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 فيلزواجي لدى المتزوجات للمرة الثانية وعالقته ببعض المتغيرات االرضا 
  محافظات غزة

                                       الشريف يوسفمحمد. د            و   الطالع   أحمد عبد الرؤوف.د   
   المساعدعلم النفسأستاذ               المساعد     الصحة النفسيةأستاذ 

   فلسطين– غزة –  األقصىجامعة
تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة مستوى الرضا الزواجي لدى المتزوجات للمرة الثانية             :ملخص

رضا الزواجي باختالف كل من     درجة اختالف الفروق في ال     مع التعرف على  محافظات غزة ،    في  
المـستوى   ، األبناءد عدعدد سنوات الزواج الثاني ،  ، األسرةمستوى دخل   عمل الزوجة،   ،: العمر

متزوجة للمرة  ) 100(من المتزوجات ،    ) 200(التعليمي للزوجة، وأجريت الدراسة على عينة من        
 إعـداد الباحثـان ،    : استخدام مقياس الرضا الزواجي  متزوجة للمرة الثانية ، و    ) 100(، و  األولى

 قـدرها  ، ئويـة  مجال الرضا االقتصادي حصل على أعلـى نـسبة م  أن: وتوصلت الدراسة إلى    
 مجـال   ،%)64.46( بنسبة مئويـة      ، مجال التواصل الوجداني   وتالها علي التوالي   ، )65.21%(

بـين  وجود فروق دالـة     إلي   نتائج الدراسة    كما توصلت %) 61.00(الرضا الجنسي بنسبة مئوية     
ألولى في لصالح المتزوجات للمرة ا، الزوجات المتزوجات للمرة الثانية والمتزوجات للمرة األولى  

كـذلك   قضاء الوقت لصالح الزوجة األولـي ،       ،  التواصل الوجداني   ،  الرضا االقتصادي  :التمجا
  ،وجود فروق دالة إحصائياً لدى الزوجات المتزوجات للمـرة الثانيـة           توصلت نتائج الدراسة إلي   

ـ  سنة فأقل35لصالح العمر  الرضا الجنسي:  هما، تعزى لمتغير العمر في مجالين      شكالت ،  والم
 أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحـصائيا          وقد ، سنة35  لصالح العمر أكبر من       األسرية

 الرضا االقتصادي:  ي تعزى لمتغير عمل الزوجة في مجال ،لدى الزوجات المتزوجات للمرة الثانية
الدراسة تائج نكما بينت ،   والرضا الجنسي لصالح المرأة التي ال تعمل    ذلك لصالح الزوجة العاملة   

تعزى لمتغير دخل األسرة في     ، وجود فروق دالة إحصائياً لدى الزوجات المتزوجات للمرة الثانية          
 وجـود  إلـى   الدراسةنتائج أشارت ذلك ك ، والجنسي لصالح األكثر دخالً     الرضا االقتصادي  مجال

سـنوات الـزواج   د تعزى لمتغير عد، فروق دالة إحصائياً لدى الزوجات المتزوجات للمرة الثانية    
  وفي الدرجـة   المشكالت األسرية التواصل الوجداني ، و    ، الرضا االقتصادي  : الثاني في مجاالت  
وجود فروق دالة إحـصائياً     الدراسة  بينت النتائج   و،        سنوات 3 لصالح أكثر من     الكلية للمقياس ،  

  التواصل الوجداني  : جالي لمتغير عدد األبناء في م     تعزى، لدى الزوجات المتزوجات للمرة الثانية      
   وقضاء الوقت، أبناء 3لصالح أكثر من  المشكالت األسريةو ،   أبناء فأقل3 لصالح وقضاء الوقت 

 وجود فروق دالة إحصائياً لـدى الزوجـات    إلىالدراسة   نتائج   أشارت كما    ،    أبناء فأقل  3لصالح  
الرضا االقتصادي :  لزوجة في مجاالتستوى التعليمي لتعزى لمتغير الم، المتزوجات للمرة الثانية 

  . لصالح المؤهل العلمي بكالوريوسالمشكالت األسرية  وقضاء الوقت ،التواصل الوجداني ، 
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Marrial satisfaction among the married women for the 
second its relationship with some variables in Gaza 

Governorate 
Abstract: The present study aims at identifying marrital satisfaction standard 
among the married women for the second time in Gaza Governorates , as well 
as identifying the degree of variance in marriage satisfaction differences 
related to : age , wife employment , family income standard , years of the 
second marriage  , number of sons , and wife's education standard. 
The study was conducted on a sample of ( 200 ) of married women ; ( 100 ) 
married for the first time and ( 100 ) married for the second time. Marrital 
satisfaction criterion prepared by the two researchers was used. The study 
revealed  that the economical sati 
sfaction got the percentage about %65.21 , followed consecutively by 
sentimental continuity domain with a percentage of  % 64.46 , sexual 
satisfaction domain %61.00. 
The study conclusions clarified  that there were statistically significant 
differences between the wives married for the second time and the wives 
married for the first time in favor of those married for the first time in the 
domains: economic satisfaction , sentimental continuity , spending time in 
favor of the first wife. Also, the study conclusions reached that there were 
statistically significant differences among wives married for the second time 
due to the age variable in two domains : sexual satisfaction in favor of the age 
35 years or less and family problems in favor of the age older than 35 years. 
The study conclusions also revealed that there were statistically significant 
differences among wives married for the second time due to wife's 
employment variable in two domains: economic satisfaction in favor of the 
employed wife and sexual satisfaction in favor of the unemployed woman. 
The  study also showed  that there were statistically significant differences 
among wives married for the second time due to the family income in 
economical and sexual domains in favor of   the higher income. The study 
conclusions referred to statistically significant differences among wives 
married for the second time due to the number of years of the second marriage 
in the domains of: economical satisfaction , sentimental continuity , the family 
problems and in the total score measure in favor of more than 3 years. The 
study conclusions showed that there were statistically significant differences 
among wives married for the second time due to the number of sons in the 
domains of : sentimental continuity and spending time in favor of 3 sons or 
less and family problems   in favor of more than 3 sons and spending time in 
favor  of 3 sons or less. The study findings also referred to the presence of 
statistically significant differences among wives married for the second time 
due to the wife's educational standard in the domains of : economic standard, 
sentimental continuity , family problems and spending time in favor of the 
scientific qualification B. A. 
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  :مقدمة
 على حيث أن نمو المجتمع يتوقف   في المجتمع ،   األولىالخلية   تمثل األسرة مما الشك فيه أن   

 فعـل قـانوني يـضع     على الزواج ، وهـو إال في المجتمع  األسرة وال تقوم    ،ترابطها وتماسكها 
 ، ويتوقـف ثبـات الـزواج        اآلخـر الزوجين تحت التزامات قانونية واجتماعية لكل منهما تجاه         

  .م والرضا بين الزوجينتمراره على مدى التفاهواس
الزواج هو تلك العالقة بين الرجل والمرأة والذي يعتبر األساس لتكوين األسرة باعتبارهـا              و

 يير االجتماعية بين الـزوجين ، و      هو عالقة هامة وفق الضوابط والمعا      ، الخلية األولى للمجتمع  
ة مستمرة ومتصلة لها متطلبات متبادلـة تقتـضي    عالق ينظم بقاء النوع اإلنساني ، و      عامل أساس 

                                                                    ) 2005: سليمان (ثقافيا ، اقتصاديا ، جنسيا ، اإلشباع المتزن عاطفيا 
أن الزواج مطلب أساس من مطالب النمـو إذا   ) Minnotte: 2004 :23(  مينوت أكد وقد

فشل في إشباعه إلـى نـوع مـن         بينما يؤدي ال  ، ق إشباعه بنجاح أدى إلى الشعور بالسعادة        تحق
يعد الرضا عن الزواج واحدا من أهم المنبئات بالرضا الحياتي بشكل           كما  وعدم التوافق ،    ، الشقاء
  عام 

ن القسط األعظم    النساء قد يشعرن بأ    أنإلي  ) 180 : 2002:  وغروس    ،مكلفين(وقد أشار   
ـ  ،سئولية إنجاح العالقة الزوجية يقع على عاتقهن من م  ن مـسئوالت عمـا يعتريهـا مـن      وأنه

  .فإنهن يلقين اللوم على أنفسهن، وعندما تفشل العالقة مشكالت
مـشكالت االتـصال ،     مع األوالد ،      العالقات الوالدية  إنإلى  ) 77:2002(كما أشار الضبع    

فـي  هي متغيرات هامـة     ، اق العام لألسرة    وتكون الشخصية في ضوء السي    ، واتخاذ القرارات   
  . ىالعالقة بالرضا الزواج

إلى أن الضغوط التي يتعرض لها الفرد فـي   ) Unberson : 2005( مبرسون أولقد أشار 
مرحلة الطفولة تؤثر سلبا على نوعية الحياة الزوجية، فهم سمات شخصية الشريك يعتبر مفتـاح               

    .)(Dwyer: 2005: 34 .الحياة الزوجية اآلمنة والمستقرة
ذلك لما ينطوي عليه    : لزواجي من أهم وأخطر القرارات في حياة الفرد       يعد قرار االختيار ا   و

أو غير سعيدة ،  جعلت البعض ينظر إلى االختيار كأساس لحياة زوجية سعيدة       ،من صعوبة بالغة  
،  من شـخص آلخـر   وتختلف،  ذلك إلى أن أسباب االختيار عديدة ومتداخلة          وقد يعود  مستقبال ، 

                                                                     وعوامـل مزاجيـة      ،عمريـة ، طبقيـة   ، دينية  ، وتشمل عناصر قانونية    ، من مجتمع آلخر    و
  ). 69 :2001: علي (
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ات الشخـصية كالثبـات االنفعـالي ،        يجابيا ببعض سم  إيرتبط الرضا الزواجي ارتباطا     كما  
الحساسية تجـاه احتيـاج   قوة التكوين العاطفي نحو الذات ، ، الثقة في النفس  المثابرة في العمل ،     

وعدم االنـسياق   ، المبادرة  كيد الذات ، تحمل المسئولية ،       تواآلخر ، الدفء ، التعبير العاطفي ،        
  .)68 : 2005: سليمان (  لليأس 

ؤ نجاح الحياة الزوجية، ويتمثل هذا التكاف     ويمثل التكافؤ بين الزوجين واحدا من أهم مقومات         
 التكافؤ في العمر واحـد    إضافة إلي أن    . مستوى التعليم و، قتصادي  الوضع اال ، عموما في العمر    

شأ حـاالت مـن التفـاوت فـي         إال فقد تن  : من أهم جوانب التكافؤ بين الزوجين حتى ينموا معا          
 المـستوى  أنمـا    ك .)127 : 2004: حجـازي     ( والوجهـات ، الرؤى  ، المتطلبات  الحاجات  
  . بين الزوجين كان زواجهما سعيدامتقارباكلما كان التعليمي 

 فـي   أسـهم عمل المرأة   فإن  ، وفي ظل الظروف االقتصادية التي يعيشها الواقع الفلسطيني         
منح المرأة االسـتقاللية وتوكيـد       ، خفف األعباء عن الزوج    ، تحسين الواقع االقتصادي لألسرة   

تجـاه  ان المرأة العاملة مطالبة بالوفاء بمسئوليتها كاملة         ) 341:2003 (موسى كما أشار الذات،  
الل وضع معايير دقيقة األوالد وإدارة البيت ، حيث عليها التوفيق بين هذه األدوار من خ          ، الزوج  

   . إذا لم تستطيع تحقيق هذه المعايير،، ولكنها قد تعاني من شعورها بالتقصيرللقيام بها
إلى أن البعض يرى ان عمل المرأة يؤدي إلـى اسـتقالليتها     ) 141: 2000(د أشار العزة    وق

والرفع من قدراتها المادية لمواجهة احتياجاتها واحتياجات أطفالها وأسرتها ، كمـا يمكنهـا مـن               
التواصل واالنفتاح على مجتمعها ورفع ثقتها بنفسها وزيادة توازنها العاطفي واالنفعالي ،كما أشار             

21): 2005 Duyer : (ارتباط دخل الزوج ووظيفته إيجابا بالرضا الزواجي.   
 سـليمان   حيث أشـار   ،ويعتبر التواصل الجيد أساس للزواج الناجح وإلدارة العالقات الزوجية            

   )2005(إلي
يجابية وبناءة ،   إالتواصل يمثل مهارات محددة ينبغي على األزواج التعامل معها بطريقة           أن   

الـدفاع  :  في هذه العملية يؤدي تدريجيا إلى حدوث الخالفات عن طريق مظاهر ، مثل            وأي خلل 
بينـت   وقد   .)59 : 2005: سليمان   ( عن النفس ، واألنانية التي تزيد الزوجين غضبا واستثارة        

ان عملية التواصل تكون ناجحة حين يسعى كل طرف لمعرفـة       ) 64 : 2004: السهل   ( دراسة
 يعبر كل منهما عن     أنالطرف اآلخر وحاجاته ورغباته ، وهذا يتطلب بالمقابل         الكثير حول مزاج    

حباطات وخـصومة شـديدة   إنفسه بتلقائية ، وان غياب التواصل يؤدي إلى تعرض الزوجين إلى       
أن الحميمية بين الزوجين تعد احد أهم المتغيـرات  ) Patrick: 2002(أكد باتريك كذلك  .بينهما

           .جيالمنبئة بالرضا الزوا
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والتـي  ،  المهارة الوجدانية لألزواج أن) Mirgin: 2003(   كما أظهرت نتائج دراسة ميرغن 
 تؤثر  ،والتعاطف،  واالرتياح عند التعبير االنفعالي       ،التواصل،التحكم في االنفعاالت    :  في  ،تتمثل

طف بين الزوجين  تبادل العواأن) Cordova: 2005(  كوردوفا بينكما . ،في الرضا الزواجي 
إلـي انخفـاض    في حين يؤدي جفاف العواطـف  .بينهمايؤدي إلى ارتفاع معدل الرضا الزوجي      

  . )Peleg: 2008 ( معدل الرضا الزواجي ،
نهـا تجديـد لعطـاء       دعم الرابطة بين الزوجين ، حيث إ       كما تؤدي العالقة الجنسية الجيدة إلى     

حـد   أو النفور واإلحباط ، كمـا تمثـل أ         شباع ، الزوجين ، وهي القاسم المشترك بين الحب واإل       
 دراسة  توقد أكد  .)171 : 2000: العزة  ( الدوافع لزيادة الحب والتفاعل في العالقات الزوجية        

ن  أ)Litzingrger : 2005 ؛ Lawrence : 2008؛ 2008: ؛ عربيـة  2001: إدريـس  ( كال 
واجي ، في حين أن عدم الرضا عن        لزاالرضا الجنسي يلعب دورا هاما وفاعال في تحقيق الرضا          

  العالقة الجنسية قد يشكل خطرا حقيقيا على ديمومة الحياة الزوجية واستمرارها 
إلى أن زيادة الرضا الزواجي يمكن التنبؤ بها  ) Kupperbusch: 2002( وقد أشار كوبريش 

لل من الرضـا  أن إنجاب األطفال قد يق) Rodriguez : 2003( عند وجود األطفال، بينما أشار 
الزواجي والسعادة الزوجية فبإنجاب األطفال تزداد أعباء الزوجين وتزداد الواجبات التي يجب أن             

  .قوم بها كالهماي
حد أهـم  أ أن تقارب المستوى االقتصادي بين الزوجين يعد      إلى) 2006( ،وقد أشارت الحناكي    

بغربـة إزاء متطلباتهـا     عوامل السعادة الزوجية حيث ال تشعر المرأة على وجـه الخـصوص             
  )72 : 2006 ،الحناكي  (.المعيشية المتكررة يوميا

 المتعلمين والمتعلمات أكثر من غيرهم في تحمل االلتزامات األسـرية      أن)1984( الخولي   وتأكد
وأكثر نفورا وكرها للطالق ، كما أشارت إلى أن التجربة الثانية في الزواج أكثر تعرضا للفـشل                 

، وأن خطاء التي وقعت في الزواج الـسابق رهن نتيجة للتسرع وعدم تالفي األ بين األميات من غي   
  )267:1984الخولي ( .التجربة الثانية في الزواج بين المتعلمات تكون أكثر استمرارا

 وبمراجعة الدراسات المحلية في هذا الصدد لم يتمكن الباحثان من الحـصول علـى أي دراسـة      
 فـي تحقيـق   لزواجيا الرضا أهمية ، رغم    زوجات للمرة الثانية  الرضا الزواجي لدى المت   تناولت  

ن الشعور بعدم الرضـا ألزواجـي   أو األسرة أعضاءالصحة النفسية للزوجين وانعكاس ذلك على     
 .يهدد الحياة الزوجية بالفشل ، ويعد سببا لكثير من المشكالت واالضطرابات النفسية لدى الزوجة             

 الباحثان في الدراسة الحالية الكشف عـن مـستوى الرضـا     سيحاول  ، هذه المعطيات  وبناء على 
لزواجـي  فروق لدى أفراد العينة في الرضا ا      ألزواجي لدى عينة الدراسة، كما سيقومان بدراسة ال       
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 ،  األسـرة مستوى دخل   ،عمل الزوجة العمر ، ( تبعا لبعض المتغيرات الديموغرافية واالجتماعية      
  .) ، المستوى التعليمي للزوجةءاألبناعدد سنوات الزواج الثاني ، عدد 

  :  وتساؤالتهامشكلة الدراسة
   األسئلة التالية حاول الدراسة الحالية اإلجابة عنت

   لدى أفراد العينة؟لزواجيا الرضا درجة ما -1
 المتزوجـات للمـرة الثانيـة      بـين الزوجـات      لزواجيا الرضا في   معنوية هل توجد فروق     -2

  ؟ىاألولالمتزوجات للمرة والزوجات 
 في قطاع غزة    لثانيةاالمتزوجة للمرة    لدى المرأة    لزواجيا الرضا في    معنوية  هل توجد فروق   -3

، عمل الزوجة، دخل األسرة، عدد سنوات الزواج الثاني، عدد        عمر الزوجة (تعزى لمتغيرات   
  ؟)المستوى التعليمي للزوجةواألبناء،  

   : الدراسةأهداف
 لدى المتزوجات للمـرة الثانيـة   لزواجياالرضا  درجةى  التعرف عل إلىتهدف الدراسة الحالية    

العمـر ،عمـل     ( تبعا لمتغيـرات     لزواجياالرضا  الفروق في    معرفة   إلى وبمحافظات غزة ،    
المـستوى التعليمـي   و ، األبنـاء ، عدد سنوات الزواج الثاني ، عدد  األسرةالزوجة،مستوى دخل   

  .)للزوجة
   الدراسةأهمية

 في الموضوع الذي يتعرض لـه الباحثـان أال وهـو            الية فيما يلي     الح  الدراسة ن أهمية تكم
كما تلقي الدراسة الحالية الضوء علـى فئـة مـن    . الرضا الزواجي لدى المتزوجات للمرة الثانية   
  :أهمية الدراسة فيما يليالنساء في المجتمع الفلسطيني، ويمكن إجمال 

ي لدى المتزوجات للمرة الثانية وعالقتها   التي اهتمت بدراسة الرضا الزواج      تعد من الدراسات   -1
ببعض المتغيرات لدى المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، السيما في ظل الضغوط االجتماعية             

  .ي ظل الحصارواالقتصادية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني خاصة ف
ي تمثل ال وهي شريحة المرأة التآ،  شريحة هامة من شرائح المجتمع الفلسطيني  تتناول-2

  .قطاعاً هاماً من قطاعات المجتمع الفلسطيني
نها تالمس وحدة النسيج داخل األسرة الفلسطينية بفعل ما يترتب عليه من نتائج تنعكس على  إ-3

هذه الدراسات ضرورة لمواجهة المشكالت االجتماعية مثل األطفال والمجتمع، وبالتالي تعتبر 
  .لها ومعالجتهاببعدها النفسي من أجل التصدي الوقائي 
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 الرضا الزواجيأمام المرشدين واألخصائيين لمساعدة المرأة من أجل تحقيق قد تفتح المجال  -4
مشكالت الناجمة من سوء رضا  وذلك من خالل وضع برامج للتخفيف من خبرة اللها

  .الزوج
   :مصطلحات الدراسة

 المختلفة يسهم في بعث      الحاجات الزوجية  إشباعهو شعور داخلي نابع من       : لزواجياالرضا   .1
 إلـى  وهذا من شـأنه ان يـدفع الـزوجين     ، والسروربالبهجة في القلب والشعور    الطمأنينة

 ،سـمكري   ( فاعليـة    أكثـر  بدرجة   يهما المنوطة   باألدوارتوظيف طاقتهما وقدراتهما للقيام     
ـ  التي عليها المفحوصاتبالدرجة الحالية  الدراسة   في إجرائياعنه   ويعبر   )2008 الل  مـن خ
 .لزواجيا على مقياس الرضا اإلجابة

هي المرأ ة التي انفصلت عـن زوجهـا األول وتزوجـت مـرة              : المتزوجات للمرة الثانية     .2
  األخرى 
   :حدود الدراسة

 لدى المتزوجات للمـرة  لزواجياوهو الرضا ، تتحد الدراسة الحالية بالموضوع الذي تتناوله     
 ، عدد سـنوات     األسرةر ،عمل الزوجة،مستوى دخل     العم( : الثانية في ضوء بعض  المتغيرات       

  للمرة الثانية  عينة من المتزوجات  وبال  ،) ، المستوى التعليمي للزوجة      األبناءالزواج الثاني ، عدد     
   .لزواجيا مقياس الرضا  :وهي، المستخدمة وباألداة

  :دراسات السابقة
  : عرض لبعضها  وفيما يليجل أدبيات الدراسات باالطالع على ان قام الباحث
 بالرضا الزواجي   والتنبؤ انفصام الشخصية     بدراسة )2000 (رشاد زعتر /محمد عاطف كما قام   

  نتـائج الدراسـة     أشارتسنة وقد   ) 27(بمتوسط عمري   ، ) 180(على عينة قوامها    لدى الشباب   
 ،الزوجيـة   بين الشباب والشابات في بعض جوانب الحيـاة  إحصائية وجود فروق ذات داللة    إلى

 أبعـاد لـصالح الـشابات ، وفـي     ) التخاطب ، المسائل الشخصية والمسائل المالية      ( أبعاد: هي  
  .لصالح الشباب)  الفراغ والمسائل الخاصة وأوقات ، الزوجيةالمسئوليات (

زوجا وزوجـة، بعـضهن زوجـات       ) 80( دراسة على عينة شملت      )2001(إدريس  جري  وأ
وقد أشارت نتائج الدراسة    زوجات يطلبن الطالق منهم،     والبعض اآلخر أزواج ل   ، طالبات للطالق   

نتائج كما أشارت   ، بين تدني المستوى التعليمي للزوج       بين طلب الطالق و    أن هناك عالقة ارتباط   
  .وبين قلة إنفاق الزوج، إلى وجود عالقة دالة بين طلب الطالق الدراسة 
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نة من المتـزوجين فـي       دراسة على عي   بإجراء )Kupperbusch:  2002 (كوبربش  وقام  
 13 تناقص الرضا الزواجـي فـي ال  إلىالدراسة نتائج  أشارتوقد ، منتصف العمر وكبار السن    

سنة لدى المتزوجين في منتصف العمر ، في حين تبين ارتفاع معدل الرضا الزواجي عند كبـار                 
لنفـسية ،  يجابيا بالـصحة العـضوية والوظيفيـة وا   إالسن ، كما تبين أن الرضا الزواجي ارتبط        

  .وبامتالك عدد اكبر من األطفال
 أن وقـد تبـين   ، زوجة  ) 350( بإجراء دراسة على عينة تكونت من        )2002(الحسين  وقامت  

لـصالح  ، وفقـا لعمـر الزوجـة       ، لزواجي  ات داللة إحصائية في درجة الرضا ا      هناك فروقا ذ  
ضا زواجـي مـن     سنة أكثر ر  ) 25-21(سنا ؛ حيث كانت الزوجات ذوات العمر من         ، األصغر

الدراسة فروقا في درجـة     نتائج  سنة ، في حين لم تظهر       ) 41( من   الزوجات ذوات العمر األكبر   
نتـائج   كما أشـارت     .أو الزوجة ، أو المؤهل العلمي للزوج     ، لزواجي وفقا لعمر الزوج     الرضا ا 
ت فـي   عـامال الغيـر   إحصائية بين الزوجات العامالت و    إلى أن هناك فروقا ذات داللة       الدراسة  

  .الرضا الزواجي لصالح غير العامالت
هم في   معرفة العوامل التي تس    إلىدراسة تهدف    ) Espinosa:  2002 (اسبينوزا   أجرىكما  

من النساء المتزوجات تراوحـت     ) 12(الرضا الزواجي في مرحلة منتصف العمر لدى عينة من          
 غالبية المشاركين في هـذه    أن إلىالدراسة   النتائج   أشارت وقد    ،سنة) 60-40(بين  ما   أعمارهن
يات مختلفـة تـرتبط بالرضـا     مرحلة منتصف العمر هي مرحلة مليئة بتحد    أن أوضحواالدراسة  
هم العوامـل التـي     وأن أ  ،والوظيفية  عم االستجابات هي التغيرات الجسمية      أكبر و وأ ،الزواجي  

  . على الرضا الزواجي تمثلت في مهارات التواصل الجيدأثرت
زوجـة بمتوسـط عمـري      ) 191( على عينة من     الدراسة  ) 2003( وآخرون   موسى ىأجرو

 وقد تبين من نتائج الدراسة ان النساء المتزوجات مرتفعات ومتوسـطات التعلـيم              ،عاما  )42.6(
  .أكثر سعادة زوجية من النساء المتزوجات منخفضات التعليم

لشهور األولـى مـن     بدراسة لقياس الرضا الزواجي خالل ا      )Schrann :2002(شرام  وقام  
الدراسـة  نتائج ت بين وقد .ن المتزوجين حديثي الزواجم) 232(الزواج ، وذلك على عينة قوامها      

قـروا  أمنهم  %) 11( كانوا من الراضين في حياتهم الزوجية ، إال أن           ية المتزوجين حديثا   غالب أن
واج قد تمثل فتـرة     بوجود بعض المشكالت والخالفات ، مما يشير إلى أن الشهور األولى من الز            

ن معظم الخالفـات  ت نتائج الدراسة أبينكما   والصراع بالنسبة لبعض المتزوجين ،    يشوبها التوتر   
  .الديون ، وتدني مستوى الدخلن كانت متعلقة بالعمل، بين الزوجي
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بإجراء دراسة مسحية علـى عينـة    ) Kinnunen & Feldt :2002 (كيانن وفيلت كما قام 
 الضغوط االقتصادية تؤدي إلـى      أننتائج الدراسة    تبين المتزوجين ، وقد     من) 608(نت من   تكو

 بقاء األزواج بال عمـل      أن كما أشارت نتائج الدراسة      .انخفاض الرضا الزواجي لدى أفراد العينة     
 ؛ فكلما زادت الفترة الكلية لعدم عمل الزوج انخفـض مـستوى الرضـا       لزواجيايرتبط بالرضا   

  .الزواجي لدى الزوجات
بالرضا ها تعالقو االتجاهات المادية والمشكالت المالية المدركة    )Dean2005:(دين    درس وقد  

 عـن ارتبـاط دخـل       وقد أسفرت نتائج الدراسة   ،  وزوجة   زوج) 600(من  الزواجي على عينة    
 كما تبين ارتباط االتجاهات المادية بادراك المشكالت المالية ، حيـث           زواج بالرضا الزواجي ،   األ

يجابيا بتزايد إدراك األزواج للمـشكالت الماليـة والتـي          إ مادية الزوجات ترتبط ارتباطا      نأتبين  
   .لزواجيابدورها ترتبط ارتباطا سلبيا بالرضا 

زوجة تراوحت ) 131(التي أجريت على عينة تكونت من ) 2007(فرحات  كما توصلت دراسة    
ائية في الرضا الزواجي وفقـا      سنة إلى وجود فروق ذات داللة إحص      ) 66-21( بين    ما أعمارهن

 بين  الدراسة وجود فروق  نتائج   حين لم تظهر     لصالح الزوجات األصغر سنا ؛ في     ، لعمر الزوجة   
 كما أشارت النتائج إلى وجود      .أفراد العينة في الرضا الزواجي وفقا للفارق العمري بين الزوجين         

الدراسـة إلـى أن     نتائج   توصلت    كما لرضا الزواجي ،  عالقة دالة بين المؤهل العلمي للزوجة وا      
  .الزوجات العامالت أكثر شعورا بالرضا الزواجي من الزوجات غير العامالت

مـن  ) 505( على عينة تكونت من التي أجريت) Elizabeth:2007 (إليزابيـث  وفي دراسة  
ن أفضل منبئات الرضا كانت حـسن الرفقـة وإدارة    أ بينت زوجين منخفضي الدخل في كندا ،     المت
  .موال ووظيفة الزوجاأل

زوجا وزوجـة ، تراوحـت   ) 80( التي أجريت على عينة شملت   )2007(إبراهيم   دراسة     وفي
 وجود فروق ذات    سنة ، ) 35-25(لزوجات بين   سنة وأعمار ا  ) 41-29( بين    ما أعمار األزواج 

  .لمستوى التعليميوا. متغير العمرلتعزى : داللة إحصائية في الرضا الزواجي 
ثر كل مـن  بدراسة أ ) Oranthinkal & Alfons :2007 (ورنثنكال والفونس أم كما قا   

) 787(  على الرضا الزواجي ، وذلك على عينة مـن           األطفالالعمر والجنس ومدة الزوج وعدد      
دالـة فـي الرضـا    وجود فـروق  الدراسة نتائج ت بينوقد  ، من الراشدين المتزوجين في بلجيكا      

، طول مدة الـزواج     ، لصالح التقدم في العمر      ،   األطفالزواج وعدد   مدة ال ، الزواجي تبعا للعمر  
  .اإلناث كما تبين وجود فروق دالة في الرضا الزواجي بين الجنسين لصالح  األطفالوزيادة عدد 
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زوجة من طالبات ) 145( التي أجريت على عينة تكونت من     )2007(العمران  وأشارت دراسة   
سنة ، إلى   ) 26و18( بين    ما دينة الرياض تراوحت أعمارهن   جامعة اإلمام محمد بن سعود من م      

  .أن الضغوط المالية ليس لها تأثير على الرضا الزواجي لدى أفراد العينة
باجراء دراسة طولية علـى عينـة مـن النـساء           ) Gorchoff :2008(جوربشوف  كما قام   

زوجية ، وقد انتهـت     سنة من حياتهن ال   ) 18(تم دراستهن لمدة    ، المتزوجات في منتصف العمر     
 العمر ، وزيـادة الرضـا الزواجـي تـرتبط           أواسط يتزايد في    لزواجيا الرضا   أن إلىالدراسة  
  . مع شركائهنبأوقاتهن السكن بعيدا عن العائلة ، حيث يزيد استمتاع الزوجات إلىباالنتقال 

  دراسة على عينة تكونت من ) Dakin & Wanpler : 2008 (ووامبلر داكن  أجرىكما 
وسطي الدخل ، وقـد تبـين مـن نتـائج      متاألزواجمن ) 61( الفقراء جدا ، واألزواجمن  ) 51(

 متوسطي الـدخل    األزواج الوضع المالي لتحقيق الرضا الزواجي ؛ حيث تبين ان           أهمية الدراسة  
قل عرضة لالضطرابات   أ أنهم ، كما    أطول سنا وممن استمر زواجهم لمدة       األكبر األفرادهم من   
  .كثر تعبيرا عن الرضا الزواجيأ المتعلقة بالضغوط المالية والنفسية

على عينتين إحداهما تكونت مـن   ) Bushfield  :2008 (بشفيلد وفي دراسة مقارنة قام بها  
) 61(سنوات ، والثانية تكونـت مـن        ) 4(زوجة من الزوجات الالتي تقاعد أزواجهن منذ        ) 83(

منذ سنة فقط ، وقد تبـين مـن نتـائج الدراسـة أن              زوجة من الزوجات الالتي تقاعد أزواجهن       
لزواجي مقارنة بالزوجـات  اقل شعورا بالرضا   أسنوات  ) 4(الزوجات الالتي تقاعد أزواجهن منذ      

  الالتي تقاعد أزواجهن منذ سنة 
    :السابقةتعقيب على الدراسات 

  :من خالل عرض الدراسات السابقة نالحظ ما يلي
   .ى المتزوجات للمرة الثانيةالرضا الزواجي لدمحلية تناولت سات  على دراباحثانلم يعثر ال -1
بالمتغيرات الديموغرافية واالجتماعية ، تأثر  الرضا الزواجي دراسات السابقة أنالأجمعت  -2

  .العمل، مستوى الدخل ،المستوى التعليمي ، مثل العمر
مي في تعزيز درجة الرضا أهمية ارتفاع المستوى التعليعلي  كما أكدت غالبية الدراسات -3

  .يجابياإالزواجي 
  .انخفاض مستوى الدخل يترافق مع انخفاض درجة الرضا الزواجيإن  -4
 عمل المرأة على الرضا الزواجي ، بين وجود تأثيرات سلبية أو ايجابية أو عدم وجود تأثر -5

  .تأثيرات
    .اجيأن عدم عمل الزوج يلعب دورا مهما في انخفاض درجة الرضا الزو -6
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 الطالق يؤدي إلى تعرض المطلقات لدرجات أعلى من االضطرابات النفسية مقارنة بغير            أن و -7
  . المطلقات ، ويكون ذلك في أعلى درجاته بعد الطالق ويمكن أن يخف مع الزمن

  :فروض الدراسة 
  :ضع الباحث فروض الدراسة على النحو التالي بناء على أدبيات الدراسة ؛ و

    النسبية لمجاالت مقياس الرضا الزواجي لدى عينة الدراسة؟يةاألهم  ما-1
المتزوجـات   والزوجات   األولىالمتزوجات للمرة    الزوجات   لزواجي بين ا في الرضا    توجد فروق ال   -2

  .للمرة الثانية
 ال توجد فروق دالة إحصائياً في الرضا الزواجي لدى المرأة الفلسطينية المتزوجة للمرة الثانية فـي                 -3

عمر الزوجة، عمل الزوجة، دخل األسرة، عدد سنوات الزواج الثاني،          (طاع غزة تعزى لمتغيرات     ق
  )عدد األبناء،  المستوى التعليمي للزوجة

 :الطريقة واإلجراءات

 لموضوع وأهداف الئمتهملاتبع الباحث في الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي ،      : منهج الدراسة   _
   .الدراسة

) 100(زوجة من محافظات غزة ) 200(  عينة عشوائية ، قوامها    باختيار ثانحاقام الب : لدراسةعينة ا _ 
  .األولىمتزوجة للمرة زوجة ) 100( و،متزوجة للمرة الثانيةزوجة 

  :عينة الدراسةلاإلحصائية خصائص ال يوضح )1(  والجدول
  )1 (جدول

  الخصائص اإلحصائية لعينة الدراسة
  العمر  المجموع   سنة35ر من أكب   سنة فأقل35

100  100  200  
   عمل الزوجة  ال تعمل  تعمل
26  74  

100 

   فأكثر3000  300-1500  شيكل فأقل1500
  مستوى دخل األسرة  20  28  52

64  36  
100 

  عدد سنوات الزواج الثاني   سنوات3اكبر من   ثالث سنوات فأقل
42  58  

100  

  عدد األبناء  3أكثر من   ثالثة فأقل
62  38  

100  

  جامعي  ثانوي فأقل
  المستوى التعليمي للزوجة  50  50
66  34  

100  
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  :اعتمدت الدراسة الحالية على مقياس التوافق الزواجي:  الدراسةأداة_ 
  :  الزواجيالرضامقياس خطوات إعداد 

  :قد مرة إعداد مقياس موضوع  الدراسة  بما يأتي    
  طالع علي تراث  الدراسةالا_ 
  طالع علي المقايس التي تناولت الرضا الزواجيالا_

، الرضا الجنـسي   ، التواصل الوجداني   ، تم تقسيم مقياس موضوع الدراسة الرضا االقتصادي        _ 
من وقد عرض المقياس في صورته المبدئية إلي ومجموعة         ، قضاء الوقت   ، المشكالت األسرية   

  محكمين 
 مجـاالت  6فقرة موزعة علـي  ) 48(النهائية تتكون  علي ما تقدم فإن المقياس في صورة  اء بن -

    هي 
 .) فقرات8: ( الرضا االقتصادي  -1

 .) فقرات8: (التواصل الوجداني  -2

 ). فقرات8  (:الجنسيالرضا  -3

 ). فقرات8: (المشكالت األسرية -4

 ). فقرات8: (قضاء الوقت -5
 ). فقرات8: (المهام واألدوار -6

  :الخصائص السيكومترية للمقياس
  :تم التحقق من صدق المقياس بالطرق اآلتية: ياسصدق المق_ أ

من أسـاتذة علـم الـنفس    ) 8(تم عرض المقياس في صورته األولية على       : صدق المحكمين _ 1
والصحة النفسية والمتخصصين بالمجال ، وذلك لتعديل ما يرونه مناسباً على بنود المقياس، إمـا               

 ال تقل عن    فقة المحكمين على فقرات المقياس    موابالحذف أو اإلضافة أو التعديل، وقد كانت نسبة         
  . مما يعني أن المقياس صالح للتطبيق على عينة الدراسة ،%)95(
  ):صدق االتساق الداخلي(الصدق البنائي _ ب

 معـامالت   لحـساب زوجـة، وذلـك  ) 50(تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية عددها         
 وبين  مجال معامالت االرتباط بين كل       حساب يه، وكذلك ي تنتمي إل  ت ال مجالاالرتباط لكل فقرة بال   

  .والجداول التالية توضح ذلكالدرجة الكلية للمقياس 
  

                                                    



 محافظات غزةفي الرضا الزواجي لدى المتزوجات للمرة الثانية وعالقته ببعض المتغيرات 

 251

  )2(جدول 
   الرضا االقتصاديلمجاليبين معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلية                 

معــامالت  العبارة الرقم
 الصدق

ــ ستوي مـ
 الداللة

 ** 0.577 اعتقد ان عمل المرأة يجعلها تستقل اقتصادياً 1

 * 0.374 يحاسبني زوجي دائماً على ما انفق من نقود 2
 * 0.366  دائم ننفق المال بحكمةيأنا وزوج 3

 * 0.382  اعتقد أن مصروفاتنا تتناسب مع دخلنا 4

 ** 0.582 ي نفقات األسرة فالمرأةاعتقد بضرورة مساهمة  5
 * 0.435 يشكو زوجي باستمرار من األمور المالية 6

 * 0.430  في حال عجز الزوج عن العملالمرأةاعتقد بضرورة عمل  7
 * 0.420 يهتم زوجي كثيراً باألمور المالية 8

  ) 0.05 (دالة عند مستوى *  
  ) 0.01(دالة عند مستوى  * * 

ن جميع فقرات مجال الرضا االقتصادي دالة إحصائياً ، وهـذا يؤكـد    يتضح من الجدول السابق أ    
  .على اتساقها الداخلي مع المجال الذي تنتمي إليه

  )3(جدول 
   التواصل الوجدانيلمجاليبين معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلية 

 معامالت العبارة الرقم
 الصدق

مستوي 
 الداللة

 ** 0.573 وصراحةاعبر عن مشاعري لزوجي بحرية  1

 * 0.365 أشعر أحياناً أن زوجي ال يهتم بي 2

 ** 0.764 اعتقد ان زوجي يحبني حباً حقيقياً 3

 ** 0.624  يفهم زوجي حالتي النفسية بشكل كبير 4

 ** 0.783  مع زوجي الحديث الرومانسيأتبادل 5

 * 0.437 افهم ما يريده زوجي من خالل نظراته 6

 ** 0.717 ي األوقات السعيدة التي قضيناها معاً وزوجأناأتذكر  7

 ** 0.800 يثق زوجي في أي شيء أقوله 8
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يتضح من الجدول السابق أن جميع فقرات مجال التواصل الوجداني دالة إحـصائياً ، وهـذا                
  .يؤكد على اتساقها الداخلي مع المجال الذي تنتمي إليه

  )4(جدول 
   الرضا الجنسيلمجالدرجة الكلية يبين معامالت الصدق لكل فقرة مع ال

 معامالت العبارة الرقم
 الصدق

مستوي 
 الداللة

 * 0.361 حياتي الزوجية على ما يرام 1

 * 0.373 اعتقد أن حياتي الجنسية مشبعة تماماً 2

 ** 0.534 يبدي زوجي اهتماما قليالً بإرضائي جنسياً 3

 ** 0.667  أرغب في تحسين عالقاتنا الجنسية 4

 * 0.361  يوماً في خيانة زوجيأفكرم ل 5

 * 0.389 من الصعب التكلم مع زوجي في السلوك  الجنسي 6

 * 0.423 ال يوافق زوجي على اختالطي بالجنس اآلخر 7

 * 0.363 أشك في أن زوجي يمكن أن يخونني 8

ؤكد علـى  يتضح من الجدول السابق أن جميع فقرات مجال الرضا الجنسي دالة إحصائياً ، وهذا ي      
  .اتساقها الداخلي مع المجال الذي تنتمي إليه

  )5(جدول 
   المشكالت األسريةلمجاليبين معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلية 

 معامالت العبارة الرقم
 الصدق

مستوي 
 الداللة

 ** 0.728 اختلف مع زوجي حول تحديد النسل 1

 * 0.366 اتفق مع زوجي في طريقة معاملة األبناء 2

 ** 0.666 اعتقد أن زوجي يعامل األبناء بقسوة 3

 * 0.364  اعتقد أن مهمة تربية األبناء تقع على الزوج والزوجة 4

 ** 0.755  أخجل من ذكرهاأشياءيقوم زوجي بعمل  5

 ** 0.569 اعتقد أن عمل المرأة يؤدي إلى التفكك األسري 6

 * 0.366 نييحترم زوجي وجهة  نظري حتى في حالة غضبه م 7

 ** 0.459 امتنع عن الحديث مع زوجي لفترة طويلة عند اختالفي معه 8
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يتضح من الجدول السابق أن جميع فقرات مجال المشكالت األسرية دالة إحصائياً ، وهذا يؤكـد                
  .على اتساقها الداخلي مع المجال الذي تنتمي إليه

  )6(جدول 
   قضاء الوقتلمجالكلية يبين معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة ال

الصدق. م العبارة الرقم الداللة.م   
 * 0.370 اخرج للمشي مع زوجي في أوقات متباعدة جداً 1

 ** 0.589 اتفق مع زوجي في طريقة قضاء وقت الفراغ 2

 * 0.365 يقضي زوجي معظم وقته مع أصدقائه 3

 ** 0.758  يستريح زوجي لمجرد وجوده معي 4

 * 0.362  وقت الطعام والنوم فقط بسبب عمليالتقي بزوجي في 5

 ** 0.609 يشاركني زوجي في األنشطة االجتماعية 6

 ** 0.493 اعتقد أن لي قدرة على الترفيه عن زوجي 7

 ** 0.713 اعتقد أنني وزوجي أصبحنا أكثر استمتاعاً للوقت 8

ئياً ، وهذا يؤكـد علـى   يتضح من الجدول السابق أن جميع فقرات مجال قضاء الوقت دالة إحصا       
  .اتساقها الداخلي مع المجال الذي تنتمي إليه

  )7(جدول 
   المهام واألدوارلمجاليبين معامالت الصدق لكل فقرة مع الدرجة الكلية 

 معــامالت  العبارة الرقم
 الصدق

ــستوي  م
 الداللة

 ** 0.829 اعتقد ان الدور األساسي للزوجة أن تكون ربة بيت 1

 * 0.366  المنزلأعمالمساعدة الزوج لزوجته في اعتقد بضرورة  2

 * 0.372  أن مسئوليات األمومة تستغرق كل الوقتأرى 3

 * 0.365  أرى بوجوب المساواة بين الزوج والزوجة في إدارة شئون األسرة 4

 * 0.371  أن شئون البيت من اختصاص المرأة لوحدهاأرى 5

 * 0.368 اخل األسرةاعتقد ان عمل المرأة يرتقي بمكانتها د 6

 * 0.363 أرى ان إدارة شئون األسرة من اختصاص الزوج وحده 7

 ** 0.814 اعتقد بضرورة تفرغ المرأة لبيتها وليس للعمل 8
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يتضح من الجدول السابق أن جميع فقرات مجال المهام واألدوار دالة إحصائياً ، وهذا يؤكد على                
  .إليهاتساقها الداخلي مع المجال الذي تنتمي 

  )8(جدول 
  الرضا الزواجي مع الدرجة الكلية لمقياس مجاليبين معامالت الصدق لكل 

 معامالت  العبارة الرقم
 الصدق

مستوي 
 الداللة

 ** 0.451  الرضا االقتصادي 1

 * 0.551  التواصل الوجداني 2

 * 0.367  الرضا الجنسي 3

 * 0.365  المشكالت األسرية 4

 ** 0.603  قضاء الوقت 5

 * 0.438  المهام واألدوار 6

 دالة إحصائياً ، وهذا يؤكد على       الرضا الزواجي يتضح من الجدول السابق أن جميع مجاالت        
  .اتساقها الداخلي مع المجال الذي تنتمي إليه

كل مجاالت المقيـاس مـع       توجد ارتباطات دالة إحصائياً بين       يتضح من الجدول السابق ان    
 الزواجي والدرجة الكلية للمقياس ،      الرضا كل بعد من أبعاد مقياس       درجةوالدرجة الكلية للمقياس    

  . وبذلك يكون الباحث قد تحقق من أن المقياس يتسم بدرجة عالية من الصدق
استخدم الباحث صدق المقياس بطريقة المقارنة الطرفية وذلـك بـين   : طريقة المقارنة الطرفية  -3

  . ذلكيوضحالتالي من أفراد العينة، والجدول %) 25( وأقل أعلى
  )9(جدول رقم 

المتوسط   العدد  العينة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  0.0531  0.506  8   الزواجيالرضامنخفضات 
   مستوىدالة عند  7.218  0.0310  0.682  8   الزواجيالرضامرتفعات 

0.01 

 رضـا تي لـديهن    الز بين الزوجات ال   يتضح من الجدول السابق أن المقياس لديه قدرة على التميي         
  . زواجيرضااجي والالتي ليس لديهن وز
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  : ثبات المقياس
  : باستخدام الطرق التاليةان    للتأكد من ثبات المقياس  قام الباحث

االرتباط بين نتائج األسـئلة  درجات   حساب معامل    ةوذلك عن طريق  :  طريقة التجزئة النصفية   -1
  .يوضح ذلك) 10(جدول ، وئلة الزوجية الفردية واألس

  )10(جدول 
  )50= ن  ( الزواجيالرضايبين معامل ثبات مقياس 

عدد   األبعاد  م
  الفقرات

معامل االرتباط قبل 
  التعديل

معامل االرتباط 
  بعد التعديل

مستوى 
  الداللة

 ** 0.6216 0.4510  8  الرضا االقتصادي  1

 ** 0.7188 0.5610  8  التواصل الوجداني  2

 ** 0.5453 0.3749  8  جنسيالرضا ال  3

 ** 0.5890 0.4174  8  المشكالت األسرية  4

 ** 0.5352 0.3654  8  قضاء الوقت  5

 ** 0.5284 0.3591  8  المهام واألدوار  6

أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية جميعها كانت مرتفعـة،          ) 10(يتضح من الجدول    
  .يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثباتمما ) 0.5897(وأن معامل الثبات الكلي كان 

ال، : ( يتكون مـن البـدائل     ثنائي يستجيب المفحوص على كل فقرة حسب سلم         :تصحيح المقياس 
وتتـراوح الدرجـة علـى    . يجابية، وجميع الفقرات إ) 1،0(، ويقابلها على التوالي الدرجات  )نعم

درجة وأدنى درجـة  ) 48(رجة على المقياس درجة، وعليه تكون أعلى د    ) 48 – 0(المقياس بين   
  .)0(هي 

  :نتائج الدراسة ومناقشتها
  :الفرض األول ومناقشتها نتائج 

  :نص الفرض األول علي ألنه 
  .ما األهمية النسبية لمجاالت مقياس الرضا الزواجي لدى أفراد العينة -

نحرافـات المعياريـة     قام الباحثان بحساب المتوسطات الحـسابية واال        األول  الفرض نلإلجابة ع 
 ) 11( والنسب المئوية لكل مجال من مجاالت مقياس الرضا الزواجي لدى أفراد العينة وجـدول     

  يوضح ذلك
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   )11( جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لكل مجال من مجاالت مقياس 

   الزواجي لدى أفراد العينةالرضا

  المجال  م
عدد 
  )1(المتوسط   الفقرات

االنحراف 
  النسبة المئوية  المعياري

ترتيب 
  المجاالت

  1 %65.21 0.1619  0.6521  8  الرضا االقتصادي  1
 2 %64.46 0.2514  0.6446  8  التواصل الوجداني  2
 3 %61.00 0.1556  0.6100  8  الرضا الجنسي  3
 6 %48.71 0.1684  0.4871  8  المشكالت األسرية  4
 4 %58.14 0.2096 0.5814  8  قضاء الوقت  5
 5 %55.46 0.1667 0.5546  8  المهام واألدوار  6

    %58.83 0.0850 0.5883  48  الدرجة الكلية للمقياس  
 وهـي   ،يتضح من الجدول السابق أن مجال الرضا االقتصادي حصل على أعلى نـسبة مئويـة             

ثم مجال  ، %) 64.46(مجال التواصل الوجداني بنسبة مئوية      علي التوالي   ها  وتال ، )65.21%(
ومجـال  ، %) 58.14(وقضاء الوقت بالنسبة المئوية  ، %) 61.00(الرضا الجنسي بنسبة مئوية    
  .%)48.71(ومجال المشكالت األسرية ، %) 55.46(المهام األدوار بالنسبة مئوية 

ن التوافـق الزواجـي   أويبرر الباحثان أن مجال الرضا االقتصادي احتل المرتبة األولي إلـي             
واالجتماعية ومما ينتج عنه حالة مـن  ،العاطفية ،يشبع كال من الزوج والزوجة  حاجتهما الجسمية   

                                  .الرضا الزواجي
 أن تقارب    ) 71 : 2006:لحناكي  ا(  في الرضا الزواجي وتؤكد      اًيلعب التكافؤ دوراً كبير   و

   المـرأة  مل السعادة الزوجية ، حيث ال تشعر      هم عوا  بين الزوجين يعد أحد أ     االقتصاديالمستوى  
  . بالغربة إزاء متطلباتها المعيشية المتكررةً 

هم في تحـسين     يس  فإن عمل المرأة    ، وفي ظل الظروف االقتصادية التي يعيشها الواقع الفلسطيني       
   الذاتالستقاللية وتوكيد الواقع االقتصادي لألسرة ويخفف األعباء عن الزوج ويمنح المرأة ا

 عمل المرأة يؤدي إلى استقالليتها والرفع من قـدراتها الماديـة         نإ  )2000(العزة  وأكد ذلك       
لمواجهة احتياجاتها واحتياجات أطفالها وأسرتها ، كما يمكنها مـن التواصـل واالنفتـاح علـى                

                                                               .مجتمعهـــا ورفـــع ثقتهـــا بنفـــسها وزيـــادة توازنهـــا العـــاطفي واالنفعـــالي 
  )141، 2000:العزة (
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 في بعض األحيان قـد  االقتصاديأن تدنى المستوى  ) 60: 1998: عبد الحميد ( بينما يري  
 شـديدة   واالقتـصادية  المطالب الماديـة     إنيقف حائالً في سبيل تحقيق السعادة الزوجية ، حيث          

  .اإللحاح على األسرة
 وجود عالقة طرديـة موجبـة بـين المعانـاة      )1998(عبد الرازق     نتائج دراسة  أكدتكما  

هنـاك عالقـة     أن )Zovoina)1996 دراسة زوفونيا    كما أكدت   .االقتصادية والخالفات الزوجية  
 كل من الدعم االجتماعي ، والوضع االقتصادي ، ومشاعر الكفاية على درجة توافق المـرأة       بين  

  .بعد الطالق
حيـث أنهـا    ،  العاطفية   اصل العاطفي مفتاح الرضا الزواجي بحكم طبيعة المرأة       كما أن التو  

انعدام التواصل العـاطفي يجعـل الحيـاة بـين         بينما  ،  سماع كلمات الحب واإلطراء      إلىبحاجة  
تفـق مـع نتـائج      يهذا   و . فيها ويسودها اإلهمال والالمباالة بين الزوجين      زوجين جافة ال دفء   ال

 المتغيـرات   أهـم حد  أ بين الزوجين تعد     الحميمة أن  أثبتتالتي   )Patrick)2002 دراسة باتريك 
أن المهارة الوجدانية )Mirgin  )2003 نتائج دراسة ميرغن مع وكذلك .المنبئة بالرضا الزواجي

 ، كمـا    االنفعـالي  عند التعبير    واالرتياح ، والتواصل    االنفعاالتلألزواج ، تتمثل في التحكم في       
أن تبادل العواطف بين الزوجين يؤدى إلى ارتفـاع مـستوى      ) Cordova )2005وجد كوردوفا   
  . الرضا الزواجي

حيث أنهـا   ، يرى الباحثان أن العالقة الجنسية الجيدة تعمل على دعم الرابطة بين الزوجين             و
  ) 59 :1998:  عبد الحميد  ( ذلك   وأكدالقاسم المشترك بين الحب واإلشباع أو النفور واإلحباط ،          

فشل في إقامة عالقة جنسية سليمة ومشبعة أحد المشكالت الزوجية التي تؤدي إلى تـصدع               أن ال 
  . صراع وفشلمما ينجم عن ذلك الزواج وتفككه 

 الجنسي يتوقف على عوامل كثيرة منهـا التربيـة          االنسجامأن  ) 32  : 1997:غالب (ورأي
أن القدر المرتفع من التوكيـد فـي        ) 358 : 1998:فرج  (، بينما رأي    الجنسية ودرجة اإلشباع    

  .العالقات الجنسية بين الزوجين يحول دون حدوث مشكالت تؤثر سلباً على الرضا الزواجي
  : الثاني ومناقشتها الفرضنتائج 

  :ينص الفرض الثاني علي 
المتزوجات للمرة األولى   ات   بين الزوج  لزواجيا الرضا توجد فروق ذات داللة إحصائية في        ال   

  .المتزوجات للمرة الثانيةوالزوجات 
للتعرف علي الفروق في درجات مقياس       T-test باستخدام الفرض الثاني قام الباحثان      نلإلجابة ع 

  .الزوجات المتزوجات المرة األولي والمتزوجات المرة الثانية تبعا لمتغير، يالرضا الزواج
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  )12(جدول 
   تبعاًلزواجيا الرضالمجاالت مقياس " ت"لحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة المتوسطات ايبين 

  المتزوجات للمرة الثانيةو المتزوجات للمرة األولىلزوجات لمتغير ا

المتوسط   العدد  النوع  المجاالت
)1(  

االنحراف 
  المعياري

مستوى   قيمة ت
  الداللة

  الرضا االقتصادي  0.17388  0.6175  100  للمرة الثانية
  0.14250  0.6868 100  للمرة األولى

دالة   3،.98
  0.01عند

  التواصل الوجداني  0.26766  0.5717 100  للمرة الثانية
  0.21251  0.7175 100  للمرة األولى

  دالة عند 4.28-
0.01 

  الرضا الجنسي  0.13249  0.6314 100  للمرة الثانية
  0.17425  0.5886 100  للمرة األولى

 غير دالة  1.96
 إحصائي

  المشكالت األسرية  0.18940  0.5125 100  للمرة الثانية
  0.14182  0.4617 100  للمرة األولى

 عند دالة  2.15
0.05  

  قضاء الوقت  0.20788  0.5450 100  للمرة الثانية
  0.20687  0.6179 100  للمرة األولى

   عنددالة 2.49-
0.05 

  المهام واألدوار  0.18486  0.5711 100  للمرة الثانية
  0.14646  0.5382 100  للمرة األولى

 غير دالة  1.4
 إحصائي

  0.08843  0.5749 100  للمرة الثانية
  الدرجة الكلية للمقياس

  0.08012  0.6018 100  للمرة األولى
  دالة عند  2.26-

0.05 

  1.98) =0.05(وعند مستوى داللة ) 198(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.63) =0.01(وعند مستوى داللة ) 198(الجدولية عند درجة حرية " ت"ة قيم

زوجـات للمـرة    تالميتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الزوجات            
 و  التواصـل الوجـداني   ، الرضا االقتـصادي    :  في مجالين هما   والمتزوجات للمرة األولى   الثانية

 المـشكالت   في حين بينت نتائج الدراسة وجود     ،  لمرة األولي   لصالح المتزوجات ل   وقضاء الوقت 
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الزوجـات        سرية لصالح المتزوجات للمره الثانية ،       ألا

   .باقي المجاالت  فيالمتزوجات للمرة األولى والمتزوجات للمرة الثانية
ن الطالق في عمر متقدم يقلل مـن       التي أشارت إلى أ   ) 2008(نتائج دراسة سمكري    مع  تتفق  و

ة أعلى  درجحصول  فرص الدعم والحياة االجتماعية ويزيد من أعباء المطلقة ، مما يعني احتمال             
 و  )Richerds )1997دراسـة ريتـشرز     كما أشارت   لزواجي  من اإلضرابات وضعف الرضا ا    
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أكثر تعبيرا عن القلـق     أن المطلقات   ، و اآلثار السلبية للطالق على المرأة       إلي  ) 2002(التونسي  
  .مقارنة بغير المطلقات

، جتماعية كـالنظرة الدونيـة   وقد تعود هذه النتيجة إلى الضغوط المرتبطة بالطالق وخاصة اال      
  .عدم الرضا ألزواجيوزيد من مشاعر األلم تجاه المطلقة ، مما يا، اللوم والقيود األسرية 

اج الثانية قد ال تكون أفـضل مـن زواج    أن تجربة الزو)Najm: 2005: 27 ( نجم وقد أشار 
من األفراد ممن يتزوجون لمرة أخرى ينفصلون ثانيا األمر الذي         % 60 حوالي   وأن المرة األولى   

  .يشير إلى أنهم لم يتمكنوا في زواجهم الثاني أيضا من تحقيق الرضا الزواجي المنشود
نفـاق المـال    إالـزوجين فـي     اختالف   قد ينشأ بسب     االقتصادي الرضاويرى الباحثان أن عدم     

 في إنفـاق المـال      اتفاقا المعيشة السابق مع الدخل الحالي ، فإذا وجد الزوجين           ىواختالف مستو 
  . االقتصادي الرضافسيكون لذلك أثر إيجابي على 

ـ      أن هناك ) :1998:عبد الرازق   (وهذا ما أكده       االقتـصادية ة  ا عالقة طردية موجبة بين المعان
  .والخالفات الزوجية

 تـه  تأثيرا ل والرضا والقناعة له    اإلدراك المشترك والتفاهم والقبو     توافر أنكما يرى الباحثان    
أشارت إلى أن هنـاك      التي   )2001(إدريس   مع نتائج دراسة     قتفوهذا ي  على الرضا االقتصادي  

 )1996(زوفونيـا    مع نتائج دراسة     وكذلك.  بين طلب الطالق وقلة إنفاق الزوج      ةعالقة ارتباطي 
Zovoina    تبين تأثير الدعم االجتماعي والوضع االقتصادي على التوافق لدى المـرأة بعـد      التي

  .الطالق
 الطالق قد يشعر المرأة بالرفض وعدم تقبلهـا كزوجـة رغـم             أن إلىقد تعود هذه النتيجة     

 والمحافظة على الزواج ، وبالتالي يتولد لـديها الـشعور بـضعف             األسرةمحاوالتها في استبقاء    
 وقد تعمم المرأة المطلقة هذه النتيجة على كل من حولها ممـا يـشعرها بعـدم     . القيمة أو ميةاأله

  . واآلخرينبالنفس وانعدام الثقة األمان
ويري الباحثان أن التصريح بالحب واإلعالن عنه عن طريق الكالم واألفعال يعززه ويعطيه             

 ويتفق ذلك مـع     ، من بعض المشكالت   القيمة الكبيرة لدى الطرف اآلخر ويؤثر إيجابا في الوقاية        
تعتبر أساليب التواصل الوجداني بين الزوجين مـن أهـم عوامـل    التي ) 25: 2008: سمكري  (

الرضا الزواجي ومنها التواصل الزواجي بكالم الحب والغزل والمداعبة والمالطفة وإفصاح كـل            
  . تفتر العالقات الزوجيةمن الزوجين للزوج اآلخر عن إعجابه وحبه واستحسانه له ، وبدون ذلك
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 وقد  ،وقد أظهرت النتائج وجود فروق في المشكالت األسرية لصالح المتزوجات للمرة الثانية           
يعود ذلك إلي وجود أبناء من الزواج األول ، وقد يكون الزوج لديه زوجه أولي ، وربما تعـود                   

  .هذه النتيجة ألسباب اقتصادية
  : ومناقشتها  الثالثالفرضنتائج 
   : انه الفرض الثالث عليينص 
 في قطاع   المتزوجة للمرة الثانية   لدى المرأة    لزواجيا الرضا توجد فروق دالة إحصائياً في       ال

الزوجة، عمل الزوجة، دخل األسرة، عدد سنوات الزواج الثـاني،           عمر(: غزة تعزى لمتغيرات    
  )بناء،  المستوى التعليمي للزوجةعدد األ

لزواجي لدى المرأة المتزوجة للمرة الثانية في قطاع         في الرضا ا   ئياًال توجد فروق دالة إحصا      -  أ
  .غزة تعزى لمتغير عمر الزوجة

 للتعرف علي الفروق في مقيـاس       T-testلإلجابة علي الفرض الثالث قام الباحثان باستخدام        
  الرضا الزواجي تبعا لمتغير عمر الزوجة

  )13(جدول 
   تبعاًلزواجيا الرضالمجاالت مقياس " ت"عيارية وقيمة المتوسطات الحسابية واالنحرافات الميبين 

  لمتغير عمر الزوجة
  العدد  النوع  المجاالت

المتوسط 
)1(  

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  0.16141  0.6121  58   فأقل35
  الرضا االقتصادي

 ا إحصائيغير دالة  0.36-  0.19365  0.6250  42  35أكبر من 

  0.27201  0.6149  58   فأقل35
  يالتواصل الوجدان

  إحصائياغير دالة 1.9  0.25588  0.5119  42  35أكبر من 

  0.11335  0.6663  58   فأقل35
  الرضا الجنسي

  دالة عند  3.25  0.14434  0.5833  42  35أكبر من 
0.01 

  0.17645  0.4655  58   فأقل35
  المشكالت األسرية

  دالة عند  3.5-  0.19152  0.5774  42  35أكبر من 
0.01 

  0.17492  0.5776  58   فأقل35
  قضاء الوقت

  إحصائيا غير دالة 1.87  0.24367  0.5000  42  35أكبر من 

  0.17226  0.5560  58   فأقل35
  المهام واألدوار

 إحصائيا غير دالة  0.96-  0.20347  0.5918  21  35أكبر من 

  0.07832  0.5821  58   فأقل35
  الدرجة الكلية للمقياس

  0.10193  0.5649 42  35أكبر من 
  إحصائياغير دالة  0.96

  1.98) =0.05(وعند مستوى داللة ) 198(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.63) =0.01(وعند مستوى داللة ) 198(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
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لمتزوجـات للمـرة   ايتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى الزوجات        
سـنة فأقـل،     35عمـر    لـصالح    الرضا الجنـسي  :  تعزى لمتغير العمر في مجالين هما      ; الثانية

سنة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في        35كبر من   أ لصالح عمر    ،والمشكالت األسرية   
  . للمقياسة الكليدرجةالوباقي المجاالت 

ات  أن هناك فروقـا ذ     إلي أشارت التي   )2002(الحسين  وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة       
  .وفقا لعمر الزوجة لصالح األصغر سنا، لزواجي داللة إحصائية في درجة الرضا ا

 التخلي  فيمصاعب  يواجهن   المتقدمات في السن     أن) Sandin)1989 دراسة ساندين    وقد بينت 
 أكثـر  أنهـن كما تبـين     . التقليدية وتبني ادوار جديدة ، مقارنة بمن هن اصغر سنا          أدوارهنعن  

بـالرغم مـن    اآلخـر  يعانين من قلة العالقات مع الجنس  وأنهنمعاناة من المشكالت االقتصادية     
 أدىان الطـالق    و العناية الصحية والعالقات الحميمة ، واالستقرار المادي ،          إلىحاجتهن الكبيرة   

  .إضعافها أو حرمانهن من هذه الرعاية إلى
 وجـود فـروق فـي      الدراسة إلـي  نتائج   أشارت فقد   األسريةكالت   فيما يتعلق بمجال المش    أما

قـد   التقدم في الـسن    أن إلى هذه النتيجة    إرجاعويمكن   المشكالت االقتصادية لصالح األكبر سنا      
  .وزيادة متطلباتهم الحياتية يترافق مع عدد اكبر من األبناء 

 في قطاع   المتزوجة للمرة الثانية    لدى المرأة  لزواجيا الرضا توجد فروق دالة إحصائياً في       ال -ب
  غزة تعزى لمتغير عمل الزوجة

 للتعرف علي الفروق في مقياس الرضا       T-testلإلجابة علي الفرض الثالث قام الباحثان باستخدام        
  الزواجي تبعا لمتغير عمر الزوجة
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  )14(جدول 
 تبعاً لزواجيا رضااللمجاالت مقياس " ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  عمل الزوجة لمتغير

  العدد  النوع  المجاالت
المتوسط 

)1(  
االنحراف 
  قيمة ت  المعياري

مستوى 
  الداللة

  0.18508  0.7212  26  تعمل
  الرضا االقتصادي

  دالة عند  3.78  0.15650  0.5811  74  ال تعمل
0.01 

  0.30814  0.6346  26  تعمل
  التواصل الوجداني

 1.40  0.25285  0.5495  74  ال تعمل
 غير دالـة  

 ائياحصا

  0.10686  0.5865  26  تعمل
  الرضا الجنسي

  2.05-  0.13822  0.6472  74  ال تعمل
 عنـد   دالة

0.05 
 

  0.17043  0.4712  26  تعمل
  المشكالت األسرية

 غير دالـة    1.30-  0.19573  0.5270  74  ال تعمل
 احصائيا

  0.18290  0.6058  26  تعمل
  قضاء الوقت

 1.76  0.21416  0.5236  74  ال تعمل
 غير دالـة  

 احصايئا

  0.14371  0.5810  26  تعمل
  المهام واألدوار

 غير دالـة    0.32  0.19894  0.5676  74  ال تعمل
 احصائيا

  0.08753  0.6000  26  تعمل
  الدرجة الكلية للمقياس

  0.08820  0.5660  74  ال تعمل
 غير دالـة    1.71

 احصائيا

  1.98) =0.05(وعند مستوى داللة ) 198(ية عند درجة حرية الجدول" ت"قيمة 
  2.63) =0.01(وعند مستوى داللة ) 198(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

المتزوجات للمـرة  يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى الزوجات               
 لصالح الزوجة العاملة والرضا      ادي الرضا االقتص  ت تعزى لمتغير عمل الزوجة في مجاال      الثانية

 ، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في باقي المجـاالت            ةعاملالالجنسي لصالح المرأة غير     
  . للمقياسة الكليوالدرجة 

التي أشارت إلـى أن الزوجـات   ) 2007(فرحات تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة        و
   .جي من الزوجات غير العامالتلزوااالعامالت أكثر شعورا بالرضا 
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 كما انه   أسرتها استقالليتها وزيادة قدراتها االقتصادية لمواجهة احتياجات        إلىعمل المرأة يؤدي    ف
 كانت متطلبات دخل البيت تقتضي   إذا بنفسها وقدراتها وخصوصا     المرأةمن خالل العمل تزيد ثقة      

  .ذلك
 أهم مقومات   ألنها من   المسئولية االقتصادية ،   تحمل مساهمة الزوجة في     إلىتعود هذه النتيجة    و

 في إمكانية إقامة عالقة    ، االقتصادينجاح الحياة الزوجية ، وأحد مكونات هذا التكافؤ هو الوضع           
   )127,2004، حجازي (.زوجية متوازنة وقابلة للحياة

ن يعد أهم    بين الزوجي  االقتصادي أن تقارب المستوى       )71: 2006: الحناكي   ( ذلك   أكدتكما  
  .عوامل السعادة الزوجية

 الباحثان أن الفروق في الرضا الجنسي لصالح المرأة غير العاملة قد تعـود إلـي انـشغال          ىوير
  .   الراحةىالمرأة العاملة وضيق الوقت لديها وبالتالي تعود للبيت بحاجه إل

 في قطاع   رة الثانية المتزوجة للم   الزواجي لدى المرأة   الرضا توجد فروق دالة إحصائياً في       ال  - ج
  .غزة تعزى لمتغير دخل األسرة
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  )15(جدول 
ومستوى " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

   تعزى لمتغير دخل األسرةلزواجيا الرضاالداللة لمقياس 

مجموع   المصدر  األبعاد
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 مستوى  قيمة ف  المربعات

  الداللة
  0.268  2  0.536  بين المجموعات

داخل 
  المجموعات

 الرضا االقتصادي  0.025  97  2.42

    99  2.96  المجموع

  دالة عند  10.70
0.01 

  0.102  2  0.204  بين المجموعات
داخل 

  المجموعات
 التواصل الوجداني  0.070  97  6.817

    99  7.021  المجموع

 غير دالة  1.45

  0.096  2  0.191  بين المجموعات
داخل 

  المجموعات
 يالرضا الجنس  0.016  97  1.52

    99  1.72  المجموع

 عند دالة  6.06
0,05 

  0.002  2  0.007  بين المجموعات
داخل 

  المجموعات
 المشكالت األسرية  0.037  97  3.50

    99  3.51  المجموع

 غير دالة  0.093

  0.002  2  0.008  بين المجموعات
داخل 

  المجموعات
 قضاء الوقت  0.045  97  4.22

    99  4.235  المجموع

 غير دالة  0.096

  0.026  2  0.103  بين المجموعات
داخل 

  المجموعات
 المهام واألدوار  0.035  97  3.246

    99  3.349  المجموع

 غير دالة  1.542

  0.005  2  5.020  بين المجموعات
  0.008  97  0.746  داخل المجموعات

الدرجــة الكليــة  
 للمقياس

    99  0.766  المجموع

 غير دالة  1.291

 3.92 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 98، 2(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة 

  6.85 ) =0.01(وعند مستوى داللة ) 98، 2(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة 
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المتزوجات للمـرة  الزوجات يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى  
 الرضا االقتصادي ، وعدم وجود فروق ذات داللـة          ي تعزى لمتغير دخل األسرة في مجال      الثانية

  .لزواجيا الرضا لمقياس والدرجة الكلية  ،إحصائية في باقي المجاالت
 كمـا فـي   لبعدياولمعرفة اتجاه الفروق في مجال الرضا االقتصاد تم استخدام اختبار شيفيه         

  :دول التاليالج
  )16(جدول 

  الرضا" مجال ال للتعرف على اتجاه الفروق وداللتها في Scheffe Testنتائج اختبار شيفيه 
  األسرةمستوى دخل تعزى لمتغير  " االقتصادي

   شيكل فأقل1500  مستوى الدخل
  0.5481= م

1500-3000  
  0.6786= م

  شيكل3000أكثر من 
  0.7125= م

   شيكل فأقل1500
      -  0.5481= م

1500-3000  
    -  0.1305  0.6786= م

  شيكل3000أكثر من 
  -  0.0339  *0.1644  0.7125= م

  )0.05(دالة عند مستوى داللة  •
يتضح من الجدول السابق وود فروق ذات دالله إحصائية في الرضا االقتصادية بـين الـدخل                

  .) شيكل3000ن أكثر م(  الدخل ، لصالح)  شيكل فاقل 1500(والدخل )  شيكل 3000أكثر من (

  مستوى الدخل
   شيكل فأقل1500
  0.5481= م

1500-3000  
  0.6786= م

  شيكل3000أكثر من 
  0.7125= م

   شيكل فأقل1500
  0.5481= م

-      

1500-3000  
  0.6786= م

0.0783*  -    

  شيكل3000أكثر من 
  0.7125= م

0,0776  *0,1214  -  

  )0.05(دالة عند مستوى داللة * 
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( ق وجود فروق ذات دالله إحصائية في الرضا الجنسي لـصالح الـدخل   اتضح من الجدول الساب   
   .) شيكل 3000أكثر من 

بينـت   التي  Dean) 2005(دين وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج كل دراسات كل من 
  لزواجي ، االرضا ج وبين دخل الزوارتباط وجود 

 وجود فروق دالة بـين األزواج        أشارت إلى  التي )1998(عبد الرازق    دراسةكما تتفق مع    
وجود عالقة طردية موجبـة بـين       ووالزوجات في إدراك الخالفات الزوجية لصالح الزوجات ،         

  .المعاناة االقتصادية والخالفات الزوجية
 أن معظم الخالفات بين الزوجين    بينت نتائجها  التي Schrann) 2003(شرام   دراسةكذلك  و

  .تدني مستوى الدخلكانت متعلقة بالعمل، والديون ، و
 لألسـرة نه من خالل مستوى الدخل المرتفع يمكن سد الحاجات االقتصادية           أويرى الباحثان   

 كما ان ارتفاع المستوي االقتصادي قـد        .وبالتالي ال تشعر المرأة بمشكلة إزاء متطلباتها المعيشية       
لجيد وبالتالي زيادة الثقـة      التعليم وبالتالي امتالك مهارات التواصل ا      ى بارتفاع مستو  اًيكون مقترن 

 عمليـة التواصـل   فـي أن  ) 64 : 2004:السهل ( بالنفس والتعبير عنها بتلقائية ويتفق ذلك مع   
تكون ناجحة حين يسعي كل طرف عن معرفة الكثير حول مـزاج الطـرف األخـر وحاجاتـه                  

  .ن يعبر كل منهما عن نفسه بتلقائيةأورغباته و
 فـي  المتزوجة للمـرة الثانيـة    الزواجي لدى المرأة الرضا في  توجد فروق دالة إحصائياً  ال - د

  .قطاع غزة تعزى لمتغير عدد سنوات الزواج الثاني
  : كما يظهر في الجدول التاليT-testوللتعرف على نتيجة السؤال  تم استخدام 
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  )18(جدول 
لزواجي تبعاً  االرضالمجاالت مقياس " ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  لمتغير عدد سنوات الزواج الثاني

المتوسط   العدد  النوع  المجاالت
)1(  

االنحراف 
  المعياري

مستوى   قيمة ت
  الداللة

  0.1636  0.5536  42  سنوات فأقل3
  الرضا االقتصادي

  دالة عند  3,298  0.1659  0.6638  58  سنوات3 من أكثر
0.01 

  0.2999  0.5000  42  سنوات فأقل3
  التواصل الوجداني

 عند دالة 2,34  0.2279  0.6236  58  سنوات3 من أكثر
0,05 

  0.1194  0.6582  42  سنوات فأقل3
  الرضا الجنسي

 غير دالة  1,74  0.1379  0.6121  58  سنوات3 من أكثر

  0.1856  0.4405  42  سنوات فأقل3
  المشكالت األسرية

  دالة عند  3,42  0.1740  0.5647  58  سنوات3 من أكثر
0.011 

  0.25389  0.5179  42  سنوات فأقل3
  قضاء الوقت

 غير دالة  1,118  0.16431  0.5647  58  سنوات3 من أكثر

  0.1987  0.5298  42  سنوات فأقل3
  المهام واألدوار

 غير دالة  1,938  0.16787  0.6010  58  سنوات3 من أكثر

  0.10788  0.5333  42  سنوات فأقل3
  الدرجة الكلية للمقياس

  0.05366  0.6050  58  سنوات3 من أكثر
  الة عندد  4,372

0.01 

  1.98) =0.05(وعند مستوى داللة ) 198(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.63) =0.01(وعند مستوى داللة ) 198(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

زوجات للمـرة  المتيتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى الزوجات  
 صـل  ، التواالرضـا االقتـصادي  :  تعزى لمتغير عدد سنوات الزواج الثاني في مجـاالت   الثانية

 سنوات،  وعـدم     3 أكثر من    لصالح المشكالت األسرية وفي الدرجة الكلية للمقياس،        الوجداني و 
  .وجود فروق ذات داللة إحصائية في باقي المجاالت

السنوات األولى قد يعود إلى الغيرة والتعبير عنها بين         ويرى الباحثان أن انخفاض الرضا في       
الزوجين التي تمنع كل فرد من إعطاء اآلخر حرية االستقالل وقـد أشـار سـتون وشـاكلفورد               

)2006 (Stone & Shackelford   إلى أن الزواج الذي يقوم فيه الزوجان بـسلوكيات الحمايـة 
  .سعيدةر الزائدة بسبب الغيرة هي غالبا ما تكون زيجات غي

وقد تعود هذه النتيجة إلى اختالف وجهات النظر بين الزوجين حول إنجاب األطفال أو عدمه               
واالختالف حول عدد األبناء وأساليب تنشئة األطفال وتوزيع االختصاصات بين الزوجين ، وقـد              
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شـارت  تعود هذه النتيجة إلى تدخل الوالدين واألخوات في شئون الزوجين في بداية الزواج وقد أ              
أن أكثر المشكالت شيوعا لدى األزواج والزوجـات خـالل الـسنوات            ) 2006(كي  ادراسة الحن 

األولى من الزواج هي مشكالت الزمن الذي يقضيه الزوجـان معـا ، مـشكالت أداء الـدور ،            
مشكالت االقتصاد ، المشكالت المالية ، مشكالت الغيرة ، مشكالت رعاية األطفال ، مـشكالت               

  .وجين ، مشكالت العالقة الجنسيةتدخل أهل الز
همية زوجها بحياتها وزيـادة وعيهـا       أ ووعيها ب  أة زيادة خبرة المر   ىلاوقد تعود هذه النتيجة     

   ما يقوي العالقه الزوجية ويقلل من المشكالت ىبشخصية زوجها وبالتالي تركيزها عل
 فـي   وجة للمرة الثانيـة   المتز لدى المرأة    لزواجيا الرضا توجد فروق دالة إحصائياً في       ال -هـ

  .قطاع غزة تعزى لمتغير عدد األبناء
  : كما يظهر في الجدول التاليT-testوللتعرف على نتيجة السؤال  تم استخدام 

  )19(جدول 
 تبعاً ألزواجي الرضالمجاالت مقياس " ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  لمتغير عدد األبناء

المتوسط   لعددا  النوع  المجاالت
)1(  

االنحراف 
  المعياري

مستوى   قيمة ت
  الداللة

  0.16118  0.6371  62   أبناء فأقل3
  الرضا االقتصادي

 غير دالة  1,445  0.18858  0.5855  38  أبناء3 من  أكثر

  0.24974  0.6478  62   أبناء فأقل3
  التواصل الوجداني

  دالة عند 3.90  0.24768  0.4474  38  أبناء3 من  أكثر
0.01 

  0.10250  0.6434  62   أبناء فأقل3
  الرضا الجنسي

 غير دالة  1.365  0.16893  0.6118  38  أبناء3 من  أكثر

  0.17009  0.4476  62   أبناء فأقل3
  المشكالت األسرية

  دالة عند  4.881  0.17180  0.6184  38  أبناء3 من  أكثر
0.01 

  0.18379  0.5927  62   أبناء فأقل3
  قضاء الوقت

  دالة عند 3.07  0.22307  0.4671  38  أبناء3 من  أكثر
0.05 

  0.15764  0.5541  62   أبناء فأقل3
  المهام واألدوار

 غير دالة  1.178  0.20972  0.5987  38  أبناء3 من  أكثر

  0.07841  0.5871  62   أبناء فأقل3
  الدرجة الكلية للمقياس

  0.09955  0.5548  38  أبناء3 من  أكثر
 غير دالة  1.803

  1.98) =0.05(وعند مستوى داللة ) 198(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.63) =0.01(وعند مستوى داللة ) 198(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
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المتزوجـات للمـرة   يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى الزوجات        
"  أبنـاء فأقـل، و     3لـصالح   " التواصل الوجـداني    : " ء في مجال   تعزى لمتغير عدد األبنا    الثانية

 أبناء  وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في بـاقي            3لصالح أكثر من    " المشكالت األسرية   
  .المجاالت وفي الدرجة الكلية للمقياس

 & Oranthinkal) 2007(ورثنكـال والفـونس   أتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 

Alfons ،   نه كلما زاد عدد األبنـاء انخفـض مـستوى الرضـا          أالتي أشارت   ) 2007( فرحات
 هناك اتجاها عاما    أن أشارتالتي  ) 138 : 1995(تفق مع نتائج دراسة عبد العال       ت كما.لزواجيا

 إلـى  يدفع   األسرةن وجودهم في    أ تقل تلقائية العالقات الجنسية و     األطفال إنجابب أنعند البعض   
   .نافسة على العاطفة والوقت واالنتباهملالغيرة وا

 في المجتمعات الشرقية بشكل عام والمجتمع الفلسطيني علـى  األطفال إنجاب أنيرى الباحثان   و
لزوجين ويعمق العالقـة بينهمـا     العوامل التي قد تحقق التقارب والحب بين ا        أهموجه خاص من    

 يحقق التقارب والحب بين الـزوجين  فالاألط إنجاب نأل لديهما لزواجياهم في تحقيق الرضا   ويس
 لديهما ويجعل الزوجين يخففـان      واألبوة األمومةويقوي العالقة الوالدية بين الوالدين ويشبع دافع        

هذه المشكالت وتضييق هوة من حدة التوتر الذي يشوب عالقتهما الزوجية ويجعلهما يحاوالن حل   
) 204: 2001(الصواف والجلبـي     كل من    ىبينما ير . )172 : 1995( الشطي  الخالفات بينهما   

 األكثر تهدد استقرارهما النفسي ، وتكون الزوجة في الغالب الطرف           أزمة العقم للزوجين يمثل     أن
 معاناة الزوجين من العقـم      أن) 2006( عسلية   أشاركما  . لم تكن  أم هي السبب    أكانتتأثرا سواء   

الحياة وفقدان المعنى، والالمباالة ،والوحدة      نفسية واجتماعية كفقدان االستمتاع ب     أعراضتصاحبها  
  . معاناة بسبب العقمأكثر الزوجات أن الدراسة أثبتتالنفسية ، كما 

 أعباء الزوجين وتزداد الواجبات التي يجب أن قوم بها          يدويرى الباحثان أن بإنجاب األطفال تز     
ن الوقـت  أأو بشعور األب بم بوجه خاص باعتبارها الراعي األول للطفل ، ألكالهما ، وبالنسبة ل  

   . ال يلبي حاجاته ومطالبه ، وهذا  يشعره بالتوترالمتاح للزوجة أصبح قليالً
 اتفـاق الـزوجين علـى       وإنمـا  في ذاته    األبناء عدد ليس   لزواجيا ضعف الرضا    أسبابمن  ف

ليس  األطفال إنجاب أن) 83: 2004( ويؤكد ذلك عبد العاطي      إنجابه والعدد الذي يريدان     اإلنجاب
 يكون للزوجين وجهـة     أن من ذلك    أهمية األكثرهو الذي يكلل الزواج بالنجاح من عدمه ، ولكن          

 الخالف بين الزوجين فيما يتصل بالعدد المرغـوب  نإ إذ ، األطفال إنجابالنظر ذاتها بخصوص  
  .األسرة انهيار إلى يؤدي أن ، هو الذي يمكن إنجابه



 محمد الشريف. ع و  دعبد الرؤوف الطال.د

 270

 في قطاع   المتزوجة للمرة الثانية   لدى المرأة    لزواجيا رضاال توجد فروق دالة إحصائياً في       ال -و
  .غزة تعزى لمتغير المستوى التعليمي للزوجة

  : كما يظهر في الجدول التاليT-testوللتعرف على نتيجة السؤال  تم استخدام 
  )20(جدول 

بعاً  تألزواجي الرضالمجاالت مقياس " ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 
  المستوى التعليمي للزوجة لمتغير

  العدد  النوع  المجاالت
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  قيمة ت  المعياري

مستوى 
  الداللة

  0.17173  0.5650  50  ثانوي فأقل
  الرضا االقتصادي

  دالة عند  3,170  0.15924  0.6700  50  بكالوريوس
0.01 

  0.24296  0.4700  50  ثانوي فأقل
  التواصل الوجداني

  دالة عند 4,113  0.25132  0.6733  50  بكالوريوس
0.01 

  0.14800  0.6479  50  ثانوي فأقل
  الرضا الجنسي

 غير دالة  1,25  0.11249  0.6150  50  بكالوريوس

  0.17900  0.5600  50  ثانوي فأقل
  المشكالت األسرية

ــة  2.59  0.18736  0.4650  50  بكالوريوس  دالـ
0,05 

  0.22281  0.4900  50  قلثانوي فأ
  قضاء الوقت

ــة 2,74  0.17496  0.6000  50  بكالوريوس  دالـ
0,01 

  0.21044  0.5850  50  ثانوي فأقل
  المهام واألدوار

 غير دالة  0.756  0.15382  0.5571  50  بكالوريوس

  0.09796  0.5530  50  ثانوي فأقل
  الدرجة الكلية للمقياس

  5.07117  0.5967  50  بكالوريوس
ــة  2,556  دالـ

0,05 

  1.98) =0.05(وعند مستوى داللة ) 198(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.63) =0.01(وعند مستوى داللة ) 198(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

المتزوجـات للمـرة   يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى الزوجات        
التواصـل  ، الرضـا االقتـصادي   : يمي للزوجة في مجـاالت   المستوى التعل  تعزى لمتغير    الثانية

 وعـدم     وذلك لصالح المؤهل العلمي بكـالوريوس       وقضاء الوقت  المشكالت األسرية  ،الوجداني
  .وجود فروق ذات داللة إحصائية في باقي المجاالت وفي الدرجة الكلية للمقياس

 ارتفـاع   أن إلـى  أشـارت لتـي   ا) 1997(دراسة مختار   نتائج   مع    الحالية تتفق نتائج الدراسة  
 المجهدة ، مثـل العمـل داخـل         األدوار قدرة على تحمل     أكثرالمستوى التعليمي للزوجة يجعلها     
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 مما يساعد على خلق حالـة      وأهميتها األدواربنوعية هذه    وعيا   أكثر ألنهاوخارج المنزل ؛ وذلك     
  .األسرة على وضع المرأة في إيجابا ينعكس األسريمن االستقرار 

إلى تأكيد أهميـة ارتفـاع المـستوى    ) 2003(موسى تتفق نتائج الدراسة مع نتائج  دراسة     حيث
  .التعليمي على الرضا الزواجي 

 أن هناك عالقة ارتباطيه بين طلب الطالق وبين تـدني  )2001(إدريس كما تتفق مع دراسة     
  .  وقلة إنفاق الزوجالمستوى التعليمي

المستوى التعليمي المرتفع للزوجة وخروجهـا للعمـل ،     هناك ارتباط بين     أنويرى الباحثان   
 الملـل   وإزالـة يجابي في تحقيق الزوجة لذاتها وتنمية شخـصيتها         إ خروجها للعمل له تأثير      نأل

 والمالية مما   األسرية األعباء من خالل العمل تشارك الرجل في تخفيف         هنألوالرتابة من حياتها ،     
  قوة واستقاللية ، يحقق للمتعلم التعليم  نأ) 67: 2005(سليمان  كدأ وقد .اإلنتاجيةيشعرها بقيمتها 

 علـى   إيجابـا  االقتصادي وتأثير ذلـك      التكافؤ ارتفاع مستوى التعليم يلعب دورا في        أنكما  
ستوى االقتـصادي بـين      تقارب الم   أن إلى) 71: 2006( ، حيث تشير الحناكي      لزواجياالرضا  

 متطلباتهـا المعيـشية   إزاءبغربـة  تـشعر   ن الزوجةأل،  السعادة الزوجية أهمحد  أالزوجين يعد   
  .المتكررة يومياً

 ية المرأة واالنفتاح علي المجتمـع      مستوي التعليم يرتبط بالعمل وبالتالي زيادة استقالل       كما أن 
  .وامتالك مهارات التواصل
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