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 وتقدیر الّذات كمتنبئات بالثّقة الّزوجّیةالّتوافق الّنفسّي    

 لدى عینة من األزواج في محافظة الخلیل 
 

 * الجندي جبرین نبیل

 ملخص

الزوجیة، وكذلك  ئة العربیة یكشف عن درجات الثّقةتوفیر مقیاس مقنن في البیراسة إلى الدّ  هذههدفت 
ومعرفة إذا كان هناك  ،ألزواج في محافظة الخلیللدى عینة من االثّقة  الّزوجیة یات درجات تحدید مستو 

المستوى و ، مستوى االقتصاديالو الجنس، ك الّزوجیة وفقًا لبعض المتغیرات المستقلة فروق في درجات الثّقة
ر الذات لدى األزواج سي وتقدیــــــــــــة بین الثّقة  الزوجیة وكّل من الّتوافق النفــــــــــــ، وكذلك فحص العالقالتعلیمي

ث عینة ــــــــــفي محافظة الخلیل، وكذلك فحص قدرة هذه المتغیرات على التنبؤ بالثّقة  الزوجیة. وقد اختار الباح
ة) وطبق علیهم مقیاس ـــــــــــزوج 109ة ــــــــــــزوج 120ة (ـــــــــًا وزوجــــــــ) زوج229(عشوائیة قوامها

الذي تّم تعریبه في هذه الدراسة، وكذلك مقیاس شقیر للتوافق  -للثّقة الزوجیة   (Rempel, 1985)لــــــــــرمب
روسنبرج لتقدیر الّذات، وقد تمتعت المقاییس المستخدمة بدالالت سیكومتریة مرتفعة، وقد الّنفسي ومقیاس 

اسة تتمتع بدالالت خلصت الدراسة إلى أن مقیاس (رمبل) المعرب والمقاییس األخرى المستخدمة في الدر 
سیكومتریة، مناسبة وأّن درجات الثّقة  الّزوجّیة في محافظة الخلیل مرتفعة إلى حد ما، وأّن درجات الثّقة  
الزوجیة تختلف باختالف الجنس لصالح الّذكور، وتختلف باختالف المستوى االقتصادي لصالح ذوي الدخل 

لتعلیمي، كما أسفرت الدراسة عن وجود عالقة ذات داللة المرتفع، فیما لم تكن هناك فروق تعزى للمستوى ا
بین الثّقة الّزوجّیة وكّل من الّتوافق الّنفسي وتقدیر الّذات وأّن هذین المتغیرین یمكن استخدامهما للتّنبؤ بالثّقة  

  على التوالي وهي قیم دالة إحصائیًا.   0.23و  Beta  0.51الّزوجّیة إذ بلغت قیم 
 .تقدیر الذات ،الثّقة  الزوجیة ،التوافق النفسي: الدالةالكلمات 
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Psychological Adjustment and Self-esteem as Predicators of  Marital 

Trust among a Sample of Couples in Hebron 
 

Nabeal Al-Jundi 
 

Abstract 
 This study has 3 aims: a) to adapt the Rempel’s scale of Trust in Close 

Relationships, b) to identify the degrees of marital trust among a sample of 
couples in Hebron district, and to investigate the differences in Marital 
Trust according to some independent variables, such as gender, economic 
status, and educational level, and c) to examine the relationship between 
Marital Trust and both psychological adjustment and self-esteem among 
couples in Hebron, as well as examining the capability of these variables in 
predicting Marital Trust  . A random sample of 229 married couples (120 
husbands, 109 wives)  responded to Rempel’s (1985) Trust in Close 
Relationships Scale, Shogair’s Psychological Adjustment scale Rosenberg’s 
Self-Esteem Scale. The study concluded that the Rempel scale has strong 
psychometric properties, the degrees of marital trust in Hebron are fairly 
high, and the degrees of Marital Trust vary according to gender in favor of 
males, vary according to the economic level in favor of high-incomes, while 
there were no differences attributable to the level of education. The study 
also found a significant relationship between Marital Trust and both 
psychological adjustment and self-esteem and these two variables can be 
used to predict the marital trust as revealed by the Stepwise Multiple 
Regression (Beta values were 0.51 and 0.23 respectively, which are 
statistically significant). The study concluded with a set of 
recommendations. 

Keywords: Marital Trust – Psychological adjustment- Self-esteem 
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 مقدمة:

 األزواج، فثقة تعتبر الثّقة بین الّزوجین من الّركائز األساسّیة في بناء الحیاة الّزوجّیة الّسلیمة
وتشّكل مصدرًا من مصادر البهجة والّسعادة في ساس الستدامة هذه الحیاة بینهما، ببعضهم تشّكل األ

سریًا، وال یمكنه أ نفسیًا أو راراً تقتحقیق اسن ملن یتمكَّن ف بشریكه أو شریكته من ال یثق الحیاة، و 
 ضمان استمرار الّسكینة في األسرة.

 & ,Belmahyoub)ادي، ــــــــــد مـــــــــــــــوب وبدوي وولـــــــبلمهیا ــــــــــــــّد الثّقة الّزوجیة كما یراهــــــــــتع

wildmadi, 2009) ن األسرة تكون مهددة، وتنذر من شروط األسرة الّسلیمة، وحین تنعدم الثّقة، فإ
 اهلدرجة أنّ  تهاكثیرًا على حاسّ  تعتمد إذوجة بزوجها، الزّ بالّتفكك، وغالبًا ما یبدأ اهتزاز من فقدان ثقة 

 . الئل العقالنیة إن لم تتطابق مع إحساسهاواهد والدّ الشّ  تنفي كلّ 

ن شأنه أن یؤثر على إن اهتزاز الثّقة الزوجیة بین الزوجین م (Husain, 2008)ویرى حسین 
تـنعكس الخالفات األسریة على تربیة ظهور الكدر الّزواجي واضطراب العالقة بین الزوجین، ف

اضطراب  یؤثرالت الّناجمة عن نقص الثّقة والتشكك بین األزواج، كما المشـكطفال في ضوء األ
ع السلیم للحاجات عدم اإلشباهما وعلى االنسجام والتعاطف والحب بینالثقة بین األزواج على 

وكذلك  واالنسحاب، ،للوم والخصامالسلوكیات السلبیة المتبادلة كالنقد و تتطور اف ،النفسیة واالجتماعیـة
صورة خاطئة عن العشرة  وتكوین ،األحداث بطریقة خاطئةوتفسیر یؤثر علـى أنمـاط التفكیر 

 الّزواجي.مما یقود إلى الكدر  ،الزوجیة

  (Brehm, Miller, Perlman, & Campbell,  2002) لـــرلمان وكامبیلر وبیـــوبین برهم ومی
قصور في رؤیة ، وظهر بین األزواجمهارات االتصال في قصور نقص الثّقة الزوجیة یؤدي إلى أن 

یسارعون اإلیجابیة لدى شریكه، و استبعاد التصرفات  ىإلوجهة نظر الطرف اآلخر، فیمیل الشریك 
 .زدرائهنتقاد اآلخر واال قة مغلوطة، ویمیلوناآلخر بطریقراءة أفكار ل

وأكّد  ،وقد حرص اإلسالم علي التواصل بین الزوجین بالكالم الطیب فأمر بالعشرة بالمعروف
َوِمْن آَیاِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ( ىتعالاهللا قال  ،ونهي عن الخصام على الثقة الّزوجیة،

ِلَك َآلَیاٍت ِلَقْوٍم َیَتَفكَُّرونَ  ،َبْیَنُكْم َمَودًَّة َوَرْحَمةً َلْیَها َوَجَعَل ِلَتْسُكُنوا إِ  فقد . )21) سورة الروم (ِإنَّ ِفي ذَٰ
، حرص اإلسالم علي حمایة التواصل بین الزوجین من التشویش الذي یفسد قنوات االتصال بینهما

 .ویؤدي إلي سوء التفاهم بینهما
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 جوانب بناء الّشخصیة السوّیة،من أهم  الّتوافق الّنفسيّ  (Macktoop, 2014)ویعتبر مخطوب 
الّتوافق الّنفسّي ، وٕاذا لم یتحقق في داخل األسرةعامل أسلوب الحیاة وطرق التّ الّنفسّي بویرتبط الّتوافق 

واج وتوتر العالقات مشكالت تؤدي إلى فشل الزّ فلن یحدث الّتوافق األسري، األمر الذي یسبب 
یتطلب توثیق العالقة الحمیمة األسري هذا الّتوافق ، و ة وعدید المشكالت الّنفسّیة واالجتماعیةوجیّ الزّ 

النواحي الّنفسّیة واالجتماعیة والروحیة واالنفعالیة  یشمل كلّ من أجل أن  بشكل تدریجي بین الزوجین
 . البیولوجیةو 

 (Rogers) اعتبر روجرزفقد ر الذات، مفهوم تقدیبالثّقة الزوجیة  األبعاد التي ترتبط كذلكومن 

، وهي نتاج العالقات بین األشخاصسلوك الفرد، هي التي تحّدد ة، و لشخصیّ أساس اات هي الذّ  أنّ 
ة، ة واجتماعیّ ة شخصیّ جاح والفشل في مهمات لها أهمیّ ات إلى توقعات النّ تقدیر الذّ ویشیر 

حترام هم جدیرون باالقیمة وأهمیة، وأنّ  هم ذوومرتفع یعتقدون أنّ الات ذّ التقدیر  وفاألشخاص ذو 
وبالّتالي یتوقع أن یكون تقدیر الّذات من المفاهیم ذات العالقة بالثّقة   )،2013(النملیة،  قدیروالتّ 

 الّزوجیة، ولذا عنیت الّدراسة الحالیة بفحص عالقة تقدیر الّذات بالثّقة  الّزوجّیة.

قص الثّقة بین األزواج یعّد من أهم أسباب ) أّن ن ,2005Al-Jahniكما وبّینت الجهني (
الخالفات األسرّیة في المجتمع العربي الّسعودي، في حین ناقشت كّل من بلمهیوب وبدوي وولد 

اآلثار الّناجمة عن عدم توفر الثّقة بین األزواج  (Belmahyoub, & wildmadi, 2009)مادي، 
د اضطرابات مختلفة كالّتشكك والكذب على كّل من األسرة واألطفال، إذ یؤدي ذلك إلى وجو 

والّتجسس على الّشریك، ووجود صراعات في األسرة، وظهور العنف األسرّي، وقد یؤّدي نقص الثّقة 
الّزوجیة إلى الّطالق، كما وینعكس الخلل في الثّقة  الّزوجیة على شكل اضطرابات لدى األطفال في 

 وم الّذات واالكتئاب وغیرها من المشكالت الّنفسّیة.األسرة كالمخاوف المرضّیة، والقلق، وتدني مفه

وجین باالنسجام واالنتماء شعور الزّ أّن  (Jamabo & Ordu, 2012)امابو وأوضح ج 
عامل والقدرة على التّ  ،عادةضا والسّ عور بالرّ والشّ  ،ة والمحبة والرحمة المتبادلة لكلیهماالعاطفي والمودّ 

ّیة من شأنه أن یساعد على بناء أسرة سلیمة خالیة من المشكالت الّزوجاجح مع مشكالت الحیاة النّ 
 االجتماعّیة.
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یؤدي إلى ، الّزوجّیة االنسجام والّتوافق بین قطبي العالقة ) أنّ  ,2010Joudaجودة ( نوبیّ 
وجین، ة أو فشلها على مستوى الّتوافق بین الزّ نجاح الحیاة الّزوجیّ وجود أسرة ناجحة، إذ یتوقف 

ة العالقات االجتماعیّ تعقد مع  غم من أن الحیاة الّزوجیة ال تخلو من المشاكل خصوصاً على الرّ و 
وذلك لتأثرها بعوامل متداخلة ومتشابكة إلى حد یصعب معه معرفة أي هذه العوامل أكثر أهمیة في 

ة ال تأتي یّ واجي، فالعالقة الّزوجوافق الزّ وجین للوصول للتّ ه یعیق سبیل الزّ الحیاة الّزوجیة، وهذا كلّ 
  الذي تعتبر الثّقة  الّزوجیة أساسه.ما هي كالبناء واج، وٕانّ فقط بوجود عقد الزّ 

) أن الثقة بین الزوجین وحسن الظن والتماس المعاذیر من Amari, 2011ویرى العماري (ِ 
من األسر تعیش في فوضى وخراب اجتماعي بسبب نقص  اً ن كثیر أأقوى أسباب الحیاة الزوجیة، و 

وهذا یؤدي إلى ضیاع  بین األزواج التي تنعكس على جمیع جوانب الحیاة األسریة الثقة
خلل في المنظومة القیمیة التي تقوم األسرة علیها.  ووجود خلل في أنماط الحیاة في ظلّ  األبناء

زواج وٕالى اتخاذ تدابیر بین األ ذلك یؤدي إلى الشكّ  ج فإنّ افحین ال تكون الثقة مرتفعة بین األزو 
الق في نهایة المطاف إلى المشكالت ألسریة والطّ یؤّدي وهذا یؤدي بالتالي  ،تحقق من شكوكهملل

 .تاركین خلفهم أسرة ممزقة

متوقع منه  هو أّن الثّقة  الّزوجیة تجعل الّشخص یفعل ما (Heller, 2000)كذلك یرى هیلر 
درجات الّرضا عن الزواج، وتّم  في الحیاة الّزوجیة، وأّنه كلما زادت درجات الثّقة الّزوجّیة زادت

األطفال، وانخفضت حّدة الّصراعات في األسرة وزادت  وتربیة المنزل، العمل في الرّضا عن تقسیم
 والمشاركة في صناعة القرار. المتبادل درجات العطاء

 ) إلى أّنه في مراحل ,2016Alazazi & Abu Alainain( وأبو العینین العزعزيوأشارت 
وزیادة الثّقة بین الزوجین تزید بینهما األلفة  انجذاب عاطفيالقة الّزوجّیة یكون هناك معینة من الع

، كیف مع بعضهماوالتّ  عاُیشثم تأتي مرحلة التّ والمحبة وتزید من درجة تقّبل كل منهما لآلخر، 
ؤدي یُ  تراحمالواالحترام المتباَدل و أساسها الثّقة  ریك الذي یتم بناًء على مقاییس سلیمة، واختیار الشّ 

  بالتالي إلى نجاح الزواج.  

صمام األمان  هو وجینالتواصل بین الزّ ) أن  ,2015Abu Znaidوأظهرت دراسة أبو زنید (
الّزوجیة  بناء الثّقةة لمن أكثر القضایا أهمیّ  اخلي لبنیان األسرة، ویعدّ ماسك الدّ الذي یضمن التّ 
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وجین التي على مدى امتالك مهارات االتصال بین الزّ  واج تتوقفواجي، فنوعیة الزّ لزّ االستقرار وا
 .وجینعاطف بین الزّ والتّ والثّقة  الّزوجیة فاهم یجابیة ومنها التّ تشمل العدید من المؤشرات اإل

وطریقة تفكیره وعمله، ویؤثر في نجاحه، نمط حیاته تقدیر كل شخص لذاته یؤثر في لما كان و 
ینعكس على  (Mullah, 2008)ن هذا التقدیر كما یراه مال إنجازه ألهدافه في الحیاة، فإومدى 

ه على قناعاته وتجاربه وثقته لذاتالفرد لنفسه  تقدیریات مستو إذ تنعكس  درجات ثقته باآلخرین،
یجابیة لنفسه، إلى نظرة الفرد اإلیشیر تقدیر الذات أن  (Kafafi, 1989)وضح كفافي ویباآلخرین، 

ویرتبط تقدیر  ،تضمن إحساس الفرد بكفاءته واستعداده لتقبل الخبراتیو  ،الثقة بالنفسوهذا یتضّمن 
 یة.فاعأكثر مما یعبر عن الدّ والبناء الذات بالسلوك الذي یعبر عن النمو 

وفي ضوء ما سبق وجد الباحث من الضرورة الكشف عن العالقة بین الثقة الزوجیة وكّل من 
 تنبؤ كل منهما بالثّقة الزوجیة. التوافق النفسي وتقدیر الذات، واستقصاء درجة 

 

 مشكلة الدراسة: 

نبعت مشكلة هذه الّدراسة باالعتماد على مالحظات متعمقة حول تفشي المشكالت األسرّیة 
بشكل كبیر في المجتمع الفلسطیني، وأّن كثیرًا من األزواج یشككون في سلوك شركائهم، وربما 

إلى تدني درجات الّتوافق األسري، ولعل ارتفاع  تنخفض درجات ثقتهم بشركائهم األمر الذي یؤدي
وذلك   %14.6نسب الطالق في محافظة الخلیل بصورة عالیة بین المحافظات الفلسطینیة بنسبة 

 Palestinian National Information)وفقًا لبیانات مركز المعلومات الوطني الفلسطیني، 

Center, 2015) ، ات التي عنیت بموضوع الثقة الزوجیة، ذلك لوحظ من خالل مراجعة األدبیك
عدم وجود مقیاس یكشف عن درجات الثّقة  الّزوجیة في البیئة العربیة، فجاءت هذه الّدراسة للبحث 
عن درجات الثّقة  الّزوجیة وعالقتها بكّل من الّتوافق الّنفسّي وكذلك تقدیر الّذات لدى األزواج في 

هو الذي یحدد سلوك الشخص. وبالتالي فمشكلة هذه الدراسة  محافظة الخلیل، سیما وأّن تقدیر الذات
واستقصاء درجات الثّقة  الزوجیة، ي البیئة العربیة یكشف عن الثّقةتوفیر مقیاس مقنن فتكمن في 

الزوجیة، والعالقة بینها وكّل من الّتوافق النفسي وتقدیر الذات لدى األزواج في محافظة الخلیل، ألن 
 الضوء على واقع األسرة الفلسطینیة ومحاولة التغلب على مشكالتها.                                                     من شأن ذلك أن یسلط
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 أسئلة الدراسة:

 تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتیة:

كمـا یـدركها ما درجات الثّقة  الّزوجیة التي یكشف عنها مقیاس (رمبل) المعّرب للثّقة الّزوجیة  .1
 األزواج في منطقة محافظة الخلیل في فلسطین؟ 

 ،زوج: النـــوع االجتمـــاعي(هــل تختلـــف درجـــات الثّقــة  الّزوجیـــة بـــاختالف المتغّیــرات المســـتقلة  .2
، مرتفــــع) والمســــتوى التعلیمــــي (أساســــي، ثــــانوي، ومســــتوى الــــدخل (متــــدني، متوســــط زوجــــة)،

 جامعي)؟

الثّقــــة  بــــدرجات نبــــؤ فــــي التّ النفســــي، وتقــــدیر الــــّذات) (الّتوافــــق رات ســــهم متغّیــــتمــــدى  إلــــى أيّ  .3
 لدى أفراد عّینة الّدراسة كما تكشف عنها المقاییس المستخدمة فیها؟الّزوجیة 

 

 : أهمیة الدراسة

 :أتيراسة فیما یالدّ  ة هذهتتمثل أهمیّ 

 الّنفسيّ  من الّتوافق بكلّ  الّزوجیة وعالقتها وء على الثّقةالدراسة إلى تسلیط الضّ هذه تسعى 
من بین األزواج  الثّقةفي محافظة الخلیل، ذلك أن موضوع  قدیر الّذات لدى عینة من األزواجوت

یؤدي إلى الّتشكك والعنف  في الحیاة الّزوجیة، ونقص الثّقةالموضوعات التي تحدد سوّیة العالقة 
لّرغم من أهمیته لم یتم عدا عن أّن موضوع الثّقة  الّزوجیة على ا األسري وتدمیر الحیاة الّزوجیة،

متخصصة تناوله بالدراسة بالشكل المطلوب في البیئة العربیة، إذ لم یعثر الباحث على دراسات 
تنبع أهمیه هذه الدراسة في بناء األسرة والعالقات بین األزواج، وبالّتالي  تدرس أثر الثّقة الّزوجیة

ع خلفیة یمكن البناء علیها لغایات التغلب على وتوفر للباحثین والمجتمالّزوجیة الثّقة كونها تتناول 
المشكالت األسریة وكذلك لغایات بناء أسرة فاعلة في المجتمع الفلسطیني، عدا عن توفیر مقیاس 

                                                       مقنن في البیئة العربیة یكشف عن الثّقة  الزوجیة.
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 أهداف الدراسة:

تحدید توفیر مقیاس مقنن في البیئة العربیة یكشف عن الثّقة  الزوجیة، و الدراسة إلى  هذهتسعى 
ومعرفة إذا كان  ،في محافظة الخلیلالمشمولین بالدراسة الّزوجیة بین األزواج الثّقة یات درجات مستو 

ومستوى الجنس، ك الّزوجیة وفقًا لبعض المتغیرات المستقلة فروق في درجات الثّقةهناك عالقة 
الّزوجیة  ة، وكذلك فحص العالقة بین الثّقةلألزواج المشمولین في الّدراس لمستوى التعلیميالّدخل وا

وكّل من الّتوافق الّنفسّي وتقدیر الّذات لدى األزواج في محافظة الخلیل، وكذلك فحص قدرة هذه 
 المتغیرات على التنبؤ بالثّقة  الّزوجیة.

 مصطلحات الدراسة: 

الثّقة  المتبادلة بین   ,(Kaplan & Maddux, 2002)كابالن ومادوكسف عرّ ی لّزوجیة:الثّقة ا
الزوجین بأنها "تعبیر كل طرف عن مشاعره للطرف اآلخر ویحقق وعوده ویحمیه من األخطار وذلك 

والسلوكیات واألنشطة الخاصة بالعالقة بین الزوجین والتي ینتج عنها الشعور  من خالل المعتقدات
 ا واإلشباع في العالقة الّزوجیة.بالرض

الحق  كل طرفبأّنها عالقه یكون ل (Rempel & Holmes, 1985)رمبل وهولمز ها عرفوی
حب ورعایة الطرف  ولدیهاعتقاد من لدیه ما االعتماد على الطرف اآلخر والتنبؤ بسلوكیاته و في 

 .سوف تستمر في المستقبل مهما كانت العقباتو اآلخر 

ّزوجیة إجرائیا: هي الدرجة التي یحصل علیها األزواج في محافظة الخلیل في تعرف الثّقة ال
 ضوء مقیاس الثّقة الّزوجیة المستخدم في الدراسة الحالیة. 

الّتوافق النفسي بأنه "عملیة دینامیكیة مستمرة  (Zahran, 2005)عرف زهران  :النفسي الّتوافق
 األفضل حیث یحدث توازن بین الفرد وبیئته".تهتم بالسلوك والبیئة والتغییر والتعدیل إلى 

بالّدرجة التي یحصل علیها األزواج في محافظة الخلیل على  یعرف الّتوافق النفسي إجرائیا:
 مقیاس (شقیر) للّتوافق النفسي المستخدم في الدراسة. 

ة للفرد ) تقدیر الّذات بأّنه المعتقدات الكلیّ  ,1986Rosenbergتقدیر الذات: یعّرف روسنبرج (
ویعرف إجرائیا بالدرجة التي یحصل علیها المستجیب على المقیاس  المرتبطة بكیانه. ومشاعره

 .المستخدم في الدراسة
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 الّدراسات السابقة: 

بین  العالقة الّدراسة إلى هذه (Carandang & Guda, 2015)وجودا  هدفت دراسة كاراندانج
 الّرضا ومستوى) وااللتزام والعاطفة، الحمیمة، القةالع( المحبة عند (ستیرنبرغ) مكونات مستویات
باتانجاس/ الفلبین، وقد طبق مقیاس (ستیربرغ) الثالثي  في لدى عّینة من المتزّوجین الّزواجي

)TTLS (عن الّزواج  ومقیاس دلیل الّرضا)CSI-32 () زوج وزوجة،  )400على عینة قوامها
 والّرضا الحمیمة العالقة مستوى بین إحصائیة داللة ذات وأسفرت النتائج عن أن هناك عالقة

 ومستوى العاطفة وااللتزام مستویات على إیجابیة وكان هناك عالقات واإلناث لدى الذكور الّزواجي
  الزوجي یرتفع بارتفاع مستویات الثّقة  بین األزواج.  الّرضا ووجد أن مستوى الّزوجي، الّرضا

بدراسة العالقة بین  (khandandel & Kavianfar, 2015)وعنیت دراسة خنداندل وكاویانفر 
) رجًال 381الثّقة  الّزوجیة والّصالبة األسرّیة بالّرضا عن الّزواج، وقد اختار الباحثان عینة قوامها (

وامرأة من العاملین في طهران الذین مضى على زواجهم عام على األقل، وتّم تطبیق استبانات 
الّزوجیة واستبانة الّصالبة األسرّیة وقد أسفرت نتائج الّدراسة عن  الثّقةّرضا عن الّزواج واستبانة ال

الّزوجیة ودرجات الّرضا عن الّزواج، وأّن الّرضا عن  قة طردّیة دالة بین درجات الثّقةوجود عال
 الزواج یعتبر متنبئًا جید بالثّقة  الّزوجیة.

 والحمیمیة الّزواجي رة، والّتوافقاألس أداءبین  العالقة (Moosavi, 2015)ودرست موسواوي 
في طهران،  العمر متوسطي ) أسرة من المتزوجین36بین الّزوجین القائمة على الثّقة الّزوجیة، لدى (

 الّنتائج ، وأظهرت)IS( ومقیاس العالقات الحمیمة) DAS(الزواجي  وطبق علیهم مقیاس الّتوافق
والعالقات الحمیمة  الّزواجي األسرة والّتوافق أداءمن  كلّ وجود عالقة إیجابیة داّلة إحصائیًا بین 

  المبنیة على الثّقة  بین الّزوجین.

إلى فحص العالقة بین الخیانة الّزوجیة والثّقة  (McCray, 2015) وهدفت دراسة مكري 
الّزوجیة وااللتزام الّزواجي والّرضا عن الّزواج لدى زوجات الجنود األمریكیین الذین یشاركون في 

) زوجة من زوجات الجنود 127حروب األمریكیة وراء البحار، وقد اختارت الباحثة عینة قوامها (ال
المشاركین بالحروب، وطبقت علیهن استبانة الثّقة  الّزوجیة، وقائمة االلتزام الّزواجي ومقیاس الّرضا 

ول فترة الخدمة عن الزواج، وكذلك مقیاس الّتوافق الزواجي، وخلصت الدراسة إلى عدم وجود أثر لط
وراء البحار وغیاب الزوج على درجات الرضا عن الزواج، فیما وجدت عالقة دالة إحصائیًا بین كل 
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من الثّقة  الّزوجیة وااللتزام الّزواجي والّرضا عن الّزواج، وأّن الثّقة  الّزوجیة كانت عامًال مفسرًا متنبئًا 
 بالّتوافق الّزواجي.

لیة برنامج حقق من فاعإلى التّ  (Olwan, & Tallaa, 2014)ع دراسة علوان والّطالهدفت و 
في قطاع  شرطیاً  36من نة عیّ  علىة، فس وأثره في زیادة المرونة اإلیجابیّ بالنّ  إرشادي لتنمیة الثّقة

مقیاس كما وتّم بناء فس، بالنّ  الثّقةغایته رفع درجات  إرشاديوقد قام الباحثان بتصمیم برنامج غزة، 
أسفرت الّدراسة عن وجود فروق في درجات الثّقة  ، وقد اإلیجابیةلمرونة مقیاس لفس و قة بالنّ لثّ ل

 .ةجریبیّ لصالح المجموعة التّ بالّنفس 

 &  ,Atta,  Adil, Shujja)اكر ـــــــــوجا وشـــــــــــــــدراسة كّل من عطا وعادل وش وتناولت

Shakir,  2013)  زوجًا 70قوامها ( على عینة عن الّزواج االّرض في الثّقة  بین األزواج  دور (
) زوجة بعضهن  زوجات عامالت وأخریات تعمل كربات بیوت، وتّم تطبیق كّل من مقیاس 70و(

أن الثّقة  الّزوجّیة تعّد متنبئًا  المتعّدد االنحدار تحلیل الّزوجیة، وأظهر الثّقة  الّرضا الّزواجي ومقیاس
 الثّقة  الّزوجیة لصالح اإلناث. في الجنسین بین كبیرة وقفر  عن الّزواج، وعن وجود بالّرضا

الحالة  على اإلیجابیة واألمومة واألبوة الّزوجیة الثّقة  أثر  (Kiyomi, 2013)ودرس كیومي
من  153 و من الذكور 140( واإلناث، وقد اختار عینة قوامها الذكور الّشباب لألبناء من الّنفسّیة
 وأظهرت طبیق مجموعة من االستبانات التي تكشف عن الثّقة  بین األزواج،وتم ت الیابانیین، )اإلناث
وأن األبناء یستمدون  یؤثر على الّصحة الّنفسّیة لألبناء، اآلباء بین الّزوجیة الثّقة  مستوى أن النتائج

وأّن  كبیرة، الدعم من آبائهم وأمهاتهم بدرجة كبیرة عندما تكون درجات الثّقة  الّزوجیة بین األبوین
وتبعدهم عن الوقوع في األمراض  والبنات، األبناء رفاهیة في تساهم الممارسات الوالدیة اإلیجابیة
 الّنفسّیة وخصوصُا االكتئاب.

أثر كّل من  (Harris, Skogrand, Hatch, 2008)ودرس كل هاریس وسكجراند وهاتش 
زوجًا من  25ي الالتیني لدى على قوة الرباط الزواج والثّقة الّزوجیة ومشاعر الحب الّصداقة

 المنسجمة مع سیاق األزواج، وقد كان البحث كیفیًا استخدم فیه الباحثون المقابالت شبه المقننة
وقد أسفرت النتائج عن وجود عالقة طردیة بین وجود درجات من الّصداقة والثّقة   الالتینیة، الثقافة

، وقد قدمت الّدراسة بعض المقترحات التي بین األزواج والمحبة بینهما ووجود زواج ناجح وقوي
 الّزواجي. الّتثقیف في استخدامها یمكن
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العالقة بین الثّقة  الّزوجیة وكّل من اإلجهاد الذي  (Sakai, 2005)وفحصت درست ساكاي 
تعاني منه األمهات في تربیة األطفال، وسلوكیاتهن غیر المتوافقة مع أطفالهن، على عینة قوامها 

لسیدات اللواتي لدیهن أطفال في مدینة طوكیو، وقد طبقت علیهن مجموعة من ) من ا327(
المقاییس التي تكشف عن الثّقة الّزوجیة، واإلجهاد الذي یصیب األمهات في تربیة األطفال، 

القة بین والسلوكیات غیر المتوافقة مع تربیة الطفل من قبل األم، وقد أسفرت النتائج عن وجود ع
الّزوجیة واإلجهاد الذي یصیب األم وكذلك مع السلوكیات غیر المتوافقة مع  الثّقة سلبیة بین كل من
افقة بین الزوجین زادت السلوكیات غیر المتو  ل األم، فكلما نقصت درجات الثّقةتربیة الطفل من قب

 ، وزادت درجات اإلجهاد لدیها.مع تربیة الطفل من قبل األم

إلى البحث في أبعاد مفهوم الثّقة  بین األزواج،  (Korinek, 2001)وهدفت دراسة كورنیك 
وكذلك فحص العالقة بین الثّقة  الّزوجیة وكّل من الّرضا عن الّزواج والّتعلق بالّشریك، وقد اختار 

في مجاالت محددة  زوجة وطبق علیهم اختبارات الثّقة) متزوجًا ومت110الباحث عینة قوامها (
(TSAS) لّزواج واختبار الّتعلق بالّشریك/ة، وقد أسفرت الدراسة عن أّن وكذلك اختبار الّرضا عن ا

بالنفس وكذلك الثّقة  باآلخرین، كما أسفرت الدراسة عن وجود  الثّقة  الّزوجیة تكمن في الثّقةأبعاد 
 عالقة طردیة بین الثّقة  الّزوجیة وكّل من الّرضا عن الّزواج ودرجة الّتعلق بالّشریك/ة. 

  سات السابقة: تعقیب على الدرا

تظهر الّدراسات أّن ثمة عالقة وطیدة بین الثّقة  الّزوجّیة وكّل من الّرضا عن الّزواج والّصالبة 
الّزوجّیة من صالبة الّزواج نفسه وتبعد األزواج عن  افق الّزواجّي، كما وتزید الثّقةاألسرّیة والّتو 

الّزوجّیة، كما  ّي على تنمیة الثّقةد األسر المشكالت األسرّیة واالنفصال، كما أنه یوجد أثر لإلرشا
وتظهر الّدراسات أن الثّقة  الّزوجّیة تعد متنبئًا قویًا بالّرضا عن الزواج والّتوافق الّزواجي، وأّن هناك 

للثّقة الّزوجّیة ینعكس على األبناء في األسرة وقد یتسبب عدم وجود الثّقة  الّزوجّیة بوقوع األبناء  اً أثر 
مراض الّنفسّیة، فیما ینعكس نقص الثّقة  الّزوجّیة على مشكالت الّتربیة التي یمارسها فریسة لأل

اآلباء على األبناء، إذ یعاني اآلباء من اإلجهاد والّتوتر أثناء عملیات الّتربیة بسبب نقص الثّقة  
 الّزوجّیة.
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جیة في المجتمع الزو  ود الباحثین في فحص درجات الثّقةوتأتي هذه الّدراسة استكماًال لجه
الزوجیة وكل من تقدیر الّذات والّتوافق النفسي  لك فحص طبیعة العالقة بین الثّقةالفلسطیني، وكذ

 األمر الذي قد ینعكس إیجابًا على البناء االجتماعي في فلسطین.

 منهج البحث: 

هداف مة ألءالمنهج المستخدم في هذه الدراسة هو البحث الوصفي االرتباطي فهو األكثر مال
 البحث الحالیة.

 مجتمع الدراسة وعینتها: 

تكون مجتمع الدراسة من جمیع األزواج في محافظة الخلیل وقد بلغ مجموع األسر في محافظة 
اء ـــــــــــة. (جهاز اإلحصأسر  88485الخلیل وفق إحصائیات جهاز اإلحصاء المركزي حوالي 

) زوج وزوجة 229ة عشوائیة بسیطة قوامها (، أما عینة الدراسة فتكونت من عین)2011المركزي، 
من محافظة الخلیل، تم اختیارهم بطریقة عشوائیة من خالل زیارة المؤسسات والبیوت من قبل 

للنوع االجتماعي ) یبین توزیع أفراد العینة وفقًا 1مجموعة من المتطوعین في هذه الدراسة، والجدول (
 للمستجیب ووضعه االقتصادي. 

 لنوع المستجیب ووضعه االقتصاديزیع أفراد العینة وفقًا ) تو 1الجدول (
 المجموع مرتفع متوسط متدني الوضع االقتصاديالنوع االجتماعي/ 

 120 30 62 28 رجل

 109 12 82 17 امرأة

 229 42 142 45 المجموع

 أدوات الدراسة:  

 الّزوجیة  مقیاس الثّقة .1

) فقرة تهدف إلى الثّقة  الّزوجیة، 18اس من ()، ویتكون المقی1985المقیاس من إعداد رمبل (
) التي تؤكد على االلتصاق pالقدرة على التنبؤ ( ،یتكون المقیاس من ثالث مستویات فرعیةو 

 ) والتي تركز على الصفاتDاالعتمادیة (، واالستمرار في سلوكیات الشریك بناء على الخبرة السابقة
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) التي تركز على مشاعر الثّقة  Fواإلیمان (، ذى المحتملالتي تضمن الثّقة في مواجهة المخاطر واأل
، واستخدم لیكرت سباعي واالهتمام المتوقع من الشریك في مواجهة المستقبل المجهول ،واالستجابة

األبعاد (أعارض بشدة، أعارض إلى حد ما، أعارض، محاید، أوافق، أوافق إلى حد ما، أوافق 
وقد تم ترجمة المقیاس ع المجامیع للمقاییس الفرعیة الثالث، بشدة)، ومجموع قیاس الثّقة هو مجمو 

عن طریق تزوید  (back translation)من اللغة اإلنجلیزیة واستخدمت طریقة الترجمة العكسیة 
المقیاس ألحد المختصین بالترجمة، وطلب من مختص آخر ترجمة النسخة العربیة لإلنجلیزیة وتمت 

تحقق من صدق مقیاس (رمبل) للثقة الزوجیة عن طریق صدق وتم ال ،المقارنة بین النسختین
المحكمین من ذوي المختصین في علم النفس وعلم االجتماع، وقد أجري تعدیل طفیف على بعض 

 الفقرات.

، 12، 8، 6، 5، 3كذلك یحتوي المقیاس على مجموعة من الفقرات السلبیة التي تحمل األرقام (
 تحلیل اإلحصائي.) وتم عكسها في ال17، 16، 15، 13

) یبین قیم معامل ارتباط كل 2كما تم حساب صدق االتساق الداخلي للمقیاس والجدول اآلتي (
 فقرة مع الدرجة الكلیة للمقیاس.

 ) قیم معامل ارتباط كل فقرة من فقرات مقیاس الثّقة الزوجیة مع الدرجة الكلیة للمقیاس2الجدول (
 رقم
 *الفقرة

معامل االرتباط 
 الكلیةبالدرجة 

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

 االرتباط معامل
 الكلیة بالدرجة

 مستوى
 الداللة 

1.  0.66 0.001 10 0.65 0.001 
2.  0.66 0.001 11 0.72 0.001 
3.  0.69 0.001 12 0.72 0.001 
4.  0.54 0.001 13 0.70 0.001 
5.  0.62 0.001 14 0.69 0.001 
6.  0.75 0.001 15 0.67 0.001 
7.  0.77 0.001 16 0.71 0.001 
8.  0.76 0.001 17 0.73 0.001 
9.  0.06 0.001 18 0.69 0.001 

                                                           
 نصوص الفقرات موجودة في ملحق الدراسة *
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وقد بلغت قیمة هذا  αاب الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ـــــــأما عن الثبات فقد تم حس
وهي قیمة مرتفعة  0.92وفق معادلة سبیرمان براون ، وبطریقة التجزئة النصفیة 0.93ل ــــــــالمعام

 في البحوث اإلنسانیة. وتسمح باستخدامه

وطالبة  اً طالب 41وكذلك فقد أمكن التحقق من ثبات المقیاس على عینة استطالعیة مكونة من 
من المتزوجین في جامعة الخلیل بفاصل زمني قدره أسبوعان وقد بلغت قیمة معامل االرتباط بین 

 ).0.81(التطبیقین 

 . مقیاس الّتوافق النفسي: 2

) فقرة تكشف عن أربعة 80ویتكون مقیاس من ( (Shogair, 2003)المقیاس من إعداد شقیر 
أبعاد هي الّتوافق الشخصي االنفعالي والّتوافق الصحي (الجسمي)، وبعد الّتوافق األسري، وبعد 
الّتوافق االجتماعي، وأجرى له صدقا وثباتا على عینة مصریة من الذكور واإلناث عن طریق صدق 

وین والصدق التمییزي، وتم الحصول على درجات الثبات بطریقة إعادة التطبیق والتجزئة التك
 ).0.74 -0.53النصفیة وكان الثبات ما بین (

المقیاس الّتوافق النفسي في البیئة  بتقنین (Abu Znaid, 2015)وقد قامت أبو زنید 
الستجابة، تم التحقق من دالالت ) فقره، وهو خماسي ا30الفلسطینیة، وأصبح عدد فقرات االختبار (

، وكذلك تم حساب ثبات االختبار عن طریق حساب معامل كمینصدقه عن طریق صدق المح
 الثبات كرونباخ ألفا. 

وهي قیمة مقبولة لغایات البحث في  0.87في الدراسة الحالیة  αوبلغ قیمة معامل كرونباخ 
 العلوم اإلنسانیة. 

  The Rosenberg Self-Esteem Scaleت . مقیاس روسنبیرج لتقدیر الذا3

) وهو من المقاییس  ,1986Rosenbergوصف المقیاس: أعّد هذا المقیاس روسنبیرج عام (
األكثر شیوعًا لقیاس تقدیر الّذات في العلوم االجتماعّیة وهو عبارة عن مواقف إیجابیة وسلبّیة نحو 

انّیة، واحترام الّذات) وهذه من مكّونات مفهوم الّذات، ویعكس مضامین مثل (اعتبار الّذات، وعدم األن
 الّذات.
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) فقرات أمام كل فقرة أربعة استجابات (موافق جدًا، موافق، معارض، 10ویتكون المقیاس من (
، وتعطى (Rosenberg, 1986)) 0.88 -0.82معارض جدًا)، ویتمتع بدالالت ثبات تتراوح بین (

) درجات، واالستجابة معارض درجتین، 3تجابة موافق () درجات، واالس4االستجابة موافق جدًا (
) سلبّیة وُتعَكس عند التصحیح، 10، 9، 8، 5، 3واالستجابة معارض جدًا درجة واحدة، والفقرات (

 ).10) والدرجة الدنیا (40وتبلغ الّدرجة القصوى على المقیاس (

 :صدق وثبات مقیاس روسنبیرج لتقدیر الذات

بتقنین المقیاس وحساب دالالت الّصدق عن طریق االتساق  (Jondi, 2008)قام الجندي 
الّداخلي للمقیاس، وذلك بحساب معامالت االرتباط بین كّل فقرة من فقرات مقیاس تقدیر الّذات، 
والدرجة الكلّیة للمقیاس، وقد تمتع المقیاس بدالالت صدق وثبات مرتفعة، وفي هذه الدراسة تم 

وهي قیمة مقبولة لغایات  0.80وقد بلغت قیمة هذا المعامل  αحساب الثبات بطریقة كرونباخ 
أن المقیاس (Jondi & Dasogi, 2017) االستخدام. كما وأظهرت دراسة الجندي ودسوقي 

 بخصائص سیكومتریة مرتفعة.

 متغیرات الدراسة:

، كما یة وتقدیر الذات والتوافق النفسياشتملت متغیرات الدراسة على كل من الثقة الزوج 
واشتملت على مجموعة من المتغیرات المستقلة كالنوع االجتماعي، ومستوى الدخل والمستوى 

 التعلیمي.  

 إجراءات الدراسة:

قام الباحث بإعداد أدوات الدراسة والتحقق من خصائصها السیكومتریة، ثم اختار عینة الدراسة، 
اسة، ثم تم توزیع هذه األدوات، وتم وتم التواصل مع أفراد الدراسة لغایات االستجابة عن أدوات الدر 

جمع االستبانات من المستجیبین ثم أدخلت للحاسوب وتم استخدام برنامج الرزم االحصائیة للعلوم 
 االجتماعیة لغایات التحلیل الكمي للبیانات.

 حدود الدراسة:

 2016اقتصرت هذه الدراسة على عینة من األزواج الفلسطینیین في محافظة الخلیل في العام 
 األمر الذي یعیق تعمیم نتائجها إال على بیئات مشابهة.
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 نتائج الدراسة: 

 كما المعّرب الثّقة الّزوجیة مقیاس عنها یكشف التي الّزوجیة الثّقة درجات واقع السؤال األول: ما
 فلسطین؟ في الغربّیة الّضفة في األزواج یدركها

رافات المعیاریة على كّل فقرة من المقیاس ولهذه الغایة تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنح
 ) یبین ذلك.3وترتیبها ترتیبًا تنازلیًا وفقًا لدرجة أهمیتها، والجدول (

 ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل فقرة من فقرات مقیاس الثّقة الزوجیة3الجدول(

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

لــدي إیمــان بـأن شــریكي ســوف إال أّنـه یــر الوقــت والمسـتقبل غیــر مؤكــد، رغـم تغ 4
 .یكون مستعدًا لیمدني بالقوة مهما حدث

4.26 .920 

 900. 4.23 تصرف بطریقة ثابتة.یشریكي  18
لــي ألفــة بأنمــاط الســلوك التــي اعتادهــا شــریكي وأتوقــع طریقــة تصــرفه فــي هــذه  11

 الحاالت. 
4.20 .880 

ق، النــاس یجــب غم مــن قولــه جمــل ال تصــدّ ، بــالرّ ق جــداً شــریكي شــخص صــاد 7
 علیهم أن یثقوا بأن ما یقوله حقیقة.

4.18 .970 

 1.01 4.17 .سلوك شریكي متغیر إلى حد ما، دائما ما یفاجئني بما هو قادم 3
ال یمكـن التنبـؤ بتصـرفات شـریكي، ال یمكـن لألشـخاص التأكـد كیـف سیتصــرف  8

 شریكي من یوم آلخر. 
4.16 1.09 

فـــي المواقـــف المتشـــابهة، أنـــا لســـت متأكـــدًا بشـــكل قطعـــي بـــأن شـــریكي ســـوف  13
 .یتصرف بنفس الطریقة مرتین

4.15 0.99 

أحیانًا من الصعوبة أن أتأكـد بصـورة قطعیـة بـأن شـریكي سیسـتمر باالهتمـام بـه  6
مؤكـدة والعدیـد مـن األشـیاء قـد تتغیـر الالمسـتقبل یحمـل الكثیـر مـن األمـور غیـر 

 قتنا مع مضي الوقت.في عال

4.10 1.14 

یثبت شریكي دومًا في الماضي بأنه شـخص ثقـة فهنـاك لحظـات أتـردد فیهـا فـي  17
 جعل شریكي ینهمك بأنشطة ال تشرعني بأنني محصن.

4.09 1.03 

 0.97 4.07 اعتمادًا على تجارب سابقة ال أستطیع االعتماد على شریكي 5
فــإنني مــن حــین آلخــر تنتــابني حــاالت مــن ألننــي لــم أجابــه قضــیة مــا مــن قبــل  12

 القلق بأن شریكي سیأخذ مشاعري في حساباته
4.02 1.07 
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 1.04 4.02 ، خصوصًا في األمور الهامة.اً اتكالی اً دائما أجد شریكي شخص 2
ألننـي لشـریكي  منحته أحیانًا أشعر بأنني لست مرتاحًا لالستثمار العاطفي الذي 16

 عما ینتظرنا مستقبالً ي أجد صعوبة في تنحیة شكّ 
4.0 1.04 

في مواجهة األمـور الغامضـة والمواقـف الجیـدة ألننـي أعـرف بـأن  باألمانأشعر  14
 شریكي لن یخذلني.

3.96 1.15 

 1.15 3.95 أعرف كیف سیتصرف شریكي، دائمًا یتصرف كما أتوقع 1
القتنـا، أنا لست قلقـًا مـن أن الصـراعات والتـوترات غیـر المنتظـرة سـتؤثر علـى ع 10

 إذ أن عالقتنا یمكنها تجاوز أي عواصف

3.94 1.18 

أثبـت شـریكي بأنــه شـخص مخلـص ، بغــض النظـر عمـن هــو متـزوج منهـا، هــو  9
 أو هي سوف یكونا مؤمنین، حتى لو كان هناك أي فرصة لضبطهما بالجرم.

3.78 1.22 

واقـف ال أستطیع أن أذكـر مال ، لیس بالضرورة أن یكون شریكي مقنعًا لآلخرین 15
 .یمكن االعتماد علیه

3.69 1.30 

 13.15 73.05 لمقیاس ككلا

 تم عكس الفقرات السلبیة عند حساب المتوسطات الحسابیة. •

) إلى أّن درجات الثّقة الّزوجّیة لدى المتزوجین في محافظة الخلیل 3تشیر النتائج في الجدول (
وهي نسبة تؤشر على ارتفاع  0.81 ) أي ما نسبته90من  73.05قد بلغت على المقیاس الكلي (

درجات الثّقة  الزوجیة لدى األزواج في محافظة الخلیل، وهذه النتیجة المرتفعة نسبیًا یمكن تفسیرها 
من منظور أّن األزواج یعتبرون أّن موضوع الثّقة  الّزوجیة من األشیاء المهّمة بحیاتهم، وأّنهم 

رًا غیر مقبول في المجتمع الفلسطیني، بل ویعد أمرًا یظهرون ذلك للناس ألّن إظهار عكسه یعّد أم
معیبًا على كّل من الّزوج أو الّزوجة حین تظهر عدم الثّقة  بالّشریك، وربما هذا األمر أّدى لزیادة 
 الّنسبة في درجات الثّقة  الزوجیة في محافظة الخلیل التي تعد من المحافظات ذات الّطبع المحافظ.

) وهذا یدّلل على ارتفاع 4الفقرات أّنها ذات درجات مرتفعة (أكثر من أظهرت متوسطات أغلب 
) التي تفید بأّن (لدى الّشریك الثّقة  بأّن شریكه 4نسبة الثّقة  الّزوجّیة، وقد حصلت الفقرة  رقم (

 ) التي18سیمده بالقوة مهما تغّیرت األزمان) على أعلى المتوّسطات الحسابّیة، ثّم تالها الفقرة رقم (
تفید بأن (الشریك یتصرف بطریقة ثابتة) وهاتان الفقرتان فیهما نوع من القناعة بأّن الّشریك هو أهل 

) أقل المتوسطات الحسابیة والتي تفید بأّن الّشریك (ال بّد یكون 15للثقة، في حین احتلت الفقرة رقم (
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ه فیها)، وهذا أمر منطقي فال مقنعًا لآلخرین، وأّنه ال یوجد مواقف ال یستطیع الشریك االعتماد علی
 یوجد ثقة مطلقة في بني البشر، والكمال هللا جل في عاله.

) النسبة 0.81وتقارب النسبة الكلیة لدرجات الثّقة الزوجیة لدى األزواج في محافظة الخلیل (
 )Rempel & Holmes, 1986(التي حصل علیها األزواج الذین طبق علیهم رمبل وهولمز 

دى عینة ـــــبة المئویة لدرجات الثّقة الزوجیة لــــــنة تورنتو األمریكیة إذ بلغت النسدراستهم في مدی
 ).0.80التقنین (

النوع ( المستقلة المتغّیرات باختالف الثّقة الّزوجیة درجات تختلف السؤال الثاني: هل
ي (أساسي، ، مرتفع) والمستوى التعلیمومستوى الدخل (متدني، متوسط ،)أنثى ذكر،: االجتماعي

 ثانوي، جامعي)؟

ومن أجل هذه الغایة تم حساب أوًال المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل مستویات 
 )4المتغیرات المستقلة كما یوضحها الجدول (

) یبین المتوّسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكّل فئة من فئات المتغّیرات 4الجدول (
 المستقلة

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العدد مستویاتها المستقلة المتغیرات
 14.88 74.84 120 ذكر النوع االجتماعي

 10.65 71.09 109 أنثى

 19.43 69.37 45 متدني مستوى الدخل
 10.63 72.23 142 متوسط

 10.20 79.78 42 مرتفع

 المستوى التعلیمي
 

 19.98 72.15 45 أساسي

 12.89 74.29 65 ثانوي
 9.69 72.27 119 جامعي

 13.15 73.05 229 المجموع
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الختبــار داللــة  (Univariate General Linear Model)ثــم تــّم اســتخدام تحلیــل الّتبــاین 
ـــًا للمتغیـــرات  ـــل وفق ـــدى األزواج فـــي محافظـــة الخلی ـــة  الّزوجیـــة ل الفـــروق فـــي متوســـطات درجـــات الثّق

) یبّین نتـائج تحلیـل الّتبـاین المتعـدد 5مستوى التعلیمي) والّجدول (المستقّلة (الّجنس، مستوى الدخل، ال
 الختبار داللة الفروق في متوّسطات درجات الثّقة الزوجیة.

یبین نتائج تحلیل الّتباین المتعدد الختبار داللة الفروق في متوّسطات درجات الّثقة  )5الجدول (
 الزوجیة وفقًا للمتغیرات المستقلة

 مصدر التباین
 مجموع 
 المربعات

 ح د.
 متوسط

 المربعات 
 قیمة ف

مستوى 
 الداللة

 0.001 1263.17 204270.07 6 1225620.43 النموذج

 0.04 4.03 652.08 1 652.08 الجنس

 0.001 6.97 1128.39 2 2256.78 مستوى الدخل

 0.44 0.80 130.57 2 261.14 المستوى التعلیمي

   161.71 223 36061.56 الخطأ
    229 1261682.0 جموعالم

 

فـي  ة) إلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائی5بالنسبة لمتغیر الجنس، تشیر الّنتائج في الّجدول (
) أعلـى مـن 74.84درجات الثّقة الزوجیة وفقـًا لمتغیـر الجـنس، ولّمـا كـان المتوّسـط الحسـابي للّرجـال (

رجات الثّقة الزوجیة لدى األزواج الـذكور ) فإّن هذا یشیر إلى أّن د71.09المتوسط الحسابي للنساء (
 أعلى من الّزوجات اإلناث.

ویـــرى الباحـــث أّن ذلـــك یعـــود إلـــى أّن ثقـــة األزواج الـــّذكور بزوجـــاتهم تكـــون عالیـــة بســـبب الّتربیـــة 
الّذكورّیة فـي المجتمـع الّشـرقي الـذي یعتبـر أن ثقتـه بزوجتـه جـزء مـن منظومـة الّرجولـة والّشـرف لدیـه، 

 طلقها لو اهتزت ثقته بها. وٕاال لكان سی

 ودراســــة مكــــري  (Sakai, 2005)ســــاكاي وتتفــــق هــــذه النتیجــــة مــــع مــــا توصــــلت إلیــــه دراســــة 
(McCray, 2015)  ودراســة خندانــدل وكاویــانفر(khandandel & Kavianfar, 2015)  إذ

 أظهرت هذه الدراسات أّن الّنساء أقل ثقة بأزواجهن.
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ــــالـــذي یضـــّم ثالث أّمـــا بالّنســـبة لمتغیـــر مســـتوى الـــّدخل ــــة مســـــــــــ تویات فقـــد تـــّم اســـتخدام اختبـــار ـــــــــ
Least Significant Difference ) 6للّتحقـق مـن اتجـاه الّداللـة اإلحصـائیة والّجـدول التّـالي رقـم (

 یبّین نتائج الّتحلیل. 

 
 الختبار اتجاه الّداللة LSD) نتائج اختبار 6الجدول (

 األزواج في محافظة الخلیل وفقًا لمتغیر مستوى الدخل  جیة لدىفي درجات الّثقة الزو  
 مرتفع متوسط متدني مستوى الدخل

 *10.40 2.85 -- متدني
 *7.55 -- 2.85 متوسط
 -- *7.55 *10.40 مرتفع

 )α≥ 0.05* دالة عند مستوى (

ل كانت داّلة أّن الفروق في درجات الثّقة الّزوجیة على مستوى الدخ LSDتظهر نتائج اختبار 
بین األزواج ذوي الدخل المتدني والمرتفع، وبین ذوي الدخل المتوسط والمرتفع لصالح ذوي الدخل 
المرتفع في الحالتین، فیما لم تكن ثمة فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات درجات الثّقة لدى 

 األزواج ذوي الدخل المتدني والدخل المتوسط.

حول متغیر مستوى الّدخل أّنه كلما زاد مستوى الّدخل ازدادت  لعل ما تؤشر إلیه هذه النتیجة
درجات الثّقة الّزوجیة، ولعل ذلك یعني أنه بتوفر مستوى جید من الّدخل فإن ذلك یقرب من وجهات 
نظر األزواج فحین یمتلك الّزوج األموال فإّنه سوف یصرف على بیته، وعلى زوجته من مأكل 

طیبًا، وغیر ذلك من أوجه الّصرف التي من شأنها أن تقّرب بینهما  ومشرب ومبلس ویوفر لهم مسكناً 
 ویساعدهما على بناء أسرة متكافلة، األمر الذي یزید من درجات الثّقة بینهما.  

ولم تتوفر لدى الباحث دراسات تربط بین الثّقة الّزوجیة ومستوى الّدخل غیر أّنه قام بعقد بؤرة 
افظة الخلیل حول العالقة بین الثّقة الّزوجّیة ومستوى الّدخل وقد ) من األزواج في مح5نقاش مع (

أسفرت بؤرة النقاش عن أّن الدخل المرتفع من شأنه أن یوفر لألسرة احتیاجاتها وهذا یقود إلى 
الّشعور بالّسعادة والّرضا عن الّزواج وكذلك یرفع من درجات الّتوافق الّزواجي، وكذلك فحین یتوفر 
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الّزوج بالصرف على زوجته فإن ذلك ینعكس إیجابًا على الثّقة الّزوجّیة والعالقة بین الّدخل ویقوم 
 الّزوجین.

وأما فیما یتعلق بالمستوى الّتعلیمي فلم تظهر الّدراسة فروقًا في درجات الثّقة الّزوجّیة وفقًا 
قة الّزوجّیة ال لمتغیر مستوى الّتعلیم حیث لم تكن قیمة (ف) دالة إحصائیًا ویرى الباحث أن الثّ 

تحتاج إلى مستوى تعلیمي معین حتى تكون متوفرة، وٕاّنما تحتاج إلى سلوك واضح من الّزوج أو 
الّزوجة حتى تتكون الثّقة لدى الّطرف اآلخر في العالقة الّزوجّیة، فسواء كان الّزوج أو الّزوجة 

تي یظهرها األزواج في الحیاة متعلمًا أو غیر متعلم فإن أمر الثّقة مرتبط بالمشاعر والّسلوك ال
 الّزوجّیة. 

 بدرجات الّتنبؤ في) الّذات وتقدیر النفسي، الّتوافق( متغّیرات تسهم مدى أيّ  الّسؤال الثالث: إلى
 فیها؟ المستخدمة المقاییس عنها تكشف كما الّدراسة عّینة أفراد لدى الثّقة الّزوجیة

 Stepwise multiple)دار المتعددومن أجل ذلك قام الباحث باستخدام تحلیل االنح

regression)  كمتنبئین بالثّقة الّزوجیة لدى  الّذات وتقدیر الّنفسي، الّتوافقوقد أدخل كّل من متغیري
 المتنبئات المفّسرة لدرجة الّتباین في درجات الثّقة الّزوجیة.األزواج في محافظة الخلیل لتحدید 

یرسون بین درجات الثّقة بالنفس وكّل من الّتوافق وقد قام الباحث بحساب معامالت ارتباط ب
) وهذه القیم دالة إحصائیًا عند مستوى 0.18و  0.55النفسي، وتقدیر الذات، وكانت على الترتیب (

)α≥ 0.001 وتّم استخراج تحلیل الّتباین لنموذج االنحدار، وقد بلغت قیمة ،( 

 2R) فیما بلغت قیمة α≥0.001وى () وهي قیمة داّلة إحصائیًا عند مست50.16= 228،2 (ف

من الّتباین في درجات الثّقة الّزوجّیة لدى  %55) أي أّن المتنبئات مجتمعة تفّسر ما نسبته 0.55= 
 األزواج في محافظة الخلیل.

) یوّضــح قــیم (بیتــا) وقــیم (ت) ومســتوى 7أّمــا بالّنســبة لنتــائج تحلیــل االنحــدار المتعــّدد فالّجــدول (
 ات الداخلة في معادلة االنحدار.الداللة للمتنبئ
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 یوضح نتائج تحلیل االنحدار الخطي )7الجدول (

 المتعدد التدریجي للمتنبئات على متغیر الثّقة الّزوجیة 
 مستوى الداللة قیمة ت Betaقیمة  Bقیمة  المتنبئ

 0.001 9.47 0.51 0.39 الّتوافق النفسي

 0.001 4.41 0.23 0.40 تقدیر الذات

) إلــى أّن قــیم (ت) لجمیــع المتنبئــات قــد كانــت دالــة إحصــائیًا فقــد 7لبیانــات فــي الّجــدول (تشــیر ا
) وهــي قــیم تــدّل 4.41) ولمتنبــئ (تقــدیر الــذات)  (9.47بلغــت قیمــة (ت) لمتنبــئ (الّتوافــق النفســي) (

قة الّزوجّیة، على وجود عالقة تنبؤیة، أي أّن قیم (بیتا) تفّسر درجات مرتفعة من الّتباین في متغّیر الثّ 
بمعنى أّنه كّلما زادت درجات الّتوافق الّنفسي، ودرجات تقدیر الذات كّلما زادت درجـات الثّقـة الزوجیـة 

 لدى األزواج في محافظة الخلیل. 

ـــتح األفـــق أمـــام البـــاحثین  ـــّذات والّتوافـــق الّنفســـي تف ـــدیر ال ـــة لكـــل مـــن تق ولعـــل هـــذه القـــدرة التنبؤی
ــة وبالتــالي العمــل علــى تعزیــز هــذه المتغیــرات لــدى الستقصــاء متغیــرات أخــرى قــد ت ــة الّزوجّی تنبــأ بالثّق

 الّشباب المقبلین على الّزواج وكذلك لدى األزواج أنفسهم.

ــة منهــا  ــة الّزوجّی اتفقــت هــذه الّنتیجــة مــع بعــض الّدراســات التــي عنیــت بالعالقــة بــین الّتوافــق والثّق
ـــــدراســــة كاران ـــــدانج  وجــ ـــــ، ودراس(Carandang & Guda, 2015)ودا ــــــــــــــ ـــــة موســـــ واوي ـــــــــــــ

(Moosavi, 2015)  التـي درسـت العالقـة بـین الثّقـة الّزوجّیـة والّتوافـق الّزواجـّي بشـكل عـام، فیمـا لـم
تتوفر لدى الباحث دراسات عنیت بالعالقة بین تقدیر الـّذات والثّقـة الّزوجّیـة، ولعـّل ذلـك یعـود إلـى أّن 

قد ركزوا على الموضوعات االجتماعّیـة كالّرضـا عـن الـّزواج أكثـر مـن الموضـوعات الّنفسـّیة  الباحثین
 كتقدیر الّذات.

 الّتوصیات:

 في ضوء الّنتائج التي أسفرت عنها الّدراسة یوصي الباحث بما یأتي:

ـــة والحـــوار  .1 ـــر الجلســـات الّزوجی ـــة لـــدى الزوجـــات عب ـــة الزوجی ـــز جوانـــب الثّق ضـــرورة تعزی
الهادف الـذي یقـوم علـى المكاشـفة والمصـارحة والوضـوح، ألن مـن شـأن ذلـك أن األسري 

 یجنب الّزوجة الوقوع في الّتشكك بزوجها، مما یعني ازدیاد المشكالت األسریة.
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من الّضرورة االهتمام بدخل األسـرة والبحـث عـن مصـادر تعـزز هـذا الـّدخل فـي المجتمـع  .2
ـــة الفلســـطیني األمـــر الـــذي یســـاعد األســـرة علـــى ال قیـــام بمهامهـــا وكـــذلك یعـــزز مفهـــوم الثّق

 الزوجیة وفق ما أسفرت عنه الّدراسة.

تهیئة الّظروف المناسبة اجتماعیًا ونفسیًا واقتصادیًا للّتثقیف األسـري والحـوار األسـري بمـا  .3
یجعلهـــم منخـــرطین فـــي بنـــاء أســـرة ســـلیمة، بمـــا یعـــزز تقـــدیرهم لـــذواتهم، وتـــوافقهم الّنفســـي 

 ى تعزیز الثّقة الّزوجّیة في األسرة.األمر الذي یساعد عل

ضرورة تطبیق مقیاس الثّقة الزوجیـة المقـنن علـى البیئـة الفلسـطینیة لفحـص درجـات الثّقـة  .4
الزوجیة على عینات أخرى في البیئة الفلسـطینیة ودراسـة متغیـرات أخـرى ذات أهمّیـة فـي 

 ي المجتمع الفلسطیني. المجتمع الفلسطیني كالعالقة بین الثّقة الّزوجّیة ونسب الّطالق ف
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