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امللخص:
هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين التوافق الزواجي وتقبل الذات لدى معلمات محافظة شمال الشرقية .حيث تكونت عينة الدراسة من
( )618معلمة متزوجة .ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام األدوات التالية :األولى مقياس التوافق الزواجي ل( قاسم ،)2015 ،واألداة الثانية
كل
تم استخدام بعد واحد وهو بعد تقبل الذات من مقياس السعادة النفسية ل(  .،)Carol Ryff,1989وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى ٍ
من التوافق الزواجي وتقبل الذات كانا مرتفعين ،كما أظهرت النتائج أيضا عدم تأثير عدد سنوات الزواج على التوافق الزواجي إذ ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية فيه ،كذلك أظهر حساب االرتباطات بين املتغيرات وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين التوافق الزواجي وتقبل الذات حيث
بينت تقبل الذات ما نسبته  %21.8من التوافق الزواجي ،وبينت أنه يمكن التنبؤ بالتوافق الزواجي من خالل تقبل ،ومما أوصت به الدراسة
االستفادة من العالقة االرتباطية والتنبؤية بين تقبل الذات والتوافق الزواجي لحل الخالفات الزوجية وبناء البرامج اإلرشادية في مجال اإلرشاد
األسري.
الكلمات املفتاحية :التوافق الزواجي؛ تقبل الذات؛ التوافق الزواجي وتقبل الذات.

.1

املقدمة:

انطالقا من قوله تعالى" :ومن َوم ْن َآياته َأ ْن َخ َل َق َل ُكم م ْن َأ ُنفس ُك ْم َأ ْز َواجا ل َت ْس ُك ُنوا إ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُكم َّم َو َّدة َو َر ْح َمة ۚ إ َّن في ََٰذل َك ََل َيات ل َق ْوم َي َت َف َّك ُر َ
ون"
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ ٍ
ِ
فإنه يدرك ما يهدف إليه الزواج من سكن للنفس وطمأنينة للقلب ،وقرة للعين واحصان للجوارح ،وانشراح للصدر وستر وصيانة .وضمانا لنجاح الحياة
الزوجية البد أن يصل الزوجان إلى مرحلة التوافق فيما بينهما ،حيث يمثل التوافق الزواجي ركنا أساسيا من أركان الحياة الزوجية (أحمد )2015،حيث
تتميز العالقة بينهما بإحساس متبادل من الود والراحة والسعادة في وجودهما معا ،والتعاون في قضاء حاجة كل منهما ،مع تذليل الصعوبات والتعاون في
حل املشكالت التي تواجههما( .طه)2009 ،
يحتل التوافق الزواجي مكانة بالغة ألثره على الزوجين واألسرة ككل ،وعلى املجتمع ،فتوافق الفرد مع متطلبات مواقف حياته هو مما تمليه عليه
طبيعته اإلنسانية (دسوقي ،) 1985 ،فهو عملية يتم فيها انجاز أعمال معينة لتحقيق أهداف ،وإشباع حاجات ،ومواجهة العوائق والصعوبات ،وتخفيف
التهديدات ،واحتواء األزمات ،والسيطرة عليها بأساليب ترض ي الفرد ويقبلها املجتمع الذي يعيش فيه (مرس ي ،)1991 ،فحياة الفرد عبارة عن سلسلة من
عمليات التوافق املستمر حيث يضطر الفرد باستمرار إلى تعديل سلوكه ،وانتقاء االستجابات املناسبة للمواقف التي يمر بها سواء مع نفسه أو مع البيئة
املحيطة به ،فعلى سبيل املثال في النظام األسري نجد الهدف من النظام الزواجي هو تحقيق التوافق بين الزوجين واالنسجام الشخص ي ،بحيث يكون كل
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طرف منهما منفعال باَلخر ومنجذبا إليه ،ومن هنا فإن التوافق الزواجي يعني :امليل النفس ي املعبر عن املحبة والود واالتفاق والعالقة الطيبة الحسنة
السليمة بين الزوجين وبقية أفراد األسرة (الكندري ،)1992 ،وال اشباع بين الزوجين وال تحقيق لألهداف املشتركة بينهما اال بالتوافق الزواجي (2009
)APA,
ويرى بالي ودهينجرا وبارو ( )Bali, Dhingra & Baru, 2010أن تحقيق أكبر قدر من الرضا والسعادة مرتبط بالتوافق الزواجي بينهما ،كما يرى
سينهاند  Sinhand, 1990التوافق الزواجي أنه الحالة التي يشعر فيها كل من الزوجين بالسعادة والرضا عن زواجهما وعن وجودهما مع بعضهما البعض
(.)Nema, 2013
إن من أهم مقومات التوافق الزواجي كما ذكرتها الدراسات التوافق الديني البريكي ( ،)2016والنضج االنفعالي (بلميهوب ،)2009 ،والتوافق
االقتصادي (هلون ،)2017 ،والتوافق الجنس ي (مناني ،)2013 ،والثقة املتبادلة (محمد.)2017 ،
و يعد تقبل الذات من املفاهيم املهمة واملؤثرة في حياة الفرد ،وهو أحد العوامل املؤثرة في نمو الشخصية ،فقد اعتبره ماسلو املثير املحرك للعادات
والسلوكيات التي تشكل تحقيق الفرد لذاته (النمر ،)2016 ،حيث يؤثر ذلك التقبل على معرفة الفرد لقدراته وإمكانياته وإيجابياته وسلبياته مع تقبله
لحدوده ( ،)APA Dictionary, 2009ويقتض ي تقبل الذات في قاموس كورسيني ( )Corsini, 2006أنه :اعتراف الشخص بقدراته الشخصية وانجازاته
وتقبلها من غير قيود وال شروط .في حين رأى جونزلز ( )Gonzalez, 2002أن الصعوبة التي يجدها املرء في تقبله لآلخرين إنما هي مرتبطة ارتباطا وثيقا
بانخفاض تقبله لنفسه.
ويعد التوافق الزواجي عامال من عوامل التوافق النفس ي ،وهو مرتبط ارتباطا وثيقا بعوامل الشخصية وسماتها ،ولكن سمات الشخصية التي تساعد
على تحقيق التوافق الزواجي تختلف باختالف الزوجين ،فالسمات الشخصية التي تتحلى بها الزوجات تختلف عن السمات التي يتحلى بها األزواج (سليمان،
.)2005
كما أن املشكالت النفسية التي يتعرض لها الزوجان في مراحل حياتهما تتطلب نوعا من التوافق النفس ي ،ليستعينا به على مواجهة الظروف الصعبة
والعقبات -التي قد تمر بها األسرة -بشكل سلس ومقبول ،وبهذا يتضح أن األصل في التوافق الزواجي وجود التوافق النفس ي( .الكندري.)1992،
إذن حتى يستطيع الزوجان التوافق فيما بينهما البد أن يتوافق كل منهما مع نفسه أوال ،ومن مظاهر التوافق النفس ي هو تقبل الذات ،حيث يعتبر
من املفاهيم املهمة واملؤثرة في حياة الفرد ،ويتكون هذا املفهوم من خالل تقبل الفرد لصفاته وسلوكياته التي يحبها والتي ال يحبها أيضا( .الشاذلي)2004،
 .1.1الدراسات السابقة:
تناولت عدد من الدراسات السابقة متغيري تقبل الذات والتوافق الزواجي من حيث االرتباط بينهما ومن حيث تأثير متغيرات أخرى على كل منهما أو
كليهما
•

•

•

•

ففي فلسطين أجرت السالمين ( )2019دراسة هدفت إلى هدفت إلى التعرف على العالقة بين التوافق الزواجي والصحة النفسية لدى النساء
العربيات في شمال فلسطين ،طبقت الدراسة على عينة مكونة من  200امرأة متزوجة ،توصلت الدراسة إلى وجود عالقة طردية موجبة بين التوافق
الزواجي والصحة النفسية ،فيما تبين أن هناك فروقا تعزى إلى متغير عدد سنوات الزواج.
وفي الجزائرأجرت زكيري ( )2018دراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة بين التوافق الزواجي والتوافق النفس ي لدى األستاذة الجامعية املتزوجة.
طبقت الدراسة على عينة شملت  30أستاذة جامعية متزوجة ،وقد أكدت أن هناك عالقة ارتباطية بين التوافق النفس ي والتوافق الزواجي بلغت
بمعامل ارتباط قدره .0.88
وفي إيران هدفت دراسة كل من خرساني وحسيني وماتابوي وخافري وفردانجني & Khorasani., Hosseini, Matbouei., Khafri, Vasli,
) ) Vardanjani 2017إلى الكشف عن العالقة بين الكفاءة الذاتية والزوجية والرضا الزواجي ،وقد طبقت الدراسة على  354زوجا وزوجة ،وتوصلت
إلى إمكانية التنبؤ بالتوافق الزواجي من تقبل الذات ،كما يمكن التأثير على التوافق الزواجي عن طريق التأثير على مستوى تقبل الذات.
وفي سويسرا أجرى إيرول و أرث ( )Erol & Orth, 20017دراسة هدفت الكشف عن تأثير تقدير الناس لذاتهم على جودة عالقاتهم الرومانسية،
وتفسر االرتباط بين احترام الذات وجودة العالقة وقد أشارت نتائجها إلى أن تقدير الذات العالي مفيد في العالقات الرومانسية.

• وفي مصر أجرت النمر ( )2016دراسة هدفت إلى معرفة طبيعة العالقة بين تقبل الذات وأساليب التعلق وتقبل اَلخر .وقد طبقت الدراسة على
 394طالبا وطالبة في جامعة القاهرة ،حيث توصلت إلى وجود ارتباط إيجابي دال احصائيا بين تقبل الذات وتقبل اَلخر.
• وفي السعودية أجرت صحاف ( )1436هدفت إلى معرفة العالقة بين التوافق الزواجي واالستقرار األسري لدى املتزوجين بمدينة مكة املكرمة،
طبقتها على عينة قدرها ( )459زوج وزوجة ،توصلت إلى وجود عالقة ارتباطية دالة بين التوافق الزواجي واالستقرار األسري.
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• وفي إيران أجرى تايزادة وكالهوري ( )Taghizadeh & Kalhori, 2015هدفت إلى معرفة العالقة بين تقبل الذات والرضا الزواجي لدى النساء ،تم
تطبيق الدراسة على  94من املوظفات املتزوجات في جامعة بايام نور ،وقد أظهرت النتائج أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الرضا الزوجي،
وتقبل الذات.
• وفي إيران أجرى كل من يدمجاليو وناصري وشاشتري وخالديان وأحرامي ( Yadalijamaloye, Naseri, Shoshtari, Khaledian, & Ahrami
 )2013هدفت إلى الكشف عن العالقة بين تقبل الذات والرضا الزواجي بين النساء في نجف آباد وفوالدشهر في إيران .طبقت على  757امرأة تزوجن
ملدة  3سنوات على األقل .تظهر النتائج أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين عمر املرأة ومدة الزواج والرضا الزواجي .وأن الرضا الزوجي مرتبط
بشكل إيجابي بتقبل الذات في كلتا املدينتين.
• وهدفت دراسة الخالدي ( )2012إلى الكشف عن درجة التوافق الزواجي لدى النساء األردنيات العامالت وغير العامالت وعالقتها باملستوى التعليمي
والعمر ،تم تطبيق الدراسةعلى عينة تكونت من (  )174امرأة  ،وتوصل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في التوافق الزواجي تعزى للعمر.
• في مصر قام زهران ( )2011بإجراء دراسة هدفت إلى التعرف على أثر برنامج إرشادي لتحسين التوافق الزواجي ومدى انعكاسه على مدى تقدير
الذات والقلق واالكتئاب لدى املتزوجين .والتي طبقها عليى عنة مكونة من ( )120فردا .وأظهرت النتائج العالقة املؤثرة بين التوافق الزواجي وتقبل
الذات وأن مستوى التوافق الزواجي قد ارتفع بتطبيق برنامج ارشادي يتضمن التدريب على تقبل الذات.
من خالل االطالع على الدراسات السابقة واألدب النظري الذي تناول موضوع التوافق الزواجي وتقبل الذات يتضح البحث في العالقة بين التوافق
الزواجي وبين عدد من املتغيرات مثل :الضغوط النفسية واملهنية ،والقلق واالكتئاب ،وتقدير الذات ،وسمات الشخصية ،والذكاء الوجداني ،وتقبل اَلخر،
والرفاهية النفسية ،والدراسة الحالية تكشف عن طبيعة العالقة بين التوافق الزواجي وتقبل الذات ،كما أنها ستكشف عن مستوى التوافق الزواجي
ومستوى تقبل الذات لدى املعلمات املتزوجات في محافظة شمال الشرقية ،وقد تم االستفادة منها في جوانب عديدة منها :اختيار األدوات املناسبة للبحث،
وتأكيد بعض جوانب االطار النظري ،وفي تفسير النتائج.
تأتي الدراسة الحالية متفقة مع الدراسات السابقة في بعض األمور ومختلفة معها في أخرى ومستفيدة منها في بعض الجوانب فمعظم الدراسات
التي تناولت موضوع التوافق الزواجي كانت تبحث في العالقة بين التوافق الزواجي وبين مفاهيم أخرى مثل :الضغوط النفسية واملهنية ،والقلق واالكتئاب،
وتقدير الذات ،وسمات الشخصية ،والذكاء الوجداني ،كذلك فإن معظم الدراسات السابقة التي درست تقبل الذات قد ربطته بمتغيرات أخرى مثل:
االكتئاب ومستويات الكمال ،والذكاء االنفعالي ،وتقبل اَلخر ،والرفاهية النفسية .بينما الحساسية االنفعالية فقد كانت معظم الدراسات السابقة التي
درستها ربطتها بمتغيرات أخرى مثل :االضطراب الوجداني ،والتلكؤ األكاديمي ،وقلق املستقبل ،والعجز النفس ي ،في حين أن الدراسة الحالية تناولت موضوع
التوافق الزواجي وعالقته تقبل الذات لدى املعلمات ،لذا فإنه يتضح مما سبق أن هذه الدراسة سوف تعطي تفردا من حيث حداثة املوضوع الذي درسته؛
ألنه  -على حد اطالع الباحثين ال توجد دراسة جمعت املتغيرين (التوافق الزواجي  -تقبل الذات) ،كما تميزت بكونها مطبقة على معلمات في سلطنة عمان،
ومن حيث االقتصار على الزوجات فقط فقد اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة من حيث تطبيقها على الزوجات فقط ،مثل دراسة هديبل
( ،)2011من حيث املنهج املستخدم فإن الدراسة الحالية تساوقت مع الدراسات السابقة في استخدام املنهج الوصفي االرتباطب ،سوف تكشف الدراسة
الحالية عن طبيعة العالقة بين التوافق الزواجي وتقبل الذات ،كما أنها ستكشف عن مستوى التوافق الزواجي ومستوى تقبل الذات لدى املعلمات
املتزوجات في محافظة عمانية هي شمال الشرقية مما ستساهم بذلك في دراسة املواضيع الخاصة بالحياة الزوجية واإلرشاد الزواجي بشكل عام.
 .2.1مشكلة الدراسة:
الحظ الباحثان من خالل التواصل والحديث مع عدد من املعلمات املتزوجات املحيطات بهما -سواء على مستوى األسرة أم على مستوى املجتمع -
َ َ
الحظا أثناء طرح بعض الزوجات أنه عند الحديث عن األسرة أنهن يرجعن عددا من املشكالت األسرية سواء لديهن أو لدى
تظهر مشكلة الدراسة ،حيث
غيرهن إلى تصرفاتهن الذاتية وعدم امتالك بعض املتزوجات ملهارات ذاتية في تدعيم التوافق الزواجي مما قد يؤثر في رأيهن على العالقات الزوجية والتوافق
فيها ،وذلك من خالل بعض العبارات التي كانت تتكرر بين الحين واَلخر ،ومن هذه العبارات :أشعر بعدم الرضا عن حياتي ،أشعر بعدم الثقة بنفس ي،
أشعر أنني عديمة الفائدة ،حظي س يء دائما وال يمكن ألحد أن يتقبلني ،أنا ال أستطيع فشخصيتي ضعيفة ،بعض زميالتي لسن على دراية بكيفية تحقيق
االتفاق مع أزواجهن ،وغيرها من العبارات التي قد تشير إلى عدم تقبل الشخص لنفسه ،وللتأكد من هذه املالحظة أجرى الباحثان دراسة استطالعية
تمثلت في إجراء عدة مقابالت مع مجموعة من املستشارات املختصات بمجال الحياة الزوجية ،وتبين أن هناك بعض الزوجات الالتي يترددن لبعض املكاتب
االستشارية كن يعانين من ضعف الثقة بالنفس ،وكذلك من رفض وعدم تقبلهن لبعض الصفات الجسدية والشخصية التي يتصفن بها.
لذلك تولد لدى الباحثين تساؤل مفاده :ما العالقة بين التو افق الزواجي بين التو افق الزواجي وتقبل الذات لدى املعلمات املتزوجات في محافظة
شمال الشرقية؟
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 .3.1أسئلة الدراسة:
وينبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اَلتية:
 .1ما مستوى التوافق الزواجي ،وتقبل الذات ،لدى املعلمات املتزوجات في محافظة شمال الشرقية؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة احصائية في التوافق الزواجي لدى املعلمات املتزوجات في محافظة شمال الشرقية تعزى لعدد سنوات الزواج؟
 .3ما مدى مساهمة تقبل الذات في التنبؤ بالتوافق الزواجي لدى املعلمات املتزوجات في محافظة شمال الشرقية؟
 .4.1أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى التوافق الزواجي ،وتقبل الذات ،والتعرف على العالقة االرتباطية بين التوافق الزواجي وتقبل الذات
لدى املعلمات املتزوجات في محافظة شمال الشرقية والتأكد من أثر سنوات الزواج على التوافق الزواجي لدى املعلمات املتزوجات في محافظة شمال
الشرقية ،ودراسة القدرة التنبؤية لتقبل الذات بالتوافق الزواجي لدى املعلمات املتزوجات في محافظة شمال الشرقية.
 .5.1أهمية الدراسة:
إن ما توصلت إليه الدراسة من نتائج قد يوفر معلومات تفيد في تنمية الجوانب الشخصية والنفسية للزوجة ،ومن الناحية التطبيقية يمكن أن
تساعد في بناء برامج وتقنيات إرشادية قائمة على التأثير على تقبل الذات لرفع مستوى التوافق الزواجي لدى املتزوجات ،كما يمكن أن تساعد القائمين
على لجان املصالحة بين الزوجين في التنبه إلى بعض العوامل واملتغيرات التي لها عالقة بالتوافق الزواجي ،كما يمكن أن تتيح فرصة ملزيد من البحوث
والدراسات املتعلقة بمثل هذا املوضوع في املستقبل.
 .6.1حدود الدراسة:
يتحدد مجال الدراسة باملحددات التالية :زمانا بالعام الدراس ي  ،2021/2020ومكانا بمحافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان ،وبشريا باملعلمات
املتزوجات ،وموضوعا بالتوافق الزواجي وعالقته بتقبل الذات.
 .7.1مصطلحات الدراسة:
• التو افق الزواجي:
عرف بيرجس وكوتريل ( (Burgess & Cottrell, 1939التوافق الزواجي بأنه :تكامل الزوجين في رباط ال يتم فيه دمج شخصية كل منهما في اَلخر
فحسب ،وإنما يتفاعالن مع بعضهما ليكمل كل منهما اَلخر ،وذلك لتحقيق الرضا املتبادل واألهداف املشتركة.
وتعرفه قاسم ( )185/2015بأنه "درجة التواصل الفكري والعاطفي بين الزوجين بما يحقق لهما أساليب توافقية تساعدهما على التوافق مع مطالب
الزواج وتخطي ما يعترض حياتهما من عقبات وتحقيق قدر معقول من السعادة والرضا".
ويعرف التوافق الزواجي في هذه الدراسة إجرائيا :هي الدرجة الكلية الت ي تحصل عليها املستجيبة من خالل االجابة على فقرات مقياس التوافق
الزواجي املستخدم في هذه الدراسة.
• تقبل الذات:
تعرفه رايف ( ) Ryff,1989بامتالك الشخص موقفا إيجابيا تجاه الذات؛ يقر ويقبل جوانب متعددة من الذات ،بما في ذلك الصفات الحسنة
والسيئة ؛ يشعر بإيجابية تجاه الحياة املاضية.
عرف طه ( )2005تقبل الذات بأنه :رض ى الفرد عن نفسه وعن امكاناته وقدراته واستعداداته الخاصة ،وأنه يعمل على إحساس الفرد بدرجة من
السعادة والراحة النفسية.
وتعرف تقبل الذات في هذه الدراسة إجرائيا :الدرجة التي تحصل عليها املستجيبة من خالل االجابة على فقرات مقياس تقبل الذات املستخدم في
هذه الدراسة.
.2

منهجية الدراسة واإلجراءات

 .1.2منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة الحالية املنهج الوصفي اإلرتباطي؛ وذلك ملالءمته ملتغيرات الدراسة الحالية.
 .2.2مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من املعلمات املتزوجات الالتي يعملن في مدارس محافظة شمال الشرقية والبالغ عددهن ( )3123معلمة متزوجة( .وزارة
التربية والتعليم)2021 ،
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 .3.2عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من ( )618معلمة متزوجة تعمل في مدارس محافظة شمال الشرقية ،وقد تم اختيار العينة عن طريق توزيع األدوات على
املعلمات املتزوجات في جميع املدارس بطريقة عشوائية عن طريق برنامج جوجل درايف ،وتم الرد من قبل  618من تلكم املعلمات ،وجدول ( )1يبين توزيع
عينة الدراسة حسب عدد سنوات الزواج.
جدول( :)1توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الزواج
عدد سنوات الزواج
من  10سنوات فأقل

العدد

توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الزواج النسبة

294

%48

أكثر من  10سنوات

324

%52

املجموع

618

%100

 .4.2أدوات الدراسة:
بغرض جمع البيانات تم استخدام مقياسين األول مقياس التوافق الزواجي لقاسم ( ،)2015الذي تألف من أبعاد ثالثة وقد بلغ معامل الثبات العام
للمقياس ( ،)0.94أما املقياس الثاني فهو بعد تقبل الذات من مقياس السعادة النفسية لكارول رايف ( ،)Ryff, 1989حيث تتكون الصورة األصلية
للمقياس الكلي من  84فقرة موزعة على ( )6أبعاد ،وقد تم في الدراسة الحالية ترجمة بعد تقبل الذات املكون من  14فقرة إلى اللغة العربية.
 .5.2الخصائص السيكومترية ملقياس التو افق الزواجي في الدراسة الحالية:
تم حساب الصدق الظاهري بعرض فقرات املقياس على  11محكما من تخصصات مختلفة في اإلرشاد النفس ي والتربوي ،والتربية الخاصة ،وعلم
النفس ،واألدب والنقد العربي ،والتربية املبكرة ،والقياس والتقويم ،وعلم نفس الطفولة ،وبناء على ذلك تم إعادة صياغة بعض الفقرات لتزداد وضوحا
ولتالئم ما وضعت لقياسه ،حيث تم تعديل الفقرات (.)30،29،26،20
كما تم حساب صدق الفقرات عن طريق حساب معامل االرتباط املصحح بين الفقرات والدرجة الكلية للبعد بعد حذف الفقرة حيث اتضح أن
جميع الفقرات ترتبط بالبعد الذي تندرج تحته ارتباطا جيدا ،حيث كان معامل ارتباط الفقرات متقاربة وجميعها أكثر من  0.20وبالتالي يمكن اعتبار
فقرات املقياس صادقة وصالحة ملا وضعت لقياسه.
وتم حساب االتساق الداخلي بين أبعاد املقياس والدرجة الكلية ،وكذلك معامالت الثبات عن طريق معادلة ألفا لكرومباخ حيث يوضح الجدول 2
تلك املعامالت:
جدول( :)2معامالت االرتباط بيرسون بين كل بعد والدرجة الكلية للمقياس ،وقيم معامالت ألفا لكرونباخ لألبعاد واملقياس ككل
أبعاد املقياس
التواصل الفكري بين الزوجين
التواصل العاطفي بين الزوجين

عدد الفقرات

معامل االرتباط بالبعد

ألفا لكرونباخ

8

**.745

0.830

12

**.745

0.768

حل الخالفات الزوجية

10

**.745

0.783

مقياس التو افق الزواجي ككل

30

0.757

يتضح من الجدول  2أن هناك ارتباطا قويا بين كل بعد والدرجة الكلية للمقياس ،وهذا يعد مؤشرا جيدا لصدق املقياس ،كما أن معامل ألفا
لكرونباخ للمقياس ككل بلغ ( ،)0.757وتراوحت معامالت الثبات بالنسبة لألبعاد بين ( .)0.830 – 0.768وذلك مؤشر على مدى االتساق الداخلي ألبعاد
املقياس وثباتها ،وعليه اعتبرت جميع األبعاد صالحة ألغراض الدراسة
 .6.2الخصائص السيكومترية ملقياس تقبل الذات في الدراسة الحالية:
تم حساب الصدق الظاهري للمقياس بعرضه على  11محكما من تخصصات مختلفة في اإلرشاد النفس ي والتربوي ،والتربية الخاصة ،وعلم النفس،
واألدب والنقد العربي ،والتربية املبكرة ،والقياس والتقويم ،وعلم نفس الطفولة ،وبناء على ذلك تم تعديل بعض العبارات وإعادة صياغتها لتزداد وضوحا
ولتالئم ما وضعت لقياسه ،حيث تم تعديل الفقرات (.)14،13،12،11،10،8،7،3،2،1
كما تم حساب صدق الفقرة وذلك عن طريق حساب معامالت االرتباط املعدل بين كل فقرة من فقرات املقياس مع الدرجة الكلية بعد حذف الفقرة،
حيث اتضح أن جميع فقرات مقياس تقبل الذات لديها إرتباط مع املقياس ككل ،حيث كان معامل اإلرتباط أكبر من  0.20عدا الفقرة رقم  6والتي كان
معامل ارتباطها املصحح  .156تم حذفها ليتبقى في املقياس  13فقرة صادقة وصالحة ملا وضعت لقياسه.
 .7.2ثبات مقياس تقبل الذات:
تم التحقق من ثبات مقياس تقبل الذات بحساب معامل ثبات املقياس ككل باستخدام معامل ألفا لكرونباخ ( ،)Cronbach’s Alphaواتضح أن
معامل الثبات الكلي قد بلغ (.).774
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 .8.2تصحيح املقياسين:
لتصحيح املقياسين تم تصنيف تصنيف املتوسطات الحسابية وفقا للجدول ()3
جدول ( :)3معيارالتصحيح في املقياسين املعياراملعتمد في تفسيرنتائج السؤال األول املتعلقة بتقبل الذات
مقياس تقبل الذات

مقياس التو افق الزواجي

املتوسط

املستوى

م

املتوسط

املستوى

2–1

2

3 – 2.1

3

4 – 3.1

منخفض جدا
منخفض
متوسط

م

1

1.69 – 1.0

2

2.49 – 1.7

3

3.0 – 2.5

ضعيف
متوسط
مرتفع

1

4

5 – 4.1

5

6 – 5.1

مرتفع
مرتفع جدا

 .9.2إجراءات تطبيق الدراسة:
بعد أن تم تحديد مشكلة الدراسة ،وأهدافها وأهميتها ،وتحديد املنهجية ومجتمع الدراسة ،وحدودها ،اتبعت الباحثة الخطوات التالية:
 .1تم اختيار مقياس التوافق الزواجي لقاسم ( ،)2015وبعد تقبل الذات من مقياس رايف ( )Ryff, 1989للسعادة النفسية وتمت ترجمته إلى اللغة
العربية.
 .2تم الحصول على املوافقات الالزمة لتطبيق أدوات الدراسة.
 .3تم إعداد نسخة إلكترونية من املقاييس للتمكن من نشره بطريقة أسهل وأسرع مع التأكيد على عدم اإلجابة إال من قبل املعلمات املتزوجات العامالت
في مدارس محافظة شمال الشرقية.
 .4تم استعادة عدد  618من االستجابات من املعلمات املتزوجات العامالت في مدارس محافظة شمال الشرقية.
 .5تم جمع البيانات وتحليلها باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ( ،)SPSSواإلجابة على األسئلة ومناقشة النتائج.
 .6تم الخروج بتوصيات ومقترحات مستقبلية.
 .10.2األساليب اإلحصائية املستخدمة في هذه الدراسة:
ُ
خدم في الدراسة الحالية األساليب اإلحصائية التالية:
است ِ
 .1معامل ألفا لكرونباخ ( )Cronbach’s Alphaلحساب معامل ثبات كل من مقياس التوافق الزواجي ،ومقياس تقبل الذات ومقياس الحساسية
االنفعالية.
 .2معامل ارتباط بيرسون ( ،)Pearsonلحساب صدق املفردة ،عن طريق حساب كل بعد مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه في مقياس التوافق
الزواجي ،وحساب ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية.
 .3املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لإلجابة على أسئلة الدراسة.
 .4اختبار "ت" للعينات املستقلة ()T. test؛ لتحديد داللة الفروق بين املتوسطات وفقا ملتغير عدد سنوات الزواج.
 .5تحليل االنحدار.
.3

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها
يتناول هذا الجزء من الدراسة عرضا للنتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها والتوصيات التي خرجت بها:

 .1.3عرض النتائج املتعلقة بالسؤال األول ومناقشته وتفسيره والذي نص على :ما مستوى التو افق الزواجي ،وتقبل الذات ،لدى املعلمات املتزوجات
في محافظة شمال الشرقية؟
لإلجابة على هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى أداء أفراد العينة على مقياس التوافق الزواجي ومقياس
تقبل الذات ،ويوضح جدول( )4نتائج السؤال األول.

445

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،10العدد ،2021 -2ص453-440 :

املحرزية & القصابي

التوافق الزواجي وعالقته بتقبل الذات لدى معلمات محافظة شمال الشرقية

جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملستوى آداء أفراد عينة الدراسة على مقياس التو افق الزواجي ومقياس تقبل الذات
تـ ـ ــق ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـذات

الـت ـ ـ ــو افق الزواج ـ ـ ـ ــي
البعد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

التواصل الفكري

2.686

.352

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

التواصل العاطفي

2.742

.361

4.462

.821

حل الخالفات

2.589

.330

املقياس ككل

2.676

.313

4.462

.821

مقياس التوافق الزواجي ثالثي  -مقياس تقبل الذات سداس ي.
تظهر القيم الواردة في جدول( )4أن مستوى التوافق الزواجي للمقياس ككل لدى عينة الدراسة جاء مرتفعا بمتوسط حسابي بلغ ( )2.676وانحراف
معياري قدره ( ،).313وقد حاز بعد التواصل العاطفي بين الزوجين على املرتبة األولى بين األبعاد األخرى فقد حصل على مستوى مرتفع جدا ،حيث بلغ
املتوسط الحسابي ( )2.742واالنحراف املعياري ( ،).361أما بعدا (التواصل الفكري بين الزوجين ،والقدرة على حل الخالفات الزوجية) فقد حازا على
مستوى مرتفع ،حيث بلغ املتوسط الحسابي في بعد التواصل الفكري بين الزوجين ( )2.686بانحراف معياري قدره ( ،).352أما مقدار املتوسط الحسابي
في بعد القدرة على حل الخالفات الزوجية فقد بلغ ( )2.589بانحراف معياري قدره (.).330
وقد يعزى ارتفاع مستوى التوافق الزواجي لدى عينة الدراسة إلى املستوى التعليمي الذي وصلت إليه املعلمة ،مما قد يؤثر إيجابا على التوافق
الزواجي؛ حيث أكد كل من خلف ( ،)2016وقمرة ( ،)2019والنعيمي ( )2017أنه كلما زاد املستوى التعليمي لربة األسرة كلما زاد التوافق الزواجي ،حيث
يمكن الزوجة من تحمل ومواجهة األعباء الخاصة بأمور الحياة األسرية بشكل عام ،والحياة الزوجية بشكل خاص ،فهو يلعب دورا
إن املستوى التعليمي ِ
مهما في التأثير في أسلوب حياة الفرد ،فزيادة املستوى التعليمي للفرد يعينه على تطوير أسلوب حياته على مستويات عدة.
باالضافة إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه الجانب االقتصادي حيث تتقاض ى املعلمة في سلطنة عمان راتبا جيدا ،مما قد يساهم في التوافق الزواجي
وهنا أشارت هلون ( )2017أن الوضع االقتصادي الجيد لألسرة يساعد على تلبية احتياجاتها ،وبالتالي زيادة االستقرار ،و أضافت أحمد ( )2015أن توفر
مصادر مختلفة للدخل بين الزوجين يخلق استقرارا ماديا لألسرة ويقلل من الخالفات التي تحدث بسبب القصور في املوارد املالية لسد احتياجات األسرة،
ويحول دون سوء التوافق الزواجي ،وبالتالي يؤثر على قوة التماسك األسري.
أما بالنسبة للنتائج الخاصة بتقبل الذات فإن جدول( )4يوضح أن مستوى تقبل الذات لدى عينة الدراسة جاء مرتفعا بمتوسط حسابي قدره
( )4.462وانحراف معياري (.).821
ويمكن تفسير هذه النتيجة بمستوى الخبرة والوعي لدى عينة الدراسة في ضوء ما وضحه كل من زهو وليو وفو وينج وزهانج وش ي ( Zhu, Liu, Fu,
 )Yang, Zhang and Shi, 2018أن خبرة املعلم دائما ما تعزز لديه تقبل الذات ،حيث أنه يكون في سعي مستمر لتطوير نفسه حتى يتمكن من القيام
بعمله على أكمل وجه.
إضافة إلى ما سبق فإن تعدد األدوار التي تلعبها عينة الدراسة -فهي زوجة وموظفة ولديها عالقات مختلفة باملجتمع من حولها -تعد في حد ذاتها معين
لتقبل الذات ،فهي لم تحكر نفسها في دور واحد ضيق األفق ،ولقد أكد كيرسون ولينجر ( )Carson & Langer, 2006أن من املعيقات التي تحول دون
تقبل املرء لذاته هي أن يحكر الفرد نفسه ضمن دور أو إطار ضيق وبغياب ذلك الدور سوف يصاب املرء باإلنهيار وخيبة األمل.
 .2.3عرض النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني وتفسيره والذي ينص على  :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التو افق الزواجي لدى املعلمات
املتزوجات في محافظة شمال الشرقية تعزى لعدد سنوات الزواج؟
من أجل اإلجابة على هذا السؤال تم استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار ( )Independent T testملتغير عدد سنوات
الزواج ،وجدول ( )5يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار "ت" ملستوى التوافق الزواجي تبعا ملتغير عدد سنوات الزواج.
جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية واختبار"ت" للتو افق الزواجي تبعا لعدد سنوات الزواج
عدد سنوات الزواج

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

قيمة "ت"

الداللة

أقل من  10سنوات

294

2.69

0.33

- 0.22

0.82

من  10إلى  20سنة

324

2.69

0.35

أقل من  10سنوات

294

2.76

0.34

0.86

0.38

من  10إلى  20سنة

324

2.73

0.34

حل الخالفات
الزوجية

أقل من  10سنوات

294

2.60

0.32

من  10إلى  20سنة

324

2.57

0.33

املقياس
ككل

أقل من  10سنوات
من  10إلى  20سنة

294

2.69

0.29

324

2.67

0.31

أبعاد املقياس
التواصل الفكري بين
الزوجين
التواصل العاطفي
بين الزوجين

1.07
0.71

0.28
0.47
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التوافق الزواجي وعالقته بتقبل الذات لدى معلمات محافظة شمال الشرقية

ويتضح من جدول( )5عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التوافق الزواجي تعزى لعدد سنوات الزواج ،حيث كانت قيمة "ت" غير دالة إحصائيا
عند مستوى الداللة ( ،)0.05وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد التوافق الزواجي (التواصل الفكري ،والتواصل العاطفي ،وحل
الخالفات الزوجية) فقد كانت قيمة "ت" غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( .)0.05وهذا يعني أن مستوى التوافق الزواجي ال يتأثر بعدد سنوات
الزواج.
يمكن أن تفسر هذه النتيجة بتشابه البيئة االجتماعية والثقافية التي تعيش فيها عينة الدراسة ،فهي جميعها تنتمي إلى منطقة جغرافية واحدة
تتميز بالتقارب الثقافي واالجتماعي ،وأن الزواج الثابت املتوافق ينبغي أن ال يتأثر بمرور الزمن خصوصا إن كان قد بدأ بالتفاهم واملحبة والحسنى ،كما أن
عظمة رباط الزواج يتأثر توافقه بعوامل عديدة هي عدد سنوات الزواج وغيرها ،أشارت إلى ذلك هلون ( )2017أن مستوى التوافق الزواجي ليس بالضرورة
أن يرتبط بعدد سنوات الزواج ،بل هنالك عوامل عدة تلعب دورا في رفع أو خفض التوافق الزواجي ،وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة غذفة
والقص ( ،)2018والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق الزواجي لدى عينة الدراسة ،تعزى إلى عدد سنوات الزواج،
وتختلف الدراسة الحالية مع دراسة هديبل ( )2011و إيركوت وآخرين ( )Erkut, Yildirim & Gundogdu, 2015في وجود فروق ذات داللة إحصائية في
مستوى التوافق الزواجي لدى عينة الدراسة تعزى ملتغير عدد سنوات الزواج.
 .3.3عرض النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشته وتفسيره والذي ينص على :ما مدى مساهمة تقبل الذات في التنبؤ بالتو افق الزواجي لدى
املعلمات املتزوجات في محافظة شمال الشرقية؟
ولإلجابة على هذا السؤال تم استخدام تحليل االنحدار الخطي البسيط .وتمهيدا إلجراء معادلة االنحدار تم حساب معامل االرتباط بين تقبل الذات
والتوافق الزواجي ،حيث بلغ ** 0.467أي وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين تقبل الذات والتوافق الزواجي وبناء على هذه النتيجة يمكن
استخدام تحليل االنحدار الخطي البسيط ،كما تم تحليل التباين للتأكد من صالحية النموذج لعملية التنبؤ ،والجدول ( )6يبين ذلك.
جدول ( :)6نتائج تحليل التباين ملعرفة صالحية نموذج االنحدارللتنبؤ
مصدر التباين

مجموع املربعات

درجات الحرية
()df

متوسط املربعات

F

القيمة االحتمالية

االنحدار
الخطأ

12.88
46.10

1
614

6.44
75

85.78

0.000

الكلي

58.98

616

توضح األرقام والدالالت في الجدول ( )6أن نموذج االنحدار مالئم لتفسير العالقة والتنبؤ بها بين التوافق الزواجي وتقبل الذات ،ويمكن للنموذج
أن يفسر ما نسبته  %21.8من التباين في التوافق الزواجي بداللة تقبل الذات حيث بلغ معامل التحديد  ، R2= 0.218وقد تم التوصل إلى معامالت
االنحدار البسيط للتنبؤ بمستوى التوافق الزواجي من خالل تقبل الذات لدى عينة الدراسة ،وجدول( )7يوضح ذلك.
جدول( :)7معامالت االنحدارالخطي البسيط للتنبؤ بمستوى التو افق الزواجي من خالل تقبل الذات
املتغير

معامل االنحدار

بيتا

قيمة الثابت
تقبل الذات

1.86
0.174

0.459

قيمة "ت" املحسوبة

القيمة االحتمالية

23.73

0.000

11.73

0.000

توضح األرقام والدالالت في الجدول ( )7داللة معامالت االرتباط مما يشير إلى هناك عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين التوافق الزواجي
والوتقبل الذات ،وأن تقبل الذات يساهم بصورة دالة في التنبؤ بالتوافق الزواجي بما نسبته  %21.8حيث إن R2= 0.218؛ ومن خالل معامالت االنحدار
في الجدول ( )7يمكن كتابة املعادلة االنحدارية التالية:
درجة التو افق الزواجي = ( + 1.86تقبل الذات × )0.174

يتضح من هذه النتيجة أن تقبل الذات متنبئ جيد بالتوافق الزواجي حيث يفسر تقبل الذات نسبة  %21.8من التباين في التوافق الزواجي؛ وذلك
يعني أنه في أي برنامج إرشادي يمكن بناؤه لرفع مستوى التوافق الزواجي عن طريق زيادة مستوى تقبل الذات فإن أي ارتفاع في تقبل الذات بوحدة واحدة
سيساهم في رفع التوافق الزواجي بقيمة متوقعة مقدارها ( .)0.174يمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن تحقيق املعلمة مستوى من تقبل الذات يساعدها
على اإلحساس بالرضا والثقة بالنفس والترفع عن الوقوف عند صغائر املشكالت كل ذلك يمكنها من حل املشكالت والتغلب على العوائق التي يمكن أن
تواجه مؤسسة الزواج وأن تتجاوز الخالفات التي قد تنشأ في مواقف الحياة اليومية للزوجين مما يجعل مؤسسة األسرة مستقرة مطمئنة وذلك كله يحقق
التوافق الزواجي ،وذلك ألن تقبل الذات يؤدي إلى تقبل اَلخر ومنهم شريك الحياة؛ حيث أشارت إلى ذلك عدد من الدراسات كدراسة جوبرت ( Joubert,
 ،)2017والسالمين ( ،)2019زكيري ( ،)2018وكما أوضح روجرز ( )Rogersأنه كلما زاد تقبل املرء لنفسه كلما كان أكثر ميال لتقبل من حوله ( Wiliams
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 .)& Lynn, 2010وبالتالي إذا زاد تقبل املرء ملن حوله تصبح عالقته بهم وثيقة وسليمة؛ حيث إنه يدرك أنهم قد يصيبون وقد يخطؤون لذلك ال داعي
للشعور بالضيق والغضب والكره تجاههم؛ ألن هذه املشاعر بحد ذاتها تدمر العالقات مهما كانت.
 .4.3التوصيات:
• االستفادة من املستويات العالية للتوافق الزواجي في عمليات اإلرشاد األسري وحل املشكالت.
• استفادة لجان التوفيق واملصالحة من العالقة بين التوافق الزواجي وتقبل الذات في استخدام مدخل تقبل الذات لحل الخالفات بين الزوجين.
• االستفادة من العالقة التبؤية لتقبل الذات بالتوافق الزواجي عند بناء برامج إرشادية لرفع مستوى التوافق الزواجي.
• استخدام عمليات رفع مستوى تقبل الذات عند األزواج والزوجات في مجال اإلرشاد الزواجي؛ وذلك ملا لتقبل الذات من أثر واضح على التوافق مع
شريك الحياة.
 .5.3املقترحات:
• دراسة أثر متغيرات أخرى على التوافق الزواجي.
• إعادة الدراسة الحالية على عينات مختلفة من املجتمع -غير املعلمات ،-كأن تكون العينة العامالت في مجاالت أخرى غير التعليم ،أو أن تكون غير
العامالت ،لدراسة أثر البيئة ومكان العمل على التوافق الزواجي
• بناء وتجربة برنامج إرشاد جمعي لتنمية التوافق الزواجي ،يمكن االستفادة منه في اإلرشاد األسري.

املراجع:

ً
أوال :املراجع العربية:
 .1أحمد ،سمية عباس إبراهيم ( .)2015أثر عمل املرأة على التوافق الزواجي :دراسة حالة العامالت العسكريات بمستشفى عائالت العسكري بأم
درمان (رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة النيلين ،السودان.
 .2البريكي ،حسن ( .)2016التوافق الزواجي وأثره على استقرار األسرة .مجلة كلية الشريعة والدراسات االسالمية :جامعة قطر .312 -271 :)2(33
 .3بلميهوب ،كلثوم ( .)2010االستقرار الزواجي "دراسة في سيكولوجية الزواج" .املنصورة ،مصر :املكتبة العصرية للنشر والتوزيع.
 .4الخالدي ،مريم وحيد ،والخطيب ،بالل عادل ،والرقاد هناء خالد & العناني ،حنان عبد الحميد ( .)2012التوافق الزواجي لدى عينة من النساء
العامالت وغير العامالت وعالقته بالعمر واملستوى التعليمي .مجلة كلية التربية جامعة األزهر149 :ج(.)1
 .5خلف ،فاطمة هادي أحمد ( .)2016التوافق الزواجي لدى معلمات املدارس اإلبتدائية .مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية.390 – 375 :)41(2 :
 .6دسوقي ،كمال ( .)1985علم النفس ودراسة التوافق (ط .)3مصر :مطابع جامع الزقازيق.
 .7زكيري ،هاجر ( .)2018التوافق الزواجي وعالقته بالتوافق النفس ي لدى األستاذة الجامعية املتزوجة .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة محمد
خضير بسكرة ،الجزائر
 .8زهران ،محمد حامد عبد السالم ( .)2011فاعلية برنامج ارشادي في تحسين التوافق الزواجي وتقدير الذات وخفض حدة القلق واالكتئاب ،املجلة
املصرية للدراسات النفسية :مصر.548-497 :73)21( .
 .9سليمان ،سناء محمد ( .)2005التوافق الزواجي واستقرار االسرة من منظور :اسالمي ..نفس ي ..اجتماعي .القاهرة ،مصر :عالم الكتب للنشر والتوزيع
والطباعة.
 .10السالمين ،إيمان ( .)2019التوافق الزواجي وعالقته بالصحة النفسية لدى النساء العربيات في شمال فلسطين .رسالة ماجستير غير منشورة جامعة
الخليل فلسطين
 .11الشاذلي ،عبد الحميد ( .)2004الواجبات املدرسية والتوافق النفس ي .االسكندرية ،مصر :الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع.
 .12صحاف ،خلود بنت محمد علي ( .)1436التوافق الزواجي وعالقته باالستقرار األسري لدى عينة من املتزوجين بمدينة مكة املكرمة ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية.
 .13طه ،فرج عبد القادر ( .)2009موسوعة علم النفس والتحليل النفس ي .القاهرة ،مصر :مكتبة االنجلو املصرية.
 .14غذفة ،شريفة والفص ،صليحة ( .)2018الذكاء الوجداني وعالقته بالتوافق الزواجي "دراسة تحليلية من منظور الصحة النفسية" .مجلة وحدة
البحث في تنمية املوارد البشرية :جامعة سطيف ،2الجزائر.130-104 :)2(9 ،
 .15قاسم ،أماني محمد رفعت( .)2015األفكار اإليجابية لخبرات الزوجين وعالقتها بالتوافق الزواجي .مجلة الخدمة االجتماعية :لجمعية املصرية
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Abstract: The study seeks to explore the relationship between marital harmony and self-acceptance for the female
teachers in North Ash-Sharqiyah Governorate. The sample of the study consisted of (618) married female teachers. To
achieving the objectives of the study, the following tools were applied; Firstly, the Marital Harmony Scale (Qasim, 2015),
and secondly, the Self-Acceptance Dimension from the Psychological Happiness Scale of Carol Ryff. The results of the
study indicated that the level marital harmony and self-acceptance were high. Moreover, the results indicated that the
number of years of marriage did not influence the marital harmony, as there were no statistically significant differences
in each of them. In addition, the calculation of the correlations among the variables showed that there is a positive
statistically significant relationship between marital harmony and self-acceptance, By application of regression analysis,
it can be said that marital harmony can be anticipated through self-acceptance, as well as the level of marital harmony
can be elevated through guidance programs that apply the elevation of the level of self-acceptance, The study
recommends taking advantage of the correlational and predictive relationship between self-acceptance and marital
compatibility to resolve marital disputes, and build counseling programs in the field of family counseling.

Keywords: marital harmony; self-acceptance; marital harmony and self-acceptance; anticipation of marital harmony.
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امللحق ( :)1مقياس تقبل الذات في صورته النهائية
أعارض بشدة

ت

العبارة

1

أشعر بالرضا عندما أتذكر قصة حياتي

2
3

أشعر بالثقة تجاه نفس ي
أشعر أن هناك أشخاصا كثيرين استفادوا من
حياتهم أفضل مني

4

هناك العديد من األشياء التي سأغيرها في نفس ي
إذا سنحت لي الفرصة

5

تعجبني معظم جوانب شخصيتي

6

أشعر باإلحباط عندما أفكر فيما حققته في
حياتي
أفتخر بنفس ي

8
9

كثير من الناس أفضل من حياتي
أرى أن حياة ٍ
نظرتي لنفس ي إيجابية كنظرة بعض الناس
ألنفسهم

10

أستيقظ وأنا أشعر باإلحباط اتجاه الطريقة التي
أعيش بها

11

لو أتيحت لي الفرصة لغيرت املاض ي الخاص بي
عندما أقارن نفس ي بأصدقائي ومعارفي ينتابني
شعور جيد تجاه نفس ي

13

أشعر أن لدي نقاط ضعف اكثر من اَلخرين

ت

العبارة

7

12

أعارض جزئيا

أعارض قليال

أو افق قليال

أو افق جززئيا

أو افق بشدة

امللحق( :)2مقياس التوافق الزواجي في صورته النهائية

البعد الفكري:
1
2
3
4
5
6
7
8
االبعد العاطفي:
9
10
11

نعم

إلى حد ما

ال

ندبر شؤوننا االقتصادية
نتشارك في اتخاذ القرارات للتعامل فيما بيننا
نتشارك في األعباء املنزلية
أصارح زوجي بمشاعري
نشجع بعضنا على االدخار
نتحاور إلدارة شؤون األسرة
نتشارك معا في مصروفات األسرة
نتفق على أهداف مشتركة لحياتنا
يسعد كالنا اَلخر
نحرص على قضاء أوقات الفراغ معا
نستمع إلى رأي بعضنا

12

نهتم بتجديد طرق تواصلنا معا

13
14

أهتم بمظهري حرصا على الرضا املشترك
نشعر بالراحة النفسية أثناء تواجدنا معا

15
16
17
18

نستمتع بحياتنا الخاصة
لن يرض ى ٌ
أي منا بأي شريك آخر
تواصلنا املشترك يحقق لنا الرضا الزواجي
نعيش بيئة نفسية إيجابية داخل منزلنا

19
20

يشعر بعضنا البعض باألمان
يساند كل واحد منا اَلخر

بعد حل الخالفات الزوجية:
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21
22

نتناقش بهدوء لحل خالفاتنا الزوجية
نواجه التوترات بصورة إيجابية

23

نواجه عيوبنا ونعدلها

24

أعدل جوانب شخصيتي ألنال رضا زوجي

25

نتغلب على خالفاتنا الحياتية

26

يتعامل كل منا بإيجابية مع الحالة املزاجية التي يمر بها اَلخر

27
28

نحسن الظن في بعضنا البعض
نبتعد عن بعضنا البعض أثناء الخالف بيننا

29
30

نسامح بعضنا البعض
ندعم بعضنا البعض في املواقف الصعبة
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