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استخدام الزوج لشبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر الزوجة وعالقته بإدارتها 
 (1لبعض المشكالت األسرية)
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 منى مصطفى الزاكي 
 -قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة 

 جامعة األزهر -كلية االقتصاد المنزلي 
 

 أمنية زكريا محمد محمد هنداوي 
كلية   -قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة 

 جامعة األزهر   -االقتصاد المنزلي 

 
 العربيالملخص 

تمثلت أهداف الدراسةةة  ي التعرف ىلط يعيعة العةقة ن ا اسةةت داز الزوب لتةةلتات التوا ةةة   
االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة بمحاوره الثةثة )أسةةةةةةلود اسةةةةةةت داز الزوب لتةةةةةةلتات التوا ةةةةةةة   

اآلثار   - اآلثار اإليجانية الناتجة ىا اسةةةةت داز الزوب لتةةةةلتات التوا ةةةة  االجتماىي   – االجتماىي 
السةةةةةةةلعية الناتجة ىا اسةةةةةةةت داز الزوب لتةةةةةةةلتات التوا ةةةةةةة  االجتماىي   و  ا إدارة الزوجة للع   

بعد لدو     – أثناء لدو  المتةةةةةتلة  - المتةةةةةتةت األسةةةةةراة بثبعادها الثةثة )قع  لدو  المتةةةةةتلة 
المتتلة   و  ا بع  متغ رات المستوى االجتماىي االقتصادي لألسرة )ىدد األنناء  مدة الزواب   

الزوب  سةةةةةةةةا الزوجة  المسةةةةةةةةتوى التعليمي للزوب  المسةةةةةةةةتوى التعليمي للزوجة     ات الد     سةةةةةةةةا 
 

(هذا البحث مشتق من رسالة ماجستير بعنوان استخدام الزوج لشبكات التواصل االجتماعي من وجهة  1) 

نظر الزوجة وعالقته بإدارتها لبعض المشكالت األسرية للباحثة  الرابعة تحت إشراف الباحثين الثالثة  

 األوائل وذلك من بدايتها حتى نهايتها . 
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التةةةةةةهري  مشدار متةةةةةةاركة الزوجة  ي مصةةةةةةروف الع ت  ىدد سةةةةةةاىات اسةةةةةةت داز الزوب لتةةةةةةلتات  
التوا ةةةةةةةة  االجتماىي  ىدد سةةةةةةةةنوات اسةةةةةةةةت داز الزوب للتةةةةةةةةلتات   دراسةةةةةةةةة الفرو  ن ا الزوجات  

  المتةةةةةةةةةةاركات  ي مصةةةةةةةةةةروف الع ت وغ ر المتةةةةةةةةةةاركات   ي ك  ما )العامةت وغ ر العامةت 
اسةةت داز الزوب كةةلتات التوا ةة  االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة بمحاوره الثةثة  وادارة الزوجة  

 للع  المتتةت األسراة بثبعادها الثةثة. 
ا واتلعت الدراسةةةةة الحالية المنهو الو ةةةةفي التحل لي  ل ا تم إىداد وتشن ا اسةةةةتعيا  ى

اسةةةةةت داز الزوب كةةةةةلتات التوا ةةةةة  االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة  واسةةةةةتعيا   ىا إدارة  
الزوجة للع  المتةةةةةةةةةةةةتةت األسةةةةةةةةةةةةراة  وتم تطع ل االسةةةةةةةةةةةةتعيا  ىلط ى نة ما الزوجات تم 

زوجة ما محا ظتي الغر ية وكفر التةةي    300ا تيارها بطراشة  ةةدفية غرةةةية  متونة ما 
 ية م تلفة.ما مستواات اجتماعية واقتصاد 

  ن ا است داز  0,01وأوةحت النتائو وجود ىةقة ارتلايية موجلة ىند مستوى داللة )
الزوب كةةةةةةةةةةةةةلتةات التوا ةةةةةةةةةةةةة  االجتمةاىي ما وجهةة نظر الزوجةة كتة   وادارة الزوجةة للع   
المتةةةةةةةةتةت األسةةةةةةةةراة كت   وىدز وجود  رو   ات داللة إلصةةةةةةةةائية ن ا متوسةةةةةةةة  درجات  

العامةت  ي ك  ما اسةةت داز الزوب كةةلتات التوا ةة  االجتماىي  الزوجات العامةت وغ ر 
ما وجهة نظر الزوجة كت   وادارة الزوجة للع  المتةةةةةةةةةتةت األسةةةةةةةةةراة كت   وىدز وجود  
 رو   ات داللة إلصةةةةائية ن ا متوسةةةة  درجات الزوجات المتةةةةاركات  ي مصةةةةروف الع ت  

االجتماىي ما وجهة نظر  وغ ر المتةةةاركات  ي اسةةةتعيا  اسةةةت داز الزوب كةةةلتات التوا ةةة 
الزوجةة كتة   ن نمةا توجةد  رو   ات داللةة إلصةةةةةةةةةةةةةةائيةة ن ا متوسةةةةةةةةةةةةةطةات درجةات الزوجةات  
المتةةةةةةةاركات  ي مصةةةةةةةروف الع ت وغ ر المتةةةةةةةاركات   ي إدارة الزوجة للع  المتةةةةةةةتةت  

 لصالح  الزوجات المتاركات  ي مصروف الع ت. 0,001األسراة  كت  ىند مستوى داللة 
مجموىة ما التو ةةةةةةةيات كا  ما أهمها الحرال ىلط االسةةةةةةةتفادة ما  وقدمت الدراسةةةةةةةة 

ال دمات التي تشدمها كةةةةةةلتات التوا ةةةةةة  االجتماىي  ولسةةةةةةا اسةةةةةةت داز  األزواب لتةةةةةةلتات  
التوا ةةة  االجتماىي بما يؤدي إلط تشل   لدو  المتةةةاك  األسةةةراة التي تنتو ىند اسةةةت داز  
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 ي دىم األسرة و التالي دىم المجتمع    تلك التلتات بطراشة  اي ة مما يتو  له أكعر األثر
ىشد الدورات المت صةةةصةةةة للزوجات  ا ةةةة الرا يات وغ ر العامةت لتوى تها بحسةةةا إدارة  
المتةةتةت األسةةراة ىا يرال اسةةت داز األسةةلود العلمي  ي ل  تلك المتةةتةت مما يتو   

 له أكعر األثر  ي دىم  واستشرار األسرة و التالي دىم المجتمع.  
  كةةلتات التوا ةة  االجتماىي  اسةةت داز الزوب لتةةلتات التوا ةة   ات المفتاحية : الكلم

 االجتماىي  المتتةت  المتتةت األسراة  إدارة المتتةت األسراة.

 
 مقدمة ومشكلة الدراسة  

كةةةةةةهدت اآلونة األ  رة اهور ما يسةةةةةةمط بمواقع كةةةةةةلتات التوا ةةةةةة  االجتماىي ىلط 
يعيعي اهر لمشانلة التياب األكةةةةةةةةةة اال واأل راد إلط ىةقات  كةةةةةةةةةةلتة اإلنترنت  وهي نتاب 

إنسةةانية فيما ن نهم  و تح مجال للحوار التفاىلي بتةةت  متطور وواسةةع  واىادة العةقات ن ا 
األ راد و عضةةةةهم اللع  سةةةةواء كانوا زمةء مدرسةةةةة أو جامعة أو لهم  ةةةةلة أ رى نلعضةةةةهم  

المواقع التي يسةةةةةةت دمها مسةةةةةةت دمي   اللع . وتعد كةةةةةةلتات التوا ةةةةةة  االجتماىي ما أكثر
كةةةةةةلتة اإلنترنت لما لها ما م زات ىديدة  وانتتةةةةةةار واسةةةةةةع  وتفاى  ال يتوا ر  ي غ رها ما  

  . 21:2013)كمس الديا    مواقع اإلنترنت 
   إ  هذه المواقع تعتمد بتت  أساسي ىلط webوكسائر مواقع الج   الثاني للواب )

الوسةائ  الممتنة سةواء كا  هؤالء المسةت دم ا تعر هم  إتالة التوا ة  ن ا مسةت دم ها بتةتط 
ىلط أرض الواقع أز كانوا أ ةةدقاء ىر تهم ما  ةل ىالم اإلنترنت اال تراةةةي. و ي الوقت  

 -الراها أ ةةةةةلحت التةةةةةلتات االجتماعية وسةةةةة لة  عالة للتوا ةةةةة  االجتماىي كما أنها تتيح 
اء  شدت االتصةةةةةةال معهم منذ  ترة  ر   الفرد نزمةء وأ ةةةةةةدق -بفضةةةةةة  ما تتمتع به ما  كاء

  . 139:2011) ميس  يوالة 
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وما الطعيعي أ  لكةة  تكنولوجيةةا تةةثث رات مرغو ةةة وغ ر مرغو ةةة  وال تعةةد تكنولوجيةةا  
االتصال بثي لال ما األلوال استثناء  ي هذا السع    و ي بع  األليا  تصلح التثث رات  

    . 55:2009)الللا   ء  وائدها المنتودة غ ر المرغو ة للتكنولوجيا مدمرة لدرجة تهدد بإلغا
وتسةةت دز كةةلتات التوا ةة  االجتماىي للتعع ر الحر ىا ما يراه المسةةت دز  وتتةةجعه  
ىلط ر ةةةةد أ كاره بصةةةةفة مسةةةةتمرة  واكةةةةتراكه مع اآل راا  ي نفس األ كار أو تتةةةةجيع  كر  

كما     22- 21: 2013)كةةةةةمس الديا  مع ا أو رأي مع ا أو تشديم مجال أو اهتماز متةةةةةتر 
الزما    ىوائل ىلط والشضةةةةةةةاء والمعر ة االتصةةةةةةةال لتلادل لللتةةةةةةةراة  ر ةةةةةةةة تو ر هذه المواقع 

 كما جديدة  اجتماعية ىةقات  وتنتة  تفاىلهم  درجة ما وتر ع  الناس تشارد   ي  تزاد  والمتا 

  واالقتصةةةةةةةةةةةةةةاديةةة التجةةاراةةة والملةةادالت  التعةةامةت   ي اإلجراءات  ما هةةائة أنهةةا ت تزل قةةدرا
   ١٤٣ :  ٢٠٠٦)نوكل عي  

واصةةةةةةالب اسةةةةةةت داز كةةةةةةلتة اإلنترنت ألوقات يوالة قلة الحركة التي ما الممتا أ  
تؤدي إلط متةاك  جسةدية بسةعب الجلوس غ ر الصةحي أو قد تتسةعب  ي متةاك   ي النظر 

  ور ما يد عه  لك إلط ىم     72:2013)كةةةمس الديا  بسةةةعب األكةةةعة الناتجة ىا التةةةاكةةةة 
  وقد يؤدي  لك إلط انفصةةاله ىا أهله وأسةةرته  ىةقات اجتماعية متةةعوهة مع الجنس اآل ر

  . 117:2013) ضر  واهماله ىمله وواجلاته األساسية 
 ما األمور المهمةة التي ينلغي أ  يةدركهةا الزوب واراى هةا بةاهتمةاز بةالا أ  سةةةةةةةةةةةةةعةادة  
الزوجة ال تنحصةةةةةةر  ي إغدا  النفشات ىل ها أو إىطائها األموال بسةةةةةة اء ن  هنا  أسةةةةةةلاد  

 ي جلب السةةةةعادة منها أ  تتةةةةعر الزوجة باألنس واسةةةةل ها  تتجاود معه   أ رى  ات كةةةةث  
واتلادال  األلاديا التةيشة  والذكراات الممتعة  وامارسةا  سةوانا نتةايات مسةلية  واتجا با   

 ةةةةةةةةةةةةةلط   ىليةه   -أيراف الحةديةا وأ لةار الفكةاهةة والمرد   شةد كةا  ما هةدي نع نةا محمةد 
 ةلط     -  ىلط الرغم ما كثرة متةاغله وىظم أعلائه إيناس أزواجه والسةمر معها -وسةلم 

    . 16:2009)لامد    - ىليه وسلم 
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وىلط الرغم ما  لةةةةك ال ي لو ن ةةةةت ما الع وت ما لةةةةاالت التلةةةةايا  ي المواق   
واال تةف  ي وجهات النظر ن ا الزوب والزوجة  ولع  األمر يص   ي بع  الحاالت إلط 

ليصة  إلط الغضةب وال صةومة  ي لاالت أ رى. و ما أ  لد التنالر والجفاء  وقد يتعداها 
الزوب هو رد الع ت والمسةةةةةةةةةة ول األول ىا األسةةةةةةةةةةرة والراىي لها  إنه هو المطالب أكثر ما  
غ ره نتحم  كام  المسةةةةةةةةةة ولية والعم  ىلط إيجاد للول لهذه اإلكةةةةةةةةةةتاالت وال روب ما هذه  

ة تعصةةة  هذه الظروف بالع ت  الظروف نللاقة تضةةةما اسةةةتمرار واسةةةتشرار الع ت واألسةةةرة   
  . 186:2010) ليفة   تجعله ممزقنا وملعثرنا 

وما أنرز المتةةاك  التي تعاني منها األسةةر متةةتلة التةةلتات االجتماعية  شد انتتةةرت  
و تةةةةت  مث ر لةنتلاه  ي السةةةةنوات ال مس األ  رة مواقع جديدة ىلط كةةةةلتة اإلنترنت جذنت  

ي تلك المواقع التي تسةةةةةةةةةةةةةمط التةةةةةةةةةةةةةلتات االجتماعية  انتلاه مةي ا المسةةةةةةةةةةةةةت دم ا إل ها  وه 
Social Net Work   139:2011) ميس .  

  ألد أكةهر المواقع ىلط التةلتة العالمية  ورائد  Facebookواعد موقع ال يس نو  )
كما يوجد مواقع أ رى للتوا ةةةةةةةةةةة  االجتماىي      122:2015)العلي  التوا ةةةةةةةةةةة  االجتماىي 

 .My Spaceمتانهة لل يس نو  مث  
ا موقعي       11:2010)محمد    Hi5     Twitterوما مواقع التوا   االجتماىي أيضن

ما المواقع التي تسةةمح للمسةةت دم ا بإرسةةال تحديثات قصةة رة   Twitterواعتعر موقع تواتر 
ا )140إلط أتلةةةةاىهم و لةةةةك بةةةةاسةةةةةةةةةةةةةت ةةةةداز      D.Kissler  LinkedIn  42-2010لر ةةةةن

DeviantArt    يوت ود     141:2011) ميسYouTube   و يعتعر    213:2014)كةةةف ل 
كةةلتة اجتماعية مت صةةصةةة بمتةةاركة الف ديو تسةةمح للمسةةت دم ا نر ع  YouTube يوت ود 

  .  80:2013)كمس الديا   ومتاهدة ومتاركة مشايع الف ديو بتت  مجاني
رنت هي  وأكةةةةارت تشارار ىالمية أ  أىلط نسةةةةلة اسةةةةت داز ما جانب مسةةةةت دمي اإلنت

لمواقع كةلتات التوا ة  االجتماىي  بح ا أ ةلحت ااهرة  رةةت نفسةها ىلط الواقع الذي  
  . 22- 21: 2013)كمس الديا  يعيته اإلنسا  الحديا 
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وكتةةةةة  تشرار جديد  ةةةةةدر ىا موقعي وي ار سةةةةةوكةةةةةيال و هوتسةةةةةوات ا  اكثر ما  
مليارات   3ما نصةةةةةةةةةة  اىداد سةةةةةةةةةةتا  العالم اآل  مرتلطو  بالتةةةةةةةةةةلتة العنكعوتية  وا  اكثر 

كة   لول العالم يسةت دمو  مواقع التوا ة  ك  كةهر  وا  اسةت داز مواقع التوا ة  يزداد  
ىلط نحو مّطرد  ن   ةل السةةةةةةةنة الماةةةةةةةةية ازدادت نسةةةةةةةلة ما يسةةةةةةةت دز مواقع التوا ةةةةةةة   

 االجتماىي بمعدل مل و  مست دز جديد  ي ك  يوز  
(elaph.com/Web/Opinion/2018/3/1196481.html 0 

ما أ  لك  كةةةةيء إيجانيات وسةةةةلعيات   إ  كةةةةلتات التوا ةةةة  االجتماىي كذلك لها  و 
إيجان تها وسةةةلعياتها  ل ا تضةةةار ت اآلراء مع قعول ور   انتتةةةار مواقع كةةةلتات التوا ةةة   
االجتماىي ىلط التةةةةلتة العالمية العنكعوتية )اإلنترنت   وهذا ما أكدته العديد ما الدراسةةةةات  

عديد ما اللةالث ا االجتمةاى  ا واأليلةاء  ي مجةال ىلم النفس والطةب  واللحو  التي أقامهةا ال
ا  ل ا يرى األيلاء أ  هنا  لالة إيجانية لتلك التةلتات  هي تسةمح للمسةت دز بالعود   أيضةن
بتةة  مةةا  ي نفسةةةةةةةةةةةةةةةه دو   جةة  أو  وف ممةةا يؤدي بةةه إلط لةةالةةة ما الرالةةة النفسةةةةةةةةةةةةةيةةة  

    . 148: 2015)العلي  
 ي ل ا أ  اللع  اآل ر يرى أ  هنا  العديد ما السةةةةلعية التي تنتو ىا اسةةةةت داز  
تلك التةةةةةلتات وادمانها وال سةةةةةيما تلك العوارض النفسةةةةةية الناجمة ىا  لك االسةةةةةت داز والذي  
يعود سةةةعله إلط االنعزال  ي غر ة والدة أماز كةةةاكةةةة  وما جانب ن ر  إ  هنا  العديد ما  

ك التةةةةةةلتات االجتماعية منها انتها  ال صةةةةةةو ةةةةةةية وهدر الوقت  المتةةةةةةاك  التي تسةةةةةةععها تل
    . 149: 2015)العلي  والكث ر ما المتاك  الزوجية 

أنه كلما زاد متوسةةةةةة  ىدد    Nie & Erbring (2000:35) كما أكدت نتائو دراسةةةةةةة 
سةةةةةةاىات اسةةةةةةت داز الفرد لونترنت ق  الوقت الذى يمتا أ  يشضةةةةةةيه مع أ راد ل يش  ا ىلط 

ن ف  مسةةةةةةةةةةةةةتوى تكواا العةقةات االجتمةاعيةة الملةاكةةةةةةةةةةةةةرة معهم  واحةذر العةالمةا   الواقع  وا
ما أ  اإلنترنةةةت سةةةةةةةةةةةةةوف ي لل موجةةةه كع رة ما العزلةةةة   Nie & Erbringاألمراتيةةةا  
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االجتمةةةاعيةةةة ن ا األ راد وأ  العةةةالم ما الممتا أ  يتحول إلط ىةةةالم  رات دو  وجود دور  
 للعايفة فيه.

وتوةح الدراسات أ  التلاد مست دمي اإلنترنت بتت  مفرط أكثر معاناة للمتتةت  
أ     236- 230:   2009لسةةةةةا ) األسةةةةةةراة والنفسةةةةةةية واالجتماعية  شد أاهرت نتائو دراسةةةةةةة 

٪ ما التةةةةةةةةةلاد الجامعي يتةةةةةةةةةعرو  بث  اإلنترنت يصةةةةةةةةةر هم ىا العةقات الحميمة  61.78
ضةةةاء  الوقت مع اآل راا سةةةواء كانوا أسةةةرهم أو  بثسةةةرهم مما يعنط أ  اإلنترنت ينش  ما ق

ا مةةةا  ممةةةا يؤكةةةد ىلط اةةةاهرة االغتراد االجتمةةةاىي لةةةدى   أ ةةةةةةةةةةةةةةةةدقةةةائهم أو الج را   أو أيةةةن
٪ ما التةلاد الجامعي أ  اإلنترنت لم يصةر هم ىا العةقات  38,22الملحوث ا  ن نما يرى 

 بثسرهم.
ييةة موجلةة دالةة  وجود ىةقةة ارتلةا   186:2013 ةةةةةةةةةةةةةشر) كمةا أكةدت نتةائو دراسةةةةةةةةةةةةةةة 

ن ا المتةةةتةت األسةةةراة وىدد سةةةاىات اسةةةت داز يةد   01,0إلصةةةائينا ىند مسةةةتوى داللة 
ىلط أ  مدمن ا اإلنترنت      153:2010دراسة العصيمي )   وأكدت   الجامعة للهات  المحمول 

 أق  درجات التوا ل النفسي والتوا ل األسري والتوا ل المدرسي والتوا ل االجتماىي.
لثورة التكنولوجية ىلط ال يم واأل كار وأاهرت أنماينا جديدة ما السةةةةةةةةةةةةلو   وقد أثرت ا

مث  ال يم النفعية واألنانية الفردية والم   إلط العزلة  كما أ  تكنولوجيا االتصةةةةةةةةةاالت الرقمية  
أاهرت متةةةتةت ىديدة أنرزها االنحراف االجتماىي  وةةةةع  الرواب  األسةةةراة  والتةةةعور  

لسةةةةا  وأةةةةةا ت     352:2003)ىز العرد  غتراد لدى التةةةةلاد باإلللاط  واإللسةةةةاس باال
أ  االنفصةةةةةال ىا األسةةةةةرة باىتلارها أكثر المؤسةةةةةسةةةةةات االجتماعية التصةةةةةاقنا     230:2009) 

 واهتمامنا بالفرد نداية االغتراد ىا المجتمع كت .
والواقع االجتماىي  ي أي مجتمع ما المجتمعات أسةاسةه العناء األسةريا  األسةرة هي  

االجتمةاعيةة األولط التي يتكو  ما مجموىهةا المجتمع األكعر  وليس ما أسةةةةةةةةةةةةةرة إال  ال ليةة
وهنا  متةةةةةةةةةةاك  ومعوقات تواجهها  واألمر م تل ا فلع  األسةةةةةةةةةةر تواجه هذه المتةةةةةةةةةةاك   
والتحديات نتماسةةةةةك وقلود مل  ة باإليما  والصةةةةةعر وتلحا ىا وسةةةةةائ  وسةةةةةع  للتغلب ىلط 
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أسةر يتصةارأ أ رادها فيما ن نهم  ة يوقر الصةغ ر   تلك المتةاك . وىلط الطرف اآل ر هنا 
الكع ر  والطش الكع ر بالصةةةةةةةةةغ ر  واتنازأ الجميع ىلط الرغم ما أ  المتةةةةةةةةةاك  والمعوقات  

ا أمةةاز التحةةديةةات  )منصةةةةةةةةةةةةةور  ليسةةةةةةةةةةةةةةت بةةالكم أو الكيب الةةذي يجعةة  أ ةةةةةةةةةةةةةحةةانهةةا ةةةةةةةةةةةةةةعةةا ةةن
  . 110:2000والتر  ني  

اهية  ي روابطها العاي ية   ىندئذ تصةةةةةةةةةةةةلح  لية األسةةةةةةةةةةةةرة  ارغة  ي متةةةةةةةةةةةةاىرها  وو 
وتضةةةحي ىواي  ك  ما الزوج ا غ ر متةةةلعة وتمسةةةط التزاماتهم األسةةةراة )كزوب وزوجة   
كةتلية  ارغة ما رولها إنما يل يا  مترابط ا اسةمينا وااهرانا دو  انفصةال ن نهما أما تفاى   

ا ولسةةةب التزاماتهم العامة  الي ة ما تعان رهم  األنناء مع والديهم فيحد  ىند الضةةةرورة أيضةةةن
الودية ومتةةةاىرهم الحارة  هذا النوأ ما الوةةةةع األسةةةرى يتةةةو ه العن  والتةةةجار المسةةةتمر   
مما يعم  ىلط إ ابة السةةةةةعادة الزوجية ورود المرد ن ا أ راد األسةةةةةرة  وهذا يعنط أ  تفاىلهم  

وا ا  ال يحد  إال ىند الضةةةرورة والحاجة أما نشاكةةةهم  ي كةةة و   األسةةةرة وم زان تها ال تحد  
  .  143:2008)العمر  لدثت  تنتهط بتجار وىرا  

 الزوج ا تتعرض إلط  ن ا    أ  الحيةةاة 222: 2012وهةةذا مةةا أكةةدتةةه دراسةةةةةةةةةةةةةةة قةةدور) 

 الغضةةةةب  متةةةةاىر  محلها  وتح   والمودة   العايفة  الزوج ا  ت تفي  سةةةةعادة  تشوض  ومتةةةةتةت 

 أهداف  ك   تحش ل   ي  فيفتةةةة   ي ت   ن نهما  التفاى   يجع   االتهامات  مما  وتلادل  واالسةةةتياء  

 بعضها.  أو  الزواب 
ونجاد األسةةةرة  ي الو ةةةول إلط الحياة الكرامة يعتمد ىلط قدرة أ رادها  ي تنمية المهارات      

   االهتماز نتوعية ر ات األسةةةةةةةةر بثسةةةةةةةةس ومفاهيم السةةةةةةةةلو  اإلداري  9:2008اإلداراة)رقلا   
اول كةةةة و  لياتها األسةةةةراة  كما  يسةةةةاىدها ىلط الشضةةةةاء ىلط االرتجالية والفوةةةةةط ىند تن 

يسةةةةةةةةةةةاىدها ىلط اسةةةةةةةةةةةت داز مواردها اللتةةةةةةةةةةةراة والمادية بثكعر كفاءة ممتنة  هذا إلط جانب  
مساىدتها ىلط مواجهة متتةت الحياة األسراة بثسلود ىلمي منظم  والتكيب مع متغ رات 

  .  40:2016المجتمع والس ر بثسرها نحو الر اهية وتحش ل مستوى معيتي أ ض )التةوي  
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 السةةةةعادة الزوجية مسةةةة ولية متةةةةتركة ن ا الزوج ا وىل هما التضةةةةحية واإليثار والياء  
المتةةةةاىر ن نهما والسةةةةعي الدائم إلسةةةةعاد ك  منهما اآل را  السةةةةعادة الزوجية ليسةةةةت سةةةةهلة  

والزوجة الذكية العاقلة   ر ما      8:2011)العراقي  المنال ولكنها ليسةةةةةةت مسةةةةةةتح لة أيضةةةةةةان 
يفهم زوجها و  ر ما يتةةاركه ثشا ته وانسةةيه همومه و  ر ما يفهم نظراته و ةةمته ولركاته  

   عندما تتحسةةةا    58:2010)العماري  وسةةةتناته والزوب الصةةةالح هو ما يسةةةاىدها ىلط  لك 
منا أ ض  لرغلات  العةقة ن ا الزوج ا   إ  هذا يعنط تحسا المناخ العاز لألسرة  واعنط تفه

ولاجات ك  منهما لصةةةةالله  وهذا يؤدى إلط نناء الثشة المتلادلة ن ا الزوج ا  ول ا يتو ر  
هذا الجو  إ  كث رنا ما المتةاك  تتل ر ما تلشاء نفسةها وامتا التغلب بسةهولة ىلط ما تلشط 

  . 79:2009)بتار  منها وتحمله ومعايتته 
أنه توجد ىةقة ارتلايية موجلة دالة    ىلط 220:2011 شد أكدت دراسةةة مصةةطفي )

إلصةةائينا ن ا الشدرة ىلط مواجهة المتةةتةت األسةةراة واالسةةتشرار األسةةري ىند مسةةتوى داللة  
  ىلط وجود ىةقةة ارتلةاييةة  موجلةة دالةة 30:2000 . كمةا أكةدت دراسةةةةةةةةةةةةةةة  ل ة  )0.01)

حياة ىند مسةةةةةتوى  إلصةةةةةائينا ن ا التضةةةةةحية والتعاو  األسةةةةةري  و  ا التفاى  اإليجاني مع ال
   األسةرة التي يسةود ن ا أننائها هذا المناخ ما التضةحية والتعاو  األسةري يتو   01,0داللة 

 أ رادها قادراا ىلط اقتحاز مجاالت الحياة والتغلب ىلط متتةتها.
واتضةةةةةح مما سةةةةةعل أ  مجتمعنا يتةةةةةهد ال وز اهور نوأ جديد ما االتصةةةةةال أال وهو  

نظرنا لما تتم ز به كةةةلتات التوا ةةة  االجتماىي ما مم زات ال مواقع التوا ةةة  االجتماىي و 
تتوا ر  ي غ رها ما مواقع اإلنترنت مث  التعع ر الحر ىما يراه المسةةةةةةت دز  وتتةةةةةةجيعه ىلط 
ر ةد أ كاره بصةفة مسةتمرة  واكةتراكه مع اآل راا  ي نفس األ كار أو تتةجيع  كر مع ا أو  

از تلك المواقع أكثر ما غ رها إلط لد قد يصةةة   رأي مع ا... إل    شد أدى  لك إلط اسةةةت د 
فيه الفرد إلط اإلدما    شد يتعام  الفرد مع كةةةةةةلتات التوا ةةةةةة  االجتماىي لفترات يوالة أو  
متزايدة دو  ةةةةةةةةرورات مهنية أو أكاديمية ن  قد يتو  ىلط لسةةةةةةةاد هذه الضةةةةةةةرورات  وقد  
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بع  المتةةةةةتةت األسةةةةةراة  يؤدي  لك إلط اةةةةةةطراد لياة الفرد األسةةةةةراة والمنزلية واهور 
 األمر الذي يتطلب ما ر ة األسرة أ  يتو  لديها لسا إدارة لهذه المتتةت . 

وىلط لد ىلم اللالثو  أ  هذا الموةةةةةةةةةةةةةوأ لم يتم تناوله نهذا التةةةةةةةةةةةةت  المحدد ىلط 
المسةةةةةتوى المحلي ما قع  مما يؤكد الحاجة الماسةةةةةة إلط إلشاء الضةةةةةوء ىلط اسةةةةةت داز الزوب  

 ةةةةةة  االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة وىةقته بإدارتها للع  المتةةةةةةتةت  لتةةةةةةلتات التوا
األسةةةراة. األمر الذي د ع اللالثو  إلجراء دراسةةةة للوقوف ىلط يعيعة العةقة ن ا اسةةةت داز  
الزوب لتةةةةةةةةلتات التوا ةةةةةةةة  االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة  وادارتها للع  المتةةةةةةةةتةت  

 األسراة.

 دراسة الحالية  ي التساؤالت اآلتية:وما هنا يمتا  ياغة متتلة ال
  ما مسةةةتوى اسةةةت داز الزوب لتةةةلتات التوا ةةة  االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة -1

اآلثار   –بمحاوره الثةثة )أسةةةلود اسةةةت داز الزوب لتةةةلتات التوا ةةة  االجتماىي 
اآلثار   -اإليجانية الناتجة ىا اسةةةةةةةةةت داز الزوب لتةةةةةةةةةلتات التوا ةةةةةةةةة  االجتماىي

 ؟ىا است داز الزوب لتلتات التوا   االجتماىي  السلعية الناتجة
بثبعادها الثةثة) قع  لدو   ما مسةةةتوى إدارة الزوجة للع  المتةةةتةت األسةةةراة  -2

 بعد لدو  المتتلة ؟ –أثناء لدو  المتتلة  -المتتلة
ما يعيعة العةقة ن ا اسةةةةةةت داز الزوب لتةةةةةةلتات التوا ةةةةةة  االجتماىي ما وجهة   -3

 ع  المتتةت األسراة ؟نظر الزوجة  وادارتها لل

بع  متغ رات المسةةةةةتوى االجتماىي االقتصةةةةةادي لألسةةةةةرة   ما يعيعة العةقة ن ا -4
  -المسةتوى التعليمي للزوب -سةا الزوجة -سةا الزوب -مدة الزواب -)ىدد األنناء

مشدار متةةةةةةاركة الزوجة  ي   -  ات الد   التةةةةةةهري  -المسةةةةةةتوى التعليمي للزوجة
  -از الزوب لتةةةلتات التوا ةةة  االجتماىيىدد سةةةاىات اسةةةت د  -مصةةةروف الع ت 

ىدد سةةةةةةنوات اسةةةةةةت داز الزوب للتةةةةةةلتات   واسةةةةةةت داز الزوب لتةةةةةةلتات التوا ةةةةةة   
 االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة بمحاوره الثةثة؟
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ى  متغ رات المسةةةةةتوى االجتماىي االقتصةةةةةادي لألسةةةةةرة  ما يعيعة العةقة ن ا  -5
المسةةةةةةةةةةتوى التعليمي   -جةسةةةةةةةةةةا الزو  -سةةةةةةةةةةا الزوب -مدة الزواب -)ىدد األنناء 

مشدار متةاركة الزوجة   -  ات الد   التةهري  -المسةتوى التعليمي للزوجة -للزوب
  -ىدد ساىات است داز الزوب لتلتات التوا   االجتماىي - ي مصروف الع ت 

ىدد سةنوات اسةت داز الزوب للتةلتات   وادارة  الزوجة للع  المتةتةت األسةراة  
 بثبعادها الثةثة؟

الفرو  ن ا الزوجات العامةت وغ ر العامةت  ي ك  ما اسةةةةةةةةةةةت داز  ما يعيعة  -6
الزوب كلتات التوا   االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة بمحاوره الثةثة  وادارة  

 الزوجة للع  المتتةت األسراة بثبعادها الثةثة؟

الفرو  ن ا الزوجات المتاركات  ي مصروف الع ت وغ ر المتاركات   ما يعيعة -7
 ي ك  ما اسةةةت داز الزوب كةةةلتات التوا ةةة  االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة  

 بمحاوره الثةثة  وادارة الزوجة للع  المتتةت األسراة بثبعادها الثةثة؟

 

 
 

 أهداف الدراسة 
تهدف الدراسةةةة الحالية بصةةةفة رئيسةةةة إلط دراسةةةة اسةةةت داز الزوب لتةةةلتات التوا ةةة   
االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة  وىةقته بإدارتها للع  المتةةةةةةتةت األسةةةةةةراة. ولتحش ل  

 هذا الهدف يستلزز تحش ل األهداف اآلتية :  
وجة  تحديد مسةةةةةةتوى اسةةةةةةت داز الزوب لتةةةةةةلتات التوا ةةةةةة  االجتماىي ما وجهة نظر الز  -1

اآلثار اإليجانية   –)أسةلود اسةت داز الزوب لتةلتات التوا ة  االجتماىي  بمحاوره الثةثة
اآلثار السةةةةلعية الناتجة ىا  -الناتجة ىا اسةةةةت داز الزوب لتةةةةلتات التوا ةةةة  االجتماىي

 .است داز الزوب لتلتات التوا   االجتماىي 
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) قع  لدو    ها الثةثةتحديد مسةةةةةةةتوى إدارة الزوجة للع  المتةةةةةةةتةت األسةةةةةةةراة بثبعاد  -2
 .بعد لدو  المتتلة  –أثناء لدو  المتتلة  -المتتلة

تحديد يعيعة العةقة ن ا اسةةةت داز الزوب لتةةةلتات التوا ةةة  االجتماىي ما وجهة نظر   -3
 الزوجة بمحاوره الثةثة  وادارة الزوجة للع  المتتةت األسراة بثبعادها الثةثة.

بع  متغ رات المسةتوى االجتماىي االقتصةادي لألسةرة  الكتة  ىا يعيعة العةقة ن ا  -4
  -المسةةةةةةةةةةتوى التعليمي للزوب -سةةةةةةةةةةا الزوجة -سةةةةةةةةةةا الزوب -مدة الزواب -)ىدد األنناء

مشدار متةاركة الزوجة  ي مصةروف   -  ات الد   التةهري  -المسةتوى التعليمي للزوجة
ت  ىدد سةةةةةةةنوا -ىدد سةةةةةةةاىات اسةةةةةةةت داز الزوب لتةةةةةةةلتات التوا ةةةةةةة  االجتماىي -الع ت 

است داز الزوب للتلتات   واست داز الزوب لتلتات التوا   االجتماىي ما وجهة نظر 
 الزوجة بمحاوره الثةثة.

الكتة  ىا يعيعة العةقة ن ا بع  متغ رات المسةتوى االجتماىي االقتصةادي لألسةرة   -5
  -المسةةةةةةةةةتوى التعليمي للزوب -سةةةةةةةةةا الزوجة -سةةةةةةةةةا الزوب -مدة الزواب -)ىدد األنناء 

مشدار متةاركة الزوجة  ي مصةروف   -  ات الد   التةهري  -التعليمي للزوجةالمسةتوى 
ىدد سةةةةةةةنوات   -ىدد سةةةةةةةاىات اسةةةةةةةت داز الزوب لتةةةةةةةلتات التوا ةةةةةةة  االجتماىي -الع ت 

 است داز الزوب للتلتات   وادارة  الزوجة للع  المتتةت األسراة بثبعادها الثةثة.

ت  ي كة  ما اسةةةةةةةةةةةةةت ةداز الزوب  دراسةةةةةةةةةةةةةة الفرو  ن ا الزوجةات العةامةت وغ ر العةامة -6
كةةةةةةةةةةةلتات التوا ةةةةةةةةةةة  االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة بمحاوره الثةثة  وادارة الزوجة  

 للع  المتتةت األسراة بثبعادها الثةثة.

دراسةةةة الفرو  ن ا الزوجات المتةةةاركات  ي مصةةةروف الع ت وغ ر المتةةةاركات  ي ك    -7
جهة نظر الزوجة بمحاوره الثةثة   ما است داز الزوب كلتات التوا   االجتماىي ما و 

 وادارة الزوجة للع  المتتةت األسراة بثبعادها الثةثة.

 

 أهمية الدراسة  
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 تتمث  أهمية الدراسة الحالية  ي اتجاه ا رئيس  ا هما:
 أوالن :  دمة المجتمع المحلي 

 -يمتا أ  تسهم نتائو الدراسة الحالية  ي  دمة المجتمع المحلي ما  ةل:
محاولة الوقوف ىلط متتةت تعام  األزواب مع كلتات التوا   االجتماىط وما ثم  -1

محاولة تشديم إىداد نرامو توىواة تساىد األسر ىلط لسا است داز كلتات التوا   
االجتماىي بما يؤدي إلط تشل   لدو  المتاك  األسراة التي تنتو ىند است داز 

مما يتو  له أكعر األثر  ي دىم األسرة كلتات التوا   االجتماىي بطراشة  اي ة 
 و التالي دىم المجتمع.

يمتا االسةةةةةةةةةتفادة ما نتائو الدراسةةةةةةةةةة الحالية  ي إىداد نرامو إركةةةةةةةةةادية لتنمية وىي ر ة   -2
األسةةةةةةرة بإدارة المتةةةةةةتةت األسةةةةةةراة مما يتو  له أكعر األثر  ي دىم واسةةةةةةتشرار األسةةةةةةرة  

 و التالي دىم المجتمع.
 

 التخصصثانًيا : خدمة مجال 

لع  هذه الدراسةةةةةةة تكو  إةةةةةةةا ة  ي مجال الت صةةةةةة  و لك ما  ةل تدعيم متتلة  
 قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة  ي كليات االقتصاد المنزلي نةةةة

المادة العليمة التي تف د الطاللات باىتلارها ر ات أسر المستشع ا و لك الرتلايها نتدعيم  -1
الست داز السليم لتلتات التوا   االجتماىي بما ال وتشواة الرواب  األسراة  وكي ية ا

 يؤثر بالسلب ىلط العةقات دا   األسرة. 
محاولة تشديم استعيا  ىا است داز الزوب لتلتات التوا   االجتماىي ما وجهة نظر  -2

 الزوجة.
 

 األسلوب البحثي 

: التعرافات العلمية واإلجرائية لمصطلحات الدراسة الحالية   أوالن

 التلتة ▪



 

العلمـــــــــــــــــية للتربيــــــــــــــــة النوعيـــــــــــــة والعــــــــــــــلوم التطبيقــــــــــــــــيةالمجـــــــــــــــــــلة   

The Scientific Journal of Specific Education and Applied Sciences 

 

14 
 

وتعني    Reteمتتشة ما كلمة الت نية      Reseauالتلتة    Zammar( 2012: 4)يعرف 
Filet    باللغة الفرنسية وتعنيNet    باللغة االنجل زاة   والمشصود منها مجموىة رواب  مترابطة

 فيما ن نها ومتسلسلة ا متتلة نذلك كلتة. 
 Communication التوا   ▪

توا ةن   هو متوا    توا   الت صا  وغ رهما: اجتمعا  توا   يتوا     لغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 
واتفشا  "توا ةةةن بعد  را "  ومضةةاد توا ةةة: تصةةارما وتشايعا. وتوا ةةلت األكةةياء: تتابعت  

توا ةةةة    –توا ةةةةلت االسةةةةتعدادات  ي الحرد  –ولم تتشطع "توا ةةةةلت الدروس  ي الجامعة 
  . 2449:2008" )ىمر  ىطاءه

ا التوا ةةةةةةةةةةةةة  بةثنةه علةارة ىا ىمليةة تفةاىة     11:2009) الحل عي  يعرف ا ةةةةةةةةةةةةةةطةلةن
اجتماىي ومتةاركة إنسةانية تهدف إلط تشواة العةقات ن ا أ راد األسةرة أو المجتمع أو الدول 
ىا يرال تلادل المعلومات واأل كار والمتةةةةةةةةةاىر التي تؤدي إلط التفاهم والتعاي  والتحاد  

 أو ىتس  لك.
  ن ا  رد أو مجموىةة ما األ راد و  ا  رد  بةثنةه تفةاىة    14:2009ىلي)  ن نمةا يعر ةه

ن ر أو مجموىة أ رى ما األ راد نهدف المتةةةةةةةةةةةةاركة  ي  عرة يترتب ىل ها تعدي  سةةةةةةةةةةةةلو   
 هؤالء األ راد.

 التوا   االجتماىي ▪
  التوا ةةةةةةةةةةةةةة  االجتمةاىي بةثنةه اةاهرة اجتمةاعيةة تشوز ىلط 1395:2012يعرف ىةانةد)

ا ن ا أىضةةةةةةاء الثشا  ة الوالدة  كما يتةةةةةةعر   ها المتةةةةةةار  أنه  اى   ىةقات تفاىلية  وتحديدن
 ومتفاى  اجتماعينا  وليس كما كا  يعتشد  ي نفسه أنه هامتي ال دور له.

بثنه مجموأ ردود أ عال)استجابات  توا لية تكو  ن ا Jom( 2008: 4) ن نما يعر ه
المعلومات واأل كار المرس  والمستشع  هد ها تغ  ر االتجاهات  وال يم ما  ةل نش  

 والمعارف.
  Social Mediaكلتات التوا   االجتماىي  ▪
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كةلتات التوا ة  االجتماىي بثنها علارة ىا مواقع ىلط    181:2014كةف ل ) يعرف 
االنترنت يتوا ةةة  ما  ةلها مةي ا اللتةةةر الذي تجمعهم اهتمامات   واتاد ألىضةةةاء هذه  

يع الف ديو وانتةاء المدونات وارسةال الرسةائ    التةلتات متةاركة الملفات والصةور وتلادل مشا
 واجراء المحادثات الفوراة.

 اإلنترنت  كةةلتة ىلط المواقع  ما بثنها مجموىة Beer   (w.d:516-529)كما يعر ها

  ي األ راد  ن ا التوا ةة  وتتيح web  2.0 باسةةم  يعرف أو ما للواب  الثاني الج   مع  اهرت 

نلد أو   (االنتماء إلط تلعنا الهتماز أو كةةةةةةلتات  مجموىات   ي يجمعهم  ا تراةةةةةةةي مجتمع  ن  ة
 مث  التوا ةةة  الملاكةةةر  دمات  يرال ىا يتم  هذا ك ) ال  ... مدرسةةةة أو كةةةركة جامعة أو 

 الت صية لآل راا ومعر ة أ لارهم ومعلوماتهم. الملفات  ىلط االيةأ أو  الرسائ  إرسال
بثنها المواقع التي تسةمح للحفا  ىلط الرواب    Graybill   5-2010:4)واعر ها 

االجتماعية الشائمة وتتةةةت   اتصةةةاالت جديدة وتسةةةت دز ل لل ىةقات ن ا الناس الذيا 
 يتتركو   ي ر اط متتر  أو مصلحة.

بثنها مجموىة ما المواقع ىلط كةةةةةةلتة اإلنترنت تتيح التوا ةةةةةة  ن ا وتعرف إجرائينا   
تماء لعلد أو مدرسةةةةةةةة أو   ة مع نة  ي أي وقت يتةةةةةةةاءو  و ي  أ راد يجمعهم االهتماز أو االن

أي متا   ي العالم واتاد أل ةةحاد هذه التةةلتات متةةاركة الملفات والصةةور وتلادل مشايع  
 الف ديو وانتاء المدونات وارسال الرسائ  واجراء المحادثات الفوراة.

 است داز الزوب لتلتات التوا   االجتماىي ▪
ت داز الزوب للهات  المحمول أو الكمع وتر أو غ رهما ما  يعرف إجرائينا بثنه اسةةةةةةةةةةة 

وسةةةةةائ  االتصةةةةةال  ي الجلوس أماز كةةةةةلتات التوا ةةةةة  االجتماىي مث  ال يس نو   
 والتواتر.......إل    وهو يتم  ثةثة محاور هي : ة 

 

 أسلود است داز الزوب لتلتات التوا   االجتماىي  ▪
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واشصد به الطراشة التي تتعلل باست داز الزوب لتلتات التوا   االجتماىي  والتي ما 
كثنها أ  تؤثر إيجانينا ىليه وىلط أ راد أسرته إ  كانت  حيحة أو تحد  تثث رنا سلعينا إ  

 كانت  اي ة.
 است داز الزوب لتلتات التوا   االجتماىياآلثار اإليجانية الناتجة ىا  ▪

واشصد نها التغ  ر االيجاني الذي يحدثه است داز الزوب لتلتات التوا   االجتماىي 
 ىليه وىلط أ راد أسرته.

 اآلثار السلعية الناتجة ىا است داز الزوب لتلتات التوا   االجتماىي ▪

لتات التوا   االجتماىي واشصد نها التغ  ر السلعي الذي يحدثه است داز الزوب لت
  ىليه وىلط أ راد أسرته.

 The Husbandالزوب   ▪

ا بةةةثنةةةه كةةة  رجةةة  مرتل  بةةةثنثط ىا يرال الزواب وم يم معهةةةا  ي نفس   يعرف إجرائيةةةن
المسةةتا  و لديه انا أو أكثر  واسةةت دز كةةلتات التوا ةة  االجتماىي   ما راب أو لضةةر  

 س دى سالم . –لرااض قطور   وكفر التي  )ا -محا ظتي الغر ية )ينطا
  The Problemالمتتلة  ▪

المتةةةةتلة بثنها لالة غ ر مرغو ة ما قع  معظم أ راد     45:2002ىعد الحم د )  يعرف
المجتمع ألنها تمنع الفرد أو المجتمع ما اإلكةةةةةةةةةةةةةلاأ السةةةةةةةةةةةةةوي للحاجات و لو  األهداف  أو  

.تشضي إلط الضرر الملاكر بثلدهما أو كل هما لالينا أو   مستشعةن
 المتةةةةةةةتلة بثنها موق  ينتةةةةةةةث ىندما يواجه الفرد ى لات أو  11:2008قلاري) واعر ها        

  عو ات   أو أمرنا يحول ن نه و  ا و وله إلط هدف مع ا.
بثنها  جوة مع نة ن ا ما يراده الفرد  ي المسةةةةةةةةةتشع      17:2000األىسةةةةةةةةةر) ن نما تعر ها      

 و  ا ما لديه ما الواقع.
  Family problemsالمتتةت األسراة   ▪
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المتةةةةةةةةةةتةت األسةةةةةةةةةةراة بثنها المواق  والمسةةةةةةةةةةائ      119:2004ىعد المعطي )  يعرف
ه وما  الحرجة المح رة التي تواجه الفرد  تتطلب منه لةن   وتشل  ما ل واته و اىل ته وانتاج

 درجة تكيفه مع نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيه.
ا مفهوز يطلل ىلط متةةاىر وألاسةةيس الفرد التي تتمث   ي الضةة ل والشلل   وهي أيضةةن
والتردد إزاء ىةقته مع اآل راا  ي المنزل و ي الصةةةةةةةةةةةحلة و ي المدرسةةةةةةةةةةةة ل ا تفتشر هذه  

 العةقات إلط الدفء والصرالة.
بثنها كةةت  ما أكةةتال ىدز االسةةتشرار الزوجي     96:2009قمر& معرو ) كما يعر ها 

أو ىدز اتفا  ن ا الزوج ا  أو ن ا ألد منهما  أو األنناء مما يؤثر تثث رنا سةةةةةةةلعينا  ي كةةةةةةةلتة  
 العةقات األسراة.

بثنها لالة ما ال ل  أو النش  تحد   ي األسةةةةةةةةةةةرة  وتعرف ما النالية اإلجرائية    
بتةةةةةةةت  يؤدي إلط اهور ال ةف ن نهم كما تعتر  ةةةةةةةفو الحياة  واعاني منها أ راد األسةةةةةةةرة  

 الزوجية واألسراة.
وقد تناول اللالثو   ةل علارات االسةةةةةةةةةةةتعيا  متةةةةةةةةةةةتةت األسةةةةةةةةةةةرة االقتصةةةةةةةةةةةادية    

واالجتماعية  والصةةةةةةةةةةةةحية  والنفسةةةةةةةةةةةةية  والدينية واأل ةقية و لك  ي ك  بعد ما أبعاد إدارة  
 المتتةت.

 Managemeant Family Problems إدارة المتتةت األسراة   ▪
بثنها اسةةةت داز الزوجة لموارد األسةةةرة المتالة االسةةةت داز    تعرف ما النالية اإلجرائية  

األمث  ما أج  التغلب ىلط المتةتةت االقتصةادية  واالجتماعية  والصةحية  والنفسةية   
 والدينية واأل ةقية التي تواجه األسرة  وتتم  ثةثة أبعاد هي:

 ول: قع  لدو  المتتلةاللعد األ

يشصةد نها تلك المرللة التي تسةعل لدو  المتةتلة والتي تتعرف   ها ر ة األسةرة ىلط 
المؤكةةةةةةةةةرات األولية المنذرة نوقوأ متةةةةةةةةةتلة لتجنب تفاقم هذه المؤكةةةةةةةةةرات وو ةةةةةةةةةولها لمرللة  

 المتتلة.
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 اللعد الثاني: أثناء المتتلة

 ةة األسةةةةةةةةةةةةةرة ىلط توايب كة   هي مرللةة لةدو  المتةةةةةةةةةةةةةتلةة  عةن والتي تعمة    هةا ر 
 إمتانيات األسرة اللتراة والمادية لل روب ما المتتلة والحد ما نثارها.

 بعد انتهاء المتتلةاللعد الثالا: 

يشصةةةةد نها المرللة التي تشوز   ها ر ة األسةةةةرة نوةةةةةع ال ط  والتدان ر الةزمة لعودة  
بع  اإلجراءات لتجنةةةب لةةةدو   التواز  واالسةةةةةةةةةةةةةتشرار مرة أ رى لحيةةةاة األسةةةةةةةةةةةةةرة  وات ةةةا  

  المتتةت  واكتساد ال عرات  ي اكتتاف المؤكرات المنذرة نوقوأ متتلة.
 The wifeالزوجة  ▪

هي ك  ر ة أسةةةةةةةةةةةرة ىاملة أو غ ر ىاملة  ولديها انا أو أكثر  ي مرللة التعليم  ما  
سةةةةةةةالم   سةةةةةةة دى  –قطور   وكفر التةةةةةةةي  )الرااض  -راب ولضةةةةةةةر محا ظتي الغر ية )ينطا

 وتست دز هي وزوجها كلتات التوا   االجتماىي.
 

 ثانًيا: فروض الدراسة 
 تم  ياغة الفروض بصورة  فراة كما يلي:

ال توجد ىةقة ارتلايية دالة إلصةةةةائينا ن ا اسةةةةت داز الزوب كةةةةلتات التوا ةةةة  االجتماىي ما   -1
  االجتماىي   وجهة نظر الزوجة بمحاوره الثةثة )أسةةةةةةلود اسةةةةةةت داز الزوب لتةةةةةةلتات التوا ةةةةةة 

اآلثار اإليجانية الناتجة ىا اسةةةةةةةت داز الزوب لتةةةةةةةلتات التوا ةةةةةةة  االجتماىي  اآلثار السةةةةةةةلعية  
الناتجة ىا اسةةةةت داز الزوب لتةةةةلتات التوا ةةةة  االجتماىي   وادارة الزوجة للع  المتةةةةتةت  

  . األسراة بثبعادها الثةثة )قع  لدو  المتتلة  أثناء لدو  المتتلة  بعد لدو  المتتلة 
ال توجد ىةقة ارتلايية دالة إلصةةةةةائينا ن ا بع  متغ رات المسةةةةةتوى االجتماىي االقتصةةةةةادي   -2

لألسةةةرة)ىدد األنناء  مدة الزواب  سةةةا الزوب  سةةةا الزوجة  المسةةةتوى التعليمي للزوب  المسةةةتوى  
التعليمي للزوجة    ات الد   التةةةةةةةةهري  مشدار متةةةةةةةةاركة الزوجة  ي مصةةةةةةةةروف الع ت  ىدد 
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الزوب لتةةلتات التوا ةة  االجتماىي  ىدد سةةنوات اسةةت داز الزوب لتةةلتات    سةةاىات اسةةت داز 
 واست داز الزوب كلتات التوا   االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة بمحاوره الثةثة. 

ال توجد ىةقة ارتلايية دالة إلصةةةةةائينا ن ا بع  متغ رات المسةةةةةتوى االجتماىي االقتصةةةةةادي   -3
الزوب  سةةةا الزوجة  المسةةةتوى التعليمي للزوب  المسةةةتوى  لألسةةةرة)ىدد األنناء  مدة الزواب  سةةةا  

التعليمي للزوجة     ات الد   التةةةةةةةهري  مشدار متةةةةةةةاركة الزوجة  ي مصةةةةةةةروف الع ت  ىدد 
سةاىات اسةت داز الزوب لتةلتات التوا ةة  االجتماىي  ىدد سةنوات اسةت داز الزوب للتةلتات    

 ثة. وادارة الزوجة للع  المتتةت األسراة بثبعادها الثة 

ال توجةةد  رو   ات داللةةة إلصةةةةةةةةةةةةةةائيةةة ن ا الزوجةةات العةةامةت وغ ر العةةامةت  ي كةة  ما   -4
اسةةةةةةةت داز الزوب كةةةةةةةلتات التوا ةةةةةةة  االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة بمحاوره الثةثة  وادارة  

 الزوجة للع  المتتةت األسراة بثبعادها الثةثة. 

ركات  ي مصةةةةةةةةةةروف الع ت وغ ر ال توجد  رو   ات داللة إلصةةةةةةةةةةائية ن ا الزوجات المتةةةةةةةةةةا  -5
المتةةةةاركات  ي ك  ما اسةةةةت داز الزوب كةةةةلتات التوا ةةةة  االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة  

 بمحاوره الثةثة  وادارة الزوجة للع  المتتةت األسراة بثبعادها الثةثة. 

 

 ثالًثا: منهج الدراسة

ىلط الو   الدق ل  اتلعت هذه الدراسة المنهو الو في التحل لي وهو المنهو الذى يشوز 
والتفص لي  للظاهرة أو موةوأ الدراسة أو المتتلة ق د اللحا و فنا كمينا أو نوعينا و التالي  هو  
يهدف أوالن إلط جمع نيانات ومعلومات كافية ودقيشة ىا الظاهرة وما ثم دراسة وتحل   ما تم جمعه  

  . 66:2008)الشاةي والعياتي     المؤثرة ىلط تلك الظاهرة   بطراشة موةوعية و والن إلط العوام  

 
 رابعــًا :عينة الدراسة 

زوجة يسةةةةةةةت دما ها وأزواجها كةةةةةةةلتات   300تم تطع ل الدراسةةةةةةةة ىلط ى نة قوامها 
التوا ةةةة  االجتماىي سةةةةواء ىامةت أو غ ر ىامةت  ما راب ولضةةةةر محا ظتي الغر ية  
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أو أكثر  ي مرللة  سةةةةةة دى سةةةةةةالم   ولديها انا  –قطور   وكفر التةةةةةةي  )الرااض  -)ينطا
 دراسية وما مستواات اجتماعية واقتصادية م تلفة.

 
 خامًسا: أدوات الدراســـة 

است دمت ىدة أدوات للحصول ىلط العيانات والمعلومات الةزمة للدراسة الحالية)ما  
 إىداد اللالثو  :

و ةةة ية  اسةةةتمارة العيانات العامة ال ا ةةةة بالزوجة وأسةةةرتها  باإلةةةةا ة إلط نيانات  -1
تتعلل بثسةلود اسةت داز                    الزوب لتةلتات التوا ة  االجتماىي ما  

 وجهة نظر الزوجة.
 استعيا  است داز الزوب لتلتات التوا   االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة. -2

 استعيا   إدارة الزوجة للع  المتتةت األسراة. -3

 استمارة العيانات العامة ال ا ة بالزوجة وأسرتها -1

تم إىداد اسةةةتمارة العيانات العامة نهدف الحصةةةول ىلط بع  المعلومات ىا الزوجة  
ى نة الدراسةةةةةةة وأسةةةةةةرتها  والتي ت دز أهداف الدراسةةةةةةة الحالية  وقد اكةةةةةةتملت ىلط المتغ رات  

 التالية:  

متا  السةةةةةتا ) راب   )لضةةةةةر   باإلةةةةةةا ة إلط ىدد األنناء واتةةةةةم  )انا والد  اننا     ▪
ة أنناء   مسةةةةة أنناء  سةةةةتة أنناء  ثكثر   وقسةةةةمت مدة الزواب إلط  مس  ثةثة أنناء  أر ع

سةةةةةةنوات  10سةةةةةةنوات  ) ما  10سةةةةةةنوات ولتط أق  ما 5سةةةةةةنوات   )ما  5  ات)أق  ما 
سةنة  ثكثر   كما قسةم  20سةنة  ) 20سةنة ولتط أق  ما 15سةنة   )ما  15ولتط أق  ما

سةنة ولتط أق   25  )ما سةنة  25سةا ك  ما الزوب والزوجة إلط  مس   ات )أق  ما 
 55سةةةنة ولتط أق  ما  45سةةةنة  )ما  45سةةةنة ولتط أق  ما  35سةةةنة   )ما  35ما 

سةةةةةنة  ثكثر   وقسةةةةةم المسةةةةةتوى التعليمي لكةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ما الزوب والزوجة إلط ثما   55سةةةةةنة  ) 
مستواةات)أمي    يشرأ واتتب   لا   ىلط االنتدائية   لا   ىلط اإلىدادية   لا    
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لعامة أو ما يعادلها   تعليم جامعي   مرللة ماجسةت ر  مرللة دكتوراه   وتم ىلط الثانواة ا
  -قطةاأ  ةاال -تشسةةةةةةةةةةةةةيم مهنةة كة  ما الزوب والزوجةة إلط  مس   ةات )وايفةة لتوميةة

ال يعم    كما قسةةم نوأ المسةةتا إلط ثة  مسةةتواات وهي:)   -ىلط المعاش -أىمال لره
ا ملك  ) إيجار  )تابع للعم    وقسةةةةةةةةةةمت يعيعة ا لمسةةةةةةةةةةتا إلط ثة  مسةةةةةةةةةةتواات أيضةةةةةةةةةةن

وهي:)كةةةشة  )منزل مسةةةتش   ) مسةةةتا متةةةتر  مع األقارد   وقسةةةم المسةةةتوى االقتصةةةادي  
الةةةذى أىتمةةةد ىلط متوسةةةةةةةةةةةةة  الةةةد ةةة  المةةةالي لألسةةةةةةةةةةةةةرة إلط ثمةةةا    ةةةات وهي:)أقةةة  ما  

إلةةةةةةةةط أقةةةةةةةة   2000  )مةةةةةةةةا 2000إل أقةةةةةةةة  مةةةةةةةةا 1000جةةةةةةةةنةةةةةةةةيةةةةةةةةة  ) مةةةةةةةةا 1000
  )مةةةا  5000إلةةط أقةةةةةةة  مةةا 4000  )مةةا4000إلةةط أقةةةةةةة  مةةا 3000  )مةةا3000مةةا

 ةثكثر   وقسةةةةةةةةةةةةةمةت  7000   )70000إل أقة  ما 6000  )ما 6000إلط أقة  ما 5000
 –متةةةةروىات أو أىمال لره  -ىشارات أو أراةةةةةي -مصةةةةادر الد   إلط:)راتب أو معاش

مصةادر أ رى تذكر   وه  تتةار  الزوجة بجزء ما د لها  ي مصةروف   -أر اد أو أسةهم 
متةةةةةةةةةاركة الزوجة  ي مصةةةةةةةةةروف الع ت إلط ثةثة مسةةةةةةةةةتواات   الع ت أز ال  وقسةةةةةةةةةم مشدار

وهي:)ك  الراتب  ) نصةةةة  الراتب  )ر ع الراتب   وه  يعيش أقارد مع األسةةةةرة  ي نفس  
 المستا أز ال.

كذلك اكةةةةةةةتملت االسةةةةةةةتمارة ىلط نيانات و ةةةةةةة يه ىا اسةةةةةةةت داز  ىا كةةةةةةةلتات التوا ةةةةةةة    ▪
  -ىلم الزوجة)ال يس نو االجتماىي وهي: التةةةةةةةةةةةةةلتات التي يسةةةةةةةةةةةةةت دمها الزوب ىلط لد 

كةةةةةةةةلتات   - ايعر -ماسةةةةةةةةنجر –تليجراز  -إيمو  –سةةةةةةةةوما  -الياهو  -ال وت ود  -الواتس ند 
أ رى تذكر    باإلةةةةةا ة  إلط الوسةةةةائ   التي يسةةةةت دمها الزوب  ي الد ول ىلط كةةةةلتات  

الةد تود   –Mobileالتوا ةةةةةةةةةةةةةةة  االجتمةةةاىي والتي تنشسةةةةةةةةةةةةةم إلط: )الهةةةات  المحمول 
LapTop-  الةةتةةةةةةةانةةلةةةةةةةت Tablet  أو اآليةةلةةةةةةةادI-Pad–   الةةكةةمةةعةة ةةوتةةر التةةةةةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةةةةةةي

   وىةدد السةةةةةةةةةةةةةةاىةات التي يشضةةةةةةةةةةةةة هةا الزوب  ي Personal Computer  P.Cالمتتعي)
است داز كلتات التوا   االجتماىي   ي ال وز ىلط لد ىلم الزوجة:)أق  ما ساىت ا  )  

وب  سةةةةةةةاىات  ثكثر   واألماكا التي يسةةةةةةةت دز   ها الز 6سةةةةةةةاىات  ) 6:4سةةةةةةةاىات  ) 4:2
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أماكا   –المشاهي  –العم   –كةةةةلتات التوا ةةةة  االجتماىي ىلط لد ىلم الزوجة:)المنزل 
إلط أق  ما  2ما  -أ رى تذكر وىدد سةنوات اسةت داز الزوب للتةلتات)منذ أق  ما سةنت ا

 سنوات  ثكثر .6 -سنوات  6إلط أق  ما  4ما  -سنوات 4
 

 بالزوجة وأسرتها. ( استمارة البيانات العامة الخاصة 1ملحق)

 استعيا  است داز الزوب لتلتات التوا   االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة. -2

كا  الهدف ما االسةةتعيا  الكتةة  ىا اسةةت داز الزوب لتةةلتات التوا ةة  االجتماىي  
ما وجهة نظر الزوجة  ولكي تعد اللالثو  أداة تحشل هذا الهدف السةةةةةةانل تم االيةأ ىلط 

  سةةةةةابشة ا لةسةةةةةتعانة نها  ي وةةةةةةع األسةةةةةلود األمث  لةسةةةةةتعيا  وهيالدراسةةةةةات والشراءات ال
    دراسةةةةةة 2012دراسةةةةةة  ل   )    2013دراسةةةةةة التةةةةةهري )    2015دراسةةةةةة ىوف )

   45تم إىداد اسةةةةةتعيا  اولي متو  ما )  . و2013    دراسةةةةةة  ةةةةةشر)2004العواضةةةةةي)
توا ةة  االجتماىي   علارة اكةةتملت ىلط ثةثة محاور هي أسةةلود اسةةت داز الزوب لتةةلتات ال

اآلثار اإليجانية الناتجة ىا اسةةةةةت داز الزوب لتةةةةةلتات التوا ةةةةة  االجتماىي  اآلثار السةةةةةلعية  
 الناتجة ىا است داز الزوب لتلتات التوا   االجتماىي.

 قاز اللالثو  بحساد الصد  لةستعيا  بعدة ير  هي كما يلي: 

:  د  المحتوى      content validityأوالن
للتحشل ما  ةةةةةةةةةد  االسةةةةةةةةةتعيا  تم ىرةةةةةةةةةةه  ي  ةةةةةةةةةورته األولية ىلط مجموىة ما  
المحتم  ا ما أسةةةةةاتذة إدارة المنزل والمؤسةةةةةسةةةةةات بتلية االقتصةةةةةاد المنزلي جامعة المنوفية   
وقسةةةةم إدارة مؤسةةةةسةةةةات األسةةةةرة والطفولة بتلية االقتصةةةةاد المنزلي جامعة األزهر و لا ىددهم  

ا  لةةدى المحتم ا ىلط كةة  علةةارة ما علةةارات    محتم. وتم لسةةةةةةةةةةةةةةةاد نسةةةةةةةةةةةةةلةةة االتفةة 15)
%   100% و 80االسةةةةةةةةتعيا   وتراولت نسةةةةةةةةلة تكرار اتفا  المحتم ا ىلط العلارات ما ن ا 

 وتم استلعاد علارة والدة ما االستعيا .
 personثانينا:  د  التكواا باست داز معام  ارتلاط ن رسو  
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ر ة أسةةةةةةرة التي تتوا ر   ها   40مها تم تطع ل االسةةةةةةتعيا   ي  ةةةةةةورته األولية ىلط ى نة قوا 
نفس كةةروط ى نة الدراسةةة و عد التطع ل تم لسةةاد الصةةد  ما  ةل معام  ارتلاط ن رسةةو  ن ا 

   يوةح  لك: 1علارات ك  محور والدرجة الكلية له  وجدول ) 
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( معامل ارتباط بيرسون لعباراتالكل محور من محاور استخدام الزوج 1جدول)
 التواصل االجتماعي،والدرجة الكلية للمحورلشبكات 

اسلود است داز الزوب لتلتات  
 التوا   

اآلثار اإليجانية الناتجة ىا 
است داز الزوب لتلتات التوا    

 االجتماىي

اآلثار السلعية  الناتجة ىا 
است داز الزوب لتلتات التوا    

 االجتماىي

 العيا   ز  العيا   ز  العيا   ز  العيا   ز  العيا   ز  العيا   ز 

1  123,*
  

9 380**, 1 654**, 9 282**, 1 335**, 9 613**, 

2 160,**
  

10 297**, 2 339**, 10 -168-

**, 
2 660**, 10 490**, 

3 118*, 11 495**, 3 743**, 11 315**, 3 704**, 11 419**, 

4 325,

 
** 

12 516**, 4 661**, 12 573**, 4 623**, 12 318**, 

5 323**, 13 379**, 5 743**, 13 564**, 5 631**, 13 518**, 

6 261**, 14 333**, 6 392**,   6 713**, 14 657**, 

7 -043-, 15 462**, 7 455**,   7 714**, 15 646**, 

8 277**, 16 262**, 8 396**,   8 693**, 16  

  وجود ىةقات ارتلايية موجلة ن ا جميع محاور االسةةةةةةتعيا  فيما  1يوةةةةةةةح جدول )
   ي المحور الثاني تم لذ هما ما االستعيا   10   ي المحور األول والعلارة )7ىدا العلارة )

 نجد أ  االستعيا   اد   ي المتغ رات ال ا ة به. و ذلك
-Alphaباست داز معةةةةةةةةةةةةةادلة ألفا كرونلاخ   Reliabilityوتم لساد ثلات االستعيا 

Cronbach   لحساد معام  الثلات لتحديد قيمة االتسا  الدا لي لةستعيا  ل ا تم لساد
واسةةةت داز ا تلار التجزئة   معام  ألفا لك  محور ىلط لدة ولةسةةةتعيا  كت  بمحاوره الثةثة 

  وللتصةةحيح ما أثر التجزئة النصةة ية تم اسةةت داز معادلة التصةةحيح  Split-halfالنصةة ية )
 . واوةةةح جدول  Guttman   معادلة جتما  )Spearman-Brownنراو  ) –لسةةع رما  

    لك:2)
است داز الزوب    ا تلار معام  الفا كرونلاخ  والتجزئة النص ية الستعيا  2جدول )

 لتلتات التوا   االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة
 التجزئة النص ية  المحاور
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ىدد  
 العلارات

معام  
الفا  

 كرونلاخ

 –سع رما  
 نراو  

 جتما  

 ,273 ,281 ,393 15 اسلود است داز الزوب لتلتات التوا   

اآلثار اإليجانية الناتجة ىا است داز الزوب لتلتات 
 التوا   االجتماىي 

12   765, 736, 720, 

اآلثار السلعية  الناتجة ىا است داز الزوب لتلتات 
 التوا   االجتماىي 

15 
858, 

709, 696, 

است داز الزوب كلتات التوا   االجتماىي ما 
 وجهة نظر الزوجة 

42 796, 634, 608, 

اسةةةةةةةةت داز الزوب لتةةةةةةةةلتات التوا ةةةةةةةة      أ  معام  ألفا السةةةةةةةةتعيا  2يوةةةةةةةةةح جدول )
  وتعتعر هةةذه ال يمةةة ىةةاليةةة لهةةذا ,796كتةة  هو ) االجتمةةاىي ما وجهةةة نظر الزوجةةة

 النوأ ما لساد الثلات وتؤكد االتسا  الدا لي لةستعيا .
كما يتضةةةةةةةةةةح أ  قيم معامةت ارتلاط التجزئة النصةةةةةةةةةة ية لمجموأ علارات اسةةةةةةةةةةتعيا  

التوا ةة  االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة كت  هو لسةةع رما  اسةةت داز الزوب كةةلتات  
لجتما  مما يدل ىلط اتسةةةةةةا  وثلات علارات االسةةةةةةتعيا  بمحاوره   ,608   ,634نراو    –

 الثةثة و ذلك يتو  االستعيا   الح للتطع ل. 
علارة  عراة   42ما  ةل ما سعل أ لح االستعيا   ي  ورته النهائية يتكو  ما 

  علارة و اآلثار  15حاور اسلود است داز الزوب لتلتات التوا   )تتضما ثةثة م
  علارة  و اآلثار 12اإليجانية الناتجة ىا است داز الزوب لتلتات التوا   االجتماىي ) 
   علارة. 15السلعية  الناتجة ىا است داز الزوب لتلتات التوا   االجتماىي )

التوا   االجتماىي ما وجهة نظر    استعيا  است داز الزوب كلتات 2ملحل)
 الزوجة  ي  ورته النهائية.
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ألياننا   –ولددت استجابات الزوجات ىلط هذه العلارات و ل ثةثة ا تيارات )نعم  
- 1  إ ا كا  اتجاه العلارة موجب وىلط م ياس ) 1- 2- 3ال   وىلط م ياس متص  )  –
ت م ياس الوىي إلط ثة    إ ا كا  اتجاه العلارة سالب و ذلك أمتا تشسيم درجا3- 2

   يوةح  لك:4مستواات وجدول )
الستعيا       الشراءات الصغرى والكعرى والمدى ويول الف ة والمستواات 3جدول ) 

بمحاوره    است داز الزوب كلتات التوا   االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة
 الثةثة 

 العيا 
 محاور االستعيا 

الشراءة  
 الصغرى 

الشراءة  
 الكعرى 

يول   المدى
 الف ة

المستوى 
 المن ف  

المستوى 
 المتوس  

المستوى 
 المرتفع

اسلود است داز  
الزوب لتلتات 

 التوا   

22 42 20 7 (22-28  
(29-

35  
  ثكثر 36

اآلثار اإليجانية 
الناتجة ىا است داز 

الزوب لتلتات 
 التوا   االجتماىي

16 35 19 6 (16-21  
(22-

27  
  ثكثر 28

السلعية  اآلثار 
الناتجة ىا است داز 

الزوب لتلتات 
 التوا   االجتماىي

15 44 29 10 (15-24  
(25-

34  
  ثكثر 35

است داز الزوب 
لتلتات التوا    

االجتماىي ما وجهة  
 نظر الزوجة 

62 115 53 18 (62-79  
(80-

97  
  ثكثر98

  أ  أىلط درجه لصلت ىل ها الملحوثات  ي استعيا  است داز 3يتضح ما جدول )
درجه  واق     115الزوب كلتات التوا   االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة كت  كانت  



 

العلمـــــــــــــــــية للتربيــــــــــــــــة النوعيـــــــــــــة والعــــــــــــــلوم التطبيقــــــــــــــــيةالمجـــــــــــــــــــلة   

The Scientific Journal of Specific Education and Applied Sciences 

 

27 
 

و ةةذلةةك أمتا تشسةةةةةةةةةةةةةةيم درجةةات  18ويول الف ةةة  53درجةةه  والمةةدي  62درجةةه كةةانةةت 
 تفع . مر  –متوس   –االستعيا  إلط ثةثة مستواات )من ف  

 استعيا  إدارة الزوجة للع  المتتةت األسراة  -3
كا  الهدف ما االسةتعيا  الكتة  ىا إدارة الزوجة للع  المتةتةت األسةراة ولكي 
يعد اللالثو  أداة تحشل هذا الهدف السانل تم االيةأ ىلط الدراسات والشراءات السابشة 

    2016لةسةةةتعيا  وهي دراسةةةة مصةةةطفط)لةسةةةتعانة نها  ي وةةةةع األسةةةلود األمث   
  دراسةة 2003   دراسةة إنراهيم )2011    دراسةة مصةطفط )2014دراسةة ىعد الحليم )

  علارة اكةةةةةةةةةةةتملت ىلط ثةثة 58 . وتم إىداد اسةةةةةةةةةةةتعيا  اولي متو  ما )2003رز  )
 أبعاد هي قع  لدو  المتتلة  أثناء لدو  المتتلة  بعد لدو  المتتلة.

 بحساد الصد  لةستعيا  بعدة ير  هي كما يلي:   قاز اللالثو   

:  د  المحتوى     content validityأوالن
للتحشل ما  د  االستعيا  تم ىرةه  ي  ورته األولية ىلط مجموىة ما 
المحتم  ا ما أساتذة إدارة المنزل والمؤسسات بتلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية  

ولة بتلية االقتصاد المنزلي جامعة األزهر و لا ىددهم  وقسم إدارة مؤسسات األسرة والطف
   محتم. 15)

تم لساد نسلة االتفا  لدى المحتم ا ىلط ك  علارة ما علارات االستعيا    
%  ولم يتم  100% و93.3وتراولت نسلة تكرار اتفا  المحتم ا ىلط العلارات ما ن ا  

 استلعاد علارات.
 personارتلاط ن رسو  ثانينا:  د  التكواا باست داز معام  

ر ة أسرة التي تتوا ر  40تم تطع ل االستعيا   ي  ورته األولية ىلط ى نة قوامها  
  ها نفس كروط ى نة الدراسة و عد التطع ل تم لساد الصد  ما  ةل معام  ارتلاط 

   يوةح  لك: 4ن رسو  ن ا علارات ك  محور والدرجة الكلية له  وجدول )
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معامل ارتباط بيرسون لعبارات أبعاد قبل حدوث المشكلة، أثناء حدوث  ( 4جدول)
 المشكلة، بعد حدوث المشكلة والدرجة الكلية للمحور

 بعد لدو  المتتلة أثناء لدو  المتتلة قع  لدو  المتتلة

 العيا  ز العيا  ز العيا  ز العيا  ز العيا  ز العيا  ز

1 251**, 11 450**, 1 112*, 11 180**, 1 447**, 11 410**, 

2 171**, 12 311**, 2 246**, 12 444**, 2 383**, 12 522**, 

3 368**, 13 398**, 3 241**, 13 499**, 3 562**, 13 -020-, 

4 405**, 14 618**, 4 357**, 14 521**, 4 504**, 14 355**, 

5 201**, 15 295**, 5 469**, 15 472**, 5 481**, 15 258**, 

6 296**, 16 577**, 6 184**, 16 491**, 6 631**, 16 461**, 

7 290**, 17 516**, 7 537**, 17 296**, 7 621**, 17 143**, 

8 563**, 18 366**, 8 592**, 18 519**, 8 407**, 18 337**, 

9 156**, 19 470**, 9 404**, 19 190**, 9 520**, 19 514**, 

10 565**, 20  10 162**, 20 363**, 10 443**, 20 410**, 

           0.01)**  دالة ىند                              0.5)*  دالة ىند 
  وجود ىةقات ارتلايية موجلة ن ا جميع محاور االسةةةةةةةتعيا  4يوةةةةةةةةح جدول )

   ي اللعد الثالا   هي غ ر دالة إلصةةةةةائينا وتم لذف هذه العلارة  13فيما ىدا العلارة)
 و ذلك نجد أ  الم ياس  اد   ي المتغ رات ال ا ة به.

: باسةةةةةةت داز معةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادلة ألفا كرونلاخ   Reliabilityم لسةةةةةةاد ثلات الم ياس  وت
Alpha-Cronbach    لحسةةةةاد معام  الثلات لتحديد قيمة االتسةةةةا  الدا لي لةسةةةةتعيا

ل ةا تم لسةةةةةةةةةةةةةةاد معةامة  ألفةا لكة  باعةد ىلط لةدة ولةسةةةةةةةةةةةةةةتعيةا   كتة  بةثبعةاده الثةثةة   
وللتصةةحيح ما أثر التجزئة النصةة ية    Split-halfواسةةت داز ا تلار التجزئة النصةة ية )

   معادلة Spearman-Brownنراو  ) –تم اسةةةةةةةةت داز معادلة التصةةةةةةةةحيح لسةةةةةةةةع رما   
    لك:5 . واوةح جدول )Guttmanجتما  )

إدارة ( اختبار معامل الفا كرونباخ، والتجزئة النصفية الستبيان إدارة 5جدول )
 الزوجة لبعض المشكالت األسرية بأبعادها الثالثة 
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 األبعاد
ىدد 

 العلارات 

معام  الفا 
 كرونلاخ

 التجزئة النص ية 

معام  ارتلاط 
 نراو   –سع رما  

معام  ارتلاط 
 جتما 

 ,635 ,637 ,626 19 قع  لدو  المتتلة 

 ,608 ,609 ,602 20 أثناء لدو  المتتلة 

 ,619 ,644 ,749 18 بعد لدو  المتتلة 

اجمالي إدارة الزوجة للع   
 المتتةت األسراة 

57 
843, ,792 784, 

  أ  معام  ألفا الستعيا  إدارة الزوجة للع  المتتةت األسراة 5يوةح جدول )
  وتعتعر هذه ال يمة ىالية لهذا النوأ ما لساد الثلات وتؤكد االتسا  0.843كت  هو ) 

التجزئة النص ية    أ  قيم معامةت ارتلاط  5الدا لي لةستعيا   كما يتضح ما جدول )
لسع رما   ,792لمجموأ علارات استعيا  إدارة الزوجة للع  المتتةت األسراة كت  هو 

لجتما  مما يدل ىلط اتسا  وثلات علارات االستعيا  بثبعاده الثةثة   ,784نراو   –
 و ذلك يتو  االستعيا   الح للتطع ل.  

علارة   57ما  ةل ما سعل أ لح االستعيا   ي  ورته النهائية يتكو  ما 
  20  علارة  وأثناء لدو  المتتلة )19 عراة تتضما ثةثة أبعاد قع  لدو  المتتلة )

   علارة. 18و عد لدو  المتتلة )علارة 
   استعيا  إدارة الزوجة للع  المتتةت األسراة  ي  ورته النهائية. 3ملحل)

ألياننا    –ولددت استجابات الزوجات ىلط هذه العلارات و ل ثةثة ا تيارات )نعم  
- 1  إ ا كا  اتجاه العلارة موجب وىلط م ياس )1- 2- 3ال  وىلط م ياس متص  ) –
  اتجاه العلارة سالب و ذلك أمتا تشسيم درجات االستعيا  إلط ثة    إ ا كا3- 2

   يوةح  لك:6مستواات وجدول )
الزوجة    الشراءات الصغرى والكعرى والمدى ويول الف ة والمستواات إلدارة 6جدول ) 

 للع  المتتةت األسراة بثبعادها الثةثة 
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 العيا 
 محاور االستعيا 

الشراءة  
 الصغرى 

الشراءة  
 الكعرى 

يول   المدى
 الف ة

المستوى 
 المن ف  

المستوى 
 المتوس  

المستوى 
 المرتفع

  ثكثر48  47-41)  40-34) 7 21 55 34 قع  لدو  المتتلة

  ثكثر48  47-37)  36-26) 11 33 59 26 أثناء لدو  المتتلة

  ثكثر43  42-33)  32-23)  10 30 53 23 بعد لدو  المتتلة

اجمالي إدارة الزوجة للع  
 المتتةت األسراة

83 166 83 28 
(83-

110  

(111-
138  

  ثكثر 139

  أ  أىلط درجه لصلت ىل ها الملحوثات  ي استعيا  إدارة 6يتضح ما جدول )
درجه    83درجه  واق  درجه كانت    166الزوجة للع  المتةتةت األسةراة كت  كانت  

و ذلك أمتا تشسةةةةةةةيم درجات الم ياس إلط ثةثة مسةةةةةةةتواات   28ويول الف ة    83والمدي 
 مرتفع .  –متوس   –)من ف  

 
 
 

 إجراءات تطبيق أدوات البحث على العينة سادسًا: 
تم دمو ك  ما اسةتمارة العيانات العامة لألسةرة  واسةتعيا  اسةت داز الزوب كةلتات 

واسةةةةةتعيا  إدارة الزوجة للع  المتةةةةةتةت األسةةةةةراة  ي اسةةةةةتمارة    التوا ةةةةة  االجتماىي
الع نة و لك والدة لتط يسةةةه  توزاعها وتطعيشها وما ثم تم تطع ل أدوات الدراسةةةة ىلط  

بم ء العيانات ما ر ات االسةةةةةةةةةر ىا يرال التوا ةةةةةةةةة  الملاكةةةةةةةةةر  واسةةةةةةةةةتغر  التطع ل 
 .2018/مارس /20الي  2018/  عراير/ 20الم داني قرابة كهر  ي الفترة ما 

 سابعًا: المعالجة اإلحصائية 
اسةةةةةةةةت دمت بع  األسةةةةةةةةال ب اإللصةةةةةةةةائية لكتةةةةةةةة  العةقة ن ا متغ رات اللحا 

 SPSS(Programك بةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةت ةةةةداز العرنةةةةامو اإللصةةةةةةةةةةةةةةةةةةائي وا تلةةةةار الفروض و لةةةة 
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Statistical Package for Social Sciences الحزمة اإللصةةةةةةائية لتحل   العلوز  
 االجتماعية. وما هذه المعامةت ما يلي: 

 لساد التكرارات والنسب الم واة لك  متغ رات الدراسة.   -1
ثة الستعيا  است داز لساد معامةت االرتلاط ن ا ك  محور ما المحاور الثة -2

الزوب كلتات التوا   ما وجهة نظر الزوجة  والدرجة الكلية لةستعيا   ن ا ك  بعد 
ما أبعاد استعيا  إدارة الزوجة للع  المتتةت األسراة والدرجة الكلية لةستعيا   

 ما أج  لساد  د  االستعيانات. 
ت داز معادلتي سع رما   لساد معام  ألفا كرونلاخ  وا تلار التجزئة النص ية باس -3

نروا   وجتما  لحساد ثلات الستعيا  است داز الزوب كلتات التوا   ما وجهة –
 نظر الزوجة واستعيا  إدارة الزوجة للع  المتتةت األسراة.

باست داز معادلة ن رسو  ن ا ك  ما استعيا    Correlationمعامةت االرتلاط  -4
ظر الزوجة بمحاوره الثةثة  واستعيا  إدارة است داز الزوب كلتات التوا   ما وجهة ن

الزوجة للع  المتتةت األسراة بثبعاده الثةثة و ع  المتغ رات الديمغرافية )ىدد 
األنناء  مدة الزواب  سا الزوب والزوجة  ىدد ا راد االسرة  المستوي التعليمي للزوب 

الع ت  ىدد  والزوجة     ات الد   التهري  مشدار متاركة الزوجة  ي مصروف
 ساىات است داز الزوب للتلتات  ىدد سنوات است داز الزوب للتلتات .

للوقوف ىلط داللة الفرو  ن ا متوسطات درجات ك  ما  ) T testا تلار )ت  -5
)العامةت وغ ر العامةت  المتاركات  ي مصروف الع ت وغ ر المتاركات   ي 

الزوجة بمحاوره الثةثة   استعيا  است داز الزوب كلتات التوا   ما وجهة نظر
 واستعيا  إدارة الزوجة للع  المتتةت األسراة بثبعاده الثةثة. 
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 نتائج الدراسة الميدانية 

 أوال: و   ى نة اللحا 
 أ ة و   الع نة و شا للمتغ رات الديموغرافية 

زوجة تم ا تيارها بطراشة    300فيما يلي و   لع نة الدراسة الم دانية والتي نلغت  
 أ  يوةح  لك: 7ىتوائية ما محا ظتي الغر ية  وكفر التي   وجدول ) 

   التوزاع النسعي لع نة الدراسة و شا للمتغ رات الديموجرافية 7جدول) 
 النسلة الم واة  العدد  المتغ ر  النسلة الم واة  العدد  المتغ ر 

 نوأ الستا  -2 ن  ة الستا  -1

 88,7 266 ملك  0,52 156 راب

 11,3 34 إيجار  48 144 لضر

 100,0 300 المجموأ 100.00 300 اإلجمالي

 ىدد األنناء  -4 يعيعة المستا  -3

 13,0 39 انا والد 56,3 169 كشة 

 37,0 111 اننا  15,7 47 منزل مستش  

 36,0 108 ثةثة أنناء 28,0 84 مستا متتر  مع األقارد 

 11,7 35 أر عة أنناء 100,0 300 المجموأ

 2,3 7  مسة أ  ثكثر أقارد مع األسرة   يعيش  -5

 100,0 300 اإلجمالي 37,3 112 نعم

 ىدد سنوات الزواب  -6 62,7 188 ال

 16,0 48 سنوات   5أق  ما  100,0 300 المجموأ

 100.0 246 اإلجمالي
ولتط أق  ما    5ما  

 سنوات 10
115 38,3 

 ه  تتار  الزوجة  ي مصروف الع ت -7
ولتط أق  ما    10ما  

 سنة 15
91 30,3 
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 النسلة الم واة  العدد  المتغ ر  النسلة الم واة  العدد  المتغ ر 

 53,0 159 تتار 
ولتط أق  ما    15ما  

 سنة 20
36 12,0 

 3,3 10  ثكثر 20 47,0 141 ال تتار 

 100,0 300 اإلجمالي  100,0 300 المجموأ

 سا الزوب                                                                           سا الزوجة  -8

 12,0 36 2,3 7 سنة 25أق  ما  

سنة ولتط أق  ما    25ما 
 سنة 35

130 43,3 186 62,0 

سنة ولتط أق  ما    35ما 
 سنة 45

132 44,0 68 22,7 

 2,7 8 9,0 27 سنة 55ولتط أق  ما    45ما 

 0,7 2 1,3 4  ثكثر   55

 100,0 300 100,0 300 المجموأ

 مهنة  الزوجة  مهنة الزوب                                                                        -9

 46,0 138 46,3 139 لتومية   وايفة 

 6,3 19 23,3 70  اال   قطاأ 

 1,3 4 28,3 85 لرة   أىمال 

 0 0 0,7 2 المعاش   ىلط 

 46,3 139 1,3 4 يعم    ال 

 100,0 300 100,0 300 المجموأ

 مستوى تعليم الزوجة                                                            مستوى تعليم الزوب -10

 يشرأ واتتب
 لا   ىلط االنتدائية

2 
1 

0.7 
0.3 

3 
1 

1.0 
0.3 

 1 لا   ىلط اإلىدادية 
67 

0.3 
22.3 

3 
61 

1.0 
20.3 

1,3 

21.3 

1.0 

22.6 
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 النسلة الم واة  العدد  المتغ ر  النسلة الم واة  العدد  المتغ ر 

لا   ىلط الثانواة أو ما 
 يعادلها

 تعليم جامعي
 مرللة ماجست ر
 مرللة دكتوراه 

199 
19 
11 

66.3 
6.3 
3.7 

191 
30 
11 

63.7 
10.0 
3.7 

 100,0 300 100,0 300 المجموأ

   ات الد   التهري  -11
متاركة الزوجة  ي مصروف  مشدار -12

 الع ت

 جنيه 1000أق  ما  
 2000إلط أق  ما   1000ما  
 3000إلط أق  ما   2000ما  

11 
85 
98 

3,7 
28,3 

32,7 

 113 تتار  بت  الراتب

 31 تتار  ننص  الراتب

 15 تتار  نر ع الراتب

إلط أق  ما    3000ما  
4000 

 5000إلط أق  ما    4000ما 

49 
28 

16,3 
9,3 

 159 المجموأ

مصادر   -13
 الد   

 التكرار

 6000إلط أق  ما    5000ما 
 7000إلط أق  ما    6000ما 

 7000أكثر ما  

9 
10 
10 

3,0 
3,3 
3,3 

 219 راتب أو معاش 

 16 ىشارات أو أراةي 

متروىات أو أىمال  
 لرة 

101 

 1 أر اد سندات أو أسهم  100,0 300 المجموأ

 أ  ما يلي:7يتضح ما جدول)
%    52نسةعتهم النسةلة األكعر ما الزوجات ى نة الدراسةة م يم ا  ي الراب ل ا كانت  -1

 %.48 ي ل ا أ  نسلة الزوجات الم يم ا  ي الحضر كانت 
النسةةةةلة األىلط ما الزوجات ى نة الدراسةةةةة يعتةةةةا  ي مسةةةةتا ملك ل ا نلغت نسةةةةعتها   -2

 %.11,3%   ي ل ا كانت نسلة الزوجات التي يعتا  ي مستا إيجار88,7

77,4 76,3 

54.7 

25.6 

9.6 
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مسةةةةةةةةةتنهم كةةةةةةةةةشة ل ا نلغت  النسةةةةةةةةةلة األىلط ما الزوجات ى نة الدراسةةةةةةةةةة كانت يعيعة  -3
%  يل ها نسةلة الزوجات التي يعتةا  ي مسةتا متةتر  مع األقارد ل ا   56,3نسةعتها

%  وكانت النسةةةةةةةةلة األق  للزوجات التي يعتةةةةةةةةا  ي منزل مسةةةةةةةةتش   28كانت نسةةةةةةةةعتها 
15,7.% 

%    ي  37النسةةةةةلة األكعر ما الزوجات ى نة الدراسةةةةةة لديها اننا  ل ا نلغت نسةةةةةعتها -4
% منها لةةةديها انا والةةةد   13كةةةا  لةةةديها ثةثةةةة أننةةةاء  وكةةةا  %منها 36ل ا أ  

% كا  لديها أر عة أنناء  و وكانت النسةةةةةةةلة األق  ما الزوجات لديها  مسةةةةةةةة  11,7و 
 %.02,3أنناء  ثكثر ل ا نلغت نسعتها 

أكثر ما نصةةةة  الزوجات ى نة الدراسةةةةة ال يعيش معها أقارد  ي نفس المسةةةةتا ل ا   -5
كانت النسةةةةةةةةةةةلة األق  للزوجات الةتي يعيش معها   %    ي ل ا62,7نلغت نسةةةةةةةةةةةعتها

 %.37,3أقارد  ي نفس المستا ل ا نلغت نسعتها 
  10سةةةةةةنوات ولتط أق  ما  5النسةةةةةةلة األكعر ما الزوجات ى نة الدراسةةةةةةة متزوجات منذ  -6

  10% منها متزوجات ما 30,3%   ي ل ا أ  38,3سةةةةةةةنوات ل ا نلغت نسةةةةةةةعتها 
سةنة  ثكثر  20النسةلة األق  منها متزوجات ما سةنة  وكانت  15سةنوات ولتط أق  ما 

 %.3,3ل ا نلغت نسعتها
أكثر ما نصةةةة  الزوجات ى نة الدراسةةةةة ال يتةةةةاركا ند لها  ي مصةةةةروف الع ت ل ا   -7

%   ي ل ا كانت نسةةلة الزوجات التي يتةةاركا  ي مصةةروف الع ت  53نلغت نسةةعتها 
47.% 

سةنة   مع   45ولتط أق  ما  سةنة 35تشارد نسةب األزواب الذيا  تتراود أىمارهم ما )  -8
سةةةنة  ل ا نلغت نسةةةعتهم  35سةةةنة ولتط أق  ما  25األزواب الذيا تتراود أىمارهم ما)

 ثكثر   55% ىلط التوالي   ي ل ا كانت النسلة األق  ما األزواب أىمارهم %43  44
%  كما يتع ا أ  النسةةةلة األىلط ما الزوجات تتراود أىمارها ما  4ل ا نلغت نسةةةعتهم 
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%   ي ل ا كانت النسةةةةلة  62سةةةةنة  ل ا نلغت نسةةةةعتها 35ولتط أق  ما  سةةةةنة 25)
 %.0,7 ثكثر ل ا نلغت نسعتها  55األق  ما الزوجات أىمارها 

%منهم مسةةةةتوى  22,7% ما أزواب الملحوثات كا  مسةةةةتوى تعليمهم مرتفعا  ن نما 76,3 -9
%  77,4%  ش  منهم مسةةةةةتوى تعليمهم من ف   كما يتضةةةةةح أ  1تعليمهم متوسةةةةة    

% منها مسةةةتوى تعليمها متوسةةة    21,3ما الملحوثات مسةةةتوى تعليمها مرتفع  ن نما 
 % منها مستوى تعليمها من ف .1,3

%   46,3ارتفاأ نسةةةةةةةةةةلة األزواب المواف ا  ي الشطاأ الحتومي ل ا كانت نسةةةةةةةةةةعتهم  -10
% ي ل ا كانت نسةةةةةةلة األزواب  28,3يل ها نسةةةةةةلة األزواب الذيا يزاولو  األىمال الحرة 

%  ن نما  1,3% وكانت نسةةةةةةةةةةلة األزواب غ ر العامل ا23,3 ا  ي الشطاأ ال اال العامل
%  وكذلك  0,7كانت النسةةةةةةةةةةةةةلة األق  لألزواب الذيا ىلط المعاش ل ا نلغت نسةةةةةةةةةةةةةعتهم 
%  يل ها  46,3ارتفاأ نسةةلة الزوجات ى نة الدراسةةة غ ر العامةت ل ا نلغت نسةةعتها 

%   ي ل ا كانت نسةةلة   46كانت نسةةلة الزوجات العامةت  ي الشطاأ الحتومي ل ا 
%  والنسةةةةةةةةةةةةلة األق  كانت للزوجات اللواتي  6,3الزوجات العامةت  ي الشطاأ ال اال 

 %.1,3يزاولا األىمال الحرة ل ا كانت نسعتها
%   64,7النسةلة األىلط كانت لصةالح   ة الد    ات المسةتوى المن ف  ل ا نلغت  -11

%  وكانت النسةةةةةةلة األق  للف ة  ات  25,7يل ها الف ة  ات الد   المتوسةةةةةة  ل ا نلغت 
 %.9,6الد   المرتفع ل ا نلغت 

% ما  47النسةةةةلة األكعر ما الزوجات ى نة الدراسةةةةة )ما االتي يتةةةةاركا ند لها وها -12
%  يل ها نسةةةةةةلة الزوجات  71,1الع نة الكلية يتةةةةةةاركا بت  الراتب ل ا نلغت نسةةةةةةعتها 

نسةةةةةلة األق  ما الزوجات  %  وكانت ال19,5التي يتةةةةةاركا ننصةةةةة  الراتب ل ا كانت 
 %.9,4يتاركا نر ع الراتب وكانت نسعتها 
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  يل ها  219النسةةةةةةةةةةةلة األىلط لمصةةةةةةةةةةةادر الد   كانت راتب أو معاش ل ا نلا ىددها  -13
   ي ل ا كا  ىدد العشارات أو  101المتةةةةةةةةروىات أو األىمال الحرة ل ا كا  ىددها 

 سهم ل ا نلا والد  ش .  ن نما كا  العدد األق  ألر اد السندات أو األ16األراةي

 العيانات ال ا ة باست داز الزوب لتلتات التوا   االجتماىي  - د 
ب  7د    7  وجدول ) فيما يلي و ةة  للعيانات ال ا ةةة باسةةت داز الزوب لتةةلتات التوا ةة  االجتماىي 

 يوةح  لك 
لتلتات  د  التوزاع النسعي لع نة الدراسة و شا للعيانات ال ا ة باست داز الزوب 7

 التوا   االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة 
المدة الزمنية التي يست دز   ها الزوب  -1

 كلتات التوا   االجتماىي 
 النسلة الم واة  العدد

 22,7 68 اق  ما ساىة 

 37,3 112 ما ساىة إلط أق  ما ساىت ا 

 26,7 80 ساىات   4ما ساىت ا إلط أق  ما  

 6,7 20 ساىات   6ساىات إلط أق  ما    4ما  

 6,7 20 ساىات  ثكثر   6

 100,0 300 المجموأ

منذ متط يست دز الزوب كلتات  -2
 التوا   االجتماىي 

 النسلة الم واة  العدد

 22,7 68 منذ أق  ما سنت ا 

 32,7 98 سنوات  4إلط أق  ما   2ما 

 24,0 72 سنوات  6إلط أق  ما   4ما 

 20,7 62 سنوات  ثكثر  6
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 100,0 300 المجموأ

 د  ما يلي: 7جدول ) يتضح ما 
أكثر ما ثلا األزواب يشضةةةةةةو  ما سةةةةةةاىة إلط أق  ما سةةةةةةاىت ا  ي اسةةةةةةت داز   -1

%  يل هم األزواب الذيا  37,3كةةةلتات التوا ةةة  االجتماىي ل ا نلغت نسةةةعتهم 
%  ونسةةلة األزواب  26,7سةةاىات ونسةةعتهم  4ما سةةاىت ا إلط أق  ما يشضةةو  

%  ن نما تساوت نسلة األزواب الذيا يشضو   22,7أق  ما ساىة  الذيا يشضو  
سةةاىات  ثكثر  6سةةاىات مع أول ك الذيا يشضةةو   6سةةاىات إلط أق  ما  4ما 

 % 6,7ل ا كانت 
إلط أق  2أكثر ما ثلا األزواب يست دمو  كلتات التوا   االجتماىي منذ  -2

%  يل هم األزواب الذيا يست دموها منذ 32,7وات ل ا نلغت نسعتهم سن 4ما 
%  ونسلة األزواب الذيا يست دموها منذ 24سنوات ونسعتهم  6إلط أق  ما 4

%  وكانت النسلة األق  لألزواب الذيا يست دموها 22,7ما سنت ا  أق 
 %.20,7سنوات  ثكثر ل ا كانت 6منذ 

الدراسة و شا للعيانات ال ا ة باست داز الزوب  ب  التوزاع التكراري لع نة 7جدول )
 لتلتات التوا   االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة

التلتات التي   -1
يست دمها  

 الزوب

 التكرار 
الوسائ  التي   -2

 يست دمها الزوب 
 التكرار 

 61 الكمع وتر الت صي  280 نو    ال يس

 285 الهات  المحمول  210 الواتس ند 

 27 التانلت  38 الياهو 

 81 الةد تود  151 ال وت ود 

 التكرار  16 سوما
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 75 إيمو 

المتا  الذي  -3
يست دز   ها  

الزوب كلتات 
التوا   

 االجتماىي 

 283 المنزل  14 تليجراز 

 152 العم   181 ماس نجر 

 28 المشاهي  34  ايعر 

  -تذكر)تواتر  أ رى 
 سناد كات 

 11 النادي  8

 ب  ما يلي: 7يتضح ما جدول ) 
ما ن ا األزواب ل ا نلا  كةلتة -1 ال يس نو  هي أكثر كةلتات التوا ة  االجتماىي اسةت دن

  210زوب  يل ها كةةةةةلتة الواتس ند ل ا يسةةةةةت دمها  280ىدد األزواب الذيا يسةةةةةت دمونها 
زوب  وكا  العدد األق     181زوب    ي ل ا كا  ىدد األزواب الذيا يسةةةت دموا الماسةةةنجر 

  ش . 7أل رى ل ا كا  ىددهم ما األزواب يست دموا التلتات ا
أكثر الوسةةةةةائ  التي يسةةةةةت دمها األزواب  ي الد ول ىلط كةةةةةلتات التوا ةةةةة  االجتماىي   -2

زوب  واليةه الةد   285هي الهةات  المحمول ل ةا نلا ىةدد األزواب  الةذيا يسةةةةةةةةةةةةةت ةدمونةه 
زوب   ي ل ا كةا  ىةدد األزواب الةذيا يسةةةةةةةةةةةةةت ةدمو  الكمع وتر   81تود ل ةا يسةةةةةةةةةةةةةت ةدمةه

الوسةةائ  المسةةت دمة ل ا نلا ىدد األزواب الذيا  زوب  ن نما كا  التانلت أق  61التةة صةةي
 .زوب27يست دمونه

أكثر األماكا التي يسةةةةت دز   ها األزواب كةةةةلتات التوا ةةةة  االجتماىي هي المنزل ل ا  -3
زوب  يليه متا  العم  ل ا كا  ىدد   283نلا ىدد األزواب الذيا يسةةةةةةةةةت دمونها  ي المنزل

زوب   ي ل ا كةا  ىةدد األزواب الةذيا  152 األزواب الةذيا يسةةةةةةةةةةةةةت ةدمونهةا  ي متةا  العمة 
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زوب  وكا  العدد األق  ما األزواب يسةةةةةةةةةةت دمونها  ي النادي   28يسةةةةةةةةةةت دمونها  ي المشاهي
 زوب.  11وكا  ىددهم 

 ثانيان: النسب الم واة الستجابات ى نة الدراسة ىلط أدوات الدراسة:

 :است داز الزوب كلتات التوا   االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة -1

يتتم  هذا الجزء ىلط التوزاع التكراري والنسعي الستجابات ى نة الدراسة الزوجات ىلط  
بمحاورة الثةثة   است داز الزوب كلتات التوا   االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة استعيا   
   يوةح  لك: 8وجدول ) 
الزوب كلتات   التوزاع النسعي و شان لمستواات استجابات الع نة  ي است داز 8جدول ) 

 التوا   االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة بمحاوره الثةثة 

 العيا 
 محاور االستعيا 

المستوى  
 المن ف 

المستوى  
 المتوس 

 المستوى المرتفع

 % العدد  % العدد  % العدد 

أسلود است داز الزوب لتلتات التوا    
 االجتماىي

27 9 0 186 
62 
0 

87 29 0 

اآلثار اإليجانية الناتجة ىا است داز الزوب  
 لتلتات التوا   االجتماىي

89 29 7 132 44 0 79 26 3 

ا اآلثار السلعية الناتجة ىا است داز الزوب  
 لتلتات التوا   االجتماىي

46 15 3 141 47 0 113 37 7 

أاست داز الزوب كلتات التوا    
 االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة

58 19 3

3 
181 60 3

3 
61 20 3

3 

اسةةت داز الزوب   التوزاع النسةةعي السةةتجابات الع نة ىا اسةةتعيا   8يتضةةح ما جدول )
 بمحاوره الثةثة ل ا كانت:  كلتات التوا   االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة
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  ة مستوي است داز الزوب كلتات التوا   االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة   -
وكا   79: 62من ف : تضمنت ر ات االسر التي كانت استجانتهم تتراود ما 

 %. 19,33زوجة ننسعةة م ةواة 58ىددها  
  ة مستوي است داز الزوب كلتات التوا   االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة   -

وكا  ىددها   97:  80متوس : تضمنت ر ات االسر التي كانت استجانتهم تتراود ما  
 %. 60,33زوجة ننسعةة م ةواة   181

  ة مستوي است داز الزوب كلتات التوا   االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة مرتفع:  -
  61وكا  ىددها  115: 98السر التي كانت استجانتهم تتراود ما تضمنت ر ات ا

 %.20,33زوجة ننسعةة م ةواة  
    استعيا  إدارة الزوجة للع  المتتةت األسراة:   -2

يتتم  هذا الجزء ىلط التوزاع التكراري والنسعي الستجابات ى نة الدراسة  ىلط استعيا   
   يوةح  لك: 9بثبعاده الثةثة  وجدول ) إدارة الزوجة للع  المتتةت األسراة  

  التوزاع النسعي و شان لمستواات استجابات الع نة  ي إدارة الزوجة للع   9جدول ) 
 المتتةت األسراة 

 العيا  
 محاور االستعيا  

 المستوى المرتفع  المستوى المتوس   المستوى المن ف  

 % العدد  % العدد  % العدد 

 7 47 143  3 42 127 0 10 30 قع  لدو  المتتلة 

 0 64 192 7 34 104 3 1 4 أثناء لدو  المتتلة

 0 66 198 7 30 92 3 3 10 بعد لدو  المتتلة

إجمالي إدارة الزوجة  
للع  المتتةت 

 األسراة

5 1 66 116 38 66 179 59 66 

  التوزاع النسةةةةةةعي لمسةةةةةةتواات اسةةةةةةتجابات الع نة  ي إدارة الزوجة 9يتضةةةةةةح ما جدول )
 للع  المتتةت األسراة ل ا كانت: 
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  ة مستوي إدارة الزوجة للع  المتتةت األسراة من ف : تضمنت الزوجات  -
زوجات ننسعةة م ةواة    5وكا  ىددها    110:  83التي كانت استجانتهم تتراود ما  

1,66 .% 
توي إدارة الزوجة للع  المتتةت األسراة متوس : تضمنت الزوجات   ة مس -

زوجة ننسعةة   116وكا  ىددها 138: 111التي كانت استجانتهم تتراود ما 
 %. 38,66م ةواة 

  ة مستوي إدارة الزوجة للع  المتتةت األسراة مرتفع: تضمنت الزوجات   -
زوجة ننسعةة   179وكا  ىددها  166: 139التي كانت استجانتهم تتراود ما 

 %. 59,66م ةواة 
 ثالثًا: النتائج في ضوء فروض الدراسة

زوجة   300يتضةةةةةةةةةما هذا الفصةةةةةةةةة  نتائو الدراسةةةةةةةةةة الم دانية التي أجرات ىلط ى نة قوامها 
نهدف الو ةول إلط العةقة ن ا اسةت داز الزوب كةلتات التوا ة  االجتماىي ما وجهة نظر 

لع  المتةةةةةةتةت األسةةةةةةراة  وتفسةةةةةة ر هذه النتائو  و ناءن ىلط ما تم الزوجة  وادارة الزوجة ل
 الو ول إليه ما نتائو يتم ىرض تو يات الدراسة.

 
 النتائج في ضوء الفرض األول  -1

ين  الفرض األول ىلط أنه" ال توجد ىةقة ارتلايية دالة إلصةةةةائينا ن ا اسةةةةت داز   
الزوجة بمحاوره الثةثة)أسةةلود اسةةت داز  الزوب كةةلتات التوا ةة  االجتماىي ما وجهة نظر 

الزوب لتةةةةلتات التوا ةةةة  االجتماىي  اآلثار اإليجانية الناتجة ىا اسةةةةت داز الزوب لتةةةةلتات  
التوا ةةةةةةةةة  االجتماىي  اآلثار السةةةةةةةةةلعية الناتجة ىا اسةةةةةةةةةت داز الزوب لتةةةةةةةةةلتات التوا ةةةةةةةةةة   

)قع  لدو  المتةةتلة   االجتماىي   وادارة الزوجة للع  المتةةتةت األسةةراة بثبعادها الثةثة
 أثناء لدو  المتتلة  بعد لدو  المتتلة ".
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وللتحشل ما  ةةةةحة الفرض تم إيجاد معامةت االرتلاط باسةةةةت داز معادلة ن رسةةةةو    
ن ا اسةةةةةةةةةةةةةت ةةداز الزوب كةةةةةةةةةةةةةلتةةات التوا ةةةةةةةةةةةةةة  االجتمةةاىي ما وجهةةة نظر الزوجةةة بمحةةاوره  

ثار اإليجانية الناتجة ىا الثةثة)أسةةةةلود اسةةةةت داز الزوب لتةةةةلتات التوا ةةةة  االجتماىي  اآل
اسةةةةةت داز الزوب لتةةةةةلتات التوا ةةةةة  االجتماىي  اآلثار السةةةةةلعية الناتجة ىا اسةةةةةت داز الزوب  
  لتةلتات التوا ة  االجتماىي   وادارة الزوجة للع  المتةتةت األسةراة بثبعادها الثةثة)قع 

  لك:  يوةح 10لدو  المتتلة  بعد لدو  المتتلة  وجدول)لدو  المتتلة  أثناء 
 العةقات االرتلايية ن ا است داز الزوب كلتات التوا   االجتماىي ما وجهة  10جدول) 

 نظر الزوجة بمحاوره الثةثة  وادارة الزوجة للع  المتتةت األسراة بثبعادها الثةثة. 

 المتغ رات 

قع   
لدو   
 المتتلة 

أثناء  
لدو   
 المتتلة 

بعد  
لدو   
 المتتلة 

استعيا  إدارة الزوجة  
متتةت  للع  ال 

 األسراة 

أسلود است داز الزوب لتلتات التوا   
 االجتماىي

201,** 186,** 300,** 275,** 

اآلثار اإليجانية الناتجة ىا است داز الزوب 
 لتلتات التوا   االجتماىي

054, 089, 228,** 153,** 

اآلثار السلعية الناتجة ىا است داز الزوب لتلتات 
 التوا   االجتماىي

162,** 136,* 199,** 198,** 

استعيا  است داز الزوب كلتات التوا   
 االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة

201,** 194,** 337,** 294,** 

 0.01)**  دالة ىند                         0.5)*  دالة ىند 
 
 

   ما يلي: 10يتضح ما جدول) 
توجد ىةقة ارتلايية موجلة دالة إلصةةةةةةائينا ن ا محور أسةةةةةةلود اسةةةةةةت داز الزوب لتةةةةةةلتات   ▪

التوا ةةةةةةةةة  االجتماىي وك  ما قع  لدو  المتةةةةةةةةةتلة  أثناء لدو  المتةةةةةةةةةتلة  بعد لدو   
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المتةةةتلة  اسةةةتعيا  إدارة الزوجة للع  المتةةةتةت األسةةةراة ل ا نلغت قيمة معام  ارتلاط  
  أي  0,01  ىلط التوالي وهي دالة ىند مسةةةتوى ),275   ,300   ,186   ,201ن رسةةةو )

كلما كا  أسةةلود اسةةت داز الزوب لتةةلتات التوا ةة  االجتماىي ج د كلما زادت قدرة الزوجة  
 ىلط إدارة المتتةت األسراة.

ا ن ا محور اآلثةةار اإليجةةانيةةة النةةاتجةةة ىا  ▪ توجةةد ىةقةةة ارتلةةاييةةة موجلةةة دالةةة إلصةةةةةةةةةةةةةةائيةةن
ا ةة  االجتماىي وك  ما بعد لدو  المتةةتلة  واسةةتعيا  إدارة  اسةةت داز الزوب لتةةلتات التو 

   ,153   ,228الزوجة للع  المتةةتةت األسةةراة ل ا نلغت قيمة معام  ارتلاط ن رسةةو )
  أي كلما زادت اآلثار اإليجانية التي تعود ىلط  0,01ىلط التوالي وهي دالة ىند مسةةةتوى )
لتلتات التوا   االجتماىي كلما ازدادت قدرة الزوجة  الفرد وأسرته ما وراء است داز الزوب 

ىلط إدارة المتةةةةةةتةت التي تواجه أسةةةةةةرتها  ن نما ال توجد ىةقة ارتلايية ن ا محور اآلثار  
اإليجانية الناتجة ىا اسةةةةةت داز الزوب لتةةةةةلتات التوا ةةةةة  االجتماىي وك  ما قع   لدو   

  ىلط  ,089  ,054ارتلاط ن رسو ) المتتلة  أثناء لدو  المتتلة ل ا نلغت قيمة معام 
 التوالي.

توجد ىةقة ارتلايية موجلة دالة إلصةةائينا ن ا محور اآلثار السةةلعية الناتجة ىا اسةةت داز   ▪
الزوب لتةةةةةلتات التوا ةةةةة  االجتماىي وك  ما قع  لدو  المتةةةةةتلة  بعد لدو  المتةةةةةتلة   

امة  ارتلةاط  اسةةةةةةةةةةةةةتعيةا  إدارة الزوجةة للع  المتةةةةةةةةةةةةةتةت األسةةةةةةةةةةةةةراةة ل ةا نلغةت قيمةة معة 
   أي كلما  0,01 ىلط التوالي  وهي دالة ىند مسةةةةةةةةةةةتوى),198   ,199   ,162ن رسةةةةةةةةةةةو )

زادت اآلثار السةةةةلعية التي تعود ىلط الزوب وأسةةةةرته ما وراء اسةةةةت دامه لتةةةةلتات التوا ةةةة   
ا ىلط التغلب ىلط تلك المتةةةةتةت بتفاءة ىالية   االجتماىي كلما كانت الزوجة أكثر لر ةةةةن

ظة ىلط كيا  األسةةةةةةةةرة واسةةةةةةةةتشراها  ن نما توجد ىةقة ارتلايية موجلة ن ا  ومصةةةةةةةةانرة للمحا 
محور اآلثار السةلعية الناتجة ىا اسةت داز الزوب لتةلتات التوا ة  االجتماىي وأثناء لدو   

  .0,05  وهي دالة ىند مستوى ),136المتتلة ل ا نلغت قيمة معام  ارتلاط )
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ن ا اسةةةتعيا  اسةةةت داز الزوب كةةةلتات التوا ةةة    توجد ىةقة ارتلايية موجلة دالة إلصةةةائينا ▪
نظر الزوجة وك  ما قع  لدو  المتةةةةةةةتلة  أثناء لدو  المتةةةةةةةتلة   وجهة   االجتماىي ما

بعد لدو  المتةةةةةةتلة  اسةةةةةةتعيا  إدارة الزوجة للع  المتةةةةةةتةت األسةةةةةةراة ل ا نلغت قيمة  
ة ىند مستوى    ىلط التوالي وهي دال,294   ,337   ,194    ,201معام  ارتلاط ن رسو )

   أي كلما كا  اسةةةت داز الزوب لتةةةلتات التوا ةةة  االجتماىي ركةةة د كلما زادت قدرة  0,01)
 الزوجة ىلط إدارة المتتةت التي تواجه األسرة.

  ل ا أكدت نتائجها ىلط وجود 177:2015وقد اتفشت هذه النتائو مع دراسةةةةةةةةةةة ىوف)
اسةةةةةةةةت داز  المراهش ا كةةةةةةةةلتات ىةقة ارتلايية موجلة دالة إلصةةةةةةةةائينا ن ا ن ا أسةةةةةةةةلود 

 التوا   االجتماىي والمسؤولية األسراة.

توجد ىةقة ارتلايية موجلة دالة إلصةائينا ن ا اسةت داز الزوب كةلتات  مما سةعل يتضةح أنه  
التوا ةةةةةةةةةةةةةةة  االجتمةةاىي ما وجهةةة نظر الزوجةةة  بمحةةاوره الثةثةةة   وادارة الزوجةةة للع   

 األول.   التالي يتحشل ىدز  حة الفرض المتتةت األسراة بثبعادها الثةثة   و 

 

 النتائج في ضوء الفرض الثاني  -2
ن  الفرض الثاني ىلط أنه" ال توجد ىةقة ارتلايية دالة إلصةةةةةةةةائينا ن ا بع  متغ رات    

المسةةةةةةةتوى االجتماىي االقتصةةةةةةةادي لألسةةةةةةةرة)ىدد األنناء  مدة الزواب  سةةةةةةةا الزوب  سةةةةةةةا الزوجة   
المسةةتوى التعليمي للزوب  المسةةتوى التعليمي للزوجة    ات الد   التةةهري  مشدار متةةاركة الزوجة  

الع ت  ىدد سةةةةاىات اسةةةةت داز الزوب لتةةةةلتات التوا ةةةة  االجتماىي  ىدد سةةةةنوات    ي مصةةةةروف 
اسةةةةت داز الزوب لتةةةةلتات   واسةةةةت داز الزوب كةةةةلتات التوا ةةةة  االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة  

 بمحاوره الثةثة". 
للتحشل ما  ةحة الفرض تم إيجاد معامةت االرتلاط باسةت داز معادلة ن رسةو  ن ا بع   

توى االجتماىي االقتصةةةةةةادي لألسةةةةةةرة)ىدد األنناء  مدة الزواب  سةةةةةةا الزوب  سةةةةةةا متغ رات المسةةةةةة 
الزوجة  المستوى التعليمي للزوب  المستوى التعليمي للزوجة     ات الد   التهري  مشدار متاركة  
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الزوجة  ي مصةةةةةروف الع ت  ىدد سةةةةةاىات اسةةةةةت داز الزوب لتةةةةةلتات التوا ةةةةة  االجتماىي  ىدد 
لتةةلتات   و اسةةت داز الزوب كةةلتات التوا ةة  االجتماىي ما وجهة نظر سةةنوات اسةةت داز الزوب 

الزوجة بمحاوره الثةثة)أسةةةةةةلود اسةةةةةةت داز الزوب لتةةةةةةلتات التوا ةةةةةة  االجتماىي  اآلثار اإليجانية  
الناتجة ىا اسةةةةةت داز الزوب لتةةةةةلتات التوا ةةةةة  االجتماىي  اآلثار السةةةةةلعية الناتجة ىا اسةةةةةت داز  

   يوةح  لك: 11جتماىي  والجدول) الزوب لتلتات التوا   اال 
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  العةقات االرتلايية ن ا ن ا بع  متغ رات المستوى االجتماىي االقتصادي  11جدول) 
 لألسرة  واست داز الزوب كلتات التوا   االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة بمحاوره الثةثة 

 

 المحاور
 المتغ رات

أسلود است داز 
الزوب لتلتات 

التوا   
 االجتماىي

اآلثار اإليجانية 
الناتجة ىا 

است داز الزوب 
لتلتات التوا   

 االجتماىي

اآلثار السلعية الناتجة 
ىا است داز الزوب 
لتلتات  التوا   

 االجتماىي

استعيا  است داز 
الزوب كلتات 

التوا   
االجتماىي ما 
 وجهة نظر الزوجة

 ,056 ** ,150 * ,119- ,026 ىدد األنناء

 ,017- ,107 ** ,160- ,050- الزوابمدة 

 ,002 ,100 * ,141- ,006- سا الزوب

 ,080- ,008 * ,122- ,089- سا الزوجة

المستوى التعليمي 
 للزوب

056, 131,* -003, 07, 

المستوى التعليمي 
 للزوجة

001, 015, -052, -028, 

 ,080 ,080 ,034 ,033   ات الد  

مشدار متاركة الزوجة 
 المصروف ي 

-008, -017, -022, -026, 

ىدد ساىات است داز 
 الزوب للتلتات

-317, ** 188, ** -356, ** -262, ** 

ىدد  سنوات است داز 
 الزوب للتلتات

-006, 265, ** -086, 059, 

 0.01)**  دالة ىند                         0.5)*  دالة ىند 
   ما يلي:11يتضح ما جدول)
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ارتلايية سةةةاللة ن ا محور أسةةةلود اسةةةت داز الزوب لتةةةلتات التوا ةةة  االجتماىي  توجد ىةقة  ▪
  وهي  ,317- وىدد سةةاىات اسةةت داز الزوب للتةةلتات ل ا نلغت قيمة معام  ارتلاط ن رسةةو  ) 

   ن نما ال توجد ىةقة ارتلايية ن ا محور أسةةلود  0,01قيمة دالة إلصةةائينا ىند مسةةتوى داللة) 
لتوا   االجتماىي وك  ما ىدد األنناء  مدة الزواب  سا الزوب  سا است داز الزوب لتلتات ا 

الزوجة  المسةةةةةةةةتوى التعليمي للزوب  المسةةةةةةةةتوى التعليمي للزوجة    ات الد   التةةةةةةةةهري  مشدار  
 متاركة الزوجة  ي مصروف الع ت  ىدد سنوات است داز الزوب للتلتات. 

ية الناتجة ىا اسةةةةةت داز الزوب لتةةةةةلتات  توجد ىةقة ارتلايية سةةةةةاللة ن ا محور اآلثار اإليجان  ▪
التوا ةةةةةةة  االجتماىي وك  ما ىدد األنناء  سةةةةةةةا الزوب  سةةةةةةةا الزوجة ل ا نلغت قيم معام   

  ىلط التوالي وهي قيم دالة إلصةةائينا ىا مسةةتوى  ,122-     ,141-     ,119- ارتلاط ن رسةةو ) 
ة النةاتجةة ىا اسةةةةةةةةةةةةت ةداز     ن نمةا توجةد ىةقةة ارتلةاييةة موجلةة ن ا محور اآلثةار اإليجةانية 0,05) 

الزوب لتةةةلتات التوا ةةة  االجتماىي  والمسةةةتوى التعليمي للزوب ل ا نلغت قيمة معام  ارتلاط  
   وتوجد ىةقة ارتلايية  0,05  وهي قيمة دالة إلصةةةةةةائينا ىند مسةةةةةةتوى داللة) ,131ن رسةةةةةةو  ) 

االجتماىي    موجلة ن ا محور اآلثار اإليجانية الناتجة ىا اسةةةةةت داز الزوب لتةةةةةلتات التوا ةةةةة  
وىدد سةةةاىات اسةةةت داز الزوب للتةةةلتات  ىدد سةةةنوات اسةةةت داز الزوب للتةةةلتات ل ا نلغت قيم 

    0,01   وهي قيم دالة إلصةةةةةائينا ىند مسةةةةةتوى داللة ) ,265     ,188معام  ارتلاط ن رسةةةةةو ) 
ن نمةا توجةد ىةقةة ارتلةاييةة سةةةةةةةةةةةةةاللةة ن ا محور اآلثةار اإليجةانيةة النةاتجةة ىا اسةةةةةةةةةةةةت ةداز الزوب  

   ,160- تةةةلتات التوا ةةة  االجتماىي  ومدة الزواب ل ا نلغت قيمة معام  ارتلاط ن رسةةةو  ) ل 
   ىدز وجود ىةقة ارتلايية ن ا محور  0,01وهي قيمة دالة إلصةةةةةةةةةةائينا ىند مسةةةةةةةةةةتوى داللة ) 

اآلثار اإليجانية الناتجة ىا اسةةةةةةةت داز الزوب لتةةةةةةةلتات التوا ةةةةةةة  االجتماأ وك  ما المسةةةةةةةتوى  
   ات الد   التهري  مشدار متاركة الزوجة  ي مصروف الع ت.    التعليمي للزوجة  

توجد ىةقة ارتلايية موجلة ن ا محور اآلثار السةةةةةةةلعية الناتجة ىا اسةةةةةةةت داز الزوب لتةةةةةةةلتات   ▪
  وهي قيمة  ,150التوا ةةةةة  االجتماىي  وىدد األنناء ل ا نلغت قيمة معام  ارتلاط ن رسةةةةةو ) 

  ن نما توجد ىةقة ارتلايية سةةةةاللة ن ا محور اآلثار    0,01دالة إلصةةةةائينا ىند مسةةةةتوى داللة ) 
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السةلعية الناتجة ىا اسةت داز الزوب لتةلتات التوا ة  االجتماىي  وىدد سةاىات اسةت داز الزوب  
  وهي قيمة دالة  ,356- لتةةلتات التوا ةة  االجتماىي ل ا نلغت قيمة معام  ارتلاط ن رسةةو ) 

توجةد ىةقةة ارتلةاييةة ن ا محور اآلثةار       ي ل ا ال 0,01إلصةةةةةةةةةةةةةائيةنا ىنةد مسةةةةةةةةةةةةتوى داللةة ) 
السةةةةةلعية الناتجة ىا اسةةةةةت داز الزوب لتةةةةةلتات التوا ةةةةة  االجتماأ يوك  ما مدة الزواب  سةةةةةا 
الزوب  سا الزوجة  المستوى التعليمي للزوب  المستوى التعليمي للزوجة     ات الد   التهري   

 ز الزوب للتلتات. مشدار متاركة الزوجة  ي مصروف الع ت  ىدد سنوات است دا 

توجد ىةقة ارتلايية سةةاللة ن ا اجمالي اسةةتعيا  اسةةت داز الزوب لتةةلتات التوا ةة  االجتماىي   ▪
ما وجهة نظر الزوجة  وىدد سةاىات اسةت داز الزوب لتةلتات التوا ة  االجتماىي ل ا نلغت  

   ن نما  0,01  وهي قيمة دالة إلصةائينا ىند مسةتوى داللة ) ,262- قيمة معام  ارتلاط ن رسةو ) 
ال توجد ىةقة ارتلايية ن ا اجمالي اسةةتعيا  اسةةت داز الزوب لتةةلتات التوا ةة  االجتماىي ما 
وجهة نظر الزوجة  ىدد األنناء  مدة الزواب  سةةةةةةةةةا الزوب  سةةةةةةةةةا الزوجة  المسةةةةةةةةةتوى التعليمي  
للزوب  المسةةتوى التعليمي للزوجة     ات الد   التةةهري  مشدار متةةاركة الزوجة  ي مصةةروف  

 ع ت  ىدد سنوات است داز الزوب للتلتات. ال 

وقد يرجع  لك إل أنه كلما زاد ىدد سةاىات اسةت داز الزوب لتةلتات التوا ة  االجتماىي كلما   ▪
أدى   لك  إلط انفصةةةةةةةةاله ىا أسةةةةةةةةرته  األمر الذي يترتب ىليه اهور العديد ما المتةةةةةةةةتةت  

 ت. األسراة مما يشل  ما كفاءة ر ة األسرة ما إدارة تلك المتتة 

  ل ا أكدت ىلط وجود ىةقة 181:2015وتتفل تلك النتائو مع دراسةةةةةةةةةةةةة ىوف)
ارتلايية سةةةةةةةاللة  دالة إلصةةةةةةةائينا ن ا أسةةةةةةةلود اسةةةةةةةت داز المراهش ا كةةةةةةةلتات التوا ةةةةةةة  

 االجتماىي والمدة الزمنية التي يست دز   ها المراهش ا التلتات  

ز وجود   ل ا أكدت نتائجها ىلط ىد 157:2013وا تلفت مع دراسةةةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةةةشر)
ىةقة ارتلايية ن ا أسةةةةةةةةةةلود اسةةةةةةةةةةت داز يةد الجامعة لونترنت و  ا ىدد سةةةةةةةةةةاىات 
اسةةةةةةت داز اإلنترنت  واتفشت معها  ي ىدز وجود ىةقة ارتلايية ن ا أسةةةةةةلود اسةةةةةةت داز 

 اإلنترنت والد   التهري  والسا.
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  ىلط وجود ىةقة 2010  وال متةةةةةي )2010أوةةةةةةحت دراسةةةةةة  ك  ما علاس )
المعلومات والمعارف بتةةةةةةةةةةةةةةث  اإلنترنت والسةةةةةةةةةةةةةةا والمسةةةةةةةةةةةةةةتوى االجتماىي   ارتلايية ن ا

 واالقتصادي لألسرة  والمستوى التعليمي لألز.
 مما سعل يتضح اآلتي:

  ن ا اسةةةةةةت داز الزوب كةةةةةةلتات  0,01وجود ىةقة ارتلايية سةةةةةةاللة ىند مسةةةةةةتوى داللة ) ▪
و  ا ىةدد سةةةةةةةةةةةةةةاىةات  التوا ةةةةةةةةةةةةةة  االجتمةاىي ما وجهةة نظر الزوجةة  بمحةاوره الثةثةة 

 .است داز الزوب لتلتات التوا   االجتماىي

ال توجد ىةقة ارتلايية ن ا است داز الزوب كلتات التوا   االجتماىي ما وجهة نظر 
الزوجة بمحاوره الثةثة و  ا ك  ما ىدد األنناء  مدة الزواب  سا الزوب  سا الزوجة  

 وجة     ات الد   التهري  مشدار متاركةالمستوى التعليمي للزوب  المستوى التعليمي للز 
و التالي يتحشل  حة  .الزوجة  ي مصروف الع ت  ىدد سنوات است داز الزوب للتلتات 

 . الفرض الثاني جزئينا
 النتائو  ي ةوء الفرض الثالا  -3

ين  الفرض الثةالةا ىلط أنةه" ال توجةد ىةقةة ارتلةاييةة  ات دالةة إلصةةةةةةةةةةةةةةائيةنا ن ا   
المسةةةةةةةتوى االجتماىي االقتصةةةةةةةادي لألسةةةةةةةرة)ىدد األنناء  مدة الزواب  سةةةةةةةا  بع  متغ رات 

الزوب  سةةةةةةةةا الزوجة  المسةةةةةةةةتوى التعليمي للزوب  المسةةةةةةةةتوى التعليمي للزوجة     ات الد    
التةةهري  مشدار متةةاركة الزوجة  ي مصةةروف الع ت  ىدد سةةاىات اسةةت داز الزوب لتةةلتات  

زوب للتةةةةةةةةةةةلتات   وادارة الزوجة للع   التوا ةةةةةةةةةةة  االجتماىي  ىدد سةةةةةةةةةةةنوات اسةةةةةةةةةةةت داز ال
 المتتةت األسراة بثبعادها الثةثة".

وللتحشل ما  ةةةةةةةةةةةةةحةة هةذا الفرض تم إيجةاد معةامةت االرتلةاط بةاسةةةةةةةةةةةةةت ةداز معةادلةة  
ن رسةةةةةةةو  ن ا بع  متغ رات المسةةةةةةةتوى االجتماىي االقتصةةةةةةةادي لألسةةةةةةةرة)ىدد األنناء  مدة  

للزوب  المستوى التعليمي للزوجة     ات   الزواب  سا الزوب  سا الزوجة  المستوى التعليمي
الد   التةةةةهري  مشدار متةةةةاركة الزوجة  ي مصةةةةروف الع ت  ىدد سةةةةاىات اسةةةةت داز الزوب  
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لتةةلتات التوا ةة  االجتماىي  ىدد سةةنوات اسةةت داز الزوب للتةةلتات   وادارة الزوجة للع   
   يوةح  لك:12المتتةت األسراة بثبعادها الثةثة   وجدول)

العةقات االرتلايية ن ا بع  متغ رات المستوى االجتماىي االقتصادي      12جدول) 
 لألسرة  وادارة الزوجة للع  المتتةت األسراة بثبعادها الثةثة 

 المحاور
 المتغ رات

 قع  لدو  المتتلة
أثناء لدو  
 المتتلة

بعد لدو  
 المتتلة

استعيا  إدارة الزوجة 
للع  

المتتةت 
 األسراة

 ,020 ,008 ,061 ,019- األنناء ىدد  

 ,028- ,009 ,12 - ,075- مدة الزواب 

 ,022 ,020     ,054 ,021- سا الزوب 

 ,012 ,002 ,059 ,030- سا الزوجة 

 ,005- ,010- ,037 ,041- المستوى التعليمي للزوب 

 ,025- ,029- ,033 ,070- المستوى التعليمي للزوجة 

 *,126- *,116- ,042- **,163-   ات الد   

مشدار متاركة الزوجة  ي  
 المصروف 

008, 118,* 130,* 105, 

ىدد ساىات است داز الزوب  
 للتلتات 

-032, 045, 025, 017, 

ىدد  سنوات است داز الزوب  
 للتلتات 

038, 068, 061, 066, 

 0.01)**  دالة ىند                         0.5)*  دالة ىند 
   ما يلي:12يتضح ما جدول)

توجد ىةقة ارتلايية سةةةةاللة ن ا باعد قع  لدو  المتةةةةتلة و  ا   ات الد   التةةةةهري لألسةةةةةرة   ▪
  وهي قيمة دالة إلصةةةةةائينا ىند مسةةةةةتوى داللة  ,163- ل ا نلغت قيمة معام  ارتلاط ن رسةةةةةو ) 

ارتلايية ن ا باعد قع  لدو  المتةةةتلة و  ا ك  ما ىدد األنناء       ن نما ال توجد ىةقة 0,01) 
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مدة الزواب  سةةةةةةا الزوب  سةةةةةةا الزوجة  المسةةةةةةتوى التعليمي للزوب  المسةةةةةةتوى التعليمي للزوجة   
مشدار متةاركة الزوجة  ي مصةروف الع ت  ىدد سةاىات اسةت داز الزوب للتةلتات  ىدد سةنوات  

 است داز الزوب للتلتات. 
ىةقةة ارتلةاييةة موجلةة ن ا باعةد أثنةاء لةدو  المتةةةةةةةةةةةةتلةة  ومشةدار متةةةةةةةةةةةةةاركةة الزوجةة  ي توجةد  ▪

  وهي قيمة دالة إلصةةةائينا ىند ,118مصةةةروف الع ت ل ا نلغت قيمة معام  ارتلاط ن رسةةةو ) 
   ن نما ال توجد ىةقة ارتلايية ن ا باعد أثناء المتةةةةةةتلة و  ا ك  ما ىدد  0,05مسةةةةةةتوى داللة) 

اب  سةةةةةةةا الزوب  سةةةةةةةا الزوجة  المسةةةةةةةتوى التعليمي للزوب  المسةةةةةةةتوى التعليمي  األنناء  مدة الزو 
للزوجة  و  ات الد   التةةةةهري لألسةةةةرة  ىدد سةةةةاىات اسةةةةت داز الزوب للتةةةةلتات  ىدد سةةةةنوات  

 است داز الزوب لتلتات. 
توجد ىةقة ارتلايية سةةةةةاللة ن ا باعد بعد لدو  المتةةةةةتلة و  ا   ات الد   التةةةةةهري لألسةةةةةرة   ▪

  وهي قيمة دالة إلصةةةةةائينا ىند مسةةةةةتوى داللة  ,116- قيمة معام  ارتلاط ن رسةةةةةو )  ل ا نلغت 
    ي ل ا توجةةد ىةقةةة ارتلةةاييةةة موجلةةة ن ا باعةةد بعةةد لةةدو  المتةةةةةةةةةةةةتلةةة و  ا مشةةدار  0,05) 

  وهي قيمة  ,130متةةاركة الزوجة  ي مصةةروف الع ت ل ا نلغت قيمة معام  ارتلاط ن رسةةو ) 
   ن نما ال توجد ىةقة ارتلايية ن ا باعد بعد لدو   0,05ة ) دالة إلصةةةةةةةةائينا ىند مسةةةةةةةةتوى دالل 

المتةةةةةةتلة و  ا ىدد األنناء  مدة الزواب  سةةةةةةا الزوب  سةةةةةةا الزوجة  المسةةةةةةتوى التعليمي للزوب   
المسةتوى التعليمي للزوجة    ىدد سةاىات اسةت داز الزوب للتةلتات  ىدد سةنوات اسةت داز الزوب  

 لتلتات. 

ة ن ا إجمالي إدارة الزوجة للع  المتتةت األسراة  و  ات الد    توجد ىةقة ارتلايية سالل  ▪
  وهي قيمة دالة إلصةةائينا ىند ,126- التةةهري لألسةةرة ل ا نلغت قيمة معام  ارتلاط ن رسةةو ) 

   ن نمةةةا ال توجةةةد ىةقةةةة ارتلةةةاييةةةة ن ا إجمةةةالي إدارة الزوجةةةة للع   0,05مسةةةةةةةةةةةةتوى داللةةةة ) 
نناء  مدة الزواب  سةةا الزوب  سةةا الزوجة  المسةةتوى  المتةةتةت األسةةراة و  ا ك  ما  ىدد األ 

التعليمي للزوب  المسةةةةةتوى التعليمي للزوجة  مشدار متةةةةةاركة الزوجة  ي مصةةةةةروف الع ت  ىدد  
 ساىات است داز الزوب للتلتات  ىدد سنوات است داز الزوب للتلتات. 
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التي أكدت ىلط ىدز وجود   213:2011مصةةةةةةةةةطفط)وتتفل هذه النتائو مع دراسةةةةةةةةةة 
ىةقة ارتلايية دالة  إلصةةةائينا ن ا قدرة الزوجة ىلط مواجهة المتةةةتةت األسةةةراة و  ا 
ك  ما مدة الزواب  سةةةةةةةةةا الزوب  سةةةةةةةةةا الزوجة  مسةةةةةةةةةتوى تعليم الزوب  مسةةةةةةةةةتوى تعليم 

 الزوجة.   

والتي أكدت وجود ىةقة   108:2016دراسةةةةةةةةةةة مصةةةةةةةةةةطفط)وت تل  هذه النتائو مع  
  ن ا إدارة األزمات األسةةةةةةةراة  و  ا ك  ما 0,05ة موجلة ىند مسةةةةةةةتوى داللة )ارتلايي

 سا ر ة األسرة  ومدة الزواب.

 مما سعل يتضح  ما يلي:

  ن ا إدارة الزوجةة للع   0,05وجود ىةقةة ارتلةاييةة سةةةةةةةةةةةةةاللةة ىنةد مسةةةةةةةةةةةةةتوى داللةة )  ▪
 .المتتةت األسراة بثبعادها الثةثة   و  ات التهري لألسرة

ىةقة ارتلايية ن ا إدارة الزوجة للع  المتةةةةتةت األسةةةةراة بثبعادها الثةثة    ال توجد   ▪
و  ا ك  ما ىدد األنناء  مدة الزواب  سةةةةةةةةا الزوب  سةةةةةةةةا الزوجة  المسةةةةةةةةتوى التعليمي  
للزوب  المسةةةةةةةتوى التعليمي للزوجة  مشدار متةةةةةةةاركة الزوجة  ي مصةةةةةةةروف الع ت  ىدد  

. و التالي تحشل للتةلتات  ت اسةت داز الزوبسةاىات اسةت داز الزوب للتةلتات  ىدد سةنوا
 الفرض الثالا جزئينا.

 النتائو  ي ةوء الفرض الرابع  -4

ين  الفرض الرابع ىلط أنةه" ال توجةد  رو   ات داللةة إلصةةةةةةةةةةةةةةائيةة ن ا الزوجةات    
العامةت وغ ر العامةت  ي ك  ما اسةت داز الزوب كةلتات التوا ة  االجتماىي ما وجهة  

 بمحاوره الثةثة  وادارة الزوجة للع  المتتةت األسراة بثبعادها الثةثة".نظر الزوجة 
وللتحشل ما  ةةةةةحة هذا الفرض تم إيجاد قيمة )ت  ن ا متوسةةةةة  درجات الزوجات  
العامةت وغ ر العامةت  ي ك  ما اسةت داز الزوب كةلتات التوا ة  االجتماىي ما وجهة  

جة للع  المتةةةةةةةةةتةت األسةةةةةةةةةراة بثبعادها الثةثة   نظر الزوجة بمحاوره الثةثة  وادارة الزو 
  :14  )13واوةح  لك جدولي )
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  داللة الفرو  ن ا متوس  درجات الزوجات ى نة الدراسة  ي استعيا  است داز  13جدول ) 
ال    – الزوب كلتات التوا   االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة تلعنا لعم  الزوجة )تعم   

 تعم   
 

 العيا 
 المحور

العامةت غ ر 
= 139 

 161ىامةت  =
الفر  
ن ا 

المتوسطا
 ت

 قيمة ت
مستوى 
المتوس   الداللة

 الحساني

االنحر
اف 

المعيار
 ي

المتوس
ط 

الحس
 اني

االنحر
اف 

المعيار
 ي

أسلود است داز الزوب لتلتات التوا   
 االجتماىي

33,55 3,28 
33,2

0 
3,54 35, 878,0 

0,380 
غ ر 
 دال

اإليجانية الناتجة ىا است داز الزوب اآلثار  
 لتلتات التوا   االجتماىي

24,61 4,69 
24,0

2 
4,37 59, 1,135 

0,257 
غ ر 
 دال

اآلثار السلعية الناتجة ىا است داز الزوب 
 لتلتات التوا   االجتماىي

32,19 6,49 
31,3

8 
6,94 81, 1,036 

0,301 
غ ر 
 دال

التوا   استعيا  است داز الزوب لتلتات 
 االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة

90,35 9,93 
88,6

0 

10,1

3 
1,75 1,505 

0,133 
غ ر 
 دال

   ما يلي:13يتضح ما جدول )
ال توجد  رو   ات داللة إلصائية ن ا متوسطات درجات الزوجات العامةت وغ ر العامةت   ▪

قيمة )ت  المحسةو ة   ي محور أسةلود اسةت داز الزوب كةلتات التوا ة  االجتماىي ل ا نلغت 
   وهي قيمة غ ر دالة إلصائينا. 878,0) 
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ال توجد  رو   ات داللة إلصائية ن ا متوسطات درجات الزوجات العامةت وغ ر العامةت   ▪
 ي محور اآلثار اإليجانية الناتجة ىا است داز الزوب لتلتات التوا   االجتماىي ل ا نلغت  

.    وهي قيمة غ ر 1,135قيمة )ت  المحسو ة )   دالة إلصائين

ال توجد  رو   ات داللة إلصائية ن ا متوسطات درجات الزوجات العامةت وغ ر العامةت   ▪
 ي محور اآلثار السةةلعية الناتجة ىا اسةةت داز الزوب لتةةلتات التوا ةة  االجتماىي ل ا نلغت  

   وهي قيمة غ ر دالة إلصائينا. 1,036قيمة )ت  المحسو ة ) 

صائية ن ا متوسطات درجات الزوجات العامةت وغ ر العامةت  ال توجد  رو   ات داللة إل  ▪
 ي إجمالي اسةةةتعيا  اسةةةت داز الزوب كةةةلتات التوا ةةة  االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة ل ا  

   وهي قيمة غ ر دالة إلصائينا. 1,505نلغت قيمة )ت  المحسو ة ) 

  ل ةا  313: 2015اتفشةت نتةائو هةذه الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة مع دراسةةةةةةةةةةةةةةة كة  ما الع ةد  العودة )
 العامةت  وغ ر العامةت  األسةةر ر ات  ن ا إلصةةائية داللة  ات   رو   توجد  ال أوةةةحت بثنه

 بمحوراه. االجتماىي التوا   كلتات  است داز   ي األسرة ر ة وممارسات  وىط  ي  

   ي وجود  رو   ات داللة الصةةةةةةةةةائيا ن ا 773: 2013وا تلفت مع دراسةةةةةةةةةة العودة )
العامةت وغ ر العامةت  ي اسةةةت داز األنناء للتكنولوجيا الحديثة ىند مسةةةتوي  ر ات األسةةةر 

   ي  308: 2013لصةةةةةةةةالح العامةت كما ا تلفت أيضةةةةةةةةا مع دراسةةةةةةةةة ألمد ) 0.001داللة 
وجود  رو   ات داللة الصةةةائية  ي اسةةةت داز مواقع التو ةةة  تلعا لمتغ ر ىم  ر ة األسةةةرة  

 لصالح العامةت.

ما أزواب   76.4ارتفةاأ مسةةةةةةةةةةةةةتوى تعليم أزواب ى نةة الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة ل ةا  وقةد يرجع  لةك إلط 
الملحوثات مسةةةةةةةةةتوى تعليمهم مرتفع و التالي أ ةةةةةةةةةلح ال يوجد  رو  ن ا الزوجات العامةت  

 وغ ر العامةت  ي است داز الزوب كلتات التوا   االجتماىي.
ةت وغ ر  مما سةةةعل يتضةةةح أنه ال توجد  رو   ات داللة إلصةةةائية ن ا الزوجات العام

العامةت  ي اسةةةةت داز الزوب كةةةةلتات التوا ةةةة  االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة بمحاوره  
 الثةثة.
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  داللة الفرو  ن ا متوس  درجات الزوجات ى نة الدراسة  ي استعيا  إدارة  14جدول ) 
 ال تعم     – الزوجة للع  المتتةت األسراة تلعنا لعم  الزوجة )تعم   

 العيا 
 
 المحور

الفر  ن ا   161ىامةت  =  139غ ر ىامةت  =
المتوسطا 

 ت 

المتوس    مستوى الداللة  قيمة ت 
 الحساني 

االنحراف  
 المعياري 

المتوس   
 الحساني 

االنحراف  
 المعياري 

 غ ر دال0,918 0,103- 0,05- 3,92 46,54 4,69 46,49 قع  لدو  المتتلة

 2,465- 1,27- 3,75 49,00 5,17 47,73 أثناء لدو  المتتلة
دال ىند 0,014

 (0,05   

 غ ر دال0,225 1,216- 0,72- 4,82 43,99 5,44 43,27 بعد لدو  المتتلة

استعيا  إدارة الزوجة 
للع  المتتةت 

 األسراة

137,4

9 
13,22 

139,5

3 
 غ ر دال0,134 1,504- 2,04- 10,29

 
   ما يلي:14يتضح ما جدول )

إلصةةةةائية ن ا متوسةةةةطات درجات الزوجات ى نة الدراسةةةةة العامةت  ال توجد  رو   ات داللة  ▪
  وهي  0,103- وغ ر العامةت  ي باعد قع  لدو  المتةةةةةتلة ل ا نلغت قيمة)ت  المحسةةةةةو ة) 

 قيمة غ ر دالة إلصائينا. 
توجد  رو   ات داللة إلصةةةةةةائية ن ا متوسةةةةةةطات درجات الزوجات العامةت وغ ر العامةت   ▪

-  ي باعد أثناء لدو  المتةةةةةةتلة ل ا نلغت قيمة)ت  المحسةةةةةةو ة)  لصةةةةةةالح الزوجات العامةت 
   وهي قيمة دالة إلصائينا. 2,465

ال توجد  رو   ات داللة إلصةةةةائية ن ا متوسةةةةطات درجات الزوجات ى نة الدراسةةةةة العامةت   ▪
  وهي  1,216- وغ ر العامةت  ي باعد بعد لدو  المتةةةةةتلة ل ا نلغت قيمة)ت  المحسةةةةةو ة) 

 إلصائينا. قيمة غ ر دالة 
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ال توجد  رو   ات داللة إلصةةةةائية ن ا متوسةةةةطات درجات الزوجات ى نة الدراسةةةةة العامةت   ▪
وغ ر العامةت  ي إجمالي إدارة الزوجة للع  المتةةةةةةةةةةةةتةت األسةةةةةةةةةةةةراة ل ا نلغت قيمةة)ت   

   وهي قيمة غ ر دالة إلصائينا. 1,504- المحسو ة) 

تعد تلك المرأة التي يشتصةةةةةةةةةر تفك رها ىلط وقد يرجع  لك إل أ  ر ة األسةةةةةةةةةرة غ ر العاملة لم    ▪
رىاية  كةة و  الع ت واألنناء  ش  ن  أ ةةلحت تطالع ك  ما هو جديد  ي كةة و  الحياة نلفضةة   
انتتةةةار وسةةةائ  االىةز وأ ةةةلح  لديها لسةةةاد ىلط كةةةلتات التوا ةةة  االجتماىي وتتلادل هي 

 ة األسرة العاملة. وزوجها الرسائ  والملصشات ىعر كلتات التوا   االجتماىي مث  ر  

 

  والتي أكدت نتائجها ىلط 111:2016اتفشت هذه النتائو مع دراسةةةةةةةة مصةةةةةةةطفي) 
ىدز وجود  رو   ات داللة إلصةةةةةةائية ن ا ر ات األسةةةةةةر العامةت وغ ر العامةت  ي 

 إدارة األزمات األسراة.

مما سةةةةةةةةةعل يتضةةةةةةةةةح أنه ال توجد  رو   ات داللة إلصةةةةةةةةةائية ن ا الزوجات العامةت وغ ر  
 العامةت  ي إجمالي إدارة الزوجة للع  المتتةت األسراة.

  ي ةوء ما تم ىرةه ومناقتته ما نتائو الفرض الرابع يتضح ما يلي: 
ال توجد  رو   ات داللة إلصةةةةةةةةائية ن ا الزوجات العامةت وغ ر العامةت    ▪

 ي اسةةةةةةةةةت داز الزوب لتةةةةةةةةةلتات التوا ةةةةةةةةة  االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة  
 بمحاوره الثةثة.

ال توجد  رو   ات داللة إلصةةةةةةةةةةةةائية ن ا الزوجات العامةت وغ ر العامةت   ▪
و التالي تحشل   ها الثةثة ي إدارة الزوجة للع  المتةةةتةت األسةةةراة. بثبعاد 

  حة الفرض الرابع.
 

 النتائو  ي ةوء الفرض ال امس -5
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ين  الفرض ال ةامس ىلط أنةه" ال توجةد  رو   ات داللةة إلصةةةةةةةةةةةةةةائيةة ن ا الزوجةات  
المتةةةةةةةاركات  ي مصةةةةةةةروف الع ت وغ ر المتةةةةةةةاركات  ي ك  ما اسةةةةةةةت داز الزوب كةةةةةةةلتات  

بمحةةةاوره الثةثةةةة  وادارة الزوجةةةة للع   التوا ةةةةةةةةةةةةةةةة  االجتمةةةاىي ما وجهةةةة نظر الزوجةةةة 
 المتتةت األسراة بثبعادها الثةثة ".

وللتحشل ما  ةةةةةةةةةةةةحة هذا الفرض تم إيجاد قيمة )ت  ن ا متوسةةةةةةةةةةةة  درجات الزوجات  
المتةةةةةةةاركات  ي مصةةةةةةةروف الع ت وغ ر المتةةةةةةةاركات  ي ك  ما اسةةةةةةةت داز الزوب كةةةةةةةلتات  

ثةثةةةة  و إدارة الزوجةةةة للع   التوا ةةةةةةةةةةةةةةة  االجتمةةةاىي ما وجهةةةة نظر الزوجةةةة بمحةةةاوره ال
  :16  )15المتتةت األسراة بثبعادها الثةثة  واوةح  لك جدولي )

  داللة الفرو  ن ا متوس  درجات الزوجات ى نة الدراسة  ي استعيا  است داز  15جدول) 
الزوب كلتات التوا   االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة تلعنا لمتاركة الزوجة  ي  

 ال تتار      -   مصروف الع ت)تتار 

 نيا 
 المحور

 141ال تتار   = 159تتار   = 
الفر  ن ا  
 المتوسطات 

 قيمة ت
مستوى  
المتوس    الداللة 

 الحساني 

االنحراف  
 المعياري 

المتوس   
 الحساني 

االنحراف  
 المعياري 

است داز الزوب  أسلود
لتلتات التوا   

 االجتماىي

33,20 3,46 33,54 3,38 -0,34 -0,853 
0,394 
 غ ر دال

اآلثار  اإليجانية 
الناتجة ىا است داز 

الزوب لتلتات التوا   
 االجتماىي

23,99 4,31 24,64 4,73 -0,65 -1,247 
0,213 
 غ ر دال

اآلثار السلعية الناتجة 
ىا است داز الزوب 
لتلتات التوا   

 االجتماىي

31,33 6,99 32,23 6,43 -0,91 -1,164 
0,245 
 غ ر دال

استعيا  است داز الزوب 
لتلتات التوا   

االجتماىي ما وجهة 
 نظر الزوجة

88,52 10,08 90,41 9,98 -1,89 -1,633 
0,103 
 غ ر دال
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   ما يلي:15يتضح ما جدول)
متوسةطات درجات الزوجات المتةاركات  ي مصةروف  ال توجد  رو   ات داللة إلصةائية ن ا  ▪

الع ت وغ ر المتةةةاركات  ي محور أسةةةلود اسةةةت داز الزوب كةةةلتات التوا ةةة  االجتماىي ل ا  
    وهي قيمة غ ر دالة إلصائينا. 853- نلغت قيمة)ت  المحسو ة ) 

ال توجد  رو   ات داللة إلصةائية ن ا متوسةطات درجات الزوجات المتةاركات  ي مصةروف   ▪
ت وغ ر المتاركات  ي محور اآلثار اإليجانية الناتجة ىا است داز الزوب لتلتات التوا    الع  

   وهي قيمة غ ر دالة إلصائينا. 1,247- االجتماىي ل ا نلغت قيمة)ت  المحسو ة) 

ال توجد  رو   ات داللة إلصةائية ن ا متوسةطات درجات الزوجات المتةاركات  ي مصةروف   ▪
المتةةاركات  ي محور اآلثار السةةلعية الناتجة ىا اسةةت داز الزوب لتةةلتات التوا ةة   الع ت وغ ر 

   وهي قيمة غ ر دالة إلصائينا. 1,164- االجتماىي ل ا نلغت قيمة)ت  المحسو ة ) 

ال توجد  رو   ات داللة إلصةائية ن ا متوسةطات درجات الزوجات المتةاركات  ي مصةروف   ▪
عيا  اسةةةت داز الزوب كةةةلتات التوا ةةة  االجتماىي ما الع ت وغ ر المتةةةاركات  ي إجمالي اسةةةت 

. 1,633- وجهة نظر الزوجة ل ا نلغت قيمة)ت  المحسو ة )     وهي قيمة غ ر دالة إلصائين

وقد يرجع  لك إلط إ  ان فاض تكاليب است داز كلتات التوا   االجتماىي  و التالي  
مما أدى إلط ىدز وجود  رو    ال يمث  تكاليب اسةةةةةةةةت دامها ىع نا كع رنا ىلط م زانية األسةةةةةةةةرة

 ات داللة إلصةائية ن ا الزوجات المتةاركات  ي مصةروف الع ت وغ ر المتةاركات بالنسةلة  
السةةةةةةةت داز الزوب كةةةةةةةلتات التوا ةةةةةةة  االجتماىي  أو قد يرجع إلط أ  متةةةةةةةاركة الزوجة  ي  

لشات  مصةةروف الع ت ال يمث  كةة  نا لد   األسةةرة أو قد تذهب للجانب التر  هي أو كةةراء متع
 ك صية أللد أ راد األسرة.

مما سةةةعل يتضةةةح أنه ال توجد  رو   ات داللة إلصةةةائية ن ا الزوجات المتةةةاركات  
 ي مصةةةروف الع ت وغ ر المتةةةاركات  ي اسةةةت داز الزوب كةةةلتات التوا ةةة  االجتماىي ما  

 وجهة نظر الزوجة بمحاوره الثةثة.
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ة الدراسة  ي استعيا  إدارة   داللة الفرو  ن ا متوس  درجات الزوجات ى ن16جدول)
  -الزوجة للع  المتتةت األسراة تلعنا لمتاركة الزوجة  ي مصروف الع ت)تتار 

 ال تتار   

 العيا  
 

 المحور 

 141ال تتار  = 159تتار   =
الفر  
ن ا 

المتوس 
 ات

المتوس    مستوى الداللة قيمة ت
 الحساني 

االنحر 
اف  

المعيار 
 ي 

المت 
وس   
الحس 
 اني 

االنحراف  
 المعياري 

 3,89 46,60 قع  لدو  األزمة
46,4

2 
4,70 018 

0,37

3 

غ ر 0,709
 دال 

 3,66 49,03 أثناء لدو  األزمة
47,7

2 
5,21 1,31 

2,53

8 
 دال 0,012

 4,62 44,30 بعد لدو  األزمة
42,9

4 
5,56 1,36 

2,32

2 
 دال  0,021

استعيا  إدارة الزوجة 
للع  المتتةت 

 األسراة

139,93 9,94 
137,

07 
13,41   2,86 

2,11

4 
 دال 0,035

 :  ما يلي16يتضح ما جدول)
ال توجد  رو   ات داللة إلصةائية ن ا متوسةطات درجات الزوجات المتةاركات  ي مصةروف   ▪

الع ت وغ ر المتةةةةةةةةةاركات  ي مجموأ علارات باعد قع  لدو  المتةةةةةةةةةتلة ل ا نلغت قيمة )ت   
دالة إلصةائينا وقد يرجع  لك إلط أ  التعرف ىلط المؤكةرات      وهي قيمة غ ر 373المحسةو ة) 

التي تدل ىلط قرد وقوأ متةةتلة يعتمد ىلط  عرة ر ة األسةةرة ومةلظتها المسةةتمرة والجادة لك  
تفا ةة   كةةؤو  األسةةرة  وال ترتل  هذه ال عرة بتو  المرأة متةةاركة  ي مصةةروف الع ت أو غ ر 

 متاركة. 
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ة ن ا متوسةةةطات درجات الزوجات المتةةةاركات  ي مصةةةةروف  توجد  رو   ات داللة إلصةةةائي  ▪
الع ت وغ ر المتةةةةةةةاركات  ي مجموأ علارات باعد أثناء لدو  المتةةةةةةةتلة ل ا نلغت قيمة )ت   

 المحسو ة وهي قيمة دالة إلصائينا.  2,538
توجد  رو   ات داللة إلصائية ن ا متوسطات درجات الزوجات ى نة الدراسة المتاركات  ي  ▪

وغ ر المتاركات  ي مجموأ علارات باعد بعد لدو  المتتلة ل ا نلغت قيمة   مصروف الع ت 
 المحسو ة وهي قيمة دالة إلصائينا.  2,322)ت  

توجد  رو   ات داللة إلصةةةائية ن ا متوسةةةطات درجات الزوجات المتةةةاركات  ي مصةةةةروف   ▪
رة الزوجة  الع ت وغ ر المتةةةاركات لصةةةالح الزوجات المتةةةاركات  ي مجموأ علارات اسةةةتعيا  إدا 

   وهي قيمة دالة إلصائينا. 2,114للع  المتتةت األسراة ل ا نلغت قيمة )ت  المحسو ة ) 

وقد يرجع  لك  إلط  أ  الزوجات المتةةةاركات  ي مصةةةروف الع ت يتحملا مسةةةؤوليات  
ا ىلط  وأعلاء أكثر ما غ ر المتةاركات  ي مصةروف الع ت األمر الذي يجعلها أكثر لر ةن

سةةراة التي تواجه األسةةرة بتفاءة ومصةةانرة  كما أ  الد   التي تتةةار  به إدارة المتةةتةت األ
ر ة األسةةةةرة تسةةةةتع ا به ىلط التغلب ىلط كث ر ما المتةةةةتةت التي تواجه األسةةةةرة ال سةةةةيما  

 المتتةت االقتصادية.

 مما سعل يتضح ما يلي:  

وغ ر   توجد  رو   ات داللة إلصةةةةةةةةةةائية ن ا الزوجات المتةةةةةةةةةةاركات  ي مصةةةةةةةةةةروف الع ت    ▪
المتةةةاركات لصةةةالح الزوجات المتةةةاركات  ي إدارة الزوجة للع  المتةةةتةت األسةةةراة بثبعادها  

 الثةثة. 
  ي ةوء ما تم ىرةه ومناقتته ما نتائو الفرض ال امس يتضح ما يلي: 
أنه ال توجد  رو   ات داللة إلصةةائية ن ا المتةةاركات  ي مصةةروف الع ت وغ ر المتةةاركات   ▪

 لتات التوا   االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة بمحاوره الثةثة.  ي است داز الزوب ك 
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توجةد  رو   ات داللةة إلصةةةةةةةةةةةةةائيةة ن ا الزوجةات المتةةةةةةةةةةةةةاركةات  ي مصةةةةةةةةةةةةروف الع ةت وغ ر   ▪
المتةةةاركات لصةةةالح الزوجات المتةةةاركات  ي إدارة الزوجة للع  المتةةةتةت األسةةةراة بثبعادها  

 الثةثة  و التالي تحشل الفرض ال امس جزئينا. 
 

 مل   ألهم نتائو اللحا 

توجد ىةقة ارتلايية موجلة دالة إلصائينا ن ا است داز الزوب كلتات التوا    -1
االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة  بمحاوره الثةثة   وادارة الزوجة للع  المتتةت 

 . األسراة بثبعادها الثةثة

الزوب كلتات    ن ا است داز 0,01وجود ىةقة ارتلايية ساللة ىند مستوى داللة ) -2
التوا   االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة  بمحاوره الثةثة و  ا ىدد ساىات است داز 

 .الزوب لتلتات التوا   االجتماىي
ال توجد ىةقة ارتلايية ن ا است داز الزوب كلتات التوا   االجتماىي ما وجهة نظر  -3

الزواب  سا الزوب  سا الزوجة  الزوجة بمحاوره الثةثة و  ا ك  ما ىدد األنناء  مدة  
المستوى التعليمي للزوب  المستوى التعليمي للزوجة     ات الد   التهري  مشدار 

 .الزوجة  ي مصروف الع ت  ىدد سنوات است داز الزوب للتلتات  متاركة
  ن ا إدارة الزوجة للع  0,05وجود ىةقة ارتلايية ساللة ىند مستوى داللة ) -4

 .ثبعادها الثةثة   و  ات التهري لألسرةالمتتةت األسراة ب

ال توجد ىةقة ارتلايية ن ا إدارة الزوجة للع  المتتةت األسراة بثبعادها الثةثة    -5
و  ا ك  ما ىدد األنناء  مدة الزواب  سا الزوب  سا الزوجة  المستوى التعليمي 

لع ت  ىدد للزوب  المستوى التعليمي للزوجة  مشدار متاركة الزوجة  ي مصروف ا
 .للتلتات ساىات است داز الزوب للتلتات  ىدد سنوات است داز الزوب

ال توجد  رو   ات داللة إلصائية ن ا الزوجات العامةت وغ ر العامةت  ي است داز  -6
 الزوب كلتات التوا   االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة بمحاوره الثةثة.
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الزوجات العامةت وغ ر العامةت  ي إدارة ال توجد  رو   ات داللة إلصائية ن ا  -7
 . الزوجة للع  المتتةت األسراة. بثبعادها الثةثة

أنه ال توجد  رو   ات داللة إلصائية ن ا المتاركات  ي مصروف الع ت وغ ر  -8
المتاركات  ي است داز الزوب كلتات التوا   االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة 

 بمحاوره الثةثة.
ت داللة إلصائية ن ا الزوجات المتاركات  ي مصروف الع ت وغ ر توجد  رو   ا -9

المتاركات لصالح الزوجات المتاركات  ي إدارة الزوجة للع  المتتةت األسراة 
 بثبعادها الثةثة.

 
 توصيات البحث 

 ما  ةل ما تم التو   إليه ما نتائو يو ي اللحا الحالي بما يلي:  

إدارة المنزل وىلم االجتماأ نتشديم رامو توىواة  ا  يشوز المت صةةةةةصةةةةة  ا  ي مجال  •
ما  ةل وسةةةةةائ  اإلىةز المشروءة المسةةةةةموىة المرئية لتحسةةةةة ا اسةةةةةلود اسةةةةةت داز  
األزواب لتةةةةةةةةلتات التوا ةةةةةةةة  االجتماىي بما ال يؤثر ىلط  ةةةةةةةةفو الحياة األسةةةةةةةةراة  

 واستشراها يشدمها المت صص ا  ي مجال إدارة المنزل والمؤسسات.
تدراعية وتث ي ية ىا الحياة األسةةةةةةةةراة السةةةةةةةةع دة  وأسةةةةةةةةلاد المتةةةةةةةةتةت  ىشد دورات  •

األسةةراة  وكي ية التغلب ىل ها يشدمها أىضةةاء ه  ة التدراس المت صةةصةة ا  ي ىلم 
 االجتماأ األسري والعةقات األسراة.

ةةةةةةةةةرورة اهتماز المؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات التعليمية باد ال ملاد  أسةةةةةةةةاسةةةةةةةةية ىا مهارة ل     •
األسةةةةةةةراة بصةةةةةةةفة  ا ةةةةةةةة  ي المناهو الدراسةةةةةةةية ) المتةةةةةةةتةت ىامة والمتةةةةةةةتةت 

 الجامعية . -الثانواة
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ىم  نرامو إركةةةادية لر ات األسةةةر لتنمية وى ها بإدارة المتةةةتةت األسةةةراة بطراشة   •
ىلمية بما يسةةاىد ىلط دىم واسةةتشرار األسةةرة و التالي دىم المجتمع يشدمها اللالث ا  

 المنزل والمؤسسات.وأىضاء ه  ة التدراس المت صص ا  ي مجال إدارة 

 

 قائمة المراجع
 :" إدارة األزمات األسراة وىةقتها بالموارد 2003انراهيم. إيما  ىلي ىعد الحليم)  -1

اللتراة لدى التلاد"  رسالة ماجست ر  قسم إدارة المنزل والمؤسسات  كلية  
 االقتصاد المنزلي  جامعة المنوفية  جمهوراة مصر العر ية. 

 : است داز ر ة األسرة لمواقع التوا   2013ألمد  سماد ىعد الفتاد ىعد الجود ) -2
  وىةقته بثدوارها الم تلفة  مجلة  FACE BOOKاالجتماىي )ال يس نو  

 . 58اإلستندراة للعلوز الزراعية  جامعة االستندراة  المجلد 
النتر   :اإلنداأ  ي ل  المتتةت  دار قلاء للطلاىة و 2000األىسر.  فاء) -3

 الشاهرة  جمهوراة مصر العر ية. 

 :"الوىي بإدارة بع  الموارد وىةقته بالرةا ىا الحياة 2016التةوي. أسماء ألمد) -4
لدى زوجات األسر الممتدة"  رسالة ماجست ر  كلية االقتصاد المنزلي  جامعة  

 المنوفية  جمهوراة مصر العر ية.  

   مع األوالد كيب تكسب ولد   ط  : مهارات التوا2009الحل عي .  الد سعود ) -5
   مركز الملك ىعد العزاز للحوار الويني  الرااض  المملكة العر ية السعودية. 1

 : اآلثار االجتماعية السلعية الست داز الفتاة  ي 2010ال متي. سارة  الح عيادة ) -6
   كلية ال دمة 45مرللة المراهل لونترنت  مجلة العلوز اإلنسانية  العدد )

 جتماعية  جامعة األم رة نوره  الرااض. اال

 : "اثر است داز كلتات التوا   اإللكترونية ىلط 2013التهري. لنا  ننت كعتوأ)  -7
العةقات االجتماعية "ال يس نو  وتواتر نمو جا"  رسالة ماجست ر  قسم االجتماأ  
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زاز   وال دمة االجتماعية  كلية اآلداد والعلوز اإلنسانية  جامعة الملك ىعد الع
 المملكة العر ية السعودية.

  دار يوال 1يراشة للسعادة الزوجية  ط  1000  : 2011العراقي . نث نة الس د ) -8
 للنتر  الشاهرة  جمهوراة مصر العر ية 

 : إدما  اإلنترنت وىةقته بالتوا ل النفسي 2010العصيمي  سلطا  ىائ  مفرد ) -9
الرااض  رسالة ماجست ر غ ر  واالجتماىي لدى يةد المرللة الثانواة بمدينة 
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Abstract 

The objectives of the study were to identify the nature of the 

relationship between the husband's use of social networks from the 

point of view of the wife in his three themes (the husband's use of 

social networks - the positive effects of the husband's use of social 
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networks - the negative effects of the husband's use of social 

networks) Managing the wife for some family problems in their 

three dimensions (before the problem occurs - during the problem 

- after the problem occurs), And some socio-economic variables of 

the family(Number of children, duration of marriage, The age of 

the husband, the age of the wife, husband's educational level, wife's 

educational level, monthly income categories, wife's participation 

in household expenses, number of hours of husband's use of social 

networks, , Number of years of use of the pair for networks), , The 

study of differences between wives (working and non-working, 

participating in household expenses and non-participants) in the 

use of husband social networks from the point of view of the wife 

three axes, and the management of the wife of some family 

problems in the three dimensions. 
The current study followed the analytical descriptive 

approach, where a questionnaire was prepared and regulated about 

the husband's use of social networks from the point of view of the 

wife, and a questionnaire on the wife's management of some family 

problems, And the questionnaire was applied to a sample of wives 

selected by a purposeful psoriasis method consisting of 300 wives 

, From Governorate of Gharbia and Kafr El Sheikhof different 

socio-economic levels. 

The results showed a positive correlation relationship at the 

level of significance (0.01) between the husband's use of social 

networks from the point of view of the wife as a whole, and the 

management of the wife to some family problems as a whole, And 

the absence of differences of statistical significance between the 

average degrees of working wives and non-working in both the 

husband's use of social networks from the point of view of the wife 

as a whole, and the management of the wife to some family 

problems as a whole, And the absence of statistically significant 

differences between the average score of wives participating in 

household expenditure and non-participants in the questionnaire of 
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the husband use social networks from the point of view of the wife 

as a whole, while there are statistically significant differences 

between the average degrees of wives participating in household 

expenses and non-participants in the management of the wife for 

some problems Of the household as a whole at a level of 

significance of 0.001 for the wives participating in household 

expenses. 

The study presented a number of recommendations, the most 

important of which was the keenness to benefit from the services 

provided by the social networks, and the good use of couples for 

social networks, thus reducing the incidence of family problems 

that result when using these networks in the wrong way, which has 

the greatest impact on family support and thus support Society, 

specialized courses for wives, especially rural women and non-

workers to raise awareness of the good management of family 

problems through the use of scientific method in solving these 

problems, which has the greatest impact in support and stability of 

the family and thus support the community. 

Keywords: social networks, husband's use of social networks, 

problems, family problems, family problems management. 

 



 

العلمـــــــــــــــــية للتربيــــــــــــــــة النوعيـــــــــــــة والعــــــــــــــلوم التطبيقــــــــــــــــيةالمجـــــــــــــــــــلة   

The Scientific Journal of Specific Education and Applied Sciences 

 

73 
 

  1ملحل)

 استمةةارة الع ةانةات العةةامةة لألسرة   

ىزازتي ر ة األسرة رجاء م ء العيانات المطلو ة بت  دقة مع العلم بث  هذه العيانات  
 تاحاط بسراة تامة وال تاست دز إال  ي أغراض اللحا العلمي  ش  ولكم جزا  التتر والتشدير. 

 راب )                لضر )            متا  ستا األسرة:  -1
 0ىلط ىدد األنناء الذكور واإلنا   ي األسرة      ✓ىدد األنناء: نم  وةع ىةمة )  -2

أر عة   ثةثة أنناء  اننا   انا والد 
 أنناء 

 مسة أنناء  
  ثكثر 

     

   0  ىلط مدة الزواب ✓)  نم  وةع ىةمة  مدة الزواب:ة  -3
  5أقةةةةةةة  مةةةةةةةا 

 سنوات 

ولتط أقة    5ما  
 سنوات 10ما  

ولتط    10ما  
أق  ما  

 سنة 15

ولتةط   15ما 
أقةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةا  

 سنة 20

 سنة 20
  ثكثر   

         

 
   أسف  السا:  ✓الرجاء وةع ىةمة ) سا ك  ما الزوب والزوجة:   -4

 نيا  
أقةةةةةةة  مةةةةةةةا    

 سنة 25

سةةةةةةةةةةةةةةنةةةةةةةة   25مةةا 
ولةتةط أقةةةةةةة  مةا  

 سنة 35

سنة    35ما 
ولتط أقةةةة   
مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 سنة 45

سةةنة    45ما 
ولتط أقةةةةةة   

 سنة 55ما  
  ثكثر   55

      الزوب 

      الزوجة 
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  ىلط المستوى التعليمي  ✓التعليمي للزوب والزوجة:ة نم  وةع ىةمة ) المستوى  -5
 : الحا   ىليه ك  ما رد ور ة األسرة 

 
 

 العيا  

 
 
 أمي 

 
يشرأ  
 واتتب 

 
لا    
ىلط  

 االنتدائية 

 
لا    
ىلط  

 اإلىدادية 

لا    
ىلط  

الثانواة  
أو ما  
 يعادلها 

 
تعليم  
 جامعط 

 
مرللة  
 ماجست ر 

 
مرللة  
 دكتوراة 

         الزوب 

         الزوجة 

   ىلط مهنة ك  ما رد ور ة األسرة ✓مهنة ك  ما الزوب والزوجة: ة نم  وةع ىةمة ) - 6

وايفة   المهنة 
 لتومية 

قطاأ  
  اال 

أىمال  
 لرة 

ىلط  
 المعاش 

ال  
 يعم  

      الزوب 

      الزوجة 

نوأ المستا:    ملك )                إيجار)                       تابع للعم )       -7
     

يعيعة الستا:  كشة )         منزل مستش  )      مستا متتر  مع األقارد  )     -8
   
 

  ىلط   ة الد   التي تحص  ىل ها  ✓الد   المالي لألسرة: ة  نم  وةع ىةمة )  -9
 األسرة كهراان: 
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أق   
ما  
100

 جنيه 0

ما  
1000 

إلط أق   
ما  
2000 

ما  
2000  

إلط أق   
300ما 

0 

ما  
300

إلط    0
أق   
ما  
400

0 

400ما 

إلط    0
أق  ما  
5000 

50ما 

00  
إلط  

أق  ما  
6000 

6ما 

000  
إلط  
أق   
ما  
700

0 

أكثر  
ما  
7000 

        

الد       أماز والد أو أكثر ما مصادر ✓وةع ىةمة )  مصةادر الد ة :ة نرجاء  -10
 لألسرة: المالي  

       (      ) ىشارات أو أراةي   -   2                          (     )    راتب أو معاش   - 1   
     )          أر اد سندات أو أسهم   - 4                        (    متروىات أو أىمال لرة   - 3  
 00000000مصادر أ رى نم   كرها   -   5  

 مصروف الع ت: نعم )          ال )      ه  تتار  الزوجة بجزء ما د لها  ي   -11
 إ ا كانت اإلجابة ننعم  ما مشدار متاركتها:  −

 ك  الراتب )              نص  الراتب )               ر ع الراتب )            
 ه  يعيش أقارد مع األسرة ؟     -12

 )                       ال   )           نعم                             
 التلتات التي يست دمها زوجك ىلي لد ىلمك )يمتنك ا تيار أكثر ما كلتة :  -13

)      ال يس نو              )      الواتس ند     

)      الياهو                  )      ال وت ود                

)      سوما                   )      إيمو                       

)      تليجراز                 )      ماس نجر      

)       ايعر                   )      أ رى تذكر: .................         
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الوسائ  التي يست دمها زوجك  ي الد ول ىلي كلتات التوا   االجتماىي )يمتنك   -14
 يار أكثر ما وس لة : ا ت 

)      الكمع وتر الت صي                  )      الهات  المحمول             

)      التانلت                               )      الةد تود                  

 ...................................................... )       أ رى تذكر:  

لمدة الزمنية التي يست دز   ها زوجك كلتات التوا   االجتماىي ىلط لد ىلمك:  ا  -15
   أسف  المدة الزمنية التي يست دز    ها الزوب التلتات  ي ال وز: ✓الرجاء وةع ىةمة ) 

 اق  ما ساىة 

ما ساىة إلط  
أق  ما  
 ساىت ا 

ساىت ا  ما  
إلط أق   ما  

 ساىات   4

ساىات    4ما  
  6إلط أق  ما  

 ساىات 

ساىات    6ما  
  ثكثر 

     

المتا  الذي يست دز فيه زوجك كلتات التوا   االجتماىي)يمتنك ا تيار أكثر ما   -16
 متا  : 

 )      المنزل                        )      العم  
 )      أماكا أ رى تذكر................                        )      المشاهي 

 منذ متط يست دز زوجك كلتات التوا   االجتماىي ىلط لد ىلمك: 

 منذ أق  ما سنت ا 
إلط أق   2ما  
 سنوات   4ما 

إلط أق  ما  4ما  
 سنوات   6

 سنوات  اكثر 6

    

 االجتماىي ما وجهة نظر الزوجة استعيا  است داز الزوب كلتات التوا       2ملحل) 
 ال  أليانا  نعم  العةةةةةةةةلارة  ز 

يست دز زوجي كلتات التوا   االجتماىي  ي التوا   مع    -1
 األ دقاء.  
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 ال  أليانا  نعم  العةةةةةةةةلارة  ز 

يست دز زوجي كلتات التوا   االجتماىي  ي معر ة    -2
 األ لار. 

   

    يتسو  زوجي ىعر كلتات التوا   االجتماىي.   -3

أىماله ما المنزل ىعر كلتات التوا    ينجز زوجي بع     -4
 االجتماىي. 

   

أىتشد أ  زوجي يست دز كلتات التوا   االجتماىي  ي    -5
 إجراء محادثات ىاي ية مع الجنس اآل ر. 

   

يست دز زوجي كلتات التوا   االجتماىي  ي نتر الوىي    -6
 الديني. 

   

أدى انتغال زوجي بالسياسة إلط زاادة است دامه لتلتات    -7
 التوا   االجتماىي.  

   

يشضي زوجي وقت  راغه  ي است داز كلتات التوا      -8
 االجتماىي. 

   

زاد است داز زوجي لتلتات التوا   االجتماىي بحتم يعيعة    -9
 ىمله. 

   

يلادر زوجي بالد ول ىلط كلتات التوا   االجتماىي بعد    -10
 ىودته ما العم . 

   

يد   زوجي ىلط كلتات التوا   االجتماىي أثناء تناول    -11
 الطعاز. 

   

ينتغ  زوجي بتلتات التوا   االجتماىي أثناء قيادة السيارة    -12
 أو  ي الموا ةت العامة. 
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 ال  أليانا  نعم  العةةةةةةةةلارة  ز 

يست دز  زوجي كلتات التوا   االجتماىي أثناء  روجنا    -13
  ي نزهة. 

   

التلتات االجتماعية وانصت إلط  ي لالة  يتر  زوجي    -14
 رغعتي  ي الحديا معه. 

   

يجاراني زوجي  ي الحديا  وهو يست دز كلتات التوا      -15
 االجتماىي. 

   

تسه  كلتات التوا   االجتماىي التوا   ن ني و  ا    -16
 زوجي. 

   

تؤثر كلتات التوا   االجتماىي إيجانينا  ي زاادة د      -17
 األسرة. 

   

أتلادل أنا وزوجي الرسائ  والملصشات العاي ية ىعر كلتات    -18
 التوا   االجتماىي. 

   

أست دز أنا وزوجي كلتات التوا   االجتماىي كوس لة غ ر    -19
 ملاكرة إلزالة التوتر)ال ةف  ن ننا. 

   

    أتلادل أنا وزوجي الطرائ  ىعر كلتات التوا   االجتماىي.   -20

االجتماىي وس لة ممتعة للترفيه. تعد كلتات التوا      -21     

    تساىد التلتات االجتماعية زوجي ىلط إنجاز أىماله.    -22

تف د التلتات االجتماعية  ي االستتارات الطعية العاجلة ىند    -23
 مرض ألد أ راد األسرة. 

   

    تسه  التلتات االجتماعية التوا   مع األقارد  ي ال ارب.   -24

التوا   االجتماىي ىلط أداء المجامةت  ساىدت كلتات    -25
 االجتماعية. 
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 ال  أليانا  نعم  العةةةةةةةةلارة  ز 

تساىد كلتات التوا   االجتماىي ىلط  تح لوار ن ني      -26
 و  ا زوجي لول ما نتر   ها. 

   

تسه  كلتات التوا   االجتماىي توا   أننائي مع والدهم    -27
  ي أي وقت وأي متا . 

   

المتتةت  تتسعب كلتات التوا    ي لدو  العديد ما    -28
 األسراة. 

   

يؤثر است داز زوجي لتلتات التوا   االجتماىي ىلط    -29
 الوقت الذي يجلس فيه معي ومع األوالد. 

   

ينتغ  زوجي  بتلتات التوا   االجتماىي ىا متابعة    -30
 األنناء  ي دروسهم.  

   

تلهي كلتات التوا   االجتماىي زوجي ىا مساىدتي  ي    -31
 أىمال المنزل. 

   

تلهي كلتات التوا   االجتماىي زوجي ىا تلعية التياجات    -32
 األنناء. 

   

ينتغ  زوجي بتلتات التوا   االجتماىي ىا لديا      -33
 األنناء معه. 

   

    ينتغ  زوجي بتلتات التوا   االجتماىي ىا لديثي معه.   -34

ينفع  ىلي زوجي ىندما أ ر ىلط الحديا معه أثناء    -35
 است دامه للتلتات. 

   

يضايشني انتغال زوجي بتلتات التوا   االجتماىي أثناء    -36
 لديثي معه. 
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 ال  أليانا  نعم  العةةةةةةةةلارة  ز 

ةع   ي النظر     – يتتكي زوجي ما نالز جسدية )الصداأ    -37
 بسعب است دامه لتلتات التوا   االجتماىي. 

   

أكعر بالغ رة إ ا أةاف زوجي زم ةته  ي العم  إلط لسابه    -38
 تواتر......ال  . اإللكتروني)ال يس نو  أو  

   

يضايشني وجود  ور  تيات ىلط لساد زوجي ىعر كلتات    -39
 ي    - التوا   االجتماىي )الصور الت صية أل دقائه 

 المنتورات . 

   

قلت زاارات زوجي لألقارد بسعب انتغاله بالتلتات    -40
 االجتماعية. 

   

    كجعت كلتات التوا   االجتماىي زوجي ىلط السهر.   -41

است داز  زوجي  لتلتات التوا   االجتماىي سلعينا  يؤثر    -42
 ىلط أدائه للعلادات الدينية)تث  ر الصةة ىا وقتها . 

   

   استعيا  إدارة الزوجة للع  المتتةت األسراة 3لحل) م 
 ال  أليانا  نعم  العةةةةةةةةلارة  ز 

    أراىي معدأ األولواات ىند تلعية التياجات أ راد األسرة.   -1

    السلع ىالية الجودة بغ  النظر ىا ارتفاأ سعرها. أكتري    -2

    أستف د ما مهارات أ راد أسرتي لتو  ر جزء ما الد  .   -3

ألرال ىلط االنتهاء ما المهاز األسراة قع  ىودة زوجي ما    -4
 العم . 

   

    يتسم أسلود لياتي بالروت ا.   -5

    أننائي. أىاني ما ىدز وجود الوقت الكاف للجلوس مع    -6



 

العلمـــــــــــــــــية للتربيــــــــــــــــة النوعيـــــــــــــة والعــــــــــــــلوم التطبيقــــــــــــــــيةالمجـــــــــــــــــــلة   

The Scientific Journal of Specific Education and Applied Sciences 

 

81 
 

 ال  أليانا  نعم  العةةةةةةةةلارة  ز 

    ألفت نظر زوجي إلط ةرورة االهتماز بت و  األنناء.   -7

    أو ر ألننائي جو مليء بالحب والحنا .   -8

    أنفع  ىلط أننائي  ىندما تتزايد ىليَّ األعلاء.   -9

    ألرال ىلط متابعة أننائي  ي دروسهم.    -10

    أكار  أننائي هواياتهم المفضلة.   -11

    أسمح ألننائي باست داز االنترنت دو  ق ود.    -12

    أراقب المواقع التي يد   ىل ها أننائي.   -13

ألرال ىلط أ  أكو  موةع سرور لزوجي ىندما ينظر    -14
 إلي. 

   

    أتغاةط ىا بع  أ طاء زوجي.   -15

    أتلع تعاليم الديا  ي تر ية أننائي.   -16

    أهتم بعم  األكياء التي يحعها زوجي.   -17

    أىتمد ىلط كراء الوجلات الجاهزة ما المطاىم.   -18

  – أقدز أل راد أسرتي وجلة غذائية متوازنة )نروت ا    -19
 دهو  .   -   تام نات وأمةد معدنية   – كر وه درات  

   

ألجث إلط مساىدات األه   المادية  ي المناسلات )السارة    -20
 وغ ر السارة . 

   

    األزمات التي تمر نها األسرة. أةطر إلط االقتراض لمواجهة    -21

    ألجث إلط نيع بع  الممتلكات  ي لالة وجود أزمات مالية.   -22

    أبحا ىا للول جذراة لزاادة د   األسرة.   -23

    أتحلط بالصعر ىندما تواجهني متتلة أسراة.   -24
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 ال  أليانا  نعم  العةةةةةةةةلارة  ز 

    أجد  عو ة  ي إيجاد للول ألى متتلة أتعرض لها.    -25

    ألرال ىلط أال ت رب المتتلة  ارب نطا  األسرة.   -26

    نتعاو  أنا وزوجي  ي ل  المتتةت األسراة ك   ي لدوده.   -27

    أر   تد   األه   ي  ة اتي الزوجية.   -28

ألجث  أله  ال عرة  للتغلب ىلط ما أتعرض له ما متتةت    -29
 أسراة. 

   

أبحا ىلط االنترنت ىا أسلاد وير  لعةب متتةتي    -30
 األسراة. 

   

    أ ر ىلط الحديا مع زوجي وقت غضلة.   -31

    أكار  أوالدي  ي ل  المتتةت التي تواجههم.   -32

    ألرال ىلط أال تؤثر  ة اتي الزوجية ىلط أننائي.   -33

    متتلة. أتحتم  ي انفعاالتي أماز األنناء ىند لدو  أي    -34

    أساىد أننائي ىلط التكيب مع اروف األسرة.   -35

    أىاني ما انعداز الحوار ن ني و  ا زوجي.   -36

    أىم  ىلط تشواة الوازأ الديني لدى أ راد األسرة.   -37

    ألجث إلط مت صص ا للتغلب ىلط متتةت أننائي السلوكية.   -38

    األسرة. أهم  إركادات الطع ب ىند مرض ألد أ راد    -39

ألرال ىلط ر ع الرود المعنواة أل راد أسرتي بعد انتهاء    -40
 المتتلة. 

   

    ن ط  إلقامة متروأ  غ ر يدر د ةن ىلط األسرة.   -41
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 ال  أليانا  نعم  العةةةةةةةةلارة  ز 

نحرال أنا وزوجي ىلط تحديد وقت لمناقتة وجهات النظر    -42
 الم تلفة. 

   

    ك ونها. نحدد يوز  ي األسعوأ يجتمع فيه أ راد األسرة لمناقتة    -43

ألرال ىلط أ  يتتر  جميع أ راد األسرة  ي ت طي  م زانية    -44
 مالية لألسرة. 

   

    ألاول االتفا  مع زوجي لتحديد أولواات األسرة.    -45

    أتفل أنا وزوجي ىلط تحديد دور ك   رد  ي األسرة.   -46

ا ىا    -47 ألرال ىلط النشاش مع زوجي  ي أمورنا ال ا ة بع دن
 األنناء. 

   

    نحرال ىلط الو اء نواجلات األسرة االجتماعية.   -48

    ىلط أ  نكو  قدوة  الحة ألننائنا.   - أنا وزوجي   - نحرال    -49

    ألرال ىلط أ  نتجمع لول مائدة الطعاز.   -50

    أىلم أننائي كي ية تحم  المس ولية تحت أي ارف.   -51

    أستف د ما أ طائي لمواجهة أي متتلة أ رى محتملة.   -52

    أتجاه  المتتةت األسراة الصغ رة.   -53

ا ما د لي لمواجهة الطوار .   -54     أ ص  جزءن

    ألعي ألننائي جميع يللاتهم.   -55

    أىلم أننائي االلتزاز بثدواتهم الت صية.   -56

    أكجع أننائي ىلط ممارسة الرااةة.   -57

 


