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       :مستخلص ال

)الدور في  بعض المتغيرات األسريةالدراسة إلى معرفة تأثير  تهدف

على درجة  (األسرة، العمر، المستوى التعليمي، نوع الزواج، نمط العالقة الزوجية

أنماط االتصال الزواجي )بمكوناته ودرجته الكلية( خالل الحجر الصحي المنزلي 

عينة من األزواج والزوجات بمدينة . لدى "19أزمة "كوفيد  والتباعد االجتماعي في

مقياس أنماط االتصال الزواجي وعلى المنهج الوصفي،  الدراسةاعتمدت و جدة.

وجود تأثير دال إحصائيا وكشفت النتائج عن  زوجا وزوجة.( 250) وطبقت على

لمتغير الدور في األسرة على النمط المثالي لصالح الزوجات. يوجد تأثير دال للعمر 

على أنماط المسترضي، واللوام، والمثالي، والدرجة الكلية لصالح المرحلة العمرية 

اط المسترضي، األكبر. يوجد تأثير دال إحصائيا لمتغير المستوى التعليمي على أنم

واللوام، والمثالي، والدرجة الكلية لصالح المستوى التعليمي المتوسط.. يوجد تأثير 

دال إحصائيا لمتغير نوع الزواج على أنماط اللوام، والمشتت، والدرجة الكلية لصالح 

يوجد تأثير دال إحصائيا لطبيعة العالقة الزوجية على أنماط  .الزواج من غير األقارب

، واللوام، والمشتت، و الدرجة الكلية لصالح العالقة الزوجية غير المسترضي

المستقرة، بينما يوجد تأثير دال إحصائيا لنفس المتغير على النمط المنسجم، لصالح 

   طبيعة العالقة الزوجية المستقرة.

 المنسجم -المشتت   -المثالي -وامللا --المسترضيالكلمات المفتاحية: 

 

 



 Doi: 10.33850/ajahs.2020.103211 د. سحر اجلوهري   - د سهام العزب

 

ـ ــ ــ  ت

108 

Abstract:  
The study aims to know the effect of (The role in the 

family, age, educational level, type of marriage, and the marital 

relationship pattern) on the degree of Marital communication 

patterns during the domestic quarantine and social distanc with 

the "Covid 19". The sample of the study consisted of 250 

husband and wife in Jeddah. and followed descriptive 

methodology. The results indicated that there was a significant 

effect for the role in the family on the Super Reasonable pattern 

in favor of wives. There is a significant effect for the age on the 

Placater, Blamer , Super Reasonable, and overall degree in favor 

of older age group. There is a significant effect of the 

educational level on the Placater, Blamer, Super Reasonable, and 

overall degree in favor of the average educational level. There is 

a significant effect of the type of marriage on the Blamer, 

Irrelevant and overall degree in favor of the Marriage to non-

relatives. There is a significant effect of the marital relationship 

pattern on the Placater, Blamer, Irrelevant and overall degree in 

favor of unstable marital relationship, While there is a significant 

effect of the same variable on the Congruent pattern in favor of 

stable marital relationship.       

Keywords: Placater- Blamer- Super Reasonable- Irrelevant- 

Congruen 

   :مقدمة
يررررى "جرررورج هربررررت ميرررد" برررأت الررراات فررري المجتمررر  أو الررراات االجتماعيرررة        

هررري حصررريلة تفاعرررأ عررراملين أساسررريين، همرررا: العامرررأ النفسررري الرررداخلي الرررا  يعبرررر 

عرررن خصوصررررية الفررررد وسررررماته الش صرررية المتفررررردة، والعامرررأ االجتمرررراعي الررررا  

عررراملين يجسرررد مررراثرات البنررراي االجتمررراعي المحيطرررة برررالفرد، وأت ت رررافر هررراين ال

مررر  بع رررهما كمرررا يعتقد"ميرررد" يكررروت الررراات االجتماعيرررة عنرررد الفررررد. أمرررا األصرررول 

االجتماعيرررة للررراات فهررري النمرررو التررردريجي لقررردرات الفررررد منرررا الطفولرررة التررري تمكنررره 

مررررن اررررغأ األدوار الوقيفيررررة وتقيرررريم هرررراي األدوار عررررن طريرررر  تقييمهررررا مررررن قبررررأ 

االتصرررال برررين األفرررراد رمرررزا    اآلخررررين لهرررا، وهنرررا تصررربح اللغرررة التررري هررري وسررريلة
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،ص 2005ألنهررررا ترررراثر فرررري الفرررررد الواحررررد كمررررا ترررراثر فرررري اآلخرررررين. )الحسررررن،  

( فرررري معلررررم بلرررردات 19( ، وبعررررد تفشرررري فيررررروس كورونررررا المسررررتجد )كوفيررررد 82

العرررالم، باترررت األسرررر تعررريي فررري أزمرررة كبيررررة، وبرررالطب  أدت العزلرررة والوحررردة التررري 

علرررى األزواج   إم يمكرررن ألزمرررة مثرررأ هررراي أت فرضرررها الفيرررروس إلرررى ترررأثير متبررراين 

تررردمر العالقرررات الزوجيرررة، فقرررد يكتشررري األزواج الررراين يق ررروت وقرررتهم فررري فتررررة 

األزمررة بأكملهررا فرري مكررات واحررد أنهررم ليسرروا فرري حالررة جيرردة كمررا اعتقرردوا، وهررو مررا 

يرراد  إلررى الكثيررر مررن المشرراكأ وال الفررات، أو تكرروت هرراي األزمررة فرصررة عليمررة 

األزواج المرررراكثين فرررري نفررررس المنررررزل فرررري تلرررر  اللرررررو  السررررتعادة للعديررررد مررررن 

عالقرررات التفاعرررأ و االتصرررال األسرررر  والزواجررري ، وتنمرررو العالقرررات بشررركأ أكبرررر 

لحاجرررة جميررر  أع ررراي األسررررة إلرررى الشرررعور بررراألنس واألمرررات ، و تعرررزز اسرررتقرار 

وتماسرررر  األسرررررة، والمجتمرررر  ، وال سرررريما فرررري قررررأ الحجررررر المنزلرررري، والتباعررررد 

جتمررراعي الوقرررائي، الرررا  تعيشررره األسرررر، والمجتمررر  هررراي األيرررام، فاألسررررة اليررروم اال

تجتمرررر  باكتمررررال نصرررراب أفرادهررررا فرررري بيررررت واحررررد، يتشرررراركوت معررررا  سرررراعاتهم، 

عترررادة فررري  وأيرررامهم، ويتقاسرررموت الحيررراة االجتماعيرررة فررري أجرررواي اسرررتثنائية لرررم تكرررن م 

أ فرررررربر األسررررررة، السررررراب ، مرررررا ي لررررر  مزيررررردا  مرررررن تحرررررديات المواجهرررررة والتفاعررررر

والزوجررررة، واألبنرررراي، أصرررربحوا وجهررررا  لوجرررره أمررررام مسرررراوليات اجتماعيررررة تقليديررررة 

ومسررررتحدثة  ، وال ارررر  أت نجرررراد األسرررررة فرررري إدارة هرررراي اللرررررو ، واألجررررواي، 

يقررراس بمقررردار التواصرررأ ، واايجابيرررة والتوافررر ، واالنسرررجام، برررين الرررزوجين ، وإما 

تباعرررررد االجتمررررراعي فرصرررررة للتواصرررررأ اعتبرنرررررا أت الحجرررررر المنزلررررري، ومفهررررروم ال

فرصرررة نرررادرة لوقفرررة مررر  الررراات ، وإعرررادة الحسرررابات ،  -أي رررأ-االجتمررراعي، فهررري 

 واكتشا  سمات وخصائص وأنماط االتصال الزواجي. 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

اختلفت رؤى ومااهب وأفكار القائمين في فهم وتحليأ وتفسير االتصال 

قاتهم الفكرية وخبراتهم التجريبية، ما أسفر عن العديد من األسر  وفقاَ الختال  منطل

النمامج  و النلريات المفسرة لهاا االختال  ، والمتاب  لالتصال األسر  يمكنه تنميط 

الرؤية النلرية له في اتجاهين أساسيين،  األول : ينلر إلى االتصال بمنلار 

ا  أفرزها، حيث ترصد الجماعات التي بدورها تتطور ضمن السياق االجتماعي ال

م تلي العالقات االجتماعية بين المتواصلين داخأ السياق االجتماعي عبر مجموعة 

األفكار والمعتقدات واآلراي التي تجسد ماهية وطبيعة البنية والعمليات والعالقات بين 

األفراد والجماعات والمجتمعات لالستفادة منها في فهم النلم والمجتمعات لدى 

في علم االجتماع . والثاني: يركز على دراسة فكر اانسات وسلوكه  المت صصين

بحثا عن مسبباته وتبعاته ضمن منهج إجرائي معتمد على المالحلة والتحليأ والقياس 

اثبات نتائج التجارب والدراسات ورصدها للتركيز على تغيير السلوك والتأثير عليه. 
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زئي الا  يركز على العمليات الداخلية ومن هاي النمامج التجريبية مات البناي الج

اادراكية بالتركيز على اانسات نفسه لفهم كيفية عمأ النلرية بصورة أكثر وضوحا  

وأكثر قابلية للتعميم على اافراد، نمومج" فرجينيا ساتير " الا  يتميز بتفردي واهرته 

مي وال برات العالمية  ابداعه واهتمامه بمشاعر األسرة على أساس األداي اليو

الااتية ، ونلراَ للتميز الفائ  لهاا النمومج في تحديد أنماط خمسة لالتصال األسر  ، 

فقد استمد البحث الحالي سمات وخصائص هاي األنماط وفقا "لساتير"  في بناي مقياس 

عن أنماط االتصال الزواجي في قأ واق  عالمي وإجتماعي وأسر  استثنائي خالل 

لي والتباعد االجتماعي الوقائي كإجرايات احترازية رسمية ملزمة فترة العزل المنز

َ من تصور عام ماداي أت 19لمواجهة أزمة "كوفيد  ". و يأتي هاا البحث انطالقا

الحياة الزوجية هي جزي ال يتجزأ من جملة العالقات وأنماط االتصال المتبادلة بين 

ولكن في واقعها الحقيقي قد تكوت  الزوجين التي قد تبدو في قاهرها متجانسة تكيفية ،

مفتقدة لألسس الحقيقية للتكيي والتجانس بفعأ بعض المتغيرات الديموجرافية و 

األسرية مات الطاب  النفسي واالجتماعي التي فد تاثر على العالقة الزوجية كحقيقة 

وتعكس الواق  العالئقي والنمط االتصالي ال اص بين الزوجين ، و تتحدد مشكلة 

حث في تساؤل رئيس ينص على: ما أثر بعض المتغيرات األسرية على أنماط الب

   لدى عينة من األزواج في مدينة جدة ؟    19-االتصال الزواجي فترة كيوفيد 

  :وينبث  عن هاا التساؤل عدة تساؤالت فرعية على النحو آلتي

زوجة( على درجة  –هأ هناك تأثير دال إحصائيا  لمتغير الدور في األسرة )زوج-1

 )بمكوناته ودرجته الكلية( لدى عينة البحث؟    19-أنماط االتصال الزوجي فترة كيوفيد 

 - 40أقأ من – 30من  – 30هأ هناك تأثير دال إحصائيا لمتغير العمر )أقأ من-2

-درجة أنماط االتصال الزوجي فترة كيوفيد  فأكثر( على 50 -50أقأ من -40من 

 )بمكوناته ودرجته الكلية( لدى عينة البحث؟  19

 -ابتدائي  –هأ هناك تأثير دال إحصائيا لمتغير المستوى التعليمي )أقرأ وأكتب -3

جامعي فما فوق( على درجة أنماط االتصال الزوجي فترة كيوفيد  -متوسط أو ثانو  

 الكلية( لدى عينة البحث؟  )بمكوناته ودرجته  19-

من غير األقارب(  –هأ هناك تأثير دال إحصائيا لمتغير نوع الزواج )من األقارب -4

)بمكوناته ودرجته الكلية( لدى  19-على درجة أنماط االتصال الزوجي فترة كيوفيد 

 عينة البحث؟

غير  –هأ هناك تأثير دال إحصائيا لمتغير طبيعة العالقة الزوجية )مستقرة -5

)بمكوناته ودرجته  19-مستقرة( على درجة أنماط االتصال الزوجي فترة كيوفيد 

 الكلية( لدى عينة البحث؟ 
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 :أهداف الدراسة

الهد  العام: معرفة أثر بعض المتغيرات األسرية على أنماط االتصال الزواجي فترة 

 لدى عينة من األزواج في مدينة جدة.  19-كيوفيد 

 الهد  عدة أهدا  فرعية على النحو اآلتي:وينبث  عن هاا 

معرفة ما إما كات هناك تأثير دال احصائيا  لمتغير الدور في األسرة على درجة -1

 أنماط االتصال الزوجي )بمكوناته ودرجته الكلية( لدى عينة البحث.   

معرفة ما إما كات هناك تأثير دال إحصائيا لمتغير العمر على درجة أنماط  -2

 ل الزوجي )بمكوناته ودرجته الكلية( لدى عينة البحث. االتصا

معرفة ما إما كات هناك تأثير دال إحصائيا لمتغير المستوى التعليمي على درجة  -3

 أنماط االتصال الزوجي )بمكوناته ودرجته الكلية( لدى عينة البحث. 

رجة أنماط معرفة ما إما كات هناك تأثير دال إحصائيا لمتغير نوع الزواج على د -4

 االتصال الزوجي )بمكوناته ودرجته الكلية( لدى عينة البحث.

معرفة ما إما كات هناك تأثير دال إحصائيا لمتغير طبيعة العالقة الزوجية على  -5

 درجة أنماط االتصال الزوجي )بمكوناته ودرجته الكلية( لدى عينة البحث.

 أهمية الدراسة: 

السنوات األخيرة يالحظ التغيرات المتسارعة  ات المتتب  للمجتم  السعود  في-1

والتحوالت الكبيرة التي طرأت على بنائه االجتماعي والثقافي، وأحدثت كثيراَ من 

التغيرات االجتماعية على م تلي المستويات، واألسرة السعودية لم تكن بمعزل عن 

 هاا التغيير الا  انعكس بشكأ مباار على أدوارها ومستوى واكأ االتصال

والتواصأ بين أفرادها، ومن هنا تأتي أهمية الدراسة الحالية في تركيزها على رصد 

 أنماط االتصال الزواجي في األسرة السعودية المعاصرة لهاي التغيرات.

تعد الدراسة الحالية خطوة نحو فهم أنماط االتصال الزواجي وتأثرها ببعض  -2

ة الحياة الزوجية وجعلها بيئة إيجابية المتغيرات األسرية، األمر الا  يساهم في صيان

تساعد الزوجين على إعادة صياغة اكأ وأساليب التواصأ بصورة أكثر تفاعلية 

خاصة وأنها ضمن الدراسات القليلة التي تتعرض ألنماط االتصال -وتكيفية، 

الزواجي في المجتم  السعود  على الرغم من أهميته في توفير بيئة أسرية سليمة 

يام باألدوار وتحقي  النجاد لجمي  أع ائها، ما يكسبها أهمية نابعة من مهيئة للق

 أصالتها وحداثتها النسبية في هاا المجال. 

وترج  أهمية الدراسة إلى توفيرها مقياس لقياس أنماط االتصال الزواجي مستمداَ  -3

كيفية من نمومج "فرجينيا ساتير " لالتصال هاا النمومج الا  يميز بين األنماط الت

وغير التكيفية في االتصال الزواجي، ويحلى بانتشار وأهمية علمية عالمية في 

اارااد األسر ، الا  يمكن أت تكوت له است دامات مستقبلية من قبأ المرادين 

 األسريين والزواجيين والباحثين.
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 " أت غالبية األسر19من أبرز التحديات التي تواجهها األسرة خالل أزمة "كوفيد  -4

اضطرت لق اي كأ الوقت داخأ المنزل ، في قأ واق  استثنائي فرضه الحجر 

المنزلي، والتباعد االجتماعي الوقائي، الا  تعيشه األسرة، والمجتم  ، فاألسرة 

أصبحت تجتم  باكتمال نصابها في بيت واحد، ولكأ الوقت ، وهاا أمر لم يكن 

عتادا ، فربر األسرة، والزوجة، واألبناي، أصب حوا وجها  لوجه أمام مساوليات م 

اجتماعية ، والتعامأ القريب المباار والمستمر م  جمي  أفراد األسرة بسمات 

ا صياتهم المتعددة، ومواجهة تحديات كيفية إدارة ااوت األسرة ، واستثمار الوقت ، 

وكيفية إحداث التوازت بين الدورين  األسر  والمهني في آت و مكات واحد، وكيفية 

دة األبناي على التأقلم ومواجهة قل  الدراسة وغيرها من التحديات التي أفرزت مساع

العديد من األثار اايجابية والسلبيةعلى األسرة ، ومن أبرز األثار اايجابية التي 

زيادة التماس  و االتصال بين أفراد األسرة تتداولها األحاديث والمقاالت والتحليالت 

مية الدراسة الحالية في محاولتها رصد أنماط االتصال الواحدة، ومن هنا تأتي أه

الزواجي التلقائي في قأ هاا الواق  االستثنائي على مستوى الموقي و التعامالت 

 المباارة .   

تساعد نتائج وتوصيات الدراسة الحالية األزواج على فهم وتقييم وت طيط حياتهم -5

يفية لتجنبها والتكيفية لتعزيزها، الزوجية بصورة واعية ألنماط االتصال غير التك

عالوة على ما تقدمه من معلومات يمكن توقيفها لمساعدة مو  االختصاص 

والم ططين والمرادين األسريين للعمأ على تحسين أساليب التواصأ الزواجي 

بهد  الوصول إلى حياة زوجية وأسرية صحية ومستقرة تنعكس إيجاباَ على استقرار 

 المجتم  ككأ.  

 لحات الدراسة: مصط

 أنماط االتصال الزواجي: -1

أت االتصال الزواجي تبدأ  Gullotta et al. (1986)يرى جلوتا وآخروت 

مالمحه منا لحلة التعار  األولى بين الزوجين حيث يحاول كأ منهما جاهداَ 

التعر  على ال صائص الكلية التي تميز ا صية اآلخر فيعمأ كأ ما يرضيه 

َ عالقته به، حيث يحاول كأ طر  أت يتواصأ م  اآلخر بأقصى  ليتقرب منه داعما

يد في محاولة جادة للمشاركة الفعلية الروحية درجة ممكنة من التواصأ الج

والوجدانية والفكرية والترويحية، تتميز بالعطاي والوعود والمواثي  التي ال تلبث وأت 

، ص 2013(( المشار إليه في الرادات Bienvenueت تلي. ويعر  بينفينو )

  من ( االتصال الزواجي بأنه: تبادل للمشاعر والمعاني عندما يحاول أ438-471

الزوجين فهم اآلخر ورؤية مشكالتهما واختالفاتهما من وجهة نلر كأ من الزوج 

من خالل  -أي ا-والزوجة، وهاا االتصال غير محدود بالكلمات وإنما يحدث 
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ااصغاي، والصمت، وتعابير الوجه واايمايات. وي عرر  االتصال الزواجي إجرائيا 

ى مقياس االتصال الزواجي.أما جمعي ) بأنه: الدرجة التي تحصأ عليها الزوجة عل

( فتقصد باالتصال في مجال العالقة الزوجية : كيفية تفاعأ  22، ص 2016

الزوجين و تواصلهما اليومي في معالجة األمور األسرية و هو ما تقيسه استمارة 

االتصال الزواجي المصمم من قبأ الباحثة ، وتشتمأ على التوفي  في االختيار 

ستعداد للمساوليات الزواجية ، والتشابه في القيم واالحترام المتبادل للزواج واال

،والتعبير عن المشاعر واااباع الجنسي ، واالتفاق في األمور المالية وفي أساليب 

التربية لألبناي ، واالتفاق م  أسرة اآلخر . ويعر  التواصأ الزواجي على أنه: 

اركة الوجدانية والمساندة المتبادلة، ويعبرات تفاعأ يتبادل الزوجات فيه االهتمام والمش

فيه عن وجهة نلرهما بدقة ووضود من خالل النقاش اايجابي الهادئ الا  يحتو  

على المشاعر واألحاسيس ومهارة حأ المشكالت لكأ ما يستجد في حياتهما اليومية 

 األاولمن مواقي، ما يعم  الفهم المشترك والتقبأ واالحترام المتبادل للاات. )

تعر  أنماط االتصال الزواجي  وفي ضوء ما سبق(. 514، ص 2014وآخروت، 

في الدراسة الحالية على أنها " أاكال االتصال غير التكيفية و التكيفية التي تست دم 

َ لتنميط "فرجينيا  اثناي العمليات والتفاعالت الم تلفة بين الزوجين داخأ األسرة وفقا

وام، و المثالي، و المشتت " للن نمامج" المسترضي، و اساتير" ال ماسي الا  يت م

 كأنماط غير تكيفية، و المنسجم كنمومج تكيفي في التواصأ. 

 : المتغيرات األسرية -2

"المتغيرات هي العوامأ التي يعتقد الباحث أت لها تأثير مباار على على اللاهرة 

ت األسرية في ( ، ويقصد بالمتغيرا14،ص 2002محأ الدراسة " ) السيي ، 

الدراسة الحالية العوامأ مات التأثير المباار على أنماط االتصال الزواجي وتتحد في 

 (. )الدور في األسرة، العمر، المستوى التعليمي، نوع الزواج، نمط العالقة الزوجية

 :  19 -كوفيد-3

 وفقا لتقرير نشرته منلمة اليونيسي التابعة لألمم المتحدة هو مرض 19 -كوفيد

تتسبب به ساللة جديدة من الفيروسات التاجية [كورونا]. االسم اانجليز  للمرض 

“ ” VI )، و coronaهما أول حرفين من كلمة كورونا ( ”  CO“ مشت  كالتالي: 

هو أول حر  من كلمة ” D“ )، و  virusهما أول حرفين من كلمة فيروس ( 

 novel coronavirus“ ) ). وأ طل  على هاا المرض سابقا  اسم disease مرض

هو فيروس جديد يرتبط ‘  19 -كوفيد’إت فيروس “ ”. nCoV-2019 أو”  2019

بعائلة الفيروسات نفسها التي ينتمي إليها الفيروس الا  يتسبب بمرض المتالزمة 

قرير يونسيي ، التنفسية الحادة الوخيمة( سارز) وبعض أنواع الزكام العاد .) ت

َ لمنلمة الصحة العالمية تم إعالت االسم الرسمي لكأ من 4، ص2020 ( ، ووفقا

والفيروس المسبب لهاا المرض )وكات ي عر  سابقا باسم فيروس  19-مرض كوفيد 
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(، على النحو التالي:المرض : مرض فيروس كورونا ، و 2019كورونا المستجد 

المسبب لمتالزمة االلتهاب الرئو  الحاد  2( الفيروس فيروس كورونا 19-)كوفيد

( ، وقد أعلنت اللجنة الدولية لتصنيي الفيروسات تسمية " SARS-CoV-2الوخيم )

-SARSالمسبب لمتالزمة االلتهاب الرئو  الحاد الوخيم " ) 2فيروس كورونا 

CoV-2 واختير هاا 2020اباط/فبراير  11( اسما  رسميا  للفيروس الجديد في .

رتباط الفيروس جينيا  بفيروس كورونا الا  سبب فااية متالزمة االلتهاب االسم ال

. غير أت الفيروسين م تلفات رغم 2003الرئو  الحاد الوخيم )سارس( في عام 

" هو االسم الرسمي لهاا 19-ارتباطهما الجيني. وأعلنت المنلمة بدورها أت "كوفيد

اراادات التي وضعتها سابقا  ، عمال  با2020اباط/فبراير  11المرض الجديد في 

المنلمة العالمية لصحة الحيوات ومنلمة األغاية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(. ) 

 (  2020تقرير منلمة الصحة العالمية ، 

 اإلطار النظري للدراسة:

 أوالَ: نماذج االتصال الزواجي :

لريات بالبحث في التراث الفكر  والنلر  نجد العديد من النمامج والن

على االتصال األسر  من  المفسرة ألنماط االتصال األسر ، وبالتدقي  نلحظ تركيزاَ 

خالل دراسة فكر اانسات وسلوكه بحثا عن مسبباته وتبعاته ضمن منهج إجرائي 

معتمد على المالحلة والتحليأ والقياس اثبات نتائج التجارب والدراسات ورصدها 

     ثير عليه ومنهم : للتركيز على تغيير السلوك والتأ

عن انماط التواصأ  )  ( Mcleod &Chaffe ,1972نموذج ماكالود وتشافي   -1

، وفيه "يعر  ماكالود وتشافي   Family Communication Patternsاألسر  

 ( McLeod & chaffee ( 1973  ( 24، ص 2018كما ورد في )الفريحات

التي يتبعها الوالدين في تطوير طرق انماط التواصأ االسر  على انها االتجاهات 

التواصأ م  ابنائهم داخأ االسرة، وتبرز هاي الطرق من خالل نمطين للتواصأ 

وهما: النمط االجتماعي ويلهر فيه االبناي االنسجام م  تقييمات االباي وآرائهم حول 

ل المواضي ، والنمط المفاهيمي ويركز على الحوار والنقاش والتنوع في األفكار حو

َ لكور  و آخرين ) المواضي  والوصول الى تصور مشترك."  .Kory et alووفقا

أدرك )ماكالود وتشافي ( أت العمليات التي تست دمها العائالت لتبادل الواق    2017)

االجتماعي تاثر على سلوكيات التواصأ للعائالت ، واست دموا هاي الرؤية لبناي 

األساسية.  األداة التي طوروها ، أداة أنماط قياس سلوكي لالستراتيجيات المعرفية 

( ، است دمت على نطاق واس  في أبحاث التأثيرات FCPالتواصأ العائلي )

ااعالمية.  إال أت أهميتها للتواصأ األسر  بشكأ عام ، لم يتم مالحلتها إلى حد 

أوائأ كبير حتى بدأت فيتز باتري  وزمالؤها است دام األداة في أواخر الثمانينيات و
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التسعينيات في بحثهم عن التواصأ األسر  واألهدا  الرئيسية والسمات األساسية 

( على الرغم من أت الواق  االجتماعي يكمن FCPTلنلرية أنماط التواصأ األسر  )

في  إدراك أفراد األسرة الفردية ، تاثر االستراتيجيات السلوكية للتوجه االجتماعي 

 ر على سلوكيات التواصأ لديهم . وتوجهات المفاهيم بشكأ مباا

و قد طور )ماكالود وتشافي( نمومج ألنماط التواصأ االسر  والا  يصي       

طرق التواصأ المتبعه داخأ النلام االسر ، بهد  توضيح الطريقة التي يتبادل فيها 

اع اي االسرة الواق  االجتماعي من خالل وسائأ االعالم، وبشكأ خاص كات 

كز على الطريقة التي يشارك فيها االباي ابنايهم معالجة المعلومات اهتمامهم يتر

النابعة من خارج األسري ، وتحديدا  الرسائأ التي تنقأ لهم عن طري  وسائأ االعالم. 

واستند )ماكالود وتشافي ( في دراستهما لطرق التواصأ االسر  على مفهوم التوجه 

للمعرفه االجتماعية. ويرى أت أفراد المشترك والا  يعد احد المفاهيم االساسية 

األسرة يحققوت التواف  عبر طريقتين م تلفتين تعبرات عن نمطين لتوجهات التواصأ 

 االسر  هما: 

ويشير الى االنسجام وتجنب الصراع وتفاد  النزاعات  نمط التوجه االجتماعي : 

الى است دام والمشاكأ ويركز على العالقات االسرية ،  فات العائالت التي تميأ 

التوجه االجتماعي  وخاصة األطفال ي تلفوت في معالجتهم للرسائأ ااعالمية.  يعتمد 

أطفال األسر التي تميأ إلى است دام التوجه االجتماعي على اآلخرين )عادة  ما يكوت 

آباؤهم( لتفسير رسائأ الوسائط لهم،و إت األطفال مو  التوجه االجتماعي هم بشكأ 

للتأثير من المصادر ال ارجية ، ويميلوت إلى التركيز أكثر على  عام أكثر عرضة

المصدر أكثر من تركيزهم على محتوى الرسالة، و األباي واالمهات الاين يست دموت 

 هاا التوجه يشجعوت أطفالهم على الوئام  والطاعه والتعايي م  االخرين. 

كار من قبأ اع اي االسرة و يشير الى التعبير الحر عن االف نمط التوجه المفاهيمي:

والاين يحتاجوت الى االندماج الفعال في الحوارات االسرية  والمناقشات من اجأ 

الحفاق على العالقات االسرية  وبالتالي الوصول الى تصور مشترك. فإت أطفال 

العائالت التي تميأ إلى است دام التوجه نحو المفهوم يشرحوت المفاهيم واألفكار 

لرسائأ لتحديد معانيهم. ويعد التواصأ المفتود يعتبر مطلبا  هاما  في كال الواردة في ا

النمطين من التواصأ، واألباي واالمهات الاين يست دموت هاا التوجه يشجعوت 

أطفالهم على التعبير بصراحة عن األفكار والمشاركة في التفكير النقد   واالعتماد 

 Mcleodي ماكالود وتشافي )(، وقد صنWilson et al. 2010على الاات.) 

&Chaffe (1972    :األسر وفقاَ لنمط التواصأ إلى األنماط التالية  

تتمت  فيه األسر بتوجه حوار  وتجانس  :  Consensualنمط التواصل التوافق -أ

عالي، وتشجي  األطفال على الحديث لقترات غير محدودة م  الحفاق على التناغم 
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زدواجية ت ل  نوعا من التوتر بين الحفاق على الوض  الداخلى لألسرة ، وهاي اال

 الراهن وبين محاولة االستكشا  المفتود ألفكار جديدة . 

وفيه األسر مات توجه حوار  عالي لكنها :  Pluralistisنمط التواصل التعددي  -ب

مات توجه تجانسي من فض. و يشج  التواصأ في األسر التعددية األطقال على 

كالم بحرية دوت ال و  من العواقب. وعادة ما تت من الحوارات األسرية التفكير وال

جمي  أفراد األسرة ، ويساعد هاا التواصأ على خل  بيئة تشج  األطفال على تطوير 

 التفكير النقد  الفعال ومهارات التواصأ. 

وفيه األسر مات توجه حوار  من فض و  :  Protectiveنمط التواصل الوقائي  -ج

توجه تجانسي عال، ضعيفة نوعا ما في تشجي  أفرادها على النقاش والتفكير النقد  ، 

التواصأ فيها ياكد على االلتزام بمعايير األسرة وال يشج  على تبادل األفكار ، 

ل على والتواصأ فيها يشدد على االنسجام ةالطاعة بين أفرادها ، وال تشج  األطفا

 التفكير والسلوك المستقأ عن مسار األسرة. 

وفيه األسر مات درجات  :  Laissez-faire familiesنمط التواصل الحيادي  -د

من ف ة في كال التوجهين الحوار  والتجانسي ، وال اج  على االنسجام الداخلي و 

لتفاعأ بين التواصأ المنفتح ، كما أت التواصأ بين اآلباي واألطفال قليأ جدا، وا

أع ائها ضعيي جداَ ويقتقد إلى العم  ، و عدد المواضي  التي تناقشها قليأ جدا، 

تركز على الش صية و االنجازات الفردية، و تلجأ الى مصادر خارجية بدال من أفراد 

 األسرة لمساعدة أفرادها على تطوير ا صياتهم الفردية.  

يعد أحد العلماي والباحثين الا  :  (Gottman)نموذج جون إن. جوتمان  -2

البارزين في مجال العالقات الزوجية واألسرية، وهو أستام علم نفس بجامعة واانطن 

وأحد المشاركين في إدارة معهد سياتأ للعالقات الزوجية واألسرية. كرس "جوت 

عاما من حياته العملية لدراسة اآلال  من األزواج، بهد  الكشي عن  40جوتمات" 

وفشأ العالقات الزوجية، بأ و بني معهدا يحمأ اسمه خصصه لمساعدة  أسرار نجاد

األزواج على بناي عالقة تقوم على الحب والوئام واالحترام المتبادل، ولكن على 

وفي ساال عن ما الا  ياد  لنجاد الزواج بالفعأ؟ أوضح جوتمات أنه  أساس علمي.

تهم الزوجية في سالم في قأ بعد تحليأ التفاعالت بين األزواج الاين سارت عالق

المشكالت التي ت للتها. قد أصبح جليا أت هاي العالقات الزوجية الناجحة لم تكن 

اتحادات مثالية، بأ إت بعض األزواج الاين قالوا إنهم في غاية الرضا عن عالقتهم 

 الزوجية ال يزال بينهم اختالفات أساسية في الطب  واالهتمامات والقيم العائلية. ولم

يكن الصراع بينهم قليال. بأ كانوا يتجادلوت كما يفعأ األزواج التعساي بشأت العديد 

من األمور: المال، الوقائي، األطفال، التدابير المنزلية والعالقات الحميمة، وأقارب 

الطرفين. واللغز هنا يكمن في كيفية تعاملهما م  هاي المشكالت والحفاق على 
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قول "جوتمات " إت إعادة اكتشا  الصداقة أو تجديدها زواجهما سعيدا ومستقرا. وي

بين الزوجين ال يعني امتناعهما عن الجدل والنزاع، بأ إنها على العكس من مل  تقدم 

لهما السالد السر  الا  سيحمى كال، وتعد الصداقة هي الوقود الا  يشعأ لهيب 

اعات م  اري  مشاعر الحب بين الزوجين ألنها تمثأ أف أ حماية ضد نشوب النز

الحياة ،أت الصداقة خير من الشجار تكمن في جوهر البرنامج العالجي الا  وضعناي 

حقيقة بسيطة، أال وهي أت العالقة الزوجية السعيدة هي التي تقوم على الصداقة 

العميقة، وأعني بال  االحترام المتبادل بين الطرفين حتى يستمت  كأ طر  برفقة 

زواج إلى معرفة بع هم البعض عن قرب  فكالهما ملم بما األخر، ويميأ أولئ  األ

يحبه الطر  اآلخر وما يكرهه وبالصفات المميزة لش صيته وآماله وأحالمه، 

وكالهما يكن االحترام والتقدير للطر  األخر بصفة دائمة، ويحرص على التعبير 

للغاية  عن حبه للطر  اآلخر، ليس فقط بطرق مات اأت عليم، ولكن بطريقة بسيطة

( في كتاب السبعة األساسية انجاد الزواج 2010يوما بعد يوم.  وقد حدد جوتمات )

 أربعة أنماط للتواصأ على النحو التالي:

وفيه تكوت هناك بعض الشكاوى من الش ص الا  تعيي   (Criticism):الناقد  -أ

بأمر محدد  معه  ولكن هناك فرق بين الشكوى والنقد، مل  أت الشكوى عادة ما تتعل 

حيث يت من بعض العبارات السلبية عن  -أخف  فيه اري  الحياة. أما النقد فهو أعم 

اري  الحياة وسماته وا صيته. فالشكوى تركز على سلوك بعينه، أما النقد فيزيد من 

حدة الصراع ألنه يلقي اللوم على الطر  اآلخر أو ينال من ا صيته بشكأ عام. 

 النتيجة أت وتكوت اآلخر، الطر  لش صية الكلي راَ بالرفضفالنقدالمتكرر ي ل  اعو

 .الدفاعات باست دام الشري  يقوم

و تعتبر الس رية واالستهزاي من أنواع  (Contempt):األزدراء  /االحتقار -ب

االزدراي، وكال  السب ونلرات االستهانة والتهكم والدعابة مات النبرة العنيفة. وأيا 

ه يعد  أسوأ اآلفات المدمرة األرب ، فهو السم القاتأ للعالقة كات نمط االزدراي، فإن

الزوجية  و يعبر عن الشعور باالامئزاز، و من الصعب أت تٌحأ أية مشكلة في قأ 

هاا الشعور لدى أحد الطرفين ، و ياد  إلى زيادة  الصراع ال إلى حأ المشكلة. و 

ود هاا الشعور، وعلى األرجح ألفكار السلبية عن اري  الحياة منا أمد بعيد تلأ وق

تلأ هاي األفكار لدى أحد الطرفين ، لو لم يسعي لحأ ال الفات م  الشري  ألنه 

 ينطو  على التهديد و االستفزاز. 

ت عد الدفاعية اكال  من أاكال حماية الاات من  Defensiveness): الدفاعي )  -ج

م الا  يقوم به الزوج، ( أو من ، خالل محاولة صد الهجوWhiningخالل األنين )

ويقوم األزواج أحيان ا بصد هاي االنتقادات مدموجة بالنقد م  إنكار المساولية للمشكلة. 

و ال يتسلأ النقد واالزدراي والدفاع دوما إلى الحياة الزوجية بنفس الترتيب  بأ أنها 

هم مرارا تشبه سلسلة سباقات التتاب  ، حيث يتناوبوت عصا التحكم في السباق فيما بين
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وتكرارا، إت لم يستط  الزوجات وض  حد لهاي السلسلة من التتابعات. ورد في ) بني 

 (    1086، ص 2016سالمة وجرادات ، 

أسلوب التجنب ال يعطي أ  اكأ  :(Stonewalling)التجنبي أو رفض التعاون -د

من أاكال االستجابة المعتادة. بأ دائما ما تجدي يميأ إلى النلر إلى الجانب اآلخر أو 

إلى األسفأ بدوت كالم على ااطالق . فهو کالحجر األصم. ومن يتب  هاا األسلوب ، 

ه يتصر  كما لو كات ال يعنيه ما يقوله الطر  اآلخر، هاا حال سماعه لما يقول

الطر  اآلخر، وعادة ما يأتي التجنب دائما في مرحلة متأخرة من الزواج عن اآلفات 

 الثالث األخرى، ولاا فهو أقأ ايوعا بين األزواج حديثي العهد بالزواج. 

 Virginia Satir's)ساتير  "اإلرشاد الزواجي المشترك" لفرجينيا نموذج -3 

Model) :  توجهات كمنطل  نلر ، فيعد  أحد أهمالا  تعتمد عليه الدراسة الحالية 

 األفراد واألسر من فاعليه وتأثير م  لما أثبته ،" األسر  في العالج ال برو  المنهج

 ثمانية من فرد، وتتكوت كأ جوهر هي الاات أت واألزواج ، وفيه ترى" ساتير"

 ويشمأ الفكر : جسم اانسات، والجانب : ويشمأ الجسد  الجانب أساسية هي: أجزاي

ويشمأ  العاطفي: الجانب األيسر، الدماغ ونشاط ومعالجة الحقائ  والمنط  األفكار

 والرؤية اللمس الحسي: ويشمأ الجانب األيمن، و الدماغ ونشاط والحدس المشاعر

 جانب اآلخرين، م  االتصال : ويشمأ الجانب التفاعلي والتاوق، والشم واألصوات

الحرارة،  ودرجة والوقت والمسافة وال وي واألصوات ويشمأ األلوات السياق:

 نشربها، التي إلى السوائأ إضافة نتناولها التي الصلبة المواد : ويشمأ الغااي وجانب

 وقوة والرود للحياة معنى الألفراد ايجاد عالقة ويشمأ الروحي: و أخيراَ الجانب

في نمومجها على التواصأ وال برة )1983(ساتير(. وتاكد  2016الحياة. )ساتير، 

االنفعالية السارة، والطالقة في التعبير واالبتكار وانفتاد الفرد على اآلخرين وخوض 

الم اطر، كمحاور أساسية في نمومج التواصأ، وفي هاا الصدد تهتم "ساتير" 

بتدريب األسر على السيطرة على المشاعر الش صية، واستماع بع هم لبعض، 

ة وإبداي الوضود، ومناقشة ال الفات بموضوعية، ف ال  عن تأكيدها وتدعيم الصل

على مهارات التواصأ لمساعدة أع اي األسر ليصبحوا أكثر وعيا . وتهد  "ساتير" 

في األساس الى إعادة بناي أساليب التواصأ األسرية السالبة التي توصي بأنها غير 

ة على تقليأ الرسائأ ال فية، فعالة، وتعوق التواصأ المباار المفتود وحث األسر

وحث األسرة على التواصأ الواضح، وانتشار الوعي، وتعزيز احتماالت النمو، 

وخاصة تقدير الاات، والتواف  م  المتطلبات الحياتية، وتسهيأ عمليات التغيير. 

ُّ دتعت: وخالدلمويتكوت نمومج ساتير لالتصال من أرب  مراحأ رئيسة هي: مرحلة ا

طوات لخاليها جمي  د إتستن، إم التصالوالتفاعل الى في عملية وألواة ئيسرلطوة الخا

لتي اية قللفر اغي، ويةقللفر العناصاهي ت خالدلتفاعل. فالمومج افي نمرى   ألخا
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وت، لصوى، والمحتاتامل: والتصال اعملية ي ثناأباستقبالها في رد لفوم ايق

، لتي يستقبلهاالمدخالت ار كيفية تفسيوهي لمعنى: ، واااارات. ومرحلة ايقةطرلوا

ي مسل له مثل هريم  لاسل رلمت امس؟ ويلمما ما؟ ويسم ما مارى؟ ويما ما

، كتسبهم  الالمعنى اتجاي رد لفر اياع  بها كيد يقصوألهمية : احلة رمت؟. وخالدلما

ستجابة اهير ر  فالمااعك، أو السعادة( . تبارالب، أو الغضم، أو ا)باأللر هل اعو

أو لفعل الى ر إتايو الستجابة : احلة رما  كونه الفرد. وأخيراَ داخلية للمعنى ال

سماعه ر ، أو تصت تلقيه مم نتيجة لما يترد لفت امدر يصم  لث ايدلحر  أو التصا

(. 1086 ،2016رات. )بني سالمة وجرادات، اات إته مقمالحث، أو يدحت م

ا: النرس  في نلريتها عن نمطين من األنساق األسرية، وهم وتحدثت " ساتير"

األسر  المنفتح : الا  يتميرز بتقبله لجمي  التعبيرات عن المشاعر والتغير حسب 

السياقات المتغيرة وهو من صفات األسرة الفعالة،والنرس  األسر  المنغل : الا  

يعمأ على تطبي  القواعد على نحو جامد بغضر النلرعن مدى مناسبتها، كما يتميرز 

و  .  تغيير، فهو نلام متطلب وجامد يغلب عليه عدم التكييهاا النس  بعدم قبوله أل

كلمة تواصأ تفهم عامة بأنها السلوك اللفلي -تعر  "سأتير" االتصال على أنه: أ

وغير اللفلي ضمن سياق اجتماعي لاا "التواصأ" يعني التفاعأ التبادلي، وتت من 

س في إعطاي المعاني جمي  الماارات والتلميحات والرموز التي تست دم من قبأ النا

األخا بهاا ااحساس، يوضح فنيات التواصأ التي يمكن أت يست دمها -واستالمها. ب

-الناس، وترى أنها صادقة وثابتة، وتدل على تبادل العالقات الش صية بينهم. ج

وكمساعدة للعالج، فإت دراسة التواصأ تساعد في إغالق الفجوة بين االستدالل 

توثي  العالقة بين أنماط التواصأ وأعراض السلوك  والمالحلة، وتساعد في

  (.80، ص 2016المرضي. )ساتير، 

واستطاعت "ساتير" من خالل عملها م  األفراد واألسر واألزواج است الص      

خمسة أنماط للتواصأ تمثأ األبعاد األساسية في بناي مقياس االتصال الزواجي 

للدراسة الحالية، األربعة األولى منها أنماط غير تكيفية وسلبية في االتصال، أما النمط 

 ال امس فهو صحي، وتكيفي وهي كالتالي: 

 وجررود وينكررر لالعترراار، ومتررردد، يميررأ ضررعيي، ارر ص وهررو المسترضييي:-أ

   .دائما ايي كأ على يواف  إنه إم بشكأ عام، لطيفا ويبدو الصراعات،

وهرررو الرررا  يجرررد اآلخررررين مليئرررين باألخطررراي الكثيررررة ويانرررب اآلخررررين وام  : للا-ب

علرررررى أخطرررررائهم، كمرررررا أنررررره ال يتحمرررررأ مسررررراولية حرررررأ الصرررررراعات ، ويتصررررري 

بالسررريطرة وإصررردار األحكرررام علرررى األخررررين ، كمرررا يررررى نفسررره بأنررره محررر  دائمررراَ ، 

 واآلخرين على خطأ ، وينكر دوري في حدوث المشكالت . 

نررري جرررداَ ، ويتصررري أسرررلوبه بالتصرررلب ، والجمرررود ويبررردو وهرررو عقال المثيييالي :-ج

بعيررررداَ عررررن اآلخرررررين ، وهادئرررراَ ، وغيررررر عرررراطفي ، ويسررررت دم أسرررراليب عقالنيررررة ، 
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ومنطقيررررة فررررري التواصرررررأ ، كمرررررا يسررررت دم أسرررررلوب المحاضررررررة ويتبنرررررى مرجعيرررررة 

 أخالقية عالية جداَ. 

العمليرررات وهرررو الرررا  يقررروم بتشرررويي وتشرررتيت اآلخررررين، وال صرررلة لررره ب المشيييت :-د

األسررررية، فيبررردو وكأنررره ال عالقرررة لررره بررراألمر لتجنرررب المشررركالت والصرررراعات بررردالَ 

مررن حلهررا، ويتصرري بالميررأ نحررو تغييرررر الموضرروع فرري أثنرراي الحرروار، ويبرردو غيرررر 

 متصأ م  اآلخرين، وال يقوم بتقديم المساعدة. 

المنسرررجم: وهرررو نمرررومج تكيفررري فررري التواصرررأ، إم يتصررري الشررر ص بالمرونرررة، -5

النفترررراد علررررى التغييررررر ، كمررررا يتصرررري بأنرررره حقيقرررري ، ويعبررررر بأصررررالة ، وصرررردق وا

عرررن نفسررره ، ويعبرررر عرررن انفعاالتررره بطريقرررة تسرررهم فررري حرررأ الصرررراع. كمرررا يتصررري 

هررررراا الرررررنمط مرررررن االتصرررررال بالنسرررررجام برررررين الرسرررررائأ اللفليرررررة وغيرررررر اللفليرررررة، 

والمحافلررررة علررررى االتصررررال البصررررر ، وعرررردم إصرررردار األحكررررام خررررالل االتصررررال، 

 ااضافة إلى است دام ال مير أنا.ب

 َ  الدراسات السابقة: -ثانيا

َ بموضوع االتصال  لقد أولت الدراسات السابقة في مجال العلوم االجتماعية اهتماما

األسر ، ما يساهم في صياغة التراكم المعرفي والمرجعي في هاا المجال، غير أت 

المزيد من االهتمام، إم يمكن دراسات أنماط االتصال الزواجي ما زالت في حاجة إلى 

تحديد جوانب التناول البحثي لموضوع االتصال األسر  في عدة اتجاهات على النحو 

 اآلتي: 

 دراسات تركز على أنماط التواصل األسري وعالقتها ببعض المتغيرات: -1

( بهد  التعر  على العالقة بين أنماط  2017كدراسة عيسى و العصيمي )

لمرونة النفسية لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينةالطائي ، كما التواصأ األسر  وا

هدفت إلى التعر  على الفروق في أنماط التواصأ األسر  باختال  المستوى 

َ لفروض  االجتماعي االقتصاد لألسرة ، وقد است دم الباحث المنهج الوصفي تبعا

َ من طالب الصي الث250البحث ، وقد املت عينة البحث ) لث الثانو  في ( طالبا

، و مقياس 2011مدينة الطائي ، وطب  عليها مقياس سنغافورة لمرونة الشباب 

، 1994التواصأ األسر  المعدل ) صورة األبناي ( إعداد فيتزياتري  وريتشي 

واستبانة المستوى االقتصاد  واالجتماعي لألسر ة إعداد عبد العزيز الش ص 

قة موجبة بين أنماط التواصأ األسر  ، وقد أسفرت نتائجها عن وجود عال 2006

والمرونة النفسية لدى الشباب لدى أفراد العينة ، كما توصلت إلى عدم وجود فروق 

بين أنماط التواصأ األسر  بين أفراد العينة باختال  المستوى االجتماعي 

 االتصال أنماط تأثير مدى دراسة ( بهد 2016االقتصاد  لألسرة. دراسة بلعباس ) 

 الموضوع أهمية تتجلى حيث الزوجية، الحياة جودة الجزائرية على األسر في ئدةالسا
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 مهاراتهم لتقوية األزواج مساعدة اأنها من من توصيات الدراسة هاي ستقدمه فيما

 عينة املت حيث حياتهم الزوجية، ورفاهية على جودة إيجابا تنعكس التي االتصالية

 وتلمسات، معسكر غليزات، وهرات، مستغانم،من  كأ من متزوج فرد 300 البحث

 بعد الزوجية الحياة جودة واستمارة أنماط االتصال استمارة :استمارتين عليهم طب 

 نتائج .أزواج لثالث عيادية دراسة وكال  إجراي السيكومترية، خصائصهما دراسة

الجزائرية،  األسر في السائدة االتصال أنماط بين عالقة وجود إلى أاارت الدراسة

االتصال  نمط بين سالبة ارتباطية عالقة توجد حيث الزوجية، الحياة جودة وبين

عدم  نمط بين سالبة ارتباطية عالقة توجد وكال  الزوجية، وجودة الحياة الدكتاتور 

 ارتباطية عالقة وجودة إلى توصلت الدراسة بينما الزوجية، الحياة وجودة االستماع

 ت تلي ال العالقات وهاي الزوجية، الحياة وجودة المعتدل االتصال نمط موجبة بين

 Madahi etو دراسة مداحي و آخرين ) .السكن ونوع الزواج مدة باختال  الجنس،

al. (2013  عن تقييم العالقة بين أنماط الرضا وأنماط االتصال بين المتزوجين من

الب المتزوجين ، من الط 229الطالب ، وااتملت الدراسة على عينة بلغت 

 ( 1984واعتمدت على استبيات أنماط التواصأ لكرستينز و سوالوا  )

Christensen & Sullaway ( 1992استبيات الرضا لهدسوت ) وHudson   و ،

أقهرت نتيجة ارتباط بيرسوت أت هناك عالقة ارتباطية سلبية بين عدم الرضا 

ناك ارتباطا إيجابيا بين عدم الرضا الزوجي و نمط التواصأ البناي المتبادل ، و أت ه

الزوجي ومطالبة الطالب والطالبة المتزوجين باالنسحاب والتهرب المتبادل من الحياة 

( التي تهد  إلى الكشي عن عالقة أساليب 2007الزوجية . ودراسة أبو العز )

 التعامأ الزواجية وأاكال التواصأ بين الزوجين بالصحة النفسية والتواف  الزواجي

( سيدة متزوجة 136من وجهة نلر الزوجات في األردت، وتألفت عينة الدراسة من )

من السيدات اللواتي يراجعن مراكز تنليم وحماية األسرة في ثالثة مراكز هي: 

جرش في الشمال ، والعقبة في الجنوب ، وواد  السير في الوسط ، تتراود أعمارهن 

ت الزوجات اللواتي يست دمن أساليب ( سنة  و توصلت نتائجها إلى أ44-20بين) 

تواصأ فعالة، لديهن مستوى أعلى من التواف  الزواجي والصحة النفسية ، مقارنة 

بالزوجات اللواتي يست دمن أساليب تواصأ غير فعالة، كما وجد عدم وجود فروق 

دالة إحصائياَ في مستوى التواف  الزواجي كما تدركه الزوجات تبعاَ لمتغير المستوى 

عن الفروق بين الجنسين في  White BB.(1989لتعليمي . أما دراسة وايت بى بى)ا

أنماط االتصال الزوجية و تناولت تفاعالت حأ النزاعات بين األزواج والرضا 

من  56الزوجي المرتبط بأنماط التواصأ التابعة وغير التابعة، ، وقد تمت عبرفحص 

عاما ، واعتمدت على مقياس التكيي  65و  21األزواج الاين تتراود أعمارهم بين 

الزوجي و  تشير نتائجها إلى اختال  على أساس الجنس بين األزواج في إقهار 
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أنماط م تلفة من االستجابة لعدم الرضا في الزواج، حيث يت ا الرجال موقفا قسريا 

 تجاي اركائهم بينما تت ا النساي موقفا تابعاَ . 

واقع التواصل األسري وعالقته ببعض دراسات تركز على وصف طبيعة و -2

 المتغيرات:

( التي هدفت إلى التعر  على تصنيي 2016كدراسة العموش و الغرايبة )

( وتصنيي نمط الحياة األسرية  (FACES IVاألسرة ااماراتية بحسب مقياس )

( بهد  تقديم إطار عمأ مقترد لزيادة  Circumplex ااماراتية بحسب نمومج )

فاعلية التواصأ األسر  في مجتم  اامارات، وألغراض الدراسة تم جم  البيانات 

( أسرة موزعة على كافة إمارات الدولة ، 4000من عينة بلغ حجمها ااجمالي )

%( من مجموع المواطنين 2.89( فرداَ ، ويشكلوت ما نسبته )27،429يمثلوت )

م ، وكشفت نتائجها أت األسرة 2010ات المركز الوطني لإلحصاي لعام حسب تقدير

ااماراتية هي من نوع األسر المتوازنة وتتسم بأعلى درجات التوازت والتماس  

والمرونة زأدنى درجات الالتوازت، وأت األسرة ااماراتية تأخا نمط الحياة األسرية 

َ لنمومج  أ هاا النمط أسرة ديمقراطية حيث يمث Circumplexالديموقراطية وفقا

مرنة للغاية، ويتم فيها وض  قواعد واضحة ومناقشتها م  األبناي. ودراسة قوارد 

( طبيعة التواصأ الزواجي لدى عينة من األزواج والا  يعد من أهم 2014وارع )

المحكات األساسية في الحياة الزوجية وقد تم الكشي عن توق  أت تكوت طبيعة 

ي مرتفعة أو من ف ة لدى ى أفراد عينة الدراسة ومدى تأثير التواصأ الزواج

الفروق في درجات التواصأ الزواجي لدى عينة من األزواج بغرداية في ضوي بعض 

المتغيرات الديموغرافية وفقا لمتغير الجنس والماهأ العلمي وطبيعة إقامة الزوجين 

قد تَم االعتماد على المنهج )مستقأ أو م  األهأ ( وقصد المعالجة المنهجية للدراسة ف

الوصفي لكونه مالئما لطبيعة الدراسة وبغية الحصول على البيانات من عينة الدراسة 

( وقد 2014تم است دام مقياس التواصأ الزواجي الا  تم بنائه من قبأ الباحثة سنة )

( زوج اختيرت بطريقة عشوائية غير 40املت الدراسة األساسية عينة قوامها )

ة العدد والجنس وبعد المعالجة ااحصائية للبيانات المتحصأ عليها خلصت متناسق

الدراسة إلى أت طبيعة التواصأ الزواجي لدى األزواج كانت مرتفعة وأما عن الفروق 

فكانت منعدمة في كأ من متغير  الجنس والماهأ العلمي وطبيعة إقامة الزوجين. 

ه بالتواصأ العاطفي وعدد ( عن الرضا الزواجي وعالقت2016ودراسة جات )

سنوات الزواج وعدد األبناي والمرحلة العمرية لألبناي التي هدفت إلى الكشي عن 

العالقة بين الرضا الزواجي والتواصأ العاطفي، ومعرفة الفروق في الرضا الزواجي 

والتواصأ العاطفي تبعا  لعدد سنوات الزواج وعدد األبناي وأعمارهم. وتكونت العينة 

عام ( ، وتم است دام مقياس الرضا  60-20( زوجة أعمارهن بين )203من )
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الزواجي ومقياس التواصأ العاطفي ، وأاارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا  

( سنوات في مدة 8في درجات مقياس الرضا الزواجي لصالح الزوجات األطول من )

تي عدد أطفالهن أقأ من الزواج، وكال  فروق دالة إحصائيا  لصالح الزوجات الال

سنوات أو أقأ(. كما  3( أبناي وكال ، لصالح الزوجات الالتي أعمار أطفالهن )6)

أقهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا  في درجات مقياس التواصأ 

َ أو أكثر( ولصالح  25-17العاطفي لصالح الزوجات الالتي مدة زواجهن ) عاما

للزوجات الالتي لم تتجاوز أعمار أبنائهن عشر سنوات. المتزوجات بدوت أطفال، و

( وتهد  إلى التعر  على عالقة التواف  الزواجي 2015أما دراسة بلدو وبشرى )

زوج،  50زوج وزوجة ) 100وااتصال بين األزواج عينة الدراسة التي تكونت من 

ت دام زوجة( تم إختيارهم بطريقة قصدية . وللتحق  من هاي األهدا  تم إس 50

مقياس التواف  الزواجي الا  أعدي أحمد محمد بيومي تم تحكيمه وتعديله ليتناسب م  

الا   Phil McGrawالبيئة السودانية وإختبار التواصأ بين الزوجين لفيأ ماكغرو

تم ترجمته وتعديله وبعد تحليأ البيانات عن طري  حزم التحليأ ااحصائي للعلوم 

للنتائج التالية : يتسم التواف  الزواجي لدى عينة  ( تم التوصأSPSSااجتماعية)

البحث باارتفاع، كما أت السمة العامة للتواصأ الزواجي بين الزوجين تتسم 

باارتفاع، وأت هنال  فروق مات داللة إحصائية في متوسطات التواف  الزواجي بين 

بين التواف   األزواج لصالح األزواج، كما ال توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا

الزواجي وعدد سنوات الزواج، وأت هنال  عالقة طردية بين التواصأ والتواف  

الزواجي، كما أت هنال  فروق مات داللة إحصائية في متوسطات التواف  الزواجي 

تعزى لمتغير إختيار الزوج / الزوجة. وبنايا  على نتائج الدراسة قد قررت الباحثة 

رحات أهمها: فتح عدد من مراكز اارااد الزواجي عددا  من التوصيات والمقت

وإرااد ما قبأ الزواج، و توعية األسر على أهمية التواصأ اايجابي بين األزواج، 

فتح المجال أمام دراسات تتناول التواصأ بين الزوجين، عمأ منهج خاص باارااد 

ي وعمامرة الزواجي وت مينه داخأ المناهج في الجامعات السودانية.ودراسة طعبل

( وهدفت إلى الكشي عن عالقة االتصال بالرضا الزواجي بأبعادي لدى عينة 2014)

من األزواج.. و لتحقي  األهدا  المرجو اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي 

االرتباطي ألنه يناسب طبيعة الدراسة التي نحن بصدد انجازها، وطبقت الدراسة على 

 30اختيار  بطريقة عشوائية حيث ااتملت على زوج وزوجة تم  50عينة قوامها 

زوج من المركز الجامعي بالواد . و قد است دمت الدراسة مقياسين،  20زوجة و 

مقياس الرضا الزواجي تم بناؤي من طر  الباحثين، ومقياس االتصال الزواجي 

وللتحق  من فرضيات الدراسة تم است دام األسلوب  2005لكلثوم بلميهوب 

عامأ ارتباط بيرسوت للكشي عن وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا ااحصائي م

بين االتصال الزواجي والرضا الزواجي بأبعادي، وأاارت نتائج الدراسة إلى أنه 
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توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين االتصال الزواجي وبعد التآلفية. توجد 

ال الزواجي و بعد التعامأ م  ال الفات عالقة ارتباطيه سالبة دالة إحصائيا بين االتص

توجد عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائيا بين االتصال الزواجي وبعد  -المالية 

التي تهد  إلى معرفة تأثير  Ebenuw(2011)الرضا الجنسي. كال  دراسة إبينيو 

 سن الزواج والنوع في التواصأ والعواطي والقدرة على االتصال المتبادل واادارة

( زوج 265المالية واالنغماس في العمأ والتواف  الزواجي ، تكونت العينة من )

وزوجة ، وأقهرت النتائج عدم وجود عالقة بين التواصأ العاطفي و المقدرة على 

 االتصال واادارة المالية واالنغماس في العمأ وبين نوع أو سن الزواج. 

ة في تحسن مهارات التواصل دراسات تركز على أثر بعض البرامج اإلرشادي -3

 األسري: 

( وتهد  إلى قياس فعالية برنامج إرااد  قائم على 2016كدراسة جمعي )

تنمية مفهوم الاات في تحسين االتصال بين الزوجين، حيث تم االعتماد على المنهج 

الوصفي و ابه التجريبي ، است دمت الباحثة اختبار مفهوم الاات لتنسي و استبيات 

عاملة بين الزوجين من تصميم الباحثة إضافة إلى البرنامج االرااد  و الا  يقيس الم

كانت ركيزته نلرية االرااد العقالني االنفعالي و التي تساهم في دحض األفكار 

الالعقالنية و من تم المساهمة في بناي مفهوم مات إيجابي ، تم تطب  هاا البرنامج 

( زوجة ، و قد أسفرت نتائج  15ج و )(زو 15على عينة من األزواج مكونة من) 

الدراسة على أت هناك عالقة بين مفهوم الاات لدى الزوجين و طريقة االتصال بينهما 

، حيث قهر أثر البرنامج االرااد  على نمو كأ من مفهوم الاات و كاا طريقة 

الدراسة  ( هدفت2016االتصال بين الزوجين . وكال  دراسة بني سالمة وجرادات )

 الزواجي االتصال أنماط تحسين في ساتير فرجينيا نمومج فاعلية إلى التعر  ىإل 

 الدراسة من) عينة وتكونت .باألردت الزرقاي محافلة الزوجات في من عينة لدى

 التاب  لم يم المجتمعية التنمية مركز يراجعن اللواتي الزوجات من ( زوجة20

 المستمد الزواجي االتصال لمقياس مكيرفة نس ة است دام وتم .الغوث وكالة-الزرقاي

 :متساويتين مجموعتين في عشوائي ا المشاركات وقد ع يرنت .العالقات تقييم مقياس من

ا التجريبية المجموعة تلقت .وضابطة تجريبية  إلى نمومج مستند ا إراادي ا برنامج 

 أت النتائج وأقهرت .معالجة أ  ال ابطة المجموعة تتل  لم بينما ساتير، فرجينيا

 القياس في إحصائي ا دال   بشكأ   أعلى كانت المجموعة التجريبية درجات متوسطات

 اايجابي )إيصال الرسائأ االتصال مقياس أبعاد على المتابعة قياس وفي البعد 

 أبعاد على إحصائي ا دال   بشكأ   وأدنى واالتصال المتعاطي( ، والحب، بوضود،

 في وااجهاد التعاوت، ورفض اامدراي ،/الدفاعية )النقد، السلبي االتصال مقياس

  Karahan( (2009كارهات  ودراسة .ال ابطة بالمجموعة مقارنة الصراع(، إدارة
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عن آثار برنامج االتصال بين الزوجين على مهارات حأ النزاعات واتجاهات 

الصراع النشطة لألزواج األتراك بعد ااعالت عن عقد برنامج تواصأ بين الزوجين 

، عبر تطبي  مقياس الميأ  Ondokuz Mayisفي مركز التعليم الدائم بجامعة 

النزاعات ألكبال ) ، ومقياس تسوية    Dokmen( 1989للصراع  لدوكمات )

2001  )Akbalik  (  ا تركي ا من المتطوعين  للمشاركة.  وتم  122على ( زوج 

اختيار األزواج األربعين الاين حصلوا على أسوأ درجات االختبار بشكأ عشوائي في 

مجموعات الدراسة،   وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق في درجات االختبار بين 

برنامج وبعد ح ور البرنامج ، و كانت درجات اختبار المجموعتين قبأ بدي ال

مجموعة الدراسة أف أ في المجموع من تل  الموجودة في المجموعة ال ابطة، 

أاهر من انتهاي البرنامج، ما يشير  6و 3واستمرار التحسن في قياس المتابعة بعد 

وجين.أما إلى نجاد البرنامج العالجي القائم على تحسين مهارات االتصال بين الز

عن أثر تدريب األمهات على مهارات االتصال    Gorgey (2001دراسة جورجي )

زوجة تم  ) 44 (في تحسين التفاعأ والمناخ األسر ، التي أجريت على عينة من

(  19تدريبهن على مهارات االتصال وبعد التدريب وتقسيم العينة  إلى مجموعتين ) 

زوجة لعفد مناقشات  ) 20(صال والبقية زوجة يدربن أزواجهن على مهارات االت

( قرارات زوجية هامه في عالقاتهم الزوجية  5أسبوعية م  أزواجهن ب صوص )

واألسرية بدوت تدريب ، وكانت النتيجة أت  المجموعة األولى نجحن في تعليم 

وتدريب أزواجهن على مهارات المشاركة في الحياة الزوجية واألسرية مما حسن 

بهد   Shapiro et al. (2000و األسر  . ودراسة اابرو وأخروت )التفاعأ والج

معرفة عوامأ الصداقة الزوجية المتنبئة بالرضا الزواجي لدى المتزوجين حديثاَ، 

والعوامأ المادية إلى ان فاض الرضا بعد األبوة واألمومة، وأجريت على عينة من 

َ بلغت )  43ت الاين اصبحوا )سنوا 6( من األزواج لمدة 130المتزوجين حديثا

َ من األباي ، و) ( من األزواج بدوت أطفال ، واعتمدت على المقابلة م  39(زوجا

األزواج ،  وكشفت أت العالقة الجيدة والتواصأ العاطفي اايجابي قبأ اانجاب ينبئ 

بزيادة مستوى الرضا بعد اانجاب، في حين أت سوي التواصأ بين الزوجين ينبئ 

 رضا بعد اانجاب. بتراج  مستوى ال

 ومن عرض الدراسات السابقة حول موضوع الدراسة يتضح اآلتي: 

الدراسات التي تعرضت ألنماط التواصأ الزواجي، اعتمدت تنميط ي تلي كلياَ عن -1

الدراسة الحالية، حيث جاي عن نمط التواصأ البناي المتبادل أو االنسحاب والتهرب. 

ر فعالة. أو أنماط التواصأ التابعة وغير التابعة. أو أساليب تواصأ زواجي فعالة وغي

أو اتصال مرتف  أو من فض، في حين أت المجال الموضوعي للدراسة الحالية هو 

 أنماط االتصال الزواجي ال مسة وفقاَ لنمومج فرجينيا ساتير. 
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أختلفت الدراسة الحالية عن نمومج "فرجينيا ساتير" والدراسات السابقة المنطلقة  -2

ه كتوجه نلر  في أمرين مرتبطين بمنهج الدراسة األول: يتمثأ في الهد  من من

المنهج حيث اعتمدت "ساتير" والدراسات السابقة على منهجية تهد  إلى االستفادة 

من الموارد الداخلية كفهم الاات ونعزيز الوعي إلى إحداث تغيير إيجابي خارجي، في 

م أثر اللرو  ال ارجية المتمثلة في بعض حين يهد  منهج الدراسة الحالية إلى فه

المتغيرات األسرية في تشكيأ نمط ماتي من االتصال بين الزوجين. واألمر الثاني: 

يتمثأ في طبيعة المنهج، حيث اعتمدت "ساتير" والدراسات السابقة على منهج 

تجريبي معد لتحسين أنماط االتصال الزواجي، في حين أت الدراسة الحالية اعتمدت 

على منهج وصفي لواق  حتم تواجد وتواصأ الزوجين بصورة تلقائية ولقترات ممتدة 

والتباعد االجتماعي غير مسبوقة نادرة الحدوث خالل فترة الحجر الصحي المنزلي 

 . "19أزمة "كوفيد كإجرايات احترازية رسمية ملزمة لمواجهة الوقائي 

غالبية الدراسات السابقة ركزت على رصد أثر برامج إراادية معينة على تحسين -3

االتصال األسر  أو الزواجي، في حين أت الدراسة الحالية تركز على رصد أنماط 

االتصال الزواجي الفعلية كما هي في الواق  دوت التعرض أل  ماثرات خارجية 

 محفزة. 

تصال على أساس تكوين الاات التي ترى أنها بني نمومج "فرجينيا ساتير" في اال-4

اآلخرين كأحد  م  االتصال فرد، وجاي الجانب التفاعلي منها الا  يشمأ كأ جوهر

في حين تركز الدراسة الحالية على أثر بعض المتغيرات األسرية  مكوناتها الفرعية،

جتماعي على أنماط االتصال الزواجي في محاولة القاي ال وي على أثر البعد اال

 ال ارجي على أنماط االتصال الزواجي.

معلم الدراسات السابقة أجريت على عينات من مجتمعات بحثية عربية أو أجنبية، -5

في حين أت المجال المجال المكاني للدراسة الحالية مدينة جدة في المملكة العربية 

 السعودية. 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة:

 منهج الدراسة:  

حيث إت هاا المنهج يستطي  استجالي ، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي   

الواق  في االختالفات بين العينات أو االرتباطات بين المتغيرات  لاا است دم هاا 

المنهج الختبار فروض الدراسة وتوضيح طبيعة العالقة بين متغيراتها، وإجراي 

تصال الزواجي تبعا الختال  مستويات المقارنات والكشي عن الفروق في أنماط اال

 متغيرات الدراسة المستقلة موض  البحث، ومعرفة داللة هاي الفروق ووجهتها.
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 مجتمع وعينة الدراسة: 

اعتمدت الدراسة على العينة الت اعفية ) كرة الثلج( التي تعد ضمن العينات 

ا إطارا للعينة، وتم غير االحتمالية، نلراَ لعدم وجود قائمة معلومة يمكن اعتباره

اختيارها من مجتم  األزواج و الزوجات السعوديات بمحافلة جدة،  وتم الحصول 

عليها من خالل إرسال المقياس إلى إحدى الزوجات وأحد األزواج بمحافلة جدة 

َ ، حيث تم جم  البيانات في فترة الحجر الصحي المنزلي والتباعد  إلكترونيا

"، 19ت احترازية رسمية ملزمة لمواجهة أزمة "كوفيد االجتماعي الوقائي كإجرايا

وطلب منهما تطبي  المقياس ، وبعد اطمئنانهما للعملية البحثية طلب مساعدتهما في 

( مفردة 250العدد ااجمالي للعينة ) اارسال لزوجات أخريات وهكاا حتى بلغ

األسرة : بواق  الدور في موزعة وفقا لمتغيرات الدراسة الحالية على النحو اآلتي: 

( مفردة أقأ 34( مفردة للزوجات ، والعمر : بواق  )176( مفردة لألزواج و ) 74)

 50( من 54و ) 50أقأ من -40( من 78و)  40أقأ من -30( من 84و ) 30من 

( متوسط أو ثانو   و ) 42( أقأ من المتوسط )1فأكثر، والمستوى التعليمي: بواق  )

( خارجي 157( داخلي من االقارب )93اج : بواق  )( جامعي فأكثر، نوع الزو207

( غير 23( مستقرة و )227من غير األقارب ، و طبيعة العالقة الزوجية: بواق  )

 مستقرة .

 أدوات الدراسة:

إعداد الباحثتات ( و تت من عددا من األسئلة ) استمارة المتغيرات األسرية:: أوالَ 

المغلقة عن بعض المتغيرات التي تم اختيارها لما قد يكوت لها من تأثير على االتصال 

الزواجي ، وقد املت )الدور في األسرة ، والعمر، والمستوى التعليمي ، نوع الزواج 

 طبيعة العالقة الزوجية(. و، 

وهد  إلى قياس واق  إعداد الباحثتات ( : )واجيمقياس أنماط االتصال الز: ثانيا

َ ساتير" و المطلوبة لتحقي   أنماط االتصال الزواجي وفقاَ لألنماط ال مسة "لفرجينيا

أهدا  الدراسة، ويتم االستجابة لجمي  عباراته من خالل مقياس متدرج من ثالثة 

َ نقاط هي ) َ  -غالبا ويمكن الحصول على ( 1-2-3( وتأخا التقديرات )نادراَ  – أحيانا

 درجة كلية لمجموع كأ نمط، وأي ا الدرجة الكلية للمقياس بأسلوب الجم  الجبر .

( بنود لكأ من 10( بندا موزعين على خمسة أنماط بواق  ) 45يتكوت المقياس من )

( بنود لكأ من النمطين 8( بنود للنمط اللوام و)9النمطين المسترضي و المنسجم  و )

 ت.  المثالي و المشت

 معامأ" ألفا كرونباخ "تم إجراي ثبات للمقياس من خالل المقياس: وصدق ثبات 

Coronbach's Alpha (،)    للنمط 0.863للنمط المسترضي و  0.510وقد بلغ 

المنسجم و  للنمط 0.552المشتت و  للنمط 0.696المثالي و  للنمط 0.368اللوام و 
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داللة مات وجميعها يعد ثبات ا مرتفع ا، حيث أت جمي  األنماط  الدرجة الكلية 0.792

عدا بعد النمط المثالي فبالرغم من وجود دالله عند ، فيما  0.01إحصائية عند مستوى 

ثبات التجزئة النصفية  إجرايكما تم ،  .نسبياإال أنه يعد ثباتا مقبوال  0.01مستوى 

( وبلغ ثبات العبارات 0.529ي المقياس )للمقياس، وقد بلغ ثبات العبارات الفردية ف

( وبتعديله 0.503(، وبلغ معامأ االرتباط بين النصفين )0.568الزوجية للمقياس )

(، وهو قريب من ثبات ألفا 0669بمعادلة سبيرمات براوت بلغ معامأ االرتباط )

أنماط  العالقة بين كأ نمط منالمقياس تم إجراي  كرونباخ، ويعد ثبات ا مرتفع ا، ولصدق

المقياس والدرجة الكلية للمقياس ومل  كماار للصدق ، وقد بلغت قيمة االرتباط 

لنفس األبعاد على التوالي وجميعها معامالت  144.-786. -564. -788.-720.

فيما عدا بعد النمط المنسجم فقد  0.01احصائيا عند مستوى و دالله ارتباط موجبة 

ياكد ارتباط أبعاد  ، ومل .  0.05عند مستوى كانت العالقة موجبة ودالة إحصائيا 

 ويعد مااراَ على صدق المقياس. ، المقياس بدرجته الكلية

)الدور في األسرة، والعمر، المتغيرات المستقلة: واملت متغيرات الدراسة: 

المتغيرات التابعة: و طبيعة العالقة الزوجية(.ووالمستوى التعليمي، ونوع الزواج، 

المسترضي، ):االتصال الزواجي بصورة كلية ومكوناته ال مسةواملت )أنماط 

 المنسجم(. والمشتت، والمثالي، و ،اللوامو

لغايات الدراسة تم است دم عدة نمامج األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 

إحصائية لتحقي  أهدافها املت: التكرارات والنسب المئوية لوصي خصائص العينة، 

لعمأ صدق المقياس، ، وتحليأ  (Pearson Correlation)بيرسوت  ومعامأ ارتباط

ايجاد الفروق على متغير العمر ،  (ANOVA ) Analysis of varianceالتباين 

للمقارنات البعدية لتحديد وجهة داللة الفروق ،   ((Scheffe,s Testواختبار اافية 

 ايجاد الفروق على باقي المتغيرات. (t-test)ت  واختبار

لقد جايت الدراسة الحالية لإلجابة عن مجموعة من نتائج الدراسة وتفسيرها: 

 التساؤالت، وأسفر التحليأ ااحصائي الستجابات عينة الدراسة عن النتائج اآلتية: 

زوجة( على درجة أنماط االتصال  –أوالَ: تأثير متغير الدور في األسرة )زوج

 الزواجي )بمكوناته ودرجته الكلية( لدى عينة البحث. 

( نتائج اختبار)ت( لتوضيح داللة الفروق في أنماط االتصال الزواجي 1جدول )

 ومكوناته تبعا  لمتغير الدور في األسرة.

أنماط االتصال 

 الزواجي

 176الزوجة ن  74ن=    الزوج
 الدالله ت

 ع م ع م

 - 1.08 3.33 17.80 2.91 18.28 النمط المسترضي

 - 722. 4.69 16.85 4.84 16.37 النمط اللوام

 0,05 2.11 2.65 16.50 2.40 15.74 النمط المثالي
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 - 19. 3.36 13.87 3.33 13.78 النمط المشت 

 - 69. 3.27 21.34 3.55 21.66 النمط المنسجم 

 - 35. 10.51 86.36 10.95 85.85 الدرجة الكلية

الررردور فررري األسررررة ( وجرررود ترررأثير دال إحصرررائيا لمتغيرررر 1يت رررح مرررن جررردول )     

، حيرررث بلغرررت قيمرررة الرررنمط المثررراليعلرررى درجرررات أفرررراد عينرررة البحرررث فررري درجرررات 

( . بينمررررا 0,05( ، وهرررري قيمررررة دالررررة إحصررررائيا عنررررد مسررررتوى )2.11اختبررررار )ت( )

علرررى درجرررات أفرررراد عينرررة  الررردور فررري األسررررةال يوجرررد ترررأثير دال إحصرررائيا لمتغيرررر 

البحرررررث فررررري بررررراقي األنمررررراط، حيرررررث إت قيمرررررة اختبرررررار)ت( دوت القيمرررررة الحديرررررة 

( علرررى األقرررأ. مرررا 05,المطلوبرررة لكررري تصررربح )ت( دالرررة إحصرررائيا عنرررد مسرررتوى )

عرررررة األزواج فرررررروق دالرررررة برررررين متوسرررررطي درجرررررات مجمويعنررررري أنررررره ال توجرررررد 

مرررا يشرررير إلرررى  ومجموعرررة الزوجرررات مرررن أفرررراد عينرررة البحرررث علرررى بررراقي األنمررراط.

أت الزوجرررات يتسرررم نمرررط اتصرررالهن مررر  األزواج بالعقالنيرررة، وهرررو نمرررط غيرررر تكيفررري 

يتسرررم بالتصرررلب والجمرررود وتبررردو فيررره الزوجرررات بعيررردات عرررن اآلخررررين، وهادئرررات 

فررري االتصرررال الزواجررري،  غيرررر عاطفيرررات، ويسرررت دمن أسررراليب عقالنيرررة ومنطقيرررة

كمررررا يسررررت دمن أسررررلوب المحاضرررررة ويتبنررررين مرجعيررررة أخالقيررررة عاليررررة أكثررررر مررررن 

 األزواج في عينة البحث. 

دراسات كأ من عيسى و العصيمي وهاي النتيجة ت تلي م  ما أسفرت عنه نتائج       

( فيما توصلت إليه من عدم اختال  نمط االتصال باختال  الجنس، ودراسة 2017)

(( التي تشير نتائجها إلى اختال  على أساس White BB.,1989ايت بى بى)و

الجنس بين األزواج في إقهار أنماط م تلفة من االستجابة ، حيث يت ا الرجال 

موقفا قسريا تجاي اركائهم بينما تت ا النساي موقفا تابعاَ . ودراسة العموش والغرايبة 

سرة ااماراتية تأخا نمط الحياة األسرية ( فيما كشفت عنه نتائجها من أت األ2016)

َ لنمومج  حيث يمثأ هاا النمط أسرة ديمقراطية  Circumplexالديموقراطية وفقا

مرنة للغاية، ويتم فيها وض  قواعد واضحة ومناقشتها م  األبناي. ودراسة قوارد 

( فيما خلصت إليه من نتائج تشير إلى عدم وجود فروق في طبيعة 2014وارع )

اصأ الزواجي وفقاَ لمتغير الجنس. ويمكن إرجاع هاي النتيجة إلى خصائص عينة التو

البحث التي عكست ارتفاع ملحوق من المشاركات من الزوجات بنسبة بلغت 

%( من إجمالي عينة الدراسة، وكال  ارتفاع المستوى التعليمي حيث بلغت 70.4)

عينة البحث، ما يشير إلى  %( من إجمالي82.8نسبة فئة التعليم الجامعي فما فوق )

منطقية وجود خصائص النمط المثالي في االتصال الزواجي لصالح الزوجات في 

 عينة البحث. 
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 -50أقل من -40من  - 40أقل من – 30من  – 30انياَ: تأثير متغير العمر )أقل منث

 عينةفأكثر( على درجة أنماط االتصال الزواجي )بمكوناته ودرجته الكلية( لدى  50

 .البحث

( MANOVA( نتائج اختبار تحليأ التباين متعدد المتغيرات التابعة ) 2جدول )

أنماط االتصال الزواجي بصورة كلية ومكوناته  لتوضيح أثر العمر علي درجة

 الفرعية لدى أفراد عينة البحث

 الداللة ف ع م ن الفئة العمرية 

ي
ض
تر
س
لم
 ا
ط
نم
ال

 

 2.84 16.52 34 سنة 30 من أقل

3.806 0,05 

من  أقلإلى  30من

 سنة 40

84 18.17 3.19 

إلى أقأ  40من 

 50من 

78 18.58 3.24 

 3.17 17.53 54 سنة فأكثر 50

ام
و
لل
 ا
ط
نم
ال

 

 4.36 14.79 34 سنة 30 أقأ من

3.717 0,05 

إلى أقأ من  30من

 سنة 40

84 16.21 4.77 

إلى أقأ  40من 

 50من 

78 17.74 4.64 

 4.65 17.20 54 فأكثرسنة  50
ي
ال
مث
ال
ط 
نم
ال

 

 2.56 16.44 34 سنة 30 أقأ من

2.745 0,05 

إلى أقأ من  30من

 سنة 40

84 15.66 2.8 

إلى أقأ  40من 

 50من 

78 16.80 2.47 

 2.19 16.35 54 سنة فأكثر 50

 
شت
لم
 ا
ط
نم
ال

 

 3.07 12.64 34 سنة 30 أقأ من

 

 

2.702 

 

- 

إلى أقأ من  30من

 سنة 40

84 13.58 3.22 

إلى أقأ  40من 

 50من 

78 14.47 3.48 

 3.35 14.11 54 سنة فأكثر 50
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جم
س
من
ال
ط 
نم
ال

 

 3.82 21.61 34 سنة 30 أقأ من

 

 

0.853 

 

- 

إلى أقأ من  30من

 سنة 40

84 20.96 3.56 

إلى أقأ  40من 

 50من 

78 21.74 2.97 

 3.23 21.61 54 سنة فأكثر 50

ية
كل
ال
ة 
ج
در
ال

 

 8.06 82.02 34 سنة 30 أقأ من

4.956 0,05 

إلى أقأ من  30من

 سنة 40

84 84.60 11.69 

إلى أقأ  40من 

 50من 

78 89.35 9.84 

 10.25 86.81 54 سنة فأكثر 50

 0,05( وجود فروق مات داللة إحصائية عند مستوى 2يت ح من جدول )       

باست دام تحليأ التباين على فئات متغير العمر الم تلفة في النمط المسترضي، 

الا  أوضح أت الفروق  Schefftولمعرفة اتجاي الفروق تم است دام اختبار ايفيه 

سنة  50من  إلى أقأ 40من عام والفئة العمرية  30كانت بين الفئة العمرية أقأ من 

 0.05وهو دال إحصائيا عند مستو   2.06033حيث بلغ الفرق بين المتوسطين 

سنة، بينما لم يت ح وجود  50إلى أقأ من  40وكات الفرق لصالح الفئة العمرية من 

 -صائية بين باقي الفئات العمرية في النمط المسترضي. أي افروق مات دالله إح

باست دام تحليأ التباين  0,05فروق مات داللة إحصائية عند مستوى ات ح وجود 

على فئات متغير العمر الم تلفة في النمط اللوام، ولمعرفة اتجاي الفروق تم است دام 

 30الفئة العمرية أقأ من والا  أوضح أت الفروق كانت بين  Schefftاختبار ايفيه 

سنة حيث بلغ الفرق بين المتوسطين  50إلى أقأ من  40من عاما والفئه العمرية 

، بينما لم يت ح وجود فروق مات  0.05وهو دال إحصائيا عند مستو   2.94947

فروق داللة إحصائية بين باقي الفئات العمرية في النمط اللوام. أي ا ات ح وجود 

باست دام تحليأ التباين على فئات متغير  0,05ة عند مستوى مات داللة إحصائي

العمر الم تلفة في النمط المثالي، ولمعرفة اتجاي الفروق تم است دام اختبار ايفيه 

Schefft  سنة والفئة  40إلى  30من الا  أوضح أت الفروق كانت بين الفئة العمرية

 1.14103ن المتوسطين سنة حيث بلغ الفرق بي 50إلى أقأ من  40العمرية من 

، بينما لم يت ح وجود فروق مات دالله 0.05وهو دال إحصائيا عند مستو  

بينما لم يت ح وجود فروق مات  إحصائية بين باقي الفئات العمرية في النمط المثالي.

دالله إحصائية بين فئات العمر الم تلفة باست دام أسلوب تحليأ التباين على كأ من 
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فروق مات داللة إحصائية عند في حين ات ح وجود النمط المنسجم.النمط المشتت، و

باست دام تحليأ التباين على فئات متغير العمر الم تلفة في الدرجة  0,05مستوى 

الا  أوضح  Schefftالكلية لألنماط، ولمعرفة اتجاي الفروق تم است دام اختبار ايفيه 

إلى أقأ من  40من والفئه العمرية  عام 30أت الفروق كانت بين الفئة لعمرية أقأ من 

وهو دال إحصائيا عند مستو   7.32956سنة حيث بلغ الفرق بين المتوسطين  50

سنة ، أي ا بين الفئة العمرية  50إلى أقأ من  40وكات الفرق لصالح الفئة من  0.05

سنة حيث بلغ الفرق بين  50إلى أقأ من  40سنة والفئة العمرية من  40إلى  30من 

وكات الفرق لصالح  0.05وهو دال احصائيا عند مستو   4.75183توسطين الم

الفئة العمرية األعلى ، بينما لم يت ح وجود فروق مات داللة إحصائية بين باقي 

الفئات العمرية في الدرجة الكلية على األنماط. ما يشير إلى أت الفئات العمرية األعلى 

بدرجة أعلى من الفئات العمرية األقأ وإت تتسم باألنماط االتصالية غير التكيفية 

اختلفت وتباينت خصائص وسمات هاي األنماط غير التكيفية بين المسترضي: مل  

الش ص ال عيي، المتردد، الا  يميأ إلى االعتاار، وينكر وجود الصراعات، 

وام: الا  يجد للويبدو لطيفا بشكأ عام، المواف  على كأ ايي بصورة دائمة. أو ا

ين مليئين باألخطاي الكثيرة، ويانب اآلخرين على أخطائهم، كما أنه ال يتحمأ اآلخر

مساولية حأ الصراعات، ويتصي بالسيطرة وإصدار األحكام على اآلخرين، كما 

يرى نفسه بأنه مح  دائماَ، ويرى اآلخرين على خطأ، وينكر دوري في حدوث 

سلوبه بالتصلب، والجمود، ويبدو المشكالت. أو المثالي: اديد العقالنية، الا  يتصي أ

بعيداَ عن اآلخرين، وهادئاَ، وغير عاطفي، ويست دم أساليب عقالنية، ومنطقية في 

 التواصأ، كما يست دم أسلوب المحاضرة ويتبنى مرجعية أخالقية عالية جداَ. 

( التي أقهرت 2016دراسة بني سالمة وجرادات )وهاي النتائج تتف  م        

توسطات درجات المجموعة التجريبية كانت أدنى بشكأ  دال  إحصائي ا نتائجها أت م

على أبعاد مقياس االتصال السلبي )النقد، الدفاعية/االزدراي، ورفض التعاوت، 

جات م  دراسة  وااجهاد في إدارة الصراع(، مقارنة بالمجموعة ال ابطة. وت تلي

إحصائيا  في درجات مقياس ( فيما أاارت إليه نتائجها من وجود فروق دالة 2016)

وقد تعزو هاي النتائج التواصأ العاطفي لصالح الزوجات الالتي مدة زواجهن أكثر. 

التربوية التقليدية التي تعوق عملية التواصأ التكيفي بين الزوجين  إلى بعض األسباب

كغياب التربية على التواصأ اايجابي وقيم الحوار واحترام األخر والنزول على 

الصحيح وتحمأ المساولية المشتركة بين الجنسين في ماسسات التنشئة  الرأ 

االجتماعية األولية )خاصة األسرة، المدرسة..( عالوة على سيادة بعض القيم 

والعالقات  والتمثالت التربوية السلبية التي تفرق وتميز بين الجنسين، وتكرس القيم

في التواصأ م  اآلخر، واالعتماد االجتماعية التي تشج  على التصلب وعدم المرونة 
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على أسلوب السلطة العلوية القائمة على األمر والنهي وليس على الحوار والنقاش 

المتبادل. هاي األمور التي فرض االنفتاد االتصالي الحديث تجاوزها وعدم التمس  

 بها لدى األجيال االصغر في العمر.

جامعي فما فوق( على  -أو ثانوي  ثالثاَ: تأثير متغير المستوى التعليمي )متوسط

 درجة أنماط االتصال الزواجي )بمكوناته ودرجته الكلية( لدى عينة البحث. 

( نتائج اختبار)ت( لتوضيح داللة الفروق في أنماط االتصال الزواجي 3جدول )

 ومكوناته تبعا  لمتغير المستوى التعليمي.

 االبعاد
 207جامعي ن=  43ن=    ثانوي

 الداللة ت
 ع م ع م

النمط 

 المسترضي
19.3256 2.97386 17.6570 3.19484 3.152 0,01 

 0,05 2.190 4.68331 16.4155 4.76885 18.1395 النمط اللوام

 0,05 2.820 2.59485 16.0676 2.40362 17.2791 النمط المثالي

النمط 

 المشت 
14.7442 3.64556 13.6618 3.26673 1.937 - 

النمط 

 المنسجم
21.4884 2.77207 21.4251 3.46872 0.112 - 

 0,01 3.291 10.36479 85.2271 10.71601 90.9767 الدرجة الكلية

المسررررتوى (  وجررررود تررررأثير دال إحصررررائيا لمتغيررررر 3يت ررررح مررررن جرررردول )

 الررررنمط المسترضرررريعلررررى درجررررات أفررررراد عينررررة البحررررث فرررري درجررررات  التعليمرررري

( علرررررى 3.291( و )3.152)ت( )، حيرررررث بلغرررررت قيمرررررة اختبرررررار والدرجرررررة الكليرررررة 

( . كررررال  يوجررررد تررررأثير 0,01الترتيرررب ، وهرررري قرررريم دالررررة إحصررررائيا عنرررد مسررررتوى )

علرررى درجرررات أفرررراد عينرررة البحرررث فررري  المسرررتوى التعليمررريدال إحصرررائيا لمتغيرررر 

( 2.190حيرررث بلغرررت قيمرررة اختبرررار )ت( ) والرررنمط المثرررالي، الرررنمط اللررروامدرجرررات 

(، 0,05دالررررة إحصررررائيا عنررررد مسررررتوى ) ( علررررى الترتيررررب، وهرررري قرررريم2.820و )

وكرررات الفرررررق فررري جميعهررررا لصررررالح المسرررتوى التعليمرررري المتوسرررط. بينمررررا ال يوجررررد 

علرررى درجرررات أفرررراد عينرررة البحرررث المسرررتوى التعليمررري ترررأثير دال إحصرررائيا لمتغيرررر 

فررري بررراقي األنمررراط، حيرررث إت قيمرررة اختبرررار)ت( دوت القيمرررة الحديرررة المطلوبرررة لكررري 

يعنرري أنرره ال توجررد ( علررى األقررأ. مررا 05,ئيا عنررد مسررتوى )تصرربح )ت( دالررة إحصررا

مرررا  فرررروق دالرررة برررين متوسرررطي درجرررات أفرررراد عينرررة البحرررث عرررن بررراقي األنمررراط.

يشرررررير إلرررررى أت أنمررررراط االتصرررررال الزواجررررري لررررردى عينرررررة التعلررررريم المتوسرررررط تتسرررررم 

باألنمررراط االتصرررالية غيرررر التكيفيرررة بدرجرررة أعلرررى مرررن التعلررريم الجرررامعي ومرررا فررروق 



 Doi: 10.33850/ajahs.2020.103211 د. سحر اجلوهري   - د سهام العزب

 

ـ ــ ــ  ت

134 

لفرررررت وتباينرررررت خصرررررائص وسرررررمات هررررراي األنمررررراط غيرررررر التكيفيرررررة برررررين وإت اخت

 المسترضي واللوام والمثالي ب صائصهم وسماتهم الساب  توضيحها. 

( فيما خلصت إليه من 2014وهاي النتيجة ت تلي م  دراسة قوارد وارع )     

ي هانتائج تشير إلى عدم وجود تاثير للماهأ العلمي على طبيعة التواصأ الزواجي. و

النتيجة يمكن إرجاعها إلى أت ان فاض المستوى التعليمي لألزواج يحد من فرصهما 

في الوعي باألنماط اايجابية للتواصأ والتفاعأ الزواجي ودوري في استقرار األسرة 

وتماسكها لسببين األول: مباار ويرتبط بعدم امتالكهما للمعار  الصحيحة حول 

تصأ إلى مصا  التفاعأ اانساني المحكوم بملاهر  األنماط التواصلية وأساليبها التي

التفاهم والتكامأ و القائم على  التواصأ اايجابي والحوار البناي ، والثاني غير مباار 

ويرتبط بالتنشئة االجتماعية السلبية التي خ   لها الزوجات التي تكرس القيم 

دوت إبداي الرأ  أو والعادات االجتماعية السلطوية القائمة على السم  والطاعة 

 الحوار بين الزوجين.

من غير األقارب( على درجة أنماط  –رابعاَ: تأثير متغير نوع الزواج )من األقارب 

 االتصال الزواجي )بمكوناته ودرجته الكلية( لدى عينة البحث. 

( نتائج اختبار)ت( لتوضيح داللة الفروق في أنماط االتصال الزواجي 4جدول)

 لمتغير نوع الزواج. ومكوناته تبعا  

 االبعاد

 من األقارب

 93ن=   

 من غير األقارب

 الداللة ت 157ن=  

 ع م ع م

النمط 

 المسترضي
17.5914 3.53626 18.1529 3.00035 1.337 - 

 0,01 3.216 4.69497 17.4395 4.56502 15.4839 النمط اللوام

 - 0.235 2.64736 16.3057 2.52866 16.2258 النمط المثالي

 0,05 2.519 3.23226 14.2548 3.45559 13.1613 النمط المشت 

 - 0.680 3.13217 21.3248 3.70931 21.6237 النمط المنسجم

 0,05 2.463 10.17449 87.4777 11.08726 84.0860 الدرجة الكلية

على  نوع الزواج(  وجود تأثير دال إحصائيا لمتغير  4يت ح من جدول )     

، حيث بلغت قيمة اختبار )ت(  النمط اللوامدرجات أفراد عينة البحث في درجات 

( . كال  يوجد تأثير دال 0,01( ، وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )3.216)

النمط على درجات أفراد عينة البحث في درجات  نوع الزواجإحصائيا لمتغير 

( على 2.463( و )2.519حيث بلغت قيمة اختبار )ت( ) و الدرجة الكلية، المشتت

وكات الفرق في جميعها ( ، 0,05الترتيب، وهي قيم دالة إحصائيا عند مستوى )

. بينما ال يوجد تأثير دال إحصائيا لمتغير لصالح نوع الزواج من غير األقارب

ت قيمة على درجات أفراد عينة البحث في باقي األنماط، حيث إالمستوى التعليمي 



 2020( يوليو  14العدد )    - الرابعاجمللد                           اجمللة العربية لآلداب والدراسات االنسانية

 

 

135 
3 

اختبار)ت( دوت القيمة الحدية المطلوبة لكي تصبح )ت( دالة إحصائيا عند مستوى 

فروق دالة بين متوسطي درجات أفراد عينة يعني أنه ال توجد ( على األقأ. ما 05,)

األزواج ما يشير إلى أت أنماط االتصال الزواجي لدى عينة  البحث على باقي األنماط.

الزواج من نماط االتصالية غير التكيفية بدرجة أعلى من تتسم باأل من غير األقارب

وإت اختلفت وتباينت خصائص وسمات هاي األنماط غير التكيفية بين اللوام  األقارب

الا  يجد اآلخرين مليئين باألخطاي الكثيرة ، ويانب اآلخرين على أخطائهم، كما أنه 

ار األحكام على ال يتحمأ مساولية حأ الصراعات ، ويتصي بالسيطرة وإصد

َ ، واآلخرين على خطأ ، وينكر دوري في  األخرين ، كما يرى نفسه بأنه مح  دائما

الا  يتسم بتشويي وتشتيت اآلخرين ، وال صلة له  المشتت حدوث المشكالت ، و

بالعمليات األسرية ، و يبدو وكأنه ال عالقة له باألمر لتجنب المشكالت والصراعات 

ي بالميأ نحو تغيير الموضوع في أثناي الحوار ، ويبدو غير بدالَ من حلها ، ويتص

 متصأ م  اآلخرين ، وال يقوم بتقديم المساعدة. 

فيما أقهرته من نتائج  Ebenuw (2011)وهاي النتيجة ت تلي م  دراسة إبينيو )     

تشير إلى عدم وجود عالقة بين التواصأ العاطفي و المقدرة على االتصال ونوع 

هاي النتيجة يمكن إرجاعها إلى أت الزواج ال ارجي من غير األقارب قد الزواج. و

على يواجه بعض الصعوبات المرتبطة بالتفاعأ واالندماج واالتصال االجتماعي 

اعتبار أت دخول عنصر جديد من خارج المحيط األسر  إليها يحتاج لفهم عادات 

ى عكس زواج األقارب الا  العائلة و أساليب االتصال واالندماج المناسب معها، عل

يالأ هاي العقبة إلى حد بعيد، ألت الزوجين يدركات طبيعة العائلة التي نشأوا فيها معا  

، واألساليب المناسبة لالتصال فيها ، عالوة على ما يواجه زواج غير األقارب من 

بعض المشكالت المرتبطة  باالختالفات االجتماعية واالقتصادية وأساليب تنشئة 

بناي وأساليب الحياة وغيرها من األمور التي تعزز أنماط االتصال غير التكيفية األ

 وخاصة اللوام والمشتت.

غيييير مسيييتقرة( عليييى  –خامسييياَ: تيييأثير متغيييير نميييط العالقييية الزوجيييية )مسيييتقرة 

 .  عينة البحثدرجة أنماط االتصال الزوجي )بمكوناته ودرجته الكلية( لدى 

لتوضررررريح داللرررررة الفرررررروق فررررري أنمررررراط االتصرررررال  ( نترررررائج اختبرررررار)ت(5جررررردول )

 الزواجي ومكوناته تبعا  لمتغير طبيعة العالقة الزوجية.

 االبعاد

 مستقرة

 227ن=   

 غير مستقرة

 الداللة ت 23ن=  

 ع م ع م

النمط 

 المسترضي

17.7004 3.14799 20.3478 2.91717 3.867 
0.01 

 0.001 5.949 3.36396 21.9565 4.52798 16.1806 النمط اللوام
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النمط 

 المثالي

16.2863 2.63266 16.1739 2.28935 0.197 
- 

النمط 

 المشت 

13.4978 3.22926 17.3043 2.51242 5.484 
0.001 

النمط 

 المنسجم

21.6344 3.27815 19.4783 3.54028 2.984 
0.01 

الدرجة 

 الكلية

85.2996 10.45293 95.2609 7.87526 4.441 
0.001 

على  نمط العالقة الزوجية( وجود تأثير دال إحصائيا لمتغير 5يت ح من جدول )      

حيث بلغت قيمة اختبار  ،المسترضيالنمط درجات أفراد عينة البحث في درجات 

( . كال  يوجد تأثير 0,01( ، وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )3.867)ت( )

على درجات أفراد عينة البحث في  طبيعة العالقة الزوجيةدال إحصائيا لمتغير 

( 5.949حيث بلغت قيمة اختبار )ت( ) والدرجة الكلية، المشتتو أنماط اللوامدرجات 

( على الترتيب، وهي قيم دالة إحصائيا عند مستوى 4.441( و )5.484و )

نمط العالقة الزوجية غير المستقرة. بينما لصالح (، وكات الفرق في جميعها 0.001)

على درجات أفراد عينة  نمط العالقة الزوجيةدال إحصائيا لمتغير  تأثيركات هناك 

(، وهي قيمة 2.984البحث في درجات النمط المنسجم، حيث بلغت قيمة اختبار )ت( )

نمط العالقة الزوجية لصالح (، وكات الفرق 0,01دالة إحصائيا عند مستوى )

على درجات نمط العالقة الزوجية . بينما ال يوجد تأثير دال إحصائيا لمتغير المستقرة

أفراد عينة البحث في النمط المثالي، حيث أت قيمة اختبار)ت( دوت القيمة الحدية 

يعني أنه ال ( على األقأ. ما 05,المطلوبة لكي تصبح )ت( دالة إحصائيا عند مستوى )

ى ما يشير إل فروق دالة بين متوسطي درجات أفراد عينة البحث على هاا النمط.توجد 

األزواج من مو  العالقة الزوجية غير أت أنماط االتصال الزواجي لدى عينة 

مو  العالقة الزوجية تتسم باألنماط االتصالية غير التكيفية بدرجة أعلى عن المستقرة 

وإت اختلفت وتباينت خصائص وسمات هاي األنماط غير التكيفية بين المستقرة 

األزواج من نمط االتصال الزواجي لدى عينة المسترضي واللوام والمشتت. بينما كات 

تكيفي يتسم بالمرونة، واالنفتاد على مو  العالقة الزوجية المستقرة منسجم وهو نمط 

التغيير، كما يتصي بأنه حقيقي، ويعبر بأصالة، وصدق عن نفسه، ويعبر عن 

سجام انفعاالته بطريقة تسهم في حأ الصراع. كما يتصي هاا النمط من االتصال باالن

بين الرسائأ اللفلية وغير اللفلية، والمحافلة على االتصال البصر ، وعدم إصدار 

مو  األحكام خالل االتصال، بااضافة إلى است دام ال مير )أنا( بدرجة أعلى من 

 العالقة الزوجية غير المستقرة. 



 2020( يوليو  14العدد )    - الرابعاجمللد                           اجمللة العربية لآلداب والدراسات االنسانية

 

 

137 
3 

وهاي النتيجة تتف  م  نتائج العديد من الدراسات السابقة كدراسة عيسى      

( فيما أسفرت عنه من نتائج تشير إلى وجودة عالقة ارتباطية 2017والعصيمي )

موجبة بين نمط االتصال المعتدل وجودة الحياة الزوجية. ودراسة مداحي وآخرين 

(Madahi et al. (2013 جابي بين عدم الرضا الزوجي التي كشفت عن ارتباط إي

ومطالبة المتزوجين باالنسحاب والتهرب المتبادل من الحياة الزوجية. ودراسة أبو 

( التي توصلت نتائجها إلى أت الزوجات اللواتي يست دمن أساليب 2007العز )

( التي 2016تواصأ فعالة، لديهن مستوى أعلى من التواف  الزواجي. ودراسة جات )

وجود فروق دالة إحصائيا  في درجات مقياس التواصأ العاطفي  أقهرت نتائجها

عاماَ أو أكثر(. ودراسة بلدو وبشرى  25-17لصالح الزوجات الالتي مدة زواجهن )

( التي توصلت إلى أت هنال  عالقة طردية بين التواصأ والتواف  الزواجي. 2015)

د عالقة ارتباطية ( التي توصلت نتائجها إلى وجو2014ودراسة طعبلي وعمامرة )

َ بين االتصال الزواجي والرضا الزواجي بأبعادي. دراسة  موجبة دالة إحصائيا

التي كشفت نتائجها أت تدريب الزوجات ألزواجهن    Gorgey (2001جورجي )

على مهارات االتصال والمشاركة في الحياة الزوجية واألسرية قد انعكس على تحسن 

التي  Shapiro et al. (2000اابرو وآخرين )التفاعأ والجو األسر . ودراسة 

و في إطار تفسير كشفت أت سوي التواصأ بين الزوجين ينبئ بتراج  مستوى الرضا. 

هاي النتيجة ، ال ا  أت نمط االتصال الزواجي يعدَ ضمن أهم م رجات االتصال 

ي األسر  ، حيث تعدر األسرة هي البيئة و السياق االتصالي الا  يجم  الزوجين ف

إطار من الحوار الزواجي الا  يجسد الممارسات االتصالية اليومية ويعكس طبيعة 

العالقة الزوجية ، خاصة وأت االتصال هو من بين المفاهيم التي تأخا بعين االعتبار 

خصوصيات الفاعلين االجتماعية وطبيعة العالقات القائمة بينهم ، و أهدا  العملية 

الوقائي واألدوار االجتماعية ، ولال  عكست النتائج االتصالية في إطار من تحديد 

هاا الواق  فكانت أنماط االتصال غير التكيفية بين الزوجين لصالح األزواج مو  

العالقات الزوجية غير المستقرة ، في حين كات نمط االتصال التكيفي لصالح األزواج 

  مو  العالقات الزوجية المستقرة.  

 واستنتاجاتها:خالصة الدراسة 

 كشي البحث الحالي عن النتائج اآلتية:  

وجود تأثير دال إحصائي ا لمتغير الدور في األسرة على نمط االتصال الزواجي -1

المثالي، وهو نمط غير تكيفي لصالح الزوجات، بينما ال يوجد تأثير لنفس المتغير 

منسجم، والدرجة ، واللوام، والمشتت والالمسترضيعلى أنماط االتصال الزواجي 

 الكلية ألنماط االتصال الزواجي. 

وجود تأثير دال إحصائي ا لمتغير العمر على أنماط االتصال الزواجي المسترضي،  -2

واللوام، والمثالي، وهي أنماط غير تكيفية، وكال  الدرجة الكلية ألنماط االتصال 
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لنفس المتغير على كأ  الزواجي لصالح المرحلة العمرية األكبر، بينما ال يوجد تأثير

 من النمطين المشتت، والمنسجم.

وجود تأثير دال إحصائي ا لمتغير المستوى التعليمي على أنماط االتصال  -3

المسترضي، واللوام، والمثالي، وهي أنماط غير تكيفية، وكال  الدرجة الكلية ألنماط 

نما ال يوجد تأثير االتصال الزواجي وجميعها لصالح المستوى التعليمي المتوسط.، بي

 لنفس المتغير على أنماط االتصال المشتت والمنسجم.

وجود تأثير دال إحصائي ا لمتغير نوع الزواج على أنماط االتصال اللوام،  -4

والمشتت، وهي أنماط غير تكيفية، وكال  الدرجة الكلية ألنماط االتصال الزواجي 

ثير لنفس المتغير على أنماط لصالح الزواج من غير االقارب. بينما ال يوجد تأ

 االتصال المسترضي، والمثالين والمنسجم.

وجود تأثير دال إحصائي ا لمتغير نمط العالقة الزوجية على أنماط االتصال  -5

المسترضي، واللوام، والمشتت وهي أنماط غير تكيفية، وكال  الدرجة الكلية ألنماط 

لمستقرة. بينما وجد تأثير دال االتصال الزواجي لصالح العالقة الزوجية غير ا

إحصائيا لنفس المتغير على النمط المنسجم، وهو نمط تكيفي لصالح العالقة الزوجية 

 المستقرة. في حين أنه ال يوجد تأثير دال إحصائيا لنفس المتغير على النمط المثالي.

 توصيات ومقترحات الدراسة:

من خالل استعراض ما توصأ إليه البحث من نتائج، يمكن است الص 

 التوصيات والمقترحات اآلتية: 

إقامة الندوات التوعوية والدورات التدريبية عن خصائص وسمات أنماط االتصال  -1

الزواجي التكيفية وغير التكيفية وانعكاساتها على العالقات األسرية لألزواج، وكال  

واج من الجنسين، م  التركيز على توضيح خصائص النمط المثالي للمقبلين على الز

 للزوجات بصفة خاصة. 

والمراحأ العمرية  –توعية األزواج والزوجات في المراحأ العمرية الم تلفة  -2

َ بصفة خاصة  بأهمية معرفة أنماط االتصال الزواجي التكيفية  -األكبر نسبيا

 اة األسرية.وآثارها المباارة على اكأ وطبيعة الحي

تفعيأ دور مراكز االستشارات األسرية في إعداد الفاعليات الم تلفة لكشي  -3

االنعكاسات السلبية ألنماط االتصال الزواجي غير التكيفية لتجنبها، والتكيفية لتنميتها 

 خاصة في المستويات التعليمية األقأ. –وتعزيزها لدى األزواج والزوجات 

ات بأهمية العالقات األسرية والزوجية المستقرة في تهيئة توعية األزواج والزوج -5

البيئة الصحية المدعمة ألنماط االتصال اايجابي التكيفي بين أع اي األسرة عموماَ 

 واألزواج كقدوة ونمومج خصوصاَ. 
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القيام بالمزيد من البحوث والدراسات العلمية االجتماعية عن أنماط االتصال -6

وي متغيرات اجتماعية أخرى، وفي إطار مجاالت بشرية، األسر  والزواجي في ض

 ومكانية، وباست دام أطر ونمامج نلرية م تلفة.
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-coronavirus-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel

-ediseas-coronavirus-the-guidance/naming-2019/technical

it-causes-that-virus-the-and-2019)-(covid 

( . الرضا الزواجي وعالقته بالتواصأ العاطفي 2016جات ، نادية سراج محمد ) 

وعدد سنوات الزواج وعدد األبناي والمرحلة العمرية لألبناي. المجلة الدولية 

 . 424-242(، صص 9(، ع)5المت صصة، مج )

إرااد  قائم على تنمية مفهوم الاات في  ( . أثر برنامج2016جمعي ، سامية )

تحسين االتصال بين الزوجين . دراسات نفسية وتربوية، م بر تطوير الممارسات 

 .  29-13( ، صص 16النفسية والتربوية ، جامعة تلمسات ، الجزائر ، ع )

( . السبعة األساسية انجاد الزواج. ترجمة 2010جوتمات، د. جوت   نات . سيلفر )

 جرير، جدة :  جرير للنشر والتوزي . مكتبة 

( . النلريات االجتماعية المتقدمة: دراسة تحليلية في 2005الحسن،إحسات )

 النلريات االجتماعية المعاصرة. عمات، األردت :دار وائأ للنشر والتوزي . 

( . مشكالت العالقة الزوجية وأساليب المساعدة فيها. عمات،  2013الرادات، عز ) 

منشوا رت اارااد األسر ، المجلس الوطني لشاوت األسرة ، صص األردت: 

438-471 . 

( . العالج األسر  المشترك ترجمة سهام أبو عيطة . عمات 2016ساتير ، فرجينيا )

 ، األردت :دار الفكر.

(. كيفية تصميم خطة وكتابة البحث الميداني في 2002السيي ، محمد بن إبراهيم )

 ة: دار ال ريجي للنشر والتوزي . العلوم اانسانية . جد

( .عالقة االتصال بالرضا 2014طعبلي ، محمد الطاهر  وعمامرة ، سميرة )

الزواجي بأبعادي التآلفية ، التعامأ م  ال الفات المالية ، الرضا الجنسي : دراسة 

(، 6ميدانية بالمركز الجامعي بالواد  . مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية ، مج )

 .198-189(، صص 15ع)

( .أنماط  2017عيسى، مغاور  عبدالحميد   و العصيمي ، عبدهللا محيميد مسحأ ) 

التواصأ األسر  وعالقتها بالمرونة النفسية لدى طالب المرحلة الثانوية 

بمدينةالطائي . مجلة اارااد النفسي ،جامعة عين امس  : مركز اارااد النفسي 

 .  258 – 217ص ( ، ص 49( ، ع )  10، مج ) 

( .االرااد االسر  )النلريات واساليبه العالجية(. عمات ، 2000العزة، سيد حسن )

 األردت :دار الثقافة للنشروالتوزي  .

 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
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