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 إدارة الخالف وعالقتيا بجودة اتخاذ القرار لدى عينة من ربات األسر
أ.م.د. وجيدة محمد نصر  ،2، أ.د شرين جالل محفوظ محمد 1فاطمة محمد محمود أبو عبداهلل

 . 4،د وفاء عبد الستار السيد بمو3حماد
 ممخص البحث 
لدى ربة  دراسة طبيعة العبلقة بين إدارة الخبلف وجودة اتخاذ القرار  استيدف البحث

 األسرة.
( ربة أسرة من قرى ومحافظات مختمفة، من مستويات 300من ) وتكونت عينة البحث 

اجتماعية واقتصادية مختمفة، عامبلت وغير عامبلت، ويشترط في العينة وجود أبناء 
االبحث من استمارة البيانات وتم اختيارىن بطريقة صدفية غرضية، تكونت أدوات 

ان جودة اتخاذ القرار لربة ة لؤلسرة، استبيان إدارة الخبلف لربة األسرة ، استبيالعام
 .المنيج الوصفي التحميميالبحث  اتبعقد و األسرة، 

بين إدارة  01,0وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند  وأوضحت النتائج 
الخبلف بمحاوره وجودة اتخاذ القرار بأبعاده ، وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
ربات األسر العامبلت وغير العامبلت في إجمالي إدارة الخبلف لصالح ربات األسر 
العامبلت ، وأيضًا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ربات األسر العامبلت وغير 

جودة اتخاذ القرار لصالح ربات األسر العامبلت، وجود تباين دال العامبلت في إجمالي 
إحصائيًا بين ربات األسر في إجمالي إدارة الخبلف تبعًا لمستوى تعميم رب األسرة 
لصالح مستوى التعميم المرتفع)مؤىل جامعي ،حاصل عمى ماجستير،حاصل عمى 

سر في إجمالي جودة اتخاذ دكتوراه( ، وأيضًا وجود تباين دال إحصائيًا بين ربات األ
القرار  تبعًا لمستوى تعميم رب األسرة لصالح مستوى التعميم المرتفع، كما أوضحت 
النتائج عدم وجود تباين دال إحصائيًا بين ربات األسر في إجمالي إدارة الخبلف تبعًا 
لمدخل الشيري لؤلسرة ، بينما أوضحت وجود تباين دال إحصائيًا بين ربات األسر في 
إجمالي جودة اتخاذ القرار تبعًا لمدخل الشيري لؤلسرة لصالح فئة الدخل المتوسط 
                                                

1
 .جبيعخ األظهط-كهُخ االقتصبز انًُعنٍ -ثبحج زضاؼبد عهُب ثقؽى إزاضح يؤؼؽبد األؼطح وانطفىنخ  
2

كهُخ  -    ووكُم انكهُخ نهسضاؼبد انعهُب وانجحىث ؼبثقب   إزاضح يؤؼؽبد األؼطح وانطفىنخ ُػ قؽىوضئأؼتبش  

 .جبيعخ األظهط -االقتصبز انًُعنٍ 
3

 .جبيعخ كفط انشُد –كهُخ انتطثُخ انُىعُخ –أؼتبش يؽبعس ثقؽى إزاضح يؤؼؽبد األؼطح وانطفىنخ  
4

 .جبيعخ األظهط –كهُخ االقتصبز انًُعنٍ  –يسضغ ثقؽى إزاضح يؤؼؽبد األؼطح وانطفىنخ  
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 جنية(. 6000ألقل من  3000)
وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات كان من أىميا عدم اقتصار المناىج الدراسية 
التي تحتوى عمى عموم األسرة أو مبادئ اتخاذ القرارات العممية عمى بعض الجامعات 

ة إدخاليا في جميع كميات الفتيات فين اميات المستقبل ومن الضرورى ان وضرور 
 تترسخ فييم ىذه المبادئ  ليكن ربات أسر ناجحات، واالستعانو بأصحاب الرأى المؤثر
في المجتمع خاصة المتخصصين في عموم األسرة لبلستفادة من خبراتيم في تقديم 

ة سواء مع األبناء أو مع الزوج في حمول مختمفة لمخبلفات التي تواجية ربة األسر 
البرامج التمفزيونية ، تفعيل دور المؤسسات االجتماعية الخاصة بربة األسرة مثل 
الجمعيات النسائية والمجمس القومى لممرأة عن طريق عمل ندوات وورش عمل يمقييا 
متخصص لتوعية ربة األسرة عمى الطرق الجديدة والفعالة لمواجية الخبلفات التي 

 .قابميات
 األسرة. ، ربات، جودة اتخاذ القرارإدارة الخبلف الكممات المفتاحية:
 :البحثمقدمة ومشكمة 

 اهلل قال الطبيعة في اهلل قوانين من وقانون األرض في اهلل سنن من سنو الخبلف
َتِمِفينَ  َيَزاُلونَ  َوال َواِحَدةً  ُأمَّةً  النَّاَس  َلَجَعلَ  َربُّكَ  َشاءَ  " َوَلو  إليتع  َربُّكَ  َرِحمَ  َمن   ِإالَّ   ُمخ 

ؤَلنَّ  َربِّكَ  َكِمَمةُ  َوَتمَّت   َخَمَقُيم   َوِلَذِلكَ  َمِعيَن" َوالنَّاسِ  ال ِجنَّةِ  ِمنَ  َجَينَّمَ  أَلَم  -118:) ىود َأج 
119). 
 بين محالة ال تقع فيى  والعمل الحياه في الحدوث وارد ًا مر أ الخبلفات تعد حيث     
 سمة الرأى في فالخبلف،  (22:  0222)الرشيدى ، المؤسسات  وداخل األفراد
 نحسن ، لمتناول المطروحة القضايا وفيم وخصوبة لثراء ودليل الناضجة العقول

 مختمفة نظر وجيات بين بناء حوار أنو عمىو ليا ننظر حينما واستثمارة منو ستفادةاال
    .) 2: 0222) عبد الجواد ، ومتباينو
 تحقيقيا إلي الطرفين يسعى أىداف وجود بسبب الإ طرفين بين الخبلف يحدث وال     
 نظر وجيات حتى أو فردية قيم أو موضوعية لحقائق نتيجو تكون قد األىداف وىذه
 وقوع تبلفي إلي األفراد ويسعى النظر وجيات في التعارض من الخبلف وينشأ

 الخبلفات لحل فالسعى األفراد ليؤالء الموضوعة والقيم األىداف مع يتبلئم بما الخبلفات
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دارتيا  دارةإ أىمية وتتضح ، الناجحين شخاصاأل ميارات صميم من ىو فعالة بطريقة وا 
 ييدف سموبأ فيو المجتمعات بناء في أفضل ىو لما يبالسع يتعمق كونة من الخبلف

 من يأساس جزء باعتبارىا األسرة أفراد بين إليوبالت المجتمع أفراد بين تواصل خمق إلي
 تستطيع التي األسرة فربة( ، 0،22:  0222، الرشيدى) لو ياألساس والمكون المجتمع

 أفراد تجعل أن يمكن الكفاءة من عالية بدرجة وخارجيا األسرة داخل الخبلفات إدارة
:  0222،  العيبانى( ممكن أداء أفضل لتحقيق وتدفعيم كبيرة بدرجة متعاونين سرتياأ

0 .) 
 بتنمية ُتعنى إرشاديو برامج بتصميم (22: 0202دراستو ) في الجوىريأوصى و      

 إدارة بأسس الوعي نشر بيدف المرأة وذلك لدى الزوجية إدارة الخبلفات استراتيجيات
 الحياة. نوعية لتحسين إيجابية بطريقة الزوجين بين الخبلف

إذ أنو ال يوجد  أساليب وطرق متنوعة إدارتيا لمخبلفات إلي وتمجأ ربات األسر في    
 (.54 : 0220) العويرى ،  أسموب أو طريقة واحده يمكن اتباعيا في كل األحوال

 بكيفية تتعمق تدريبية دورات أىمية عقد في دراستو (042: 0222)العاصيويرى     
 الخبلفات. إدارة ألساليب الفعال واالستخدام التنظيمي، الخبلف  ظاىرة مع التعامل

بإعتبارىا أساسًا لتقميل الخبلفات وما ينجم عنيا من  الخبلفوتبرز أىمية إدارة     
مشكبلت تؤثر عمى األسرة ، حيث أنو في ظل وجود الخبلفات المحدوده والمسيطر 
عمييا من قبل ربة األسرة يمكن أن ينشأ لدى األفراد الدافع لممبادرة واإلبداع واالبتكار 

لو إيجابيات كثيرة إذا أحسن وتحسين عممية اتخاذ القرارات داخل األسرة ، فالخبلف 
، 0222العبيدى ، الجودة في اتخاذ القرارات ) إليإدارتو فإنو يساىم في الوصول 

22). 
 الييا والوصول تحقيقيا عمى العمل يتم أىداف لو األسرة وخاصة يبشر  كيان يفأ     
 ال يالمسع ىذا أن نبلحظ األىداف ىذه اتجاه يمسع أى جزيئات في التبصر وعند
 مستواىا في تختمف التي القرارات من متبلحقة سمسمة مجرد من أكثر يكون أن يعدو

 . (0 : 0224،المنصور ( مواجيتو سيتم يالذ الموقف حسب ونوعيتيا



 

1006 

0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 اليومية حياتنا في المفصمية العمميات من واحدة القرار اتخاذ عممية تعتبر حيث     
 القرار اتخاذ عممية أن إذ مستقبمية، وتبعات نتائج من القرارات ىذه عمى يترتب لما

 .( 52:  0222، كراز)  سرةاأل داخل  األفراد نشاط جوىر تعتبر

 ضرورة فعالية الجماعة فإن، جماعية عممية ىى القرارات اتخاذ عممية أن وحيث    
 اتخاذىا يتم التي القرارات جودة أن كما، تطبيقة وسيولة القرار فعالية نجاح في حتمية
 يقدميا أفراد األسرة  التي المساىمة وقيمة لمدى الحقيقى المؤشر تعتبر األسرةفي 

 أن يتعن القرار اتخاذ في  فالجودة،  (20:  0224)حسين ، والفعالية النجاح لتحقيق
 عمى تساعد ودقيقة ةصحيح معمومات عمى يأساس بشكل يعتمد صحيح القرار يكون
 (.2:  0224، الفواعير ) الجيدة القرارات اتخاذ في المطموبة المعمومات توفير

 والفرصة فرصة والقرار بالقرارات مميئة الحياه أن(05ـ 00: 0222( تعمب وأكد      
 إال يأتى ال غتنامواإل صائب بقرار ويغتنميا الفرصة ينتيز من ىو والناجح تتكرر ال قد

 القرار اتخاذ حول تدور األنشطة فأغمب السميم، والتوقيت والخبرة والجرأة بالرؤية
 في والجودة والكفاءة القدرة عمى كبير بشكل يتوقف األسرةربة  تحققو يالذ فالنجاح
 .المناسبة القرارات اتخاذ

واستنادًا لما سبق فأن إدارة الخبلفات بطريقة فعالة مرضية لجميع األطراف مع       
شباع بطريقة تسيم في احل ىذه الخبلفات قدرة ربة األسرة عمى اختيار أنسب الطرق ل

 درتيا عمى توفير االستقرار األسريق جميع األفراد يقود ربة األسرة إليرغبات وحاجات 
قدرتيا عمى اتخاذ القرارات المناسبة وذات الجودة  إليداخل األسرة ، باإلضافة  والنفسي

د عن طريق المناقشة األسرية والشخصية لكل فرد من األفرا تحقق األىداف التيو 
يجاد حمول وبدائل مناسبة ، حيث أن ربة األسرة القادرة عمى إدارة التعاون في او 

 الخبلف بطريقة جيدة من الممكن أن تتخذ قرارات تتصف بالجودة والكفاءة .
 

ومن ىنا نبعت فكرة البحث الحالي في محاولة من الباحثة لإلجابة عمي 
 ؟التالي : ما العالقة بين إدارة الخالف وجودة اتخاذ القرار لدى ربة األسرة التساؤل

 -: أىداف البحث
إدارة الخفبلف وجفودة اتخفاذ  العبلقفة بفين دراسفة إلفيييدف البحث بصففة رئيسفية 

   القرار  لدى  ربات األسر من خبلل األىداف الفرعية التالية: 
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تحديد مستوى إدارة الخبلف لربة األسرة بمحاوره ) التعاون، التجنب، المنافسة(،  .1
وجودة اتخاذ القرار لدييا بأبعاده ) منيج اتخاذ القرار، كفاءة متخذ القرارات، ثقافة 

 متخذ القرارات(. 
 التجنب، التعاون)ه الثبلثة بمحاور  الخبلف دارةإ بين العبلقة طبيعة دراسة .2

 متخذ كفاءةالقرار،  ذاتخا منيج) الثبلثة بأبعاده القرار اتخاذ وجودة ،(المنافسة،
 .)القرارات متخذ ثقافة،  القرارات

 الخبلف ادارة من كل في العامبلت وغير العامبلت األسر ربات بين الفروق تحديد .3
 ذاتخا منيج)وجودة اتخاذ القرار بأبعاده ،المنافسة(،  التجنب ، بمحاوره )التعاون

 .(القرارات متخذ ثقافة ، القرارات متخذ كفاءة القرار،
، ايجاد التباين بين ربات األسر عينة الدراسة في كل من إدارة الخبلف بمحاوره  .4

 وجودة اتخاذ القرار بأبعاده تبعًا لمستوى تعميم رب األسرة.
، ايجاد التباين بين ربات األسر عينة الدراسة في كل من إدارة الخبلف بمحاوره  .5

 ده تبعًا لمستوى تعميم ربة األسرة.وجودة اتخاذ القرار بأبعا
، ايجاد التباين بين ربات األسر عينة الدراسة في كل من إدارة الخبلف بمحاوره  .6

 لؤلسرة. الشيريوجودة اتخاذ القرار بأبعاده تبعًا لمدخل 
  -بحث:أىمية ال

 يكتسب ىذا البحث أىميتو من خالل:
 ئةةيالبتوميةة و هتائج الدراسة في مجال خدمة المجتمع المحلياالستفادة من أواًل: 

 من خالل ما يلي:
تناولففت الدراسففة فئففة مففن فئففات المجتمففع وىففى ربففة األسففرة التففي أصففبحت فففي الوقففت  .1

الحاضر جزءًا ميمًا في األسفرة والضفمع األساسفى التفي ال تقفام بدونفو وأصفبحت ذات 
تحتففففاج لمزيفففففد مففففن اإلىتمفففففام والتوعيفففففة رأى ومشففففاركة داخفففففل األسففففرة وبالتفففففإلي فيفففففى 

 والدراسات الميدانية.
الخروج بنتائج وتوصيات تكون عونًا لمباحثين في مجال في شؤون األسرة في وضفع  .2

برامج إرشادية وعمل ندوات ولقاءات تساعد ربات األسر عمى تنمية القدرة عمى إدارة 
 الخبلفات وجودة اتخاذ القرار لديين.
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 يلي: ما خالل من التخصص مجال في الدراسة هتائج من االستفادةثانيًا: 
ندرة البحوث والدراسات التي تناولت إدارة الخبلف لربة األسرة وعبلقتيا بجفودة اتخفاذ  .1

القففرار لففدييا عمففى حففد عمففم الباحثففة وبففذلك فيففى تعتبففر إضففافة فففي مجففال التخصففص، 
ثفراء لمكتبففة إدارة مؤسسففات األسففرة والطفولففة بففأدوات جديففدة تت مثففل فففي اسففتبيان عففن وا 

 إدارة الخبلف لربة األسرة، وكذلك استبيان عن جودة اتخاذ القرار لدييا.
 مفففن مؤسسفففات األسففرة والطفولففة إدارة مجففال فففي المعرفففة تنميفففة فففي اإلسففيام محاولففة .2

 قورنفت مفا إذا كثيفًرا والتطبيفق البحفث من حظيا يكن لم التي اإلرشادية البرامج خبلل
 بغيرىا.
 البحثياألسموب 

 : بحثيةفروض الال: أوالً 
) صائيًا بين إدارة الخبلف بمحاورهال توجد عبلقة ارتباطية  دالة إح  الفرض األول:

وجودة اتخاذ القرار بأبعاده ) منيج اتخاذ القرار ، كفاءة  ،سة (التعاون ، التجنب ، المناف
 متخذ القرارات ، ثقافة متخذ القرارات ( لدى ربات األسر .

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ربات األسر العامبلت وغير  :الثانيرض الف
جودة اتخاذ القرار  ،الثبلثة العامبلت عينة الدراسة في كل من إدارة الخبلف بمحاوره

 بأبعاده الثبلثة.
ال يوجد تباين دال إحصائيًا بين ربات األسر عينة الدراسة في كل من  :الفرض الثالث
تبعًا لمستوى تعميم رب ة اتخاذ القرار بأبعاده الثبلثة ، جودالثبلثة محاورهإدارة الخبلف ب

 األسرة.
ال يوجد تباين دال إحصائيًا بين ربات األسر عينة الدراسة في كل من  :الفرض الرابع

تبعًا لمستوى تعميم ربة ة اتخاذ القرار بأبعاده الثبلثة ، جودالثبلثةإدارة الخبلف بمحاور 
 األسرة.

ال يوجد تباين دال إحصائيًا بين ربات األسر عينة الدراسة في كل  :الفرض الخامس
 الشيريتبعًا لمدخل القرار بأبعاده الثبلثة جودة اتخاذ  ،الثبلثة من إدارة الخبلف بمحاوره

 لؤلسرة.
 والمفاىيم اإلجرائية :  بحثمصطمحات ال :اً ثاني
 اتخاذ عممية في تعطل أو اضطراب بأنو (222: 0222)  جمدة يعرفه : الخالف -2

 .البديل اختيار في صعوبة المنظمة تجد بحيث القرارات،
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 تدرك عندما خارجيا او األسرة داخل تحدث التي المواجةبأنه  وتعرفو الباحثة اجرائياً 
 .اىتماماتيا عاقةإ يحاول وأ أعاق اآلخر الطرف أن األسرة ربة
 ييدف من خبللو إدارة أي كيان إداريالذي ىو ذلك النشاط  إدارة الخالف : -2

مستوى مرغوب فيو ، والحفاظ عمى ىذا المستوى داخل الحدود  إليلموصول بالخبلفات 
المستيدفة ، وذلك بيدف زيادة فعالية وكفاءة ىذه الكيان اإلدارى نحو تحقيق أىدافيا 

.(22ـ 25:  0225)جمال الدين وآخرون، وأىداف العاممين فييا   
تمكن   التينشاط ىادف يقوم عمى البحث عن المعمومات بأنو  الباحثة اجرائياً وتعرفو 

ربة األسرة من التحكم والسيطره بإدارة الخبلف وتييئة المناخ المناسب لمتعامل معو 
عن طريق استخدام األساليب الحديثة ومنيا ) التعاون ،  يخبلف إيجاب إليوتحويمو 

.التجنب ، المنافسة( لمتحكم في الخبلف والقضاء عميو أو تغيير مساره . 
 المحاور التالية: إلينقسم إدارة الخالف وي

 ىو مشاركة وتشجيع ومناقشة ربة األسرة لمطرف اآلخر)الزوج  :إجرائياً  التعاون
يرضى جميع األطراف واالستفادة من خبرات بعضيم  واألبناء( إليجاد حل مبلئم

 .البعض
 ىو تفادى ربة األسرة لمخبلف وتركو وتأجيميا لحمو حتى وقت آخر  :إجرائياً  تجنبال

 واإلنسحاب من أى موقف فيو تيديد لمصالحيا ومصالح أسرتيا.
  تحيز ربة األسرة لحل الخبلف لصالح وجية نظرىا واستخدام  يى :إجرائياً المنافسة

 .                        كامل صبلحياتيا لحسم الخبلف لصالح رأييا

تستخدم لمحكم عمى عممية  التيىو مجموعة من المؤشرات  :جودة اتخاذ القرار -0
في دراسة البدائل المتحة وضرورة  يتوافر التفكير المنطقى والعقبلن اتخاذ القرار ومدى

ضافة لتقييم تكمفة القرار حل المشكمة في الوقت المبلئم باالاختيار البديل المناسب ل
  (.5064 6102)زَىة ،وجودة المعمومات المستخدمة باتخاذه 

قدرة ربة األسرة عمى اتخاذ القرار  :بأنو اجرائياً  الباحثة جودة اتخاذ القراروتعرف 
بتطبيق منيج اتخاذ القرار بمراحمو المختمفة وكذلك كفاءتيا وتوفير المعمومات لدييا 

يمانيا بمعتقدات وقيم تؤثر عمى اتخاذىا لمقرار.  .وا 
 األبعاد التالية: إلي وينقسم جودة اتخاذ القرار
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 ألخذ األسرة ربة تتخذىا التي العممية الطريقةىو  :إجرائياً  منيج اتخاذ القرار -
 الحمول ووضع المشكمة تحديد من المختمفة القرار اتخاذ بمراحل مروراً  قراراتيا
 .وتقيمو المناسب البديل واختيار ودراستيا والبدائل

تجاه   األسرة ربة مسؤلية وتأكيد المبادرة  أخذ ىي :إجرائياً  كفاءة متخذ القرارات -
 .ومعمومات ميارات من تمتمكة ما عمى بناءاً  بفاعمية القرار اتخاذ

 والتقاليد والمعتقدات والرموز المعانى مجموعة ىي :إجرائياً  ثقافة متخذ القرارات -
 بيا، خاصة سمة وأصبحت الزمن مرور مع األسرة ربة في ترسخت التي والقيم
 .لمقرار اتخاذىا في إليو تنتمي الذي المجتمع تأثير ومدى

 :بحثثالثًا : منيج ال
يسعى لوصف  الذيالمنيج الوصفي التحميمى ، وىو المنيج  ليايتبع البحث الح     

الظواىر أو األحداث المعاصرة  أو الراىنة فيو أحد أشكال التحميل والتفسير المنظم 
لوصف ظاىرة أو مشكمة ، ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع ، وتتطمب 

نستعمميا لجمع  التيندرسيا واألوقات  التير معرفة المشاركيين في الدراسة والظواى
.(222: 0222) الحمدانى، البيانات  

 -رابعًا: حدود البحث وتشمل :
 لمبحث الحدود البشرية -
 ةرب (30) قواميا تم التطبيق عمى عينة استطبلعية :عينة البحث االستطالعية  -2

اجتماعية واقتصادية في كل من الريف والحضر من مستويات عاممة وغير عاممة  أسرة
ين الشروط )تتوافر فيوتم اختيارىن بطريقة غرضية صدفية ويشترط وجود أبناء مختمفة

،  في خدمة البحث( بقصد جمع البيانات والمعمومات التي تفيد المطموبة لجمع العينة 
  وتم إضافتين الحقًا عمى العينة األساسية .

ربة أسرة وبنفس مواصفات العينة ( 300تكونت من ) عينة البحث األساسية: -2
 .االستطبلعية

ابتداًء من ألدوات البحث عمى عينة الدراسة  يتم التطبيق الميدان الحدود الزمنية: -
 . 2/12/2020حتى  5/9/2020
تم تطبيق أدوات البحث عمى عينة من ربات األسر من خبلل  الحدود المكانية: -

رسالو ألفراد العينة من ربات األسر، كما تم طبع االستبيان أيضًا  استبيان الكترونى وا 
في صورة كتيب وتوزيعو عمى ربات األسر ببعض المحافظات والقرى ) محافظة 
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المنوفية متمثمة في )قرية زرقان ، قرية كفر طبموىا، قرية طوخ، تبل ، منوف (، 
مثمة في محافظة الغربية متمثمة في ) قرية نواج ، قطور ، نشيل( ، محافظة القاىرة  مت

 )شبرا الخيمو( (.
 المتغيرات البحثية: خامسًا :

يتمثل في جودة اتخاذ  المتغير التابع: - : يتمثل في إدارة الخبلفالمتغير المستقل
 .القرار

 اشتممت األدوات المستخدمة في ىذهوتقنينيا:  البحثإعداد وبناء أدوات  سادسًا: 
 )وجميعيا من إعداد الباحثة( الدراسة وفي ضوء األىداف البحثية عمي ما يمي:

 .استمارة البيانات العامة لتحديد المستوى االقتصادي واالجتماعي لؤلسرة -1
 .إدارة الخبلفاستبيان  -2
 .جودة اتخاذ القراراستبيان  -3

 وفيما يمي عرض ليذه األدوات:
تم إعداد استمارة البيانات العامة الخاصة بأفراد العينة وذلك  :استمارة البيانات العامة -1

 عمى : شتملوتالمبحوثين بيدف الحصول عمى معمومات تفيد في تحديد خصائص 
 : المستوى التعميمى لرب وربة األسرة ،ال تعمل( -: ) تعمل  عمل ربة األسرة  -

 -حاصل عمى اإلبتدائية  -يقرأ ويكتب  - ي) أم فئات يثمان يإل يث تم تقسموح
حاصل عمى الثانوية العامة أو معيد أو الدبموم أو ما  -حاصل عمى اإلعدادية 

بيانات  حاصل عمى دكتوراة(، -حاصل عمى ماجستير - يمؤىل جامع -يعادليا
) مستوى ثالث فئات إليوتم تقسيمو  يبالجنيو المصر  يعن فئات الدخل الشير 

 -" 6000ألقل من 3000مستوى متوسط"  -جنية"  3000منخفض" أقل من 
 .فأكثر"(. 6000مستوى مرتفع "

تم إعداد ىذا االستبيان طبقًا لممفاىيم والمصطمحات البحثية  :إدارة الخالفاستبيان  -2
وفي إطار المفيوم اإلجرائى إلدارة الخبلف ، ومن خبلل القرارات السابقة العربية ، حيث 

)  ياشتممت عمى ثبلثة محاور ى ( عبارة 55قامت الباحثة بإعداد استبيان يتكون من )
      -لي :وذلك كالتاالتعاون ، التجنب ، المنافسة ( 

 ( عبارة ويقيس مدى مشاركة ربة األسرة لآلخرين 18اشتمل عمى ) .:التعاون محور
أثناء وجود الخبلفات ومدى تفيميا ووعييا وتعاونيا لحل تمك الخبلفات بطريقة 

 .إيجابية مرضية لجميع األطراف
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 ما مدى تفادى ربة األسر  ( عبارة  ويقيس18اشتمل عمى ) :تجنبال محور
وانسحابيا من مواقف الخبلف أو موقف ييدد مصمحتيا أو مصمحة أسرتيا ، حيث 
أنو يوجد مواقف يفضل أن تتبع فييا ربة األسرة التجنب تبلفيًا لزيادة حدة الخبلف 

حل  إليواعطاءىا وقت كاف لنفسيا ولؤلخرين لمتفكير قبل المناقشة لموصول 
 .مبلئم

  ويقيس ما مدى تستخدام ربة األسرة   ( عبارة19اشتمل عمى ) :المنافسةمحور
صبلحيتيا ومدى اتباعيا أسموب األمر والنيى لمحصول عمى ىدفيا من الخبلف 

 .                   بغض النظر عن أىداف وحاجات الطرف األخر
  يقصد بالتقنين حساب صدق وثبات االستبيان :دوات تقنين األ 
  : حساب صدق االستبيانأواًل  

لمتأكد من صدق أداة الدراسة قامت الباحثة بعرض الصورة األولية : صدق المحتوى)أ( 
من كمية االقتصاد المنزلي قسم إدارة لبلستبيان عمى عدد من األساتذه المحكمين 

مؤسسات األسرة والطفولة جامعة األزىر، وكمية االقتصاد المنزلى قسم تنمية األسرة 
الريفية جامعة األزىر، وكمية االقتصاد المنزلي قسم إدارة المنزل والمؤسسات جامعة 

جامعة حموان، المنوفية، وكمية االقتصاد المنزلي قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة 
وذلك بيدف معرفة آرائيم ومبلحظاتيم ومقترحاتيم حول محاور االستبيان وفقراتو ومدى 
وضوحيا، وترابطيا، وممدى تحقيقيا ألىداف الدراسة، وقد قامت الباحثة بحذف 

جراء التعديبلت المشار إلييا عمى 80قمت نسبة االتفاق فييا عن  التيالعبارات  %، وا 
  . ت ، وبذلك يكون قد خضع لصدق المحتوى.صياغة بعض العبارا

قامت الباحثة بحساب  لحساب صدق استبيان إدارة الخبلف: ( صدق االتساق الداخمي ب)
 جدولالو ، ر الذي تنتمي اليومحو فقرة ودرجة ال كل درجةبين )بيرسون( رتباط الا تمعامبل

 ذلك: بين( ي1) رقم
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والدرجة  إدارة الخالفقيم معامل ارتباط بيرسون لعبارات كل محور من محاور استبيان ( 2جدول)
 الكمية لممحور

 انًُبفؽخ انتجُت انتعبوٌ

 االضتجبط و االضتجبط و االضتجبط و

0 662,1* 0 632,1** 0 020,1 
6 046,1* 6 -112,1 6 -124,1 
3 631,1* 3 343 ,1** 3 023,1 
3 641,1** 3 014, 1 3 321,1** 
2 322,1** 2 301,1** 2 343,1** 
2 322,1** 2 332,1** 2 133,1 
2 342,1** 2 -112 ,1 2 133,1 
3 363,1** 3 622 ,1** 3 023,1* 
4 203,1** 4 336 ,1** 4 362 ,1** 
01 322,1** 01 201 ,1** 01 333 ,1** 
00 606,1* 00 632 ,1** 00 233,1** 
06 222,1** 06 323,1** 06 330 ,1** 
03 334,1** 03 333,1** 03 363 ,1** 
03 310,1** 03 202 ,1** 03 122,1 
02 242,1** 02 202,1** 02 246,1** 
02 233,1** 02 022,1 02 213,1** 
02 233,1** 02 033,1* 02 330,1** 
03 222,1** 03 204,1** 03 236,1** 
    04 220,1** 

 12,1زانخ عُس )*(  1010)**( زانخ عُس  

عبارات استبيان إدارة الخبلف حققت ارتباطات دالة أن ( 1يتضح من جدول )
( 01,0يو عند مستوى معنوية)ال يتنتم ييًا مع الدرجة الكمية لممحور الذإحصائ

( من محور التجنب والعبارات رقم 16،  7،  4،  2( ، فيما عدا العبارات رقم)05,0،)
أن االستبيان يتسم  يمن محور المنافسة ، مما يشير إل ( 14،  7، 6،  3، 2،  1)

  .بدرجة جيده من االتساق الداخمى وأنو يصمح لتقدير إدارة الخبلف لدى أفراد العينة
وذلك بحساب معامل االرتباط ) معامل ارتباط بيرسون ( بين  ( الصدق البنائي ج) 

إدارة ( والدرجة الكمية لبلستبيان ) المنافسة، لتجنب، ا)التعاونالدرجة الكمية لكل محور 
 .(الخبلف لربات األسر
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  يٍ يحبوض إزاضح انرالف( قُى يعبيم االضتجبط ثٍُ انسضجخ انكهُخ نكم يحىض 6جسول ) 

 وانسضجخ انكهُخ نالؼتجُبٌ
 

 
 
 
 

( أنو توجد ارتباطات دالة إحصائيًا بين درجة 2النتائج الموضحة بالجدول رقم ) تشير
، 224,1كل محور من محاور استبيان إدارة الخبلف ، فقد تراوحت قيم االرتباط بين )

( ، مما يدل أيضًا عمى أن االستبيان 01,0(، وجميعيا قيم دالة عند مستوى )332,1
 إليدة من صدق االتساق الداخمى ، كما يشير ذلك في صورتو النيائية يتسم بدرجة جي

أن جميع عبارات ومحاور االستبيان تشترك في قياس خصائص إدارة الخبلف لدى 
 .أفراد العينة

  -بطريقتين ىما:  Reliability تم حساب ثبات المقياس  ثانيًا حساب ثبات المقياس :
لحساب معامل  Alpha-Cronbach: باستخدام معفادلة ألفا كرونباخ الطريقة األولى

الثبات لتحديد قيمة االتساق الداخمي لبلستبيان حيث تم حساب معامل ألفا لكل محور 
 . عمى حدة ولبلستبيان ككل بمحاوره الثبلثة

( ولمتصحيح من أثر Split-halfختبار التجزئة النصفية )إ: استخدام الطريقة الثانية 
-Spearmanبراون ) –التصحيح لسبيرمان التجزئة النصفية تم استخدام معادلة

Brownمعادلة ،) ( جتمانGuttman)0 
 

 ثًحبوضِ انخالحخ  إزاضح انرالف( يعبيالد حجبد اؼتجُبٌ 3جسول ) 
 انُصفُخ ثبؼترساو اذتجبضٌ يعبيم أنفب وانتجعئخ

( 794,0( أن معامل ألفا الستبيان إدارة الخبلف ككل ىو )3يوضح جدول)     
النوع من حساب الثبات وتؤكد االتساق الداخمى لبلستبيان وتعتبر ىذه القيمة عالية ليذا 

، كما يتبين من الجدول أيضًا أن قيم معامبلت ارتباط التجزئة النصفية لمجموع عبارات 
( لجتمان مما 822,0براون ، ) -( لسبيرمان886,0استبيان إدارة الخبلف ككل ىو )

 انسالنخ  االضتجبط انًحبوض

 10,1 853,0 انتعبوٌ

 10,1 778,0 نتجُتا

 10,1 669,0 انًُبفؽخ

 انًحبوض

عسز 
يعبيم انفب  انعجبضاد

 كطوَجبخ

 انتجعئخ انُصفُخ

يعبيم اضتجبط 
 ثطاوٌ –ؼجُطيبٌ 

يعبيم اضتجبط 
 جتًبٌ 

 221,1 230,1 203,1 03 انتعبوٌ
 223,1 ,223 230,1 03 نتجُتا

 232,1 226,1 233,1 03 انًُبفؽخ
 366,1 332,1 243,1 32 ككم إزاضح انرالف
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ثة وبذلك يكون االستبيان صالح يدل عمى اتساق وثبات عبارات االستبيان بمحاوره الثبل
 .لمتطبيق
عبارة  45 بيان في صورتو النيائية يتكون منمن خبلل ما سبق أصبح االست     

 (ة( عبار 13) المنافسة، ة( عبار 14) التجنب( عبارة، 18) التعاونتتضمن ثبلثة محاور)
أحيانًا  – نعمعمى ىذه العبارات وفق ثبلثة اختيارات )ربات األسر ، وحددت استجابات 

-1( إذا كان اتجاه العبارة موجب وعمى مقياس )1-2-3( وعمى مقياس متصل )ال –
 .( إذا كان اتجاه العبارة سالب2-3

مسففتويات وجفففدول  ةثبلثفف إلفففي إدارة الخففبلفوبففذلك أمكففن تقسففيم درجفففات اسففتبيان 
 :( يوضح ذلك4)

 ثًحبوضِ انخالحخ  زاضح انرالفوانًؽتىَبد إلنفئخ ( انقطاءاد انصغطي وانكجطي وانًسي وطىل ا3جسول )

 انجُبٌ                  
 اثعبز االؼتجُبٌ

انقطاءح 
 انصغطي

انقطاءح 
 انكجطي

طىل  انًسي
 انفئخ

انًؽتىي 
 انًُرفض 

انًؽتىي 
 انًتىؼط

انًؽتىي 
 انًطتفع 

 523  32  532  32 532  63 3 62 23 63 عبوٌانت

  530  32 532  31 564  63 2 03 30 63 تجُتان

 533  36 530  62 563  02 2 60 33 02 انًُبفؽخ

 5062 006 5000  42 542  24 02 33 062 24 ككمإزاضح انرالف 

عينففة الدراسففة  األسففر اترجففة حصففمت عمييففا ربفف( أن أعمففى د4يتضففح مففن جففدول)
درجفة ، والمفدى  79درجة ، وأقل درجة كانت 127في استبيان إدارة الخبلف ككل كانت

ثبلثفففففة مسفففففتويات  إلفففففيبيان وبفففففذلك أمكفففففن تقسفففففيم درجفففففات االسفففففت 16وطفففففول الفئفففففة  48
 مرتفع(. -متوسط  -منخفض )
إعفففد ىفففذا االسفففتبيان بعفففد االطفففبلع عمفففى الدراسفففات  : جـــودة اتخـــاذ القـــراراســـتبيان  -3

السابقة لجودة اتخاذ القرار ووفقًا لممفيوم اإلجرائى ومصطمحات الدراسة ، وقد تكون 
تمثمففت فففي  التففي( عبففارة تتنففاول أىففم أبعففاد جففودة اتخففاذ القففرار و 56االسففتبيان مففن )

      -: يافة متخذ القرارات( وذلك كالتالثق -كفاءة متخذ القرارات  -)منيج اتخاذ القرار
 .ة( عبارا18اشتمل عمى )و : رارمنيج اتخاذ القُبعد  -
 .عبارة (19) عمى واشتمل :كفاءة متخذ القرارات ُبعد -
 .( عبارة19واشتمل عمى ) :ثقافة متخذ القرارات ُبعد -

  : أواًل حساب صدق االستبيان -:تقنين االستبيان
لمتأكد من صدق أداة الدراسة قامت الباحثة بعرض الصورة األولية  صدق المحتوى: )أ( 

لبلستبيان عمى عدد من األساتذه المحكمين من كمية االقتصاد المنزلي قسم إدارة مؤسسات 
األسرة والطفولة جامعة األزىر، وكمية االقتصاد المنزلى قسم تنمية األسرة الريفية جامعة 
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األزىر، وكمية االقتصاد المنزلي قسم إدارة المنزل والمؤسسات جامعة المنوفية، وكمية 
منزلي قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة جامعة حموان، وذلك بيدف معرفة االقتصاد ال

آرائيم ومبلحظاتيم ومقترحاتيم حول محاور االستبيان وفقراتو ومدى وضوحيا، وترابطيا، 
وممدى تحقيقيا ألىداف الدراسة، وقد قامت الباحثة بإجراء التعديبلت المشار إلييا عمى 

 يكون قد خضع لصدق المحتوى.صياغة بعض العبارات ، وبذلك 
تففم حسفاب ىففذا الصففدق مففن خفبلل معامففل ارتبففاط بيرسففون ( صــدق االتســاق الــداخمي ب) 

 ( يوضح ذلك :5بين عبارات كل ُبعد والدرجة الكمية لو ، وجدول )
وانسضجخ جىزح اتربش انقطاض ( قُى يعبيم اضتجبط ثُطؼىٌ نعجبضاد كم ثُعس يٍ أثعبز اؼتجُبٌ 2) جسول

 نهجُعس انكهُخ
 حقبفخ يترص انقطاضاد كفبءح يترص انقطاضاد يُهج اتربش انقطاض

 االضتجبط و االضتجبط و االضتجبط و

0 322,1** 0 506,0** 0 321,1** 

6 320,1** 6 318,0** 6 621,1** 

3 322,1** 3 317,0** 3 323,1** 

3 631,1* 3 262,0** 3 624,1** 

2 240,1** 2 434,0** 2 326,1** 

2 221,1** 2 428,0** 2 311,1** 

2 323,1** 2 235,0** 2 623,1** 

3 633,1** 3 366,0** 3 313,1** 

4 342,1** 4 566,0** 4 032,1 

01 311,1** 01 479,0** 01 220,1** 

00 263,1** 00 440,0** 00 303,1** 

06 230,1** 06 596,0** 06 323,1** 

03 223,1** 03 488,0** 03 623,1** 

03 123,1 03 555,0** 03 033,1* 

02 222,1** 02 548,0** 02 213,1** 

02 263,** 02 476,0** 02 333,1** 

02 314,1** 02 313,0** 02 213,1** 

03 223,1** 03 316,0** 03 622,1** 

  04 491,0** 04 363,1** 

 12,1انخ عُس ،)*( ز10,1)**( زانخ عُس 

أن جميع فقرات استبيان جودة اتخاذ القرار حققت  (5يتضح من جدول )
،  0110تنتمى اليو عند مستوى داللة  الذيارتباطات دالة مع الدرجة الكمية لمبعد 

( في 9( في بعد منيج اتخاذ القرار ، والعبارة رقم )14، فيما عدا العبارة رقم ) 0510
 .بعد ثقافة متخذ القرارات 
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بيرسون ( بين وذلك بحساب معامل االرتباط ) معامل ارتباط  ( الصدق البنائيج)
( منيج اتخاذ القرار ، كفاءة متخذ القرارات ،ثقافة متخذ القراراتعد )بُ الدرجة الكمية لكل 

 .(جودة اتخاذ القرار)والدرجة الكمية لبلستبيان
 نالؼتجُبٌ( قُى يعبيم االضتجبط ثٍُ انسضجخ انكهُخ نكم ثعس وانسضجخ انكهُخ 2جسول )

 

عد من أنو توجد ارتباطات دالة إحصائيًا بين درجة كل بُ ( 6يتضح من جدول )
(،  336,1، 222,1االرتباط بين )أبعاد استبيان جودة اتخاذ القرار ، فقد تراوحت قيم 

( ، مما يدل أيضًا عمى أن االستبيان في صورتو 01,0وجميعيا قيم دالة عند مستوى )
أن جميع  إليالنيائية يتسم بدرجة جيدة من صدق االتساق الداخمى ، كما يشير ذلك 

فقرات وأبعاد االستبيان تشترك في قياس جودة اتخاذالقرار  لدى ربات األسر عينة 
 الدراسة .

  -بطريقتين ىما:  Reliability تم حساب ثبات المقياس  ثانيًا حساب ثبات المقياس
لحساب معامل  Alpha-Cronbach: باستخدام معفادلة ألفا كرونباخ الطريقة األولى

الثبات لتحديد قيمة االتساق الداخمي لبلستبيان حيث تم حساب معامل ألفا لكل ُبعد 
  0عمى حدة ولبلستبيان ككل بأبعاده الثبلثة

ولمتصحيح من أثر التجزئة النصفية ( Split-half: استخدام اختبار التجزئة النصفية )الطريقة الثانية
معادلة جتمان (، Spearman-Brownبراون ) – تم استخدام معادلة التصحيح سبيرمان

(Guttman). 
ثبؼترساو اذتجبضٌ يعبيم أنفب وانتجعئخ  جىزح اتربش انقطاض( يعبيالد حجبد اؼتجُبٌ 2جسول )

 انُصفُخ

 االثعبز

 
 
عسز 
 انعجبضاد

يعبيم انفب 
 كطوَجبخ

 انتجعئخ انُصفُخ

يعبيم اضتجبط 
 ثطاوٌ –ؼجُطيبٌ 

يعبيم اضتجبط 
 جتًبٌ 

 ,233 234,1 312,1 02 يُهج اتربش انقطاض
 223,1 224,1 226,1 04 كفبءح يترص انقطاضاد
 263,1 263,1 266,1 03 حقبفخ يترص انقطاضاد

 324,1 432,1 332,1 23 ككم جىزح اتربش انقطاض

( ، 835,0أن معامل ألف الستبيان جودة اتخاذ القرار ككل ىو ) (7ويوضح جدول )
وتعتبر ىذه القيمة عالية وتؤكد االتساق الداخمى لبلستبيان ، كما يتبين من الجدول أيضًا أن 

 (936,0)ىي قيم معامبلت ارتباط التجزئة النصفية لمجموع عبارات جودة اتخاذ القرار ككل 

 انسالنخ  االضتجبط ثعبزاال

 10,1 823,0 يُهج اتربش انقطاض

 10,1 882,0 كفبءح يترص انقطاضاد

 10,1 765,0 حقبفخ يترص انقطاضاد
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لجتمان مما يدل عمى اتساق وثبات عبارات االستبيان بأبعاده  (869,0)براون ،  -لسبيرمان
 الثبلثة.

( 14بعد حذف العبارة رقم )من خبلل ما سبق أصبح االستبيان في صورتو النيائية 
 54( من بعد ثقافة متخذ القرارات، مكون من 9من بعد منيج اتخاذ القرار، والعبارة رقم )
( 19كفاءة متخذ القرارات) -(عبارة 17اذ القرار)عبارة ، تتضمن ثبلثة أبعاد )منيج اتخ

عمى ىذه ربات األسر  وحددت استجابات ( عبارة( ،18ثقافة متخذ القرارات ) -عبارة 
( إذا 1-2-3( وعمى مقياس متصل )ال –أحيانًا  – دائماً العبارات وفق ثبلثة اختيارات )

 . ( إذا كان اتجاه العبارة سالب3-2-1وعمى مقياس ) ، كان اتجاه العبارة موجب
 ( يوضح ذلك:8مستويات وجدول ) ةثبلث إلي جودة اتخاذ القرار استبيانوبذلك أمكن تقسيم درجات 

 ضثبد األؼط َحى جىزح اتربش انقطاض كجطي وانًسي وطىل انفئخ نًؽتىَبد( انقطاءاد انصغطي وان3جسول )

 انجُبٌ                  
 

 اثعبز االؼتجُبٌ

انقطاءح 
 انصغطي

انقطاءح 
 انكجطي

طىل  انًسي
 انفئخ

انًؽتىي 
 انًُرفض 

انًؽتىي 
 انًتىؼط

انًؽتىي 
 انًطتفع 

 520  33 533  32 532  62 3 63 20 62 يُهج اتربش انقطاض
 522  20 521  33 536  32  2 66 22 32 كفبءح يترص انقطاضاد
 520 32 532 34 533 36 2 04 20 36 حقبفخ يترص انقطاضاد
 جىزح اتربش انقطاض

 ككم
44 022 22 03 44 5002 003 5032 032  5022 

أن أعمفى درجفة حصفمت عمييفا ربفة األسفرة عينفة الدراسفة ( 8يتضح من جفدول )
درجففة ،  99درجففة ، وأقففل درجففة كانففت 155فففي اسففتبيان جففودة اتخففاذ القففرار ككففل كانففت

ثبلثفة مسفتويات  إلفيوبفذلك أمكفن تقسفيم درجفات االسفتبيان  18وطول الفئة  56والمدى 
 المستوى مرتفع(. -المستوى متوسط  -)المستوى  منخفض 

 سادسًا: إجراءات تطبيق أدوات البحث عمى العينة
كل من استمارة البيانات العامة لؤلسرة، اسفتبيان إدارة الخفبلف ، اسفتبيان جفودة   تم دمج       

اتخاذ القرار في استمارة الكترونية واحدة ، كمفا تفم طباعفة اسفتمارات ورقيفة حتفى يسفيل توزيعيفا 
وتطبيقيا ، ومن ثم تم تطبيق أدوات البحث عمى العينفة وذلفك بمفلء البيانفات مفن ربفات األسفر 

سففتبيان االلكترونففى باالرسففال ليففم عبففر مجموعففات الفففيس بففوك أو الوتسففاب أو عففن طريففق اال
االيميل الشخصى كما تم توزيع االستمارات الورقية عمى ربات األسر من خبلل زيارات لمنازل 
المبحوثات بطرق عشوائية ، بالتعاون مع بعفض الرفقفاء ، أو مفن خفبلل التواصفل مفع األقفارب 

ليالتطبيق الميدانى حو من ربات األسر ، واستغرق  حتى  5/9/2020ثبلثة أشير ابتداًء من  ا 
2/12/2020. 
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 اإلحصائية األساليب: سابعاً 
فريغ البيانات وتصفيتيا وتصحيحيا لت SPSS ةاإلحصائي الرزم رنامجباستخدام تم 

 : ومعالجتيا كما يمي
، معادلة الفا معامل ارتباط بيرسون لمتحقق من صدق االتساق الداخمي لبلستبيان

حساب والتجزئة النصفية، معادلة سبيرمان براون ، ومعادلة جتمان و  لحساب الثباتكرونباخ 
 لمكشف عن العبلقة بيرسون معامل ارتباط، ب المئوية لكل متغيرات الدراسةالتكرارات والنس

تحميل ، متوسطات البين  كشف عن داللة الفروق لم) T test اختبار )ت،  المتغيراتبين 
داللة الفروق بين متوسطات درجات عينة البحث في استبيان  األحادي لمكشف عن التباين

وفى حالة وجود فروق تم ، التفكير اإليجابى واستبيان الوعى بمتطمبات التصميم الداخمى 
 . لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات الدرجات Tukeyتطبيق اختبار 

 النتائج ومناقشتيا
 الدراسة الوصفية: نتائجأواًل: 

من  300بمغت  التيوصف لعينة الدراسة الميدانية و  ييمفيما   وصف عينة البحث - أ
ربات األسر تم اختيارىن بطريقة صدفية غرضية من محافظات مصرية مختمفة) 
محافظة المنوفية  متمثمة في )قرية زرقان ، قرية كفر طبموىا، قرية طوخ، تبل ، منوف 
(، محافظة الغربية متمثمة في ) قرية نواج ، قطور ، نشيل( ، محافظة القاىرة  متمثمة 

  ( يوضح ذلك:9( وجدول )في )شبرا الخيمو( 
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 رصبئص االجتًبعُخ وانتعهًُُخهعُُخ انجحج وفقب  نن نعسزٌ وانُؽجٍانتىظَع ا(  4جسول ) 

 ٪  العدد الفئة البيان  ٪ العدد الفئة البيان 
عمل 
ربة 
 األسرة

  2,52 204 تعمل
 
 
 

مستوى 
تعميم 
ربة 
 األسرة

 2,0 2 امي
 0,0 2 يقرأ ويكتب 0,42 224 ال تعمل
 2,2 0 حاصل عمى االبتدائية 222 022 اإلجمالي

 
 
 

مستوى 
تعميم 
رب 
 األسرة

 2,0 22 حاصل عمى اإلعدادية ,2 0 امي
حاصل عمى الثانوية  0,0 22 يقرأ ويكتب

العامة أو الدبموم أو 
 المعيد أو ما يعادليا

22 2,02 

حاصل عمى 
 االبتدائية

 2,42 222 مؤىل جامعي 2,2 4

حاصل عمى 
 اإلعدادية

 0,5 20 حاصل عمى ماجستير 2,2 4

حاصل عمى 
الثانوية العامة أو 
الدبموم أو المعيد 

 أو ما يعادليا

 2 2 حاصل عمى دكتوراه 0,02 22

 222 022 اإلجمالي 2,42 222 مؤىل جامعي
حاصل عمى 

 ماجستير
22 2,4 

 
الدخل 
الشيري 
 لألسرة

 أقل) منخفض مستوى
 (0222 من

200 
 

2,52 
 

حاصل عمى 
 دكتوراه

متوسط     مستوى 0 2
 من ألقل 0222)

2222) 

202 
 

0,54 

 مستوى 222 022 اإلجمالي
 (فأكثر2222)مرتفع

52 
 

2,25 
 

 222 022 اإلجمالي
 ( اِتٍ 5  4َىضح جسول )  

النسبة األكبر لربات األسر غير العامبلت حيث بمغت أن ( 9جدول )  يتضح من      
ارتفاع تبين  %، ، كما7,41% تمييا نسبة ربات األسر العامبلت حيث بمغت 3,58

) مؤىل جامعى ، ماجستير ، دكتوراه( حيث لرب األسرة نسبة المستوى التعميمى المرتفع
ى المرتفع كانت النسبة األكبر لربات األسر ذوات المستوى التعميم% ، و 3,66بمغت

منخفض  –متوسط  إلي، وكانت فئات دخول أفراد عينة البحث كالت % 63حيث بمغت 
 .% عمى التوالي7,14% ، 0,41% ، 3,45مرتفع بنسبة  –
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 العينة في ضوء االستجابات عمى أدوات البحث وصف نتائج -ب
عمفففففى التوزيفففففع التكفففففراري والنسفففففبي يشفففففتمل ىفففففذا الجفففففزء  :  إدارة الخـــــالفاســـــتبيان  -2

بمحفاوره الثبلثفة ، وجفدول ربفات األسفر عمفى إدارة الخفبلف الستجابات عينة البحفث مفن 
 ( يوضح ذلك:10)

 (311ثًحبوضِ ٌ = )إزاضح انرالف ًؽتىي نعُُخ انجحج وفقب انفتُبد  ( تىظَع01جسول )

قفففد مسفففتوى إدارة الخفففبلف ف يجمفففالإاخفففتبلف نسفففب  (10)ت بيانفففات جفففدول ضفففحأو 
% ،  3,44مسفففتوى إدارة الخفففبلف المتوسفففط  بنسفففبة يكانفففت األولويفففة لربفففات األسفففر ذو 

المسففتوى المرتفففع ، بينمففا كانففت أقففل نسففبة وىففى  ي% ربففات األسففر ذو 0,42تمييففا نسففبة 
 المستوى المنخفض . ي% لذو 7,13
 جودة اتخاذ القراراستبيان  -0

 يشففتمل ىففذا الجففزء عمففى التوزيففع التكففراري والنسففبي السففتجابات عينففة البحففث مففن 
 ( يوضح ذلك:11، وجدول )الثبلثة بأبعاده ربات األسر عمى جودة اتخاذ القرار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يحبوض إزاضح 
 انرالف

 انعسز إزاضح انرالفيؽتىي 
 

انُؽجخ 
 انًئىَخ

 انتعبوٌ
 

 7,4 14 (532 63)يُرفض يؽتىي

 3,38 115 (532  32) يؽتىي يتىؼط
 0,57 171 (523  32يؽتىي يطتفع  )

 
 انتجُت
 

 7,34 104 (564  63يؽتىي يُرفض)
 0,52 156 (532  31يؽتىي يتىؼط ) 
 3,13 40 ( 530  32يؽتىي يطتفع )

 انًُبفؽخ
 7,10 32 (563  02يؽتىي يُرفض)
 7,40 122 (530  62يؽتىي يتىؼط )
 7,48 146 (533  36يؽتىي يطتفع )

إجًبنٍ اؼتجُبٌ 
 إزاضح انرالف

 7,13 41 (542  24يؽتىي يُرفض)
 3,44 133 (5000 42)  يؽتىي يتىؼط
 0,42 126 (5062 006يؽتىي يطتفع)
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 (311ثأثعبزِ ٌ = ) جىزح اتربش انقطاضعُُخ انجحج ضثبد األؼط ( تىظَع 00جسول )

 
جىزح اتربش أثعبز 

 انقطاض

 انعسز اتربش انقطاضجىزح يؽتىي 
 

% 

 يُهج اتربش انقطاض
 

 6,13 41 (532  62يؽتىي يُرفض ) 

 7,38 116 (533  32يؽتىي يتىؼط )
 2,32 143 (520  33يؽتىي يطتفع )

 كفبءح يترص انقطاضاد
 

 7,22 68 (536  32) يؽتىي يُرفض
 0,54 162 (521  33يؽتىي يتىؼط )
 3,23 70 (522  20يؽتىي يطتفع )

 حقبفخ يترص انقطاضاد
 

 7,34 104 (533 36يؽتىي يُرفض)

 7,51 155 (532 34) يؽتىي يتىؼط

 7,13 41 (520 32يؽتىي يطتفع )

اجًبنٍ اؼتجُبٌ 
 جىزح اتربش انقطاض

 0,16 48 (5002 44يؽتىي يُرفض )

 7,53 161 (5032 003يؽتىي يتىؼط )

 3,30 91 (5022  032يؽتىي يطتفع )

رار مستوى جودة اتخاذ الق ياختبلف نسب إجمال (11)ت بيانات جدول ضحأو 
% ، 7,53المستوى المتوسط من جودة اتخاذ القرار  يفقد كانت نسبة ربات األسر ذو 

المستوى المرتفع ، بينما كانت أقل نسبة وىى  ي% لربا األسر ذو 3,30تمييا نسبة 
 .المستوى المنخفض من جودة اتخاذ القرار ي% لذو 0,16
 ًا: النتائج في ضوء فروض البحثنيثا
 النتائج في ضوء الفرض األول : -2
ال توجـد عالقـة ارتباطيـة ذات داللـة إحصـائية بـين "  ينص الفرض األول عمى أنفو -

الثالثـــة ) التعـــاون ، التجنـــب ، المنافســـة (  دارة الخـــالف لربـــة األســـرة بمحـــاورهإ
،وجــودة اتخــاذ القــرار لــدييا بأبعــاده الثالثــة ) مــنيج اتخــاذ القــرار ، كفــاءة متخــذ 

ولمتحقفق مفن صفحة الففرض  ،القرارات ، ثقافة متخـذ القـرارات ( لـدى ربـات األسـر "
الخاصفة  المتغيفراتاألول إحصائيًا تم إيجاد معامبلت االرتباط بطريقة بيرسون بفين 

  ( يوضح ذلك:12وجدول )بالدراسة. 
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ٌ =  ثأثعبزِ وجىزح اتربش انقطاضثًحبوضِ   إزاضح انرالف( يعبيالد اضتجبط ثُطؼىٌ ثٍُ 06جسول )

(311) 

 جىزح اتربش انقطاض
 
 

  إزاضح انرالف   

يُهج اتربش 
  انقطاض

كفبءح يترص 
 انقطاضاد

حقبفخ يترص 
 انقطاضاد

اجًبنٍ جىزح 
 اتربش انقطاض

 **616,0 **439,0 **534,0 **563,0 انتعبوٌ

 **522,0 **472,0 **423,0 **424,0 انتجُت

 **473,0 **430,0 **399,0 **368,0 انًُبفؽخ

 **708,0 **582,0 **598,0 **599,0 اجًبنٍ إزاضح انرالف

 10,1** زانخ عُس

  :ما يمي (20يتضح من جدول) 
بين إدارة  01,0إحصائيًا عند مستوى داللة وجود عبلقة ارتباطية  موجبة دالة  -

الخبلف بمحاوره) التعاون ، التجنب، المنافسة( وجودة اتخاذ القرار بأبعاده )منيج 
 أنو كمما  وىذا يعنى ،لقرارات ، ثقافة متخذ القرارات (اتخاذ القرار ، كفاءة متخذ ا

اذ قرارات تتصف ارتفعت إدارة ربة األسرة لمخبلفات كمما ارتفعت قدرتيا عمى اتخ
أن اتباع ربات األسر أسموب المناقشات والحوار مع  إلي وقد يرجع ذلك بالجودة ،

أفراد األسرة وعدم التحيز لرأييا أو رأى أحد األفراد واألخذ بالرأى األصح لصالح 
أفراد األسره بعد اقتناع الجميع بيذا الرأى ومراعاة مشاعر الجميع وعدم اإلستيانو 

من األبناء ومحاولة التقريب بين وجيات النظر لتتبلقى األراء  بوجية نظر أى
ورضاىم يؤثر عمى القرارات ويؤدى واألفكار في المنتصف لتحقيق مصالح الجميع 

أن تتخذ األسرة أو ربات األسر قرارات تتسم بالجودة وتحقق أىداف جميع إلي 
 األفراد .

 مما سبق يتضح ما يمي:
 إدارة الخفففبلفعبلقفففة ارتباطيفففة دالفففة احصفففائيًا بفففين مجمفففوع محفففاور اسفففتبيان  وجفففود -

 .يتحقق الفرض األوللم وبالتالي  جودة اتخاذ القراربعاد استبيان أومجموع  
  -:الفرض الثانيالنتائج في ضوء 

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين ربــات  يفنص الفففرض الثففاني عمفى انففو "      
ــة األســرة بمحــاور  األســر العــامالت ــي  كــل مــن إدارة الخــالف لرب ــامالت  ف ــر الع ه وغي

  ".جودة اتخاذ القرار لدييا بأبعاده الثالثةو  الثالثة ،
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ولمتحقفففق مفففن صفففحة الففففرض تفففم اسفففتخدام حسفففاب الففففروق بفففين المتوسفففطات باسفففتخدام 
 وجفففودة اتخفففاذ القفففرار تبعفففًا لعمفففل ربفففة األسفففرة، إدارة الخفففبلف ( ففففي T,testاختبفففار ت )

 :( توضح ذلك31( ، و جدول )  ال تعمل – تعمل)
 ثًحبوضِ ٍ إزاضح انرالفعُُخ انجحج ف ضثبد أغ ضجبد ( زالنخ انفطق ثٍُ يتىؼط ز03جسول )

311ٌ =  عًم ضثخ األؼطحثأثعبزِ تجعب  ن جىزح اتربش انقطاض و  

                         
 انجُبٌ        
 انًحـــىض

  ( 022ٌ= )    تعًمال  ( 062ٌ= )     تعًم
 قًُخ د

 
يؽتىي 
 انسالنخ

 انًتىؼط
 انحؽبثً

 االَحطاف
 انًعُبضي

 انًتىؼط
 انحؽبثً

 االَحطاف
 انًعُبضي

إزاضح 
 انرالف 

 انتعبوٌ
32.2311 3.21222 32.6664 2.33346 6.330 103,1 

زانخ 
 12,1عُس

 333,1 601,1 3.46212 30.0433 3.22123 30.6331 انتجُت
 غُط زانخ

 063,1 0.236 3.22232 31.6311 3.43212 30.1361 انًُبفؽخ
 زانخ غُط

اجًبنٍ 
إزاضح 
 انرالف

014.1111 4.34423 012.2220 01.22141 0.430 
 

134,1 
زانخ عُس 

12,1 

جىزح 
اتربش 
 انقطاض

يُهج 
اتربش 
 انقطاض

33.1021 3.24122 30.4611 3.42212 0.406 
 
122,1 
 زانخ غُط

كفبءح ا
يترص 
 انقطاضاد

32.0331 3.42234 32.1311 2.11022 
0.346 124,1 

 زانخ غُط

حقبفخ 
يترص 
 انقطاضاد

30.0131 3.41446 31.3322 3.00361 
0.342 023,1 

 زانخ غُط

 ئنٍإجً
جىزح 
اتربش 
 انقطاض

030.3131 00.62011 063.3322 00.41162 
6.142 

 
زانخ 132,1
 12,1عُس 

 (:20يتبين من جدول )
دالة إحصائيًا بين متوسط درجات ربات األسر العامبلت وغير  وجود فروق -

( 05,0عند مستوى داللة ) ، إجمالي إدارة الخبلف( التعاونكل من ) العامبلت في
دالة إحصائيًا  عمى التوالي وىى قيم (1.981،  2.481ت ) ، حيث كانت قيم

أن  إلي ذلك وقد يرجع السبب فيوكانت الفروق لصالح ربات األسر العامبلت، 
عمل ربة األسرة يولد لدييا ميارات جيدة لمتواصل مع أفراد األسرة مما ينعكس 

أن ربة األسرة  اون أثناء وجود خبلف باإلضافة إليإيجابيًا في قدرتيا عمى التع
العاممة تكون أكثر قدرة عمى تمبية احتياجات أفراد أسرتيا نتيجة زيادة دخل األسرة 

، كما أن مشاركة ربة األسرة مشاكميا التعاون وعدم المنافسة إليوىذا يقود األسرة 
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وخبلفاتيا مع زمبلئيا في العمل قد يؤدي إلي تعرضيا لوجيات نظر مختمفة 
واقتراح العديد من الحمول والمقترحات ومع ارتفاع وعي ربة األسرة وقدرتيا عمى 

قدرتيا عمى إدارة  ارتفاع إلياإلستفادة من تمك المقترحات ووجيات النظر قد يؤدى 
الخبلفات داخل األسرة وخارجيا كما أن عمل ربة األسرة يزيد من معرفتيا وقدرتيا 

( 0225راغب ) مع دراسة كل من  واتفقت ىذه النتيجة، ألمورعمى تحميل ا
حيث أثبتت  نتائجيما وجود فروق ذات  (0202، الجوىري)( 0222،عموان )

، وجميع محاور داللة إحصائية في استراتيجية إدارة الصراع اإليجابية ) التعاون ( 
 بينمالصالح الزوجات العامبلت ، مقياس استراتيجيات إدارة الخبلفات الزوجية 

، ضبش، (0220الضحيان )مع دراسة كل من  اختمفت ىذه النتيجة
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  إليصمت نتائجيما تو  التي (0202أحمد)

 بين ربات األسر عينة الدراسة في التعاون تبعًا ألسر العامبلت وغير العامبلت.
وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات ربات األسر العامبلت وغير عدم  -

 1.542، 210,0العامبلت في  كل من )التجنب ، المنافسة( حيث بمغت قيم ت )
 (0222عموان)مع دراسة  واختمفت ىذه النتيجة( وىى قيم غير دالة إحصائيًا ، 

أثبتت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الزوجات عينة الدراسة في  التيو 
 .لزوجة لصالح الزجات غير العامبلتالتجنب تبعًا لعمل ا

العامبلت وغير عدم وجود  فروق دالة إحصائيًا بين  متوسط درجات ربات األسر  -
العامبلت في كل من ) منيج اتخاذ القرار، ، كفاءة متخذ القرارات ، ثقافة متخذ 

وىى قيم  يوالعمى الت(1.892،1.395، 1.912بمغت قيم ت ) القرارات( حيث
( 0224أحمد ، المستكاوى  ) مع دراسة اتفقت ىذه النتيجة ،غير دالة إحصائيًا 

أكدت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ربات األسر العامبلت وغير  التيو 
 العامبلت في منيج اتخاذ القرار .

وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات ربات األسر العامبلت وغير  -
 05,0العامبلت في مجموع أبعاد جودة اتخاذ القرار لربة األسرة  عند مستوى داللة 

(  وىى قيمة دالة إحصائيًا وكانت الفروق لصالح 2.097ت) ، حيث  كانت قيمة
أن عمل ربة األسرة يكسبيا  يإل وقد ترجع ىذه النتيجةربات األسر العامبلت ، 

الميارات البلزمة لمتعامل مع الحياة المتطورة كما أنيا تكون أكثر مقدرة عمى 
ىدافيم كما أن ربة استيعاب رغبات أفراد األسرة وتحاول إشباع جميع احتياجاتيم وأ

األسرة العاممة لدييا ثقة أكثر في نفسيا وفي قدرتيا عمى اتخاذ قرارات صحيحة 
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 اتفقت  نتيجة، أقدر عمى اتخاذ قرارات ذات جودة فإن ربة األسرة العاممة إليوبالت
حيث أثبتت  (0225حمدان ، مميبارى )مع دراسة كل من  الدراسة الحالية

اتخاذ القرارات أنو كمما كانت الزوجة عاممة كمما زادت قدرتيا عمى  نتايجيما
ريحان  ،( 0222زكى وآخرون)واتفقت أيضًا مع دراسة  ، الحياتية الرشيدة

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ربات األسر ا نتائجيمحيث أثبتت  (0222)
الزوجة لصالح عينة الدراسة في أسموب اتخاذ القرارات األسرية تبعًا لعمل 

 العامبلت.
 مما سبق يتضح اآلتي :

بين ربات األسر العامبلت 53,5توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
ودة اتخاذ القرار لصالح وغير العامبلت في كل من إدارة الخبلف وج

في كل من ) التجنب ،  العامبلت، بينما  ال توجد فروق بين ربات األسر 
  إليوبالت القرار، ، كفاءة متخذ القرارات ، ثقافة متخذ القرارات(،منيج اتخاذ 

 .تتحقق صحة  الفرض الثانى جزئياً 
 -:ثالثالنتائج  في ضوء الفرض ال

ال يوجــد تبــاين دال إحصــائيًا بــين ربــات األســر  عمففى أنفو " ثالفثيفنص الفففرض ال       
الثالثــة وجــودة اتخــاذ  بمحــاورهدارة الخــالف لربــة األســرة عينــة الدراســة فــي  كــل مــن إ

 القرار لدييا  بأبعاده الثالثة  تبعًا لمستوى تعميم رب األسرة".
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام حساب أوجو التباين باستخدام اختبار تحميل 

تبعففًا  وجففودة اتخففاذ القففرار ،إدارة الخففبلف ( فففي ANOVAاتجففاه التبففاين فففي اتجففاه واحففد )
لمعرفففففة داللففففة الفففففروق بففففين  Tukey، وتففففم تطبيففففق اختبففففار تعمففففيم رب األسففففرةلمسففففتوى 
 ( توضح ذلك:34(،)33(،)32ت وجداول )المتوسطا
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0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ًؽتىي نتجعب   إزاضح انرالف وجىزح اتربش انقطاضِ واحس الؼتجُبٌ ( تحهُم انتجبٍَ فٍ اتجب03جسول )

 311ٌ=  تعهُى ضة األؼطح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يجًىع  يصسض انتجبٍَ انًحىض انًتغُط
 انًطثعبد

زضجبد 
 انحطَخ

يتىؼط 
يجًىع 
 انًطثعبد

يؽتىي  قًُخ ف
 انسالنخ

إزاضح 
 انرالف

 انتعبوٌ
 ثٍُ انًجًىعبد

 زاذم انًجًىعبد

 انكهً

013.262 

2232.213 

2221.331 

6 

642 

644 

26.323 

62.312 

6.120 064,1

 غُط

 زانخ

 انتجُت

 ثٍُ انًجًىعبد

 زاذم انًجًىعبد

 انكهً

016.224 

3636.432 

3332.222 

6 

642 

644 

20.331 

03.632 

3.243 164,1 

زانخ عُس 

12,1 

 ثٍُ انًجًىعبد انًُبفؽخ

 زاذم انًجًىعبد

 انكهً

012.331 

2223.611 

2230.231 

6 

642 

644 

23.222 

04.012 

6.314 126,1 

 غُط

 زانخ

 ئنٍإجً

إزاضح 

 انرالف

 ثٍُ انًجًىعبد

 زاذم انًجًىعبد

 انكهً

433.013 

64320.223 

31244.222 

6 

642 

644 

324.126 

011.233 

3.222 101,1  

زانخ عُس 

10,1 

 

 

 

 

 

 

جووووووووووىزح 

اترووووووووووبش 

 انقطاض

يُهج اتربش 

 انقطاض

 ثٍُ انًجًىعبد

 زاذم انًجًىعبد

 انكهً

32.361 

2034.002 

2662.332 

6 

642 

644 

03.221 

63.612 

220,1 323,1 

 غُط

 زانخ

كفبءح يترص 

 انقطاضاد

 ثٍُ انًجًىعبد

 انًجًىعبدزاذم 

 انكهً

316.303 

2032.212 

2333.261 

6 

642 

644 

020.312 

63.043 

2.623 116,1 

زانخ عُس 

10,1 
حقبفخ يترص 
 انقطاضاد

 ثٍُ انًجًىعبد

 زاذم انًجًىعبد

 انكهً

022.126 

3242.313 

3326.331 

6 

642 

644 

33.132 

02.303 

2.222 113,1 

زانخ عُس 

10,1 
ٍ إجًبن

جىزح اتربش 
 انقطاض

 انًجًىعبد ثٍُ

 زاذم انًجًىعبد

 انكهً

0623.103 

34212.333 

31420.342 

6 

642 

644 

262.112 

033.242 

3.241 101,1  

زانخ عُس 

10,1 
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0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

عُُخ انجحجضثبد أؼط ًتىؼطبد انحؽبثُخ نسضجبد ان (02جسول )  

تجعب  نًؽتىي تعهُى ضة األؼطح (إجًبنٍ إزاضح انرالفانتجُت ، )فٍ كم يٍ  

 إجًبنٍ إزاضح انرالف انتجُت انجُبٌ

 013.2426 31.6223 يؽتىي انتعهُى انًتىؼط 

 012.4232 30.6262 يؽتىي انتعهُى انًُرفض

 013.2233 30.2030 يؽتىي انتعهُى انًطتفع

فٍ كم يٍ ) كفبءح يترص  عُُخ انجحجضثبد أؼط ًتىؼطبد انحؽبثُخ نسضجبد ان (02جسول )

تجعب  نًؽتىي تعهُى ضة األؼطح إجًبنٍ جىزح اتربش انقطاض(انقطاضاد ، حقبفخ يترص انقطاضاد ،   

كفبءح يترص  انجُبٌ

 انقطاضاد

حقبفخ يترص 

 انقطاضاد

إجًبنٍ جىزح اتربش 

 انقطاض

 062.6223 34.3331 32.1111 يؽتىي انتعهُى انًتىؼط 

 064.2323 31.4232 32.2303 يؽتىي انتعهُى انًُرفض

 031.4234 30.6101 32.6326 يؽتىي انتعهُى انًطتفع

 (22(، )24، )( 25)ول ايتضح من جد
نة الدراسة في كل من ) التعاون عدم وجود تباين دال إحصائيًا بين ربات األسر عي -

 (2.809، 2.061لمستوى تعميم رب األسرة ، حيث كانت قيم ف ) ( تبعاً ،المنافسة
كل من  مع دراسة نتيجةىذه ال اختمفت وىى قيم غير دالة إحصائيًا،  تواليعمى ال

أثبتت  وجود تباين دال  التيو  (0202، ضبش ، أحمد) (0220الضحيان )
لرب  ي التعاون تبعًا لممستوى التعميميإحصائيًا بين ربات األسر عينة الدراسة ف

 .المرتفع لصالح المستوى التعميمي األسرة
،  التجنبكل من )  وجود تباين دال إحصائيًا بين ربات األسر عينة الدراسة  في -

ف  تعميم رب األسرة ، حيث كانت قيم لمستوى تبعاً  إجمالي إدارة الخبلف (
 01,0 ، 05,0دالة إحصائيًا عند  عمى التوال وىى قيمة(  4.665، 3.594)

لممقارنات المتعددة،  Tuckyولبيان اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار  عمى التوالي ،
وقد ترجع ىذه النتيجة  ،مستوى التعميم المرتفعلصالح  وقد وجد أن ىذه االختبلفات

أن رب األسرة ذوى التعميم المرتفع ىو رجل عقبلنى في كثير من األحيان فمن  إلي
خبلل قراءتو وتعممة يدرك أىمية مشاركة الزوجة ودعميا وتفيميا ويساندىا في 

حل تمك الخبلفات فكمما كان الزوج أكثر تعممًا كمما ارتقى في  إليالتفكير لموصول 
تفكيره وأدرك أىمية حل المشكبلت والخبلفات  وىذا يزيد من قدرة ربة األسرة عمى 

حيث أثبتت أن  (0202) يالجوىر مع دراسة  ىذه النتيجةاتفقت ، إدراة الخبلفات
بين أفراد عينة البحث وجميع محاور مقياس  إحصائية ىناك فروقًا ذات داللة 

ذوات  استراتيجيات إدارة الخبلفات الزوجية وفقًا لممستوى التعميمى لمزوج لصالح
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0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 التيو ( 0222العبدلى) مع دراسة الدراسة معاختمفت و ، المستوى التعميمى المرتفع 
وجود فروق بين أفراد العينة في التجنب تبعًا لمستوى تعميم الزوج  إليتوصمت 

 .ولكن لصالح المستوى التعميمى المنخفض
عدم وجود تباين دال إحصائيًا بين ربات األسر عينة الدراسة في بعد منيج اتخاذ  -

( وىى قيمة 77110القرار تبعًا لمستوى تعميم رب األسرة ، حيث كانت قيمة ف )
 صائيًا .غير دالة إح

 متخذ وجود تباين دال إحصائيًا بين ربات األسر عينة الدراسة في كل من) كفاءة -
لمستوى تعميم  القرارات ، ثقافة متخذ القرارات ، إجمالي جودة اتخاذ القرار ( تبعاً 

( وىى قيم دالة 4.690، 5.567، 6.258رب األسرة ، حيث كانت قيم ف )
لممقارنات  Tuckyولبيان اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار  ، 01,0إحصائيًا عند 

 تتفق ىذهلصالح مستوى التعميم المرتفع ،  المتعددة، وقد وجد أن ىذه االختبلفات
أثبتت وجود تباين دال إحصائيًا  التيو  (0202نوفل وآخرون )مع دراسة  نتيجةال

تعميم رب األسرة  بين ربات األسر عينة الدراسة في اتخاذ القرار تبعًا لمستوى
 .لصالح مستوى التعميم المرتفع

 يمما سبق يتضح اآلت
وجود تباين دال إحصائيًا بين ربات أسر عينة الدراسة فى إدارة الخبلف ، وجودة اتخاذ 

كل  بين ربات األسر في ، بينما ال يوجد تباين القرار تبعَا لمستوى تعميم رب األسرة
وبالتالي تحقق صحة الفرض الثالث ، ، المنافسة ، منيج اتخاذ القرار( من  التعاون

 إحصائيًا.
 -:النتائج في ضوء الفرض الرابع
ال يوجد تباين دال إحصائيًا بين ربات األسر عينة "  ينص الفرض الخامس على أنه

القرار الدراسة في  كل من إدارة الخالف لربة األسرة بمحاورىا الثالثة وجودة اتخاذ 
 لدييا بأبعاده الثالثة  تبعًا لمستوى تعميم ربة األسرة".

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام حساب أوجو التباين باستخدام اختبار تحميل 
تبعففًا  وجففودة اتخففاذ القففرار ،إدارة الخففبلف ( فففي ANOVAاتجففاه التبففاين فففي اتجففاه واحففد )

لمعرفففففة داللففففة الفففففروق بففففين  Tukey، وتففففم تطبيففففق اختبففففار لمسففففتوى تعمففففيم ربففففة األسففففرة
 ذلك: ( يوضح35وجدول) 5المتوسطات
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0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ًؽتىي نتجعب   إزاضح انرالف وجىزح اتربش انقطاضِ واحس الؼتجُبٌ ( تحهُم انتجبٍَ فٍ اتجب02جسول )

311= ٌ األؼطح ختعهُى ضث  

 (22)ولايتضح من جد
عدم وجود تباين دال إحصائيًا بين ربات األسر عينة الدراسة في  كل من محور) _ 

( تبعًا لمستوى تعميم ربة  ، إجمالي إدارة الخبلف التعاون، التجنب ، المنافسة
عمى التوالي (  1.423، 097,0،461,0، 2.912األسرة ، حيث كانت قيم ف )

أن الغالبية العظمى من ربات  إليقيم غير دالة إحصائيًا، وقد يرجع ذلك  وىي
في  عدم وجود اختبلفات بينيم إلياألسر من ذوات مستوى التعميم المرتفع مما أدى 

 ( ،0224الجمل) مع دراسة كل من  اتفقت ىذه النتيجة ،إدارة الخبلف
أثبتت نتائجيما عدم  التيو  (0222( ، الموح )0222(، ياسين) 0222الفقعاوى)

يجًىع  يصسض انتجبٍَ انًحىض انًتغُط

 انًطثعبد

زضجبد 

 انحطَخ

يتىؼط 

يجًىع 

 انًطثعبد

يؽتىي  قًُخ ف

 انسالنخ

إزاضح 

 انرالف

 انتعبوٌ

 ثٍُ انًجًىعبد

 زاذم انًجًىعبد

 انكهً

032.020 

2213.024 

2221.331 

6 

642 

644 

23.222 

62.623 

6.406 122,1 

 غُط زانخ

 انتجُت

 ثٍُ انًجًىعبد

 زاذم انًجًىعبد

 انكهً

6.333 

3336.333 

3332.222 

6 

642 

644 

0.302 

03.266 

142,1 413,1 

 غُط زانخ

 ثٍُ انًجًىعبد انًُبفؽخ

 زاذم انًجًىعبد

 انكهً

02.333 

2223.232 

2230.231 

6 

642 

644 

3.430 

04.312 

320,1 230,1 

 غُط زانخ

 ٍإجًبن

إزاضح 

 انرالف

 ثٍُ انًجًىعبد

 زاذم انًجًىعبد

 انكهً

646.341 

31212.622 

31244.222 

6 

642 

644 

032.042 

016.203 

0.363 633,1 

 غُط زانخ

 

 

 

 

 

 

جىزح 

اتربش 

 انقطاض

يُهج اتربش 

 انقطاض

 ثٍُ انًجًىعبد

 زاذم انًجًىعبد

 انكهً

03.360 

2613.102 

2662.332 

6 

642 

644 

4.601 

63.624 

331,1 232,1 

 غُط زانخ

كفبءح يترص 

 انقطاضاد

 ثٍُ انًجًىعبد

 زاذم انًجًىعبد

 انكهً

003.326 

2323.223 

2333.261 

6 

642 

644 

22.362 

63.362 

6.303 010,1 

 غُط زانخ

حقبفخ يترص 

 انقطاضاد

 ثٍُ انًجًىعبد

 زاذم انًجًىعبد

ًانكه  

26.333 

3361.036 

3326.331 

6 

642 

644 

62.023 

02.664 

0.203 610,1 

 غُط زانخ

ٍ إجًبن

جىزح اتربش 

 انقطاض

 ثٍُ انًجًىعبد

 زاذم انًجًىعبد

ًانكه  

333.343 

31226.413 

31420.342 

6 

642 

644 

043.632 

032.214 

0.366 633,1 

 غُط زانخ
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0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ارة الصراع وجود تباين دال إحصائيًا بين األفراد عينة الدراسة في استراتيجيات إد
بينت عدم  التيو  (0202القضاه)مع دراسة  واتفقت أيضاً  تبعًا لممؤىل العممي،

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الزوجات عينة الدراسة في أساليب إدارة 
 راغبمع دراسة  بينما تختمف تبعًا لممستوى التعميمى لمزوجة ، الخبلفات األسرية

حيث أثبتت نتائجيا وجود تباين دال إحصائيًا في استراتيجات إدارة  (0225)
 ة تبعًا لممستوى التعميمى لربة األسرة.الصراع السائدة في أسر عينة الدراس

عدم وجود تباين دال إحصائيًا بين ربات األسر عينة الدراسة في كل من ) منيج  -
، إجمالي جودة اتخاذ  اتخاذ القرار، كفاءة متخذ القرارات، ثقافة متخذ القرارات

، 380,0،2.313( تبعًا لمستوى تعميم ربة األسرة ، حيث كانت قيم ف)القرار
 مع دراسة كل ىذه النتيجةاتفقت ، ( وىى قيم غير دالة إحصائياً 1.422، 1.613

حيث أثبتت نتائج  (0224(، الوادية)0222( ، عبدالعال )0222أبو جزر )  من
دراستيم عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في جودة 

 )حماد كل من مع دراسة تختمف بينما،  ياتخاذ القرار تعزى لمتغير المؤىل العمم
حيث أثبتت وجود تباين دال ( 0225المعجل)، (0222) الشيري ،( 0222

 .يإحصائيًا بين أفراد عينة الدراسة في جودة اتخاذ القرار تبعًا لممؤىل العمم
 اآلتي مما سبق يتضح 

يوجد تباين دال إحصائيًا بين ربات األسر عينة الدراسة في إدارة الخبلف ال  
 تتحقق صحة الفرض يوبالتالوجودة اتخاذ القرار تبعًا لمستوى تعميم ربة األسرة ، 

 .رابعال
 -:النتائج في ضوء الفرض الخامس

ال يوجد تباين دال إحصائيًا بين ربات األسر "  عمى أنو خامسينص الفرض ال   
عينة الدراسة في  كل من إدارة الخالف لربة األسرة بمحاوره الثالثة وجودة اتخاذ 

 لألسرة". الشيريالقرار لدييا بأبعاده الثالثة  تبعًا لمدخل 
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام حساب أوجو التباين باستخدام اختبار تحميل 

لمفدخل  وجودة اتخفاذ القفرار ،إدارة الخبلف ( في ANOVAاتجاه التباين في اتجاه واحد )
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0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ت لمعرففففة داللفففة الففففروق بفففين المتوسفففطا Tukey، وتفففم تطبيفففق اختبفففار الشفففيري لؤلسفففرة 
 يوضحان ذلك: (05،)(37(،)36وجدلي )
هسذم نتجعب   انقطاض إزاضح انرالف وجىزح اتربشِ واحس الؼتجُبٌ ( تحهُم انتجبٍَ فٍ اتجب03جسول )

 311ٌ= انشهطٌ نألؼطح 

عُُخ انجحجضثبد أؼط ًتىؼطبد انحؽبثُخ نسضجبد ان (04جسول )  

انشهطٌ نألؼطح فٍ  يحىض انتعبوٌ تجعب  نهسذم  

 انتعبوٌ انجُبٌ

جُُخ( 3111يؽتىي يُرفض)أقم يٍ   33.4032 

( 2111ألقم يٍ 3111يؽتىي يتىؼط )  32.3236 

فأكخط( 2111يؽتىي يطتفع)  32.3233 

 

 

 

يجًىع  يصسض انتجبٍَ انًحىض انًتغُط
 انًطثعبد

زضجبد 
 انحطَخ

يتىؼط 
يجًىع 
 انًطثعبد

يؽتىي  قًُخ ف
 انسالنخ

إزاضح 
 انرالف

 انتعبوٌ
 ثٍُ انًجًىعبد

 زاذم انًجًىعبد

 انكهً

023.036 

2322.043 

2221.331 

6 

642 

644 

32.222 

62.022 

3.333 133,1  

زانخ عُس 

12,1 

 انتجُت

 ثٍُ انًجًىعبد

 زاذم انًجًىعبد

 انكهً

62.432 

3303.230 

3332.222 

6 

642 

644 

03.323 

03.230 

462,1 342,1 

 غُط زانخ

 ثٍُ انًجًىعبد انًُبفؽخ

 زاذم انًجًىعبد

 انكهً

3.023 

2223.322 

2230.231 

6 

642 

644 

0.236 

04.322 

130,1 466,1 

 غُط زانخ

 ئنٍإجً

إزاضح 

 انرالف

 ثٍُ انًجًىعبد

 زاذم انًجًىعبد

 انكهً

623.312 

31262.326 

31244.222 

6 

642 

644 

032.223 

016.236 

0.331 622,1 

 غُط زانخ

 

 

 

 

 

 

جوووووووىزح 

اترووووووووبش 

 انقطاض

يُهج اتربش 

 انقطاض

 ثٍُ انًجًىعبد

 زاذم انًجًىعبد

 انكهً

612.333 

2104.444 

2662.332 

6 

642 

644 

013.604 

63.232 

3.322 103,1 

زانخ عُس  

12,1 

كفبءح يترص 

 انقطاضاد

 ثٍُ انًجًىعبد

 زاذم انًجًىعبد

 انكهً

002.046 

2326.363 

2333.261 

6 

642 

644 

23.142 

63.363 

6.331 143, 1 

 غُط زانخ

حقبفخ يترص 
 انقطاضاد

 ثٍُ انًجًىعبد

 زاذم انًجًىعبد

 انكهً

21.332 

3366.032 

3326.331 

6 

642 

644 

62.023 

02.632 

0.221 603, 1 

 غُط زانخ

ٍ إجًبن
جىزح اتربش 
 انقطاض

 ثٍُ انًجًىعبد

 زاذم انًجًىعبد

 انكهً

463.110 

31133.342 

31420.342 

6 

642 

644 

323.111 

033.243 

3.336 133, 1  

زانخ عُس 

12,1 
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عُُخ انجحجضثبد أؼط ًتىؼطبد انحؽبثُخ نسضجبد ان(61جسول )  

تجعب  نهسذم انشهطٌ نألؼطحفٍ كم يٍ )يُهج اتربش انقطاض ، إجًبنٍ جىزح اتربش انقطاض(   

 إجًبنٍ جىزح اتربش انقطاض يُهج اتربش انقطاض انجُبٌ

جُُخ( 3111)أقم يٍ  يؽتىي يُرفض  30.3424 062.2232 

فأكخط( 2111) يؽتىي يطتفع  36.1236 064.2201 

(2111ألقم يٍ 3111يؽتىي يتىؼط )  33.6232 030.3332 

 (20،)(19(،)18) ولايتضح من جد
وجود تباين دال إحصائيًا بين ربات األسر عينة الدراسة في محور التعاون تبعًا  -

( وىى قيمة  دالة إحصائيًا 3.438لؤلسرة ، حيث كانت قيمة ف ) الشيريلمدخل 
لممقارنات المتعددة،  Tuckyولبيان اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار  ، 05,0عند 

 6000أصحاب فئة الدخل األسرى  لصالح ربات األسروقد وجد أن ىذه الفروق 
توافر  إلييؤدى  الشيريأن ارتفاع الدخل  إليالنتيجة  وقد ترجع ىذه ،ثرفأك

تحتاجيا األسرة وتوفير الرافيية المادية ال يوقع ربة األسرة  التيالوسائل واإلمكانات 
يجعل ربات األسر ذوات الدخل  الذيتحت ضغط مادى أثناء الخبلف األمر 

التعاون أثناء وجود خبلفات لعدم وجود ضغوط مادية تحمل ربة  إليالمرتفع يميمن 
مع  تتفق ىذه النتيجة، األسرة عبء يجعميا تشعر بالتوتر أو تجنب تمك الخبلفات

أثبتت وجود تباين دال إحصائيًا لدى الزوجات عينة  التيو  (0222عموان ) دراسة
بينما ، الدراسة في التعاون تبعًا لمدخل الشير لؤلسرة لصالح مستوى الدخل المرتفع

،  ضبش ،(0222(، العزب) 0225راغب ) مع دراسة كل من تختمف
حيث أثبتت  نتائجيما عدم وجود تباين دال إحصائيًا بين أفراد عينة  (0202أحمد)

 لؤلسرة. الشيريتعاون تبعًا لمدخل البحث في  ال
ل من محور) عدم وجود تباين دال إحصائيًا بين ربات األسر عينة الدراسة في ك  -

لؤلسرة ، حيث  الشيري( تبعًا لمدخل التجنب، المنافسة ، إجمالي إدارة الخبلف
 اختمفتدالة إحصائيًا ، ( وىى قيم غير 1.330، 081,0،  926,0كانت قيم ف )
 (،0222قبورى ) ،(0202) يالجوىر  كل من مع دراسة ىذه النتيجة

حيث أثبتت نتائجيا وجود تباين دال إحصائيًا بين أفراد عينة  (0202القضاه)
تبعًا لمدخل   واألسرية البحث  في محاور استراتيجات إدارة الخبلفات الزوجية

حيث أوضحت وجود  (0222عموان)مع دراسة  أيضاً كما تختمف ، لؤلسرة  الشيري
 الشيريتباين دال إحصائيًا بين الزوجات عينة الدراسة في التجنب تبعًا لمدخل 

 لؤلسرة لصالح مستوى الدخل المنخفض .
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منيج اتخاذ كل من )ن ربات األسر عينة الدراسة في وجود تباين دال إحصائيًا بي -
ف  لؤلسرة ، حيث كانت قيم يتبعًا لمدخل الشير  ، إجمالي جودة اتخاذ القرار(القرار

ولبيان اتجاه الداللة تم  ، 05,0دالة إحصائيًا عند ( وىى قيم 3.442، 4.367)
لممقارنات المتعددة، وقد وجد أن ىذه الفروق لصالح ربات  Tuckyتطبيق اختبار 

 يكمما ارتفع الدخل الشير  وىذا يعنى أنو، المتوسط أصحاب فئة الدخل  األسر
، وقد يعود لؤلسرة كمما ارتفعت قدرة ربة األسرة عمى اتخاذ قرارات ذات جودة

لؤلسرة يعمل عمى تقميل األعباء  الشيريأن ارتفاع الدخل  إلي في ذلك السبب
كمما ارتفع  إليقد تحول دون التفكير السميم في اتخاذ القرارات وبالت التياالقتصادية 

 تتفق ىذه، الدخل كمما زادت قدرة ربة األسرة عمى اتخاذ قرارات تتسم بالجودة
أكدت وجود تباين دال إحصائيًا  التيو  (0220محمد ، عمى) مع دراسة  النتيجة

بين ربات األسر عينة الدراسة في اتباع الطريقة العميمية في اتخاذ القرارات األسرية 
 بينما تختمف ،سرة لصالح ربات األسر ذوات الدخل المرتفع لؤل الشيريتبعًا لمدخل 
أثبتت  حيث ،(0222ريحان )، (0224نوفل وآخرون)  كل منمع دراسة 

ا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في اتخاذ منتائجي
 لؤلسرة . الشيريالقرار تبعًا لمدخل 

) كفاءة األسر عينة الدراسة في كل من عدم وجود تباين دال إحصائيًا بين ربات  -
لؤلسرة ، حيث كانت  الشيريمتخذ القرارات، ثقافة متخذ القرارات ( تبعًا  لمدخل 

 ( وىى قيم غير دالة إحصائيًا.1.550، 2.340قيمة ف )
 ما يميمما سبق يتضح  -
في  كل )إدارة الخبلف  ر عينة الدراسةعدم وجود تباين دال إحصائيًا بين ربات أس -

 .لؤلسرة الشيري، كفاءة متخذ القرارات ، ثقافة متخذ القرارات (  تبعًا لمدخل 
وجود تباين دال إحصائيًا بين ربات األسر عينة الدراسة في  كل من ) التعاون ،   -

 يوبالتال ، الشيريقرار( تبعًا لمدخل جودة اتخاذ الإجمالي منيج اتخاذ القرار ، 
 جزئيًا. خامستتحقق صحة الفرض ال

 ملخص النتائج :
دارة الخبلف لربة بين  إ 01,0توجد عبلقة ارتباطية موجبة عند مستوى داللة   .1

 . بأبعاده الثبلثة الثبلثة و جودة اتخاذ القرار لدييا  األسرة بمحاوره
 العامبلتبين ربات األسر  05,0 داللة مستوى توجد فروق  دالة إحصائيًا عند .2

ار  لصالح ربات األسر وجودة اتخاذ القر  ،العامبلت في كل من إدارة الخبلف وغير
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 دالة إحصائيًا بين ربات األسر عينة الدراسة فيفروق ، بينما ال توجد العامبلت 
) التجنب ، المنافسة ، منيج اتخاذ القرار، كفاءة متخذ القرارات ، ثقافة كل من 

 متخذ القرارات (.
بين ربات األسر عينة الدراسة  01,0تباين دال إحصائيًا عند مستوى داللة يوجد  .3

وجودة اتخاذ القرار تبعًا لمستوى تعميم رب األسرة ، في كل من إدارة الخبلف 
) التعاون، كل من تباين في، ولكن ال يوجد لصالح مستوى التعميم المرتفع 
 المنافسة، منيج اتخاذ القرار (.

 كل من إدارة  في  الدراسة عينة األسر ربات بين إحصائياً  دال تباين ال يوجد .4
 تبعاً  الثبلثة القرار لدييا بأبعاده اتخاذ وجودة، الثبلثة  الخبلف لربة األسرة بمحاوره

 لمستوى تعميم ربة األسرة.
لربة  الخبلف إدارة في الدراسة عينة األسر ربات بين إحصائياً  دال تباين ال يوجد .5

لمدخل الشيرى لؤلسرة ، ولكن يوجد تباين دال إحصائيًا عند مستوى  تبعاً  األسرة
 في محور ) التعاون(. 05,0داللة 

بين ربات األسر عينة الدراسة   05,0يوجد تباين دال إحصائيًا عند مستوى داللة  .6
لؤلسرة لصالح ربات األسر أصحاب فئة  الشيرى القرار تبعًا لمدخل اتخاذ في جودة

جنية ( ، ولكن ال يوجد تباين في كل من 6000 من ألقل 3000الدخل المتوسط)
 القرارات ، ثقافة متخذ القرارات(.محور) كفاءة متخذ 

 تــوصيـــات البحث
بعد ما تقدم من عرض ومناقشة نتائج الدراسة تقترح الباحثة بعض التوصيات 

 اآلتية:
 اإلعالم المختلفة: : توصيات موجهه لوسائل أولا 

األسر من خبلل وسائل اإلعبلم  المقروءه والمسموعة المختمفة بأىمية توعية ربات  .1
 ا بالطرق العممية.الخبلفات والطرق المختمفة لمتعامل معيا ومواجيتي

خاصة الفيس بوك في  الواسع لمواقع التواصل اإلجتماعي نتشاراالستفادة من اال .2
إعداد حمبلت لتوعية ربات األسر بكيفية اتخاذ قرارات مبنية عمى أسس عممية  

 حتى تكون أقدر عمى تحقيق أىداف األسرة.
 اعداد فقرات بالبرامج المعنية باألسرة تتحدث عن كيفية إدارة الخبلفات. .3
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موم اإلستعانو بأصحاب الرأى المؤثر في المجتمع خاصة المتخصصين في ع .4
تواجية ربة  التياألسرة لبلستفادة من خبراتيم في تقديم حمول مختمفة لمخبلفات 

 األسرة سواء مع األبناء أو مع الزوج في البرامج التمفزيونية.
 : لمؤسسات التعليميةتوصيات موجهه لثانياا: 

تحتوى عمى عموم األسرة أو مبادئ اتخاذ  التيعدم اقتصار المناىج الدراسية  .5
القرارات العممية عمى بعض الجامعات وضرورة إدخاليا في جميع كميات الفتيات 
فين اميات المستقبل ومن الضرورى ان تترسخ فييم ىذه المبادئ  ليكن ربات أسر 

 ناجحات .
إقامة ندوات في الجامعات عن طريق متخصصين عن كيفية إدارة الخبلفات  .6

 لطرق المختمفة لمتعامل معيا.وا
ىتمام بتثقيف الطالبات أثناء تواجدىم بالمرحمة الجامعية  من خبلل األنشطة اال .7

تقام في الجامعات بكيفية اتخاذ قرارات جيدة والبعد عن التأثر الشخصى عند  التي
 اتخاذ قرار يخص الجميع .

 لجهات المعنية باألسرة والمرأة:اا : توصيات موجهه لثالث

فعيل دور المؤسسات االجتماعية الخاصة بربة األسرة مثل الجمعيات النسائية ت .8
والمجمس القومى لممرأة عن طريق عمل ندوات وورش عمل يمقييا متخصص 

 تقابميا. التيلتوعية ربة األسرة عمى الطرق الجديدة والفعالة لمواجية الخبلفات 
ل الخبلفات االستغبلل إعداد ندوات ودورات تتضمن أفكارًا عن كيفية استغبل .9

 . األمثل
في اتخاذ القرارات حتى تتمكن  العمميتدريب ربات األسر عمى اتباع المنيج  .10

 من اتخاذ قرارات تتصف بالجودة.
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 عـراجــــــــــــــــــــــالم
 تحسين في المعمومات إدارة تكنوستراتيجية دور(: 2018) رمضان يوسف بشار ، جزر أبو .1

 جامعة ، ماجستير رسالة غزة ، محافظات ف الكيرباء توزيع بشركة القرار اتخاذ جودة
 .فمسطين ، غزة ، األقصى

 مورد إدارة(: 2015) السيد عبده ،إيمان المستكاوى ، الديسطى المنعم عبد ، آيات أحمد .2
 مجمة، بحث منشور ، األسرية القرارات اتخاذ عمى األسرة ربة بقدرة وعبلقتة المعرفة

 .، مصر 36، مجمد4 العدد ، العممي لمتبادل اإلسكندرية
 في المسؤولين قبل من التنظيمي الصراع إدارة استراتيجيات(: 2015) سميمان ،سمير الجمل .3

 النجاح جامعة مجمةالمرؤوسون،  اھيرا كما الخميل محافظة في والتعميم التربية مديريات
 الخميل، جنوب والتعميم ، التربية وزارة والتعميم، التربية ، مديرية (اإلنسانية العموم) لألبحاث

 .فمسطين ، 29 المجمد ، 1العدد
 الزوجية الخبلفات إدارة إستراتيجيات(: 2020) الواحد عبد السبلم عبد ، شيماء الجوىرى .4

 المصرية المجمة، بحث منشور لؤلبناء، األسرى باألمن وعبلقتيا المعنفة الزوجة لدى
 . أسوان، ، مصر جامعة ، النوعية التربية كمية،  36 المجمد ، 2العدد ، المنزلي لئلقتصاد

لمنشر  الوراق ، الطبعة األولى ، مؤسسة العممى البحث مناىج(: 2006)،موقف الحمدانى .5
 االردن. ، عمان والتوزيع،

( : فاعمية مديرى المدارس الثانوية في إدارة الخبلف بين 2010الرشيدى، بدر كامل) .6
، كمية العموم التربوية والنفسية  رسالة ماجستيرالعاممين في ىذه المدارس في دولة الكويت ، 

 ، جامعة عمان العربية ، األردن.
 من عينة لدى لقرارا باتخاذ وعبلقتو الوجدانى الذكاء(: 2009) عمى محمد ، سعد الشيرى .7

 ، التربية كمية ، ماجستير رسالة ، الطائف بمحافظة الخاص العام والقطاع القطاع موظفي
 .مكة المكرمة ، السعودية ، المكرمة بمكة القرى ام جامعة

 وعبلقتو المسكن وتجميل تأثيث في األسرة أسموب (:2013) صالح بنت منيرة الضحيان، .8
 ،الزراعية لمعموم المنصورة جامعة مجمة ،بحث منشور األسرى ، التماسك أبعاد ببعض
 .  مصر ، المنصورة جامعة ، 4المجمد ،6العدد

 لمصراع النسائية القيادات إدارة تحسين في الفعل بحوث توظيف(: 2019) نيى ، العاصى .9
 قناة جامعة ، التربية كمية ،22العدد ،منشور مقال الجامعية، العمل بيئة في التنظيمى
 .، السويس، مصر السويس
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 الزوجين بين الصراع إدارة استراتيجيات(: 2019) حسن أحمد بنت سميرة ، العبدلى .10
 شمس، عين جامعة ، التربية كمية ،215 العدد ،بحث منشور ،إلياإلنفع بالذكاء وعبلقتيما

 .مصر ، القاىرة
 بعض ضوء في الجامعة طالبات تدركو منا األسرى التماسك(: 2019) أحمد سيام ، العزب .11

 ، 8، العدد اإلنسانية والدراسات لآلداب العربية المجمة ،بحث منشور،  األسرية الخصائص
 .السعودية ، ، جدة العزيز عبد الممك جامعة

( : دراسة وتحميل إدارة الصراع التنظيمى في مديريات 2013العويرى ، محمد فراس شاىر ) .12
، كمية الدراسات العميا "، جامعة ماجستير رسالةالتربية والتعميم في محافظة الخميل " 

 الخميل، فمسطين.
مكانية التنظيمي الصراع استراتيجية(: 2008) أمل محمود عمى العبيدي، .13  أىداف تحقيق وا 

، كمية اإلدارة واالقتصاد ،69العدد  ، واالقتصاد اإلدارة مجمة ،بحث منشور المنظمة ،
 الجامعة المستنصرية، بغداد، العراق.

 الخبلفات إدارة بأساليب وعبلقتيا القيادية األنماط(: 2011) فيد بن زايد ، العيبانى .14
 العميا، الدراسات كمية ،ماجستير رسالة الرياض، بمنظمة الخاصة الطوارئ قوة في التنظيمية
 .السعودية ، الرياض األمنية، لمعموم العربية نايف جامعة

 وأثرىا التنظيمى الصراع إدارة إستراتيجيات(: 2017) محمود إسماعيل ، ميسون الفقعاوى .15
 رسالة غزة ، قطاع في الفمسطنية األىمية المنظمات في العاممين لدى الوظيفي األداء عمى

 . ، فمسطين غزة ، األزىر جامعة ، اإلدارية والعموم اإلقتصاد كمية ، ماجستير
 اإلدارية القرارات جودة عمى القرارات دعم نظم استخدام أثر( : 2015)مصمح لما ، الفواعير .16

 ،عمان، العربية عمان جامعة األعمال، كمية ،رسالة ماجستيرلمطيران،  اإلردنية الشركة في
 األردن.

 لدى وتسويتيا األسرية الخبلفات إدراة أساليب( : 2021)يوسف مصطفي نياد ، القضاه .17
 ،" عجمون محافظة من عينة عمى تحميمية دراسة" الزوجة نظر وجية من األردنية األسرة
 فمسطين. ، غزة ، بغزة اإلسبلمية الجامعة ، 29مجمد ، 1العدد ،منشور بحث

( :الصرعات التنظيمية وانعكاساتيا عمى الرضا الوظيفي " 2008الموح ،أحمد يوسف أحمد ) .18
،  رسالة ماجستيردراسة مقارنو لوجيات نظر العاممين في جامعتى األزىر واإلسبلمية" ، 

 الجامعة اإلسبلمية بغزة ، غزة ، فمسطين.
 اإلنجاز دافعية عمى المؤثرة العوامل لبعض دراسة (:2014)عبدالرحمن بنت وفاء ، المعجل .19

 كمية ، 7العدد ، التربية كمية مجمة ،بحث منشور ، السعودية األسرة لربة القرارات واتخاذ
 .مصر ، ، القاىرة بنيا جامعة ، التربية
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 من عينة عمى ميدانية دراسة القرار اتخاذ بميارة وعبلقتو الذكاء( : 2015) زينةالمنصور ،  .20
 دمشق، دمشق، سوريا. جامعة ، التربية كمية ،رسالة ماجستيردمشق،  جامعة طبلب

القفففرارات  (: عبلقفففة نظفففم المعمومفففات اإلداريفففة بجفففودة 2015الواديفففة ، محمفففد سفففميح محمفففد ) .21
، كميففة  رســالة ماجســتيرف قطففاع غففزة" ،  إليالتربيففة والتعمففيم العففاإلدرايففة "دراسففة حالففة وزارة 

 االقتصاد والعموم اإلدارية ،جامعة األزىر ، غزة ، فمسطين.
 دار ، األولى الطبعة ، االدارية القرارات اتخاذ ودعم نظم( : 2011)صابر السيد تعمب، .22

 .األردن ناشرون وموزعون ، عمان، الفكر
(: استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمى المتبعة 2014جمال الدين، نجوى يوسف وآخرون ) .23

 مجمة العموم التربوية،  بحث منشور، من قبل مديرى مدارس التعميم الثانوى العام بميبيا 
 ، مصر.جامعة القاىرة ،22، مجمد 2،العدد 

، الطبعة  الحديثة اإلدارية والنظريات التنظيمي السموك: (2009)جمدة ، سامر بطرس  .24
 .عمان ، األردن والتوزيع، لمنشر أسامة دار األولى ،

 النيضة دار، القرار صنع وأخالقيات ديناميات: (2005) عبد العظيم حسين ، سبلمة .25
 مصر. ،القاىرة ، العربية 

 في التنظيمية اليياكل تصميم  محددات دور( : 2016) عطية حماد ، منصور حماد .26
 ، ماجستير رسالة ،الفمسطينية الشرطة جياز في اإلدارية القرارات اتخاذ جودة تحسين
 .فمسطين ، غزة األقصى، جامعة

 االيجابى التفكير عبلقة(: 2014) عبداهلل نجاة ، مميبارى ، سامى محمد سماح ، حمدان .27
 ،النوعية التربية بحوث مجمة ، بحث منشور ، السعودية المرأة لدى الحياتية القرارات باتخاذ
 .، مصر المنصورة ، جامعة35العدد

 اتخاذ جودة في المعمومات جودة دور (:2016) والء ،زريقا عباس ، محمد، ديوب  .28
 ، البعث جامعة مجمة ،بحث منشور ،ة ميدانية عمى شركات المقاوالت" " دراسالقرارات
 ، حمص ، سوريا. 19 العدد ، 38المجمد

 الحياة بجودة وعبلقتيا الصراع إدارة إستراتيجيات(: 2014) العاطى عبد رشا ، راغب .29
 المصرية الجمعية ،المنزلي اإلقتصاد مجمة،بحث منشور،  الزوجة تدركيا كما األسرية

 . مصر ، القاىرة،  حموان جامعة ،30 العدد ،المنزلي قتصادلبل
 القرارات اتخاذ بأسموب وعبلقتو لمعمل المرأة خروج(: 2009) ببلل رجب الحسينى ريحان، .30

 .، مصر المنصورة ،جامعة النوعية التربية كمية ،4المجمد ،بحث منشور األسرية، والعبلقات
 األسرية لمقرارات األسرة ربة اتخاذ أساليب(: 2019)وآخرون خميل ثروت ، دينا زكى .31

 في البحوث مجمة ،بحث منشور ، واالقتصادية االجتماعية المتغيرات ببعض وعبلقتو
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 الدولى ، المؤتمر المنيا ، جامعة النوعية التربية كمية ، 22 العدد ، النوعية التربية مجاالت
 .، مصر الثانى

 المرونو(: 2020) الدياسطى المنعم عبد ، آيات أحمد ، أحمد عبدالرحمن ، شيماء ضبش .32
 دراسات مجمة ، بحث منشور األسرى ، التماسك أبعاد ببعض وعبلقتيا األسرة لربة المعرفية
 .، مصر 6 المجمد ، 1 العدد ، النوعية التربية وبحوث

 اآلخرين لفيم جديدة رؤية احبك لكننى معك اختمف (:2007أحمد ) محمد، عبدالجواد  .33
، مركز رؤية  لمتطوير اإلدارى والتربوى،  األولىة الطبع ، معيم خالفاتك وادارة وكسبيم

 الجيزة، مصر.
 اإلدارية القرارات جودة عمى وأثرىا األزمات إدارة (:2017) محمد حسين محمد ، عبدالعال .34

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمراسات  ،ماجستير رسالة االجتماعية، والتنمية العمل بوزارتى
 .فمسطين ، غزة ، األقصى العميا، جامعة

نعكاساتعا الزواجى الصراع إدراة إستراتيجيات(: 2019) عبداهلل رشا ، عموان .35  القمق عمى وا 
 ، المنصورة جامعة ، النوعية التربية كمية، 2المجمد ،بحث منشور ، األسري المستقبمى

 .مصر
بحث  ، األسرية المشكبلت ضوء في الخبلف إدارة(: 2019)حسن عبداهلل عفاف ،قبوري .36

 شمس عين جامعة ، 215 العدد ، التربية كمية ، والمعرفة لمقراءة المصرية الجمعية ،منشور
 .مصر ، القاىرة ،
 عمى وتأثيرىا التعميم معمومات إدارة لنظم البيئية العوامل( : 2016) محمد معتصمكراز ،  .37

في  EMISالقرارات" دراسة تطبيقية عمى نظام  إتخاذ في المستخدمة المعمومات جودة
غزة ،  ، االسبلمية ، الجامعة التجارة كمية ،رسالة ماجستيرمدارس االنروا في قاع غزة"، 

 فمسطين.
 السياسية المشاركة(:  2013) محمد عبده ،عبير عمى ، محفوظ جبلل ، شرين محمد .38

 كمية مجمة، بحث منشور ، األسرية لمقرارات باتخاذىا وعبلقتيا األسرة لربة والمجتمعية
 .، مصر االسكندرية جامعة ،58 المجمد ،2 ، العدد الزراعة

،المبان ، شيماء عمى ، زغمول، سموى محمد ،حنا، حنان حنا عزيز  محمود ربيع ، نوفل .39
 وغائبى حاضرى المراىقين لدى الذات بإدارة وعبلقتيا األسرية البيئة(: 2015) السيد صبح

 .، مصر ، جامعة المنصورة،  (7)6العدد المجمد،، منشور بحث األب ،
 ، صقر، منى محمد زكى ،خضير، سيام نصر عبد الحميد عمى محمود ربيع ، نوفل .40

،  األسرة ربة لدى الذات إدارة بميارات وعبلقتيا والسياسية االجتماعية المشاركة(: 2020)
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 لئلقتصاد والعشرون الحادى العربى ف السابع الدولى المؤتمر ، المنزلى االقتصاد مجمة
 .، مصر 30مجمد ، 4 العدد ، المنزلى

 وزارات في التنظيمى الصراع إدارة استراتيجيات(: 2009) أحمد كامل ، معتصم ياسين .41
 ، عمادة الدراسات العميا ،ماجستير رسالة،  الغربية الضفة في الفمسطينية الوطنية السمطة
 . فمسطين ، القدس ، القدس جامعة
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Abstract: 

    The research aimed to study the nature of the relationship 

between conflict management and the quality of decision-making 

of the head of the family, and the research sample consisted of 

(300) female heads of household from different villages and 

governorates, of different social and economic levels, working and 

non-working, and the sample required the presence of children 

and they were chosen in a purposive way, The research tools 

consisted of the pubic data form for the family, the dispute 

management questionnaire for the head of the family, the 

questionnaire for the quality of decision-making for the head of 

the family. There are statistically significant differences between 

working and non-working heads of families in the total conflict 

management in favor of working heads of families, and also there 

are statistically significant differences between working and non-

working heads of families in the total quality of decision-making 

in favor of working heads of families, and there is a statistically 

significant difference between heads of families in Total conflict 

management according to the level of education of the head of the 

family in favor of the high level of education (university 

qualification, master’s degree, doctorate), and there is also a 

statistically significant difference between the head of the family 

The results showed that there was no statistically significant 

difference between the heads of households in the total conflict 

management according to the family’s monthly income, while 

there was a statistically significant difference between the heads 

of families in the total quality of decision-making. The decision is 
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based on the monthly income of the family in favor of the middle 

income category (3000 to less than 6000 pounds). The study 

presented a set of recommendations, the most important of which 

was that the curricula that contain family sciences or the principles 

of scientific decision-making should not be limited to some 

universities and the need to include them in all girls’ colleges, as 

they are future mothers. In society, especially specialists in family 

sciences, to benefit from their experiences in providing different 

solutions to the conflicts that the head of the family faces, whether 

with the children or with the husband in television programmes, 

activating the role of the social institutions of the head of the 

family, such as women’s associations and the National Council for 

Women, by holding seminars and workshops delivered by a 

specialist To educate the head of the family on the new and 

effective ways to confront the differences that they encounter. 

Keywords: Conflict management, decision-making quality, 

female heads of household. 

   

  


