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 المستخمص
ىدفت الدراسة الي التعرؼ عمى ميارات التكاصؿ الزكاجي لدل عينة مف النساء في 

الديمكغرافية كتشمؿ مرحمة منتصؼ العمر في المجتمع السعكدم في ضكء بعض المتغيرات 
مكاف اإلقامة، الفئة العمرية، المؤىؿ العممي، دخؿ األسرة، كجكد عمؿ، عدد سنكات الزكاج، عدد 
األبناء، كجكد زكجة أخرل. كقد استخدـ المنيج الكصفي المقارف في الدراسة الحالية. كقد تككنت 

فركض الدراسة عاما. تـ التحقؽ مف 55-01( زكجة أعمارىف ما بيف 0011العينة مف )
(. ككانت النتائج كالتالي: ال تكجد فركؽ دالة ٩10٢باستخداـ مقياس التكاصؿ الزكاجي )البمكم،

إحصائيا في مستكل ميارات التكاصؿ الزكاجي لدل النساء في المجتمع السعكدم في مرحمة 
ؿ مع تكجد فركؽ دالة إحصائيا في مستكل التكاص .منتصؼ العمر تبعان لمتغير مكاف اإلقامة

الذات تبعان لمتغير الفئة العمرية.تكجد فركؽ دالة إحصائيا في مستكل التكاصؿ مع الذات لدل 
ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا في مستكل ميارات التكاصؿ  العينة تبعان لمتغير المؤىؿ العممي.

ؿ تبعان لمتغير دخؿ األسرة.ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا في مستكل ميارات التكاص الزكاجي
تبعان لمتغير كجكد عمؿ. تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل التعبير  العينةالزكاجي لدل 

تبعان لمتغير سنكات الزكاج. كما تكجد فركؽ دالة إحصائيا في  العاطفي، االستماع كالتحدث
التكاصؿ مع الذات لدل العينة تبعان لمتغير عدد االبناء.تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في 

كأكصت الدراسة بضركرة دعـ  التعبير العاطفي لدل العينة تبعان لمتغير كجكد زكجة أخرل.
المبادرات التطكعية المتخصصة لنشر الكعي باىمية تطكير ميارات التكاصؿ الزكاجي في ظؿ 

 التغيرات االجتماعية في المممكة.
نساء في المجتمع السعكدم، التكاصؿ الزكاجي، المتغيرات الديمكغرافية، ال الكممات المفتاحية:

 مرحمة منتصؼ العمر.
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Abstract 
The research aimed to explore marital communications skills for a 

group of middle- aged women in Saudi society in the light of some 
demographic variables such as place of residence, age, educational 
level, family income, existence of work, years of marriage, number of 
children, and having another wife. The researcher uses a descriptive 
comparative method. The Marital communication scale by (Albalawi, 
٩10٢) was administered to a sample consisted of (0011) wives in Saudi 
society, their age between (01 - 55 years old). Results shows that: 
there are no statistically differences regard to marital communications 
skills for the sample if we consider the variable of the place of 
residence. There are statistical differences regarding to age and 
educational qualification. There are no significant differences in marital 
communications skills like (connecting with self, managing marital 
problems and expressing emotions) for middle aged women if we 
consider the variable of income of my family. There are no significant 
differences in in marital communications skills for this sample if we 
consider the variable of the existence of work. There are statistically 
differences regard to (emotional expression, listening and talking and 
the skills of marital interaction in all) when considered the years of 
marriage. There are statistically differences in (communication with self) 
when we considered number of children. There are statistically 
differences in self- communication for the sample in terms of number of 
children variable. There are significant differences in in marital 
communications skills when we considered the variable of existence of 
another wife. 
Keywords: Marital communication, Demographic variables, Middle-
aged women.  
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 المقدمة:
تعد مرحمة منتصؼ العمر مف أىـ المراحؿ التي يمر بيا اإلنساف في حياتو، كىي 
مرحمة تستكجب االستعداد ليا إذ إنيا حتمية مف حتميات النمك، كتكمف أىمية ىذه المرحمة 
العمرية في أف أفرادىا ىـ مف يتحكمكف في شؤكف أفراد المجتمع مف الفئات العمرية المختمفة، 

تصؼ مرحمة منتصؼ العمر لدل المرأة في كجكد العديد مف التغيرات في الناحية البيكلكجية كت
كالنفسية كاالجتماعية، كىك ما يرافقو أحيانا كجكد مشكبلت في التكيؼ كالتي ينشأ عنيا بعض 
المشكبلت النفسية كاالجتماعية التي تتأثر بشكؿ كبير بالضغكط الخارجية كالداخمية المتزايدة، 

  بسبب ىذه التغيرات في ىذه المرحمة العمرية يحاكؿ الفرد القياـ بالعديد مف التغييرات فيك 
           أسمكب حياتو بسبب عدـ شعكره بالرضى الذم تسببو المشاعر السمبية كعمى رأسيا القمؽ

 (.٩102)عبد الغني، 

كبيف قد تؤدم إلى مشكبلت في األسرة بشكؿ عاـ  إضافة إلى أف ىذه التغيرات
الزكجيف بشكؿ خاص، كمف العكامؿ التي تساعد عمى ظيكر المشكبلت الزكاجية في ىذه 

(. لذلؾ فإف تعزيز ٩115المرحمة ما يمي: رتابة الحياة، كزيادة كقت الفراغ )كارلسكف كدينكاماير،
ميارات التكاصؿ بيف الزكجيف يساعد في التقميؿ مف اآلثار السمبية لمرحمة منتصؼ العمر 

 (.٩100د المرأة عمى التكيؼ اإليجابي مع التغيرات المصاحبة ليا )عابديف، كيساع

( أف النساء أكثر ميبل لمتعبير عف المشاعر ٩100، النتشة) حيث كجدت دراسة
كاستخداـ أسمكب الحكار في التكاصؿ الزكاجي مما يساعد كبل الزكجيف في فيـ حاجات اآلخر 

أكثر ميبلن لمتعبير عف حاجاتيا كمشاعرىا، فإف أكثر مف كالعمؿ عمى تمبيتيا، كبما أف المرأة 
نصؼ العبلقات التي تنتيي بالطبلؽ يعزل سببيا إلى قصكر حاد في التكاصؿ بيف الزكجيف 

(Esere et al., ٩100) فقد ذكرت دراسة في الكاليات المتحدة أف حالة مف كؿ أربع حاالت .
ما يحدث فيو الطبلؽ بعد فترة زكاج طكيمة ك  يحدث فييا بما يسمى عمميا الطبلؽ الرمادم كىك

 .(٩10٢ ,Crowley)يككف فييا الزكجيف في عمر الخمسيف عامان 
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لذلؾ فإف فقد العبلقة اإليجابية نحك الشريؾ في مرحمة منتصؼ العمر ال تعكد لسكء 
نما لتراكـ الضغكط كالقيكد في التكاصؿ بيف الزكجيف  اختيار الشريؾ في بداية العبلقة كا 

(Schmitt et al., ٩112). 

( أف معرفة خصائص مرحمة منتصؼ (٩101 .Forouhari et alكقد كجدت دراسة 
العمر لمنساء يؤدم إلى تحسف كبير في ممارسة الحياة لدييف بصكرة طبيعية، كأكدت الدراسة 

كج مما أيضا عمى أف تقدير المرأة لذاتيا في ىذه المرحمة يتأثر بتقييمات اآلخريف ليا كخاصة الز 
قد يعكؽ التكاصؿ كالتفاعؿ مع الذات كاآلخريف؛ لذلؾ فإف الثقافة كالمعتقدات السائدة في المجتمع 
كتقبؿ األسرة تمعب دكران كبيران في مساعدة المرأة في مرحمة منتصؼ العمر عمى التغمب عمى 

            اليامةالمشكبلت النفسية التي تكاجييا، كذلؾ مف خبلؿ الدعـ كالمساندة في ىذه الفترة 
 مف حياتيا.

كمما سبؽ يمكف القكؿ بأف التكاصؿ الزكاجي في مرحمة منتصؼ العمر بالنسبة لممرأة 
يعتبر مف أىـ العكامؿ التي تساعدىا في مكاجية التحديات النفسية كاالجتماعية التي تمر بيا في 

 Kalantarkousheh and)ىذه المرحمة الميمة مف حياتيا، كيظير ذلؾ مف خبلؿ دراسة 
Hassan,٩101)  كما يرجع ذلؾ إلى أف الزكجيف يمتمكاف القدرة  .(٩102,كجة (كدراسة

األكبر عمى التأثير في بعضيما البعض كيقع عمى عاتقيما الدكر األكبر في المساندة لمكاجية 
رأة األكثر التحديات االجتماعية كالنفسية المختمفة التي يمراف بيا أك يمر بيا أحدىما، كتعتبر الم

عرضة لمتحديات النفسية في مختمؼ المراحؿ العمرية كالتي تتطمب أف يحافظ الزكج عمى 
           التكاصؿ الجيد كاإليجابي ليتمكف مف تفيـ احتياجاتيا كمساعدتيا في التغمب عمى المشاكؿ

  .التي تكاجييا

خبلليا األفكار كيقصد بالتكاصؿ بيف الزكجيف لغة التفاىـ بينيما كالتي تنقؿ مف 
(. كىناؾ عدة طرؽ لمتعبير ٩105كالمشاعر كالرغبات كاالتجاىات مف طرؼ آلخر )النتشة، 

عف التكاصؿ بيف الزكجيف منيا، التكاصؿ المفظي كالتكاصؿ غير المفظي. كيعرؼ التكاصؿ 
فظي: ىك المفظي بأنو: التعبير بالكممات كاأللفاظ كيككف متبادالن بيف الزكجيف. كالتكاصؿ غير الم

(. فقد أكدت إحدل الدراسات عمى مدل تأثير ٩102لغة الجسد كتعبيرات الكجو )بمعباس، 
االتصاؿ غير المفظي عمى الصراع كاتخاذ القرارات بيف الزكجيف حيث إف السمبية أك اإليجابية 

خر أك الرفض بيف الزكجيف يعتمد بدرجة كبيرة عمى الرسائؿ غير المفظية التي يتمقاىا الطرؼ اآل
. Gottman, 0٢٢0)كشريؾ مثؿ حركة الجسـ، نبرة الصكت، اإليماءات، تعبيرات الكجو)
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فالتكاصؿ بيف الزكجيف لو أىمية كبيرة، فإذا أخذنا أحد سبؿ التكاصؿ بيف الزكجيف كالحكار مثبل 
ؼ فإنو أعمؽ بكثير مما يبدك عميو، كيختمؼ الحكار في العبلقة الزكجية بأنو يترؾ أثرنا لدل الطر 

اآلخر. كيعتبر الرضا عف التكاصؿ بيف الزكجيف كاألساليب التي يتـ استخداميا في المناقشات 
كحؿ المشاكؿ كالقدرة عمى التعبير عف الذات كاستخداـ ميارة اإلنصات بشكؿ جيد بيف الزكجيف 

(. حيث أف التكاصؿ آلية ٩102أحد أىـ مصادر قكة العبلقات الزكجية )بني سبلمة، كجرادات، 
يمة في العبلقة لمربط بيف االلتزاـ الزكاجي كالرضا الزكاجي، فقد كجدت دراسة أف الزيجات م

الناجحة تعتمد عمى الجكدة في التكاصؿ مف خبلؿ االنفتاح، كاإليجابية، كالثقة ككسيمة لمتكاصؿ 
. إف االىتماـ (٩110 ,Heyman)كبناء العبلقة الحميمة كالدعـ الذم يحافظ عمى العبلقات 

ادؽ كالمكدة تبدأ عندما يككف لدل كبل مف الزكجيف ميارات في االستماع كالقدرة عمى الص
التعبير عف المشاعر ببل قيكد، كيتقاسـ الزكجاف المشاعر كيعطي كبل منيما تغذية راجعة لؤلخر 
بدكف تكقعات مثالية أك طمب لمتغيير الجذرم. لذلؾ فإف التكاصؿ أحد أكثر العكامؿ تأثيرا في 

العبلقة الزكجية كاستمرارىا بسعادة، حيث يسعى كؿ مف الزكجيف في تطكير ميارات  نكعية
التكاصؿ كمف ضمنيا ميارات حؿ المشكبلت، كالقدرة عمى التعبير عف المشاعر كالقدرة عمى 

كالبد مف التأكيد عمى أف  .(٩115التعاطؼ مما يكلد المكدة بيف الزكجيف )كارلسكف كدينكاماير،
ؿ ال يعني عدـ كجكد مشكبلت بيف الزكجيف، لكف ىناؾ طرؽ أكثر فاعمية التكاصؿ الفعا

يستخدميا الزكجاف في إدارة االنفعاالت كحؿ المشكبلت لمتكصؿ لنقطة اتفاؽ بيف الطرفيف 
 (.٩100)ضاىر كآخركف، 

كمف جية أخرل فإف أساليب التكاصؿ السمبية في العبلقة الزكجية تنبع منيا عدة 
مف فرص االستمتاع بيذه العبلقة الكثيقة مثؿ: الطبلؽ العاطفي، الشعكر مشكبلت أخرل تقمؿ 

بالفشؿ، تدىكر أساليب التربية لؤلبناء إف كجد، كال يمتمؾ كؿ طرؼ القدرة في التكاصؿ مع 
الطرؼ اآلخر باعتقاد أف طكؿ فترة العبلقة في ىذه المرحمة تفترض التفيـ مف الطرؼ اآلخر. 

أف األزكاج الذيف يفتقركف إلى أساليب التكاصؿ  (٩10٢ .Hou et al)حيث أظيرت دراسة 
الفعاؿ ىـ أكثر عرضة لتجربة العبلقات الزكجية المتكترة. كما ذكرت الدراسة أيضا أف األزكاج 
الذيف يستخدمكف أساليب تكاصؿ سمبية يظير عدـ التكافؽ الزكاجي لدييـ منذ الخمس السنكات 

 األكلى مف الزكاج.
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قات الزكجية المستقرة كالناجحة ىي جيكد متضامنة مف قبؿ الزكجيف لذلؾ فإف العبل
بتكجيو قصدم لتنظيـ ىذه العبلقة كتقكيميا مف خبلؿ إعطائيا قدر عالي مف االنتباه كالرعاية 
كتعمـ الكثير مف الميارات، كمف أىميا ميارات التكاصؿ الزكاجي. حيث إف كؿ عبلقة زكجية 

ي تحقيؽ النجاح لمعبلقة كانفعاالت سارة عف تككيف أسرة مستقرة، عادة ما تبدأ برغبة عارمة ف
كلكف قد يتبدؿ الحاؿ إلى أخر بسبب التفاعؿ السمبي كمف ثـ يبدأ عدـ الرضا عف الحياة الزكجية 

 (.٩10٢البمكم،  (كالسخط كخيبة األمؿ كغياب المكدة كاأللفة في العبلقة

ؼ العمر، حيث أنو يساعد عمى كتتضح أىمية التكاصؿ الزكاجي في مرحمة منتص
التقارب بيف الزكجيف في التكاصؿ كزيادة مستكل األماف كاالنفتاح كالمركنة كالقدرة عمى تفسير 
كؿ طرؼ لآلخر مما يجعؿ العبلقة الزكجية أكثر تقارب كقدرة عمى مكاجية صعكبات الحياة 

 (.٩100سكيا )ضاىر كآخركف، 

ك المسار األكثر شيكعا لمداللة عمى كجكد خمؿ كبما أف التكاصؿ الزكاجي في الغالب ى
الحالية عمى التكاصؿ الزكاجي في مرحمة منتصؼ العمر   في العبلقة، فسيتـ التركيز في الدراسة

كعبلقتو ببعض المتغيرات الديمكغرافية مثؿ عمر المرأة، مكاف اإلقامة، الفئة العمرية، المؤىؿ 
 ت الزكاج، عدد األبناء، كجكد زكجة أخرل.العممي، دخؿ األسرة، كجكد عمؿ، عدد سنكا

 مشكمة الدراسة:

مما ال شؾ فيو أف أساليب التكاصؿ بيف الزكجيف تؤثر بشكؿ كبير عمى العبلقة 
الزكجية، حيث إف التكاصؿ اإليجابي بيف الزكجيف يؤدم إلى تأسيس عبلقة زكجية مستقرة، كما 

ر أحد أىـ أسباب تدىكر العبلقة الزكجية، أف االتصاؿ السمبي كغير المناسب بيف الزكجيف يعتب
كيعتبر الرضا عف التكاصؿ بيف الزكجيف كاألساليب التي يتـ استخداميا في المناقشات كحؿ 
المشكبلت كالقدرة عمى التعبير عف الذات كممارسة اإلنصات بشكؿ جيد بيف الزكجيف أحد أىـ 

 . (٩102مصادر قكة العبلقات الزكجية )بني سبلمة كجرادات، 
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إلى أف التكاصؿ بيف الزكجيف ىك بمثابة أساس  (٩101 ,.Usoroh et al)كيشير 
العبلقة الحميمة كما أنو األساس الذم تقـك عميو مختمؼ العبلقات األخرل، كاالتصاؿ الجيد بيف 
الزكجيف ىك العامؿ الرئيس في نجاح العبلقات الزكجية، كيساىـ التكاصؿ الجيد بيف الزكجيف في 

رضا عف الزكاج، حيث إف عدـ كجكد التكاصؿ الجيد في العبلقات الزكجية أحد العكامؿ تحقيؽ ال
الرئيسة التي تساىـ في فشؿ العبلقات الزكجية، فقد لكحظ ارتفاع نسب الطبلؽ في المممكة 
العربية السعكدية في السنكات األخيرة بشكؿ كبير، حيث كشفت آخر إحصائيات كزارة العدؿ 

( صؾ 012٢ة عف عدد الصككؾ الصادرة مف المحاكـ في الطبلؽ بحكالي )المفتكح السعكدية
 .(٩1٩1طبلؽ في شير ذك القعدة فقط )مركز ذكاء األعماؿ كدعـ القرار، 

إف القصكر في ميارات التكاصؿ بيف الزكجيف ال يؤدم بالضركرة إلى إنياء العبلقة 
تقمؿ مف فرص االستمتاع بيذه بالطبلؽ لكؿ الحاالت، لكف قد تنبع منيا عدة مشكبلت أخرل 

العبلقة الكثيقة مثؿ: الطبلؽ العاطفي، الشعكر بالفشؿ، تدىكر أساليب التربية لؤلبناء أف كجد، 
كؿ ذلؾ بسبب التكاصؿ السمبي في العبلقة الذم قد يتضمف النقد، االزدراء، الشككل المستمرة، 

، ككؿ ذلؾ قد يعبر عنو بطريقة مباشرة أك غير مباشرة ( كبما أف مرحمة ٩100)شمبي،  المـك
منتصؼ العمر عند المرأة تتضمف العديد مف األعراض الصحية كالنفسية التي تؤثر عمى طبيعة 
حياتيا كسمككياتيا كخاصة في التعامؿ مع الزكج، كيعتبر القمؽ مف أكثر األعراض التي تؤثر 

تقميؿ الرضى لدييا  مما يساىـ في (٩1٩1 ,.Moustafa et al)عمى المرأة في منتصؼ العمر
حكؿ العبلقة مع زكجيا، كتحتاج المرأة في ىذه المرحمة العمرية إلى التمتع بالحكمة كالنضج مف 
أجؿ تحكيميا إلى بداية جديدة حتى تتمكف مف الشعكر باألماف كتمتمؾ القدرة كاإلرادة لمكاجية 

العمرية الحساسة  المشكبلت النفسية كالضغكط السمبية التي تتعرض ليا في ىذه المرحمة
(. كتبدك الحاجة لمتكاصؿ الزكاجي في ىذه المرحمة أكثر إلحاحا لدكره في تنشئة ٩100)عابديف، 

االسرة بأكمميا كتعمميا كتككيف شخصيتيا المتكاممة مف خبلؿ األنمكذج األمثؿ لمتكاصؿ الزكاجي 
ب التكاصؿ بيف الزكجيف اإليجابي لضماف حياة مستقرة كىادئة. كيرجع االىتماـ في تحسيف أسالي
 لدكره في استقرار األسرة التي تؤثر بشكؿ مباشر في استقرار المجتمع.
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 أسئمة الدراسة:
تركز الدراسة الحالية عمى التكاصؿ الزكاجي لدل عينة مف النساء في المجتمع 
السعكدم في مرحمة منتصؼ العمر في ضكء بعض المتغيرات الديمكغرافية كذلؾ مف خبلؿ 

 سئمة اآلتية:طرح األ

ما مستكل ميارات التكاصؿ الزكاجي لدل النساء في المجتمع السعكدم في مرحمة منتصؼ  -
 العمر؟

 ىؿ تكجد فركؽ في التكاصؿ الزكاجي تعزل إلى متغير مكاف اإلقامة؟ -

 ىؿ تكجد فركؽ في التكاصؿ الزكاجي تعزل إلى متغير عمر المرأة؟ -

 ى المؤىؿ العممي؟ىؿ تكجد فركؽ في التكاصؿ الزكاجي تعزل إل -

 ىؿ تكجد فركؽ في التكاصؿ الزكاجي تعزل إلى دخؿ األسرة؟ -

 ىؿ تكجد فركؽ في التكاصؿ الزكاجي تعزل إلى متغير كجكد عمؿ؟ -

 ىؿ تكجد فركؽ في التكاصؿ الزكاجي تعزل إلى عدد سنكات الزكاج؟ -

 ىؿ تكجد فركؽ في التكاصؿ الزكاجي تعزل إلى عدد األبناء؟  -

 التكاصؿ الزكاجي تعزل إلى كجكد زكجة أخرل؟  ىؿ تكجد فركؽ في -

 أىمية الدراسة:
 أوال: األىمية النظرية:

تتناكؿ الدراسة مكضكع التكاصؿ الزكاجي عمى عينة ميمة في المجتمع كىف النساء إذ أف  -
 ليف دكر كبير في نجاح كاستمرار العبلقة الزكجية.

             لسابقة كىف النساء في مرحمة تتناكؿ الدراسة عينة ميمة تـ تيميشيا في الدراسات ا -
 منتصؼ العمر.

إضافة لممكتبة العربية في مكضكع التكاصؿ الزكاجي في مرحمة منتصؼ العمر، حيث إنو  -
         مف خبلؿ الرجكع لمدراسات العربية السابقة لـ يتطرؽ لمتكاصؿ الزكاجي في مرحمة 

 منتصؼ العمر.
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 ثانيا: األىمية التطبيقية:
تفادة مف نتائج الدراسة الحالية في لفت نظر الباحثيف لعمؿ الدراسات التي تركز عمى االس -

ميارات التكاصؿ الزكاجي كعبلقتو بمتغيرات أخرل في مرحمة منتصؼ العمر ألىميتو في 
 التماسؾ األسرم.

مف خبلؿ النتائج يمكف إعداد برامج خاصة مف قبؿ المختصيف في المجاؿ األسرم   -
كاجي التتساعد عمى تطكير ميارات التكاصؿ بيف الزكجيف كمما تقدـ العمر كاالرشاد الز 

 بطرفي العبلقة. 

 أىداف الدراسة:
التعرؼ عمى مستكل ميارات التكاصؿ الزكاجي لدل عينة مف الزكجات في المجتمع  -

 السعكدم في مرحمة منتصؼ العمر. 

صؼ العمر التي تعزل إلى التعرؼ عمى الفركؽ في التكاصؿ الزكاجي لممرأة في مرحمة منت -
متغيرات مختمفة مف حيث مكاف اإلقامة، الفئة العمرية، المؤىؿ العممي، دخؿ األسرة، كجكد 
عمؿ، عدد سنكات الزكاج، عدد األبناء، كجكد زكجة أخرل، مما يفتح المجاؿ لدراسات أخرل 

 فيما يخص العبلقة الزكجية في مرحمة منتصؼ العمر.

 مصطمحات الدراسة
 التواصل الزواجي:أوال: 

( التكاصؿ الزكاجي بأنو "عممية دينامية مستمرة صادقة ٩100:00,شبمي( عرؼ
كضركرية الستمرار الحياة بيف الزكجيف خاصة، كالحياة األسرية عامة بما تتضمنو ىذه العممية 
مف طريقة لمتعبير عف مشاعر الزكجيف اإليجابية منيا كالسمبية بشكؿ مقبكؿ ال يحمؿ معاني 

 تجريح لآلخريف".ال

( التكاصؿ الزكاجي بأنو "التبادؿ ٩10٩ ,Jent:011نقبل عف) Williamكعرؼ 
المستمر بيف الزكجيف لممعمكمات كالرسائؿ كقد تككف عف طريؽ الكبلـ أك الكتابة كيتضمف 

يماءات الجسد".   تعبيرات الكجو كا 
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التكاصؿ الزكاجي ( الذم عرؼ 500: ٩10٢،تعريؼ اإلجرائي )البمكمالكتتبنى الباحثة 
بأنو "القدرة عمى التعبير عف المشاعر كرغبات كؿ زكج لآلخر، مع تبادؿ األفكار كاآلراء 
ككجيات النظر، كالمناقشة المكضكعية فيما يتعمؽ بحياتيما الزكجية كاألسرية دكف أذل أك 

اصؿ ( لمتك ٩10٢تجريح" كيقاس بالدرجة التي تحصؿ عمييا المستجيبة عمى مقياس )البمكم، 
 الزكاجي كالمستخدـ في الدراسة الحالية.

 ثانيا: مرحمة منتصف العمر:
( مرحمة منتصؼ العمر بأنيا "الكقت 0٢٩ :٩1٩1نقبل عف )العنزم، Bostonعرؼ 

 الذم يشكؾ فيو الفرد في القيـ القديمة كيسعى كراء اتجاىات جديدة". 
مرأة بأنو "دكر معيف ىذه المرحمة المتقدمة مف عمر ال (٩105:002المسعكد،(كعرؼ 

يشمؿ معاني العطاء كاإلنتاج كالحركة، ففي ىذه المرحمة تكاجو المرأة ضركرة أف تككف منتجة في 
حياتيا لرفع مستكل أسرتيا المعيشي، كيتضح أف مستكيات الحركة كاإلنتاج تتحدد بثقافة المرأة، 

ير راغبات بالحركة؛ مما فيناؾ مف يمركف بمراحؿ عمرىف المتقدمة، كيصبحف غير قادرات أك غ
 يجعميف راكدات أك متمركزات حكؿ أنفسيف". 

كتعرؼ الباحثة مرحمة منتصؼ العمر بأنيا مرحمة انتقالية تعاني فييا المرأة مف تناقص 
في إفراز بعض اليرمكنات مما يؤدم لتغيرات جسمية كنفسية تبدأ مف عمر أربعيف إلى الستيف 

 لحياتيا ككيفية تعامميا لما حكليا.عاما، كتختمؼ فييا نظرة المرأة 
 حدود الدراسة:

 تتمثل حدود الدراسة في اآلتي:
تتمثؿ الحدكد المكضكعية لمدراسة الحالية بالتكاصؿ الزكاجي كعبلقتو  الحدود الموضوعية: -

ببعض المتغيرات الديمكغرافية لدل عينة مف النساء في المجتمع السعكدم في مرحمة 
 منتصؼ العمر.

تتمثؿ عينة الدراسة في النساء المتزكجات في مرحمة منتصؼ العمر مف  بشرية:الحدود ال -
 عاما.55إلى  01عمر 

 المممكة العربية السعكدية. الحدود المكانية: -
 المنيج الكصفي المقارف. الحدود المنيجية: -
 اختبار )ت(. –تحميؿ التبايف األحادم  الحدود اإلحصائية: -
 ـ.٩1٩0 -ىػ 000٩دراسي األكؿ لعاـ خبلؿ الفصؿ ال الحدود الزمانية: -
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 الدراسات السابقة:
 أواًل: الدراسات المتعمقة بالتواصل الزواجي:

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل  (٩101,.Ledermann et al)دراسة
العبلقة بيف إيجابية االتصاؿ بيف الزكجيف كقدرتيما عمى التعامؿ مع الضغكطات النفسية، كمدل 

العبلقة عمى جكدة الحياة الزكجية. كقد تمثمت العينة التي تـ إجراء الدراسة عمييا في تأثير ىذه 
ا مف الجزء الناطؽ باأللمانية في سكيسرا. كقد تـ االعتماد عمى المنيج الكصفي 2٢1) ( شخصن

كاستخداـ االستبياف مف أجؿ التعرؼ عمى طبيعة االتصاؿ الزكاجي باإلضافة إلى أداة قياس 
لذاتي. كقد أظيرت نتائج الدراسة كجكد تأثير قكم لبلتصاؿ الزكاجي في التغمب عمى اإلجياد ا

الضغكطات النفسية كالتي تؤثر بشكؿ عاـ عمى جكدة العبلقة الزكجية، كما أظيرت الدراسة أف 
 االتصاؿ الزكاجي اإليجابي يساىـ بشكؿ كبير في التخفيؼ مف حدة الضغكطات النفسية. 

( بعنكاف: "عبلقة االتصاؿ بالرضا الزكاجي بأبعاده ٩100رة،دراسة )طعبمي كعمام
)التآلفية، التعامؿ مع الخبلفات المالية، الرضا الجنسي( دراسة ميدانية بالمركز الجامعي 

( فردنا مف المركز الجامعي بالكادم. كقد 51بالكادم". كقد تـ اختيار العينة بطريقة عشكائية لػ)
كىما مقياس الرضا الزكاجي الذم تـ إعداده مف قبؿ الباحثيف، اعتمدت الدراسة عمى مقياسيف 

كمقياس االتصاؿ الزكاجي. كقد أظيرت الدراسة كجكد عبلقة دالة إحصائيان بيف االتصاؿ 
الزكاجي كالتآلفية، كما أظيرت كجكد عبلقة دالة إحصائيان بيف االتصاؿ الزكاجي كالرضا الجنسي 

 بلقة سالبة بيف االتصاؿ الزكاجي كالخبلفات المالية.لدل األزكاج، باإلضافة إلى كجكد ع

( ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى "فنيات الحكار كعبلقتيا ٩105دراسة )النتشة،
بالسعادة الزكجية مف كجية نظر األزكاج أنفسيـ في مدينتي الخميؿ كالقدس" تبعا لمتغيرات عدة 

عدد األبناء. كتككنت عينة الدراسة مف منيا: مدة الزكاج، كالمؤىؿ العممي، كمعدؿ الدخؿ، ك 
مف األزكاج. كاستخدـ مقياسي فنيات الحكار كمقياس السعادة الزكجية. كأظيرت النتائج أف  21٢

أىـ فنيات الحكار في المرتبة األكلى )اإلنصات كاالستماع( ككجدت الدراسة فركقنا دالة إحصائيا 
سنكات، كفي فنية اإلنصات  01أقؿ مف في فنيات الحكار تبعا لعدد سنكات الزكاج لصالح 

سنكات، كالفركؽ في المؤىؿ العممي لصالح  01كاالستماع لصالح عدد سنكات الزكاج األكثر مف 
 بكالكريكس فأعمى.
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( ىدفت إلى دراسة الرضا الزكاجي كعبلقتو بالتكاصؿ العاطفي ٩102دراسة )جاف،
( زكجة ٩12بناء. ككاف عدد العينة )كعدد سنكات الزكاج كعدد األبناء كالمرحمة العمرية لؤل

( عاـ. كتـ تطبيؽ مقياسي الرضا الزكاجي كالتكاصؿ الزكاجي مف 21-٩1أعمارىف ما بيف )
إعداد الباحث. كأظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة مكجبة دالة إحصائيا بيف الرضا الزكاجي 

( سنكات. 0يف أكثر مف )كالتكاصؿ الزكاجي. ككانت الفركؽ لصالح الزكجات البلتي مدة زكاج
( أبناء في مقياس 2كأيضا كجكد فركؽ دالة إحصائيا لصالح الزكجات البلتي لدييف أقؿ مف )

الرضا الزكاجي. كفي مقياس التكاصؿ الزكاجي كجد فركؽ ذات داللة إحصائية لمزكجات البلتي 
ا أك أكثر كلصالح الزكجات البلتي لدييف أطفاؿ لـ٩5-02مدة زكاجيف ) تتجاكز  ( عامن

 أعمارىف عشر سنكات.

( ىدفت الدراسة إلى "أساليب التكاصؿ كمنبئ بجكدة ٩100دراسة )ضاىر كآخركف، 
ا كزكجة أعمارىـ ما بيف  001الحياة لدل األزكاج" كقد تككنت عينة الدراسة مف   51-21زكجن

س جكدة عاما. كاستخدمت الباحثة كأداة لجمع المعمكمات مقياس التكاصؿ بيف الزكجيف كمقيا
الحياة. كمف نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أساليب التكاصؿ بيف األزكاج 
كالزكجات مثؿ التكاصؿ غير المفظي، كاالىتماـ بالشريؾ لصالح الزكجات. أيضا كجكد عبلقة 

 ارتباطية مكجبة بيف أساليب التكاصؿ كجكدة الحياة. 

"القدرة التنبؤية لسمات الشخصية كأشكاؿ لدراسة ا( ىدفت ٩10٢دراسة )الحكارم،
ا كزكجة  2٩٩االتصاؿ بيف الزكجيف في التكافؽ األسرم" تككنت عينة الدراسة مف  زكجن

كاستخدمت الدراسة مقاييس السمات الشخصية، كأشكاؿ االتصاؿ، كالتكافؽ األسرم. كمف نتائج 
جيف مف جية كبيف أشكاؿ زك الدراسة كجكد عبلقة ارتباطية طردية بيف بعد التكافؽ بيف ال

)المفظي كغير المفظي(. ككانت متغيرات الدراسة )االتصاؿ غير المفظي، منفتح/متحفظ، االتصاؿ
 .حاسـ/تمقائي لدييا القدرة التنبؤية بالتكافؽ األسرم لدل األزكاج )الذككر كاإلناث(
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مى ( ىدفت الدراسة "أثر بعض المتغيرات األسرية ع٩1٩1دراسة )العزب كالجكىرم،

دراسة تطبيقية عمى بعض األسر السعكدية". كقد  0٢ –أنماط االتصاؿ الزكاجي فترة ككفيد 

اعتمدت الباحثتاف عمى المنيج الكصفي كمقياس أنماط االتصاؿ الزكاجي، كقد تمثمت عينة 

ا كزكجة. كمف نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيا عمى فئات متغيرة ٩51البحث في ) ( زكجن

إلى  01لمختمفة في درجة نمط االتصاؿ المسترضي ككانت لصالح الفئة العمرية ما بيف العمر ا

سنة، أيضا كجكد تأثير داؿ إحصائيا لمتغير المستكل التعميمي عمى درجات العينة في النمط 51

المكاـ كالنمط المثالي كالدرجة الكمية لصالح المستكل التعميمي المتكسط. حيث أظير ذكم التعميـ 

كسط أساليب اتصاؿ غير تكيفية بدرجة أكبر مف التعميـ الجامعي فما فكؽ. كما أظيرت المت

 نتائج الدراسة أف االتصاؿ الزكاجي يؤثر عمى استقرار العبلقة الزكجية.

 ثانيًا: الدراسات المتعمقة بالمرأة في مرحمة منتصف العمر

مى االستقرار ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ ع (٩112,.Schmitt et al)دراسة 

كالتفاعؿ الزكاجي في التنبؤ بالرضا الزكاجي في الزيجات طكيمة األجؿ في مرحمة منتصؼ 

              ( مف الرجاؿ كالنساء المتزكجكف 500العمر ككبار السف، كقد تمثمت عينة الدراسة في )

ؿ عمى في مرحمة منتصؼ العمر ككبار السف. كقد تـ استخداـ مجمكعة مف األدكات لمحصك 

بيانات الدراسة تتمثؿ في المقابمة كاالختبار كاالستبياف كباستخداـ االنحدار اليرمي كجدت 

الدراسة أف العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية كاف ليا تأثيران ثانكيان عمى التنبؤ بالرضا الزكاجي 

رحمة ككجدت أف السمات الشخصية ليا ارتباط داؿ إحصائيا لمتنبؤ بالرضا الزكاجي في م

منتصؼ العمر في العبلقات طكيمة األمد، أيضا كاف تأثير الجكدة في التفاعؿ الثنائي عاليا 

حيث كجدكا بأف الدعـ المقدـ مف الزكج يساىـ بشكؿ كبير لمتنبؤ بالرضا الزكاجي لدل النساء في 

 مرحمة منتصؼ العمر.
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ل ارتباط ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مد) (٩100,.Bloch et alدراسة 

االتصاؿ الزكاجي العاطفي بإقامة عبلقة زكجية ناجحة كتحقيؽ الرضا الزكاجي، كقد تـ الحصكؿ 

( 51–01عمى البيانات مف خبلؿ الدراسات التي استيدفت السيدات في منتصؼ العمر بيف )

( عامنا، كقد أظيرت نتائج الدراسة أف زيادة عدد 02عاـ كالسيدات األكبر سنان عمى مدار )

نكات الزكاج يمعب دكران كبيران في تحقيؽ الرضا الزكاجي، كما أف استخداـ الزكجات لبلتصاؿ س

 الزكاجي البناء يمعب دكران كبيران في تحقيؽ الرضا الزكاجي.

( ىدفت دراسة "تصكر مقترح لمساىمة الخدمة االجتماعية في ٩105دراسة )المسعكد،

كاالجتماعية في مراحؿ عمرىا المتقدمة" كقد تككنت  تنمية كعي المرأة بالمظاىر الصحية كالنفسية

سنة. ككانت نسبة ذكات التعميـ 01مف النساء البلتي تجاكزت أعمارىف ٩10عينة الدراسة مف 

٪. كمف نتائج الدراسة انخفاض كعي النساء فيما يتعمؽ بالتغيرات الصحية 0٩.٩الجامعي 

ة فيما يتعمؽ بالمظاىر النفسية التي تنتابيف. كالجسدية كفي المقابؿ ارتفاع كعي النساء في العين

فقد كانت استجابات النساء عالية في الشعكر باإلىماؿ كعدـ اىتماـ اآلخريف. كمف أكثر 

المظاىر االجتماعية التي تكاجييا المرأة في مرحمة منتصؼ العمر ىك الخكؼ مف تغير نظرة 

 الزكج ليا.

إلى شرح االنفصاؿ الزكاجي في  (ىدفت الدراسة(٩10٢,.Crowley et alدراسة 

امرأة  01رجبلن ك 01مرحمة منتصؼ العمر )الطبلؽ الرمادم(. كقد تككنت عينة الدراسة مف 

ممف تعرضف لمطبلؽ في مرحمة منتصؼ العمر كاستخدـ المقابمة كأداة لجمع المعمكمات. ككاف 

تمفت أسباب طمب عاما. كقد اخ ٩0.٩متكسط مدة زكاج العينة المنتيية بالطبلؽ الرمادم 

الطبلؽ ألفراد العينة كلكف اتفؽ كبل الجنسيف عمى عدـ االلتزاـ الزكاجي كسبب رئيس لمطبلؽ، 

 كركزف النساء عمى المشاكؿ في التكاصؿ المفظية كالعاطفية كسبب رئيس لمطبلؽ.
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 تعقيب عام حول الدراسات السابقة:
لزكاجي فإنيا تختمؼ مف خبلؿ عرض الدراسات السابقة التي تتعمؽ بالتكاصؿ ا 

( ىدفت لمتعرؼ عمى مدل العبلقة (٩101,.Ledermann et alباختبلؼ أىدافيا ففي دراسة
بيف إيجابية االتصاؿ بيف الزكجيف كقدرتيما عمى التعامؿ مع الضغكطات النفسية، كمدل تأثير 

( كدراسة ٩100ىذه العبلقة عمى جكدة الحياة الزكجية. كاتفقت دراسة كبل مف )طعبمي كعمامرة،
طعبمي ((عمى عبلقة التكاصؿ الزكاجي بالرضا الزكاجي حيث اىتمت دراسة ٩102)جاف،

( بمعرفة عبلقة االتصاؿ بالرضا الزكاجي بأبعاده )التآلفية، التعامؿ مع ٩100,كعمامرة 
( عمى الرضا الزكاجي ٩102فيما ركزت دراسة )جاف، ;الخبلفات المالية، الرضا الجنسي(

اصؿ العاطفي كعدد سنكات الزكاج كعدد األبناء كالمرحمة العمرية لؤلبناء. أما دراسة كعبلقتو بالتك 
( ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فنيات الحكار كعبلقتيا بالسعادة الزكجية. ٩105)النتشة،

( عمى أساليب التكاصؿ كمنبئ بجكدة الحياة لدل ٩100كركزت دراسة )ضاىر كآخركف،
( القدرة التنبؤية لسمات الشخصية كأشكاؿ االتصاؿ بيف ٩10٢،األزكاج. كدرس )الحكارم

( ٩1٩1الزكجيف في التكافؽ األسرم. كفي دراسة حديثة عمى البيئة السعكدية )لمعزب كالجكىرم،
ىدفت إلى التعرؼ عمى تأثير بعض المتغيرات األسرية عمى أنماط االتصاؿ الزكاجي في فترة 

. أما فيما يتعمؽ بالعينة في مرحمة منتصؼ العمر 0٢ الحجر الصحي المنزلي في أزمة ككفيد
بالتعرؼ عمى االستقرار كالتفاعؿ الزكاجي في  (٩112,.Schmitt et al)دراسة فقد اىتمت

التنبؤ بالرضا الزكاجي في الزيجات طكيمة األجؿ في مرحمة منتصؼ العمر ككبار السف. بينما 
مى مدل ارتباط االتصاؿ الزكاجي عمى التعرؼ ع (٩100,.Bloch et  al)ركزت دراسة 

العاطفي بإقامة عبلقة زكجية ناجحة كتحقيؽ الرضا الزكاجي لدل عينة مف النساء أعمارىف ما 
ا. بينما أكدت دراسة )المسعكد، 51-01بيف  ( عمى أثر التعميـ في مرحمة منتصؼ ٩105عامن

 رحمة منتصؼ العمر. عمى أسباب الطبلؽ في م (٩10٢,.Crowley et al)العمر. بينما دراسة 
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كمف الجدير بالذكر أف الباحثة استفادت مف الدراسات السابقة في تحديد مشكمة الدراسة  
-01الحالية التكاصؿ الزكاجي كتحديد العينة في مرحمة منتصؼ العمر البلتي أعمارىف ما بيف 

اجي إال أنو عاما، كذلؾ عمى الرغـ مف الجيكد البحثية التي تناكلت مكضكع التكاصؿ الزك  55
لـ يتناكؿ مكضكع التكاصؿ الزكاجي عمى عينة مرحمة منتصؼ العمر  -حدكد عمـ الباحثة-في 

 في البيئة العربية مما يعزز أىميتيا البحثية ليذه المرحمة العمرية الميمة.

 فروض الدراسة:
تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية في التكاصؿ الزكاجي لدل النساء في المجتمع السعكدم  -

-الشمالية -في مرحمة منتصؼ العمر يعزل لمتغير مكاف اإلقامة )المنطقة الكسطى
 الغربية(.-الشرقية-الجنكبية

تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية في التكاصؿ الزكاجي لدل النساء في المجتمع السعكدم  -
 50مف  -51الى02مف  – 05الى 01مرحمة منتصؼ العمر يعزل لمتغير العمر )مف 

 (.55الى 
جد فركؽ ذات داللو إحصائية في التكاصؿ الزكاجي لدل النساء في المجتمع السعكدم تك  -

 دراسات عميا(. –جامعي  –في مرحمة منتصؼ العمر يعزل لمتغير المؤىؿ العممي )ثانكم 
تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية في التكاصؿ الزكاجي لدل النساء في المجتمع السعكدم  -

مف  –االؼ  01االؼ الى 5لمتغير دخؿ االسرة )مف في مرحمة منتصؼ العمر يعزل 
 ألؼ(. ٩1أكثر مف  –ألؼ  ٩1االؼ الى 01

تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية في التكاصؿ الزكاجي لدل النساء في المجتمع السعكدم   -
 غير عاممة(. –في مرحمة منتصؼ العمر يعزل لمتغير كجكد عمؿ )عاممة 

تكاصؿ الزكاجي لدل النساء في المجتمع السعكدم تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية في ال -
مف  -سنة05الى01في مرحمة منتصؼ العمر يعزل لمتغير عدد سنكات الزكاج )مف 

 سنو فأكثر(  ٩1مف  -سنة٩1الى05
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تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية في التكاصؿ الزكاجي لدل النساء في المجتمع السعكدم  -
 أبناء( 5أكثر مف  –أبناء  5األبناء )أقؿ مف  في مرحمة منتصؼ العمر يعزل لمتغير عدد

تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية في التكاصؿ الزكاجي لدل النساء في المجتمع السعكدم  -
ال يكجد  –في مرحمة منتصؼ العمر يعزل لمتغير كجكد زكجة أخرل )يكجد زكجة أخرل 

 (زكجة أخرل

 منيج الدراسة:

الحالية تركز عمى  تو لمدراسة حيث إف الدراسةاستخدـ المنيج الكصفي المقارف؛ لمناسب
معرفة ميارات التكاصؿ الزكاجي لدل عينة مف النساء في مرحمة منتصؼ العمر كمقارنتو بعدد 
مف المتغيرات الديمكغرافية محؿ الدراسة كىي مكاف اإلقامة، دخؿ األسرة، الفئة العمرية، المؤىؿ 

 الزكاج، كجكد زكجة أخرل. العممي، كجكد عمؿ، عدد األبناء، عدد سنكات

 وصف عينة الدراسة:

إمراة في مرحمة منتصؼ العمر كيتككف  51ىي عينة مككنة مف العينة االستطالعية: 
( كىذه العينة االستطبلعية ليا نفس الخصائص أك 55إلى 01المدل العمرم لمعينة مف )

ة االستطبلعية التحقؽ مف السمات لمعينة األساسية في الدراسية الحالية كالغرض مف ىذه العين
( المستخدـ في الدراسة الحالية ٩10٢الشركط السيككمتريو لمقياس التكاصؿ الزكاجي )البمكم،

 كما ىي الصعكبات التي تكاجينا في التطبيؽ لعينة الدراسة.

زكجة في مرحمة منتصؼ  )0011)تككنت العينة األساسية مف  العينة األساسية:
كتـ الكصكؿ إلييف عف طريؽ االستبياف اإللكتركني برابط تـ نشره  العمر في المجتمع السعكدم

( كفيما يمي جدكؿ يعرض المتغيرات 55-01إلكتركنيا، كقد كاف المدل العمرم لمعينة مف عمر )
 الديمكغرافية محؿ الدراسة في الدراسة الحالية:
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 سة( وصف عينة الدراسة وفقًا لممتغيرات الديموغرافية محل الدرا1جدول )  

 النسبة التكرار المتغير

  مكاف اإلقامة
 ٪٩0.0 201 المنطقة الشمالية
 ٪0.0 02 المنطقة الشرقية
 ٪20.0 202 المنطقة الكسطى
 ٪٩1.0 220 المنطقة الغربية
 ٪05.2 ٩01 المنطقة الجنكبية

  الفئة العمرية
 ٪50.2 ٢22 05إلى  01مف 
 ٪٩5.2 055 51إلى  02مف 
 ٪٩1.0 220 55إلى  50مف 

  المؤىؿ العممي
 ٪21.0 555 ثانكم أك أقؿ

 ٪20.0 0015 جامعي
 ٪2.0 001 دراسات عميا
  دخؿ األسرة

 ٪22.2 215 أالؼ لاير 01آالؼ إلى  5مف 
 ٪02.2 22٢ ألؼ لاير ٩1ألؼ إلى 00مف 

 ٪٩2.0 002 ألؼ ٩1أكثر مف 
  العمؿ

 ٪0.2 055 سنكات 01أقؿ مف 
 ٪٢0.0 0205 سنكات 01أكثر مف 
  عدد األبناء

 ٪22.5 0٩05 خمسة أطفاؿ أك أقؿ
 ٪2٩.5 505 أكثر مف خمسة أطفاؿ

  كجكد زكجة أخرل
 ٪0٩.0 ٩00 نعـ
 ٪02.٢ 050٩ ال

 ٪011.1 0011 المجمكع
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 أدوات الدراسة:
  أوال: استمارة المتغيرات الديموغرافية:

         بؿ الباحثة لما قد يككفتتضمف عددنا مف األسئمة المغمقة التي تـ اختيارىا مف ق
          ليا تأثير عمى التكاصؿ الزكاجي في مرحمة منتصؼ العمر كتتضمف مكاف اإلقامة 

 01آالؼ إلى  5الغربية(، دخؿ األسرة )مف -الشرقية-الجنكبية-الشمالية -)المنطقة الكسطى
 – 05إلى  01)مف ألؼ(، الفئة العمرية  ٩1أكثر مف  –ألؼ  ٩1آالؼ إلى  01مف  –آالؼ 
               دراسات عميا(، -جامعي  -(، المؤىؿ العممي )ثانكم 55إلى  50مف  -51إلى 02مف 

               أبناء(، 5أكثر مف  –أبناء  5غيرعاممة(، عدد األبناء )أقؿ مف  –كجكد عمؿ )عاممة 
ة فأكثر(، كجكد سن ٩1مف  -سنة ٩1إلى  05مف  -سنة 05إلى  01)عدد سنكات الزكاج مف 

 ال يكجد زكجة أخرل(. –زكجة أخرل )يكجد زكجة أخرل 

 :(2019ثانيا: مقياس ميارات التواصل الزواجي إعداد )البموي، 
( عبارة ككانت بدائؿ اإلجابة ليكرت 2٩يتككف مقياس ميارات التكاصؿ الزكاجي مف )

، مكافقة بدرجة 2كسطة=، مكافقة، بدرجة مت0بمقياس استجابة رباعي )مكافقة بدرجة كبيرة=
 كىي مكزعة عمى خمسة أبعاد، كىي كاآلتي: .(0، غير مكافقة=٩ضعيفة=

 .5، 0، 2، ٩، 0( عبارات متمثمة في العبارات رقـ: 5التكاصؿ مع الذات، كيتككف مف ) (0)

، ٢، 0، 2، 2( عبارات متمثمة في العبارات التالية:2إدارة المشكبلت الزكجية، كيتككف مف ) (٩)
01 ،00. 

، 05، 00، 02، 0٩( عبارات متمثمة في العبارات رقـ: 5عبير العاطفي، كيتككف مف )الت (2)
02. 

، 0٢، 00، 02( عبارات متمثمة في العبارات رقـ: ٢ميارة االستماع كالتحدث، كيتككف مف )
٩1 ،٩0 ،٩، ٩٩2 ،٩0 ،٩5. 

، ٩٢، ٩0، ٩2، ٩2( عبارات متمثمة في العبارات رقـ: 2إدارة االنفعاالت، كيتككف مف )  (0)
21 ،20 ،2٩. 
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كقد قاـ معد المقياس بحساب الصدؽ مف خبلؿ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي 
(. 1.20(. كما تـ حساب معامؿ الثبات بطريقة ألفا كركنباخ كقد كاف )1.10لممقياس كقد كاف )

كمما سبؽ يتضح تمتع مقياس ميارات التكاصؿ الزكاجي بدرجة عالية مف الصدؽ كالثبات مما 
ا لمتطبيؽ في الدراسة الحالية، كلمتحقؽ مف الشركط السيككمترية لممقياس في  يجعمو صالحن

         الدراسة الحالية تـ تطبيقو عمى عينة الدراسة االستطبلعية المشار إلييا سابقا ككانت النتائج 
 كما يمي: 

           تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس التكاصؿ صدق االتساق الداخمي:  .0
 الزكاجي كذلؾ:

باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تنتمي لو،  -
 ( يكضح النتائج الخاصة بذلؾ.٩كالجدكؿ )

باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجة كؿ مجاؿ كالدرجة لمقياس التكاصؿ الزكاجي،  -
 ( يكضح النتائج الخاصة بذلؾ.2كالجدكؿ )
( معامل االرتباط بيرسون بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لممجال الذي 2دول )ج

 تنتمي لو

ا
 لرقـ

التكاصؿ مع 
 الذات

إدارة المشكبلت 
 الزكجية

 إدارة االنفعاالت االستماع كالتحدث التعبير العاطفي

0 .2٩5** .205** .22٩** .00٩** .055** 
٩ .2٢٢** .050** .002** .2٩2** .222** 
2 .002** .525** .200** .2٩٢** .202** 
0 .011** .2٢0** .202** .220** .202** 
5 .252** .2٩0** .522** .200** .012** 
2  .502**  .200** .2٢٢** 
2    .20٢** .001** 
0    .501**  
٢    .510**  

 1.10** داؿ إحصائيا عند مستكل داللة أقؿ مف 
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عامؿ االرتباط بيرسكف بيف جميع العبارات كالدرجة الكمية ( أف م٩يتضح مف الجدكؿ )
(، مما يدؿ عمى 1.10لممجاؿ الذم ينتمي ليا، دالة إحصائيان عند مستكل داللة أقؿ مف )

 صبلحيتيا لمتطبيؽ عمى عينة الدراسة الحالية. 
( معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل مجال والدرجة الكمية لمقياس 3جدول )

 زواجيالتواصل ال

 معامؿ االرتباط المجاؿ الرقـ
 **205. التكاصؿ مع الذات 0
 **012. إدارة المشكبلت الزكجية ٩
 **2٢2. التعبير العاطفي 2
 **021. االستماع كالتحدث 0
 **005. إدارة االنفعاالت 5

 1.10** داؿ إحصائيا عند مستكل داللة أقؿ مف 

بيرسكف بيف )جميع المجاالت( كالدرجة ( أف معامؿ االرتباط 2يتضح مف الجدكؿ )
(. مما يدؿ 1.10الكمية لمقياس التكاصؿ الزكاجي، دالة احصائيان عند مستكل داللة أقؿ مف )

 عمى تماسؾ ىذه المجاالت كصبلحيتيا لمتطبيؽ عمى عينة الدراسة. 
تـ التحقؽ مف ثبات مقياس التكاصؿ الزكاجي  ثبات مقياس التواصل الزواجي: -2

( يكضح النتائج 0ة كركنباخ ألفا كبطريقة التجزئة النصفية )سبيرماف براكف(، كالجدكؿ )بمعادل
 الخاصة بذلؾ. 

( معامل ثبات مقياس التواصل الزواجي بمعادلة ألفا كروبناخ وبطريقة 4جدول )
 التجزئة النصفية

عدد  المجاؿ الرقـ
 العبارات

آلفا 
 كركنباخ

 التجزئة النصفية
 سبيرماف براكف لنصفيفاالرتباط بيف ا

 201. 220. 222. 5 التكاصؿ مع الذات 0
 2٢2. 22٩. 222. 2 إدارة المشكبلت الزكجية ٩
 222. 2٩٩. 222. 5 التعبير العاطفي 2
 0٢0. 002. 001. ٢ االستماع كالتحدث 0
 ٢00. 020. 002. 2 إدارة االنفعاالت 5
 ٢22. ٢22. ٢٩2. 2٩ المقياس ككؿ 2
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( أف قيـ الثبات بمعادلة ألفا كركنباخ كبطريقة التجزئة النصفية 0دكؿ )يتضح مف الج
)سبيرماف براكف( لجميع مجاالت مقياس التكاصؿ الزكاجي مقبكلة إحصائيان، مما يشير إلى 

 صبلحية مقياس التكاصؿ الزكاجي لمتطبيؽ عمى عينة البحث.
 إجراءات الدراسة:

مف الصدؽ كالثبات ألداة الدراسة مف خبلؿ تطبيقيا اختيار أداة الدراسة المناسبة، كالتحقؽ  -
 عمى عينة استطبلعية.

تكزيع أداة الدراسة عمى أفراد العينة المختارة، مع تكضيح أىمية الدراسة كأىدافيا ككيفية  -
 اإلجابة عف االستبياف، مع التأكيد عمى سرية المعمكمات.

ماؿ كافة الشركط فييا مف حيث جمع أداة الدراسة مف أفراد العينة بعد التأكد مف استك -
 اإلجابة عمى جميع الفقرات، كاستكماؿ استمارة البيانات الديمكغرافية.

 . SPSSإجراء المعالجات اإلحصائية البلزمة باستخداـ برنامج  -
 األساليب اإلحصائية:

 تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:
            عرؼ عمى الفركؽ كفقان لمت One Way ANOVAاختبار تحميؿ التبايف االحادم  -

لممتغيرات التي تتككف مف ثبلث فئات فأكثر كىي: )مكاف اإلقامة، دخؿ األسرة، الفئة 
 العمرية، المؤىؿ العممي(.

( لمتعرؼ عمى اتجاه الفركؽ التي تظير في مستكل ميارات Scheffeاختبار شيفيو ) -
مرحمة منتصؼ العمر تبعان بعد  التكاصؿ الزكاجي لدل النساء في المجتمع السعكدم في

 اختبار تحميؿ التبايف األحادم.
لمتعرؼ عمى الفركؽ  Independent Samples Testاختبار )ت( لممجمكعات المستقمة  -

كفقان لممتغيرات التي تتككف مف فئتيف كىي: )كجكد عمؿ، سنكات الزكاج، عدد األبناء، كجكد 
 زكجة اخرل(.

 يا:عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشت
كالذم ينص عمى: "ما مستكل ميارات التكاصؿ لإلجابة عن سؤال الدراسة األول  

الزكاجي لدل النساء في المجتمع السعكدم في مرحمة منتصؼ العمر؟" تـ استخداـ المتكسط 
 ( يكضح نتائج ذلؾ.5الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كاختبار )ت( لممجمكعة الكاحدة، كالجدكؿ )
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الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب وتقدير المستوى لميارات  ( المتوسط5جدول )
 التواصل الزواجي ككل

عدد  االنحراؼ المتكسط الميارات ـ
 الفقرات

المتكسط 
مستكل  قيمة ت الفرضي

 الداللة
 111. ٩2.0٩0 01 5 ٩.0٩0 00.52 التكاصؿ مع الذات 0
 111. ٩1.0٢0 0٩ 2 2.202 02.21 إدارة المشكبلت الزكجية ٩
 111. ٩0.100 01 5 ٩.٢5٩ 00.02 التعبير العاطفي 2
 0٢0. 020. 00 ٢ 2.٢2٢ 00.10 االستماع كالتحدث 0
 125. ٩.015 00 2 0.222 00.٩٩ إدارة االنفعاالت 5
 111. 00.050 20 2٩ 02.2٩1 2٢.2٢ ميارات التكاصؿ الزكاجي ككؿ 

ي لدل النساء في المجتمع ( كالخاص بميارات التكاصؿ الزكاج5يتضح مف الجدكؿ )
 السعكدم في مرحمة منتصؼ العمر ما يمي:

              يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المتكسطات االفتراضية كالميارات التالية: -
)التكاصؿ مع الذات، إدارة المشكبلت الزكجية، التعبير العاطفي، إدارة االنفعاالت، كالميارات 

(، كجميع 1.15يات الداللة لجميع ىذه الميارات ىك أقؿ مف )ككؿ(، حيث إف جميع مستك 
ىذه الفركؽ كانت في اتجاه المتكسطات الحسابية الفعمية، مما يدؿ عمى كجكد مستكل مرتفع 

 في استجابات عينة الدراسة تجاه ىذه الميارات.
             في حيف لـ تظير فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المتكسط االفتراضي كميارة  -

(، مما يدؿ 1.15)االستماع كالتحدث(، حيث إف مستكل الداللة ليذه الميارة ىك أكبر مف )
 عمى كجكد مستكل غير مرتفع في استجابات عينة الدراسة تجاه ىذه الميارة. 

كقد ترجع نتيجة كجكد فركؽ في التكاصؿ مع الذات إلى إدراؾ النساء المبحكثات 
درتيف عمى تقييـ أنفسيف مف خبلؿ التكاصؿ كفؽ المكاقؼ النفعاالتيف كمشاعرىف، كذلؾ كق

الحياتية المستجدة. كقد يرجع السبب أيضان إلى فيـ المبحكثات لمعنى الذات كاحتراميا كتقبميا 
مف باب أنو يتكجب عمييف أف يكفَّ أقدر الناس عمى معرفة أنفسيف كتفيميا جيدان خاصة في 

رنف بيا. حيث يصؿ االنساف في ىذة المرحمة الى ذركة مرحمة منتصؼ العمر كالخبرات البلتي م
نضجو العقمي كالعاطفي كاالجتماعي بعد اف حقؽ االنساف كثير مف االنجازات كالطمكحات عمى 

 (.٩105المستكل الشخصي كاالجتماعي)المسعكد،
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كقد ترجع نتيجة ارتفاع ميارات إدارة المشكبلت الزكجية إلى حالة االستقرار التي 
تعيشيا النساء المبحكثات، كالتي تكصمف إلييا مف خبلؿ التفاىـ كالنقاش كتبادؿ اآلراء أثناء 

 كجكد المشاكؿ كذلؾ لمخبرات البلتي مرنف بيا في المكاقؼ المختمفة. 

عاطفي عند أفراد العينة ضمف الدرجة يتضح أيضا أف مستكل التعبير ال
( كالتي أشارت ٩105النكافمة كالمجالي،(المرتفعة.كتختمؼ نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج دراسة 

إلى أف مستكل التعبير العاطفي بيف المتزكجيف جاء بدرجة متكسطة. كفيما يتعمؽ بنتيجة كجكد 
تتطمب االتفاؽ بيف الزكجيف باستخداـ  فركؽ في ادارة االنفعاالت ترل الباحثة أف ىذه الميارة

استراتيجيات تقمؿ مف التكتر االنفعالي عند مكاجيتما لمشكمة ما، كلربما لمنصج الذم كصمف ليف 
النساء في مرحمة منتصؼ العمر أدل الى ارتفاع ىذه الميارة. كتختمؼ ىذه النتيجة مع نتائج 

كديات الماسة إلى برامج تدريبية مف ( التي أظيرت حاجة الزكجات السع٩10٢دراسة )البمكم،
 أجؿ تنمية ميارة إدارة االنفعاالت.

مف جية أخرل تعزك الباحثة انخفاض ميارة االستماع كالتحدث إلى أف طبيعة النساء 
المبحكثات في ىذه الدراسة قد تككف مف األسر التي تعتمد عمى المركزية في اتخاذ القرار، مما 

تككف ىناؾ مسؤكليات كمشاغؿ كبيرة تسمب الكقت كالجيد مف  قد يخفض ىذه الميارة، كربما
الزكجيف كال تتيح ليما الفرصة لمجمكس لتبادؿ األحاديث كالنقاشات، كالتي مف خبلليا يستمع كؿ 
طرؼ إلى األخر كيبدم كجية نظره. كقد يعكد السبب أيضان إلى جيؿ بعض األزكاج بأىمية 

 التكاصؿ الزكاجي.

الدراسة المتعمقة بالمتغيرات الديمكغرافية كالتي تنص عمى: ىؿ كلئلجابة عف أسئمة 
تكجد فركؽ في مستكل ميارات التكاصؿ الزكاجي لدل النساء في المجتمع السعكدم في مرحمة 
منتصؼ العمر تبعان لمتغيرات مكاف اإلقامة، دخؿ األسرة، الفئة العمرية، المؤىؿ العممي، كجكد 

 اء، كجكد زكجة أخرل؟عمؿ، سنكات الزكاج، عدد األبن
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 أوال: الفروق وفقًا لمتغير مكان اإلقامة:
( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لتعرف الفروق في مستوى ميارات 6جدول )

التواصل الزواجي لدى النساء في المجتمع السعودي في مرحمة منتصف العمر تبعًا لمتغير 
 )مكان اإلقامة(

مجمكع  مصدر التبايف الميارات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
مستكل  Fقيمة  المربعات

 الداللة

 التكاصؿ مع الذات
 ٩02. 0.٩50 ٩٢0. 0 0.025 بيف المجمكعات
   ٩25. 02٢5 0٩0.505 داخؿ المجمكعات

    02٢٢ 0٩٩.2٩1 الكمي

 إدارة المشكبلت الزكجية
 ٢٩0. ٩٩2. 12٢. 0 ٩22. بيف المجمكعات
   212. 02٢5 50٢.2٢5 داخؿ المجمكعات

    02٢٢ 50٢.٢2٩ الكمي

 التعبير العاطفي
 2٢0. 0٩0. 000. 0 5٢٩. بيف المجمكعات
   20٢. 02٢5 2٩2.505 داخؿ المجمكعات

    02٢٢ 2٩2.022 الكمي

 االستماع كالتحدث
 501. 222. 00٢. 0 5٢2. بيف المجمكعات
   0٢٩. 02٢5 200.112 داخؿ المجمكعات

    02٢٢ 200.210 الكمي

 إدارة االنفعاالت
 0٢٢. 0.510 500. 0 ٩.220 بيف المجمكعات
   20٢. 02٢5 2٢2.222 داخؿ المجمكعات

    02٢٢ 211.120 الكمي
ميارات التكاصؿ 
 الزكاجي ككؿ

 022. 002. 052. 0 20٩. بيف المجمكعات
   022. 02٢5 200.100 داخؿ المجمكعات

    02٢٢ 200.2٢2 الكمي

( أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 2يتضح مف الجدكؿ رقـ )
(α ≤ 1015)  في مستكل ميارات التكاصؿ الزكاجي لدل النساء في المجتمع السعكدم في

مرحمة منتصؼ العمر تبعان لمتغير )مكاف اإلقامة(، حيث إف مستكيات الداللة لجميع الميارات 
 (. 1.15أكبر مف )

ك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف أغمب المستجيبات ربما يعشف في المدف، بالتالي كتعز 
 فإف مكاف إقامتيف لـ يمعب دكران مؤثران في كجكد تبايف أك فركؽ في مستكل ميارات التكاصؿ

 كربما كاف مف االحرل التميز بيف مف يعيشف في المدف كمف يعيشف في القرل كالمحافظات.
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 لمتغير دخل األسرة: ثانيا: الفروق وفقاً 
( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لتعرف الفروق في مستوى ميارات 7جدول )

التواصل الزواجي لدى النساء في المجتمع السعودي في مرحمة منتصف العمر تبعًا لمتغير 
 )دخل األسرة(

مجمكع  مصدر التبايف الميارات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
مستكل  Fقيمة  المربعات

 الداللة

التكاصؿ مع 
 الذات

 025. 020. 12٩. ٩ 122. بيف المجمكعات
   ٩25. 02٢2 0٩٩.252 داخؿ المجمكعات

    02٢٢ 0٩٩.2٩1 الكمي

إدارة المشكبلت 
 الزكجية

 ٩ ٩15. بيف المجمكعات
 .01٩ .220 .202 

   212. 02٢2 50٢.222 داخؿ المجمكعات
    02٢٢ 50٢.٢2٩ الكمي

 تعبير العاطفيال
 222. ٩5٩. 100. ٩ 022. بيف المجمكعات
   20٢. 02٢2 2٩2.110 داخؿ المجمكعات

    02٢٢ 2٩2.022 الكمي
االستماع 
 كالتحدث

 100. 0.522 020. ٩ 0.200 بيف المجمكعات
   0٢0. 02٢2 20٩.021 داخؿ المجمكعات

    02٢٢ 200.210 الكمي

 إدارة االنفعاالت
 11٩. 2.02٢ ٩.51٩ ٩ 5.110 عاتبيف المجمك 

   202. 02٢2 2٢5.122 داخؿ المجمكعات
    02٢٢ 211.120 الكمي

ميارات التكاصؿ 
 الزكاجي ككؿ

 ٩20. 0.212 ٩٩2. ٩ 052. بيف المجمكعات
   022. 02٢2 200.٩01 داخؿ المجمكعات

    02٢٢ 200.2٢2 الكمي

 ( ما يمي:7يتضح من الجدول رقم )
( في مستكل ميارات α ≤ 1015فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )ال تكجد  -

التكاصؿ الزكاجي )التكاصؿ مع الذات، إدارة المشكبلت الزكجية، التعبير العاطفي، ميارات 
التكاصؿ الزكاجي ككؿ( لدل النساء في المجتمع السعكدم في مرحمة منتصؼ العمر تبعان 

(، كتتفؽ 1.15ستكيات الداللة ليذه الميارات أكبر مف )لمتغير )دخؿ األسرة(، حيث إف م
( كالتي أشارت إلى عدـ كجكد ٩100نتيجة ىذه الفرضية مع نتائج دراسة عبد العاطي )

فركؽ عمى مستكل التكاصؿ لتجنب الخبلفات كالصراعات كالتبادؿ العاطفي بيف الزكجيف 
 تبعان لمستكل دخؿ األسرة الشيرم. 
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لنتيجة إلى االستقرار المادم الذم تعيشو ىذه األسر، أك قد يرجع كتعزك الباحثة ىذة ا
إلى االستقرار العاطفي ليذه األسر حيث يعميا الكد كالترابط، كما أنو عمى مستكل التكاصؿ مع 
الذات فطبيعة الحاؿ ال يستكجب تأثيران مف الدخؿ الشيرم لؤلسرة إذ أنيا حكار تقييمي شخصي 

اتفاؽ عمى قنكات الصرؼ ليذا الدخؿ كارتبط بالتعبير العاطفي بيف بحت، خاصة إذا كاف ىناؾ 
األزكاج كالتي بدكف أدنى شؾ لف تمعب الجكانب المادية دكران في مكثرا اذا ماكاف ىناؾ نكع مف 

 التفيـ بيف الطرفيف.
( في مستكل ميارات التكاصؿ α ≤ 1015تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )-

)االستماع كالتحدث، إدارة االنفعاالت( لدل النساء في المجتمع السعكدم في مرحمة  الزكاجي
منتصؼ العمر تبعان لمتغير )دخؿ األسرة(، حيث إف مستكيات الداللة ليذه الميارات أقؿ مف 

 ( نتائج المقارنات البعدية.0(. كيكضح جدكؿ )1.15)
لتي ظيرت في مستوى ميارات ( نتائج اختبار شيفيو لتعرف اتجاه الفروق ا8جدول )

)االستماع والتحدث، إدارة االنفعاالت( لدى النساء في المجتمع السعودي في مرحمة منتصف 
 العمر تبعًا لمتغير )دخل األسرة(

 المتكسط العدد دخؿ األسرة الميارات
آالؼ إلى  5مف 
 آالؼ لاير 01

ألؼ إلى 00مف 
 ألؼ لاير ٩1

 ٩1أكثر مف 
 ألؼ

االستماع 
 ثكالتحد

آالؼ إلى  5مف 
 آالؼ لاير 01

215 ٩.12   .1020٩* 

ألؼ إلى 00مف 
 ألؼ لاير ٩1

22٩ ٢.11    

    0.٢5 002 ألؼ ٩1أكثر مف 

إدارة 
 االنفعاالت

آالؼ إلى  5مف 
 آالؼ لاير 01

215 ٩.01  .00٢20*  

ألؼ إلى 00مف 
 ألؼ لاير ٩1

22٢ 0.٢0    

    ٩.1٩ 002 ألؼ ٩1أكثر مف 

 حصائيا*دالة ا
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 ( ما يمي:8يتضح من الجدول رقم )

أف الفركؽ التي ظيرت في مستكل ميارات التكاصؿ الزكاجي )االستماع كالتحدث( لدل  -

النساء في المجتمع السعكدم في مرحمة منتصؼ العمر تبعان لمتغير )دخؿ األسرة(، كانت 

ألؼ( كفي  ٩1آالؼ لاير( كذكم الدخؿ )أكثر مف  01آالؼ إلى  5بيف ذكم الدخؿ )مف 

آالؼ لاير( ذكم المتكسط الحسابي األعمى  01آالؼ إلى  5اتجاه ذكم الدخؿ )مف 

(٩.12 .) 

كيمكف تفسير ىذه الفركقات بيف المستجيبات حكؿ ميارات االستماع كالتحدث لدل 

 01آالؼ إلى  5النساء في المجتمع السعكدم في مرحمة منتصؼ العمر مف ذكم الدخؿ )مف 

أف ىذا الدخؿ يحتاج إلى تبادؿ اآلراء حكؿ آليات صرؼ ىذا الدخؿ لتمبية  آالؼ لاير( إلى

االحتياجات األسرية. كىذا ما يجعؿ ىناؾ تكجينا لدل العينة لبلستماع كالتحدث بيف الزكجيف 

 لمقياـ باإلدارة المالية في اإلطار الذم يسمح بو دخميما الشيرم.

صؿ الزكاجي )إدارة االنفعاالت( لدل أف الفركؽ التي ظيرت في مستكل ميارات التكا

النساء في المجتمع السعكدم في مرحمة منتصؼ العمر تبعان لمتغير )دخؿ األسرة(، كانت بيف 

ألؼ لاير( كفي  ٩1ألؼ إلى 00آالؼ لاير( كذكم الدخؿ )مف  01آالؼ إلى  5ذكم الدخؿ )مف 

 (. ٩.01لحسابي األعمى )آالؼ لاير( ذكم المتكسط ا 01آالؼ إلى  5اتجاه ذكم الدخؿ )مف 

( كالتي أشارت إلى أنو ٩1٩1كتختمؼ نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة )إبراىيـ،

كمما ارتفع الدخؿ الشيرم تقؿ بنسبة كبيرة المشكبلت كاالنفعاالت الناجمة عف انخفاض الدخؿ 

اد األسرة مما كالمصركفات المتعمقة باألبناء كالزكجيف، كيتحقؽ قدر كبير مف إشباع حاجات أفر 

 يدفع الزكجة الستخداـ أساليب تعتمد عمى االستماع كالتحدث.



 شيرة عبدالرحمن الشيريأ/          التواصل الزواجي
 مجدة السيد عمي الكشكي /أ.د                                                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م0202ديسمرب   –عشر الثانيالعدد  – 63اجمللد  836

 

 ثالثا: الفروق وفقًا لمتغير الفئة العمرية:
( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لتعرف الفروق في مستوى ميارات التواصل 9جدول )

 لمتغير الزواجي لدى النساء في المجتمع السعودي في مرحمة منتصف العمر تبعاً 
 )الفئة العمرية( 

مجمكع  مصدر التبايف الميارات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
مستكل  Fقيمة  المربعات

 الداللة

 التكاصؿ مع الذات
 11٢. 0.2٢2 0.1٢0 ٩ ٩.0٢2 بيف المجمكعات
   ٩20. 02٢2 0٩1.5٩0 داخؿ المجمكعات

    02٢٢ 0٩٩.2٩1 الكمي

 إدارة المشكبلت الزكجية
 ٢20. 12٩. 1٩٩. ٩ 100. ف المجمكعاتبي

   212. 02٢2 50٢.٢٩0 داخؿ المجمكعات
    02٢٢ 50٢.٢2٩ الكمي

 التعبير العاطفي
 000. 22٩. ٩55. ٩ 501. بيف المجمكعات
   20٢. 02٢2 2٩2.222 داخؿ المجمكعات

    02٢٢ 2٩2.022 الكمي

 االستماع كالتحدث
 2٢1. 22٩. 120. ٩ 00٩. بيف المجمكعات
   0٢٩. 02٢2 200.05٢ داخؿ المجمكعات

    02٢٢ 200.210 الكمي

 إدارة االنفعاالت
 025. 020. 2٩0. ٩ 20٢. بيف المجمكعات
   20٢. 02٢2 2٢٢.0٩2 داخؿ المجمكعات

    02٢٢ 211.120 الكمي

ميارات التكاصؿ 
 الزكاجي ككؿ

 022. 000. 1٩5. ٩ 151. بيف المجمكعات
   022. 02٢2 200.202 مجمكعاتداخؿ ال

    02٢٢ 200.2٢2 الكمي

 ( ما يمي:9يتضح من الجدول رقم )
( في مستكل ميارات α ≤ 1015ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -

التكاصؿ الزكاجي )إدارة المشكبلت الزكجية، التعبير العاطفي، االستماع كالتحدث، إدارة 
ات التكاصؿ الزكاجي ككؿ( لدل النساء في المجتمع السعكدم في مرحمة االنفعاالت، ميار 

منتصؼ العمر تبعان لمتغير )الفئة العمرية(، حيث إف مستكيات الداللة ليذه الميارات أكبر 
 (. 1.15مف )
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 رررر

( التي أشارت إلى كجكد ٩1٩1كتختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة )إبراىيـ،
الزكاجي لمزكجات ذكات السف األكبر. تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى فركؽ في مستكل التكاصؿ 

أف عدـ كجكد الفركؽ تبعان لمتغير الفئة في مستكل ميارات التكاصؿ الزكاجي )إدارة المشكبلت 
الزكجية، التعبير العاطفي، االستماع كالتحدث، إدارة االنفعاالت، ميارات التكاصؿ الزكاجي ككؿ( 

جتمع السعكدم في مرحمة منتصؼ العمر إلى أف ىذه الميارات لـ تتطكر لدل النساء في الم
لدل أفراد العينة بشكؿ تسمسمي مع العمر مف خبلؿ الخبرات الحياتية المتنكعة كالتي قد تعكد 

 ألسباب عدة منيا األساليب التنشئية ليف.
ات ( في مستكل ميار α ≤ 1015تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )

التكاصؿ الزكاجي )التكاصؿ مع الذات( لدل النساء في المجتمع السعكدم في مرحمة منتصؼ 
(. 1.15العمر تبعان لمتغير )الفئة العمرية(، حيث إف مستكل الداللة ليذه الميارة أقؿ مف )

 ( نتائج المقارنات البعدية.01كيكضح جدكؿ )

التي ظيرت في مستوى  لتعرف اتجاه الفروق ( نتائج اختبار شيفيو10جدول )
ميارات التواصل مع الذات لدى النساء في المجتمع السعودي في مرحمة منتصف العمر تبعًا 

 لمتغير )الفئة العمرية(

إلى  01مف  المتكسط العدد الفئة العمرية الميارات
05 

إلى  02مف 
51 

إلى  50مف 
55 

التكاصؿ 
 مع الذات

 *10020.   ٩.٩٢ ٢22 05إلى  01مف 

    ٩.21 055 51إلى  02مف 

    ٩.20 220 55إلى  50مف 

 *دالة احصائيا
 ( ما يمي: 10يتضح من الجدول رقم )

أف الفركؽ التي ظيرت في مستكل ميارات التكاصؿ الزكاجي )التكاصؿ مع الذات( لدل  -
النساء في المجتمع السعكدم في مرحمة منتصؼ العمر تبعان لمتغير )الفئة العمرية(، كانت 

( كفي اتجاه 55إلى  50( كذكم الفئة العمرية )مف 05إلى  01ذكم الفئة العمرية )مف  بيف
 (.٩.20( ذكم المتكسط الحسابي األعمى )55إلى  50ذكم الفئة العمرية )مف 
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كتفسر الباحثة الفركؽ في استجابات النساء في المجتمع السعكدم في مرحمة منتصؼ 
( في ميارة التكاصؿ مع الذات ترجع إلى أف 55ى إل 50العمر مف ذكم الفئة العمرية )مف 

النساء في ىذا السف يعتبرف في حالة مف الصفاء الذىني الذم يزيد مف قدرتيف عمى تكاصميف 
مع ذكاتيف، ففي ىذا العمر تككف أغمب النساء قد تجاكزف الكثير مف المتطمبات كاالحتياجات 

األبناء الفترة التي تستمـز تكثيؼ قدراتيف المنكطة بيف تجاه األزكاج كاألبناء، بعد تجاكز 
كاىتماماتيف تجاه األبناء، كبالتالي يتسنى لدييف الكثير مف الكقت كالجيد لمقياـ بالتكاصؿ مع 
الذات كمراجعة النفس كتقييـ الخطكات كالقرارات السابقة كالمستقبمية كقد اختمفت نتائج الدراسة 

( حيث كجدت الدراسة أف الفئات العمرية األكبر تتسـ ٩1٩1الحالية مع دراسة )العزب كالجكىرم،
 باألنماط االتصالية غير التكيفية بدرجات أعمى مف الفئات العمرية األقؿ.

 رابعا: الفروق وفقًا لمتغير المؤىل العممي:
 ( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لتعرف الفروق في مستوى ميارات 11جدول )

مرحمة منتصف العمر تبعًا  النساء في المجتمع السعودي فيالتواصل الزواجي لدى 
 )المؤىل العممي(لمتغير

مجمكع  مصدر التبايف الميارات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
مستكل  Fقيمة  المربعات

 الداللة

 التكاصؿ مع الذات
 101. 0.22٢ 0.102 ٩ ٩.020 بيف المجمكعات
   ٩20. 02٢2 0٩1.50٢ داخؿ المجمكعات

    02٢٢ 0٩٩.2٩1 الكمي

 إدارة المشكبلت الزكجية
 200. 0.020 252. ٩ 200. بيف المجمكعات
   212. 02٢2 50٢.٩50 داخؿ المجمكعات

    02٢٢ 50٢.٢2٩ الكمي

 التعبير العاطفي
 020. 021. 105. ٩ 1٢1. بيف المجمكعات
   20٢. 02٢2 2٩2.102 داخؿ المجمكعات

    02٢٢ 2٩2.022 الكمي

 االستماع كالتحدث
 05٩. 020. 120. ٩ 12٩. بيف المجمكعات
   0٢٩. 02٢2 200.501 داخؿ المجمكعات

    02٢٢ 200.210 الكمي

 إدارة االنفعاالت
 125. ٩.5٢0 0.110 ٩ ٩.105 بيف المجمكعات
   200. 02٢2 2٢0.152 داخؿ المجمكعات

    02٢٢ 211.120 الكمي
ميارات التكاصؿ 

 اجي ككؿالزك 
 ٢12. 01٩. 100. ٩ 122. بيف المجمكعات
   022. 02٢2 200.250 داخؿ المجمكعات

    02٢٢ 200.2٢2 الكمي
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 ( ما يمي:11يتضح من الجدول رقم )
( في مستكل ميارات α ≤ 1015ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -

عبير العاطفي، االستماع كالتحدث، إدارة التكاصؿ الزكاجي )إدارة المشكبلت الزكجية، الت
االنفعاالت، ميارات التكاصؿ الزكاجي ككؿ( لدل النساء في المجتمع السعكدم في مرحمة 
منتصؼ العمر تبعان لمتغير )المؤىؿ العممي(، حيث إف مستكيات الداللة ليذه الميارات أكبر 

 (. 1.15مف )
( كالتي أشارت إلى أف ٩1٩1)إبراىيـ،تختمؼ نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 

يجاد حمكؿ  ارتفاع المستكل التعميمي يزيد مف كعي الزكجيف كتقبميما لحؿ المشكبلت الزكجية كا 
دارتيا بما يحقؽ  مشتركة تحقؽ التكامؿ فيما بينيما كتجنب المنازعات كالخبلفات كاالنفعاالت كا 

دـ كجكد فركؽ في ادارة المشكبلت، المصمحة المشتركة. كتفسر الباحثة ىذة النتيجة في ع
التعبير العاطفي، االستماع كالتحدث،ادارة االنفعاالت لربما لتقارب المستكل التعميمي بيف 

 الزكجيف الذم لـ يتـ بحثة في الدراسة الحالية.
( في مستكل ميارات α ≤ 1015تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -

ؿ مع الذات( لدل النساء في المجتمع السعكدم في مرحمة التكاصؿ الزكاجي )التكاص
منتصؼ العمر تبعان لمتغير )المؤىؿ العممي(، حيث إف مستكل الداللة ليذه الميارة أقؿ مف 

 ( نتائج المقارنات البعدية.0٩(. كيكضح جدكؿ )1.15)
        ( نتائج اختبار شيفيو لتعرف اتجاه الفروق التي ظيرت في مستوى ميارات12جدول )

)التواصل مع الذات( لدى النساء في المجتمع السعودي في مرحمة منتصف العمر تبعًا لمتغير 
 )المؤىل العممي(

 دراسات عميا جامعي ثانكم أك أقؿ المتكسط العدد المؤىؿ العممي الميارات

التكاصؿ 
 مع الذات

 *02٢٩5.   ٩.٩0 555 ثانكم أك أقؿ
 *01002.   ٩.20 0015 جامعي

    ٩.0٩ 001 راسات عمياد

( أف الفركؽ التي ظيرت في مستكل ميارات التكاصؿ 0٩يتضح مف الجدكؿ رقـ )
الزكاجي )التكاصؿ مع الذات( لدل النساء في المجتمع السعكدم في مرحمة منتصؼ العمر تبعان 

كذكم لمتغير )المؤىؿ العممي(، كانت بيف ذكم المؤىؿ العممي )ثانكم أك أقؿ، جامعي( مف جية 
المؤىؿ العممي )دراسات عميا( مف جية ثانية كفي اتجاه ذكم المؤىؿ العممي )دراسات عميا( ذكم 

 (. ٩.0٩المتكسط الحسابي األعمى )
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( حيث درس فنيات الحكار ٩105كتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )النتشة،
ح المستكل التعميمي المرتفع كعبلقتيا بالسعادة ككجد بأف ميارة االستماع كاإلنصات كانت لصال

( مع نتائج الدراسة الحالية حيث ٩1٩1بكالكريكس فأعمى، كما اتفقت دراسة )العزب كالجكىرم،
كجدت أف أنماط االتصاؿ الزكاجي لدل عينة الدراسة مف ذكم التعميـ المتكسط لدييـ أساليب 

فكؽ، كتعزك الباحثة ذلؾ اتصاؿ غير تكيفية بدرجة أعمى مف العينة ذكم التعميـ الجامعي كما 
في ككف التعميـ يزيد مف خبرات كتجارب كميارات النساء في ميارات التكاصؿ المختمفة. حيث 
أكدت النظرية المعرفية في التكاصؿ اف الجانب العقمي المعرفي يتأثر بما لدل الفرد مف محصكؿ 

 (.٩100عممي كثقافي )ضاىر كآخركف، 
 عمل: خامسا:الفروق وفقًا لمتغير وجود

( نتائج اختبار )ت( لممجموعات المستقمة لتعرف الفروق في مستوى ميارات 13جدول )
التواصل الزواجي لدى النساء في المجتمع السعودي في مرحمة منتصف العمر تبعًا لمتغير 

 )وجود عمل(

 العدد العمؿ الميارة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة 
 )ت(

مستكل 
 الداللة

 ؿ مع الذاتالتكاص
 215. 500. 1.002 ٩.2٩ ٢02 أعمؿ
   1.000 ٩.20 002 ال أعمؿ

 إدارة المشكبلت الزكجية
 215. 22٢. 1.551 ٩.٩2 ٢02 أعمؿ
   1.552 ٩.٩2 002 ال أعمؿ

 التعبير العاطفي
 220. ٢50. 1.5٢1 ٩.٩0 ٢02 أعمؿ
   1.5٢0 ٩.20 002 ال أعمؿ

 االستماع كالتحدث
 211. 0.122 1.002 0.٢٢ ٢02 أعمؿ
   1.050 ٩.10 002 ال أعمؿ

 إدارة االنفعاالت
 210. 0.125 1.220 ٩.1٩ ٢02 أعمؿ
   1.202 ٩.15 002 ال أعمؿ

 ميارات التكاصؿ الزكاجي ككؿ
 522. 52٢. 1.002 ٩.00 ٢02 أعمؿ
   1.002 ٩.0٢ 002 ال أعمؿ
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 ( ما يمي:13يتضح من الجدول رقم )

( في مستكل ميارات α ≤ 1015اللة إحصائية عند مستكل داللة )ال تكجد فركؽ ذات د  -

التكاصؿ الزكاجي لدل النساء في المجتمع السعكدم في مرحمة منتصؼ العمر تبعان لمتغير 

 (.1.15)كجكد عمؿ( حيث إف مستكيات الداللة لجميع الميارات أكبر مف )

( حيث كجد ٩100امرة،كتختمؼ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة )طعممي كعم 

بأف ىناؾ ارتباط سالب بيف عمؿ المرأة كالتكاصؿ الزكاجي النتشار فكرة االعتمادية في الصرؼ 

عمى الرجؿ في األسرة حتى كأف كانت المرأة عاممة أك مقتدرة ماديا، كتختمؼ أيضا نتائج الدراسة 

ب التفاكض مع الزكج ( حيث كجد بأف ىناؾ فركؽ في أسالي٩1٩1الحالية مع دراسة )إبراىيـ،

كحؿ المشكبلت في المكاقؼ الحياتية المختمفة لصالح العامبلت مف النساء. كقد يرجع السبب في 

ذلؾ إلى أف القياسات المنكطة بميارات التكاصؿ الزكاجي ترجع بدرجة كبيرة إلى شخصية األنثى 

اتيا الشخصية التي قد كطبيعتيا في مستكل التفاعؿ كالتكاصؿ كالتي تندرج بالدرجة األكلى لسم

تككنت في مرحمة منتصؼ العمر، كما قد يرجع السبب في أنو ال أثر لكجكد العمؿ عمى مستكل 

الميارات التكاصمية إلى التنشئة االجتماعية قبؿ زكاجيف، كالتي تمعب دكران كبيران في كضع 

لعامؿ المؤثر أف ا ٩10٩,Yucel)محددات لقدراتيف عمى التكاصؿ الزكاجي. حيث أكدت دراسة)

لعمؿ المرأة في الزيجات طكيمة األمد يعكد لطريقة التفاعؿ بيف الزكجيف أكثر مف عدد ساعات 

 عمؿ المرأة.
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 سادسا: الفروق وفقًا لمتغير عدد سنوات الزواج:
( نتائج اختبار )ت( لممجموعات المستقمة لتعرف الفروق في مستوى ميارات 14جدول )

في المجتمع السعودي في مرحمة منتصف العمر تبعًا لمتغير  التواصل الزواجي لدى النساء
 )سنوات الزواج(

 العدد سنكات الزكاج الميارة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة 
 )ت(

مستكل 
 الداللة

 التكاصؿ مع الذات
 ٩00. 0.٩0٩ 1.5٩5 ٩.٩2 055 سنكات 01أقؿ مف 
   1.000 ٩.2٩ 0205 سنكات 01أكثر مف 

المشكبلت  إدارة
 الزكجية

 002. 0.22٩ 1.512 ٩.2٩ 055 سنكات 01أقؿ مف 
   1.552 ٩.٩2 0205 سنكات 01أكثر مف 

 التعبير العاطفي
 112. ٩.2٢1 1.52٢ ٩.00 055 سنكات 01أقؿ مف 
   1.5٢0 ٩.٩0 0205 سنكات 01أكثر مف 

 االستماع كالتحدث
 111. 0.2٢٢ 1.00٩ ٩.02 055 سنكات 01أقؿ مف 

   1.025 0.٢٢ 0205 سنكات 01كثر مف أ

 إدارة االنفعاالت
 011. 0.200 1.205 ٩.00 055 سنكات 01أقؿ مف 
   1.2٩0 ٩.1٩ 0205 سنكات 01أكثر مف 

ميارات التكاصؿ 
 الزكاجي ككؿ

 1٩0. ٩.210 1.205 ٩.٩5 055 سنكات 01أقؿ مف 
   1.00٢ ٩.02 0205 سنكات 01أكثر مف 

 ( ما يمي:14م )يتضح من الجدول رق
( في مستكل ميارات α ≤ 1015ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )  -

التكاصؿ الزكاجي )التكاصؿ مع الذات، إدارة المشكبلت الزكجية، إدارة االنفعاالت( لدل 
النساء في المجتمع السعكدم في مرحمة منتصؼ العمر تبعان لمتغير )سنكات الزكاج( حيث 

 (.1.15كيات الداللة ليذه الميارات أكبر مف )إف مست
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كيمكف تفسير ىذه النتيجة في عدـ كجكد فركؽ في ميارات التكاصؿ تبعان لمتغير 
سنكات الزكاج عمى مستكل التكاصؿ مع الذات، حيث أف التكاصؿ عادة يتصؼ بيا اإلنساف 

ميئة باألحداث سكاء في لمتفكير فيما يدكر حكلو كمراجعة نفسو كتصرفاتو، فالحياة الزكجية م
بدايتيا أك ما بعد ذلؾ، فالزكجيف الناجحاف ىما مف يحافظاف عمى ممارسة ميارات التكاصؿ مع 
الذات كأسمكب تقييمي لما سبؽ أك تخطيط مستقبمي لما سيحدث، كىذا ما يميز مرحمة منتصؼ 

د إلى استقرار العبلقة العمر. كما أف عدـ كجكد الفركؽ في ميارة إدارة المشكبلت الزكجية قد يعك 
قرار مبادئ حياة زكجية مبنية عمى التفاىـ كاستيعاب اآلخر كتقبؿ كجيات              بيف األزكاج كا 
          النظر لتجاكز األزمة بما يضمف الحفاظ عمى العبلقة كتكفير البيئة المبلئمة لتربية األبناء،

              تمؼ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كىذا ما ينطبؽ أيضان عمى إدارة االنفعاالت. كتخ
( كالتي أشارت إلى أنو كمما زادت مدة الزكاج زادت الخبرة في ٩100)عبد المطيؼ كمنصكر،

التعامؿ مع الخبلفات كالصراعات الزكجية كتجنب االنفعاالت الحادة بأساليب أكثر إيجابية. كما 
أف  (٩100 .Bloch et al)مر كاألكبر عمرا أكدت دراسة طكلية ألزكاج في مرحمة منتصؼ الع

         الرضا الزكاجي يرتفع بمركر السنكات كمما استخدـ االزكاج ميارات التكاصؿ الفعاؿ مثؿ 
 الضبط االنفعالي.

( في مستكل ميارات α ≤ 1015تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -
اع كالتحدث، ميارات التكاصؿ الزكاجي ككؿ( التكاصؿ الزكاجي )التعبير العاطفي، االستم

لدل النساء في المجتمع السعكدم في مرحمة منتصؼ العمر تبعان لمتغير )سنكات الزكاج( 
( كقد كانت ىذه الفركؽ في اتجاه 1.15حيث إف مستكيات الداللة ليذه الميارات أقؿ مف )

لية مع دراسة سنكات(، كتتفؽ نتائج الدراسة الحا 01المتزكجيف منذ )أقؿ مف 
( كجدت الدراسة فركؽ دالة إحصائيا في فنيات الحكار تبعا لعدد سنكات ٩105)النتشة،

سنكات، كتختمؼ نتائج الدراسة الحالية فيما يتعمؽ بالتكاصؿ  01الزكاج لصالح أقؿ مف 
( حيث كجد فركقنا ذات داللة إحصائية في مقياس التكاصؿ ٩102العاطفي عف دراسة )جاف،

( عاما أك أكثر، ٩5-02كانت الفركؽ لصالح المتزكجات البلتي مدة زكاجيف )العاطفي ك 
أف زيادة عدد السنكات لو دكر ميـ في تحقيؽ الرضا  (٩101,Shimitte)كما ذكرت دراسة 

الزكاجي مف خبلؿ استخداـ الزكجات ميارات االتصاؿ البناء. كتفسر الباحثة نتيجة الفركؽ 
سنكات( ترجع إلى أف الحياة الزكجية في ىذه الفترة ما  01مف في اتجاه المتزكجيف منذ )أقؿ 

تزاؿ في البدايات، قبؿ أف يخكضكا في عراؾ مع الحياة كمسؤكلياتيا كالتزاماتيا، كىذا ما 
سنكات ممارسة العديد مف ميارات التكاصؿ،  01يمنح المتزكجيف كالمتزكجات منذ أقؿ مف 
لحياة الزكجية ال زالت في مقتبميا كما زالت مشعة فمثبلن عمى سبيؿ التعبير العاطفي فإف ا

بالمحبة كالمكدة، كما أنيـ يعتبركا في مرحمة التخطيط لحياتيـ كىذا يزيد مف فرص االستماع 
 .اآلراء حكؿ أحداث معينة أك تفاصيؿ حاليو أك مستقبمية كالتحدث بيف كبل الزكجيف كتبادؿ
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 سابعا: الفروق وفقًا لمتغير لعدد األبناء:
( نتائج اختبار )ت( لممجموعات المستقمة لتعرف الفروق في مستوى ميارات 15جدول )

التواصل الزواجي لدى النساء في المجتمع السعودي في مرحمة منتصف العمر تبعًا لمتغير 
 )عدد األبناء(

المتكسط  العدد عدد األبناء الميارة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة 
 )ت(

مستكل 
 الداللة

 112. ٩.225 1.0٢0 ٩.٩٢ 0٩05 خمسة أطفاؿ أك أقؿ كاصؿ مع الذاتالت
   1.020 ٩.22 505 أكثر مف خمسة أطفاؿ

إدارة المشكبلت 
 الزكجية

 200. ٩2٢. 1.520 ٩.٩2 0٩05 خمسة أطفاؿ أك أقؿ
   1.50٩ ٩.٩2 505 أكثر مف خمسة أطفاؿ

 21٩. 5٩0. 1.502 ٩.٩٢ 0٩05 خمسة أطفاؿ أك أقؿ التعبير العاطفي
   1.212 ٩.21 505 أكثر مف خمسة أطفاؿ

 001. 0٩0. 1.020 ٩.10 0٩05 خمسة أطفاؿ أك أقؿ االستماع كالتحدث
   1.05٩ 0.٢٢ 505 أكثر مف خمسة أطفاؿ

 15٩. 0.٢01 1.2٩2 ٩.10 0٩05 خمسة أطفاؿ أك أقؿ إدارة االنفعاالت
   1.2٩0 ٩.12 505 أكثر مف خمسة أطفاؿ

لتكاصؿ ميارات ا
 الزكاجي ككؿ

 ٩12. 0.٩22 1.002 ٩.02 0٩05 خمسة أطفاؿ أك أقؿ
   1.0٩٩ ٩.٩1 505 أكثر مف خمسة أطفاؿ

 ( ما يمي:15يتضح من الجدول )
( في مستكل ميارات α ≤ 1015ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -

عاطفي، االستماع كالتحدث، إدارة التكاصؿ الزكاجي )إدارة المشكبلت الزكجية، التعبير ال
االنفعاالت، ميارات التكاصؿ الزكاجي ككؿ( لدل النساء في المجتمع السعكدم في مرحمة 
منتصؼ العمر تبعان لمتغير )عدد االبناء( حيث إف مستكيات الداللة ليذه الميارات أكبر مف 

(1.15 .) 
             (، كدراسة ٩1٩1كتختمؼ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كؿ مف )إبراىيـ،

( كالتي أشارت إلى أنو كمما زاد عدد األبناء في األسرة فإنو تزداد مشكبلت ٩100)عبد العاطي،
أفرادىا كتزداد فييا المسؤكليات الكاقعة عمى عاتؽ الزكجيف، مما يسبب زيادة المشكبلت العائمية 

اصؿ المنكطة بتبادؿ الحديث أك كعدـ القدرة عمى التحكـ في االنفعاالت، كانغبلؽ قنكات التك 
( فركؽ ذات داللة إحصائية في التكاصؿ ٩102االستماع بيف الزكجيف. كما كجدت دراسة )جاف،

 ( لصالح مف ليس لدييـ ابناء.2-0( ك)1العاطفي تبعا لعدد األبناء )
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( في مستكل ميارات α ≤ 1015تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -
كاجي )التكاصؿ مع الذات( لدل النساء في المجتمع السعكدم في مرحمة التكاصؿ الز 

منتصؼ العمر تبعان لمتغير )عدد األبناء( حيث إف مستكيات الداللة ليذه الميارة أقؿ مف 
( كقد كانت ىذه الفركؽ في اتجاه مف لدييـ )أكثر مف خمسة أطفاؿ(. كيمكف تفسير 1.15)

زيادة عدد األطفاؿ أكثر مف خمسة أطفاؿ سيؤثر بشكؿ ىذه النتيجة إلى أنو كببل شؾ فإف 
كبير عمى التكاصؿ مع الذات، حيث أف عدد األطفاؿ الكبير يتطمب تفكير األميات كزيادة 
اىتماميف بتقييـ أساليب التعامؿ مع األطفاؿ كاالرتقاء بيا، كذلؾ مف أجؿ رعايتيـ، كالذم 

الذات. كأيضا يمكف تفسير ذلؾ بأف أغمب يقكد األميات إلى العمؿ عمى تنمية تكاصميف مع 
النساء في ىذه المرحمة لدييف أبناء بالغيف قد يككف ليـ دكر في مساعدة األـ في االعتناء 

 بالصغار مف األخكة كىذا يساعد األـ عمى إيجاد الكقت لمتكاصؿ مع الذات.
 ثامنا: الفروق وفقًا لمتغير وجود زوجة أخرى:

ت( لممجموعات المستقمة لتعرف الفروق في مستوى ميارات ( نتائج اختبار )16جدول )
التواصل الزواجي لدى النساء في المجتمع السعودي في مرحمة منتصف العمر تبعًا لمتغير 

 )وجود زوجة أخرى(

كجكد زكجة  الميارة
المتكسط  العدد أخرل

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة 
 )ت(

مستكل 
 الداللة

 التكاصؿ مع الذات
 225. 022. 1.005 ٩.21 ٩00 نعـ
   1.005 ٩.2٩ 050٩ ال

 إدارة المشكبلت الزكجية
 ٢٢1. 102. 1.500 ٩.٩2 ٩00 نعـ
   1.550 ٩.٩2 050٩ ال

 التعبير العاطفي
 112. ٩.2٢0 1.202 ٩.0٢ ٩00 نعـ
   1.502 ٩.20 050٩ ال

 االستماع كالتحدث
 022. ٩12. 1.000 ٩.10 ٩00 نعـ
   1.001 ٩.11 050٩ ال

 إدارة االنفعاالت
 001. 0.022 1.225 0.٢2 ٩00 نعـ
   1.202 ٩.10 050٩ ال

 ميارات التكاصؿ الزكاجي ككؿ
 ٩10. 0.٩5٢ 1.000 ٩.05 ٩00 نعـ
   1.002 ٩.0٢ 050٩ ال
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 ( ما يمي:16يتضح من الجدول رقم )
ستكل ميارات ( في مα ≤ 1015ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )  -

التكاصؿ الزكاجي )التكاصؿ مع الذات، إدارة المشكبلت الزكجية، االستماع كالتحدث، إدارة 
االنفعاالت، ميارات التكاصؿ الزكاجي ككؿ( لدل النساء في المجتمع السعكدم في مرحمة 
منتصؼ العمر تبعان لمتغير )كجكد زكجة أخرل( حيث إف مستكيات الداللة ليذه الميارات 

 (. 1.15ر مف )أكب
كتعزك الباحثة ىذه النتيجة الى أف إتقاف التكاصؿ ميارة تكتسب بالتدريب كالممارسة       

حتى تصبح مف سمات الشخصية. فكجكد زكجة اخرل يككف أثرة مف الناحية العاطفية كبير 
، جدا لذلؾ لـ تكجد فركؽ في ميارة التكاصؿ مع الذات، ادارة المشكبلت، االستماع كالتحدث

كادارة االنفعاالت.كقد يعكد السبب ايضا الى اف المستجيبات نشأف في أسر فييا التعدد أمر 
  مشاع كيحؽ لمرجؿ الزكاج بأخرل سكاء كانت ىناؾ أسباب أـ ال.

( في مستكل ميارات α ≤ 1015تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -
ساء في المجتمع السعكدم في مرحمة منتصؼ التكاصؿ الزكاجي )التعبير العاطفي( لدل الن

العمر تبعان لمتغير )كجكد زكجة أخرل( حيث إف مستكيات الداللة ليذه الميارة أقؿ مف 
 ( كقد كانت ىذه الفركؽ في اتجاه مف )ليس لدييـ زكجة أخرل(. 1.15)

              كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف أغمب النساء يرفضف فكرة الزكاج بالثانية 
           أك تعدد الزكجات، لما قد ينجـ عنو العديد مف الخبلفات كالنقاشات الحادة التي قد تمنعيف
       مف التعبير عف مشاعرىف، كتزيد لدييف مشاعر الكراىية؛ لذلؾ مف الطبيعي لدل المرأة أف

ا بأكثر مف كاحدة، كىذا ما  يفسر نتيجة الفركؽ تككف أقؿ عاطفة فيما لك كاف الزكج متزكجن
لصالح )ال يكجد زكجة أخرل(، حيث إف المرأة تمتمؾ كؿ المكدة كالشغؼ كالعاطفة تجاه الزكج، 
خاصةن كأنو بكؿ عكاطفو كمشاعره ستككف مكجية لزكجتو الكحيدة، كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج 

ير مف المشاكؿ ( كالتي أشارت نتائجيا إلى أف تعدد الزكجات يسبب الكث٩10٢دراسة )محمكد،
          كالخبلفات داخؿ األسرة مما يؤدم الى ضعؼ في اإلشباع العاطفي بيف الزكج 

 كالزكجات األخريات. 
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  التوصيات:
المزيد مف الدراسات حكؿ التغيرات الثقافية كاالجتماعية التي طرأت عمى األفراد في المجتمع  -

  عاـ. السعكدم كأثرة عمى التكاصؿ الزكاجي كاألسرة بشكؿ
إعداد كتنفيذ برامج لرفع مستكل الكعي لمنساء في مرحمة منتصؼ العمر بما يساعد عمى  -

 استمرارية العبلقة الزكجية برفاء.
تدريب متخصص مف قبؿ مراكز التنمية االجتماعية كمراكز اإلرشاد األسرم عمى تنمية  -

 ميارات التكاصؿ بيف الزكجيف. 
ي تساعد عمى نشر الكعي في التربية كالثقافة الزكجية دعـ كتشجيع المبادرات التطكعية الت -

 التي تقـك عمى أسس عممية متجددة.
 بحوث مقترحة:

 أثر أساليب التربية المستخدمة في الطفكلة في المجتمع السعكدم عمى التكاصؿ الزكاجي. -
فاعمية برنامج إرشادم في تحسيف ميارات التكاصؿ لدل األزكاج مف الجنسيف في مرحمة  -

 ؼ العمر.منتص
 أثر التغيرات االجتماعية في المجتمع السعكدم عمى العبلقة الزكجية لدل عينة مف األزكاج. -
العكامؿ النفسية كاالجتماعية المؤثرة عمى التكاصؿ الزكاجي لدل عينة مف المتزكجيف في  -

 المجتمع السعكدم.
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 المراجع
الزكجيف كما تدركيا الزكجة  (. استراتيجيات إدارة التفاكض بيف٩1٩1إبراىيـ، ىند محمد. )

. مجمة بحكث عربية في مجاالت التربية كعبلقتيا بدافعيتيا لئلنجاز
 .٩0٩-025(، 02)0، النكعية

(. فاعمية برنامج إرشادم جمعي يستند إلى العبلج الجشتالتي في ٩100أبك أسعد، أحمد. )
، المجمة التربكية بالككيتتحسيف ميارات التكاصؿ عند األزكاج. 

٩5(25 ،)011-002. 
]أطركحة دكتكراه غير  أنماط االتصاؿ كعبلقتيا بجكدة الحياة الزكجية(. ٩102بمعباس، نادية. )

 منشكرة[. جامعة كىراف.
(. فاعمية برنامج إرشادم لتطكير ميارات التكاصؿ الزكاجي في ٩10٢البمكل، خكلة سعد. )

(، 0)٩1، البحريف مجمة العمـك التربكية كالنفسية بجامعةاألسرة السعكدية. 
512-520. 

(. فاعمية نمكذج فرجينيا ساتير في تحسيف ٩102بني سبلمة، محمد، كجرادات، عبد الكريـ. )
، العمـك التربكية –مجمة دراسات أنماط االتصاؿ الزكاجي لدل الزكجات. 

02 ،0-٩1. 
ات الزكاج (. الرضا الزكاجي كعبلقتو بالتكاصؿ العاطفي كعدد سنك ٩102جاف، نادية سراج. )

المجمة التربكية الدكلية كعدد األبناء كالمرحمة العمرية لؤلبناء. 
 .0٩٩-000(، 5)٢، المتخصصة

(. القدرة التنبؤية لسمات الشخصية كأشكاؿ االتصاؿ بيف ٩10٢لحكارم، آمنة مصطفى. )ا
العمـك  -مجمة جامعة الخميؿ لمبحكث الزكجيف في التكافؽ األسرم. 

 .02٢ - 020(، 0)00، اإلنسانية
(. فعالية ممارسة العبلج المعرفي في تنمية ميارات التكاصؿ ٩100شمبي، داليا نعيـ. )

الزكاجي: دراسة مطبقة عمى مكتب تسكية المنازعات األسرية بمحكمة 
 .٢5-52، 5(، ج.21، )مجمة الخدمة االجتماعيةاألسرة ببكرسعيد. 
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(. أساليب ٩100سؼ، ماجي كليـ. )ضاىر، شيماء أحمد محمد، القماح، إيماف محمكد، كيك 
مجمة البحث العممي في التكاصؿ کمنبئ بجكدة الحياة لدل األزكاج. 

 .0٩٩-٢2، 01(، ج.٢)0، اآلداب
              (. عبلقة االتصاؿ بالرضا الزكاجي بأبعاده٩100طعبمي، محمد، كعمامرة، سميرة. )

سي( دراسة ميدانية )التآلفية، التعامؿ مع الخبلفات المالية، الرضا الجن
(، 05)0، مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعيةبالمركز الجامعي بالكادم. 

002-0٢2. 
استخداـ فنيات البرمجة المغكية العصبية في خفض األعراض (. ٩100عابديف، أسماء. )

]أطركحة دكتكراه  النفسية السمبية لدل المرأة في مرحمة منتصؼ العمر
 شمس. غير منشكرة[. جامعة عيف

(. استراتيجيات إدارة الصراع كعبلقتيا بجكدة الحياة األسرية كما ٩100عبد العاطي، رشا. )
 .02-02(، 21)0، المجمة المصرية لبلقتصاد المنزليتدركيا الزكجة. 

(. أنماط التعمؽ كعبلقتيا بالرضا عف الحياة كأساليب التعامؿ مع ٩102عبد الغني، رباب. )
نة في منتصؼ العمر بمدينتي مكة المكرمة الضغكط النفسية لدل عي

 .20-02(، 50)02، مجمة عالـ التربيةكجدة. 
ميارات كاستراتيجيات تفاكض (. 0٩-00، إبريؿ ٩100عبد المطيؼ، أسماء، كمنصكر، رشا. )

. المؤتمر الزكجة إلدارة الخبلؼ مع الزكج كعبلقتيا بالكفاءة اإلنتاجية
العاشر(: التعميـ العالي النكعي في  الدكلي-السنكم )العربي الثالث عشر

مصر كالكطف العربي في ضكء استراتيجيات التنمية المستدامة، كمية 
 التربية النكعية، جامعة المنصكرة، مصر.

(. أثر بعض المتغيرات األسرية عمى أنماط االتصاؿ ٩1٩1العزب، سياـ، كالجكىرم، سحر. )
بعض األسر السعكدية.  دراسة تطبيقية عمى 0٢ –الزكاجي فترة كيكفيد 

 .00٩-012(، 00)0، المجمة العربية لآلداب كالدراسات اإلنسانية
(. التسامح كالطمكح لدل الفتيات في مرحمة منتصؼ العمر باختبلؼ ٩1٩1العنزم، مريـ نزاؿ. )

مجمة الفنكف متغيرم الزكاج كالعمؿ في محافظة القريات: دراسة مقارنة. 
  .٩12-00٢(، 0٢، )الجتماعكاألدب كعمـك اإلنسانيات كا
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)سياـ الصكيغ، كحناف  حاف الكقت لزكاج أفضؿ(. ٩115كارلسكف، جكف، كدينكاماير، دكف. )
 عطااهلل، مترجمكف(. مكتبة جرير.

(. المشكبلت األسرية الناجمة عف تعدد الزكجات: دراسة ميدانية ٩10٢محمكد، نباؿ فكزم. )
تربية األساسية: جامعة مجمة أبحاث كمية المف كجية نظر الزكجة. 

 .210-200(، 0)05، المكصؿ
. كزارة ق0000التقرير البياني الشيرم: ذك القعدة (. ٩1٩1مركز ذكاء األعماؿ كدعـ القرار. )

العدؿ السعكدية. 
Documents/MonthlyReportBI/https://www.moj.gov.sa/

MojMonthlyReport.pdf 
(. تصكر مقترح لمساىمة الخدمة االجتماعية في تنمية كعي المرأة ٩102المسعكد، حناف. )

بالمظاىر الصحية كالنفسية كاالجتماعية في مراحؿ عمرىا المتقدمة. 
-002(، 0)2، مجمة اآلداب كالعمـك االجتماعية بجامعة السمطاف قابكس

02٩ . 
فنيات الحكار كعبلقتيا بالسعادة الزكجية مف كجية نظر (. ٩105النتشة، رغدة عبدالحميد. )

]رسالة ماجستير، جامعة  األزكاج أنفسيـ في مدينتي الخميؿ كالقدس
 القدس[. مستكدع جامعة القدس.

٩1.511.0٩٩02/٩٢02alquds.edu/handle/https://dspace. 
(. مستكل استخداـ ٩105النكافمة، زياد صبحي محمد، كالمجالي، عبلء عبدالحفيظ مسمـ. )

كسائؿ التكاصؿ االجتماعي لدل عينة مف المتزكجيف كعبلقتو بالتعبير 
-00(، 5)022، مجمة التربية بجامعة األزىرالعاطفي كالرضا الزكاجي. 

005. 
 
 
 

https://www.moj.gov.sa/Documents/MonthlyReportBI/MojMonthlyReport.pdf
https://www.moj.gov.sa/Documents/MonthlyReportBI/MojMonthlyReport.pdf
https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/2943
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