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  الملخص 
اده         ات بأبع ى للمبحوث در الزواج توي الك ي مس رف عل یة التع فة رئیس ث بص تهدف البح اس

ة  ین ال     ( المدروسة  الثمانی عف المشاركة ب زوجین، ض ین ال دوان ب ام، الع در الع عف الك زوجین، ض
اء،    ئة األبن الیب تنش ة بأس كالت، الصراعات المتعلق ة وحل المش ة مناقش اطفي، طریق التواصل الع

وتحدید االسهام النسبى    .) والكدر الزواجي الكليالخالفات المالیة، عدم الرضا عن العالقة الجنسیة
اده   في درجة الكدر ال المدروسة فى تفسیر التباین الكمیة للمتغیرات المستقلة ات بأبع زواجى للمبحوث
ث    .الكدر الزواجى الكليو الثمانیة المدروسة ة، حی  وقد أجرى البحث بمركز طنطا بمحافظة الغربی

ار  م اختی ث  ت ة البح م عین غ حج وائیًا، وبل وني عش ة ش رة 365قری جي  أس ة كیرس ا لمعادل وفق
ة    أن تكون متزوجة  شریطة المبحوثات تراختی ومورجان و یم إقام زوج مق ة  وال ل    دائم دیها طف ول

و     .واحد علي األقل في سن التعلیم وتم جمع البیانات بإستخدام استمارة االستبیان خالل شهرى یونی
ي،     بالمقابلة الشخصیة، 2021ویولیو عام  نهج التحلیل واألسالیب  وتم استخدام المنهج الوصفي والم

ائج    اإلحصائیة المناسبة.  رز النت ت أب ا    :وكان ي المبحوث ي     حوالي ثلث در الزواجي الكل ت مستوي الك
ط. ن متوس طات -له ي   متوس ات ف ي للمبحوث در الزواج اد الك زوجین أبع ین ال اركة ب عف المش  ،ض

ة الجنسیة  دوع ،والخالفات المالیة بناء،والصراعات المتعلقة بأسالیب تنشئة األ  ،م الرضا عن العالق
الكدر الزواجي  متوسطات  كما أنة. علي بالنسبة للمقیمات بأسر ممتدوالكدر الزواجي الكلي كانت أ

ام  أبعاد للمبحوثات في زوجین    ،الكدر الع ین ال دوان ب ي       ،والع زوجین أعل ین ال وضعف المشاركة ب
اطفي،      بدون عملوأعلي بالنسبة للمبحوثات  ،بالنسبة للموظفات دي ضعف التواصل الع بالنسبة لبع

كالت ل المش ة وح ة مناقش ا ،وطریق ي. وك ي الكل در الزواج طاتن والك ي  متوس در الزواج الك
ي  ات ف اد للمبحوث ام  أبع در الع زوجین   ،الك ین ال دوان ب زوجین    ،والع ین ال اركة ب عف المش  ،وض

اء،    وا ،وطریقة مناقشة وحل المشكالت ة بأسالیب تنشئة األبن ة   لصراعات المتعلق ات المالی  ،والخالف
ات   بة للمبحوث ي بالنس ي أعل ي الكل در الزواج اطلینوالك ات الع طاتان . وكزوج در  متوس الك

زوجین   ،الزواجي للمبحوثات في بعدي الكدر العام  ین ال دوان ب ي      ،والع ي أعل در الزواجي الكل والك
ان         دقاء. وك ي األص ار الزواج ة االختی بعن طریق ي تت ات الالئ بة للمبحوث طاتبالنس در  متوس الك

ي    ات ف ي للمبحوث الی     الزواج ة بأس راعات المتعلق د الص تثناء بع اد بإس بعة أبع اء، س ئة األبن  ب تنش
ر      دل أكث اعي بمع والكدر الزواجي الكلي أعلي للمبحوثات الالئي یستخدمن شبكات التواصل االجتم

    من ثالث ساعات یومیًا.  
ي    این ف یر التب ي تفس زواج ف د ال ة عن ن المبحوث ر س هم متغی ي یس در الزواج ة الك درج

ل الع      عف التواص ام وض در الع ي الك اد ه ة أبع ي خمس ات ف ل  للمبحوث ة وح ة مناقش اطفي وطریق
ة الجنسیة   األبناء المشكالت والصراعات المتعلقة بأسالیب تنشئة  ط  وعدم الرضا عن العالق ا  . فق كم

ي خمسة     یسهم متغیر سن المبحوثة الحالي ات ف في تفسیر التباین في درجة الكدر الزواجي للمبحوث
ین الزوجین وطریقة مناقشة وحل  أبعاد هي الكدر العام والعدوان بین الزوجین وضعف المشاركة ب
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ي      در الزواجي الكل ة والك ات المالی ي تفسیر         .المشكالت والخالف ة فیسهم ف یم المبحوث ر تعل ا متغی أم
یم    ر تعل هم متغی ط. ویس ة فق ات المالی د الخالف ي بع ات ف ي للمبحوث در الزواج ة الك ي درج این ف التب

ي للمبحو   در الزواج ة الك ي درج این ف یر التب ي تفس زوج ف ام   ال در الع ي الك اد ه ة أبع ي ثالث ات ف ث
ة وحل المشك       ة مناقش زوجین وطریق ین ال دوان ب ا    والع ي، أم در الزواجي الكل دة  الت والك ر م متغی

اد هي ضعف             ة أبع ي ثالث ات ف در الزواجي للمبحوث ي درجة الك این ف الزواج فیسهم في تفسیر التب
ن العالق  ا ع دم الرض ة وع ات المالی اطفي والخالف یةالتواصل الع ط ة الجنس دخل  فق ر ال ا متغی ، أم

د      الشهري لألسرة فیسهم في تفسیر التباین في درجة  ي بع ات ف در الزواجي للمبحوث الصراعات  الك
زواج    ،األبناءالمتعلقة بأسالیب تنشئة  د ال والكدر الزواجي الكلي، وفیما یتعلق بمتغیر سن الزوج عن

در الزواجي ل        ي درجة الك این ف ي تفسیر التب اد    فیسهم ف ي سبعة أبع ات ف ات    لمبحوث تثناء الخالف بإس
ة  ي    المالی در الزواجي الكل در         .والك ي درجة الك این ف یر التب ي تفس افي ف اح الثق ر اإلنفت هم متغی ویس

ي تفسیر      فقط. الزواجي للمبحوثات في األبعاد الثمانیة المدروسة ي ف اح الجغراف ویسهم متغیر اإلنفت
ي      .بعد الخالفات المالیة فقط حوثات فيالتباین في درجة الكدر الزواجي للمب دین ف ر الت ویسهم متغی

در الزواجي        ة المدروسة والك اد الثمانی ي األبع تفسیر التباین في درجة الكدر الزواجي للمبحوثات ف
در الزواجي    يالكلي، وأخیرًا یسهم متغیر التأثر باألخرین والطموح في تفسیر التباین في درجة الك

دم الرضا          باستثناءعاد للمبحوثات في ستة أب اء، وع ة بأسالیب تنشئة األبن دي الصراعات المتعلق بع
  والكدر الزواجي الكلي. وخلص البحث لعدد من التوصیات بناءًا علي النتائج.عن العالقة الجنسیة 

    .، محافظة الغربیةاألسرة الریفیة ،الكدر الزواجي محددات :المفتاحیة  الكلمات

  المقدمة: 
المتین في تشكیل  ساسى األواة المجتمع وعماده البشري وجماعته األولي وركنه تعد األسرة ن

  هویة أفراده واستقراره.
ي ف رة ه ناألس روة       م ي الث ه أال وه ه ونمائ ي بنائ ا ف د علیه روة یعتم ن ث ع أثم دم للمجتم تق

ت رئیسیة  البشریة، ولن تستطیع أن تمد المجتمع بتلك الثروة الهائلة إال إذا قامت على أسس ومقوما
ن        ق م ا یحق ه وبم ع لوظائف ى أداء المجتم نعكس عل ا ی ة بم ا االجتماعی ى أداء وظائفه اعدها عل تس

  تنمیة.
ماویة جمیع      ان الس ت األدی د اهتم ذا فق ا      ه ول رة باعتباره المي باألس دین اإلس ا ال ا فیه ا بم

ذي   ضرورة دینیة واجتما زواج ال دة الصحیحة     عیة تقوم على أساس ال یلة الوحی و الوس والشرعیة  ه
ه تستمر     استمرار وجود الجنس البشري على األرض، وهولتكوینها و ن خالل سنة اهللا في خلقه، وم

  ).  37: 2011الحیاة وتتطور. (أبو أسعد، والختاتنه، 
رابط الشرعى   من أهم العالقات اإلنسانیة ،  بین الرجل والمرأة فالعالقة الزوجیة فهى تمثل ال

اء األس    ع المعاصر (األسود     القانونى لتشكیل البن ي المجتم ر  209: 2018، آخرون ورى ف )، وتعتب
ة مطلب  عادة الزوجی ى   یًاأساس ًاالس تقرار النفس رة اإلس ق لألس ا یتحق ن خالله زوجین وم ال ال لك

ه (آل      أوي إلی دًا ی ت مه ن البی ل م لیم وتجع كل س التها بش ق رس تطیع أن تحق ى تس اعى حت واالجتم
 ).10: 2011درعان، الشلبي، 

وم ین     وتق الم ب ه اإلس اء ب ذى ج ل ال اهللا والتعام ان ب ى اإلیم عیدة أوًال عل ة الس اة الزوجی الحی
ة          و مشاعر المحب الي نم م وبالت ان والفه ادل الحن اون وتب الزوجین والمتمثل فى األخذ والعطاء والتع

اح     زوجین والشعور باإلرتی د    2015:1al et.(Weisfeld ,-(15والموده بین ال ة وتولی و الثق  ، ونم
رام       دانى والتعاطف والمشاركة واإلحت ر الوج ل     .اآللفة وحسن الصحبة والتعبی الزواج السعید یمث ف

ن           ن األسرة م اة، ویمك ن مصادر الرضا عن الحی یًا م ام  مصدرًا رئیس ا  القی ة  بأدواره  االجتماعی
  .)255-239: 2015صعوبات الحیاة (دالیا شلبي،  مواجهة على وجعلها أقدر
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ة اة الزوجی د إال الحی ن     ال ق ر م ر لكثی ین واألخ ین الح رض ب دة فتتع رة واح ي وتی یر عل تس
زوجین    ه ال دث أن یواج د یح اة، فق ذه الحی ر صفو ه ي تعك غوطات الت ضالمنغصات والض ن  بع م

ات     ود أزم ات وج ذه المنغص ن ه زوجین، وم ین ال ة ب وء العالق فو وتس در الص دیات فیتك التح
ة و    ي العاطف عادتهم فتختف ن س ل م غوطات تقل ب    وض اعر الغض ا مش ل محله ودة وتح كن والم الس

ي          در الزواج مي الك ا یس و م ها وه زواج أو بعض داف ال ق أه ي تحقی الن ف تیاء فیفش  واإلس
دم      ).72، 2020(الحضري، الى ع مما یؤدى إلى حالة من اإلحباط واختالل التفاعل الزواجى وبالت

ا   الرضا عن العالقة الزوجیة فتتحول هذه العالقة إلى بیوت واهیة  یستحیل اإلستمرار والمعیشة فیه
ى در الزواج ة للك ذي  ).Troupe:2008 ,373(نتیج رى  ال ك األس ال والتفك ى اإلنفص ؤدى إل د ی ق

ه   .)2: 2016ویهدد استقرار المجتمع وكیانه (نادیة جان،  ق علی در الزواجى    وهوما یطل ذي  الك وال
  .المفاهیم شائعة اإلستخدام فى األسرة منأصبح 

د اهر الك ن مظ ي فم ب  ر الزواج انى الح ل مع ة لك ودة الجامع كن والم اهیم الس اب مف غی
والرعایة والحنان واألمان من الحیاة الزوجیة، وغیاب مفهوم الصبر والرضا حیث ال یوجد شریك   
و             م النشوز وه ى التسامح ث درة عل دم الق ة، وع اة الزوجی ن الحی ه م یحقق للطرف األخر كل توقعات

  .)16: 2020ره وعصاینه علیه. (آل رشود، استعالء طرف على األخر وغرو
ین             ادل ب اب الحوار المتب ى وغی زوجین ویشمل التواصل العقل ین ال كذلك ضعف التواصل ب
ر الحب هو شهادة الضمان           ث یعتب اطفى حی م التواصل الع الزوجین والتفاهم حول أمور األسرة، ث

دوي،   ة  (ب اة الزوجی تمرار الحی رى258-175: 2017إلس ,et. al Brehm,  (2002, )، وی
p197) ،,la, et. Ehrlich )2019 :3553–3537    ى ) أن األزواج المتكدرین یتصفون بقصور ف

دم      نهم وع ال بی ارات اإلتصال الفع ي   مه دماجهما ف ار      أسریة  أنشطة  ان ي إظه مشتركة، والبخل ف
الزع المتواصل)، وإظه       د ال ة  المشاعر نحو اآلخر، یجتهدون فى اتهام األخر بالخطأ (النق ار عاطف

  واالجتماعي. والدعم النفسي باألمان اإلحساس إلى سلبیة، وإحتقار الطرف االخر. واالفتقاد
در الزواجى أیضًا العصبیة     مظاهر ومن  دة  الك ن  الزائ د  م زوجین  أح ي  ال ه  ف للطرف   معاملت

اد  اآلخر،  ین  المستمر  العن زوجین  ب ي  ال ف  ف ة  المواق ة  الحیاتی  ,Marina Delatorre( المختلف
240.-agner, 2018: 229wiana Adr   دة رة الزائ ي تحول   ). والغی ى    الت ة إل اة الزوجی د  الحی نك

ه الطرف االخر    دم   .)P23  :2011 ,Dakin– 42(وعذاب ال یتحمل ذلك ع افؤ  ك ین  الجنسي  التك  ب
  ).27: 2013الزوجین، وعدم الشعور باآلخر (میمونة الهنائیة، 

اق وأسلوب المعیشة    عدم التشاور واإلتفاق على كی باإلضافة إلي ة اإلنف  et  ,Weisfeld  فی
2015:3) ,.al .(ى إشباع         دخل  حول  المستمر  الخالف و ة ف وارد المالی ة الم زوجین، وعدم كفای ال

  .)2842: 2013ونوغي  وفاطمة حاجات األسرة (مناني،
ب     أنكما  زوج وتطال ابع لل اضطراب األدوار الزوجیة حیث ترفض بعض الزوجات دور الت

ى          بالمساوا ان ف د یختلف ا ق تقبلها، كم ر لمس إدارة األسرة والتفكی ة والمشاركة فى القرارات الخاصة ب
  . ,et, al(Patrícia Scheeren:2014 , 178. (من مظاهر الكدر الزواجي توزیع األدوار بینهما

  مشكلة البحث:
اة      ح الحی ن مالم زء م ي ج ات، فه كالت أو الخالف ض المش ن بع ة م اة الزوجی و الحی  ال تخل

ًا أو ال یسعي           .الزوجیة ًا كافی ات إنتباه ذه الخالف اك بعض األزواج والزوجات ال یعطي ه ولكن هن
م        اقم إذا ت ت لتتف ا كان ي م دًا والت لحلها بشكل حاسم فتتراكم وتسبب المزید من المشكالت األكثر تعقی

ات و     منهناك و ،التعامل معها علي الفور ذه الخالف ة   یبالغون في ردود الفعل تجاه ه ا بدای یعتبرونه
    .نهایة العالقة والمحصلة النهائیة هي اإلحساس بالكدر الذي یقود إلي التعاسة الزوجیة
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ى األسرة المصریة     أن على االجتماعي الواقع یبرهنو  ي  انتشر  الكدر الزواجي ف ة  ف  اآلون
ر  الكدر الزواجي من حالة یشهد المعاصر فالواقعاألخیرة،  ن    غی ث  مسبوق، سواء م ر الت حی ي   غی ف
ث  أو االجتماعیة، ومستویاته مظاهره بباته  من حی ؤثرة  والعوامل  مس یس   الم ه، ل ذا  فی ل  فحسب  ه  ب
ي  وانعكاساته مخاطره نطاق واتسع ت  السلبیة الت دد  بات هٍ  األسري  االستقرار  ته والسالم   خاص  بوج

 مستمر تزاید في الطالق معدالتوومؤشرات ذلك عدیدة  .بوجه عام االجتماعي للمجتمع المصري
ة عام    6,211 م مقابل2019ألف حالة طالق في عام  9,225بلغت  حیث م، عالوه  2018ألف حال

ن   ر       7000علي حدوث حالة طالق واحدة كل دقیقتین، بمعدل أكثر م ي الشهر، وأكث ة طالق ف حال
  ).2020حالة خلع في العام (الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء،  1000من 

در الزواجي     ولخطورة الكدر  اد الك د أبع الزواجي علي األسرة برزت مشكلة البحث في تحدی
  ومستویاته لعینة المبحوثات والعوامل المرتبطة به.

  أهداف البحث: 
اد        -1 ن األبع د م ات لكل بع ة التعرف علي مستوي الكدر الزواجى للمبحوث المدروسة:   الثمانی

ی       زوجین، ضعف المشاركة ب ین ال دوان ب اطفي،     (الكدر العام، الع زوجین، ضعف التواصل الع ن ال
دم      ة، ع ات المالی اء، الخالف طریقة مناقشة وحل المشكالت، الصراعات المتعلقة بأسالیب تنشئة األبن

 الرضا عن العالقة الجنسیة) والكدر الزواجي الكلي.  
د -2 ة       تحدی اد الثمانی ن األبع د م ل بع ات لك ي للمبحوث در الزواج ة بالك ل المرتبط العوام

 والكدر الزواجي الكلي.  المدروسة 
ي  -3 ة            تحدید الفروق ف اد الثمانی ن األبع د م ات بالنسبة لكل بع در الزواجى للمبحوث درجة الك

ة المدروسة    وع األسرة ،  (المدروسة والكدر الزواجي الكلي تبًعا للمتغیرات المستقلة النوعی ة  ن الحال
ة والمهنی     ة العملی ة، الحال ة المبحوث ة والمهنی زوج، طر العملی ي  ة لل ار الزواج ة االختی دل یق ، مع

 االستخدام الیومي لشبكات التواصل االجتماعي) .
در         -4 ة الك ة ودرج تقلة المدروس رات المس ین المتغی ددة ب ة المتع ات االرتباطی د العالق تحدی

در الزواجي        ة المدروسة والك در الزواجي الثمانی الزواجي للمبحوثات بالنسبة لكل بعد من أبعاد الك
 الكلي.
د اال  -5 در       تحدی ي درجة الك این ف یر التب ي تفس تقلة المدروسة ف رات المس بي للمتغی سهام النس

 الزواجي للمبحوثات بأبعاده الثمانیة المدروسة والكدر الزواجي الكلي.
 الفروض البحثیة:

  لتحقیق األهداف البحثیة صیغت الفروض البحثیة التالیة:
ن: (سن الم        -1 ًال م ین ك ة ب ة معنوی ة ارتباطی ة      توجد عالق زواج، سن المبحوث د ال ة عن بحوث

أثر           دین، الت ي، الت اح الجغراف افي، االنفت اح الثق ة، االنفت یم زوج المبحوث ة، تعل الحالي، تعلیم المبحوث
در       ة: (الك ة المدروس اده الثمانی ات بأبع ى للمبحوث در الزواج ة الك ین درج وح) وب اآلخرین، الطم ب

ین      زوجین، ضعف المشاركة ب ین ال ة       العام، العدوان ب اطفي، طریق زوجین، ضعف التواصل الع ال
دم الرضا      ة، ع ات المالی مناقشة وحل المشكالت، الصراعات المتعلقة بأسالیب تنشئة األبناء، الخالف

  عن العالقة الجنسیة) والكدر الزواجي الكلي.  
ة            -2 اده الثمانی ات بأبع در الزواجى للمبحوث ین متوسطات درجات الك ة ب روق معنوی توجد ف
  ة والكدر الزواجي الكلي عند تصنیفهن على أساس نوع األسرة.المدروس
ة            -3 اده الثمانی ات بأبع در الزواجى للمبحوث ین متوسطات درجات الك ة ب روق معنوی توجد ف

ة      ة والمهنی ة العملی ن: (الحال ًال م اس ك ى أس نیفهن عل د تص ي عن ي الكل در الزواج ة والك المدروس
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ز   ة ل ة والمهنی ة العملی ة، الحال تخدام   للمبحوث دل االس ي، مع ار الزواج ة االختی ة، طریق وج المبحوث
  الیومي لشبكات التواصل االجتماعي).

ین    -4 ة وب ة مجتمع ة المدروس تقلة الكمی رات المس ین المتغی ددة ب ة متع ة إرتباطی د عالق توج
در الزواجي           ة المدروسة والك اد الثمانی ن األبع د م درجة الكدر الزواجي للمبحوثات بالنسبة لكل بع

  الكلي.  
ي تفسیر      كلیسهم  -5 ًدا ف ا فری متغیر من المتغیرات المستقلة الكمیة المدروسة إسهاًما معنوًی

در        ة المدروسة والك اد الثمانی ن األبع د م التباین فى درجة الكدر الزواجى للمبحوثات بالنسبة لكل بع
  الزواجي الكلي.  

  ة.صحة هذه الفروض فقد تم وضعها في صورتها الصفری والختبار
  التعریف اإلجرائي للكدر الزواجي:

ه  رف بأن ة یع دي   إدراك الزوج ود لم عف  وج زوجین، ض ین ال دوان ب ام، الع در الع الك
ة مناقشة وحل المشكالت، الصراعات            اطفي، طریق زوجین، ضعف التواصل الع ین ال المشاركة ب

  بین الزوجین. ة الجنسیةالمتعلقة بأسالیب تنشئة األبناء، الخالفات المالیة، عدم الرضا عن العالق
 لطریقة البحثیة: ا

  أوًال: منطقة البحث:
ث    ذا البح رى ه ا   أج ز طنط ة  بمرك ة الغربی رت بمحافظ ث اختی وني   حی ة ش وائیًا قری عش

  القري األم بالمركز. كإحدى
  ثانیًا: شاملة وعینة البحث:

ة ال   تمثلت شاملة البحث في جمیع ة بمنطق ل    و بحث األسر الریفیة المقیمة إقامة دائم دیها طف ل
ا ، و    واحد علي األقل في سن التعلیم یم معه دیها زوج مق الي عدد األسر (    ول غ إجم ) أسرة  7465بل
وني،  ة ش ة لقری دة المحلی م ). و2020(الوح ة ت م العین د حج ة بتحدی تخدام معادل  & Krejcieاس

Morgan  أسرة.365( بلغ عددها، ف (  
  ثالثًا: إعداد اختبار استمارة البحث: 

ي أعدت      تم ئلة والت ن االس اعداد استمارة االستبیان وفقًا ألهداف البحث وتتضمن مجموعة م
د مرت     ات. وق متسقة مع األهداف ومناسبة للمستوي التعلیمي والخلفیة االجتماعیة والثقافیة للمبحوث

دئي    ار مب دق       لالستمارة االستمارة بعدة مراحل بدءًا بإجراء اختب م ت د ت ة. وق ي عشرین مبحوث یق عل
ي   تمارة عل تملت االس د اش ة. وق دیالت الالزم ل التع ة لعم ورتها النهائی ي ص دادها ف تمارة وإع االس

  قسمین رئیسین هما:
  .تشمل الخصائص االجتماعیة واالقتصادیة واالتصالیة للمبحوثات القسم األول:

انيقال م الث تص : س اسویخ اد بمقی ي بأبع در الزواج ات للك ة المبحوث ة المددرج ةه الثمانی  روس
الي: (    80( والمكون من ارة) موزعة كالت ارات  10عب ام   ل) عب در الع د الك اة    ( بع ي الحی استمرارنا ف

ن    ،اشعر بأن زواجنا جلب علینا المتاعب ،الزوجیة ما زال موضع شك ر م األمور السیئة أكثر بكثی
ة  ا الزوجی ي حیاتن دة ف ور الجی ة  ،األم اتى الزوجی ى حی تقبًال ف أن ز ،ال أرى مس عر ب یس أش ا ل واجن

ي زواجي   ،أشعر بالضیق النفسى وأني مخنوقة من جوازنا ،ناجحا ر راضیة    ،أشعر باألسف عل غی
ة  ا الزوجی ن حیاتن ا   ،ع ابع حیاتن د ط ام والنك بح الخص ة   ،أص عر بالتعاس ي أش ي یجعلن ) 9،()زوج

زوجین لعبارات  تحكم بغضبه،    ُبعد العدوان بین ال ي وجهي      (ال یستطیع زوجي ال یصرخ زوجي ف
یستخدم زوجي الفاظ خادشة عند التشاجر   ال یعجب زوجي أي تصرف مني، دما یكون غاضب،عن

ي، ذائي، مع ي بإی دد زوج ن زوجي،  یه رب م رض للض ن   اتع رة م ابات كبی ى اص ي ب ق زوج لح
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ام    االستفزاز المتواصل طابع حیاتنا، اعتدائه علي، ال یحترمني زوجي ویتعمد اهانتى وتجریحي أم
زوجین      لات ) عبار7، (اآلخرین) ین ال د ضعف المشاركة ب د       ُبع ة بمفرده،یج ى غرف ام ف ا ین (كل من

رده،      كًال منا راحته في البعد عن اآلخر، وس بمف ي الجل ل زوجي إل ه      یمی یقضي زوجي معظم وقت
اریخ    ال نخرج للمشي معًا، خارج المنزل،ینشغل زوجي في هوایة یحبها بمفرده، ال یتذكر زوجي ت

ا) د زواجن یالدى أو عی ارات  )10( ،م زوجین  لعب ین ال اطفي ب عف التواصل الع د ض ذكر ُبع (ال یت
ًا،    ي قضیناها مع ادل الحدیث الرومانسي،    زوجي األوقات السعیدة الت تفهم زوجي حالتي     ال نتب ال ی

م    زوجي ال یشعرني بأهمیتي في حیاته، یخفي زوجي حقیقة مشاعرها عني، النفسیة، زوجي ال یفه
ا،      وضح زوجي لي ما یضایقه،ال ی مطالبي من نظراتي، دفء بینن ودة وال  تنعدم مشاعر الحب والم

ات،    ي األزم اندني ف ي ال یس زن)    زوج دما أح ي عن یني زوج ارة 11( ،ال یواس ة  ل) عب د طریق ُبع
ه    (یتعاطى زوجي العقاقیر المهدأة بكثرة،مناقشة وحل المشكالت باألسرة  زوجي یغرق فى شبر می
دًا،  وال یستطیع مواجهة أى مشكلة، یصعب   یسعى زوجي القحام اهله فى مشكالتنا مما یزیدها تعقی

یضخم زوجي المشاكل الصغیرة   ال یحترم زوجي وجهة نظري، تسویة الخالفات التى تحدث بیننا،
د بصدر رحب،      لغة الحوار بیننا مقطوعة،  بیننا، ل زوجي النق ة،     ال یقب ي حاجات تافه  بنتخانق عل

ه معي)      ضع حلول لها وهى صغیرة، تتفاقم المشكالت بیننا لعدم و ي تعامل اد المستمر ف ) 10، (العن
ارة  ئة األطفال لعب الیب تنش ة بأس راعات المتعلق د الص اء، ُبع دلیل األبن ي ت ي ف رف زوج د  (یس یوج

ة اآلخرین،نتجادل        تعارض بیننا على اسلوب تربیة األبناء، ي حسن معامل ا إل ال یوجه زوجي أبنائن
ي یجب    زل،     بشأن المسئولیات الت ي المن اء ف ا األبن زم به اء،    أن یلت ة األبن ي تربی ال  یهمل زوجي ف

د رفض       یوجه زوجي األطفال أثناء مشاهدة التلیفزیون، ز ضدي عن ي التحی یشجع زوجي أبنائنا عل
اء،  یقسو زوجي علي األبناء في معاملته لهم، طلباتهم، ي   ال یقضي زوجي وقت كاٍف مع األبن یتهمن

ارة  13،(األبناء) زوجي بالفشل في تربیة زوجین     ل) عب ین ال ة ب ات المالی د الخالف (یحاول زوجي    ُبع
ًا، زازي مادی ة، ابت ى المالی ى ذمت ك زوجي ف الي، یش ار الم ة اإلدخ ي قیم در زوج تطیع  ال ال یق یس

ة،   ور المالی ون،      زوجي إدارة األم ي دی دخل زوجي نفسه ف ى تصریف       ی ال یتشاور زوجي معى ف
ة،    یتصف زو میزانیة األسرة، ور المالی ي األم وره        جي بالبخل ف ي أم رة عل وال كثی ق زوجي أم ینف

یغضب   یتهمنى زوجي باالسراف والبذخ فى االنفاق، ال یعرف زوجي كیف تدخر المال، الخاصة،
دة،   س جدی رائي مالب د ش ي عن د،    زوج بب النك ة یس ور المادی ي األم ه ف اش مع أن   النق ادلً بش نتج

ه     عد عدم الرضا عن العالقة الجنسیةُبل) عبارات 10، (األمور المالیة) (ال یعبر زوجي عن عواطف
ًا     ال یرغب زوجي في تحسین عالقتنا الجنسیة،  وحبه أثناء العالقة الجنسیة، دي زوجي إهتمام ال یب

ه،    إلرضائي جنسیًا، ة     یشعرني بأن العالقة الجنسیة مجرد واجب یجب أدائ ا الزوجی تتعرض حیاتن
بب عالقتن  دة بس كالت عدی یة،لمش ة    ا الجنس اء العالق ي أثن ات زوج اء رغب هولة إرض ن بس ال یمك

ا الجنسیة    ال یقدر زوجي مشاعري الجنسیة،  المعاشرة الزوجیة بیننا شبة معدومة، الجنسیة، عالقتن
ة الظروف    غیر ممتعة للطرفین، یصر زوجي علي ممارسة العالقة الجنسیة بالرغم من عدم مالئم

  .لذلك
  یانات:رابعًا: اسلوب جمع الب

ات        ع البیان ة جم د استغرقت عملی تم جمع البیانات بإستخدام االستبیان بالمقابلة الشخصیة، وق
ا      2021شهري یونیو ویولیو  تبیان وادخاله غ استمارات االس ات وتفری للحاسب  م، وتم ترمیز االجاب

  اآللي وتحلیلها إحصائیًا.
  خامسًا: المتغیرات البحثیة وكیفیة قیاسها:

  المستخدمة في البحث وكیفیة قیاسها: لجزء وصفًا للمتغیرات البحثیةیتناول هذا ا
  أ: المتغیرات المستقلة:

زواج     د ال زوج عن ة / ال زواج          : سن المبحوث ت ال زوج وق ة/ ال ه عدد سنوات عمر المبحوث یقصد ب
  ویعبر عنه بقیمة رقمیة.
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ع     یقصد به عدد السنوا ت الكاملة للمبحوثة من وقت ا سن المبحوثة الحالي: اریخ جم ى ت یالد حت لم
  البیانات ویعبر عنه بقیمة رقمیة.

ة أو  الحالة العملیة والمهنة للمبحوثة وزوجها:  یقصد بها نوع وطبیعة العمل الذى تقوم به المبحوث
ى     در األساس ر المص ى تعتب یش والت ب الع یلة لكس ا كوس دخلزوجه مى  لل اس إس ه بمقی م قیاس . وت

زل/ ال     ة من ي رب ات ه س فئ ن خم ون م ة/     مك ة،  وحرفی ل بالزراع ة/ یعم ل بالزراع ل، تعم یعم
ة        ام التمییزی ت األرق ف. وأعطی ة/ موظ رة، وموظف ال ح ي، وأعم ى  5،  4،  3،  2،  1حرف عل

  الترتیب.
ة/    المستوي التعلیمي للمبحوثة وزوجها: ا المبحوث یقصد به عدد سنوات التعلیم الرسمي التي اتمته
ة وز  ت، وقد أعطی زوجها بنجاح ویعبر عنه بقیمة رقمیة ن یعرف      والمبحوث ا األمي صفر، ولم جه

ة ست         ي الشهادة االبتدائی ع درجات ، والحاصل عل القراءة والكتابة ولم یحصل علي أي شهادة أرب
ة تسع درجات، والمؤهل المتوسط       درجة، والمؤهل    12درجات، والحاصل علي الشهادة اإلعدادی

  درجة.  20درجة، وأخیرًا المؤهل فوق الجامعي 16درجة، والمؤهل الجامعي  14فوق المتوسط 
ار الزواجي:  ة االختی ریك طریق ار الشریك لش ا اختی د به تجابةهیقص ات االس ت فئ ار  :. وكان االختی

  علي الترتیب. 4، 3، 2، 1الشخصي، أو الوالدین، أو األقارب، أو األصدقاء. وأعطیت الدرجات 
ذي         ویقصد بها الفترة الزمنیة بالسنیمدة الزواج:  ت ال ي الوق زواج وحت ام ال ذ إتم ي انقضت من ن الت

ائم               زواج الق ام ال ذ إتم ي انقضت من ة الت دد السنوات الكامل م قیاسها بع ذه الدراسة، وت أجریت فیه ه
  حتي وقت جمع البیانات، ویعبر عنه بقیمة رقمیة.

دل  تخداممع اعي:    االس ل االجتم بكات التواص ومي لش اعات الیومی  الی دد الس ه ع د ب ي ویقص ة الت
 ال تستخدم،  فئات هي  أربعة من خالل هتقضیها المبحوثة أمام وسائل التواصل االجتماعي وتم قیاس

ن     3أقل من ساعة، من ساعة  إلي  ر م ة     3ساعات، أكث ام التمییزی ت األرق   ،3 ،4 ساعات. وأعطی
  علي الترتیب. 1،  2

ط ،  نوع األسرة: ن       ویقصد به كون األسرة بسیطة مكونة من جیلین فق ر م ن أكث ة م دة مكون أم ممت
اس     ه بمقی م قیاس ین. وت مي جیل ین.   إس ن فئت ون م ة (   مك ام التمییزی ت األرق ى  2،  1وأعطی ) عل

  الترتیب.  
رة   هري لألس دخل الش ه        :ال دره بالجنی رة مق هریة لألس ة الش رادات النقدی الي اإلی ه إجم د ب ویقص

                                                       .رقمیة ة، وتم التعبیر عنه بقیمالمصري وقت جمع البیانات
افي اح الثق و،   : االنفت ن ( الرادی ة م الم المختلف ائل االع ة لوس رض المبحوث دي تع ه م د ب یقص

ة)    دوات الدینی ة، الن ًا،      .التلیفزیون، الصحف، اإلنترنت، الندوات الثقافی ات االستجابة دائم ت فئ وكان
ي        1، 2، 3، 4لدرجات أحیانًا، نادرًا، وال أعطیت ا درجات للحصول عل ب. وجمعت ال ي الترتی عل

ین(   ا ب درت     28 -7الدرجة الكلیة لالنفتاح الثقافي، وتراوحت القیمة النظریة للمتغیر م م ق درجة)، ث
  المقیاس. ثباتوهي قیمة تدل علي  0,74معامل (ألفا) فكانت  باستخدامدرجة ثبات المقیاس 

ري  یقصد به  :الجغرافياالنفتاح  ه    المجاورة مدى تردد المبحوثة على كًلا من (الق ابع ل ز الت ، المرك
ا ،      تجابة (دائًم ات االس ت فئ رى)، وكان ات األخ ة، والمحافظ رى بالمحافظ ز األخ ة، والمراك القری

درجات للحصول       1،  2،  3،  4أحیاًنا ، نادًرا ، ال). وأعطیت درجات   ب. وجمعت ال ى الترتی عل
ین(  علي الدرجة الكلیة لال ا ب م    16 -4نفتاح الجغرافي وتراوحت القیمة النظریة للمتغیر م درجة)، ث

  المقیاس.   ثباتوهي قیمة تدل علي  0,90معامل (ألفا) فكانت  باستخدامقدرت درجة ثبات المقیاس 
ع    التدین:  امالت م ي التع یقصد به درجة قیام المبحوثة بالشعائر الدینیة والتحلي باألخالق الحمیدة ف
ات اال  قیاسهن، وتم األخری ا،  ال)   بتسع عبارات، وكانت فئ ا ، أحیاًن ات   ستجابة (دائًم ت الفئ . وأعطی
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ة 1، 2، 3أوزان ( ارات االیجابی ات أوزان   8، 7، 4، 3، 1( ) للعب ت الفئ ا اعطی  )3، 2، 1(). بینم
لبیة ارات الس دی   9، 6، 5، 2(  للعب ة للت ة الكلی ن الدرج ر ع ة لتعب ات المبحوث ت درج م جمع ن. ). ث

اس        27 -9وتراوحت القیمة النظریة للمتغیر ما بین( ات المقی درت درجة ثب م ق  باستخدام درجة)، ث
 المقیاس.   ثباتوهي قیمة تدل علي  0,75معامل (ألفا) فوجد أنها 

اآلخرین:   أثر ب ه الت د ب اآل   یقص ة ب أثر المبحوث دي ت راد     م ن األف اة م ریك الحی ن ش لبیة ع راء الس
ین       المحیطین بكل منهما سوا ب ب ة أن تجی ن المبحوث ب م ء داخل األسرة أو من خارج األسرة. وطل

ذها). وأع     ا، ال أنف ر فیه ورًا، أفك ذها ف ي (أنف ة وه ارات الثالث ت أوزان االختی ى  1،  2،  3طی عل
ة           الترتیب األخرین. وتراوحت القیم أثر ب ة للت ر عن الدرجة الكلی ة لتعب . ثم جمعت درجات المبحوث

د    باستخدامدرجة)، ثم قدرت درجة ثبات المقیاس  27 -9بین(النظریة للمتغیر ما  ا) فوج معامل (ألف
  المقیاس.   ثباتوهي قیمة مرتفعة وتدل علي  0,73أنها 

ع            الطموح:  ا وقت جم ة تحقیقه ود المبحوث ي ت تقبلیة الت ات المس داف والتطلع ال واأله ه اآلم یقصد ب
ارات،       ة عب ن ثمانی اس مكون م د،       البیانات، وتم قیاسه بمقی ق، محای ات االستجابة (مواف ت  فئ وكان

درجات أوزان  ت ال ق). وأعطی ر مواف ة 1،  2،  3غی ارات االیجابی ت 7، 5، 3، 1( للعب )، وأعطی
ات أوزان  لبیة(  3، 2، 1الفئ ارات الس ن   8، 6، 4، 2للعب ر ع ة لتعب ات المبحوث ت درج م جمع ). ث

ین(  الدرجة الكلیة للطموح. وتراوحت القیمة النظریة للمتغی  ا ب درت درجة      24 -8ر م م ق درجة)، ث
  المقیاس.   ثباتوهي قیمة مرتفعة وتدل علي  0,74معامل (ألفا) فوجد أنها  باستخدامثبات المقیاس 

  ب: قیاس المتغیر التابع: 
  تم قیاس المتغیر التابع بأبعاده الثمانیة كالتالي:

ن (   ون م اس مك داد مقی م إع اد   80ت ة أبع ي ثمانی ة عل ارة موزع ام ( ) عب در الع ) 10هى: الك
ددها(     زوجین وع ین ال دوان ب ارات، والع زوجین      9عب ین ال اركة ب عف المش د ض ارات، وُبع ) عب

زوجین ( 7وعددها( ة مناقشة    10) عبارات، وُبعد ضعف التواصل العاطفي بین ال ارات، وطریق )عب
رة (  كالت باألس ل المش ئة األط   11وح الیب تنش ة بأس راعات المتعلق د الص ارة، وُبع ال () عب ) 10ف

زوجین (    ین ال ة ب ارة، و 13عبارات، والخالفات المالی ة الجنسیة       أ) عب دم الرضا عن العالق رًا ع خی
ارات10وعددها(  ات أوزان  .) عب ت الفئ ادرًا ، ال، وأعطی ًا، ن ًا، أحیان تجابة دائم ات االس ت فئ    وكان

ة       1، 2، 3، 4 ر عن الدرجة الكلی ة لتعب در الزواجي.   على الترتیب، ثم جمعت درجات المبحوث للك
ة     اده الثمانی ا)    باستخدام ثم قدرت درجة ثبات مقیاس الكدر الزواجي بأبع ، 0,78بلغت  ومعامل (ألف

ي 0,70، 0,77، 0,80، 0,73، 0,79،0,76، 0,76 ات  عل ل الثب در معام ا ق ب، كم اس الترتی لمقی
  .  المقیاس ثباتدرجة وهي قیمة مرتفعة وتدل علي  0,91بلغ والكدر الزواجي الكلي 

  والفروض اإلحصائیة:  اإلحصائيسادًسا: المنهج المستخدم وأسالیب التحلیل 
  .التحلیلي، والمنهج الوصفي: تم استخدام المنهج المنهج المستخدم -1
ائى  -2 ل اإلحص الیب التحلی تخدام  أس م اس ابى،   : ت ط الحس ة ، والمتوس ب المئوی رارات، والنس التك

ارى، و  راف المعی اط واإلنح ل االرتب ون)  معام یط (بیرس ار البس ار "ف "ت"، واختب ، " ، واختب
ات     دیر ثب اخ لتق ا كرونب ل ألف ارى، ومعام ى المعی دار الجزئ دد، واالنح اط المتع ل االرتب ومعام

  المقاییس المتعددة البنود (المتغیرات المستقلة الكمیة ، والمتغیرات التابعة).
   الصدق البنائي للمقیاس:سابعًا: 

ام م حساب مصفوفة مع اطالت ت ات   االرتب ات المبحوث ات إجاب ین درج ون) ب یط (بیرس البس
بعض    ها ال ارات وبعض ي العب ة        عل اد الثمانی ین األبع ة وب ة المدروس اد الثمانی ن األبع د م ل بع  لك

  .والمقیاس الكلي وبعضها البعض المدروسة
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ام:-1 در الع دول ( الك ح ج امالت 1یوض ائج مع اط) نت ات  االرتب ین درج ون) ب یط (بیرس  البس
    .الكدر العام وبعضها البعض بعدالمبحوثات علي عبارات 

الكدر العام بعد  البسیط (بیرسون) بین درجات المبحوثات علي عبارات االرتباطنتائج معامالت  .1جدول 
 :وبعضها البعض

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العبارات
1 1 0,374** 0,288** 0,107* 0,129* 0,259** 0,140** 0,272** 0,264** 0,171** 
2  1 0,327** 0,167** 0,225** 0,222** 0,205** 0,292** 0,317** 0,270** 
3   1 0,270** 0,153** 0,209** 0,118* 0,192** 0,217** 0,212** 
4    1 0,107* 0,185** 0,112* 0,269** 0,130* 0,184** 
5     1 0,274** 0,227** 0,264** 0,158** 0,272** 
6      1 0,113* 0,261** 0,212** 0,182** 
7       1 0,181** 0,247** 0,266** 
8        1 0,411** 0,252** 
9         1 0,231** 
10          1 

  0,01** معنوي عند مستوي            0,05* معنوي عند مستوي 
د مستوي      ارتباطویتضح من الجدول وجود  بعض عن معنوي بین جمیع العبارات وبعضها ال

0,05 ،0,01. 
دوان-2 زوجین  الع ین ال دول ( : ب ح ج امالت  2یوض ائج مع اط) نت ین    االرتب ون) ب یط (بیرس البس

  :وبعضها البعض بین الزوجینالعدوان  بعددرجات المبحوثات علي عبارات 
ارات       االرتباطنتائج معامالت  .2جدول  ي عب ات عل ات المبحوث ین درج د البسیط (بیرسون) ب دوان  بع  الع

 وبعضها البعض بین الزوجین
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العبارات

1 1 0,375** 0,287** 0,110* 0,126* 0,260** 0,139** 0,276** 0,260** 
2  1 0,227** 0,267** 0,220** 0,227** 0,215** 0,282** 0,317** 
3   1 0,273** 0,150** 0,200** 0,127* 0,190** 0,219** 
4    1 0,107* 0,180** 0,117* 0,260** 0,139* 
5     1 0,277** 0,224** 0,263** 0,150** 
6      1 0,113* 0,261** 0,212** 
7       1 0,178** 0,250** 
8        1 0,420** 
9         1 

    0,01** معنوي عند مستوي    0,05معنوي عند مستوي * 

د مستوي      بعض عن ویتضح من الجدول وجود إرتباط معنوي بین جمیع العبارات وبعضها ال
0,05 ،0,01.  
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امالت  3یوضح جدول (ضعف المشاركة بین الزوجین:  -3 اط ) نتائج مع البسیط (بیرسون)    االرتب
  :وبعضها البعض ف المشاركة بین الزوجینضع بعد بین درجات المبحوثات علي عبارات 

ارات           .3جدول  ي عب ات عل ات المبحوث ین درج اط البسیط (بیرسون) ب امالت اإلرتب د نتائج مع ضعف   بع
 المشاركة بین الزوجین وبعضها البعض

 7 6 5 4 3 2 1 العبارات
1 1 0,359** 0,274** 0,103* 0,132* 0,252** 0,251** 
2  1 0,321** 0,170** 0,235** 0,220** 0,309** 
3   1 0,262** 0,147** 0,199** 0,199** 
4    1 0,114* 0,177** 0,126* 
5     1 0,256** 0,149** 
6      1 0,208** 
7       1 

    0,01** معنوي عند مستوي     0,05* معنوي عند مستوي  

د مستوي   ویتضح من الجدول وجود إرتباط معنوي بین جمیع العبارات وبعضها ال   بعض عن
0,05 ،.0,01  

اطفي:   -4 ین       4یوضح جدول (  ضعف التواصل الع اط البسیط (بیرسون) ب امالت اإلرتب ائج مع ) نت
  .ضعف التواصل العاطفي وبعضها البعض بعددرجات المبحوثات علي عبارات 

ارات          .4جدول  ي عب ات عل ات المبحوث ین درج اط البسیط (بیرسون) ب امالت اإلرتب د  نتائج مع ف ضع  بع
 التواصل العاطفي وبعضها البعض:

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العبارات
1 1 0,344** 0,268** 0,124* 0,123* 0,245** 0,251** 0,234** 0,218** 0,153** 
2  1 0,322** 0,191** 0,214** 0,224** 0,287** 0,266** 0,290** 0,219** 
3   1 0,255** 0,128* 0,186** 0,216** 0,163** 0,204** 0,176** 
4    1 0,126* 0161** 0,180** 0,246** 0,123* 0,176** 
5     1 0,247** 0,156** 0,253** 0,130** 0,242** 
6      1 0,203** 0,222** 0,219** 0,142** 
7       1 0,400** 0,511** 0,183** 
8        1 0,377** 0,196** 
9         1 0,202** 
10          1 

    0,01** معنوي عند مستوي   0,05معنوي عند مستوي  *
د مستوي      بعض عن ویتضح من الجدول وجود إرتباط معنوي بین جمیع العبارات وبعضها ال

0,05 ،0,01. 
ارات          .5جدول  ي عب ات عل ات المبحوث ین درج اط البسیط (بیرسون) ب د نتائج معامالت اإلرتب ة   بع طریق

 وبعضها البعض: مناقشة وحل المشكالت
 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العبارات

1 1 0,374** 0,288** 0,107* 0,129* 0,259** 0,140** 0,272** 0,264** 0,107* 0,129* 
2  1 0,372** 0,167** 0,225** 0,222** 0,205** 0,292** 0,317** 0,167** 0,225** 
3   1 0,270** 0,153** 0,209** 0,118* 0,192** 0,217** 0,170** 0,153** 
4    1 0,207** 0185** 0,112* 0,269** 0,130* 0,500** 0,207** 
5     1 0,374** 0,327** 0,264** 0,258** 0,307** 0,400** 
6      1 0,115* 0,269** 0,202** 0,185** 0,274** 
7       1 0,181** 0,247** 0,112* 0,227** 
8        1 0,411** 0,269** 0,264** 
9         1 0,130* 0,158** 
10          1 0,107* 
11           1 

    0,01** معنوي عند مستوي                  0,05* معنوي عند مستوي 
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امالت  5یوضح جدول (طریقة مناقشة وحل المشكالت:  -5 اط ) نتائج مع البسیط (بیرسون)    االرتب
    بین درجات المبحوثات علي عبارات بعد مقیاس طریقة مناقشة وحل المشكالت وبعضها البعض.

د مستوي     ویتضح من الجدول وجود إرتباط معن بعض عن وي بین جمیع العبارات وبعضها ال
0,05 ،0,01. 

) نتائج معامالت اإلرتباط البسیط 6یوضح جدول (أسالیب تنشئة األطفال: الصراعات المتعلقة ب-6
ارات     ي عب ات عل د (بیرسون) بین درجات المبحوث ة بأسالیب    بع ال    الصراعات المتعلق تنشئة األطف

    .وبعضها البعض
الصراعات  بعد معامالت اإلرتباط البسیط (بیرسون) بین درجات المبحوثات علي عباراتنتائج  .6جدول 

 تنشئة األطفال وبعضها البعض: المتعلقة بأسالیب
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العبارات

1 1 0,506** 0,303** 0,219** 0,584** 0,266** 0,243** 0,115* 0,254** 0,206** 
2  1 0,241** 0,204** 0,514** 0,290** 0,188** 0,144** 0,238** 0,140** 
3   1 0,131* 0,210** 0,224** 0,346** 0,201** 0,308** 0,279** 
4    1 0,116* 0281** 0,215** 0,205** 0,243** 0,314** 
5     1 0,267** 0,232** 0,201** 0,214** 0,151** 
6      1 0,403** 0,167** 0,105* 0,223** 
7       1 0,330** 0,267** 0,224** 
8        1 0,183** 0,208** 

9         1 0,262** 

10          1 
    0,01** معنوي عند مستوي            0,05* معنوي عند مستوي       

د مستوي      بعض عن ویتضح من الجدول وجود إرتباط معنوي بین جمیع العبارات وبعضها ال
0,05 ،0,01.  

 

ة:   -7 ات المالی ات      7یوضح جدول (  الخالف ین درج اط البسیط (بیرسون) ب امالت اإلرتب ائج مع ) نت
  .الفات المالیة وبعضها البعضالخ بعدالمبحوثات علي عبارات 

ارات     .7جدول  ي عب ات عل د نتائج معامالت اإلرتباط البسیط (بیرسون) بین درجات المبحوث ة    بع ات المالی الخالف
 وبعضها البعض:

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العبارات

1 1 0,373** 0,289** 0,108* 0,127* 0,256** 0,140** 0,272** 0,264** 0,171** 0,132* 0,295** 0,140** 

2  1 0,327** 0,167** 0,226** 0,217** 0,205** 0,292** 0,317** 0,270** 0,228** 0,222** 0,205** 

3   1 0,270** 0,153** 0,204** 0,118* 0,192** 0,217** 0,212** 0,156** 0,209** 0,118* 

4    1 0,108* 0191** 0,112* 0,264** 0,130* 0,184** 0,105* 0,185** 0,112* 

5     1 0,270** 0,328** 0,263** 0,159** 0,373** 0,597** 0,373** 0,328** 

6      1 0,303** 0,265** 0,210** 0,182** 0,275** 0,599** 0,303** 

7       1 0,181** 0,347** 0,366** 0,327** 0,203** 0,500** 

8        1 0,411** 0,252** 0,266** 0,271** 0,181** 

9         1 0,231** 0,158** 0,212** 0,247** 

10          1 0,271** 0,182** 0,266** 

11           1 0,276** 0,227** 

12            1 0,103* 

13             1 

  0,01** معنوي عند مستوي   0,05* معنوي عند مستوي 
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د مستوي      ویتضح من الجدول وجود إرتباط معنوي بین بعض عن جمیع العبارات وبعضها ال
0,05 ،.0,01  

) نتائج معامالت اإلرتباط البسیط (بیرسون)   8یوضح جدول (عدم الرضا عن العالقة الجنسیة: -8
  عدم الرضا عن العالقة الجنسیة وبعضها البعض.   بعدبین درجات المبحوثات علي عبارات 

ارات     نتائج معامالت اإلرتباط البسیط (بیر .8جدول  ي عب ات عل د سون) بین درجات المبحوث عدم الرضا عن     بع
 وبعضها البعض:العالقة الجنسیة 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 العبارات
1 1 0,405** 0,304** 0,219** 0,584** 0,266** 0,243** 0,115* 0,254** 0,216** 
2  1 0,240** 0,205** 0,513** 0,291** 0,189** 0,143** 0,237** 0,141** 
3   1 0,132* 0,209** 0,225** 0,345** 0,204** 0,305** 0,279** 
4    1 0,104* 0280** 0,216** 0,214** 0,245** 0,315** 
5     1 0,267** 0,230** 0,203** 0,213** 0,152** 
6      1 0,405** 0,165** 0,108* 0,220** 
7       1 0,330** 0,265** 0,226** 
8        1 0,180** 0,212** 
9         1 0,261** 
10          1 

    0,01** معنوي عند مستوي            0,05* معنوي عند مستوي 

د مستوي      بعض عن ویتضح من الجدول وجود إرتباط معنوي بین جمیع العبارات وبعضها ال
0,05 ،0,01. 

ي  -9 در الزواجي الكل اد    :الك ین األبع ون) ب یط (بیرس اط البس امالت االرتب م حساب مصفوفة مع ت
ة ةو الثمانی ة الكلی بعضوبعض الدرج دول (ها ال رض ج یط  9. ویع اط البس امالت اإلرتب ائج مع ) نت

ي  (بیرسون) بین ة      درجات المبحوثات عل در الزواجي الثمانی اد الك در الزواجي    المدروسة أبع والك
ي بعض الكل ها ال امالت    .وبعض ع مع دول أن جمی ن الج ح م اط االویتض اد ورتب ین األبع هاب  بعض

بعض ذلك ال اس ا  ، وك ة لمقی ة الكلی توي    الدرج د مس ة عن ي معنوی در الزواج ق  0,01لك ا یحق . مم
  للمقیاس ویمكن جمعها. الفرعیةمستوي جید من اإلتساق الداخلي لألبعاد 

ین     .9جدول در الزواجي       نتائج معامالت االرتباط البسیط (بیرسون) ب اد الك ي أبع ات عل ات المبحوث درج
  :وبعضها البعض الثمانیة المدروسة والكدر الزواجي الكلي

الكدر  بعاداأل
 العدوان العام

ضعف 
المشاركة بین 

 الزوجین

ضعف 
التواصل 
 العاطفي

طریقة 
مناقشة 
وحل 

 المشكالت

أسالیب 
تنشئة 
 األطفال

الخالفات 
 المالیة

عدم 
الرضا عن 

العالقة 
 الجنسیة

الكدر 
الزواجي 

 الكلي

 **0,844 **0,641 **0,863 **0,637 **0,852 **0,849 **0,830 **0,869 1 الكدر العام
 **0,856 **0745 **0,870 **0,643 **0,883 **0,758 **0,763 1  العدوان

 **0,826 **0,516 **0,820 **0,519 **0,857 **0,848 1   ضعف المشاركة بین الزوجین
 **0,736 **0,547 **0,728 **0,534 **0,738 1    ضعف التواصل العاطفي

 **0,647 **0,631 **0,765 **0,539 1     طریقة مناقشة وحل المشكالت
 **0,578 **0,671 **0,540 1      أسالیب تنشئة األطفال

 **0,644 **0,637 1       الخالفات المالیة
 **0,579 1        عدم الرضا عن العالقة الجنسیة

 1         الكدر الزواجي الكلي
    0,01** معنوي عند مستوي     0,05* معنوي عند مستوي 

  : وصف خصائص عینة الدراسة:سابًعا
دول (  رض ج یة     ) 10یع ائص الشخص ا للخص ات وفًق بى للمبحوث ددى والنس ع الع التوزی

 :واالجتماعیة واالقتصادیة واالتصالیة
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دول  ات   .10ج بى للمبحوث ددى والنس ع الع ح التوزی ا یوض ة وفًق یة واالجتماعی ائص الشخص للخص
  :واالقتصادیة واالتصالیة

 (%) العدد المتغیرات المستقلة (%) العدد المتغیرات المستقلة
عند الزواج سن المبحوثة -1 معدل االستخدام الیومي لشبكات التواصل االجتماعي -9   
) سنة  22أقل من  -18(    20,8 76 أقل من  ساعة  34,2 125 

) سنة 26أقل من  – 22(   ساعات  3من ساعة إلي أقل من  58,1 212   74 20,3 
أكثر)سنة ف 26(    ساعات 3أكثر من  7,7 28   152 41,6 

 17,3 63 ال تستخدم 100 365 المجموع
سن المبحوثة الحالي -2  100 365 المجموع 
) سنة  32أقل من – 20(   نوع األسرة-10 33,7 123   
) سنة  43أقل من – 32(    46,3 169 بسیطة 44,4 162 

سنة فأكثر) 43(      53,7 196 ممتدة 21,9 80 
جموعالم  100 365 المجموع 100 365 
تعلیم المبحوثة -3 الدخل الشهري لألسرة-11   

) سنة7منخفض (أقل من  ) جنیه2600-1000منخفض ( 9,6 35   175 47,9 
) سنة 12-7متوسط (  ) جنیه4300-2700متوسط ( 62,7 229   148 40,5 

سنة فأكثر ) 13مرتفع ( ) جنیه6000-4400مرتفع ( 27,7 101   42 11,5 
 100 365 المجموع 100 365 المجموع

تعلیم الزوج-4  سن الزوج عند الزواج -12   
) سنة7منخفض (أقل من  ) سنة27أقل من  -24منخفض (  7,9 29   144 39,4 

) سنة  12-7متوسط (  ) سنة31أقل من  -27متوسط ( 63,3 231   174 47,7 
سنة فأكثر) 13مرتفع ( سنة فأكثر)31مرتفع ( 28,8 105   47 12,9 
 100 365 المجموع 100 365 المجموع

االنفتاح الثقافي-13  
الحالة العملیة والمهنیة للمبحوثة -5 ) درجة12 -6منخفض (   122 33,4 

) درجة 17 -13متوسط ( 23,6 86 موظفة  150 41,1 
) درجة24 -18مرتفع ( 4,9 18 أعمال حرة  93 25,5 

 100 365 المجموع 7,9 29 حرفیة
الزراعة تعمل ب االنفتاح الجغرافي -14 3,3 12   

) درجة8ــ  4منخفض (  60,3 220 ال تعمل  127 34,8 
) درجة11ــ  9متوسط (  100 365 المجموع  143 39,2 

الحالة العملیة والمهنیة للزوج  -6 ) درجة16ــ  12مرتفع(    95 26 
 100 365 المجموع 32,1 117 موظف

ینالتد -15 19,7 72 أعمال حرة  
) درجة15ــ  9منخفض (  24,7 90 حرفي  90 24,7 

) درجة20ــ  16متوسط ( 21,9 80 یعمل بالزراعة  115 31,5 
 1,6 6 ال یعمل

) درجة27ــ  21مرتفع (  100 365 المجموع  160 43,8 
طریقة االختیار الزواجي-7  100 365 المجموع 

التأثر باآلخرین-16 38,9 142 الشخصي  
) درجة15ــ  9منخفض (  32,3 118 الوالدین  82 22,5 
) درجة20ــ  16متوسط (  11,5 42 األقارب  164 44,9 

) درجة27ــ  21مرتفع (  17,3 63 األصدقاء  119 32,6 
 100 365 المجموع 100 365 المجموع

مدة الزواج-8 الطموح -17   
) سنة11(أقل من  ) درجة13ــ  8منخفض (  37,3 136   105 28,8 

) سنة21 أقل من - 11( ) درجة18ــ  14متوسط (  43,3 158   166 45,5 
فأكثر)  سنة 22(  ) درجة24ــ  19مرتفع (  19,4 71   94 25,7 

 100 365 المجموع 100 365 المجموع

  وصف خصائص عینة البحث:
ات (  10یتضح من جدول ( د    58,1) أن: أكثر من نصف المبحوث ارهن عن %)  تروحت أعم

ات ( 26أقل من -22( الزواج ما بین ن    44,4) سنة، وخمسي المبحوث ارهن م راوح أعم  -32%) تت
ن ل م ن (  43أق ات وأزواجه ي المبحوث والي ثلث نة، وح ب 63,3%)، ( 62,7س ي الترتی %) عل
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ث أزواج   60,3سنة)، وثالثة أخماس المبحوثات ( 12 -7مستوي التعلیم متوسط( ن، وثل %) ال تعمل
ة    ة حكومی ون بوظیف ات یعمل ات (    32,1( المبحوث ث المبحوث ن ثل د ع ا یزی بعن 38,9%) ،وم %) ات

ات (   ن    43,3طریقة االختیار الشخصي، وحوالي خمسي المبحوث ل م ن أق دة زواجه سنة،   11%) م
ات (   ي المبحوث والي خمس الث      41,6وح ن ث ر م اعي أكث ل االجتم بكات التواص تخدمن ش %) تس

ن بأس  53,7ساعات في الیوم. وحوالي نصف المبحوثات ( ن نصف      %) تقم ا یقرب م دة، وم ر ممت
ین(       47,9المبحوثات ( ا ب راوح م نخفض یت دخل الشهري ألسرهن م ه، و  2600-1000%) ال ) جنی

ات (     ن نصف أزواج المبحوث ین (     47,7وما یقرب م ا ب راوح م ارهم تت ) 31-28%) تزوجوا وأعم
ن متوسط (    ي له %) 239,%)، (41,1سنة. وخمسي المبحوثات مستوي اإلنفتاح الثقافي والجغراف

ع (  ن مرتف دین له توي الت ات مس ي المبحوث ب، وخمس ي الترتی أثرهن 43,8عل توي ت %)، ومس
  %) علي الترتیب.45,5%)، ( 44,9باآلخرین  ومستوي الطموح لدیهن متوسط (

  أهم النتائج ومناقشتها:
بعاد الثمانیة المدروسة والكدر الزواجي األمستویات الكدر الزواجي للمبحوثات لكل بعد من 

كلي:ال  
:بعد الكدر العاملالكدر الزواجي للمبحوثات : مستوى البعد األول  

ام   لالكدر الزواجي للمبحوثات ) مستوى 11یعرض جدول (   در الع د الك ه أن  بع  . ویتضح من
ي  39,4% في المستوى المتوسط، و  9,32، و% من المبحوثات في المستوى المنخفض27,7 % ف

  .المستوى المرتفع
  :بعد الكدر العاملالكدر الزواجي مستوى یع العددى والنسبى للمبحوثات یوضح التوز .11جدول 

 % العدد الفئة
درجة )20ــ  10(  منخفض  101 27,7 

) درجة29ــ  21متوسط (   120 32,9 
) درجة40ــ  30(  مرتفع  144 39,4 

 100 365 المجموع
درجة 27,29 المتوسط الحسابى  

ى أن     ات إل در الزواج    خمس  حوالي وتشیر البیان ات مستوى الك ن  ي المبحوث در  لي له د الك بع
 العام مرتفع.
ات      البعد الثاني: ددى والنسبى للمبحوث ع الع در الزواجي    مستوى یوضح التوزی دوان  لالك د الع  بع
 :بین الزوجین

زوجین  بعد العدوانلالكدر الزواجي للمبحوثات ) مستوى 21یعرض جدول ( . ویتضح  بین ال
ه أن ن المبح 19,2من نخفض   % م توى الم ي المس ات ف ط، و  9,44و، وث توى المتوس ي المس  % ف
  % في المستوى المرتفع. 35,9
  :بین الزوجین بعد العدوانلمستوى الكدر الزواجي للمبحوثات  .12جدول 

 % العدد الفئة
) درجة18ــ  9( منخفض  70 19,2 

) درجة26ــ  19متوسط (   164 44,9 
) درجة36 -27( مرتفع  131 35,9 

مجموعال  365 100 
الحسابيالمتوسط  درجة 24,48   
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ن            در الزواجي له ات  مستوى الك ن نصف المبحوث ا یقرب م ى أن م د  لوتشیر البیانات إل بع
  متوسط.بین الزوجین العدوان 

ث  د الثال ات   :البع بى للمبحوث ددى والنس ع الع توى  یوضح التوزی در الزواجي  مس عف لالك د ض بع
  :المشاركة بین الزوجین

رض ج  توى 31دول (یع ي ) مس در الزواج ات الك ین   ل للمبحوث اركة ب عف المش د ض بع
زوجین ه أن ال ح من نخفض  24,4 . ویتض توى الم ي المس ات ف ن المبحوث ي 664,، و % م % ف

  % في المستوى المرتفع.29المستوى المتوسط، و 
  :بعد ضعف المشاركة بین الزوجینل للمبحوثات الكدر الزواجيمستوى  .13جدول 

دالعد الفئة  % 
) درجة14ــ  7( منخفض  89 24,4 

) درجة20ــ  15متوسط (   170 46,6 
) درجة28ــ  21(  مرتفع  106 29 

 100 365 المجموع
درجة 18,75 المتوسط الحسابى  

ن         در الزواجي له ات مستوى الك وتشیر البیانات إلى أن ما یقرب من نصف المبحوث
  بعد ضعف المشاركة بین الزوجین متوسط.ل

عالبع  ات  : د الراب بى للمبحوث ددى والنس ع الع توى یوضح التوزی در الزواجي مس عف ل الك د ض بع
 :التواصل العاطفي

ه أن  بعد ضعف التواصل العاطفيلالكدر الزواجي ) مستوى 41یعرض جدول (  . ویتضح من
ي المستوى المتوسط،   7,14و، % من المبحوثات في المستوى المنخفض27,1 ي   31,2 % ف % ف

    تفع.المستوى المر
  :عد ضعف التواصل العاطفيلبالكدر الزواجي للمبحوثات مستوى  .14جدول 

 % العدد الفئة
) درجة20ــ  10( منخفض   99 27,1 

) درجة29ــ  21متوسط (   152 41,7 
) درجة40ــ  30(  مرتفع  114 31,2 

 100 365 المجموع
درجة 26,76 المتوسط الحسابى  

ن        حوالي وتشیر البیانات إلى أن  در الزواجي له ات مستوى الك د ضعف   لخمسي المبحوث بع
  التواصل العاطفي  متوسط.

بعد طریقة لالكدر الزواجي مستوى  یوضح التوزیع العددى والنسبى للمبحوثات :البعد الخامس
:مناقشة وحل المشكالت  

دول (   رض ج توى  15یع ات    ) مس ي للمبحوث در الزواج ل     لالك ة وح ة مناقش د طریق بع
نخفض     20تضح منه أن . ویالمشكالت ي المستوى الم ات ف ن المبحوث ي المستوى   47,9، % م % ف

  % في المستوى المرتفع.32,1المتوسط، و 
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 :بعد طریقة مناقشة وحل المشكالتلالكدر الزواجي للمبحوثات مستوى  .15جدول 
 % العدد الفئة

) درجة22ــ  11(  منخفض  73 20 
) درجة32ــ  23متوسط (   175 47,9 

) درجة44ــ  33(  عمرتف  117 32,1 
 100 365 المجموع

درجة 29,84 المتوسط الحسابى  

ن          در الزواجي له ات مستوى الك ى أن حوالي نصف المبحوث ة   لوتشیر البیانات إل د طریق بع
 مناقشة وحل المشكالت متوسط.

ادس د الس ات  :البع بى للمبحوث ددى والنس ع الع ح التوزی توى  یوض ي مس در الزواج د لالك بع
  :لصراعات المتعلقة بأسالیب تنشئة األطفالا

ة بأسالیب    لالكدر الزواجي للمبحوثات ) مستوى 16یعرض جدول (   بعد الصراعات المتعلق
ال ئة األطف ه أنتنش ح من نخفض  19,7. ویتض توى الم ي المس ات ف ن المبحوث ي 41,9، و% م % ف

  % في المستوى المرتفع.38,4المستوى المتوسط، و 
ة   لالكدر الزواجي مستوى وزیع العددى والنسبى للمبحوثات یوضح الت .16جدول  بعد الصراعات المتعلق

  :بأسالیب تنشئة األطفال
 % العدد الفئة

) درجة20ــ  10(  منخفض  72 19,7 
) درجة29ــ  21متوسط (   153 41,9 

) درجة40ــ  30(  مرتفع  140 38,4 
 100 365 المجموع

درجة 26,40 المتوسط الحسابى  

ن       وت ي له در الزواج توى الك ات مس ي المبحوث ى أن خمس ات إل یر البیان د لش بع
  الصراعات المتعلقة بأسالیب تنشئة األطفال متوسط.

در الزواجي    مستوىیوضح التوزیع العددى والنسبى للمبحوثات : البعد السابع ات   لالك د الخالف بع
  :المالیة

ه   الخالفات المالیة بعدلالكدر الزواجي للمبحوثات  ) مستوى 17یعرض جدول ( . ویتضح من
% 32,1% في المستوى المتوسط،   2,45و، % من المبحوثات في المستوى المنخفض22,7و  أن

  في المستوى المرتفع.
  :بعد الخالفات المالیةلالكدر الزواجي مستوى یوضح التوزیع العددى والنسبى للمبحوثات  .17جدول 

 % العدد الفئة
) درجة26ــ  13(  منخفض  83 22,7 

) درجة38ــ  27متوسط (   165 45,2 
) درجة52ــ  39(  مرتفع  117 32,1 

 100 365 المجموع
الحسابيالمتوسط  درجة 35,38   

ى أن  ات إل یر البیان والي وتش ي    ح در الزواج توى الك ات مس ف المبحوث ات  لنص د الخالف بع
 المالیة متوسط
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بعد عدم لالكدر الزواجي مستوى ثات یوضح التوزیع العددى والنسبى للمبحو: البعد الثامن
  :الرضا عن العالقات الجنسیة

دول ( رض ج توى 18یع ات  ) مس ي للمبحوث در الزواج ات   لالك ن العالق ا ع دم الرض د ع بع
نخفض 38,4 . ویتضح منه أنالجنسیة ي المستوى   2,45و، % من المبحوثات في المستوى الم % ف

  % في المستوى المرتفع.16,4المتوسط، و 
  

ات       .18جدول  ددى والنسبى للمبحوث ع الع در الزواجي   مستوى  یوضح التوزی دم الرضا عن     لالك د ع بع
  :العالقات الجنسیة

 % العدد الفئة
) درجة20ــ  10(  منخفض  140 38,4 

) درجة29ــ  21متوسط (   165 45,2 
) درجة40ــ 30(  مرتفع  60 16,4 

 100 365 المجموع
الحسابيالمتوسط  درجة 26,38   

ى أنوتش ات إل والي یر البیان ات   ح در الزواجي للمبحوث توى الك ات مس ف المبحوث د لنص بع
  عدم الرضا عن العالقات الجنسیة منخفض.

  :الكدر الزواجي الكلي -
ات  الكلي الزواجيالكدر ) مستوى 19یعرض جدول ( ه أن  للمبحوث ن  10,1. ویتضح من % م

نخفض   توى الم ي المس ات ف توى ال 62,5، المبحوث ي المس ط،% ف توى  27,4متوس ي المس % ف
  المرتفع.

  الكدر الزواجي الكليمستوى یوضح التوزیع العددى والنسبى للمبحوثات  .19جدول 
 % العدد الفئة

) درجة160ــ  80(  منخفض  37 10,1 
) درجة239ــ  161متوسط (   228 62,5 

) درجة320ــ 240(  مرتفع  100 27,4 
 100 365 المجموع

درجة 215,28 المتوسط الحسابى  

  ثلثي المبحوثات مستوى الكدر الزواجي الكلي لهن متوسط. حواليوتشیر البیانات إلى أن 
لكل للمبحوثات  لكدر الزواجىالعالقات الثنائیة بین المتغیرات المستقلة المدروسة وبین اًا: نیثا

   والكدر الزواجي الكلي:المدروسة الثمانیة  بعد من األبعاد
باطیة البسیطة بین المتغیرات المستقلة المدروسة وبین الكدر الزواجى العالقات االرت -أ

  الثمانیة المدروسة والكدر الزواجي الكلي: للمبحوثات لكل بعد من األبعاد
ة     اد الثمانی ن األبع د م ل بع ات لك ى للمبحوث در الزواج ة الك ة بدرج ل المرتبط د العوام لتحدی

م    ي ت در الزواجي الكل ار  المدروسة والك رض  اختب داإلحصائي األول  الف ة   "ال توج ة ارتباطی عالق
یم زوج       جمن: سن المبحوثة عند الزوا معنویة بین كًال ة، تعل یم المبحوث ة الحالي ،تعل ، سن المبحوث

زواج،   الدخل الشهري لألسرة، المبحوثة، مدة الزواج، د ال افي،   سن الزوج عن اح الثق اح   االنفت االنفت
ن          رین،التأثر باآلخ التدین، الجغرافي، د م ات لكل بع در الزواجى للمبحوث ین درجة الك الطموح وب

م استخدام معامل         ذا الفرض ت ار صحة ه األبعاد الثمانیة المدروسة والكدر الزواجي الكلي. والختب
  االرتباط البسیط (بیرسون).
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  :العاملكدر ا- 1
دول   ائج ج ح نت د مس    )02(توض ائیًا عن ة إحص ة ومعنوی ة موجب ة ارتباطی ود عالق توي وج

ام   اآلخرین، والطموح وبین درجة االتأثر باالنفتاح الثقافي،  من: بین كًال 01,0 در الع ات  لك للمبحوث
ب،  131,0، 0,156، 320,0حیث بلغت قیم معامل اإلرتباط البسیط  ا یتضح وجود     علي الترتی كم

توي       د مس ائیًا عن ة إحص البة ومعنوی ة س ة ارتباطی ین ك  01,0عالق ة   ًالب ن المبحوث ن: س  دعن م
یم معامل      اسن الزوج عند الزواج، ، مدة الزواجالزواج، سن المبحوثة الحالي،  ث بلغت ق دین حی لت

ب   241,0-، 0.167- ،372,0-، 532,0-، 920,0-اإلرتباط البسیط   ي الترتی ي حین یتضح    . عل ف
د مستوي      ة إحصائیًا عن یم    05,0وجود عالقة ارتباطیة سالبة ومعنوی ین تعل ة  ب ی زوج المبحوث ن وب

اط البسیط       للمبحوثات لكدر العامادرجة  ة معامل اإلرتب ث بلغت قیم ین     .0,116-، حی م یتب ه ل إال إن
ین ك    ة ب ة معنوی ة ارتباطی ود عالق ن:  ًالوج ة، م یم المبحوث رة،  تعل هري لألس دخل الش اح  ال االنفت

ي ة  الجغراف ین درج اماوب در الع ات لك رض  . للمبحوث ض الف تطیع رف ه نس ائيوعلی  األول االحص
  .جزئیًا وقبول الفرض البحثي األول

  العدوان بین الزوجین:-2
دول   ائج ج ح نت توي     )02(توض د مس ائیًا عن ة إحص ة ومعنوی ة موجب ة ارتباطی ود عالق وج

اآلخرین،   االنفتاح الثقافي،  :من كًال بین 01,0 أثر ب ین درجة    الطموح الت دوان وب زوجین   الع ین ال  ب
ل اإلرت    لل یم معام ث بلغت ق ات، حی اط البسیط  مبحوث ب.  882,0، 143,0 ،323,0 ب ي الترتی ا  عل كم

توي         د مس ائیًا عن ة إحص البة ومعنوی ة س ة ارتباطی ود عالق ح وج الً  01,0یتض ین ك ن   ب ن: س م
زواج،   المبحوثة عن الزواج، سن المبحوثة الحالي،   دة ال زواج،     م د ال زوج عن دین  وسن ال ین  الت وب

اط البسیط     حیث بلغت  لمبحوثات ل بین الزوجین العدواندرجة  یم معامل اإلرتب ، 632,0-، ,162-ق
ب   571,00-، 163,0-، 246,0- ي الترتی ین        .عل ة ب ة معنوی ة ارتباطی ین وجود عالق م یتب ه ل إال إن

ة،     كًال یم المبحوث ن: تعل یم م ة  تعل دخل الشهري لألسرة،    زوج المبحوث ین    ، ال ي وب اح الجغراف االنفت
ة  زوجین للدرج ین ال دوان ب ات.الع ه مبحوث رض  وعلی ض الف تطیع رف ًا  االحصائي األولنس جزئی

  وقبول الفرض البحثي األول.
  ضعف المشاركة بین الزوجین: - 3

دول (  ائج ج ح نت توي    20توض د مس ائیًا عن ة إحص ة ومعنوی ة موجب ة ارتباطی ود عالق ) وج
زوجین       01,0 ین ال اركة ب عف المش ة ض ین درج وح وب افي، الطم اح الثق ن: االنفت ًال م ین ك ب

ات یط     للمبحوث اط البس ل اإلرتب ي معام ت ق ث بلغ ح    0.274، 0.327حی ا یتض ب. كم ي الترتی عل
توي     د مس ائیًا عن ة إحص ة ومعنوی ة موجب ة ارتباطی ود عالق ین   05,0وج اآلخرین وب أثر ب ین الت ب

یط           اط البس ل اإلرتب ة معام ت قیم ث بلغ ات، حی زوجین للمبحوث ین ال اركة ب عف المش ة ض درج
ًال   01,0قة ارتباطیة سالبة ومعنویة إحصائیًا عند مستوي في حین یتضح وجود عال ،0,129 بین ك

دین     زواج، الت د ال من: سن المبحوثة عند الزواج، سن المبحوثة الحالي، مدة الزواج، سن الزوج عن
یط   اط البس ل اإلرتب یم معام ت ق ث بلغ ي  0.147-،0.160-، 0.234-، 261,0-، 246,0-حی عل

ة ار  د مستوي       الترتیب، كما یتضح وجود عالق ة إحصائیًا عن البة ومعنوی ة س یم    05,0تباطی ین تعل ب
ل   ة معام ت قیم ث بلغ ات، حی زوجین للمبحوث ین ال اركة ب عف المش ة ض ین درج ة وب زوج المبحوث

یط   اط البس یم          0,110 -اإلرتب ن: تعل ًال م ین ك ة ب ة معنوی ة ارتباطی ود عالق ین وج م یتب ه ل إال إن
زوجین        المبحوثة، الدخل الشهري لألسرة، االن ین ال ین درجة ضعف المشاركة ب ي وب فتاح الجغراف

  للمبحوثات. وعلیه نستطیع رفض الفرض االحصائي األول جزئیًا وقبول الفرض البحثي األول.
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  ضعف التواصل العاطفي: - 4
دول (  ائج ج ح نت توي    20توض د مس ائیًا عن ة إحص ة ومعنوی ة موجب ة ارتباطی ود عالق ) وج

اطفي   بین كًال من االنفتاح 01,0 الثقافي، التأثر باآلخرین، الطموح وبین درجة ضعف التواصل الع
ل    یم معام ت ق ث بلغ ات، حی اطللمبحوث یط  االرتب ا   ,282.، ,141، 362,0البس ب. كم ي الترتی عل

توي         د مس ائیًا عن ة إحص البة ومعنوی ة س ة ارتباطی ود عالق ح وج ن     01,0یتض ن: س ًال م ین ك ب
ین          المبحوثة عند الزواج، سن المبحوث دین وب زواج، والت د ال زوج عن زواج، سن ال دة ال ة الحالي، م

ل   یم معام ت ق ث بلغ ات حی اطفي للمبحوث عف التواصل الع ة ض اطدرج یط  االرتب -، 180,0-البس
ة    ,146-، 161,0-، 230,0-، 239,0 ة معنوی ة ارتباطی . علي الترتیب. إال إنه لم یتبین وجود عالق

ین   بین كًال من: تعلیم المبحوثة، تعلیم زوج المبحوثة، الدخل الشهري لألسرة، االنفتاح الجغرافي وب
ًا    درجة ضعف التواصل العاطفي للمبحوثات. وعلیه نستطیع رفض الفرض االحصائي األول جزئی

 وقبول الفرض البحثي األول.
دول   ین         .20ج ة المدروسة وب تقلة الكمی رات المس ین المتغی ون) ب اط البسیط (بیرس امالت اإلرتب یم مع ق

  درجات الكدر الزواجى للمبحوثات بأبعاده الثمانیة المدروسة والكدر الزواجي الكلي.

 المتغیرات المستقلة

 الكدر العام
العدوان 

بین 
 الزوجین

ضعف 
المشاركة 

بین 
 الزوجین

ضعف 
التواصل 
 العاطفي

طریقة 
مناقشة 
وحل 

 المشكالت

الصراعات 
المتعلقة 
بأسالیب 
تنشئة 
 األبناء

الخالفات 
 المالیة

عدم الرضا 
عن العالقة 

 الجنسیة

الكدر 
الزواجي 

 الكلي

قیم معامل 
اإلرتباط 
 البسیط

قیم معامل 
اإلرتباط 
 البسیط

قیم معامل 
اإلرتباط 
 البسیط

قیم معامل 
اإلرتباط 
 البسیط

قیم معامل 
اإلرتباط 
 البسیط

قیم معامل 
اإلرتباط 
 البسیط

قیم معامل 
اإلرتباط 
 البسیط

قیم معامل 
اإلرتباط 

 سیطالب

قیم معامل 
اإلرتباط 
 البسیط

د   ة عن ن المبحوث س
 **0.245-  **0.180-  **0.202-  **0.213-  **0.231-  **0.180-  **0.246-  **0.216-  **0.209-  جالزوا

 **0.270-  **0.135-  **0.245-  **0.183-  **0.265-  **0.239-  **0.261-  **0.263-  **0.253-  سن المبحوثة الحالي
 0.079-  0.004-  *0.114-  0.016-  0.080-  0.078-  0.052-  0.089-  0.056-  تعلیم المبحوثة

 *0.114-  0.050-  0.051-  *0.120-  **0.156-  0.075-  *0.110-  0.074-  *0.116-  تعلیم  زوج المبحوثة
 **0.234-  **0.185-  **0.229-  **0.148-  **0.243-  **0.230-  **0.234-  **0.246-  **0.237-  مدة الزواج

 **0.317-  0.0100-  *0.116-  **0.193-  0.010-  0.037-  0.010-  0.026-  0.023-  لألسرة الدخل الشهري
 **0.192-  **0.169-  **0.173-  **0.141-  **0.166-  **0.161-  **0.160-  **0.163-  **0.167-  سن الزوج عند الزواج

 0.040 *0.110 **0.302 *0.124 **0.310 **0.362 **0.327 **0.323 **0.320 االنفتاح الثقافي 
 0.044 0.096 *0.115 0.072 0.080 0.044 0.042 0.078 0.075 االنفتاح الجغرافي

 **0.202-  **0.214-  **0.148-  **0.268-  *0.128-  **0.146-  **0.147-  **0.157-  **0.142-  التدین
 **0.155 **0.123 **0.141 *0.138 **0.156 **0.141 *0.129 **0143 **0.156 التأثر باآلخرین

 **0.303 **0.152 **0.279 **0.183 **0.282 **0.282 **0.274 **0.288 **0.311 الطموح
                0,01* * عند مستوي معنویة                   0,05* عند مستوي معنویة 

  : طریقة مناقشة وحل المشكالت- 5
دول  ت ائج ج ح نت ود  )02(وض ائیاً  وج ة إحص ة ومعنوی ة موجب ة ارتباطی توي   عالق د مس عن

ة مناقشة وحل      والطموح و ،التأثر باآلخرینو ،االنفتاح الثقافي كًال من: بین 01,0 ین درجة طریق ب
یط         اط البس ل اإلرتب یم معام ت ق ث بلغ ات حی كالت للمبحوث ي  282,0، 156,0 ، 310,0المش عل

ا یتضح وجود    . الترتیب  د مستوي        كم ة إحصائیًا عن البة ومعنوی ة س ة ارتباطی ًال ین ب  01,0عالق ك
ن:  ة م ن المبحوث ة  س ن المبحوث زواج، س د ال اليعن یم، الح ة تعل ن  ، زوج المبحوث زواج، س دة ال م

ات       الزوج عند الزواج ة مناقشة وحل المشكالت للمبحوث یم معامل     وبین درجة طریق ث بلغت ق حی
یط   اط البس ب  ,166-.،  ,243-، . ,651- ،,652- ،312,0-اإلرتب ي الترتی ح   . ف عل ین یتض ي ح

د مستوي     وجو ة إحصائیًا عن ین  05,0د عالقة ارتباطیة سالبة ومعنوی ین درجة     ب دین وب ة  الت طریق
ات  مناقشة وحل المشكالت   ث بلغت قیم   للمبحوث اط البسیط    ة، حی م    280,1 -معامل اإلرتب ه ل إال إن

ة،   یتبین وجود عالقة ارتباطیة معنویة بین كًال دخل الشهري لألسرة،   من: تعلیم المبحوث اح االنفت  ال
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ة مناقشة وحل المشكالت    الجغرافي وبین درجة   ات  طریق ه نستطیع رفض الفرض      .للمبحوث وعلی
  جزئیًا وقبول الفرض البحثي األول. االحصائي األول

  : بناءالصراعات المتعلقة بأسالیب تنشئة األ- 6
دول   ائج ج ح نت ود  )02(توض توي    وج د مس ائیًا عن ة إحص ة ومعنوی ة موجب ة ارتباطی عالق

اء لصراعات المتعلقة بأسالیب تنشئة األ ا الطموح وبین درجة بین 01,0 ات  بن ث بلغت   للمبحوث ، حی
ة إحصائیًا          183,0معامل اإلرتباط البسیط   ةقیم ة ومعنوی ة موجب ة ارتباطی ا یتضح وجود عالق كم

ة       05,0عند مستوي  ین درجة الصراعات المتعلق اآلخرین وب بین كًال من: االنفتاح الثقافي، التأثر ب
اط البسیط         بناءالیب تنشئة األبأس یم معامل اإلرتب ث بلغت ق ات، حی ي   138,0،  124,0للمبحوث عل

د مستوي         یتضح   ، في حین الترتیب ة إحصائیًا عن البة ومعنوی ة س ة ارتباطی ین   01,0وجود عالق ب
زواج،    من:  كًال د ال ة عن ة الحالي،    سن المبحوث دخل الشهري لألسرة،      سن المبحوث زواج، ال دة ال م

اء لصراعات المتعلقة بأسالیب تنشئة األ  االتدین وبین درجة ولزوج عند الزواج، سن ا ات  بن  للمبحوث
یط   اط البس ل اإلرتب یم معام ت ق ث بلغ -، 141,0-،931,0-،  481,0- ،183,0-، 213,0-حی

د مستوي        تبین كما ،علي الترتیب 268,0 ة إحصائیًا عن البة ومعنوی ة س أیضًا وجود عالقة ارتباطی
اء  وبین درجة الصراعات المتعلقة بأسالیب تنشئة األ  زوج المبحوثة تعلیم  بین 05,0 ات،  بن للمبحوث

ین       ,012-معامل اإلرتباط البسیط  ةحیث بلغت قیم ة ب ة معنوی ة ارتباطی إال إنه لم یتبین وجود عالق
ة بأسالیب تنشئة     اوبین درجة النفتاح الجغرافي امن: تعلیم المبحوثة،  كًال اء  األلصراعات المتعلق بن

  .جزئیًا وقبول الفرض البحثي األولاالحصائي األول وعلیه نستطیع رفض الفرض  .للمبحوثات
  الخالفات المالیة:- 7

دول   ائج ج ح نت ود  )02(توض توي    وج د مس ائیًا عن ة إحص ة ومعنوی ة موجب ة ارتباطی عالق
ین 01,0 ن:  ب ًال م افي،   ك اح الثق اآلخرین،  االنفت أثر ب وحالت ة ال  الطم ین درج ة  وب ات المالی خالف

یط    اط البس ل اإلرتب یم معام ت ق ث بلغ ات حی ب279,0، 141,0، 023,0للمبحوث ي الترتی ا  .عل كم
د مستوي      ة إحصائیًا عن ي     05,0یتضح وجود عالقة ارتباطیة موجبة ومعنوی اح الجغراف ین االنفت ب

ي حین  511,0وبین درجة الخالفات المالیة للمبحوثات حیث بلغت قیمة معامل اإلرتباط البسیط    ، ف
ح  توي       یتض د مس ائیًا عن ة إحص البة ومعنوی ة س ة ارتباطی ود عالق الً  01,0وج ین ك ن   ب ن: س م

ن المبحوث  زواج، س ن ال ة ع زواج، ة الحالي،المبحوث دة ال زواج، م د ال زوج عن ن ال دینس ین  الت وب
ات  ة للمبحوث ات المالی ة الخالف یط  درج اط البس ل اإلرتب یم معام ت ق ث بلغ -،245,0-، 202,0-حی

ب  .,148- ،731,0-، 229,0 ي الترتی ة      عل البة ومعنوی ة س ة ارتباطی ود عالق ح وج ًا یتض وأیض
توي   د مس ائیًا عن ین  05,0إحص ًالب ن ك ة،   م یم المبحوث رة تعل هري لألس دخل الش ة   ال ین درج وب

یط    اط البس ل اإلرتب یم معام ت ق ث بلغ ات حی ة للمبحوث ات المالی ي 611,0-، 141,0-الخالف عل
ب ین     إال . الترتی ة ب ة معنوی ة ارتباطی ود عالق ین وج م یتب ه ل یم إن ةتعل ة   زوج المبحوث ین درج وب

ول الفرض     االحصائي األولوعلیه نستطیع رفض الفرض  .للمبحوثات مالیةللخالفات اا ًا وقب جزئی
  البحثي األول.

  عدم الرضا عن العالقة الجنسیة:- 8
دول   ائج ج ح نت ة ومعنو  )02(توض ة موجب ة ارتباطی ود عالق توي  وج د مس ائیًا عن ة إحص ی

ن:    01,0 ًال م ین ك اآلخرین ب أثر ب یة        الت ة الجنس ن العالق ا ع دم الرض ة ع ین درج وح وب ، الطم
یط     اط البس ل اإلرتب یم معام ت ق ث بلغ ات، حی ب   520,1، 123,0للمبحوث ي الترتی ح  اكمعل یتض

الً   01,0عالقة ارتباطیة سالبة ومعنویة إحصائیًا عند مستوي  وجود ین ك ن: سن   ب ة عن    م المبحوث
یم معامل      سن الزوج عند الزواج، مدة الزواج، الزواج، سن المبحوثة الحالي،  ث بلغت ق دین حی الت

اط البسیط    ب   142,0-، 169,0-،185,0-، 135,0-، 180,0-اإلرتب ي الترتی دم     عل ین درجة ع وب
الً  إال إنه لم یتبین وجود عالقة ارتباطیة معن .للمبحوثات الرضا عن العالقة الجنسیة ین ك ن:   ویة ب م
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دم   االنفتاح الجغرافي والدخل الشهري لألسرة، ،المبحوثة زوجتعلیم المبحوثة، تعلیم  وبین درجة ع
یة  ة الجنس ن العالق ا ع ات الرض رض   .للمبحوث ض الف تطیع رف ه نس ائي األولوعلی ًا  االحص جزئی
  وقبول الفرض البحثي األول.

  :الكليالكدر الزواجي - 9
دول   ائج ج ح نت ة  )02(توض ود عالق توي   وج د مس ائیًا عن ة إحص ة ومعنوی ة موجب ارتباطی

ات  بین التأثر باآلخرین، الطموح وبین درجة الكدر الزواجي الكلي 01,0 یم    للمبحوث ث بلغت ق ، حی
اط البسیط     ب  330,0، 155,0معامل اإلرتب ي الترتی ا یتضح   عل البة   . كم ة س ة ارتباطی ود عالق وج

توي    د مس ائیًا عن ة إحص الً  01,0ومعنوی ین ك ة       ب ن المبحوث زواج، س ن ال ة ع ن المبحوث ن: س م
زواج،   الحالي،  دة ال دخل الشهري لألسرة،    م زواج،     ال د ال زوج عن دین  سن ال در     الت ین درجة الك ب

اط البسیط      الزواجي الكلي للمبحوثات  یم معامل اإلرتب -، 432,0-،270,0-، 542,0-حیث بلغت ق
ة      یتضح  ین في ح  .علي الترتیب 022,0-، 921,0-، 317,0 البة ومعنوی ة س ة ارتباطی وجود عالق

ین درجة    05,0إحصائیًا عند مستوي  در بین تعلیم الزوج وب ي   الك ات  الزواجي الكل ث  للمبحوث ، حی
الً   .141,0-بلغت قیمة معامل اإلرتباط البسیط  ین ك  إال إنه لم یتبین وجود عالقة ارتباطیة معنویة ب

اح    ة، االنفت یم المبحوث ن: تعل افي م اح الثق ة  ، االنفت ین درج ي وب در الجغراف ي الك ي الكل  الزواج
  .جزئیًا وقبول الفرض البحثي األول االحصائي األولوعلیه نستطیع رفض الفرض  .للمبحوثات

الثمانیة لكل بعد من األبعاد  للمبحوثات لكدر الزواجىا درجات بین متوسطاتالفروق   -ب
  .  نوع األسرة: لي أساسعند التصنیف ع الزواجي الكلي والكدرالمدروسة 

اد          ن األبع د م ل بع ات لك ى للمبحوث در الزواج ات الك طات درج ین متوس روق ب د الف لتحدی
م        رة. ت وع األس اس: ن ي أس نیف عل د التص ي عن ي الكل در الزواج ة والك ة المدروس ارالثمانی  اختب

ائى  رض االحص انيالف ى      الث در الزواج ات الك طات درج ین متوس ة ب روق معنوی د ف "ال توج
ي        نیف عل د التص ي عن ي الكل در الزواج ة والك ة المدروس اد الثمانی ن األبع د م ل بع ات لك للمبحوث
روق    ة الف أساس: نوع األسرة". والختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" الختبار معنوی
در           ة المدروسة والك اد الثمانی ن األبع د م ات لكل بع بین متوسطات درجات الكدر الزواجى للمبحوث

  د التصنیف علي أساس: نوع األسرة.الزواجي الكلي عن
   الكدر العام:-1

د   ة: أن متوسط درج)12توضح نتائج جدول ( ي بع ام   الكدر الزواجي للمبحوثات ف در الع  الك
دة)  غ    تبعًا لنوع األسرة (بسیطة، ممت ة      80,62، 72,27بل ب. وبلغت قیم ى الترتی المحسوبة   تعل

ین متوسطات درجات       وهي غیر معنویة إحصائًی 32,1 ة ب روق معنوی  ا مما یدل على عدم وجود ف
دة         في بعد الكدر العام الكدر الزواجي ات بأسر ممت ات بأسر بسیطة والمقیم ات المقیم ین المبحوث . ب

  جزئیًا وقبول الفرض البحثي الثاني. االحصائي الثانيوعلیه نستطیع رفض الفرض 
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ة الفروق بین متوسطات درجات الكدر الزواجى للمبحوثات نتائج اختبار " ت" إلختبار معنوی .21جدول 
  بأبعاده الثمانیة المدروسة، والكدر الزواجي الكلي عند التصنیف علي أساس:  نوع األسرة.

المتوسط  المجموعات ةالمتغیـرات المستقل الكدر الزواجي
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 قیمة ت

 6,17 26,80 بسیطة 1,32 7,02 27,72 ممتدة  نوع األسرة الكدر العام

 5,57 23,98 بسیطة 1,49 6,31 24,92 ممتدة نوع األسرة العدوان بین الزوجین

 4,51 18,21 بسیطة *2,01 4,94 19,21 ممتدة نوع األسرة ضعف المشاركة بین الزوجین

 6,64 26,18 بسیطة 1,55 7,01 27,26 ممتدة نوع األسرة ضعف التواصل العاطفي

 6,76 29,13 بسیطة 1,73 7,93 30,45 ممتدة نوع األسرة طریقة مناقشة وحل المشكالت

 7,02 24,79 بسیطة **4,19 6,59 27,79 ممتدة نوع األسرة الصراعات المتعلقة بأسالیب تنشئة األطفال

 7,93 34,72 بسیطة *2,03 9,08 35,94 ممتدة نوع األسرة الخالفات المالیة

 7,08 24,93 بسیطة **3,74 6,56 27,62 ممتدة نوع األسرة عدم الرضا عن العالقة الجنسیة

 41,34 208,75 بسیطة *2,56 48,34 220,91 ممتدة نوع األسرة الكدر الزواجي الكلي
          0,01* * عند مستوي معنویة                      0,05* عند مستوي معنویة 

  :  بین الزوجینالعدوان -2
ط   دول: أن متوس ن الج ح م د  یتض ي بع ات ف ي للمبحوث در الزواج ات الك ین  درج دوان ب الع

زوجین   ًا ال غ    تبع دة) بل وع األسرة (بسیطة، ممت ة   98,32، 29,42لن ت قیم ب. وبلغ ى الترتی  تعل
وبة  ة  49,1المحس ي قیم ر وه ى  غی دل عل ا ی ة إحصائًیا مم دم معنوی ین  ع ة ب روق معنوی ود ف وج

در الزواجي   طات درجاتمتوس د   الك ي بع دوان   ف زوجین  الع ین ال ات بأسر      ب ات المقیم ین المبحوث ب
دة.   ر ممت ات بأس یطة والمقیم رض    بس ض الف تطیع رف ه نس اني وعلی ائي الث ول   االحص ًا وقب جزئی

  الفرض البحثي الثاني.
  :  ضعف المشاركة بین الزوجین -3

د  درجات الكدر الزواجي لیتضح من الجدول: أن متوسط  ي بع ضعف المشاركة    لمبحوثات ف
غ      بین الزوجین  دة) بل وع األسرة (بسیطة، ممت ة      21,81، 21,91تبعًا لن ب. وبلغت قیم ى الترتی عل
وبة  توى   01,2ت المحس د مس ائًیا عن ة إحص ة معنوی ي قیم روق   0,05وه ود ف ى وج دل عل ا ی مم

ات    طات درج ین متوس ة ب ي  معنوی در الزواج د  الك ي بع ین    ف اركة ب عف المش زوجین  ض ین  ال ب
دة    ات بأسر ممت  .المبحوثات المقیمات بأسر بسیطة والمقیمات بأسر ممتدة. لصالح المبحوثات المقیم

  جزئیًا وقبول الفرض البحثي الثاني. االحصائي الثانيوعلیه نستطیع رفض الفرض 
  ضعف التواصل العاطفي: -4

ي   یتضح من الجدول: أن متوسط  ات ف د درجات الكدر الزواجي للمبحوث ضعف التواصل    بع
اطفي غ   الع دة) بل یطة، ممت وع األسرة (بس ًا لن ة ت  18,62، 62,72تبع ت قیم ب. وبلغ ى الترتی عل

وبة  ة  55,1المحس ي قیم ر وه ى  غی دل عل ا ی ة إحصائًیا مم دم معنوی ین  ع ة ب روق معنوی ود ف وج
ات طات درج د  متوس ي بع ي ف در الزواج عف  الك اطفيض ل الع ا  التواص ات المقیم ین المبحوث ت ب

اني  وعلیه نستطیع رفض الفرض  بأسر بسیطة والمقیمات بأسر ممتدة. ول   ج االحصائي الث ًا وقب زئی
  الفرض البحثي الثاني.

  :  طریقة مناقشة وحل المشكالت -5
ن الجدول: أن متوسط     د      یتضح م ي بع ات ف در الزواجي للمبحوث ة مناقشة    درجات الك طریق

ة    13,92، 45,30دة) بلغ وحل المشكالت تبعًا لنوع األسرة (بسیطة، ممت على الترتیب. وبلغت قیم
ین           73,1ت المحسوبة  ة ب روق معنوی ى عدم وجود ف دل عل ا ی وهي قیمة غیر معنویة إحصائًیا مم
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ات    مشكالتطریقة مناقشة وحل ال الكدر الزواجي في بعد متوسطات درجات ات المقیم بین المبحوث
اني  رفض الفرض  وعلیه نستطیع بأسر بسیطة والمقیمات بأسر ممتدة. ول    االحصائي الث ًا وقب جزئی

  الفرض البحثي الثاني.
  : تنشئة األطفالأسالیب الصراعات المتعلقة ب -6

دول   ن الج ح م ط :یتض د      أن متوس ي بع ات ف ي للمبحوث در الزواج ات الك راعات درج الص
غ     تنشئة األطفالأسالیب المتعلقة ب دة) بل  79,42، 79,72للمبحوثات تبعًا لنوع األسرة (بسیطة، ممت

د مستوى     19,4على الترتیب. وبلغت قیمة ت المحسوبة  ا   0,01وهي قیمة معنویة إحصائًیا عن مم
د    یدل على وجود فروق معنویة بین متوسطات درجات ي بع ة    الكدر الزواجي ف الصراعات المتعلق

الیب ب ال أس ئة األطف دة       تنش ر ممت ات بأس یطة والمقیم ر بس ات بأس ات المقیم ین المبحوث الح ل ب ص
دة   ات بأسر ممت ات المقیم ض الفرض    .المبحوث تطیع رف ه نس اني وعلی ول  االحصائي الث ًا وقب جزئی

  الفرض البحثي الثاني.
  : الخالفات المالیة -7

د    یتضح من الجدول: أن متوسط  ي بع ات ف ة    درجات الكدر الزواجي للمبحوث ات المالی الخالف
غ      دة) بل ة ت المحسوبة       72,43، 49,53تبعًا لنوع األسرة (بسیطة، ممت ب. وبلغت قیم ى الترتی عل

در  وهي قیمة معنویة إحصائًیا مما یدل على وجود فروق معنویة بین متوسطات درجات    03,2 الك
د     ي بع ة   الزواجي ف ات المالی دة      الخالف ات بأسر ممت ات بأسر بسیطة والمقیم ات المقیم ین المبحوث  ب

دة.      ات بأسر ممت ات المقیم ه نستط  لصالح المبحوث اني  یع رفض الفرض   وعلی ًا   االحصائي الث جزئی
  وقبول الفرض البحثي الثاني.

  :  عدم الرضا عن العالقة الجنسیة -8
د   یتضح من الجدول: أن متوسط  ي بع ات ف دم الرضا عن     درجات الكدر الزواجي للمبحوث ع

ة   على الترتیب. وبلغت  39,24، 2,672العالقة الجنسیة تبعًا لنوع األسرة (بسیطة، ممتدة) بلغ  قیم
وبة  توى   74,3ت المحس د مس ائًیا عن ة إحص ة معنوی ي قیم روق   0,01وه ود ف ى وج دل عل ا ی مم

ات    طات درج ین متوس ة ب د   معنوی ي بع ي ف در الزواج یة   الك ة الجنس ن العالق ا ع دم الرض ین ع ب
دة.    المبحوثات المقیمات بأسر بسیطة والمقیمات بأسر ممتدة. ات بأسر ممت  لصالح المبحوثات المقیم

  جزئیًا وقبول الفرض البحثي الثاني. االحصائي الثاني ه نستطیع رفض الفرضوعلی
  : الكدر الزواجي الكلي-9

وع األسرة     ًا لن یتضح من الجدول: أن متوسط درجات الكدر الزواجي الكلي للمبحوثات تبع
غ   دة) بل یطة، ممت وبة     75,820، 91,022(بس ة ت المحس ت قیم ب. وبلغ ى الترتی ي  56,2عل وه

مما یدل على وجود فروق معنویة بین متوسطات درجات   50,0عنویة إحصائًیا عند مستوى قیمة م
ي    ي الكل در الزواج دة.       الك ر ممت ات بأس یطة والمقیم ر بس ات بأس ات المقیم ین المبحوث الح   ب لص

دة   ات بأسر ممت ات المقیم ض الفرض    .المبحوث تطیع رف ه نس اني  وعلی ول االحصائي الث ًا وقب جزئی
  لثاني.الفرض البحثي ا

ل    -ج  ات لك اختبار " ف" الختبار معنویة الفروق بین متوسطات درجات الكدر الزواجي للمبحوث
الً        اس ك ى أس نیف عل د التص ي عن در الزواجي الكل ة المدروسة والك اد الثمانی ن األبع د م ن: بع  م

ار         ة االختی زوج، طریق ة لل ة والمهنی ة العملی ة، الحال الزواجي،  (الحالة العملیة والمهنیة المبحوث
  معدل االستخدام الیومي لشبكات التواصل االجتماعي).

اد          ن األبع د م ل بع ات لك ي للمبحوث در الزواج ات الك طات درج ین متوس روق ب د الف لتحدی
الً      اس ك ى أس نیف عل د التص ي عن ي الكل در الزواج ة والك ة المدروس ة   الثمانی ة العملی ن :(الحال م

ة والم  ة العملی ة، الحال ة المبحوث تخدام   والمهنی دل االس ي، مع ار الزواج ة االختی زوج، طریق ة لل هنی
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م     اعي). ت ل االجتم بكات التواص ومي لش ارالی ائى  اختب رض االحص ث الف روق   الثال د ف " ال توج
ة المدروسة           اد الثمانی ن األبع د م ات لكل بع در الزواجي للمبحوث معنویة بین متوسطات درجات الك

ى أ   نیف عل د التص ي عن ي الكل در الزواج ًالوالك اس ك ة،   س ة المبحوث ة والمهنی ة العملی ن :(الحال م
بكات   ومي لش تخدام الی دل االس ي، مع ار الزواج ة االختی زوج، طریق ة لل ة والمهنی ة العملی الحال
ة        ار معنوی ار "ف" الختب تخدام اختب م اس رض ت ذا الف حة ه ار ص اعي)". والختب ل االجتم التواص

ة المدروسة        الفروق بین متوسطات درجات الكدر الزواجي للمب  اد الثمانی ن األبع د م ات لكل بع حوث
الً   اس ك ى أس نیف عل د التص ي عن ي الكل در الزواج ة،   والك ة المبحوث ة والمهنی ة العملی ن :(الحال م

بكات   ومي لش تخدام الی دل االس ي، مع ار الزواج ة االختی زوج، طریق ة لل ة والمهنی ة العملی الحال
  التواصل االجتماعي).

   :الكدر العام-1
ح  ن ائجتوض دول ( ت ط22ج ات ) أن متوس د  درج ي بع ات ف ي للمبحوث در الزواج در ا الك لك

ام  ًا   الع ة ل   لتبع ة والمهنی ة العملی ة لحال ة)   تعمل بالزراعة  تعمل ،   ال(لمبحوث اجرة، موظف ة، ت ، حرفی
ة ف المحسوبة      36، 28,07، 27,22، 26,92،  26,39بلغ ب. وبلغت قیم ى الترتی وهي   3,44عل

 مما یدل على وجود فروق معنویة بین متوسطات درجات  0,05ا عند مستوى قیمة معنویة إحصائًی
د  ي بع ات ف ي للمبحوث در الزواج اما الك در الع ًا  لك ة ل لتبع ة والمهنی ة العملی ةلحال . وأن لمبحوث

ات    األعلي في متوسط  الموظفات هن ن المبحوث رهن م  .الكدر الزواجي في بعد الكدر العام عن غی
    جزئیًا وقبول الفرض البحثي الثالث. االحصائي الثالثرض وعلیه نستطیع رفض الف

د      أن متوسط درجات   كما یتضح من الجدول: ي بع ات ف در الزواجي للمبحوث ام  االك در الع  لك
ًا  زوج    تبع ة لل ة والمهنی ة العملی غ        للحال ف) بل اجر، موظ ي، ت ة، حرف ل بالزراع ل ، یعم (ال یعم

ة    3,14ب. وبلغت قیمة ف المحسوبة  على الترتی24,21، 27,44، 27,11، 26، 28,95 وهي قیم
توى   د مس ة إحصائًیا عن ات  0,05معنوی طات درج ین متوس ة ب روق معنوی ود ف ى وج دل عل ا ی  مم

زوج     لكدر العاما الكدر الزواجي للمبحوثات في بعد ة لل ة والمهنی ة العملی ات  . تبعًا للحال وأن المبحوث
اطلین    در الزو   زوجات الع ي متوسط  الك ي ف ن األعل ن     ه رهن م ن غی ام ع در الع د الك ي بع اجي ف

  جزئیًا وقبول الفرض البحثي الثالث. االحصائي الثالثوعلیه نستطیع رفض الفرض المبحوثات. 
ن الجدول:   في حین  د      درجات أن متوسط  یتضح م ي بع ات ف در الزواجي للمبحوث در   الك الك

ام  ي (   الع ار الزواج ة األختی ًا لطریق يتبع دین ، الشخص ارب، الوال دقاء، األق غ  األص ، 26,35) بل
وبة   29,33، 26,98، 27,27 ة ف المحس ت قیم ب. وبلغ ى الترتی ة   2,85عل ة معنوی ي قیم وه

توى   د مس ائًیا عن ات     0,05إحص طات درج ین متوس ة ب روق معنوی ود ف ى وج دل عل ا ی در مم الك
ام  در الع د الك ي بع ات ف ًا الزواجي للمبحوث ار الزواجيتبع ة االختی الطریق ي . وأن المبحوث ت الالئ

ن   األصدقاءالزواجي تتبعن طریقة اإلختیار  در         ه د الك ي بع در الزواجي ف ي متوسط  الك ي ف األعل
ات.     ن المبحوث رهن م ه نستطیع رفض الفرض     العام عن غی ث  وعلی ول    االحصائي الثال ًا وقب جزئی

 الفرض البحثي الثالث.
ًا     ویتضح من الجدول: أن متوسط درجات الكدر الزواجي للمبحوثات في ب ام تبع در الع د الك ع

ي         ن ساعة إل ن ساعة، م ل م لمعدل االستخدام الیومي لشبكات التواصل االجتماعي (ال تستخدم، أق
ن  ل م ن   3أق ر م اعات، أكث غ  3س اعات) بل ب.   29,04، 26,91، 28,13، 26,21س ى الترتی عل

وبة   ة ف المحس ت قیم توى    3,45وبلغ د مس ائًیا عن ة إحص ة معنوی ي قیم د 0,05وه ا ی ى مم ل عل
ًا              ام تبع در الع د الك ي بع ات ف در الزواجي للمبحوث ین متوسطات درجات الك ة ب وجود فروق معنوی
بكات        ي یستخدمن ش ات الالئ اعي. وأن المبحوث ومي لشبكات التواصل االجتم دل االستخدام الی لمع

ن    ر م د           3التواصل االجتماعي بمعدل أكث ي بع در الزواجي ف ي متوسط  الك ي ف ساعات هن األعل
ًا            ا ث جزئی ه نستطیع رفض الفرض االحصائي الثال ات. وعلی ن المبحوث رهن م ام عن غی در الع لك

 وقبول الفرض البحثي الثالث.
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دول  ى      .22ج در الزواج ات الك طات درج ین متوس روق ب ة الف ار معنوی ار " ف" إلختب ائج اختب نت
ة   للمبحوثات بأبعاده المدروسة، والكدر الزواجي الكلي عند تصنیفهن علي أسا س كًال من: (الحال

دل      ي، مع ار الزواج ة االختی زوج، طریق ة لل ة والمهنی ة العملی ة، الحال ة المبحوث ة والمهنی العملی
  االستخدام الیومي لشبكات التواصل االجتماعي).

المتوسط  المجموعات ةالمتغیرات المستقل الكدر الزواجي
 الحسابي

االنحراف 
 قیمة ف المعیاري

 الكدر العام
 

لعملیة والمهنیة الحالة ا
 للمبحوثة

  *3,44 7,23 26,39 ال تعمل 
 6,39 26,92 تعمل بالزراعة  

 6,59 27,22 حرفیة
 6,25 28,07 تاجرة

 3,52 36 موظفة 
الحالة العملیة والمهنیة 

 للزوج
 *3,14 6,43 28,95 ال یعمل

 7,68 26 یعمل بالزراعة
 6,81 27,11 حرفي
 6,16 27,44 تاجر

 5,85 24,21 موظف 
  طریقة االختیار الزواجي

 
 *2,85 5,79 26,35 الشخصي
 6,96 27,27 الوالدین
 6,98 26,98 األقارب 
 6,39 29,33 األصدقاء 

معدل االستخدام الیومي  
لشبكات التواصل 

 االجتماعي

 *3,45 7,32 26,21 ال تستخدم
 6,08 28,13 أقل من ساعة
 6,86 26,91 ساعات 3من ساعة إلي أقل من 

 6,24 29,04 ساعات 3أكثر من 
 العدوان بین الزوجین

 
الحالة العملیة والمهنیة 

 للمبحوثة
  *3,73 5,75 21,48  ال تعمل

 7,05 23,67 تعمل بالزراعة  
 6,03 23,72 حرفیة
 6,05 24,34 تاجرة

 5,35 26,14 موظفة 
لة العملیة والمهنیة الحا

 للزوج
 *2,63 2,94 32,67 ال یعمل

 5,71 24,47 یعمل بالزراعة
 5,92 24,76 حرفي
 5,66 24,33 تاجر

 6,58 23,80 موظف 
  طریقة االختیار الزواجي

 
 *2,62 5,71 23,54 الشخصي
 6,38 24,53 الوالدین
 5,98 24,50 األقارب 
 5,33 26,14 األصدقاء 

معدل االستخدام الیومي 
لشبكات التواصل 

 االجتماعي

 *2,76 5,67 23,51 ال تستخدم
 5,43 25,17 أقل من ساعة
 6,18 24,28 ساعات 3من ساعة إلي أقل من 

 6,55 26,05 ساعات 3أكثر من 
ضعف المشاركة بین 

 الزوجین
 

الحالة العملیة والمهنیة 
 للمبحوثة

 *2,69 4,41 16,83 ال تعمل 
 4,83 18,65 تعمل بالزراعة 

 5,14 18,58 حرفیة
 5,42 17,78 تاجرة

 4,31 19,90 موظفة 
الحالة العملیة والمهنیة 

 للزوج
 *2,98 2,76 25 ال یعمل

 4,84 18,80 یعمل بالزراعة
 4,59 18,48 حرفي
 4,35 19,07 تاجر

 5,14 18,34 موظف 
  یقة االختیار الزواجيطر

 
 1,63 4,31 18,25 الشخصي
 4,80 18,64 الوالدین
 5,12 18,70 األقارب 
 4,64 19,87 األصدقاء 

معدل االستخدام الیومي 
لشبكات التواصل 

 االجتماعي

 *3,07 4,40 18,08 ال تستخدم
 4,91 18,47 أقل من ساعة
 4,58 19,19 ساعات 3من ساعة إلي أقل من 

 5,25 20 ساعات 3أكثر من 
                                                             0,01* * عند مستوي معنویة                            0,05* عند مستوي معنویة 
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ابع  دول ت ى  22ج در الزواج ات الك طات درج ین متوس روق ب ة الف ار معنوی ار " ف" إلختب ائج اختب  . نت
ة    للمبحوثات بأبعاده المدروسة، والكدر الزواجي الكلي عند تصنیفهن علي أساس كًال من: (الحال
دل      ي، مع ار الزواج ة االختی زوج، طریق ة لل ة والمهنی ة العملی ة، الحال ة المبحوث ة والمهنی العملی

 االستخدام الیومي لشبكات التواصل االجتماعي).
المتوسط  موعاتالمج المتغیرات المستقلة الكدر الزواجي

 الحسابي
االنحراف 
 قیمة ف المعیاري

ضعف التواصل 
 العاطفي

 

الحالة العملیة والمهنیة 
 للمبحوثة

  *2,97 5,92 28,43 ال تعمل 
 7,39 26,25 تعمل بالزراعة  

 6,78 26,54 حرفیة
 6,51 26,67 تاجرة

 6,61 23,76 موظفة 
الحالة العملیة والمهنیة 

 للزوج
 1,32 3,93 34,33  یعملال

 6,26 26,72 یعمل بالزراعة
 6,51 26,56 حرفي
 6,36 27,18 تاجر

 7,39 26,06 موظف 
  طریقة االختیار الزواجي

 
 1,41 6,37 25,92 الشخصي
 6,46 26,55 الوالدین
 7,11 26,68 األقارب 
 5,95 28,68 األصدقاء 

مي معدل االستخدام الیو
لشبكات التواصل 

 االجتماعي

 *3,74 6,36 25,72 ال تستخدم
 6,63 26,28 أقل من ساعة
 6,17 27,63 ساعات 3من ساعة إلي أقل من 

 7,25 28,59 ساعات 3أكثر من 
طریقة مناقشة وحل 

 المشكالت
 

الحالة العملیة والمهنیة 
 للمبحوثة

  *3,33 6,48 31,70 ال تعمل 
 7,31 29,69 اعة تعمل بالزر 

 8,52 29,17 حرفیة
 7,84 28,89     تاجرة

 7,13 26,31 موظفة 
الحالة العملیة والمهنیة 

 للزوج
 *3,66 2,94 40,67 ال یعمل 

 6,98 29,67 یعمل بالزراعة
 6,77 29,58 حرفي
 7,24 30,13 تاجر

 7,94 29,23 موظف 
  طریقة االختیار الزواجي

 
 1,30 6,89 28,78 الشخصي
 7,72 29,77 الوالدین
 7,23 30,21 األقارب 
 7,68 31,71 األصدقاء 

معدل االستخدام الیومي 
لشبكات التواصل 

 االجتماعي

 *3,94 6,80 28,55 ال تستخدم
 7,60 29,70 أقل من ساعة
 6,55 30,68 ساعات 3من ساعة إلي أقل من 

 7,96 31,86 اعاتس 3أكثر من 
الصراعات المتعلقة 

 بأسالیب تنشئة األبناء
 

الحالة العملیة والمهنیة 
 للمبحوثة

  1,66 8,32 28,17 ال تعمل 
 6,24 26,84 تعمل بالزراعة  

 8,43 25,78 حرفیة
 7,91 26,09 تاجرة

 7,15 23,62 موظفة 
الحالة العملیة والمهنیة 

 للزوج
 *2,47 5,05 33,50 ال یعمل 

 7,52 26,43 یعمل بالزراعة
 7,33 27,31 حرفي
 6,40 25,86 تاجر

 6,46 25,50 موظف 
  طریقة االختیار الزواجي

 
 *2,09 7,19 27,30 الشخصي
 7,05 27,10 الوالدین
 6,56 26,52 األقارب 
 6,55 24,90 األصدقاء 

معدل االستخدام الیومي 
ت التواصل لشبكا

 االجتماعي

 1,72 6,55 24,90 ال تستخدم
 6,56 26,52 أقل من ساعة
 7,05 27,10 ساعات 3من ساعة إلي أقل من 

 7,19 27,30 ساعات 3أكثر من 
                                                               0,01* * عند مستوي معنویة           0,05* عند مستوي معنویة 
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ابع  دول ت ى   22ج در الزواج ات الك طات درج ین متوس روق ب ة الف ار معنوی ار " ف" إلختب ائج اختب . نت
ة    للمبحوثات بأبعاده المدروسة، والكدر الزواجي الكلي عند تصنیفهن علي أساس كًال من: (الحال

ا    ة االختی زوج، طریق ة لل ة والمهنی ة العملی ة، الحال ة المبحوث ة والمهنی دل العملی ي، مع ر الزواج
 االستخدام الیومي لشبكات التواصل االجتماعي).

المتوسط  المجموعات المتغیرات المستقلة الكدر الزواجي
 الحسابي

االنحراف 
 قیمة ف المعیاري

 الخالفات المالیة
 

الحالة العملیة والمهنیة 
 للمبحوثة

  *3,37 7,67 37,45 ال تعمل 
 8,71 35,27 تعمل بالزراعة  

 10,19 33,50 حرفیة
 8,03 34,94 تاجرة

 8,33 31,03 موظفة 
الحالة العملیة والمهنیة  

 للزوج
 *3,40 4,68 37,33 ال یعمل

 8,32 35,84 یعمل بالزراعة
 7,81 35,36 حرفي
 8,76 34,94 تاجر

 9,41 34,36 موظف 
  طریقة االختیار الزواجي 

 
 *2,69 8,36 33,89 الشخصي
 9,10 35,38 الوالدین
 8,88 35,61 األقارب 
 7,51 37,62 األصدقاء 

معدل االستخدام الیومي 
لشبكات التواصل 

 االجتماعي

 *3,73 8,12 33,86 ال تستخدم
 8,84 35,39 أقل من ساعة
 7,67 36,19 ساعات 3من ساعة إلي أقل من 

 9,42 37,71 ساعات 3أكثر من 
الرضا عن العالقة  عدم

 الجنسیة
 

الحالة العملیة والمهنیة 
 للمبحوثة

  1,76 6,24 26,78 ال تعمل 
 8,20 26,65 تعمل بالزراعة  

 6,12 25,23 حرفیة
 7,60 24,39 تاجرة

 7,15 23,62 موظفة 
الحالة العملیة والمهنیة 

 للزوج
 2,14 6,80 31,67 ال یعمل

 7,68 26,29 یعمل بالزراعة
 6,45 25,77 حرفي
 7,30 27,61 تاجر

 6,07 25,49 موظف 
  طریقة االختیار الزواجي

 
 1,16 6,98 27,63 الشخصي
 7,16 27,38 الوالدین
 6,64 25,79 األقارب 
 6,44 24,71  األصدقاء

معدل االستخدام الیومي 
لشبكات التواصل 

 االجتماعي

 *2,58 6,62 25,26 ال تستخدم
 6,64 26,84 أقل من ساعة
 7,14 26,84 ساعات 3من ساعة إلي أقل من 

 7,42 27,78 ساعات 3أكثر من 
 الكدر الزواجي الكلي

 
الحالة العملیة والمهنیة 

 للمبحوثة
  *3,28 41,65 225,31 ال تعمل 

 40,67 209,61 تعمل بالزراعة  
 56,40 212,08 حرفیة

 46,05 215,21 جرةتا
 44,82 190,86 موظفة 

الحالة العملیة والمهنیة 
 للزوج

 *3,76 34,24 228,70 ال یعمل
 46,95 219,70 یعمل بالزراعة

 43,81 213,08 حرفي
 39,74 212,85 تاجر

 51,44 210,89 موظف 
  طریقة االختیار الزواجي

 
 *3,32 40,32 206,33 الشخصي

 44,84 214,57 والدینال
 50,01 217,25 األقارب 
 42,58 228,08 األصدقاء 

معدل االستخدام الیومي 
لشبكات التواصل 

 االجتماعي

 **4,32 41,58 206,72 ال تستخدم
 46,15 214,76 أقل من ساعة
 43,46 220,52 ساعات 3من ساعة إلي أقل من 

 51,39 228,55 ساعات 3أكثر من 
  0,01* * عند مستوي معنویة                      0,05* عند مستوي معنویة 
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  العدوان بین الزوجین:-2
د      ) أن متوسط  درجات22توضح  نتائج جدول ( ي بع ات ف در الزواجي للمبحوث دوان  ا الك لع

زوجین   ین ال ًا ب ة   تبع ة للمبحوث ة والمهنی ة العملی ة للحال ل بالزراعة، حرفی ل ، تعم اجرة، (ال تعم ، ت
غ   ة)  بل ة ف    26,14، 24,34، 23,72، 23,67، 21,48موظف ت قیم ب. وبلغ ى الترتی عل

ة   0,05عند مستوي معنویة إحصائًیا  وهي قیمة  3,73المحسوبة  مما یدل على وجود فروق معنوی
ة   تبعًا العدوان بین الزوجین  الكدر الزواجي للمبحوثات في بعدبین متوسطات درجات  ة العملی للحال

ة و ین            . المهنیة للمبحوث دوان ب د الع ي بع در الزواجي ف ي متوسط  الك ي ف ات هن األعل وأن الموظف
ات.   ن المبحوث رهن م ن غی زوجین ع رض    ال ض الف تطیع رف ه نس ث  وعلی ائي الثال ًا االحص جزئی

  وقبول الفرض البحثي الثالث.
د   كما یتضح من الجدول: أن متوسط درجات  ي بع ات ف ین   ال الكدر الزواجي للمبحوث دوان ب ع

غ  للحالة العملیة والمهنیة للزوج تبعًا الزوجین  (ال یعمل، یعمل بالزراعة، حرفي، تاجر، موظف) بل
ة ف المحسوبة    23,80، 24,33، 24,76، 24,47، 32,67 وهي   2,63على الترتیب. وبلغت قیم

 درجات مما یدل على وجود فروق معنویة بین متوسطات  0,05قیمة معنویة إحصائًیا عند مستوى 
زوجین    الكدر الزواجي للمبحوثات في بعد ین ال ًا  العدوان ب زوج    تبع ة لل ة والمهنی ة العملی وأن . للحال

زوجین   هن األعلي في متوسط  الكدر الزواجي في بعد العدوانزوجات العاطلین المبحوثات  ین ال  ب
ًا وقب   االحصائي الثالثوعلیه نستطیع رفض الفرض  عن غیرهن من المبحوثات. ول الفرض  جزئی

  البحثي الثالث.
د    یتضح من الجدول: أن متوسط درجاتفي حین  ي بع ات ف دوان   الكدر الزواجي للمبحوث الع
زوجین   ین ال غ         ب دقاء) بل ارب، األص دین، األق ي، الوال ي (الشخص ار الزواج ة األختی ًا لطریق تبع

وبة      26,14، 24,50، 24,53، 23,54 ة ف المحس ت قیم ب. وبلغ ى الترتی ي   2,62عل ة وه قیم
توى   د مس ة إحصائًیا عن ات   0,05معنوی طات درج ین متوس ة ب روق معنوی ود ف ى وج دل عل ا ی مم

د    ي بع ات ف ي للمبحوث در الزواج زوجین  الك ین ال دوان ب ي.  الع ار الزواج ة االختی ًا لطریق وأن تبع
در             ط  الك ي متوس ي ف ن األعل دقاء ه ي األص ار الزواج ة اإلختی بعن طریق ي تت ات الالئ المبحوث

ه نستطیع رفض الفرض    عن غیرهن من المبحوثات. بین الزوجین ي في بعد العدوان الزواج  وعلی
  جزئیًا وقبول الفرض البحثي الثالث.االحصائي الثالث 

ات  ویتضح  دول: أن متوسط درج ن الج د   م ي بع ات ف در الزواجي للمبحوث ین  الك دوان ب الع
ومي لشبكات التواصل االج   الزوجین  ن ساعة،      تبعًا لمعدل االستخدام الی ل م اعي (ال تستخدم، أق تم

ن   ل م ي أق اعة إل ن س ن  3م ر م اعات، أكث غ  3س اعات) بل  26,05، 24,28، 25,17، 23,51س
د مستوى    2,76على الترتیب. وبلغت قیمة ف المحسوبة  ا   0,05وهي قیمة معنویة إحصائًیا عن مم

ا   یدل على وجود فروق معنویة بین متوسطات درجات   در الزواجي للمبحوث د   الك ي بع دوان  ت ف الع
اعي       بین الزوجین  ومي لشبكات التواصل االجتم دل االستخدام الی ًا لمع ي   . تبع ات الالئ وأن المبحوث

ن      ر م دل أكث اعي بمع در        3یستخدمن شبكات التواصل االجتم ي متوسط  الك ي ف ساعات هن األعل
ه نستطیع    عن غیرهن من المبحوثات.بین الزوجین الزواجي في بعد العدوان  رفض الفرض   وعلی

  جزئیًا وقبول الفرض البحثي الثالث. االحصائي الثالث
  ضعف المشاركة بین الزوجین:-3

د      ) أن متوسط  درجات  22توضح  نتائج جدول ( ي بع ات ف در الزواجي للمبحوث ضعف   الك
ة   تبعًا  بین الزوجینالمشاركة  ة للمبحوث ة،     للحالة العملیة والمهنی (ال تعمل ، تعمل بالزراعة، حرفی

ا  غ  ت ة)  بل ة ف   19,90، 17,78، 18,58، 18,65، 16,83جرة، موظف ت قیم ب. وبلغ ى الترتی عل
وبة  ائًیا    2,69المحس ة إحص ة  معنوی ي قیم توى   وه د مس روق    0,05عن ود ف ى وج دل عل ا ی مم

د    معنویة بین متوسطات درجات  ي بع ات ف زوجین     الكدر الزواجي للمبحوث ین ال ضعف المشاركة ب
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ات   ًا  للمبحوث ة  للحاتبع ة للمبحوث ة والمهنی ة العملی در     . ل ي متوسط  الك ي ف ات هن األعل وأن الموظف
وعلیه نستطیع رفض    الزواجي في بعد ضعف المشاركة بین الزوجین عن غیرهن من المبحوثات.

  جزئیًا وقبول الفرض البحثي الثالث.االحصائي الثالث  الفرض
ات    ط درج دول: أن متوس ن الج ح م ا یتض ي لل  كم در الزواج د الك ي بع ات ف عف  مبحوث ض

زوجین   ین ال ًا المشاركة ب زوج  تبع ة لل ة والمهنی ة العملی ي، للحال ة، حرف ل بالزراع ل ، یعم (ال یعم
غ    ف) بل اجر، موظ ة ف   18,34 ،19,07، 18,48، 18,80، 25ت ت قیم ب. وبلغ ى الترتی عل

روق   0,05عند مستوى وهي قیمة معنویة إحصائًیا  2,98المحسوبة  ة   مما یدل على وجود ف معنوی
طات درجات ین متوس د  ب ي بع ات ف در الزواجي للمبحوث زوجین  الك ین ال اركة ب عف المش ًا ض تبع

زوج    ة لل ة والمهنی ات   .للحالة العملی اطلین  وأن المبحوث در       زوجات الع ي متوسط  الك ي ف هن األعل
وعلیه نستطیع رفض    الزواجي في بعد ضعف المشاركة بین الزوجین عن غیرهن من المبحوثات.

    جزئیًا وقبول الفرض البحثي الثالث. االحصائي الثالثفرض ال
د      ضح من الجدول: أن متوسط درجات  یتفي حین  ي بع ات ف در الزواجي للمبحوث ضعف  الك

ارب، األصدقاء)      المشاركة بین الزوجین  دین، األق تبعًا لطریقة األختیار الزواجي (الشخصي، الوال
ة ف المحسوبة     لى الترتع19,87، 18,70، 18,64، 18,25بلغ  ب. وبلغت قیم ة    1,63ی وهي قیم

ر  ى    غی دل عل ا ی ائًیا مم ة إحص دم معنوی ات    ع طات درج ین متوس ة ب روق معنوی ود ف در وج الك
ار الزواجي.   ضعف المشاركة بین الزوجین الزواجي للمبحوثات في بعد  ة االختی ه   تبعًا لطریق وعلی

  البحثي الثالث.جزئیًا وقبول الفرض  االحصائي الثالث نستطیع رفض الفرض
ات  ط درج دول: أن متوس ن الج ح م د   ویتض ي بع ات ف ي للمبحوث در الزواج عف  الك ض

زوجین     ین ال تخدم،      المشاركة ب اعي (ال تس بكات التواصل االجتم ومي لش دل االستخدام الی ًا لمع تبع
ن     ل م ي أق اعة إل ن س اعة، م ن س ل م ن   3أق ر م اعات، أكث غ  3س اعات) بل ، 18,47، 18,08س

وبة     ع 20، 19,19 ة ف المحس ت قیم ب. وبلغ ى الترتی د      3,07ل ائًیا عن ة إحص ة معنوی ي قیم وه
توى  ات    0,05مس طات درج ین متوس ة ب روق معنوی ود ف ى وج دل عل ا ی ي  مم در الزواج الك

ومي لشبكات التواصل       ضعف المشاركة بین الزوجین  للمبحوثات في بعد دل االستخدام الی ًا لمع تبع
اعي.  ات الالئ االجتم ن       وأن المبحوث ر م دل أكث اعي بمع ل االجتم بكات التواص تخدمن ش  3ي یس

ن         زوجین ع ین ال اركة ب عف المش د ض ي بع ي ف در الزواج ط  الك ي متوس ي ف ن األعل اعات ه س
ات. ن المبحوث رهن م رض   غی ض الف تطیع رف ه نس ثوعلی ائي الثال رض  االحص ول الف ًا وقب جزئی

  .البحثي الثالث
  :ضعف التواصل العاطفي-4

د      ) أن متوسط  درجات   22ل (توضح  نتائج جدو ي بع ات ف در الزواجي للمبحوث ضعف  الك
اجرة،    للحالة العملیة والمهنیة للمبحوثة تبعًا التواصل العاطفي  ة، ت (ال تعمل، تعمل بالزراعة، حرفی
غ   ة)  بل ة ف    23,76، 26,67، 26,54، 26,25، 28,43موظف ت قیم ب. وبلغ ى الترتی عل

ة     0,05عند مستوي صائًیا وهي قیمة معنویة إح 2,97المحسوبة  روق معنوی مما یدل على وجود ف
د      بین متوسطات درجات   ي بع ات ف در الزواجي للمبحوث اطفي    الك ًا   ضعف التواصل الع ة  تبع للحال

ي متوسط     بدون عملالمبحوثات  وأن. العملیة والمهنیة للمبحوثة در الزواجي   هن األعلي ف ي  الك ف
د  اطفي  بع ل الع عف التواص ن  ض رهن م ن غی اتع رض  .المبحوث ض الف تطیع رف ه نس  وعلی

  جزئیًا وقبول الفرض البحثي الثالث.االحصائي الثالث 
ات    ط درج دول: أن متوس ن الج ح م ا یتض د   كم ي بع ات ف ي للمبحوث در الزواج عف  الك ض

اطفي    ًا  التواصل الع زوج     تبع ة لل ة والمهنی ة العملی اجر،     للحال ي، ت (ال یعمل، یعمل بالزراعة، حرف
غ   ف) بل ة ف    26,06، 27,18، 26,56، 26,72، 34,33موظ ت قیم ب. وبلغ ى الترتی عل
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وبة  ین     1,32المحس ة ب روق معنوی ود ف دم وج ى ع دل عل ا ی ة إحصائًیا مم ر معنوی ة غی ي قیم وه
ًا  ضعف التواصل العاطفي  الكدر الزواجي للمبحوثات في بعد متوسطات درجات ة   تبع ة العملی للحال

زوج ة لل ض  .والمهنی تطیع رف ه نس رضوعلی ث  الف ائي الثال ي  االحص رض البحث ول الف ًا وقب جزئی
    .الثاني

د      یتضح من الجدول: أن متوسط درجات في حین  ي بع ات ف در الزواجي للمبحوث ضعف   الك
غ          التواصل العاطفي  ارب، األصدقاء) بل دین، األق ار الزواجي (الشخصي، الوال ة األختی ًا لطریق تبع

ب  28,68، 26,68، 26,55، 25,92 ى الترتی وبة   عل ة ف المحس ت قیم ة   1,41. وبلغ ي قیم وه
ر  ى   غی دل عل ا ی ائًیا مم ة إحص دم معنوی ات     ع طات درج ین متوس ة ب روق معنوی ود ف در وج الك

د    ي بع ات ف ي للمبحوث اطفي  الزواج ل الع عف التواص ي.  ض ار الزواج ة االختی ًا لطریق ه  تبع وعلی
  الثالث.جزئیًا وقبول الفرض البحثي  االحصائي الثالثنستطیع رفض الفرض 

ضعف التواصل   الكدر الزواجي للمبحوثات في بعد من الجدول: أن متوسط درجات  یتضحو
ن ساعة،          العاطفي  ل م اعي (ال تستخدم، أق ومي لشبكات التواصل االجتم تبعًا لمعدل االستخدام الی

ن   ل م ي أق اعة إل ن س ن  3م ر م اعات، أكث غ  3س اعات) بل  28,59، 27,63، 26,28، 25,72س
د مستوى    3,74ب. وبلغت قیمة ف المحسوبة على الترتی ا   0,05وهي قیمة معنویة إحصائًیا عن مم

ین متوسطات درجات    د      یدل على وجود فروق معنویة ب ي بع ات ف در الزواجي للمبحوث ضعف   الك
اطفي   ل الع اعي   التواص ل االجتم بكات التواص ومي لش تخدام الی دل االس ًا لمع ات تبع . وأن المبحوث

ن      الالئي یستخدمن شبكا ر م دل أكث اعي بمع ي متوسط        3ت التواصل االجتم ي ف ساعات هن األعل
ات.     ن المبحوث رهن م ن غی اطفي ع ل الع عف التواص د ض ي بع ي ف در الزواج تطیع  الك ه نس وعلی

  جزئیًا وقبول الفرض البحثي الثالث. االحصائي الثالثرفض الفرض 
  طریقة مناقشة وحل المشكالت: -5

د      وسط  درجات  ) أن مت22توضح  نتائج جدول (  ي بع ات ف در الزواجي للمبحوث ة   الك طریق
ة  مناقشة وحل المشكالت تبعًا  ة للمبحوث ة،      للحالة العملیة والمهنی (ال تعمل ، تعمل بالزراعة، حرفی

غ    ة)  بل اجرة، موظف ة ف   26,31، 28,89، 29,17، 29,69، 31,70ت ت قیم ب. وبلغ ى الترتی عل
وبة  ائیً   3,33المحس ة إحص ة  معنوی ي قیم توي   ا وه د مس روق    0,05عن ود ف ى وج دل عل ا ی مم

د    معنویة بین متوسطات درجات ي بع ات ف ة مناقشة وحل المشكالت      الكدر الزواجي للمبحوث طریق
ة  تبعًا  ة للمبحوث ات   .للحالة العملیة والمهنی دون عمل  وأن المبحوث در       ب ي متوسط  الك ي ف هن األعل

وعلیه نستطیع رفض    .غیرهن من المبحوثاتالزواجي في بعد طریقة مناقشة وحل المشكالت عن 
  جزئیًا وقبول الفرض البحثي الثالث.االحصائي الثالث الفرض 

ات     ط درج دول: أن متوس ن الج ح م ا یتض د    كم ي بع ات ف ي للمبحوث در الزواج ة الك طریق
كالت ل المش ة وح ًا  مناقش زوج  تبع ة لل ة والمهنی ة العملی ي،  للحال ة، حرف ل بالزراع ل، یعم (ال یعم

اجر غ  ت ف) بل ة ف    29,23، 30,13، 29,58، 29,67، 40,67، موظ ت قیم ب. وبلغ ى الترتی عل
ة     0,05عند مستوي وهي قیمة معنویة إحصائًیا  3,66المحسوبة  روق معنوی مما یدل على وجود ف

طات   ین متوس د   ب ي بع ات ف ي للمبحوث در الزواج كالت  الك ل المش ة وح ة مناقش ًا  طریق ة تبع للحال
در الزواجي     زوجات العاطلین وأن المبحوثات . زوجالعملیة والمهنیة لل ي متوسط  الك هن األعلي ف

ات.   ه نستطیع رفض الفرض     في بعد طریقة مناقشة وحل المشكالت عن غیرهن من المبحوث وعلی
  جزئیًا وقبول الفرض البحثي الثالث. االحصائي الثالث
در الزواجي للمبحوث    یتضح من الجدول: أن متوسط درجات في حین  د  الك ي بع ة   ات ف طریق

ارب، األصدقاء)    مناقشة وحل المشكالت  تبعًا لطریقة األختیار الزواجي (الشخصي، الوالدین، األق
ة ف المحسوبة     31,71، 30,21، 29,77، 28,78بلغ  ب. وبلغت قیم ة    1,30على الترتی وهي قیم

ر  ى    غی دل عل ا ی ائًیا مم ة إحص دم معنوی ات   ع طات درج ین متوس ة ب روق معنوی ود ف در ا وج لك
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ار الزواجي.    الزواجي للمبحوثات في بعد ة االختی ه   طریقة مناقشة وحل المشكالت تبعًا لطریق وعلی
  جزئیًا وقبول الفرض البحثي الثالث. االحصائي الثالثنستطیع رفض الفرض 

د    من الجدول: أن متوسط درجات یتضحو  ي بع ات ف ة مناقشة    الكدر الزواجي للمبحوث طریق
ن          وحل المشكالت تبعًا  ل م اعي (ال تستخدم، أق ومي لشبكات التواصل االجتم دل االستخدام الی لمع

ن    ل م ي أق اعة إل ن س اعة، م ن   3س ر م اعات، أكث غ  3س اعات) بل ، 30,68، 29,70، 28,55س
ة ف المحسوبة      31,86 ب. وبلغت قیم د مستوى        3,94على الترتی ة إحصائًیا عن ة معنوی وهي قیم

روق معنوی     0,01 ى وجود ف ین متوسطات درجات   مما یدل عل ي      ة ب ات ف در الزواجي للمبحوث الك
د  اعي.        بع بكات التواصل االجتم ومي لش تخدام الی دل االس ًا لمع كالت تبع ة وحل المش ة مناقش طریق

ن        ر م دل أكث اعي بمع ل االجتم بكات التواص تخدمن ش ي یس ات الالئ ن   3وأن المبحوث اعات ه س
ة من     د طریق ي بع ي ف در الزواج ط  الك ي متوس ي ف ن    األعل رهن م ن غی كالت ع ل المش ة وح اقش

  جزئیًا وقبول الفرض البحثي الثالث. االحصائي الثالثوعلیه نستطیع رفض الفرض  المبحوثات.
  :بناءالصراعات المتعلقة بأسالیب تنشئة األ -6

دول (   ائج ج ح  نت ات 22توض ط  درج د     ) أن متوس ي بع ات ف ي للمبحوث در الزواج  الك
اء  ئة األالصراعات المتعلقة بأسالیب تنش ًا  بن ة     تبع ة للمبحوث ة والمهنی ة العملی (ال تعمل ، تعمل   للحال

غ      ة)  بل اجرة، موظف ة، ت ة، حرفی ى   23,62، 26,09، 25,78، 26,84، 28,17بالزراع عل
وبة   ة ف المحس ت قیم ب. وبلغ دم    1,66الترتی ى ع دل عل ا ی ة إحصائًیا مم ر معنوی ة  غی ي قیم وه

ات   طات درج ین متوس ة ب روق معنوی ود ف د  وج ي بع ات ف ي للمبحوث در الزواج ئة  الك الیب تنش أس
اءاأل ًا  بن ة  تبع ة للمبحوث ة والمهنی ة العملی رض  . للحال ض الف تطیع رف ه نس ث وعلی ائي الثال  االحص

  جزئیًا وقبول الفرض البحثي الثالث.
د      كما یتضح من الجدول: أن متوسط درجات  ي بع ات ف در الزواجي للمبحوث الصراعات   الك

الی  ة بأس ئة األالمتعلق اءب تنش ًا  بن زوج   تبع ة لل ة والمهنی ة العملی ة،   للحال ل بالزراع ل، یعم (ال یعم
غ    ف) بل اجر، موظ ي، ت ت    25,50، 25,86، 27,31، 26,43، 33,50حرف ب. وبلغ ى الترتی عل

روق   0,05عند مستوي وهي قیمة معنویة إحصائًیا  2,47قیمة ف المحسوبة  مما یدل على وجود ف
طات در  ین متوس ة ب د  جات معنوی ي بع ات ف در الزواجي للمبحوث الیب   الك ة بأس الصراعات المتعلق

اطلین وأن المبحوثات . للحالة العملیة والمهنیة للزوجتبعًا  بناءتنشئة األ ي     زوجات الع ي ف هن األعل
ئة األ        الیب تنش ة بأس راعات المتعلق د الص ي بع ي ف در الزواج ط  الك اءمتوس ن    بن رهن م ن غی ع

  جزئیًا وقبول الفرض البحثي الثالث.االحصائي الثالث  ع رفض الفرضوعلیه نستطی المبحوثات.
ین  ي ح ات ف ط درج دول: أن متوس ن الج ح م د  یتض ي بع ات ف ي للمبحوث در الزواج  الك

ئة األ الیب تنش ة بأس اءالصراعات المتعلق دین،  بن ار الزواجي (الشخصي، الوال ة األختی ًا لطریق تبع
غ   دقاء) بل ارب، األص ة ف   24,90،  26,52 ،27,10  ،27,30األق ت قیم ب. وبلغ ى الترتی عل

ة     0,05وهي قیمة معنویة إحصائًیا عند مستوى  2,09المحسوبة  روق معنوی مما یدل على وجود ف
ات  طات درج ین متوس د   ب ي بع ات ف ي للمبحوث در الزواج ئة   الك الیب تنش ة بأس راعات المتعلق الص

اءاأل ي.    بن ار الزواج ة االختی ًا لطریق ي   وأن المبحوثتبع ار الزواج ة اإلختی بعن طریق ي تت ات الالئ
ئة      الیب تنش ة بأس راعات المتعلق د الص ي بع ي ف در الزواج ط  الك ي متوس ي ف ن األعل دقاء ه األص

ث  وعلیه نستطیع رفض الفرض    عن غیرهن من المبحوثات.  بناءاأل ول    االحصائي الثال ًا وقب جزئی
  الفرض البحثي الثالث.

حو  ا یتض ط درج دول: أن متوس ن الج د تم ي بع ات ف در الزواجي للمبحوث الصراعات  الك
ئة األ   الیب تنش ة بأس اءالمتعلق اعي (ال      بن ل االجتم بكات التواص ومي لش تخدام الی دل االس ًا لمع تبع

ن   ل م ي أق اعة إل ن س اعة، م ن س ل م تخدم، أق ن  3تس ر م اعات، أكث غ   3س اعات) بل ، 24,90س
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ة    1,72لمحسوبة  على الترتیب. وبلغت قیمة ف ا27,30،  27,10، 26,52 ر  وهي قیم ة  غی معنوی
ات   وجود فروق معنویة بین متوسطات درجات عدم إحصائًیا مما یدل على  الكدر الزواجي للمبحوث

اء الصراعات المتعلقة بأسالیب تنشئة األفي بعد  ومي لشبكات التواصل        بن دل االستخدام الی ًا لمع تبع
  جزئیًا وقبول الفرض البحثي الثالث.ث االحصائي الثال وعلیه نستطیع رفض الفرضاالجتماعي. 

  الخالفات المالیة: -7
د      درجات  ) أن متوسط22جدول ( توضح نتائج ي بع ات ف در الزواجي للمبحوث ات  ا الك لخالف

ة   المالیة تبعًا  ة للمبحوث ة)        للحالة العملیة والمهنی اجرة، موظف ة، ت (ال تعمل ، تعمل بالزراعة، حرفی
غ  وبة   31,03، 34,94، 33,50، 35,27، 37,45بل ة ف المحس ت قیم ب. وبلغ ى الترتی  3,37عل

ین متوسطات          0,05عند مستوى وهي قیمة معنویة إحصائًیا  ة ب روق معنوی ى وجود ف دل عل ا ی مم
ًا  االكدر الزواجي للمبحوثات في بعد درجات  ة    لخالفات المالیة تبع ة للمبحوث ة والمهنی ة العملی . للحال

ات الم       هن األعل بدون عملوأن المبحوثات  د الخالف ي بع در الزواجي ف ي متوسط  الك ة عن   ي ف الی
ات. ن المبحوث رهن م رض   غی ض الف تطیع رف ه نس ثوعلی ائي الثال رض  االحص ول الف ًا وقب جزئی

  البحثي الثالث.
ات   ط درج ن الجدول: أن متوس ح م ا یتض د   كم ي بع ات ف در الزواجي للمبحوث ات ا الك لخالف

زوج  للحالة العملیة والمهنتبعًا  المالیة غ       یة لل اجر، موظف) بل ي، ت  (ال یعمل، یعمل بالزراعة، حرف
ة ف المحسوبة    34,36، 34,94، 35,36، 35,84، 37,33 وهي   3,40على الترتیب. وبلغت قیم

 مما یدل على وجود فروق معنویة بین متوسطات درجات  0,05عند مستوى قیمة معنویة إحصائًیا 
د    ي بع ات ف ي للمبحوث در الزواج اتا الك ًا   لخالف ة تبع زوج   المالی ة لل ة والمهنی ة العملی وأن . للحال

ة عن      زوجات العاطلینالمبحوثات  ات المالی د الخالف هن األعلي في متوسط  الكدر الزواجي في بع
ات ن المبحوث رهن م رض  . غی ض الف تطیع رف ه نس ثوعلی ائي الثال رض  االحص ول الف ًا وقب جزئی

  البحثي الثالث.
ات  االكدر الزواجي للمبحوثات في بعد توسط درجات یتضح من الجدول: أن مفي حین  لخالف

ة غ      المالی دقاء) بل ارب، األص دین، األق ي، الوال ي (الشخص ار الزواج ة األختی ًا لطریق ، 33,89تبع
وبة   37,62، 35,61، 35,38 ة ف المحس ت قیم ب. وبلغ ى الترتی ة  2,69عل ة معنوی ي قیم وه

توى   د مس ائًیا عن ود ف   0,05إحص ى وج دل عل ا ی ات مم طات درج ین متوس ة ب در  روق معنوی الك
د   ي بع ات ف ي للمبحوث ة ا الزواج ات المالی ي.    لخالف ار الزواج ة االختی ًا لطریق ات تبع وأن المبحوث

د       ي بع در الزواجي ف الالئي تتبعن طریقة اإلختیار  الزواجي األصدقاء هن األعلي في متوسط  الك
ات.   ن المبحوث رهن م ن غی ة ع ات المالی ه ن الخالف رض وعلی ض الف تطیع رف ث  س ائي الثال االحص

  جزئیًا وقبول الفرض البحثي الثالث.
ة   ا الكدر الزواجي للمبحوثات في بعد یتضح من الجدول: أن متوسط درجاتو ات المالی لخالف

ن ساعة        ن ساعة، م ل م تبعًا لمعدل االستخدام الیومي لشبكات التواصل االجتماعي (ال تستخدم، أق
ب.   37,71، 36,19، 35,39، 33,86ساعات) بلغ  3ر من ساعات، أكث 3إلي أقل من  على الترتی

وبة   ة ف المحس ت قیم توى    3,73وبلغ د مس ائًیا عن ة إحص ة معنوی ي قیم ى   0,05وه دل عل ا ی مم
ین متوسطات درجات    د      وجود فروق معنویة ب ي بع ات ف در الزواجي للمبحوث ة  ا الك ات المالی  لخالف

بكات      ومي لش تخدام الی دل االس ًا لمع اعي.  تبع ل االجتم تخدمن   التواص ي یس ات الالئ وأن المبحوث
ي    3شبكات التواصل االجتماعي بمعدل أكثر من  ساعات هن األعلي في متوسط  الكدر الزواجي ف

ه نستطیع رفض الفرض      بعد الخالفات المالیة عن غیرهن من المبحوثات. ث  وعلی  االحصائي الثال
  جزئیًا وقبول الفرض البحثي الثالث.

  



 
  .....یفیةاألسرة الر في الزواجيمحددات الكدر 

Assiut J. Agric. Sci., 53 (1) 2022 (203-247)  235 

  الرضا عن العالقة الجنسیة:عدم  -8
دول (  ائج ج ح نت ات 22توض ط  درج د    ) أن متوس ي بع ات ف ي للمبحوث در الزواج د الك  مع

ًا    یة تبع ة الجنس ن العالق ا ع ة  الرض ة للمبحوث ة والمهنی ة العملی ة،  للحال ل بالزراع ل ، تعم (ال تعم
غ   ة)  بل اجرة، موظف ة، ت ى التر 23,62، 24,39، 25,23، 26,65، 26,78حرفی ت عل ب. وبلغ تی

ة    عدم معنویة إحصائًیا مما یدل على غیر وهي قیمة   1,76قیمة ف المحسوبة  روق معنوی وجود ف
د      بین متوسطات درجات ي بع ات ف در الزواجي للمبحوث د  الك ًا       مع ة الجنسیة تبع الرضا عن العالق

ة    ة للمبحوث ة والمهنی ة العملی تطیع رفض الفرض   . للحال ه نس ث   وعلی ول جزئی االحصائي الثال ًا وقب
  الفرض البحثي الثالث.

د      كما یتضح من الجدول: أن متوسط درجات ي بع ات ف در الزواجي للمبحوث د  الك الرضا   مع
زوج  تبعًا  عن العالقة الجنسیة اجر،      للحالة العملیة والمهنیة لل ي، ت (ال یعمل، یعمل بالزراعة، حرف

غ   ف) بل ب. و  25,49، 27,61، 25,77، 26,29، 31,67موظ ى الترتی ة ف  عل ت قیم بلغ
وبة  ة  2,14المحس ي قیم ر وه ى  غی دل عل ا ی ة إحصائًیا مم دم معنوی ین  ع ة ب روق معنوی ود ف وج

ة الجنسیة    الكدر الزواجي للمبحوثات في بعد متوسطات درجات  ًا  عدم الرضا عن العالق ة  تبع للحال
زوج ة لل ة والمهنی رض . العملی ض الف تطیع رف ه نس ثوعلی ائي الثال ول ا االحص ًا وقب رض جزئی لف

  البحثي الثالث.
ین   ي ح ط درجات   ف ن الجدول: أن متوس د   یتضح م ي بع ات ف در الزواجي للمبحوث دم  الك ع

یة  ة الجنس ن العالق ا ع ارب،  الرض دین، األق ي، الوال ي (الشخص ار الزواج ة األختی ًا لطریق تبع
ة ف المحسوبة    24,71، 25,79، 27,38، 27,63األصدقاء) بلغ   1,16على الترتیب. وبلغت قیم

ة   ر وهي قیم ى  غی دل عل ا ی ة إحصائًیا مم دم معنوی طاتع ین متوس ة ب روق معنوی ود ف در  وج الك
د  ي بع ات ف ي للمبحوث یة    الزواج ة الجنس ن العالق ا ع دم الرض ي. ع ار الزواج ة االختی ًا لطریق  تبع
  جزئیًا وقبول الفرض البحثي الثالث. االحصائي الثالثوعلیه نستطیع رفض الفرض 

دم الرضا عن    الكدر الزواجي للمبحوثات في بعد أن متوسط درجات یتضح من الجدول: و ع
ن           العالقة الجنسیة  ل م اعي (ال تستخدم، أق ومي لشبكات التواصل االجتم دل االستخدام الی ًا لمع تبع

ن    ل م ي أق اعة إل ن س اعة، م ن   3س ر م اعات، أكث غ  3س اعات) بل ، 26,84، 26,84، 25,26س
ة إحصائًیا      2,58المحسوبة  على الترتیب. وبلغت قیمة ف  27,78 ة معنوی د مستوي     وهي قیم عن

ین متوسطات درجات         0,05 ة ب روق معنوی ى وجود ف ي     مما یدل عل ات ف در الزواجي للمبحوث الك
ة الجنسیة   بعد  اعي.        عدم الرضا عن العالق ومي لشبكات التواصل االجتم دل االستخدام الی ًا لمع تبع

بكات الت    تخدمن ش ي یس ات الالئ ن    وأن المبحوث ر م دل أكث اعي بمع ل االجتم ن   3واص اعات ه س
ن     رهن م ن غی یة ع ة الجنس ن العالق ا ع دم الرض د ع ي بع ي ف در الزواج ط  الك ي متوس ي ف األعل

  جزئیًا وقبول الفرض البحثي الثالث. االحصائي الثالثوعلیه نستطیع رفض الفرض  المبحوثات.
  :الكدر الزواجي الكلي -9

ائج ح  نت دول ( توض ات  ط) أن متوس22ج دردرج ي الك ي الكل ًا  الزواج ة  تبع ة العملی للحال
غ      والمهنیة للمبحوثة  ة)  بل اجرة، موظف ة، ت ، 209,61، 225,31(ال تعمل ، تعمل بالزراعة، حرفی

ة    3,28على الترتیب. وبلغت قیمة ف المحسوبة  190,86، 215,21، 212,08 ة  معنوی وهي قیم
د مستوى     ود    0,05إحصائًیا عن ى وج دل عل ا ی ین متوسطات درجات تعرض     مم ة ب روق معنوی ف

ي    بدون عملوأن المبحوثات . للحالة العملیة والمهنیة للمبحوثة تبعًا الزواجي الكلي الكدر هن األعل
ات.     ن المبحوث رهن م ن غی ي ع ي الكل در الزواج ط الك ي متوس رض    ف ض الف تطیع رف ه نس وعلی

  جزئیًا وقبول الفرض البحثي الثالث. االحصائي الثالث
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ا ات   كم ط درج دول: أن متوس ن الج ح م در ایتض يلك ات الزواجي الكل ًا  للمبحوث ة تبع للحال
زوج   ة لل ة والمهنی غ     العملی ف) بل اجر، موظ ي، ت ة، حرف ل بالزراع ل، یعم ، 228,70(ال یعم

وبة     210,89، 212,85، 213,08، 219,70 ة ف المحس ت قیم ب. وبلغ ى الترتی ي  3,76عل وه
درجات  مما یدل على وجود فروق معنویة بین متوسطات  0,05وى قیمة معنویة إحصائًیا عند مست

ات    ي للمبحوث ي الكل در الزواج ًا الك زوج  تبع ة لل ة والمهنی ة العملی ات . للحال ات وأن المبحوث زوج
ه نستطیع   هن األعلي في متوسط  الكدر الزواجي الكلي عن غیرهن من المبحوثات.  العاطلین وعلی

  یًا وقبول الفرض البحثي الثالث.جزئ االحصائي الثالثرفض الفرض 
ین   ي ح ات    ف ط درج دول: أن متوس ن الج ح م دریتض ي  الك ي الكل ات الزواج ًا  للمبحوث تبع

غ     دقاء) بل ارب، األص دین، األق ي، الوال ي (الشخص ار الزواج ة األختی ، 214,57، 206,33لطریق
وبة  228,08، 217,25 ة ف المحس ت قیم ب. وبلغ ى الترتی ة معنوی 3,32عل ي قیم ائًیا وه ة إحص

توى   د مس ات       0,05عن طات درج ین متوس ة ب روق معنوی ود ف ى وج دل عل ا ی در  مم ات الك درج
ات  ي للمبحوث ار الزواجي. الزواجي الكل ة االختی ًا لطریق ة تبع بعن طریق ي تت ات الالئ وأن المبحوث

ن         رهن م ن غی ي ع ي الكل در الزواج ط  الك ي متوس ي ف ن األعل دقاء ه ي األص ار  الزواج اإلختی
  جزئیًا وقبول الفرض البحثي الثالث. االحصائي الثالثوعلیه نستطیع رفض الفرض  حوثات.المب

ط    یتو دول: أن متوس ن الج ح م ات     ض ي للمبحوث ي الكل در الزواج ات الك دل  درج ًا لمع تبع
ن      ل م ي أق االستخدام الیومي لشبكات التواصل االجتماعي (ال تستخدم، أقل من ساعة، من ساعة إل

ن 3 ر م اعات، أكث غ  3 س اعات) بل ب.  228,55، 220,52، 214,76، 206,72س ى الترتی عل
وبة   ة ف المحس ت قیم توى    4,32وبلغ د مس ائًیا عن ة إحص ة معنوی ي قیم ى   0,01وه دل عل ا ی مم

تبعًا لمعدل االستخدام  الكدر الزواجي الكلي للمبحوثات وجود فروق معنویة بین متوسطات درجات 
اعي.  ل االجتم بكات التواص ومي لش ل    الی بكات التواص تخدمن ش ي یس ات الالئ وأن المبحوث

رهن         3االجتماعي بمعدل أكثر من  ي عن غی در الزواجي الكل ي متوسط  الك ساعات هن األعلي ف
ات. ن المبحوث رض   م ض الف تطیع رف ه نس ث وعلی ائي الثال ي  االحص رض البحث ول الف ًا وقب جزئی

  الثالث.
ین الم   ثالث  ددة ب ة المتع ات االرتباطی رات المستقلة   ًا: العالق ة   تغی ة المدروسة مجتمع ة الكمی ودرج

  الكدر الزواجي للمبحوثات بأبعاده الثمانیة المدروسة والكدر الزواجي الكلي:
ة       ة المدروس تقلة الكمی رات المس ین المتغی ددة ب ة المتع ات االرتباطی ة  (أ) العالق  مجتمع

  لكدر الزواجي الكلي .ودرجة الكدر الزواجي للمبحوثات بأبعاده الثمانیة المدروسة وا
ة         ة المدروس تقلة الكمی رات المس ین المتغی ددة ب ة المتع ات االرتباطی د العالق ة لتحدی مجتمع

ة ا      اده الثمانی ات بأبع در الزواجي للمبحوث ي .    ودرجة الك در الزواجي الكل م صیاغة   لمدروسة والك ت
ائى ا رض االحص عالف رات  لراب ین المتغی ددة ب ة متع ة ارتباطی د عالق ة  "ال توج تقلة الكمی المس

زوج،      یم ال ة، تعل یم المبحوث المدروسة مجتمعة سن المبحوثة عند الزواج، سن المبحوثة الحالي، تعل
ي،     اح الجغراف افي، االنفت مدة الزواج، الدخل الشهري لألسرة، سن الزوج عند الزواج، االنفتاح الثق

مبحوثات بأبعاده الثمانیة المدروسة  وبین درجة الكدر الزواجي لل لطموح)التدین، التأثر باآلخرین، ا
ین         دد ب اط المتع تخدام معامل االرتب م اس رض ت ذا الف حة ه ار ص ي ". والختب در الزواجي الكل والك

ة    ة المدروس تقلة الكمی رات المس ة  المتغی ة      مجتمع اده الثمانی ات بأبع در الزواجي للمبحوث ودرجة الك
  المدروسة والكدر الزواجي الكلي.

 الكدر العام:-1
ة   23ضح نتائج جدول ( تو رات (سن المبحوث زواج   ) أن متغی د ال ة الحالي   ، عن ، سن المبحوث

ة  یم المبحوث زوج ، تعل یم ال زواج ، تعل دة ال رة ، م هري لألس دخل الش زواج  ، ال د ال زوج عن ن ال ، س
افي اح الثق ي ، االنفت اح الجغراف دین، االنفت اآلخرین ، الت أثر ب وح، الت ة  الطم رتبط بدرج ة ت ) مجتمع
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د   الكدر الز ي بع ام   واجي للمبحوثات ف در الع غ     الك دد بل اط متع ة ف    0,566بمعامل ارتب ت قیم وكان
ة      0,01وهى معنویة إحصائًیا عند مستوى  15,12المحسوبة  ة ارتباطی ى وجود عالق دل عل . مما ی

ین      ة وب ة مجتمع ة المدروس تقلة الكمی رات المس ین المتغی ة ب ددة معنوی ي   متع در الزواج ة الك درج
ي  د  للمبحوثات ف ام   بع در الع ة تفسر         الك تقلة مجتمع رات المس ى أن المتغی د إل . ویشیر معامل التحدی

ي 32 د      درجة  % من التباین ف ي بع ات ف در الزواجي للمبحوث ام   الك در الع ن رفض     .الك ه یمك وعلی
  وقبول الفرض البحثي الرابع. جزئیًا االحصائي الرابعالفرض 

 العدوان بین الزوجین:-2
ة الحالي،         23توضح نتائج جدول (  زواج، سن المبحوث د ال ة عن رات (سن المبحوث ) أن متغی

زواج،          د ال زوج عن ن ال رة، س هري لألس دخل الش زواج، ال دة ال زوج، م یم ال ة، تعل یم المبحوث تعل
ة       رتبط بدرج ة ت وح) مجتمع اآلخرین، الطم أثر ب دین، الت ي، الت اح الجغراف افي، االنفت اح الثق االنفت

غ      الكدر الزواجي للمبحوثات في دد بل اط متع ت   0,555بعد العدوان بین الزوجین بمعامل ارتب وكان
د مستوى     14,27قیمة ف المحسوبة  ة      0,01وهى معنویة إحصائًیا عن ى وجود عالق دل عل ا ی . مم

در         ة الك ین درج ة وب ة مجتمع ة المدروس تقلة الكمی رات المس ین المتغی ة ب ددة معنوی ة متع ارتباطی
د    د الع ي بع ات ف ي للمبحوث رات      الزواج ى أن المتغی د إل ل التحدی یر معام زوجین. ویش ین ال وان ب

دوان        30,8المستقلة مجتمعة تفسر  د الع ي بع ات ف در الزواجي للمبحوث % من التباین في درجة الك
  جزئیًا وقبول الفرض البحثي الرابع. االحصائي الرابعبین الزوجین. وعلیه یمكن رفض الفرض 

ین  23جدول  دار ب ل          . قیم معامالت االنح ات ك ین درج ة وب ة المدروسة مجتمع تقلة الكمی رات المس المتغی
 بعد من أبعاد الكدر الزواجى للمبحوثات الثمانیة المدروسة والكدر الزواجي الكلي

 المتغیرات المستقلة
العدوان بین  الكدر العام

 الزوجین
ضعف المشاركة 

 بین الزوجین

ضعف 
التواصل 
 العاطفي

طریقة مناقشة 
 وحل المشكالت

لصراعات المتعلقة ا
بأسالیب تنشئة 

 بناءاأل

الخالفات 
 المالیة

عدم الرضا 
عن العالقة 

 الجنسیة

الكدر الزواجي 
 الكلي

قیم معامل 
 اإلنحدار 

قیم معامل 
 اإلنحدار 

  قیم معامل  
 اإلنحدار

قیم معامل 
 اإلنحدار 

قیم معامل 
 اإلنحدار 

قیم معامل قیم معامل اإلنحدار 
 اإلنحدار 

ل قیم معام
 اإلنحدار 

قیم معامل 
 اإلنحدار 

سن المبحوثة عند 
 *0,130- *0,123- 0,085- **0,130- *0,113- **0,140- *0,124- **0,242- **0,181- الزواج

 **0,001- **0,001- **0,001- **0,001- **0,001- **0,001- **0,001- **0,001- **0,001- سن المبحوثة الحالي 
 0,023- 0,050- **0,151- 0,034- 0,099- 0,010- 0,077- 0,005- 0,080- تعلیم المبحوثة

 **0,269- 0,090- 0,085- 0,033- **0,138- 0,037- **0,123- 0,082- *0,122- تعلیم الزوج

 **0,135- **0,161- **0,141- *0,114- **0,142- **0,273- *0,125- **0,159- **0,151- مدة الزواج

الدخل الشهري 
 **0,300- 0,081- 0,049- *0,162- 0,017- 0,047- 0,066- 0,041- 0,029- لألسرة

سن الزوج عند 
 **0,214- **0,194- **0,188- **0,165- **0,187- **0,168- **0,0181- **0,0180- **0,182- الزواج

 0,022- *0,124 **0,279 **0,132 **0,287 **0,339 **0,305 **0,298 **0,292 االنفتاح الثقافي
 0,062- 0,074- *0,126- 0,053- 0,040- 0,060- 0,060- 0,090- 0,085 االنفتاح الجغرافي

 **0,164- **0,205- *0,122- **0,230- 0,213- **0,130- *0,117- **0,128- *0,107- التدین
 **0,201 *0,124- **0,197- *0,126- **0,196- **0,214- **0,218- **0,218- **0,228 التأثر باآلخرین

 **0,367 **0,164 **0,364 0,066 **0,372 *0,375- **0,353 **0,380 **0,416 الطموح
قیم معامل االرتباط 

 Rالمتعدد 
0,566  

 0,555 0,543 0,560 0,549 0,449 0,543 0,420 0,582 

 قیم معامل التحدید 
R2 

0,320 0,308 0,295 0,314 0,301 0,201 0,294 0,177 0,339 

 **16,45 **6,88 **13,39 **8,86 **13,83 **14,67 **13,41 **14,27 **15,12 قیمة ف

                   0,01* * عند مستوي معنویة                0,05* عند مستوي معنویة 
 ضعف المشاركة بین الزوجین:-3

ة الحالي،         23توضح نتائج جدول (  زواج، سن المبحوث د ال ة عن رات (سن المبحوث ) أن متغی
ی زواج،        تعل د ال زوج عن ن ال رة، س هري لألس دخل الش زواج، ال دة ال زوج، م یم ال ة، تعل م المبحوث

ة       رتبط بدرج ة ت وح) مجتمع اآلخرین، الطم أثر ب دین، الت ي، الت اح الجغراف افي، االنفت اح الثق االنفت
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غ          دد بل اط متع ل ارتب زوجین بمعام ین ال اركة ب عف المش د ض ي بع ات ف ي للمبحوث در الزواج الك
ى   0,01وهى معنویة إحصائًیا عند مستوى  13,41انت قیمة ف المحسوبة وك 0,543 دل عل . مما ی

وجود عالقة ارتباطیة متعددة معنویة بین المتغیرات المستقلة الكمیة المدروسة مجتمعة وبین درجة  
ى أن           د إل زوجین. ویشیر معامل التحدی ین ال د ضعف المشاركة ب الكدر الزواجي للمبحوثات في بع

د    29,5ت المستقلة مجتمعة تفسرالمتغیرا ي بع ات ف % من التباین في درجة الكدر الزواجي للمبحوث
رض       ض الف ن رف ه یمك زوجین. وعلی ین ال اركة ب عف المش ع  ض ائي الراب ول   االحص ًا وقب جزئی

  الفرض البحثي الرابع.
 ضعف التواصل العاطفي:- 4

زواج، س      23توضح نتائج جدول (  د ال ة عن رات (سن المبحوث ة الحالي،   ) أن متغی ن المبحوث
زواج،          د ال زوج عن ن ال رة، س هري لألس دخل الش زواج، ال دة ال زوج، م یم ال ة، تعل یم المبحوث تعل
ة      رتبط بدرج ة ت وح) مجتمع اآلخرین، الطم أثر ب دین، الت ي، الت اح الجغراف افي، االنفت اح الثق  االنفت

د  ي بع ات ف در الزواجي للمبحوث عف  الك اطفيض اط  التواصل الع ل ارتب غ بمعام دد بل  0,560متع
د مستوى    14,67وكانت قیمة ف المحسوبة  ى وجود     0,01وهى معنویة إحصائًیا عن دل عل ا ی . مم

در   عالقة ارتباطیة متعددة معنویة بین المتغیرات المستقلة الكمیة المدروسة مجتمعة وبین درجة الك
د    ي بع ات ف اطفي  ضعف   الزواجي للمبحوث د إل    التواصل الع رات  . ویشیر معامل التحدی ى أن المتغی

ة تفسر   ي درجة    31,4المستقلة مجتمع این ف ن التب د      % م ي بع ات ف در الزواجي للمبحوث ضعف   الك
اطفي رض   .التواصل الع ض الف ن رف ه یمك عوعلی ي   االحصائي الراب رض البحث ول الف ًا وقب جزئی

  الرابع.
 طریقة مناقشة وحل المشكالت:- 5

ة   23توضح نتائج جدول (  رات (سن المبحوث ة الحالي،       ) أن متغی زواج، سن المبحوث د ال عن
زواج،          د ال زوج عن ن ال رة، س هري لألس دخل الش زواج، ال دة ال زوج، م یم ال ة، تعل یم المبحوث تعل
ة      رتبط بدرج ة ت وح) مجتمع اآلخرین، الطم أثر ب دین، الت ي، الت اح الجغراف افي، االنفت اح الثق  االنفت

د    ي بع ات ف ي للمبحوث در الزواج ل الم   الك ة وح ة مناقش غ    طریق دد بل اط متع ل ارتب كالت بمعام ش
ى  0,01وهى معنویة إحصائًیا عند مستوى  13,83وكانت قیمة ف المحسوبة  0,549 . مما یدل عل

درجة  وجود عالقة ارتباطیة متعددة معنویة بین المتغیرات المستقلة الكمیة المدروسة مجتمعة وبین 
د   ة مناقشة وحل المشكال    الكدر الزواجي للمبحوثات في بع ى أن     طریق د إل ت. ویشیر معامل التحدی

د    % من التباین في درجة 30,1المتغیرات المستقلة مجتمعة تفسر ي بع ات ف الكدر الزواجي للمبحوث
كالت.     ل المش ة وح ة مناقش رض    طریق ض الف ن رف ه یمك ع وعلی ائي الراب ول   االحص ًا وقب جزئی

  الفرض البحثي الرابع.
 :بناءأسالیب تنشئة األالصراعات المتعلقة ب- 6

ة الحالي،         23توضح نتائج جدول (  زواج، سن المبحوث د ال ة عن رات (سن المبحوث ) أن متغی
زواج،          د ال زوج عن ن ال رة، س هري لألس دخل الش زواج، ال دة ال زوج، م یم ال ة، تعل یم المبحوث تعل
ة      رتبط بدرج ة ت وح) مجتمع اآلخرین، الطم أثر ب دین، الت ي، الت اح الجغراف افي، االنفت اح الثق  االنفت

دد     بناءالصراعات المتعلقة بأسالیب تنشئة األ الزواجي للمبحوثات في بعد الكدر اط متع بمعامل ارتب
غ   وبة  0,449بل ة ف المحس ت قیم د مستوى    8,86وكان ة إحصائًیا عن ى معنوی دل 0,01وه ا ی . مم

ین     ة وب ة المدروسة مجتمع  على وجود عالقة ارتباطیة متعددة معنویة بین المتغیرات المستقلة الكمی
اء الصراعات المتعلقة بأسالیب تنشئة األ رجة الكدر الزواجي للمبحوثات في بعدد . ویشیر معامل   بن

ة تفسر      تقلة مجتمع رات المس ي درجة    20,1التحدید إلى أن المتغی این ف ن التب در الزواجي    % م الك
د ي بع ات ف ئة األ للمبحوث الیب تنش ة بأس راعات المتعلق اءالص رض . بن ض الف ن رف ه یمك وعلی

  .جزئیًا وقبول الفرض البحثي الرابع صائي الرابعاالح
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 الخالفات المالیة:- 7
ة الحالي،         23توضح نتائج جدول (  زواج، سن المبحوث د ال ة عن رات (سن المبحوث ) أن متغی

زواج،          د ال زوج عن ن ال رة، س هري لألس دخل الش زواج، ال دة ال زوج، م یم ال ة، تعل یم المبحوث تعل
اح الج  افي، االنفت اح الثق ة    االنفت رتبط بدرج ة ت وح) مجتمع اآلخرین، الطم أثر ب دین، الت ي، الت غراف

غ    الكدر الزواجي للمبحوثات في بعد  دد بل اط متع ة    0,543الخالفات المالیة بمعامل ارتب ت قیم وكان
وبة  توى      13,39ف المحس د مس ائًیا عن ة إحص ى معنوی ة     0,01وه ود عالق ى وج دل عل ا ی . مم

ین المتغ   ة ب ددة معنوی ة متع ین   ارتباطی ة وب ة مجتمع ة المدروس تقلة الكمی رات المس در   ی ة الك درج
د    ي بع ات ف تقلة          الزواجي للمبحوث رات المس ى أن المتغی د إل ة. ویشیر معامل التحدی ات المالی الخالف

د     % من التباین في درجة 29,4مجتمعة تفسر  ي بع ات ف ة.   الكدر الزواجي للمبحوث ات المالی الخالف
  جزئیًا وقبول الفرض البحثي الرابع. ي الرابعاالحصائوعلیه یمكن رفض الفرض 

 عدم الرضا عن العالقة الجنسیة:- 8
ة الحالي،         23توضح نتائج جدول (  زواج، سن المبحوث د ال ة عن رات (سن المبحوث ) أن متغی

زواج،          د ال زوج عن ن ال رة، س هري لألس دخل الش زواج، ال دة ال زوج، م یم ال ة، تعل یم المبحوث تعل
افي، اال اح الثق ة     االنفت رتبط بدرج ة ت وح) مجتمع اآلخرین، الطم أثر ب دین، الت ي، الت اح الجغراف نفت

د   ي بع ات ف ي للمبحوث در الزواج یة الك ة الجنس ن العالق ا ع دم الرض غ   ع دد بل اط متع ل ارتب بمعام
د مستوى     6,88وكانت قیمة ف المحسوبة  0,420 ى    0,01وهى معنویة إحصائًیا عن دل عل ا ی . مم

درجة   ددة معنویة بین المتغیرات المستقلة الكمیة المدروسة مجتمعة وبینوجود عالقة ارتباطیة متع
ى أن     عدم الرضا عن العالقة الجنسیة  الكدر الزواجي للمبحوثات في بعد د إل . ویشیر معامل التحدی
د    % من التباین في درجة 17,7المتغیرات المستقلة مجتمعة تفسر ي بع ات ف الكدر الزواجي للمبحوث

ن ال  ا ع دم الرض یةع ة الجنس رض  . عالق ض الف ن رف ه یمك عوعلی ائي الراب ول  االحص ًا وقب جزئی
  الفرض البحثي الرابع.

 الكدر الزواجي الكلي:- 9
ة الحالي،         23توضح نتائج جدول (  زواج، سن المبحوث د ال ة عن رات (سن المبحوث ) أن متغی

زوج       ن ال رة، س هري لألس دخل الش زواج، ال دة ال زوج، م یم ال ة، تعل یم المبحوث زواج،   تعل د ال عن
ة       رتبط بدرج ة ت وح) مجتمع اآلخرین، الطم أثر ب دین، الت ي، الت اح الجغراف افي، االنفت اح الثق االنفت

غ      دد بل اط متع ل ارتب ات بمعام ي للمبحوث ي الكل در الزواج وبة   0,582الك ة ف المحس ت قیم وكان
توى  16,45 د مس ة إحصائًیا عن ى معنوی ة ارتباطی0,01وه ود عالق ى وج دل عل ا ی ددة . مم ة متع

ات.         ي للمبحوث در الزواجي الكل ین الك ة وب معنویة بین المتغیرات المستقلة الكمیة المدروسة مجتمع
ة تفسر   تقلة مجتمع رات المس ى أن المتغی د إل ل التحدی یر معام ة  33,9ویش ي درج این ف ن التب % م

ات.   ي للمبحوث ي الكل در الزواج رض  الك ض الف ن رف ه یمك عوعلی ائي الراب ًا جز االحص ول ئی وقب
  الفرض البحثي الرابع.

ة        ى درج این ف یر التب ي تفس ة ف ة المدروس تقلة الكمی رات المس بى للمتغی هام النس در   (ب) اإلس الك
 الزواجى للمبحوثات بأبعاده الثمانیة المدروسة والكدر الزواجي الكلي:   

در  ولتحدید اإلسهام النسبى للمتغیرات المستقلة الكمیة المدروسة في تفسیر التباین  فى درجة الك
م صیاغة الفرض اإلحصائى      الزواجى للمبحوثات بأبعاده الثمانیة المدروسة والكدر الزواجي الكلي. ت

یر     الخامس ي تفس ًدا ف " ال یسهم أى متغیر من المتغیرات المستقلة الكمیة المدروسة إسهاًما معنوًیا فری
ة     اده الثمانی ات بأبع ى للمبحوث در الزواج ة الك ى درج این ف ي".    التب ي الكل در الزواج ة والك المدروس

  وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إجراء تحلیل االنحدار الجزئى المعیارى.
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    الكدر العام:-1
یم     24توضح نتائج جدول ( الي، تعل ة الح ) أن متغیرات سن المبحوثة عند الزواج، سن المبحوث

الكدر ثر باآلخرین، الطموح تربط بدرجة الزوج، سن الزوج عند الزواج، االنفتاح الثقافي، التدین، التأ
غ    الزواجى للمبحوثات في بعد  دد بل اط متع ة ف المحسوبة     0,558الكدر العام بمعامل ارتب ت قیم وكان

. ومن ثم یمكن إستنتاج وجود عالقة ارتباطیة متعددة 0,01وهى معنویة إحصائًیا عند مستوى  22,19
ین درجة   د      بین المتغیرات المستقلة الثمانیة وب ي بع ات ف در الزواجى للمبحوث یر     الك ام. ویش در الع الك

الكدر الزواجى  % من التباین في درجة31,2معامل التحدید إلي أن المتغیرات المستقلة مجتمعة تفسر 
  الكدر العام.  للمبحوثات في بعد

ة لمعام          ة المطلق ا للقیم ة وفًق تقلة الثمانی رات المس بیة للمتغی ة النس تعراض األهمی د اس ل وعن
غ   وح بل ر الطم ارى یتضح أن متغی ى المعی دار الجزئ ث   0,408االنح ن حی ي م ة األول ل المرتب ویحت

أثیر   ي الت د     درجة  عل ي بع ات ف در الزواجى للمبحوث غ       الك افي بل اح الثق ر االنفت ام. وأن متغی در الع الك
ة   0,245متغیر التأثر باآلخرین بلغ  ثم ،ویحتل المرتبة الثانیة 0,288 ة ویحتل المرتب م  ،الثالث ر   ث متغی

م ویحتل المرتبة الرابعة،  0,206-سن المبحوثة الحالي بلغ  غ        ث زواج بل د ال ة عن ر سن المبحوث -متغی
 ویحتل المرتبة السادسة  0,178-ویحتل المرتبة الخامسة، ومتغیر سن الزوج عند الزواج بلغ  0,193

غ    رًا أخی، و ویحتل المرتبة السابعة 0,117-، متغیر تعلیم الزوج بلغ  دین بل ر الت ل   0,112-متغی ویحت
ام    المرتبة الثمانیة واألخیرة در الع د الك  .من حیث التأثیر علي درجة الكدر الزواجى للمبحوثات في بع

  جزئیًا وقبول الفرض البحثي الخامس. اإلحصائى الخامسوعلیه نستطیع رفض الفرض 
ین درجة  . قیم معامالت االنحدار الجزئي المعیاري بین المتغ24جدول  در   یرات المستقلة الكمیة المدروسة وب الك

 الزواجى للمبحوثات بأبعاده الثمانیة المدروسة والكدر الزواجي الكلي:

 المتغیرات المستقلة

العدوان بین  الكدر العام
 الزوجین

ضعف المشاركة 
 بین الزوجین

ضعف 
التواصل 
 العاطفي

طریقة 
مناقشة وحل 

 المشكالت

الصراعات 
المتعلقة 

لیب تنشئة بأسا
 األبناء

الخالفات 
 المالیة

عدم الرضا 
عن العالقة 

 الجنسیة

الكدر 
الزواجي 

 الكلي

قیم معامل 
اإلنحدار 
الجزئي 
 المعیاري

قیم معامل 
اإلنحدار 
الجزئي 
 المعیاري

قیم معامل 
إلنحدار الجزئي 

 المعیاري

قیم معامل 
اإلنحدار 
الجزئي 
 المعیاري

قیم معامل 
اإلنحدار 
الجزئي 

 اريالمعی

قیم معامل 
اإلنحدار 
الجزئي 
 المعیاري

قیم معامل 
اإلنحدار 
الجزئي 
 المعیاري

قیم معامل 
اإلنحدار 
الجزئي 
 المعیاري

قیم معامل 
اإلنحدار 
الجزئي 
 المعیاري

  *0,128-   **0,149-  *0,114-  **0,150-    **0,193-  سن المبحوثة عند الزواج
 **0,216-   **0,191-   **0,210-   **0,199-  **0,308-  **0,206-  سن المبحوثة الحالي 

   *0,129-        تعلیم المبحوثة
 **0,297-     **0,137-    **0,253-  *0,117-  تعلیم الزوج
  **0,168-  **0,187-    **0,290-     مدة الزواج

 **0,292-    **0,166-       الدخل الشهري لألسرة
 **0,207-  **0,195-   **0,171-  **0,185-  **0,164-  **0,175-  **0,181-  **0,178-  سن الزوج عند الزواج

  *0,135 **0,286 **0,153 **0,211 **0,342 **0,308 **0,304 **0,288 االنفتاح الثقافي
   *0,128       االنفتاح الجغرافي

 **0,167-  **0,194-  *0,129-  **0,245-  **0,214-  *0,127-  *0,125-  *0,125-  *0,112-  التدین
 **0,207  **0,194  **0,199 **0,211 **0,212 **0,216 **0,245 ثر باآلخرینالتأ

 **0,379  **0,368  **0,372 **0,374 **0,356 **0,376 **0,408 الطموح
قیم معامل االرتباط المتعدد 

R  0,558 0,553 0,519 0,554 0,548 0,415 0,535 0,379 0,577 

 R2 0,312 0,306 0,269 0,307 0,300 0,172 0,286 0,143 0,333 قیم معامل التحدید 
 **22,27 **12,01 **17,87 **14,96 **16,90 **19,75 **21,99 **17,41 **22,19 قیمة ف

                    0,01* * عند مستوي معنویة                   0,05* عند مستوي معنویة 
  ضعف المشاركة بین الزوجین: -3

دول (   ائج ج ح نت زواج،       )24توض د ال زوج عن ن ال الي، س ة الح ن المبحوث رات س أن متغی
د     االنفتاح الثقافي، التدین، التأثر باآلخرین، الطموح تربط بدرجة  ي بع ات ف الكدر الزواجى للمبحوث
غ         دد بل اط متع ل ارتب زوجین بمعام ین ال اركة ب عف المش وبة    0,519ض ة ف المحس ت قیم وكان

د مستو    21,99 ة        0,01ى وهى معنویة إحصائًیا عن ة ارتباطی تنتاج وجود عالق ن إس م یمك ن ث . وم
ة      ین درج تة وب تقلة الس رات المس ین المتغی ددة ب د    متع ي بع ات ف ى للمبحوث در الزواج عف الك ض
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ة تفسر        تقلة مجتمع رات المس ي أن المتغی د إل % 26,9المشاركة بین الزوجین. ویشیر معامل التحدی
  ضعف المشاركة بین الزوجین.  ت في بعد الكدر الزواجى للمبحوثامن التباین في درجة 

ل       ة لمعام ة المطلق ا للقیم بعة وفًق تقلة الس رات المس بیة للمتغی ة النس تعراض األهمی د اس وعن
غ    ث       0,356االنحدار الجزئى المعیارى یتضح أن متغیر الطموح بل ن حی ي م ة األول ل المرتب ویحت

د    التأثیر علي درجة  ي بع ات ف ر     ضعف ا الكدر الزواجى للمبحوث زوجین. وأن متغی ین ال لمشاركة ب
غ  افي بل اح الثق غ    0,308االنفت اآلخرین بل أثر ب ر الت ة. و متغی ة الثانی ل المرتب ل  0,212ویحت ویحت

غ    الي بل ة الح ن المبحوث ر س ة، ومتغی ة الثالث ة 0,199-المرتب ة الرابع ل المرتب ن ، وویحت ر س متغی
غ     زواج بل د ال زوج عن ة الخامس   0,175-ال ل المرتب رًا ، و ةویحت غ   أخی دین بل ر الت  0,125-متغی

د          ویحتل المرتبة السادسة واألخیرة ي بع ات ف در الزواجى للمبحوث ي درجة الك أثیر عل من حیث الت
زوجین   ین ال ه نستطیع رفض الفرض     . ضعف المشاركة ب ول    اإلحصائى الخامس  وعلی ًا وقب جزئی

  الفرض البحثي الخامس.
  ضعف التواصل العاطفي: -4

زوج       24جدول (توضح نتائج  زواج، سن ال دة ال زواج، م د ال ) أن متغیرات سن المبحوثة عن
ة      ربط بدرج وح ت اآلخرین، الطم أثر ب دین، الت افي، الت اح الثق زواج، االنفت د ال ى   عن در الزواج الك

غ     للمبحوثات في بعد دد بل اط متع ة ف المحسوبة     0,554التواصل العاطفي بمعامل ارتب ت قیم وكان
د مستوى    وهى معنویة إ 19,75 ة        0,01حصائًیا عن ة ارتباطی تنتاج وجود عالق ن إس م یمك ن ث . وم

ة    ین درج بعة وب تقلة الس رات المس ین المتغی ددة ب د   متع ي بع ات ف ى للمبحوث در الزواج عف الك ض
ة تفسر          تقلة مجتمع رات المس ي أن المتغی د إل ن  30,7التواصل العاطفي. ویشیر معامل التحدی % م

  ضعف التواصل العاطفي.  اجى للمبحوثات في بعد الكدر الزوالتباین في درجة 
ل       ة لمعام ة المطلق ا للقیم بعة وفًق تقلة الس رات المس بیة للمتغی ة النس تعراض األهمی د اس وعن

غ    ث       0,374االنحدار الجزئى المعیارى یتضح أن متغیر الطموح بل ن حی ي م ة األول ل المرتب ویحت
ة    ي درج أثیر عل ي بع    الت ات ف ى للمبحوث در الزواج ر    د الك اطفي. وأن متغی ل الع عف التواص ض
غ   . وویحتل المرتبة الثانیة 0,342االنفتاح الثقافي بلغ  زواج بل ة    0,290-متغیر مدة ال ل المرتب ویحت

ة غ   ، و الثالث اآلخرین بل أثر ب ر الت د      0,211متغی زوج عن ن ال ر س ة، ومتغی ة الرابع ل المرتب ویحت
غ   زواج بل ة، ومت  0,164-ال ة الخامس ل المرتب غ    ویحت زواج بل د ال ة عن ن المبحوث ر س  0,150-غی

رًا  ویحتل المرتبة السادسة، و  غ    أخی دین بل ر الت رة     0,127-متغی ة السابعة واألخی ل المرتب ن   ویحت م
اطفي      ل الع عف التواص د ض ي بع ات ف ى للمبحوث در الزواج ة الك ي درج أثیر عل ث الت ه  .حی وعلی

  ض البحثي الخامس.جزئیًا وقبول الفر اإلحصائى الخامسنستطیع رفض الفرض 
  طریقة مناقشة وحل المشكالت:   -5

دول ( ائج ج ح نت الي،  24توض ة الح ن المبحوث زواج، س د ال ة عن ن المبحوث رات س ) أن متغی
ربط          دین، الطموح ت اآلخرین، الت أثر ب افي، الت اح الثق زواج، االنفت د ال زوج عن ن ال زوج، س یم ال تعل

غ    طریقة الكدر الزواجى للمبحوثات في بعد بدرجة  دد بل اط متع مناقشة وحل المشكالت بمعامل ارتب
ن  0,01وهى معنویة إحصائًیا عند مستوى  16,90وكانت قیمة ف المحسوبة  0,548 . ومن ثم یمك

ین درجة    ة وب در الزواجى    إستنتاج وجود عالقة ارتباطیة متعددة بین المتغیرات المستقلة الثمانی الك
د   ي بع ات ف ك    للمبحوث ل المش ة وح ة مناقش رات     طریق ي أن المتغی د إل ل التحدی یر معام الت. ویش

ر  ة تفس تقلة مجتمع ة 30المس ي درج این ف ن التب د  % م ي بع ات ف ى للمبحوث در الزواج ة  الك طریق
  مناقشة وحل المشكالت.  

ل      ة لمعام ة المطلق ا للقیم ة وفًق تقلة الثمانی رات المس بیة للمتغی ة النس تعراض األهمی د اس وعن
غ   االنحدار الجزئى المعیارى ی ث       0,372تضح أن متغیر الطموح بل ن حی ي م ة األول ل المرتب ویحت
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د    التأثیر علي درجة  ي بع ات ف ر      الكدر الزواجى للمبحوث ة مناقشة وحل المشكالت. وأن متغی طریق
غ   دین بل ة  0,214-الت ة الثانی ل المرتب ر. وویحت غ   متغی افي بل اح الثق ة   0,211االنفت ل المرتب ویحت

ة ال  0,210-بلغ  وثة الحاليسن المبحومتغیر  الثالثة، ة ویحتل المرتب اآلخرین    ، ورابع أثر ب ر الت متغی
غ     خامسةویحتل المرتبة ال 0,199بلغ  زواج بل د ال ة    0,185-، ومتغیر سن الزوج عن ل المرتب ویحت

غ    سادسةال زوج بل یم ال ة السا    0,137-، ومتغیر تعل ل المرتب رًا  ، وبعةویحت ة    أخی ر سن المبحوث متغی
غ  زواج بل د ال ة ال  0,114- عن ل المرتب ةویحت رة ثامن در     واألخی ة الك ي درج أثیر عل ث الت ن حی م

كالت        ل المش ة وح ة مناقش د طریق ي بع ات ف ى للمبحوث رض     .الزواج ض الف تطیع رف ه نس وعلی
  جزئیًا وقبول الفرض البحثي الخامس. اإلحصائى الخامس

    :بناءالصراعات المتعلقة بأسالیب تنشئة األ-6
دخل الشهري لألسرة،       24توضح نتائج جدول ( زواج، ال د ال ة عن ) أن متغیرات سن المبحوث

ربط بدرجة     دین ت افي، الت د      سن الزوج عند الزواج، االنفتاح الثق ي بع ات ف در الزواجى للمبحوث  الك
ئة األ الیب تنش اءأس غ  بن دد بل اط متع ل ارتب وبة  0,415بمعام ة ف المحس ت قیم ى  14,96وكان وه

توى   د مس ائًیا عن ة إحص ین   0,01معنوی ددة ب ة متع ة ارتباطی ود عالق تنتاج وج ن إس م یمك ن ث . وم
ین درجة     ة وب تقلة الخمس رات المس د    المتغی ي بع ات ف در الزواجى للمبحوث ة   الك الصراعات المتعلق

اء بأسالیب تنشئة األ   ة تفسر         بن تقلة مجتمع رات المس ي أن المتغی د إل % 17,2. ویشیر معامل التحدی
  .  بناءالصراعات المتعلقة بأسالیب تنشئة األ زواجى للمبحوثات في بعدالكدر ال من التباین في درجة

ل     ة لمعام ة المطلق ا للقیم ة وفًق تقلة الخمس رات المس بیة للمتغی ة النس تعراض األهمی د اس وعن
غ       دین بل ر الت ارى یتضح أن متغی ث       0,245-االنحدار الجزئى المعی ن حی ي م ة األول ل المرتب ویحت

د    الكدر  التأثیر علي درجة ي بع ات ف ة بأسالیب تنشئة األ     الزواجى للمبحوث اء الصراعات المتعلق . بن
غ   زواج بل د ال زوج عن ن ال ر س ة 0,171-وأن متغی ة الثانی ل المرتب هري . وویحت دخل الش ر ال متغی

غ  رة بل ة  0,166-لألس ة الثالث ل المرتب غ  و ،ویحت افي بل اح الثق ر االنفت ة  0,153متغی ل المرتب ویحت
غ      أخیرًا الرابعة، و زواج بل د ال ة عن رة     0,149-متغیر سن المبحوث ة الخامسة واألخی ل المرتب  ویحت

ة بأسالیب تنشئة      من حیث التأثیر علي درجة الكدر الزواجى للمبحوثات في بعد الصراعات المتعلق
  جزئیًا وقبول الفرض البحثي الخامس. اإلحصائى الخامسوعلیه نستطیع رفض الفرض . بناءاأل
    یة:الخالفات المال-7

زواج،        24توضح نتائج جدول ( دة ال ة، م یم المبحوث ة الحالي، تعل ) أن متغیرات سن المبحوث
در الزواجى    االنفتاح الثقافي، االنفتاح الجغرافي، التدین، التأثر باآلخرین، الطموح تربط بدرجة الك

د  غ        للمبحوثات في بع دد بل اط متع ة بمعامل ارتب ات المالی ة ف    0,535الخالف ت قیم المحسوبة  وكان
د مستوى     17,87 ة        0,01وهى معنویة إحصائًیا عن ة ارتباطی تنتاج وجود عالق ن إس م یمك ن ث . وم

ین درجة      ة وب تقلة الثمانی د      متعددة بین المتغیرات المس ي بع ات ف در الزواجى للمبحوث ات  الك الخالف
ة تفسر          تقلة مجتمع رات المس ي أن المتغی د إل ن  28,6المالیة. ویشیر معامل التحدی ي   % م این ف التب

  الخالفات المالیة.الكدر الزواجى للمبحوثات في بعد درجة 
ل      ة لمعام ة المطلق ا للقیم ة وفًق تقلة الثمانی رات المس بیة للمتغی ة النس تعراض األهمی د اس وعن

غ    ث       0,368االنحدار الجزئى المعیارى یتضح أن متغیر الطموح بل ن حی ي م ة األول ل المرتب ویحت
ة  الزواجى للمبحوثات في بعد الكدر التأثیر علي درجة افي    الخالفات المالی اح الثق ر االنفت . وأن متغی

غ  ة  0,286بل ة الثانی ل المرتب غ   . وویحت اآلخرین بل أثر ب ر الت ة  0,194متغی ة الثالث ل المرتب ، ویحت
غ  و الي بل ة الح ن المبحوث ر س ة  0,191-متغی ة الرابع ل المرتب غ   ، و ویحت زواج بل دة ال ر م -متغی

ل 0,187 ر ویحت ة، ومتغی ة الخامس ة والمرتب یم المبحوث غ ي تعل دین بل تال 0,129-الت ة  ویح المرتب
رة  ویحتل المرتبة السابعة  0,128متغیر االنفتاح الجغرافي بلغ أخیرًا ، و السادسة ث    واألخی ن حی م
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ة    ات المالی د الخالف ي بع ات ف ى للمبحوث در الزواج ة الك ي درج أثیر عل ض   .الت تطیع رف ه نس وعلی
  جزئیًا وقبول الفرض البحثي الخامس.حصائى الخامس اإلالفرض 

  عدم الرضا عن العالقة الجنسیة:-8
زوج       24توضح نتائج جدول ( زواج، سن ال دة ال زواج، م د ال ) أن متغیرات سن المبحوثة عن

دم الرضا        عند الزواج، االنفتاح الثقافي، التدین تربط بدرجة  د ع ي بع ات ف در الزواجى للمبحوث الك
ة ن العالق یة  ع غ  الجنس دد بل اط متع ل ارتب وبة  0,379بمعام ة ف المحس ت قیم ى  12,01وكان وه

توى   د مس ائًیا عن ة إحص ین   0,01معنوی ددة ب ة متع ة ارتباطی ود عالق تنتاج وج ن إس م یمك ن ث . وم
ة   الكدر الزواجى للمبحوثات في بعد المتغیرات المستقلة الخمسة وبین درجة  عدم الرضا عن العالق

ة تفسر      الجنسیة. ویشیر تقلة مجتمع رات المس ي    14,3معامل التحدید إلي أن المتغی این ف ن التب % م
  عدم الرضا عن العالقة الجنسیة.الكدر الزواجى للمبحوثات في بعد درجة 

ل     ة لمعام ة المطلق ا للقیم ة وفًق تقلة الخمس رات المس بیة للمتغی ة النس تعراض األهمی د اس وعن
غ       االنحدار الجزئى المعیارى یتضح أن م  زواج بل د ال زوج عن ر سن ال ة    0,195-تغی ل المرتب ویحت

ن   ي درجة     األولي م أثیر عل ث الت د      حی ي بع ات ف در الزواجى للمبحوث ة     الك دم الرضا عن العالق ع
غ     دین بل ر الت ة    0,194-الجنسیة. وأن متغی ة الثانی ل المرتب غ     . وویحت زواج بل دة ال ر م  0,168-متغی

غ  متغیر اال، و ویحتل المرتبة الثالثة ة    0,135نفتاح الثقافي بل ة الرابع ل المرتب رًا  ویحت ر  ، وأخی متغی
غ      زواج بل د ال ة عن رة   0,128-سن المبحوث ة واألخی ة الخامس ل المرتب ي    ویحت أثیر عل ث الت ن حی م

ة الجنسیة      دم الرضا عن العالق ه نستطیع رفض     .درجة الكدر الزواجى للمبحوثات في بعد ع وعلی
  وقبول الفرض البحثي الخامس. جزئیًا اإلحصائى الخامسالفرض 

  الكدر الزواجي الكلي:-9
دخل الشهري        24توضح نتائج جدول ( زوج، ال یم ال ة الحالي، تعل ) أن متغیرات سن المبحوث

در الزواجي            ربط بدرجة الك اآلخرین، الطموح ت أثر ب دین، الت زواج، الت د ال لألسرة، سن الزوج عن
غ     دد بل اط متع ل ارتب ات بمعام ي للمبحوث وبة   0,577الكل ة ف المحس ت قیم ى  22,27وكان وه

توى   د مس ائًیا عن ة إحص ین   0,01معنوی ددة ب ة متع ة ارتباطی ود عالق تنتاج وج ن إس م یمك ن ث . وم
ي   المتغیرات المستقلة السبعة وبین درجة الكدر الزواجي الكلي للمبحوثات. ویشیر معامل التحدید إل

ر   ة تفس تقلة مجتمع رات المس ن ال33,3أن المتغی ي   % م ي الكل در الزواج ة الك ي درج این ف تب
  للمبحوثات.  

ل       ة لمعام ة المطلق ا للقیم بعة وفًق تقلة الس رات المس بیة للمتغی ة النس تعراض األهمی د اس وعن
غ    ث       0,379االنحدار الجزئى المعیارى یتضح أن متغیر الطموح بل ن حی ي م ة األول ل المرتب ویحت

ة الك  ي درج أثیر عل ي للمبحوالت ي الكل ات. ودر الزواج غ  ث زوج بل یم ال ر تعل ل  0,297-متغی ویحت
ة  غ      . والمرتبة الثانی دخل الشهري لألسرة بل ر ال ة، و     0,292-متغی ة الثالث ل المرتب ر سن   ویحت متغی

غ  الي بل ة الح غ   0,216-المبحوث زواج بل د ال زوج عن ن ال ر س ة، وأن متغی ة الرابع ل المرتب -ویحت
أث  0,207 ر الت ة، ومتغی ة الخامس ل المرتب غ ویحت اآلخرین بل ة 0,207ر ب ة السادس ل المرتب ،  ویحت

غ    أخیرًا و دین بل ر الت رة     0,167-متغی ة السابعة واألخی ل المرتب ي درجة       ویحت أثیر عل ث الت ن حی م
ول   اإلحصائى الخامس    وعلیه نستطیع رفض الفرض  . الكدر الزواجي الكلي للمبحوثات ًا وقب جزئی

  الفرض البحثي الخامس.
  ات:لسابقة یمكن اقتراح عدد من التوصیتائج افي ضوء الن التوصیات:

ي    الزواجي الكدر في مستوي الأوضحت النتائج ارتفاع نسبة الزوجات  -1 ذا یعن متوسط، وه
ة ال     دعم لمواجه اج ل در أن األسر الریفیة المصریة تحت ا.     ك دى أطرافه توصي الدراسة   فالزواجي ل
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ى       بتوفیر برامج للتربیة األسریة بالمدارس والجامعات ول زواج، باإلضافة إل ى ال ین عل لشباب المقبل
  للمتزوجین.نشر وتنشیط مكاتب االستشارات األسریة 

ي        سن المبحوثة متغیري  -2 دًا ف ًا فری ا إسهامًا معنوی ًال منهم م ك وسن الزوج عند الزواج: یه
ي.         ي الكل در الزواج ة والك ي المدروس در الزواج اد الك ة أبع ي غالبی این ف یر التب ي   تفس ذا توص ل

م      -ب  الحث علي رفع سن الزواج لكًال من الفتي والفتاة -أ الدراسة: ام بصغار السن ودعمه االهتم
  للتغلب علي الكدر الزواجي.

دیني عن    -3 تأثیر التدین على الكدر الزواجي للزوجات. لذا توصي الدراسة بزیادة الوعي ال
  طریق دور العبادة، ووسائل اإلعالم.

أثیر  -4 ى الك   ت ة     اآلخرین عل زوجین بمناقش ة ال ذا توصي الدراس ات. ول در الزواجي للزوج
  أمورهم الزوجیة معًا، وعدم السماح ألحد بالتدخل، واالحتفاظ باألسرار األسریة.

ذ     -5 ة من ذه القیم تأثیر الطموح على الكدر الزواجي للزوجات . لذا توصي الدراسة بغرس ه
ق: األسرة       نشء عن طری دى ال ة  ال -المدرسة   -الصغر ل للوصول للصفاء   وسائل اإلعالم    -جامع

  .الزواجي
ة           -6 ذا توصي الدراسة بعمل دورات تدریبی در الزواجي ل ن الك د م ین األزواج تزی البطالة ب

  لألزواج علي ممارسة مهارات وحرف مناسبة.
ن     -7 رهن م ن غی المبحوثات من الموظفات ومن ال یعملن یعانین من الكدر الزواجي أكثر م

دریب   -التوعیة بأهمیة فصل مشاكل األسرة عن العمل ب      -ة. لذا توصي الدراسة: أالفئات المهنی ت
  المبحوثات علي مهارات وحرف یدویة لتخفیف حدة الكدر الزوجي.

ًا          -8 الث ساعات یومی ن ث ر م اعي أكث ائل التواصل االجتم ي تستخدمن وس ات الالئ المبحوث
  عیة باالستخدام الرشید لهذه الوسائل.یعانین من الكدر الزواجي. لذا توصي الدراسة بالتو

ذا توصي الدراسة        -9 در الزواجي . ل ن الك المبحوثات المقیمات بأسر ممتدة األكثر معاناة م
ف       دة لتخفی ي مشاكل األسرة الممت بزیادة التوعیة بین األزواج والزوجات بمحاولة عدم اإلنغماس ف

  اآلثار السلبیة لها علي الصفاء الزواجي.
ا          إجراء  -10 ات وصدق م دى ثب ن م د م ة للتأك ة مختلف ات بحثی دراسات متماثلة على مجتمع

  توصلت إلیه الدراسة.
رى       -11 رات أخ ي أو متغی در الزواج رى للك اد أخ ن أبع اب ع ف النق ات لكش راء دراس إج

  ترتبط بالكدر الزواجي.
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Abstract 
The research aimed mainly to identify the level of marital distress of the 

respondents with its eight studied dimensions (General chagrin, aggression between 
spouses, participation' weakness between spouses, poor emotional communication, 
method of discussing and solving problems, conflicts related to methods of raising 
children, financial disputes, dissatisfaction with sexual relations) and the total marital 
distress. Determining the relative contribution of the studied quantitative independent 
variables in explaining the variation in the degree of marital distress for the respondents 
with its eight studied dimensions and the total marital distress،the research was 
conducted in the district of Tanta in Gharbiah Governorate, where the village of 
Shawany was chosen randomly, and the sample size of the research was amounted to 
365 households according to equation of Krejcie and Morgan. The respondents were 
selected on the condition that they are married, the husband is a permanent resident and 
she has at least one child of school age. Data was collected by using the personal 
interviewing questionnaire during the months of June and July 2021. The descriptive 
approach, the analytical approach, and the appropriate statistical methods were used. 

The most prominent results were as follow 
About two-thirds of the respondents have a medium level of total marital distress. 

The averages of marital distress of the respondents in the dimensions of weak 
participation between spouses, conflicts related to methods of raising children, financial 
disputes, dissatisfaction with sexual relations, and the total marital distress were higher 
for those residing with extended families. 

The averages of marital distress for the respondents in the dimensions of general 
distress and the aggression between spouses, and weak participation between spouses 
are higher for female employees, and higher for respondents without work in relation to 
the dimensions of poor emotional communication, the methods of discussing and 
solving problems, and total marital distress. 

The averages of marital distress for the respondents in the dimensions of general 
distress and the  aggression between spouses, weak participation between spouses, the 
methods of discussing and solving problems, conflicts related to methods of raising 
children, financial disputes, and total marital distress were higher for the respondents 
that  wives of the unemployed. 

The averages of the marital distress of the respondents in the dimensions of 
general distress, aggression between spouses, and total marital distress were higher for 
the respondents who follow the method of marital choice of friends. 

The average marital distress of the respondents in seven dimensions, with the 
exception of the conflicts related to methods of raising children, and the total marital 
distress is higher for the respondents who use social networks at a rate of more than 
three hours per day. 
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The variable of the respondents’ age at marriage contributes in explaining the 
variation in the degree of marital distress for the respondents in five dimensions: general 
distress, poor emotional communication, the way of discussing and solving problems, 
conflicts related to the methods of raising children, and dissatisfaction with the sexual 
relationship only. 

The variable of the respondent’s age also contributes in explaining the variation in 
the degree of marital distress for the respondents in five dimensions: general distress, 
aggression between spouses, weak participation between spouses, the way of discussing 
and solving problems, financial disputes, and total marital distress. 

As for the variable of education of the respondent, it contributes in explaining the 
variation in the degree of marital distress for the respondents in the dimension of 
financial disputes only. The husband’s education variable contributes in explaining the 
variation in the degree of marital distress for the respondents in three dimensions: 
general distress, aggression between spouses, the way of discussing and solving 
problems, and the total marital distress. 

As for the variable of the duration of marriage, it contributes in explaining the 
variation in the degree of marital distress for the respondents in three dimensions: weak 
emotional communication, financial disputes, and dissatisfaction with the sexual 
relationship only. 

As for the family’s monthly income variable, it contributes in explaining the 
variation in the degree of marital distress for the respondents in the dimension of 
conflicts related to the methods of raising children, and the total marital distress. 

With regard to the variable of the husband's age at marriage, it contributes in 
explaining the variation in the degree of marital distress for the respondents in seven 
dimensions, with the exception of financial differences and total marital distress. The 
cultural openness variable contributes in explaining the variation in the degree of 
marital distress for the respondents in only the eight dimensions studied. 

The geographical openness variable contributes in explaining the variation in the 
degree of marital distress for the respondents in the financial disputes dimension only. 
The religiosity variable contributes in explaining the variation in the degree of marital 
distress for the respondents in the eight studied dimensions and the total marital distress. 

Finally, the variables of vulnerability to others and ambition contribute in 
explaining  the variation in the degree of marital distress for the respondents in six 
dimensions, with the exception of the two dimensions of conflicts related to methods of 
raising children, dissatisfaction with sexual relations and total marital distress. The 
research concluded with a number of recommendations based on the results. 

  

  


