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ادارة المنزل والمؤسساتاستاذ  جامعة المنوفية –كلية االقتصاد المنزلي ، ساتادارة المنزل والمؤس أستاذ
 
كلية االقتصاد  

 جامعة المنوفية –المنزلي 
2

جامعة المنوفية   –كلية االقتصاد المنزلى ، استاذ مساعد بقسم ادارة المنزل والمؤسسات 
3 

 

 :الملخص العربى

قةة بةيل التوافةز الزواجةي ودافعيةة اللطةاب لل ال ةة دراسةة العا : هدفت الدراسة بصففة رييسفية ىلفى

يحدتةد مسةتوا التوافةز : الطامعية، ولتحقيز هذا الهةد  كةاي تسةتلزح يحقيةز لفهةدا  ال اعيةة التاليةة

الزواجي لل ال ة الطامعية بأبعاده، يحدتد مستوا دافعية االلطاب لل ال ةة الطامعيةة المتزوجةة بأبعةاده، 

المتغيةاات االجتماعيةة واالقتصةادتة وكة  مةل التوافةز الزواجةي والدافعيةة دراسة العاقة بةيل بعة  

لإللطاب لل ال ةة الطامعيةة، دراسةة ال ةاون بةيل كة  مةل التوافةز الزواجةي والدافعيةة لإللطةاب لل ال ةة 

مكةاي السةكل، عةدد اابنةاو، لةور ااسةاة )الطامعية ي عةا لة ع  المتغيةاات االجتماعيةة واالقتصةادتة 

 (.، المستوا التعليمي للزوج(تدةمم –بسي ة)

: يةةم اسةةت داح عةةدة أدوات للحصةةول علةةى ال يالةةات والمعلومةةات الابمةةة للدراسةةة وقةةد ا ةةتمل  علةةى

التوافز ) استمارة ال يالات العامة لل ال ة الطامعية المتزوجة، است ياي التوافز الزواجى بأبعاده الثاثة 

 –اليقةاي )، اسةت ياي دافعيةة اللطةاب بأبعادهةا ال مسةة (يالتوافز ااسا -التوافز االجتماعي -الن سي

، ط قة  أدوات الدراسةة علةى عينةة (يقةدتا قيمةة الوقة  –المثةاباة  –الثقة بةالن    –يحم  المسئولية 

طـالـ ة جامعية متـزوجة مل جميع ال ان الدراسية مل بع  كليات جامعة طن ا، ( 151)مكولة مل 

ة اابها وكلية الدراسات السامية بك ا الشةي  ومةل مسةتوتات يعليميةة كلية االقتصاد المنزلى جامع

واقتصادتة واجتماعية م تل ة، ويت ع هذه الدراسة المنهج الوص ي والتحليلي، وقةد يةم يحلية  ال يالةات 

 Spss.احصائياً باست داح بالامج 

الة احصائيا بةيل كة  مةل وجود عاقة اري اطية موج ة د :ومن أهم النتايج التي توصلت لها الدراسة

 –المثةاباة  –الثقة بةالن    –يحم  المسئولية  –اليقاي ) وك  مل( التوافز ااساي –التوافز الن سي)

وجةةود عاقةةة . عاقةةة اري اطيةةة موج ةةة بةةيل السةةل والتوافةةز الزواجةةي وجةةود (.يقةةدتا قيمةةة الوقةة 

كمةا يوجةد عاقةة اري اطيةة موج ةة اري اطية موج ة بيل الدخ  الشةهاي لفسةاة والتوافةز الزواجةي، 

يقةدتا  –المثةاباة  -الثقةة بةالن   –اليقةاي )بيل الدخ  الشهاي لفسةاة وبعة  أبعةاد دافعيةة اللطةاب 

عدح وجود عاقة بيل االلتظاح في حضور المحاضاات والتوافز الزواجى، بينما يوجةد (. قيمة الوق 

عةدح وجةود عاقةة . اضةاات ودافعيةة اللطةابعاقة اري اطية موج ةة بةيل االلتظةاح فةي حضةور المح
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وجةود فةاون ذات داللةة . اري اطية بيل عدد ساعات الحضور فةي اليةوح الدراسةى والتوافةز الزواجةى

وجةود فةاون . احصائية بيل ال ال ات عينة الدراسة وفقةا لنةور ااسةاة علةى محةور التوافةز ااسةاي

الثقةة  –اليقةاي )وفقةا لنةور ااسةاة علةى محةور ذات داللة احصائية في بع  أبعاد الدافعيةة لإللطةاب

وجود فاون ذات داللة احصائية بيل ال ال ات عينة الدراسة (. يقدتا قيمة الوق  –المثاباة  –بالن   

وجود فاون ذات . في التوافز الزواجي وفقا لنور الدراسة على محورا التوافز الن سي واالجتماعي

وجةةود فةةاون ذات داللةةة . ودافعيةةة اللطةةاب وفقةةا لمهنةةة الةةزوج داللةةة احصةةائية فةةي التوافةةز الزواجةةي

ويوصةى ال احثةة بضةاورة عقةد دورات . احصائية فةي التوافةز الزواجةي وفقةا لمسةتوا يعلةيم الةزوج

يدرت يةة مةل ق ةة  مت صصةيل عةةل أهميةة التوافةةز الزواجةي فةي حيةةاة ال ال ةة الطامعيةةة ويةأثياه علةةى 

 .دافعيتها لإللطاب
 

ل رسةةالة ماجسةةتيا بعنةةواي التوافةةز الزواجةةي  وعاقتةةن بدافعيةةة اللطةةاب لل ال ةةة ال حةةم مشةةتز مةة  

 *بتنب ع د هللا الشناوي: الطامعية لل احثة
 

 :مقدمة ومشكلة الدراسة

تمث  طل ة الطامعة  اتحة مهمة مل  اائح المطتمع التي تنتمي معظم أفاادهةا للةى فئةة الشة ا        

  بألهةةا فتةةاة عواصةة  و ةةدة ويةةويا يكتن هةةا اابمةةات الن سةةية، الةةذتل هةةم فةةي ماحلةةة تصةة ها الةة ع

ويسودها المعالاة والح اط والصاار والضغوط االجتماعية والقلز والمشكات وصةعوبات التوافةز، 

وتص ها ال ع  بألها ماحلة لمو عادي ولكل قد يت للها مشكات واض اابات تس  ها ما تتعاض لةن 

وفةةي المطتمةةع مةةل ضةةغوط ولكةةل مةةاداح النمةةو تسةةيا فةةي ايطاهةةن  الشةة ا  فةةي ااسةةاة وفةةي المدرسةةة

 .(2: 2002نادية ىدريس و عبد الرحمن عثمان،)ال  يعي فقد ال يظها مشكات عدتدة 

وتعد الش ا  أكثا فئات المطتمع قدرة وحيوتة، فهم عماد اامة وااساس الذي تقوح علين المطتمع      

القةةدرة والاة ةة علةى التطدتةد وال نةةاو، ويتزاتةد أهميةة ماحلةةة  كمةا تمثة  أهميةة ك يةةاة، بمةا لةدتهم مةل

: 2013فففاتن يففريخ ون،ففرون،) الشةة ا  لتميزهةةا بااليطةةاه لحةةو النضةةج العقلةةي والمعافةةي والن سةةي

322 .) 

حيم تواجن الش ا  في وقتنا الحاضا مشكات عدتدة يحتاج للى يوجيةن ولر ةاد متكامة  ومتطةدد     

هذه المشةكات ومةل ضةمل المشةكات التةي تتعةاض لهةا الشة ا  الطةامعي لتمكينهم مل التغلب على 

وخاصة ال تيات أثناو فتاة الدراسة الطامعية هي الزواج الم كا وما تتايب علين مةل مشةكات يعةون 

: 2014نهلفة عثمفان، ) ال ال ات عل دراستهل ويعاضهل ابمةات ل سةية واجتماعيةة يهةدد حيةايهل

123.) 

ماا ط يعيا اقتضتن ظاو  الحيةاة وال تتنةافي مةع ال  يعةة والعةادات ومةل أسة ا  لي بواج ال ال ة أ  

ق ةةول ال تيةةات للةةزواج معظمهةةا اقتصةةادتة باعت ةةار أي بوجهةةا سيسةةاعدها يلقائيةةا فةةي يحمةة  ل قةةات 

الدراسة، والماأة التي يست يع أي يوفز ما بيل ااكادتميات والحياة الزوجية يعت ا امةاأة لاجحةة بكة  

 (.2:2009زياد بركات ،) المقاتي

وحتى يحقز الحياة الزوجية ما  اع  اجلهةا كةاي البةد أي تتحقةز االلسةطاح والتوافةز بةيل ق  ةي     

هذه العاقة، فنطاح العاقة الزوجية أو فشلها للما تتوق  على مستوا التوافز بيل الةزوجيل لةذا كةاي 
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  مل تاةب في الزواج توما ولكةل علةى التوافز الزواجي لي  أم  ك  متزوجيل فحسب للما ةاتة ك

الاةم مل ذلك فالحياة الزوجية ال ي لو مل المشاك  خصوصا مع هذا التعقد في العاقةات بةيل ال شةا 

 (.2:2002سهير جودة،) عامة والمتزوجيل خاصة

لةى فالتوافز الزواجي هو الصحة الن سية للحـــــياة الزوجية التي يعنى قدرة كا مةل الةزوجيل ع      

التكي  الش ـــــــصي لهةذه الحيةاة أي قــــــةـدرة  كةا منهمةا علةى يغييةا ســـةـلوكن ويكةوتل عاقةات 

ماضية مع  اتك الحياة، فكة  فةاد تسةعى باسةتماار لتحقيةز التوافةز بةيل دواـ ـــــةـعن وحـــــةـاجاين 

 (.71:2008ياهيناز عبد هللا ،)وبيل ال يئة المحي ة ومتغياايها

للةى أي التوافةز الن سةي تتمثة  فةي قةدر مةل التقةدتا الةذايي  (30: 2002)غسان حسونهياوتش       

والاضا عـل الـن   على أســاس واقعي والةذي تةؤدي للةى التةـقلي  مةل الح ةاط والةـقلز عةل طاتةز 

السـعادة مع الن  ، وقوة الش صية، وااليةزاي االل عةالي الطيةد، وال  ةاة التطابيةة للحيةاة، والشةعور 

 .   الك اوةب

هذا وتتضمل التوافز االجتماعي السعادة مع اآلخاتل، وااللتةزاح بأخاقيةات المطتمةع، ومسةاتاة       

المعةةاتيا االجتماعيةةة واالمتثةةال لقواعةةد الضةة ، االجتمةةاعي، والت اعةة  االجتمةةاعي السةةليم، والسةةعادة 

االيطاهات والقيم والعادات  الزوجية، مما تؤدي للى يحقيز الصحة االجتماعية، كما تتضمل مطموعة

 (.82: 2009سها عبد هللا،) االجتماعية، والمث  المسي اة والموجهة للطماعة والموحدة اهدافها

كما تعت ا التوافز ااساي هو الهد  ااساسي لفساة فهو الذي تحقز لها اسةتماارها ويوابلهةا       

والعاقات والت اعات ممةا تطعلهةا قةادرة  ويماسكها، وذلك مل خال مطموعة مل اادوار والوظائ 

على يحقيز أهدافها ول  ار حاجايها الم تل ة وفز القيم والمعاتيا ال اصة بها، وهو النتيطة التطابيةة 

للت اع  السليم بيل أطاا  ااساة، وهو لتيطة ط يعية لطهد ت ذلن جميع ااطاا  لكى يتحدد القواعةد 

 (.100: 2002زينب حقي ونادية أبو سكينة، ) أفااد ااساةالسليمة للتعام  المت ادل بيل 

ولطد أي حاجات اللساي يتميز بالتعدد والتنور، حيةم لةن ألوالةا متعةددة مةل الحاجةات الطسةمية        

والن سية واالجتماعية، كما ألها يتميز بالتطدد، بمعنى أي ل  ار أي مةل  يلةك الحاجةات مةاة واحةدة ال 

د، ولكل ساعاي ما يتطدد الحاجة بعةد فتةاة مةل الةزمل طالة  أو قصةات، ووراو تك ي ل  اعها لفب

ك  حاجة دافع قوا تؤكد الاة ة ل  اعها، فاة ات ال اد يع ا عل حاجاين، وتعةد الةدافع أمةاا مهمةا 

لتحقيز الحاجات، حيةم أي ال ةاد ال ت كةا وال تةتعلم وال ت عة  أي  ةذ لال لذا كةاي مةدفوعا بحاجةة مةا 

 .(103: 2014أحالم عمر،)ى ما تش ع حاجتن يحاكن لل

أي الدافعيةة لإللطةاب يشةيا للةى الك ةاح والمنافسةة مةل أجة   (2004)نبيف  عبفد الهفاد كما أ ةار      

النطةةاح والت ةةون علةةى اآلخةةاتل فةةي ااعمةةال والمهةةاح التةةي يتضةةمل درج مةةل الصةةعوبة، وهةةذه أهةةم 

لماولةة والتحةار واالل ةان التةي ي لةت ذرويهةا، خاصية يميز الش ا  الطامعي اليسةامهم بالحيوتةة وا

وهناك العدتد مل العوام  التي يؤثا في دافعية الش ا  الطةامعي لإللطةاب وهةي المنةاس ااسةاي الةذي 

 .تعيش فين

فالدافعيةةة لإللطةةاب يعنةةي اسةةتعداد ال ةةاد لتحمةة  المسةةئولية والسةةعي لحةةو يحقيةةز أهةةدا  معينةةة       

 ةةات والمشةةكات التةةي قةةد يواجهةةن، والشةةعور بأهميةةة الةةزمل والت  ةةي، والمثةةاباة للتغلةةب علةةى العق
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للمستق  ، وهي أحد الطوالب المهمة في منظومة الدوافع اللسالية والتي اهتم بها ال احثوي فةي مطةال 

 (.29: 2009عبد اللطيخ ،ليفة، )علم الن   االجتماعي وبحوث الش صية 

للى أي الدافع لإللطاب تتمث  في الحاص على يحقيةز  (208: 2002)هشام الخولي  وقد أ ار       

اا ياو التي تااها اآلخاوي صع ة، والسي اة على ال يئة ال يزتقية واالجتماعية والتحكم فةي اافكةار 

وحسل يناولها وينظيمها، والقياح بعم  اا ياو الصع ة على لحو جيد وساتع بقدر المكاي، وب اتقةة 

العق ةات، وبلةوم معةاتيا االمتيةاب، والت ةون علةى الةذات، ومنافسةة اآلخةاتل استقالية، والتغلةب علةى 

 .والت ون عليهم وي  يهم

: للةةى خمسةةة مكولةةات أساسةةية للدافعيةةة لإللطةةاب وهةةي (2000)عبففد اللطيففخ ،ليفففةكةةذلك أ ةةار       

مل الشةةعور بالمسةةئولية، والسةةعي للتوافةةز ويحقيةةز مسةةتوا ال مةةوح، المثةةاباة، الشةةعور بأهميةةة الةةز

 .والت  ي، للمستق  

أي اليقاي هو الدقة في أداو العم  وللطابه على لحو  ( 327: 2008)سعدة أبو يقة كما ياا       

جيد وساتع بقدر المكاي عاوة على حب النظاح، أما يحم  المسؤلية فهةي قةدرة ال ةاد علةى الشةعور 

مفريم العفازمى ) ق  وااحداث التي تما بهابالمسئولية، واللتزاح بها يطاه ل سن ويطاه ااعمال والموا

،2013 :333.) 
أي الثقة بالن   هي قدرة ال اد على أي تسةتطيب اسةتطابات  (329: 2001)فريح العنز وتؤكد      

 .يوافقية يطاه المثياات التي يواجهن ولدراكن يق   اآلخاتل لن ويق لن لذاين بدرجة عالية أو ماي عة

را فعةةاال فةةي يحقيةةز النطةةاح واللطةةاب، كمةةا يت لةةب يحدتةةد ااهةةدا  وين يةةذ ويلعةةب المثةةاباة دو      

ال  ةة، والتغلةةب علةةى العق ةةات ومواجهةةة االلتقةةادات واسةةتغال الدافعيةةة والثقةةة بةةالن  ، كمةةا يت لةةب 

التكي  والماولة في م تل  المواق  وبالتالي االسةتماار فةي استكشةا  وابتكةار ال يةارات الم تل ةة 

، أمةا يقةدتا قيمةة الوقة  فهةو االسةت داح اامثة  للوقة  ولإلمكاليةات (12: 2012عواطخ زمزمي،)

: 2000محمففد العجمففي،)المتةةوفاة ب اتقةةة يةةؤدي للةةى يحقيةةز أهةةدا  مهمةةة ويتضةةمل بشةةك  فعةةال 

181.) 
التي هدف  للى معافةة دور ااسةاة فةي ينميةة الةدافع  (2003)نجاة توفيقهذا وقد دل  لتائج دراسة 

 .جود عاقة اري اطية بيل ال يئة االجتماعية وااساتة ودافعية اللطابلإللطاب على و

 :ومما سبق يمكن بلورة مشكلة الدراسة فيما يلي

لظاا للضغوط التي أص ح  جزوا ال تتطزأ مل حياة اللساي السيما فةي العصةا الةااهل الةذي        

يتزاتةد الم الةب وتنةتج عنهةا مواقة  تتص  بالتعقيد والتغياات المتاحقة في ك  جوالب الحياة حيم 

وضغوط يثيا القلز والتويا وااللزعاج، فأحداث الحياة اليومية يحم  معهةا المواقة  الضةاة ة التةي 

تدركها ال اد في الدراسة والعم  وااساة والتعامات مةع اآلخةاتل، وطال ةات الطامعةة كأحةد ال ئةات 

هذه المواق ، حيم تواجن ال ا  بشك  عةاح فةي الهامة في المطتمع ليسوا بمنأا عل التعاض لمث  

ماحلة دراستهم الطامعية ضغوطا ل سية م تل ةة وبصة ة خاصةة ال ال ةات المتزوجةات فيعةاليل أثنةاو 

دراسةةتهل الطامعيةةة العدتةةد مةةل المسةةئوليات ااسةةاتة والمت ل ةةات المتعلقةةة بالمةةذاكاة واالمتحالةةات 

مل أع او ويوفيا وق  كافي لهةا، فةالتوفيز بةيل أع ةائهل بالضافة للمت ل ات االجتماعية وما يتضمل 

ومسةةئوليايهل الدراسةةية وااسةةاتة قةةد تشةةك  لةةدتهل ضةةغوطا التمكةةل مواجهتهةةا، لةةذلك كةةاي اختيةةار 
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موضور الدراسة مل ااهمية بمكاي الذي تتنةاول دراسةة التوافةز الزواجةي وعاقتةن بدافعيةة اللطةاب 

مةا عاقةة التوافةز : مشكلة الدراسة في الجابة علةى السةؤال التةاليلل ال ة الطامعية، ومل هنا يت لور 

 الزواجي بدافعية اللطاب لل ال ة الطامعية؟

 :هدف الدراسة

) دراسةةة العاقةةة بةةيل التوافةةز الزواجةةي بأبعةةاده الثاثةةة: تهففدف الدراسففة بصفففة رييسففية ىلففي        

لل ال ةة الطامعيةة ودافعيتهةا لإللطةاب بأبعادهةا ( التوافةز ااسةاي -التوافز االجتماعي -التوافز الن سي

، ولتحقيز هذا الهد  (يقدتا قيمة الوق  –المثاباة  –يحم  المسئولية  -الثقة بالن   -اليقاي) ال مسة

 :تحقيق األهداف الفرعية التاليةتستلزح 

 .عياتيحدتد مستوا التوافز الزواجي بأبعاده الثاثة لعينة الدراسة مل ال ال ات الطام -1

 .يحدتد مستوا دافعية اللطاب بأبعاده ال مسة لعينة الدراسة مل ال ال ات الطامعيات -2

دراسة العاقة بيل بع  المتغياات االجتماعية واالقتصادتة وك  مل التوافز الزواجي والدافعيةة  -3

 .لإللطاب لعينة الدراسة مل ال ال ات الطامعيات

ز الزواجةةي والدافعيةةة لإللطةةاب لعينةةة الدراسةةة مةةل ال ال ةةات دراسةةة ال ةةاون بةةيل كةة  مةةل التوافةة -4

 –بسةةي ة)مكةةاي السةةكل، لةةور ااسةةاة )الطامعيةةات ي عةةا لةة ع  المتغيةةاات االجتماعيةةة واالقتصةةادتة 

 (.، المستوا التعليمي للزوج(ممتدة

 :أهمية الدراسة

 :األهمية العلمية

مل اابحاث مل خال العاقةة بةيل التوافةز  يعد لضافة جدتدة لثااو المكت ة واستكماال لمطموعة  -1

 .الزواجي ل ال ات الطامعة و دافعية اللطاب

يعت ا هذه الدراسة يمهيدا للدراسات المستق لية للتعا  على الكثيا مل المتغياات التي يؤثا علةى  -2

 .التوافز الزواجي لل ال ة الطامعية ومل ثم دافعيتها لإللطاب

لت اه للى موضور هاح وهو التوافز الزواجةي والةذي مةا بال تحتةاج منةا للةى يل   هذه الدراسة اال -3

الدراسةةة المتعمقةةة خاصةةة لذا أخةةذلا فةةي االعت ةةار اارقةةاح واالحصةةائيات ال اصةةة بةةالزواج وال ةةان 

 .والقضاتا القائمة

 :األهمية التطبيقية

المتزوجةةات فةةي يحقيةةز يصةةميم وي عيةة  دور ال ةةاامج الر ةةادتة لمسةةاعدة ال ال ةةات الطامعيةةات  -1

 .مستوتات ماي عة في ك  مل التوافز الزواجي والدافعية لإللطاب

ي يةةد هةةذه الدراسةةة المسةةئوليل فةةي ضةةاورة للشةةاو مكايةةب لإلر ةةاد الزواجةةي وي عيلهةةا بالشةةك   -2

 .الم لو  ويقدتم االستشارات ق   وبعد الزواج

لها للةى ضةاورة يكثية  ألشة تها فةي هةذا يوجن هذه الدراسة اهتماح وسائ  العاح بم تل  أ ةكا -3

 .المطال بهد  يحقيز التوافز لطميع أسا المطتمع

االسةت ادة مةةل لتةائج الدراسةةة لتقةدتم مقتاحةةات لتوعيةة طال ةةات الطامعةة بأهميةةة التوافةز الزواجةةي  -4

  .ويأثياه على دافعية اللطاب
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 :فروض الدراسة 

حصةائيا بةيل درجةات ال ال ةات علةى التوافةز الزواجةي يوجةد عاقةة اري اطيةة دالةة ا: "الفرض األول

 "ودافعية اللطاب في الدرجة الكلية واابعاد ال اعية لدا ال ال ات

يوجد عاقة اري اطية دالة احصائياً بيل التوافز الزواجي لل ال ات بالطامعة وبعة  : "الفرض الثانى

، االلتظةاح فةي حضةور المحاضةاات، السةل، الةدخ  الشةهاي لفسةاة) المتغياات الدتموجاافية لهةل 

 ("عدد ساعات الحضور في اليوح الدراسي

يوجد عاقة اري اطية دالة احصائياً بيل دافعية اللطاب ل ال ات الطامعة المتزوجات : "الفرض الثالث

السةةةل، الةةةدخ  الشةةةهاي لفسةةةاة، االلتظةةةاح فةةةي حضةةةور ) وبعةةة  المتغيةةةاات الدتموجاافيةةةة لهةةةل 

 ("ات الحضور في اليوح الدراسيالمحاضاات، عدد ساع

يوجةةةد فةةةاون ذات داللةةةة احصةةةائية بةةةيل متوسةةة ات درجةةةات طال ةةةات الطامعةةةة : "الففففرض الرابففف 

 "المتزوجات على است ياي التوافز الزواجي في الدرجة الكلية واابعاد ال اعية وفقا لنور ااساة 

طال ةةات الطامعةةة  يوجةةد فةةاون ذات داللةةة احصةةائية بةةيل متوسةة ات درجةةات: "الفففرض الخففامس

 "المتزوجات على است ياي التوافز الزواجي في الدرجة الكلية واابعاد ال اعية وفقا لنور الدراسة 

يوجةةد فةةاون ذات داللةةة احصةةائية بةةيل متوسةة ات درجةةات طال ةةات الطامعةةة : "الفففرض السففاد 

وفقةا لمسةتوا يعلةيم المتزوجات على اسةت ياي التوافةز الزواجةي فةي الدرجةة الكليةة واابعةاد ال اعيةة 

 "الزوج 

يوجةةةد فةةةاون ذات داللةةةة احصةةةائية بةةةيل متوسةةة ات درجةةةات طال ةةةات الطامعةةةة : "الففففرض السفففاب 

 "المتزوجات على است ياي دافعية اللطاب في الدرجة الكلية واابعاد ال اعية وفقا لنور ااساة 

 ةةةات الطامعةةةة يوجةةةد فةةةاون ذات داللةةةة احصةةةائية بةةةيل متوسةةة ات درجةةةات طال: "الففففرض الثفففامن

 "المتزوجات على است ياي دافعية اللطاب في الدرجة الكلية واابعاد ال اعية وفقا لنور الدراسة 

يوجد فاون ذات داللة احصائية بيل متوس ات درجات طال ات الطامعة المتزوجات : "الفرض التاس 

 "مستوا يعليم الزوج على است ياي دافعية اللطاب في الدرجة الكلية واابعاد ال اعية وفقا ل

 : األسلوب البحثي

 :منهج الدراسة: أوال

يت ع الدراسة الحالية المنهج الوص ي والتحليلي حيم تقوح علي الوص  الدقيز والت صيلي لموضةور 

الدراسة أو المشكلة قيد ال حم فهو تهد  أوال للى جمع بيالات ومعلومات كافية ودقيقةة عةل الظةاهاة 

مةةا يةةم جمعةةن ب اتقةةة موضةةوعية وصةةوال للةةي العوامةة  المةةؤثاة علةةي يلةةك ومةةل ثةةم دراسةةة ويحليةة  

 (.2007محمود البياتي،، دالل القاضي)الظاهاة 

 :جراييةإلالمصطلحات العلمية و المفاهيم ا: ثانيا

وهةو القةدرة علةى التواصة  ولقامةة الحةوار بةيل : Marital compatibilityالتوافق الزواجفي  - 

صااعات التي قد ينشأ بينهما، وهو امتزاج واحتواو واسةتيعا  ويكامة  يةاح الزوجيل والت اهم وح  ال

بيل الزوجيل في جميع النواحى الن سةية واالجتماعيةة والطنسةية وهةو أتضةا القةدرة علةى التع يةا عةل 

عايففففدة )المشةةةةاعا واالل عةةةةاالت والمشةةةةاركة الوجداليةةةةة، كمةةةةا ألةةةةن القةةةةدرة علةةةةى الحةةةةب والع ةةةةاو

 (. 22-27: 2001حسن،
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عا  لجاائيا بألن  عور كا مل الزوجيل بالمودة والمح ة وااللسطاح وااللتماو العةاط ي وت 

وتفم تقسفيمه ىلفى ثالثفة والاضا والسعادة والقدرة على التعام  الناجح مةع مشةكات الحيةاة الزوجيةة 

 :أبعاد

قعةي والةذي وتتمث  في قدر مل التقدتا الذايي والاضا عـل الةـن   علةى أسـةـاس وا: التوافق النفسي

تؤدي للةى التةـقلي  مةل الح ةاط والةـقلز عةل طاتةز السةـعادة مةع الةن  ، وقةوة الش صةية، وااليةزاي 

 (. 30: 2002غسان حسونه،)االل عإلى الطيد، وال  اة التطابية للحياة، والشعور بالك اوة

وياات وتعا  لجاائيا بألن قدرة ال ال ة الطامعية المتزوجة على مواجهة الصااعات والتة  

الداخليةةة بحيةةم يحةةدث حالةةة مةةل التةةوابي الن سةةي ويحقيةةز الةةذات والثقةةة بةةالن   وااليةةزاي االل عةةإلى 

بصورة اليتعارض مةع أدوارهةا كزوجةة وربةة منةزل فةي محي هةا ااسةاي  فتشةعا بةاامل واامةاي 

 .والسعادة مع الن  

ات المطتمةع، ومسةاتاة المعةاتيا تتضمل السعادة مع اآلخاتل، واللتةزاح بأخاقية: التوافق االجتماعي

االجتماعيةةة واالمتثةةال لقواعةةد الضةة ، االجتمةةاعي، ويق ةة  الغيةةا االجتمةةاعي، والت اعةة  االجتمةةاعي 

السليم، والعم  ل يةا الطماعةة، والسةعادة الزوجيةة، ممةا تةؤدي للةى يحقيةز الصةحة االجتماعيةة، كمةا 

ادات االجتماعيةةة، والمثةة  المسةةي اة تتضةةمل التوافةةز االجتمةةاعي مطموعةةة االيطاهةةات والقةةيم والعةة

 (.82: 2009سها عبد هللا،)والموجهة للطماعة والموحدة اهدافها

وتعا  لجاائيا بألن قدرة ال ال ة الطامعية المتزوجةة علةى عقةد صةات اجتماعيةة راضةية  

لقةةيم يتسةةم بالتعةةاوي والتسةةامح مةةع اآلخةةاتل و ةةعورها بالمسةةئولية االجتماعيةةة يطةةاه الةةزوج وامتثالهةةا 

 .المطتمع

وتتضمل السةعادة ااسةاتة التةي يتمثة  فةي االسةتقاار والتماسةك ااسةاي، والقةدرة : التوافق األسر 

على يحقيز م الب ااساة، وسةامة العاقةات بةيل الوالةدتل، وبينهمةا وبةيل اابنةاو بعضةهم الة ع ، 

 (.13: 2004أيرف ييرت و صبرة علي،)حيم يسود المح ة والثقة واالحتااح المت ادل

وتعا  لجاائيا بألةن يمتةع ال ال ةة الطامعيةة المتزوجةة بحيةاة سةعيدة وعاقةات سةوتة م نيةة  

 .على الت اهم والمشاركة داخ  أسايها

هي ال ال ة التي التحق  بمقاعد الدراسة الطامعية ولدتها مسةئوليات أسةاتة مةل : الطالبة الجامعية -2

 .لاحية ومسئوليات دراسية مل لاحية أخاا

وهةةةي اسةةةتعداد ال ةةةاد لتحمةةة  المسةةةئولية  : Motivation Achievementالدافعيفففة لانجفففاز  -3

والسةةعي لحةةو يحقيةةز أهةةدا  معينةةة والمثةةاباة للتغلةةب علةةى العق ةةات والمشةةكات التةةي قةةد يواجهةةن، 

 (.29: 2009عبد اللطيخ ،ليفة،)والشعور بأهمية الزمل والت  ي، للمستق  

ل ال ةة الطامعيةة المتزوجةة وميلهةا لتحقيةز أهةدافها فيمةا تتعلةز ويعا  لجاائيا بألها سةعى ا 

 :وتم تقسيمها ىلى ،مسة أبعادبالمسئوليات ااساتة وكذلك المسئوليات الدراسية والتوفيز بينهما 

وهةو الدقةة فةي أداو العمة  والطةابه علةى لحةو جيةد وسةاتع بقةدر المكةاي عةاوة علةى حةب : اإلتقان

 (.  327: 2008سعدة أبو يقة ،)النظاح 

وتعةةا  لجاائيةةا بألةةن رة ةةة ال ال ةةة الطامعيةةة المتزوجةةة لمااعةةاة الدقةةة والنظةةاح فةةي أداو  

 .أعمالها بأفض  طاتقة ممكنة
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وهي قدرة ال اد على الشعور بالمسئولية ، وااللتزاح بها يطاه ل سةن ويطةاه ااعمةال : تحم  المسئولية

 (.333: 2013مي ،مريم العاز) والمواق  وااحداث التي تما بها

وتعةةا  لجاائيةةا بألةةن يحمةة  ال ال ةةة الطامعيةةة المتزوجةةة مسةةئولية  مةةا يت ةةذه مةةل قةةاارات  

 .يتحكم في لتاج أعمالها لتحقيز أهدافها

ويعةا  بألهةا لحةدا سةمات الش صةية ااساسةية التةي ت ةدأ يكوتنهةا منةذ لشةأة ال  ةة ، : الثقفة بفالنفس

يا واجتماعيةةا ويعتمةةد اعتمةةادا كليةةا علةةى مقومايةةن العقليةةة، ويةةاي ، اري اطةةا وثيقةةا بتكيةة  ال ةةاد ل سةة

 (.123: 2001أم  المخزومي ،)والطسمية، والن سية 

ويعةةا  لجاائيةةا بألهةةا صةةدن ال ال ةةة الطامعيةةة المتزوجةةة مةةع ل سةةها ومةةع بوجهةةا وعةةدح   

 .يهاياددها في اي اذ القاارات وقدريها على االعتاا  بال  أ والسؤال عما ال يعافن في حيا

وهي المواظ ةة علةى العمة  والحةاص علةى القةول وال عة  وهةي سةمة مةل السةمات العامةة : المثابرة 

للش صية، ويعت ا مل السمات ااولية والتع ياتة التي لستدل عليها مل سلوك ال اد، وهي يح ةز كمةا 

عواطففففخ ) قةةةةد يوجةةةةن، وبالتةةةةالي فهةةةةي لهةةةةا القةةةةدرة علةةةةى يحاتةةةةك أو اختيةةةةار السةةةةلوك المناسةةةةب

 (.22: 2012مي،زمز
ويعا  لجاائيا بألها حاص ال ال ة الطامعيةة المتزوجةة علةى أداو أعمالهةا بإصةاار رةةم  

 .الصعوبات المحي ة بها لتحقيز أهدافها

وتعني الدراك والوعي مل ق   ال اد لقيمة الوق ، وحاصن على للطةاب واج ايةن : تقدير قيمة الوقت

 (. 117: 2012بو موته،حلمي أ)ويكلي اين في المواعيد المحددة 

وتعا  لجاائيا بألن است ادة ال ال ة الطامعيةة المتزوجةة مةل الوقة  المتةاح لهةا عةل طاتةز  

 .ينظيم ويوبتع أعمالها

 :األدوات المستخدمة في الدراسة: ثالثا 

اسةةت دم  عةةدة أدوات للحصةةول علةةى ال يالةةات والمعلومةةات الابمةةة للدراسةةة مةةل اعةةداد ال احثةةة 

 :وا تمل  على

 .بيالات عامة عل ال ال ة الطامعية المتزوجة -

 (.التوافز الن سي، التوافز االجتماعي، التوافز ااساي)است ياي التوافز الزواجي بأبعاده  -

اليقةةاي، يحمةة  المسةةئولية، الثقةةة بةةالن  ، المثةةاباة، يقةةدتا قيمةةة )اسةةت ياي دافعيةةة اللطةةاب بأبعةةاده  -

 (.الوق 

 :لطالبة الجامعية المتزوجةاستمارة البيانات العامة ل-1
يم اعداد استمارة ال يالات العامة لل ال ة الطامعيةة المتزوجةة، بهةد  يطميةع معلومةات وبيالةات عامةة 

ويم يقسيمن للةى سة  فئةات  السن: عل ال ال ات عينة الدراسة وقد ا تمل  على مطموعة مل ااسئلة
 عدد سفنوات الفزوا  -على التاييب( 1 -5 -4 -3 – 2 -1)بتاميز ( 22-23-24 – 21 -21 -11)

 -2 -1)بتاميةز ( سنتاي فةأكثا  –مل سنة اق  مل سنتيل  –أق  مل سنة )ويم يقسيمن للى ثاثة فئات 
علةةى ( 2-1)بتاميةةز ( بسةةي ة  –ممتةةدة )ويةةم يقسةةيمن للةةى فئتةةيل  نففوا األسففرة -علةةى التاييةةب( 3

نفوا  -علةى التاييةب(2-1)بتاميةز  (حضةا  –رتة  )ويةم يقسةيمها للةى فئتةيل مكان السفكن -التاييب
ويةةم  الفرقففة الدراسففية -علةةى التاييةةب( 2-1)بتاميةةز( عملةةي –لظةةاي )ويةةم يقسةةيمن فئتةةيل  الدراسففة

 -علةى التاييةب( 4-3-2-1)بتاميةز ( الاابعةة  –الثالثةة  –الثاليةة  –ااولى ) يقسيمها للى أربعة فئات
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 –مهنةي  –موظة  حكةومي  –مة  حافةي ع –ال تعمة  ) ويم يقسةيمها للةى خمة  فئةات  مهنة الزو 
ويةم يقسةيمن للةى سة  فئةات  مسفتوى تعلفيم الفزو  -علةى التاييةب( 5-4-3-2-1)بتاميز ( عم  حا

علةةى ( 1-5-4-3-2-1)بتاميةةز( فةون جةةامعي –جةةامعي  –ثةةالوي  –لعةدادي –تقةةاأ وتكتةةب  –أمةي )
للةى أقة  1111مةل  -1111أقة  مةل )ويم يقسيمن للةى أربعةة فئةات  الد،  الشهر  لألسرة -التاييب

-علةى التاييةب( 4-3-2-1)بتاميةز ( 3111أكثةا مةل  -3111للةى أقة  مةل 2111مل  -2111مل 
 -أربعةة أتةاح –خمسةة أتةاح  –جميع ااتاح )ويم يقسيمها للى خم  فئات  عدد أيام حضور المحاضرات

ويةم  ضفـراتعـفـدد سفاعات حضفور المحا -على التاييةب(5-4-3-2-1)بتاميز ( توماي  –ثاثة أتاح 
سة ع  –سة  سةاعات  –خمة  سةاعات  –أربعة سةاعات  –ثاث ساعات ) يقسـيمها للى خمـ  فئات 

لعةم )ويم يقسيمها للى فئتةيل  مدى االستعانة بخادمة -على التايـيب( 5-4-3-2-1)بتاميز ( ساعات 
 .على التاييب( 2-1)بتاميز( ال –
مستوا التوافةز الزواجةي لل ال ةة الطامعيةة ويةم كاي الهد  منن يحدتد : استبيان التوافق الزواجي-2

، ولعداد هةذا (التوافز ااساي –التوافز االجتماعي  –التوافز الن سي )يحدتده مل خال ثاثة أبعاد 
االسةةت ياي يةةم االطةةار علةةى المااجةةع والدراسةةات السةةابقة التةةى يتعلةةز بةةالتوافز الزواجةةي، وا ةةتم  

التوافةز  –التوافةز االجتمةاعي  –التوافةز الن سةي ) ى ثاثة أبعاد ع ارة مقسمة لل( 11)االست ياي على
ع ارة، تتضةمل ال عةد الثةالى ( 21)، وتتضمل ال عد ااول ع ارات التوافز الن سي وعددها (ااساي 

ع ةارة، تتضةمل ال عةد الثالةم ع ةارات التوافةز ااسةاي ( 11) ع ارات التوافةز االجتمةاعي وعةددها 
دائمةا ) وحددت استطابات عينة الدراسة على ك  ع ارة وفز ثاث اسةتطابات ع ارة، ( 21) وعددها 

والعكة  ( اتطةابي) وذلةك حسةب ايطةاه كة  ع ةارة ( 1،2،3)وعلى مقياس متص  ( لادرا  –أحيالا  –
 ،(21)وعدد الع ةارات السةال ة ( 32)وقد كاي عدد الع ارات الموج ة ( 3،2،1)في الع ارات السل ية 
 :أسا  ما يليات االست ياي للى ثاث مستوتات على وأمكل يقسيم درج

 ٪   من    51أق  مل 
 ٪    متوس، 11 -51

 ٪    ماي ع 11أكثا مل 

 توزي  درجات ك  محور من محاور االستبيان وفقا لمستوى التوافق الزواجي( 1)جدول        

 مستوا التوافز الزواجى المحور 

 ماي ع متوس، من   

 44،1أكثا مل (44،1: 31،5) 31،5أق  مل  التوافز الن سي

 31،1أكثا مل  ( 31،1: 21) 21أق  مل  التوافز االجتماعي

 44،1أكثا مل (44،1: 31،5) 31،5أق  مل  التوافز ااساي

 121أكثا مل  (121: 11) 11أق  مل  لجمالي التوافز الزواجي

 

 : وتم قيا  صدق االستبيان بطريقتين هما

يم عاض االست ياي في صورين ااولية على مطموعةة مةل المحكمةيل : صدق المحتوى -1

مل أعضاو هيئة التدرت  بقسم لدارة المنةزل والمؤسسةات بكليةة االقتصةاد المنزلةي جامعةة المنوفيةة، 

أعضاو هيئة التدرت  بقسم لدارة مؤسسات ااساة وال  ولة بكلية االقتصاد المنزلي جامعة اابهةا، 

وطلب مل سياديهم الحكم على مدا مناس ة ك  ع ارة للمحور ال اص بها  ،امحكم( 11)وبلت عددهم 
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ويةم حسةا  لسة ة االي ةان لةدا المحكمةيل علةى كة  ، وكذلك صياةة الع ارات ولضةافة أي مقتاحةات

 .(٪ 111)وأعلى لس ة اي ان ( ٪ 11،1)ع ارة مل ع ارات االست ياي، وكال  أق  لس ة اي ان 

وهةو مةدا مائمةة ومعنةى وفائةدة االسةتدالالت : امف  ارتبفاط بيرسفونصدق التكوين باسفتخدام مع-2

صففالم مففراد و فوزيففة هففاد  ، )واالسةةتنتاجات التةةي تصةة  لليهةةا ال احةةم مةةل ال يالةةات التةةى جمعةة  

 (2)وتتضح ذلك في جدول( 170 :2002

 دراسةمعامالت االرتباط ألبعاد استبيان التوافق الزواجي لدى عينة ال( 2)جدول               

 معام  اري اط بياسوي ال عد

 **1،114 التوافز الن سي

 **1،112 التوافز االجتماعي

 **1،113 التوافز ااساي

التوافةز الن سةي، التوافةز االجتمةاعي، ) أي معام  اري اط بياسوي لك  مةل محةور( 2)يوضح جدول 

 (.1،114،1،112،1،113)هو( التوافز ااساي

لكة  محةور  Alfa- Cronbachث ةات االسةت ياي ب اتقةة أل ةا كاول ةاس وقد قام  ال احثةة بحسةا   

 ذلك( 3)علي حده ولاست ياي كك ، وتوضح جدول 

 معامالت الثبات الفا كرونباخ لمحاور التوافق الزواجي ( 3)جدول 

 قيمة ال ا كاول اس المحاور

 **1،15 التوافز الن سي

 **1،11 التوافز االجتماعي

 **1،11 التوافز ااساي

أي معام  الث ات بيل درجة ك  محور مل محاور االسةت ياي والدرجةة الكليةة لةن ( 3)يتضح من جدول

وهي قيمة ماي عة بالنس ة لهذا النور مل حسا  الث ات مما تؤكد ث ةات   1،11 -1،15يتاواح ما بيل 

 .االست ياي

لإللطةاب لل ال ةة الطامعيةة ويةم  وكاي الهد  منن يحدتد مسةتوا الدافعيةة: استبيان الدافعية لانجاز-3

يقةةدتا قيمةةة  -المثةةاباة -الثقةةة بةةالن   –يحمةة  المسةةئولية  –اليقةةاي )يحدتةةده مةةل خةةال خمسةةة أبعةةاد

، ولعداد هذا االسةت ياي يةم االطةار علةى المااجةع والدراسةات السةابقة التةي يتعلةز بالدافعيةة (الوق 

 –يحم  المسئولية  –اليقاي ) ة للى خمسة أبعاد ع ارة مقسم( 11)لإللطاب، وا تم  االست ياي على  

( 21)، وتتضةمل ال عةد ااول ع ةارات اليقةاي وعةددها (يقةدتا قيمةة الوقة   -المثةاباة  -الثقة بةالن  

ع ةةارة، تتضةةمل ال عةةد الثالةةم ( 21)ع ةةارة، تتضةةمل ال عةةد الثةةالى ع ةةارات يحمةة  المسةةئولية وعةةددها 

، (21)  ارة، وتتضةمل ال عةد الاابةع ع ةارات المثةاباة وعةددهاع( 11)ع ارات الثقة بالن   وعددها 

، وحددت استطابات عينة الدراسةة ( 11) وتتضمل ال عد ال ام  ع ارات يقدتا قيمة الوق  وعددها 

وذلةك ( 1،2،3)وعلى مقياس متص  ( لادرا  –أحيالا  –دائما ) على ك  ع ارة وفز ثاث استطابات 

وقةد كةاي عةدد الع ةارات ( 3،2،1)والعكة  فةي الع ةارات السةل ية (  اتطةابي) حسب ايطاه ك  ع ارة 
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وأمكةل يقسةيم درجةات االسةت ياي للةى ثةاث مسةتوتات  ،(31)وعدد الع ةارات السةال ة ( 11)الموج ة 

 :أسا  ما يلىعلى 

 ٪     من    51أق  مل 

 ٪       متوس، 11 -51

 ٪    ماي ع 11أكثا مل 

 من محاور االستبيان وفقا لمستوى الدافعية لانجازتوزي  درجات ك  محور ( 4)جدول 

 مستوا الدافعية لإللطاب المحور

 ماي ع متوس، من   

 44،1أكثا مل (44،1: 31،5) 31،5أق  مل  اليقاي

 44،1أكثا مل (44،1: 31،5) 31،5أق  مل  يحم  المسئولية

 31،1أكثا مل (31،1: 21،5) 21،5أق  مل  الثقة بالن  

 44،1أكثامل (44،1: 31،5) 31،5أق  مل  ةالمثابا

 33،1أكثا مل (33،1: 24) 24أق  مل  يقدتا قيمة الوق 

 215،1أكثامل  (215،1: 141) 141أق  مل  لجمإلى الدافعية لإللطاب

يةةم عةةاض االسةةت ياي فةةي : صففدق المحتففوى( 1 :ويةةم قيةةاس صةةدن االسةةت ياي ب ةةاتقتيل همةةا

حكمةةةيل مةةةل أعضةةةاو هيئةةةة التةةةدرت  بقسةةةم لدارة المنةةةزل صةةةورين ااوليةةةة علةةةى مطموعةةةة مةةةل الم

والمؤسسات بكليةة االقتصةاد المنزلةي جامعةة المنوفيةة، أعضةاو هيئةة التةدرت  بقسةم لدارة مؤسسةات 

وطلةةب مةةل  ،محكمةةا( 11)ااسةةاة وال  ولةةة بكليةةة االقتصةةاد المنزلةةي جامعةةة اابهةةا، وبلةةت عةةددهم 

محور ال اص بها وكذلك صياةة الع ةارات ولضةافة أي سياديهم الحكم على مدا مناس ة ك  ع ارة لل

ويم حسا  لس ة االي ان لدا المحكميل على ك  ع ارة مل ع ارات االست ياي، وكال  أق  ، مقتاحات

 .(٪ 111)وأعلى لس ة اي ان ( ٪ 11،1)لس ة اي ان 

وهةةةو مةةةدا مائمةةةة ومعنةةةى وفائةةةدة : صفففدق التكفففوين باسفففتخدام معامففف  ارتبفففاط بيرسفففون -1

صفالم مفراد )الالت واالستنتاجات التى تص  لليها ال احم مل ال يالات التى جمعة  االستد

 (5)وتتضح ذلك في جدول ( 170 :2002وفوزية هاد ،

 

  معامالت االرتباط ألبعاد استبيان الدافعية لانجاز لدى عينة الدراسة( 3)جدول                 

 معام  اري اط بياسوي ال عد

 **1،112 اليقاي

 **1،111 يحم  المسئولية

 **1،111 الثقة بالن  

 **1،111 المثاباة

 **1،145 يقدتا قيمة الوق 
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اليقةةاي، يحمةة  المسةةئولية، الثقةةة ) أي معامةة  اري ةةاط بياسةةوي لكةة  مةةل محةةور ( 3)يوضففح جففدول 

 (.0،792،0،787،0،792،0،201،0،743)هو ( بالن  ، المثاباة، يقدتا قيمة الوق  

لكة  محةور  Alfa- Cronbach احثةة بحسةا  ث ةات االسةت ياي ب اتقةة أل ةا كاول ةاس وقةد قامة  ال

 ذلك( 1)وتوضح جدول . علي حده ولاست ياي كك 

 معامالت الثبات الفا كرونباخ لمحاور الدافعية لانجاز (  9)جدول                

 قيمة ال ا كاول اس المحاور

 **1،11 اليقاي

 **1،14 يحم  المسئولية

 **1،11 الثقة بالن  

 **1،11 المثاباة

 **1،11 يقدتا قيمة الوق 
أي معام  الث ات بيل درجة ك  محور مل محاور االست ياي والدرجة الكليةة لةن ( 9)يتضح من جدول 
وهي قيمة ماي عة بالنس ة لهذا النور مل حسا  الث ات مما تؤكةد ث ةات  1،11 -1،14يتاواح ما بيل 

 .االست ياي
 حدود الدراسة: ارابع

 :الحدود البشرية
يكول  مل ال ال ات الطامعيةات المتزوجةات مةل جميةع ال ةان مةل بعة  : مجتم  الدراسة ( أ

كليات جامعة طن ا، كلية االقتصاد المنزلي جامعة اابها وكلية الدراسات السامية بك ا 
 .الشي 

يةةة متةةـزوجة ويةةم مائةةة وخمسةةوي طـالةةـ ة جامع(  151) يضةةـمن  العينةةة : عينففة الدراسففة (  
 .اختيارهم ب اتقة ةاضية عمدتة مل مستوتات يعليـمية واقتصادتة واجتماعية م تل ة

يم ي  يز الدراسة الميدالية على عينة الدراسة مةدة  ةها وعشةاوي تومةا فةي ال تةاة : الحدود الزمنية
 .11/4/2111للى 21/2/2111مل 

مل ال ال ات الطامعيات المتزوجةات مةل خةال  يم ي  يز أدوات الدراسة على عينة: الحدود المكانية
 –كلية التابيةة النوعيةة  –كلية ال ب ال شاا  –كلية التابية ) الزتارات الميدالية لكليات جامعة طن ا

كمةةا يةةم الت  يةةز فةةي كليةةة االقتصةةاد المنزلةةي جامعةةة اابهةةا وكليةةة ( كليةةة اآلدا   –كليةةة الحقةةون 
 .الدراسات االسامية بك ا الشي 

 المعامالت االحصايية المستخدمة في الدراسة : مسا،ا
يم مااجعة ويصحيح االستمارات ثم ي اتت النتائج، ثم ادخال ال يالات على بالةامج الكسة ، ويةم لقلةن 

بعةةد اعةةداده السةةتق ال ال يالةةات مةةل بالةةامج الكسةة  ثةةم يحليةة  ال يالةةات ولجةةااو  SPSSعلةةى بالةةامج 
لنتةةائج ويةةم لتطةةاد العاقةةة بةةيل متغيةةاات الدراسةةة واخت ةةار صةةحة المعالطةةات االحصةةائية السةةت ااج ا

التكةةةارات ال سةةةي ة والنسةةةب المئوتةةةة، ) ال ةةةاوض مةةةل خةةةال بعةةة  ااسةةةاليب الحصةةةائية ومنهةةةا
المتوسةة ات الحسةةابية وااللحاافةةات المعيارتةةة، معامةة  اري ةةاط بياسةةوي لدراسةةة قةةوة وايطةةاه العاقةةة 

للمطموعةات المسةتقلة  T.Test" ت"لمسةافة أو النسة ة، اخت ةار االري اطية بيل متغياتل مل مستوا ا
لدراسة ال اون بيل المتوس يل الحسةابييل لمطمةوعتيل مةل الم حةوثيل علةى أحةد متغيةاات الدراسةة، 
معام  التطزئةة النصة ية لطتمةاي لحسةا  الصةدن والث ةات لةفدوات، يحلية  الت ةاتل ذا ال عةد الواحةد 

المتوسةة ات الحسةةابية للمطموعةةات فةةي أحةةد متغيةةاات الدراسةةة،  لدراسةةة ال ةةاون االحصةةائية بةةيل
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االخت ارات ال عدتة باست داح معام  يوكي لمعافة مصةدر الت ةاتل بةيل المطموعةات التةى تؤكةد يحلية  
 (.ي اتل على وجود فان بينها

 :النتايج ومناقشتها
 :وصخ ،صايص عينة الدراسة: أوالا 

 (130=ن)تبعا المتغيرات المستو  االجتماعي واالقتصاد  لهن توزي  الطالبات عينة الدراسة ( 8)جدول
 ٪ العدد ال يالات العامة ٪ العدد ال يالات العامة

 عدد سنوات الزواج -2 السل -1

 32،11 41 أق  مل سنة 1،33 14 11

 31،1 51 أق  مل سنتيل: مل سنة 14،11 21 21

 21،3 44 سنتاي فأكثا 21،33 41 21

22 35 23،33  

23 11 12،11  

24 21 13،33  

 مكاي السكل -4 لور ااساة -3

 11،33 12 رت  11،33 34 ممتدة

 31،11 51 حضا 22،11 111 بسي ة

 ال اقة الدراسية -1 لور الدراسة -5

 1،11 12 ااولى 52،11 11 لظاا

 31،11 41 الثالية 41،33 11 عملى

 21،11 43 الثالثة 

 32،11 41 الاابعة 

 لزوجمستوا يعليم ا -1 مهنة الزوج -1

 2،11 4 ثالوا 1،33 11 ال تعم 

 11،11 135 جامعى 34،11 52 موظ  حكومى

 1،33 11 فون الطامعى 41،33 14 ط يب لل  -مدرس -مهندس)مهنى

  1،11 13 عم  حا

 عددأتاح حضور المحاضاات-11 الدخ  الشهاا لفساة -1

 15،33 23 جميع ااتاح 11،11 25 1111أق  مل 

 11،11 25 خمسة أتاح 32،11 41 2111للى أق  مل 1111مل

 21،11 42 أربعة أتاح 24،11 31 3111للى أق  مل 2111مل 

 22،11 33 ثاثة أتاح 21،11 41 3111أكثامل 

 11،11 21 توماي 

  عدد ساعات حضور المحاضاات -11

  11،11 11 ثاث ساعات

  14،11 21 أربع ساعات

  31،33 51 خم  ساعات

  25،33 31 س  ساعات

  12،11 11 س عة ساعات
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أي أعلةى لسة ن ( 1)تتضةح مةل جةدول : ولتحديد التوزي  النسبي للطالبات عينفة الدراسفة تبعفاا للسفن

، بينما كالة  النسة ن (٪ 21،33)سنة حيم بلغ  النس ن  21لل ال ات عينة الدراسن في ال ئة العماتة 

 14،11)سنة بنس ة  21تليها ال ئة العماتة ، (٪ 23،33)سنة وبلغ   22التي يليها في ال ئة العماتة 

سةنة  23حيةم يقاربة  مةع ال ئةة العماتةة ( ٪ 13،33)سةنة وبلغة  لسة تها  24، ثم ال ئة العماتةة (٪

، (٪ 1،33)سةنة حيةم بلغة   11، بينما كال  أق  لس ة في ال ئة العماتة (٪ 12،11)وبلغ  لس تها 

أي أكثةا مةل ثلةم  :راسفة تبعفا لعفدد سفنوات الفزوا بينما أوضح التوزي  النسفبي للطالبفات عينفة الد

أق  مل )، تليها (٪ 31،1)بنس ة ( سنة اق  مل سنتيل)عينة الدراسة كال  عدد سنوات بواجهل مل 

ومفن حيفث نفوا ، (٪ 21،3)وبلغة  ( سةنتاي فةأكثا )، بينما كالة  أقة  فئةة (٪ 32،1)وبلغ  ( سنة 

نةة الدراسةة تعشةل فةي أسةا بسةي ة  حيةم بلغة  لسة تهل فت يل أي أكثا مةل ثاثةة أربةار عي:  األسرة

أمففا بالنسففبة ،(٪ 22،11)، بينمةةا بلغةة  لسةة ن ال ال ةةات الايةةى تعشةةل فةةي أسةةا ممتةةدة (٪ 11،33)

فأوضةةح أي مةا تقةةا  مةةل ثلثةةي عينةةة  :للتوزيف  النسففبي للطالبففات عينففة الدراسفة تبعففا لمكففان السففكن

، بينما بلغة  لسة ن ال ال ةات الايةى تعشةل (٪ 11،33)الدراسة تعشل في الات  حيم بلغ  لس تهل 

أي مةا : وكان التوزي  النسبي للطالبات عينة الدراسفة تبعفا لنفوا الدراسفة ،(٪ 31،11)في الحضا 

، (٪ 52،11)تزتد عل لص  عينة الدراسة مةل ال ال ةات تدرسةل فةي الكليةات النظاتةة حيةم بلغة  

بينمففا التوزيفف  النسففبي ، (٪ 41،33)يةةات العمليةةة بينمةةا بلغةة  لسةة ن ال ال ةةات الايةةى تدرسةةل بالكل

ايضةةح أي حةةوللى ثلةةم العينةةة مةةل ال ال ةةات عينةةة :  للطالبففات عينففة الدراسففة تبعففا للفرقففة الدراسففية

وكال  لصةالح ( ٪ 31،11)، تليها لس ة (٪ 32،11)الدراسة مقيدات بال اقة الاابعة وبلغ  لس تهل 

، (٪ 21،11)ال ال ات المقيةدات بال اقةة الثالثةة وبلغة  لسة تهل  ال ال ات المقيدات بال اقة الثالية، ثم

أمفا مفن حيفث ،(٪ 1،11)بينما كال  النس ة ااق  لل ال ات المقيةدات بال اقةة ااولةى وبلغة  لسة تهل 

أي مةا تقةةا  مةل لصةة  أبواج  :التوزيف  النسفبي للطالبففات عينفة الدراسففة تبعفا لمهنففة الفزو  فكففان

، (٪ 41،33)حيةم بلغة  النسة ة ( الة  –ط يب  –مدرس  –مهندس )هنييل ال ال ات عينة الدراسة م

 1،11)، تليها القائموي بااعمال الحاة وبلغ  لس تهم (٪ 34،11)تليها الموظ ييل الحكومييل بنس ة 

والتوزيف  النسفبي للطالبففات  ،(٪ 1،33)، ويقاربة  معهةا لسةة ة اابواج الةذتل ال تعملةوي وبلغةة  (٪

أوضةح أي أكثةا مةل ثاثةة أربةار أبواج ال ال ةات عينةة :  ا لمسفتوى تعلفيم الفزو عينة الدراسة تبعف

، تليها الحاصلوي على مؤهة  فةون جةامعي (٪ 11،11)الدراسة حاصلوي على مؤه  جامعي بنس ة 

ومن حيفث ، (٪ 2،11)، تليها الحاصلوي على مؤه  ثالوي وكال  لس تهم (٪ 1،33)وبلغ  لس تهم 

مل عينة الدراسة كاي مسةتوا دخة  ااسةاة الشةهاي ( ٪ 32،11)فت يل أي  :الد،  الشهر  لألسرة

مةةل عينةةة الدراسةةة كةةاي مسةةتوا دخةة  ااسةةاة ( ٪ 21.11)، تليهةةا (2111للةةى أقةة  مةةل 1111مةةل )

مةل )مةل العينةة كةاي مسةتوا دخة  ااسةاة الشةهاي ( ٪ 24،11)، تليهةا (3111أكثا مل )الشهاي 

أق  مل )مل العينة كاي مستوا دخ  ااساة الشهاي ( ٪ 11،11)، تليها (3111للى أق  مل 2111

: أما بالنسبة للتوزي  النسبي للطالبات عينفة الدراسفة تبعفا لعفدد أيفام حضفور المحاضفرات، (1111

فقة، هةي أعلةى لسة ة وبلغة  ( أربعةة أتةاح ) فأوضح أي لس ة ال ال ات الايةى تحضةاي المحاضةاات

، تليها ال ال ات الايى (٪ 22،11)بنس ة ( ثاثة أتاح ) حضاي ، تليها ال ال ات الايى ت(٪ 21،11)

وبلغة  لسة تهل ( خمسةة أتةاح)، ثةم ال ال ةات الايةى تحضةاي(٪ 11،11)بنسة ة ( تومةاي ) تحضاي 
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، (٪ 15،33)، ويقارب  معها لس ة ال ال ات الايى تحضاي جميع أتاح ااسة ور بنسة ة (٪ 11،11)

أوضةح أي أعلةى : الدراسفة تبعفا لعفدد سفاعات حضفور المحاضفرات والتوزي  النسبى للطالبات عينة

وبلغةة  ( خمةة  سةةاعات)لسةة ة لعةةدد سةةاعات حضةةور المحاضةةاات لل ال ةةات عينةةة الدراسةةة هةةي 

 14،11)بنسة ة ( أربعةن سةاعات)، تليهةا(٪ 25،33)بنسة ة ( س  ساعات )، تليها(٪ 31،33)لس تها

وبلغة  ( ثاث ساعات)  النس ة ااق  للحضور، ثم كال(٪ 12،11)بنس ة ( س ع ساعات)، ثم عدد(٪

(11،11 ٪.) 

 :النتايج الوصفية ألدوات الدراسة:ثانياا 

 : توزي  استجابات الطالبات عينة الدراسة تبعا لمستويات التوافق الزواجي وأبعاده: أوال

اجفي التوزيف  النسفبي السفتجابات الطالبفات عينفة الدراسفة تبعفاا لمسفتويات التواففق الزو( 7)جدول 

 (130=ن)وأبعاده

 النس ة المئوتة العدد المستوتات اابعاد

 التوافز الن سي

 11،3 21 31،5من        أق  مل 

 51،3 11 (44،1: 31،5)متوس،      

 21،3 44 44،1ماي ع    أكثا مل  

 التوافز االجتماعي

 23،3 35 21من    أق  مل 

 42،1 13 ( 31،1: 21)متوس،  

 34،1 52 31،1مل   ماي ع  أكثا

 التوافز ااساي

 21،1 43 31،5من     أق  مل 

 43،3 15 (44،1: 31،5)متوس،   

 21،1 42 44،1ماي ع  أكثا مل 

( ٪ 11،3)لسة ة : مستويات الطالبات عينة الدراسفة ففي التواففق النفسفيأي ( 1)تتضح مل جدول  

  العينةةة لةةدتهم مسةةتوا متوسةة، فةةي لةةدتهم مسةةتوا مةةن    فةةي التوافةةز الن سةةي، وأي حةةوللى لصةة

لةدتهم مسةتوا ماي ةةع فةي التوافةز الن سةةي، ( ٪ 21،3)، وأي لسةة ة (٪ 51،3)التوافةز الن سةي بنسة ة 

وتاجع اري ةار مسةتوا التوافةز الن سةي لةدا العينةة للةى احتةااح كة  مةل الةزوجيل ل عضةهما الة ع  

 .(2008)أيمن الشبولوحاصهماعلى م دأ الت اهم كما أ ارت للين دراسة 

مةةل العينةةة لةةدتهم ( ٪ 23،3)لسةة ة  :أمففا مسففتويات الطالبففات عينففة الدراسففة فففي التوافففق االجتمففاعي

مةل العينةة لةدتهم مسةتوا متوسة، فةي ( ٪ 42) مستوا من    فةي التوافةز االجتمةاعي، وأي لسة ة 

اعي بنسة ة التوافز االجتماعي، وأي ما تقا  مل ثلم العينة لدتهم مستوا ماي ةع فةي التوافةز االجتمة

أي العاقةة بةيل الةزوجيل ومطموعةة ااقةار  بمةافيهم   (2002)وليفد الشفهرى ، وقد ذكا(٪ 34،1)

 .الوالدتل بالضافة للطيااي وااصدقاو مل الطوالب المهمة في عملية التوافز الزواجى

توا مةل العينةة لةدتهم مسة( ٪ 21،1)لسة ة : ومستويات الطالبات عينة الدراسة في التوافق األسفر 

مةةن    فةةي التوافةةز ااسةةاي، وأي مةةا تقةةا  مةةل لصةة  العينةةة لةةدتهم مسةةتوا متوسةة، فةةي التوافةةز 

مل العينة لدتهم مسةتوا ماي ةع فةي التوافةز ااسةاي، ( ٪ 21)، وأي لس ة (٪ 43،3)ااساي بنس ة 
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ي وتاجع هذ االمستوا مل التوافز ااسةاا  للةى أسةلو  المعاملةة بةيل الةزوجيل، فعنةدما تسةوداليزا

الل عإلى والماولة في المعاملةة ومااعةاة مشةاعاال ا  اآلخةا تةزداد قةا  الةزوجيل مةل بعضةهما 

وتزداد ح هما ل عضهما فيشعااي بالااحة الن سية جااو بواجهما، فيعةدل كامنهمةا مشةاعاه وأفكةاره 

حسفففام )حتةةةى تقتةةةا  مةةةل مشةةةاعا وأفكةةةار ال ةةةا  اآلخاممةةةا تتايةةةب عليةةةن التوافةةةز الزواجةةةى 

 (.20: 2007على،

 :توزي  الطالبات عينة الدراسة تبعا لمستويات دافعية اإلنجاز وأبعادها: ثانيا

التوزيففففف  النسفففففبي للطالبفففففات عينفففففة الدراسفففففة تبعفففففا لمسفففففتويات دافعيفففففة اإلنجفففففاز ( 2)جفففففدول  

 (130=ن)وأبعادها
 النس ة المئوتة العدد المستوتات اابعاد

 

 اليقاي 

 21،1 31 31،5من     أق  مل 

 41،1 11 (44،1: 31،5)س،   متو

 33،3 51 44،1ماي ع    أكثا مل 

 

 يحم  المسئولية

 

 24،1 31 31،5من    أق  مل 

 41،1 13 (44،1: 31،5)متوس،  

 21،3 41 44،1ماي ع   أكثا مل

 

 

 الثقة بالن    

 21،3 44 21،5من    أق  مل 

 41،1 11 (31،1: 21،5)متوس، 

 24،1 31 31،1ماي ع    أكثا مل 

 

 المثاباة      

 23،3 35 31،5من    أق  مل 

 54،1 11 (44،1: 31،5)متوس،  

 22،1 34 44،1ماي ع  أكثا مل 

 

 يقدتا قيمة الوق 

 24،1 31 24من     أق  مل 

 41،1 11 (33،1: 24)متوس،   

 31،1 45 33،1ماي      أكثا مل 

مةل العينةة ( ٪21)أي لسة ة  :عينة الدراسة ففي اإلتقفان مستويات الطالباتأي ( 1)تتضح مل جدول 

مل العينة لدتهم مستوا متوس، في اليقاي، ( ٪41،1) لدتهم مستوا من    في اليقاي، وأي لس ة 

، وتاجع اري ار مستوا اليقاي لةدا (٪33،3)وأي ثلم العينة لدتهم مستوا ماي ع في اليقاي بنس ة 

للةى ألةن  (2013)نعمفة رقبفان اة ةة الشةدتدة فةي العمة  وقةد أ ةارت ال ال ةات عينةة الدراسةة للةى ال

للنهوض بمستوا الك اوة اللتاجية لابة ااساة البد مل يوافا الاة ة التةى يةتحكم فةي مسةتوا ااداو 

ودرجة استمااره حيم أي ال اد الذي ال تشعا باة ة حقيقية في الطاب ااعمةال أو المهةاح التةى كلة  

 .توقع منن ااداو الطيدبها ال تمكل أي ل
مةل العينةة لةدتهم مسةتوا ( ٪24)لسة ة: أما مستويات الطالبات عينفة الدراسفة ففي تحمف  المسفئولية

مةةل العينةةة لةةدتهم مسةةتوا متوسةة، فةةي يحمةة  ( ٪41،1)مةةن    فةةي يحمةة  المسةةئولية، وأي لسةة ة
هةذه النتةائج للةى لةدتهم مسةتوا ماي ةع فةي يحمة  المسةئولية، ويشةيا ( ٪21،3)المسئولية، وأي لس ة 

حيةم  (2003)سفميرة كفردىاري ار مستوا يحم  المسئولية لعينة الدراسةة وقةد أكةدت ذلةك دراسةة 
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أ ارت للى وجود  عور بالمسئولية ماي ع لدا ال ال ات عينة الدراسة كمةا أكةدت ذلةك لتةائج دراسةة 
ة الدراسةةة حيةةم أ ةةارت النتةةائج للةةى اري ةةار مسةةتوا يحمةة  المسةةئولية لعينةة( 2013)سففمام وهبففة

 .مل النس ة الكلية( ٪11،3)بنس ة
مةل العينةة لةدتهم مسةتوا ( ٪21،3)لسة ة  :ومستويات الطالبات عينة الدراسة في الثقة بفالنفس     

مل العينة لدتهم مستوا متوس، في الثقةة بةالن  ، وأي ( ٪41،1)من    في الثقة بالن  ، وأي لس ة
 (2000)نضفال الركفابى الن  ، وقةد أكةدت ذلةك دراسةةلدتهم مستوا ماي ع في الثقة بة( ٪24)لس ة 

 .حيم أ ارت لتائطها للى مستوا متوس، مل الثقة بالن  
مل العينةة لةدتهم مسةتوا مةن    ( ٪23،3)لس ة : المثاباة مستويات الطالبات عينة الدراسة فيأما

( ٪22،1)لسة ة مةل العينةة لةدتهم مسةتوا متوسة، فةي المثةاباة، وأي ( ٪54) في المثاباة، وأي لسة ة
لدتهم مستوا ماي ع في المثاباة، وتاجع اري ةار مسةتوا المثةاباة لةدا ال ال ةات عينةة الدراسةة للةى 
اري ار مستوا الةدافع لةدتهل وعةدح اسةتطابتهل للمثيةاات مةل حةولهل وذلةك كمةا أ ةارت لليةن دراسةة 

  (.2002)عادل العدل
مةل العينةة لةدتهم مسةتوا ( ٪24)لسة ة : تومستويات الطالبات عينة الدراسة ففي تقفدير قيمفة الوقف 

مةل العينةة لةدتهم مسةتوا متوسة، فةي يقةدتا قيمةة ( ٪41)من    فةي يقةدتا قيمةة الوقة ، وأي لسة ة
لدتهم مستوا ماي ع في يقدتا قيمةة الوقة ، وتاجةع ذلةك للةى أي ال ال ةات ( ٪31)الوق ، وأي لس ة 

الت ةةون ااكةةادتمى وبةةيل يحمةة  مسةةئولية عينةةة الدراسةةة تطةةدي صةةعوبة ك يةةاة  فةةي متابعةةة الدراسةةة و
الزواج وااساة ممةا تعاضةهل للمةاور بمواقة  متعةددة فةي حيةايهل ااسةاتة والدراسةية، وكة  هةذه 
العوامة  يةدفعهل للةى ي نةى تليةات فةي لدارة أوقةةايهل وينظيمهةا بصةورة يحقةز لهةل أهةدافهل وهةذا مةةا 

 (.2000)عواطخ يوكتأكدين دراسة 
 :ء فروض الدراسةالنتايج في ضو: ثالثا

يوجةةد عاقةةة اري اطيةةة دالةةة احصةةائيا بةةيل درجةةات ال ال ةةات علةةى "  يففنص الفففرض األول علففى أنففه
 "التوافز الزواجي ودافعية اللطاب في الدرجة الكلية واابعاد ال اعية لدا ال ال ات

وللتحقةةز مةةل صةةحة ال ةةاض احصةةائيا يةةم حسةةا  معةةامات االري ةةاط ب اتقةةة بياسةةوي بةةيل التوافةةز 
والدافعيةةة ( التوافةةز ااسةةاي  -التوافةةز االجتمةةاعي –التوافةةز الن سةةي ) الزواجةةي بمحةةاوره الثاثةةة
ة يقةةدتا قيمةة –المثةةاباة  –الثقةةة بةةالن    –يحمةة  المسةةئولية  –اليقةةاي ) لإللطةةاب بمحاورهةةا ال مسةةة 

 .توضح ذلك( 11)والطدول( الوق  
معةةامات اري ةاط بياسةةوي بةةيل التوافةز الزواجةةي لل ال ةةة الطامعيةة بمحةةاوره والدافعيةةة ( 11)جةدول 

 (151=ي)لإللطاب بمحاورها 

 دافعيةاإلنجاز         

 التوافق الزواجي

 

 اإلتقان

تحمففففففففففففففففففففففففففف  

 المسئولية
 المثابرة الثقة بالنفس

تقديرقيمفففففففففففة 

 الوقت

يفففففففة الدرجفففففففة الكل

 لدافعية االنجاز

 **0،241 *0،187 **0،217 **0،239 **0،302 *0،129 التوافق النفسي

 **0،383 **0،441 0،070 **0،302 **0،408 **0،322 التوافق االجتماعي

 **0،323 **0،273 **0،234 **0،272 **0،221 **0،320 التوافق األسر 

الدرجفففة الكليفففة للتواففففق 

 الزواجي
0،444** 0،381** 0،480** 0،219** 

0،440** 0،390** 

 1،11االري اط دال عند مستوا معنوتة **        1،15االري اط دال عند مستوا معنوتة * 
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 :أنه( 10)يتضح من جدول

يوجد عاقة اري اطية موج ة دالة احصائيا بيل ك  مل التوافز الزواجي لل ال ةة الطامعيةة بمحةاوره  -

واليقةاي، حيةم بلغة  قيمةة معامة  اري ةاط ( التوافةز ااسةاي -االجتماعيالتوافز  –التوافز الن سي )

( 1،11)على التةوالي وهةي قةيم دالةة عنةد مسةتوا ( 1،444،  1،321،  1،311، 1،111)بياسوي

، أي ألةةن كلمةةا باد مسةةتوا التوافةةز الزواجةةي لل ال ةةة الطامعيةةة كلمةةا باد اليقةةاي (1،15)ومسةةتوا 

 .لدتهم

ية موج ة دالة احصائيا بيل ك  مل التوافز الزواجي لل ال ةة الطامعيةة بمحةاوره يوجد عاقة اري اط -

ويحم  المسئولية، حيةم بلغة  قيمةة معامة  ( التوافز ااساي -التوافز االجتماعي –التوافز الن سي )

على التةوالي وهةي قةيم دالةة عنةد مسةتوا ( 1،311،  1،221،  1،411،  1،311)اري اط بياسوي 

لن كلما باد مستوا التوافز الزواجي لل ال ة الطامعية كلما باد يحم  المسئولية لةدتهل ، أي أ(1،11)

حيةةم أ ةةارت النتةةائج للةةى وجةةود  (2013)استشففهاد الزعفرانففىوقةةد اي قةة  هةةذه النتيطةةة مةةع دراسةةة 

 .عاقة بيل التوافز الزواجي ويحم  المسئولية

التوافز الزواجي لل ال ةة الطامعيةة بمحةاوره  يوجد عاقة اري اطية موج ة دالة احصائيا بيل ك  مل -

والثقةةة بةةالن  ، حيةةم بلغةة  قيمةةة معامةة  ( التوافةةز ااسةةاي -التوافةةز االجتمةةاعي –التوافةةز الن سةةي )

علةةى التةةوالي وهةةي قةةيم دالةةة عنةةد مسةةتوا ( 1،411، 1،211، 1،512، 1،231) اري ةةاط بياسةةوي

 . ال ة الطامعية كلما بادت الثقة بالن   لدتهل، أي ألن كلما باد مستوا التوافز الزواجي لل(1،11)

يوجد عاقة اري اطية موج ة دالة احصائيا بيل ك  مل التوافز الزواجي لل ال ةة الطامعيةة بمحةاوره  -

، 1،211)والمثةاباة، حيةم بلغة  قيمةة معامة  اري ةاط بياسةوي( التوافةز ااسةاي –التوافز الن سي )

، أي ألن كلما باد مستوا التوافز (1،11)م دالة عند مستواعلى التوالي وهي قي( 1،211،  1،234

 .لل ال ة الطامعية كلما بادت المثاباة لدتهل( التوافز ااساي –التوافز الن سي )الزواجي 

والمثةةاباة حيةةم بلغةة  قيمةةة ( التوافةةز االجتمةةاعي)ال يوجةةد عاقةةة اري اطيةةة بةةيل االتوافةةز الزواجةةي -

 (.1،111)معام  اري اط بياسوي

يوجد عاقة اري اطية موج ة دالة احصائيا بيل ك  مل التوافز الزواجي لل ال ةة الطامعيةة بمحةاوره  -

ويقدتا قيمة الوق ، حيم بلغ  قيمة معام  ( التوافز ااساي -التوافز االجتماعي –التوافز الن سي )

نةد مسةتوا على التةوالي وهةي قةيم دالةة ع( 1،441،  1،213،  1،441،  1،111) اري اط بياسوي

، أي ألةةن كلمةةا باد مسةةتوا التوافةةز الزواجةةي لل ال ةةة الطامعيةةة كلمةةا باد (1،15)ومسةةتوا ( 1،11)

 .يقدتا قيمة الوق  لدتن

يوجد عاقة اري اطية موج ة دالة احصائيا بيل ك  مل التوافز الزواجي لل ال ةة الطامعيةة بمحةاوره  -

والدرجةةة الكليةةة للدافعيةةة لإللطةةاب، حيةةم ( اسةةايالتوافةةز ا -التوافةةز االجتمةةاعي –التوافةةز الن سةةي )

علةى التةوالي وهةي قةيم ( 1،511، 1،325، 1،515،  1،241)بلغ  قيمةة معامة  اري ةاط بياسةوي 

حيةم أ ةارت  (2013)قسم هللا عطرون، وقد اي ق  هذه النتيطة مع دراسة (1،11)دالة عند مستوا

صفالحة افعيةة اللطةاب، كمةا اي قة  مةع دراسةة للى وجود عاقة اري اطية بةيل التوافةز االجتمةاعي ود

 .حيم أكدت وجود عاقة بيل التوافز الن سي ودافعية اللطاب (2013)أغنية
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 مما سبق يتضح أنه 

وكة  ( التوافةز ااسةاي  –التوافةز الن سةي ) يوجد عاقة اري اطية موج ة دالة احصائيا بيل ك  مل -

 (.يقدتا قيمة الوق  –المثاباة  –لن   الثقة با –يحم  المسئولية  –اليقاي )مل

يحمةة   –اليقةةاي )يوجةةد عاقةةة اري اطيةةة موج ةةة دالةةة احصةةائيا بةةيل التوافةةز االجتمةةاعي وكةة  مةةل -

 (.يقدتا قيمة الوق  –الثقة بالن   –المسئولية 

وبالتففالي تحقففق صففحة ال يوجةةد عاقةةة اري اطيةةة دالةةن احصةةائيا بةةيل التوافةةز االجتمةةاعي والمثةةاباة  -

 .لفرض األول جزيياا

يوجد عاقة اري اطية دالةة احصةائيا بةيل التوافةز الزواجةي لل ال ةات "  ينص الفرض الثانى على أنه

السل، الدخ  الشهاي لفسةاة، االلتظةاح فةي حضةور ) بالطامعة وبع  المتغياات الدتموجاافية لهل

 ("المحاضاات، عدد ساعات الحضور في اليوح الدراسي

ل ةةاض احصةةائيا يةةم حسةةا  معةةامات االري ةةاط ب اتقةةة بياسةةوي بةةيل التوافةةز وللتحقةةز مةةل صةةحة ا

وبعةةة  ( التوافةةةز ااسةةةاي  -التوافةةةز االجتمةةةاعي –التوافةةةز الن سةةةي ) الزواجةةةي بمحةةةاوره الثاثةةةة

السل، الدخ  الشهاي لفساة، االلتظاح في حضور المحاضاات، عدد ساعات الحضةور )المتغياات 

 .توضح ذلك( 11)وجدول ( في اليوح الدراسي

معففامالت ارتبففاط بيرسففون بففين التوافففق الزواجففي للطالبففة الجامعيففة بمحففاوره وبعفف  ( 11)جففدول

 (130=ن) المتغيرات الديموجرافية

المتغيففففرات  التوافففففق الزواجففففي     

 اليموجرافية
 السن

الد،  

 الشهر 

اإلنتظام في 

حضور 

 المحاضرات

عدد ساعات 

الحضور في اليوم 

 الدراسي

 0،142 0،083- *0،232 *0،123 النفسيالتوافق 

 0،141 0،132- **0،313 **0،239 التوافق االجتماعي

 0،194- 0،097- *0،219 **0،317 التوافق األسر 

 0،037 0،142- **0،229 **0،331 الدرجة الكلية للتوافق الزواجي

 1،11معنوتة االري اط دال عند مستوا **       1،15االري اط دال عند مستوا معنوتة * 

 :أنه(  11)يتضح من جدول 

التوافةز ) بةيل كة  مةل( 1،15)و( 1،11)يوجد عاقة اري اطيةة موج ةة دالةة احصةائيا عنةد مسةتوا -

والسةل وهةذا مةا ( الدرجة الكلية للتوافز الزواجي  –التوافز ااساي  –التوافز االجتماعي  –الن سي 

جةود عاقةة دالةة احصةائيا بةيل التوافةز الزواجةي للى و (2007)فوزية الجمالية أ ارت للين دراسة 

 .والسل

التوافةز )بةيل كة  مةل( 1،15)و( 1،11)يوجةد عاقةة اري اطيةة موج ةة دالةة احصةائيا عنةد مسةتوا -

والدخ  الشهاي ( الدرجة الكلية للتوافز الزواجي  –التوافز ااساي  –التوافز االجتماعي  –الن سي 

حيم أ ارت النتائج للى وجةود عاقةة  (2008)ىيمان جلبط  دراسةلفساة ، واي ق  هذه النتيطة مع 

يففرين بةةيل الةةدخ  وكةةا مةةل الطالةةب الن سةةي والطالةةب االجتمةةاعي، كمةةا اي قةة  أتضةةا مةةع دراسةةة 
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التى أكدت على وجود عاقة بيل الدخ  والتوافز الزواجي، كما يعارض  مع دراسة  (2003)محمد

 .ل  اض يأثيا الطالب االقتصادا على التوافز الزواجيالتى أكدت على ا (2000)عثمان العامر 

 –التوافةز ااسةاي  –التوافةز االجتمةاعي  –التوافةز الن سةي )ال يوجد عاقة اري اطية بيل كة  مةل  -

 .و االلتظاح في حضور المحاضاات( الدرجة الكلية للتوافز الزواجي 

 –التوافةز ااسةاي  –لتوافةز االجتمةاعي ا –التوافةز الن سةي )ال يوجد عاقة اري اطية بيل كة  مةل  -

 .وعدد ساعات الحضور في اليوح الدراسي( الدرجة الكلية للتوافز الزواجي 

  مما سبق يتضح أنه 

التوافةز ااسةاي  –التوافةز االجتمةاعي  –التوافز الن سي )يوجد عاقة اري اطية موج ة بيل ك  مل -

طيففور وهذا ما أكدين دراسةة ( الدخ  الشهاي  –لسل ا) وك  مل( الدرجة الكلية للتوافز الزواجي  –

مل وجود عاقة بيل التوافز الزواجةي والةدخ  الشةهاي لفسةاة،  (2007)ورايد المحرز ، البيلي

للةةى وجةةود عاقةةة بةةيل التوافةةز الزواجةةي والسةةل عنةةد ( 2002)وليففد الشففهر   كمةةا أ ةةارت دراسةةة

 .الزواج

 –التوافةز ااسةاي  –التوافةز االجتمةاعي  –لتوافةز الن سةي ا)ال يوجد عاقة اري اطية بيل كة  مةل  -

عةةدد سةةاعات  –االلتظةةاح فةةي حضةةور المحاضةةاات ) وكةة  مةةل( الدرجةةة الكليةةة للتوافةةز الزواجةةي

 وبالتالي تحقق صحة الفرض الثانى جزييا( الحضور في اليوح الدراسي 

ل دافعيةة اللطةاب ل ال ةات يوجةد عاقةة اري اطيةة دالةة احصةائيا بةي" ينص الففرض الثالفث علفى أنفه 

السةل، الةدخ  الشةهاي لفسةاة، االلتظةاح ) الطامعة المتزوجات وبع  المتغياات الدتموجاافية لهةل

 ("في حضور المحاضاات، عدد ساعات الحضور في اليوح الدراسي

وللتحقةةز مةةل صةةحة ال ةةاض احصةةائيا يةةم حسةةا  معةةامات االري ةةاط ب اتقةةة بياسةةوي بةةيل الدافعيةةة 

يقةةدتا قيمةةة  –المثةةاباة  –الثقةةة بةةالن    –يحمةة  المسةةئولية  –اليقةةاي )بمحاورهةةا ال مسةةة لإللطةةاب 

السل، الدخ  الشهاي لفسةاة، االلتظةاح فةي حضةور المحاضةاات، عةدد )وبع  المتغياات ( الوق 

 توضح ذلك( 12)وجدول( ساعات الحضور في اليوح الدراسي

ة لانجففاز للطالبففة الجامعيففة بمحاورهففا وبعفف  معففامالت ارتبففاط بيرسففون بففين الدافعيفف( 12)جففدول 

 (130=ن)المتغيرات الديموجرافية 
 المتغيرات الديموجرافية          

 الدافعية لانجاز
 الد،  الشهر  السن

اإلنتظام في حضور 

 المحاضرات

عدد ساعات الحضور 

 في اليوم الدراسي

 0،149 **0،233 *0،172 0،128 اإلتقان

 *0،174 **0،317 0،029 *0،122 تحم  المسؤلية

 **0،212 **0،232 *0،203 *0،178 الثقة بالنفس

 **0،273 **0،393 *0،121 **0،214 المثابرة

 **0،244 **0،334 *0،218 **0،213 تقدير قيمة الوقت

 **0،310 **0،412 *0،189 **0،243 الدرجة الكلية لدافعية اإلنجاز

 0،01االرتباط دال عند مستوى معنوية **        0،03االرتباط دال عند مستوى معنوية * 
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 :أنه(  12)يتضح من جدول 

يحمة  )بةيل كة  مةل ( 1،15)و( 1،11)يوجد عاقةة اري اطيةة موج ةة دالةة احصةائيا عنةد مسةتوا  -

والسةل وقةد اي قة  ( الدرجة الكليةة للدافعيةة  –يقدتا قيمة الوق   –المثاباة  -الثقة بالن   –المسئولية 

حيةةم أوضةةح  وجةةود عاقةةة بةةيل لدارة  Trueman&Hartley(1996)تيطةةة مةةع دراسةةة هةةذه الن

حيةم أكةدت علةى عةدح وجةود  (2014)أمفاني رضفوان الوق  والسل، كما اختل   مع لتةائج دراسةة 

عواطففخ زمزمففي عاقةةة اري اطيةةة بيـــةةـل السةةل ويةةـحم  المســةةـئولية، واختل ةة  أتضةةـا مةةع دراسةةـة 

 .وجود عاقة بيل السل والمثاباة حيم أ ارت للى عدح (2012)

 .ال يوجد عاقة اري اطية بيل اليقاي والسل -

الثقةةة  –اليقةةاي )بةةيل كةة  مةةل ( 1،15)يوجةةد عاقةةة اري اطيةةة موج ةةة دالةةن احصةةائيا عنةةد مسةةتوا  -

 .و الدخ  الشهاي لفساة( الدرجة الكلية للدافعية  –يقدتا قيمة الوق   –المثاباة  -بالن  

عاقة اري اطية بيل يحم  المسئولية والدخ  الشهاي لفسةاة وقةد اي قة  هةذه الدراسةة مةع  ال يوجد -

حيةم أكةةدت علةى عةةدح وجةود عاقةةة اري اطيةة بةةيل الةدخ  ويحمةة   (2014)أمفاني رضففوان دراسةة 

التى أكدت على وجود عاقة اري اطية بيل  (2002)هناء الخولي المسئولية، كما اختل   مع دراسة 

 .هاي لفساة ويحم  المسئوليةالدخ  الش

يحمة   –اليقةاي )بيل ك  مل( 1،11)يوجد عاقة اري اطية موج ة ذات داللة احصائية عند مستوا -

و االلتظةةاح فةةي ( الدرجةةة الكليةةة للدافعيةةة –يقةةدتا قيمةةة الوقةة   –المثةةاباة  -الثقةةة بةةالن    –المسةةئولية 

 .حضور المحاضاات

يحمةة  )بةةيل كةة  مةةل ( 1،15)و( 1،11)لةةة احصةةائيا عنةةد مسةةتوايوجةةد عاقةةة اري اطيةةة موج ةةة دا -

وعةةدد سةةاعات ( الدرجةةة الكليةةة للدافعيةةة  –يقةةدتا قيمةةة الوقةة   -المثةةاباة -الثقةةة بةةالن   –المسةةئولية 

 .الحضور في اليوح الدراسي

 .ال يوجد عاقة اري اطية بيل اليقاي وعدد ساعات الحضور في اليوح الدراسى -

  مما سبق يتضح أنه

يقةدتا قيمةة  –المثةاباة  -الثقةة بةالن   –يحمة  المسةئولية )يوجد عاقة اري اطية موج ة بيل ك  مل  -

والسل بينما ال يوجد عاقةة اري اطيةة بةيل اليقةاي و السةل وهةذا مةا ( الدرجة الكلية للدافعية  –الوق  

سةل ودافعيةة للةى وجةود عاقةة موج ةة بةيل ال Hall & Leamelia (1981)أ ةارت لليةن دراسةة 

حيةم أوضةح  أي لةي   (1227)صفالح الصفغير اللطاب وقد اختل   هةذة النتةائج مةع لتةائج دراسةة 

 .لمتغيا السل أي يأثيا على مستوا دافعية اللطاب

 –يقةدتا قيمةة الوقة   –المثةاباة  -الثقةة بةالن   –اليقةاي )يوجد عاقة اري اطية موج ة بيل ك  مل  -

و الدخ  الشهاي لفساة بينما ال يوجد عاقة اري اطية بةيل يحمة  المسةئولية ( الدرجة الكلية للدافعية 

 .و الدخ  الشهاي لفساة

 –المثةاباة  -الثقةة بةالن   –يحمة  المسةئولية  –اليقةاي )يوجد عاقة اري اطية موج ةة بةيل كة  مةل  -

 .وااللتظاح في حضور المحاضاات( الدرجة الكلية للدافعية  –يقدتا قيمة الوق 

يقةدتا قيمةة  -المثةاباة -الثقةة بةالن   –يحمة  المسةئولية )يوجد عاقة اري اطية موج ة بةيل كة  مةل  -

وعةةدد سةةاعات الحضةةور فةةي اليةةوح الدراسةةي بينمةةا ال يوجةةد عاقةةة ( الدرجةةة الكليةةة للدافعيةةة –الوقة  
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ففرض الثالفث وبالتالي تحقق صحة الاري اطية بيل اليقاي وعدد ساعات الحضور في اليوح الدراسي 

 .جزييا

يوجةد فةاون ذات داللةة احصةائية بةيل متوسة ات درجةات طال ةات "  ينص الفرض الرابف  علفى أنفه

الطامعة المتزوجات علةى اسةت ياي التوافةز الزواجةي فةي الدرجةة الكليةة واابعةاد ال اعيةة وفقةا لنةور 

 "ااساة 

درجةات عينةة الدراسةة علةى بةيل متوسة ات ( ت)وللتحقز مل صحة ال اض احصائيا يم اتطاد قيمةة 

وفقةا ( التوافةز ااسةاا  –التوافةز الجتمةاعى  -التوافةز الن سةى) است ياي التوافز الزواجى بمحاوره 

 ( 13)لنور ااساة وتوضح ذلك جدول 

داللة الفروق بين متوسطات درجات عينة الطالبفات الجامعيفات علفى اسفتبيان التواففق ( 13)جدول 

 (130=ن)ة الزواجى وفقا لنوا األسر

 المتوسط العدد المجموعات المتغير
االنحراف 

 المعيار 

الفرق بين 

 الداللة قيمة ت المتوسطات

 التوافق النفسي
  4،97 48،48 34 ممتدة

1،21 
 غير دالة 1،92

 3،32 49،29 119 بسيطة

 التوافق االجتماعي
  3،17 39،37 34 ممتدة

-1،07 
 غير دالة 1،94-

 2،72 38،49 119 بسيطة

 التوافق األسر 
  3،18 41،30 34 ممتدة

-2،22 
 ***دالة 3،83-

 2،77 44،22 119 بسيطة

الدرجةالكليففففففة للتوافففففففق 

 الزواجي 

  2،37 123،19 34 ممتدة

-2،87 
 *دالة 2،14-

 9،22 128،24 119 بسيطة

 :أنه(  13)يتضح من جدول 

درجات ال ال ات عينةة الدراسةة وفقةا لنةور ااسةاة يوجد فاون ذات داللة احصائية بيل متوس ات  -

" ت"على محور التوافز ااساي والدرجة الكلية للتوافز الزواجي حيم بلغ  قيمة( بسي ة –ممتدة )

 (.1،15)،( 1،11)وهي قيمة دالة احصائيا عند مستوا( 2،14-،  5،13-)

عينةةة الدراسةةة وفقةةا لنةةور ال يوجةةد فةةاون ذات داللةةة احصةةائية بةةيل متوسةة ات درجةةات ال ال ةةات  -

" ت "على محةور التوافةز الن سةي والتوافةز االجتمةاعي حيةم بلغة  قيمةة ( بسي ة  –ممتدة )ااساة 

 .وهي قيمة ةيا دالة احصائيا( 1،14-، 1،11)

 مما سبق يتضح أنه 

( بسةي ة  –ممتةدة )يوجد فاون ذات داللة احصائية بيل ال ال ات عينة الدراسةة وفقةا لنةور ااسةاة  -

رانففدا أحمففد علةةى محةةور التوافةةز ااسةةاي والدرجةةة الكليةةة للتوافةةز الزواجةةي، وقةةد أكةةدت دراسةةة 

للى وجود فاون في التوافز الزواجي ي عةا لنةور السةكل ممةا تةدل علةى أي السةكل المسةتق   (2007)

سفمية أحمفد افض  لحو يحقيز التوافز الزواجي بعيدا عل يدخ  اآلخةاتل كمةا أ ةارت لتةائج دراسةة 

للةةى أي مةةا تزتةةد عةةل لصةة  عينةةة الدراسةةة تسةةكنوي بعيةةدا عةةل أسةةاة الةةزوج وذلةةك يطن ةةا  (2013)

 .لحدوث ال افات
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( بسةي ة–ممتةدة )ال يوجد فاون ذات داللة احصائية بيل ال ال ات عينة الدراسة وفقا لنور ااسةاة  -

 .ب  جزيياوبالتالي تحقق صحة الفرض الراعلى محور التوافز الن سي والتوافز االجتماعي 

يوجد فاون ذات داللةة احصةائية بةيل متوسة ات درجةات طال ةات "  ينص الفرض الخامس على أنه

الطامعة المتزوجات علةى اسةت ياي التوافةز الزواجةي فةي الدرجةة الكليةة واابعةاد ال اعيةة وفقةا لنةور 

 "الدراسة 

ينةة الدراسةة علةى بةيل متوسة ات درجةات ع( ت)وللتحقز مل صحة ال اض احصائيا يم اتطاد قيمةة 

وفقةا ( التوافةز ااسةاا  –التوافةز الجتمةاعى  -التوافةز الن سةى) است ياي التوافز الزواجى بمحاوره 

 ( 14)لنور الدراسة وتوضح ذلك جدول 

داللة الفروق بين متوسطات درجات عينة الطالبفات الجامعيفات علفى اسفتبيان التواففق ( 14)جدول 

 (130=ن)الزواجى وفقا لنوا الدراسة

 المتوسط العدد المجموعات  المتغير
االنحففففراف 

 المعيار 

الففففرق بففففين 

 الداللة قيمة ت المتوسطات

 التوافق النفسي
  4،19 48،22 82 نظر 

 ***دالة 3،28 2،99
 3،23 44،93 81 عملي

 التوافق االجتماعي
  3،48 38،94 82 نظر 

3،34 
 ***دالة 4،24

 4،14 34،30 81 عملي

 ق األسر التواف
  3،29 43،41 82 نظر 

1،2 
 غير دالة 1،78

 3،22 42،21 81 عملي

الدرجففففففة الكليففففففة للتوافففففففق 

 الزواجي

 نظر 
82 

127،3

3 

9،81  

8،4 
 ***دالة 3،29

 عملي
81 

121،1

3 

7،32 

 : أنه( 14)يتضح من جدول 

اسة وفقا لنةور الدراسةة يوجد فاون ذات داللة احصائية بيل متوس ات درجات ال ال ات عينة الدر -

على محور التوافز الن سي والتوافز االجتماعي والدرجةة الكليةة للتوافةز الزواجةي ( عملي –لظاي )

 . على التوالي وهي قيم دالة احصائيا(  5،21، 4،14،  3،21" )ت "حيم بلغ  قيمة 

ة وفقةةا لنةةور ال يوجةةد فةةاون ذات داللةةة احصةةائية بةةيل متوسةة ات درجةةات ال ال ةةات عينةةة الدراسةة- 

وهةي قيمةة ( 1،11" )ت "على محور التوافز ااسةاي حيةم بلغة  قيمةة ( عملي –لظاي )الدراسة 

 .ةيا دالة احصائيا

 مما سبق يتضح أنه

( عملةي –لظةاي )يوجد فاون ذات داللة احصائية بيل ال ال ات عينة الدراسة وفقةا لنةور الدراسةة  -

جة الكلية للتوافز الزواجي وقد اي قة  هةذه النتيطةة مةع على محور التوافز الن سي واالجتماعي والدر

حيةةم أ ةةارت للةةى وجةةود فةةاون فةةي التوافةةز االجتمةةاعي وفقةةا لنةةور ( 1298)منيففرة حلمففىدراسةةة 

 (.أدبي -علمي)الدراسة



 

 

 

 

 

 

 م0303 (4)العدد  - 03مجلد  -صاد المنزلي مجلة االقت
 

 

 

142 

 

( عملةي –لظاي)ال يوجد فاون ذات داللة احصائية بيل ال ال ات عينة الدراسة وفقا لنور الدراسة  -

 .وبالتالي تحقق صحة الفرض الخامس جزيياااساي  على محور التوافز

يوجد فاون ذات داللةة احصةائية بةيل متوسة ات درجةات طال ةات "  ينص الفرض الساد  على أنه

الطامعة المتزوجات على است ياي التوافز الزواجي في الدرجة الكلية واابعةاد ال اعيةة وفقةا لمسةتوا 

 "يعليم الزوج 

ائيا يم است داح أسةلو  يحلية  الت ةاتل فةي ايطةاه واحةد لمعافةة داللةة وللتحقز مل صحة ال اض احص

 -التوافةةز الن سةةي)ال ةةاون بةةيل متوسةة ات درجةةات عينةةة الدراسةةة علةةى التوافةةز الزواجةةي بمحةةاوره 

 ( 15)وفقا لمستوا يعليم الزوج وتوضح ذلك جدول( التوافز ااساي  –التوافز االجتماعي 

االتجفاه بفين متوسفطات درجفات عينفة الطالبفات الجامعيفات علفى  تحلي  التبفاين أحفادى( 13)جدول 

 (130=ن)استبيان التوافق الزواجي وفقالمستوى تعليم الزو  

 مصدر التباين المتغير
مجموعات 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 

 التوافق النفسي

 183،38 2 349،84 بين المجموعات

10،78 
دالة 

*** 

،  دا

 المجموعات

2344،34 148 13،24 

  142 2921،02 المجموا

 التوافق االجتماعي

 82،38 2 132،14 بين المجموعات

 **دالة  3،32
دا،  

 المجموعات

2117،12 148 14،41 

  142 2288،33 المجموا

 التوافق األسر 

 28،38 2 33،14 بين المجموعات

2،37 
غير 

 دالة
دا،  

 المجموعات

1397،32 148 10،99 

  142 1923،48 المجموا

الدرجفففففففة الكليفففففففة للتواففففففففق 

 الزواجي 

 299،29 2 333،23 بين المجموعات

 *دالة  4،99
دا،  

 المجموعات

7420،29 148 38،27 

  142 7234،12 المجموا

 :أنه( 13)يتضح من جدول 

الدرجة الكلية للتوافةز  –التوافز االجتماعي  –التوافز الن سي ) توجد ي اتل دال احصائيا في محور  -

حيةم  (2014)منفى صفقر وفقا لمستوا يعليم الزوج، وقد اختل   هذه النتيطة مع دراسة ( الزواجي 

أكدت على عدح وجود ي اتل دال احصةائيا فةي محةور العاقةة بةيل الةزوجيل وفقةا لمسةتوا يعلةيم ر  

 .ااساة

 .ر التوافز ااساي وفقا لمستوا يعليم الزوجال توجد ي اتل دال احصائيا في محو -
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ولمعافةةة مصةةدر وداللةةة ال ةةاون بةةيل المتوسةة ات الحسةةابية لةةدرجات ال ال ةةات عينةةة الدراسةةة فةةي 

است ياي التوافز الزواجي في الدرجة الكلية واابعاد ال اعية وفقا لمسةتوا يعلةيم الةزوج، يةم اسةت داح 

 . Tukey HSDاخت ار 

ي لمعرفة داللفة الففروق بفين متوسفطات درجفات عينفة الطالبفات الجامعيفات معام  توك( 19)جدول 

 على استبيان التوافق الزواجي في الدرجة الكلية واألبعاد الفرعية وفقا لمستوى تعليم الزو 

 المجموعات األبعاد
المتوسط 

 الحسابي
 فوق الجامعي جامعي ثانو 

 التوافق النفسي

 - - - 43،07 ثانو 

 - - 1،39 49،94 جامعي

 - *3،28 *8،34 32،92 فوق الجامعي

 التوافق االجتماعي

 - - - 39،80 ثانو 

 - - 0،83 38،44 جامعي

 - *4،34 *3،71 41،23 فوق الجامعي

 التوافق الزواجي

 - - - 129،48 ثانو 

 - - 0،03 129،32 جامعي

 - *7،40 *7،33 134،78 فوق الجامعي

 :أنه( 19)يتضح من جدول 

يوجد فاون ذات داللة احصائية بةيل عينةة الدراسةة فةي التوافةز الن سةي وفقةا لمسةتوا يعلةيم الةزوج -

( 45،11)وتتدرج ليص  للةى( 52،12)حيم بلت متوس، الدرجات ( فون الطامعي) لصالح المستوا

 (.1،11)وهي قيمة دالة احصائيا عند مستوا الداللة ( الثالوي)لصالح المستوا 

داللة احصائية بيل عينة الدراسة في التوافز االجتماعي وفقا لمستوا يعليم الةزوج يوجد فاون ذات -

وتتةةةدرج ليصةةة  الةةةى ( 41،25)حيةةةم بلةةةت متوسةةة، الةةةدرجات ( فةةةون الطةةةامعي ) لصةةةالح المسةةةتوا

 (.1،11)وهي قيمة دالة احصائيا عند مستوا الداللة ( الثالوي)لصالح المستوا ( 31،11)

ئية بيل عينة الدراسة في التوافز الزواجةي وفقةا لمسةتوا يعلةيم الةزوج يوجد فاون ذات داللة لحصا-

وتتةةدرج ليصةة  للةةى ( 134،11)حيةةم بلةةت متوسةة، الةةدرجات ( فةةون الطةةامعي ) لصةةالح المسةةتوا

وقةد ( 1،11)وهةي قيمةة دالةة احصةائيا عنةد مسةتوا الداللةة ( الثالوىي)لصالح المستوا ( 121،41)

للةةى وجةةود فةةاون دالةةة  (2007)وهففالل الجهففور  ( 2019)رانففدا أحمففد أ ةةارت دراسةةة كةةا مةةل 

 .احصائيا بيل التوافز الزواجي ومستوا يعليم  اتك الحياة

 مما سبق يتضح أنه
 –التوافةز االجتمةاعي  -التوافةز الن سةي)يوجد فاون ذات داللة احصائية لعينة الدراسة على محور -

 (2003)يفرين جفالل أ ةارت لليةن دراسةة  وفقا لمستوا يعليم الةزوج وذلةك كمةا( التوافز الزواجي 

وبالتفالي تحقفق صفحة للى ألن كلمةا باد المسةتوا التعليمةي لةا  ااسةاة كلمةا باد التوافةز الزواجةي 

 .الفرض الساد  كليا
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يوجةد فةاون ذات داللةة احصةائية بةيل متوسة ات درجةات طال ةات " ألةن  ينص الفرض الساب  علفى

يةةة اللطةةاب فةةي الدرجةةة الكليةةة واابعةةاد ال اعيةةة وفقةةا لنةةور الطامعةةة المتزوجةةات علةةى اسةةت ياي دافع

 "ااساة

بةيل متوسة ات درجةات عينةة الدراسةة علةى ( ت)وللتحقز مل صحة ال اض احصائيا يم اتطاد قيمةة 

يقةةدتا قيمةةة  -المثةةاباة –الثقةةة بةةالن    -يحمةة  المسةةئولية -اليقةةاي) اسةةت ياي دافعيةةة اللطةةاب بمحةةاوره

 (  11)ااساة وتوضح ذلك جدول وفقا لنور ( الوق  

داللة الفروق بين متوسطات درجات عينفة الطالبفات الجامعيفات علفى اسفتبيان دافعيفة (  18)جدول 

 (130=ن)اإلنجاز وفقا لنوا األسرة 

 المتوسط العدد المجموعات  المتغير
االنحفففففراف 

 المعيار 

الفففففرق بففففين 

 المتوسطات
 الداللة قيمة ت

 اإلتقان
  4،90 42،27 34 ممتدة

-3،13 
 ***دالة 4،22-

 3،08 49،11 119 بسيطة

 تحم  المسئولية
  3،38 42،72 34 ممتدة

-0،07 
 غير دالة 0،123-

 3،32 42،28 119 بسيطة

 الثقة بالنفس
  9،37 37،02 34 ممتدة

-2،92 
 *دالة 3،03-

 4،12 40،81 119 بسيطة

 المثابرة
  3،31 43،14 34 ممتدة

3،18 
 ***دالة 9،84

 2،23 41،28 119 بسيطة

 تقدير قيمة الوقت
  3،83 30،19 34 ممتدة

-4،17 
 ***دالة 8،12-

 3،24 34،34 119 بسيطة

الدرجففففة الكليففففة لدافعيففففة 

 االنجاز 

  17،82 122،28 34 ممتدة

-9،79 
 **دالة 3،02-

 7،24 209،13 119 بسيطة

 :أنه( 18)يتضح من جدول 

ذات داللة احصائية بيل متوس ات درجةات ال ال ةات عينةة الدراسةة وفقةا لنةور ااسةاة  يوجد فاون-

الدرجة الكليةة  -يقدتا قيمة الوق  –المثاباة  –الثقة بالن    –اليقاي )على محور ( بسي ة  –ممتدة )

علةةى التةةوالي ( 3،12-، 1،11-،1،14، 3،15-، 4،11-" )ت"حيةةم بلغةة  قيمةةة( لدافعيةةة اللطةةاب

 (.1،15)،( 1،11)يم دالة احصائيا عند مستوا وهي ق

ال يوجد فاون ذات داللة احصائية بيل متوس ات درجات ال ال ات عينة الدراسة وفقا لنور ااساة -

وهةي قيمةة ةيةا ( 1،123-" )ت "على محور يحم  المسةئولية حيةم بلغة  قيمةة ( بسي ة  –ممتدة )

 .دالة احصائيا

 مما سبق يتضح أنه 

( بسةي ة  –ممتةدة )ذات داللة احصائية بيل ال ال ات عينة الدراسةة وفقةا لنةور ااسةاة  يوجد فاون -

 (.الدرجة الكلية لدافعية اللطاب -يقدتا قيمة الوق  –المثاباة  –الثقة بالن    –اليقاي )على محور

( بسةي ة –ممتةدة )ال يوجد فاون ذات داللة احصائية بيل ال ال ات عينة الدراسة وفقا لنور ااسةاة -

 .وبالتالي تحقق صحة الفرض الساب  جزيياعلى محور يحم  المسئولية 
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يوجةد فةاون ذات داللةة احصةائية بةيل متوسة ات درجةات طال ةات "  ينص الفرض الثفامن علفى أنفه

الطامعةةة المتزوجةةات علةةى اسةةت ياي دافعيةةة اللطةةاب فةةي الدرجةةة الكليةةة واابعةةاد ال اعيةةة وفقةةا لنةةور 

 الدراسة 

بةيل متوسة ات درجةات عينةة الدراسةة علةى ( ت)مل صحة ال اض احصائيا يم اتطاد قيمةة  وللتحقز

يقةةدتا قيمةةة  -المثةةاباة –الثقةةة بةةالن    -يحمةة  المسةةئولية -اليقةةاي) اسةةت ياي دافعيةةة اللطةةاب بمحةةاوره 

 (  11)وفقا لنور ااساة وتوضح ذلك جدول( الوق  

عينفة الطالبفات الجامعيفات علفى اسفتبيان دافعيفة  داللة الفروق بين متوسطات درجات(  17)جدول 

 (130=ن)اإلنجاز وفقا لنوا الدراسة 

 المتوسط العدد المجموعات المتغير
االنحراف 

 المعيار 

الفرق بين 

 المتوسطات
 الداللة قيمة ت

 اإلتقان
  3،23 43،32 82 نظر 

1،02 
 غير دالة 1،31

 4،03 44،30 81 عملي

 تحم  المسئولية
  3،33 42،73 82 نظر 

-0،29 
 غير دالة 0،33-

 3،42 43،11 81 عملي

 الثقة بالنفس
  3،17 32،83 82 نظر 

-0،09 
 غير دالة 0،08-

 3،22 32،82 81 عملي

 المثابرة
  3،12 42،83 82 نظر 

-1،02 
 *دالة 2،03-

 2،27 43،74 81 عملي

 ..تقدير قيمة الوقت

 

  4،09 32،89 82 نظر 

-0،14 
 غير دالة 0،21-

 3،74 32،20 81 عملي

الدرجفففففففة الكليفففففففة لدافعيفففففففة 

 االنجاز

 نظر 
82 

203،4

3 

12،21  

-0،33 
 غير دالة 0،22-

 عملي
81 

203،2

9 

19،34 

 :أنه( 17)يتضح من جدول 

) يوجد فاون ذات داللة احصائية بيل متوس ات درجات ال ال ات عينة الدراسة وفقا لنور الدراسة -

 . وهي قيمة دالة احصائيا( 2،15-")  ت "على محور المثاباة حيم بلغ  قيمة ( عملي -ايلظ

ال يوجةةد فةةاون ذات داللةةة لحصةةائية بةةيل متوسةة ات درجةةات ال ال ةةات عينةةة الدراسةةة وفقةةا لنةةور -

 -يقةدتا قيمةة الوقة  -الثقةة بةالن   -يحمة  المسةئولية -اليقةاي)على محور( عملي  -لظاي) الدراسة 

( 1،22-، 1،21-، 1،11-،1،35-، 1،51")ت"حيةةم بلغةة  قيمةةة ( ة الكليةةة لدافعيةةة اللطةةابالدرجةة

حيم  (2009)زياد بركاتعلى التوالي وهي قيم ةيا دالة احصائيا وقد اي ق  هذه النتيطة مع دراسة 

 .ولدارة الوق ( أدبى -علمى)أكدت عدح وجود فاون دالة احصائيا بيل لور الت صص 

 مما سبق يتضح أنه

( عملةي -لظةاي)يوجد فاون ذات داللة احصائية بيل ال ال ةات عينةة الدراسةة وفقةا لنةور الدراسةة  -

وعواطفخ ( 1223)محمفود محمفد على محور المثاباة وقد اختل   هذه النتيطة مةع دراسةة كةا مةل 
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 –العلمةي )حيم أكدت عدح وجود فاون ذات داللة احصائية وفقا لنور الت صص  (2012)زمزمي 

 .على بعد المثاباة( ياادب

( عملةي  -لظةاي)ال يوجد فاون ذات داللة احصائية بيل ال ال ات عينة الدراسة وفقا لنور الدراسة -

الدرجةةة الكليةةة لدافعيةةة  -يقةةدتا قيمةةة الوقةة  -الثقةةة بةةالن   -يحمةة  المسةةئولية -اليقةةاي)علةةى محةةور 

نتائج على عدح وجود فاون دالة حيم دل  ال (2009)على المجمميوتت ز ذلك مع دراسة ( اللطاب

 .وبالتالي تحقق صحة الفرض الثامن جزييااحصائيا في دافعية اللطاب ولور الت صص 

يوجةد فةاون ذات داللةة احصةائية بةيل متوسة ات درجةات طال ةات "  ينص الفرض التاس  علفى أنفه

ال اعيةة وفقةا لمسةتوا الطامعة المتزوجات على است ياي دافعيةة اللطةاب فةي الدرجةة الكليةة واابعةاد 

 "يعليم الزوج 

وللتحقز مل صحة ال اض احصائيا يم است داح أسةلو  يحلية  الت ةاتل فةي ايطةاه واحةد لمعافةة داللةة 

يحمة   -اليقةاي) ال اون بيل متوس ات درجات عينة الدراسة على است ياي دافعية اللطاب بمحةاوره 

وفقةةا لمسةةتوا يعلةةيم الةةزوج وتوضةةح ذلةةك ( الوقةة   يقةةدتا قيمةةة -المثةةاباة –الثقةةة بةةالن    -المسةةئولية

 (11)جدول 

تحلي  التبفاين أحفادى االتجفاه بفين متوسفطات درجفات عينفة الطالبفات الجامعيفات علفى ( 12)جدول 

 (130=ن)استبيان دافعية اإلنجاز وفقا لمستوى تعليم الزو  

 مصدر التباين المتغير
مجموعات 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 اإلتقان

 7،83 2 18،31 بين المجموعات

0،34 

غير دالة 

 19،03 148 2338،31 دا،  المجموعات 0،03عند 

  142 2384،73 المجموا

 

 تحم  المسئولية

 17،39 2 39،83 بين المجموعات

1،03 

غير دالة 

 18،80 148 2902،73 دا،  المجموعات 0،03عند 

  142 2932،38 المجموا

 الثقة بالنفس

 29،34 2 32،97 بين المجموعات

0،28 
غير دالة 

 0،03عند 
 28،13 148 3272،12 دا،  المجموعات

  142 4041،78 المجموا

 

 المثابرة

 

 38،21 2 114،43 بين المجموعات

9،13 
دالة عند 

0،01 
 2،33 148 1381،92 دا،  المجموعات

  142 1479،09 المجموا

 تقدير قيمة الوقت

 21،88 2 43،34 بين المجموعات

1،37 

غير دالة 

 13،81 148 2302،23 دا،  المجموعات 0،03عند 

  142 2332،88 المجموا

الدرجفففة الكليفففة لدافعيفففة 

 االنجاز

 449،43 2 722،78 بين المجموعات

2،40 

غير دالة 

 179،00 148 28342،49 دا،  المجموعات 0،03عند 

  142 27233،34 المجموا
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 :أنه( 12)يتضح من جدول 

"  "توجةةد ي ةةاتل دال احصةةائيا فةةي محةةور المثةةاباة وفقةةا لمسةةتوا يعلةةيم الةةزوج حيةةم بلغةة  قيمةةة  -

 .وهي قيمة دالة احصائيا(  1،13)

يقةةدتا قيمةةة  –الثقةةة بةةالن    –يحمةة  المسةةئولية  –اليقةةاي ) ال توجةةد ي ةةاتل دال احصةةائيا فةةي محةةور-

،  1،54")  "وفقا لمستوا يعليم الةزوج حيةم بلغة  قيمةة ( الدرجة الكلية للدافعية اللطاب –لوق  ا

على التوالي وهي قيم ةيا دالة احصائيا وقد اي ق  هذه النتيطة مةع ( 2،41،  1،31،  1،11، 1،13

ا حيم أ ةارت للةى عةدح وجةود فةاون فةي دافعيةة اللطةاب وفقةا للمسةتو (2013)أنس رابح دراسة 

حيم أكدت على وجود عاقةة بةيل دافعيةة  (2002)زهراء ىبراهيم التعليمي، كما اختل   مع دراسة 

 .اللطاب والمستوا التعليمي

 مما سبق يتضح أنه

 .توجد ي اتل دال احصائيا في محور المثاباة وفقا لمستوا يعليم الزوج-

يقةةدتا قيمةةة  –الثقةةة بةةالن    –لية يحمةة  المسةةئو –اليقةةاي ) ال توجةةد ي ةةاتل دال احصةةائيا فةةي محةةور -

 .وفقا لمستوا يعليم الزوج( الدرجة الكلية للدافعية اللطاب –الوق  

ولمعافةةة مصةةدر وداللةةة ال ةةاون بةةيل المتوسةة ات الحسةةابية لةةدرجات ال ال ةةات عينةةة الدراسةةة فةةي 

الةزوج ، يةم اسةت داح است ياي الدافعية لإللطاب في الدرجة الكلية واابعاد ال اعية وفقةا لمسةتوا يعلةيم 

 .Tukey HSDاخت ار 

معام  توكي لمعرفة داللة الفروق بفين متوسفطات درجفات عينفة الطالبفات الجامعيفات  (  20)جدول 

 على استبيان الدافعية لانجاز في الدرجة الكلية واألبعاد الفرعية وفقا لمستوى تعليم الزو 

 وق الجامعيف جامعي ثانو  المتوسط الحسابي المجموعات األبعاد

 المثابرة

 - - - 42،32 ثانو 

 - - 0،83 43،08 جامعي

 - *3،34 *4،30 49،92 فوق الجامعي

 :أنه( 20)يتضح من جدول 

يوجد فاون ذات داللة احصائية بةيل عينةة الدراسةة فةي محةور المثةاباة وفقةا لمسةتوا يعلةيم الةزوج -

( 42،32)وتتدرج ليص  الى ( 41،12)حيم بلت متوس، الدرجات ( فون الطامعي) لصالح مستوا 

 (.1،11)وهي قيمة دالة احصائيا عند مستوا الداللة ( الثالوا) لصالح مستوا 

 مما سبق يتضح أنه

يوجد فاون ذات داللة احصائية بةيل عينةة الدراسةة فةي محةور المثةاباة وفقةا لمسةتوا يعلةيم الةزوج -

 .وبالتالي تحقق صحة الفرض التاس  جزييا

 اسةتوصيات الدر

  :في ضوو ما يوصل  للين النتائج يوصى ال احثة بما تلي

لقامةةة لةةدوات ومحاضةةاات خاصةةة بتنميةةة وعةةى ال ةةا  بصةة ة عامةةة وال ال ةةات المتزوجةةات  -1

 .بص ة خاصة بأس  الحياة ااساتة الناجحة وما قد تعتاضها مل مشكات وكي ية مواجهتها
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 .لطامعةضاورة اعتماد ما دتل وموجهيل يابوتيل في ا -2

لشةةا أعمةةدة فةةي الصةةح  والمطةةات يتضةةمل يثقيةة  ال تيةةات الطامعيةةات عةةل كي يةةة لعةةداد أسةةاة -

 .لاجحة

ي صيص فقاة في ال اامج المعدة لفساة للقاو الضوو على الطهات المعنية بال دمات ااسةاتة -4

 .كمكايب التوجين واالستشارات ااساتة، والمطال  القومية للماأة

كايب التوجين واالستشارات لح  المشكات ااساتة ويوعيةة الشة ا  بالةدور الةذي ي عي  دور م -5

 .يقدمن هذه المكايب

 المراج 

 المراج  العربية

الن سية لدا ال ال ة الطامعية  –أهم الحاجات االجتماعية (: 2114)أحاح الع ا محمد عما -1

بحث معة الملك سعود، دراسة م  قة على عينة مل طال ات جا: السعودتة ومدا ل  اعها

الطمعية السعودتة لعلم االجتمار وال دمة االجتماعية، جامعة الماح محمد بل  منشور،

 .سعود السامية

، دار الصحة النفسية والتوافق النفسي(: 2114)أ ا  محمد  يات وص اة محمد علي -2

 .المعافة الطامعية، السكندرتة، مصا

لش ا  بأسلو  اختيار  اتك الحياة وعاقتن بالقدرة على وعى ا(: 2114)أمالي ق ب رضواي -3

، قسم لدارة المنزل رسالة دكتوراة غير منشورةاي اذ القاار ويحم  المسئولية، 

 .والمؤسسات ، كلية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية

 .13، العدد مجلة المنه التنشئة االجتماعية والثقة بالن  ، (: 2111)أم  الم زومي -4

، قسم رسالة ماجستيردافعية اللطاب للزوجة وعاقتها بالتكي  ااساي، (: 2111)لتماي جل ،  -5

 .لدارة المنزل والمؤسسات، كلية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية

دراسة ألثاوبولوجية في  -المتغياات االجتماعية والثقافية لظاهاة ال ان(: 2111)أتمل الش ول -1

، (4-3)، العدد(21)، مطلدة جامعة دمشق لآلداب والعلوم االنسانيةمجلبلدة ال اة، 

 (.115-141)ص

اللهاك الن سي وعاقتن بالتوافز الزواجي وبع  المتغياات (: 2111)حساح محمود علي -1

 .، كلية التابية، جامعة المنيارسالة ماجستيرالدتموجاافية، 

البحار بال يئات ثاثية اابعاد ومستواه في العاقة بيل لم، (: 2112)حلمي مص  ي أبو موية -1

، سلسلة دراسات وبحوث محكمة ينمية التحصي  المعافي والدافعية لإللطاب ااكادتمي،

الطمعية المصاتة لتكنولوجيا التعليم، كلية التابية، جامعة الملك ع د العزتز، المطلد الثالي 

 .والعشاوي، العدد ااول، تناتا

منهجية وأساليب البحث العلمي وتحلي  البيانات (: 2111)ود ال يايي دالل القاضي، محم-1

، ال  عة ااولى، دار الحامد للنشا والتوبتع، عماي، spssباستخدام البرنامج االحصايي  

 .ااردي
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دراسة ل ناو : عاقة بع  المتغياات بتعزتز التوافز الزواجي(: 2111)رالدا أحمد سيد أحمد -11

، الطمعية المصاتة مجلة الخدمة االجتماعيةاجي للمتزوجات حدتثا، بالامج لر ادا بو

 .لفخصائييل االجتماعييل

دراسة مقارلة بيل المتزوجات : التوافز الدراسي لدا طال ات الطامعة (: 2111)بتاد باكات-11

 .، جامعة القدس الم توحةرسالة ماجستيروةيا المتزوجات في ضوو بع  المتغياات، 

، مكت ة العالقات األسرية بين النظرية والتطبيق(: 2112)حقي، لادتة أبو سكينة  بتنب محمد-12

 .عيل  م ، القاهاة

، مكت ة النهضة المصاتة، المهارات االجتماعية وصعوبات التعلم(: 2111)سعدة أحمد أبو  قة -13

 .القاهاة

المسئولية لدا بع  مهارات ادارة الذات وعاقتها بتحم  (: 2113)سماح جودة علي وه ة-14

، قسم لدارة المنزل والمؤسسات، كلية االقتصاد رسالة ماجستيرعينة مل الش ا  الطامعي، 

 .المنزلي، جامعة المنوفية

المسئولية االجتماعية وعاقتها بدافع اللطاب لدا طال ات كلية (: 2113)سمياة ع د هللا كادي -15

 .معة أح القاا، السعودتة، جارسالة ماجستير غير منشورةالتابية بال ائ ، 

دراسة حالة "أثا عم  الماأة على التوافز الزواجي(: 2115)سمية ع اس لبااهيم أحمد -11

، كلية رسالة ماجستير، "العامات العسكاتات بمستش ي العائات العسكاي بأح درماي

 .الدراسات العليا، جامعة النيليل، السوداي

ياجات الن سية واالجتماعية لوالدي ااط ال المت ل يل عقليا االحت(: 2111)سها أحمد ع د هللا  -11

 .، جامعة الزقابتزرسالة ماجستير غير منشورةوعاقتها بالتوافز ااساي، 

بالامج لر ادي مقتاح لتعزتز التوافز الزواجي عل طاتز (: 2111)سهيا حسيل جودة  -11

 .سامية بغزة، كلية التابية، الطامعة الرسالة ماجستيرفنيات الحوار، 

التوافز الدراسي والش صي واالجتماعي لفط ال الموهوبيل (: 2111) اهيناب محمد ع دهللا  -11

 .، كليةالتابية، جامعةأسيوطبحث مرجعي لألستاذيةذوصعوبات التعلم، 

دراسة يحليلية لوق  ربة ااساة وأثاه على يوافقها (: 2113) اتل جال مح وظ محمد  -21

 .، كلية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية لة دكتوراةرساالزواجي، 

دافعية اللطاب لدا برار القصيم بالمملكة العابية السعودتة (: 1111)صالح محمد الصغيا  -21

، كلية اآلدا ، جامعة الملك ع د منشورات مركز البحوث، "دراسة وص ية يحليلية "

 .العزتز 

فز الن سي وعاقتن بالدافعية لإللطاب لدا طا  الماحلة التوا(: 2115)صالحة مص اح أةنية  -22

 .213-211، ص 21، العدد مجلة العلوم اإلنسانية والتطبيقية، "بنى وليد"الثالوتة

، طرايق البحث العلمي، تصميماتها وىجراءتها(: 2112)صاح أحمد مااد ، فوبتة هادي -23

 .ال  عة ااولى، دار الكتب الحدتثة، القاهاة

دراسة أبعاد ومقومات التماسك ( : 2111)ي ور سيد أحمد ال يلي، و را د المحابي ط -24

 .، وبارة التنمية االجتماعية، م  عة المدتنة، عماياألسر  بسلطنة عمان
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ماوراو المعافة والدافعية واستيااييطيات التنظيم الذايي (: 2112)عادل محمد محمود العدل -25

، جامعة عيل مجلة كلية التربيةبات التعلم، للتعلم لدا العادتيل وذوي صعو

 .11-1، ص(1)، المطلد(21) م ،العدد

ضغوط الحياة والتوافز الزواجي والش صية لدا مصابات (: 2111)عاتدة  كاي حسل  -21

، كلية اآلدا ، رسالة ماجستير، (دراسة مقارلة )االض اابات السيكو سومايية والسوتات 

 .جامعة عيل  م ، القاهاة

 .، دار ةاتب للنشا والتوبتع، القاهاةالدافعية لانجاز(: 2111)ع د الل ي  محمد خلي ة  -21

، دار ةاتب لل  اعة والنشا مقيا  الدافعية لانجاز(: 2111)ع د الل ي  محمد خلي ة -21

 .والتوبتع، القاهاة

ية المعاصاة معوقات التوافز بيل الزوجيل في ظ  التحدتات الثقاف(: 2111)عثماي العاما -21

، ص 11، جامعة المارات العابية المتحدة، العدد مجلة كلية التربيةلفساة المسلمة، 

25- 31. 

الحاجات الن سية ومصادر ل  اعها لدا طا  (: 2111)عواط  لبااهيم أحمد  وك   -31

 (.4)، العدد(11)، المطلد مجلة الدراسات النفسية، "دراسة مقارلة"وطال ات الطامعة 

المثاباة كأحد مكولات السلوك الذكي وعاقتها بالت اؤل (:2112)عواط  أحمد بمزمي -31

مجلة والتشاؤح في ضوو متغياي العما والت صص ااكادتمي لدا طا  الطامعة، 

 (.14-12)، ص2، العدد4، مطلدجامعة أم القرى

قتن ب ع  التوافز ااساي لدا ال ال ات المتزوجات وعا(: 2112)ةساي حسل حسولة  -32

 .، جامعة عيل  م ، رسالة ماجستير غير منشورةالمتغياات

مجلة الثقافة الدتنية والش ا ، (: 2113)فايل  ات ، مهدا القصاص، محمد ابااهيم عوض -33

 .،  كلية اآلدا ، جامعة المنصورة52، العددكلية اآلداب

مجلة دراسة اري اطية عاملية، : المكولات ال اعية للثقة بالن   وال ط (: 2111)فاتح العنزي -34

 .، مطل  النشا العلمي ، جامعة الكوت العلوم االجتماعية

التوافز الزواجي لدا اابواج العمالييل في ضوو بع  المتغياات، (: 2111)فوبتة الطمالية  -35

 (.11-11)، ص1، العدد 2، مطلد مجلة الدراسات النفسية  والتربوية

دافعية اللطاب الدراسي في التوافز االجتماعي لدا طا  (: 2115)قسم هللا طالب ع اوي  -31

 .، كلية اآلدا ، جامعة النيليل، السودايرسالة ماجستيرجامعة الدلنج، 

 .، دار ال كا العابى، القاهاةاإلدارة المدرسية(: 2111)محمد حسنيل العطمي  -31

ك  مل أسلو  التعلم، التوافز عاقة قلز االخت ار ب(: 1113)محمود عوض هللا سالم محمد  -31

، (2)، المطلد(11)، العددمجلة كلية التربيةالدراسى، الذكاو العاح لدا طا  الطامعة، 

 .212-221ص

أثا بالامج لتنمية بع  المهارات القيادتة على دافعية (: 2113)ماتم سعود رميح العابمي  -31

، معهد الة دكتوراة غير منشورةرساللطاب لدا مشافات ألدتة ااط ال في دولة الكوت ، 

 .الدراسات التابوتة، جامعة القاهاة
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التوافز الن سي لل ال ة الطامعية وعاقتن بمطموعة مل المتغياات، (: 1111)منياة أحمد حلمي -41

 .115-145، ص5، حولية كلية ال نات، جامعة عيل  م ، العددبحث منشور

ادي لتنمية العاقات ااساتة لدا عينة مل ربات فاعلية بالامج لر (: 2114)منى محمد صقا -41

 .، كلية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفيةرسالة دكتوراةااسا بش يل الكوح، 

مشكات ال ال ة الطامعية وحاجتها (: 2111)لادتة أحمد لدرت  وع د الاحمل أحمد عثماي  -42

الطامعة بوالتة ال اطوح،  دراسة ي  يقية على طال ات: للى الر اد في بع  المتغياات

 .، كلية اآلدا ، جامعة أح درماي السامية، السودايرسالة دكتوراة

، دار وائ  نماذ  تربوية تعليمية معاصرة، الطبعة الثانية(: 2114)ل ي  أحمد ع د الهادي -43

 .للنشا والتوبتع، عماي ، ااردي

عية اللطاب لدا التاميذ المت وقيل ال يئة ااساتة وعاقتها بداف(: 2113)لطاة يوفيز  -44

، الطزو الثالى، كلية التابية، جامعة 11، العدد ااول، مطلد المجلة العلميةوالعادتيل، 

 .أسيوط

مسوا ال موح وعاقتن بالثقة بالن   لدا طل ة كلية (: 2111)لضال ع د الحسل الاكابي -45

 .، كلية التابية، الطزائاشورةرسالة ماجستير غير منالتابية بالطامعة المستنصاتة، 

، السماحة لل  اعة دلي  ىلى اإلدارة العلمية للشئون المنزلية(: 2113)لعمة مص  ى رق اي -41

 . والنشا، السكندرتة

بالامج للتدخ  المهني مل منظور الممارسة العامة (: 2114)لهلة السيد ع د الحميد عثماي  -41

، مطلة ال دمة ، بحث منشورطامعية المتزوجةلتحسيل ااداو االجتماعي لل ال ة ال

 .52االجتماعية، العدد

، دار الكتا  األساليب المعرفية وضوابطها في علم النفس(: 2112)هشاح محمد ال ولى  -41

 .الحدتم، السكندرتة

التوافز الزواجي لدا عينة مل العامليل في ق ار الصحة (: 2111)هال حمداي الطهوري  -41

، رسالة ماجستير غير منشورةسل نة عماي في ضوو بع  المتغياات، والتعليم في 

 .جامعة الياموك

وعى اامهات بأهمية ينمية السلوك االستهاكي لل    (: 2112)هناو توس  رجب ال ولي -51

، كلية االقتصاد المنزلي ، رسالة ماجستير غير منشورةوأثاه على يحم  المسئولية، 

 .جامعة المنوفية

التوافز الزواجي وعاقتن ب ع  سمات الش صية لدا عينة (: 2111)بل محمد الشهاي وليد  -51

كلية التابية، جامعة أح القاا،  رسالة ماجستير،مل المعلميل المتزوجيل بمحافظة جدة، 

 .مكة

  المراج  األجنبية

52- Trueman,M & Hertley J(1996): Acomparison between the time- 

management skills and academic performance of mature and 

traditional entry university students,Higher Education 32,2,pp199-
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Abstract 

          The main objective of this study was to study the relationship 

between marital compatibility and the motivation of achievement of the 

university student. Study of differences between marriage and motivation 

for achievement of university students according to some social and 

economic variables (place of residence, number of children, type of 

exponent) (Simple - extended), educational level of the husband). 

Several tools were used to obtain the necessary data and information for the 

study. They included: the general data form for the married university 

student, the questionnaire of marital compatibility in its three dimensions 

(psychological compatibility, social consensus, family consensus), the 

questionnaire of achievement motivation in its five dimensions (mastery, 

responsibility, self-confidence , Perseverance - estimating the value of 

time), the study tools were applied to a sample of (150) university students 

married from all study groups from some colleges of Tanta University, 

Faculty of Home Economics, Al-Azhar University and the Faculty of 

Islamic Studies in Kafr El-Sheikh and from educational levels. This study 

follows a descriptive and analytical approach.                                            

http://homeecon.menofia.edu.eg/
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The most important results of the study: the existence of a positive 

correlation statistically significant between each of (psychological 

compatibility - family consensus) and each of (mastery - responsibility - self 

- confidence - perseverance - estimating the value of time). A positive 

correlation between age and marital compatibility. There is a positive 

correlation between the monthly income of the family and marital 

compatibility, and there is a positive correlation between the monthly 

income of the family and some dimensions of achievement motivation 

(mastery - self-confidence - perseverance - the value of time). Positive 

correlation between regular attendance and motivation of achievement.Lack 

of correlation between the number of hours of attendance in the school day 

and marital compatibility. The presence of statistically significant 

differences between the study sample female students according to the type 

of family on the axis of family consensus. The presence of statistically 

significant differences in some dimensions of motivation for achievement, 

according to the type of family on the axis (mastery - self-confidence - 

perseverance - estimating the value of time). The presence of statistically 

significant differences between the students of the study sample in the 

marital compatibility according to the type of study on the themes of 

psychological and social compatibility. The presence of statistically 

significant differences in marital compatibility and motivation of 

achievement according to the husband's profession. There are statistically 

significant differences in marital compatibility according to the husband's 

education level.The researcher recommends the need to hold training 

courses by specialists on the importance of marital compatibility in the life 

of the university student and its impact on the motivation for achievement.                       


