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 : املقدمة

إلسالمية كما توضحه اآلية الكريمة "ومن آياته أن خلق لكم ريعة ا الزواج هو عقد بين رجل وامرأه، وهو النظام الذي خلقه هللا، وحثت عليه الش

 
 
أزواجا أنفسكم  يتفكرون"    من  لقوم  ذلك آليات  في  إن  بينكم مودة ورحمة،  إليها، وجعل  املجتلتسكنوا  بها  رض ي  التي  الطريقة  لتنظيم وهو  وأقرها  مع، 

ل الزواج على مجموعة متناسقة من العادات والتقاليد  تكفل للطرفين معرفة ويشتم العالقة بين الجنسين وإلشباع الحاجة الفطرية لدى الذكر واألنثى،

سي وما  حواجباتهما  اآلخر  الطرف  من  منهما  كل  حقوق  معرفة  لهما  تكفل  وكذلك  مستقبليه،  مسؤوليات  من  عليهما  متوافقة ترتب  بصوره  يعيشا  تى 

 ات التومرضيه قدر املستطاع، وهذا التوافق الزواجي هو أحد املوضوع
 
 ، ي اهتم بها العلماء والباحثين منذ العصور القديمة لتأثيره في سعادة األزواج أول

  ،البناءثم تنشئة 
 
 في بناء املجتمع.  واخيرا

 
 
كل  منهما مقبولة من اآلخر، وقام كل طرف بواجباته نحو اآلخر، وأشبع حاجاته، وأمتنع عن  إذا كانت سلوكيات كل  يعد الزوجان متوافقان زواجيا

( في تحقيقه العديد من التعاريف التي تم استخدامها  Spanier, 1967ورد سبينر )وقد أ   (.2008)الداهري،    أو يفسد عالقته به أو بأسرتيهما  يؤذيه،  ما

مثيل املواقف التي عادة ت( للتوافق الزواجي بأنه عملية يحاول فيها األزواج إ Cottrell, 1933كتعريف كوتريل )  خالل السنوات الخمس واألربعين املاضية،

( للتوافق الزواجي بأنه امليل الى تجنب أو حل النزاعات، locke and Williamson, 1958ويليامسون )  ف لوك و حصلوا عليها في عوائلهم السابقة، وتعري
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 :لخصامل

 (  540سلطنة عمان، والبالغ عددهم )في    الزواجي لدى عينة من املتزوجين  فقالتوا مستوى  على  تعرف  اللى  تهدف الدراسة الحالية إ
 
فردا

 
 
منهم  متزوجا  ،(224( ذكور،  إناث316(  ال(  املنهج  الباحثان  اعتمد  استخداموصفي. كما  .  الزواجي  تم  التوافق   ,Hendrick)  هيندريك  مقياس 

م  ،(1988 الدراسة مستوى  نتائج  الزواجي،وأظهرت  التوافق     دالة  فروق  ظهرتأ كما    رتفع من 
 
تبعا الزواجي  التوافق  الجنس    في مستوى  ملتغير 

 فروق دالة  لصالح الذكور، و 
 
   دالة  فروق  كن هناك، بينما لم تسنوات  (5  –2)    زواجهم   من مر على  ملتغير عدد سنوات الزواج لصالح  تبعا

 
  تبعا

  األبناء.ملتغير العمر وعدد 

 . املتزوجون  ألسرة؛ الزواج؛ العالقات الزوجية؛ا  ؛التوافق الزواجي: الكلمات املفتاحية
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بالرضا عن الزوجية،  والشعور  التوقعات  املشتركة، وتحقيق  املصالح واألنشطة  الشريك، وتقاسم  الزواجي وهنال  الزواج، وعن  للتوافق  آخر  ك تعريف 

 ي يعمل على تقليل الختالفات بين الزوجين فيما يتعلق بحالة زوجية معينة.ذ( بأنه السلوك الBowerman, 1964لباورمان )

الصلة ت ذات  املفاهيم  من  العديد  ا   وجد  والتكيف  الزواجي،  والستقرار  الزواجي  والرضا  الزواجي  كالنجاح  الزواجي  يعد لزواجيبالتوافق  حيث   ،

 
 
في الزواج ورعاية األسرة، ويتميز بوفرة التعريفات التي يصعب تحديدها حتى من العلماء انفسهم حيث ل    التوافق الزواجي من أكثر املفاهيم استخداما

 (. Spanier, 1967اآلراء حول تعريف املفاهيم وتشغيلها واستخدامها )يستطيعون تحقيق توافق في 

الت مفهوم  ا يتضمن  منوافق  كثيرة  جوانب  هذه لزواجي  وتستخدم  الزواجي،  والنجاح  الزواجي،  التفاعل  الزواجي،  الرضا  الزوجية،  السعادة  ها 

 إ املصطلحات بكثرة لتشير  
 
 لى ش يء مختإ تشير كل منها    لى نفس الش يء، وأحيانا

 
ويتصل بالجانب الوجداني في حين  لف، ومفهوم الرضا الزواجي أكثر شيوعا

 فق الز مفهوم التوا 
 
ويتصل بالجانب السلوكي، بينما التفاعل الزواجي فهو التأثير املتبادل بين زوجين، وتتحقق السعادة الزوجية عندما   واجي أكثر عموما

 ( 2013)الخفاف،  .ضا الزواجيمن الشعور بالتوافق والر  يتمتع الزوجان بمستوى عال  

افق الزواجي  العوامل املؤثرة في التو

مجموعا  هناك أساسثالث  املؤ ت  العوامل  من  عدة  ية  في  وتتمثل  اللوجيستيكية  العوامل  اسم  األولى  املجموعة  على  أطلقت  مدة   أمور ثرة،  منها 

والسكن،   الوظيفة  القتصادي،  املستوى  التعليمي،  املستوى  العمر،  األسرية، الخطوبة،  كالخلفية  الشخصية  العوامل  فهي  الثانية  املجموعة  أما 

والجس النفسية  و والصحة  بمية،  كالشعور  والسلوكية  العاطفية  العوامل  في  وتتمثل  التفاعلية  املجموعة  هي  الثالثة  املتبادلة املجموعة  والثقة  الحب 

 ( 2010ميهوب، )بل .ة وتأييد الشريكواملساواة والحميمية، والتفاق حول اسلوب الحيا

العوا  تلك  عن  الكشف  والباحثين  والجتماع  النفس  علماء  من  العديد  املحاول  الزواجي، مل  والتوافق  الزوجية،  السعادة  تحقيق  في  ساعدة 

النظري  األدب  الى عدة عوامل مؤثرة    وبمراجعة  التوصل  السابقة تم  الزو ب  متعلقةوالدراسات  التوافق  الزوجية في مدى  املعاملة  أن   حيثاجي،  أساليب 

تلعب د  السوية كالتسلط والنبذ والقسوة واإلهمال والتدليل  التور في  األساليب غير  املشاعر واملرونة في  بينما مراعاة  الزواجي،  التوافق  عامل تزيد سوء 

 ( 2000)زعتر،  .من التكيف بين الزوجين

العا الجانب  التنشئة، وكذلك  الوراثية، واختالف  الشخصية والعوامل  التوافق  تعتبر  طفي والجنس ي والجانب القتصادي، كلها عوامل مؤثرة في 

 (2014)عبيد،  .، وسن الزواج، وتدخل األهل، واإلنجاب من ضمن تلك العوامللزوجينالزواجي، كذلك طفولة ا 

اختيار  إن   معايير  تحديد  على  القدرة  زادت  فكلما  الزواجي،  التوافق  عوامل  من  الحياة  لشريك  الصحيح  الديني الختيار  كاملعيار  الحياة  شريك 

 (2019)قمرة،  .ق الزواجيزاد التواف ا، كلموظيفةوالجتماعي والقتصادي والعلمي ومعيار الشخصية وال

منها:   مسميات  تحت  وطرحت  له،  املسببة  العوامل  حول  والدراسات  البحوث  تعددت  فقد  الزواجي  التوافق  سوء  األسري،    أسبابأما  التفكك 

 . سوء التوافق الزواجي  أسبابمل و هو عوا الطالق، معوقات التوافق الزواجي، إل أنها كانت تدور حول محور واحد و   أسبابالزوجية،  الخالفات    أسباب

 ( 2016)الراشد، 

ين في فيمكن أن يكون أداء الدور ألحد الزوجين غير متفق مع توقعات الطرف اآلخر، وتكون العادات والقيم واملعايير والرغبات الشخصية للطرف

الخاطئ،  الزواجي  الختيار  يكون  وقد  والغي  صراع،  السعيدة،  غير  األسرية  وا والخلفية  الالشعو رة،  والحاجات  الشعورية  الحاجات  بين  رية، وسوء لهوة 

لت مما يؤدي إلى سوء لى سوء الفهم في الكثير من املجاإ التوافق الجنس ي، كلها من عوامل سوء التوافق الزواجي، وكذلك الفرق الكبير في العمر يؤدي  

الزو  بين  التعليمي  املستوى  في  الكبير  والتباين  الزواجي،  يؤ التوافق  والختالف  جين  والنفصال،  التفكك  إلى  يؤدي  مما  التفاعل  وضعف  الفتور  الى  دي 

الكبيرة في   الزواج، كماوالفوارق  إلى صعوبة في الستمرار في  التوافق   املستوى الجتماعي والثقافي والقتصادي تؤدي  بين سوء  أنه يوجد عالقة سلبية 

 ( 2012؛ شريف، 2005الشطي،  ؛2012مهدي،  ؛ 2002 ؛ طلبة،2000، )العزة  .الجنس ي والتوافق الزواجي

افق الزواجي   مجاالت التو

الزواجي مجالت عديدة تم ذكرها في عدة دراسات كدراسة كل البلوي 2008؛ مؤمن،  2008  الداهري،)  من   للتوافق  ؛  2015  صحاف،  ؛2015،  ؛ 

 وهي كالتالي:( 2019 حولي،

 ف الجتماعي: املجال .1
 
 ي يسلك هو الذ الشخص املتوافق اجتماعيا

 
 لألساليب الثقافية السائدة في مجتمعة.  وفقا

ا   املجال .2 بين  الدخل مشترك  حين يكون مصدر  يسهم القتصادي:  الدخل  فإن هذا  الزوج   لزوجين  الروابط  كانت  لو  حتى  العالقة  استمرار  ية  في 

محدودية الدعم القتصادي، وفي املقابل قد   خفض معضعيفة، وكذلك قد يستمر الزواج غير املتوافق حين تكون الزوجات من ذوات الدخل املن

ار في عالقة غير سعيدة، كما يؤثر عمل الزوجة على الزواج حين يقل الوقت املخصص لألدوار يقلل الدخل الكبير للزوجة من الرغبة في الستمر 

 ألسرية.ا 

 ي والنفس ي املتبادل بين الزوجين. العاطفالعاطفي: ويعني الشعور بالحب واملودة والعتبار والتقدير والرتباط  املجال .3
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الجنس ي: ويعني فهم ومعرفة وإدراك معنى الجنس ودوافعه وغاياته وأهدافه، وأن يسعى كال الزوجين ملعرفة ما يرض ي شريكه لتكوين مفهوم   املجال .4

 سلوب متناسب ليستطيع كل واحد منهما من إشباع رغبات الطرف اآلخر.مشترك وأ 

 الفضائل الدينية، حيث يساعد ذلك على زيادة التماسك والوقاية من التفكك. ع الزوجين بالقيم و ني تمتالديني: ويع املجال .5

 مختلفة قد تشكل قاموس خاص بكل زوج.  لى اكتساب كل منهما لخبراتإ لى أسرتين مختلفتين يؤدي إ الثقافي: فانتماء الزوجين  املجال .6

افق الزواجي حسب   ماعينظرية التبادل االجتتفسير التو

)تبر  عي من  Homansهومانز  ن(  وطور  متبادلة،  عالقة  أنه  على  اإلنساني  للسلوك  نظروا  الذين  الجتماعي  النفس  علماء  عليها  أوائل  أطلق  ظرية 

التبادل( الجتماعية،  )نظرية  العمليات  لتفسير  الحم،  العالقات  لصنع  خام  مادة  تمثل  الجتماعية  التفاعالت  كون  من  النظرية  فكرة  يمية، وتنطلق 

عالقاتهم   الناس  ويقيم  والعيوب،  املميزات  إدراك  في  يتمثل  التفاعالت  تلك  من  الناتج  هم واملكسب  ينالونه  بما  مقارنة  لألخرين  يقدمونه  ما  ضوء  في 

 ( 2019)عواودة،  .زوجيةالتي يقدمها للعالقة ال اك الزوجين للمكاسب التي تعود عليه من العالقة أو املساهماتباملقابل، ويعتبر التوافق الزواجي إدر 

يجابية، إ املكسب الناتج عن التفاعل بين الزوجين يؤثر على شكل العاطفة، فإذا كان املكسب على شكل مكافأة فالعاطفة الناتجة عنه تكون  إن  

قق له ربح  لم تحإذا    ةحسب النظرية فأي شخص سيترك العالقة الزوجيف  (. 2012)مهدي،    لفة، فالعاطفة تكون سلبيةشكل تك  ذا كان املكسب علىإ و 

أو   حاجاتهذا  إ نفس ي  إشباع  من  يمنعه  الذي  الشخص  عن  يتخلى  نفسية، حيث  لخسارة  حاجاتهعرضته  يرض ي  الذي  للشخص  وينجذب  )مرس ي،   .، 

1999 ) 

عال في  الفرد  يستمر  أن  يمكن   بينما 
 
أمرا الطالق  من  تجعل  قوية  وجود حواجز  حالة  في  مرضية  غير  زوجية     قة 

 
تكون  صعبا كأن  لهذه  البدائ،  ل 

 ( 2008)مؤمن،  .ين الطالق، والخوف من املجهول يلة، فقرار الطالق يتأثر باملعتقدات الدينية، والعتبارات القتصادية، وقوانالعالقة قل

 دراسات السابقة:ال

الز  التوافق  تناولت  التي  الدراسات  الباحثان  حيث  واجي،  تعددت  البياستطاع  في  سواء  منها  مجموعة  على  العالحصول  أو ئة  العربية  أو  مانية 

 األجنبية. 

(  510العالقة بين التوافق الزواجي واملهارات الزوجية وبعض املتغيرات الديموغرافية، على عينة مكونه من )  (2007)  اإلبراهيم  ظهرت دراسةأفقد   •

العامالتزوجة   محافظ  من   إ ة  في 
 
غالبا العامالت  الزوجات  أن  النتائج  وبينت  امل  ربد،  يمارسن  حلهارات  ما  التالية:  التصال    الزواجية  املشكالت، 

النتائج   أظهرت  كما  العاطفي،  والتعبير  النفس ي  أ الفعال،  املجال  في  الزواجي  بالتوافق  يتمتعن  التربوي  القطاع  في  العامالت  املتزوجات  النساء  ن 

واملهارات الزوجية، ول توجد فروق بين   فق الزواجيواالت  بين  إحصائيةري، فالقتصادي ثم الجتماعي، وتوجد فروق ذات دللة  العاطفي ويليه الفك

، بينما توجد فروق دالة تعزى ملتغير عدد سنوات  البناءاملهارات الزواجية والتوافق الزواجي تعزى ملتغير عمر الزوجة، واملستوى القتصادي وعدد  

 ( سنوات. 10  – 6لصالح من مض ى على زواجهن ) الزواج

تأثير عدد من املتغيرات وهي عمر الزوجين ومدة الزواج وإنجاب األطفال على درجة التوافق الزواجي، وطبقت الدراسة  ( 2008)الجمالي بحثت دراسة •

   162على عينه مكونة من  
 
)  زوجا بواقع  ،    81وزوجة   بطريقة عشوائية، حيث    81وزوج  بين  أ تراوحت  زوجة(  سنة، وجميعهم من   45-25عمارهم 

ا  املؤسسات  الزوا لحكوميالعاملين في  التوافق  الباحثة، ويتكون من )ة بمحافظة مسقط، واستخدمت مقياس  أعدته  الذي  ظهرت  أ مفرده( و   40جي 

 النتائج عدم وجود فروق دالة  
 
الجنس، كما أظهرت فروق دالة    إحصائيا الزواجي حسب متغير  التوافق   في 

 
الزمني لصالح   إحصائيا العمر  في متغير 

 
 
 واجي بمدة الزواج، وبإنجاب األطفال.ر التوافق الز م يتأث، كما لاألزواج األكبر سنا

الزواجي  إ   (2012)  وي التبا  هدفت دراسةفي حين   • التوافق  بين  الرتباطية  العالقة  العمل، وعلى  الزواجي وعالقته بضغوط  التوافق  التعرف على  لى 

( موظف وموظفة من املتزوجين بجامعة بنغازي، 245من )  لدراسة، املستوى التعليمي، مدة الزواج، والجنس، وتكونت عينة ا البناء  ومتغيرات عدد

الزواجي ل أسامة عبدالرازق ) التوافق  الباحثة مقياس  العمل ل بوصالح عبدالقادر )2003واستخدمت  ( حيث أظهرت 2004(، ومقياس ضغوط 

، ويوجد ارتبالنتائج أن مستوى الت
 
 ب دال  اط موجوافق الزواجي وأبعاده لدى عينة الدراسة كان مرتفعا

 
بين الدرجة الكلية للتوافق الزواجي    إحصائيا

النتائج عن عدم وجود فروق دالة   بينت  العمل، كما  التعليمي، ومدة   إحصائيةوأبعاده وضغوط  املستوي  الزواجي وكل من )الجنس،  التوافق  بين 

 ألطفال(.الزواج، وعدد ا 

كها القائمون على لجان التوفيق واملصالحة  ة في سوء التوافق الزواجي كما يدر املسهمللتعرف على بعض من العوامل    ( 2013)   الهنائي   جاءت دراسة •

( تتكون من  األولى  اختيار عينتين،  وتم  واملصالحة12واملترددين عليها،  التوفيق  لجان  القائمين على  األعضاء  والثا( عضو من   ،( تتكون من  (  15نية 

التوفيق واملصالحة وبعض املتزوجين املترددين  الزواجي من وجهة نظر أعضاء لجان توافق  وتم استخدام مقياس سوء ال ،أسرة من محافظة مسقط

-التنظيمي-العاطفي -ص يعليها، وأظهرت نتائج الدراسة بأن ترتيب العوامل املسهمة في سوء التوافق الزواجي كما قدرها أعضاء اللجان كالتالي )الشخ

 الجنس ي(. -الشخص ي -التنظيمي -التالي )العاطفيوجين ك الجنس ي(، أما ترتيب العوامل كما قدرها املتز 
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دراسةكما   • )  (2015)  الخطايبة  قامت  لدى عينة مكونه من  الزواجي  التوافق   388بالتعرف على مقومات 
 
زوجا املدارس   (  في  العاملين  وزوجة من 

تالحكومية، واستخدم أي فروقات  التباين  اختبار  نتائج  ، ولم تظهر 
 
استبانة معدة مسبقا بينما عزى ملت  القامة  الجنس، حجم األسرة ومكان  تغير 

 ، وذوي فئة الدخل املرتفع. لى املؤهل العلمي والدخل الشهري وكانت الفروق لصالح ذوي التعليم العاليإ ووجدت فروق تعزى 

ينة مكة املكرمة، كما هدفت  ين بمدبحث التوافق الزواجي وعالقته بالستقرار األسري لدى عينة من املتزوج لىإ  (2015) صحاف هدفت دراسةكما  •

 إ 
 
(  459، واملستوى التعليمي، وتم اختيار عينة مكونه من )عمرلختالف املستوى القتصادي، وال  لى التحقق من وجود فروق في التوافق الزواجي تبعا

( منهم  وزوجة،  زوج213زوج  و)(  التواف246ة،  الباحثة مقياس  واستخدمت  املكرمة،  زوج من مدينة مكة  الزو (  )العنزي،  ق  إعداد  (،  2010اجي من 

الزواجي وجميع  أ (، و 1999ومقياس الستقرار األسري من إعداد )محتار،   بعاد الستقرار  أ ظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بين التوافق 

العم  إحصائيةدللة    األسري، ول توجد فروق ذات ملتغير  الزواجي تعزى  التوافق  بين   إحصائيةجد فروق ذات دللة  ر، وتو بين متوسطات درجات 

توجد   كما  الزوجة،  دخل  بكثير من مستوى  أقل  الزوج  دخل  اتجاه  في  للزوج  القتصادي  املستوى  ملتغير  تعزى  الزواجي  التوافق  متوسطات درجات 

 فق الزواجي. تفعي التوا مر الح ي لصسطات درجات الستقرار األسري لدى مرتفعي ومنخفض ي التوافق الزواجبين متو  إحصائيةفروق ذات دللة 

العينة من )  ( 2016)   القضاة  قامت دراسة • الزواجي، وتكونت  الزوجية والتوافق  املهارات  بين  العالقة   173بتقص ي 
 
في مدينة   ( سيدة متزوجة حديثا

تائج وجود عالقة ارتباطية طردية نت النم مقياس ي املهارات الزواجية والتوافق الزواجي من إعداد الباحثة، وبيعمان بطريقة العينة املتاحة، واستخد

 دالة  
 
   إحصائيا

 
حديثا للمتزوجات  الزواجية  املهارات  امتالك  مهارة   بين  املشكالت،  حل  )مهارة  بعد  من  كل  أن  بينت  كما  لديهن،  الزواجي  والتوافق 

لنفس املقياس كان متوسط، كما أظهرت    ء املعرفي(ناالب  عادة إ النفعالي( ملقياس املهارات الزواجية كانت مرتفع، وأما بعد )  التصال، ومهارة التعبير

بجميع   الزواجي  التوافق  ملقياس  مرتفع  مستوى  دللة  أ النتائج  ذات  فروق  ووجدت  في    إحصائيةبعاده،  املختلفة  العمرية  الفئات  متوسطات  بين 

املهارات   الزواجي، وعدم وجود فروق ذات دللة  امتالك  التوافق  التوافق    ئية صاإحالزواجية، وفي مستوى  الزوجية وفي مستوى  املهارات  امتالك  في 

 الزواجي تعزى ملتغير املؤهل التعليمي أو عمل الزوجة. 

البيانات من عينة عشوائية مكونة  للتعرف على العالقة بين التوافق الزواجي ومعايير اختيار شريك الحياة،    ( 2019)  قمرة  سعت دراسة • وتم جمع 

ال( أسرة من خالل استب123من ) ا يان  العامة، واستبيان  النتائج  بيانات  الحياة، وأظهرت  اختيار شريك  الزواجي، واستبيان معايير  نه كلما  أ لتوافق 

املعيار الجتماعي،  "املعيار  بمحاورها  الحياة  شريك  اختيار  معايير  تحديد  على  القدرة  معيار   زادت  العلمي،  املعيار  القتصادي،  املعيار  الديني، 

أكالوظيفالشخصية، معيار   الزوج كان من  النتائج أن تعليم  أظهرت  الزواجي، كما  التوافق  يليه ة" كلما زاد  الزواجي  التوافق  املؤثرة على  العوامل  ثر 

 تعليم الزوجة
 
 في املرتبة الرابعة. عمر الزوجة  ، ويأتي مهنة الزوج في املرتبة الثالثة، وأخيرا

بالتوافق الزواجي، باستخدام املنهج الوصفي الرتباطي على عينة   الحوار األسري وعالقتهه نحو  لى دراسة التجاإ   (2019)   القرني  هدفت دراسة كما   •

 217مكونة من )
 
( 2001استخدمه العمودي )  ( والذي 1999وزوجة، وقام الباحث بتطوير مقياس التوافق الزواجي من إعداد فرج وعبداللة )  ( زوجا

ردية بين التوافق الزواجي وأبعاده وبين حوار األسري، وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية طياس الفي البيئة السعودية، وقام الباحث بإعداد مق

 الحوار األسري وأبعاده. 

با  ( 2019)   عواودة  قامت   حينفي   • الزواجية وعالقتها  املهارات  بين  العالقة   بدراسة 
 
املتزوجات حديثا الزواجي لدى  في محافظة رام هللا والبيرة،   لرضا 

ا واست عينة  خدمت  مع  الرتباطي  الوصفي  املنهج  )لباحثة  من   10065مكون 
 
حديثا املتزوجات  من  للمهارات  (،  الكلية  الدرجة  أن  النتائج  وأظهرت   ،

النتائج   أظهرت  الزواجي متوسطة، كما  الرضا   عدم وجود فروق دالة  الزواجية كانت مرتفعة، ودرجة 
 
   إحصائيا

 
تبعا الزواجية  املهارات   على مقياس 

 لعمل، وكار ا تغيمل
 
ملتغيرات العمر لصالح املستوى العمري األعلى، واملستوى التعليمي لصالح املستوى التعليمي األعلى، وتوجد   نت الفروق دالة تبعا

دالة   ارتباطية   عالقة 
 
الز   إحصائيا والرضا  الزواجية  املهارات  )بين  بلغت  النحدار  0.561واجي  تحليل  وأشار  إذ جاءت طردية موجبة،  امل(  هارات  أن 

 %( من التباين في مستوى الرضا الزواجي. 33.2رات الزواجية )الزواجية تتنبأ بالرضا الزواجي، إذ فسرت املها

وتربية    فبحثت  (2020)  السلمي  دراسةأما   • الزواجي  التوافق  بين  الدالبناءالعالقة  وتمت   ،( من  تتكون  عينة  على  الرياض،  136راسة  في  زوجة   )

الد أهداف  ا ولتحقيق  )التوا راسة  محاور  عدة  إلى  مقسمة  استبانة  تربية  ستخدمت  النفس ي،  التوافق  الجتماعي،  التوافق  الفكري،  (، البناءفق 

ال تعليمي والتقارب العمري ، كما أظهرت الدراسة أن  وأظهرت الدراسة وجود عالقة طردية بين التوافق الفكري والنفس ي وبين التقارب في املستوى 

 توافقأولد األزواج امل
 
 .ين قادرين على التفاعل الجتماعي بشكل جيد، ومستقرين نفسيا

 :مشكلة الدراسة

الزواج    ، ثم انخفضت مع انخفاض عدد وثائق2017لى سنة  إ   2015ن تلك النسب في ازدياد من سنة  أ بالرجوع  لنسب الطالق في السلطنة اتضح  

املصالحة في ارتفاع مستمر على مستوى السلطنة منذ سنة  شرعية في لجان التوفيق و بات ال، كما أن عدد الطل2019، وعاودت الرتفاع في 2018في سنة 

 ( 2020)وزارة العدل،  .تحصائيا، كما بينتها اإل  2019لى سنة إ  2015
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ل النتائج استغال ملتغيرات التصنيفية عليه، لزيادة رفاهية املجتمع من جهة عن طريقفظهرت الحاجة لدراسة التوافق الزواجي ومعرفة أثر بعض ا 

ملشاكل الجتماعية من جهة أخرى، كمشكلة الزيادة في نسب الطالق، والزيادة في نسب في البرامج املخصصة لرفع نسبة التوافق الزواجي، ولحل بعض ا 

 صالحة. ملحاكم ولجان التوفيق واملالدعاوي الشرعية في ا 

 :أسئلة الدراسة

 ؟ سلطنة عمانن في تزوجيما مستوى التوافق الزواجي لدى عينة من امل .1

دللة   .2 ذات  فروق  توجد  التوافق  إحصائيةهل  مستوى  تعزى    في  الديموغرافيةالزواجي  العمر،  للمتغيرات  سنوات البناءعدد    )الجنس،  عدد   ،

 الزواج(؟ 

 : أهداف الدراسة

 : يهدف البحث الحالي إلى ما يلي

 .عمان سلطنة التعرف على مستوى التوافق الزواجي لدى عينة من املتزوجين في .1

اإل  .2 ودللتها  الفروق  عن  الزواجي    حصائيةالكشف  التوافق  مستوى  تعزى  في  الديموغرافية  والتي  عدد  للمتغيرات  العمر،  عدد البناء)الجنس،   ،

 سنوات الزواج(. 

 : أهمية الدراسة

 
ا
 : : األهمية النظريةأوال

يوجه اهتمام القائمين لوضع توصيات من شأنها رفع مستوى التوافق  ، حيث  سة التوافق الزواجي له أهمية كبيرة في مجال اإلرشاد الزواجين درا إ 

 قادمة. في السنوات ال الواحد  املجتمعتمثل هذه الدراسة أهمية في البحوث املقارنة على مستوى عاملي أو على مستوى التغير في كما ، في املجتمع واجيالز 

 
ا
 : : األهمية التطبيقية ثانيا

التطبيقية   األهمية  ا تكمن  في  لهذه  برامج  إ لدراسة  وبناء  الزواجي،  التوافق  مستوى  لرفع  وتقنيات  برامج  لبناء  التخطيط  جمعي  إ مكانية  رشاد 

   للمتزوجين، كما تفيد واضعي السياسات لتدريب العاملين في اإلرشاد الزواجي وتحسين أدائهم، وتكمن األهمية
 
في اعداد ادوات قياس تتوافر فيها   أيضا

 طبقة على البيئة العمانية. رية املالخصائص السيكومت

 : الدراسة  حدود

 من محافظة البريمي في سلطنة عمان التوافق الزواجي لدى عينة من املتزوجين الحدود املوضوعية: 

 2020عام ال ( منأبريلخالل شهر نيسان )ذه الدراسة : تم تطبيق ه الحدود الزمانية

 محافظة البريمي.  -: سلطنة عمانالحدود املكانية

 من املتزوجين في محافظة البريمي بسلطنة عمان. : تكمن الحدود البشرية في العينة التي طبقت عليها الدراسةشريةد البالحدو 

 :مصطلحات الدراسة

افق الزواجي    Marital Adjustmentالتو

 فوا التوافق الزواجي و ( من أوائل العلماء الذين عر  locke and Wallace, 1959يعد لوك ووالنس )
 
لتعريفهما فالتوافق الزواجي هو " تبني كل    وفقا

 من الزوج والزوجة لفكرة التشارك مع اآلخر، وتقبل القيم األساسية في التعايش املشترك وفي العالقة بينهما "

عرف )  بينما  محصلةSpanier, 1976سبينر  بأنه  الزواجي  التوافق  بين    (  التفاق  من  مرتفعة  درجة  وهي  عوامل  أربعة  ودرجة  الزوجيتفاعل  ن، 

ودرجة والخصام،  والشجار  السلبي  التفاعل  من  العاطفي   منخفضة  بالجانب  العالقة  ذات  املشكالت  من  قليل  وعدد  املشتركة،  األعمال  من  مرتفعة 

 والجنس ي. 

   أما الباحثان فيعرفان
 
ما يواجهانه من خالفات    وتخطي   لزوجين على الستمرار في حياة زوجية متكيفة ومتوائمةبأنه: قدرة ا   التوافق الزواجي نظريا

 إ . أما زوجية بصورة فعالة
 
 الدرجة التي يحصل عليها املتزوج أو املتزوجة من خالل إجابته على فقرات التوافق الزواجي.  هي:ف جرائيا

 الدراسة: منهج 

يدرس الظاهرة كما هي في الواقع ويصفها  ة حيث  بناء  على مشكلة الدراسة وتساؤلتها تم استخدام املنهج الوصفي ملالئمته لطبيعة الدراسة الحالي

.
 
 وكميا

 
 وصفيا

 
 وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا
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 :مجتمع الدراسة

والذي بلغ عددهم    2020  أبريلخالل فترة تطبيق الدراسة، وذلك في شهر    تزوجات في سلطنة عمانتكون مجتمع الدراسة من جميع املتزوجين/ امل

 إل 
 
 وفقا

 
. 9792ل )ت وزارة العدحصائيا

 
 متزوجا

 
 ( فردا

 : عينة الدراسة

 وزوجة من مجتمع الدراسة األصلي، وطبقت عليها أداة الدر 42اختار الباحثان عينة استطالعية عشوائية قوامها )
 
اسة بهدف التحقق من  ( زوجا

 ئمة.ال امل ئيةحصامناسبتها ألفراد العينة األساسية، واستخراج خصائصها السيكومترية )الصدق والثبات( بالطرق اإل 

 اسية.بعد ذلك اختار الباحثان عينة الدراسة األساسية بالطريقة العشوائية العنقودية. حيث تم اختيار املتزوجين في محافظة البريمي كعينة أس

 إلى تعداد و
 
(،  2010لإلحصاء، لوطني الصادر من )املركز ا  2010في محاولة لتقدير حجم العينة األصلي، تم تحديد عدد األسر في املحافظة استنادا

  2011  ، وكان هذه التعداد آخر تعداد يتطرق لعدد األسر، فتم إضافة عدد وثائق الزواج الجديدة خالل تسع سنوات لحقة منذ5939حيث بلغ العدد  

من  2019لى  إ  عليها  الحصول  تم  والتي  السنوات  نفس  خالل  الجديدة  الطالق  وثائق  عدد  الناتج  من  وطرح   ، 
 
)و إحصائيا وذلك 2020لعدل،  ا   زارة ت   )

)5939  (  2010كاآلتي:عدد األسر في تعداد   الجديدة خالل تسع سنوات  الزواج  إليها وثائق   
 
العدد)5164( مضافا ت11103( ليصبح  م طرح  (، بعد ذلك 

 ( مت9792(، ليصبح العدد الكلي للمتزوجين في محافظة البريمي )1311عدد وثائق الطالق خالل تسع سنوات والبالغ عددها )
 
 ومتزوجة. وقد تكونت زوجا

 وزوجة من محافظة البريمي بسلطنة عمان. وبذلك تمثل عينة الدراسة )540ا على أداة الدراسة من )عينة الدراسة الذين أجابو 
 
 %(.  5.5( زوجا

 : أداة الدراسة

 Dyadic Adjustment اسمطورة من مقينسخة  (، وهوHendrick, 1988) هيندريكل في هذه الدراسة مقياس التوافق الزواجياستخدم الباحثان 

Scale (DAS) لسبين 
 
 التالية: سبابفقرات. وقد تم اختيار املقياس لأل  7، وتم تطوير املقياس ليتكون من ر والذي يعتبر من أوسع املقاييس استخداما

 مناسبة املقياس ألهداف الدراسة. .1

 وضوح فقرات املقياس ومناسبتها لعينة الدراسة. .2

 ريه جيدة.بخصائص سيكومتقياس تمتع امل .3

 قة أجنبية.استخدام املقياس بدراسات ساب .4

 ترجمة املقياس لعدة لغات. .5

 وجود مقاييس تقيس مستوى التوافق الزواجي ومطبقة في البيئة العربية. قلة .6

 .فقراتهقلة عدد  .7

افق الزواجي ترجمة   مقياس التو

 :كما يأتي ( بعدة اجراءاتHendrick, 1988مرت عملية ترجمة مقياس التوافق الزواجي ل هيندريك )

 اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية بواسطة مترجم متخصص. املقياس من تم ترجمة .1

 بهدف استيضاح مدى دقة الترجمة واستيفائها للمعنى.النسخة العربية إلى اللغة اإلنجليزية بواسطة مترجم آخر،  م ترجمةت .2

 .ديالت الطفيفة في بعض الفقرات أو الكلماتجريت بعض التعنجليزية املترجمة، ونتيجة لذلك أ خة اإل ع النسقورنت النسخة اإلنجليزية األصلية م .3

 .استخراج الخصائص السيكومترية للمقياس بصورته العربية .4

 :صدق املقياس 

 تم حساب صدق املقياس بطريقتين: الصدق الظاهري وصدق الفقرات وهي كما يأتي:

 
ا
 :الصدق الظاهري  :أوال

محكمين مختصين في اإلرشاد النفس ي، والصحة النفسية، وعلم النفس   10ق الظاهري تم عرض املقياس في صورته األولية على من الصدتحقق لل

لذي ا للبعد ا التربوي، وطلب منهم إبداء آرائهم، وإضافة التعديالت املناسبة. وقد أجمع املحكمون على مالئمة فقرات املقياس لغرض الدراسة، وانتمائه

 على وضوح الفقرات ومالئمتها وسالمتها اللغوية. درج تحته، وسالمة الصياغة اللغوية، وقد كان هناك إجماع تن

 ا: صدق الفقراتثــانيا 

  الدرجة الكلية للمقياس حساب صدق الفقرات من خالل حساب معامالت ارتباط بيرسون ملعرفة درجة ارتباط كل فقرة من فقرات املقياس مع تم 

 (. 1في الجدول )موضح  كما هو
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 ( 42ن = ) والدرجة الكلية للمقياس رجة كل فقرة من فقرات مقياس التوافق الزواجيمعامل ارتباط بيرسون بين د: (1جدول )

 معامل االرتباط  رقم الفقرة 

1 .872**0 
2 .834**0 
3 773**.0 

4 .609**0 

5 .800**0 

6 .782**0 

7 .767**0 

 دالة  **
ا
 (  0.01داللة )  مستوى عند  إحصائيا

 ودال  جيدالتوافق الزواجي تتمتع بمعامل ارتباط ( أن جميع فقرات مقياس 1يتضح من جدول )
 
(، مما يشير إلى  0.01عند مستوى دللة ) إحصائيا

 معامل ارتباط مناسب للفقرات .  

   :قياس املثبات 

يث . ح(Cronbach's Alpha)لفا لكرونباخ أ ل باستخدام معامل ياس كك، تم حساب معامل الثبات للمقللتحقق من ثبات مقياس التوافق الزواجي

 يتمتع بثبات مرتفع ومناسب ألهداف الدراسة.  مما يشير إلى أن املقياس (،0.89)بلغت قيمة ألفا لكرونباخ 

 :تصحيح املقياس 

 =  كاآلتي  خماس ي    رج تدلها  وضع    ، فقرات منها بشكل إيجابي  5( فقرات، صيغت  7يشمل املقياس املستخدم في هذه الدراسة )
 
، كبيرة  5)كبيرة جدا

 2قليلة=،  3، متوسطة=4=
 
=    فقد أعطيت لها  الفقرتين السلبيتين( أما  1=، قليلة جدا

 
، قليلة = 3، متوسطة =  2، كبيرة =  1الدرجات التالية ) كبيرة جدا

4 = 
 
 (. 5، قليلة جدا

شير الت الحسوألجل استخراج الدرجة الكلية للمقياس يتم حساب املتوسطا
 
درجة العالية  ابية للمقياس ككل ولكل فقرة من فقرات املقياس، وت

 
 
 بدرجة مرتفعة جدا

 
ن قد  و الدرجة املنخفضة للمقياس إلى تدن التوافق الزواجي،.، كما تشير  ملقياس التوافق الزواجي إلى أن املتزوج متوافق زواجيا َتضم 

 م استخدام املعلومات ألغراض أخرى غير البحث العلمي. ة، وعداملقياس تعليمات متعلقة باملحافظة على السري

 : ومناقشتها النتائج

افق الزواجي لدى عينة من املتزوج .1  ين في محافظة البريمي مستوى التو

على:   ينص  والذي  للدراسة  األول  التساؤل  على  عينة  لإلجابة  لدى  الزواجي  التوافق  مستوى  البريمي،  ما  محافظة  في  املتزوجين  حساب  من  تم 

يد املدى للمقياس الخماس ي، ولتحدمن املتزوجين في محافظة البريمي.  حسابية، والنحرافات املعيارية، ملستوى التوافق الزواجي لدى عينة  املتوسطات ال

ــ   كبر قيمة في أ تم تقسيمه على  (، وللحصول على طول الفئة  4=    1  –  5قل قيمة ( أي )أ تم حساب )الحدود الدنيا والعليا(، ثم حساب املدى )أعلى قيمة 

 . (2كما هو موضح في الجدول ) على لهذه الفئةد الحد األ ( لتحدي1) ي(، ثم اضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في املعيار وه0.80=  5÷  4(، أي )5) ياملعيار وه

 املعيار املعتمد في تفسير نتائج السؤال األول للدراسة  :(2جدول )

 م  ياملتوسط الحساب  املستوى 

 
 
 1 1.8 – 1 منخفض جدا

 2 2.61 – 1.9 منخفض 

 3 4.23 – 2.62 متوسط 

 4 4.23 – 3.43 مرتفع

 
 
 5 5 – 4.24 مرتفع جدا

 ( املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية ملستوى فقرات مقياس التوافق الزواجي، وللمقياس ككل. 3الجدول )يوضح 
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افق الزواجي املتوسطات الحسابية واالن: (3دول )ج افات املعيارية ملستوى فقرات مقياس التو  حر

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 *عبارات عكسية 

أ أ  النتائج  منوضحت  عينة  لدى  الزواجي  التوافق  مستوى  مرتفع  ن  كان  البريمي  محافظة  في   املتزوجين 
 
)ا الحسابي  املتوسط  بلغ  حيث   ،3.85  ،)

ر 0.88وبانحراف معياري )    6قم  (، كما يتضح من الجدول أن العبارة 
 
أعلى متوسط حسابي وبمستوى مرتفع جدا حصلت   5، والعبارة رقم  حصلت على 

أن انجاب الطفال يعتبر من عوامل التوافق إلى    ارتفاع مستوى التوافق الزواجي  يمكن أن يعزو الباحثانو   على أقل متوسط حسابي وبمستوى متوسط.

  494حيث أن ، (2014)عبيد،  كما أكده الزواجي 
 
 لديهم أبناء.كان  540 من أصلفردا

أكثر من   أن  تبين  الزواج، فقد  إلى طول فترة  الزواجي  التوافق  ارتفاع مستوى  الباحثان   من أصل  (432)كما يعزو 
 
املكونة من   فردا الكلية  العينة 

بأن املشكالت الزواجية   (2019؛ الخولي،  2016)القضاة،    ويتفق ذلك مع ما توصل إليه كل من( قد مر على زواجهم ما يزيد عن خمس سنوات.  540)

 يادة مدة الزواج. ى التوافق مع ز تبدأ بالظهور في العالقات الزوجية خالل األشهر أو السنوات املبكرة من الزواج، بينما تميل إل

زيادة نسبة التوافق  كما يمكن أن يكون للوضع اإلقتصادي الجيد لدى املجتمع العماني مقارنة مع املجتمعات األخرى غير الخليجية دور كبير في  

وقد   (.2019)عواودة،    الزواجي  لهما دور كبير في انخفاض نسبة التوافق والرضا  القتصادي في املقابل تبين أن مشكلة البطالة وتدني املستوى    .الزواجي

تراوح ما بين مرتفع ومرتفع لتوافق الزواجي  مستوى ا   إلى أن  اأشارت  لتانال  (2016)القضاة،  ( و  2012)التباوي،    مع دراستي  نتائج الدراسة الحاليةاتفقت  

 .
 
 جدا

اإل  .2 وداللتها  الديمو   حصائيةالفروق  للمتغيرات  تعزى  والتي  الزواجي  افق  التو مستوى  عدد  في  العمر،  )الجنس،  افية  سنوات  االبناءغر عدد   ،

 الزواج( 

 هل توجد فروق دالة  لإلجابة على التساؤل الثاني للدراسة والذي ينص على:  
 
العمر، عدد  ل  إحصائيا ، البناءلتوافق الزواجي تعزى ملتغير الجنس، 

-Independentياس ككل، واستخدام اختبار ت للعينات املستقلة )تم حساب املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية للمقعدد سنوات الزواج،  و 

Samples T-Test )  ،(. 4موضح في الجدول )كما هو ملعرفة أثر متغير الجنس على مستوى التوافق الزواجي 

  :(4جدول )
ا
افق الزواجي وفقا  ملتغير الجنس  املتوسط الحسابي، واالنحراف املعياري، واختبار "ت" للتو

 املقياس  الجنس  العدد  املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  قيمة "ت"  درجات الحرية  ائيةحصالداللة اإل 

0.003 504.96 3.03 
 ذكر 244 3.98 0.82

افق   الزواجي  التو
 انثى  316 3.75 0.90

ملتغير الجنس  تعزى ( 0.05دللة )عند مستوى ال في مستوى التوافق الزواجي  إحصائية"ت" وجود فروق ذات دللة ( واختبار 4يتضح من الجدول )

 لصالح الذكور.

لى اختالف إ وعقلي وعاطفي مختلف عن اآلخر، يؤدي ذلك  نثى، ولكل منهما تكوين جسمي  أ لى كون الزواج عالقة بين ذكر و يعزو الباحثان النتيجة إ 

الزوجة جمعتهما عالقة  تعرضان لها، وبالرغم من أن الزوج و الحاجات والتوقعات من العالقة الزوجية وكذلك اختالف في تقييم كل منهما للمواقف اللي ي

،  لإلرتباط يعبر بصوره أكبر عن توافقه الزواجي، كما أن الرجل هو املبادر إل أن الزوج قد يحصل أكثر من الزوجة على  توقعاته الزوجية، ف  زوجية واحدة 

وهنالك أمر آخر وهو خروج املرأة للعمل وما صاحبه   لإلرتباط.زواجها، وهي غير مبادرة  فالخيارات أمامه أكثر، أما الفتاه فتؤثر األسرة بشكل ما في قرار  

املس ازدياد  بسبب  الزواجي  توافقها  تأثير على  باإلضافة  من   إ ؤوليات، 
 
طلبا أكثر  وهي  لها،  تتعرض  زوجية  معاناة  أي  أكبر عن  بصوره  تصرح  املرأة  أن   لى 

 الرقم  الفقرات  املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  الترتيب املستوى 

 1 ما مدى تلبية شريك حياتك لحتياجاتك؟ 3.71 1.05 6 رتفعم

 2 بشكل عام، ما مدى رضاك عن عالقتك؟  3.90 1.08 4 مرتفع

 3 ة عالقتك مقارنة مع األغلبية؟ ما مدى جود 3.94 1.02 3 مرتفع

 4 كم مره تمنيت أنك لم تخض هذه العالقة؟ * 3.99 1.25 2 مرتفع

 5 دى توافقت عالقتك مع توقعاتك األصلية؟ إلى أي م 3.32 1.15 7 متوسط 

 
 
 6 ما درجة حبك لشريك حياتك؟ 4.33 0.94 1 مرتفع جدا

 7 قتك؟ *كم عدد املشاكل املوجودة في عال 3.75 1.10 5 مرتفع

افق الزواجي  3.85 0.88  مرتفع    مقياس التو
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الزوجية، ولستقاللها بوظائف تختص للمساعدة وذلك بسبب تكوينها البيولوجي وا  التي تقوم بها أثناء ارتباطها بالعالقة  لنفس ي ولكثرة وصعوبة األدوار 

 وما يصاحبه من تكاليف وأعباء. بنوع جنسها كالحمل والولدة 

الحاليةتتفق     الدراسة  التوافوجود فروق    والتي أوضحت  ( 2013)الهنائي،    مع ما جاء في دراسة  نتائج  الجنسفي مستوى  ملتغير  الزواجي تعزى    .ق 

دراسة نتائج  مع  الحالية  الدراسة  نتائج  اختلفت  )التباوي،  2008)الجمالي،    بينما  و)الخطايبة،  2012(،  دالة  أ   والتي  ( 2015(  ظهرت عدم وجود فروق 

 
 
 في التوافق الزواجي بين األزواج والزوجات. إحصائيا

 (. 5حسابية والنحرافات املعيارية، كما هو موضح في الجدول )فيما يتعلق بمتغير العمر، تم حساب املتوسطات ال

افق الزواجي وف : (5ل )جدو  افات املعيارية للتو  ملتغير العمر املتوسطات الحسابية واالنحر
ا
 قا

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد  العمر  املقياس 

 

افق الزواجي   التو

 30 من قل أ

30 -39 

40 -49 

 50 من أكثر 

77 
282 
156 
25 

3.73 
3.84 
3.88 
4.17 

0.97 
0.85 
0.89 
0.68 

( جدول  من  بالنسبة  5يتضح  الحسابية  املتوسطات  في  الظاهرية  الفروق  بعض  هنالك  أن  دالة  (  الفروق  هذه  أن  من  التأكد  أجل  ومن  للعمر، 

 
 
 (. 6وذلك في جدول )    (One- Way ANOVA) ، تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي إحصائيا

 ملتغير العمر  (One- Way ANOVAتحليل التباين األحادي  :(6جدول )
ا
افق الزواجي وفقا  ( ملستوى التو

 ات مجموع املربع مصدر التباين املقياس 
درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

قيمة  

 ف 

مستوى  

 الداللة 

افق   التو

 الزواجي 

 بين املجموعات 

 داخل املجموعات 

 املجموع الكلي 

.290 
263.11 
263.41 

3 
536 
539 

1.272 
0.766 

1.661 0.174 

 

 

 مقياس التوافق الزو في  إحصائيةذات دللة  فروق وجود  عدم( 6يتضح من الجدول )كما 
 
 ملتغير العمر.  اجي وفقا

نتائج دراسة   اتفقت الحالية مع  الدراسة    إحصائية ت دللة  عدم وجود فروق ذا   التي أظهرت (  2007( ودراسة )اإلبراهيم،  2015)صحاف،    نتائج 

العمر. ملتغير  تعزى  الزواجي  التوافق  دراسة  بين متوسطات درجات  نتائج  مع  الحالية  الدراسة  نتائج  تختلف  أ   (2000،  )العزة   بينما  إلى  توصلت  ن  التي 

( 2008)الجمالي،    ت مع نتائج دراسةكما اختلف  لى سوء الفهم في الكثير من املجالت مما يؤدي إلى سوء التوافق الزواجي.إ الفرق الكبير في العمر يؤدي  

 لزواجي. زوجين على درجة التوافق ا عمر ال  رظهرت تأثيالتي أ  (2016( ودراسة )القضاة، 2019ودراسة )عواودة، 

 (.7، تم حساب املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية، كما هو موضح في الجدول )البناءعدد فيما يتعلق بمتغير أما 

 ملتغير عدد امل  :(7جدول )
ا
افق الزواجي وفقا افات املعيارية مقياس التو  االبناءتوسطات الحسابية واالنحر

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد  العمر  املقياس 

 

افق الزواجي   التو

 ابناء  بدون 

 ابنان  أو ابن

 ابناء  أربع  أو ثالثة

 وأكثر  ابناء خمسة

46 
130 
225 
139 

3.73 
3.83 
3.83 
3.95 

0.97 

0.83 
0.89 
0.86 

من   )اليتضح  عدد  7جدول  ملتغير  بالنسبة  الحسابية  املتوسطات  في  الظاهرية  الفروق  بعض  هنالك  أن  أ البناء(  ومن  هذه ،  أن  من  التأكد  جل 

 الفروق دالة 
 
 (. 8( وذلك في جدول ) (One- Way ANOVA، تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي إحصائيا

 ملتغير عدد  (One- Way ANOVAالتباين األحادي  تحليل   :(8جدول )
ا
افق الزواجي وفقا  االبناء( ملستوى التو

 مجموع املربعات مصدر التباين  املقياس 
ات  درج

 الحرية

متوسط 

 املربعات

قيمة  

 ف 

مستوى  

 الداللة

افق   التو

 الزواجي

 بين املجموعات

 داخل املجموعات

 املجموع الكلي

2.25 
411.93 
414.18 

3 
536 
539 

0.75 
0.76 

0.98 0.40 
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( الجدول  ملتغي  إحصائيةذات دللة   فروق وجود ( عدم8يتضح من  الزواجي وفقا  التوافق  النتيجة متوافقة مع    .البناءر عدد  في مقياس  وجاءت 

)الجمالي،  2007)اإلبراهيم،    دراسة ودراسة  )التباوي،  2008(  ودراسة  )الهنائي،  2012(  ودراسة  وا 2013(  أظهرت(  فروق  لتي  وجود  دللة   عدم  ذات 

 . البناءالزواجي تعزى ملتغير عدد   مستوى التوافق في إحصائية

 (. 9الزواج، تم حساب املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية، كما هو موضح في الجدول )فيما يتعلق بمتغير عدد سنوات 

افات املعيارية :(9جدول )  ملتغير عدد سنوات الزواج  املتوسطات الحسابية واالنحر
ا
افق الزواجي وفقا  للتو

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد  عدد سنوات الزواج  املقياس 

 

ا   فق الزواجي التو

 ول سنة زواج أ
2-5 

6-10 

 سنوات  10أكثر من 

23 
85 
143 
289 

3.30 
4.05 
3.73 
3.90 

1.10 
0.68 
0.89 
0.89 

أن هنالك بعض  9جدول )اليتضح من   أن هذه (  التأكد من  الزواج، ومن أجل  بالنسبة لعدد سنوات  الحسابية  املتوسطات  الظاهرية في  الفروق 

 الفروق دالة 
 
 (. 10جدول )ال( وذلك في  (One- Way ANOVAام اختبار تحليل التباين األحادي ، تم استخدإحصائيا

افق (One- Way ANOVAتحليل التباين األحادي   :(10جدول )  ملتغير عدد سنوات الزواج  ( ملستوى التو
ا
 الزواجي وفقا

 مجموع املربعات  مصدر التباين املقياس 
درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

قيمة  

 ف 

مستوى  

 داللة ال

افق   التو

 الزواجي 

 بين املجموعات 

 داخل املجموعات 

 املجموع الكلي 

13.04 
401.14 
414.18 

3 
536 
539 

4.35 
0.75 

5.81 0.001 

 

 

الجدول )يتضح م أجل معرفة  إحصائية ذات دللة   فروق وجود (  10ن  ومن  الزواجي،  التوافق   ر اختبا استخدام تم  ،الفروق مصدر في مقياس 

 .توكي

( الجدول  خالل  من   11يتضح 
 
فروقا هناك  أن  دللة    (  األولىبين    إحصائيةذات  السنة  في  املتزوجين  بين  الزواجي  التوافق  مستوى  )املتوسط   في 

م من مر على زواجه  أو  ( 3.73)املتوسط الحسابي =    10  -6( أو  4.05)املتوسط الحسابي =    5  -2سنوات الزواج    ( وبين من تراوحت عدد3.30الحسابي =  

 (. حيث تبين بأن زيادة عدد سنوات الزواج تساهم بشكل كبير في زيادة مستوى التوافق الزواجي. 3.90ات )املتوسط الحسابي = سنو  10أكثر من 

ى  درة عل خر ويشعر بالثقة والق، حتى يفهم كل منهما اآل لفترة زمنية ليتطور بين الزوجين  حاجته  لىإ التوافق الزواجي    باحثان ارتفاع مستوى ويعزو ال

رض لى مدة قد تكون طويلة تصل لسنوات، وقد تكون قليلة حسب الظروف التي يتعالستمرار في العالقة الزوجية. فالتوافق الزواجي يحتاج لتحقيقه إ 

باملواجهة والنقاش والتفاوض املتأخرة  املراحل  الشديد والتكال، وتتميز  بالتقارب  األولى  املراحل  تتميز  الزوجان، حيث  كما يرى  (.  2013الخفاف،  )  لها 

اآل  الطرف  لالعتياد على  وهي مرحلة  السابقة،  التوقعات  مع  ومواجهه  استكشاف  تعد مرحلة  الزواج  األولى من  السنة  أن  تفكيره  الباحثان  خر وطريقة 

السن من  تبدأ  التي  املراحل  أما  الخامسة،  إلى  الثانية  السنة  من  التقارب  يبدأ  ثم  حياته،  ونمط  وثقافته  بالنقاش وبيئته  فتتميز  للزواج  السادسة  ة 

 واملواجهة وازدياد املسؤوليات.

دراسة أكدته  ما  الحالية مع  الدراسة  نتائج  )الخولي،2016)القضاة،    تتفق  ودراسة  املشكالت  (2019  (  العالقات   الزوجية  بأن  في  بالظهور  تبدأ 

 بيعية في عدة جوانب كالتوقعات حول طبيعة وخصوصية القوانين الزواجية. الزوجية خالل األشهر أو السنوات املبكرة من الزواج، لوجود اختالفات ط

الحالية مع دراسةكما   الدراسة  نتائج     وجود فروق دالة  والتي أظهرت  (2013ائي،  )الهن  ودراسة  (2007)اإلبراهيم،    اتفقت 
 
ملتغير    إحصائيا تعزى 

لصالح   الزواج  سنوات  الذين  عدد  سنوات.الزواج  عدة  زواجهم  على  دراسة  مر  مع  الحالية  الدراسة  نتائج  اختلفت    ودراسة  (2008)الجمالي،    بينما 

 اج. والتي أظهرت عدم تأثر التوافق الزواجي بمتغير مدة الزو  (2012)التباوي، 

 : التوصيات

 بما يأتي:  يوص ي الباحثانفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، 

 . رفع مستوى التوافق الزواجي تدريبية للمتزوجين واملقبلين على الزواج في كيفية  لفت نظر العاملين في اإلرشاد الزواجي لعمل دورات •

 واملجتمعات الخليجية على وجه الخصوص. جراء دراسات مقارنة بينإ تطبيق دراسات مماثلة على عينات أخرى و  •
 
 املجتمعات العربية عموما

 ت تصنيفية أخرى مثل الوضع القتصادي للزوجين.إجراء دراسات أخرى حول مستوى التوافق الزواجي وعالقته بمتغيرا  •

 شكالت.حل املإجراء دراسات ارتباطية لبحث عالقة مستوى التوافق الزواجي بمتغيرات أخرى كالرضا الزواجي ومهارة  •
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Abstract: The current study aimed to identify the marital adjustment among a sample of married couples in 
the Sultanate of Oman. The study sample consists of (540) respondents who were selected randomly as cluster 
sample. Descriptive design was adopted. Scale of marital adjustment (Hendrick, 2013) was used. The results 
showed that the level of marital adjustment was high. According to variables, the results showed that there 
were significant differences in the level of marital adjustment due to gender variable in favor of males; and 
there were significant differences in the level of marital adjustment due to years of marriage variable in favor 
of who have been married for 2 to 5 years. According to age and number of children variables, the results 
showed that there were no significant differences in the level of marital adjustment due to gender or number 
of children. 

Keywords: Marital adjustment; family; marriage; marital relations; Married. 
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