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  اإلهداء 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  .لعظيماصدق اهللا  )َواْلُمْؤِمُنونَ  َوَرُسوُلهُ  َعَمَلُكمْ  اللَّهُ  َفَسَيَرى اْعَمُلوا َوُقلِ (

.... يطيب النهار إال بطاعتك... وال تطيب اللحظات إال بذكرك الهي ال يطيب الليل إال بشكرك وال
  اهللا جل جالله. وال تطيب اآلخرة إال بعفوك... وال تطيب الجنة إال برؤيتك.

  .وسلم صلى اهللا عليه سيدنا محمد , الهادي البشير, سيد األولين واآلخرين.الخيرإلى معلم البشرية 

  البريئة إلى رياحين حياتي (أبي وأمي).إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس 

  والعناء المشقةالي زوجي الغالي الذي حمل معي امال المستقبل وشاركني 

  إلى أزاهير المحبة أوالدي أيهم  وأدم وهدى وسلينا.

خص وا ة التي كانت تقف أحيانا في طريقييضئ الظلم اً هذا ونور  ي في بحثيكانوا عونا ل الذينإلى 
  جمال غيطانبالذكر الدكتور 

يع إلى أخي المهندس إبراهيم خالد الحسن له كامل حبي وتقديري لما قدمه لي من المساندة والتشج
  طيلة مسيرة دراستي.

نقطف  إلى من تكاتفنا يدا بيد ونحن ،إلى من سرنا سويا ونحن نشق الطريق معا نحو النجاح واإلبداع
  زهرة تعلمنا إلى صديقاتي وزميالتي.

ن ملكرام,,, فمنهم استقيت الحروف وتعلمت كيف انطق الكلمات وأصوغ العبارات الى إلى أساتذتي ا
  صاغو لنا من فكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم والنجاح.

  إليكم جميعا اهدي ثمرة جهدي.

          ةالباحث

  غيظان إبراهيم خالد وفاء
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  شكر وتقدير

  

، جمعينأألنام سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه الحمد هللا على توفيقه، والصالة والسالم على خير ا

عظيم رد الفضل إلى أهله، فأتقدم بأوبعد، فال يسعني، وقد انتهيت من إعداد هذه الرسالة، إال أن 

ة صاحب الفراسة، والنظر  مصلح محمد معتصم ستاذ الدكتوراألالشكر والعرفان إلى أستاذي الجليل 

خلق ي عكس بطيب أصله وكرم أخالقه كل معاني العلم، والالذ العميقة الثاقبة، والقريحة الوقادة،

 فدت من علمه،أوالذوق الرفيع، فأعطاني من وقته الكثير، وسعدت بصحبته، وشرفت بالعمل معه، و 

ن ووسعني في أوقات راحته، فقد كان ناصحًا امينًا حريصًا على شحذ همتي بالقوة والعزيمة، فكا

 عمره، هذا العمل، داعية اهللا أن يمد في ة أكبر األثر في إتماملنصائحه وملحوظاته السديدة المبدع

ته، ويمنحه الصحة والعافية، وأن يجعل ما بذله من جهود في خدمة الطلبة الباحثين في ميزان حسنا

  .مناقشةوالتقدير إلى أعضاء لجنة ال االحترامفلك مني يا أستاذي تحية إجالل وٕاكبار. وأتقدم بوافر 

 من جهود طيبة في قراءة هذه ماهعلى ما قد ، حسين حمايل و الدكتور ، لريماويعمر ا  الدكتور

  اهللا عني خير الجزاء. االقيمة فجزاهم االرسالة، وٕاثرائها بمالحظاتهم
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  ملخص 

لين ن العامعالقة بين معايير اختيار الشريك والتوافق الزواجي لدى المتزوجيال معرفة إلى الدراسةهدفت 
, تباطياالر ستخدم المنهج الوصفي أ جل تحقيق هدف الدراسة,أفي مدارس مديرية رام اهللا والبيرة, ومن 

 ختيارا معايير قياس أداة :وهما ,أداتين على موزعة فقرة )45( منمكونة  وطورت لهذا الغرض استبانة
 لتوافقا وأداة ،)االجتماعي ,االقتصادي ,الثقافي، القيمي ,البدني الجسمي: (األبعاد ويتضمن ,الشريك
 اختيرت بالطريقة الطبقية العشوائية, ومعلمة, معلماً  )245(وطبقت على عينة ضمنت  ,الزواجي

ار ايير اختيأهمها: تشير نتائج مصفوفة االرتباط بين مع توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج,
يليه  تصادي,بالتوافق الزواجي هو الجانب االق أن أكثر المعايير ارتباطاً  إلى الشريك والتوافق الزواجي
 جتماعي.يليه الجانب اال ،يليه الجانب النفسي ،يليه الجانب الديني والقيمي الجانب الصحي والبدني,

تيار في معايير اخ ) α> 0.05(الداللة   وقد تبين بأنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
 نه الأوكذلك تبين ، الجنس والمستوى االقتصادي ومكان السكن اتالشريك لدى العينة تعزى لمتغير 

 في مستوى  التوافق الزواجي لدى ) α> 0.05( يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
مستوى تغير الالتعليم في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لملعاملين في مديرية التربية و اعينة المتزوجين 

   .شيقل 3000لصالح أكثر من  المجال االجتماعي باستثناءاالقتصادي 

   .نوالعامل جونالمتزو  التوافق الزواجي, اختيار الشريك,معايير  الكلمات المفتاحية:

  

  

  

  

  



 ل
 

Partner Selection Criteria and its Relation to Marital Compatibility among Sample 
of Married Employees in Educational Directorate of Ramallah and Al-Bireh 

Governorate Schools  

Prepared by: Wafaa Khalid Ibrahim Ghyzan  

Supervisor: Prof. Mutasem Mohammed musleh 

2019 

Abstract 

 

This study aims at knowing the relationship between standards of deciding on a spouse 
and those of marital matching for married employees working in Ramallah and AL_Bireh 
schools . In order to achieve the study aims, the researcher used the descriptive 
correlational method, and a questionnaire was developed as a tool for the study. It 
consisted of (45) items distributed between two tools: the measuring tool of standards for 
deciding on a spouse, which  includes the following dimensions: physical ,cultural 
,economic, social, and value, and the marital matching tool. The questionnaire was applied 
on a sample of (245) teachers (male and female) chosen through the random-stratified 
method. After preparing and coding ,the sample was fed into the computer processed using 
SPSS program for social sciences. The study arrived at a number of findings, the most  
important of which was that the connection matrix between the one of deciding on a 
spouse and those  of marital matching indicated that the economic standard was the 
standard most connected to marital matching, followed by the physical, then the religious 
and  value, and then the psychological and lastly the social dimension. It was found that 
there was no statistically significant differences (α < 0.05)in the standards of deciding on a 
spouse that were attributed to gender, economic situation and residence variables. It was 
also found that there were no statically significant differences (α < 0.05) in marital 
matching for the sample of married employees at the Directorate of Education in Ramallah 
and AI-Bireh governorate the were attributed to economic situation, except for the social 
dimension for the benefit of 3000 shekels 
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  الفصل األول

  خلفية الدراسة ومشكلتها

  مة مقدّ ال 1.1

فل وجود عالقة مقبولة ومعقولة بين الرجل والمرأة عمادها المودة والرحمة إن الزواج يك  

هم أوالتعاون، لذلك يعتبر الزواج األساس الشرعي والقانوني واالجتماعي لتكوين األسرة التي هي 

حثين مؤسسة في حياة الفرد والمجتمع, لذلك فقد شغل نجاح الزواج اهتمام العديد من العلماء والبا

ن ورجال الدين، فالزواج رابطة بين شخصين مختلفين في الجنس وفي النواحي العاطفية والمفكري

نجاب إلوالفسيولوجية، ويعد الزواج الطريقة الشرعية لضمان اإلشباع الجنسي والعاطفي لكال الزوجين 

تقوم على و  األبناء, وحفظ النوع البشري, ويفترض بالزواج المثالي أن يكون دينامية بين الزوج والزوجة،

لتحقيق  متبادلالفهم العميق، والمودة، والرحمة، والتكافل االجتماعي، واالقتصادي، والثقافي، والتقدير ال

ه كي تنتظم ببالزواج وشرعه ل اإلسالم اهتمهدف أساسي هو بناء وحدة عائلية مستقرة ومتوافقة. و 

  .إلتمامهومقدمات  راءاتإجله  وهيأشرعيته  إلثبات الزماً  عقداً  له وجعلالحياة البشرية 

ال يمكنه  أن اإلنسانومن المسلم به  ,ثم خلق حواء لتصبح زوجا له, ادم ىلقد خلق اهللا تعال  

ط من رواب ةرابط أهموالزواج  ,االرتباط واالختالط معهم إلىالعيش بمعزل عن الناس, فهو بحاجه 

فاعل الت ىللنفوس وهو قائم عل ينةالسكفالزواج يوفر  ى،وهذا ما شرعه اهللا سبحانه وتعال، المجتمع

ال ق ,رواالحترام المتبادل لتحقيق االستقرا المودة والرحمة والثقةصفات  لىع نياومب، يجابياإل

َودَّةً  ُكمَبْينَ  لَ َوَجعَ  َلْيَهاإِ  لَِّتْسُكُنوا َأْزَواًجا َأنُفِسُكمْ  مِّنْ  َلُكم َخَلقَ  َأنْ  آَياِتهِ  َوِمنْ ":(ىتعال  ِفي ِإنَّ  ۚ◌  ْحَمةً َورَ  مَّ

ِلكَ    ).21أيه(سوره الروم, ")َيَتَفكَُّرونَ  لَِّقْومٍ  َآلَياتٍ  ذَٰ
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, القلبفالزواج في نظر اإلسالم سكن ومودة ورحمه واقتران بين الذكر واألنثى بالجسم والروح و 

 بأنهافالشخص يشعر  ,الحقوق والواجبات فظتح يالت األسرة الثابتةحيث يعتبر الزواج هو عماده 

  .)2004،(عشا اإلنسان روحيه نفسيه تليق برقي بإنسانيته, وٕانها عالقةتعلو  ةمقدس ةرابط

 تبالمسؤولياهو بناء حياة جديدة مليئة  نفسه في الوقت أجمل األمور وأصعبهامن و 

 ،ال يستطيع أنه منهفبعضنا يتخوف من هذه البداية ظنا ، والمتطلبات والحب والحنان والمشاركة

 هو ذلك الشخص الذي يكمل ,فشريك الحياة ببسمة مشرقة نحو مستقبل جميل. هااألخر يبدأوالبعض 

فاهللا تكفل لكل شخص في واألفعال, بالصفات  لألخر حياته لكي يكون كل شخص مكمالً  معه بقية

, لتكافل فيما بينهما وهذه حقيقةل آليةله نفس الصفات ليجعل  أخرشخص  لهيكون  أنهذا الكون 

 األيامفالمصالح مع , يكون من منطلق التكافل وليس من باب المصلحة أنب فاختيار الشريك يج

والمحبة بين الشريكين لكي يكملوا حياتهم مع  المودةهناك باب اسمه  ىتذهب وتنقضي ولكن يبق

  ).2010 (هروش, بعض

وج لفرد، فهو الذي يقرر ممن يتز يعد اختيار الشريك من أهم األحداث التي تمر  في حياة او 

ر معايير ومواصفات عديدة. ومن أبرز هذه المعايير المعيا ٕاناث)و  (ذكورى حيث يضع األفراد متو 

ي الفكر  الشكلي، والمعيار المادي، والمعيار النفسي، والمعيار الثقافي، والمعيار الديني، والمعيار

  ).2002 االجتماعي (الساعاتي,

يتوقف على مستوى التوافق الزواجي، أن نجاح الحياة الزوجية أو فشلها  )2002(ة اللدعى وتر 

لذا كان ، االنسجام والتوافق بين الطرفين إذ اعتبرت اللدعة نجاح الحياة الزوجية مرتبطا, بتحقيق

حيث يمكن  الزواج.في كل من يرغب  غايةهو  ، وٕانماالتوافق الزواجي ليس هدف كل متزوجين حسب

 يةهو الذي يحدد نوع الفردفاختيار  حياة الفرد، ى أنها أصعب مرحلة فيطريقه االختيار عل إلىالنظر 
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وهذا ال , بعد الزواج الشخصيةنحاول تغيير  أنبدال من  ,نختار األسهل واألنفع أنوهكذا فمن  ,حياته

فالتغيير يمكن حدوثه من خالل  ,بعد الزواج ى اإلطالقال تتغير عل ة للزوجينالشخصي ي أنيعن

زواج, ولكن هذا التغير ال يحدث إال من خالل سمات الشخصية ة والجهد أو بتأثير شريك الالتجرب

  . الموجودة أصال قبل الزواج

من  ن العديدوذلك ألالحياة, بالزواج هو قرار اختيار شريك  الخاصةالقرارات  أهممن  إنحيث 

 ةجيزو  ة, حيابسيطةولو بدرجه  الحياةعند اختيار شريك  األفراديراعيها  يوالخصائص الت المعايير

لبلوغ  الزواجيالطريق نحو التوافق  بدايةهو  الحياةالسليم لشريك  االختيارن إلذا فة, مستقر  هادئة

هو , مارضا الطرفين وقبوله ىفالزواج القائم عل). 2003 (الشريفين, الفرد ى إليهايسع يالت السعادة

 إليهشاب والتعرف ال رؤيةهذا الزواج فمن حق الفتاه  ى حمايةعل أسسه صحيحة, وقادرزواج سليم 

 أبو( لرفضا أوبالقبول  إبداء الرأيومن حقها والتقاليد المعروفة,  العائلي ووفقا للعادات اإلطارضمن 

  ).2006,هنا

, لإلنسانية األولالمصنع  هو ن البيتوذلك أل ،اختيار الزوج الصالح ىعل اإلسالموقد حرص 

 حيح فالمعيار الص, دون االهتمام بالدين روةالزائفة والثغترار بالمظاهر اإل اإلسالم منحذر  فقد

  ).2001,ىللي أبو( واألخالقالختيار الزوج هو الدين 

واستقرارها  الزوجية الحياة إنجاحاالختيار تساهم بشكل كبير وفعال في  ةلذلك فان عملي

ب الفكري ار التق مبدأ ىاالختيار قائمه عل ةكانت عملي كلماو  األسرةفي داخل  وتحقيق التوافق الزواجي,

ج لبناء زوا أساسذلك في وضع  ساعد ,والتقارب العمري ,والعاطفي ,والديني والمادي ,واالجتماعي

  ين.من كال الطرف ةوعقالني ةتتم عن قناع أنيجب  إذ االختيار ةعملي ىوهذا يؤكد عل ,يدناجح وسع
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها 2.1

فهو يتطلب منا الكثير من بل وأصعبها,  حياتناالقرارات في   أهممن  الحياةشريك  اختياريعد   

المادي و  ,ثر التكافؤ (االجتماعيأما نسمع عن  وكثيراً  ,والنفسي ،والجهد العاطفي ،والتفكير ،الوقت

 ىنر  بين الطرفين ومع ذلك المهمةوقد تتقارب هذه العوامل , الزواج ى إنجاحعلي) والدين, والعمري

ائح واالنفصال ضمن مختلف الشر  ,من الطالق متزايدة وتشهد نسباً  ،عاتاالكثير من الخالفات والنز 

  .وقرار الزواج الحياةفي عمليه اختيار شريك  أهميتهفهل هناك ما نغفل  ,المجتمعية

وفي ضوء الدراسات السابقة في هذا المجال واختالف نتائجها حول معايير اختيار شريك 

ودراسة درويش  ،)2010الناصر وسليمان,دراسة ()، و  2002الحياة, وتغطيتها كدراسة (الظفيري,

التي  ،)2011ودراسة (السودي ,)،  2015ودراسة (خطابي, ،)2005 ودراسة(خالد,)، 2011والشمسان، 

باحثون التي  يعتقد ال تبين أن بعض المعايير األخرى .معايير اختيار الشريك أهم حاولت التعرف إلى

الحياة  إلى  التغيرات والتحوالت في مختلف مجاالت باإلضافة ,بأنها ذات عالقة باختيار شريك الحياة

ار ير اختيتبرز مشكلة الدراسة في التباين حول معاي التي أثرت بدورها في معايير اختيار شريك الحياة,

  وخاصة في ظل التغييرات االجتماعية واالقتصادية والفكرية. شريك الحياة,

   التالي: لرئيسشكلة الدراسة بالسؤال اويمكن بلورة م

دارس في م العاملينما معايير اختيار الشريك وعالقته بالتوافق الزواجي لدى عينة من المتزوجين 

  مديرية التربية والتعليم في محافظة رام اهللا والبيرة؟

  أسئلة الدراسة:

  التالية:الفرعية سئلة سعت الدراسة الحالية لإلجابة عن األ
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 زوجينالمت من عّينة ىفي اختيار شريك الحياة لد شيوعاً  األكثرير المعاي مستوى ما: السؤال األول

  والبيرة؟ اهللا رام محافظة في والتعليم التربية مديرّية مدراس في العاملين

 ّيةمدير  مدراس في العاملين المتزوجين من عّينةى التوافق الزواجي لد ىما مستو : السؤال الثاني

  والبيرة؟ اهللا رام محافظة في والتعليم التربية

 لمتزوجينا من عّينة لدى الزواجيّ  والتوافق الشريك اختيار معايير بين عالقة توجد هل السؤال الثالث:

  والبيرة؟ اهللا رام محافظة في والتعليم التربية مديرّية مدراس فيالعاملون 
  

  فرضيات الدراسة  3.1

  تية:اَآل  الصفرية هداف الدراسة تم فحص الفرضياتألتحقيق 

ت في متوسطا ) α> 0.05(لة الدالى عند مستو  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  :األولىالفرضية 

 حافظةم في مديرية التربية والتعليم مدراس في العاملينمعايير اختيار الشريك لدى المتزوجين  درجات

  لمتغير الجنس. تبعاً  رام اهللا والبيرة

ات في متوسط ) α> 0.05(ى الداللة عند مستو  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  لفرضية الثانية:ا

 حافظةم فيمديرية التربية والتعليم  مدراسفي  العامليندرجات معايير اختيار الشريك لدى المتزوجين 

  لمتغير مكان السكن. تبعاً رام اهللا والبيرة 

ات متوسطفي  ) α> 0.05( الداللة ىعند مستو  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  الفرضية الثالثة:

 حافظةم في مديرية التربية والتعليم مدراسفي  العامليندرجات معايير اختيار الشريك لدى المتزوجين 

  لمتغير المستوى االقتصادي. تبعاً  رام اهللا والبيرة
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ات في متوسط ) α> 0.05( الداللة ىعند مستو  إحصائيةال توجد فروق ذات دالله  الفرضية الرابعة:

 حافظةم في مديرية التربية والتعليم مدراس في العاملينر الشريك لدى المتزوجين درجات معايير اختيا

  لمتغير مدة الزواج. تبعاً  رام اهللا والبيرة

ات في متوسط ) α> 0.05(الداللة  ىعند مستو  إحصائية ذات داللة فروقال توجد  الفرضية الخامسة:

 في مديرية التربية والتعليم مدراسفي  نالعامليدرجات التوافق الزواجي لدى عينة من المتزوجين 

  لمتغير الجنس. تبعاً   رام اهللا والبيرة محافظة

ات في متوسط ) α> 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةالفرضية السادسة: 

 يف والتعليم التربيةمديرية  مدراس في العامليندرجات التوافق الزواجي لدى عينة من المتزوجين 

  لمتغير مكان السكن. رام اهللا والبيرة تبعاً  محافظة

ات في متوسط ) α> 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الالفرضية السابعة: 

في  مديرية التربية والتعليم مدراسفي  العامليندرجات التوافق الزواجي لدى عينة من المتزوجين 

  لمتغير المستوى االقتصادي. عاً محافظة رام اهللا والبيرة تب

ات في متوسط ) α> 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية الثامنة: 

في  مديرية التربية والتعليم مدراسفي  لينالعامدرجات التوافق الزواجي لدى عينة من المتزوجين 

  لمتغير مدة الزواج. محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً 

  أهداف الدراسة  4.1

  هداف التالية:الدراسة الحالية لتحقيق األ سعت

  بيرة.من المتزوجين في محافظة رام اهللا والعينة  ىشريك لدالاختيار  مستوى معايير إلىالتعرف  .1

  ى عينة من المتزوجين في محافظة رام اهللا والبيرة.التوافق الزواجي لد ىمستو  التعرف إلى .2
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قامة إلى متغيرات الجنس ومكان اإل  تبعاً  معايير اختيار الشريك ىالفروق في مستو  التعرف إلى .3

  والمستوى االقتصادي ومدة الزواج.

لمستوى وا اإلقامةمستوى التوافق الزواجي تبعًا إلى متغيرات الجنس ومكان  فيالتعرف إلى الفروق  .4

  االقتصادي ومدة الزواج.

 فق الزواجي لدى عينة من المتزوجينالتعرف إلى العالقة بين معايير اختيار الشريك والتوا .5

  العاملين في مدارس مديرية التربية والتعليم في محافظة رام اهللا والبيرة.

 أهمية الدراسة 5.1

  األهمية النظرية:

, األهميةفي غاية  اً التي تطرح موضوع من الدراسات الهامة, كونهافي الدراسة  أهميةتكمن 

ن معرفة مبما توفره بأكمله بل المجتمع واألسرة, تهم الفرد  أسريةعالج مشكلة بحثية اجتماعية ألنها ت

في و  الزواج بقضايا االختيار وعالقتها بالتوافق الزواجي, ىنظرية تسهم في رفع وعي المقبلين عل

 الحاجات المهمة لها, إلىوسبل وصولها  األسرة وديمومتهااستقرار  ى أسسكونها تسلط الضوء عل

لمجتمع في ا وخاصة بعد تزايد حاالت الطالقالزواجي يك وعالقته بالتوافق معايير اختيار الشر  وٕادراك

 ومن, في المجتمع المعاصر األسريوارتفاع معدالت العنف  التفكك األسريوتزايد نسب الفلسطيني 

توافق اليزيد بذلك  الحياةختيار شريك االدراسة في تحديد المعايير التي تساعد في  تأتي أهميةهنا 

  تنخفض نسبة الطالق.الزواجي و 

  األهمية التطبيقية:

وخاصة , الزواج ىونفسية واجتماعية للمقبلين عل إرشاديةثقافة  ,تقدم الدراسة قدر المستطاع  

وقد تفيد الدراسة المحاكم والقضاء  موضوع االختيار الزواجي. ىعل سلباً  أثرتفي ظل متغيرات 
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وتقديم , وتفعيلها بالشكل المطلوب ,زواجي دإرشاضرورة عمل مكاتب  إلى مانتباههالشرعي وتلفت 

وتبرز أهمية الدراسة في إمكانية اإلفادة من نتائجها في تصميم  الالزمة لهم قبل الزواج. شارةاالست

برامج إرشادية لألشخاص المقبلين على  الزواج حول معايير اختيار شريك الحياة, ويتوقع أن تكون 

سبق من دراسات في ضوء التطورات والتغيرات االجتماعية نتائج الدراسة مختلفة عن نتائج ما 

واالقتصادية والفكرية. وذلك ألن فئة الشباب هي أكثر فئات المجتمع تأثرًا بهذه التغيرات, وأكثر 

البيئة  في األبناءمقياس التوافق الزواجي كما يدركه  إعدادوتفيد هذه الدراسة في تشجيعا لها. 

وفي ضوء ما تتوصل  في البحوث المستقبلية. به االستعانة , أوتفادة منهالفلسطينية التي يمكن االس

إليه الدراسة من نتائج إذا ما تم األخذ بها, فانه يمكن اإلفادة من نتائجها في تصميم برامج وقائية 

  وٕارشادية لألفراد المقبلين على الزواج.

  ومحدداتها الدراسة حدود 6.1

    :اأهمه والتي رئيسةالحدود ال االعتبارخذ بعين ألذه الدراسة بعد اهيمكن تعميم نتائج 

  (2018_2019). األكاديمي: أجريت الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الحدود الزمانية .1

  .والبيرة مديرية التربية والتعليم في محافظة رام اهللا مدارس أجريت الدراسة في :الحدود المكانية .2

  ملون ( المعلمون)المتزوجون العا الحدود البشرية: .3

 اقتصرت الدراسة على المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدراسة. :ميةالحدود المفاه .4
  

 التعريفات اإلجرائية للمصطلحات 7.1

  :اختيار شريك الحياة

بين الجنسين بما  ةوالجنسي ةنه درجه التواصل الفكرية والوجدانية والعاطفيأ ،)1990(يعرفه خليل 

   قية تساعدهما في االرتباط وتحقيق أقصى  معقول من السعادة والرضا.يحقق لهما قرارات تواف
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اس المفحوص على مقيالدرجة التي يحصل عليها ب إجرائياً  معايير اختيار الشريكويعرف مفهوم 

  .معايير اختيار الشريك

  التوافق:

 ىعلالتحديد النسبي من الصراع واالتفاق النسبي بين الزوج والزوجة )، 2001يعرفه عزب (

بادل تو  ,مشتركة وأنشطة أعمالالموضوعات الحيوية المتعلقة بحياتهما المشتركة وكذلك المشاركة في 

   العواطف.

قرار وجود صفات وميول ورغبات مشتركة بين الزوجين تؤدي لالستوتعرفه الباحثة إجرائيا بأنه 

  .بينهما األسري

   التوافق الزواجي:

درة الق إلى باإلضافةوالتجاوب العاطفي , اون االقتصاديللتعوسيلة األولية و الحاجات  إشباع

 ىلإ و . بادلةحترام والتفاهم والثقة المتواال واإليثارالتفاني  إطارشخصية كال الزوجين معا في  نمو ىعل

              التفاعل مع الحياة ىالقدرة عل, و الزواج وحل مشكالتهما تمسؤولياتحمل  لىقدرة الزوجين ع

  .)2000(زعتر,

ومع مطالب الزواج  األخر,التالؤم مع  ىقدرة كل من الزوجين عل وتعرفه الباحثة إجرائيا بأنه  

 لعند التفاعحاجاته  إشباعوالمشاعر في , االنفعاالت لىوفي مواجهة الصعوبات وفي التعبير ع

  .الزواجي
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  اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

  

 المقًدمة  1. 1.2

 الشريكمعايير اختيار  2. 1.2

 التوافق الزواجي 3. 1.2

  الدراسات السابقة 2. 2
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  الفصل الثاني

  النظري والدراسات السابقة راإلطا

  اإلطار النظري 1. 2

 المقّدمة 1. 1.2

رجل وٕاقامة العالقات الجنسية بين ال األبناء يعد الزواج الطريقة الشرعية الوحيدة إلنجاب

فؤ والتكا ،والمودة ،الزوجية على الرضا تقوم العالقة وال بد أن ،المجتمع اإلنسانيوالمرأة في 

غيرها وتعد مرحلة البحث عن شريك الحياة في فلسطين و  والتدين. ،والثقافي ،واالقتصادي ،االجتماعي

تب بل وأصعبها لما يتر  ،من الدول العربية من أهم الخطوات في حياة اإلنسان المقبل على الزواج

 مهارة,و تعتبر هذه العملية معقدة تحتاج إلى معرفة وخبرة عليها من إمكانية نجاح الزواج أو فشله، و 

رف األمور ليست متوافرة لدى غالبية الشباب وبخاصة في ظل أعراف اجتماعية ال تسمح بالتعا وهذه

  .خارج إطار العالقات الشرعية

ي بأنفسهم على وعيهم بأهمية االختيار الزواجحياتهم  شريكة وتدل رغبة الشباب في اختيار

قوف سعى للو نومن هنا  ،أهم دعائم التوافق الزواجي والحياة األسرية السعيدة الحقاً  يم باعتباره احدالسل

وبخاصة مبدأ  ،والكشف عن تفضيالت واالعتبارات التي شرعها اإلسالم في اختيار شريك الحياة

ت بين لعالقاعليها واوقيادة األسرة والقوامة  ،وكيفية التعامل بينهما بعد الزواج ،التكافؤ بين الزوجين

  .أفرادها التي البد من أن تقوم على الرحمة والمودة

ويجمع علماء االجتماع والنفس على وجود جملة من الصفات والقيم البد للراغبين بالزواج من   

وتختلف هذه المعايير من حيث األهمية من شخص ألخر  ،أخذها بالحسبان عند اختيار شريك الحياة
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ومن فترة زمنية  ،ومن مجتمع ألخر ،واالجتماعية ،والخلفيات االقتصادية ،قافةوالث ،العمر :حسب

  .ىومن منطقة جغرافية ألخر  ىبل تختلف داخل المجتمع الواحد من طبقة ألخر  ى،ألخر 

 معايير اختيار شريك الحياة 2. 1.2

تتأثر عملية اختيار شريك الحياة بمجموعة من المعايير والصفات التي تميز الشخص, وتجعل   

 المقبلين أو الراغبين في الزواج أو أسرهم, يبحثون عن هذه المواصفات لكي يحددوا الموقف من

 : يعنياالختيار, وتقسم المعايير إلى شقين وهما، الشق األول: يعنى باختيار الزوجة, والشق الثاني

ود مر يعنهاية األاختيار زوجها, ألن القرار في  باختيار الزوج, على اعتبار أن المرأة يحق لها شرعاً 

 ةخاضع ةواالتجاه بها من مؤسس ةوالعشائري ةمن القيود التقليدي ةالزوجي لها ال لغيرها. إن الرابطة

في  عنيينمرفين الطاالختيار الحر المتكافئ بين ال ى أساسعل إال ال تقوم عالقةللعرف االجتماعي 

والقبول  الحق في الرفض وٕاعطائهاستعباد من اال أةتحرير المر  إلىتحتاج  ةوهذه خطو  بالعالقة,الشروع 

  ).2006, هناالحياة (أبو لشريك 

 ةصحيح أسسه ،رضا الطرفين وقبولهما هو زواج سليم ىالزواج القائم علأن وترى الباحثة 

وفقا العائلي و  اإلطارضمن  عليهالشاب والتعرف  ةفمن حق الفتاه رؤي ,هذا الزواج ةحماي ىعل ةقادر 

ختيار بالزواج هو ا الخاصةالقرارات  أهممن . و الرفض أوبالقبول   أيالر  إبداء ومن حقها ,للعادات

ولو  يار الشريك تتضمنتعند اخ األفرادالتي يراعيها  رن العديد من المعاييوذلك أل الحياة,شريك 

ر ، أن االختيا)(2003، كما جاء في الشرفين )(1989. ويشير أسعد زوجية هادئة ةحيا ة بسيطةبدرج

  .الفرد يم لشريك الحياة هو بداية الطريق نحو التوافق الزواجي لبلوغ السعادة التي يسعى إليهاالسل

  كما تتأثر عملية اختيار الشريك بمجموعة من المعايير والصفات، هي كاآلتي:

  ةأوًال: اختيار الزوج
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 يوهأركان األسرة ركن من  ألنها أهموذلك ة, الصالح ةباختيار الزوج اإلسالم يلقد عن  

ت لمجتمعاا ىيدها تبن ىعل ةالصالح ةوالزوج ,يا والصفاتامن المز  يراً وعنها يرثون كث والدألل ةالمنجب

 ةن النزو أل ,تؤهل الختيارها يالت األصول وأوضح األسسلذلك غرس لها  األنساب,تحفظ ة و الراقي

جية ة الزو الق باب فشل الحياالختيار يغ حسنأ, إذا ال دخل لها في االختيار ةالملتهب ةوالعاطف ةالطارئ

  ).2001, ىة (أبو ليلسر اء األقوشة, الزوجي ءوشقا

 ة, أنالحيا ةعند اختيار شريك ةالصفات المفضل أهمأن ، )2004( إمام وآخرونولقد ورد في 

 الخلق والصالح، وأن تكون من أصل طيب المنبت, وذات جمال، وحسنة الوجه، ةتكون متدينة, وحسن

  تكون من القرابة القريبة للزوج. الأولودا، ويفضل و  اً بكر  وأن تكون

, حيث أن النظافة في اإلسالم من الدين, وعبر عنها اإلسالم بالطهارة في أنواع العبادات

, أو واإلنسان السوي يحب النظافة ويبغض القذارة, ومن أكثر ما يزعج الزوج أن يرى بيته غير نظيف

أة ن المر إة, أو يشم من زوجته أو أوالده رائحة غير محببة, ثم يقدم إليه طعام ال يرى فيه أثر النظاف

ا, يت أهلهوتعرف نظافة الفتاة عند خطيبتها من نظافة ب النظيفة تمنح الراحة النفسية للزوج واألوالد.

ه قرب هذونظافة ثوبها وبدنها, ولهذا ينصح أن تزور والدة الشاب الفتاة المخطوبة في جلسة نسائية لت

  ).2010لفتاة لتتعرف على مدى اهتمامها بالنظافة (الشعال, األم من ا

 األطفالالدين والصالح يجنب  ى أساساختيار الزوج لزوجته عل ، أن)2003(مرق  رى أبووي

لى ة عالنبوية وقد ركزت السن أمه،التي يتعلمها الطفل من  ةالمذموم واألخالقالكثير من الصفات 

مات من عال , وأنهاخير متاع الدنيا أنهاذات الدين وبينت حة لالصاأة في االقتران بالمر  بالترغي

  .والمجتمع السعادة لألسرة
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  اختيار الزوج :ثانياً 

ولذلك تسيطر على  ,أوليائهاوهاجس  يعد اختيار الزوج هاجس كل فتاة قاربت سن الزواج,

مين بين عدة متقد لقبول منعن كيفية االختيار وكيفية ا تفكير الفتاه واألب وٕاالم عدة تساؤالت,

ليها إٕان اختيار الفتاة يتمثل في القبول أو الرفض لمن يتقدم و وكيفية السؤال عن الخاطب. ,للخطبة

 , أون الخاطبأو وفق معايير طرأت عليها حين سمعت ع في مخيلتها, وفق معايير وضعتها مسبقاً 

ام ال تمكن المرأة من القيغير أن بعض العائالت  لطموحها كزوج, مرضياً  رأيه وشكلت عنه تصوراً 

ح ة للنكاأهمية قبول المرأ بهذا الدور وفي ذلك انتهاك صريح لحقوق المرأة في اإلسالم الذي يؤكد على

  ). 2012(الغانم,

 ,ةنسانيإلل األولهو المصنع  ن البيتأل وذلك ,اختيار الزوج الصالح ىعل اإلسالموقد حرص 

صحيح ال والمعيار ,دون االهتمام بالدين ةوالثرو  ة,لزائفمن االغترار بالمظاهر ا اإلسالمفقد حذر 

  ). 2001,ىيلل (أبو واألخالقالختيار الزوج هو الدين 

  ثالثا: الزواج

 ةفي ضوء قيم المجتمع ومعايير ديني أهدافمن  واألسرةما يتحقق للزوجين  شمليو 

 بحدوث كن من خاللها التنبؤما قبل الزواج التي يم ةبفتر  ةبعض المؤشرات المرتبط,حيث تشير ةوقانوني

صدر موجود  أنكما  ،التعليمي ىوالتقارب في المستو  ،وتقارب السن ،التعارف :مثل ،التوافق الزواجي

 إطارفي  ةالجنسي العالقةن تكون أو ة, من االضطرابات العصبي ةوخلو الشخصي ة،سر دخل ثابت لأل

  . ما بعد الزواج ةق في مرحلبين الطرفين تعد مؤشرات التواف ةالزواج فقط مع وجود رغب

ويوصف الزواج بأنه متوافق, إذا كان مشبعا لطرفي العالقة (الزوج والزوجة) من نواحي عدة 

خر ما يتوق إليه نفسيًا. وتتجسد هذه السمة في الأهمها, الناحية النفسية, إذا يجد كل طرف في ا
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حاجاته سواء عبر عنها بشكل  ويشبع ،االتصال الفعال بين الزوجين, ليستوعب كل منهما األخر

مباشر أو غير مباشر. إما الناحية الثانية فهي الفكرية (العقلية) إذ تجمعها لغة تفاهم مشتركة, 

ويستطيعان تناول قضية أو مسائل عقلية ومناقشتها, ويتقبل كل منهما وجهه نظر الطرف المقابل. 

 الناحية الثالثة, إذ انه من المستحيل إيجادوهناك مسألة التقارب في الميول واالهتمامات, التي تعد 

من هذه المناحي وحتى في التوائم, لذا فانه أمر نسبي  اً كل منح شخصين متطابقين في

  ).2007الثمري،(

اس ن نجاح الحياة الزوجية واستقرارها, أساسه االختيار المناسب, حيث األسوترى الباحثة إ

، لثقافياو  ،التقارب في المجال الفكري أمبد ىعل ةقائمالر االختيا ةعملي لبناء زواج ناجح يعتمد على

ختيار اال ةعمليلى أهمية وهذا يؤكد ع ,والتقارب العمري ،والعاطفي ،والمادي ،والديني واالجتماعي،

باطها وارت االختيار ةعمليتنوع أساليب  نفإ كذلكن, من كال الطرفي ةوعقالنية تتم عن قناع أن يجبف

المجتمعات  أنحيث  ،االختيار ةبه بعملي  خاصةوطرقاً  أساليبل مجتمع يكون المجتمع فك بثقافة

 تذا رافة األطعن طريق مشارك االختيار غالباً  ةوتتم عملي ,تحبذ الزواج الداخلي لريفيةواة التقليدي

ن يالطرف من كال االختيار ذاتياً  ةفتتم عملي المتحضرة والمدنيةفي المجتمعات  . أمابالزوجين ةالعالق

 انو  ةالشريك الحي ةتحدد الصفات المطلوب التيهي  ةفالرغبات الشخصي اآلخرين,راء تأثير آعن  بعيداً 

  ة.تكون بسيط ةالقريب ة لألطرافكان هناك مشارك

 ،ولىتعد عملية اختيار الشريك عملية نفسية اختيارية تقع ضمن مسؤوليات الفرد بالدرجة األو 

في  ة كبيرةولهذا فاالختيار الزواجي له أهمي ،ختيار هو الفرد نفسهمن يتأثر بنتيجة ذلك اال لذلك فأول

ليه عوبذلك تعتبر عملية االختيار السليم للشريك حجر األساس الذي تقوم  ،تحقيق التوافق الزواجي

  حياتهما الزوجية الخالية من المشكالت المعيقة الستقرار حياتهما.
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 يةأسس دين وعلى والتوافق الفكري واالجتماعي, يقوم الزواج السليم على الرضا والقبولكما 

 أسرة سليمة حماية هذا الزواج والوصول به إلى أسسه صحيحة قادرة على حيث أن وأخالقية،

يجب أن كًال منهما سكن لآلخر، ويفيض بحنانه وعطفه عليه، و  الزوجانيجب أن يدرك  إذاجتماعيًا, 

لراحة ان يوفر كل منهما أسباب أالظهور بمظهر الئق، و أن تكون عالقة الزوجين مبنية على التفاهم، و 

  ).2006 والسعادة لكي يكون زواجهما ناجحًا (أبو هنا,

لوالدين اأنه كلما زادت العالقات المتكيفة والدافئة بين ، )2008( حيث تبين في دراسة أبو اسعد

كيف والنجاح والت توافقكلما شعر الزوجين بالرضا والسعادة الزوجية وتحقق ال في الحياة األسرية

 إلى، )2002( في حين توصلت دراسة عبد المجيد وانعكس عليهم في جميع مناحي حياتهم. ألبنائهما,

 ياً يجابإكس وأن التوافق الزواجي ينع له اتصال مباشر بسعادة أوالدهما, أن سعادة الوالدين داخل األسرة

ألسرة ا أن إذ على حياة وسلوك أوالدهما, الً اوفع اً مهم اً ثر أحيث أن للوالدين , على سلوك األبناء

ة ثقة األزموتوحي إليهم بال على حياة أوالدهم, واالطمئنانتعكس هذه الثقة  المستقرة الهادئة المطمئنة

 م على أنوتهيئ لهم جوًا مثاليا للنمو, وتساعده إلى الطمأنينة, لمواصلة عيشهم بسالم, وتشبع حاجتهم

  .سيكونوا محترمين بين النا

أسرة ناجحة ال يأتي بشكل عفوي أو من تلقاء  أن النجاح في إقامة، )2003(ويرى العيسوي   

تعرض توتكون قادرة عل مواجهه األزمات والعواصف التي  نفسه, ولتسير سفينة الزواج إلى بر األمان,

ها ا يرزقنعم بممشوارها البد من التخطيط والجهد القصدي والتضحية والقيادة السليمة, وتة لها في مسير 

  .والطيبات, العطايا والخيراتاهللا به من 

الرجال  في درجة التوافق الزواجي لدى اً للمستوى  التعليمي تأثير  أن )2002( كما أشار مخادمة

 رتفاع مستواهمإلى التوافق الزواجي بين الزوجين ال المتزوجين, حيث يؤدي ارتفاع المستوى التعليمي



18 
 

األخر, ولديهم القدرة على التعبير  وتقبل لرأي اً عالي اً فكري اً أن امتالكهم نضجحيث  ,التعليمي والثقافي

وهذا ينعكس عليهم  العاطفي يجعلهم يشعرون أنهم اقرب إلى بعضهم عن طريق التقارب النفسي,

  باالنسجام والتفاهم.

يم يفقد الزواج واحد من أهم عوامل نجاحه إذا لم تتوافر الق ،)2003( كما يرى العيسوي

قد مقدس عأن عقد الزواج  والعادات والتقاليد االجتماعية حيث والمعايير المشتركة, المشتركة والمثل,

لى علذلك كان اإلسالم حريصا  حين أن قوامه المودة والرحمة وااللفه, له خصوصيته ذو طابع ديني,

 شيء, قبل كل دين أوالً تكوين األسرة السوية حيث نصح بالزواج من المرأة التي تجتمع فيها فضائل ال

  .المعروف ثم المال والجاه واألصل والنسب

ين نه إذا كان اختيار شريك الحياة خاطئا يؤدي إلى خلق سوء توافق بأ ،)2000(العزة  ويرى

ل بين لى سوء الفهم بين الزوجين كما هو الحاإالزوجين, لوجود فارق معرفي وٕادراكي وانفعالي يؤدي 

أو وجود  الشاسعة بعد حين, أو عند الزواج المتسرع الذي تظهر فوارقه األمية, الزوج المتعلم والزوجة

  فارق كبير في العمر حيث يكون هناك فارق نمائي كبير بينهما يؤدي إلى عدم توافق زوجي.

قد يحدث بالصدفة أو عن طريق  أسلوب  اختيار الشريك الذي ن، إ)2004( حسين كما يري

 جمال أووراء ال أو جرياً  وقد يكون االختيار عن عدم رضا وقناعه, والدين,األهل أو األقارب وخاصة ال

وأثره  كاختيار الشري لذا يتحدد أسلوب المكانة االقتصادية واالجتماعية ألهل العروسين في المجتمع.

   على التوافق الزواجي بينهما.

يق التوافق أهم خطوة لتحق أن التوفيق في االختيار المناسب ،)2004(ويضيف مصطفى   

والدخول  الزواجي، فالتوافق الزواجي ممتد لحظة التفكير في اختيار الشريك واالستعداد للحياة الزواجية,

واالستقرار  ,والقدرة على حل المشكالت وتحمل المسؤوليات, ,الجنسي واإلشباع فيها والحب المتبادل,



19 
 

شكالتهما ثم القدرة على تحمل أعباء ذلك والرضا الزواجي, والسعادة الزواجية والتصميم عليه مواجهه م

ة الزواجية وتحقيق واإلشباع الجنسي مما يساهم في وجود السعاد االختيار مع توافر الحب المتبادل,

  .الرضا الزواجي

  

  ةتؤثر في اختيار شريك الحيا ي الت النفسيةالعوامل  1.2. 1.2

ومنها: نزعه االنطواء،  ، إلى أن هناك عوامل تؤثر في اختيار الشريك،)2003(يشير العيسوي   

ية، أو االنبساط، وكذلك الميل لالعتماد على الذات، أو االعتماد على الغير، والعوامل االقتصاد

  والعوامل االجتماعية والثقافية للشريكين ومدى تقاربه أو تباعده.

، هي اختيار الشريكعديدة في مهارات أن هناك  إلى، )2004( ويشير الصويغ وعطا اهللا  

  تي:كاآل

  .تعلم كيف تدرك الوقت المناسب لالختيار .1

 من األخر. تحصل عليه أنما تريد ى تعرف بوضوح علال .2

  .التراجع في كل منهما أوالتحسن  إمكانياتالبدائل وقيم إلى تعرف ال .3

  اآلخرين. األشخاص ىوعل ةالعالق ىزوجك وعل ىاختيارك عليك وعل تأثير ىوعي بمد ىكن عل .4

 .ونجاح هذا االختيار تنفيذ ةليمسؤو قم باختيارك وتحمل  .5

 .وقدرات ةما لديك من نقاط قو  أفضلقم باختيار يسمح لك باستخدام  .6
  

  الحياةاختيار شريك  أساليب 2.2. 1.2

  اآلتي:النحو  ىوهي عل ةالختيار شريك الحيا أساليب ةثالث إلى ،)2003( انالشريف يشير  

  سلوب الذاتي األأوًال: 
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توظيف  األسلوبويتم في هذا  األهل,تدخل  ند دو الفر  ةرغب ىسلوب علحيث يكرس هذا األ

واألسلوب الذاتي أو الشخصي,  الشريك.معلومات مع  ةالطرق للتعارف من اجل تبادل سلسل أحدى

يا وهنا يكون االختيار للشاب والفتاة وال مجال لتدخل األهل حيث يعتبر الزواج هنا مشروعا شخص

  يا.ويكون رأي اآلباء استشاريا فقط وليس إلزام

  الوالديسلوب ألا ثانيًا:

و ل ىلخروج عن قرارهم حتا بنائهم حيث ال يستطيع الفردفي عمليه االختيار أل األهليتحكم 

 يتدخل إذ األكثر انتشارا في المجتمعات العربية وخاصة في القرى, وهو األسلوب .كان ضد رغبته

 فضل,يعتبر من وجهة نظرهم هو األ والذي بنةالأو ل لالبنسواء  الوالدان في عملية اختيار الشريك

قد عكما تقوم بعض األسر على  وٕاذا قام الشاب أو الفتاة باالختيار يكون للوالدين حق االعتراض,

والعرف  لتقاليدللطرفين وفق ا ويكون العقد ملزماً  اتفاقيات زواج ألطفالهم الذين لم يبلغوا بعد سن الرشد,

اما وال يعطي اهتم عني بالجوانب االجتماعية واالقتصادية,هذا األسلوب في االختيار ي العشائري.

يظهر و  , فردياً سري وليس مشروعاً أفهو مشروع  تأتي بعد الزواج, التي يفترض أن ،للعاطفة, والمشاعر

  ).2009(الخالدي, واقتصادياً  األعلى مستوى اجتماعياً  تهذا الشكل في البيئا

  سلوب التعاونياأل ثالثًا:

 يتفق جمع بين األسلوبين السابقين حيث تعطى الحرية الكاملة للفرد, وذلك بماوهذا األسلوب ي

 إلى تدخل جزئي من األهل فيكون االختيار من رأي الفرد المقبل على الزواج باإلضافة مع رغبة

 واألسلوب الوالدي أسلوب االختيار في اإلسالم مزيج من األسلوب أن، )2004( ويرى تركية األهل.

بناء لكنه ال يهمل رأي األ واألبوين على وجه الخصوص في االختيار ي يسمح بتدخل األهلالذاتي الذ

  اجها.الرأي في زو  كلية بل انه يعطي الفتى حق اختيار زوجة لنفسه كما يعطي للفتاة حق إبداء بصورة
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  ةالختيار شريك الحيا المفسرةالنظريات  3.2. 1.2

ور أساسي في عملية اختيار شريك الحياة. شغل الباحثون منذ القدم بمعرفه األسس التي لها د  

بحوث ومن هنا ظهر العديد من النظريات العملية التي حاولت تفسير هذه الظاهرة بناء على نتائج ال

نفسية التي تجرى، ومنها: نظرية المعايير, ونظرية التجانس، ونظرية التجاور المكاني، والنظرية ال

  (التكميلية).

  نظريه المعايير  أوًال:

تمع يضعها المج يفي ضوء المعايير الت ة إراديةعملي االختيار الزواجي يعتبر كاتز وهيل انو 

في  بحيث تكون ،وغيرها ةاالجتماعي ةوالمكان ،والتعليم ،والدين ،والوضع االقتصادي ،من حيث السن

و هما  المجتمع حدد له بمعنى أنعن مواصفات الشريك  ةالزواج معايير محدد ىذهن الفرد المقبل عل

ول ح تحديداً  أكثرقضايا  . وهناكوعليه حينها التجاوب مع معايير المجتمع ،وما هو مرفوض ،مقبول

 وهي ،ارتؤثر في االختي يوكذلك بالمعايير الت اإلنساني،بالسلوك  ةبالمعايير المتعلق ة تأثرهاكيفي

  ). 2015ة (السيد,االجتماعي والمكانة ،والعمر ،بالدين ةالمتعلق

  ة الوالديةالصور  ةنظري ثانيًا:

في  جوهرياً  اً دور  ةالوالدأو الوالد  ةصور  ان من اهم رواد هذه النظرية فرويد حيث يعتبر ان

كما أن الصورة الوالدية تجعل الشخص يميل  ,للطفل ةالعالقات االنفعالي ةاختيار الشريك وطبيع ةعملي

فعن  ,هي التي تشكل شخصيتهالمبكرة, و  إلى اختيار من يكمل العالقة التي تعود عليها منذ الطفولة

 ،وكيف يرغب ،وكيف يكره ،يتعلم كيف يحب طفولتهالمحيطين به في و تصال بين الطفل االطريق 

المهمين في  األشخاص حدأمع  ةوثيق ةعاطفي ةوكيف يقبل ويكون عالق ،وكيف ينجذب ،وكيف يحسد
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 سعد,أ (أبو وكذلك تفعل الفتاة حالمهأ ه عنفي خيال ةمبدئية ويكون الطفل صور  المبكرة, طفولته

2008.(  

  التجاور المكاني ةنظريثالثًا: 

برز أأن العامل االجتماعي هو  روادها كوفر وشلرج أهمالذي من  ةهذه النظري أصحاب ىير 

ليها عالتي يتعرف  األسرمن  هالمرء يختار زوج نإ العوامل المؤثرة في عملية اختيار شريك الحياة,

التجاور  ىعل ةوتركز هذه النظري أسرته,التي تسكن فيها في األماكن  ةقاطن األسرون هذه ما تك وغالباً 

الفرد  ىيبق إذ ة,الجير  أعضاءبين  ةعالقات متنوع طويرالمكاني في توفير الفرص للتعارف وت

 إذنس التماثل والتجا ةحد ما مع نظري إلى النظريةوتتفق هذه  في البيئة التي يعيش فيها, محصوراً 

 في الدين ةوبخاص ةواالقتصادي ةما يكون الجيران متجانسين في بعض المميزات االجتماعي غالباً 

  ).2003 ,كرة في المجتمعات المنغلقة (امامة وتبرز هذه الفالحيا وأسلوبوالدخل 

  نظريه التحليل النفسيرابعًا: 

االختيار  ةفي عملي جنسية، والغريزة الةالجوانب الالشعوريو  ،النظرية دور الحاجات هذه تتناول  

االختيار  في  )Frued( فرويد ةنظريو  ة.والتي قد ال يفطن لها الفرد عند اختياره لشريك الحيا، للزواج

 راء ومالحظات في هذا المجال  حيث لم يعرضها فرويدآمن  ةعن مجموع ةعبار هي  الزواجي

)Frued( الشخص يميل  أنفي  إليه ويمكن تلخيص ما توصل ،في االختيار للزواج ةبشكل نظري

 االختيار أوال: ،ويميز بين نوعين من االختيار ،من الكمال نوعاً  إليه ةالختيار شخص يمثل بالنسب

اختيار شخص فهو  :الخيار الثاني أما يجعلني يشبهني، هوأشبه  أن أي فرد أريدالنرجسي وهو 

وهذا هو االختيار التكميلي  ذاء وغيره.ة والغما ال نملك من طعام وحماي إلعطاء إليهنحتاج  أويحمينا 

 أي ةلي مع تحقيق بعض الحاجات النرجسييكفلي تكم أساس ىوبذلك يكون االختيار عل .الكفلي أو

يؤيد بطريقه ما فكرة االختالف  نهأو  يةالسيكولوج الزاويةتناول االختيار للزواج من  )Frued( فرويد أن
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 اغلبوهذا الزواج شائع في  ,مختلفين عنهم صبأشخاالزوجين يميلون للزواج  أن ىحيث ير 

االختيار  أساس ىعل ةالزواج ممن يؤمن لها الطعام والحماي ةحيث تؤيد الفتا ةالمجتمعات النامي

  ). 2010,هروش( الكفلي أوالتكميلي 

  نظريه التجانس خامسًا: 

 نإ و  ا.اربة بينهمأو وجود سمات متق الشبيه يتزوج بشبيهه أن ةفكر  ىعلالتحليلية  النظريةتركز 

التشابه  أن أي ،كشركاء في الزواج اً اختيار الناس بعضهم بعض ةالتجانس هو الذي يفسر عملي

 ا.أو وجود سمات متقاربة بينهم، ةوالنفسي ،ةوالسمات الجسمي ،ةجتماعيوالتجانس في الخصائص اال

 ،المستوى االجتماعياألفراد عل وجه العموم إلى اختيار شريك الحياة الذي يوازيهم في  ويميل

نه أ على ويمكن تعريف الزواج المتجانس ويشترك معهم في االهتمامات نفسها. ،والمستوى االقتصادي

 يالت ةالخصائص االجتماعي ةالختيار شريك تشابه خصائص ومجموع اً والشعوري شعورياً ميل الناس 

ي شابه فوعادة ما يساعد الت ،خلياختيار الشريك يطلق عليها معايير اختيار الزواجي الدا ةتحدد عملي

 ،توالهوايا ،واألنشطة، ؤىوالر  ،والقيم ،األفكارتشابه  ةنتيج تشاركيهوجود عالقة ى الخصائص عل

  ). 2015,السيد( األسريار ر االستق ةحال ىالذي يزيد من التفاهم بين الزوجين وينعكس عل األمروهو 

 ك الحياة أنها تقدم تفسيرات ترتبط أما بالفرد أوترى الباحثة أن النظريات المفسرة الختيار شريو   

 األشخاص المحيطين به في طريقة تفكير الشخص في تؤثر أفكار إذ ,محيطة البيئي الذي يعيش فيه

 ريك حيثفي اختيار الش اً مهم والشعورية دوراً  ةكما أن للدوافع النفسية الالشعوري عملية االختيار,

إلى نظرية الشريك  باإلضافة ,يد ضمن نظرية التحليل النفستعكس ما اشتملت عليه أفكار فروي

التي ترى الشخص تظهر لديه التدريج مفهوم الشريك المثالي خاصة حين يتعامل الشخص  المثالي,

  مع أفراد المجتمع.
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  التوافق الزواجي 3. 1.2

 راداألفويختلف  ,لعل ما يقوم به الفرد عند التخطيط لمشروع الزواج هو التفكير في من يتزوج  

يار االخت ةوبالتالي تختلف طريق األزواجيرغبون االقتران به من  منب ةالمواصفات الخاص تحديدفي 

لعوامل من ا هناك عدداً  أنحيث يالحظ  ,للتوافق الزواجي ةساسيمكونات األال حدأيعد  يالبشر الذبين 

يجابي اال اإلدراك ،فكيرالت أسلوب :منها ،في التوافق بين الزوجين ةفاعل ةتسهم بصور  أنالتي يمكن 

ظر نن العن طريق اختيار الزوجين لبعضهما والتي يمك فضالً  ة,والمود ,والتماسك ,والتعاون ,توقعاتلل

 ،يميالتعلو  ،والتكافل االجتماعي ،والنسب ،الحسب ىالتي تقوم عل ،المتعددة اتمن زوايا االختيار  إليها

  ). 2008,مرسي( والمعيار الديني ،والمعيار الجمالي ،والمادي

 ساسيوهو العامل األ، يعد التوافق الزواجي احد أهم المجاالت المهمة في التوافق العامكما 

دلة قة متبافهو عال ,يجابي بين الزوجينوالتوافق الزواجي نوع من التفاعل اإل ,إلقامة حياة أسرية سعيدة

, مدى تقبل العالقة الزوجية. ويشير التوافق الزواجي إلى لكل منهما خصاله الشخصية بين شخصين

 حد المقوماتأويعتبر  ,دلة بين الزوجين في جوانب متنوعةوتعد محصلة لطبيعة التفاعالت المتبا

وتقرب  واالجتماعية لكل من الزوج والزوجة, ،األساسية التي تحقق بالفعل الحاجات الضرورية النفسية

 الناجح وتؤدي إلى استمرار الحياة بينهما األهداف والتوقعات والقيم وتدعم مقومات الزواج

  ).2000 ,الزوجية(زعتر

  التوافق الزواجي    أنواع 1.3. 1.2

 ، هي كاآلتي (أبوله ةللمفهوم وشارح ةمكون عديدة أنواعتتدرج تحت التوافق الزواجي   

  :)2004ية,ترك
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  التوافق النفسي  أوًال:

 ،مزاج الداخلي للزوجوالة, متقاربين من حيث الصفات النفسي انيكون الزوج أن ضرورةوهو   

عن  وبعيداً  ين,يكون ذا طبع ومزاج سليم أن ضرورة :مثل ،لشريكه ةصفات النفسيالل عن أيس أنو 

  .التي تجلب المشاكلية العصب

  األخالقيالتوافق ثانيًا: 

زائغ العين  أو ،عالقات مع غيرها من النساء إلى زوجها يميل أنالتي تكتشف  ةالزوج نإ  

جل بناء عالقات مع ر  إلىكانت زوجته تميل  إذاالرجل  ىوكذلك الحال لد ،ةطفيمل عاأ بخيبةتصاب 

  .النفور واالنفصال إلىفيؤدي ذلك  بإحباطغيره فانه يصاب 

  التوافق العمريثالثًا: 

بين  الفجوةتزيد  أخرىالفارق العمري ربما تتبعه فوارق  نأللتوافق العمري حيث  أهميةتوجد   

بشكل و  ،الزواجي إلى عدم التوافق اً السن بين الزوجين يعتبر مؤشر في لفارق ا أنإذ  ،والزوجةالزوج 

ارق وكان ف باألزواجفكلما تقدم السن  ة,الزواجي ةعالقالوالجنسي في  ،الجانب العاطفي ىمباشر عل

ساس مما يمثل األ ،في الجانب العاطفي الجنسية بين الزوجين خاص اةالسن بينهما كبيرا زادت المعان

  .التوافقلسوء 

  التوافق الشئني االجتماعي والمالي والفكريرابعًا: 

فعند الزواج  ,جتماعي والمالي والفكرين االأالتقارب في الش ىويحتوي التوافق الشئني عل  

ووجود تفاوت قد يقلص فرص التوافق  أة,لكل من الرجل والمر  ةاالقتصادي ةتختلف به مستويات الخلفي

 أةتزوج رجل مثقف ويبحث عن النجاح من امر  وٕاذا ثرية, أةر من امر زواج رجل فقي ةفي حال ةخاص
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المثقف بيد زوجته  فيأخذخر ينهض باآل أنالزوجين  حدأقد يستطيع  ةوال طموح لها في الحيا كسولة

  .يجعلها معه في اهتماماته أنوالفكر ويحاول  ةالثقاف ىخط ىعل

  مرتكزات التوافق الزواجي 2.3. 1.2

زواج باالنسجام وليس الطالق واالنفصال, حيث انه يستلزم نجاح ال السعادة في الزواج مقترنة

لجنسي بالضرورة نوعًا من االنسجام مع الطرف األخر, وهذا االنسجام البد أن يحتوي على االنسجام ا

تبادل الذي يقوم على الحب والمودة و اإلشباع المتبادل بين الطرفين, وقدرة كل من الطرفين على ال

ما و ائلية تجابة له, وتقبل كل من الطرفين مسؤوليات الزواج وواجباته وتبعات الحياة العالعاطفي واالس

د جام بحيتبعها من واجبات اجتماعية, واحترام كل فرد شخصية األخر, فالسعادة الزوجية مقرونة باالنس

  ).2003كبير وواضح. حيث ينمي االنسجام أواصر المحبة والتعاطف بين الشريكين (العيسوي, 

 يلزيجات التل ةبدراس ،)4200( ةفي تريك دراسةفي  والواردة وفي هذا المجال قامت كالجين

 األزواج ؤالءاحتفظ ه ة,المرونو  مع التغيير ةالمقدر  وهي ةزواج عالقتهم الزوجيوصف األو  ،تدوم طويالً 

 بوساطةيعالج  أنيجب  واعتبروها شيئاً  ةغير العادي ةالتغيرات االجتماعي ةيجابي في مواجهإبموقف 

واقعيين  األزواجهؤالء في رأي كالجين كان فيمكن تغييره  العيش مع ما ال ىعل والقدرة .الزوجين معاً 

الجوانب  ىيركزون عل اكانو فهم  ةكل المشاكل كامل ةتتم فيه تسوي مثالياً  وعمليين ولم يتوقعوا زواجاً 

للزوجين ومهما كانت  ةكانت مهمفالزواج  ةمديمو افتراض وأما  .نقاط الضعف ىوعل ةيجابياإل

 وكان لديهم ة,الزوجي ةاستعداد للتنازل من اجل العالق ىوعل ,الزواج ةراريمكانا يلتزمان باست األخطاء

كان لب ف وأما الثقة, .الصعاب أمام ةثابت تبقى أنيجب  ةاجتماعي ةالزواج كمؤسس ةقوي في قيم إيمان

بقيت  ببعضهماثقتهما  فانيمر بها الزوجان  يمتاعب التالصعاب وال تومهما كان، ةهذا الزواج الثق

توازن  وأما .الزواج السعيد المستمر ىعل ةوكانت عالم ةمن والسالمباأل إحساسوكانت لهما  ،ةقوي
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 أن أي ةوكذلك يوجد توازن في االعتمادي بعضهما البعض عاطفياً  ىعل انيعتمد الزوجف ة:االعتمادي

والعكس صحيح وهذا االعتماد ال ينظر  األخر ىعل ةاعتمادي أكثرن كا األوقاتفي وقت من  أحدهما

يتبادالن االعتماد من وقت  بأنهمانفسيهما  إلىينظران  اكان ألنهما ةقو  ةضعف بل كعالم ةكعالم إليه

ويتبادالن  ألخراحدهما  ةبرفق يستمتعانكان الزوجان وكذلك االستمتاع بين الزوجين ف أخر. إلى

يكون لهما قيم  أن إلىوكانا يميالن  ,لآلخرمنهما مع بعضهما البعض ويستمع كل  الحديث ويتناقشان

كانوا يعتزون بتجاربهم  الذين دام زواجهم طويالً  فاألزواج ,بالتاريخ المشترك االعتزازوكذلك  موحدة.

 ممن تاريخه مهماً  ءاً وكان تاريخهم المشترك جز  ,حاضرهم وكان تاريخهم يتيح لهم منظور ةالمشترك

 الحاضرمصاعب  ةفي مواجه ةتجنب اتخاذ القرارات المتسرع ىوهذا التاريخ يساعدهم عل ,الفردي

 .)2003 الصقور،(

 للتوافق الزواجي ةالنظريات المفسر  3.3. 1.2

 ،أنواعه, والعوامل التي تقف من خلفهو توجد عدة نظريات تحاول تفسير التوافق الزواجي   

 لتوافقلوبرغم تشابه مختلف النظريات في وصفها وتفسيرها  وانعكاساته على الحياة الزوجية واألسرية,

ويمكن القول بأن أصحاب النظريات المختلفة  ،الزواجي إال أنها تختلف في عدد من المفاهيم

  يستخدمون مصطلحات مختلفة لوصف الظاهرة نفسها.

  األدوارالدور وصراع  ةنظريأوًال: 

 ةفي جماع ,يهالزوج تبمسؤوليايام كل من الزوجين هو ق نظرية شاربنالدور الزواجي حسب  أداء إن

ن أل ة,بوجود دور للزوج إالمجتمع  أيفال يوجد دور للزوج في  ،دوار الزوجينأل ةبالنسب إما ة,سر األ

 هحقوق ىنهما علم يأوال يحصل  ,الزوج لىع بةواج ةوحقوق الزوج ةالزوج ىعل اجبهحقوق الزوج و 

فهما وجهان لعمله  ةبين الدورين مستحيل ةوهذا ما يجعل المفاضل ,هبواجبات األخرقام الزوج  إذا إال
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ومفهومه عن نفسه وتصوره لدوره وفهمه لما هو متوقع  خراآل ةكل منهما بشخصي أداءثر أويت ةواحد

ويعزو  وجية.أدوارهما الز  أداءالزوجين في  احدوقد يقصر  اآلخر,منه وما هو متوقع من الزوج 

 ،صراعات والتوترات في العالقة األسرية إلى منافسة المرأة للرجل في أدوارهأصحاب هذه النظرية ال

ن نشأت إ بينما يذهب أنصار نظرية الدور إلى تعبير من النظريات المهمة في دراسة األسرة و 

 ن تغير هذه التوقعاتإ و  الخالفات الزواجية تأتي من تعارض توقعات الدور ألحد الزوجين أو كليهما,

  ). 2005(سليمان, ات الطرف اآلخر يحقق االنسجام والتوافق بين الزوجينلتقابل توقع

  نظرية التحليل النفسيثانيًا: 

إلنسان ا أن وهو يرى والغريزة الجنسية, ,رلقد اهتم بالالشعو  (Freud) رائد هذه النظرية فرويد

ن وبي ليا),واالنا الع (الهو ,األنا إحداث توافق بين أبعاد الشخصية المتمتع بالتوافق هو القادر على

ظل  أي يستطيع التوفيق بين متطلبات الهو وضوابط األنا العليا في مطالب الواقع الذي يعيش فيه.

عندما  أن سوء التوافق ينتج (Freud) ، ويرى فرويدويكون قادرا على الحب والعمل المنتج وجود األنا,

سجام  لالنا االعلى ما يؤدي إلى عدم االناألنا عن قدر اكبر مما ينبغي من سلطانه للهو أو  تتخلى

  ).2002 (الليل,

وذلك  ,ة الجانب الجنسي في حياة اإلنسانما من حيث التوافق الزواجي فقد ذكر فرويد أهميأ

بأي  إشباعه فالفرد يمتلك الجانب الجنسي الذي تحاول الهو من أبعاد التوافق الزواجي, اً مهم يعد بعداً 

ويسيطر على تلك  ويبحث الفرد فيها عن زوجة له, لتواجه ذلك اإلشباع,تأتي  ولكن األنا ،طريقة

ولذلك فالفرد يحاول إشباع تلك الغريزة وفق اإلطار الشرعي فيبحث عن  المرحلة فكرة الجماع الجنسي

وبذلك يتحقق التوافق  زوجة مناسبة له في إطار الزواج الصحيح خالل المرحلة الجنسية التناسلية،
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سوء التوافق ينتج من الفشل في تحقيق التوازن بين مكونات الشخصية حيث تغلب الهو  إما الزواجي,

  ). 2013,الهنائيةاألنا كمكون للشخصية ( على

  النظرية الواقعيةثالثًا: 

 بدل من المستقبل. وقدرة الفرد على على فهم الحاضر والتركيز عليهنظرية جالسر تقوم 

لشخص اإلنسان المتوافق هو ا أن ويعتقد جالسر ,فايته الفرديةنابعة من دوافعه وكال جاتهإشباع حا

(العيش في  من المستقبل من المشاعر ويركز على الحاضر بدالً  الذي يركز على السلوك بدالً 

من  إشباع حاجاته بنفسه وبأسلوب ال يمكنه حرمان اآلخرين ويتحمل المسؤولية ويقدر على ,الحاضر)

لية نه يشجع الوصول إلى االستقالأكما  واالندماج مع اآلخرين, ضاً إشباع حاجاتهم أي القدرة على

مدرسيه القدرة على االختيار واالندماج مع اآلخرين كوالديه و  هو ن التوافق لديهإوكذلك ف الذاتية,

  .)Sharf, 2000( مناسبة واقعية حول ما يحدث معه ويصدر أحكاماً  ,ويواجه الواقع بكل ما فيه

  بادل االجتماعيالت ةنظريرابعًا: 

 ما يمكن تسميته الربح النفسي ىعلة ركزت هذه النظرييعتبر هومانز من روادها حيث 

)Psychic Profit(نإ و  والرضا, لزوجين يتحقق عندما يشعران بالطمأنينةأن الربح النفسي ل ، حيث 

من  ن الزوجينتوقعات كل م منها: ،حساب العائد والتكلفة في تفاعل الزوجين يتأثران ببعض العوامل

ؤدي إلى يمما  مما يحقق الربح النفسي لهما ويجنبهما الخسارة النفسية, وٕادراكه لتلك التوقعات األخر,

  .)2000 ,الخالدي( التوافق الزواجي

، )1998(مرسي  أشارحيث  ة,العائد والتكلف امفهوم ةفي هذه النظري ةساسيومن المفاهيم األ

العائد فهو الناتج عن هذه  ماأ ,مراده إلىيبذله الفرد للوصول تتضمن الجهد الذي  ةالتكلف أن إلى
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كان  إذاولهذا فان العائد  ,عقاباً  و وقد يكون غير مرغوب مرغوبا وثواباً وقد يكون هذا العائد  ةالتكلف

  .كان العائد عقاباً  إذاعكس  ىويزيد التوافق الزواجي بين الزوجين عل ةفانه يقوي العالق ثواباً و مرغوبا 

  الذات لروجرز ةنظريمسًا: خا

ي التوافق النفس ى روجرز أنير  ,وسوء التوافق في ضوء رؤيته للذاتتنظر النظرية للتوافق 

ته مع وعالقا ,مع مفهوم ذاته من خالل الخبرات التي يمر بها الفرد عندما يكون الفرد متسقاً  يتوفر

 خراأل احدهماحي والذات وقد يعارض جهاز الكائن ال ىولهذا ركز روجرز عل اآلخرين وعلى تقبله له,

حيث  يحدث عندما يتوافق الفرد الكائن الحي مع ذاتهفالتوافق أما  ،سوء التوافق النفسي ينشئ ينح

  .)2009 ,جودة( تتكامل مع مفهوم الذات نأبمفهوم الذات في وضع يسمح لخبرات الفرد  يصبح

الذات وبين التوافق النفسي بين مفهوم  عالقةحول وجود  ،)2007(ناصر  دراسة أشارتو 

لجيد بين مفهوم الذات وبين التوافق النفسي ا ةموجب عالقةحيث تبين وجود  ،ةالنفسي ةوتحقيق الصح

ه تقبله ل ىوعل اآلخرمع عالقات الشخص مع  عالقةتقدير الذات له  إنبل  ،النفسية الصحةوتحقيق 

زواجي لتقدير الذات لديهما يزيد التوافق اف ,الزوجين ىوذلك ينطبق عل اآلخر,وتوافقه مع نفسه ومع 

  .بينهما

  السلوكية النظريةسادسًا: 

كز على الجانب السلوكي وكذلك على ر  التي من اهم روادها واطسون الذي  النظرية السلوكية  

 ةالمدرس تاتجه هما سلوك متعلم مكتسب,ين كلإ وهي تنظر للتوافق وسوء التوافق على ،مبادئ التعلم

والتي تساعده  ةوالجيد ةاكتساب العادات الفعال ىالفرد عل ةقدر  ةالنظر للتوافق من زاوي لىإ ةالسلوكي

 ةيتخذ القرارات المناسب أنواقف التي تواجهه وتتطلب منه مالتصدي لل ىوعل اآلخرينالتعامل مع  ىعل

لناس يقومون وا إثابة الفرد على سلوك ما غالبا ما يدعمه ويشجعه للظهور مره أخرى حيث أن ,تجاهها
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كذلك يتوقف والمكافآت, يربطوا بين هذا السلوك  أنتعلموا عبر خبرات سابقه  ألنهمبسلوك معين 

ويشعرهم بعدم ارتياح  لمعاقبتهم أو لى المكافأةفي سلوك معين لعدم حصولهم ع ةالناس عن المشارك

زوجان ويعزز بعضهما فعندما يتفاعل ال .ى مما يؤدي إلى سوء توافق بينهماويضعف ظهوره مره أخر 

 على عكس ذلك إذا عاقب أحداهم ,التقارب والتوافق الزواجي بينهماوذلك يزيد  األخر فانه يحفزه,

  ).2005 ,ىليل أبو( نه يشعر بعدم االرتياح وسوء توافق زواجيفأ أو حرمه من الثواب, األخر

 الذين تعلموا لئكأو والذين لديهم تكيف حسن هم  ة,السلوك متعلم أنواعذلك فان كل  ىوعل

ادئ بم ظرية فيالن هذهحيث تتلخص  ةالتعامل بنجاح مع مطالب الحيا ىسلوكيات تساعدهم عل

 ةحركومت ةومتعاون ةالبشر متوافق ةن طبيعأ، و دور الذات في التوافق ىعل ةتركز هذه النظري أهمها:

ل عدم تجاوز عوام ىعل قادر اإلنسان أن ىتؤكد علو  ة،البشري ةالبد من الوثوق بالطبيع، و ماماأل إلى

ختاره ي لذييشعر بها الفرد عندما يكون هنالك اتساق بين الطرف ا ةالتوافق هو حالو  ،توافق بالوعيال

 ابعاً ن اإلنسانييكون السلوك  قدو , مع ذاته ضالفرد  وبين مفهومه عن ذاته الفرد ال يتصرف بالتناق

 اإلنساناع الذاتي عندما ال يكون سلوك يحدث الصر فتتناقض مع بناء الذات  ةمن حاجات عضوي

  ).2005 ,ى(أبو ليل مع ذاته وحاجاته منسجماً 

واجي وترى الباحثة أن جميع االتجاهات النظرية السابقة تقدم تفسيرات لمعايير االختيار الز 

ينشأ  ي الذييولوجي واحتياجه وبتكوينه النفسي, أو بالمحيط االجتماعترتبط إما بالفرد نفسه وبتطوره الب

إلطار اوبجماعته التي تؤثر في أفكاره وخياراته, ويكتسب من خاللها وجوده االجتماعي وفي هذا فيه, 

وعلى  سوف يساعد تكامل التفسيرات على تقديم فهم أفضل لطبيعة االختيار الزواجي وتأثيره في الفرد

  ية.البني االجتماعية, وعلى أوضاع الشباب وعالقاتهم الزوجية وأدوارهم األسر 
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 ةانطلقت منها في محاول ةمن نظريات التوافق مبادئ مختلف ةلكل نظري ترى الباحثة أنكما 

ع مع الذات وم ةمتغير  ةديناميكي ةفهم نفسه واحتياجاته وسلوكه ضمن عالق ىالفرد عل اعدةمس إلى

 هو تحقيق انسجام ذاتي ضمنجميعها كان الهدف من هذه النظريات إذ  ،الواقع الذي يعيش فيه

لحاجات وا واإلدراكتحقق التوازن بين االنفعال  واالنا, واالنا العليا) (الهو, ةشخصي ةداخلية عالق

اين تب وترى الباحثة أيضاً  ,بالفرد والتي تتمثل في البعد المحيطة ةوالطموح واالنسجام مع البيئ

ير غيرات, حيث تشالنظريات حول مفهوم التوافق الزواجي ومدى ارتباطه بمجموعة من العوامل والمت

ألنا اوقدره  نظرية التحليل النفسي على أن التوافق الزواجي هو حالة التوازن بين مكونات الشخصية,

ية الجتماعافي حين ترى النظرية  (الزواج), ة بطريقة مقبولة اجتماعيا ودينياعلى إشباع الغرائز الجنسي

 لخاطئيمكن تعديلها إذا تم محو السلوك ا أن التوافق الزواجي هو أنماط سلوكية متعلمة من اآلخرين

 هما.وتعلم البديل المناسب وهو السلوك الصحيح للعالقات بين الزوجين مع توفر الظروف المناسبة ل

وري ولكن من الضر  على نظرية واحدة لتفسير التوافق الزواجي, روترى الباحثة انه ال يمكن االقتصا

يعني  مما ,والنفسية ل الشخصية واالجتماعية وكذلك الروحيةربط التوافق الزواجي بمجموعة من العوام

 لتحرر, والزوجيةقبول الطرف األخر والتوافق مع سماته المختلفة لتحقيق الدوام والرفقة والسعادة ا

  ة.والمتطور  ةالمتغير  ةواالجتماعي والمادي والعالقالنسبي من الصراع 

  التوافق الزواجي من منظور إسالمي 4.3. 1.2

 فحثت على الزواج ورفضت تقديم شريعة اإلسالمية متماشية مع الفطرة اإلنسانية,لقد جاءت ال  

 ِسُكمْ َأنفُ  نْ مِّ  َلُكم َلقَ خَ  َأنْ  آَياِتهِ  َوِمنْ  " قال تعال: واهية لعدم الزواج الذي هو سبب لقيام األسرة. اً أعذار 

  ).21ايه (الروم: "ِإَلْيَها لَِّتْسُكُنوا َأْزَواًجا
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م يه السالأن اهللا خلق الرجال والنساء ليتألفوا فيما بينهم, وقد دعا الرسول عل على فهنا داللة

أغض و  للفرج حصنفإنها استطاع منكم الباءة فليتزوج  من"يا معشر الشباب  الشباب إلى الزواج فقال:

  .)(4677أخرجه البخاري رقم  يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء". للبصر, ومن لم

خلق  وقد .راألمن النفسي واالستقرار الروحي ويوفر له السعادة والسرو  نسانالزواج يعطي اإلو 

  .اةون الحياآلخر ليكون الزواج وتكاهللا مخلوقات كثيرة في هذه الدنيا وجعلها تميل بالفطرة إلى النصف 

قوله  وقال أيضا في).49 لذاريات:(ا "َتَذكَُّرونَ  َلَعلَُّكمْ  َزْوَجْينِ  َخَلْقَنا َشْيءٍ  ُكلِّ  َوِمن " قال تعالى:

أن تختار  سالميةاإلسالم لم يترك للشخصية اإل نإ ).19(النساء: ""ِباْلَمْعُروفِ  َوَعاِشُروُهنَّ  " :تعالى

ار شريك حياتها وحدها دون توجيه لألسلوب السليم حيث وضع اإلسالم معايير معينة في طريقة اختي

س أسا تزام بمكارم األخالق وكذلك جعل اإلسالمكل من الزوجين حيث حث على اتخاذ  العقيدة واالل

ة وهكذا جاءت الشريعة اإلسالمي ،الزوج سالمة العقيدة ونقاء الضمير والسلوك المستقيم اختيار

ت. ومنها قول الرسول عليه وأحاديث تلقي بظالل السعادة على البي آيات مخاطبة الزوجين بعدة

 اآلداب اإلسالم يقرب نإف ,)844( واه البخاري رقمر " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" :السالم

 ِهنَّ َعَليْ  يالَّذِ  ِمْثلُ  َوَلُهنَّ " :اآلخر فقال تعالى المتبادلة بين الزوجين وهي حقوق كل منهما على

 ،امالها، ولحسبهل ,ألربع تنكح  المرأة " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ) 288(البقرة: "ِباْلَمْعُروفِ 

حسن بأيضا  فقد أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم بذات الدين تربت يداك" فاظفر ولدينها، لها،ولجما

  يرا".استوصوا بالنساء خ قال رسول اهللا:" معاملة الزوجة, ففي حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه قال:

 ور الخالف بين الزوجين أمرغير أن ظه إن التوافق بين الزوجين أساس الحياة األسرية,  

 أنماط سلوكية ألفها, وعاداته التي درج عليها, ال سيما أن لكل من الزوجين في حياته األولى ,طبيعي

حرص هنا ومن  ومزاجه الذي يواجه به المواقف المختلفة. األشياء في ضوئها, ومفاهيمه التي يرى
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 قد وضع نظاماً أسس متينة تضمن لها البقاء واالستمرار والتماسك ف اإلسالم على بناء األسرة على

لمواجهة الخالفات وعالجها بعد أن اتخذ مجموعة من اإلجراءات الوقائية متمثلة في الحقوق  فريداً 

ولهذا وضع  لكن اهللا سبحانه وتعال يعلم طبائع البشرية, والواجبات التي أناطها بكل فرد ينتمي ألسرة,

 عند مواجهة المشكالت قبل ظهورها,إلرشاد الزوجين الستخدامها  اإلرشادية, مجموعة من اإلجراءات

حيث  االعتراف بالخطاء ومواجهته من قبل الزوجين, األمور الوقائية لحصر الخالفات الزوجية. ومن

  ).2003(محمد,البد من أن يتعرف المخطئ بخطئه ويستغفر ربه.
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  الدراسات السابقة 2.2

معايير اختيار الشريك موضوع  تناولتلبعض الدراسات السابقة، التي  فيما يلي عرض

  .ذات العالقة بالدراسة الحالية الزواجيالتوافق وموضوع 

 معايير اختيار الشريك دراسات تناولت مفهوم  1. 2.2

 الدراسات العربية:

الكشف عن معايير   هدفت ،  دراسة)2015( الشقران وطشطوش والمومني ومصطفىأجرى 

 بعاً تختلف ترتيب اختيار شريك الحياة لديهم اختيار الشريك كما يراها طلبة جامعة اليرموك, وهل ي

طريقة وطالبة اختيروا بال طالباً  )474(لمتغيري الجنس والتخصص األكاديمي. تكونت عينة الدراسة من 

دى تيار لالعشوائية. أظهرت نتائج الدراسة أن المعيار النفسي جاء في المرتبة األولى من معايير االخ

اء ه في المرتبة الثانية المعيار االجتماعي الثقافي, في حين جالطلبة بأعلى متوسط حسابي, تال

ختيار المعيار االقتصادي في المرتبة األخيرة. كما أظهرت النتائج وجود اختالف في ترتيب معايير ا

ي لمتغير الجنس. ولم تظهر النتائج وجود اختالف ف شريك الحياة لدى طلبة جامعة اليرموك تبعاً 

   لمتغير التخصص األكاديمي. ر شريك الحياة لدى طلبة جامعة اليرموك تبعاً ترتيب معايير اختيا

، التعرف إلى أهم المحكات والمعايير التي يأخذها الشاب )2013( السوديوهدفت دراسة 

األردني بالحسبان في اختيار شريك الحياة, والمتغيرات التي تؤثر في هذه العملية كالتخصص 

 اً طالب )(420 منالدراسة عينة  وتكونتسرة ومكان اإلقامة وغيرها. , والجنس ودخل األياألكاديم

وطالبة تم اختيارهم بطريقة قصديه, ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود توافق في اآلراء بين 

 الذكور واإلناث عل  أهمية العمل والوظيفة لكال الجنسين في عملية االختيار الزواجي. إما من حيث
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ت, فقد جاء الشكل والجمال بالمرتبة األول, وااللتزام الديني واألخالق الحسنة بالمرتبة الثانية, التفصيال

بينما جاءت األوضاع الطبقية والتشدد الديني في المرتبة األخيرة. كما كشفت الدراسة عن وجود فروق 

مل, حيث أعطى الذكور في تقدير الذكور واإلناث للعوامل الجمالية واالقتصادية والع دالة إحصائياً 

اكبر لألوضاع  ة, بينما أعطت اإلناث اهتماماً أكبر للصفات الشكلية والجمالية وعمل المر أاهتماما 

االقتصادية والمالية والوظيفية للذكور, ولم تكشف الدراسة عن أي فروق ذات داللة إحصائية تعزى 

  لبقية متغيرات الدراسة األخرى.

دراسة هدفت إلى الكشف عن محكات اختيار شريك  ،)2011( درويش والشمسان ىجر أو 

 جامعة.الحياة وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية والديمغرافية لدى عينة سعودية ومصرية من طالب ال

 وطالبة من طلبة جامعة عين شمس وجامعة الملك سعود. طالبٍ  )600( تكونت عينة الدراسة من

 صريين,يير اختيار شريك الحياة بين الطلبة السعوديين والموأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق في معا

كما أشارت النتائج إلى وجود فروق بين الطلبة في معايير اختيار شريك الحياة بين التخصصات 

  الختالف المستوى الدراسي. وفي اختيار معايير شريك الحياة تبعاً  اإلنسانية,

بعنوان معايير االختيار الزواجي لدى ، )2010( الناصر وسليمان وتوصلت دراسة أجراها  

ن الذكور يميلون أ إلى، )دراسة مقارنة بين الشباب الكويتي والعماني ( الشباب في المجتمع الخليجي

 بينما اإلناث يفضلن التعرف إلى شريك الحياة عن طريق األهل, إلى طريقة التعارف الشخصي,

ف بين المقبلين عل الزواج من شهرين إلى ستة ويفضل أغلبية الشباب الكويتي أن تكون مدة التعار 

أن  على وهناك اتفاق بين المجتمعين فيما يفضل الشباب العماني أن تكون فترة التعارف سنة, شهور,

وأوضحت الدراسة أن  ,سنة )20_25( إلناثاو  سنة, )26_30(السن المناسب لزواج الذكور هي بين 

ن يكون الشريك من أو  ن شريك الحياة من الجنسية نفسها,ن يكو غالبية العينة من المجتمعين تميل أل

في  ن المواصفات المفضلة لدى الذكوروأ ,يفضلون السكن المستقل إلى جانب أنهم غير األقارب,
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 والتعلم, واالنتماء العائلي, والمظهر الخارجي, االلتزام األخالقي, :شريك الحياة في المجتمعين هي

االلتزام  اإلناث هي: ىفي حين كانت المواصفات المفضلة لشريك الحياة لد والوظيفة, والقدرة المالية,

  والوظيفة. والقدرة المالية, والمظهر الخارجي, واالنتماء العائلي, والتعلم, األخالقي,

فقد هدفت للخروج بتصور حول االختيار الزواجي السليم  ،)2009( العنزيو فرحان أما دراسة   

لها  تيالوبعض المتغيرات الديمغرافية  فكير ومعايير وطرق اختيار الشريك,من خالل تحديد أساليب الت

 المواطنين الذكور السعوديين )374(تكونت عينة الدراسة من  ,ى التوافق الزواجيأهمية في مستو 

 وعاً أساليب االختيار الزواجي األكثر شي أن وقد توصلت الدراسة إلى ،المتزوجين في مدينة الرياض

ختيار واال واالختيار الشخصي, االختيار العائلي واالختيار عن طريق الخاطبة, :لدراسة هيا بين عينة

 ديني,زام الااللت :العينة هي بين أفراد ما معايير االختيار الزواجي األكثر شيوعاً ، أعن طريق األصدقاء

  وسمعة العائلة والجمال واألخالق والمال ويسر التكاليف.

وعالقته  ,إلى اثر أسلوب اختيار الشريك رفة هدفت للتعدراس ،)2003( انالشريف أجرى وقد  

حول التوافق الزواجي في ضوء بعض  بالتوافق الزواجي في ضوء بعض المتغيرات االجتماعية,

 ةالخطوب رةالتعليمي وعدد مرات الزواج وفت ىونوع الزواج والتقارب في المستو  ة,المتغيرات االجتماعي

من جميع العاملين في  العينةوتكونت  ة,ومجاالته الفرعي ةاجي بصورته الكليالتوافق الزو  ىفي مستو 

التوافق  ةدرج أن إلىوتوصلت النتائج  ,فرداً  )(291هم اربد والبالغ عدد ةالقطاع الصحي في مديري

الحال العاطفي وعدم  ىالتوافق عل ةدرج أعلىالكلي كبيره وكانت  ى األداةعل ةالعين أفراد ىالزواجي لد

اختيار  أسلوب إلى ىتعز  ةالتوافق الزواجي بصورته الكلي ىفي مستو  إحصائيةجود فروق ذات دالله و 

وجود فروق  إلى أيضاالنتائج  وأشارت ,ونوع الزواج والتقارب العمري والتقارب التعليمي ةشريك الحيا

لح من استمرت ولصا ةالخطوب رةلفت الكليةالتوافق الزواجي بصورته  ىفي مستو  إحصائيةذات دالله 

 إحصائيةلمجاالت التوافق الزواجي فقد وجد فرق ذو دالله  ةبالنسب , أماشهورمن ال)  (12_7همخطبت
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 ةووجود فروق فتر  ةالخطوب ةختالف فتر ااختيار شريك و  ألسلوب ىفي مجال التوافق الفكري يعز 

لتقارب العمري ل زىفي مجال التوافق االجتماعي تع إحصائيةووجود فروق ذات دالله  ةالخطوب

للتقارب  ىتعز  سرياألفي مجال التوافق  إحصائيةووجود فروق ذات دالله  ةالخطوب ةواختالف فتر 

  ة.واختالف فتره الخطوب

لطالق ا ة إلىؤديمالة واالجتماعي ةالنفسي األسبابتحديد  ، إلى)2002( الظفيرية دراس تهدفو 

ئج نتا ة، وأسفرتمطلق ومطلق )800(ى عل ةراسالد أجريتوقد  ,طرق االختيار الزواجي االتي من بينه

كما  طريق األصدقاء,  عن %)(189األهل و من المطلقين تم زواجهم عن طريق  %)28(الدراسة أن 

ة اسكما بينت نتائج الدر  ,الطرفينء من رضابمن المطلقين قد تم زواجهم %) 681(أوضحت الدراسة أن 

م بنسبه المظهر العا كاآلتين الجنسين قرار الزواج كانت عليها المطلقون م بنى التي أن أهم األسئلة

  .(28%)ة بنسب والمكانة االجتماعية %)(35بنسبه  ةالعائلي ةالقرابو  %)63(

  الدراسات األجنبية:

، )(Chang, Wang, ShackeIfrod & Buss, 2011 وباس شانج ووانج وشاكلفوردأجرى   

لحياة االثقافية واالجتماعية المرتبطة باختيار شريك دراسة في الصين هدفت إلى الكشف عن المعايير 

ف طالبًا جامعيًا يدرسون حاليًا في مختل(1060) لدى الصينيين. تكونت عينة الدراسة األولى من 

ربع  خريج جامعي انهوا دراستهم الجامعية قبل )500(الجامعات الصينية, وتكونت العينة الثانية من 

فسها. حيث أظهرت النتائج وجود تحول واضح لدى جيل الشباب قرن من الزمان من الجامعات ن

ية. جتماعالجديد في معايير اختيار الحياة وشملت التعليم والمستوى االقتصادي دون العودة للخلفية اال

 كما بينت الدراسة وجود دور واضح للجاذبية الجسدية والجمال الجسماني في اختيار الشريك لدى

  يل الجديد.الذكور واإلناث من الج
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، دراسة في الواليات المتحدة هدفت التعرف إلى معايير )Grawal, 2009( جراولوأجرى   

 الدينو  قاختيار شريك الحياة لدى المسلمين المهاجرين إلى الواليات المتحدة األمريكية في ضوء العر 

ئات م إلى ثالث فشابًا وفتاة من المسلمين الذين يرجعون في أصوله )18(واللون. تكونت العينة من 

سنة وجميعهم  )18_13((عرب مهاجرين, أمريكان, مسلمين, مسلمين من أسيا) تراوحت أعمارهم من 

 ون على. أظهرت نتائج الدراسة أن المسلمين والمسلمات يعتمدةمن مواليد الواليات المتحدة األمريكي

فرد, ليها ال(العرقية) التي ينتمي إمعيار في اختيار شريك الحياة وهو رأي األسرة, والشبكة االجتماعية 

سلمة, مويرتبط اختيار شريك الحياة الزوج بالجانب الديني, إذ يمكن للذكور اختيار شريكة حياة غير 

قامة وال يحق ذلك لإلناث, وجاء ترتيب معايير االختيار على النحو اآلتي: العرقية, والجمال, واإل

  ماعي.القانونية, والعمل المناسب, والقرب االجت

دراسة في الواليات ، )(Rauch,Cohen&Johnson,2009رواش وكوهن وجونسون واجرى   

المتحدة األمريكية هدفت إلى الكشف عن تفضيالت الختيار شريك الحياة المناسب. تكونت عينة 

لثقافية فردًا أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيًا بين الفرد ا )348(الدراسة من 

 مجموعةواالجتماعية ومعايير االختيار الزواجي, كما أظهرت النتائج أن اختيار شريك الحياة يرتبط ب

رت , وأشامن المعايير المشتركة بين الذكور واإلناث منها التوافق االجتماعي والتوافق العرقي والدين

يالت الذكور في التفضالنتائج أيضا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث لصالح 

و الحضارية والثقافية, حيث ال توجد مشكلة لدى الذكور في االرتباط بشخص من ثقافة أخرى كما ه

  الحال لدى اإلناث.

في دراسة في كندا هدفت إلى المعايير الموضوعية الجمالية  ،)Triveers, 2006(تريفرز وقام 

 )28( شريكة الحياة. تكونت عينة الدراسة منالجامعات الكندية عند اختيارهم ل طالب التي يضعها

طالبًا جامعيًا. توصلت نتائج الدراسة إلى أن معايير الشريك تتمثل في جمال الوجه, والشعر, وعدم 
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وجود عيوب جسمية, وتناسب الوزن والطول, والرقي العقلي من جانب التفهم والحوار, والقدرة على 

  الروحية. التواصل مع اآلخرين بسهولة, والجاذبية

، على عينة من طالب الجامعات في )KhaIIad, 2005( خالدكما كشفت دراسة أجراها 

ج األردن عن وجود اختالف بين الجنسين حول المواصفات المرغوبة في شريك الحياة, اظهرت النتائ

 تماماهإلى إبداء الذكور اهتماما اكبر بالمظهر الخارجي والجمال وصغر السن, بينما أظهرت اإلناث ا

م بالحب الهتمااكبر بالمقدرة االقتصادية وااللتزام بالزواج. كما أظهرت الدراسة توافقا بين الجنسين في ا

  واللطف والمودة والتدين واألناقة.

عايير ، دراسة في الهند هدفت إلى تحليل الثقافة الهندية المتعلقة بم)Ron, 2004(رون  وأجرى

راسة دراسات هندية. أظهرت نتائج الد )(4تقبل. عن طريق تحليل اختيار الشباب الهنود لزوجات المس

, لقرابةااعتماد معيار واحد للزواج وهو اختيار األسرة. وتتفرع عنه معايير فرعية عدة, تتمثل بدرجة 

 وصغر سن العروس مقارنة بالعريس, وعدم وجود مشكالت بين والد العروس ووالداتها, ووجود وسيط

  وة أسرة العروس من الماشية واألراضي.في الزواج, وحجم ثر 

بدراسة في الواليات المتحدة األمريكية هدفت إلى الكشف عن  ،)Stasio,2003( ستاسيووقام 

طالب  )200(المعايير والصفات التي يحددها األفراد في اختيار شريك الحياة. تكونت عينة الدراسة من 

هرت نتائج الدراسة وجود فروق في معايير االختيار وطالبة في السنة الرابعة في جامعة لويزيانا. أظ

تبعا لمتغير الجنس, وحيث جاء ترتيب معايير االختيار لدى اإلناث على النحو التالي: الحالة 

االقتصادية ثم الحالة االجتماعية, والتعليم ثم الحالة الجسمية واالرتباط السابق, في حين جاء ترتيب 

لي: الحالة الجسمية واالرتباط السابق والحالة االقتصادية وأخيرا الحالة معايير الذكور على النحو التا
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 الحياة ترتبط بمجوعة من المتغيرات، مثل: شريكاالجتماعية, كما أظهرت النتائج أن معايير اختيار 

  العمر, والحالة االجتماعية, وضغط المجتمع, واألسرة.

 التوافق الزواجي  تناولتدراسات  2. 2.2

  ة:الدراسات العربي

، دراسة هدفت إلى محاولة التعرف إلى مدى العالقة بين تحقيق )2015( أجرى حميده  

 ى شقيهالتوقعات المسبقة من الزواج ومدى الرضا الزواجي بعد الزواج, وتم استخدام المنهج الكمي عل

من األزواج  )(922الوصفي, والتحليلي لمناسبته هذا النوع من الدراسات, وتكونت العينة من 

لزوجات, جنوب الضفة الغربية من محافظتي بيت لحم والخليل, ما بين مدن وقرى ومخيمات, وا

ا وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة بين تحقيق التوقعات المسبقة من الزواج وبين التوافق والرض

 اً مكنمالزواجي. ما يشير إلى انه عند توافق سلوك الزوجة مع توقعات الشريك يصبح التوافق الزواجي 

  وتكون المحصلة في الرضا واالنسجام الزواجي.

، بدراسة هدفت إلى التعرف إلى مدى مقومات التوافق الزواجي عند )2015(الخطابية  وقام

األزواج العاملين في المدارس بشمال األردن في ضوء مجموعة من العوامل االجتماعية, وأجريت 

زوجًا وزوجة, وتوصلت نتائج الدراسة أن مستوى  )(388الدراسة على عينة عشوائية قصدية مكونة من 

التوافق الزواجي عند الذكور أعلى من اإلناث, وهذا عائد إلى حرص الذكور على صيانة مقومات 

التوافق الزواجي, وفهمهم الواعي لها, ويبدو ذلك في رضا الزوجات الكبير عن أداء الزوج ألدواره 

ياة الزوجية. في حين بينت الدراسة ضعف رضا األزواج عن وممارسته ألبعاد التوافق الزواجي في الح

 أداء زوجاتهم ألبعاد التوافق. وكانت أهم مقومات التوافق الزواجي بالترتيب المحافظة على المسائل
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الرومانسية والجمالية كالنظافة والتزين, والمحافظة على السلوكيات الدينية وااللتزام تلبية األدوار 

  لصة والتبادلية ورعاية األطفال وحل المشكالت.المحددة بطريقة مخ

، التعرف إلى التوافق الزواجي وعالقته ببعض السمات )2009( الشهريوهدفت دراسة 

الشخصية لدى عينة من المعلمين المتزوجين في محافظة جدة, كما هدف إلى الكشف عن العالقة 

مين المتزوجين في مدينة جدة في بين التوافق الزواجي وبعض سمات الشخصية لدى عينة من المعل

 المملكة العربية السعودية في ضوء بعض المتغيرات مثل: (المؤهل العلمي, وعدد األطفال, ومدة

راسة  معلم من معلمين المرحلة المتوسطة والعليا, وقد بينت الد )400(الزواج, والعمر)، وتكونت من 

 التعليمي, وعدد األطفال, ومدة الزواج ىلمتغيرات المستو  تعزىوجود فروق ذات داللة إحصائية 

  والعمر.

كونت وت تناولت العوامل المهمة في تحقيق االستقرار الزواجي.، بدارسة )(2006 بلميهوبوقام 

فرد من المتزوجين, وتوصلت نتائج البحث إلى وجود ثالث مجموعات من العوامل ) 400(العينة من 

ة, بينما األول بالعوامل اللوجيستيكية للعالق أن نطلق علىويمكن  ،تسهم في تحقيق االستقرار الزواجي

   .الطرفين فيمكن تسميتها بالعوامل التفاعلية بين أما الثالثة يمكن تسمية الثانية بالعوامل الشخصية,

 ةاسوهدفت الدر  ,ثره في التوافق الزواجيأبعنوان تسلط الزوج و  ةدراس ،)2004( كاتبي وأجرى

مي التعليى المتغيرات في التوافق الزواجي وهي عدد سنوات الزواج والمستو بعض  إلى أهميةللتعرف 

 ى األقلطفل واحد عل أسرةيكون لكل  أنووعي  ة،سر أ )587( من ةوتكونت العين ة،وعمل الزوج

ة اللذات د عالقة ارتباطيهتوجد  انهالنتائج  وأظهرت ,قد تؤدي لسوء التوافق الزواجي أسبابلتجنب 

 أنوتبين  ,ومتغير عدد سنوات الزواج ةكل من الزوج والزوج ىتوافق الزواجي لدبين ال إحصائية

  .من الزوجات العامالت توافقاً  أكثرالزوجات غير العامالت 
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 ،الجنسوهي:  ،ثير بعض المتغيراتأت إلى التعرفهدفت  ةبدراس ،)2002( ةاللدع تقام كما

 علمينالم ىالتوافق الزواجي لد ةدرج ىعل ،ينيوااللتزام الد ,نااأل ةقو و  ،مده الزواج ،نوع السكنو 

وما ة العين أفراد ىلد أبعادهوما هي  ةفي محافظه غز  ةوالمعلمات الذين يعملون في المدارس الحكومي

واج الز  ةباختالف كل من متغيرات الجنس ونوع السكن ومد ةالتوافق الزواجي الكلي ةاختالف درجى مد

لتوافق ا ةوااللتزام الديني في تفسير تباين درج األنا ةن سمتي قو لتفاعل كل م ةالنسبي األهميةوما 

 شارتوأ ،ةمتزوج ةمعلم )90( ومتزوجا ً  معلماً ) 120( من العينةوتكونت  ة,العين أفراد ىالزواجي لد

د ج عدم وجو وكذلك بينت النتائ ،نسبياً  ةكانت جيد ةالعين ألفراددرجه التوافق الزواجي  أن إلىالنتائج 

جنس لمتغيرات ال ىالتوافق الزواجي تعز  ةبين المعلمين والمعلمات في درج إحصائية ةات داللفروق ذ

 رتوأظه ,اجيالتوافق الزو  ىعل ايجابياً  تأثيراسمه التدين تؤثر أن  اوتبين لن ,الزواج ةونوع السكن ومد

  .التوافق الزواجي ةلم يؤثر في درج األنا ةقو  ةمتغير الدراس أن أيضاالنتائج 

ين من الرجال المتزوج ةعين ىحول التوافق الزواجي لد ةبدراس ,)2002( ةمخادم قام حين في

من  ةعين ىالتوافق الزواجي لد ةدرج إلى التعرف إلى ةوهدفت الدراس ,في ضوء بعض المتغيرات

 ىلزواجي عبدرجات التوافق ال تتنبأللزوج والتي  ةبعض المتغيرات الديمغرافي ةقدر  ىالرجال والتعرف عل

من  ةمتيسر  طبقية ةوتم اختيار عين ,زواجمن وجهه نظر هؤالء األ ةومجاالتها الفرعي ةالكلية دااأل

 ،طاً متوس ةالكلي األداة ىعل ةالدراس ةعين ىالتوافق لد ةدرج أن إلىالنتائج  وأشارت ,رجالً  )(650

بعض  ةقدر  إلىج النتائ أشارتكما  األسري,المجال العاطفي ثم  ىللتوافق عل ةدرج أعلىوكانت 

 ةي وقدر التنبؤ بدرجه التوافق الزواج ىعل والمهنةاالقتصادي  ىالتعليمي والمستو  ىالمتغيرات المستو 

 ىتو والمس ةمتغير المهن ةالتوافق االجتماعي وبقدر  ةالتنبؤ بدرج ىعل والمهنيةالتعليمي  ىالمستو 

  األسري.التوافق  ةالتنبؤ بدرج ىاالقتصادي عل
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التوافق الزواجي للنساء العامالت في ضوء  ةمعرفل، دراسة هدفت )2002( الطاهات وقام

حيث  ة,متيسر  ةتم اختيارهن بصور  ةعاملأة امر ) (320من  الدراسة ةتكونت عينو  ,بعض المتغيرات

لزواجي االتوافق  ىمستو  أن إلىالنتائج  وأشارت ,بتطبيق اختبار بيومي للتوافق الزواجي ةقامت الباحث

اجي التوافق الزو  ىفي مستو  إحصائية ةووجود فروق ذات دالل ةمتوسط ةكان بدرج ةتلففي المهن المخ

ت وعدم وجود فروق في متوسطا ة,لصالح العامالت في مهن التعليم ولصالح اللواتي يسكن في القري

  .لمتغير الدخل ىالتوافق الزواجي تعز 

  الدراسات األجنبية:

ق معرفة تأثير العوامل االقتصادية على التواف، في دراسة هدفت إلى )(EUR, 2004إور  قام

من األزواج الفنلنديين. وتوصلت الدراسة إلى أن الظروف  )656(الزواجي, وشملت عينة الدراسة 

 نتكما بيو االقتصادية السيئة تزيد من المعاناة النفسية التي تؤثر سلبًا في مستوى التوافق الزواجي, 

  .وافق الزواجي مع األزواج الفقراء أو غير العاملينعدم الت يبدين النتائج أن الزوجات

 & Mullins, pruett, Brackett, Harris)ميلنس وبرت وبراكت وهاريس ونودات وأجرى

Nodate,2004)   دراسة في الواليات المتحدة األمريكية, حول التوافق الزواجي والدين, إذا هدفت

غيرات أخرى، مثل: الدخل, والعمر, وطول فترة الزواج, الدراسة إلى معرفة مدى تأثير الوازع الديني ومت

وأظهرت النتائج أنه كلما ارتفع الوازع وزوجة,  اً زوج )(338على التوافق. وقد تكونت عينة الدراسة من 

الديني ارتفع مستوى التوافق الزواجي, وأن هناك عالقة إيجابية بين زيادة العمر والتوافق الزواجي, 

 سنة توافقهم اكبر, وكلما ارتفع الدخل ارتفع التوافق, وكلما زاد عمر )65(م عن فالذين تزيد أعماره

  الزواج زاد التوافق بين األزواج.
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ابقة تشابه اغراضها من حيث الهدف حيث كان هناك كثير يتضح من عرض الدراسات الس

ة دراسة مخادم من الدراسات التي تناولت مواضيع التوافق الزواجي ومعايير اختيار الشريك ومنها

)تناولت هذه الدراسة موضوع التوافق الزواجي لدى عينة من الرجال المتزوجين في ضوء 2002(

هي ),بعنوان التعرف الى تاثير بعض المتغيرات و 2002بعض المتغيرات الديمغرافية ودراسة اللدعة(

راسة نة المعلمين.ودالجنس,السكن,مدة الزواج,االللتزام الديني,على درجة التوافق الزواجي لدى عي

),التي هدفت الى معرفة التوافق الزواجي للنساء العامالت في ضوء بعض 2002الطاهات (

  المتغيرات.

فقد تشابهت في الهدف الرئيسي وهو التعرف على معايير اختيار  األجنبيةالدراسات  أما

دية على التوافق ) التي هدفت الى معرفة تاثير العوامل االقتصا(EUR,2004الشريك مثل دراسة 

ي موضوع التوافق الزواجي لق للباحثة أنتضح ي ) Mullins,Pruett,Harris,2004الزواجي, ودراسة(

 ساسياألارتباط التوافق الزواجي والتكوين  ةاهتمام عديد من الباحثين وقد حاول العديد منهم دراس

 ىعل ةر والنضج االنفعالي والقد الزوجين ىالزوجين والتوافق النفسي لد ةوالتكامل بين شخصي ةللشخصي

رات مثل ارتباط التوافق الزواجي بالعديد من المتغي وأيضا ةيجابي مع المواقف الزوجيإالتعامل بشكل 

ثير أتمن ثم  أةالزواج وعمل المر  ةالتعليمي والوضع االقتصادي واالجتماعي ومد ىسن الزواج والمستو 

  لألبناء.افق النفسي واالجتماعي والدراسي التوافق الزواجي والتو  ىكل ذلك وانعكاسه عل

 مشكلةوقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري للدراسة، وصياغة ال

 واألسلوبوتحديدها، وصياغة الفروض المالئمة، وتوطين أدوات الدراسة وتحديد أهداف الدراسة 

دت وما نا واستنادًا لهذه الدراسات استكماالً البحث  اإلحصائي لتحليل النتائج ومناقشتها، وسيكون هذا

  به من توصيات. 
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات
  

من أجل تحقيق هدف الدراسة وهو معرفة معايير اختيار الشريك وعالقته بالتوافق الزواجي   

نهج لم فقد تضمن هذا الفصل وصفاً  في مديرية التربية والتعليم, العاملينعينة من المتزوجين  لدى

صدقها و  ة,ألدوات الدراس مفصالً  كما يعطي وصفاً  ,ا وعينة الدراسة وطريقة اختيارهاومجتمعه الدراسة,

لدراسة اوكذلك إجراءات الدراسة والمعالجة اإلحصائية التي استخدمتها الباحثة في استخالص  وثباتها,

  وتحليلها.
  

  الدراسة يةمنهج 1. 3

المــنهج الوصــفي االرتبــاطي، فهــو المــنهج المناســب لهــذه  أســتخدم لتحقيــق أغــراض هــذه الدراســة  

العالقــــة بــــين المتغيــــرات، لوصــــفي االرتبــــاطي يــــدرس ن المــــنهج ا، وذلــــك ألومتغيراتهــــا الدراســــة النفســــية

  .ميًا وذلك باستخدام مقاييس كميةويصف درجة العالقة بين المتغيرات وصفًا ك
  

  مجتمع الدراسة 2. 3

في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة والبالغ  العاملينتكون مجتمع الدراسة من جميع المتزوجين   

وذلك حسب  ,)(2018_2017ي الثاني من العام الدراسي فرد وذلك في الفصل الدراس )2500(عددهم 

  ديوان الموظفين في مديرية رام اهللا والبيرة.
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  عينة الدراسة 3. 3

وقد  رةوالبي اهللا رام مدارس في لينالعام ومعلمة معلماً  )502(قوامها  عينة على الدراسة أجريت

تيارهم تم اخ ,الدراسة مجتمع من تقريباً  %)10(نسبته  ما وتتمثلومعلمة،  اً معلم )245(استجابة منهم 

 الجنس ومكان السكن والمستوى االقتصادي ومدة الزواج، ريقة عشوائية طبقية تبعًا لمتغيراتبط

  اآلتي يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة. )1.3(والجدول 

  

  توزيع افراد عينة الدراسة تبعًا لمتغيرات الدراسة المستقلة: )31.(جدول 

  النسبة   التكرارات   الفئات   غير المت

  الجنس

 23.3 57  ذكر

 76.7 188  أنثى

 100.0 245  المجموع

  
  مكان السكن

  

 44.9 110  قرية

 11.8 29  مخيم 

 43.3 106  مدينة

 100.0 245  المجموع

  المستوى االقتصادي

 41.6 12  شيكل 2000اقل من 

 47.8 113  شيكل 3000 -2000 من

 10.6 133  3000 من اكثر

 100.0 245  المجموع

سنوات 5اقل من     71 29.0 

سنوات 10 - 5من   الزواج مدة   81 33.1 

سنوات 10اكثر من     93 38.0 

 100.0  245 المجموع  
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  أدوات الدراسة 4. 3

  كاآلتي: تم استخدام مقياسين، لجمع البيانات الالزمة لتحقيق اغراض الدراسة

  معايير اختيار الشريكمقياس  1. 4.3

ر مقياس معايير اختيار الشريك بالرجوع إلى اآلدب السابق، والمقاييس ذات العالقة، طو   

)،  2013( الخاروف،  ودراسة، )2016(كحيلة وسعدة،  ، ودراسة)2017 وطه، عرابي( ومنها: دراسة

  .حاليةال الدراسة سمقيا تطوير في الدراسات هذه في استخدمت التي المقاييس من الباحثة استفادة وقد

 الشريك اختيار معاييرصدق مقياس  1.1. 4.3

  كما يلي: ،من الصدق أنواع ةثالث إلى ةالباحث استندت

   Validity) (Faceأوًال: الصدق الظاهري 

 ،معايير اختيــار الشــريكلتحقق من الصدق الظاهري أو ما يعرف بصدق المحكمين لمقياس ل  

 كليــة فــي الــدكتوراه حملــة مــن بصــورته األوليــة علــى مجموعــة مــن المتخصصــين ة بعرضــهالباحثــ ةقامــ

محكمــًا كمــا هــو موضــح  )11(وقــد بلــغ عــددهم  ،والقــدس المفتوحــة القــدس جــامعتي فــي التربويــة العلــوم

إذ  ،مجــاالت )5( إلــىموزعــة  ،فقــرة) 28(مــن  األوليــةوقد تشكل المقيــاس فــي صــورته  ،)ثفي ملحق (

مالحظــات وآراء المحكمــين أجريــت  وفــي ضــوء ،كحــد أدنــى لقبــول الفقــرة %)80(أعتمد معيار االتفــاق 

   .التعديالت المقترحة

  )(Construct Validity البناءثانيًا: صدق 
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 في العاملين ومعلمة معلم )100(عينة استطالعيه مكونة من على للتحقق من صدق البناء 

 الستخراج , ومن خارج عينة الدراسة المستهدفة, واستّخدم معامل ارتباط بيرسونوالبيرة اهللا رام مدارس

ة جة الكليمع الدر  المجاالتوقيم معامالت ارتباط  ،للمقياس بالدرجة الكليةقيم معامالت ارتباط الفقرة 

  اآلتي: )3.3(وجدول  )2.3(للمقياس كما هو مبين في الجدول 

  سبالدرجة الكلية للمقيا معايير اختيار الشريك) يوضح قيم معامالت ارتباط فقرات مقياس 2.3جدول (

  مستوى الداللة معامل االرتباط  رقم الفقرة  مستوى الداللة  معامل االرتباط  لفقرةرقم ا
1  0.872  0.000  16  0.744  0.000  

2  0.841  0.000  17  0.658  0.000  

3  0.863  0.000  18  0.632  0.000  

4  0.642  0.000  19  0.641  0.000  

5  0.568  0.000  20  0.852  0.000  

6  0.910  0.000  21  0.914  0.000  

7  0.641  0.000  22  0.923  0.000  

8  0.578  0.000  23  0.578  0.000  

9  0.596  0.000  24  0.478  0.000  

10  0.801  0.000  25  0.687  0.000  

11  0.685  0.000  26  0.698  0.000  

12  0.899  0.000  27  0.601  0.000  

13  0.874  0.000  28  0.578  0.000  

14  0.587  0.000  29  0.987  0.000  

15  0.687  0.000  30  0.687  0.000  

  

  للمقياس الكلية الدرجة مع المجاالت ارتباط معامالت قيم يوضح) 3.3( جدول

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  المجال

  0.000  0.854  معايير المجال الصحي والبدني

 0.000  0.784  معايير المجال النفسي

 0.000  0.865  معايير الجانب االقتصادي

 0.000  0.874  معايير المجال االجتماعي

 0.000  0.865  عايير المجال الديني والقيميم
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 انتأن جميع هذه معامالت االرتباط ك )3.3(والجدول  )2.3يالحظ من البيانات الواردة في الجدول (

  . ريكمعايير اختيار الشمما يشير إلى وجود صدق بنائي لفقرات مقياس  ) α> 0.05( عند إحصائيادالة 

  ثالثًا: الصدق العاملي

صدق األداة استخدمت الباحثة معامل التحليل العاملي لقياس صدق المقاييس  للتحقق من  

املي يبين نتائج معامل التحليل الع )5.3(وجدول  )4.3(المستخدمة في الدراسة كما يظهر في الجدول 

  .لقياس صدق المقاييس المستخدمة في الدراسة

  ة للمقياسبالدرجة الكليمعايير اختيار الشريك فقرات مقياس ل التحليل العاملي ) يوضح قيم معامل4.3جدول (

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الرقم  مستوى الداللة  معامل االرتباط الرقم
1  0.364 0.000 16  0.376 0.000 
2  0.473 0.000 17  0.503 0.000 
3  0.519 0.000 18  0.437 0.000 
4  0.463 0.000 19  0.335 0.000 
5  0.344 0.000 20  0.379 0.000 
6  0.407 0.000 21  0.387 0.000 
7  0.411 0.000 22  0.275 0.000 
8  0.403 0.000 23  0.312 0.000 
9  0.479 0.000 24  0.413 0.000 
10  0.398 0.000 25  0.369 0.000 
11  0.559 0.000 26  0.189 0.000 
12  0.563 0.000 27  0.264 0.000 
13  0.533 0.000 28  0.238 0.000 
14  0.478 0.000 29  0.452 0.000 
15  0.612 0.000 30  0.367 0.000 

  

  مقياس معايير اختيار الشريك العاملي لمجاالت التحليل معامل نتائج) 3.5( جدول

  معامل التحليل العاملي عدد الفقرات  المتغير
 0.997  6 معايير المجال الصحّي والبدنيّ 

 0.673 7 معايير المجال النفسيّ 

 0.692 4 معايير الجانب االقتصاديّ 



52 
 

 0.711 5  معايير المجال االجتماعيّ 

 0.489 8  عايير المجال الدينّي والقيميّ م

  

  معايير اختيار الشريكثبات مقياس  2.1. 4.3

وبهدف  وزعت أداة الدراسة على أفراد العينة االستطالعية،، للتأكد من ثبات أداة الدراسة   

التحقق من ثبات االتساق الداخلي للمقياس، ومجاالته، فقد استخدمت معادلة كرونباخ ألفا 

)Cronbach's Alpha( على بيانات التطبيق األول للعينة االستطالعية، وألغراض التحقق من ثبات 

زمني  ُأعيد تطبيقه على العينة االستطالعية بفاصل ، ومجاالته، فقدTest Retest)(للمقياس اإلعادة 

 بوعين،قدرة أسبوعان بين مرتّي التطبيق، إذ أن الفاصل الزمني بين التطبيقين يجب أن ال يقل عن أس

 )3.6(والجدول  بين مرتّي التطبيق، )Person Correlation(ن ثم حسب معامل ارتباط بيرسون وم

  :وأبعاده، واإلعادة لمقياس معايير اختيار الشريك، االتساق الداخلييوضح معامالت ثبات 

 على ختبارالا وٕاعادة الداخلي االتساق بطريقتي معايير اختيار الشريك لمقياس الثبات معامالت قيم) 3.6جدول (
  الفرعية والمجاالت ككل المقياس

  كرونباخ ألفا  ثبات اإلعادة  عدد الفقرات  البعد
 0.911 0.856** 6 معايير المجال الصحي والبدني

 0.826 0.798** 7 معايير المجال النفسي

 0.874 0.821** 4 معايير الجانب االقتصادي

 0.821 0.863** 5 معايير المجال االجتماعي

 0.874 0.847**  8 ر المجال الديني والقيميمعايي

 0.811  **0.855  30  الدرجة الكلية

  

معايير لمجالت مقياس  ألفا كرونباخ ثبات معاملأن قيم معامالت  )6.3(يتضح من الجدول 

لدرجة الكلية بلغ  ألفا كرونباخ , كما يالحظ أن معامل ثبات)091 -0.82(وحت بين اتر  اختيار الشريك
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 معامل قيم تراوحت كما ، ألغراض الدراسة الحالية لمعامالت الثبات مقبولة عتبر هذه القيمة, وت)0.81(

 بلغ الكلية لدرجة اإلعادة ثبات معامل أن ويتضح ،)0.86 -0.79( بين ما اإلعادة لثبات االستقرار

  .الدراسة أهداف وتحقيق لقياسه، وضعت ما لقياس مناسبة القيم هذه وتعتبر ،)0.85(

  معايير اختيار الشريكمقياس  تصحيح 3.1. 4.3

  

, فقرة كما هو موضح في )30(في صورته النهائية من معايير اختيار الشريك تكون مقياس   

مجاالت, ويطلب من المستجيب تقدير إجاباته عن طريق تدرج ليكرت  )5(), موزعة على أملحق (

)Likert(  ,اً بدرجة كبيرة جد :وأعطيت األوزان للفقرات كما يليالخماسي )درجات,  )4( بدرجة كبيرة )5

رجة وبذلك تكون أعلى د، , درجة)1( بدرجة قليلة جداً , )2( بدرجة قليلةدرجات,  )3( بدرجة متوسطة

  . )30 = 30× 1( وتكون أقل درجة )150=  30×5(في المقياس 

لدى عينة  معايير اختيار الشريكولغايات تفسير المتوسطات الحسابية, ولتحديد مستوى 

قًا فضة, وذلك وف: عالية ومتوسطة ومنخوهي ،المستويات الثالثة ذاالنسبي اسة اعتمد المعيار الدر 

  :للمعادلة اآلتية

 =  طول الفئة        
  )سلم المقياسلحد األدنى (ا -الحد األعلى 

3

51
33.1


 

 عدد المستويات المفترضة

  

  ابة على المقياس تكون على النحو اآلتي: وبناًء على ذلك, فإّن تقدير مستويات اإلج

   معايير اختيار الشريك: درجات احتساب )7.3(جدول 

  فأقل  2.33  معايير اختيار الشريكمستوى منخفض من 
  3.67_2.34  الشريك اختيار معاييرمستوى متوسط من 

  5 - 3.68  الشريك اختيار معاييرمستوى مرتفع من 
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  التوافق الزواجي سمقيا 2. 4.3

على عدد من الدراسات السابقة واألدوات المستخدمة فيها،  يبشكل أول ةطـالع الباحثبعد إ  

، الشهريودراسة ( )،2014، الكبير ودرويشدراسة (و  )،2017، زواويومن هذه الدراسات دراسة (

اسة س الدر يامق تطويرمن المقاييس التي استخدمت في هذه الدراسات في  ةباحثال ةقد استفاد )،2009

 ية.الحال

 التوافق الزواجيصدق مقياس  1.2. 4.3

  كما يلي: ،من الصدق أنواع ةثالث ةالباحث استخدمت

  Validity)   (Faceأوًال: الصدق الظاهري

، قامــة التوافــق الزواجــيللتحقق من الصدق الظاهري أو ما يعــرف بصــدق المحكمــين لمقيــاس   

 العلــوم كليــة فــي لــدكتوراها حملــة الباحثة بعرضه بصورته األولية على مجموعة مــن المتخصصــين مــن

محكمــًا كمــا هــو موضــح فــي  )11(والقــدس، وقــد بلــغ عــددهم  المفتوحــة القــدس جــامعتي فــي التربويــة

مجـــاالت، إذ  )6(فقـــرة، موزعـــة إلـــى ) 54(مـــن  وليـــةاألملحـــق (ث)، وقـــد تشـــكل المقيـــاس فـــي صـــورته 

آراء المحكمــين أجريــت كحــد أدنــى لقبــول الفقــرة، وفــي ضــوء مالحظــات و  %)80(أعتمد معيار االتفــاق 

  التعديالت المقترحة. 

 )(Construct Validityثانيًا: صدق البناء 

 في العاملين ومعلمة معلم )100(للتحقق من صدق البناء على عينة استطالعيه مكونة من 

والبيرة, ومن خارج عينة الدراسة المستهدفة, واستّخدم معامل ارتباط بيرسون الستخراج  اهللا رام مدارس

يم معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس، وقيم معامالت ارتباط المجاالت مع الدرجة الكلية ق

  اآلتي: )9.3(وجدول  )8.3(للمقياس كما هو مبين في الجدول 
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  ) يوضح قيم معامالت ارتباط فقرات مقياس التوافق الزواجي بالدرجة الكلية للمقياس8.3جدول (

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  رقم الفقرة  مستوى الداللة  رتباطمعامل اال  رقم الفقرة
1  0.547  0.000  24  0.874  0.000  
2  0.567  0.000  25  0.957  0.000  
3  0.631  0.000  26  0.654  0.000  
4  0.624  0.000  27  0.387  0.000  
5  0.874  0.000  28  0.547  0.000  
6  0.658  0.000  29  0.687  0.000  
7  0.784  0.000  30  0.854  0.000  
8  0.865  0.000  31  0.874  0.000  
9  0.752  0.000  32  0.365  0.000  
10  0.458  0.000  33  0.841  0.000  
11  0.741  0.000  34  0.471  0.000  
12  0.852  0.000  35  0.825  0.000  
13  0.963  0.000  36  0.864  0.000  
14  0.741  0.000  37  0.632  0.000  
15  0.852  0.000  38  0.541  0.000  
16  0.584  0.000  39  0.635  0.000  
17  0.745  0.000  40  0.687  0.000  
18  0.846  0.000  41  0.698  0.000  
19  0.378  0.000  42  0.475  0.000  
20  0.842  0.000  43  0.854  0.000  
21  0.901  0.000  44  0.635  0.000  
22  0.941  0.000  45  0.854  0.000  
23  0.685  0.000  46  0.754  0.000  

  

  للمقياس الكلية الدرجة مع المجاالت ارتباط معامالت قيم يوضح) 3.9( جدول

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  المقياس
  0.000  0.754  مجال التوافق الوجداني

 0.000  0.714  بعد التوافق الجنسي

 0.000  0.865  بعد التوافق االقتصادي

 0.000  0.781  مجال التخطيط  لمستقبل االسرة

 0.000  0.687  التوافق االجتماعيمجال 

  0.000  0.697  مجال التوافق الثقافي

  

تباط أن جميع هذه معامالت االر  )9.3() والجدول 8.3يالحظ من البيانات الواردة في الجدول (

  ي. مما يشير إلى وجود صدق بنائي لفقرات مقياس التوافق الزواج )0.000(كانت دالة احصائيًا عند 



56 
 

  لعامليثالثًا: الصدق ا

للتحقق من صدق األداة استخدمت الباحثة معامل التحليل العاملي لقياس صدق المقاييس   

يبين نتائج معامل التحليل  )11.3(وجدول  )10.3(المستخدمة في الدراسة كما يظهر في الجدول 

  .العاملي لقياس صدق المقاييس المستخدمة في الدراسة

  مقياسبالدرجة الكلية لل التوافق الزواجيلعاملي لفقرات مقياس ) يوضح قيم معامل التحليل ا10.3جدول (

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الرقم  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الرقم
1  0.506 0.000 24  0.513 0.000 
2  0.493 0.000 25  0.490 0.000 
3  0.515 0.000 26  0.411 0.000 
4  0.587 0.000 27  0.403 0.000 
5  0.539 0.000 28  0.614 0.000 
6  0.531 0.000 29  0.637 0.000 
7  0.256 0.000 30  0.547 0.000 
8  0.598 0.000 31  0.556 0.000 
9  0.286 0.000 32  0.496 0.000 

10  0.609 0.000 33  0.374 0.000 
11  0.570 0.000 34  0.391 0.000 
12  0.603 0.000 35  0.438 0.000 
13  0.642 0.000 36  0.545 0.000 
14  0.614 0.000 37  0.508 0.000 
15  0.590 0.000 38  0.429 0.000 
16  0.654 0.000 39  0.400 0.000 
17  0.336 0.000 40  0.455 0.000 
18  0.339 0.000 41  0.425 0.000 
19  0.309 0.000 42  0.383 0.000 
20  0.365 0.000 43  0.367 0.000 
21  0.305 0.000 44  0.370 0.000 
22  0.386 0.000 45  0.399 0.000 
23  0.495 0.000 46  0.390 0.000 

  

  التوافق الزواجيمقياس  العاملي لمجاالت التحليل معامل نتائج) 11.3( جدول

 معامل التحليل العاملي عدد الفقرات المتغير
 0.973 7 مجال  التوافق الوجدانيّ 
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 0.760 9 بعد التوافق الجنسيّ 

 0.556 9 قتصاديّ بعد التوافق اال

 0.622 10  مجال التخطيط  لمستقبل األسرة

 0.770 6 مجال التوافق االجتماعيّ 

 0.677  5 مجال التوافق  الثقافيّ 

  

  التوافق الزواجيثبات مقياس  2.2. 4.3

 وبهدف التحقق من ثبات االتساق الداخلي للمقياس، ومجاالته،، للتأكد من ثبات أداة الدراسة  

على بيانات التطبيق األول للعينة  )Cronbach's Alpha(رونباخ ألفا فقد استخدمت معادلة ك

طبيقه تُأعيد  ، ومجاالته، فقدTest Retest)(للمقياس االستطالعية، وألغراض التحقق من ثبات اإلعادة 

تباط على العينة االستطالعية بفاصل زمني قدرة أسبوعان بين مرتّي التطبيق، ومن ثم حسب معامل ار 

االتساق يوضح معامالت ثبات  )12.3(والجدول  بين مرتّي التطبيق، )Person Correlation(بيرسون 

  :وأبعاده، واإلعادة لمقياس التوافق الزواجي، الداخلي

 على باراالخت وٕاعادة الداخلي االتساق بطريقتي التوافق الزواجي لمقياس الثبات معامالت ) قيم12.3جدول (
  ةالفرعي والمجاالت ككل المقياس

  كرونباخ ألفا  ثبات اإلعادة  عدد الفقرات  البعد
 0.921 0.954** 7 مجال التوافق الوجداني

التوافق الجنسي مجال  9 **0.874 0.912 

التوافق االقتصادي مجال  9 **0.901 0.913 

 0.889 0.974** 10 مجال التخطيط  لمستقبل االسرة

 0.843 0.836** 6 مجال التوافق االجتماعي

 0.824  **0.814 5 لتوافق الثقافيمجال ا

  0.897 **0.912 46  الدرجة الكلية

  

التوافق لمجالت مقياس  ألفا كرونباخ ثبات معاملأن قيم معامالت  )12.3(يتضح من الجدول 

, )0.89(لدرجة الكلية بلغ  ألفا كرونباخ , كما يالحظ أن معامل ثبات)092 -0.82(تراوحت بين  الزواجي
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 معامل قيم تراوحت كما ، مة لمعامالت الثبات مقبولة ألغراض الدراسة الحاليةوتعتبر هذه القي

 بلغ الكلية لدرجة اإلعادة ثبات معامل أن ويتضح ،)0.97- 0.81( بين ما اإلعادة لثبات االستقرار

  الدراسة. أهداف وتحقيق لقياسه، وضعت ما لقياس مناسبة القيم هذه وتعتبر ،)0.91(

    الزواجي التوافقتصحيح مقياس  3.2. 4.3
  

, فقرة كما هو موضح في ملحق )46(في صورته النهائية من  التوافق الزواجيتكون مقياس   

 )Likert(مجاالت, ويطلب من المستجيب تقدير إجاباته عن طريق تدرج ليكرت  )6(), موزعة إلى أ(

 رجةبد, درجات )4( كبيرة بدرجة )5( جداً  كبيرة بدرجة :وأعطيت األوزان للفقرات كما يليالخماسي, 

اس وبذلك تكون أعلى درجة في المقي, )1( جداً  قليلة بدرجة, )2( قليلة بدرجة, درجات )3( متوسطة

ى . ولغايات تفسير المتوسطات الحسابية, ولتحديد مستو )46= 46× 1( وتكون أقل درجة )230= 46×5(

 متوسطةو ت الثالثة وهي عالية المستويا اذ لدى عينة الدراسة اعتمد المعيار النسبي التوافق الزواجي

  :خفضة وذلك وفقًا للمعادلة اآلتيةومن

 =  طول الفئة        
  لحد األدنى (لتدرج)ا -الحد األعلى 

3

51
33.1


 

 عدد المستويات المفترضة

  

  وبناًء على ذلك, فإن تقدير مستويات اإلجابة على المقياس تكون على النحو اآلتي: 

   التوافق الزواجي: درجات احتساب )13.3(جدول 

  فأقل  2.33   التوافق الزواجيمستوى منخفض من 
  3.67_2.34  الزواجي التوافقمستوى متوسط من 

  5 - 3.68  الزواجي التوافقمستوى مرتفع من 

    الدراسة متغيرات 5. 3

  اشتملت الدراسة على المتغيرات المستقلة والتابعة اآلتية: 
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  المستقلة:المتغيرات  - أ

  .أنثى -2ذكر   - 1 الجنس : وله مستويان: .1

   قرية. -3 مخيم -2 مدينة -1مستويات: ةثالثوله : مكان السكن .2

  مستويات: ثالثة وله :الزواج مدة .3

 سنوات). 10(أكثر من  -3 سنوات) 10_ 5( -2سنوات)  5(أقل من  -1

 :مستويات ثالثة وله :المستوى االقتصادي .4

 ).شيقل 3000 من أكثر( -3 )شيقل 3000 _2000( -2 ) شيقل 2000 من قل(أ -1

  المتغير التابع:- ب

 رسمدا في العاملين المتزوجين عينة من لدىالكلية والفرعية،  معايير اختيار الشريك مستويات .1

  .والبيرة اهللا رام محافظة في والتعليم التربية مديرية

 يريةمد مدارس في العاملين المتزوجين من لدى عينةالكلية والفرعية،  التوافق الزواجي مستويات .2

 .والبيرة اهللا رام محافظة في والتعليم التربية

  الدراسة تنفيذ إجراءات  6. 3

  : النحو اآلتيفي تنفيذ الدراسة عددًا من الخطوات على  ةالباحث تأتبع

 لمدير المفتوحة القدس جامعة في العلمي والبحث العليا الدراسات قسم من رسمي كتاب توجيه .1

 معلمينال على االستبانة بتوزيع للباحثة للسماح ،والبيرة اهللا رام محافظة في يموالتعل التربية

  .المتزوجين والمعلمات

  .المعلمين على بتوزيعها الباحثة قامت االستبانة توزيع على والتعليم التربية مديرية موافقة بعد .2
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  .مباشر لوبشك باليد )245( عددهم البالغ والمعلمات المعلمين إلى ستباناتاال سلمت .3

  .)2019-1-5( حتى )2018-11- 5( بين ما تتراوح فترة جميعها االستبانات جمع استغرق .4

  .الدراسة أدوات فرضيات صدق من الباحثة تحققت .5

  .الدراسة عينة أفراد تحديد .6

 هللا رام محافظة مدارس في العاملين) والمعلمات المعلمين( الدراسة عينة على االستبانة وزعت .7

  .والبيرة

 ةاإلحصائي الرزم برنامج باستخدام إحصائيا ومعالجتها الحاسوب إلى وأدخلت الستباناتا جمعت .8

   ).spss( االجتماعية للعلوم

  اإلحصائيةالمعالجات  7. 3

برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية باستخدام  ةالباحث تقاممن أجل معالجة البيانات   

)SPSS تيةاآل) وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية:  

 الدراسة عينة إلجابات المئوية والنسب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات إيجاد تم

 One way( األحادي التباين تحليل واختبار) ت( اختبار استخدم وكذلك االستبانة، فقرات على

analysis of variance (في المستقلة المتغيرات حسب المتوسطات في الفروق داللة لقياس 

 بين العالقة لفحص بيرسون ارتباط معامل, ألفا كرونباخ الثبات معامل حساب تم الدراسة، كما

 صدق من للتحقق. التابع العامل على المستقلة العوامل تأثير لدراسة االنحدار خط ومعادلة, المتغيرات

  ).SPSS(  اإلحصائية الرزم برنامج ضمن وذلك وثباتها اإلحصائي األداة

  

  



61 
 

  

  

  

  نتائج الدراسةلرابع: الفصل ا
  

 النتائج المتعلقة باألسئلة 1.  4

  النتائج المتعلقة بالفرضيات 2.  4
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  الفصل الرابع 

  الدراسة نتائج

لتي اللنتائج التي توصلت إليها الدراسة في ضوء أسئلتها وفرضيتها يتناول هذا الفصل عرضًا 

  طرحت، وقد نظمت وفقًا لمنهجية محددة في العرض، كاَالتي:

 لنتائج المتعلقة باألسئلةا 1.  4

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول 1. 1.4

 العاملين جينالمتزو  من عينة لدى الحياة شريك اختيار في شيوعا األكثر المعايير ما: األول السؤال

  .والبيرة اهللا رام محافظة في والتعليم التربية مديرية في

لدى  معايير اختيار الشريك ىلمستو  الحسابية المتوسطات حسبت األول السؤال عن لإلجابة

 )1.4( دولوالج, في مديرية التربية والتعليم في محافظة رام اهللا والبيرةالعاملون عينة من المتزوجين 

  .ذلك يوضح

 وعلى لشريكا اختيار معايير مقياس مجاالت من مجال لكل المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات يوضح) 1.4( جدول
  الدراسة أفراد استجابات وفق ككل المقياس
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 أبعاد على الدراسة عينة أفراد الستجابات الحسابية األوساط أن )1.4( الجدول من يتضح

 الدينيّ  لمجالا معايير " بعد وجاء, )4.39 -4.68( بين ما تراوحت الشريك اختيار معايير مقياس

 في" النفسيّ  المجال معايير" بعد جاء بينما, )4.68( قدرة حسابي بمتوسط األولى بالمرتبة" والقيميّ 

 مقياس على الدراسة عينة لتقديرات الحسابي المتوسط أما, )4.39( بلغ حسابي بمتوسط, األخيرة المرتبة

  بدرجة مرتفعة.)4.56( فبلغ ككل الشريك اختيار معايير

 بيالنس والوزن المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال عن لإلجابة

  :وهي كاآلتي ,أبعاده من بعد ولكل الشريك اختيار لمعايير

  والبدنيّ  الصحيّ  المجال بعد معايير أوًال:

 ييرمعا بعد على الدراسة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حسبت

  :كاَالتي )2.4( الجدول في مبين هو كما والبدنّي فكانت الصحيّ  المجال

تجابات تبعًا الس يّ والبدن الصحيّ  المجال معايير بعدالمعيارية لفقرات  واالنحرافات) المتوسطات الحسابية 2.4جدول (
  افراد الدراسة

  

  الدرجة  النسبة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة
 مرتفعه %92 0.35 4.62 معايير المجال الصحّي والبدنيّ 

 مرتفعه %88 0.41 4.39 معايير المجال النفسيّ 

 مرتفعه %91 0.47 4.57 معايير الجانب االقتصاديّ 

 مرتفعه %91 0.38 4.53  معايير المجال االجتماعيّ 

 مرتفعه %94 0.24 4.68 معايير المجال الدينّي والقيميّ 

 مرتفعه %91 0.23 4.56 الدرجة الكلية (معايير اختيار الشريك)
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 معاييرأفراد عينة الدراسة عن بعد  الستجاباتالحسابية أن األوساط  )2.4(يتضح من الجدول   

 األمراض من الخالي الشريك ), وجاءت فقرة "4.53-4.66تراوحت ما بين ( والبدنيّ  الصحيّ  المجال

 نم الخالي الشريكبينما جاءت فقرة "   ),4.66" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدرة (المزمنة 

 لحسابي) ، وقد بلغ المتوسط ا4.53" في المرتبة األخيرة, بمتوسط حسابي بلغ (النفسّية  االضطرابات

  بدرجة مرتفعة).4.62( بدنيّ وال الصحيّ  المجال معايير لبعد الكلي

  النفسيّ  المجال ثانيًا: بعد معايير

 ييرمعابعد على أفراد الدراسة  الستجاباتالمعيارية  واالنحرافاتحسبت المتوسطات الحسابية 

 كاَالتي: )4.3(فكانت كما هو مبين في الجدول  النفسيّ  المجال

  النفسّي  المجال معاييرفقرات بعد المعيارية ل واالنحرافات) المتوسطات الحسابية 3.4جدول (
   

  الدرجة  النسبة  ف المعيارياالنحرا  المتوسط الحسابي  العبارة  الرقم

 مرتفعة %93 0.49 4.66  الشريك الخالي من األمراض المزمنة.1

 مرتفعه %93 0.61 4.64  الشريك صاحب المظهر الحسن .2

 مرتفعه %93 0.50 4.64 الشريك الخالي من األمراض المعدية.3

 مرتفعه %92 0.53 4.62  الشريك الخالي من اإلعاقات.4

 مرتفعه %92 0.51 4.60  جيدة الشريك المتمتع بصحة.5

 مرتفعه %91 0.52 4.53  الشريك الخالي من االضطرابات النفسّية.6

 مرتفعه %92 0.35 4.62  الدرجة الكلية
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بعد  علىأفراد عينة الدراسة  الستجاباتأن األوساط الحسابية  )3.4(يتضح من الجدول   

" ايةبعن الشريك اهتمامات دراسة ), وجاءت فقرة "4.10-4.48تراوحت ما بين ( النفسيّ  المجال معايير

" اتههواي ممارسة فرصة الشريك منح ), بينما جاءت فقرة "4.48بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدرة (

 ةمركزيلمجال  الكلي ). وقد بلغ المتوسط الحسابي4.10ة االخيرة, بمتوسط حسابي بلغ (في المرتب

  بدرجة مرتفعة).4.39(الذات 

  االقتصاديّ  الجانب ثالثًا: بعد معايير

 ييرمعابعد على أفراد الدراسة  الستجاباتالمعيارية  واالنحرافاتحسبت المتوسطات الحسابية 

  كاَالتي: )4.4(و مبين في الجدول فكانت كما ه االقتصاديّ  الجانب

فراد أق استجابة وفاالقتصادّي  الجانب معاييرالمعيارية لفقرات بعد  واالنحرافات) المتوسطات الحسابية 4.4جدول (
  الدراسة
  

  الدرجة  النسبة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة  الرقم

 مرتفعه %90 0.70 4.48 دراسة اهتمامات الشريك بعناية.7

 مرتفعه %89 0.51 4.45  الحفاظ على مشاعر الشريك.8

 مرتفعه %89 0.51 4.44  الشريك الخالي من األمراض النفسية.9

 مرتفعه %89 0.61 4.44  تكيف مع فلسفة الشريك الحياتّيةال.10

 مرتفعه %89 0.54 4.43  الشريك غير المتصادم مع ذاته.11

 مرتفعه %87 0.58 4.36  تحمل ردود أفعال الشريك.12

 مرتفعه %82 0.94 4.10 منح الشريك فرصة ممارسة هواياته.13

 مرتفعه %88 0.41 4.39  الدرجة الكلية
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بعد قلة  علىراد عينة الدراسة أف الستجاباتأن األوساط الحسابية  )4.4(يتضح من الجدول   

" لشريكا مهنة طبيعة من التحقق ), وجاءت فقرة "4.26 - 4.79االلتزام بالمعاير تراوحت ما بين (

" في نتهلمه الشريك إتقان من التحقق ), بينما جاءت فقرة "4.79بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدرة (

 شعورال فقدانلمجال  الكلي د بلغ المتوسط الحسابي، وق)4.26خيرة, بمتوسط حسابي بلغ (ألالمرتبة ا

  بدرجة مرتفعة).4.57( باالنتماء

  االجتماعيّ  المجال رابعًا: بعد معايير

 ييرمعابعد على أفراد الدراسة  الستجاباتالمعيارية  واالنحرافاتحسبت المتوسطات الحسابية 

 تي:كاالَ  )5.4(فكانت كما هو مبين في الجدول  االجتماعيّ  المجال

فراد أق استجابة وفاالجتماعّي  المجال معاييرالمعيارية لفقرات بعد  واالنحرافات) المتوسطات الحسابية 5.4جدول (
  الدراسة

  

  الدرجة  النسبة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة  الرقم

 فعةمرت %96 0.47 4.79  التحقق من طبيعة مهنة الشريك.14

 مرتفعه %95 0.52 4.73 التحقق من الوضع المادي للشريك .15

 مرتفعه %90 0.70 4.51 الوقوف على  مصادر الدخل للشريك.16

 مرتفعه %85 1.04 4.26 التحقق من إتقان الشريك لمهنته.17

 مرتفعه %91 0.47 4.57  الدرجة الكلية

  الدرجة  النسبة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة  الرقم

 مرتفعه %93 0.52 4.67  التحقق من شجرة العائلة المتعلقة بالشريك  .18

إمكانية بناء عالقات مميزة مع التأكد من   .19
  أھل الشريكين

 مرتفعه 90% 0.52 4.52

 مرتفعه %90 0.61 4.52  التنبؤ بأثر األطفال على الحياة الزوجية  .20

التحقق من قدرة الشريك على التواصل في   .21
  الحياة الزوجية.

 مرتفعه 90% 0.55 4.48

التزام الشريك بعادات المجتمع الذي يعيش   .22
  فيه

 مرتفعه 89% 0.55 4.45

 مرتفعه %91 0.38 4.53  الدرجة الكلية
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 معاييرأفراد عينة الدراسة عن بعد  الستجاباتأن األوساط الحسابية  )5.4(يتضح من الجدول   

 ةالمتعلق العائلة شجرة من التحقق), وجاءت فقرة "4.67-4.45تراوحت ما بين ( االجتماعيّ  المجال

 اتبعاد الشريك التزام), بينما جاءت فقرة "4.67ابي قدرة (" بالمرتبة األولى بمتوسط حسبالشريك

) ، وقد بلغ المتوسط 4.45" في المرتبة األخيرة, بمتوسط حسابي بلغ (فيه يعيش الذي المجتمع

  بدرجة مرتفعة.) 4.53(االجتماعّي  المجال معايير لبعدالكلي الحسابي 

  .والقيميّ  الدينيّ  المجال معايير خامسًا: بعد

 ييرمعابعد على أفراد الدراسة  الستجاباتالمعيارية  واالنحرافاتمتوسطات الحسابية حسبت ال

  كاَالتي: ،)6.4(فكانت كما هو مبين في الجدول  .والقيميّ  الدينيّ  المجال

  
   ميّ والقي الدينيّ  المجال معاييرالمعيارية لفقرات بعد  واالنحرافات) المتوسطات الحسابية 6.4جدول (

  
بعد  علىأفراد عينة الدراسة  الستجاباتأن األوساط الحسابية  )6.4(يتضح من الجدول   

 غير بشريك االرتباط تحّري ), وجاءت فقرة "4.41-4.89تراوحت ما بين ( والقيميّ  الدينيّ  المجال معايير

  الدرجة  النسبة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  ةالعبار   الرقم

 مرتفعه %98 0.31 4.89 تحّري االرتباط بشريك غير مهتم بأخالقه .23

 مرتفعه %98 0.32 4.88 تحّري االرتباط بشريك غير مهتم بِدينه .24

 مرتفعه %97 0.38 4.86 تتحدد الشراكة الزوجية بحسن االختيار .25

 مرتفعه %96 0.42 4.82  الزوجية في سن مبكرةتحاشي االرتباط بالشراكة  .26

 مرتفعه %94 0.46 4.71  تطبيق حق القوامة الممنوح للزوج .27

 مرتفعه %89 0.52 4.45  وجود االلتزام بحقوق وواجبات لكال الزوجين .28

 مرتفعه %88 0.56 4.42  وجود قيم مشتركة بين الشريكين .29

التأكد من إمكانية بناء عالقات مميزة مع أهل .30
  الشريكين

 مرتفعه 88% 0.52 4.41

 مرتفعه %94 0.24 4.68  الدرجة الكلية
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 بناء إمكانية من التأكد ), بينما جاءت فقرة "4.89بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدرة (" بأخالقه مهتم

، وقد بلغ المتوسط )4.41" في المرتبة االخيرة، بمتوسط حسابي بلغ (الشريكين أهل مع مميزة عالقات

  بدرجة مرتفعة. )4.68( والقيميّ  الدينيّ  المجال لبعد معاييرالكلي الحسابي 

  تعلقة بالسؤال الثانيالنتائج الم 2. 1.4

 دارسم في العاملين المتزوجين من عينة لدى الزواجي التوافق مستوى هو ما:  الثاني السؤال

    ؟ والبيرة  اهللا رام محافظة في والتعليم التربية مديرية

 عينة لدى الزواجي التوافقلإلجابة عن السؤال األول حسبت المتوسطات الحسابية لمستوى 

 )7.4(لجدول , واوالبيرة  اهللا رام محافظة في والتعليم التربية مديرية مدارس في املونالع المتزوجين من

   .يوضح ذلك

ى وعل زواجيالتوافق المقياس  أبعادمن  بعد) يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل 7.4جدول (
  وفق استجابات أفراد الدراسةالمقياس ككل 

  
أبعاد  علىأفراد عينة الدراسة  الستجاباتأن األوساط الحسابية  )7.4(يتضح من الجدول 

ة األولى بالمرتب "الثقافيّ   التوافق بعد"), وجاء بعد 4.02 -4.68تراوحت ما بين ( الزواجي التوافقمقياس 

خيرة, بمتوسط ألفي المرتبة ا "الجنسّي  التوافق بعد "), بينما جاء بعد 4.68بمتوسط حسابي قدرة (

  الدرجة  النسبة  االنحراف المعياري  يالمتوسط الحساب  العبارة
 مرتفعة %90 0.44 4.52 التوافق الوجدانيّ   بعد

 مرتفعه %80 0.87 4.02 بعد التوافق الجنسيّ 

 مرتفعه %89 0.42 4.47 بعد التوافق االقتصاديّ 

 مرتفعه %90 0.38 4.50  التخطيط  لمستقبل األسرة بعد

 تفعهمر %89 0.43 4.47 التوافق االجتماعيّ  بعد

 مرتفعه %94 0.35 4.68 التوافق  الثقافيّ  بعد

 مرتفعه %88 0.33 4.42  الدرجة الكلية
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ككل  الزواجي التوافقما المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة على مقياس أ), 4.02حسابي بلغ (

  بدرجة مرتفعة. )4.42بلغ (ف

 علىالمعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة وقد حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

  فكانت النتائج كاَالتي: ،التوافق الزواجيفقرات كل بعد من أبعاد مقياس 

  الوجدانّي. أوًال: بعد التوافق

 التوافقأفراد الدراسة بعد  الستجاباتالمعيارية  واالنحرافاتحسبت المتوسطات الحسابية 

  كاَالتي: )8.4(دول فكانت كما هو مبين في الج الوجدانيّ 

  لدراسةابة افراد وفق استجا الوجدانيّ  التوافق) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد 8.4جدول (

  
  

بعد  علىأفراد عينة الدراسة  الستجاباتأن األوساط الحسابية  )8.4(يتضح من الجدول 

" متبادلة إيجابّية عواطف الزوجان يظهر), وجاءت فقرة "4.32-4.67(تراوحت ما بين  الوجدانيّ  التوافق

 سير عن الرضا عالمات اظهر ), بينما جاءت فقرة"4.67بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدرة (

االنحراف   المتوسط الحسابي  العبارة الرقم
  المعياري

  الدرجة  النسبة

 مرتفعه %93 0.50 4.67  يظهر الزوجان عواطف إيجابّية متبادلة . 1

العبارات بعناية ألتمكن من جذب انتباه أنتقي  . 2
 الشريك

 مرتفعه 92% 0.65 4.58

 مرتفعه %91 0.65 4.54  أتفهم حاجات الشريك من خالل نظرات عيونه . 3

 مرتفعه %90 0.61 4.51 أتفهم حصول زواجنا في الوقت المناسب . 4

 مرتفعه %90 0.68 4.51 يمتّص الشريك انفعاالتي الغاضبة . 5

 مرتفعه %90 0.61 4.50 هة نظري في حالة الغضبيحترم الشريك وج . 6

  مرتفعه %86 0.72 4.32  اظهر عالمات الرضا عن سير العالقة الزوجّية . 7

 مرتفعه %90 0.44 4.52  الدرجة الكلية
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 الكلي وقد بلغ المتوسط الحسابي ).4.32خيرة, بمتوسط حسابي بلغ (ألفي المرتبة ا الزوجّية " العالقة

  بدرجة مرتفعة. )4.52( جدانيّ الو  التوافق لبعد

  الجنسيّ  ثانيًا: بعد التوافق

 وافقالت بعدعلى أفراد الدراسة  الستجاباتالمعيارية  واالنحرافاتحسبت المتوسطات الحسابية 

  كاَالتي: )9.4(فكانت كما هو مبين في الجدول  الجنسيّ 

  دراسةفراد الأ وفق استجابةالجنسّي  التوافقنحرافات المعيارية لفقرات بعد ال ) المتوسطات الحسابية وا9.4جدول (

  
 بعد علىأفراد عينة الدراسة  الستجاباتأن األوساط الحسابية  )9.4(يتضح من الجدول 

األولى  " بالمرتبةالنوم غرفة بجمال نهتم ), وجاءت فقرة "3.80-4.28تراوحت ما بين ( الجنسيّ  التوافق

خيرة, ألا" في المرتبة باالتفاق الجنسية حاجاتنا نشبع ), بينما جاءت فقرة "4.28بمتوسط حسابي قدرة (

ة ) بدرج4.02( الجنسيّ  التوافق بعد الكلي ) ، وقد بلغ المتوسط الحسابي3.80بمتوسط حسابي بلغ (

   مرتفعة.

  

  الدرجة  النسبة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة  الرقم

 مرتفعة %86 0.80 4.28  نهتم بجمال غرفة النوم . 8

 مرتفعه %83 1.08 4.16 نظهر لبعضنا المشاعر اإليجابية باستمرار . 9

 مرتفعه %83 2.25 4.15 نكثر من تبادل عبارات الحب في حياتنا .10

 مرتفعه %82 0.97 4.08  أصارح الشريك بمشاعر الحب واالنجذاب إليها .11

 مرتفعه %81 0.93 4.04 أفصح للشريك عن مكانته في مشاعري .12

 مرتفعه %79 1.08 3.95 نناقش حياتنا الجنسية بوضوح .13

 مرتفعه %78 1.11 3.88 يشبع كل منا الحاجات الجنسية عند الشريك .14

 مرتفعه %76 1.04 3.81  عا الحوار الرومانسي المعبرنتبادل م .15

 مرتفعه %76 1.03 3.80  نشبع حاجاتنا الجنسية باالتفاق .16

 مرتفعه %80 0.87 4.02  الدرجة الكلية
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  االقتصاديّ  التوافق بعد ثالثًا:

 وافقالتبعد على أفراد الدراسة  الستجاباتالمعيارية  واالنحرافاتحسبت المتوسطات الحسابية 

 كاَالتي: )10.4(فكانت كما هو مبين في الجدول  االقتصاديّ 

  
  االقتصاديّ  التوافقالمعيارية لفقرات بعد  واالنحرافات) المتوسطات الحسابية 10.4جدول (

 
بعد  لىعأفراد عينة الدراسة  الستجاباتأن األوساط الحسابية  )10.4(يتضح من الجدول   

 في معا الشريكين من كلّ  يقف ), وجاءت فقرة "4.37-4.58تراوحت ما بين (االقتصادّي  التوافق

 كانالشري يتفق ), بينما جاءت فقرة "4.58" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدرة (الصعبة  المواقف

حسابي لغ المتوسط ال، وقد ب)4.37خيرة, بمتوسط حسابي بلغ (أل" في المرتبة االصرف بنود تحديد على

  ) بدرجة مرتفعة.4.47(االقتصادّي  التوافق لبعدالكلي 

  

االنحراف   المتوسط الحسابي  العبارة  الرقم
  المعياري

  الدرجة  النسبة

 مرتفعة %92 0.59 4.58  يقف كّل من الشريكين معا في المواقف الصعبة .17

 مرتفعه %91 0.59 4.57  قادر عل تحمل األعباء االقتصادّية لألسرة .18

 مرتفعه %91 0.57 4.53يتشارك الشريكان في وضع خطة للنفقات في الحياة .19

تجنب الشريكان الخالفات الداخلية المتعلقة ي .20
 بالمجال االقتصادّي لألسرة

 مرتفعه 90% 0.59 4.49

 مرتفعه %89 0.60 4.47 ُيطلع الشريكان بعضهما على ملكيتهما المالّية .21

يتوافق الشريكان على التوفيق بين المدخوالت  .22
 والمصروفات

 مرتفعه 89% 0.61 4.43

 مرتفعه %88 0.56 4.42  دخل ثابتيفضل أن يكون لديه مصدر  .23

 مرتفعه %88 0.61 4.40 يتفهم الشريك القدرة المادية لشريكه .24

 مرتفعه %87 0.58 4.37 يتفق الشريكان على تحديد بنود الصرف .25

 مرتفعه %89 0.42 4.47  الدرجة الكلية
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  األسرة لمستقبل  رابعًا: بعد التخطيط

 بعد قلقعلى أفراد الدراسة  الستجاباتالمعيارية  واالنحرافاتحسبت المتوسطات الحسابية 

  كاَالتي: )11.4(الصحة وقلق الموت فكانت كما هو مبين في الجدول 

  لدراسةبات أفراد اوفق استجااألسرة  لمستقبل  التخطيطحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد ) المتوسطات ال11.4جدول (

    

 بعد علىأفراد عينة الدراسة  الستجاباتأن األوساط الحسابية  )11.4(يتضح من الجدول 

 يفيةك على الشريكان يتوافق), وجاءت فقرة "4.37 -4.64تراوحت ما بين ( األسرة لمستقبل  التخطيط

 يطمئن ), بينما جاءت فقرة "4.64" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدرة (األقارب مع العالقة إدارة

توسط ، وقد بلغ الم)4.37خيرة, بمتوسط حسابي بلغ (أل" في المرتبة ازواجهما مستقبل على الشريكان

   ) بدرجة مرتفعة.4.50( األسرة لمستقبل  التخطيط بعد الكلي الحسابي

  

  الدرجة  النسبة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة  الرقم

26.  
يتوافق الشريكان على كيفية إدارة العالقة مع 

  األقارب
  مرتفعة 93% 0.53 4.64

27.  
 مرتفعه %93 0.53 4.63  يحرص الشريكان على استمرارية الحياة الزوجية

28.  
 تفعهمر %91 0.57 4.57  يفضل الشريكان الحياة الزوجية على العزوبية

29.  
 مرتفعه %91 0.62 4.55 يشعر الشريكان بالسعادة بوجه عام

30.  
يطمئن الشريكان على وضع أسرارھما عند 

  بعضھما البعض 
 مرتفعه 91% 0.58 4.54

31.  
يفضل الشريكان البقاء داخل البيت عند حصول 

 خصومة بينھما
 مرتفعه 90% 0.56 4.52

32.  
 مرتفعه %89 0.62 4.45 تستقر حياة الشريكان دون واسطة احد

33.  
 مرتفعه %88 0.71 4.40 يستبعد الشريكان قضية التفكير بالطالق

34.  
 مرتفعه %87 0.52 4.37 يطمئن الشريكين من الزواج بعد الحياة الزوجية

35.  
  مرتفعه %87 0.55 4.37  يطمئن الشريكان على مستقبل زواجھما

 مرتفعه %90 0.38 4.50  الدرجة الكلية
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 االجتماعيّ  التوافق سًا: بعدخام

 بعد قلقعلى أفراد الدراسة  الستجاباتالمعيارية  واالنحرافاتحسبت المتوسطات الحسابية 

  كاَالتي: )12.4(المشكالت الحياتية فكانت كما هو مبين في الجدول 

  سةفراد الدراأفق استجابات و االجتماعّي  التوافق) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد 12.4جدول (

  

 بعد علىأفراد عينة الدراسة  الستجاباتأن األوساط الحسابية  )12.4(يتضح من الجدول 

 بناء على بعضهما الشريكان يشجع), وجاءت فقرة "4.40-4.53تراوحت ما بين ( االجتماعيّ  التوافق

 ُيسرّ  ), بينما جاءت فقرة "4.53قدرة (" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي اآلخرين مع خاصة صداقات

قد بلغ و  ).4.40" في المرتبة االخيرة, بمتوسط حسابي بلغ (اآلخر ألرحام أحدھما مدح عند الشريكان

   ) بدرجة مرتفعة.4.47( االجتماعيّ  التوافق بعد الكلي المتوسط الحسابي

  الثقافيّ   سادسًا: بعد التوافق

 قلق بعد على الدراسة أفراد الستجابات المعيارية رافاتواالنح الحسابية المتوسطات حسبت  

  :كاَالتي )13.4( الجدول في مبين هو كما فكانت الحياتية المشكالت

  الدرجة  النسبة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة  الرقم
يشجع الشريكان بعضهما على بناء صداقات خاصة  .36

  مع اآلخرين
  مرتفعة 91% 0.53 4.53

 مرتفعه %90 0.58 4.52  يتفهم كل من الشريكين حقوق اآلخر وواجباته .37

بعالقات حميمة مع  يحرص الشريكان على االرتباط .38
 األسر الطرف اآلخر

 مرتفعه 89% 0.59 4.47

 مرتفعه %89 0.54 4.46  يتشارك الشريكان على أساليب التعامل مع الناس .39

 مرتفعه %89 0.54 4.43  يتشارك الشريكان في تحمل األعباء المنزلية .40

 مرتفعه %88 0.62 4.40  ُيسّر الشريكان عند مدح أحدهما ألرحام اآلخر .41

 مرتفعه %89 0.43 4.47  لدرجة الكليةا
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  الدراسة ادأفر  استجابات وفق الثقافيّ  التوافق بعد لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات) 13.4( جدول

  

 ة الدراسة على بعدأن األوساط الحسابية الستجابات أفراد عين )13.4(يتضح من الجدول 

 قافيالث الوضع الشريكين من كل يتقّبل), وجاءت فقرة "4.52- 4.79تراوحت ما بين ( الثقافيّ  التوافق

 االلتزام على الشريكان يتفق ), بينما جاءت فقرة "4.79" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدرة (ألهلهما

ً  الموروثة بالعادات توسط الحسابي ). وقد بلغ الم4.52وسط حسابي بلغ (" في المرتبة االخيرة, بمتثقافيا

  ) بدرجة مرتفعة.4.68( الثقافيّ  التوافق الكلي بعد

   الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج 3. 1.4

 من نةعيّ  لدى الزواجيّ  التوافقو  الشريك اختيار معايير بين عالقة توجد هل: السؤال الثالث

  ؟والبيرة اهللا رام محافظة في والتعليم التربية مديرّية مدراس في ينالعامل المتزوجين

  الدرجة  النسبة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارة  الرقم
 مرتفعة %96 0.44 4.79 يتقّبل كل من الشريكين الوضع الثقافي ألهلهما .42

ريكان على عدم السماح لآلخرين بالتدخل في يتفق الش .43
 حياتهما الثقافية

 مرتفعه 96% 0.47 4.78

يتجاذب الشريكان الحديث في المواضيع ذات األهمّية  .44
 الثقافية المشتركة 

 مرتفعه 95% 0.52 4.73

 مرتفعه %92 0.53 4.58  يتقارب الشريكان في مفاهيمهما الثقافية .45

 مرتفعه %90 0.54 4.52  ثقافياً م بالعادات الموروثة يتفق الشريكان على االلتزا .46

 مرتفعه %94 0.35 4.68  الدرجة الكلية
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 الحياة شريك اختيار معايير بين بيرسون ارتباط معامل استخرج السؤال، هذه عن لإلجابة

 في يموالتعل التربية مديرّية مدراس في العاملين المتزوجين من عّينة لدى الزواجي التوافق ومقياس

  :النتائج ههذ يوضح )14.4( والجدول, والبيرة اهللا رام محافظة

  .فق الزواجيوالتوا نتائج معامالت ارتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة الدراسة بين معايير االختيار الزواجي )14.4(جدول 

  التوافق الزواجيّ   معايير اختيار الشريك
  مستوى الداللة  معامل ارتباط بيرسون

  0000. 0.476 الصحّي والبدنيّ  البعدمعايير 
 0000. 0.427  النفسيّ  البعدمعايير 

 0000. 0.656 االقتصاديّ  البعدمعايير 
 0000. 0.234  االجتماعيّ  البعدمعايير 

 0000. 0.438 الدينّي والقيميّ  البعدمعايير 
 0000. 0.695 الدرجة الكلية (معايير اختيار الشريك)

  

 شريك اختيار يرمعايوجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين  )14.4(يتضح من الجدول   

 والتعليم التربية مديرّية مدراس في العاملين المتزوجين من عّينة لدى الزواجي التوافق ومقياس الحياة

في حين  )0.695( على الدرجة الكلية ؛ إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسونوالبيرة اهللا رام محافظة في

. )α≥ 0.05(مستوى الداللة المحدد للدراسة  ، وهي أقل من قيمة)0.000(بلغت قيمة مستوى الداللة له 

 عّينة لدى الزواجي التوافق ومقياس الحياة شريك اختيار معاييروهذا يعني وجود عالقة ارتباطية بين 

جاءت العالقة  , إذوالبيرة اهللا رام محافظة في والتعليم التربية مديرّية مدراس في العاملين المتزوجين من

  .التوافق الزواجيمستوى  ازداد معايير اختيار الشريك مستوى ا ازدادجبة؛ بمعنى كلمطردية مو 

 النتائج المتعلقة بالفرضيات 2.  4

  النتائج المتعلقة بالفرضية األولى 1. 2.4
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 )α≥ 0.05( عند مستوى الداللةتوجد فروق ذات داللة إحصائية  ال الفرضية األولى:النتائج المتعلقة ب

 مديرية مدارس في العاملين المتزوجين من عينة دىل الشريك اختيار معايير درجات متوسطات في

  .الجنس لمتغير تعزى” والبيرة اهللا رام محافظة في والتعليم التربية

قياس مأفراد عينة الدراسة على  الستجاباتالمعيارية  واالنحرافاتُحسبت المتوسطات الحسابية 

  .كيبين ذل )16.4(, والجدول الجنس رحسب متغي معايير اختيار الشريك

 متغيرلتبعًا  ريكمعايير اختيار الشالستجابات عينة الدراسة على مقياس ): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 16.4جدول (

  الجنس
  مستوى الداللة  درجات الحرية  قيمة ت  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس  

 0.193 243 1.306 0.33 4.67 57 ذكر الصحّي والبدنيّ  البعدمعايير 
    0.35 4.60 188 انثى

 0.151 243 1.441- 0.41 4.32 57 ذكر  النفسيّ  البعدمعايير 
    0.41 4.41 188 انثى

 0.426 243 0.798 0.42 4.62 57 ذكر االقتصاديّ  البعدمعايير 
    0.49 4.56 188 انثى

 0.202 243 1.278- 0.34 4.47 57  ذكر  االجتماعيّ  البعدمعايير 
    0.39 4.55 188 انثى

 0.764 243 0.301 0.23 4.69 57 ذكر الدينّي والقيميّ  البعدمعايير 
    0.25 4.68 188 انثى

 0.802 243 0.250 0.21 4.55 57 ذكر  الدرجة الكلية
    0.23 4.56 188 انثى

ية لدرجات أفراد ة بين المتوسطات الحسابيوجود فروق ظاهر عدم  )16.4(يتضح من الجدول   

   .تعزى إلى متغير الجنس معايير اختيار الشريكعلى مقياس  )α≥ 0.05( عند مستوى الداللةالعينة 

  الثانية بالفرضية المتعلقة النتائج 2. 2.4

 )α≥ 0.05(ة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية:

في مدارس مديرية  العامليناختيار الشريك لدى عينة من المتزوجين  معايير درجات متوسطاتفي 

  .مكان السكنتعزى لمتغير  التربية والتعليم في محافظة رام اهللا  والبيرة

 متغير مكانلتبعًا ريك الستجابات عينة الدراسة على مقياس معايير اختيار الش): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 17.4جدول (
  السكن
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 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد مكان السكن 
  

  الصحّي والبدنيّ البعد معايير 
  

 0.33 4.63 110  قرية

 0.25 4.63 29  مخيم

 0.39 4.60 106  مدينة

 
 النفسيّ البعد معايير 

 0.42 4.40 110  قرية

 0.43 4.34 29  مخيم

 0.39 4.39 106  مدينة

  
  صاديّ االقتالبعد معايير 

 0.44 4.57 110  قرية

 0.39 4.62 29  مخيم

 0.53 4.57 106  مدينة

  
  االجتماعيّ البعد معايير 

  

 0.36 4.54 110  قرية

 0.35 4.54 29  مخيم

 0.41 4.52 106  مدينة

 
 الدينّي والقيميّ البعد معايير 

 0.23 4.71 110  قرية

 0.14 4.69 29  مخيم

 0.28 4.65 106  مدينة

  
  الكلية الدرجة

 0.21 4.57 110  قرية

 0.17 4.56 29  مخيم

 0.26 4.54 106  مدينة

  

 فروقال داللة لقياس  األحادي التباين تحليل اختبار أستخدم الثانية الفرضية صحة من للتحقق

 في كما السكن مكان لمتغير تعزى الشريك اختيار معايير الكلية للدرجة الحسابية المتوسطات في

  .)18.4( الجدول

تبعًا   الشريك تياراخ معايير الكلية للدرجة الحسابية المتوسطات في الفروق داللة لقياس األحادي التباين تحليل ): نتائج18.4جدول (
  السكن. مكان لمتغير

مجموع   مصدر التباين  
 المربعات

درجات 
 الحرية

مستوى  ف معدل المربعات
 الداللة

  
الصحّي  البعدمعايير 

  والبدنيّ 
  

 0.779 0.250 0.030 2 0.061 مجموعاتبين ال

   0.122 242 29.418 داخل المجموعات

    244 29.479 المجموع
 

 النفسيّ البعد معايير 
 0.829 0.188 0.032 2 0.063 بين المجموعات

   0.169 242 40.852 داخل المجموعات

    244 40.915 المجموع
  

  االقتصاديّ البعد معايير 
 0.854 0.157 0.036 2 0.071 بين المجموعات

   0.226 242 54.757 داخل المجموعات

    244 54.828 المجموع
  

  االجتماعيّ البعد معايير 
  

 0.926 0.077 0.011 2 0.022 بين المجموعات

   0.145 242 35.010 داخل المجموعات

    244 35.032 المجموع
 0.195 1.645 0.097 2 0.193 عاتبين المجمو  



78 
 

   0.059 242 14.219 داخل المجموعات الدينّي والقيميّ البعد معايير 

    244 14.412 المجموع
  

  الدرجة الكلية
 0.654 0.425 0.022 2 0.045 بين المجموعات

   0.052 242 12.677 داخل المجموعات

    244 12.722 المجموع

    

 المتوسطات بين ظاهرية فروق وجود إلى عدم )18.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول   

  .مكان السكن متغير إلى تعزى الشريك اختيار معايير مقياس على العينة أفراد لدرجات الحسابية

  الثالثة بالفرضية المتعلقة النتائج 3. 2.4

 )α≥ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :الثالثة بالفرضية المتعلقة النتائج

 مديرية مدارس في العاملين المتزوجين من عينة لدى الشريك اختيار معايير درجات تمتوسطا في

  .المستوى االقتصادي لمتغير تعزى والبيرة  اهللا رام محافظة في والتعليم التربية

 قياسم على الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات ُحسبت

  .ذلك يبين )19.4( والجدول, المستوى االقتصادي متغير حسب يكالشر  اختيار معايير

 لمتغير تبعاً  يكالشر  اختيار معايير مقياس على الدراسة عينة الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 19.4جدول (
  المستوى االقتصادي

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد المستوى االقتصادي 

  معايير المجال الصحّي والبدنيّ 

  

 0.34 4.64 102  شيكل 2000اقل من 

 0.35 4.61 117  شيكل 3000-2000من 

 0.33 4.55 26  3000اكثر من 

 

 معايير المجال النفسيّ 

 0.43 4.38 102  شيكل 2000اقل من 

 0.39 4.39 117  شيكل 3000-2000من 

 0.43 4.40 26  3000اكثر من 

 0.41 4.61 102  شيكل 2000اقل من   
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 0.53 4.53 117  شيكل 3000-2000من   االقتصاديّ  معايير الجانب

 0.43 4.64 26  3000اكثر من 

  

  معايير المجال االجتماعيّ 

  

 0.35 4.54 102  شيكل 2000اقل من 

 0.41 4.53 117  شيكل 3000-2000من 

 0.37 4.49 26  3000اكثر من 

 

 يّ معايير المجال الدينّي والقيم

 0.21 4.70 102  شيكل 2000اقل من 

 0.27 4.66 117  شيكل 3000-2000من 

 0.25 4.70 26  3000اكثر من 

  

  الدرجة الكلية        

 0.21 4.57 102  شيكل 2000اقل من 

 0.25 4.55 117  شيكل 3000-2000من 

 0.24 4.56 26  3000اكثر من 

  

 فروقال داللة لقياس  األحادي التباين تحليل اراختب أستخدم الثالثة الفرضية صحة من للتحقق

 صادياالقت المستوى لمتغير معايير اختيار الشريك تعزى في  الكلية للدرجة الحسابية المتوسطات في

  .)20.4( الجدول في كما

تبعًا   الشريك ختيارا عاييرم الكلية للدرجة الحسابية المتوسطات في الفروق داللة لقياس  األحادي التباين تحليل ): نتائج20.4جدول (
  المستوى االقتصادي. لمتغير

مجموع   مصدر التباين  
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
 المربعات

 مستوى الداللة ف

                                    
  معايير المجال الصحّي والبدنيّ 

  

 0.528 0.640 0.078 2 0.155 بين المجموعات

   0.121 242 29.324 داخل المجموعات

    244 29.479 المجموع
 
 معايير المجال النفسيّ    

 0.974 0.027 0.005 2 0.009 بين المجموعات

   0.169 242 40.906 داخل المجموعات

    244 40.915 المجموع
                                        

  معايير الجانب االقتصاديّ 
 0.351 1.052 0.236 2 0.472 بين المجموعات

   0.225 242 54.356 داخل المجموعات

    244 54.828 المجموع
                                         

  معايير المجال االجتماعيّ    
  

 0.863 0.147 0.021 2 0.043 بين المجموعات

   0.145 242 34.990 داخل المجموعات

    244 35.032 المجموع
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 ال الدينّي والقيميّ معايير المج

 0.511 0.673 0.040 2 0.080 بين المجموعات

   0.059 242 14.333 داخل المجموعات

    244 14.412 المجموع
  

  الدرجة الكلية          
 0.750 0.288 0.015 2 0.030 بين المجموعات

   0.052 242 12.692 داخل المجموعات

    244 12.722 المجموع

  

 المتوسطات بين ظاهرية فروق وجود عدم إلى )20.4( الجدول في الواردة معطياتال تشير  

 تعزى الشريك اختيار معايير مقياس على )α≥ 0.05( عند مستوى الداللة العينة أفراد لدرجات الحسابية

  .المستوى االقتصادي متغير إلى

  الرابعة بالفرضية المتعلقة النتائج 4. 2.4

 )α≥ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :ابعةالر  بالفرضية المتعلقة النتائج

 مديرية مدارس في العاملين المتزوجين من عينة لدى الشريك اختيار معايير درجات متوسطات في

  .مدة الزواج لمتغير تعزى والبيرة اهللا رام محافظة في والتعليم التربية

 قياسم على الدراسة عينة أفراد الستجابات لمعياريةا واالنحرافات الحسابية المتوسطات ُحسبت

  .ذلك يبين )21.4( والجدول, مدة الزواج متغير حسب الشريك اختيار معايير

ة مد لمتغير تبعاً  يكالشر  اختيار معايير مقياس على الدراسة عينة الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية ): المتوسطات21.4جدول (
  الزواج

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد واجمدة الز 
  

  معايير المجال الصحّي والبدنيّ 
 0.36 4.66 71  سنوات 5اقل من 

 0.34 4.59 81  نواتس 10-5من 
 0.35 4.60 93  سنوات 10اكثر من 

 
 معايير المجال النفسيّ 

 0.43 4.36 71  سنوات 5اقل من 
 0.41 4.40 81  نواتس 10-5من 

 0.40 4.39 93  سنوات 10اكثر من 
  

  معايير الجانب االقتصاديّ 
 0.46 4.59 71  سنوات 5اقل من 

 0.42 4.59 81  نواتس 10-5من 
 0.53 4.55 93  سنوات 10اكثر من 

 0.38 4.52 71  سنوات 5اقل من   
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 0.32 4.52 81  نواتس 10-5من   معايير المجال االجتماعيّ 
 0.43 4.55 93  سنوات 10اكثر من 

 
 معايير المجال الدينّي والقيميّ 

 0.26 4.67 71  سنوات 5اقل من 
 0.18 4.71 81  نواتس 10-5من 

 0.28 4.67 93  سنوات 10اكثر من 
  

  الدرجة الكلية
 0.21 4.56 71  سنوات 5اقل من 

 0.20 4.57 81  نواتس 10-5من 
 0.26 4.55 93  سنوات 10اكثر من 

  

 فروقال داللة لقياس  األحادي التباين تحليل اختبار أستخدم الرابعة الفرضية صحة من للتحقق

 في اكم مدة الزواج لمتغير معايير اختيار الشريك تعزى في  الكلية للدرجة الحسابية المتوسطات في

  .)22.4( الجدول

 اختيار عاييرم ليةالك للدرجة الحسابية المتوسطات في الفروق داللة لقياس  األحادي التباين تحليل ): نتائج22.4جدول (
  مدة الزواج. تبعًا لمتغير  الشريك

مجموع   مصدر التباين  
 المربعات

درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة ف معدل المربعات

  
  

  الصحّي والبدنيّ  البعدمعايير 
  

 0.385 0.958 0.116 2 0.232 بين المجموعات
   0.121 242 29.248 داخل المجموعات

    244 29.479 المجموع
 
  

 النفسيّ  البعدمعايير 

 0.752 0.285 0.048 2 0.096 بين المجموعات
   0.169 242 40.819 داخل المجموعات

    244 40.915 المجموع
  
  

  االقتصاديّ  البعدمعايير 

 0.832 0.184 0.042 2 0.083  بين المجموعات
   0.226 242 54.745 داخل المجموعات

    244 54.828 المجموع
  
  

  االجتماعيّ  البعدايير مع
  

 0.869 0.141 0.020 2 0.041 بين المجموعات
   0.145 242 34.992 داخل المجموعات

    244 35.032 المجموع
 

 الدينّي والقيميّ  البعدمعايير 
 0.482 0.733 0.043 2 0.087 بين المجموعات
   0.059 242 14.326 داخل المجموعات

    244 14.412 المجموع
  

  الدرجة الكلية
 0.951 0.050 0.003 2 0.005 بين المجموعات
   0.053 242 12.717 داخل المجموعات

    244 12.722 المجموع
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إلى عدم وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات  )22.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول 

ك تعزى مقياس معايير اختيار الشريعلى  )α≥ 0.05(عند مستوى الداللة الحسابية لدرجات أفراد العينة 

  .مدة الزواجإلى متغير 

  الخامسة بالفرضية المتعلقة النتائج 5. 2.4

 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: الخامسة بالفرضية المتعلقة النتائج

≤α( ديريةم مدارس في العاملين المتزوجين من عينة لدى التوافق الزواجي درجات متوسطات في 

  .الجنس لمتغير تعزى والبيرة  اهللا رام محافظة في والتعليم التربية

 المتوسطات في الفروق داللة لقياس (ت) اختبار أستخدم الخامسة الفرضية صحة من للتحقق

 ديريةم مدارس في العاملين المتزوجين من عينة لدى الزواجي التوافق مستوى الكلية للدرجة الحسابية

  لك.ذ يبين )23.4( الجنس والجدول لمتغير تعزى”"  والبيرة  اهللا رام محافظة في يموالتعل التربية

 الزواجي توافقال في مستوى الكلية للدرجة الحسابية المتوسطات في الفروق داللة لقياس  (ت) اختبار ): نتائج23.4جدول (
  الجنس لمتغير تعزى

المتوسط   العدد  الجنس  

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات   ة تقيم

  الحرية

مستوى 

  الداللة

  

  التوافق الوجدانيّ  بعد

 7480. 0.321243- 0.52 4.50 57 ذكر

         0.41  4.53 188 انثى

  

 بعد التوافق الجنسيّ 

 0.090 243 1.702 0.75 4.19 57 ذكر

         0.89 3.97 188 انثى

  

 بعد التوافق االقتصاديّ 

 0.377 0.884243- 0.46 4.43 57 ذكر

         0.41 4.49 188 انثى

  

التخطيط  لمستقبل  بعد

  األسرة

 0.789 243  2680. 0.42 4.52 57 ذكر

        0.36 4.50 188 انثى

 0.770 0.293243- 0.43 4.45 57 ذكر  
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         0.44 4.47 188 انثى التوافق االجتماعيّ  بعد

  

 التوافق  الثقافيّ  بعد

 0.482 0.704243- 0.31 4.65 57 ذكر

        0.36 4.69 188 انثى

  

  الدرجة الكلية

  6030. 243 0.521 0.33  4.44 57 ذكر

    0.33 4.41 188 انثى

  

 المتوسطات بين ظاهرية فروق وجود عدم إلى )23.4( الجدول في الواردة المعطيات تشير

 إلى تعزى وافق الزواجيالت مقياس على )α≥ 0.05( الداللة مستوى عند العينة أفراد لدرجات الحسابية

  .الجنس متغير

  السادسة بالفرضية المتعلقة النتائج 6. 2.4

 0.05( ةالدالل مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: السادسة بالفرضية المتعلقة النتائج

≤α( مديرية مدارس في العاملين المتزوجين من عينة لدى الزواجي التوافق درجات متوسطات في 

  .لمتغير مكان السكن تعزى والبيرة  اهللا رام محافظة في ليموالتع التربية

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات ُحسبت السادسة الفرضية صحة من للتحقق

 والجدول, مكان السكن متغير حسبالتوافق الزواجي  مقياس على الدراسة عينة أفراد الستجابات

  .ذلك يبين )24.4(

مكان  لمتغير عاً تب التوافق الزواجي مقياس على الدراسة عينة الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية ت): المتوسطا24.4جدول (
  السكن

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد مكان السكن 

  
  التوافق الوجدانيّ  بعد

 0.44 4.51 110  قرية
 0.39 4.48 29  مخيم
 0.45 4.54 106  مدينة

 
 الجنسيّ  بعد التوافق

 0.75 4.06 110  قرية
 0.91 3.84 29  مخيم
 0.96 4.03 106  مدينة

 0.48 4.46 110  قرية  
 0.31 4.56 29  مخيم
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 0.38 4.46 106  مدينة  بعد التوافق االقتصاديّ 

  
  التخطيط  لمستقبل األسرة بعد

 0.39 4.51 110  قرية
 0.29 4.48 29  مخيم
 0.39 4.50 106  مدينة

 
 وافق االجتماعيّ الت بعد

 0.42 4.47 110  قرية
 0.40 4.51 29  مخيم
 0.46 4.45 106  مدينة

  
  التوافق  الثقافيّ  بعد

 0.33 4.67 110  قرية
 0.21 4.76 29  مخيم
 0.39 4.67 106  مدينة

  
  الدرجة الكلية

 0.29 4.42 110  قرية
 0.27 4.40 29  مخيم
 0.38 4.42 106  مدينة

  

 داللة لقياس  األحادي التباين تحليل اختبار أستخدم السادسة لفرضيةا صحة من للتحقق

مكان  لمتغير على مقياس التوافق الزواجي تعزى الكلية للدرجة الحسابية المتوسطات في الفروق

  .)25.4( الجدول في كما السكن،

مقياس التوافق ل الكلية للدرجة ابيةالحس المتوسطات في الفروق داللة لقياس األحادي التباين تحليل ): نتائج25.4جدول (
  الزواجي تبعًا لمتغير مكان السكن.

 مستوى الداللة ف معدل المربعات  درجات الحرية مجموع المربعات  مصدر التباين  

  
  التوافق الوجدانيّ  بعد

 0.730 0.315 0.061 2 0.121 بين المجموعات
   0.193 242 46.662 داخل المجموعات

    244 46.784 المجموع

 
 بعد التوافق الجنسيّ 

 0.459 0.781 0.587 2 1.174 بين المجموعات
   0.751 242 181.803 داخل المجموعات

    244 182.977 المجموع

  
  بعد التوافق االقتصاديّ  

 0.495 0.706 0.126 2 0.251 بين المجموعات
   0.178 242 43.080 داخل المجموعات

    244 43.331 المجموع

  
التخطيط  لمستقبل  بعد

  األسرة

 0.927 0.076 0.011 2 0.022 بين المجموعات
   0.143 242 34.534 داخل المجموعات

    244 34.556 المجموع

  
  التوافق االجتماعيّ  بعد

 0.780 0.249 0.047 2 0.095 بين المجموعات
   0.190 242 46.016 داخل المجموعات

    244 46.111 المجموع

 
 التوافق  الثقافيّ  بعد

 0.393 0.937 0.112 2 0.224 بين المجموعات
   0.119 242 28.883 داخل المجموعات

    244 29.107 المجموع

  
  الدرجة الكلية

 0.957 0.044 0.005 2 0.010 بين المجموعات
   0.109 242 26.423 داخل المجموعات

    244 26.433 المجموع
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إلى عدم وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات  )25.4(الواردة في الجدول تشير المعطيات 

إلى  تعزى التوافق الزواجيعلى مقياس  )α≥ 0.05(عند مستوى الداللة الحسابية لدرجات أفراد العينة 

  .مكان السكنمتغير 

  السابعة بالفرضية المتعلقة النتائج 7. 2.4

 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :السابعة بالفرضية المتعلقة النتائج

≤α( مديرية مدارس في العاملين المتزوجين من عينة لدى الزواجي التوافق درجات متوسطات في 

  .المستوى االقتصادي لمتغير تعزى والبيرة  اهللا رام محافظة في والتعليم التربية

 المعيارية واالنحرافات ةالحسابي المتوسطات ُحسبت السابعة الفرضية صحة من للتحقق  

, المستوى االقتصادي متغير حسبالتوافق الزواجي  مقياس على الدراسة عينة أفراد الستجابات

  .ذلك يبين )26.4( والجدول

 يرلمتغ تبعاً  زواجيالتوافق ال مقياس على الدراسة عينة الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية ): المتوسطات26.4جدول (
  االقتصادي المستوى

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد المستوى االقتصادي 
  

  التوافق الوجدانيّ  بعد
 0.40 4.50 102  شيكل 2000اقل من 

 0.47 4.54 117  شيكل 3000-2000من 
 0.48 4.51 26  3000اكثر من 

  
 بعد التوافق الجنسيّ 

 0.84 3.96 102  شيكل 2000اقل من 
 0.91 4.07 117  يكلش 3000-2000من 

 0.81 4.00 26  3000اكثر من 
  

  بعد التوافق االقتصاديّ 
 0.38 4.47 102  شيكل 2000اقل من 

 0.47 4.44 117  شيكل 3000-2000من 
 0.33 4.60 26  3000اكثر من 

  
التخطيط  لمستقبل  بعد

  األسرة

 0.31 4.49 102  شيكل 2000اقل من 
 0.44 4.51 117  شيكل 3000-2000من 

 0.30 4.53 26  3000اكثر من 
 

 التوافق االجتماعيّ  بعد
 0.40 4.48 102  شيكل 2000اقل من 

 0.46 4.41 117  شيكل 3000-2000من 
 0.38 4.66 26  3000اكثر من 

  
  التوافق  الثقافيّ  بعد

 0.30 4.69 102  شيكل 2000اقل من 
 0.40 4.66 117  شيكل 3000-2000من 
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 0.25 4.70 26  3000اكثر من 
  

  الدرجة الكلية
 0.27 4.41 102  شيكل 2000اقل من 

 0.38 4.42 117  شيكل 3000-2000من 
 0.26 4.47 26  3000اكثر من 

  

 وقالفر  داللة لقياس  األحادي التباين تحليل اختبار أستخدم السابعة الفرضية صحة من للتحقق

المستوى  لمتغير وافق الزواجي تعزىعلى مقياس الت الكلية للدرجة الحسابية المتوسطات في

  .)27.4( الجدول في كما االقتصادي،

مقياس التوافق ل الكلية للدرجة الحسابية المتوسطات في الفروق داللة لقياس األحادي التباين تحليل ): نتائج27.4جدول (
  الزواجي تبعًا لمتغير المستوى االقتصادي.

يةدرجات الحر مجموع المربعات مصدر التباين    مستوى الداللة ف معدل المربعات 

  
  التوافق الوجدانيّ  بعد

 0.800 0.223 0.043 2 0.086 بين المجموعات
   0.193 242 46.697 داخل المجموعات

    244 46.784 المجموع
 

 بعد التوافق الجنسيّ 
 0.622 0.476 0.359 2 0.718 بين المجموعات
   0.753 242 182.259 داخل المجموعات

    244 182.977 المجموع
  

بعد التوافق 
  االقتصاديّ 

 0.220 1.522 0.269 2 0.538 بين المجموعات
   0.177 242 42.793 داخل المجموعات

    244 43.331 المجموع
  

التخطيط  لمستقبل  بعد
  األسرة

 0.845 0.169 0.024 2 0.048 بين المجموعات
   0.143 242 34.508 داخل المجموعات

    244 34.556 المجموع
 

التوافق  بعد
 االجتماعيّ 

 0.027 3.669 0.679 2 1.357 بين المجموعات
   0.185 242 44.754 داخل المجموعات

    244 46.111 المجموع
  

  التوافق  الثقافيّ  بعد
 0.768 0.265 0.032 2 0.064 بين المجموعات
   0.120 242 29.043 داخل المجموعات

    244 29.107 وعالمجم
  

  الدرجة الكلية
 0.667 0.405 0.044 2 0.088 بين المجموعات
   0.109 242 26.344 داخل المجموعات

    244 26.433 المجموع

  

إلى عدم وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات  )27.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول   

تعزى إلى  التوافق الزواجيعلى مقياس  )α≥ 0.05(اللة عند مستوى الدالحسابية لدرجات أفراد العينة 

الجنسّي،    التوافق الوجدانّي، بعد التوافق بعدالمستوى االقتصادي في جميع االبعاد كاآلتي (متغير 

كما اشارت النتائج إلى  الثقافّي)،  التوافق بعد األسرة، لمستقبل  التخطيط بعداالقتصادّي،  التوافق بعد
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 )α≥ 0.05(عند مستوى الداللة رية بين المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة فروق ظاهوجود 

وللتأكد لصالح أي المجاالت تم  ،بعد التوافق االجتماعيتعزى إلى متغير  التوافق الزواجيعلى مقياس 

   .)28.4(استخدام اختبار شيفيه كما هو موضح بالجدول 

  ) اختبار شيفيه28.4جدول (

 3000اكثر من  شيكل 3000-2000من  شيكل 2000اقل من  
    شيكل 2000اقل من 

   0.07 شيكل 3000-2000من 
  **0.25 0.18 3000اكثر من 

 3000لصالح  3000-2000شيقل و  3000وكانت الفروق دالة إحصائيا بين أكثر من   

  شيقل.

  الثامنة بالفرضية المتعلقة النتائج 8. 2.4

 )α≥ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :الثامنة بالفرضية المتعلقة النتائج

 ةالتربي مديرية مدارس في العاملين المتزوجين من عينة لدى الزواجي التوافق درجات متوسطات في

  .مدة الزواج لمتغير تعزى والبيرة اهللا رام محافظة في والتعليم

 أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات لحسابيةا المتوسطات ُحسبت الثامنة الفرضية صحة من للتحقق

  .ذلك يبين )29.4( والجدول, مدة الزواج متغير حسب الزواجي التوافق مقياس على الدراسة عينة

  اجزو مدة ال لمتغير عاً تب التوافق الزواجي مقياس على الدراسة عينة الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية ): المتوسطات29.4جدول (

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد  مدة الزواج 
  

  التوافق الوجدانيّ  بعد
  

 0.46 4.51 71  سنوات 5اقل من 
 0.34 4.56 81  سنوات 10-5من 

 0.49 4.49 93  سنوات 10اكثر من 
 

 بعد التوافق الجنسيّ 
 0.84 4.00 71  سنوات 5اقل من 

 0.78 4.00 81  سنوات 10-5من 
 0.96 4.05 93  سنوات 10ن اكثر م

  
  بعد التوافق االقتصاديّ 

 0.46 4.42 71  سنوات 5اقل من 
 0.31 4.50 81  سنوات 10-5من 

 0.47 4.48 93  سنوات 10اكثر من 
  

  التخطيط  لمستقبل األسرة بعد
 0.36 4.48 71  سنوات 5اقل من 

 0.30 4.53 81  سنوات 10-5من 
 0.45 4.50 93  سنوات 10اكثر من 
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 التوافق االجتماعيّ  بعد

 0.44 4.45 71  سنوات 5اقل من 
 0.38 4.47 81  سنوات 10-5من 

 0.48 4.48 93  سنوات 10اكثر من 
  

  التوافق  الثقافيّ  بعد
 0.30 4.64 71  سنوات 5اقل من 

 0.32 4.72 81  سنوات 10-5من 
 0.39 4.68 93  سنوات 10اكثر من 

  
  الدرجة الكلية

 0.33 4.39 71  اتسنو 5اقل من 
 0.23 4.44 81  سنوات 10-5من 

 0.40 4.42 93  سنوات 10اكثر من 

 روقالف داللة لقياس األحادي التباين تحليل اختبار أستخدم الثامنة الفرضية صحة من للتحقق

 في ماك مدة الزواج، لمتغير على مقياس التوافق الزواجي تعزى الكلية للدرجة الحسابية المتوسطات في

  .)30.4( الجدول

 توافق الزواجي تبعاً لمقياس ال الكلية للدرجة الحسابية المتوسطات في الفروق داللة لقياس األحادي التباين تحليل ): نتائج30.4جدول (
  لمتغير مدة الزواج.

درجات  مجموع المربعات  مصدر التباين  
 الحرية

معدل 
 المربعات

 مستوى الداللة ف

  
  التوافق الوجدانيّ  بعد

  

 0.579 0.548 0.106 2 0.211 بين المجموعات

   0.192 242 46.573 داخل المجموعات

    244 46.784 المجموع

  
 بعد التوافق الجنسيّ 

 0.903 0.102 0.077 2 0.153 بين المجموعات

   0.755 242 182.823 داخل المجموعات

    244 182.977 المجموع

  
بعد التوافق 
  االقتصاديّ 

 0.453 0.794 0.141 2 0.283 جموعاتبين الم

   0.178 242 43.048 داخل المجموعات

    244 43.331 المجموع

  
التخطيط   بعد

  لمستقبل األسرة
  

 0.652 0.429 0.061 2 0.122 بين المجموعات

   0.142 242 34.434 داخل المجموعات

    244 34.556 المجموع

 
التوافق  بعد

 االجتماعيّ 

 0.934 0.069 0.013 2 0.026 جموعاتبين الم

   0.190 242 46.084 داخل المجموعات

    244 46.111 المجموع

  
  التوافق  الثقافيّ  بعد

 0.406 0.904 0.108 2 0.216 بين المجموعات

   0.119 242 28.891 داخل المجموعات

    244 29.107 المجموع

  
  الدرجة الكلية

 0.668 0.404 0.044 2 0.088 بين المجموعات

   0.109 242 26.345 داخل المجموعات

    244 26.433 المجموع
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إلى عدم وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات  )29.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول   

مدة ير تعزى إلى متغ التوافق الزواجيعلى مقياس  )α≥ 0.05(عند مستوى الداللة لدرجات أفراد العينة 

  .جالزوا
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  ومناقشتها النتائج تفسيرالفصل الخامس: 
  

 ومناقشتها األسئلة نتائج تفسير 1.  5

 ومناقشتها الفرضيات نتائج تفسير 2.  5

  والمقترحات التوصيات 3.  5
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  الفصل الخامس

  ومناقشتها النتائج تفسير

في  يتناول هذه الفصل عرضًا لنتائج األسئلة والفرضيات، ومناقشتها وتفسيرها في ضوء ما جاء  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة.
  

  ومناقشتها األسئلة نتائج تفسير 1. 5

   ومناقشتها األول السؤال نتائج تفسير 1.1. 5

، %)91(وبنسبة مئوية بلغت  )0.23(وبانحراف معياري  )4.56(لقد بلغ مستوى المعايير الكلية 

ن إعايير في اختيار الزوج. إذ يمكن الحديث عن استخدام كافة تلك الم النتيجة هذه تفسير ويمكن

ا تم منها ماالهتمام بالمعايير ليس من باب الرفاهية أو الحرص الزائد، بل أثبتت العديد من الدراسات و 

نسان إعرضه في هذه الدراسة، أن الزواج أسرة مبنية على أساس التوافق في كافة جوانب الحياة، فكل 

إن فزاتها، التي تختلف عن البيئات األخرى، لذلك ُيخلق في بيئة معينة، ولكل بيئة خصائصها وممي

 نقادري ربية أبناء صالحين متعلمينتحري التوافق هو أساس هام لبناء أسرة متينة مستقرة قادرة على ت

تي قد تختلف بعض الدراسات أو حتى المجتمعات في المعايير الو على العطاء في المجتمع واألسرة. 

ى ناء علكن هناك حد أدنى من المعايير التي ال يمكن التغاضي عنها. بيتم اختيار الزوج بناء عليها ل

صحية يير المتوسطات درجات النتائج يظهر أن المعايير األهم هي المعايير الدينية والقيمية تليها المعا

  والبدنية تليها المعايير االجتماعية والمعايير االقتصادية تليها المعايير النفسية.
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  والبدنية الصحية أوًال: المعايير

 متوسط هذا مستوى بلغ وقد والبدنية الصحية المعايير حول تام شبه إجماع هناك كان لقد

ن أوتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى  ،%)92( مئوية ونسبة )0.35( معياري بانحراف )4.62(المعيار 

 مرض دبوجو  يقبل البعض أن لو فحتى الزواج، أركان من هاماً  جزءاً  المعايير الصحية والبدنية تعتبر

 الشريك لدى الصحية المشاكل تلك من أي وجود ترفض األغلبية فإن اآلخر، الشريك لدى إعاقة أو

 قدرة دملع االنفصال أو الوفاة بسبب سواء الزواجية الحياة استمرار على أثر من ذلك يشكل لما اآلخر،

 الشريك على واجتماعياً  نفسياً  اً ضغط يشكل قد ذلك أن كما. العبء هذا تحمل على اآلخر الطرف

 لبيةاألغ أو الجميع يتفق أن الطبيعي فإن األسباب لهذه ونظراً  المستقبل، في األطفال وعلى اآلخر

  .الئق بمظهر ويتمتع العلل من خالٍ  زوج اختيار على

  النفسي المجال ثانيًا: معايير

وبنسبة  )0.41(ف معياري بانحرا) 4.39(قد بلغ مستوى متوسط اإلجابات على هذا الجزء   

لك من في اختيار شريك الحياة، لما لذ معيار هامالصحة النفسية أّن   إذ ترى الباحثة ،%)88(مئوية 

أثر على التوافق بين األزواج، حيث أن وجود أي من جوانب العوامل النفسية السلبية قد يمنع 

فات لذين قد تنعكس عليهم تلك التصر االستقرار النفسي للطرف اآلخر، ويلقي بظالله على األطفال ا

م في سلوكيات قد تقودهم إلى االنحراف، وقد يسبق ذلك طلب االنفصال من الطرف اآلخر، في حال ل

ع ميتحمل المشاكل وآثار النفسية الناتجة عن تصرفات الشريك اآلخر. الزواج هو استمرار الحياة 

ن يحتوي كل زوج الزوج اآلخر، ال أن شريك آخر لبناء مؤسسة أسرية متكاملة، وذلك يتطلب أ

 هذا ماو يتصرف معه بردة فعل غير متوقعة، أو أن يقيد حريته أو أن يتحكم بأفكاره ويتفرد بقراراته، 

  .أجمعت عليه عينة الدراسة بشكل متوافق جدًا مع هذه األفكار
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  معايير الجانب االقتصاديثالثًا: 

ذ . إ%)91(وبنسبة مئوية  )0.47(نحراف معياري با )4.57(قد بلغ مستوى متسوط هذا المعيار 

ن أهم مقومات الحياة األسرية وجود مصدر دخل يضمن تلبية تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أ

لك ذرارية االحتياجات التي تطلبها األسرة، وتوفير حياة كريمة لكافة أفراد األسرة، ويستوجب ذلك استم

ألسرة  وقانونيًا، وأن يكون الشريك المتكفل والمسئول عن االدخل، حيث يجب أن يكون مصدرًا شرعياً 

 يستطيعل(الزوج) لديه من المهارات والعلم ما يمكنه من االستمرار في عمله والقدرة على تطوير عمله 

ألسرة تلبية االحتياجات وفق متغيرات الحياة التي تزداد مع مرور الزمن. إن عدم تلبية احتياجات ا

مستمر يخلق مشاكل يومية عند أصغر األشياء، مما يؤدي إلى تصاعد المشاكل  لضيق الدخل وبشكل

بين الزوجين، وبالتالي عدم تحقق التوافق بينهما الذي يسعى إليه كل طرف، لذلك أجمعت عينة 

   .الدراسة على أهمية االطالع على توفر دخل كاف والتعرف على مصادر ذلك الدخل

  رابعًا: المعايير االجتماعية

ر مما يجد. %)91(وبنسبة مئوية  )0.38(بانحراف معياري  )4.53(د بلغ مستوى هذا المعيار ق

ل زوج كأن  إذ ترى الباحثةاالنتباه إليه عند اختيار الزوج المعايير االجتماعية عند الطرف اآلخر، 

ن من لك فإسيبدأ حياته مع عائلة الطرف اآلخر، وسيعيش األبناء بين عائلة أهل الزوج والزوجة، ولذ

ظهر الضروري بمكان االهتمام بالتوافق االجتماعي بين العائلتين، حيث أن االختالف االجتماعي سي

بين الزوجين عند أي مناسبة أو حدث، وسوف تتكرر هذه الخالفات خصوصًا إذا كان االختالف 

ك بينهم. لذل االجتماعي كبيرًا، ويؤثر ذلك بشكل هام على التوافق بين األزواج في جوانب عديدة

ى أجمعت عينة الدراسة على أهمية االطالع على التوافق االجتماعي بين الزوجين قبل اإلقدام عل

  .الزواج، لتجنب أي مشاكل بالمستقبل
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  والقيمية الدينية خامسًا: المعايير

، وترى %)94( مئوية وبنسبة )0.24( معياري وبانحراف )4.68( المعيار هذا متوسط بلغ حيث

 إذ ،هاعن هميةأ تقل الو  السابقة المعايير تلك عن ببعيد ليس والقيمّية، الدينية الزوج معاييرأن  الباحثة

 الطرف وتصرفات سلوكيات حول الخالفات من العديد خلقي سوف الجوانب هذه في التوافق عدم أن

 ألمورا هذه لحو  المتكرر الخالفات ونشوب وتصرفاته، وأفكاره معتقداته مع تتالءم ال قد التي اآلخر

 على أثرها تجاهل يمكن ال وكما بينهما، التوافق وتهدم الزوجية، العالقة في شرخاً  تحدث سوف

 وتصرفاتهم األطفال تربية طرق حول أو أمامهم، المتكررة الخالفات خالل من سواء األطفال،

   .تقرةومس متينة أسرة بناء في الجوانب تلك أهمية على الدراسات أجمعت لذلك. وأفكارهم

   مناقشتهو  الثاني السؤال نتائج تفسير

ية وبنسبة مئو  )0.33(بانحراف معياري  )4.42(لتوافق بين الزوجين لقد بلغ المستوى الكلي ل

 ، وهي نسبة مرتفعة وتدل على استقرار تلك األسر، حيث يمكن التنبؤ بمستقبل هادئ ومستقر%)88(

 هذه تفسير ويمكن ين بما يحقق الرضا للطرفين.لها، ويمكن التخطيط له بشكل مشترك بين الزوج

 ة وبدنيةإن المعايير التي اتفق عليها أفراد العينة بشكل شبه تام، والتي تتنوع من صحي إلى النتيجة

أنها  إلى نفسية إلى اقتصادية إلى اجتماعية إلى دينية وقيمية، هي المعايير التي تم االتفاق على

  وجي".ختيار الزوج. إن هذه العملية تقود إلى ما يسمى "التوافق الز معايير يتم االرتكاز عليها ال

  أوًال: التوافق الوجداني

لقد ُوجد أن أكثر درجة التوافق بين األزواج هي التوافق الوجداني حيث بلغ مستوى متوسط   

عتماد ، ويمكن ربط ذلك مع اال%)90(وبنسبة مئوية  )0.44(بانحراف معياري  )4.52(التوافق الوجداني 

على المعايير كافة التي تم ذكرها أعاله. فالتوافق الوجداني هو تحصيل حاصل لوجود كافة المعايير 
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التي ذكرها، حيث أن وجود المعايير التي يضعها الزوج الختيار الزوج اآلخر، سوف تقود إلى اختيار 

ت حتياجاته وتفهم ردطف معه وتفهم اشريك يمكن تأسيس حياة أسرية معه، يمكن خاللها التعامل بل

  .فعله والتعبير عن مشاعره

  ثانيًا: التوافق الجنسي

ي بانحراف معيار  )4.02(بلغ متوسط مستوى التوافق الجنسي بين األفراد المستطلعة آراؤهم 

ه إلى ، وقد تعزي الباحثة انخفاض الدرجات حول هذا التوافق مقارنة بسابق%)80(ونسبة مئوية  )0.87(

ك ن ربط ذل. بالمجمل ُتعتبر الدرجة عالية، ويمكلم تلبنفسه، وليس تبعًا لمعايير شأن أسباب تتعلق بال

ايير ى المعبالمعايير التي تم اختيار الشريك بناء عليها. فكما ُذكر سابقًا فإن اختيار الشخص بناء عل

الحب  يقلل من المشاكل والخالفات التي ُتعد سببًا هامًا في عدم التوافق الجنسي المبني على

 رتباطااواالنسجام والمودة، والتي تتالشى حتى تختفي في حال تكرار المشاكل والخالفات، ويرتبط ذلك 

   .وثيقًا بالمعايير النفسية والصحية بشكل كبير

  ثالثًا: التوافق االقتصادي

؛ %)89(وبنسبة مئوية  )0.42(بانحراف معياري  )4.47(لقد بلغ مستوى التوافق االقتصادي   

 ج الذياختيار الزوج وفق المعايير التي تم ذكرها يؤدي إلى توافق اقتصادي، فالزو  أن الباحثة وترى

 يلبي احتياجات الزوج اآلخر جميعها، يقود إلى تقدير الطرف اآلخر ومشاركته العبء االقتصادي

هم وتفهمه وضعه ومشاركته التخطيط االقتصادي لألسرة، ويعتبر المعيار االقتصادي المعيار األ

ر ر ومصدوالمرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوافق االقتصادي، فمعرفة الزوج بالوضع االقتصادي للزوج اآلخ

  .دخله، يجعله يتفهم وضعه ويشاركه ذلك العبء والتخطيط له

  



96 
 

  رابعًا: التخطيط لمستقبل األسرة

ة المبنية على إن التخطيط لمستقبل األسرة ُيعتبر داللة على استقرار الحياة األسرية المتين  

معايير اعتمد عليها كل زوج في اختيار الزوج اآلخر، حيث بلغ مستوى التوافق حول التخطيط 

طالع . إن المعايير التي تم اال)%90(وبنسبة مئوية  )0.38(بانحراف معياري  )4.5(لمستقبل األسرة 

 فق حولن أهم جوانب التواعليها واستطالع الرأي حولها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوافق الزوجي، وم

ي هالتخطيط لألسرة، الذي يأتي نتاجًا لالستقرار، حيث أن عدم حدوث المشاكل بشكل كبير ومتكرر 

  أساس لهذا االستقرار.

  التوافق االجتماعيخامسًا: 

، وذلك )%90(وبنسبة مئوية  )0.43(بانحراف معياري  )4.47(بلغ مستوى التوافق االجتماعي   

ور ة باألمبشكل كبير على تلبية الزوج لمعايير الزوج اآلخر، وخصوصًا المعايير المتعلقالتوافق يعتمد 

االجتماعية، فتقارب الوضع االجتماعي لكل طرف واحترامهما المتبادل يحّفز تبادل حث الطرف 

ج اآلخر على العالقات االجتماعية مع األشخاص القريبين منهما، كما يحترم كل زوج عالقات الزو 

ر ويشاركه تلك العالقات. إن وجود المعايير الخاصة بكل زوج في الزوج اآلخر هي أساس اآلخ

طلبات لالستقرار الزوجي والذي يقود إلى التفكير في هدوء في العالقات االجتماعية والتوافق مع مت

   الطرف اآلخر االجتماعية.

  التوافق الثقافيسادسًا: 

، حيث أن )%90(وبنسبة مئوية  )0.43(حراف معياري وبان )4.47(التوافق الثقافي  ىبلغ مستو 

معايير الزوج في اختيار الزوج اآلخر تقود إلى توافق ثقافي، وال يمكن ربط هذا الجانب بمعيار معين، 

إذ إن توافق الشخص مع المعايير المتبناة من الزوج اآلخر، هي أساس للتوافق الثقافي الذي يستلزم 
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رة، واحترام كل طرف لثقافة اآلخر وسد الطريق على كل شخص يريد أن وجود اتفاق حول ثقافة األس

  يؤثر على ثقافة األسرة.

      ومناقشته الثالث السؤال نتائج تفسير 2.1. 5

ير لمعايتشير نتائج مصفوفة االرتباط بين معايير اختيار الزوج والتوافق الزوجي إلى أن أكثر ا

نسبة ب، يليه الجانب الصحي والبدني )0.656(نسبة ارتباطًا بالتوافق الزوجي هو الجانب االقتصادي ب

الجتماعي ، يليه الجانب ا)0.427(، يليه الجانب النفسي )0.438(، يليه الجانب الديني والقيمي )0.476(

 عتباره، وقد ُيفسر االنخفاض في قيمة ارتباط الجانب االجتماعي مقارنة بالجوانب األخرى، با)0.234(

نب و الجاكثيرين مقارنة بجوانب أخرى هامة، بالمقابل فإن الجانب االقتصادي هجانب ثانويًا بالنسبة ل

ايير ط المعاألهم لألسرة، فبدونه ال تقوم لألسرة وال ألي مؤسسة قائمة. بلغت القيمة اإلجمالية الرتبا

القة لع، وهذا يدل على أهمية ا)0.695(التي يختار الزوج زوجه اآلخر بناء عليها مع التوافق الزوجي 

وة حول ق واالرتباط بين معايير اختيار األزواج والتوافق الزوجي وهذا يجيب على أهم سؤال في الدراسة

ما ههذه العالقة. ووجد من خالل نتائج االنحدار أن أكثر معيارين مهمين لتحقيق التوافق الزوجي 

   .الجانب االقتصادي والجانب الديني والقيمي

 شتهاالفرضيات ومناق نتائج تفسير

 مناقشتهاو  األولى الفرضية نتائج تفسير 1.2. 5

 معايير درجات أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  

الجنس، ويمكن تفسير  لمتغير تبعا والتعليم التربية مديرية في العاملين المتزوجين لدى الشريك اختيار

وا ذكورًا أو إناثًا ألهمية تلك المعايير في التوافق الزوجي إلى أن إدراك األفراد سواء كانهذه النتيجة 
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المشتركة التي  األدوارالنتيجة استنادًا إلى  وتعزو الباحثةلألفراد المتزوجين أو المقبلين على األزواج. 

تطلبها الحياة المرتبطة باألسرة، وبالتالي جاءت معايير اختيار شريك الحياة متفقة بين الجنسين والذي 

د مطلبًا اساسيًا لوجود عالقة أسرية صحيحة، إذ أّن تشابه الخصائص الشخصية والظروف تع

االقتصادية واالجتماعية بين الجنسين أدت إلى وجود تشابه أو تقارب في معايير اختيار شريك الحياة 

، )(Rauch, Cohen &Johnson, 2009نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة  وتتعارضبين الذكور واالناث. 

أن اختيار شريك الحياة يرتبط بمجموعة من المعايير المشتركة بين الذكور  النتائج الذي أشارت

نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة  ، وتتعارضواإلناث منها التوافق االجتماعي والتوافق العرقي والدين

 في اختالف دالتي بينت نتائج الدراسة إلى وجو  )2015الشقران وطشطوش والمومني ومصطفى، (

(السودي، الجنس، ودراسة  لمتغير تبعا اليرموك جامعة طلبة لدى الحياة شريك اختيار معايير ترتيب

 للعوامل واإلناث الذكور تقدير في إحصائياً  دالة فروق وجود عن الدراسة ، الذي كشفت)2013

 وعمل والجمالية ليةالشك للصفات اكبر اهتماماً  الذكور أعطى حيث, والعمل واالقتصادية الجمالية

ودراسة  ,للذكور والوظيفية والمالية االقتصادية لألوضاع اكبر اهتماما اإلناث أعطت بينما, المرأة

، الذي اشارت نتائجها إلى وجود اختالف بين الذكور واالناث في معايير )2010 وسليمان، (الناصر

 حول الجنسين بين اختالف وجود عن ، اشارت النتائج)KhaIIad, 2005(اختيار شريك الحياة. ودراسة 

 بالمظهر اكبر اهتماما الذكور إبداء إلى النتائج واظهرت, الحياة شريك في المرغوبة المواصفات

 وااللتزام االقتصادية بالمقدرة اكبر اهتماما اإلناث أظهرت بينما, السن وصغر والجمال الخارجي

 تبعا االختيار معايير في فروق وجود الدراسة جنتائ ، التي أظهرت)Stasio, 2002(بالزواج. ودراسة 

  الجنس. لمتغير
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 ومناقشتها الثانية الفرضية نتائج تفسير 2.2. 5

 معايير درجات أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  

، ويمكن السكن مكان لمتغير تبعا والتعليم التربية مديرية في العاملين المتزوجين لدى الشريك اختيار

لزوج، الوعي في كافة أماكن السكن حول أهمية تلك المعايير في اختيار ا إلى أنتفسير هذه النتيجة 

  .فأبناء المدينة والقرية والمخيم يهتمون بتلك المعايير عند اختيار شريك الحياة

م والتقدم وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن العالم أصبح قرية صغيرة، وتطور وسائل االعال  

في  التكنولوجي، وانتشار التوعية بخصوص أهمية اختيار شريك الحياة كانت من العوامل التي ساهمت

نة أو عدم وجود الفروق ما بين القرية والمخيم والمدينة، وهذا يدل على أن المتزوجين سواء في مدي

ة م أفكار وقدرات لكيفيقرية أو مخيم، يشعرون بأنهم أصبحوا قادرين على تحقيق اهدافهم، ولديه

ائدة في فة السالتعامل مع آلية اختيار شريك الحياة والتعبير عن الرأي، كما أن العادات والتقاليد والثقا

لمدينة بناء االمجتمع الفلسطيني تلعب دورًا في ذلك، إذ أن التشابه في الظروف المكانية والثقافية بين أ

  حياة.لة الفروق لدى المتزوجين في معايير اختيار شريك الوالقرية والمخيم عملت مجتمعتًا على إزا

، التي بينت نتائج الدراسة إلى )2013دراسة (السودي، واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة   

 لحاليةعدم وجود فروق في معايير اختيار شريك الحياة تبعًا لمكان السكن، واختلفت نتيجة الدراسة ا

ة الذي بينت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دالل، )(Rauch, Cohen & Johnson, 2009مع دراسة 

شكلة مإحصائية بين الذكور واإلناث لصالح الذكور في التفضيالت الحضارية والثقافية, حيث ال توجد 

  لدى الذكور في االرتباط بشخص من ثقافة أخرى كما هو الحال لدى اإلناث.
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 مناقشتهاو  الثالثة الفرضية نتائج تفسير 3.2. 5

 معايير درجات أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات

القتصادي. المستوى ا لمتغير تبعاً  والتعليم التربية مديرية في العاملين المتزوجين لدى الشريك اختيار

سواء كان  .ةاالقتصادي المستويات تلك بين حادة فروق وجود عدم إلى ويمكن تفسير هذه النتيجة

 أي من مستوى الدخل مرتفعًا أو منخفضًا، فإن ذلك ال يؤثر على قرار الزوج بالتنازل أو التغاضي عن

الي وبالت تلك المعايير، ألن ذلك قد يؤدي إلى تأسيس حياة زوجية قد يكون محكومًا عليها بالفشل.

ديهم هذه يؤكد أن المتزوجين لتقارب اتجاهات المبحوثين واستجاباتهم في المستويات االقتصادية. و 

 لرئيس،القناعة، وأنهم وصلوا إلى درجة التفكير الواعي والمدرك بأن الجوانب المادية ليست الهدف ا

ساسي ار االوٕانما ما يحقق التوافق اإليجابي هو السعادة والتفاهم، وأن الجوانب االقتصادية ليست المعي

نة لمتواز ااة، وٕانما هو معيار قد ال يحقق الحياة األسرية واألسمى الذي يتم في ضوء اختيار شريك الحي

سية ة النفواإليجابية في حال وجود خلل أو عدم توازن المعايير األخرى، بالتالي فإن االستقرار والراح

معيار هي األساس والجوانب المادية ال بد منها باعتبارها مكمًال لهذا االستقرار، ولكنها ليست ال

  الرئيس. 

. )2015الشقران وطشطوش والمومني ومصطفى، ت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة (واتفق  

جود ، الذي اشارت نتائج الدراسة إلى و )2013 واختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة (السودي،

  فروق بين الذكور واإلناث في المستوى االقتصادي لصالح اإلناث.

 هاومناقشت الرابعة الفرضية نتائج تفسير 4.2. 5

 معايير درجات فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطاتعدم وجود أظهرت نتائج الدراسة   

مدة الزواج، ويمكن  لمتغير تبعاً  والتعليم التربية مديرية في العاملين المتزوجين لدى الشريك اختيار



101 
 

تلك المعايير الزواج الناجح والمبني على تلك المعايير واألسس ال تتغير  إلى أنتفسير هذه النتيجة 

التي بني عليها مع مرور الزمن، بل تتعزز لزيادة متانة العالقة األسرية وضمان استمراريتها، وضمان 

  ، وهذه يعني أن تقادم الزواج لم يؤثر في معايير اختيار الشريك للمتزوجين.عطاء كل شريك فيها

 ومناقشتها الخامسة الفرضية نتائج تفسير 5.2. 5

التوافق  درجات وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطاتأظهرت نتائج الدراسة عدم 

سير هذه الجنس، ويمكن تف لمتغير تبعا والتعليم التربية مديرية في العاملين المتزوجين لدى الزواجي

ذه هالطرفان شريكان في عملية االختيار وقد تم ذلك وفق معايير واضحة، أدت إلى  إلى أنالنتيجة 

، ، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى ميل الشريكين لالستقرار الزواجيفينالنتيجة المرضية للطر 

ن والمحافظة على دوام العالقة الزوجية والعمل على تحمل المسؤولية من أجل االستمرار في تكوي

  ية.األسرة وبناء عالقات إيجابية داخل األسرة والمشاركة فيما بينهم من أجل نجاح الحياة الزوج

، التي بينت نتائج الدراسة إلى عدم )2002اللدعة، ( دراسة الدراسة الحالية مع وتتفق نتيجة   

 بية،الخطاوجود فروق في التوافق الزواجي تبعًا لمتغير الجنس، واختلفت نتيجة الدراسة مع دراسة (

  اإلناث. من أعلى الذكور عند الزواجي التوافق مستوى أن الدراسة التي بينت نتائج، )2015

 ومناقشتها السادسة الفرضية ائجنت تفسير 6.2. 5

التوافق  درجات أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات

مكان السكن، ويمكن تفسير  لمتغير تبعاً  والتعليم التربية مديرية في العاملين المتزوجين لدى الزواجي

اضحة وأسس متينة ال يتأثر بمكان السكن، التوافق الزوجي المبني على معايير و  إلى أنهذه النتيجة 

بل بالمعايير الواضحة التي تم إيجادها في الشريك اآلخر، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن الزواج 
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عالقة شخصية جدًا بين الشريكين إذ يأتي النجاح في الحياة الزوجية من قدرتهما على التكيف 

ه النتيجة إلى طبيعة عمل أفراد العينة إذ أنهم يعملون في والتفاعل اإليجابي معًا، كما يمكن عزو هذ

مهنة التعليم تلك المهنة التي تعلم أفرادها القدرة على التكيف مع مختلف األمور التي تواجههما، والقدرة 

على التعامل بنجاح مع مختلف أنواع الشخصيات رغم تعدد بيئاتهم باإلضافة إلى التعامل بحكمة مع 

  ).2002واختلفت مع دراسة (الطاهات،  ،)2002 ،اللدعة(مع دراسة  النتيجةق هذه تتفو اآلخرين. 

 ومناقشتها السابعة الفرضية نتائج تفسير 7.2. 5

التوافق  درجات فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عدم وجودأظهرت نتائج الدراسة   

المستوى االقتصادي، ويمكن  غيرلمت تبعا والتعليم التربية مديرية في العاملين المتزوجين لدى الزواجي

االطالع على المعايير وتقبل الزوج للوضع االقتصادي للزوج اآلخر يكفي  إلى أنتفسير هذه النتيجة 

، وهذا يشير إلى أن ألن ال يكون المستوى االقتصادي أساس الختالف اإلجابات حول التوافق الزوجي

الزواجي لدى افراد العينة مما يعني أن هناك المستوى االقتصادي ليس له أثر جوهري على التوافق 

مستوى متقارب في التوافق الزواجي بغض النظر عن مستواهم االقتصادي، واختلفت نتيجة الدراسة 

التي بينت نتائج الدراسة إلى أن الظروف االقتصادية السيئة تزيد ، )(EUR, 2004الحالية مع دراسة 

 ,Mullins, pruett, Brackett)، ودراسة ي مستوى التوافق الزواجيمن المعاناة النفسية التي تؤثر سلبًا ف

Harris & Nodate,2004) أن كلما ارتفع الدخل ارتفع التوافق، التي اشارت نتائج الدراسة إلى 

  الزواجي.

 ومناقشتها الثامنة الفرضية نتائج تفسير 8.2. 5

التوافق  درجات فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عدم وجودأظهرت نتائج الدراسة 

مدة الزواج، ويمكن تفسير  لمتغير تبعا والتعليم التربية مديرية في العاملين المتزوجين لدى الزواجي
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مدة الزواج ليست معيارًا للتوافق الزوجي، طالما أن المعايير التي تم اختيار الزوج  إلى أنهذه النتيجة 

من فقط، وتتطور الحياة الزوجية بل يزداد التوافق بناء عليها واضحة وتمت تلبيتها، فهي أداة لقياس الز 

مع مرور الزمن، وتم استخدام كلمة يزداد وليس سوف يتم التوصل إلى توافق، ألنه موجود باألصل 

بناء على المعايير التي تم اختيارها، وترى الباحثة أن عدم تأثر التوافق الزواجي بمدة الزواج قد يعود 

حيث النضج االنفعالي وارتفاع مستوى الخبرات المكتسبة خالل فترة  إلى طبيعة أفراد العينة من

الزواج، وقدرة األزواج في التعامل مع المشكالت الزوجية التي بدورها تجعل كل منهما قادر على 

التكيف والتقبل والتعايش مع الوضع. واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع عدة دراسات، ومنها: دراسة 

 ,Mullins, Pruett، ودراسة )2003، الشريفين( ، ودراسة) 2002،اللدعةودراسة ( ،) 1993،الخولي(

Brackett, Harris & Nodate, 2004)(.  

 والمقترحات التوصيات 3. 5

   من أهمها: ،ومناقشتها، انبثقت عنها توصيات عدة الدراسة نتائج ضوء في  

 ميةبأه وتوعيتهم قلبين على الزواجللمضرورة وجود مرشدين نفسيين لتقديم اإلرشادات النفسية أوًال: 

  ناجح.  زواج إلى تقودهم التي المعايير

  .المتزوجينلدى  التوافق الزواجيمستوى  لتحسينة رشاديّ إبناء برامج ثانيًا: 

 لمتزوجونا عليها يعتمد التي المعايير وجوانب تفصيالت في أكثر للبحثإجراء المزيد من الدراسات ثالثًا: 

  .مأزواجه اختيار في

 افقالتو  في ارتباطها في أقل أهمية ذات كانت التي المعايير حولإجراء المزيد من الدراسات رابعًا: 

  .الزوجي التوافق من ويعزز يرفع قد وذلك االجتماعي، المعيار وخصوصاً  الزوجي
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  خامسًا: العمل على توفير البرامج اإلرشادية لألفراد المقبلين على الزواج.

لتوافق علق بافراد المقبلين على الزواج والمؤسسات ذات العالقة على نتائج الدراسة بما يتسادسًا: إطالع األ

  بين األزواج، مما يثير أهمية المعايير في ذلك.
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  الرسالة مالحق

  

  ): مقياس الدراسة (نسخة نهائية)ملحق(أ

  ملحق(ب): مقياس الدراسة (األداة جاهزة للتحكيم)

  دوات الدراسة أملحق(ت): كتاب تحكيم 

  ملحق(ث): قائمة المحكمين للمقياس 

  ملحق(ج): التعديالت التي أجريت على مقياس الدراسة بعد التحكيم 

  ): كتاب تسهيل مهمة الباحثحملحق(
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  : مقياس الدراسة (نسخة نهائية)ملحق(أ)

  جامعة القدس المفتوحة

  عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

توافق بال معايير اختيار الشريك وعالقتهتقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان: " السادة المحترمين :
 ة رام اهللاحافظي مالزواجّي لدى عّينة من المتزوجين العاملين في مدارس مديرية التربية والتعليم  ف

إرشاد وذلك الستكمال الحصول على درجة الماجستير من جامعة القدس المفتوحة تخصص والبيرة"؛ 
اناتكم ّن بيوتأمل الباحثة منكم اإلجابة عن كافة  فقرات االستبانة بكل جدية، علًما أ نفسّي وتربوّي،

   ستستخدم ألغراض البحث العلمّي فقط، وستعامل بسرّية تاّمة.

  تعاونكم حسن شاكرين

    رأيك مع يتفق الذي المرّبع في) x( إشارة وضع يرجى: الشخصية المعلومات :أوالً 

  .أنثى2.ذكر             1الجنس  :-1

  مدينة _3         مخيم _2            قرية_ 1مكان السكن   -2
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                          3000_2000من  _2           2000أقل من _ 1المستوى االقتصادي: - 3
  شيكل 3000 _  أكثر من 3

  سنوات           10 _5من  _2   سنوات          5_أقل من 1مدة الزواج: - 4

   سنوات 10أكثر من  _3 

  غيظان وفاء: الباحثة  

  مقياس معايير اختيار الشريك

 رأيك مع يتفق الذي المرّبع في) x( إشارة وضع يرجى

 قليلةبدرجة 
 جداً 

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 جداً  كبيرة

    العبارة

    أوال: معايير المجال الصحّي والبدنيّ 
          .1  الشريك صاحب المظهر الحسن

          .2 الشريك الخالي من األمراض المعدية

          .3  الشريك الخالي من األمراض المزمنة

          .4  الشريك الخالي من اإلعاقات

          .5  يك المتمتع بصحة جيدةالشر 

  
 

       
الشريك الخالي من االضطرابات 

.6  النفسّية

    معايير المجال النفسيّ  ثانيا:
          .7 منح الشريك فرصة ممارسة هواياته

          .8  الشريك غير المتصادم مع ذاته

          .9  الحفاظ على مشاعر الشريك

          .10  الشريك الخالي من األمراض النفسية

          .11  د أفعال الشريكتحمل ردو 

          .12  التكيف مع فلسفة الشريك الحياتّية

          .13 دراسة اهتمامات الشريك بعناية
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    معايير الجانب االقتصاديّ  ثالثا:
          .14 التحقق من الوضع المادي للشريك 

          .15  التحقق من طبيعة مهنة الشريك

          .16 التحقق من إتقان الشريك لمهنته

          .17 ادر الدخل للشريكالوقوف على  مص

    رابعا: معايير المجال االجتماعيّ 

         
التحقق من شجرة العائلة المتعلقة 

.18  بالشريك

         
التأكد من إمكانية بناء عالقات مميزة 

.19  مع أهل الشريكين

         
التحقق من قدرة الشريك على 
.20  التواصل في الحياة الزوجية.

         
ذي التزام الشريك بعادات المجتمع ال 

.21  يعيش فيه

         
التنبؤ بأثر األطفال على الحياة 

.22  الزوجية

    خامسا: معايير المجال الدينّي والقيميّ 

          .23  وجود قيم مشتركة بين الشريكين

         
وجود االلتزام بحقوق وواجبات لكال 

.24  الزوجين

         
التأكد من إمكانية بناء عالقات مميزة 

.25  مع أهل الشريكين

          .26  القوامة الممنوح للزوج تطبيق حق

         
تحّري االرتباط بشريك غير مهتم 

.27 بِدينه

         
تحّري االرتباط بشريك غير مهتم 

.28 بأخالقه

         
تتحدد الشراكة الزوجية بحسن 

.29 االختيار

         
تحاشي االرتباط بالشراكة الزوجية في 

.30  سن مبكرة
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  التوافق الزواجي مقياس

  رأيك مع يتفق الذي رّبعالم في) x( إشارة وضع يرجى

بدرجة قليلة 
بدرجة قليلة جداً 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
    العبارة كبيرة جداً 

         
يظهر الزوجان عواطف إيجابّية 

 .1  متبادلة

         
أنتقي العبارات بعناية ألتمكن من 

 .2 جذب انتباه الشريك

         
أتفهم حاجات الشريك من خالل 

 .3 نظرات عيونه

         
تفهم حصول زواجنا في الوقت أ

 .4 المناسب

         
يحترم الشريك وجهة نظري في 

 .5 حالة الغضب

           .6 يمتّص الشريك انفعاالتي الغاضبة

         
اظهر عالمات الرضا عن سير 

 .7  العالقة الزوجّية

           .8  نشبع حاجاتنا الجنسية باالتفاق

           .9  نهتم بجمال غرفة النوم

         
الرومانسي نتبادل معا الحوار 

 .10  المعبر

         
نكثر من تبادل عبارات الحب في 

 .11 حياتنا

         
نظهر لبعضنا المشاعر اإليجابية 

 .12 باستمرار

           .13 نناقش حياتنا الجنسية بوضوح

         
يشبع كل منا الحاجات الجنسية 

 .14 عند الشريك

         
أفصح للشريك عن مكانته في 

 .15 مشاعري

         
 أصارح الشريك بمشاعر الحب

 .16  واالنجذاب إليها
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يتفهم الشريك القدرة المادية 

.17 لشريكه

         
يفضل أن يكون لديه مصدر دخل 

.18  ثابت

         
يتشارك الشريكان في وضع خطة 

.19 للنفقات في الحياة

         

يتجنب الشريكان الخالفات 
الداخلية المتعلقة بالمجال 

 االقتصادّي لألسرة
20.

         
وفيق بين يتوافق الشريكان على الت
 .21 المدخوالت والمصروفات

         
يتفق الشريكان على تحديد بنود 

 .22 الصرف

         
ُيطلع الشريكان بعضهما على 

 .23 ملكيتهما المالّية

         
يقف كّل من الشريكين معا في 

 .24  المواقف الصعبة

         
قادر عل تحمل األعباء 

 .25  االقتصادّية لألسرة

         
يحرص الشريكان على استمرارية 

 .26  حياة الزوجيةال

         
يتوافق الشريكان على كيفية إدارة 

 .27  العالقة مع األقارب

         
يفضل الشريكان الحياة الزوجية 

 .28  على العزوبية

         
يشعر الشريكان بالسعادة بوجه 

 .29 عام

         

يفضل الشريكان البقاء داخل 
البيت عند حصول خصومة 

 بينهما
30. 

         
يطمئن الشريكان على وضع 

 .31  ما عند بعضهما البعض أسراره

         
يستبعد الشريكان قضية التفكير 

 .32 بالطالق

          تستقر حياة الشريكان دون واسطة  33. 
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 احد

         
يطمئن الشريكين من الزواج بعد 

 .34 الحياة الزوجية

         
يطمئن الشريكان على مستقبل 

 .35  زواجهما

         
ُيسّر الشريكان عند مدح أحدهما 

 .36  ألرحام   اآلخر

         

يحرص الشريكان على االرتباط 
بعالقات حميمة مع األسر الطرف 

 اآلخر
37. 

         

يتشارك الشريكان على أساليب 
  التعامل مع الناس

   
38.

         
يتشارك الشريكان في تحمل 

 .39  األعباء المنزلية

         
يتفهم كل من الشريكين حقوق 

 .40  اآلخر وواجباته

         
يشجع الشريكان بعضهما على 

 .41  خاصة مع اآلخرينبناء صداقات 

         
يتفق الشريكان على االلتزام 

 .42  ثقافياً بالعادات الموروثة 

         
يتقارب الشريكان في مفاهيمهما 

 .43  الثقافية

         

يتجاذب الشريكان الحديث في 
المواضيع ذات األهمّية الثقافية 

 المشتركة 
44. 

         
يتقّبل كل من الشريكين الوضع 

 .45 الثقافي ألهلهما

         

ق الشريكان على عدم السماح يتف
لآلخرين بالتدخل في حياتهما 

  الثقافية
46. 

  القسم األول: الخصائص الشخصية والديمغرافية للمبحوثين:
  : الحالية بخصوص مدى صالحية استخدام المتغير ومستوياته في الدراسة بإبداء رأيكم العلمي أرجو التكرم 



119 
 

  يمس الدراسة (األداة جاهزة للتحكملحق(ب): مقيا

  

  

  القسم الثاني: مقياس معايير اختيار الشريك

مناسب التعديل ال) في العمود المناسب بجانب كل فقرة، وكتابة  x) أو (√يرجى تحكيم فقرات المقياس بوضع إشارة (
  في جانب كل فقرة.

الحةص الفقرة الرقم  غير صالحة 
في حال كانت الفقرة بحاجة إلى 
  تعديل، يرجى كتابة التعديل المقترح

 

 أوال: معايير المجال الصحّي والبدنّي 
    أفضل في االرتباط بشريك ذات مظهر مقبول   .1

أنا من دعاة أن السعادة الزوجية تتحقق من خالل    .2
 جهود الزوجين معا

   

   يك من ذوي ال مانع لدي من االرتباط بشر    .3

 تعليق المحكم مستوياته المتغير 

A1 أنثى )2          (    ) ذكر) 1 الجنس  (    )  

A2 مدينة (    )3)     ( _ مخيم2)     (قرية  مكان السكن _ _1  

A3 المستوى االقتصادي 

 1_  (   ) 2000أقل من 

(   ) 3000_2000_ من 2  

(   ) شيكل 3000_  أكثر من  3  

 

A4 جمدة الزوا  

  (    ) سنوات 5أقل من _ 1

  (    )سنوات 10_ 5_ من 2

 (    ) سنوات 10أكثر من  3_
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الحةص الفقرة الرقم  غير صالحة 
في حال كانت الفقرة بحاجة إلى 
  تعديل، يرجى كتابة التعديل المقترح

 

  االحتياجات الخاصة

     أفضل الزواج من شخص يشبهني   .4

    أن يتمتع الشريك بصحة جيده وخالي من األمراض   .5
 
 
 
 

 ثانيا: معايير المجال النفسيّ 
اشعر بالسرور عند إعطاء شريكي فرصة لممارسة    .6

 هواياته
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  القسم الثالث: مقياس التوافق الزواجي

لمناسب ود المناسب بجانب كل فقرة، وكتابة التعديل ا) في العم x) أو (√يرجى تحكيم فقرات المقياس بوضع إشارة (
  في جانب كل فقرة.
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  دوات الدراسةأملحق(ت): كتاب تحكيم 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المحترم. .................................................. حضرة الدكتور:

 ينة منمعايير اختيار الشريك وعالقته بالتوافق الزواجي لدى عإجراء دراسة بعنوان (ب ةقوم الباحثت
ًال ستكما). ذلك إالمتزوجين العاملين في مدارس مديرية التربية والتعليم في محافظة رام اهللا والبيرة

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي من جامعة القدس 
 معايير اختيار شريك الحياةلمفتوحة. ولتحقيق أغراض هذه الدراسة قام الباحث بتطوير مقياس ا

   ومقياس التوافق الزواجي استنادًا إلى اآلدب النظري والدراسات السابقة.

  علما بأن اإلجابة عن فقرات المقياس ستكون وفقا لتدرج ليكرت الخماسي على النحو اآلتي:

 جداً  قليلة بدرجة  قليلة بدرجة متوسطة بدرجة  كبيرة جةبدر جداً  كبيرة بدرجة

5  4  3  2  1  
  

ولما تتمتعون به من خبرة في هذا المجال يسر الباحث أن يضع بين أيديكم هذا المقياس في 
  صورته األولية راجين منكم التكرم بقراءة فقراته وتحكيمها من حيث:

 مدى انتماء الفقرة ومالءمتها لموضوعها ومجالها. .1
 شمولية ووضوح الفقرات وسالمتها العلمية واللغوية. .2
 اإلضافة أو الحذف أو التعديل لما ترونه مناسبًا. .3
 أية مالحظات أو اقتراحات أخرى. .4
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و ذا يرجهذا سيكون ألراكم وتوجيهاتكم األثر الفعال في تطوير األداة وٕاخراجها بصورة مالئمةــ ل
ذي ترونه ) في الحقل ال) أو (xألداة وذلك بوضع إشارة (الباحث إبداء رأيكم في كل فقرة من فقرات ا

  مناسباً وتدوين مالحظتكم (حذف، إضافة، تعديل، دمج، إعادة صياغة).

  وفاء خالد ابراهيم غيظان: لباحثا

 معتصم مصلحد.  أ. إشراف:

  ملحق(ث): قائمة المحكمين للمقياس

  

  يعمل بها الجامعة التي  التخصص  الدرجة العلمية  أسم المحكم  الرقم
  القدس المفتوحةجامعة   علم نفس  دكتور  بريغيث العزيز عبد عمر محمد 1
  المفتوحة القدس جامعة  علم اجتماع دكتور  نبهان نمر أحمد انشراح  2
 جامعة القدس  علم نفس  دكتور     حسينعلي صالح  عال  3
  جامعة القدس المفتوحة  إرشاد نفسي وتربوي أستاذ دكتور  شاهينحسن أحمد  محمد  4
  المفتوحة القدس جامعة  علم اجتماع دكتور  مخلوف جريس  عيسى شادية  5
  جامعة القدس المفتوحة  علم اجتماع  دكتور  عتيق مزعل الكريم عبد 6
  القدسجامعة   لغة عربية  دكتور   غيظان محمود  علي جمال 7
  جامعة القدس  مناهج وطرق تدريس  دكتورأستاذ   زيدان أحمد حافظ عفيف 8
  جامعة القدس  صحة نفسية  دكتور   شقير عرابي اسماعيل سمير 9
10 
11 

  حمايل عبد هللا عطا عبد
   رحمة أبو محمد محمود راتب

  دكتور
  دكتور

  أصول تربية
  وتربوي نفسي إرشاد

  عة القدس المفتوحةجام
  المفتوحة القدس جامعة
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  ملحق(ج): التعديالت التي أجريت على مقياس الدراسة بعد التحكيم

  معايير اختيار الشريكمقياس أوًال: 

  الفقرة بعد التعديل  الفقرة قبل التعديل

  سنالشريك صاحب المظهر الح  أفضل في االرتباط بشريك ذات مظهر مقبول
  الشريك الخالي من اإلعاقات  ال مانع لدي من االرتباط بشريك من ذوي االحتياجات الخاصة

  الشريك المتمتع بصحة جيدة  أن يتمتع الشريك بصحة جيده وخالي من األمراض
  منح الشريك فرصة ممارسة هواياته  اشعر بالسرور عند إعطاء شريكي فرصة لممارسة هواياته

  الحفاظ على مشاعر الشريك    على مشاعر شريكيسأحتفظ برائي حفاظا 
  تحمل ردود أفعال الشريك  أفضل الشريك|ة الصبور|ة الذي يتحمل عصبيتي

سأكون راض عن عالقتي مع الشخص الذي ارتبط به فلدي 
  قدره على التكيف مع اآلخرين بسهوله

  الحياتّية الشريك فلسفة مع التكيف

  التحقق من الوضع المادي للشريك  خل متدنيمن غير الصواب االرتباط بشريك ذو د
  التحقق من طبيعة مهنة الشريك  ارتباطي بشريك يشغل وظيفة حكومية سيكون أفضل
  الوقوف على  مصادر الدخل للشريك  اشعر أن الزواج سوف يضعف من أمكانيتي المادية

ونسبأفضل أن تكون شريك|ة ذات حسب  التحقق من شجرة العائلة المتعلقة بالشريك  
 أرى أن تدخل األهل في االختيار يفشل العالقة الزوجية التأكد من إمكانية بناء عالقات مميزة مع أهل الشريكين
 اخش الخيانة الزوجية .التحقق من قدرة الشريك على التواصل في الحياة الزوجية

والتقاليد بعد الزواج أتخوف من عدم التزامي بالعادات التزام الشريك بعادات المجتمع الذي يعيش فيه  

ارى انه يجب أن نترك األطفال يوثرون في حياتنا الزوجية  التنبؤ بأثر األطفال على الحياة الزوجية
 واستقالليتنا

 ان يكون لدينا مبادئ مشتركة وجود قيم مشتركة بين الشريكين

ن الزوجينفي كل مناسبة أدعو للمساواة بي وجود االلتزام بحقوق وواجبات لكال الزوجين  

أومن بان شريكي سيكون قادر على لعب الدور القيادي في   تطبيق حق القوامة الممنوح للزوج
  مختلف مجاالت الحياة
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 ثانيًا: مقياس التوافق الزواجي

 الفقرة بعد التعديل  الفقرة قبل التعديل
اشعر بان زواجنا اآلن أفضل من أي وقت مضى  أتفهم حصول زواجنا في الوقت المناسب

يحترم زوجي وجهه نظري حتى في حالة غضبة 

 مني

 غضبيحترم الشريك وجهة نظري في حالة ال

 يمتّص الشريك انفعاالتي الغاضبة يتحملني زوجي|ة عندما اغضب

 نكثر من تبادل عبارات الحب في حياتنا احصل على الحب من زوجتي

 يشبع كل منا الحاجات الجنسية عند الشريك عالقتنا الجنسية ال ينقصها شئ

 برنتبادل معا الحوار الرومانسي المع أتبادل مع زوجي الحديث الرومانسي

 نناقش حياتنا الجنسية بوضوح نناقش حياتنا الجنسية بصراحة ووضوح

 نظهر لبعضنا المشاعر اإليجابية باستمرار القي على مسامع زوجي عبارات الحب

 أفصح للشريك عن مكانته في مشاعري اظهر مشاعري باستمرار أمام زوجي

يكان الخالفات الداخلية المتعلقة يتجنب الشر  تحدث بينكما الخالفات حول توزيع نفقات المنزل
 بالمجال االقتصادّي لألسرة

يتوافق الشريكان على التوفيق بين المدخوالت  اعتقد أن مصروفاتنا تتناسب مع دخلنا
 والمصروفات

 يتفق الشريكان على تحديد بنود الصرف  اتفق مع زوجي في طريقة إنفاق المال

  العدد  أرقام الصفحات  نوع اإلجراء
1.3.5.6.8.9.10.13.14.16.17.18.19.20.21.22.23.2  التعديل

4  
18  

  11  2.4.7.11.12.15.25.26.27.28.29  الحذف

  12  2.3.6.8.10.13.16.25.27.28.29.30  اإلضافة



130 
 

تعرف زوجي|تي بكل ما يتعلق بممتلكاتي 

 رصدتي البنكيةوأ

 ُيطلع الشريكان بعضهما على ملكيتهما المالّية

 يقف كّل من الشريكين معا في المواقف الصعبة يقف زوجي|تي بجانبك في األوقات العصيبة

 يفضل الشريكان الحياة الزوجية على العزوبية  حياتي قبل الزواج كانت أفضل من اآلن

لشريكان البقاء داخل البيت عند حصول يفضل ا  نادرا ما تترك المنزل عند الشجار

 خصومة بينهما

يطمئن الشريكان على وضع أسرارهما عند   استطيع تامين أسراري عند شريك حياته

 بعضهما البعض

حقق لي زواجي من السعادة أكثر مما كنت أتوقع  يطمئن الشريكين من الزواج بعد الحياة الزوجية
  يكان على مستقبل زواجهمايطمئن الشر  مستقبل زواجنا غير مطمئن

يحرص الشريكان على االرتباط بعالقات حميمة   ترتبط أسرتنا بعالقات حميمة مع اسر أخر

 مع األسر الطرف اآلخر

لدينا رؤية واضحة حول الحقوق والواجبات فيما 

  بيننا

 يتفهم كل من الشريكين حقوق اآلخر وواجباته

يؤمن زوجي|تي بأهمية وجود األصدقاء في 

  اتيحي

يشجع الشريكان بعضهما على بناء صداقات 

 خاصة مع اآلخرين

أنا وزوجتي في مستوى متقارب من االلتزام الديني  يتقارب الشريكان في مفاهيمهما الثقافية
أتجاذب مع زوجتي أطراف الحديث حول مواضيع 

  معينة
يتجاذب الشريكان الحديث في المواضيع ذات 

  األهمّية الثقافية المشتركة
 

 

  العدد  أرقام الصفحات  نوع اإلجراء
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): كتاب تسهيل مهمة الباحثحملحق(  

 

  5.7.8.11.13.14.16.17.18.24.25.26.28.29.32.34.35.38.39.41  التعديل
44.4550.51.  

24 

  9  6.9.15.19.23.27.46.47.48  الحذف

  2  18.25  اإلضافة
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