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 2020 ديسمبر 22 ى، الموافقة على النشر ف2020 نوفمبر 12 استالم البحث فى

 الملخص العربى
هدف البحث الحالي إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين 
تداعيات اضطراب التكيف بين الزوجين كما تدركها الزوجة 

حيث تم استيفاء البيانات من  واالغتراب األسري لدى األبناء؛
خالل تطبيق أدوات البحث والممثلة في )استمارة البيانات 

مقياس تداعيات اضطراب التكيف بين الزوجين كما  -األولية
مقياس االغتراب األسري لدى األبناء( على عينة  -تدركها الزوجة

( من أبنائهن 263( زوجة، )263عمدية غرضية قوامها )
ينتمون إلى مستويات اجتماعية واقتصادية المراهقين، ممن 

مختلفة، وبإجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة الستخالص 
النتائج أسفر البحث عن مجموعة من النتائج كان أهمها وجود 
عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين تداعيات اضطراب 

ه التكيف بين الزوجين كما تدركها الزوجة )العنف الزوجي الموج
الدرجة الكلية( واالغتراب األسري  –الخرس الزوجي -ضد الزوجة

عدم االلتزام  –لدى األبناء)فقدان الشعور باالنتماء والوالء األسري 
الدرجة الكلية(، كما وجدت فروق  -بالقواعد والمعايير األسرية

دالة إحصائيا بين متوسطات درجات عينة البحث في تداعيات 
الدرجة الكلية( كما تدركها الزوجة تبعا  -اضطراب التكيف )األبعاد

لطبيعة اإلقامة؛ حيث ارتفع مستوى تداعيات اضطراب التكيف 
لدى المقيمين مع أهل الزوج مقارنة بالمقيمين بمسكن منفرد، 
ولم توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات عينة البحث 

كما الدرجة الكلية(  -في تداعيات اضطراب التكيف )األبعاد
تدركها الزوجة تبعا لمكان السكن فيما عدا )الخرس الزوجي( 
الذي ارتفع مستواه لدى قاطني الحضر مقارنة بقاطني الريف، 
هذا وقد أوضحت النتائج أيضا عدم وجود تباين دال إحصائيا بين 
متوسطات درجات عينة البحث في تداعيات اضطراب التكيف 

ا الزوجة تبعا لمستوى دخل الدرجة الكلية( كما تدركه -)األبعاد
األسرة فيما عدا )العنف الزوجي الموجه ضد الزوجة( الذي ارتفع 

مستواه بين عينة البحث في األسر ذات الدخل المنخفض، وعلى 
صعيد آخر تبين وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات 
درجات األبناء في االغتراب األسري تبعا للجنس؛ حيث ارتفع 

الشعور باالنتماء والوالء األسري( لدى الذكور مستوى )فقدان 
مقارنة باإلناث، بينما ارتفع مستوى )التمركز حول الذات( لدى 
اإلناث مقارنة بالذكور، ولم يوجد تباين دال إحصائيا بين 

الدرجة  -متوسطات درجات األبناء في االغتراب األسري )األبعاد
 ي لألم.الكلية( تبعا لحجم األسرة، والمستوى التعليم

وفي ضوء النتائج اقترحت الباحثة عددا من التوصيات 
توضح بعض اإلجراءات الوقائية والعالجية التي تهدف إلى تكثيف 
الجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة المعنية باألسرة 
والجهات اإلعالمية واألمنية للحد من تداعيات اضطراب التكيف 

لمنع وتقليص ظاهرة االغتراب بين الزوجين، وكذلك إلى الوالدين 
 األسري لدى األبناء.

االغتراب  –الكلمات المفتاحية: تداعيات اضطراب التكيف 
 األسري.

 المشكلة البحثيةو المقدمة 
 -عز وجل لإلنسان -يعد الزواج أرقى آلية أرساها الخالق

لتكوين أهم خلية في معمار المجتمع؛ على أسس مقبولة 
قة بين الرجل والمرأة، وفق السنة ومنظمة تبرر شرعية العال

فطر الناس عليها  التي أرادها هللا في خلقه، وفطرته التي
(، وبينها في محكم التنزيل في قوله 2015، )يوسف الخطايبة

نْ  َلُكم َخَلقَ  َأنْ  ٓ  ۦَوِمْن َءاٰيِتهِ { تعالى:  لِ َتْسُكُنو ا َأْزٰوًجا َأنُفِسُكمْ  مِ 
ةً  َبْيَنُكم َوَجَعلَ  ِإَلْيَها  لِ َقْوم   َلَءاٰيت   ٰذِلكَ  ِفى ِإنَّ  ۚ   َوَرْحَمةً  مََّودَّ

كتعبير إلهي يوجز قصد  (21)سورة الروم اآلية } َيَتَفكَُّرونَ 
حياة  الزواج ومآله األساسي في جعل كل من الزوجين بمثابة

لآلخر في التوائم واالحتواء، ويشرح األسلوب األمثل في 
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اس وجوب االحترام والرعاية في التعامل بينهما والقائم على أس
إطار من المودة والرحمة؛ كمفتاح يكسب كال الزوجين صفة 

 التكيف والمالءمة في عالقتيهما. 

 لكن الحياة الزوجية التسير دائما على وتيرة واحدة؛ بل قد
تشهد العديد من التغيرات والتحوالت التي تطرأ على العالقة 

ة هادئة مستقرة وتارة ثائر  الزوجية القائمة فيها؛ فتارة تكون 
متغيرة، األمر الذي قد يجعل من الزواج مهمة صعبة )طه 

(، ويجعل الحفاظ على العالقة الزواجية 2012حسين، 
 وااللتزام بأحكام الدين فيها أمرا ليس باليسير في ظل تباين

)نداء  األفكار والطباع الرغبات واألهداف والتوقعات
  .(2019عووادة،

ضطر الزوجان إلى خوض بعض الخالفات وعليه فقد ي
يمر بعضها بشكل عارض  والمشكالت الزوجية التي قد

وتزول بمجرد حلها بشكل حاسم، وبعضها يتفاقم ويبالغ في 
ردود الفعل تجاهها بسلوكيات غير مرغوبة تصدر عن كال 
الزوجين أو أحدهما ويعجزان عن التخلص منها، وقد تعتبر 

نهائي لصعوبة بشكل جزئي أو  نهمابداية لنهاية العالقة بي
 (، األمر الذي قد يفقد2016التفاهم والتواصل )وداد العيسى، 

الحياة األسرية أهم أهدافها، ويزج بالزوجين للعيش في حالة 
تتسم بضعف التوازن مع المواقف المحيطة، نتيجة اختالف 

وشخصية مختلفة، ورغبة  الرؤى واالتجهات حول أمور حياتية
ة كليهما في تغيير قواعد ومعايير المعاملة في الحياأحدهما أو 

الزوجية بفرض النمط الذي يريده على اآلخر في صورة 
وقدرته على  انفعالية وسلوكية تعكس اختالل أداء الفرد

د نفور(؛ فيول -شقاق -مستمر )توترالتكيف بشكل مؤقت أو 
عالقات هشة، ووضع أسري متصدع، في مايسمى باضطراب 

(؛ 2017، )خديجة مالل، ((Brissete et al,2002التكيف 
ذلك الذي يقترن استيعاب الزوجين له واحتوائه بمعرفة جملة 

ب العوامل الشخصية والبيئية التي يتولد عنها ومنها، واألسالي
ك والعمليات المتبعة في مواجهته؛ ككفايات متعلقة بسلو 

تضخيمه وتوسيع نطاقه إيجابي أوسلبي للقضاء عليه، أو 
 (.2014راهيم السيد ،)إب

وقد يظهر اضطراب التكيف بين الزوجين في صور عدة 
الزوجة ؛ حيث أوضحت  منها العنف الزوجي الموجه ضد

( أن عنف 2007أفراح محمد ) ،Cheong (2013)نتائج دراسة
الشريك الحميم أكثر أنواع العنف الذي تتعرض له النساء 

القوى بين  كمظهر من مظاهر عدم التوازن واختالل ميزان
الرجل والمرأة على مر الوجود اإلنساني، ولغة التخاطب 
األخيرة التي تعكس عجز وفشل الزوجين في التفاهم؛ مشيرا 
كمصطلح إلى االستخدام غير العادل للسلطة، كونه يوضح 
االضطهاد في صورة مجموعة من الممارسات العنيفة 

اءة الموجهة ضد الزوجة من قبل الزوج والتي تشمل اإلس
اللفظية والجسدية، والنفسية، واالقتصادية، والجنسية بهدف 

 (.  2015قهر إرادتها وتطويعها وإذاللها )ألفت المعصوابي، 
وعلى الرغم من أن انتشار ظاهرة العنف الزوجي على 
الصعيدين العالمي والمحلي إال أن اإلحصائيات الدقيقة حول 

العربية غير حجم المشكلة ومدى انتشارها في المجتمعات 
 واضحة المعالم ومحدودة؛ فما تم ويتم رصده وتوثيقه قليل جدا

مقارنة بأعداد حاالت العنف الفعلية؛ ذلك ألن معظم حاالته 
 التصل إلى األجهزة الضبطية الرسمية فال يتم تدوينها، إضافة

إلى ما ينتاب هذه الظاهرة من تستر ورغبة في عدم اإلفشاء 
حكم الموروث االجتماعي والثقافي على الصعيد العائلي؛ ب

الذي يعتبرها شأنا عائليا خاصا الينبغي كشف أسراره )فيصل 
 .  )2012الغرايبية، 

فعلى سبيل المثال ال الحصر كشف تقرير اللجنة 
ام ـــــــــــع ESCWAاالقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا االسكوا 

بية؛ عن حول العنف ضد المرأة ووضع المرأة العر  (2017) 
أن امرأة واحدة من أصل ثالث من النساء العربيات عانت أو 
تعاني من نوع أو أكثر من أنواع العنف على يد الشريك 
الحميم، وعلى وجه التحديد وبالتركيز على موقع مصر من 
العنف الزوجي فقد توصلت إحدى الدراسات المصرية المعلنة 

المرأة باإلسكندرية  التي قام بها المركز اإلقليمي لصحة وتنمية
( إلى أن 2018بالتعاون مع مؤسسة فورد األمريكية عام )

من النساء يتعرضن لشكل واحد على األقل من أشكال  75%
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العنف من الشريك الحميم بالدرجة األولى، والذي يتنوع مابين 
ويتمثل في أي إساءة   Psychological violence عنف نفسى

، وعنف (Wolday, 2013)وجة تترك أثرا سيـئا فى نفس الز 
ويشمل أي إساءة موجهة لجسد  Physical violence جسدى

  Sexual violenc (، وعنف جنسي2008المـرأة )قدرة الهر،
وهو أي فعل أو قول يمـس كرامـة المـرأة ويخدش خصوصية 

 Economic ، وعنف اقتصادى(Cheong, 2013)جسدها 
violence  دية علـى الزوجة، ويكون بممارسة ضغوط اقتـصا

والسيطرة على أمالكها وحقوقهـا المالية )خالد الرديعان، 
ويعد من أهم   Scoial violence (، وعنف اجتماعي2010

أهداف الزوج المعنف ويعني إرباك النظام االجتماعي وإفقاد 
 (.2008الزوجة الصلة بالنسق القرابي )ناهدة حافظ، 

ت؛ كشفت وعن مستوى العنف الممارس ضد الزوجا
دراسة أجراها الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة 

 –مة اليونيسيف بدعم من منظ -( 2018واإلحصاء عام )
سيدة مصرية متزوجة عن أن  9421على عينة قوامها 

من إجمالي السيدات قد تعرضن لمستوى مرتفع من  48.9%
منهن تعرضن لمستوى  %26العنف الزوجي، في حين أن 

منهن قد تعرضن لمستوى  %25.1توسط، كما أنمن العنف م
 العنف.منخفض من 

هذا وقد انقسمت الدراسات التي كشفت عن مدى انتشار 
العنف الزوجي في األوساط االجتماعية واالقتصادية 
المختلفة، فالبعض أثبت أنه اليقتصر على مستويات بعينها 

، التيجاني بن طاهر، Kumar (2013)دون األخرى كدراستي 
( اللتين توصلتا إلى عدم وجود  فروق 2016رية بهياني)ما

دالة إحصائيا بين متوسطات درجات النساء المعنفات تبعا 
حد سواء  علي للمستوى االقتصادي لألسرة؛ حيث ينتشر

كظاهرة عامة في األوساط االجتماعية واالقتصادية 
المنخفضة والمرتفعة، والبعض اآلخر أدلى بنتائج مغايرة؛ 

(، ريم 2006كل من سفيان أبونجيلة )كدراسة 
 ،Wolda (2013)(، 2010(، حنان األطرش )2007البطوش)

والتي توصلت إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة 

إحصائية بين المستوى االقتصادي واالجتماعي وجميع أشكال 
 العنف الموجه للزوجة.

فضال عن ذلك فقد يشتد الخالف وتتسع الفجوة بين 
لدرجة قد  -ر اضطراب التكيفكامتداد لصو  -جينالزو 

؛ كونه جي"تدفعهما إلى العيش فيما يسمى بـ "الخرس الزو 
تحدث  Silent treatment  حالة خاصة من المعاملة الصامتة

بين الزوجين على شكل من أشكال السلبية في سوء المعاملة 
العاطفية بين األزواج؛ وتأخذ شكل االزدراء أو الرفض من 

ل المحافظة على الصمت اللفظي، الذي يعكس تدني خال
قواسم مشتركة بينهما، القدرة على التواصل لعدم وجود 

تشاغل كل منهما عن اآلخر بأموره الخاصة وانشغال أو 
Parrott & Parrott ,2013) ووجود حواجز نفسية قد تؤدي ،)

بصورة أو بأخرى خالل فترة ما من مراحل حياتهما إلى مرور 
بموت سريري؛ نتيجة النخفاض مستوى التوافق  العالقة

، مما قد يؤدي في كثير من األحيان (Miller,2013) الزواجي
إلى االنفصال؛ وهو ما أكدته نتائج إحدى إحصائيات مكاتب 

(؛ 2019تسوية النزاعات بمحاكم األسرة في مصر عام )
آالف  9 والتي أسفرت عن أن الخرس الزوجي تسبب في

للضرر تدخل ضمن حاالت االنفصال  حالة خلع وطالق
المبكر؛ حيث تراوحت مدد الحياة الزوجية بين المنفصلين من 

تثناء حاالت أخرى تراوحت فيها مدد شهرا باس 12 -3
 عاما. 30 -10االرتباط الزواجي ما بين 

ليس هذا فحسب بل إن أسلوب الحياة وطبيعة العالقة بين 
ؤثر على األبناء الزوجين التؤثر فقط على الزوجين بل ت

أيضا؛ من حيث قدرتهم على التقاط واستقاء دقائق تلك 
العالقة بكل ما فيها من أنماط للتفاعل والتواصل وسلوكيات 

(؛ لتشكل قالبا 2011للدور كأسلوب حياة )أكرم أبو عمرة، 
يهبهم شخصية توافقية تجعلهم قادرين على التكيف مع 

(، أوقد تشكل 2006أنفسهم ومع ما يحيط بهم )كامل شعث، 
مصدر تهديد ينال من شخصيتهم فتكسبهم سلوكيات التوافقية 

اآلخرين يعيشون في إطارها ويشعرون باالنفصال عن 
بكليهما، فتكثر الحواجز النفسية أوبالتمركز حول الذات أو 
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وتدخلهم  -على الرغم من العيش معهم -بينهم وبين أسرهم 
ة، زاهي، سارة بن خير في دائرة االغتراب األسري )منصور بن 

(، 2012)كريمة يونسي، ( كحالة من الوجود الزائف2013
وخبرة تنشأ نتيجة للمواقف المختلفة التي يعيشها الفرد مع 

النفصال عن نفسه ومع اآلخرين تؤدي إلى شعور الفرد با
( والالمباالة، وفقدان المعنى 2004اآلخرين )سناء زهران،

حيث ال  -يها ألفعاله ونتائجهاوالعجز والالمعيارية؛ يستسلم ف
فتسير حياته بال هدف ويحيا  -جذور تربطه بنفسه أو واقعه 

لكونه مستخدما لما تقدمه له الحياة دون تحقيق مايريد من 
 (.2003أهداف )عبد اللطيف خليفة،

في أن البيئات  Leidy,et al (2010) وهذا ما أكدته دراسة 
نيفة أساليب تصادمية عالعائلية التي يستخدم فيها الزوجين 

تجنبية سلبية في التواصل وفي عالج االضطرابات؛ وحادة، أو 
تزداد فيها فرص عدم تحديد الهوية وتظهر سلوكيات غير 
تكيفية لدى األبناء تعرقل من فرص نموهم السوي، ذكر منها 

( 2012(، رغداء نعيسة )2004كل من عادل العقيلي )
الذي يعد مظهرا من مظاهر فقدان الشعور باالنتماء األسري و 

عن  االغتراب لدى األبناء يجعلهم يميلون إلى االنعزالية والبعد
 االرتباط باألسرة وال يعتزون باالنضمام لها؛ لشعورهم بأنهم

ندمجون في العمل لصالحها قوال ليسوا جزءا منها، فال ي
 فعال، وكذلك عدم االلتزام بالمعايير والقيم كمظهر آخر منأو 

 Rebellionالغتراب، وتعبير عن الرفض والتمرد مظاهر ا
 )الالمعيارية( أو انعدام الوعيوهو اليعني انعدام المعايير،

بها؛ وإنما يعني سعي الفرد لتحقيق أهدافه بوسائل مشروعة 
أوغير مشروعة ترضي طموحه، ويطلق على تلك المرحلة 
 مرحلة التهيؤ لالغتراب؛ فال معايير تحكمه وال قواعد ينتهي

ؤدي إليها، وتفقد األشياء معانيها بالنسبة له، األمر الذي قد ي
إلى ظهور ما يسمى بالتمركز حول الذات؛ كصورة أخرى 
تمثل التكيف مع االغتراب؛ والتي يتوحد فيها المغترب مع 
 ذاته ويجعلها محور تفكيره، فيبالغ في االهتمام بمصالحه دون 

 تماماتهم أو التفكيراعتبار لمصالح اآلخرين، وال يشاركهم اه
 في مشكالتهم.

وقد يزداد األمر صعوبة لدى المراهقين من األبناء لما 
تحمله هذه المرحلة من مالمح لسوء التكيف، وتدني في 
التنظيم الشخصي الناتج عن تخلخل التشكيل السلوكي، 

(؛ 2007ولتغير الشكل الكلي للهوية الشخصية )رغدة شريم، 
ني هويته المنفصلة ويؤكد استقالله إذ يحاول المراهق أن يب

عن طريق التمرد واالنحراف عن قيم الراشدين الممثلة في 
القيم األسرية؛ كونها باتت من وجهة نظره بالية التعبر عن 

(؛ فيتحول انتمائه من 2009هويته الخاصة )ابتسام السلطان،
األسرة إلى األصدقاء وجماعة الرفاق كمحضن يتماشى مع 

لمستجدة التي يركن فيها إلى العناد والسرية سمات هويته ا
وسرعة التغيير، مما قد يظهر حالة من االنسحاب تمثل 
العزلة والتمركز حول الذات أحد سماتها نتيجة للتناقض بين 
 قيم المراهق الفردية المستجدة واألسرية المتأصلة، والتعارض

بين حقين؛ حق اآلباء في السلطة وحق األبناء في 
 (.2009ل)سهام صوكو، االستقال

وفي ضوء ماتقدم نجد أنه من الندرة أن يعيش األزواج 
دون خالفات؛ فاآلراء تختلف والتكاد في الغالب أن تأتلف، 

(؛ 2006وما إن تهدأ حتى تثور مرة أخرى )يونس ياسين، 
كنتيجة طبيعية لتباين شخصية األزواج وتوجهاتهما 

ولنمط الحياة  واستعدادتهما الفطرية نحو حل المشكالت،
وضغوطها، وقد يزيد من صعوبة األمر االفتقار إلى إتقان فن 
التعامل مع هذا الخالف بحنكة ودراية نابعة من وجود هدف 
عام واضح مشترك لعالقتيهما، وعقيدة وفلسفة واحدة يؤمنان 
بها ويتقابالن في الرأي وأساليب المعاملة من أجل تحقيقها؛ 

الزوجين ومستوى توافقهما تتحدد  فبقدر ما تكون عليه عالقة
أساليب مواجهة تلك الخالفات وطرق تجاوزها؛ مما يكون له 
عظيم األثر في ظهور سياقات سلوكية لألبناء تعكس استواء 

م األبناء حياته حيث يباشرأوعدم استواء العالقة بين اآلباء؛ 
محملين بطبيعة وآثار تلك العالقة في ظل ماتكون لديهم من 

راسخة حول الذات وحول اآلخرين، وباستجابات  إدراكات
وتصرفات تعيد إلى السطح تلك الخبرات التي سادت في 

 نظامهم األسري.
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كمحاولة للتعرف مدى  من هنا جاءت فكرة الدراسة الحالية
تأثير ما قد يصيب حياة الزوجين من اضطراب على سلوك 

 :يالتساؤل الرئيسي التالاألبناء؛ من خالل اإلجابة على 
ما العالقة بين تداعيات اضطراب التكيف بين الزوجين 

 -يالخرس الزوج -)العنف الزوجي الموجه ضد الزوجة
ككل( كما تدركها الزوجة، واالغتراب األسري لدى األبناء 

م بالقيم عدم االلتزا -)فقدان الشعور باالنتماء والوالء األسري 
 كل(.ك -لتمركز حول الذاتا -والمعايير األسرية

 يةف البحثاهدألا
الكشف عن طبيعة يهدف البحث الحالي بصفة رئيسية إلى 

العالقة بين تداعيات اضطراب التكيف بين الزوجين )العنف 
ككل( كما  -يالخرس الزوج -الزوجي الموجه ضد الزوجة

 تدركها الزوجة واالغتراب األسري لدى األبناء )فقدان الشعور
تزام بالقيم والمعايير دم االلع -باالنتماء والوالء األسري 

ل األهداف ككل( من خال -الذات التمركز حول -األسرية
 الفرعية التالية: 

تحديد المستويات المختلفة لكل من تداعيات اضطراب  -1
 -التكيف بين الزوجين)العنف الزوجي الموجه ضد الزوجة

راب التكيف ككل( كما تداعيات اضط -الخرس الزوجي
اب األسري لدى األبناء )فقدان تدركها الزوجة، واالغتر 

م بالقيم عدم االلتزا -الشعور باالنتماء والوالء األسري 
االغتراب  -الذات التمركز حول -والمعايير األسرية

جيحية لألوزان النسبية األسري ككل(، وكذلك النسب التر 
 .لكل منهما

دراسة الفروق بين متوسطات درجات عينة البحث في  -2
تكيف )العنف الزوجي الموجه ضد تداعيات اضطراب ال

راب التكيف تداعيات اضط -يالخرس الزوج -الزوجة
ككل( كما تدركها الزوجة تبعا للمتغيرات الديموغرافية 

عمر  -عمل الزوجة -مةطبيعة اإلقا -)مكان السكن
المستوى  -حجم األسرة  -لزوجيةامدة الحياة  -الزوجين

 ألسرة(. ستوى الدخل الشهري لم –التعليمي للزوجين

دراسة الفروق بين متوسطات درجات األبناء في  -3
االغتراب األسري )فقدان الشعور باالنتماء والوالء 

التمركز  -م بالقيم والمعايير األسريةعدم االلتزا -األسري 
سري ككل( تبعا للمتغيرات االغتراب األ -حول الذات

 -مل األمع -كان السكنم -الديموغرافية )جنس األبناء
 -لمستوى التعليمي للوالدينا -عمر األبناء -األسرة حجم

 مستوى الدخل الشهري لألسرة(.
 األهمية البحثية

تتمثل أهمية البحث الحالي في الربط بين موضوعين غاية 
في الدقة والحساسية؛ أال وهما تداعيات اضطراب التكيف بين 
الزوجين كما تدركها الزوجة، واالغتراب األسري لدى األبناء 

 :من ثمو 
قعية لظاهرة العنف الزوجي الموجه ضد رصد صورة وا -1

الزوجة، "كأحد أهم وأصعب القضايا األسرية الشائكة 
المنتشرة على الساحة العربية والمصرية على وجه 
الخصوص اآلن، والتي تعتبر صيحة إنذار، ورسالة خطر 
تشير إلى وجود خلل عالئقي يمارس خلف أبواب مغلقة 

من التكتم يجب حسن قراءته ومعالجته؛ بدرجة عالية 
تجنبا للوصول إلى مرحلة الطالق الذي يشوه سالمة 

 الحياة الزوجية، وسالمة األبناء على حد السواء.
يسمى بـ ماة كشف الستار عن الخرس الزوجي أو محاول -2

"بعالم الجدران الحديدية" كونه حالة من حاالت الطالق 
 عدام الحوار. الصامت، وسلوك محكوم بنتائج ان

ظاهرة االغتراب والوصول إلى فهم أوضح  التركيز على -3
  -اهقين منهمالسيما المر  -لمدى انتشارها بين األبناء

كحالة من االنفصال عن األسرة وعن الذات لم تحظ 
باالهتمام الكافي في الدراسات العربية"وذلك في حدود علم 

 الباحثة". 
دليل إرشادي يوفي مساحة قد تستخدم نتائج هذا البحث ك -4

للباحثين والجهات المختصة لرسم استراتيجيات وتصميم 
برامج إرشادية وتوعوية وقائية متعمقة تنمي وعي الزوجين 
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باألساليب اإليجابية التكيفية للتعامل مع المشكالت من 
 أجل سالمة األسرة والمجتمع.

 الفروض البحثية
ين تداعيات وجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بت -1

اضطراب التكيف بين الزوجين )العنف الزوجي الموجه 
داعيات اضطراب التكيف ت –الخرس الزوج –ضد الزوجة

اء ـككل( كما تدركها الزوجة واالغتراب األسري لدى األبن
م عدم االلتزا -)فقدان الشعور باالنتماء والوالء األسري 

الغتراب ا -لتمركز حول الذاتا -بالقيم والمعايير األسرية
 األسري ككل(.

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات عينة  -2
البحث في تداعيات اضطراب التكيف )العنف الزوجي 

تداعيات  -الخرس الزوجي -الموجه ضد الزوجة
اضطراب التكيف ككل( كما تدركها الزوجة تبعا للمتغيرات 

 -عمل الزوجة-بيعة اإلقامةط -الديموغرافية)مكان السكن
لمستوى ا -جم األسرةح-دة الحياة الزوجيةم-لزوجينعمر ا

 ستوى الدخل الشهري لألسرة(.م -التعليمي للزوجين
توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات األبناء  -3 

في االغتراب األسري )فقدان الشعور باالنتماء والوالء 
ز لتمركا -م بالقيم والمعايير األسريةعدم االلتزا -األسري 

كل( تبعا للمتغيرات الغتراب األسري كا -حول الذات
 -عمل األم-كان السكنم -)جنس األبناءالديموغرافية
 -لمستوى التعليمي للوالدينا -عمر األبناء -حجم األسرة

 مستوى الدخل الشهري لألسرة(.
 األسلوب البحثي

 أوال: منهج البحث 
يهتم ى يتبع البحث الحالى المنهج الوصفى التحليلى، الذ

بجمع البيانات عن الظاهرة موضع الدراسة وتصنيفها ثم 
تحليلها إحصائيا للوصول إلى نتائج خاصة بالظاهرة مع بيان 

 (.2005العالقة بين المتغيرات البحثية )عبد المرضي عزام، 
 

 ثانيا: المصطلحات العلمية والمفاهيم اإلجرائية 
 Adjustment disorderاضطراب التكيف بين الزوجين 

between couple:  
أنه حالة من التوتر واختالل التوافق  يعرف إجرائيا على

وعدم الرضا عن الحياة الزوجية يعيشها الزوجان، وتفقدهما 
 عند التعامل في أمور الحياة القدرة على إقامة عالقة منسجمة

المختلفة؛ نتيجة تعارض وجهات النظر واختالف الرؤى، 
، تختلف شدتها وفقا لمدى لحوتضارب االحتياجات والمصا

 تاثير العوامل المسببة لها.
 Repercussions     تداعيات اضطراب التكيف بين الزوجين

of adjustment disorder between couple 
تلك اآلثار والنتائج المترتبة على حالة التوتر  يقصد بها

 وتمثل محتوى السلوك التوافق واالنسجام بين الزوجين واختالل
بي الصادر عن أحد الزوجين أوكليهما في التعامل وحسم سلال

األمور، وفي مواجهة المشكالت والتصدي لها، وتأخذ شكل 
            -:وتشملثبات نسبي 

 Marital violence :العنف الزوجي الموجه ضد الزوجة -
directed against wife  

( على 2017عرفه كل من سحر الشرع، عبدهللا قازان )
عال عنيفة تمارس بشكل مقصود تجاه الزوجة من قبل أفأنه 

يؤدي  زوجها، ويكون ناتجا عن استعماله المتعمد للقوة بحيث
 لفظيا.إلى إيذاء الزوجة جسديا أونفسيا أو 

أنه سلوك هجومي متعنت؛ قائم على  ويعرف إجرائيا على
بكل أشكالها وإيقاع  المشروع للقوةالقمع واالستخدام غير 

ذى النفسي أواللفظي أوالجسدي أواالستنزاف ألاإلساءة وا
 الزوج؛ بهدف الهيمنة وإحكام السيطرة، المادي للزوجة من قبل

وتعظيم المكاسب الشخصية له مستغال كونه الطرف 
 والقوة. ذوالسلطة

  : Marital Silence الخرس الزوجي -
يقصد به عدم تبادل األحاديث والمشاعر الودية مع 

الحوار معه مما يزيد من دوىه بعدم جعتالطرف اآلخر لقنا



 ...دركها الزوجة وعالقتها باالغتراب األسري زوجين كما تتداعيات اضطراب التكيف بين ال: .إيمان السيد محمد دراز

 

511 

الهوة بين الزوجين، ويهدد العالقة الزوجية بالتمزق واالنهيار 
 (.2012)أمل المخزومي، 

وتعرفه الباحثة على أنه حالة من الجمود واالنسحاب 
بالفتور والصمت  يعيشها الزوجان، وأسلوب تعبيري يتسم

لنضوب  لةالسلبي وانتفاء لغة الحوار إال ماندر؛ كمحص
 التفاهم وصعوبة التعبير العاطفي، والفقدان التدريجي للشعور

 بالمودة.  
 Family alienation: االغتراب األسري 

على أنه شعور الفرد  (2017)عرفته أسماء الشافعي
بانفصاله عن أسرته، وإحساسه بالعزلة عنها وعدم معرفته 

 باالبتعاده بواقع أسرته، وعدم االهتمام بمشكالتها، مما يدفع
 عنها، والهروب من محيطها.

، شعور التوافقي ينتاب األبناء أما إجرائيا فيعرف على أنه
يتسم بالفشل في تحديد الهوية، ويتسبب في حالة من عدم 

ة؛ التوافق والذاتيه يتولدعنها أنماط من االستجابات غير السوي
 ةيجكاالنعزال ورفض التفاعل البناء مع باقي أفراد األسرة؛ نت

لطبيعة المرحلة العمرية وكذلك الخبرات السلبية التي يمرون 
  -ويشمل:بها خالل العالقات المتوترة داخل أسرهم، 

  فقدان الشعور باالنتماء والوالء األسري :Sense loss of 

family belonging and loyalty 
مسلك سلبي قائم على عدم  اتجاه يتجسد في صورة هو    

سرة؛ نتيجة ضعف الروابط األسرية، لألمواالة األبناء 
ويتمثل في صورة انسحاب من الحياة األسرية، وتجنب 
للمشاركة اإليجابية في أي شئ من شأنه إعالء مكانة 

 األسرة وزيادة استقرارها.
 عدم االلتزام بالقيم والمعايير: Non-compliance with 

family values and standards 
بناء عن ما تمتثل له األسرة من األنهج يتسم بحيد  هو   

ضابطة للسلوك  مبادئ وما تطبقه من معايير وأحكام
ومنظمة للعالقات؛ متفق عليها ضمن ركائز اإلطار 

يعيشون فيه؛ ويعكس طرق  األسري والمجتمعي الذي

تعامالت األبناء غير المقبولة سواء مع أفراد األسرة، أوفي 
 مواقف الحياة المختلفة. 

  ل الذات حوالتمركز: Egocentricity 
نزعة سلوكية سلبية من قبل األبناء تتسم  يعرف على أنه     

بالتركيز على مصالحهم الشخصية؛ لدرجة قد تصل إلى 
 دية" فر ، وتقييم الذات بدرجة مبالغ فيهاحد األنانية والغرور

فعل سلبي لجو االضطراب السائد في  التصرف" كرد
 األسرة.

 ثالثا حدود البحث:
 :الحدود البشرية -1 

( زوجة لديها ابن 263بلغ عدد عينة البحث األساسية )    
لتلك  ( ابن/ابنة263واحد على األقل في مرحلة المراهقة،)

 سنة(، تم اختيارهم19>16)الزوجات في مرحلة المراهقة
ممن ينتمون إلى أسر متكاملة )غرضية( بطريقة قصدية

واقتصادية ة ومن مستويات اجتماعي أبناء(-أب-)أم
 مختلفة، تجاوزت مدة حياتهن الزوجية الخمسة عشر سنة. 

أجريت الدراسة الميدانية على عينة من  ية:الحدود المكان -2
الزوجات من )ريف وحضر( محافظة الدقهلية، حيث تم 
تجميع أفراد العينة من المترددات على بعض نوادي مدينة 

ب العامالت انطلخا( والعامالت فيها، إلى جو  -)المنصورة
بعض المصالح الحكومية والمدارس واستكملت العينة 

 .ببعض ربات األسر
لميداني ألدوات البحث في اتم التطبيق  :الحدود الزمنية -3

شهر يونيو  صورتها النهائية في الفترة من منتصف
 م. 2020م حتى نهاية شهر أغسطس 2020

 رابعا: أدوات البحث )إعداد الباحثة(
 ت المصممة في ضوء أهداف الدراسة على:   وااشتملت األد

مقياس تداعيات اضطراب  -2استمارة البيانات العامة   -1
قياس االغتراب م -3.كما تدركها الزوجةالتكيف بين الزوجين
 األسري لدى األبناء.
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 استمارة البيانات العامة: -1
تم إعداد استمارة البيانات العامة بهدف الحصول على 

التي تفيد في إمكانية تحديد بعض ت بعض المعلوما
الخصائص االجتماعية واالقتصادية )الديموغرافية( لألسر 

 محل البحث.
 قياس تداعيات اضطراب التكيف بين الزوجين: م -2

أعد المقياس في صورته النهائية وذلك في ضوء المفاهيم 
العلمية والمصطلحات البحثية، وفى إطار التعريف اإلجرائي 

ل المقياس في سابقة المرتبطة به، حيث شمالوالدراسات 
( اثنين وثالثون عبارة خبرية موزعة 32)صورته النهائية على

على محورين رئيسين هما)العنف الزوجي الموجه ضد 
الخرس الزوجي( واشتمل كل محور على مجموعة –الزوجة

من العبارات التي تصف سلوك أحد الزوجين أوكليهما في 
الزوجات عليها وتحددت استجابة  ف،مواجهة اضطراب التكي
)نعم، أحيانا، ال( على مقياس متصل وفق ثالث استجابات

)والذي يعني انخفاض ( التجاه العبارة اإليجابي1،2،3)
تداعيات اضطراب التكيف بين أفراد العينة ممثلة في العنف 

( 3،2،1الزوجي الموجه ضد الزوجة، الخرس الزوجي(، )
لذي يعني ارتفاع تداعيات اضطراب واالتجاه العبارة السلبي)

التكيف بين أفراد العينة ممثلة في العنف الزوجي الموجه ضد 
وقد  الزوجة، الخرس الزوجي(؛ لكونهما ظاهرتين سلبيتين،

انت الدرجة وضعت درجات كمية الستجابات أفراد العينة فك
درجة، بينما كانت الدرجة  (96)العظمى لالستبيان ككل

(، 84ة مشاهدة)كما كانت أعلى درج ة،( درج32)الصغرى 
( وللتعرف على مستوى تداعيات 35)وأقل درجة مشاهدة

اضطراب التكيف بين الزوجين تم حساب المدى وأبعاده تبعًا 
للبيانات المشاهدة نتيجة تطبيق المقياس من المعادالت 

 اآلتية:
  درجة( أقل – درجة )أكبر المدى=

 [ 3(/ 1+])المدى = طول الفئة

 تم تقسيم االستجابات على المقياس )ككل( إلى ثالث يهوعل
 مستويات كالتالي:

 أقل درجة توى منخفض: أقل درجة مشاهدة إلى>مس(
 مشاهدة+ طول الفئة(، ويعني زيادة انتشار العنف الزوجي

الخرس الزوجي )كتداعيات الضطراب الموجه ضدالزوجة،
 التكيف بين الزوجين(

 هدة + طول الفئة( شامستوى متوسط: من )أقل درجة م
ي ويعن ]( 2أقل درجة مشاهدة + )طول الفئة* [ <إلى 

الخرس الزوجي العنف الزوجي الموجه ضدالزوجة،.انتشار
)كتداعيات الضطراب التكيف بين الزوجين( بدرجة 

 متوسطة.
  ( 2)طول الفئة* أقل درجة مشاهدة+[مستوى مرتفع: من[ 

الموجه ي شار العنف الزوجفأكثر، ويعني انخفاض انت
)كتداعيات الضطراب التكيف ضدالزوجة، الخرس الزوجي

 بين الزوجين(
 : النتائج كالتاليفكانت 

(، 63<49(، مستوى متوسط )49<35مستوى مرتفع )
 فأكثر(.63مستوى  منخفض )

  -وفيما يلي عرضا تفصيليا لتداعيات اضطراب التكيف:
 لعنف الزوجي الموجه ضد الزوجة ا -أ

( ثمان عشرة عبارة خبرية 18)علىور اشتمل هذا المح
تقيس العنف الموجه ضد الزوجة من قبل الزوج بأشكاله 

درجة، بينما كانت  (54المختلفة، وكانت الدرجة العظمى)
ة مشاهدة ( درجات، كما كانت أعلى درج18)الدرجة الصغرى 

( وعلى ذلك تم تقسيم 20)(، وأقل درجة مشاهدة47)
 الزوجة إلى:  ضدمستويات العنف الزوجي الموجه 

،  (38<29( ، مستوى متوسط )29<20مستوى مرتفع )
 فأكثر(.38)مستوى منخفض 

 الخرس الزوجي  -ب
( أربعة عشرعبارة خبرية 14)اشتمل هذا المحور على

تقيس حالة الجمود واالنسحاب يعيشها الزوجان والصمت 
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 (42)عظمىالسلبي ونضوب لغة الحوار، وكانت الدرجة ال
درجة، كما كانت ( 14)نت الدرجة الصغرى كادرجة، بينما 

( ومن ثم 14)(، وأقل درجة مشاهدة38أعلى درجة مشاهدة)
 تم تقسيم مستويات الخرس الزواجي إلى:

، (30<22(، مستوى متوسط )22<14مستوى مرتفع )
 (.فأكثر 30مستوى منخفض )

 قياس االغتراب األسري لدى األبناء:م -3
علمية والمصطلحات الأعد المقياس في ضوء المفاهيم 

وفى إطار التعريف اإلجرائي والدراسات السابقة  البحثية،
( ست 36)، حيث شمل في صورته النهائية علىالمرتبطة به

على ثالث محاور رئيسية تتمثل  وثالثون عبارة خبرية موزعة
عدم االلتزام  –)فقدان الشعور باالنتماء والوالء األسري في

ز حول الذات( واشتمل كل لتمركا -بالمعايير والقيم األسرية
محور على مجموعة من العبارات التي تصف طبيعة 
الممارسات المتبعة من قبل األبناء تجاه أسرهم وذاتهم، 

نعم، أحيانا، وتتحدد استجابتهم عليها وفق ثالث استجابات )
( التجاه العبارة اإليجابي 1،2،3)ال( على مقياس متصل

األسري لدى األبناء ممثال ب )والذي يعني انخفاض االغترا
م القيفي فقدان الشعور باالنتماء والوالء األسري، عدم االلتزام ب

( التجاه 3،2،1والمعايير األسرية، التمركز حول الذات(، )
العبارة السلبي)والذي يعني ارتفاع االغتراب األسري لدى 

دم عاألبناء ممثال في فقدان الشعور باالنتماء والوالء األسري، 
كون لتزام بالقيم والمعايير األسرية، التمركز حول الذات(؛ لاال

ووضعت درجات  االغتراب األسري لدى األبناء ظاهرة سلبية،
كمية الستجابات أفراد العينة حيث كانت الدرجة العظمى 

( درجة، كما 36( درجة، بينما كانت الدرجة الصغرى )108)
، (51دة )اه(، وأقل درجة مش91كانت أعلى درجة مشاهدة )

وللتعرف على مستوى االغتراب األسري لدى األبناء؛ تم 
حساب المدى وأبعاده تبعًا للبيانات المشاهدة نتيجة تطبيق 

 فكانت النتائج كالتالي: المقياس 

(،    77<64(، مستوى متوسط )64<51مستوى مرتفع )
 فأكثر(.77مستوى  منخفض )

 سري؛ ألوقد تضمن المقياس ثالثة أبعاد لالغتراب ا
  :يتم عرضهم تفصيليا على النحو التالي

 فقدان الشعور باالنتماء والوالء األسري - أ 
( اثنتي عشرة عبارة خبرية 12)اشتمل هذا المحور على

بط تقيس مدى عدم مواالة األبناء لألسرة نتيجة ضعف الروا
، بينما كانت ( درجة36)األسرية، وكانت الدرجة العظمى

 ة دـــــــــرجة، كما كانت أعلى درجة مشاهد (12)الدرجة الصغرى 
 (، 14(، وأقل درجة مشاهدة )32)

وعلى ذلك تم تقسيم مستويات فقدان الشعور باالنتماء 
 : والوالء األسري إلى

(، 26<20(، مستوى متوسط )20<14مستوى مرتفع )
 فأكثر(.26مستوى منخفض )

 األسرية دم االلتزام بالقيم والمعاييرع –ب 
( اثنتي عشرة عبارة خبرية 12ا المحور على )هذاشتمل 

تقيس مدى حيد األبناء عن ما تمتثل له األسرة من مبادئ 
وما تطبقه من معايير وأحكام ضابطة للسلوك ومنظمة 

( درجة، بينما كانت 36للعالقات، وكانت الدرجة العظمى )
( درجة، كما كانت أعلى درجة مشاهدة 12الدرجة الصغرى )

 ( 15جة مشاهدة )در (، وأقل 34)
 ييروعلى ذلك تم تقسيم مستويات عدم االلتزام بالقيم والمعا

 : إلى األسرية
(، 27<21(، مستوى متوسط )21<15مستوى مرتفع )

 فأكثر(.27مستوى منخفض )
 ول الذات  حالتمركز  -ج

( اثنتي عشرة عبارة خبرية 12اشتمل هذا المحور على )
م الشخصية لدرجة قد حهتقيس مدى تركيز األبناء على مصال

تصل إلى حد األنانية والغرور، وتقييم الذات بدرجة مبالغ 
( درجة، بينما كانت الدرجة 36فيها، وكانت الدرجة العظمى )

(، 34( درجة، كما كانت أعلى درجة مشاهدة )12الصغرى )
 ( 16وأقل درجة مشاهدة )



 2020ديسمبر  -أكتوبر( 4العدد  41)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى  

 

514 

وعلى ذلك تم تقسيم مستويات ممارسة نمط التجاهل وعدم 
 : راث إلىكتاال 

(، 28<22(، مستوى متوسط )22<16مستوى مرتفع )
 فأكثر(.28مستوى منخفض )

 يقصد بالتقنين حساب صدق وثبات المقاييس :تقنين األدوات
 : حساب صدق المقاييس أوال

 validity اعتمد البحث الحالي في التحقق من صدق المقياسين
  -على ثالث طرق:

   (validity content)      صدق المحتوى  -أ
للتأكد من صدق المحتوي تم عرض مقياسي )تداعيات 
اضطراب التكيف بين الزوجين، االغتراب األسري لدى 
األبناء( في صورتهما األولية علي عدد من األساتذة 
المحكمين أعضاء هيئة التدريس في مجال إدارة المنزل وإدارة 
 مؤسسات األسرة والطفولة وعلم النفس بكليتي االقتصاد

لمنزلي جامعة المنوفية والتربية النوعية والتربية جامعة ا
المنصورة، وذلك للتعرف علي آرائهم في أدوات البحث من 

حيث دقة الصياغة اللغوية والعرض لمفردات المقياس، 
وسالمة المضمون، ومالئمة المحاور،وانتماء وكفاية العبارات 

ن م المتضمنة في كل محور له؛ لتحقيق الهدف الذي وضع
أجله، وكذلك مناسبة التقدير الذي وضع لكل عبارة، وقد 
قامت الباحثة بإجراء التعديالت المشار إليها علي صياغة 
بعض العبارات، وحذفت بعض العبارات، وبذلك تكون 

   األدوات قد خضعت لصدق المحتوي.
 ب_ صدق االتساق الداخلي )صدق التكوين(:
)تداعيات  سيتم حساب صدق االتساق الداخلي لمقيا

االغتراب األسري لدى  -اضطراب التكيف بين الزوجين
األبناء( من خالل تطبيقهما علي عينة استطالعية بلغ عددها 

( سيدة متزوجة ولديها ابن واحد على األقل في مرحلة 30)
المراهقة، وبعد رصد النتائج تم معالجتها إحصائيًا وحساب 

ية للمقياس، الكلة معامالت االرتباط بين كل عبارة والدرج
( يوضح ذلك:1وجدول )

الغتراب ا -)تداعيات اضطراب التكيف بين الزوجين . معامالت االرتباط بين كل عبارة والدرجة الكلية لمقياسي1جدول 
 30األسري لدى األبناء( ن =

 مقياس االغتراب األسري لدى األبناء   مقياس تداعيات اضطراب التكيف بين الزوجين
ي الموجه وجالعنف الز 

باالنتماء فقدان الشعور  الخرس الزوجي ضد الزوجة
 والوالء األسري 

عدم االلتزام بالقيم 
 التمركز حول الذات والمعايير األسرية

1 736,** 1 433,** 1 605,** 1 491,** 1 750,** 
2 607,** 2 491,** 2 849,** 2 525,** 2 682,** 
3 599,** 3 621,** 3 622,** 3 733,** 3 630,** 
4 703,** 4 547,** 4 778,** 4 840,** 4 745,** 
5 733,** 5 441,** 5 743,** 5 800,** 5 512,** 
6 509,** 6 561,** 6 711,** 6 652,** 6 619,** 
7 671,** 7 600,** 7 486,** 7 662,** 7 604,** 
8 760,** 8 627,** 8 845,** 8 802,** 8 519,** 
9 591,** 9 655,** 9 789,** 9 702,** 9 486,** 

10 822,** 10 437,** 10 651,** 10 630,** 10 774,** 
11 609,** 11 502,** 11 680,** 11 564,** 11 427,** 
12 723,** 12 472,** 12 726,** 12 773,** 12 634,** 

13 502,** 13 492,**       
14 769,** 14 440,**       
15 780,**         
16 654,**         
17 773,**         
18 761,**         

       0.01** دال عند مستوى 
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أن قيم معامل االرتباط  (1تشير النتائج الموضحة بجدول )
بين درجة كل عبارة من عبارات مقياسي )تداعيات اضطراب 
التكيف بين الزوجين، االغتراب األسري لدى األبناء(، 

محور كانت دالة إحصائيا؛حيث تراوحت  كلوالدرجة الكلية ل
( للعنف الزوجي الموجه ضد 0.822: 0.502مابين )

( للخرس الزوجي، في حين 0.655: 0.433الزوجة، )
( لفقدان الشعور باالنتماء 0.849: 0.486تراوحت مابين )

( لعدم االلتزام بالقيم 0.840:0.491والوالء األسري، )
 ( للتمركز حول الذات.0.774:0.427والمعايير األسرية، )

 الصدق البنائي:  -ج
لحساب الصدق البنائي لمقياسي )تداعيات اضطراب التكيف 

ما علي بين الزوجين، االغتراب األسري لدى األبناء( تم تطبيقه
سيدة متزوجة ولديها ابن على  (30عينة استطالعية بلغ عددها)

جتها الاألقل في مرحلة المراهقة، وبعد رصد النتائج تمت مع
 -معامل االرتباط بيرسون بين )المحاورإحصائيًا وحساب 

كانت جميعها دالة عند للمقياسين  والدرجة الكلية(
مما يدل علي االتساق الداخلي لعبارات  (0.01مستوي)

تخدامهما في البحث الحالي، المقياسين، ويسمح للباحثة باس
  .( يوضح ذلك2)وجدول

 Reliabilityثانيا : حساب ثبات المقاييس 
قامت الباحثة بحساب معامالت الثبات للمقياسين 

والتجزئة  Alpha Cronbachباستخدام طريقة الفاكرونباخ 
  .لكذ( يوضح 3وجدول) Split – Halfالنصفية 

التجزئة  -أن قيم معامالت ثبات ألفا (3يتضح من جدول )
معامل جتمان(  -النصفية التي تشمل )معامل سبيرمان

ييس ككل مرتفعة مما يؤكد ثبات المقياسين قالألبعاد وللم
 وصالحيتهما للتطبيق في البحث الحالي.

 

 30. معامالت االرتباط ألدوات البحث  ن= 2جدول
معامل 
 االرتباط

عدد 
معامل  محاور مقياس االغتراب األسري  العبارات

 االرتباط
عدد 
 العبارات

اضطراب  تداعيات محاور مقياس
 التكيف بين الزوجين

 العنف الزوجي الموجه ضد الزوجة  18 **,925 فقدان الشعور باالنتماء والوالءاألسري  12 **,747
 التمركز حول الذات 12 **,808 الخرس الزوجي 14 **,738 عدم االلتزام بالقيم والمعايير األسرية 12 **,858

    0.01** دال عند مستوى 
 

 30ن= ث . معامالت الثبات لمحاور أدوات البح3جدول
 التجزئة النصفية

عدد  معامل ألفا
معامل  محاور مقياس تداعيات اضطراب التكيف بين الزوجين العبارات

 جتمان
معامل 
 سبيرمان

 العنف الزوجي الموجه ضد الزوجة 18 932,0 930,0 927,0
 الخرس الزوجي 14 795,0 787,0 784,0
 ن الزوجين )ككل(بيتداعيات اضطراب التكيف   32 916,0 928,0 927,0
 التجزئة النصفية

عدد  معامل ألفا
معامل  محاور مقياس االغتراب األسري لدى األبناء العبارات

 جتمان
معامل 
 سبيرمان

 فقدان الشعور باالنتماء والوالء األسري  12 907,0 893,0 884,0
 عدم االلتزام بالقيم والمعايير األسرية 12 894,0 924,0 923,0
 التمركز حول الذات 12 846,0 892,0 888,0
 االغتراب األسري لدى األبناء )ككل( 36 928,0 956,0 937,0
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 المعالجات اإلحصائية 
بعد جمع البيانات وتفريغها تمت المعالجة اإلحصائية 
باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

S.P.S.Sمربع كاي، ( 2، وحساب العدد والنسب المئوية، )كا
 والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ومعامل ارتباط

بيرسون وألفا كرونباخ والتجزئة النصفية، لحساب الصدق 
 test Tوالثبات، النسب الترجيحية لألوزان النسبية، واختبار

لحساب الفروق بين المتوسطات بالنسبة لمتغيرات الدراسة، 
 LSDواختبار One Way Anovaه وتحليل التباين أحادي االتجا

  للمقارنات المتعددة لتحديد اتجاه الداللة.
 ومناقشتها النتائج البحثية

 أوال: نتائج وصف العينة
: أن عينة البحث تراوحت (4أوضحت القيم المدرجة بجدول )

سنة فأكثر(، مثلت الفئة العمرية 45:35أعمارهن مابين )
، تلتها الفئة %36.5سنة فأكثر( فيها النسبة األكبر45)

، ثم الفئة العمرية %33.1سنة( بنسبة 45>40العمرية )
، وتقاربت نسب توزيع العينة %30.4سنة( بنسبة 40>35)

الريف في المركز األول  قاطني من حيث مكان السكن فجاء
، بينما %49.4الحضر بنسبة  قاطني م، تاله%50.6بنسبة 

 %53.2نسبة ى اختلفت طبيعة إقامة أفراد العينة فكانت أعل
للمقيمات  %46.8لمن يقمن مع أهل الزوج وأقل نسبة 

منهن أي مايزيد عن النصف  %51.3بمسكن منفرد، كان 
منهن ال يعملن، هذا وقد  %48.7من العامالت، بينما كان 

سنة 47: 37تراوحت أعمار أزواج عينة البحث مابين )
 سنة فأكثر( على أعلى 47فأكثر( لتحصل الفئة العمرية )

، تالها وبفارق بسيط نسبة الفئة العمرية %35.4سبة ن
 %29.7. ثم وبأقل نسبة %35.0سنة( والتي بلغت 47>42)

سنة( في الترتيب الثالث 42>37جاءت فئة من لديهم )
كما تراوحت مدة الحياة الزوجية ألفراد العينة مابين  واألخير،

سنة فأكثر( لتتقدم نسبة من مر على زواجهن 25سنة: 15)
على نسبة من مر على زواجهن  %34.2سنة فأكثر( 25)

سنة( واللتين كانتا على 20>15سنة فأكثر(، )20)
كان أكثرهم  وبالنسبة ألبناء العينة، %32.3، %33.5التوالي

( %44.5( من اإلناث بينما كانت النسبة األقل )55.5%)
  .من الذكور

سنة(؛ لتمثل الفئة 19>16تراوحت أعمارهم مابين )
، تلتها الفئة %36.9سنة( أعلى نسبة 17>16) يةالعمر 

، وبفارق بسيط عن %31.9سنة( بنسبة 19>18العمرية )
سنة( جاءت في المركز الثالث بأقل 19>18الفئة العمرية )

 سنة(.   18>17، الفئة العمرية )%31.2نسبة 
 7-3فقد تراوح حجم أسر العينة مابين )ومن جانب آخر 

أفراد( 4-3صغيرة الحجم )ر أفراد فأكثر( لتتصدر األس
أفراد 7ها األسر كبيرة الحجم )ت، تل%41.8المقدمة بنسبة 

، وفي المركز الثالث جاءت وبأقل نسبة %32.3فأكثر( بنسبة
تراوح كما أفراد(،  6-5األسر متوسطة الحجم ) 25.9%

جنيه 2000الدخل الشهري لألسر موضع البحث مابين )> 
وسطة الدخل متجنيه فأكثر( لتحصل األسر 4000:
 ،%44.9جنيه( على المركز األول بنسبة  4000>2000)

جنيه( على  2000فيما حصلت األسر منخفضة الدخل )> 
وجاءت فئة األسر ذوي الدخل  ،%29.7المركز الثاني بنسبة 

 %25.5جنيه( في المركز الثالث بنسبة 4000المرتفع )>
نة عيوهي أقل نسبة، أما المستويات التعليمية ألفراد ال

 -وأزواجهن فقد تدرجت لترتفع نسبة الزوجات ذوات التعليم
، %45.6عاهد متوسطة( بنسبة قدرها م –المتوسط )ثانوي 

كمستوى تعليمي  %29.3ها نسبة من )تقرأن وتكتبن( تتل
جاء في المرتبة الثالثة  %25.1منخفض، ثم وبأقل نسبة 

ى علواألخيرة ذوات المستوى التعليمي المرتفع من الحصالت 
كانت أعلى نسبة  وفي المقابل، مع(فوق الجا -)مؤهل جامعي

من أزواج العينة ذوي مستوى تعليمي مرتفع )مؤهل  48.3%
والتي كانت من  %28.9وق جامعي(، تالها نسبة ف –جامعي

معاهد  -نصيب ذوي المستوى التعليمي المتوسط )ثانوي 
 -تب)يقرأ ويك متوسطة(، ثم مثلت فئة ذوي التعليم المنخفض

 0%22.8ابتدائية( أقل نسبة قدرت بـ 
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 . توزيع عينة البحث وفقا للمتغيرات االجتماعية واالقتصادية )الديموغرافية(4جدول 

 % العدد طبيعة اإلقامة % العدد مكان السكن
 46.8 123 منفردة 50.6 133 ريف
 53.2 140 مع أهل الزوج 49.4 130 حضر

 100 263 المجموع 100 263 المجموع
 % العدد عمل الزوجة % العدد جنس األبناء

 51.3 135 تعمل 44.5 117 ذكور
 48.7 128 ال تعمل 55.5 146 إناث

 100 263 المجموع 100 263 المجموع
 % العدد الفئة العمرية لألبناء % العدد حجم األسرة

 36.9 97 سنة 17>16 41.8 110 أفراد  3-4
 31.2 82 سنة 18>17 25.9 68 أفراد 5-6
 31.9 84 سنة 19>18 32.3 85 أفراد فأكثر7

 100 263 المجموع 100 263 المجموع
 % العدد عمر الزوج % العدد مدة الحياة الزوجية

 29.7 78 سنة 42>37 32.3 85 سنة 20>15
 35.0 92 سنة 47>42 33.5 88 سنة 25>20
 35.4 93 سنة فأكثر47 34.2 90 سنة فأكثر 25

 100 263 المجموع 100 263 المجموع
 % العدد الدخل الشهري لألسرة % العدد عمر الزوجة

 29.7 78 ( جنيه2000منخفض )أقل من  30.4 80 سنة40>35
 44.9 118 ( جنيه4000>2000متوسط ) 33.1 87 سنة45>40

 25.5 67 جنيه  فأكثر( 4000مرتفع )  36.5 96 سنة فأكثر45 
 100 263 المجموع 100 263 المجموع

 % العدد المستوى التعليمي للزوج % العدد لمستوى التعليمي للزوجةا
 22.8 60 بتدائية(ا -منخفض)يقرأ ويكتب 29.3 77 منخفض)تقرأ وتكتب(

 28.9 76 عاهد متوسطة(م -متوسط )ثانوي  45.6 120 عاهد متوسطة(م -متوسط )ثانوي         
 48.3 127 وق الجامعى(ف -ؤهل جامعى)ممرتفع  25.1 66 وق الجامعى(ف -مرتفع )مؤهل جامعى

 100 263 المجموع 100 263 المجموع
 

 ثانيا: نتائج وصف العينة في ضوء االستجابات على أدوات  
 البحث

ت العينة على مقياس تداعيات وصف استجابا -)أ(
 اضطراب التكيف بين الزوجين كما تدركها الزوجة

زوجي الموجه ال( عن العنف 5أوضحت القيم الواردة بجدول)
 -كأحد تداعيات اضطراب التكيف بين الزوجين -ضد الزوجة

، 0.01ى داللة )كانت دالة عند مستو  2كاأن جميع قيم 
(، حيث جاءت معظم استجابات 2) ( ودرجة حرية0.05

عينة البحث على العبارات التي تشير إلى العنف النفسي 
ام خصكانتقاد الزوجة دون مبرر وتصيد األخطاء لها، وال

( لصالح )نعم(؛ 1،3لفترات طويلة ممثلة في العبارتين رقمي )

( من أن 2008لتتفق بذلك مع ماأشار إليه حيدر البصيري )
النقد بمبرر ودون مبرر من أهم مظاهر العنف اللفظي، 

( التي 2013وكذلك اتفقت مع نتيجة دراسة صادق الشميري )
تصل لمأثبتت أن بعض األزواج يتبعون أسلوب الخصام ا

كوسيلة لتأديب وإخافة الزوجة ويعتبرونه حق من حقوقهم 
( 12يضفي عليه المجتمع شرعيته، كماجاءت العبارة رقم )

تعمد الزوج التقليل من شأن الزوجة  لصالح )نعم(؛ لتعبر عن
أمام األبناء وأمام اآلخرين؛ مؤكدة بذلك ما توصلت إليه 

أمام الغير ة ( في أن إحراج الزوج2019دراسة أنيس محمد )
هو أحد مردودات العالقة الزوجية المختلة والعنف األسري، 

ج من أخرى فقد مثلته وبالنسبة للتهديد بالطالق أو الزوا
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 لتتفق مع ما )نعم(،( حيث جاءت لصالح6العبارة رقم)
في أن التهديد ( 2013)توصلت إليه دراسة سامي أبو اسحق

عنف األسري الالطالق أحد أبرز صور المتكرر بالهجر أو 
( لصالح )أحيانا( لتعبر 7المتبعة، كما جاءت العبارة رقم )

تركه للمنزل الزوج لطرد الزوجة من منزلها، أو عن لجوء 
ي وممارساته عندما يتشاجرا، واستكماال لصور العنف النفس

( لصالح )أحيانا( لتوضحا ذلك 4، 2)جاءت العبارتان رقمي
امات واإلهانات والتخطي تهكإنهاء الزوج ألي نقاش بالقاء اال

في األلفاظ، ومنع الزوجة من التعبيرعن رأيها في أي شيء؛ 
الشرع، عبدهللا  وبذلك فقد اتفقتا مع نتيجة دراسة سحر

( في أن الشدة في النقاش والشتم بألفاظ بذيئة 2017)قازان
حصلت على المرتبة األولى كصورة من صور العنف اللفظي 

( 2008)تفقتا مع حيدر البصيري ا ج، وكذلكالموجه من الزو 
لرأي فيما أشار إليه من أن عدم إتاحة الفرصة للتعبير عن ا

الرفض هو أحد أوجه العنف والحرمان من حق االعتراض أو 
       التعسفية.
أن استجابات عينة البحث على عبارات  تبين أيضاهذا وقد 

)العنف الزوجي الموجه ضد الزوجة( والتي توضح العنف 
الذي يتسبب فيه الزوج، وصوره المختلفة؛ كالقذف  ديالجس

بأي شئ يقع تحت يده عندما يغضب، والدفع بقوة وعنف عند 
االختالف في الرأي، والضرب بقسوة قد تصل إلى إحداث 

( جاءت 13،11،9إصابات جسدية ممثال في العبارات رقم )
لصالح )أحيانا( ومن ثم فقد اتفقت مع نتائج دراسة سحر 

(، التي أكدت أن أكثر أنواع 2017بد هللا قازان )ع الشرع،
أليدي والضرب العنيف العنف الزوجي شيوعا الدفع با

إل ماسبق الرشق T0kue& Ekuklu  (2010)ويضيف كل من
( لتعكس شكال 5،8باألشياء، هذا وقد جاءت العبارتان رقما )

آخر من أشكال العنف وهو العنف االجتماعي حيث جاءتا 
ا( موضحة تدخل الزوج في عالقة الزوجة بـ انلصالح )أحي

)أسرتها/أصدقائها( ورفضه أن يكون لها شخصية مستقلة، 
وكذلك منعها من زيارة األهل واألقارب عند حدوث أي مشكلة 

( 2008بينهما، وهو ما يتفق مع نتيجة دراسة ناهدة حافظ )

في أن إرباك النظام االجتماعي، وإفقاد الزوجة الصلة بالنسق 
رابي كإجراء وقائي تأديبي من أهم أهداف الزوج المعنف، لقا

 (14،15تجابة على العبارتين رقمي)وأخيرا جاءت االس
( لصالح 18،17،16)أحيانا(، والعبارات أرقام ) لصالح

)نعم(، لتمثل العنف االقتصادي الموجه للزوجة سواءا في 
شكل إرغامها على اللجوء إلى أهلها للحصول على المال، 

بارها على إعطائه ما تحصل عليه من نقود في إجأو 
المناسبات واألعياد، أوالحرمان من حقها في أن يكون لها 

منع مصروف ف شخصي رغم توافر المال لديه، أو مصرو 
البيت إذا تشاجرا، أوإجبارها على إنفاق راتبها على احتياجات 

زهرة ريحاني )المنزل/ األسرة(، ليتفق ذلك مع دراستي ال
( اللتين أثبتتا أن منع الزوجة من 2008)قدرة الهر (،2010)

مواردها المادية واستعمال وصرف راتبها بالقوة واالستيالء 
على ممتلكاتها الشخصية، وعدم اإلنفاق عليها وحرمانها من 

  احتياجاتها الضرورية من أهم ماتعاني منه الزوجة المعنفة.
س عن "الخر  (5)وعلى نحو آخر أوضحت نتائج جدول

أن  -اج آخر الضطراب التكيف بين الزوجينتكنالزوجي"  
 ودرجة (0.01)كانت دالة عند مستوى داللة 2م كاجميع قي

( لتأتي استجابات العينة على العبارات أرقام 2)حرية
( لصالح )نعم(؛ مشيرة  إلى 13،11،10،9،6،5،3،2،1)

سيطرة الصمت والفتور والجمود على طبيعة المعامالت في 
ألسرية، وعيش كل من الزوجين في عالمه الخاص، ا الحياة

واقتصار الحديث  على األمور المادية ومصاريف واحتياجات 
المنزل فقط مع فتح باب النقاش في أضيق الحدود عند وجود 
 مشكلة، أوحاجة ملحة تتعلق باألبناء، وكذلك إلقاء اللوم على
 الطرف اآلخر بكلمات قصيرة مقتضبة عند حدوث أي خالف

ع تفضيل االستمرار في حياة يسوها الصمت خير من م
( 14،12،8،7،4)كما جاءت العبارات أرقام االنفصال،

لصالح)أحيانا( لتعبر عن عدم مشاركة أحدهما أوكالهما 
أسلوب أحدهما أوكالهما في التعامل  لآلخر اهتماماته وخلو

من المودة وتبادل عبارات الشكر والثناء في المواقف 
  المختلفة،
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جه جي المو . توزيع عينة البحث وفقا لالستجابات على مقياس تداعيات اضطراب التكيف بين الزوجين )العنف الزو 5جدول

 26لخرس الزوجي( كما تدركها الزوجة  ن= ا -ضد الزوجة

   0.05* دال عند مستوى                   0.01* * دال عند مستوى 
 

 

 % العدد % العدد % العدد 2كا ال أحيانا نعم العبارات م
 زوجة أوال: العنف الزوجي الموجه ضد ال

 **42.190 19.4 51 29.3 77 51.3 135 ينتقدني زوجي دون مبرروألتفه األسباب متصيدا لي األخطاء 1
 **12.259 24.0 63 41.4 109 34.6 91 اظ. أللفينهي زوجي النقاش بيننا بالقاء االتهامات واإلهانات والتخطي في ا 2
 *9.635 25.9 68 32.7 86 41.4 109 يخاصمني زوجي وال يحدثني لفترات طويلة. 3
 **46.570 17.1 45 51.3 135 31.6 83 يمنعني زوجي من التعبيرعن رأي في أي شيء. 4
يتدخل زوجي في طبيعة عالقتي بـ )أسرتي/أصدقائي( رافضا أن يكون  5

 **21.932 24.7 65 46.8 123 28.5 75 لي شخصية مستقلة.
 **51.202 20.9 55 25.1 66 54.0 142 بيننا الخالف.دما يحتد يهددني زوجي بالطالق أو الزواج من أخرى عن 6
 **40.433 26.0 68 51.9 136 22.1 58 يطردني زوجي من المنزل، أو يتركه لفترات طويلة عندما نتشاجر. 7
 **36.738 24.4 64 51.1 134 24.4 64 يمنعني زوجي من زيارة األهل واالقارب عند حدوث أي مشكلة. 8
 **39.452 21.7 57 51.3 135 27.0 71 ئ يقع تحت يده عندما يغضب.  شوجي بأي يقذفني ز  9

 **84.692 20.5 54 60.1 158 19.4 51 يستولي زوجي على ممتلكاتي الخاصة.  10
 **33.589 22.1 58 49.8 131 28.1 74 يضربني زوجي إذا غضب بقسوة قد تصل إلى إحداث إصابات جسدية. 11
 **92.221 18.3 48 20.5 54 61.2 161 أني أمام األبناء وأمام اآلخرينقليل من شيتعمد زوجي الت 12
 **61.696 19.0 50 55.9 147 25.1 66 يدفعني زوجي بقوة وعنف إذا اختلفت معه في الرأي. 13
 **37.468 32.7 86 49.0 129 18.3 48 يرغمني زوجي على اللجوء إلى أهلي للحصول على المال. 14
 **59.186 24.7 65 55.5 146 19.8 52 ياد.ى إعطائه ما أحصل عليه من نقود في المناسبات واألعي علي زوجيجبرن 15
 **94.821 17.9 47 20.5 54 61.6 162 .يحرمني زوجي من حقي في أن يكون لي مصروف شخصي رغم توافر المال لديه 16
 **53.072 17.1 45 29.7 78 53.2 140 يمنع زوجي مصروف البيت عني إذا تشاجرنا. 17
 **76.867 11.8 31 32.3 85 55.9 147 يجبرني زوجي على إنفاق راتبي على احتياجات)المنزل/ األسرة(. 18

 ثانيا:  الزوجي الخرس
 **78.875 14.8 39 27.0 71 58.2 153 تتسم معامالتنا بالفتور والجمود. 1
 **71.871 14.1 37 29.7 78 56.3 148 يسيطر الصمت على حياتنا األسرية. 2
يفضل )أحدنا/كالنا( االنشغال بهمومه والعيش في عالمه  3

 **87.384 14.4 38 25.9 68 59.7 175 الخاص)موبايل، تليفزيون، خروج للنادي،.....( عن الحديث مع اآلخر.
 **76.251 8.0 21 47.1 124 44.9 118 يصد )أحدنا/ كالنا (اآلخر وال يشاركه خططه واهتماماته. 4
 **91.171 16.3 43 22.0 60 60.8 160 يقتصر حديثناعلى األمور المادية ومصاريف واحتياجات المنزل فقط. 5
 **88.205 15.2 40 24.7 65 60.1 158 نفتح باب النقاش في أضيق الحدود عند وجود مشكلة، أو حاجة ملحة تتعلق باألبناء. 6
ة  وتبادل عبارات من المود يخلو أسلوب )أحدنا/ كالنا( في التعامل 7

 **56.038 12.0 32 48.3 127 39.5 104 الشكر والثناء في المواقف المختلفة.
تغلب تعبيرات الضجر والتذمروالضيق على مالمح وجه)أحدنا/كالنا(  8

 **73.787 9.5 25 51.7 136 38.8 102 طوال فترة وجودنا بالمنزل.
 **93.863 16.0 42 22.8 60 61.2 161 كرهين على ذلك.وكأننا م نبقى صامتين وعابسين حال خروجنا معا 9

كلمات قصيرة ب -عندما نختلف -يلقي )أحدنا/كالنا( اللوم على اآلخر 10
 **53.506 20.2 53 25.5 67 54.4 143 مقتضبة خالية من التفاهم.

 **30.350 22.8 60 28.1 74 49.0 129 نرى أن االستمرار في حياة يسودها الصمت أفضل من االنفصال )الطالق(. 11
 **74.129 11.8 31 55.1 145 33.1 87 ينطبق على)أحدنا /كالنا( إذا تحدث المثل القائل "صمت دهرا ونطق كفرا". 12
يقابل كل منااآلخر بطريقة خالية من المشاعر عند عودته للمنزل بعد  13

 **19.308 22.8 60 32.3 85 44.9 118 فترة )طويلة كانت أو قصيرة(.
 **20.540 22.1 58 44.9 118 33.1 87 نتواصل بنظرات النفور والغضب. 14
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 -الزوجة . توزيع عينة البحث وفقا لمستوى تداعيات اضطراب التكيف بين عينة البحث)العنف الزوجي الموجه ضد6جدول
 263دركها الزوجة  ن= جي( كما تالخرس الزو 

مقياس تداعيات اضطراب 
 التكيف بين الزوجين

 مستوى تداعيات اضطراب التكيف
المتوسط  % العدد بين الزوجين 

 الحسابي
النسب 

الترجيحية  
لألوازن 
 النسبية

 الترتيب

العنف الزوجي الموجه ضد 
 الزوجة 

 22.4 59 ( درجة29>20مستوى مرتفع )
 51.7 136 ( درجة38>29توى متوسط  )مس نيثاال % 61.7 33.30

 25.9 68 درجة فأكثر( 38مستوى منخفض )
 100 263 المجموع

 الخرس الزوجي
 47.5 125 ( درجة22>14مستوى مرتفع )

 31.6 83 ( درجة30>22مستوى متوسط ) األول 55.4% 23.26
 20.9 55 درجة فأكثر( 30مستوى منخفض )
 100 263 موعمجال

تداعيات اضطراب التكيف بين 
 الزوجين )ككل(

 27.0 71 ( درجة51>35مستوى مرتفع )
 58.2 153 ( درجة67>51مستوى متوسط )   

 14.8 39 درجة فأكثر( 67مستوى منخفض)
 100 263 المجموع

مالمح وجه وغلبة تعبيرات الضجر والتذمر والضيق على 
باق المثل فترة وجودهما بالمنزل، وانط ما طوالهكالأحدهما أو 

مت دهرا إذا تحدث "ص -كالهماعلى أحدهما أو  -القائل
 ونطق كفرا"، إلى جانب التواصل بنظرات النفور والغضب.

أن الصمت  يتضح وفي ضوء االستجابات الموضحة أعاله
الكثير من األزواج في وقتنا الحالي  الدائم والخرس السائد بين

لزوجية؛ تعكس عدم الرضا عن الحياة اسمة حياة أصبح 
( النابعة 2011)جمال ماضي،نتيجة ضعف مهارات الحوار

وعدم القدرة على مواجهة من اختالف الرؤى واالهتمامات، 
(، وقد يزداد انتشار الصمت 2015)مها أبو زنيد،المشكالت

في ظل الفضائيات وماتحدثه من تباعد وبرود ورغبة في 
 (.2011)نوره الدليمي،ته نتيجة دراسةدا لما أكفراد وفقاالن

: تباين نسب مستويات (عن6تكشف النتائج المدرجة بجدول)
العنف الزوجي الموجه ضد الزوجة؛ حيث نجد أن أعلى نسبة 

قد تعرضن لمستوى عنف متوسط من  %51.7من الزوجات 
لمستوى  %22.4قبل الزوج، بينما تعرضت أقل نسبة منهن 

 %25.9وتوسطت النسبة المتبقية  ف الزوجي،مرتفع من العن
الفئتين السابقتين وكانت من نصيب الفئة الالئي تعرضن 

جاءت نسب  وعلى صعيد آخرلعنف زوجي منخفض، 
من عينة  %47.5مستويات الخرس الزوجي لتكشف عن أن

البحث يعانون من مستوى مرتفع من الخرس الزوجي، تالهم 
بدرجة س الزوجي من يعانون من الخر  %31.6وبنسبة

وفي المرتبة األخيرة جاء  %20.9متوسطة، ثم وبأقل نسبة
  من يعانون من الخرس الزوجي بدرجة منخفضة.

فإن مايزيد عن نصف العينة محل البحث وبصفة عامة 
يعانون من تداعيات اضطراب التكيف بدرجة  58.2%

من  %14.8، وكانت أقل نسبة%58.2متوسطة بلغت نسبتها
درجة منخفضة، في حين جاءت نون منه بنصيب من يعا
لتتوسط الفئتين السابقتين وتوضح  %27.0النسبة المتبقية

المستوى المرتفع من تداعيات اضطراب التكيف الذي يعيشه 
 الزوجان. 

النسب الترجيحية لألوازن النسبية ارتفاع  هذا وقد أوضحت
نسب تداعيات اضطراب التكيف بين عينة البحث كما تدركها 

احتل الخرس الزوجي مركز الصدارة بنسبة وجة؛ حيث الز 
، تاله وفي الترتيب الثاني أسلوب العنف %55.4بلغت

)تشير النسبة األقل %61.7الزوجي الموجه ضد الزوجة بنسبة
 إلى زيادة الظاهرة بين الزوجين لكون " العنف الزوجي الموجه

لخرس الزوجي" ظاهرتين سلبيتين، فكلما ا -ضد الزوجة
درجات كلما انخفضت النسبة كلما ازدادت متوسط ال انخفض

  الظاهرة(.
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 لدى األبناء  ف االستجابات على مقياس االغتراب األسري وص  –)ب(
  263. توزيع عينة البحث وفقا لالستجابات على مقياس االغتراب األسري لدى األبناء ن=7جدول

  0.05* دال عند مستوى                0.01* * دال عند مستوى 
 

 % دالعد % العدد % العدد 2كا ال أحيانا نعم العبارة م
 : فقدان الشعور باالنتماء والوالء األسري أوال

 **60.099 17.5 46 55.1 145 27.4 72 لدي استعداد للتضحية من أجل إسعاد األسرة ورد الجميل 1
 **26.563 19.8 52 45.6 120 34.6 91 أشعر بالوحدة رغم انتمائي ألسرتي. 2
 ** 72.875 17.5 46 57.8 152 24.7 65 ليهم.أشعر بـأن أسرتي اليحتاجون إلي بقدر ما أحتاج إ 3
 **29.939 18.3 48 45.2 119 36.5 96 تتسم عالقتي بأسرتي بالهجوم واللوم. 4
 ** 18.167 25.9 68 45.6 120 28.5 75 .أقوم بتسوية أموري وحل مشكالتي دون االستعانة بأحد من أسرتي 5
 **75.840 8.4 22 49.4 130 42.2 111 اه أسرتي.أتهرب من أداء ماعلي من واجبات )مسئوليات( تج 6
 **56.814 18.6 49 26.6 70 54.8 144 أتجنب مشاركة األسرة في اتخاذ القرارات أوحل المشكالت 7
 **27.703 21.3 56 47.5 125 31.2 82 أرى أن آراء والدي  في حياتي غير مهمة. 8
 **31.627 22.8 60 49.4 130 27.8 73 .ةت المختلفأتجنب الظهور مع أسرتي أو مشاركتهم في المناسبا 9

 **32.608 17.1 45 38.4 101 44.5 117 أشارك أسرتي في األمور التي تتعلق بي فقط. 10
أرفض اطالع  أحد والدي أوكالهما على أسراري وحياتي  11

 **30.395 19.4 51 47.1 124 33.5 88 الخاصة مهما كانت الظروف أو األسباب.
 **16.89 28.1 74 45.2 119 26.2 70 على استقرار األسرة ليس من واجباتي األساسية. العمل أن أرى  12

 ثانيا: عدم االلتزام بالقيم والمعايير األسرية
 **26.426 23.2 61 47.9 126 28.9 76 أميل إلى الحرية التي التخضع ألي قيم أو معايير. 1
 ** 33.681 25.5 67 50.2 132 24.3 64 ي فقط.أتبع القيم والمعايير التي تخدم مصالح 2
 *13.787 23.6 62 42.2 111 34.2 90 يعتمد تمسكي  بالقيم والمعايير على طبيعة المواقف واألشخاص. 3
 **46.205 20.9 55 52.9 139 26.2 69 اليمثل ما تلتزم به األسرة من معايير وقيم معنى بالنسبة لي. 4
ر وقيم لم يعد يصلح للزمن من معايي أرى أن ما تتبعه األسرة 5

 **75.316 17,1 45 58.2 153 24.7 65 الحالي ويفقدتي  الكثير من الفرص في الحياة.

لدى  قناعة بأن القيم هي محددات لتنظيم الحياة توجه  6
 ** 47.779 38.0 100 47.9 126 14.1 37 اختياراتي بين البدائل.

 *14.015 44.1 116 29.3 77 26.6 70 دة.يم والمعايير السائخالفة القأشعر بأن قوة الشخصية تكمن في م 7
أؤمن بأن كل إنسان يمكنه تحقيق أهدافه بالطرق التي تحلو  8

 **27.840 19.0 50 45.2 119 35.7 94 وتروق له.
 **48.144 20.5 54 53.2 140 26.2 69 أرضي اآلخرين بأي وسيلة ألحصل على ما أريد. 9

 **35.460 49.4 130 30.8 81 19.8 52 ين يخالفون القيم.ذشخاص الأنتقد األ 10
 ** 19.719 20.9 55 42.6 112 36.5 96 أضطر إلى مخالفة القيم والمعايير لمسايرة من حولهم. 11
 **35.460 19.8 52 49.4 130 30.8 81 أكذب للخروج من أي مأزق.  12

 ثالثا: التمركز حول الذات
 **24.122 22.4 59 30.8 81 46.8 123 عزلة ( بذاتي عن األسرة.نعزل / منأعيش كما أحب)م 1
 **33.065 32.3 85 48.3 127 19.4 51 اليشكل اهتمامي بنفسي تعديا على حقوق اآلخرين. 2
 **35.688 28.5 75 50.2 132 21.3 56 أجد صعوبة في الموازنة بين مصالحي الخاصة ومصالح األسرة . 3
 **25.308 47.5 125 29.3 77 23.2 61 عيقني عن تحقيق ذاتي.األسرة ي أشعر بأن جو 4
 **22.297 31.6 83 46.0 121 22.4 59 أتعاطف مع اآلخرين في قضاء حوائجهم. 5
 **21.452 25.9 68 46.8 123 27.4 72 أصر على آرائي مهما كان ومهما بلغت األمور. 6
اآلخرين  تبدوا علىأزداد ثقة وشعورا بالرضا عن نفسي عندما  7

 **27.293 48.3 127 28.1 74 23.6 62 عالمات االعتراض تجاه تصرفاتي.
 **23.825 19.8 52 43.7 115 36.5 96 أهاجم من يعارضني بشدة وبعنف. 8
 *12.646 42.6 112 32.7 86 24.7 65 يسهل علي االعتراف بالخطأ إذا ما وقعت فيه. 9

 **35.597 18.3 48 48.3 127 33.5 88 عي برأي الشخصي.د؛ القتناأرفض أي نصح أو توجيه من أح 10
 **17.004 45.2 119 28.5 75 26.60 69 يسهل علي ذكر محاسن غيري. 11
 **34.228 30.0 79 49.4 130 20.5 54 أثور وأغضب عندما أرى غيري يشعر بالسعادة. 12
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لالغتراب األسري لدى  (7أوضحت القيم الواردة بجدول )
كانت دالة عند مستوى داللة  2أن جميع قيم كا األبناء

(؛ حيث جاءت معظم 2( ودرجة حرية )0.05، 0.01)
البحث على عبارات )فقدان الشعور أبناء  استجابات عينة 

، 6،5،4،3،2،1)أرقام.في.والممثلة.األسري(.والوالءز باالنتماء
)أحيانا( لتعكس درجة انتماء األبناء  لصالح (12،11،9،8

ية من أجل إسعادها ورد الجميل، لألسرة واستعدادهم للتضح
ء، طبيعة العالقة مع الوالدين، وتأثير آرائهم في حياة األبناو 

هذا باإلضافة إلى مدى أداء األبناء لما عليهم من واجبات 
على استقرار اه العمل وآرائهم تج )مسئوليات( تجاه األسرة

األسرة، وعن دورهم في اتخاذ القرارات ومدى المشاركة في 
 )نعم(. ( لصالح10.7)ختلف األمور جاءت العبارتان رقميم

ية( )عدم االلتزام بالقيم والمعايير األسر لعبارات أما بالنسبة
( فقد جاءت 12،11،9،8،6،5،4،3،2،1والممثلة في أرقام )
 هملتعبر عن ميل أحيانا()لصالح  ءاالبنامعظم استجابات 

معايير وأن اتباعهم للقيم للحرية التي التخضع ألي قيم أو 
والمعايير األسرية يعتمد على درجة خدمتها لمصالحهم، 
 ومدى تمسكهم بها يعتمد على طبيعة المواقف واألشخاص،

وعن مدى شعور األبناء بأن قوة الشخصية تكمن في مخالفة 
لفون القيم جاءت قدهم لمن يخاسائدة، ونالقيم والمعايير ال

 )ال( ( لصالح 10.7)العبارتان رقمي
على  البحث من االبناء معظم استجابات عينة كما جاءت

عبارات )التمركز حول الذات( والممثلة في 
لتكشف عن  )أحيانا(( لصالح 12،10،8،6،5،3،2أرقام)

، مدى تعدي األبناء باهتمامهم بأنفسهم على حقوق اآلخرين
الموازنة بين مصالحهم الخاصة ومصالح األسرة وصعوبة 

وإصرارهم على آرائهم مهما بلغت األمور رافضين النصح 
واإلرشاد ومهاجمين من يخالفهم، إلى جانب غضبهم حينما 

( 11،9،7،4)عر بالسعادة، أما العبارات أرقاميرون غيرهم يش
و مبينة إلى أي مدى يشعرون بأن ج )ال(فقد جاءت لصالح 

يعيقهم عن تحقيق ذاتهم، وكذلك مدى وشعور األبناء األسرة 
بالرضا عن أنفسهم عندما تبدوا على اآلخرين عالمات 
االعتراض تجاه تصرفاتهم، وبأي درجة يذكرون محاسن 

( 1وأخيرا جاءت العبارة رقم )، غيرهم ويعترفون بأخطائهم
كما  -لتوضح مدى تفضيل األبناء للعيش  )نعم(لصالح 

 ن بذاتهم عن األسرة.منعزلي -ن يحبو 
فإن االغتراب األسري الذي يعيشه أبناء العينة  وبصفة عامة

والذي توضحه االستجابات يعد حالة من الوجود الزائف 
(، تدفع باألبناء إلى االنسالخ عن 2012)كريمة يونسي، 

األسرة نتيجة رفض الواقع البيئي الذي يعيشونه واإلخفاق في 
(، 2011فيه )إقبال رشيد،  ع السائدةالتكيف مع األوضا

وعدم التقيد بالنظام األسري وبالعالقات االجتماعية مع 
(، وهو مايتماشى مع سمات 2011اآلخرين )باسمة حالوة، 

هويتهم المستجدة كمراهقين؛ والتي يركن فيها إلى العناد 
 (.2009والسرية وسرعة التغيير)سهام صوكو، 
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263بناء وفقا لمستوى االغتراب األسري ن=األحث من عينة الب . توزيع 8جدول

المتوسط  % العدد مستوى االغتراب األسري لدى األبناء االغتراب األسري لدى األبناء 
 الحسابي

النسب 
الترجيحية  

لألوازن 
 النسبية

 الترتيب

فقدان الشعور باالنتماء 
 والوالء األسري 

 28.5 75 ( درجة20>14مستوى مرتفع )
 40.46 122 ( درجة26>20مستوى متوسط  ) ولاأل 62.28% 22.42

 25.1 66 درجة فأكثر(26مستوى منخفض )
 100 263 المجموع

 عدم االلتزام بالقيم والمعايير
 26.2 69 ( درجة21>15مستوى مرتفع )

 53.2 140 ( درجة27>21مستوى متوسط ) الثاني % 63.52 22.87
 20.5 54 ر(درجة فأكث 27مستوى منخفض )

 100 263 المجموع

 التمركز حول الذات
 31.6 83 ( درجة22>16مستوى مرتفع )

 52.9 139 ( درجة28>22مستوى متوسط ) الثالث % 65.25 23.49
 15.6 41 درجة فأكثر(28مستوى منخفض)

 100 263 المجموع

 االغتراب األسري )ككل(
 25.1 66 ( درجة64>51مستوى مرتفع )

 57.0 150 ( درجة77>64مستوى متوسط )   
 17.9 47 درجة فأكثر( 77مستوى منخفض )

 100 263 المجموع

اب واالغتر  جةالدرجة الكلية( كما تدركها الزو  –. مصفوفة معامالت االرتباط بين تداعيات التكيف بين الزوجين)األبعاد9جدول
 الدرجة الكلية( –)األبعاداألسري لدى األبناء 

 االغتراب األسري لدى األبناء                          
                                             
                              تداعيات اضطراب التكيف بين الزوجين     

 

فقدان الشعور 
باالنتماء 

 والوالء األسري 

عدم االلتزام 
بالقيم 

ايير والمع
 ريةاألس

التمركز 
 حول الذات

االغتراب 
األسري لدى 

األبناء 
 )ككل( 

 ** ,659 **,373 **,513 **,585 العنف الزوجي الموجه ضد الزوجة
 **,466 **,452 **,244 **,321 الخرس الزوجي 

 **,701 **,525 **,465 **,559 تداعيات اضطراب التكيف بين الزوجين )ككل(   
                       0.01وى ** دال عند مست

 

أعلى نسب لالغتراب : ( أن8توضح القيم االواردة بجدول)
 -األسري لدى األبناء )فقدان الشعور بالوالء واالنتماء األسري 

 -التمركز حول الذات -عدم االلتزام بالقيم والمعايير األسرية
ككل( جاءت في المستوى المتوسط حيث كانت على التوالي 

، قابلتها أقل نسب 57.0%، 52.9%، 53.2%، 40.46%
لالغتراب األسري لدى األبناء وكانت في المستوى المنخفض 

، %20.5، %25.1بنفس الترتيب ولكن بقيم قدرها 
ت كانعلى التوالي، أما النسب المتبقية ف 17.9%، 15.6%

من نصيب ذوي المستوى المرتفع في االغتراب األسري 

، %28.5، %26.2، %28.5وكانت على التوالي بـ 
 بنفس ترتيب األبعاد. 25.1%، 31.6%، 26.2%

إلى تقارب وبصفة عامة فإن استقراء بيانات الجدول يشير 
النسب الترجيحية لألوازن النسبية لالغتراب األسري لدى 
األبناء حيث جاء فقدان الشعور باالنتماء والوالء األسري في 

م والمعايير زام بالقي، تاله عدم االلت%62.28المقدمة بنسبة 
، ثم وفي المرتبة الثالثة واألخيرة %63.52األسرية بنسبة 

)تشير  %65.25جاء التمركز حول الذات بنسبة بلغت 
النسبة األقل إلى زيادة الظاهرة بين األبناء لكونها ظاهرة 
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سلبية، فكلما انخفض متوسط الدرجات كلما انخفضت النسبة 
ار إليه هاني أبو مع ما أش وازدادت الظاهرة(؛ ليتفق ذلك

( في أن ظاهرة االغتراب ظاهرة متعددة األبعاد 2013عمره )
شعورية معقدة تبدأ بعدم الرضا عن األوضاع القائمة،  وتجربة

وعدم الشعور باالنتماء وفقدان معنى الحياة لدى الفرد، وتمر 
باالنفصال عن الجذور االجتماعية والتمرد على القيم 

لف نتائج سلوكية سلبية كاالنعزال ائدة؛ فتخواالتجاهات الس
( إلى اضطراب 2014ومركزية الذات، أرجعها إبراهيم تواتي )

 األمن االنفعالي لدى الفرد.
 ثالثا: النتائج في ضوء فروض البحث

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين  الفرض األول:
تداعيات اضطراب التكيف بين الزوجين )العنف الموجه ضد 

تداعيات اضطراب التكيف ككل(  – لخرس الزوجيا –الزوجة
كما تدركها الزوجة، واالغتراب األسري لدى األبناء) فقدان 

عدم االلتزام بالقيم  -الشعور باالنتماء والوالء األسري 
االغتراب األسري  -التمركز حول الذات -والمعايير األسرية

معامل ككل(، وللتحقق من صحة الفرض إحصائيا تم إيجاد 
 Person Correlationرتباط بيرسون من الدرجات الخاماال

Coefficient (يوضح ذلك9بين المتغيرات وجدول ). 
  (:9توضح القيم الرقمية الواردة بجدول )

جود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا عند مستوى و  -
( بين العنف الزوجي االموجه ضد الزوجة 0.01داللة )

ب األسري لدى األبناء )فقدان واالغترا كما تدركه الزوجة
الشعور باالنتماء والوالء األسري( ؛ مما يؤكد ماتوصلت 

في أن الخبرات  Waldrop & Resick (2004)إليه دراسة 
السلوكية السلبية لألبناء تمثل أحد العوامل العميقة 
الضطراب العالقات الوالدية والتوتر العنيف الظاهر 

 بينهما.
موجبة دالة إحصائيا عند مستوى  ارتباطية وجود عالقة -

( بين العنف الزوجي الموجه ضد الزوجة 0.01داللة )
كما تدركه الزوجة، واالغتراب األسري لدى األبناء )عدم 

 -التمركز حول الذات –االلتزام بالقيم والمعايير األسرية
والتي  Sharma (2010)ككل(؛ لتتفق بذلك مع دراسة 

لألبناء بأشكال العنف  ة النفسيةأسفرت عن تأثر الصح
الموجه ألمهاتهم، والذي غالبا مايحدث خلال في نسق 
القيم وتمردا على معايير الضبط داخل األسرة، واهتزازا 
في نمط الشخصية؛ الذي يؤدي على المدى البعيد إلى 
خلق أشكال مشوهة من العالقات والسلوك، وأنماطا 

 متصدعة من الشخصية. 
د مستوى موجبة دالة إحصائيا عنارتباطية وجود عالقة  -

( بين )الخرس الزوجي( كما تدركه الزوجة 0.01داللة )
واالغتراب األسري لدى األبناء )فقدان الشعور باالنتماء 

 –م بالقيم والمعايير األسريةعدم االلتزا -والوالء األسري 
عني أن الخرس يككل(؛ وهذا  -التمركز حول الذات

دية االتصال بين ر عن محدو الزوجي كأسلوب معب
الزوجين، والناشئ عن افتقار أحدهما أو كليهما للطاقة 
اإليجابية على التكيف، يعكس بظالله السلبية على 
اتجاهات األبناء ومشاعرهم تجاه أسرهم لتتأزم العالقات 
 منذرة بسيادة حالة من االغتراب األسري لدى األبناء، وهذا

ى ارتفاع ن أشار إل( حي2011ما أكده محمد خطاب )
نسبة المعاناة والتشتت النفسي واالجتماعي لدى األبناء 
الذين نشأوا في أوضاع عائلية مضطربة يسودها الصمت 

 وضعف التواصل.
وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا عند مستوى  -

( بين تداعيات اضطراب التكيف بين 0.01داللة )
ألسري راب اة، واالغتالزوجين )ككل( كما تدركها الزوج

؛ فكلما لجأ الزوجان إلى استخدام لدى األبناء )ككل(
أساليب التوافقية في التعامل كلما شعر األبناء باالغتراب 

 األسري، ومن ثم فإن ذلك يتفق مع نتائج دراسة 
Leidy,et  al (2010) التي أسفرت عن أن البيئات العائلية

ة دمية عنيفأساليب تصا التي يستخدم فيها الزوجين
تجنبية سلبية في التواصل وفي عالج وحادة، أو 

االضطرابات؛ تزداد فيها فرص عدم تحديد الهوية وتظهر 
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سلوكيات غير تكيفية لدى األبناء تعرقل من فرص نموهم 
أبو موسى  السوي، كما تتفق أيضا مع نتائج دراسة مروه

( والتي كشفت عن أن العمليات الالسوية بالمناخ 2014)
رب والعالقات الزوجية غير الناجحة بين سري المضطاأل

الوالدين تؤثر في البناء الشخصي والتوافق النفسي لألبناء، 
وبذلك يتحقق الفرض األول وتدفع بهم إلى االنعزال، 

 . كليا
توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات  الفرض الثاني:

درجات عينة البحث في تداعيات اضطراب التكيف ) العنف 
تداعيات  -الخرس الزوجي -موجه ضد الزوجة الزوجي ال

اضطراب التكيف ككل( كما تدركها الزوجة؛ تبعا لمتغيرات 
طبيعة  -المستوى االجتماعي واالقتصادي )مكان السكن

 -مدة الحياة الزوجية -عمر الزوجين -عمل الزوجة -اإلقامة
مستوى الدخل  -المستوى التعليمي للزوجين -حجم األسرة 

 ة( والختبار صحة الفرض إحصائيًا تم إستخدام هري لألسر الش
T test  للوقوف على داللة الفروق بين متوسطات درجات

عينة البحث فى مواجهة تداعيات اضطراب التكيف وفقًا لـ ) 
عمل المرأة( واستخدام أسلوب  -طبيعة اإلقامة –مكان السكن

 اروتطبيق اختب One Way Anovaتحليل التباين األحادى 
LSD يان داللة اتجاه الفروق إن وجدت وفقًا لمتغيرات لب

فارق  –المستوى االجتماعي واالقتصادي)مدة الحياة الزوجية
المستوى  –المستوى التعليمى للزوجة –السن بين الزوجين

مستوى الدخل الشهرى لألسرة(، والجداول  –التعليمى للزوج
  :( توضح ذلك24( إلى )10من )

   :لسكنمكان اتبعا ل -1

عدم وجود فروق دالة  (:10وضحت النتائج المبينة بجدول )أ
إحصائيا بين متوسطات درجات عينة البحث  في )العنف 
الزوجي الموجه ضد الزوجة( كما تدركه الزوجة؛ تبعا لمكان 

، وهي قيمة غير دالة 0.808-السكن حيث بلغت قيمة )ت( 
 بن طاهر، إحصائيا، لتتفق بذلك مع نتيجة دراسة التيجاني

( التي أكدت أنه التوجد فروق بين 2016مارية بهياني )
متوسطات درجات النساء المتزوجات المعنفات تبعا لمكان 

 Kerridge)اإلقامة، بينما اختلفت مع  ماجاءت به دراسة 

في أن النساء الالئي يعشن في مناطق ريفية أكثر  2016)
في مناطق عرضة للعنف الزوجي من مثيالتهن الالئي يعشن 

حضرية؛ وقد يعزى عدم وجود فروق إلى أنه بالرغم من 
اختالف المكان تبقى ظاهرة العنف الموجه ضد المرأة هي 

وتظل المرأة دائما هي  نفسها بكل مظاهرها وأشكالها وآثارها،
الضحية سواء كانت ريفية أوحضرية، لكون أسباب العنف 

لى هدات األو واحدة؛  والتي قد يكون بعضها ناتجا عن المشا
كنموذج سيئ ينعكس على حياة الزوج مستقبال فبقدر تعزيز 

(، أو قد 2010الخبرات السلبية تكون النمذجة )ليث عايش، 
ترجع لضعف شخصية الزوج وشعوره بالنقص )نعيمة 

(،2011رحماني، 
 

 عا لمكانتب زوجةتدركها ال. داللة الفروق بين متوسطات درجات عينة البحث في تداعيات اضطراب التكيف كما 10جدول 
 263السكن ن= 

 تداعيات اضطراب التكيف
 بين الزوجين 

الفروق بين  (130حضر) (133ريف )
المتوسط  مستوى الدالله قيمة ت المتوسطات

 الحسابى
اإلنحراف 
 المعيارى 

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى 

 العنف الزوجي الموجه ضد الزوجة
 

 غير دالة 0.420 0.808- 0.554- 4.951 33.577 6.103 33.023
 0.01دالة عند  3.405 2.679 6.461 21.9089 6.296 24.5870 الخرس الزوجي

 غير دالة 0.071 1.812 2.124 8.986 55.4856 9.988 57.609 )ككل(تداعيات اضطراب التكيف 
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ونقص المهارات التعبيرية عن الصراعات والغضب بشكل 
(، وكذلك إلى المعايير الثقافية 2017وشيخي،مالئم )أمينة ب

التي تعطي المكانة والسلطة للرجل في منظومة القيم عبر 
حزام النظام األبوي الكالسيكي الذي يمارس فيه الرجل 

(، والمدعوم بضعف الوازع 2010السلطة )ريما الهويش، 
د الديني والفهم المغلوط للقوامة في الدين الذي يبرر العنف ض

ريقة المثلى لتقويم سلوكها)الزهرة ريحاني، بأنه الط المرأة 
2010 .) 

دم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات ع -
)ككل( كما اضطراب التكيفعينة البحث في تداعيات 

تدركها الزوجة؛ تبعا لمكان السكن حيث بلغت قيمة )ت( 
 ، وهي قيمة غير دالة إحصائيا.1.812

ت درجات الزوجين وسطايا بين متوجود فروق دالة إحصائ -
، عند مستوى كما تدركه الزوجةفي )الخرس الزوجي( 

حيث انخفض متوسط ( تبعا لمكان السكن؛ 0.01داللة )
درجات قاطني الحضر مقارنة بمتوسط درجات قاتني 
الريف؛ مما يشير إلى ارتفاع مستوى الخرس الزوجي في 

مها أبو  وعليه فإن ذلك يختلف مع نتيجة دراسة، الحضر
( والتي توصلت إلى عدم وجود فروق دالة 2015زنيد )

بين متوسطات درجات الخرس الزوجي لدى األزواج تبعا 
 لمكان السكن.

 تبعا لطبيعة اإلقامة:  -2

: وجود فروق دالة عن (11تكشف القيم الواردة بجدول )
في )العنف  عينة البحثإحصائيا بين متوسطات درجات 

كما تدركه الزوجة عند مستوى  د الزوجة(الزوجي الموجه ض
تبعا لطبيعة اإلقامة؛ حيث انخفض متوسط  0.01داللة 

درجات المقيمين مع أهل الزوج مقارنة بمتوسط درجات 
المقيمين بمسكن منفرد؛ مما يشير إلى ارتفاع مستوى )العنف 

 بالنسبة للمقيمين مع أهل الزوج،الزوجي الموجه ضد الزوجة( 
دراستي كل من سفيان أبونجيلة  مع نتائج وقد اتفق ذلك

(  واللتين أسفرتا عن 2013(، سامي أبو اسحق )2006)
وجود فروق في مظاهر العنف الزوجي ضد الزوجة وفقا 
لمكان السكن لصالح المقيمين )مع أهل الزوج(، كما اتفق 

والتي أكدت  Tokue& Ekuklu (2010) دراسةنتيجة أيضا مع 
رتبطة بالعنف العيش في خاطرة المأن من أهم عوامل الم

 .عائلة كبيرة

عينة وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات  -
 -في تداعيات اضطراب التكيف )الخرس الزوجي البحث
تبعا  0.01عند مستوى داللة  كما تدركها الزوجةككل( 

المقيمين ؛ حيث انخفض متوسط درجات اإلقامةلطبيعة 
مع أهل الزوج مقارنة بمتوسط درجات المقيمين بمسكن 

 -)الخرس الزوجيفاع مستوى ؛ مما يشير إلى ارتمنفرد
بالنسبة للمقيمين مع  تداعيات اضطراب التكيف ككل(

،أهل الزوج

عة ا لطبيتبع . داللة الفروق بين متوسطات درجات عينة البحث في تداعيات اضطراب التكيف كما تدركها الزوجة11جدول
 263اإلقامة ن= 

 تداعيات اضطراب التكيف     
 بين الزوجين

 (140مع أهل الزوج ) (123منفردة )
الفروق بين 
المتوسط  مستوى الداللة قيمة ت المتوسطات

 الحسابى
اإلنحراف 
 المعيارى 

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى 

 العنف الزوجي الموجه ضدالزوجة
 0.01دالة عند  2.943 1.993 5.371 32.364 5.602 34.358 

 0.01دالة عند  3.466 2.730 6.319 21.968 6.434 24.7151 الخرس الزوجي
 0.01دالة عند  4.124 4.723 9.195 54.350 9.351 59.0738 تداعيات اضطراب التكيف )ككل(
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 كليهما إلى الخرس كأحد اآلثار الناتجةفلجوء أحد الزوجين أو 
اب التكيف بوجه عام يأتي كسلوك تعويضي عن عن اضطر 

اإلحساس بضعف الزواج والعالقة غير المتكافئة بين 
الزوجين؛ الناتجة عن عدم القدرة على تفهم الحياة الزوجية 

وقد في إدارة صعوباتها وتحدياتها،  بإطارها الطبيعي، والفشل
يزداد األمر سوءا في ظل ما تفرضه طبيعة السكن المشترك 

نتيجة تدخل تدهور للعالقة بين الزوجين اقم للخالفات و من تف
 األهل في حياة الزوجين على المستويين الشخصي واألسري. 

 :تبعا لعمل الزوجة -3
إلى: وجود فروق دالة  (12تشير النتائج الموضحة بجدول )

في )العنف  عينة البحثإحصائيا بين متوسطات درجات 
كه الزوجة عند مستوى الموجه ضد الزوجة( كما تدر الزوجي 

تبعا لعمل الزوجة(؛ حيث انخفض متوسط  0.01داللة 
درجات غير العامالت مقارنة بمتوسط درجات العامالت؛ مما 
يشير إلى ارتفاع مستوى )العنف الزوجي الموجه ضد 

، وبذلك تتفق مع بالنسبة للزوجات غير العامالتالزوجة( 
تت أن السيدات (، التي أثب2012نتائج دراسة ممدوح أحمد )

ختلفت تغيرالعامالت أكثر تعرضا للعنف من العامالت، بينما 
والتي أكدت وجود فروق  Mamuye (2017)  مع نتيجة دراسة

دالة في العنف الموجه ضد الزوجات لصالح العامالت، كما 

(، إيناس 2015اختلفت كذلك مع دراسة ألفت المعصوابي )
راستيهما حيادية لتثبتا ( اللتين جاءت نتيجة د2016الفردان )

يمنع من وحصولها على دخل مادي اليقلل أو  أن عمل الزوجة
  وقوعها في العنف الزوجي بكافة أنواعه.

عينة لة إحصائيا بين متوسطات درجات وجود فروق دا -
عند  كما تدركه الزوجةفي ) الخرس الزوجي(  البحث

حيث انخفض تبعا لعمل الزوجة؛  0.01مستوى داللة 
مقارنة بمتوسط درجات  العامالتط درجات الزوجات متوس

)الخرس  العامالت؛ مما يشير إلى ارتفاع مستوى غير 
، لتختلف بذلك مع ما لدى الزوجات العامالتالزوجي( 

( في أن عمل الزوجة 2005توصلت إليه وفاء المعمري )
له أثر إيجابي على طبيعة الحياة الزوجية وتقوية الروابط 

 . وزيادة التوافق

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات  -
كما  في تداعيات اضطراب التكيف )ككل( عينة البحث

تدركها الزوجة تبعا لعمل الزوجة حيث بلغت قيمة )ت( 
وهي قيمة غير دالة إحصائيا، وذلك يتفق مع  ،0.033

رأة في أن عمل الم (2010) ما أشار إليه محمد نبيل
 السعادة الزوجية.تعاسة أو اليرتبط بأي من ال

 عا لعملتب . داللة الفروق بين متوسطات درجات عينة البحث في تداعيات اضطراب التكيف كما تدركها الزوجة12جدول 
 263 الزوجة ن=

 تداعيات اضطراب التكيف
 بين الزوجين

 (128غير عامالت ) (135عامالت )
الفروق بين 
 مستوى الداللة قيمة ت المتوسطات

وسط المت
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى 

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى 

 العنف الزوجي الموجه ضد الزوجة
 0.01دالة عند  3.441 2.313 5.778 32.109 5.116 34.422 

 0.01دالة عند  2.872- 2.2741- 6.450 24.430 6.387 22.156 الخرس الزوجى

 غير دالة 0.974 0.033 0.0387 9.820 56.539 9.318 56.578 تداعيات اضطراب التكيف)ككل(
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  تبعا لعمر الزوجة: -4
عدم وجود تباين  ( إلى:13تشير النتائج المبينة بجدول )

إحصائيا بين متوسطات درجات عينة البحث في تداعيات  دال
اضطراب التكيف )ككل( كما تدركها الزوجة تبعا لعمر 

يا بين متوسطات درجات إحصائالزوجة، فيما وجد تباين دال 
 –عينة البحث في )العنف الزوجي الموجه ضد الزوجة

الخرس الزوجي( كما تدركهما الزوجة عند مستوى داللة 
( على التوالي تبعا لعمر الزوجة، ولبيان اتجاه 0.05،0.01)

" للمقارنات المتعددة LSD داللة الفروق تم تطبيق اختبار "
 على النحو التالي:

وجود فروق دالة  (:14لرقمية الواردة بجدول )قيم اتوضح ال
إحصائيا بين متوسطات درجات عينة البحث في )العنف 
الزوجي الموجه ضد الزوجة( كما تدركه الزوجة عند مستوى 

تبعا لعمر الزوجة؛ بين الفئتين العمريتين  0.05داللة 
سنة فأكثر(؛ حيث انخفض متوسط 45سنة(، )40>35)

سنة( مقارنة بمتوسط درجات 40>35رية )درجات الفئة العم
وتدرجت قيم المتوسطات من  سنة فأكثر(،45الفئة العمرية )

( وهذا يشير إلى ارتفاع العنف 32.2875: 34.3333)
سنة(، 40>35الزوجي الموجه ضد الزوجة في الفئة العمرية )

ومن ثم فإن ذلك يختلف مع نتيجة دراسة عوض أحمد 
( اللتين 2016رية بهياني )ر، ما(، والتيجاني بن طاه2010)

لم تسفرا عن وجود أي فروق في العنف الموجه نحو الزوجة 
   كأحد أشكال العنف األسري تبعا لعمر الزوجة.

عينة وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات  -
في )الخرس الزوجي( كما تدركه الزوجة عند مستوى  البحث

 لفئة العمريةبين ا( تبعا لعمر الزوجة؛ 0.05(داللة 
سنة 45، )سنة(45>40)(، والفئتين العمريتين سنة40>35)

حيث انخفض متوسط درجات الفئتين العمريتين  فأكثر(؛
سنة فأكثر( مقارنة بمتوسط الفئة العمرية 45سنة(، )45>40)
،سنة(40>35)

عا لعمر تب تدركها الزوجة ف كمافي تداعيات اضطراب التكي . داللة الفروق بين متوسطات درجات عينة البحث13جدول 
 263الزوجة ن= 

 تداعيات اضطراب التكيف
درجات  مجموع المربعات مصادر التباين بين الزوجين

 الحرية
متوسط مجموع 

 مستوى الداللة قيمة ف المربعات

 العنف الزوجي الموجه 
 ضد الزوجة

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى
188.709 

7910.158 
8098.867 

2 
260 
262 

94.355 
30.424 

 

3.101 
 

 0.05دالة عند 

 الخرس الزوجى
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكلى

571.067 
10517.83 

11088.897 
2 

260 
262 

285.533 
40.453 

 

7.058 
 

 0.01دالة عند 

تداعيات اضطراب التكيف 
 )ككل(

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى
197.94 

23682.897 
23880.837 

2 
260 
262 

98.97 
91.088 

 

1.087 
 
 

 غير دالة0.339

 

لعنف " لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات درجات عينة البحث في تداعيات اضطراب التكيف)اLSD. اختبار"14جدول 
 263ما تدركها الزوجة تبعا لعمر الزوجة ن=ك الخرس الزوجي( -الزوجي الموجه ضد الزوجة

 تداعيات اضطراب التكيف 
 زوجينين الب

المتوسط 
 ( سنة40>35) عمر الزوجة الحسابي

 80ن=
 ( سنة45>40) 

 87ن= 
 سنة فأكثر(45)

 96ن=
 العنف الزوجي الموجه

 ضد الزوجة 
   - ( سنة40>35) 32.2875م= 
  - 0.79296- ( سنة45>40) 33.0805م= 
 - 1.25287- *2.04583- سنة فأكثر(45) 34.3333م= 

 الخرس الزوجي
   - ( سنة40>35) 25.475م= 
  - *2.95776 ( سنة45>40) 22.5172م= 
 - 0.42349 *3.38125 سنة فأكثر(45) 22.0938م= 

 0.05* دال عند مستوى 
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عا لعمر تب البحث في تداعيات اضطراب التكيف كما تدركها الزوجة عينة. داللة الفروق بين متوسطات درجات 15جدول 
 263الزوج ن= 

 كيفب التتداعيات اضطرا
مجموع  مصادر التباين بين الزوجين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 العنف الزوجي الموجه
 ضد الزوجة

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

82.534 
8016.333 
8098.867 

2 
260 
262 

41.267 
30.832 

 

1.338 
 
 

 غير دالة 0.264
 

 جىالخرس الزو 
 ن المجموعاتبي

 داخل المجموعات
 الكلى

185.037 
10903.861 
11088.897 

2 
260 
262 

92.518 
41.938 

 

2.206 
 
 

 غير دالة 0.112
 
 

تداعيات اضطراب التكيف 
 )ككل(

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

421.86 
23458.976 
23880.837 

2 
260 
262 

210.93 
90.227 

 

2.338 
 
 

 غير دالة 0.099
 
 

 
(، 22.5172: 25.475)تدرجت قيم المتوسطات من و 
( على التوالي؛ وهذا يشير إلى ارتفاع 22.0938:25.475)

مستوى ممارسة )الخرس الزوجي( لدى الفئتين العمريتين 
 Millerسنة فأكثر(، ليتفق ذلك مع دراسة 45سنة(، )45>40)

التي أكدت أن وجود خالفات أسرية يزيد من  (2013)
توافق بين الزوجين بتقدم العمر ويؤدي جة الانخفاض در 

بأخرى إلى الخرس الزوجي، بينما يختلف مع دراسة ة أو بصور 
( التي أثبتت أنه كلما تقدمت الزوجات 2016أزهار سمكري )

في السن كلما زاد نضجهن وتخطيهن للمشكالت واستمتاعهن 
 بأوقاتهن مع أزواجهن وبالحياة بصفة عامة.

 :تبعا لعمر الزوج -5

عدم وجود تباين دال  :( إلى15بجدول ) القيم المدرجةر تشي
إحصائيا بين متوسطات درجات عينة البحث في تداعيات 

 -اضطراب التكيف )العنف الزوجي الموجه ضد الزوجة
ككل( كما تدركها الزوجة تبعا لعمر الزوج؛  -الخرس الزوجي

في أن   Masuda ((2008ليتفق ذلك مع ماأشار إليه 
الزوجية وسوء المعامالت بين الزوجين التتعلق الت االختال

بالعمر بل هي نتيجة مايحمله كل من الرجل والمرأة نحو 
 اآلخر ونحو مؤسسة الزواج  وفقا لنظرية الحقائق اإلدراكية.

 

 ضد الموجه الزوجي )العنف في تداعيات اضطراب التكيف عينة البحثات درجات متوسطالفروق بين  داللة .16 جدول
 263=نجية لمدة الحياة الزو تبعا  كما تدركها الزوجة الخرس الزوجي( -جةالزو 

 تداعيات اضطراب التكيف
درجات  مجموع المربعات مصادر التباين بين الزوجين

 الحرية
متوسط مجموع 

 مستوى الداللة قيمة ف المربعات

 العنف الزوجي الموجه
 ضد الزوجة

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

46.78 
8052.087 
8098.867 

2 
260 
262 

23.39 
30.97 

 

0.755 
 
 

 غير دالة 0.471
 
 

 الخرس الزوجى
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكلى
 
 
 
 
 
 
 
 
 عات

 داخل المجموعات

444.791 
10644.106 
11088.897 

2 
260 
262 

222.396 
40.939 

 

5.432 
 
 

 0.01دالة عند 

 تداعيات اضطراب 
 كل(التكيف )ك

 ين المجموعاتب
 داخل المجموعات

 الكلى

222.329 
23658.508 
23880.837 

2 
260 
262 

111.164 
90.994 

 

1.222 
 
 

 غير دالة0.296
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 بعا لمدة الحياة الزوجية: ت -6
 العدم وجود تباين د (إلى:16تشير النتائج الواردة بجدول )

إحصائيا بين متوسطات درجات عينة البحث في تداعيات 
 -كيف )العنف الزوجي الموجه ضد الزوجةب التاضطرا

( كما تدركها الزوجة تبعا لمدة تداعيات اضطراب التكيف ككل
مع نتائج دراسة كل من  جزئياالحياة الزوجية ليتفق ذلك 

( في 2015(، الفت المعصوابي )2006سفيان أبو نجيلة )
عدم وجود فروق دالة إحصائيا في تعرض الزوجة للعنف 

 تباين دال إحصائيا بين فيما وجدالزوجية،  لحياةتعزى لمدة ا
متوسطات درجات عينة البحث في )الخرس الزوجي( كما 

( تبعا لمدة الحياة 0.01تدركه الزوجة عند مستوى داللة )
 "LSD"الزوجية، ولبيان اتجاه داللة الفروق تم تطبيق اختبار 

 للمقارنات المتعددة على النحو التالي:

: وجود فروق دالة ( إلى17بجدول )اردة الو  النتائجتشير 
إحصائيا بين متوسطات درجات عينة البحث في )الخرس 

تبعا  0.05الزوجي( كما تدركه الزوجة عند مستوى داللة 
سنة 25لمدة الحياة الزوجية بين من مر على زواجهن)

سنة(، 20>15فأكثر(، ومن مرعلى زواجهن )>
لى مر ع درجات من حيث انخفض متوسطسنة( ؛ 25>20)

بمتوسط درجات الفئتين مقارنة سنة فأكثر( 25زواجهم )
: 24.4235األخريتين، وتدرجت قيم المتوسطات من )

( على التوالي؛ وهذا 21.4778: 23.9659(، )21.4778
يشير إلى ارتفاع مستوى )الخرس الزوجي( في الفئة التي مر 

سنة فأكثر(، ليختلف ذلك مع نتائج دراسة 25على زواجهم )
( والتي أسفرت عن عدم وجود فروق بين 2015وزنيد )ها أبم

متوسطات استجابات األزواج حول الخرس الزوجي تعزى لمدة 
 الزواج.

 

الخرس )" لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات درجات عينة البحث في تداعيات اضطراب التكيف LSD( اختبار"17جدول )
 263زوجية ن= اة الكما تدركها الزوجة تبعا لمدة الحي( الزوجي

 تداعيات اضطراب التكيف
 بين الزوجين 

المتوسط 
 الحسابي

مدة الحياة 
 الزوجية

 ( سنة20>15)
 85ن=

 ( سنة25>20)
 88ن= 

 سنة فأكثر(25)
 90ن=

 الخرس الزوجي
   - ( سنة20>15) 24.4235م= 
  - 0.45762 ( سنة25>20) 23.9659م= 
 - *2.48813 *2.94575 سنة فأكثر(25) 21.4778م= 

 0.05* دال عند مستوى 
جه ضد ينة البحث في تداعيات اضطراب التكيف  )العنف الزوجي المو ع. داللة الفروق بين متوسطات درجات 18جدول 
 263 جم األسرة ن=( كما تدركها الزوجة تبعا لحككل - الخرس الزوجي -الزوجة

 تداعيات اضطراب التكيف
 مجموع مصادر التباين بين الزوجين

 بعاتالمر 
درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 العنف الزوجي الموجه
 ضد الزوجة

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

72.447 
8026.42 

8098.867 

2 
260 
262 

36.224 
30.871 

 

1.173 
 
 

 غير دالة0.311
 
 

 داخل المجموعات 
 الكلى

10887,908 
11088,897 

260 
262 

41.877 
 

 
 

 
 الخرس الزوجى 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى
 غير دالة 0.093 2.40 100.495 2 200.99

 تداعيات اضطراب
 التكيف )ككل(

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

269.445 
23611.392 
23880.837 

2 
260 
262 

134.722 
90.813 

 

1.484 
 
 

 غير دالة 0.229
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 ة :   األسر تبعا لحجم  -7
ل عدم وجود تباين دا :( إلى18تشير القيم المدرجة بجدول )

إحصائيا بين متوسطات درجات عينة البحث في تداعيات 
 -اضطراب التكيف )العنف الزوجي الموجه ضد الزوجة

 ككل( كما تدركها الزوجة تبعا لحجم األسرة، ويتفق ذلك جزئيا
وجود عدم  ( التي أثبتت2013مع دراسة سامي أبو اسحق)

   فروق في العنف الذي تتعرض له الزوجة تبعا لعدد األوالد.

دم وجود تباين دال إحصائيا بين متوسطات درجات ع -
الزوجين في )الخرس الزوجي( كما تدركه الزوجة تبعا لحجم 
األسرة؛ وفي ذلك اختالفا مع ماتوصل إليه عمر الريماوي، 

بتا وجود يث أث( في دراستيهما؛ ح2011تيسير عبد هللا )
فروق دالة إحصائيا في الصمت الزوجي لصالح من اليوجد 

 .لديهم أبناء

 

 

 بعا للمستوى التعليمي للزوجة:ت -8

عدم وجود تباين دال إحصائيا  (:19توضح نتائج جدول )
متوسطات درجات عينة البحث في  )الخرس الزوجي( بين 

ف لتختلكما تدركه الزوجة تبعا للمستوى التعليمي للزوجة، 
( التي توصلت إلى 2015بذلك مع دراسة مها أبو زنيد )

وجود فروق في الخرس بين األزواج لصالح المستوى التعليمي 
المنخفض، وكذلك فقد اختلفت أيضا مع نتيجة دراسة عمر 

( في ارتفاع مستوى الخرس 2011وتيسير عبدهللا ) الريماوي،
ع لمرتفالزواجي بين األزواج ذوي المستوى التعليمي ا

إحصائيا بين  (، فيما وجد تباين دال)الجامعي فما فوق 
متوسطات درجات عينة البحث في تداعيات اضطراب التكيف 

ككل( كما تدركها  -)العنف الزوجي الموجه ضد الزوجة
( تبعا للمستوى التعليمي 0.01الزوجة عند مستوى داللة )

 "LSD "للزوجة، ولبيان اتجاه داللة الفروق تم تطبيق اختبار
 للمقارنات المتعددة على النحو التالي:

 كما تدركها الزوجة اضطراب التكيف في تداعيات عينة البحثدرجات  متوسطاتليل التباين أحادي االتجاه بين تح .19جدول 
263تبعا للمستوى التعليمي للزوجة  ن= 

 تداعيات اضطراب التكيف
درجات  تمجموع المربعا مصادر التباين بين الزوجين

 حريةال
متوسط مجموع 

 مستوى الداللة قيمة ف المربعات

 العنف الزوجي الموجه
 ضد الزوجة

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

521.36 
7577.507 
8098.867 

2 
260 
262 

260.68 
29.144 

 

8.944 
 
 

 0.01دالة عند 

 الخرس الزوجى
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكلى

211.398 
10877.499 
11088.897 

2 
260 
262 

105.699 
41.837 

 

2.526 
 
 

 غير دالة 0.082

 تداعيات اضطراب
 التكيف )ككل(

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

1141.676 
22739.16 

23880.837 

2 
260 
262 

570.838 
87.458 

 

6.527 
 
 

 0.01دالة عند 

 
 

 

 

 



 2020ديسمبر  -أكتوبر( 4العدد  41)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى  

 

532 

 

عنف ضطراب التكيف)الفي تداعيات  عينة البحثدرجات  ين متوسطات" لمعرفة داللة الفروق بLSDاختبار" .20جدول 
  263ن=  لزوجةتبعا للمستوى التعليمي ل( كما تدركها الزوجة ككل -الزوجي الموجه ضد الزوجة

تداعيات اضطراب 
 التكيف بين الزوجين

 
 

المتوسط 
 منخفض المستوى التعليمي للزوجة الحسابي

 77ن=
 متوسط

 120ن= 
 مرتفع

 66ن=

 جي الموجهلعنف  الزو ا
 الزوجةضد 

   - منخفض )تقرأ وتكتب( 31.6364م= 
  - 1.53864- عاهد متوسطة(م -متوسط )ثانوي  33.175م= 
 - *2.27955- *3.81818- وق الجامعي(ف -مرتفع )جامعي 35.4545م= 

تداعيات اضطراب 
 التكيف )ككل(

   - منخفض )تقرأ وتكتب( 53.5325م= 
  - *3.62587- سطة(معاهد متو  -وسط )ثانوي مت 57.1583م= 

 - 1.84167- *5.46753- وق الجامعي(ف -مرتفع )جامعي 59.00م=
 0.05* دال عند 

وجود فروق دالة  (:20توضح القيم الرقمية الواردة بجدول )
إحصائيا بين متوسطات درجات عينة البحث في تداعيات 

زوجة( كما اضطراب التكيف )العنف الزوجي الموجه ضد ال
( تبعا للمستوى 0.05(تدركه الزوجة عند مستوى داللة 

التعليمي للزوجة بين ذوات المستوى التعليمي المرتفع 
فوق الجامعي( وكل من ذوات المستوى التعليمي  -)جامعي

المنخفض )تقرأ وتكتب(، وذوات المستوى التعليمي المتوسط 
 معاهد متوسطة(؛ حيث انخفض متوسط درجات -)ثانوي 

توى التعليمي )المنخفض(، وذوات المستوى ذوات المس
التعليمي) المتوسط( بالنسبة لمتوسط درجات ذوات المستوى 
التعليمي )المرتفع(، وتدرجت قيم المتوسطات من 

( وهذا 33.175: 35.4545(، )31.6364: 35.4545)
يعني ارتفاع العنف الزوجي الموجه ضد الزوجة لدى ذوات 

، )المتوسط(، كما وجدت )المنخفض( المستوى التعليمي 
فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات عينة البحث في 
تداعيات اضطراب التكيف )ككل( كما تدركها الزوجة عند 

تبعا للمستوى التعليمي للزوجة بين ذوات  0.05مستوى داللة 
المستوى التعليمي المنخفض)تقرأ وتكتب( وكل من ذوات 

معاهد متوسطة(، وذوات  -ي توسط )ثانو المستوى التعليمي الم
فوق الجامعي(؛ حيث  -المستوى التعليمي المرتفع )جامعي

انخفض متوسط درجات ذوات المستوى التعليمي )المنخفض( 

بالنسبة لمتوسط درجات ذوات المستوى التعليمي) المتوسط(، 
: 59.00)المرتفع(، وتدرجت قيم المتوسطات من )

يشير إلى  (، وهذا53.5325: 57.1583(، )53.5325
ارتفاع تداعيات اضطراب التكيف بين الزوجين )ككل( لدى 
ذوات المستوى التعليمي المنخفض )تقرأ وتكتب(؛ وقد تعزى 
تلك النتائج الموضحة أعاله إلى ما يفرضه المستوى التعليمي 
المتدني والمحدود على الزوجة المغلوبة على أمرها من تبعية 

المتعنت المشين ضدها من  مع السلوك أبدية تدفعها للتعايش
قبل الزوج، وكذلك اللجوء إلى أساليب التوافقية كرد فعل 
يعكس سوء التوافق وعدم القدرة على مواجهة المشكالت 
وضعف التواصل، وبذلك فقد اتفقت جزئيا مع نتيجة دراسة 

Ushie et al (2011)  التي أكدت أن انخفاض مستوى تعليم
جزئيا مع  العنف، بينما اختلفل التنبؤ بالمرأة من أهم عوام

( التي أكدت 2016دراسة التيجاني بن طاهر، مارية بهياني )
عدم وجود فروق بين متوسطات الزوجات المعنفات تبعا 

 لمتغير المستوى التعليمي.
 :بعا للمستوى التعليمي للزوجت -9

وجود تباين دال إحصائيا بين  (:21تبين نتائج جدول )
لبحث في تداعيات اضطراب التكيف جات عينة امتوسطات در 

 -الخرس الزوجي -)العنف الزوجي الموجه ضد الزوجة
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ككل( كما تدركها الزوجة تبعا للمستوى التعليمي للزوج عند 
(، ولبيان اتجاه داللة الفروق تم تطبيق 0.01مستوى داللة )

 للمقارنات المتعددة على النحو التالي: "LSD"اختبار
وجود فروق دالة إحصائيا ( 22بجدول)ج الواردة تكشف النتائ

بين متوسطات درجات عينة البحث في تداعيات اضطراب 
التكيف )العنف الزوجي الموجه ضد الزوجة( كما تدركها 

( تبعا للمستوى التعليمي 0.05(الزوجة عند مستوى داللة 
معاهد  -للزوج بين ذوي المستوى التعليمي المتوسط )ثانوي 

فوق الجامعي(؛ حيث انخفض  -عيمرتفع )جاممتوسطة( وال

 مقارنةمتوسط درجات ذوي المستوى التعليمي المتوسط 
وتدرجت  بمتوسط درجات ذوي المستوى التعليمي المرتفع،

، وهذا يشير إلى ( 32.5395: 34.4094المتوسطات من )
ارتفاع مستوى العنف الزوجي الموجه ضد الزوجات لدى 

معاهد  -سط )ثانوي ليمي المتو األزواج ذوي المستوى التع
( 2019ليتماشى ذلك ما أشارت إليه منال عباس )متوسطة(، 

في ازدياد معدل العنف نحو المرأة واتباعه كأسلوب في 
 معالجة الخالفات كلما انخفض المستوى التعليمي للزوج.

 

 وجةدركها الز كما ت التكيفاضطراب  اتفي تداعي عينة البحثدرجات  تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات .21جدول 
 263ن=  زوجتبعا للمستوى التعليمي لل
 تداعيات اضطراب

مجموع  مصادر التباين التكيف بين الزوجين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

العنف الزوجي الموجه ضد 
 الزوجة

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

317.877 
7780.99 

8098.867 

2 
260 
262 

158.938 
29.927 

 

5.311 
 
 

 0.01دالة عند 

 الخرس الزوجي
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكلى

762.176 
10326.722 
11088.897 

2 
260 
262 

381.088 
39.718 

 

9.595 
 
 

 0.01دالة عند 

 تداعيات اضطراب
 التكيف )ككل(

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 كلىال

1786.463 
22094.373 
23880.837 

2 
260 
262 

893.232 
84.978 

 

10.511 
 
 

 0.01دالة عند 

 

 
نف )الع اضطراب التكيففي تداعيات  عينة البحث " لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات درجاتLSDاختبار".22جدول

 263مي للزوج ن=توى التعليللمستبعا زوجة ( كما تدركها الككل -الخرس الزوجي -الزوجي الموجه ضد الزوجة
تداعيات اضطراب 
 التكيف بين الزوجين

المتوسط 
 منخفض المستوى التعليمي للزوج الحسابي

 60ن=
 متوسط

 76ن= 
 مرتفع

 127ن= 
العنف الزوجي 

 الموجه ضد الزوجة
 

   - بتدائية(ا -منخفض )يقرأ ويكتب 31.900م= 
  - 31.900 عاهد متوسطة(م -متوسط )ثانوي  32.5395م= 
 - *1.86998- 32.5395 وق الجامعي(ف -مرتفع )جامعي 34.4094م= 

 الخرس الزواجى
   - بتدائية(ا -منخفض )يقرأ ويكتب 20.1333م= 
  - *3.95877- عاهد متوسطة(م -متوسط )ثانوي  24.0921م= 
 - 0.15199- *4.11076- وق الجامعي(ف -مرتفع )جامعي 24.2441م= 

تداعيات اضطراب 
 تكيف )ككل(ال

   - بتدائي(ا -منخفض )يقرأ ويكتب 52.0333م= 
  - *4.59825- عاهد متوسطة(م -متوسط )ثانوي  56.6316م= 
 - 2.02196- *6.62021- وق الجامعي(ف -مرتفع )جامعي 58.6535م= 

 0.05* دال عند 



 2020ديسمبر  -أكتوبر( 4العدد  41)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى  

 

534 

 

 وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات عينة -
 -)الخرس الزوجياب التكيف البحث في تداعيات اضطر 

( تبعا 0.05(ككل( كما تدركها الزوجة عند مستوى داللة 
للمستوى التعليمي للزوج بين األزواج ذوي المستوى التعليمي 

ذوي كل من األزواج ابتدائي(، و  -المنخفض )يقرأ ويكتب
معاهد متوسطة(،  -ثانوي )المستوى التعليمي المتوسط 
فوق  -ع )جامعييمي المرتفواألزواج ذوي المستوى التعل

الجامعي(؛ حيث انخفض متوسط درجات األزواج ذوي 
المستوى التعليمي المنخفض بالنسبة لمتوسط درجات األزواج 

التعليمي المتوسط والمرتفع، وتدرجت ذوي المستوى 
: 24.2441(، ) 20.1333: 24.0921المتوسطات من )

 :56.6316( على التوالي للخرس الزوجي؛ )20.1333
( لتداعيات اضطراب 52.033: 58.6535) (،52.0333

مستوى  التكيف بين الزوجين ككل، وهذا يشير إلى ارتفاع
تداعيات اضطراب التكيف ككل( لدى  -)الخرس الزوجي

األزواج ذوي المستوى التعليمي المنخفض؛ ليتفق ذلك مع 

Shiri& Ghanbaripanah (2016)  في أن انخفاض المستوى
من أهم عوامل ارتفاع القدرة التنبؤية ك )الزوج( التعليمي للشري

النخفاض مستوى الضبط الداخلي، وارتفاع الخرس الزواجي 
 كأحد مقدمات الطالق العاطفي بين الزوجين. 

 :خل الشهري لألسرةلدتبعا لمستوى ا -10

عدم وجود تباين (: 23توضح القيم الرقمية الواردة بجدول )
بحث في تداعيات ات عينة الدال إحصائيا بين متوسطات درج

ككل( كما تدركها  -اضطراب التكيف )الخرس الزوجي
دال  في حين وجد تباينالزوجة تبعا للدخل الشهري لألسرة، 

إحصائيا بين متوسطات درجات عينة البحث في )العنف 
( كما 0.05الزوجي الموجه ضد الزوجة( عند مستوى داللة )

ان اتجاه داللة سرة، ولبيتدركه الزوجة تبعا للدخل الشهري لأل
للمقارنات المتعددة على  "LSD"الفروق تم تطبيق اختبار 

النحو التالي:

 
لزوجة دركها ات. تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات عينة البحث في تداعيات اضطراب التكيف كما 23جدول 

 263تبعا للدخل الشهري لألسرة  ن= 
تداعيات اضطراب 

درجات  مجموع المربعات مصادر التباين نبين الزوجيالتكيف 
 الحرية

متوسط مجموع 
 مستوى الداللة قيمة ف المربعات

العنف الزوجي الموجه 
 ضد الزوجة

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

259.415 
7839.452 
8098.867 

2 
260 
262 

129.707 
30.152 

 

4.302 
 
 

 0.05دالة عند 
 
 

 الخرس الزوجى
 المجموعاتبين 

 داخل المجموعات
 الكلى

83.63 
11005.267 
11088.897 

2 
260 
262 

41.815 
42.328 

 

0.988 
 
 

 غير دالة 0.374
 
 

تداعيات اضطراب 
 التكيف )ككل(

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

299.395 
23581.442 
23880.837 

2 
260 
262 

149.697 
90.698 

 

1.651 
 
 

 غير دالة 0.194
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نف الع)الفروق بين متوسطات درجات عينة البحث في تداعيات اضطراب التكيف " لمعرفة داللةLSDار"اختب .24ولجد
 263ن=للدخل الشهري لألسرة  الزوجي الموجه ضد الزوجة( كما تدركها الزوجة تبعا

تداعيات اضطراب 
التكيف بين 

 الزوجين
 

المتوسط 
 منخفض الدخل الشهري لألسرة الحسابي

 78ن=
 وسطمت
 118ن= 

 مرتفع
 67ن=

العنف الموجه ضد 
 الزوجة

   - ( جنيه2000منخفض )>  31.9231م= 

  - 1.55997- (جنيه4000>2000متوسط) 33.4831م= 

 - 1.08411- *2.6441- جنيه فأكثر(4000مرتفع ) 34.5672م= 
 0.05* دال عند 

وجود فروق دالة إحصائيا ( عن: 24تكشف نتائج جدول )
عينة البحث في )العنف الزوجي طات درجات بين متوس

الموجه ضد الزوجة( كما تدركه الزوجة عند مستوى داللة 
تبعا للدخل الشهري لألسرة بين عينة البحث في ) 0.05)

جنيه( وعينة البحث 2000األسر ذات الدخل المنخفض )> 
جنيه فأكثر(، حيث 4000في األسر ذات الدخل المرتفع )

في األسر ذات الدخل ينة البحث عانخفض متوسط درجات 
المنخفض مقارنة بمتوسط درجات عينة البحث في األسر 
ذات الدخل المرتفع، وتدرجت قيمة المتوسطات من 

(؛ وهذا يشير إلى ارتفاع مستوى 31.9231: 34.5672)
)العنف الزوجي الموجه ضد الزوجة( لدى األزواج في األسر 

كل من دراسة يجة نت ذات الدخل المنخفض، ويتفق ذلك مع 
 Wolday )( ،2010حنان األطرش ) ، (2007ريم البطوش )

والتي أكدت ازدياد معدل العنف الموجه ضد الزوجة 2013)
بجميع أشكاله مع انخفاض المستوى االقتصادي لألسرة، كما 

( التي أسفرت عن أن 2013مع دراسة إبراهيم الكعبي) يتفق
العوامل  د تاني أحدالمستوى االقتصادي المنخفض لألسرة يع

التي تفسر العنف ضد الزوجات، بينما يختلف مع ما توصلت 
، التيجاني بن طاهر، مارية Kumar(2013)إليه دراسة 

( في عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين 2016بهياني)
متوسطات درجات النساء المعنفات تبعا للمستوى االقتصادي 

األوساط  لألسرة؛ ومن ثم انتشاره كظاهرة عامة في
وبذلك يتحقق  الجتماعية واالقتصادية المنخفضة والمرتفعة،ا

 الفرض الثاني جزئيا. 
توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات  الفرض الثالث:

 درجات األبناء في االغتراب األسري )فقدان الشعور باالنتماء
التمركز  -م بالقيم والمعاييراألسريةعدم االلتزا -والوالء األسري 

لمتغيرات المستوى  غتراب األسري ككل( تبعااال -الذات حول
عمل  -مكان السكن -االجتماعي واالقتصادي )جنس األبناء

لمستوى التعليمي ا -عمر األبناء -حجم األسرة -األم
الشهري لألسرة(، والختبار صحة  مستوى الدخل -للوالدين

، للتعرف على داللة الفروق بين T testالفرض تم استخدام 
ت األبناء في االغتراب األسري بأبعاده تبعا وسطات درجامت

 -لمتغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي )مكان السكن
االبن/االبنة(، واستخدام أسلوب  نوعية تعليم -جنس األبناء

وتطبيق اختبار  ”One Way Anova “تحليل التباين األحادي 
LSD  حجم لبيان داللة اتجاه الفروق إن وجدت وفقا لـ(
دخل لا -لمستوى التعليمي لألبا -لمستوى التعليمي لألما -ةاألسر 

  ( توضح ذلك:35)( إلى25)الشهري لألسرة(، والجداول من
 األبناء:   تبعا جنس -1

وجود فروق دالة ( إلى: 25تشير القيم الواردة بجدول )
إحصائيا بين متوسطات درجات األبناء في )فقدان الشعور 
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( تبعا 0.05عند مستوى داللة )ء األسري( باالنتماء والوال
لجنس األبناء؛ حيث انخفض متوسط درجات الذكور مقارنة 
بمتوسط درجات اإلناث؛ مما يشير إلى ارتفاع مستوى فقدان 
الشعور باالنتماء والوالء األسري لدى الذكور، ويتفق ذلك 

التي أثبتت  (2017جزئيا مع نتيجة دراسة أسماء الشافعي )
ائيا في االغتراب األسري تبعا للنوع ق دالة إحصوجود فرو 

 .لصالح الذكور
جود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات األبناء و  -

( تبعا 0.01في )التمركز حول الذات( عند مستوى داللة )
لجنس األبناء؛ حيث انخفض متوسط درجات اإلناث 

 ارتفاع مما يشير إلىمقارنة بمتوسط استجابات الذكور؛ 
 كز حول الذات لدى اإلناث.ستوى التمر م

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات  -
االغتراب  -األبناء في)عدم االلتزام بالقيم والمعاييراألسرية

تبعا لجنس األبناء؛ حيث بلغت قيم )ت(  األسري ككل(

، وهي قيم غير دالة  0.173، 0.867 -علي التوالي
 إحصائيا.

 السكن:  تبعا لمكان  -2
وجود فروق دالة ( عن: 26كشف القيم الواردة بجدول )ت

إحصائيا بين متوسطات درجات األبناء في اإلغتراب األسري 
التمركز حول  -)فقدان الشعور باالنتماء والوالء األسري 

( تبعا لمكان السكن؛ 0.01ككل( عند مستوى داللة ) -الذات
بناء حيث انخفض متوسط درجات قاطني الحضر من األ

 مما يشير إلى ارتفاعة بمتوسط درجات قاطني الريف؛ مقارن
مستوى االغتراب األسري )فقدان الشعور باالنتماء والوالء 

ككل( لدى قاطني الحضر   -التمركز حول الذات -األسري 
من األبناء؛ ليختلف ذلك جزئيا مع نتيجة دراسة أسماء 

 ( والتي توصلت إلى وجود فروق دالة2017الشافعي)
ي االغتراب األسري بصفة عامة تبعا لمكان السكن إحصائيا ف

 لصالح المقيمين في الريف.
 

 263داللة الفروق بين متوسطات درجات األبناء في االغتراب األسري تبعا لجنس األبناء ن=  .25جدول 

 االغتراب األسري لدى األبناء
الفروق بين  (146إناث ) (117ذكور )

المتوسط  ى الداللةمستو  قيمة ت المتوسطات
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى 

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى 

فقدان الشعور باالنتماء والوالء األسري 
 االسرى 

 0.05دالة عند  2.22- 0.976- 3.576 22.856 3.494 21.880
 غير دالة 0.387 0.867- 0.407- 3.924 23.048 3.602 22.641 عدم االلتزام بالقيم والمعايير األسرية

 0.01دالة عند  3.088 1.565 4.385 22.795 3.671 24.359 التمركز حول الذات
 غير دالة 0.863 0.173 0.182 9.246 68.699 7.402 68.880 االغتراب األسري )ككل(

 

 263داللة الفروق بين متوسطات درجات األبناء في االغتراب األسري تبعا لمكان السكن ن=  .26جدول 

 اب األسري لدى األبناءاالغتر 
الفروق بين  (130حضر) (133ريف )

المتوسط  مستوى الداللة قيمة ت المتوسطات
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى 

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى 

فقدان الشعور باالنتماء والوالء األسري 
 0.01نددالة ع 2.906 1.261 3.455 21.785 3.576 23.045 االسرى 

 غير دالة0.273 1.099 0.513 3.384 22.608 4.132 23.120 م االلتزام بالقيم والمعايير األسريةعد
 0.01دالة عند 3.011 1.518 3.967 22.723 4.200 24.241 التمركز حول الذات

 0.01دالة عند 3.209 3.291 7.744 67.115 8.836 70.406 االغتراب األسري )ككل(
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ة إحصائيا بين متوسطات درجات د فروق دالعدم وجو  -
 مكانلاألبناء في )عدم االلتزام بالقيم والمعايير األسرية( تبعا 

وهي قيمة غير دالة  1.099السكن؛ حيث بلغت قيمة )ت( 
 إحصائيا.

 تبعا لعمل األم:  -3
 عدم وجود فروق دالة(: 27توضح البيانات الواردة بجدول )
ي اإلغتراب األسري) األبناء ف إحصائيا بين متوسطات درجات

م بالقيم عدم االلتزا -فقدان الشعور باالنتماء والوالء األسري 
عمل األم؛ حيث بلغت قيم ككل( تبعا ل -والمعايير األسرية

قيم  وهي 0.498 -، 0.553، 0.796)ت( على التوالي 
غير دالة إحصائيا؛ ويتفق ذلك مع ماتوصل إليه يامن 

رتبط بالتوافق النفسي ل األم الي( من أن عم2010مصطفى )
 لدى األبناء المراهقين.

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات األبناء  -
( تبعا 0.05في )التمركز حول الذات( عند مستوى داللة )

األم ؛حيث انخفض متوسط درجات أبناء األمهات لعمل 
العامالت مقارنة بمتوسط درجات أبناء غير العامالت؛ مما 

ع مستوى )التمركز حول الذات( لدى أبناء يعني ارتفا

مع ما أثبتته دراسة سامية العارفي  فقتت ذلكبالعامالت، و 
( في أن تعدد األدوار لدى األم العاملة قد يزيد من 2012)

ظهور بعض أنماط االنسحاب لدى األبناء؛ نتيجة عدم جدية 
نضج الرقابة، وانخفاض مستوى إشباع الحاجات النفسية وال

 الي واالرتقاء األخالقي لدى األبناء.االنفع
 ألسرة:تبعا لحجم ا -4

عدم وجود تباين (: 28توضح القيم الرقمية الواردة بجدول )
دال إحصائيا بين متوسطات درجات األبناء في االغتراب 

عدم  -األسري ) فقدان الشعور باالنتماء والوالء األسري 
ككل(  -حول الذاتالتمركز  -االلتزام بالقيم والمعايير األسرية

تبعا لحجم األسرة؛ ليختلف ذلك مع نتيجة دراسة يسمينة آيت 
التي أكدت أن سيادة الفردية و ( 2019مولود، آمال بوعايشة )

وانشطار الوالء األسري وفقدان كل من معاني التبادل 
reciprocity والتكاملcomplementarity  وااللتزام ،

Commitment الء األسري لدى م صراع الو من أبرز معال
األبناء المراهقين الذين يعيشون وسط أنساق أسرية متصارعة 

 كبيرة الحجم.

 

 263داللة الفروق بين متوسطات درجات األبناء في االغتراب األسري تبعا لعمل األم ن= .27جدول

 االغتراب األسري لدى األبناء
 (128غير عامالت ) (135عامالت )

الفروق بين 
المتوسط  مستوى الداللة تقيمة  سطاتالمتو 

 الحسابى
اإلنحراف 
 المعيارى 

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى 

 غير دالة 0.427 0.796 0.350 3.619 22.242 3.520 22.593 فقدان الشعور باالنتماء والوالء األسرى 
 غير دالة 0.581 0.553 0.258 3.907 22.734 3.670 22.993 عدم االلتزام بالقيم والمعايير األسرية

 05.0 عنددالة  2.223- 1.130- 4.193 24.070 4.046 22.941 التمركز حول الذات
 غير دالة 0.619 0.498 - 0.521- 8.596 69.047 8.354 68.526 االغتراب األسري )ككل(
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 263ة ن= ا لحجم األسر تبع األسري . تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات األبناء في االغتراب 28جدول
درجات  مجموع المربعات مصادر التباين االغتراب األسري لدى األبناء

 الحرية
متوسط مجموع 

 مستوى الداللة قيمة ف المربعات

فقدان الشعور باالنتماء والوالء 
 األسري 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

14.893 
3317.259 
3332.152 

2 
260 
262 

7.446 
12.759 

 

0.584 
 
 

 غير دالة 0.559
 
 

عدم االلتزام بالقيم والمعايير 
 األسرية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

58.813 
3689.529 
3748.342 

2 
260 
262 

29.407 
14.19 

 

2.072 
 
 

 غير دالة 0.128
 
 

 التمركز حول الذات
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكلى

4.792 
4504.934 
4509.726 

2 
260 
262 

2.396 
17.327 

 

0.138 
 
 

 غير دالة 0.871
 
 

 االغتراب األسري )ككل(
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكلى

80.749 
18672.46 

18753.209 

2 
260 
262 

40.374 
71.817 

 

0.562 
 
 

 غير دالة 0.571
 
 

 

 ألبناء:اتبعا لعمر  -5

 د تباين دالوجو (: 29توضح القيم الرقمية الواردة بجدول )
إحصائيا بين متوسطات درجات األبناء في االغتراب األسري 

عدم االلتزام بالقيم  –)فقدان الشعور باالنتماء والوالء األسري 

االغتراب األسري ككل( عند مستوى داللة  -والمعايير األسرية
( تبعا لعمر األبناء، وفي )التمركز حول الذات( عند 0.01)

داللة الفروق تم تطبيق  لبيان اتجاه(، و 0.05مستوى داللة )
للمقارنات المتعددة على النحو التالي: "LSD "اختبار 

 263 ناء ن=. تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات األبناء في االغتراب األسري تبعا لعمر األب29جدول
االغتراب األسري لدى 

درجات  مجموع المربعات مصادر التباين األبناء
 حريةال

مجموع متوسط 
 مستوى الداللة قيمة ف المربعات

فقدان الشعور باالنتماء 
 والوالء األسري 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

148.395 
3183.757 
3332.152 

2 
260 
262 

74.198 
12.245 

 

6.059 
 
 

 0.01دالة عند 

عدم االلتزام بالقيم والمعايير 
 األسرية

 بين المجموعات
 موعاتداخل المج

 الكلى

163.314 
3585.028 
3748.342 

2 
260 
262 

81.657 
13.789 

 

5.922 
 
 

 0.01دالة عند 

 التمركز حول الذات
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكلى

111.446 
4398.28 

4509.726 

2 
260 
262 

55.723 
16.916 

 

3.294 
 
 

 0.05دالة عند 

 االغتراب األسري )ككل(
 بين المجموعات

 جموعاتداخل الم
 ىالكل

1229.369 
17523.84 

18753.209 

2 
260 
262 

614.685 
67.399 

 

9.12 
 
 

 0.01دالة عند 
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 وجود فروق دالة (:30تبين القيم الرقمية الواردة بجدول)
إحصائيا بين متوسطات درجات األبناء في )فقدان الشعور 

( تبعا 0.05(باالنتماء والوالء األسري( عند مستوى داللة 
( سنة، 17>16بين الفئتين العمريتين )ر األبناء؛ لعم

( سنة؛ حيث انخفض متوسط درجات الفئة العمرية 19>18)
( سنة مقارنة بمتوسط درجات الفئة العمرية 17>16)
: 23.299المتوسطات من ) ( سنة، وقد تدرجت19>18)

مستوى االغتراب األسري  مما يشير إلى ارتفاع(؛ 21.4881
 ( سنة. 17>16الفئة العمرية )

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات األبناء   -
التمركزحول  -في )عدم االلتزام بالقيم والمعايير األسرية

( تبعا لعمر ألبناء؛ 0.05(ككل( عند مستوى داللة  -الذات
سنة(؛ حيث 19>18سنة(، )17>16بين الفئة العمرية )

( مقارنة سنة17>16انخفض متوسط درجات الفئة العمرية )
(، هذا وقد سنة19>18توسط درجات الفئة العمرية )بم

( لعدم 22.0119: 23.8557تدرجت المتوسطات من )
( 22.9405: 24.3402االلتزام القيم والمعايير األسرية، )

( لالغتراب 66.4405: 71.4948الذات، ) للتمركز حول
األسري ككل؛  وكذلك وجدت فروق دالة إحصائيا بين 

في )عدم االلتزام بالقيم والمعايير ات األبناء متوسطات درج
ككل( عند مستوى داللة  -التمركزحول الذات -األسرية

سنة(، 18>17( تبعا لعمر ألبناء؛ بين الفئة العمرية )0.05(
سنة(؛ حيث انخفض متوسط درجات الفئة العمرية 19>18)
سنة( مقارنة بمتوسط درجات الفئة العمرية 18>17)
المتوسطات من وقد تدرجت  سنة(، هذا19>18)
( لعدم االلتزام القيم والمعايير 22.5732: 23.8557)

( للتمركز حول الذات، 23.0488: 24.3402األسرية، )
( لالغتراب األسري ككل؛ مما يشير 67.9634: 71.4948)

ب األسري لدى الفئتين العمريتين إلى ارتفاع مستوى االغترا
لت به ذلك مع ماأد( سنة، ليتفق 18>17( سنة، )17>16)

من وجود اختالف في سوء Klmstra (2010)    نتيجة دراسة
استقرار الهوية النفسية واألسرية يعزى لمتغير العمر بين  

  المراهقين والبالغين لصالح المراهقين.

 

ر معا لعتب ككل( -اد" لمعرفة داللة  الفروق بين متوسطات درجات األبناء في االغتراب األسري) األبعLSDاختبار " .30جدول
 263األبناء ن= 

االغتراب األسري لدى 
 األبناء

المتوسط 
 ( سنة17>16) األبناء عمر الحسابي

 97ن= 
 ( سنة18>17)

 82ن=  
 (سنة19>18)

 84ن= 
فقدان الشعور 

باالنتماء والوالء 
 األسري 

   - ( سنة17>16)  21.4881م= 
   0.85337- ( سنة18>17)  22.3415م= 

 - 0.95751- *1.81087- سنة (19>18) 23.299م= 
عدم االلتزام بالقيم 
 والمعايير األسرية

   - ( سنة17>16)  22.0119م=
 - - 0.56127- ( سنة18>17)  22.5732م= 
 - *1.28250- *1.84377- ( سنة19>18) 23.8557م= 

 التمركز حول الذات
   - ( سنة17>16)  22.9405م= 
  - 0.10830- ( سنة18>17)  23.0488م= 
 - *1.29143- *1.39973- ( سنة19>18) 24.3402م= 

االغتراب األسري 
 )ككل(

   - ( سنة17>16)  66.4405م= 
  - 1.52294- ( سنة18>17)  67.9634م= 
 - *3.53143- *5.05437- ( سنة19>18) 71.4948م= 

 0.05* دال عند 
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 لألم: تبعا للمستوى التعليمي -6

عدم وجود تباين دال (: 31واردة بجدول )النتائج ال توضح
إحصائيا بين متوسطات درجات األبناء في االغتراب األسري 

عدم االلتزام بالقيم  -)فقدان االنتماء والوالء األسري 
ككل( تبعا للمستوى  -التمركز حول الذات -والمعاييراألسرية

الشافعي التعليمي لألم، لتختلف بذلك مع نتيجة دراسة أسماء 
( والتي أسفرت عن وجود فروق في االغتراب األسري 2017)

لدى طالب المرحلة اإلعدادية ترجع لمتغير تعليم األم لصالح 
أن  وقد يعزي هذا االختالف إلىذوات المؤهل الجامعي، 

التربية لدى األم نهجا وسلوكا فطريا وطبيعة تكوينية قوامها 
العاطفية ت النفسية و االرتباط العاطفي، وإدراك االحتياجا

واالستجابة لها بتوفير بيئة أسرية آمنة داعمة لألبناء بغض 
 النظر عن المستوى التعليمي.

 لألب: تبعا للمستوى التعليمي -7
وجود تباين دال ( عن: 32تكشف القيم الواردة بجدول )

إحصائيا بين متوسطات درجات األبناء في  كل من )فقدان 
( 0.05عند مستوى داللة )ء األسري( الشعور باالنتماء والوال

التمركز حول  -وفي) عدم االلتزام بالقيم والمعايير األسرية
( تبعا للمستوى 0.01ككل( عند مستوى داللة ) -الذات

 "التعليمي لألب، ولبيان اتجاه داللة الفروق تم تطبيق اختبار 
LSD" :للمقارنات المتعددة على النحو التالي 

م ألـــــــل لتعليمياي االتجاه بين متوسطات درجات األبناء في االغتراب األسري تبعا للمستوى لتباين أحاد. تحليل ا31جدول 
 263ن= 

مجموع  مصادر التباين االغتراب األسري لدى األبناء
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 فقدان الشعور باالنتماء
 ي والوالء االسر 

 وعاتبين المجم
 داخل المجموعات

 الكلى

26.483 
3305.67 

3332.152 

2 
260 
262 

13.241 
12.714 

 

1.041 
 
 

 غير دالة 0.354
 
 

عدم االلتزام بالقيم والمعايير 
 األسرية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

35.587 
3712.755 
3748.342 

2 
260 
262 

17.794 
14.28 

 

1.246 
 
 

 غير دالة 0.289
 
 

 بين المجموعات حول الذات التمركز
 داخل المجموعات

 الكلى

73.988 
4435.738 
4509.726 

2 
260 
262 

36.994 
17.061 

 

2.168 
 
 

 غير دالة 0.116
 
 

 

 االغتراب األسري )ككل(
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكلى

282.678 
18470.531 
18753.209 

2 
260 
262 

141.339 
71.041 

 

1.990 
 
 

 ير دالةغ 0.139
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ب ألــــــي للتعليم. تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات األبناء في االغتراب األسري تبعا للمستوى ا32جدول
 263ن= 

مجموع  مصادر التباين محاور المقياس
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

والوالء  اءعور باالنتمفقدان الش
 األسري 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

104.775 
3227.377 
3332.152 

2 
260 
262 

52.388 
12.413 

 

4.22 
 
 

 0.05دالة عند 
 

 عدم االلتزام بالقيم 
 والمعايير األسرية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

313.427 
3434.915 
3748.342 

2 
260 
262 

156.714 
13.211 

 

11.862 
 
 

 0.01دالة عند 

 التمركز حول الذات
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكلى

176.944 
4332.782 
4509.726 

2 
260 
262 

88.472 
16.665 

 

5.309 
 
 

 0.01دالة عند 

 االغتراب األسري )ككل(
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكلى

1013.407 
17739.802 
18753.209 

2 
260 
262 

506.704 
68.23 

 

7.426 
 
 

 0.01دالة عند 

 

نتماء شعور باال " لمعرفة داللة  الفروق بين متوسطات درجات األبناء في االغتراب األسري) فقدان الLSD. اختبار "33جدول
 263= ب نلأل يالتعليم للمستوي  ل( تبعاكك -لتمركز حول الذاتا -دم االلتزام بالقيم والمعايير األسريةع –والوالء األسري 

راب األسري االغت
 لدى األبناء

المتوسط 
منخفض  المستوى التعليمي للزوج الحسابي

 60ن=
 متوسط 

 76ن= 
 مرتفع 

 127ن= 
فقدان الشعور 

باالنتماء والوالء 
 األسري 

   - بتدائية(ا -منخفض )يقرأ ويكتب 21.6333م= 
  - 0.34035- عاهد متوسطة(م –متوسط )ثانوي  21.9737م= 

 - *1.08931- *1.42966- وق الجامعي(ف –امعي مرتفع)ج 23.063م= 
عدم االلتزام بالقيم 
 والمعايير األسرية

   - بتدائية(ا -منخفض )يقرأ ويكتب 21.3816م= 
  - 1.15175 عاهد متوسطة(م –متوسط )ثانوي  22.5333م= 
 - *2.53181- *1.38005- وق الجامعي(ف –مرتفع)جامعي  23.9134م= 

 اتركز حول الذالتم
   - بتدائية(ا -منخفض )يقرأ ويكتب 22.0167م= 
  - *2.16754- عاهد متوسطة(م –متوسط )ثانوي  23.7717م= 
 - 0.41256 *1.75499- وق الجامعي(ف –مرتفع)جامعي  24.1842م= 

االغتراب األسري 
 )ككل(

   - بتدائية(ا -منخفض )يقرأ ويكتب 66.1833م= 
  - 1.35614- (معاهد متوسطة –سط )ثانوي متو  67.5395م= 

 - *3.20856- *4.56470- وق الجامعي(ف –مرتفع)جامعي  70.748م= 
 0.05* دال عند 

وجود فروق دالة  (:33تبين القيم الرقمية الواردة بجدول)
إحصائيا بين متوسطات درجات األبناء في االغتراب األسري 

اللتزام بالقيم عدم ا -سري )فقدان الشعور باالنتماء والوالء األ
( تبعا 0.05(ككل( عند مستوى داللة  -والمعايير األسرية

التعليمي لألب؛ بين أبناء اآلباء ذوي المستوى للمستوى 

فوق الجامعي( وأبناء اآلباء ذوي  –التعليمي المرتفع )جامعي
ابتدائية(؛ حيث  -المستوى التعليمي المنخفض)يقرأ ويكتب

ء ذوي المستوى التعليم أبناء اآلباانخفض متوسط درجات 
المنخفض بالنسبة لمتوسط أبناء اآلباء ذوي المستوى التعليمي 

( 21.6333: 23.063المرتفع، و تدرجت المتوسطات من )
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: 23.9134لفقدان الشعور باالنتماء والوالء األسري، )
( لعدم االلتزام بالقيم والمعايير األسرية، 21.3816

سري ككل مما يشير الغتراب األ( ل66.1833: 70.748)
إلى ارتفاع مستوى االغتراب األسري لدى أبناء اآلباء ذوي 
المستوى التعليمي المنخفض، وكذلك وجدت فروق دالة 
إحصائيا بين متوسطات درجات األبناء في االغتراب األسري 

عدم االلتزام بالقيم  -)فقدان الشعور باالنتماء والوالء األسري 
( تبعا 0.05(ند مستوى داللة ككل( ع -ريةوالمعايير األس

للمستوى التعليمي لألب؛ بين أبناء اآلباء ذوي المستوى 
التعليمي المرتفع وأبناء اآلباء ذوي المستوى التعليمي 
المتوسط؛ حيث انخفض متوسط درجات أبناء اآلباء ذوي 
المستوى التعليمي المتوسط بالنسبة لمتوسط أبناء اآلباء ذوي 

رتفع، وقد تدرجت المتوسطات من لتعليمي المالمستوى ا
( لفقدان الشعور باالنتماء والوالء 21.9737: 23.063)

( لعدم االلتزام بالقيم 22.5333: 23.9134األسري، )
( لالغتراب 67.5395: 70.748والمعايير األسرية، )

األسري ككل مما يشير إلى ارتفاع مستوى االغتراب األسري 
 لتعليمي المتوسط.ي المستوى الدى أبناء اآلباء ذو 

جود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات األبناء و  -
( تبعا 0.05(في )التمركز حول لذات( عند مستوى داللة 

للمستوى التعليمي لألب؛ بين أبناء اآلباء ذوي المستوى 
كل من أبناء ابتدائية( و  -التعليمي المنخفض)يقرأ ويكتب

معاهد  –ط )ثانوي ليمي المتوساآلباء ذوي المستوى التع
(؛ حيث انخفض فوق الجامعي -متوسطة(، والمرتفع )جامعي

متوسط درجات أبناء اآلباء ذوي المستوى التعليمي المنخفض 
مقارنة بمتوسط درجات أبناء اآلباء ذوي المستوى التعليمي 

تدرجت المتوسطات من المتوسط، والمرتفع، وقد 
على ( 22.0167: 23.7717(، )22.0167: 24.1842)

التوالي؛ مما يشير إلى ارتفاع مستوى االغتراب األسري لدى 
 أبناء اآلباء ذوي المستوى التعليمي المنخفض.

وعلى وجه العموم فإن ارتفاع المستوى التعليمي لآلباء 
كونهم مركزا للضبط وااللتزام في األسرة قد يزيد من تفتحهم 

في المراحل مو األبناء العقلي، وإلمامهم ومعرفتهم بمتطلبات ن
المختلفة وكيفية تحقيقها؛ ومن ثم ضبط اتجاهات الشخصية 
وغرس واستدخال القيم السليمة ومهارات التعامل من خالل 

 عملية التطبيع االجتماعي، والعكس صحيح.
 :سرةهري لألتبعا لمستوى الدخل الش -8

ن عدم وجود تباي(: 34توضح القيم الرقمية الواردة بجدول )
ين متوسطات درجات األبناء في )عدم االلتزام ل إحصائيا بدا

ة، بالقيم والمعايير األسرية( تبعا لمستوى الدخل الشهري لألسر 
تباين دال إحصائيا بين متوسطات درجات األبناء  فيما وجد

في االغتراب األسري )فقدان الشعور باالنتماء والوالء 
ى داللة كل( عند مستو ك -لتمركز حول الذاتا -األسري 

( تبعا لمستوى الدخل الشهري لألسرة، ولبيان اتجاه 0.01)
للمقارنات المتعددة على "LSD "داللة الفروق تم تطبيق اختبار

 النحو التالي:
وجود فروق دالة إحصائيا ( عن: 35تكشف نتائج جدول )

بين متوسطات درجات األبناء في ) 0.05عند مستوى داللة )
 -تماء والوالء األسري لشعور باالناالغتراب األسري )فقدان ا

مستوى الدخل الشهري ككل( تبعا ل -التمركز حول الذات
ذات الدخل المنخفض  لألسرة؛ بين أبناء األسر

جنيه(،  وأبناء األسر ذات الدخل المرتفع 2000)<
جنيه فأكثر( حيث انخفض متوسط درجات أبناء 4000)

أبناء  األسر ذات الدخل المنخفض مقارنة بمتوسط درجات
ر ذات الدخل المرتفع، وقد تدرجت قيم المتوسطات األس

( لفقدان الشعور باالنتماء والوالء 21.333: 23.5075)
( للتمركز حول الذات، 21.9231: 24.4776األسري، )

( لالغتراب األسري ككل، كذلك 65.4487: 71.6418)
بين ) 0.05وجدت فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

ء في االغتراب األسري )فقدان رجات األبنامتوسطات د
 -الذات التمركز حول -الشعور باالنتماء والوالء األسري 

 تبعا لمستوى الدخل الشهري لألسرة؛ بين أبناء األسر ككل( 
 0 جنيه(2000ذات الدخل المنخفض )<
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شهري خل المستوى الدسري تبعا ل. تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات األبناء في االغتراب األ34جدول

 263لألسرة ن= 
االغتراب األسري لدى 

درجات  مجموع المربعات مصادر التباين األبناء
 الحرية

متوسط مجموع 
 مستوى الداللة قيمة ف المربعات

فقدان الشعور باالنتماء 
 واالء األسري 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

172.649 
3159.503 
3332.152 

2 
260 
262 

86.324 
12.152 

 

7.104 
 
 

 0.01دالة عند 
 

عدم االلتزام بالقيم 
 والمعايير األسرية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

77.292 
3671.05 

3748.342 

2 
260 
262 

38.646 
14.119 

 

2.737 
 
 

 غير دالة 0.067
 
 

 التمركز حول الذات
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكلى

283.607 
4226.119 
4509.726 

2 
260 
262 

141.803 
16.254 

 

8.724 
 
 

 0.01دالة عند 
 

 االغتراب االسري )ككل(
 بين المجموعات

 داخل المجموعات
 الكلى

1453.46 
17299.749 
18753.209 

2 
260 
262 

726.73 
66.537 

 

10.922 
 
 

 0.01دالة عند 
 

 

تماء عور باالنناء في االغتراب األسري) فقدان الشدرجات األب " لمعرفة داللة الفروق بين متوسطاتLSD. اختبار "35جدول
 263كل( تبعا لمستوى الدخل الشهري لألسرة ن= ك -لتمركز حول الذاتا –والوالء األسري 

االغتراب األسري 
 لدى األبناء

المتوسط 
 منخفض  مستوى الدخل الشهري لألسرة الحسابي

 78ن= 
 متوسط

 118ن=  
 مرتفع 

 67ن=
عور فقدان الش

اء والوالء باالنتم
 األسري 

   - جنيه(2000منخفض )< 21.333م= 
  - *1.1921- جنيه(4000> 2000متوسط) 22.525م= 
 - 0.98204- *2.1741- جنيه فأكثر( 4000مرتفع) 23.5075م= 

 التمركز حول الذات
   - جنيه(2000منخفض )< 21.9231م= 
  - *2.04302- جنيه(4000> 2000متوسط) 23.966م= 
 - 0.51151- *2.5545- جنيه فأكثر( 4000مرتفع) 24.4776م= 

االغتراب األسري 
 )ككل(

   - جنيه(2000منخفض )< 65.4487م= 
  - *3.90721- جنيه(4000> 2000متوسط) 69.356م= 
 - 2.2859- *6.1931- جنيه فأكثر( 4000مرتفع) 71.6418م= 

 0.05* دال عند 

جنيه( حيث 4000>2000)دخل المتوسطوأبناء األسر ذات ال
انخفض متوسط درجات أبناء األسر ذات الدخل المنخفض 
مقارنة بمتوسط درجات أبناء األسر ذات الدخل المتوسط، وقد 

( لفقدان 21.333: 22.525تدرجت قيم المتوسطات )
( 21.9231: 23.966اء والوالء األسري، )الشعور باالنتم

الغتراب ( ل65.4487 :69.356للتمركز حول الذات، )
األسري ككل، وهذا يشير إلى ارتفاع مستوى االغتراب األسري 
لدى أبناء األسر ذات الدخل المنخفض، وقد يرجع مفاد ذلك 

إلى أن انخفاض الدخل يجعل هم األسرة األكبر وشغلها 
الشاغل هو تأمين متطلبات العيش األساسية بالكاد وقد 

ألمر الذي ب النفسي، ايصاحب ذلك تقصير في إشباع الجان
قد يولد لدى األبناء نوعا من الحرمان يزج بهم في حالة من 

 وبذلك يتحقق الفرض الثالث جزئيا. ، االغتراب األسري 
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 توصياتال
بناء على ما أسفرت عنه نتائج البحث الحالي توصي 

 :الباحثة بـ 
دور مكاتب اإلرشاد والتوجيه األسرية  زيادة تفعيل -1

رة للسعي قدما نحو تصميم وتطبيق معنية باألسوالجهات ال
برامج إرشادية وقائية وعالجية تتناسب مع ما استجد من 
مشكالت في األسر المصرية تقوم على سياسة الالعنف، 
وتنمي مهارات التواصل والحوار البناء؛ لتدريب األزواج 
المقبلين على الزواج والمتزوجين فعليا على األداءات 

الخالفات الزوجية وتسويتها  جابية لتجنبالسلوكية اإلي
وتحجيم ماقد ينتج من عنها من ظواهر سلبية، وعالج 
ماقد يستتبعها من اختالالت سلوكية لدى األبناء حال 

 وقوعها.
ية الدينية بآثار العنف األسري والعنف ضد زيادة التوع -2

المرأة بصفة خاصة وحكم الشرع فيه وحرص اإلسالم 
وإبراز مكانة الحوار وأسسه  ة وإعزازها،على تكريم المرأ 

وآدابه في القرآن ودوره في إصالح النفوس وإزالة 
المشاحنات بين الزوجين من خالل دور األئمة والخطباء 

 وبرامج التوعية الدينية.    
د بين الجهات اإلعالمية ومؤسسات الدولة تضافر الجهو  -3

مع والمجتمع المدني لعقد لقاءات وندوات توعوية 
نفسيين وتربويين وقضائيين، وعرض نماذج متخصصين 

لبرامج ومسلسالت تليفزيونية اجتماعية من أجل توعية 
المرأة بكافة أشكال وصور العنف وطرق التعامل معها 
وتداركها، وتعريفها باألماكن المتخصصة التي يمكن 
اللجوء إليها لالستشارة وتلقي الدعم كـ )مراكز اإلرشاد 

ية مراكز الرعا -ت أسريةب االستشاراومكات -نفسي
الصحية(، وإمدادها بأرقام الخطوط الساخنة المعنية بنجدة 

 المرأة في حال احتدام األمر. 

العقوبات المنصوص عليها في القانون بشأن  تفعيل تنفيذ -4
ارتكاب أنواع  العنف الموجه ضد المرأة بصفة عامة 

 والزوجة بصفة خاصة بطرق أكثر صرامة.
ات الدعم النفسي المقدمة لألمهات المعنف توسيع خدمات -5

لتشمل أبنائهن؛ النتشالهم ومنعهم من الدخول في حالة 
 من االنشقاق النفسي واالجتماعي.

ث على اللين والمساواة ومنع تعرضهن للعنف تربية اإلنا -6
األسري في الطفولة حتى ال يدفعهن ذلك إلى مواصلة 

لحياة؛ كأسلوب قبل شريك ا تحملهن لمزيد من العنف من
حياة وتجربة ليست بالجديدة تدفعهم لالستسالم، وفي ذات 
 الوقت تربية الذكور على مبدأ الرحمة والمساواة والبعد عن

 المفاهيم السلبية المغلوطة للرجولة.    
داب السلوك القويم في األبناء من خالل؛ آلغرس اآلباء  -7

 عرفام بقواعد الرة، وااللتز احترام القوانين السائدة في األس
ء األسرية والتقاليد الحميدة، وتوزيع المسؤوليات واألعبا

، ومكافأة األبناء بالتعزيز، على جميع أفراد األسرة
وتشجيعهم على الحوار والنقاش البناء؛ لتجنب آثار 
االغتراب األسري لديهم في عصر يعد االغتراب أبرز 

 سماته. 

 المراجع
 (. 21لروم:القرآن الكريم )ا

(: التطور الخلقي للمراهق، دار صفاء 2009إبتسام السلطان)
 .1للنشر والتوزيع، عمان،  ط

األسباب  –(: التفكك األسري 2013إبراهيم جابر السيد )
والمشكالت وطرق عالجها، دار التعليم، دار التعليم الجامعي، 

 االسكندرية. 
وفق نظرية  (: تشكيل هوية األنا2014إبراهيم عيسى تواتي )

أريكسون وعالقتها بكل من الشعور بالطمانينة النفسية 
واالغتراب النفسي طالب الجامعة، رسالة ماجستير غير 
منشورة، قسم علم النفس كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

 جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر.



 ...دركها الزوجة وعالقتها باالغتراب األسري زوجين كما تتداعيات اضطراب التكيف بين ال: .إيمان السيد محمد دراز

 

545 

ي (: العوامل المجتمعية للعنف األسر 2013إبراهيم محمد الكعبي )
(، 29ع القطري، مجلة جامعة دمشق، المجلد)في المجتم

 (.4العدد)
(: 2018إحصائيات مكاتب تسوية النزاعات بمحاكم األسرة عام)

الخرس الزوجي ودوره في ارتفاع معدالت الطالق والخلع بين 
 WWW.mawadda.eg.com:Available at //الزوجين 

http 
عض وأثره على ب(: الرضا الزواجي 2016أزهار يسين سمكري )

جوانب الصحة النفسية في ضوء بعض العوامل الديموغرافية 
واالجتماعية لدى عينة من المتزوجات في منطقة مكة 
المكرمة، مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس، رابطة 

 (.  75التربويين العرب، العدد)
(: استخدام طالب المرحلة اإلعدادية 2017أسماء محمد الشافعي)

اصل االجتماعي وعالقتها باالغتراب األسري لمواقع التو 
 والمدرسي لديهم "دراسة ميدانية تحليلية"، رسالة ماجستير، قسم

 اإلعالم التربوي، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة.
(:  العنف األسري ضد الزوجة " دراسة 2007أفراح جاسم محمد )

،  علم االجتماعتوراه، قسم ميدانية فـي مدينـة بغداد"، رسالة دك
  .كلية اآلداب، الجامعة المستنصرية ببغداد

ل"، قلق المستقب -التمرد -(: "االغتراب2011إقبال محمد رشيد )
 .1دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، األردن، ط

(: التوافق الزواجي كما يدركه األبناء 2011أكرم نصار أبوعمرة )
لة الثانوية في مدينة طلبة المرح وعالقته بالنضج الخلقي لدى

غزة، رسالة ماجستير،، قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة 
 األزهر، غزة.

(: العنف األسري 2016التيجاني بن طاهر، مارية يمينة بهياني )
الموجه ضد المرأة وعالقته بالصالبة النفسية لدى عينة من 

 العددبالجزائر،  النساء المعنفات، مجلة علوم اإلنسان والمجتمع
(18.) 

الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة واإلحصاء بدعم اليونيسيف 
(: محددات العنف الزوجي ضد المراة في 2018)

 مصر"إحصائيات تحت المجهر" 
https://www.capmas.gov.eg  

(: العنف األسري ضد المرأة وعالقته 2010الزهرة ريحاني )
ن المعنفات وغير " دراسة بي باالضطرابات السيكوسوماتية

المعنفات"، رسالة ماجستير، قسم علم النفس، كلية العلوم 
 اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر.

(: العنف الزوجي الممارس ضد 2015ألفت حسن المعصوابي )
الزوجة ومستوى تقبله وعالقته بالصحة النفسية لدى نساء 

لية التربية جامعة األزهر، لم النفس، كمحافظة غزة ، قسم ع
 غزه.

(: 2017اللجنة االقتصادية واالجتماعية  لغربي آسيا اإلسكوا )
وضع المرأة العربية " العنف ضد المرأة ما حجم الضرر"، 
مطبوعات هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين 

 http://www.unescwa.orgالمرأة صادرة عن اإلسكوا 
Available at  

المركز اإلقليمى لصحة وتنمية المرأة باالسكندرية بالتعاون مع 
(: العنف ضد المرأة فى 2018مؤسسة فورد األمريكية )

 محافظة االسكندرية " دراسة تقيمية.
http://www.mcit.gov.eg/Ar/Digital_Government/ICT_for_

Health 

(: دليل العائلة النفسي، دار العلم 2012مي )أحمد المخزو أمل 
 .2للماليين، بيروت، لبنان، ط

(: المعاش النفسي للزوجات المعنفات 2017أمينة بوشيخي )
"دراسة عيادية لحالتين بمركز االستقبال للفتيات والنساء 
المعنفات بوالية مستغانم"، رسالة ماجستير، قسم علم النفس، 

جامعة عبد الحميد بن باديس الجتماعية، كلية العلوم ا
 "مستغانم" بالجزائر.   

(: العنف األسري والمرأة العاملة "دراسة 2019أنيس شهيد محمد )
ميدانية في مدينة الديوانية"، مجلة الرك للفلسفة واللسانيات 

 (. 34والعلوم االجتماعية، جامعة واسط بالعراق، العدد)
اقع العنف الزوجي دراسة حول و (: 2016إيناس أحمد الفردان )

 قضايا لدعم االستشاري  تفوق  مركز ضد المرأة في البحرين،
 النساء، البحرين.

(: دور الوالدين في تكوين الشخصية 2011باسمة حالوة )
االجتماعية عند األـبناء " دراسة ميدانية في مدينة دمشق"، 

 (.4+3(، العدد)27مجلة جامعة دمشق، المجلد)

http://www.unescwa.org/
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 والنشر، التوزيع الزوجي، دار فالخال :(2011جمال ماضي )
 .2القاهرة، ط

(: العنف الزوجي ضد الزوجة 2010حنان عودة األطرش )
وانعكاساته على الصحة النفسية لدى الزوجات المعنفات في 
قطاع غزة، رسالة ماجستير، قسم الصحة النفسية، كلية التربية، 

 جامعة األزهر، غزة. 
 دار والحلول، الدوافع -ى األسر  العنف : (2008البصيرى ) حيدر

 .للطباعة، األردن البيضاء
(: العنف األسري ضد المرأة دراسة 2010خالد بن عمر الرديعان )

وصفية على عينـة من النساء في مدينة الرياض، رسالة 
ماجستير، قسم الدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة 

 .الملك سعود
وعالقتها بمستوى التكيف  قات النفسية(: السيا2017خديجة مالل )

لدى الطلبة الجامعيين "دراسة ميدانية بجامعة حسيبة بن بوعلي 
لشلف"، رسالة دكتوراه، قسم علم النفس ،جامعة، كلية العلوم ا –

 ، الجزائر.2االجتماعية وهران
(: إشكالية العنف، المؤسسة 2008رجاء مكي، سامي عجم )

 بيروت.الجامعية للدراسات والنشر، 
(: االغتراب النفسي وعالقته باألمن النفسي " 2012ء نعيسة )رغدا

دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة دمشق القاطنين 
(، 28بالمدينة الجامعية"، مجلة جامعة دمشق، المجلد)

 (. 3العدد)
(: سيكلوجية المراهقة، دار المسيرة، عمان، 2007رغدة شريم )
 .1األردن، ط

(: عالقة العنف األسري والتوتر النفسي 2007لبطوش )ريم محمد ا
لدى الزوجات المعنفات واألبناء المساء إليهم ببعض 
المتغيرات، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم اإلرشاد النفسي 

 والتربية الخاصة، كلية التربية، جامعة مؤتة، األردن.
الذات (: األحكام التلقائية عن 2010ريما عبد الرحمن الهويش )

وان والعدائية لدى عينة من النساء المعنفات نزيالت دار والعد
الحماية، وغير المعنفات بمحافظة جدة، قسم علم النفس، كلية 

 التربية، جامعة أم القرى.

(: أنواع العنف الموجه من الزوج 2013سامي عوض أبو اسحق )
للزوجة "دراسة على عينة من الطالبات المتزوجات الدارسات 

المفتوحة بمنطقة خان يونس التعليمية"،  جامعة القدسفي 
 (.4مجلة جامعة فلسطين للدراسات واألبحاث، العدد )

ار (: األم العاملة بين األدوار األسرية واألدو 2012سامية العارفي)
المهنية " دراسة ميدانية لألمهات العامالت في المؤسسات 

ية، وم االجتماعلبويرة "،رسالة ماجستير، قسم العلا -العمومية
 جامعة العقيد آكلي محند أولحاج، الجزائر.

(: العنف الموجه ضد الزوجة في 2017سحرالشرع، عبدهللا قازان )
األسرة األردنية " أشكاله ومرتكزاته الجندرية، مجلة العلوم 
اإلنسانية والجتماعية، كلية اآلداب، جامعة اليرموك، األردن، 

 (.3(، العدد)44المجلد)
(: مستوى ومظاهر العنف الموجه 2006يلة )محمد أبو نجسفيان 

ضد الزوجة وعالقته ببعض المتغيرات االجتماعية والسياسية، 
 (.50(، العدد )16المجلة المصرية للدراسات النفسية، المجلد )

(: إرشـاد الصـحة النفسـية لتصـحيح 2004سناء حامد زهران )
 ، القـاهرة.مشـاعر ومعتقـدات االغتـراب، عـالم الكتب

(: واقع القيم لدى المراهقين في المؤسسة 2009سهام صوكو )
ر، التربوية" دراسة ميدانية بثانوية يوحنة مسعود"، رسالة ماجستي

 قسم علم االجتماع، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة
 منتوري، قسطنطينة، الجزائر.

النفسي  (: مظاهر وأسباب العنف2013صادق حسن الشميري )
جنسي الموجه ضد الزوجة من قبل الزوج كما تدركها وال

طالبات الجامعة المتزوجات، مجلة الباحث الجامعي للعلوم 
 (.31اإلنسانية، جامعة إب، اليمن، العدد )

 -(: اإلرشاد النفسي " النظرية2012طه عبد العظيم حسين )
 التطبيق "، دار الفكر، عمان.

عالقته باألمن النفسي االغتراب و  (:2004عادل محمد العقيلي )
"دراسة ميدانية على طالب جامعة اإلمام محمد بن سعود 

ة اإلسالمية بالرياض"، رسالة ماجستير، قسم العلوم األمنية، كلي
 الدراسات العليا جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

(:دراسات في سيكلوجية 2003عبد اللطيف محمد خليفة )
 .1النشر، القاهرة، طريب للطبع و االغتراب، دار غ



 ...دركها الزوجة وعالقتها باالغتراب األسري زوجين كما تتداعيات اضطراب التكيف بين ال: .إيمان السيد محمد دراز

 

547 

(: مبادئ اإلحصاء الوصفي، دار 2005عبد المرضي السيد عزام )
 .1المعرفة الجامعية، القاهرة، ط
(: الصمت الزوجي وعالقته 2011عمر الريماوي، تيسير عبد هللا )

ببعض المتغيرات الديموغرافية، لدى عينة من األزواج بمنطقة 
ية، جامعة قطر، علوم التربو بيت لحم بفلسطين، مجلة ال

 (. 8العدد)
(: دراسة عن العنف الزوجي في 2010عوض محمد أحمد )

السودان: أسبابه وأنماطه، المجلة السودانية لثقافة حقوق 
 (.12اإلنسان وقضليا التعدد الثقافي، العدد)

(: العمل االجتماعي مع األسرة  2012فيصل محمود الغرايبية )
 .1يع ،عمان، األردن، ط لنشر والتوز والطفولة، دار وائل ل

(: العنف ضد الزوجة وعالقته 2008قدرة عبد األمير الهر )
بالـصحة النفـسية لـدى الزوجات العربيات لمعن فات في مدينة 

ة مالمو بالسويد، رسالة ماجـستير، قسم العلوم النفسية والتربوي
 حةتو ية المفواالجتماعية، كليـة اآلداب والتربية، األكاديمية العرب

 بالدنمارك.
(: الزواج سنة الحياة، دار خطي للنشر، 2006كامل سعيد شعث )

 .1غزة، ط
(: االغتراب النفسي وعالقته بالتكيف 2012كريمة يونسي )

األكاديمي لدى طالب الجامعة " دراسة ميدانية على عينة من 
طالب جامعة مولود معمري"، رسالة ماجستير، قسم علم النفس 

اب والعلوم اإلنسانية بالجزائر، ، جامعة ، كلية اآلدالتربوي 
 مولود معمري، الجزائر.

(: أنماط العنف الموجه نحو المرأة العراقية بعد 2010ليث عايش )
االحتالل األمريكي للعراق، دراسة بالمؤتمر الثامن، كلية 

 التربية، جامعة اليرموك، األردن. 
تمع ساء في المج(: العنف ضد الن2013محمد الحاج  يحيى )

الفلسطيني )عرض وتحليـل لنتائج مسح العنف في المجتمع 
 الفلسطينى(

http://www.miftah.org/.../Violence_against_Women  
(: الطالق العاطفي بين التشخيص 2011محمد محمد خطاب )

، رابطة األخصائيين النفسيين ة اإلعالميةوالعالج، النشر 
 (.125المصرية، العدد )

(: علم االجتماع األسري وتحليل التوافق 2010محمد نبيل جامع )
 الزواجي والعنف األسري، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية.

(: الطالق العاطفي وأثره على 2014مروه مجدي أبو موسى )
في مدينة طنطا"،  سة "ميدانيةالتنشئة في المجتمع الحضري درا

رسالة ماجستير غير منشورة، قسم علم االجتماع، كلية اآلداب، 
 جامعة طنطا. 

(: أشكال العنف األسري الموجه ضد 2012ممدوح صابر أحمد )
المرأة وعالقته ببعض مهارات توكيد الذات في العالقات 

 (،1الزوجية، المجلة التربوية الدولية المتخصصة، المجلد )
 (.8العدد)

(: التحليل السوسيولوجي للعنف األسري 2019منال محمد عباس)
في المجتمع الحضري "دراسة تطبيقية في مدينة االسكندرية، 
رسالة دكتوراه، قسم االجتماع، كلية اآلداب، جامعة 

 االسكندرية. 
(: االغتراب األسري لدى 2013منصور بن زاهي، سارة بن خيرة )

ة في جامعة ورقلة" ، قسم راسة ميدانيالطلبة الجامعيين" د
عة العلوم االجتماعية،، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جام

قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، الملتقى الوطني الثاني حول 
 االتصال وجودة الحياة.

(: الخرس الزوجي وعالقته بالتوافق 2015مها محمد أبو زنيد )
غربية، رسالة في الضفة الالزواجي لدى عينة من األزواج 

ماجستير، قسم اإلرشاد النفسي، كلية العلوم التربوية، جامعة 
 القدس.

 العنف العراقي وجدلية المشهد (:2008) حافظ الكريم عبد ناهدة
 " ثقافة السليمانية السادس مؤتمر منشور في ، بحث والتسامح
 .مع اآلخر"، بغداد التعامل في الالعنف

(: المهارات الزواجية وعالقتها 2019واودة )نداء عبد الرحمن ع
بالرضا الزواجي لدى المتزوجات حديثا في محافظة رام هللا 
والبيرة، رسالة ماجستير، قسم اإلرشاد النفسي والتربوي، كلية 
التنمية االجتماعية واألسرية، جامعة القدس المفتوحة 

 )فلسطين(. 
ي ضد المرأة ف(: العنف الزوجي الممارس 2011نعيمة رحماني )

تلمسان "محكمة تلمسان أنموذجا"، رسالة دكتوراه، قسم الثقافة 

http://www.miftah.org/.../Violence_against_Women
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الشعبية " تخصص األنثروبولوجيا"، كلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية واالجتماعية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 الجزائر.
(: التحديث والعالقات الزوجية في 2011نورة بنت مرشد الدليمي)

على عينة من المعلمات حول تأثير  دراسة مطبقةمدينة الخرج: 
 التكنولوجيا على العالقات الزوجية، رسالة ماجستيرغير منشورة،

 قسم الدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود.
(: مستوى االلتزام الديني والقيم 2013هاني عطية أبوعمره )

 ب الجامعاتاالجتماعية وعالقتها باالغتراب النفسي لدى طال
الفلسطينية بغزة، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم علم 

 النفس، كلية التربية، جامعة األزهر، غزة.
(: مهارات حل المشكالت الزوجية، دار القلم 2016وداد العيسى )

 للنشر والتوزيع، الكويت.
(: عمل الزوجة وأثره على أوضاعها 2005وفاء سعيد المعمري )
عينة من الزوجات في مدينة يدانية على األسرية" دراسة م

مسقط"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، 
 .الجامعة األردنية، فرسان مسقط

(: العنف األسري وعالقته بالتوافق 2010يامن سهيل مصطفى )
النفسي لدى المراهقين، ماجستير، قسم اإلرشاد النفسي، كلية 

 ا.التربية، جامعة دمشق، سوري
(: دور الصراع النفسي 2019يت مولود، آمال بوعيشة)يسمينة آ

واالجتماعي في تشخيص صراع الوالء األسري عند المراهق، 
، (6)المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، الجزائر، المجلد

 ( 3العدد)
(: مقومات التوافق في الحياة 2015يوسف ضامن الخطايبة )
عية: دراسة على عينة من امل االجتماالزوجية وعالقته بالعو 

األزواج العاملين في المدارس الحكومية في شمال األردن، 
مجلة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة البلقاء 

 (.2(، العدد)12التطبيقية، األردن، المجلد)
(: اإلصالح األسري من منظور 2006يونس محمود ياسين )

دين، كلية الدراسات قسم أصول القرآني، رسالة ماجستير،، 
 العليا ، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.
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ABSTRACT 

The repercussions of adjustment disorder between couples, as perceived by the 

wife and its relationship to the family alienation of children 

Eman El Sayed Mohamed Draz 

The current search aimed mainly to reveal the nature 

of the relationship between the repercussions of 

adjustment disorder between couples as perceived by the 

wife and the children family alienation; Where the data 

were met by the application of the research tools 

represented in (general data form - repercussions of 

adjustment disorder between couples Scale as perceived 

by the wife - the family alienation of children Scale) on 

a intentional sample of (263) wife and (263) of their 

teenage children from different socio-economic levels, 

and to conducting appropriate statistical analyzes to 

draw conclusions; the search resulted in a set of results, 

the most important of which were; There were a 

positive statistically significant correlation between the 

repercussions of adjustment disorder between couples as 

perceived by the wife (marital violence against wife- 

marital silence-  total score) and family alienation of 

children (sense loss of family belonging and loyalty- 

non-compliance with family values and standards- 

egocentricity- total score), Also there were statistically 

significant differences between the mean scores of the 

research sample  in repercussions of adjustment disorder 

(dimensions- total score) as perceived by the wife 

according to the nature of the residence where the level 

of repercussions of adjustment disorder increased 

among  

 residing with the husband's family compared to 

residents of single homes, And there were no 

statistically significant differences between the mean 

scores of the research sample  in the repercussions of 

adjustment disorder (dimensions- total score) as 

perceived by the wife according to the place of 

residence except for (marital silence) where the level of 

marital silence increased among urban residents 

compared to rural residents, The results also showed 

there were no statistically significant differences 

between the mean scores of the research sample  in the 

repercussions of adjustment disorder (dimensions - total 

score) as perceived by the wife according to the level of 

family income, except for (Marital violence directed 

against the wife) Whose level increased among the 

research sample in low-income families. On the other 

side statistically  significant differences were found 

between the mean scores of children in family alienation 

according to gender ;where the level of (Sense loss of 

family belonging and loyalty) increased among males 

compared to females,while the level of (egocentricity) 

increased among females compared to males, And there 

were no statistically significant difference between the 

mean scores of the children in family alienation 

(dimensions - total score) according to  size of the 

family, and the educational level of mother. 

In light of the results the researcher suggested 

numbers of recommendations that explain some 

preventive and curative measures that aims to intensify 

efforts made by state institutions concerned with the 

family, media and security agencies to reduce the 

repercussions of adjustment disorder between couples, 

as well as to parents to prevent family alienation of 

children. 

 


