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  استراتيجيات إدارة الخالفات الزوجية لدى الزوجة المعنفة 

  وعالقتها باألمن األسرى لألبناء 
  

  الواحد عبدالرحيم الجوهرى شيماء عبدالسالم عبد

  جامعة أسوان -كلية التربية النوعية -المنزل والمؤسسات مدرس إدارة
  

  :مقدمة ومشكلة البحث
 الدولية والمنظمات الحديثة بها المجتمعات المية تهتمتعد ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة ع      

 معياراً  بها ويمثُل االهتمام والعشرين، الحادي القرن في المدني المجتمع الحكومية وهيئات والمؤسسات
 اإلنسان حقوق قضايا قضية محورية من تمثل أصبحت كما والمجتمعات، الشعوب تحضر به ُيقاس

ال تقتصر على مجتمع بعينه أو على شريحة  فهى ومجتمعية، ية وحضاريةتاريخ أبعاد ذات والديمقراطية
 إلى تعود قضية وهى .الرجل والمرأة بين وبالعالقة اإلنسان بوجود ترتبط قضية هى اجتماعية بعينها، بل

 المرأة دور واإلدراك ألهمية الوعي بتقدم ارتباطاً  آلخر مجتمع من واتساعها وتتفاوت حدتها سحيقة، أزمان
.     مجتمع أي في الشاملة التنمية عملية في للرجل شريك أساسي بكونها واإلقرار المجتمعات، بناء في
  ) ٢٠١٦ناديا الحياصات،(

 Mavrikiou et)والعنف الزوجى هو أكثر أنواع العنف شيوعًا فى العالم حيث أشارت نتائج دراسة   
al,2014) الشريك الحميم،كما أظهرت دراسة كال  أن أكثر من نصف النساء يتعرضن للعنف على يد

من النساء فى أنحاء العالم تعانى من العنف %  ٣٥أن  ،) (Ali et al,2013،و(Sarkar,2010)من 
أن المعدل ) ٢٠١٧( العربية المرأة وضع حول الصادر من الشريك الحميم؛ كما أكد تقرير اإلسكوا

 إلشارة إلى أن هذا المعدل هو األعلى في منطقةمع ا%  ٣٠العالمي النتشار العنف الزوجى بلغ حوالي 
في منطقتي %  ٢٥، مقابل %   ٣٧أفريقيا،وجنوب شرق آسيا حيث بلغت نسبته  األوسط وشمال الشرق

  .الهادئ أوروبا وغربي المحيط
ولقد شهد المجتمع المصرى فى السنوات القليلة الماضية إرتفاعًا ملحوظًا فى معدالت العنف ضد     

وأخذت الكثير من األسر تعانى من تداعيات هذه الظاهرة لما تخلفُه من سلبيات على األسرة المرأة 
وسالمة البنية االجتماعية حيث تعانى المرأة المعنفة من مختلف أنواع اإلساءة الجسدية، والنفسية، 

س الوقت والصحية، والجنسية، واالجتماعية واالقتصادية وأنها قد تعانى أكثر من نوع للعنف فى نف
؛وهذا ما أكدته الدراسة التى أجرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء )٢٠٠٦ميسون الفايز،(
حول ظاهرة العنف ضد المرأة فى مصر، للكشف عن مستوى العنف الذي يمارسه الرجال ضد ) ٢٠١٧(

عنف من قبل من النساء يتعرضن لل% ٤٢.٥وقد أظهرت النتائج أن  زوجاتهم بأشكاله المختلفة،
% ١٤.٥يتعرضن للعنف النفسى،% ٤٧.٥من النساء يتعرضن للعنف البدنى، و% ٣٥.١أزواجهن؛وأن 
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عامًا هن  ٥٠عامًا والبالغات  ٢٠من السيدات يتعرضن للعنف الجنسى، وأتضح أن النساء األصغر من 
عمرية األخرى، كما تبين األقل تعرضًا للعنف من جانب الزوج بجميع أشكاله، مقارنة بالنساء في الفئات ال

  .أيضًا أن واحدة من كّل أربع نساء في مصر يعّنفَن من قبل أزوجهنّ 

ويعد استمرار الخالفات الزوجية الذريعة األساسية للعنف لكونها غالبًا ما تستقر في مستوى معين      

في حالة حرب  ،واألسر التي تعيش في خالف وصراع دائم توصف بأنها)العدواة(يتسم بالحدة ويطوقه 

وقد يأخذ الخالف شكًال مألوفًا ومستوى معينًا يقف عنده ويصبح من األمور المعتادة في حياة .دائمة

أما الخالف المتصاعد فإنه ينقل األسر من موقف سيء إلى أسوء فيفرغ الزواج من مضمونه . األسر

عبدالعزيز (جتماعى والنفسى لألسرة الحقيقى مما يؤدى إلى عدم التوافق بين الزوجين وتهديد االستقرار اال

؛ومن ثم فإن هذا الـنمط مـن العالقـة المضـطربة عنـدما ال يوضـع )٢٠٠٧سهام إبراهيم،(،)٢٠٠٥الجهنى،

لـه حـدًا سـواًء بـالطالق أو بأساليب واستراتيجيات فعالة لحـل المشـكالت، تبقـى تطوراتـه وانعكاسـاته السلبية 

،وتكمُن خطورة العنف األسرى بشكل عام والعنف الزوجى )٢٠١٢قدور نويبات،(متواصلة ُمفضية للعنف 

بشكل خاص بأنهما ليس كغيرهما من أشكال العنف ذات النتائج المباشرة والتى تظهر فى إطار العالقات 

 الصراعية بين السلطة والجماعات السياسية أو الدينية، بل أن نتائجه غير المباشرة المترتبة على عالقات

القوة غير المتكافئة داخل األسرة وفى المجتمع بصفة عامة غالبًا ما يحدث خلًال فى نسق القيم، واهتزازًا 

فى نمط الشخصية خاصة عند الزوجات واألطفال مما يؤدى فى النهاية وعلى المدى البعيد إلى خلق 

  . بياً أشكال مشوهة من العالقات والسلوك وأنماط من الشخصية المتصدعة نفسيًا وعص

  ) (Mohammed Hassan, 2018 ،)٢٠١٧عبد الرحمن بدوي، (

أن النساء المعنفات يتأثرن إنفعاليًا بمقدار ) ٢٠١٠(وفى نفس السياق تؤكد دراسة أسماء اإلبراهيم       

شدة العنف وتكرار حدوثه وقد تأخذ اآلثار النفسية أشكاًال متعددة كاألضطرابات النفسية وتدنى تقدير 

الشعور بالخجل وعدم الثقة والخوف من إقامة عالقات مع اآلخرين وعدم الشعور باألمان الذات و 

والشعور بالعجز واألنطواء وتششت األفكار وعدم وضوح األهداف وتناقض القيم وتهميش دورها وقراراتها 

أن النساء المعنفات يعانين من ) Rodriguez,2006&Shurman(داخل األسرة؛كما أظهرت دراسة 

كتئاب بحوالي ثالثة أضعاف مما تعاني منه نظيراتهن غير المعنفات؛ واألخطر من ذلك ما توصلت اال

التى أكدت وجود أفكار انتحارية ومحاوالت انتحار فعلية لدى النساء ) ٢٠٠٨قدرة الهر،(إليه دراسة

منهن %  ٢٣منهن أقدمن على االنتحار فعًال بعد تعرضهن للعنف،وأن %  ٥المعنفات،حيث تبين أن 

  .      لديهن أفكار انتحارية نتيجة لما تعرضن له من عنف

الزوجة  ضد أن للعنف) ,Miley 2015(،ودراسة )٢٠٠٦(كما أكد تقرير األمين العام لألمم المتحدة     

 موارد األسرة،ويستنزف داخل اإلنتاجية إسهاماتهن من يقلل فهو عدة؛ مستويات على اقتصادية آثاراً 
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 في وينحدر مستوى الجودة وتكثر األخطاء الوظيفي األداء والصحية،وينخفض تماعيةاالج الخدمات

االقتصادية للبالد، حيث تبين  التنمية مسيرة على سلباً  ينعكس مما االبتكارية؛ القدرة من العمل بل ويقلل

كلفة تقريبًا ت ٨٣١.٢مليار جنيه في العام من جراء عنف الزوج منها  ١.٤٩أن المرأة تتكلف نحو 

  )٢٠١٦الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء،.  (مليون جنيه تكلفة غير مباشرة ٦٦١.٥مباشرة، و

ُتمثل منظومة بإعتبارها للزوجة المعنفة  ستراتيجيات إدارةالخالفات الزوجيةوهنا يبرز الدور الفعال ال    

عالجتها بأسلوب علمي منظم يساعدها فكرية وديناميكية وسلوكية ُتسهم فى مواجهة المشكالت األسرية وم

على تحديد أهدافها واتخاذ قرارات صائبة تحقق لها نوع من التوافق النسبي الذى يساعدها على القيام 

بمسئوليتها تجاه أسرتها باعتبارها المنوطة بذلك؛نظرًا لتنصل الزوج من مهامه ومسئولياته كزوج ورب 

بل قد يمتد ليطال األبناء أيضًا؛ مما يجعلها فى خضم رصيد أسرة مكلًال ذلك بالعنف والقهر تجاهها 

  .هائل من المشاعر السلبية المضطربة والتى قد ُتفقدها القدرة على التوزان النفسى وتحقيق األمن ألسرتها

هناء (و،)(Clode et al,2015و،)Resick,2004&Waldrop( العديد من الدراسات وقد أشارت     

المعنفات وال سيما إلى أن الزوجات )٢٠١٨،شيرين فرحات،بدالمنعمعبير ع(و،)٢٠١٦،مصطفى

يستخدمن استراتيجيات وأساليب متباينة لمواجهة الخالفات الزوجية للخروج من بوتقة العنف الُممارس 

عليهن من قبل أزواجهن،وأن هناك اختالفًا واضحًا في شيوع تلك االستراتيجيات تبعًا لمتغيرات متعددة 

الموقف محل الخالف الذى تمر به وقدرتهن على التحكم والسيطرة عليه،وتبعًا لسماتهن منها طبيعة 

  . وخاصة مع وجود أبناء يحيين فيها وبيئتهن التىوالمتغيرات الديموجرافية الشخصية 

أن الزوجات المعنفات )٢٠١٨(،وخديجة سليمان)٢٠٠٦(وهذا ما أكدته دراسة كًال من مى الطاهر      

الدعم االجتماعي، التقبل، : ستراتيجيات تعاملهن مع الخالفات الزوجية، فهناك من استخدمناختلفن في ا

  .  مقابلة العنف بالعنف، الصمت والبقاء،التجنب، إعادة البناء المعرفى

أهمية استراتيجية التفاوض لحل الخالفات  )٢٠١٨(دراسة عبير عبدالمنعم وشيرين فرحات  أثبتتكما    

رية وأن الزوجات األكثر قدرة على التفاوض هن األجدر على التوصل لحلول مرضية والصراعات األس

  .للمشكالت

بأن النساء المعنفات اللواتى يمتلكن مهارات األتصال ) ٢٠٠٤(وكذلك أقرت دراسة سهيلة صالح      

الت يعتبر وحل المشكالت يمكن أن يتعاملن مع اآلثار النفسية للعنف بكفاءة أكبر؛ وذلك ألن حل المشك

  .مصدرًا  للتكيف والتوافق

ويعتبر سعي األسرة لتحقيق األمن بكل مستوياته مطلبًا من المتطلبات التي يصبو إليها كل فرد،     

ومتى ما وفرت األسرة الوسائل الكفيلة للحياة المستقرة في بيئة اجتماعية مثالية يسودها 

ِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا (ي بقوله تعالى الحب،والوئام،والمودة التي وصفها المنبع اإلسالم
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ِلَك َآلَياٍت لَِّقْوٍم َيَتَفكَُّروَن  ذلك ) ٢١سورة الروم،اآلية). (لَِّتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مََّودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي ذَٰ

ف، ويسهم في تكوين الشخصية اإلنسانية القوية القادرة على المنهج الذي يحفظ األبناء من اإلنحرا

مواجهة أي تحديات خارجية تغزو المجتمع نتيجة االحتكاك المباشر وغير المباشر بالمجتمعات الخارجية 

  )٢٠١٤هيا الحربى،.    (عامة،والجماعات الداخلية خاصة

لعلماء والمتخصصين في المجاالت وقد حظى موضوع األمن األسرى باإلهتمام من قبل العديد من ا  

النفسية واالجتماعية والتربوية والسياسية واالقتصادية وأصبح من أهم األهداف التي ينبغي أن يوجه إليه 

الفرد والمجتمع الرعاية الالئقة به لكونه مكونًا هامًا من مكونات الصحة النفسية التي تسهم بشكل كبير 

نبها المختلفة فالشعور باألمن من أهم الحاجات النفسية التي تؤثر في في تنمية وٕاثراء شخصية الفرد بجوا

؛وخاصة أن توافق الفرد االجتماعي عبر مراحل النمو )٢٠٠٤جالل البدراني،(بناء الشخصية عند الفرد 

المختلفة يتوقف على مدى شعوره باألمن والطمأنينة في طفولته، فإذا تربى الفرد في جو آمن ودافئ فإنه 

ًا أسرع بشكل سوي ويتمتع بقدر كبير من تقدير الذات والتعاطف مع اآلخرين محققًا نموًا معرفي سينمو

  )٢٠١٩أنورالعبادسة،عواطف محيسن،.(ويصبح قادرًا على تحقيق أهدافه وأثبات ذاته وتعلقًا آمنًا بالوالدين

األسرة، حتى تتجنب األسرة  وُيعّد األمن األسري ضرورة اجتماعية ومسؤولية مشتركة بين جميع أفراد     

إنهيار منظومة القيم بين أفرادها مما يؤدي إلى تفككها؛وباألخص مع تفاقم حدة المشكالت الزوجية بين 

الوالدين مصحوبة بالعجز عن اتباع ممارسات وسلوكيات إيجابية إلدارة الخالف، وما تؤول إليه من 

لمعايير وتقويض العالقات األسرية والتى تنعكس تفاعالت سلبية مستمرة، ينتج عنها اضطراب القيم وا

؛ وهذا ما )٢٠١٧سامية صوشي، (سلبًا على األبناء وتظهر من خالل مشكالت نفسية وسلوكية عديدة 

أن وجود ) Macntoch & Lieberman,2011(،و)Winter, etal., 2010(أوضحته دراسة كًال من

ه عالقة سالبة على الصحة الجسدية والنفسية الخالفات الزوجية وٕانعدام األمن العاطفى للطفل ل

واالجتماعية للطفل؛ مؤكدين على أن الخالفات الزوجية تؤدى إلى اإلرتباط الغير أمن نفسيًا وانفعاليًا 

  . واجتماعيًا  بين األبناء والوالدين

ين أن األطفال الذ) ٢٠١٣(،وسحر عالم )Rafnsson et al,2005(كما أكدت دراسة كًال من        

نشأوا في أسر تسودها الخالفات األسرية مصحوبة بالعنف أكثر احتماًال لتطوير المشكالت السلوكية 

المتنوعة مقارنة مع أقرانهم الذين نشأوا في أسر ال يسودها العنف،وقد تختلف تلك المشكالت تبعا لجنس 

وتدني تقدير الذات ومستويات الطفل وعمره،وغالبًا ما يرتبط التعرض للعنف األسري باالكتئاب والعدوان 

مرتفعة من لوم الذات لدى األطفال وقد يصل األمر إلى تبني نمط ُسلوكي يتسم بالعنف قد يصل في 

  . أعلى درجاته الى السلوك الجانح العنيف
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وعلى الرغم من خطورة المؤشرات والبيانات األحصائية التى كشف عنها سلفًا الجهاز المركزى للتعبئة     

لمشكلة للعنف ضد المرأة وآثارها الدامية على الزوجة واألبناء والمجتمع ) ٢٠١٧(واإلحصاء العامة

المصرى ككل؛ إال أنها لم تحظ باالهتمام المنشود وذلك فى حدود علم الباحثة حيث يكتنُفها التعتيم من 

نا مازلنا فى حاجة قبل ضحاياها لكونها تبقى من األمور والقضايا األكثر حساسية وخفاءًا، مما يؤكد أن

ماسة لمزيد من البحوث والبيانات العلمية الدقيقة عن هذه الظاهرة المؤلمة من أجل رسم صورة واضحة 

عن إمكانية أيجاد أفضل االستراتيجيات لحل الخالفات الزوجية والسيما للزوجة المعنفة التى يعتصرها 

واستقرارهم األسرى؛ ومن هنا تبعث فكرة األلم ويكبلها وجود أبناء فى حياتها تضحى من أجل أمنهم 

البحث الحالى لدراسة استراتيجيات إدارة الخالفات الزوجية لدى الزوجة المعنفة وعالقتها باألمن األسرى 

  .لألبناء

  : من هنا تبلورت مشكلة الدراسة فى األجابة على التساؤالت التالية
إدارة الخالفات الزوجية لدي الزوجة المعنفة ما االختالف فى األوزان النسبية لمحاور استراتيجيات  -١

 عينة البحث؟

  ما االختالف فى األوزان النسبية ألبعاد األمن األسرى ألبناء عينة البحث؟ -٢

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في محاور مقياس استراتيجيات إدارة الخالفات الزوجية لدى  -٣

مدة الحياة (مستوى االجتماعي واالقتصادي الزوجة المعنفة عينة البحث تبعًا لبعض متغيرات ال

الزوجية، المستوى التعليمى للزوجة، المستوى التعليمى للزوج، عمل الزوجة، محل اإلقامة ،حجم 

 ؟ )األسرة، الدخل الشهرى لألسرة

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد مقياس األمن األسرى ألبناء عينة البحث تبعًا  -٤

عمر األبناء،جنس األبناء، المستوى التعليمى (ستوى االجتماعي واالقتصادي لبعض متغيرات الم

  لألم، المستوى التعليمى لألب، محل اإلقامة،حجم األسرة، الدخل الشهرى للمرأة؟

ما طبيعة العالقة بين محاور مقياس استراتيجيات إدارة الخالفات الزوجية لدى الزوجة المعنفة  -٥

 لدي األبناء؟ وأبعاد مقياس األمن األسرى 

 :أهداف البحث 
يهدف هذا البحث إلى دراسة العالقة بين استراتيجيات إدارة الخالفات الزوجية لدى الزوجة المعنفة    

  :واألمن األسرى لدي األبناء وذلك من خالل التعرف على مايلى

 .عينة البحثاألوزان النسبية لمحاور استراتيجيات إدارة الخالفات الزوجية لدى الزوجة المعنفة  -١

 .األوزان النسبية ألبعاد األمن األسرى لدى أبناء عينة البحث -٢
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٤٠ 

مقياس استراتيجيات إدارة الخالفات الزوجية لدى الزوجة المعنفة عينة البحث تبعًا فروق في محاور ال -٣

مدة الحياة الزوجية،المستوى التعليمى للزوجة، (لبعض متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي 

 ) .ى التعليمى للزوج،عمل الزوجة ، محل اإلقامة ،حجم األسرة، الدخل الشهرى لألسرةالمستو 

أبعاد األمن األسرى ألبناء عينة البحث تبعًا لبعض متغيرات المستوى االجتماعي فروق في ال -٤

عمر األبناء،جنس األبناء،المستوى التعليمى للزوجة، المستوى التعليمى للزوج،عمل (واالقتصادي

 ).حجم األسرة، الدخل الشهرى لألسرةالزوجة،

الكشف عن طبيعة العالقة بين محاور مقياس استراتيجيات إدارة الخالفات الزوجية لدى الزوجة  -٥

 .المعنفة وأبعاد مقياس األمن األسرى لدي األبناء

  :أهمية البحث 
ادية والتدريبية يمُكن اإلستفادة بما تسفر عنه نتائج هذه الدراسة فى التخطيط لوضع البرامج اإلرش -١

لتنمية استراتيجيات إدارة الخالفات الزوجية للزوجة المعنفة لدعم الروابط األسرية بين الزوجين وحل 

قل يالخالفات بينهما بطريقة ُمتحضرة تحافظ على النسق األسرى القويم الذي يسوُده الود والتعاون و 

 . ى لألبناء، وُيعزز من قيمة األمن األسر العنف بذُ وينفيه المشاحنات 

تتجلى أهمية دراسة وتحليل قضية األمن األسرى إلي كونها تستمد ُجذورها من عقيدة األمة  -٢

ومسلماتها،وُتحدد هويتها، نظرًا ألن الخلل في الجانب األمنى لألسرة ينجم عنه اضطراب في الجانب 

ف واألرهاب نتيجة العقدى والفكري والسلوكي واالجتماعي لألبناء الذى يؤدى بهم إلي هاوية العن

  .رصيد فكري ومخزون ثقافي وبيئى مشوه

يلقى هذا البحث الضوء على قضية األمن األسرى لدى أبناء الزوجات المعنفات نظرًا لما تحدثه  -٣

أسرهم الحالية من أثر سلبى في سلوكياتهم وطرق تفكيرهم للوصول إلى بيانات ومعلومات دقيقة عن 

نعي القرارات والمهتمين بقضايا األسرة للتعامل مع هذه القضية هذه الفئة لمساعدة المعنيين وصا

  .بكفاءة وفاعلية،سواء في رسم السياسات أو الُخطط أو تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العالقة

إثراء المكتبة العربية بجزء هام من األبحاث العلمية التى تتعلق باألسرة وتربط بين مجالين هامين  -٤

المؤسسات األسرية وعلم النفس؛ قد تفتقر إليها حيث ُتلقى  نسانية وهما إدارةمن مجاالت العلوم اإل

الضوء على شريحتين هامتين من شرائح المجتمع وهما الزوجات المعنفات وأبنائهن والتى لم تلق 

  . االهتمام الكافي من قبل الباحثين فى حدود علم الباحثة

  -:فروض البحث 
ي محاور مقياس استراتيجيات إدارة الخالفات الزوجية لدى الزوجة توجد فروق ذات داللة إحصائية ف -١

مدة الحياة الزوجية، (المعنفة عينة البحث تبعًا لبعض متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي 
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٤١ 

المستوى التعليمى للزوجة، المستوى التعليمى للزوج،عمل الزوجة ، محل اإلقامة ،حجم األسرة، 

  ).الدخل الشهرى لألسرة

توجد فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد األمن األسرى ألبناء عينة البحث تبعًا لبعض متغيرات  -٢

عمر األبناء،جنس األبناء،المستوى التعليمى لألم،المستوى (المستوى االجتماعي واالقتصادي

  ) .التعليمى لألب،عمل األم،محل اإلقامة،حجم األسرة ، الدخل الشهرى لألسرة

اطية بين محاور مقياس استراتيجيات إدارة الخالفات الزوجية لدى الزوجة المعنفة توجد عالقة ارتب -٣

 .وأبعاد مقياس األمن األسرى لدي األبناء

  :األسلوب البحثى 
 : Research Methodologyمنهج البحث : اوًال 

كما توجد فى يتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة       

الواقع ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا وُيعبر عنها تعبيرًا كيفيًا وكميًا؛بهدف الوصول إلى نتائج عملية يتم 

  )٢٠٠٥ذوقان عبيدان وآخرون، .    (تفسيرها بطريقة موضوعية بما يتالئم مع المعطيات الفعلية للظاهرة

   :المصطلحات العلمية والمفاهيم اإلجرائية :ثانيًا 

 :Marital Dispute Management Strategiesتراتيجيات إدارةالخالفات الزوجية  اس •
ًتعرف االستراتيجيات على أنها مجموع الجهود المعرفية والسلوكية المتغيرة باستمرار والتى تهدف إلى     

اوز قدرات السيطرة أوالتخفيض أو تحمل المتطلبات الداخلية أو الخارجية التى تدرك على أنها تهدد أوتتج

  )Dantzer, 2003&Schweitzer(. الفرد

 المتعلقة األسرة إنجاز مسئوليات بها التى يتم العقلي للعمل المحركة القوى على أنها عرف اإلدارةوتُ    

 سبيل وفى والتكنولوجية والجسمانية والروحية والنفسية واالجتماعية االقتصادية األسرة حياة أوجه بجميع

 التي اليومية األسرية المشكالت حل وقدرات في ومهارة وخبرة معرفة من لديها ما سرةاأل ربة تستخدم ذلك

  )٢٠١٦شلبي وآخرون ، وفاء( .لها تتعرض التي الصعوبات على التغلب وفي تواجهها

ُتعرف الخالفات الزواجية على أنها النزاع الدائم بين الزوجين الذى يتعلق بالجوانب العاطفية والنفسية     

شخصية والشرعية والسلوكية والصحية والجنسية واالجتماعية والتعليمية والوظيفية وطريقة التعامل بين وال

.     الزوجين وما يتعلق باألطفال وتعدد الزوجات ويؤدى هذا النزاع إلى عدم تحقق التوافق الزواجى

  )٢٠٠٥عبدالعزيز الجهنى،(

 الحياة أمور في النظر وجهات بأنها تعارض فيعرف الخالفات الزوجية) ٢٠١٠(أما حاتم محمود   

  .  الزوجين بين مشاجرة أو خصومة إلى يؤدي الذي األمر الزوج والزوجة بين المختلفة
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٤٢ 

مجموعة من النشاطات الدينامية "وتعرف الباحثة استراتيجيات إدارةالخالفات الزوجية إجرائيًا بأنها   

معنفة لحل الخالفات والمشكالت الزوجية التى تهدد استقرار والمعرفية والسلوكية التى تستخدمها الزوجة ال

الحياة األسرية بهدف المهادنة والتوصل لحلول مرضية للطرفين لدرُء العنف والحفاظ على كيان األسرة 

استراتيجية تحمل  -استراتيجية حل المشكالت-استراتيجية التفاوض(من اإلنهيار ،وتشمل أربعة محاور 

  )".استراتيجية طلب الدعم والمساندة - ة المسئوليات األسري

 :  Negotiation Strategyاستراتيجية  التفاوض   -

 على ٌتعاونا طرفينٌ  بين تتم بالغة الدقة والحساسية ديناميكية ُتعرف استراتيجية التفاوض بأنها عملية    

 داف المشتركةواأله لتحقيق المصالح سعياٌ  صراعات لما بينهما من مشاكل أو مرضية حلول إيجاد

  )٢٠٠٧أحمد جالل ،.    (بيٌنهما

كما ُتعرف بأنها عملية منظمة لها شروطها ولها قواعددها ولها قوانين معينة، ويتحتم على من يرغب   

في خوضها اإللتزام بتلك القواعد وتلك الشروط؛وأن طبيعة العالقة بين طرفي التفاوض تحدد نوع المنهج 

ضية،والمنهج المستخدم يحدد االستراتيجية المختارة وتتمثل فى اإلحكام المستخدم في العملية التفاو 

  )٢٠١٧أمجد دراكة، شذى البقمى ،. (والسيطرة، والكاسب والخاسر،وحل المشكالت

عملية ديناميكية تتم بين طرفى الخالف وهم "وتعرف الباحثة استراتيجية التفاوض إجرائيًا بأنها      

واألقناع دون اإلجبار، ويتم من خاللها تبادل المعلومات والخبرات ويتعرف  الزوجين قائمة على المرونة

كل طرف على موقف ومتطلبات الطرف االخر لتقريب وجهات النظر للتوصل لحلول مرضية للمواقف 

  ".والمشكالت التى يتعرضان لها 

 :Strategy  Problem Solvingاستراتيجية  حل المشكالت  -
حل المشكالت بأنها مجموعة من العمليات الفردية المكتسبة التي يستدعيها الفرد  ُتعرف استراتيجية      

في الموقف الُمشكل الذي يواجهه، باإلضافة إلى أن حل المسألة عملية عقلية تتميز بالقدرة على إدراك 

فكيره العالقات بين العناصر الداخلية لهذه المسألة، وذلك عن طريق التطبيق المنظم لمعرفة الفرد وت

  )٢٠٠٣رمضان بدوي ،.         ( لحله

بأنها مجموعة العمليات التى يقوم بها الفرد مستخدمًا المعارف )٢٠١٢(كما عرفها على عبدالجليل      

والمعلومات التى سبق له تعلمها والمهارات التى اكتسبها فى التغلب على موقف بشكل جديد،وغير 

  . ل لهمألوف له فى السيطرة عليه والوصول لح

إجراءات منظمة تستخدم فيها الزوجة " وُتعرف الباحثة استراتيجية حل المشكالت إجرائيًا بأنها       

المعنفة خبرتها ومهاراتها ومعارفها من خالل المفاضلة بين الحلول المتاحة للمشكلة التى تواجهها واختيار 

  ".    الحل األمثل الذى يحقق أهدافها المنشودة
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٤٣ 

 Bearing Family Responsibilitiesتحمل المسئولية األسرية استراتيجية  -

strategy: 
 .ُتعرف بأنها تحمل ربة األسرة لنتائج قراراتها وأعمالها واالعتماد على الذات، وقدرة اتخاذ القرارات  

  )٢٠١١،منار خضر ،عبير الدويك (

تحمل الزوجة المعنفة لنتائج  "أنهاوُتعرف الباحثة استراتيجية تحمل المسئوليات األسرية إجرائيًا ب   

قراراتها وأعمالها والوفاء باأللتزامات المادية وقيامها بكافة الواجبات األسرية تجاه نفسها وأسرتها من تربية 

ورعاية واحتواء، وأداء األعمال منزلية والقيام بمسئولياتها اإلجتماعية تجاه األهل واألقارب والمحيطين بها 

  ".نهوض بأسرتها وتحقيق أهدافهاقدر استطاعتها لل

 Strategy of Seeking Support andاستراتيجية  طلب الدعم والمساندة   -

Assistance: 

ُتعرف استراتيجية طلب الدعم والمساندة بأنها الدعم المادي،العاطفي،والمعرفي الـذي يسـتمده الفـرد       

فـي المواقف الصعبة التـي يواجهها في حياته،وتساعده  مـن جماعـة األسـرة، أو زمالء العمل،أو األصـدقاء

  .       على خفض اآلثار السلبية الناشئة من تلك المواقف، وتساهم فـي الحفـاظ على صحته النفسية والعقلية

      ) ٢٠٠٥على عبدالسالم، (   

الذي تتلقاه الزوجة الدعم المادي والمعنوي والمعلوماتى  بأنها) ٢٠١٨(كما عرفتها خديجة سليمان     

المعنفة من األقارب أو االصدقاء والمتمثل في النصائح والتوجيهات، الحماية،المشاركة الوجدانية،القبول 

  .   بقصد تخطي المشكلة التي تمر بها

الدعم المعنوى والمعرفى والمادى الذى تنُشده " وُتعرف الباحثة طلب الدعم والمساندة إجرائيًا بأنها     

   ".المعنفة من قبل األهل واألقارب واألصدقاء والمحيطين بها لتجاوز المحن التى تمر بها  الزوجة
  :Battered wife الزوجة المعنفة  •

ُتعرف بأنها المرأة المتزوجة التى تتعرض ألى سلوك يقصد به إيقاع األذى أو الضرر النفسى أو       

اإلهانة تجاهل الحديث معها،التجهم (ساءة النفسية الجسمى أو الجنسى للمرأة ويترواح هذ السلوك من اإل

ضرب الزوجة، دفعها بعنف (إلى اإلساءة  الجسمية ) إلخ... فى وجهها، السب بألفاظ بذيئة، التهديد،

ممارسة العملية الجنسية مع الزوج (إلى اإلساءة الجنسية ) إلخ...،محاولة خنق الزوجة أو محاولة حرقها

) إلخ.....لى أوضاع جنسية ال تريحها،اإلمتناع عن ممارسة العملية الجنسيةبالعنف، إجبار الزوجة ع

  )٢٠١١إيمان عبدالوهاب،.     (مما يؤدى إلى شعور الزوجة بالعنف
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٤٤ 

المرأة المتزوجة التى تتعرض ألى من أوجه العنف النفسى "وتعرف الباحثة الزوجة المعنفة إجرائيا بأنها

ل الزوج بهدف قمعها والسيطرة عليها؛على الرغم من حرصها على أوالجسدى أوالجنسى أوالمادى من قب

  ".إبقاء العالقة الزوجية من أجل األبناء

  :  Family Security األمن األسرى   •
أمنت فأنا آمن،وأمنت غيري من األمن واألمان،واألمن ضد : األمن لغة من األمان واألمانة بمعنى    

الَِّذي َأْطَعَمُهم " تعالى  يقول اهللا إذ ر األمن في القرآن الكريم،،وقد ورد ذك)٢٠٠٣ابن منظور،(الخوف 

  )٤سورة قريش ،اآلية ".    (مِّن ُجوٍع َوآَمَنُهم مِّْن َخْوٍف 

 بإشباع البشرية والجماعة الفرد إلى تعريف األمن بأنه إحساس) ٢٠٠٤(بيلى فرانك  بينما ذهب    

 إطمئنان في والمتمثلين والنفسي المادي بمظهريه األمن، افعد وعلى قمتها والنفسية، العضوية دوافعها

 والتوافق المستقر،والرزق الجاري، الدائم كالسكن المادي، الدافع هذا مظاهر ٌيهدد ما إلى زوال تمعلمجا

 يعبر أن يمكن ما وهو فيه ومكانته بالفرد ودوره تمعلمجا اعتراف في المتمثلة النفسية الغير،والدوافع مع

  .  نسبي هدوء في تمعلمجا حياة تسير حيث العامة السكينة لفظب عنه

أما األسرة فى اإلصطالح هى الجماعة المعتبرة نواة المجتمع والتى تنشأ برابطة زوجية بين رجل     

وامرأة،ثم يتفرع منها األوالد،وتظل ذات صلة وثيقة بأصول الزوجين من أجداد وجدات،وهى المسئولة عن 

  .قويمة للسلوك االجتماعي واالقتصادي والتربية والترفيه والدين لألبناءغرس األنماط ال

  )٢٠١٨خالد أحمد،( 

ممارسة كافة حقوقهم في  في واالطمئنان باألمن األسرة أفراد شعور وُيعرف األمن األسرى بأنه    

 )٢٠١٨،  رحاب السعدى( .المجتمع والتي تضمن لهم مكانة وريادة فيه

شعور األبناء باألمان والحماية مع إشباع كافة احتياجاتهم "األمن األسرى اجرائيًا بأنهوُتعرف الباحثة    

النفسية والفكرية والجسدية واالجتماعية والمادية وٕاعطائهم المجال لممارسة كل حقوقهم فى أمن وأمان فى 

إليها عند  ظل عالقات أسرية متوطدة يشيُع فيها الحب والتآلف وال يشعرون معها بالخطر ويركنون

األمن النفسى ،األمن الفكرى،األمن االجتماعى،األمن (الحاجة دون خوف أو وجل؛ويشمل أربعة أبعاد 

  )".االقتصادى 

  : Psychological Securityاألمن النفسى    -
ُيعرف األمن النفسي في قواميس علم النفس بأنه االطمئنان وعدم الخوف،واإلحساس بالثقة إزاء      

اجات الفرد األساسية،وهو مطلب أو دافع أساسي من دوافع الكائن الحي عمومًا واإلنسان إشباع احتي

خصوصًا،ويكمن دافع الخوف أو الرغبة في األمن وراء كثير مما تقوم به من سلوك كالهروب بعيدًا عن 
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مكان مصادر الخطر، أو مقاومة كائن يريد أن يسبب لنا ضررًا، أو االجتهاد في التحصيل حتى ترتفع 

  )٢٠٠٩فرج عبد القادر وآخرون،.    (الفرد ويزداد دخله ويحقق حاجاته األساسية

هو شعور األبناء بالطمأنينة والسكينة فى كنف أسرهم " وُتعرف الباحثة األمن النفسى اجرائيًا بأنه   

لدعم والسند لهم وٕاحساسهم بالتناغم الروحى مع والديهم وٕاخوتهم وأنهم يشكلون مصدرًا للحماية والرعاية وا

  ".يعزوزنههم ويدافعون عنهم وأنهم حصن أمان لهم فى الحياة 

 :Intellectual Security    األمن الفكرى -

بأنه صيانة فكر أبناء المجتمع،وثقافتهم، وقيمهم، وكل شأنهم وحمايته من أى فكر األمن الفكرى ُيعرف 

  . مع الثوابت والمنطلقات الرئيسية واألصيلة له )إنغالقًا أو إنفتاحاً (منحرف أو دخيل أووافد ال يتفق 

  )٢٠١٤السيد أبو خطوة، أحمد الباز،(  

الحماية الفكرية الالزمة للفرد للحفاظ على مخزونه الفكري األصيل، والتصدي للهجمات  كمُاعرف بأنه 

وطنه  الفكرية المنحرفة، مع وضع المعايير واألسس الالزمة للفهم الصحيح، ليعيش حياة آمنة في

  )٢٠١٨نوره  الهزانى ،( . وخارجه، وتجعله قادرا على تصحيح مساره إلى االعتدال والوسطية

حماية األبناء فكريًا من الشوائب العقائدية والثقافية "وُتعرف الباحثة األمن الفكرى اجرائيًا بأنه     

تى تحميهم من بواعث اإلنحراف واألخالقية مع إرساء األسس والمفاهيم القويمة لمدركات الحياة األمنة ال

   ."  وتكفل لهم الطمأنينة وحرية الرأى والتعبير عن وجهة نظرهم دون خوف

 :Social Security األمن االجتماعى    -
بأنه الطمأنينة التي تغني من الخوف والفزع عند اإلنسان فردًا، أو جماعة في سائر ميادين ُيعرف    

وراء هذه الحياة الدنيا،كما يشير إلى توفير سبل الحياة بشكل ُيمكن كل العمران الدنيوي،بل وأيضًا فيما 

ويحقق له السالمة على نفسه،وماله،وعرضه،وفكره من خالل  فرد في المجتمع أن يشعر بالطمأنينة،

       )٢٠٠٨،محمد عمر( .عالقات طيبة مع اآلخرين، ومؤسسات قادرة على توفير الحماية له

الطمأنينة والشعور بعدم الخوف والفزع  لدى األبناء  "من االجتماعى اجرائيًا بأنهوُتعرف الباحثة األ    

داخل محيط األسرة وخارجه وأن لديهم قبول اجتماعى لتصرفاتهم وسلوكياتهم طالما أنها تسير وفقًا لُألطر 

  ".ياة كريمة وآمنةبما يكفل لهم ح دون تمييز لجنس أو دين أو عرق القويمة الثقافية والتقاليد الُمجتمعية

 :Economic Security األمن االقتصادى  -
ُيعرف األمن االقتصادي هو حماية الفرد من الفقر وشعوره بالطمأنينة وعدم الخوف من احتياجه    

  )٢٠١٢عبد الواحد الكبيسي، صبري الحياني،.( المادي

نه عبارة عن التدابير األمن االقتصادي على أ) ٢٠١٦(كما عرفت مصنوعة أحمد وبركنو نصيرة    

والحماية والضمان التي تؤهل اإلنسان للحصول على احتياجاته األساسية من 
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المأكل،والمسكن،والملبس،والعالج خاصة في الظروف التي يواجه فيها كارثة طبيعية، أو ضائقة 

النهاية في اقتصادية وضمان الحد األدنى لمستوى المعيشة؛وهذه التدابير االقتصادية هي التي تصب في 

الذي ينطوي على بعد نفسي لإلنسان فضًال عن البعد المادي الذي يوفره " األمان االقتصادي للناس"خلق 

     .األمن االقتصادي

شعور األبناء بعدم الحاجة المادية وأن أسرهم تسعى "وُتعرف الباحثة األمن االقتصادى اجرائيًا بأنه     

م ُملبية احتياجاتهم المتنوعة من المأكل والملبس والمسكن والرعاية جاهدة لتوفير سبل العيش الكريم له

 ".الصحية والتعليمية قدر استطاعتهم

 :  Children األبناء  •
عامًا  ٢٠ -٧أبناء الزوجة المعنفة الذين تترواح أعمارهم من  "وتعرف الباحثة األبناء إجرائيا بأنهم 

والذين يعيشون فى أسر يشيُع فيها الخالفات األسرية  فأكثر من الملتحقين بأحدى المراحل التعليمية

  ".والعنف ضد األم من قبل الزوج

  :Research Boundaries حدود البحث : ثالثًا 
تم اختيار عينة البحث من الزوجات : Geographic Boundary النطاق الجغرافي •

  . المعنفات وأبنائهن من محافظة الفيوم محل إقامة  الباحثة

  : تينعينة البحث من مجموعتتكون : Human Boundary بشري النطاق ال •

من أبنائهن من ) ٣٠(زوجة معنفة منجبة و) ٣٠(تكونت من : عينة الدراسة االستطالعية -

محافظة الفيوم وتم اختيارهن بطريقة عمدية غرضية  بحيث يتوافر فيهن خصائص العينة األساسية 

  . للبحث وذلك لتقنين أدوات الدراسة

زوجة معنفة منجبة وترواحت أعمارهن ) ٢٦٧(أشتملت عينة البحث علي :لدراسة األساسيةعينة ا -

) مدينة طامية –مدينة سنورس –مدينة الفيوم(سنة من ريف وحضر محافظة الفيوم )٥٣-٢٢(من 

،والشئون االجتماعية التابعة لوزارة )مراكز الصحة(من المترددات على مراكز األمومة والطفولة 

جتماعى،ومركز جمعية تنمية المجتمع بندر ثالث الحادقة،وفرع المجلس القومى للمرأة التضامن اال

إبنة من / إبن) ٢٦٧(بالفيوم على أن يكن من مستويات اقتصادية واجتماعية مختلفة،إضافة إلى 

والملتحقين بإحدى ) عامًا فأكثر ٢٠ - ٧(أبناء تلك الزوجات المعنفات وترواحت أعمارهم من 

 .  المختلفة عليمالت مراحل

تم تطبيق أدوات ومقاييس الدراسة الحالية علي المبحوثات : Time Boundary النطاق الزمني •

  . م٢٠٢٠م حتى شهر نهاية فبراير ٢٠١٩وأبنائهن خالل الفترة من بداية شهر مايو
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   :البحث  أدوات:  رابعاً 
  :اشتملت أدوات البحث على    

  )                       إعداد الباحثة(                                      .        استمارة البيانات العامة -١

 )                       إعداد الباحثة(            .              مقياس استراتيجيات إدارةالخالفات  الزوجية -٢

 )الباحثةإعداد ( .                                              مقياس األمن األسرى - ٣
 :استمارة البيانات العامة -١

تم إعداد استمارة البيانات العامة بهدف الحصول على بعض المعلومات التي تفيد في إمكانية      

تحديد بعض الخصائص اإلجتماعية واإلقتصادية لدى الزوجة المعنفة واألبناء موضع البحث وقد شملت 

التعليمى للزوجين،عمل الزوجة،محل اإلقامة،حجم  مدة الحياة الزوجية،المستوى: (بيانات خاصة بـ 

 ) .األسرة،الدخل الشهرى لألسرة،جنس األبناء،عمر األبناء

 :الخالفات الزوجية مقياس استراتيجيات إدارة -٢
تم إعداد المقياس بهدف قياس مستوى استراتيجيات إدارة الخالفات الزوجية لدى الزوجة المعنفة وذلك    

راسات السابقة وفي إطار المفهوم اإلجرائي الذى وضعته الباحثة،تم صياغة في ضوء القراءات والد

  :عبارة موزعة على أربعة محاور رئيسية وهى ) ٤٥(عبارات المقياس الذى تكون فى شكله النهائى من 

عبارة تدور حول قدرة الزوجة المعنفة على )١٢(أشتمل هذا المحور على  :استراتيجية التفاوض: أوالً 

التحاور مع الزوج حول المشكلة محل النقاش وطرح وجهة النظر دون التشبث بالرأى وقدرتها  إمكانية

  . على اإلنصات لرأى الزوج بالهدوء حتى يتثى لكالهما فض النزاع بالوصول لحل مناسب

عبارة تدور حول قدرة الزوجة المعنفة ) ١٢( أشتمل هذا المحور على :استراتيجية حل المشكالت: ثانياً 

ى حل المشكالت التى تواجهها من حيث مدى تحديدها للمشكلة وتقييمها للبدائل للوصول للحل األمثل عل

  ). الزوجة -الزوج(الذى يرضى الطرفين 

عبارة تدور حول قدرة ) ١١(أشتمل هذا المحور على  :استراتيجية تحمل المسئوليات األسرية: ثالثاً 

باأللتزامات واألعباء األسرية والمادية المتمثلة فى إدارةشئون الزوجة المعنفة على تحمل قرارتها والوفاء 

رعاية األبناء،شراء مستلزمات األسرة،وتحمل نفقاتها،إداء األعمال المنزلية،والمشاركة فى  األسرة،

  . المناسبات االجتماعية

لب عبارات تدور حول ط) ١٠(أشتمل هذا المحور على  :استرتيجية طلب الدعم والمساندة:رابعاً 

الزوجة المعنفة للمساندة من قبل األهل واألصدقاء والجيران من خالل النصائح والتوجيهات والمشاركة 

  . الوجدانية وطلب الحماية والمساعدة المادية
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عبارة تتم االستجابة عليها وفق )٤٥(أشتمل هذا المقياس فى شكله النهائى على :  تصحيح المقياس

تختار منها الزوجة المعنفة ما يوافقها من عدمه، وقد كان ) ال -أحياناً  –نعم (االختيار من ثالث بدائل 

على الترتيب وذلك على العبارات موجبة الصياغة، ) ١،٢،٣(تصحيح العبارات وفقًا لمقياس متدرج متصل

وبذلك تكون أعلى درجة تحصل . على الترتيب للعبارات سالبة الصياغة) ٣،٢،١(ومقياس متدرج متصل 

  ).٤٥(وأقل درجة هى ) ١٣٥(وجة المعنفة  فى استراتيجيات إدارةالخالفات الزوجية هى عليها الز 

علـى  validityحساب صدق المقياس اعتمد البحـث الحـالي فـي التحقـق مـن صـدق المقيـاس 

  طريقتين 

   :validity content)(صدق المحتوى  -)أ(

لزوجية تم عرضه في صورته األولية على للتأكد من صدق محتوى مقياس استراتيجيات إدارة الخالفات ا   

 عدد من األساتذة المحكمين أعضاء هيئة التدريس في مجال إدارة المنزل،ومجال التربية وعلم النفس بكليات

جامعتى الفيوم وأسوان،وذلك للتعرف على آرائهم في المقياس من حيث ) اآلداب –التربية النوعية  -التربية(

ات المقياس، وسالمة المضمون،وكفاية العبارات لتحقيق الهدف الذي وضع من دقة الصياغة اللغوية لمفرد

أجله،ومناسبة التقدير الذي وضع لكل عبارة، وقد تم إجراء بعض التعديالت على صياغة بعض العبارات؛ 

  . وبذلك يكون قد خضع لصدق المحتوى

  )Internal consistency ( :صدق االتساق الداخلي  -)ب(
صدق االتساق الداخلي لمقياس استراتيجيات إدارة الخالفات الزوجية تم تطبيق المقياس لحساب       

زوجة معنفة،وبعد رصد النتائج تمت معالجتها إحصائيًا لحساب ) ٣٠(على عينة استطالعية بلغ عددها 

  :التالي يوضح ذلك ) ١(وجدول ) عبارات المقياس والدرجة الكلية(معامل االرتباط بيرسون بين 
   )٣٠= ( ن الخالفات الزوجيةإدارةاستراتيجيات معامالت االرتباط لعبارات مقياس  قيم) ١(دول ج

 رقم 
رقم معامل االرتباطالعبارة

العبارة
  معامل 
 االرتباط

رقم 
العبارة

  معامل 
 االرتباط

رقم 
رقم معامل االرتباطالعبارة

معامل االرتباطالعبارة

٠.٧٣٣ ٣٧**٢٨٠.٧٣٩**١٩٠.٧٦٢**١٠٠.٨١٠**٠.٨٢٠ ١**
٠.٧٤٩ ٣٨**٠.٧٨٣ ٢٩ *٢٠٠.٦٤٨**٠.٧٥٤ ١١**٠.٧٤٦ ٢**
٠.٦٩٧ ٣٩**٣٠٠.٨١٥**٢١٠.٧٨٢**١٢٠.٨١٥**٠.٨٠٣ ٣* 
٠.٧١٩ ٤٠**٣١٠.٧٤٠**٢٢٠.٧٧٣**١٣٠.٧٨١**٠.٧٩١ ٤**
٠.٧٣١ ٤١**٠.٧٩٨ ٣٢**٢٣٠.٨١٢ *٠.٦٩٣ ١٤**٠.٧٤٧ ٥**
٠.٧٥٣ ٤٢**٣٣٠.٧٨٤**٢٤٠.٧٤٤*١٥٠.٦٨٦**٠.٨٠٦ ٦**
٠.٧٦٩ ٤٣**٠.٧١٣ ٣٤**٢٥٠.٧١٩**٠.٨٣٦ ١٦**٠.٧٦٥ ٧**
٠.٨٠٤ ٤٤**٣٥٠.٨٨٠**٢٦٠.٨٣٤**١٧٠.٧٠٩**٠.٧٢٣ ٨**
٠.٨٧٣ ٤٥**٣٦٠.٨٠١**٢٧٠.٨١٦**١٨٠.٨٢٥**٠.٧٥١ ٩**
    ٠.٠٥دال عند مستوي دالله *                                         ٠.٠١دال عند مستوي دالله ** 
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، ٠.٠١أن قيم معامل ارتباط عبارات المقياس دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) ١(يتضح من جدول    

عبارات المقياس  مما يدل على تجانس٠.٠٥فيما عدا أربعة عبارات كانت دالة عند مستوى داللة 

  .والدرجة الكلية له ويسمح للباحثة باستخدامه في بحثها الحالي

  :  Reliabilityحساب ثبات المقياس 
 Alphaطريقة ألفا كرو نباخ : وقد قامت الباحثة بحساب الثبات للمقياس وذلك بالطرق التالية   

cronbach)( طريقة جيتومان،(Guttman) طريقة التجزئة النصفية ،(SPLIT) وطريقة معادلة ،

  : والجدول التالي يوضح ذلك ) SpearmanBrawn(التصحيح لسبيرمان بروان 

  .قيم معامالت الثبات بطرق ألفا كرونباخ ، التجزئة النصفية ،معامل سبيرمان ، جيتومان) ٢(جدول 
الخالفات إدارةاستراتيجيات  محاور مقياس

  الزوجية
ألفا 
  كروبناخ

التجزئة 
  النصفية

مان سبير
  بروان

 جيتومان

  ٠.٧٩٦  ٠.٨٣٥  ٠.٨٠٣  ٠.٨١٠  استراتيجية التفاوض
  ٠.٨٢٤  ٠.٨٧٧  ٠.٨٧٧  ٠.٩٢٥  استراتيجية حل المشكالت

  ٠.٨٧٣  ٠.٩١٢  ٠.٨٥١  ٠.٨٣٣  استراتيجية طلب الدعم والمساندة
  ٠.٧٧٥  ٠.٨٣٦  ٠.٧١٥  ٠.٨٤٣  استراتيجية تحمل المسئوليات األسرية

  ٠.٨٦٩  ٠.٨٩٠  ٠.٨٧٩  ٠.٨٥٧  المقياس ككل
حيـث . أن قيم معامالت الثبات كانت دالة بالنسبة لهذا النوع مـن الثبـات) ٢(يتضح من الجدول   

بطريقـــة التجزئـــة النصـــفية،  ٠.٨٧٩،  ٠.٨٥٧كانـــت القيمـــة الكليـــة لمعامـــل الثبـــات بطريقـــة ألفـــا كرونبـــاخ 
وهذا يدل علـي ثبـات  .بطريقة جيتومان، وهي قيم عالية الثبات ٠.٨٦٩بطريقة معامل سبيرمان،  ٠.٨٩٠

  .المقياس وٕامكانية استخدامه في الدراسة الحالية

  :مقياس األمن األسرى -٣
تم إعداد المقياس بهدف قياس مستوى األمن األسرى لدى أبناء الزوجة المعنفة وذلك في ضوء      

عبارات القراءات والدراسات السابقة وفي إطار المفهوم اإلجرائي الذى وضعته الباحثة، تم صياغة 
  : عبارة خبرية موزعة على األربعة أبعاد اآلتية ) ٤٠(المقياس الذى تكون فى شكله النهائى من 

عبـارات تـدور حـول مـدى شـعور األبنـاء باألطمئنـان ) ١٠(أشـتمل هـذا الُبعـد علـى  : األمن النفسـى: أوالً 

  .د الحاجة لذلكوقدرتهم على حمايتهم والدفاع عنهم عنمن والديهم وٕاخوتهم  النفسى والمحبة

عبـارات تـدور حـول مـدى شـعور األبنـاء بالقـدرة علـى ) ١٠(أشـتمل هـذا الُبعـد علـى  :األمن الفكرى: ثانياً 

  .التعبير عن أرائهم واتجاهاتهم الفكرية واألخالقيات التى تؤكد عيها أسرهم
اء بالقبول فى عبارات تدور حول مدى شعور األبن)١٠(أشتمل هذا الُبعد على:األمن االجتماعى:ثالثاً 

محيطهم االجتماعى وقدرتهم على إقامات عالقة طيبة مع اآلخرين واحترامهم لعادات وتقاليد المجتمع 

  .الذى يحيون فيه
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عبارات تدور حول شعور األبناء بأن أسرهم توفر ) ١٠(أشتمل هذا الُبعد على :األمن االقتصادى:رابعاً  

  . والمشرب والتعليم والرعاية الصحية ومدى كفايتها لهم لهم احتياجاتهم المتنوعة من الملبس والمأكل

عبــارة تتحــدد االســتجابة عليهــا ) ٤٠(أشــتمل هــذا المقيــاس فــى شــكله النهــائى علــى :  تصــحيح المقيــاس

وقــد كــان . يختــار منهــا األبنــاء مــا يوافقهــا مــن عدمــه) ال -أحيانــاً  –نعــم (وفــق االختيــار مــن ثــالث بــدائل 
علـــى الترتيـــب علـــى العبـــارات موجبـــة  ) ١،٢،٣(لـــى  مقيـــاس متصـــل متـــدرج  تصـــحيح عبـــارات المقيـــاس ع

وبــذلك تكــون .علــى الترتيــب علــى العبــارات ســالبة  الصــياغة) ٣،٢،١(الصــياغة، ومقيــاس  متصــل متــدرج 
  ).٤٠(وأقل درجة هى ) ١٢٠(أعلى درجة يحصل عليها األبناء فى األمن األسرى هى 

علـى  validityالي في التحقق من صـدق المقيـاس حساب صدق المقياس اعتمد البحث الح  
  :طريقتين 

  : validity content)(صدق المحتوى  -)أ(
للتأكــد مــن صــدق محتــوى مقيــاس األمــن األســرى تــم عرضــه فــي صــورته األوليــة علــى عــدد مــن األســاتذة 

 -التربيـــة(المحكمـــين أعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي مجـــال إدارةالمنـــزل، ومجـــال التربيـــة وعلـــم الـــنفس بكليـــات 
جامعــة الفيــوم وأســوان، وذلــك للتعــرف علــى آرائهــم فــي المقيــاس مــن حيــث دقــة ) اآلداب –التربيــة النوعيــة 

الصياغة اللغوية لمفردات المقياس، وسالمة المضمون،وانتماء العبارات المتضمنة في كل ُبعـد لـه، وكفايـة 
قــد تــم إجــراء بعــض التعــديالت علــى العبــارات الــواردة فــي كــل ُبعــد لتحقيــق الهــدف الــذي وضــع مــن أجله،و 

  .صياغة بعض العبارات، وبذلك يكون قد خضع لصدق المحتوى

 )Internal consistency ( :صدق االتساق الداخلي  -)ب(
لحســاب صــدق االتســاق الــداخلي لمقيــاس األمــن األســرى تــم تطبيــق المقيــاس علــى عينــة اســتطالعية       

، وبعـد رصـد النتـائج تمـت معالجتهـا إحصـائيًا لحسـاب معامـل )٣٠(من أبناء الزوجة المعنفة  بلـغ عـددهم 
  :التالي يوضح ذلك ) ٣(وجدول ) والدرجة الكلية للمقياس -األبعاد(االرتباط بيرسون بين 

  ) ٣٠= ()ن( األمن األسرىمقياس لعبارات  معامالت االرتباط قيم  )٣(دول ج
رقم 
العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
العبارة

  معامل 
 الرتباطا

رقم 
العبارة

  معامل 
 االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
 االرتباط

٠.٧٧٨ ٣٣ **٠.٧٦٨ ٢٥**٠.٨٠٧ ١٧ **٠.٧٥٤ ٩**٠.٨٦٤ ١**
٠.٨٨١ ٣٤ **٠.٨٠١ ٢٦**٠.٧٤٥ ١٨ **٠.٧٧٢ ١٠**٠.٨٠٦ ٢**
٠.٧٦٦ ٣٥ **٠٧٤٣ ٢٧**٠.٨٠٩ ١٩ ***٠.٧٠٢ ١١**٠.٨١٢ ٣**
٠.٧٩٣ ٣٦ *٠.٦٧١ ٢٨**٠.٧٥٩ ٢٠ **٠.٨٨١ ١٢ *٠.٦٨٦ ٤**
٠.٧٨٤ ٣٧ **٠.٧١٥ ٢٩**٠.٧٣٢ ٢١ **٠.٧٦٤ ١٣**٠.٧٦٥ ٥**
٠.٨٠٠ ٣٨ **٠.٧٠٩ ٣٠**٠.٨١٦ ٢٢ **٠.٧٣٠ ١٤**٠.٧٨٢ ٦**
٠.٧٢٢ ٣٩ **٠.٧٥٩ ٣١**٠.٧٧١ ٢٣****٠.٧٢٣ ١٥**٠.٨١٣ ٧**
٠.٨٣٢ ٤٠ **٠.٨٣٤ ٣٢ *٠.٦٨٧ ٢٤ **٠.٧١١ ١٦**٠.٨٧٠ ٨**

   ٠.٠٥دال عند مستوي دالله *                                                           ٠.٠١دال عند مستوي دالله ** 
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أن قــــيم معامــــل ارتبــــاط عبــــارات المقيــــاس دالــــة إحصــــائيًا عنــــد مســــتوى داللــــة ) ٣(يتضــــح مــــن جــــدول   

ويســمح للباحثــة باســتخدامه فــي  ممــا يــدل علــى تجــانس عبــارات المقيــاس والدرجــة الكليــة لــه٠.٠١،٠.٠٥

  .بحثها الحالي

  :  Reliabilityحساب ثبات المقياس 
ـــة  ـــالطرق التالي ـــا كـــرو نبـــاخ :وقـــد قامـــت الباحثـــة بحســـاب الثبـــات للمقيـــاس وذلـــك ب  Alphaطريقـــة ألف

cronbach)( طريقـــــة جيتومـــــان ،(Guttman) طريقـــــة التجزئـــــة النصـــــفية ،(SPLIT) وطريقـــــة معادلـــــة ،

  :والجدول التالي يوضح ذلك )  Spearman Brawn(ان بروان التصحيح لسبيرم

قيم معامالت الثبات بطرق ألفا كرونباخ ، التجزئة النصفية ، معامل سبيرمان، ) ٤(جدول 

  .جيتومان
التجزئة   ألفا كرونباخ األمن األسرىأبعاد 

  النصفية
  جيتومان  سبيرمان بروان

  ٠.٧٨٥  ٠.٨٣١  ٠.٨٠٩  ٠.٧٨٤  النفسى األمن
  ٠.٨١٢  ٠.٨٥٠  ٠.٧٥٣  ٠.٨٦٦  الفكرى ناألم
  ٠.٧٩٢  ٠.٨٤١  ٠.٧٨٣  ٠.٨٢٣  االجتماعى األمن
  ٠.٧٨٩  ٠.٨٢٧  ٠.٨١٩  .٧٤٥  االقتصادى األمن

  ٠.٨٤٥  ٠.٨٩٣  ٠.٨٣٠  ٠.٨٥١  المقياس ككل  
حيــث . أن قــيم معــامالت الثبــات كانــت دالــة بالنســبة لهــذا النــوع مــن الثبــات) ٤(يتضــح مــن الجــدول      

بطريقـــة التجزئـــة النصـــفية ، ٠.٨٣٠، ٠.٨٥١الكليـــة لمعامـــل الثبـــات بطريقـــة ألفـــا كرونبـــاخ كانـــت القيمـــة 

وهــذا يــدل علــي . بطريقــة جيتومــان ، وهــي قــيم عاليــة الثبــات ٠.٨٤٥بطريقــة معامــل ســبيرمان ، ٠.٨٩٣

  .ثبات المقياس وٕامكانية استخدامه في الدراسة الحالية

  :المعالجات اإلحصائية 
 Packageت وتفريغها تمت المعالجة اإلحصائية باستخدام برنـامج الحاسـب اإللـى  بعد جمع البيانا    

For Social Sciences Program (S.P.S.S)  Statistical  وذلـك إلجـراء التحلـيالت اإلحصـائية
حســـاب التكـــرارات والنســـب المئويـــة لمتغيـــرات الدراسة،حســـاب معـــامالت الثبـــات لمقـــاييس الدراســـة : اآلتيـــة

ــــة ألفــــ ومعادلــــة التصــــحيح  Guttmanوالتجزئــــة النصــــفية  Alpha Cornbachكرونبــــاخ  ابطريق
Spearman Brawnومعامـل ارتبـاط بيرسـون،Person   درجـة االرتبـاط بـين متغيـرات الدراسـة، تحليــل

) L.S.D(، واسـتخدام اختبـار  F. test) ف(باسـتخدام اختبـار  One Way Anovaالتبـاين األحـادي 
  .T. test" ت"عرف على داللة الفروق بين المتوسطات، واختبارللمقارنات المتعددة للت

    -:النتائج تحليلھا وتفسيرھا
   :نتائج وصف العينة : أوال 
  ):٦(،)٥(بالجدولين  وصف شامل لعينة البحث فيما يلى  : وصف عينة البحث -١
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 حيث قتصاديةوفقاً للخصائص االجتماعية واال) الزوجة المعنفة(التوزيع النسبى للعينة ) ٥(جدول 

  ٢٦٧)=ن(

مدة الحياة 
  الزوجية

الزوج   المستوى التعليمي للزوجين النسبة المئوية  العدد
  العدد

النسبة 
  المئوية

 الزوجة
  العدد

النسبة 
  المئوية

  ٢٢.٥  ٦٠  ٣٥.٢  ٩٤  أمي ال يقرأ وال يكتب منخفض ٢٦.٢  ٧٠أعوام١٠أقل من
  ١٨.٣  ٤٩  ٢٤.٣  ٦٥  يقرأ ويكتب ٥٥.٨  ١٤٩  عام١٥< ١٠

حاصل على الشھادة   ١٨  ٤٨ عام١٥كثرمن أ
  االبتدائية

١٥.٧  ٤٢  ١٢.٨  ٣٤  

حاصل على الشھادة   متوسط  % ١٠٠  ٢٦٧  المجموع
  اإلعدادية

١٤.٦  ٣٩  ٩.٣  ٢٥  

حاصلة على الشھادة  النسبة المئوية  العدد  لزوجةعمل ا
  الثانوية وما يعادلھا

١١.٦  ٣١  ٧.٥  ٢٠  

حاصل على شھادة فوق   ٣٣.٣  ٨٩  تعمل
  وسط بعد الثانويةالمت

٩  ٢٤  ٤.٥  ١٢  

حاصل على شھادة   مرتفع  ٦٦.٧  ١٧٨  ال تعمل
  الجامعية

٦.٤  ١٧  ٣.٨  ١٠  

١٠٠  ٢٦٧  المجموع
%  

حاصل على شھادات 
 )ماجستيرأو دكتوراه(عليا

٧
٧  

١.٩  ٥  ٢.٦  

  %١٠٠  ٢٦٧  المجموع النسبة المئوية  العدد  محل اإلقامة
  النسبة المئوية  العددجنيةمتوسط الدخل الشھري لألسرةبال  ٣٨.٢  ١٠٢  حضر
  ٢٩.٦  ٧٩  ٥٠٠أقل من  منخفض  ٦١.٨  ١٦٥  ريف
  ١٩.٩  ٥٣  ١٠٠٠< ٥٠٠من   %١٠٠  ٢٦٧  مجموع

  ١٦.٩  ٤٥  ١٥٠٠<  ١٠٠٠من  النسبة المئوية  العدد  حجم األسرة
صغيرة  

  )أفراد٣(
  ١١.٦  ٣١  ٢٠٠٠< ١٥٠٠من   متوسط  ١١.٢  ٣٠

متوسطة 
  )أفراد٥(

  ١٠.١  ٢٧  ٢٥٠٠<  ٢٠٠٠من   ٣٦.٧  ٩٨

أكثر من (كبيرة 
  )أفراد ٥

  ٤.٩  ١٣  ٣٠٠٠< ٢٥٠٠من   ٥٢.١  ١٣٩

  ٣.٨  ١٠  ٣٥٠٠<  ٣٠٠٠من   مرتفع  %١٠٠  ٢٦٧  المجموع
  ٢.٧  ٧  ٤٠٠٠<  ٣٥٠٠من  

  ٠.٨  ٢  ٥٠٠٠أكثر من
  %١٠٠  ٢٦٧  المجموع

< ١٠أن أعلـى نسـبة مـن أفـراد عينـة البحـث ترواحـت مـدة الحيـاة الزوجيـة لهـن مـن ) ٥(إتضح من الجـدول
عـام  ١٥؛ بينما أقل نسبة كانت لمن ترواحت مدة الحياة الزوجية لهـن ألكثـر مـن %)٥٥.٨(عام بنسبة ١٥

؛وتبــــين أيضــــا أن أعلــــى نســــبة مــــن أزواج أفــــراد عينــــة البحــــث كــــانوا مــــن األميــــين بنســــبة %)١٨(بنســــبة 
بنســـــبة  )ماجســــتير أو دكتـــــوراه(؛ أمــــا أقـــــل نســــبة فكـــــانوا مــــن الحاصـــــلين علـــــى شــــهادات عليـــــا%)٣٥.٢(
؛ كمــــــا أظهــــــر الجــــــدول أن أعلــــــى نســــــبة مــــــن أفــــــراد عينــــــة البحــــــث كــــــن مــــــن األميــــــات بنســــــبة %)٢.٦(
؛ %)٢٠٦(بنسـبة) ماجسـتير أو دكتـوراه(؛أما أقل نسبة فكن من الحاصالت علـى شـهادات عليـا%)٢٢.٥(

الت و إتضح أيضاً من الجدول أن أعلى نسـبة مـن الزوجـات المعنفـات عينـة البحـث ُكـن مـن النسـاء العـام
؛وأظهـر الجـدول أن أعلـى نسـبة مـن أفـراد %).٣٣.٣(، بينما بلغت نسبة غير العـامالت %)٦٦.٧(بنسبة 
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٥٣ 

، بينمــا بلغــت نســبة النســاء المقيمــات بالحضــر %)٦١.٨(عينــة البحــث ُكــن مــن المقيمــات بــالريف بنســبة 
بحــث ينتمــين ، وٕاتضــح كــذلك مــن الجــدول أن أكبــر نســبة مــن الزوجــات المعنفــات أفــراد عينــة ال%)٣٨.٢(

، ،أما أقل نسـبة فكـن ممـن ينتمـين إلـى األسـر %)٥٢.١(بنسبة ) أفراد٥أكثر من (إلى األسر كبيرة الحجم 
، كما أظهر الجدول أن أغلب أفراد عينة البحـث يقعـن تحـت فئـة %)١١.٢(بنسبة ) أفراد٣(صغيرة الحجم 
، ثـم %)١٩.٩(بنسبة  ١٠٠٠< ٥٠٠، يليها من فئة %)٢٩.٦(جنية وبلغت نسبتهن ٥٠٠الدخل أقل من 

، وكـــان %)١١.٦(جنيـــة بنســـبة ٢٠٠٠< ١٥٠٠، ثـــم مـــن %)١٦.٩(جنيـــة بنســـبة  ١٥٠٠<  ١٠٠٠مـــن 
  %).٠.٨(حيث بلغت النسبة )٥٠٠٠أكثر من (أقل متوسط دخل 

  ٢٦٧)=ن( والجنس حيث للعمر وفقاً  البحث عينة أفراد بناءألالتوزيع النسبى ) ٦(جدول
النسبة العدد  بناءسن األ

 مئويةال
 النسبة المئوية   العدد بناءجنس األ

  ٤٦.٨ ١٢٥ ذكور ٢٣.٦ ٦٣ عاماً  ١٤ < ٧من 
ً ٢٠ <١٤من    ٥٣.٢ ١٤٢ أناث ٦٤.٨ ١٧٣ عاما
  %١٠٠ ٢٦٧ المجموع ١١.٦ ٣١  عاماً فأكثر٢٠

  %١٠٠ ٢٦٧  المجموع 
ت الفئــة العمريــة مــن أن أعلــى نســبة مــن أبنــاء أفــراد عينــة البحــث يقعــون تحــ) ٦(إتضــح مــن الجــدول     

) عامـًا فـأكثر٢٠(، بينما أقل نسبة كانت ممن يقعون تحـت الفئـة العمريـة %)٦٤.٨(عامًا بنسبة ٢٠< ١٤

؛كما تبين من الجدول أن أعلى نسبة من أبناء أفراد عينة البحث ُكن مـن األنـاث بنسـبة %)١١.٦( بنسبة 

  %).٤٦.٨(، بينما بلغت نسبة الذكور %)٥٣.٢(

  
 . الخالفات الزوجية لدي الزوجة المعنفة إدارةالنسبية لمحاور استراتيجيات زان األو اختالف -٢

  .الخالفات الزوجية لدي الزوجة المعنفة  النسبية لمحاور استراتيجيات إدارةاألوزان ) ٧(دول ج
 الرتبةالنسبة المئويةنسبىالوزن الالخالفات الزوجيةإدارةمحاور استراتيجيات 

 الثالثة %٢١.٢٨ ٢٦٣ ضاستراتيجية التفاو
الرابعة %١٢.٧ ١٥٧ استراتيجية حل المشكالت

 األولى %٣٤.٣٩ ٤٢٥ استراتيجية تحمل المسئوليات األسرية
 الثانية %٣١.٦٣ ٣٩١ استراتيجية البحث عن الدعم والمساندة

  %١٠٠ ١٢٣٦ المجموع
ة جــاءت فــى المرتبــة األولــى لــدى أن اســتراتيجية تحمــل المســئوليات األســري) ٧(تبــين مــن جــدول          

،وترجع الباحثـة ذلـك إلـى الـدور الـذى تلعبـه القـيم والمعـايير االجتماعيـة %)٣٤.٣٩(الزوجة المعنفة بنسبة 

التــى ُتفــرض علــى الزوجــة بصــفة غيــر مباشــرة مســوؤليتها غيــر المعلنــة عــن نجــاح عالقتهــا بزوجهــا وأنهــا 

مــن ضــغوط،ومن ناحيــة أخــرى فــأن خــوف الزوجــة المســئولة عــن إســعاده بغــض النظــر عمــا تتعــرض لــه 

المعنفــة علــى أبنائهــا ومراعاتهــا لمشــاعرهم مــع وجــود التزامــات ماديــة واجتماعيــة ال مفــر منهــا يــدُفعها إلــى 

  . تحمل المسئولية واعتبار الطرف اآلخر غير موجود
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٥٤ 

ة الثاثيـــة لـــدى كمـــا أتضـــح مـــن الجـــدول أن اســـتراتيجية البحـــث عـــن الـــدعم والمســـاندة جـــاءت فـــى المرتبـــ   
؛ وترجـــع الباحثـــة ذلـــك إلـــى أن اضـــطراب العالقـــة الزوجيـــة وٕاحســـاس %)٣١.٦٣(الزوجـــة المعنفـــة بنســـبة 

الزوجــة المعنفــة بــالخوف مــن الــزوج وأنهــا أقــل قــدرة علــى التصــرف بشــكل حــازم مــن تلقــاء نفســها يقودهــا 
المـرأة بطبيعتهـا تميـل للتعبيـر  للبحث بشكل مباشـر عمـن يسـاندها ويؤزارهـا لحمايـة نفسـها وأبنائهـا؛ كمـا أن

عن مشاعرها طلبًا للتأييد للتخفيف من وطأة المعانـاة التـى ُتكابـدها مـع زوجهـا، ومـن ناحيـة أخـرى نجـد أن 
الزوجــــة المعنفــــة قــــد تعمــــُد  إلــــى هــــذه االســــتراتيجية للضــــغط عليــــه لكونهــــا تســــبب لــــه حرجــــًا وٕالزامــــًا أمــــام 

 عـن البحث سلوك بروز إلى الذين أشاروا Waldrop &Resick,2004)(اآلخرين؛وهذا يتفق مع دراسة 
  .االجتماعية فى حل الخالفات الزوجية المساندة

وأظهـــــر الجـــــدول أن اســـــتراتيجية التفـــــاوض جـــــاءت فـــــى المرتبـــــة الثالثـــــة لـــــدى الزوجـــــة المعنفـــــة بنســـــبة    
ة والتــى تؤهلهــا ، وترجــع الباحثــة ذلــك إلــى إلــى أن  طبيعــة التكــوين النفســى والبيولــوجى للمــرأ%)٢١.٢٨(

للتفاوض والتجاوب بمرونة مع معطيات الموقف الُمشكل حتى تجد مخرجًا منـه كنـوع مـن المبـادرة السـلمية 
مستخدمة خبرتها بمواطن الضعف والحاجة لدى الزوج ؛باإلضافة إلـى أن خـوف الزوجـة المعنفـة مـن فكـرة 

ل عالقة مهـددة مـن الدرجـة األولـى ممـا اإلنفصال وتبعاتها والتى تجعلها مقيدة ضمن عالقة غير مشبعة ب
التـى ) ٢٠٠٦(يدفعها للتفاوض إلرضاء الزوج قدر استطاعتها ؛وهـذا يختلـف مـع دراسـة سـفيان أبـو نجيلـة 

  . أكدت أن التفاوض هى االستراتيجية األولى التى تعتمدها الزوجة المعنفة لمواجهة مشكالتها الزوجية
راتيجية حــل المشــكالت جـاءت فــى المرتبــة الرابعـة لــدى الزوجــة كمـا أتضــح أيضـًا مــن الجــدول أن اسـت     

،وترجع الباحثة ذلك إلى أن هذه االستراتيجية تتطلب فهمًا دقيقًا للمشكلة وحنكـة %)١٢.٧(المعنفة بنسبة  
فى التعامل مع الزوج أى أنها تتأثر إلـى حـد كبيـر بخبرتهـا واآلليـة المعرفيـة المتاحـة لحـل المشـكلة كمـا أن 

السـتراتيجية تـرتبط بحـد كبيـر بقـدرتها علـى الـتحكم والسـيطرة علـى الموقـف أو إمكانيـة تغييـر الموقـف هذه ا
التـى ) ٢٠٠٦(وتطويعه لصالحها وذلك قلما يحدث مع الزوجة المعنفة؛ وهذا يتفق مع دراسة مـى الطـاهر 

مها النسـاء المعنفـات أكدت أن حل المشكالت احتلت المرتبة األخيرة فى استراتيجيات التعامل التـي تسـتخد
التـى أثبتـت لجـوء الزوجـة المعنفـة )٢٠١٨(سـلمان  لحل الخالفات األسرية؛ بينما تختلف مع دراسة خديجـة

  .لحل المشكالت كمرحلة ثانية
  . الزوجة المعنفة  أبناءلدي  األمن األسرىاألوزان النسبية ألبعاد  اختالف  -٣

  الزوجة المعنفة أبناء لدياألسرى  األمناألوزان النسبية ألبعاد ) ٨(جدول 
األمن  أبعاد
    األسرى

 النسبة وزن نسبى ال
  المئوية

  الرتبة

  األولى   ٣٦.٧  ٣٥٧  النفسى األمن
  الرابعة   ١٨  ٢٠٦  الفكرى  األمن
  الثانية  ٢٤.١  ٢٣٤ االجتماعى  األمن
  الثالثة  ٢١.٢  ١٧٦ االقتصادى األمن

    %١٠٠  ٩٧٣  المجموع



  ٢٠٢٠ )٢(العدد -الثالثونو  سادسالالمجلد  –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي 
  

٥٥ 

األمــن النفســى جــاء فــى المرتبــة األولــى لــدى أبنــاء الزوجــة المعنفــة بنســبة أن ) ٨(يتضــح مــن الجــدول    

؛وترجع الباحثة ذلك إلى أن األمن النفسى يمثل الُبعد األبـرز تـأثيرًا فـى الصـحة النفسـية لألبنـاء %)٣٦.٤(

والشــعور باألمــان خاصــة مــع افتقــادهم لــه نتيجــة للخالفــات والصــراعات بــين الوالــدين والتــى تحــدث جفــاف 

طفى بينهمـــا يـــنعكس ســـلبًا علـــى األبنـــاء فضـــًال عـــن إســـقاط اإلنفعـــاالت الســـلبية التـــي تكمـــُن فـــى نفـــس عـــا

الوالــدين علــى األبنــاء مــن خــالل القســوة فــى المعاملــة أو تجــاهلهم؛ ممــا يلقــى باألبنــاء لفوهــة االضــطرابات 

  .النفسية

ة لـدى أبنـاء الزوجـة المعنفـة بنسـبة كما تبين من الجدول أن األمن االجتماعى جاء فى المرتبة الثانيـ      

،وترجــع الباحثــة ذلــك إلــى حاجــة األبنــاء الماســة للحــب واألحتــواء فــى ظــل عــدم اســتقرار األســرة %)٢٤.١(

ومشـاهدتهم للعنــف بـداخلها حيــث يتولـد لــديهم صـراع لعــدم قـدرتهم علــى مواجهـة الموقــف ممـا ُيفقــدهم الثقــة 

لغيرة والكراهيـة مـن نظـرائهم المسـتقرين أسـريًا حيـث يعقـُدون فى أنفسهم وفي المحيطين بهم كما يشعرون بـا

مقارنــات بيــنهم وبــين أنفســهم فينتــابهم الشــعور بــالنقص والدونيــة فينــزُوون أو يتخــذوا القســوة أســلوبًا للحيــاة 

حيث يميلون للمشاجرة مع اآلخرين كنوع من التوحد مع شخصية األب وتقبـل سـلوكياته كمـنهج للحيـاة؛ أو 

ـــة مـــن النبـــذ لعـــب دور ا لضـــحية محـــاولين اســـتمالة مشـــاعر اآلخـــرين بطـــرق ســـلبية ممـــا يجعلهـــم فـــى حال

  . المجتمعى وافتقاد األلفة من االخرين

وٕاتضــح أيضــًا مــن الجــدول أن األمــن االقتصــادى جــاء فــى المرتبــة الثالثــة لــدى أبنــاء الزوجــة المعنفــة       

بنــاء الكلــى علــى األســرة  فــى تــوفير احتياجــاتهم ،وترجــع الباحثــة ذلــك إلــى أن إعتمــاد  األ%)٢١.٢(بنســبة 

والتــى أصــبحت متعــددة ومتفاوتــة تبعــًا للمســتوى الطبقــى الــذى يحيــون فيــه تجعلــه خائفــًا مترقبــًا صــورة قاتمــة 

للمستقبل؛ وبالتالى فأن تأمينهم اقتصاديًا يشـعرهم  بـأنهم أمنـين نوعـًا مـا وليسـوا فـى احتيـاج لآلخـرين ،وأنـه 

  .رمم التصدعات األسرية التى يحيون فيها فى ظل المالمن الممكن أن تُ 

كمـــا تبـــين مـــن الجـــدول أن األمـــن الفكـــرى جـــاء فـــى المرتبـــة الرابعـــة لـــدى أبنـــاء الزوجـــة المعنفـــة بنســـبة     

؛ وترجــع الباحثــة ذلــك إلــى أن نتيجــة الخالفــات األســرية يفقــُد األبنــاء الُهويــة الفكريــة بشــكل غيــر %)١٨(

ب لـــــدور األب واألم كمـــــوجهين حقيقـــــين للفكـــــر نتيجـــــة إنشـــــغالهم بالخالفـــــات مباشـــــر حيـــــث يحـــــدث تغييـــــ

فرديــة يُشــوبها الســيطرة والقهــر  األســرية بطريقــة القــرارات والمشــاجرات الزوجيــة حيــث ينفــرد الــزوج باتخــاذ

 فيخاف األبناء وال ُيصرحون بأفكـارهم للوالـدين؛وبالتالى يتجهـون إلـى األصـدقاء وقـد يكونـوا قرنـاء سـوء ممـا

يــؤدي إلــى بهــم لإلنحــراف، إضــافة إلــى خطــر شــبكات التواصــل االجتمــاعى والقنــوات الفضــائية التــى ُيمكــن 

  .تغييب الوعى الفكرى لألبناء من خالل بث األفكار الغير سوية خاللهامن 
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٥٦ 

  :النتائج في ضوء فروض البحث : ثانيًا 
تراتيجيات إدارة الخالفـــات توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي محـــاور مقيـــاس اســـ: األولالفـــرض 

مـدة (الزوجية لدى الزوجة المعنفة عينة البحث تبعًا لبعض متغيرات المسـتوى االجتمـاعي واالقتصـادي 

الحياة الزوجية،المستوى التعليمى للزوجة، المستوى التعليمـى للزوج،عمـل الزوجـة،محل اإلقامـة ،حجـم 

   -:لفرض تم وللتحقق من صحة هذا ا). األسرة،الدخل الشهرى لألسرة

للوقــوف علــى داللـــة الفــروق بـــين محــاور مقيـــاس  F. Test"ف"إجــراء تحليــل التبـــاين إليجــاد قيمـــة  -

  .استراتيجيات إدارةالخالفات الزوجية وكل متغير من متغيرات الدراسة

للوقوف على داللة الفروق بين متوسطات درجـات مقيـاس اسـتراتيجيات إدارة ) .L.S.D(إجراء اختبار -

لزوجية لدى الزوجة المعنفة عينة البحث تبعًا لمتغيـرات الدراسـة كمـا هـو موضـح بالجـداول الخالفات ا

 ). ٢٠-١٤،١٧–٩(من 

للوقوف على داللة الفروًق بين متوسطات درجات الزوجـة المعنفـة عينـة  T. Test" ت"إجراء اختبار  -

عمــــل (ت الدراســــة البحــــث علــــي محــــاور مقيــــاس اســــتراتيجيات إدارة الخالفــــات الزوجيــــة تبعــــا لمتغيــــرا

 )١٦-١٥(كما هو موضح بالجدوال ). محل اإلقامة -الزوجة
 عينة البحث على محاور استراتيجيات المعنفة تحليل التباين بين متوسطات درجات الزوجة) ٩(جدول 

   ٢٦٧) =ن(الحياة الزوجية  وفقاً لمدة الزوجية الخالفاتإدارة
استراتيجيات 
إدارةالخالفات 
  الزوجية

  مجموع   اينمصدر التب
  المربعات

 

متوسط 
  المربعات

  

درجات 
  الحرية

 

 قيمة ف
(F)  

مستوى 
  الداللة

استراتيجية 
  التفاوض

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات

٢٨٣٦.٧٨٤  
٧٦٥٣.١٣١  

١٥١٢.٢١٩  
٣٩.٠٧٧  

٢  
٢٦٥  

٠.٠١  ١٣.٩٧١  

  ٢٦٧  ١٠٤٨٩.٩١٥  المجموع 
استراتيجية 
  حل المشكالت

  بين المجموعات 
  عاتداخل المجمو

١٨١٩٣.٥٠٩  
٤٧٠٦٢.١١٢  

٩٥٢٢.٣٤٢  
٢٦٣.٧٠٤  

٢  
٢٦٥  

٠.٠١  ٣٩.١١٢  

  ٢٦٧  ٦٥٢٥٥.٦٢١  المجموع 
استراتيجية 

تحمل 
المسئوليات 

  األسرية

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات 

٦٣٩٨. ٨٣٣  
١٦٠٣٣.٤٥٥  

٣٢٤٤.٢٠١  
٨١.٧٧٦  

٢  
٢٦٥  

٠.٠١  ٢٨.٥٢٢  

  ٢٦٧  ٢٢٤٣٢.٢٨٨  المجموع 

استراتيجية 
م طلب الدع
  والمساندة

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات

١٢٩٦١.١٢٤  
٣٨٣٧١.٥١١  

٦٣٩٩.١٢٩  
١٩١.١٣٠  

٢  
٢٦٥  

٠.٠١  ٣٣.٤٣١  

  ٢٦٧  ٥١٣٣٢.٦٣٥    المجموع
أن هنــــاك فروقــــًا ذات داللــــة إحصــــائية لــــدى أفــــراد عينــــة البحــــث فــــي محــــاور ) ٩(يتضــــح مــــن الجــــدول 

دالــة عنــد مســتوى " ف" حيــاة الزوجيــة حيــث كانــت قيمــة اســتراتيجيات إدارة الخالفــات الزوجيــة تبعــًا لمــدة ال

  . للمقارنات المتعددة وفيما يلي بيان بذلك) .L.S.D(، ولبيان اتجاه الداللة تم إجراء اختبار.٠.٠١
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٥٧ 

داللة الفروق بين متوسطات درجات الزوجة المعنفة عينة البحث على محاور مقياس ) ١٠(جدول 
   ٢٦٧)=ن(الحياة الزوجية  ة وفقاً لمدةالزوجي الخالفاتإدارة  استراتيجيات

  استراتيجية حل المشكالتمحور   استراتيجية التفاوضمحور 
الحياة  مدة

  الزوجية
أقل 
أعوام    ١٠من
  ٤١.٦٢٤=م

١٥<١٠ ً   عاما
  ٥٤.٠٠٦= م

أكثر من 
  عام ١٥
  ٧٠.٦٨٧=م

أقل من 
أعوام    ١٠
  ٥٣.٧١٠=م

١٥<١٠ ً   عاما
  ٦٥.٤١٠= م

أكثر من  
  عام١٥

  ٧٧.١١٣=م 
ل من أق
  أعوام    ٠

      ـ      ـ

١٥<١٠ ً     ـ ١٣.٨١٥**     ـ  ١٠.١٤٥*  عاما
أكثر من 

  عام١٥
  ـ  ١٩.٥٨١*  ٢٣.٤١٩**   ـ  ١٦.٧٠١*   ٢٨.٦٧٩** 

  استراتيجية طلب الدعم والمساندةمحور   استراتيجية تحمل المسئوليات األسريةمحور 
مدة الحياة 
  الزوجية

أعوام١٠أقل من
  ٥٥.٨٧٧= م

عاماً  ١٥<١٠
  ٦٠.٣٧١=م

عام ١٥أكثرمن
  ٨٠.١٩٤=م

أقل 
أعوام     ١٠من
  ٤٣.٩٠٢=م

  عاماً ١٥<١٠
  ٤٧.٢١٠=م

عام١٥أكثر من 
  ٦٥.٤١٥=م

      ـ      ـأقل من أعوام  
١٥<١٠  ً     ـ  ٨.٩٤١**     ـ  ١١.٥١٨* عاما

أكثر من 
  عام١٥

  ـ ١٣.٦٤٤**  ٢١.٧٩٢**   ـ ١٦.٥٩٥**   ٣٢.٣٦١** 

 **٠.٠٥*                                                                                               ٠.٠١  

بـين أفـراد عينـة ) ٠.٠١(أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة ) ١٠(يتبين من جدول    
سـتراتيجية حـل اسـتراتيجية التفـاوض، ا(البحث وجميع محاور مقياس اسـتراتيجيات إدارة الخالفـات الزوجيـة 

وفقـــًا لمـــدة الحيـــاة )المشكالت،اســـتراتيجية تحمـــل المســـئوليات األســـرية، اســـتراتيجية طلـــب الـــدعم والمســـاندة
؛ وترجــع الباحثــة ذلــك إلــى أنــه كلمــا طالــت مــدة ) عــام١٥أكثــر مــن (الزوجيــة لصــالح لمــدة الحيــاة الزوجيــة 

م الـــزوج واحتياجاتـــه ودوافعـــه للعنـــف ممـــا الحيــاة الزوجيـــة كلمـــا زادت خبـــرة وقـــدرة الزوجـــة المعنفـــة علــى فهـــ
يجعلها أكثر نضجًا وحكمـة للتفـاوض معـه إليجـاد حـل للمشـكالت التـى تتعـرض لهـا وتدرسـها بعنايـة حتـى 
تجد الحل المناسب لها؛ كما أن طول مدة الحياة الزوجية يجعلها أكثر تقبًال وقدرة على تحمـل المسـئوليات 

تبعات الخالفات األسرية،كما تلجـأ لطلـب الـدعم مـن األهـل واألصـدقاء  األسرية لتنجو بنفسها وبأبنائها من
لتخفف من وطأة الصراعات التى تواجهها وذلك ُيمكنها من الـتحكم فـى الخالفـات الزوجيـة قـدر المسـتطاع 

، وأســماء عبــداللطيف ورشــا )٢٠١٦(وٕادارتهــا بشــكل إيجابى؛وهــذا يتفــق مــع دراســة كــًال مــن هنــاء مصــطفى
الآلتـــى أكـــدن أنـــه كلمـــا زادت مـــدة الحيـــاة ) ٢٠١٨(عبيـــر عبـــد المـــنعم وشـــيرين فرحـــات،و )٢٠١٨(منصـــور

ـــة اإليجابيـــة  ـــة كلمـــا زادت قـــدرة الزوجـــة علـــى  تطبيـــق أســـاليب حـــل الخالفـــات والصـــراعات الزوجي الزوجي
التـــى أظهـــرت عـــدم وجـــود )٢٠١٥(كالتفـــاوض وحـــل المشـــكالت؛بينما تختلـــف مـــع دراســـة يمينيـــة مكرلـــوفى 

حــــل المشكالت،المســــاندة (لــــة احصــــائية بــــين اســــتراتيجيات التعامــــل لــــدى الزوجــــة المعنفــــة فــــروق ذات دال
أن طـول مـدة ) ٢٠١٠(ومدة الحياة الزوجية؛وعلى النقيض تمامًا تؤكد دراسة أسماء اإلبراهيم ) االجتماعية

  .الحياة الزوجة يؤدى إلى اتباع استراتيجيات سلبية كالتجنب 
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٥٨ 

متوسطات درجات الزوجة المعنفة عينة البحث على محاور  تحليل التباين بين) ١١(جدول 
   ٢٦٧) =ن(وفقاً للمستوى التعليمى للزوجة   الزوجية الخالفاتإدارة استراتيجيات

استراتيجيات 
إدارةالخالفات 
  الزوجية

  مجموع   مصدر التباين
  المربعات
Sum of 
squares 

 متوسط المربعات
Mean 

squares 

 درجات الحرية
D F 

قيمة ف
(F)  

مستوى 
  الداللة

استراتيجية 
  التفاوض

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات

١٧٦٩٥.٢٠١  
٤١٥٨٩.١٣١  

٩٢٦٨.١١٧  
١٨٥.١٣٦  

٢  
٢٦٥  

٥٠.١١٠٠.٠١  

  ٢٦٧  ٥٩٢٨٤.٣٣٢  المجموع 
استراتيجية حل 

  المشكالت
  بين المجموعات 
  داخل المجموعات

٨٧٩٤.٤٣٠  
١٩٧٣٠.٩١٨  

٥٦٨١.١٥١  
٩٥.٢١١  

٢  
٢٦٥  

٣٣.٢١٤٠.٠١  

  ٢٦٧  ٢٧٦٢٥.٣٤٨  المجموع 
استراتيجية تحمل 

المسئوليات 
  األسرية

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات 

١٨٩٨٧. ١٥٠  
٥٦٤٠١.٤٣٢  

٩٣٧٦.٨٧١  
١١٥.٦٤٨  

٢  
٢٦٥  

٥٩.١٧٣٠.٠١  

  ٢٦٧  ٧٥٣٨٨.٥٨٢  المجموع 
استراتيجية طلب 
  الدعم والمساندة

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات

٩٨٧٩.٥٤٦  
٣٢٦٩٧.١٤٦  

٤٨٧٢.٧٦١  
٩٩.٥٨٧  

٢  
٢٦٥  

٣٩.٤٠١٠.٠١  

  ٢٦٧  ٤٢٥٧٦.٦٩٢    المجموع

أن هنــــاك فروقــــًا ذات داللــــة إحصــــائية بــــين أفــــراد عينــــة البحــــث فــــي محــــاور ) ١١(يتضــــح مــــن الجــــدول 

دالـــة عنـــد " ف" اســـتراتيجيات إدارة الخالفـــات الزوجيـــة تبعـــًا للمســـتوى التعليمـــى للزوجـــة حيـــث كانـــت قيمـــة 

  .للمقارنات المتعددة وفيما يلي بيان بذلك) .L.S.D(ولبيان اتجاه الداللة تم إجراء اختبار .٠.٠١مستوى 
  

داللة الفروق بين متوسطات درجات استجابات الزوجة المعنفة عينة البحث على ) ١٢(جدول 
   ٢٦٧)=ن( للمستوى التعليمى للزوجة الخالفات الزوجيةإدارة محاور استراتيجيات

  استراتيجية حل المشكالتمحور   التفاوضاستراتيجية محور 
المستوى 
التعليمى 
  للزوجة 

  منخفض
  ٢٧.٠٨٧= م 

  متوسط
  ٣٨.٩١٢=م

  مرتفع 
  ٥١.٤٦١=م

  منخفض
  ٢٢.١١٠= م 

  متوسط
  ٣٠.٨٧٦=م

  مرتفع
  ٤٠.٥٩٧= م

      ـ      ـ  منخفض
    ـ  ٧.٩٨٤*     ـ  ١٢.٥٣٥**   متوسط
  ـ ١٠.٦٣٢**   ٢٣.٦٥٤**   ـ ١٧.٦٧١**   ٢٥.١١٢**   مرتفع

  استراتيجية طلب الدعم والمساندةمحور   استراتيجية تحمل المسئوليات األسريةمحور 
المستوى 
التعليمى 
  للزوجة

  منخفض
  ٣٠.٥٧١=م

  متوسط
  ٣٦.٥١٤=م

  مرتفع
  ٦٧.٩٠٧=م

  منخفض
  ٤٢.٧٨٤= م 

  متوسط
  ٣٢.١٦٥=م

  مرتفع
  ٢٧.٢٣٥= م

      ـ      ـ  منخفض
    ـ  ١١.٤٣٩**     ـ  ١٤.٢٨٧**   متوسط
  ـ  ٩.١٤٦*   ٢١.٣١١**   ـ  ١٢.٣٧٧*   ٣٥.٦١٣**   مرتفع

 **٠.٠٥*                                                                                       ٠.٠١  

بـين أفـراد عينـة ) ٠.٠١(أن هنـاك فروقـًا ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ) ١٢(يتضح مـن جـدول 

اســتراتيجية التفاوض،اســتراتيجية حــل (يات إدارة الخالفــات الزوجيــة البحــث وجميــع محــاور مقيــاس اســتراتيج
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٥٩ 

وفقــًا للمســتوى التعليمــى للزوجــة لصــالح ذوات المســتوى ) المشكالت،اســتراتيجية تحمــل المســئوليات األســرية

التعليمــى المرتفع؛وترجــع الباحثــة ذلــك إلــى أن أرتفــاع المســتوى التعليمــى للزوجــة المعنفــة ُيعــزز مــن ثقتهــا 

 النظر لوجهات وتفهماً  موضوعية ا ويجعلها تسعى لدرء األهانة أو التعدى عليها كما أنها تكون أكثربذاته

األخـــرى فتســـعى للتفـــاوض مـــع الـــزوج حتـــى تتوصـــل لحـــل مرضـــى؛ كمـــا أن دخولهـــا بـــدائرة العنـــف والقمـــع 

ها لتفـادى الخالفـات يدفُعها للتفكير العميق والمدروس فى البدائل المتاحة لديها لحل المشكالت التى تواجه

أو لتحجيمهـــا قـــدر المســـتطاع؛ ومـــن ناحيـــة أخـــرى فـــأن ارتفـــاع المســـتوى التعليمـــى يســـاعدها علـــى تحمـــل 

المســئوليات األســرية حيــث تكــن أقــل اعتماديــة علــى الــزوج وخاصــة إذا تواكــب مــع خروجهــا للعمــل ووجــود 

،وأســــماء )٢٠١٦(،وهنــــاء مصــــطفى )٢٠١٤(مصــــدر أخــــر للــــدخل؛ وهــــذا يتفــــق مــــع دراســــة رشــــا راغــــب 

الآلتـــى أكـــدن أنـــه كلمـــا أرتفـــع المســـتوى التعليمـــى للزوجـــة كلمـــا زادت ) ٢٠١٨(عبـــداللطيف ورشـــا منصـــور

  .قدرتها تطبيق أساليب حل الخالفات والصراعات الزوجية اإليجابية كالتفاوض وحل المشكالت

أفـــراد عينـــة البحـــث  بـــين) ٠.٠١(كمـــا تبـــين أن هنـــاك فروقـــًا ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة    

ـــــــًا للمســـــــتوى التعليمـــــــى للمـــــــرأة لصـــــــالح المســـــــتوى التعليمـــــــى  ـــــــدعم والمســـــــاندة وفق ـــــــب ال واســـــــتراتيجية طل

المنخفض،وترجــــع الباحثــــة ذلــــك إلــــى أن أرتفــــاع المســــتوى التعليمــــى للزوجــــة المعنفــــة يجعلهــــا تــــأبى الُبــــوح 

نائهــا مــن الشــعور بــالنقص والدونيــة أمــام بخالفاتهــا الزوجيــة وتبقيهــا ســرًا خوفــًا مــن لــوم اآلخــرين ولحمايــة أب

  .اآلخرين؛وتارة أخرى لخوفها من أن يزيد عنف زوجها معها فتبقى حياتها وآلمها طى الكتمان
عينة البحث على محاور  المعنفة تحليل التباين بين متوسطات درجات الزوجة) ١٣(جدول 

   ٢٦٧) =ن(للزوج  وفقاً للمستوى التعليمى الزوجية الخالفاتإدارة  استراتيجيات
استراتيجيات 
إدارةالخالفات 
  الزوجية

  مجموع   مصدر التباين
  المربعات
Sum of 
squares 

متوسط 
  المربعات
Mean 

squares 

درجات 
  الحرية
D F 

 قيمة ف
(F)  

مستوى 
  الداللة

استراتيجية 
  التفاوض

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات

٦٧٢٤.٩١٠  
٣٧٩٨.٦٨٧  

١٧٢٢.٧٠١  
٤٦.٠٨٦  

٢  
٢٦٥  

٠.٠١  ٤٣.٣٠٢  

  ٢٦٧  ١٠٥٢٣.٥٦٧  المجموع 
استراتيجية 
  حل المشكالت

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات

١٧٥٦٦.٨١٠  
١٠٢١٣.٦٥٣  

٨٣٦٩.٢٢٩  
١٢٩.٠٢٥  

٢  
٢٦٥  

٠.٠١  ٦٣.٤٠١  

  ٢٦٧  ٢٧٧٨٠.٤٦٣  المجموع 
استراتيجية 

تحمل 
المسئوليات 

  األسرية

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات 

١٢٩٨. ٥٣١  
١٢٥٧٦.٨٦٦  

٤٩٨٧.٣٨٩  
٧٦.٣٢١  

٢  
٢٦٥  

٠.٠١  ٤٥.١٢٧  

  ٢٦٧  ١٣٨٧٥.٣٩٧  المجموع 

استراتيجية 
طلب الدعم 
  والمساندة

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات

١١٨٣٤.١٠٢  
١١٩٥٣.٤٧١  

٥٨٩٠.٧٦٦  
١٤٣.٣٨٥  

٢  
٢٦٥  

٠.٠١  ٥٧.٢٣١  

  ٢٦٧  ٢٣٧٨٧.٥٧٣    المجموع
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لــــة إحصــــائية بــــين أفــــراد عينــــة البحــــث فــــي محــــاور أن هنــــاك فروقــــًا ذات دال) ١٣(يتضــــح مــــن الجــــدول 

دالـة عنـد مسـتوى " ف"استراتيجيات إدارة الخالفات الزوجية تبعًا للمستوى التعليمى للزوج حيث كانت قيمة 

  . للمقارنات المتعددة وفيما يلي بيان بذلك) .L.S.D(ولبيان اتجاه الداللة تم إجراء اختبار. ٠.٠١

  

ين متوسطات درجات استجابات الزوجة المعنفة عينة البحث على محاور داللة الفروق ب) ١٤(جدول 

     ٢٦٧)=ن(استراتيجيات إدارةالخالفات الزوجية للمستوى التعليمى للزوج 
  استراتيجية حل المشكالتمحور   استراتيجية التفاوضمحور 

المستوى 
التعليمى 
  للزوج

  منخفض
= م

٣٧.٩٢٦  

  متوسط
= م

٦٢.٠٧١  

  مرتفع
= م

٧٥.١٤٦  

  خفضمن
= م 

٤٠.٩٤٧  

  متوسط
= م

٦٣.١٥٨  

  مرتفع
= م 

٧٩.٠٧٣  
      ـ      ـ  منخفض
**   متوسط

١٠.٨١١  
**     ـ

١٣.٤٣٦  
    ـ

**   مرتفع
٣١.٦١٣  

 **
١٩.٧٤١  

**   ـ
٣٣.١١٤  

 **
٢٠.٣٠٩  

  ـ

  استراتيجية طلب الدعم والمساندةمحور   استراتيجية تحمل المسئوليات األسريةمحور 
المستوى 
التعليمى 
  للزوج

  منخفض
 =م

٣٥.١٣٠  

  متوسط
= م

٤٢.٨٧٧  

  مرتفع
= م

٦٦.٥٣٧  

  منخفض
= م 

٥٧.٥٣١  

  متوسط
= م

٦٥.٠٦٧  

  مرتفع
 ٨٩.١١٩= م

      ـ      ـ  منخفض
**     ـ  ٩.٣٦٨**   متوسط

١٧.٩٨٧  
    ـ

**   مرتفع
٢٩.٥٦٣  

 **
١٥.٣١٥  

**   ـ
٣٨.٣٨١  

 **
٢٢.٣٨٩  

  ـ

 **٠.٠٥*                                                                      ٠.٠١  

بـين أفـراد عينـة ) ٠.٠١(أن هنـاك فروقـًا ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ) ١٤(يتضح مـن جـدول 

اســتراتيجية التفاوض،اســتراتيجية حــل (البحــث وجميــع محــاور مقيــاس اســتراتيجيات إدارة الخالفــات الزوجيــة 

وفقـــــًا للمســـــتوى ) الـــــدعم والمســـــاندةالمشكالت،اســـــتراتيجية تحمـــــل المســـــئوليات األسرية،اســـــتراتيجية طلـــــب 

 مـدارك ُيوسـع التعليمى للزوج لصالح ذوات المسـتوى التعليمـى المرتفع؛وترجـع الباحثـة ذلـك إلـى أن التعلـيم

 المشـاكل لحـل ويسـعى الصـغائر عـن يرتقـى متعلمـاً  الـزوج كان فكلما بحكمة ووعى يتصرف ويجعله الفرد

كمـا ترتقـى لغـة الحـوار نوعـًا مـا ويحـاول تقبـل فكـرة التفـاوض مـع الزوجـة  للعـدوان يقـل ميلـه بهدوء؛وكـذلك

كمســـلك أفضـــل لحـــل المشـــكالت والخالفات؛إضـــافة إلـــى أن تحمـــل الزوجـــة لكافـــة  بشـــكل أكثـــر إيجابيـــة

المسئوليات واألعباء األسرية تجعله مهيـأء لحـل الخالفـات لكونهـا تعفيـه مـن مهـام فـى األصـل هـو المنـوط 
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الزوجـــة الســـتراتيجية الـــدعم والمســـاندة مـــن قبـــل اآلخـــرين ُيشـــعره بالضـــغوط والحـــرج مـــن  بها،كمـــا أن لجـــوء

  .المجتمع بشكل يجعله ينصاع لحل الخالف الزوجى حفاظًا على وقيمته وضعه االجتماعى

 
عينة البحث في محاور  المعنفة الفروق بين متوسطات درجات استجابات الزوجة) ١٥(جدول 

   ٢٦٧) =ن(ات الزوجية وفقاً لعمل المرأة الخالفإدارة استراتيجيات
استراتيجيات 

  إدارةالخالفات الزوجية
عمل 
  المرأة

المتوسط 
  الحسابي
Mean  

االنحراف 
  المعياري

Stander. D 

  قيمة
  "ت " 

  مستوى الداللة

  تعمل  استراتيجية التفاوض
  ال تعمل

٣١.٨٧٨  
٢٠.١٩٠  

٧.٦٦١  
٣.٥٨١  

٠.٠١   ٧.٩٥٠  
  

  عملت  استراتيجية حل المشكالت
  ال تعمل

٦٢.٧١٥  
٥٠.١٣٤  

١٥.٤٣٧  
٧.٨٧٦  

٠.٠١  ١٣.٠٢٠  
  

استراتيجية تحمل 
  المسئوليات األسرية

  تعمل
  ال تعمل

٦٩.١٤٠  
٦١.٦٨٧  

١٨.٣٤٩  
٩.٣٠٨  

٠.٠١  ٢٠.٩٠٤  
  

استراتيجية طلب الدعم 
  والمساندة

  تعمل
  ال تعمل

٥٠.٨٧٩  
٦٣.٠٠١  

٩.٤٥٠  
١٥.٥٤٣  

٠.٠١  ١٥.٣٧٨  
  

بين أفراد عينـة ) ٠.٠١(اك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أن هن) ١٥(يتبين من الجدول    
اسـتراتيجية التفـاوض، اسـتراتيجية حـل (البحث وجميع محاور مقياس اسـتراتيجيات إدارة الخالفـات الزوجيـة 

 وفقًا لعمل المـرأة لصـالح العـامالت؛وترجع الباحثـة ذلـك) المشكالت، استراتيجية تحمل المسئوليات األسرية
إلى أن خروج المرأة للعمل واحتكاكها باآلخرين ُيثرى شخصيتها وُيشـعرها بقيمتهـا ممـا يجعـل الزوجـة تقـدح 
ذهنهــا للوصــول ألفضــل البــدائل لحــل المشــكلة الزوجيــة وخاصــة أن خروجهــا مــن المنــزل يعيطهــا حيــزًا مــن 

لفـة ُيصـقل مـن قـدرتها الوقت لتنقى ذهنهـا وتفكـر بعيـدًا عـن الضـغوط، كمـا أن تعاملهـا مـع شخصـيات مخت
علــى التفــاوض وُيشــكل رؤى واقعيــة للتفــاوض مــع الــزوج وفقــًا لمجريــات الخــالف خصوصــًا مــع العنــف مــن 
قبل الزوج، كما أن خروجها للعمـل يصـقُل شخصـيتها ويزيـد مـن قـدرتها علـى تحمـل المسـئولية وخاصـة أن 

ثـل متنفسـًا لهـا مـن حياتهـا الزوجيـة لها دخل خاص بها، ومن ناحية أخرى نجد أن خروج الزوجة للعمـل ُيم
التعسـة حيـث تجـُد مـن يســاندها بـالخبرة والحكمـة والمشـورة حكمـتهم ويقــدم لهـا الـدعم المـادى والوجـدانى فــى 

) ٢٠١٨(،وأســماء عبــداللطيف ورشــا منصــور )٢٠١٤(بعــض األحيــان؛ وهــذا يتفــق مــع دراســة رشــا راغــب
ن أن عمل المرأة له أثر فعال فى زيادة قدرتها علـى الآلتى أكد) ٢٠١٨(وعبير عبدالمنعم وشيرين فرحات 

إدارةالصــراعات والخالفــات الزوجيــة والتفــاوض بطريقــة إيجابيــة؛ بينمــا تختلــف مــع دراســة هنــاء مصــطفى 
تبعـًا لعمـل  التفـاوض بمهـارات األسـرة ربـة وعـي فـي إحصـائيا دالـة فـروق وجـود التـى أكـدت عـدم) ٢٠١٦(

  . المرأة
ــًا ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة  كمــا تبــين أن هنــاك      بــين أفــراد عينــة البحــث ) ٠.٠١(فروق

واســتراتيجية طلــب الــدعم والمســاندة لصــالح غيــر العــامالت؛وترجع الباحثــة ذلــك أن الزوجــة المعنفــة الغيــر 
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٦٢ 

عاملة تحيا فى بيئة مغلقة يحاول الزوج فيها تحجيم العالقات االجتماعية حيث يقل خروجها وتكـون تحـت 
وطــأة ضــغوط كبيــرة خصوصــًا مــع تفــاقم حــدة الخالفــات الزوجيــة فيعتريهــا شــعور بضــياع الهــدف وضــبابية 

  .المستقبل لها وألبنائها مما يدُفعها بشكل كبير للبحث عن الدعم والمساندة من قبل األهل واألصدقاء
  

حاور عينة البحث في م المعنفة الفروق بين متوسطات درجات استجابات الزوجة) ١٦(جدول 
  ٢٦٧) =ن(الخالفات الزوجية وفقاً لمحل اإلقامة إدارة استراتيجيات

استراتيجيات محاور 
  الخالفات الزوجيةإدارة

محل 
  اإلقامة

المتوسط 
  الحسابي
Mean  

االنحراف 
  المعياري

Stander. D 

  قيمة
  "ت " 

مستوى 
  الداللة

  حضر  استراتيجية التفاوض
  ريف

٤٥.٣٥٧  
٢٩.٦٥٥  

٩.٤٤٨  
٣.٧٥٩  

٠.٠١  ٢٣.٥١٠  
  

  حضر  استراتيجية حل المشكالت
  ريف

٤١.١٥٧  
٢٥.٣٢١  

٧.٧٣١  
٥.٤١٨  

٠.٠١  ١٩.٠٣٧  
  

استراتيجية تحمل المسئوليات 
  األسرية

  حضر
 ريف

٤٣.٨١٠  
٢٢.٩١٥  

٩.٥١٢  
٤.٢٧٣  

٠.٠١  ٢١.١٠١  
  

استراتيجية طلب الدعم 
  والمساندة

  حضر
  ريف

١٩.٧٥٤  
٣٣.٨٠١  

٣.٧٨٢  
٥.٨١٩  

٠.٠١  ١٥.٧١٤  
  

ــًا ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ) ١٦(ول يتبــين مــن الجــد    بــين أفــراد ) ٠.٠١(أن هنــاك فروق

اسـتراتيجية التفـاوض، اسـتراتيجية (عينة البحث وجميع محاور مقيـاس اسـتراتيجيات إدارةالخالفـات الزوجيـة 

ضــر؛ وفقــًا لمحــل اإلقامــة لصــالح المقيمــات بالح) حــل المشــكالت، اســتراتيجية تحمــل المســئوليات األســرية

وترجع الباحثة ذلك إلى أن نمط حياة المدينة يدفع المرأة لمحاولة العيش بأسلوب عملى وفعال حيـث تتسـم 

الزوجة الحضرية بالجرأة والمرونة وقوة الشخصية أكثر من نظيرتها الريفية حيث ُتشكل ُأطرًا معينة تتحرك 

الل التفــــاوض مــــع الــــزوج وذلــــك بــــداخلها تســــاعدها بشــــكل أو بــــأخر علــــى إدارةالخالفــــات الزوجيــــة مــــن خــــ

بيسـاعدها علـى إيجـاد بـدائل أفضــل لحـل مشـكالتها، كمـا أن تربيـة النســاء بـالمجتمع الحضـرى تحثهـا علــى 

االعتماد على نفسها وبالتالى تكن أكثر تقبًال لتحمـل المسـئوليات مقارنـة بنظيرتهـا الريفية؛وهـذا يختلـف مـع 

 األسـرة ربـة وعـي فـي إحصـائيا دالـة فروق وجود ا عدمالذين أكدو ) ٢٠١٦(دراسة كال من هناء مصطفى 

  .بمهارات التفاوض وحل المشكالت تبعًا لمحل اإلقامة

بـــين أفـــراد عينـــة البحـــث ) ٠.٠١(كمـــا تبـــين أن هنـــاك فروقـــًا ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة    

مط الحياة الريفية الـذى يتسـم واستراتيجية طلب الدعم والمساندة لصالح الريفيات؛ وترجع الباحثة ذلك إلى ن

بـــدفء العالقـــات األســـرية وتـــوقير كبـــار العائلـــة ممـــن يتـــدخلون لفـــض الخالفـــات الزوجيـــة مـــن قبـــل الـــزوج 

  .والزوجة األمر الذى يدفع الزوجة المعنفة لجعله االستراتيجية الُمثلى للحد من قمع الزوج وعنفه
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٦٣ 

عينة البحث على محاور  المعنفة تحليل التباين بين متوسطات درجات الزوجة) ١٧(دول ج
  ٢٦٧) =ن(وفقاً لحجم األسرة  الزوجية الخالفاتإدارة  استراتيجيات

استراتيجيات 
إدارة 

الخالفات 
  الزوجية

  مجموع   مصدر التباين
  المربعات
Sum of 
squares 

متوسط 
  المربعات
Mean 

squares 

درجات 
  الحرية
D F 

 قيمة ف
(F)  

مستوى 
  الداللة

استراتيجية 
  اوضالتف

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات

٧٣٥٦.٠٩١  
١٥٧٥٢.٣٤١  

٣٧٦٠.١٨٦  
٦٥.٣١١  

٢  
٢٦٥  

٠.٠١ ٥٦.٢٣١  

  ٢٦٧  ٢٣١٠٨.٤٣٢  المجموع 
استراتيجية 
 حل المشكالت

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات

٥٠٦٣.١١٣  
٨٩٧١.١٢٠  

١٧٦٩.١١٩  
٤٥.٣٧١  

٢  
٢٦٥  

٠.٠١ ٤١.٣٧٠  

  ٢٦٧  ١٤٠٣٤.٢٣٣  المجموع 
يجية استرات
تحمل 

المسئوليات 
  األسرية

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات 

٧٢٦٨.١١٦  
١٤٥٦٨.٤٠٩  

٣٤١٢.٠٧٥  
٥٧.٠٨٧  

٢  
٢٦٥  

٠.٠١ ٥٢.٩٨٢  

  ٢٦٧  ٢١٨٣٦.٥٢٥  المجموع 

استراتيجية 
طلب الدعم 
  والمساندة

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات

١٢٥٧٨.١٢١  
٩١٤٤.٢٥٣  

٣٦٧٤.٠٧٨  
٦٥.٩٣٠  

٢  
٢٦٥  

٠.٠١ ٧١.٠٢٥  

  ٢٦٧  ٢١٧٢٢.٣٧٤    المجموع
ـــة البحـــث فـــي محـــاور ) ١٧(يتضـــح مـــن الجـــدول    ـــين أفـــراد عين ـــة إحصـــائية ب ـــًا ذات دالل ـــاك فروق أن هن

. ٠.٠١دالــة عنــد مســتوى " ف" اســتراتيجيات إدارةالخالفــات الزوجيــة تبعــًا لحجــم األســرة حيــث كانــت قيمــة 

  . رنات المتعددة وفيما يلي بيان بذلكللمقا) .L.S.D(ولبيان اتجاه الداللة تم إجراء اختبار
عينة البحث على  المعنفة داللة الفروق بين متوسطات درجات استجابات الزوجة) ١٨(جدول 

   ٢٦٧)=ن(الخالفات الزوجية وفقاً لحجم األسرة إدارة محاور استراتيجيات
  استراتيجية حل المشكالتمحور   استراتيجية التفاوضمحور 

حجم  
  األسرة

  صغيرة
  ٣٨.٧٣٦= م 

  متوسطة
  ٢٧.٩٨٥= م 

  كبيرة
م 
=٢١.١٤٦  

  صغيرة
  ٢٥.٤٥١= م 

  متوسطة
  ٢٠.٣٢٨= م 

  كبيرة 
= م 

١٣.٦٧٧  
      ـ      ـ  صغيرة
    ـ  ٥.٨٤٠**     ـ  ٧.٤٢٩**  متوسطة
  ـ  ٧.٦٣٢**   ١١.٤٤٩**   ـ  ١٢.٥٠٧**   ١٧.٧١٦**   كبيرة

  دعم والمساندةاستراتيجية طلب المحور   استراتيجية تحمل المسئوليات األسريةمحور 
حجم  
    األسرة

  صغيرة 
  ٣٠.٧٤٩= م 

  متوسطة
  ٢٦.٧٦٥= م 

  كبيرة
= م

١٥.٨٨٢  

  صغيرة
  ٣٩.٥٥٣= م 

  متوسطة
  ٣٠.١١٧= م 

  كبيرة
= م 

٢٦.٣٤١  
      ـ      ـ  صغيرة
    ـ  ٦.٣٥٥*     ـ  ٨.٥٤٢**  متوسطة
  ـ  ١١.٩٤٦**   ١٩.٠٧٩**   ـ  ٦.٩٠٣  ١٣.٩٩٨**   كبيرة

 **٠.٠٥*                                                                                 ٠.٠١  
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ــًا ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ) ١٨(يتبــين مــن الجــدول     بــين أفــراد ) ٠.٠١(أن هنــاك فروق

استراتيجية التفـاوض، اسـتراتيجية (عينة البحث وجميع محاور مقياس استراتيجيات إدارة الخالفات الزوجية 

وفقــًا لحجـــم ) لمشــكالت، اســـتراتيجية تحمــل المســـئوليات األســرية، اســتراتيجية طلـــب الــدعم والمســـاندةحــل ا

 األسـرة حجـم ؛وترجـع الباحثـة ذلـك إلـى أنـه مـع زيـادة)أفـراد٣(األسـرة لصـالح ذوات األسـر صـغيرة الحجـم 

 للزوجين والنفسية ادية،االجتماعية واالقتص والضغوط المتطلبات زيادة المتوقع من عدد األبناء،فإنه وزيادة

العنـف بأشـكاله  اسـتخدام إلـى الـزوج يـدفع ممـا وتـربيتهم األبنـاء بمسـئوليات تنشـئة يتعلـق مـا وخاصـة فـى

الصراعات؛ فُيشوش فكـر الزوجـة المعنفـة  هذه من للخروج كأسلوب الزوجة وقد يمتد لألبناء على المتنوعة

؛ كمــــا تقــــل قــــدرة الزوجــــة علــــى تحمــــل ويصــــعب عليهــــا التفــــاوض أو التوصــــل لحــــل مرضــــى للمشــــكالت

المسئوليات األسرية لتفاقم األعباء وفقدان التـوزان النفسـى وخاصـة إذا تواكـب مـع قلـة الـدعم والمسـاندة مـن 

التـى أكـدت أنـه تزيـد قـدرة ربـة األسـرة علـى اتبـاع ) ٢٠١٤(المحيطين بها؛وهذا يتفق مع دراسة رشـا راغـب 

  . ية والخالفات الزوجية كلما قل حجم األسرةاستراتيجيات إدارة الصراعات اإليجاب

  
عينة البحث على محاور  المعنفة تحليل التباين بين متوسطات درجات الزوجة) ١٩(دول ج

    ٢٦٧) =ن(وفقاً للدخل الشھرى لألسرة  الزوجية الخالفاتإدارة استراتيجيات
استراتيجيات 
إدارةالخالفات 
  الزوجية

  مجموع   مصدر التباين
  المربعات

 

متوسط 
  المربعات

  

درجات 
  الحرية

 

 قيمة ف
(F)  

مستو
ى 
  الداللة

استراتيجية 
  التفاوض

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات

٤٧٣٤.٢٨١  
٣٩٦٥.٩٦٦  

١٨٩٠.١٣٢  
٣٦.٧٤٣  

٢  
٢٦٥  

٠.٠١  ٢١.٩٥٦  

  ٢٦٧  ٨٧٠٠.٢٤٧  المجموع 
استراتيجية حل 

  المشكالت
  بين المجموعات 
  داخل المجموعات

١٥٦٠٧.٠٠٩  
١١٥٤٦.٢٣١  

٧٤٥٥.١٢١  
١٣٧.٨٧٠  

٢  
٢٦٥  

٠.٠١  ٥٤.٧٣٩  

  ٢٦٧  ٢٧١٥٣.٢٤  المجموع 
استراتيجية تحمل 

المسئوليات 
  األسرية

  بين المجموعات 
  داخل المجموعات 

١١٧٥٦.٤٣٨  
١١٤٦٣.٢٣٠  

٥٨١٩.٧٥٦  
١٤٠.٦٢٧  

٢  
٢٦٥  

٠.٠١  ٤٠.٠٨٦  

  ٢٦٧  ٢٣٢١٩.٦٦٨  المجموع 
استراتيجية طلب 
  الدعم والمساندة

  عات بين المجمو
  داخل المجموعات

٧٥١٩.٦٨٥  
١٣٠٤٦.٤٩٨  

٤٨٩١.٣٠٣  
١٢٠.٦٨٢  

٢  
٢٦٥  

٠.٠١  ٣٧.١١٠  

  ٢٦٧  ٢٠٥٦٦.١٨٣    المجموع

أن هنــــاك فروقــــًا ذات داللــــة إحصــــائية بــــين أفرادعينــــة البحــــث فــــي محــــاور ) ١٩(يتضــــح مــــن الجــــدول    

دالـة عنـد مسـتوى " ف" قيمـة  استراتيجيات إدارةالخالفـات الزوجيـة تبعـًا للـدخل الشـهرى لألسـرة حيـث كانـت

  . للمقارنات المتعددة وفيما يلي بيان بذلك) .L.S.D(ولبيان اتجاه الداللة تم إجراء اختبار. ٠.٠١
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٦٥ 

الفروق بين متوسطات درجات استجابات الزوجة المعنفة عينة البحث في )٢٠(جدول 
     ٢٦٧)=ن(تبعاً للدخل الشھرى لألسرة  الزوجية الخالفاتإدارة  محاوراستراتيجيات

  استراتيجية حل المشكالتمحور   استراتيجية التفاوضمحور 
الدخل 

الشھرى   
  لألسرة

  منخفض
  ٣٢.٩٧٥= م

  متوسط
  ٢٧.٦٥٤= م 

  مرتفع 
  ١٧.٩٣٥= م 

  منخفض
  ٧٥.٢٨٨= م 

  متوسط
  ٤٥.٢٠١= م 

  مرتفع
  ٣٠.٨٧١= م 

      ـ      ـ  منخفض
    ـ  ٤.١٠٩**     ـ  ٢.٥٦٤*   متوسط
  ـ  ١٤.٤٧٠**   ٢٨.٥٤٤**   ـ  ٩.٥٢٨**   ١١.٢٧٤**   مرتفع

  استراتيجية طلب الدعم والمساندةمحور   استراتيجية تحمل المسئوليات األسريةمحور 
الدخل 

الشھرى   
  لألسرة

  منخفض
  ٧٧.٤٦٨= م

  متوسط
  ٥١.٨٧٤= م 

  مرتفع
  ٤٠.٣٩٧= م 

  منخفض
  ٧٤.٤٤٨= م 

  متوسط
  ٦٧.٢١٣= م 

  مرتفع
  ٥١.٤٥٦= م 

      ـ      ـ  منخفض
    ـ  ٨.٨١٠*    ـ  ٦.٨٤٢**   متوسط
  ـ  ١٧.٥١٣**   ٢٦.٣٤٠**   ـ  ١٤.١٠٦**   ٢٩.٣٦٤**   مرتفع

 **٠.٠٥*                                                                                      ٠.٠١  

بـين أفـراد ) ٠.٠١(أن هناك فروقًا ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ) ٢٠(يتبين من الجدول 

اســتراتيجية التفاوض،اســتراتيجية (نــة البحــث وجميــع محــاور مقيــاس اســتراتيجيات إدارةالخالفــات الزوجيــة عي

وفقــــًا للــــدخل ) حــــل المشكالت،اســــتراتيجية تحمــــل المســــئوليات األسرية،اســــتراتيجية طلــــب الــــدعم والمســــاندة

دخل المـالى للزوجـة الشهرى لألسرة لصالح ذوات الدخل المنخفض؛وترجع الباحثة ذلك إلى أن انخفـاض الـ

المعنفـــة ُيعنـــى وجـــود العديـــد مـــن الضـــغوط األســـرية النفســـية واالجتماعيـــة واالقتصـــادية التـــى تتبعهـــا نقـــص 

الخيــارات واإلمكانــات الماديــة والمعنويــة  األمــر الــذى يجعلهــا ترضــخ لعنــف الــزوج وتبــذل أقصــى مــا فــى 

ال يُتشـتت أبنائهـا محاولـة التفـاوض مـع وسعها إليجاد طرق لحل الخالفات الزوجية بقصـد التعـايش وحتـى 

الــزوج بأســلوب واقعــي، كمــا تســعي للكشــف عــن أســباب ودوافــع المشــكلة محاولــة إيجــاد حلــول للمشــكالت 

ـــدائرة المحيطـــة بهـــم مـــن األهـــل  ـــاء والمســـئوليات األســـرية، كمـــا تلجـــأ لل ـــة كافـــة األعب حتـــى ترضـــيه متحمل

ان يتغيــر الــزوج يومــا مــًا؛ وهــذا يختلــف مــع دراســة  واألقــارب والمعــارف إلصــالح هــذه الخالفــات علــى أمــل

، اللــواتى أكــدن أن )٢٠١٨(،وعبيــر عبــدالمنعم وشــيرين فرحــات )٢٠١٨(أســماء عبــداللطيف ورشــا منصــور

ارتفــــاع المســــتوى االقتصــــادى لألســــرة  لــــه دور حيــــوى ورئيســــي فــــي إدارة الزوجــــة للصــــراعات والخالفــــات 

 ذات فـروق وجـود عـدم) ٢٠١٤(ًا أثبتـت دراسـة رشـا راغـب الزوجيـة بشـكل إيجـابى؛ وعلـى النقـيض تمامـ

وبذلك يتحقق صـحة الشهرى؛ األسرة لدخل لدى الزوجة تبعاً  إدارة الصراع إحصائية في استراتيجيات داللة

  . األول الفرض 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد األمـن األسـرى ألبنـاء الزوجـة المعنفـة عينـة :  الثانىالفرض 

عمـر األبنـاء، جـنس األبنـاء، المسـتوى (تبعًا لـبعض متغيـرات المسـتوى االجتمـاعي واالقتصـادي البحث 

 ،)التعليمى لألم، المستوى التعليمى لـألب ،عمـل األم، محـل اإلقامـة،حجم األسـرة،الدخل الشـهرى لألسـرة

   -:وللتحقق من صحة هذا الفرض تم 

اللــة الفــروق بــين أبعــاد مقيــاس األمــن األســرى للوقــوف علــى د" ف"إجــراء تحليــل التبــاين إليجــاد قيمــة  -

  .وكل متغير من متغيرات الدراسة

للوقــوف علــى داللــة الفــروق بــين متوســطات درجــات مقيــاس األمــن األســرى ) .L.S.D(إجــراء اختبــار -

 –٢١(لــدي أبنــاء الزوجــة المعنفــة تبعــًا لمتغيــرات الدراســة عينــة البحــث كمــا هــو موضــح بالجــدول مــن 

٣٣-٢٧،٣٠-٢٢،٢٤.(  

للوقـوف علــى داللـة الفــروًق بـين متوســطات درجـات لــدي أبنـاء الزوجــة  T. Test" ت"إجـراء اختبـار  -

جــنس األبنــاء ،عمــل (المعنفــة عينــة البحــث علــي أبعــاد مقيــاس األمــن األســرى تبعــا لمتغيــرات الدراســة 

 ).٢٣،٢٨،٢٩(كما هو موضح بالجدول ) المرأة ، محل اإلقامة
الزوجة المعنفة عينة البحث على أبعاد  أبناءمتوسطات درجات  تحليل التباين بين) ٢١(جدول 

   ٢٦٧) =ن( بناءوفقاً لعمر األ األمن األسرىمقياس 
األمن أبعاد 

  األسرى
  مجموع   مصدر التباين

  المربعات
Sum of 
squares 

متوسط 
  المربعات
Mean 

squares 

درجات 
  الحرية
D F 

 قيمة ف
(F)  

مستوى 
  الداللة

  المجموعات بين   األمن النفسى
  داخل المجموعات

٤١٨١.٢٥٤  
٥٢٧٤.٢٧٦  

١٤٦٥.١٧٥  
٤٠.٣١٤  

٢  
٢٦٥  

٠.٠١  ٢٩.٤١٦  

  ٢٦٧  ٩٤٥٥.٥٣٠  المجموع 
  بين المجموعات   األمن الفكرى

  داخل المجموعات
١٧٦٦٥.١٤٧  
١١٥٢٠.٥٢٣  

٩٢٢٧.٣٤٦  
١٥٠.٨١٢  

٢  
٢٦٥  

٠.٠١  ٥٩.٩٧٧  

  ٢٦٧  ٢٩١٨٥.٦٧٠  المجموع 
األمن 

  األجتماعى
  جموعات بين الم

 داخل المجموعات 
١٥٤٧٨.٠٢٩  
١٢٠٦٤.٨٣١  

٨٤٢٦.٥١١  
١٣٨.٧١٥  

٢  
٢٦٥  

٠.٠١  ٥٤.١٢١  

  ٢٦٧  ٢٧٥٤٢.٨٦٠  المجموع 
األمن 

  االقتصادى
  بين المجموعات 
  داخل المجموعات

١٣٧٨٨.٢١٦  
١١٠٥٩.٥٦٧  

٦٥٨٠.٩٨٩  
١٣٣.٧٠٦  

٢  
٢٦٥  

٠.٠١  ٤٨.١٤٠  

  ٢٦٧  ٢٤٨٤٧.٧٨٣   المجموع

أن هناك فروقًا ذات داللـة إحصـائية بـين أبنـاء الزوجـة المعنفـة عينـة البحـث فـي ) ٢١(يتضح من الجدول 

ولبيــان اتجــاه . ٠.٠١دالــة عنــد مســتوى " ف" أبعــاد األمــن األســرى تبعــًا لعمــر األبنــاء حيــث كانــت قيمــة 

  . للمقارنات المتعددة وفيما يلي بيان بذلك) .L.S.D(الداللة تم إجراء اختبار
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الزوجة المعنفة عينة البحث على أبعاد  أبناءفروق بين متوسطات درجات داللة ال) ٢٢(جدول 
  ٢٦٧)=ن( بناءوفقاً لعمر األ األمن األسرىمقياس 

  بعد األمن الفكرى بعد األمن النفسى
 عاما١٤ً<٧  عمر األبناء

= م 
٣٥.٧٤٠  

٢٠<١٤
 ً   عاما

= م 
٢٦.٩٣٧ 

عاما٢٠ً
  فأكثر

= م 
١٧.٤٧٦  

 عاما١٤ً<٧
  ٧٨.٦٧٠= م 

٢٠<١٤ 
 ً   عاما

= م 
٦٠.١١٤  

  عاماً فأكثر٢٠
  ٤٠.٦٠٣= م 

١٤<٧  ً   عاما
  

     ـ   ـ

٢٠<١٤  ً   عاما
  

   ـ ١٦.٥٠٤**  ـ ٧.٤٤١**

  عاماً فأكثر٢٠
  

  ـ  ١٨.٧١٢** ٣٧.٤٨٩**  ـ ٩.٨١٠** ١٦.٧٨٨**

  بعد األمن االقتصادى بعد األمن االجتماعى
 عاما١٤ً<٧  عمر األبناء

= م 
٨٠.٠٧٦  

٢٠<١٤
 ً   عاما

= م 
٧٧.٣١١ 

عاما٢٠ً
  فأكثر

= م 
٥١.٩٧١  

 عاما١٤ً<٧
  ٦٣.٤٣٩= م 

٢٠<١٤ 
 ً   عاما

= م 
٤٧.٣٢٢  

  عاماً فأكثر٢٠
  ٣٢.١١٠= م 

١٤<٧  ً   عاما
  

     ـ   ـ

٢٠<١٤  ً   عاما
  

   ـ ٩.٤٣٠**  ـ ١٤.٠١٦**

  عاماً فأكثر٢٠
  

  ـ  ١٦.٨٨٩** ١٩.٥٧١**  ـ ١٨.٩٤٢** ٣٩.٦٨٣**

 **٠.٠٥                                                                                             ٠.٠١*  

بـــين أبنـــاء ) ٠.٠١(أن هنـــاك فروقـــًا ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة ) ٢٢(يتبـــين مـــن جـــدول   

األمــن النفســى، األمــن الفكــرى،األمن (الزوجــة المعنفــة عينــة البحــث وجميــع أبعــاد مقيــاس األمــن األســرى 

عامــًا؛ وترجــع )١٤<٧(وفقــًا لعمــر األبنــاء لصــالح الفئــة العمريــة األصــغر) عى، األمــن االقتصــادىاالجتمــا

الباحثة ذلك إلى أن األبناء فـى هـذه المرحلـة العمريـة يكـون إدراكهـم وفهمهـم للحيـاة ولألمـن األسـرى قاصـرا 

ب وهــى تكابــد علــى بعــض النــواحى الظاهريــة حيــث تحــاول األم بــث الطمأنينــة ورســم صــورة حســنة عــن األ

المأساة وحدها خوفًا عليهم ولكن كلما ارتفع المنحنى العمرى لألبن وخاصة مع دخوله طـور المراهقـة يزيـد 

األمــر تعقيــدًا حيــث تُتشــكل مفاهميــه بــل تترســخ عــن مرحلــة الطفولــة ويــدرُك حجــم المأســاة التــى يحياهــا فــى 

ى قــد تأخــذ أشــكال مختلفــة للعنــف منهــا مــاهو أســرته نتيجــة لوجــود الخالفــات والمشــاحنات بــين الوالــدين والتــ

مرئـــى وملمـــوس واألخطـــر منهـــا مـــا يلمســـه بمشـــاعره دون عينيـــه ممـــا ينهكـــه نفســـيًا ويولـــد داخلـــه الشـــعور 

بـــالنقص والدونيـــة يـــنعكس علـــى تعامالتـــه االجتماعيـــة وبالتـــالى يكـــون مهـــددًا مـــن الناحيـــة الفكريـــة ويكـــون 

ـــيم والمظهـــر والترفيـــه حتـــى عرضـــه لألنحراف؛كمـــا أن االحتياجـــات الماد يـــة بتزيـــد وتتعـــدد مـــن حيـــث التعل

يســتطيع أن يتــوائم مــع البيئــة التــى يحيــا فيهــا قــدر المســتطاع؛ وبالتــالى يكــون مــن الصــعب إشــعاره بــاألمن 

التــى أكــدت أن األمــن النفســى ) ٢٠١٢(األســرى؛وهذا يختلــف مــع دراســة وردات محمــود وأحمــد الصــمادى 

  .عاماً ١٦.-١٣معنفات من الفئة العمرية األعلى من كان لصالح أبناء النساء ال
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الزوجة المعنفة عينة البحث على محاور  أبناءداللة الفروق بين متوسطات درجات ) ٢٣(جدول 
  ٢٦٧)=ن(وفقاً للجنس  األمن األسرىأبعاد مقياس 

  المتوسط الحسابي  الجنس  األمن األسرىأبعاد 
Mean  

  االنحراف المعياري
Stander. D 

  قيمة
  "ت  "

  مستوى الداللة

  ذكور  األمن النفسى
  أناث

٥٠.١٠٠  
٥١.٠٣٠  

٧.٢٣٧  
٩.٢٩٩  

  غير دال  ٠.٤٠٢

  ذكور  األمن الفكرى
  أناث

٥٠.١٢٧  
٤٩.٨٢٣  

٧.٣٠٥  
٦.١٧٩  

  غير دال  .٥٠٦

  ذكور  األمن االجتماعى 
  أناث

٤٨.٦٥٠  
٤٧.٣١٥  

٧.١٤١  
٦.٧٦٨  

 غير دال  ٠٣١٩

  ذكور  األمن االقتصادى
  أناث

٥٢.٤٧١  
٥٢.١٨٨  

٨.٣٧٢  
٧.٩٨٨  

  غير دال  .٦٧٠

عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين أبنـاء الزوجـة المعنفـة عينـة البحـث ) ٢٣(تبين مـن الجـدول    
وجــنس ) األمــن النفســى،األمن الفكــرى،األمن االجتمــاعى، األمــن االقتصــادى(وأبعــاد مقيــاس األمــن األســرى

يشـهُدها األبنـاء داخـل نطـاق األسـرة تتسـُبب لهـم فـى األبناء؛ وترجع الباحثة ذلك إلى أن حالـة العنـف التـى 
حدوث اضطراب نفسى ذكورًا وأناثُا ويكون مفهومهم لألمن األسرى خاضع ألطار قيمـي وثقـافى مشـوه مـن 
قبل أحد الوالـدين أو كالهمـا حيـث يتشـربون منهـا القواعـد والمعـايير الموجهـة والضـابطة للسـلوك فـى البيئـة 

ى يُغمرها الخوف والعنـف لدرجـة يشـعرون معهـا أنهـا ُتمثـل قيـد حديـدى لسـلوكياتهم األسرية والمجتمعية والت
وتعامالتهم حتي في دقائق األمور اليومية بغض النظر عن كونهم ذكـورًا أو أناثـًا؛ وتتفـق هـذه النتيجـة مـع 

، الـذين أكـدوا عـدم وجـود فــروق )٢٠١٧(، وسـامية صوشـي)٢٠١٤(دراسـة كـًال مـن عبدالناصـر السـويطي 
، )٢٠١٤(ى األمــن النفســى لألبنــاء تبعــًا لمتغيــر الجــنس، بينمــا تختلــف مــع دراســة كــًال مــن ضــحى عبــود فــ

الــذين أكــدوا علــى وجــود فــروق فــى ) ٢٠١٩(،وأنــور العبادســة وعواطــف محيســن )٢٠١٨(ورحــاب الســعدى 
  .مستوى األمن النفسى لصالح األناث

عينة البحث على أبعاد  المعنفة زوجةال أبناءتحليل التباين بين متوسطات درجات ) ٢٤(جدول 
  ٢٦٧)=ن(وفقاً للمستوى التعليمى لألم  األمن األسرىمقياس 

  مجموع   مصدر التبايناألمن األسرىأبعاد 
  المربعات
Sum of 
squares 

متوسط 
  المربعات
Mean 

squares 

  درجات الحرية
D F 

 قيمة ف
(F)  

مستوى 
  الداللة

  بين المجموعات   األمن النفسى
  المجموعاتداخل 

٣٠٨٩.٦٦٥  
٢٨٧٦.١٢١  

١٥٧٩.٦١١  
٣٩.١٠٥  

٢  
٢٦٥  

٠.٠١ ٤٣.٧٤٢  

  ٢٦٧  ٥٩٦٥.٧٨٦  المجموع 
  بين المجموعات   األمن الفكرى

  داخل المجموعات
١٧٢٤٤.٤٣٧  
١٠٢٨٧.٣١١  

٨٤٣٦.٠١١  
١٢٩.٣١٥  

٢  
٢٦٥  

٠.٠١ ٦٧.٨٠٦  

  ٢٦٧  ٢٧٥٣١.٧٤٨  المجموع 
  بين المجموعات   األمن األجتماعى

  جموعات داخل الم
١١٧٨٢.٣١٢  
١٠٩٧٦.٤٥٥  

٥٨٩٤.٢٧١  
١٤٥.٦٤٣  

٢  
٢٦٥  

٠.٠١ ٤٠.٩١٣  

  ٢٦٧  ٢٢٧٥٨.٧٦٧  المجموع 
  بين المجموعات   األمن االقتصادى

  داخل المجموعات
١١٦٧١.٧٣٥  
٩٢٧٤.٥١٢  

٥٦٧٩.٨٧٣  
١١٣.٥٤٧  

٢  
٢٦٥  

٠.٠١ ٥٦.٣١٨  

  ٢٦٧  ٢٠٩٤٦.١٤٧    المجموع
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ذات داللة إحصائية بين أبناء الزوجة المعنفة عينة البحث في  أن هناك فروقاً ) ٢٤(يتضح من الجدول   

ولبيـان . ٠.٠١دالـة عنـد مسـتوى " ف" أبعاد األمن األسرى تبعًا للمستوى التعليمـى لـألم حيـث كانـت قيمـة 

  . للمقارنات المتعددة وفيما يلي بيان بذلك) .L.S.D(اتجاه الداللة تم إجراء اختبار
الزوجات المعنفات عينة البحث على أبعاد  أبناءين متوسطات درجات داللة الفروق ب) ٢٥(جدول 

   ٢٦٧)=ن(وفقاً للمستوى التعليمى لألم  األمن األسرىمقياس 
  األمن الفكرىبعد   األمن النفسىبعد 

المستوى 
التعليمى لألم  

  منخفض
  ١٨.٥٧٣= م 

  متوسط
  ٣٢.٢١٥= م 

  مرتفع 
  ٤٠.١٠٩= م 

  منخفض
  ٤١.٩٨٨= م 

  متوسط
= م 

٦٥.٣١٩  

  مرتفع
  ٧٦.٦٠٧= م 

      ـ      ـ  منخفض
      ١٥.٩٠٧**     ـ  ٩.٠٥٦*   متوسط
  ـ  ٢٣.٧١٨**   ٣٧.٤٠٣**   ـ  ١١.٩٢٤**   ٢٧.٥١٤**   مرتفع

  بعد األمن االقتصادى  بعد األمن االجتماعى
المستوى 

التعليمى لألم  
  منخفض

  ٤٥.٧٨٤= م 
  متوسط

  ٦٣.١٠٨= م 
  مرتفع

  ٨٧.٦٩١= م 
  منخفض

  ٣٩.٩٦٨= م 
  سطمتو
= م 

٥١.٧١٠  

  مرتفع
  ٦٩.٥٦٧= م 

      ـ      ـ  منخفض
    ـ  ١١.٥٧٣**     ـ  ١٥.٠١٣**   متوسط
  ـ  ٢١.٨٥٠**   ٢٧.٩٩٨**   ـ  ١٩.٥١٤**   ٣٩.٢٠٣**   مرتفع

بــين أبنــاء ) ٠.٠١(أن هنــاك فروقــًا ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ) ٢٥(يتضــح مــن جــدول      

األمــن النفســى،األمن الفكــرى، األمــن (د مقيــاس األمــن األســرى الزوجــة المعنفــة عينــة البحــث وجميــع أبعــا

وفقـــــًا للمســـــتوى التعليمـــــى لـــــألم لصـــــالح أبنـــــاء ذوات المســـــتوى التعليمـــــى ) االجتمـــــاعى،األمن االقتصـــــادى

المرتفع؛وترجـــع الباحثـــة ذلـــك أنـــه كلمـــا ارتفـــع المســـتوى التعليمـــى لـــألم يجعلهـــا أكثـــر وعيـــًا بمشـــاعر أبنائهـــا 

مشــاعر الحــب مــع الــزوج فتعــوض ذلــك مــن خــالل الحنــان المتــدفق ألبنائهــا ممــا يــدعم وخاصــة مــع فقــدها ل

األبناء نفسيًا، كما أنه كلما ارتفع المسـتوى التعليمـى لـألم كلمـا أرتقـت ثقافتهـا وأتسـعت مـدراكها وتكـن أقـدر 

اح الفكــرى علــى فهــم التيــارات الفكريــة المختلفــة التــى يواجههــا أبنائهــا فــى مجــتعمهم وخاصــة فــى ظــل االنفتــ

الـذى تُبثـه شـبكات التواصــل االجتمـاعى مـن مختلـف المنصــات فتحـرص أن تشـاركهم أفكـارهم واهتمامــاتهم 

وتــدخل عــالمهم وتهــتم بهوايــاتهم كمــا تحــاول إســداء النصــائح والتوجيهــات بأســلوب أكثــر حكمــة مــع مــراحهم 

ومن ناحيــة أخــرى فــأن ارتفــاع العمريــة المختلفــة ممــا ُيســهم فــى تحقيــق األمــن الفكــرى واالجتمــاعى أيضــًا،

المستوى التعليمى لألم قد ينبىء عـن عملهـا بوظيفـة مرموقـة تجعلهـا تتطلـع لمسـتوى معيشـى أفضـل وألئـق 

بها وبأبنائها فتسعى لتأمين احتياجاتهم مما يسهم فى دعم األبناء  اجتماعيًا واقتصـاديًا؛وتتفق هـذة النتيجـة 

اللتـان قـد أكـدتا ارتفـاع المسـتوى األمـن ) ٢٠١٤(ى عبـود ،وضـح)٢٠١٥(مع دراسة كًال مـن دعـاء عاشـور

النفســى لألبنــاء لصــالح أبنــاء األمهــات ذوات التعليمــى المرتفــع؛ بينمــا تختلــف مــع دراســة كــًال عبدالناصــر 
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 بـاألمن النفسـى فـي الشـعور لـألم التعليمـي وجـود أثـر للمسـتوى إلـى عـدم توصـل الـذى)٢٠١٤(السـويطى

  .لألبناء
عينة البحث على أبعاد  المعنفة الزوجة أبناءالتباين بين متوسطات درجات تحليل ) ٢٦(جدول 

   ٢٦٧)=ن(وفقاً للمستوى التعليمى لألب  األمن األسرىمقياس 
األمن أبعاد 

  األسرى
  مجموع   مصدر التباين

  المربعات
Sum of squares 

  متوسط المربعات
Mean 

squares 

درجات 
  الحرية
D F 

 قيمة ف
(F)  

مستوى 
  الداللة

  بين المجموعات   األمن النفسى
  داخل المجموعات

٣١٥٩.٤١٠  
٢٠٨٧.٣٨٠  

١٠٤٣.٣١١  
٤٠.٠١١  

٢  
٢٦٥  

٠.٠١  ٤٧.٩١٠  

  ٢٦٧  ٥٢٤٦.٧٩٠  المجموع 
  بين المجموعات   األمن الفكرى

  داخل المجموعات
٤٧٨٣.٠١٧  
٣٠١٨.٤٤٠  

١١٨٣.٥٥٠  
٧٣.٦٥٤  

٢  
٢٦٥  

٠.٠١  ٥٠.٢١٩  

  ٢٦٧  ٧٨٠١.٤٥٧  المجموع 
األمن 

  جتماعىاأل
  بين المجموعات 

  داخل المجموعات 
١٩٧٢.١١٢  
١٨٧٣.٣١٦  

٩٨٣.٢١٧  
٢٧.٦٦٧  

٢  
٢٦٥  

٠.٠١  ٤٢.٠٥٧  

  ٢٦٧  ٣٨٤٥.٤٢٨  المجموع 
األمن 

  االقتصادى
  بين المجموعات 
  داخل المجموعات

١٣٥١.٩١٧  
٨٦٨٣.٣٢٠  

٥٤٤٩.٦١٠  
١٠٠.٩٦٨  

٢  
٢٦٥  

٠.٠١  ٥٨.٧١٣  

  ٢٦٧  ٢٠٠٣٥.٢٣٧    المجموع

أن هنـــاك فروقـــًا ذات داللـــة إحصـــائية بـــين بـــين أبنـــاء الزوجـــة المعنفـــة عينـــة ) ٢٦(الجـــدول يتضـــح مـــن   

دالــة عنــد مســتوى " ف" البحــث فــي أبعــاد األمــن األســرى تبعــًا للمســتوى التعليمــى لــألب حيــث كانــت قيمــة 

  . لكللمقارنات المتعددة وفيما يلي بيان بذ) .L.S.D(ولبيان اتجاه الداللة تم إجراء اختبار. ٠.٠١

  
داللة الفروق بين متوسطات درجات أبناء الزوجة المعنفة عينة البحث على أبعاد مقياس ) ٢٧(جدول 

  ٢٦٧)=ن(األمن األسرى وفقًا للمستوى التعليمى لألب 
  األمن الفكرىبعد   األمن النفسىبعد 

المستوى التعليمى 
  لألب

  منخفض
  ١٨.٣٢١= م

  متوسط
  ٣٠.٣٩١= م

  مرتفع 
  ٣٥.٣٢٨= م

  منخفض
  ١٩.٠٢٣= م

  متوسط
  ٣٣.٣١٩= م

  مرتفع
  ٤١.٦٢٥= م

      ـ      ـ  منخفض
      ٥.٠٧٩**     ـ  ٣.٠٧٦*   متوسط
  ـ  ١١.٢٠٩**   ١٨.٢١٠**   ـ  ٩.٧٣٥**   ١٣.٨٧٠**   مرتفع

  بعد األمن االقتصادى  بعد األمن االجتماعى
المستوى التعليمى 

  لألب
  منخفض

  ٢٢.٣٠٦= م
  متوسط

  ٢٨.٣٣٣= م
  مرتفع

  ٣٢.٨١٥= م
  منخفض

  ١٨.٥٥٦ =م
  متوسط

  ٢٩.٠٣٩= م
  مرتفع

  ٣٦.٥٨٧ =م
      ـ      ـ  منخفض
    ـ  ٣.٣٩٠**     ـ  ٦.٣٥٠*   متوسط
  ـ  ١١.٠٠٣**   ١٤.٠٨٧**   ـ  ٩.٠٢٧**   ١١.٥١٧**   مرتفع

 **٠.٠٥*                                                                                           ٠.٠١  
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بين أبنـاء الزوجـة ) ٠.٠١(أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ٢٧(يتضح من جدول 

األمـــــــن النفســـــــى،األمن الفكـــــــرى،األمن (المعنفـــــــة عينـــــــة البحـــــــث وجميـــــــع أبعـــــــاد مقيـــــــاس األمـــــــن األســـــــرى

وفقـــًا للمســـتوى التعليمـــى لـــألب لصـــالح المســـتوى التعليمـــى المرتفع؛وترجـــع )االجتمـــاعى،األمن االقتصـــادى

ذلك أنه كلما ارتفع المستوى التعليمـى لـألب يجعلـه أكثـر إدراكـًا لتبعـات الخالفـات األسـرية وتعنيفـه الباحثة 

لزوجتــه ومــا يستشــعره األبنــاء مــن خــوف واضــطراب فيحــاول إمالــة األبنــاء لــه وٕاشــعارهم بالمحبــة محــاوًال أن 

اضـعًا إيـاهم علـى قمـة أولوياتـه يفهم ما يدور بخلدهم ويستمع ألرائهـم مفسـحًا لهـم المجـال التخـاذ قـراراتهم و 

فى الحياة مما يدعم األبناء نفسـيًا وفكريـًا واجتماعيـًا بشـكل كبيـر، كمـا أنـه قـد يحـاول تعـويض األبنـاء عمـا 

يرونــه مــن خالفــات مــن خــالل تــوفير احتياجــاتهم ومتطلبــاتهم الماديــة فــى نطــق محــددة تحقــق لهــم األمــن 

ـــأى بهـــم عـــن اإلنحـــراف؛ وهـــذا يت ـــود االقتصـــادى وتن ،وأنـــور )٢٠١٤(فـــق مـــع دراســـة كـــًال مـــن ضـــحى عب

الـــذين أكـــدوا علـــى وجـــود فـــروق فـــى مســـتوى األمـــن النفســـى لألبنـــاء ) ٢٠١٩(العبادســـة وعواطـــف محيســـن 

  .لصالح األباء ذوى المستوى التعليمى المرتفع
الزوجات المعنفات عينة البحث على أبعاد  أبناءداللة الفروق بين متوسطات درجات ) ٢٨(جدول 

   ٢٦٧) =ن(وفقاً لعمل األم  األمن األسرىقياس م
المتوسط   عمل األم  أبعاد األمن األسرى

  الحسابي
  االنحراف المعياري

 
  قيمة

  "ت " 
  مستوى الداللة

  تعمل  األمن النفسى
  ال تعمل

٥٣.١٩٨  
٣٩.٩٢١  

١٧.٩٥٤  
٩.٩٨٣  

٠.٠١  ٣.٢٨٩  

  تعمل  األمن الفكرى
  ال تعمل

٦٩.٨٧١  
٥٠.٩١٧  

٢٩.٤١٠  
١٣.٩٨٩  

٠.٠١  ١٥.٣٧٤  

  تعمل  األمن االجتماعى 
  ال تعمل

٦٣.٠١٣  
٥١.٩٧٢  

٢٥.٣٨٧  
١٥.٠٣٤  

٠.٠١  ٥.٧٤٨  

  تعمل  األمن االقتصادى
  ال تعمل

٥٦.٦٨٩  
٣٩.٧٩٠  

١٩.٢١٤  
٩.٢١٠  

٠.٠١  ٧.٢١٦  

بــين ) ٠.٠١(أن هنــاك فروقــًا ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ) ٢٨(يتبــين مــن الجــدول          

األمـــن النفســـى،األمن الفكـــرى،األمن ( ة عينـــة البحـــث وأبعـــاد مقيـــاس األمـــن األســـرى أبنـــاء الزوجـــة المعنفـــ

وفقـًا لعمـل األم لصـالح أبنـاء العـامالت؛ وترجـع الباحثـة ذلـك إلـى أن عمـل ) االجتماعى،األمن االقتصـادى

لهـا؛ ممـا المرأة يجعلها تشعر بأهميتها ومكانتها فى المجتمع ويجعلهـا تجـد متنفسـًا مـن قهـر الـزوج وتعنيفـه 

يقــوى شخصــيتها ويــدعم نفســيتها وتســعى لتعــويض أبنائهــا بالعاطفــة التــى حرمــت منهــا ويــنعكس ذلــك علــى 

الشـــعور بـــاألمن النفســـى لألبنـــاء، كمـــا أن عمـــل األم يجعلهـــا أنضـــج فكريـــًا وأكثـــر وعيـــًا بـــاألجواء الفكريـــة 

هم بســياج مــن المفــاهيم الفكريــة المختلفــة بمجتمعهــا وتحــرص علــى االســتماع ألراء أبنائهــا وأفكــارهم وحمــايت

الصحيحة لتحميهم من األنحراف عن جادة الطريق، باإلضافة إلـى ذلـك فـأن خـروج المـرأة للعمـل يفـتح لهـا 

مجـــاأل إلقامـــة عالقـــات اجتماعيـــة متنوعـــة مـــع اآلخـــرين تســـاعدها علـــى توطيـــد جســـور آمنـــة ألبنائهـــا مـــع 
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صحيحة، ومن زواية أخرى نجـد أن عمـل األم يـؤمن اآلخرين من خالل توعيتهم بالمعامالت االجتماعية ال

دخل خـاص بهـا ُيحقـق لهـم  األشـباع للعديـد مـن احتياجـاتهم ممـا يشـعرهم باألمـان المـادى؛ وهـذا يتفـق مـع 

التى أكدت على وجود فـروق دالـة إحصـائيا فـى مسـتوى ) ٢٠١٨(دراسة عبير عبد المنعم وشيرين فرحات 

التـى أقـرت )٢٠١٥(العامالت؛ بينما تختلف مع دراسـة دعـاء عاشـور األمن النفسى لصالح أبناء األمهات 

  .وجود فروق فى مستوى األمن النفسى لصالح أبناء األمهات غير العامالت
الزوجة المعنفة عينة البحث على أبعاد  أبناءداللة الفروق بين متوسطات درجات ) ٢٩(جدول 

  ٢٦٧)=ن( اإلقامة وفقاً لمحل األمن األسرىمقياس 
 المتوسط الحسابي محل اإلقامة األمن األسرىاد أبع

  
االنحراف 
 المعياري

  قيمة
 "ت " 

مستوى 
  الداللة

  ريف  النفسى األمن
  حضر

٥٣.١٧٨  
٥٠.٩٨٢  

٨.٤١٥  
٦.٥١٠  

٠.٠١ ٣.٦١٢  

  ريف  الفكرى األمن
  حضر

٥٥.٢٣٥  
٥٦.٥٤٣  

٨.٣٥٢  
٨.٩٢٠  

٠.٤٧٠  .٧٠٨  

  ريف   االجتماعى  األمن
 حضر

٥٢.٣١١  
٤٨.٧٢٠  

٧.٥٧١  
٦.٢٧٣  

٠.٠١ ٢.٨١٧ 

  ريف  االقتصادى األمن
  حضر

٥٣.٢١٩  
٤٩.٥٦٠  

٧.٨٩٤  
٦.٨١٩  

٠.٠١ ٢.٩٨٨  

ــًا ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة) ٢٩(يتبــين مــن الجــدول       بــين أبنــاء ) ٠.٠١(أن هنــاك فروق
ن األمـــن النفســـى، األمـــن االجتمـــاعى، األمـــ(الزوجـــة المعنفـــة عينـــة البحـــث وأبعـــاد مقيـــاس األمـــن األســـرى

وفقــــًا لمحـــل اإلقامــــة لصــــالح المقيمـــين بــــالريف؛ وترجـــع الباحثــــة ذلــــك إلـــى طبيعــــة المجتمــــع ) االقتصـــادى
المصــرى بــالريف الــذى يتســم بــروابط أســرية واجتماعيــة قويــة تحــافظ علــى صــلة الــرحم والقربــى حيــث نشــهُد 

 والضـيق، األلـم اعرمشـ عـنهم يخفـف األسر الممتدة التى تحيا فى كنف المحبة والتـرابط فيجـد األبنـاء مـن
تعترضـهم وذلـك يـدعمهم نفسـيًا واجتماعيـًا  التـي والمشـكالت المواقـف الصـعبة مواجهـة علـى ويسـاعدهم

التى أكدت وجود فروق بين األبنـاء فـى ) ٢٠١٨(واقتصاديًا؛ وهذا يتفق مع دراسة كًال من رحاب السعدى 
التـى أشـارت ) ٢٠١٥(راسـة دعـاء عاشـور شعورهم باألمن األسرى لصالح أبناء القرية، بينما يختلـف مـع د

إلــى وجــود فــروق فــى مســتوى األمــن النفســى لألبنــاء لصــالح المقيمــين بالحضــر، كمــا تختلــف مــع دراســة 
  . أكد أن محل االقامة اليؤثر على األمن النفسى ىالذ) ٢٠١٤(ضحى عبود 

المعنفــة عينـة البحــث  كمـا أتضـح مــن الجـدول عــدم وجـود فـروق ذات داللــة إحصـائية بــين أبنـاء الزوجـة   
وُبعــد األمــن الفكــرى وفقــًا لمحــل اإلقامــة ؛ وترجــع الباحثــة ذلــك ألننــا فــى عصــر العولمــة وبــات العــالم قريــة 
صغيرة ومفتوحًا على مصرعيه حيث يحدث التغيير الفكرى وفقًا لما يشهدوه داخل أسرهم ومـا يتـابعوه عبـر 

  . الفكرى وخاصة أن أسرهم تعيش فى ظالل العنف الشاشات مما يجعلهم فريسة سهلة لألنحراف والشتات
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الزوجات المعنفات عينة البحث على أبعاد  أبناءتحليل التباين بين متوسطات درجات ) ٣٠(جدول 
   ٢٦٧) =ن(وفقاً لحجم األسرة  األمن األسرىمقياس 

أبعاد 
األمن 
  األسرى

مجموع مصدر التباين
  المربعات

متوسط
  المربعات

 

درجات
  الحرية

 قيمة ف
(F)  

مستوى 
  الداللة

األمن 
  النفسى

 بين المجموعات
  داخل المجموعات

٣٦٨١.٣٣٢ 
٤١٥٨٧.١١٤  

٢١٦٥.٣٠٤ 
٦٧. ٥٤٤  

٢ 
٢٦٥  

٠.٠١ ٤٣.٧١٣  

 ٢٦٧ ٤٥٢٦٨.٤٤٦ المجموع
األمن 
  الفكرى

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

٩٨٧٣.٩٨٦ 
٢٨٦٤٤.١١٠ 

٤٧٩١.١٧٦ 
١١٩.١٣٦  

٢ 
٢٦٥ 

٠.٠١ ٤١.٧٠٢  

 ٢٦٧ ٣٨٥١٨.٠٩٦ وعالمجم
األمن 

  الجتماعى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

٦٨٧٣.٠٥٥ 
٢١٥٥٧.١٣٦ 

٣٥٤٤.١٥٧ 
٨٩.١٤٨  

٢ 
٢٦٥ 

٠.٠١ ٣٦.٠٩٥  

 ٢٦٧ ٢٨٤٣٠.١٩١ المجموع
األمن 

  االقتصادى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

٤٢٣٣.٨٥٣ 
٢٦٥٥٦.٧٦٤ 

٢١٦٩.٥١٣ 
١٠٧.١١٤  

٢ 
٢٦٥ 

٠.٠١ ٣٨.٠٠٩  

 ٢٦٧ ٣٠٧٩٠.٦١٧  موعالمج

أن هنــاك فروقـًا ذات داللـة إحصــائية بـين أبنـاء الزوجــة المعنفـة عينـة البحــث ) ٣٠(يتضـح مـن الجـدول    
ولبيـان اتجـاه . ٠.٠١دالـة عنـد مسـتوى " ف" في أبعاد األمن األسرى وفقًا لحجـم األسـرة حيـث كانـت قيمـة 

  . دة وفيما يلي بيان بذلكللمقارنات المتعد) .L.S.D(الداللة تم إجراء اختبار
عينة البحث  المعنفة الزوجة أبناءداللة الفروق بين متوسطات درجات استجابات ) ٣١(جدول 

  ٢٦٧)=ن(وفقاً لحجم األسرة  األمن األسرىعلى أبعاد مقياس 
  األمن الفكرىبعد   األمن النفسىبعد 

  صغيرة  حجم األسرة
  ٤٣.٥٥١= م 

  متوسطة
  ٣٧.٥٤٢= م 

  كبيرة
  ٢٧.٧٩٩= م 

  صغيرة
  ٣٨.٢١٣= م 

  متوسطة
= م 

٢٩.٣٢٤  

  كبيرة
  ٢١.٥٨٠= م 

صغيرة 
  أفراد٣

      ـ      ـ

    ـ  ٩.٧٢٧**     ـ  ٤.٩١٦**   متوسطة
  ـ  ٨.١١١**   ١٢.٢٢٠**   ـ  ١٠.٣٤٤*   ١٥.٢٢٣**   كبيرة

  األمن االقتصادىبعد   األمن االجتماعىبعد 
  صغيرة  حجم األسرة

  ٣٦.٦٣٣= م 
  متوسطة

  ٣٤.٧٢٤= م 
  كبيرة

  ٢٥.١١٨ =م 
  صغيرة

  ٤٧.٢٧٨= م 
  متوسطة

= م 
٣١.٤٤١  

  كبيرة
  ٢٨.٦٦١= م 

      ـ      ـ  صغيرة
    ـ  ١٢.١٣٨**     ـ  ٣.٩١٠*   متوسطة
  ـ  ٢.٧٥٨**   ١٩.٨٤٣**   ـ  ٨.٨٧٦**   ١١.٦٥٥**   كبيرة

 **٠.٠٥*                                                                                               ٠.٠١  

بين أبناء الزوجـة ) ٠.٠١(أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ٣١(يتبين من الجدول 
) األمـن النفســى، األمـن االجتمــاعى،األمن االقتصــادى(المعنفـة عينــة البحـث وأبعــاد مقيـاس األمــن األســرى 

جـع الباحثـة ذلـك إلـى أن إلـى أنـه كلمـا ؛ وتر )أفـراد٣(وفقًا لحجم األسرة لصـالح لـذوى األسـر صـغيرة الحجـم 
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زاد حجــم األســرة زادت األعبــاء والمســئوليات الملقــاة علــى عــاتق الوالــدين فتزيــد المشــاكل حــدة ويهــرع األب 
للتنفيس عـن غضـبه وقلـة ذات اليـد بـالعنف علـى األم وقـد يمتـد لألبنـاء؛ ممـا ُيفـزع األبنـاء نفسـيًا ويصـيبهم 

قص والدونيـة فيتشـكل لـديهم مفـاهيم مشـوهة عـن الحيـاة األسـرية وخاصـة باألضطراب النفسى والشـعور بـالن
عجـزهم عـن التواصـل بشـكل سـليم مع الغزو الفكرى الذى تشهده كافة المجتمعات فى عصرنا الحالى ممـا يُ 

مع محيطهم األجتماعى خاصة مع قلقهم من عدم كفاية احتياجاتهم وخوفهم مما يحمل لهـم المسـتقبل بـين 
  . طياته

الزوجات المعنفات عينة البحث على أبعاد  أبناءداللة الفروق بين متوسطات درجات ) ٣٢( جدول
   ٢٦٧) =ن(وفقاً للدخل الشھرى لألسرة  األمن األسرىمقياس 

األمن أبعاد 
  األسرى

  مجموع المربعات  مصدر التباين
Sum of 
squares 

  متوسط المربعات
Mean squares 

درجات 
  الحرية
D F 

 قيمة ف
(F)  

توى مس
  الداللة

  بين المجموعات   األمن النفسى
  داخل المجموعات

٣٢٧٨.٥١١  
٤١٢٥.٢٨٥  

١٧٨.٩١٠  
٩٩.٣٢٨  

٢  
٢٦٥  

٠.٠١  ٩.٩٦٦  

  ٢٦٧  ٧٤٠٤.٣٣٦  المجموع 
  بين المجموعات   األمن الفكرى

  داخل المجموعات
٤٢٥١.١٧٤  
٥٦٧٧.٢٣٣  

١٦٤٣.٤٢٦  
٢٣١.٥٤٢  

٢  
٢٥١  

١٥.٨١
٠  

٠.٠١  

  ٢٦٧  ٩٩٢٨.٤٠٧  المجموع 

  بين المجموعات   األمن األجتماعى
  داخل المجموعات 

٤٢٠٨.٣١٩  
٣٨٩٢.٢٣٥  

٢٣٥١.٢٧١  
١٢٦.٥١٥  

٢  
٢٥١  

١١.٦٥
٨  

٠.٠١  

  ٢٦٧  ٨١٠٠.٥٥٤  المجموع 
األمن 

  االقتصادى
  بين المجموعات 
  داخل المجموعات

٥٦٤٣.٦٢٩  
٣٨٩١.٠٥٠  

٢٧١٠.٥١٩  
١١٢.٦١٢  

٢  
٢٥١  

١٣.٨٩
٢  

٠.٠١  

  ٢٦٧  ٩٥٣٤.٦٧٩    المجموع

أن هنــاك فروقـًا ذات داللـة إحصــائية بـين أبنـاء الزوجــة المعنفـة عينـة البحــث ) ٣٣(يتضـح مـن الجـدول    

ولبيان . ٠.٠١دالة عند مستوى " ف" في أبعاد األمن األسرى تبعًا للدخل الشهرى لألسرة حيث كانت قيمة

  . ان بذلكللمقارنات المتعددة وفيما يلي بي) .L.S.D(اتجاه الداللة تم إجراء اختبار
الزوجة المعنفة عينة البحث على أبعاد  أبناءداللة الفروق بين متوسطات درجات ) ٣٣(جدول 

  ٢٦٧)=ن(تبعاً للدخل الشھرى لألسرة  األمن األسرىمقياس 
  األمن الفكرىبعد   األمن النفسىبعد 

دخل الشھرى 
  األسرة

  منخفض
  ١٨.٨٦٥= م

  متوسط
= م  

٢٠.٧٩١  

  مرتفع
  ٢٥.٣١٥= م

  منخفض
  ٤١.٧٥٤=  م

  متوسط
  ٤٧.٣٦١= م 

  مرتفع
  ٦٥.٤١١= م 

      ـ      ـ  منخفض
    ـ  ١١.٢٣٨**       ٥.١١٩**   متوسط
  ـ  ١٧.٣٨٩**   ٢٣.٧٤١**   ـ  ٦.٨١٦**   ٨.٩٨٦**   مرتفع

  بعد األمن االقتصادى  بعد األمن االجتماعى
الدخل الشھرى 

  لألسرة
  منخفض

  ٤٢.٦١٥= م
  متوسط

  ٥٦.٨٠١= م 
  مرتفع

  ٧٠.٥١٥= م
  منخفض

  ٥١.٢١١= م 
  متوسط

  ٦٢.٧١٤= م 
  مرتفع

  ٧٨.٩١٥= م 
      ـ      ـ  منخفض
    ـ  ١٨.٣٢٩**     ـ  ١٢.١٥٨**   متوسط
  ـ  ١٥.٩٧٣**   ٣٥.٩٨٧**   ـ  ١٦.٤١٠**   ٢٨.٦٧٥**   مرتفع

 **٠.٠٥*                                                                             ٠.٠١     



  ٢٠٢٠ )٢(العدد -الثالثونو  سادسالالمجلد  –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي 
  

٧٥ 

بـين أبنــاء ) ٠.٠١(أن هنـاك فروقـًا ذات داللــة إحصـائية عنـد مســتوى داللـة  )٣٣(يتبـين مـن جــدول 
ــــــع أبعــــــاد األمــــــن األســــــرى  ــــــة البحــــــث وجمي ــــــة عين األمــــــن النفســــــى،األمن الفكــــــرى،األمن (الزوجــــــة المعنف

وفقًا للدخل الشهرى للمرأة لصالح ذوى الدخل المرتفـع؛ وترجـع الباحثـة ذلـك ) االجتماعى،األمن االقتصادى
خفـــاض الــدخل المـــالى لألســرة يحُصـــر الوالــدين داخـــل دائــرة ُمغلقـــة حيــث تزيـــد وطــأة المتطلبـــات إلــى أن ان

واالحتياجــات لألبنــاء ويقابُلهــا العجــز عــن الوفــاء بهــا فتزيــد حــدة المنازعــات والخالفــات بــين الــزوجين والتــى 
هـم فـى خـوف وقلـق تفضى بالعنف والتنصل من المسئوليات؛ مما يـؤثر سـلبًا علـى نفسـية األبنـاء ممـا يجعل

من الغد وخاصة مع العنف الذى ُتعـانى منـه األم فيجمـع علـيهم العـوز المـادى والمعنـوى لمـن ُيضـمد جـرح 
الجفــاء العــاطفى وعنــف األب علــى األم ممــا ُيــدمى قلــوبهم ويــؤجج أفئــدتهم بمــن ســيكفهم حاجاتهم؛وبالتــالى 

،وأنــور )٢٠١٨(ات وعبيــر عبــدالمنعميكونــون عرضــة لألنحــراف الفكرى؛وهــذا يتفــق مــع دراســة شــيرين فرحــ
الــذين أكـدوا وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا فـي األمــن النفســي ُتعــزى إلــى ) ٢٠١٩(العبادسـة وعواطــف محيســن

؛ وبــذلك  يتحقــق صــحة مســتوى الــدخل األســري لــدى األبنــاء لصــالح ذوى الــدخل المتوســط والــدخل المرتفــع
  .الفرض الثانى جزئياً 

الخالفات الزوجية لدى الزوجة إدارةمحاور استراتيجيات  بين رتباطيةا عالقة توجد: الفرض الثالث
  .بناءاأل لدي األمن األسرى المعنفة وأبعاد

الخالفات الزوجية لدى الزوجة إدارة استراتيجيات  بين االرتباط قيم معامالت) ٣٤( جدول
  .بناءاأل لدي األمن األسرى المعنفة وأبعاد

    األمن األسرىأبعاد 
  

  تراتيجيات محاور اس
  الخالفات الزوجيةإدارة 

 األمن
  النفسى

 األمن
 الفكرى

  األمن
 االجتماعى

  األمن
االقتصادى

مقياس 
األمن 
  األسرى
  ككل

 **٠.٨٧٦  **٠.٧٩٠  **٠.٧٧٩ **٠.٧٨٣  **٠.٧٥٦  استراتيجية التفاوض  
 **٠.٧٩٢  **٠.٨٤١  **٠.٨١٥ **٠.٨٢٢  **٠.٧٠٩  استراتيجية حل المشكالت 

 **٠.٨٥٩  *٠.٧٨٧  **٠.٧٤٦ **٠.٧٤٠  **٠.٨٢٥تحمل المسئوليات األسرية استراتيجية 
 **٠.٨٠٣  **٠.٧٣٨  **٠.٧٨٨ **٠.٧٩١  *٠.٦٨٧  استراتيجية طلب الدعم والمساندة

الخالفات إدارة مقياس استراتيجيات
  الزوجية  ككل

٠.٩٨٣  **٠.٨٥٥  **٠.٨٧٩ **٠.٨٩٠  **٠.٨١٥** 

   **٠.٠٥*                                                                        ٠.٠١     
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين جميع محاور إدارةاستراتيجيات ) ٣٤(يتضح من الجدول         

الخالفات الزوجية لدى الزوجة المعنفة وجميع أبعاد األمن األسرى لدي األبناء عند مستوى داللة 
حثة ذلك إلى أنه كلما زادت قدرة الزوجة المعنفة على إتباع استراتيجيات ؛ وترجع البا)٠.٠١(،)٠.٠٥(

إدارةالخالفات الزوجية المتمثلة فى التفاوض وحل المشكالت منقبة عن  البدائل واختيار أفضلها محددة 
سى هدفها األساسى وهو أمن أسرتها واستقرارها مستعينة بدائرة العالقات االجتماعية ألعطائها الدعم النف

والمادى مع تحملها ألغلب المسئوليات األسرية بل قد تكون كلها مع سعى الزوجة المعنفة إلشباع 
احتياجاتهم االجتماعية واالقتصادية قدر استطاعتها ناشدة االستقرار العائلي واحتوائها للخالفات الزوجية 
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تى تحقق نمطًا من التوزان المختلفة بطريقة إيجابية تُمهد لها الطريق للتواصل الفعال مع زوجها ح
والتكيف فى العالقة الزوجية التى يتثنى من خاللها لألبناء الشعور باألمن النفسى والقدرة على التعبير 
عما يجول بداخلهم من أفكار وأراء فى أمان واطمئنان؛ مما يسُهم في خلق شخصية قادرة على بناء 

ة أيضًا على اإلبداع والمواجهة لكل تحد فكري جسور للتواصل االجتماعى الفعال مع اآلخرين وقادر 
   .وبذلك يتحقق صحة الفرض الثالث يتناقض مع قيم المجتمع السامية؛

  

    :ملخص النتائج 
اختالف األوزان النسبية لمحاور استراتيجيات إدارةالخالفـات الزوجيـة لـدي الزوجـة المعنفـة حيـث تبـين  -١

ــــى بنســــبة  أن اســــتراتيجية تحمــــل المســــئوليات األســــرية جــــاءت ــــة األول ــــى المرتب ،تليهــــا %)٣٤.٣٩(ف
،وجـاءت اسـتراتيجية التفـاوض %)٣١.٦٣(استراتيجية طلب الدعم والمساندة فى المرتبة الثانية بنسـبة 

، وأخيــرًا اســتراتيجية اســتراتيجية حــل المشــكالت احتلــت المرتبــة %)٢١.٢٨(فــى المرتبــة الثالثــة بنســبة 
 %).١٢.٧(الرابعة بنسبة 

ان النسبية ألبعاد األمـن األسـرى لـدى أبنـاء الزوجـة المعنفـة عينـة البحـث حيـث تبـين أن اختالف األوز  -٢
،يليهــا األمــن االجتمــاعى جــاء فــى المرتبــة %)٣٦.٤(األمــن النفســى جــاء فــى المرتبــة األولــى بنســبة 

ـــــــة بنســـــــبة  ـــــــة بنســـــــبة %)٢٤.١(الثاني ـــــــة الثالث ـــــــى المرتب ، كمـــــــا أتضـــــــح أن األمـــــــن الفكـــــــرى جـــــــاء ف
 %).١٨(األمن االقتصادى جاء فى المرتبة الرابعة بنسبة  ؛وأخيراً %)٢١.٢(

لــدى الزوجــة المعنفــة عينــة البحــث فــي ، ٠.٠١توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة  -٣
اســــــتراتيجية حــــــل  -اســــــتراتيجية التفــــــاوض(محــــــاور مقيــــــاس اســــــتراتيجيات  إدارةالخالفــــــات الزوجيــــــة 

تبعـًا لـبعض ) اسـتراتيجية طلـب الـدعم والمسـاندة -األسـرية استراتيجية تحمل المسئوليات –المشكالت 
ذوات  -لصـــالح كــــل مـــن مـــدة الحيــــاة الزوجيـــة األطــــول متغيـــرات المســـتوى االجتمــــاعي واالقتصـــادي

المســتوى التعليمــى المرتفــع للزوجــة فيمــا عــدا اســتراتيجية طلــب الــدعم والمســاندة  كانــت لصــالح ذوات 
العـــــامالت فيمـــــا عـــــدا  –مســـــتوى التعليمـــــى المرتفـــــع للـــــزوج ذوات ال -المســـــتوى التعليمـــــى المـــــنخفض

المقيمـــات بالحضـــر فيمـــا عـــدا  -اســـتراتيجية طلـــب الـــدعم والمســـاندة كانـــت لصـــالح غيـــر العـــامالت 
ذوات الـــدخل  -األســـر صـــغيرة الحجـــم  -اســـتراتيجية طلـــب الـــدعم والمســـاندة كانـــت لصـــالح  الريفيـــات

 .الشهرى المرتفع
لـدى أبنـاء  الزوجـة المعنفـة عينـة البحـث ، ٠.٠١ية عنـد مسـتوى داللـة توجد فروق ذات داللة إحصـائ -٤

) األمـن النفسـى،األمن الفكـرى،األمن االجتمـاعى، األمـن االقتصـادى(في أبعاد مقياس األمن األسـرى 
ذوى المســتوى  -تبعــًا لــبعض متغيــرات المســتوى االجتمــاعي واالقتصــادي لصــالح كــل مــن األكبــر ســناً 

المقيمـين بـالريف فيمـا عـدا بعـُد األمـن الفكـرى فكـان غيـر  -أبناء العامالت –الدينالتعليمى المرتفع للو 
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ذوى الــدخل الشــهرى المرتفــع؛ كمــا تبــين عــدم وجــود فــروق ذات داللــة  -األســر صــغيرة الحجــم -دال
 .إحصائية لدى أبناء الزوجة المعنفة عينة البحث وأبعاد مقياس األمن األسرى تبعًا للجنس

ارتباطيـــة موجبـــة بـــين محـــاور مقيـــاس اســـتراتيجيات إدارة الخالفـــات الزوجيـــة لـــدى كمـــا وجـــدت عالقـــة  -٥
  .الزوجة المعنفة وأبعاد مقياس األمن األسرى لدى األبناء

  
  : التوصيات 

تصميم برامج إرشاديه ُتعنى بتنمية استراتيجيات إدارةالخالفات الزوجية لدى المرأة وخصوصـًا المعنفـة  -١
إدارةالخـــالف بـــين الـــزوجين بطريقـــة إيجابيـــة لتحســـين نوعيـــة الحيـــاة وذلـــك بهـــدف نشـــر الـــوعي بأســـس 

  .وتفادى العنف واإلرتقاء بمستوى الصحة النفسية لألسرة لدعم األمن األسرى والمجتمعى 
تفعيـــل دور متخصصـــى االقتصـــاد المنزلـــى مـــن الخـــريجين وأعضـــاء هيئـــة التـــدريس عـــن طريـــق عقـــد  -٢

التدريبيــة لفئــة المقبلــين علــى الــزواج مــن الجنســين للتــوعيتهم المحاضــرات والنــدوات التثقيفيــة والــدورات 
بأســس الحيــاة الزوجيــة القويمــة وتــوجهيهم ألســاليب التربيــة الصــحيحة لألبنــاء لمناهضــة العنــف لمــا لــه 

 .من آثر بالغ األهمية على األمن األسرى والمجتمعى أيضاً 
بيعتـــه وخطورتـــه وتبعاتـــه مـــع الحـــث علـــى إجـــراء األبحـــاث التـــي تتنـــاول أســـباب العنـــف الزوجـــى وط -٣

تصــــنيف الرصــــد اإلحصــــائي لهــــذه الظــــاهرة لبيــــان مــــدى فعاليــــة التــــدابير التــــي تنفــــذ لدرئــــه مــــع نشــــر 
 .اإلحصاءات ونتائج األبحاث ووضع استراتيجيات المناسبة لمواجهته والحد منه

ــ -٤ ع مــع ضــرورة تعــديل القــوانين والتشــريعات الوطنيــة التــي ُتجســد العنــف الممــارس ضــد المــرأة أينمــا وق
تشــريع قــانون خــاص بنبـــذ العنــف بجميــع أشـــكاله مــع إمكانيــة تحديثــه حســـب المتغيــرات الطارئــة فـــي 

 .   المجتمع،وٕاعطاء الحق بالتعويض للضرر من العنف
ضــــرورة نشــــر الــــوعي بحقــــوق المــــرأة القانونيــــة واالجتماعيــــة بمختلــــف الوســــائل اإلعالميــــة وبالهيئــــات  -٥

لشــــكاوى بــــالمجلس القــــومي للمــــرأة والشــــئون االجتماعيــــة بــــوزارة والمؤسســــات المختصــــة مثــــل مكتــــب ا
التضـــامن االجتمـــاعى لمســـاعدة المـــرأة علـــي التخفيـــف مـــن حـــدة الصـــراعات األســـرية وحـــل مشـــاكلها 
ومحاربــة العنــف القــائم ضــدها،هذا باإلضــافة إلــى ضــرورة التوســع فــي تــوفير دور األستضــافة للنســاء 

التضـــامن االجتمـــاعي كاســـتراتيجية  فعالـــة إلعـــادة تـــأهيلهًن مـــع  المعنفـــات والتـــي تقـــوم بإنشـــائها وزارة
 .اطفالهًن إن وجدوا في المجالين النفسى والبدنى

بعـض القـروض وتـدريبهاعلى إدارة  مـن خـالل منحهـا المعنفة االهتمام برفع المستوى المعيشي للزوجة -٦
 حاربــةمفــي  ى لــدعمهاتحــت مظلــة وزارة التضــامن االجتمــاع لمشــروعات الصــغيرة وتســويق منتجاتهــاا

 .العنف الزوجى
  
  



  ٢٠٢٠) ٢(العدد  -الثالثونو  السادسالعدد  –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي                    
 

٧٨ 

  :المراجع 
  
 .القرآن الكريم -١
 .مصر القاھرة، الحديث، دار األولى، الطبعة العرب، لسان): ٢٠٠٣(منظور  ابن -٢
ا الدراسات تطوير مركز التفاوض، مھارات): ٢٠٠٧( جالل فھمى أحمد -٣ وم فى والبحوث العلي  العل

  .القاھرة ،جامعة الھندسة كلية الھندسية،
ماءأ -٤ دري س راھيم ب ية الصحة):٢٠١٠(اإلب دى النفس اء ل ات النس ات، األردني ة المعنف ة مجل  الجامع

دد عشر، الثامن المجلد األردن، البيت، آل جامعة ،)اإلنسانية الدراسات سلسلة( اإلسالمية اني،  الع الث
 .يونيو 

ماء -٥ دوح أس ا مم اد عبداللطيف،رش ود رش ور محم ارات): ٢٠١٨(منص تراتيجيات مھ اوض اس  تف
زوج مع الخالفدارة إل الزوجة ه ال ا وعالقت ة،المؤتمر بكفائتھ ى اإلنتاجي يم عشر، الثالث العرب  التعل
وطن مصر فى العالى النوعى ى وال تراتيجيات ءضو فى العرب ة اس تدامة التنمي رة فى المس  من الفت

 .المنصورة النوعية،جامعة التربية كلية ، أبريل ١٢-١١
د -٦ ة، أمج تراتيجيات):٢٠١٧( يالبقم شذي درادك اوض اس ا التف اذ وعالقتھ رار باتخ دى الق ديري ل  م

ة(والمعلمين، الوكالء نظر وجھات من الطائف بمدينة الثانوية المدارس ة مجل  لألبحاث النجاح جامع
 .٣١ ، المجلد) اإلنسانية العلوم(

ة: )٢٠١٩( محيسن العبادسة،عواطف عبدالعزيز أنور -٧ أل المدرك النفسي الحضور عالق  األمنب بل
 .مارس ،)١( المجلد ،)٢٠( غزة ، العدد ، التربوية العلوم مجلة غزة، محافظة في للمراھقين النفسي

ان -٨ ود إيم دالوھاب محم ة): ٢٠١١( عب امج فاعلي ادى برن ف ارش ن للتخفي دة م عور ح دة الش  بالوح
ا، المساء للمرأة النفسية ة المصرية، النفسيين االخصائين رابطة إليھ ية دراسات مجل ،مصر ،  نفس
 .،أبريل٢ العدد ،٢١ مجلد

ية، للعلوم بالكويل معجم): ٢٠٠٤(فرانك   بيلي -٩ ة ،١ ط السياس يج مركز ترجم ي لألبحاث، الخل : دب
 .لألبحاث الخليج مركز

ر -١٠ ين تقري ام األم م الع دة  لألم ة):٢٠٠٦(المتح ة دراس أن متعمق ع بش كال جمي ف أش د العن  ض
تونالمرأة، ة والس دورة الحادي ال المؤقت) ٦٠بند ال،ال دول األعم ن ج ة أ م المرأة، الجمعي ،النھوض ب

 .يوليو ٦العامة ،األمم المتحدة،
رأة وضع حول تقرير :) ٢٠١٧": (آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية اللجنة" اإلسكوا -١١ ة الم  العربي

 .المتحدة ،األمم" الضرر حجم ما: المرأة ضد العنف) "اإلسكوا( آسيا لغربي
ي بالتوجه وعالقته النفسي األمن): ٢٠٠٤( البدراني عزيز جالل -١٢ دى الزمن ة ل ة طلب  الموصل، جامع

 .الموصل،العراق جامعة ، التربية كلية ماجستير، رسالة
وع مسح ):٢٠١٦(واإلحصاء العامة للتعبئة المركزى الجھاز -١٣ ى الن التكلفة االقتصادية للعنف القائم عل

 . يونيو ،السنوي اإلحصائي ،الكتابمصر باالجتماعى 
داد والمنشأت واإلسكان للسكان العام التعداد): ٢٠١٧(واإلحصاء العامة للتعبئة المركزى الجھاز -١٤  تع

 .ديسمبر ، السنوي اإلحصائي مصر،الكتاب
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ة األسرة دراسة على وانعكاساتھا الزوجية الخالفات): ٢٠١٠(حاتم يونس محمود  -١٥ ة في ميداني  مدين
 .٣٠العدد  ،٩لدمج،العراق،  الموصل عةجام، موصلية دراسات مجلةالموصل ،

د -١٦ د خال رحمن عب ين ال د ياس رة دور): ٢٠١٨( أحم ى األس ئة ف ا تنش ى أبنائھ ر عل ةاألمن الفك  ،المجل
 .األزھر، القاھرة،مصر ،جامعة التربية كلية ، والخمسون الرابع ،العذد التربوية

ة -١٧ ين خديج لمان حس اليب): ٢٠١٨( س ل أس ع التعام دى الضغوط م ا ل ة تطالب ة كلي ات التربي  المعنف
ا ا زواجي اءة وعالقتھ ة بالكف ة الذاتي ة المدركة،المجل وم الدولي ة للعل ية،كلية التربوي ة، والنفس  التربي
 .الثالث األول،المجلد المستنصرية،بغداد،العدد الجامعة

د دعاء -١٨ اليب):٢٠١٥( عاشور محم ة أس زوج معامل ا ال دركھا كم ا الزوجة ت  النفسى األمنب وعالقتھ
 . المنصورة جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة المبكرة، الطفولة مرحلة فى بناءألل
ان -١٩ دات، ذوق دالرحمن عبي دس، عب د ع دالحق كاي ث): ٢٠٠٥( عب ى البح ه"العلم ه مفھوم  وأدوات

 .السعودية العربية المملكة ،جدة،٩ ط، والتوزيع للنشر أسامة ، دار"وأساليبه
ارف رحاب -٢٠ ع): ٢٠١٨(السعدي ع نا واق ي األسري ألم ع ف ا الفلسطيني المجتم ه كم باب يدرك  الش

ة دراسة(الفلسطيني  الجامعي ة في ميداني ة الجامع ة العربي ين محافظة/ األمريكي اب)جن ال ، كت  أعم
 .مارس٢٢ -٢١)لبنان – طرابلس الحلول-األسباب   -األسري التفكك :المحكم الدولي المؤتمر

ا الصراعإدارة ياتاستراتيج: )٢٠١٤( راغب العاطي عبد رشا -٢١ اة األسرية بجودة وعالقتھ ا الحي  كم
دركھا ة، ت ة الزوج اد مجل ي، االقتص ة المنزل رية الجمعي اد المص دد لالقتص ي، الع ، ٣٠ المنزل

 .القاھرة،مصر
 .الفكر دار عمان، الرياضيات، تعلم وتقويم تعليم في استراتيجيات): ٢٠٠٣(  بدوي رمضان -٢٢
امية -٢٣ ي س اندة:  )٢٠١٧ (صوش ريةا المس ا ألس حة وعالقتھ ية بالص دى النفس ة ل ن عين ى م  مرض

 .المسيلة، الجزائر بوضياف، محمد جامعة منشورة، ماجستير غير رسالة الكلوي، القصور
ات من عينة لدى األسري بالتماسك وعالقته النفسي الصمود): ٢٠١٣( عالم فاروق سحر -٢٤ ة طالب  كلي

اد مجلة شمس، عين جامعة البنات زالنفسي، مر اإلرش اد ك دد شمس، عين النفسي،جامعة اإلرش  الع
٣٦. 

فيان -٢٥ و س ة أب حة :)٢٠٠٦(  نجيل ية الص ايا النفس ع، وقض ز المجتم وث مرك ة البح  والتنمي
 .االجتماعية،غزة

دريب جمعي إرشادي برنامج بناء): ٢٠٠٧( ابراھيم سھام -٢٦ ى األمھات لت ارات عل  وحل االتصال مھ
ات تحسين في أثره وقياس المشكالت الة األسرية، العالق وراه رس ر دكت ة منشورة، غي ان جامع  عم
 .العليا،عمان للدراسات العربية

دير ): ٢٠٠٤(سھيلة محمود صالح  -٢٧ أثر التدرب على مھارات االتصال وحل المشكالت فى تحسين تق
وراه الذات والتكيف لدى النساء المعنفات وخفض مستوى العنف األسرى، رسالة ر دكت منشورة،  غي

 .العليا،الجامعة اآلردنية، االردن تكلية الدراسا
يد -٢٨ دالمولى الس يد عب و الس د أب حى خطوة،أحم يس نص ربينى أن از الش بكة):٢٠١٤(الب ل ش  التواص

اعى ا االجتم ى وآثارھ ن عل رى األم دى الفك ة ل يم طلب امعى التعل ة الج ة بمملك ة البحرين،مجل  العربي
 .١٥العدد ،٧ المجلد الجامعى، التعليم جودة لضمان
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دالباقى شيرين -٢٩ ر فرحات عب دالمنعم محب ، عبي إداراة ): ٢٠١٨( عب ه ب راب الزواجى وعالقت اإلغت
دى الزوجة و نالمواقف الحياتية ل اءالنفسى لأل األم راھقين ، بن ة الم ى، االقتصاد مجل ة المنزل  جامع

ع، العدد ،٢٨المجلد ، المنوفية ؤتمر الراب ى الم دولى العرب ىالمن االقتصاد والعشرون، السادس ال  زل
 .أبريل ١٢-١١ من الفترة فى التعليم وجودة

العنف وعالقته النفسى األمن): ٢٠١٤( عبود ضحى -٣٠ دى األسرى ب ة ل ذ من عين ة تالمي يم مرحل  التعل
دارس فى األساسى ة م ا، دمشق مدين ة وريفھ اد مجل ة الجامعات اتح ة العربي م لتربي ة وعل  النفس،كلي

 .١ ددالع ،١٢ المجلد دمشق،سورية، التربية،جامعة
رأة ضد العنف):٢٠١٧( بدوي علي هللا عبد الرحمن عبد -٣١ ة دراسة" السعودي المجتمع في الم  ميداني

ة في المعنفات النساء على ة" الرياض مدين ة مجل ة، كلي ة التربي دد  األزھر، جامع  الجزء ،١٧٣ الع
 .األول، أبريل

ردان صبري الكبيسي، حميد الواحد عبد -٣٢ اني ب اد): ٢٠١٢(الحي هوال اإلرش وي  توجي  دراسات: الترب
 .األردن، عمان، التفكير، لتعليم ديبونو مركز األولى، الطبعة وبحوث،

ن عبدالعزيز  -٣٣ ى حمدى ب ات): ٢٠٠٥(الجھن ة الخالف ة من السعودى المجتمع فى الزوجي  نظر وجھ
ة الدراسات ماجستير ،كلية رسالة االجتماعى، اإلرشاد بوحدة المتصالت الزوجات اي العليا جامع  فن
 .السعودية العربية المملكة ية،األمن للعلوم العربية

اءاأل نحو الموجه األسري العنف): ٢٠١٤(السويطي  عبد الناصر -٣٤ ه بن دى األمنب بالشعور وعالقت  ل
 ، غزة)اإلنسانية العلوم سلسلة ( األزھر جامعة الخليل، مجلة مدينة في التاسع الصف من طلبة عينة
 ١ العدد ، ١٤ المجلد ،
دالمنعم، محب عبير -٣٥ دالباقى شيرين عب ه األسرى التواصل): ٢٠١٨( فرحات عب اوض وعالقت  بالتف

ارات ل ومھ كالت ح دى المش ة ل ن عين ات، م ة الزوج اد مجل ى، االقتص ة المنزل ة، جامع  المنوفي
د دد ،٢٨المجل ع، الع ى الراب ؤتمر العرب دولى الم ادس ال رون، الس اد والعش ى االقتص ودة المنزل  وج
 .أبريل ١٢-١١ من فترةال فى التعليم

ر -٣٦ ود عبي دويك محم ار ، ال دالرحمن من ر عب تخدام): ٢٠١١( خض ة اس ر رب بعض األس زة ل  األجھ
اءتھن لإلنجاز دافيتھن على الحديثة المنزلية ة وكف ة، األدائي ة واإلنتاجي ة بحوث مجل ة، التربي  النوعي
  . الثانى الجزء ،٢٣ العدد المنصورة،مصر، جامعة

ى -٣٧ يد عل د س د محم ل عب ة): ٢٠١٢( الجلي تراتيجية فاعلي اذ اس رار اتخ دريس الق ادة لت يانة م  الص
دارس طالب لدى الناقد والتفكير المشكالت حل مھارات تنمية في واإلصالح ة الم  الصناعية، الثانوي

 . أكتوبر السادس العدد الخامس بالسويس،المجلد التربية كلية مجلة
 .المصرية، القاھرة األنجلو مكتبة وتطبيقاتھا، اعيةجتمألا المساندة) : ٢٠٠٥( السالم عبد علي -٣٨
رج -٣٩ د ف ادر عب ه، الق اكر ط ه ش ديل، عطي ين قن دالقادر حس د عب طفى ، محم ل مص دالفتاح كام  عب

 .القاھرة المصرية، األنجلو مكتبة النفسي، والتحليل النفس علم موسوعة): ٢٠٠٩(
درة  -٤٠ د  ق ر عب ر األمي ف):  ٢٠٠٨( الھ ة ضد العن ية بالصحة هوعالقت الزوج دى النفس ات ل  الزوج

الة بالسويد، ماسلو مدينة في المعنفات العربيات تير رس ر ماجس ة منشورة، غي ة، األداب كلي  والتربي
 .بالدانيمارك المفتوحة العربية األكاديمية



  ٢٠٢٠ )٢(العدد -الثالثونو  سادسالالمجلد  –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي 
  

٨١ 

دى الصحة من بكل الحياة عن والرضا الزواجي الكدر عالقة): ٢٠١٢( نويبات قدور -٤١ ة النفسية ل  عين
الة ميدانيـة جين دراسةالمتزو من ة، رس وراه بمدينة بورقل ر دكت ة غي وم منشورة ، كلي انية العل  اإلنس

  .ورقلة مرباح قاصدي واالجتماعية ،جامعة
د -٤٢ د محم يم عب اة) : ٢٠٠٨( عمر الحل ا الزك ي ودورھ ق ف ي األمن تحقي ع ف ة" المجتم ي عمل ورق  ف

ؤتمر ابع الم ر، الس ؤتمر عش ات م ن معوق ي األم ي المجتمع الم،اإل ف اف وزارة س  المصرية، األوق
 .اإلسالمية للشؤون األعلى المجلس

ادة مجلة والتحديات، الواقع العربي االقتصادي األمن): ٢٠١٦( نصيرة بركنو ، أحمد مصنوعة -٤٣  الري
   .٣ ،العدد ٢ األعمال، جامعة حسيبة بن بوعلى الشلف ، الجزائر،المجلد القتصاديات

ذات مظاھر العن): ٢٠٠٦(مى الطاھر  -٤٤ دير ال ف ضد الزوجات وعالقته ببعض سمات الشخصية وتق
وم وأساليب التعامل معه لدى الزوجات المعنفات فى األردن، رسالة  دكتوراه غير منشورة، كلية  العل

 .لنفسية، جامعة األردن، األردن التربوية
 الخدمة لدور مقترح تصورى إطار نحو للمرأة الموجھة اإلساءة ظاھرة): ٢٠٠٦(الفايز على ميسون -٤٥

 .الرياض للبنات، االجتماعية الخدمة كلية مواجھتھا، فى المدنية
ي المجتمع في الزوجة ضد العنف وأشكال أسباب): ٢٠١٦( الحياصات يوسف إبراھيم ناديا -٤٦  األردن

 .، األردن)٤( ملحق ،٣٤ المجلّد واالجتماعية، اإلنسانية العلوم دراسات مجلة" ميدانية دراسة"
ا االلشبكات ا ):٢٠١٨(ھزانى نوره ناصر ال -٤٧ ة وأثرھ ز فى جتماعي نتعزي ات  األم دى طالب الفكري ل

ة السعودية،جامعة  ة العربي ة ، المملك د الوطني ك فھ ة المل ة مكتب  األميرة نورة ببنت عبدالرحمن،مجل
 .سبتمبر ،٢٣ مجلد ،١العدد

اء -٤٨ ى ھن ليمان مھن طفى س ى ):٢٠١٦( مص ة وع رة رب ارة األس اوض بمھ اوعالقت التف  ھ
  .المنوفية المنزلى،جامعة االقتصاد األزمات،كليةإدارةب
 وصفية دراسة" السعودية الجامعية الطالبة لدى األسري األمن محددات): ٢٠١٤(الحربى صالح ھيا -٤٩

ة ،"باإلحساء فيصل الملك جامعة طالبات على مطبقة ة في دراسات مجل ة الخدم وم االجتماعي  والعل
 .توبرأك ،٧ مجلد ،٣٧العدد االنسانية

 األمنب والشعور المدرسى التكيف): ٢٠١٢( الصمادى عبدالمجيد محمود،أحمد محمد عبدهللا وردات -٥٠
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  ملخص البحث
  ألسرى لألبناء باألمن اوعالقتها استراتيجيات إدارة الخالفات الزوجية لدى الزوجة المعنفة 

يهدف البحث الحالي بصفٍة رئيسيٍة إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين استراتيجيات إدارة الخالفات        
الزوجية لدى الزوجة  المعنفة واألمن األسرى لدى األبناء،وقد تم استيفاء البيانات من خالل تطبيق أدوات 

اس استراتيجيات إدارة الخالفات الزوجية،مقياس األمن استمارة البيانات العامة،مقي(البحث والمتمثلة في
من أبنائهن من ريف وحضر محافظة ) ٢٦٧(زوجة معنفة منجبة و)٢٦٧(على عينة قوامها)األسرى

وأسفرت .الفيوم ومن مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة،وقد استخدمت التحليالت اإلحصائية المناسبة
النسبية لمحاور استراتيجيات إدارة الخالفات الزوجية لدي الزوجة نتائج الدراسة عن اختالف األوزان 

،تليها %)٣٤.٣٩(المعنفة حيث جاءت استراتيجية تحمل المسئوليات األسرية فى المرتبة األولى بنسبة
،وجاءت استراتيجية التفاوض فى %)٣١.٦٣(استراتيجية طلب الدعم والمساندة فى المرتبة الثانية بنسبة 

،وأخيرًا استراتيجية حل المشكالت احتلت المرتبة الرابعة بنسبة %)٢١.٢٨(لثة بنسبةالمرتبة الثا
؛كما أتضح اختالف األوزان النسبية ألبعاد األمن األسرى لدى أبناء الزوجة المعنفة عينة %)١٢.٧(

،يليها األمن االجتماعى %)٣٦.٤(البحث حيث تبين أن األمن النفسى جاء فى المرتبة األولى بنسبة 
،كما جاء األمن االقتصادى جاء فى المرتبة الثالثة بنسبة %)٢٤.١(جاء فى المرتبة الثانية بنسبة 

؛كما تبين وجود فروق ذات داللة %)١٨(؛وأخيرًا األمن الفكرى جاء فى المرتبة الرابعة بنسبة %)٢١.٢(
س استراتيجيات لدى الزوجة المعنفة عينة البحث في محاور مقيا) ٠.٠١(إحصائية عند مستوى داللة
استراتيجية طلب الدعم -استراتيجية حل المشكالت -استراتيجية التفاوض(إدارة الخالفات الزوجية

تبعًا لبعض متغيرات المستوى االجتماعي )استراتيجية تحمل المسئوليات األسرية –والمساندة
لزوج،عمل الزوجة،محل مدة الحياة الزوجية،المستوى التعليمى للزوجة،المستوى التعليمى ل(واالقتصادي

كما أثبتت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد  ؛)اإلقامة،حجم األسرة،الدخل الشهرى لألسرة
لدي أبناء عينة  )األمن االقتصادى-األمن االجتماعى -األمن الفكرى -األمن النفسى(األمن األسرى

عمراألبناء،المستوى التعليمى (دي البحث تبعًا لبعض متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصا
؛ بينما لم توجد )لألم،المستوى التعليمى لألب،عمل األم،محل اإلقامة،حجم األسرة،الدخل الشهرى لألسرة

فروق دالة احصائيًا بين متوسطات درجات أبناء الزوجة المعنفة عينة البحث وأبعاد األمن األسرى وجنس 
بة بين محاور مقياس استراتيجيات إدارة الخالفات الزوجية لدى األبناء؛كما وجدت عالقة ارتباطية موج

الزوجة المعنفة وأبعاد مقياس األمن األسرى لدى األبناء؛وتوصى الباحثة بضرورة التأكيد على دور الدولة 
ُممثلة فى وزارة التضامن االجتماعى والمجلس القومى للمرأة فى تقديم الدعم النفسى والمادى والقانونى 

تمعى للزوجة المعنفة وأبنائها لتواصل حياتها بشكل أفضل وبخيارات بعيدة عن القمع والعنف، إلى والمج
جانب الحث على ضرورة األهتمام بتكثيف الجهود اإلعالمية على مناهضة العنف ضد المرأة؛كما 

زواج من الجنسين والدورات التدريبية لفئة المقبلين على الأوصت الباحثة بضرورة إعداد البرامج اإلرشادية 
لتوعيتهم بأسس الحياة الزوجية القويمة واستراتيجيات إدارة الخالفات األسرية اإليجابية لمناهضة العنف 

  .لما له من آثر بالغ األهمية على األمن األسرى والمجتمعى أيضاً 
  األبناء- ىاألمن األسر  -الزوجة المعنفة -استراتيجيات إدارةالخالفات الزوجية: الكلمات المفتاحية 
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Abstract  
Marital Disputes Management Strategies For Battered wife And Thier 

Relationship with Family Security For Children 
  The current research aims mainly to reveal the nature of the relationship between 
marital disputes management strategies for battered wife and family security for 
children,Data were obtained through the application of research tools represented in 
(General data form, Marital Disputes management strategies scale, family security 
scale)The sample of research was composed of (267) battered wife and(267) of thier 
children from rural and urban areas Fayoum Governorate, from different socio-
economic levels, used also appropriate statistical analyzes.The main results of the 
study can be summarized as follows:different relative weights of marital disputes 
management strategies for battered wife It was found that bearing family 
responsibilities strategy came in the first place by (34.39%),followed by the strategy of 
seeking support and assistance in the second place with (31.63%),and the negotiation 
strategy came in the third place with (21.28%),and finally the problem-solving strategy 
ranked fourth (12.7%);It was also clear that relative weights of the family security 
dimensions different for the battered wife’s children in the research sample, as it was 
found that psychological security came in the first place with a percentage 
(36.4%),followed by social security came in second place with a percentage of 
(24.1%), and it was also clear that economic security came in the rank The third was at 
a rate of (18.0%) and finally, the intellectual security came in the fourth place 
at(21.2%),There were also statistically significant differences at the level (0.01) among 
the axes of the Marital Disputes Management Strategies For Battered wife(negotiation 
strategy-problem-solving strategy-bearing family responsibilities strategy-strategy of 
seeking support and assistance)for Battered wife according to some variables of 
economical and social level(The duration of the marital life, the educational level of 
the wife, the educational level of the husband, the wife's work, the place of residence, 
family size,monthly family income); The results also demonstrated that there are 
statistically significant differences in the dimensions of family security (psychological 
security-intellectual security-social security-economic security) among the children of 
the research sample according to some variables of the social and economic level (age 
of the children, the educational level of Parent, mother's work, place of Residence, 
family size,monthly family income,While There were no indicative statistical 
differences among the battered wife children in the dimensions of family security scale 
according to gender,There was also a positive correlation between the axes of the scale 
of marital disputes management strategies for a battered wife and the dimensions of the 
family security scale for children.The researcher recommend the necessity of 
emphasizing the role of the State represented by the Ministry of Social Solidarity and 
the National Council for Women in providing Psychological, financial, legal and social 
support for the battered wife and her children to continue her life with better options 
far from repression,Besides urging the necessity of paying attention to intensifying 
media efforts to combat violence against women.The researcher also recommended the 
necessity of preparing counseling programs and training courses for the next category 
of marriage for both sexes to educate them about the basics of correct marital life and 
positive strategies for managing family disputes to combat violence because of its 
extremely important impact on family and community security as well. 
key words: Marital Disputes Management Strategies-Battered wife - Family 
Security Children 
 


