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 الملخص 
النساء العربيات في  الصحة النفسية لدىو العالقة بين التوافق الزواجي  إلىهدفت الدراسة التعرف

لمتغيرات الدراسة )الجنس، المؤهل  تبعا   المبعوثات أراء، والتعرف على الفروق في شمال فلسطين
، فرق العمر بين الزوجين(، ومن األوالدالعلمي، العمر عند الزواج، عدد سنوات الزواج، عدد 

بلغت  على عينة عشوائية االرتباطيالدراسة تم استخدام المنهج الوصفي  أهدافجل تحقيق أ
من النساء العربيات شمال فلسطين، وتم استخدام مقياس التوافق الزواجي  ( امرأة متزوجة200)

 ومقياس الصحة النفسية، وهما من إعداد الباحثة اعتمادا  على الدراسات السابقة.

عالقة طردية موجبة وقوية بين مستوى التوافق الزواجي ومستوى  وجود إلىتوصلت الدراسة 
وتبين من النتائج أنه كلما زاد التوافق ، النساء العربيات في شمال فلسطين الصحة النفسية لدى

الطالق  إلىالتوتر واالكتئاب والقلق، ويقل الميل  مستوى  يقلإذ الزواجي كلما كانت المرأة أفضل 
 التقبل للطرف اآلخر وتستقر الحياة الزوجية. العاطفي ويرتفع مستوى 

مستوى التوافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال  لى أن  إأشارت نتائج الدراسة كما 
( واالنحراف 3.35جاء بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية ) فلسطين

أن  مستوى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال كذلك تبين (، 0.419المعياري )
( وانحراف 3.10فلسطين جاءت بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية)

 (   0.432معياري )

لمتغير العمر   فروق في آراء النساء العربيات في شمال فلسطين تبعا   أن ه ال توجدبين كذلك ت
لمتغير عدد  هناك فروق تبعا   أن  والمستوى التعليمي فيما يتعلق بالتوافق الزواجي،  فيما تبين 

 .األوالدسنوات الزواج، ومتغير فرق العمر بين الزوجين، كذلك فيما يخصص عدد 

على مستوى الصحة النفسية عدم وجود فروق تبعا لمتغير العمر، والمؤهل  النتائج وأشارت
سنوات الزواج،  وفارق العمر بين الزوجين  لمتغير عددالعلمي، فيما تبين انه توجد فروق تبعا 

 .األوالدوعدد 



 ش

 

وتوصي الدراسة بضرورة استكمال المستوى الدراسي، كونه يرفع من المستوى الثقافي والعقلي، 
استقرار وتفاهم ورضا عن الحياة الزوجية، ويساعد المرأة على تخطي وتجاوز كافة  إلىويؤدي 

 .مهما كانت األسريةالخالفات 

 

  لعربيات في شمال فلسطين.الكلمات المفتاحية: التوافق الزواجي، الصحة النفسية، النساء ا
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Abstract  
The study aimed at identifying the relationship between marital adjustment and 

mental health among Arab women in northern Palestine. It also identifies the 

differences in the views of the respondents according to the variables of the study 

(gender, academic qualification, age at marriage, years of marriage, the number of the 

children, the age difference between the spouses). In order to achieve the objectives of 

the study, the descriptive method was used on a random sample of 200 married Arab 

women from northern Palestine. 

The study found that there is a positive a direct correlation between the level of 

marital compatibility and the level of mental health among Arab women in northern 

Palestine. The results show that the greater the marital adjustment the better the 

woman’s mental health in terms of decreasing tension, depression and anxiety, 

experiencing less tendency to emotional divorce, raising the level of acceptance to the 

husband and the marital life settles. 

The results of the study also show that the level of marital adjustment among Arab 

women in northern Palestine was medium, with a (3.35) mean score of the total score 

and the standard deviation is (0.419). The level of mental health among Arab women 

in northern Palestine was also medium, in which the mean of the total score is (3.10) 

and the standard deviation is (0.432). 

In addition, there were no differences in the opinions of Arab women in northern 

Palestine according to the age variable and the educational level in terms of marital 

compatibility. However, it was found that there were differences according to the 

variable number of years of marriage and the difference in age between spouses. 

The results indicated that there are no differences according to the age variable and 

academic qualification. It was found that there are differences according to the 

number of years of marriage variable, the age difference between the spouses and the 

number of children. 

The study recommends the completion of the academic level, as it raises the cultural 

and mental scale among women, and leads to stability, understanding and satisfaction 

of marriage. It also helps women to overcome all family disputes. Moreover, age 
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difference should be more than (5) years, because it enhances respect and appreciation 

between the spouses, help perform the agreed decisions, and respect the opinion of the 

other. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة
رة واستمرار عطاءها، فالسعادة سلتكامل األتحتاج العالقة الزوجية إلى بذل المزيد من الجهد 

والعطاء والتسامح وحسن الظن، إضافة إلى التعاون واالحترام والتفاهم، تؤدي إلى استمرار الحياة 

ستظهر الكثير من العالمات الدافعة إلى البعد  الزوجية، وتعميق العالقة بين الزوجين، وإال

والجفاء، وسوء التقدير للمواقف الزوجية التي تؤدي في النهاية إلى رفع مستويات االكتئاب أو 

 المؤدي إلى االفتراق والبعد. القلق

لذلك يحتل التوافق الزواجي أهمية كبيرة في المجتمعات المختلفة، كونه من أهم سنن هللا في 

في  األفرادليه الكثير من إوالحفاظ على العالقة الزواجية باالستقرار الدائم، أمر يسعى خلقه، 

هذه المجتمعات، ومع ذلك هناك الكثير من المشكالت التي يمكن أن تؤدي إلى الطالق، ومنها 

 (.2017ليستمر الزواج)الجندي،  األخرينما يمكن السيطرة عليه وحله بالطرق السلمية بتدخل 

التي تحكم الحياة  األخرى نابع من كون العالقة الزواجية ترسم كافة العالقات  الهتماماوهذا 

، فاالستقرار والشعور باألمن والسعادة يؤدي إلى تقليل حدوث القلق واالكتئاب بأكملها األسرية

الممتدة مع  األسرةوالتوتر، ويشجع على استمرار هذه العالقة، وتكوين البناء المؤدي إلى 

الشريك لحاجات شريكه المختلفة تقلل من فرص الخالفات، وتدعم  إشباع ن  إالسنوات، حيث 

 .(2017ناجحة)مناحي، تكوين عالقات زواجية 

ذا ما توترت العالقة بين الزوجين، باختالف وجهات النظر في الموضوعات الحياتية المختلفة إو 

بناء، والتأقلم مع مقومات الواقع الحديث بطلب توفير الكماليات التي ال يعدها الزوج بية األكتر 
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فيفقدون التفاهم واالنسجام، ويرتفع عر نار الخالف بينهم، ت  س  من أسس الحياة اليومية، يمكن أن ت  

التوتر المؤدي إلى ظهور اضطرابات مختلفة تؤدي إلى سوء الحالة الصحية لكال مستوى 

 (2017الزوجين)ديبة، 

المتمثل في  ويتضمن مفهوم التوافق الزواجي أربعة جوانب رئيسة تتمثل في الرضا الزواجي

من خالل  ، والنجاح الزواجيمتوافق عليها تالزوجين نتيجة لسلوكيا الشعور بالسرور من كال  

وذلك من خالل قيام  ثراء الحياة الزوجيةإ، و شباع الحاجاتإباالستمرار و هداف الزوجين أ تحقيق 

، إضافة إلى السعادة في تأمين فرص التقدم المستمر في حياتهم الزوجية بكفاءةكل زوج بدوره 

 (.2016ثراء الحياة الزوجية )الراشد، إوالنجاح و  والتي تتحقق بتحقق الرضا الزوجية

أو  سواء الزوج أو الزوجة،وتلعب العالقة الزوجية دور ا مهم ا في البناء الصحي ألفراد العالقة 

مراض وجود األبقلة االستقرار الصحي تتمثل في الميل الى الصحة النفسية  إن   إذ بناء،األ

ويمكن الحصول على االستقرار الصحي من خالل االبتعاد عن  النفسية والجسمية والذاتية،

 (.2003ا )العناني، التوتر والقلق، والقدرة على منح الحب والعمل مع  

على نمو الفرد ال على االضطراب  تركز أن  الصحة النفسية) Elder, 2005)ويوضح

والمرض، كما ركزت على جوهر اإلنسان وتمتعه بصفات قي مة مثل اإلرادة الحرة، والحرية 

وتحقيق الذات، وهذه الصفات التي تميز اإلنسان عن غيره من الكائنات الحية، مختلفة عن 

جاربه، ومعنى هذه سابقاتها من النظريات في رؤيتها لإلنسان ككل من خالل عاطفته وت

التجارب بالنسبة له وإمكانيات الفرد الخالقة والمبدعة، ومعارضة بذلك االزدواجية والقطعية 

تحفزه  لقدرات الفرد اإليجابيةالنظرية اإلنسانية برؤيتها  واآلليات التفسيرية للسلوك البشري، إال أن  

 .للوصول ألهدافه
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خالل االستعداد التام للعطاء، وبذل الجهد في ويمكن تحقيق الصحة النفسية للمتزوجين من  

على حساب الطرف اآلخر في الذات  إشباعسبيل التوافق وحل المشكالت، دون اللجوء إلى 

نا الجماعي على وتغليب الحب ومنظور السعادة الدائمة على الصراع الذاتي وتغليب األالعالقة، 

 نا الذاتي. األ

، زواجاألمن هنا كان البد من التطرق إلى طبيعة العالقة التي تحكم التوافق الزواجي بين 

هذه العالقة تسهم في تعزيز مستوى االستقرار األسري، فتكون  ن  إ إذوالصحة النفسية لهم، 

 ينتهي بالطالق. ، أو عامل هدم واالستمرارمفتاح التواصل 

 يوضح، البحث في مقومات الصحة النفسية لهؤالء النساء الناتجة عن العالقة الزواجية إذ إن  

تطبيق  من خالل  سليط الضوء عليه في هذه الدراسةطبيعة العالقة، وهو ما ستحاول الباحثة ت

التوافق الزواجي وعالقته بالصحة والسعي لدراسة مال الفلسطيني، هذه الدراسة على بلدات الش

النفسية لدى النساء المتزوجات في هذه البلدات، والتي يغلب عليها الطابع الريفي الذي يحكم 

 طبيعة العالقة الزواجية بطابع خاص.

 مشكلة الدراسة
تعد العالقة الزواجية من العالقات المغلقة التي ال يمكن البحث فيها بسهولة، ولكثرة المشكالت 

التوافق الزواجي، وتسليط  إمكانياتاء النفس بالبحث في التي واجهت هذه العالقات، اهتم علم

ساسي ا أوربطه بالكثير من المتغيرات التي يمكن أن  تكون عامال   ( Elder,2005) الضوء عليه

المتبادلة وغيرها من  واإلدراكاتفي نجاحه أو فشله، فدرسوا الضغوط النفسية، وتقدير الذات، 

( ودراسة 2017ت على التوافق الزواجي دراسة الجندي)ومن الدراسات التي ركز  المتغيرات،

ط الضوء على عالقة التوافق الزواجي ليتس ن  أإال  (2017( ودراسة ديبة)2017مناحي)



5 

 

ا في بلدات شمال فلسطين ، وتحديد  ليها بدرجة كافية بالبحثإبالصحة النفسية لم يتم التطرق 

 على سؤال الدراسة الرئيس وهو:  اإلجابة، وتحاول الدراسة برطعة(الفحم،  أم)عارة، عرعرة، 

 فق الزواجي بالصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين؟اما عالقة التو 

 أسئلة الدراسة 
 : اآلتية األسئلةعن  اإلجابةالدراسة  جاءت

 التوافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين؟ما مستوى  .1

في مستوى التوافق  (α≤0.05) عند مستوى الداللة إحصائيةهل هناك فروق ذات داللة  .2

 العمر عندالزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين تعزى لمتغيرات) المؤهل العلمي، 

 (؟فرق العمر بين الزوجين، األوالدالزواج، عدد سنوات الزواج، عدد 

 ما مستوى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين؟ .3

في مستوى الصحة   (α≤0.05)عند مستوى الداللة إحصائيةهل هناك فروق ذات داللة  .4

النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين تعزى لمتغيرات)المؤهل العلمي، العمر عند 

 (؟فرق العمر بين الزوجين، األوالدالزواج، عدد سنوات الزواج، عدد 

( بين التوافق الزواجي α≤0.05)توى الداللةمسهل هناك عالقة ذات داللة احصائية عند  .5

 ؟لدى النساء العربيات في شمال فلسطين والصحة النفسية
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 همية الدراسةأ
 في:همية الدراسة أ تكمن 

 األهمية النظرية-

التي تحاول البحث في العالقة بين التوافق  األوائلمن الدراسات يمكن اعتبار هذه الدراسة  .1

حسب الباحثة تقف شمال فلسطين، حيث لم  الزواجي والصحة النفسية لدى النساء في بلدات

 هذه العالقة في بلدات الشمال الفلسطيني. اطالعها على دراسات سابقة تناولت 

تحقيق ة النفسية في االصح وألهمية. كونها تربط متغير التوافق الزواجي بالصحة النفسية، 2

، وهذا اآلخرالزواجي من حيث العطاء والقدرة على تغليب األنا، واالهتمام بالطرف التوافق 

 العالقة الزوجية. إنجاحيساعد في 

 األهمية التطبيقية-

دراسة جديدة استكماال للدراسات السابقة حول التوافق الزواجي من خالل  إضافة.تحاول 1

ببناء أدوات الدراسة وتقنينها وتطبيقها على  ينالعالقة مع الصحة النفسية للنساء في شمال فلسط

 .لالستفادة منها لذوي االختصاص النساء في شمال فلسطين

تثري طبيعة العالقة بين التوافق الزواجي  أن. تسعى إلى تقديم توصيات ومقترحات يمكن 2

 .والصحة النفسية

. على المستوى الذاتي تهتم الباحثة دراسة التوافق الزواجي من خالل الصحة النفسية لتحديد 3

 الزواجي في بلدات شمال فلسطين والمؤدي إلى االستمرارية في الزواج. اإليثارطبيعة 
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 أهداف الدراسة
 اآلتية: األهدافتسعى الدراسة إلى تحقيق 

الزواجي بالصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فق االتو  بين العالقة الى .التعرف 1

 فلسطين.

 .مستوى التوافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين الى. التعرف 2

في مستوى التوافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين  الفروق  الى. التعرف 3

، فرق العمر األوالدواج، عدد سنوات الزواج، عدد لمتغيرات) المؤهل العلمي، العمر عند الز  تبعا  

 (.بين الزوجين

 .مستوى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين الى. التعرف 4

 تبعا  في مستوى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين  الفروق  الى. التعرف 5

، فرق العمر بين األوالدلمتغيرات)المؤهل العلمي، العمر عند الزواج، عدد سنوات الزواج، عدد 

 (.الزوجين

 فرضيات الدراسة 
 على الفرضيات التالية:  لإلجابةتسعى الدراسة 

بين التوافق الزواجي  (α≤0.05)عند مستوى الداللة إحصائيةذات داللة ال توجد عالقة -

 .لدى النساء العربيات في شمال فلسطينوالصحة النفسية 

 في المتوسطات الحسابية   (α≤0.05)عند مستوى الداللة إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال .1

 .لمستوى التوافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين تعزى لمتغير المؤهل العلمي
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في المتوسطات   (α≤0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال .2

الحسابية  لمستوى التوافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين تعزى لمتغير العمر 

 .عند الزواج

في المتوسطات الحسابية   (α≤0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال .3

لمتغير عدد سنوات لمستوى التوافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين تعزى 

 .الزواج

في المتوسطات   (α≤0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال .4

الحسابية  لمستوى التوافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين تعزى لمتغير عدد 

 .األوالد

في المتوسطات الحسابية    (α≤0.05)عند مستوى الداللة إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال .5

لمستوى التوافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين تعزى لمتغير فرق العمر بين 

 الزوجين.

في المتوسطات   (α≤0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال  .6

تعزى لمتغير المؤهل لدى النساء العربيات في شمال فلسطين  الصحة النفسيةالحسابية  لمستوى 

 .العلمي

في المتوسطات   (α≤0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال .7

الحسابية  لمستوى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين تعزى لمتغير العمر 

 عند الزواج 
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في المتوسطات الحسابية   (α≤0.05)عند مستوى الداللة إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال .8

ر عدد سنوات لمستوى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين تعزى لمتغي

 الزواج 

في المتوسطات   (α≤0.05)عند مستوى الداللة إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال .9

الحسابية  لمستوى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين تعزى لمتغير عدد 

  األوالد

في المتوسطات  (α≤0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال .10

سابية  لمستوى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين تعزى لمتغير فرق الح

 العمر بين الزوجين.

 حدود الدراسة:
 (.الفحم، برطعة، معاوية أمالحدود المكانية: مدن الشمال الفلسطيني)عارة، عرعرة، 

 2018-2017الحدود الزمانية: العام االكاديمي 

 النساء المتزوجات في مدن الشمال الفلسطيني.الحدود البشرية: 

 الحدود المفاهيمية: الصحة النفسية، التوافق الزواجي، بلدات شمال فلسطين.

 صطلحات الدراسةم

الموضوعات الحيوية المتعلقة  فيالصراع بين الزوجين تقليل مستوى   :التوافق الزواجي

)احمد، وكذلك المشاركة في أعمال وأنشطة مشتركة وتبادل العواطف ،بحياتهما المشتركة

2016). 
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بالدرجة التي تحصل عليها المبحوثة على مقياس التوافق الزواجي  وتعرفه الباحثة اجرائيا  

 .المطبق في هذه الدراسة

ات للصحة النفسية حيث اخذ مع مرور الوقت يطور هناك العديد من التعريف الصحة النفسية:

توجها أكثر شمولية في تعريف وتحديد معنى الصحة النفسية، يتمثل في مستوى قيام الفرد 

بالعمليات العقلية المختلفة بصورة متناغمة ومتناسقة، تمكن الفرد من فهم ذاته وتقبلها وإدراك 

غوطات حياته اليومية وحل مشكالته، كما يتمكن قدراته، وتأكيدها وبالتالي يتمكن من مواجهة ض

من التخطيط لمستقبله، إضافة إلى التكيف مع محيطه وبيئته والمساهمة في تطويرها وبنائها، 

 (.2008ولديه قدرة على االلتزام بموجهات السلوك واحترام إنسانيته واآلخرين )العويضة ،

المطبق  الصحة النفسيةالمبحوثة على مقياس  بالدرجة التي تحصل عليها وتعرفه الباحثة اجرائيا  
 . في هذه الدراسة
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 الفصل الثاني                                      

 االطار النظري والدراسات السابقة

النظري المتعلق بالتوافق الزواجي، من حيث المفاهيم والنظريات  األدبيتناول هذا الفصل 

الدراسات السابقة العربية  إلىالمتعلقة به، كذلك ما يتعلق بالصحة النفسية، وسيتم التطرق 

 ذات العالقة بموضوع الدراسة. واألجنبية

 مفهوم التوافق الزواجي

، األسرةيهدف في أصله إلى تكوين  وأنثىيعد الزواج استجابة فطرية لعالقة بين اثنين، ذكر 

الستمرارية النوع والساللة، وهو عالقة اجتماعية دائمة بين الرجل والمرأة اذا بنيت على 

في والتكامل  االستقرار والمحبة والمودة، ويكون لهذه العالقة ضوابط مبنية على االحترام والتقدير

 .(2016)العقاد،  األطرافالحقوق والواجبات لكل 

الزواج يحقق التوافق لكال الطرفين في كافة المجاالت أو معظمها، وعلى رأسها التوافق الفكري و 

يكون هناك تكافؤ في الثقافة األمر الذي يؤدي بالتالي إلى التوافق العقلي،  والثقافي، أي أن  

 .(2017ديبة، ) ماعي لديمومة االحترام بين الطرفينوكذلك يجب أن يتحقق التوافق االجت

يكون من خالل مواجهة المشكالت المختلفة السعادة الزوجية تحقيق  ن  أ( 2018ويؤكد المناحي)

، ومن الطبيعي أن  تظهر المشكالت في الحياة الزوجية، األزواجالتي تؤدي إلى الخالف بين 

 .األسرةاستقرار  علىالتعامل معها برويه حتى ال تؤثر لكن يجب 

ذا فهو من أهم الزواج الوسيلة الطبيعية المشروعة لتكوين األسرة، وله أن  ( 2016ويبين خميسة )

، وشخصيته، ويبدأ الزواج جتماعية التي في ظلها تتشكل طبيعة اإلنسانأعمدة المؤسسات اال
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بعقد شرعي، هدفه األول تشكيل أسرة يسودها الوئام والمودة والرحمة والمحبة، ولكي يحقق 

يسود الزوجين أسلوب تواصل سليم وفعال على المستوى الفكري  الزواج هدفه األول يجب أن  

 والنفسي والجسدي والعاطفي.

النجاح في إقامة أسرة سعيدة كالنجاح في أي مجال من مجاالت الحياة األخرى، ال يأتي بشكل و 

عفوي أو من تلقاء نفسه وإنما بحاجة إلى الجهد القصدي والتخطيط والتضحية لتسير سفينة 

لى بر األمان، والقدرة على مواجهة األزمات واألعاصير والعواصف وتنعم بما يرزقها هللا الزواج إ

به من العطايا والخيرات والطيبات وبذلك يتمتع جميع أطراف العالقة الزوجية بالصحة النفسية 

 .(2016شيبان ويوسف، )والعقيلة والجسيمة

المتعلقة بحياتهما المشتركة، والمشاركة التوافق النسبي بين الزوجين على الموضوعات الحيوية و 

 (.2016مشتركة وتبادل العواطف)الراشد،  وأنشطة أعمالفي 

التوافق في االختيار المناسب في الزواج، والرغبة واالستعداد للحياة  هو: التوافق الزواجيو 

مشكالت، واالستقرار والسعادة الحل و  المختلفة مسؤولياتالالزوجية والدخول فيها، وتحمل 

الزوجية تعتمد على تصميم الزوجين على مواجهة المشكالت االجتماعية والمادية والصحية، 

التوافق األسري، و )االختيار الزواجي، استنادا إلىوتحقيق السعادة واالنسجام والمحبة المتبادلة 

 تماعية والتوافق الجنسي(النضج االنفعالي والعاطفي، العالقات الشخصية، العالقات االج

 .(2017)الصميط، 

التوافق الزواجي يقوم على أساس عالقة متبادلة بين زوجين لكل منهما تنظيمه الخاص و 

للشخصية من حيث سماتها وإطارها المرجعي الذي يحدد الميول واالتجاهات والقيم وأساليب 
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عض االختالفات التي تتحول بالتفاهم المعاملة الزوجية، لذا ال تخلو الحياة الزوجية السعيدة من ب

والمصارحة إلى مدعم جيد ومنشط للتوافق للزوجين، وعلى قدر نجاح الزوجين في تحقيق هذه 

 .(2016)شيبان ويوسف، المهمة يكون التوافق الزواجي

ن  له خاصية الثبات ويعد إ النضج االنفعالي لكال الزوجين إذ التوافق الزواجي على ويعتمد

يمثل درجة التطور كونه نفعالي للزوجين من أكثر العوامل أهمية في إنجاح أي زواج، النضج اال

في قدرة الفرد على إدراك ذاته وإدراك اآلخرين بموضوعية، ويصبح قادرا  على التمييز ما بين 

الحقيقة والخداع، وتزداد المشكالت بين الزوجين كلما انخفض النضج االنفعالي لكليهما أو ألي 

 .(2016أحمد، )أو توقف عند مستوى معينمنهما 

عملية التوافق الزواجي تعبر عن حالة انسجام وتفاهم مشترك بين الزوجين  أن  ونخلص إلى 

والشعور أن  كال  منهما يكمل اآلخر، وهذا يتطلب التضحية ببعض الرغبات والحرية إلعطاء 

 مرحلة التوافق وااللتحام.الوقت الكافي حتى يعزز هذا االنسجام، ويصل كال الزوجين إلى 

 أسس التوافق الزواجي

يعتمد التوافق الزواجي على مجموعة من األسس التي تؤثر في استقرار هذا الزواج، وقد 

 ( كما يأتي:2016الراشد)وضحها 

االستقرار العاطفي يساعد على االستمرارية في الحياة  أنالتوافق من الناحية العاطفية، إذ 

 الزوجية، كونها تعتمد على المودة والرحمة
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لتوافق االقتصادي: إذ إن  من اغلب مشكالت ضعف التوافق الزواجي تكمن في االستقرار ا

المالي، والتوافق على العيش بما هو متوفر لدى الزوج من وضع اقتصادي يساعد على بناء 

 عالقة توافقية بين الزوجين.

المثقف يسعى دائما إلى  جفي الحياة الزوجية، فالزو  التوافق الثقافي: يعد المستوى الثقافي مهم ا

 الحوار والنقاش مع الزوجة المثقفة، ويكون للتفاهم الفكري دور في إحداث االستقرار الزواجي.

االجتماعية لكل طرف إلى  استقرار الحياة الزوجية، التوافق االجتماعي: يؤدي تقبل العالقات 

، حيث كون تقبل الزوج لعالقات زوجته االجتماعية والعكس يرفع من مستوى التوافق الزواجي

 يحقق الرضا والسعادة الزوجية.

التوافق في االختيار المناسب للطرف اآلخر واالستعداد للحياة الزوجية والدخول فيها والحب و 

ن الزوجين، واإلشباع الجنسي وتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية المختلفة والقدرة على المتبادل بي

، إذ إن  التوافق تحقيق االستقرار الزواجي والسعادة الزوجيةلالنهاية يوصل في حل مشكالتهم، و 

 (.2018الكراتي، )حتى يتحقق االستقرار الكامل يشمل كل ما سبق

 بعيدة عنمسيرة ديناميكية يشكل لزوجي في حالة توافقه، ن  الرباط ا( أ2014ويوضح ونوغي ) 

حصيلة تفاعل وتظافر وهو  حالة من التكون الدائم في اتجاه االستقرار أو النماء فهوالجمود، 

إلى تنوع الظروف الخارجية التي تشكل بيئة العالقة الزوجية ويعود ذلك ، المتغيرات الخارجية

جات والتوقعات الذاتية وتحوالتها خالل مسيرة الحياة من ناحية وإلى تنوع الحا ،وتغيرها من ناحية

 .ثانية
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 عوامل التوافق الزواجي:

 إلىتشكلت عوامل التوافق الزواجي من طبيعة نمط العالقة الشخصية لكال الزوجين، إضافة 

اآلخر واحترام الرأي ، وتقبل دوارتصادية والثقافية، والتنوع في األالعوامل البيئة واالجتماعية واالق

  المقابل، ويمكن تفصيلها كما يأتي:

العالقة الزوجية سواء بتدعيم  ا فيا مهم  الشخصية دور   حيث تلعبالشخصية والعوامل الوراثية: 

درجة ا بأيض  ثر تتأو تهديد العالقة الزوجية،  إلىيؤدي التوافق أو خلق نوع من التوتر الذي 

سمات التفهم  فإن  ، وعليه الهياحسب المواقف المختلفة التي يتعرضون كل منهما لاالنفعال 

من عوامل التوافق الزواجي ، وال يعني أن تكون شخصية الزوجين  دشريك الحياة تعلشخصية ال

شيبان ويوسف، يفهم كل منهما اآلخر ليصبح هناك سهولة في التعامل) أن  متشابهة، ولكن 

2016.)  

العالقة بين الزوجين بكل ما يحملونه من ثقافات مختلفة، تتأثر  إذ االجتماعية: التنشئة 

وخبرات سابقة حول طريقة التعامل مع الحياة الزوجية، والمكتسبة بشكل عام من البيئة 

االتجاهات والعادات واألخالقيات والقيم التي تسود كل منهما عالوة واختالف هذه  المحيطة،

يؤدي إلى بروز   ؛كتسبها كل منهما خالل مراحل حياته األولى والمبكرةعلى األشياء التي ا

يكون أحد أن أو  ،واآلخر غير متدين ا، كأن يكون أحد الزوجين متدين  الخالفات والنزاعات

 (.2017علي، ؛ 2018الكراتي، )أقل من اآلخرالزوجين من طبقة اجتماعية 

تطورت نظرة المتعلم سواء كان  إذتحوالت اجتماعية إحداث في أسهم ويمكن القول إن  التعليم 

التوافق ، كذلك ترسخت لديهم المعرفة فيما يتعلق بتحقيق للزواج ومفاهيمه مرأة ارجال  أو 
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ختلفت ، فاتحوال  وتغيرا  في القيم والمفاهيم التقليدية التي كانت تسود المجتمع دعيوهذا  ،الزواجي

 (2017محمد، ) لى المرأة عما سبقإنظرة الرجل 

جسمها، ل نظرتهار مكانتها االجتماعية وتغي  إلى تغي ر خروج المرأة إلى ميدان العمل  كما أسهم

عالقتها بالرجل كزوج،  وهذا عكسإلى جسم يوجد لذاته،  ءمن جسم يستخدم كسلعة وعب

معا  للوصول إلى أكبر قدر ممكن من التوافق الزواجي واالستمرار في العالقة  يعمالن فأصبحا

  (2017؛ الصميط، 2017علي، )الزوجية

 تغيير األدوار االجتماعية:

ينشأ الصراع بين الزوجين لرغبة أحدهما في تغيير األدوار المتوقعة منه كأن تقبل الزوجة في 

السلطة واتخاذ القرارات األسرية بيد الرجل، ولكن بعد فترة من أول األمر وتوافق على أن تكون 

الزواج ترفض أن يكون دورها تابعا  للرجل وتطالب بالمساواة والمشاركة في اتخاذ القرارات مثل 

 .(2016)الراشد، الزوج، أو يختلفان في أمور تتعلق بتربية األبناء وتوزيع األدوار عليهم

الزوجين التوزيع التقليدي للدور أو العمل بينهما بحيث تختص المرأة بالرعاية فقد يرفض أحد 

الجسمية والصحية والغذائية للطفل، بينما يختص الزوج بالجانب المادي خاصة إذا كانت 

عاملة، أو يختلفان في طريقة معاملة األبناء إذا كانت متباينة، كما يختلفان وينشأ الصراع 

ل منهما نحو العدد األمثل لألبناء، فقد يفضل الزوج الكثير من األبناء الختالف وجهات نظر ك

  ؛أو يفضل أن تستمر المرأة في اإلنجاب حتى تنجب الولد الذكر الذي يحفظ ويحمل اسم العائلة

لذا فإن  فرويد قد أجمل التوافق في كلمتين )الحب والعمل( فهاتان الكلمتان تشمالن جميع 

جد ارتباطهما بحرف الواو يعطيهما بعدا  آخر، فالذي يحب يسوف أمل والمت مظاهر الحياة، 
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على حساب عمله أو يعمل على حساب قدرته على الحب يعيش حياة ناقصة ليست صحيحة 

 (2016؛ الراشد، 2016)أحمد والمدني، نفسيا  

 الجانبين الجنسي والعاطفي:

 يشكل، وعدم التجاوب الجنسي والعاطفي الزوجيةالعالقة في مهم التوافق العاطفي والجنسي  ديع

اإلضافة إلى ب النمو النفسي والجنسي لكال الزوجين، استنادا  لطبيعةويكون ذلك  ،تهديدا  للعالقة

عامة تهتم المعايير والقيم الخاصة بالعالقة الجنسية والعاطفية بين الزوجين. فالمجتمعات 

فشل الزواج في تحقيق هذا اإلشباع  وإن   ،ة والجنسيةلزواج مصدرا  للعالقات العاطفيباعتبار ا

وترى المجتمعات المحافظة كالمجتمع الفلسطيني أن  الحديث الزوجية باالنفصال،  ةالعالق هددي

لذا نجد أن  عدم التوافق الجنسي ية غير مقبول، وغير قابل للنقاش؛ ة والجنسيالعاطف األمور في

عتبار أن  هذا الموضوع )الجنس( خارج المعرفة العلمية با عدم التوافق الزواجي،يكون محفزا  ل

يؤدي إلى احتمال النزاع والتوتر الزواجي بصورة  ه من قبل الزوجة في الحديث مع الزوج وتناول

جين، إذ يعد الرجل الشرقي متكامال  ال يقبل النقاش في هذا يصعب معها التوافق بين الزو 

)عبد  المشكالت الزواجية معه، لذلك تنشأ فيما يخص الزوجةالموضوع، وال يعطيه أي بعد عام 

 (.2016أحمد والمدني، ؛ 1991المعطي، 

لتحليل النفسي )فرويد( الفضل في كشف جانبين متناقضين وممتدين في آن لنظرية ا ولقد كان

واحد للحياة الجنسية، الجانب البيولوجي الجنسي من حيث هو )حاجة( والجانب اإلنساني من 

نس من حيث هو )رغبة( لها شكلها وبناؤها ومعناها وسياقها التاريخي، فالحاجة هي األساس الج

والمستوى، وهي الطاقة الخام، والرغبة هي الشكل اإلنساني التاريخي، وهي رغبة واعية، وهي 
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تصبح قوى تتكون وتتشكل وتتحدد صورها تحت تأثير األشكال االجتماعية واالقتصادية )فرويد، 

1986.) 

فالمجتمع يبارك العالقة الجنسية في إطار الزواج، بل ويعطيها صيغة القدسية والعالنية،   

المشكالت الجنسية نادرا  ما تسببها أمراض عضوية أو اختالف وظيفي، بل إن  معظمها يرجع و 

واج للعوامل النفسية واالجتماعية والثقافية، لذا فاالتجاه في التوافق الزواجي يتأثر باتفاق األز 

والزوجات في اتجاهاتهم نحو العالقة الجنسية وأهمية التعبير العاطفي، إذن فالعالقة الجنسية 

لكل من جانبيها الجسدي والعاطفي إنما تلعب دورا  رئيسيا  في الحياة الزوجية سواء في نجاحها 

 (.Eliot, 1986أو في إخفاقها )

كنولوجية التي تؤثر على األنظمة االقتصادية تلعب التغيرات والتطورات الت  العوامل االقتصادية:

والتي تمر بها المجتمعات ضمن المراحل الحياتية والذي يصاحبها تغيير كبير في أنماط السلوك 

نتيجة انتشار العلمانية وانتشار مفاهيم جديدة في النواحي االقتصادية، والذي أثر بالتالي على 

إلى تغيير الفرد في قيمه ومعتقداته ودينه في بعض الضغوط االجتماعية وأضعفها وبالتالي أدى 

األحيان، وهذا أدى إلى تغيير المفاهيم الدينية مقارنة مع المفاهيم المادية مما أثر على قدسية 

الزواج وصبغه بصبغة مادية ارتكزت على أن  السعادة الشخصية هي الهدف األساسي من 

يتحقق هذا الهدف. وكثيرا  ما ينشأ ويتطور الصراع  العالقة الزوجية القابلة للحل والتفكك إذا لم

بين الزوجين بسبب قصور الموارد االقتصادية عن سد حاجات األسرة، وهذه االحتياجات تختلف 

من مجتمع آلخر ومن طبقة ألخرى، فما يعد ضرورة لفئة أو طبقة من الناس يعتبر من 

 (2017علي، ؛ Eliot, 1986) الكماليات أو من المظاهر الرفاهية لطبقة أو فئة أخرى 
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إضافة إلى ذلك فقد يكون الثراء والموارد االقتصادية المتوفرة مصدرا  للخالفات بين الزوجين إذا 

أسيء استغاللها كما أن  طرق اإلنفاق بين الزوجين يختلف من شخص آلخر مما يزيد من حدة 

دخل اإلضافي للزوجة العاملة يعد هذه الخالفات وتوترها، وفي المجتمعات التقليدية نالحظ أن  ال

من أسباب النزاع بين الزوجين خصوصا  عندما تكون األسرة في حاجة إليه، لكن الزوجة ترفض 

في بعض األحيان االشتراك في احتياجات األسرة، وأحيانا  يأتي النزاع حيث أن  بعض األزواج ال 

ير المشاكل ويؤدي إلى الشجار يحترمون االرتباطات المادية للطرف اآلخر نحو أهله مما يث

بينهما لهذا فإن العوامل االقتصادية بالنسبة للزوجين تلعب دورا  هاما  في حياتهما وتعتبر من 

 (.1980 ،العوامل األساسية والمؤثرة بشدة على التوافق الجنسي والزواج )حفني

 نظريات االختيار الزواجي:

 النظريات االجتماعية في االختيار الزواجي:-1

: تذهب نظرية التجانس إلى أن  لدى نظرية التجانس في الصفات أو الخصائص االجتماعية

األشخاص ميال  قويا  الختيار شركائهم في الزواج ممن يشبهونهم في خصائص شـتى، 

س في التجان، و التجانس في السن أو العمرو اجتماعية، وسيكولوجية، بل وأيضا  جسمية فيزيقية، 

االجتماعية: مثل التجانس في درجة التجانس في الخصائص ، كذلك الحالة الزواجية السابقة

المشاركة االجتماعية، والتجانس في السلوك أثناء الخطبة المبدئية، التجانس في مفاهيم الزواج، 

والتجانس في التعليم، التجانس في االتجاهات والميول، التجانس في المهنة والمكانة االجتماعية 

 .(2000)الساعاتي، ةواالقتصادية، التجانس في الصفات والخصائص الجسمي
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تتم عملية االختيار للزواج في نطاق جغرافي محدد، يكون بمثابة  نظرية التقارب المكاني: 

يختار منه، فالناس يحبون ويختارون فقط، من تسمح الفرصة  مجال مكاني يستطيع الفرد أن  

ال يختار  ( عن تلك الفكرة "أن  الفرد Wuler -بالتواصل معهم واالختالط بهم ويعبر )وولر

زوجته من بين كل من يمكن الزواج منهن، بل إن ه يختار زوجته فقط من بين مجموعة النساء 

 .(2007تالحمة، )التي يعرفهن

وقد كانت نظرية التقارب المكاني، أصال  تهتم بهؤالء الذين يقطنون في جيرة عامة واحدة، ثم 

إلى المدرسة أو الجامعة، هؤالء تطورت بعد ذلك، فأصبحت تشمل هؤالء الذين يذهبون معا  

الذين يعملون معا ، أي أن  الناس يميلون إلى الزواج بهؤالء الذين يعيشون بالقرب منهم، في 

المدرسة أو المعهد أو النادي وبهذا المعنى تقرر نظرية التقارب المكاني أن الزواج يتم بين 

 (.2007هؤالء الذين تتاح لهم فرصة مقابلة بعضهم البعض)تالحمه، 

: يختص اإلطار المرجعي لنظرية القيمة في االختيار للزواج، بفكرة القيم نظرية القيمة

ن  الفرد سوف يختار رفاقه بما فيهم شريكة حياته، من بين هؤالء الذين باعتبار أ الشخصية،

في ذلك. ويرى  يتحدديشاركونه، أو على األقل يقبلون قيمه األساسية، ألنَّ األمان العاطفي 

ومز أن ه لما كانت القيم تكتسب بوساطة الخبرة االجتماعية لذلك كان من األرجح أن  ألشخاص ك

الذين يشابهون من حيث بيئاتهم أو خلفياتهم االجتماعية يتشابهون أيضا  في حكمهم على ما له 

 قيمة بالنسبة لهم فمن المرجح أن يكون األشخاص الذين يشتركون في االنتماء إلى طائفة دينية

متجانسين في آرائهم الدينية، إذا ما قورنت تلك اآلراء بآراء دخيلة  –على سبيل المثال  –معينة 

قد يتحدى ما يعتبرونه هم مقدسا ، ومثال ذلك أيضا  أن  األطفال الذين ينشؤون في بيئة 

الذين أرستقراطية يميلون إلى أن يسلكوا سلوكا  متشابها  كما أن هم غالبا  ما يفكرون في هؤالء 
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ينتمون إلى طبقة اجتماعية واقتصادية أقل منهم على أن هم خشنين، وغير مهذبين في سلوكهم، 

 (.2000)الساعاتي، وقد يفضلون عدم التعامل معهم

الميل إلى التجانس هو في المحل األول انعكاس لرغبة كل شخص، سواء أكانت شعورية أم ال و 

ذين يشتركون معه في قيمه األساسية وعلى هذا شعورية في االرتباط والتعامل مع هؤالء ال

نستطيع أن نفسر أثر التجاور أو التقارب المكاني على االختيار في الزواج، وذلك بأن ه نتيجة 

لالرتباط المتفاوت لهؤالء الذين ينتمون إلى خلفيات اجتماعية متشابهة، والتي تميل إلى جذب 

 .(2018)الكراتي، هم إلى بعضاألشخاص المتشابهين خلقيا ، واجتماعيا  بعض

 (:2006ويفسر )برجس ولوك( التجانس في االقتراحات اآلتية كما وردت عند )سعدي، 

 التقارب أو التجاور المكاني: العزلة المكانية تجمع أناسا  متشابهين أكثر منهم مختلفين. -

ب عضوية الجماعات: إن  بعض الجماعات والروابط الطوعية، مثل: الكنيسة، ال تجذ -

 لعضويتها إال من يشتركون في الثقافة نفسها، والميول واالهتمامات والقيم عينها.

المعارضة االجتماعية للزواج من خارج الجماعة الداخلية: إن  المعارضة االجتماعية التي  -

يجدها األفراد حين يريدون الزواج بمن ينتمون إلى جنس مغاير، أو دين مختلف أو جنسية أو 

 اجتماعية متباينة، تعد سببا  من أسباب التجانس.طبقة 

مفهوم الشريك المثالي: إن وجود مثل هذا المفهوم، يحدو بالشخص إلى استبعاد كل من  -

يختلفون عنه، أو عن والديه وأصدقائه، اختالفا  بينا ، من دائرة االختيار في الزواج، وهذا أيضا  

 يؤدي إلى التجانس في نظرهما.
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وقوع في حب من تتشابه خصائصهم النفسية، مع الخصائص النفسية ألحد ميل الشخص لل-

والديه، وهذا يؤدي إلى التجانس، ألن ه قائم على افتراض مؤداه، أن ه لما كان الطفل يشبه أحد 

 أبويه، فإن  زواجه بمن يشبه أحد األبوين، سوف يؤدي إلى التجانس.

شابهون معه، والزواج من بينهم، وأن  هذه تيوجود ميل لدى معظم الناس، للوقوع في حب من -

األسباب وغيرها تعد كافية لتفسير زواج التجانس، أو ذلك الميل الذي يجعل الشبيه يتزوج 

 بشبيهه 

 النظريات النفسية في االختيار للزواج:-2

ولم تحظ أية نظرية من  -هو روبرت ونش-، صاحب هذه النظرية نظرية الحاجات التكميلية -

نظريات االختيار للزواج بمثل ما حظيت به نظرية الحاجات التكميلية، أو النظرية النفسية في 

االختيار للزواج، وتعد فكرة التجاذب التكميلي فكرة عميقة الجذور من عهد أفالطون وأرسطو، 

وأشار)دوركايم( إلى أننا نحب من يفكرون ويشعرون كما نفكر نحن ونشعر، وأن  كل واحد 

شيء، لذلك فنحن ننجذب نحو هؤالء الذين يكملون أوجه النقص فينا، ألن هم يشعرون ينقصه 

بأننا أكثر تكامال  من قبل، ويقرر ونش أن  الدراسات التي أجريت حول موضوع التجانس في 

االختيار للزواج، تنتهي إلى أن  هناك مجموعة من العوامل التي ثبت أن  التجانس يلعب دوره 

ك العوامل هي: الجنس، الدين، الطبقة االجتماعية، والتجمعات المهنية من خاللها، وتل

 (.2000الساعاتي، العريضة، ومحل اإلقامة، والدخل، والسن، مستوى التعليم والذكاء)

يرى فرويد بناء  على مالحظاته العيادية، أن  النرجسيين   نظرية فرويد في االختيار للزواج:-

، كما أشار فرويد إلى أن  الفرد كثيرا  ما يقع مكملين واج بأشخاص)محبي الذات( يميلون إلى الز 
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في حب شخص معين، ألن  هذا الشخص المحبوب يمثل نوعا  من الكمال، حاول المحب أن 

يصل إليه لكنه فشل. ويقسم فرويد االختيار السوي للشريك، أو موضوع الحب إلى قسمين، فهو 

ا عن شخص يشبهنا، أو شخص يحمينا، ويشير فرويد يرى أننا في االختيار للزواج نبحث إم  

إلى أن  الصبي، في الظروف السوية، يختار والده كموضوع يريد أن يكون مثله, كما أن ه يختار 

وعلى ذلك فإن ه يمكن التمييز بين اختيار نرجسي  ،أم ه كموضوع يحب أن  يتلقى منه الرعاية

 (2012صر، )ناوبين االختيار التكميلي للموضوع  للموضوع

 نظرية العوامل الالشعورية في االختيار للزواج:

إن  المصدر الرئيسي للتعاسة الزوجية بين الرجل وزوجته يمكن في المفارقات التي توجد بين 

مطالبهما الشعورية والالشعورية، تلك المطالب المتصلة بعالقة كل منهما باآلخر، وبالزواج 

ما تظهر في مرحلة اختيار الشريك، ثم تنمو بعد ذلك مع بوجه عام وتظهر هذه المفارقات أول 

تقدم عالقتهما. ويرى كيوبي أن  دور العوامل الالشعورية في االختيار للزواج يظهر بشكل آخر 

، بل اإلطالقفي اختيار الشخص لمن يماثله أو يشبهه تماما ، أو في اختياره لمن ال يشبهه على 

النقيض( وهذه الحاالت ليست مجرد حاالت عارضة وال يعتد قد تكون مخالفة تماما  )الضد أو 

بها بل إن ها تعتمد على التوازن بين الحب الالشعوري للذات، أو الكره الالشعوري للذات في بناء 

ن  الذي يحدث في إوبي إلى أن  الزواج ال يذهب عصاب الشخص، بل يكل شخصية، ويذهب ك

 (2000ر )الساعاتي،الزواج أن يضاف عصاب الشخص إلى عصاب آخ
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 الصورة الوالدية في االختيار للزواج:

يتبنى أصحاب هذه النظرية القول، إن  طبيعة العالقات االنفعالية األولى للطفل هي التي تشكل 

شخصيته، فعن طريق االتصال الشخصي بالناس في سني حياته األولى، يتعلم الطفل كيف 

 (.2017بة، يحب ويكره، يرغب ويحسد، يتجنب ويقبل)دي

وتحدد شخصية الوالدين وآخرين من أعضاء األسرة إلى جانب الطريقة التي يعاملون بها الطفل  

إلى حد كبير سماته وانفعاالته، ومشاعره وردود أفعاله، ويستمد الطفل تلك الصور التي تنمو 

صور فتتطور لديه فيما بعد من األشخاص الرئيسيين، وبخاصة أبيه وأمه، وترتبط بتلك ال

، ألن  الطفل يخبر أول تفاعل لمشاعره من انفعاالته في عالقته واهاوأقالوالدية أعنف االنفعاالت 

بأبويه، وترى هذه النظرية أن  مشاعر البلوغ وردود األفعال التي تحدث في عالقات الفرد مع 

ن  نوع األشخاص المختلفين ما هي إال معايشة من جديد لعالقات الطفولة ومشاعرها، لذلك فإ

الناس الذين تعلم الطفل أن يحبهم أو أن يكرههم وهو طفل، ليحدد إلى درجة كبيرة نوع الناس 

 (.2016الذين سيحبهم، أو يكرههم أو يتجنبهم وهو بالغ)احمد ، 

ويكون الشخص الذي وقع عليه االختيار كشريك للزواج ممثال  لوالدي الفرد، أو مختلفا  عنهما 

لتي ك السمات الجسمية أو الشخصية التي أحبها الفرد في والديه أو ا)أو عن أحدهما( في تل

ويفترض أصحاب هذه النظرية أن  هذه العالقة غالبا  ما تكون في ، كرهها فيهما حينما كان طفال  

ا في حالة األنثى فإنها تكون موجهة نحو األب، وأحيانا  ما حالة الذكر موجهة نحو األم، أم  

التثبيت وتكون استجابة الوالد العاطفية في أغلبها موجهة نحو األب و وتكون استجابة ينقلب هذا 

البنت العاطفية موجهة برمتها إلى األم، وأحيانا  ما يمتد رد الفعل هذا، أو تلك االستجابة إلى 
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أكثر من شخص في محيط العائلة، وال يتركز في األم واألب فقط، فنجده قد يمتد في حالة 

 (.2012لى أم ه وأخته أيضا ، وفي حالة األنثى نجده يمتد إلى األب واألخ أيضا )كفافي، الذكر إ

وعندما يبلغ الذكر أو األنثى سن الشباب فإنهما يميالن إلى إعادة تلك العالقة وإحيائها مع من 

إلى يحبون، ويرغبونه زوجا ، أم ا إذا كانت تلك العالقة غير مرضية، وال مشبعة، فإنهما يتجهان 

البحث عن شريك يشبعان في عالقتهما معه و ما لم يستطيعا إشباعه أثناء طفولتهما 

 (.2000)الساعاتي، 

 صورة الشريك المثالي في االختيار للزواج:

أن  معظم الناس منذ طفولتهم المبكرة حتى وقت زواجهم يكونون  (Christen)يرى كرستنسن 

الشريك المثالي ينبثق و يه شريكهم في الحياة، صورة أو فكرة معينة عما يودون أن يكون عل

تدريجيا  عند الفرد حين يتعامل مع أبويه وإخوته وأخواته، ثم مع اآلخرين في المجتمع الكبير 

وهو يتبلور من خالل أنماط العادات وحاجاته الشخصية، وتفرض مفاهيم وصور معينة من قبل 

ينية و كذلك الذي يفرضها الفلم السينمائي المؤسسات االجتماعية، مثل المدرسة والمؤسسة الد

والكلمة المطبوعة، وعندما يتم تكوينه فإن هذا المفهوم يلعب دور الضاغط الثقافي مؤثرا  في 

 (.2017االختيار للزواج بالنسبة لمن يعتنقونه( )مناحي، 

 حاجات الشخصية في االختيار للزواج:

قول بأن  هناك حاجات شخصية محددة ( صاحب هذه النظرية إلى الStrossيذهب ستروس )

تنمو لدى الناس نتيجة لخبرات ومواقف معينة يمرون بها، وإن  هذه الحاجات تجد اإلشباع 

 .(2018)الكراتي،  المالئم لها في العالقة الحميمية التي تتبلور في الزواج وحياة األسرة
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ويتركز معظم هذه الحاجات حول الرغبة في التجاوب وتشمل الرغبة في الشعور باألمان  

العاطفي والتقدير العميق واالعتراف، وكثيرا  ما تكون هذه الحاجات تكميلية بالنسبة للشريكين، 

أي تكمل حاجة كل منهما اآلخر ) وهنا تقترب هذه النظرية كثيرا  من نظرية الحاجات 

وهناك عالقة مميزة من عالمات الحب وهي تحقق الطرفين )الواقعين في الحب(  التكميلية(. 

من أن كال  منهما معتمد عاطفيا  على اآلخر، وتختلف حاجة األفراد إلى المشاركة والتشجيع 

 (.2001ليلى،  أبووالفهم باختالف األفراد أنفسهم)

  جوانب التوافق الزواجي: 

تظهر فيها السعادة واالنسجام والتفاهم بين الزوجين، وعملية تقارب بين أن  التوافق الزواجي حالة 

الطرفين حيث يتحرر فيها الزوجان من المقررات بشكل نسبي ويقيمان عالقة متبادلة ينمو فيها 

 إطار الحب والتفاهم، ولتحقيق ذلك التوافق المنشود ال بد من معرفة جوانب التوافق الزواجي:

ن الوسائل التي تؤدي إلى التوافق الزواجي الممارسات الدينية بين أفرادها، فم  الجانب الديني:

حيث يتحقق التوافق الديني من خالل اإليمان باهلل والرضا بما قسمه هللا له من رزق وحال ومال 

 (.2004وجاه)تركية، 

ؤدي إلى ن  تأدية الشعائر الدينية بطريقة جماعية من أهم الوسائل التي تإ( 2000ويرى صالح )

التكامل األسري فهذه الممارسات الدينية ترفع من شأن األسرة روحيا  ودينيا  وفكريا ، بل تقيها 

وتحميها من االنحراف، وقيام األسرة المسلمة يتطلب توافر أسس دينية وأخالقية لذلك أوصى 

 اإلسالم بضرورة توافر خصال الدين في الزوجة.
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مقومات النجاح في الحياة الزوجية ونسبة الطالق عند المتدينين تدي ن الرجل والمرأة من أهم  ويعد

أقل منها عند غير المتدينين، فكيف يكون الحال في حالة دين الحق، الدين اإلسالمي الذي 

الروحية التي تجعله في حالة سواء والتزام في كافة شؤون حياته  اإلشاعاتيعطي اإلنسان 

وك، ومن األهمية الربط بين الدين والزواج بحيث يجعل وتنمي لديه السيطرة على النفس والسل

أهداف الزواج نبيلة وتسمو بسلوكيات التوافق الزواجي، فعندما يكون الزواج واجبا  دينيا  يجعل 

الحياة الزوجية مقدسة يشعر فيها الزوجان بالسعادة والوالء للزواج وعندما يكون مسألة شخصية 

 .(2018اتي، الكر )يمكن التحلل منه في أي وقت

يحس كل منهما نحو اآلخر بشعور الحب والمودة والتقدير واالعتبار من  أن    الجانب العاطفي:

الناحية العاطفية. ويعد اإلشباع العاطفي في الزواج والتوافق الزواجي من العوامل الهامة وراء 

العديد من مظاهر االستقرار الزواجي، حيث يرتبط مفهوم اإلشباع باحتياجات حيوية لطرفي 

 (.2004، ةالعالقة الزوجية )تركي

الحب في الحياة الزوجية ركن أساسي يمهد لالتحاد المعنوي بين الزوجين، وكلما زاد الحب بين و 

الشريكين زادت الرغبة في تحقيق حاجة الجنس والزواج هو السند الحقيقي للمبررات الدينية 

مودة متوفر دائما  إظهار الحب وال، و والتقاليد االجتماعية والمعايير الخلقية لهذا االلتحام الجنسي

في حياتنا، ويتم ذلك من خالل استخدام استجابات تدل على الرعاية والحب كاالستماع 

والمساعدة وإشعار الطرف اآلخر بالراحة والتعبير أيضا  بطريقة لفظية أو غير لفظية، وتطوير 

جين بتقدم المهارات التي تظهر الحب تؤدي إلى تقوية العالقة الزوجية، وينمو الحب بين الزو 

الزواج وينشأ من خالل األلفة والعالقة المتبادلة ويحل الحب الزوجي محل الحب الرومانسي 

 (.2018الكراتي، بزيادة التعارف والمعاشرة )
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 ( المراحل األربعة التي يمر بها الحب في حياة الشخص وهي:2003وقد حدد العيسوي )

 حب الذات ويحدث في مرحلة الرضاعة. -1

 ويحدث في مرحلة الطفولة.حب الوالدين  -2

 حب األصدقاء في مرحلة الشباب المبكرة. -3

 حب الشريك في مرحلة الرشد. -4

إن  للعامل الجنسي أهمية في تحقيق التوافق بين الزوجين بدليل أن  هناك   الجانب الجنسي:

نما احتماال  كبيرا  في أن يتم التوافق بين الطرفين حينما تكون شدة الحافز عندهما متساوية بي

ويؤكد على ذلك أنه  ،يزداد احتمال التعاسة في الحياة الزوجية حينما تزيد عند أحد الطرفين

يدخل في حق الزواج الشرعي شرعية حق المرأة في المجتمع في اإلشباع الجنسي، ويجوز لها 

طلب التفريق في حالة العنه وأعطيت حق الشكوى إذا قصر الزوج في إشباعها جنسيا ، ووضع 

 (.1996صى يجوز بعده رفع دعوه قضائية وهو إن يتركها لمدة أربعة أشهر )العلوي، حد أق

عملية التوافق الجنسي تحتاج إلى اإللمام بالمعلومات الكافية عن هذه العملية وما تتطلبه من و 

يكون لديه معرفة بتكوين  عمليات فسيولوجية وتشريحية، فيجب على كل من الشريكين أن  

وظائف األعضاء التناسلية وما يطرأ عليها من تغييرات خالل التهيج الجنسي وطبيعة عملية 

اللقاء ذاتها، واإللمام أيضا  بالناحية النفسية لهذه العملية، فعلى كل من الزوجين اإللمام بطبيعة 

باين االستجابات الجنسية بين اإلحساس الجنسي والمؤثرات التي تؤدي إلى التهيج الجنسي، وت

 .(2016أحمد، )الرجل والمرأة والتمهيد للعملية الجنسية
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تعتبر األسرة مؤسسة اقتصادية وعلى أحد الزوجين أن يقوم الجانب المادي واالقتصادي: 

أيام  عليه بوظيفة أمين الصندوق، فالزوج يريد أن يبقى محتفظا  باستقالله االقتصادي الذي اعتاد

العزوبية، والزوجة تريد أن تلعب دور ربة البيت التي ترعى شؤون االقتصاد المنزلي والتي تكون 

أمينة على أموال الزوج بحيث تطمئن على أبواب اإلنفاق وحتى تتأكد من أن ه ال ينفق مليم واحد 

 في غير موضعه الصحيح، ومن أجل الوصول إلى توافق اقتصادي بين الزوجين ال بد من

جعل دخلهما على المشاع بين الطرفين بحيث تنزع نعرة الملكية فال يزعم أي منهما أن  له حق 

االستيالء على األمور االقتصادية بل يكون لكل منهما نفس الحقوق في اإلنفاق، ولكي يكون 

الزواج سعيدا  يجب أن يدرك الزوجان أن  المادة لم تصنع السعادة، فاإلنسان ال يبحث عن 

دة في سيارة أو في بضعة اآلالف من الليرات، أو في ثوب جديد، فهذا كله قد يتوفر ولكنه السعا

ال يشعر أن ه سعيد، وقد ال يملك هذا كله ويشعر بالسعادة والرضا، فعلى الزوجين أن يملكا 

الرضا تجاه كل ما هو موجود واالقتناع بظروف المعيشة المتوفرة، وعليهما أن يعمال على 

 (.2006يرة الحياة جنبا  إلى جنب )أبو هنا، متابعة مس

إن  من أهم العوامل المؤثرة في التوافق الزواجي الثقافة بصورة عامة وتعليم   الجانب الثقافي:

المرأة بصورة خاصة وذلك ألن  الخلفية الثقافية لكل من الزوجين تؤثر في حياتهم المشتركة وإن  

لقرينين، واختالف االتجاهات وأساليب التفكير والميول اختالف المستوى الفكري والثقافي بين ا

بينهما يؤدي إلى عدم التوافق الزواجي . وأن  وجود فارق كبير في المستوى الثقافي بين الزوجين 

قد يؤدي إلى صعوبة في استمرار الزواج، والدليل على صحة ذلك زيادة نسبة الطالق 

لك يفضل أن يكون هناك تقاربا  في كل شيء واالنفصال بين أصحاب الديانات المختلفة، لذ

 (.2003)العيسوي، 
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واختالف الرأي إلى حد ما يعتبر ظاهرة مقبولة طبيعية على أال تصل إلى درجة التشاجر 

والتأثير على كيان األسرة، والتوافق الثقافي بين الزوجين بحاجة إلى انتماء الزوجين إلى ثقافة 

ج انفعالي يساعد على التوازن بحيث يتم تناول األمور متقاربة وخبرات نفسية موحدة، ونض

بحكمة وصبر والمشاركة في األهداف العامة والتعارف العميق بين الزوجين في الميول واألذواق 

 (.2000واالهتمامات والعادات والقيم والسلوك واألفكار )صالح، 

ة الفرد على عقد صالت إن المعنى الحقيقي التوافيق االجتماعي هو قدر الجانب االجتماعي: 

(. وكذلك 2004، وهذا ينعكس على التوافق الزواجي )تركية، األخرينوعالقات مرضية مع 

يسهم الزواج في تحقيق التوافق االجتماعي وذلك لما للزواج من قيمة اجتماعية، والذي يقاوم 

 ةقامإيرهم على الزواج يكون منبوذا ، وغالبا  ما يشعر العزاب والمطلقون أنهم أقل قدرة من غ

ويساعد الزواج على اإلقالل من عوامل القلق  األخرينعالقات اجتماعية حقيقية وصادقة مع 

والخوف من المستقبل، فشعور الزوج بأنه مقبول من الطرف اآلخر يعطيه إحساسا  بالقيمة 

والتقدير ويجنبه الخوف من الوحدة والعزلة وينمي لديه الشعور باالرتياح والسعادة. ويتم التوافق 

قات االجتماعية معا، فالرغبة في استمرار االجتماعي بين الزوجين من خالل نسج خيوط العال

 (. 2000هذه العالقات والروابط تعني االستقالل واالطمئنان )صالح، 

 تأثير سن الزواج والتقارب الزمني بين الزوجين على التوافق الزواجي:

إن  سن الزواج من العوامل المؤثرة في التوافق الزواجي، فالتقارب في السن يؤدي إلى تفهم كل 

نهما الهتمامات واتجاهات وسلوك الطرف اآلخر في المواقف التي يواجهونها في حياتهم م

الزوجية وقد اتفق الباحثون على أن  احتمال نجاح الزواج من حيث السن يكون فيها الزوج اكبر 

ليس قطعيا  حيث اختلفت آراء العلماء تجاه  األمر، وهذا خمس سنوات إلىمن الزوجة ثالث 
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زواج فهناك من يرى أهمية الزواج المبكر، حتى يسهل التكيف مع الطرف اآلخر، السن عند ال

وعلى النقيض من ذلك نرى أن  الزواج المبكر يجعل الشباب يرتبطون بالقيود الزوجية مما 

ينقصهم النضج االنفعالي الذي يتيح لهم مدى خطورة مسئوليات الزواج، والزواج المبكر ال يمنح 

 (2016)الراشد، لة التعليملألزواج فرصة مواص

سن الزواج ارتبط بالتطورات الحضارية والتطور االقتصادي، حيث كانت تعتبر األسرة في و 

الماضي وحدة إنتاجية يشارك جميع أفرادها في عملية اإلنتاج إضافة إلى ما كان يرتبط به من 

د أدت التغيرات مكانة اجتماعية وعزوة، فكان هذا يشجع على الزواج المبكر، أما اآلن فق

الحضارية واالقتصادية إلى ضرورة إعداد الناشئة وتعليمهم لسن متأخرة، كما أن  استقاللية األسرة 

الجديدة وتوقعات الحياة ومتطلباتها أصبحت تشكل أعباء مما أدى إلى ضرورة تأخير سن 

في تغيير سن الزواج، باإلضافة إلى النواحي االجتماعية والثقافية حيث لعبت دورا  كبيرا  

 .(2017علي، )الزواج

 مرتكزات التوافق الزواجي:

 :( ما يأتي2016وخميسة) إسماعيلكما بينها ابن مرتكزات االنسجام الزواجي من اهم 

السعادة في الزواج مقترنة باالنسجام وليس الطالق واالنفصال سوى تجمع به عمليات النزاع  -

 المتعاقبة.

أواصر المحبة والتعاطف، وتزداد االهتمامات المشتركة وتتعدد يتوقف االنسجام على نمو  -

 معالم النشاط المزدوج واإليمان بقيم مشتركة واحترام كل فرد لشخصية اآلخر.

 يستلزم االنسجام في الزواج بالضرورة نوعا  من االنسجام مع أسرة الطرف اآلخر. -
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تقوم على الحب واإلشباع  ال بد لالنسجام أن يحتوي على العالقات الجنسية وال بد أن -

 المتبادل وقدرة كل من الطرفين على التبادل العاطفي واالستجابة له.

أن يتقبل كل من الطرفين مسؤوليات الزواج وتبعيات الحياة العائلية وما يتبعها من واجبات  -

  .اجتماعية

العيسوي  أم ا من ناحية المؤشرات التي يستدل من خاللها على التوافق الزواجي فقد رأى  

( أن  هناك عدة مؤشرات ومنها: االتفاق في العقائد والمذاهب الدينية، التقارب في 2003)

المستوى االقتصادي والتعليمي والثقافي واالجتماعي، الفهم المتبادل لشخصية كل منهما ودوافعه 

لطبيعة الزواج  وميوله واتجاهاته ووجود قدرا  معقوال  من الرضا والقبول والعاطفة، الفهم المشترك

ورسالته وأهدافه وأعبائه وواجباته ومسؤولياته، التفاهم والتقارب بين أسرتي الزوج والزوجة، 

التقارب في العمر التمتع بقدر معقول من الصحة العقلية والنفسية والجسدية، وجود اتجاه عقلي 

تبادل بين الطرفين، طولي لفكرة الزواج وفلسفته وتقديس الحياة الزوجية، االحترام والحب الم

 التمتع بالقيم الروحية والدينية، والقدرة على مواجهة المشاكل.

 مفهوم الصحة النفسية  
تتعدد تعريفات الصحة النفسية، ولكن معظم هذه التعريفات تتضمن الشروط الالزم توافرها حتى 

د والمجتمع. والسعادة تكيف الفرد مع نفسه واآلخرين، والبيئة بشكل عام تكيفا  يحقق السعادة للفر 

ليست دواء يقدمه لنا اآلخرون، بقدر ما هو شعور داخلي ينبع من الذات، ويتضمن عددا  من 

المشاعر اإلنسانية، كالرضا عن النفس والثقة بها وباآلخرين، والرغبة في العطاء والقدرة على 

يحقق الصحة النفسية تقدمه لهم. يرى فرويد من المدرسة التحليلية أن الفرد الذي يستطيع أن 

 لذاته، هو الشخص القادر على منح الحب والعمل المنتج عموما .
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 الغريزيةوتتمثل الصحة النفسية من وجهة نظر فرويد في القدرة على مواجهة الدوافع البيولوجية  

، كما تتمثل في قدرة األنا على التوفيق بين االجتماعيوالسيطرة عليها في ضوء متطلبات الواقع 

األنسان ال يستطيع أن يصل إال إلى تحقيق جزئي لصحته  مطالب الهو واألنا األعلى. ويرى أن  

النفسية ذلك ألنه في حالة صراع دائم بين محتويات الهو ومطالب الواقع. وترى مدرسة السلوكية 

بة، عملية التعلم تحدث نتيجة لوجود الدافع والمثير واالستجا أن السلوك ينشأ من البيئة، وأن  

)السلوك(، ولكي يقوى الربط بين المثير  االستجابةه إذا وجد الدافع والمثير حدثت بمعنى أن  

دون تعزيز كان ذلك عامال  على  االستجابةا إذا تكررت البد من التعزيز، أم   واالستجابة

 (.2002أي إضعاف التعلم)رضوان،  واالستجابةإضعاف الرابطة بين المثير 

نفسية عند السلوكيين يتحدد باستجابات مناسبة للمثيرات المختلفة استجابات مفهوم الصحة ال إن  

بعيدة عن القلق والتوتر. وعليه يتلخص مفهوم الصحة النفسية وفقا  لهذه الرؤية في القدرة على 

 (.2003هذه البيئة)العناني،  وتطلبهااكتساب عادات تتناسب مع البيئة التي يعيش فيها الفرد 

نفسية هي التأقلم مع الحياة الواقعية وأحداثها الضاغطة وهي مؤشر للنجاح عند إذا الصحة ال

الشخص في إيجاد توازن فعال لمقدراته الفكرية والجسدية، ومن ثم يتوازن هذا الفرد جسديا  مع 

 (.1998 البيئة)بيضون،

 إلنسانيةاُيعد علم الصحة النفسية من أكثر العلوم  -عصر القلق والتوتر -في العصر الحديث

إثارة لالهتمام والدراسة، ولم ينحصر اهتمام الدارسين باالضطرابات النفسية وليدة هذا العصر، 

فحسب بل شمل البحث عن مفهوم الصحة النفسية ومظاهرها بهدف تحقيقها لألفراد، ولحمايتهم 

. وللصحة النفسية شقان أولهما نظري علمي، ةمن الوقوع في متاهات االضطرابات النفسي

وتتناول الشخصية والدوافع والحاجات، وأسباب األمراض النفسية وأعراضها، والدفاع النفسي، 
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للقيام بالبحوث العلمية.   ناألخصائييوالتوافق، وتعليم الناس، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تدريب 

من المرض النفسي، وتشخيص األمراض النفسية والشق الثاني تطبيقي عملي، يتناول الوقاية 

 (:2003وعالجها. وهناك ثالثة مناهج أساسية في الصحة النفسية حسب )العناني، 

وهو المنهج اإلنشائي يتضمن زيادة السعادة والتوافق لدى األسوياء ويتحقق  اإلنمائيأوال  المنهج 

المنهج الثاني هو  النمو عندهم. األفراد وتوجيهها، ورعاية مظاهر إمكانياتمن خالل دراسة 

المنهج الوقائي ويتضمن الوقاية من الوقوع في المشكالت واألمراض النفسية، ويهتم باألسوياء 

والمنهج الثالث  قبل اهتمامه بالمرضى، ليقيهم من أسباب المرض النفسي بتعريفهم لها وإزالتها.

فسية حتى العودة إلى التوافق هو المنهج العالجي ويتضمن عالج المشكالت واألمراض الن

النفسي والصحة النفسية. وتنحصر اهتمامات الصحة النفسية في العوامل النفسية والبيئية، ال 

بالعوامل العضوية والفسيولوجية التي يهتم بها علم آخر وثيق الصلة بعلم الصحة النفسية، هو 

 الطب النفسي.

 تطور اإلهتمام بالصحة النفسية قديمًا وحديثًا 
باهتمام بالغ منذ فجر التاريخ، إذ بينت الدراسات أن الرجل البدائي  اإلنسانلقد حظيت صحة 

كان يعتقد دائما  بوجود مخلوقات ال يراها لكنه يسمع أصواتها في عصف الرياح وفي صور 

الرعد واألمطار، وفي خرير األنهار وكانت هذه المخلوقات غامضة بالنسبة له فأخذ يتصورها 

لحيوان والبشر، وحسب بعضها خيرا  واآلخر شريرا . وكان من بين الرجال القبائل من تتقمص ا

هم أقدر على االتصال بتلك المخلوقات وتطويعها للخير أو الشر، فكانوا كهنة القبيلة وسحرتها، 

 (.2002ولجأ إليهم الناس في األزمات والمرض)رضوان، 
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 مؤشرات الصحة النفسية 
الصحة النفسية تكون في المظاهر الحرة، المعبرة عن طاقاتنا الموروثة والمكتسبة، وتكون في  ن  إ

التناسق بين هذه الطاقات، وهي تعمل حرة في اطار وحدة الشخصية، فاذا طرأ على عمل هذه 

ن إويحرفه عن التعبير عن الشخصية بوصفها وحدة، ف يغير اتجاهها أوالطاقات ما يعطل 

هذا الراي ينطلق من المقارنة  أننبحث عنه. ومن الواضح  أنعندئذ هو الذي يجب  االضطراب

بوظائفها بشكل  األعضاءبقيام كل  إالالصحة النفسية بصحة الجسد، فصحة الجسد ال تقوم 

 (.2003متكامل ومتناسق)العناني، 

في  اإلنجازد وهي: ساسيه في تحديد مستوى الصحة النفسية للفر أات ربع محكأولمان أذكر و 

حدود طاقات الفرد وقدراته، االتزان العاطفي، صالحية الوظائف العقلية، والتكيف االجتماعي. 

عدد من محكات  إلىعبد السالم عبد الغفار، دراسة عربية توصل من خاللها  وقد قدم لنا،

 وأخيرا، السمو وااللتزام، الوسطية الرضا عن النفس، الصحة النفسية، وهذه المحكات هي:

 (.2003العطاء)عيسوي، 

الصحة النفسية من خالل الدراسات التحليلية: لقد قامت دراسات في بيئات مختلفة كان من بين 

المحافظة على  أهدافها معرفة مظاهر الصحة النفسية. نقاط االتفاق مظاهر للصحة النفسية،

شخصية متكاملة وتتضمن التوازن بين القوى النفسية والنظرة الموحدة للحياة، ومواجهة أشكال 

الضغط والشدة وتنمية جوانب الشخصية من جميع النواحي بحيث تستطيع أداء عملها بشكل 

عايير متناسق ومتكامل، والتوافق مع المتطلبات االجتماعية وهي التناسق بين معايير الفرد وم

، وذلك من غير أن يخسر اإلنسان عنصر النماء االجتماعيالمجتمع، والقدرة على التكيف 

واإلبداع الذي يعد مظهرا  من مظاهر الشخصية المتكاملة، والتكيف مع شروط  الواقع ويشمل 
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هذا الجانب قدرة الفرد على فهم الواقع وقبوله كما هو وعدم الهروب منه باتجاه أحالم اليقظة، 

والمحافظة على الثبات وتشمل عدم التردد المتكرر والثبات المناسب قيما يتصل باالتجاهات 

التي يتبناها الفرد ثباتا  يسمح للمالحظ أن يتنبأ بما يحمل أن يفعله، والنمو مع العمر ونعني به 

 الجتماعيةايرافقها نمو في معارفه وخبراته وانفعاالته وعالقاته  زيادة سنوات الفرد يجب أن   أن  

وقدراته، والمحافظة على قدر مناسب من الحساسية االنفعالية أي االتزان االنفعالي وأن تكون 

حساسية الفرد متناسبة مع ما تستدعه الظروف التي تحيط به، والمشاركة في الحياة المجتمع 

ل وتطوره أي تعاون الفرد مع غيره من أجل مجتمعه وضمن شروط طاقاته، وبذل جهده من أج

اإليجابي للصحة  االتجاه تحسين إنتاجه، والصحة النفسية في التفاعل بين الفرد ومحيطه إن  

النفسية في مجال التفاعل بين الفرد ومحيطه يظهر نوعين من العالقات التفاعلية، عالقة 

 (.2003اإلنسان مع نفسه وعالقته مع العالم حوله)العناني، 

أهم المؤشرات التي تدل على الصحة النفسية هو الكالم على  ( أن  1998بيضون ) وضح

المشاعر الذاتية من راحة وتفاؤل وغياب العذاب، أو تحمل قدر منه وغياب الشعور بالذنب 

والشعور بالرضى واإلحساس بالسيطرة والمقدرة على إقامة عالقات عاطفية بما في ذلك حب 

ارات الحسية أو االهتمام بالجسد، )رياضة أو الجنس اآلخر، وأيضا  مؤشرات موضوعية كاإلش

إجماال ، في مختلف شؤون الحياة  اإلنتاجاعتناء بالملبس( ويوجد مؤشرات وظيفية كالقدرة على 

وما يشير إلى توزيع في الطاقة على األنشطة المختلفة للشخص، والتخطيط للمستقبل، والتخفيف 

 من حدة الحوادث الماضية.
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 للفرد والمجتمع  أهمية الصحة النفسية
واألمراض النفسية والعقلية بعد الحرب العالمية، أدت إلى ظهور  االضطرابات انتشارأن 

والتي دعت في الحرية واألمان،  اإلنسانالتي تؤكد على حقوق  واإلنسانيةالحركات االجتماعية 

كريمة للفرد، وفي  بالصحة النفسية والتأكيد عليها ألهميتها القصوى في تحقيق حياة االهتمام إلى

فهم الذات ونعني بها القدرة على فهم ك :ها تميزه بالخصائص أوال  ألن   ،تنمية المجتمع وازدهاره

وحدة الشخصية ودالئل ذلك األداء الوظيفي الكامل المتناسق و  :الذات، حاجاتها وأهدافها، ثانيا  

التوافق الشخصي و  :مو والصحة، ثالثا  للشخصية )جسمانيا  وعقليا  وانفعاليا  واجتماعيا ( والتمتع بالن

بالراحة واألمن  اإلحساسالشعور بالسعادة مع النفس ودالئل ذلك و  :والتوافق االجتماعي، رابعا  

والطمأنينة والثقة، ووجود اتجاه متسامح مع الذات واحترامها وتقبلها ونمو مفهوم إيجابي نحوها 

والثقة بهم  األخرينودالئل ذلك حب  األخرين وتقديرها حق قدرها، خامسا  الشعور بالسعادة مع

االجتماعي  للجماعة والقيام بالدور واالنتماء، اجتماعيةوالقدرة على إقامة عالقات  واحترامهم

سادسا   المناسب والقدرة على التضحية والسعادة األسرية والتعاون وتحمل المسؤولية االجتماعية،

ة السليمة الموضوعية للحياة ومطالبها ومشاكلها القدرة على مواجهة مطالب الحياة، النظر 

 اليومية، والعيش في الحاضر والواقع، والمرونة واإليجابية وتحمل الصعوبات والمسؤوليات

االجتماعية، وتحمل مسؤولية السلوك الشخصي، والسيطرة على الظروف البيئية والتوافق 

 (. 2002معها)رضوان، 

النفسية للمجتمع بمؤسساته المختلفة )األسرة، المدرسة..الخ( فالصحة يوجد أهمية للصحة و 

النفسية، ضرورية لجميع أفراد األسرة، إذ تؤدي صحة األبوين النفسية إلى تماسك األسرة مما 
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يساعد على خلق جو مالئم لنمو شخصية الطفل المتماسكة، كما أن العالقات السوية بين 

 (.2003العناني، موهم النفسي السليم)مختلف أفراد األسرة تؤدي إلى ن

ألنها تهتم بدراسة وعالج المشكالت االجتماعية التي تؤثر  والصحة النفسية، مهمة للمجتمع،

على نمو شخصية الفرد، وعلى المجتمع الذي يعيش فيه، ومن هذه المشكالت، الضعف العقلي 

تساعد على ضبط سلوك الفرد  والتأخر الدراسي. كما أن الصحة النفسية مهمة للمجتمع، ألنها

 (.2001، عبد هللاوتقومه لكي يحقق التوافق النفسي ويكون مواطنا  صالحا  في المجتمع)

 الصحة النفسية والعالقات الشخصية 
لكي يتمتع الفرد بالتكيف النفسي ينبغي أن يتعلم الفرد كيف يسلك سلوكا  ناجحا  مع اآلخرين. 

الناس أهمية كبيرة لدى كل فرد، والحصول على أصدقاء طيبين للشعور بالكفاءة في التعامل مع 

واالنتماء إلى جماعة. بل أن النجاح المهني يعتمد على مهارات الفرد االجتماعية وحسن تعامله 

مع غيره من الناس. وقد يحتاج الفرد لتغيير نفسه للنجاح في تحقيق هذا الهدف. كما أن 

قد تفيد األشخاص األسوياء. وفي الغالب ال تجدي المعلومات عن ذوق المعاملة وأصولها 

النصائح إذا كانت الشخصية تعاني من بعض الصراعات الداخلية، ومشاعر العدوان تطفو حتى 

من خالل محاولة الفرد أن يظهر بمظهر الرقة والوداعة. المهم أيكون الفرد اهتماما  أصيال  في 

، وفشلهم وأآلمهمة، وأن يشاركهم في آماله الناس اآلخرين، وأن يتمنى لهم مخلصا  السعاد

 .(2005)زهران، ونجاحهم

أن تبنى عالقة الفرد مع زوجته وأبنائه وأصدقائه وزمالء العمل على أساس األمانة.  غيبوين 

ألن الغش ينتهي دائما  بفقدان الثقة المتبادلة واالحترام المتبادل. وينبغي أن نفهم أنفسنا بدال  من 
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ا ألن فهم الذات أساس فهم اآلخرين، وينبغي أن نقبل ذواتنا ألن قبول الذات أساس لومها وإدانته

 (.2003قبول الغير)عيسوي، 

 :مناهج الصحة النفسية

( بأنه يكاد يجمع علماء النفس على ثالثة مناهج الصحة للصحة النفسية 2003أوضح زهران )

 :هي

والكفاية والتوافق لدى األسوياء العاديين حتى يتحقق ويتضمن زيادة السعادة  :المنهج اإلنشائي

 .الوصول بهم إلى أعلى مستوى من الصحة النفسية

يتضمن الوقاية من الوقوع في المشكالت واالضطرابات واألمراض النفسية  :المنهج الوقائي

 .ويهتم باألسوياء ليقيهم من أسباب األمراض النفسية

الت واالضطرابات واألمراض النفسية حتى العودة إلى يتضمن عالج المشك :المنهج العالجي

 حالة التوافق والصحة النفسية.
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 الدراسات السابقة 
اسات التي استفادت منها ألهمية االدب السابق في الدراسة، فقد عملت الباحثة على سرد الدر 

و النتائج، وهي من الدراسات أو التي استفادت منها في المنهج أعداد ادوات الدراسة إ سواء في 

 االقدم.العربية واالجنبية المتعلقة بالتوافق الزواجي والصحة النفسية، وهي مرتبطة حسب 

عضاء ياس مستوى مفهوم التوافق الزواجي لدى ا قهدفت الدراسة إلى ( 2015دراسة مكي )

لفروق في مستوى نمط الشخصية السائد تبعا  لمتغير في الجامعة، والتعرف على اهيئة التدريس 

التعرف على الفروق في مستوى مفهوم التوافق الزواجي تبعا  لمتغير الجنس، والتعرف و  الجنس،

عينة  ت، وتكونيهمبين نمط الشخصية السائد ومفهوم التوافق الزواجي لد االرتباطيةعلى العالقة 

 من االناث (75)من الذكور و( 75) منهم  ، الهيئة التدريسيةعضاء أ من ( 150)الدراسة من 

أن أفراد عينة توصلت الدراسة الى عينة البحث بالطريقة العشوائية لكال الجنسين،  اختياروتم 

يتمتعون  وتبين ان اعضاء هيئة التدريس ،في الجامعة( A.B) البحث يمتلكون نمط الشخصية

في مقياس نمط  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  ، وتبينبمفهوم التوافق الزواجي في الجامعة

مقياس مستوى مفهوم التوافق الزواجي وفي ( واإلناثوفقا لمتغير النوع)الذكور   (A.B)الشخصية

 بلغتعالية  إيجابية ارتباطيةوجود عالقة  ، كذلك تبين(واإلناثوفقا لمتغير النوع )الذكور 

  .ومقياس مفهوم التوافق الزواجي في الجامعة( A.B) ( بين مقياس نمط الشخصية0,82)

العالقة بين التوافق الزواجي بعض  الىهدفت الدراسة التعرف  (2016) وفرح دراسة ضرار

الرياض، واستخدمت الباحثة المنهج -المتغيرات لدى المغتربين السودانيين بالمملكة العربية

( زوج وزوجة تم اختيارهم بطريقة عشوائية وكانت 304الوصفي االرتباطي، وبلغ حجم العينة)

-نيين بالمملكة العربية السعوديةالنتائج كاآلتي: يتسم التوافق الزواجي لدى المغتربين السودا
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الرياض باالرتفاع، ال توجد فروق دالة إحصائيا  في التوافق الزواجي تبعا  لمتغير العمر، توجد 

فروق ذات داللة إحصائية بين التوافق الزواجي تبعا  لمتغير المستوى التعليمي لدى المغتربين 

 الرياض. –السودانيين بالسعودية 

هدفت الدراسة التعرف إلى التوافق الزواجي وباالضطرابات  (2016)حمد والمدنيأدراسة 

تهدف الدراسة إلى التعرف  اجريت في مصر، ،الجنسية لدي المتزوجات دراسة وصفية إكلينيكية

على أنواع االضطرابات الجنسية السائدة لدي المتزوجات عينة الدراسة، ومستوي التوافق 

دراسة حالة متعمقة للتعرف على البناء  وأخيراة بينهم الزواجي لديهن، والتعرف على العالق

(سيدة وذلك للتعرف 30النفسي لها. تكونت عينة الدراسة الحالية من: عينة استطالعية وقوامها )

سيدة منهن على (12)على االضطرابات الجنسية ومستوي التوافق الزواجي لديهن، حصلت

. دراسة حالة حصلت على درجات مرتفعة درجات مرتفعة على استبيان االضطرابات الجنسية

على استبيان االضطرابات الجنسية ودرجة منخفضة على استبيان التوافق الزواجي. توصلت 

الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: انحصرت االضطرابات الجنسية لدي عينة الدراسة في 

، وال %20لجنسية بنسبة %، واضطراب الرغبة ا80نوعين فقد هما: اضطراب االورجازم بنسبة 

وجود الضطرابي اللم الجنسي والتشنج المهبلي، تنوعت نسب التوافق الزواجي لدي السيدات 

% 66.7توافق زواجي ضعيف،  %8.3: إلىالمرتفعات في درجات االضطرابات الجنسية 

هناك عالقة ارتباطية موجبة بين درجة االضطرابات -3% توافق مرتفع25توافق متوسط، و

يرجع البرود الجنسي لدي الحالة المتعمقة  ،سية ودرجة التوافق الزواجي لدي عينة الدراسةالجن

 .، مثل صدمة الختانى خر ألديها وعوامل  األبإلى اضطرابات في صورة 
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 هدفت الدراسة الكشف عن البناء العاملي لمقياس جودة الحياة الزواجية (2016دراسة الخليلي)

، وذلك وفق مرحلتين، إذ كان الهدف من المرحلة األولى معرفة العوامل التي في فلسطين

( متزوجا  127( فقرة على عينة مكونة من )47يحتويها المقياس، إذ تم توزيعه والذي احتوى )

( فقرة، وانبثق عن 19العاملي االستكشافي استقر في المقياس )ومتزوجة. وباستخدام التحليل 

التحليل العاملي أربعة عوامل هي؛ أداء األسرة لوظائفها والعدائية الزواجية واالتصال والتفاعل 

الزواجي والتوافق الزواجي. وكان الهدف من المرحلة الثانية التعرف إلى مدى صالحية المقياس 

باستخدام التحليل العاملي التوكيدي، إذ تم توزيع المقياس على عينة واستقرار بنائه العاملي 

( متزوجا  ومتزوجة، ودعمت نتائج التحليل العاملي التوكيدي نسبيا  220أخرى بلغ حجمها )

( فقرة، وأشارت 17نتائج التحليل العاملي االستكشافي، فاستقر المقياس بصورته النهائية على )

 جودة الحياة الزواجية. النتائج إلى ارتفاع درجة

 اإلنجازالعالقة بين التوافق الزواجي ودافعية  إلىهدفت الدراسة التعرف  (2016دراسة خميسة)

 مدرسات( من 30لدى الزوجات العامالت كأستاذات جامعيات، وتكونت عينة الدراسة من )

وقسم علم النفس، بجامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، وتم  اإلنسانيةالجامعة في كلية العلوم 

هناك عالقة ارتباطية  أن إلىاستخدام المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة، وتوصلت الدراسة 

لة ثوذلك على جميع المجاالت في البرنامج والمتم اإلنجازبين التوافق الزواجي ودافعية 

، والعالقات الثقافية ومجال التعامل والتشاور واإلنجابوالجنس،  واألسريةبالعالقات االجتماعية 

، واالختيار الزواجي، والعالقات بين األسرةبين الزوجين، وبعد مجاالت النظافة ومظهر 

 الزوجين.
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هدفت الدراسة  ((Li, Robustelli & Whisman, 2016 لي وروبستلي وهشمان دراسة

أجريت هذه الدراسة لفحص االرتباط ، والضيق النفسي في اليابان التوافق الزواجيالتعرف على 

والضيق النفسي في عينة احتمالية كبيرة من البالغين المتزوجين في اليابان  التوافق الزواجيبين 

( من دراسة . وتشير النتائج إلى أن األبعاد اإليجابية والسلبية للتوافق الزوجي 710 )عددهم

لمقاييس القطعية والبعدية للضيق النفسي. عالوة على ذلك، ظلت ارتبطت بشكل كبير مع ا

االرتباطات بين التكيف الزوجي والضيق النفسي كبيرة عند التحكم إحصائيا  في العصابية ، 

ونوعية عالقات الصداقة واألسرة ، والمتغيرات الديموغرافية. تثبت هذه النتائج أن العالقة 

يق النفسي الموجودة في البلدان األوروبية واألمريكية توجد الراسخة بين التكيف الزوجي والض

أيضا  في اليابان. وتدعم النتائج البحث المستمر حول األداء الزوجي والضائقة النفسية في دول 

 شرق آسيا.

 

هدفت  (Dehghani, Aslani, & Khojaste, 2016) دهجاني واسالني وكوجاسي دراسة

 النساء عند التوافق الزواجي لتعزيز السلوكي الزوجين عالج فعاليةالدراسة التحقق من 

كان تصميم هذه الدراسة بمجموعة تجريبية  واستخدم . المتزوجات من رجال يعانون من االدمان

 الذين األزواج جميع الدراسة وشملت. مجموعة ضابطة اختبار قبلي وبعدي ومن ثم استخدام

 وتم األزواج من 20 اختيار تم حيث بإيران، األهواز في اإلدمان عالج ياداتبع اشتركوا

ا البحث أدوات وشملت. ضابطةو  تجريبية كمجموعة مجموعتين إلى عشوائيا   تقسيمهم  مقياس 

 أظهرتو . الطبية للمراكز النفسي الطبيب قبل من منظمة تشخيصية ومقابلة المنقح للتعديل قابال  

 إلى مستقرة النتائج هذه ظلتو . مجموعتينال بين التوافق الزواجي في كبيرا فرقا هناك أن النتائج
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 فعالية العالجات أكثر من واحد هو السلوكي العالج أن أيضا وأظهرت المتابعة أثناء كبير حد

 .الزواج تحسين في

باعي، الذي هدفت هذه الد راسة إلى بناء مقياس  (2017دراسة الجندي) واجي الر  الت وافق الز 

واجي المختلفة، ويتكون المقياس من أربع أوضاع تتدرج من  يكشف عن حاالت الت وافق الز 

التوافق الزواجي المرتفع وحتى الطالق العاطفي )السكينة الزوجية، التعايش، الصمت الزواجي، 

يكومترية للمقيا فة الغربي ة، وقد تم  الطالق العاطفي( وكذلك استقصاء الخصائص الس  س في الض 

بناء فقرات المقياس بصورتيه )صورة الر جل، وصورة المرأة( وتم تطبيق المنهج الوصفي على 

زوج( موز عين في مناطق  186زوجة، و 176( زوج وزوجة )362عي نة عشوائية قوامها )

فة الغربية، وأسفرت الد راسة عن وجود دالالت اتساق داخلي مرتفعة ود ال ة إحصائيا  لجميع الض 

فقرات المقياس، كما وتمت ع المقياس بدرجات صدق تالزمي دال ة إحصائيا  مع كل  من اختبار 

 .الت وافق الت كاملي الث نائي ومقياس الط الق العاطفي

 العالج على قائم نفسي إرشادي برنامج تصميم إلى الدراسة هدفت (2017دراسة المناحي )

 التوافق تحسين ذلك في وأثر العقالنية غير األفكار لتعديل السلوكي  االنفعالي  العقالني

 بعد اإلرشادي البرنامج فعالية استمرار مدى من الرياض، والتحقق بمدينة األزواج لدى الزواجي

  36 - 72 بين ما أعمارهم تراوحت زوجا ، وقد (77) من عينة لدى .تطبيقه من شهرين مرور

العقالنية  غير األفكار مقياسا وُطبق .وضابطة تجريبية مجموعتين إلى بالتساوي  قسموا سنة

 المجموعة على فُطبق اإلرشادي البرنامج المجموعتينـ، أما على قبلي/وبعدي( الزواجي والتوافق

 في التجريبية المجموعة درجات في متوسطات فروق  وجود إلى الدراسة توصلت .فقط التجريبية

 مقياس في البعدي، وكذلك القياس لصالح الزواجي والتوافق العقالنية غير األفكار مقياسي
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 لصالح البعدي القياس في الضابطة والمجموعة التجريبية بين المجموعة الزواجي التوافق

 في متوسطات إحصائيا   دالة فروق  وجود عدم عن الدراسة كشفت كما التجريبية المجموعة

 والتتبعي. البعدي القياس بين الزواجي التوافق في التجريبية المجموعة درجات

 واإلدراكات الزواجي التوافق مدى على التعرف إلى الدراسة هدفت (2017دراسة ديبة )

 التوافق بين العالقة معرفة هدفت إلى كما األسرية، الحياة أبعاد نحو الزوجين بين المتبادلة

-نوع  -االقتصادي المستوى ( الدراسة لمتغيرات تبعا   الزوجين بين المتبادلة كاترالإلد الزواجي

 كشريك اآلخر على وتأثيرها المتبادلة اإلدراكات طبيعة على والتعرف ،)"نووية ممتدة،" األسرة

 للبنات الحكومية المدارس في المتزوجات المعلمات على مجتمع الدراسة اشتمل حيث للحياة،

 كل على الدراسة أدوات طبقت غزة، وقد محافظة وغرب شرق  إقليم والتعليم تربيةال لوزارة التابعة

، )للزوج 200 للزوجة، 200 ( األزواج من (400) على العينة واشتملت وزوجها، المعلمة من

 المتبادلة اإلدراكات أبعاد من كل   بين إحصائيا   دالة موجبة ارتباطية عالقة وجود النتائج وأظهرت

 إحصائيا   دالة فروق  وجود إلى النتائج أشارت كما الزواجي، الكلية للتوافق والدرجة الزوجين بين

 لمتغير وفقا   المتبادلة اإلدراكات مقياس على درجات األزواج متوسطات بين داللة مستوى  عند

 دالة فروق  وجود إلى عدم الدراسة أشارت بينما  )االقتصادي الوضع الزواج، مدة األبناء، عدد(

المتبادلة  اإلدراكات مقياس على األزواج درجات متوسطات بين  داللة مستوى  عند إحصائيا  

 .)"نووية ممتدة،" األسرة طبيعة القرابة، صلة( لمتغير وفقا  

هدفت الدراسة معرفة مدى تأثير المخططات المبكرة غير المكيفة  (2017دراسة العطار )

تكونت عينة الدراسة  .عالقهم على مستوى توافقهم الزواجيالمستخدمة من طرف األزواج في 

زوجة( اعتمدت الباحثة علي المنهج الوصفي وقد أجريت  300، وا  زوج 300حالة ) 600من 
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استخدمت  بشكل بيتي،على األزواج  طبقتالدراسة بجامعة الجزائر  وجامعة تيزي وزو، كما 

وأوضحت النتائج أنه توجد فروق بين األزواج الباحثة مقياس المخططات المبكرة غير المكيفة. 

المتوافقين وغير المتوافقين زواجيا فيما يتعلق بالدرجة الكلية لمقياس المخططات المبكرة غير 

لى سوء التوافق الزواجي المكيفة لصالح غير المتوافقين مما يدل علي أن المخططات تؤدي إ

ت علي التوافق الزواجي، وتبين أن إلى وجود تباين في تأثير هذه المخططا تكما توصل

المخطط األكثر تأثيرا في اضطراب العالقة الزوجية هو التضحية، يليه مخطط التخلي/عدم 

التعدي ،وبعده مخطط االندماج/الشخصية الهزيلة،، ثم مخطط  /االستقرار، ثم مخطط الشك

خطط نقص المراقبة الحرمان العاطفي، يليه مخطط الفشل ثم مخطط العزلة االجتماعية، أما م

الذاتية/ نقص االنضباط الشخصي فجاء في المرتبة األخيرة من حيث تأثيره علي مستوى التوافق 

 .الزواجي

فعالية االستشارة  إلىهدفت الدراسة التعرف  (Ziapour, et al, 2017)زايبور وآخرون  دراسة 

، هذا البحث هو نوع األزواجبين  التوافق الزواجيالجماعية في نهج العالج بالقبول وااللتزام في 

من البحث التجريبي )اختبار ما قبل االختبار(. تألف  مجتمع الدراسة  من جميع األزواج في 

. واستخدمت طريقة أخذ العينات 2016مدينة كرمانشاه الذين ذهبوا إلى مراكز المشورة في عام 

ا ) 40ر المتاحة الختيار العينة. بعد ذلك، وباإلشارة إلى هذه المراكز، تم اختيا  20شخص 

ا( وتم تقسيمهم عشوائي ا إلى مجموعتين: المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة. وإلجراء  زوج 

التوافق البحث، أجاب الجميع قبل وبعد قبول العالج وااللتزام بمجموعة التجارب، عن استبيانات 

ود تباين كبير بين وج إلىوأسئلة تتعلق بالخصائص الديموغرافية، وتوصلت الدراسة  الزواجي

درجات االختبار الالحق للتوافق الزوجي مع درجات االختبار السابقة. لم يكن تأثير المجموعة 
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، كذلك أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن نهج إحصائيةعلى التعبير عن المودة كبيرا من ناحية 

توى النظري ، ويمكن لألزواج. على المس التوافق الزواجيالقبول وااللتزام يمكن أن يزيد من 

على المستوى العملي ، فيمكن استخدام  أمالنتائج هذا البحث تأكيد نتائج األبحاث السابقة. 

 نتائج هذه الدراسة لتطوير البرامج التعليمية والعالجية.

العالقة بين التوافق االجتماعي والتنشئة  إلىهدفت الدراسة التعرف  (2018دراسة الكرتي)

 أهدافلتحقيق  االرتباطيالليبية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي  ألسرااالجتماعية لدى 

 التأثير في األساس هي األسرة إنالليبية  األسر( من 50الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )

 حياة في األسر ذلك معرفة من البد ذلك ومن ، سلوكه أنماط تحديد وفي الطفل شخصية على

 نموه في أثر له معاملتهما وأساليب بوالديه الطفل عالقة أن، كما شخصيته تشكيل وفي الطفل

 نتج خاطئة تربوية أساليب واتبعت العالقة تلك اضطربت فإذا واالجتماعي، النفسي وتكوينه

 إلى يؤدي للزوجين النفسي االستقرار نعداما، و تكيفه وانعدام الطفل شخصية اضطراب عنها

 بينت، و ألبنائهم معاملتهم على ينعكس الذي األمر بينهما، متوازنة غير اجتماعية عالقات

 والفكري  واالجتماعي االقتصادي المستوى  في التقارب من أسس على القائم الزواج أن   الدراسة

 بين السن في الكبير الفارق  أن الدراسة أظهرت حيث أكثر، توافق إلى يؤدي الطرفين بين

 التكافؤ ضرورة على الدراسة أكدت، و بينهما لتوافق وعدم الشقاق كثرة دواعي من يعد الزوجين

 ضرورة على عالوة بينهما كبير عمري  فارق  يوجد ال بحيث العمري، المستوى  حيث من النسبي

 . السلوكية والعادات واالتجاهات الميول في التقارب من كبيرة درجة على يكونا أن

تصميم برنامج سلوكي معرفي لتطوير  إلىهدفت الدراسة التعرف  (2018دراسة مناحي )

الذكاء الوجداني لدى المتزوجات في الرياض، وفحص أثر ذلك في تقوية التوافق الزواجي، 
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والتثبت من فترة استمرار فاعلية البرنامج السلوكي المعرفي بعد مضي شهر ونصف من االنتهاء 

( 49-24ما بين ) أعمارهن( زوجة، وقد تراوحت 12)من تدريب المجموعة التجريبية قوامها 

سنه، وطبق مقياس الذكاء الوجداني، والتوافق الزواجي على المجموعتين التجريبية والضابطة 

النتائج عن وجود فروق في متوسطات درجات المجموعة التجريبية في مقياسي الذكاء  وأسفرت

وكذلك في مقياس الذكاء الوجداني بين  الوجداني والتوافق الزواجي لصالح القياس البعدي،

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية، كما 

في متوسطات درجات المجموعة التجريبية  إحصائياكشفت الدراسة عن عدم وجود فروق دالة 

 في الذكاء الوجداني بين القياس البعدي والتتبعي.

التكيف الزوجي،  إلىهدفت الدراسة التعرف ( Shaud & Asad, 2018) وأسد سعاد دراسة

، حيث والضيق النفسي لدى النساء ذوات الزواج المبكر والمتأخر المتقاربة،وأنماط التواصل 

وبالتالي . السلبية الصحية النتائج من بعدد ويرتبط باكستان في النساء بين المبكر الزواج ينتشر

 المتقاربة التواصل وأنماط التوافق الزواجي في الهامة االختالفات تحديد إلى الدراسة هذه هدفت

 تم. والمتأخر المبكر الزواج حاالت من يعانين اللواتي الباكستانيات النساء لدى النفسي والضيق

 ، عانين من الزواج المبكر 50) امرأة  100 من عينة الختيار العرضي المقطع تصميم استخدام

 يعانين اللواتي النساء أن النتائج وكشفت. باكستان الهور، من( المتأخرانين من الزواج ع 50

 اللواتي النساء أظهرت حين في ،التوافق الزواجي من أكبر قدر لديهن كان المتأخرة الزيجات من

 أسلوب ضعف إلى االنحدار تحليل أشارو . أعلى نفسية ضائقة المبكر الزواج حاالت من يعانين

 النساء لدى النفسي للضغط هاما   مؤشرا   باعتباره األشخاص بين والتواصل الزوجي التواصل
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 المبكر الزواج تأثير إدراك على الخدمات مقدمي الدراسة هذه نتائج تساعد وقد. المتزوجات

 .التوافق الزواجيوعلى  للمرأة  النفسية الصحة على والمتأخر

دور اضطراب ما بعد  إلىهدفت الدراسة التعرف  (  ,2018Bachem, et al) باشيم دراسة
: منهج األجيالوالكشف عن الذات في نقل الصدمات بين  التوافق الزواجيو  اآلباءالصدمة عند 

   األسرةنظام 

الناجم عن صدمة الحرب قد تنتقل إلى  تشير األبحاث إلى أن أعراض اضطراب ما بعد الصدمة

زوجات المحاربين وأبنائهم )اإلجهاد الصادم الثانوي (. ومع ذلك، فان التفاعل بين خصائص 

في الحسبان في مثل هذه العمليات. ومن منظور األسرة، فإننا ندرس  أخذهأفراد العائلة لم يتم 

اللواتي يعانين من  واألمهات  الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة مساهمات اآلباء

، والكشف عن الذات من كال الوالدين ونقلهما التوافق الزواجي، و  اإلجهاد الصادم الثانوي 

واختبار ما إذا كانت الجودة الزوجية تنطبق كآلية النتقال  األبناء لإلجهاد الصادم الثانوي إلى 

ربين وأسرى الحرب السابقين، وتم دراسة قدامى المحا .االضطراب ما بين الوالدين والطفل

(  عن طريق تحليل وساطة متعددة الخطوات. وتسلط  123البالغين وعددهم ) وأبنائهموأزواجهم، 

النتائج الضوء على دور األم الحاسم في انتقال الصدمة وتشير إلى أن تعزيز العالقة الزوجية  

 ن اآلباء إلى األبناء.اضطراب ما بعد الصدمة م قد يحول من انتقال التوافق الزواجيو 

 التعليق على الدراسات السابقة 
 

موضوع الدراسة، حيث استفادت الباحثة من منهج الدراسات  إلثراءجاءت الدراسات السابقة 

جل مقارنتها أالمستخدمة ومن النتائج من  األدواتا من ، وأيض  وهو المنهج الوصفي السابقة

ن التوافق الزواجي يعتمد على العديد من أبالدراسة الحالية، وقد جاءت الدراسات السابقة لتبين 
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توافق ورضا وسعادة  إلىتحقيق مستوى عال من الصحة النفسية يتطلب الوصول  ن  أالعوامل، و 

 زوجية. 

 

الزواجي مع الصحة  تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونها درست التوافقو 

 األفكارمثل  أخرى حيث ناقشت اغلب الدراسات السابقة التوافق الزواجي مع متغيرات  النفسية،

ولم تجد الباحثة على  الالعقالنية، والتوافق النفسي، والذكاء الوجداني، وغيرها من المتغيرات 

إذا ان اغلب الدراسات التي تناول  حسب علمها أي دراسة سابقة حديثة جمعت بين المتغيرين

التي المطبقة على عينة من  األولىها تعد الدراسة ن  أ، كما الموضوع كانت قبل عشر سنوات

 النساء في المدن العربية في الشمال الفلسطيني. 

التوافق الزواجي في البيئة العربية في مدن شمال فلسطين، حيث سلطت الضوء على  هاأن  كما 

تعرف بطبيعة التوافق الزواجي والظروف المحيطة  أنهالم يتم دراسة هذه المنطقة من قبل، كما 

 به في البيئة الفلسطينية.
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
الباحثة في تنفيذ الدراسة، ومن ذلك تعريف منهج يتناول هذا الفصل وصفا  مفصال  التي اتبعتها 

الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة، وتحديد عينة الدراسة، وإعداد أداة الدراسة)االستبانة(، والتأكد 

من صدقها وثباتها، وبيان إجراءات الدراسة، واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة 

 .النتائج، وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات

 منهج الدراسة
من أجل تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي االرتباطي. ويعرف بأنه 

المنهج الذي يدرس ظاهرة أو حدثا  أو قضية موجودة حاليا  يمكن الحصول منها على معلومات 

ه وصف تجيب عن أسئلة البحث دون تدخل من الباحثة فيها. والتي تحاول الباحثة من خالل

الظاهرة موضوع الدراسة، وتحليل بياناتها، وبيان العالقة بين مكونات واآلراء التي تطرح حولها، 

والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها، وهو أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم 

 حص والتحليل.لوصف ظاهرة أو المشكلة، وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسات الدقيقة بالف

 مجتمع الدراسة
وشملت الدراسة مناطق ، النساء العربيات في شمال فلسطينتألف مجتمع الدراسة من جميع 

النساء المتزوجات في هذه ، وتمت الدراسة على (الفحم، برطعة، معاوية أم)عارة، عرعرة، 

 المنطقة، ولم يتسنى للباحثة معرفة اعداد النساء المتزوجات بشكل عام.
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 عينة الدراسة
من النساء المتزوجات في المناطق التي شملها  بسيطة عملت الباحثة على اختيار عينة عشوائية

إمراه متزوجة، ولم يتنسى للباحثة الحصول  (250)مجتمع الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من 

 ( استبانه صالحة للتحليل.200اال على )

 الدراسة:( يوضح توزيع أفراد عينة 1الجداول )

 وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة

 .الدراسة(: توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيرات 1جدول )
 النسبة المئوية العدد المستوى  المتغير

 34.5 69 30 اقل من العمر

 30.0 60 35-30من 

 22.5 45 40-36من 

 13.0 26 فما فوق  -41

 17.0 34 ثانوي فما دون  المستوى العلمي

 63.5 127 بكالوريوس

 19.5 39 ماجستير فما فوق 

 26.5 53 سنوات 5 اقل من عدد سنوات الزواج

 50.5 101 سنوات 10-5من 

 23.0 46 سنوات 10اكثر من 

 16.0 32 أقل من سنتين فرق العمر بين الزوجين

 49.5 99 سنوات 5-2من 
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 31.0 62 سنوات 10-6من 

 3.5 7 سنوات 10أكثر من 

 18.0 36 ال يوجد عدد األبناء

 36.5 73 أطفال 3أقل من 

 34.5 69 أطفال 6-3من 

 11.0 22 أطفال 6أكثر من 

 

 أداة الدراسة:
 االستبانةتم بناء و أهداف الدراسة، تحقيق االستبانة لغايات جمع البيانات و استخدمت الباحثة 

بصورتها األولية بعد االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بالتوافق 

( ودراسة 2017( ودراسة عطار)2017(، ودراسة مناحي)2017دراسة الجندي)ك الزواجي

العمري الصحة النفسية فقد تم االطالع على دراسة  مقياس ا بخصوصأم   (،2018الكراتي)

من ثالثة أقسام رئيسية: القسم األول  االستبانةوتكونت ( 2018سايب) (، ودراسة 2012)

اشتمل على معلومات عامة عن النساء العربيات من حيث )العمر، المستوى التعليمي، عدد 

سنوات الزواج، فرق العمر بين الزوجين، عدد األبناء(. في حين تضمن القسم الثاني على 

فقرة فيما اشتمل القسم الثالث على مقياس الصحة ( 34مقياس التوافق الزواجي، وعدد فقراته )

 ( فقرة.31النفسية، وعدد فقراته )

 صدق األداة
لفقرات  (Pearson Correlation)تم التحقق من صدق األداة بحساب معامل االرتباط بيرسون 

 (:3(، )2وذلك كما هو موضح في الجدول رقم )كل محور مع الدرجة الكلية، 
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( لمقياس التوافق Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون )نتائج (: 2جدول )
 الزواجي

الدالة  Rقيمة  الفقرات الرقم 
 اإلحصائية

 0.000 0.274** يوجد بيننا انسجام في القضايا الدينية 1

 0.000 0.407** يوجد بيننا انسجام عاطفي 2

 0.000 0.398** نتشارك في اتخاذ القرارات مهما كانت درجتها 3

وجية بكل أشكالها 4  0.000 0.293** يوجد بيننا انسجام في العالقات الز 

 0.000 0.296** يوجد بيننا تفاهم في المواقف الحياتية المختلفة 5

 0.000 0.270** في كثير من الحاالت نفكر بالط الق 6

 0.000 0.208** يوجد بيننا خالفات ومشاكل أسرية 7

 0.003 0.224** زواجنانشعر بالندم على  8

 0.001 **0.423 عادة ما نغضب من بعضنا البعض 9

 0.000 **0.415 اهتماماتنا مختلفة ومتباينة في مجاالت مختلفة 10

لألفكار المختلفة المتعلقة بالحياة في المجاالت  إيجابييوجد بيننا تبادل  11
 المختلفة

**.0434 0.000 

 0.000 0.580** نتعاون في أمور حياتنا فيما يتعلق بالبيت وتربية األبناء والعمل 12

 0.000 0.395** نناقش أمور حياتنا بهدوء وسالسة 13

 0.000 0.494** يحاورني بمنطق ويفهم وجهة نظري  14

 0.000 0.537** يشعرني باهتمام كبير ويكرس وقتا  لمساعدتي في الت غلب على المرض      15

 0.000 0.540** يحاورني زوجي بتفهم ومسامحة 16
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 0.000 **0.369 يفضل زوجي الجلوس في غرفة أخرى بعيدا   17

 0.000 0.521** يتصل بي دائما لالطمئنان عن ي، ويحدثني عن أمور الحياة 18

 0.000 350.**0 يسكت ويطلب مني أن أغير الموضوع اذا لم يعجبه الموضوع 19

ني رغم متاعبه 20  0.000 0.419** يبادر زوجي بالحديث معي بأشياء تسر 

 0.000 0.603** مالمح زوجي مريحة وتبعث البهجة والسرور لدي 21

 0.000 0.375** يتحين زوجي الفرصة للحديث اإليجابي حولها 22

 0.000 0.580** يشاركني ويناقشني حول األشياء اإليجابية في الموقف الذي نتناقش حوله 23

 0.000 0.603** حدوث مشادات بيننا مشاعره عنديصغي ببعض االهتمام ويعزل  24

 0.000 0.650** زوجي يبادلني الحديث الطيب في موضوعات سار ة 25

الوقت ويبادلني الكالم الطيب رغم يحب زوجي أن يسهر معي لبعض  26
 أعماله الباكرة في الغد

**0.604 0.000 

 0.000 0.578** يحرص زوجي على أن يهنئني بالمناسبة ويقدم لي هدية رمزية جميلة 27

 0.000 0.465** يمتدح زوجي ذوقي في الزينة والعطور لدرجة المبالغة في المدح   28

 0.000 0.584** زوجي معجب جدا  بما لدي من قدرات عقلية ومهارات مختلفة    29

 0.000 0.499** يبدي زوجي ارتياحا لطريقتي وموضوعاتي التي أتحدث بها    30

 0.000 0.598** يبادر زوجي بالطلب من ي أن نخرج معا للترفيه وتغيير الجو 31

 0.000 **0.345 عندما أكون مرهقة عند إنجاز عمل ما فإن زوجي يتجاهلني 32

 0.000 0.480** يشاركني زوجي في إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهني في العمل   33

 0.000 0.494** نحتفل كل عام بعيد زواجنا بشكل دائم 34

*.  
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الصحة ( لمقياس Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 3جدول )
 النفسية

الدالة  Rقيمة  الفقرات الرقم 
 اإلحصائية

 0.000 0.573** أشعر بالراحة واألمن 1

 0.000 0.60** بالسعادة مع نفسيكثيرا أشعر  2

 0.000 0.52** أشعر بالسعادة مع األخرين 3

 0.000 0.67** األمن الداخلي والخارجيبالقدرة على تحقيق اشعر  4

 0.000 0.64** صحتي الجسدية جيدة أناعتقد  5

 0.000 0.60** ممتلئة حيوية ونشاطأشعر بأنني  6

 0.000 0.62** أسيطر دائما على انفعاالتي 7

 0.000 0.54** واحتفظ بها لنفسي بأشياءكثيرا ما احلم  8

 0.000 0.62** أشعر أن الناس يقدرون موقفي 9

 0.000 0.665** أريدنفسي بان األمور ستكون كما  بإقناع أقوم 10

 0.000 0.65** بالحياة أتمتعيمكن لي أن  11

 0.000 0.47** أجد صعوبة عادة في التعبير عن أفكاري  12

 0.000 0.64** أركز ذهني على الجوانب اإليجابية لدي 13

 0.000 0.55** يمكن لي حل مشكالتي اليومية 14

 0.000 0.60** الناس مع أتعاملاصبر عندما  15

 0.000 0.36** اللحظات الحزينةكثيرا ما أتجنب  16

 0.000 0.55** بعض الرياضات المفيدة أمارسعادة  17
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 0.000 0.53** اعتقد أن لجوئي للجهات المختصة خطوة شجاعة 18

 0.000 0.38** آرائهممع أصدقائي حول المشكلة ألخذ  أتحدثعادة ما  19

 0.000 0.37** أستمتع بالعالقات مع األهل 20

 0.000 0.52** أستمتع بالعالقات مع األصدقاء 21

 0.000 0.49** ال اهتم بنظرة الناس لوضعي االجتماعي 22

 0.000 0.36** اإلحباط المتكرر يجعل حياتي بال معنى 23

 0.000 0.41** ذاتي بسبب قصوري في القيام بواجباتي    اكره 24

 0.000 0.48** أشعر أحيانا  بالصداع بعد حدوث مشكلة 25

 0.000 0.42** أتمنى الموت حتى أبعد عن متاعب الدنيا 26

 0.000 0.35** األخرينبما يرضي  أتصرفدائما  27

 0.000 0.54** أشعر أن الناس تسيء فهم تصرفاتي عادة 28

 0.000 0.51** أظهر لآلخرين بأنني سعيد ولكنني غير ذلك 29

 0.000 0.42** أريدهأشعر بالغضب إذا لم أحصل على ما  30

 0.000 0.36** معي أسريةأشعر أحيانا  بالخجل اذا ما حدثت مشكلة  31

 

(، أن جميع قيم مصفوفة ارتباط فقرات كل 3(، )2تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

مما يشير إلى قوة االتساق الداخلي لفقرات كل  إحصائيا  محور مع الدرجة الكلية للمحور داله 

محور من محاور الدراسة، وهذا بالتالي يعبر عن صدق كل محور في قياس ما وضع من أجل 

 قياسه.
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 المحكمين: صدق
ها تقيس ما وضعت من أجله، تم عرضها على مجموعة للتحقق من صدق األداة والتأكد من أن  

الجامعيين المختصين في اإلرشاد النفسي والتربوي والبالغ  ةمن المحكمين من األساتذ

المالحظات والتأكد من  إعطاء(، وذلك من أجل 3( كما هو مبين في الملحق رقم )11عددهم)

قيس ما وضعت من أجله، وسالمة صياغة الفقرات وتم األخذ بمالحظات المحكمين والتي ها تأن  

 اقتصرت فقط على التعديل في صياغة الفقرات وإعادة ترتيب أرقام المجاالت.

 ثبات أداة الدراسة 
 قامت الباحثة من التحقق من ثبات األداة، من خالل حساب ثبات الدرجة الكلية لمعامل الثبات،

لفا، وكانت الدرجة الكلية لمستوى التوافق ألمحاور الدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ 

لمستوى الصحة  (0.785، و)(0.796الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين)

الدراسة  أداة النفسية. وتشير المعطيات الواردة أن قيم معامالت ثبات كرونباخ ألفا لمحاور 

تمتع بدرجة عالية من الثبات وقابلة لالعتماد ولتحقيق  االستبانة أن   إلى مرتفعة، مما تشير

 أهداف الدراسة.

 متغيرات الدراسة :
 المتغيرات المستقلة وهي:

 فما فوق( -41، من 40-36، من 35-30، من 30العمر وله أربعة مستويات )دون  -1

 .وريوس، ماجستير فأعلى(المستوى التعليمي وله ثالثة مستويات)ثانوي فما دون، بكال -2

 10سنوات، أكثر من  10-5سنوات، من  5عدد سنوات الزواج وله ثالثة مستويات)دون  -3

 .سنوات(
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-6سنوات، من  5-2فروق العمر بين الزوجين وله أربعة مستويات )أقل من سنتين، من  -4

 .سنوات( 10سنوات، أكثر من  10

 6أطفال، أكثر من  6-3أطفال، من  3، أقل من عدد األبناء وله أربعة مستويات )ال يوجد -5

 .أطفال(

 .الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطينالمتغير التابع: 

 إجراءات الدراسة
.قامت الباحثة باالطالع على االدب السابق الخاص بموضوع الدراسة، ثم عملت على بناء 1

 االطار النظري والدراسات السابقة.

.قامت الباحثة بتصميم مقاييس الدراسة استنادا إلى االدب السابق، وتم تحكيمها بالطرق 2

 المعروفة.

قامت الباحثة بتطبيق األداة على أفراد مجتمع الدراسة، وبعد أن اكتملت عملية تجميع .3

االستبيانات من أفراد العينة بعد إجابتهم عليها بطريقة صحيحة، تبين للباحثة أن عدد 

 .استبانة( 200ستبيانات المستردة الصالحة والتي خضعت للتحليل اإلحصائي: )اال

 المعالجة اإلحصائية
معينة(، وذلك  أرقامابعد جمع االستبيانات والتأكد من صالحيتها للتحليل تم ترميزها )إعطائها 

بة، تمهيدا إلدخال بياناتها إلى جهاز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناس

وتحليل البيانات وفقا ألسئلة الدراسة بيانات الدراسة، وقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات 

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات  ويةئالمباستخراج النسب 
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(، one way ANOVA(، واختبار تحليل التباين األحادي )t- testاالستبانة، واختبار )ت( )

(، وذلك باستخدام Cronbach Alphaومعامل ارتباط بيرسون، ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا )

 (.SPSS( )Statistical Package For Social Sciencesالرزم اإلحصائية )

وتفسر المتوسطات الحسابية تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى التوافق الزواجي والصحة 

 الوزني التالي:النفسية حسب المقياس 

 مستوى التوافق الزواجي والصحة النفسية المتوسط الحسابي

 منخفض 1-2.33

 متوسط 2.34-3.67

 عالي 5.00 - 3.68

 وتم حساب الوزن النسبي كما يلي:

 5( /100الوزن النسبي= )المتوسط الحسابي* 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
 تضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة حسب أسئلتها وفرضياتها. 

 نتائج أسئلة الدراسة:
ما العالقة بين مستوى التوافق الزواجي والصحة النفسية  الرئيس:النتائج المتعلقة بالسؤال 

 ؟ لدى النساء العربيات في شمال فلسطين 

 لإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله للفرضية التالية:

( بين مستوى التوافق α ≥ 0.05عند مستوى الداللة ) إحصائيةيوجد عالقة ذات داللة 

 العربيات في شمال فلسطين.الزواجي ومستوى الصحة النفسية لدى النساء 

لإلجابة عن هذه الفرضية استخدمت الباحثة معامل االرتباط بيرسون إليجاد العالقة بين مستوى 

التوافق الزواجي ومستوى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين، كما هو مبين 

 . (4في الجدول رقم )

بيرسون بين مستوى التوافق الزواجي ومستوى الصحة (: نتائج معامل ارتباط 4جدول )
 النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين

 مستوى الداللة معامل بيرسون  المتغيرات

 0.000 0.260 مستوى التوافق الزواجي * مستوى الصحة النفسية

 0.01عن مستوى الداللة  إحصائيا** دالة 
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(، ومستوى 0.260تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أن معامل ارتباط بيرسون )

بين مستوى  إحصائيا(، وهذا يدل على وجود عالقة طردية موجبة وقوية دالة 0.000الداللة )

 التوافق الزواجي ومستوى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين.

 األول: الفرعي  لالنتائج المتعلقة بالسؤا

 ما مستوى التوافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين ؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

مستوى التوافق الزواجي لدى  الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر عن

 (.5، كما هو موضح في الجدول رقم )النساء العربيات في شمال فلسطين

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 5جدول )
 التوافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطينلمستوى 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 يةئو الم

 الدرجة

ني رغم متاعبه 20  عالية 84.2 99. 4.21 يبادر زوجي بالحديث معي بأشياء تسر 
 عالية 81.8 1.05 4.09 يوجد بيننا انسجام في القضايا الدينية 1
 عالية 76.8 97. 3.84 يوجد بيننا انسجام عاطفي 2

 عالية 74.8 94. 3.74 وتبعث البهجة والسرور لديمالمح زوجي مريحة  21
 عالية 74 95. 3.70 نتشارك في اتخاذ القرارات مهما كانت درجتها 3

 متوسطة 73.2 98. 3.66 يتحين زوجي الفرصة للحديث اإليجابي حولها 22
 متوسطة 73 1.18 3.65 يبادر زوجي بالطلب من ي أن نخرج معا للترفيه وتغيير الجو 31
يشاركني ويناقشني حول األشياء اإليجابية في الموقف الذي  23

 نتناقش حوله
 متوسطة 72.6 1.00 3.63

 متوسطة 71.8 1.24 3.59 يبدي زوجي ارتياحا لطريقتي وموضوعاتي التي أتحدث بها    30
وجية بكل أشكالها 4  متوسطة 71 1.08 3.55 يوجد بيننا انسجام في العالقات الز 

يصغي ببعض االهتمام ويعزل مشاعره  عند حدوث  24
 مشادات بيننا

 متوسطة 70 1.16 3.50
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 متوسطة 69.4 1.23 3.47 نحتفل كل عام بعيد زواجنا بشكل دائم 34
يحب زوجي أن يسهر معي لبعض الوقت ويبادلني الكالم  26

 الطيب رغم أعماله الباكرة في الغد
 متوسطة 69 1.24 3.45

لألفكار المختلفة المتعلقة بالحياة  إيجابييوجد بيننا تبادل  11
 في المجاالت المختلفة

 متوسطة 68.8 1.21 3.44

يحرص زوجي على أن يهنئني بالمناسبة ويقدم لي هدية  27
 رمزية جميلة

 متوسطة 68.4 1.14 3.42

يشعرني باهتمام كبير ويكرس وقتا  لمساعدتي في الت غلب  15
 على المرض     

 متوسطة 68.2 1.16 3.41

يمتدح زوجي ذوقي في الزينة والعطور لدرجة المبالغة في  28
 المدح  

 متوسطة 68.2 1.11 3.41

يشاركني زوجي في إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهني في  33
 العمل  

 متوسطة 67.8 1.16 3.39

 متوسطة 67.4 1.19 3.37 يوجد بيننا تفاهم في المواقف الحياتية المختلفة 5
نتعاون في أمور حياتنا فيما يتعلق بالبيت وتربية األبناء  12

 والعمل
 متوسطة 67.4 1.15 3.37

 متوسطة 67.2 1.10 3.36 يحاورني بمنطق ويفهم وجهة نظري  14
 متوسطة 67.2 1.25 3.36 زوجي يبادلني الحديث الطيب في موضوعات سار ة 25
 متوسطة 66.2 1.14 3.31 نناقش أمور حياتنا بهدوء وسالسة 13
 متوسطة 65.8 1.11 3.29 يحاورني زوجي بتفهم ومسامحة 16
زوجي معجب جدا  بما لدي من قدرات عقلية ومهارات  29

 مختلفة   
 متوسطة 64.8 1.22 3.24

 متوسطة 64.6 1.26 3.23 يتصل بي دائما لالطمئنان عن ي، ويحدثني عن أمور الحياة 18
 متوسطة 57.4 1.32 2.87 في كثير من الحاالت نفكر بالط الق 6
 متوسطة 57 1.31 2.85 نشعر بالندم على زواجنا 8

يسكت ويطلب مني أن أغير الموضوع اذا لم يعجبه  19
 الموضوع

 متوسطة 57 1.30 2.85

 متوسطة 56.8 1.32 2.84 يفضل زوجي الجلوس في غرفة أخرى بعيدا   17
 متوسطة 56.2 1.35 2.81 يوجد بيننا خالفات ومشاكل أسرية 7

 متوسطة 53.6 1.10 2.68 اهتماماتنا مختلفة ومتباينة في مجاالت مختلفة 10
 متوسطة 52 1.21 2.60 عادة ما نغضب من بعضنا البعض 9

 متوسطة 51.8 1.19 2.59 عندما أكون مرهقة عند إنجاز عمل ما فإن زوجي يتجاهلني 32
 متوسطة 67 0.41 3.35 الدرجة الكلية
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يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

مستوى التوافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال الستجابات أفراد عينة الدراسة على 

( وهذا يدل 0.41( واالنحراف المعياري )3.35أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية) فلسطين

 جاء بدرجة متوسطة. توافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطينمستوى العلى أن 

يبادر ( فقرة جاءت بدرجة متوسطة. وحصلت الفقرة " 29( فقرات جاءت بدرجة عالية و)5وأن )

ني رغم متاعبه (، ويليها 4.21" على أعلى متوسط حسابي ) زوجي بالحديث معي بأشياء تسر 

(. وحصلت الفقرة " عندما 4.09فقرة " يوجد بيننا انسجام في القضايا الدينية " بمتوسط حسابي )

(، يليها 2.59أكون مرهقة عند إنجاز عمل ما فإن زوجي يتجاهلني " على أقل متوسط حسابي )

 (.2.60سابي )الفقرة " عادة ما نغضب من بعضنا البعض " بمتوسط ح

 الثاني:  الفرعي النتائج المتعلقة بالسؤال
 ؟  مستوى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين ما 

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية 

مستوى الصحة النفسية لدى  االستبانة التي تعبر عنالستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات 

 ( . 6النساء العربيات في شمال فلسطين، كما هو موضح في الجدول رقم )
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات أفراد 6جدول )
 العربيات في شمال فلسطينعينة الدراسة لمستوى الصحة النفسية لدى النساء 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 يةئو الم

 الدرجة

 متوسطة 73.4 1.24 3.67 اإلحباط المتكرر يجعل حياتي بال معنى 23

 متوسطة 67.8 1.06 3.39 ذاتي بسبب قصوري في القيام بواجباتي    اكره 24

 متوسطة 66 1.21 3.30 صحتي الجسدية جيدة أناعتقد  5

 متوسطة 65.8 1.10 3.29 أشعر بالسعادة مع األخرين 3

 متوسطة 65.8 1.19 3.29 ال اهتم بنظرة الناس لوضعي االجتماعي 22

 متوسطة 65.2 1.24 3.26 أشعر بأنني ممتلئة حيوية ونشاط 6

 متوسطة 64 1.15 3.20 والخارجياألمن الداخلي بالقدرة على تحقيق اشعر  4

 متوسطة 63.8 1.09 3.19 نفسي بان األمور ستكون كما اريد بإقناع أقوم 10

 متوسطة 63.8 1.12 3.19 أشعر بالغضب إذا لم أحصل على ما أريده 30

 متوسطة 63.6 1.19 3.18 أشعر أحيانا  بالصداع بعد حدوث مشكلة 25

 متوسطة 62.8 1.14 3.14 ولكنني غير ذلكأظهر لآلخرين بأنني سعيد  29

 متوسطة 62.8 1.19 3.14 معي أسريةأشعر أحيانا  بالخجل اذا ما حدثت مشكلة  31

 متوسطة 62.6 1.24 3.13 واحتفظ بها لنفسي بأشياءكثيرا ما احلم  8

 متوسطة 62.6 1.20 3.13 بالحياة أتمتعيمكن لي أن  11

 متوسطة 62.2 1.16 3.11 انفعاالتيأسيطر دائما على  7

 متوسطة 62 1.13 3.10 أشعر أن الناس تسيء فهم تصرفاتي عادة 28

 متوسطة 61.8 1.17 3.09 أتمنى الموت حتى أبعد عن متاعب الدنيا 26
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 متوسطة 61.2 1.12 3.06 كثيرا ما أتجنب اللحظات الحزينة 16

 متوسطة 61 1.21 3.05 األخرينبما يرضي  أتصرفدائما  27

 متوسطة 60.8 1.24 3.04 أركز ذهني على الجوانب اإليجابية لدي 13

 متوسطة 60.6 1.18 3.03 أشعر أن الناس يقدرون موقفي 9

 متوسطة 60 1.17 3.00 أستمتع بالعالقات مع األصدقاء 21

 متوسطة 59.4 1.09 2.97 أجد صعوبة عادة في التعبير عن أفكاري  12

 متوسطة 59 1.21 2.95 بعض الرياضات المفيدة أمارسعادة  17

 متوسطة 59 1.08 2.95 اعتقد أن لجوئي للجهات المختصة خطوة شجاعة 18

 متوسطة 58.8 1.10 2.94 الناس مع أتعاملاصبر عندما  15

 متوسطة 58.6 1.21 2.93 أستمتع بالعالقات مع األهل 20

 متوسطة 57.6 1.16 2.88 اليوميةيمكن لي حل مشكالتي  14

 متوسطة 57.4 1.20 2.87 بالسعادة مع نفسيكثيرا أشعر  2

 متوسطة 56.4 1.17 2.82 آرائهممع أصدقائي حول المشكلة ألخذ  اتحدتعادة ما  19

 متوسطة 56 1.42 2.80 أشعر بالراحة واألمن 1

 متوسطة 62 0.43 0.10 الدرجة الكلية

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان 

النسبية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مستوى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في 

( وهذا يدل 0.43( وانحراف معياري )3.10شمال فلسطين أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية)

أن مستوى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين جاء بدرجة متوسطة.  على 

وأن جميع الفقرات جاءت بدرجة متوسطة. وحصلت الفقرة " اإلحباط المتكرر يجعل حياتي بال 
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ذاتي بسبب قصوري في القيام  اكره(، ويليها فقرة " 3.67معنى " على أعلى متوسط حسابي )

(. وحصلت الفقرة " أشعر بالراحة واألمن " على أقل متوسط 3.39ط حسابي )بواجباتي " بمتوس

"  آرائهممع أصدقائي حول المشكلة ألخذ  أتحدث(. يليها الفقرة " عادة ما 2.80حسابي )

 (.2.82بمتوسط حسابي )

 : الفرعي الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال 
حسب متغيرات  العربيات في شمال فلسطينمستوى التوافق الزواجي لدى النساء هل يختلف 

 العمر والمستوى العلمي وعدد سنوات الزواج، وفرق العمر بين الزوجين، وعدد األبناء ؟

 عن هذا السؤال تم تحويله للفرضيات التالية: ولإلجابة

 نتائج الفرضية األولى: 

ستوى التوافق ( في مα ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال  "

 العمر"الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير 

تم فحص الفرضية األولى تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على 

 مستوى التوافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير العمر. 
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لمستوى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:7)جدول 
 واجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير العمرالتوافق الز 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد العمر

 0.43 3.39 69 30دون 

 0.46 3.29 60 35-30من 

 0.31 3.29 45 40-36من 

 0.42 3.41 26 فما فوق  41

التوافق الزواجي لدى النساء ( وجود فروق ظاهرية في مستوى 7يالحظ من الجدول رقم )

العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير العمر، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل 

 (:8( كما يظهر في الجدول رقم )one way ANOVAالتباين األحادي )

: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى التوافق (8)جدول
 جي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير العمرالزوا

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.93 0.16 3 0.49 بين المجموعات

 

0.42 

 0.17 196 34.51 داخل المجموعات 

 199 35.01 المجموع 

( وهي أكبر من مستوى 0.425( ومستوى الداللة )0.935يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية) 

( أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا  في مستوى التوافق الزواجي لدى α ≥ 0.05الداللة )

 النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير العمر. وبذلك تم قبول الفرضية األولى. 
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( α ≥ 0.05) نتائج الفرضية الثانية: "ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة

دى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير المستوى في مستوى التوافق الزواجي ل

 العلمي"

تم فحص الفرضية الثانية تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على 
 مستوى التوافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير المستوى العلمي. 

لمستوى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:9)جدول 
 التوافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير المستوى العلمي

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المستوى العلمي

 0.41 3.41 34 ثانوي فما دون 

 0.45 3.30 127 بكالوريوس

 0.26 3.39 39 ماجستير فأعلى

( وجود فروق ظاهرية في مستوى التوافق الزواجي لدى النساء 9يالحظ من الجدول رقم )
العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير المستوى العلمي، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام 

 (:10كما يظهر في الجدول رقم )( one way ANOVAتحليل التباين األحادي )

: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى التوافق (10)جدول
 الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير المستوى العلمي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

بين 
 المجموعات

.45 2 0.22 1.30 

 

0.27 

 
داخل 

 المجموعات
34.55 197 0.17 

 
 199 35.01 المجموع
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( وهي أكبر من مستوى 0.273( ومستوى الداللة )1.306يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية) 

( أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا  في مستوى التوافق الزواجي لدى α ≥ 0.05الداللة )

النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير المستوى العلمي. وبذلك تم قبول الفرضية 

 الثانية. 

( α ≥ 0.05) نتائج الفرضية الثالثة: "ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة

في مستوى التوافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير عدد 

 سنوات الزواج"

تم فحص الفرضية الثالثة بحساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على 

توى التوافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير عدد سنوات مس

 الزواج. 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:11)جدول 

لمستوى التوافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير عدد سنوات 
 الزواج

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد عدد سنوات الزواج

 0.47 3.40 53 سنوات 5دون 

 0.39 3.27 101 سنوات 10-5من 

 0.36 3.43 46 سنوات 10أكثر من 
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( وجود فروق ظاهرية في مستوى التوافق الزواجي لدى النساء 11يالحظ من الجدول رقم )

لمتغير عدد سنوات الزواج، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام العربيات في شمال فلسطين يعزى 

 (:12( كما يظهر في الجدول رقم )one way ANOVAتحليل التباين األحادي )

: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى التوافق (12)جدول
 يعزى لمتغير عدد سنوات الزواجالزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

بين 
 المجموعات

1.08 2 0.54 3.14 

 

0.045 

 
داخل 

 المجموعات
33.92 197 0.17 

 
 199 35.01 المجموع

( وهي أقل من مستوى 0.045( ومستوى الداللة )3.149يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية) 

( أي أنه توجد فروق دالة إحصائيا  في مستوى التوافق الزواجي لدى النساء α ≥ 0.05الداللة )

العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير عدد سنوات الزواج، وبذلك تم رفض الفرضية الثالثة. 

 يلي: لبيان اتجاه الفروق، وهي كما  (LSDنتائج اختبار )وتم فحص 
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( للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )13الجدول )
 أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الزواج

الفروق في   المتغيرات
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 10-5من  سنوات 5دون 
 سنوات

0.13 00.056 

 10أكثر من 
 سنوات

-0.023 00.776 

 10-5من 
 سنوات

 0.056 0.13- سنوات 5دون 

 10أكثر من 
 سنوات

*.150- 0.03 

 10أكثر من 
 سنوات

 00.77 0.023 سنوات 5دون 

 10-5من 
 سنوات

*.150 0.0.023 

 سنوات. 10أكثر من سنوات لصالح  10-5سنوات ومن  10وكانت الفروق بين أكثر من 

( α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة نتائج الفرضية الرابعة: "ال

في مستوى التوافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير فرق العمر 

 بين الزوجين "

تم فحص الفرضية الرابعة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على 

مستوى التوافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير فرق العمر بين 

 الزوجين. 
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:14)جدول 
لمستوى التوافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير فرق العمر 

 بين الزوجين
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد فرق العمر بين الزوجين

 0.40570 3.4200 32 أقل من سنتين

 0.48440 3.3164 99 سنوات 5-2من 

 0.27388 3.3079 62 سنوات 10-6من 

 0.37236 3.7521 7 سنوات 10أكثر من 

( وجود فروق ظاهرية في مستوى التوافق الزواجي لدى النساء 14يالحظ من الجدول رقم )

العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير فرق العمر بين الزوجين، ولمعرفة داللة الفروق تم 

 (:15الجدول رقم )( كما يظهر في one way ANOVAاستخدام تحليل التباين األحادي )

: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى التوافق (15)جدول
 الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير فرق العمر بين الزوجين

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

بين 
 المجموعات

1.507 3 0.502 2.938 

 

0.034 

 
داخل 

 المجموعات
33.505 196 0.171 

 
 199 35.012 المجموع

( وهي أقل من مستوى 0.034( ومستوى الداللة )2.938يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية) 

( أي أنه توجد فروق دالة إحصائيا  في مستوى التوافق الزواجي لدى النساء α ≥ 0.05الداللة )
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العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير فرق العمر بين الزوجين، وبذلك تم رفض الفرضية 

 يلي: لبيان اتجاه الفروق، وهي كما  (LSDفحص نتائج اختبار ) الرابعة. وتم

( للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية LSD(: نتائج اختبار )16.4الجدول )
 الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير فرق العمر بين الزوجين

الفروق في   المتغيرات
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

أقل من 
 سنتين

 0.219 0.10364 سنوات 5-2من 

 0.214 0.11216 سنوات 10-6من 

 0.056 0.33206- سنوات 10أكثر من 

 5-2من 
 سنوات

 0.219 0.10364- أقل من سنتين

 0.899 0.00852 سنوات 10-6من 

 0.008 43570.*0- سنوات 10أكثر من 

 10-6من 
 سنوات

 0.214 0.11216- أقل من سنتين

 0.899 0.00852- سنوات 5-2من 

 0.008 44423.*0- سنوات 10أكثر من 

أكثر من 
 سنوات 10

 0.056 0.33206 أقل من سنتين

 0.008 43570.*0 سنوات 5-2من 

 0.008 44423.*0 سنوات 10-6من 

سنوات، وبين  10سنوات لصالح أكثر من  5-2سنوات ومن  10وكانت الفروق بين أكثر من 

 سنوات.  10سنوات لصالح أكثر من  10-6سنوات ومن  10أكثر من 
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 ≤ α) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة نتائج الفرضية الخامسة: "ال

النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير ( في مستوى التوافق الزواجي لدى 0.05

 عدد األبناء"

تم فحص الفرضية الخامسة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على 

 مستوى التوافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير عدد األبناء. 

 حرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالن (:17)جدول 
 لمستوى التوافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير عدد األبناء

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد عدد األبناء

 524. 3.52 36 ال يوجد

 406. 3.32 73 أطفال 3أقل من 

 403. 3.32 69 أطفال 6-3من 

 190. 3.20 22 أطفال 6أكثر من 

( وجود فروق ظاهرية في مستوى التوافق الزواجي لدى النساء 17يالحظ من الجدول رقم )

العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير عدد األبناء، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل 

 (:18الجدول رقم )( كما يظهر في one way ANOVAالتباين األحادي )
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: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى التوافق (18)جدول
 الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير عدد األبناء

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

بين 
 المجموعات

1.63 3 .54 3.19 

 

0.025 

 
داخل 

 المجموعات
33.37 196 .17 

 
 199 35.01 المجموع

 

( وهي أقل من مستوى 0.025( ومستوى الداللة )3.197يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية) 

( أي أنه توجد فروق دالة إحصائيا  في مستوى التوافق الزواجي لدى النساء α ≥ 0.05الداللة )

العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير عدد األبناء، وبذلك تم رفض الفرضية الخامسة. وتم 

 يلي: لبيان اتجاه الفروق، وهي كما  (LSDاختبار ) فحص نتائج
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( للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )19الجدول )
 أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد األبناء

 مستوى الداللة الفروق في المتوسطات  المتغيرات

 0.02 190.* أطفال 3أقل من  ال يوجد

 0.01 200.* أطفال 6-3من 

 0.005 310.* أطفال 6أكثر من 

 3أقل من 
 أطفال

 0.020 -190.* ال يوجد

 0.961 00.00 أطفال 6-3من 

 00.23 00.11979 أطفال 6أكثر من 

 6-3من 
 أطفال

 0.019 200.*0- ال يوجد

 0.961 0.003- أطفال 3أقل من 

 00.251 0.1164 أطفال 6أكثر من 

 6أكثر من 
 أطفال

 00.005 -3170.* ال يوجد

 00.234 0.11- أطفال 3أقل من 

 00.251 0.116- أطفال 6-3من 

 وكانت الفروق لصالح اللواتي ال يوجد لديهن أطفال. 
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 : الفرعي الرابع النتائج المتعلقة بالسؤال
حسب متغيرات  فلسطينمستوى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال هل يختلف 

 العمر والمستوى العلمي وعدد سنوات الزواج، وفرق العمر بين الزوجين، وعدد األبناء ؟

 عن هذا السؤال تم تحويله للفرضيات التالية: ولإلجابة

 نتائج الفرضية األولى: 

( في مستوى الصحة α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال  "

 العمر"ة لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير النفسي

تم فحص الفرضية األولى تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على 

 مستوى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير العمر. 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:20)جدول 
 لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير العمر لمستوى الصحة النفسية

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد العمر

 0.45 3.03 69 30دون 

 0.38 3.05 60 35-30من 

 0.37 3.23 45 40-36من 

 0.51 3.15 26 فما فوق  41

النفسية لدى النساء ( وجود فروق ظاهرية في مستوى الصحة 20يالحظ من الجدول رقم )

العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير العمر، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل 

 (:21( كما يظهر في الجدول رقم )one way ANOVAالتباين األحادي )
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: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى الصحة (21)جدول
 لنساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير العمرالنفسية لدى ا

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

بين 
 المجموعات

1.395 3 0.4650 2.543 

 

0.0570 

 
داخل 

 المجموعات
35.849 196 0.1830 

 
 199 37.245 المجموع

( وهي أكبر من مستوى 0.057( ومستوى الداللة )2.543يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية) 

( أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا  في مستوى الصحة النفسية لدى α ≥ 0.05الداللة )

 النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير العمر. وبذلك تم قبول الفرضية األولى. 

( α ≥ 0.05) ثانية: "ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةنتائج الفرضية ال

في مستوى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير المستوى 

 العلمي"

تم فحص الفرضية الثانية تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على 

 مستوى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير المستوى العلمي. 
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:22)جدول 
صحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير المستوى لمستوى ال

 العلمي
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المستوى العلمي

 0.540 3.19 34 ثانوي فما دون 

 0.380 3.06 127 بكالوريوس

 0.450 3.11 39 ماجستير فأعلى

ظاهرية في مستوى الصحة النفسية لدى النساء ( وجود فروق 22يالحظ من الجدول رقم )

العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير المستوى العلمي، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام 

 (:23( كما يظهر في الجدول رقم )one way ANOVAتحليل التباين األحادي )

العينة في مستوى الصحة : نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد (23)جدول
 النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير المستوى العلمي

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

بين 
 المجموعات

.4230 2 0.210 1.13 

 

0.3250 

 
داخل 

 المجموعات
36.82 197 0.180 

 
 199 37.24 المجموع

( وهي أكبر من مستوى 0.325( ومستوى الداللة )1.131يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية) 

( أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا  في مستوى الصحة النفسية لدى α ≥ 0.05الداللة )



81 

 

النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير المستوى العلمي. وبذلك تم قبول الفرضية 

 الثانية. 

( α ≥ 0.05) نتائج الفرضية الثالثة: "ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة

فسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير عدد سنوات في مستوى الصحة الن

 الزواج"

تم فحص الفرضية الثالثة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على 

مستوى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير عدد سنوات 

 الزواج. 

 ات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتوسط (:24)جدول 
لمستوى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير عدد سنوات 

 الزواج
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد عدد سنوات الزواج

 3640. 2.99 53 سنوات 5دون 

 4410. 3.06 101 سنوات 10-5من 

 4390. 3.28 46 سنوات 10أكثر من 

( وجود فروق ظاهرية في مستوى الصحة النفسية لدى النساء 24يالحظ من الجدول رقم )

العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير عدد سنوات الزواج، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام 

 (:25في الجدول رقم )( كما يظهر one way ANOVAتحليل التباين األحادي )
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: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى الصحة (25)جدول
 النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير عدد سنوات الزواج

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 6.129 1.091 2 2.182 بين المجموعات

 

.0030 

 0.1780 197 35.063 داخل المجموعات 

 199 37.245 المجموع 

( وهي أقل من مستوى 0.003( ومستوى الداللة )6.129يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية) 

( أي أنه توجد فروق دالة إحصائيا  في مستوى الصحة النفسية لدى النساء α ≥ 0.05الداللة )

العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير عدد سنوات الزواج، وبذلك تم رفض الفرضية الثالثة. 

 يلي: لبيان اتجاه الفروق، وهي كما  (LSDائج اختبار )وتم فحص نت
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( للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )26الجدول )
 أفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الزواج

الفروق في   المتغيرات

 المتوسطات

مستوى 

 الداللة

 5دون 

 سنوات

 0.3150 00.07- سنوات 10-5من 

 0.0010 -280.* سنوات 10أكثر من 

 10-5من 

 سنوات

 0.3150 0.070 سنوات 5دون 

 0.0050 0212.- سنوات 10أكثر من 

أكثر من 

 سنوات 10

 0.001 0.28 سنوات 5دون 

 0.005 0.212 سنوات 10-5من 

سنوات، وبين  10أكثر من سنوات لصالح  5سنوات ودون  10وكانت الفروق بين أكثر من 

 سنوات. 10سنوات لصالح أكثر من  10-5سنوات ومن  10أكثر من 

 نتائج الفرضية الرابعة: 

( في مستوى الصحة α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "ال

 الزوجين"النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير فرق العمر بين 

تم فحص الفرضية الرابعة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على 

مستوى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير فرق العمر بين 

 الزوجين. 



84 

 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:27)جدول 
مستوى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير فرق العمر ل

 بين الزوجين
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد فرق العمر بين الزوجين

 4540. 2.90 32 أقل من سنتين

 4030. 3.10 99 سنوات 5-2من 

 3770. 3.19 62 سنوات 10-6من 

 8580. 3.08 7 سنوات 10أكثر من 

( وجود فروق ظاهرية في مستوى الصحة النفسية لدى النساء 27يالحظ من الجدول رقم )
العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير فرق العمر بين الزوجين، ولمعرفة داللة الفروق تم 

 (:28)( كما يظهر في الجدول رقم one way ANOVAاستخدام تحليل التباين األحادي )

: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى الصحة (28)جدول
 النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير فرق العمر بين الزوجين

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 3.31 599. 3 1.79 بين المجموعات

 

.0210 

داخل  
 المجموعات

35.44 196 .1810 

 
 199 37.24 المجموع

( وهي أقل من مستوى 0.021( ومستوى الداللة )3.315يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية) 
( أي أنه توجد فروق دالة إحصائيا  في مستوى الصحة النفسية لدى النساء α ≥ 0.05الداللة )

العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير فرق العمر بين الزوجين، وبذلك تم رفض الفرضية 
 يلي: لبيان اتجاه الفروق، وهي كما  (LSDحص نتائج اختبار )الرابعة. وتم ف
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( للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )29الجدول )
 أفراد عينة الدراسة حسب متغير فرق العمر بين الزوجين

الفروق في   المتغيرات
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

أقل من 
 سنتين

 0.01 *0.20- سنوات 5-2من 

 0.00 *0.29- سنوات 10-6من 

 0.29 0.186- سنوات 10أكثر من 

 5-2من 
 سنوات

 0.01 *0.203 أقل من سنتين

 0.20 0.087- سنوات 10-6من 

 0.92 0.017 سنوات 10أكثر من 

 10-6من 
 سنوات

 0.00 *0.291 أقل من سنتين

 0.20 0.087 سنوات 5-2من 

 0.54 0.104 سنوات 10أكثر من 

أكثر من 
 سنوات 10

 0.29 0.186 أقل من سنتين

 0.91 0.017- سنوات 5-2من 

 0.53 0.104- سنوات 10-6من 

-6سنوات، وبين من  5-2سنوات وأقل من سنيتن لصالح من  5-2وكانت الفروق بين من 

 سنوات.  10-6سنوات وأقل من سنتين لصالح من  10
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 ≤ α) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة نتائج الفرضية الخامسة: "ال
شمال فلسطين يعزى لمتغير ( في مستوى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في 0.05

 عدد األبناء"

تم فحص الفرضية الخامسة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على 
 مستوى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير عدد األبناء. 

 جابة أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الست (:30)جدول 
 لمستوى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير عدد األبناء

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد عدد األبناء

 5680. 3.13 36 ال يوجد

 3280. 3.07 73 أطفال 3أقل من 

 4680. 3.18 69 أطفال 6-3من 

 2600. 2.86 22 أطفال 6أكثر من 

( وجود فروق ظاهرية في مستوى الصحة النفسية لدى النساء 30يالحظ من الجدول رقم )
العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير عدد األبناء، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل 

 (:31( كما يظهر في الجدول رقم )one way ANOVAالتباين األحادي )

: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى الصحة (31)جدول
 النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير عدد األبناء

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

بين 
 المجموعات

1.83 3 0.613 3.39 

 

0.019 

داخل 
 المجموعات

35.40 196 0.181 

 
 199 37.245 المجموع
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( وهي أقل من مستوى 0.019( ومستوى الداللة )3.392يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية) 
( أي أنه توجد فروق دالة إحصائيا  في مستوى الصحة النفسية لدى النساء α ≥ 0.05الداللة )

شمال فلسطين يعزى لمتغير عدد األبناء، وبذلك تم رفض الفرضية الخامسة. وتم العربيات في 
 يلي: لبيان اتجاه الفروق، وهي كما (LSDفحص نتائج اختبار )

( للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )32الجدول )
 األبناءأفراد عينة الدراسة حسب متغير عدد 

الفروق في   المتغيرات
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 0.44 0.06 أطفال 3أقل من  ال يوجد

 0.59 0.04- أطفال 6-3من 

 0.01 *0.27 أطفال 6أكثر من 

 3أقل من 
 أطفال

 0.44 0.06- ال يوجد

 0.11 0.11- أطفال 6-3من 

 0.04 *0.20 أطفال 6أكثر من 

 6-3من 
 أطفال

 0.59 0.04 يوجدال 

 0.11 0.11 أطفال 3أقل من 

 0.00 *0.32 أطفال 6أكثر من 

 6أكثر من 
 أطفال

 0.01 *0.27- ال يوجد

 0.04 *0.21- أطفال 3أقل من 

 0.00 *0.32- أطفال 6-3من 

أطفال لصالح ال يوجد، وبين أقل  6وأكثر من  أطفالوكانت الفروق بين اللواتي ال يوجد لديهن 

 6أطفال وأكثر من  6-3أطفال، وبين من  3أطفال لصالح أقل من  6أطفال وأكثر من  3من 

 أطفال.  6-3أطفال لصالح من 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 أواًل: مناقشة النتائج
الصحة وعالقته ب ى التوافق الزواجي مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس: ما مستو 

 ؟ النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين

هناك عالقة طردية موجبة وقوية بين مستوى التوافق الزواجي ومستوى  أن   أشارت النتائج إلى

 الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين.

يقل التوتر واالكتئاب  إذه كلما زاد التوافق الزواجي كلما كانت المرأة أفضل وتبين من النتائج أن  

وتستقر الحياة  ،ويرتفع مستوى التقبل للطرف اآلخر ،الطالق العاطفي إلىوالقلق، ويقل الميل 

 الزوجية.

كون االتفاق بين الزوجين كعالقة اجتماعية ترفع من  إلىتعزو الباحثة وجود هذه العالقة و 

وبالتالي القدرة على التغلب على كل المصاعب التي تواجه الزوجين في  ،الذكاء الوجداني مستوى 

ل من فرص التفكير السلبي، والتي تظهر وتنمو في ظل لالحياة، وتحقيق االستقرار األسري يق

(، وضعف 2017ليه مناحي)إوجود الخالفات األسرية، واألفكار غير العقالنية وهو ما توصل 

ا عن الحياة يكون نتيجة لوجود مشكالت بين الزوجين في مجال أو أكثر من مستوى الرض

يزيد من قدرة  بين الزوجين مشكالت أي  (، والتغلب على 2016مجاالت الحياة كما بين العقاد)

 أساس وهي االجتماعية السوية، الحياة أساس والتي هي السوية على تكوين األسرة األزواج

 وهناك المشتركة، الخبرات وهناك يوميا ، المادية المتبادلة المصالح فهناك المتكامل المجتمع

والمشاعر الوجدانية، وعليه يمكن  العواطف وهناك األسرة، أفراد كل يضم الذي المسكن الواحد
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ذات عمق قيمي  إيجابيةبيئة  إلىالذي يؤدي  األسري التوافق الزواجي يعني االستقرار  القول إن  

األسرة واهمهم الزوجين وهو ما توصل إليه خميسة  أفرادمبني على االحترام والتقدير بين  أخالقي

(2018.) 

لطالق العاطفي، لفي حين إن  ضعف التوافق الزواجي ينتج عنه الخرس الزواجي، والوصول 

في رؤى الزواج  النفسية الناتجة عن هذا االختالف األمراض، وارتفاع مستوى األسرةوهدم 

 واالبتعاد عن المودة والرحمة واالتجاه نحو القلق واالكتئاب والتوتر والخوف من الحياة. 

( ودراسة 2018وخميسة) إسماعيل( ودراسة ابن 2017دراسة مناحي)وتتفق هذه النتيجة مع 

غلب أ في  كان هناك استقرار أسري  طالما   إيجابيا  التوافق الزواجي يكون  ( في أن  2016حمد )أ

 العاطفية والمادية والثقافية والرضا الزواجي. تحديدا  نواحي الحياة، 

ما مستوى التوافق الزواجي لدى النساء األول:  الفرعي لقة بالسؤالالنتائج المتعمناقشة 

 العربيات في شمال فلسطين؟ 

 مستوى التوافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين أن   إلىالدراسة أشارت نتائج 

( واالنحراف المعياري 3.35المتوسط الحسابي للدرجة الكلية)جاء بدرجة متوسطة، حيث بلغ 

الزوج يبادر بالحديث مع زوجته رغم وجود المتاعب، كذلك يوجد بين  ن  أ، كما تبين (0.419)

الزوج ال يتجاهل  الزوجين انسجام فيما يتعلق بالقضايا الدينية، كما جاءت الصورة العامة بأن  

 .مستوى الغضب ليس مرتفعا بين الزوجين ن  زوجته، وأ

رى الريفية ينسحب على توافقية التوافق الزواجي عادة في الق مما سبق يمكن للباحثة القول إن  

 حسبمتوسطة يكون فيها تحقيق للرضا الزواجي في أمور حياتية كثيرة وتجاهل أخرى، وذلك 
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، فتحقق التوافق الديني بين الزوجين يسهل الكثير األزواجطبيعة البيئة السكنية، وطريقة تعامل 

والرضا عما يتم تحقيقه من  ،اراألقد، إذ تتولد القناعة لدى الزوجين بتقبل األخرى من األمور 

ن في الكثير من المناطق الريفية إذ إالدخل المادي، كذلك يكون المستوى الثقافي عادة متقارب، 

بالتغيرات والتطورات التي تحدث على  يتأثريكون المستوى العام للمعيشة متقارب بين الناس وال 

 (.2016كدت ذلك أحمد )توى العام، كما أالمس

تحقيق مستويات عليا من التوافق الزواجي،  إلىلزواج من نفس الطبقة االجتماعية ا يؤديكما 

ا في  بعكس الزواج من طبقات مختلفة، حيث االختالف في العادات والتقاليد والطموحات، وأيض 

 إلىاالحتياجات المختلفة، وبالتالي حدوث ضعف في مستويات الترابط األسري وهذا يؤدي 

تحقيق الرضا الزواجي والسعادة  نأ( إذ بينت 2016دراسة الراشد ) الطالق، وقد أكد ذلك

لزوجية يكون من خالل التوافق في العادات والتقاليد والمعتقدات، ثم في المرحلة الثانية التوافق ا

 .األخرى المادي والجنسي والثقافي وغيرها من أمور الحياة 

الزوجة من زوجها والعكس،  تتوقعهكما يساعد تكامل نوعية الزواج على درجة التطابق بين ما 

كال  أنتقليل فرص التوافق الزواجي، حيث  إلىيمكن أن يؤدي  األدوارض في قبمعنى أن التنا

الزوجين يؤديان وظائف مختلفة قبل الزواج، في حين بعد الزواج تختلف الوظائف وقد يحتاج 

تغيير بعض هذه الوظائف من اجل استمرارية الحياة الزوجية، فقد يكون لدى الفتاة  إلى الزوجين

سلوكيات كانت تمارسها في بيت أهلها وال تصلح ألن تقوم بها في بيت الزوجية، وكذلك الزوج، 

، واالعتماد على الغير في القيام بأمور البيت، كذلك الزوج من النوم متأخرالمنها النهوض 

ا ما جل تحقيق متطلبات الحياة، وهو أيض  أالعمل المستمر، وتقديم كل ما يمكن من  إلىبحاجة 
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كوسيلة لتحقيق التوافق  األدوار( والتي ركزت على فكرة تكامل 2017دراسة علي ) أكدته

 السعيدة. األسرةالزواجي وبناء 

خرى، كما يتحقق كثر منه في المناطق األألذلك يتحقق التوافق الزواجي في المناطق الريفية 

ا وجود الوازع الديني لدى الزوجين، حيث الرضا التوافق الزواجي بتوافق المعتقدات والقيم، وتحديد  

بالحياة واإليمان بما هو مقدر لهم، في حين يكون في مناطق أخرى متعلق باختالف العادات 

فق أقل لكثرة الطلبات الديني متدني، فيكون مستوى التوا زعاالو والتقاليد والقيم، كذلك يكون 

 . األسرةالزوجية، وتدني مستوى التقبل للحياة والظروف التي تمر بها 

مناحي  ( ودراسة2016( ودراسة ضرار وفرح)2017وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عطار)

 (.Burns, et al ,2017) ( ودراسة بورنز وأخرون 2017)

مستوى الصحة النفسية لدى النساء ما الثاني: الفرعي النتائج المتعلقة بالسؤال مناقشة 

 ؟ العربيات في شمال فلسطين

جاءت  مستوى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين أشارت نتائج الدراسة أن  

 (  0.432( وانحراف معياري )3.10المتوسط الحسابي للدرجة الكلية) ، حيث بلغبدرجة متوسطة

المتكرر الذي تمر به في حياتها، كذلك الوصول  اإلحباطكما تبين أن  اكثر ما تعاني منه النساء 

هن ال كره الذات بسبب عدم القدرة على القيام بالواجبات بالشكل المطلوب، كما تبين أن   إلى

النفسية، وتحاول مناقشة المشكالت التي تواجهها من خالل االتصال  ةوالراحشعرن باألمان ي

 باألصدقاء وأخذ آراءهم.
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تقويض  إلىتؤدي  األسريةظهور بعض المشكالت في الحياة  أن   إلىتعزو الباحثة هذه النتيجة 

أخرى، كما يتعلق تحمل هذه  إلىمن أسرة  األسريةاستقرارها، وقد تختلف درجة المشكالت 

، إذ إن وجود طفل معاق في األسريةت والسيطرة عليها بدرجة الرضا عن مستوى الحياة المشكال

تفكك بعض األسر بسبب عدم القدرة على التحمل والصبر في تربيته  إلىمثال يؤدي  األسرة

وأيضا عدم التفاهم أو الزوجين بالسرطان،  األبناءأحد  إصابةأو واالهتمام به، كذلك العقم، 

ظهور  إلىتؤدي  األسبابالمبني على المستوى الثقافي، كذلك المستوى المعيشي، كل هذه 

 في مرحلة معينة من الزواج كما بينت دراسة ، والتوتر، واالكتئاب كاإلحباطمشكالت صحية 

 (.Burns, et al ,2017) بورنز وأخرون 

ما تمر ن  إو  ،المتزوجة ليست ثابتة المرأة لدى مستويات الصحة النفسية  ن  إيمكن القول كذلك 

في  والطمأنينة باألمانبمراحل حسب ما تتعرض له من ضغوط الحياة اليومية، وعدم الشعور 

ارتفاع  إلىتدني مستويات الثقة بين الزوجين، وهذا يؤدي مع الوقت الحياة الزوجية ناتج عن 

حدوث االضطرابات  إلىمستوى التوتر وازدياد السلوكيات االنفعالية لدى الزوجة، مما يؤدي 

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  ا على نظرتها للحياةالنفسية المختلفة والتي تنعكس سلب  

 . (2017( ودراسة ديبة )2017المناحي)

ون فقط بالمشكالت الزوجية، إذ توجد يك المتزوجة ال للمرأة ارتباط الصحة النفسية  ومع أن  

العاملة مثال  في عملها وتنعكس سلب ا على حياتها الزوجية،  المرأة مشكالت أخرى يمكن أن  تواجه 

، بحيث ال يكون فيها الزوج سبب ا، إال إن  المرأة أو ظهور مشكالت لها عالقة بأسرة الرجل أو أسرة 

إال من ضعف التوافق بدرجة كبيرة ون لدى المرأة ال يتك األمانالتوتر والقلق والشعور بعدم 
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الزواجي مع الزوج، كونه المسؤول عن حمايتها وحل المشكالت التي تواجهها، وتوفير 

 االحتياجات المختلفة لها.

  الثالث: الفرعي النتائج المتعلقة بالسؤال

حسب متغيرات  فلسطينمستوى التوافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال هل يختلف 

 العمر والمستوى العلمي وعدد سنوات الزواج، وفرق العمر بين الزوجين، وعدد األبناء ؟

 عن هذا السؤال تم تحويله للفرضيات التالية: ولإلجابة

( α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال نتائج الفرضية األولى: "

 العمر"في مستوى التوافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير 

أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق في آراء النساء العربيات في شمال فلسطين تبعا لمتغير 

العمر فيما يتعلق بالتوافق الزواجي، وتعزو الباحثة ذلك إلى أن البيئة التي تعيش فيها النساء 

دة، ولها نفس الظروف والعادات والتقاليد، ولها نفس المستوى المعيشي، لذلك لم يؤثر العمر واح

على التوافق الزواجي في آرائهن نحو االستقرار األسري والرضا عن الحياة خالل مرحلة الزواج، 

وكون التوافق الزواجي حصل على نسبة متوسطة، فهذا يشير إلى أن هناك توافق في بعض 

الزوجية، واختالف في البعض اآلخر، فيكون االستقرار متوسط، لم يصل إلى درجة األمور 

السعادة والرضا الكامل عن الحياة الزوجية بتحقيق كل ما تصبو إليه المرأة في حياتها، كذلك لم 

تصل إلى درجة التدني في رفض العالقة الزوجية والوصول إلى الطالق، لذلك كانت مستويات 

لدى النساء في مناطق شمال فلسطين متقاربه، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  التوافق النفسي

 ( 2016ضرار وفرح )
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( α ≥ 0.05) نتائج الفرضية الثانية: "ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة

في مستوى التوافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير المستوى 

 ي"العلم

أنه لم توجد فروق بين آراء النساء فيما يتعلق   إلىأشارت النتائج تبعا لمتغير المستوى التعليمي 

النسبة الكبرى من النساء متعلمات، ويحملن شهادة  أن   إلىبالتوافق الزواجي، ويعود ذلك 

حالة من  إلىالبكالوريوس وبذلك لديهن نفس المستوى الثقافي والعلمي، وهو ما يؤكد وصولهن 

توفق بين حياتها الزوجية  المتعلمة يمكن لها أن   المرأة ، كون األزواجالرضا والتوافق مع 

 األسريةا، كذلك يمكن لها تجاوز الخالفات ومستويات المعيشة في المنطقة التي تعيش فيه

بما يضمن االستمرارية في الزواج، واختلفت هذه النتيجة مع  في حل المشكالت اإليجابيوالتفكير 

 (2016دراسة ضرار وفرح) 

( α ≥ 0.05) "ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة نتائج الفرضية الثالثة: 

التوافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير عدد سنوات في مستوى 

 الزواج"

ا لمتغير عدد سنوات وجود فروق في آراء النساء في مدن شمال فلسطين تبع   إلىأشارت النتائج 

أن   إلىكثر، وتعزو الباحثة هذه النتيجة أالزواج، حيث كانت الفروق لصالح عشر سنوات ف

يكون  إذكبر في الحياة الزوجية، أات السنوات العالية في الزواج أصبح لديهن استقرار النساء ذو 

 األبناءتعليم  إلىمستوى معيشي يؤدي بناء و ا في هذه المرحلة على تربية األاالهتمام منصب  

تقل الكثير من الرغبات، كالرغبة و واالهتمام بهم، ويكون البحث عن كل الرضا الذاتي أقل، 

من الرحالت وغيرها، وبالتالي  الترفيه، والبحث عن كل ما يخص العاطفةالجنسية، والبحث عن 
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أن سنوات الزواج تسهم  إلىأعلى من حديثي الزواج، كما يعود ذلك  األسري يكون مستوى التوافق 

وتصبح على معرفة وإدراك تام لطبيعة الحياة الزوجية، وما  للمرأة صقل مستوى التفكير  في

الحلول السريعة لها وعدم يحتاجه الزوج، وكيفية التعامل مع المشكالت اليومية، والبحث عن 

 (2017( وتتفق مع دراسة ديبة )2018تفاقمها، وتتفق النتيجة مع دراسة الكرتي)

( α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ة: "النتائج الفرضية الرابع

في مستوى التوافق الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير فرق العمر 

 الزوجين"بين 

، وكان مستوى االستقرار األزواجا لمتغير فرق العمر بين وجود فروق تبع   إلىأشارت النتائج 

ت فأكثر، وتعزو الباحثة ( سنوا10لدى النساء اللواتي تزوجن من أفراد يكبرونهن ب ) األسري 

هذا الفارق يساعد في تحقيق االستقرار حيث يكون المستوى الثقافي والمعرفي  ن  أ إلىذلك 

نا يكون مستوى ة، وهعلى تقدير الحياة الزوج والمادي واالجتماعي للزوج مرتفع، ويكون قادرا  

ا، أو عدم توفر احتياجاتها الخوف من الزواج عليه ن  أكبر لدى المرأة، كما إ واألمنالطمأنينة 

هذا الفارق يساعد الرجل في السيطرة على انفعاالته، كما يساعد المرأة على  أن  كما قل، يكون أ

ضا الزواجي والسعادة الزوجية ، وبالتالي يتحقق الر األسري احترام زوجها، فيرتفع مستوى التفاهم 

  بينهم.
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 نتائج الفرضية الخامسة: 

( في مستوى التوافق α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة "ال

 الزواجي لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير عدد األبناء"

لدى النساء وكانت الفروق لصالح من  األسري وجود فروق في مستوى التوافق  إلىأشارت النتائج 

يرفع من مستوى االحتياجات  األوالدن وجود أ إلى، وتعزو الباحثة هذه النتيجة أوالدليس لديهن 

المأكل  إلىالتعليم والتربية والحاجة  إلىالمال اكبر، والحاجة  إلى، فتكون الحاجة لألسرةالمختلفة 

يكون نسبة  أطفال، ولذلك في حال عدم وجود أطفالوالملبس اعلى منها في حالة عدم وجود 

االختالف بين الزوجين قليلة، حيث تلبية كافة االحتياجات الغريزية بشكل دائم، كما يتوفر لدى 

طمأنينة والسكينة، ويكون حجم الطرفين فرصة الحصول على الرضا والسعادة، والهدوء وال

عليها، وهذا يرفع من مستوى التوافق  الملقاةالمسؤوليات على الزوجة اقل فتقوم بكافة الواجبات 

 .(2017وتتفق مع دراسة ديبة ) الزواجي بين الزوجين
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 : الفرعي الرابع النتائج المتعلقة بالسؤال 

حسب متغيرات  العربيات في شمال فلسطينمستوى الصحة النفسية لدى النساء هل يختلف 

 العمر والمستوى العلمي وعدد سنوات الزواج، وفرق العمر بين الزوجين، وعدد األبناء ؟

 عن هذا السؤال تم تحويله للفرضيات التالية: ولإلجابة

( α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال نتائج الفرضية األولى: "

 العمر"وى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير في مست

عدم وجود فروق في أشارت نتائج الدراسة فيما يخص بمستوى الصحة النفسية تبعا لمتغير العمر 

أن التعرض للضغوط النفسية المختلفة يكون نتيجة  إلىآراء النساء، وتعزو الباحثة هذه النتيجة 

من مشكالت وخالفات، إذ يكون خالل وجودها في األسرة  المرأة للحالة الزواجية، وما تتعرض له 

 أنمستوى الصحة النفسية مرتفع في حالة االستقرار التام في األسرة، وحيث كانت النتيجة 

يعني أن النساء في مدن شمال فلسطين  مستوى الصحة النفسية جاء بدرجة متوسطة، فهذا

، وحاالت االتفاق األسري يعانين من مستويات مختلفة من الصحة النفسية، تتبع الوضع 

والقلق والتوتر لدى النساء، فترتفع بتدني  اإلحباطواالختالف في األسرة التي تبين مستويات 

تفق مع دراسة ضرار وت التوافق الزواجي، وتنخفض بارتفاع مستويات التوافق الزواجي

 .(2016وفرح)
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( α ≥ 0.05) نتائج الفرضية الثانية: "ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة

في مستوى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير المستوى 

 العلمي"

أشارت النتائج على مستوى المؤهل العلمي أيضا عدم وجود فروق بين النساء، وتعزو الباحثة 

كون المستوى الدراسي العالي للنساء في مدن شمال فلسطين، يساعد بشكل كبير على  إلىذلك 

المتزوجة بما يضمن عدم استمرار حالة الضغط  المرأة تخطي العقبات والمعيقات التي تواجهها 

التي تعاني منها المرأة عند حدوث الخالفات الزوجية، وهذا المستوى  باإلحباطوالشعور  والتوتر

المختلفة، وبما يضمن الحفاظ على  اإلشكاالتفي حل  اإلسراعالتعليمي المرتفع يساعد في 

 . صحتها النفسية

( α ≥ 0.05) نتائج الفرضية الثالثة: "ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة

في مستوى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير عدد سنوات 

 الزواج"

العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير عدد في آراء النساء  ق وجود فرو  إلىأشارت النتائج 

كون  إلىوكانت النتائج لصالح عدد سنوات الزواج العالية، وتعزو الباحثة ذلك سنوات الزواج، 

، ها النفسيا مستو التعود على الحياة الزوجية وما تقابله المرأة من خالفات واتفاقات أسهم في رفع 

لديها أعلى كونها  األمانر والخوف، ويكون مستوى توالتو  اإلحباطوضعف تعرضها لحاالت 

هها كذلك ن تتجاوز كل العقبات التي تواجلى ذاتها بدرجة اكبر، ويمكن لها أتستطيع االعتماد ع

استقرار في مستوى الصحة النفسية  إلىوتقل مستوى المسؤوليات عليها، مما يؤدي  األبناءيكبر 

 (.2017وتتفق مع دراسة ديبة ) لديها
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( α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة نتائج الفرضية الرابعة: "ال

في مستوى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير فرق العمر 

 الزوجين"بين 

فروق في مستويات الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال  وجود إلىأشارت النتائج 

إذ إن  مستوى الصحة (، 10-6ا لصالح )( ، وأيض  5-2فلسطين، وكانت الفروق لصالح )

كون الفرق في العمر كلما كان  إلىلى من ذوي السنتين، وتعزو الباحثة ذلك النفسية لديهم أع

و سنتين، يكون المستوى الفكري والنضج أفروق لسنه كبر كلما كان حجم االستقرار أعلى، فالأ

العقلي متقارب بين الزوجين، فيكون ارتفاع في مستوى تحقيق الرغبات والسيطرة لدى الطرفين 

الزوجة المتزوجة من  مرتفع، في حين يقل كلما ارتفعت الفروق في العمر بين الزوجين، فنجد أن  

ذ ما ترغب به بالقدر الذي يكون فيه الفرق أقل، حيث سنوات، ال تتأثر في تنفي 6رجل يكبرها ب 

على كلما زاد الفرق العمري بين الزوجين، وبالتالي تحقيق مستوى اعلى يكون االحترام والتقدير أ 

  (.2017وتتفق مع دراسة ديبة ) ، فيكون مستوى الصحة النفسية أعلىواألمانوشعور بالطمأنينة 

 ≤ α) فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةتوجد  نتائج الفرضية الخامسة: "ال

( في مستوى الصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين يعزى لمتغير عدد 0.05

 األبناء"

وهذا حسب طفال، مستوى الصحة النفسية يكون اعلى كلما قل عدد األ أن   إلىشارت النتائج أ

ترفع من مستوى المسؤولية وبالتالي ارتفاع الضغط بسبب  األطفالكثرة  إلىرأي الباحثة يعود 

، كالدراسة واألكل والملبس، والنوم والنظافة وغيرها من لألبناءكثرة االحتياجات والمتطلبات 

بناء مستوى ألمن ا األكبرم ذات العدد ، فيكون لدى األاألطفالالحاجات المختلفة التي يحتاجها 
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والتوتر واالكتئاب والقلق، كذلك  واإلحباطمنخفض من الصحة النفسية، وتكثر نوبات الضغط 

بناء كلما ارتفع مستوى الصحة النفسية لدى ا، لذلك كلما قل عدد األبسبب الحمل والوالدة أيض  

  (.2017وتتفق مع دراسة ديبة ) النساء
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 ا: التوصيات ثانيً 
 :النتائج إلىا توصي بما يأتي استناد   للباحثة أن  يمكن 

يرفع من المستوى  ذلك ، كون االهتمام بالزواج من النساء اللواتي اكملن تعليمهنضرورة  .1

على  المرأة استقرار وتفاهم ورضا عن الحياة الزوجية، ويساعد  إلىالثقافي والعقلي، ويؤدي 

 مهما كانت.  األسريةتخطي وتجاوز كافة الخالفات 

( سنوات كون ذلك يعزز الثقة وتبادل االحترام 5كثر من )أن  يكون الفارق العمري أضرورة  .2

 والتقدير بين الزوجين، ويساعد في تنفيذ القرارات المتفق عليها، واحترام الرأي اآلخر. 

سري، ، حتى يسهم ذلك في تحقيق االستقرار األاإلنجابضرورة ترتيب وتنظيم عمليات  .3

 سرية بسببهم. تقليل المشكالت األ بما يضمن لألطفالويساعد في القدرة على التربية والتعليم 

وارتفاع الوازع الديني لدى الزوج،  واألخالقيةالقيم والمبادئ  إلىا اختيار الزوج استناد  ضرورة  .4

 والطمأنينة عال في حال حدوث الخالفات الزوجية.  األمانحتى يكون مستوى 

االهتمام بتغليب الحوار والنقاش من قبل الزوجين وتحديدا  الزوجة في حاالت النقاش وحل   .5

 . واإلحباطحالة من الضغط والتوتر  إلىالمشكالت حتى ال تصل المرأة 

مقدسة ومهمة  األسريةأن الحياة  إلىالقناعة التامة من قبل الزوجات  إلىضرورة الوصول  .6

 ر على صحتها النفسية. التضحية بما ال يؤث إلىوتحتاج 

وحل  األسري التي تقام في مجال التوافق  اإلرشاديةضرورة حضور الزوجات للندوات  .7

هن ذلك على تخطي المشكالت اليومية البسيطة وبالتالي رفع المشكالت، حيث يساعد

 مستوى التوافق األسري.
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 قائمة المصادر والمراجع
 

لدى الزوجة العاملة كأستاذة  اإلنجاز( التوافق الزواجي وعالقته بدافعية 2016خميسة، قنون)

 .38-1(:55)17 ،مجلة عالم التربيةجامعية، 

 .األردن. مطبعة العراب، 2. طاألسرةالزواج وبناء . (2001فرج) ليلى، أبو

، الدار فضاءات علم النفسالكون بين الرجل والمرأة في (. 2006أبو هنا، وسام كامل.)

 الوطنية الجديدة، دمشق، سوريا

( عالقة بعض المتغيرات بتعزيز التوافق الزواجي: دراسة لبناء برنامج 2016أحمد، رندا محمد)

 .94-55:57 ، مصر،مجلة الخدمة االجتماعيةزواجي للمتزوجات حديثا،  إرشادي

جنسية وعالقتها بالتوافق الزواجي ( االضطرابات ال2016أحمد، هدى محمود؛ المدني، عادل)

 .178-153(:17)2 ،اآلدابمجلة البحث العلمي في لدى المتزوجات، 

(. بيروت: دار 1.)طصحة النساء النفسية بين أهمل العلم وأهل الدين(. 1998بيضون، عزة.)

 الجديد.

 ، دمشق، سوريا.للطباعة والنشر األهالي .علم االجتماع العائلي(. 2004بهاء الدين ) تركية،

لدى المعلمين  النفسية بالصحةالتوافق الزواجي وعالقته (. 2007) أسمهانتالحمه، 

                                                           ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، فلسطين.والمعلمات في محافظة الخليل
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السيكومترية،    ئصالزواجي الخصا(مقياس جامعة الخليل الرباعي للتوافق 2017الجندي، نبيل)

 .207-193(:2)44، األردن، واالجتماعية اإلنسانيةمجلة دراسات العلوم 

 . القاهرة.كليوباترا، مؤسسة عناعلم النفس ومشكالت مجتم (1980) حفني، قدري 

وعالقتها  األسريةالمتبادلة بين الزوجين نحو أبعاد الحياة  اإلدراكات( 2017ديبة، فاتنة )

 .114-95(:4)44، األردن، مجلة دراسات العلوم التربويةبالتوافق الزواجي، 

 .111-87(:56)1، مصر،مجلة الخدمة االجتماعية( التوافق الزواجي، 2016الراشد، شذى )

 ، األردن1، دار المسيرة للنشر والتوزيع، طالصحة النفسية( 2002رضوان، سامر )

ر النهضة العربية دا ، بيروت.االختيار للزواج والتغير االجتماعي( 2000، سامية )الساعاتي

 .للطباعة والنشر

 .القاهرة، (. عالم الكتب4.)طالصحة النفسية والعالج النفسي(.2005زهران، حامد.)

مجلة ( الصحة النفسية لدى حافظات القرآن بمدينة األغواط، الجزائر، 2016) السحيري، زينت

 .32-16: 40، دراسات

التوافق النفسي واالجتماعي لدى أبناء الفلسطينيين المحررين من ( 2006سعدي، أنور)

معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة،  ، رسالة ماجستير غير منشورة.السجون اإلسرائيلية

 مصر

الحياة وعالقته بالتوافق  أنماط( اختالف 2016شيبان، عبد الحميد؛ يوسف محمود رامز)

 .302-279(:17)2، مجلة البحث العلمي في التربية، األزواجالزواجي لدى عينة من 
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 النفائس، بيروت.. دار الجسدية النفسية األمراض. (2000)فيصل  ،صالح

 األسرةبإدارة الموارد لدى ربة  األبناء( عالقة التوافق الزواجي وتنشئة 2017ميط، حصة)لسا

 .165-126: 15، المجلة المصرية للدراسات المتخصصةالكويتية، 

( التوافق الزواجي وعالقته ببعض المتغيرات لدى عينة من 2016ضرار، أماني؛ فرح، علي)

-1: (23)6، السودان،مجلة الدراسات العلياالمغتربين السودانيين بالمملكة العربية السعودية، 

32. 

، ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، داالصحة النفسية إلىمدخل ( 2001)عبد هللا، محمد قاسم

 مان.ع

( عالقات المخططات المبكرة غير المكيفة بالتوافق الزواجي لدى عينة من 2017عطار، آسيا)

 .211-197: 12، الجزائر، مجلة الحكمة للدراسات التربوية والنفسية، األزواج

لتحسين التوافق الزواجي واثره في السلوك  إرشاديبرنامج ( 2016)أماني، إبراهيم؛ الءآالعقاد، 

 . 263-231: 174 ، مصر، مجلة القراءة والمعرفة، األبناءاالنفعالي لدى 

 . بيروت، لبنان .األدبية، دار الكنوز المرأةفصول عن (. 1996هادي) العلوي،

-444(:58)8، مصرمجلة الخدمة االجتماعية( التوافق الزواجي، 2017علي، نهلة حسين)

467. 

 . عمان : دار الفكر للطباعة والنشر.2، طالصحة النفسية(. 2003العناني، حنان )
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الالعقالنية ومستويات الصحة النفسية –(العالقة بين األفكار العقالنية2008العويضة، سلطان)

، السنة 113، عدد مجلة رسالة الخليج العربيعند عينة من طلبة جامعة عم ان األهلية، 

 .153 – 109الثالثون،ص 

في حل ا ودوره األسرةية الطفولة والمراهقة جلو سيكو . (2003) ، عبد الرحمنالعيسوي 

 .األردن، عمان أسامة. دار مشكالت الطفولة

 ،ترجمة محمد عثمان نجاتي ،2ط ،ثالث رسائل في نظرية الجنس( 1986) سيجموند فرويد،

 .الشروق  دار ،ةالقاهر 

 اإلنسانية العلوممجلة ( التوافق الزواجي وعالقته بالتنشئة االجتماعية، 2018الكراتي، ونيس)

 .18-1: 5، ليبيا، والعلمية واالجتماعية

 القاهرة ،المصرية األنجلومكتبة  ،النفسي الديني اإلرشاد( 2012) كفافي، عالء الدين

مجلة الحكمة (، 1990-190( التوافق الزواجي وفق نموذج جون بولبي)2017محمد، روبي)

 .59-51: (9)2، الجزائر، للدراسات التربوية والنفسية

غير العقالنية لزيادة  األفكارنفسي في تعديل  إرشادي( فاعلية برنامج 2017المناحي، عبد هللا)

، مجلة رسالة التربية وعلم النفسبمدينة الرياض،  األزواجالتوافق الزواجي لدى عينة من 

 .50-25: (57)1السعودية، 

لتنمية الذكاء الوجداني في تحسين التوافق  إرشادي( فاعلية برنامج 2018المناحي، عبد هللا)

 .45-13:(2)19لعلوم التربوية والنفسيةمجلة ا الزواجي لدى المتزوجات بمدينة الرياض،
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، نموذجاأمنطقة تلمسان :الوراثية باألمراضوعالقته  األقاربظاهرة زواج ( 2012ناصر، نجاة)

 بكر بلقايد، الجزائر. أبيرسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 

النفسية لدى  األمراض إلىاثر سوء التوافق الزواجي في تكوين الميل ( 2014ونوغي، فطيمة)

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة محمد  ،(MMP12من خالل تطبيق اختبار ) المرأة

 خضير، الجزائر.
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 ( االستبانه في صورتها االولية1ملحق)
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 

 

 عزيزتي المتزوجة،

 تحيـة وبعــد،،  

 النساء لدى النفسية بالصحة وعالقته الزواجي التوفقدراسة بعنوان: " بأجراءالباحثة تقوم 
 اإلرشاد". وذلك استكماال لحصولها على درجة الماجستير في فلسطين شمال في العربيات
التي تحتوي  األسئلةلذلك أرجو من حضرتكم اإلجابة على جميع من جامعة الخليل، النفسي 

تامة ولن عليها هاتان االستبانات بدقة وموضوعية، علما بان إجاباتكم سوف تعامل بسرية 
 تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط 

 مع الشكر والتقدير

 السالمين إيمانالباحثة: 

 د. نبيل الجنديأ. إشراف: 
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 -األولية:البيانات  األول:الجزء 

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة المناسبة لك: 

 -السن : ❖

 فما فوق  -41)د(         40 -36)ج(          35-30)ب(        29-25)أ(  

 

 -المستوى العلمي : ❖
 )أ( ثانوي فما دون             )ب( بكالوريوس               )ج( ماجستير فما فوق  

       
 عدد سنوات الزواج  ❖

 فاكثر -16)د(    15-11سنوات      )ج(  10- 6سنوات فما دون         ) ب(  5)أ( 

 

 فرق العمر بين الزوجين ❖

 فاكثر -16)د(    15-11سنوات      )ج(  10- 6سنوات فما دون         ) ب(  5)أ( 
 

 عدد األبناء ❖
 فأكثر -7)د(          6-4فما دون        )ج(  3)أ( ال يوجد                )ب( 
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 الزواجيمقياس التوافق  -الجزء الثاني:

( في X) إشارةوضع  أرجو من الفقرات التي تتعلق بالتوافق الزواجي،فيما يلي مجموعة 
 المكان المناسب المعبر عن رايك.

معارض 
 بشده

موافق  موافق محايد  معارض
 بشده 

 الرقم الفقرات

 1 يوجد بيننا انسجام في القضايا الدينية     

 2 يوجد بيننا انسجام عاطفي     

 3 نتشارك في اتخاذ القرارات     

وجية       4 يوجد بيننا انسجام في العالقات الز 

 5 يوجد بيننا تفاهم في المواقف الحياتية     

 6 يوجد بيننا انسجام في القرارات المهنية     

 7 في كثير من الحاالت نفكر بالط الق     

 8 يوجد بيننا خالفات ومشاكل أسرية     

 9 نشعر بالندم على زواجنا     

 10 عادة ما نغضب من بعضنا بعضا     

 11 اهتماماتنا مختلفة ومتباينة     

 12 لألفكار إيجابييوجد بيننا تبادل      

 13 نتعاون في أمور حياتنا     
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 14 نناقش أمور حياتنا بهدوء وسالسة     

 15 تحاورني بمنطق وتفهم موضحة وجهة نظرها     

تشعرني باهتمام كبير وتكرس وقتا  لمساعدتي في      
 الت غلب على المرض     

16 

 17 تحاورني شريكتي بتفهم ومسامحة     

 18 تفضل شريكتي الجلوس في غرفة أخرى بعيدا       

تتصل بي دائما لالطمئنان عن ي، وتحدثني عن أمور      
 الحياة

19 

 20 الموضوعتسكت ويطلب مني أن أغير      

ني رغم       تبادر شريكتي بالحديث معي بأشياء تسر 
 متاعبها

21 

مالمح شريكتي مريحة وتبعث على البهجة والحوار      
 الهادف الجميل

22 

 23 تتحين شريكتي الفرصة للحديث اإليجابي حولها     

 24 تشاركني وتناقشني حول األشياء اإليجابية في الموقف     

تصغي ببعض االهتمام وتعزل مشاعرها الجميلة      
 حول الموقف عني

25 

 26 زوجتي تبادلني الحديث الطيب في موضوعات سار ة     

تحب شريكتي أن تسهر معي لبعض الوقت وتبادلني      
 الكالم الطيب رغم أعمالها الباكرة في الغد

27 
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تحرص زوجتي على أن تهنئني بالمناسبة وتقدم لي      
 هدية رمزية جميلة

28 

تمتدح زوجتي ذوقي في الزينة والعطور لدرجة      
 المبالغة في المدح  

29 

زوجتي معجبة جدا  بما لدي من قدرات عقلية      
 ومهارات مختلفة   

30 

تبدي زوجتي ارتياحا لطريقتي وموضوعاتي التي      
 أتحدث بها   

31 

تبادر زوجتي بالطلب من ي أن نخرج معا للترفيه      
 وتغيير الجو

32 

عندما أكون مرهقة عند إنجاز عمل ما فإن زوجي      
 يتجاهلني

33 

يشاركني زوجي في إيجاد الحلول للمشاكل التي      
 تواجهني في العمل  

34 

 35   نحتفل كل عام بعيد زواجنا دائما     
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  الصحة النفسيةمقياس  الجزء الثالث :

( في المكان X) إشارةوضع  أرجو من الفقرات التي تتعلق بالصحة النفسية،فيما يلي مجموعة 
 رايك.المناسب المعبر عن 

موافق 
 بشده

معارض  معارض محايد  موافق
 بشده 

 الرقم الفقرات

 1 واألمن بالراحة أشعر     

 2 نفسي مع بالسعادة كثيرا أشعر     

 3 األخرين مع بالسعادة أشعر     

 4 والخارجي الداخلي األمنبالقدرة على تحقيق اشعر      

 5 جيدة الجسدية صحتي أن اعتقد     

 6 ونشاط حيوية ممتلئة بأنني أشعر     

 7 انفعاالتي على أسيطر دائما     

 8 لنفسي بها واحتفظ بأشياءكثيرا ما احلم      

 9 موقفي يقدرون  الناس أن أشعر     

 10 أريدكما  ستكون  األمور بان نفسي بإقناع أقوم     

 11 بالحياة أتمتعيمكن لي أن      

 12 أفكاري  عن التعبير في صعوبة عادة  أجد     

 13 لدي اإليجابية الجوانب على ذهني أركز     
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 14 اليومية مشكالتي حل يمكن لي      

 15 الناس مع أتعاملاصبر عندما      

 16 الحزينة اللحظات أتجنب كثيرا ما      

 17 المفيدة الرياضات بعض أمارسعادة      

 18 خطوة شجاعة المختصة للجهات لجوئي اعتقد أن     

ألخذ  المشكلة حول أصدقائي مع أتحدثعادة ما      
 آرائهم

19 

 20 األهل مع بالعالقات أستمتع     

 21 األصدقاء مع بالعالقات أستمتع     

 22 االجتماعي لوضعي الناس بنظرة ال اهتم     

 23 معنى بال حياتي يجعل المتكرر اإلحباط     

 24 بواجباتي القيام في قصوري  بسبب ذاتي اكره     

 25 بالصداع بعد حدوث مشكلة  أحيانا   أشعر     

 26 الدنيا متاعب عن أبعد حتى الموت أتمنى     

 27 األخرينبما يرضي  أتصرفدائما      

 28 عادة تصرفاتي فهم تسيء الناس أن أشعر     

 29 ذلك غير ولكنني سعيد بأنني لآلخرين أظهر     

 30 أريده ما على أحصل لم إذا بالغضب أشعر     
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 أسريةاذا ما حدثت مشكلة  بالخجل أحيانا   أشعر     
 معي

31 

 مع جزيل الشكر والتقدير 
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 ( االستبانه في صورتها النهائية2ملحق)
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 جامعة الخليل

 كلية الدراسات العليا

 النفسي والتربوي  اإلرشادبرنامج 

 

 عزيزتي المتزوجة،

   ،،تحيـة وبعــد

 النساء لدى النفسية بالصحة وعالقته الزواجي التوفقدراسة بعنوان: " بأجراءالباحثة تقوم 
 اإلرشادلحصولها على درجة الماجستير في  ". وذلك استكماال  فلسطين شمال في العربيات
التي تحتوي  األسئلةلذلك أرجو من حضرتكم اإلجابة على جميع من جامعة الخليل، النفسي 

باتكم سوف تعامل بسرية تامة ولن اإج ن  أعليها هاتان االستبانات بدقة وموضوعية، علما ب
 تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط 

 مع الشكر والتقدير

 السالمين إيمانالباحثة: 

 الجنديد. نبيل أ.إشراف: 
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 -األولية: تاألول: البياناالجزء 

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة المناسبة لك: 

 -: عمرال ❖

 فما فوق  -41(د)         40 -36 (ج)         35-30 (ب)       30)أ( دون  

 

 -المستوى العلمي : ❖
 )أ( ثانوي فما دون             )ب( بكالوريوس               )ج( ماجستير فما فوق  

       
 عدد سنوات الزواج  ❖

 سنوات 10اكثر من  )ج(سنوات       10- 5سنوات         ) ب(  5)أ( دون 

 

 بين الزوجينفرق العمر  ❖

 10)د( اكثر من      10-6من )ج(     سنوات 5-2من ) ب(       اقل من سنتين)أ( 
 سنوات

 

 عدد األبناء ❖
 6( اكثر من د)          6-3 (جاطفال   ) 3( اقل من بال يوجد  )  )أ(
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 مقياس التوافق الزواجي -الجزء الثاني:

( في المكان X) إشارةوضع  أرجو من الفقرات التي تتعلق بالتوافق الزواجي،مجموعة  فيما يلي
 المناسب المعبر عن رايك.

معارض 
 بشده

موافق  موافق محايد  معارض
 بشده 

 الرقم الفقرات

 1 يوجد بيننا انسجام في القضايا الدينية     

 2 يوجد بيننا انسجام عاطفي     

 3 مهما كانت درجتها نتشارك في اتخاذ القرارات     

 4 قات الزوجية بكل أشكالها يوجد بيننا انسجام في العال     

 5 المختلفة يوجد بيننا تفاهم في المواقف الحياتية     

 7 في كثير من الحاالت نفكر بالط الق     

 8 يوجد بيننا خالفات ومشاكل أسرية     

 9 نشعر بالندم على زواجنا     

 10 البعضعادة ما نغضب من بعضنا      

 11 في مجاالت مختلفة مختلفة ومتباينةاهتماماتنا      

المختلفة المتعلقة   لألفكار إيجابييوجد بيننا تبادل      
 بالحياة في المجاالت المختلفة

12 

فيما بتعلق بالبيت وتربية  نتعاون في أمور حياتنا     
 ، والعملاألبناء

13 
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 14 نناقش أمور حياتنا بهدوء وسالسة     

 15 ي فهم  وجهة نظر يبمنطق و حاورني ي     

كرس وقتا  لمساعدتي في الت غلب يشعرني باهتمام كبير و ي     
 على المرض     

16 

 17 بتفهم ومسامحة زوجيحاورني ي     

 18 الجلوس في غرفة أخرى بعيدا   زوجيفضل ي     

 19 حدثني عن أمور الحياةيتصل بي دائما لالطمئنان عن ي، و ي     

اذا لم يعجبه  ويطلب مني أن أغير الموضوع يسكت     
 الموضوع

20 

ني رغم متاعبهال زوجيبادر ي       21 لحديث معي بأشياء تسر 

 22 البهجة والسرور لدي مريحة وتبعث  زوجيمالمح      

 23 الفرصة للحديث اإليجابي حولها يتحين زوجي     

الذي  اإليجابية في الموقفناقشني حول األشياء يو  يشاركتي     
 نتناقش حوله

24 

عند حدوث  عزل مشاعره يصغي ببعض االهتمام و ي     
 مشادات بيننا

25 

 26 بادلني الحديث الطيب في موضوعات سار ةيزوجي      

بادلني الكالم يسهر معي لبعض الوقت و يأن  زوجيحب ي     
 الطيب رغم أعماله الباكرة في الغد

27 

قدم لي هدية يهنئني بالمناسبة و يحرص زوجي على أن ي     
 رمزية جميلة

28 
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متدح زوجي ذوقي في الزينة والعطور لدرجة المبالغة ي     
 في المدح  

29 

زوجي معجب جدا  بما لدي من قدرات عقلية ومهارات      
 مختلفة   

30 

ي ارتياحا لطريقتي وموضوعاتي التي بدي زوجي     
 أتحدث بها   

31 

 32 بادر زوجي بالطلب من ي أن نخرج معا للترفيه وتغيير الجوي     

عندما أكون مرهقة عند إنجاز عمل ما فإن زوجي      
 يتجاهلني

33 

يشاركني زوجي في إيجاد الحلول للمشاكل التي      
 تواجهني في العمل  

34 

 35   نحتفل كل عام بعيد زواجنا بشكل دائم     
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  الصحة النفسيةمقياس  الثالث : الجزء

( في المكان X) إشارةوضع  أرجو ،الفقرات التي تتعلق بالصحة النفسيةمن فيما يلي مجموعة 
 رايك.المناسب المعبر عن 

موافق 
 بشده

معارض  معارض محايد  موافق
 بشده 

 الرقم الفقرات

 1 واألمن بالراحة أشعر     

 2 نفسي مع بالسعادة كثيرا أشعر     

 3 األخرين مع بالسعادة أشعر     

 4 والخارجي الداخلي األمنبالقدرة على تحقيق اشعر      

 5 جيدة الجسدية صحتي أن اعتقد     

 6 ونشاط حيوية ممتلئة بأنني أشعر     

 7 انفعاالتي على أسيطر دائما     

 8 لنفسي بها واحتفظ بأشياءكثيرا ما احلم      

 9 موقفي يقدرون  الناس أن أشعر     

 10 أريدكما  ستكون  األمور بان نفسي بإقناعقوم أ     

 11 بالحياة أتمتعيمكن لي أن      

 12 أفكاري  عن التعبير في صعوبة عادة  أجد     

 13 لدي اإليجابية الجوانب على ذهني أركز     

 14 اليومية مشكالتي حل يمكن لي      
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 15 الناس مع أتعاملاصبر عندما      

 16 الحزينة اللحظات أتجنب كثيرا ما      

 17 المفيدة الرياضات بعض مارسأعادة      

 18 خطوة شجاعة المختصة للجهات لجوئي اعتقد أن       

 19 آرائهمألخذ  المشكلة حول أصدقائي مع أتحدثعادة ما      

 20 األهل مع بالعالقات أستمتع     

 21 األصدقاء مع بالعالقات أستمتع     

 22 االجتماعي لوضعي الناس بنظرة هتمأ ال      

 23 معنى بال حياتي يجعل المتكرر اإلحباط     

 24 بواجباتي القيام في قصوري  بسبب ذاتي اكره     

 25 بالصداع بعد حدوث مشكلة  أحيانا   أشعر     

 26 الدنيا متاعب عن أبعد حتى الموت أتمنى     

 27 األخرينبما يرضي  أتصرفدائما      

 28 عادة تصرفاتي فهم تسيء الناس أن أشعر     

 29 ذلك غير ولكنني سعيد بأنني لآلخرين أظهر     

 30 أريده ما على أحصل لم إذا بالغضب أشعر     

 31 معي أسريةاذا ما حدثت مشكلة  بالخجل أحيانا   أشعر     

 مع جزيل الشكر والتقدير
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 ( قائمة المحكمين3ملحق )
 الجامعة  االسم 

 جامعة الخليل د. نبيل الجندي

 المفتوحةجامعة القدس  د. خالد كتلو

 جامعة الخليل د. ابراهيم المصري 

 جامعة القدس د. نبيل عبد الهادي

 جامعة القدس د.سهير الصباح

 جامعة القدس د. سمير شقير

 جامعة القدس د.اياد الحالق

 جامعة القدس المفتوحة د.خالد قطوف

 جامعة الخليل د. عبد هللا النجار
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