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 الممخص
ىدفت الدراسة الي كشف العبلقة بين درجة التوافق الزواجي ومستوي التحصيل 
 االكاديمي لدى الطالبة المتزوجة وعن العبلقة بين أبعاد مقياس التوافق الزواجي والتحصيل 

وغير المتوافقات  االكاديمي كما ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى الفروق بين الطالبات المتوافقات
زواجيا في التحصيل األكاديمي وايضا فحص أي المتغيرات الديموغرافية تعتبر ذات تأثير أكبر 

 في التنبؤ بالتوافق الزواجي.
وقد كانت اسئمة الدراسة: ىل ىناك عبلقة بين التوافق الزواجي والتحصيل االكاديمي 

ين ابعاد مقياس التوافق الزواجي لدى الطالبات الجامعيات المتزوجات؟ ىل ىناك عبلقة ب
والمتمثمة في اآلتي )العبلقة االسرية ,الييمنة, السيطرة, الفجاجة , عدم النضج االنفعالي, 
والسمات العصبية , والسمات البلجتماعيةواألمور المالية , ورعاية األطفال, والميول, والجوانب 

ي شخصية الزوج والزوجة( وبين الجسمية, الجوانب العقمية, األمور الخاصة, التعارض ف
التحصيل األكاديمي؟ ىل توجد فروق ذات داللة بين الطالبات المتوافقات وغير المتوافقات 
زواجيا في التحصيل االكاديمي ؟ ولصالح أييما تمك الفروق؟ ىل يمكن  التنبؤ بالتوافق الزواجي 

لمستوى التعميمي لمزوج, عدد من المتغيرات الديموغرافية اآلتية )عمر الزوجة, عمر الزوج, ا
 األبناء, والمستوى االقتصادي(؟ وىل يمكن التنبؤ بالتحصيل األكاديمي من التوافق الزواجي؟

               وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي )االرتباط المقارن( عمى عينة مكونة من
طبيق مقياس التوافق الزواجي ( سنو ,وقد  تم ت66( طالبة بمغ متوسط عمر افراد العينة ):68) 

م( واشارت نتائج جميع الفروض الى وجود عبلقة ارتباطية =>=9لعادل عز الدين االشوال )
موجبة ذات داللة احصائية بين درجات التوافق الزواجي وبين درجات التحصيل االكاديمي لدى 

ية بين ابعاد مقياس الطالبات المتزوجات ,كذلك وجود عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة احصائ
التوافق الزواجي وبين التحصيل االكاديمي, وجود فروق ذات داللة احصائية في متوسط درجات 
التحصيل االكاديمي بين الطالبات المتوافقات وغير المتوافقات زواجيا لصالح الطالبات 

عض المتغيرات المتوافقات زواجيا, كما اظيرت النتائج انو يمكن التنبؤ بالتوافق الزواجي من ب
 الديموغرافية ,كما يمكن التنبؤبالتحصيل االكاديمي من خبلل معرفة مستوى التوافق الزواجي.

 : التوافق الزواجي, التحصيل األكاديمي.الكممات المفتاحية
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Abstract 
The main purpose of the study reported in this thesis is to 

investigate the relationship between marital adjustment and academic 
achievement among a sample of married female students at Al-Imam 
Muhammad Ibn Saud Islamic University. Aiming to achieve that, the 
current study consists of five chapters; the First Chapter is dedicated to 
determine and present the problem of the study. That is, as the married 
female student has different responsibilities related to both her academic 
life and her marital she might undergo several types of pressure. As a 
result, she is required to manage between her academic requirements 
and her marital demands. It has been reported through previous 
research that the higher level of marital adjustment is associated with 
the higher level of achievement in different situations of life. Meanwhile, 
the lower level of marital adjustment is seen to have negative impact 
different aspects of life. So, it is expected that a married female student 
who enjoys a positive support from her husband would be more 
motivated in doing her academic tasks. On the other hand, a married 
female student who endures marital dispute and problems related to that 
would be less motivated in performing her academic duties. Therefore, 
knowing the relationship between the two variables; marital adjustment 
and academic achievement is the central concern of the current study. 
The Second Chapter presents the theoretical framework and literature 
review where the hypotheses of the current study were proposed as 
follows: the first hypothesis states that there is a positive statistical 
significant relationship between marital adjustment and academic 
achievement among married female students. The second hypothesis 
indicates that there is a positive statistical significant relationship 
between dimensions of marital adjustment and academic achievement. 
The third hypothesis states that there are statistical significant 
differences in academic achievement between well-adjusted married 
female students and non-adjusted married female for well- adjusted 
married female students. 
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The fourth hypothesis suggests that is possible to predict marital 
adjustment through knowing its relationships with certain demographic 
variables. The fifth hypothesis indicates that it is possible to predict 
academic achievement through knowing its relationship with marital 
adjustment. The Third Chapter outlines the methodology of the current 
study that includes selecting a sample of married female students 
(N=246) attending different departments at the Female Students Center 
in Al-Imam Muhammad Ibn Sand Islamic University. The participants 
ranged in age from 18 to 33 years (M=22,44 years, SD =2.09 years). 
This chapter also includes the study tools used for collecting information 
about the study variables, where an information form was used to gather 
basic demographic data and the Marital Adjustment Scale prepared by 
Al-Ashwal (1989) was also used. The Fourth Chapter presents the 
findings of the current study that show a positive and significant 
correlation between marital adjustment and academic 
achievement:(r{246} = 0.23, P > 01 two-tailed). The findings also 
reveal positive and significant correlations between dimensions of 
marital adjustment and academic achievement: (rs{246} between 0.16 
and 0.24, P> 05-01, two-tailed). In addition, the findings show that 
there are statistical significant differences in academic achievement 
between well-adjusted married female students and non-adjusted 
married female students and the differences were in favor of the well-
adjusted married female students (ts{246} between 1.67 and 3.15, P> 
0.01, two-tailed), except for having children where there is no 
significant difference (t{246} = 1.54, n.s ). Finally, the findings indicate 
that marital adjustment can be predicted through knowing its 
relationships with certain demographic variables, and it is possible to 
predict academic achievement through knowing its relationship with 
marital adjustment. The Fifth Chapter is dedicated to discuss and 
interpret the findings of the current study and indicates issues arising 
from these findings. 
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 مدخل الدراسة
 مقدمة:

يعتبر التحصيل األكاديمي من أىداف مؤسسات التعميم العالي, لذلك اىتم الباحثون في 
مجال عمم النفس بدراسة العبلقة بين مستوى التحصيل وبين بعض المتغيرات كالزواج وذلك ألن 

يجابًا,  االرتباط بين الزواج والتحصيل األكاديمي يخضع لمؤثرات عديدة توجو ىذه العبلقة سمبًا وا 
غير أن موضوع ىذه الدراسة يقتصر عمى واحد منيما وىو التوافق الزواجي الذي لو دور كبير 
عمى توجيو العبلقة, وتبديل اتجاىيا إما باالرتفاع في المستوى االكاديمي أو باالنخفاض فيو, 

كون توافق الطالبة ومعرفة حجم الدور الذي يؤديو التوافق الزواجي في ىذه العبلقة. لذا فقد ي
زواجيا في المرحمة الجامعية واحدًا من المؤشرات المتعمقة بصحتيا النفسية وتفوقيا أكاديميًا. 
والواقع الحالي لمتعميم  الجامعي في المممكة العربية السعودية يشيد زيادة ممحوظة في اعداد 

المتزوجات عمى الرغم من الطالبات المتزوجات البلتي يدرسن جنبًا إلى جنب مع نظيراتين غير 
تعدد مسؤولياتين , مما يثير التساؤالت التي تتعمق بمدى وجو العبلقة بين التوافق الزواجي 

 ىـ(:986والتحصيل األكاديمي والتفوق فيو. )العنزي,
 مشكمة الدراسة واسئمتيا: 

ال يخفى أن الطالبة المتزوجة مطموب ومتوقع منيا أن تؤدي عدة أدوار وعمى 
ت متفاوتة, مما يتطمب أن تعيش في مستوى معين من التوافق الزواجي يمكنيا من مستويا

 التنسيق بين ىذه األدوار.
سواء كانت  –وذلك يثير التساؤالت التي تتعمق بمدى قدرة الطالبة الجامعية المتزوجة 

ت, ومدى عمى اجتياز المتطمبات الدراسية من ابحاث واختبارا –متوافقة زواجيًا أو غير متوافقة 
تمكنيا من التفوق اكاديميًا, مما دفع الباحثة إلى البحث عن اجابات ليذه التساؤالت في ظل ندرة 
الدراسات العممية في البيئة العربية بوجو عام والبيئة السعودية عمى وجو الخصوص, فقد تناولت 

إلى جانب آخر ىذه الدراسات الزواج بشكل عام وعبلقتو بالتحصيل االكاديمي. ىذا باإلضافة 
من مشكمة الدراسة وىو أن ىناك عدم اتساق في نتائج ىذه الدراسات التي تناولت متغير الزواج 
وعبلقتو بالتحصيل االكاديمي , مما يشير إلى وجود حاجة ماسة لدراسة ىذا الموضوع, لذا 

صيل يمكن القول بأن مشكمة الدراسة تتمخص في معرفة العبلقة بين التوفق الزواجي والتح
 االكاديمي.

 اسئمة الدراسة:
 سعت الدراسة إلى االجابة عن االسئمة التالية:

ىل ىناك عبلقة بين التوافق الزواجي والتحصيل االكاديمي لدى الطالبات الجامعيات  -
 المتزوجات؟

ىل ىناك عبلقة بين ابعاد مقياس التوافق الزواجي والمتمثمة في اآلتي )العبلقة االسرية  -
يطرة, الفجاجة , عدم النضج االنفعالي, والسمات العصبية , والسمات ,الييمنة, الس
واألمور المالية , ورعاية األطفال, والميول, والجوانب الجسمية, الجوانب  البلجتماعية

 العقمية, األمور الخاصة, التعارض في شخصية الزوج والزوجة( وبين التحصيل األكاديمي؟ 
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لبات المتوافقات وغير المتوافقات زواجيا في التحصيل ىل توجد فروق ذات داللة بين الطا -
 االكاديمي ؟ ولصالح أييما تمك الفروق؟ 

ىل يمكن  التنبؤ بالتوافق الزواجي من المتغيرات الديموغرافية اآلتية )عمر الزوجة, عمر  -
 الزوج, المستوى التعميمي لمزوج, عدد األبناء, والمستوى االقتصادي(؟

 حصيل األكاديمي من التوافق الزواجي؟وىل يمكن التنبؤ بالت -
ىل توجد فروق ذات داللة احصائية بين الطالبات المتوافقات وغير المتوافقات زواجيًا في  -

 التحصيل االكاديمي ولصالح أييما الفروق؟
 -ىل يمكن التنبؤ بالتوافق الزواجي من المتغيرات الديمغرافية  اآلتية: -
 تعميمي لمزوج, عدد االبناء, المستوى االقتصادي؟عمر الزوجة, عمر الزوج, المستوى ال -

 أىداف الدراسة :
 سعت الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية : 

الكشف عند العبلقة بين درجة التوافق الزواجي , ومستوى التحصيل األكاديمي لدى الطالبة  -
 المتزوجة . 

 األكاديمي . الكشف عند العبلقة بين أبعاد مقياس التوافق الزواجي والتحصيل  -
التعرف عمى الفروق الفردية بين الطالبات المتوافقات وغير التوافقات زواجيًا في التحصيل  -

 األكاديمي . 
 فحص أي المتغيرات الديموغرافية تعتبر ذات تأثير أكبر في التنبؤ بالتوافق الزواجي .  -

 أىمية الدراسة :
 تكمن أىمية الدراسة الحالية في جانبين ىما : 

 ية النظرية لمدراسة :  األىم
قمة عدد الدراسات والبحوث التي تناولت العبلقة بين موضوع التوافق الزواجي والتحصيل 
األكاديمي لدى الطالبات في المرحمة الجامعية , مما يثري األطر النظرية الخاصة بالدراسات 

عض المتغيرات النفسية في المجتمع السعودي , كما أن ىذه الدراسة تمقي الضوء عمى دور ب
وىي كما يمي : عمر الزوجة , عمر الزوج , مستوى تعميم الزوج , عدد األبناء , المستوى 

 االقتصادي , ومدى تأثيرىا عمى التوافق الزواجي والتحصيل األكاديمي. 
 األىمية التطبيقية لمدراسة : 

ألكاديمي مما اسيام نتائج الدراسة في معرفة العبلقة بين التوافق الزواجي والتحصيل ا
يتيح تصميم الفرصة لمعاممين في الميدان لتصميم البرامج اإلرشادية المناسبة ولمساعدة لطالبات 
المتزوجات عمى تحقيق مستويات دراسية أعمى, وتفعيل البرامج اإلرشادية عمى المستوى الوقائي 

                 رين وذلك منذ خبلل التركيز عمى العوامل ذات التأثير األكبر عمى ىذين المتغي
 ) التوافق الزواجي , التحصيل األكاديمي (. 
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 التعريف اإلجرائي لمصطمحات الدراسة : 
ىو التوافق في المغة واالتفاق والتظاىر .. وافقت فبلنا عمى أمر أي اتفقنا  :التوافق الزواجي 

 (. 6>7, ص  8;97عميو معًا .. والوفق الموافقة بين شيئين التآلف, التقارب )ابن منظور, 
وتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو : االتفاق النسبي بين الزوجين عمى موضوعات حياتيم 
الزوجية كما يقاس بمجموع الدرجات التي تحصل عمييا الطالبة المتزوجة عمى مقياس التوافق 

 الزواجي المستخدم . 
 التحصيل األكاديمي :

ل شيء, وىو ما بقى وثبت وذىب يعني التحصيل في المغة من حصل الحاصل من ك
ما سواه يكون من الحساب واألعمال ونحوىما, وحاصل الشيء يحص حصواًل, واالسم الحصيمة 
... وٌحّصل ما في الصدور قال بعضيم جمع, وتحصل الشيء تجمع وثبت )ابن منظور, 

 (.997,ص99,ج8;97
 التعريف اإلجرائي:

لدرجات التي تحصل عمييا الطالبة ىو مقدار ما تعممتو الطالبة ويقاس بمجموع ا
 المتزوجة والذي ينعكس من خبلل معدليا التراكمي.

 حدود الدراسة : 
 اقتصرت الدراسة عمى الحدود التالية : 

 ىـ . ;986/:986: العام الجامعي  الحدود الزمانية
 : مدينة الرياض ) جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية ( .  الحدود المكانية

 سات السابقة :الدرا
أثر عمل المرأة السعودية المتعممة عمى التوافق في  م ( عنوانيا : 2991دراسة ) يغمور ،  

 الحياة الزوجية  . 
( نساء سعوديات متعممات وعامبلت في 9وقد اشتممت عينة الدراسة عمي الفئتين )

(. 6:2ل فئة )( أزواج النساء السابقات الذكر وكان عدد ك6القطاعين الحكومي والخاص, )
وأظيرت النتائج أن ىناك أثر ذا داللة إحصائية بين عمل المرأة السعودية, والتوافق في حياتيا 
الزوجية, وأن أكثر األسر توافقًا ىي التي ال يوجد لدييا أطفال, وأقميا توافقا األسر التي لدييا من 

ىي التي كان تعميم الزوج  أطفال. كما ظيرت نتائج ىذه الدراسة أن أكثر األسر توافقا : – 8
 فييا تعميمًا عاليًا.

اسيامات الزواج في تحقيق التوافق النفسي لكل م ( عنوانيا :  2991دراسة ) عبدالرحمن ، 
 من , الرجل والمرأة , وذلك في عينة مكونة. 
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( =99( زوجة, ومجموعة أخرى مكونة من )89( زوجًا,)89ذلك من عينة مكونة من )
رمل والمطمق. واستخدم الباحث مقياس التوافق النفسي العام, والميني لمراشدين. فييم األعزب واأل

وأوضحت النتائج أن المتزوجين أكثر توافقًا من غير المتزوجين في كافة أبعاد التوافق, ما عدا 
التوافق الميني فمم تتضح الفروق فيو, ولم تتضح أيضا الفروق في التوافق النفسي العام بين 

 واإلناث المتزوجين.الذكور, 
اآلثار االجتماعية لمزاج المبكر وعبلقتيما بالتحصيل ىـ ( عنوانيا :  2112دراسة ) الحامد ، 

األكاديمي , ومعرفة أثر قضاء وقت مع الزوجة, واألطفال, واستقبال األصدقاء , ومتابعة شؤون 
يًا متزوجًا, واستخدم ( طالبًا جامع682األسرة, عمى التحصيل األكاديمي. وقد بمغت العينة )

الباحث االستبانة من إعداده واستعان بالمقابمة أيضا. وقد توصمت نتائج الدراسة إلى وجود 
عبلقة إيجابية بين الزواج المبكر, وبين التحصيل األكاديمي, وأنو ال يوجد تأثير في الوقت الذي 

ال االصدقاء عمى التحصيل يقضيو الطالب الجامعي المتزوج مع أسرتو, ومتابعة شؤونيم, واستقب
االكاديمي, كما ال يوجد تأثير من األعباء المنزلية عمى وقت التحصيل االكاديمي ألن ىناك 

 تنظيما وترتيبًا لموقت. 
العبلقة بين ضغوط العمل والتوافق الزواجي لدى م ( عنوانيا :  1001دراسة ) البقمي ، 

الوظيفية, ومستوى التعميم وحجم األسرة في  الزوجات العامبلت , ومعرفة أثر اختبلف المكانة
( زوجة عاممة, 622حجم ضغوط العمل لدى الزوجات العامبلت. وتكونت العينة من )

واستخدمت مقياس ضغوط العمل من إعداد الباحثة, ومقياس التوافق الزواجي من إعداد األشول. 
بين الضغوط سواء عمل أو  وأشارت النتائج إلى وجود عبلقة ارتباطية عكسية دالة  إحصائياً 

دراسة والتوافق الزوجي, وأّن ىناك تأثيرًا متباداًل بين ىذه الضغوط, والتوافق الزواجي. فكل منيما 
يؤثر عمى اآلخر, فسوء التوافق الزواجي قد ينتقل من الحياة األسرية إلى محيط العمل أو 

ت النتائج أن ىذه الضغوط لم الدراسة, كما أن ىذه الضغوط قد تنتقل إلى المنزل, كما أوضح
تختمف لدى الزوجات تبعًا لمتغير المكانة الوظيفية, ومتغير مستوى التعميم. كما أن ىذه 

 الضغوط تزداد لدى الزوجات العامبلت البلتي لديين أطفال. . 
التوافق النفسي والتحصيل الدراسي لدى الطالبات  ىـ ( عنوانيا : 2111دراسة ) العنزي ، 

 ت وغير المتزوجات. المتزوجا
( ;62( طالبة من طالبات جامعة الممك سعود, بواقع )92:تكونت العينة من )

( غير متزوجة. وقد استخدمت الباحثة مقياس التوافق النفسي لسامية بن الدن 8:7متزوجة, و)
م(. وأسفرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة بين الطالبات المتزوجات وغير =>=9)

ات في متوسط درجات التحصيل الدراسي, كما لم تختمف متوسطات درجات التوافق المتزوج
النفسي والتحصيل الدراسي باختبلف العمر, ولم تختمف متوسطات درجات التوافق النفسي 
والتحصيل الدراسي باختبلف عدد سنين الزواج, ولم تختمف متوسطات درجات التوافق النفسي 

وضع السكني, ولم تختمف متوسطات درجات التوافق النفسي والتحصيل الدراسي باختبلف ال
والتحصيل الدراسي باختبلف عدد االبناء, ولم تختمف متوسطات درجات التوافق النفسي 

 والتحصيل الدراسي باختبلف مستوى تعميم الزوج.
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التحصيل الدراسي وعبلقتو بكل من مفيوم الذات والتوافق  ( عنوانيا:2992دراسة )دسوقي ، 
نفسي, وىدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العبلقة بين التفوق الدراسي وبين مفاىيم الذات ال

الجسمية, واالجتماعية, واألخبلقية, واالنفعالية, كما يقيسيا اختبار تنسي لمفيوم الذات لدى 
الطالبات السعوديات, كما ىدف إلى الكشف عن طبيعة العبلقة بين التحصيل الدراسي والتوافق 

لنفسي لدي مجموعة من الطالبات والطمبة المصريين, وذلك لمعرفة ىل تختمف ىذه العبلقات ا
( طالبة من المجموعة :7باختبلف الثقافة الخاصة بكل مجتمع. وتكونت عينة الدراسة من )

( طالبة من المجموعة 76( طالبة األعمى في الدرجات في الفرقة, و)99المتفوقة, وتم اختبار )
( طالبة الحاصبلت عمى أقل الدرجات بالنسبة لمفرقة, وكبل 99قة, وتم اختيار )غير المتفو 

                 المجموعتين من المعيد العالي لمخدمة االجتماعية أما العينة المصرية فتكونت من عشرين 
من الطالبات من المجموعة المتفوقة, أما المجموعة غير المتفوقة فتكونت  96من الطبلب  >)

طالبات(. واستخدمت الباحثة اختبار تنس لمفيوم الذات: من  92طبلب , و 92عشرين )من 
إعداد وليم فستس, وقام بترجمتو وتقنينة صفوت فرج وسيير كامل, واختبار بل لمتوافق, وقام 
عداده عمى البيئة المصرية عثمان محمد نجاتي. وتوصمت نتائج الدراسة إلى  بترجمتو لمعربية وا 

ات داللة إحصائية بين المجموعة المتفوقة والمجموعة غير المتفوقة من السعوديات وجود فروق ذ
في الذات األخبلقية, لصالح المجموعة المتفوقة مما ينعكس أثره عمى ارتفاع مستوى التحصيل, 
كما أنو لم تجد الدراسة فروقًا ذات داللة بين المجموعة المتفوقة والمجموعة غير المتفوقة من 

ت في الذات الجسمية والذات االجتماعية والذات العصابية. أما فيما يخص نتائج السعوديا
التوافق عن العينة السعودية فقد اتضح وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعة المتفوقة ,وبين 
المجموعة غير المتفوقة في التوافق األسري, والتوافق الصحي, والتوافق االنفعالي لصالح 

وقة. أما ما يخص نتائج اختبار مفيوم الذات والتوافق النفسي عند العينة المصرية المجموعة المتف
فيي ال توجد فروق دالة إحصائيا بين المجموعة المتفوقة , وبين المجموعة غير المتفوقة في أي 
من مفاىيم الذات المختمفة, فنبلحظ ىنا أن العبلقة بين التحصيل الدراسي ومفاىيم الذات مختمفة 

المجموعة السعودية والمجموعة المصرية, وعدم وجود فرق ذات داللة إحصائية بين بين 
المجموعة المتفوقة , وبين المجموعة غير المتفوقة إال في التوافق األسري لصالح المجموعة 

 المتفوقة.
 التعميق عمى الدراسات السابقة

عمى عبلقة  يتضح من العرض السابق أن دراسات المحور األول قد اىتمت بالتعرف
م( بينما ذىبت بعض الدراسات إلى 6228التوافق بعمل المرأة أو دراستيا مثل دراسة البقمي )

م( بينما اىتمت دراسة حامد 9==9معرفة العوامل المؤثرة في التحصيل األكاديمي مثل دسوقي )
ان ىدف ىـ( باآلثار االجتماعية لمزواج وعبلقتيما بمتغير التحصيل األكاديمي, فيما ك9869)

م( معرفة أثر عمل المرأة السعودية المتعممة عمى التوافق في الحياة 8>=9الدراسة يغمور )
ىـ(, أو :986الزوجية. وقد كانت عينة الدراسات السابق عرضيا عمى الطالبات, )العنزي,

ىـ(, في حين كانت عينة باقي الدراسات من شريحة المتزوجات 9869طبلب كدراسة حامد )
م(. وبالنسبة لؤلدوات 6228م(, ودراسة البقمي );>=9ثل دراسة عبدالرحمن )العامبلت م

 المستخدمة بدراسات ىذا المحو لتتناسب مع المتغيرات المراد قياسيا بكل دراسة.
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 ومما سبق
يمكن لمباحثة القول أنو اتضح ليا عدم وجود دراسة ركزت عمى ربط التوافق الزواجي  

دى الفتيات المتزوجات من طالبات الجامعة في المجتمع وعبلقتو بالتحصيل األكاديمي ل
السعودي وىذا ما سوف تتصدى ليا الدراسة الحالية مع الكشف عن تأثير بعض المتغيرات 

 الديموغرافية عمى كل من متغيري الدراسة التوافق الزواجي والتحصيل االكاديمي.
جراءاتيا:   -منيج الدراسة وا 

 منيج الدراسة:
ثة في الدراسة الحالية عمى المنيج الوصفي )االرتباط المقارن( في بحث اعتمدت  الباح

ىذه الدراسة باعتباره يتناسب مع اىدافيا وفروضيا ولمتوصل إلى الفروق بين مجموعات الدراسة, 
لمعرفة مدى االرتباط بين متغيرات الدراسة والتعبير عنيا بصورة رقمية, عمى اعتبار أن التوافق 

تغير المستقل والتحصيل األكاديمي ىو المتغير التابع." ويعتمد ىذا المنيج عمى الزواجي ىو الم
وصف الظاىرة وتفسيرىا وتحديد العبلقة بين متغيراتيا وتوضيح الفروق بين مجموعاتيا حيث 
يستخدم أساليب القياس والتصنيف والتفسير ويتم من خبللو استنتاج الفروق والعبلقات ذات 

 (79م : 6229, الداللة" )أبو عبلم
 مجتمع الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من جميع الطالبات  المتزوجات البلتي يدرسن في مركز طالبات 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية, والذي يتكون من كميات, وىذه الكميات تتكون من عدة 

محدد, وذلك ألنو  أقسام, وكل قسم يتكون من ثمانية مستويات, ويتضح أن مجتمع الدراسة غير
ال توجد لدى الجامعة بيانات يظير فييا حصر بعدد الطالبات المتزوجات عن غيرىن من غير 

 المتزوجات.
 خصائص أفراد الدراسة

  جميع أفراد الدراسة من المجتمع السعودي, وذلك لضمان تجانس العينة من حيث                  
 البيئة والثقافة.

  طالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية.جميع أفراد المجتمع من 
 .جميع أفراد المجتمع من الطالبات المتزوجات 

 عينة الدراسة:
تم سحب عينة الدراسة من مجتمع الدراسة الذي ىو عبارة عن الطالبات المتزوجات 

ات من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية في الرياض, وذلك بمركز الدراسات الجامعية لمبن
في الممز والبطحاء, وشممت االقسام "قسم الدعوة, قسم المغة اإلنجميزية, قسم المغة العربية, قسم 
الشريعة, قسم الحاسب اآللي,  قسم أصول الدين, قسم المكتبات", وألنو ال يمكن إيجاد حصر 

 متزوجة.( طالبة :68بعدد الطالبات المتزوجات داخل الجامعة فقد بمغ  العدد اإلجمال لمعينة )
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 (2-3جدول رقم )
 مواصفات عينة الدراسة من الطالبات

 
عمر 

 الطالبة
 عمر الزوج

المستوى 

 التعميمي لمزوج

مستوى دخل 

 األسرة
 عدد األطفال

 9 6>:.6 72:.9 >2>.=6 66.879 المتوسط

 9>9.9 2=9.99 9.228 92==.8 9:>6.2 االنحراف المعياري

( سنة وبانحراف معياري 66لطالبات كان )( متوسط أعمار ا9-7يوضح الجدول رقم )
. ==.8( سنة وبانحراف معياري يساوي72( كما أن متوسط أعمار األزواج كان )>6.2يساوي )

كذلك المستوي التعميمي لمزوج فكان المتوسط الحسابي يقع في فئة الحاصمين عمى الشيادة 
ة الواحدة متوسط ذلك يقع في , أما بالنسبة لدخل األسر 9.22الثانوية بانحراف معياري يساوي 

, 9.22( لاير لدخل األسرة الواحدة  بانحراف معياري بمغ 222:, إلى أقل من 7222فئة )من 
وعدد األطفال كان يمثل الفئة األولى وىي أن متوسط وجود األطفال لدى الطالبة الجامعية ىي 

ىناك تجانسًا بين ( أّن 9-7, ويبلحظ من الجدول )>9.9طفل واحد وذلك بانحراف معياري 
 أفراد العينة حسب االنحرافات المعيارية السابقة.

 توزيع أفراد العينة حسب المعدل التراكمي

 النسبة المئوية التكرارات المعدل التراكمي لمطالبة م

 :.9 8 (9أقل من ) 9
 99.2 ;6 (6( إلى أقل من )9من ) 6
 72.9 8; (7( إلى أقل من )6من ) 7
 :.78 9> (8ل من )( إلى أق7من ) 8
 >.66 :9 (9( إلى أقل من )89من  9

 %922 :68 المجموع

( إلى توزيع العينة حسب المعدل التراكمي وقد أظيرت الفئة =-7يشير الجدول رقم )
 % .78( أكبر نسبة حيث بمغت 8إلى أقل من  7)من 
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 أداة الدراسة:
 اختارت الباحثة االدوات اآلتية نظرًا لطبيعة الدراسة.

 ستمارة البيانات األولية ا
 م(,6228م( من تقنين نورة البقمي )=>=9مقياس التوافق الزواجي لعادل عز الدين األشول )
 وفيما يمي وصف تفصيمي ليذه األدوات:

 أواًل: استمارة البيانات األولية )إعداد الباحثة(
الطالبة, عمر تحتوي استمارة البيانات األولية عمى عدد من البيانات العامة مثل عمر 

الزواج, مستوى تعميم الزوج, المستوى الدراسي لمطالبة, القسم الذي تدرس فيو, مستوى دخل 
                    األسرة, عدد األطفال, المعدل التراكمي لمطالبة, وذلك بيدف تحديد متغيرات 

 الديموغرافية لمدراسة.
 ثانيًا: مقياس التوافق الزواجي:

وقد قام عادل عز  Lernar and Mansonداد ليرنر ومانسون ىذا المقياس من إع
م( بترجمتو إلى العربية, مع إدخال بعض العبارات والمواقف المبلئمة =>=9الدين األشول )

 م( عمى البيئة السعودية.6228لمثقافة العربية, وقامت البقمي بتقنينو )
عدًا تمثل العوامل ( عبارة مقسمة إلى اثنى عشر ب  251ويتكون ىذا المقياس من )

 المؤثرة عمى الحياة الزوجية وىذه األبعاد ىي:
 األطفال ورعايتيم. -; العبلقات األسرية. -9
 الميول. -> السيطرة والييمنة. -6
 الجوانب الجسمية. -= الفجاجة وعدم النضج االنفعالي. -7
 القدرات العقمية. -92 السمات العصابية. -8
 األمور الخاصة. -99 .السمات البلاجتماعية -9
 التعارض بين شخصية الزوج الزوجة. -96 إدارة األمور المالي. -:

 اليدف من المقياس:
ييدف المقياس إلى وضع تصور شامل منتظم لؤلمور الزوجية من خبلل التعرف عمييا 

 من وجية نظر الزوج, ومن وجية نظر الزوجة, وكذلك من وجية نظر كمييما.
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 :صدق أداة الدراسة
                       يقصد بصدق أداة الدراسة " مدى صبلحية االداة لقياس ما وصفت لو 

م( بتقنين المقياس عمى البيئة المصرية, وقد =>=9( حيث قام األشول )78:9;622)ابو عبلم,
قام بحساب صدق المقياس بطريقتي الصدق العاممي , والصدق المنطقي. حيث أوضحت النتائج 

من حساب التحميل العاممي بعد تدوير المحاور عن قيم تشبعات كل عامل وترواحت  المستخمصة
 .=>;.2 – 2.899قيم التشبع بين 

كما تم حساب ثبات االختبار بطريقتين, طريق إعادة التطبيق, وقد بمغ معامل الثبات 
 – 99=.2وطريقة التجزئة النصفية, وقد تراوحت معامبلت الثبات بيذه الطريقة ما بين  9>.2

 .2.29,وكميا دالة عن مستوى  98;.2

 تطبيق وتصحيح المقياس:
يمكن تطبيق المقياس بصورة فردية أو جماعية من خبلل ما يقرره المفحوص تبعًا 
النطباق بنود القياس عمى المفحوص من عدمو حسب وضعو الزواجي, وتم حساب استجابات 

قويم الذات والقرين, ثم الدرجة الكمية حيث المفحوص وفق ثبلث فئات تقويمية, تتمثل في درجة ت
توضح الدرجات المنخفضة عدم وجود توافق بدرجة كبيرة, كما أن الدرجات المرتفعة توحي 

 بوجود توافق طبيعي.

م( بتقنين المقياس عمى البيئة السعودية وذلك بتطبيق 6228وقد قامت البقمي )
بتو لعينة دراستيا, وحساب صدق وثبات المقياس عينة استطبلعية لمتأكد من صبلحيتو ومناس

المقياس, وبناء عمى ذلك تم استبعاد بعض العبارات التي ال تتناسب مع ثقافة المجتمع 
السعودي, وقد تم حساب استجابات المفحوصات وفق فئة تقويمية واحدة ىي درجة تقويم الذات, 

وىذه  9;=.2ثبات المقياس كما تم حساب ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ حيث كانت قيمة 
 القيمة تعتبر مرتفعة وتدل عمى ثبات المقياس.

وفي الدراسة الحالية قامت الباحثة بتطبيق المقياس عمى عينة استطبلعية صغيرة حيث 
تم في ضوئيا إجراء بعض التعديبلت المغوية عمى بعض العبارات لتصبح أكثر فيمًا, ووضوحًا, 

عديل سّمم اإلجابات الذي كان فيو نوع من المحدودية حيث يقتصر ومبلئمة ألفراد العينة, وتم ت
 –عمى اإلجابة )بنعم أو ال( إلى سّمم إجابات فيو نوع من المرونة حيث يضم )ينطبق تماما 

 ال ينطبق تماما(. –ال ينطبق  –ينطبق أحيانا  –ينطبق 
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 ثبات أداة الدراسة:
 الثبات بطريقة ألفا كرونباخ - أ

س التوافق الزواجي بطريقة ألفا كرونباخ لممقياس ككل فكانت تم حساب ثبات مقيا
 ( وىذه القيمة تعتبر مرتفعة وتدل عمى ثبات المقياس.:>=.2النتيجة تساوي )

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية: –ب 
كما تم حساب ثبات التوافق الزواجي بطريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلتي 

وقد أظيرت النتائج أن قيم معامبلت الثبات مرتفعة  9=9=.2ن =وجتما  76:=.2سبيرمان =
 مما يدل عمى أن المقياس عمى درجة جيدة من الثبات.

 أساليب المعالجة اإلحصائية
حددت األساليب اإلحصائية المستخدمة بناء عمى أىداف واسئمة الدراسة التي ذكرت 

 Percentagesل النسب المئوية سالفًا, فباإلضافة إلى استخدام اإلحصاءات الوصفية, مث
 فإنو تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية: Frequenciesوالتكرارات 

وذلك لدراسة العبلقات المحتممة بين    Correlations  Coefficientمعامل االرتباط  – 9
 متغيرات الدراسة.

ت عمى متغيرات وذلك لمكشف عن مدى داللة الفروق بين الطالبا  t-testاختبا )ت(  – 6
 الدراسة وذلك حسب درجة توافقين الزواجي وتحصيمين األكاديمي.

وذلك لمكشف عن القدرة التنبؤية  Multiple Regressionتحميل االنحدار المتعدد  – 7
لممتغيرات الديموغرافية في درجة التوافق الزواجي, وأيضا لمتنبؤ بمستوى التحصيل 

 الزواجي.األكاديمي من خبلل درجة التوافق 
 عرض النتائج وتفسيرىا والتوصيات:

 نتائج الدراسة: فيما يخص إجابة سؤال الدراسة األول ونصو 
ىل ىناك عبلقة بين التوافق الزواجي والتحصيل االكاديمي لدى الطالبات الجامعيات 

 المتزوجات؟
ن لئلجابة عمى ىذا السؤال تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لمكشف عن العبلقة بي

 التوافق الزواجي وبين التحصيل االكاديمي.
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 (2- 1جدول رقم )
 العالقة بين معامل ارتباط مقياس التوافق الزواجي ودرجة التحصيل االكاديمي

 مستوى الداللة معامل االرتباط عدد أفراد العينة

 2.29دال عند  2.677 :68

ن درجات التوافق واسفرت نتائج ىذه الدراسة عن وجود عبلقة ارتباطية موجبة بي
الزواجي, وبين درجات التحصيل األكاديمي, وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع ما وصمت إليو دراسة 

م(, والتي أشارت جميعيا إلى وجود ارتباط 9==9م(, ودراسة الحامد )9==9كل من العرابي )
درجات التوافق إيجابي بين التوافق الزواجي, وبين التحصيل االكاديمي, بمعنى أنو كمما ارتفعت 

 الزواجي كمما أصبحت الطالبة أكثر تحصيبل أكاديميًا.
ه النتيجة التي توصمت إلييا الدراسة الحالية من خبلل مفيوم التوافق ويمكن تفسير ىذ

الزواجي , والذي يعني االتفاق واالنسجام والرضا بين الطرفين )الزوج, الزوجة(, والجو األسري 
الذي يشيع فيو التوافق, ويبعث عمى العمل واإلنتاج , يصبح بيئة طيبة لمدراسة والتفوق, فكمما 

اليًا من الصراعات واالضطرابات والمشكبلت بين الزوجين كمما كان ذلك كان جو األسرة خ
باعثًا عمى االستقرار واإلنتاج. فالطالبة المتزوجة التي تعيش مع زوجيا في وئام وانسجام, فإن 
ىذه الظروف تشجعيا عمى التحصيل االكاديمي, وتجعميا تقبل عمى الدراسة بكل حماس 

دئ مستقرة ومشبعة, وطاقاتيا متجددة وال تعاني ممن يشتت ومسئولية. فيي تعيش في جو ىا
ذىنيا, أو يعكر صفاء فكرىا, أو يبدد طاقتيا, فيساعدىا ذلك عمى تركيز جيدىا عمى الدراسة 

 والتحصيل األكاديمي.
ومن جانب آخر فالتوافق الزواجي ينمي لدييا اإلحساس بالمسئولية, والرغبة في 

سئوليات األسرة, فيولد الدافع إلى االنتياء من الدراسة, لكي المساىمة مع زوجيا في تحمل م
تعمل وتتحمل مع الزوج أعباء الحياة األسرية حيث تشعر بالمشاركة في المسئولية نتيجة 

 إحساسيا بالتوافق والتبلؤم مع الزوج.
م( ;>=9والتفسير السابق الذي عرضتو الباحثة يتفق مع نتائج دراسة عبدالرحمن )

مت إلى أن الطبلب المتزوجين أكثر توافقا من غير المتزوجين في كافة أبعاد التوافق, والتي توص
شباع عاطفي في نفوس  وىذا يشير إلى أن ما ينتجو الزواج من ىدوء, واستقرار نفسي, وا 

 الطبلب يجعميم أكثر توافقًا من غير المتزوجين.
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يرت أن لمتعميم ىـ( والتي أظ:989وىذا ما خمصت إليو نتائج دراسة الخمشي )
 الجامعي دورًا واضحًا في مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات في مجاالت الحياة األسرية المختمفة.

ىـ( والتي توصمت إلى وجود عبلقة ارتباط موجبة 9869ويؤيد ذلك نتائج دراسة حامد )
أن الزواج لمفتاة بين الزواج المبكر, وبين التحصيل االكاديمي, وىذه النتيجة تؤيد ما سبق قولو ب

الجامعية يؤدي إلى شعورىا باالستقرار, واالطمئنان لمستقبميا كزوجة وأم, وأيضا يصل بيا إلى 
مرحمة النضج, وتحمل المسئولية تجاه أسرتيا, وتوافقيا الزواجي يجعميا ال تفرط في واجباتيا 

 الدراسية, بل عمى العكس يزيد من مسئولياتيا كطالبة.
السؤال الثاني من الدراسة ونصو: ىل ىناك عبلقة بين ابعاد مقياس التوافق وفيما يخص إجابة 

 الزواجي والتحصيل األكاديمي؟
وقد تم استخدام معامل بيرسون لمكشف عن العبلقة بين ابعاد مقياس التوافق والتحصيل 

 االكاديمي.
 (1-1جدول رقم )

 معامالت ارتباط بين ابعاد التوافق الزواجي واألكاديمي
 111=  )ن(

 مستوى الداللة معامل االرتباط الُبعد م
 2.29دال عند  >=2.9 العبلقات االسرية 9 .9
 2.29دال عند  2.9:6 السيطرة 6 .6
 2.29دال عند  >2.62 الفجاجة وعدم النضج 7 .7
 2.29دال عند  2.679 السمات العصبية 8 .8
 2.29دال عند  =2.62 السمات البلاجتماعية. 9 .9
 2.29دال عند  ;2.66 ية.إدارة األمور المال : .:
 2.29دال عند  :2.69 األطفال. ; .;
 2.29دال عند  2.677 الميول. > .>
 2.29دال عند  >2.67 الجوانب الجسمية. = .=
 2.29دال عند  2.628 القدرات. 92 .92
 2.29دال عند  2.62 األمور الخاصة. 99 .99
 2.29دال عند  2.666 التعارض والتضارب. 96 .96

عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا موجبة بين أبعاد مقياس  أسفرت  النتائج عن وجود
التوافق الزواجي, وبين التحصيل األكاديمي, وقد كان مستوى الداللة في جميع األبعاد دااًل عند 

 (.2.29( فيما عدا ُبعد السيطرة فكان دال عند مستوى الداللة )2.29)



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إحصائيا بين التحصيل ففي بعد العبلقات األسرية كانت العبلقة موجبة, ودالة 
األكاديمي, وبين ُبعد العبلقات األسرية, فالدرجة المرتفعة عمى ىذا الُبعد تشير إلى الفيم 
الصحيح لمشاكل األسرة, ومحبة األقارب, واالستقرار, واإلخبلص لؤلسرة, فيذه األمور مؤشر 

درجة المنخفضة ميم عمى وجود التوافق الزواجي ومن ثم يؤثر عمى التحصيل األكاديمي, وال
عمى ىذا الُبعد تشير إلى قّمة التواصل األسري, وعدم تقدير الحياة األسرية حق قدرىا, وكراىية 

م( بأنو توجد عبلقة بين تقبل الزوج 2==9العبلقات العائمية, وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة خميل )
لآلخرين ويحب التواصل لآلخرين ومحبتيم, وبين التوافق الزواجي, فكمما كان الزوج متقببًل 

األسري, انعكس ذلك عمى تقبمو لشريكة حياتو, وبذلك يرتفع مستوى التوافق الزواجي بينيما, مما 
يكون لو األثر عمى تحصيميا األكاديمي , وبين ُبعد السيطرة, أن الدرجة المرتفعة عمى ىذا البعد 

ي قرارات األسرة, أما الدرجة تشير إلى القدرة عمى إدارة شئون المنزل, والقدرة عمى البت ف
المنخفضة فيي تشير إلى استخدام التسمط لكسب المناقشات, والمجادالت األسرية, والقسوة في 
ن اجتماع مثل ىذه األمور يعتبر  المعاممة, واستخدام أسموب التيديد في تدبير أمور العائمة, وا 

اديمي. حيث كانت طريقة عبلمة لنقص التوافق الزواجي, ومن ثم يؤثر عمى التحصيل األك
تصحيح المقياس قائمة عمى أن انعدام أو قمة ىذه األمور يعني الحصول عمى درجة عالية 
ذا كان وجود التوافق الزواجي يساعد  إيجابية, فمو كانت اإلجابة )ينطبق( تأخذ الدرجة )صفر(. وا 

زواجي قد انخفض في عمى التحصيل األكاديمي فإن ُبعد السيطرة كأحد أبعاد مقياس التوافق ال
 (.2.29مستوى الداللة إلى )

وبالنسبة لبعد الفجاجة وعدم النضج كانت العبلقة موجبة, ودالة إحصائيًا بين 
التحصيل األكاديمي, وبين بعد الفجاجة وعدم النضج, فالدرجة المرتفعة عمى ىذا البعد تشير إلى 

, وتتصف األحكام بالعمق, والرأي مواجية المشاكل العائمية ببساطة, والعدل في كل المواقف
السديد. وىذه الصفات مؤشر ميم عمى وجود التوافق الزواجي, ومن ثم يؤثر عمى التحصيل 
األكاديمي, أما الدرجة المنخفضة عمى ىذا البعد فيي تشير إلى االتصاف بالعناد عند الخطأ, 

, وقد كانت طريقة وتكون األحكام سطحية, وتشير كذلك إلى عدم النضج في أغمب المواقف
تصحيح المقياس قائمة عمى أن انعدام أو قمة ىذه الصفات يعني الحصول عمى درجة عالية 
وىذا يفسر كون العبلقة إيجابية, فمو كانت اإلجابة )ال ينطبق( فإن الطالبة تأخذ الدرجة الكبرى 

 (, ولو كانت اإلجابة )ينطبق( تأخذ الدرجة )صفر(.8)
ية كانت العبلقة موجبة ودالة إحصائيًا بين التحصيل وفي بعد السمات العصاب

األكاديمي وىذا البعد, فالدرجة المرتفعة عمى ىذا البعد تشير إلى القدرة عمى التعبير عن 
المشاعر, والشعور باالتزان االنفعالي, واعتدال المزاج. وكل ىذه األمور مؤشر عمى وجود 

األكاديمي, أما الدرجة المنخفضة عمى ىذا البعد التوافق الزواجي, ومن ثم يؤثر عمى التحصيل 
فيي تشير إلى اضطراب المشاعر بشكل مستمر, وتقمب المزاج, والشعور بالوحدة غالبًا, وتذبذب 
المزاج, والشعور بالكآبة, وفتور اليمة, واإلحباط. وقد كانت طريقة تصحيح المقياس قائمة عمى 

ى درجة عالية, وىذا يفسر كون العبلقة إيجابية, فمو انعدام أو قمة ىذه األمور يعني الحصول عم
(, والعكس صحيح, فمو كانت 8كانت اإلجابة ) ال ينطبق( فإن الطالبة تأخذ الدرجة الكبرى )

 اإلجابة )ينطبق( تأخذ الدرجة )صفر(.
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وأما بعد السمات البلاجتماعية فقد كانت العبلقة موجبة ودالة إحصائيًا بين التحصيل 
وىذا البعد, فالدرجة المرتفعة عمى ىذا البعد تشير إلى وجود األمانة, واحترام اآلخرين, األكاديمي 

والصدق, واحترام األعراف واألنظمة, فعند وجود ىذه الصفات فإن ذلك ُيعّد مؤشرًا عمى وجود 
التوافق الزواجي, ومن ثم يؤثر عمى التحصيل األكاديمي. وأما الدرجة المنخفضة عمى ىذا البعد 

إنيا تشير إلى الخيانة, وكثرة الكذب, ومخالفة األعراف واألنظمة, واالستيزاء باآلخرين, ووجود ف
عبلقات جنسية شاذة. حيث كانت طريقة تصحيح المقياس قائمة عمى أن انعدام أو قمة ىذه 
      السمات يعني الحصول عمى درجة عالية وىذا يفسر كون العبلقة إيجابية, فمو كانت اإلجابة 

(, والعكس صحيح, فمو كانت اإلجابة )ينطبق( 8)ال ينطبق( فإن الطالبة تأخذ الدرجة الكبرى )
م( التي أوضحت أّن :>=9تأخذ الدرجة )صفر(. وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة دسوقي )

ىناك فروقًا بين المتوافقين وغير  المتوافقين في السمات الشخصية, والدوافع غير الشعورية التي 
مل في ثناياىا السمبية والعدوان, والرغبة في التخمص من الزواج, كما ظير أن غير المتوافقين تح

 عبلقاتيم تتسم بالسمبية, وعدم الحنان, والعدوان, مما قد يقمل من التوافق الزواجي بين الزوجين.
وفي ُبعد إدارة األمور المالية فكانت العبلقة موجبة, ودالة إحصائيًا بين التحصيل 
األكاديمي وىذا الُبعد, فالدرجة المرتفعة عمى ىذا البعد تشير إلى القدرة عمى إدارة الشئون 
المالية, واالىتمام بتوفير المال ألفراد األسرة, واالتزان في تيسير األمور المالية بدون افراط وال 

بما يتناسب مع تفريط وأما الدرجة المنخفضة فيي تشير إلى عدم القدرة عمى ادخار المال الكافي 
الوضع االقتصادي, والوقوع تحت وطأة الديون, والبخل أو االسراف عمى األسرة, واجتماع ىذه 

 األمور تعتبر عبلمة نقص التوافق الزواجي, ومن ثم يؤثر عمى التحصيل األكاديمي.
وبالنسبة لُبعد وجود األطفال فكانت العبلقة موجبة, ودالة إحصائيًا بين التحصيل 

مي, وبين بعد األطفال, فالدرجة المرتفعة عمى ىذا البعد تشير إلى محبة وجود األطفال, األكادي
والحرص عمى تربيتيم, ومحاولة فيم حاجات األطفال المتعددة. أما الدرجة المنخفضة فيي تشير 

شكل إلى استخدام التسمط, والقسوة, والنبذ, أو اإلىمال والتدليل أثناء معاممتيم, واستخدام العقاب ب
 مستمر, وعدم اإلحساس بالسعادة لوجودىم.

وبالنسبة لبعد الميول فكانت العبلقة موجبة ودالة إحصائيًا بين التحصيل األكاديمي, 
وبين بعد الميول, حيث الدرجة المرتفعة عمى ىذا البعد تشير إلى القدرة عمى المحافظة عمى 

لحصول عمى شعبية وأصدقاء. وأما الدرجة االتزان بين االىتمامات, واالىتمام بمحبة اآلخرين, وا
المنخفضة فيي تشير إلى االىتمام ببعض األمور دون البعض اآلخر, ومحبة لفت االنتباه, أو 
الميل إلى الجموس بعيدًا عن اآلخرين. واجتماع ىذه األمور يعتبر عبلمة لنقص التوافق 

قة تصحيح المقياس قائمة الزواجي, ومن ثم يؤثر عمى التحصيل األكاديمي, حيث كانت طري
              عمى انعدام أو قمة ىذه األمور يعني الحصول عمى درجة عالية إيجابية, فمو كانت اإلجابة 

(, والعكس صحيح, فمو كانت اإلجابة )ينطبق( 8)ال ينطبق( فإن الطالبة تأخذ الدرجة الكبرى )
 تأخذ الدرجة )صفر(.
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عبلقة موجبة, ودالة إحصائيًا بين التحصيل أما ُبعد الجوانب الجسمية فكانت ال
األكاديمي وىذا البعد, فالدرجة المرتفعة عمى ىذا البعد تشير إلى االىتمام بكامل الجوانب 
الجسمية والمظير الخارجي, ويكون العمر مناسبًا, والصحة جيدة, وعدم الشكوى كثيرًا من 

د التوافق الزواجي, ومن ثم يؤثر عمى األمراض. فعندما توجد ىذه الصفات فإنيا مؤشر عمى وجو 
التحصيل األكاديمي. أما الدرجة المنخفضة فيي تشير إلى عدم الرضا عن شكل الجسم, أو 

 الوزن, أو االىتمام المبالغ فيو ببعض النواحي الجسمية دون البعض اآلخر.
وىذا وفي ُبعد القدرات كانت العبلقة موجبة, ودالة إحصائيا بين التحصيل األكاديمي 

البعد, فالدرجة المرتفعة عمى ىذا البعد تشير إلى االىتمام المستمر بتحسين الوضع, وتوافر 
أغمب القدرات األساسية لمواجية مشاكل الحياة, والقدرة عمى تحمل أعباء األسرة. فعندما توجد 

مي. ىذه الصفات فإنيا مؤشر عمى وجود التوافق الزواجي, ومن ثم يؤثر عمى التحصيل األكادي
أما الدرجة المنخفضة فيي تشير إلى قمة الخبرة, وضعف القدرة عمى السيطرة والتحمل, والحاجة 

 إلى المساعدة بشكل مستمر.
أما ُبعد األمور الخاصة فكانت العبلقة موجبة, ودالة إحصائيًا بين التحصيل األكاديمي 

ام بيذا الجانب, والشعور باإلشباع, وىذا الُبعد, فالدرجة المرتفعة عمى ىذا الُبعد تشير إلى االىتم
واإلحساس باإليجابية, والفاعمية أثناء العبلقة الجنسية, فعندما توجد ىذه الصفات فإنيا مؤشر 
عمى وجود التوافق الزواجي, ومن ثم يؤثر عمى التحصيل األكاديمي. أما  الدرجة المنخفضة 

كل واجب دون أحاسيس أو مشاعر, فيي تشير إلى عدم الرضا عن ىذه العبلقة, أو تأديتيا بش
 مما ينعكس سمبيًا عمى التوافق الزواجي.

أما بالنسبة لُبعد التضارب والتعارض فكانت العبلقة موجبة, ودالة إحصائيًا بين 
التحصيل األكاديمي وىذا الٌبعد, فالدرجة المرتفعة عمى ىذا البعد تشير إلى اإلحساس بأىمية 

راحة في المنزل, ومحبة األسرة. فعندما توجد ىذه الصفات فإنيا الزواج, والشعور بالمتعة, وال
مؤشر عمى وجود التوافق الزواجي, ومن ثم يؤثر عمى التحصيل األكاديمي. وأما الدرجة 
لى استخدام أسموب التسمط, والقسوة, وكثرة  المنخفضة فيي تشير إلى عدم الرضا عن الزواج, وا 

اج. واجتماع ىذه األمور يعتبر عبلمة لنقص التوافق الشجار والعراك, واإلحساس بفشل الزو 
الزواجي, ومن يؤثر عمى التحصيل األكاديمي. حيث كانت طريقة تصحيح المقياس قائمة عمى 
أن انعدام أو قمة ىذه األمور يعني الحصول عمى درجة عالية إيجابية, فمو كانت اإلجابة 

 )ينطبق( تأخذ الدرجة )صفر(. 
ؤال الثالث من ىذه الدراسة ونصو: ىل توجد فروق ذات داللة وفيما يخص إجابة الس

احصائية بين الطالبات المتوافقات وغير المتوافقات زواجيًا في التحصيل االكاديمي ولصالح 
 أييما الفروق؟

لقياس الفروق بين متوسطات درجات الطالبات   T.Testوتم استخدام اختبار )ت( 
 بات غير المتوافقات.المتوافقات, ومتوسطات درجات الطال
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 (3-1جدول رقم )
قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطات درجات المتوافقات وغير المتوافقات في التحصيل 

 األكاديمي وداللتيا اإلحصائية.
قيمة االنحراف  المتوسط العدد المجموعات البعد م

مستوى  قيمة )ت( المعياري
 الداللة

دال عند  6.999 ;9.22 ;7.8 999 غير متوافقات العبلقات األسرية 9
 >==.2 2>.7 979 متوافقات 2.29

دال عند  9::.9 9.299 7.98 968 غير متوافقات السيطرة 6
 9.228 :;.7 966 متوافقات 2.29

دال عند  >=6.6 ;>=.2 7.82 8: غير متوافقات الفجاجة وعدم النضج 7
 9.292 8;.7 6>9 متوافقات 2.29

دال عند  9>;.6 >9.26 7.88 922 غير متوافقات العصابيةالسمات  8
 =;=.2 2>.7 :98 متوافقات 2.29

دال عند  7;6.8 9.229 7.89 7= غير متوافقات السمات البلاجتماعية 9
 9.229 ;;.7 997 متوافقات 2.29

دال عند  7.997 ===.2 >7.7 >> غير متوافقات إدارة األمور المالية :
 7==.2 >.7 >99 متوافقات 2.29

 (3-1تابع جدول رقم )
قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطات درجات المتوافقات وغير المتوافقات في التحصيل 

 األكاديمي وداللتيا اإلحصائية.
قيمة االنحراف  المتوسط العدد المجموعات البعد م

 المعياري
قيمة 
 مستوى الداللة )ت(

 >9.22 7;.7 986 متوافقات غير دال 9.989 9.297 7.97 928 غير متوافقات األطفال ;
دال عند  =9:.6 :9.22 7.88 >= غير متوافقات الميول >

 >==.2 =;.7 >98 متوافقات 2.29
دال عند  6.897 9.298 ;7.8 928 غير متوافقات الجوانب الجسمية =

 9==.2 >;.7 986 متوافقات 2.29
دال عند  ;6.86 9.226 >7.8 992 توافقاتغير م القدرات 92

 9.228 =;.7 :97 متوافقات 2.29
دال عند  9;6.9 9.227 >7.8 == غير متوافقات األمور الخاصة 99

 ;9.22 :;.7 ;98 متوافقات 2.29
دال عند  6;6.2 =7=.2 >7.8 7= غير متوافقات التضارب والتعارض 96

 9.289 9;.7 997 متوافقات 2.29
دال عند  6.827 9.269 :7.8 ;= غير متوافقات الدرجة الكمية

 6==.2 ;;.7 =98 متوافقات 2.29

 يبلحظ أن اتجاه الداللة في جميع أبعاد المقياس لصالح المتوافقات زواجيًا.
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( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 7-8يتبين من الجدول رقم )
ت في التحصيل األكاديمي عمى أبعاد مقياس التوافق الزواجي لصالح المتوافقات وغير المتوافقا

المتوافقات زواجيًا حيث ظيرت الفروق عمى جميع األبعاد ماعدا بعد )األطفال( فمم يكن ىناك 
 فروق بين المتوافقات وغير المتوافقات في التحصيل األكاديمي.
وجود فروق بين  م( في6228وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو البقمي )

مرتفعات( ضغوط العمل عمى أبعاد مقياس التوافق الزواجي لصالح المنخفضات,  –منخفضات 
بما أن العبلقة بينيما تبادلية فإن ضغوط المشاكل الزوجية تنعكس سمبًا عمى إنتاجية العمل 

عائمية فإنو بمعنى إذا كان عدم التوافق يعد عامبًل ميمًا في إحداث مشكبلت وتغيرات اجتماعية و 
 أيضا سبب في نشأة مشاكل دراسية تؤثر في النياية عمى تحصيل الطالبة األكاديمي.

وفيما يخص إجابة السؤال الرابع ونصو : ىل يمكن التنبؤ بالتوافق الزواجي من 
المتغيرات الديمغرافية  )عمر الزوجة, عمر الزوج, المستوى التعميمي لمزوج, المستوى 

 بناء ؟االقتصادي, عدد اال
ولمتحقق قامت الباحثة باستخدام تحميل االنحدار المتعدد لمتنبؤ بتأثير بعض المتغيرات 

 الديموغرافية عمى التوافق الزوجي.
 (1-1جدول رقم )

 تحميل التباين لالنحدار المتعدد لبعض المتغيرات الديموغرافية
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 مستوى الداللة فقيمة  متوسط المربعات الحرية

 97.=6;:99 6 >6.>67789 االنحدار
دال عند  =96.92

 :82.9:= 687 ;.=678699 البواق 2.29
  689 2.>9:;69 الكمي

يتضح من نتائج الجدول السابق وجود عبلقة انحدار دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 
 غرافية.( بين التوافق الزواجي في ضوء بعض المتغيرات الديمو 2.29)

 (5-1جدول رقم )
 تحميل لالنحدار المتعدد لبعض المتغيرات الديموغرافية.

 مستوى الداللة قيمة ف الخطأ المعياري معدل االنحدار مصدر التباين

 2.29دال عند  29:.: :89.:7 682.968 الثابت
 2.29دال عند  8.686 687.: 7>8.:6 المستوى التعميمي لمزوج

 2.29دال عند  =6.88- 7=9.6 7:=.96- عدد االبناء
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من خبلل الجدول السابق يتضح أن المستوى التعميمي لمزوج وعدد األبناء قد تعطي 
مؤشرًا, أو تنبئ بمستوى التوافق الزواجي, وبذلك يمكن صياغة معادلة االنحدار التي تعين عمى 

 التنبؤ ببعض المتغيرات الديموغرافية في الصورة التالية:
 عدد األبناء.×7:=.96-المستوى التعميمي لمزوج × :>8.:6+682.968جي = التوافق الزوا

ويبدو أن عددا من المتغيرات الديموغرافية يتداخل في تحديد طبيعة تأثيره عمى التوافق 
الزواجي , وقد تم تحديد ) عمر الزوجة , وعمر الزوج , ومستوى تعميم الزوج , وعدد األطفال , 

غيرات ديموغرافية في الدراسة الحالية , ومن المبلحظ أن بعض ىذه ومستوى دخل األسرة ( كمت
 المتغيرات ال يحوز عمى نفس األىمية التي يحوزىا البعض اآلخر . 

فنجد في نتائج الدراسة الحالية أن عمر الزوجة , وعمر الزوج , كمتغيرين ديموغرافيين 
م ( أن عمر الزوج  ===9عاتي ) لم يظير ليما تأثير قوي عمى التوافق الزواجي , فترى السا

والزوجة تعتبر من المتغيرات البيئية والثقافية ذات البعد النفسي الذي قد يسيم في كفاءة الزوجين 
في االضطبلع بالمسئوليات , والميام األسرية المتعددة المنوطة بيما مما يزيد في توافقيما 

   الزواجي , وقد يحدث العكس بحيث ال يكون ىناك إسيام .
كما أن المستوى االقتصادي لم يبد مؤشرا واضحا عن مدى التوافق الزواجي بين 

م (  >>=9الزوجين في الدراسة الحالية , وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو نتيجة المحامي )
بأنو ال توجد عبلقة بين التوافق الزواجي , وبين المستوى االقتصادي , والسبب في ذلك ربما 

أن الظروف االقتصادية التي تعيشيا األسرة في المجتمع السعودي ليست سيئة , ىذا يعود إلى 
باإلضافة إلى كون عينة الدراسة من طالبات الجامعة , والبلتي يصرف لين مكافآت قد توفر 
دخبل إضافيا , وبالتالي لم يكن لمعوامل االقتصادية دور كبير في التنبؤ بالتوافق الزواجي في 

م ( بأن التوافق الزواجي ال  9==9الية . وتتفق ىذه النتيجة أيضا مع إسماعيل ) الدراسة الح
يختمف باختبلف المستوى االقتصادي , وبذلك يكون المستوى االقتصادي ذا مؤشر محدود عمى 

 التوافق الزواجي . 
كما أظيرت النتائج في الدراسة الحالية أن مستوى تعميم الزوج قد يكون مؤشرا لوجود 

وافق الزواجي , بمعنى أنو كمما كان مستوى تعميم الزوج عاليا كمما كان ذلك أدعى لوجود الت
م ( في وجود عبلقة  :>=9التوافق الزواجي. وتتفق ىذه النتيجة ما توصل إليو عبدالرحمن ) 

بين المستوى التعميمي لمزوج والتوافق الزواجي . حيث يرى أن التعميم يحقق مكانو اجتماعية 
, ودخبل مناسبا , ومن ثم يسيم في إشباعات مادية ونفسية تسيم بدورىا في رفع مستوى  ومينية

م ( في وجود أثر  7>=9التوافق الزواجي . وتؤيد ىذه النتيجة ما توصمت إليو دراسة يغمور ) 
 ذي داللة إحصائية بين مستوى تعميم الزوج والتوافق في الحياة الزوجية . 
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م ( فقد أظيرت أن  :==9مع ما وصمت إليو دراسة حسن ) كما توافقت ىذه النتيجة 
األزواج أصحاب التعميم العالي أكثر توافقا زواجيا من ذوي التعميم األقل , فقد حاز المستوى 
التعميمي لمزوج في الدراسات السابقة عمى أىمية إحصائية ظيرت في شكل مؤشر عمى وجود 

تعميمي لمزوج أيضا في عدد من التحميبلت التوافق الزواجي . وتظير أىمية المستوى ال
والدراسات التي أشارت إلى ارتباطو بالتوافق الزواجي , وفي كونو يسيم في تعمم الزوج أساليب 
أكثر مرونة وتيذيبا في أغمب المواقف الزوجية , كما أن تعميم الزوج قد يزيد من تقدير موقف 

حدة المشكبلت الزوجية , ومظاىر العنف  الزوجة وظروفيا , وتقبل رأييا , كما قد يقمل من
والصراع األسري . وفي الدراسة الحالية تتمثل أىمية المستوى التعميمي لمزوج في تشجيع الزوجة 
عمى االستمرار في مواصمة تعميميا , ومساندتيا ورفع معنوياتيا , وتييئة الظروف المناسبة ليا 

اسية حتى تصل إلى نتيجة في معدليا , وتوفير الوقت الذي قد تصرفو في شؤونيا الدر 
التحصيمي , وقد يكون وصول الزوج لمستوى تعميم مناسب يجعمو أقدر من غيره عمى التأقمم مع 
أوضاع الزوجة ) الطالبة ( الدراسية والتي تتمثل في تقصيرىا في بعض شئون المنزل , والذي 

ير إلى أحد مظاىر التأثير تفرضو طبيعة الدراسة في المرحمة الجامعية , وفي ذلك ما يش
 اإليجابي لمستوى تعميم الزوج عمى مدى التوافق الزواجي . 

كما أظيرت نتائج الدراسة الحالية أن متغير األطفال من أكثر المتغيرات تنبؤًا بالتوافق 
الزواجي , فقد أظيرت النتائج الحالية أن نقص عدد األطفال قد يكون مؤشرا لوجود التوافق 

بمعنى أنو كمما قل عدد األطفال كمما كان مستوى التوافق الزواجي أعمى . فقد الزواجي , 
أشارت عدد من الدراسات إلى التأثير اإليجابي لنقص عدد األطفال عمى التوافق الزواجي , 

م ( الذي وجد أن ىناك أثرا ذو داللة  7>=9فباالستناد إلى ما توصمت إليو دراسة يغمور ) 
طفال , وبين التوافق في الحياة الزوجية , فكانت أكثر األسر توافقا ىي إحصائية بين عدد األ

 التي لدييا عدد قميل من األطفال . 
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إبرازه جانبا ميما من جوانب والذي سوف يثري خدمات اإلرشاد األكاديمي المقدم حاليا ب
 اإلرشاد النفسي وىو اإلرشاد الزواجي . 

التأكيد عمى دور المساندة االجتماعية من خبلل الزوج , وأعضاء ىيئة التدريس لمطالبات  -6
المتزوجات , وذلك لتشجيعين عمى رفع مستواىن الدراسي , ومحاولة التعبير عن المشاكل 

 ي . التي تقف دون رفع المعدل التحصيم
محاولة وضع برامج تنمي ميارة الطالبة المتزوجة عمى القيام بمسئولياتيا الزوجية والدراسية  -7

 عمى أكمل وجو . 
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 العون ليا كل حسب دوره . 
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يسيم ذلك في تعاون الزوج مع زوجتو الطالبة , وبالتالي ينعكس ذلك إيجابيا عمى التحصيل 
 األكاديمي لمطالبة . 
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