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 المرونة النفسية وعالقتها  بالتوافق الزواجي لدى  الزوجات العامالت وغير العامالت
 مستخلص: 

فق محاولة التعرف علي العالقة بين المرونة النفسية والتواوقد إستهدفت تلك الدراسة: 
لفييييرون بييييين الزوجيييياي الكشيييي  عيييين او الزواجييييي لييييدت الزوجيييياي العييييامالي و ييييير العييييامالي  

 العامالي و ير العامالي  في المرونة النفسيية  والتوافيق الزواجيي فيي ميوي مت ييراي الدراسية 
ع ميالدراسة المنهج الوصفي بشقيه االرتباطي والمقيارن   حيي إ إُنيهإ اتناسي  تلك  استخدمتوقد 

لمرونة ة االرتباطية بين اطيبعة موموع الدراسة الحالية  والتي تهدفإ إلي: التعرُِّف علي العالق
ليي عوالتوافق الزواجي لدت عينة الدراسة الزوجاي العامالي و ير العامالي  والتعرُّف  النفسية

بيار هذة المت يراي  ويعتبر من أكثر المناهج مالئمة لطبيعة هذه الدراسية وأهيدافها  وطريقية ا ت
يييق ِمييين  صيييحتها   فيييالبحوتإ االرتباطُييييةإ ت  صييي  درجييية العالقييية بيييين المت ييييرايالفيييروو  والتحقُّ
ساسيية تكُونيت  عينية الدراسية األو   وصًفا كمًيا  وِمن   الل تحدايد العالقية بيين مت ييراي الدراسية

( مجمإوعِتيِن مقسمين إلي مجموعة ِمن الزوجاي العامالي  ومجموعة ِمين  الزوجياي 227ِمن  )
مقييييا إ وقيييد إسيييتخدمت ( عاًميييا  45 – 25 يييير العيييامالي فيييي الفييييِة العمرُييييِة نفسيييها ميييا بيييين )

مقيييا إ التوافييق الزواجييي إعييداد )سييمية   وكييذلك (2012"المرونيية النفسييية" إعييداد )قحيييي  ييقورة 
   وقد أجابت الدراسة علي كافة تساؤالتها (2008محمد 

 : المرونة النفسية  التوافق الزواجي  العامالي و ير العامالي الكلمات المفتاحية
Psychological flexibility and its relationship to marital compatibility among 

working and non-working wives 
Abstract: 

This study aimed to: attempt to identify the relationship 

between psychological resilience and marital compatibility among 

working and non-working wives. And revealing the differences 

between working and non-working wives in psychological resilience 

and marital compatibility in the light of the study variables. This study 

used the descriptive approach, with its two parts, associative and 

comparative. As it fits with the nature of the subject of the current 

study, which aims to: Identify the correlation between psychological 

resilience and marital compatibility in the study sample working and 

non-working wives, and to identify these variables, and it is considered 

one of the most appropriate approaches to the nature and objectives of 

this study, the method of testing hypotheses, and verification of her 

health; Correlational research describes the degree of relationship 
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between variables quantitatively, and by defining the relationship 

between study variables. The main study sample consisted of (227) two 

groups divided into a group of working wives, and a group of non-

working wives in the same age group between (25-45). In general, the 

scale of "psychological resilience" was used (Yahya Shaqoura, 2012), 

as well as the scale of marital compatibility prepared by (Sumaya 

Muhammad, 2008), and the study answered all its questions. 

Keywords: Psychological flexibility, marital compatibility, working and 

non-working wives 
   -مقدمة:

ا العلم هو األسيا  اليذي قصيه بيه الفيرد والمجتميع إليي السيعادة والقيوة والتطيور فيي الحيياة ولهيذ
أصييبع علييم اليينفس ا ر ييادي مييرورة فييي وقتنييا الحييالي حييي  أنييه قسيياعدنا كييي نحقييق انسييجام 

 يييرايومييع تقييدم العلييم نجييد مت   وتوافييق مييع أنفسيينا ومييع المجتمييع المحيييع بنييا بشيي ه فعييال أكثيير
ال ويش ه بي كثيرة ومتنوعة تطرأ علينا بين الحين واآل ر وتؤثر في  األفراد با قجاب أو السل 

وكييي  السييبيه للتكييي  معهييا والم ييي   علييم اليينفس دائمييا كييي  اتيي قلم الفييرد مييع هييذه المت يييراي
علم وتد ه هذه الدراسة ممن دراساي كثيرة تهتم ب  قدما نحو حياة متوافقة علي كافة األصعدة

   Positive Psychology))النفس ا قجابي 
تييي حالييذي اهييتم بدراسيية القيييم ا قجابييية والعمييه علييي تنميتهييا فييي المجتمييع واالرتقيياي بهييذه القيييم 

   (2007،)نجيب الصبوة   نصه بالمجتمع إلي الرقي والصحة النفسية
 تقيييدار اليييذاي والتوافيييق  كالمرونييية النفسيييية)فيييي اآلونييية األ ييييرة  حميييت بعيييد المفيييا يم النفسيييية  

 اهتماما من الباحثين في مجال علم النفس   اصة والعلوم ا نسانية بش ه عيام نميرا (الزواجي
لكونها مصادر هامية تسياهم فيي تحسيين جيودة الحيياة واالنسيجام بيين هيذه المفيا يم واليوع  بهيا 

   اؤدت بالشخص إلي توافق نفسي واجتماعي وحياة أف ه عل  جميع المستوياي
ومنيييذ القيييدم واألسيييرة تحتيييه م انييية كبييييرة فيييي مجيييال عليييم الييينفس والدراسييياي ا نسيييانية  وتنييياول 

 والمرونيية النفسييية )البيياحثين دراسيية المت يييراي النفسييية واالجتمايييية والتييي سييوف نتنيياول منهييا 
التوافيييق  والتيييي مييين  ييي نها أن تسييياهم  فيييي اسيييتقرار األسيييرة والمجتميييع وتزييييد مييين (تقيييدار اليييذاي

  جيالزوا
ويعيييييد مفهيييييوم التوافيييييق الزواجيييييي مفهوميييييا عاميييييا ونوعيييييا مييييين أنيييييواع التوافقييييياي االجتماييييييية إ ا 
أن اليييييييدور اليييييييذي ققييييييييوم بيييييييه األ وات والزوجيييييييياي قختلييييييي  عييييييين األدوار التييييييييي اؤدونهيييييييا فييييييييي 

فييييالزوات التييييي اتحقييييق عيييين طريييييق مميشيييية فييييردان ميييين جنسييييين مختلفييييين   عالقيييياي األ ييييرت 
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صييييع  انهييييياره بسييييب  نييييوع العالقيييية الرسييييمية والعلنييييية فييييي حيييييز م يييياني لييييه طييييابع ارتبيييياطي ق
ويصييييبع االتفيييييان   واالرتبييييياي قعنييييي أن األع يييياي قعملييييون كوحيييييدة واحييييدة  التييييي ققييييوم عليهييييا
ومييييين منطليييييق هيييييذه   (2005)الصمممممماخر وا مممممرو ،   أساسيييييي وهيييييدف موحيييييد بينهميييييا  ييييييي

أنييييييه كلمييييييا الدراسيييييية هييييييدفت الباحثيييييية للحفيييييياأ عليييييي  الصييييييحة النفسييييييية للمييييييرأة المتزوجيييييية و مييييييا 
 ادي التوافييييييق الزواجييييييي فييييييي أسييييييرتها  ادي الراحييييييية النفسييييييية لييييييداها و التبمييييييية سييييييوف تيييييييؤثر 

   با قجاب عل  األسرة ب كملها التي هي نواة المجتمع كله
د وعل   لك قم ن القول ب ن التوافق الزواجي ات من التوفيق  في اال تيار المناس  واالستعدا

القيييدرة علييي  حيييه مشييي التهم    الحييي  المتبيييادل بيييين اليييزوجينو   للحيييياة الزوجيييية واليييد ول فيهيييا
 ويتوق  التوافق الزواجي عل  تصميم كال اليزوجين علي   السعادة الزوجية  االستقرار الزواجي

مواجهييية كيييه المشييياكه المادقييية واالجتماييييية والصيييحية والعميييه علييي  تحقييييق االنسيييجام والمحبييية 
         (2005)سناء الخولي، واالحترام المتبادل بينهم  

ا وتعد المرونية النفسيية مين العناصير الهامية التيي أوالهيا عليم الينفس أهميية كليية الن مين  اللهي
وكلمييا  ادي المرونيية  ادي   تييتم تحداييد الكياييية التييي اتفاعييه بهييا األ ييخاا مييع ميي وي الحييياة

هيي قيدرة عل  أن المرونة النفسيية  (2012)يحيي شقورة معها ا قجابية وفي هذا الصدد أكد 
ة وإقامية عالقياي طيبي  الفرد عل  مواجهة المواق  المختلفة بفاعلية واليرد عليهيا بشي ه عقالنيي

  أساسها الود واالحترام المتبادل وتقبه اآل رين  ومع اآل رين
ن ميوتتناول الباحثة أق ا مفهوم تقدار الذاي وهو قعد من الحاجاي الهامة لإلنسان والتي تزييد 

 عيييه فيييي مجتمعيييه بانسيييجام وتسييياعده للنجيييا  فيييي مختلييي  المجييياالي الحياتييييةقيييدرتها عليييي التفا
     (2006،الجراخر) ميس 

بيعة طت تي الدراسة الحالية في محاولة من الباحثة الكش  عن  مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
اي التوافق الزواجي( لدت  الزوج)وعالقتهما بيي   (المرونة النفسية)العالقة بين مفهومي 

 ؟امالي و ير العامالي: هه  يادة المرونة النفسية  ازيد من التوافق الزواجي أم ال الع
وميين  ييالل اطييالع  الباحثيية فييي مجييال ا ر يياد النفسييي والزواجييي  والدراسيياي النفسييية فييي هييذا 

اسية ولم تجد الباحثة در   المجال  وجدي ندرة في الدراساي العر ية التي ر طة بين هذه المفا يم
كشيي  عيين الفييرون بييين الزوجيياي العييامالي و ييير العييامالي ايمييا اتعلييق بهييذه المفييا يم تمييت بال

   راسةونمرا ألن هذه المفا يم أثرها بالغ األهمية تقدمت الباحثة بهذه الد  المطرو  في الرسالة
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و نييياي عليييي ميييا سيييبق قم ييين تحدايييد مشييي لة الدراسييية الحاليييية فيييي ا جابييية عييين التسييياؤالي     
  -التالية:

 تساؤالت الدراسة:  -الأو 
 هيييه توجيييد عالقيييية بيييين المرونيييية النفسيييية والتوافييييق  الزواجيييي  لييييدت  الزوجييياي العييييامالي   1

 و ير العامالي؟ 
 هيييييه توجييييييد فييييييرون بيييييين الزوجيييييياي العييييييامالي و ييييييير العيييييامالي  فييييييي المرونيييييية النفسييييييية  2

ت يييراي والتوافيق الزواجيي  فيي درجيية األبعياد الفرييية والدرجية الكلييية للمقياايس فيي ميوي م
 درجة التعليم(؟ –سنواي الزوات  –الدراسة )مت ير العمه 

اي وفي موي ما سبق قم ن تحداد أهداف الدراسة في عدد من النق -أهداف الدراسة: -ثانيا
 كما ق تي:

محاوليييية التعييييرف علييييي العالقيييية بييييين المرونيييية النفسييييية والتوافييييق الزواجييييي لييييدت الزوجيييياي   1
 العامالي و ير العامالي  

 ر العيييامالي  فييييي المرونيييية النفسييييية عيييين الفييييرون بيييين الزوجيييياي العييييامالي و يييييالكشييي    2
   والتوافق الزواجي في موي مت يراي الدراسة

ا  تناولهتتستمد الدراسة الراهنة أهميتها من أهمية المت يراي التي  -أهمية الدراسة: -ثالثا
  -نقسم أهمية الدراسة الحالية إلي: تحي   ويم ن توميحها ايما الي:

 األهمية النظرية: 
ن تكمن األهمية النمرية للدراسيية الحاليية فيي كونهيا تتنياول مت ييراي  اي أهميية بال ية  ومي -1

 ييالل مييا سييوف تقدمييه الباحثيية ميين إطييار نمييري ودراسيياي حداثيية عيين عالقيية كييه ميين المرونيية 
 النفسية والتوافق الزواجي 

وأق يا   الموميوع ألهميتيه فيي المجتميعهذه الدراسة الحالية سوف تلقي  ال وي عل  هذا  -2
لتي ارغبة من الباحثة في إثراي المجتمع بدراساي تساهم في تنمية مثه هذه المفا يم عند المرأة 

  هي أسا  األسرة والمجتمع
   ويساهم  لك في تزويد الم تبة العلمية بدراسة من هذا النوع في هذا المجال -3

 األهمية التطبيقية: 
مية التطبيقية للدراسة الحالية في انهيا مين المم ين أن تسياعد المتخصصيين فيي تتمثه األه -1

وأق يييا المسييياعدة فيييي دعيييم مراكيييز   تطبييييق بيييرامج إر يييادقة أو تدريبيييية قسيييتفيد منهيييا البييياحثون 
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 ييدماي األسييرة والر يياد النفسييي وتطويرهييا للمسيياعدة فييي الق يياي عليي  المشيي الي الزواجييي أو 
   التقليه منها

 ونا للزوجاي وأسرهم من أجه حياة أف ه وتكون ع -2
اية و يادة في كفي  ون مه من نتائج هذه الدراسة أن تقدم ت ذقة رجمية للمهتمين بهذا المجال  3

 البرامج العالجية المقدمة لألسر في مراكز ا ر اد األسري   
 مفاهيم الدراسة وإطارها النظرر والدراسات السابقة المتصلة بها:

 Psychological flexibility :ة النفسيةالمرون :أوال
 يييقورة  وفيييي هيييذا الصيييدد أكيييد عدايييد مييين البييياحثين فيييي مجيييال عليييم الييينفس مييين ميييمنهم قحييييي

د ( علي أن المرونة النفسية هي قدرة الفرد علي مواجهة المواقي  المختلفية بفاعليية والير 2012)
بيه د واالحتيرام المتبيادل وتقوإقامة عالقاي طيبة مع اآل رين  أساسها الو   عليها بش ه عقالني

   اآل رين
( أن المرونييييية النفسيييييية ايييييدعمها مصيييييادر  ارجيييييية تحييييياف  علييييي  2011) Andersonوييييييري 

 القيوة الشخصيية التيي قمتلكهيا  تقيدار اليذاي  أستمراريتها ومنها اميتال  مهياراي حيه المشي الي
   ومدت تقبه الفرد للمثيراي الجدادة من حوله وتعامله معها  الفرد
  عيادعملية دانامية  اي طرا  فريد تتسم ب ونهيا متعيددة األب :ايقول ب نهاعثما  يعرفها محمد و 

ويتمييييز مييين اتصييي  بهيييا بالقيييدرة عليييي التوافيييق النفسيييي أو التكييييي  الجييييد ميييع كافييية التهدايييداي 
ويتص  أق ا بالقدرة علي اسيتعادة الفاعليية والتعيافي ميرة أ يرت بعيد   وال  وي بشت  صورها

  (2010محمد عثما  )ار أو االنهيار   االنكس
المرونيية هييي الخاصييية التييي تكسيي  الفييرد القييدرة عليييي  (2010) عائشممة الحممارثيأ ييار إليهييا 

و لييك بسكسييابه مجموعيية ميين الخصييائص والصييفاي ا قجابييية   التوافييق مييع ال يي وي المختلفيية
اد القييادرين علييي  وعليييه فييسن األ ييخاا الميييرنين هييم األفيير   التييي تسيياعده عليي  تحقيييق التوافيييق

 تحويه المحن في حياتهم إلي منع من  الل إقمانهم العميق بقدرتهم علي الت يير   
  صائص المرونة النفسية:

 الصبر عل  األحدات ال ا طة وفهمها فهما صحيحا  -1
 التسامع مع األ طاي سواي كانت دا ليه أو من اآل رين  -2
 من أ ماي للفرد  ا بداع واالبتكار في الحلول لما قحدت -3
 االستبصار بما قحدت للفرد من أحدات بوعي ون ج  -4
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 اتخا  القراراي بش ه صحيع وفي الوقت المناس   -5
 تكوين عالقاي جيده مع المحيطين سواي في العمه أو المنزل  -٦
 المبادأة والشجاعة في التعرف عل  أحدات الحياة بقوة و     -7
 ن التبمية لألسرة أو المجتمع ك ه االستقالل الفكري بعيدا ع -8
 رو  الدعابة والمر  في استقبال الفرد  حدات الحياة المختلفة  -٩
 (2010األ الن الطيبة في التعامالي ا نسانية المختلفة  )عبد الرقي  البحيري   -10

 عوامل المرونة النفسية:
 القدرة عل  التكي  مع ال  وي النفسية بطريقه صحية  -1
 فر الدعم االجتماعي حول الفرد لالستمرارية بنجا  توا -2
 لمهاراي حه المش الي  حي  أنها مهارة ال قمتلكها الكثير من النا    امتال  الشخص -3
 أن ق ون الشخص  و فهم للمعتقداي الدانية بوعي ون ج  -4
   ( Matthew,2007االتصال الناجع مع العائلة واألصدقاي والمجتمع ك ه   ) -5
 Bastaminia, Aأ اري إليها دراسة  -عاخ المرونة النفسية:أب
   التماسك مع األسرة واالرتباي بها جيدا  1
   االندمات في البيية واالرتباي بها جيدا  2
   الحفاأ علي البيية الجسيمة الصمبة للفرد  3
 التخلي بالح مة والتفكير السليم المنمم   4
  التعامه الجيد مع م وي الحية وتقبه الت يير  5
  اتخا  القراراي الصحيحة عند األ ماي  ٦
  االعتناي بالنفس وتقدارها والتفاؤل والدعم الذي ققدمه الفرد لقيمة و اته  7
إعيييييييادة البنييييييياي المعرفيييييييي لإلحيييييييدات األليمييييييية بشييييييي ه صيييييييحي وحيييييييتم اتميييييييا لتعيييييييافي منهيييييييا  -8

  Etal/.2016.p9بسالم
 صفات ذور المرونة النفسية: 

أن  :فيييي رسييييالته عييين المرونيييية النفسيييية كالتييييالي (2012  قحييييي  ييييقورة)وقيييد تحيييدت عنهييييا  -
التسييامع واللييين   االستبصييار بيياألمور  األ ييخاا المييرنين اتمتعييون بهييذه السييماي منهييا الصييبر

راراي واتخيا  القي  القدرة علي تحمه المسيولية  األ الن الحسنة  ا بداع وا بتكار  في المعاملة
 المناسبة بنفسه 
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 ية لألشخاص المرنين أال وهي: وهناك أربع سمات رئيس -
   أي قدرته علي االستجابة السريعة لمواجهة أي أ مة عارمة -:الرؤية الشخصية-1
   أي قدرته علي تكوين عالقاي ناجحة ومستمرة مع المحيطين به - :الدعم االجتماعي -2
   لتصرفوتنمو لدقه من  الل قدرته علي الثباي االنفعالي وحسن ا -:آليات خفاع األنا -3
 ,WICK)  وهييذا مييا قميييزه عنييد تفسيييره ورؤيتييه ألي حييدت قميير بييه -:التوقممع اجيجممابي -4

2005)  
 النظريات التي تتناول المرونة النفسية:

وهيييييييي مييييييين النمريييييييياي التيييييييي تفسييييييير النفسيييييييية وتقيييييييوم الفكيييييييرة  نظريمممممممر ريتشمممممممارخ سمممممممو   -1
عليييييي  التكييييييي  بييييييين األساسييييييية لهييييييذه النمرييييييية عليييييي  التييييييوا ن البيولييييييوجي  والييييييذي قسيييييياعدنا 

كيييييه منيييييا قمييييير بميييييروف حياتييييييه مختلفييييية متوقعيييييه   وظيييييروف الحيييييياة  والن  العاطفييييية والعقيييييه
و ييييير متوقعييييه هنييييا  ميييين ق ييييون لدقييييه مرونيييية  وهنييييا  ميييين ليييييس لدقييييه هييييذه المرونيييية للتعامييييه 
مييييع ال يييي وي النفسييييية ويؤكييييد ريتشييييارد فييييي هييييذه النمرييييية عليييي  بعيييي  العوامييييه التييييي تسيييياعد 

 :تكامه وهيال الفرد عل  إعادة
هيذا التكاميه إلي  مسيتوياي اعليي  إعادة تكامه للمرونة النفسية لدت الشيخص حيي  ايؤدي  -1

 من التوا ن 
 محاوله الوصول إل  توا ن لتجاو  التمزقاي التي تحدت في الحياة  -2
 الشفاي مع حاالي الفقد مما ارسخ مستوياي مختلفة من التوا ن  -3
  هنييا  سييلوكياي سيييية التكييي  وسييلوكياي جيييده التكييي   ا ييتالف الحيياالي وظيايييا  حييي -4

 يادقة )هو  خص تنمو لدقه قيدراي المواجهية الناجحة  ومن هنا قم ن اعتبار الشخص المرن 
  (2014  باعلي

عييود وت :وتتفممق الحاحثممة مممع النظريممة المعرميممة االجتماييممة فممي تفسممير المرونممة النفسممية -2
وأسا    مييلر و دوالرد() االجتماعي التي أسسها كه من جذور هذه النمرية إل  نمريه التعلم

هييييذه النمرييييية قييييائم عليييي  مبيييياد  الييييتعلم حييييي  التعزيييييز والعقيييياب  المحاكيييياة واالنطفيييياي والمبييييدأ 
لييبع   األساسييي فييي هييذه النمرييية هييو أن السييلو  قحركييه دافميييه الفييرد  وأق ييا بعيي  التكييرار

ر و العقاب  وقد أ ار كه منهما علي  أهمييه ودو السلوكياي  وينميها أو ق عفها كثره التعزيز أ
المحاكيييياة التييييي ق تسيييي  ميييين  اللهييييا األفييييراد االسييييتجاباي المختلفيييية للمواقيييي  الحياتييييية  ) ييييانم 

  (2003  البسطامي
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قشيران إلي المرونة النفسية علي  (:Cowen & Thomsonنظرية كاو  وتومسو  ) -3
قة وفيها قميه الفرد للتصرف بطري  من أحداتأنه صفة عامة قستجي  بها الفرد لما قحدت له 

لت ق  منها قلت الكفاية ا نتاجية :وينمران إلي العوامه الشخصية  معينة في حه أمور حياته
  بحذر التفاعه مع الواقع الخارجي  عدم القدرة علي ا بداع  العجز عن تعدد العالقاي التخيه

فق نتيجة لهذه العوامه ق ون لدقه توا  رئةالميه إلي االنسحاب عندما اوجه الفرد أ مة طا
 .(2012)نوارة  الحربي، خصي ممي 

  Marital Harmonyثانيًا: مفهوم التوافق الزواجي: 
ة اليزوات هيو نيواة هيذا الم يون وهيو ا سيتجابة لفطير   تعتبر األسرة هي الم ون الرئيسي للمجتمع

ابه واسييتج  نسييانية التييي  رعهييا   فينيياالرجييه والمييرأة للبقيياي معييا   ييباع جميييع االحتياجيياي ا 
ونجييا  هييذا الييزوات وحييدوت توافييق أهييم مؤ يير   لشيرع   أصييبع الييزوات هييو التلبييية لهييذه الفطييرة

لنجيييا  األسيييرة واسيييتمرارها و نيييايا علييييه المجتميييع بيييس رات أ يييخاا مسيييتقرين نفسييييا  واجتمايييييا 
قبيييول  يييرعا ليييذل سييينتطرن لمفهيييوم وفكرييييا وجسيييدقا عنيييد تلبييييتهم لفطيييرتهم بالشييي ه الطبيعيييي الم

 التوافق الزواجي كي ن ساعد في نر ما قساهم في تنميته وانتشاره في المجتمع  
للتوافييق الزواجييي وهييو الحاليية التييي قخبيير  (2002وتتفييق الباحثيية مييع تعرييي  أسييماي الحسييين  )
  الصييييحي  العميييري   االجتمييياعي  األ القيييي  اليييداني)فيهيييا كيييه طيييرف مييين اليييزوجين التكييييافؤ 

  سديوالشعور بالس ن )الج  والرما عن العالقة الزواجية  والشعور بالكفاية والقناعة (والثقافي
واالتجاهيييياي   والتقييييدار المتبييييادل  والرحميييية المتبادليييية  واالنتميييياي العيييياطفي (والمييييادي  النفسييييي

واي واحتي  والتعاون في حه المش الي الحياتية والزواجية بالطرن المناسيبة  الواقمية نحو الزوات
يم والثقييية المتبادلييية والتوافيييق بيييين األهيييداف  وتقيييارب االتجاهييياي والقييي  األ مييياي والسييييطرة عليهيييا

و شيييية   تعيييالي فيييي التعاميييه   والت يييحية فيييي سيييبيه اليييزوات واسيييتمراريته  واألفكيييار والمييييول
      الزواجي ايما بينهم

تعييياون االقتصيييادي والتجييياوب وسييييلة ال :التوافيييق الزواجيييي ب نيييه (2000محممممد رعتمممر )ويعيييرف 
العييياطفي با ميييافة إليييي القيييدرة علييي  نميييو  خصيييية كيييال مييين اليييزوجين معيييا فيييي إطيييار التفييياني 
وات وا اثييار واالحتييرام والتفيياهم والثقيية المتبادليية وقييدرة الييزوجين معييا عليي  تحمييه مسيييولياي الييز 

 وحه مش الته ثم القدرة علي التفاعه مع الحياة 
إليي أن سيوي التوافيق الزواجيي قعبير عين عيدم إتفيان اليزوجين  (2008)سمناء الخمولي وتشير  

  وعدم مشاركة كالهما األ ر في أعمال  عل  الموموعاي الحيوية المتعلقة بحياتهم المشتركة
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واليييزوات ال يييير المتوافيييق قعييييق الزوجييية فيييي تحقييييق   ونشييياطاي مختلفييية وعيييدم تبيييادل العواطييي 
مييطراب العالقيية الزواجييية لتكوينهييا النفسييي المختليي  عيين توافقهييا النفسييي كونهييا أكثيير إدراكييا ال

  وهو ما انع س بدور عل  األسرة ك ه  الرجه وهو ما اؤثر سلبا عل  أداي أدوارها كزوجة وأم
  ولذلك ت تي أهمية استقرار األسرة بعد التوافق الزواجي

 التوافق والصحة النفسية.  -
لتوافيييق هيييو أسيييا  الصيييحة النفسيييية السيييلبية قشيييير أ لييي  البييياحثين فيييي مجيييال عليييم الييينفس أن ا

عبييد المطليي  )سييي ولوجية التوافييق( )  ويؤكييد أ ييرون أن علييم الصييحة النفسييية معنيياه  ومحورهييا
ولييذلك فهمييا   ايمييا معنيياه أن دراسيية الصييحة النفسييية مييا هييي األدراسيية للتوافييق (1٩٩8 القريطييي

دليييه وامييع أنييه قمتلييك صييحة فمعنييي أن الشييخص متوافييق أنييه لدقييه   متييراد فييان اليينفس المعنييي
 ( 1٩٩0  مدحت عبد اللطي )نفسية جيدة 

  مصييير  دار الفكييير العر يييي القييياهرة  فيييي الصيييحة النفسيييية  1٩٩8عبيييد المطلييي   القريطيييي  -
   الطبعة األولي

( إل  بع  مماهر التوافق 2007تشير عائشة ناصر ) مظاهر التوافق الزواجي: -3
 :كاآلتي
 ا عن الحياة مع  ريك الحياة الشعور بالسعادة والرم -1
 التعاون المشتر  في أدائهم ألدوارهم المختلفة  -2
  عور األبناي باألمن النفسي في ظه والداهم  -3
 ا  باع الجنسي المتنا م المتوا ن للطرفين  -4
 مه النجا  في الحياة العملية  حي  استقرار الفرد في أسرته قم ن له االستقرار في الع -5
 واصه مع بع هم لفميا و ير لفميا بنجا   وظهور الح  المتبادل بينهما الت -٦
 ألقدره عل  حه المش الي بمساعده بع هم البع   -7
 حصول كه من الزوجين عل  أمنياته وأحالمه وتوقعاته  -8

أجتمع الباحثون علي بع  مماهر نستطيع التمييز من  اللها  مظاهر التوافق الزواجي:
 فق الزواجي وأهمها  علي وجود التوا

   التسامع  التقدار  األمان  العط    عور الزوجين تجاه بع هما بالح   1
 اتعاون كال منهم في الحياة الزوجية   2
   ا  باع الجنسي للطرفين ورماهم عن العالقة الحميمة بينهم  3
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  قيامهم ب دوارهم لرفع األمن النفسي لألبناي  4
لييية حييي  اتخييا  القييرار الييزوات وا تيييار نجييا  كييه ميينهم فييي حياتييه الشخصييية والعم  5

مجليييه دراسييياي نفسيييية   أر طييية األ صيييائيين   القيييرين وعالقتهميييا بيييالتوافق الزواجيييي
 ( 1(  العدد )11النفسيين المصريين )رانم( المجلد )

   وجود الدعم والمساندة في جوان  الحية المشتركة بينهم  ٦
  التواصه الناجع بينهم علي كافة المستوياي  7
ر بالرميا عيين الحيياة و ييياد التوافيق النفسيي والزواجييي واألسيري ممييا انيتج عنييه الشيعو   8

 (2001  علي عبد السالم )الشعور بالسعادة
 -مجاالت التوافق النفسي بشكل عام: -4
هيذا  اليذكاي ويتحقيق التفكير  التيذكر  ومن عناصره ا درا  الحسيي والتعلييم :التوافق العقلي -1

   األبعاد بدوره بش ه كامه وصحيع التوافق عند قيام كه من هذه
حيييي  أن اليييدان هيييو أسيييا  العقييييدة وتنمييييم   اتحقيييق  با قميييان الصيييادن :التوافمممق المممد ني -2

   ويشعر باألفراد باالمن واالستقرار  للتعامه بين النا 
حيييي  العييي  هيييذا التوافيييق دورا هاميييا فيييي حيييياة الفيييرد وييييؤثر فيييي سيييلوكة  :التوافمممق الجنسمممي -3

وا  ييباع الصييحي لهييذا االحتيييات اييؤدي بييالفرد إلييي توافييق صييحي   لجسييدقةالنفسييية وا  وصييحته
    الي من التوتر

ات ييمن التوافييق النسييبي بييين الييزوجين علييي الجوانيي  الحيوييية المشييتركة  :التوافممق الزواجممي -4
  بينهم وتبادل الح  والعواط  واالتصال الناجع بينهم

بياي  والعالقية الصيحية المتوا نية بيين األ ات من االستقرار والتماسك االسري  :التوافق األسرر  -5
   والثقة واالحترام المتبادل بين الجميع  واألبناي

ييية وتحقيييق التييوا ن  بييين البي  وهييو داليية الطاليي  المتوافييق أثنيياي دراسييته :التوافممق المدرسممي -٦
 و ين عالقته بباقي م وناي بيية األساسية   الدراسة

وميدي رميياه  علميه  وقدرتيه عليي ا نجيا  بم اف ةويشيمه نجيا  الفيرد فييي  :التوافمق المهنمي -7
   ورما مشرايه وتوافقه مع  مالئه و يية العمه  عن علمه

اتحقيييق عنيييدما بيييؤمن الفيييرد بمبييياد  رئيسيييية متوافقييية ميييع التيييي قعتنقهيييا  :التوافمممق السياسمممي  -8
سنه ير فأما إ ا  الص هذه المعاا  والمعااير التي تسود في مجتمعة ويعتنقها األ لبية  المجتمع

 اتعرو ل  ع وتوتر  داد 
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هييو توافيق الفييرد مييع  يالي األسييعار والت يير الييذي قحيدت اقتصييادقا فييي  :التوافمق االقتصمماخر -٩
 واستعداده بمرونه لهذه الت يراي حتي قحدت له نوع من الرما وا  باع المتوا ن   مجتمعة
ا وأق يي  لحييياة ومسيييوليتهومعنيياه أن قسييتطيع الفييرد التوافييق مييع أيبيياؤ ا:التوافممق الترويحممي -10

)فيرت  طييه - (ا يرف  ييريت  صييبره  محميد)  ميع التيرويع عيين نفسيه وممارسية هواقاتييه ب ريحيية
   (وآ رون 

 ا: روايا وهم 3 تم الحكم علي التوافق الزواجي من  الل : محدخات التوافق الزواجي -5
ق أهدافيييه ويقصيييد بيييه اليييدور اليييذي ققيييوم بيييه وتفاعليييه ميييع  وجتيييه وهيييه قحقييي :راويمممة المممزو   1

   أم قجد صعو اي ومن صاي أثناي الزوات  بسهوله
وهييه تجييد   ويقصييد بييه الييدور الييذي تقييوم بييه الزوجيية وتفاعلهييا مييع  وجهييا  :راويممة الزوجممة  2

أم تجيييده  ييياقا مرهقيييا وال تسيييتطيع الوصيييول    الرميييا والسييي ينة وتحقيييق  ااتهيييا مييين اليييزوات
   الرما وتحقيق الهدف منه

وهيه هيذه   ما  اتحقق من أهداف مشتركه للزوجين واألسيرة ك يهويقصد به  :راوية الزوا   3
  اليييزوات هيييو ثميييرة ونتيجييية مرميييية لميييا قييياموا بيييه مييين أدوار فيييي ميييوي العالقييية الزوجيييية

      (1995 ،كمال مرسي)مستندان لمعااير المجتمع الدانية والقانونية 
 األبعاخ المؤثرة في االستقرار الزواجي: -6
  حييي  تبيدأ الحييياة الزوجيية دا ييه األسيرة الممتييدة  اي ا قامية األبويييةحييي   :نمم  اجقامممة -1

تختليي  كييه أسييرة فييي نمييع الحييياة والقيييم التييي نشيي ي عليهييا ويييؤثر عليي  أسييلوب المميشيية فييي 
  (1٩٩7   ااد )الحياة الزوجية

هييو أحييد العوامييه الهاميية التييي تييؤدي إلييي عييدم الييزوات و التييالي حييدوت   :الممزوا  المحكممر -2
لذلك قج  عل  كه األسر مراعاة السن المناس  للزوات كي قصه الزوجين إلي حالة   نالطال

من الن ج التي تساعدهم عل  استمرار الزوات بش ه فعال وناجع وتالفيي المشياكه وال ي وي 
  (1٩٩٩  عالي كفافي)  التي من   نها هدم األسرة

ا تيييار الييزوات إلييي كثييير ميين  اييؤدي االسييتحوا  عليي  قييرار :االسممتحواذ علمما قممرار الممزوا  -3
ايقومييون   ممياهر عيدم االسيتقرار الزواجيي وهيذا االسيتحوا  مين قبيه أر ياب األسير علي  أبنيائهم

وهييذه الثقافيية الخاطييية   با تيييار العييريس أو العييرو  المناسييبة ب يي  النميير عيين رميي  أبنييائهم
   ااييد  وا ييرون )  قجيي  أن تنييدثر ميين المجتمييع كييي نحيييا حييياه هادئيية مريحيية قسييودها االسييتقرار

1٩٩7) 



 

 112 م.2022 أكتوبر  : األول.العدد                              .    الحادي عشر: المجلد

 وهذا السب  اؤدي إلي عدم االستقرار الزوجي في المجتمعياي التقليدقية  اي  فرض القوة: -4
حيييي  قمهييير فيهيييا فيييرو قيييوة اليييزوت بشييي ه كبيييير وتوليييد نتيجييية ليييذلك أنيييواع مييين   الييينمع األبيييوي 

ة لزوجهيا حيي  ايؤمن هيذا النيوع مين الرجيال بحيق طاعية الزوجي  الصراع دا ه العالقة الزوجيية
  ( 1٩88  )سناي الخولي  وانه هو فقع االمر الناهي في األسرة

جيية قعيد هيذا المفهيوم مين المفيا يم الحيويية لطرفيي العالقية الزو  :فقدا  اجشمحاع الزواجمي  -5
 هين لبيا  لكيم)وقد عبر   سيبحانه وتعيالي عنيه بقوليه تعيالي   ويعتبر دعامة التوافق الزواجي

 حين اتم ا  باع للطرفين بصورة صحية قحدت التوافق الزواجي واالسيتقرارو  ( وانتم لبا  لهن
   (2003  فرت)  النفسي للطرفين

 العالقات الزوجية والتوافق: 
فييي هييذا النييوع ازيييد التييوتر بييين الطييرفين وعييادة مييا قعيياني الييزوجين ميين   :عالقممات الصممراع -1

ولكن   ي الصرا   والتوتر عن األطفالويحاول كه طرف إ فا  مشاعر المرارة والعدوان والي  
 (2004  طاهرة محمود)مع الوقت قفقد هذا الزوات قيمته ومعناه   

لييد هيذه العالقية ال ق ييون فيهيا صيراع أو تييوتر ولكين تتسيم بالتب :العالقمات اليميق المحممدوخة -2
وال   ويشيييعر الييييزوجين بييي نهم اعتييييادوا علييي  الحيييياة فييييي  نزانييية واحييييدة سيييميت بييييالزوات  والبيييرود

  (2002  إقمان اللدعة)ويمارسون الحياة اليومية بصورة آلية قشوب  قحاولون حه مشاكلهم
سيتمتاع : اتمييز هيذا النيوع بشيعور المشياركة المتبادلية بيين الطيرفين واالعالقة الحية البناءة -3

ويعتبير اليزوات بنسيبة كيه منهميا  و أهميية مركزيية   كه طرف منهم بالعالقة مع الطرف األ ير
سيهير )وي ونيان أصيدقاي وأحباي  قحاول كه طرف منهما المساهمة كي انعموا باسيتقرار  واجيي

 (200٩ جوده
هيييذه الحاجييية إليييي الجييينس مييين االحتياجييياي األساسيييية  :العالقمممة الجنسمممية بمممين المممزوجين -4

  إال أن أهميتهييا بعيييدة المييدت ألنهييا تت ييمن التكيياثر و قيياي الجيينس وتطييوره  كالطعييام والشييراب
  واتفياقهم علي  يز العالقة الجنسية المتوافقة باستمتاع كيال مين اليزوجين ميع الطيرف األ يروتتم

 يي ه العالقيية بييينهم مييدركين أن هييذا ا  ييباع هييو اتحيياد جسييدان وروحييين معييا كييي قسييعد كييه 
 (2004  عبد المعطي)طرف مع الطرف األ ر 
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 النظريات التي تناولت التوافق الزواجي  -8
هو مؤسس هذه المدرسة  وقام بالتركيز عل   Freudفرويد  :يل النفسينظرية التحل -1

 فيها الال عور  وال ريزة الجنسية  وهو قعتقد أن عمليه التوافق عمليه ال  عورية حي  انسان
 الفرد دون الوعي باألسباب الحقيقية لهذا السلو   وهو ارت أن الشخص المتوافق نفسيا

ويسيييييتطيع التيييييوا ن بيييييين   بوسيييييائه مقبولييييية  يييييرعا (هوال)هيييييو مييييين قسيييييتطيع ا يييييباع متطلبييييياي
أالنا االعليييي ( فييييي ظييييه وجييييود )األنييييا(  والشييييخص ال ييييير )رغباتييييه وهييييي الهييييو  و ييييين مييييوابع

متوافييييق نفسيييييا هييييو ميييين عنييييده  لييييه فييييي التييييوا ن مييييا بييييين م ونيييياي الشخصييييية الثالثيييية الهييييوا 
ت نيييي  الجنسييييي لحييييدو األنييييا األعليييي  أمييييا التوافييييق الزواجييييي اكييييد فرويييييد عليييي  اهميييييه الجا ألنييييا

وفييييق إطييييار   التوافييييق الزواجييييي  فهييييو اييييرت أن الفييييرد عنييييد محاولتييييه   ييييباع الجانيييي  الجنسييييي
 يييرعي فهيييو ابحييي  عييين  وجيييه مناسيييبة لييييه  لكيييي قحقيييق هيييذا التوافيييق  وإحيييدات االتيييزان بييييين 

 (2013 ميس الهنائي   )م وناي الشخصية الثالثة 
لتعلم ري باندورا  تهتم هذه النمرية بمباد  امؤسس هذه النمرية هو ألب :النظرية السلوكية -2

 والثواب والعقاب والتعزيز ب   اله  ومهاراي االتصال والتفاوو  أصحاب هذه النمرية اؤمنون 
 أن بسم ان أي فرد أن اتعلم نمع مختل  للسلو   وكذلك األ وات من المم ن أن اتعلموا أنماي

 دة ونجا  مختلفة تساعدهم عل  بناي حياه  وجيه أكثر سعا
ويعتقييدون إن التوافييق الزواجييي ازيييد بمقييدار تبييادل السييلوكياي االقجابييية بييين الييزوجين  و فيي  
لقدوة السلوكياي السلبية بينهم  ويهتم باندورا في في هذه النمرية بالتعلم عن طريق المالحمة وا

 لفهيا بياقي  والمعرفة  لذلك تنجع عالقاي اجتماييه كثيرة عندما ق ون هنا  قيدوه حسينه قسيير
 أفراد الجماعة 

 الدراساي السابقة 
  :الدراسات التي تناولت المرونة النفسية :أوال
هيدفت الكشي  عين اثير المرونية النفسيية فيي التوافيق ميع Andrew ( 2016) خراسة أجراهما -

ال ييي وي النفسيييية واالحتيييران النفسيييي ليييدي معلميييي الميييدار  األساسيييية والثانويييية فيييي أمري ييييا  
واسييييتخدم الباحيييي    معلييييم ثييييانوي  (214)و معلييييم ابتييييدائي (474)نيييية الدراسيييية ميييين تكونييييت عي

وأظهييييري النتييييائج وجييييود أثيييير بييييال   اسييييتباناي لقيييييا  المرونيييية النفسييييية للمعلمييييين قييييام ب تابتهييييا
   إحصائيا للمرونة النفسية عل  التوافق مع ال  وي واالحتران النفسي
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تعييرف عليي  الخصييائص الخمييس األكبيير للشخصييية دراسيية إليي  ال Grace  (2010)أجممرى 
واسييتخدم الباحيي  مقيييا    طالبييا وطالبيية (3٩7وتكونييت عينيية الدراسيية ميين )  والمرونيية النفسييية

ومقييا  المرونيية  (  Goldberg. Et  al. 2006)عواميه الشخصيية الكبيرت ميين إعيداد 
بيييين جمييييع عواميييه  و ينيييت النتيييائج وجيييود عالقييية إرتباطيييية موجبييية  النفسيييية مييين إعيييداد الباحييي 

  والمرونيية النفسييية (األنبسيياطية  االنفتييا  علييي الخبييراي  المقبولييية  ققميية ال ييمير)الشخصييية 
كمييا بينيية الدراسيية أن  صييائص الشخصييية   بينمييا كانييت العالقيية سييلبية مييع  اصييية العصييابية

وقيييد كانيييت  اصيييية ققمييية ال يييمير   % مييين التبييياان فيييي المرونييية النفسيييية 32سييياهمة بنسيييبة 
  ثم االنفتا  عل  الخبراي  العصابية  عل  في الداللة ا حصائية اليها المقبوليةاأل

بدراسييية الهيييدف منهيييا تحدايييد العالقييية بيييين المرونييية النفسيييية و  (۲۰۱۲) قاممممت لميممماء الزهيمممرر 
  ( من طلبة الجامعة بطريقية عشيوائية47٦)واستخدمت الباحثة عدد   إحدات الحياة ال ا طة

 (أحيدات الحيياة ال يا طة)واسيتخدمت مقييا    داد مقييا  للمرونية النفسييةوقامت الباحثة بسع
وتوصيييلت النتيييائج أن   واسيييتخدمت الوسيييائه األ صيييائية المناسيييبة (۲۰۰۸)الخييياا بالسيييلطان 

وأنه ال توجد فرون تعيو  لمت يير الجينس أو   عينة طلبة الجامعة اتصفت بمرونة نفسية بسيطة
اهم انخفييياو فييي مسيييتوي أحييدات الحيييياة ال يييا طة وكيييان لييد  التخصييص أو الصييي  الدراسييي
وأثبتيييت أق يييا أن هنيييا  عالقييية سيييالبة بيييين المرونييية النفسيييية   أعليييي ليييدي اليييذكور عييين ا نيييات

  وأحدات الحياة ال ا طة
بدراسييية عييين المرونييية النفسيييية هيييدفت إليييي الطلبييية بالتحصييييه  Eagle (2004)وقمممام إيجمممل 

مييين الطلبييية ( 5۹۹وكانيييت العينييية م يييون مييين )  الدراسيييي ليييداهم وقيييدرتهم علييي  حيييه المشييي الي
ومجموعييييية  اي التفكيييييير   مجموعييييية  اي التفكيييييير الميييييرن المنفيييييتع :مقسيييييمين إلييييي  مجميييييوعتين

واسييييييتخدام الباحيييييي  اسييييييتبياناي للدراسيييييية ميييييين إعييييييداده مييييييع المالحميييييياي المسييييييتمرة   المتجمييييييد
ليييي المجموعييية أظهيييري النتيييائج أن الطلبييية  اي التفكيييير الميييرن المنفيييتع تفوقيييت ع  للمجميييوعتين

و لييك اؤكييد عليي  أهمييية   األ ييرت فييي األفكييار والحلييول والمقترحيياي وأق ييا التحصيييه الدراسييي
 المرونة النفسية في كافة المجاالي واألعمار 

بعنييوان: تقييييم  عوامييه مرونيية األنييا فييي مواجهيية األحييدات  (2007خراسممة  محمممد الخطيممب  )
عواميييه الم ملييية لمرونييية األنيييا ليييدت الشيييباب هيييدفت هيييذه الدراسييية إليييي التعيييرف إليييي ال  الصيييادمة

فييييي مواجهيييية األحييييدات الصييييادمة التييييي اتعرمييييون لهييييا نتيجيييية  (الييييذكور وا نييييات)الفلسييييطيني 
طالبيييا  (317)وتكونيييت عينييية الدراسييية مييين   لال تيييياالي واالعتقييياالي ميييد الشيييع  الفلسيييطيني
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رونيية األنييا إعييداد واسييتخدم الباحيي  مقيييا  م  وطالبيية ميين طلبيية وطالبيياي جامعيية األ هيير ب ييزة
 :وأومييييحت نتييييائج الدراسيييية وجييييود عوامييييه  اصيييية لمرونيييية األنييييا وهييييي ()الناصيييير وسيييياندمان

كميا   واأل يالن  العالقياي االجتماييية  المبيادرة  رو  الدعابة  ا بداع  االستقالل  االستبصار
   بينت تمتع الشباب الفلسطيني بدرجة عالية في مرونة األنا

   جيثانيًا: التوافق الزوا
 هييدفت الدراسيية تقسييي أثيير نمييو ت إعييادة بنيياي األسييرة فييي (2014خراسممة  أالء العمممارين  )   

 وجييا و وجيية  (32)تحسييين مهيياراي التواصييه والتوافييق الزواجييي لييدت عينيية األ وات م ونييه ميين 
مجموعييية تجريبيييية  :فيييي مدانييية الزرقييياي فيييي األردن حيييي  تيييم تيييو يعهم عشيييوائيا إليييي مجميييوعتين

واسييتخدمت    وجييا و وجيية (1٦)وعينيية مييابطة تتكييون ميين    وجييا و وجيية (1٦)تتكييون ميين 
 التوافييق الزواجييي( وأ يياري نتييائج الدراسيية إلييي  االنسييجام   مهيياراي التواصييه)الباحثيية مقيياايس 

وجود فرون  اي داللة إحصائيا بين متوسيع درجياي المجموعية التدريبيية والمجموعية ال يابطة 
راي التواصييه والتوافييق الزواجييي لصييالع المجموعيية التجريبييية وفييي القيييا  البعييدي لمقيييا  مهييا

وإلييي وجييود فييرون  اي دالليية إحصييائيا بييين متوسييع درجيياي المجموعيية التجريبييية فييي القيييا  
و ييين متوسييع دراجيياتهم فييي القيييا  البعييدي  عليي  نفييس   القبلييي عليي  جميييع مقيياايس الدراسيية

   المقاايس الثالثة
فت الدراسييية إليييي معرفييية العالقييية بيييين التوافيييق الزواجيييي هيييد (2015خراسمممة   لممموخ صمممحاف  )

واالسيتقرار األسيري لييدت عينية ميين المتيزوجين بمدانية م يية الم رمية وتكونت عينيية الدراسية  ميين 
واسييتخدم الباحيي  مقيييا  التوافييق الزواجييي    وت بمدانيية م يية الم رميية (24٦ وجيية و) (213)

القة ارتباطييه موجبية  اي داللية إحصيائية وأظهر النتائج وجود ع ( 2010من إعداد العتري  )
نيه ال وكذلك أظهيري النتيائج أ  بين الدرجة الكلية للتوافق الزواجي و ين ابعاد االستقرار األسري 

  توجد فرون  اي داللة إحصائية بين متوسطاي درجياي التوافيق الزواجيي تعيزي لمت يير العمير
ي االقتصادي للزوت في اتجاه د ه  وت وكذلك وجود  اي داللة إحصائية تعزي لمت ير المستو 

و ينييت النتييائج وجييود فييرون  اي دالليية إحصييائية تعييزي   أقييه ب ثييير ميين مسييتوي د ييه الزوجيية
كمييييا   لمت ييييير المسييييتوي التعليمييييي للزوجيييية فييييي اتجيييياه األ وات  وي المسييييتوي التعليمييييي األعليييي 

سييتقرار األسييري ومييحت النتييائج وجييود فييرون  اي دالليية إحصييائية بييين متوسييطاي درجيياي اال
    لدي مرتفعي ومنخف  التوافق الزواجي لصالع مرتفعي التوافق الزواجي
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هيدفت الدراسية إلي  كشي  العالقية بيين التوافيق الزواجيي وا  يباع  (2008خراسة  أمل أحمد )
المتوقيييع والفعليييي للحاجييياي العاطايييية المتبادلييية بيييين اليييزوجين بجامعييية ا ميييام محميييد بييين سيييعود 

واسييييتخدمت الباحثيييية الميييينهج    وت و وجيييية (370)وتكونييييت العينيييية ميييين   عيهيييياا سييييالمية بفر 
وقد أسفري الدراسة عليي   الوصفي بهدف اكتشاف العالقة بين مت يرين من حي  نوع االرتباي

وقعة توجد فرون دالة إحصائيا بين المتزوجين في إ باع الحاجاي العاطاية المت :النتائج التالية
وتختلييي  درجييية   الثقييية  التقيييدار  القبيييول  لزواجيييي مييين حيييي  االهتمييياموفيييي  يييعورهم بيييالتوافق ا

 :االنسييجام فييي ا  ييباع الفعلييي للحاجيياي العاطاييية بييين الييزوجين بييا تالف مسييتوياي كييه ميين
وتختليي    عميير الييزوجين حييي  ازيييد االنسييجام عنييد المييرأة المتزوجيية برجييه أكبيير منهييا فييي السيين

وكييذلك الحاجيية إلييي االحتييرام   مؤهييه العلمييي للييزوجيندرجية االنسييجام بييين الييزوجين بييا تالف ال
و النسييبة لمت ييير عييدد   والحاجيية إلييي الحيي  بييين الييزوجين وكانييت المقارنيياي لصييالع الجييامعيين

ويزييييد  (3 – 1)األبنيياي ف نييه ازييييد االنسييجام و الحاجيية إليييي الفهييم عنيييدما ق ييون لهييم أبنييياي ميين 
    اية نمرا لما سبق  كرهاالنسجام بين الزوجين في إ باع الحاجاي العاط

هدفت الدراسة إل  الكش  عن أثر التوافق الزواجي علي  ال ي ع    Hess (2008 )خراسة 
 (27)وتكونت العينية مين  حي  تم استخدام نمرية النمم األسرية كسطار للدراسية  دا ه األسرة

  ا الزواجيييللرميي (وطبقييت الباحثيية مقيييا  )كانسييا   ميين األ وات فييي والقيية اوتييا فييي أمري ييية
وإ يييارة النتيييائج إلييي  أن انخفييياو الرميييا والتوافيييق الزواجيييي قعيييد مؤ يييرا قوييييا وداال علييي  وجيييود 

وأوصت الباحثة ب يرورة   سواي النمام الزواجي أو األسري   م ع وتوتر دا ه النمم األسرية
ي وأن الرميا عين نميام األسيرة اثير علي  التركيز عل  جميع األنممة الفريية دا ه نميم األسيرة

 النمام الزواجي الذي بدوره قد انع س عل  الرما والتوافق الزواجي
ي تي أسفر وفقًا للعرو السابق للجوان  النمرية لمفا يم الدراسة والنتائج ال فروض الدراسة: -

  :عنها الدراساي السابقة تم صيا ة فروو الدراسة علي النحو التالي
جاي سية والتوافق الزواجي لدت الزو محاولة التعرف علي العالقة بين المرونة النف  1

 العامالي و ير العامالي  
  ر العامالي  في المرونة النفسيةالكش  عن الفرون بين الزوجاي العامالي و ي  2

اسية والتوافق الزواجي في درجة االبعاد الفريية والدرجة الكلية للمقياايس فيي ميوي مت ييراي الدر 
  (عليمدرجة الت –سنواي الزوات  –مت ير العمه )
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إُنهإ  استخدمت الدراسة المنهج الوصفي بشقيه االرتباطي والمقارن   حي إ  -منهج الدراسة: -
طية رتباوالتي تهدفإ إلي: التعرُِّف علي العالقة اال  اتناس  مع طيبعة موموع الدراسة الحالية

  ماليير العابين المرونة النفسية  والتوافق الزواجي لدت عينة الدراسة الزوجاي العامالي و 
  اهدافهويعتبر من أكثر المناهج مالئمة لطبيعة هذه الدراسة وأ   والتعرُّف علي هذة المت يراي

ين بالقة وطريقة ا تبار الفروو  والتحقُّق ِمن  صحتها   فالبحوتإ االرتباطُيةإ تص  درجة الع
 ة المت يراي وصًفا كمًيا  وِمن   الل تحداد العالقة بين مت يراي الدراس

 -عينة الدراسة األساسية:
جاي مجمإوعِتيِن مقسمين إلي مجموعة ِمن الزو  (227تكُونت  عينة الدراسة األساسية ِمن  )

( 45 – 25ومجموعة ِمن  الزوجاي  ير العامالي في الفيِة العمرُيِة نفسها ما بين )  العامالي
 :و لك كما الي  عاًما
ع عمري و متوس  ( الزوجاي العامالي108ُونت  ِمن )تك مجموعُة الزوجات العامالت: -أواًل 
وكانت العينة من العامالي في الجامعاي   (عاماً 5.540وإنحراف ممياري)  (عاماً 33.75)

ت ها والتي تتناس  مع المح اي التي ومع  وَتُم التطبيقإ عل  الحاالي المتوفرة  والمدار 
هإ طبيعة العينة  وطإبِ قَ  تقدار يا  " عليهم مقيا  "المرونة النفسية"  ومقالباحثة  ِلَما تفرمإ
  انوتم أ ذ العينة الزوجاي العامالي من جامعة حلو   الذاي"  و مقيا  "التوافق الزواجي "

 بع  ح اناي حلوان 
  الي( الزوجاي  ير العام11٩تكُونِت من )مجموعُة الزوجات غيُر العامالت:  –ثانًيا 

و سنحراف   ( عاماً 32.٦٦ومتوسع اعمارهن )  العمه والذان َلم  قسبق  ألحد منهم
بع    وتم أ ذ عينة الزوجاي  ير العامالي من نادي حلوان  (عاماً 5.174ممياري)

عإ الجداول اآلتية الخصائص الدقمو رااية للعينة مِ   والعائلة  أصدقاي الباحثة وجاي ن الز وتومِ 
 العامالي  و ير العامالي  

 لدراسةوصف عينة ا (1جدوُل )

 المتغيرات

 العمل

العينة الكلية 

 (227)ن=
% 

زوجات عامالت 

 (108)ن=

زوجات غير عامالت 

 (119)ن=

 % ك % ك

عدد سنوات 

 الزواج

 57.7 131 54.6 65 61.1 66 سنوات  1-10

 42.3 96 45.4 54 38.9 42 سنوات فأكثر 10

مستوى 

 التعليم

 14.5 33 18.5 22 10.2 11 قبل الجامعي

 59.9 136 63.9 76 55.6 60 الجامعي
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 المتغيرات

 العمل

العينة الكلية 

 (227)ن=
% 

زوجات عامالت 

 (108)ن=

زوجات غير عامالت 

 (119)ن=

 % ك % ك

 25.6 58 17.6 21 34.3 37 مابعد الجامعي

 فئات السن
 59.9 136 54.6 65 53.7 58 سنة 20-34

 40.1 91 45.4 54 46.3 50 فأكثر 35

 100 277 52.4 119 47.6 108 االجمالي

ليغ قمواج راايية كالتيالي بات ع من الجدول السابق فقد تو عت عينة الدراسية وفقيا للمت ييراي الد
( 11٩(%  والزوجييياي  يييير العيييامالي ن )47.٦نسيييبة )  (108عييدد الزوجييياي العيييامالي ن )

( بنسييبة ٦٦( سيينواي للزوجيياي العييامالي )10-1(%  وفقييا لسيينواي الييزوات ميين )52.4) نسييبة
سينواي  10ومين   (%54.٦( بنسيبة )٦5و ل يت نسيبة الزوجياي  يير العيامالي )  (٦1.1%)

( بنسيييبة 54والزوجييياي  يييير العيييامالي )  (%38.٩( بنسيييبة )42لزوجييياي العيييامالي )فييي كثر ل
  (%10.2( بنسيييييبة )11ومسيييييتوي التعلييييييم قبيييييه الجيييييامعي للزوجييييياي العيييييامالي )  (45.4%)

مستوي التعليم الجامعي للزوجاي العامالي   (%18.5( بنسبة )22والزوجاي  ير العامالي )
مسييتوي التعليييم   (%٦3.٩( بنسييبة )7٦العييامالي ) والزوجيياي  ييير  ( %55.٦( بنسييبة )٦0)

( 21والزوجياي  يير العيامالي )  (%34.3( بنسيبة )37ما بعد الجامعية للزوجياي العيامالي )
  ( %53.7( بنسيبة )58سينة( للزوجياي العيامالي )34-20فياي السن من )  (17.٦بنسبة )

( 50زوجياي العيامالي )في كثر لل 35ومين   (%54.٦( بنسيبة )٦5والزوجاي  ير العيامالي )
 (% 45.4( بنسبة )54والزوجاي  ير العامالي )  (%4٦.3بنسبة )

 أخواُت الدراسِة:
 :ييانات وهأشتملت علي مجموعة ب (:إعداد الباحثة)استمارُة البياناِت الشخصيَِّة  -أواًل 
  (مدة الزوات  -تعمه أو ال تعمه  –عدد االوالد  –مستوي التعليم  –السن )

 أخواُت المتغيراِت األساسيَِّة ِفي الدراسِة:  -ثانًيا
مرونة تكونت استبانة ال: (2012،مقياُس "المرونة النفسية" إعداخ )يحيي شقورة :اوالً 

 :مقسمين علي ثالثة أبعاد  فقرة 40النفسية في صورتها األولية  علي 
 فقرة  14وهو م ون من  الُحْعُد )اجنفعالي(:-1
 فقراٍي   7هو م ون من و الُحْعُد )العقلي(: -2
 فقراي  ٦وهو م ون من  الُحْعُد )اججتماعي(:-3
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هِ  فقرٍة ِمن  فقراته َس إ ِمن   الل ا جابة عل  كإ   1ًا=)أبد أُما َعن تصحيع المقيا   فتإح 
 البة للفقراي الس (1دائمًا=  2أحيانًا=  3)أبدًا= للفقراي الموجبة  (3دائمًا=  2أحيانًا=

 ع تصحيع المقيا اوم (2جدول )
 السقرا  اليالب  السقرا  المودب  

 21-19-8-7-6 22-20-18-17-5-4-3-2-1 اإلنسعالي

 12-9 40-24-23-11-10 العقلي

  26-25-16-15-14-13 اإلدتماعي

مقيا  لارتباي البنود باألبعاد الفريية  التجانس الدا ل  لمقيا  المرونة النفسية (3جدول )
 المرونة النفسية

 ألبعاد الفرعية لمقياس المرونة النفسيةا

 البعد االجتماعي البعد العقلي البعد االنفعالي

 البند
معامل 

 االرتباط
 البند

معامل 

 االرتباط
 البند

معامل 

 االرتباط
 معامل االرتباط البند

1 0.35** 8 0.29** 9 0.53** 13 0.28** 

2 0.26** 17 0.128 10 0.42** 14 0.43** 

3 0.24** 18 0.47** 11 0.36** 15 0.63** 

4 0.45** 19 0.43** 12 0.53** 16 0.33** 

5 0.23** 20 0.31** 23 0.50** 25 0.59** 

6 0.48** 21 0.15* 24 0.50**   

7 0.46** 22 0.55** 26 0.38**   

 ييجايي معمم المباراي مرتبطة بالدرجة الكلية لألبعاد وجا( أُن: 3ويت عإ ِمن الجدول )
ه   بينما لم قص0.05جاي دااًل عند مستوت  15ايما عدا البند رقم  0.001دالة عند مستوت 

 لمستوت داللة و ناي عليه تم حذفه  17معامه ارتباي البند رقم 
ثم قامت الباحثة بحساب معامه أرتباي كه بعد بالدرجة الكلية للمقيا  كما هو مومع 

 بالجدول التالي 
 اد الفريية بالدرجة الكلية لمقيا  المرونة النفسيةارتباي األبع (4جدول )

طت األبعاد الفريية بالدرجة الكلية لمقيا  أسالي  مواجهة ارتب( أُن: 4ويت عإ ِمن الجدول )
وهو ما   0.01ال  وي وجايي جميع قيم معامالي االرتباي بالدرجة الكلية دالة عند مستوت 

 ادل عل  تمتع المقيا  بدرجة عالية من التجانس 

 الدرجة الكلية

 المرونة النفسية

 البعد
 االنفعالي العقلي االجتماعي

 االنفعالي 1 **0.337 **0.225 **0.803

 العقلي **0.337 1 **0.395 **0.735

 االجتماعي **0.225 **0.395 1 **0.621



 

 120 م.2022 أكتوبر  : األول.العدد                              .    الحادي عشر: المجلد

 :الصدق العاملي لمقياس المرونة النفسية
يمة قينة  جراي التحليه العاملي من  الل الكش  عن تم التحقق أواًل من مدت كفاقة حجم الع

(  وهي مؤ ر جيد عل  استيفاي حجم العينة  حي  أنها 0.٦55  والتي بل ت )KMOا تبار 
ا أن (  وهو الحد األدن  المقبول للقيمة التي حددها كاازر لكفاقة العينة  كم0.5أكبر من )

ة  ر جيد جًدا ادله عل  كفاقة حجم العينالقيمة المستخرجة أقرب للواحد الصحيع  وهذا مؤ 
 لم ونايبطريقة االتحليل العاملا االستكشافي: لهذا ا جراي  ومن ثم قامت الباحثة بسجراي 

ا  ( فردً 277( بنًدا قمثلون بنية المقيا  الكلية  و لك عل  عينة بل ت )24األساسية لعدد)
  مع تدوير المحاور تدويًرا (Spss v. 24)بطريقة الم وناي األساسية  مستخدمة برنامج 

ي ون و متعامًدا بطريقة الفاريماكس   ريطة أن اتشبع عل  العامه الواحد أكثر من ثالت بنود  
 جذره الكامن أكبر من الواحد الصحيع ليتم قبوله  كما هو مومع بالجدول التالي:

باان كامن ونسبة التمصفوفة العوامه وتشبعاتها بعد تدوير المحاور كذلك الجذر ال (5جدول )
 االرتباطية لكه عامه لمقيا  المرونة النفسية 

 البند 
 العوامل

 معامل الشيوع
1 2 3 4 5 6 

9 0.81      0.709 

12 0.74      0.657 

15 0.63      0.623 

25 0.44      0.501 

4  0.71     0.593 

13  0.78     0.630 

22  0.33     0.621 

5   0.67    0.552 

11   0.73    0.679 

14   0.78    0.699 

6    0.77   0.660 

7    0.50   0.477 

8    0.31   0.593 

10     0.66  0.583 

16     0.45  0.592 

21     0.75  0.675 

3      0.61 0.632 

18      0.33 0.428 

26      0.73 0.655 

 1.25 1.41 1.46 1.82 1.85 2.20 الجزر الكامن
 %40.11 

 5.03 5.64 5.86 7.28 7.42 8.88 التباين%
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فقييد أسييفري نتييائج   تبييين ميين الجييدول السييابق وأسييفري نتييائج التحليييه كميياهو مومييع بالجييدول
 التحليه العاملي علي تشبع البنود علي ستة عوامه حي  تشيبع العاميه االول عليي البنيود ارقيام

  (%8.88و لييغ التبيياان نسييبة )  (2.20لهييذا العامييه ) و لييغ الجييذر الكييامن (12-15-25-٩)
و لغ   (1.85و لغ الجذر الكامن ) (22-13-4حي  تشبع العامه الثاني علي البنود ا رقام  )

و لييغ الجييذر  (14-11-5حييي  تشييبع العامييه الثاليي  علييي البنييود أرقييام  )  (%7.42التبيياان )
-٦العامييه الرابييع  علييي البنييود ارقييام )حييي  تشييبع   (%7.28( ونسييبة التبيياان )1.82الكييامن )

حيييي  تشيييبع العاميييه الخيييامس   (%5.8٦( ونسيييبة التبييياان )1.4٦( و ليييغ الجيييذر الكيييامن )7-8
  (%5.٦4( ونسيييبة التبييياان )1.41( و ليييغ الجيييذر الكيييامن )21-1٦-10عليييي البنيييود أرقيييام  )

( 1.25) ( و ليييغ الجيييذر الكيييامن2٦-18-3حيييي  تشيييبع العاميييه السييياد  عليييي البنيييود  ارقيييام )
 ( %5.03ونسبة التباان )

 الثباي لمقيا  المرونة النفسية 
ج تائوجاءت الن ،قامت الحاحثة بحساب قيمة معامل ثحات الفا للمقياس المرونة النفسية

 -كالتالي:
 قيمة معامل ثحات الفا للمقياس المرونة النفسية  وضح (6جدول )

 قيمة معامل ثحات الفا المقياس وأبعاخه الفريية
 0.744 المرونة النفسية

كما هو مومع بالجدول السابق بل ت قيمة معامه ثباي الفا للمقيا  المرونة النفسية 
  ( وهو معامه ثباي جيد قعبر عن تجانس المقيا 0.744)

ونت وتك  فقرة 37م ون من  (2008ثانيًا: مقياُس التوافق الزواجي إعداخ )سمية محمد،
 :من ثالث أبعاخا ستبانة 

ل م المتبادبا مافة لإلهتما  المودة والمحبة والرحمة المتبادلة في العالقة الزوجية :عد األولالح
 ( 20-1الفقراي )  وا نتماي العاطفي بين الزوجين وتقدار كه من طرف األ ر

الرمييييا والسييييعادة الزوجييييية و ييييعور كييييه ميييين الييييزوجين بالحيييي  السييييعيد والقبييييول  :الحعممممد الثمممماني
  (31-21الفقراي من )  لمتبادلة في جميع مناحي الحياةوالمعاملة الحسنة ا

شاكه القدرة علي حه الخالفاي الزوجية والتعامه بح مة مع ما قطرأ من أي م :الحعد الثالث
 ( 37-32الفقراي من )  اواًل ب ول قبه أن تستعص علي الحه
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  2=أحياناً   3=)أبداً  للفقراي الموجبة  (3دائمًا=  2أحيانًا=  1)أبدًا= مفتاح التصحيح:
 للفقراي السالبة  (1دائمًا=

بينما إ ا انحف ت فمعناه   وكلما  ادي الدرجاي كان هذا معناه وجود توافق  واجي عالي
 توافق  واجي منخف  

قامت الباحثة بحساب التجانس الدا لي حي  قامت بحساب معامه ارتباي البنود باالبعاد 
 بالجدول التالي وجايي النتائج كما هو مومع   الفريية

لمقيا   ارتباي البنود باألبعاد الفريية التجانس الدا ل  لمقيا  التوافق الزواجي: (7جدول )
 التوافق الزواجي

 األبعاد السرعي  لمقياس التوالز اليوادي

 الق رة على حل الختلا  الرضا واليعادة اليودي  المودة والمحب 

 البف 
معامل 

 االرتباط
 البف 

معامل 

 رتباطاال
 البف 

معامل 

 االرتباط
 البف 

معامل 

 االرتباط

1 0.52** 11 0.80** 21 0.56** 32 0.78** 

2 0.82** 12 0.79** 22 0.75** 33 0.81** 

3 0.81** 13 0.80** 23 0.65** 34 0.59* 

4 0.84** 14 0.10 24 0.51** 35 0.08 

5 0.73** 15 0.74** 25 0.79** 36 0.78** 

6 0.81** 16 0.84** 26 0.69** 37 0.81** 

7 0.80** 17 0.57** 27 0.76**   

8 0.77** 18 0.59** 28 0.79**   

9 0.65** 19 0.53** 29 0.54**   

10 0.69** 20 0.84** 30 0.69**   

    31 0.69*   

( جايي معمم المباراي مرتبطة بالدرجة الكلية لألبعاد وجايي 7كما هو مومع بالجدول )
 لمستوت   35-14بينما لم قصه معامه ارتباي البنود أرقام   0.001عها دالة عند مستوت جمي

 داللة و ناي عليه تم حذفهما 
 مومع ثم قامت الباحثة بحساب معامه ارتباي األبعاد الفريية بالدرجة الكلية للمقيا  كما هو

  :بالجدول التالي
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 ة لمقيا  التوافق الزواجيارتباي األبعاد الفريية بالدرجة الكلي (8جدول )

(  فقد ارتبطت األبعاد الفريية ببع ها البع  وكذلك بالدرجة 8كما هو مومع بالجدول )
الكلية لمقيا  الرما الزواجي وجايي جميع قيم معامالي االرتباي بالدرجة الكلية دالة عند 

 وهو ما ادل عل  تمتع المقيا  بدرجة عالية من التجانس الدا لي   0.01مستوت 
 صدن العاملي لمقيا  التوافق الزواجيال

يمة قتم التحقق أواًل من مدت كفاقة حجم العينة  جراي التحليه العاملي من  الل الكش  عن 
(  وهي مؤ ر جيد عل  استيفاي حجم العينة  حي  أنها 0.722  والتي بل ت )KMOا تبار 

ا أن اازر لكفاقة العينة  كم(  وهو الحد األدن  المقبول للقيمة التي حددها ك0.5أكبر من )
ة القيمة المستخرجة أقرب للواحد الصحيع  وهذا مؤ ر جيد جًدا ادله عل  كفاقة حجم العين

 لم ونايبطريقة االتحليل العاملا االستكشافي: لهذا ا جراي  ومن ثم قامت الباحثة بسجراي 
ا  ( فردً 277ينة بل ت )( بنًدا قمثلون بنية المقيا  الكلية  و لك عل  ع35األساسية لعدد)

  مع تدوير المحاور تدويًرا (Spss v. 24)بطريقة الم وناي األساسية  مستخدمة برنامج 
ي ون و متعامًدا بطريقة الفاريماكس   ريطة أن اتشبع عل  العامه الواحد أكثر من ثالت بنود  

 تالي:جذره الكامن أكبر من الواحد الصحيع ليتم قبوله  كما هو مومع بالجدول ال
باان مصفوفة العوامه وتشبعاتها بعد تدوير المحاور كذلك الجذر الكامن ونسبة الت (9جدول )

 االرتباطية لكه عامه لمقيا  التوافق الزواجي 
 البند

  العوامل
 معامل الشيوع

1 2 3 4 

2 0.587    0.714 

3 0.473    0.689 

5 0.503    0.578 

6 0.731    0.746 

7 0.674    0.710 

8 0.796    0.764 

12 0.630    0.655 

13 0.613    0.671 

الدرجة 

 الكلية

 مقياس التوافق الزواجي

المودة  البعد

 والمحبة 
الرضا والسعادة 

 الزوجية

القدرة على حل 

 الخالفات

 القدرة على حل الخالفات 1 **0.383 **0.449 **0.629

 الرضا والسعادة الزوجية **0.383 1 **0.870 **0.926

 المودة والمحبة **0.449 **0.870 1 **0.968
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 البند
  العوامل

 معامل الشيوع
1 2 3 4 

16 0.570    0.732 

20 0.679    0.752 

24 0.786    0.721 

25 0.724    0.744 

26 0.559    0.534 

27 0.536    0.562 

28 0.556    0.618 

29 0.408    0.368 

9  0.433   0.522 

15  0.575   0.631 

17  0.699   0.603 

18  0.673   0.550 

23  0.612   0.568 

30  0.531   0.539 

31  0.551   0.571 

1   0.673  0.493 

4   0.517  0.723 

10   0.516  0.507 

11   0.469  0.664 

19   0.524  0.407 

21   0.551  0.427 

22   0.425  0.645 

33    0.857 0.889 

34    0.500 0.395 

37    0.857 0.889 

 3.20 4.31 4.67 8.15 الجزر الكامن
58.09 % 

 9.14 12.31 13.35 23.29 التباين%

  ( لتشيييبعهم علييي  العاميييه الخيييامس3٦-32تبيييين مييين الجيييدول السيييابق حيييذف البنيييود  ارقيييام ) 
فقيييد أسيييفري نتيييائج التحلييييه العييياملي ع تشيييبع  وأسيييفري نتيييائج التحلييييه كمييياهو موميييع بالجدول

-8-7-٦-5-3-2)لبنييود علييي أر عيية عوامييه حييي  تشييبع العامييه األول  علييي البنييود ارقييام ا
 ( 8.15( و لغ الجيذر الكيامن لهيذا العاميه )27-28-2٩-20-24-25-2٦-12-13-1٦

-17-15-٩حييي  تشييبع العامييه الثيياني علييي البنييود ارقييام  )  (%23.2و لييغ التبيياان نسييبة )
حييييي  تشييييبع   (%13.35و لييييغ التبيييياان )  (4.٦7( و لييييغ الجييييذر الكييييامن )18-23-30-31

( 4.31( و لغ الجذر الكامن )22-21-1٩-11-10-4-1العامه الثال   علي البنود ارقام )
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و ليغ  (37-34-33حيي  تشيبع العاميه الرابيع عليي البنيود ارقيام )  (%12.31ونسبة التباان )
 %(  ٩.14( ونسبة التباان )3.20الجذر الكامن )

 مقياسقامت الحاحثة بحساب قيمة معامل ثحات الفا لل: افق الزواجيالثحات لمقياس التو 
 -وجاءت النتائج كالتالي: ،التوافق الزواجي

  قيمة معامل ثحات الفا للمقياس (10جدول )
 قيمة معامل ثحات الفا المقياس وأبعاخه الفريية
 0.٩15 التوافق الزواجي

باي الفا للمقيا  التوافق الزواجي  كما هو مومع بالجدول السابق بل ت قيمة معامه ث
  ( وهو معامه ثباي جيد قعبر عن تجانس المقيا ٩15.0)
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 مناقشة النتائج:
سية للمرونة النف داللة الفرون في كه من الدرجة الكلية ودرجة األبعاد الفريية (12جدول )

 والتوافق الزواجي لدت عينة الدراسة
 الداللة ت االنحراف المتوسط المتغيرا 

 
47.70 3.853 

0.045 0.964 
47.68 3.850 

ي 
ي
فس
 ال
ن 
رو

لم
ا

 

 االنفعالي
23.13 2.566 

0.220 0.826 
23.21 2.317 

 العقلي
11.84 1.395 

0.701 0.484 
11.69 1.690 

 االجتماعي
11.88 1.334 

2.239 0.026 
11.45 1.528 

 الدرجة الكلية
46.83 3.84 

0.813 0.417 
46.39 4.12 

ي
د
وا
ي
 ال
ز
ال
تو
ال

 

 المودة
23.13 2.566 

2.192 0.029 
23.21 2.317 

 الرضا
25.06 3.889 

1.962 0.05 
26.07 4.100 

 حل الخالفات
5.41 1.772 

0.638 0.524 
5.26 1.715 

 الدرجة الكلية
75.48 11.81 

2.269 0.024 
79.03 11.70 

 ( كما  لي: 12) ويتبيَُّن ِمن الجدول
نة توجد فرون بين دالة إحصائًيا بين العامالي و ير والعامالي في البعد االجتماعي للمرو 
ة في النفسية وكانت الفرون لصالع العامالي  بينما لم تسفر النتائج عن وجود فرون  اي دالل

 الدرجة الكلية ودرجة البعد العقلي واالنفعالي للمرونة النفسية 
يا  الة احصائًيا في كه من درجة بعدي المودة والرما وكذلك الدرجة الكلية لمقتوجد فرون د

اي التوافق الزواجي وجايي الفرون لصالع  ير العامالي  بينما لم تسفر النتائج عن فرون  
 داللة بينهما في بعد القدرة عل  حه الخالفاي 

في البعد ا جتماعي للمرونة توجد فرون بين دالة إحصائًيا بين العامالي و ير والعامالي 
النفسية وكانت الفرون لصالع العامالي  بينما لم تسفر النتائج عن وجود فرون  اي داللة في 

وتومع دراسة أجرها جولدبريج   الدرجة الكلية ودرجة البعد العقلي واالنفعالي للمرونة النفسية
نة النفسية و ع  السماي ( أن هنا  عالقة بين المرو Goldberg., etal 2006و ماليه   )

الشخصية مثه ققمة ال مير وا نفتا  علي الخبراي وكانت النتيجة لصالع الزوجاي 
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ألن المرأه العاملة ق ون   العامالي ويعتبر ا نفتا  علي الخبراي مؤ ر هام للبعد ا جتماعي
توجد فرون في وال   لداها عالقاي إجتمايية كثير دا ه دائرة العمه ع س المرأه  ير العاملة
لم تتفق النتائج مع   البعد العقلي والبعد ا نفعالي لدي الزوجاي العامالي وال ير العامالي

( التي تشير ب ن هنا  عالقة بين اليقمة العقلية Pidgeon&Keye,2014هذة الدراسة )
العمه وتتفق الباحثة مع هذة الدراسة ألن   والمرونة النفسية وتكون لصالع الزوجاي العامالي

بينما تتفق الباحثة مع عدم وجود فرون بينهم في البعد   ازيد من ققمة العقه والتركيز
وهذة   ا نفعالي ألن المرونة ترتبع إرتباي سلبي ب ه من القلق وا كتياب وال يق النفسي

األمراو تكون  ائعة أكثر لدي الزوجاي سواي العامالي وال ير العامالي )حنان 
 ( 2020 أحمد
يا  د فرون دالة إحصائًيا في كه من درجة بعدي المودة والرما وكذلك الدرجة الكلية لمقتوج

اي التوافق الزواجي وجايي الفرون لصالع  ير العامالي  بينما لم تسفر النتائج عن فرون  
( Brown & Ryan,2003وأومحت دراسة )  داللة بينهما في بعد القدرة عل  حه الخالفاي

عادة بين المرونة النفسية والرما عن الحياة الزواجية ألن الرما  قسب  السب ن هنا  عالقة 
ذة هج مع وتتفق النتائ  الزواجية والتوافق الزواجي وتكون النتيجة لصالع المرأة ال ير العاملة
 لحياةاوأنها مقصرة في   الدراسة ألن المرأه العاملة ق ون لداها م ع نفسي نتيجة لهذا العمه

ل وتكون أ ل  الوقت  ارت المنز   هذا انتج عنه عدم الرما عن الحياة الزواجيةالزواجية و 
اطية توجد عالقة ارتب  و نتيجة لعملها وينتج عن  لك عدم توافق  واجي في بعد المودة والرما

فسية ة الندالة إحصائًيا بين كه من الدرجة الكلية لتقدار الذاي والدرجة الكلية لمقياسي المرون
 الزواجي وأبعادهما الفريية لدت عينة الدراسة والتوافق 
 لمرونةلعالقة بين المرونة الدرجة الكلية وخرجة األبعاخ الفريية لمقياسي ا (13جدول )

 النفسية والتوافق الزواجي والدرجة الكلية لمقياس
 المتغيرات

 

 العينة الكلية غير عامالت عامالت

 يي المرون  الف

 0.030 0.037 0.021 البعد العقلي

 **0.240 *0.213 **0.269 البعد االنفعالي

 **0.248 **0.303 0.185 البعد االجتماعي

 **0.247 **0.251 *0.244 الدرجة الكلية

 التوالز اليوادي

 0.071 0.099 0.043 المودة والسعادة الزوجية

 0.072 0.104 0.035 الرضا عن الحياة الزوجية

 *0.159 0.061 **0.313 القدرة على حل الخالفات

 0.057 0.111 0.002 الدرجة الكلية
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 ( كما  لي: 13ويتبيَُّن ِمن الجدول )
ة توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين كه من الدرجة الكلية لمقياسي المرونة النفسي

 والتوافق الزواجي وأبعادهما الفريية لدت عينة الدراسة 
ة دي عينإرتباي بين درجاي المرونة النفسية والتوافق الزواجي لفقد أ ارِي النتائجإ إلي وجود 
( ب ن هنا  عالقة إرتباطية موجبة بين Parameswari,2016الدراسة حي  أ اري دراسة )

ي لزوجاكلما  اد التوافق الزواجي بين الزوجين  ادي المرونة لدي ا  المرونة التوافق الزواجي
ما وافق مع  ريك الحياة انع س با قجاب علي الزوجة مألن الت  العامالي وال ير العامالي

فاع وينتج عن  لك إرت  ازيد من ثقتها بنفسها وتنع س هذة الصورة لباقي جوان  حياة المرأة 
عت وهنا  إرتباي موج  بين المرونة النفسية والتوافق أي كلما أرتف  المرونة لدي الزوجاي

 2015,)لنتائج مع هذة الدراسة أجري كاًل من دراسة المرونة  اد التوافق الزواجي وتتفق هذة ا
Bajaj & panda)  وأثبتت النتائج وجود عالقة بين ارتباطية موجبة بين المرونة النفسية

ن عويرتبع مفهوم الرما بالمرونة كلما كان هنا  رما   ومفهوم الرما عن الحياة لدي الفرد
 ل ا طةالمرونة النفسية في مواجهة األحدات االحياة تترتفع سمة التوافق لدي الفرد وتزيد من 

تؤيد هذة النتائج ب ن هنا  عالقة بين  (201٩ وجايي دراسة )محمد إبرا يم  والصعو اي
 نفسيةالمرونة النفسية والتوافق النفسي والزواجي للفرد من ناحية وناحية أ ري مدي الثقة ال

لي ويًا عإنخفاو التوافق الزواجي مؤ رًا ققعد   والطمو  لدي الفرد الذي انتج عن تقداره لذاته
 وجود م ع وتوتر دا ه النمام األسري نتيجة  نخفاو المرونة النفسية لدي الزوجين لعدم
 كياية مهارة التعامه مع ال  وي والصدماي مما اؤثر بالسل  علي الزوجة وينخف  التقدار

ب ن هنا  إرتباي موج   ( وتتفق الباحثة مع هذة الدراسايHess,2008الذاتي لداها )
 رو جايي هذة الدراساي تؤيد صحة نتائج هذا الف  المرونة النفسية وأق ًا التوافق الزواجي

 -قائمة المراجع: 
  الميييييد ه الميسييييير إليييييي الصيييييحة النفسيييييية والعيييييالت النفسيييييي ( 2002أسيييييماي  الحسيييييين ) -1

  دار عالم الكت  للطباعة والنشر والتو يع كليه التر ية :الرياو
التوافيييييق الزواجيييييي وعالقتيييييه با  يييييباع المتوقيييييع والفعليييييي للحاجييييياي  (200٩)ه أحميييييد أمييييي -2

جامعييية ا ميييام محميييد بييين سيييعود   رسيييالة ماجسيييتير منشيييورة  العاطايييية المتبادلييية بيييين اليييزوجين
   الرياو  ا سالمية
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  أثييير نميييو ت إعيييادة بنييياي األسيييرة فيييي تحسيييين مهييياراي التواصيييه (2014)أالي العميييارين  -3
الجامعيية   رسييالة ماجسييتير  ييير منشييورة  والرمييا الزواجييي لييدت عينيية ميين األ وات  واالنسييجام
    األردن  الزرقاي  الها مية

التوافيق الزواجييي وعالقتييه بيبع  سييماي الشخصيية لييدي معلمييي  ( 2002إقميان اللدعيية ) -4
الجامعيييية   كلييييية التر ييييية  رسييييالة ماجسييييتير  ومعلميييياي القطيييياع الح ييييومي فييييي محافميييياي  ييييزة

   ةا سالمي
دار السييييحاب للنشيييير   األسييييرة ومشيييي الي األبنيييياي القيييياهرة (2004)حسيييين عبييييد المعطييييي  -5

   والتو يع
التوافيييق الزواجيييي وعالقتيييه باالسيييتقرار األسيييري ليييدت عينييية مييين  (2015) ليييود صيييحاف  -٦

  رسالة ماجستير  ير منشورة كلية التر ية جامعة أم القرت   المتزوجين بمدانة م ة الم رمة
فاعليية برنيامج إر يادي جمعيي بالعي  لتنميية مفهيوم اليذاي ليدي  (2013) ميس الهنيائي  -7

جامعيية لييزوي   رسييالة ماجسييتير  ييير منشييورة  األطفييال المحييرومين ميين األبييوين بسييلطنة عمييا
   عمان
دار المعرفيية   دراسيياي اجتمايييية وانثبولوجييية  األسييرة والطفوليية ( 1٩٩7) ااييد  وأ ييرون  -8

 جامعة عين  مس   الجاممية
  دار النه يييية العر ييييية للطباعيييية والنشيييير االسييييرة والحييييياة العائلييييية  1٩84خييييولي سييييناي ال -٩

 بيروي لبنان 
الصمود النفسي وعالقته بالعوامه الخمسة الكبري للشخصيية ليدي   2014) ادقة باعلي  -10

جامعية   رسالة ماجسيتير  يير منشيورة  عينة من الفتياي المت  راي عن الزوات بمدانة الرياو
  كلية العلوم االجتمايية وا دارية  لعلوم االمنيةناق  العر ية ل

" التوافيييق مييين وجهييية نمييير النسييياي العيييامالي فيييي ميييوي  ( 2005وا يييرون  )  الصيييمادي -11
  بع  المت يراي "

دار المعرفييييية   الصيييييحة النفسيييييية والتوافيييييق النفسيييييي  204ا يييييرف  يييييريت   صيييييبرة عليييييي -12
  مصر  اال اريطة االس ندرية  الجاممية
منبييييياي التوافييييق الزواجييييي لييييدي عينيييية ميييين األ وات والزوجيييياي  (2004)طيييياهرة محمييييود  -13

   ٦٦8 – ٦33 (4ع ) ( 15)مجلة رابطة األ صائيين النفسيين المصرية مج   المصريين
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المرونية وعالقتهييا بالبيييية االسيرية والبيييية المدرسيية لييدي طييالب  (2010)عائشية الحييارثي  -14
 كلية التر ية     ير منشورة جامعة عين  مسرسالة ماجستير   التعليم العليم في سلطنه عمان

  المرونييية ليييدي األطفيييال والشيييباب الموهيييو ين فيييي ميييوي (2010)عبيييد الرقيييي  البحييييري  -15
و ا ر اد األسري وتنمية المجتميع نحي)المؤتمر السنوي الخامس عشر   مي انيزم التقيم المعرفي
-1  جامعية عيين  يمس  سييمركز ا ر ياد النف :القاهرة  1مج  مصر – (أقان إر ادقة رحبة

1٦   
  مصير  دار الفكر العر ي القياهرة  في الصحة النفسية  (1٩٩8عبد المطل   القريطي ) -1٦

   الطبعة األولي
 دار الفكر العر ي   :القاهرة  3ي   في الصحة النفسية (2003)عبد المطل  القريطي  -17
ور النسييييييقي المنميييييي  ا ر يييييياد والعييييييالت النفسييييييي االسييييييري  (1٩٩٩)عييييييالي الييييييدان كفييييييافي  -18

   جامعة القاهرة  البحوت التر وية  معهد الدراساي  األنصالي
المسياندة االجتماييية ومواجهية احيدات الحيياة ال يا طة كميا  (2001)عبد السيالم   علي -1٩

   232 – 2.3 (3) 7  مجلة دراساي نفسية  تدركها العامالي المتزوجاي
ي النمريية المعراييية االجتمايييية أ ير برنييامج تييدريبي مسيتند إليي ( 2003 يانم البسييطامي ) -20

رسيييالة دكتيييوراه  يييير منشيييورة جامعييية   فيييي منمومييية القييييم ليييدي الميييراهقين الجيييانحين فيييي األردن
   عمان  عمان العر ية

  (حسن محميد  محمود ابو النيه  ومصطفي عبد الفتا   و اكر قنداه)وا رون   فرت طه -21
   بيروي لبنان  النشر  اعةدار النه ة العر ية للطب  معجم علي والتحليه النفسي

تقييييم عومييه مرونيية األنييا لييدي الشييباب الفلسييطيني فييي مواجهيية  (2007)محمييد  الخطييي   -22
 ييييييون البحييييي  العلميييييي   مجلييييية الجامعييييية ا سيييييالمية للبحيييييوت ا نسيييييانية  األحيييييدات الصيييييادمة

   (1088 – 1051)  2عدد   15مجلد   فلسطين   زة  والدراساي العليا بالجامعة ا سالمية
دار النشير  :الجيزي األول  القياهرة  السعادة وتنميية الصيحة النفسيية (2000)كمال مرسي  -23

   للجامعاي
دار   العالقة الزواجية والصيحة النفسيية فيي ا سيالم و عليم الينفس (1٩٩5)كمال موسي  -24

   النشر الجامعاي القاهرة
ل ييا طة لييدي طلبيية المرونيية النفسييية وعالقتهييا ب حييدات الحييياة ا (2012الزهيييري )  لمييياي -25

 كلية التر ية للعلوم ا نسانية  جامعة دقالي  رسالة ماجستير  ير منشورة  الجامعة
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مجلية   الخصيال الشخصيية والتنبيؤ بيالتوافق الزواجيي ليدت الشيباب (2000محمد  عتر  ) -2٦
   القاهرة  العدد األول  الدراساي النفسية

لمرونييييية ا قجابييييية للشيييييباب ( الخصييييائص السيييييي ومترية لمقيييييا  ا2010)محمييييد عثميييييان  -27
  573 – 53٩ ( 2ت )(34)ع  جامعة عين  مس مجلة كلية التر ية  الجامعي
دار النه ييية العر يييية   الصيييحة النفسيييية والتفيييون الدراسيييي (1٩٩0ميييدحت عبيييد اللطيييي  ) -28

    بيروي لبنان  للطباعة والنشر
والنمييو ت   هومومييوعات  تاريخييه  تعريفييه :علييم اليينفس ا قجييابي (2007)نجييي  الصييبوة  -2٩

  42 – 1٦ ( 7٩ – 7٦)العدد   مجلة علم النفس  المقتر  له
أثر تيدريس ميادة مهياراي التفكيير فيي المرحلية الجامميية بجامعية أم  (2012)نوارة محمد   -30
 80 –43( 25دراساي عر ية في التر ية وعلم النفس) القري 
كر دار الف :القاهرة مب رةاستراتيجياي التعلم والتعليم في الطفولة ال (201٦)هدي النا    -31

   العر ي
المهييياراي االجتماييييية وعالقتهيييا بييي عراو الوحيييدة النفسيييية ليييدي  (2010)هيييدي و بييية   -32

 كلية اآلداب  جامعة حلوان  رسالة ماجستير  ير منشورة  المراهقين
 تقدار الذاي وعالقته بالمستوي التعليميي والعمير وطريقية النتقيه ( 200٦)هناي  المومني  -33

جامعيية عمييان الر ييية للدراسيياي   رسييالة ماجسييتير  ييير منشييورة  لييدي المعيياقين بصييريا والحركيية
 العليا 
عالقيييية تقيييدار الييييذاي بييييالقلق االجتمييياعي لييييدي األطفييييال مييييعاف  (2003)وحييييد كامييييه   -34
   5/2008أ ذي في   مصر –جامعة الزقا يق   رسالة ماجستير  ير منشوره  الشمع
فسييييية وعالقتهييييا بالرمييييا عيييين الحييييياة لييييدي طلبيييية المرونيييية الن ( 2012)قحيييييي   ييييقورة   -35

   جامعة األ هر  كلية التر ية  رسالة ماجستير  الجامعاي الفلسطينية بمحافماي  زة
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