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Samah Wahba

السلوك التوكيدي لربات األسر وعالقته بإدارتهن للخالفات الزوجية
The Assertive behavior to behavior of Housewives and its relationship to their
management of marital disputes

سماح جوده علي وهبه
مدرس إدارة مؤسسات األسرة والطفولة ،كلية االقتصاد المنزلي ،جامعة األزهرslwan22@yahoo.com ،
ملخص البحث :Abstract

يتمثل السلوك التوكيدي في كثير من السلوكيات التي تنعكس إيجابا ً علي شخصية األفراد المؤكدين لذاتهم ،فربة
افكارها ومشاعرها وتفشل في
األسرة التي تفتقر الى المهارات التوكيدية في حياتها اليومية ،تفشل في التعبير عن
ِ
المطالبة بحقوقها ،فعلي ربة األسرة أال تقف مكتوفة األيدى أمام الخالفات التى تواجهها داخل األسرة وخارجها بل
يجب أن تتدخل لحلها ألنها إذا أهملت الخالف أو أغفلت عن مواجهته فإنه قد يتسع ويكبر وقد يتحول إلى تراكمات
داخل األسرة ويمنع األسرة من تحقيق أهدافها أو التعاون بين أفرادها لتحقيق تلك األهداف ،فربة األسرة التى
تستطيع إدارة الخالفات داخل األسرة وخارجها بدرجة عالية من الكفاءة يمكن أن تجعل أفراد األسرة متعاونين
بدرجة كبيرة وتدفعهم لتحقيق أفضل أداء ممكن ،ولذا هدف البحث الحالي إلى دراسة العالقة بين السلوك
التوكيدي لربة األسرة وإدارة الخالفات الزوجية لديها ،وتكونت عينة الدراسة من ( )214من ربات األسر ،من
الريف والحضر ،ومن مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة ،وتكونت أدوات البحث من استمارة البيانات العامة
لألسر ،استبيان السلوك التوكيدي لربة األسرة ،واستبيان إدارة الخالفات الزوجية بمحاورها الثالثة ،وبعد تجميع
هذه البيانات تم تصنيفها وتبويبها واستخدام المعامالت االحصائية المناسبة ببرنامج  spssوصوالً إلى النتائج،
واتبع البحث المنهج الوصفى التحليلى ،وكان من أهم نتائج البحث وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا ً
بين السلوك التوكيدي لربة األسرة وإجمالي إدارة الخالفات الزوجية ،عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
ربات األسر من الريف والحضر في كل من إجمالى السلوك التوكيدي لربة األسرة ،إجمالى إدارة الخالفات
الزوجية ،توجد فروق دالة احصائيا ً بين ربات األسر العامالت وغير العامالت في إجمالي السلوك التوكيدي
لصالح العامالت ،عدم وجود تباين دال إحصائيا ً بين ربات األسر في إجمالي استبيان السلوك التوكيدي تبعا ً للمستوي
التعليمي للزوجة ،وجود تباين دال إحصائيا ً بين ربات األسر في إجمالي استبيان إدارة الخالفات الزوجية تبعا ً
للمستوي التعليمي للزوجة لصالح المستوي المرتفع  .وقد قُدم من خالل الدراسة مجموعة من التوصيات والتى
كانت أهمها :أهمية عقد دورات تدريبية بمراكز مختصة من قبل مختصين اجتماعيين في مجال العالقات األسرية
بهدف نشر الوعي بأهمية السلوك التوكيدي في حياة ربة األسرة من خالل تعميق المفاهيم الصحيحة وانعكاسها
على الحياة الزوجية للحد من المشكالت األسرية ،ضرورة القيام بورشات عمل توعوية وتدريبية من قبل المراكز
األسرية ألهم األساليب الفاعلة في إدارة الخالفات الزوجية لتحقيق انخفاض في مستوي الخالفات بكافة أنواعها،
تفعيل مكاتب التوجية واالرشاد األسري للقيام بدورها في حل الخالفات األسرية .
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مقدمة Introduction
نشأت الحاجة إلي تفسير السلوك المؤكد للذات من خالل استجابة
الفرد وتعاملة مع المواقف التي تقابله بدءا ً من المحادثة وطريقة الرد
علي اآلخرين ،ومقارنتها بالسلوك العدواني والسلوك الغير مؤكد
للذات ،ذلك أن أنماط السلوك الثالثة تشكل خطا ً متصالً ( أحمد أبو
أسعد و أنس الضالعين. ) 53 : 2013 ،
وقد فرق العديد من العلماء بين ثالثة أنماط من االستجابات السلوكية
 :هي سلوك مؤكد يتسم بالتعبير عن الذات ،واحترام حقوق اآلخرين
في التعبير عن ذواتهم ،وسلوك غير مؤكد سلبي والذي يظهر عندما
يترك الفرد المجال لآلخرين ليعتدوا علي حقوقه ،وسلوك عدواني
ويظهر من خالل التعدي والهجوم علي اآلخرين & Dietz
). )Abrew ,2005 : 94
ويرتكز توكيد الذات علي تقدير الذات أي رؤية الفرد نفسه وما فيها
من قدرات وكفاءات وتقييم الفرد لتقدير اآلخرين له ،ومدي
احترامهم له ومكانته عندهم ،فالمتزن يقدر نفسه حق قدرها دون
غطرسة ،بخالف المتكبر ). ( Chen & li , 2000 : 401
ودراسة تأكيد الذات لها أهمية كبيرة في مساعدة األفراد علي
التصرف بمهارة اجتماعية ،علي اعتبار أنها تنمي الذات ،في حين
التصرف بشكل غير مؤكد للذات يعتبر هزيمة وإحباطا ً لها،
فاألشخاص المؤكدون لذواتهم يثقون بقدراتهم ،ويمتلكون حسا ً عاما ً
بالقدرة علي الضبط والعمل بأساليب واقعية ومنطقية ،وعندما
يتعرض الشخص المؤكد لذاته للفشل في تحقيق توقعاته ،فان ذلك ال
يؤثر علي دافعيته ،بل يسعي لتحقيق وإنجاز مهام أخري ،وعلي
العكس من ذلك يكون عدم تأكيد الذات حيث يتمركز القلق واإلحباط
واالكتئاب واالضطراب االنفعالي نتيجة لما يرده الفرد لذاته من
جمل وعبارات وأفكار العقالنية وال واقعية وال تقوم علي خبرة

تجريبية دقيقة ( باسم دحاحة. )13 : 2008 ،
فالسلوك التوكيدي تكمن أهميته في كونه يجعل الفرد يتجنب أو
يمارس جانب من السلوك وهي التعبير عن المشاعر السلبية علي
أنها عدوانية كما تكمن أهميته في جعل الفرد أكثر قدرة علي مواجهة
المشكالت ،وفق سلوكيات مناسبة وغير منحرفة ،بحيث يحول دون
انخفاض القدرة علي التصرف بصورة مؤكدة للذات ،كما أن
انخفاض القدرة علي توكيد الذات يؤدي إلي احتمال تورط الفرد في
أداء أنواع من السلوك ،تعتبر منحرفة وربما ضارة تؤدي به إلي
العجز عن مواجهة مشكالته أو االشخاص الذين يؤذونه ( محمد
العلمي.)25-24 : 2015 ،
ويشير ) Dietz & Abrew (2005 : 94إلي أن السلوك التوكيدي
يتمثل في كثير من السلوكيات التي تنعكس إيجابا ً علي شخصية
األفراد المؤكدين لذاتهم ومنها  :الدفاع عن الحقوق الشخصية أو
المهنية أو غيرها ،التصرف من منطلق نقاط القوة ،وليس نقاط
الضعف ،وحماية الفرد من أن يكون ضحية ألخطاء اآلخرين،
والقدرة علي اتخاذ قرارات مهمة ،وحاسمة وبسرعة مناسبة وبكفاءة
عالية ،والقدرة علي قول " ال " عندما أريد أن أقولها ،وتنمية
مهارات التفاوض .
لذلك علماء النفس يرون أن الفرد يجب أن يحظى بتوكيد ذاته
واالعتزاز بها على طول مراحل حياته المختلفة ونموه وأن يفرض
على اآلخرين االعتراف بحقوقه ولكن بطريقة إيجابية ال تجعله
يضيع حقوقه أو يتعدى على حقوق اآلخرين (إيمان الطائي

. ) 4 :2010,

لذلك يمكن القول بأن نجاح الشخص في األسرة وحياته العامة
مرتبط ارتباطاً" قويا ً بقدرته في السيطرة على نفسه وتلبية حاجاته
الشخصية عن طريق المطالبة والدفاع والتعبير عن حقوقه واالبتعاد
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عن المشاعر السلبية والعزلة النفسية ورفع معنوياته النفسية
والوصول الى قمة التوكيد في ذاته بعيدا ً عن الخضوع ويصبح بذلك
فردا ً ناجحا ً معتمدا ً على نفسه ومحققا ً لطموحاته وأهدافه دون التعدي
علي حقوق ومشاعر اآلخرين من حوله (نصر الدين محمد و فمان

محمد.)146 : 2014 ،

وألن ربة األسرة لها مكانة مهمة في أسرتها فهي تساهم بكل طاقتها
في رعاية بيتها وأفراد أسرتها بإعتبارها األم التي تقع علي عاتقها
مسؤولية تربية األبناء بالدرجة األولي كما أنها تمثل الزوجة التي
ترعي زوجها وتعمل علي تحقيق متطلباته ( زينب جغمومة،

.)1: 2016

ونظرا لتعدد األدوار التي تقوم بها ربة األسرة ظهرت العديد من
المشكالت والضغوط مما أثر ذلك علي استقرارها وحياتها الهادئة
حيث أصبحت عرضه للكثير من اإلضطرابات النفسية الناتجة من
الظروف الحياتية مما يؤثر عليها ويجعلها غير قادره علي تحقيق
أهدافها ،لذا وجب علي ربة األسرة أن يكون لديها قدر من الثبات
والميل والحفاظ علي هدوئها وإتزانها الداخلي عند التعرض
للضغوط وحتي تستطيع مواجهة تلك المواقف الضاغطة يجب أن
تتوفر لديها مجموعة من السمات والخصائص التوكيدية (برقيقة
علي.) 49: 2017 ،
فربة األسرة التي تفتقر الى المهارات التوكيدية في حياتها اليومية،
افكارها ومشاعرها وتفشل في المطالبة
تفشل في التعبير عن
ِ
بحقوقها الشخصية ،قد يؤدي ذلك إلى ضغوط نفسية لديها كالشعور
بالعجز واالغتراب والوحدة النفسية ،وفي النهاية سيطرة االخرين
عليها ( نصر الدين محمد و فمان محمد.)145 : 2014 ،
لذلك يعتبر توكيد الذات من االمور الداله علي الصحة النفسية
وضعف توكيد الذات يؤثر سلبيا ً علي الزوجة فيزيد من اإلكتئاب
والقلق والخوف وبالتالي مضاعفات اجتماعية ووظيفية ،كل هذا
يؤدي إلي تقليل تقدير الذات علي المدي البعيد ،وقد تطرأ تطورات
خالل الزواج مثل الركود والملل والجمود وتؤدي إلي الخالفات
الزوجية .
فعلى ربة األسرة أال تقف مكتوفة األيدى أمام الخالفات التى تواجهها
داخل األسرة وخارجها بل يجب أن تتدخل لحلها ألنها إذا أهملت
الخالف أو أغفلت عن مواجهته فإنه قد يتسع ويكبر وقد يتحول إلى
تراكمات داخل األسرة ويمنع األسرة من تحقيق أهدافها أو التعاون
بين أفرادها لتحقيق تلك األهداف .
وتتفاوت الخالفات بين الزوجين في حدتها و قوتها و طبيعتها من
أسرة ألخرى ،وتتفاوت طرق تصفيتها ،ودور كل واحد من أفرادها
ومساهمتهم في تسوية النزاعات والتي تتأثر بعدة متغيرات أهمها:
طبيعة العالقة بين الزوجين ،و مستوى تعليمهما ،و طبيعة العمل
الذي تقوم به المرأة و مدى مردوده المادي على األسرة ،ومدى
تدخل األقارب في شؤون الزوجية ،و مدى قوة المشكلة و نوعها

(علياء شكري وآخرون. )360 :2000 ،
وعندما تستمر الخالفات الزوجية فترات طويلة تنعكس علي سلوك
وتصرفات الزوجين سلبيا ً وتتفاقم مع الزمن مما قد يؤدي إلي عدم
التوافق بين الزوجين وتهديد االستقرار االجتماعي والنفسي لألسرة
ككل ،وتنتقل آثارها إلي األطفال أيضا ً وقد يصل األمر إلي الصراع
والعناد بين الزوجين ثم إلي الطالق( عبد العزيز الجهني: 2005 ،
. )1
فكثير من األحيان ال تأخذ الزوجة أي خطة من جانبها عندما ينشب
نزاع بينها و بين زوجها ،بل تلجأ إلى السكوت و تتحلي بالصبر
حتى ال يؤدي تذمرها إلى مزيد من غضب الزوج مما يدفعه إلى
طالقها ،وهذا األسلوب في حل الصراع و إدارته يسلب الزوجة
إرادتها ،و يشل قدرتها على التفكير ،فيحولها إلى كائن عديم التفكير،
و غير منتج وغير مساهم في أمور األسرة وحل مشاكلها (علياء

شكري وآخرون. )360 :2000 ،
فربة األسرة التى تستطيع إدارة الخالفات داخل األسرة وخارجها
بدرجة عالية من الكفاءة يمكن أن تجعل أفراد األسرة متعاونين

بدرجة كبيرة وتدفعهم لتحقيق أفضل أداء ممكن

العيبانى.) 2: 2011،

) زايد

وتتضح أهمية إدارة الخالف من كونة يتعلق بالسعى لما هو أفضل
فى بناء المجتمعات فهو أسلوب يهدف الى خلق تواصل بين أفراد
المجتمع وبالتالى بين أفراد األسرة باعتبارها جزء أساسى من
المجتمع والمكون األساسى له (بدر الرشيدى.)3 : 2010 ،
حيث أوضحت دراسة صفاء الجعافرة ( )168: 2013وجود
عالقة إرتباطية بين أساليب إدارة الخالف ( التعاون ،التجنب،
المجاملة ) واإلبداع اإلدارى لدى األفراد عينة الدراسة.
كما أوصت دراسة شيماء الجوهرى ( )77 :2020بتصميم برامج
إرشاديه تُعنى بتنمية استراتيجيات إدارة الخالفات الزوجية لدى
المرأة وذلك بهدف نشر الوعي بأسس إدارة الخالف بين الزوجين
بطريقة إيجابية لتحسين نوعية الحياة.
فالخالفات أمر حتمى فى سائر األسر وتتوقف كفاءة وفاعلية ربة
األسرة على عوامل ومتغيرات من بينها كيفية تسوية الخالفات،
والعمل على اإلستفادة من النواحى اإليجابية للخالفات ،وذلك من
خالل اختيار األسلوب المناسب إلدارتها ،وفق موقف الخالف الذى
تتعامل معه ربة األسرة وبما يحقق أهداف األسرة ككل (لينا طه،

.)3 : 2013

وأوصت دراسة الفقعاوى( )205 :2017بضرورة دراسة
وتشخيص مواقف الخالف قبل الشروع فى استخدام اإلستراتيجية
التى سيتم إدارة الخالف من خاللها.
حيث تلجأ ربات األسر فى إدارتها للخالفات إلى أساليب وطرق
متنوعه إذ أنه ال يوجد أسلوب أو طريقة واحدة يمكن إتباعها فى كل
األحوال ويرجع هذا إلى أن فاعلية أى طريقة دون غيرها مرتبط
بعدة متغيرات يجدر اإلنتباه إليها فى عملية حل الخالفات ،فهناك
موضوع الخالف ،وكذلك أطراف الخالف وما يحملونه من فروق
فردية وشخصيات متباينة ،والظروف التى ينشأ فيها الخالف ،كل
ذلك يؤثر على الطريقة التى تتبعها ربة األسرة إلدارة الخالفات .
حيث أوصت دراسة نهي العاصى( )250: 2019بعقد دورات
تدريبية تتعلق بكيفية التعامل مع ظاهرة الخالف  ،واإلستخدام الفعال
ألساليب إدارة الخالفات.
ومن األساليب التى يمكن أن تتبعها ربة األسرة فى إدارتها للخالفات
التفاوض ،فيعتبر التفاوض شكالً متطورا ً من أشكال االتصال
البشري يقوم على نوع من الثقة بين طرفي المفاوضة لتبادل ونقل
المعلومات واألفكار ,وعلى الفرد أن يسيطر على الحوار الداخلي
لنفسه باإلضافة إلى مراقبة ذاتية لتعابير وجه ونبرات صوت
الطرف اآلخر حتى ال تفوته أي رسالة أو فكرة أو تعبير قد يساعد
على الحوار أو التفاهم معه ( أبو المجد الشوربجي.)199:2002,
وأثبتت دراسة عبير عبدالمنعم وشيرين فرحات ( )2018أهمية
استراتيجية التفاوض لحل الخالفات والصراعات األسرية وأن
الزوجات األكثر قدرة على التفاوض هن األجدر على التوصل
لحلول مرضية للمشكالت
ومن أساليب إدارة الخالفات أيضا ً التعاون وفيه تقوم ربة األسرة
بمناقشة المشكلة بشكل مفتوح مع الطرف األخر ،وتتبادل المعلومات
إلى أن يتم التوصل إلى قرار يكون الجميع فيه رابحين وتتعاون ربة
األسرة مع األطراف المختلفة لتحقيق مطالبهم (حسين حريم،
 ،)252 : 2006وفى هذه الطريقة تعتمد ربة األسرة على بذل
الجهد من أجل تدعيم اعتقاد أفراد األسرة بأن أهدافهم متشركة
وليست مستقلة عن بعضها ،األمر الذى يدفع أفراد األسرة إلى
مناقشة اإلختالفات الموجودة بكل صراحة ووضوح مما يسهل
عليهم إيجاد طرائق ابتكارية لحل الخالفات (عامر عوض2008 ،

.)276 :

كما أوضحت دراسة مرزوق( )124 : 2011أن استراتيجية
التعاون تمتاز بالدراسة الدقيقه ألسباب الخالف وتحليل ألبعاد
المشكلة ومواجهة األطراف المختلفة مع بعضهم البعض من خالل
جو يسوده الهدوء وتقديم الحلول الموضوعية .
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ومن األساليب أيضا ً أسلوب التجنب وفيه تنسحب ربة
األسرة من المواقف كى ال تواجه الخالف.
ويقصد به عدم مواجهة الخالف ،ويتميز باهتمام قليـل بـالنفس
وبـاألطراف األخـرى ،وبموجب هذا األسلوب فإن اهتمامات كل
األطراف ال تعتبر وال تتابع ،إذن اهتمام قليل باألفراد وباإلنتاج
أيضا ً ( زياد المعشر ،)44 :2005 ،ويمكن أن يكون هذا األسلوب
مناسبا ً إذا كانت قضية الخالف ثانوية أو حينما تكون المواجهة تفوق
العوائد فى حل المشكلة (حسين حريم .)187 : 2004،
واهتمت دراسة روح الفؤاد إبراهيم ( )2002بالكشف عن أسباب
الخالفات الزوجية من وجهة نظر األزواج والزوجات ومعرفة
نظرتهم للحياة ومدي تأثرهم بالخالفات ،حيث توصلت الدراسة إلي
أن الخالفات الزوجية تتأثر بعمل المرأة وأن الزوجة غير العاملة
تتمتع بمستوي من الرضا
واوصت بعض الدراسات بضرورة إجراء المزيد من البحوث
والدراسات لمعالجة الظاهرة المدروسة من قبل التخصصات
المختلفة (غادة الطريف. )2008 ،
كما أوصت بعض الدراسات أنه في مواجهة التصدعات المستقبلية
في العالقة الزوجية ،ولدرء أي اضطراب ينشأ نتيجة تعارض الدور
المنوط بكل من الزوجين ،كان البد من الوقاية ممثلة في تأهيل كال
الزوجين وتعويدهم المسؤولية للزواج وتبعاته ،وتعريفهم بحقوق
وواجبات كل منهما ،وإكسابهم قيم الحب والتعاطف والتعاون ،وهي
القيم الالزمة للتوافق والتراضي في العيش المشترك ،واستمرار
ديمومة الحياة األسرية (آمنة بنجر. )11 : 2010 ،
لذلك جاء البحث الحالي ليدعم مدي ضرورة تمتع ربة األسرة
بالسلوكيات التوكيدية في حياتها ليساعد ذلك في مواجهة الخالفات
الزوجيه التي تنشأ مع الزوج وتؤثر علي الحياة األسرية ،فالسلوك
التوكيدي لربة األسرة لم يحظ باالهتمام المنشود للبحث والدراسة
وذلك فى حدود علم الباحثة ،مما يؤكد أننا فى حاجة ماسة لمزيد من
البحوث والبيانات العلمية الدقيقة عن أهمية وضرورة اكتساب
الزوجه للمهارات التوكيدية من أجل رسم صورة واضحة عن
إمكانية مواجهة وحل الخالفات الزوجية ،ومن هنا انبعثت فكرة
البحث الحالى لدراسة السلوك التوكيدي لربة األسرة وعالقته بإدارة
الخالفات الزوجية لديها .
مشكلة البحث Statement of the Problem
تتلخص مشكلة البحث في اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي :
ما العالقة بين السلوك التوكيدي لربة األسرة وإدارة الخالفات
الزوجية لديها بمحاورها الثالثة ؟
أهدف البحث : Objectives
يهدف هذا البحث بصفة رئيسة الى دراسة العالقة بين
السلوك التوكيدي لربة األسرة و إدارتها للخالفات الزوجية ،وتنبثق
منه األهداف الفرعية التالية -:
 -1تحديد مستوى السلوك التوكيدي لربة األسرة ،ومستوى إدارة
الخالفات الزوجية بمحاورها .
 -2دراسة العالقة بين السلوك التوكيدي لربة األسرة وإدارة
الخالفات الزوجية بمحاورها الثالثة.
 -3دراسة العالقة بين بعض المتغيرات االقتصادية واالجتماعية
لربات األسر عينة الدراسة ( عمر الزوجة – عمر الزوج –
مدة الزواج – وظيفة الزوج – الدخل الشهري لألسرة )
والسلوك التوكيدي لربة األسرة وإدارة الخالفات الزوجية
بمحاورها الثالثة .
 -4الكشف عن الفروق بين ربات األسر من الريف والحضر في
كل من السلوك التوكيدي لربة األسرة ،وإدارة الخالفات
الزوجية بمحاورها الثالثة .
 -5الكشف عن الفروق بين ربات األسر العامالت وغير العامالت
في كل من السلوك التوكيدي ،وإدارة الخالفات الزوجية
بمحاورها الثالثة .
 -6قياس أوجه التباين بين ربات األسر عينة الدراسة في كل من

السلوك التوكيدي لربة األسرة ،وإدارة الخالفات الزوجية
بمحاورها الثالثة تبعا ً لكل من (مستويات عدد أفراد األسرة،
المستوي التعليمي للزوج ،المستوي التعليمي للزوجة) .
أهمية البحث : Significance
تتمثل أهمية البحث في اآلتى-:
 -1إثراء الجانب العرفي والعملي لربة األسرة وما يرتبط به من
سلوكيات توكيدية تحتاجها ربة األسرة في حياتها للتعامل مع
المحيطين .
 -2أصبحت الخالفات الزوجية في اآلونة األخيرة من أهم المشكالت
األسرية المعروضة علي كافة األصعدة ،وقد يرجع ذلك لكثرة
المشكالت االجتماعية التي تحيط باألسرة ،بل وأخطرها علي
األسرة والمجتمع ،ومن ثم البد من االهتمام بها ودراستها .
 -3ما يمكن أن ينتج عن هذه الدراسة من دراسات وبحوث يمكن أن
يتناولها الباحثون مستقبالً خاصة وأن هذه الدراسة تحتاج للعديد
من الدراسات الميدانية الختالف أبعادها وتداخل العوامل المؤثرة
فيها وآثارها علي المجتمع.
 -4االستفادة من نتائج الدراسة في تفعيل برامج إرشادية علي
المستوي الوقائي والعالجي للخالفات األسرية .
 -5وأيضا ً االستفادة من نتائج الدراسة في تفعيل برامج تدريبية
لربات األسر الكتاسب المهارات الوكيدية وكيفية ممارسة
السلوك التوكيدي في مواقف الحياة المختلفة .
 -6عدم وجود دراسات كافية في حدود علم الباحثة تناولت السلوك
التوكيدي لربة األسرة ،فلعل هذه الدراسة تساعد فى تزويد
المكتبة العربية بما جد من الدراسات الميدانية الحديثة فيما
يختص بالسلوك التوكيدي لربة األسرة وعالقته بإدارة الخالفات
الزوجية .
 -7تكمن أهمية الدراسة في اقتراح بعض اآلراء والتوصيات من
خالل نتائج الدراسة إلي المسؤولين من أجل المحافظة علي
مجتمعنا والتخفيف من آثار بعض المشكالت التي تتعرض لها
األسرة وتخليص المجتمع من آثارها .
النمط البحثى :Research Style

أوالً  :الفروض البحثية :Hypotheses
الفرض األول  :ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين
السلوك التوكيدي لربة األسرة ،وإدارة الخالفات الزوجية بمحاورها
الثالثة ( التفاوض – التجنب –التعاون ،إجمالى إدارة الخالفات
الزوجية) لدى ربات األسر عينة الدراسة .
الفرررض الثررانى  :ال توجددد عالقددة ارتباطيددة ذات داللددة إحصددائية بددين
بعددض متغيددرات المسددتوي االقتصددادي واالجتمدداعي لربددات األسددر
عينة الدراسة ( عمر الزوجة – عمر الزوج – مدة الزواج – وظيفدة
الزوج – الدخل الشهري لألسرة ) وكدل مدن السدلوك التوكيددي لربدة
األسرة ،وإدارة الخالفات الزوجيدة بمحاورهدا الثالثدة ( التفداوض -
التجنب  -التعاون – ،إجمالى إدارة الخالفات الزوجية ) .
الفرض الثالث  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ربات األسر
من الريف والحضر في كل من السلوك التوكيدي ،وإدارة الخالفات
الزوجية بمحاورها الثالثة .
الفرض الرابع  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ربات األسر
العامالت وغير العامالت في كل من السلوك التوكيدي ،وإدارة
الخالفات الزوجية بمحاورها الثالثة .
الفرض الخامس  :ال يوجد تباين دال إحصائيا ً بين ربات األسر عينة
الدراسة في كل من السلوك التوكيدي لربة األسرة ،وإدارة الخالفات
الزوجية بمحاورها الثالثة تبعا ً لمستويات عدد أفراد األسرة .
الفرض السادس  :ال يوجد تباين دال إحصائيا ً بين ربات األسر عينة
الدراسة في كل من السلوك التوكيدي لربة األسرة ،وإدارة الخالفات
الزوجية بمحاورها الثالثة تبعا ً للمستوي التعليمي للزوج .
الفرض السابع  :ال يوجد تباين دال إحصائيا ً بين ربات األسر عينة
الدراسة في كل من السلوك التوكيدي لربة األسرة ،وإدارة الخالفات
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الزوجية بمحاورها الثالثة تبعا ً للمستوي التعليمي للزوجة .
ثانياً :املصطلحات واملفاهيم اإلجرائية للبحث -: Terminology
توكيد الذات :

ويعرف ( ) Mehmet, 2004: 7-12توكيد الذات بأنه قدرة الفرد
على التعبير المالئم عن مشاعره وأفكاره وآرائه تجاه ألشخاص
والمواقف من حوله ،والمطالبة بحقوقه التي يستحقها دون التعدي
على حقوق اآلخرين .
كما يعرف ( )Omar,2005: 3-46توكيد الذات بأنه سلوك يقوم به
الفرد ،وهو يتألف من استجابات مستقلة مناسبة للوضع أو الظروف
المحيطة بالفرد.
ً
ويعرف توكيد الذات أيضا على أنه قدرة الفرد على التعبير عن
انفعاالته وأرائه ووجهات نظره حول أمر من األمور ،سواء كان
متعلقا ً بذاته أو باآلخرين ،بصورة سوية وإِيجابية ،بحيث تكون
مقبولة في المجتمع (. )Merna, & John,2006 : 343
السلوك التوكيدي:

يعد تعريف ألبرتى و إيمون ( Alberti & Emmons, 2002,
 )27من أشمل تعريفات السلوك التوكيدي ،وحيث يذهب الباحثان
إلى أن السلوك التوكيدي هو" السلوك الذي ي َّمكن الشخص من
التصرف بما فيه مصالحه ،و أن يدافع عن نفسه بدون قلق غير
ضروري ،و أن يعبر بحرية عن المشاعر الصادقة وأن يعبر عن
حقوقه الشخصية بدون أن ينكر حقوق اآلخرين".
وقد صاغ طريف شوقي ( ) 59 :2004تعريفا ً شموليا ً للتوكيدية
على أنها  :مهارات سلوكية لفظية وغير لفظية ،نوعية موقفية
متعلمة ،ذات فاعلية نسبية تتضمن تعبير الفرد عن مشاعره اإليجابية
( تقدير – ثناء ) والسلبية (غضب – االحتجاج ) بصورة مالئمة،
ومقاومة الضغوط التي يمارسها اآلخرين إلجباره على إتيان ما ال
يرغبه ،أو الكف عن فعل ما يرغبه ،والمبادرة بالبدء ،واالستمرار،
أو إنهاء التفاعالت االجتماعية والدفاع عن حقوقه ضد من يحاول
انتهاكها شريطة عدم انتهاك حقوق اآلخرين .
كما أنه قدرة الفرد للتعبير الذاتي والمالئم (لفظا ً وسلوكا ً) للمشاعر
واألفكار واآلراء تجاه االشخاص واالمواقف من حوله والمطالبة
بحقوقه الشخصية المختلفة من دون التعدي على حقوق ومشاعر
االخرين" (بشري النقشبندي.)33 :2005، ،
ويعرف كامل كتلو ( )140 :2009أن السلوك التوكيدي هو
الفاعلية والنجاح في التفاعالت االجتماعية مع اآلخرين في السياقات
االجتماعية المختلفة في األسرة والمدرسة والعمل ومختلف مجاالت
الحياة وهي طريقة الشخص في الحصول على حقوقة بطريقة سليمة
ال يكون فيها إساءة أو عدوان أو أذى نحو اآلخرين كما تتضمن
التعبير الصريح الجرئ عن األحاسيس والمشاعر واالنفعاالت
الشخصية .
ً
ويُع َرف السلوك التوكيدي لربة األسرة إجرائيا بأنه  :التعبير المالئم
عن مشاعرها وأفكارها وانفعاالتها تجاه اآلخرين والمواقف
المختلفة بإيجابية أو سلبية بصوره مالئمة في مختلف مجاالت
الحياة ( االسرة ،البيئة ،العمل ) ،كما يتضمن هذا السلوك التصرف
المالئم للحصول علي حقوقها بطريقة سليمة دون المساس بحقوق
اآلخرين ،ومقاومة الضغوط الخارجية المختلفة والبدء بالتفاعل
االجتماعي مع اآلخرين أو إنهاءه والقدرة علي قول " ال " في
المواقف المناسبة .
 مفهوم الخالفات Disputes
يشير ) Richard (2000: 151إلي أن الصراع يمتد في كل
الحاالت التي يكون فيها األفراد أو الجماعات غير متفقين ألي سبب
من األسباب .
ويعرفه محمد سلطان (  )315 : 2004كعملية تنشأ حينما يدرك
كل طرف أن تصرفات اآلخر لها آثار سلبية علي مصالحه الخاصة،
هذه االعتقادات تؤدي إلي روح عدائية تؤثر سلبيا ً علي مصالح كال
الطرفين.
كما عرفها زايد العيباني ( )37: 2011بأنها النشاط الذي يقوم به

شخص ما إلفساد جهود شخص آخر بواسطة شكل من أشكال
اإلعاقة ،التي يمكن أن تؤدي إلى إحباط الشخص اآلخر وتسبب في
عدم قدرته على تحقيق أهدافه أو مصالحه.
 الخالفات الزوجية Marital Disputes
تشير الخالفات الزوجية إلي مجموعة من النزاعات الزوجية اتي قد
تحدث ما بين الزوج والزوجة بشكل يسبب صراعا ً بينهم ويؤثر في
ذات الوقت علي طبيعة البناء األسري بشكل سلبي األمر الذي
يستوجب تدخل مهني مقصود بهدف إحداث التكيف واالستقرار
األسري (عبد الناصف شومان. )412 : 2005 ،
ويقصد بالخالفات الزوجية النزاع الدائم بين الزوجين والذي يتعلق
بالجوانب االجتماعية والعاطفية والسلوكية والشرعية والشخصية
واالقتصادية والصحية والنفسية والجنسية والتعليمية والوظيفية
وطريقة التعامل بين الزوجين وما يتعلق باألطفال ويؤدي هذا النزاع
إلي عدم تحقيق التوافق الزواجي (عبد العزيز الجهني: 2005 ،
. )6
وتعرف أيضا ً الخالفات الزوجية بأنها تضارب وجهات نظر
الزوجين حيال بعض األمور التي تخص أيا منهما أو تخصهما
كليهما بحيث تستثير انفعال الغضب أو السلوك االنتقامي أو التفكير
فيه (حاتم عالونه. )23 : 2012 ،
ُعرف الخالفات الزوجية إجرائيا ً بأنها  :تضارب بين وجات نظر
وت َ
كل من الزوج والزوجه بشكل يسبب خالفات بينهم ،قد تتعلق تلك
الخالفات بالجوانب األسرية المختلفة االقتصادية أو االجتماعية أو
السلوكية أو الشخصية أو النفسية أو الوظيفية أو ما يتعلق باألبناء أو
األقارب مما يؤثر علي طبيعة البناء األسري بشكل سلبي .
 إدارة الخالفات الزوجية Managing Marital :
: Disputes
يشير عالء الشعراوي ( )86 : 2004إلي أن ادارة الخالف هي
االستراتيجيات التي تمكن الفرد من تناول موضوع الصراع بأمان
وفاعلية بحيث يصل الفرد إلي حل مناسب لموقف الصراع .
وهي عبارة عن عملية تنطوي علي مجموعة من الخطوات لمساعدة
أطراف الصراع علي التوصل إلي حل المشكلة مثار الصراع،
ولكي تنجح تلك العملية البد من قيام األطراف المتصارعة
بالتصرف بصورة حيادية أثناء مواقف الصراع (طه حسين و

سالمة حسين. )76 :2007 ،

وتعرفها إسعاد البنا (  )42: 2008بأنها العملية التي تبدأ بتشخيص
الفرد لألسباب التي تقف وراء موضوع الصراع بحيث تنتهي به
األمر لتطبيق األسلوب المناسب للتوصل إلي حل مناسب لموقف
الصراع وهذه األساليب أو االنماط هي ( التنافس – التضامن –
التساهل – التجنب – التسوية ) .
ُعرف إدارة الخالفات الزوجية إجرائيا ً بأنها  :نشاط تقوم به ربة
وت َ
األسرة ينطوي علي مجموعة من الخطوات تهدف إلي التحكم
والسيطرة علي الخالفات لخلق مناخ إيجابي بين الزوجين ويحد من
وقوع الخالفات الزوجية التي تؤثر علي البناء األسري بشكل سلبي
للوصول إلي حلول مؤقته او جزرية لموضوع الخالف ،وتشتمل علي
مجموعة من األساليب التي تساعد في إدارة الخالفات والتي اشتمل
عليها البحث وهي (التفاوض ،التجنب ،التعاون ) .
ثالثاً  :منهج البحث : Methodology
اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي وهو المنهج الذي
يقوم على وصف ظاهرة أو أحداث أو أشياء معينة وجمع الحقائق
والمعلومات والمالحظات عنها ،ووصف الظروف الخاصة بها،
وتقرير حالتها كما توجد عليه فى الواقع ،كما يهتم بتقرير ما ينبغي
أن تكون عليه األشياء والظواهر التي يتناولها البحث وذلك في ضوء
قيم أو معايير معينة ،واقتراح الخطوات أو األساليب التي يمكن أن
تتبع للوصول بها إلى الصورة التي ينبغي أن تكون عليها في ضوء
هذه المعايير أو القيم ( محمد المحمودى.)46 : 2019 ،

وتعرف ربة األسرة إجرائيا َ في البحث بأنها  :إمرأة متزوجة ولديها
أبناء من الريف والحضر ومن مستويات اقتصادية واجتماعية
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مختلفة وقد تعمل أو ال تعمل وتواجه بعض الخالفات الزوجية
رابعاً :حدود البحث  : Delimitationsوتشمل:
 الحدود البشرية: مجتمع الدراسة  :اشتمل علدي ربدات أسدر مدن الريدف والحضدر
ومن محافظات مختلفة .
 العينة االستطالعية  :تم تطبيق االستبيان علدى عيندة اسدتطالعية
من ربات األسر ،و تم اختيدارهن بطريقدة صددفية غرضدية ،مدن
ريف وحضر ومن مستويات اجتماعيدة واقتصدادية مختلفدة ،وتدم
إضافتهن بعد ذلك للعينة األساسية .
 عينة الدراسة األساسية  :اشتملت عينة الدراسة علدي  214مدن
ربدددات األسدددر وتدددم اختيدددارهن بطريقدددة صددددفية غرضدددية مدددن
مستويات اقتصادية واجتماعية مختلفة .
 الحدود الزمنية  :استغرقت الدراسة الميدانية الفترة ما بين 2021/4/1م حتى  2021/5/20م .
 الحدود المكانية  :تم تطبيق أدوات البحث علي عينة من رباتاألسر وذلك من خالل استبيان طبق إلكترونيا ً وورقيا ً ،وذلك من
محافظات ( القليوبية ،القاهرة ،الغربية ) .
خامساً  :املتغريات البحثية :Research Variables
المتغير المستقل :يتمثل في السلوك التوكيدي لربة األسرة  -المتغير
التابع :يتمثل في إدارة الخالفات الزوجية
سادساً  :أدوات الدراسة  :Research Toolsتكونت أدوات

 مدة الزواج  :وتم تقسيمه إلي أقل من  5سنوات ،من 5
سنوات إلي أقل من  10سنوات ،أكثر من  10سنوات .
 عدد أفراد األسرة  :تم تقسيم عدد أفراد األسرة إلي ثالثة
مستويات ( أسرة صغيرة الحجم  4( :أفراد فأقل ) ،أسرة
متوسطة الحجم  ( :من  5إلي  6أفراد ) ،أسرة كبير الحجم :
(  7أفراد فأكثر).
 بيانررات عررن المسررتوي التعليمرري لكررل مررن الررزوج والزوجررة :
قسددم المسددتوي التعليمددي إلددي ثددالث مسددتويات وهددى مسددتوي
منخفض (أمى ،يقرأ ويكتدب ،حاصدل علدى ابتدائيدة ) مسدتوي
متوسط ( حاصل على اإلعدادية  ،حاصل على الثانويدة أو مدا
يعادلها) مستوي مرتفع ( مؤهل فوق متوسط ،مؤهل جدامعي،
دراسات عليا ماجستير ،دراسات عليا دكتوراه ).
 مهنة الزوج  :وتم تقسيمها إلي (وظيفة حكومية ،وظيفة
قطاع خاص ،أعمال حره ،علي المعاش ،متوفي ،بدون عمل)
.
 الدخل الشهري لألسرة قُسم الدخل إلى  :وتم تقسيمه إلي
ثالث مستويات (أقل  3000جنيه ) 3000 (،إلي أقل من
 6000جنيه ) 6000 (،فأكثر).
ثانيا ً  :استبيان السلوك التوكيدي لربة األسرة:-
اشتمل علي مجموعة من العبارات قامت الباحثة بإعدادها بعد
استعراض أهم المراجع والدراسات العربية واألجنبية التي تناولت
موضوع البحث ،وتم إعداد االستبيان في صورته األولية وكان عدد
عباراته ( )35عبارة .
تقنين األدوات  :يقصد بالتقنين حساب صدق وثبات االستبيان:
أوالً :حساب صدق االستبيان : Validity
(أ) صدق المحتوى :للتأكد من صدق أداة الدراسة قامت الباحثة
بعرض الصورة األولية لالستبيان على عدد من األساتذة المحكمين
أعضاء هيئة التدريس في مجال إدارة مؤسسات األسرة والطفولة
بكلية االقتصاد المنزلي جامعة األزهر ،وذلك بهدف معرفة آرائهم
ومالحظاتهم ومقترحاتهم حول محاور االستبيان وفقراته ومدى
وضوحها ،وترابطها ،ومدى تحقيقها ألهداف الدراسة  ،وقد قامت
الباحثة بإجراء التعديالت المشار إليها على صياغة بعض العبارات،
وبذلك يكون قد خضع لصدق المحتوى.
(ب) صدق االتساق الداخلي  :لحساب صدق استبيان السلوك التوكيدي
لربة األسرة قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل
عبارة ودرجة االستبيان الذي تنتمي إليه ،والجدول رقم ( )1يبين
ذلك:

الدراسة من:
 .1استمارة البيانات العامة لربات األسر .
 .2استبيان السلوك التوكيدي لربة األسرة.
 .3استبيان إدارة الخالفات الزوجية بمحاورها الثالثة .
أوالً  :استمارة البيانات العامة لربات األسر .
أعدت استمارة البيانات العامة لربات األسر بهدف الحصول علي
بعض المعلومات والتي تحدد مواصفات عينة الدراسة و قد اشتملت
علي مجموعة من األسئلة التي تفيد إجابتها في معرفة بيانات عن
الجوانب االجتماعية واالقتصادية لهم ،وتضم:
 محل اإلقامة  :وتم تقسيمه إلي (ريف ،حضر) .
 عمل األم  :تم تقسيمه إلي (تعمل ،ال تعمل ).
 عمر الزوجة  :وتم تقسيمه إلي  :أقل من  30سنة ،من 30
سنة إلي أقل من  40سنه ،أكبر من  40سنة
 عمر الزوج  :وتم تقسيمه إلي :أقل من  30سنة ،من  30سنة
إلي أقل من  40سنه ،أكبر من  40سنة
جول( )1قيم معامل ارتباط بيرسون لعبارات استبيان السلوك التوكيدي لربة األسرة والدرجة الكلية لالستبيان.
السلوك التوكيدي لربة األسرة
معامل االرتباط
العبارة
معامل االرتباط
العبارة
معامل االرتباط
العبارة
**0,271
25
**0,479
13
**0,501
1
**0,501
26
**0,344
14
**0,524
2
**0,186
27
**0,316
15
**0,318
3
16

4

**0,466

5
6
7
8
9
10
11
12

17
**0,514
18
**0,417
19
**0,210
20
**0,180
21
**0,205
22
**0,203
23
**0,599
24
**0,476
(*) دالة عند 0,05

**0,276

28

**0,165

29
30
31
32
33
34
35

**0,402
**0,484
0,025
0,110
*0,120
**0,233
0,23

**0,297
**0,335
**0,310
**0,375
**0,295
**0,418
**0,470
**0,361
(**) دالة عند 0.01
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Reliabilityبطريقتين هما- :
يتضح من جدول ( )1أن معظم عبارات استبيان السلوك التوكيدي
الطريقة األولى :باستخدام معـادلة ألفا كرونباخ Alpha-
حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية لالستبيان عند مستوى
 Cronbachلحساب معامل الثبات لتحديد قيمة االتساق الداخلي
معنوية ( )0.01فيما عدا العبارة رقم ( )33حققت داللة عند
لالستبيان حيث تم حساب معامل ألفا لالستبيان ككل .
مستوى معنوية ( ،)0.05وباستثناء العبارات ( ) 35 ،32 ،31
الطريقة الثانية :استخدام اختبار التجزئة النصفية ()Split-half
لم تعطي داللة وسوف يتم حذفهم من االستبيان ،مما يشير الى أن
وللتصحيح من أثر التجزئة النصفية تم استخدام معادلة التصحيح
االستبيان يتسم بدرجة عالية من االتساق الداخلي وأنه يصلح
لسبيرمان – براون ( ،)Spearman-Brownمعادلة جتمان
لتقدير السلوك التوكيدي لدي أفراد العينة .
(.)Guttman
ثانيا ً حساب ثبات المقياس  :Reliabilityتم حساب ثبات المقياس
جدول ( )2معامالت ثبات استبيان السلوك التوكيدي لربة األسرة باستخدام اختباري معامل ألفا والتجزئة النصفية
استبيان السلوك التوكيدي
إجمالي استبيان السلوك
التوكيدي لربة األسرة

عدد
العبارات
33

معامل الفا
كرونباخ
0.749

التجزئة النصفية
معامل ارتباط سبيرمان –
معامل ارتباط جتمان
براون
0,684

0,667

وتم
وضع درجات رقمية )  ( scoresالستجابات ربات األسر لكل
يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل ألفا الستبيان السلوك
عبارة من عبارات االستبيان .
التوكيدي لربة األسرة ككل هو ( ،)0,749معامل سيبرمان – براون
وتم حذف ثالث عبارات من االستبيان ليصبح اجمالي عبارات
هو ( ،)0,684ومعامل جتمان ( )0.667وتعتبر هذه القيم مرتفعة
االستبيان ( )32عبارة ،منهم ( 14عبارة موجبة)  18 (،عبارة
مما يدل على اتساق وثبات عبارات االستبيان ،وبذلك يكون االستبيان
سالبة) ، ،وبنا ًء على نتائج االستجابة على استبيان الدراسة قد تم
صالح للتطبيق.
تحديد أقل وأعلى درجة لحساب المدى وتم حسابه من المعادلة التاليه
تصحيح االستبيان :
( المدي = أكبر قيمة – أقل قيمة ) ،ومن ثم تحديد المستويات
تم تصحيح استبيان السلوك التوكيدي لربة األسرة بتحديد استجاباتهن
بحساب طول الفئة = المدي ÷  ،3وبذلك أمكن تقسيم درجات
علي كل عبارة وفق ثالثة استجابات (نعم – أحيانا – ال) وعلي
السلوك التوكيدي لربة األسرة إلى ثالث مستويات وجدول ()3
مقياس متدرج متصل (  ) 1 ،2 ،3وذلك للعبارات ذات االتجاه
يوضح ذلك:
اإليجابي ،والعكس في العبارات ذات االتجاه السلبي (،) 3، 2، 1
جدول ( )3القراءات الصغرى والكبرى والمدى وطول الفئة لمستويات ربات األسر نحو السلوك التوكيدي (ن = )214
المستوى
المستوى
المستوى
القراءة المدى طول
القراءة
البيان
المرتفع
المتوسط
المنخفض
الفئة
الصغرى الكبرى
االستبيان
100 :87
86 :73
72 :58
14
42
100
58
إجمالي استبيان السلوك
التوكيدي لربة األسرة
نفسه مع مرور الزمن ،ويمكن أن يكون هذا األسلوب مناسبا ً إذا
يتضررح مررن جرردول ( )3أن أعلررى درجرره حصررلت عليهررا
كانت قضية الخالف ثانوية أو حينما تكون المواجهة تفوق
المبحوثرات رربررات األسرر فرري السررلوك التوكيردي ككررل كانررت 100
العوائد فى حل المشكلة وحين تدرك ربة األسرة أن تحقيق
درجه ،واقل درجه كانت  58درجه ،والمردي  42وطرول الفئرة 14
أهدافها غير متاحة أو تتعارض مع أهداف اكثر أهمية لألسرة .
وبررررذلك أمكررررن تقسرررريم درجررررات االسررررتبيان إلررررى ثالثررررة مسررررتويات
التعاون  :هو أسلوب تقوم ربة األسرة فيه بمناقشة المشكلة
(المستوى المنخفض – المستوى المتوسط – المستوى المرتفع).
موضوع الخالف بشكل مفتوح مع الطرف األخر ،وتتبادل
ثالثا ً  :استبيان إدارة الخالفات الزوجية بمحاورها الثالثة :
المعلومات إلى أن يتم التوصل إلى نتائج ترضي جميع األطراف
كددان الهدددف مددن اجددراء هددذا االسددتبيان هددو دراسددة إدارة الخالفددات
محل الخالف فنجد التعاون من الزوجين من أجل البحث عن فائدة
الزوجيددة بمحاورهددا الثالثددة ،واشددتمل علددي مجموعددة مددن العبددارات
مناسبة للجميع ،وفى هذه الطريقة تعتمد ربة األسرة على بذل
قامددت الباحثددة بإعدددادها بعددد اسددتعراض أهددم المراجددع والدراسددات
الجهد من أجل تدعيم اعتقاد أفراد األسرة بأن أهدافهم متشركة
العربية واألجنبية التي تناولت موضوع البحث ،وتم إعدداد االسدتبيان
وليست مستقلة عن بعضها ،األمر الذى يدفع الزوجين إلى مناقشة
فدي صدورته األوليدة وكدان عدددد عباراتده ( )35عبدارة موزعدة علددى
اإلختالفات الموجودة بكل صراحة ووضوح مما يسهل عليهم إيجاد
ثالثة محاور وهي (التفاوض  :ويشتمل على ( )11عبارة ،التجنب :
طرائق ابتكارية لحل الخالفات وبذلك يصبح أسلوب التضامن
ويشتمل على ( )12عبارة ،التعاون  :ويشتمل على ( )12عبارة ).
مالئما ً إليجاد حل موحد حين تكون كل االهتمامات مهمة ال يمكن
وت ُعرف محاور إدارة الخالفات الزوجية إجرائيا ً كاآلتى:
التنازل عنها .
التفاوض  :هو األسلوب الذى تتبعه ربة األسرة فى مواجهة
تقنين األدوات  :يقصد بالتقنين حساب صدق وثبات االستبيان:
الخالفات في المواقف الحياتية بالنقاش والتواصل وإقناع اآلخرين
أوالً حساب صدق االستبيان :Validity
يهدف الوصول إلي قرار مشترك بالنسبة لبعض المسائل أو
(أ) صدق المحتوى :للتأكد من صدق أداة الدراسة قامت الباحثة
القضايا التي تهم الزوجين واألسرة ،ويتم ذلك من خالل تبادل
بعرض الصورة األولية لالستبيان على عدد من األساتذة المحكمين
المعلومات والخبرات ووجهات النظر وإظهار التعاون الحقيقي في
أعضاء هيئة التدريس في مجال إدارة مؤسسات األسرة والطفولة
الحوار سعيا ً للوصول إلي حلول سريعة مع مراعاة كل منهم لآلخر
بكلية االقتصاد المنزلي جامعة األزهر ،وذلك بهدف معرفة آرائهم
ولظروفه واللجوء إلي كافة أساليب اإلقناع المتاحة لكل طرف
ومالحظاتهم ومقترحاتهم حول محاور االستبيان وفقراته ومدى
إلقناع الطرف اآلخر على القبول بما يقدمه من حلول أو اقتراحات
وضوحها ،وترابطها ،ومدى تحقيقها ألهداف الدراسة  ،وقد قامت
تنتهي باتفاق لحل الخالف القائم .
الباحثة بإجراء التعديالت المشار إليها على صياغة بعض العبارات،
 التجنب  :عباره عن أسلوب تنسحب فيه ربة األسرة من المواقف
وبذلك يكون قد خضع لصدق المحتوى.
محل الخالف وذلك بالتغاضى عن أسباب الخالف ،والتجاهل
(ب) صدق االتساق الداخلي  :لحساب صدق استبيان إدارة الخالفات
والتهرب من الموقف على أمل أن يتحسن الموقف من تلقاء
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عبارة ودرجة المحور الذي تنتمي إليه ،والجدول رقم ( )4يبين ذلك:
الزوجية قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل
جدول( )4قيم معامل ارتباط بيرسون لعبارات كل محور من محاور استبيان إدارة الخالفات الزوجية والدرجة الكلية للمحور.
التعاون
التجنب
التفاوض
معامل االرتباط
العبارة
معامل االرتباط
العبارة
معامل االرتباط
العبارة
**0,348
1
**0,239
1
**0,424
1
**0,454
2
**0,248
2
**0,409
2
**0,390
3
**0,398
3
**0,372
3
**0,530
4
**0,437
4
**0,538
4
**0,521
5
**0,375
5
**0,641
5
**0,472
6
**0,328
6
**0,530
6
**0,422
7
**0,289
7
**0,552
7
**0,382
8
**0,408
8
*0,459
8
**0,555
9
**0,298
9
**0,447
9
**0,528
10
**0,392
10
*0,348
10
**0,634
11
**0,440
11
**0,427
11
**0,564
12
**0,421
12
(**) دالة عند 0.01
الطريقة األولى :باستخدام معـادلة ألفا كرونباخ Alpha-
يتضح من جدول ( )4أن جميع فقرات استبيان إدارة الخالفات
 Cronbachلحساب معامل الثبات لتحديد قيمة االتساق الداخلي
الزوجية حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية للمحور الذي
لالستبيان حيث تم حساب معامل ألفا لكل بعد على حدة ولالستبيان
تنتمي اليه عند مستوى معنوية ( )0.01فيما عدا العبارة رقم
ككل بمحاورها الثالثة .
( )10حققت داللة عند مستوى معنوية ( )0.05مما يشير الى أن
الطريقة الثانية :استخدام اختبار التجزئة النصفية ()Split-half
االستبيان يتسم بدرجة عالية من االتساق الداخلي وأنه يصلح
وللتصحيح من أثر التجزئة النصفية تم استخدام معادلة التصحيح
لتقدير إدارة الخالفات الزوجية لدي أفراد العينة.
لسبيرمان – براون ( ،)Spearman-Brownمعادلة جتمان
ثانيا ً حساب ثبات المقياس  :Reliabilityتم حساب ثبات المقياس
(.)Guttman
Reliabilityبطريقتين هما- :
جدول ( )5معامالت ثبات استبيان إدارة الخالفات الزوجية بمحاورها الثالثة باستخدام اختباري معامل ألفا والتجزئة النصفية
محاور استبيان إدارة الخالفات
الزوجية

عدد
العبارات

معامل الفا
كرونباخ

التفاوض
التجنب
التعاون
إجمالي إدارة الخالفات الزوجية

11
12
12
35

0,627
0,364
0,677
0.726

التجزئة النصفية
معامل ارتباط
سبيرمان – براون
0,340
0,084
0,385
0,661

معامل ارتباط
جتمان
0,337
0,084
0,385
0,659

االتجاه
اإليجابي ،والعكس في العبارات ذات االتجاه السلبي (،) 3، 2، 1
وتم وضع درجات رقمية )  ( scoresالستجابات ربات األسر في
كل محور من محاور االستبيان ،وقد كان عدد العبارات السالبة (9
عبارات ) والموجبة ( 26عبارة) ،ولم يتم حذف أي من عبارات
االستبيان ،وبنا ًءا على نتائج االستجابة على استبيان الدراسة قد تم
تحديد أقل وأعلى درجة لحساب المدى وتم حسابه من المعادلة (
المدي = أكبر قيمة – أقل قيمة ) ،ومن ثم تحديد المستويات بحساب
( طول الفئة = المدي ÷  ،) 3وبذلك أمكن تقسيم درجات السلوك
التوكيدي لربة األسرة إلى ثالث مستويات وجدول ( )6يوضح ذلك:

يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل ألفا الستبيان إدارة الخالفات
الزوجية ككل هو ( ،)0,726معامل سيبرمان – براون هو (،)0,661
ومعامل جتمان ( )0.659وتعتبر هذه القيم مرتفعة مما يدل على
اتساق وثبات عبارات االستبيان بمحاوره الثالثة ،وبذلك يكون االستبيان
صالح للتطبيق.
تصحيح االستبيان :
تم تصحيح استبيان إدارة الخالفات الزوجية لربات األسر بتحديد
استجاباتهن علي كل عبارة وفق ثالثة استجابات ( نعم – أحيانا –
ال) وعلي مقياس متدرج متصل (  ) 1 ،2 ،3وذلك للعبارات ذات
جدول ( )6القراءات الصغرى والكبرى والمدى وطول الفئة لمستويات ربات
األسر نحو إدارة الخالفات الزوجية بمحاورها الثالثة (ن = )214
المستوى
المستوى
المستوى
القراءة المدى طول
القراءة
البيان
المرتفع
المتوسط
المنخفض
الفئة
الصغرى الكبرى
محاور االستبيان
33 :27
26 :21
20 :14
6
19
33
14
التفاوض
34 :30
29 :25
24 :19
5
15
34
19
التجنب
36 :31
30 :25
24 :18
6
18
36
18
التعاون
101 :88 87 :76
75 :62
13
39
101
62
إجمالي استبيان إدارة الخالفات الزوجية
أمكن تقسيم درجات االستبيان إلى ثالثة مستويات (المستوى
يتضح من جدول ( )6أن أعلى درجه حصلت عليها المبحوثات
المنخفض – المستوى المتوسط – المستوى المرتفع).
ربات األسر في إدارة الخالفات الزوجية ككل كانت  101درجه،
واقل درجه كانت  62درجه ،والمدي  39وطول الفئة  13وبذلك
سابعا ً  :المعامالت اإلحصائية المستخدمة في البحث
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معامل ألفا لحساب درجة ثبات االستبيان– اختبار التجزئة النصفية
 Split-Halfألدوات البحث باستخراج معادلة Spearman-
 ،Brownمعادلة  –Guttmanحساب معامالت ارتباط بيرسون،
حساب اختبار ت ( - )T- Testحساب تحليل التباين فى اتجاه واحد
 ANOVAواستخدام اختبار Tukeyلحساب داللة الفروق ) .
نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها :Results and discussion
أوال  :وصف خصائص عينة الدراسة :

قامت الباحثة بتحليل البيانات وإجراء المعالجات اإلحصائية
باستخدام برنامج  SPSSالستخراج النتائج ،كما تم مراجعة البيانات
لضمان صحة النتائج ودقتها ،من خالل استخدام بعض المعامالت
واألساليب اإلحصائية التى استخدمت لكشف العالقة بين متغيرات
الدراسة واختبار صحة الفروض منها (حساب التكرارات والنسب
المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات
الدراسة -معامل ارتباط بيرسون لحساب درجة صدق استبيان
السلوك التوكيدي لربة األسرة واستبيان إدارة الخالفات الزوجية –
جدول( )7التوزيع النسبى لعينة الدراسة تبعا ً لمتغيرات الحالة االجتماعية واالقتصادية (ن= )214
البيان
محل
اإلقامة
عمل
الزوجة
عمر
الزوجة

عمر
الزوج

مدة
الزواج

المتغير
ريف
حضر
المجموع
تعمل
ال تعمل
المجموع
أقل من  30سنه
من  30سنه الي أقل من  40سنه
أكبر من  40سنه
المجموع
أقل من  30سنه
من  30سنه الي أقل من  40سنه
أكبر من  40سنه
المجموع
أقل من  5سنوات
من  5سنوات الي اقل من 10
سنوات
أكثر من  10سنوات

العدد

النسبة
المئوية

124
90
214
93
121
214
79
105
30
214
29
114
71
214
46
75

57,9
42,1
100,0
43,5
56,5
100,0
36,9
49,1
14,0
100,0
13,6
53,3
33,2
100,0
21,5
35,0

93

43,5

البيان

المتغير

العدد

النسبة
المئوية

المستوي
التعليمي
للزوج

منخفض
متوسط
مرتفع
المجموع
منخفض
متوسط
مرتفع
المجموع
وظيفة حكومية
وظيفة قطاع خاص
أعمال حرة
على المعاش
متوفى
بدون عمل
المجموع
أقل من 3000جنيه

22
41
151
214
25
36
153
214
88
74
52
0
0
0
214
33

10,3
19,2
70,6
100,0
11,7
16,8
71,5
100,0
41,1
34,6
24,3
0,0
0,0
0,0
100,0
15,4

من  3000ألقل من
6000
 6000فأكثر
المجموع

111

51,9

70
214

32,7
100,0

المستوى
التعليمي
للزوجة
مهنة
الزوج

الدخل
الشهري
لألسرة

100,0
214
المجموع
45,3
97
أسرة صغيرة الحجم (  4أفراد فأقل )
عدد
أفراد
38,3
82
أسرة متوسطة (  ) 6 : 5أفراد
األسرة
16,4
35
أسرة كبيرة ( 7فأكثر )
100,0
214
المجموع
عن ثلثي العينة أزواج ربات األسر عينة الدراسة من المستوي
يوضح جدول (  ) 7اآلتي :
التعليمي المرتفع بنسبة  ،٪ 70,6وأيضا ً ما يزيد عن ثلثي العينة
أن ما يقرب من ثلثي العينة من ربات األسر من الريف حيث بلغت
من ربات األسر عينة الدراسة من المستوي التعليمي المرتفع حيث
نسبتهن  ٪ 57,9في حين بلغت نسبة االتي تسكنن الحضر
كانت نسبتهن  ،٪71,5وجاءت أعلي نسبة لألزواج الذين يعملون
 ،٪42,1كما كانت نسبة ربات األسر العامالت  ٪43,5بينما غير
في وظيفة حكومية  ٪ 41,1تليها من يعلمون بوظيفة في قطاع
العامالت كانت نسبتهن  ،٪5,56وكانت أعلي نسبة لألزواج من
خاص بنسبة  ،34,86ثم أعمال حره بنسبة  ، ٪24,3وأكثر من
عمر  30سنه الي أقل من  40سنه بنسبة ( )٪ 49,1تليها أقل من
نصف العينة يقعن في المستوي المتوسط من فئات الدخل المعطاه
 30سنه ( )٪36,9ثم أكبر من  40سنه ( ،)٪14بينما كانت أعلي
حيث جاءت بنسبة . ٪ 51,5
نسبة للزوجات من عمر  30سنه الي أقل من  40سنه بنسبة
( )٪ 53,3تليها أكبر من  40سنه ( ،)٪33,2ثم أقل من  30سنه
النتائج Results
( ،)٪13,6وكانت نسبة فئة مدة الزواج األكثر من  10سنوات (
بنا ًء على نتائج االستجابة على استبيان الدراسة قد تم تحديد أقل
 ،)٪ 43,5تليها من  5سنوات الي اقل من  10سنوات (  ،)٪35ثم
وأعلى درجة لحساب المدى ومن ثم تحديد المستويات.
أقل نسبة (  )٪ 21,5ألقل من  5سنوات ،وأن ما يقرب من نصف
أ :وصف استجابات عينة الدراسة علي استبيان السلوك التوكيدي لربة
العينة من أسر صغيرة الحجم (  4أفراد فأقل ) بنسبة ، ٪ 3,45
األسرة.
تليها أسرة متوسطة (  ) 6 : 5أفراد بنسبة  ، ٪38,3وما يزيد
جدول ()8التوزيع النسبي لربات األسر عينة الدراسة تبعا ً لمستويات السلوك التوكيدي (ن=)214
البيان
إجمالي السلوك التوكيدي
لربة األسرة

المستوى
المستوى المنخفض ()72:58
المستوى المتوسط ()86:73
المستوى المرتفع ()100 :87

العدد
47
129
38

النسبة المئوية
22,0
60,2
17,8

Citation: Samah Wahba (2021), The Assertive behavior of Housewives and its relationship to their management of
marital disputes, International Design Journal, Vol. 11 No. 6, (November 2021) pp 161-179

169

Samah Wahba

ربة األسرة خاصة العامالت ومن خالل اكتسابهم للمهارات
االجتماعية في حياتهم والنظرة االيجابية عن ذواتهم المؤكدة .
ب :وصف استجابات عينة الدراسة على استبيان إدارة الخالفات
الزوجية .

يتضح من جدول ( ) 8أن أكثر من نصف عينة الدراسة من ربات
األسر يقعن فى المستوى المتوسط من السلوك التوكيدي وذلك بنسبة
( ،) ٪60,2وهذا يشير إلى مدى تمتع ربات األسر بمستوي متوسط
من السلوك التوكيدي لديهن ،وقد يعود السبب وراء ذلك هو أن
توكيد الذات سلوك متعلم ومكتسب من تجارب الحياة التي تعيشها
جدول ()9التوزيع النسبي لربات األسر عينة الدراسة تبعا ً لمستويات إدارة الخالفات الزوجية بمحاورها (ن=)214
البيان
التفاوض

التجنب

التعاون
إجمالي استبيان إدارة
الخالفات الزوجية

المستوى
المستوى المنخفض()20-14
المستوى المتوسط( )26-21
المستوى المرتفع ()33-27
المستوى المنخفض ()24:19
المستوى المتوسط ()29:25
المستوى المرتفع ()34 :30
المستوى المنخفض ()24:18
المستوى المتوسط ()30:25
المستوى المرتفع ()36 :31
المستوى المنخفض ()75:62
المستوى المتوسط ()87:76
المستوى المرتفع ()101 :88

العدد
4
61
149
53
127
34
7
65
142
22
98
94

النسبة المئوية
1,9
28,5
69,6
24,8
59,4
15,8
3,3
30,4
66,3
10,3
45,8
43,9

الظـروف االقتصـادية واالجتماعيـة بـين األسر والتقـارب فـي
الهمـوم والمشـكالت التـي يعـانون منهـا ،وتقارب القيم والمعايير
المختلفة ،إلـى جانـب حرص ربة األسرة علي الحفاظ علي كيان
األسرة وتماسكها وتربية األبناء في جو خالي من المشكالت التي
تؤثر علي نفسيتهم فيما بعد وأيضا قـدرة ربة األسرة علـى الدفاع
عن حقوقها وواجباتها بطريقة مالئمة كما جاء في المستوي المتوسط
من السلوك التوكيدي لديهن .
ج  :المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد إدارة
الخالفات الزوجية لربات األسر عينة الدراسة .
في ضوء استجابات ربات األسر علي األسئلة التي تتعلق باألساليب
التي اتبعتها في إدارة الخالفات الزوجية ومدي تأثير المتغيرات
االجتماعية واالقتصادية علي هذه األساليب ،كشفت الدراسة عن
وجود تباين واختالف في األساليب التي تستخدم في إدارة الخالفات
الزوجية ومدي تأثير المتغيرات علي أسلوب إدارة الخالف بينها
وبين زوجها ،وسيتم عرض كل أسلوب واستجابات المبحوثات علي
حده .

يتضح من جدول ( )9اآلتى:
 أن ( )٪69,5من عينة الدراسة يقعن فى المسدتوى المرتفدع فدي
محور التفاوض ،وهذا يدل على أن أكثر من ثلثي عينة الدراسة
يتمتعن بمستوي مرتفع من التفاوض أثناء الخالفات الزوجية .
 أن أكثر من نصف عينة الدراسة ( )٪ 59,4تقدع فدى المسدتوى
المتوسط في محدور التجندب ،وهدذا يشدير إلدى أن ربدات األسدر
لديهم مستوي متوسط من التجنب أثناء الخالفات الزوجية.
 أن ( )٪66,3من ربات األسر عينة الدراسة تمثلوا فى
المستوى المرتفع في محور التعاون  ،وهذا يدل علي أن ثلثي
عينة الدراسة لديهم مستوي مرتفع من التعاون أثناء الخالفات
الزوجية.
 أن هناك تقارب بين المستويين المتوسط والمرتفع في إجمالي
إدارة الخالفات الزوجية لربات األسر عينة الدراسة حيث جاء
المستوي المتوسط بنسبة ( ،)٪45,8وهذا يدل علي أن ربات
األسر لديهن مستوي متوسط من إدارة الخالفات الزوجية .
وقد يرجع تفسير تقارب المسـتوى المتوسط والمرتفع فـي
تقـديرات أفـراد الدراسـة لـإدارة الخالفات الزوجية إلى تشــابه
جدول ( )10المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألساليب ربة األسرة المتبعة إلدارة الخالفات الزوجية (ن=)214
استبيان إدارة الخالفات
الزوجية
التفاوض

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

27,7523

3,19174

التجنب
التعاون

26,5187
31,1121

3,02527
3,28556

يتضح من جدول ( )10اآلتى:
أن أسلوب التعاون جاء في المرتبة األولي حيث كان
المتوسط الحسابي  ،31,1121االنحراف المعياري
 ،3,28556يلية أسلوب التفاوض حيث كان المتوسط
 ،27,7523واالنحراف المعياري هو ،3,19174
وأخيرا ً أسلوب التجنب حيث كان المتوسط ،26,5187
واالنحراف  ،3,02527مما يعني أن أكثر األساليب
التي تتبعها ربة األسرة إلدارة الخالفات الزوجية هو
أسلوب التعاون يلية التفاوض ثم التجنب وقد يكون ذلك
راجع إلي ارتفاع المستوي التعليمي لكل من الزوج
والزوجة مما يجعل الزوجة تقوم بمناقشة المشكلة مع

الزوج ،وتتبادل المعلومات إلى أن يتم التوصل إلى نتائج
ترضي جميع األطراف محل الخالف ،األمر الذى يدفع
الزوجين إلى مناقشة اإلختالفات الموجودة بكل صراحة
ووضوح .
ثالثا  :النتائج في ضوء فروض الدراسة
 -1النتائج في ضوء الفرض األول:
ينص الفرض األول على أنه " ال توجد عالقة ارتباطية ذات
داللة إحصائية بين السلوك التوكيدي ،وإدارة الخالفات الزوجية
بمحاورها الثالثة ( التفاوض  -التجنب  -التعاون ،إجمالى إدارة
الخالفات الزوجية ) لربات األسر عينة الدراسة ".
وللتحقق من صحة الفرض األول إحصائيا ً تم إيجاد معامالت
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يوضح ذلك:

االرتباط باستخدام معامل االرتباط بيرسون بين السلوك التوكيدي
لربة األسرة وإدارة الخالفات الزوجية بمحاورها  ,وجدول ()11
جدول ( ) 11معامالت ارتباط بيرسون لكل من السلوك التوكيدي لربة األسرة وإدارة الخالفات الزوجية بمحاورها الثالثة (ن = )214
المتغيرات

التفاوض

التجنب

التعاون

إجمالي السلوك التوكيدي

*0,157

0,022

*0,155

إجمالي إدارة
الخالفات الزوجية
*0,154

* دال عند مستوي داللة 0,05
كلما كان سلوك ربة األسرة يتسم بالتوكيدية كلما ساعد ذلك في
يتضح من جدول ( )11أنه :
إدارتها للخالفات الزوجية ،وقد يرجع ذلك إلى أن فهم ربة
 توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا ً عند مستوي داللة
األسرة لحقوقها وواجباتها وكيفية المطالبة بها دون التعدي علي
( )0,05بين السلوك التوكيدي لربة األسرة ،والتفاوض أثناء
حقوق اآلخرين والتعبير اإليجابي عن آرائها المختلفة يجعلها
الخالفات الزوجية لدى ربات األسر عينة الدراسة ،أى أنه كلما
أكثر قدرة لتفهم الطريقة المناسبة لحل الخالفات الزوجية
ارتفع السلوك التوكيدي لدي ربة األسرة كلما زادت قدرتها
وكيفية التعامل مع الزوج أثناء الخالف للوصول لحلول تنهي
علي التفاوض أثناء الخالفات الزوجية  ،وتري الباحثة أن هذه
الخالف .
النتيجة تعتبر منطقية حيث أن معرفة ربة األسرة بحقوقها
مما سبق يتضح اآلتى:
وواجباتها والتعبير الصحيح عن مشاعرها وقدرتها علي
وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا ً بين السلوك
الرفض في المواقف المناسبة يساعد كثير علي الحوار الجيد
التوكيدي لربة األسرة وإجمالي إدارة الخالفات الزوجية ،وبذلك ال
والبناء و تبادل اآلراء وعرض وجهات النظر واستخدام كافة
يتحقق صحة الفرض األول .
أساليب التأثير واإلقناع في محاولة للتقريب بين وجهات النظر,
-2النتائج في ضوء الفرض الثانى
والمواءمة بين المصالح المختلفة والتكيف مع المتغيرات بهدف
ينص الفرض الثانى على أنه " ال توجد عالقرة ارتباطيرة
الوصول إلي اتفاق مشترك بينها وبين الزوج .
ذات داللرررة إحصرررائية برررين بعرررض متغيررررات المسرررتوي االقتصرررادي
 ال توجد عالقة ارتباطية بين السلوك التوكيدي لربة األسرة،
واالجتماعي لربات األسر عينة الدراسة وكل من السلوك التوكيدي،
والتجنب أثناء الخالفات الزوجية لدى ربات األسر عينة
وإدارة الخالفات الزوجية بمحاورهرا الثالثرة ( التفراوض  -التجنرب
الدراسة .
 التعاون  ،إجمالى إدارة الخالفات الزوجية ) ". توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا ً عند مستوي داللة
وللتحقق من صحة الفرض إحصدائيا ً تدم حسداب معدامالت
( )0,05بين السلوك التوكيدي لربة األسرة ،والتعاون أثناء
ارتبدددداط بيرسددددون بددددين بعددددض متغيددددرات المسددددتوى االقتصددددادى
الخالفات الزوجية لدى ربات األسر عينة الدراسة ،أى أنه كلما
واالجتمدداعى لربددات األسددر عينددة الدراسددة ( عمددر الزوجددة ،عمددر
زاد السلوك التوكيدي لربة األسرة كلما زاد لديها التعاون أثناء
الزوج ،مدة الزواج ،وظيفة الدزوج ،الددخل الشدهرى لألسدرة ) وكدل
إداراتها للخالفات الزوجية .
مدددن السدددلوك التوكيددددي لربدددة األسدددرة وإدارة الخالفدددات الزوجيدددة
 توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا ً عند مستوي داللة
بمحاورها  ,وجدول ( )12يوضح ذلك:
( )0,05بين السلوك التوكيدي لربة األسرة ،وإجمالي إدارة
الخالفات الزوجية لدى ربات األسر عينة الدراسة ،أى أنه
جدول (  ) 12العالقات االرتباطية بين بعض متغيرات المستوى االقتصادى واالجتماعى لربات األسر عينة الدراسة والسلوك التوكيدي وإدارة الخالفات الزوجية بمحاورها
الثالثة (ن = )214
الدخل الشهري
عمر الزوج
عمر الزوجة
المتغيرات
لألسرة
وظيفة الزوج
مدة الزواج
0,0140,0470,006
0,070
**0,170
إجمالي السلوك التوكيدي لربة األسرة
0,079
0,052
0,0820,0150,071
التفاوض
0,058
0,1030,059
**0,193*0,123التجنب
0,099
0,0760,0170,1000,012التعاون
إجمالى إدارة الخالفات الزوجية

0,026-

*0,136-

* دال عند 0.05
يبين جدول ( )12ما يلي :
أوال :استبيان السلوك التوكيدي لربة األسرة :
 -1توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا ً عند مسدتوي داللدة
( )0,01بين السلوك التوكيدي لربة األسرة ،وعمر الزوجدة ،
واتفقددت تلددك النتيجددة مددع دراسددة ريهررام أبررو فايررد ( )2016ال
توجد فروق ذات داللة إحصدائية علدي الدرجدة الكليدة لمقيداس
توكيد الذات تبعا ً لمتغير عمر الزوجة ألفراد العينة .
 -2ال توجد عالقة ارتباطية بدين إجمدالي السدلوك التوكيددي لربدة
األسرة  ،وكل من عمر الزوج ،مدة الدزواج  ،وظيفدة الدزوج،
الدخل الشهري لألسرة .
ثانياً :استبيان إدارة الخالفات الزوجية :
 .1ال توجد عالقة ارتباطية بين محور التفداوض ،وكدل مدن عمدر
الزوجددة ،عمددر الددزوج ،مدددة الددزواج ،وظيفددة الددزوج  ،الدددخل

*0,117-

0,095

0,053

** دال عند 0.01

الشهري لألسرة  ،وتختلف مع دراسة حلمي ساري ()2014
حيددث وجددد فددروق فددي أسددلوب التفدداوض تبعددا لوظيفددة الددزوج
لصددالح األزواج الددذين ال يعملددون ،وجددود فددروق فددي أسددلوب
التفاوض تبعا للدخل الشهري لألسرة لصالح أصحاب الدخول
المتدنية ،ودراسـة كـالً مـن هنـاء مصـطفى( ،)2016أسـماء

عبـداللطيف ورشـا منصــور( ،)2018عبيــر عبــد المـرـنعم
وشــيرين فرحــات( )2018الآلتــى أكــدن أنــه كلمــا زادت
مـددـدة الحيـددـاة الزوجيـددـة كلمـددـا زادت قـددـدرة الزوجـددـة علـددـى
تطبيــق أســاليب حــدـل الخالفـدـات والصـدـراعات الزوجيـدـة
اإليجابيـددـة كالتفـددـاوض وحـددـل المشـددـكالت ،دراسددة شرريماء
الجرررروهري ( )2020حيددددث أوضددددحت فددددروق ذات داللددددة
إحصائية عند مستوى داللـة ( )0.01بـين أفـراد عينـة البحث
واسـتراتيجية التفـاوض وفقــا ً لمــدة الحيــاة الزوجيـة ووجدود
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فروقددددا ً ذات داللددددـة إحصددددـائية بددددـين أفددددـراد عينددددـة البحددددـث
واسدددـتراتيجية التفددداوض وفقــدددـا ً للــدددـدخل الشدددهرى لألسدددرة
لصالح ذوات الدخل المنخفض.
توجد عالقة ارتباطية سالبة دالدة إحصدائيا ً عندد مسدتوي داللدة
( )0,05بددين محددور التجنددب وعمددر الزوجددة ،بينمددا وجدددت
عالقدددة ارتباطيدددة سدددالبة دالدددة إحصدددائيا ً عندددد مسدددتوي داللدددة
( )0,01بددين محددور التجنددب وعمددر الددزوج ،بينمددا ال توجددد
عالقددة ارتباطيددة بددين محددور التجنددب وكددل مددن مدددة الددزواج،
وظيفة الزوج ،والدخل الشهري لألسرة ،وتختلف تلك النتيجدة
مددع دراسررة أسررماء اإلبررراهيم (  )2010التددي أكدددت علددي أن
طـول مـدة الحياة الزوجة يؤدى إلى اتباع اسدتراتيجيات سدلبية
كالتجنب ،بينما اتفقت مدع دراسدة رشرا راغرب ( )2014التدي
أشارت إلي عدم وجود فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين أفدراد
العينة في استراتيجية التجنب تبعا ً لدخل األسرة الشهرى ،كمدا
اتفقت مع دراسدة حلمري سراري ( )2014بعددم وجدود فدروق
فدي أسددلوب التجنددب تبعدا لمدددة الددزواج وعمدل الددزوج والدددخل
الشهري لألسرة .
ال توجددد عالقددة ارتباطيددة بددين محددور التعدداون وكددل مددن عمددر
الزوجة ،عمدر الدزوج ،مددة الدزواج ،وظيفدة الدزوج ،والددخل
الشهري لألسرة ،واتفقت تلك النتيجة مدع دراسدة رشرا راغرب
( )2014حيددث أشددارت إلددي عدددم وجددود فددروق ذات داللددة
إحصائية بين أفراد العينة في اسدتراتيجية التعداون تبعدا ً لددخل
األسرة الشهرى .
ال توجد عالقة ارتباطية بين إجمالي إدارة الخالفدات الزوجيدة
وكددل مددن عمددر الزوجددة ،وظيفددة الددزوج ،والدددخل الشددهري
لألسرة ،كما وجدت عالقة ارتباطية سالبة عندد مسدتوي داللدة
( )0,05بين إجمالي إدارة الخالفات الزوجيدة وعمدر الدزوج،
ومدددة الددزواج ،واتفقررت تلددك النتيجددة مددع دراسررة عبررد العزيررز
ً
جدول ( ) 13داللة الفروق بين متوسطات درجات ربات األسرعينة الدراسة في استبيان السلوك التوكيدي لربة األسرة تبعا لمحل اإلقامة (ريف –
حضر ) (ن=)214

الجهني ( )2005التي أظهرت نتائجها أن الخالفات الزوجية
تقل بين الزوجين كلمدا زادت المددة الزمنيدة للدزواج ،ودراسدة
إلهرررام علررري ( )2017التدددي أظهدددرت نتائجهدددا وجدددود عالقدددة
إرتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين مدة الزواج وخبرة الزوجدة
في التعامل مع الخالفات والصراعات الزوجية .
مما سبق يتضح اآلتى:
 توجدد عالقدة ارتباطيددة موجبدة دالدة إحصددائيا ً عندد مسدتوي داللددة
( )0,01بين السلوك التوكيدي لربة األسدرة ،وعمدر الزوجدة ،ال
توجد عالقة ارتباطية بين إجمالي السلوك التوكيدي لربة األسدرة
 ،وكددل مددن عمددر الددزوج ،مدددة الددزواج  ،وظيفددة الددزوج ،الدددخل
الشهري لألسرة .
 ال توجددد عالقددة ارتباطيددة بددين إجمددالي إدارة الخالفددات الزوجيددة
وكل من عمر الزوجة ،وظيفة الزوج ،والدخل الشهري لألسرة،
كمددا وجدددت عالقددة ارتباطيددة سددالبة عنددد مسددتوي داللددة ()0,05
بين إجمالي إدارة الخالفات الزوجية وعمر الزوج ،ومدة الزواج
 .وبذلك يتحقق صحة الفرض الثاني جزئيا ً .
-3النتائج في ضوء الفرض الثالث
ينص الفرض الثالث علي أنه " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
بين ربات األسر من الريف والحضر في كل من السلوك التوكيدي,
وإدارة الخالفات الزوجية بمحاورها الثالثة ( التفاوض – التجنب -التعاون
 ،إجمالي إدارة الخالفات الزوجية )".
وللتحقق من صحة الفرض إحصائيا ً تم استخدام اختبار ت  T.testللوقوف
على داللة الفروق بين متوسطات درجات ربات األسر عينة الدراسة في كل
من السلوك التوكيدي لربة األسرة وإدارة الخالفات الزوجية بمحاورها
الثالثة تبعا لمكان السكن ( ريف ،حضر)  ،وجدولي ( )14( ،)13يوضحان
ذلك.

البيان

ريف () 124

المحور
إجمالي السلوك التوكيدي
لربة األسرة

حضر () 90

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

77,959

7,543

79,933

8,471

الفروق بين
المتوسطات
1,973 -

قيمة ت
1,794-

مستوى الداللة
 0,074غير داله

الريف والحضر في استبيان السلوك التوكيدي لربة األسرة  ،فقد
يتضح من جدول ( : )13
كانت قيمة ت (  ) 1,794-وهي قيمة غير دالة إحصائياً.
ً
عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات ربات األسر من
جدول ( )14داللة الفروق بين متوسطات درجات ربات األسر في استبيان إدارة الخالفات الزوجية بمحاورها الثالثة تبعا ً لمحل
اإلقامة ( ريف – حضر ) (ن=)214
البيان
المحور
التفاوض
التجنب
التعاون
إجمالي إدارة
الخالفات الزوجية

ريف ()124
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
3,382
27,322

حضر () 90
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
2,821
28,344

الفروق
بين
المتوسطات
1,021-

قيمة ت

مستوى الداللة

2,336-

26,798

3,068

26,133

2,938

0,665

1,593

30,879

3,259

31,433

3,311

0,554-

1,220-

85,000

6,993

85,911

7,084

0,911-

0,936-

 0,020داله
عند()0,05
0,113
غير داله
0,224
غير داله
0,351
غير داله

يتضح من جدول ( : )14
 توجد فروق ذات داللة احصائية بين ربات األسر من الريف
والحضر في محور التفاوض لصالح ربات األسر من الحضر،
حيث أن متوسط درجات ربات األسر من الريف هو 27,322

الداللة
لصالح
الحضر
-

بينما متوسط درجات ربات األسر من الحضر هو 28,344
أي يزيد متوسط درجات ربات األسر من الحضر عن الريف
بمقدار  1,021-حيث كانت قيمة ت  2,336-وهي قيمة دالة
إحصائيا ً عند مستوي داللة  ،0,05وهذا يعني أن ربات األسر
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القيام بأعمال المنزل ولكنها اآلن امرأة متعلمة وواعية ولديها
ثقافة عامة كما أن وسائل االتصال الحديثة لم تعد تقتصر على
الحضريات فقط وبذلك تتساوى أمامهن فرص الوعى والتثقيف
والحرص على النهوض بمستوى األسرة الثقافى واالجتماعي
والمادى وأصبحت تدرك أهمية التعامل مع الخالفات الزوجية
وزاد لديهن الوعي بالبحث عن أسلوب مناسب للقضاء علي
مثل هذه الخالفات
مما سبق يتضح اآلتى:
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ربات األسر من الريف
والحضر في إجمالى السلوك التوكيدي لربة األسرة  ،عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين ربات األسر من الريف والحضر في
إجمالى إدارة الخالفات الزوجية .وبذلك يتحقق صحة الفرض
الثالث .
 -4النتائج فى ضوء الفرض الرابع
ينص الفرض الرابع على أنه " ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين ربات األسر العامالت وغير العامالت في كل من السلوك
التوكيدي ,وإدارة الخالفات الزوجية بمحاورها الثالثة ( التفاوض –
التجنب -التعاون – ،إجمالي إدارة الخالفات الزوجية )".
وللتحقددق مددن صددحة الفددرض إحصددائيا ً تددم اسددتخدام اختبددار ت T.test
للوقددوف علددى داللددة الفددروق بددين متوسددطات درجددات ربددات األسددر عينددة
الدراسة في كل من السلوك التوكيددي وإدارة الخالفدات الزوجيدة بمحاورهدا
الثالثة تبعا ً لعمل ربات األسدر(تعمل – ال تعمدل )  ،وجددولي () 16( ،)15
يوضحان ذلك.

من الحضر لديهن قدرة أعلي علي التفاوض آثناء الخالفات
الزوجية من ربات األسر من الريف ،وقد يرجع ذلك إلى أن
ربة األسرة في الحضر تعتز بذاتها كثيرا ً كما أنها أكثر قدرة
علي التعامل مع اآلخرين لكثرة خروجها واالنفتاح الموجود
بالمدينة عن الريف وكثرة أماكن التجمعات والنوادي مما جعل
ربة األسرة لديها القدرة علي التواصل والتفاوض وبالتالي
تكون قادرة علي الوصول مع الزوج ألفضل حل للخالف،
واتفقت تلك النتيجة مع دراسة شيماء الجوهري ( )2020أن
هنـاك فروقـا ً ذات داللـة إحصـائية بـين أفــراد العينة
واسـتراتيجية التفـاوض وفقـا ً لمحـل اإلقامـة لصـالح المقيمـات
بالحضـر ،وهـذا يختلـف مـع دراسة هناء مصطفى ()2016
حيث أكدت عدم وجود فروق دالـة إحصـائيا فـي وعـي ربـة
األسـرة بمهارات التفاوض وحل المشكالت تبعا ً لمحل اإلقامة .
عدم وجود فروق دالة إحصائيا ً بين متوسط درجات ربات
األسر عينة الدراسة من الريف والحضر في محور التجنب فقد
كانت قيمة ت ( )1,593وهي قيمة غير دالة إحصائيا ً .
عدم وجود فروق دالة إحصائيا ً بين متوسط درجات ربات
األسر عينة الدراسة في الريف والحضر في محور التعاون فقد
كانت قيمة ت ( )1,220-وهي قيمة غير دالة إحصائيا ً .
عدم وجود فروق دالة إحصائيا ً بين متوسط درجات ربات
األسر عينة الدراسة في الريف والحضر في إجمالي إدارة
الخالفات الزوجية فقد كانت قيمة ت ( )0,936-وهي قيمة
غير دالة إحصائيا ً  .وترى الباحثة أن ذلك قد يرجع إلى أن ربة
األسرة الريفية لم تعد كما كانت من قبل مقتصرة فقط على
جدول ( )15داللة الفروق بين متوسطات درجات ربات األسر في استبيان السلوك التوكيدي تبعا ً لعمل ربة األسرة ( تعمل – ال تعمل ) (ن=)214
البيان
المحور
إجمالي السلوك
التوكيدي لربة االسرة

تعمل () 93
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
7,939
80,451

ال تعمل ()121
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
7,818
77,512

الفروق بين
المتوسطات

قيمة ت

2,939

2,708

مستوى
الداللة
 0,007داله
عند ()0,01

الداللة
لصالح
العامالت

 ،0,01وهذا يعني أن ربات األسر العامالت يتمتعن بالسلوك
التوكيدي أعلي من ربات األسر الغير عامالت ،وقد يرجع
تفسير ذلك إلي أن عمل ربة األسرة يساهم بشكل رئيسي في
تكوين شخصية المرأة واعتمادها علي ذاتها في كثير من
األمور وأيضا التفاعل االجتماعي والتواصل مع اآلخرين
يجعلها أكثر قدرة علي معرفة حقوقها وكيفية المطالبة بها
والتعبير عن آرائها ومشاعرها والتعامل مع المواقف المختلفة .

يُظهر جدول ( )15اآلتي:
 توجد فروق ذات داللة احصائية بين ربات األسر العامالت
وغير العامالت في استبيان السلوك التوكيدي لصالح ربات
األسر العامالت حيث أن متوسط درجات ربات األسر
العامالت هو  80,451بينما متوسط درجات ربات األسر
الغير عامالت هو  77,512أي يزيد متوسط درجات ربات
األسر العامالت عن غير العامالت بمقدار  2,939حيث كانت
قيمة ت  2,708وهي قيمة دالة إحصائيا ً عند مستوي داللة
جدول ( ) 16داللة الفروق بين متوسطات درجات ربات األسر في استبيان إدارة الخالفات الزوجية بمحاورها الثالثة تبعا ً لعمل ربة األسرة (
تعمل – ال تعمل ) (ن=)214
البيان

تعمل ()93
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
2,481
28,419

التجنب
التعاون
إجمالي إدارة
الخالفات الزوجية

3,243
2,964
6,155

المحور
التفاوض

26,623
31,279
86,322

ال تعمل ()121
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
3,570
27,239

الفروق بين
المتوسطات

قيمة ت

1,179

2,720

2,857
3,518
7,580

0,185
0,296
1,661

0,444
0,653
1,722

26,438
30,983
84,661

يُظهر جدول ( )16اآلتي:
 توجد فروق ذات داللة احصائية بين ربات األسر العامالت
وغير العامالت في محور التفاوض لصالح ربات األسر
العامالت حيث أن متوسط درجات ربات األسر العامالت هو
 28,419بينما متوسط درجات ربات األسر الغير عامالت هو
، 27,239أي يزيد متوسط درجات ربات األسر العامالت عن

مستوي الداللة
 0,007داله عند
()0,01
 0,657غير داله
 0,515غير داله
 0,087غير داله

الداللة
لصالح
العامالت
-

غير العامالت بمقدار  1,179حيث كانت قيمة ت 2,720
وهي قيمة دالة إحصائيا ً عند مستوي داللة  ،0,01وهذا يعني
أن ربات األسر العامالت يتمتعن بالتفاوض أعلي من ربات
األسر الغير عامالت ،وقد يرجع ذلك إلى أن خروج المرأة
للعمل يزيد لديها دائرة معارفها فتنمو لديها خبرات مختلفة من
التواصل والحوار مع اآلخرين وهذا يساعدها علي النقاش
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البناء والتفاوض عند تعرضها لموقف خالف مع زوجها مما
يجعلها أكثر محافظة علي البناء األسري ،كما أن خروجها
للعمـل يصـقل شخصـيتها ويزيـد مـن قـدرتها علـى تحمـل
المسؤولية ووجود مـن يسـاندها بـالخبرة والحكمـة والمشـورة
ويقـدم لهـا الـدعم الوجـدانى فـى بعـض األحيـان ،وتتفق تلك
النتيجة مع دراسة كل من رشـا راغـب ( ،)2014أسـماء

عبـداللطيف ورشـا منصـور ( ،) 2018عبير عبدالمنعم
وشيرين فرحات( ،) 2018شيماء الجوهري ( )2020بأن



هناك فروقا ً ذات داللة إحصائية بين أفراد عينـة البحث
واسـتراتيجية التفـاوض وفقا ً لعمل المـرأة لصـالح العـامالت،
بينمـا تختلــف مــع دراســة هنــاء مصــطفى ( )2016التـى
أكـدت عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائيا فـي وعـي ربـة
األسـرة بمهـارات التفـاوض تبعـا ً لعمـل المرأة .
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين ربات األسر
العامالت وغير العامالت في كل من ( التجنب –التعاون ،إجمالي
إدارة الخالفات الزوجية )" .حيث كانت قيمة ت ( ،0,444
 ) 1,722 , 0,653علي التوالي وهي قيم غير دالة إحصائيا ً،
اتفقت تلك النتيجة مع دراسة رشا راغب ( )2014عدم
وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي اســتراتيجية
التجنب تبعا لعمل المرأة ،بينما اختلفت مع دراسة حلمي ساري
( )2014وجود فروق لصالح المرأة التي ال تعمل في أسلوب
التجنب ،و دراسة كل من رشا راغب ( ،)2014أسـماء

عبـداللطيف ورشـا منصـور ( ،) 2018عبير عبدالمنعم
وشيرين فرحات ( )2018الآلتى أكدن أن عمل المرأة له أثر

األسرة ،كما أن ممارسة ربة األسرة لألساليب المختلفة إلدارة
الخالفات قد تكون ممارسة فطرية نابعة من موروثات ثقافية
واجتماعية نشأت عليها ربة األسرة أو تقليد ألسلوب ربة أسرة
أخرى ناجحة فى تعامالتها األسرية أو اكتساب خبرات من
حولها في حل بعض المشكالت والخالفات المشابهه مع حرص
ربة األسرة على النهوض بمستوى أسرتها وتحقيق أهدافها
وكل هذا قد تتعرض له ربة األسرة العاملة وغير العاملة على
حد سواء.
مما سبق يتضح اآلتي:
توجد فروق ذات داللرة احصرائية برين ربرات األسرر العرامالت وغيرر
العرررامالت فررري إجمررر الي السرررلوك التوكيررردي لربرررة األسررررة لصرررالح
العامالت ،بينما ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين ربات األسر
العررامالت وغيررر العررامالت فرري إجمررالي إدارة الخالفررات الزوجيررة،
وبذلك يتحقق صحة الفرض الرابع جزئياً.
 -5النتائج فى ضوء الفرض الخامس
ينص الفرض الخدامس علدى انده" ال يوجرد تبراين دال إحصرائيا ً برين
ربررات األسررر عينررة الدراسررة فرري كررل مررن السررلوك التوكيرردي ,وإدارة
الخالفررات الزوجيررة بمحاورهررا الثالثررة ( التفرراوض – التجنررب -التعرراون –،
إجمالي إدارة الخالفات الزوجية ) تبعا ً لمستويات عدد أفراد األسرة ".
وللتحقددق مددن صددحة الفددرض إحصددائيا ً تددم اسددتخدام نمددط
تحليل التباين في اتجاه واحد ( )ANOVAلكل من اسدتبيان السدلوك
التوكيدي لربدة األسدرة وإدارة الخالفدات الزوجيدة بمحاورهدا الثالثدة تبعدا ً
لمستويات عدد أفراد األسرة وهي ( أسرة صرغيرة الحجرم (  4أفرراد
فأقل ) ،أسرة متوسطة الحجم (  ) 7 : 5أفراد ،أسرة كبيررة الحجرم
( 8فرأكثر ) )  , ,وتدم تطبيددق اختبدار  Tukeyلمعرفددة داللدة الفددروق
بين المتوسطات ،والجداول من ( )17إلي( )19توضح ذلك:

فعال فى زيادة قدرتها علـى إدارة الصـراعات والخالفــات
الزوجيــة والتفــاوض بطريقــة إيجابيــة  .وقد يرجع ذلك إلى
أن ربات األسر سواء العامالت أم غير العامالت يرغبن في
الحفاظ علي أسرهن من التفكك والمشكالت وإيجاد حلول
ترضى جميع األطراف ويتغلبن بها على أى عقبات تواجه
جدول ( )17تحليل التباين أحادي االتجاه الستبيان السلوك التوكيدي لربات األسرعينة الدراسة وفقا ً لمستويات عدد أفراد األسرة ن =
214
مستوى
قيمة
متوسط
درجات
مجموع المربعات
مصدر التباين
البيـــــــان
الداللة
ف
المربعات
الحرية
32,638
2
65,277
بين المجموعات
إجمالي استبيان
0,602
0,509
64,096
211
13524,261
داخل المجموعات
السلوك التوكيدي
غير داله
لربة األسرة
213
13589.537
الكلى
عدد أفراد األسرة ،حيث بلغت قيمة (ف) المحسوبة () 0,509
يتضح من جدول ( )17ما يلى:
وهي قيمة غير دالة إحصائياً.
ً
 عدم وجود تباين دال إحصائيا بين ربات األسر عينة الدراسة في
إجمالي استبيان السلوك التوكيدي لربة األسرة تبعا ً لمستويات
جدول ( )18تحليل التباين أحادي االتجاه الستبيان إدارة الخالفات الزوجية بمحاورها الثالثة لربات األسر عينة الدراسة وفقا ً لمستويات
عدد أفراد األسرة ن = 214
مستوى
قيمة
متوسط
درجات
مجموع المربعات
مصدر التباين
البيـــــــان
الداللة
ف
المربعات
الحرية
2,158
2
4,317
بين المجموعات
0,811
التفاوض
0,210
10,263
211
2165,557
داخل المجموعات
غير دالة
213
2169,874
الكلى
27,398
2
54,796
0,049
بين المجموعات
التجنب
 3,051داله عند
8,979
211
1894,629
داخل المجموعات
213
1949,425
()0,05
الكلى
11,560
2
23,120
بين المجموعات
0,344
التعاون
1,072
10,788
211
2276,189
داخل المجموعات
غير داله
213
2299,308
الكلى
53,802
2
107,604
المجموعات
بين
0,338
إجمالي استبيان
 1,090غير داله
49,379
211
10418,976
داخل المجموعات
إدارة الخالفات
الزوجية
213
10526,579
الكلى
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"  "Tukeyللمقارنات المتعددة على النحو التالي :
ولبيان اتجاه الداللة قامت الباحثة باستخدام اختبار
جدول ( )19المتوسطات الحسابية لربات األسر عينة الدراسة في استبيان إدارة الخالفات الزوجية وفقا ً لعدد أفراد األسرة ن=214
محور التجنب
البيان
26,8866
أسرة صغيرة الحجم (  4أفراد فأقل ) ن = 97
26,5488
أسرة متوسطة الحجم (  ) 7 : 5أفراد ن = 82
25,4286
أسرة كبيرة الحجم ( 8فأكثر ) ن = 35
اســـددـتراتيجية التجنددب ولكنهددا جدداءت لصددـالح حجددـم األسددـرة
يتضح من جدولي ( )19(، )18ما يلى:
الكبير ،واختلفت مع دراسة حلمري سراري ( )2014الدذي أكدد
 عدم وجود تباين دال إحصائيا ً بين ربات األسر عينة الدراسة في
علددي عدددم وجددود فددروق فددي أسددلوب التجنددب تبعددا لعدددد أفددراد
كل من محور( التفاوض ،التعاون ،إجمالي استبيان إدارة
األسرة.
الخالفات الزوجية) تبعا ً لمستويات عدد أفراد األسرة ،حيث
مما سبق يتضح:
بلغت قيمة (ف) المحسوبة ( )1,090 ،1,072 ،0,210علي
 عدم وجود تباين دال إحصائيا ً بدين ربدات األسدر عيندة الدراسدة
التوالي وهي قيم غير دالة احصائياً ،وهذا يختلف مع دراسة
ً
فددي إجمددالي اسددتبيان السددلوك التوكيدددي لربددة األسددرة تبعدا لعدددد
حلمي ساري ( )2014وجود فروق ذات داللة احصائية في
أفراد األسرة.
أسلوب التفاوض تبعا لعدد افراد األسره لصالح األسرة أقل من
 9أفراد ،ودراسة رشا راغب ( )2014بوجــــود فــــروق
 عدم وجود تباين دال إحصائيا ً بدين ربدات األسدر عيندة الدراسدة
ذات داللــــة فــــي اســــتخدام اســــتراتيجية التعاون لصـالح
فددي إجمددالي اسددتبيان إدارة الخالفددات الزوجيددة تبع دا ً لعدددد أفددراد
حجـم األسـرة األصـغر ،دراسة شيماء الجوهري ()2020
األسرة ،وبذلك يتحقق صحة الفرض الخامس .
بأن هنـاك فروقـا ً ذات داللـة إحصـائية بـين أفــراد عينة البحث
 -7النتائج فى ضوء الفرض السادس
واستراتيجية التفـاوض وفقــا ً لحجــم األسـرة لصـالح ذوات
ينص الفدرض السدادس علدى انده" ال يوجرد تبراين دال إحصرائيا ً برين
األسـر صـغيرة الحجـم .
ربررات األسررر عينررة الدراسررة فرري كررل مررن السررلوك التوكيرردي ,وإدارة
 وجود تبداين دال إحصدائيا ً بدين ربدات األسدر عيندة الدراسدة فدي
الخالفررات الزوجيررة بمحاورهررا الثالثررة ( التفرراوض – التجنررب -التعرراون –،
إجمالي إدارة الخالفات الزوجية ) تبعا ً للمستوي التعليمي للزوج".
محرور التجنرب تبعدا ً لعددد أفدراد األسدرة حيدث بلغدت قيمددة (ف)
وللتحقددق مددن صددحة الفددرض إحصددائيا ً تددم اسددتخدام نمددط
المحسوبة  3,051وهى قيمة دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة
تحليل التباين في اتجاه واحد ( )ANOVAلكل من اسدتبيان السدلوك
( ،)0,05ولبيدددان اتجددداه الداللدددة تدددم تطبيدددق اختبددددار Tukey
التوكيددي لربدة األسدرة وإدارة الخالفدات الزوجيدة بمحاورهدا الثالثدة
للمقارنات المتعددة وذلك لمعرفة داللدة الفدروق بدين متوسدطات
درجددات ربددات األسددر عينددة الدراسددة فددي محددور التجنددب تبع دا ً
تبعا ً للمستوي التعليمي للزوج وهو :المستوي المنخفض (أمي ،يقدرأ
ويكتددب ،حاصددل علددى االبتدائيددة ) مسددتوي متوسددط ( حاصددل علددى
لمسددتويات عدددد أفددراد األسددرة ،وقددد وجددد أن هددذه االختالفددات
اإلعدادية أو ما يعادلها ،حاصل على الثانوية أو ما يعادلها) مسدتوي
لصالح األسرة صغيرة الحجم ( 4أفراد فأقل) ،حيث أن متوسط
مرتفدددع ( مؤهدددل فدددوق متوسدددط ،مؤهدددل جدددامعي ،دراسدددات عليدددا (
درجددات تلددك الفئددة كانددت  26,8866ممددا يدددل علددى أن ربددات
ماجستير ) ،دراسات عليا ( دكتوراة )) ,وتم تطبيق اختبدار Tukey
األسر عينة الدراسة ممن ينتمون إلى أسر صغيرة الحجم يزداد
لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات ،والجداول من ( )20إلي()22
لدددديهن اتبددداع اسدددتراتيجية التجندددب أثنددداء إدارتهدددن للخالفدددات
توضح ذلك:
الزوجية ،واتفقت تلك النتيجة مع دراسة رشا راغب ()2014
حيددددث وجدددددت فـــددددـروق ذات داللـــددددـة فـــددددـي اســـددددـتخدام
جدول ( )20تحليل التباين أحادي االتجاه الستبيان السلوك التوكيدي لربات األسرعينة الدراسة وفقا ً للمستوي التعليمي للزوج = 214
مستوى
قيمة
متوسط
درجات
مجموع المربعات
مصدر التباين
البيـــــــان
الداللة
ف
المربعات
الحرية
54,754
2
109,509
بين المجموعات
إجمالي استبيان
0,426
0,857
63,886
211
13480,029
داخل المجموعات
السلوك التوكيدي
غير داله
لربة األسرة
213
13589.537
الكلى
التعليمي للزوج ،حيث بلغت قيمة (ف) المحسوبة () 0,857
وهي قيمة غير دالة إحصائياً.

يتضح من جدول ( )20ما يلى:
 عدم وجود تباين دال إحصائيا ً بين ربات األسر عينة الدراسة في
إجمالي استبيان السلوك التوكيدي لربة األسرة تبعا ً للمستوي
جدول ( )21تحليل التباين أحادي االتجاه الستبيان إدارة الخالفات الزوجية بمحاورها الثالثة لربات األسر عينة الدراسة وفقا ً للمستوي
التعليمي للزوج = 214
مستوى
قيمة
متوسط
درجات
مجموع المربعات
مصدر التباين
البيـــــــان
الداللة
ف
المربعات
الحرية
60,356
2
120,712
بين المجموعات
0,002
التفاوض
9,712
211
2049,162
داخل المجموعات
 6,215دالة عند
()0,01
213
2169,874
الكلى
التجنب

بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلى

62,172
1887,253
1949,425

2
211
213

31,086
8,944

3,476

0,033
داله عند
()0,05
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درجات
مجموع المربعات
مصدر التباين
البيـــــــان
الحرية
2
47,633
بين المجموعات
0,110
التعاون
2,232
211
2254,676
داخل المجموعات
غير داله
213
2299,308
الكلى
128,996
2
257,992
المجموعات
بين
0,073
إجمالي استبيان
 2,651غير داله
48,666
211
10268,588
داخل المجموعات
إدارة الخالفات
الزوجية
213
10526,579
الكلى
ولبيان اتجاه الداللة قامت الباحثة باستخدام اختبار "  "Tukeyللمقارنات المتعددة على النحو التالي :
جدول ( )22المتوسطات الحسابية لربات األسر عينة الدراسة في استبيان إدارة الخالفات الزوجية وفقا ً للمستوي التعليمي للزوج
التجنب
التفاوض
البيان
24,9545
28,3636
مستوي منخفض ن = 22
26,9024
26,2195
مستوي متوسط ن = 41
26,6424
28,0795
مستوي مرتفع ن = 151
المستوي المتوسط ،حيث أن متوسط درجدات تلدك الفئدة كاندت
يتضح من جدولي ( )22(، )21ما يلى:
 26,9024مما يدل على أن ربات األسر عينة الدراسدة الالتدي
وجود تباين دال إحصائيا ً بين ربات األسر عينة الدراسة في
أزواجهددددن ينتمددددون إلددددى مسددددتوي تعليمددددي متوسددددط يتددددبعن
محور التفاوض تبعا ً للمستوي التعليمي للزوج حيث بلغت قيمة
استراتيجية التجنب أثناء الخالفات الزوجية .
(ف) المحسوبة  6,215وهى قيمة دالة إحصائيا ً عند مستوى
داللة ( ،)0,01ولبيان اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار Tukey
 عدم وجود تباين دال إحصائيا ً بين ربات األسر عيندة الدراسدة فدي
ات
للمقارنات المتعددة وذلك لمعرفة داللة الفروق بين متوسط
كدددل مدددن محدددور( التعددداون ،إجمدددالي اسدددتبيان إدارة الخالفدددات
ً
ً
درجات ربات األسر عينة الدراسة في محور التفاوض تبعا
الزوجية) تبعا للمستوي التعليمي للزوج ،حيث بلغت قيمة (ف)
للمستوي التعليمي للزوج ،وقد وجد أن هذه االختالفات لصالح
المحسوبة ( ) 2,651 ،2,232علي التوالي وهي قيم غير دالة
المستوي المنخفض ،حيث أن متوسط درجات تلك الفئة كانت
احصائياً.
 28,3636مما يدل على أن ربات األسر عينة الدراسة الالتي
مما سبق يتضح عدم وجود تباين دال إحصائيا ً بين ربات األسر عينة
الدراسة في إجمالي استبيان السلوك التوكيدي لربة األسرة تبعا ً
أزواجهن ينتمون إلى مستوي تعليمي منخفض لديهن تفاوض
ً
مرتفع أثناء الخالفات الزوجية ؛ وترجـع الباحثـة ذلـك إلـى أن
للمستوي التعليمي للزوج ،عدم وجود تباين دال إحصائيا بين ربات
انخفاض مستوى تعليم الزوج قد يسبب اختالف فى وجهات
األسر عينة الدراسة في إجمالي استبيان إدارة الخالفات الزوجية
النظر وفى طريقة تناولهااللموضوعات المتعلقة بأمور األسرة
تبعا ً للمستوي التعليمي للزوج ،وبذلك يتحقق صحة الفرض
ويسبب ذلك ظهور بعض الخالفات ويكون على ربة األسرة
السادس.
فى هذه الحالة تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول ابتكارية
 -8النتائج فى ضوء الفرض السابع
ترضى جميع األطراف واختيار طريقة الحوار التى تناسب
يددنص الفددرض السددابع علددى اندده" ال يوجررد تبرراين دال إحصررائيا ً بررين
رب األسرة أى أنها تلجأ ألسلوب التفاوض للتعامل مع الزوج
ربررات األسررر عينررة الدراسررة فرري كررل مررن السررلوك التوكيرردي ,وإدارة
لتقليل الخالفات الزوجية الناشئة ،واتفقت تلك النتيجة مع
الخالفررات الزوجيررة بمحاورهررا الثالثررة ( التفرراوض – التجنررب -التعرراون –،
دراسة شيماء الجوهري ( )2020أن هنـاك فروقـا ً ذات داللـة
إجمالي إدارة الخالفات الزوجية ) تبعا ً للمستوي التعليمي للزوجة ".
إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ( )0.01بـين أفـراد عينـة
وللتحقددق مددن صددحة الفددرض إحصددائيا ً تددم اسددتخدام نمددط
البحـث واسـتراتيجية التفاوض وفقــــا ً للمســــتوى التعليمى
تحليل التباين في اتجاه واحد ( )ANOVAلكل من اسدتبيان السدلوك
التوكيدي لربدة األسدرة وإدارة الخالفدات الزوجيدة بمحاورهدا الثالثدة تبعدا ً
للزوج ولكنها جاءت لصالح المسـتوى التعليمـى المرتفع .
للمسددتوي التعليمددي للزوجددة وهددو :المسددتوي المددنخفض (أمددي ،يقددرأ
 وجود تبداين دال إحصدائيا ً بدين ربدات األسدر عيندة الدراسدة فدي
ويكتددب ،حاصددل علددى االبتدائيددة ) مسددتوي متوسددط ( حاصددل علددى
محور التجنب تبعا ً للمستوي التعليمدي للدزوج حيدث بلغدت قيمدة
اإلعداديدددة أو مدددا يعادلهدددا ،حاصدددل علدددى الثانويدددة أو مدددا يعادلهدددا )
(ف) المحسوبة  3,476وهى قيمة دالة إحصائيا ً عند مستوى
مستوي مرتفع ( مؤهل فوق متوسط ،مؤهل جامعي ،دراسات عليا (
داللة ( ،)0,05ولبيان اتجاه الداللدة تدم تطبيدق اختبدار Tukey
ماجستير ) ،دراسات عليا ( دكتوراة ))  ,وتم تطبيق اختبار Tukey
للمقارنات المتعددة وذلك لمعرفة داللدة الفدروق بدين متوسدطات
درجددات ربددات األسددر عينددة الدراسددة فددي محددور التجنددب تبع دا ً
لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات ،والجداول من ( )23إلي()25
توضح ذلك:
للمستوي التعليمي للزوج ،وقد وجد أن هذه االختالفدات لصرالح
جدول ( )23تحليل التباين أحادي االتجاه الستبيان السلوك التوكيدي لربات األسرعينة الدراسة وفقا ً لمستوي التعليمي للزوجة ن = 214
مستوى
قيمة
متوسط
درجات
مجموع المربعات
مصدر التباين
البيـــــــان
الداللة
ف
المربعات
الحرية
80,127
2
160,2515
إجمالي استبيان
0,286
بين المجموعات
السلوك التوكيدي
غير داله
لربة األسرة
داخل المجموعات
الكلى
يتضح من جدول ( )23ما يلى:

211
213

13429,283
13589.537


متوسط
المربعات
23,816
10,671

قيمة
ف

63,646

1,259

مستوى
الداللة

عدم وجود تباين دال إحصائيا ً بين ربات األسر عينة الدراسة في
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وهي قيمة غير دالة إحصائياً.

إجمالي استبيان السلوك التوكيدي لربة األسرة تبعا ً للمستوي
التعليمي للزوجة ،حيث بلغت قيمة (ف) المحسوبة () 1,259
جدول ( )24تحليل التباين أحادي االتجاه الستبيان إدارة الخالفات الزوجية بمحاورها الثالثة لربات االسر عينة الدراسة وفقا ً لمستوي
التعليمي للزوجة = 214
مستوى
قيمة
متوسط
درجات
مجموع المربعات
مصدر التباين
البيـــــــان
الداللة
ف
المربعات
الحرية
100,161
2
200,322
بين المجموعات
0,000
التفاوض
9,334
211
1369,552
داخل المجموعات
 10,730دالة عند
()0,001
213
2169,874
الكلى
26,017
2
52,033
0,058
بين المجموعات
التجنب
غير داله
2,893
8,992
211
1897,392
داخل المجموعات
213
1949,425
الكلى
53,683
2
107,366
المجموعات
بين
0,006
التعاون
 5,168داله عند
10,388
211
2191,942
داخل المجموعات
()0,01
213
2299,308
الكلى
0,008
238,514
2
477,029
بين المجموعات
إجمالي استبيان
داله عند
5,008
47,628
211
10049,551
داخل المجموعات
إدارة الخالفات
()0,01
الزوجية
213
10526,579
الكلى
اختبار "  "Tukeyللمقارنات المتعددة على النحو التالي:
ولبيان اتجاه الداللة قامت الباحثة باستخدام
جدول ( )25المتوسطات الحسابية لربات األسر عينة الدراسة في استبيان إدارة الخالفات الزوجية
وفقا ً للمستوي التعليمي للزوجة
إجمالي إدارة
التعاون
التفاوض
الخالفات
البيان
الزوجية
85,3600
31,7200
28,4400
مستوي منخفض ن = 25
82,1111
29,5556
25,6111
مستوي متوسط ن = 36
86,1569
31,3791
28,1438
مستوي مرتفع ن = 153
منصـرررررـور( )2018الآلتـدددددـى أكـدددددـدن أنـدددددـه كلمـدددددـا أرتفـدددددـع
يتضح من جدولي ( )25(، )24ما يلى:
المسـدددـتوى التعليمـدددـى للزوجـدددـة كلمـدددـا زادت قددددرتها تطبيدددق
 وجود تبداين دال إحصدائيا ً بدين ربدات األسدر عيندة الدراسدة فدي
أسدددداليب حددددل الخالفددددات والصددددراعات الزوجيددددة اإليجابيددددة
محررور التفرراوض تبعدا ً للمسددتوي التعليمددي للزوجددة حيددث بلغددت
كالتفاوض وحل المشكالت .
قيمة (ف) المحسوبة  10,730وهى قيمدة دالدة إحصدائيا ً عندد
ً
 عدم وجود تباين دال إحصائيا بين ربات األسر عيندة الدراسدة فدي
مستوى داللة ( ،)0,001ولبيان اتجاه الداللة تدم تطبيدق اختبدار
محررور التجنررب تبع دا ً للمسددتوي التعليمددي للزوجددة ،حيددث بلغددت
 Tukeyللمقارنددات المتعددددة وذلددك لمعرفددة داللددة الفددروق بددين
قيمة (ف) المحسوبة ( )2,893وهي قيمة غيدر دالدة احصدائيا ً،
متوسددطات درجددات ربددات األسددر عينددة الدراسددة فددي محددور
واتفقررت تلددك النتيجددة مددع دراسددة حلمرري سرراري ( )2014بعدددم
التفدداوض تبعددا ً للمسددتوي التعليمددي للددزوج ،وقددد وجددد أن هددذه
وجود فروق في أسلوب التفاوض تبعا لمسدتوي تعلديم الزوجده،
االختالفدددات لصرررالح المسرررتوي المرررنخفض ،حيدددث أن متوسدددط
بينمددا اختلفددت تلددك النتيجددة مددع دراسددة رشررا راغررب ()2014
درجددات تلددك الفئددة كانددت  28,4400ممددا يدددل علددى أن ربددات
بوجدددـود فدددـروق ذات داللدددـة إحصدددـائية فدددـي اإلسدددـتراتيجيات
األسددر عينددة الدراسددة الالتددي مسددتوي تعلدديمهن مددنخفض لددديهن
اإليجابيددددـة إلدارة الصـددددـراع ( التجنددددب ) تبعـددددـا ً للمسـددددـتوى
تفاوض مرتفع أثناء الخالفات الزوجية ؛ وترجـع الباحثـة ذلرـك
التعليمــي للمرأة لصــالح المســتوى األعلــى.
إلـى أن انخفاض المسـتوى التعليمـى للزوجـة يحد مدن التعدرف
علي أساليب أخدري للتعامدل مدع الخالفدات الزوجيدة فتلجدأ ربدة
 وجود تبداين دال إحصدائيا ً بدين ربدات األسدر عيندة الدراسدة فدي
ً
األسرة إلي الحوار مع الزوج للوصول لحل مرضــى؛ كمــا أن
محور التعاون تبعا للمستوي التعليمي للزوجة حيث بلغت قيمدة
ً
دخولهــا بــدائرة محدودية التعليم يدفعها للتقليد ومحاكداة األسدر
(ف) المحسوبة  5,168وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى
األخدددري وعدددرض مشدددكلتها علدددي مدددن تثدددق بهدددم مدددن األهدددل
داللة ( ،)0,01ولبيان اتجاه الداللدة تدم تطبيدق اختبدار Tukey
واألقددارب واألصدددقاء ممددن قددد يشدديرون عليهددا بتهدئددة المشددكلة
للمقارنات المتعددة وذلك لمعرفة داللدة الفدروق بدين متوسدطات
درجددات ربددات األسددر عينددة الدراسددة فددي محددور التع داون تبع دا ً
والحوار مع الدزوج للوصدول لحدل حتدي لدو لدم تكدن مقتنعدة بده
وذلددك للحفدداظ علددي كيددان األسددرة وديموميددة الددزواج ،واتفقررت
للمستوي التعليمي للزوجة ،وقد وجد أن هذه االختالفات لصالح
النتيجة الحالة مع نتيجة دراسة شيماء الجوهري ( )2020بأن
المستوي المنخفض ،حيث أن متوسط درجات تلك الفئدة كاندت
هندـاك فروقددـا ً ذات داللددـة إحصددـائية بدـين أفددـراد عينددـة البحددـث
 31,7200مما يدل على أن ربات األسر عينة الدراسدة الالتدي
واسدددـتراتيجية التفددداوض وفقدددـا ً للمسدددـتوى التعليمدددـى للزوجدددـة
لديهن مستوي تعليمي منخفض يتبعن اسدتراتيجية التعداون أثنداء
ولكنهدددا جددداءت لصدددـالح ذوات المسدددـتوى التعليمدددـى المرتفدددع،
الخالفددات الزوجيددة ،النتيجدده السددابقة اتفقررت مددع دراسددة رشررا
ودراســددددـة كددددل مددددن رشــررررـا راغــررررـب ( )2014وهنــررررـاء
راغب ( )2014حيث وجدت فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي
اإلسددـتراتيجيات اإليجابيددـة إلدارة الصـددـراع( التعدداون ) تبعـددـا ً
مصــررررررـطفى ( ) 2016وأســررررررـماء عبـررررررـداللطيف ورشـررررررـا
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للمســتوى التعليمــي للمرأة لصــالح المســتوى األعلــى.
 وجود تبداين دال إحصدائيا ً بدين ربدات األسدر عيندة الدراسدة فدي
إجمالي استبيان إدارة الخالفات الزوجية تبعا ً للمستوي التعليمي
للزوجة حيدث بلغدت قيمدة (ف) المحسدوبة  5,008وهدى قيمدة
دالة إحصائيا ً عند مستوى داللدة ( ،)0,01ولبيدان اتجداه الداللدة
تددم تطبيددق اختبددار  Tukeyللمقارنددات المتعددددة وذلددك لمعرفددة
داللدددة الفدددروق بدددين متوسدددطات درجدددات ربدددات األسدددر عيندددة
الدراسددة فددي اسددتبيان إدارة الخالفددات الزوجيددة تبع دا ً للمسددتوي
التعليمددددي للزوجددددة ،وقددددد وجددددد أن هددددذه االختالفددددات لصررررالح
المستوي المرتفرع ،حيدث أن متوسدط درجدات تلدك الفئدة كاندت
 86,1569مما يدل على أن ربات األسر عينة الدراسدة الالتدي
مستوي تعليمهن مرتفع لديهن قدرة أعلدي علدي إدارة الخالفدات
الزوجية  ،وتضع الباحثة تفسيرا ً لتلك النتيجة مدن إيمانهدا بدأن
مستوي تعليم المرأة يدؤثر علدي ثقافتهدا وشخصديتها االجتماعيدة
فارتفاع المستوي التعليمي لربة األسرة يرفع من مستوي وعيها
باآلثددـار والمخددـاطر المترتبددـة علددـى الخالفددات الزوجيددة كمددا
يكسبها األدوات االقناعية لتقريب وجهات النظدر داخدل األسدرة
لمنع الخالفات كمـا أن التعلـيم يكسب المرأة ثقافـة الديمقراطيدـة
والتعـاون األسـري فـي مواجهـة الخالف وحلـه كما أنهدا تكدون
علددى قدددر مددن المعرفددة والثقافددة والتددى تجعلهددا دائمددا تميددل إلددى
تبادل الحوار واألفكار والمعلومات والبحث عن أسلوب للتعامل
مددع الددزوج مددن أجددل حددل الخددالف  ,وبهددذا يكددون لددديها إدارة
حكيمة للتعامل مع الخالفات الزوجية .
مما سبق يتضح:
 عددم وجدود تبدداين دال إحصدائيا ً بددين ربدات األسددر عيندة الدراسددة
فدددي إجمدددالي اسدددتبيان السدددلوك التوكيددددي لربدددة األسدددرة تبعدددا ً
للمستوي التعليمي للزوجة
 وجود تباين دال إحصائيا ً بين ربدات األسدر عيندة الدراسدة فدي
إجمدددالي اسدددتبيان إدارة الخالفددددات الزوجيدددة تبعدددا ً للمسددددتوي
التعليمي للزوجة عند مستوى داللة ( )0,01لصالح المسدتوي
المرتفع ،وبذلك يتحقق صحة الفرض السابع جزئياً.
الخالصة Conclusion
 .1وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا ً بين السلوك التوكيدي
لربة األسرة وإجمالي إدارة الخالفات الزوجية.
 .2توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا ً عند مستوي داللة
( )0,01بين السلوك التوكيدي لربة األسرة ،وعمر الزوجة .
 .3وجود عالقة ارتباطية سالبة عند مستوي داللة ( )0,05بين
إجمالي إدارة الخالفات الزوجية وعمر الزوج ،ومدة الزواج .
 .4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ربات األسر من
الريف والحضر في كل من إجمالى السلوك التوكيدي لربة
األسرة  ،إجمالى إدارة الخالفات الزوجية.
 .5توجد فروق ذات داللة احصائية بين ربات األسر العامالت
وغير العامالت في إجمالي السلوك التوكيدي لربة األسرة لصالح
العامالت .
 .6ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين ربات األسر العامالت
وغير العامالت في إجمالي إدارة الخالفات الزوجية .
 .7عدم وجود تباين دال إحصائيا ً بين ربات األسر عينة الدراسة في
كل من إجمالي استبيان السلوك التوكيدي لربة األسرة ،استبيان
إدارة الخالفات الزوجية تبعا ً لعدد أفراد األسرة.
 .8عدم وجود تباين دال إحصائيا ً بين ربات األسر عينة الدراسة في
إجمالي استبيان السلوك التوكيدي لربة األسرة ،إجمالي استبيان
إدارة الخالفات الزوجية تبعا ً للمستوي التعليمي للزوج .
 .9عدم وجود تباين دال إحصائيا ً بين ربات األسر عينة الدراسة في
إجمالي استبيان السلوك التوكيدي لربة األسرة تبعا ً للمستوي
التعليمي للزوجة .
 .10وجود تباين دال إحصائيا ً بين ربات األسر عينة الدراسة في

إجمالي استبيان إدارة الخالفات الزوجية تبعا ً للمستوي التعليمي
للزوجة عند مستوى داللة ( )0,01لصالح المستوي المرتفع .
التوصيات Recommendations
بعد ما تقدم من عرض ومناقشة نتائج البحث تقترح الباحثة بعض
التوصيات اآلتية:
 )1ضرورة القيام بورش عمل توعوية وتدريبية من قبل المراكز
األسرية ألهم األساليب الفاعلة في إدارة الخالفات الزوجية
لتحقيق انخفاض في مستوي الخالفات بكافة أنواعها .
 )2تفعيل مكاتب التوجية واالرشاد األسري للقيام بدورها في حل
االخالفت األسرية.
 )3ضرورة التأكيد بااللتزام بالمنهج اإلسالمي في الوقاية من
الخالفات األسرية حيث حدد اإلسالم مجموعة من المتطلبات
للحياة األسرية الناجحة منها متطلبات خاصة باإلقدام علي
الزواج كالفحص الطبي وحسن االختيار والخطبة وتوفر القدرة
علي الزواج ،ومنها متطلبات أثناء الحياة الزوجية تشمل حقوق
كل من الزوج والزوجة والحقوق المشتركة بينهما وحقوق
األبناء .
 )4االهتمام بتطوير مقررات التعليم الجامعي ،ودمج إدارة الخالف
في مختلف المناهج الدراسية إلعداد الطالب والطالبات
لالستعداد للحياة الزوجية المستقرة.
 )5عقد دورات تدريبية بمراكز مختصة بهدف نشر الوعي بأهمية
اكتساب السلوك التوكيدي لربة األسرة والتدريب علية من خالل
تعميق المفاهيم الصحيحة ومعرفة الحقوق والواجبات والتعامل
مع المواقف المختلفة وانعكاس ذلك على الحياة الزوجية
للتعامل الصحيح مع الخالفات الزوجية .
 )6تنشيط دور اإلعالم بكافة أجهزته لتوعية المجتمع خاصة
المتزوجين  ,بالتعريف لدور إدارة الخالف بين األزواج للحد من
المشكالت األسرية.
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