةةةواش، حسةةةن.)

 :جامعةة مؤتةةة، رسةالة ماجسةةتير غيةر منشةورةي لــواء القويسـمة أنموذجـا، المجتمـع األردنـ

 األردن.

حياة والتوافق الزواجي لدى األزواج والزوجـات قة التفاؤل بالرعا عن العال(. 2008أبوتركي، مةريم.)

 .عمان :، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات العليافي فلسطين

مجلـــة رة الوقةةةت لةةةدى الموهةةةوبين أكاديميةةةا وعالقتهةةةا بمسةةةتوى الطمةةةوح، (. إدا2013أبوعاصةةةي، دعةةةاء.)

 .204-173 ،(137)، مجالقراءة والمعرفة

األمــن النفســي وعالقتــه بمســتوى الطمــوح والتحصــيل الدراســي لــدى (. 2012المجيةةد.) أبةةوعمرة، عبةةد

 .غزة: ، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة األزهرية العامةو طلبة الثان

المعتقدات الخاطةة عن الـزواج لـدى الزوجـات وعالقتهـا بالرعـا عـن الحيـاة (. 2018حة، رانيا.)أبوفر 

كلية العلوم التربوية والنفسية،  تير غير منشورة،، رسالة ماجسالعاصمة عماةوجية في الز 

 جامعة عمان العربية.



143 
 

مجلـة ق الزواجةي، (. وجهةة الضةب  والطمةوح لةدى الزوجةات وعالقتهمةا بةالتواف2015إسماعيل، حنةان.)

 .41-80(، ص 101(، ع)26، مج)مصر-)جامعة بنها( كلية التر ية

التحصــيل األكــاديمي لــدى عينــة مــن طالبــات لتوافــق الزواجــي وعالقتــه با(. 2007آل سةةويلم، أمةةل.)

، جامعةة اإلمةام جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. رسـالة ماجسـتير طيـر منشـورة

 الرياض. :محمد بن سعود اإلسالمية

 مجلــةمي. (. التوافةةق لةةدى طالبةةات جامعةةة الجزيةةرة وعالقتةةه بالتحصةةيل األكةةادي2011اإلمةةام، الرضةةي.)

 (.1(، ع)8، مج)واإلنسانية الجزيرة للعلوم التر وية

ـــدى المـــراهقين والشـــباب اســـتبياة(. 2004باظةةةة، آمةةةال.) دار األنجلةةةو القةةةاهرة: ، مســـتوى الطمـــوح ل

 .المصرية

 .مكتبة األنجلو المصرية القاهرة: ،جودة الحياة النفسية (.2012باظة، آمال.)

ة القــد  المفتوحــة توى الطمــوح لــدى طلبــة جامعــلــذات بمســعالقــة مفهــوم ا(. 2009بركةةات، زيةةاد.)

جامعةةة القةةةدس المفتوحةةةة،  ، رسةةالة ماجسةةةتير غيةةر منشةةةورة،وعالقتهمــا بـــبعغ المت يـــرات

 فلسطين. :طولكرم

 .المكتبة العصريةمصر: ، ر الزواجي دراسة في سيكولوجية الزواجاالستقرا(. 2010بلميهوب، كلثوم)

ي بعمةةل المةةرأة فةةي ظةةل بعةةض (. عالقةةة التوافةةق الزواجةة2017صةةور.)بةةن خيةةرة، سةةهيلة و بةةن زاهةةي، من

، مةةج )ج(، ، مجلــة أبحــاث نفســية وتر ويــةالمتغيةةرات التنظيميةةة والشخصةةية بمدينةةة ورقلةةة

 .309-289(، ص10ع)

(. مسةتوى الطمةوح وعالقتةه بالقةدرة علةى التفكيةر اإلبةداعي 2016روق، العياشي.)بودالي، حميدة؛ بن ز 

، مجلة البحوث التر وية والتعليميـة. ماستر، ماجستير، دكتةوراه() التدرجبعد  لدى طلبة ما

 .202-181(، ص 9، ع)(5مج)
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مةن طلبةة  (. قلق المستقبل وعالقته بمستوى الطمةوح لةدى عينةة2017؛ عرعار، سامية.)بوراس، حورية

 .204-190(، 55، ع)الجزائر-دراساتالدكتوراه بجامعة األغواط، 

 .مكتبة األنجلو المصريةهرة: القا، ى العالقات األسريةمد ل إل (.2009توفيق، سميحة.)

 اإلسةكندرية: ،علم االجتماع األسري وتحليل التوافق الزواجي والعنـف األسـري (. 2010جامع، محمد.)

 .دار الجامعة الجديد

(. المنةةاخ الدراسةةي وعالقتةةه بمسةةتوى الطمةةوح لةةدى طلبةةة كليةةة الفنةةون الجميلةةة فةةي 2012جبةةر، حسةةين.)

(، ص 2(، ع)2، مةةج)ســات الحضــارية والتاريخيــةمجلــة مركــز بابــل للدرابةةل، جامعةةة با

183-211. 

 هلذات والطموح األكاديمي واالتجاقلق المستقبل وعالقته بكل من فاعلية ا(. 2013الجبوري، محمد.)

لالنـــدماج االجتمـــاعي لطبـــة التعلـــيم المفتـــوح: األكاديميـــة العر ـــي المفتوحـــة بالـــدنمارك 

اخداب والتربيةة، األكاديميةة العربيةة المفتوحةة  دكتوراه غير منشةورة، كليةةطروحة أ ،نموذجا

 في الدنمارك.

يفي عالقـة الضـ وط النفسـية علـى كـل مـن مسـتوى الطمـوح والرعـا الـوظ(. 2014الجنيدي، أسماء.)

ــواةإلــدى أوائــل الخــريجين المعينــين بوظــائف  ، رسةةالة ماجسةةتير غيةةر داريــة بجامعــة حل

 مصر. :انامعة حلو منشورة، ج

دار القةاهرة: ترجمةة عبةد الجةواد وآخةرون،  معجـم علـم الـنفس المعاصـر،(. 2011.)جورلو و توفيسةكي

 .العالم الحدي 

دراسي لدى التالميذ المتمدرسـين بمركـز عالقة مستوى الطموح بالتحصيل ال(. 2015جويدة، باحمةد.)

 ر.الجزائ :التعليم والتكوين عن بعد، جامعة مولودة معمري 
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، رسةةالة ماجسةةتير غيةةر افــق الزواجــي وعالقتــه بــالعنف عــد الزوجــةالتو (. 2013الةةدين، وسةةام.)حسةام 

 .الرياض :منشورة، جامعة الملك سعود

فـي النظريـات االجتما يـة  ةمة: دراسة تحليليـالنظريات االجتما ية المتقد(. 2005حسان.)إالحسن، 

 .يعدار أسامة للنشر والتوز عمان، األردن: ، ةالمعاصر 

بطة بالتوافق الزواجي لدى تر المغ المت يرات النفسية واالجتما ية دراسة لبع(. 1996أمينة.) حسن،

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية. جامعة عين شمس، مصرالمرأة القطرية

ـــالتوافق الزواجـــي(. 2009الحطمةةةاني، سةةةلوى.) ـــذكاء الوجـــداني وعالقتـــه ب مركةةةز عمةةةان، األردن: ، ال

 .كاديميكتاب األال

دار جةةةدة: ، العالقـــات األســـرية بـــين النظريـــة والتطبيـــق(. 2009كينة، محمةةةد. )حقةةةي، زينةةةب و أبوسةةة

 .خوارزم العلمية للنشر

التفاعلي صي ة  زة اصرة في علم االجتماع التواالنظريات المع(. 2008الكريم.) عبد الحوراني، محمد

 شر والتوزيع.َلوي للنمجداألردن: (، 1)طوالصراع الوظيفةتوليفية بين 

 .دار صفاءعمان: (،1)طرشاد األسري والزواجيإل ا(. 2008اهلل و العلمي، دَلل)الخالدي، عط

دار عمةةان، األردن: (، 1)طرشــاد والعــالج النفســي: النظريــة والتطبيــقإل ا(. 2008الخالةةدي، عطةةاهلل.)

 صفاء للنشر والتوزيع.

ســة ميدانيــة تهــا بــالتوافق الزواجــي درايــة وعالقبعــغ العوامــل االجتما (. 2014الخةةثالن، انتصةةار.)

، رسةالة ماجسةتير غيةر منشةورة، على عينة من الزوجـات السـعوديات فـي مدسنـة الريـا 

 .المملكة العربية السعودية :جامعة الملك السعود، الرياض
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سةي (. أثر مستوى الطموح األكاديمي ونوع البرنامج الدرا2017) اللطيف. خزعلي، قاسم ومومني، عبد

مجلـة العلـوم التر ويـة ، بةاألردنربد الجامعية إلبات كلية تصورات المستقبلية لدى طافي ال

  ..517-548، (1ع)، (18مج)، البحرين -والنفسية

دراسةة  ي الحيةاة الزوجيةة وعالقتةه بالعوامةل اَلجتماعيةة:(. مقومات التوافةق فة2015الخطايبة، يوسف.)

العلـــوم مجلـــة يةةةة فةةةي شةةةمال األردن، س الحكومعلةةةى عينةةةة األزواج العةةةاملين فةةةي المةةةدار 

 .(2ع)، (42مج) ردن،أل، جامعة البلقاء التطبيقية، ااإلنسانية واالجتما ية

 اض: مكتبة الشقري.(، الري2ط)، نظرة في علم االجتماع األسري (. 2007الخطيب، سلوى.)

 .ياللبنان دار المنهل بيروت: ،الزواج مقارنة نفسية واجتما ية(. 2008الخوري، ماجد.)

 .المعرفية الجامعيةاإلسكندرية: ، الزواج واألسرة في عالم مت ير(. 1989الخولي، سناء.)

ميدانيـة )دراسـة  الميول المهنية ومستوى الطموح في عـوء بعـغ المت يـرات. (2014خياطة، هبة.)

رسةالة ماجسةتير، كليةة التربيةة،  على عينة من طلبة الثانويات المهنية في مدسنـة حلـب(،

 .بجامعة حل

 .دار صفاء للنشرعمان: ، سري ألرشاد الزواجي واإل أساسيات ا(. 2008).الداهري، صالح

ردنيـة فـي لتوجه نحو الحياة وعالقته بمستوى الطموح لدى طلبة الجامعـة األ ا(. 2010الدقة، نيفين.)

 عمان. :جامعة عمان العربية للدراسات العلياعماة، 

افــق الزواجــي مــن وجهــة نظــر الطالبــات المتزوجــات مــات التو مقو ه(. 1431-1430الةةرزاق، وفةةاء.)

غ المت يــرات وطيــر المتزوجــات بكليــة التر يــة فــي جامعــة الملــ  ســعود، فــي عــوء بعــ

  العلمي، مركةز الدراسةات الجامعيةة ، جامعة الملك سعود، عمادة البحالنفسية والمعرفية

 الرياض. :للبنات
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مةةةوح المهنةةةي لةةةدى العةةةاملين اإلداريةةةين بجامعةةةات سةةةتوى الط(. م2015الرشةةةايدة، نائةةةل والرفةةةوع، حنةةةين.)

د الجامعـات العر يـة مجلة اتحـاجنوب األردن وعالقته باألداء الوظيفي من وجهة نظةرهم، 

 .183-167(، 2ع) (،37، مج)للبحوث في التعليم العالي

 دانيةةةة فةةةي(. عمةةةل المةةةرأة وعالقتةةةه بتوافقهةةةا الزواجةةةي: دراسةةةة مي2014رضةةةوان، سةةةامر، وعمةةةار، دَلل.)

ــة تشــرين للبحــوث والدراســات العلميــةمحافظةةة الالذييةةة.  ــة جامع -227(، 4)36، مجل

240. 

ء اَلنفعةةةالي وعالقتةةةه بمسةةةتوى الطمةةةوح لةةةدى الطالةةةب الجةةةامعي دراسةةةة (. الةةةذكا2014زريقةةةة، محةةةدب.)

نســــانية إل مجلــــة العلــــوم اتيةةةةزي وزو، -ةنسةةةةانية واَلجتماعيةةةةإلميدانيةةةةة فةةةةي كليةةةةة العلةةةةوم ا

 .104-39، ص (14، ع)ةواالجتما ي

 (، عالم الكتب: الرياض.3)طالتوجيه واإلرشاد النفسي. (2010زهران، حامد.)

 .دار الثقافة األردن: (،1)طرشاد النفسيإل مبادئ التوجيه وا(. 2001الزيادي، محمود.)

الضةةةةب   نجةةةةاز بوضةةةةعإل(. عالقةةةةة دافعيةةةةة ا2012 وقمبيةةةةل، كبشةةةةور؛ الخلفيةةةةة، عمةةةةر.)هللا الم، هبةةةةةسةةةة

، ، والتحصةةةيل الدراسةةةي لةةةدى طةةةالب مؤسسةةةات التعلةةةيم العةةةالي بالسةةةودانى الطمةةةوحومسةةةتو 

 .96-81(، ص3(، ع)4، مج)المجلة العر ية لتطوير التفوق 

لي لــدى عينــة مــن طلبــة عــرب وح المســتقبجــودة الحيــاة وعالقتهــا بــالطم(. 2018السةةالمين، أفنةةان.)

غير منشورة، جامعة  ماجستير ، رسالةالنقب الدراسين في كلية التر ية في جامعة الخليل

 .فلسطين :الخليل

، ســالمي، نفســي، اجتمــاعيإ(. التوافــق الزواجــي واســتقرار األســرة مـن منظــور 2005، سةناء)سةليمان

 .عالم الكتبالقاهرة: 
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 ،اسير ا تيار شري  الحياة وأثرهـا فـي تحقيـق التوافـق الزواجـيمع(. 2015)السيد، الحسين بن حسن.

 .نشورات المودةم: ودية المملكة العربية السع

طروحة دكتةوراه أ، بعغ المت يرات االجتما ية المرتبطة باال تالالت الزواجية(. 2004السيد، صفاء.)

 .غير منشورة، كلية اخداب، جامعة القاهرة

المكتبيةةةة : اإلسةةةكندرية، الصـــحة النفســـية والســـيكولوجيا الشخصـــية(. 2001حميةةةد. )ال الشةةةاذلي، عبةةةد

 .الجامعية

التوافق الزواجي وعالقته ببعغ سمات الشخصية لدى عينـة مـن المعلمـين (. 2009، وليةد.)الشهري 

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.المتزوجين بمحافظة جدة

، توافق الزواجي وعالقته بأساليب الرعاية الوالدية لألبناء وتوافقهم النفسيال(. 2004)الشيخ، أماني.

 .مصر :، جامعة الزقازيقماجستير رسالة

(. التوافــق الزواجــي وعالقتــه بالرعــا الــوظيفي ومســتوى الطمــوح لــدى أعضــاء 2016صةةالح، منةةال.)

اة والملــ  مية بالســودهيةــة التــدريس المتزوجــات والعــامالت بجــامعتي أم درمــاة اإلســال

 ،رافيــةفيصــل بالســعودية: دراســة مقارنــة عبــر ثقافيــة فــي عــوء بعــغ المت يــرات الديم 

 السودان. :سالميةإلطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم درمان اأ

عالقـــة الضـــ ط النفســـي بمســـتوى الطمـــوح لـــدى طلبـــة الجامعـــة المقيمـــين (. 2013صةةالحي، هنةةةا.)

، ينــة مــن الطلبــة بجامعــة قاصــدي مر ــاح ورقلــةانيــة علــى عبجامعــة ورقلــة دراســة ميد

 .الجزائر :مرباح رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قاصدي

الشخصية لدى عينة من الزوجات  التوافق الزواجي في عوء بعغ سمات(. 2007الصبان، عبير.)

 ديسةةمبر مةةن 9-8( خةةالل فتةةرة مةةن 14، المةةؤتمر السةةنوي)الســعوديات فــي مكــة المكرمــة

 .رشاد النفسي، القاهرةإل)توجهات مستقبلية(، مركز ا ية في ظل الجودة الشاملةأجل التنم



149 
 

(. الضةةةةغوط اَلقتصةةةةادية وعالقتهةةةةا بمسةةةةتوى الطمةةةةوح دراسةةةةة 2014وسةةةةعادات، هنةةةةادي.)ة، فةةةةؤاد صةةةةبير 

مجلة ميدانية في مدينة الالذيية على عينة من طلبة جامعة تشرين كلية التربية والحقةوق. 

(، 36نسةةانية، مةةج)إل، سلسةةلة اخداب والعلةةوم اوالدراســات العلميــةين للبحــوث جامعــة تشــر 

 .2014(6ع)

دار اإلسةكندرية: (، 1)ط شـكاليات(إ)قضـايا و  علم االجتمـاع الحضـري  (.2003ف.)الر،و  بدالضبع، ع

 ر.الوفاء لدنيا الطباعة والنش

محافظـة الكـرك دسريـة صـحة الرعا المهني لدى الممرعات العامالت في م(. 2016الطراونة، خلةود.)

: مؤتة، جامعة ، رسالة ماجستير غير منشورةوعالقته بالتوافق الزواجي ومستوى الطموح

 األردن.

، رسةةالة ماجسةةتير عالقــة بعــغ األعــرا  النفســية بــالتوافق الزواجــي(. 2003مة. )الةةرازق، أسةةا عبةةد

 .مصر :غير منشورة، كلية اخداب جامعة عين شمس

، فاعليــة الــذات وعالقتهــا بمســتوى الطمــوح لــدى عينــة مــن المــراهقين(. 2010السةةالم، سةةامي.) عبةةد

 .جامعة بنهالتربية، رسالة ماجستير، كلية ا

 .دار الفكر األردن: (،1)ط ارشاد النفسي النظرية التطبيق التكنولوجيإل ا(. 2004العظيم، طه.) عبد

تـه بــالتوافق الزواجـي لـدى اإلداريــين تقــدسر الـذات وعالق(. 2014الغنةي، امتثةال والبيلةي، الرشةد.) عبةد

راه، كليةةة اخداب، الة دكتةةو ، رسةةالعــاملين فــي بعــغ الجامعــات الســودانية بواليــة الخرطــوم

 ن.االسود :ينجامعة النيل

 دار الزهراء، الرياض.الرياض: (، 4)ط مستوى الطموح والشخصية(. 2007الفتاح، كاميليا.) عبد

لزواجـي كمـا سدركـه األبنـاء وعالقتـه بـبعغ سـمات الشخصـية التوافـق ا(. 2002عبد المجيد، ثابةت.)

 .مصر: زقازيقالجامعة  طروحة دكتوراه، كلية اخداب،أ، لدسهم
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دار الثقافةةة للنشةةر عمةةان: ، مشــكالت الصــحة النفســية أمراعــها وعالجهــا(. 2009العبيةةدي، محمةةد.)

 والتوزيع.

ــــوي والنفســــي )أ(. 2013علةةةةوان، سةةةةالي.) ــــويم التر  ــــا  والتق ــــه ساســــياته وتالقي ــــه وتوجهات طبيقات

 .دار الفكر العربي : مصر المعاصرة(،

. رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة، ي وعالقتــه بــالتكيف الزواجــياالنفعــالالــذكاء (. 2013علةةي، حنةةين.)

 .األردن: جامعة عمان العربية

 (،58ع)، (8مةج)، جامعةة حلةوان، مجلة الخدمة االجتما يـة(. التوافق الزواجي، 2017علي، نهلة. )

444-467. 

، مجتمـــعتـــراث والمجلـــة ال(. تغيةةرات اَلختيةةةار الزواجةةي فةةةي الريةةف الفلسةةةطيني، 2007عمةةاوي، إيةةةاد.)

 .(44ع)فلسطين،  :جمعية إنعاش األسرة، البيرة

الض وط النفسية وعالقتها بالتوافق الزواجي لدى عينـة مـن طالبـات جامعـة (. 2007العمران، هناء.)

الة ماجستير غير منشورة، جامعة اإلمةام محمةد بةن ، رسسالميةاإلمام محمد بن سعود اإل

 الرياض. :سالميةإلسعود ا

، رسةالة التوافق الزواجي وعالقته بتوكيد الذات وارتباطـه بـبعغ المت يـرات(. 2001ياسةر.) العمودي،

 .مكة المكرمة :ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى 

دار المعرفةة مصةر: ، لعـام والقـدرات العقليـةلـم الـنفس االوجيز فـي ع(.2004الرحمن.) العيسوي، عبد

 .الجامعية

االجتمـــاعي وعالقتـــه بالدافعيـــة للـــتعلم لـــدى المراهـــق  ق النفســـيالتوافـــ(. 2011فروجةةةة، بلحةةةاج.)

، رسةةةالة المتمـــدر  فـــي التعلـــيم الثـــانوي دراســـة ميدانيـــة بواليـــة تيـــزي وزو و ـــومردا 

 الجزائر. :تيزي وزوجامعة مولود معمري،  ماجستير غير منشورة،
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تــه بــالتوافق دي وعالقال تالفــات فــي المســتوى التعليمــي والثقــافي واالقتصــا(. ا2013فريةةزة، حامةةل.)

: . رسةةةةالة ماجسةةةةتير غيةةةةر منشةةةةورة، جامعةةةةة مولةةةةود معمةةةةري الزواجــــي للــــزوجين العــــاملين

 الجزائر.

الثانويةةة  ل لةةدى طةةالب(. التنظةةيم الةةذاتي وعالقتةةه بمسةةتوى الطمةةوح وقلةةق المسةةتقب2013الفقةةي، آمةةال.)

 .56-11، (2ع) ،(38مج)، دراسات عر ية في التر ية وعلم النفسالعامة، 

ــدى (. 2002لغةةا.)دلفت، أو قنةة ــة ل ــدرات المهني ــة الق ــه بمســتوى الطمــوح وتنمي ــي وعالقت ــيم المهن التعل

، رسةالة ماجسةتير غيةر منشةورة، جامعةة الصف األول والثاني ثانوي مهني بمدسنة دمشق

 .اسوري :دمشق

، رسةةةالة ماجسةةةتير غيةةةر  ـــروج المـــرأة للعمـــل وعالقتـــه بتوافقهـــا الزواجـــي(. 2007عائشةةةة.) الكبيةةةر،

 ليبيا. :كلية اخداب، جامعة مصراتهمنشورة، 

الضــ وط النفســية وعالقتهــا بــالتوافق الزواجــي و عــغ المت يــرات األ ــرى (. 2011الكريةةديس، ريةةم. )

 .ة الرشدمكتب :رياضطروحة دكتوراه، الأ، لدى األزواج السعودسين

 القةاهرة: ،صـاليسـقي االتاإلرشاد والعالج النفسي األسري: المنظور الن(. 1999الدين.) كفافي، عالء

 .دار الفكر العربي

 .دار الفكرعمان: (، 1)ط علم النفس األسري (. 2009كفافي، عالء الدين.)

ناشةةةةرون  دار الفكةةةةر عمةةةةان:، رشــــاد النفســــيإل الصــــحة النفســــية وا(. 2012الةةةةدين.) كفةةةةافي، عةةةةالء

 وموزعون.

 .وزيعنشر والتمكتبة الفالح للعمان: . علم النفس األسري (.2005الكندري، أحمد.)

التوافق الزواجي وعالقته بمستوى الطموح لدى المرأة العاملة بجامعة النيلين (. 2013الماحي، ريةم.)

 السودان. :، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النيلينفي السوداة
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مســتوى الطمــوح وعالقتــه بالتحصــيل الدراســي لــدى طــالب المرحلــة الثانويــة (. 2015.)حمةةد، بةةابكرم

 .ناالسود :، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيارسالة ماجستير ية بحري،بمحل

أثر التوافق الزواجي بين الوالدسن على مفهوم الذات لدى أبنـائهم المـراهقين (. 2015محمد، حليمةة.)

دكتةوراه غيةر منشةورة، جامعةة السةودان للعلةوم والتكنولوجيةا، مدينةة  طروحةةأ، يتبدولة الكو 

 .نالسودا :الخرطوم

(، 1)ط ســـالم وعلـــم الـــنفسإلالعالقـــات الزوجيـــة والصـــحة النفســـية فـــي ا(. 1991كمةةةال. ) مرسةةةي،

 .دار القلم للنشر والتوزيعالكويت: 

 .معاتالنشر للجادار  مصر: ،األسرة والتوافق األسري  (.2008مرسي، كمال.)

ى لطمــوح لــدقلــق المســتقبل وعالقتــه بكــل مــن فاعليــة الــذات ومســتوى ا(. 2009المشةةيخي، غالةةب.)

المملكةة  :، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعةة أم القةرى عينة من طالب جامعة الطائف

 .العربية السعودية

 .دار دجلةعمان: ، بحوث معاصرة في علم النفس(. 2009مصطفى، يوسف.)

، رسةالة السياقات النفسية وعالقتها بمستوى التكيف لدى الطلبـة الجـامعيين(. 2017.)الن، خديجةم

 غير منشورة، كلية العلوم اَلجتماعية، جامعة وهران.دكتوراه 

(. نمط اال تيار المهنـي وعالقتـه بمسـتوى الطمـوح المهنـي وفـق نظريـة جـوة 2014)مودع، هةاجر.

دمــاج إلمــن مــوظفي عقــود مــا قبــل التشــ يل ومنحــة اهوالنــد دراســة ميدانيــة علــى عينــة 

 .رةبسك :يضر، رسالة ماجستير، جامعة محمد خلحاملي الشهادات

ــة وقــدرتها التنبؤيــة مســتوى الطمــوح ونمــط الشخصــية والتنشــة(. 2009المةةومني، فاطمةةة.) ة الوالدي

يةر ، رسةالة ماجسةتير غر ـدإبالض ط النفسي لـدى أسـر طلبـة الثانويـة العامـة فـي مدسنـة 

 .ربد: جامعة اليرموكإمنشورة، 
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، رسةةالة الثالثــة ثــانوي  عنــد طــالب(. مســتوى الطمــوح وعالقتــه بتقــدسر الــذات 2008النةةاطور، رشةةا.)

 .سوريا :ماجستير، جامعة دمشق

دار عمةان: ، عاقة السـمعية والعـادسينإلمستوى الطموح لدى ذوي ا استبياة(. 2010مد.)النوبي، مح

 .الصفاء

عن الحيةاة لةدى  (. التوافق الزواجي وعالقته بالرضا2018) منى وعرفات، أسماء. نوفل، ربيع وصقر،

-315(، 12، ع)ة بحوث عر ية في مجاالت التر ية النو يـةمجلجةات، عينة من المتزو 

279. 

بعغ العوامل المسهمة في سـوء التوافـق الزواجـي كمـا سـدركها القـائموة (. 2013ائية، ميمونة.)الهن

، رسةةةالة والمصـــالحة و عـــغ المتـــرددسن عليهـــا بمحافظـــة مســـقطعلـــى لجـــاة التوفيـــق 

 ان.عم :ماجستير، كلية اخداب، جامعة نزوى 

زواج وبين التوافق والرضا في (. العالقة بين تحقيق التوقعات من ال2015صالح وحميدة، آَلء. ) وتد،

، القـد مجلة جامعة  الحياة الزوجية لدى األزواج الفلسطينيين في جنوب الضفة الغربية،

 .76-53 (،2ع)، (19مج)

  (. 2019،)الفلسطينيةوزارة التعليم العالي والبح  العلمي 

System-Education-Higher/-Education-https://www.mohe.pna.ps/Higher. 

 

https://www.mohe.pna.ps/Higher-Education-/Higher-Education-System
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 حكيمالتوافق الزواجي قبل الت استبيان: (1ملحق)

 جامعة الخليل
 كلية الدراسات العليا والبحث العلمي

 رشاد النفسيإل التوجيه وا ماجستير
2017-2018 

 /ة ...................................المحترم..............................لدكتور /ة......حضرة ا

 

 يزتي الطالبةعز /

التوافق الزواجي وعالقته بمستوى الطموح لدى عينة من الطالبات )تقوم الباحثة في جامعة الخليل بإجراء دراسة حول 
وذلك استكماًَل لمتطلبات الحصول على درجة  ا في الجامعات الفلسطينية(المتزوجات الملتحقات ببرنامج الدراسات العلي

 النفسي من جامعة الخليل. واإلرشادالماجستير في التوجيه 

تبيان، وذلك بما يتوافق مع وجهة نظرك علمًا بأن بيانات الدراسة هي ألغراض البح  لذا أرجو منك التكرم بتعب ة هذا اَلس
 على سريتها، وَل يتطلب منك كتابة اسمك أو ما يشير إليك. العلمي فق ، وسيتم الحفاظ

 شاكرة لكم حسن تعاونكم

 ج أبوعرقوب حثة: أريإعداد البا

 الناصر السويطي  إشراف الدكتور: عبد

 
 معلومات عامة  القسم األول:

 : ( في مر ع اإلجابة التي تنطبق علي  Xالرجاء وعع إشارة )
 النجاح لقدس ا الخليل        -. الجامعة:1

 وفوق   22-30    30-40  40 -:لعمر عند اَللتحاق بالبرنامج.ا2        

 فأكثر (2001 –3500    ( (3501 – )(فأقل  2000( :توى الدخل.مس3        

 فوق  بكالوريوس وما توجيهي   أقل من توجيهي      مستوى التعليم لدى الزوج: .4        
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 التعدسل طير صالحة ةصالح الفقرة الرقم
 التوافق الفكري 

    يحترم كل منا رأي اخخر 1
   حياتنا لمهمة فينتفق حول القرارات ا 2
   نظرة مستقبلية لحياتنانمتلك معا  3
   هداف وطموحات مشتركةتجمعنا أ  4
   نمتلك القدرة على حل الخالفات بيننا 5
نتفق في القيم الفكرية اإلنسانية  6

 لعدالةبالمساواةبالحريةبالثقة()ا
  

   التوافق في القضايا الفكرية والثقافية العامة 7
   نا اَلهتمام بأفكار الطرف اخخرظهر كل مي 8

 التوافق النفسي الوجداني
    نتفق حول أساليب المعاملة الزوجية 9

نحرص على إشباع الحاجات العاطفية والنفسية  10
 بيننا

  

   التقدير واَلحترام لبعضنا ُنظهر 11
    يظهر كل منا صدق العواطف للطرف اخخر 12
   بالسعادةيشعرنا  تعاملنا معا 13
   نحترم خصوصيات بعضنا 14
   ائمانقدر بعضنا بعضا د 15
   نقدم الدعم النفسي لبعضنا عند الصعاب 16
   اإلحساس بمشاعر الطرف اخخر 17
   القة العاطفية بيننا الرضا عن الع 18
   السيطرة على اَلنفعاَلت في حالة الغضب 19
   اتنا نعزز بيننا طموح 20

 التوافق األسري 
نتوافق في وجهات النظر فيما يخص تربية  21

 فالناأط
   

   نشترك في اتخاذ القرارات األسرية 22
يشاركني زوجي في األعباء المنزلية ألنه يعتبر  23

 رورياذلك ض
  

يراعي كل منا الحقوق والواجبات الزوجية للطرف  24
 اخخر

  

  في عالقتنا  اخخرين نحرص على عدم تدخل 25
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 التعدسل طير صالحة ةصالح الفقرة الرقم
 األسرية الخاصة

 التوافق االجتماعي
    ل منا أهل الطرف اخخريحترم ك 26
   نقدر كل منا اخخر أمام اخخرين 27
أن  نتفق في اختيار األصدقاء الذين نرغب 28

 نتواصل معهم
  

   نشترك معا في المناسبات اَلجتماعية المختلفة 29
   مع األقاربتعاملنا نتفق في أسلوب  30
   خريحترم كل منا العالقات اَلجتماعية للطرف اخ 31

 التوافق االقتصادي
    لدينا القدرة على ضب  النفقات اليومية 32
ات اَلحتياجات نمتلك القدرة على ترتيب أولوي 33

 المادية
  

يحرص كل منا على حل مشكالت توزيع ميزانية  34
 األسرة بشكل صحيح

  

   اهم في األمور اَلقتصاديةأس 35
    تنا األسريةيؤثر العبء اَلقتصادي في عالق 36
   نتفق على األدوار في إدارة نفقات المنزل 37
   لى األسرة نفاق عإلنتحمل المسؤولية المالية في ا 38
   نتخذ القرارات المالية بالتشارك 39

 

 المحكم
 

 ....................................................االسم الر اعي: ..........
 ..............................................................المؤسسة: ......

 ......................................التخصص: ..............................
 ................................التوقيع: .......................................
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 عد التحكيمالتوافق الزواجي ب استبيان: (2ملحق)

 جامعة الخليل
 كلية الدراسات العليا والبحث العلمي

 رشاد النفسيإل التوجيه وا ماجستير
2017-2018 

 عزيزتي الطالبة/
لطمـوح لـدى بمسـتوى ا)التوافـق الزواجـي وعالقتـه تقوم الباحثة فةي جامعةة الخليةل بةإجراء دراسةة حةول 

وذلةك  سـات العليـا فـي الجامعـات الفلسـطينية(عينة من الطالبات المتزوجات الملتحقـات ببرنـامج الدرا
 شاد النفسي من جامعة الخليل.استكماًَل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التوجيه واإلر 

ظةرك علمةًا بةأن بيانةات الدراسةة ع وجهةة نلذا أرجو منك التكرم بتعب ة هذا اَلستبيان، وذلك بما يتوافةق مة
تم الحفاظ على سريتها، وَل يتطلب منك كتابة اسمك أو ما يشير هي ألغراض البح  العلمي فق ، وسي

 لذلك.
 شاكرة لكم حسن تعاونكم.

 أريج أبوعرقوب  إعداد الباحثة:
 الناصر السويطي  إشراف الدكتور: عبد

 بيانات عامة :

 : اإلجابة التي تنطبق علي في مر ع (  Xالرجاء وعع إشارة )

 النجاح القدس        الخليل    : الجامعة

 كلية إنسانية  كلية علمية      الكلية:    

 فأعلى ةسن  11ات  سنو   6-10سنوات فما دون    5عدد سنوات الزواج:  

 ثر (فأك  3501)  )    (2001 – 3500(  فأقل  2000 (:  مستوى الدخل األسري 

 دراسات عليا يوس  بكالور  المرحلة الثانوية فما دون    وى التعليم لدى الزوج:  مست

 َل تعمل تعمل   حالة العمل: 
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 التوافق الزواجي استبياة
 

َلنسةةجام بةةين الفةةرد وبي تةةه، تظهةةر فةةي قدرتةةه علةةى إرضةةاء أغلةةب حالةةة مةةن ا:  التوافــق الزواجــي
اء مطالةب البي ةة، ويتضةمن قةدرة الفةرد علةى تغييةر سةلوكه رضةيًا إز حاجاته، إلى جانب تصةرفه تصةرفًا مُ 

نةةةدما يواجةةةه موقفةةةًا جديةةةدًا أو مشةةةكلة ماديةةةة أو اجتماعيةةةة أو خلقيةةةة أو صةةةراعا نفسةةةيا، تغييةةةرًا وعاداتةةةه ع
 (.2009ي يمر بها )توفيق، يناسب الظروف الت

 

بدرجة كبيرة  الفقرات الرقم
 جدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

رجة بد
 قليلة جدا

 التوافق الفكري 
      يحترم كل منا رأي اخخر 1
      نتفق حول القرارات المهمة في حياتنا 2
      نمتلك معًا نظرة مستقبلية متقاربة لحياتنا 3
      ا أهداف وطموحات مستقبلية مشتركةتجمعن 4

      نمتلك القدرة على حل الخالفات بيننا 5
 المسةةةةاواة ب )العدالةةةةة الفكريةةةةة لمنظومةةةةةارب فةةةةي انتقةةةة 6

 الثقة(ب الحريةب
     

ظهةةةةةر كةةةةةل منةةةةةا اَلهتمةةةةةام بأفكةةةةةار الطةةةةةرف اخخةةةةةر يُ  7
 ودعمها

     

قافيةة نشعر بتوافق فيما بيننا في القضايا الفكريةة والث 8
 العامة

     

 التوافق النفسي الوجداني
      نتفق حول أساليب المعاملة الزوجية 9

منةا إشةباع الحاجةات العاطفيةة والنفسةية  يحرص كةل 10
 ل خر

     

      تقدير واَلحترام لبعضناُنظهر ال 11

      يلتزم كل منا صدق العواطف للطرف اخخر 12
      لسعادة والتقارب الوجدانيتعاملنا معًا ُيشعرنا با 13
      نحترم خصوصيات بعضنا البعض 14
      ند الصعابلبعضنا عنقدم الدعم النفسي  15
      الرضا عن العالقة العاطفية بيننا 16
      يحاول كل منا ضب  انفعاَلته في حالة الغضب 17
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 الفقرات الرقم
بدرجة كبيرة 

 جدا
بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

رجة بد
 قليلة جدا

 التوافق األسري واالجتماعي
ة فيمةةةةا يخةةةةص تربيةةةةة نتوافةةةةق علةةةةى أسةةةةاليب التنشةةةة  18

 أطفالنا
     

      نتشارك في اتخاذ القرارات الخاصة باألمور األسرية 19
      كني زوجي في القيام بالمسؤوليات المنزليةيشار  20
      ا الحقوق والواجبات الزوجية ل خريراعي كل من 21
نحةةةةةرص علةةةةةى عةةةةةدم تةةةةةدخل اخخةةةةةرين فةةةةةي عالقتنةةةةةا  22

 األسرية الخاصة
     

      يحترم كل منا اخخر أمام اخخرين 23
نتفةةةةةةق علةةةةةةى اختيةةةةةةار األصةةةةةةدقاء الةةةةةةذين نرغةةةةةةب أن  24

 ل معهمنتواص
     

      يحترم كل منا أقارب الطرف اخخر 25
      ي المناسبات اَلجتماعية المختلفةنشترك معًا ف 26
      نتفق على أسلوب تعاملنا مع اخخرين 27
      قات اَلجتماعية للطرف اخخريطور كل منا العال 28

 التوافق االقتصادي
      ألسرةليومية للدينا القدرة على إدارة النفقات ا 29
نمتلةةةةةك القةةةةةدرة علةةةةةى ترتيةةةةةب أولويةةةةةات اَلحتياجةةةةةات  30

 اصة باألسرةالخ
     

      يشارك كل منا في النفقات المادية األسرية 31
عالقتنةةةةةةا  يةةةةةةؤثر العةةةةةةبء اَلقتصةةةةةةادي أحيانةةةةةةا علةةةةةةى 32

 األسرية واَلجتماعية
     

      يقوم كل منا بدوره في إدارة نفقات المنزل 33
ي اتخاذ القرارات الماليةة الخاصةة باإلنفةاق نتشارك ف 34

 األسري 
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 مستوى الطموح قبل التحكيم استبيان: (3حق)مل

 جامعة الخليل
 كلية الدراسات العليا والبحث العلمي

 رشاد النفسيإل يه واالتوج ماجستير
2017-2018 

 ....المحترم /ة........................................حضرة الدكتور /ة...

 عزيزتي الطالبة/

)التوافـق الزواجـي وعالقتـه بمسـتوى الطمـوح لـدى في جامعة الخليةل بةإجراء دراسةة حةول  تقوم الباحثة
وذلةك  ات الملتحقـات ببرنـامج الدراسـات العليـا فـي الجامعـات الفلسـطينية(عينة من الطالبات المتزوج

 ي التوجيه واإلرشاد النفسي من جامعة الخليل.درجة الماجستير ف استكماًَل لمتطلبات الحصول على

لذا أرجو منك التكرم بتعب ة هذا اَلستبيان، وذلك بما يتوافق مع وجهةة نظةرك علمةًا بةأن بيانةات الدراسةة 
غراض البح  العلمي فق ، وسيتم الحفاظ على سريتها، وَل يتطلب منك كتابة اسمك أو ما يشير هي أل
 إليك.

 لكم حسن تعاونكم شاكرة

 إعداد الباحثة: أريج أبوعرقوب 

 الناصر السويطي  : عبدإشراف الدكتور

 القسم األول: معلومات عامة 

 :  ( في مر ع اإلجابة التي تنطبق علي Xالرجاء وعع إشارة )
 النجاح القدس  الخليل        -. الجامعة:1

 وفوق   22-30    30-40  40 - :لعمر عند اَللتحاق بالبرنامج.ا2        

 فأكثر (2001 –3500    ( (3501 – ) (فأقل  2000( :.مستوى الدخل3        

 فوق  بكالوريوس وما توجيهي   أقل من توجيهي     توى التعليم لدى الزوج:مس .4        
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 المالحظات والتعدسالت المقترحة
 الصي ة الل وية

انتماء الفقرات 
 للمجال

 لرقما الفقرات
طير 
طير  مناسبة مناسبة

 منتمية منتمية

 حمل المسؤولية واالعتماد على النفسالبعد األول: ت
 1 كثيرا ييخرين يأخذون برأأشعر أن اخ   
تحقيق األهداف  لدي القدرة على إمكانية   

 المستقبلية ولو احتاجت مدة زمنية طويلة
2 

 الوقت ليس له أي اعتبار لدي لالستفادة   
 راسيمنه لمستقبلي الد

3 

ق أتقاعس عن بذل الجهد الكافي لتحقي   
 أهدافي

4 

أشعر أن قدراتي الذهنية تؤهلني للتميز    
 الدراسي

5 

 6 أتردد في استكمال هدفي في حالة الفشل   
أعيد النظر في أعمالي رغم قناعتي    

 بصحتها
7 

 8 ثقتي بالنجاح َل حدود لها   
م يثب  من في تحقيق إنجازاتهفشل اخخرين    

 عزيمتي
9 

 

 خطة واألهدافالبعد الثاني: تحدسد ال

لدي رعبة في تحقيق األهداف التي أقدر    
 على إنجازها فق 

10 

دافي أبذل قصارى جهدي لتحقيق أه   
 الدراسية

11 

لدي إصرار كبير للوصول إلى الهدف    
 الذي وضعته نصب عيني

12 

 13 يق النجاح في أعمالأخط  جيدا لتحقي   
 14 أعمل بجد ومثابرة لتحقيق أهدافي   
 15 أرتب أهدافي حسب أولوياتها ألنجزها   
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كل جوانبه قبل من أقوم بدراسة الموضوع    
 البدء بتنفيذه

16 

 17 أضع الخط  المتكاملة قبل التنفيذ   
 البعد الثالث: االتجاه نحو التفوق 

لتحقيق المزيد من النجاح يدفعني دائما    
 النجاحات

18 

لحياة اَلطالع الواسع على مجاَلت ا   
 المختلفة تقودني نحو التفوق 

19 

هناك فرص كثيرة في الحياة لم أحسن    
 استغاللها

20 

 21 بالتميز بما أقوم به من أعمال َل أقبل إَل   
أطمح أن أكون ذات مكانة عظيمة في    

 المستقبل
22 

ر على ت     23 عابحقيق هدفي رغم الصأص 
 لواقعالبعد الرابع: اإليماة بالحظ وقبول ا

 24 من النجاح اأ،من أن للحل نصيب   
 25 تراودني أفكار تشا،مية في الحياة   
حجر عثرة أمام  تقف مصاعب الحياة   

 مستقبلي
26 

الفشل َل يمنعني من المحاوَلت المتكررة    
 للنجاح

27 

م أطمح لتحقيق ا    في لمزيد من التقد 
 دراستي

28 

 29 ه من أعمالأخاف من الفشل فيما أقوم ب   
 30 َل وجود للحل في قناعتي الذاتية   
 31 ثقتي بقدراتي لتحقيق أهدافي كبيرة   

 خامس: النظرة إلى الحياةالبعد ال
أقدر على مواجهة مصاعب الحياة بكل    

 ثقة
32 

 33 تفائلةأتطلع إلى الحياة بعين م   
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ر إلى المستقبل باهتمام بال  وجدية أنظ   
 عالية

34 

أسعى دائما لتطوير قدراتي الفكرية    
 والثقافية 

35 

أعتقد أن المكانة اَلجتماعية مهمة في    
 امةالحياة الع

36 

 البعد الساد : الميل للكفاح والمثابرة
أجد ممارسة العمل ألوقات طويلة تقود    

 إلى الملل
36 

إلى مستوى من هم  أطمح للوصول   
 أفضل مني في العمل 

37 

أشعر بالتحدي إلنجاز المهمات الصعبة    
 وإتمامها

38 

لدي القدرة على تحمل الضغوطات الشاقة    
 المكلفة بها

39 

أستفيد من الخبرات العلمية لذوي الثقافة    
 الرفيعة 

40 

فة ما أميل إلى التحليل المعمق لفهم ومعر     
 سيرهيصعب علي تف

41 

 البعد السابع: الوعع االقتصادي
َل أرغب في رفع مستوى دخلي    

 المادي كثيرا
42 

أعتقد أن النجاح اَلقتصادي    
 يقود إلى حياة اجتماعية أفضل

43 

أنظر بشفقة إلى من هم دون    
 مستواي اَلقتصادي

44 

أقتنع بما قسمه هللا لي من    
 دخل مادي

45 

على أنه أنظر إلى المال    
األساس في اَلستقرار 

46 
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 تماعي للفرداَلقتصادي واَلج
 البعد الثامن: الوعع الدراسي

أشعر أن الدراسة العليا مفتاح    
 لمستقبل أفضل

48 

 49 أن َل حدود للعلم والمعرفة أ،من   
أقتنع بما حققته من مستوى    

 أكاديمي
50 

كمال لدي الرعبة والطموح إل   
 يادراساتي العل

51 

 52 لدي اهتمام بالتطور العلمي   
أخاف من إهمال اخخرين إن لم    

 أحقق النجاح في دراستي
53 

 المحكم
 .....................................االسم الر اعي: .........................

 ....................المؤسسة: ................................................
 .....................................التخصص: ...............................

 .................التوقيع: ......................................................



168 
 

 مستوى الطموح بعد التحكيم استبيان: (4ملحق)

 جامعة الخليل
 والبحث العلميكلية الدراسات العليا 

 رشاد النفسيإل التوجيه وا ستيرماج
2017-2018 

 زتي الطالبةعزي/
)التوافـق الزواجـي وعالقتـه بمسـتوى الطمـوح لـدى تقوم الباحثة في جامعة الخليةل بةإجراء دراسةة حةول 

وذلةك  عينة من الطالبات المتزوجات الملتحقـات ببرنـامج الدراسـات العليـا فـي الجامعـات الفلسـطينية(
 النفسي من جامعة الخليل.صول على درجة الماجستير في التوجيه واإلرشاد اًَل لمتطلبات الحاستكم

بةأن بيانةات الدراسةة لذا أرجو منك التكرم بتعب ة هذا اَلستبيان، وذلك بما يتوافق مع وجهةة نظةرك علمةًا 
ك أو ما يشير هي ألغراض البح  العلمي فق ، وسيتم الحفاظ على سريتها، وَل يتطلب منك كتابة اسم

 .لذلك
 شاكرة لكم حسن تعاونكم.

 ج أبوعرقوب إعداد الباحثة: أري

 الناصر السويطي  إشراف الدكتور: عبد

 بيانات عامة :

 : تي تنطبق علي ( في مر ع اإلجابة ال Xالرجاء وعع إشارة )

 النجاح القدس        الخليل    : الجامعة

 نسانية كلية إ كلية علمية      الكلية:    

 فأعلى نةس  11سنوات    6-10سنوات فما دون   5الزواج:   عدد سنوات

 فأكثر  (2001 – 3500   (  (3501  )(  فأقل  2000 (:  مستوى الدخل األسري 

 دراسات عليا بكالوريوس   المرحلة الثانوية فما دون    لدى الزوج:  مستوى التعليم 

 ملَل تع تعمل   حالة العمل: 
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 الطموحمستوى  استبياة

التي ينسجها الفرد لذاته، ويسعى حثيثًا إلى تحقيقها في مستوى األهداف واخمال  مستوى الطموح:
 (.2013)الفقي،  ضوء إمكانياته، وقدراته، وظروفه النفسية والبي ية

 الرقم الفقرة كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا
 لنفسة واالعتماد على ا: تحمل المسؤوليالمجال األول

 1 راكثي يأشعر أن اخخرين يأخذون برأي     
لدي القدرة على تحقيق األهداف المستقبلية      

 ولو احتاجت مدة زمنية طويلة
2 

أهدافي الدراسية في أسعى إلى تحقيق      
 المستقبل

3 

أتقاعس عن بذل  الجهد الكافي لتحقيق      
 أهدافي المستقبلية

4 

 5 ل أهدافي المستقبليةأتردد في استكما     
 6 حدود لها ثقتي بالنجاح َل     
فشل اخخرين في تحقيق إنجازاتهم يثب  من      

 عزيمتي في تحقيق أهدافي
7 

 8 أعمالي رغم قناعتي بصحتها أعيد النظر في     
 : الخطط واألهداف المستقبليةالمجال الثاني

لواقع ة في ظل قدراتي واأخط  ألهداف مستقبلي     
 الذي أعيشه

9 

ق األهداف المستقبلية لدي إصرار على تحقي     
 الخاصة بي

10 

أخط  جيدا لتحقيق النجاح في أعمالي      
 المستقبلية

11 

 12 د ومثابرة لتحقيق أهدافي المستقبليةأعمل بج     
أرتب أهدافي حسب أولوياتها ألنجزها في حياتي      

 ية المستقبل
13 

ك اخخرين في وضع وتنفيذ الخط  أشار      
 المستقبلية

14 

 : االتجاه نحو التفوق األكاديمي والحياتيالمجال الثالث
يقودني النجاح إلى تحقيق مزيد من األهداف      

 المستقبلية
15 
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لى عاعدني الخبرة الواسعة في الحياة تس     
 تحقيق مزيد من التفوق 

16 

قوم به من مهام خاصة إلى التميز فيما أأميل      
 بي

17 

حتل مكانة اجتماعية مرموقة أ نأأطمح إلى      
 في المستقبل

18 

أشعر أن الدخول في برنامج الدراسات العليا      
 بل أفضلمفتاح لمستق

19 

 20 أسعى دائما إلى تطوير طموحاتي األكاديمية     
مجاَلت لدي اهتمام بالتطور العلمي في      

 الحياةمتعددة من 
21 

 والميل للمبادرة والمثابرة فيها المجال الرابع: النظرة إلى الحياة
لدي اتجاه إيجابي تفا،لي نحو حياتي      

 المستقبلية
22 

 23 المستقبل باهتمام بال  ومثابرة عاليةأنظر إلى      
لدي القدرة على تحمل الضغوطات أثناء      

 العمل
24 

العلمية لذوي الثقافة  أستفيد من الخبرات     
 العميقة الواسعة

25 

أجد ممارسة العمل ألوقات طويلة تقود إلى      
 الملل

26 

 27 طموحاتي المستقبلية تزداد وَل تنقص     

قدراتي عالية على التوافق مع تغيرات      
 وتحديات الحياة

28 

أشعر بالتحدي إلنجاز المهمات الصعبة      
 إتمامهاو 

29 

 30 نسان محظوظ في هذه الحياةإي أشعر أن       
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 سماء المحكمينأقائمة : (5) ملحق

 االسم مكاة العمل

 ستاذ بالدكتور نبيل الجنديألا جامعة الخليل

 ستاذبالدكتور محمد شاهينألا دس المفتوحةجامعة الق

 الدكتور محمد عجوة جامعة الخليل

 دكتور خالد كتلوال جامعة القدس المفتوحة

 الدكتور إبراهيم العذرة الجامعة األردنية

 الدكتور كمال مخامرة جامعة الخليل

 الدكتور خالد قطوف جامعة البوليتكنك
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 همة(: كتاب تسهيل الم6ملحق)

 


