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 سنوات وعدد العاطفي بالتواصل وعالقته الزواجي الرضا
 لألبناء العمرية واملرحلة األبناء وعدد الزواج

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الرضا  _ الممخص
الزواجي والتواصل العاطفي، ومعرفة الفروق في الرضا الزواجي 
والتواصل العاطفي تبعًا لعدد سنوات الزواج وعدد األبناء وأعمارىم. 
وأجريت الدراسة عمى طالبات جامعيات وموظفات من جامعة أم القرى 

-61وجة تراوحت أعمارىن بين )( ز 612بمكة المكرمة، بمغ عددىن )
( عام وتم استخدام مقياس الرضا الزواجي ومقياس التواصل 21

العاطفي من إعداد الباحثة. وأظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة موجبة 
ئيًا بين الرضا الزواجي والتواصل العاطفي. كما أشارت إحصادالة 

الرضا  ئيًا في درجات مقياسإحصاالنتائج إلى وجود فروق دالة 
( سنوات في مدة الزواج، 8الزواجي لصالح الزوجات األطول من )

ئيًا لصالح الزوجات الالتي عدد أطفالين أقل إحصاوكذلك فروق دالة 
 2( أبناء وكذلك، لصالح الزوجات الالتي أعمار أطفالين )2من )

ئياً إحصاسنوات أو أقل(. كما أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة 
مقياس التواصل العاطفي لصالح الزوجات الالتي مدة في درجات 
عامًا أو أكثر( ولصالح المتزوجات بدون أطفال،  65-01زواجين )

 .ولمزوجات الالتي لم تتجاوز أعمار أبنائين عشرة سنوات
: الرضا الزواجي، التواصل العاطفي، عدد سنوات مفتاحيةالكممات ال

 .ألبناءالزواج، عدد األبناء، المرحمة العمرية ل
 المقدمة. 1

الحاجة لمحب واالنتماء ىي إحدى أىم الحاجات اإلنسانية     
[. والزواج السعيد يشبع الحاجة لمحب ولالنتماء، كما أنو بما 0]

يقدمو من دعم نفسي واجتماعي يشبع إلى درجة كبيرة الحاجة 
[. وعمى الرغم 6لمتقدير ويعد خطوة ميمة نحو تحقيق الذات ]

الحب واالنتماء في عالقتنا بالوالدين واألىل من أننا نجد 
 زوجية بعالقة التمتع أنات تؤكد عمى إال أن الدراس ،واألصدقاء

كما تؤكد [ 2] الحياة عن الرضا مصادر أىم من يعد ناجحة
الدراسات أن العالقة الزوجية الموفقة ترتبط بالسعادة الشخصية 

ة صعوبات [، وأن المتزوجون السعداء أقدر عمى مواجي5,5]
[. كما أن 2,1الحياة، ويتمتعون بصحة جسمية ونفسية أفضل ]

الزواج الناجح يساعد الزوجين عمى اإلنجاز واإلبداع، ومقاومة 
[ وباإلضافة لمتأثير االيجابي 8,9الضغوط الحياتية والمينية ]

لمسعادة الزوجية عمى الزوجين، يحقق أبناء األزواج المستقرين 
، ويعانون من االضطرابات االنفعالية بدرجة إنجازًا دراسيا أفضل

أقل ويتمتعون بعالقات اجتماعية أفضل، ولدييم اتجاىات أكثر 
ايجابية نحو اآلخرين، وىم أكثر حرصا عمى دوام عالقاتيم 

[. وال يقتصر التأثير اإليجابي لمسعادة الزوجية 01الزوجية ]
ر عمى عمى الزوجين واألبناء، فالسعادة الزوجية تعود بالخي

 ].00المجتمع أيضًا، فيي عامل حماية من االنحراف والجريمة ]
 
 
 
 

 مشكمة الدراسة. 2
لكي ينعم األفراد بزواج سعيد يشبع احتياجاتيم النفسية        

ويمكنيم من القيام بأدوارىم االجتماعية والنجاح في حياتيم 
العممية، ولكي ينجح الوالدان في تربية أبنائيم بطريقة صحيحة، 
البد من االىتمام بدراسة العوامل التي تحافظ عمى الزواج 

مؤلمة ذات تأثيرات وتصونو. فتصدع العالقة الزوجية خبرة 
سمبية عمى الزوجين واألسرة والمجتمع. كما أن االستسالم لحياة 
زوجية يسودىا الفتور العاطفي والتجاىل، أو تتسم بالتوتر 
والصراعات يؤثر سمبًا عمى السعادة الشخصية، وتقدير الذات، 

[. وقد وجدت الدراسات أن 06,02والصحة الجسمية والنفسية ]
لزوجية يوثر عمى النساء بصورة سمبية أكثر من تدىور العالقة ا

[. وكذلك تنعكس التعاسة 05الرجال ويجعمين عرضة لالكتئاب ]
الزوجية سمبيا عمى الكفاءة االنتاجية لمزوجين، وعمى األسرة 

[ وبالرغم من أىمية الرضا 05وعمى المجتمع بشكل عام ]
ين الزواجي والتواصل العاطفي في الحياة الزوجية، وفي تأم

البيئة األسرية الداعمة لمنمو السميم لألبناء، وفي قيام الزواج 
بوظائفو كمؤسسة اجتماعية، نجد أن غالبية الدراسات التي 
تناولت عالقة الرضا الزواجي بالتواصل العاطفي، قد أجريت في 
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عن المجتمع السعودي وليذا ىناك  مجتمعات تختمف ثقافياً 
ي بالتواصل العاطفي في حاجة لدراسة عالقة الرضا الزواج

مجتمعنا، لفيم التطورات التي تطرأ عمى الرضا الزواجي في 
مراحل الحياة الزوجية المختمفة، ومعرفة العوامل المرتبطة 
بالرضا الزواجي، سواء تمك التي تتعمق بسموك الزوجين، مثل 
مستوى التواصل العاطفي بينيما، أو المتغيرات السياقية األخرى 

 .طفال وأعدادىم وأعمارىممثل وجود األ
 أسئمة الدراسةأ. 

تتحدد مشكمة الدراسة الحالية في اإلجابة عن األسئمة      
 :البحثية التالية

ىل ىناك عالقة بين الرضا الزواجي والتواصل العاطفي بين  -1
  الزوجين؟

ىل توجد فروق في مستوى الرضا الزواجي تبعا لعدد  -2
  سنوات الزواج؟

فروق في مستوى الرضا الزواجي تبعا لعدد ىل توجد  -3
  األطفال؟

ىل توجد فروق في مستوى الرضا الزواجي تبعا ألعمار  -4
 األطفال؟

ىل توجد فروق في مستوى التواصل العاطفي بين الزوجين  -5
  تبعا لعدد سنوات الزواج؟

ىل توجد فروق في مستوى التواصل العاطفي بين الزوجين  -6
 وأعمارىم؟ تبعا لعدد األبناء

ىل توجد فروق في مستوى التواصل العاطفي بين الزوجين  -7
 تبعا ألعمار األطفال؟

 أهداف الدراسةب. 
تيدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن العالقة بين الرضا       

الزواجي والتواصل العاطفي، ومعرفة الفروق في الرضا الزواجي 
الزواج وعدد األبناء والتواصل العاطفي تبعًا لعدد سنوات 

 .وأعمارىم
 أهمية الدراسةج. 

 ل ــــوامــــعـض الـــم بعــــو فيـــــوة نحــــة خطــــة الحاليــــد الدراســــتع      

المرتبطة بالرضا الزواجي األمر الذي يساىم في صيانة الحياة 
الزوجية وجعميا بيئة إيجابية تساعد الزوجين واألبناء عمى النمو 
واالزدىار. كما تستكشف الدراسة بعض المتغيرات المرتبطة 
بالرضا الزواجي مما قد يساعد المقبمين عمى الزواج عمى 
تخطيط حياتيم الزوجية واالستعداد لمدور الوالدي، وتقدم الدراسة 
معمومات يمكن لألفراد ولممرشدين الزواجيين توظيفيا لتحسين 

جان بحياة زوجية ىانئة أساليب التواصل الزواجي، لينعم الزو 
عمى أسرىم ومجتمعاتيم. كذلك تنبع  ومستقرة تنعكس إيجاباً 

أىمية الدراسة من كونيا، وحسب عمم الباحثة، من الدراسات 
القالئل في المجتمع السعودي التي تتناول عالقة الرضا الزواجي 
بالتواصل العاطفي، وبوجود األبناء وأعمارىم. وذلك عمى الرغم 

الدور المتوقع لمتواصل العاطفي في صيانة وازدىار من أىمية 
العالقة الزوجية، وبالتالي في توفير بيئة أسرية دافئة تساعد 
األبناء عمى تحقيق امكاناتيم والنجاح في أدوارىم المستقبمية 

 .كأزواج وآباء
 مصطمحات الدراسةد. 

الرضا الزواجي: تقييم الزوج أو الزوجة الذي يعكس التقبل 
[ وتعرفو 02دة التي يخبرىا الفرد تجاه عالقتو الزوجية]والسعا

الباحثة بأنو تقييم معرفي يتسم باإليجابية والشعور بالسعادة نحو 
الحياة الزوجية وشريك الحياة وتعبر عنو الدرجة المرتفعة التي 

 .تحصل عمييا المفحوصة في مقياس الرضا الزواجي
شاركة الوجدانية التواصل العاطفي: تعرفو الباحثة بأنو الم

والفكرية اإليجابية بين الزوجين والتي تتم من خالل إرسال 
واستقبال الرسائل المفظية وغير المفظية التي تعبر عن الحب 
والتفيم واالىتمام، ومن خالل االنفتاح واإلفصاح عن الذات 
والسموك الرومانسي مع شريك الحياة وتعبر عنو الدرجة التي 

 .في مقياس التواصل العاطفي تحصل عمييا المفحوصة
 حدود الدراسةه. 
اقتصرت الدراسة عمى عينة من طالبات وموظفات جامعة أم     

القرى، بمكة المكرمة. كما اقتصرت الدراسة عمى المتغيرات 
 وات الزواج، ـــالتالية: الرضا الزواجي، التواصل العاطفي، عدد سن
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 .عدد األبناء، أعمار األبناء
 والدراسات السابقةاإلطار النظري . 3

 :الرضا الزواجي والتواصل العاطفي
األسرة ىي الخمية األولى في المجتمع، ونمو المجتمع      

وازدىاره يعتمد عمى ترابط األسرة وتماسكيا. والزواج ىو الرابطة 
التي تقوم عمى أساسيا األسرة، واستقرار الزواج ونجاحو يتوقف 

 ].01رضا بين الزوجين ]عمى مدى التفاىم وال
ومن أىم عوامل السعادة الزوجية، التواصل الجيد بين      

الزوجين، فقد أظيرت الدراسات أن التواصل العاطفي الحميم 
يرتبط بارتفاع مستوى الرضا الزواجي كما أنو عامل أساسي 

[ وكشفت المالحظات العممية ألنماط 08,09,61] لنجاح الزواج
ج أن الزواج السعيد يتميز بارتفاع مستوى التفاعل بين األزوا

االستجابات المفظية األكثر استثارة لمسرور وانخفاض مستوى 
االستجابات المفظية السمبية، وأنو عندما يقوم أحد الزوجين بتقديم 
استجابات سمبية فإن ذلك يرتبط بزيادة السموك السمبي من 

 ].60الطرف اآلخر، والعكس صحيح ]
[ لدى تحميمو لعدد من الدراسات عن الرضا 66ووجد دوك ]     

الزواجي وأنماط التواصل الزواجي أن األزواج السعداء 
يستخدمون لغة أكثر حميمية لمتواصل ويتبادلون قدرًا أكبر من 
اإلشارات المفظية وغير المفظية اإليجابية ويعبرون عن اتفاقيم 

عالقتيم واستحسانيم آلراء أزواجيم، ويتحدثون مع أزواجيم عن 
بقدر أكبر من األزواج غير السعداء. وبالمقابل يرتبط سوء 

[  08,62التواصل بالتعاسة الزوجية وبانييار العالقة الزوجية ]
[ التتبعية لمدة عشر أعوام 65وأظيرت دراسة الفنير ورادبوري ]

أن أسموب تواصل الزوجين ىو الذي يحدد استمرار نجاح 
وأن التواصل السمبي يدمر العالقة  العالقة الزوجية أو انييارىا،

الزوجية حتى لو كان مستوى الرضا الزواجي عاليا خالل سنوات 
 .الزواج األربع األولى

[ أن اإلفصاح عن الذات وتبادل األفكار 65وأكد محمد ]     
والمشاعر بين الزوجين يزيد التقارب النفسي بين الطرفين ويقوى 

[ أن اإلفصاح 62مارك مان ] العالقة الزوجية. ووجد ديكسون

عن الذات المقصود والصادق والمتبادل من الطرفين يرتبط 
[ إلى أن 61بارتفاع مستوى الرضا الزواجي، وتوصل خطاب ]

الصمت وعدم اإلفصاح عن الذات من المشكالت الشائعة بين 
المتزوجين، وأن كثير من حاالت الطالق ترجع إلى معاناة المرأة 

في، وعدم تعبير الزوج عن مشاعره تجاه من الجفاف العاط
[ إلى أن مشكالت التواصل 68زوجتو. كما توصمت مؤمن ]

المتمثمة في توقف الحوار وانعدام التفاىم، وعدم التعبير عن 
 .% من جممة المشكالت الزوجية22الحب يمثل 

واىتم عدد من الباحثين بدراسة طرق التعبير عن الحب      
ن وأظيرت تمك الدراسات أن مشاعر الحب والحميمية بين الزوجي

وكذلك من خالل تعبيرات  [69يتم التعبير عنيا بمفردات الحب ]
المجاممة، وكممات التقدير، وألفاظ التشجيع، والكممات المعبرة 

كما أن المتزوجين [ 21,20] ةعن الحنان، والصيغة غير اآلمر 
ة يعبرون أيضا عن الحميمية باستخدام أساليب تواصل لفظي

خاصة بيم مثل إطالق اسم تدليل لشريك الحياة، واستخدام 
تعبيرات خاصة لمتودد، ومن خالل المغازالت، والمداعبات، 

طالق مسميات سرية عمى بعض معارفيم ] [. وباإلضافة 26وا 
[ ومن 22] إلى التواصل المفظي ىناك التواصل غير المفظي

وتعبيرات أنواع التواصل غير المفظي بين الزوجين النظرات، 
الوجو، واإلشارات ولغة الجسد والممسات المعبرة عن الحنان 

[ أن الممسات العاطفية بين 25[. ووجد أوين ]25والمالطفة ]
الزوجين ترتبط بالرضا الزواجي وتسيل حل النزاعات الزوجية، 

 .وأن غيابيا مؤشر عمى تدىور العالقة الزوجية
سن الحميمية بين ومن أساليب التواصل التي تنمي وتح      

الزوجين السموك الرومانسي، مثل االىتمام بذكرى الزواج 
والمناسبات الميمة لمطرف اآلخر، واصطحاب الزوج أو الزوجة 
لمنزىة أو لممشي أو لمشاىدة المناظر الطبيعية الجميمة، ومفاجئة 

[. وتقديم الزىور 21,22] الزوج أو الزوجة برسالة حب وتقدير
[ وقد وجدت الدراسات أن 21,21ين الزوجين ]وتبادل اليدايا ب

السموك الرومانسي بين الزوجين يظير جميًا في بداية الزواج إال 
 ].28,29أنو ينخفض بعد فترة من الزواج ]
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 :الرضا الزواجي وعدد سنوات الزواج
أظيرت بعض الدراسات أن الحب المتوقد والحميمية بين      

وكذلك تقل الممسات  [51,50]الزوجين تتناقص بمرور الزمن 
[ كما توصمت عدد من 56,52والتعبيرات الجسدية عن الحب ]

 الدراسات إلى أن الرضا الزواجي ينخفض بزيادة سنوات الزواج
حدوث تدىور  [52[. وكشفت دراسة محمد ]02,55,55]

عاطفي عند الزوجات نحو أزواجين بعد أربع سنوات من 
[ التناقص العاطفي عبر 51ز ]الزواج. وأرجع بمومستين وشوارت

سنوات الزواج إلى توقف الزوجان عن التعبير عن الحب 
لبعضيما، وافترض بعض الباحثين أن استمرار الحب المتأجج 
في الحياة الزوجية غير فعال وربما ضار، حيث قد تحصر 
العاطفة الجياشة الزوجان في االىتمام ببعضيما مما يقود إلى 

ائمية أو المينية أو االجتماعية خارج إطار إىمال االلتزامات الع
[ لنتيجة مغايرة، فقد 59[. وتوصل ىاشم ]58العالقة الزوجية ]

كشفت دراستو أن التوافق الزواجي والتفاىم يزداد بزيادة سنوات 
[ أن الحب 51الزواج. كما أكدت دراسة اسفيدو وآرون ]

النوع  الرومانسي يستمر في الزواجات الطويمة األمد، وأن ىذا
من الحب يرتبط بالسعادة الزوجية، وبالسعادة العامة وبارتفاع 

[ في 50تقدير الذات. وتوصل زينو وناصر وىاشم ويوسف ]
( من المتزوجين الماليزيين أن 562دراستيم لعينة بمغ عددىا )

 .الرضا الزواجي يزيد بزيادة عدد سنوات الزواج
 :الرضا الزواجي وعدد األبناء وأعمارىم

أشارت بعض الدراسات إلى أن قدوم األطفال يغير أدوار      
الزوجين، فتزداد المسؤوليات، وتظير الخالفات حول طرق تربية 
األطفال، ويقل تعبير الزوجين عن حبيما، ويزداد حديثيما عن 
المطالب والواجبات مما يؤدي إلى انخفاض الحميمية والرضا 

 ].56الزواجي ]
[ أن استخدام مفردات الحب 52سن ]ووجد بروس وبير      

يتناقص بعد إنجاب األطفال. وأكدت عدد من الدراسات أن 
الرضا الزواجي والتواصل العاطفي يرتبط عكسيًا بزيادة عدد 

ووجدت دراسات أخرى أن [ 05,55] األطفال وبحداثة سنيم

الرضا الزواجي ينحدر تدريجيا بقدوم األطفال حتى يصل إلى 
حمة مراىقة األطفال، لتزايد المواقف أقل مستوى في مر 

والمشكالت المرتبطة بمتطمبات مرحمة المراىقة وزيادة األعباء 
المادية. ثم يعود لالرتفاع مرة أخرى بعد مغادرة األبناء لمنزل 
الوالدين وتوفر خصوصية ووقت أكبر لمزوجين لالستمتاع 
بعالقتيما الخاصة، والنخفاض المصروفات المالية بسبب 

ستقالل المادي لألبناء. ثم تستمر السعادة الزوجية بعد ذلك اال
في االرتفاع تبعًا لعدة عوامل مثل الصحة ومستوى الدخل 

[ إلى أن زيادة عدد األطفال 51[. وتوصل الداىري ]55,52]
يؤثر سمبًا عمى التوافق الزواجي. ومن جانب آخر كشفت  1عن 

الحياة الزوجية، بعض الدراسات األثر اإليجابي لألطفال عمى 
[ والرضا 58فوجود األطفال يقمل من احتمالية تفكك األسرة ]

[ 21[ كما وجد كاتبي ]59الزواجي يرتبط بزيادة عدد األطفال ]
أن الرضا الزواجي يرتبط إيجابيًا بكل من زيادة سنوات الزواج 

 وبزيادة عدد األطفال
ن [ فقد خمصوا إلى أ20] أما شابيرو وجوتمان وكرير     

العالقة الجيدة والتواصل العاطفي اإليجابي بين الزوجين قبل 
اإلنجاب تنبئ بزيادة مستوى الرضا الزواجي بعد إنجاب 
األطفال، في حين أن سوء التواصل بين الطرفين، وسمبية الزوج 
تجاه زوجتو تنبئ بتراجع مستوى الرضا الزواجي بعد اإلنجاب. 

ن تعاون الزوج مع [ أ26وأكدت كوك وشينج وتشاو ولينج ]
زوجتو في األعمال المنزلية وفي العناية باألطفال يعزز الرضا 

 .الزواجي، وينعكس إيجابًا عمى األطفال
اتفقت الدراسات التي تم عرضيا عمى وجود عالقة دالة     

طردية بين الرضا الزواجي والتواصل العاطفي ولكن الدراسات 
واج وكل من الرضا اختمفت حول العالقة بين عدد سنوات الز 

الزواجي والتواصل العاطفي. فمعظم الدراسات توصمت إلى 
عالقة عكسية بين عدد سنوات الزواج والرضا الزواجي 
والتواصل العاطفي ولكن بعض الدراسات توصمت إلى نتيجة 
مختمفة. وكذلك تضاربت نتائج الدراسات حول العالقة بين كل 

 ي وبين إنجاب األطفال، ـاطفــل العـــواصــي والتــزواجـا الـــن الرضــم
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 .ومرحمة األبناء العمرية وعدد األبناء
وجدت معظم الدراسات أن قدوم األطفال يرتبط بتناقص       

الرضا الزواجي والتواصل العاطفي، ولكن دراسات أخرى 
توصمت إلى أن قدوم األطفال يرتبط بزيادة الحميمية والرضا 
الزواجي. وبينما وجدت بعض الدراسات أن العمر األصغر سنا 

في لألطفال يرتبط عكسيا بالرضا الزواجي والتواصل العاط
أشارت دراسات أخرى إلى أن الرضا الزواجي يصل إلى أقل 
مستوى في مرحمة مراىقة األبناء. وىذه االختالفات بين نتائج 

 .الدراسات تعزز الحاجة إلى موضوع الدراسة الحالية
 

 الطريقة واإلجراءات. 4
 منهج الدراسةأ. 

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي لمالئمتو      
 .ع وأىداف الدراسةلموضو 

 مجتمع وعينة الدراسةب. 
اشتمل مجتمع الدراسة عمى جميع منسوبات جامعة أم      

القرى المتزوجات من منطقة مكة المكرمة. وأجريت الدراسة عمى 
عينة عشوائية من طالبات وموظفات متزوجات من جامعة أم 

( والجدول 21-61القرى بمكة المكرمة تتراوح أعمارىن بين )
 .( يوضح بيانات أفراد عينة الدراسة بالتفصيل0)

 1 جدول
 خصائص عينة الدراسة بحسب متغيراتها

 النسبة المئوية التكرار المستويات المتغير
 %81 022 29 -61 عمر الزوجة

51- 21 51 61% 
 %68 58 موظفة الحالة المينية لمزوجة

 %16 055 طالبة
 %28 11 سنوات أو أقل 8 عدد سنوات الزواج

 %56 85 سنة 9-02
 %61 50 أو أكثر 01-65

 %61 86 1 عدد األبناء
 %50 81 سنوات 0-5
 %66 50 أو أكثر 2-01

 %50 015 سنوات أو أقل 2 المرحمة العمرية لألبناء
 %25 29 سنوات 5-01
 %05 21 أو أكثر 00-05

 %011 612 المجموع الكمي
 الدراسة ج. أدوات
 الباحثة إعداد من: الزواجي الرضا مقياس

 :المقياس إعداد خطوات -
 مثل الزواجي الرضا مقاييس من عدد بمراجعة الباحثة قامت -

 الزوجية السعادة تقدير دليل: الزواجي لمرضا شنايدر مقياس
 جان ومقياس الزواجي لمتوافق[ 25] الحنطي ومقياس[ 22]
 وفي[ 22] الزواجي الرضا واستبيان الزواجي، لمتوافق [25]

 جميع أن الباحثة الحظت السابقة لممقاييس دراستيا ضوء
 مقياس مع تتداخل أبعاد وتحتوي طويمة السابقة المقاييس

 مختصر مقياس إعداد إلى الباحثة دفع مما العاطفي، التواصل
 الحياة شريك عن العام الرضا ويقيس الدراسة أىداف مع يتوافق
 .05 بنوده وعدد الزوجية الحياة وعن

. 0-5 من المتدرجة ليكرت بطريقة اإلجابة مدرج وضع تم -
 .عكسية بطريقة درجتيا تحسب السمبية والعبارات

 :التالية بالطرق وثباتو المقياس صدق من التأكد تم -
 الرضا) مقياس صدق من التحقق تم: المقياس صدق: أوالً 

 :التالية بالطرق( الزواجي
 :المحكمين صدق -1



        
 

7 

 التدريس ىيئة أعضاء من مجموعة عمى المقياس عرض تم     
 العبارات وضوح من لمتأكد النفس عمم في المتخصصين

 من% 81 نسبة عمى تحصل لم التي العبارات وعدلت ومناسبتيا
 .المحكمين آراء

 اـــرضــال ) اســــيـقـم قـــيـبـطـت مـــت :يــــمـداخـــال اقـــــاالتس ابــحس -2
 مفحوصة( 21) من المكونة السابقة العينة عمى(  الزواجي
 الفقرات بين االرتباط معامالت اسُتخدمت األداة صدق وإليجاد
 .ذلك يبين( 5) والجدول لممقياس الكمية والدرجة

 2 جدول
 (33=  ن) الكمية والدرجة( الزواجي الرضا) مقياس فقرات بين االرتباط معامالت قيم

 مستوى الداللة قيمة الداللة معامل االرتباط البند مستوى الداللة قيمة الداللة معامل االرتباط البند
0 .422** 1.111 1.10 8 .627** 1.111 1.10 
6 .412** 1.111 1.10 9 .524** 1.111 1.10 
2 .414** 1.111 1.10 01 .483** 1.111 1.10 
5 .510** 1.111 1.10 00 .638** 1.111 1.10 
5 .390** 1.111 1.10 06 .327** 1.111 1.10 
2 .526** 1.111 1.10 02 .528** 1.111 1.10 
1 .558** 1.111 1.10 05 .617** 1.111 1.10 

  1.10=  داللة مستوى عند ئياً إحصا دالة **
 1.15=  داللة مستوى عند ئياً إحصا دالة *

 بالدرجة ارتباط ليا الفقرات جميع أن( 6) الجدول من يتبين     
 بين االرتباط معامالت وتراوحت ئيةإحصا داللة وذات الكمية

 يتمتع المقياس أن من التأكد تم وبذلك( 1.228 – 1.261)
 .المفيوم صدق بدالالت

 :المقياس ثبات: ثانياً 
: ىما الثبات أنواع من نوعين استخدام تم المقياس ثبات لحساب
 التجزئة ثبات وطريقة ،(2 جدول) كرونباخ ألفا الثبات معامل
( 21) عددىا استطالعية عينة عمى وذلك( 5 جدول) النصفية
  مفحوصة
 (كرونباخ ألفا) بطريقة الثبات معامل

 3 جدول
 (33 = ن( )الزواجي الرضا) لمقياس( كرونباخ ألفا) ثبات معامالت قيم

 معامل ألفا كرونباخ عدد فقرات مقياس الرضا الزواجي
05 1.15 

 وىو( 1.15) بمغ الثبات معامل أن( 2) الجدول من يتبين   
 .بالثبات يتصف المقياس أن ويدل جيد ثبات معامل

 :النصفية التجزئة بطريقة الثبات معامل -

 4 جدول
 (33 = ن) النصفية التجزئة بطريقة( الزواجي الرضا) مقياس ثبات معامالت قيم

 معامل التجزئة النصفية عدد الفقرات
05 1.10 

 التجزئة بطريقة الثبات معامل أن( 5) الجدول من يتبين      
 المقياس أن ويدل جيد ثبات معامل وىو( 1.10) بمغ النصفية
 .بالثبات يتصف

  :الباحثة إعداد من: العاطفي التواصل مقياس: ثانيا -
 :المقياس إعداد خطوات

  لـلمتواص صــمخص اســلمقي لـــالتوص نـــم ةــالباحث نـــتتمك مــــل -
نما الزوجين، بين العاطفي  الزواجي لمتواصل مقاييس وجدت وا 
 الزواجي الرضا مقاييس أبعاد في متضمنة أو عام بشكل

 .ذكرىا سبق التي الزواجي والتوافق
  مراحل مختمف في زوجة( 21) آراء باستطالع الباحثة قامت -
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 حول زواج، سنة( 51) وحتى البداية من الزوجية الحياة
 ضوء وفي لين، حبيم عن أزواجين بيا يعبر التي األساليب
 بنود الباحثة أعدت االستطالع، ونتيجة السابقة البحثية الدراسات
 التواصل: التالية األبعاد تغطي بنداً ( 52) وعددىا المقياس
 الممسات المفظي، غير العاطفي التواصل المفظي، العاطفي
 السموك والنقاش، الحوار إدارة الذات، عن اإلفصاح الحانية،

 تقيس( أ) النسخة( ب أ،) لممقياس نسختين وىناك. الرومانسي
 الزوجة، إدراك حسب العاطفي التواصل بسموك الزوج قيام مدى
 نفسو بالسموك الزوجة قيام مدى فتقيس( ب) الثانية النسخة أما
 العاطفي التواصل مستوى لتحديد المتوسط ويحسب. زوجيا تجاه
 .الزوجين بين
 العاطفي التواصل بعد: أبعاد ستة عمى المقياس يحتوي -

 العبارات، المفظي غير العاطفي التواصل بعد. 1-0 العبارات
  اإلفصاح بعد. 09-06 العبارات، الحانية الممسات بعد. 8-00

 اش،ــــقـــنـوال وارــحــال إدارة دـــعـب. 68-61 ارات،ــــبـعـال ذاتــــال نــــــع
 .52-22 العبارات الرومانسي، السموك بعد. 25-69 العبارات 
 :التالية بالطرق وثباتو المقياس صدق من التأكد تم -
 التواصل) مقياس صدق حساب تم: المقياس صدق: أوالً 

 :التالية بالطرق( العاطفي
 من مجموعة عمى المقياس عرض تم: المحكمين صدق -1

 من لمتأكد النفس عمم في المتخصصين التدريس ىيئة أعضاء
 عمى تحصل لم التي العبارات وعدلت ومناسبتيا العبارات وضوح
 .المحكمين آراء من% 81 نسبة

 :الداخمي االتساق حساب -2
 مكونة عينة عمى( العاطفي التواصل) مقياس تطبيق تم 

 معامالت اسُتخدمت األداة صدق وإليجاد مفحوصة( 21)من
 يبين( 5) والجدول لممقياس الكمية والدرجة الفقرات بين االرتباط

 .ذلك
 5 جدول

 (33 = ن:)الكمية والدرجة( العاطفي التواصل) مقياس فقرات بين االرتباط معامالت قيم
معامل  البند

 االرتباط
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

معامل  البند
 االرتباط

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

معامل  البند
 االرتباط

 قيمة
 الداللة

 مستوى الداللة

0 .438** 1.111 1.10 01 .435** 1.110 1.10 22 .384** 1.112 1.10 
6 .449** 1.111 1.10 08 .509** 1.116 1.10 25 .287** 1.111 1.10 
2 .444** 1.115 1.10 09 .416** 1.112 1.10 25 .294** 1.111 1.10 
5 .463** 1.111 1.10 61 .525** 1.111 1.10 22 .327** 1.111 1.10 
5 .558** 1.110 1.10 60 .459** 1.111 1.10 21 .563** 1.110 1.10 
2 .652** 1.110 1.10 66 .383** 1.111 1.10 28 .478** 1.111 1.10 
1 .545* 1.155 1.15 62 .307** 1.111 1.10 29 .461** 1.111 1.10 
8 .625** 1.111 1.10 65 .362* 1.102 1.15 51 .525** 1.111 1.10 
9 .515** 1.110 1.10 65 .411** 1.111 1.10 50 .564** 1.111 1.10 
01 .522** 1.111 1.10 62 .258** 1.111 1.10 56 .551** 1.111 1.10 
00 .513** 1.111 1.10 61 .377** 1.110 1.10 52 .581** 1.115 1.10 
06 .676** 1.111 1.10 68 .441** 1.106 1.10 55 .559** 1.111 1.10 
02 .418** 1.111 1.10 69 .437** 1.111 1.10 55 .285** 1.111 1.10 
05 .537** 1.111 1.10 21 .337** 1.112 1.10 52 .384** 1.111 1.10 
05 .419** 1.110 1.10 20 .584** 1.111 1.10  
02 .507** 1.116 1.10 26 .385* 1.102 1.15 
ئيًا إحصادالة  * 1.10ئيًا عند مستوى داللة = إحصادالة  **

 1.15عند مستوى داللة = 
 الدرجةع ـاط مــ( أن جميع الفقرات ليا ارتب5يتبين من الجدول )  

 ئية وتراوحت معامالت إحصاة ـــا ذات داللــــت جميعيـــة وكانــــالكمي
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( وىذا يدل عمى ان المقياس 1.212 – 1.658)االرتباط بين 
 .يتمتع بدالالت صدق المفيوم

 :دالالت صدق األبعاد -3
  اس )التواصل العاطفي(ـــاد مقيـــدق أبعــاب صــم حســـد تـــلق       

 اس )التواصلـــقيـق مـــطبيـم تــث تــي، حيـــداخمــاق الـــة االتســـريقــبط
( مفحوصة وإليجاد 21العاطفي( عمى العينة المكونة من ) 

صدق األداة تم استخدام معامالت االرتباط بين الفقرات ودرجة 
 .( يبين ذلك2البعد الذي تنتمي إليو والجدول )

 6جدول 
 (33 = البعد )نقيم معامالت االرتباط بين فقرات مقياس )التواصل العاطفي( ودرجة 

 معامل ارتباط الفقرة بالبعد الفقرة البعد معامل ارتباط الفقرة بالبعد الفقرة البعد
 **531. 60 اإلفصاح عن الذات **625. 0 التواصل المفظي

6 .644** 66 .650** 
2 .546** 62 .537** 
5 .370** 65 .529** 
5 .568** 65 .455** 
2 .616** 62 .483** 
1 .559** 61 .539** 

 **612. 68 **621. 8 التواصل غير المفظي
9 .710** 69 .493** 
01 .731**  

 
 إدارة الحوار والنقاش

21 .439** 
00 .726** 20 .390** 

 
 الممسات الحانية

 
 
 

06 .711** 26 .444** 
02 .618** 22 .502** 
05 .542** 25 .471** 
05 .476** 25 .650** 
02 .580** 22 .690** 
01 .488**  

 
 

 السموك الرومانسي

21 .724** 
08 .554** 28 .507** 
09 .573** 29 .589** 
61 .515** 51 .851** 

 50 .535** 
56 .691** 
52 .463** 
55 .586** 
55 .697** 

 دالة كانت الفقرات جميع أن( 2) الجدول من يتبين      
 أن عمى يدل مما إليو تنتمي الذي البعد درجة مع ئياً إحصا

 .أبعاده بدالالت المفيوم صدق بدالالت يتمتع المقياس
 : ىما الثبات أنواع من نوعين استخدام تم: المقياس ثبات: ثانياً 

 :النصفية التجزئة ثبات وطريقة كرونباخ ألفا الثبات معامل
 :كرونباخ ألفا الثبات معامل حساب 
 الداخمي االتساق إليجاد كرونباخ ألفا الثبات معامل حساب تم -

 .مفحوصة( 21) عددىا استطالعية عينة عمى وذلك لمفقرات
 (33 = ن( )العاطفي التواصل) لمقياس( كرونباخ ألفا) ثبات معامالت قيم. 7 جدول

 كرونباخ معامل ألفا فقرات مقياس التواصل العاطفيعدد 
52 1.81 
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 .معامل ثبات مرتفع ويدل أن المقياس يتصف بالثبات ( وىو 1.81( أن معامل الثبات بمغ )1يتبين من الجدول )      
 8جدول 

 (33 ثبات )ألفا كرونباخ( ألبعاد مقياس )التواصل العاطفي( )ن =قيم معامالت 
 كرونباخ معامل ألفا عدد الفقرات البعد

 1.18 1 التواصل المفظي
 1.16 5 التواصل غير المفظي
 1.81 9 الممسات الحانية

 1.26 9 اإلفصاح عن الذات
 1.22 1 ادارة الحوار والنقاش
 1.80 01 السموك الرومانسي

 مقياس ألبعاد الثبات معامالت أن( 8) الجدول من يتبين      
 وىي( 1.80 – 1.26) بين تراوحت قد العاطفي التواصل
 يتصف المقياس أن ويدل جيدة إلى مرتفعة بين ثبات معامالت

 .بأبعاده بالثبات 
 :النصفية التجزئة بطريقة الثبات معامل -

 9 جدول
 (33 = ن) النصفية التجزئة بطريقة( العاطفي التواصل) مقياس ثبات معامالت قيم

 معامل التجزئة النصفية عدد الفقرات
52 1.80 

 التجزئة بطريقة الثبات معامل أن( 9) الجدول من يتبين       
  المقياس أن ويدل مرتفع ثبات معامل وىو( 1.80) بمغ النصفية

 .بالثبات يتصف

 13 جدول
 (33 = ن) النصفية التجزئة بطريقة( العاطفي التواصل) مقياس أبعاد ثبات معامالت قيم

 معامل التجزئة النصفية عدد الفقرات البعد
 1.16 1 التواصل المفظي

 1.29 5 غير المفظيالتواصل 
 1.10 9 الممسات الحانية

 1.22 9 اإلفصاح عن الذات
 1.25 1 ادارة الحوار والنقاش
 1.81 01 السموك الرومانسي

( أن معامالت الثبات ألبعاد مقياس 01يتبين من الجدول )     
وىي ( 1.81 – 1.22التواصل العاطفي قد تراوحت بين )

معامالت ثبات بين مرتفعة إلى جيدة ويدل أن المقياس يتصف 
 .بالثبات بأبعاده

 :إجراءات التطبيق
تم تطبيق أدوات الدراسة في جمستين منفصمتين في نفس   -

اليوم. الجمسة األولى عمى الموظفات في إحدى قاعات كمية 
التربية، ثم وبعد ساعتين عمى الطالبات في القاعة نفسيا، بعد 

أخذ موافقتين وتوضيح أىمية البحث وىدفو والتأكيد عمى سرية 
 -21المعمومات، واستغرقت اإلجابة عمى جميع المقاييس من 

 .دقيقة 51
 نتائج. ال5

النتائج المتعمقة بالسؤال األول والي ينص عمى: "ىل ىناك 
 ئيًا بين الرضا الزواجي ومستوى التواصلإحصاعالقة دالة 
 "الزوجين؟العاطفي بين 

 ولإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام معادلة ارتباط بيرسون      
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 .( يبين النتائج00)إليجاد العالقة بين الرضا الزواجي والتواصل العاطفي، والجدول 
 11جدول 

 لعاطفيقيم معامل ارتباط بيرسون بين كل من مقياسي الرضا الزواجي والتواصل ا
 معامل ارتباط بيرسون المقياس

 **1.566 التواصل العاطفي –الرضا الزواجي 
( أنو توجد عالقة ايجابية دالة 00يتبين من الجدول )       
ئيًا بين كل من الرضا الزواجي والتواصل العاطفي حيث إحصا

ئيًا عند إحصا( وىي قيمة دالة 1.566بمغ معامل االرتباط )
  α = 0.01 مستوى داللة

وىذه النتيجة تتفق مع الدراسات التي سبق تناوليا مثل        
[ 09[ ودراسة ليتزنجر وجوردون ]61دراسة كارول ودوىيتري ]

[ التي أكدت أن 66ودراسة دوك ][ 08] والعمامرةودراسة طعبمي 
الزواجات السعيدة والناجحة تتميز بالتواصل اإليجابي بين 
الزوجين، وىي نتيجة تبدو منطقية فمن خالل التواصل العاطفي 
يتمكن الزوجان من التعبير عن الحب والتقدير والمساندة 

يقتربان العاطفية، كما يتمكنا من التصريح بمكنونات أنفسيما و 
ويفيمان بعضيما بصورة أفضل، ومن خالل التواصل اإليجابي 
والحوار يتمكنا من حل مشكالتيما ومواجية صعوبات الحياة. 

 .األمر الذي يعزز الرضا والسعادة بالحياة الزوجية
النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني والذي ينص عمى: "ىل توجد 

بعًا لعدد سنوات ئيًا في الرضا الزواجي تإحصافروق دالة 
 "الزواج؟
ولإلجابة عن السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية       

 :( يوضح ذلك06واالنحرافات المعيارية. والجدول )

 12جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعًا لمتغير مدة الزواج

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العينة مدة الزواج
 7.826 43.79 77 سنوات أو أقل 8

9-02 85 48.45 8.651 
01-65 41 50.29 6.653 

 8.363 47.05 203 الكمي
( وجود فروق بين متوسطات مدة 06يتبين من الجدول )     

 الزواج ولمعرفة أثر ىذه الفروق بين المتوسطات تم استخدام 
 .( يبين ذلك02اختبار تحميل التباين األحادي والجدول )

 13جدول 
 نتائج اختبار تحميل التباين األحادي

 ئيةحصاالداللة اإل ف متوسط المربعات درجات الحرية المربعاتمجموع  مصدر التباين
 0 11.125 707.12 2 1414.2 بين المجموعات
     63.561 200 12712 داخل المجموعات

       202 14126 الكمي
 α = 0.05  ئيًا عند مستوى داللةإحصاقيمة دالة  *

 ( أنو توجد فروق ذات داللة 02يتبين من الجدول )      
لمدة الزواج حيث بمغت  ئية لدرجة الرضا الزواجي تبعاً إحصا

ئيًا عند مستوى إحصا( وىي قيمة دالة 00.065=  قيمة )ف

( ولمعرفة لمن كانت 6عند درجات حرية ) α = 0.05 داللة
( 05ل )الفروق، تم استخدام اختبار شيفيو لمفروق البعدية والجدو 

 .يبين ذلك
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 14جدول 
 نتائج اختبار شيفيه لمفروق البعدية

 مستوى الداللة الفروق المرحمة
 001. *4.65- 02-9 –سنوات أو أقل  8
 000. *6.50- 65-01 –سنوات أو أقل  8

9-02- 01-65 -1.85 .478 
 الرضا درجات في فروق توجد أنو 05 الجدول من يتبين     

( فأقل سنوات 8) الزواج مدة متوسطات بين داللة ذات الزواجي
 وجود النتائج بينت كما سنة،( 02-9) لصالح( 02-9) وبين
( فأقل سنوات 8) الزواج مدة متوسطات بين ئياً إحصا دالة فروق
 كما سنة،( أكثر أو 65-01) لصالح( 65أكثر أو -01) وبين
 الزواج مدة متوسط بين بعدية فروق توجد ال انو النتائج بينت

 (.فأكثر 65- 01) ومدة( 9-02)
 المجموعة في أقل الزواجي الرضا مستوى أن النتائج تظير     
 عدد التي المجموعة مع بالمقارنةً ( أقل أو 8) زواجيا عمر التي

 وىذه. سنة( فأكثر 65-01) و( 02-9) من زواجيا سنوات
[ 51] وآرون اسفيدو ودراسة[ 59] ىاشم دراسة مع تتفق النتيجة
 يزيد الزواجي التوافق أن وجدت التي[ 50] وآخرون زينة ودراسة
 وديفس أيسر دراسة نتائج مع وتختمف. الزواج سنوات بزيادة

[ 55] وشاكيمفورد ستون ودراسة[ 50] وآرون توكر ودراسة[ 51]
 الرضا أن وجدت التي [05] يتشوبي وفينشام برادبري ودراسة

 يرجع االختالف ولعل. الزواج سنوات بزيادة يتناقص الزواجي
 عمى الغالب في يقوم الغربية المجتمعات في الزواج أن إلى

 تنحسر الجياشة العواطف فإن الحال وبطبيعة[ 51] الحب أساس
 الزواجي الرضا ينخفض وليذا واالعتياد الزواج من سنوات بعد
 يبنى الذي القاعدة ىو فالزواج السعودي المجتمع في أما[ 6]

 التفاعل وسنوات التكيف بزيادة ويقوى ينمو الذي الحب عمييا
 سنوات بزيادة الزواجي الرضا مستوى يزيد وبالتالي والعشرة،
 لفترة المستمرة الزواجات فإن آخر جانب ومن[ 59] الزواج
 فييا يكون التي الناجحة الزواجات األرجح عمى ىي أطول
 .مرتفعاً  فييا الزواجي الرضا مستوى
 توجد ىل: "عمى ينص والذي الثالث بالسؤال المتعمقة النتائج
 األطفال لعدد تبعاً  الزواجي الرضا في ئياً إحصا دالة فروق

 "وأعمارىم؟
 الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال عن ولإلجابة      

 ذلك يوضح( 05) والجدول. المعيارية واالنحرافات
 15 جدول

 االطفال عدد لمتغير تبعاً  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العينة عدد االطفال

1 82 49.00 7.211 
1-5 80 47.66 9.385 

6-10 41 41.98 6.243 
 8.363 47.05 612 الكمي

 متوسطات بين فروق وجود( 05) الجدول من يتبين      
 ىذه بين الفروق ىذه جوىرية ولمعرفة األطفال أعمار

 والجدول األحادي التباين تحميل اختبار استخدام تم المتوسطات
 .ذلك يبين( 02)

 16 جدول
 األطفال لعدد تبعاً  األحادي التباين تحميل اختبار نتائج

 ئيةحصاالداللة اإل ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 000. 10.979 698.770 2 1397.541 عدد األطفال

   63.644 200 12728.863 الخطأ
    202 14126.404 الكمي
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( أنو توجد فروق ذات داللة 02يتبين من الجدول )     
ئية لدرجة الرضا الزواجي تبعا لعدد األطفال حيث بمغت إحصا

ئيًا عند مستوى إحصا( وىي قيمة دالة 01.919=  قيمة )ف

( ولمعرفة لمن كانت 6عند درجات حرية ) α = 0.05 داللة
( 01والجدول )الفروق، تم استخدام اختبار شيفيو لمفروق البعدية 

 .يبين ذلك
 17جدول 

 نتائج اختبار شيفيه لمفروق البعدية تبعًا لعدد األطفال
 مستوى الداللة الفروق عدد األطفال

1 – 0-5 1.34 .51 
1 – 2-01 7.02* .11 
0-5 – 2-01 5.69* .11 

 في داللة ذات فروق توجد ال أنو( 01) الجدول من يتبين     
 ،(5-0) األطفال وعدد( 1) األطفال عدد بين الزواجي الرضا
( 1) األطفال عدد بين ئياً إحصا دالة فروق وجود النتائج وبينت
 كما ،(1) األطفال عدد لصالح وكانت( 01-2) األطفال وعدد
( 5-0) األطفال عدد بين بعدية فروق توجد أنو النتائج بينت
 (.5-0) لصالح وكانت( 01-2) األطفال وعدد

 الرضا في ئياً إحصا دالة فروق وجود عدم النتائج تظير      
 من وبين أطفال لديين ليس الالتي الزوجات بين الزواجي
 نتائج عن ما نوعا تختمف النتيجة وىذه. أطفال( 5-0)لديين

 بانخفاض يرتبط لألسرة األطفال قدوم أن وجدت التي الدراسات
 فينشام ودراسة[ 55] وويمكوكس ديو دراسة مثل الزواجي الرضا

 األمر وىذا[ 52] وبيرسون بروس ودراسة[ 02] وبيتش وستانمي
 المجتمعات بين األطفال حول النظرة باختالف تفسيره يمكن
 من يعمي الغربي فالمجتمع العربية، المجتمعات وبين الغربية
 األطفال، إنجاب يجعل مما الشخصي والنمو الفردية الحرية شأن

 واالرتقاء لمطموح وتحديا لمحرية تقيداً  لألميات، وخصوصا
 األطفال إنجاب فيعد السعودي المجتمع في أما[ 26] الميني
 عدم يخص وفيما[. 21] الزواج أىداف من وىدف اهلل من نعمة

 أطفال بدون الزوجات لدى الزواجي الرضا في فروق وجود
 معظم لكون غالباً  فيرجع أطفال لديين الالتي بالزوجات مقارنة
 عمى فين وبالتالي الجامعيات الطالبات من( 058) العينة أفراد

 بالحصول منشغالت أنين أو بالزواج عيد حديثات إما األرجح
 وقد لين، مشكمة اإلنجاب عدم يمثل وال الجامعية، الشيادة عمى

 الدراسة نتائج واختمفت. التخرج بعد لما اإلنجاب تأجيل يفضمن
 التي[ 21] وكاتبي[ 59] والفونس جوز دراسة نتائج مع الحالية
 فقد األطفال، عدد بزيادة يرتبط الزواجي الرضا أن إلى توصمت
 أكثر أو( 2) األطفال عدد في الكبيرة الزيادة أن النتائج أظيرت
 في فيمو يمكن الي األمر وىو الزواجي، الرضا بانخفاض ترتبط
 المبذولة والجيود النفسية والضغوط المالية المتطمبات ضوء
 لمزوجين المتاح الوقت وقمة األطفال، من كبير بعدد لمعناية

 مستوى انخفاض إلى يقود مما العاطفية بعالقتيما لالستمتاع
 .الزواجي الرضا
 توجد ىل: "عمى ينص والذي الرابع بالسؤال المتعمقة النتائج
 "األطفال؟ ألعمار تبعاً  الزواجي الرضا في ئياً إحصا دالة فروق

 الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال عن ولإلجابة
 ذلك يوضح( 08) والجدول. المعيارية واالنحرافات

 18جدول 
 االطفال عمر لمتغير تبعاً  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العينة عمر الطفل
 7.610 49.75 104 أو أقل 2
5-01 69 43.65 7.528 
 9.619 45.53 30 أو أكثر 00-05

 8.363 47.05 612 الكمي
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( وجود فروق بين متوسطات درجات 08يتبين من الجدول )     
الرضا الزواجي تبعًا لعمر الطفل ولمعرفة جوىرية ىذه الفروق 

بين ىذه المتوسطات تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي 
 .( يبين ذلك09) والجدول

 19جدول 
 األحادي تبعًا ألعمار األطفالنتائج اختبار تحميل التباين 

 ئيةحصاالداللة اإل ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 *000. 12.988 811.893 2 1623.785 أعمار األطفال

   62.513 200 12502.619 الخطأ
    202 14126.404 الكمي

( أنو توجد فروق ذات داللة 09يتبين من الجدول )     
ئية لدرجة الرضا الزواجي تبعا لعمر الطفل حيث بمغت إحصا

ئيًا عند مستوى إحصا( وىي قيمة دالة 06.988=  قيمة )ف

( ولمعرفة لمن كانت 6عند درجات حرية ) α = 0.05 داللة
( 61)الفروق، تم استخدام اختبار شيفيو لمفروق البعدية والجدول 

 .يبين ذلك
 23جدول 

 نتائج اختبار شيفيه لمفروق البعدية تبعًا لعمر الطفل
 مستوى الداللة الفروق عمر الطفل

01-5 -أو أقل  2  6.10* .11 
فأكبر 05-00 – أو أقل 2  4.22* .12 
فأكبر 00-05 - 5-01  -1.88 .55 

 بين داللة ذات فروق توجد أنو( 61) الجدول من يتبين      
 كما ،(فأقل 2) لصالح وكانت( 01-5) والعمر( فأقل 2) العمر
( فأقل 2) العمر بين ئياً إحصا دالة فروق وجود النتائج بينت

 2) األطفال عمر لصالح وكانت( فأكبر 05-00) والعمر
 عمر بين بعدية فروق توجد ال أنو النتائج بينت كما ،(فأقل

 (.فأكبر 05-00) األطفال وعمر( 01-5) األطفال
 الزواجي الرضا مستوى في فروقاً  ىناك أن النتائج تظير     

 ثالث عمر في أطفال لديين فمن لألطفال، العمرية لممرحمة تبعا
 الرضا مقياس في أعمى درجات عمى حصمن أقل، أو سنوات
( 01-5) من العمرية المرحمة في أطفال لديين ممن الزواجي

     . أكبر أو( 05-00)و
 وويمكوكس ديو دراسات وجدتو عما تختمف النتيجة وىذه    
 وبيرسون بروس ودراسة[ 55] ووبيتش فينشام ودراسة[ 55]
 أن إلى توصمت التي[ 56] وفوستر وكمبل توينج ودراسة [52]

. سنيم وحداثة األطفال عدد بزيادة سمبا يرتبط الزواجي الرضا

[ 55] ماكبي ودراسة[ 52] جروكوف دراسة مع جزئياً  وتتفق
 مرحمة في مستوى أقل إلى يصل الزواجي الرضا أن وجدت التي

 عند الزواجي الرضا درجة في االنخفاض ولعل األطفال، مراىقة
 الحالية الدراسة في سناً  األكبر العمرية المرحمة أطفال أميات
 المرافقة والمادية النفسية والضغوطات المطالب تزايد إلى يعود
 مرحمة في الرفاق وتأثير شخصياتيم، واستقالل األطفال لنمو

 وتوجيييم، تعميميم عمى المترتبة والمسؤوليات عمييم، المراىقة
 التنشئة، أساليب حول الزوجين بين تحدث قد التي والخالفات

 .الزواجي الرضا عمى بظالليا تمقي التي المشكالت من وغيرىا
 توجد ىل: "عمى ينص والذي الخامس بالسؤال المتعمقة النتائج
 سنوات لعدد تبعاً  العاطفي التواصل في ئياً إحصا دالة فروق

 "الزواج؟
 الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال عن ولإلجابة      

 :ذلك يوضح( 60) والجدول. المعيارية واالنحرافات
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 21 جدول
 الزواج مدة لمتغير تبعاً  العاطفي التواصل درجات في المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العينة مدة الزواج
 27.58 159.70 82 سنوات أو أقل 8

9-02 80 154.73 12.08 
 27.27 185.15 41 أو أكثر 01-65

 25.03 162.76 203 الكمي
      متوسطات بين فروق وجود( 60) الجدول من يتبين    
  استخدام تم المتوسطات بين الفروق ىذه أثر ولمعرفة الزواج مدة

 .ذلك يبين( 66) والجدول األحادي التباين تحميل اختبار

 22جدول 
 األحادي التباين تحميل اختبار نتائج

 ئيةحصاالداللة اإل ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 000. 26.80 13381.75 2 26763.50 بين المجموعات
   499.27 200 99854.64 داخل المجموعات

    202 126618.15 الكمي
( أنو توجد فروق ذات داللة 66يتبين من الجدول )     
ئية لدرجة التواصل العاطفي تبعا لمدة الزواج حيث بمغت إحصا

ئيًا عند مستوى إحصا( وىي قيمة دالة 62.81=  قيمة )ف

(. ولمعرفة لمن كانت 6عند درجات حرية ) α = 0.05 داللة
( 62استخدام اختبار شيفيو لمفروق البعدية والجدول ) الفروق، تم
 .يبين ذلك

 23جدول 
 نتائج اختبار شيفيه لمفروق البعدية

 مستوى الداللة الفروق مدة الزواج
 210. 4.96 02-9 – سنوات أو أقل 8
 000. *25.45- 65-01 –سنوات أو أقل 8

9-02- 01-65 -30.42* .111 
 بين داللة ذات فروق توجد ال أنو( 62) الجدول من يتبين     

 وبينت ،02-9 وبين فأقل سنوات 8 الزواج مدة متوسطات
 8 الزواج مدة متوسطات بين اخصائيا دالة فروق وجود النتائج

 بينت كما عام، 65-01 ولصالح فأكثر 65-01 وبين أقل أو
-01و 02-9 الزواج مدة متوسط بين بعدية فروق وجود النتائج
 .فأكثر 65 -01 ولصالح 65

 عند أعمى العاطفي التواصل مستوى أن النتائج تظير     
 زواجيا مدة تراوحت التي الزواج سنوات في األطول المجموعة

 سنوات عدد التي بالمجموعة مقارنة( فأكثر 65 -01) بين
 -9) زواجيا سنوات عدد التي والمجموعة( أقل أو 8) زواجيا
 وآرون اسفيدو دراسة نتائج مع ما نوعا تتفق النتيجة وىذه( 02
 الزواجات في يستمر الرومانسي الحب أن وجدت التي[ 51]

 والتفاىم التوافق أن وجدت التي[ 21] كاتبي ودراسة األمد طويمة
 التي[ 65] ورادبوري الفنير ودراسة العشرة سنوات بزيادة يزداد
 الناجحة الزواجات يميز ما ىو الحميم التوصل أن وجدت

 بروس دراسة نتائج عن وتختمف. طويمة لسنوات والمستمرة
 بصورة تستخدم الحب مفردات أن وجدت التي[ 52] وبيرسون

 التي[ 56] وأندرسون جيرورو ودراسة العشرة، سنوات بتزايد أقل
 تتناقص الحب عن الجسدية والتعبيرات الممسات أن إلى خمصت
 ودراسة[ 28] وآخرون ىوستن ودراسة الزواج، سنوات عبر

 الرومانسي السموك أن وجدت التي [29] وآخرون ماكديرميد
 التواصل مستوى ارتفاع أن ويبدو. الزواج من فترة بعد ينخفض
 إرجاعو يمكن الدراسة ىذه في األطول الزيجات عند العاطفي

 المودة روابط تعميق عمى يساعد العشرة زمن طول أن إلى
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 يساعد مما واالرتياح بالسكن الطرفين شعور وعمى والرحمة
 .بأريحية عواطفيما عن التعبير عمى الزوجين

 توجد لـى: "ىــعم صــين ذيـــال ادســالس ؤالـــبالس ةــالمتعمق جــالنتائ

 "األطفال؟ لعدد تبعاً  العاطفي التواصل في ئياً إحصا دالة فروق 
 الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال عن ولإلجابة      

 ذلك يوضح( 65) والجدول. المعيارية واالنحرافات
 24جدول 

 االطفال عدد لمتغير تبعاً  العاطفي التواصل لدرجات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العينة عدد االطفال

1 82 170.71 25.76 
1-5 81 156.39 16.93 

6-10 41 159.29 32.12 
 25.03 162.76 612 الكمي

 عدد متوسطات بين فروق وجود( 65) الجدول من يتبين     
 تم المتوسطات ىذه بين الفروق ىذه جوىرية ولمعرفة األطفال

        (65) والجدول األحادي التباين تحميل اختبار استخدام
 .ذلك يبين

 25جدول 
 األطفال لعدد تبعاً  العاطفي التواصل لدرجات األحادي التباين تحميل اختبار نتائج

 ئيةحصااإلالداللة  ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 001. 7.58 4461.15 2 8922.30 عدد األطفال
   588.48 200 117695.85 الخطأ
    202 126618.15 الكمي

( أنو توجد فروق ذات داللة 65يتبين من الجدول )     
ئية لدرجة التواصل العاطفي تبعا لعدد األطفال حيث بمغت إحصا

 ئيًا عند مستوى داللةإحصا( وىي قيمة دالة 1.58=  قيمة )ف

α = 0.05 ( ولمعرفة لمن كانت الفروق، 6عند درجات حرية )
( يبين 62تم استخدام اختبار شيفيو لمفروق البعدية والجدول )

 .ذلك
 26جدول 

 العاطفي تبعًا لعدد األطفالنتائج اختبار شيفيه لمفروق البعدية لدرجات التواصل 
 مستوى الداللة الفروق عدد األطفال

1 – 0-5 05.26* .110 
1 – 2-01 00.56* .150 
0-5 – 2-01 6-.91 .86 

 داللة ذات فروق توجد أنو( 62) الجدول خالل من يتبين     
 لصالح وكانت ،(5-0) األطفال وعدد( 1) األطفال عدد بين
 عدد بين ئياً إحصا دالة فروق وجود النتائج بينت كما( 1) العدد

 كما ،(1) العدد ولصالح( 01-2) األطفال وعدد( 1) األطفال
 وعدد( 5-0) األطفال عدد بين فروق وجود عدم النتائج بينت

 (.01-2) األطفال
 الذين األزواج بين أعمى العاطفي التواصل أن النتائج تظير    
( 5-0) لدييم الذين األزواج مع بالمقارنة أطفال لدييم ليس
 توينج دراسة مع تتفق نتيجة وىي أكثر، أو أطفال( 01-2)و

 [55] ودراسة[ 55] وبييتش فينشام ودراسة [56] وفوستر وكمبل
 التواصل عمى سمبا ينعكس األطفال قدوم أن وجدت التي

 أن إلى إرجاعيا يمكن النتيجة وىذه. الزوجين بين العاطفي
 والخصوصية الوقت من المتسع لدييم أطفال بدون األزواج

 فإن باألطفال، يرزقون من أما العاطفية بعالقتيم لالستمتاع
 يتمتعون ال أنيم كما وأبنائيم، حياتيم شركاء بين تتوزع عواطفيم

 االىتمام بين موزعة وطاقاتيم وأوقاتيم الكاممة بالخصوصية
 األطفال قدوم أن إلى باإلضافة. أطفاليم رعاية وبين بأزواجيم

 المسؤوليات حول األزواج بين الخالفات ظيور مع يترافق قد
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 التواصل مستوى ينخفض وبالتالي اإلنفاق وأوجو التربية وأساليب
 .بينيم العاطفي
           ىل" :عمى ينص والذي السابع بالسؤال المتعمقة النتائج
 التواصل درجات متوسط نـبي ةـــئياــإحص ةــدالل ذات روقـــف دـــتوج

 "الطفل؟ عمر لمتغير تبعاً  العاطفي
 الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال عن ولإلجابة      

 .ذلك يبين 61 والجدول المعيارية واالنحرافات

 27 جدول
 الطفل عمر لمتغير تبعاً  العاطفي التواصل لدرجات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العينة عمر الطفل
 24.68 166.74 104 أو أقل 2
5-01 69 160.58 28.69 
 11.05 153.98 30 أو أكبر 00-05

 25.03 162.76 612 الكمي
 لعمر متوسطات بين فروق وجود( 61) الجدول من يتبين     
 تم المتوسطات ىذه بين الفروق ىذه جوىرية ولمعرفة الطفل

 يبين( 68) والجدول األحادي التباين تحميل اختبار استخدام
 .ذلك

 28جدول 
 األطفال لعمر تبعاً  العاطفي التواصل لدرجات األحادي التباين تحميل اختبار نتائج

 ئيةحصاالداللة اإل ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 *032. 3.50 2142.22 2 4284.44 أعمار األطفال

   611.61 200 122333.71 الخطأ
    202 126618.15 الكمي

( أنو توجد فروق ذات داللة 68يتبين من الجدول )     
ئية لدرجة التواصل العاطفي تبعا لعمر الطفل حيث بمغت إحصا

 ئيًا عند مستوى داللةإحصا( وىي قيمة دالة 2.51=  قيمة )ف

α = 0.05 ( ولمعرفة لمن كانت الفروق، 6عند درجات حرية )
( يبين 69) تم استخدام اختبار شيفيو لمفروق البعدية والجدول

 .ذلك
 29جدول 

 نتائج اختبار شيفيه لمفروق البعدية في درجات التواصل العاطفي تبعًا لعمر الطفل
 مستوى الداللة الفروق عمر األطفال

 619. 6.15 01-5-أو أقل  2
 151. *12.75 فأكبر 05-00-أو أقل  2
 512. 6.60 فأكبر 00-05- 5-01

( أنو ال توجد فروق ذات داللة بين 69يتبين من الجدول )     
فروق  (، كما بينت النتائج وجود01-5( أو أقل وعمر )2عمر )
( أو أقل وعمر األطفال 2) ئيًا بين عمر األطفالإحصادالة 

(، ولصالح العمر األقل، كما بينت النتائج أنو ال توجد 00-05)
 (.05-00( وعمر األطفال )01-5فروق بين عمر األطفال )

تظير النتائج أن مستوى التواصل العاطفي أعمى عند     
المتزوجين الذين لم يتجاوز أعمار أبنائيم عشرة سنوات بالمقارنة 

(. وىذه النتيجة تتفق 05-00بالمتزوجين المذين أعمار أبنائيم )

التي [ 55] اكبي[ ودراسة م52جزئيا مع دراسة جروكوف ]
وجدت أن الحميمية والرضا الزواجي يصل إلى أقل مستوى في 
مرحمة مراىقة األطفال، وتختمف عن نتائج دراسات كل من 

[ 52ودراسة بروس وبيرسن ] [56] توينج وكامبل وفوستر
التي توصمت إلى أن  [05] [ ودراسة55ودراسة ديو وويمكوكس ]

تبط عكسيًا بقدوم األطفال الرضا الزواجي والتواصل العاطفي ير 
وبحداثة سنيم. ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن وجود أطفال في 
مرحمة المراىقة قد يفرض متطمبات وضغوط أعمى عمى 
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الزوجين، كما أن نضج األطفال في المجتمعات المحافظة قد 
 .يجعل الوالدين أكثر تحفظًا في التعبير عن عواطفيما

 النتائج مناقشة. 6
بالرغم من أن غالبية الدراسات السابقة التي تم عرضيا       

توصمت إلى أن الرضا الزواجي والتواصل العاطفي ينخفضان 
بزيادة عدد سنوات الزواج أال أن الدراسة الحالية توصمت لنتيجة 
معاكسة، فالزواجات األطول حصمت عمى الدرجات األعمى في 

نتائج الدراسة  الرضا الزواجي وفي التواصل العاطفي. كما أن
اختمفت عن معظم الدراسات السابقة التي وجدت أن الرضا 
الزواجي يتأثر سمبا بقدوم األطفال، فقد وجدت الدراسة أنو ال 
توجد فروق في الرضا الزواجي بين الزوجات بدون أطفال 

أطفال. ولكن  5-0والزوجات الالتي عدد أطفالين يتراوح بين 
أو أكثر تظير فروق في الرضا ( 2عندما يصبح عدد األطفال )

(. واختمفت نتائج 2) الزواجي لصالح عدد األطفال األقل من
الدراسة مع الدراسات السابقة التي وجدت أن الرضا الزواجي 
يرتبط عكسيا بحداثة سن األطفال فقد توصمت الدراسة الحالية 

سنوات أو أقل( أعمى  2إلى أن أميات األطفال األصغر سنًا )
( 01-5األكبر ) الزواجي من أميات األطفالفي الرضا 

أو أكثر(. ولكن نتائج الدراسة الحالية اتفقت مع  05-00)و
نتائج الدراسات التي وجدت أن التواصل العاطفي يتأثر سمبا 
بوجود األطفال، وبزيادة أعدداىم، وبوصوليم لمرحمة المراىقة. 
ود ويالحظ أنو بالرغم من أن معظم الدراسات توصمت إلى وج

عالقة قوية بين الرضا الزواجي والتواصل العاطفي، إال أن 
ئيًا بين إحصاالدراسة الحالية وجدت عالقة متوسطة دالة 

االتصال العاطفي والرضا الزواجي. وىو األمر الذي يمكن 
تفسيره باالختالفات الثقافية واالجتماعية بين مجتمع الدراسة 

ارة إلى أن تحديد ومجتمعات الدراسات السابقة. وتجدر اإلش
مستوى الرضا الزواجي والتواصل العاطفي كان سيكون أدق لو 
شممت الدراسة الزوجين معا، ولكن نظرا لتعذر جمع الزوجين 
معا لإلجابة عمى المقاييس اقتصرت الدراسة الحالية عمى 

 .الزوجات

 التوصيات. 7
االىتمام بإجراء مزيد من البحوث في مجال الرضا الزواجي  -
 .لو من األىمية النفسية واالجتماعية لما
االىتمام بإقامة الدورات المتخصصة لممقبمين عمى الزواج  -

ولممتزوجين لتحسين مستوى التواصل العاطفي لدييم. 
ومساعدتيم عمى بناء عالقات زوجية سعيدة ومستقرة والمحافظة 

 .عمييا
التوعية بأىمية التخطيط لإلنجاب وتنظيم النسل لممحافظة  -

 .عمى الرضا الزواجي والتواصل العاطفي بين الزوجين
إجراء دراسات طولية عمى الزوجين معا لفيم التغيرات التي  -

 .تطرأ عمى الرضا الزواجي بصورة أدق وأشمل
 المراجع

 أ. المراجع العربية
( مدخل إلى عمم 6116مكمفين، روبرت وغروس، رتشارد ) [2]

حداد وموفق الحمداني النفس االجتماعي )ترجمة ياسمين 
 وفارس حممي( عمان: دار وائل لمنشر.

 (. التوافق الزواجي في عالقتو6112محمود، عبد اهلل جاد )[6] 

ببعض عوامل الشخصية والذكاء االنفعالي. مجمة كمية      
 .001-52( يناير، 21التربية، جامعة المنصورة. )

ى الصحة ( الرضا الزواجي وأثره عم6119) سمكري، أزىار [7]
النفسية في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية لدى عينة 
من المتزوجات في منطقة مكة المكرمة، رسالة ماجستير، 

 كمية التربية، جامعة أم القرى، المممكة العربية السعودية.

( السعادة الحقيقية )ترجمة مكتبة 6118سيمجمان، مارتن ) [10]
 جرير( الرياض: مكتبة جرير.

الع، عبد الرؤوف أحمد، والشريف، محمد يوسف الط [17]
( الرضا الزواجي لدى المتزوجات لممرة الثانية 6100)

 وعالقتو ببعض المتغيرات في محافظات غزة. مجمة 
 ات اإلنسانية(، أكتوبر ــدراســة الــة )سمسمـــالميــة اإلســـامعـــالج
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       09(0 ،)629-612. 

( عالقة 6105امرة، سميرة )طعبمي، محمد الطاىر وعم [18]
االتصال بالرضا الزواجي بأبعاده )التآلفية، التعامل مع 
الخالفات المالية، الرضا الجنسي(، الجزائر. مجمة العموم 

 .092-081( جوان، 05اإلنسانية واالجتماعية. )

( االفصاح عن الذات 6106محمد، رمضان عبد المطيف ) [25]
امج لمتدريب عمى اإلفصاح وعالقتو باالكتئاب وفاعمية برن

عن الذات في خفض االكتئاب لدى األزواج. المجمة 
 .259-261، يونيو، 26التربوية، 

( الطالق العاطفي بين التشخيص 6100خطاب، محمد ) [27]
 065والعالج. رابطة األخصائيين النفسيين المصرية، 

(. فاعمية برنامج إرشادي في 6111مؤمن، داليا عزت ) [28]
المشكالت الزوجية لدى عينة من المتزوجين  حل بعض

 حديثًا. رسالة دكتوراه. كمية اآلداب. جامعة عين شمس.

( التواصل المفظي بين 6112) ناصر، عائشة أحمد [33]
الزوجين وعالقتو بسمات الشخصية والتوافق الزواجي، 
ماجستير في التربية، تخصص صحة نفسية، معيد 

 النفسي، جامعة القاىرة. البحوث التربوية، قسم اإلرشاد

( دراسة بعض محددات 6101محمد، شعبان حسين )  [46]
التغير العاطفي بعد الزواج لدى عينة من الزوجات: دراسة 

 –العممية لكمية التربية  نفسية طولية تتبعيو مقارنة. المجمة
 .582-552يناير،  6( 0) 62جامعة أسيوط. 

( دراسة لبعض 6111ىاشم، سامي محمد موسى ) [49]
المتغيرات المحددة لمتوافق الزواجي. المؤتمر الدولي 

-51السابع، مركز اإلرشاد النفسي، جامعة عين شمس، 
012 

 قتو ببعض ( التوافق الزواجي وعال6118ري، صالح )ــالداى [57]

، 61المتغيرات لدى المعممات المتزوجات. الثقافة والتنمية.       
 .08-0أكتوبر، 

( أثر وجود األطفال 6111أبو أسعد، أحمد عبد المطيف ) [58]
وعددىم والمستوى االقتصادي في الشعور بالتفاؤل والرضا 

العدد -جامعة عين شمس -الزواجي. مجمة كمية التربية 
 695-622ون )الجزء الثالث(، الواحد والثالث

( تسمط الزوج وأثره في 6115كاتبي، محمد عزت عربي ) [60]
 التوافق الزواجي. رسالة دكتوراه. جامعة دمشق. سوريا.

( مقياس الرضا الزواجي، القاىرة، 0981الببالوي، فيوال ) [63]
 مكتبة األنجمو المصرية.

اجي لدى ( مشكالت التوافق الزو 0999الحنطي، نوال ) [64]
األسرة السعودية خالل السنوات الخمس األولى من الزواج 
في ضوء بعض المتغيرات. رسالة ماجستير. جامعة الممك 

 سعود، الرياض.

( الشعور بالسعادة وعالقتو 6118جان، نادية سراج ) [65]
بالتدين والدعم االجتماعي والتوافق الزواجي والمستوى 

     (،5)08ات نفسية االقتصادي والحالة الصحية. دراس
210-251. 

( االستقرار الزواجي: دراسة في 6112بممييوب، كمثوم )[66] 
 عمم النفس، منشورات الحبر، ب. ط. الجزائر.

( دراسة لبعض 6115جميدان، تغريد بنت مالك ) [67]
المتغيرات النفسية واالجتماعية لدى السيدات السعوديات 

في منطقة المدينة المنورة، رسالة  المنجبات وغير المنجبات
 دكتوراه، كمية التربية لمبنات، المدينة المنورة.
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COMMUNICATION, DURATION OF 

MARRIAGE, NUMBER OF CHILDREN, AND 

CHILDREN'S AGE 
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ABSTRACT_ The study examined the relationship between marriage satisfaction and affectionate 

communication, and the differences in marriage satisfaction and affectionate communication as 

related to marriage duration, number of children, and the ages of children. Marriage Satisfaction 

Scale and Affectionate Communication Scale were administered to 203 married female university 

students and staff, from Umm Al-Qura University in Makkah, between the age 20-60.The results of 

the study showed that there was a significant positive relationship between marriage satisfaction 

and affectionate communication. The study also found significant differences in the subjects’ 

scores on the marriage satisfaction scale related to marriage duration, in favor of wives that were 

married for more than 8 years. Significant differences in the score of marriage satisfaction scale 

were found in favor of wives who had less than 6 children; and also in favor of wives whom their 

children are 3 years of age or less. The results also revealed significant differences in the level of 

affectionate communication based on the duration of marriage in favor of (17-25 or more) years, 

and in favor of childless couples. The study also found significant differences in level of 

affectionate communication according to children age in in favor of (10 and less) years. (200 

words) 

 KEY WORDS: Marriage satisfaction, affectionate communication, duration of marriage, number 
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