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- :مقدمة

مننن دون التوا نني ك يمكننن للحيننام أن تسننتمرن كنني الكاتنننات الحيننة تتوا نني بطريقننة أو 
وهنو أحند . بأخرىن إك ان التوا ي عند اإلنسان ربما يكون أكثر تعقيًدا عن غينره منن الكاتننات

العالقة الزوجية من أهم العالقنات اإلنسنانية األسباب الرتيسية في إنجاح العالقة أو إفشالها وألن 
مع البشر إن لم تكن أهمها ألن األسرم هي نواه أي مجتمع ومنا تنتجنم منن أبنناء هنم مسنتقبي أي 
أمم فال يخلو أي زواج من أزمات يختني فيهنا التوا ني الزواجنى وتتنوتر العالقنة بنين النزوجين 

الزواجى إلى درجة من ال عوبة وهنا  وتضطرب حياتهما وتتأزم أمورهما وقد ي ي توا لهما
تظهر الحاجة إلى جهد و بر ورغبة كي منهما في حي األزمة وإلى المساندم الحكيمة اإليجابينة 

 .من األهي واأل دقاء حتى تمر فترم التأزم بسالم

أن التوا ي الفعاي ك يمنع من حدوث مشكالت ( 9002)سحر طلعت وآخرون "وتؤكد 
ب نورم أيسنر وأسنرال وك يندال لهمنا مجناكً لتفسند العالقنة بنين النزوجينن ولكنم يعين على حلها 

وتختلف كيفية التوا ي بنين األزواج منن شنخخ  خنر وبحسنب مندخالت هنذا التوا ني تكنون 
فاإلنسان يمر في . مخرجات العالقة بين األزواج من حيث التفاهم والتوافق والمشكالت الزواجية

ثنني بعضننها أحننداثاً ضنناغطاً كمننا تننري ايننناس عبنند الفتنناح حياتننم بخبننرات ومواقننف مختلفننةن يم
 ( .9009ن200)

وكشن  أن اخنتالف البيتنة والظنروف التنني نشنأ فيهنا الزوجنان لننم أثنره الكبينر فني خلننق 
ردود أفعناي سننلوكية متفاوتننة ومختلفنة فنني اكسننتجابة للمواقننفن هنذا باإلضننافة علننى اكختالفننات 

وتؤكند نتنات  ن واهتمامات كي منهما وغير ذل  من أمور الطبيعية بين الرجي والمرأم ومتطلبات
وجود عالقة بين التوا ي اإليجابى والقدرم على الحب وذل  أن ( 9002عاتشة نا رن )دراسة 

الطبيعة التبادلية التفاعلية للتوا ي تجعلها عالقنة تنأثير وتنأثرن األمنر النذى يننعكس علنى تحديند 
 .بينهما نوال العالقة ودرجة التوافق واكنسجام

أن التوا نني الفعنناي بننين األزواج  Dan Williams( 9002" )دان وليننامز"وأشننار 
يتميز باكبتعاد عن القاء اللوم على الشري  وعدم تحميي النفس مستولية كي المشاكي التي حدثت 
خالي الفترم السابقة من األزواج مع عالقة زواجية يغلب عليها التعناون لمنا لنم منن فواتند نفسنية 

ومحنب ليتمينز سنلوك  بالتنناغم منع  للح وي على عالقة جيدم وتوا ي داتنم فكلمنا كننت منتفهم
 .شريك  ساعد  ذل  على تجديد العالقة

 

 

 

 

- :مشكلة البحث واألسئلة

تحتي بحوث أساليب التوا ي بين الزوجين في الوقت الحاضر مكانناً متمينزاً فني مجناي 
. علننم النننفس اإليجننابي نظننراً لنندورها الهننام فنني اسننتقرار األسننرم أو حنندوث المشننكالت الزواجيننة

إلننى وجننود بعننا الخ نناتخ التفاعالتيننة ألنمنناط التوا نني الجينند بننين ( 0202)ر فراننن  ويشنني
وهى أن األزواج المستقلين في توا لهم اللفظي يح لون على نسنبة رضنا أكثنر منن . الزوجين

األزواج غير المستقلينن وأرجع العديد من المشكالت الزواجينة التني تعناني منهنا الزوجنات إلنى 
فالتوا ي هنو الطريقنة التني تبنني عليهنا . األسلوب المستخدم في التوا ي سوء التعامي أو سوء

العالقننات فاألشننخاخ الننناجحون فنني فننن التوا نني هننم أولتنن  القننادرون علننى إرسنناي المشنناعر 
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فننالزواج عبننارم عننن نظننام مننن المشنناعر تننؤثر فيننم ت ننرفات كنني طننرف فنني الطننرف . واألفكننار
 .ا خر

أن التوا نني بننين األزواج يسنناعد الننزوجين ( 0222)فنني دراسننتم  Lordوأشننار لننورد 
 .على فهم أسباب تدهور العالقات بينهم وكيفية  يانتها وتحسينها

أنم كلما اقترب التوا ي بين الزوجين منن الوضنوح  Michele( 2003)وذكر مايكي 
واألمننان والمرونننة واكنفتنناح والتفسننير اقتننرب مننن تحسننين العالقننة الزوجيننة وسننهولة التوا نني 

 .اد البداتي والحلوي للمشكالت التي تقابلهم والمساعدم على إزالة سوء التفاهم بشكي أفضيوإيج

أن التوا ني هنو المحنور الرتيسني النذى تندور حولنم الحينام ( 9002)وأكد جا  سيسن 
بشكي عام ويظهر دورم الفعاي والرتيسى في التأثير الذى يحدثم في كني سنلوكيات وحينام الفنردن 

ن التوا نني وحننده يبنننى العالقننات ويحنندد شننكلها ولكنننم أرجننع أسنناليب التعامنني فيجعلنننا نعتقنند أ
األخرى التي لها من التأثير على الحيام الزوجية كالقدرم علنى الحنب والتعناطف والتعامني الجيند 

ومن جهة أخرى يرى البعا أن استراتيجيات اكت اي التي يتسنخدمها . مع الذات ومع الشري 
مننن حنناكت الطننالق ومننن  ننورم اإلهمنناي والتجاهنني % 00تتسننب فنني األزواج أثننناء زواجهننم 

جمناي )والالمباكم علنى سنوء توا ني والهنروب منن المواجهنة للطنرف ا خنر وحني المشنكالت 

 (.20ن 9002ماضىن 

- :ومن هنا يمكن صياغة مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية

 ت عينم البحث؟هي توجد فروق في درجة أساليب التوا ي لدي األزواج والزوجا (0

 ما الفرق في مستوى الشعور بجودم الحيام لدى األزواج والزوجات؟ (9

 ما العالقم بين أساليب التوا ي مجودى الحياه لدي األزواج والزوجات؟ (2

 

 

- :هدف البحث

تهنندف الدراسننة الحاليننة إلننى التعننرف علننى أسنناليب التوا نني المنبتننة بجننودم الحيننام لنندى 
 .األزواج والعالقة بينهما

- :يمكن إبراز أهمية البحث الحالى فيما يلى -:أهمية البحث

- :األهمية النظرية: أولا 

يستمد البحث الحالى أهميتم من أهمية الموضوال بمتغيراتم حيث تعد أساليب التوا ي الزواجنى  .0
بمثابة حجر األساس لدى األزواج ومن ثم فإن الدراسنات التنى تعننى بأسناليب تنميتهنا ومعرفتهنا 

 .وتطويرها تكسب أهمية خا ة

تتناوي الدراسة بالبحث لشريحة هامة وهى األزواج والزوجات حتنى تسناعدهم فنى فهنم أسناليب  .9
 .التوا ي بينهما حتى نحد من نسبة الطالق واكنف اي

يساهم هذا البحث فى فهم أساليب التوا ي والتعنرف علنى أهنم األسناليب التنى منن شنأنها تحقنق  .2
 .م بشكي مستمرالشعور بجودم الحيا

- :من الناحية التطبيقية: ثانياا 

ترجننع أهميننة البحننث إلننى أهميننة مننا ستتو نني إليننم مننن نتننات  يمكننن أن تفينند فننى توجيننم أنظننار  .0
 .المخت ين وإعداد البرام  المختلفة لها
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 .معرفة أساليب التوا ي كمنبئ بجودم الحيام لدى األزواج -أ

 .الزوجات فى أساليب التوا يالكشف عن طبيعة الفروق بين األزواج و -ب

ت ننميم مقياسنننين أولهمننا ألسننناليب التوا نني بنننين الننزوجين والثننناني لجننودم الحينننام مننع تنننوفير  .9
 .الخ اتخ السيكومترية المطلوبة من  دق وثبات

  -:مصطلحات البحث

 Communication Style: أساليب التواصل -1

باعتباره تلن  العملينة الفنينة الشناملة التنى التوا ي ( 00ن 9002عبد العزيز الشخ ىن )يعرفم 
تتضمن تبادي األفكار وا راء والمشاعر بين األفراد بشنتى الوسناتي واألسناليبن مثني اإلشنارات 
واإليماءات وتعبيرات الوجم وحركات اليدين والتعبيرات اكنفعاليةن فضالً عن اللغةن وتعد اللغة 

 .ى تتيح للفرد نقي المعلومات ب ورم دقيقة ومف لةأحد أشكاي التوا ي الت( الكالم)المنطوقة 

بأنم عملية تتم بين طرفين مرسي ومستقبي يتم خاللهنا ( 29ن 9000عازه محمد سالمن )وتعرفم 
نقي معلومات أو مهارات أو اتجاهات وآراء إلى المستقبي سواء كان فنرًدا أو مجموعنة بأسناليب 

 .متنوعة لتحقيق هدف معين

هى أسلوب التوا ني القناتم علنى الفهنم واكتفناق : ليب التوا ي إجراتًيا بأنهاوتعرف الباحثة أسا
بين الزوجينن وقدرتهم على التوا ي اللفظى وغير اللفظىن واكهتمام بالشري ن وأشباال العالقة 

 .الزوجية ويتحدد بالدرجة التى يأخذها كي منهما على مقياس أساليب التوا ي

 eQuality Lif -:جودة الحياة -2

قدرم الفرد على األداء بدنًيا وانفعالًينا واجتماعًينا سنياق بيتتنم  2004 (Church)يعرفها شرس 
 .عند مستوى يتسق أو يتناغم مع توقعاتم الخا ة

بإنها وعى الفرد بتحقيق التوازن بين الجوانب الجسدية ( 9000)ويعرفها محمد سعيد أبو حالوم 
 .الحيام واكستمتاال بها والوجود اإليجابى والنفسية واكجتماعية لشعوره بالرضا عن

مجموعة من المطالب أو الحاجات التى يعد الفرد بعد إشباعها ( 9002)يعرفها عيد محمد شحده 
إلى أن يكنون سنعيداً وراضنياًن ولكنن ننادراً منا ت ني إلنى حالنة اإلشنباال لهنذه الحاجنات اإلشنباال 

يرمن فعنندما يشنبع الفنرد حاجنة منا تلنح علينم الكلىن فهذا ك يتحقق إلى فى نطاق فترم زمنية ق ن
 .حاجة أخرى وبالتالى فجودم الحيام تختلف من فرد  خر من مجتمع آخر ومن وقت  خر

وتعرف الباحثة جودم الحيام بإنها الشعور بالرضا والسعادم الذى يحققنم الفنرد فنى كافنة الننواحى 
لننم اإليجابيننة والتمتننع بالحيننام الطيبننة  الجسننمية واكجتماعيننةن والنفسننية التننى مننن شننأنها أن تحقننق

 .وحسن الحاي بينم وبين ا خرين ويتحدد بالدرجة التى يأخذها األزواج على مقياس جودم الحيام

عرضت الباحثة فى هذا الجزء إلدبيات البحنث العلمنى لمفناهيم  -:اإلطار النظري لمفاهيم البحث
 :البحث وذل  كما يلى

 unication StyleComm: أساليب التواصل: أولا 

التوا ي هو المفتاح األكثر أهمية لعالقة سليمة قويةن ويتطلب التوا ي الفعاي أن تكون مسنتمع 
جيدن وتركز على ما يقولم الطرف ا خرن مثلما يتطلب أن تعبر عنن مشناعر  بطريقنة إيجابينة 

 .وبشكي  ادق

جانبنان الجاننب اكنفعنالى أن عملية اكت اي لها " زينب غريب"نقالً عن " 0200ريجيو "يرى 
ويخننتخ هننذا الجانننب باكت نناي غيننر اللفظنني واألخننر الجانننب اكجتمنناعي ويخننتخ باكت نناي 

مهننارم  -:اللفظنني ويشننمي كنني جانننب مننن الجوانننب السننابقة علننى ثننالث مهننارات مسننتقلة كننا تي
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 Skillمهنارم اإلسنتقباي  Expressivityأو ما يعرف بالتعبير  Skill of sendingاإلرساي 
of receiving  أو ما يعرف بالحساسيةSensitivity  مهارم التنظيمSkill of regulation 

 (.22:  26ن 9000زينب غريبن )أو ما يعرف بالضبط 

وترى الباحثة إن التوا ي لم تأثير كبير في جماعة الفرد المحيطة بنم وتنأثير متبنادي منن خنالي 
وهنذا يؤكند إن للتوا ني دور كبينر لنيس فقنط . معنيننقي وتبادي ا راء في إطار نسق اجتماعي 

 .بات اي الفرد با خرين بي لم دور كبير بات اي الفرد بنفسم

 :النظريات المفسرة للتواصل -

هنا  العديد منن النظرينات حاولنت تفسنير التوا ني ففنى نظرينة التحليني التفناعالتى هندفت إلنى 
المتبننناه فننى عالقننات التوا نني فقنند أدت تعننرف وتحلينني العالقننات بننين األشننخاخن والقننوانين 

مالحظة إري  بيرن الدقيقة لمرضاه إلى اكتشاف ثالث أسناليب أساسنية يعنيه بهنا الفنرد فنى أى 
وقت وتسمى هذه األساليب حاكت األننان وهنى التنى تتضنمن الطريقنة التنى يتبعهنا الشنخخ فنى 

الراشد والطفي ب رف النظر عن التفكير واكنفعاي والسلو ن وتسمى هذه الحاكت باسم الوالد و
فنى حنين ترجنع النظرينة المعرفينة التوا ني علنى . عمر الشخخ فإنم يعيه حاكت األنا الثالثة

الجانب المعرفى العقلى فى اإلنسان وآليات عمي هذا الجانب بما فيم منن عملينات ومفناهيم حينث 
أما أ نحاب النظرينة التكاملينة . ةتتأثر العمليات المعرفة بثقافة الفرد وح يلتم المعرفية التعليمي

ترى أنم قد ينجنذب الشنخخ إلنى نقيضنم إلنى حند منا حينث وجند أننم يفضني اسنتمرار التوا ني 
والعالقة ألكبر فترم زمنية يزداد التقنارب واإلعجناب المتبنادي فنى حنين تفتنرا نظرينة التبنادي 

ليفهمنا ويمكنن اعتبنار افتراا مؤداه أننم يحندث اكنجنذاب عنندما تزيند مكافنالت العالقنة علنى تكا
التشابم فى بعا األمور هى المكافأت التى تزيد اللذه بين الزوجين كما تزيد تعاونهمنا منن أجني 

وينننرى أ نننحاب نظرينننة التشنننابم أن اكتجاهنننات والقنننيم المرتبطنننة بنننالجنس . م نننالح مشنننتركة
 .والزواجن يؤدى إلى تولد التجاذب بين المتشابهين

نظرم التكاملينة للنظرينات وذلن  ألن كني نظرينة منن هنذه النظرينات وترى الباحثة أنم كبد من ال
 .تتناوي جانباً منفرًدا عن الجانب الذى تتناولم النظرية األخرى

 -:التواصل العقلى -1 -:أنواع أساليب التواصل

يرى كماي مرسى أن التوا ي العقلى يعنى التوا ي بين الزوجين بنالكالم العنادى للتفناهم حنوي 
م والتعبير عن هموم العمي والحيام ويتأثر مستوى التوا ي الزواجى بمستوى الكالم أمور األسر

 .ومضمونم وحالة المتكلم والمستمع

 

 

 -:التواصل الوجداني -2

أن أساليب التوا ي العاطفي بين الزوجين من أهم الخ اتخ الممينزم للجماعنة الزوجينة حينث 
العنناطفى بننين الننزوجين فبنندون كلمننات الغننزي تقننوم ديناميننات التفاعنني الزواجننى علننى التوا نني 

ن 9000دالينا منؤمنن )واإلعجاب المتبادي بينهما تفتر العالقة الزوجية ويحتي التفاعي الزواجني 
00  :90.) 

وهو بين الفرد وذاتم وتقييمم الشخ ى لقدراتم وكيفية توظيفة لهذه القندراتن  -:التواصل الداخلي -3
 .كبيرم نجاحم فى التفاعي مع ا خرين ونجاح الفرد فى ذل  يحدد بدرجة

يعتمد نجاح التوا ني منع ا خنرين وبدرجنة كبينرم علنى النجناح  -:التواصل بين الفرد واآلخرين -4
الشخ ى فى التوا ي البين شخ ىن ويعتمد التوا ي الجيد مع ا خرين على وجنود اكحتنرام 
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ن 9002جيهنان عبند الواحندن )م الكافى لآلخرين والقدرم على توا ني المعلومنات بطريقنة منؤثر
22.) 

- :فتكشف النقاب عن نوعين آخرين من اكت اي( 9009)أما سحر شعراوى 

يشمي على سلوكيات لفظية وغير لفظية بين الزوجين والتى تمثني عقابناً فنى  -:التصال الدفاعى -0
ت ناي ويسنمى هنذا الننوال منن اك( السنيطرم –التهكم  –أسلوب النقد )بعا األحيان لآلخر مثي 

 .باألنظمة األسرية الهادمة للعالقة وبناتها

وهو النوال اكيجابى من اكت اي بين النزوجين النذى ينؤدى إلنى تفاعني ذو  -:التصال التدعيمى -9
نتننات  إيجابيننة ويتسننم التعامنني بينهمننا بالوضننوح واكنتفنناالن ويعنند هننذا النننوال مننن اكت نناي هننو 

 (.22:  26ن 90009سحر شعراوىن )ال حى والبناء 

ترى الباحثة أن التوا ي عملية متكاملة ويحدث الخلي عندما يعطى الفرد اهتماماً بمحتنوى ننوال 
واحد فقط من التوا ي فنجد مثالً إن الزوجة تستخدم التوا ني اللفظني فقنط بينمنا النزوج مهتمناً 
بمحتننوى التوا نني غيننر اللفظنني فنجنند أن األوي مهننتم بمحتننوى الحننوار والثننانى مهننتم بمحتننوى 

لنذل  ضنرورم التكامني بنين أننواال التوا ني . سياق مما يحدث فجوه عارمة في التوا ي بيننهمال
سنن الحناي أو جنودم . هام جداً لدى األفراد حتى يكون التوا ي جيد وهنذا بنالطبع سنيؤدى إلنى حا

 .الحيام إذا كان التوا ي سليم

 Quality of Life: جودة الحياة: ثانياا 

دم الحيام فى المجناي الطبنى حينث كحنظ األطبناء العالقنة بنين الحالنة لقد بدء اكهتمام بمفهوم جو
ال حية للفرد وجودم الحيام من خالي معايير الجودم فنى الرعاينة ال نحيةن وضنرورم اكهتمنام 
بقضايا الحيام لدى المرضنى حينث يندر  المرضنى جنودم الحينام ب نورم تختلنف عنن األسنوياء 

 & Marphy)جتماعينة منن خنالي اسنتراتيجيات فعالنة والعمني علنى تنمينة شنبكة العالقنات اك
Murohy, 2006.) 

إلنى تزايند اكهتمنام بمفهنوم جنودم " Lambiri, et., al, 2007" كمبينرى وآخنرون"ويشنير 
الحيام فى المجاكت اكقت ادية واكجتماعية على مستوى البحث النظرى والميدانى وخا ة فى 

تنأثير جنودم الحينام علنى التنافسنية ومعندكت الرفاهينة  علم اكجتماال واكقت اد الحضرى نتيجنة
 (.99:  9000هشام إبراهيمن )

بوضننع مؤشننرات لجننودم الحيننام لتتمثنني جميعهننا فننى أهننم ( Schalock, 2002)قننام شننالو  
- :مجاكت حيام الفرد وهى

 .خفا الضغوط –مفهوم الذات  –تتمثي فى الرضا  -:السعام اكنفعالية -

 .المساندم –العالقات  –تتمثي فى التفاعالت : الشخ يةالعالقات بين  -

 .تتمثي فى العمي والمسكن: السعادم المادية -

 .األداء –الكفاءم الشخ ية والذاتية  –تتمثي فى التعليم : النمو الشخ ى -

 –األهننداف والقننيم الشخ ننية  –تتمثنني فننى اكسننتقاللية : تتمثنني قتقريننر المعبننر: تقريننر المعبننر -
 .اكختبارات

 .وقت الفراغ –أنشطة الحيام اليومية  –تتمثي فى ال حة : السعادم -

المسننناندم  –التنننرابط اكجتمننناعى  –التكامننني  –يتمثننني فنننى المشننناركة اكجتماعينننة : اكنننندماج -
 .اكجتماعية

 (.Schalock N, 2002, P. 216)اكنسانية والقانونية : الحقوق -
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- :أبعاد جودة الحياة -

- :دم الحيام إلى بعدين هماجو" Lehman 1996ليمان "قسم 

تشننمي الرضننا عننن جميننع أبعنناد الحيننام سننواء علننى الوضننع  :المؤشددرات التاتيددة: البعددد األول
الشخ ى أو العامن السعادمن القدرات الوظيفيةن الرضا عن الدور اكجتماعى للفرد داخني أسنرتم 

 .ومع أ دقاتم

جنننودم المسنننكنن ظنننروف تشنننمي الخ ننناتخ السنننكانيةن  :مؤشدددرات مويدددوعية: البعدددد الثددداني
 ( Benstsson & Hansson, 1999)المعيشةن الحالة ال حيةن الوضع المادى 

 

 Quality of Life ingredients -:مقومات جودة الحياة

إلى العديد من المتغينرات النفسنية واكجتماعينة التنى يمكنن ( 29ن 9002دعاء ال اوىن )تشير 
 :أن تمثي مقومات جودم الحيام ومن بينهما

 

 

- :الشعور بالهدف فى الحياة -1

يعد الشعور بالهدف فى الحيام من أهم العوامي المهمة المؤثرم فى تحقيق التوافق النفسى والقدرم 
 .على اكنجاز واكبتكار

- :العالقات الجتماعية الناجحة -2

بجنودم الحينام يعد نجاح الفرد فى عالقاتم اكجتماعية من أهم العوامي التى تساعده على الشنعور 
 .إذ أن األفراد المحيطين بنا غالباً ما يكون لهم تأثير كبير على حالتنا النفسية

 :العناية بالصحة الجسمية والمظهر الجسمى -3

تعنند العنايننة بال ننحة الجسننمية مننن أهننم مقومننات جننودم الحيننام لننذل  يتضننمن اكهتمننام بال ننحة 
الغذاتية والتوقنف عنن العنادات السنلوكية التنى  الجسمية أداء األنشطة الرياضية وتحسين العادات

 .تؤثر سلبياً على ال حة الجسمية مثي التدخين

- :اللتزام بالقيم الدينية -4

يعد اكلتزام بالقيم الدينية من أهم العوامني التنى تشنعر الفنرد بنأن حياتنم ذات معننى وهندف وأننم 
سنلبية فنى سنبيي الح نوي علنى يجب أن يسعى فى الحيام ويتحمني بعنا مشنكالتها وخبراتهنا ال

 (.26:  29ن 9002دعاء ال اوىن )الثواب والجزاء فى الدنيا واألخرم 

ترى الباحثة إن جودم الحيام مفهوم متكامي بين عدم عوامي مترابطة بداية من الهدف فني الحينام 
هتمنام والنجاح في تحقيقم والتوجم اإليجابى نحو المستقبي يعطى الفرد شعور بالرضا وأيضناً اك
فالحينام . بال حة الجسمية واكلتزام بالقيم الدينية كي هذه العوامي تعد المحور األساسي لوجودننا

بالنسبة لإلنسان هي ما يدركم منها ومدى تحقيق رغباتم ورضاه عن حياتم وبذل  عندما تترابط 
 .هذه العوامي وتتكامي يحقق الفرد جودم حيام طيبة

- :دراسات سابقة

- :سات التى تناولت أساليب التواصلالدرا: أولا 
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هنندفت الدراسننة الكشننف عننن  Kathleen & Others, (2007)دراسننة كنناثلين وآخننرون  -
( 20)أساليب اكت اي بين الزوجين وعالقتها بالجمود وأساليب المناقشاتن وتكونت العيننة منن 

منننن األزواج يتسنننموا بتعننندد أسننناليب ( 22)منننن األزواج اللنننذين يتسنننموا بشننندم اإلينننذاء واأللنننمن 
ن واسنننتعان (20 – 20)منننن األزواج يتسنننموا باكت ننناي اإليجنننابى فنننى عمنننر ( 20)اكت ننناين 

مقينناس الجمننود ومقينناس أسنناليب التوا ننين مقينناس التوافننق الزواجننى : الباحننث بنناألدوات ا تيننة
وجنود عالقنة بنين التوا ني السنلبى : وبرنام  اكت اي وتو ي الباحث للعديد من النتات  أهمها

ن فى وكي من ال راال والتباعد واكنسحاب وبين العنف بين األزواجن وكان للبرنام  المعد تحس
 .أساليب التوا ي بين األزواج

هدفت إلى التعرف على مدى تأثير اكت اي الغير شفهى  Gottman (2007)دراسة جوتمان  -
منن ( 20)على ال راال واتخاذ القرارات وتلبية المطالب والعالقة الحميمةن وتكونت العيننة منن 

اط التفاعني الزواجنىن وطبق مقياس اكت اي الغير الشنفهىن أنمن( 26 – 96)األزواج فى عمر 
وجود عالقة بين أنماط التفاعي بين : التوافق الزواجى وتو لت الدراسة للعديد من النتات  أهمها

الزوجين وبين ال راالن وأظهرت أيضناً أن النرفا أو السنلبية واإليجابينة بنين النزوجين تعتمند 
كلما ( تن حركة الجسمكتعبير الوجمن نبرم ال وتن اإلشارا)على الرساتي المرسلة من الشري  

كانننت غيننر متسننقة مننع الموقننف كلمننا كننان لهننا تننأثير سننلبىن الرسنناتي غيننر اللفظيننة تننؤثر علننى 
 .التفاعالت بين الزوجين بشكي عام وعلى العالقة الحميمة بشكي خاخ

هندفت البحنث إلنى دراسنة تنأثير النزواج  Ban chard, Victoria (2009)دراسنة فيكتورينا  -
تقرينر لتنأثير النزواج ( 20)ى مهارات التوا ي لألزواج وتكونت العينة من وعالقتم بالتعليم عل

والتعلننيم وعالقتننم بمهننارات التوا نني لننألزواجن وكانننت األدوات هننى تحلينني التقننارير المجمعننة 
دراسة بطريقنة تقيمينة وأظهنرت النتنات  دكتني لوجنود عالقنة بنين النزواج والتعلنيم  22ودراسة 

التعليم تؤتى ثمارها على المستوى الزمنى الطويني للمتابعنة لنألزواج وهكذا فإن برام  الزواج و
ووجند أن . المتوافقين وعلنى المسنتوى الزمننى الق نير للمتابعنة لنألزواج النذين فنى عندم توافنق

 .التقييم العام أظهر نتات  أعظم من التقييم الذاتي

- :الدراسات التى تناولت جودة الحياة: ثانياا 

هندفت إلنى التعنرف علنى أثنر الضنغوط اكقت نادية علنى  Conger (1990)دراسنة كنونجير  -
مننن األزواجن واسننتعان ( 02)جننودم الحيننام الزواجيننة والكفنناءم الزوجيننةن وتكونننت العينننة مننن 

الباحننث بننأدوات اسننتبيان المعاننناه اكقت نناديةن واسننتبيان الكراهيننة والنندفءن اسننتبيان الكفنناءم 
  أهمهنا وجنود عالقنة مباشنرم بنين الضنغوط اكقت نادية الزوجيةن وتو ي إلى العديد من النتات

ومشاعر الكراهية بنين األزواج وعالقنة غينر مباشنرم لندى الزوجنات وأن الضنغوط اكقت نادية 
التى يتعرا لها األزواج تقلي من مشاعر الدفء والمساندم تجاه زوجاتهمن مما يؤدى إلنى عندم 

جات وقد ي ي عندم اكسنتقرار الزواجنى إلنى اإلحساس بالسعادم واكستقرار الزواجى لدى الزو
 .اكنف اي

هدفت إلى التعرف على فاعلية برنام  إرشادى لتحسين جودم ( 9002)دراسة فاطمة على أحمد  -
معلمة متزوجنة تراوحنت ( 000)الحيام لدى معلمى مرحلة التعليم اكساسين وتكونت العينة من 

هننى مقينناس جننودم الحيننام لزينننب شننقير  واسننتعانت الباحثننة بننأدوات( 26 – 96)أعمننارهم مننن 
وجنود فنروق ذات دكلنة : والبرنام  اإلرشادى إعداد الباحثةن وتو لت للعديد من النتنات  أهمهنا

على مقياس جودم الحيام بإبعاده ل نالح التطبينق البعندى ووجنود ( 0000)إح اتية عند مستوى 
اتخ الشخ نية السنوية ويعند بالنسبة لبعد خ ن( 0006)فروق ذات دكلة إح اتية عند مستوى 

ال ننحة بننين درجننات المعلمنناتن ك توجنند فننروق ذات دكلننة إح نناتية بننين متوسننطات التطبيننق 
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البعدى لمعلمات المجموعة التجريبية ومتوسط رتبهن بعد فترم المتابعة على مقياس جودم الحيام 
 .ودم الحياممما يعد مؤشراً على فاعلية البرنام  وأثره طويي المدى فى التأثير على ج

هدفت إلى معرفة تنأثير أنمناط اكت ناي السناتدم فنى األسنرم علنى ( 9002)دراسة نادية بلعباس  -
واسنتعانت ( 60 – 20)فرد متزوج فنى عمنر ( 200)جودم الحيام الزواجية وتكونت العينة من 

ى الباحثننة بنناألدوات ا تيننة مقينناس أنمنناط اكت نناي ومقينناس جننودم الحيننام الزواجيننة وتو ننلت إلنن
وجود عالقة بين أنماط اكت اي وجودم الحيام الزوجيةن ووجود عالقة ارتباطية سالبم بين نمنط 
عدم اكستمتاال وجودم الحيامن ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين نمط اكت اي المعتندي وجنودم 

 .الحيام الزوجية

- :تعليق عام على الدراسات السابقة

جد أن جميعها اختلف من حينث الهندف فكني دراسنة لهنا من خالي استعراا الدراسات السابقة ن
تهنندف إلننى الكشننف عننن أسنناليب اكت نناي بننين ( 9000)فدراسننة كنناثلين . الهنندف الخنناخ بهننا

هنندفت إلننى ( 9000)الننزوجين وعالقتهمننا بننالجمود وأسنناليب المناقشنناتن أمننا دراسننة جوتمننان 
القنرارات وتلبينة المطالنب  التعرف على مدى تأثير اكت اي الغير شنفهى علنى ال نراال واتخناذ

هدفت إلى دراسة تأثير الزواج وعالقتم بالتعليم ( 9002)والعالقة الحميمةن أما دراسة فيكتوريا 
هنندفت إلننى معرفننة تننأثير ( 9002)علننى مهننارات التوا نني لننألزواجن أمننا دراسننة ناديننة بلعبنناس 

إلننى ( 9000)اس أنمنناط اكت نناي السنناتدم فننى األسننرم علننى جننودم الحيننام وهنندفت دراسننة تومنن
التعرف على العالقة بين جودم الحيام الزواجية والضنغوط والتوا ني بنين األزواج وجناء هندف 

إلننى التعننرف علننى أثننر الضننغوط اكقت ننادية علننى جننودم الحيننام والكفنناءم ( 0220)كننونجير 
 .الزواجية

ر إلنى من حيث العينة فإختلف حجم العينة من بحث إلى آخر ومن دراسة غلى أخنرى وهنذا يشني
 .نتات  أكثر دقة وعمق ويؤدى إلى إثراء البحث العلمى

اختلف بعنا الدراسنات فنى األدوات لكنن أغلبهنا اتفنق علنى مقيناس أسناليب : من حيث األدوات
مثني مقيناس أسناليب التوا ني الزواجنىن والتوافنق الزواجنىن اكت ناي . التوا ي وجودم الحيام

 (.ن استبيان الكراهية والدفءغير الشفهىن استبيان المعاناه اكقت ادية

( 9000)فطبقاً كختالف األهداف تختلف النتات  حيث تو لت دراسة كاثلين  -:من حيث النتات 
إلى وجود عالقة بين التوا ي السلبي وكي من ال نراال والتباعند واكنسنحاب وبنين العننف بنين 

ط التفاعي بين الزوجين فتو لت إلى وجود عالقة بين أنما( 9000)األزواج أما دراسة جوتمان 
فننأظهرت نتاتجهنا إلننى وجنود دكتنني للعالقنة بننين ( 9002)وبنين ال ننراالن أمنا دراسننة فيكتورينا 

إلى وجود عالقة بين أنماط اكت ناي وجنودم ( 9002)الزواج والتعليمن أما دراسة نادية بلعباس 
. لتوا ننيوجننود عالقننة بننين الضننغوط وا( 9000)الحيننام الزواجيننةن وأظهننرت دراسننة تومنناس 

إلى وجود عالقة مباشرم بين الضغوط اكقت ادية ومشاعر الكراهية ( 0220)وتو ي كونجير 
 .بين األزواج

  فأغلننب األزواج يتننراوح ( 26 – 20)ويتفننق البحننث الحننالى مننع الدراسننات السننابقة فننى العمننر
لتوا ين ن أما عند األدوات فهى تتفق فى الشكي مثي مقياس أساليب ا26 – 20أعمارهم ما بين 

 .جودم الحيام وغيرها من البرام  لكنها تختلف فى المضمون ومتغيرات كي مقياس

من خالي اكطالال على األطر النظرية ونتات  الدراسات السنابقة تنم  نياغة  -:فروض البحث

- :فروا الدراسة الحالية على النحو التالى

 .األزواج والزوجاتتوجد فروق ذات دكلة إح اتية في درجة أساليب التوا ي بين  .0

 .توجد فروق دالم اح اتيم في مستوي الشعور بجوده الحياه بين األزواج والزوجات .9
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توجنند عالقننة ارتباطيننة ذات دكلننة اح نناتية بننين درجننات أسنناليب التوا نني وجننودم الحيننام لنندى  .2
 .األزواج والزوجات

  -:المنهج وإجراءات البحث

 .ذل  لطبيعة أهداف الدراسةيعتمد البحث الحالى على المنه  الو فى و -أ

 -:عينة البحث -ب

زوجننة وذلنن   90زوج و 90زوج وزوجننة مقسننمين إلننى  20تكونننت مننن  :العينددة السددتطالعية .0
للتأكد من الفهنم اللفظنى لعبنارات المقيناس ولحسناب الخ ناتخ السنيكومترية منن  ندق وثبنات 

 .لألدوات

 – 20)زوج وزوجة تتراوح أعمارهم من ( 000)تكونت العينة األساسية من  :العينة التجريبية .9
 .وتم تطبيق المقياسين الرتيسين عليهم( 60

- :الخصائص التى توفرت فى العينة
 ويعملن بالحكومة( جامعين)أن يكون أفراد العينة على درجة من التعليم أعلي من المتوسط  .0
جنات النذين مضني علني زواجهنم خمنس سننوات علني أن يكون أفنراد العيننة منن األزواج والزو .9

 .األقي و لديهم أبناء
 .عاماً ( 60 – 20)أن يتراوح أعمارهم من  .2

 -:أدوات البحث

 :اعتمد البحث في جمع بياناتم على مقياسين هما

 (.إعداد الباحثة) مقياس أساليب التوا ي بين الزوجين  -0

 (.إعداد الباحثة)   مقياس جودم الحيام -9

لباحثة ألبرز المقاييس الخا ة بأساليب التوا ين وجنودم الحينام قند وقنع اكختينار بعد مراجعة ا
- :ولذل  لعدم أسباب. على إعداد المقاييس حتى تشمي عباراتها األبعاد التابعة لكي مقياس

 (.نسخة للزوجة –نسخة للزوج )أنم مقياس على نسختين  -0

عبنارات الزوجنةن )ن (النزوج لزوجتنمعبارات الزوجن عبارات إدرا  )مقياس مزدوج العبارات  -9
 (.عبارات إدرا  الزوجة لزوجها

من خالي اطالال الباحثة على المقناييس لنم تجند مقيناس بنم هنذه الموا نفات لنذل  وقنع اكختينار  -2
 .على إعداد مقياس ألساليب التوا ي بهذه ال ورم

- :الصورة النهائية لمقياس أساليب التواصل

: مكوننات وهني 6للزوجةن ويتكون المقيناس منن ( ب)للزوجن ( أ)ويضم هذا المقياس  ورتين 
الفهننمن واكتفنناق بننين الننزوجينن التوا نني اللفظننىن اكهتمننام بالشننري ن التوا نني غيننر اللفظننىن 

 .العالقة الزوجية

 60عبارات وبذل  تكون المقيناس فني  نورتم النهاتينة منن ( 00)حيث يحتوى كي مكون على 
معنننى وجننود نسننخة للننزوج ونسننخة للزوجننة وذلنن  حتننى تننتم فقننرم للزوجننة ب 60فقننرم للننزوجن 

 .المقارنة بين استجابات الزوج واستجابات الزوجة ب ورم واضحة

 :الخصائص السيكومترية لمقياس أساليب التواصل

 -:صدق المحكمين -1 -:حساب صدق المقياس: أول
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بمختلننف الجامعننات تننم عننرا المقينناس فنني  ننورتم األوليننة علننى عنندد مننن أسنناتذم علننم النننفس 
بنين المحكمنين %( 00)إلجراء التعديالت المقترحة بحذف المفردات التي قي اكتفاق عليها عن 

 .وإعادم  ياغة مفردات أخرى ومقدماً اتفق عليم المحكمون

  -:الصدق الظاهري -2
ويخننتخ بننالمظهر العننام أو ال ننورم الخارجيننة لننألدام مننن حيننث نننوال البنننود وكيفيننة 

وضوحها وبمدى دقة تعليمات األدام ودرجة ما تتمتع بم من موضوعيةن ويتعلق   ياغتها ومدى
ال دق الظاهري بمدى مناسبة األدام من حيث شنكلها العنام للمجناي أو المنطقنة السنلوكية المنراد 
قياسهان وكثيراً ما تكون دراسنتها منن ناحينة ال ندق الظناهري سنبباً فني الكشنف عنن المفنردات 

ترتبط بالوظيفنة المنراد قياسنها واسنتبعادها وفني هنذا اإلطنارن قامنت الباحثنة  الضعيفة أو التي ك
باإلعتماد على رأي المحكمين المتخ  ين فني علنم الننفس وال نحة النفسنية والتربينة الخا نة 
بالجامعننات الم ننرية الننذين اتفقننوا علننى أن عبننارات المقينناس مت ننلة وتنتمنني إلننى األبعنناد التنني 

ر عنم التجريب المبدتي من وضوح العبارات وقدرتها على التمييز بنين تقيسها إلى جانب ما أسف
%( 00000)وقد أخنذت الباحثنة العبنارات التني كنان عليهنا نسنبة اتفناق ن استجابات المفحو ين

 (:0)فأعلى؛ وهذا ما إقترحم المحكمون بعد التعديالت؛ وبيان ذل  في الجدوي 
 ( 1)جدول 

 بين الزوجين نتائج التحكيم على مقياس التواصل

 نسبة التفاق عدد غير الموافقين عدد الموافقين رقم المفردة

 الفهم والتفاق بين الزوجين

0 0  0 00000% 

9 2  -000% 

2 2  -000% 

2 0  0 00000% 

6 2  -000% 

2 0  0 00000% 

0 0  0 00000% 

0 0  0 00000% 

2 2  -000% 

00 0  0 00000% 

 التواصل اللفظي

0 0  0 00000% 

9 2  -000% 

2 2  -000% 

2 0  0 00000% 

6 0  0 00000% 

2 2  -000% 

0 2  -000% 

0 0  0 00000% 

2 2  -000% 

00 0  0 00000% 

 الهتمام بالشريك

0 2  -000% 

9 0  0 00000% 

2 2  -000% 

2 2  -000% 

6 0  0 00000% 
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 نسبة التفاق عدد غير الموافقين عدد الموافقين رقم المفردة

2 2  -000% 

0 0  0 00000% 

0 0  0 00000% 

2 2  -000% 

00 0  0 00000% 

 التواصل غير اللفظي

0 0  0 00000% 

9 2  -000% 

2 0  0 00000% 

2 0  0 00000% 

6 2  -000% 

2 2  -000% 

0 0  0 00000% 

0 2  -000% 

2 0  0 00000% 

00 2  -000% 

 العالقة الزوجية

0 2  -000% 

9 0  0 00000% 

2 2  -000% 

2 0  0 00000% 

6 2  -000% 

2 0  0 00000% 

0 0  0 00000% 

0 2  -000% 

2 2  -000% 

00 0  0 00000% 

أننم لنم تسنتبعد الباحثنة أي مفنردم منن المقيناس ألن نسنبة اتفناق ( 0)يتضح من جدوي 
 %(. 00000)المحكمين لم تقي عن 

- :ثبات المقياس: ثانياا 

 -:طريقة التجزئة النصفية -

مننن ( 000)بتطبيننق المقينناس علننى عينننة الخ نناتخ السننيكومترية التنني اشننتملت قامننت الباحثننة 
األزواج والزوجاتن وتم ت حيح العبارات لكي زوج وزوجتم على حدم فكاننت معنامالت ثبنات 

براون متقاربم مع  –المقياس الخا ة بكي مكون من مكوناتم بطريقة التجزتة الن فية سبيرمان 
على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات فني قياسنم للتوا ني مثيلتها طريقة جتما مما يدي 

 .بين الزوجينن والجدوي يوضح ذل 
 (2)جدول 

 معامالت ثبات مقياس التواصل بين الزوجين بطريقة التجزئة النصفية

 جتمان براون –سبيرمان  األبعاد م

 226ن0 020ن0 الفهم واكتفاق بين الزوجين 0

 092ن0 026ن0 التوا ي اللفظى 9

 222ن0 000ن0 اكهتمام بالشري  2

 022ن0 022ن0 التوا ي غير اللفظى 2
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 020ن0 022ن0 العالقة الزوجية 6

 029ن0 002ن0 الدرجة الكلية للمقياس 

أن معننامالت ثبننات المقينناس الخا ننة بكنني مكننون مننن مكوناتننم بطريقننة ( 9)يتضننح مننن الجنندوي 
متقاربة من مثيلتها جتمانن مما يدي على أن المقيناس يتمتنع براون  –التجزتة الن فية سبيرمان 

بدرجة عالية من الثبات في قياسم للتوا ي بين الزوجين حيث نالحظ أن مكون العالقة الزوجية 
وهنى درجنات متقاربنة ممنا يشنير علنى ان  020ن0ن في جتمان  022ن0براون  –في سبيرمان 

 .المقياس يتمتع ثبات عالى

- :تساق الداخلى للمقياسحساب ال: ثالثاا 

 -:التساق الداخلى للمفردات -1

وذلنن  مننن خننالي درجننات عينننة الخ نناتخ السننيكومترية نقننوم بإيجنناد معامنني ارتبنناط بيرسننون 
(Pearson ) يوضح ذل ( 2)بين درجات كي مفردم والدرجة الكلية لكي بعد والجدوي. 

 (3)جدول 
 181= الكلية لمقياس التواصل بين الزوجين  ن معامالت الرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة 

الفهم والتفاق بين 
 الزوجين

 الهتمام بالشريك التواصل اللفظي
التواصل غير 

 اللفظى
 العالقة الزوجية

رقم 
 العبارة

معامل 
 الرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 الرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 الرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 الرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 الرتباط

 **296ن0 0 **296ن0 0 **222ن0 0 **229ن0 0 **296ن0 0

 **692ن0 9 **202ن0 9 **602ن0 9 **290ن0 9 **262ن0 9

 *909ن0 2 **262ن0 2 **629ن0 2 **606ن0 2 **696ن0 2

 **690ن0 2 *992ن0 2 **296ن0 2 *992ن0 2 **206ن0 2

 **226ن0 6 **669ن0 6 **292ن0 6 *906ن0 6 **296ن0 6

 **626ن0 2 **226ن0 2 **222ن0 2 **229ن0 2 **900ن0 2

 **200ن0 0 **262ن0 0 **626ن0 0 **692ن0 0 **260ن0 0

 **602ن0 0 **200ن0 0 *900ن0 0 **629ن0 0 **626ن0 0

 **206ن0 2 **226ن0 2 **692ن0 2 **290ن0 2 **229ن0 2

 **620ن0 00 **692ن0 00 **660ن0 00 **222ن0 00 **226ن0 00

 00ن0مستوى الدكلة  **    06ن0مستوى الدكلة  *

أن جميع مفنردات مقيناس التوا ني بنين النزوجين فني عالقتهنا بالدرجنة ( 2)يتضح من الجدوي 
الكلية لدى األزواج والزوجات معامالت ارتباطها موجبة ودالنة إح ناتيةن أي أنهنا  نادقةن فني 

 .التو ي بين الزوجينقياس  فة واحدم وهى 

 

 

 -:التساق الداخلى ألبعاد مقياس التواصل بين الزوجين -2
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يتم حساب معامالت اكرتباط بين أبعاد المقيناس بعضنها النبعا ومنن ناحينة ارتباطهنا بالدرجنة 
 .يوضح ذل ( 2)الكلية للمقياس والجدوي 

 
 (4)جدول 

 جة الكلية لهمصفوفة ارتباطات أبعاد مقياس التواصل بين الزوجين والدر

 6 5 4 3 2 1 األبعاد م

     -  الفهم واكتفاق بين الزوجين 0

    -  **296ن0 التوا ي اللفظى 9

   -  **202ن0 **062ن0 اكهتمام بالشري  2

  -  **620ن0 **629ن0 **669ن0 التوا ي غير اللفظى 2

 -  **296ن0 **606ن0 **600ن0 **622ن0 العالقة الزوجية 6

-  **222ن0 **262ن0 **692ن0 **220ن0 **202ن0 الدرجة الكلية  
 00ن0مستوى الدكلة  **

أن معننامالت اكرتبنناط كانننت جميعهننا دالننة عننند مسننتوى دكلننة ( 2)يتضننح مننن خننالي الجنندوي 
 .مما يدي على تمتع المقياس بدرجة من ال دق( 00ن0)

- :الصورة النهائية لمقياس أساليب التواصل بين الزوجين

مفنردمن ( 60)وهكذان تم التو ي على ال ورم النهاتية للمقياسن وال الحة للتطبينقن وتتضنمن 
كنني مفننردم تتضننمن ثالثننة اسننتجابات موزعننة علننى األبعنناد الخمسننة كنني بعنند يحتننوى علننى عشننر 

 :مفردات

 –أحيانناً  –نعنم )وقد تم تحديد طريقة اكستجابة على المقيناس باكختينار ومنن ثنالث اسنتجابات 
علنننى الترتينننبن وبنننذل  تكنننون الدرجنننة ( 0 – 9 – 2)علنننى أن يكنننون تقننندير اكسنننتجابات (. ك

وتنندي الدرجننة المرتفعننة علننى ارتفنناال أسننلوب ( 60)كمننا تكننون أقنني درجننة ( 060)الق ننوى 
 .التوا ي بين الزوجينن وتدي الدرجة المنخفضة على انخفاا التوا ي بين الزوجين

- (:إعداد الباحثة) : مقياس جودة الحياة: ثانياا 

- :وصف المقياس

عبارم تقيس جودم الحيام لدى األزواج والزوجات مقسم إلى ثنالث  20يتكون المقياس من 
 .عبارم 90مكونات كي مكون 

- :مبررات إعداد المقياس

األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة غير مالتمة فكي دراسنة لهنا هندفها وبالتنالي لهنا  -0
 .م هدف الدراسةالمقياس الذى يخد

األدوات المسننتخدمة فنني الدراسننات السننابقة لهننا العدينند مننن األبعنناد وبالتننالي العدينند مننن  -9
 .العبارات وهذا من المحتمي أن يؤدى على ملي وتعب المفحو ين

وبنناء . المفردات في المقاييس األخرى غير مناسبة ألنها تحمي ال يغة السلبية واإليجابينة -2
وبنناًء علنى منا . م وضع كني المفنردات تحمني ال نيغة اإليجابينةعلى الهدف من المقياس ت

 .سبق قامت الباحثة بإعداد مقياس لجودم الحيام

 -:وإلعداد مقياس جودة الحياة قامت الباحثة باآلتي -
 .اإلطالال على األطر النظرية والكثير من الدراسات السابقة التي تناولت جودم الحيام - أ
 -:التي استخدمت لقياس جودم الحيام ومنهاتم اكطالال على عدد المقاييس  - ب
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 (.إعداد أمانى عبد المق ود)مقياس جودم الحيام األسرية  -0
 (.9002إعداد ضياء الكردىن )مقياس جودم الحيام  -9
 (.9002إعداد زينب شقيرن )مقياس جودم الحيام  -2

 .مفردم( 20)من وفى ضوء ذل  قامت الباحثة بإعداد مقياس لجودم الحيام في  ورتم األوليةن مكوناً 

وقد اهتمت الباحثة في  ياغة أبعاد وعبارات المقيناس بحينث ك تحمني العبنارم أكثنر منن معننى 
 .وأن تكون العبارات م اغة بطريقة إيجابية وأن تكون واضحة مفهومة

وبناًء على ذلن  تنم تحديند أبعناد المقيناس وتحديند العبنارات منن خنالي اكطنالال علنى العديند منن 
 .السابقة التي تناولت جودم الحيامالدراسات 

- :ومن خالي ما سبق تم إعداد ال ورم األولية للمقياس والتي اشتملت على ثالث أبعاد وهى

وتعكس اكستجابات لهذا المكون مدى تمتع الفنرد بال نحة  -:جودة الحياة الجسمية: البعد األول
أو المرور بفترات تعوق جودم  العامة الجسمية ومقاومتم لكي منا يعتريم من ضعف أو  عوبات

 .الحيام الجسمية

وتعكنس اكسنتجابات لهننذا المكنون اكت ناي والتفاعنني  -:جدودة الحيدداة الجتماعيدة: البعدد الثداني
اكجتماعي مع ا خرين والعالقنات ال نحية السنليمة منع العاتلنة واألسنرم النذى منن شنأنم يحقنق 

 .جودم حيام اجتماعية للزوجين

تعكنس اسنتجابات هنذا المكنون أن يعنيه الفنرد حالنة جيندم  -:دة الحياة النفسديةجو: البعد الثالث
 .متمتعاً ب حة نفسية جيدم ودرجة من القبوي والرضا تجاه نفسم واكخرين

 (.0 – 9 – 2( )ك –أحياناً  –نعم )ويتم اإلجابة على عبارات المقياس من خالي مدرج ثالثي 

( 000)وبالتالي فإن النهاتية العظمى للمقيناس ( 20:  000)تتراوح الدرجات على المقياس من 
درجةن وتشير الدرجنة األعلنى إلنى مسنتوى مرتفنع منن جنودم ( 20)درجة أما الدرجة ال غرى 

 .الحيامن بينما الدرجة المنخفضة مستوى منخفا من جودم الحيام

  -:الخصائص السيكومترية لمقياس جودة الحياة

- :حساب صدق المقياس: أولا 

 -:المحكمين صدق -1

تنم عنرا المقينناس فني  ننورتم األولينة علننى عندد مننن أسناتذم علننم الننفس بجامعننة عنين شننمس 
بنين المحكمنين %( 00)إلجراء التعديالت المقترحة بحذف المفردات التي قي اكتفاق عليها عن 

وإعادم  ياغة مفردات أخرى وفق ما اتفق عليم المحكمونن وبناء على الخطنوم السنابقة لنم ينتم 
 .ذف أي عبارم من المقياس ولكن تم  تحويي العبارات السلبية إلى عبارات إيجابيةح

- (:الصدق التالزمي)صدق المحك   -2

بين درجات العينة اكستطالعية علنى ( Pearson)تم حساب معامي اكرتباط بطريقة بيرسون 
كمحن  خنارجى ( 9002)وجودم الحيام إعنداد حنازم الطنطناوى ( إعداد الباحثة)المقياس الحالي 

ممنا يندي علنى  ندق ( 00ن0)وهنى دالنة عنند مسنتوى ( 662ن0)وكانت قيمة معامني اكرتبناط 
 .المقياس الحالي

- :حساب ثبات المقياس: ثانياا 

 -:طريقة معامل ألفا كرونباخ -أ



الجزء العاشر               8102مجلة البحث العلمي فى األداب                     العدد التاسع عشر لسنة   

16 

 

تننم حسنناب معامنني الثبننات لمقينناس جننودم الحيننام باسننتخدام معامنني ألفننا كرونبننا  لدراسننة اكتسنناق 
اد المقياس للعينة وكانت كي القيم مرتفعةن ويتمتع بدرجة عالية من الثبات والجندوي الداخلى ألبع

 .يوضح ذل ( 6)
 (5)جدول 

 معامل ألفا كرونباخ –معامالت ثبات مقياس جودة الحياة باستخدام 

 كرونباخ –معامل ألفا  األبعاد م

 002ن0 جودم الحيام الجسمية 0

 006ن0 جودم الحيام اكجتماعية 9

 000ن0 جودم الحيام النفسية 2

 020ن0 المقياس ككي 

 .أن معامالت الثبات مرتفعة مما يعطى مؤشراً جيداً لثبات المقياس( 6)يتضح من خالي الجدوي 

 

- :الصورة النهائية لمقياس جودة الحياة

مفردمن كني مفنردم ( 20)تم التو ي إلى ال ورم النهاتية للمقياسن وال احلة للتطبيق وتتضمن 
 –نعنم )تتضمن ثالث استجاباتن وقد تم تحديد طريقة اكسنتجابة باكختينار منن ثنالث اسنتجابات 

على الترتيب وبنذل  تكنون الدرجنة ( 0- 9 – 2)على أن يكون تقدير اكستجاباتن ( ك –أحياناً 
وتنندي الدرجننة المرتفعننة علننى ارتفنناال جننودم الحيننامن وتنندي ( 20)وأقنني درجننة ( 000)الق ننوى 
 .منخفضة على انخفاا جودم الحيامالدرجة ال

- :األساليب اإلحصائية المستخدمة
ن معامنني (SPSS)تننم اسننتخدام األسنناليب اإلح نناتية مننن خننالي اسننتخدام الحزمننة اإلح نناتية 

 (.T( )ت)كرونبا ن اختبار  –ارتباط بيرسونن معادلة ألفا 

- :نتات  البحث
- :الفرض الول

يب التوا نني بننين األزواج والزوجننات وللتحقننق مننن توجنند فننروق دالننة إح نناتيا فنني درجننة أسننال
 .للمجموعتين والجدوي يوضح ذل  T. Test حة هذه الفروا تم استخدام 

 (6)جدول 
 (181= ن )الفروق في درجة التواصل بين األزواج والزوجات 

 البعاد
 01=الزوجات ن  01=األزواج ن

 قيمة ت
مستوي 
 الدللة

متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

 00ن0 006ن92 00ن9 06ن00 92ن0 02ن09 الفهم واكتفاق بين الزوجين

 00ن0 006ن92 20ن0 06ن90 02ن9 000ن00 التوا ي اللفظي

 00ن0 220ن02 00ن0 00ن2 02ن0 22ن0 اكهتمام بالشري 

 00ن0 020ن00 22ن2 00ن02 00ن0 20ن00 التوا ي غير اللفظي

 00ن0 262ن92 99ن9 20ن00 22ن0 66ن2 الزوجيةالعالقة 

 00ن0 660ن20 60ن0 20ن02 60ن6 09ن60 الدرجة الكلية

وجنود فنروق ذات دكلنة إح ناتية فني أسناليب التوا ني بنين ( 2)أوضحت النتنات  فني الجندوي 
ن (00ن92= ت )الفهنم واكتفناق بنين النزوجين : األزواج والزوجات في ابعاد أسناليب التوا ني

ن التوا ي غير اللفظى (220ن02= ت )ن اكهتمام بالشري  (006ن92= ت )التوا ي اللفظى 
ل نالح (660ن20= ت )ن الدرجنة الكلينة (262ن92= ت )القة الزوجية ن الع(020ن00= ت )

وقد أشارات المتوسطات الحسابية لكي من األزواج والزوجات إلى ارتفاال مسنتوياتها . الزوجات
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المتوسننط ( 0)ويؤكنند الشننكي البيننانى . لنندى الزوجننات عننن األزواج فنني أبعنناد أسنناليب التوا نني
 .من األزواج والزوجات الحسابى ألبعاد أساليب التوا ي لكي

 
 (1)الشكل البياني 

 المتوسط الحسابى ألبعاد أساليب التواصل بين األزواج والزوجات

ويمكن تفسير هذه النتات  في ضوء أن الزوجنات أكثنر اجتماعينة وأكثنر ثقنة بنالنفس وطنوي بناي 
واكهتمننام ولهنا قنندرم علنى التوا نني بنأكثر مننن طريقنة وخا ننة الطريقنة اللفظيننة والغينر لفظيننة 

بالزوج تعتبره مستوليتها األولىن كما أن الزوجات لها قدرم كبيرم على فهم المشاعر والمشاركة 
الوجدانية والتفاهم فهن أكثر قدرم على إظهنار حالتهنا اكنفعالينة عكنس النزوج النذى لدينم القندرم 

ي الثقافة العربية فطبيعة التنشتة ف. على عدم إظهار مشاعره واخفاؤها باإلضافة إلى ضيق األفق
 .تجعي الزوجات أكثر تحمي و بر وألفة والقدرم على األخذ والعطاء

التني أسنفرت عنن وجنود  Frank (1973)وتتفق نتات  هذا الفرا منع منا انتهنت إلينم دراسنة 
فروق بين الزوجنات المسنتقلين فني توا نلهم اللفظنى علنى نسنبة رضنا أكثنر منن األزواج حينث 

عدد أكبر منن األخنذ والعطناء كمنا كاننت اكثنر سنيطرم علنى التفاعني تميزت حوارات الزوجات ب
 .أكثر من األزواج في توا لهم اللفظى

التي أسفرت نتاتجها عن أن هنا  فروق ذات  Ronald, et., 1986ودراسة رونالدن زمالؤه 
ج هنذه دكلة إح اتية بين دقة اكستقباي عند الزوجة لرساتي الزوج غير اللفظية بينما يفتقد الزو

 .الدقة في اكستقباي

- :الفرض الثاني
توجد فروق دالة إح اتيا في مستوي الشعور بجودم الحيام بين األزواج والزوجات وللتحقق من 

 .للمجموعتين T. Test حة هذا الفران تم استخدام اختبارات 
 
 
 
 
 
 
 
 (7)جدول 

 181= الفروق في درجة جودة الحياة بين األزواج والزوجات ن 

 د جودة الحياةأبعا
 01=الزوجات ن  01=األزواج ن

 قيمة ت
مستوي 
 الدللة

متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

 00ن0 960ن02 00ن2 00ن60  20ن26 00ن26 جودم الحيام الجسمية
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الفهم واالتفاق 

 بين الزوجين

التواصل غير  االهتمام بالشريك التواصل اللفظى

 اللفظى

 الدرجة الكلة العالقة الزوجية

 84.97 18.68 16.17 11.9 20.05 18.15 الزوجات

 56.12 10.55 10.68 11.66 11.07 12.03 األزواج

 الزوجات

 األزواج
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 00ن0 220ن99 20ن2 60020 60ن2 90ن29 جودم الحيام اكجتماعية

 00ن0 002ن02 09ن0 26022 62ن2 00ن20 جودم الحيام النفسية

 00ن0 922ن96 20ن06 020099 29ن2 00ن20 الدرجة الكلية

وجننود فننروق ذات دكلننة إح نناتية بننين متوسننطي درجننات األزواج ( 0)يتضننح مننن الجنندوي 
والزوجات في أبعاد جودم الحيامجات الدرجات علي التوالي عند األزواج كمنا يلني جنودم الحينام 

ن الدرجة (00ن20)ن جودم الحيام النفسية (90ن29)ن جودم الحيام اكجتماعية (00ن26)الجسمية 
ن جنودم الحينام (00ن60)أما عند الزوجات فكانت علي التوالي الحينام الجسنمية ( 00ن20)الكلية 

وقند أشنارت (. 99ن020)ن الدرجة الكلية (22ن26)ن جودم الحيام النفسية (20ن60)اكجتماعية 
لحسابية بين األزواج والزوجات إلى ارتفاال مستوياتها لدى الزوجات عنن األزواج المتوسطات ا

المتوسنط الحسنابى ألبعناد جنودم الحينا لكني منن ( 9)في أبعاد جودم الحيام ويؤكند الشنكي البينانى 
 .األزواج والزوجات

 
 (2)الشكل البياني 

 والزوجاتالمتوسط الحسابى لفروق أبعاد جودة الحياة بين األزواج 

ارتفاال المتوسطات الحسابية للزوجات في أبعاد ( 9)أشارت النتات  الموضحة في الشكي البيانى 
جودم الحيام والدرجة الكلية للمقياس وتتفق نتات  هنذا الفنرا منع نتنات  دراسنة السنيد الشنربينى 

جنودم حيث أظهرت النتالت  وجود فروق دالة اح اتًيا ل الح الزوجنات علنى مقيناس ( 9000)
 .الحيام بإبعاده

وربما يرجع هذا إلى أن الزوجات لديها القدرم على حي المشنكالت والتنأقلم السنريع منع الوضنع 
الموجود رغبة في الو وي إلى جودم الحيامن فالزوجات لنديها قندرم علنى التوافنق منع الضنغوط 

علننى التعبيننر عننن والمشننكالت الزواجيننة بنندون اللجننوء إلننى األسنناليب الغيننر التوافقيننةن وقنندرتها 
مشاعرها والتوا ي اكيجابى مع ا خرينن وقيامها باألدوار المطلوبة منها في حد ذاتها يجعلهنا 

سن الحاي  .تشعر بالرضا والهناء الشخ ى الذي يؤدى بها إلى حا

- :الفرض الثالث
 .توجد عالقة ارتباطية دالة إح اتياً بين درجات أساليب التوا ي وجودم الحيام

من  حة الفرا تم حساب قيمة معامالت ارتباط بيرسنون بنين أبعناد كني منن أسناليب وللتحقق 
 .والجدوي يوضح ذل . التوا ي وجودم الحيام

 (8)جدول 
 (181= ن )قيم معامالت الرتباط بين أساليب التواصل وجودة الحياة  

أبعاد أساليب 
 التواصل

 العدد النوع
 أبعاد جودة الحياة

جودة الحياة 
 الجسمية

جودة الحياة 
 الجتماعية

جودة الحياة 
 النفسية

الدرجة 
 الكلية
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جودة الحياة  جودة الحياة الجسمية

 االجتماعية

 الدرجة الكلية جودة الحياة النفسية

 147.22 45.64 51.38 50.18 الزوجات

 98.17 30.07 32.21 35.18 األزواج

 الزوجات

 األزواج
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أبعاد أساليب 
 التواصل

 العدد النوع
 أبعاد جودة الحياة

جودة الحياة 
 الجسمية

جودة الحياة 
 الجتماعية

جودة الحياة 
 النفسية

الدرجة 
 الكلية

الفهننننننننننننننننننننننم 
واكتفنناق بننين 

 الزوجين

 *992ن0 020ن0 *922ن0 020ن0 20 ذكور

 022ن0 000ن0 0290ن0 022ن0 20 إناث 

 **000ن0 **2900ن0 **006ن0 **0000ن0 000 العينة ككي

التوا نننننننننننني 
 اللفظى

 **200ن0 022ن0 020ن0 **062ن0 20 ذكور

 **090ن0 **000ن0 **000ن0 **002ن0 20 إناث 

 **002ن0 **000ن0 **020ن0 **002ن0 000 العينة ككي

اكهتمننننننننننننننام 
 بالشري 

 060ن0 002ن0 020ن0 009ن0 20 ذكور

 **200ن0 **206ن0 **262ن0 **609ن0 20 إناث 

 **002ن0 **000ن0 **090ن0 **022ن0 000 العينة ككي

 التوا نننننننننننني
 غير اللفظي

 **602ن0 006ن0 909ن0 **222ن0 20 ذكور

 **062ن0 **226ن0 **002ن0 **000ن0 20 إناث 

 **020ن0 **062ن0 **220ن0 **622ن0 000 العينة ككي

العالقنننننننننننننننننة 
 الزوجية

 020ن0 020ن0 **260ن0 **0622ن0 20 ذكور

 **202ن0 **096ن0 **209ن0 **020ن0 20 إناث 

 **022ن0 **000ن0 **020ن0 **020ن0 000 العينة ككي

 **906ن0 000ن0 *920ن0 **000ن0 20 ذكور الدرجة الكلية

 **020ن0 **002ن0 **020ن0 **026ن0 20 إناث 

 **290ن0 **022ن0 **0200ن0 **009ن0 000 العينة ككي

 وجننود عالقننة ارتباطيننة وموجبننة عننند مسننتوى دكلننة( 0)أوضننحت النتننات  المبينننة فنني الجنندوي 
الفهننم واكتفنناق بننين )أسنناليب التوا نني ( 06ن0)اسننتثناء بعننا األبعنناد عننند مسننتوى ( 00ن0)

 –العالقة الزوجية  –التوا ي غير اللفظى  –اكهتمام بالشري   –التوا ي اللفظى  –الزوجين 
جنودم الحينام  –جنودم الحينام اكجتماعينة  –جودم الحينام الجسنمية )وجودم الحيام ( الدرجة الكلية

وتدعم هذه النتات   نحة الفنرد األوي النذى يننخ علنى وجنود عالقنة (. الدرجة الكلية –فسية الن
ارتباطية دالنة إح ناتياً يبنين أسناليب التوا ني وجنودم الحينام ويمكنن تفسنير ذلن  فني ضنوء منا 
تو لت إليم إحدى الدراسات من أن أهم عوامي القوم في الزواج السعيد الذى يؤدى علنى جنودم 

الرضا عن أسلوب التوا ي وأسلوب مناقشة المشكالت واتقان فن التعبير عنن النذات الحيام هي 
وبناء علنى منا لمسنتم بنفسنى منن (. 02:  9002أولسونن )والقدرم على اكستماال بين الزوجية 

خننالي الخبننرم الحياتيننة ومواقننف العمنني وقننناعتى الداخليننة بننأن التوا نني الجينند هننو قننوام الحيننام 
الذى يؤدى بندوره إلنى التنرابط والتماسن  وأيضنا إلنى أهنم شنيء وهنو جنودم الزوجية الناجحة و

وبالتالي يتم التوا ي الفعاي بين الزوجين عندما يفسر المستمع رسالة المتحدث بالطريقة . الحيام
التي ق دها المتحدث ويعتمد تفسير الرسالة على خبرات الطفولة وطنرق التعلنيم وفهنم الكلمنات 

فنننإذا تحسننننت أسننناليب (. 22:  9002وداد عيسنننىن )ها الطنننرف ا خنننر والمشننناعر التننني يرسنننل
التوا ي بين األزواج كانت منبئ بجودم الحيام أفضي وأكرم وبناألحرى كلمنا زاد التوا ني زاد 

 .جودم الحيام واكستمتاال بها

- :تو يات البحث 
الباحثنة في ضوء نتات  البحث الحالي وما تم عرضنم فني إطنار نظنري ودراسنات سنابقة تخنرج 

- :بالتو يات ا تية 
اكهتمام بنشر الوعي بالزواج بشكي عام من خالي وساتي اكعالم المقرؤم والمسموعة والمرتية  -0

. 
 .اكهتمام بتقديم الدعم اكجتماعي والمادي بكافة اشكالم لالزواج -9
 .عقد دورات تدريبية لالزواج لتوضيح خ ات هم وتحسين سلوكياتهم -2
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- :البحوث المقترحة 
مننن خننالي النتننات  التنني تو ننلت اليهننا هننذه الدراسننة تقتننرح الباحثننة بعننا البحننوث والدراسننات 

- :المستقلية كما يلي
 .برنام  ارشادي انتقاتي لتنمية التوا ي وجودم الحيام لدي األزواج -0
 .برنام  ارشادي لتحسين مستوى التوا ي وأثره في الخرس الزواجي لدي الشباب المتزوج -9
 التوا ي لتحسين جودم الحيام واثره في المجابهة لدي المتزوجين برنام  قاتم علي -2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المراجع

 :المراجع العربية: أوكً 
فاعلية برنام  إرشادي في حي بعا المشكالت الزوجية لدي عينة من (: 9000)داليا مؤمن 

 .المتزوجين حديثان رسالة دكتوراهن كلية ا دابن جامعة عين شمس
فاعلية برنام  في تنمية مهارات اكت اي وعالقتها بالجو األسري ( 9000)الرازق غريب زينب عبد 

 .جامعة عين شمس –العامن رسالة دكتوراهن كلية البنات 
جودم الحيام لدى المعوقين جسميا والمسنيين وطالب الجامعةن مجلة (: 9000)سامي محمد هاشم 

 .020:022 ن خ02اكرشاد النفسين جامعة عين شمسن العدد 
نهضة م ر للطباعة والنشر : القاهرم(. 9ط)فن التوا ي بين الزوجين (: 9002)سحر طلعت 

 .والتوزيع
اختبار فاعلية برنام  لتدريب األزواج علي البعد عن ال راالن ( 9002)سحر محمد فتحي شعراوي 

 .رسالة دكتوراهن كلية البناتن جامعة عين شمس
ودم الحيام وعالقتها بالذكاء اكنفعالي والعوامي الخمسة الكبرى في ج(: 9000)السيد كامي الشربيني 

 .06-0ن خ(60)العدد ( 00)الشخ ية والقلقن المجلة الم رية للدراسات النفسيةن المجلد 
التوا ي اللفظي بين الزوجين وعالقتم بسمات الشخ ية والتوافق الزواجين (: 9002)عاتشة نا ر 

 .معهد الدراسات التربويةن جامعة القاهرمرسالة ماجستير غير منشورمن 
اكرشاد النفسي الديني كمدخي لتحسين جودم الحيام لدى طالب الجامعةن (: 9002)عيد محمد شحده 

 .رسالة دكتوراهن كلية البناتن جامعة عين شمس
فاعلية برنام  ارشادي لتحسين جودم الحيام لدى معلمي مرحلة التعليم (: 9002)فاطمة على أحمد 

 .األساسي ن رسالة دكتوراهن كلية النباتن جامعة عين شمس
أنماط اكت اي وعالقتم بجودم الحيام الزوجية رسالة دكتوراهن كلية العلوم (: 9002)نادية بلعباس 

 .اكجتماعيةن جامعة وهران
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جودم الحيام لدي عينة من الراشدين في ضوء بعا المتغيرات (: 9000)هشام إبراهيم عبد هللا 
 .أكتوبر 2ن العدد 02موجرافيةن مجلة كلية التربيةن جامعة الزقازيقن مجلة الي
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