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  اإلهداء 

أ بالحمد هللا أقصى مبلغ الحمد.. والشكر هللا من قبل ومن بعد ال إله إال اهللا وحده ال ابد

شريك له .. له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، والحمد هللا الذي بنعمته تتم 

الصالحات وكان عون لي في إنهائي رسالتي، أهدي ثمرة جهدي إلى من وهب فلذة كبده 

من كان سندي في الشدائد وكانت دعواه لي بالتوفيق تتبعتني كل العطاء والحنان، إلى 

  خطوة خطوة إلى مدرستي األولى في الحياة أبي وأمي.......

إلى الرفيقة والصديقة والتي تحمل من صفات األم بما يؤهلها لإلعتماد عليها في كل 

  دية ......األمور إلى مصدر النور إلى قلبي واالبتسامة في وجهي أختي وعزيزية قلبي نا

  إلى من تقسمت معهم أعباء الحياة بحلوها ومرها وكانوا سندي بعد أبي أخواتي.....

  إلى من كان الخطوة األولى في سلم النجاح الدكتور فائق عويس ومركز لمسة أمي ...

كل االحترام والتقدير لكم جميعًا أهدي عملي  يإلى زمالئي وصديقاتي لكم من

  المتواضع....

  

   

 : نداء عواودةالباحثة
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  شكر وتقدير

انطالقًا من قول رسولنا الكريم محمد صلى اهللا عليه وسلم  "من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا 

إلى من كان مصدر إلهامي األول إلى من تعلم منه أن للنجاح " أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان 

واجب أساسي، وانه ال للمستحيل في قيمة ومعنى، وعلمني كيف يكون التفاني واإلخالص في العمل 

  ه الرسالة . ذسيبل اإلبداع والرقي إلى الدكتور إياد أبو بكر مشرفي على ه

كتلو، على ما  وٕالى أعضاء للجنة المناقشة األستاذ الدكتور حسني عوض والدكتور كامل

 هللا عني خير الجزاء،ه الرسالة، وٕاثرائها بمالحظاتكم القيمة فجزاكم اذموه من جهود طيبة في قراءة هقد

تنا ذكر أستاذا البحث ونخص بالذكم أتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم في تقديم يد العون إلنجاز ه

ين أشرفوا على تكوين دفعة مميزة من طلبة اإلرشاد النفسي والتربوي وٕالى عمادة الدراسات ذالكرام ال

ا ونورًا يضئ الظلمة التي كانت ذفي بحثنا ه ين كانوا عونًا لناذالعليا في جامعة القدس المفتوحة ال

تقف أحيانًا في طريقنا إلى من زرعوا التفاؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات والتسهيالت والمعلومات، 

  لكم جميعًا مني كل الشكر والتقدير .
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  المهارات الزواجية وعالقتها بالرضا الزواجي لدى المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة
  إعداد: نداء عبد الرحمن أحمد عواودة 

  إياد فايز ابو بكر  الدكتور بإشراف:
2019  

  ملخص 
الزواجي والتعرف إلى  مستوى كل  هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين المهارات الزواجية والرضا

ومعرفة  لدى المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة المهارات الزواجية والرضا الزواجيمن 

 الوصفي المنهج راسةالد واعتمدت، والعمر والمستوى التعليمي، العملالفروق تبعًا لمتغيرات 

 تزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرةمن الم ،)10065، وتكون مجتمع الدراسة من (االرتباطي

 بطريقة العينة الطبقية العشوائية حسب تسجيل عقد الزواج في المحكمة الشرعيةاختيرت منهن عينة 

. أظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية للمهارات الزواجية لدى عينة الدراسة كانت )370بلغت (

) في حين جاءت الدرجة الكلية %80.6مئوية بلغت ( ) وبنسبة4.03مرتفعة بمتوسط حسابي بلغ (

)، وتوصلت النتائج %66.0) وبنسبة مئوية بلغت (3.30للرضا الزواجي متوسطة بمتوسط حسابي بلغ (

إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا على مقياس المهارات الزواجية تبعًا لمتغير العمل، في حين كانت 

يرات العمر، ولصالح المستوى العمري األعلى، والمستوى التعليمي الفروق دالة إحصائيًا تبعًا لمتغ

لصالح المستوى التعليمي األعلى، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا على مقياس 

الرضا الزواجي تبعًا لمتغير العمل، في حين كانت الفروق دالة إحصائيًا تبعًا لمتغيرات العمر، 

لعمري األعلى، والمستوى التعليمي لصالح المستوى التعليمي األعلى، وخلصت ولصالح المستوى ا

 )0.561(النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين المهارات الزواجية والرضا الزواجي بلغت 

إذ  بالرضا الزواجي تتنبأوأشار تحليل االنحدار أن المهارات الزواجية  جاءت العالقة طردية موجبة،إذ 

 بإجراء الدراسة وأوصت ) من التباين في مستوى الرضا الزواجي،%33.2(فسرت المهارات الزواجية 



 ن 
 

 عمر من أقل اللواتي الفتيات فئة لدى الزواجية المهارات لتعليم إرشادية برامج تتضمن تجريبية دراسات

  األسري والزواجي .كما أوصت الدراسة اعتماد المحاكم الشرعية وجود متخصصين في اإلرشاد  ).21(
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Abstract 

 

          

        This study aims to know the relationship between marital skills and marital 
satisfaction and to identify the level of marital skills and marital satisfaction of newly 
married women in Ramallah and Al-Beireh governorate and to find out the differences 
according to the variables of work, age and educational level.This study depends on 
descriptive correlations method. The study’s community consists of (10065) newly 
married women in Rammalah and Al-Beireh governorate. A sample was chosen depends 
on the random class sample method and according to the registration at the Sharea’a court 
which is (370). The study results showed that the whole degree of the marital skills for the 
sample of the study was high with an arithmetic average (4.03) in a percentage of (80.6%). 
While the whole degree of the marital satisfactions were  medium with an arithmetic 
average (3.30) in a percentage of (66.00%). The study results came to the fact that there is 
no differences that are statistically indicated on marital skills standards due to work 
changes. While there were differences that are statistically indicated due to age changes 
and in favor of the high age level and for the education level, it is also in favor of the high 
education level. The results also showed that there are no differences on marital 
satisfactions standards  due to the work changes , while there are  differences due to the 
age changes, and in favor of the high age level and for the education level, it was in favor 
of high education level as well. The results  concluded to the fact that there is correlation 
relationship statistically indicated between marital skills and marital satisfactions reached 
about (0.561). the relationship was extreme, positive relationship, The regression analysis 
indicated that marital skills predict marital satisfaction as marital skills (33.2%) were 
explained by differences in the level of marital satisfaction, The study recommended 
experimental studies, including Counseling programs for the teaching of marital skills 
among girls under the age of 21. The study also recommended the adoption of Sharia 
courts by specialists in family and marriage counseling.  

 

Keywords : marital skills, marital satisfactions, newly married women in Rammallah and 
Al-Beireh governorate .
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  الفصل األول

  خلفية الدراسة ومشكلتها
  

  

  مقدمةال 1.1

 مودة بينكم وجعل إليها لتسكنوا واجاأز  أنفسكم من لكم خلق أن آياته منَو﴿الحمد اهللا القائل 

والصالة والسالم على المصطفى  .)21: الروم سورة( ﴾يتفكرون لقوم آليات ذلك في إن ورحمة

  " المختار القائل "َواْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء خيراً 

ن ديننا الحنيف قد حث على الزواج ورغب فيه ووضح حكمه وأحكامه وما أنرى ، ومن هنا

والتي وحاجة فطرية، كون األسرة هي المؤسسة االجتماعية األولى في حياة أي فرد  هيةلإفيه من سنة 

ن تكون قد بنيت على أسس صحيحة وقوية فإيجاد الشريك أيجب لذا  ،من خاللها ينشأ الجيل القادم

المناسب ليس هو نهاية المسؤولية الزوجية، فالمسؤولية تكمن في الحفاظ على مقومات هذه العالقة 

دور مهارات المعاملة الزوجية فهي تقدم تصورات وتوقعات  لذا يبدأفهو األمر األكثر صعوبة، 

األولى ألي مؤسسة اجتماعية هي تحقيق األساسية  غايةومواصفات عن الحياة الزوجية وال شك أن ال

  السعادة والرضا الزاوجي الذي يطمح الجميع في الوصول إلى تحقيقه .

الجتماعية التي يمكن من خاللها السماح الثنين من البشر البالغين تعد األسرة المؤسسة ا

وأن يتناسال وينجبا ذرية  ،ويكونا أسرة اللذين ينتميان إلى جنسين مختلفين " ذكر وأنثى " أن يعيشا معاً 

القانونية أو االجتماعية  ،والزواج هو الرابطة الشرعية ،يعترف بهم المجتمع ويعتبرهم أفراده وعناصره

  .)1999 ،لتي تعترف بها ثقافة المجتمع (الكفافيا
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كان دافع ديني وما للفرد من اجر إ وهناك العديد من الدوافع التي تدفع الفرد إلى الزواج سواءً 

ن اجتماعي بالفطرة يعمل على ئوثواب في تقوية الوازع الديني، والدافع االجتماعي كون أن الفرد كا

، إما بالنسبة للدافع اآلخر هو دافع األبوة التواصل االجتماعي تقوية عالقته بالمجتمع ويسعى إلى

واألمومة وهو من أقوى الدوافع عند اإلنسان، ولعل بعض الفتيات بخاصة تتزوج بقصد اإلنجاب 

دور فالميل الجسدي  كما للدافع الجنسي أيضاً  عند كل سيدة،مهمة فعاطفة األمومة حاجة  ،وحسب

وه، وحاجة كل منهما إلى اآلخر، هو أمر فطره اهللا تعالى في الرجال للرجل نحو المرأة وميلها نح

الذي يتمثل في الحاجة إلى الحب والتقدير واألمن النفسي والهروب من فهو والنساء، أما الدافع النفسي 

  ). 2010 الوحدة ( الشعال،

الّزواج، التي يمر بها  هاأصعبو مراحل المن أخطر عن البعض  مرحلة الّزواج األولىكون تُ 

ألنه بناًء عليها يظهر إذا كان الّزواج سيستمر أم ال. حيث يعيش المتزوجون الجدد حالة من 

وأهداف وتوقعات كل  ،واختالف الشخصيات ،االضطرابات والخالفات التي تعزز الفوارق االجتماعية

الهم من مرحلة العزوبية وهذه المرحلة انتقالية وحرجة للشاب أو للفتاة، نظرًا النتق ،)2015 ،غاأمنهما (

والحرية إلى مرحلة االرتباط بشريك آخر مختلف في الرغبات والميول والتصورات والتوقعات التي 

  ).2016يكونها عن الزواج ويطمح في الوصول إليها (القضاة، 

ففي هذه الفترة تحدث أكثر الصراعات واالختالفات والرغبات المختلفة التي لم يتم التعبير 

نتيجة لذلك بخيبة األمل وشعورهم بأن الحب الذي   األزواجبعض  فيصاب ،فترة الخطوبة عنها في

بينهم وهم أو أنه بدأ يتالشى، وتزداد األمور سوءًا بوالدة الطفل األول، وذلك نتيجة للتغيرات واألدوار 

م والتوتر إذا الجديدة، فينشأ سوء التفاهم، ويظهر التوتر في العالقة، ويستمر سوء الفه واألولويات

زدياد الضغوطات، واألعباء مما يؤدي إلى إ استمرت عملية إنجاب األطفال، وتراكم المسؤوليات، و 

    .)2015 ،غاأأتساع الفجوة بين األزواج (
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هذه ومن أهم  .على التكيف والرضا الزواجيأو بأخرى وبالتالي ظهور مشكالت تؤثر بصورة 

باإلضافة إلى نقص في المعارف والمهارات المرتبطة  ي،المشكالت سوء التكيف والتوافق العاطف

وفقدان اإلحساس باألمن مما يؤدي إلى ، كالقدرة على التواصل والتفاهم بين األزواج، بالحياة األسرية

  ).2015(حسانين، الزواجي عالقة غير سليمة بين الزوجين وضعف في االنسجام والتوافق والرضا

فال بد من إتقان الشريكين  ؛لى الرضا والسعادة الزواجيةإي ولكي يكون الزواج ناجحًا ويؤد

حيث تأتي مهارات التواصل واالتصال في بداية المهارات الزوجية في  ،مجموعة من المهارات الزواجية

فيصبح  ،من المعاناة الزواجية جزءً  دفعال يعّ  غيرأن وجود االتصال إذ  ،فهم األزواج لبعضهم البعض

ن على إدارة الصراع واالتصال بشكل فعال ويفشالن في اإلصغاء واالستماع الزوجان غير قادري

 ،لبعضهم البعض، وقد يميل بعض األزواج إلى االنسحاب مما يساهم في إبقاء المشكلة كما هي عليه

: أحدهما وجود صعوبة في التعبير واإلصغاء الفعال يكون لها سبيينفالصعوبة في االتصال قد 

 وحل المشكالت والمشاعر بين الزوجين، والمحور األخر وهو مهارة اتخاذ القرارالمتعلق باألفكار 

  ).2004(بنات،

نه مهاراه ضمن المهارات الزوجية التي لها ى أع وحل المشكالت نظر إلى اتخاذ القرارحيث يُ 

وحلول  على اختيار بدائلًا يكون فيها الفرد قادر إذ الحياة الزواجية،  هستمراريإ دور بالغ في ضمان و 

فعالة في حل المشكلة، يتوجب األخذ بعين االعتبار نتائج استخدام البدائل المناسبة كون األشخاص 

يختلفون في الجانب الشخصي واالجتماعي، فمهارة حل المشكالت التي تبدأ من المعرفة الشاملة 

وتنهي في  ،اسبة للمشكلةبالمشكلة، وتوليد البدائل المناسبة التي تتمثل في إعداد قائمة من الحلول المن

مرحلة التي يتم تطبيق الحل الذي تم اختياره في مرحلة اتخاذ القرار، ففنية حل المرحلة التحقيق وهي 

المشكالت تأتي من الجانب الوقائي التي من شأنها مساعدة األسرة على تنجب الصرعات واإلسهام في 

  ) .0720زيادة التواصل والتفاهم  داخل  األسرة (أبو اسعيد،
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حد المهارات الزواجية التي تسهم في الرضا الزواجي أكما تعتبر مهارات التعبير العاطفي 

 ،ال يتجزأ من العاطفة فالتعبير العاطفي جزءً  ،فراد في طريقة تعبيرهم عن انفعاالتهمحيث يختلف األ

ن مشاعر ويقوم الفرد بإظهاره بشكل لفظي وغير لفظي، فالفرد بشكل عام يعبر عن ما داخله م

باستخدام الكلمات ويتعلم كيفية التعبير العاطفي من خالل المواقف التي يمر بها، وعندما تتطور 

العالقات داخل نطاق األسرة تصبح عملية التعبير الصريح عن العواطف أكثر تحديدًا ويستند كل 

من  عالي بقدر شريك على استجابة متوقعه من اآلخر كدليل موجه للتعبير، فبعض اإلفراد يتمتعون

التواصل والفهم العاطفي ويتجنبون مضايقة شريكهم ويقومون بتعبيرات عاطفية تسر شريكهم، وهذا ما 

يسمى بالكفاءة العاطفية حيث أن نجاح الفرد أو فشلة معتمد بشكل كبير على قدرته على التعامل 

عنها  في التعبير ومع أي مشاعر يمتلكها ويرغب ،بشكل فعال وناجح مع المعلومات العاطفية

  ). 2006 ،والوصول إلى الرضا المطلوب عن الحياة المشتركة (العبيدلي

الرضا الزواجي على انه " تقيم ذاتي لمدى جودة الزواج ودرجة  (Rios, 2010 : 9)ريوس يعرف

وهو مصطلح غالبًا ما يشار إلية بالجودة والسعادة  ،التقاء الحاجات والتوقعات والرغبات في الزواج

حدد الرضا توي ،. أن الرضا الزواجي يرتبط بأدراك معنى السعادة لدى كل من الزوجينالزواجية "

كان أم  كل فرد ذكراً  هوالسعادة الزواجية هدف يسعى إلي ،الزواجي من خالل السعادة الزواجية للزوجين

ة والمحبة والرحمة الزوجين وتوافقهما وتفاعلهما معًا بالسكن والمود فالسعادة الزواجية شعور ،أنثى

  .)2006 ،(العبيدلي

نظر إلى الرضا الزوجي على انه يتمثل في إشباع حاجات كل من الزوج والزوجة من خالل ويُ 

العالقة الزوجية، وفي حال عدم الحصول على الرضا الزواجي، سيؤدي في النهاية إلى العديد من 

  ).2005عم االستقرار( سعادة،المشكالت واالضطرابات النفسية كالقلق والشعور بالكآبة و 
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التي أجريت على عينة  ،)1993 المشار إليها في (ارجيل،وتشير نتائج الدراسة االستقصائية   

والتي هدفت إلى تحديد المجاالت األكثر أهمية في الشعور العام ) 2164أمريكية بلغ عدد أفرادها (

ج من أكثر المجاالت أهمية، وفي دراسة إلى أن الرضا في مجال الحياة األسرية ومجال الزوا ،بالرضا

إلى إن الزوج  أخرى على عينة بريطانية تقيس الرضا على كل عالقة من العالقات أشارت نتائجها

  د . والزوجة يمثالن أهم مصادر الرضا في حياة الفر 

يتضح أهمية الزواج للفرد والمجتمع، كما أنة يمكن القول أن  ومن خالل العرض السابق

الزواجية ضرورية للحفاظ على حياة زواجية يسودها الحب والرضا الزواجي والذي ينعكس  المهارات

بدورة على المجتمع، إذ أن أي خلل في الحياة الزواجية يمكن أن يكون له انعكاسات سلبية ليس على 

 فردين فقط بل على المجتمع بأكمله .

  ة وأسئلتها مشكلة الدراس 2.1

والصعوبات التي يواجها  ،االجتماعية وخروج المرأة للعملفي ظل التغيرات والتحوالت 

كما أن التغير االجتماعي  ،والنفسية ،واالجتماعية ،في النواحي االقتصادية مجتمعنا الفلسطيني سواءً 

بشكل أو بأخر على وظائفها  أثرالذي أصاب األسرة الفلسطينية واتجاهها نحو األسرة النووية قد 

بضاللها على أهم مؤسسة اجتماعية  القتمجموعة من المشكالت التي ى ظهور كما أدى إل ،التقليدية

والحاضن الرئيسي له ومصدرًا أساسيًا لتحقيق  ،وكون األسرة هي نواة المجتمع البشري ،وهي األسرة

والخروج باستنتاجات من  ،فال بد من معرفة العوامل التي تهدد كيانها ،السعادة والطمأنينة واالستقرار

 ا وضع النقاط على الحروف، وٕافادة الجهات المختصة.شأنه

ومن خالل دراسة الباحثة لمساق التدريب الميداني في تخصص الخدمة االجتماعية في 

النفسية  جامعة القدس المفتوحة والتعرف على المؤسسات االجتماعية التي تعمل في المجاالت
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نسب الطالق وخاصة بين المتزوجين حديثًا  رتفاع فياالحظت  ،واالجتماعية ومنها المحكمة الشرعية

واستنادًا إلى هذه المالحظة وفي مرحلة الماجستير قامت الباحثة  ،أي في المراحل واألولى للزواج

) حيث أشارت نتائج إحصائيات الطالق في 2017(الجهاز المركزي لإلحصاء،بالرجوع إلى إحصاءات

كانت على التوالي: في   8,510)حاالت الطالق كان ( ) إلى إن المجموع الكلي لوقوع عدد2016العام (

) حالة، 601في السنة الثانية (و  ،) حالة1,326وفي السنة األولى ( ،) حالة3,946أقل من سنة لزواج (

) حالة، أما السنة الخامسة فقد كانت 286في السنة الرابعة بلغت (و  ،) حالة379في السنة الثالثة (و 

) أي 5,873( السنوات الثالثة األولى كانت أن عدد حاالت الطالق في ) حالة. يتضح مما سبق268(

حاالت الطالق تقل كلما كانت مدة  كما يتضح أن ،أكثر من نصف حاالت الطالق في نفس العام

   الزواج أعلى.

جاءت هذه الدراسة للتعرف على مستوى المهارات الزواجية المتزوجات ما تقدم على  وبناءً 

 فالمجتمع الفلسطيني يفتقر لمثل هذه الدراسات ،لى مستوى الرضا الزواجي لديهنحديثًا والتعرف ع

التي قد يستفاد من نتائجها في وضع برامج إرشادية في مجال اإلرشاد  -حدود علم الباحثة- في

  :السؤال الرئيس اآلتيه لإلجابة عن ذسعت هلذا  ،األسري والزواجي

ين المهارات الزواجية والرضا الزواجي لدى عينة من ب إحصائياً  هل توجد عالقة ارتباطيه دالة

 المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة ؟ 

  أسئلة الدراسة 1.2.1

  تنبثق عن مشكلة الدراسة األسئلة الفرعية اآلتية:

  ما مستوى المهارات الزواجية لدى المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة ؟السؤال األول: 
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  ما مستوى الرضا الزواجي لدى المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة ؟ؤال الثاني: الس

المتزوجات  لدىالرضا الزواجي  ىفي مستو ألبعاد المهارات الزواجية  ما القدرة التنبؤية السؤال الثالث:

  ؟حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة 

ين المهارات الزواجية والرضا الزواجي لدى المتزوجات حديثًا عالقة ارتباطيه بتوجد هل السؤال الرابع: 

  في محافظة رام اهللا والبيرة ؟

بين متوسطات المهارات الزواجية لدى توجد فروق ذات داللة إحصائية  هل السؤال الخامس:

  رات العمل والعمر والمستوى التعليمي؟تعزى لمتغيالمتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة 

بين متوسطات الرضا الزواجي لدى المتزوجات توجد فروق ذات داللة إحصائية  هلالسؤال السادس: 

  رات العمل والعمر والمستوى التعليمي؟تعزى لمتغيحديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة 

  فرضيات الدراسة 3.1

  لإلجابة على أسئلة الدراسة، فقد صيغت الفرضيات الصفرية اآلتية:

بين   )α≥0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةعالقة ارتباطيه ذات داللة توجد  ال ولى:الفرضية األ 

  لدى المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة.المهارات الزواجية والرضا الزواجي 

بين متوسطات  )α≥ 0.05( عند مستوى الداللةتوجد فروق ذات داللة إحصائية  ال الفرضية الثانية:

رات العمل والعمر تعزى لمتغيت الزواجية لدى المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة المهارا

  والمستوى التعليمي.
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بين  )α≥ 0.05( عند مستوى الداللةتوجد فروق ذات داللة إحصائية  ال الفرضية الثالثة:

رات العمل عزى لمتغيتالرضا الزواجي لدى المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة  متوسطات

  والعمر والمستوى التعليمي.

  أهداف الدراسة 4.1

  هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية :

التعرف إلى العالقة بين المهارات الزواجية والرضا الزواجي لدى المتزوجات حديثًا في 

  محافظة رام اهللا والبيرة.

  أما األهداف الفرعية تتمثل باآلتي:

 .مستوى المهارات الزواجية لدى المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرةإلى  معرفة .1

 إلى مستوى الرضا الزواجي لدى من المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة. معرفة .2

 معرفة مدى إمكانية التنبؤ بمستوى الرضا الزواجي من خالل المهارات الزواجية. .3

المهارات الزواجية لدى المتزوجات حديثًا ين متوسطات معرفة إلى الفروق اإلحصائية ب .4

عمل الزوجة، وعمر الزوجة، والمستوى التعليمي ة تبعًا لمتغيرات في محافظة رام اهللا والبير 

 .للزوجة

لدى المتزوجات حديثًا في الرضا الزواجي معرفة إلى الفروق اإلحصائية بين متوسطات  .5

عمل الزوجة، وعمر الزوجة، والمستوى التعليمي ات ة تبعًا لمتغير محافظة رام اهللا والبير 

 .للزوجة

لدى المتزوجات حديثًا في إلى العالقة بين المهارات الزواجية والرضا الزواجي  معرفة .6

 محافظة رام اهللا والبيرة. 
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  أهمية الدراسة 5.1

  لي: تتمثل أهمية الدراسة الحالية في جانبين، األهمية النظرية واألهمية التطبيقية كما ي

  أوًال : األهمية النظرية 

تنبع أهمية الدراسة من الجانب النظري بأنها تسلط الضوء على فئة مهمة، وهي فئة النساء 

المتزوجات حديثًا، كما تنبع أهميتها أيضًا من أصالتها وحداثتها فالمجتمع الفلسطيني يفتقر إلى مثل 

رة في الدراسات التي تناولت متغير الرضا ، كما إن هنالك ند-في حدود علم الباحثة-هذه الدراسات

الزواجي في المجتمع الفلسطيني، ويمكن لهذه الدراسة أن تكون مصدرًا ومرجعاً مهمًا للمعلومات في 

توجيه الباحثين إلى االهتمام بدراسات تتناول هذه المتغيرات، وتوفير معلومات كافية عن فئة 

في إضافة إلى األدب النفسي التربوي حول هذا المتزوجات حديثًا، والذي من شأنه أن يسهم 

  الموضوع.

  ثانيًا : األهمية التطبيقية  

مرجعًا لطلبة الدراسات العليا في أمكانية اعتبارها  تتمثل أهمية الدارسة من الناحية التطبيقية

البيانات أن تفيد في توفير قدر من والباحثين لالستفادة من نتائجها وأدواتها وتوصياتها في أبحاثهم، 

ا المختلفة مبأبعادهالمهارات الزواجية والرضا الزواجي عن طبيعة العالقة ما بين متغيري  والمعلومات

يمكن أن تكون نواة في توجيه الباحثين في مجال و المتزوجات حديثًا، ا المتنوعة لدى مومصادره

عن فئه المتزوجات  طينيفي المجتمع الفلسدراسات  اإلرشاد النفسي والزواجي إلى االهتمام بأعداد

لبرامج حديثًا، كما يمكن لهذه الدراسة أن تلفت أنتباه الباحثين والجهات المتخصصة إلى التخطيط 

مساعدة هذه الفئة على إمتالك مهارات زواجية تساعدها على التكيف والرضا بهدف تثقيفة إرشادية أو 

  .المتزوجات حديثاً لدى فئه  الحد من نسب الطالق المتكررة الزواجي وبالتالي
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  حدود الدراسة ومحدداتها 6.1

  تتحدد نتائج الدراسة وتعميماتها بالعوامل اآلتية: 

النساء المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة من اللواتي مضى على زواجهن  الحد البشري :

  ) سنوات فأقل .3(

  ).9201- 8201(الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  الحد  الزماني :

  تتحدد نتائج الدراسة باألدوات المستخدمة ومدى صدقها وثباتها.  :محدد إجرائي

  محافظة رام اهللا والبيرة .  الحد المكاني للدراسة :

  كما  إن تعميم نتائج الدارسة الحالية مقيدًا بدالالت صدق وثبات األدوات المستخدمة.

  مصطلحاتالتعريفات اإلجرائية لل 7.1

  الدراسة: عريف بمصطلحاتلي تفيما ي

تعرف المهارات الزواجية وذلك طبقًا لتعريف منظمة الصحة  )Marital Skills(المهارات الزاوجية 

، " بأنها مجموعة من الكفايات المتعلقة بسلوك ايجابي يمكن أفراد األسرة )WOQOL,1995(العالمية 

وتعرف ). 135:  2014 "(أبو أسعد والختاتنة،من المواجهة الفعالة للمطالب وتحديات الحياة اليومية 

إجرائيًا بالدرجة التي تحصل عليها المفحوصات على مقياس المهارات الزواجية المطور من قبل 

  الباحثة .

 مستوياتها بجميع الزواج من المتوقعة الحاجات إشباع وهو": )Marital satisfaction(الرضا الزواجي 

 االقتصادي، اإلشباع إلى والحاجة الجنس، إلى الحاجة إشباع بمعنى وأبعادها لدى كل من  الزوجين؛
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الحب، والتقدير واالحترام  إلى والحاجة األمان، إلى والحاجة المرأة عند األمومة واالجتماعي، وغريزة

ويعرف إجرائيًا بالدرجة التي تحصل عليها ). 11 :2012الحاجات"(المشاقبة،  أشكال من وغيرها

  ) .2012مقياس الرضا الزواجي المطور من قبل المشاقبة (المفحوصات على 

 سنوات األربع تمثل "أنها )Berman & Wolffووليف( بيرمان ُيعرفها :)Newlywed(المتزوجات حديثًا 

: 2015الزواج" (القضاة،  من األولى الثالث سنوات )Orbush(اوربوش لدى وُتمثل الزواج، من األولى

التي تتضمن زوج وزوجة وأبناء أو بدون ويكون مر على  تعرف على "أنها واألسر حديثة التكوين)، 8

حديثة تتضمن  رسيعرفوا بأنهم الذين يكونون أُ  والمتزوجين حديثاً  ،زواجهما ثالث سنوات على األكثر

  ). 70 :2016(احمد،  "زوج وزوجة وأبناء أو بدون أبناء

نهن النساء اللواتي مضى على زواجهن ثالثة وتعرف الباحثة المتزوجات حديثًا ألغراض الدراسة بأ

سنوات فأقل بعد الدخول بموجب عقد زواج صحيح صادر عن المحاكم الشرعية في محافظة رام اهللا 

  والبيرة. 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

  اإلطار النظري 1.2

  الدراسات السابقة 2.2
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  الفصل الثاني

  النظري والدراسات السابقة اإلطار

  اإلطار النظري 1.2

  تمهيد:

وركز  المفاهيم والمتغيرات الرئيسة التي وردت في الدراسة، نوقشت هذه الدراسة تحقيق أهدافل

ُعرض مفهوم المهارات الزواجية  ومن ثم ،زواج، باعتباره القاعدة األساسية في هذه الدراسةالعلى 

مفهوم مهارات االتصال، كما عرض مفهوم الرضا الزواجي والعوامل  على كبير إلى حدٍ  والذي يّعتمد

والذي يصل بهما إلى  ،المؤثرة فيه باعتباره الغاية التي يسعى إلى تحقيقها الزوجين في الحياة الزوجية

التمتع بالسعادة مما يساعد على الوصول إلى الصحة النفسية السوية . ويمكن حصر الجوانب النظرية 

  راسة في اآلتي :  في هذه الد

  جوانب الدراسة النظرية: 

  زواج.ال .1

  مهارات الزواجية .ال .2

 الرضا الزواجي. .3
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  الزواج  1.2

 جميع عليه حثت وقد. تاريخها عبر البشرية عرفتها التي االجتماعية النظم أقدم من الزواج عتبريُ 

، وٕانجاب األطفال من أجل الحفاظ إذ يّعد اإلطار المقبول إلقامة العالقة بين الرجل والمرأة األديان،

 يضمن قويم، أساسما يساهم قيام الزواج على  والقوانين التشريعاتعلى الجنس البشري، ولقد وضعت 

  . سليم لمجتمع أساساً  بدورها تكون سليمة أسرة قيام

من الثابت أن اإلنسان كائن اجتماعي ال يمكنه العيش بمعزل عن باقي البشر فهو جزء و

المجتمع، وهو بحاجة دائمة للتفاعل والترابط مع الناس، لذا ُيعد الزواج طريقة لتحقيق أساسي من 

طريقة يسعى من خاللها الفرد لتحقيق االطمئنان واالستقرار التفاعل والترابط االجتماعي كما ويعتبر 

 تياح،ر الوا سرورال مبعثزوج في اآلخر  كل يجد حيث ،النفسي من خالل تفاعله ومشاركته مع شريكه

  . الحياة مشاكل مواجهة في الدعم شريكه عند منهما كل ويجد

ولقد غرس اهللا تعالى في كل نفس إنسانية حب الجنس اآلخر والميل له، وجعل كل منهما 

بحاجة لألخر تدفعه إليه بكل ما يملك إليجاد الهدوء واالطمئنان والحب والحنان وتحقيقًا لالستقرار 

 اإلنسان، إليه يأوي وملجأ سكن بأنها الزوجية العالقة عن الكريم القرآن عبريُ  لذلك). 2003(الشريفين، 

 َ◌ِفي ِإنّ  َوَرْحَمةً  َمَودَّةً  َبْيَنُكمْ  َوَجَعلَ  ِإَلْيَها ِلَتْسُكُنوا َأْزَواًجا َأْنُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َخَلقَ  َأنْ  آَياِتهِ  َوِمنْ ﴿ تعالى قال

  ).21الروم،( ﴾ُرونَ َيَتَفكَّ  ِلَقْومٍ  َآلَياتٍ  ِلكَ ذَٰ 

وفي العالقة الزواجية ُيعبر فيها كال الزوجين عن اإلعجاب والحب والشوق، وهذا األسلوب 

في العالقة الزوجية له أهمية خاصة، ألنه يّعد مؤشرًا على التقدير واالحترام بين الزوجين، وهو حاجة 

الوثيق بين الزوجين ال يمكن أن  ، وهذا االتصال)2016القضاة، (أساسية يجب إشباعها بين األزواج 
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البقرة، ﴾ (ُهنَّ ِلَباس لَُّكم َوَأنُتم ِلَباس لَُّهنَّ : ﴿يُعبر عنه بأجمل من التعبير اإللهي، حيث يقول اهللا تعالى

187.(    

 في األساسية الموضوعاتى أهم أحد أنه على الزواج إلى) 2005(دلرآ النفس عالم نظرويُ  

 إلى بالمرء تدفع عاطفة وأعمق أقوى هو زواج إلى سكن من إليه ينتهي اوم الحب إن:  قائالً  الحياة

 في والرغبة الصحبة وحب الجنسية الجاذبية إليه قربته اآلخر، الجنس من الحياة في بشريك االرتباط

 على النفع بجزيل يعود ال التعاون من جانباً  والزواج الحب في نرى أن السهل ومن النسل، إنجاب

  . البشرية بأكملها على بل فحسب اسالن من اثنين

 تصل قد نزاعات من عليه يترتب وما الزواج، معيقات في تبحثدراسات كثيرة  ظهرتوقد 

، لذا فإن )2003المالكي،( المجال بهذا تتعلق التي الجزئية القضايا في التخصص وبدأ الطالق، إلى

ضوعات ومشكالت تمثل جانبًا من الكتابة عن العالقات الزوجية واألسرية وما يتعلق بها من مو 

الجوانب الدقيقة بالغة الحساسية، رغم جاذبيتها لإلنسان، إذ تمس صميم حياته وعميق نفسه 

  ).2003(الشريفين، 

  أوًال: تعريف الزواج 

تعني كلمة الزواج في اللغة " زواج األشياء تزويجها وزواجًا قرن بعضها، أي اقتران الزوج 

)، ويعرف الزواج من الناحية االجتماعية بأنه 460 :1996كر واألنثى" (مذكور، بالزوجة أو اقتران الذ

نظام اجتماعي جوهري، مقيد بشرائع دينية مختلفة تبعًا لشعوب واألمم، باإلضافة إلى أنه رابطة تربط 

النفوس لكائنين عاقلين مستعينين بالصبر واالنفاق ليستطيعا أنشاء عائلة صالحة في المجتمع 

ويعرف الزواج في قانون األحوال الشخصية على أنه عقد )، 2014ني (أبو أسعد و الختاتنه، اإلنسا

رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، ومن أهدافه تكوين أسره أساسها المودة والرحمة 
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 أما من) 2016والتعاون بين الزوجين والمحافظة على األنساب" (عبدالرحمن و زهران و المذكوري، 

عقد يوقعه الرجل والمرأة من أجل حياة مشتركة تحت سقف : ) بأنه2004ناحية قانونية فيراه القائمي (

واحد يتضمن مجموعة من البنود والضوابط التي تنظم عالقاتهما المتشابكة من أجل إرساء دعائم بناء 

 يناميكيةد عالقة: أنه. أما على المستوى النفسي فيعرف الزواج بمتين يحفظ حقوقهما ويحدد واجباتهما

 من يبذل جهد على تقوم فيها فالسعادة العصيبة، واألوقات الهادئة األوقات فيها نتوقع شخصين، بين

 لمحاسن طرف كل من متبادل وتقدير إدراك على تقوم كما العميق، التفاهم إلى ويهدف الطرفين

  ).2014(أبو أسعد و الختاتنه، اآلخر الطرف ومساوئ

بق يمكن تعريف الزواج بأنه عالقة مشتركة قائمة على التعاون والمشاركة، ومن خالل ما س

تساهم في تلبية حاجات اإلنسان النفسية واالجتماعية والجسدية، للوصول إلى السعادة وتحقيق 

  االستقرار واألمن النفسي .

  

  أهداف الزواج

ول على الدعم والحب، يهدف الزواج إلى إشباع الجوانب العاطفية والنفسية والجنسية، والحص

  ). 2014وتكوين أسرة مستقرة، واالستقرار النفسي، وتلبية حاجة األبوة واألمومة (أبو أسعد، 

  : )2017أبو هواش، (منها فطريةال حاجاتال إشباع للزواج العالمية األهداف ومن

 والتعاون والمودة الحب على تقوم التي الزوجية العالقة خالل من :والطمأنينة باألمان الشعورأوًال: 

 الضروري ومن اإلنساني، الكمال بلوغ في حظوظهما وٕاقتسام الحياة، بناء في الزوجين بين والتآزر

 طمئنانواال بالراحة الطرفين شعور إلى تؤدي المتبادلة العاطفية العالقات من ومستوى قدر وجود

  اجي.زو ال اإلستقرار تحقيق على هما وتساعد والعطاء البذل نحو وتدفعهما
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 أجمل من والرحمة والمودة الجسم وسكن النفس سكن يشمل المرأة إلى السكن: النفسي اإلمتاعثانيًا: 

 اهللا ومرضاة الفطرة إلىة والهدايل بالحال الشعور مع كله ذلك وجد فإذا، اهللا خلقها التي المشاعر

 الذكر من كل في اهللا اخلقه التي الميل وغريزة شيء، ينقصها ولم المتعة هذه كملت وتعالى سبحانه

  .شرعاً  مطلوب بالزواج والسكن المتاع، هذا وابتغاء لآلخر واألنثى

ِنَساُؤُكْم ﴿: تعالى قال. والمرأة الرجل عند الجنس إلى للحاجة العفيف شباعاإل :الجنسي متاعاإلثالثًا: 

 ﴾ْم َواتَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َأنَُّكْم ُمَالُقوُه َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنينَ َحْرٌث َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم َوَقدُِّموا ِألَْنُفِسكُ 

 الطرفان يسعد وبالتالي  ويشبعه، اآلخر، من حاجاته يستوفي الطرفين كال أن يعني وهو ،)223البقرة،(

  .الجنسي اإلشباع يتم خاللها من ألنه ،جداً  مهم شيء ألنها الزواجية العالقة بإستمرار

من أهم األحداث في حياة كل فرد، وهذا الحدث قد يكون أفضل وتبرز أهمية الزواج من كونه 

أو أسوأ ما يحصل لإلنسان، فعندما تكون العالقة الزواجية ناجحة فإنها تكون مصدرًا إلشباع الحاجات 

ابهة ما المختلفة للزوجين، وتجعل كل منهما يشعر بانتمائه للطرف اآلخر حيث يمنحهما القوة المج

  ).2010بلميهوب،( يعترضهما في هذه الحياة

ولتوفير الجو األسري السليم البد من وجود عالقة زواجية إيجابية. فقد جعل اهللا سبحانه 

وتعالى الزواج وثاقًا يجمع قلبي الرجل والمرأة، وربط بينهما برابطة الحب والمودة، وقد حثت علية 

لقوانين التي تكفل قيامة على أسس متينة لبناء أسرة سليمة جميع األديان، ووضعت له التشريعات وا

  ).2006تنعكس على قوام مجتمع سليم (عبيدات، 

وحتى يتمكن الزوجين من تحقيق أهداف الزواج وغاياته للوصول إلى الرضا الزواجي، فالبد 

 التي راتالمتغي من الزواجي التواصل يعتبرمن إتقان مجموعة من مهارات االتصال الزواجية، إذ 

 متانة زيادة في الواضحة وأهميته دوره له الزواجي فالتواصل الزوجية، الحياة سير في تؤثر أن يمكن
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 قد خطرة مرحلة إلى الزوجية بالحياة يؤدي الزوجين بين التواصل وغياب ستمراريتها،إ و  الزوجية العالقة

  ).2007الشرمان،(االنفصال إلى تؤدي

ام اجتماعي وربط مقدس حثت علية جميع األديان والشرائع ويتضح مما سبق بأن الزواج نظ

السماوية، إذ انه يعمل على تماسك المجتمع وٕاستقراره فمن خالله تقوى الروابط االجتماعية وتنظم 

العالقات الجنسية وفق اإلطار األمثل، ويحقق أهداف جمة أهمها السكن والرحمة والتي حث عليها 

ر كال الزوجين بالسكن الروحي والنفسي والعاطفي والطمأنينة، ولكي القرآن الكريم فمن خالله يشع

يصل الزواج إلى األهداف السابقة فال بد للزوجين من امتالك مهارات االتصال االيجابي التي تساعد 

  بدورها على نجاح الزواج واستقراره . 

 

  )Marital Skills(المهارات الزواجية  1.1.2

 )Marital Skills(المهارات الزواجية كًال من أشكال االتصال وتعرف ُتّعد المهارات الزواجية ش

" بأنها مجموعة من الّكفايات المتعلقة بسلوك ،)WOQOL,1995(طبقًا لتعريف منظمة الصحة العالمية 

ايجابي يمكن أفراد األسرة من المواجهة الفعالة للمطالب وتحديات الحياة اليومية "(أبو أسعد والختاتنة، 

4201(.  

يُنظر إلى االتصال على أنه من أهم المهارات الزواجية التي يجب امتالكها لدى الزوجين،  

واالتصال هو قلب العالقة الحميمية وجوهرها وهو متطلب أساسي للوصول إلى الرضا الزواجي، إذ 

  .) ,2010Usoroh , Ekot & Inyang ؛2015أنه مفتاح العالقة الزواجية (أبو أسعد، 

االتصال أساس : بأن ) ,2010Usoroh , Ekot & Inyang(وه وايكوت وٕانيانج اسور ويذكر 

العالقة الزوجية المبنية عليها معظم العالقات األخرى، والرضا عن االتصال بين الزوجين هو الرضا  

أن األزواج غير السعداء ) kurdeck, 1991( قد أشارت دراسة كيرديكو  .الحقيقي عن الزواج بأكمله
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وبالتالي وصولهم  ،شاكل االتصال هي من أهم العوامل التي ساهمت في تحطيم عالقاتهميرون أن م

أن العالقة بين مهارات  )Denton, 1997) & Burleson ويؤكد بيرلسون ودنتون ي.جلعدم الرضا الزوا

االتصال والرضا الزواجي، تتضمن العديد من العوامل ذات الوظائف المختلفة؛ كالمشكالت األسرية، 

لمشكالت الزوجية، وأفراد األسرة، إذ تلعب مهارات االتصال دورة أساسيًا في الرضا الزواجي بين ا

سبب أكثر أن ) (Lavner, Karney, & Bradbury, 2016ويذكر ليفير وكيارني وبرادبوري . الزوجين

ث النقاشات المشكالت المتكررة بين الزوجين يرجع إلى استخدام أساليب االتصال الغير الفعالة، وحدو 

  .بدون جدوى منها

يّعد االتصال من مقومات األسرة المتوافقة، حيث يّعد التفاهم والحوار بين أفراد األسرة وسيلة 

لينقل كل فرد فيها مشاعره ورغباته وأفكاره إلى اآلخرين، ويكون االتصال إما بالكالم، أو اإليماءات أو 

رضا الزواجي، فالتواصل الجيد يؤدي إلى الرضا التعبيرات اللفظية وغير اللفظية التي تحقق ال

  .),Carroll 2012(الزواجي

إن اإلنسان يسعى إلى أن يكون عنصرًا فاعًال بالمجتمع لذا فهو يحاول دائمًا في كل حاالته  

االتصال باآلخرين، فالحاجة إلى االتصال هي غريزة تولد مع اإلنسان وتبقى معه خالل مراحل حياته 

عبارة عن لغة التفاهم التي تنقل أفكار كل منهما هو التواصل بين الزوجين ، و )2009فافي،الك(المختلفة 

معاني صريحة تحدد شكل التفاعل هذه اللغة وتحمل  ،خرومشاعره ورغباته واتجاهاته للشخص األ

اإليجابي التواصل وبالتالي يظهر ما يسمى  ،وتوجه وجهة إيجابية إذا كانت أساليب التواصل جيدة

كما قد توجهه وجهة سلبية إذا  ،ذي يمّيزه التفاهم بين الزوجين وانجذاب كل طرف للطرف اآلخرال

كانت أساليب التواصل رديئة وبالتالي يظهر التواصل السلبي الذي يمّيزه سوء التفاهم والنفور وقد 

  .(Sussman, Suzanne, Steinmetz & Peterson, 1999)  يوصلهما إلى االنفصال
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ال تقتصر فقط على عالقة دون  االتصال والتواصل أن عملية من ما سبق لباحثةاوتستنج  

متالكها فيهي تسهل على الطرفين اوهي مهارة يجب  ،خرى، فهي مهمة في كافة العالقات البشريةألا

ستمرار إ الرسائل اللفظية والغير اللفظية بصورة واضحة ومفهومة، مما يساهم في نجاح و  تلقيإرسال و 

  . بشكل أفضل العالقة

  ولالتصال أشكال مختلفة، من أهمها ما يأتي :

  :)Verbal Communication(االتصال اللفظي : أوالً 

يقوم االتصال اللفظي على استخدام الرموز اللغوية المنطوقة التي تنقل األفكار والمشاعر 

رسل والمستقبل واالتجاهات ويشترط فيه استخدام لغة بسيطة، سهلة، وواضحة يفهمها الطرفان الم

(Cormier, Nurius, Osborn, 2008).  

  :)Nonverbal Communication(االتصال غير اللفظي : ثانياً 

يعرف االتصال غير اللفظي على أنه كل عمليات االتصال، التي تتجاوز الكلمات المنطوقة 

من خاللها أو المكتوبة وتشمل كلما يصدر عن الفرد من حركات وايماءات وتعبيرات جسدية يهدف 

  ).2007إيصال رسالة ما إلى شخص يجري بينه وبينه تفاعًال اجتماعي (إبراهيم، 

  :)2012وال بد من إتقان الزوجين لوسائل االتصال غير اللفظي وهي كما يلي (أبو عرقوب،

تّعد مالمح الوجه أكبر مصدر لالتصال غير اللفظي حيث  Facial expression مالمح الوجه -1

لها عواطفنا ومشاعرنا لآلخرين، ونستقبل من خاللها أيضا عواطف ومشاعر اآلخرين، ننقل من خال

ومن المعاني  .ولكن ال نعتمد عليها في عالقاتنا مع اآلخرين ألن مالمح الوجه قد تخفي عنا الكثير

الحزن، القلق، السعادة، الشقاء، التعب، الخوف، االستكبار،  :التي نحصل عليها من تعابير الوجه

  .الخ... إلعجاب، اليأس، الذل،ا
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تستقبل العينين وترسل الكثير من الرسائل غير اللفظية، وهذه  Eye Contact رسائل العينين  -2

الرسائل تحمل معان عدة وكالصدق والكذب، أو الثقة والشك، الحب والكره، الموافقة والرفض، التوتر 

  .الخ...والقلق والخداع

هذا الشكل من أشكال االتصال غير اللفظي له أهميته في  Heads Movement حركات الرأس -3

التفاعل االجتماعي، وكاألشكال السابقة فإننا نرسل ونستقبل مشاعر الحب والكره، والشك واالعتذار، 

  .الخ...والذل والمهانة، والندم واأللم، والفخر والعزة

لنقل المشاعر واألفكار  يمثل اللمس كشكل من أشكال االتصال وسيلة هامة Touchاللمس  -4

لآلخرين حيث يمكننا من خالل اللمس إيصال المشاعر اإليجابية والسلبية، ومن المعاني التي يمكن 

الحب والعطف والحنان والكره والتأييد واالحترام والقسوة والعداء : أن نستشعرها من خالل اللمس

  والصداقة.

نجاح الحياة الزواجية ودوامها ومنها  وال بد من توفر مهارات أساسية يساعد توفرها على

االتصال اللفظي وغير لفظي، وتتعدد مهارات االتصال اللفظي غير اللفظي؛ إذ يرى منير المشار إلية 

 :االتصال اللفظي تعتمد على ثالثة من المهارات الفرعية مثل فاعلية) أن 2007في (اإلبراهيم، 

القدرة على و  الوضوح، والدقة، والحماسة،و  ،المهارات الشخصية وتتضمن: الموضوعية، والصدق

ويقصد بها مهارات النطق الصحيح، والصوت : االتزان االنفعالي. وهنالك المهارات الصوتيةو  التذكر،

وتعني قدرة المتحدث على أقناع : الواضح، والحديث المتزن المفهوم. وأخيرًا المهارات االقناعيه

  . في أمر ما المستمعين وحملهم على تبني وجهة نظره
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حركات إنها تضمن عدة أبعاد منها :  بينما ينظر البعض إلى مهارة السلوك غير اللفظي

الجسم وتتضمن اإليماءات، حركة الجسم ولغته، تعبيرات العين، طريقة الجلوس أثناء االستماع أو 

  ).2007(اإلبراهيم، التعبيرات الصوتية أثناء الحديث، لغة المكان و التعبير، 

مج  البعض مهارات السلوك اللفظي والغير لفظي مع بعضها، إذ يرون أنه من الضروري ويد   

ومهارة ، توفر المهارات اآلتية لنجاح أي عملية تواصل بين شخصي ومنها : ومهارة اإلصغاء الفعال

؛  2010التعاطف، ومهارة عكس المحتوى، ومهارة االستيضاح، ومهارة التغذية الراجعة (مقدادي، 

Ladd, 2006  -rTucke( .  

وعلى الرغم من اختالف الباحثين في تحديد أبعاد مهارات االتصال إال أنهم أجمعوا على 

ضرورة توفر مهارات أساسية عامة منها مهارات الحوار ومهارات اإلنصات ومهارات الفهم والتعبير 

  كما يلي:  العاطفي وحل المشكالت، وفي الدراسة الحالية تحدد أبعاد المهارات الزواجية

  أبعاد المهارات الزواجية 

  تحدد أبعاد المهارات الزواجية كما يلي:

  مهارات القدرة على الحوار 

 (Verbalينظر إلى مهارات الحوار والتحدث على إنها إحدى أشكال التواصل اللفظي

Communication ( ،واألصوات، والعبارات الكلمات األلفاظ طريق عنذلك  ويظهربين الزوجين 

 اإلقناع، األسئلة، اإلعادة، الوضوح، اإلنصات، التشجيع، مجامالت، في نجاحه سسأ تتمثلو 

  ). 2014د، أسع أبو.... (واإليحاء
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 – أهم من) إلى مهارات الحوار ولغة التخاطب بين الزوجين على أنها 1999وينظر الكفافي (

 أن كما ستمرارها،إ و  السليمة واجيةالز  العالقة لبناء األساسية المقومات ومن بينهما، التواصل أشكال

 تفسيراً  اآلخر سلوك يفسر منهما كل تجعل البعض بعضهما أمام الزوجين قبل من التعبير على القدرة

  .صحيحاً 

  مهارات اإلنصات 

تعتبر مهارة اإلنصات واحدة من أهم المهارات الضرورية لنجاح الزواج وٕاستقراره، فاإلنصات 

ة الزواجية، فيجب أن ينصت كل طرف لآلخر ويستوعب مشاعره بدقة، يعمل على الحفاظ على الحيا

)، فوجود هذه 2001ويحاوال معًا الوصول إلى حلول لمشكالتهم مع توافر األحترام بينهما (جرجس، 

المهارة يجعل كًال من الزوجين جيدًا في اإلنصات للزوج اآلخر، حتى يستمع لما يقوله، ويفهم 

ر الصريح قبل االنفعال بها، والرد عليها. فإذا تحدث أحد الزوجين مضمون رسالته الصريح وغي

وأنصت الزوج اآلخر باهتمام واحترام، وشجعه على التعبير عن رأيه، ولم يقاطعه في الكالم انتقلت 

)، ولكي يكون 2008الرسالة من المرسل إلى المستقبل بسهولة، وكان التواصل الزواجي جيدًا (مرسي، 

البد من االنتباه وتفعيل دور االتصال البصري وتفسير التنويع في نغمات الصوت  اإلنصات فعاالً 

وتهيئة جسم المستقبل للمتابعة وعدم تغيير الموضوع واالنتباه العميق والكامل للمرسل مع متابعة ما 

 ,Cormier, Nurius)يحدث من اتصال لفظي أو غير لفظي، ومعرفة ما يعنيه المتحدث من حديثة 

Osborn, 2008).  

  مهارات الفهم 

ال شك أن غياب الفهم الكافي في الحياة الزواجية للرسالة الواردة من الطرف اآلخر، يلعب 

 أولئك هموفهم الرسائل  التواصل فن في الناجحوناألزواج فدورًا في إتساع الفجوة بين الزوجين، 
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 جميع عن البحث هو الفعال اصلوالتو  ،هاإرسالاستقبال المشاعر واألفكار والمعاني  على القادرون

 (Huston, Caughlin, Houts, Smith, & Georg, 2001) آلخرع ام العالقة لتحسين والوسائل السبل

 لها واالستجابة لها معاني وٕاعطاء المعلوماتاألزواج  بأرسال  قيام) فالبد من Satir's( ساتير حسبو 

 فإن ،غير مطابقة وغير أكيدة ومشوهة عانيالم تصبح أن وبمجرد والخارجي، الداخلي المستوى على

 بالميهوب،( إليضاحها كافية مناسباتزواج لأل يكن لم ما كذلك ويبقى وظيفي، لخلل يتعرض االتصال

2010.(   

  مهارات حل المشكالت

الزوجين  تمكين إلى تهدف عملية بأنها السلوكيمن المنظور  المشكالت حل مهارة وتعرف

، وتلعب مهارات حل )1999كفافي،ال( المتنوعة الحياتية المشكالت مع أكبر بكفاءة التعامل من

المشكالت دورًا هامًا وفاعًال في استقرار الحياة الزوجية، وال شك أن عدم إمتالك هذه المهارة يؤدي 

إلى الصراعات والخالفات الزواجية، وتبدأ المشكالت في العالقة الزواجية بالظهور خالل األشهر أو 

لمبكرة من الزواج، فاألزواج الجدد توجد بينهم اختالفات طبيعية في جوانب متعددة، وبالتالي السنوات ا

)، وال بد من 2016فهم يختلفون في التوقعات حول طبيعة وخصوصية القوانين الزواجية (القضاة، 

إتقان مهارات حل المشكالت بين الزوجين، إذ تعد عملية حل المشكالت عملية منظمة تتكون من 

سلسلة من العمليات الفرعية، والخطوات تتمثل بالشعور أو اإلحساس بوجود المشكلة، تحديد المشكلة 

وصياغتها، وضع الفروض التي تكون كتخمينات محتملة لحل المشكلة، واختيار الحلول المحتملة، 

  ).2016وتقييم النتائج (شخاترة، 

  

  



26 
 

  مهارات التعبير العاطفي 

زوجان ال يعبرا طريقه وعن ،زوجينال بين التواصل وسائل إحدى طفيالعاتّعد مهارات التعبير 

م تجاه بعضهم البعض. وقد أكدت أدبيات البحث في ميدان الحياة الزوجية على ومشاعرهم أفكاره عن

أن الناحية التعبيرية تكون مهمة لتأكيد الشعور بالحب للطرف اآلخر، وذلك أن التفاعل الزواجي يقوم 

شاركة الوجدانية والتعاطف بين الزوجين وتمركز كل منهما حول اآلخر، يحبه على أساس من الم

  ).2010عان، (الخز ويتعاون معه ويضحي من أجله 

لقد أخذ التعبير العاطفي حيزًا واسعًا في مؤسسة الزواج لما له من دور كبير في تخفيف 

أحد ما تلعبه المشاعر والعواطف  مشاعر القلق والكآبة التي قد تعتري الحياة الزواجية، فال يخفى على

والمشاركة الوجدانية في استقرار الزوجين وٕاشباع اإلحساس لديهم، وما يبين أهمية التعبير العاطفي 

) بأن إظهار المشاعر أو العواطف بشكل واضح يدل Carl Rogers( النظرة المعاصرة لكارل روجرز

قات شخصية وثيقة تحظى بالرضا واالهتمام عند على األهمية الضمنية للتعبير العاطفي في تنمية عال

  .)Marrow, 2003)  & Yelsmaكل من الزوجين

ومن خالل ما سبق يتضح أهمية امتالك األبعاد الخاصة في المهارات الزواجية، إذ أن 

امتالكها هام إلى حد كبير في أساسيات نجاح العالقة الزواجية، فاالستماع واإلصغاء والفهم تشكل 

الة في الحد من المشكالت التي غالبًا ما يكون السبب في نشوبها سوء فهم الطرف لآلخر أو وسيلة فع

  عدم فهمه الموضوع من كافة جوانبه أو سوء في االستماع . 
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   )Marital satisfaction( الزواجي الرضا 1.1.3

و برادبورن  ويعتبر التعريف الذي قدمه أوردين الزواجي الرضاالخاصة ب تعريفاتال تعدت لقد

(Orden & Bradburn, 1968)  من أقدم تعريفات الرضا الزواجي، إذ ُينظر إلية على أنه يعني السعادة

الزواجية، وهو نتاج بعدين مستقلين هما الرضا والتوتر، وعن طريقهما تتحدد مستويات السعادة 

التوازن بين مشاعر  الزواجية، ومن ثم يمكن النظر إلى السعادة في الزواج على أنها مؤشر على

  الرضا والتوتر التي يخبرها الزوجان في سياق تفاعلهما.

الرضا الزواجي على انه " تقيم ذاتي لمدى جودة إلى  (Rios, 2010, 9) ريوسفي حين ينظر    

وهو مصطلح غالبًا ما يشار إلية  ،الزواج ودرجة التقاء الحاجات والتوقعات والرغبات في الزواج

). 11 :2012المذكور في (المشاقبة، ) (Minnotte, 2013ماينوت  ويعرف .دة الزواجية "بالجودة والسعا

 من كل لدىا وأبعاده مستوياتها بجميع الزواج من المتوقعة الحاجات إشباع: بأنهالزواجي  الرضا

 وغريزة الجنس، إلى الحاجة واالجتماعي، االقتصادي،من الجانب  الحاجة إشباع بمعنى الزوجين؛

 أشكال من وغيرها واالحترام والتقدير، الحب، إلى والحاجة األمان، إلى والحاجة المرأة عند ومةاألم

  الهامة واالساسية " .  الحاجات

الببالوي إذ يرى وعلى المستوى العربي فقد أختلف الباحثين في تعريف الرضا الزواجي، 

ات التي تحدد توجهات الزوجين ) أن الرضا الزواجي: محصلة المشاعر والسلوكيات واالتجاه1987(

من الزواج وذلك على نحو يستخلص منة الزوجان شعورًا بالسرور واالرتياح، تنشأ عن حالة إيجابية 

: هو الزواجي الرضا أنعلى ) 1991( مرسيمصاحبة لحسن التوظيف إلمكاناتهما. في حين يذهب 

 كل أساليب من عليه ويستدل ،الزواج مطالب ومع األخر، مع التالؤم على الزوجين من كل قدرة
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 انفعاالته عن التعبير وفي الزواجية، الصعوبات مواجهة وفي الزواج، من أهدافه تحقيق في منهما

  .الزواجي تفاعله عند حاجاته إشباع في ومشاعره

 فهو الفرد يعيشها التي الحياة لنوعية عقلي تقدير أنه على) إلى الرضا 1999وينظر الكفافي (

 محصلة إلى فيشيري الزواج الرضا مصطلح خصوصية أما. ما هدف تحقيق عن تنجم ةيعاطف حالة

 إشباعهم ومدى الزواجية العالقة في الزوجين توجهات يحدد الذي والسلوك واالتجاهات المشاعر

  . اإليجابية والحالة واالرتياح السرور بشعور الزوجان منه يخلص نحو على لحاجاتهم

 يقيم أن الفرد خاللها من يهدف التي االجتماعية التوافقات أنماط من نمط الزواجي الرضا إن

 تحقيق على يعمل أن الزوجين من كل فعلى يتحقق ولكي الزواج، في قرينه مع منسجمة عالقات

 نهأب ويمتاز. وهدوئه سعادته على حريصبأنه  يشعر وأن اآلخر، الطرف رغبات وٕاشباع حاجات

 بواجبه منهما كل يقوم أن على القدرة الزوجين لدى كان إذا يزداد هوو  ،كامالً  يكون ما ونادراً  نسبي،

 مع التعامل على القدرة الطرفين لدى كان وٕاذا عام، بوجه واألسرة األبناء وتجاه اآلخر تجاه ومسؤولياته

  ) .2007أبو اسعيد،( الحل اتجاه في وٕايجابية بكفاءة والخارجية الداخلية المشكالت

يمكن للباحثة القول أن الرضا الزواجي هو حالة من الشعور بالهناء وبناًء على ما سبق 

النفسي والسعادة الداخلية الناجمة عن إشباع جميع الحاجات في العالقة الزواجية، والتي تؤدي بدورها 

  بالوصول إلى الرضا الزوجي .

  المتغيرات المؤثرة في الرضا الزواجي 

السائدة دور رئيسي وبالغ في تقيم الرضا الزواجي، ففي أن لطبيعة الحياة في المجتمع والثقافة 

الثقافات والدول الفقيرة يعتمدون على تقييمهم للرضا عن الحياة على الدخل المادي والمعايير 
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واالجتماعية والرضا الوظيفي هو مؤشر قوي للرضا عن الحياة في هذه الدول، أما المجتمعات والدول 

  ).2008ر قوي لرضا عن الحياة (أبو تركي، الغنية فالرضا الزواجي هو مؤش

وهناك العديد من العوامل التي تشير إلى التنبؤ بالرضا الزواجي ومن ضمن هذه العوامل هي 

الرضا الجنسي، باإلضافة إلى عدد من السلوكيات اإليجابية نحو الشريك والتوافق النفسي والتشابه في 

، والمستوى االقتصادي والتعليمي وجودة الحياة الزوجية، توقعات كال الزوجين بالنسبة للحياة الزوجية

وطول عمر الحياة الزواجية وعمر المتقدم عند الزواج ونجاح زواج اآلباء، باإلضافة إلى عدد من 

الصفات الشخصية ومدى تقبل الشخص لها والقدرة على الثبات والنضج االنفعالي كل هذه العوامل 

لرضا الزواجي الذي يسعى المتزوجين سواًء أكانوا حديثي أو غير وأكثر لها أثر واضح في تكوين ا

  ).2014ذلك (أبو أسعد،

)، على تأثير العمر في مستوى الرضا الزواجي، إذ ترى أنه 2004ي (ماسوقد أكدت دارسة الش

كلما زاد عمر المقبل على الزواج فإن فرص السعادة الزوجية أكبر، ألنه يترتب عليه الوعي والنضوج 

معرفة التامة بواقع الزواج، فال يتبني أفكار غير عقالنية وال أحالم بعيدة المنال، بل يكون على فهم وال

) التي أجريت على عينة من 2009ودراية ووعي للتقبل هذه المرحلة بكل ما فيها. أما دارسة سمكري(

غيرات المؤثرة على اإلناث المتزوجات في مكة أشارت نتائجها إلى وجود على عالقة بين عدد من المت

  الرضا ومنها العمر ومستوى الدخل والعمل.

وترى الباحثة من خالل ما سبق أن هذه المتغيرات لها دور مهم في تقدير مستوى الرضا 

الزواجي، فيمكن القول أن األفراد يختلفون في األفكار بين الثقافات المختلفة، وأن مستوى الرضا 

  بصورة عامة، أنما يختلف حسب اختالف األفراد والثقافات . الزواجي ال يكون ثابت عن الجميع 
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  أبعاد الرضا الزواجي 

أن ) Jesse Bernard( بيرنارد جيسأختلف الباحثين في تحديد أبعاد الرضا الزواجي، إذ يرى 

 اآلراء وطبيعة، الزوجين بين االختالفات طبيعة: ثالثة أبعاد وهي فيأبعاد الرضا الزواجي تتمثل 

). في 1984(الخولي،   محبة أو وعداوة كره من الزوجين بين العالقة ونوعية، الزوجين بين ارواألفك

أن هناك خمسة أبعاد للرضا الزواجي وهي: الحفاظ على الحب أثناء التفاعل  kally)حين يرى كيلي(

كل  اليومي، والقدرة على تطوير تواصل فعال، وتطوير أهداف وخبرات مشتركة بين الزوجين، وتكيف

أما الدراسة الحالية فقد ركزت على مجاالت وأبعاد الرضا  ،)2010منهما مع اآلخر (المساعدة، 

الزواجي وهي التواصل الوجداني، وبعد الجانب االقتصادي، وبعد الجانب الجنسي وبعد جانب قضاء 

ه المجاالت الوقت، وبعد المشكالت الزواجية، وبعد الرضا العام عن الزواج، وفي ما يلي توضيح لهذ

  كما في اآلتي: 

  التواصل الوجداني و عالقته بالرضا الزواجي

يّعد التواصل الوجداني من أهم العوامل المؤثرة في الرضا الزواجي فقد أكدت دراسة خليل 

) على أهمية التواصل بين الزوجين حيث توصلت إلى أن المتزوجين ذوي الرضا الزواجي 1991(

لتعبير عن العواطف، وأكثر تواصل وجدانيًا من المتزوجين ذوي الرضا المرتفع أكثر ايجابية في ا

) على ضرورة التواصل الوجداني بين الزوجين إذ تشير 1995وتؤكد عبد العال ( .الزواجي المنخفض

إلى أهمية المالطفة والغزل وكالم الحب، وٕافصاح كل من الزوجين للزوج اآلخر عن إعجابه وحبه 

  . إليهواستحسانه له وتشوقه 

كما وقد أشارت أدبيات البحث في ميدان الحياة الزوجية على أن الناحية التعبيرية تكون مهمة 

أحيانًا لتأكيد الشعور بالحب للطرف اآلخر، وذلك أن التفاعل الزواجي يقوم على أساس من المشاركة 
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عه ويضحي من مالوجدانية والتعاطف بين الزوجين وتمركز كل منهما حول اآلخر، يحبه ويتعاون 

  ).2010عان، أجله(الخز 

ومن خالل ما سبق ترى الباحثة أن التواصل الوجداني من أرق وأعمق مستويات التواصل، 

فتبادل المشاعر واألفكار يساهم في خلق جو من التفاهم واالطمئنانية النفسية التي يشعر بها الفرد عند 

في ارتفاع نسبة الرضا الزواجي وتحقيق مشاركته لمشاعره مع الطرف األخر والتي تزيد بدورها 

  السعادة الزوجية .

  الجانب االقتصادي وعالقته بالرضا الزواجي 

ُينظر إلى الجانب االقتصادي بأنه أحد العوامل المؤثرة في الرضا الزواجي والسعادة الزواجية، 

 الصعيد على سواءً  عليهما يؤثر هذا فإن، االقتصادية الضغوط بعض من الزوجان يعاني فعندما

 جهانجالي "فقد أشارت ،  (Kinnunen, & Feldt, 2004)الزوجية العالقة صعيد على أو الفردي

 تؤثر التي العوامل كثرأ من الدخل عامل أن) 2003المذكور في (الحمد،  Gallighan, & Bahr"وباهر

 االستقرار على بطالةوال الممتلكات وجود تأثير من قلأ كان الدخل تأثير ولكن األسري االستقرار على

 زاد فكلما -  الزواج فشل احتمال من تزيد أن يمكن االجتماعية المساعدة وجودعدم  إن – األسري

وقد يؤدي في  االنفصال قرار على يؤثر االقتصادي المستوى إن كما، األسري االستقرار زاد الدخل

ر والبطالة لها دور كبير في سوء حاالت إلى الطالق. وبناًء على ما سبق ترى الباحثة أن مشكلة الفق

التكيف في األسرة ونشوء الخالفات الزوجية التي تعمل بشكل كبير على انخفاض نسبة الرضا عن 

  الحياة الزواجية. 

  

  



32 
 

  الرضا الجنسي وعالقته بالرضا الزواجي 

 يّعد الرضا عن العالقة الجنسية من أقوى العوامل المرتبطة بالرضا الكلي عن الزواج، ويعد

عند الرجال من أكثر المؤشرات وأقواها، إذ يمكن من خالل الرضا الجنسي تقييم وقياس الرضا الكلي 

عن العالقة الزوجية، في حين أن الزوجات تهتم بالرضا الكلي عن الزواج ومن ضمنه الرضا 

   (Zaheri, et al., 2016) .الجنسي

ظهر نتيجة الختالف اتجاهات ) إلى أن مشكلة سوء التوافق الجنسي ت2005وتشير سليمان(

الزوجين تجاه االتصال الجنسي وشدة الرغبة فيه أو إلى البرود الجنسي عند الزوجة أو اختالف 

الحوافز الجنسية وعدم تماثلها عند الزوجين، وقد يكون االختالف ناتجًا عن جهل الزوج بطبيعة 

ن الجنس بالنسبة للمرأة ال يكفي الزوجة، وعدم اهتمامه بإشباع حاجتها إلى الحب والحنان حيث أ

وحده للتعبير عما لديها من مشاعر عاطفية كالحب والحنان والعطف. وتأكيد لتأثير العالقة الجنسية 

أن الرضا الجنسي احتل المرتبة الثالثة كأحد ) 2011الطالع والشريف،(في العالقة الزواجية فقد أكد 

د كل من الرضا االقتصادي والتواصل االنفعالي، كما العوامل والمتنبئات الهامة للرضا الزواجي بع

ماينوت )؛ ودراسة 1991)؛ ودراسة خليل (2010أكدت نتائج بعض الدراسات ومنها دراسة سمكري (

Minnotte, 2013)(؛ ودراسة جريف ومالهيرب )2001 ،(Greef & Malherbe  بأن الرضا الجنسي يلعب

واجي في حين انعدام الرضا عن العالقة الجنسية قد يشكل دورًا هامًا وفاعًال في تحقيق الرضا الز 

  خطرًا على ديمومة الحياة الزوجية واستمرارها. 

  قضاء الوقت وعالقته بالرضا الزواجي

 لم فإن. معاً  فراغهما أوقات والزوجة الزوج فيها يقضي التي تلك هي الناجحة الزوجية العالقة

 بعيداً  والتسلية الراحة عن سيبحث شك بال فإنه فراغه، وقاتأ في زوجته مع والمتعة الراحة الزوج يجد
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 فإنها فراغها أوقات في يؤنسها الذي الشريك تجد لم إذا للزوجة بالنسبة أما. وأبنائه وزوجته بيته عن

رضا ال فإن وعليه، نفسها في أمرها تكتم أو والجارات، الصديقات صحبة في التسلية عن ستبحث

 العائلية الحياة نشاطات بين التوازن نإ وقت؛ال تنظيم في أكبر بدرجة معاً  وجانالز  فيه يشتركالزواجي 

 الهوايات وممارسة المنزلية األعمال إنجاز وفي معاً  فراغهما ألوقات الزوجين قضاء تتضمن بحيث

 ىعل فإن تقدم ومما .الزواجي الرضا إلى الوصول في مهماً  دوراً  يلعب، والخروج معًا للتنزه، المشتركة

 المنزل خارج أو المنزل، فياألزواج حديثي الحياة الزوجية أن يتفقا على قضاء أوقات فراغهما سواء 

  ).2008(الجهوري،  والتنويع للتغيير

  المشكالت الزواجية  

تشير المشكالت الزواجية إلى مشكالت تقع في العالقة بين الزوجين في صورة خالفات في 

اذ القرارات، وقد تكون بسبب عدم خبرة الزوجين أو عدم إتفاقهما وجهات النظر، واالتجاهات، واتخ

)، مما ال شك فيه أن المشكالت الزواجية تؤثر بصورة أو بأخرى على الرضا 2010زواجيًا (النادي، 

الزواجي واستقرار العالقة الزوجية، وتؤدي إلى الشعور بالكراهية وعدم األمان، وتسيطر على األسرة 

االتصال وتسود العداوة وعدم اإلشباع، وبالتالي عدم الرضا التام عن الحياة الزوجية، الكآبة وانعدام 

)، وغالبًا ما تحدث المشكالت الزواجية 2004وقد تصل األمور إلى تفكك الزواج واألسرة (الشماسي، 

ي حين يرى أحد الشريكين األمور بطريقة مختلفة عما يراه الشريك اآلخر، مما يؤدي إلى انخفاض ف

الرضا الزواجي، ويلعب االتصال بين الزوجين عامًال مهمًا وفعاًال في نجاح العالقة وجعلها قوية في 

مواجهة النزاعات التي عادًة ما تنشأ في الحياة الزواجية نتيجة لنقص المهارات الزواجية وانعدام 

)، فغالبًا ما 2010ادي،). وتتفق الباحثة مع دراسة (الن2010مهارات االتصال بين الزوجين (النادي، 

تحدث المشكالت بكثرة في سنوات الزواج األولى، والتي تنتج عن عدم امتالك الزوجين للمهارات 
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الزواجية، وسوء في التواصل، مما يؤدي إلى انخفاض في الرضا عن الحياة الزواجية، ويساهم في 

  انتشار مشكلة الطالق في المجتمع . 

  الرضا العام عن الزواج

لى أن الرضا العام عن الزواج هو محصلة جميع مجاالت الرضا الزواجي كالتواصل ينظر إ

الوجداني، والرضا الجنسي، والجانب االقتصادي، وعدم وجود المشكالت والخالفات الزواجية وغيرها 

) إلى أن الرضا الزواجي هو محصلة تشير إلى 2009وقد أوضحت دراسة أبو مسامح (من المجاالت. 

األفراد لحاجاتهم ومشاعرهم ومدى تحقيقهم ألهدافهم من الزوج، فاألزواج الذين يتمتعون مدى إشباع 

بمستويات رضا زواجي عالية، احتمالية تفكيرهم بالطالق منخفضة بشكل كبير، على عكس األفراد 

فاحتمالية تفكيرهم بالطالق الذين يعانون من مشكالت أسرية وضيق وانزعاج من العالقة الزواجية 

  مرتفعة إلى حد ما،أكثر من غيرهم من األزواج .  ونتك

  النظريات "النفس اجتماعية " المفسرة للرضا الزواجي 

  هناك مجموعة من النظريات فسرت الرضا الزواجي منها كما في اآلتي:       

  :Balance Theoryنظرية التوازن 

لرضا الزواجي وبعض ج لتوضيح العالقة بين اذبتصميم أنمو ) Newcombقام "نيو كومب" (

)، وقد عرف Consensus)، واإلجماع (Similarity، والتشابه ()Homogeny(المتغيرات كالتجانس 

جة "بنظرية التوازن"، والتي تقوم على افتراض أن األفراد لديهم ميل الستمرار التوازن بين ذأنمو 

يها درجة العاطفة تجاه شخص االتجاهات المتشابهة وبين العاطفة، فالتوازن هو الحالة التي تصبح ف

ين يشابهوننا في االتجاهات، ذب بشدة لألفراد الذآخر مطابقة لدرجة تشابه اتجاهاته، حيث أننا ننج

  ).2012بية بزيادة التشابه (المشاقبة، ذوتزداد شدة الجا
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  نظرية التفاعل الرمزي :        

في مجال علم االجتماع األسري  ُيعتبر اتجاه التفاعل الرمزي من أكثر االتجاهات استخداماً 

 وهربرت ميد، هربرت هذا االتجاه كل من (جورج ممثلي خالل العشرين سنة الماضية، ومن أشهرُ 

جوفمان)، وينظر التفاعل الرمزي إلى األسرة على أنها واحدة من الشخصيات المتفاعلة،  وٕارفنج بلومر،

ى اختيار الشريك، والتوافق الزواجي، وعالقة ا فهو يهتم باألمور الداخلية لألسرة، حيث يركز علذول

القرار، وتكون الشخصية في السياق العام لألسرة كما  ذالوالدين مع األوالد، ومشكالت االتصال، واتخا

ا االتجاه يولي اهتمامًا ألنماط التوقع والتوافق الجنسي بين الزوجين وتقوم النظرية على عدد من ذأن ه

  ):2014المفاهيم وهي (العمارين، 

 ي يحدد السلوك الواجب والسلوك المفروض.ذيقصد به المعيار اإلرشادي ال :)Norm(المعيار .1

 ي يقوم به.ذيقصد به سلوك الفرد المناسب للدور ال: )Role-behaviorسلوك الدور( .2

يشير إلى عدم تطابق سلوك الدور مع المعيار األمر : )Role discrepancyتناقض الدور( .3

ق شكل معين من التناقض، وتختلف درجة التناقض باستمرار من أعلى ي يؤدي إلى خلذال

ه النظرية أن هناك عالقة خطية بين تناقض الدور في ذدرجة إلى أدنى درجة تفترض ه

العالقة الزوجية من جانب، والرضا الزواجي من جانب آخر، حيث يؤثر تناقض الدور على 

ر انخفضت درجة الرضا الزواجي، والعكس درجة الرضا الزواجي فلكما زاد حجم تناقض الدو 

  صحيح.

   Exchange theoryنظرية التبادل 

ين ينظروا إلى السلوك ذ) من أوائل علماء النفس االجتماعي الHomansيعتبر هومانز (

اإلنساني على انه عالقة متبادلة، وطور نظرية أطلق عليها اسم (نظرية التبادل)، والتي أفادت في 



36 
 

الجتماعية، وتنطلق النظرية من فكرة أن التفاعالت االجتماعية تمثل " المادة الخام" تفسير العمليات ا

التي من خاللها تصنع العالقات الحميمة، وأن المكسب الناتج من التفاعالت يتمثل في إدراك 

المميزات االيجابية والعيوب السلبية، فالناس يقيمون عالقاتهم في ضوء ما يقدمونه لآلخرين من 

ه النظرية يمكن اعتبار الرضا الزواجي ناتجًا عن ذت مقارنة بما ينالوه هم بالمقابل، وفي ضوء همكافآ

إدراك الزوجين أو الشريك للمكاسب التي تعود عليه من العالقة أو أنها تفوق المخسر، أو الثمن، أو 

   ).2010عان، لتي يقدمها للعالقة الزوجية (الخز المساهمات ا

ه ذالنظريات األسرية والزواجية التي قام الباحثين بوضعها لتفسر ه أن هذهوترى الباحثة 

العالقة المقدسة، ما هي إال مجموعة من اآلراء واألفكار التي من الممكن االستعانة بها لتفسير 

العالقات األسرية والزواجية، التي لطالما سعت النظم والقوانين والتشريعات السماوية إلى المحافظة 

ة أمنها واستقرارها، لذا على كل منا احترام الحقوق والوجبات االسرية والزواجية للوصول عليها وحماي

  إلى  بناء أسرة سليمة قادرة على أن تكون عنصر داعم في المجتمع لتكفل قيام مجتمع سليم .
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 الدراسات السابقة -ثانياً 

التي أمكن التوصل  ،رات الدراسةيتناول هذا الجزء عرضًا للدراسات السابقة ذات العالقة بمتغي

وقد حرصت الباحثة على تضمين الدراسات ذات العالقة بأهداف الدارسة مثل العمر، والعمل  ،إليها

والمستوى التعليمي، كما حرصت على تضمين الدارسة بدراسات بحث العالقة بين متغيرات الدراسة، 

 وقد قسمت هذه الدراسات إلى محورين كما يلي: 

  لدراسات التي تناولت بعض المهارات الزواجية وعالقتها ببعض المتغيراتاأوًال: 

) إلى تقصي العالقة بين المهارات الزواجية والتوافق الزواجي لدى 2016هدفت دراسة القضاة (

 اختيروا بطريقة) سيدة متزوجة 173المتزوجات حديثًا في مدينة عمان، وتكونت عينة الدراسة من (

مستوى المهارات الزواجية كانت مرتفعة على  أن وأظهرت النتائج مدينة عمان، العينة المتاحة من

وبعد مهارة حل  ،وبعد مهارة االتصال ،المقياس الكلي وأبعاده الفرعية : بعد مهارة التعبير االنفعالي

وق المشكالت على التوالي، فيما كان بعد إعادة البناء المعرفي متوسطًا، كما أظهرت النتائج وجود فر 

وقد كانت الفروق لصالح  ،بين متوسطات المهارات الزواجية تبعًا لمتغير العمر دالة إحصائياً 

بين متوسطات المهارات  فيما لم تكن الفروق دالة إحصائياً  ،)30-20المتزوجات في الفئة العمرية (

". وخلصت النتائج "عاملة  غير عاملة ،وعمل الزوجة ،المؤهل العلمي للزوجة ،الزواجية تبعًا لمتغيرات

بين امتالك المهارات الزواجية للمتزوجات  دالة إحصائياً  طردية إيجابية إلى وجود عالقة ارتباطيه

  حديثًا والتوافق الزواجي لديهن. 

بإجراء دراسة في الهند هدفت إلى معرفة تأثير  ),Parameswari 2016( وقام باراميسواري

) امرأة غير 100) امرأة عاملة و (100، فقد تكونت العينة من (الذكاء االنفعالي على التوافق الزواجي

من مدينة سالم، وبينت الدراسة أن الذكاء االنفعالي  ،عاملة، اختيرت بطريقة العينة العشوائية البسيطة
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له تأثير دال على التكيف الزواجي لدى المتزوجات، وأنه ال توجد فروق دالة إحصائية في التوافق 

) هن أكثر توافقًا من 45–36لمتزوجات العامالت وغير العامالت، وأن النساء في عمر( الزواجي بين ا

)، ووجدت الدراسة كذلك أن النساء في العائالت الممتدة أكثر تكيفًا من 35–25المتزوجات في عمر (

للواتي النساء في العائالت النووية، وأن النساء اللواتي تزوجن عن حب، لديهن توافق أكبر من النساء ا

 تزوجن بشكل تقليدي، وأن الذكاء االنفعالي كان أعلى بالنسبة للمتزوجات غير العامالت.

) الكشف عن عالقة االتصال بالرضا الزواجي بأبعاده 2014وعمامرة ( وحاولت دارسة طعبلي

) زوج وزوجة تم اختيارهم بطريقة 50لدى عينة من المتزوجين، وطبقت الدراسة على عينة قوامها (

، وتوصلت بالجزائر ) زوج من المركز الجامعي بالوادي20) زوجة و (30شوائية حيث اشتملت على (ع

نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائيًا بين االتصال الزواجي والرضا الزواجي 

لزواجي وبعد التعامل بعد التآلفية، ووجود عالقة ارتباطيه سالبة دالة إحصائيًا بين االتصال ا ،بأبعاده

ووجود عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائيًا بين االتصال الزواجي وبعد الرضا –مع الخالفات المالية

   الجنسي.

بإجراء )  (Leggett , Pittman , Byczek , Morse, 2012وبايسزك ومورس  وبيتمان وقام لليقت

الت والرضا الزواجي، وقد تكونت العينة دراسة ركزت على فهم العالقة بين استراتيجيات حل المشك

) زوج، مع األخذ باالعتبار المتغيرات اآلتية: الجنس، العمر، المستوى التعليمي، وقد 621من (

أظهرت نتائج السلوك التعاوني أن االهتمامات أو االتجاهات االجتماعية مثل: أداء اإلعمال المنزلية 

تباطيه إيجابية مع الرضا الزواجي، وأن سلوك الصراع كان له عالقة ار  ،بشكل مشترك بين الزوجين

  والدخول في سلسلة النزاعات أو التكرار في عدم التأييد كان له عالقة ارتباطيه سالبة.

درجة جودة التواصل بين الزوجين وعالقتها ) التعرف إلى 2009هدفت دراسة موسى (و 
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) زوج 192تكونت عينة الدراسة من (و  ،بالتكيف الزواجي لدى عينة من األزواج في مدينة عمان

كما  ،وأظهرت النتائج أن درجة التواصل ودرجة التكيف بين الزوج والزوجة فوق المتوسط ،وزوجة

موجبة ذات داللة إحصائية بين كل من متوسطات جودة التواصل لألزواج  هرتباطيإ وجدت عالقة

ين متوسطات تكيف بموجبة  يهارتباط ظهرت عالقةأو  ، كماومتوسطات جودة التواصل لزوجاتهم

رتباطيه موجبة بين كل من متوسطات جودة إاألزواج ومتوسطات التكيف للزوجات، كما ظهرت عالقة 

التواصل لدى األزواج ومتوسطات تكيف زوجاتهم، وكذلك بالنسبة لمتوسطات جودة تواصل الزوجات 

قدار ما فسره التواصل لدى كما وأظهرت نتائج تحليل االنحدار أن م ومتوسطات تكيف أزواجهم.

كما أن مقدار ما فسره  ،) وهي قيمة دالة إحصائياً 0.33الزوجة من التكيف الزواجي للزوج بلغ (

وأخيرا أظهر  ،) وهي قيمة دالة إحصائياً 0.54التواصل لدى الزوج من التكيف الزواجي للزوجة بلغ (

التباين في التكيف الزواجي لكليهما  تحليل االنحدار أن مقدار ما فسره التواصل لدى الزوجين من

) وتظهر هذه النتائج وجود تأثير للطريقة التي يتواصل بها األزواج مع بعضهم البعض على 0.58بلغ(

  مستوى التكيف الزواجي لديهم.

) فقد هدفت إلى معرفة عالقة التوافق الزواجي بالمهارات الزواجية في 2007أما دراسة اإلبراهيم (      

) امرأة من النساء المتزوجات 150المتغيرات الديموغرافية، وتكونت عينة الدراسة من ( ضوء بعض

والعامالت في القطاع التربوي في محافظة إربد، وتوصلت النتائج أن الدرجة الكلية للممارسة أفراد 

من ، كانت ض(مهارة االتصال والتعبير العاطفي وحل المشكالت) العينة للمهارات الزواجية الثالث

) أما ترتيب المجاالت 0.4(معياري مقداره ) وانحراف 2.94حسابي قدرة (بمتوسط  درجة ممارسة غالبًا 

معياري ) وانحراف 3.23( ه، فقد كانت على التوالي : مجال مهارات االتصال بمتوسط حسابي قدر 

 ،)0.6( معياري ف) وانحرا2.97( هثم مجال مهارات التعبير العاطفي بمتوسط حسابي قدر  ،)0.6(مقداره 

) وكانت 0.4(معياري قدره ) وانحراف 2.63( هثم مجال مهارات حل المشكالت بمتوسط حسابي قدر 
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لة الكما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات د ،جميع هذه المجاالت ضمن درجة ممارسة غالباً 

لح حملة معهد فما دون لصا ،في المهارات الزواجية تعزى لمتغيرات المستوى التعليمي للزوجة إحصائياً 

) وفي متغير مدة 40-31لصالح من ( ،وفي متغير عمر الزوجة ،مقارنة بحملة شهادات البكالوريوس

 ،وعدم وجود فروق دالة تعزى لمتغيرات ،) سنوات5) مقارنة بأقل من (10- 6( سنواتلصالح  ،الزواج

 د عالقة ارتباطيه دالة إحصائياً المستوى االقتصادي لألسرة، وعدد األبناء. وخلصت النتائج إلى وجو 

  بين المهارات الزواجية والتوافق الزواجي.

عالقة أساليب التعامل الزواجية وأشكال ) إلى الكشف عن 2007دراسة أبو العز (وسعت 

وتألفت  ،التواصل بين الزوجين بالصحة النفسية والتوافق الزواجي من وجهة نظر الزوجات في األردن

) سيدة متزوجة من السيدات اللواتي يراجعن مراكز تنظيم وحماية األسرة في 136عينة الدراسة من (

ثالثة مراكز هي: جرش في الشمال، والعقبة في الجنوب، ووادي السير في الوسط، تتراوح أعمارهن 

أن الزوجات اللواتي يستخدمن أساليب تواصل فعالة، لديهن وكان من نتائجها  ) سنة.44-20بين (

ن التوافق الزواجي ومستوى أعلى من الصحة النفسية، مقارنة بالزوجات اللواتي مستوى أعلى م

 في مستوى التوافقدالة إحصائيًا يستخدمن أساليب تواصل غير فعالة. كما وجد عدم وجود فروق 

  .الزواجي كما تدركه الزوجات تبعا لمغير المستوى التعليمي 

بإجراء دراسة هدفت إلى التعرف  )2007Mirgain & Cordova ,( وكوردوفا منميرجنوقام كل 

بين الزوجين، وقد  ةالعالقة بين المهارات االنفعالية المقدرة ذاتيًا والرضا الزواجي والعالقة الحميمي إلى

الواليات المتحدة ويسكونسن في  بوالية مدينة ماديسون) زوجًا وزوجة في 76تألفت عينة الدراسة من (

ن المهارات االنفعالية يمكن مالحظتها في التفاعل الزواجي، وأظهرت األمريكية، وبينت النتائج إ

النتائج نموذجًا يوضح تأثير المهارات االنفعالية على الرضا الزواجي؛ وذلك من خالل تأثيرها على 
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تشيران  ، وأظهرت كذلك أن المهارات االنفعالية المالحظة والمهارات االنفعالية المقدرة ذاتياً ةالحميمي

  إلى الصحة الزواجية، وقد تبين أن النساء يتميزن بمهارات انفعالية أكثر من الرجال. سوياً 

 ,Inglodsby, Horlacher)وماثيوس وسفاينفات والشير سبايوه من انجولد وأجرى كالً   

Schvaneveldt and Mathews, 2005)  ،دراسة عن التعبير العاطفي والتوافق الزواجي في اإلكوادور

الكشف عن العالقة بين التعبير العاطفي والتوافق الثنائي الزواجي لدى عينة من  حيث هدفت إلى

كوادور، وتكونت عينة كبر مدينة في األأوهي  )Growthkill( وياكيلجرنو اإلفراد المتزوجين في مدينة 

حيث  ،اختيروا بطريقة طبقية ،) من اإلناث101) من الذكور و (101) بواقع (202الدراسة من (

مما يشير إلى عالقة قوية  ،النتائج وجود عالقة قوية بين التعبير العاطفي والتوافق الزواجي أظهرت

  بين مهارة التعبير العاطفي والرضا الزواجي.

  الدراسات التي تناولت الرضا الزواجي وعالقته ببعض المتغيراتثانيًا: 

العاطفي، ومعرفة  ) كشف العالقة بين الرضا الزواجي والتواصل2016حاولت دراسة جان (

وأجريت الدراسة على طالبات  ،الفروق في الرضا الزواجي والتواصل العاطفي تبعًا لبعض المتغيرات

) زوجة تراوحت أعمارهن 203جامعيات وموظفات من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، بلغ عددهن (

صائيًا بين الرضا الزواجي ) عام، وأظهرت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة موجبة دالة إح60-20بين (

النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيًا في درجات مقياس الرضا  توالتواصل العاطفي، كما أشار 

كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة  ،) سنوات في مدة الزواج8من ( األكثر الزواجي لصالح الزوجات

عامًا  17-25لواتي مدة زواجهن (إحصائياً في درجات مقياس التواصل العاطفي لصالح الزوجات ال

  .وأكثر) 
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) بإجراء دراسة هدفت إلى الكشف عن تقدير الذات والتسامح كمتغيرات 2014وقام الداغر (

وتكون مجتمع الدراسة من جميع األزواج  ،منبئة بالرضا الزواجي لدى عينة من المتزوجين حديثاً 

) زوج 124تيرت منهم عينة متيسرة قوامها (اخ ،المتزوجين حديثًا والعاملين في كليات جامعة دمشق

كان  ،وزوجة، وأشارت نتائج الدارسة إلى أن مستوى الرضا الزواجي لدى عينة من المتزوجين حديثاً 

ذات داللة إحصائية موجبة ارتباطيه  ) كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة%4.50مرتفع حيث بلغ (

ى مقياس الرضا الزواجي وأدائهم على مقياس تقدير الذات عل ،لدى أفراد العينة من المتزوجين حديثاً 

كما أظهرت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة  ،والتسامح

شارات النتائج إلى أن االدراسة على مقياس الرضا الزواجي تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث. و 

   ن الرضا الزواجي.) م0.33التسامح يتنبأ بنسبة (

الرضا الزواجي لدى الزوجات كما تتنبأ به بعض التعرف إلى  )2014(هدفت دراسة عودة و 

ومعرفة الفروق في درجات الرضا الزواجي باختالف بعض  ة،العوامل النفسية واالجتماعية والديمغرافي

 -  18أعمارهن ما بين () سيدة متزوجة تراوحت 180وتكونت عينة الدراسة ( ة،المتغيرات الديموغرافي

) سنة من مناطق عمان المختلفة. وقد أظهرت النتائج أن متوسطات أفراد العينة على كل من 63

والتعلق التجنبي والخضوع االجتماعي كانت مرتفعة، كما  اآلمن مقاييس الرضا الزواجي والتعلق

ض العوامل النفسية خلصت الدراسة إلى إمكانية التنبؤ بمستويات الرضا الزواجي من خالل بع

 واالجتماعية، حيث أظهرت النتائج أن نمط التعلق التجنبي والمساندة االجتماعية يرتبطان بشكل

ايجابي بمستويات الرضا الزواجي، أما مستويات الخضوع االجتماعي فقد ارتبطت سلبًا بمستويات 

ونمط التعلق القلق فلم اآلمن  الرضا الزواجي، أما بالنسبة لمستويات تقدير الذات وكل من نمط التعلق

كما أظهرت النتائج إلى وجود  ،في الرضا الزواجي مستوى الداللة اإلحصائية ةتبلغ قدرتها التنبؤي

فروق ذات داللة إحصائية في الرضا الزواجي تعزى لمتغير العمر عند الزواج، لصالح الزوجات 
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ي للزوجة لصالح الزوجات ذوات المؤهالت سنة، والمستوى التعليم )25(اللواتي تزوجن بعمر أكبر من 

لمتغيرات  العلمية األعلى. ولم تظهر الدراسة فروق ذات داللة إحصائية في الرضا الزواجي تبعاً 

  ومدة الزواج. ،طبيعة الزواج (تقليدي أو غير تقليدي) وعمل الزوجة

معرفة التوافق  ) بإجراء دراسة هدفت إلى2012العناني ( الرقاد و وقام الخالدي و الخطيب و

الزواجي لدى عينة من النساء األردنيات العامالت وغير العامالت وعالقته بالعمر والمستوى التعليمي، 

وأظهرت النتائج وجود ارتفاع في درجة التوافق الزواجي لدى  ،) امرأة173وتكونت عينة الدراسة من (

غير  ،فق الزواجي تعزى لنمط (عاملةفي التوا أفراد العينة، وتبين عدم وجود فروق دالة إحصائياً 

في التوافق الزواجي تعزى لمتغير العمر  كما أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً  ،عاملة)

في التوافق  كما وبينت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً  ،األكبر سنًا) ،لصالح الفئتين (األصغر سناً 

من النساء  ،النساء اللواتي يحملن شهادة ثانوية عامة واقللصالح  ،الزواجي تعزى للمستوى التعليمي

  ولصالح الدراسات العليا مقابل الدبلوم المتوسط . ،اللواتي يحملن الدبلوم المتوسط

) هدفت إلى الكشف عن العالقة بين إدراك 2011ري بإجراء دراسة (يوقام أبو صكما 

افقهن الزواجي وبعض متغيرات مستواهن المتزوجات حديثًا لمصادر خبراتهن األسرية وكل من تو 

االجتماعية واالقتصادية على كل من إدراك  االجتماعي واالقتصادي، وتأثير بعض المتغيرات

) زوجة حديثة 161وتكونت عينة الدراسة األساسية من ( ،الزوجات لخبراتهن األسرية وتوافقهن الزواجي

غير عامالت اختيروا بطريقة قصديه ومن سنوات) عامالت و  3الزواج (ال تزيد مدة زواجها عن 

وجود فروق دالة إحصائيًا في إدراك وأسفرت النتائج عن  ،مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة

لصالح ذوي الفرق  ،فرق السن ،الزوجات حديثًا لخبراتهن األسرية وتوافقهن الزواجي تبعًا لمتغيرات

لصالح الزوجات العامالت، ومتغير مستوى  ،جاتومتغير عمل الزو  ،األكبر في السن بين الزوجين

بين كل من موجبة  لصالح الزوجات ذوى مستوى تعليمي أعلى، وجود عالقة ارتباطيه ،تعليم الزوجة
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حديثًا لمصادر خبراتهن األسرية وتوافقهن الزواجي وبعض متغيرات المستوى  إدراك الزوجات

   االجتماعي واالقتصادي لألسرة .

) الكشف عن العالقة بين الرضا الزواجي والمساندة 2010عان (ز لخاحاولت دراسة و 

االجتماعية لدى الطالبات المتزوجات بجامعة أم القرى والى التنبؤ بالرضا الزواجي من خالل مصادر 

) من الطالبات المتزوجات بجامعة أم القرى، 207المساندة االجتماعية، وتكونت عينة الدراسة من (

بين الرضا الزواجي والمساندة  عالقة ارتباطيه موجبة ودالة إحصائياً  ودالنتائج وج وأظهرت

في الرضا الزواجي لدى الطالبات  االجتماعية، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ودالة إحصائياً 

إمكانية للتنبؤ بالرضا الزواجي من  ، وأظهرت الدراسةلمتغير المستويات التعليمية المتزوجات تبعاً 

  .(األهل، األصدقاء، الزوج) در المساندة االجتماعيةخالل مصا

الرضا الزواجي والعوامل المحددة له ) الكشف عن درجة 2004(الشماسي كما حاولت دراسة 

لدى النساء المتزوجات في مدينة عمان، والتعرف على عالقة العوامل التي تؤثر على الرضا الزواجي 

) من 410لمستوى التعليمي، وتكونت عينة الدراسة من (من خالل مجموعة من المتغيرات كالعمر، وا

حيث  ،وقد اعتمدت الدراسة منهج المسح االجتماعي الميداني ،النساء المتزوجات في مدينة عمان

اعتبرت الدراسة إن جميع النساء المتزوجات في مدينة عمان مجتمعًا للدراسة. وقد توصلت الدراسة 

كما توصلت إلى عدم  ،)%80راد العينة كانت عالية حيث بلغت (إلى أن نسبة الرضا الزواجي بين أف

فيما وجدت عالقة بين الرضا الزواجي والمستوى  ،عالقة بين الرضا الزواجي وعمر الزوجة وجود

  التعليمي حيث وجد انه كلما ارتفع المستوى التعليمي للزوجة زاد الرضا الزواجي .

العالقة بين الرضا الزواجي واستراتيجيات حل  ) دراسة هدفت إلى معرفة2003وأجرى الحمد (

الصراع لدى عينة من األزواج األردنيين وتأثرهم بعمر الزوج والمستوى التعليمي للزوجين، وتكونت 
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زوجة) من الساكنين في مدينة عمان،  111زوج و  111وٕاحدى عشر ثنائيًا ( مائة عينة الدراسة من

 ي لألزواج والزوجات األردنيين كان مرتفعًا، كما لم توجد فروقوأظهرت نتائج الدراسة أن الرضا الزواج

جي وفي استراتيجيات حل الصراع بين األزواج والزوجات. كما أشارت افي الرضا الزو  دالة إحصائياً 

التسوية وعالقة سلبية  ةجي وٕاستراتيجياإيجابية بين الرضا الزو  دالة إحصائياً  النتائج إلى وجود عالقة

جي ال استراتيجيتي االنسحاب والتورط. كما أشارت النتائج أن الرضا الزو إمع كل من  دالة إحصائياً 

يتأثر بعمر الزواج أو بالمستوى التعليمي. كما أن استراتيجيات حل الصراع ال تتأثر بعمر الزواج 

  لكنها تتأثر بالمستوى التعليمي لدى الزوجات.

بإجراء دراسة طولية (Shapiro, Gottman, & Carrere, 2000) وجوتمان وكرير قامت شابروو 

، ومعرفة هدفت إلى معرفة عوامل الصداقة الزوجية المتنبئة بالرضا الزواجي لدى األزواج حديثاً 

نتقال إلى األبوة واألمومة. وتكونت عينة العوامل التي تؤدي إلى انخفاض الرضا الزواجي عند اإل

أظهرت نتائج الدراسة إلى إن العالقة الجيدة والتواصل ) من األزواج حديثي الزواج. و 130الدراسة من (

بزيادة مستوى الرضا الزواجي بعد إنجاب األطفال،  يتنبأالعاطفي االيجابي بين الزوجين قبل اإلنجاب 

  بتراجع مستوى الرضا الزواجي بعد إنجاب األطفال. يتنبأبينما سوء التواصل بين الزوجين 

المهارات  ندرة الدراسات التي تناولت متغير ،السابقةيتبين من خالل مراجعة الدراسات 

إال أن هناك مجموعة  )2007) ودراسة اإلبراهيم (2016دراسة القضاة (الزواجية بشكل مباشر باستثناء 

 ،كمهارات االتصال الزواجي ،من الدراسات أشارت إلى بعض المهارات الزوجية بصورة غير مباشرة

ومهارات التعبير  ،والمهارات االنفعالية الزواجية ،التواصل الزواجيومهارات  ،ومهارة حل المشكالت

استعراض هذه الدراسات اتفاقها على وجود و  طريقة العرض العاطفي الزواجي. ويتضح من خالل

  عالقة بين المهارات الزواجية والرضا والتوافق والتكيف الزواجي.
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فاقها في بعض المجاالت فقد اتفقت كما يتضح من خالل مراجعة هذه الدراسات اختالفها وات

كما  ،على أن مستوى مهارات الزوجات كان مرتفعاً  )2007ودراسة اإلبراهيم ( )2016دراسة القضاة (

واتفقت دراسات  ،) أن درجة التواصل لدى الزوجات كانت فوق المتوسط2009أشارت ودراسة موسى (

) على أن مستوى الرضا الزواجي 2003) والحمد (2004ي (سام) والش2014عودة () 2014الداغر (

إلى ارتفاع مستوى التوافق  )2012الخالدي والخطيب والرقاد والعناني (وأشارت دراسة  ،كان مرتفعاً 

  الزواجي لدى أفراد العينة. 

على وجود فروق  )2007واإلبراهيم ( )2016القضاة ( وفي متغير العمر اتفقت دراسات كل من

 2016( باراميسواريكما اتفقت دراسة  ،)40-31) و(30-20لح الفئات بعمر (في المهارات الزواجية لصا

Parameswari,( يودراسة أبو ص) على وجود فروق في التوافق الزواجي لصالح النساء ذوي 2011ري (

) إلى وجود فروق في الرضا الزواجي 2014الفرق األكبر في السن. في حين أشارت دراسة عودة (

عدم وجود إلى ) 2003بينما ذهبت دراسة الحمد ( ،)25تي تزوجن بعمر أكبر من (لصالح النساء اللوا

  فروق في الرضا الزوجي تبعًا لمتغير العمر. 

إلى عدم وجود فروق في ) 2016( ةالمؤهل العلمي أشارت دراسة القضا ما يتعلق بمتغيروفي 

جود فروق بين متوسطات المهارات فيما أخلفت دراسة االبراهيم التي أشارت إلى و  ،المهارات الزواجية

الزواجية تبعًا لمتغير المؤهل العلمي لصالح معهد فما دون، مقارنة بحملة البكالوريوس. واتفقت دراسة 

على وجود فروق في التوافق  )2011(ري يودراسة أبو ص )2012الخالدي والخطيب والرقاد والعناني (

) إلى أي فروق في 2007نما لم تشر دراسة أبو العز (بي ،الزواجي لصالح المستوى األعلى في التعليم

) إلى عدم وجود 2003) ودراسة الحمد (2010عان (لخز التعليمي. في حين أشارت دراسة االمستوى 

) ودراسة 2014بينما أختلف دراسة عودة ( ،الرضا الزواجي تبعًا لمتغير المؤهل العلمي فروق في

  ي الرضا الزواجي لصالح المستويات األعلى تعليمًا.  ) حيث أظهرت وجود فروق ف2004ي (سامالش
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في المهارات  )2016القضاة (أما في متغير عمل الزوجات فقد اتفقت كل من دراسات 

) في 2014ودراسة عودة ( ،في التوافق الزواجي ),Parameswari 2016( باراميسواريودراسة  ،الزواجية

في التوافق الزواجي على عدم  )2012رقاد والعناني (الخالدي والخطيب والودراسة  ،الرضا الزواجي

) والتي 2011ري (يفت مع باقي الدراسات دراسة أبو صفيما أخل ،وجود فروق في متغير عمل الزوجة

  أشارت إلى وجود فروق في التوافق الزواجي لصالح العامالت.

أجريت في بيئات  خالل مراجعة واستعراض الدراسات السابقة أن هذه الدراساتوكما يتبن من 

الدراسة الحالية عن باقي الدراسات بتناولها عينة فلسطينية فالبيئة الفلسطينية  وتتميز ،عربية وغربية

كما  ،بحاجة إلى دراسات قد تسهم بالخروج بنتائج تفيد المتخصصين والجهات المعنية في هذا المجال

أجريت على عينات مختلفة من  يتبين من خالل استعراض الدراسات السابقة أن هذه الدراسات

فلقيل منها أجريت على عينة من المتزوجات حديثًا، وتتميز الدراسة الحالية عن باقي  ،الزوجات

وهي المتزوجات حديثًا ربما تسهم نتائجها في إضافة إلى فلسطينية الدراسات بتناولها عينة جديدة 

  .   الجهات المختصة ، والخروج بتوصيات قد تفيداألدب التربوي في هذا المجال

وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في اختيار المنهجية المالئمة، وتحديد 

  اإلجراءات لتنفيذ الدراسة، وبخاصة في مجال العينة، واألدوات.  
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

  

منهجية الدراسة يتناول هذا الفصل الطرق واإلجراءات التي اتبعت، والتي تضمنت تحديد 

المتبعة، ومجتمع الدراسة والعينة، وعرض الخطوات واإلجراءات العملية التي اتبعت في بناء أدوات 

الدراسة وخصائصها، ثم شرح مخطط تصميم الدراسة ومتغيراتها، واإلشارة إلى أنواع االختبارات 

  اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة. 

  

  الدراسة يةمنهج 1.3

المنهج  استخدمت الباحثة والمعلومات المراد الحصول عليها، دراسةمن طبيعة ال اً انطالق

، اً دقيق اً ، ويهتم بوصفها وصفكما هي في الواقعالذي يعتمد على دراسة الظاهرة  رتباطيالوصفي اال

، ويصف يدرس العالقة بين المتغيراتاالرتباطي المنهج الوصفي كما أن ، اً كمي اً عنها تعبير  ويعبر

المنهج اعتبر لهذا فقد  كميًا وذلك باستخدام مقاييس كمية، المتغيرات وصفاً هذه درجة العالقة بين 

  .  هو األنسب لهذه الدراسة ويحقق أهدافها بالشكل الذي يضمن الدقة والموضوعية رتباطيالوصفي اال
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  مجتمع الدراسة وعينتها 2.3

تزوجات اللواتي مضى على زواجهن ثالثة سنوات تكون مجتمع الدراسة من جميع النساء الم

فأقل، باالعتماد على عقود الزواج الصادرة عن المحاكم الشرعية في محافظة رام اهللا والبيرة وقراها، 

)، 10065ما مجموعة ( حصائيات في ديوان قاضي القضاةقسم اإلواللواتي يمثلن حسب سجالت 

  المسجل فيها عقد الزواج.لكلي للدراسة حسب المحكمة ) يبين توزيع أفراد المجتمع ا1.3والجدول (

  المسجل فيها عقد الزواج : توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المحكمة)1.3(جدول

  النسبة  العدد  المحكمة
  %51  5127  رام اهللا

  %22  2175  بير زيت

  %13  1296  سلواد

  %14  1467  نعلين

 %100  10065  المجموع 

  في محافظة رام اهللا والبيرةات من ديوان قاضي القضاة حصلت الباحثة على البيان

 :كما يأتي Steven Thompson معادلة ستيفن ثامبسون علىحدد حجم عينة الدراسة بناًء 
(Thompson, 2012)    

  

N المجتمع : حجم  
P 0.50= نسبة توفر الخاصية المحايدة   
d 0.05: نسبة الخطأ وتساوي  
Z1.96وتساوي  0.95لمستوى الداللة  المعيارية المقابلة : الدرجة  

  

) من مجتمع الدراسة %4) بنسبة (370وبناًء على المعادلة السابقة تكونت عينة الدراسة من (

إذ  النساء المتزوجات اللواتي مضى على زواجهن ثالثة سنوات فأقل، في محافظة رام اهللا والبيرة،من 

والذي يؤكد أن حجم العينة ) (Krejcie & Morgan, 1970يتفق حجم العينة السابق مع ما ذهب إلية 
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اختيرت العينة بطريقة )، وقد 370) هو (15000 إلى أقل 10000األنسب في حال دراسة مجتمع من (

حسب المحكمة المسجل فيها عقد الزواج ) طبقات 4عشوائية طبقية، حيث وزع مجتمع الدراسة إلى (

عة لها، وقد قسمت عينة الدراسة بناًء على المحكمة المسجل تشمل مدينة رام اهللا والبيرة والمناطق التاب

وداخل كل طبقة من هذه الطبقات حصلت باعتبار كل محكمة طبقة مستقلة لوحدها، الزواج  بها عقد

فراد عينة الدراسة حسب المحكمة أتوزيع ) يبين 2.3والجدول (الباحثة على النسبة الممثلة من األفراد. 

  .اجالمسجل فيها عقد الزو 

  المسجل فيها عقد الزواج : توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المحكمة)2.3(جدول 

  النسبة  العدد  المحكمة
  %51  189  رام اهللا

  %22  81  بير زيت

  %13  48  سلواد

  %14  52  نعلين

  %100  370  المجموع 

  

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة:: )3.3(جدول 

  النسبة %   لعددا  الفئات   المتغير 

  العمل
 33.5 124  عاملة 

 66.5 246  غير عاملة

 100.0 370  المجموع

  العمر

 7.0 26  )21إلى أقل من  16(من 

 48.1 178  )26إلى أقل من  21(من 

 44.9 166 فأكثر)        26(من 

 100.0 370  المجموع

  المستوى التعليمي

 8.6 32أقل من ثانوية عامة      

 37.3 138انوية عامة_ دبلوم       ث

 54.1 200  بكالوريوس فأعلى

 100.0  370  المجموع
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   أدوات الدراسة 3.3

لتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتطوير مقياس للمهارات الزواجية، وذلك بعد الرجوع إلى 

ا الزواجي المستخدم في األدب النظري والدراسات السابقة في هذا المجال، كما استخدمت مقياس الرض

  ) وفيما يلي توضيح ألدوات الدراسة:2012دراسة (المشاقبة، 

  أوًال مقياس المهارات الزواجية 

من أجل تحقيق الغاية المرجوة من الدراسة الحالية، قامت الباحثة بتطوير مقياس المهارات 

لى عدد من الدراسات السابقة الزواجية استنادًا إلى األدب النظري الذي تناول الموضوع، وبالرجوع إ

)؛ 2016)؛ ودراسة (القضاة، 2017العربية التي تناولت المهارات الزواجية ومنها: دراسة (الحواري، 

  ).2007)؛ ودراسة (اإلبراهيم، 2014) ؛ ودراسة (األشول و لطفي و عدوي، 2014ودراسة (أبو أسعد، 

  

   يةالخصائص السيكومترية لمقياس المهارات الزواج1.3.3 

 صدق المقياس :  ) أ

  استخدمت الباحثة نوعان من الصدق كما يلي:

  )Validity Face(أوًال: الصدق الظاهري 

للتحقق من الصدق الظاهري أو ما يعرف بصدق المحكمين لمقياس المهارات الزواجية 

وأبعاده، عُرض المقياس بصورته األولية على مجموعة من المتخصصين ممن يحملون درجة الدكتوراه 

) محكمين، كما 10في اإلرشاد النفسي والتربوي، وعلم النفس، وعلم النفس التربوي، وقد بلغ عددهم (

) 5) فقرة، موزعة على (43هو موضح في ملحق (ح)، وقد تشكل المقياس في صورته األولية من (

بين ) كحد أدنى لقبول الفقرة، وقد حسب معيار االتفاق %80مجاالت، إذ أعتمد معيار االتفاق (
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)، أنه يمكن حساب 1999إذ يرى ماضي و عثمان ( )Cooper(عن طريق معادلة كوبيرالمحكمين 

  صدق المحكمين عن طريق المعادلة اآلتية :

  

  =  حكمينالم صدق
 ختالف عدد مرات االتفاق + عدد مرات اال  X 100  عدد مرات االتفاق

  

) فقرات 3المقترحة، فقد حذفت (وبناًء على مالحظات وآراء المحكمين أجريت التعديالت 

كما هو مبين في ملحق (ج) واستنادًا إلى مالحظات المحكمين، فقد أصبح عدد فقرات المقياس 

  ) فقرة، كما هو مبين في الملحق (خ) .40(

 (Construct Validity) ثانيًا: صدق البناء 

أو ما يطلق علية من أجل التحقق من الصدق للمقياس استخدمت الباحثة أيضًا صدق البناء 

) من المتزوجات حديثًا في 30أحيانًا بصدق االتساق الداخلي، على عينة استطالعية مكونة من (

محافظة رام اهللا والبيرة، ومن خارج عينة الدراسة المستهدفة، واستّخدم معامل ارتباط بيرسون الستخراج 

امالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية قيم معامالت ارتباط الفقرة بالمجال الذي تنتمي إلية، وقيم مع

لمقياس(المهارات الزواجية)، كذلك قيم معامالت ارتباط كل مجال، مع الدرجة الكلية لمقياس(المهارات 

  ) :4.3الزواجية)، كما هو مبين في الجدول (
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ارتباط الفقرات مع الدرجة  :  يوضح قيم معامالت ارتباط الفقرة بالمجال الذي تنتمي إليه، وقيم معامالت)4.3(جدول 

  ):30الكلية للمقياس، كذلك قيم معامالت ارتباط كل مجال، مع الدرجة الكلية للمقياس(ن=

االرتباط مع   الفقرة
  المجال

االرتباط مع 
  الدرجة الكلية

االرتباط مع   الفقرة
  المجال

االرتباط مع 
  الدرجة الكلية

االرتباط مع   الفقرة
  المجال

االرتباط مع 
  الكليةالدرجة 

  ) مهارات الفهم3بعد(  اإلصغاء) مهارات  2بعد(  ) مهارات القدرة على الحوار1بعد (
1  0.46*  0.33*  9  0.66**  0.56**  17  0.85**  0.61**  
2  0.72**  0.63**  10  0.88**  0.77**  18  0.75**  0.63**  
3  0.66**  0.64**  11  0.70**  0.59**  19  0.65**  0.48**  
4  0.44*  0.34*  12  0.60**  0.44*  20  0.68**  0.52**  
5  0.63**  0.59**  13  0.55**  0.45*  21  0.75**  0.63**  
6  0.81**  0.81**  14  0.74**  0.64**  22  0.77**  0.66**  
7  0.66**  0.59**  15  0.74**  0.60**  23  0.60**  0.42*  
8  0.59**  0.52**  16  0.75**  0.58**  24  0.60**  0.48**  

  **0.79درجة كلية للبعد       **0.83درجة كلية للبعد         **0.89درجة كلية للبعد          
االرتباط مع   الفقرة

  المجال
االرتباط مع 
  الدرجة الكلية

االرتباط مع   الفقرة
  المجال

االرتباط مع 
  الدرجة الكلية

االرتباط مع   الفقرة
  المجال

االرتباط مع 
  الدرجة الكلية

  -----------------   ت التعبير العاطفي) مهارا5بعد(  ) مهارة حل المشكالت4بعد(
25  0.72**  0.72**  33  0.42*  0.33*  -  --  --  
26  0.72**  0.73**  34  0.66**  0.48**  -  --  --  
27  0.63**  0.66**  35  0.79**  0.58**  -  --  --  
28  0.74**  0.79**  36  0.81**  0.62**  -  --  --  
29  0.76**  0.58**  37  0.72**  0.57**  -  --  --  
30  0.86**  0.72**  38  0.71**  0.70**  -  --  --  
31  0.86**  0.68**  39  0.53**  0.53**  -  --  --  
32  0.44*  0.37*  40  0.65**  0.56**  -  --  --  

  --  --  -  **0.83درجة كلية للبعد   **0.91درجة كلية للبعد     
  )≤0.01د مستوى الداللة (عن *دال إحصائياً *                  )≤0.05عند مستوى الداللة ( *دال إحصائياً  

) أن معامالت ارتباط الفقرات تراوحت ما بين 4.3يالحظ من البيانات الواردة في الجدول (

)، كما أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيًا، إذ ذكر 0.33-0.88(

) تعتبر ضعيفة، والقيم التي تقع 0.30أن قيمة معامل االرتباط التي تقل عن () (Garcia, 2011جارسيا 
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) تعتبر قوية، 0.70) تعتبر متوسطة، والقيمة التي تزيد عن (0.70أقل أو يساوي  -0.30ضمن المدى (

  لذالك لم تحذف أي فقرة من هذه الفقرات .

 : مهارات الزواجية ثبات مقياس ال  ) ب

نة استطالعية مكونة وزعت أداة الدراسة على عي، للتأكد من ثبات مقياس المهارات الزواجية

 ) من المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة، ومن خارج عينة الدراسة المستهدفة،30من (

وبهدف التحقق من ثبات االتساق الداخلي للمقياس، وأبعاده، فقد استخدمت معامل كرونباخ ألفا 

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

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

أسبوعان بين مرتي التطبيق، إذ أن الفاصل الزمني بين التطبيقين يجب أن ال يقل عن أسبوعين، وهذا 

بين  )Person Correlation(الرتباط بيرسون )، ومن ثم حساب معامل ا2006ما أكده (أبو هشام، 

، واإلعادة لمقياس المهارات االتساق الداخلييوضح معامالت ثبات  )5.3(والجدول  مرتي التطبيق،

  كما في اآلتي: وأبعاده،الزواجية 

  : يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة بطريقتي كرونباخ ألفا وٕاعادة االختبار )5.3(جدول             

  كرونباخ ألفا  ثبات اإلعادة  عدد الفقرات  عدالب
  0.76  **0.82  8  مهارات الحوار 

  0.85  **0.88  8  اإلصغاء مهارات  
  0.86  **0.83  8  مهارات الفهم 

  0.87  **0.84  8   مهارة حل المشكالت
  0.80  **0.83  8   مهارات التعبير العاطفي

  0.95  **0.93      40  الدرجة الكلية
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لمجاالت مقياس  ألفا كرونباخ ثبات معامل) أن قيم معامالت 5.3(يتضح من الجدول 

للدرجة  ألفا كرونباخ )، كما يالحظ أن معامل ثبات0.87_0.76المهارات الزواجية تراوحت ما بين (

)، وتعتبر هذه القيمة مرتفعة، كما تراوحت قيم معامل االستقرار لثبات اإلعادة ما بين 0.95الكلية بلغ (

)، وتعتبر هذه القيم مرتفعة، 0.93)، ويتضح أن معامل ثبات اإلعادة لدرجة الكلية بلغ (0.88_ 0.82(

 سكران وبيجه كدفقد أوتجعل من األداة مناسبة ألغراض الدراسة، وتحقيق أهداف الدراسة. 

)290Sekaran & Bougie, 2016:(  ّة في طبيقيّ احية التّ من النّ  تعد مقبولةً  الثبات قيمة معامل بأن

  ). 0.60أكبر من ( ة إذا كانتة واإلنسانيّ فسيّ حوث النّ الب

  تصحيح مقياس المهارات الزواجية :

  

)، فقرة كما هو موضح في ملحق 40في صورته النهائية من ( المهارات الزواجيةتكون مقياس 

) مجاالت تمثل جميع الفقرات االتجاه اإليجابي للمهارات الزواجية، ويطلب من 5(خ)، موزعة على (

وأعطيت األوزان للفقرات كما ) خماسي، Likertلمستجيب تقدير إجاباته عن طريق تدرج ليكرت (ا

 الحدوث نادر) درجات، 3( الحدوث قليل) درجات، 4( كثيراً  يحدث) درجات، 5( دائماً  يحدث :يلي

  )، درجة.1( أبداً  يحدث ال)، 2(

الزواجية لدى عينة الدراسة  ولغايات تفسير المتوسطات الحسابية، ولتحديد مستوى المهارات

) درجات وتصنيف المستوى إلى ثالث مستويات : 5- 1حولت العالمة وفق المدى الذي يتراوح من (

  عالية ومتوسطة ومنخفضة، وذلك وفقًا للمعادلة اآلتية :

  =  طول الفئة        
  الحد األعلى _ الحد األدنى (للتدرج)

3

51
33.1


  

 يات المفترضةعدد المستو 

  

  وبناًء على ذلك، فإّن مستويات اإلجابة على المقياس تكون على النحو اآلتي: 
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  : درجات احتساب مستوى المهارات الزواجية )6.3(جدول 

  فأقل  2.33  مستوى منخفض من المهارات الزواجية
  3.67_2.34  مستوى متوسط من المهارات الزواجية

  5 -3.68  جيةمستوى مرتفع من المهارات الزوا
  

  رضا الزواجيال ثانيًا: مقياس

لتحقيق الغاية المرجوة من الدراسة الحالية، قامت الباحثة باالطالع على مجموعة من 

)، إذ 2012المقاييس الخاصة بالرضا الزواجي وقد استخدمت المقياس المطور في دراسة (المشاقبة، 

ة على ستة أبعاد وهي: ُبعد التواصل ) فقرة موزع46يتكون المقياس في صورته األصلية من (

)، ُبعد 16-9)، ُبعد الرضا الجنسي ويتمثل في الفقرات من (8-1والوجداني ويتمثل في الفقرات من (

)، ُبعد الرضا االقتصادي ويتمثل في الفقرات 24- 17الرضا العام عن الزواج ويتمثل في الفقرات من (

)، ُبعد المشكالت الزواجية 39-32ثل في الفقرات من ()، ُبعد الرضا عن قضاء الوقت ويتم31-25من (

مناسبة اعتمادًا على صدق  وصدق ثبات بمعامالت المقياس يتمتعو )، 46-40ويتمثل في الفقرات من (

األداة وذلك باستخدام )، من ثبات 2012(المشاقبة، المحكمين، وفيما يتعلق بثبات المقياس فقد تحقق 

   ) .0.65) و (**062ت التجانس الداخلي وكانت على التوالي: (طريقتي إعادة االختبار، وثبا

   رضا الزواجيالالخصائص السيكومترية لمقياس  2.3.3

 صدق المقياس    ) أ

  استخدمت الباحثة نوعان من الصدق كما يلي:

 (Validity Face)أوًال: الصدق الظاهري 

وأبعاده،  اجيرضا الزو الللتحقق من الصدق الظاهري أو ما يعرف بصدق المحكمين لمقياس 
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عرض المقياس بصورته األولية على مجموعة من المتخصصين ممن يحملون درجة الدكتوراه في 

) محكمين، كما هو 10اإلرشاد النفسي والتربوي، وعلم النفس، وعلم النفس التربوي، وقد بلغ عددهم (

) 6على () فقرة، موزعة 46موضح في ملحق (ح)، وقد تشكل المقياس في صورته األولية من (

) كحد أدنى لقبول الفقرة، وقد حسب معيار االتفاق بين %80مجاالت، إذ أعتمد معيار االتفاق (

)، أنه يمكن حساب 1999إذ يرى ماضي و عثمان ( )Cooper(عن طريق معادلة كوبيرالمحكمين 

  صدق المحكمين عن طريق المعادلة اآلتية :

  

  =  حكمينالم صدق
 ختالف دد مرات االتفاق + عدد مرات االع  X 100  عدد مرات االتفاق

  

) فقرة كما 11وبناًء على مالحظات وآراء المحكمين أجريت التعديالت المقترحة، فقد عدلت (

) 46هو مبين في ملحق (ج) واستنادًا إلى مالحظات المحكمين، فقد تكونت فقرات أداة الدراسة من (

  فقرة، كما هو مبين في الملحق (خ) .

  Construct Validity) ق البناء (ثانيًا: صد

للتحقق من الصدق للمقياس استخدمت الباحثة أيضًا صدق البناء أو ما يطلق علية أحيانًا 

) من المتزوجات حديثًا في محافظة 30بصدق االتساق الداخلي، على عينة استطالعية مكونة من (

معامل ارتباط بيرسون الستخراج قيم  رام اهللا والبيرة، ومن خارج عينة الدراسة المستهدفة، واستّخدم

معامالت ارتباط الفقرة بالمجال الذي تنتمي إلية، وقيم معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية 

 الرضا)، كذلك قيم معامالت ارتباط كل مجال، مع الدرجة الكلية لمقياس(الزواجي الرضالمقياس(

   :)7.3)، كما هو مبين في الجدول (الزواجي
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يوضح قيم معامالت ارتباط الفقرة بالمجال الذي تنتمي إليه، وقيم معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة  :)7.3( جدول
  ):30الكلية للمقياس، كذلك قيم معامالت ارتباط كل مجال، مع الدرجة الكلية للمقياس(ن=

االرتباط مع   الفقرة
  المجال

االرتباط مع 
  الدرجة الكلية

االرتباط مع   الفقرة
  مجالال

االرتباط مع 
  الدرجة الكلية

االرتباط مع   الفقرة
  المجال

االرتباط مع 
  الدرجة الكلية

  ) الرضا العام عن الزواج3ُبعد(  ) الرضا الجنسي 2ُبعد(  ) رضا التواصل الوجداني1ُبعد (
1  0.86**  0.67**  9  0.64**  0.67**  17  0.75**  0.64**  
2  0.73**  0.56**  10  0.56**  0.49**  18  0.89**  0.79**  
3  0.74**  0.67**  11  0.55**  0.56**  19  0.71**  0.61**  
4  0.52**  0.44*  12  0.43*  0.35*  20  0.79**  0.69**  
5  0.74**  0.41*  13  0.75**  0.36*  21  0.76**  0.74**  
6  0.62**  0.38*  14  0.75**  0.40*  22  0.74**  0.68**  
7  0.77**  0.61**  15  0.76*  0.42*  23  0.91**  0.84**  
8  0.60**  0.75**  16  0.64**  0.72**  24  0.91**  0.81**  

  **0.90درجة كلية للبعد       **0.76درجة كلية للبعد         **0.79درجة كلية للبعد          
االرتباط مع   الفقرة

  المجال
االرتباط مع 
  الدرجة الكلية

االرتباط مع   الفقرة
  المجال

االرتباط مع 
  الدرجة الكلية

االرتباط مع   الفقرة
  المجال

االرتباط مع 
  الدرجة الكلية

  ) المشكالت الزواجية6ُبعد (  ) الرضا عن قضاء الوقت5ُبعد(  رضا االقتصادي) ال4ُبعد(
25  0.66**  0.38*  32  0.54**  0.46**  40  0.75**  0.61**  
26  0.56**  0.69**  33  0.63**  0.60**  41  0.59**  0.51**  
27  0.59**  0.73**  34  0.44*  0.43*  42  0.67**  0.57**  
28  0.59**  0.36*  35  0.47**  0.49**  43  0.57**  0.46**  
29  0.47**  0.41*  36  0.47**  0.42*  44  0.56**  0.49**  
30  0.62**  0.38*  37  0.74**  0.68**  45  0.68**  0.55**  
31  0.55**  0.44*  38  0.42*  0.32*  46  0.45*  0.47**  
-  --  --  39  0.59**  0.45*  -  --  --  

  **0.86 كلية للبعددرجة   **0.87درجة كلية للبعد   ** 0.83درجة كلية للبعد     
  )≤0.01عند مستوى الداللة ( *دال إحصائياً *                  )≤0.05عند مستوى الداللة ( *دال إحصائياً  

  

أن معامالت ارتباط الفقرات تراوحت ما بين  :)7.3يالحظ من البيانات الواردة في الجدول (

رجات مقبولة ودالة إحصائيًا، إذ ذكر )، كما أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات د0.33-0.88(

) تعتبر ضعيفة، والقيم التي تقع 0.30أن قيمة معامل االرتباط التي تقل عن () (Garcia, 2011جارسيا 
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) تعتبر قوية، 0.70) تعتبر متوسطة، والقيمة التي تزيد عن (0.70أقل أو يساوي  -0.30ضمن المدى (

  لذالك لم تحذف أي فقرة من هذه الفقرات .

 : الرضا الزواجي ثبات مقياس  ) ب

) من 30وزعت أداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة من (، للتأكد من ثبات أداة الدراسة

وبهدف التحقق من  المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة، ومن خارج عينة الدراسة المستهدفة،

 )Cronbach's Alpha(معادلة كرونباخ ألفا ثبات االتساق الداخلي للمقياس، وأبعاده، فقد استخدمت 

للمقياس وأبعاده على بيانات التطبيق األول للعينة االستطالعية، وألغراض التحقق من ثبات اإلعادة 

)(Test Retestُأعيد تطبيقه على العينة االستطالعية بفاصل زمني قدره أسبوعان بين مرتي  ، فقد

بيقين يجب أن ال يقل عن أسبوعين، وهذا ما أكده (أبو هشام، التطبيق، إذ أن الفاصل الزمني بين التط

والجدول  بين مرتي التطبيق، )Person Correlation()، ومن ثم حسب معامل ارتباط بيرسون 2006

كما في  وأبعاده،، واإلعادة لمقياس الرضا الزواجي االتساق الداخلييوضح معامالت ثبات  :)8.3(

  اآلتي:

  : يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة بطريقتي كرونباخ ألفا وٕاعادة االختبار )8.3(جدول             

  كرونباخ ألفا  ثبات اإلعادة  عدد الفقرات  البعد
الرضا عن التواصل 

  الوجداني 
8  0.85**  0.84  

  0.78  **0.83  8  الرضا الجنسي
  0.91  **0.93  8  الرضا العام عن الزواج
  0.65  **0.73  7  الرضا االقتصادي

  0.67  **0.79  8  الرضا عن قضاء الوقت
  0.70  **0.73  7  المشكالت الزواجية
  0.94  **0.92      46  الدرجة الكلية
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لمجاالت مقياس الرضا  ألفا كرونباخ ثبات معاملأن قيم معامالت  :)8.3يتضح من الجدول (

لدرجة الكلية بلغ  ألفا كرونباخ )، كما يالحظ أن معامل ثبات0.91_ 0.65الزواجي تراوحت ما بين (

 0.73)، وتعتبر هذه القيمة مرتفعة، كما تراوحت قيم معامل االستقرار لثبات اإلعادة ما بين (0.94(

)، وتعتبر هذه القيم مرتفعة، وتجعل 0.92)، ويتضح أن معامل ثبات اإلعادة لدرجة الكلية بلغ (0.93_

 سكران وبيجه كدفقد أدراسة. من األداة مناسبة لقياس ما وضعت لقياسه، وتحقيق أهداف ال

)290Sekaran & Bougie, 2016:(  ّة في طبيقيّ احية التّ من النّ  تعد مقبولةً  الثبات قيمة معامل بأن

  ). 0.60أكبر من ( ة إذا كانتة واإلنسانيّ فسيّ البحوث النّ 

  تصحيح المقياس:

في ملحق  )، فقرة كما هو موضح46في صورته النهائية من ( رضا الزواجيالتكون مقياس 

) مجاالت تمثل جميع الفقرات االتجاه اإليجابي للرضا الزواجي باستثناء الفقرات 6(خ)، موزعة على (

)، إذ تعكس الدرجات في حال تصحيح 43، 41 ،40، 36 ،34 ،30 ،28 ،25 ،20 ،19 ،10 ،6،7 ،5(

يب تقدير إجاباته الفقرات السابقة المصاغة في االتجاه السلبي للرضا الزواجي. ويطلب من المستج

) 5( دائماً  يحدث :وأعطيت األوزان للفقرات كما يلي) خماسي، Likertعن طريق تدرج ليكرت (

)، 1( أبداً  يحدث ال)، 2( الحدوث نادر) درجات، 3( الحدوث قليل) درجات، 4( كثيراً  يحدثدرجات، 

  درجة.

لدى عينة الدراسة  ولغايات تفسير المتوسطات الحسابية، ولتحديد مستوى الرضا الزواجي

) درجات وتصنيف المستوى إلى ثالث مستويات : 5-1حولت العالمة وفق المستوى الذي يتراوح من (

  عالية ومتوسطة ومنخفضة، وذلك وفقًا للمعادلة اآلتية :
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  =  طول الفئة        
  الحد األعلى _ الحد األدنى (لتدرج)       

3

51
33.1


  

 عدد المستويات المفترضة              

  

  وبناًء على ذلك، فإّن مستويات اإلجابة على المقياس تكون على النحو اآلتي: 

  : درجات احتساب مستوى الرضا الزواجي )9.3(جدول 

  فأقل 2.33  مستوى منخفض من الرضا الزواجي
  3.67 - 2.34  مستوى متوسط من الرضا الزواجي

  5 -3.68  جيمستوى مرتفع من الرضا الزوا
  

  تصميم الدراسة ومتغيراتها  4.3

  اشتملت الدراسة على المتغيرات المستقلة والتابعة اآلتية:      

  المستقلة:المتغيرات   - أ

  غير عاملة . -2عاملة   - 1.عمل الزوجة : وله مستويان: 1

 3) 26إلى أقل من  21(من  - 2) 21إلى أقل من  16(من  -1.عمر الزوجة: وله ثالث مستويات:2 

  فأكثر).                                                   26(من –

- 3ثانوية عامة_دبلوم  -2أقل من ثانوية عامة  -1وله ثالث مستويات:  :.المستوى التعليمي للزوجة3

  بكالوريوس فأعلى. 

  المتغير التابع:-ب
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يثًا في محافظة رام اهللا لدى المتزوجات حدجميع المجاالت التي تقيس المهارات الزواجية   ) أ

 والبيرة.

 لدى المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة.جميع المجاالت التي تقيس الرضا الزواجي   ) ب

  

  إجراءات تنفيذ الدراسة   5.3

  أتبعت الباحثة في تنفيذ الدراسة عددًا من الخطوات على النحو اآلتي : 

 عد التأكد من دالالت صدقهما وثباتها.إعداد أداتي الدراسة بصورتهما النهائية، ب -

الحصول على العدد الكلي لمجتمع الدراسة والمتمثل، في جميع النساء المتزوجات حديثًا في  -

. ومن ثم تحديد اللواتي مضى على زواجهن ثالثة سنوات فأقلمحافظة رام اهللا والبيرة وهن 

 .حجم العينة المناسب 

) 30استطالعية ومن خارج عينة الدراسة، إذ شملت ( تطبيق أداتي الدراسة مرتين على عينة -

من المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة، ممن تنطبق عليهم خصائص العينة، وذلك 

 بهدف التأكد من دالالت صدق وثبات أداتي الدراسة .

 تطبيق أداتي الدراسة على العينة، والطلب منهم اإلجابة على فقرات األداتين بكل صدق -

 وموضوعية، وذلك بعد إعالمهم بأن إجابتهم لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.

) لتحليل SPSSإدخال البيانات إلى ذاكرة الحاسوب، حيث استخدم برامج الرزمة اإلحصائي ( -

 البيانات، وٕاجراء التحليل اإلحصائي المناسب . 
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  اإلحصائية المعالجات  36.

برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم جمعها قامت الباحثة باستخدام وبعد من أجل معالجة البيانات 

  التالية: ) وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية SPSSاالجتماعية (

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية.  .1

 لفحص الثبات . )Cronbach's Alpha(معامل كرونباخ ألفا  .2

لفحص الفرضيات المتعلقة بالدرجة الكلية  (Way ANOVA-3)ثي تحليل التباين الثالاختبار  .3

لمقياسي المهارات الزواجية والرضا الزواجي تبعًا لمتغيرات عمل الزوجة، وعمر الزوجة، 

 والمستوى التعليمي للزوجة.

الفرضيات المتعلقة بمجاالت مقياسي لفحص  )MANCOVA( المتعّدد الّتباين تحليل اختبار .4

ية والرضا الزواجي تبعًا لمتغيرات عمل الزوجة، وعمر الزوجة، والمستوى المهارات الزواج

 التعليمي للزوجة.

  ).LSD(باستخدام اختبار أقل فرق دال المقارنات البعدية  .5

لمعرفة العالقة بين المهارات الزواجية والرضا  )Pearson Correlationاختبار بيرسون ( .6

 لدى المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة.الزواجي 

باستخدام أسلوب  (stepwise Multiple Regression)معامل االنحدار المتعدد التدريجي  .7

 . )stepwiseاإلدخال (
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  الفصل الرابع

  عرض نتائج الدراسة

  

  بأسئلة الدراسة المتعلقة  النتائج 1.4

 األول السؤال نتائج 1.1.4  

  الثاني السؤال جنتائ  2.1.4

  نتائج السؤال الثالث 3.1.4

  بفرضيات الدراسةالمتعلقة  النتائج 2.4

  األولى الفرضية نتائج 1.2.4
  الثانية الفرضية نتائج 2.2.4
  الثالثة الفرضية نتائج 3.2.4
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  الفصل الرابع 

  عرض نتائج الدراسة 

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

  طرحت، وقد نظمت وفقًا لمنهجية محددة في العرض، وكما يلي: 

  

  النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة:  - 1.4

المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا  لدىالمهارات الزواجية  مستوى مانتائج السؤال األول:  1.1.4

  ؟والبيرة 

 لدىبت المتوسطات الحسابية لمستوى المهارات الزواجية لإلجابة عن السؤال األول ُحس

  ) يوضح ذلك: 1.4المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة، والجدول (

): يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت مقياس المهارات الزواجية 1.4جدول (

  وعلى المقياس ككل مرتبة تنازليًا 

رقم   لرتبةا
  البعد

المتوسط   المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  المستوى

  مرتفع  84.8 0.559 4.24  مهارات اإلصغاء  2  1
  مرتفع  82.8 0.537 4.14  مهارات الفهم   3  2
  مرتفع  81.0 0.681 4.05  مهارات التعبير العاطفي  5  3
  تفعمر   78.0 0.725 3.90  مهارات حل المشكالت   4  4
  مرتفع  76.4 0.571 3.82  مهارات الحوار  1  5

  مرتفع  80.6  0.467  4.03  الدرجة الكلية لمقياس المهارات الزواجية
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) أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجاالت 1.4يتضح من الجدول (

" بالمرتبة اإلصغاء تمهارا)، وجاء مجال "3.82-4.24مقياس المهارات الزواجية تراوحت ما بين (

 مهارات) وبتقدير مرتفع، بينما جاء مجال "84.8) وبنسبة مئوية (4.24األولى بمتوسط حسابي قدرة (

) وبتقدير مرتفع، اما 76.4) وبنسبة مئوية (3.82" في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بلغ (الحوار

) وبنسبة 4.03ت الزواجية ككل بلغ (المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة على مقياس المهارا

  ) وبتقدير مرتفع .80.6مئوية (

وقد ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على 

  فقرات كل مجال من مجاالت مقياس المهارات الزواجية كل مجال على حدة، وعلى النحو اآلتي: 

  مهارات اإلصغاء )1
  
مهارات اإلصغاء مرتبة تنازليًا حسب  : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال)2.4جدول (

 المتوسطات الحسابية

رقم   الرتبة
  الفقرة

المتوسط   الفقرات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  المستوى

أشجع زوجي على إكمال حديثه باستخدام تعبيرات   16  1
نعم، أفهمك، أهه مثل: أكمل، حقًا،  

  مرتفع   87.8 0.725 4.39

  مرتفع   87.2 0.690 4.36 أصغي إلى زوجي أثناء حديثه  11  2
  مرتفع  86.4 0.760 4.32 أمنح زوجي الوقت للتعبير عن نفسه  15  3
  مرتفع  85.8 0.696 4.29 استمع لزوجي باهتمام  10  4
  مرتفع  85.8 0.721 4.29 أمتلك القدرة على اإلصغاء  لزوجي  14  5
  مرتفع  82.4 0.790 4.12 استمع لزوجي دون أن أشعر بالملل  12  6
عندما استمع لزوجي أثناء التحدث فإنني أنظر إلى   9  7

 عينة
  مرتفع  82.2 0.862 4.11

  مرتفع  80.6 0.832 4.03 استمع إلى زوجي حتى لو اختلف معي في الرأي  13  8
  مرتفع  84.8 0.559 4.24  الدرجة الكلية لمجال مهارات االصغاء
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) أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة على مجال 2.4يتضح من الجدول (

أشجع زوجي على إكمال حديثه  )، وجاءت فقرة "4.03-4.39تراوحت ما بين ( اإلصغاء مهارات

) 4.39ة (باستخدام تعبيرات مثل: أكمل، حقًا، نعم، أفهمك " بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدر 

استمع إلى زوجي حتى لو اختلف معي في  ) وبتقدير مرتفع، بينما جاءت فقرة "87.8وبنسبة مئوية (

) وبتقدير مرتفع. وقد بلغ 80.6) وبنسبة مئوية (4.03الرأي" في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بلغ (

  بتقدير مرتفع. ) و 84.8) وبنسبة مئوية (4.24( اإلصغاء مهاراتالمتوسط الحسابي لمجال 

  

 الفهم مهارات )2
 

مرتبة تنازليًا حسب  الفهم مهارات ): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال3.4جدول (
  المتوسطات الحسابية

رقم   الرتبة
  الفقرة

المتوسط   الفقرات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  المستوى

  مرتفع   89.8 0.699 4.49  المزاجية لزوجي عند الحديث معهأستطيع اكتشاف الحالة   19  1
  مرتفع   89.0 0.717 4.45  أفهم زوجي من خالل لغته وحركات جسمه معاً   20  2
  مرتفع  88.6 0.759 4.43  تصرفاته خالل من زوجي مشاعر أفهم  18  3
أستطيع تقدير ما يرمي إلية زوجي من خالل النظر إلية   17  4

  أثناء التحدث معه
  مرتفع  85.0 0.751 4.25

  مرتفع  83.2 0.850 4.16  أدرك اإليماءات التي يستخدمها زوجي أثناء حديثي معه  21  5
  مرتفع  78.0 0.774 3.90  استجيب لما يقوله زوجي بفاعلية  24  6
أنتظر زوجي حتى ينهي كالمه قبل أن أصدر حكمًا على   22  7

  ما يقوله
  مرتفع  74.8 0.830 3.74

  مرتفع  74.4 0.935 3.72  فهم وجهة نظر زوجي عندما يغضبأستطيع ت  23  8
  مرتفع  82.8 0.537 4.14  الدرجة الكلية لمجال مهارات الفهم
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) أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجال 3.4يتضح من الجدول (

 لزوجي المزاجية حالةال اكتشاف أستطيع )، وجاءت فقرة "3.72-.494تراوحت ما بين ( الفهم مهارات

) وبتقدير مرتفع، 89.8) وبنسبة مئوية (4.49" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدرة ( معه الحديث عند

" في المرتبة األخيرة، بمتوسط  يغضب عندما زوجي نظر وجهة تفهم أستطيع بينما جاءت فقرة "

 مهاراتالمتوسط الحسابي لمجال  ) وبتقدير مرتفع. وقد بلغ74.4) وبنسبة مئوية (3.72حسابي بلغ (

  ) وبتقدير مرتفع.82.8) وبنسبة مئوية (4.14( الفهم

  

  مهارات التعبير العاطفي )3

مرتبة تنازليًا حسب  العاطفي التعبير مهارات): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال 4.4جدول (
  المتوسطات الحسابية

رقم   الرتبة
  الفقرة

متوسط ال  الفقرات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  المستوى

 مرتفع  89.4 0.675 4.47  أظهر التعاطف مع زوجي عند مروره بازمه  39  1

 مرتفع  84.4 0.832 4.22  االهتمام مشاعر لزوجي أظهر  36  2

 مرتفع  82.8 0.910 4.14  أشكر زوجي باستمرار على ما يقدمه لي  37  3

 مشاعري عن المعبرة الكلمات إيجاد على السهل من  40  4
  لزوجي

 مرتفع  81.0 0.959 4.05

 مرتفع  80.6 1.005 4.03  ألقي على مسامع زوجي عبارات الحب  35  5

 مرتفع  77.0 0.982 3.85  أّعبر عن عواطفي تجاه زوجي بطريقة لفظية  34  6

 عمرتف  76.6 1.131 3.83  لزوجي إال والعميقة الداخلية مشاعري أظهر ال  38  7
  مرتفع  76.4 1.029 3.82  أّعبر عن عواطفي تجاه زوجي بطريقة غير لفظية  33  8

  مرتفع  81.0 0.681 4.05  الدرجة الكلية لمجال مهارات التعبير العاطفي
 

) أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجال 4.4يتضح من الجدول (

 عند زوجي مع التعاطف أظهر )، وجاءت فقرة "3.82-4.47(تراوحت ما بين  العاطفي التعبير مهارات
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) وبتقدير مرتفع، بينما 89.4) وبنسبة مئوية (4.47" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدرة ( بازمه مروره

" في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي  لفظية غير بطريقة زوجي تجاه عواطفي عن أّعبر جاءت فقرة "

 التعبير مهارات) وبتقدير مرتفع. وقد بلغ المتوسط الحسابي لمجال 76.4ئوية () وبنسبة م3.82بلغ (

  ) وبتقدير مرتفع.81.0) وبنسبة مئوية (4.05(العاطفي 

 

 مهارات حل المشكالت )4
 

): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال مهارات حل المشكالت مرتبة تنازليًا حسب 5.4جدول (
  الحسابيةالمتوسطات 

رقم   الرتبة
  الفقرة

المتوسط   الفقرات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  المستوى

 مرتفع  80.0 0.888 4.00  أعمل على فهم المشكلة من أجل حلها  27  1

 مرتفع  79.6 0.858 3.98  أحاول التوصل إلى حل وسط للمشكلة التي تواجهنا  32  2

تؤدي إلى تعكير صفو أحاول تجنب االسباب التي   25  3
  عالقتنا الزوجية 

 مرتفع  78.4 0.903 3.92

أقوم مع زوجي بوضع البدائل المقترحة إلختيار البديل   30  4
  المناسب

 مرتفع  77.6 0.971 3.88

 مرتفع  77.6 0.998 3.88  ألجأ إلى الحوار مع زوجي وقت حدوث المشكلة  28  5

 مرتفع  77.4 0.929 3.87  لى حلهاأعمل على صياغة المشكلة بأسلوب يساعد ع  29  6

 مرتفع  76.8 0.941 3.84  أفكر بحلول بديلة للحل الذي وضعته  31  7

  مرتفع  76.8 0.965 3.84  ادراك المشكلة فور حدوثها مع زوجي  26  8
  مرتفع  78.0 0.725 3.90  الدرجة الكلية لمجال مهارات حل المشكالت

  

ية إلجابات أفراد عينة الدراسة على مجال ) أن المتوسطات الحساب5.4يتضح من الجدول (

أعمل على فهم المشكلة من أجل  )، وجاءت فقرة "3.84-4.00تراوحت ما بين ( المشكالت حل مهارات

) وبتقدير مرتفع، بينما جاءت 80.0) وبنسبة مئوية (4.00حلها " بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدرة (
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) وبنسبة 3.84وجي" في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بلغ (فقرة " ادراك المشكلة فور حدوثها مع ز 

) وبنسبة 3.90( المشكالت حل مهارات) وبتقدير مرتفع. وقد بلغ المتوسط الحسابي لمجال 76.8مئوية (

  ) وبتقدير مرتفع.78.0مئوية (

  

 الحوار مهارات )5
 

مرتبة تنازليًا حسب  الحوار مهارات): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال 6.4جدول (
  المتوسطات الحسابية

رقم   الرتبة
  الفقرة

المتوسط   الفقرات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  المستوى

 مرتفع  82.0 0.783 4.10  أبتسم عندما اتحدث مع زوجي  4  1

احرص على إظهار بعض اإليماءات التي تساعد على   8  2
  توضيح أفكاري

 مرتفع  81.8 0.882 4.09

 مرتفع  81.4 0.799 4.07  أستخدم نبرات صوت معتدلة عند الحديث مع زوجي  2  3

استخدم الضمير "نحن" عند الحديث مع زوجي بأمور   1  4
  عالقتنا الزوجية 

 مرتفع  80.4 0.946 4.02

 مرتفع  79.8 0.831 3.99  أقدر زوجي أثناء حوارنا  6  5

 مرتفع  78.4 0.906 3.92  كن من جذب اهتمام زوجيانتقي العبارات بعناية ألتم  3  6

  مرتفع   75.2 0.919 3.76  امدح زوجي أثناء حوارنا  7  7
عندما أريد إنهاء مناقشة ما مع زوجي فإنني استخدم جمًال   5  8

  مثل: استمتعت بالحديث معك
  متوسط  51.8 1.234 2.59

  عمرتف  76.4 0.571 3.82  الدرجة الكلية لمجال مهارات الحوار
  

) أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجال 6.4يتضح من الجدول (

" بالمرتبة  أبتسم عندما اتحدث مع زوجي )، وجاءت فقرة ".4-102.59تراوحت ما بين ( الحوار مهارات

عندما  ") وبتقدير مرتفع، بينما جاءت فقرة 80.2) وبنسبة مئوية (4.10األولى بمتوسط حسابي قدرة (

أريد إنهاء مناقشة ما مع زوجي فإنني استخدم جمًال مثل: استمتعت بالحديث معك" في المرتبة 
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) وبتقدير متوسط . وقد بلغ المتوسط 51.8) وبنسبة مئوية (92.5األخيرة، بمتوسط حسابي بلغ (

 ) وبتقدير مرتفع.76.4) وبنسبة مئوية (3.82( الحوار مهاراتالحسابي لمجال 

  

المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا  لدىالرضا الزواجي  مستوى ما:  الثاني السؤال تائجن 2.1.4

  ؟والبيرة 

 لدىلإلجابة عن السؤال الثاني ُحسبت المتوسطات الحسابية لمستوى الرضا الزواجي 

  ) يوضح ذلك 7.4المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة، والجدول (

لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت مقياس الرضا الزواجي ): يوضح ا7.4جدول (

  وعلى المقياس ككل مرتبة تنازليًا 

رقم   الرتبة
  البعد

المتوسط   المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  المستوى

  متوسط  72.4 0.778 3.62  الرضا الجنسي  2  1
 متوسط  67.0 0.571 3.35  واجالرضا العام عن الز   3  2

 متوسط  67.0 0.596 3.35  الرضا عن قضاء الوقت  1  3

 متوسط  66.0 0.674 3.30  التواصل الوجداني  5  4

 متوسط  63.8 0.483 3.19  المشكالت الزواجية  6  5

 متوسط  59.0 0.595 2.95  الرضا االقتصادي  4  6

  متوسط  66.0  3950.  3.30  الدرجة الكلية لمقياس الرضا الزواجي
  

) أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجاالت 7.4يتضح من الجدول (

)، وجاء مجال "الرضا الجنسي" بالمرتبة األولى 2.95-3.62مقياس الرضا الزواجي تراوحت ما بين (

ضا ) وبتقدير متوسط، بينما جاء مجال "الر 72.4) وبنسبة مئوية (3.62بمتوسط حسابي قدرة (

) وبتقدير متوسط، 59.0) وبنسبة مئوية (2.95االقتصادي" في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بلغ (
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) وبنسبة 3.30أما المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة على مقياس الرضا الزواجي ككل بلغ (

  ) وبتقدير متوسط .66.0مئوية (

ارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على وقد ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي

  فقرات كل مجال من مجاالت مقياس الرضا الزواجي كل مجال على حدة، وعلى النحو اآلتي:

 

  

 الرضا الجنسي )1
  

): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الرضا الجنسي مرتبة تنازليًا حسب 8.4جدول (
  المتوسطات الحسابية

قم ر   الرتبة
  الفقرة

المتوسط   الفقرات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  المستوى

  مرتفع  83.0 1.082 4.15  يبدي زوجي اهتمامًا بإرضائي جنسياً   11  1
 مرتفع  82.8 1.041 4.14  عالقتنا الزوجية الخاصة (الجنسية) ممتعة للطرفين  16  2

 مرتفع  82.0 0.999 4.10  اعتقد أن حياتي الجنسية مشبعة  9  3

  متوسط  72.2 1.375 3.61 عالقتنا الجنسية ال ينقصها شيء   14  4
 متوسط  71.2 1.302 3.56  نتحدث أنا وزوجي عن مشكالتنا أو حاجتنا الجنسية  12  5

ليس هناك تقصير من زوجي في حقوقي الزوجية   15  6
  (الجنسية)

 متوسط  70.4 1.491 3.52

 متوسط  63.8 1.527 3.19  سيةأرغب في تحسين عالقاتنا الجن  10  7

لم تتعرض حياتنا الزوجية ألي تهديد بسبب مسائلنا   13  8
  الجنسية 

 متوسط  54.6 1.628 2.73

  متوسط  72.4 0.778 3.62  الدرجة الكلية لمجال الرضا الجنسي
  

  

) أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجال 8.4يتضح من الجدول (

"  جنسياً  بإرضائي اهتماماً  زوجي يبدي)، وجاءت فقرة " .4 -152.73تراوحت ما بين ( نسيالج الرضا
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 ) وبتقدير مرتفع، بينما جاءت فقرة "83.0) وبنسبة مئوية (4.15بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدرة (

وسط حسابي "  في المرتبة األخيرة، بمت الجنسية مسائلنا بسبب تهديد ألي الزوجية حياتنا تتعرض لم

 الجنسي الرضا ) وبتقدير متوسط. وقد بلغ المتوسط الحسابي لمجال54.6) وبنسبة مئوية (2.73بلغ (

 ) وبتقدير متوسط.72.4) وبنسبة مئوية (23.6(

  

 الزواج عن العام الرضا )2
  

ة تنازليًا حسب ): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الرضا العام عن الزواج مرتب9.4جدول (
  المتوسطات الحسابي

رقم   الرتبة
  الفقرة

المتوسط  الفقرات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  المستوى

  مرتفع  85.4 0.935 4.27  أحرص على استمرار حياتنا الزوجية  23  1
حياتنا الزوجية مستقرة وال تحتاج إلى تدخل   17  2

  لكذمن أحد لتحقيق 
 مرتفع  79.0 1.193 3.95

 مرتفع  78.0 1.073 3.90 أعيش حياة سعيدة مع زوجي  24  3

 مرتفع  76.2 1.163 3.81  مستقبل زوجنا مطمئن  22  4

اشعر بأن زواجنا االن أفضل من أي وقت   21  5
  مضى

 مرتفع  73.6 1.188 3.68

حقق لي زوجي من السعادة أكثر مما كنت   18  6
  أتوقع

 متوسط  72.2 1.181 3.63

 منخفض  38.8 1.222 1.94  يدة في زواجيلست سع  19  7

  منخفض  33.2 1.123 1.66  أفكر في االنفصال عن زوجي  20  8
 متوسط  67.0 0.571 3.35  الدرجة الكلية لمجال الرضا العام عن الزواج

 

) أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجال 9.4يتضح من الجدول (

أحرص على استمرار حياتنا )، وجاءت فقرة " 61.6-  .274راوحت ما بين (ت الزواج عن العام الرضا

) وبتقدير مرتفع، بينما 85.4) وبنسبة مئوية (4.27" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدرة ( الزوجية
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) وبنسبة 1.66"  في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بلغ (زوجي عن االنفصال في أفكر جاءت فقرة "

) 3.35( الزواج عن العام الرضا) وبتقدير منخفض. وقد بلغ المتوسط الحسابي لمجال 33.2مئوية (

  ) وبتقدير متوسط. 67.0وبنسبة مئوية (

  

  تالوق قضاء عن الرضا )3

): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الرضا عن قضاء الوقت مرتبة تنازليًا 10.4جدول (

  ةحسب المتوسطات الحسابي
رقم   الرتبة

  الفقرة
المتوسط   الفقرات

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  المستوى

 مرتفع  78.8 1.032 3.94  يشعر زوجي بسعادة لمجرد وجوده معي  35  1

 مرتفع  76.2 1.058 3.81  أعتقد أن لي قدرة على الترويح عن زوجي  38  2

  مرتفع  75.0 1.051 3.75  اعتقد أنني وزوجي أصحبنا نستمتع بالوقت  39  3
  متوسط  71.6 1.180 3.58  يشاركني زوجي في األنشطة االجتماعية   37  4
 متوسط  68.8 1.182 3.44  أخرج مع  زوجي في أوقات متقاربة   32  5

 متوسط  67.6 1.293 3.38  أتفق مع زوجي في طريقة قضاء وقت الفراغ  33  6

 متوسط  51.2 1.293 2.56  ألتقي بزوجي في وقت الطعام والنوم فقط  36  7

 متوسط  47.0 1.176 2.35  يقضي زوجي معظم وقته مع أصدقائه خارج البيت  34  8

 متوسط  67.0 0.596 3.35  الوقت قضاء عن الرضاالدرجة الكلية لمجال 

  

) أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجال 10.4يتضح من الجدول (

 لمجرد بسعادة زوجي يشعر )، وجاءت فقرة "2.35-3.94اوحت ما بين (تر  الوقت قضاء عن الرضا

) وبتقدير مرتفع، بينما 78.8) وبنسبة مئوية (3.94" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدرة ( معي وجوده

"  في المرتبة األخيرة، بمتوسط البيت  خارج أصدقائه مع وقته معظم زوجي يقضي جاءت فقرة "
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 الرضا) وبتقدير متوسط. وقد بلغ المتوسط الحسابي لمجال 47.0وبنسبة مئوية () 2.35حسابي بلغ (

  ) وبتقدير متوسط. 67.0) وبنسبة مئوية (53.3( الوقت قضاء عن

  

 والوجداني التواصل )4
  
): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التواصل الوجداني مرتبة تنازليًا حسب 11.4جدول (

  طات الحسابيةالمتوس

رقم   الرتبة
  الفقرة

المتوسط   الفقرات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  المستوى

 مرتفع  77.4 1.045 3.87  أفهم ما يريده زوجي من خالل نظراته  4  1

 مرتفع  76.8 1.111 3.84  أعتقد أن زوجي يحبني حبًا حقيقياً   1  2

 مرتفع  73.6 1.132 3.68  يثق زوجي في أي شيء أقوله  3  3

  متوسط  72.0 1.103 3.60  أتبادل مع زوجي الحديث الرومانسي  8  4
 متوسط  68.0 1.162 3.40  يفهم زوجي حالتي النفسية  2  5

 متوسط  65.2 1.154 3.26  يحتفظ زوجي بمعظم مشاعره  داخل نفسه  5  6

  متوسط  49.4 1.258 2.47  ال يفهم زوجي حقيقة مشاعري  7  7
  منخفض  45.2 1.284 2.26  ي يحبني بحقاشك في أن زوج  6  8

 متوسط  66.0  3950.  3.30  التواصل الوجدانيالدرجة الكلية لمجال 

 

  

) أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجال 11.4يتضح من الجدول (

 نظراته اللخ من زوجي يريده ما أفهم )، وجاءت فقرة "2.26-3.87تراوحت ما بين ( الوجداني التواصل

) وبتقدير مرتفع، بينما جاءت فقرة 77.4) وبنسبة مئوية (3.87" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدرة (

) وبنسبة مئوية 2.26" في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بلغ ( بحق يحبني زوجي أن في اشك "

) وبنسبة مئوية 3.30( انيالوجد التواصل) وبتقدير منخفض. وقد بلغ المتوسط الحسابي لمجال 45.2(

  ) وبتقدير متوسط. 66.0(



77 
 

 

 الزواجية المشكالت )5

مرتبة تنازليًا حسب  ): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال  المشكالت الزواجية12.4جدول (

  المتوسطات الحسابية

رقم   الرتبة
  الفقرة

المتوسط  الفقرات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  المستوى

  مرتفع  82.8 0.992 4.14  تنتهي الخالفات بيني وبين زوجي بسالم   46  1
  مرتفع  75.2 1.081 3.76  يحرص زوجي على حل ما قد  ينشأ بيننا من خالفات   45  2
  متوسط  72.2 1.057 3.61  أتفق مع زوجي في طريقة حل مشكالتنا  44  3
 متوسط  67.0 1.148 3.35  غضبه منييحترم زوجي وجهة نظري حتى في حالة   42  4

أمتنع عن الحديث مع زوجي لفترة طويلة عند اختالفي   41  5
  معه 

 متوسط  55.2 1.220 2.76

هناك بعض األمور التي ال أستطيع أنا وزوجي التحدث   40  6
  فيها

 متوسط  51.0 1.207 2.55

  منخفض  43.4 1.245 2.17  كرهاذيقوم زوجي بعمل أشياء أخجل من   43  7
 متوسط  63.8 0.483 3.19  الدرجة الكلية لمجال المشكالت الزواجية 

  

 ) أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجال 12.4يتضح من الجدول (

تنتهي الخالفات بيني وبين زوجي  )، وجاءت فقرة "2.17- 4.14تراوحت ما بين ( زواجيةال المشكالت

) وبتقدير مرتفع، بينما 82.8) وبنسبة مئوية (4.14بمتوسط حسابي قدرة ( " بالمرتبة األولىبسالم 

"  في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بلغ  كرھاذيقوم زوجي بعمل أشياء أخجل من  جاءت فقرة "

 ) وبتقدير منخفض. وقد بلغ المتوسط الحسابي لمجال المشكالت الزواجية43.4) وبنسبة مئوية (2.17(

  )  وبتقدير متوسط. 63.8ة مئوية() وبنسب3.19(
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  الرضا االقتصادي )6

 تنازلياً  مرتبة رضا االقتصاديالمجال  لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :)13.4( جدول

  الحسابية المتوسطات حسب

رقم   الرتبة
  الفقرة

المتوسط   الفقرات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  المستوى

 متوسط  68.4 1.189 3.42  أنا وزوجي ننفق المال بحكمة   26  1

 متوسط  65.8 1.378 3.29  يعي زوجي أهمية االدخار للمستقبل   31  2

 متوسط  65.8 1.276 3.29  اعتقد أن مصروفاتنا تتناسب مع دخلنا   27  3

 متوسط  64.2 1.258 3.21  يشكو زوجي باستمرار من األمور المالية  28  4

ة للعمل خارج المنزل لتلبية احتياجاتنا األسرية لست مضطر   29  5
  من ناحية مالية

 متوسط  55.6 1.459 2.78

  متوسط  53.6 1.322 2.68  يهتم زوجي باألمور المالية بشكل يجعلني قلقة  30  6
  منخفض  39.0 1.193 1.95  يحاسبني زوجي بقسوة على ما أنفق من نقود   25  7

 متوسط  59.0 0.595 2.95  ديالدرجة الكلية لمجال الرضا االقتصا

  

 ) أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجال 13.4يتضح من الجدول (

أنا وزوجي ننفق المال بحكمة "  )، وجاءت فقرة "1.95-3.42تراوحت ما بين ( رضا االقتصاديال

 قدير متوسط، بينما جاءت فقرة ") وبت68.4) وبنسبة مئوية (3.42بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدرة (

) 1.95" في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بلغ (يحاسبني زوجي بقسوة على ما أنفق من نقود

) 2.95( ) وبتقدير منخفض. وقد بلغ المتوسط الحسابي لمجال الرضا االقتصادي39.0وبنسبة مئوية (

  ) وبتقدير متوسط.59.0وبنسبة مئوية (

الرضا الزواجي  ىفي مستو ألبعاد للمهارات الزواجية  ما القدرة التنبؤية الثالث :نتائج السؤال  3.1.4

  ؟المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة  لدى
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المتزوجات  لدىلدى  (الرضا الزواجي) ىفي مستو من أجل قياس تأثير (المهارات الزواجية) 

 stepwise Multiple)النحدار المتعدد التدريجي ، استخدم معامل احديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة

Regression) ) باستخدام أسلوب اإلدخالstepwise () يوضح ذلك :14.4والجدول (  

 لدى الزواجي الرضا مستوى في الزواجية لمهارات) نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي لتأثير ا14.4جدول (
  . لبيرةوا اهللا رام محافظة في حديثاً  المتزوجات

المتغير 
  التابع

  المتنبئات
معامل 
  االنحدار
Beta 

معامل االرتباط 
  المتعدد

)R(  

التباين 
  المفسر

2R  

التغير في 
2R  

  قيمة
F 

  
Sig  

الرضا 
  الزواجي

 0.000  105.695 0.223 0.223 0.472  4720.  مهارات الفهم 

 0.000  77.078 0.073 0.296 0.544  2850.  مهارات التعبير العاطفي 

 0.000  58.509 0.028 0.324 0.569  1980.  هارات الحوار م

 0.000  45.361 0.008 0.332 0.576  1360.  مهارات حل المشكالت 

      )≤0.05عند مستوى الداللة ( دال إحصائياً األثر *

مدى صالحية النموذج الستخدام نموذج االنحدار المتعدد  )14.4(يتضح من الجدول 

للمهارات  )α≥ 0.05(أن هناك أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة التدريجي، إذ يالحظ ب

ن أربعة من أبعاد المهارات الزواجية أ )14.4(يتضح من الجدول، و في مستوى الرضا الزواجي الزواجية

مهارات الفهم، مهارات التعبير العاطفي، مهارات الحوار، مهارات حل المشكالت) قد وضحا معًا (

أي أن المهارات الزواجية لها دور مهم سبة التباين في مستوى الرضا الزواجي، ) من ن33.2%(

) تعزى لمتغيرات أخرى لم %66.8وأساسي في تحديد مستوى الرضا الزواجي، أما الباقية والبالغة (

تدخل نموذج االنحدار، وهذا يعني أن هناك متغيرات مستقلة أخرى قد تلعب دورًا أساسيًا في تفسير 

أما في ما يتعلق بمهارات االصغاء فأنها لم تسهم بشكل دال إحصائيًا في الرضا الزواجي، مستوى 

) للنماذج التنبئية VIFالتنبؤ بالرضا الزواجي. وتجدر اإلشارة إلى أن قيم عامل تضخم التباين (

) Multicollinearityالخمسة قد كانت متدنية؛ مما يشير إلى عدم وجود إشكالية التساهمية المتعددة (

  التي تشير إلى وجود ارتباطات قوية بين المتنبئات.
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  النتائج المتعلقة بالفرضيات - 2.4

عند مستوى الداللة  إحصائيةعالقة ارتباطيه ذات داللة توجد  ال الفرضية األولى:نتائج  1.2.4

)0.05≤α(   فظة رام لدى عينة من المتزوجات حديثًا في محابين المهارات الزواجية والرضا الزواجي

 اهللا والبيرة.

 بين )Person Correlation(بيرسون ولى، استخرج معامل ارتباط األ الفرضيةلإلجابة عن 

 اهللا رام محافظة في حديثاً  المتزوجات لدىالمهارات الزواجية والرضا الزواجي الدرجة الكلية لمقياسين 

 ون:بيرسمعامل ارتباط ) يوضح نتائج اختبار 15.4، والجدول (والبيرة

): معامالت ارتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة الدراسة على مقياسين المهارات الزواجية والرضا 15.4جدول (
  الزواجي لدى المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة   

  مستوى الداللة   معامل ارتباط بيرسون  رضا الزواجيال  المهارات الزواجية 

  **0.000  **0.561  االنحراف   سطالمتو   االنحراف   المتوسط

4.03  0.467  3.30  0.395      

 )1≤0.0ة (عند مستوى الدالل *دال إحصائياً *          )≤0.05عند مستوى الداللة ( *دال إحصائياً 

الداللة ) وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى 15.4يتضح من الجدول ( 

)10.0 ≤α( والبيرة اهللا رام محافظة في حديثاً  المتزوجاتلدى ة والرضا الزواجي بين المهارات الزواجي ،

) وهي أقل 0.000) في حين بلغت قيمة مستوى الداللة (0.561إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون (

   )α≥ 0.05(من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة 

لدى  الزواجية والرضا الزواجي) وجود عالقة ارتباط بين المهارات 15.4ويتضح من الجدول (

، إذ جاءت العالقة طردية موجبة؛ بمعنى كلما ازدادت والبيرة اهللا رام محافظة في حديثاً  المتزوجات

  . رضا الزواجيالدرجة المهارات الزواجية ازداد مستوى 
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بين  )α≥ 0.05( عند مستوى الداللةتوجد فروق ذات داللة إحصائية  ال الفرضية الثانية:نتائج  2.42.

رات العمل تعزى لمتغيلدى المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة   متوسطات المهارات الزواجية

  والعمر والمستوى التعليمي.

ومن أجل فحص الفرضية الثانية، ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

واجية حسب متغيرات العمل والعمر والمستوى الستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس المهارات الز 

  ) يبين ذلك: 16.4التعليمي، والجدول (

الستجابات عينة الدراسة على مقياس المهارات ): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 16.4جدول (

  التعليمي والمستوى والعمر العمل تبعًا لمتغيرات والبيرة اهللا رام محافظة في حديثاً  المتزوجات الزواجية لدى

  اإلحصائي  المستوى  المتغيرات
مھارات 
  الحوار

مھارات 
  اإلصغاء

مھارات 
  الفھم

مھارات حل 
  المشكالت

مھارات 
التعبير 
  العاطفي

الدرجة 
الكلية 
  للمقياس

  العمل

  عاملة
 4.03  4.14  3.99  4.05  4.16  3.80  المتوسط
 4620.  5720.  6380.  5720.  5300.  5270.  االنحراف

  عاملة غير
 4.03  4.01  3.86  4.19  4.28 3.82  المتوسط
 4710.  7280.  7620.  5130.  5710. 5940.  االنحراف

  العمر

  21إلى أقل من  16من 
  3.59  3.65  3.39  4.03  3.68  3.21  المتوسط
  6460.  8800.  8030.  6860.  8560.  8020.  االنحراف

  26إلى أقل من  21من 
  4.02  3.96  3.76  4.16  4.35  3.90  المتوسط
  4260.  7250.  7350.  4690.  4610.  5290.  االنحراف

  فأكثر 26من 
  4.10  4.22  4.13  4.15  4.21  3.82  المتوسط
  4420.  5430.  6200.  5790.  5470.  5170.  االنحراف

المستوى 
  التعليمي

  أقل من ثانوية عامة
  3.69  3.41  3.20  4.03  4.07  3.73  المتوسط
  5510.  8230.  8910.  6550.  7830.  7330.  االنحراف

ثانوية عامة إلى 
  دبلوم

  3.95  3.87  3.76  4.15  4.23  3.72  المتوسط
  4800.  7290.  7730.  5700.  5860.  6160.  االنحراف

  بكالوريوس فأعلى
  4.14  4.28  4.11  4.16  4.27  3.89  المتوسط
  4040.  4970.  5510.  4910.  4930.  4970.  االنحراف

  

) وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد عينة 16.4(يتضح من الجدول 

الدراسة على مقياس المهارات الزواجية في ضوء توزيعها حسب متغيرات الدراسة. وللكشف عن داللة 
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 way ANOVA-3الفروق بين المتوسطات الحسابية فقد أجري تحليل التباين الثالثي  (بدون تفاعل) 

(without Interaction) ) يبين نتائج 17.4على الدرجة الكلية لمقياس المهارات الزواجية، والجدول (

  هذا التحليل:

): تحليل التباين الثالثي (بدون تفاعل) على الدرجة الكلية لمقياس المهارات الزواجية لدى المتزوجات 17.4جدول (
  والمستوى التعليميلمتغيرات العمل والعمر تبعًا حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة 

الداللة   Fقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
  اإلحصائية

 0.105 2.637 0.508 1 0.508  العمل

 0.001* 7.327 1.413 2 2.826  العمر

 0.000* 11.684 2.253 2 4.506  المستوى التعليمي

    0.193 364 70.198  الخطأ

     370 6089.944  المجموع

  )≤0.05عند مستوى الداللة ( *دال إحصائياً      

  ) اآلتي: 17.4يتبين من الجدول (

على الدرجة الكلية  )α≥ 0.05( عند مستوى الداللةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  -

 لمقياس المهارات الزواجية تبعًا لمتغير العمل (عاملة، غير عاملة).

على الدرجة الكلية لمقياس  )α≥ 0.05( ند مستوى الداللةعوجود فروق ذات داللة إحصائية  -

 المهارات الزواجية تبعًا لمتغير العمر.

على الدرجة الكلية لمقياس  )α≥ 0.05( عند مستوى الداللةوجود فروق ذات داللة إحصائية  -

 المهارات الزواجية تبعًا لمتغير المستوى التعليمي. 

لمتوسطات الحسابية لمجاالت مقياس المهارات الزواجية ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين ا

 MANOVA (without Interaction)-3 فقد أجري تحليل التباين الثالثي المتعدد (بدون تفاعل)

  ) يبين تحليل التباين الثالثي المتعدد(بدون تفاعل) :18.4والجدول (
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المجاالت الفرعية لمقياس المهارات الزواجية لدى  ): تحليل التباين الثالثي المتعدد (بدون تفاعل) على18.4جدول (
  لمتغيرات العمل والعمر والمستوى التعليميتبعًا المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة 

درجات   مجموع المربعات  المجاالت  مصدر التباين
  الحرية

متوسط 
  المربعات

الداللة  Fقيمة 
  اإلحصائية

  العمل
Hotelling's 

Trace  
.021)0= (Value  

Sig =  0.190  

 0.510 0.434 0.128 1 0.128 مهارات الحوار

 0.091 2.863 0.821 1 0.821 مهارات االصغاء

 0.013* 6.294 1.797 1 1.797 مهارات الفهم

 0.462 0.542 0.233 1 0.233  مهارات حل المشكالت

 0.439 0.600 0.228 1 0.228 مهارات التعبير العاطفي

  العمر
Wilks' 

Lambda= 
Value= 0.781)(  
Sig = 0.000  

 0.000* 16.899 4.989 2 9.977 مهارات الحوار

 0.000* 14.705 4.219 2 8.439 مهارات االصغاء

 0.825 0.192 0.055 2 0.110 مهارات الفهم

 0.000* 12.188 5.237 2 10.474  مهارات حل المشكالت

 0.003* 5.993 2.279 2 4.558 مهارات التعبير العاطفي

  المستوى التعليمي
Wilks' 

Lambda= 
Value= 0.802)(  
Sig = 0.000  

 0.022* 3.858 1.139 2 2.278 مهارات الحوار

 0.807 0.215 0.062 2 0.123 مهارات االصغاء

 0.435 0.834 0.238 2 0.476 مهارات الفهم

 0.000* 21.557 9.263 2 18.525  مهارات حل المشكالت

ت التعبير العاطفيمهارا  22.164 2 11.082 29.138 *0.000 

  الخطأ

   0.295 364 107.454 مهارات الحوار

   0.287 364 104.442 مهارات االصغاء

   0.286 364 103.948 مهارات الفهم

   0.430 364 156.406  مهارات حل المشكالت

   0.380 364 138.440 مهارات التعبير العاطفي

  الكلي

ارات الحوارمه  5508.047 370    

    370 6763.578 مهارات االصغاء

    370 6455.844 مهارات الفهم

    370 5827.625  مهارات حل المشكالت

    370 6243.234 مهارات التعبير العاطفي

  )≤0.05عند مستوى الداللة ( *دال إحصائياً 

  ) اآلتي: 18.4يتبين من الجدول (

تعزى لمتغير العمل في  )α≥ 0.05( عند مستوى الداللةداللة إحصائية  وجود فروق ذات -

مجال مهارات الفهم، وجاءت لصالح غير عاملة. بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيًا في باقي 

 المجاالت.
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تعزى لمتغير العمر في   )α≥ 0.05( عند مستوى الداللةوجود فروق ذات داللة إحصائية  -

 التعبير مهاراتت، المشكال حل مهارات، مهارات اإلصغاء، الحوار مهاراتمجاالت 

 ، بينما لم تكن الفروق دالة على مجال مهارات الفهم .العاطفي

تعزى لمتغير المستوى  )α≥ 0.05( عند مستوى الداللةوجود فروق ذات داللة إحصائية  -

، بينما العاطفي التعبير مهاراتت، المشكال حل مهارات، الحوار مهاراتالتعليمي في مجاالت 

 لم تكن هنالك فروق دالة في مجاالت مهارات اإلصغاء ومهارات الفهم .

وللكشف عن موقع الفروق بين المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية والمجاالت الفرعية لمقياس 

) يوضح 19.4والجدول ( )LSD(أقل فرق دال  المهارات الزواجية تبعًا لمتغير العمر، أجري اختبار

   : ذلك

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة على  )LSD(): نتائج اختبار19.4جدول (
  مقياس المهارات الزواجية تبعًا لمتغير العمر

فأكثر)       26(من )    26إلى أقل من  21(من )    21إلى أقل من  16(من   المتوسط  المستوى  المجال

 مھارات
  الحوار

  *0.61  *0.69   3.21)    21إلى أقل من  16(من 
       3.90)    26إلى أقل من  21(من 

       3.82 فأكثر)        26(من 

مھارات 
  اإلصغاء

  *0.53  *0.66   3.68)    21إلى أقل من  16(من 
  *0.13     4.35)    26إلى أقل من  21(من 

       4.21   فأكثر)      26(من 

مھارات حل 
  المشكالت

  *0.74  *0.37   3.39)    21إلى أقل من  16(من 
  *0.37     3.76)    26إلى أقل من  21(من 

       4.13 فأكثر)        26(من 

مھارات 
التعبير 
  العاطفي

  * 0.56  *0.30   3.65)    21إلى أقل من  16(من 
  *0.26     3.96)    26إلى أقل من  21(من 

       4.22 فأكثر)        26(من 

الدرجة 
  الكلية

  *0.51  *0.43   3.59)    21إلى أقل من  16(من 
       4.02)    26إلى أقل من  21(من 

       4.10 فأكثر)        26(من 

  )≤0.05عند مستوى الداللة ( *دال إحصائياً 

  ) اآلتي: 19.4يتبين من الجدول (
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بين الحوار  مهاراتفي مجال  )α≥ 0.05(جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة و  -

من ) فأكثر 26 من(و )26 من أقل إلى 21 من(من جهة وكل من ) 21 من أقل إلى 16 من(

      . )فأكثر 26 من(و )26 من أقل إلى 21 من(جهة أخرى، وجاءت الفروق لصالح كل من 

اإلصغاء  مهاراتفي مجال  )α≥ 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة  -

من ) فأكثر 26 من(و) 26 من أقل إلى 21 من(من جهة وكل  )21 من أقل إلى 16 من(بين 

. كذلك وجود فروق ذات )فأكثر 26 من(و) 26 من أقل إلى 21 من(جهة أخرى، لصالح 

 من(وجاءت الفروق لصالح  )فأكثر 26 من(و) 26 من أقل إلى 21 من(داللة إحصائية بين

 .)26 من أقل إلى 21

 حل مهاراتفي مجال  )α≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

 26 من(و ) 26 من أقل إلى 21 من(من جهة وكل ) 21 من أقل إلى 16 من(بين  المشكالت

. )فأكثر 26 من(و ) 26 من أقل إلى 21 من(من جهة أخرى، وجاءت الفروق لصالح ) فأكثر

 )فأكثر 26 من(و) 26 من أقل إلى 21 من(كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

 .  )فأكثر 26 من(وجاءت الفروق لصالح 

التعبير  مهاراتفي مجال  )α≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

 26 من(و ) 26 من أقل إلى 21 من( من جهة وكل)  21 من أقل إلى 16 من(العاطفي بين 

. )فأكثر 26 من(و ) 26 من أقل إلى 21 من(من جهة أخرى، وجاءت الفروق لصالح ) فأكثر

 )فأكثر 26 من(و) 26 من أقل إلى 21 من(كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

 .  )فأكثر 26 من(وجاءت الفروق لصالح 

في الدرجة الكلية لمقياس  )α≥ 0.05(ى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  -

و ) 26 من أقل إلى 21 من(من جهة وكل )  21 من أقل إلى 16 من(المهارات الزواجية بين 
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 26 من(و ) 26 من أقل إلى 21 من(من جهة أخرى، وجاءت الفروق لصالح ) فأكثر 26 من(

 . )فأكثر

ق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) وجود فرو 18.4) و (17.4كما يتبين من الجدولين (

في متغير المستوى التعليمي، وللكشف عن موقع الفروق بين المتوسطات الحسابية  )α≥ 0.05(الداللة 

للدرجة الكلية والمجاالت الفرعية لمقياس المهارات الزواجية تبعًا لمتغير المستوى التعليمي، أجري 

   :) يوضح ذلك20.4والجدول ( )LSD( اختبار

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة على  )LSD(): نتائج اختبار20.4( جدول
  مقياس المهارات الزواجية تبعًا لمتغير المستوى التعليمي

  بكالوريوس فأعلى  ثانوية عامة_دبلوم  أقل من ثانوية عامة  المتوسط  المستوى  المجال

مھارات 
  الحوار

       3.73  امةأقل من ثانوية ع
  *0.17     3.72  ثانوية عامة_دبلوم
       3.89  بكالوريوس فأعلى

مھارات حل 
  المشكالت

  *0.91  *0.56   3.20  أقل من ثانوية عامة
  * 0.35     3.76  ثانوية عامة_دبلوم
       4.11  بكالوريوس فأعلى

مھارات 
التعبير 
  العاطفي

  *0.87  *0.46   3.41  أقل من ثانوية عامة
  *0.41     3.87  ة عامة_دبلومثانوي

       4.28  بكالوريوس فأعلى

الدرجة 
  الكلية

  *0.45  *0.26   3.69  أقل من ثانوية عامة
  * 0.19     3.95  ثانوية عامة_دبلوم
       4.14  بكالوريوس فأعلى

  )≤0.05عند مستوى الداللة ( *دال إحصائياً 

  ) اآلتي: 20.4يتبين من الجدول (

بين الحوار  مهاراتفي مجال  )α≥ 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة  وجود فروق ذات داللة -

 .فأعلى بكالوريوس) لصالح فأعلى بكالوريوس(أقل من ثانوية عامة) و(

حل  مهاراتفي مجال  )α≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

 بكالوريوس) و(دبلوم_ةعام ثانويةبين (أقل من ثانوية عامة) من جهة وكل ( المشكالت
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 بكالوريوس) و(دبلوم_عامة ثانوية) من جهة أخرى، وجاءت الفروق لصالح كل من (فأعلى

 بكالوريوس) و(دبلوم_عامة ثانويةى)، كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين (فأعل

 ى .فأعل بكالوريوس)، وجاءت الفروق لصالح فأعلى

التعبير  مهاراتفي مجال  )α≥ 0.05(ى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  -

) فأعلى بكالوريوس) و(دبلوم_عامة ثانويةبين (أقل من ثانوية عامة) من جهة وكل ( العاطفي

ى)، فأعل بكالوريوس) و(دبلوم_عامة ثانويةمن جهة أخرى، وجاءت الفروق لصالح كل من (

)، فأعلى بكالوريوس) و(لومدب_عامة ثانويةكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين (

 ى .فأعل بكالوريوسوجاءت الفروق لصالح 

في الدرجة الكلية لمقياس  )α≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

) دبلوم_عامة ثانويةالمهارات الزواجية بين (أقل من ثانوية عامة) من جهة وكل (

) دبلوم_عامة ثانويةفروق لصالح كل من () من جهة أخرى، وجاءت الفأعلى بكالوريوسو(

) دبلوم_عامة ثانويةى)، كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين (فأعل بكالوريوسو(

 ى .فأعل بكالوريوس)، وجاءت الفروق لصالح فأعلى بكالوريوسو(
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بين  )α≥ 05.0( عند مستوى الداللةتوجد فروق ذات داللة إحصائية  ال الفرضية الثالثة:نتائج  2.43.

رات العمل تعزى لمتغيالرضا الزواجي لدى المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة  متوسطات

  والعمر والمستوى التعليمي.

ومن أجل فحص الفرضية الثالثة، ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

العمل والعمر والمستوى حسب متغيرات الرضا الزواجي إلستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس 

  ) يبين ذلك:21.4، والجدول (التعليمي

 الزواجي الرضاالستجابات عينة الدراسة على مقياس ): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 21.4جدول (

  لتعليميا والمستوى والعمر العمل لمتغيراتتبعًا  والبيرة اهللا رام محافظة في حديثاً  المتزوجات لدى

  اإلحصائي  المستوى  المتغيرات
رضا 

التواصل 
  الوجداني

الرضا 
  الجنسي

الرضا 
  العام

الرضا 
  االقتصادي

الرضا 
عن قضاء 
  الوقت

المشكالت 
  الزواجية

الدرجة 
  الكلية

  العمل

  عاملة
 3.30  3.08  3.30  3.00  3.40  3.61  3.36  المتوسط

 4210.  4440.  5950.  6020.  5650.  7500.  6350.  االنحراف

  غير عاملة
 3.30  3.24  3.38  2.92  3.33  3.63 3.27  المتوسط

 3820.  4940.  5970.  5910.  5740.  7930. 6920.  االنحراف

  العمر

إلى أقل من  16من 
21  

  3.26  3.24  3.64  3.01  3.30  3.44  2.88  المتوسط

 3720.  4730.  5770.  7280.  6120.  7850.  8300.  االنحراف

إلى أقل من  21من 
26  

  3.25  3.21  3.40  2.87  3.23  3.62 3.13  المتوسط

  3670.  4590.  5060.  5460.  5780.  7690.  6520.  االنحراف

  فأكثر 26من 
  3.37  3.17  3.25  3.02  3.50  3.65  3.55  المتوسط

  4190.  5110.  6670.  6160.  0.524  7870.  5770.  االنحراف

المستوى 
  التعليمي

أقل من ثانوية 
  عامة

  3.26  3.33  3.52  3.00  3.18  3.67  2.84  المتوسط

  4080.  4860.  5990.  5970.  5980.  8320.  8620.  االنحراف

ثانوية عامة إلى 
  دبلوم

  3.23  3.21  3.29  2.94  3.19  3.57  3.11  المتوسط

  3890.  5040.  5870.  6190.  6170.  7850.  6710.  االنحراف

  بكالوريوس فأعلى
  3.36  3.16  3.36  2.94  3.49  3.65  3.50  المتوسط

  3880.  4650.  5990.  5800.  4950.  7660.  5630.  االنحراف

  

) وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد عينة 21.4يتضح من الجدول (

الدراسة على مقياس الرضا الزواجي في ضوء توزيعها حسب متغيرات الدراسة. وللكشف عن داللة 
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 way ANOVA-3لحسابية فقد أجري تحليل التباين الثالثي (بدون تفاعل) الفروق بين المتوسطات ا

(without Interaction) ) يبين نتائج هذا 22.4على الدرجة الكلية لمقياس الرضا الزواجي، والجدول (

  التحليل:

المتزوجات ): تحليل التباين الثالثي (بدون تفاعل) على الدرجة الكلية لمقياس الرضا الزواجي لدى 22.4جدول (
  لمتغيرات العمل والعمر والمستوى التعليميتبعًا حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة 

الداللة   Fقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
  اإلحصائية

 0.150 2.082 0.312 1 0.312  العمل

 0.015* 4.226 0.633 2 1.265  العمر

 0.004* 5.681 0.851 2 1.701  المستوى التعليمي

     0.150 364 54.491  الخطأ

      370 4095.550  المجموع
   )≤0.05عند مستوى الداللة ( *دال إحصائياً 

  ) اآلتي:22.4يتبين من الجدول (

على الدرجة الكلية  )α≥ 0.05( عند مستوى الداللةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  -

 متغير العمل  .لمقياس الرضا الزواجي تعزى ل

على الدرجة الكلية لمقياس  )α≥ 0.05( عند مستوى الداللةوجود فروق ذات داللة إحصائية  -

 الرضا الزواجي تعزى لمتغير العمر .

على الدرجة الكلية لمقياس  )α≥ 0.05( عند مستوى الداللةوجود فروق ذات داللة إحصائية  -

 الرضا الزواجي تعزى لمتغير المستوى التعليمي .

ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية لمجاالت مقياس الرضا الزواجي 

والجدول MANOVA (without Interaction)-3 أجري تحليل التباين الثالثي المتعدد(بدون تفاعل)

 ) يبين نتائج هذا التحليل:23.4(
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المجاالت الفرعية لمقياس الرضا الزواجي لدى  ): تحليل التباين الثالثي المتعدد (بدون تفاعل) على23.4جدول (

  لمتغيرات العمل والعمر والمستوى التعليميتبعًا المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة 

مجموع   المجاالت  مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

الداللة   Fقيمة   متوسط المربعات
  اإلحصائية

  العمل
Hotelling's 

Trace  
.030)0= (Value  

Sig =  0.093  

 0.098 2.756 1.003 1 1.003 رضا التواصل الوجداني
 0.597 0.281 0.171 1 0.171 الرضا الجنسي
 0.253 1.313 0.381 1 0.381 الرضا العام

 0.338 0.922 0.325 1 0.325  الرضا االقتصادي
 0.333 0.939 0.325 1 0.325 الرضا عن قضاء الوقت

 0.009* 6.968 1.599 1 1.599  جية المشكالت الزوا

  العمر
Wilks' 

Lambda= 
Value=  0.794)(  
Sig =  0.000  

 0.000* 20.851 7.588 2 15.176 رضا التواصل الوجداني
 0.322 1.138 0.691 2 1.383 الرضا الجنسي
 0.000* 10.623 3.086 2 6.171 الرضا العام

 0.104 2.274 0.801 2 1.602  الرضا االقتصادي
 0.010* 4.683 1.621 2 3.242 الرضا عن قضاء الوقت
 0.993 0.007 0.002 2 0.003  المشكالت الزواجية 

  المستوى التعليمي
Wilks' 

Lambda= 
Value=  0.841)(  
Sig =  0.000  

 0.000* 20.530 7.471 2 14.942 رضا التواصل الوجداني
 0.460 0.779 0.473 2 0.946 الرضا الجنسي

لرضا العاما  7.968 2 3.984 13.716 *0.000 
 0.821 0.197 0.069 2 0.139  الرضا االقتصادي

 0.265 1.332 0.461 2 0.922 الرضا عن قضاء الوقت
 0.421 0.866 0.199 2 0.398  المشكالت الزواجية 

  الخطأ
  

   0.364 364 132.465 رضا التواصل الوجداني
   0.608 364 221.241 الرضا الجنسي
   0.290 364 105.728 الرضا العام

   0.352 364 128.211  الرضا االقتصادي
   0.346 364 126.015 الرضا عن قضاء الوقت
   0.230 364 83.552  المشكالت الزواجية 

  الكلي

    370 4191.875 رضا التواصل الوجداني
    370 5081.750 الرضا الجنسي
    370 4283.516 الرضا العام

    370 3340.000  الرضا االقتصادي

    370 4286.078 الرضا عن قضاء الوقت

    370 3852.102  المشكالت الزواجية 

  )≤0.05عند مستوى الداللة ( *دال إحصائياً 

  ) اآلتي:23.4يتبين من الجدول (
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ر العمل في تعزى لمتغي )α≥ 0.05( عند مستوى الداللةوجود فروق ذات داللة إحصائية  -

مجال المشكالت الزواجية، وجاءت الفروق لصالح غير عاملة، بينما لم تكن الفروق دالة في 

 باقي المجاالت.

تعزى لمتغير العمر في  )α≥ 0.05( عند مستوى الداللةوجود فروق ذات داللة إحصائية  -

قت، بينما مجاالت رضا التواصل الوجداني، والرضا العام عن الزواج، والرضا عن قضاء الو 

 .االقتصادي الرضا، و الجنسي الرضالم تكن الفروق دالة في مجاالت 

تعزى لمتغير المستوى  )α≥ 0.05( عند مستوى الداللةوجود فروق ذات داللة إحصائية  -

، والرضا العام عن الزواج، بينما لم تكن الفروق الوجداني التواصل رضاالتعليمي في مجاالت 

 دالة في باقي المجالت.  

 لمقياس الفرعية والمجاالت الكلية للدرجة الحسابية المتوسطات بين الفروق موقع عن وللكشف

   :ذلك يوضح) 24.4( والجدول) LSD( اختبار أجري رضا الزواجي تبعًا لمتغير العمر،ال

ة على للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراس )LSD(): نتائج اختبار24.4جدول (
  مقياس الرضا الزواجي تبعًا لمتغير العمر

فأكثر)       26(من )    26إلى أقل من  21(من )    21إلى أقل من  16(من   المتوسط  المستوى  المجال

رضا 
التواصل 
  الوجداني

  * 0.67     2.88)    21إلى أقل من  16(من 
  *0.42     3.13)    26إلى أقل من  21(من 

       3.55 فأكثر)        26(من 

  الرضا العام

       3.30)    21إلى أقل من  16(من 
  *0.28     3.23)    26إلى أقل من  21(من 

       3.50  فأكثر)        26(من 

الرضا عن 
قضاء 
  الوقت

  *0.39     3.64)    21إلى أقل من  16(من 
  *0.15     3.40)    26إلى أقل من  21(من 

       3.25 فأكثر)        26(من 

الدرجة 
  الكلية

       3.26)    21إلى أقل من  16(من 
  *0.12     3.25)    26إلى أقل من  21(من 

       3.37 فأكثر)        26(من 

  )≤0.05عند مستوى الداللة ( *دال إحصائياً 



92 
 

   اآلتي: )24.4(يتبين من الجدول 

في مجال رضا التواصل  )α≥ 0.05(ق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود فرو  -

. كذلك )فأكثر 26 من(لصالح ) فأكثر 26 من(و) 21 من أقل إلى 16 من(بين  الوجداني

لصالح  )فأكثر 26 من(وبين ) 26 من أقل إلى 21 من(وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

 رًا.، أي لصالح األكبر عم)فأكثر 26 من(

في مجال الرضا العام عن  )α≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

، أي لصالح )فأكثر 26 من(لصالح ) فأكثر 26 من(و) 26 من أقل إلى 21 من(بين  الزواج 

 األكبر عمرًا.

في مجال الرضا عن قضاء  )α≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

. )21 من أقل إلى 16 من(لصالح ) فأكثر 26 من(و) 21 من أقل إلى 16 من(لوقت بين ا

) فأكثر 26 من(و )26 من أقل إلى 21 من(كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

 .  )26 من أقل إلى 21 من(لصالح 

رضا في الدرجة الكلية لمقياس ال )α≥ 0.05(وجود فروق ذات إحصائية عند مستوى الداللة  -

، أي لصالح )فأكثر 26 من(لصالح ) فأكثر 26 من(و )26 من أقل إلى 21 من(الزواجي بين 

 األكبر عمرًا.

 

) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 23.4) و(22.4كما يتبين من الجدولين (

)0.05 ≤α( حسابية للدرجة في متغير المستوى التعليمي، وللكشف عن موقع الفروق بين المتوسطات ال

  ) يوضح ذلك:25.4والجدول ( )LSD( الكلية والمجاالت الفرعية لمقياس الرضا الزواجي، أجري اختبار
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للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة على  )LSD(): نتائج اختبار25.4جدول (
  مقياس الرضا الزواجي تبعًا لمتغير المستوى التعليمي

  ثانوية عامة_دبلوم  أقل من ثانوية عامة  المتوسط  المستوى  مجالال
بكالوريوس 
  فأعلى

رضا 
التواصل 
  الوجداني

  * 0.66  *0.27   2.84  أقل من ثانوية عامة
  * 0.39     3.11  ثانوية عامة_دبلوم
       3.50  بكالوريوس فأعلى

  الرضا العام
  *0.31     3.18  أقل من ثانوية عامة
  *0.30     3.19  ومثانوية عامة_دبل

       3.49  بكالوريوس فأعلى

الدرجة 
  الكلية

       3.26  أقل من ثانوية عامة
  *0.14     3.23  ثانوية عامة_دبلوم
       3.36  بكالوريوس فأعلى

   )≤0.05عند مستوى الداللة ( *دال إحصائياً 

  ) اآلتي:25.4يتبين من الجدول (

في مجال رضا التواصل  )α≥ 0.05(داللة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال -

 بكالوريوس) و(دبلوم -عامة ثانويةالوجداني بين (أقل من ثانوية عامة) من جهة وكل (

 بكالوريوس) و(دبلوم -عامة ثانوية) من جهة أخرى، وجاءت الفروق لصالح كل من (فأعلى

 بكالوريوس) و(دبلوم -عامة ثانويةى)، كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين (فأعل

 ى . األكثر تعليمًا.فأعل بكالوريوس)، وجاءت الفروق لصالح فأعلى

في مجال الرضا العام عن  )α≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

 بكالوريوس) وجاءت الفروق لصالح (فأعلى بكالوريوسالزواج بين (أقل من ثانوية عامة) و(

 بكالوريوس) و(دبلوم_عامة ثانويةق ذات داللة إحصائية بين (ى)، كذلك وجود فرو فأعل

 ى . لصالح األكثر تعليمًا.فأعل بكالوريوس)، وجاءت الفروق لصالح فأعلى
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في الدرجة الكلية لمقياس  )α≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

) وجاءت الفروق لصالح لىفأع بكالوريوس) و(دبلوم_عامة ثانويةالرضا الزواجي بين (

 ى).فأعل بكالوريوس(
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  الفصل الخامس

  تفسير النتائج ومناقشتها

يشتمل هذا الفصل على مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة من خالل عملية التحليل 

حصائي، ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة، إضافة أبرز التوصيات المقترحة بناًء على النتائج التي اإل

  خلصت إليها الدراسة، وقد نظمت وفقًا لمنهجية محددة في العرض، وكما يلي:

   مناقشة أسئلة الدراسة 1.5

  مناقشة السؤال األول  1.1.5

  ؟المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة  لدىة المهارات الزواجي مستوى ما: األول السؤال

المتزوجات حديثًا في  لدىكشفت نتائج السؤال األول إلى أن مستوى المهارات الزواجية 

) وبنسبة مئوية 4.03محافظة رام اهللا والبيرة جاء مرتفعًا، إذ بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية (

على المرتبة األولى، فيما حصل  اإلصغاءل مجال مهارات )، كما وأظهرت النتائج حصو 80.6%(

في المرتبة الثالثة،  العاطفي التعبير مهاراتعلى المرتبة الثانية، بينما جاء مجال  الفهم مهاراتمجال 

  في المرتبة الرابعة، وحل أخيرًا مجال مهارات الحوار . المشكالت حل مهاراتتاله مجال 

لمرتفعة إلى أن الزوجات من فئة حديثات الزواج، ومن من الممكن عزو هذه النتيجة ا

المعروف أن هذه المرحلة تتسم بالود والتقرب والرومانسية، وتحرص الزوجات وال سيما في بداية 

إلى  يسعيينحياتها الزوجية على أظهار مهارتهن الزواجية المختلفة، كما أن الزوجات حديثات الزواج 

والتفهم والتقارب والسعادة فيعملن على إظهار مهارتهن الزواجية ومنها بناء أسرة قوية، يسودها الحب 
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ما يتعلق باإلصغاء والتعبير العاطفي وحل المشكالت والحوار، باإلضافة كون سنوات الزواج االُولى 

غالبًا ما تكون أقل في تحمل األعباء النفسية واالقتصادية التي تزيد بطبيعة الحال كلما زاد عدد 

وزاد عمرهم وتكون الحياة الزوجية في بداتيها بعيدة عن الروتين اليومي، لذا جاء مستوى األطفال 

) يتضح أن األوساط الحسابية إلجابات أفراد 1.4المهارات الزواجية مرتفعًا. وباالستناد إلى جدول (

جاءت )، وجميعها 3.82-4.24عينة الدراسة عن مجاالت مقياس المهارات الزواجية تراوحت ما بين (

  مرتفعة .

مستوى المهارات الزواجية أن أظهرت التي ) 2016دراسة القضاة (وقد اتفقت هذه النتيجة مع 

 ،وبعد مهارة االتصال ،كانت مرتفعة على المقياس الكلي وأبعاده الفرعية : بعد مهارة التعبير االنفعالي

أن  هاأظهرت نتائجالتي  )2009موسى (. كما اتفقت مع دراسة وبعد مهارة حل المشكالت على التوالي

  . درجة التواصل بين الزوج والزوجة فوق المتوسط

أن الدرجة الكلية للممارسة أفراد التي أشارت نتائجها ) 2007دراسة اإلبراهيم (بينما اختلفت مع 

، كانت ضمن (مهارة االتصال والتعبير العاطفي وحل المشكالت) العينة للمهارات الزواجية الثالث

  تقدير متوسط.) و 2.94حسابي قدرة (بمتوسط  مارسة غالباً درجة م

إلى مكان إقامة ) 2007دراسة اإلبراهيم (مع يمكن إرجاع سبب اختالف نتيجة الدراسة الحالية 

إذ ُطبقت في عمان، في حين ُطبقت الدراسة الحالية في رام اهللا والبيرة، كما ) 2007دراسة اإلبراهيم (

  إلى اختالف أداة الدراسة وكذلك اختالف الفترة الزمنية .يمكن إرجاع هذا االختالف 

  مناقشة السؤال الثاني 2.1.5

  ؟المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة  لدىالرضا الزواجي  مستوى ما: ثاني ال السؤال
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المتزوجات حديثًا في محافظة  لدىكشفت نتائج هذا السؤال الثاني أن مستوى الرضا الزواجي 

)، %66.0) وبنسبة مئوية (3.30اهللا والبيرة جاء متوسطًا، إذ بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية ( رام

 الرضاعلى المرتبة األولى، فيما حصل مجال  الجنسي الرضاكما وأظهرت النتائج حصول مجال 

ة الثالثة، في المرتبالوقت  قضاء عن الرضاعلى المرتبة الثانية، بينما جاء مجال الزواج  عن العام

خامسًا، وحل أخيرًا  الزواجية المشكالتفي المرتبة الرابعة، وجاء مجال الوجداني  التواصلتاله مجال 

  .االقتصادي الرضامجال 

وقد يرجع السبب في هذه النتيجة المتوسطة إلى أن مجاالت الرضا الزواجي متعددة ومنها 

عة الحالة االقتصادية العامة السائدة في المجتمع مثًال مجال الرضا االقتصادي وهذا المجال يتأثر بطبي

  الفلسطيني والتي من المعروف أنها حالة صعبة وغير مستقرة لذا نالحظ أنه حل في المرتبة األخيرة. 

كما يمكن تعليل هذه النتيجة المتوسطة بالنظر إلى أن أفراد العينة من المتزوجات حديثًا 

ن المعروف أن هذه المرحلة تعتبر مرحلة حرجة إذ أشارت دراسة اللواتي في بداية حياتهن الزوجية وم

، حيث هاأصعبو  الّزواجالمراحل التي يمر بها مرحلة الّزواج األولى من أخطر إلى أن  )2015(آغا 

واختالف  ،يعيش المتزوجون الجدد حالة من االضطرابات والخالفات التي تعزز الفوارق االجتماعية

  .ات كل منهماوأهداف وتوقع ،الشخصيات

وتّعد سنوات الزواج األولى بمثابة معرفة لصفات وأسلوب حياة الشريك اآلخر ويحتاج كل 

ذه الصفات، والتي تختلف من فرد إلى آخر ويصعب على شخص إلى وقت لتكيف والتعرف على ه

لى كل فرد التأقلم والتعايش معها بسرعة، إذ أن الزوجين يحتاجان إلى مزيد من الوقت للوصول إ

  الرضا الزواجي لذا جاءت نتيجة الرضا الزواجي متوسطة .
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ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبين أنها لم تتفق مع أي دراسة سابقة إذ 

اختلفت نسبيًا مع نتائج بعض الدراسات السابقة حيث جاءت نتائج الدراسة الحالية متوسطة في حين 

إلى أن مستوى  )2014الداغر ( دراسةالسابقة مرتفعة، حيث أشارت  جاءت نتائج بعض الدراسات

. ويمكن إرجاع سبب اختالف نتيجة كان مرتفع ،الرضا الزواجي لدى عينة من المتزوجين حديثاً 

إلى اختالف أداة الدراسة وكذلك اختالف الفترة  )2014الداغر(الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 

  الزمنية.

لدى الرضا الزواجي مستوى أن نتائجها أظهرت  يالت )2014(راسة عودة د كما اختلفت مع

أظهرت والتي ) 2012الخالدي والخطيب والرقاد والعناني (دراسة كما اختلف مع  ،اً مرتفع كانالزوجات 

دراسة كما اختلفت مع  .لدى عينة من النساء األردنيات التوافق الزواجي ارتفاع في درجة وجود

أن نسبة الرضا الزواجي لدى النساء المتزوجات في مدينة عمان كانت التي أظهرت ) 2004ي (سامالش

الرضا مستوى أظهرت أن والتي ) 2003الحمد (دراسة  كما اختلفت مع. )%80عالية حيث بلغت (

  الزواجي لألزواج والزوجات األردنيين كان مرتفعًا،

الدراسات السابقة إلى مكان إقامة يمكن إرجاع سبب اختالف نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج 

الدراسات السابقة حيث ُطبقت جميعها في عمان، في حين ُطبقت الدراسة الحالية في رام اهللا والبيرة، 

كما يمكن إرجاع هذا االختالف إلى اختالف أداة الدراسة وكذلك اختالف الفترة الزمنية، وطبيعة 

  العينة.

  مناقشة السؤال الثالث 3.1.5

المتزوجات  لدىالرضا الزواجي  ىفي مستو ألبعاد المهارات الزواجية  ما القدرة التنبؤية لثالث:السؤال ا

  ؟حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة 
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أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث وجود قدرة تنبؤية ألبعاد المهارات الزواجية في مستوى 

كان هناك أثر ذا داللة إحصائية ة رام اهللا والبيرة، إذ المتزوجات حديثًا في محافظ لدىالرضا الزواجي 

ن أ، وقد أظهرت النتائج في مستوى الرضا الزواجي للمهارات الزواجية )α≥ 0.05(عند مستوى الداللة 

مهارات الفهم، مهارات التعبير العاطفي، مهارات الحوار، أربعة من أبعاد المهارات الزواجية وهي (

، وهذا ) من نسبة التباين في مستوى الرضا الزواجي%33.2د وضحا معًا (مهارات حل المشكالت) ق

  بالرضا الزواجي من خالل المهارات الزواجية . التنبؤيشير إلى إمكانية 

إلى أن المهارات الزواجية عامل هام وفاعل في الوصول إلى الرضا  ويمكن عزو هذه النتيجة

واجية يحد من المشكالت التي من الممكن أن توجها، الزواجي، حيث أن امتالك الزوجة للمهارات الز 

فهي تمتلك مهارات الفهم والتعبير العاطفي والحوار وحل المشكالت، وبالتالي ينعكس ذلك على تكيفها 

مع زوجها ويزيد من سعادتها الزواجية والذي بدورة يزيد من مستوى الرضا الزواجي لديها، وهذا يعني 

  بالرضا الزواجي . التنبؤلها  أن المهارات الزواجية يمكن

ولدى مقارنة هذة النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبين أنها تتفق مع جميع الدراسات 

أن مقدار ما فسره التواصل  تأظهر  التي) 2009دراسة موسى (السابقة ذات العالقة، فقد اتفقت مع 

لطريقة التي اتأثير وهذا يؤكد ) 0.58( لدى الزوجين من التباين في التكيف الزواجي لكليهما بلغ

  يتواصل بها األزواج مع بعضهم البعض على مستوى التكيف الزواجي لديهم.

والتي  (Shapiro, Gottman, & Carrere, 2000) وجوتمان وكرير شابرو كما واتفقت مع دراسة

بزيادة مستوى  تنبأيالعالقة الجيدة والتواصل العاطفي االيجابي بين الزوجين قبل اإلنجاب  أشارت أنو 

بتراجع مستوى الرضا  يتنبأالرضا الزواجي بعد إنجاب األطفال، بينما سوء التواصل بين الزوجين 

  الزواجي بعد إنجاب األطفال.
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   مناقشة فرضيات الدراسة 2.5

عند مستوى الداللة  إحصائيةعالقة ارتباطيه ذات داللة توجد  المناقشة الفرضية األولى:  1.2.5

)0.05≤α(  لدى عينة من المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا بين المهارات الزواجية والرضا الزواجي

  والبيرة.

عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى أظهرت النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة وجود 

 اهللا رام محافظة في حديثاً  المتزوجات لدىبين المهارات الزواجية والرضا الزواجي  )α≥ 10.0(الداللة 

) 0.000) في حين بلغت قيمة مستوى الداللة (0.561، إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون (والبيرة

) وجود عالقة 415.ويتضح من الجدول ( )α≥ 0.05(وهي أقل من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة 

، إذ والبيرة اهللا رام محافظة في حديثاً  المتزوجات لدىارتباط بين المهارات الزواجية والرضا الزواجي 

رضا الجاءت العالقة طردية موجبة؛ بمعنى كلما ازدادت درجة المهارات الزواجية ازداد مستوى 

  . الزواجي

بالرجوع إلى التعريف الذي اعتمده منظمة الصحة العالمية ويمكن عزو هذه النتيجة 

)WOQOL,1995( مجموعة من الكفايات المتعلقة بسلوك ايجابي  إذ عرفتها بأنها الزواجية،" للمهارات

). 2011يمكن أفراد األسرة من المواجهة الفعالة للمطالب وتحديات الحياة اليومية "(أبو أسعد والختاتنة، 

مهارات مثل الكفايات المتعلقة بسلوك ايجابي من أن امتالك وبناًء على التعريف السابق يمكن القول 

وقد أكدت حل المشكالت والتعبير العاطفي يزيد من مستوى الرضا الزواجي، الحوار واإلصغاء والفهم و 

أن الزوجات اللواتي يستخدمن ) تأثير التواصل على التوافق الزواجي إذ اشارات 2007دراسة أبو العز (

أساليب تواصل فعالة، لديهن مستوى أعلى من التوافق الزواجي ومستوى أعلى من الصحة النفسية، 

 منميرجنكل . كما وأكدت دراسة زوجات اللواتي يستخدمن أساليب تواصل غير فعالةمقارنة بال
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وذلك من  على الرضا الزواجي؛تؤثر  إن المهارات االنفعالية )Mirgain & Cordova, 2007( وكوردوفا

  . خالل تأثيرها على الحميمية، الصحة الزواجية

د العينة على مقياس المهارات الزواجية، كما وتعزى هذه النتيجة إلى المستوى المرتفع لدى أفر 

حيث أن اإلصغاء إلى الزواج وتشجيعه على الحديث، ومعرفة مشاعره وغيرها من المواقف تزيد من 

درجة الرضا الزواجي وبالتالي يمكن النظر إلى الرضا الزواجي على أنه نتيجة لوجود المهارات 

  الزواجية لدى أفراد العينة.  

 إلى وجود عالقة ارتباطيهالتي أشارت  )2016دراسة القضاة ( تيجة معهذه الن وقد اتفقت

بين امتالك المهارات الزواجية للمتزوجات حديثًا والتوافق الزواجي لديهن.  دالة إحصائياً  طردية إيجابية

وجود عالقة ارتباطيه موجبة دالة التي أظهرت ) 2014وعمامرة ( دارسة طعبلي كما واتفقت مع

وبايسزك  وبيتمان لليقتكما واتفقت مع دراسة  االتصال الزواجي والرضا الزواجي إحصائيًا بين

أظهرت نتائج السلوك التعاوني أن التي )  (Leggett , Pittman , Byczek , Morse, 2012ومورس

كان له  ،االهتمامات أو االتجاهات االجتماعية مثل: أداء اإلعمال المنزلية بشكل مشترك بين الزوجين

وأن سلوك الصراع والدخول في سلسلة النزاعات أو  ،ة ارتباطيه إيجابية مع الرضا الزواجيعالق

   التكرار في عدم التأييد كان له عالقة ارتباطيه سالبة.

إلى وجود عالقة ارتباطيه دالة التي أظهرت نتائجها  )2007دراسة اإلبراهيم ( واتفقت أيضًا مع

 وكوردوفا منميرجنواتفقت أيضًا مع دراسة  توافق الزواجي.بين المهارات الزواجية وال إحصائياً 

)Mirgain & Cordova, 2007(  أظهرت نموذجًا يوضح تأثير المهارات االنفعالية على الرضا إذ

 وهوالشير انجولدسباي. كما واتفقت مع دراسة الزواجي؛ وذلك من خالل تأثيرها على الحميمية

حيث أظهرت ) cher, Schvaneveldt and Mathews, 2005)Inglodsby, Horla وماثيوس وسفاينفات
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مما يشير إلى عالقة قوية بين مهارة  ،النتائج وجود عالقة قوية بين التعبير العاطفي والتوافق الزواجي

  التعبير العاطفي والرضا الزواجي.

وجود عالقة موجبة دالة ها عن كشف نتائجالتي ) 2016دراسة جان (واتفقت أيضًا مع 

أشارت إذ  )2014الداغر (دراسة كما واتفقت مع ئيًا بين الرضا الزواجي والتواصل العاطفي، إحصا

 ،ذات داللة إحصائية لدى أفراد العينة من المتزوجين حديثاً موجبة ارتباطيه  إلى وجود عالقة هانتائج

  .على مقياس الرضا الزواجي وأدائهم على مقياس تقدير الذات والتسامح

موجبة  وجود عالقة ارتباطيهوالتي أظهرت ) 2011( رييأبو صًا مع دراسة كما واتفقت أيض

بين كل من إدراك الزوجات حديثًا لمصادر خبراتهن األسرية وتوافقهن الزواجي وبعض متغيرات 

 ,Shapiro) وجوتمان وكرير شابرو. كما واتفقت مع دراسة المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة

Gottman, & Carrere, 2000)  إلى إن العالقة الجيدة والتواصل العاطفي  هاأظهرت نتائجوالتي

بينما سوء  ،بزيادة مستوى الرضا الزواجي بعد إنجاب األطفال يتنبأ االيجابي بين الزوجين قبل اإلنجاب

  بتراجع مستوى الرضا الزواجي بعد إنجاب األطفال. يتنبأالتواصل بين الزوجين 

 )α≥ 0.05( عند مستوى الداللةتوجد فروق ذات داللة إحصائية  الثانية: مناقشة الفرضية ال 2.2.5

رات تعزى لمتغيلدى المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة   بين متوسطات المهارات الزواجية

  العمل والعمر والمستوى التعليمي.

  أ) العمل

 عند مستوى الداللةة إحصائية أشارت النتائج المتعلقة بالعمل إلى عدم وجود فروق ذات دالل

)0.05 ≤α(  على الدرجة الكلية والمجاالت الفرعية لمقياس المهارات الزواجية تبعًا لمتغير العمل

  (عاملة، غير عاملة)، باستثناء مجال مهارات الفهم الذي بين وجود فروق لصالح غير عاملة.
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جة إلى توفير مصدر دخل ويمكن عزو هذه النتيجة إلى أن النساء العامالت قد يكن بحا

لألسرة وبالتالي يجعلهن ذلك راضيات ومتكيفات مع أزواجهن، في حين أن النساء الغير عامالت قد 

ال يكن بحاجة إلى المال وتوفير مصدر دخل لالسرة وقد يكون أزواجهن لديهم المقدرة لتوفير مصدر 

يفات مع أزواجهن بنفس درجة دخل يناسب احتياجات األسرة وبالتالي يجعلهن ذلك راضيات ومتك

النساء العامالت. كما يمكن القول أن العالم أصبح قرية صغيرة فلم يعد هنالك فرق بين من يعمل ومن 

ال يعمل، فنحن نتحدث عن ُمجتمع على درجة من الوعي والثقافة، فضًال عن الوسائل التكنولوجية 

غير العاملة ما يتاح للمرأة العاملة من وعي  ومنها وسائل التواصل االجتماعي، وبالتالي يتاح للمرأة

وثقافة، فالمرأة غير العاملة أصبحت قادرة على الوصول إلى ما ُتريد من معرفة مهارات وذلك من 

  خالل ذهابها إلى المركز والجمعيات المنتشرة في محافظة رام اهللا والبيرة .

ذات فروق ت إلى عدم وجود التي أشار ) 2016دراسة القضاة (وقد اتفقت هذه النتيجة مع 

كما  "عاملة  غير عاملة". ،مل الزوجةر عبين متوسطات المهارات الزواجية تبعًا لمتغي ةإحصائي داللة

ذات داللة فروق  والتي أشارت إلى عدم وجود ),Parameswari 2016( باراميسوارياتفقت مع دراسة 

  .ير العامالتإحصائية في التوافق الزواجي بين المتزوجات العامالت وغ

  ب) العمر

 0.05( عند مستوى الداللةأشارت النتائج المتعلقة بالعمر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 

≤α(  تعزى لمتغير العمر على الدرجة الكلية لمقياس المهارات الزواجية وجاءت الفروق لصالح)26من 

، كما وجدت فروق ذات داللة )21 من أقل إلى 16 من(و )26 من أقل إلى 21من(مقارنة في ) فأكثر

 مهاراتتعزى لمتغير المستوى التعليمي على مجاالت  )α≥ 0.05( عند مستوى الداللةإحصائية 

، وجاءت الفروق لصالح العاطفي التعبير مهاراتت، المشكال حل مهارات، مهارات اإلصغاء، الحوار

 من(، ولصالح )21 من أقل إلى 16 من(مقارنة في ) فأكثر 26 من(الفئات العمرية األعلى أي لصالح 
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، أي أنه كلما زاد العمر زادت درجة )21من أقل إلى 16 من(، مقارنة في )26 من أقل إلى 21

، ومهارات اإلصغاء، الحوار مهاراتالمهارات الزواجية للزوجة، كما أنه كلما زاد العمر زادت درجة 

  .العاطفي التعبير مهاراتت، و المشكال حل مهاراتو 

 إلى 16 من(عزو هذه النتيجة إلى التباين في العمر بين المتزوجات حديثًا، فالزوجات  ويمكن

لم يصلو بعد إلى مرحلة النضج الفكري المعرفي الذي  )26 من أقل إلى 21من(، و )21 من أقل

إذ  )فأكثر 26 من(يساعدهم على التصرف بمهارة في المواقف الزواجية المختلفة، على عكس عمر 

ة في هذا العمر يكون قد أكتمل نضجها المعرفي وأصبحت قارة إدراه مواقف الحياة الزواجية أن الزوج

المختلفة بطريقة عقالنية حيث إن خبرتها بالحياة تساعدها على اكتساب مهارات كثيرة. فهي قد مرت 

د في مواقف وتجارب كثيرة ساعدتها على اكتساب مهارات اجتماعية من شأنها أن تكون عامل مساع

في طريقة حورها مع زوجها، وٕاصغائها له، وقدرتها على حل المشكالت التي قد توجهها، وأن تكون 

أكثر انفتاحًا وتعبيرًا من ناحية عاطفية، فكلما زادت المرأة في العمر كلما كان فهمها وتحملها 

  للمسؤولية أكثر من أي وقت مضى مما يجعلها أكثر مهارة .

) 2016دراسة القضاة (مع  مع نتائج الدراسات السابقة تبين أنها تتفقولدى مقارنة هذه النتيجة 

وقد  ،بين متوسطات المهارات الزواجية تبعًا لمتغير العمر أظهرت وجود فروق دالة إحصائياً التي 

) 2007دراسة اإلبراهيم (كما اتفقت مع  ،)30-20كانت الفروق لصالح المتزوجات في الفئة العمرية (

في المهارات الزواجية تعزى لمتغير عمر  ةإحصائي اللةإلى وجود فروق ذات د هاتائجأشارت نوالتي 

  .)40- 31لصالح من ( ،الزوجة

  د) المستوى التعليمي.
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عند مستوى أشارت النتائج المتعلقة بالمستوى التعليمي إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 

الدرجة الكلية لمقياس المهارات الزواجية  تعزى لمتغير المستوى التعليمي على )α≥ 0.05( الداللة

 ثانوية) مقارنة مع (أقل من ثانوية عامة) و(فأعلى بكالوريوسوجاءت الفروق لصالح حملة درجة (

تعزى لمتغير ) α≥ 0.05( عند مستوى الداللة)، كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية دبلوم - عامة

، العاطفي التعبير مهاراتت و المشكال حل مهاراتو  الحوار مهاراتالمستوى التعليمي على مجاالت 

) مقارنة في (أقل من فأعلى بكالوريوسوجاءت الفروق لصالح الفئات األعلى تعليمًا أي لصالح (

)، مقارنة في (أقل من ثانوية دبلوم-عامة ثانوية)، ولصالح (دبلوم -عامة ثانويةثانوية عامة) و(

ي زادت درجة المهارات الزواجية للزوجة، كما أنه كلما زاد عامة) أي أنه كلما زاد المستوى التعليم

  .العاطفي التعبير مهاراتت، و المشكال حل مهارات، و الحوار مهاراتالمستوى التعليمي زادت درجة 

ويمكن تعليل هذه النتيجة إلى أن التباين في مستوى التعليم له دور فاعل ومهم ويؤثر في 

ويلعب دورًا هامًا في امتالك الزوجات لمهارات الحوار وحل  امتالك الزوجات للمهارات الزوجية

المشكالت والتعبير العاطفي، ومن المعروف أن التعليم يجعل الزوجة تملك الوعي وبالتالي مهارات 

كثيرة ومنها المهارات الزوجية، إذ أن المتعلمة لديها قدرة على الحوار البناء والعلمي والمنطقي بأسلوب 

لديها قدرة على حل المشكالت والعقبات التي يمكن أن توجهها، كما أن المرأة المتعلمة واعي، كما أن 

لديها الوعي الكافي لذاتها ومشاعرها وينعكس ذلك على قدرتها على التعبير العاطفي، فالمرأة المتعلمة 

الي فإن قدرتها تنخرط بالجامعة والمجتمع مما يتيح لها تعلم المهارات االجتماعية ومنها الحوار، وبالت

على الحوار تجعلها أكثر تعبيرًا وانفتاحًا، كما أنه بازدياد تعليم المرأة وخروجها إلى العمل، تزداد ثقتها 

مهارات كثيرة، كما يزداد تقديرها لذاتها، فترفع عن الحديث في ابسط األمور  تمتلكبنفسها مما يجعلها 

ة ويزداد من وعيها وقدرتها على الحوار وحل فيقل تواصلها مع زوجها باألمور الصغيرة التافه

  المشكالت والتعبير العاطفي .
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إلى وجود فروق ذات  هاأشارت نتائجإذ ) 2007دراسة اإلبراهيم (وقد اختلفت هذه النتيجة مع 

لصالح حملة معهد  ،في المهارات الزواجية تعزى لمتغيرات المستوى التعليمي للزوجة ةإحصائي اللةد

التي أشارت إلى ) 2016دراسة القضاة (مع ، كما واختلفت ة بحملة شهادات البكالوريوسفما دون مقارن

المؤهل العلمي  ،بين متوسطات المهارات الزواجية تبعًا لمتغيرات ةإحصائي عدم وجود فروق ذات داللة

ة في . ويمكن عزو هذا االختالف إلى اختالف مكان إجراء الدراسة، إذ أجريت الدراسات السابقللزوجة

الفترة إلى اختالف  خالفاالعمان في حين أجريت الدراسة الحالية في رام اهللا، كما ويمكن عزو هذا 

  الزمنية بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة. 

  

 0.05( عند مستوى الداللةتوجد فروق ذات داللة إحصائية  ال الثالثة:الفرضية نتائج  مناقشة 3.2.5

≤α( رات تعزى لمتغيا الزواجي لدى المتزوجات حديثًا في محافظة رام اهللا والبيرة الرض بين متوسطات

  العمل والعمر والمستوى التعليمي.

  أ) العمل

عند مستوى أشارت النتائج المتعلقة بمتغير العمل إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

لمتغير العمل. في حين وجدت  على الدرجة الكلية لمقياس الرضا الزواجي تعزى )α≥ 0.05( الداللة

تعزى لمتغير العمل في مجال المشكالت  )α≥ 0.05( عند مستوى الداللةفروق ذات داللة إحصائية 

  الزواجية، وجاءت الفروق لصالح غير عاملة، بينما لم تكن الفروق دالة في باقي المجاالت.

زواجي من خالل حياة ويمكن عزو هذه النتيجة إلى أن الهدف األسمى للزواج هو الرضا ال

مستقرة يسودها التفاهم والتقبل والتعاون بين الشريكين، ومن خالل حياة تقسم فيها األدوار بحيث يعرف 

كل شخص مهامه وأدواره، لذا ال يوجد أي اختالف بين الزوجة العاملة وغير العاملة في زيادة أو 
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اتهما الزواجية قد يسّعيان إلى تحديد انخفاض مستوى الرضا الزواجي، حيث أن الزوجين في بداية حي

، وبالتالي يعرف كل واحدًا منهما مهامه وأدواره سوًء أكان عامًال أم غير واضحةأدوار متفق عليها 

عامل، وفي ظل تقدم المجتمع وانتقال األسرة من ممتدة إلى نووية أصبح للمرأة فيه دورًا أساسيًا وهامًا 

بنفس االهتمامات واألدوار سواًء أكانت تعمل أم ال تعمل، فالمرأة  في تقسيم األدوار، كما أنها تهتم

العاملة تقوم بنفس واجبات ومهام المرأة غير العاملة، وبالتالي فالرضا الزواجي ال يتأثر بمتغير العمل 

ذات داللة إحصائية في الرضا وهذا ما أكدة نتائج الدراسات السابقة التي أشارت إلى عدم وجود فروق 

والتي أشارت إلى  ),Parameswari 2016( باراميسواري. ومنها دراسة عمل الزوجة لمتغير اجي تبعاً الزو 

وكذلك  فروق دالة إحصائية في التوافق الزواجي بين المتزوجات العامالت وغير العامالت، عدم وجود

الرضا  فروق ذات داللة إحصائية فيها عدم وجود نتائجت أظهر ي الت )2014(دراسة عودة األمر 

الخالدي والخطيب والرقاد والعناني . كما واتفقت أيضًا مع دراسة عمل الزوجة لمتغير الزواجي تبعاً 

العمل  لمتغيرفي التوافق الزواجي تعزى  ةإحصائي ذات داللةعدم وجود فروق والتي بينت ) 2012(

  .(عاملة، غير عاملة)

ذات وجود فروق عن  هانتائج أسفرتوالتي ) 2011ري (يأبو صفي حين اختلفت مع دراسة 

عمل  رفي إدراك الزوجات حديثًا لخبراتهن األسرية وتوافقهن الزواجي تبعًا لمتغي ةإحصائيداللة 

  .لصالح الزوجات العامالت ،الزوجات

  ب) العمر 

 0.05( عند مستوى الداللةأشارت النتائج المتعلقة بالعمر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 

≤α( تعزى لمت) 26 منغير العمر على الدرجة الكلية لمقياس الرضا الزواجي وجاءت الفروق لصالح 

)، كما وجدت فروق ذات داللة 21 من أقل إلى 16 من) و(26 من أقل إلى 21 من) مقارنة في (فأكثر
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تعزى لمتغير العمر على مجاالت رضا التواصل الوجداني،  )α≥ 0.05( عند مستوى الداللةإحصائية 

 الرضاالعام عن الزواج، والرضا عن قضاء الوقت، بينما لم تكن الفروق دالة في مجاالت والرضا 

 26 من. وقد وجاءت الفروق لصالح الفئات األكبر عمرًا أي لصالح (االقتصادي الرضا، و الجنسي

)، أي أنه كلما زاد المستوى 21من أقل إلى 16 من) و(26 من أقل إلى 21 من) مقارنة في (فأكثر

يمي زادت درجة الرضا الزواجي، كما أنه كلما زاد العمر زادت درجة رضا التواصل الوجداني، التعل

  والرضا العام عن الزواج، بينما كلما قل العمر زادت درجة الرضا عن قضاء الوقت .

 إلى 16  من(ويمكن عزو هذه النتيجة إلى التباين في العمر بين المتزوجات حديثًا، فالزوجات 

لم يصلو بعد إلى مرحلة النضج الفكري المعرفي الذي  )26 من أقل إلى 21 من(و  ،)21من أقل

يتطلبه الزواج وبالتالي فالعمر هنا عامل مهم. كما أن الزيجات في األعمار المتدنية غالبًا ما تكون 

الزواج من قبل األهل، وبالتالي فإن االختيار ال يكون عادة من قبل الفتاة بل من قبل أهلها وبالتالي ف

ال يكون منه أي تلبية لحاجات الفتاة حيث يغفلها تمامًا، مما يجعلها هذه الفئة أقل رضا زواجي من 

الفئات األكبر عمرًا التي ما غالبًا ما تُقدم على الزواج بعد إنهاء مراحلها التعليمة، فيكون قد اكتمل 

  نضوجها نفسيًا وفكريًا مما يجعلها تتمتع في رضا زواجي أعلى .

 )2014(دراسة عودة ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبين أنها تتفق مع 

عند الزواج،  أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في الرضا الزواجي تعزى لمتغير العمرالتي 

) 2011أبو صيري ( كما واتفقت مع دراسة سنة، )25(لصالح الزوجات اللواتي تزوجن بعمر أكبر من 

وجود فروق دالة إحصائيًا في إدراك الزوجات حديثًا لخبراتهن األسرية عن  هاوأسفرت نتائجوالتي 

، كما لصالح ذوي الفرق األكبر في السن بين الزوجين ،فرق السن وتوافقهن الزواجي تبعًا لمتغير

إلى وجود  هاائجأشارت نتالتي ) 2012الخالدي والخطيب والرقاد والعناني (واتفقت جزئيًا مع دراسة 
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في التوافق الزواجي تعزى لمتغير العمر لصالح الفئتين (األصغر سنًا، األكبر  فروق دالة إحصائياً 

  مقارنة بالفئات المتوسطة. سنًا)

توصلت إلى عدم وجود عالقة بين الرضا التي ) 2004ي (سامدراسة الشبينما اختلفت مع 

أشارت أن الرضا الزوجي ال التي . )2003الحمد (كما واختلفت مع دراسة  ،الزواجي وعمر الزوجة

  يتأثر بعمر الزواج .

  ج) المستوى التعليمي 

عند مستوى أشارت النتائج المتعلقة بالمستوى التعليمي إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 

اءت تعزى لمتغير المستوى التعليمي على الدرجة الكلية لمقياس الرضا الزواجي وج )α≥ 0.05( الداللة

)، كما وجدت فروق ذات داللة دبلوم -عامة ثانوية) مقارنة في (فأعلى بكالوريوسالفروق لصالح (

 التواصل رضاتعزى لمتغير المستوى التعليمي على مجاالت  )α≥ 0.05( عند مستوى الداللةإحصائية 

لصالح  ، والرضا العام عن الزواج، وجاءت الفروق لصالح الفئات األعلى تعليمًا أيالوجداني

 ثانوية)، ولصالح (دبلوم -عامة ثانوية) مقارنة في (أقل من ثانوية عامة) و(فأعلى بكالوريوس(

)، مقارنة في (أقل من ثانوية عامة) أي أنه كلما زاد المستوى التعليمي زادت درجة الرضا دبلوم_عامة

، والرضا الوجداني صلالتوا رضاالزواجي للزوجة، كما أنه كلما زاد المستوى التعليمي زادت درجة 

  العام عن الزواج.

ربما يعود السبب في هذه النتيجة إلى أن المتزوجات اللواتي يحملن مؤهالت علمية 

)، يتملكن القدرة على البحث بجدية عن األساليب السوية التي تساعدهن على فأعلى بكالوريوس(

ذلك، وصولهن إلى مستويات عالية  السير بالحياة الزواجية، واالتجاه بها نحو االستقرار، أضف إلى
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من النضج المعرفي، سواًء على صعيد التفاعل مع الزوج أو التواصل مع الزوج أو التخاطب، وتقبل 

  الرأي اآلخر .

أظهرت وجود فروق ذات والتي  )2014(دراسة عودة واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إلية 

المستوى التعليمي للزوجة لصالح الزوجات ذوات  تعزى لمتغير داللة إحصائية في الرضا الزواجي

وجود عن  هاأسفرت نتائجوالتي ) 2011أبو صيري (كما اتفقت مع دراسة  المؤهالت العلمية األعلى.

فروق دالة إحصائيًا في إدراك الزوجات حديثًا لخبراتهن األسرية وتوافقهن الزواجي تبعًا لمتغير مستوى 

 ماسيدراسة الش. كما اتفقت أيضًا مع وى مستوى تعليمي أعلىتعليم الزوجة، لصالح الزوجات ذ

وجدت عالقة بين الرضا الزواجي والمستوى التعليمي حيث وجد انه كلما ارتفع المستوى التي ) 2004(

الخالدي و الخطيب والرقاد والعناني كما واتفقت نسبيًا مع دراسة  التعليمي للزوجة زاد الرضا الزواجي .

في التوافق الزواجي تعزى للمستوى التعليمي،  النتائج وجود فروق دالة إحصائياً  بينتإذ ) 2012(

 ،من النساء اللواتي يحملن الدبلوم المتوسط ،لصالح النساء اللواتي يحملن شهادة ثانوية عامة واقل

  ولصالح الدراسات العليا مقابل الدبلوم المتوسط .

في  النتائج عدم وجود فروق ودالة إحصائياً  ) أظهرت2010عان (ز دراسة الخبينما اختلفت مع 

كما واختلفت مع دراسة  .لمتغير المستويات التعليمية الرضا الزواجي لدى الطالبات المتزوجات تبعاً 

  أن الرضا الزوجي ال يتأثر بالمستوى التعليمي. هاأشارت نتائجإذ ) 2003الحمد (
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   والمقترحات التوصيات

  اسة من نتائج فإن الباحثة توصي بما يأتي: في ضوء ما توصلت إلية الدر 

إجراء دراسات تجريبية من قبل الباحثين تتضمن برامج إرشادية لتعليم المهارات الزواجية لدى  .1

 ).21فئة الفتيات اللواتي أقل من ُعمر (

تضمين المناهج الدراسية من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في المدارس والجامعات مساقات  .2

ف إلى تعليم ورفع كفاءة المقبلين على الزوج بطرق التعامل الزواجية المثلى واالختيار تهد

 الزواجي السليم.

 اعتماد المحاكم الشرعية وجود متخصصين في اإلرشاد األسري والزواجي .  .3

اعتماد المحاكم الشرعية دورات إرشادية كشرط إلجراء عقد القران وخاصة لدى الفئة العمرية  .4

 ، ولدى الفئات األقل تعليمًا . ) فأقل21(

نشر ثقافة الوعي من قبل وسائل االعالم بالحياة الزوجية ومتطلباتها لدى الفئات األقل تعليمًا  .5

 تسهم في رفع مستواهن الفكري .

إجراء برامج إرشادية من قبل الباحثين في الجامعات تهدف إلى تعليم األسس الصحيحة  .6

 ب من الجنسين.لالختيار الزواجي لدى فئة الشبا

توزيع نشرات إرشادية من قبل المحكمة الشرعية قبل عقد القران تبين واجبات وحقوق الزوج  .7

 والزوجة .

إجراء دراسات تجريبية من قبل الباحثين تتضمن برامج إرشادية لتحسن مهارات الحوار لدى  .8

 .الزوجات 
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  المصادر والمراجع العربية واألجنبية
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  والمراجع العربية واألجنبية المصادر

  المصادر والمراجع باللغة العربية: -أوالً 

  .القران الكريم -

. عالقة التوافق الزواجي بالمهارات الزواجيـة وبعـض المتغيـرات الديمغرافيـة). 2007براهيم، أسماء (اإل

  (رسالة دكتورة غير منشورة)، كلية  التربوية، الجامعة األردنية، عمان، األردن.

بنـــاء برنـــامج إرشـــادي جمعـــي لتـــدريب االمهـــات علـــى مهـــارات ). 2007راهيم، ســـهام ســـليم راتـــب. (إبــ

(رســـالة ماجســـتير غيـــر .االتصـــال وحـــل المشـــكالت وقيـــاس أثـــره فـــي تحســـين العالقـــات األســـرية

  عمان، األردن. ،جامعة عمان العربية، العليا التربيةالدراسات منشورة)، كلية 

ــي الــواقعي العــالج فعاليــة). 2014. (أبــو أســعد، أحمــد عبــد اللطيــف  لــدى التواصــل مهــارات تنميــة ف

) : 1( 160. مجلة كلية التربيـة (جامعـة األزهـر)، مصـر، في محافظة الكرك  الزواج على المقبلين

136-160.  
عمــان : مركــز  دليــل المقبلــين علــى الــزواج لحيــاة ناجحــة.). 2015أبــو أســعد، أحمــد عبــد اللطيــف. (

  .لتفكيرديبونو لتعليم ا

 ســيكولوجية المشــكالت األســرية.). 4201أبــو أســعد، أحمــد عبــداللطيف و الختاتنــه، ســامي محســن. (

  ). عمان : دار المسيرة لنشر والتوزيع .2ط(

جــــة المعرفيــــة فعاليــــة برنــــامج إرشــــادي قــــائم علــــى النمذ ).2007أبــــو اســــعيد، ميرفــــت عبــــدالرحيم .(

مشكالت وٕادارة الغضب وخفض العنـف لـدى الزوجـات اتية في تنمية مهارات حل الذوالتعليمات ال

، عمــان العربيــة(رســالة دكتــورة غيــر منشــورة)، كليــة العلــوم التربويــة، جامعــة . المعنفــات فــي االردن

  عمان، األردن.
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عالقة أساليب التعامل الزواجية وأشكال التواصـل بـين  .)2007أبو العز، ابتسام عبد الرزاق سـليمان. (

. (رسـالة دكتـورة نفسية والتوافق الزواجي من وجهة نظر الزوجات فـي األردنالزوجين بالصحة ال

  غير منشورة)، كلية العلوم التربوية، جامعة عمان العربية، عمان، األردن.

.عالقـة التفـاؤل  بالرضـا عـن الحيـاة والتوافـق الزواجـي لـدى االزواج )2008أبو تركـي، مـريم أبـراهيم (

ــي فلســطين.   غيــر منشــورة)، كليــة التربيــة، جامعــة عمــان العربيــة، هدكتــورا(أطروحــة والزوجــات ف

  . ، األردنعمان

إدراك المتزوجـات حـديثًا لمصـادر خبـراتهن األسـرية وعالقـة  ).2011حنـان محمـد السـيد. ( ،رييأبو ص 

الـدولي الثالـث) فـي  -بحـث مقـدم للمـؤتمر العلمـي السـنوي (العربـي السـادسبتوافقهن الزواجـي. 

  جامعة المنصورة.  ،كلية التربية النوعية، 2011بريل أ 14-13الفترة 

. عمــــان: دار االتصــــال اإلنســــاني ودوره فــــي التفاعــــل االجتمــــاعي). 2012أبــــو عرقــــوب، إبــــراهيم .(

  مجدالوي للنشر والتوزيع.

ــديرات الزوجــات العــامالت لمســتوى التواصــل الزواجــي المــؤ  ).2009محمــد.( نــور أبــو مســامح، ذي تق

ربــد، إ جامعــة اليرمــوك، كليــة التربيــة، .(رســالة ماجســتير غيــر منشــورة)،لزواجــيوعالقتــه بالرضــا ا

  ردن.األ

ــاس فــي البحــوث النفســية ). 2006أبــو هشــام، الســيد محمــد . ( الخصــائص الســيكومترية ألدوات القي

  ، جامعة الملك سعود، كلية التربية، الرياض.SPSSوالتربوية باستخدام 

التوافق الزواجي ودورة في الحفاظ على التماسـك االجتمـاعي . )2017أبو هواش، حسن محمد علي. (

(رســالة ماجســتير غيــر منشــورة)، كليــة التربيــة، فــي المجتمــع األردنــي : لــواء القويســمة أنموذجــًا.

  مؤتة، األردن. ،جامعة مؤتة
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مج ). عالقـة بعـض المتغيـرات بتعزيـز التوافـق الزواجـي دراسـة لبنـاء برنـا2016أحمد، رندا محمـد سـيد. (

ـــــة المصـــــرية لإلخصـــــائين ارشـــــادي للمتزوجـــــات حـــــديثا.  ـــــة الخدمـــــة االجتماعيـــــة (الجمعي مجل

  .94-57: 55، االجتماعين) مصر

عادل نجيب بشرى)، القـاهرة: المجلـس األعلـى للثقافـة. (ترجمة د. . معنى الحياة). 2005آدلر، ألفرد .(

  م.1926 سنة النشر األصلي

. (ترجمـــة د. فيصـــل عبـــد القـــادر يوســـف) الكويـــت: ســـعادة ســـيكولوجية ال). 1993ارجيـــل، مايكـــل. (

  .م1986المجلس الوطني للثقافة والفنون. سنة النشر األصلي 

). مقيـاس التواصـل 2014األشول، عادل أحمد عز الدين و لطفي، إيناس محمود و عدوي، طه ربيع .(

  .532-507:  37، مصر-مجلة اإلرشاد النفسيالزواجي. 

فاعلية برنـامج تـدريبي مسـتند إلـى اسـتراتيجيات حـل المشـكالت ومهـارات ). 2015آغا، خلود خليل. (

ــدى المتزوجــات حــديثاً  ــة ل ــاة الزواجي ــة الحي (رســالة ماجســتير غيــر . االتصــال فــي تحســين نوعي

  كلية العلوم التربوية والنفسية، جامعة عمان العربية، األردن . ،منشورة)

ـــزواج فيســـيكولوجية دراســـة اجـــيالزو  االســـتقرار .)2010(. كلثـــوم، بـــالميهوب مصـــر : -. المنصـــورةال

  .للنشر العصرية المكتبة

  المصرية. األنجلو القاهرة: مكتبة الزواجي. الرضا مقياس). 1987فيوال. ( الببالوي،

أثر التدريب على مهارات االتصال وحل المشكالت في تحسـين ). 2004بنات، سهيلة محمود صالح. (

(رسـالة دكتـورة غيـر . لنساء المعنفات وخفض مستوى العنـف األسـريات والتكيف لدى اذتقدير ال

  ، عمان، األردن.األردنيةجامعة المنشورة)، كلية العلوم التربوية، 

). الرضــا الزواجــي وعالقتهــا بالتواصــل العــاطفي وعــدد ســنوات الــزواج وعــدد 2016جــان، ناديــة ســراج. (

.                                    424-242 :)2( 9.ية الدوالية المتخصصةالمجلة التربو األبناء والمرحلة العمرية لألبناء. 
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الــذكاء الوجــداني لــدى حــدثي الــزواج وعالقــة بمهــارات ). 2001جــرجس، مارجريــت رمــزي ميخائيــل . (

  منصورة، مصر.ال ،جامعة المنصورة، دابغير منشورة)، كلية اآل دكتوراه(رسالة . التفاوض

  رام اهللا، فلسطين .. كتاب فلسطين اإلحصاء السنوي. )2017كزي لإلحصاء الفلسطيني. (الجهاز المر 

التوافـــق الزواجـــي لـــدى عينـــة مـــن العـــاملين فـــي قطـــاع الصـــحة ). 2008الجهـــوري، هـــالل حمـــدان. (

(رســالة ماجســتير غيــر منشــورة)، كليــة .والتعلــيم فــي ســلطنة عمــان فــي ضــوء بعــض المتغيــرات

  إربد، األردن. ،كجامعة اليرمو التربية، 

).آليــــات تفعيــــل البــــرامج الجماعيــــة للحــــد مــــن النزعــــات الزوجيــــة 2015حســــانين، خالــــد محمــــد الســــيد .(

 (الجمعيــة المصــرية لألخصــائيين االجتمــاعين)، -مجلــة الخدمــة االجتماعيــة للمتــزوجين حــديثًا. 

  .77-53:15مصر. 

ع لــدى عينــة مــن األزواج األردنيــين حــل الصــرا تواســتراتيجياالرضــا الزواجــي ). 2003باســل ( ،الحمــد

(رسالة ماجستير غير منشورة)، كليـة  التربويـة،  وتأثرهم بعمر الزوج والمستوى العليمي للزوجين.

  الجامعة األردنية، عمان، األردن.

القــدرة التنبؤيــة لدرجــه التشــابه فــي الســمات الشخصــية وأشــكال ). 2017آمنــه مصــطفى. (الحــواري، 

ــه مــن األزواج االتصــال بــين الــزوجين ــي التوافــق األســري لــدى عين (رســالة ماجســتير غيــر .  ف

  ردن.ربد، األإ جامعة اليرموك، كلية التربية، منشورة)،

حنـــان عبـــد الحميـــد.  ،هنـــاء خالـــد و العنـــاني ،بـــالل عـــادل و الرقـــاد ،رشـــيد و الخطيـــبإمـــريم  ،الخالـــدي

امالت وغيـــر العـــامالت وعالقتـــه ). التوافـــق الزواجـــي لـــدى عينـــة مـــن النســـاء األردنيـــات العـــ2012(

-1): 149. (العلـوم اإلنسـانية، مصـر -مجلة جامعة األزهر لألبحاثبالعمر والمستوى التعليمي. 

27.  
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الرضا الزواجي وعالقتهـا بالمسـاندة االجتماعيـة لـدى عينـة مـن ). 2010الخزعان، هيا بنت إبـراهيم. (

غيــر منشــورة)، كليــة التربيــة، جامعــة أم  (رســالة ماجســتيرالطالبــات المتزوجــات بجامعــة أم القــرى.

  القرى، السعودية .

الرضا الزواجي من حيث عالقة بالبناء النفسي للزوجين لـدى ). 1991خليل، وفاء محمد عبد الجواد (

(رسالة ماجستير غير منشورة)، كلية التربيـة، .  عينة من طلبة وطالبات الدراسات العليا بالجامعة

  .، مصرقاهرةال ،عين شمسجامعة 

  .العربية النهضة دار: روتيب. العائلية والحياة األسرة) 1984( سناء الخولي،

تقدير الذات والتسامح كمتغيرات منبئة بالرضا الزواجي لدى عينة مـن ). 2014أروى أحمـد. ( ،الداغر

  .(رسالة ماجستير غير منشورة)، كلية التربية، جامعة دمشق، سوريا .المتزوجين حديثاً 

الرضـــا الزواجـــي واالكتئـــاب لـــدى عينـــة مـــن االزوح العقيمـــين فـــي  ).2005مر أحمـــد. (ســـعادة، ســـ

  رسالة ماجستير غير منشورة)، كلية التربية، الجامعة األردنية، عمان، االردن .االردن.(

  القاهرة : عالم الكتب. التوافق الزواجي واستقرار األسرة .). 2005سليمان، سناء محمد. (

). الرضا الزواجي وأثره على بعـض جوانـب الصـحة النفسـية فـي ضـوء 2009( سمكري، إزهار ياسـين.

 واالجتماعية لدى عينة مـن المتزوجـات فـي منطقـة مكـة المكرمـة. الديموغرافيةبعض المتغيرات 

  السعودية. (رسالة ماجستير غير منشورة)، كلية التربية، جامعة أم القرى،

رشــاد الجمعــي فــي تحســين مهــارتي حــل المشــكالت فاعليــة اإل ). 2016شـخاترة، هشــام احمــد منصـور.(

(رسـالة ماجسـتير غيـر وتوكيد الذات لـدى المـراهقين ابنـاء الالجئـين السـورين فـي محافظـة اربـد.

  زرقاء، األردن.ال ،الجامعة الهاشميةمنشورة)، كلية التربية، 
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مـن وجهـة نظـر  التواصل بـين الـزوجين وعالقتـه بـالتوافق الزواجـي). 2007الشرمان، نجاح محمد . (

ـــوك. ـــة اليرم ـــات جامع ـــوظفي وموظف ـــة، جامعـــة م ـــة  التربوي ـــر منشـــورة)، كلي (رســـالة ماجســـتير غي

  ، األردن.إربد، يرموكال

أثـــر أســـلوب اختيـــار شـــريك الحيـــاة ونـــوع الـــزواج فـــي التوافـــق ). 2003الشـــريفين، أحمـــد عبـــد اهللا . (

  ، األردن.إربد، يرموكة ال(رسالة ماجستير غير منشورة)، كلية  التربوية، جامعالزواجي.

  . دمشق : دار الفكر للنشر والتوزيع .الدورة التأهيلية للحياة الزوجية ).2010الشعال، محمد خير.(

(رسـالة العوامل المحددة للرضا الزواجي لدى النساء في مدينة عمان.).2004. (سمر أحمـد ،الشماسي

  األردن. ،األردنيةالجامعة  ،كلية الدراسات العليا ،ماجستير غير منشورة)

. عالقــة االتصــال بالرضــا الزواجــي بأبعــاده التآلفيــة، )2014ســميرة ( ،محمــد الطــاهر و عمــامرة ،طعبلــي

مجلــة التعامــل مــع الخالفــات الماليــة، الرضــا الجنســي: دراســة ميدانيــة بــالمركز الجــامعي بــالوادي. 

  .198-189): 15( 6 .العلوم اإلنسانية واالجتماعية

).الرضـا الزواجــي لـدى المتزوجـات للمــرة 2011( و الشـريف، محمــد يوسـف رؤوف أحمـدعبـد الــ الطـالع،

. مجلــــة الجامعــــة اإلســــالمية للبحــــوث الثانيــــة وعالقتهــــا بــــبعض المتغيــــرات فــــي محافظــــات غــــزة

  .239-276): 1(19 اإلنسانية.

 ة والحياة.سيكولوجية البيئة األسري). 2016عبد الرحمن، سعد و زهران، سماح و المذكوري، سميرة. (

  الكويت: مكتبة الفالح للنشر والتوزيع .

مــدى فاعليــة برنــامج إرشــادي فــي تحقيــق الرضــا الزواجــي. ). 1995عبــد العــال، تحيــة محمــد أحمــد. (

  .بنها، مصر ،الزقازيقغير منشورة)، كلية التربية، جامعة  دكتوراه(رسالة 

ـــزوجين). 2006عبيـــدات، أســـماء ناصـــر . ( فـــي بعـــض الســـمات الشخصـــية  العالقـــة بـــين تشـــابه ال

  ، األردن.إربد، يرموك(رسالة ماجستير غير منشورة)، كلية  التربوية، جامعة الوتوافقهم الزواجي. 
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صـــعوبات التعبيـــر العـــاطفي والرضـــا الزواجـــي عنـــد  ).2006العبيـــدلي، نوريـــة محمـــد طيـــب عبـــد اهللا. (

ر غيـر منشـورة)، كليـة التربيـة، (رسـالة ماجسـتي اإلناث في ضوء بعض المتغيـرات بدولـة اإلمـارات.

  جامعة اليرموك، األردن.

ج إعـــادة  بنـــاء األســـرة فـــي تحســـين مهـــارات التواصـــل ذاثـــر نمـــو ).2014العمـــارين، االء اســـماعيل .(

الجامعــة  (رســالة ماجســتير غيــر منشــورة)، .واإلنســجام والرضــا الزواجــي لــدى عينــة مــن األزواج

  الهاشمية، الزرقاء، االردن .

العوامــل النفســية الرضــا الزواجــي لــدى الزوجــات كمــا تتنبــأ بــه بعــض .)2014(ين إبــراهيم ياســم ،عــودة

ر منشورة)واالجتماعية والديمغرافيـة.  ة اآلداب ،(رسالة ماجستير غي ة ،كلي ان األھلي ة عم  ،جامع

  األردن.
  .النبالء دار:  بيروت) 3ط( .الزواج وقضايا األسرة.)2004( .علي قائمي،ال

المهارات الزواجية وعالقتها بـالتوافق الزواجـي لـدى المتزوجـات حـديثًا ). 2016عيم. (نياس نإالقضاة، 

(رســالة ماجســتير غيــر منشــورة)، كليــة العلــوم التربويــة والنفســية، جامعــة عمــان  فــي مدينــة عمــان.

  العربية، األردن .

. القـاهرة :  الياإلرشـاد والعـالج النفسـي مـن المنظـور النسـقي االتصـ). 1999الكفافي، عالء الدين. (

  دار الفكر العربي لطبع والنشر.

  .. عمان : دار الفكر للنشر والتوزيع علم النفس األسري). 2009كفافي، عالء الدين. (ال

. دبـي:  اإلحصـاء فـي التربيـة وعلـم الـنفس). 1999ماضي، محمد الظاهر و عثمان، ماجـد إبـراهيم .(

  دار القلم .

مجلــة العلــوم المــواطنين القطــرين نحــو اإلرشــاد الزواجــي واألســري. ). اتجاهــات 2003المــالكي، مــوزة .(

    .214_211:  3. التربوية 
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  . مجمع اللغة العربية. المعجم الوجيز). 1996مذكور، إبراهيم. (

الكويـت :  .الـنفس وعلـم اإلسالم في النفسية والصحة الزوجية العالقة). 1991إبراهيم.( كمال مرسي،

  .القلم دار

  القاهرة : دار النشر للجامعات  األسرة والتوافق األسري.). 2008إبراهيم.( مرسي، كمال

أثر برنامج تدريبي قائم على التمكين النفسي في تحسـن الحنـو ). 2010المساعدة، غادة علي حمد. (

(رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة)، كليـة  .على الذات والرضا الزواجي لدى امهات االطفال المعاقين

  زرقاء، األردن.ال ،جامعة الهاشميةالالتربية، 

أثر برنـامج إرشـادي جمعـي مسـتند إلـى نظريـة سـاتير فـي تحسـين ).2012المشاقبة، أماني رضوان. (

ــــواتي يعــــاينن مــــن انخفــــاض الرضــــا  ــــة مــــن الزوجــــات الل ــــدى عين ــــة ل نوعيــــة الحيــــاة الزوجي

  الزرقاء، األردن. كلية التربية، الجامعة الهاشمية، .(رسالة ماجستير غير منشورة).الزواجي

. عمـان:  نظريات اإلرشاد األسري وتطبيقاتها : في دليل اإلرشـاد األسـري). 2010مقدادي، يوسف . (

  المجلس الوطني لشؤون األسرة .

درجة جودة التواصل بين الزوجين وعالقتها بـالتكيف الزواجـي لـدى  .)2009( .انشراح يوسف ،موسى

الة ماجســـتير غيـــر منشـــورة)، كليـــة الدراســـات العليـــا، (رســـ .عينـــة مـــن االزواج فـــي مدينـــة عمـــان

  الجامعة األردنية، عمان، األردن.

ــة وتحســين ).2010.(النــادي، آالء كامــل  ــامج إرشــادي فــي التقليــل مــن النزاعــات الزواجي ــة برن فاعلي

(رسالة ماجستير غيـر منشـورة)، كليـة . الرضا والتكيف الزواجي لدى عينة من الزوجات االردنيات

  زرقاء، األردن.ال ،الجامعة الهاشميةية، الترب
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  اب تسهيل المهمةكت (أ): ملحقال
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  إحصائية عدد حاالت الزواج  (ب): ملحقال
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  خالل الثالثة أعوام الماضيةإحصائية عدد حاالت الزواج حسب السنة والمحكمة  (ت): ملحقال
  

2015 

  المجموع اسم المحكمة
 1674  محكمة رام اهللا الشرعية

 684 محكمة بير زيت الشرعية

 430 محكمة سلواد الشرعية

 500 كمة نعلين الشرعيةمح

 3288 حاالت الزواج في محاكم محافظة رام اهللا والبيرة

2016 

  المجموعاسم المحكمة

  1730  محكمة رام اهللا الشرعية

  746  محكمة بير زيت الشرعية

  426  محكمة سلواد الشرعية

  508  محكمة نعلين الشرعية
 3410  رةحاالت الزواج في محاكم محافظة رام اهللا والبي

2017 

  المجموع اسم المحكمة
  1723  محكمة رام اهللا الشرعية

  745  محكمة بير زيت الشرعية

  440  محكمة سلواد الشرعية

  459  محكمة نعلين الشرعية

 3367  حاالت الزواج في محاكم محافظة رام اهللا والبيرة
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  كتاب التحكيم (ث): ملحقال

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  .ةالمحترم/كتور/ة أ.د................................داألستاذ/ة الة حضر 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته:

           

 من عينة لدى الزواجي بالرضا وعالقتها الزواجية المهارات : "تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان

درجة الماجستير في  متطلبات الحصول علىماًال لكاستوذلك "، والبيرة اهللا رام محافظة في حديثاً  المتزوجات

ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتطوير مقياس  .المفتوحة من جامعة القدساإلرشاد النفسي والتربوي 

كما قامت الباحثة باالستعانة بمقياس  الدراسات السابقة في هذا المجال، للمهارات الزواجية مستفيدة من

  ).2012خدم في دراسة (المشاقبة، الرضا الزواجي المست

 واتالتفضل بتحكيم فقرات أد فإنني آمل منكم، تتمتعون به من خبرة في هذا المجالنظرًا لما 

) مناسبة الفقرات 2) الصياغة اللغوية للفقرات. 1بما بمدى صالحيتها من حيث : ، وٕافادتي ةالدراسة المرفق

  ترحات ترونها مناسبة .) وأّي تعديالت أو مق3لألبعاد التي تقيسها. 

علمًا ان جميع فقرات مقياس  باع تدرج ليكرات خماسي للمقياسين،ولتحقيق أهداف الدراسة سيتم ات   

كما صيغت فقرات مقياس الرضا الزواجي باالتجاه االيجابي  الزواجية صيغت باالتجاه االيجابي،المهارات 

، 36، 34، 32، 31، 30، 28، 25، 22، 20، 19، 7، 6، 5الفقرات التالية الظاهرة باللون االحمر: باستثناء 

40 ،41، 43 .  

  تعاونكم حسن لكم  شاكرتاً 

  نداء عبد الرحمن عواودة  :باحثةال

  إياد ابو بكر   .إشراف : د
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  أدوات الدراسة قبل التحكيم (ج): ملحقال

  مقياس المهارات الزواجية  ) أ(
  

  الرقم 
  
  الفقرة

  ديل المقترحالتع   دقة الصياغة  انتماءها للبعد
غير   صالحة

  صالحة
غير   دقيقة 

  دقيقة
  

  بعد: مهارات القدرة على الحوار او التحدث 
استخدم الضمير "نحن" عند الحديث مع زوجي   1

  بأمور عالقتنا الزوجية . 
          

أستخدم نبرات صوت معتدلة عند الحديث مع   2
  زوجي.

          

اهتمام انتقي العبارات بعناية ألتمكن من جذب   3
  زوجي. 

          

            أبتسم عندما اتحدث مع زوجي.  4
عندما أريد إنهاء مناقشة ما مع زوجي فإنني   5

  استخدم جمًال مثل: استمتعت بالحديث معك.
          

            أقدر زوجي أثناء حوارنا.  6
            امدح زوجي أثناء حوارنا.  7
احرص على إظهار بعض اإليماءات التي   8

  يح أفكاري.تساعد على توض
          

  حذفت          أتجنب األمور الجدلية في الحديث مع زوجي.  9
  بعد: مهارات االسماع

عندما استمع لزوجي أثناء التحدث فإنني أنظر   10
  إلى عينة

          

            استمع لزوجي باهتمام .  11
  أصغي إلى زوجي أثناء حديثه          أصغي إلى زوجي أثناء حديثة .  12
لترحيب الدائم مني لإلستماع ألفكاره يجد زوجي ا  13

  دون ملل. 
استمع لزوجي دون أن أشعر        

  بالملل
استمع إلى زوجي حتى لو اختلف معي في   14

  الرأي.
          

            أمتلك القدرة على اإلصغاء  لزوجي.  15
أمنح زوجي الوقت للتعبير عن           أمنح زوجي الوقت الكافي للتعبير عن نفسه.   16

  نفسه
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أشجع زوجي على إكمال حديثة باستخدام   17
  تعبيرات مثل: أكمل، حقًا، نعم، أفهمك، أهه.

أشجع زوجي على إكمال حديثه         
باستخدام تعبيرات مثل: أكمل، 

  حقًا، نعم، أفهمك، أهه.
  بعد: مهارات الفهم

أستطيع تقدير ما يرمي له زوجي من خالل   18
  النظر إلية أثناء التحدث معه. 

تطيع تقدير ما يرمي إلية أس        
زوجي من خالل النظر إلية 

  أثناء التحدث معه
            . تصرفاته خالل من زوجي مشاعر أفهم  19
أستطيع اكتشاف الحالة المزاجية لزوجي عند   20

  الحديث معه .
          

            أفهم زوجي من خالل لغته وحركات جسمه معًا .  21
وضع  عند التحدث إلى زوجي فإنني أحاول  22

  نفسي في مكانه . 
  حذفت        

أدرك اإليماءات التي يستخدمها زوجي أثناء   23
  حديثي معه. 

          

أنتظر زوجي حتى ينهي كالمه قبل أن أصدر   24
  حكمًا على ما يقوله . 

          

            أستطيع تفهم وجهة نظر زوجي عندما يغضب.  25
            استجيب لما يقوله زوجي بفاعلية.  26

  المشكالت بعد: حل
أحاول تجنب االسباب التي تؤدي إلى تعكير   27

  صفو عالقتنا الزوجية . 
          

ادراك المشكلة فور حدوثها مع           ادرك المشكلة  فور حدوثها.  28
  زوجي

            أعمل على فهم المشكلة من أجل حلها.   29

            ألجأ إلى الحوار مع زوجي وقت حدوث المشكلة.  30

صياغة المشكلة بأسلوب يساعد على أعمل على   31
  حلھا..

          

أقوم مع زوجي بوضع البدائل المقترحة إلختيار   32
  البديل المناسب. 

         

           أفكر بحلول بديلة للحل الذي وضعته.   33

أحاول التوصل إلى حل وسط للمشكلة التي   34
  تواجهنا. 

          

 حذفت        أمزح وأضحك مع زوجي للتخفيف من حدة   35
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  ة . المشكل
  بعد: مهارات التعبير العاطفي

أّعبر عن عواطفي تجاه زوجي بطريقة غير   36
  لفظية.

          

            أّعبر عن عواطفي تجاه زوجي بطريقة لفظية.  37
            ألقي على مسامع زوجي عبارات الحب .  38
            . االهتمام مشاعر لزوجي أظهر  39
            قدمه لي .أشكر زوجي باستمرار على ما ي  40
            . لزوجي إال والعميقة الداخلية مشاعري أظهر ال  41
            أظهر التعاطف مع زوجي عند مروره بازمه .  42
 عن المعبرة الكلمات إيجاد على السهل من  43

  . لزوجي مشاعري
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  مقياس الرضا الزوجي  

  
  الرقم 

  
  الفقرة

  ديل المقترحالتع  دقة الصياغة  انتماءها للبعد
غير   صالحة

  صالحة
غير   دقيقة

  دقيقة
  

  بعد: الرضا عن التواصل الوجداني 
            أعتقد أن زوجي يحبني حبًا حقيقياً   1
  يفهم زوجي حالتي النفسية          يفهم زوجي حالتي النفسية بشكل كبير  2
            يثق زوجي في أي شيء أقوله  3
            تهأفهم ما يريده زوجي من خالل نظرا  4
            يحتفظ زوجي بمعظم مشاعره  داخل نفسه  5
            اشك في أن زوجي يحبني بحق  6
 يفهم زوجي حقيقة مشاعري          ال يفهم زوجي حقيقة مشاعري  7

  (ايجابية)
            أتبادل مع زوجي الحديث الرومانسي  8

  بعد: الرضا عن الناحية الجنسية 
  اعتقد أن حياتي الجنسية مشبعة          اماً اعتقد أن حياتي الجنسية مشبعة تم  9
            أرغب في تحسين عالقاتنا الجنسية  10
            يبدي زوجي اهتمامًا بإرضائي جنسياً   11
نتحدث أنا وزوجي عن مشكالتنا أو حاجتنا   12

  الجنسية
          

لم تتعرض حياتنا الزوجية ألي تهديد بسبب   13
  مسائلنا الجنسية 

          

           نسية ال ينقصها شيء عالقتنا الج  14
ليس هناك تقصير من زوجي في حقوقي الزوجية   15

  (الجنسية)
          

عالقتنا الزوجية الخاصة (الجنسية) ممتعة   16
  للطرفين

          

  بعد: الرضا العام عن الزواج
حياتنا الزوجية مستقرة وال تحتاج إلى تدخل أحد   17

  لكذلتحقيق 
 حياتنا الزوجية مستقرة وال        

تحتاج إلى تدخل من أحد 
 لكذلتحقيق 
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            حقق لي زوجي من السعادة أكثر مما كنت أتوقع  18
            لست سعيدة في زواجي  19
            أفكر في االنفصال عن زوجي  20
اشعر بأن زواجنا االن أفضل من أي وقت   21

  مضى
          

  )(ايجابيةمستقبل زوجنا مطمئن           مستقبل زواجنا غير مطمئن  22
            أحرص على استمرار حياتنا الزوجية  23
  أعيش حياة سعيدة مع زوجي         أعيش سعادة كبيرة مع زوجي  24

  بعد: الرضا عن الجانب االقتصادي
زوجي بقسوة على ما يحاسبني           يحاسبوني زوجي بقسوة على ما أنفق من نقود   25

  أنفق من نقود
            أنا وزوجي ننفق المال بحكمة   26
            اعتقد أن مصروفاتنا تتناسب مع دخلنا   27
            يشكو زوجي باستمرار من األمور المالية  28
لست مضطرة للعمل خارج المنزل لتلبية   29

  احتياجاتنا األسرية من ناحية مالية
          

يهتم زوجي كثيرًا باألمور المالية بشكل يجعلني   30
  قلقة

يهتم زوجي باألمور المالية         
  كل يجعلني قلقةبش

يعي زوجي أهمية االدخار           ال يعي زوجي أهمية االدخار للمستقبل   31
  (ايجابية)للمستقبل

  بعد: الرضا عن قضاء الوقت
            أخرج مع  زوجي في أوقات متباعدة جداً   32
            أتفق مع زوجي في طريقة قضاء وقت الفراغ  33
ج يقضي زوجي معظم وقته مع أصدقائه خار   34

  البيت
          

            يشعر زوجي بسعادة لمجرد وجوده معي  35
            ألتقي بزوجي في وقت الطعام والنوم فقط  36
            يشاركني زوجي في األنشطة االجتماعية   37
           أعتقد أن لي قدرة على الترويح عن زوجي  38

اعتقد أنني وزوجي أصبحنا أكثر أستمتاعًا   39
  بالوقت 

ي وزوجي أصحبنا اعتقد أنن        
  نستمتع بالوقت

  بعد: المشكالت األسرية: 
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هناك بعض األمور التي ال أستطيع أنا وزوجي   40
  التحدث فيها

          

أمتنع عن الحديث مع زوجي لفترة طويلة عند   41
  اختالفي معه 

          

يحترم زوجي وجهة نظري حتى في حالة غضبه   42
  مني

          

            كرهاذجل من يقوم زوجي بعمل أشياء أخ  43
أتفق مع زوجي في طريقة معاملة األبناء وحل   44

  مشكالتهم
أتفق مع زوجي في طريقة حل         

  مشكالتنا
يحرص زوجي على حل ما قد  ينشأ بيننا من   45

  خالفات 
          

            تنتهي الخالفات بيني وبين زوجي بسالم   46
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  اسةدر اللمقياسي  المحكمين ):حالملحق (

  مكان العمل  الرتبة االكاديمية  التخصص  االسم الرقم
  جامعة عمان العربية  استاذ  االرشاد النفسي والتربوي  أ.د. محمد نزية حمدي  1
  جامعة القدس  استاذ  علم نفس  أ.د. تيسير عبد اهللا  2
  جامعة القدس المفتوحة  استاذ  علم النفس التربوي  أ.د. زياد بركات  3
  جامعة القدس المفتوحة  استاذ  رشاد النفسي والتربوياال  أ.د. حسني عوض  4
  جامعة القدس المفتوحة  استاذ  االرشاد النفسي والتربوي  أ.د. محمد شاهين  5
  ربد االهليةإ  استاذ االرشاد النفسي والتربوي ا.د. عبد المهدي صوالحة  6
  جامعة القدس المفتوحة  استاذ صحة نفسية  أ.د. يوسف ذياب  7
  جامعة القدس  استاذ مشارك  علم نفس معرفي  يماويد. عمر الر   8
  ربد االهليةإ  مساعد االرشاد النفسي والتربوي  زيادة رشيد د. احمد  9
 وزارة الشؤون االجتماعية  مساعد االرشاد النفسي والتربوي  د. كوثر مغربي 10
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  بعد التحكيم مقياسي الدراسة في صورتهما النهائية): خالملحق (

  

  امعة القدس المفتوحةج

  والبحث العلمي الدراسات العليا عمادة

  

  تحيه طيبة وبعد:

 المتزوجات من عينة لدى الزواجي بالرضا وعالقتها الزواجية المهارات": تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان

اإلرشاد ر في درجة الماجستي متطلبات الحصول علىاستكماًال لوذلك "، والبيرة اهللا رام محافظة في حديثاً 

  .المفتوحة جامعة القدس -من كلية الدراسات العلياوالتربوي النفسي 

أرجو التكرم باإلجابة على فقرات المقياس علمًا انه مخصص ألغراض البحث العلمي وسيتم التعامل مع 

  إجابتك بسرية تامة .

  شاكرًا لكم جهودكم الطيبة وحسن تعاونكم                  

  ات الشخصيةالبياناوًال: 

  : تناسبك التي اإلجابة مربع في  Xإشارة  ضعي

    )     (. غير عاملة 2   )    (. عاملة  1 العمل: .1

  (     ) )  26إلى أقل من  21_ (من 2         (    ) )21إلى أقل من  16_ (من 1:  العمر .2

        (    )  فأكثر)  26_ (من 3      

   (    )ثانوية عامة_ دبلوم  _2        (    )نوية عامة _ أقل من ثا1 المستوى التعليمي .3

 (    )بكالوريوس فأعلى  _3    
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                  :تناسبك التي الخانة في) X( إشارة ضعي

 مقياس المهارات الزواجية 

  
  الرقم 

  
  الفقرة

 يحدث
  دائماً 

 يحدث
  كثيراً 

 قليل
  الحدوث

 نادر
  الحدوث

 يحدث ال
  أبداً 

ير "نحن" عند الحديث مع زوجي بأمور عالقتنا استخدم الضم  1
  الزوجية 

          

            أستخدم نبرات صوت معتدلة عند الحديث مع زوجي  2
            انتقي العبارات بعناية ألتمكن من جذب اهتمام زوجي  3
            أبتسم عندما اتحدث مع زوجي  4
عندما أريد إنهاء مناقشة ما مع زوجي فإنني استخدم جمًال   5

  ل: استمتعت بالحديث معكمث
          

            أقدر زوجي أثناء حوارنا  6
            امدح زوجي أثناء حوارنا  7
احرص على إظهار بعض اإليماءات التي تساعد على   8

  توضيح أفكاري
          

            عندما استمع لزوجي أثناء التحدث فإنني أنظر إلى عينة  9
            استمع لزوجي باهتمام   10
            زوجي أثناء حديثه  أصغي إلى  11
            استمع لزوجي دون أن أشعر بالملل  12
            استمع إلى زوجي حتى لو اختلف معي في الرأي  13
            أمتلك القدرة على اإلصغاء  لزوجي  14
            أمنح زوجي الوقت للتعبير عن نفسه  15
أشجع زوجي على إكمال حديثه باستخدام تعبيرات مثل: أكمل،   16

  ًا، نعم، أفهمك، أههحق
          

أستطيع تقدير ما يرمي إلية زوجي من خالل النظر إلية أثناء   17
  التحدث معه

          

            تصرفاته خالل من زوجي مشاعر أفهم  18
            أستطيع اكتشاف الحالة المزاجية لزوجي عند الحديث معه   19
            أفهم زوجي من خالل لغته وحركات جسمه معًا   20
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  لرقم ا

  
  الفقرة

 يحدث
  دائماً 

 يحدث
  كثيراً 

 قليل
  الحدوث

 نادر
  الحدوث

 يحدث ال
  أبداً 

            أدرك اإليماءات التي يستخدمها زوجي أثناء حديثي معه  21
أنتظر زوجي حتى ينهي كالمه قبل أن أصدر حكمًا على ما   22

  يقوله 
          

            أستطيع تفهم وجهة نظر زوجي عندما يغضب  23
            يب لما يقوله زوجي بفاعليةاستج  24
أحاول تجنب االسباب التي تؤدي إلى تعكير صفو عالقتنا   25

  الزوجية 
          

            ادراك المشكلة فور حدوثها مع زوجي  26
            أعمل على فهم المشكلة من أجل حلها  27
            ألجأ إلى الحوار مع زوجي وقت حدوث المشكلة  28
            شكلة بأسلوب يساعد على حلهاأعمل على صياغة الم  29
أقوم مع زوجي بوضع البدائل المقترحة إلختيار البديل   30

  المناسب
          

            أفكر بحلول بديلة للحل الذي وضعته  31
            أحاول التوصل إلى حل وسط للمشكلة التي تواجهنا  32
            أّعبر عن عواطفي تجاه زوجي بطريقة غير لفظية  33
            عن عواطفي تجاه زوجي بطريقة لفظية أّعبر  34
            ألقي على مسامع زوجي عبارات الحب   35
            االهتمام مشاعر لزوجي أظهر  36
            أشكر زوجي باستمرار على ما يقدمه لي   37
            لزوجي إال والعميقة الداخلية مشاعري أظهر ال  38
            أظهر التعاطف مع زوجي عند مروره بازمه   39
             لزوجي مشاعري عن المعبرة الكلمات إيجاد على السهل من  40
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  مقياس الرضا الزواجي 

  
  الرقم 

  
  الفقرة

 يحدث
  دائماً 

 يحدث
  كثيراً 

 قليل
  الحدوث

 نادر
  الحدوث

 يحدث ال
  أبداً 

            أعتقد أن زوجي يحبني حبًا حقيقياً   1
            يفهم زوجي حالتي النفسية   2
            ي أي شيء أقولهيثق زوجي ف  3
            أفهم ما يريده زوجي من خالل نظراته  4
            يحتفظ زوجي بمعظم مشاعره  داخل نفسه  5
            اشك في أن زوجي يحبني بحق  6
            ال يفهم زوجي حقيقة مشاعري  7
            أتبادل مع زوجي الحديث الرومانسي  8
            اعتقد أن حياتي الجنسية مشبعة   9

            غب في تحسين عالقاتنا الجنسيةأر   10
            يبدي زوجي اهتمامًا بإرضائي جنسياً   11
            نتحدث أنا وزوجي عن مشكالتنا أو حاجتنا الجنسية  12
            لم تتعرض حياتنا الزوجية ألي تهديد بسبب مسائلنا الجنسية   13
           عالقتنا الجنسية ال ينقصها شيء   14
            من زوجي في حقوقي الزوجية (الجنسية)ليس هناك تقصير   15
            عالقتنا الزوجية الخاصة (الجنسية) ممتعة للطرفين  16
حياتنا الزوجية مستقرة وال تحتاج إلى تدخل من أحد لتحقيق   17

  لكذ
          

            حقق لي زوجي من السعادة أكثر مما كنت أتوقع  18
            لست سعيدة في زواجي  19
            النفصال عن زوجيأفكر في ا  20
            اشعر بأن زواجنا االن أفضل من أي وقت مضى  21
            مستقبل زوجنا مطمئن  22
            أحرص على استمرار حياتنا الزوجية  23
           أعيش حياة سعيدة مع زوجي  24
            يحاسبني زوجي بقسوة على ما أنفق من نقود   25
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  الرقم 

  
  الفقرة

 يحدث
  دائماً 

 يحدث
  ثيراً ك

 قليل
  الحدوث

 نادر
  الحدوث

 يحدث ال
  أبداً 

            أنا وزوجي ننفق المال بحكمة   26
            اعتقد أن مصروفاتنا تتناسب مع دخلنا   27
            يشكو زوجي باستمرار من األمور المالية  28
لست مضطرة للعمل خارج المنزل لتلبية احتياجاتنا األسرية من   29

  ناحية مالية
          

            تم زوجي باألمور المالية بشكل يجعلني قلقةيه  30
            يعي زوجي أهمية االدخار للمستقبل   31
            أخرج مع  زوجي في أوقات متقاربة   32
            أتفق مع زوجي في طريقة قضاء وقت الفراغ  33
            يقضي زوجي معظم وقته مع أصدقائه خارج البيت  34
            وده معييشعر زوجي بسعادة لمجرد وج  35
            ألتقي بزوجي في وقت الطعام والنوم فقط  36
            يشاركني زوجي في األنشطة االجتماعية   37
            أعتقد أن لي قدرة على الترويح عن زوجي  38
            اعتقد أنني وزوجي أصحبنا نستمتع بالوقت  39
            هناك بعض األمور التي ال أستطيع أنا وزوجي التحدث فيها  40
            أمتنع عن الحديث مع زوجي لفترة طويلة عند اختالفي معه   41
            يحترم زوجي وجهة نظري حتى في حالة غضبه مني  42
            كرهاذيقوم زوجي بعمل أشياء أخجل من   43
            أتفق مع زوجي في طريقة حل مشكالتنا  44
            يحرص زوجي على حل ما قد  ينشأ بيننا من خالفات   45
            تنتهي الخالفات بيني وبين زوجي بسالم   46

  

  

  

  

  


