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التوافق الجنسي من المواضيع اليامة لدى المتزوجين وىو عنصر من عناصر التوافق الزواجي النو يساعدىم عمى التكيف 

. والتعايش في بناء حياة سعيدة وبالتالي يساعدىم عمى تكوين أسرة متماسكة سميمة

: وقد هدفت الدراسة إلى 

. التعرف عمى التوافق الجنسي بين المتزوجين في منطقة الخميل وبيت لحم، وعالقتو ببعض المتغيرات .1

. التعرف عمى أىمية التوافق الجنسي في ضوء ما توصمت إليو ىذه الدراسة من نتائج .2

كالجنس، والديانة، مكان السكن )التعرف عمى الفروق في التوافق الجنسي بين المتزوجين حسب متغيرات الدراسة  .3

وعالقة ذلك بأبعاد التوافق  (والمستوى التعميمي ، نوع العمل ، سنوات الزواج، عدد األوالد، عدد  الزيجات وطريقة الزواج

. (األسري، النفسي، االقتصادي، والديني- الجنسي، العاطفي، االجتماعي )البعد :الجنسي وىي

 

فقرة  متمركزة حول األىداف وتم عرضيا  (94)قامت الباحثة بتصميم استبانو اشتممت عمى مجموعة من الفقرات 

عمى لجنة من المحكمين في مجال التربية من اجل التأكد ان فقرات االستبانو تؤدي الغرض المرجو منيا، وتم التأكد من ثبات 

وقد طبقت األداة عمى   (،76) بعد جمع المعمومات وبمغت قيمتو  Cronbach Alphaاألداة عن طريق معادلة كرونباخ ألفا 

متزوج ومتزوجة  وتم إجراء المعالجة (453)مكونة من  (الخميل وبيت لحم)عينة عشوائية من المتزوجين في محافظتي 

(.   (SPSSاإلحصائية ليذه البيانات باستخدام برنامج المعالجة اإلحصائية لمعموم االجتماعية  

 



 
: وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية

 
. أظيرت نتائج الدراسة ان عينة الدراسة لدييم مستوى متوسط في التوافق الجنسي بين المتزوجين .1

 أظيرت النتائج لدى عينة الدراسة بعدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة بين العمر والدخل لمتوافق الجنسي وىذا  .2

.  ما انطبق ايضًا عمى أبعاد التوافق الجنسي األخرى

.  أظيرت النتائج عدم وجود فروق دالة احصائيًا البعاد التوافق الجنسي بين الذكور واإلناث .3

وجود فروق ذات داللة إحصائية في التوافق الجنسي وابعاده مع متغير مكان السكن عمى البعد النفسي فقط  .4

.  لصالح المتزوجين الذين يعيشون في المدينة

الجنسي، العاطفي، األسري االجتماعي،  )وجود فروق ذات داللة إحصائية في التوافق الجنسي وابعاده .5

( . البعد النفسي والديني)مع متغير المستوى التعميمي لصالح الجامعي فأكثر باستثناء  (واالقتصادي

وأن المتوسط عمى .أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عمى البعد الجنسي فقط يعزى لمتغير الديانة .6

العاطفي، )الدرجة الكمية أعمى  عند المسممين منو عند المسيحيين وىذا ما انطبق عمى باقي األبعاد وىي

باستثناء البعد االقتصادي والديني فقد كان المتوسط متقاربًا بين المسممين (االجتماعي ، والنفسي- األسري

. والمسيحيين

العاطفي،  )أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عمى الدرجة الكمية في التوافق الجنسي وابعاده .7

بين المتزوجين تعزى إلى متغير العمل ، باستثناء البعد  (النفسي، الجنسي، األسري االجتماعي والبعد االقتصادي

الديني وقد كان أعمى متوسط لصالح التجار واقل متوسط لصالح األطباء  والموظفين أما باقي األبعاد فقد كان 

.  أعمى متوسط لصالح التجار واقل متوسط كان لصالح األطباء

الجنسي،  )كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية في التوافق الجنسي وابعاده التالية وىي  .8

بين المتزوجين تعزى إلى عدد سنوات الزواج في حين أظيرت النتائج وجود فروق  (النفسي، االقتصادي و الديني

، فقد كان أعمى متوسط عمى الدرجة  (االجتماعي-العاطفي،األسري )ذات داللة إحصائية في األبعاد التالية 

.  سنوات فما فوق 10سنوات كذلك لممتزوجين من  (3-1)الكمية لصالح المتزوجين من 

أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التوافق الجنسي وابعاده بين المتزوجين تعزى لمتغير  .9

. عدد األوالد

 



 

أظيرت النتائج  وجود فروق ذات داللة إحصائية في التوافق الجنسي وابعاده بين المتزوجين تعزى إلى متغير  .10

. عدد الزيجات باستثناء البعد الديني 

أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتوافق الجنسي وابعاده بين المتزوجين تعزى إلى متغير  .11

.  طريقة الزواج

. وقد انتيت الدراسة بعدد من التوصيات بناًء عمى نتائجيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


