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وعالقتو  من أجنبية في إطار الزواج المختمطلمزوج التوافق الزواجي 
 لألبناء األسري بالصراع الثقافي

 شريؼ محمد عطية حورية  
 أستاذ إدارة المنزؿ والمؤسسات المساعد 

 جامعة المنوفية –كمية االقتصاد المنزلي 
 4ممخص البحث

مف في إطار الزواج المختمط لمزوج دراسة التوافؽ الزواجي  ييدف البحث إلى
الوصفي  ستخدام المنيجإتم وعالقتو بالصراع الثقافي األسري لألبناء.  أجنبية

زوج مصري متزوج مف أجنبية غير  (111)شتممت عينة البحث عمى إالتحميمي. 
، أصمو العرقي، و جنسيتوليست مف ثقافتو،  ناطقة بالمغة العربية مف الدوؿ المتقدمة

سنة  11إلي  18بنو في المرحمة الجامعية مف عمر ( إبف وا  111ومقيميف في مصر، )
حيث  الجيزة، األسكندرية، شـر الشيخ، الغردقة ،مف محافظات القاىرةمقيميف في مصر 

مف خالؿ  السابؽ ذكرىا حافظاتفي المتـ التطبيؽ مف خالؿ اإلستبياف اإللكتروني 
تـ إختيارىا بطريقة  العينةو ،التواصؿ اإلجتماعي عبر اإلنترنت تطبيقاتمواقع، و 

باألزواج  الخاصةإستمارة البيانات العامة  شتممت أدوات البحث عمىإ .غرضية عمدية
الصراع ، في إطار الزواج المختمطلمزوج التوافؽ الزواجي إستبياف ، ـوأسرى واألبناء

القة إرتباطية موجبة بيف التوافؽ ع وجود عنأسفرت النتائج . الثقافي األسري لألبناء
والصراع الثقافي األسري لألبناء،  إطار الزواج المختمط مف أجنبيةفي لمزوج الزواجي 

، الزوجة، اإلبف، عمر الزوجكؿ مف دالة إحصائيا بيف  سالبة عالقة إرتباطيةجود 
 عالقة إرتباطيةوجود ، مف أجنبيةفي إطار الزواج المختمط لمزوج التوافؽ الزواجي و 

والصراع الثقافي األسري لألبناء، وجود عالقة  زوجبيف المستوي التعميمي لم موجبة
في لمزوج التوافؽ الزواجي و  مي لمزوجة األجنبيةلتعميإرتباطية موجبة بيف المستوي ا

والصراع بيف الدخؿ الشيري لألسرة  موجبة جود عالقة إرتباطيةإطار الزواج المختمط، 
األجنبيات العامالت وغير العامالت  اتبيف الزوجوجود فروؽ الثقافي األسري لألبناء، 

وجود لصالح العامالت،  ةأجنبيمف في إطار الزواج المختمط  زوجلمفي التوافؽ الزواجي 
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في إطار الزواج المختمط  زوجلمفي التوافؽ الزواجي بيف األبناء الذكور واإلناث فروؽ 
وجود فروؽ بيف األبناء الممتحقيف بالجامعات الخاصة ، مف أجنبيات لصالح الذكور

لصالح  ةي إطار الزواج المختمط مف أجنبيف لمزوجوالحكومية في التوافؽ الزواجي 
وجود فروؽ بيف األبناء الممتحقيف بالجامعات الخاصة ، الممتحقيف بالجامعات الخاصة

لصالح الممتحقيف بالجامعات الحكومية،  والحكومية في الصراع الثقافي األسري لألبناء
عدد أفرد لصالح عدد أفراد األسرة وفقا ل لألبناء في األسرياالصراع الثق وجود فروؽ في
مف  في إطار الزواج المختمط لمزوج التوافؽ الزواجي فروؽ في وجوداألسرة األعمي، 

 فيوجود فروؽ عدد سنوات الزواج األقؿ، لصالح وفقا لعدد سنوات الزواج  أجنبية
عدد سنوات الزواج لصالح  عدد سنوات الزواج وفقا للألبناء  الصراع الثقافي األسري

ي إطار الزواج المختمط مف ف لمزوجالزواجي التوافؽ  وجود فروؽ فياألقؿ واألعمي، 
العامميف بالقطاع الخاص، واألعماؿ الحرة، لصالح محالة الوظيفية لمزوج وفقا ل أجنبية

قد أثرت بنسبة المستوي التعميمي لمزوجة( ، و عدد سنوات الزواجأف المتغيرات المستقمة )
المتغير  أفو ، ي إطار الزواج المختمط مف أجنبيةفلمزوج التوافؽ الزواجي ٪ في 1881
 .الصراع الثقافي األسري لألبناء٪ في 981قد أثر بنسبة الدخؿ الشيري لألسرة  المستقؿ

الصراع الثقافي ، مف أجنبية الزواج المختمط لمزوج، التوافؽ الزواجي الكممات المفتاحية4
 األسري، األبناء

 مقدمة ومشكمة البحث4
يكفؿ اإلستقرار واإلستمرار الذي  عائمي كياف إنشاءإلي  الحياة ييدؼ دستور

 إالستقرار اإل ىذا يتحقؽ وال عاـ، بوجو جتماعياإل والتماسؾاإلستقرار  مف جزءيعتبر 
 مصطمحات وفؽ األسرةأفراد  بيا يقـو التي راألدوا بيف والتناسؽؽ الترابط  طري عف

 (2222 خضر،منال و  سكينة أبو)نادية  جتماعيةاإل وعاداتيا الجماعة
 الذي واإلطار السموؾ، لضبط األولي والدعامة األخالؽ مصدر ىي األسرةف

 النظاـ فيي المجتمع، نظـ أقوى وىي االجتماعية، الحياة دروس أوؿ نسافاإل فيو يتمقى
 دائـ تفاعؿ في واألسرة االنسانية، لمطبيعة الحقيقي الميد تعد لذلؾ إنسانيتنا يكسبنا الذي
 وحدة وىي نفسو، الوقت في فيو وتؤثر بيا يتأثر منو جزءا فيي ككؿ المجتمع نظـ مع

 وبيذا، الداخؿ أو الخارج مف تأتييا لممؤثرات التي التكيؼ عمي والقدرة بالمرونة تتميز
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 المتغيرات مع تكيفيا بمدى يرتبط وتماسكيا تصاالتياإ وسالمة األسرة نجاح فإف
 قياميا مع ثقافتيا مف والنابعة الراسخة جتماعيةاإل بالقيـ تماسكيا بجانب ىذا الحديثة،

 المجتمع شيد ولقد فعاليتيا، وحسف األسرة تماسؾ لضماف قوية ودعائـ أسس عمي
 باألسرة الخاصة المفاىيـ مف الكثير تغير إلي أدت وتكنولوجية وثقافية جتماعيةإ تغيرات

 كؿ بيا يقـو التي واألدوار بزوجتو الزوج عالقة حيث مف ونوعيتيا األسرية والعالقات
 (.2222سناء الخولي، ) بر األقا أو األبناء وبيف بينيما العالقة أو منيما

أكدتو الشرائع  دسجتماعي مقإ سرة وواجبأليعتبر شرط أوليا لقياـ ا الزواج
عمييا المجتمع لتنظيـ المسائؿ الجنسية تحت معايير يعتمد وىو الوسيمة التي ، السماوية

 (.2222)سناء الخولي، ي جتماعاإلالضبط  محددة كنوع مف
 في لخالفتو اإلنساف خمؽ في اهلل لحكمة استجابة اإلسالـ في الزواج جاء وقد

 إلي تدفع التي البشرية لمطبيعة موائمة جاء كما ،خيراتو واستغالؿ الكوف وعمارة األرض
 الفرج وتحصيف لمبصر غض مف فيو لما جاء كذلؾ باألخر، اإلنساف نوعي أحد اتصاؿ

 (.2222)نجمان ياسين، 
 يتشارؾ وديني عاطفي و إلتزاـوى وقانوني قتصاديا  و  جتماعيإ عيد الزواجف

 الذي لحبا او األلفة ومشاعر لبعض وتوقعاتيـ عاداتيـ والزوجة الزوج مف كؿ فيو
 & Riggs) حتياجاتوإتياجات األخر قبؿ حإ كؿ مف الزوجيف يسعى لتحقيؽ يجعؿ

Tweedell, 2010). 

تغير  في العصر الحديثأف الزواج  (2223دراسة عبد اهلل سنينات ) تؤكدو 
صاحب  تصاؿ الحديثة وماتمعات والدوؿ وتطور وسائؿ اإلـ المجنتيجة لتقدبشكؿ كبير 

، الثورة التكنولوجية مف كسر لكؿ الحدود بيف الدوؿ صار العالـ كمو قرية صغيرة
قتصادي والتكامؿ نفتاح اإلحو اإلالخاصة واتجو العالـ نالعالقات الدولية  فتطورت
نشاط الفرد اليومي عمى النطاؽ الذي يعيش فيو أو عمى  فمـ يعد يقتصر، والتعاوف

نتشار ظاىرة إإلى دوؿ أخرى السيما بعد  متدإة التي ينتمي إلييا بجنسيتو، بؿ الدول
في  دوؿ أخرى ودخوليـ ستقرارىـ فيا  نتقاؿ األفراد مف دوليـ و غاليجرة وكثرة نزوح و 

األمر الذي  ،عالقات عابرة لحدود الدولة الواحدة وفي مجاالت متعددة وخاصة األسرية
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وىو ما يسمي  أدى إلى نشوء نوع مف الروابط القانونية ذات الطبيعة الدولية الخاصة
 بالزواج المختمط.

وعميو صار الزواج المختمط حقيقة ال يمكف تجاىميا ولـ يعد مف المستغرب  
ذا كاف الحديث في القرف الماضي يدور حوؿ سيولة ف جنسية أخري، جنسية مزواج  وا 

وسائؿ المواصالت، فإف األمر أصبح أيسر مف ىذا بكثير في  التنقؿ في ظؿ تطور
 .(2222)رشا أحمد،  نترنتالمعموماتية واإل ظؿ عصر
نو يحمؿ إىما حدأ يرض فترجؿ وامرأة يف يفـر ببالذي ي ىولمختمط الزواج اف
ه، سية ىو الذي يحدد معنانجلالدولة واألخر جنسية دولة أخرى إذ أف معيار اجنسية 

 حاليا العالـ شيدىارة التي ييخطلا التلمتحو  وبدأ سعي الشباب لمزواج المختمط نتيجة
 بكؿ والسعي مادية بثوابت الدينية الثوابت ستبداؿا  و األخالؽ  مفيوـ تغير حيث مف

 وراء يميث الكؿ أصبح بحيث سانيةالقيـ اإلن كؿحساب  عمى اآلنية لممنفعة الطرؽ
 اإلجتماعية حالتو سيفعى لتحويس صوص،خلباالمادية  لمشاكمو والسيؿ السريع الحؿ
بد أف الكاف الـ وىي جزء مف ىذا الع، والعربيةاإلسالمية  الدوؿ ففإ كانت وسيمة بأية

 مف سواء بالثقافة الغربيةحتكاكيا ا  ـ قربيا و بحكشرة منتلتتأثر وتتجاوب مع ىذه األفكار ا
 تتخبط التي صاديةقتومع األزمة اإل.. ريالكباإلعالمي  الغزو أو الجغرافي قربيا حيث
ـ يعد لخيفة بحيث م التمعد ليفييا إالبطالة  نسبة ووصوؿ الثالث العامؿ دوؿ فييا
 مما بمده داخؿ مستقبمو ضمفوتطموحاتو  تحقؽ عمؿ فرص يجد بيا العاطؿ شبابال

 يارةسر واليالدخؿ الكب يإلواحدة  مرة تنقمو التي لمفرصة طويمة نتظارإ حالة في جعمو
 صبحتوأالرزؽ  لطمب اليجرة موجات جاءت ىنا ومف ،رىا مف الكمالياتيوغ الفارىة
إلييا اليجرة  الراغبيف في أماـ أبوابيا تقفؿ األياـ توالي مع المستقبمة الدوؿ اغمب

الراغب  يجد يعد لـ وبذلؾ، المتخصصة غير العمالة وجو في العمؿ فرص سارنحإل
بشخص  الزواج سوى اإلقامة وثائؽ عمى أسيؿ لمحصوؿ سيمةالعمؿ بيا مف و  يف

 .(2222)لطيفة شايل، إلييا  اليجرة المراد الدولة سيةيحمؿ جن
 الجنسية عمى الحصوؿ صمحة لغرضملزواج اومف أىـ أنواع الزواج المختمط 

 الدراسة فتره أثناء الطمبة زواج ضطراري وىوالزواج اإل، رهيغأو أو العمؿ اإلقامة  أو
وقمبا وىو الذي  المقابؿ عقلقتناع بالطرؼ اإج عف تالزواج النامعينة،  وظروؼ لحاالت
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حقيؽ التوافؽ ت يلدرجة الثقافة والتعميـ لدى طرفيو دور ميـ ف يكتب لو الدواـ وتكوف
 (.2229)عبد العزيز حسناوي، باإلحتراـ والمتبادؿ  شعوروالبينيما  نسجاـواإل

 والتفاىـ الحب أساسياالتوافؽ التي  شروط عمي مبني يكوف أف يجب الزواج إف
 إلي يؤدي الشروط بيذه كمييما أو الطرفيف أحد خالؿإ فأو  والتسامح، واأللفة والتعاوف
  لقولواهلل عند الحالؿ أبغض وىو أال بالطالؽ الزوجية العالقة نياءا  و  الزواج ىذا تيديد

ا طالقي ينبغي ال أنو ظننت حتىبالمرأة  يوصيني جبريؿمازاؿ  (وسمـ عميو اهلل صمي 
 العالقة ىذه وتمزيؽ ف،نسااإل عمي تعالي اهلل مف نعمة فالزواج( مبينة فاحشة مف إال
الزوجية  المعاشرة ستحالةا  و  الضرورة حاالت في إال مكروىا كاف ىنا ومف بيا،كفرا  يعد

 .(2222 شعبان،)فوزي 
 ويعطي والفيـ بالحناف تتسـ بيئة الطرفيف لكال يييئ الذي ىو السعيد فالزواج

 (.2222، زعتروفاء  ( ناضجزواجي  توافؽ إلي لموصوؿ الفرصة الزوجيف
 ؾار مف حيث اإلد الزواجي التوافؽ أف( 2222أبو الخير ) محمدوتؤكد دراسة 

يعتبر  الثنائية العالقة طرفي بيفتصاؿ الفعاؿ لمعايير اإل الواضح والتصور والرؤية
الناجح، حيث توضح دراسة  والزواج المستقرة، األسرية الحياة لتحقيؽ يماوم ارئيسي اىدف

Manning et.al. (2010)  منيما كؿ سموكياتيكوف  متوافقافال غير الزوجافأف 
 الزواج مف أىدافو تحقيؽ عمي تساعده ال أو حاجاتو إشباع مف تحرمو أو األخر ؤذيي
 تفسد حياتو الزوجية. أو

 مظاىر التوافؽ الزواجيأىـ أف مف ( 2222عون عمار )وتوضح دراسة 
عضيـ البعض، التواصؿ بأداء األدوار، مساندة الزوجيف ل التعاوف بيف الزوجيف في

شباع الجنسي، الحب المتبادؿ، الرضا عف الزواج، توافؽ الشخصيات، اجح، اإلنال
جتماعي، الكفاءة في األدوار اإلجتماعية، الموارد االقتصادية، لثقافي واإلالمستوي ا

في  لمزوج ، ومف ىنا يري الباحث أف مف أىـ مظاىر التوافؽ الزواجيتدخؿ األىؿ
 قتصادي.  اإلجتماعي، النفسي، الثقافي، اإل التوافؽ مف أجنبية ىيإطار الزواج المختمط 

 مفأف ( 2222(، دراسة حسام زكي )2222يمي )وتذكر دراسة أسماء إبراى
 التواصؿتساعد عمي تحقيؽ التوافؽ اإلجتماعي بيف الزوجيف ىو   التي العوامؿ أىـ

بشكؿ ال يقمؿ مف  وطرح مشكالتيـ أنفسيـ عف التعبيربيف بعضيـ البعض،  اإليجابي
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مشكالتو  فال يحاوؿ كؿ منيـ إخفاءليا  رأي األخر محاوليف الوصوؿ إلى حموؿ عممية
تراـ، اإلنصات حا  و  ووضوحؿ صراحة بك، تبادؿ وجيات النظر خوفا مف تأنيب اآلخر

لبعضيـ البعض، مع وجود روح الدعابة والفكاىة بيف الزوجيف، عدـ تدخؿ األىؿ 
 والجيراف واألصدقاء في شئووف األسرة، وعدـ المغاالة في السيطرة مف قبؿ الطرفيف.

(، ودراسة 2222دق، وعكاشة عبد العال )ىشام صاوىذا ما أكدتو دارسة 
 المحافظةأف مف أىـ وسائؿ التوافؽ الزواجي اإلجتماعي  (2222سميرة الجيني )

، األسرة مصمحة عمى التعاوف، المشتركة الحياة واجبات، اإللتزاـ بالزوجية الرابطة عمى
، الوالدات تباعد، األسرة شؤوف تسيير في التشاور، تربيتيـ وحسف األوالد رعاية

، أقاربو، و اآلخر ألبوي منيما كؿ معاممة حسفمف خالؿ القرابة  روابط عمى المحافظةو 
، أقاربو، ألبويو منيما كؿ ارةزي، و والمعروؼ بالحسنى واألقربيف الوالديف مع التعامؿ

 ، وبالتالي يتحقؽ السكوف النفسي لمزوجيف.  ستضافتيـوا  
إلي أف الحب، المعاشرة بالمعروؼ، تبادؿ  (2227عائشة ناصر )وأشارت 

و أىمية كبيرة حيث يوفر اإلحتراـ ، المودة، والرحمة فف يمكف تعميمو وتنميتو، وأف ل
السيكولوجية لكال الزوجيف في عالقتو باألخر، وكذا األبناء مما يساعد في التغذية 

 تحقيؽ التوافؽ النفسي حيث يشعر الزوجاف بالدفيء واألماف. 
 مف الجنسية الدوافع إشباع أف (2222عون عمار )وضحت دراسة كما أ

 أو لمحب وسيمة تكوف أف إما وىي ،التوافؽ النفسي بيف الزوجيف تقوي التي العوامؿ
 اإلشباع، إلى وتؤدي جيدة كانت ولو حتى العالقة ىذه أف مف ، وبالرغـ لمنفور وسيمة
 الطرفيف بيف طيؼالم التفاعؿ ولكف دة،جي أسرية عالقة تكويف في شرطا تعد ال فيي
 .بينيمانوع مف التوافؽ النفسي  إيجاد إلى يؤدي الذي ىو

ف كال منيـ والتوافؽ الثقافي ال يقؿ أىمية عف التوافؽ النفسي لمزوجيف حيث أ
عف األخري بقدر مف اإلختالؼ، ميما كانت ظروؼ كؿ منيا ينتمي إلي أسرة تختمؼ 

وميما تقاربت مستوياتيا وتدرجيا اإلجتماعي، فخمفية أي مف الزوجيف الثقافية تؤثر في 
حياتيما المشتركة، ويجب أف يتوافقا ويكوف التكيؼ بينيما عمي أساس مف التقارب 

سيطرا عمي أسرتو فيتأثر بشأنو الثقافي الذي يجمع بينيما، فقد يكوف أبو الزوج مثال م
الزوج بيذا األسموب، فإذا ما تزوج يود أف تمتد سيطرتو عمي زوجتو، وقد ترفضيا، 
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يطرة أبييا وعندئذ إما أف يعدال ولـ تر أميا خاضعة لس ،ألنيا لـ تتعودىا مف قبؿ
تجاىيما، ويتوافقا بالحد مف سيطرة الزوج مف ناحية، وبتقبؿ معقوؿ لجزء مف ىذه إ
لسيطرة مف جانب الزوجة، بحيث يتقارباف ويتوافقاف مف ىذه الناحية الثقافية، حيث أف ا

التكيؼ الثقافي المنشود بيف الزوجيف يكوف بالتقارب والتسامح، وباإلقرار بالقيـ 
واإلتجاىات المشتركة في حياتيـ، وىو مف األمور الضرورية الالـز تحقيقيا في الحياة 

 (2222 )سناء سميمان،الزوجية. 
أف التقارب في اإللتزاـ الديني بيف  Chen, et.al. (2007)كما أكدت دراسة 

الزوجيف لو صمة بالتوافؽ الثقافي بينيـ، فكمما اقترب الزوجيف مف تعاليـ الديف الصحيح 
تجاىات مشتركة في حياتيـ ويتحقؽ التوافؽ الزواجي بدرجو  كمما كانت ىناؾ قيـ وا 

 أكبر. 
لمعائالت  الثقافي الزواجي التوافؽ سوءأػف  (2227مزي ) خديجةوتشير دراسة 

 ذاتيا العائالت المختمطة تخص أسباب في تتمثؿ أسباب عدةإلي يرجع المختمطة 
 سؾ، تمبينيما الثقافية الفوارؽ ليؿذت في ختمطمال الزواج حالة فييف الزوج فشؿ :وىي
 لمتكيؼ العائالت  ستعدادإ عدـ، الزوجتجاه مجتمع  السمبية واقؼمبالائالت الع أغمب
 في األغمبية سؾتم :ومنيا الزوج مجتمع تخص أسباب، و الزوجمع مجتمع  نسجاـواإل

 وضد، عامة بصفة ختمطمال الزواج حاالتالرافضة ل واقؼمال مف جموعةمب المجتمع
 الزواج يشجع ال قد بالزوج الخاص المجتمع أف، خاصة بصورة األجنبيات الزوجات

 و.مع التكيؼ عمى ختمطمال
لي توافؽ إقتصادي أسري البد أف تتوافر بيف إولكي يصؿ الزوجاف واألسرة 

والتفاىـ حتي تعيش األسرة ، القناعة، الرضا، أفراد األسرة الواحدة بعض األمور كالقبوؿ
تحقيؽ المزيد مف التوافؽ  ىليا مف ماؿ، وتسعي إل قانعة راضية تسعد بما يتوافر

قتصادي بطريؽ مشروع سميـ، حتي تحقؽ لنفسيا قدرة وطاقة إقتصادية مف ناحية، اإل
وحتي تتمكف في حدود ما يتوافر ليا مف دخؿ وموارد مالية، أف تحقؽ إشباعا معقوال 

ساس مف الشعور بالمسئولية وعمي قدر كبير مف أومقبوال لحاجاتيا، وذلؾ كمو عمي 
ة بات واإللتزامات المادية والماليالسميمة بيف المتطمالواقعية، وقدرة عمي تحقيؽ الموازنة 

 .(2222)سناء سميمان،  حياة وبيف موارد األسرة المتاحةالمتزايدة ألعباء ال
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إف تحقيؽ مقومات التوافؽ  (2222مطمق النفيعي ) وبالتالي تشير دراسة
المتزوج الزواجي في الزيجات المختمطة أمر في منتيي الصعوبة، فقد ال يستطيع الزوج 

الجنسي، العالقة و مف أجنبية بموغ ىذا التوافؽ المتجسد في اإلقناع العاطفي، 
اإليماف باألفكار، المصالح، اسكو، التعاوف في إنجاز المياـ، و اإلجتماعية المتم

لمحيط، طبيعة واألىداؼ ذاتيا بسبب عدـ تكيؼ الزوجة بصورة جيدة مع المجتمع ا
تمع الذي يعيش فيو بعاداتو وتقاليده الممتزمة عكس أو إلي المجالزوج الشرقي ذاتو 

مف المجتمع األقوي الخاص بالزوجة، مجتمع الزوجة، ظيور التحيز والتعصب القادـ 
مما قد يدفعيا إلي اليروب مع أبنائيا إلي قطرىا األصمي، ويدفع الزوج إلي إنياء حياتو 

لزوج قد يدفعيا إلي تفضيؿ الزوجية بالطالؽ، كما أف عدـ إندماج الزوجة في مجتمع ا
 وبالتالي إىمالو. ،والوقتنائيا عمي الزوج مف حيث الرعاية، اإلىتماـ، أب
 الواقع فيىي  طةالمختمأف الزيجات  Braudel (2007)وأشارت دراسة   
يجات الز تكوف  قد وىنا واألدياف، األعراؽ، المغة، المرجعيات، الثقافات، ختالطإ

 ىذه وأماـ، ذكرىا تـ التي الثقافية المعطيات بيف لممواجية مجاال فعال ةالمختمط
 يتطمب الذي لمتجانس كيفية عف البحث إلى الزوجاف يمجأ قد المعقدة الوضعية
 نمط تصميـ في الزوجاف يفشؿ الحاالت أغمب وفي الطرفيف، مف تنازالت بالضرورة

 إلى ليصؿ الصراع يحتدـ قد وىنا،  ”فالزوجي بيف مشتركة ىوية“عمى قائمة جديدة حياة
 .الطالؽ

الزوجيف في الزيجات  فإذا كاف( 2222محمد مسمم )وىذا ما أكدتو دراسة 
سيؤدي حتما  ا، فإف ذلؾمتصوراتي، و في مفاىيميا المختمطة غير متوافقيف أو منسجميف

ما بيف ثقافي صراع ويتولد لدييـ ، األبناء بشكؿ سمبي في سموؾ الؼختا  إلى تعارض و 
نتماءاتيـ، مما يجعميـ ا  ياتيـ و اتحديد ىو مف أجؿ  األب واألـ وأييما أفضؿ إختيارثقافة 

 عف األسرة، وخاصة في حالة الطالؽ.  عرضة لمتفكؾ
فالصراع الثقافي ىو اإلعتقاد بأف قيـ وعادات وتقاليد أحد األطراؼ أفضؿ مف 

و السبب في األخر، وأف قيـ وعادات وتقاليد األخر بدعو أو خارجو عف الديف أو ى
التأخر، وقد يظير الصراع الثقافي عندما يعجز المجتمع البشري عف تشكيؿ العوامؿ 
التي تجعمو قادرا عمي تقديـ نواتج مادية وفكرية، فيتنازع أفراده في إرجاع أسباب ذلؾ 
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إلي القيـ الدافعة والقيـ المعوقة ويكيؿ كؿ فريؽ اإلتيامات لمفريؽ األخر في ىذا 
يكوف الصراع الثقافي عندما ال يدرؾ األفراد في التجمع البشري المتغيرات  اإلتجاه، وقد

التي تشكؿ واقعيـ ويفاجئوف بقسوة ضغوط ىذا الواقع عمييـ، ويثوروف عميو دوف فيـ 
ألسبابو أو حتي إدراؾ ألبعاده، وتكوف األتيامات المتبادلة فيما بينيـ بأسباب الوصوؿ 

 (2222)محمد مصطفي، دي. إلي ىذا الواقع المتدني والمتر 
ويمر الصراع الثقافي بعدة مراحؿ وىي مرحمة الصراع الكامف: وىي المرحمة 
التي ال يدرؾ فييا األطراؼ وجود صراع ظاىر، وتتمثؿ بعدـ الرضا عف الوضع 
الراىف، وقد ال تكوف سببا في بدء الصراع، مرحمة إدراؾ الصراع: في ىذه المرحمة تتـ 

ع الصراع وتشخيص األمور إلدراؾ السبب الذي أدي إليو، ومف بمورة الشخص لموضو 
ثـ تكويف الموقؼ واإلستجابة لو بشكؿ ما، مرحمة الشعور بالصراع: في ىذه المرحمة 
تشعر األطراؼ المتصارعة بحالة مف التوتر والغضب واإلنزعاج، وقد ال يشعر أحد 

يا ويمكف تيدئتو أو األطراؼ بيذه الحالة، ويكوف الصراع في ىذه المرحمة شخص
تخفيفو، مرحمة إظيار الصراع: وذلؾ عندما تصؿ األمور إلي زروتيا، ويبدأ كؿ طرؼ 
مف األطراؼ بإظيار صورة مختمفة مف السموؾ السمبي أو اإليجابي أثناء المناقشة، 
ويحتمؿ أف تحتوي ىذه المرحمة عمي إستعدادات لحؿ الصراع مف خالؿ األساليب 

خرجات الصراع: وىذا يتصؿ بظروؼ ما بعد ظيور الصراع، سواء المختمفة، مرحمة م
تـ التعامؿ معو باإليجاب أو السمب، فإذا كانت نتائج الصراع مرضية لطرفي الصراع، 
فمف المتوقع أف يسود جو مف التعاوف يؤدي إلي تحسيف أداء األفراد أو الجماعات، أما 

دي ذلؾ إلي أف يكبت كؿ طرؼ إذا إنتيي الصراع إلي حؿ ال يرضي الطرفيف، فسيؤ 
شعوره بالصراع، وىذه الحاالت الكامنة مف الصراع تتجمع وتتراكـ في أشكاؿ جديدة 

      (Robbins & Judge, 2010)وتظير في النياية في صورة أكثر خطورة. 
اف لمصراع الثقافي مستويات  (2222محمد مصطفي )كما أوضحت دراسة 

متدرجة تبدأ مف الخالؼ في األراء واألفكار الذي يكوف إما بالتوحد أو اإلنتقاؿ إلي 
وفي ىذه ، : كؿ طرؼ يحاوؿ إثبات صحو أرائوارب األراءضتالمرحمة التالية وىي 

المرحمة إما أف يتبيف صدؽ وصحة أراء أحد األطراؼ، ويقبؿ الطرؼ األخر بيا، تحؿ 
: حيث يبمور كؿ فريؽ أراءه اإلختالفشكمة أو تصؿ إلي المرحمة التالية وىي الم
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وحججو ويحدد أحقيتو وأسباب رفضو لمفريؽ األخر، وفي ىذه المرحمة إما أف يحؿ 
اإلختالؼ بيف األطراؼ باإلحتكاـ إلي العمـ أو أىؿ الذكر أو يتفاقـ وينتقؿ إلي  

فييا النزاع بيف األطراؼ عمي أشده، حيث  والتي يكوف :الصراع المرحمة التالية وىي
يحاوؿ كؿ طرؼ جذب أطراؼ أخري في التجمع البشري إليو، فضال عف محاولة 

أساليب وطرؽ وأدوات جديدة لـ تكف مستخدمة في المراحؿ السابقة لكسب  ـإستخدا
الصراع، وفي ىذه المرحمة يأخذ الصراع شكؿ المعركة الحربية التي والبد أف يكوف ليا 

 .في النياية منتصر وميزوـ
الصراع المغوي، البحث إلي  في ىذا الصراع الثقافي لألبناءومن ىنا تم تقسيم 

 الصراع السموكي، الصراع السياسي، الصراع الديني.
 الزوجة نزوح إثر عمى المختمط الزواج ألبناء المغوي الصراع يحدث قدو 

 صراع في المغتاف فتشتبؾ ، الزوج، بمد إلي الزوج لغة غير بمغة نطؽت التي ةجنبياأل
 كاف حاؿ في األخر عمى األطراؼ أحد لغة تنتصر فأحيانا نتيجتيف: إحدى إلى ينتيي
 منو أشد لغتو، آداب ،ثقافتو ،حضارتو في المغموب الشعب مف أرقى الغالب الشعب
 تدـو أف شريطة  األرقي الشعب لمغة النصر يكتب الحالة ىذه ففي ،نفوذا وأوسع ،بأسا
 لغة تقوى ال وأحيانا لألبناء، األساسية مغةال تصبح وبالتالي ،كافية مدة وقوتو ،غمبتو
 المالح، )ياسر .المختمفة األجناس بيف جنب إلى جنبا معا فتعيشاف األخرى عمى

2222) 
 إحتكاكيا طوؿ إف بؿ الصراع، ىذا مف سميمة تخرج ال الغمبة ليا التي والمغة

 الغالبة لمغة األصيمة فاأللفاظ مظاىرىا، مف كثير في بيا تتأثر يجعميا األخري بالمغة
 فتبعد بيا، الناطقيف لغويا المغموبيف مف المحدثيف ألسنة في التحريؼ مف الكثير يناليا
 ىذا بعدىا ويبمغ األولي، صورتيا عف نطقيا وأساليب تياودالال أصواتيا في بذلؾ

 الغالبة، المغة عف مختمفة فصيمة مف المغموبة المغة كانت إذا درجاتو أقصي التحريؼ
 كثيرا أيضا يناليا المغموبة المغة مف الغالبة المغة تقتبسيا التي الدخيمة األلفاظ فإف كذلؾ
 (2222 وافي، )عمي نطقيا. وطريقة ودالالتيا أصواتيا في التحريؼ مف

 والثقافي المغوي الرصيد إثراء في المغة إزدواجية تساىـ قد أخر جانب وعمي
 بيف الجسور وبناء مختمفيف عالميف إلي الوصوؿ تتيح ألنيا المختمطة، الزيجات عند
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 المغوية الممارسات ىذه ألف األصؿ، لمغة الثقافي اإلنتماء نسياف دوف الثقافات
 (2222 عمار، )عون أخري. لغة عمي لغة سيطرة بالضرورة تعكس ال التواصمية
 مجرد يتجاوز فيو داللة، مف أكثر لو لمغةأبناء الزيجات المختمطة  ختيارفإ

 المرجعية، عف لمبحث واسعا مجاال وتفتح والتصورات التفكير تنظـ المغة ألف نتماء،اإل
األـ  لغة إلىلدي األبناء، فإذا ماؿ األبف  أشده عمىالثقافي  الصراع يجعؿ ما وىذا

لدي األبناء،  فأكثر أكثر  الصراع ىذ  فيحتدـ األب، مخاوؼ مفيعزز ذلؾ  األجنبية
)محمد مسمم، . االجتماعية التنشئة ولغة التدريس لغة بيف تعارضأحيانا  يحدث قدو 

2222) 
وتشكؿ الثقافة جزء ال يستياف بو في اإلطار المرجعي لمسموؾ في الحياة 

إقتصاديا، وسياسيا، ويبدأ األبناء بسف المراىقة في العامة بجميع مجاالتيا إجتماعيا، 
والتقاليد التي يرضونيا ويقتنعوف بيا لتكوف معيارا كويف منظومة القيـ، العادات، ت
سموكيـ لذا البد مف توفير المناخ المناسب لتجنب الصراع في تشكيؿ سموكياتيـ. ل

إلي  (2222سحر بكر وسعاد عبد الغفار ) وأشارت دراسة (،2222)حامد زىران، 
اإلرتباط بيف السوكيات التي يتبناىا األطفاؿ بناءا عمي الثقافة المكتسبة مف األسرة ونوع 

 وشكؿ العالقة بيف أفرادىا. 
 سموكي صراع األحياف مف كثير في يواجيوف قد المختمطة الزيجات بناءفأ

 اليومية، الحياة خالؿ سيواجييا التي العامة المباديء عمي اإلتفاؽ في صعوبات بسبب
متداد ليا صورة أبنتيا أو أبنيا تريد األجنبية فالزوجة اإلناث، وخاصة  مسألة وتمؾ ليا وا 
 خاللو مف يحدد أف يريد معياري لنسؽ يخضع خراأل ىو الشرقي الزوج ولكف طبيعية،
 رسـ في تأثير لذلؾ سيكوف وبالتالي وعاداتو، قيمو وفؽ أبنتو أو ألبنو السموكيو المالمح
 (2222 مسمم، )محمد األبناء. وىويو شخصيو مالمح

تتعارض إلتزامات األبناء السياسية الذي يحمموف جنسيتيف نتيجة الزواج كما 
وف عف الوفاء بيا نحو الدوؿ التي يحمموف جنسيتيا ألنيا قد تتعارض المختمط بؿ يعجز 

اإلنتماء،  ادىا الشعور واإلحساس بالػوالء،فيما بينيا، كما أف المشاركة السياسية عم
وبالتالي يصعب ، التي ينتمي إلييا اإلخالص مف طرؼ الشخص نحو الدوؿو الحب، 

تجزئتيـ وقد يميؿ لممشاركة السياسية في دولة عمي حساب األخري حسب قوتيا 
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ونفوذىا وثقافتيا وحضارتيا، وعميو يعتبر ىذا التعارض أو الميؿ لدولة عمي حساب 
األخري مف ضمف المشاكؿ والمساوئ التي تعرض األفراد لنوع مف الصراع السياسي ما 

 وكوف ،(2222)عبد المنعم زمزم،  ب أو بمد األـ األجنبيةبيف المشاركة في بمد األ
 قد والتي الفوائد القانونية مف العديد لديو أف ذلؾ يعني ما بمد في معترفا بو مواطنا الفرد
، االجتماعي الضماف في الحؽ، العامة الوظائؼ شغؿ، التصويت في الحؽ تشمؿ

 العمؿ في نخراطاإل، و تممؾ األرض، الدائمة اإلقامة، العاـ التعميـ، الصحية الخدمات
 .(2222)باتريسيا براندر وأخرون،  اوغيرى

يورثوا دينيف  أف لألبناء يمكف ال ألنو لمصراع مفتوحا مجاال يمثؿ أيضا الديفو
في نفس الوقت في حالة إختالؼ ديف الوالديف، وفي حالة تشابو الديف قد تكوف األـ 

 يحاوؿ ما نشأتيا في مجتمع غربي متفتح، وغالبااألجنبية ضعيفة الوازع الديني نتيجة 
، توتر بؤرة ذلؾ يشكؿو  الديني بشكؿ صاـر بعكس األـ األجنبية، التوجو فرض األب

في أف  ومما سبق تتبمور مشكمة البحث، (2222)محمد مسمم،  لألبناءوصراع ديني 
المغاالة في الميور ومتطمبات الزواج مف قبؿ بعض أسر في مجتمعنا مع إنخفاض 

ثر آالمستوي اإلقتصادي لدي بعض فئات المجتمع أدي إلي اإلعراض عف الزواج، و 
 الفتياتو تبدي ماكثيرا مف الشباب الزواج مف الخارج رغبة في يسر المؤونة وقمة التكمفة ل

بدال مف اإلنتظار الطويؿ لجمع ماؿ كثير ينفؽ في ، زواجلم مف تسييالت األجنبيات
ليمة أو بضع ليالي، ثـ بعد ذلؾ يتحمؿ الزوج الديوف الثقيمة التي تثقؿ عاتقو، وينعكس 

التي  الفقر األمر عمي الحياة الزوجية إذ يعيش الزوج في نكد وكدر، كما أف حاالت
الزواج  يندفعوف إليالكثيروف ؿ تجع حضريةسواء كانت ريفية أو  ناتعيشيا أسر مجتمع

 لتحاؽ بالطبقات االجتماعيةواإل المعيشةمستوى تحسيف إلي  لمميؿدوف تراجع، المختمط 
الثري باإلثراء  بالمظيراالجتماعية والظيور  والحصوؿ عمي المكانةاألحسف مستوى، 

وأف المادة أصبحت محرؾ أساسي لمحياة، وخاصة أف جميع المتطمبا،  قتناءا  و لمادي ا
عربية، كذلؾ وجود مشكالت  لتكويف أسر األساسيلمعوؽ االقتصادي أصبح ا الجانب

ناتجة عف خمؿ في البناء األسري في إطار الزواج المختمط عمي عمميتي التكيؼ، 
اإلستقرار، والتوافؽ داخؿ األسرة، وىذه المشاكؿ نظرا لتداخميا وترابطيا يكوف حميا 

فوارؽ بيف الزوجيف خاصة إذا كانت الزوجة أجنبية وال معقد لمغاية مع صعوبة تذليؿ ال
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تعير اىتماما وال تقدير لقيـ الزوج الشرقي، وال لمعادات والتقاليد الشرقية، وقد تكوف ىذه 
المشاكؿ أمنية، إجتماعية، إقتصادية، دينية، وثقافية، وأيضا تمسؾ مجتمع الزوج 

ت الزواج مف أجنبية وقد يصؿ الشرقي بمجموعة مف المواقؼ والقيـ الرافضة لحاال
األمر إلي عدـ تشجيع المجتمع الشرقي لمعائالت المختمطة عمي التكيؼ معيا، صعوبة 
إختيار األبناء أي ثقافة يتبعوف ثقاقة األب الشرقية األكثر إلتزاما بالقيـ، األخالؽ، 

الغربية ، واألقؿ تقدما ثقافيا، حضاريا، وتكنولوجيا أـ ثقافة األـ العائمية الطقوس
المتفتحة، واألكثر تقدما، ونفوذا ثقافيا، حضاريا، وتكنولوجيا، والتي تسعي لتحقيؽ 

 كاف ولو حتى لتحقيقيا الوسائؿ كؿ إباحية مع الممذات عف والبحث الفردية الحريات
وتدىور العالقات األسرية، وبالتالي الوقوع في صراع ، األسرة تفكؾ حساب عمى ذلؾ

 عالقةما تي4 األ  الرئيسي يمكن إجمال مشكمة البحث في التساؤلوبالتالي الثقافات، 
بأبعاده )اإلجتماعي،  مف أجنبية في إطار الزواج المختمطلمزوج التوافؽ الزواجي 
األسري بأبعاده )المغوي، السموكي،  بالصراع الثقافياإلقتصادي( و النفسي، الثقافي، 

 -التساؤالت الفرعية التالية4وتنبثق منو  لألبناء الديني(و السياسي، 
  ؟بأبعاده مف أجنبيةفي إطار الزواج المختمط لمزوج التوافؽ الزواجي مستوي  ما -1
 لألبناء؟ مستوى الصراع الثقافي األسري بأبعادهما  -1
رتباطية بيف بعض المتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية، وكؿ مف إعالقة ىؿ ىناؾ  -3

لصراع الثقافي ، وابأبعاده مف أجنبيةفي إطار الزواج المختمط لمزوج التوافؽ الزواجي 
 ؟لألبناءه األسري بأبعاد

مف في إطار الزواج المختمط لمزوج فروؽ في كؿ مف التوافؽ الزواجي ىؿ ىناؾ  -4
الصراع الثقافي األسري بأبعاده لألبناء وفقا لبعض المتغيرات ، و بأبعاده أجنبية

 ؟اإلجتماعية واإلقتصادية
 في إطارلمزوج تأثير بعض المتغيرات المستقمة عمى كؿ مف التوافؽ الزواجي ما  -5

 ؟لألبناء ، والصراع الثقافي األسريمف أجنبية الزواج المختمط
 أىداف البحث4

في إطار الزواج لمزوج دراسة التوافؽ الزواجي  ييدف البحث بصفة رئيسية إلى
وعالقتو ، اإلقتصادي(و بأبعاده )اإلجتماعي، النفسي، الثقافي،  مف أجنبيةالمختمط 
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وذلك الديني( لألبناء و بالصراع الثقافي األسري بأبعاده )المغوي، السموكي، السياسي، 
 من خالل مجموعة من األىداف الفرعية األتية4

 .بأبعاده مف أجنبيةفي إطار الزواج المختمط لمزوج التوافؽ الزواجي مستوي تحديد  -1
 .الصراع الثقافي األسري بأبعاده لألبناء تحديد مستوى -1
 قياس العالقة االرتباطية بيف بعض المتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية، وكؿ مف -3

بأبعاده، والصراع الثقافي  مف أجنبيةفي إطار الزواج المختمط لمزوج التوافؽ الزواجي 
 األسري بأبعاده لألبناء؟

مف في إطار الزواج المختمط لمزوج التوافؽ الزواجي  في كؿ مف الفروؽتقييـ  -4
لبعض المتغيرات  بأبعاده، والصراع الثقافي األسري بأبعاده لألبناء وفقا أجنبية

 اإلجتماعية واإلقتصادية.
في لمزوج التوافؽ الزواجي كؿ مف  عمى تأثير بعض المتغيرات المستقمةدراسة  -5

 األسري لألبناء؟ ، والصراع الثقافيمف أجنبيةإطار الزواج المختمط 
 أىمية البحث4

 في مجال التخصص -أ
، إطار الزواج المختمط مف أجنبيةفي لمزوج الج البحث موضوع التوافؽ الزواجي يع -1

والصراع الثقافي لألبناء مابيف ثقافة األب الشرقية وثقافة األـ االجنبية المتفتحة، والذي 
يطرح نفسو بحده في إطار التغييرات والتحوالت اإلجتماعية واإلقتصادية التي يشيدىا 

 العمؿ.و مجتمعنا والتي أثرت عمي العالقات بيف األفراد سواء في األسرة، المدرسة، 
يف في بناء و الدراسة مف نتائج قد توفر معمومات تسيـ أو تفيد الباحثما تتوصؿ إلي -1

في لمزوج ووقائية تسيـ في تخفيؼ أثار سوء التوافؽ الزواجي برامج إرشادية عالجية، 
 عمي ثقافة، وقيـ األبناء. ةإطار الزواج المختمط مف أجنبي

قة بالتوافؽ الزواجي توجيو أنظار الباحثيف إلي العوامؿ والمتغيرات التي ليا عال -3
، والصراع الثقافي لألبناء، مما يتيح الفرصة ي إطار الزواج المختمط مف أجنبيةفلمزوج 

 لمزيد مف األبحاث والدراسات المتعمقة بمثؿ ىذا الموضوع في المستقبؿ.
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ي إطار فلمزوج حسب عمـ الباحث أف الدراسات التي تناولت التوافؽ الزواجي  -4
وأثره عمي الصراع الثقافي لألبناء دراسات نادرة لمغاية،  مف أجنبيةالزواج المختمط 

ثراء لممكتبة العربية والعالمية.   وبالتالي تعتبر ىذه الدراسة إضافة إلي التخصص، وا 
 في مجال خدمة المجتمع -ب
يسعي ىذا البحث لممساىمة في معرفتنا لمعوامؿ والمعايير المختمفة التي يمكف أف  -1

لتوافؽ وعدـ التوافؽ بيف الزوجيف في إطار الزواج المختمط مف أجنبيات تؤدي إلي ا
بغرض تقديـ الحموؿ لممجتمع لمتخفيؼ مف األثار السمبية ليذا الزواج وخاصة صراع 

 األبناء ما بيف ثقافة األب الشرقية وثقافة األـ األجنبية المتفتحة.
لحمايتيـ مف اإلنزالؽ في  مساعدة الزوجيف عمي تحديد شكؿ التوافؽ فيما بينيـ -1

 الخالفات والنزعات األسرية.
توعية األسر بأثار سوء التوافؽ الزواجي عمي ثقافة وقيـ األبناء خاصة في حالة  -3

 الزواج المختمط مف أجنبيات موضوع الدراسة.
توجيو طاقات الزوجيف، وزيادة خبراتيـ الزواجية نحو القياـ بأدوارىـ األسرية  -4

لتفادي مشكالت سوء التوافؽ عمي الصراع إطار الزواج المختمط  ة فيواإلجتماعي
 الثقافي لألبناء، ومحاولة الحفاظ عمي الثقافة الشرقية لألبناء. 

 فروض البحث4
في إطار الزواج لمزوج التوافؽ الزواجي  د عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بيفو وج -1

والصراع  اإلقتصادي(و بأبعاده )اإلجتماعي، النفسي، الثقافي،  مف أجنبيةالمختمط 
 الديني( لألبناءو الثقافي األسري بأبعاده )المغوي، السموكي، السياسي، 

عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بيف بعض المتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية  دو جو  -1 
زوج، المستوي التعميمي بف، المستوي التعميمي لمعمر الزوج، عمر الزوجة، عمر اإل)

مف في إطار الزواج المختمط لمزوج التوافؽ الزواجي الدخؿ الشيري لألسرة( و و لمزوجة، 
 .بأبعاده أجنبية

عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بيف بعض المتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية  دو جو  -3
المستوي التعميمي المستوي التعميمي لمزوج، بف، عمر اإل)عمر الزوج، عمر الزوجة، 

 .الدخؿ الشيري لألسرة( والصراع الثقافي األسري بأبعاده لألبناءو ، ةلمزوج
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مف في إطار الزواج المختمط  لمزوج التوافؽ الزواجي فيإحصائيًا  ةدال وجود فروؽ -4
 ،أفراد األسرة، عدد بف، نوع جامعة األبفا لعمؿ الزوجة، جنس اإلوفق بأبعاده أجنبية

 .الحالة الوظيفية لمزوجو  عدد سنوات الزواج،
وفقا لعمؿ  الصراع الثقافي األسري بأبعاده لألبناء إحصائيًا في ةدال وجود فروؽ -5

بف، عدد أفراد األسرة، عدد سنوات الزواج، الحالة بف، نوع جامعة اإلالزوجة، جنس اإل
 ترتيب األبف بيف أخواتو.و الوظيفية لمزوج، 

عمر الزوج، عمر الزوجة، عدد مشاركة بعض المتغيرات المستقمة )تختمؼ نسبة  -6
ي ف لمزوج التوافؽ الزواجي( مع عمر األبفو سنوات الزواج، المستوي التعميمي لمزوجة، 

 طبقا ألوزاف معامالت اإلنحدار ودرجة اإلرتباط معيا. إطار الزواج المختمط مف أجنبية
التوافؽ اإلجتماعي، التوافؽ المستقمة )تختمؼ نسبة مشاركة بعض المتغيرات  -7

عدد أفراد األسرة، المستوي التعميمي النفسي، التوافؽ الثقافي، التوافؽ اإلقتصادي، 
طبقا ألوزاف معامالت الصراع الثقافي األسري لألبناء  ( معدخؿ األسرة الشيريو لمزوج، 

 اإلنحدار ودرجة اإلرتباط معيا.
 األسموب البحثي4

 إلجرائيةاالبحث العممية و أوال4 مصطمحات 
يتشارؾ فيو  وديني، عاطفي، قانوني، قتصادي، إجتماعيإعيد بأنو يعرؼ الزواج4  -2

 .(Riggs & Tweedell, 2010)الرجؿ والمرأة كؿ مف 
، ينتمي كؿ واحد (رجؿ وامرأة) ثنيفإتحاد بيف إكؿ بأنو عرؼ ي  الزواج المختمط4 -2

 & Collet) مختمفيف أو ثقافتيف مختمفتيفمختمفيف أو دينيف  منيما إلى بمديف

Regnard, 2008) ،( 2229ويعرفو عبد العزيز حسناوي ) بأنو العقد الذي يبـر بيف
مرأة يفترض في إحداىما إنو يحمؿ جنسيو الدولة واألخر جنسية دولة أخري أي  رجؿ وا 
ي أف عنصر الجنسية معيار أساسي محدد لو دوف إغفاؿ عنصر الديف كعامؿ مؤثر ف

بأنو رابطة شرعية تربط رجؿ  ويعرف إجرائياالتنظيـ القانوني ليذا النوع مف الزواج، 
مصري بإمرأة أجنبية غير ناطقة بالمغة العربية مف الدوؿ المتقدمة مختمفة في الثقافة، 

 .الجنسية، واألصؿ العرقي
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يتفاعؿ عممية نفسية يقوـ بيا اإلنساف في مجاالت الحياة التي يعشيا و التوافق4  -9
 .(2222)كمال مرسي،  معيا فييا ويتأثر بيا ويغيرىا ويتغير معيا ويؤثر

، التفاىـ، حتراـمف اإلر الزوجيف في إطا نمو شخصية ىيجي4 التوافق الزوا -2
كما يعرفيا طو حسين (، 2222، نايل العاسمي) والتفاعؿ مع الحياة ،تحمؿ المسؤولية

، اليوايات في المشاركة وتشمؿيف، الزوج بمتطمبات الوفاء عمى القدرة بأنيا( 2223)
 المشاعر، عف التعبير، لالتصاؿ مفتوحة خطوط عمى المحافظة والقيـ،، االىتمامات
 عمى التعاوف، والمسؤوليات األدوار توضيح المتبادؿ، الجنسي اإلشباع عمى الحصوؿ

ونادية أبو سكينة وتعرفو زينب حقي بناء، األ وتربية المشكالت،ؿ حقرارات، ال تخاذإ
عمي  اإلتفاؽ النسبي بيف الزوج والزوجةبأنو التحرر النسبي مف الصراع و  (2222)

، وتأقمـ بأنو إنسجاـ ويعرف إجرائيابحياتيما المشتركة، الموضوعات الحيوية المتعمقة 
الزوجة األجنبية مف الناحية اإلجتماعية، النفسية، الثقافية، الزوج المصري مع 

 ، وىذا اإلنسجاـ ىو أساس العالقات األسرية الناجحة.اإلقتصاديةو 
د وجيات النظر واألراء واألفكار ييعرؼ بأنو العمؿ عمي توحالتوافق اإلجتماعي4  -2

وضاع فيما يتعمؽ باأل دني مف التفاىـ المتبادؿ المشترؾؽ حد أيفي المجتمع، وتحق
)سناء إطار متوافؽ  ألفراد والجماعات فيوكيات امس اإلجتماعية الجديدة، فتصبح

الزوجة تفاعؿ وتواصؿ الزوج المصري مع (، ويعرف إجرائيا بأنو 2222سميمان، 
 مع األقارب والمجتمع الخارجي لكؿ منيـ.كذلؾ و األجنبية بإنسجاـ، 

دة، التقدير، واإلرتباط المو يعرؼ بأنو شعور الزوجيف بالحب، التوافق النفسي4  -2
)زينب حقي ونادية  سرية دورىا في حياتيما المشتركةي تؤدي العالقات األالعاطفي ك

الزوجة ، وتأقمـ الزوج المصري مع بأنو إنسجاـ(، ويعرف إجرائيا 2223أبو سكينة، 
 األجنبية مف الناحية السيكولوجية.

تقاليد، تكيؼ الزوجاف مع خمفية كؿ منيما مف حيث العادات، الالتوافق الثقافي4  -7
ؼ والتسامح في القضايا التي يختمفاف فييا نتيجو إلختالؽ، األعراؼ، القيـ، األخال

، بأنو إنسجاـ(، ويعرف إجرائيا 2222)سناء سميمان،  التنشئة اإلجتماعية لكؿ منيما
 والتقاليد.الزوجة األجنبية مف ناحية القيـ، العادات، وتأقمـ الزوج المصري مع 
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تحقيؽ توافؽ مادي أسري، تعرؼ بأنو قدرة الزوجيف عمي التوافق اإلقتصادي4  -2
راضيو قانعة بما يتوفر ليا مف ماؿ، وتسعي لتحقيؽ مزيد منو  األسرة تعيشبحيث 

شباعا معقوال لحاجاتيالنفسيا قدرة، طاقة مادية، و  بطريؽ مشروع حتي تحقؽ )زينب  ا 
 لزوج المصريا، وتأقمـ بأنو إنسجاـويعرف إجرائيا (، 2223حقي ونادية أبو سكينة، 

 المادية.ناحية الالزوجة األجنبية مف مع 
أحد األطراؼ أف الطرؼ األخر يؤثر سمبا أو بإدراؾ العممية التي تبدأ  ىيالصراع4  -3

 ,Robbins & Judge)سمبا نحو ما ييتـ بو الطرؼ األوؿيوشؾ عمي أف يؤثر 

بأنو نزاع بيف طرفيف أو أكثر يعتقد كؿ  (2222محمد مصطفي )ويعرفيا ، (2010
 .منيـ أف الحؽ معو

وأنماط و التناقض الذي يظير في بعض قيـ، إتجاىات، ىالصراع الثقافي4  -22
السموؾ لدي الفرد نتيجة تعارض قيـ الفرد مع النسؽ القيمي السائد في المجتمع، مما 

(، ويعرفيا 2222)ماجد الزيود، لتوتر والقمؽ واإلضطراب والتردد يؤدي إلي الشعور با
غاياتو  مع قيمو فييا تتعارض لمواقؼ اإلنساف تعرضبأنو ( 2229) سميحاتمموح 
 النفسية كاألمراضلمجتمع ا في تحدث التي جتماعيةاإل المشكالت سبب وأنو و،وأىداف
تحيز األبناء لثقافة أحد الوالديف عمي حساب الطرؼ ويعرف إجرائيا بأنو  ،يمةوالجر 

األخر مف الناحية المغوية، السموكية، السياسية، والدينية، ويعبر اإلقتراب مف ثقافة األب 
المصري عف الصراع المنخفض بينما يعبر اإلقتراب مف ثقافة األـ األجنبية عف 

 الصراع المرتفع.
نزاع لدي الفرد بيف أكثر مف لغة وتسعي كؿ لغة لمغمبة ىو الصراع المغوي4  -22

نزاع  بأنو( 2222)عز الدين عبد العالي ويعرفيا ، (2222مي وافي، ع) والسيطرة
كوف ىناؾ لغة وتفي مجتمع واحد فيتأثر بكؿ منيما،  يتولد لدي الفرد بيف لغتاف تقوماف

تبقي مستخدمة  وبالتالي تدخؿ الكثير مف األلفاظ والتراكيب التيمنتصرة ولغة مغموبة، 
بأنو تحيز األبناء إلستخداـ لغة أحد الوالديف عمي  ويعرف إجرائيافي المغة المنتصرة، 
 حساب الطرؼ األخر.

 يحدث بيف رغبات الفرد ومطالبو الغريزيو وما تمثمو ىو نزاع الصراع السموكي4 -22
عزة )سواء كانت سمبية أو إيجابية  تعاليـ وقوانيف المجتمعىذه المطالب بالنسبة ل
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والمجتمع بناءا عمي  سموكيات األبناء باألسرةبأنو (، ويعرف إجرائيا 2222رفاعي، 
 تقاليد أحد الوالديف، ومجتمعو عمي حساب الطرؼ األخر.و  ،عاداتالتحيز لقيـ، 

والحقوؽ بيف األفراد مف ىو تنازع اإلختصاصات، السمطات، الصراع السياسي4  -29
ويعرف (، 2222)محمد مصطفي، نطاؽ القوة والنفوذ في مجتمع ما أجؿ توسيع 

بأنو تحيز األبناء إلختصاصات وسمطات وحقوؽ األفراد السياسية لبمد أحد  إجرائيا
 الوالديف عمي حساب الطرؼ األخر.

ىي نزاع بيف ىويات مختمفة مف حيث العقائد الروحانية، الصراع الديني4  -22
(، ويعرف 2222)سامية ربيعي،  العبادات، األماكف المقدسة، األخالقيات، والقيـ.

بأنو تحيز األبناء لمقيـ الدينية، العقائدية، والروحانية ألحد الوالديف عمي حساب  اإجرائي
 الطرؼ األخر.

 ثانيا4 منيج البحث
وىو المنيج الذى يقوـ عمى ، ذا البحث المنيج الوصفي التحميمياستخدـ فى ى

د البحث وصفا كميا أو وصفا الوصؼ الدقيؽ والتفصيمي لمظاىرة أو موضوع الدراسة قي
ودقيقة عف الظاىرة  وبالتالي فيو ييدؼ أوال إلى جمع بيانات ومعمومات كافية، نوعيا

وتحميؿ ما تـ جمعو بطريقة موضوعية وصوال إلى العوامؿ المؤثرة عمى ، ومف ثـ دراسة
 .(2222دالل القاضي ومحمود البياتي، تمؾ الظاىرة )

 ثالثا4 أدوات البحث
 (انداد الباحثإشتممت أدوات البحث عمى ما يمي4 )إع

 باألزواج واألبناء وأسرىـ إستمارة البيانات العامة الخاصة -1
 .ي إطار الزواج المختمطفلمزوج التوافؽ الزواجي إستبياف  -1
 .الصراع الثقافي لألبناء إستبياف -3
 إستمارة البيانات العامة الخاصة باألزواج واألبناء وأسرىم -2

بيدف التعرف عمى عينة الدراسة ووصفيا  تم إعداد إستمارة البيانات العامة
 واالستفادة منيا لمتحقق من فروض الدراسة الحالية، وقد اشتممت عمى مايمى4

سنة  54، سنة 54ألقؿ مف  47 سنة، 47)أقؿ مف فئات  3إلى قسـ  4عمر الزوج
 41)أقؿ مف فئات  3إلى قسـ  4عمر الزوجة ( عمى الترتيب.3، 1، 1بتقيـ )( فأكثر
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عدد  ( عمى الترتيب.3، 1، 1بتقيـ )( سنة فأكثر 46، سنة 46ألقؿ مف  41 سنة،
أفراد(  5أكثر مف  أفراد، 5إلي  4أفراد،  4فئات )أقؿ مف  3: قسـ إلى أفراد األسرة

 11أقؿ مف فئات ) 3 ىإل قسـ 4عدد سنوات الزواج ( عمى الترتيب.1، 1، 3بتقيـ )
عمل  ( عمى الترتيب.3، 1، 1بتقيـ )( سنة فأكثر 11سنة،  11ألقؿ مف  11سنة، 

الحالة  .عمي الترتيب (1، 1( بترميز )ال تعمؿ ،تعمؿقسـ إلي فئتيف ) الزوجة4
خيارات )ال يعمؿ، موظؼ حكومي، موظؼ قطاع خاص،  4قسـ إلى  الوظيفية لمزوج4

 4مستوي التعميمي لمزوج والزوجةال ( عمى الترتيب.4، 3، 1، 1أعماؿ حرة( بترميز )
إبتدائي، إعدادي(، متوسط )ثانوية عامة أو ما يعادليا، منخفض )مستويات  3ى لإ قسـ

، ( عمى الترتيب3، 1، 1) فوؽ متوسط(، مرتفع )شيادة جامعية، دراسات عميا( بتقيـ
ألقؿ مف  3111و، جني 3111فئات )أقؿ مف  5إلي  قسـ4 الدخل الشيري لألسرة

 9111و، جني 9111ألقؿ مف  7111، جنيو 7111ألقؿ مف  5111، جنيو 5111
قسـ إلي فئتيف  4جنس األبن ( عمى الترتيب.،5، 4، 3، 1، 1جنيو فاكثر( بتقيـ )

 19سنة،  19فئات )أقؿ مف  3قسـ إلى  عمر األبن4 (.1، 1( بترميز )إناث، ذكور)
ترتيب األبن بين   ( عمى الترتيب.3، 1، 1سنة( بتقيـ ) 11أكثر مف سنة،  11-

( عمي 4، 3، 1، 1فئات )وحيد، األوؿ، االوسط، األخير( بتقيـ ) 4فسـ إلي  أخواتو4
 ( عمي الترتيب.1، 1( بترميز )حكومي ،خاصقسـ إلي فئتيف ) نوع الجامعة4الترتيب. 

  في إطار الزواج المختمط لمزوج إستبيان التوافق الزواجي  -2
 عمى اإلطالعطبقا لمتعريؼ اإلجرائي وبعد  ستبيافاإل تـ بناء 4اإلستبيان بناء -

في إطار الزواج لمزوج التوافؽ الزواجي ب ترتبط والتى، السابقة والدراسات البحوث
أكرم أبو مثؿ دراسات  ادة منيا فى وضع بنود االستبيافلألستف مف أجنبيةالمختمط 

سعود  ساميةو ، (2227خديجة مزي )، (2222عون عمار )(، 2222) عمرة
 (.2222وسعيدي محمد )

التوافؽ )أبعاد  4 عبارة تـ تحديدىا في  67أشتمؿ عمى  4 اإلستبيان وصف -
وتـ تقسيـ (، التوافؽ اإلقتصاديو اإلجتماعي، التوافؽ النفسي، التوافؽ الثقافي، 

 مستوياتيا بطريقة المدى لمدرجات الحقيقية لإلستبياف وىى:
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 اإلجتماعي4 التوافق األول محورال
وكانت  عبارة، 11عبارات سالبة اإلتجاه أي  6و موجبة اإلتجاه ةعبار  15ضـ 

، 3(، بتقييـ )ال ،أحيانا ،نعـاالستجابة عمي ىذا المحور وفقا لمقياس ثالثي متصؿ )
شتمؿ عمى ( لمعبارات سالبة اإلتجاه، 3، 1، 1لمعبارات موجبة اإلتجاه، ) (1، 1 وا 

 مف أجنبية في إطار الزواج المختمط لمزوج اإلجتماعيافؽ التو  مدي عبارات تدور حوؿ
مجو ل الزوجة ريوفو، تومشاكم وعف ىموم الزوججيدا عند حديث  كإنصات الزوجة

وتجاه البيت  الزوج بواجباتيا تجاه، قياـ الزوجة بعمؿ ما الزوج المالئـ عند إنشغاؿ
يدأ عند يل، إنتظار الزوجة لزوجيا في حقو أتإف أخط ةزوجلم ، مسامحة الزوجبنجاح 

، كوـ ميموما أو متعبايعندما  الزوج متخفيؼ عفبو، محاولة الزوجة لالغضب ثـ تعات
الفرصة  ، إغتناـ الزوجةحترمويفي أي موضوع و  ةالزوج بسماع رأي إىتماـ الزوج
، األسريةفي إتخاذ القرارات ، مشاركة الزوجة في الممبس والطعاـ الزوج إلمتداح ذوؽ

، عدـ صراحة الزوجة مع ما بوسعيا لمتغمب عمي الخالفات األسريةكعمؿ الزوجة 
عمي  هؤثر يو  والزوج إلي تحقيؽ مصالح ، سعي الزوجاألخرزوجيا، إحتراـ كؿ منكـ 

بإفشاء  و، قياـ الزوجةدوف سبب وترفع صوتيا عميالزوج  مع ةزوجالتشاجر ، نفسو
بترؾ ، التيديد ألقارب أو األصدقاء أو الجيراف(الخاصة لألخريف )كا الزوج أسرار

لحة ا، مصفي األوقات العصيبة الزوج بجانب التشاجر مع الزوج، الوقوؼ المنزؿ عند
عالقة كؿ منكـ بأفراد أسرة األخر جيدة ، بسرعة مرة أخري وثـ تغضب الزوجة لمزوج

و، ي تواجيفي المشاكؿ اليامة الت الزوجة رأيل ، أخذ الزوجوتحرصوف عمي ودىـ
وكانت الدرجة العظمى ليذا المحور ، كؿ منكـ مف إختالط األخر باألخريف إنزعاج
مقسمو إلى ثالثة مستويات مستوى  11=1×11درجة والدرجة الصغرى  63= 3×11

درجة(، مستوى  49ألقؿ مف  35درجة(، مستوى متوسط ) 35منخفض )أقؿ مف 
. 14=3÷41، طوؿ الفئة 41=11-63درجة فأكثر(، حيث كاف المدى  49مرتفع )

 (.2كما ىو موضح في جدول )
 التوافق النفسي4 ثانيال محورال
وكانت عبارة،  15عبارات سالبة اإلتجاه أي  6موجبة اإلتجاه و راتعبا 9ضـ     

، 1، 3( بتقييـ )نعـ، أحيانا، الاإلستجابة عمى ىذا المحور وفقا لمقياس ثالثي متصؿ )
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شتمؿ عمى عبارات  ( لمعبارات السالبة اإلتجاه،3، 1، 1) ،اإلتجاهات موجبة ( لمعبار 1 وا 
كمحاولة  مف أجنبيةفي إطار الزواج المختمط  لمزوج نفسيتدور حوؿ مدي التوافؽ ال

ف كاف ىناؾ ما الزوجة  أف تبدوا مرحة بشوشة مبتسمة خفيفة الظؿ في البيت حتي وا 
عالقات المودة والرحمة  ة، وجودزوجالبالراحة النفسية مع ، شعور الزوج يضايقيا

قبؿ العالقة  يفزوجالد تناسؽ نفسي بيف و وجبيف الزوجيف،  والصداقة والتفاىـ واإلنسجاـ
ـ عواطفي لتعبير عفا ، إستطاعة الزوجيفكما ىي وزوجت، صعوبة تقبؿ الزوج لالحميمة

ة والرضا بالسعاد زوجشريكيا، شعور ال نيا تزوجتبالسعادة أل ةزوج، شعور الستمرارإب
محياة الزوجية عمي وتيرة واحدة تبعث ل ةزوجال ، تيسيرةالزوج الحميمة مع في عالقتو

ر و شع، دوف قصد ء الزوجبتأنيب الضمير عندما تتسبب في إيذا، شعور الزوجة بالممؿ
 ةزوجالر و شع، وجة بسرعةز تعصب وغضب ال الزوج، بالوحدة حتي في وجود ةزوجال

 ةزوجالر و شع، ةالزوج زوج لمشاعرالتفيـ عند زيارة أقارب الزوج، إفتقاد  بالسعادة
وكانت الدرجة العظمى ة الزوج، تؤثر عمي مجري حياالتي بالضغط النفسي مف الغربة 

مقسمو إلى ثالثة  15=1×15درجة والدرجة الصغرى  45= 3×15ليذا المحور 
 35ألقؿ مف  15سط )درجة(، مستوى متو  15مستويات مستوى منخفض )أقؿ مف 

، طوؿ الفئة 31=15-45درجة فأكثر(، حيث كاف المدى  35درجة(، مستوى مرتفع )
 (.2كما ىو موضح في جدول ). 11=3÷31
 التوافق الثقافيالثالث4  محورال

وكانت عبارة،  15عبارات سالبة اإلتجاه أي  8و موجبة اإلتجاه اتعبار  7ضـ 
، 3(، بتقييـ )ال ،أحيانا ،نعـلمقياس ثالثي متصؿ )ستجابة عمي ىذا المحور وفقا اإل
شتمؿ عمى ( لمعبارات سالبة اإلتجاه، 3، 1، 1موجبة اإلتجاه، ) ( لمعبارات1، 1 وا 

 مف أجنبيةفي إطار الزواج المختمط  لمزوج ثقافيعبارات تدور حوؿ مدي التوافؽ ال
القة الزوجية لتحسيف بالكتب الدينيو واالجتماعية التي تتناوؿ الع ةزوجكإستعانة ال
الزوج، تشابو العادات بيف  بقيـ ومباديء ديف ةزوجالالزوج، تمسؾ  العالقة مع

في معظـ  اؤىـأر ، إختالؼ حوؿ أسموب تنشئة األبناء بينكيـ خالفاتالزوجيف، حدوث 
، إتباع مغة التواصؿ الخاصة باألخريـ لكؿ من، فيـ تناقشاف فييايعات التي و الموض

الي النصح اإلرشاد بما يتفؽ مع  ، إحتياج الزوجةحاـز في تربية األبناءأسموب  ةزوجال
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ف الزوجة، إرتداء حميدة مالتقاليد العادات و البعض الزوج، تعمـ الزوج ل وتقاليد عادات
بما تري مف أفكار توراثتيا  ةزوجالزوج، تمسؾ ال مالبس تخالؼ عادات وتقاليدالزوجة 

ة الحميمة ، النظر لمعالقتضايؽ منياي الزوج بعادات تجعؿ ةزوج، إىتماـ المف األجداد
ة، حرص مزوجلبالنسبة  الطالؽ، سيولة فقط الزوج عمي إنيا واجب عمييا لترضي

وكانت الدرجة العظمى ليذا الزوج،  عمي الخروج معؾ لزيارة أثار ومعالـ بمد ةزوجال
الثة مستويات مقسمو إلى ث 15=1×15درجة والدرجة الصغرى  45= 3×15المحور 

درجة(،  35ألقؿ مف  15درجة(، مستوى متوسط ) 15مستوى منخفض )أقؿ مف 
، طوؿ الفئة 31=15-45درجة فأكثر(، حيث كاف المدى  35مستوى مرتفع )

 (.2كما ىو موضح في جدول ) 11=3÷31
 المحور الرابع4 التوافق اإلقتصادي

وكانت عبارة،  16عبارات سالبة اإلتجاه أي  9و موجبة اإلتجاه اتعبار  7ضـ 
، 3(، بتقييـ )ال، أحيانا، نعـستجابة عمي ىذا المحور وفقا لمقياس ثالثي متصؿ )اإل
شتمؿ عمى ( لمعبارات سالبة اإلتجاه، 3، 1، 1موجبة اإلتجاه، ) ( لمعبارات1، 1 وا 

 مف أجنبيةالمختمط في إطار الزواج  لمزوج قتصاديعبارات تدور حوؿ مدي التوافؽ اإل
الماؿ مف كإعتبار الزوجة أف الماؿ الخاص بيا ىو ماؿ الزوج، إدخار الزوجة 

ليست مدبرة في مصروؼ  إعتبار الزوجة بأنيا الزوج، مصروؼ البيت لنفسيا بدوف عمـ
، إعتبار عادات الزوجة حوؿ توزيع نفقات المنزؿيـ بين، حدوث الخالفات البيت

بشراء أشياء كثيرة ليس ليا أىمية الزوج، قياـ الزوجة  عف عاداتتختمؼ الشرائية بأنيا 
 ةزوجة الزوج، ترتيب المستمزمات شخصية أكثر مف طاقل ةزوج، طمب الأو ضرورة

المالية بضغط  ماتز األ ةزوجالتواجو ، األولويات عند شراء الحاجات المنزلية
وزيع األدوار في إدارة بتو، قياـ الزوجة أي طمب مادي لزوجتالزوج رفض ، المصروفات
تفاىـ  ، وجودكافي لممصروفات اليومية الزوج أف دخؿ، رؤية الزوجة نفقات المنزؿ
، أىمية اإلدخار لألسرة ، معرفة الزوجةفي اإلىتماـ باألمور المالية يـمشترؾ بين

إلي شراء  ةزوج، لجوء الألسرةاوضع ميزانية اإلنتياء بالتشاجر مع الزوجة عند محاولة 
= 3×16وكانت الدرجة العظمى ليذا المحور ، زماتيا الشخصية الثمينة بالتقسيطمستم
مقسمو إلى ثالثة مستويات مستوى منخفض  16=1×16درجة والدرجة الصغرى  48
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 38درجة(، مستوى مرتفع ) 38ألقؿ مف  17درجة(، مستوى متوسط ) 17)أقؿ مف 
كما ىو موضح . 11=3÷31، طوؿ الفئة 31=16-48درجة فأكثر( حيث كاف المدى 

 (.2في جدول )
مستوى  إلي4ي إطار الزواج المختمط فلمزوج التوافق الزواجي  كما قسم    

درجة(، مستوى  157ألقؿ مف  111)درجة(، مستوى متوسط  111منخفض )أقؿ مف 
 111=  3×67درجة فأكثر(، حيث كانت الدرجة العظمى ليذا االستبياف  157مرتفع )

مقسمو إلى ثالثة مستويات حيث كاف المدى  67= 1×67درجة والدرجة الصغرى 
 (.2كما ىو موضح في جدول ) 45=  3÷134، طوؿ الفئة 134=  67 -111

 بأبعبدِفٙ إطبس انضٔاس انًخخهط نهضٔس ( حٕصٚع دسصبث إسخبٛبٌ انخٕافك انضٔاصٙ 1صذٔل )

 طٕل انفئت انًذٖ أعهٗ لًٛت ألم لًٛت فٙ إطبس انضٔاس انًخخهطنهضٔس انخٕافك انضٔاصٙ 

 12 21 36 11 انخٕافك اإلصخًبعٙ: ٔلاأل ًحٕسان

 13 63 21 11 انخٕافك انُفسٙ: زبَٙان ًحٕسان

 13 63 21 11 انخٕافك انزمبفٙانزبنذ:  ًحٕسان

 11 61 24 13 انًحٕس انشابع: انخٕافك اإللخصبد٘

 21 162 131 36 إصًبنٙ انخٕافك انضٔاصٙ

 الصراع الثقافي األسري لألبناءإستبيان  -9
 عمى اإلطالعطبقا لمتعريؼ اإلجرائي وبعد  االستبياف تـ بناء 4اإلستبيان بناء -

ادة منيا بالصراع الثقافي األسري لألبناء لالستف ترتبط والتى السابقة والدراسات البحوث
(، 2222فاطمة دوام )(، 2222محمد مسمم )مثؿ دراسات  فى وضع بنود االستبياف

 (.2223أمل حسانين )و 
الصراع المغوي، أبعاد ) 4عبارة تـ تحديدىا في  47أشتمؿ عمى  4 اإلستبيان وصف -

وتـ تقسيـ مستوياتيا بطريقة  الصراع الديني(و الصراع السموكي، الصراع السياسي، 
 المدى لمدرجات الحقيقية لإلستبياف وىى:

 الصراع المغوياألول4  محورال
وكانت عبارة،  11عبارات سالبة اإلتجاه أي  9و اإلتجاهعبارة موجبة  1ضـ   

، 1(، بتقييـ )نعـ، أحيانا، الاالستجابة عمى ىذا المحور وفقا لمقياس ثالثي متصؿ )
وأشتمؿ عمى ( لمعبارات سالبة اإلتجاه، 1، 1، 3موجبة اإلتجاه، ) ( لمعبارات3، 1

 المغة العربيةالصراع الثقافي المغوي لألبناء كمسايرة عبارات تدور حوؿ مدي 
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مفردات المغة العربية بالصعوبة والتعقيد ، إتساـ ممستجدات العممية والحضارية الجديدةل
 التحدث مصطمحات أجنبية عند، إستخداـ ؿ الكتابة بالمغة األجنبيةيتفض، والجمود

ؿ مشاىدة يتفض، تعميـ المختمفةالاحؿ في مر  االجنبيةلغة الوالدة  ؿيتفض، بالمغة العربية
ؿ لغة يتفض، القنوات التميفزيونية الناطقة بالمغة االجنبية أكثر مف الناطقة بالمغة العربية

والد البمغة ، اإلعتزاز االجنبية لإلطالع عمي التقدـ العممي والتكنولوجي في بمدىا ةوالدال
والد الصعوبة بالغة في التحاور بمغة تجد ، إيجاد األجنبية ةوالدالكثر مف لغة ألعربية ا

والد اللمتحدثي لغة ، النظر األجنبية في التواصؿ اليومي ةوالدالبمغة ، التحدث العربية
درجة  33= 3×11وكانت الدرجة العظمى ليذا المحور ، العربية بالتخمؼ الثقافي

)أقؿ مف  ي منخفضمقسمو إلى ثالثة مستويات مستو  11=1×11والدرجة الصغرى 
درجة  15) مرتفع درجة(، مستوى 15ألقؿ مف  18) متوسط درجة(، مستوى 18

كما ىو موضح في ، 7=3÷11، طوؿ الفئة 11=11-33فأكثر(، حيث كاف المدى 
 (.2جدول )

 الصراع السموكيالثاني4  محورال
وكانت عبارة،  16عبارة سالبة اإلتجاه أي  15عبارة واحدة موجبة اإلتجاه وضـ   

، 1(، بتقييـ )نعـ، أحيانا، العمى ىذا المحور وفقا لمقياس ثالثي متصؿ )االستجابة 
وأشتمؿ عمى ( لمعبارات سالبة اإلتجاه، 1، 1، 3موجبة اإلتجاه، ) ( لمعبارات3، 1

مالبس تخالؼ الصراع الثقافي السموكي لألبناء كإرتداء عبارات تدور حوؿ مدي 
ف يتكو ، مد المشاىير مف الغربيتق، بةشعر بطريقة غريالب يتيذوالد، عادات مجتمع ال

، تناوؿ المشروبات المسكرة في المناسبات اإلجتماعية، صدقات مع الجنس األخر
، اإلعتراض والتمرد عمي أوامر الوالد، اإلستجابة األخطاء والمحرمات العفويةإرتكاب 
إلي ع ، اإلستماخارج أو داخؿ المنزؿ لوقت متأخربالجامعة، السير ساتذة األلنصائح 

في الشوارع ، التجوؿ جسدالمالبس تعري أجزاء مف ، إرتداء الموسيقي الغربية الصاخبة
عند  فوالديالعمي ف، التطاوؿ والديالتشاجر مع ال المنزؿ عندـ، مغادرة دوف ىدؼ

إلي بمد د، السفر والالاألجنبية أكثر مف أىؿ  ةوالدالرحـ أىؿ ، صمة التشاجر معيـ
وكانت الدرجة العظمى ليذا المحور ، لتوافر فرص العمؿ ىناؾ بإستمرار األجنبية ةوالدال

ي مقسمو إلى ثالثة مستويات مستو  16=1×16درجة والدرجة الصغرى  48= 3×16



 

 1394 

2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ي درجة(، مستو  38ألقؿ مف  17) متوسط درجة(، مستوى 17)أقؿ مف  منخفض
، 11=3÷31، طوؿ الفئة 31=16-48درجة فأكثر(، حيث كاف المدى  38) مرتفع

 (.2كما ىو موضح في جدول )
 الصراع السياسيالثالث4  محورال
وكانت عبارة،  9وعبارة واحدة سالبة اإلتجاه أي  اإلتجاه موجبة اتعبار  8ضـ   

، 1االستجابة عمى ىذا المحور وفقا لمقياس ثالثي متصؿ )نعـ، أحيانا، ال(، بتقييـ )
شتمؿ عمى ، لمعبارات سالبة اإلتجاه( 1، 1، 3( لمعبارات موجبة اإلتجاه، )3، 1 وا 

طريقة إختيار رئيس الصراع الثقافي السياسي لألبناء كإمتداح عبارات تدور حوؿ مدي 
في االنتخابات ، المشاركة والدالبتحقؽ الديمقراطية في بمد  ، الشعوروالدالالدولة في بمد 

، المشاركة ر الزمفوالد مع مرو الحس الوطني لبمد ، تزايد الاألجنبية ةوالدالببمد 
أي لمعمؿ في ، التطوع والدالالقرارات السياسية في بمد ، إنتقاد والدالباإلنتخابات في بمد 

، اإليماف االجنبية ةوالدالفي بمد  يالسياس رأي، إبداء الوالدالمحفؿ سياسي في بمد 
= 3×9وكانت الدرجة العظمى ليذا المحور ، والدالبأفكار األحزاب السياسية في بمد 

)أقؿ  ي منخفضمقسمو إلى ثالثة مستويات مستو  9=1×9درجة والدرجة الصغرى  17
درجة  11) ي مرتفعدرجة(، مستو  11ألقؿ مف  15) متوسطدرجة(، مستوى  15مف 

كما ىو موضح في  ،6=3÷18، طوؿ الفئة 18=9-17فأكثر(، حيث كاف المدى 
 (.2جدول )

 الصراع الديني4 رابعال محورال
، وكانت عبارة 11عبارات سالبة اإلتجاه أي  6عبارات موجبة اإلتجاه و 5ضـ   

، 1االستجابة عمى ىذا المحور وفقا لمقياس ثالثي متصؿ )نعـ، أحيانا، ال(، بتقييـ )
وأشتمؿ عمى ، ( لمعبارات سالبة اإلتجاه1، 1، 3( لمعبارات موجبة اإلتجاه، )3، 1

، المجاىرة بالرجعية والدالديف  إنتقادألبناء كالصراع الثقافي الديني لعبارات تدور حوؿ 
والد الحكـ عمي الديف في بمد ، الوالدالديف  إعتناؽب، اإلفتخار والدالبمخالفة تعاليـ ديف 

األجنبية  ةوالدالديف في بمد العمي ، الحكـ بأنو محصور عمي الشعائر دوف معامالت
في قراءة الكتب المقدسة  صعوبة، وجود بأنو مطبؽ بقوة في المعامالت دوف شعائر

والد الشعائر ديف  ، ممارسة والد يدعوا إلي التطرؼ واإلرىابالأف ديف ، الرؤية والدينية
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والد في األقواؿ البمعامالت ديف  ، اإللتزاـاألجنبية ةوالدالبكؿ سيولة دوف إعاقة مف 
الؿ والحراـ عمي التميز بيف الح، الحرص والد في وقتياالعبادات ديف ، تأدية واألفعاؿ

درجة والدرجة الصغرى  33= 3×11وكانت الدرجة العظمى ليذا المحور الديف، في 
 درجة(، مستوى 18)أقؿ مف  ي منخفضمقسمو إلى ثالثة مستويات مستو  11=1×11

درجة فأكثر(، حيث كاف المدى  15) ي مرتفعدرجة(، مستو  15ألقؿ مف  18) متوسط
 .(2موضح في جدول ) كما ىو، 7=3÷11، طوؿ الفئة 11=33-11

 ي منخفضمستو  إلي4الصراع الثقافي األسري لألبناء كما قسمت مستويات     
 ي مرتفعدرجة(، مستو  119ألقؿ مف  78) ي متوسطدرجة(، مستو  78)أقؿ مف 

درجة  141=3×47درجة فأكثر(، حيث كانت الدرجة العظمى ليذا االستبياف 119)
 47 -141ثة مستويات حيث كاف المدى مقسمو إلى ثال 47=1×47والدرجة الصغرى 

 .(2كما ىو موضح في جدول ) ،31= 3÷94، طوؿ الفئة 94= 
 بأبعبدِ نألبُبء( حٕصٚع دسصبث اسخبٛبٌ انصشاع انزمبفٙ األسش٘ 1صذٔل )

 طٕل انفئت انًذٖ أعهٗ لًٛت ألم لًٛت نألبُبء انصشاع انزمبفٙ األسش٘

 6 11 66 11 انصشاع انهغٕ٘ األٔل:نًحٕس ا

 11 61 24 13 انصشاع انسهٕكٙانزبَٙ:  ًحٕسان

 3 14 16 9 انصشاع انسٛبسٙ انزبنذ: ًحٕسان

 6 11 66 11 انًحٕس انشابع: انصشاع انذُٚٙ

 61 92 121 26 انصشاع انزمبفٙ األسش٘إصًبنٙ 

 الصدق والثبات ألدوات البحث -2
 حساب صدق اإلستبيانات4

 التوافؽ الزواجيالمحتوي تـ عرض إستبيانات )لمتأكد مف صدؽ صدق المحتوي4  -أ 
في صورتيما األولية  ، الصراع الثقافي االسري لألبناء(ي إطار الزواج المختمطف لمزوج

مف السادة المحكميف أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ إدارة المنزؿ  11عمي عدد 
جامعة  يوالمؤسسات بكمية التربية النوعية جامعة األسكندرية، كمية االقتصاد المنزل

ذلؾ لمتعرؼ عمي أرائيـ في اإلستبيانات مف حيث دقة الصياغة المغوية  حمواف،
مالئمة  سالمة المضموف، ،لممفردات، إنتماء العبارات المتضمنة في كؿ بعد لو
وتـ عمؿ ، ٪81881، 71871المحاور، جاءت نسبة اإلتفاؽ عمي العبارات ما بيف ٪
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التعديالت المشار إلييا عمي صياغة بعض العبارات، وبذلؾ يكوف قد خضع لصدؽ 
 المحتوي.

إرتباط بمعامؿ حساب صدؽ اإلتساؽ الداخمي تـ  صدق اإلتساق الداخمي4 -ب
بيف )العبارات، والدرجة الكمية لكؿ بعد(، وبيف )المحاور والدرجة الكمية  بيرسون

إستبياف في إطار الزواج المختمط، لمزوج التوافؽ الزواجي لإلستبياف( وذلؾ إلستبياف 
بنو إبف وا   51زوج،  51نة إستطالعية قواميا اء عمي عيسري لألبنالصراع الثقافي األ

 4ح ذلك( توض2(، و)2(، )2(، )9وجداول )
فٙ إطبس انضٔاس انًخخهط  نهضٔس انخٕافك انضٔاصٙ الث اإلسحببط بٍٛ عببساث أبعبد( يعبي6صذٔل )  

 نهبعذٔانذسصت انكهٛت 

 انخٕافك اإللخصبد٘ انخٕافك انزمبفٙ انخٕافك انُفسٙ انخٕافك اإلصخًبعٙ

سلى 

 انعببسة

 يعبيم

 االسحببط

 سلى

 انعببسة
 االسحببط يعبيم

سلى 

 انعببسة
 االسحببط يعبيم

سلى 

 انعببسة
 االسحببط يعبيم

سلى 

 انعببسة
 االسحببط يعبيم

1 39299*** 16 39116*** 1 39396*** 1 39233** 1 39621* 

1 39266** 14 39133*** 1 39131*** 1 39236** 1 39611* 

6 39261** 19 39111*** 6 39263*** 6 39131*** 6 39411*** 

2 39296*** 13 39119*** 2 39133*** 2 39139*** 2 39662*** 

1 39663*** 11 -39114*** 1 39613* 1 39111*** 1 39662*** 

3 39316*** 

 

3 39614* 3 39113*** 3 39412*** 

6 39362*** 6 39666* 6 39161*** 6 39611*** 

4 39231*** 4 39661* 4 39133*** 4 39611*** 

9 39166*** 9 39132*** 9 39231*** 9 39192*** 

13 39139*** 13 39393*** 13 39191*** 13 39261** 

11 39116*** 11 39632*** 11 39163*** 11 39361*** 

11 39233*** 11 39331*** 11 39193*** 11 39614*** 

16 39134*** 16 39191* 16 39136*** 16 39392*** 

12 39191*** 12 39193*** 12 39363*** 12 39431*** 

11 39136*** 11 39291*** 11 39114*** 11 39613*** 

13 39141***   13 -39194* 

 (3.331(                   *** دال عُذ يسخٕٖ )3.31**دال عُذ يسخٕ٘ ) (          3931دال عُذ يسخٕ٘ )      

في إطار لمزوج أف كؿ عبارات أبعاد التوافؽ الزواجي  (9يوضح جدول )  
إحصائيا عند مستويات داللة رتبطت بمعامالت ارتباط دالة إ مف أجنبية الزواج المختمط

 ي.مما يدؿ عمى صدؽ اإلتساؽ الداخم ( مع مجموع أبعادىا18111، 1811، 1815)
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إلسخبٛبٌ انخٕافك  انكهٛت ٔانذسصت بعذ نكم انكهٛت انذسصت بٍٛ اإلسحببط يعبيالث لٛى (2)صذٔل 

 فٙ إطبس انضٔاس انًخخهطنهضٔس انضٔاصٙ 

 انذالنت اإلسحببط يحبٔس اإلسخبٛبٌ

انخٕافك انضٔاصٙ  إسخبٛبٌ

فٙ إطبس انضٔاس نهضٔس 

 انًخخهط

 39331 39912 انخٕافك اإلصخًبعٙ: ٔلاأل ًحٕسان

 39331 39461 انخٕافك انُفسٙ: زبَٙان ًحٕسان

 39331 39396 انخٕافك انزمبفٙانزبنذ:  ًحٕسان

 39331 39466 انًحٕس انشابع: انخٕافك اإللخصبد٘

في إطار لمزوج التوافؽ الزواجي  أف الدرجة الكمية إلستبياف (2يوضح جدول )  
بمعامالت  (اإلجتماعية، النفسية، الثقافية، واإلقتصادية)يرتبط بأبعاده الزواج المختمط 

مما يدؿ عمى صدؽ اإلتساؽ  (18111إرتباط دالة احصائيا عند مستويات داللة )
 .الداخمي
 ٔانذسصت انكهٛت نهبعذ بُبءانصشاع انزمبفٙ األسش٘ نأل( يعبيالث االسحببط بٍٛ عببساث أبعبد 1صذٔل )

 انصشاع انذُٚٙ انصشاع انسٛبسٙ انصشاع انسهٕكٙ انصشاع انهغٕ٘

 االسحببط يعبيم سلى انعببسة االسحببط يعبيم سلى انعببسة االسحببط يعبيم انعببسة سلى االسحببط يعبيم سلى انعببسة

1 39614*** 1 39116*** 1 39413*** 1 39264*** 

1 39631*** 1 39611*** 1 39441*** 1 39129*** 

6 39391*** 6 39323*** 6 39396*** 6 39239** 

2 39616*** 2 39343*** 2 39346*** 2 39166*** 

1 39436*** 1 39196*** 1 39431*** 1 39129*** 

3 39433*** 3 39129*** 3 39616*** 3 39666* 

6 39123*** 6 39131*** 6 39633* 6 39333*** 

4 39336*** 4 39319*** 4 39333*** 4 39133*** 

9 39621* 9 39614*** 9 39411*** 9 39634*** 

13 39631*** 13 39616*** 

 

13 39311*** 

11 39166*** 11 39146*** 11 39113*** 

 

11 39113*** 

 

16 39326*** 

12 39126*** 

11 39116*** 

13 39293*** 

  (3.331(     *** دال عُذ يسخٕٖ )3.31**دال عُذ يسخٕ٘ )     (    3931* دال عُذ يسخٕ٘ )                 

بناء أبعاد الصراع الثقافي األسري لأل أف كؿ عبارات (2يوضح جدول )
، 1811، 1815مستويات داللة )إرتبطت بمعامالت إرتباط  دالة إحصائيا عند 

 ما يدؿ عمى صدؽ اإلتساؽ الداخمي.م ( مع مجموع أبعادىا18111
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انصشاع انزمبفٙ  إلسخبٛبٌ انكهٛت ٔانذسصت بعذ نكم انكهٛت انذسصت بٍٛ اإلسحببط يعبيالث لٛى (3)صذٔل 

 األسش٘ نالبُبء

 انذالنت اإلسحببط يحبٔس اإلسخبٛبٌ

إسخبٛبٌ انصشاع انزمبفٙ 

 نألبُبء

 39331 39632 انصشاع انهغٕ٘ األٔل:نًحٕس ا

 39331 39413 انصشاع انسهٕكٙانزبَٙ:  ًحٕسان

 39331 39363 انصشاع انسٛبسٙ انزبنذ: ًحٕسان

 39331 39631 انًحٕس انشابع: انصشاع انذُٚٙ

ناء بأف الدرجة الكمية إلستبياف الصراع الثقافي األسري لأل (2يوضح جدول )  
 )الصراع المغوي، الصراع السموكي، الصراع الديني، والصراع السياسي( يرتبط بأبعاده

مما يدؿ عمى صدؽ ( 18111بمعامالت إرتباط دالة احصائيا عند مستويات داللة )
 اإلتساؽ الداخمي.

 Reliability4الثبــــــات
الزواج ي إطار فلمزوج إلستبياف التوافؽ الزواجي تـ حساب معامالت الثبات 

ستبياف الالمختمط  ألفا كرونباخبإستخداـ طريقة صراع الثقافي األسري لالبناء ، وا 
Alpha Cronbach ، والتجزئة النصفيةSpilt-Half  عمي العينة اإلستطالعية

 .توضح ذلك (22(، و)3، )(2(، )7وجداول ) بنو،( إبف وا  51زوج، )( 51قواميا )
فٙ إطبس انضٔاس انًخخهط بعذ نهضٔس ( يعبيم انزببث ألبعبد إسخبٛبٌ انخٕافك انضٔاصٙ 6صذٔل )       

 حزف كم عببسة

 انخٕافك اإللخصبد٘ انخٕافك انزمبفٙ انخٕافك انُفسٙ انخٕافك اإلصخًبعٙ

سلى 

 انعببسة
 أنفب يعبيم

 سلى

 انعببسة
 يعبيم أنفب

سلى 

 انعببسة
 يعبيم أنفب

سلى 

 انعببسة
 يعبيم أنفب

سلى 

 انعببسة
 يعبيم أنفب

1 39434 16 39691 1 39611 1 39631 1 39492 

1 39693 14 39411 1 39669 1 39341 1 39449 

6 39693 19 39649 6 39623 6 39343 6 39434 

2 39696 13 39649 2 39626 2 39363 2 39461 

1 39663 11 39416 1 39661 1 39364 1 39466 

3 39643 

 

3 39614 3 39636 3 39439 

6 39646 6 39613 6 39611 6 39461 

4 39696 4 39611 4 39364 4 39461 

9 39436 9 39663 9 39341 9 39443 

13 39644 13 39611 13 39331 13 39441 

11 39691 11 39613 11 39636 11 39463 

11 39693 11 39663 11 39332 11 39462 

16 39644 16 39633 16 39613 16 39461 

12 39646 12 39661 12 39329 12 39439 

11 39431 11 39624 11 39361 11 39462 

13 39649   13 39913 
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بعد حذؼ كؿ عبارة مف  كرونباخ ألفا معامالت قيـأف  (7يوضح جدول )
التوافؽ محور لو  (،18813-18771التوافؽ اإلجتماعي تتراوح بيف )محور عبارات 

 -18664تتراوح بيف )ولمحور التوافؽ الثقافي (، 18776-18711النفسي تتراوح بيف )
 مقبولة قيـ وىي( 18911 -18868بيف )حور التوافؽ اإلقتصادي تتراوح ، ولم(18711

 وصالحيتو لمتطبيؽ. اإلستبياف ثبات وتعد مؤشرًا قويًا عمى
 

 فٙ إطبس انضٔاس انًخخهطنهضٔس إلسخبٛبٌ انخٕافك انضٔاصٙ  يعبيم انزببث (4) صذٔل

لمزوج إلستبياف التوافؽ الزواجي  كرونباخ ألفا معامؿ قيمةأف  (2يوضح جدول )
وقيمة التجزئة النصفية التي تشمؿ معامؿ (، 18931) طفي إطار الزواج المختم

 وتعد مؤشرًا قويًا عمى مقبولة قيـ وىي( 18815(، ومعامؿ جتماف )18853سبيرماف )
 .وصالحيتو لمتطبيؽ اإلستبياف ثبات

 بعذ حزف كم عببسة انصشاع انزمبفٙ نألبُبء( يعبيم انزببث ألبعبد إسخبٛبٌ 9صذٔل )

 انصشاع انذُٚٙ انصشاع انسٛبسٙ انصشاع انسهٕكٙ انصشاع انهغٕ٘

 يعبيم انفب سلى انعببسة أنفب يعبيم سلى انعببسة انفب يعبيم انعببسة سلى أنفب يعبيم سلى انعببسة

1 39433 1 39463 1 39623 1 39322 

1 39412 1 39411 1 39661 1 39346 

6 39431 6 39416 6 39421 6 39323 

2 39419 2 39412 2 39661 2 39313 

1 39411 1 39423 1 39661 1 39333 

3 39411 3 39421 3 39632 3 39316 

6 39463 6 39461 6 39439 6 39391 

4 39433 4 39461 4 39461 4 39336 

9 39441 9 39411 9 39626 9 39361 

13 39433 13 39411 

 

13 39333 

11 39434 11 39461 11 39391 

 

11 39466 

 

16 39416 

12 39426 

11 39421 

13 39463 

انخٕافك  إسخبٛبٌ

نهضٔس انضٔاصٙ 

فٙ إطبس انضٔاس 

 انًخخهط

 اإلسخبٛبٌيحبٔس 
عذد 

 انعببساث

يعبيم 

 أنفب

 انخضضئت انُصفٛت

يعبيم 

 سبٛشيبٌ

يعبيم 

 صخًبٌ

 39613 39661 39436 11 انخٕافك اإلصخًبعٙ: ٔلاأل ًحٕسان

 39636 39619 39633 11 انخٕافك انُفسٙ: زبَٙان ًحٕسان

 39666 39664 39631 11 انخٕافك انزمبفٙانزبنذ:  ًحٕسان

 39463 39421 39443 13 انشابع: انخٕافك اإللخصبد٘انًحٕس 

 39411 39416 39961 36 انخٕافك انضٔاصٙ إصًبنٙ
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بعد حذؼ كؿ عبارة مف  كرونباخ ألفا معامالت قيـأف  (3يوضح جدول )
ولمحور الصراع (، 18881-18851تتراوح بيف )الصراع المغوي  محور عبارات

تتراوح بيف الصراع السياسي  محور(، ول18846-18811تتراوح بيف )السموكي 
 قيـ وىي (18691-18611، ولمحور الصراع الديني تتراوح بيف )(845 -18731)

 .وصالحيتو لمتطبيؽ اإلستبياف ثبات وتعد مؤشرًا قويًا عمى مقبولة
 

 سخبٛبٌ انصشاع انزمبفٙ نألبُبءإل يعبيم انزببث (13)صذٔل 

إسخبٛبٌ انصشاع 

 انزمبفٙ نألبُبء

 يحبٔس اإلسخبٛبٌ
عذد 

 انعببساث

يعبيم 

 أنفب

 انخضضئت انُصفٛت

يعبيم 

 سبٛشيبٌ

يعبيم 

 صخًبٌ

 39324 39621 39462 11 انصشاع انهغٕ٘ األٔل:نًحٕس ا

 39363 39344 39421 13 انصشاع انسهٕكٙانزبَٙ:  ًحٕسان

 39661 39469 39433 9 انصشاع انسٛبسٙ انزبنذ: ًحٕسان

 39331 39336 39341 11 انًحٕس انشابع: انصشاع انذُٚٙ

 39611 39641 39499 26 انصشاع انزمبفٙ نألبُبءإصًبنٙ 

إلستبياف الصراع الثقافي  كرونباخ ألفا معامؿ قيمةأف  (22يوضح جدول )
( 18785وقيمة التجزئة النصفية التي تشمؿ معامؿ سبيرماف )(، 18899)لألبناء 

 اإلستبياف ثبات وتعد مؤشرا قويا عمى مقبولة قيـ وىي( 18715ومعامؿ جتماف )
 .وصالحيتو لمتطبيؽ
 رابعا4 حدود البحث

( زوج، وابف وىـ مف نفس العينة 51تكونت مف ) العينة اإلستطالعية: حدود بشريو
 األساسية تكونت مفالعينة األساسية، وذلؾ لمتحقؽ مف صدؽ وثبات أدوات الدراسة. 

 زوج مصري متزوج مف أجنبية غير ناطقة بالمغة العربية مف الدوؿ المتقدمة (111)
 (22)ويوضح جدول ، مقيميف في مصر، أصمو العرقي، و جنسيتوليست مف ثقافتو، 

بنو في المرحمة وا  بف ( إ111قا لجنس الزوجة األجنبية، )توزيع عينة الدراسة وف
بطريقة غرضية  ـتـ إختيارىو  سنة مقيميف في مصر، 11إلي  18الجامعية مف عمر 

 .عمدية
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ( توزيع عينة الدراسة وفقا لجنسية الزوجة22جدول )
 ٪ انعذد صُس انضٔصت

 1291 13 أنًبَٛت

 6396 23 أيشٚكٛت

 1193 11 إٚطبنٛت

 693 2 بٕنُذٚت

 1991 61 سٔسٛت 

 191 3 فشَسٛت

 1933 113 األصًبنٙ

الجيزة، األسكندرية، شـر الشيخ،  ،محافظات القاىرةتـ تطبيؽ البحث في  :حدود مكانية
نظرا لرفض الجميع إجراء المقابمة الشخصية، وتعبئة إستمارات اإلستبياف و  الغردقة

رساؿ رابط إستمارات اإلستبياف و ر كو  الورقية بسبب جائحة نا فتـ تحويمو إلي إلكتروني وا 
السابؽ ذكرىا، وذلؾ  حافظاتشروط العينة في الم ـالتي تتوافر فيي األزواج واألبناءإلي 

  .التواصؿ اإلجتماعي عبر اإلنترنت تطبيقاتمف خالؿ مواقع، و 
 بدايةـ إلى  1111 سبتمبربداية شير : تـ تطبيؽ إستمارات اإلستبياف مف حدود زمنية

 . ـ1111لعاـ  إبريؿشير 
 خامسا4 المعامالت اإلحصائية المستخدمة في البحث

جراء المعالجات اإلحصائية باستخداـ برنامج  تـ تحميؿ البيانات وا 
(Statistical Package For Social Science Program) SPSS Ver. 

بيف متغيرات الدراسة، والتحقؽ مف  الستخراج نتائج الدراسة، الكشؼ عف العالقة 23
تـ حساب التكرارات، النسب المئوية، حساب معامؿ ألفا  صحة فروض الدراسة حيث

 ،(t Test)إختبار معامؿ إرتباط بيرسوف وسبيرماف، التجزئة النصفية، كرونباخ، 
ختبار أقؿ فروؽ معنوي ،(F-test)اختبار  ختبار ، L.S.D  وا  معامؿ اإلنحدار  اتوا 

 .Enter & Stepwise المتعدد بطريقة
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 تائج ومناقشتيا4نلا
 أوال4 وصف العينة

 المتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية - أ
 ٔفمبً نبعض انًخغٛشاث االصخًبعٛت ٔااللخصبدٚت األصٔاس ٔأبُبئٓى ٔأسشْى( حٕصٚع 11صذٔل )

 ٪ انعذد انفئت انبٛبٌ ٪ انعذد انفئت انبٛبٌ

 عًش انضٔس

 2993 12 سُت 26ألم يٍ 

 عًش انضٔصت

 1291 16 سُت 21ألم يٍ 

 3392 66 سُت  23اللم يٍ  21 1191 14 سُت 12أللم يٍ  26

 991 13 سُت فأكزش 23 1191 14 سُت فأكزش 12

 13393 113 انًضًٕع 13393 113 انًضًٕع

عذد أفشاد 

 األسشة

 1291 16 أفشاد 2ألم يٍ 

عذد سُٕاث 

 انضٔاس

 6196 63 سُت 13ألم يٍ 

 6293 64 سُت 11اللم يٍ  13 3392 66 أفشاد 2-1

 6196 63 سُت فأكزش 11 991 13 افشاد 1أكزش يٍ 

 13393 113 انًضًٕع 13393 113 انًضًٕع

انحبنت 

انٕظٛفٛت 

 نهضٔس

 - - ال ٚعًم

 عًم انضٔصت

 1194 12 حعًم

 6491 43 ال حعًم 1194 12 يٕظف ببنمطبع انحكٕيٙ

 6399 62 يٕظف ببنمطبع انخبص

 2696 11 أعًبل حشة 13393 113 انًضًٕع

 13393 113 انًضًٕع

انًسخٕ٘ 

انخعهًٛٙ 

 نهضٔس

 إبخذائٙ
 - - يُخفض

انًسخٕ٘ 

 انخعهًٛٙ نهضٔصت

 إبخذائٙ
 - - يُخفض

 إعذاد٘ إعذاد٘

 ربَٕٚت عبيت -دبهٕو 
 - - يخٕسط

 ربَٕٚت عبيت -دبهٕو 
 1491 13 يخٕسط

 فٕق يخٕسط فٕق يخٕسط

 شٓبدة صبيعٛت
 13393 113 يشحفع

 شٓبدة صبيعٛت
 4194 93 يشحفع

 دساسبث عهٛب دساسبث عهٛب

 13393 113 انًضًٕع 13393 113 انًضًٕع

انذخم 

انشٓش٘ 

 نألسشة

 - - صُّٛ 6333ألم يٍ 

 عًش األبٍ

 1399 13 سُت 19ألم يٍ 

 1196 11 سُت 19-13 196 6 صُّٛ 1333أللم يٍ  6333

 1392 19 سُت 13أكزش يٍ  1399 16 صُّٛ 6333أللم يٍ  1333

 6696 21 صُّٛ 9333أللم يٍ  6333

 6991 26 صُّٛ فبكزش 9333 13393 113 انًضًٕع

 13393 113 انًضًٕع

 صُس األبٍ

 6194 69 ركٕس

 صبيعت األبٍَٕع 

 3291 61 خبص 

 6191 69 حكٕيٙ 1491 61 إَبد

 13393 113 انًضًٕع 13393 113 انًضًٕع

حشحٛب األبٍ 

 بٍٛ أخٕاحّ

 1194 12 ٔحٛذ

 

 1491 61 األٔل

 1696 19 األٔسط

 6196 63 األخٛش

 13393 113 انًضًٕع
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سنة،  47أقؿ مف  ـأعمارىنصؼ األزواج مف أقؿ أف  (22يوضح جدول )
سنة ألقؿ مف  47 ـأعمارى ٪1581٪، في حيف 4981 أعمى نسبة حيث بمغت واويمثم
ألزواج لدييـ ما يقرب مف ثمثي اأقؿ نسبة. أف  واويمثمسنة فأكثر،  54سنة،  54

٪، في 6684 أعمى نسبة حيث بمغت واويمثمسنة،  46قؿ مف أل 41زوجات أعمارىف 
أف ما يقرب مف ثمثي األزواج أقؿ نسبة.  واويمثمر، سنة فأكث 46 فأعمارى ٪981حيف 

٪ 981٪، في حيف 6684أعمى نسبة حيث بمغت  وا، ويمثمأفراد 5-4 ـعدد أفراد أسرى
عدد أف اكثر مف ثمث األزواج  أقؿ نسبة. وا، ويمثمأفراد 5كثر مف ـ أعدد أفراد أسرى
٪، في 3487أعمى نسبة حيث بمغت  وا، ويمثمسنة 11ألقؿ مف  11 سنوات زواجيـ

أقؿ  واويمثم سنة فأكثر، 11و ،سنة 11سنوات زواجيـ أقؿ مف ٪ عدد 3187حيف 
أعمى نسبة حيث  واويمثمنصؼ األزواج يعمموف باألعماؿ الحرة، مف  أقؿأف  نسبة.
أف . أقؿ نسبة واويمثميعمموف بالقطاع الحكومي،   ٪1188٪، في حيف 4783 بمغت

زواج لدييـ زوجات غير عامالت، ويمثموا أعمى نسبة حيث مي مف األالعظالغالبية 
٪ عامالت، ويمثموا أقؿ نسبة. أف كؿ األزواج مستواىـ 1188٪، في حيف 7881بمغت 

٪. أف 11181التعميمي مرتفع )شيادة جامعية، دراسات عميا( حيث بمغت النسبة 
التعميمي مرتفع، ويمثموا أعمي الغالبية العظمي مف األزواج لدييـ زوجات مستواىف 

٪ مستواىف التعميمي متوسط، ويمثموا أقؿ 1881٪، في حيف 8188نسبة خيث بمغت 
جنيو فأكثر، ويمثموا أعمى  9111أف أكثر مف ثمث األزواج دخؿ أسرىـ الشيري  .نسبة

 9111ألقؿ مف  7111٪ دخؿ أسرىـ الشيري 3783٪، يميو 3981نسبة حيث بمغت 
جنيو، ويمثموا أقؿ  5111قؿ مف أل 3111٪  دخؿ أسرىـ الشيري 187ف جنيو، في حي

أعمى نسبة حيث  واويمثمسنة،  19أقؿ مف  ـأعمارىاكثر مف نصؼ األبناء أف  نسبة.
أكثر أف  أقؿ نسبة. واويمثمسنة،  19-11 ـأعمارى ٪1187٪، في حيف 5189 بمغت

٪ 1881، في حيف ٪7188، ويمثموا أعمى نسبة حيث بمغت مف ثمثي األبناء ذكور
، ويمثموا أقؿ مف ثمثي األبناء ممتحقيف بالجامعات الخاصةأف  ، ويمثموا أقؿ نسبة.إناث

، ممتحقيف بالجامعات الحكومية٪ 3585٪، في حيف 6485أعمى نسبة حيث بمغت 
أعمى  واويمثمثمث األبناء ترتيبيـ بيف أخواتيـ االخير، مف أقؿ أف . ويمثموا أقؿ نسبة
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أقؿ  واويمثمترتيبيـ بيف أخواتيـ األوسط،  ٪1783٪، في حيف 3187 نسبة حيث بمغت
 نسبة.

 في إطار الزواج المختمطلمزوج التوافق الزواجي مستويات  -ب
فٙ إطبس انضٔاس نهضٔس انخٕافك انضٔاصٙ نًسخٕٚبث ( حٕصٚع  عُٛت انبحذ ٔفمب 16صذٔل )

 ِبأبعبد انًخخهط

 انبٛبٌ

 انًخغٛشاث
 ٪ انعذد انذسصت انًسخٕٖ

 انخٕافك اإلصخًبعٙ

 - - دسصت 61ألم يٍ  يُخفض

 2194 23 دسصت 29أللم يٍ  61 يخٕسط

 1491 32 دسصت فأكزش 29 يشحفع

 13393 113 اإلصًبنٙ

 انخٕافك انُفسٙ

 - - دسصت 11ألم يٍ  يُخفض

 2392 11 دسصت 61أللم يٍ  11 يخٕسط

 1693 19 دسصت فأكزش 61 يشحفع

 13393 113 اإلصًبنٙ

 نخٕافك انزمبفٙا

 - - دسصت 11ألم يٍ  يُخفض

 3693 63 دسصت 61أللم يٍ  11 يخٕسط

 6392 23 دسصت فأكزش 61 يشحفع

 13393 113 اإلصًبنٙ

 انخٕافك اإللخصبد٘

 1991 11 دسصت 16ألم يٍ  يُخفض

 1196 14 دسصت 64أللم يٍ  16 يخٕسط

 1491 61 فأكزشدسصت  64 يشحفع

 13393 113 اإلصًبنٙ

 إصًبنٙ انخٕافك انضٔاصٙ

 - - دسصت 111ألم يٍ  يُخفض

 3392 66 دسصت 116أللم يٍ  111 يخٕسط

 6693 66 دسصت فأكزش 116 يشحفع

 13393 113 اإلصًبنٙ

في إطار لألزواج  اإلجتماعيالتوافؽ أف مستوى  (29يالحظ من جدول )
نسبة المستوى ، فى حيف أف ٪(5881)مف أجنبيات مرتفع بنسبة الزواج المختمط 

التوافؽ لدييـ يقع  ف أكثر مف نصؼ األزواجأكما يتضح . ٪(4188بمغت ) المتوسط
حيث بمغت رتفع في المستوى الممف أجنبيات في إطار الزواج المختمط  النفسي

بمتغير  تعمقوفيما ي. ٪(4684) بمغت المتوسطنسبة المستوى  فأفي حيف ٪( 5386)
أقؿ مف ثمثي األزواج أف مف أجنبيات فقد تبيف في إطار الزواج المختمط  الثقافيالتوافؽ 

 المرتفع، في حيف قمت نسبة المستوى ٪(6386) تبمغتوسط حيث الميقعوا في المستوي 
 المستوىفي  وايقعاكثر مف نصؼ األزواج أف  كما تبين .٪(3684حيث بمغت )
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 في إطار الزواج المختمط قتصاديالتوافؽ اإللمتغير  ٪(5187) غتحيث بم توسطالم
كما  .٪(1981حيث بمغت )نخفض في حيف قمت نسبة المستوى الم، مف أجنبيات

التوافؽ الزواجي في إطار الزواج لدييـ إجمالي يقع  أقؿ مف ثمثي االزواجأف يتضح 
حيف قمت نسبة في ، ٪(6684حيث بمغت ) توسطفي المستوى الممف أجنبيات المختمط 
 . ٪(3386) تحيث بمغ المرتفع المستوى

 الصراع الثقافي األسري لالبناء -ج
 بُبءنأل انصشاع انزمبفٙ األسش٘ ( حٕصٚع  عُٛت انبحذ ٔفمب نًسخٕٚبث 12صذٔل )

 انبٛبٌ  

 انًخغٛشاث
 ٪ انعذد انذسصت انًسخٕٖ

 انصشاع انهغٕ٘

 6392 23 دسصت 14ألم يٍ  يُخفض

 2194 23 دسصت 11يٍ أللم  14 يخٕسط

 11.4 12 دسصت فأكزش 11 يشحفع

 13393 113 اإلصًبنٙ

 صشاع انسهٕكٙان

 2196 26 دسصت 16ألم يٍ  يُخفض

 6393 66 دسصت 64أللم يٍ  16 يخٕسط

 1696 63 دسصت فأكزش 64 يشحفع

 13393 113 اإلصًبنٙ

 صشاع انسٛبسٙان

 1399 16 دسصت 11ألم يٍ  يُخفض

 1291 33 دسصت 11أللم يٍ  11 يخٕسط

 1291 16 دسصت فأكزش 11 يشحفع

 13393 113 اإلصًبنٙ

 صشاع انذُٚٙان

 1392 31 دسصت 14ألم يٍ  يُخفض

 696 4 دسصت 11أللم يٍ  14 يخٕسط

 6396 23 دسصت فأكزش 11 يشحفع

 13393 113 اإلصًبنٙ

صشاع انزمبفٙ األسش٘ انإصًبنٙ 

 نألبُبء

 1191 14 دسصت 64ألم يٍ  يُخفض

 1392 31 دسصت 139أللم يٍ  64 يخٕسط

 1491 13 دسصت فأكزش 139 يشحفع

 13393 113 اإلصًبنٙ

حيث ي المتوسط في المستو  وايقعأكثر مف ثمث األبناء أف  (22يوضح جدول )
مرتفع في حيف قمت نسبة المستوى ال ،الصراع المغوي لألبناء٪( لمتغير 4188بمغت )
أقؿ مف  فأ كما تبين ٪(.1188بمغت )اإلقتراب مف ثقافة األميات األجنبيات و حيث 

ت بمغو  اإلقتراب مف ثقافة األباء حيث المنخفضالمستوى في  وايقعنصؼ األبناء 
المرتفع في حيف قمت نسبة المستوى الصراع السموكي لالبناء، ٪( لمتغير 4187)
 المستوىوا في يقعبناء مف نصؼ األأكثر  أن. ٪(3181، 1783) واحيث بمغ توسطالمو 
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، في حيف قمت نسبة المستوى الصراع السياسي٪( لمتغير 5485)ت حيث بمغ توسطالم
أكثر مف نصؼ األبناء يقعوا في  أف كما تبين ٪(.1189حيث بمغت ) منخفضال

في حيف قمت نسبة الصراع الديني،  ( لمتغير٪5684)ت حيث بمغ منخفضالي المستو 
 المستوىوا في يقعأكثر مف نصؼ األبناء ف . وأ٪(783حيث بمغت ) لمتوسطالمستوى ا

قمت  في حيف، إلجمالي الصراع الثقافي األسري لألبناء ٪(5684)غت حيث بم توسطالم
 .٪(1881حيث بمغت ) مرتفعنسبة المستوى ال

 ثالثا4 النتائج في ضوء الفروض
في إطار لمزوج وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بيف التوافؽ الزواجي  الفرض األول4

 اإلقتصادي(و بأبعاده )اإلجتماعي، النفسي، الثقافي،  مف أجنبيةالزواج المختمط 
 .الديني( لألبناءو والصراع الثقافي األسري بأبعاده )المغوي، السموكي، السياسي، 

فػي لمػزوج حساب معامؿ ارتباط بيرسوف لتحديد العالقة بيف التوافؽ الزواجي تـ 
كمـا ، والصػراع الثقػافي األسػري بأبعػاده لألبنػاء بأبعػاده مػف أجنبيػةإطار الزواج المختمط 

 .(22ىو موضح في جدول )
ٔانصشاع انزمبفٙ  فٙ إطبس انضٔاس انًخخهطنهضٔس انخٕافك انضٔاصٙ بٍٛ ( يصفٕفت يعبيالث االسحببط 11صذٔل ) 

 نألبُبء  األسش٘

 (3.331*** دال عُذ يسخٕٖ )                  (3.31** دال عُذ يسخٕٖ )      (    3.31* دال عُذ يسخٕٖ )             

دالػػػة  موجبػػةعالقػػة إرتباطيػػة  وجــود -( عــن224جــدول )وقــد أســفرت نتــائج 
إطػار الػزواج المخػتمط  فػي لمػزوجواإلقتصادي كؿ مف التوافؽ اإلجتماعي، بيف إحصائيا 
جمػالي الصػػراع الثقػػافي األسػري بأبعػػاده )السياسػػية، والدينيػة( لألبنػػاء ، مػف أجنبيػػة عنػػد وا 

 انًخغٛشاث
انخٕافك 

 اإلصخًبعٙ

 انخٕافك

انُفسٙ   

 انخٕافك

انزمبفٙ   

انخٕافك 

 اإللخصبد٘

إصًبنٙ 

انخٕافك 

 انضٔاصٙ

 انصشاع

انهغٕ٘   

 انصشاع

انسهٕكٙ   

 انصشاع

انسٛبسٙ   

 انصشاع

انذُٚٙ   

إصًبنٙ 

انصشاع 

انزمبفٙ 

 األسش٘

          - انخٕافك اإلصخًبعٙ

         - ***39466 انخٕافك انُفسٙ

        - ***39396 ***39366 انخٕافك انزمبفٙ

       - ***39141 ***39614 ***39692 انخٕافك اإللخصبد٘

 إصًبنٙ انخٕافك

 انضٔاصٙ 
39961*** 39911*** 39691*** 39911*** -    

 
 

     - ***39136 ***39364- ***39113 ***39141 ***39199- انصشاع انهغٕ٘

    - ***39263 ***39339- ***39132- ***39314- ***39363- ***39614- انصشاع انسهٕكٙ

   - **39196 *39196 ***39113 ***39112 *39111- ***39119 *39131 انصشاع انسٛبسٙ

  - ***39231 ***39339 ***39699 ***39164 ***39114 ***39216 ***39341 ***39113 انصشاع انذُٚٙ

إصًبنٙ انصشاع 

 انزمبفٙ األسش٘
39631*** 39393*** -39361*** 39314*** 39312*** 39631*** 39414*** 39316*** 39613*** - 
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واإلقتصػػػادي فػػػي ، اإلجتمػػػاعيالتوافػػػؽ كػػػاف أي كممػػػا  1815 ،18111 داللػػػة اتمسػػػتوي
 إجمػػػالي الصػػػراع الثقػػػافي األسػػػري أفضػػػؿ كممػػػا كػػػاف مػػػف أجنبيػػػة إطػػػار الػػػزواج المخػػػتمط

جـد يو كمـا ، رتفع أي يقتربوا مف ثقافة األـ األجنبيػةلألبناء م بأبعاده )السياسية، والدينية(
فػػي  لمػػزوجواإلقتصػػادي التوافػػؽ اإلجتمػػاعي، بػػيف دالػػة إحصػػائيا  سػػالبةعالقػػة إرتباطيػػة 

والسػموكي األسػري لألبنػاء الصػراع المغػوي،  وكػؿ مػف ،إطار الػزواج المخػتمط مػف أجنبيػة
واإلقتصػادي فػي إطػار ، مػاعيالتوافػؽ اإلجتكاف أي كمما  ،18111 داللة اتعند مستوي

 والسػموكي األسػري لألبنػاء، الصػراع المغػوي أفضػؿ كممػا كػاف مف أجنبيػةالزواج المختمط 
إنخػػػراط الزوجػػػة فػػػي  ويرجـــع الباحـــث ذلـــك إلـــي، مػػػنخفض أي يكونػػػوا عمػػػي ثقافػػػة األب

التفػػػػاعالت والعالقػػػػات اإلجتماعيػػػػة مػػػػع الػػػػزوج ومجتمعػػػػو، كػػػػذلؾ عػػػػدـ وجػػػػود مشػػػػكالت 
إقتصاديو بيف الزوجيف لما يوفره الزوج مف متطمبات الحياة المعيشية المناسبة لكػؿ أفػراد 

قتصاديا مما يترتب عميػو تبعيػو األبنػاء زوج إجتماعيا، الي تبعيو الزوجة لماألسرة، وبالت وا 
عالقػة إرتباطيػة موجبػة دالػة إحصػائيا  وجود. والسموكية، لثقافة األب مف الناحية المغوية

وكػػػؿ مػػػف الصػػػراع ، إطػػػار الػػػزواج المخػػػتمط مػػػف أجنبيػػػة فػػػي لمػػػزوجبػػػيف التوافػػػؽ الثقػػػافي 
ي التوافػؽ الثقػافي فػ، أي كممػا كػاف 18111المغوي، والديني لألبناء عند مسػتويات داللػة 

ء مرتفع الصراع المغوي، والديني لألبناأفضؿ كمما كاف  ةإطار الزواج المختمط مف أجنبي
عالقػة إرتباطيػة سػالبة دالػة إحصػائيا بػيف  كمـا يوجـدأي يقترب مف ثقافػة األـ األجنبيػة، 

جمػػالي الصػػراع الثقػػافي ، إطػػار الػػزواج المخػػتمط مػػف أجنبيػػة فػػي لمػػزوجلتوافػػؽ الثقػػافي ا وا 
أي  1815، 18111األسري بأبعاده )السػموكي، والسياسػي( لألبنػاء عنػد مسػتويات داللػة 

إجمػالي أفضػؿ كممػا كػاف  ةي إطار الزواج المختمط مػف أجنبيػالتوافؽ الثقافي فكمما كاف 
يكػوف عمػي  أي مػنخفض أبعػاده )السػموكي، والسياسػي( لألبنػاءالصراع الثقػافي األسػري ب

ذلػػػؾ أف الغالبيػػػة العظمػػػي مػػػػف الػػػزوجيف حاصػػػميف عمػػػػي  ويرجـــع الباحــــث، ثقافػػػة األب
٪ لمزوجػػات 8188يف، ي٪ لػػألزواج المصػػر 111بكػػالوريوس، ودراسػػات عميػػا حيػػث بمغػػت 

بالتػػػالي إرتفػػػاع المسػػػتوي التعميمػػػي، و  ،(22موضـــح فـــي جـــدول ) كمـــا ىـــواألجنبيػػػات 
، وخاصػػة بأىميػة مشػػاركة األبنػاء السياسػية يـوعػي ويترتػب عمػػي ذلػؾوالثقػافي لمػزوجيف، 

مػػػػف اإلدالء بأصػػػػواتيـ فػػػػي اإلنتخابػػػػات، حضػػػػور  فػػػػي وطػػػػف األب بمػػػػد اإلقامػػػػة الدائمػػػػة
ية الندوات والمؤتمرات السياسية، اإلنخراط في عضوية األحػزاب لتػدعيـ اإلحسػاس بشػرع
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والتكيػػؼ مػػع مجتمعػػو بشػػكؿ أفضػػؿ، ورفػػػع  لػػوطف األب ءنتمػػااإلتعميػػؽ  النظػػاـ القػػائـ،
جػػودة الخػػدمات التعميميػػة، الصػػحية، اإلجتماعيػػة، والترفيييػػو المقدمػػة مػػف النظػػاـ القػػائـ 

عالقة إرتباطية  وجود. مما يحسف مف أسموب معيشة وحياة األفراد والمجتمعلممواطنيف، 
إطػار الػزواج المخػتمط مػف  فػيلمػزوج يف إجمػالي التوافػؽ الزواجػي موجبة دالة إحصائيا ب

جمػالي الصػراع الثقػافي األسػري بأبعػاده )المغػوي، السياسػي، )النفسػي(، بمحػوره  أجنبية وا 
إجمػػالي التوافػػؽ الزواجػػي ، أي كممػػا كػػاف 18111والػػديني( لألبنػػاء عنػػد مسػػتويات داللػػة 

إجمػالي الصػراع أفضؿ كمما كاف  )النفسي(بمحوره  مف أجنبيةفي إطار الزواج المختمط 
مرتفػع أي يقتػرب مػف ثقافػة  الثقافي األسري بأبعػاده )المغػوي، السياسػي، والػديني( لألبنػاء

 Cristellon (2017)  & Pathak (2014) ويختمف ذلك مع دراسة ،األـ األجنبية

ألجنبيػػات التػػي أكػػدت أف التوافػػؽ الزواجػػي فػػي إطػػار الػػزواج المخػػتمط يجعػػؿ األميػػات ا 
إمتػزاج  ويرجع الباحث ذلـك إلـيسياسة بمد األب، و يتقبموف نشأة األبناء عمي ديف، لغة، 

وذوبػػاف الثقافػػات بػػيف الػػزوجيف عنػػد حػػدوث التوافػػؽ الزواجػػي ممػػا يعطػػي المجػػاؿ لألبنػػاء 
إلختيػػار أي مػػف الثقػػافتيف ومػػع طبيعػػة الػػنفس البشػػرية التػػي تميػػؿ لمتفػػتح يختػػار األبنػػاء 

األجنبيػػة التػػي تػػدعوا إلػػي الحريػػات ذات القػػوة والنفػػوذ واألكثػػر تحضػػرا، وتقػػدما ثقافػػة األـ 
تكنولوجيػػػا وعمميػػػا فيميمػػػوف إلػػػي لغػػػة األـ األجنبيػػػة ويػػػدخمونيا فػػػي حػػػديثيـ مػػػع األخػػػريف 
ليكممػػوا شخصػػيتيـ كنػػوع مػػف التحضػػر والثقافػػة واإلسػػتفادة منيػػا فػػي حيػػاتيـ العمميػػة فيمػػا 

مػد األـ األجنبيػة التػي تػدعوا إلػي المشػاركة السياسػية أمػال بعد، كما يميمػوف إلػي سياسػة ب
فػػي تقمػػد المناصػػب مسػػتقبال وتحسػػيف أسػػموب حيػػاتيـ ومسػػتوي معيشػػتيـ، ويميمػػوف إلػػي 
الوازع الديني الضعيؼ ألف الديف يفػرض عمػييـ قيػود معينػة فػي تصػرفاتيـ وسػموكياتيـ، 

فػي لمػزوج ي التوافػؽ الزواجػي عالقػة إرتباطيػة سػالبة دالػة إحصػائيا بػيف إجمػال كما يوجد
والصػػػراع السػػػموكي لألبنػػػاء عنػػػد بمحػػػوره )النفسػػػي(،  خػػػتمط مػػػف أجنبيػػػةإطػػػار الػػػزواج الم
إجمػػػػالي التوافػػػػؽ الزواجػػػػي فػػػػي إطػػػػار الػػػػزواج ، أي كممػػػػا كػػػػاف 18111مسػػػػتويات داللػػػػة 

 األسػري لألبنػاء السػموكيالصراع أفضؿ كمما كاف بمحوره )النفسي(  مف أجنبيةالمختمط 
 (2222بيــاء الجوازنــة ) ويتفـق ذلــك مــع دراســة، أي يكػػوف عمػي ثقافػػة األب مػنخفض

وثقافػػة األبنػػاء والتػػي فػػؽ بػػيف الػػزوجيف يسػػبب صػػراع فػػي قػػيـ، التػػي أكػػدت أف سػػوء التوا
ذلؾ إلي أف تجانس الزوجيف تسبب في  ويرجع الباحثتنعكس بالسمب عمي سموكياتيـ، 
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اليد مجتمع األب الشرقي في سػموكياتيـ حتػي إتفاقيـ عمي إتباع األبناء لقيـ وعادات وتق
ال يكونػػوا فػػي وضػػع شػػاذ ومختمػػؼ عػػف بقيػػو أفػػراد المجتمػػع، ويتمكنػػوا مػػف التكيػػؼ معػػو، 

ير جميػػع أمػػور حيػػاتيـ سػػواء كانػػت ماديػػة أو يكمػػا أف تبعيػػو األـ واألبنػػاء لػػألب فػػي تسػػ
رفاتو الشػرقية صػخدميو، يترتب عميو تبعيو جميع أفراد األسرة لػألب فػي كػؿ سػموكياتو وت

  والممتزمة أخالقيا.
 األول  البديل وبالتالي يمكن قبول الفرض

وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بيف بعض المتغيرات اإلجتماعية  الفرض الثاني4
المستوي التعميمي لمزوج، عمر اإلبف، واإلقتصادية )عمر الزوج، عمر الزوجة، 

في إطار لمزوج الدخؿ الشيري لألسرة( والتوافؽ الزواجي و ، ةالمستوي التعميمي لمزوج
 .(اإلقتصاديو اإلجتماعي، النفسي، الثقافي، ) بأبعاده مف أجنبيةالزواج المختمط 

حسػػػػػاب معامػػػػػؿ إرتبػػػػػاط سػػػػػبيرماف لتحديػػػػػد العالقػػػػػة بػػػػػيف بعػػػػػض المتغيػػػػػرات تػػػػػـ 
 مػػف أجنبيػػةفػػي إطػػار الػػزواج المخػػتمط لمػػزوج االجتماعيػػة واالقتصػػادية والتوافػػؽ الزواجػػي 

 .(22كما ىو موضح في جدول )بأبعاده 
بعض انًخغٛشاث االصخًبعٛت ٔااللخصبدٚت ٔانخٕافك انضٔاصٙ ( يعبيالث االسحببط بٍٛ 13صذٔل )

 فٙ إطبس انضٔاس انًخخهط نهضٔس 

 انًخغٛشاث
انخٕافك 

 اإلصخًبعٙ

 انخٕافك

انُفسٙ   

انخٕافك 

 انزمبفٙ

انخٕافك 

 اإللخصبد٘

إصًبنٙ انخٕافك 

 انضٔاصٙ

 ***39623- **39131- **39194- ***39661- **39196- عًش انضٔس

 **39613- **39611- **39163- **39146- *39111- عًش انضٔصت

 **39124- *39162- ***39623- 39136- *39111- بٍعًش اإل

 39313 39329- 39331 39341 3916- انًسخٕ٘ انخعهًٛٙ نهضٔس

 **39196 ***39612 ***39666 39169 39191 انًسخٕ٘ انخعهًٛٙ نهضٔصت

 39364- 39331- *39192 39343- 39161- انذخم انشٓش٘ نألسشة

 (  2.222**دال عند مستوى )*(   2.22(  **دال عند مستوى )2.22*دال عند مستوى )          

عالقة  وجود تبيف عمر الزوجفيما يخص  -( ما يمي224يوضح جدول )
جمالي ، عمر الزوجدالة إحصائيا بيف  سالبة إرتباطية في إطار  الزواجي التوافؽوا 

بأبعاده )اإلجتماعي، النفسي، الثقافي، واإلقتصادي( عند مف أجنبية  الزواج المختمط
إجمالي التوافؽ كمما كاف عمر الزوج أي كمما زاد  18111، 1811مستويات داللة 

بأبعاده )اإلجتماعي، النفسي، الثقافي،  مف أجنبية لمختمطالزواجي في إطار الزواج ا
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أنو مع كبر السف يندـ الزوج عمي  يرجع الباحث ذلك إليأكثر ضعفا،  واإلقتصادي(
زواجو مف أجنبية مختمفة في عاداتو، تقاليده، وثقافتو، ويبدأ باإلحساس أف ىذه الثقافة 

ية، والتقرب لثقافة األـ المتفتحو، تؤثر سمبا عمي أبنائو بإبتعادىـ عف ثقافتة الشرق
وخوفو أف يصؿ األمر لترؾ أبنائو موطنو األصمي، واليجرة إلي موطف األـ األجنبية، 
عالوة عمي سوء ظروفو الصحية وما تتطمبو مف أعباء مالية والتي قد تكوف عائؽ لتمبيو 

عمر  فيما يخصحقوؽ الزوجة، األمر الذي قد يؤثر سمبا عمي التوافؽ الزواجي. 
جمالي  ،ةدالة إحصائيا بيف عمر الزوجسالبة  وجود عالقة إرتباطية تبيفة الزوج وا 

ي، بأبعاده )اإلجتماع مف أجنبية في إطار الزواج المختمطلمزوج التوافؽ الزواجي 
، أي كمما زاد عمر 1811، 1815عند مستويات داللة  النفسي، الثقافي، واإلقتصادي(

بأبعاده  مف أجنبية الزواجي في إطار الزواج المختمطإجمالي التوافؽ  الزوجة كمما كاف
ويرجع الباحث ىذه النتيجة ، )اإلجتماعي، النفسي، الثقافي، واإلقتصادي( أكثر ضعفا

قامتيا في موطف مختمؼ بعيدا عف الموطف  إلي أف الزوجة األجنبية مع كبر السف وا 
وبالتالي ترغب في اإلستقالؿ ماديا مف األصمي، فال تشعر باألمف المادي مع الزوج، 

خالؿ العمؿ خوفا مف المستقبؿ أو غالء األسعار المستمر أو وفاة الزوج أو عدـ وجود 
حتياجات أفراد األسرة، عالوة عمي شعورىا بال حنيف أي تأميف مادي يغطي مصاريؼ، وا 

ويقؿ التوافؽ فتصبح العالقة بيف الزوجيف ندا ال مشاركة لمرجوع النيائي إلي وطنيا، 
وأخرون  السعايدةخولة  وتتفق النتائج الخاصة بعمر الزوجين مع دراسةالزواجي، 

وتختمف مع ، التي أكدت وجود عالقة بيف عمر الزوجيف والتوافؽ الزواجي( 2222)
التي  (2223دالل سامي )و (، 2223دراسات عمر الشواشرة ومعاوية أبو جمبان )
أحمد  ادراسة راندووالتوافؽ الزواجي، ف، أكدت عدـ وجود عالقة بيف عمر الزوجي

فيما يخص عمر التي أكدت أنو كمما زاد عمر الزوجيف زاد توافقيا الزواجي. ( 2222)
جمالي التوافؽ بف، دالة إحصائيا بيف عمر اإلسالبة  وجود عالقة إرتباطية تبيفبن اإل وا 

بأبعاده )اإلجتماعي، الثقافي،  مف أجنبيةفي إطار الزواج المختمط لمزوج الزواجي 
أي كمما زاد عمر  18111، 1811 ،1815عند مستويات داللة  لمزوج واإلقتصادي(

بأبعاده  مف أجنبية إجمالي التوافؽ الزواجي في إطار الزواج المختمط بف كمما كافاإل
زيادة األعباء  يرجع الباحث ذلك إليو ، أكثر ضعفا الثقافي، واإلقتصادي( ،)اإلجتماعي
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المادية عمي كاىؿ الزوجيف لتوفير اإلحتياجات والمتطمبات الضرورية لألبناء، والتي 
تزداد بشكؿ كبير مع زيادة عمرىـ، وصوليـ سف الزواج مما يؤثر سمبا عمي توافؽ 

لتوافؽ بف وادالة إحصائيا بيف عمر اإل وجود عالقة إرتباطيةعدـ  كما تبينالزوجيف، 
فيما يخص المستوي التعميمي  .مف أجنبية في إطار الزواج المختمط لمزوج النفسي
 ،عدـ وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بيف المستوي التعميمي لمزوج تبيف لمزوج

جمالي التوافؽ و   بأبعاده )اإلجتماعي، مف أجنبية الزواجي في إطار الزواج المختمطا 
لخمفية تنشئة الزوج، تفكيره،  ويرجع الباحث ذلك، الثقافي، واإلقتصادي( النفسي،

(، 2223ويتفق ذلك مع دراسة دالل سامي )ومعتقداتو التي إعتاد التعامؿ بيا، 
الذيف أكدوا عدـ وجود عالقة بيف المستوي التعميمي  ( 2222دراسة الحسين السيد )و 

التي أكدت أنو كمما ( 2222أحمد ) ارانددراسة  يختمف معووالتوافؽ الزواجي،  ،لمزوج
فيما يخص المستوي زاد المستوي التعميمي لمزوج كمما كاف توافقو الزواجي أعمي. 

تبيف وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف المستوي التعميمي لمزوجة 
جمالي التوافؽ، التعميمي لمزوجة األجنبية مف  مختمطفي إطار الزواج اللمزوج الزواجي  وا 

أي كمما زاد  18111، 1811عند مستويات داللة  بأبعاده )الثقافي، واإلقتصادي(أجنبية 
إجمالي التوافؽ الزواجي في إطار الزواج المستوي التعميمي لمزوجة األجنبية كمما كاف 

 أفإلي  ويرجع الباحث ذلك أفضؿ، بأبعاده )الثقافي، واإلقتصادي(مف أجنبية المختمط 
 ومعرفة فيـ يجيدوفو  نفعاالتيـ،إ بتنظيـ معرفة، نضجا األكثر ىـ تعميما األكثر

 ستخداـوا   العقمية بالمرونة الفرد يمد فالتعميـ ومراعتيا، اآلخريف ومشاعر مشاعرىـ
 لكنيـ المتزوجيف لدى مشكالت وجود عدـ يعني ال وىذا االختالؼ، حالة في الحوار
عدـ وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا  تبين كما، معيا والتوافؽ حميا في مرونة أكثر

 لمزوجاإلجتماعي، والنفسي  التوافؽوكؿ مف ، األجنبية بيف المستوي التعميمي لمزوجة
ويتفق ذلك مع دراسة سناء الجمعان وفاطمة خمف ، إطار الزواج المختمط في
التي أكدت أنو كمما زاد المستوي التعميمي لمزوجة كمما كاف التوافؽ الزواجي  (2222)

التي أكدت عدـ وجود عالقة بيف  (2223ويختمف ذلك مع دراسة دالل سامي )أعمي، 
تبيف فيما يخص الدخل الشيري لألسرة والتوافؽ الزواجي.  ،المستوي التعميمي لمزوجة

والتوافؽ الثقافي  ،الدخؿ الشيري لألسرةائيا بيف وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحص
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الدخؿ أي كمما زاد  1815عند مستوي داللة  ي إطار الزواج المختمط مف أجنبيةف لمزوج
 مف أجنبية إجمالي التوافؽ الثقافي في إطار الزواج المختمطكمما كاف الشيري لألسرة 

ارت أنو كمما إرتفع التي أش( 2222ويتفق ذلك مع دراسة الحسين السيد )أفضؿ، 
 ويرجع الباحث ذلك إليالدخؿ الشيري لألسرة كمما كاف التوافؽ الزوجي الثقافي أفضؿ، 

، الزواج مستمزمات توفير عمى قدرة أكثر األسرة تكوف وبيا، الحياة عصب المادة أف
 وينعكس األسرية، والرفاىية األمف مف قدر وتوفير حتياجتو،إب الوفاء عمى قدرة أكثر
عدـ وجود عالقة إرتباطية دالة كما تبين  التوافؽ الزواجي الثقافي، تحقيؽ عمى بذلؾ

جمالي التوافؽ و ، إحصائيا بيف الدخؿ الشيري لألسرة في إطار الزواج لمزوج الزواجي ا 
ويتفق ذلك مع ، ، واإلقتصادي(النفسيبأبعاده )اإلجتماعي،  مف أجنبية المختمط

(، 2222(، فراس قريطع وأحمد الغزو )2222دراسات رشيد عرار وتيسير عبد اهلل )
الذيف أشاروا إلي عدـ وجود عالقة بيف دخؿ األسرة والتوافؽ ( 2222وفاء جاسم )و 

الذيف (  2222الحسين السيد )و (، 2222أحمد ) اويختمف مع دراسات راندالزواجي، 
 ألسرة الشيري كمما كاف التوافؽ الزواجي أفضؿ.أكدوا أنو كمما زاد دخؿ ا

 جزئيا ثانيالالبديل وبالتالي يمكن قبول الفرض 
وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بيف بعض المتغيرات اإلجتماعية  الفرض الثالث4

بف، المستوي التعميمي لمزوج، )عمر الزوج، عمر الزوجة، عمر اإل واإلقتصادية
 الدخؿ الشيري لألسرة( والصراع الثقافي األسري بأبعادهو المستوي التعميمي لمزوجة، 

 لألبناء. )المغوي، السموكي، السياسي، والديني(
حسػػػػػاب معامػػػػػؿ إرتبػػػػػاط سػػػػػبيرماف لتحديػػػػػد العالقػػػػػة بػػػػػيف بعػػػػػض المتغيػػػػػرات تػػػػػـ 

كمـا ىـو موضـح فـي ، لألبنػاءري بأبعػاده االجتماعية واالقتصادية والصراع الثقافي األسػ
 .(27جدول )
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( يعبيالث االسحببط بٍٛ بعض انًخغٛشاث االصخًبعٛت  ٔااللخصبدٚت ٔانصشاع انزمبفٙ األسش٘ 16صذٔل )

 نألبُبء

 انًخغٛشاث
انصشاع 

 انهغٕ٘

انصشاع 

 انسهٕكٙ

انصشاع 

 انسٛبسٙ

انصشاع 

 انذُٚٙ

انصشاع إصًبنٙ 

 انزمبفٙ األسش٘

 39316 39146- 39319 39111 *39136- عًش انضٔس

 39131 39111- 39313 *39166- ***39664- عًش انضٔصت

 39332 39133- *39166 39116 39161 بٍعًش اإل

 *39121 39116- 39164- 39333 ***39643 انًسخٕ٘ انخعهًٛٙ نهضٔس

 39311 39336 **39162- **39126 39334 انًسخٕ٘ انخعهًٛٙ نهضٔصت

 **39111 39132- 39113 39121- ***39161 انشٓش٘ نألسشةانذخم 

 (  3.331***دال عُذ يسخٕٖ )         ( 3.31**دال عُذ يسخٕٖ )        ( 3.31*دال عُذ يسخٕٖ )                  

تبيف وجود عالقة  عمر الزوجفيما يخص  -( ما يمي274يوضح جدول )
وي عند مستوالصراع المغوي لألبناء  ،دالة إحصائيا بيف عمر الزوج سالبةإرتباطية 

 أي منخفض كاف الصراع المغوي لألبناءكمما عمر الزوج أي كمما زاد  1815 داللة
التي  (2222ويتفق ذلك مع دراسة ىبو شعيب وفاطمة دوام )اء، ثقافة األبيتحيزوا ل

بناء باليوية الثقافية الخاصة باألباء أكدت أنو كمما زاد عمر األباء كمما كاف تمسؾ األ
إلي أف األباء في مرحمة كبر السف مع وجود أبناء في مرحمة  ويرجع الباحث ذلكأكبر، 

المراىقة يتولد بينيـ عالقات صداقة قوية وحورات ممتدة في جميع مجاالت الحياة مما 
اطية دالة إرتبعدـ وجود عالقة كما تبين يجعميـ أكثر تأثرا بثقافة األب المغوية، 

جمالي و ، إحصائيا بيف عمر الزوج الصراع الثقافي األسري بأبعاده )السموكي، ا 
 سالبة تبيف وجود عالقة إرتباطية عمر الزوجةفيما يخص  السياسي، والديني( لألبناء.

عند وكؿ مف الصراع المغوي، والسموكي لألبناء  ،ةدالة إحصائيا بيف عمر الزوج
كاف الصراع المغوي، كمما عمر الزوجة أي كمما زاد ، 18111، 1815 داللةويات مست

إلي اف األـ  ويرجع الباحث ذلكاء، ثقافة األبيتحيزوا ل أي ضفمنخ لألبناءوالسموكي 
نسجمت مع ثقافة األب ومجتمعو بشكؿ  األجنبية مع تقدـ العمر تكوف قد إندمجت، وا 

عدـ  كما تبينية الخاصة باألب إلي األبناء، كامؿ، وبالتالي تنقؿ الثقافة المغوية والسموك
جمالي و ، ةوجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بيف عمر الزوج الصراع الثقافي األسري ا 

ويتفق ذلك مع دراسة ىبو شعيب وفاطمة دوام ، بأبعاده )السياسي، والديني( لألبناء
التي أكدت عدـ وجود عالقة بيف عمر األـ والتمسؾ باليوية الثقافية لألبناء.  (2222)
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 بفإلدالة إحصائيا بيف عمر ا موجبة تبيف وجود عالقة إرتباطية بنعمر اإلفيما يخص 
كاف كمما بف عمر اإلأي كمما زاد  1815 داللةويات عند مستوالصراع السياسي لألبناء 

ويرجع الباحث  أي يتحيزوا لثقافة األميات األجنبيات،الصراع السياسي لألبناء مرتفع 
إلي تتطمع األبناء مع زيادة العمر إلي مستوي معيشي أفضؿ توفر ليـ متطمبات  ذلك

الحياة مف مسكف فخـ، سيارة فارىة، ومبمغ مالي بالبنؾ وغيرىا فيتمكنوا مف الزواج بكؿ 
ا كؿ وسائؿ الرفاىية، فيمجأ سيولة ويسر، وتكويف أسرة يعيشوا معيا حياة مرموقة بي

لممشاركة السياسية في بمد األـ األجنبية التي بيا الكثير مف المغريات ألنيا تتسـ 
التقدـ العممي، التكنولوجي، الحضاري، والثقافي عمي أمؿ تقمد ذ، و بالتفتح، القوة، النفو 

جود عالقة عدـ و  كما تبينأحد مناصب صنع القرار التي توفر لو كؿ رغباتو وأمنياتو، 
جمالي و  ،بفإرتباطية دالة إحصائيا بيف عمر اإل الصراع الثقافي األسري بأبعاده ا 

( 2222ويتفق ذلك مع دراسة عايدة أبو تايو )، والديني( لألبناء المغوي، السموكي،)
يختمف ذلك ووالصراع الثقافي والقيمي،  ،بفأكدت عدـ وجود عالقة بيف عمر اإل التي

التي أكدت وجود عالقة موجبة بيف عمر  (2222وفاطمة دوام )مع دراسة ىبو شعيب 
تبيف وجود  المستوي التعميمي لمزوجفيما يخص والتمسؾ بثقافة وقيـ األب،   ،األبناء

جمالي الصراع  ،دالة إحصائيا بيف المستوي التعميمي لمزوج موجبة عالقة إرتباطية وا 
أي كمما  18111، 1815 داللةيات و عند مستالثقافي األسري بمحوره )المغوي( لألبناء 

إجمالي الصراع الثقافي األسري بمحوره )المغوي( كاف زاد المستوي التعميمي لمزوج كمما 
ويختمف ذلك مع دراسة عايدة أبو ء مرتفع أي يتحيزوا لثقافة األميات األجنبيات، لألبنا

والصراع  ،التي أكدت عدـ وجود عالقة بيف المستوي التعميمي لألب( 2222تايو )
(، دراسة فاطمة دوام 2222، دراسة ىبو شعيب وفاطمة دوام )الثقافي والقيمي

الذيف أكدوا أنو كمما زاد مستوي تعميـ األب كمما  (2223أمل حسانين )و (، 2222)
وعي  ويرجع الباحث ذلك إليكاف االبناء أكثر تمسكا بعادات، تقاليد، وأفكار األباء، 

بالتالي يفتح المجاؿ لألبناء لإلطالع  ،في والتعددية الثقافيةاألباء بأىمية التنوع الثقا
عمي ثقافة األـ األجنبية وخاصة المغوية مع اإلحتفاظ بثقافة األب مف أجؿ تقميص 
الفروؽ والتفاوت ما بيف الثقافتيف وبالتالي إكتساب معارؼ، إتجاىات، وميارات ليكونوا 

عدـ  كما تبينلتغير اإلجتماعي، مواطنيف نشطيف في مجتمع األب ومشاركيف في ا
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لصراع كؿ مف او  ،وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بيف المستوي التعميمي لمزوج
تبيف وجود  المستوي التعميمي لمزوجةفيما يخص ، لألبناء يوالدينالسياسي،  السموكي،

والصراع السموكي ، ةدالة إحصائيا بيف المستوي التعميمي لمزوج موجبة عالقة إرتباطية
كاف كمما  ةأي كمما زاد المستوي التعميمي لمزوج 1811 داللةويات عند مستلألبناء 

ويرجع مرتفع أي يتحيزوا لثقافة األميات األجنبيات،  لألبناء السموكيإجمالي الصراع 
دراؾ األـ األجنبية المتعممة بأىمية أف يكوف اإلبف إمتداد  الباحث ذلؾ إلي وعي وا 
بف في ىذه الثقافة رغبو ية مف وجية نظرىا، فتحاوؿ دمج اإلالتي تعتبرىا إيجاب لثقافتيا

كما منيا في حصولو عمي مستوي معيشي أفضؿ مستقبال مما ينعكس عمي سموكياتو، 
 لصراعاو ، ةدالة إحصائيا بيف المستوي التعميمي لمزوجسالبة  وجود عالقة إرتباطية تبين

 السياسيالصراع  كافكمما  ةمستوي التعميمي لمزوجلألبناء أي كمما زاد الالسياسي 
وعي األـ األجنبية ويرجع الباحث ذلك إلي اء، ثقافة األبي يتحيزوا أ منخفض لألبناء

بأىمية مشاركة األبناء سياسيا في موطنيـ األصمي مف أجؿ اإلندماج واإلنسجاـ في 
وير الخدمات المجتمعية المجتمع المقيميف بو ليكونوا مواطنيف مشاركيف بفاعمية في تط

 كذلك تبينوغيره، وتحسيف مستوي المعيشة لكافة فئات المجتمع،  مف تعميـ، صحة...
جمالي ة، عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بيف المستوي التعميمي لمزوج عدـ وجود وا 

ويتفق ذلك مع دراسة عايدة الصراع الثقافي األسري بأبعاد )المغوي، والديني( لألبناء، 
الذيف أكدوا عدـ وجود عالقة بيف ( 2223دراسة أمل حسانين )و (، 2222أبو تايو )

يختمف مع دراسة ىبو شعيب و ، المستوي التعميمي لألـ والصراع الثقافي والقيمي
الذيف أكدوا أنو كمما زاد مستوي تعميـ  (2222فاطمة دوام )و (، 2222وفاطمة دوام )

فيما كاف صراع اليوية الثقافية لألبناء أقؿ أي يتمسؾ األبناء بقيـ األب، األـ كمما 
إحصائيا بيف دالة  موجبة تبيف وجود عالقة إرتباطية الدخل الشيري لألسرةيخص 

جمالي الصراع الثقافي األسري بمحوره )المغوي( لألبناء ، الدخؿ الشيري لألسرة عند وا 
إجمالي كاف اد الدخؿ الشيري لألسرة كمما أي كمما ز  18111 ،1811 داللةويات مست

مرتفع أي يتحيزوا لثقافة األميات  الصراع الثقافي األسري بمحوره )المغوي( لألبناء
التي أكدت أف  (2222ويتفق مع دراسة سالمو المحسن وأخرون )األجنبيات، 

طمة يختمف مع دراسة ىبو شعيب وفاو ، الصراع الثقافي والقيمي يرتفع مع زيادة الدخؿ
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الذيف أكدوا أنو كمما زاد الدخؿ الشيري  (2222(، دراسة فاطمة دوام )2222دوام )
لالسرة كمما كاف صراع اليوية الثقافية لألبناء أقؿ أي يتمسؾ األبناء بأفكار األباء، 

أمل حسانين و (، 2222، عايدة أبو تايو )(2227إزدىار أبو شاور )دراسات 
والصراع الثقافي وجود عالقة بيف الدخؿ اإلقتصادي،  الذيف أكدوا عدـ( 2223)

أف األبناء في مرحمة المراىقة لدييـ شغؼ لمظيور  ويرجع الباحث ذلك إليوالقيمي، 
أماـ األخريف بمظير راقي بإرتداء المالبس، األحذية، واألكسسورات ذات الماركات 

ويريدوف إستكماؿ ىذا  العالمية المرتفعة الثمف، ويساعدىـ عمي ذلؾ الدخؿ المرتفع،
المظير بالتقرب لثقافة األـ األجنبيو وخاصة المغوية بإدخاؿ بعض المصطمحات 

ظيار مدي التحضر، األجنبيو مع لغتيـ العربية األصميو إلستكماؿ مظ يرىـ الخارجي وا 
عدـ وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بيف  كما تبينالتمدف، والرقي أماـ األخريف، 

 لألبناء. يوالدينالسياسي،  السموكي،لصراع كؿ مف او  ،شيري لألسرةالدخؿ ال
 جزئيا لثالثا البديل وبالتالي يمكن قبول الفرض

في إطار الزواج لمزوج وجود فروؽ دالة إحصائيًا في التوافؽ الزواجي  4رابعالفرض ال
لعمؿ  وفقا( اإلقتصاديو اإلجتماعي، النفسي، الثقافي، ) بأبعاده مف أجنبيةالمختمط 

الحالة بف، عدد أفراد األسرة، عدد سنوات الزواج، بف، نوع جامعة اإلالزوجة، جنس اإل
 بف بيف أخواتو.الوظيفية لمزوج، ترتيب اإل

 Tإختبار ت  :األتي ولمتحقق من صحة ىذا الفرض احصائيا تم استخدام

test  في إطار لمزوج التوافؽ الزواجي إليجاد قيمة ت لموقوؼ عمي داللة الفروؽ في
، بفنوع جامعة اإلو بف، لعمؿ الزوجة، جنس اإلوفقا  بأبعاده مف أجنبية الزواج المختمط

أسموب تحميؿ التبايف في اتجاه و (، 22( إلي )22كما ىو موضح في الجداول من )
التوافؽ إليجاد قيمة ؼ لموقوؼ عمي داللة الفروؽ في  Anova One Wayواحد 

عدد أفراد األسرة، عدد وفقا ل بأبعاده مف أجنبيةفي إطار الزواج المختمط لمزوج الزواجي 
ختبار، سنوات الزواج، الحالة الوظيفية لمزوج إتجاىات الفروؽ في  لمعرفة .L.S.Dوا 

 .ذلك ( توضح22( إلي )22من )جداول الو حالة وجودىا، 
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 عًم انضٔصتانًخخهط ٔفمب ن فٙ إطبس انضٔاسنهضٔس ( دالنت انفشٔق فٙ انخٕافك انضٔاصٙ 14صذٔل )

 انًخغٛشاث

 حعًم

 = ٌ12 

 ال حعًم

 لًٛت ث 43ٌ = 
انفشٔق بٍٛ 

 انًخٕسطبث

انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

 ع و ع و

 39331 39333 1916 29399 19311 13913 39613 11946 انخٕافك اإلصخًبعٙ

 39331 39333 2911 29613 69493 62931 19616 64946 انخٕافك انُفسٙ

 39331 39333 2914 19116 69123 61942 19366 66921 انخٕافك انزمبفٙ

 39331 39333 9936 39119 39114 61913 69363 21916 انخٕافك اإللخصبد٘

 39331 39333 12933 19634 119914 129911 129121 166911 إصًبنٙ انخٕافك انضٔاصٙ

بيف الزوجات األجنبيات وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  (22يوضح جدول )
في إطار الزواج المختمط لمزوج التوافؽ الزواجي إجمالي في وغير العامالت العامالت، 
عند مستويات داللة  اإلقتصادي(و بأبعاده )اإلجتماعي، النفسي، الثقافي، مف أجنبية 

، 58113، 48311، 48199، 58768حيث كانت قيـ ت المعبرة عف ذلؾ )18111
الترتيب، وقد حققت الزوجات العامالت أعمي متوسط درجات حيث ( عمي 68159
في إطار الزوج المختمط، لمزوج ( إلجمالي التوافؽ الزواجي 173811±148141بمغت )

( لمتغير التوافؽ 38883±58313( لمتغير التوافؽ اإلجتماعي، )68716±55883)
( لمتغير التوافؽ 41813±78131( لمتغير التوافؽ الثقافي، )37841±58633النفسي، )

أف الزوجة العاممة لدييا دخؿ مستقؿ عف الزوج،  ويرجع الباحث ذلكاإلقتصادي، 
وبالتالي يمكنيا مساعدتو لقضاء إحتياجات وشئوف أفراد األسرة، باإلضافة إلي إكتسابيا 
خبرات عف كيفيو التعامؿ السميـ مع األخريف مف خالؿ اإلحتكاؾ بزمالئيا بالعمؿ 

الحسين السيد  ويتفق ذلك مع دراسةاإلستقرار والتوافؽ الزواجي،  ليتحقؽ بذلؾ
عمؿ  لمتغير تبعا الزواجي التوافؽ في لزوجاتبيف ا فروؽ وجودالتي أكدت (  2222)

رشيد عرار وتيسير عبد اهلل  ويختمف ذلك مع دراسة ،الزوجة لصالح العامالت
 التي أشارت أف العامالت أقؿ توافقا زواجيا.( 2222)

 ضُس األبٍفٙ إطبس انضٔاس انًخخهط ٔفمب ننهضٔس ( دالنت انفشٔق فٙ انخٕافك انضٔاصٙ 19صذٔل )

 انًخغٛشاث

 ركٕس

 = ٌ69 

 إَبد

 لًٛت ث 61ٌ = 
انفشٔق بٍٛ 

 انًخٕسطبث

انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

 ع و ع و

 غٛش دال 39346 1961 19611 19626 29941 39263 11916 انخٕافك اإلصخًبعٙ

 غٛش دال 39119 1911 19161 19946 62921 19333 61993 انخٕافك انُفسٙ

 3931 39331 6931 69111 69113 61931 29216 62963 انخٕافك انزمبفٙ

 3931 39333 2926 19411 19192 63969 49112 62943 انخٕافك اإللخصبد٘

 3931 39334 11963 19341 129316 123919 119416 116931 إصًبنٙ انخٕافك انضٔاصٙ
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بػػػيف األبنػػػاء الػػػذكور، وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية  (23يوضـــح جـــدول )
بأبعػاده  مػف أجنبيػةفي إطار الزواج المختمط لمزوج التوافؽ الزواجي إجمالي في واإلناث 
حيث كانت قيـ ت المعبرة عف ذلؾ ، 1811عند مستويات داللة  اإلقتصادي(و )الثقافي، 

( عمػػػػي الترتيػػػػب، وقػػػػد حقػػػػؽ األبنػػػػاء الػػػػذكور أعمػػػػي متوسػػػػط 4847، 38515، 18685)
فػػي إطػػار لمػػزوج ( إلجمػػالي التوافػػؽ الزواجػػي 157865±118813درجػػات حيػػث بمغػػت )

( لمتغيػر 34886±88114( لمتغير التوافؽ الثقافي، )34871±48413الزوج المختمط، )
أف األبنػػاء اإلنػػاث فػػي المجتمػػع الشػػرقي  ويرجــع الباحــث ذلــك إلــيالتوافػػؽ اإلقتصػػادي، 

وكياتيف وفقػػا لمعػػادات والتقاليػػد، والمعتقػػدات الدينيػػة، يخضػػعف لكثيػػر مػػف القيػػود فػػي سػػم
وخاصػػػة فػػػي ة الرقابػػػة عمػػػي األبػػػاء لتحقيػػػؽ ذلػػػؾ، المجتمعيػػػة، وتقػػػع مسػػػئوليو  ،األخالقيػػػة

مػؿ مػف تػوافقيـ وجود زوجػات أجنبيػات ممػا يزيػد مػف قمػؽ األبػاء عمػي أبنػائيـ اإلنػاث ويق
مع زوجاتيـ بعكس تواجد األبناء الذكور فقد ال تفرض عمييـ الكثير مف القيػود الخاصػة 

أحمـد  ادراسـة رانـد ويختمـف ذلـك مـعباإلناث وال يحتاجوف لرقابة كبيػرة مػف قبػؿ األبػاء، 
. بػففؽ الزواجي لمزوجيف وفقػا لجػنس اإلالتي أكدت عدـ وجود فروؽ في التوا( 2222)

ذكور، بػػيف األبنػػاء الػػوجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عػػدـ  (23جــدول )كمــا يوضــح 
 ي إطػػار الػػزواج المخػػتمط مػػف أجنبيػػةفػػ لمػػزوجاإلجتمػػاعي، والنفسػػي فػػي التوافػػؽ واإلنػػاث 

 ( عمي الترتيب.18571، 18751حيث كانت قيـ ت المعبرة عف ذلؾ )
ُٕع صبيعت انضٔاس انًخخهط ٔفمب نفٙ إطبس نهضٔس ( دالنت انفشٔق فٙ انخٕافك انضٔاصٙ 13صذٔل )

 بٍاإل

 انًخغٛشاث

 خبص

 = ٌ61 

 حكٕيٙ

 لًٛت ث 69ٌ = 
انفشٔق بٍٛ 

 انًخٕسطبث

انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

 ع و ع و

 39393 3913 39691 29664 11911 69326 11931 انخٕافك اإلصخًبعٙ
غٛش 

 دال

 3931 39313 1914 19211 69664 62916 29694 63961 انخٕافك انُفسٙ

 39331 39333 6911 69436 69662 61941 29111 62992 انخٕافك انزمبفٙ

 3931 39316 6936 19261 19166 61916 49262 62993 انخٕافك اإللخصبد٘

 3931 39313 9926 19632 119692 124966 119121 116943 إصًبنٙ انخٕافك انضٔاصٙ

بنػػاء الممتحقػػيف بػػيف األوجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية  (22يوضــح جــدول )
فػػي إطػػار الػػزواج المخػػتمط لمػػزوج التوافػػؽ الزواجػػي  والحكوميػػة فػػيبالجامعػػات الخاصػػة، 

 18111، 1815عند مستويات داللة اإلقتصادي( و الثقافي، النفسي، بأبعاده ) مف أجنبية
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( عمػػػػػي 18431، 38867، 18451، 18364حيػػػػػث كانػػػػػت قػػػػػيـ ت المعبػػػػػرة عػػػػػف ذلػػػػػؾ )
الترتيػػب، وقػػد حقػػؽ األبنػػاء الممتحقػػيف بالجامعػػات الخاصػػة أعمػػي متوسػػط درجػػات حيػػث 

في إطار الػزوج المخػتمط، لمزوج ( إلجمالي التوافؽ الزواجي 157881±118141بمغت )
( لمتغير التوافؽ الثقافي، 34894±48115( لمتغير التوافؽ النفسي، )48798±36831)
ـــيتوافػػػؽ اإلقتصػػػادي، ( لمتغيػػػر ال88474±34891) ـــك إل إطمئنػػػاف  ويرجـــع الباحـــث ذل

الػػزوجيف فػػي حصػػوؿ إبػػنيـ عمػػي تعمػػيـ جيػػد بالجامعػػات الخاصػػة يػػوازي الجامعػػات فػػي 
كمــا دولػػة الزوجػػة األجنبيػػة، ممػػا يسػػاعد عمػػي تحقيػػؽ نػػوع مػػف التوافػػؽ واإلنسػػجاـ بيػػنيـ، 

ممتحقػػػيف بنػػػاء الاألبػػػيف وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عػػػدـ  (22يوضـــح جـــدول )
فػي إطػار الػزواج المخػتمط  لمزوج اإلجتماعيوالحكومية في التوافؽ ، بالجامعات الخاصة

 (.18391حيث كانت قيمة ت المعبرة عف ذلؾ ) جنبيةمف أ
ٔفمب  فٙ إطبس انضٔاس انًخخهطنهضٔس نهخٕافك انضٔاصٙ ( ححهٛم انخببٍٚ فٙ احضبِ ٔاحذ 11صذٔل )

 نعذد أفشاد األسشة

 انبٛبٌ

 

 انبعذ

 يصبدس انخببٍٚ
يضًٕع 

 انًشبعبث

دسصبث 

 انحشٚت

يخٕسط 

 انًشبعبث
 لًٛت ف

انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

 انخٕافك اإلصخًبعٙ

 649611 1 1139312 بٍٛ انًضًٕعبث

 699312 136 21649692 داخم انًضًٕعبث غٛش دال 39123 19331

  139 26619214 انكهٗ

 انخٕافك انُفسٙ

 319966 1 1119431 بٍٛ انًضًٕعبث

 139363 136 11269249 داخم انًضًٕعبث 3931 39326 69163

  139 11669611 انكهٗ

 انخٕافك انزمبفٙ

 1369144 1 1339666 بٍٛ انًضًٕعبث

 139921 136 14119364 داخم انًضًٕعبث 3931 39336 39391

  139 13199311 انكهٗ

 انخٕافك اإللخصبد٘

 649311 1 669631 انًضًٕعبثبٍٛ 

 339639 136 32169391 داخم انًضًٕعبث غٛش دال 39119 39321

  139 31639233 انكهٗ

إصًبنٙ انخٕافك 

 انضٔاصٙ

 9669132 1 14619334 بٍٛ انًضًٕعبث

 2119619 136 223119131 داخم انًضًٕعبث غٛش دال 39136 19169

  139 214469166 انكهٗ

، 1815داللػػة  اتوجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوي( 22يوضــح جــدول )
 ي إطػار الػزواج المخػتمط مػف أجنبيػةف لمزوج الثقافي، و التوافؽ النفسيكؿ مف في  1811
ويتفـق (، 68191، 38136حيث بمغت قيـ ؼ المعبػرة عػف ذلػؾ )عدد أفراد األسرة وفقا ل
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فػػػروؽ فػػػي التوافػػػؽ الزواجػػػي  وجػػػودالػػػذي أكػػػد ( 2223وليـــد  الشـــيري )مـــع ذلـــك مـــع 
 عػدـ وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيا فػي كمـا تبـين، والثقافي وفقػا لعػدد أفػراد األسػرةالنفسي، 

بأبعػػػػػػاده  ي إطػػػػػػار الػػػػػػزواج المخػػػػػػتمط مػػػػػػف أجنبيػػػػػػةفػػػػػػلمػػػػػػزوج  التوافػػػػػػؽ الزواجػػػػػػيإجمػػػػػػالي 
 حيػث بمغػت قػيـ ؼ المعبػرة عػف ذلػؾ ،األسػرةوفقا لعدد أفراد )اإلجتماعي، واإلقتصادي( 

ووعػػػي إلػػػي إدراؾ  ويرجـــع الباحـــث ذلـــكعمػػػي الترتيػػػب،  (18641، 18115، 18179)
الػػػزوجيف بالمسػػػئوليات واإلحتياجػػػات الممقػػػاه عمػػػييـ لتػػػوفير العنايػػػة واإلىتمػػػاـ لكػػػؿ أفػػػراد 
األسرة والتي تحتاج إلي إتفاؽ في وجيات النظر بيف الزوجيف مما يجعػؿ إىتمػاـ األسػرة 

سػتقرار واألمػاف األسػري بغػض النظػر عػف ف لتحقيػؽ اإلاإلنسػجاـ بػيف الػزوجي يتجو نحػو
عبيــر الصــبان ويتفــق ذلــك مــع دراســات عػػدد أفػػراد األسػػرة سػػواء كػػاف كبيػػر أو قميػػؿ، 

الػػذيف أكػػدوا عػػدـ ( 2227ظــافر القحطــاني )و  (،2229(، ميمونــة الينائيــة )2227)
 .وجود فروؽ في التوافؽ الزواجي وفقا لعدد أفراد األسرة

انخٕافك انفشٔق بٍٛ يخٕسطبث دسصبث إحضبِ نهخعشف عهٗ دالنت   L.S.D( اخخببس 11صذٔل )

 عذد أفشاد األسشةٔفمب نفٙ إطبس انضٔاس انًخخهط نهضٔس  انُفسٙ ٔانزمبفٙ

 انعذد عذد أفشاد األسشة انًخغٛشاث
انًخٕسط 

 انحسببٙ

االَحشاف 

 انًعٛبس٘

ألم يٍ 

 أفشاد2

 1إنٙ  2 

 أفشاد

 1أكزش يٍ 

 أفشاد

 انخٕافك انُفسٙ

   - 69426 62941 16 أفشاد2ألم يٍ 

  - 1964- 29464 63919 66 أفشاد 1إنٙ  2يٍ 

 - *6929 1911 19619 61963 13 أفشاد 1أكزش يٍ 

 انخٕافك انزمبفٙ

   - 19162 61932 16 أفشاد2ألم يٍ 

  - **1966- 29639 62941 66 أفشاد 1إنٙ  2يٍ 

 - *6911 3922 39933 61933 13 أفشاد 1أكزش يٍ 

                (3931**دال عُذ يسخٕٖ )           (    3.31*دال عُذ يسخٕٖ )        
، اتجػػػاه الفػػػروؽ فػػػي التوافػػػؽ النفسػػػي لمتعػػػرؼ عمػػػى  L.S.Dتػػػـ إجػػػراء اختبػػػار 

وأســفرت  وفقػػا لعػػدد أفػػراد األسػػرة ، مػػف أجنبيػػةفػػي إطػػار الػػزواج المخػػتمط  لمػػزوجوالثقػػافي 
يف وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػ -عــــن4( 22النتــــائج الموضــــحة بجــــدول )
 مػف أجنبيػةفي إطػار الػزواج المخػتمط  لمزوجوالثقافي ، متوسطات درجات التوافؽ النفسي

لصػػالح عػػػدد أفػػراد األسػػػرة  1811، 1815وفقػػا لعػػدد أفػػػراد األسػػرة عنػػد مسػػػتويات داللػػة  
إلي وضػوح أدوار الػزوجيف فػي اإلىتمػاـ بالحيػاة األسػرية،  حث ذلكاويرجع البالمتوسط، 

نعػػػداـ تبػػػادؿ األدوار بيػػػنيـ وينػػػتج عػػػف ذلػػػؾ إتفػػػاؽ فػػػي فػػػي األسػػػر متوسػػػطة الحجػػػـ،  وا 
نعػػداـ الصػػراعات، بعكػػس األسػػر المنخفضػػة العػػدد فقػػد ، وجيػػات النظػػر بػػيف الػػزوجيف وا 
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، وبالنسػبة لألسػر رنظػرا إلتكػاؿ كػؿ مػنيـ عمػي األخػ غيػر واضػحة الزوجيف دوارأتكوف 
ممػػا يػػؤثر  الكبيػػرة العػػدد فقػػد يحػػدث تبػػادؿ وتحػػوؿ كبيػػر ألدوار الػػزوجيف مػػف وقػػت الخػػر

 . سمبا عمي التوافؽ
ٔفمب فٙ إطبس انضٔاس انًخخهط نهضٔس نهخٕافك انضٔاصٙ ( ححهٛم انخببٍٚ فٙ احضبِ ٔاحذ 16صذٔل )

 عذد سُٕاث انضٔاسن

 انبٛبٌ

 

 انبعذ

 يصبدس انخببٍٚ
يضًٕع 

 انًشبعبث

دسصبث 

 انحشٚت

يخٕسط 

 انًشبعبث
 لًٛت ف

انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

 انخٕافك اإلصخًبعٙ

 6169931 1 3119963 بٍٛ انًضًٕعبث

 629644 136 63699244 داخم انًضًٕعبث 39331 39333 99166

  139 26619214 انكهٗ

 انخٕافك انُفسٙ

 1319216 1 2319912 بٍٛ انًضًٕعبث

 169241 136 14639223 داخم انًضًٕعبث 39331 39333 119111

  139 11669611 انكهٗ

 انخٕافك انزمبفٙ

 1169329 1 1619196 بٍٛ انًضًٕعبث

 139361 136 16469616 داخم انًضًٕعبث 3931 39331 69316

  139 13199311 انكهٗ

 انخٕافك اإللخصبد٘

 6629966 1 12399921 بٍٛ انًضًٕعبث

 269192 136 13339211 داخم انًضًٕعبث 39331 39333 119121

  139 31639233 انكهٗ

إصًبنٙ انخٕافك 

 انضٔاصٙ

 26429363 1 91399611 بٍٛ انًضًٕعبث

 6699219 136 636169411 داخم انًضًٕعبث 39331 39333 129396

  139 214469166 انكهٗ

، 1811وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتويات داللػػة ( 29جــدول )يوضــح 
بأبعػاده  مف أجنبية في إطار الزواج المختمطلمزوج في إجمالي التوافؽ الزواجي  18111

وفقػػا لعػػدد سػػنوات الػػزواج حيػػث بمغػػت قػػيـ  اإلقتصػػادي(و )اإلجتمػاعي، النفسػػي، الثقػػافي، 
( عمػػػػػػػػػي 158541، 78157، 118515، 98537، 148197ؼ المعبػػػػػػػػرة عػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػؾ )

التػػي  (2223عمــر الشواشــرة ومعاويــة أبــو جمبــان )ويتفــق ذلــك مــع دراســة الترتيػػب، 
ويختمف ذلك مـع ، أشارت إلي وجود فروؽ في التوافؽ الزواجي تبعا لعدد سنوات الزواج

عػدـ فػروؽ فػي  واأكػد ذيفالػ (2222الحسـين السـيد )و ، (2223دالل سامي ) اتدراس
 التوافؽ الزواجي وفقا لعدد سنوات الزواج.
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إصًبنٙ  انفشٔق بٍٛ يخٕسطبث دسصبثإحضبِ نهخعشف عهٗ دالنت   L.S.D( اخخببس 12صذٔل )

)اإلصخًبعٙ، ٔانُفسٙ، انزمبفٙ،  بأبعبدِفٙ إطبس انضٔاس انًخخهط نهضٔس نخٕافك انضٔاصٙ ا

 ٔفمب نعذد سُٕاث انضٔاس ٔاإللخصبد٘(

 انعذد عذد سُٕاث انضٔاس انًخغٛشاث
انًخٕسط 

 انحسببٙ

االَحشاف 

 انًعٛبس٘

 13ألم يٍ 

 سُت

أللم يٍ  13

 سُت 11

سُت  11

 فبكزش

 انخٕافك اإلصخًبعٙ

   - 39319 12996 63 سُت 13ألم يٍ 

  - ***1919 39669 29934 64 سُت 11أللم يٍ  13

 - 3914- ***1911 29114 29943 63 سُت فبكزش 11

 انخٕافك انُفسٙ

   - 29366 64914 63 سُت 13ألم يٍ 

  - ***2916 29161 62911 64 سُت 11أللم يٍ  13

 - 391- ***6996 69446 62961 63 سُت فبكزش 11

 انخٕافك انزمبفٙ

   - 19614 61939 63 سُت 13ألم يٍ 

  - *1991 19333 66962 64 سُت 11أللم يٍ  13

 - 1933 ***6931 69916 61934 63 سُت فبكزش 11

 انخٕافك اإللخصبد٘

   - 49391 64946 63 سُت 13ألم يٍ 

  - ***6912 39611 61919 64 سُت 11أللم يٍ  13

 - 3924 ***4931 19333 63941 63 سُت فبكزش 11

 انضٔاصٙإصًبنٙ انخٕافك 

   - 119194 136964 63 سُت 13ألم يٍ 

  - ***14993 169439 124941 64 سُت 11أللم يٍ  13

 - 1963 ***13961 129121 126933 63 سُت فبكزش 11

  (    3.331عُذ يسخٕٖ )(                           *** دال 3931* دال عُذ يسخٕ٘ )
لمتعػػػرؼ عمػػػى اتجػػػاه الفػػػروؽ فػػػي إجمػػػالي التوافػػػؽ   L.S.Dإجػػػراء اختبػػػار تػػػـ 
بأبعػػػاده )اإلجتمػػػاعي، النفسػػػي،  مػػػف أجنبيػػػةفػػػي إطػػػار الػػػزواج المخػػػتمط لمػػػزوج الزواجػػػي 
وأســفرت النتــائج الموضــحة بجــدول  وفقػػا لعػػدد سػػنوات الػػزواج ،( ، واإلقتصػػاديالثقػػافي

وجود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطات درجػات إجمػالي التوافػؽ  -عن4( 22)
بأبعػػػاده )اإلجتمػػػاعي، النفسػػػي،  مػػػف أجنبيػػػةفػػػي إطػػػار الػػػزواج المخػػػتمط لمػػػزوج الزواجػػػي 
لصػػالح  18111  داللػػة اتوفقػػا لعػػدد سػػنوات الػػزواج عنػػد مسػػتوي ، واإلقتصػػادي(الثقػػافي

إلي قمة الضغوط والمشاكؿ الزوجية التػي  ويرجع الباحث ذلكعدد سنوات الزواج األقؿ، 
يتعػػرض ليػػا الػػزوجيف خػػالؿ ىػػذه المرحمػػة مػػف مراحػػؿ الحيػػاة الزوجيػػة، وقػػد يػػؤدي ذلػػؾ 

ويتفــق مــع دراســة عبيــر الصــبان بػػالزوجيف إلػػي تقبػػؿ حيػػاتيـ الزوجيػػة والتعػػايش معيػػا، 
 الػػذيف أشػػػاروا أف التوافػػػؽ الزواجػػي جػػػاء لصػػػالح (2222الحســـين الســـيد )و (، 2227)

(، ميمونـة 2223ويختمف ذلك مـع دراسـات وليـد الشـيري )عدد سنوات الزواج األقؿ، 
ـــــدا أحمـــــد )2229الينائيـــــة ) ـــــب(، 2222(، ران (، وظـــــافر 2222المشـــــيخي ) غال
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الػذيف أكػدوا أف التوافػؽ الزواجػي جػاء لصػالح عػدد سػنوات الػػزواج (، 2227القحطـاني )
 األعمي.

نهحبنت ٔفمب فٙ إطبس انضٔاس انًخخهط  نهخٕافك انضٔاصٙ ( ححهٛم انخببٍٚ فٙ احضبِ ٔاحذ11صذٔل )

 نهضٔس انٕظٛفٛت

 انبٛبٌ

 

 انبعذ

 يصبدس انخببٍٚ
يضًٕع 

 انًشبعبث

دسصبث 

 انحشٚت

يخٕسط 

 انًشبعبث
 لًٛت ف

انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

 اإلصخًبعٙانخٕافك 

 1369624 1 1629393 بٍٛ انًضًٕعبث

 619111 136 64339611 داخم انًضًٕعبث 3931 39331 69116

  139 26619214 انكهٗ

 انخٕافك انُفسٙ

 1139146 1 1219162 بٍٛ انًضًٕعبث

 149991 136 13619143 داخم انًضًٕعبث 3931 39331 39629

  139 11669611 انكهٗ

 انخٕافك انزمبفٙ

 1139113 1 2619119 بٍٛ انًضًٕعبث

 129463 136 11439461 انًضًٕعبثداخم  39331 39333 129161

  139 13199311 انكهٗ

 انخٕافك اإللخصبد٘

 1239611 1 2969123 بٍٛ انًضًٕعبث

 139213 136 33639913 داخم انًضًٕعبث 3931 39311 29666

  139 31639233 انكهٗ

إصًبنٙ انخٕافك 

 انضٔاصٙ

 61119431 1 32169611 بٍٛ انًضًٕعبث

 6349416 136 692369211 داخم انًضًٕعبث 39331 39333 49639

  139 214469166 انكهٗ

، 1815 داللػػة اتوجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوي( 22يوضــح جــدول )
 ي إطػػػار الػػػزواج المخػػػتمط مػػػف أجنبيػػػةفػػػالزواجػػػي التوافػػػؽ إجمػػػالي  فػػػي 18111، 1811

حيػػث محالػػة الوظيفيػػة لمػػزوج وفقػػا لاإلقتصػػادي( و بأبعػػاده )اإلجتمػػاعي، النفسػػي، الثقػػافي، 
عمػي  (48373، 148571، 68349، 78517، 88719بمغت قيـ ؼ المعبرة عػف ذلػؾ )

التػػي ( 2222وتتفــق ىــذه النتيجــة مــع دراســة )خولــة الســعايدة وأخــرون، الترتيػػب، 
 وتختمف مع دراسـةأظيرت وجود فروؽ في التوافؽ الزواجي تبعا لمتغير طبيعة العمؿ، 

التي أكدت عدـ وجػود فػروؽ فػي التوافػؽ الزواجػي وفقػا لمحالػة ( 2222الحسين السيد )
 الوظيفية لمزوج.
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إصًبنٙ  انفشٔق بٍٛ يخٕسطبث دسصبثإحضبِ نهخعشف عهٗ دالنت   L.S.D( اخخببس 13صذٔل )

 ٔاإللخصبد٘(بأبعبدِ )اإلصخًبعٙ، ٔانُفسٙ، انزمبفٙ ، نخٕافك انضٔاصٙ فٙ إطبس انضٔاس انًخخهط ا

 نهحبنت انٕظٛفٛت نهضٔسٔفمب 

 انًخغٛشاث
انحبنت انٕظٛفٛت 

 نهضٔس
 انعذد

انًخٕسط 

 انحسببٙ

االَحشاف 

 انًعٛبس٘

يٕظف 

 حكٕيٙ

يٕظف لطبع 

 خبص

أعًبل 

 حشة

 انخٕافك اإلصخًبعٙ

   - 19339 26961 12 يٕظف حكٕيٙ

  - *6966- 39691 11911 62 يٕظف لطبع خبص

 - 1963- ***1936- 39634 16921 11 أعًبل حشة

 انخٕافك انُفسٙ

   - 19962 61969 12 يٕظف حكٕيٙ

  - **6939- 29326 61944 62 يٕظف لطبع خبص

 - 396- **6969- 19364 63914 11 أعًبل حشة

 انخٕافك انزمبفٙ

   - 19293 61916 12 يٕظف حكٕيٙ

  - 1911- 29161 61934 62 يٕظف لطبع خبص

 - ***6916- ***2961- 29113 61941 11 أعًبل حشة

 انخٕافك اإللخصبد٘

   - 69916 63966 12 يٕظف حكٕيٙ

  - 1923- 39996 61969 62 يٕظف لطبع خبص

 - 1942- **1963- 49911 61936 11 أعًبل حشة

 إصًبنٙ انخٕافك انضٔاصٙ

   - 39216 121933 12 يٕظف حكٕيٙ

  - *13926- 149346 111926 62 يٕظف لطبع خبص

 - *9931- ***19924- 169336 131924 11 أعًبل حشة

  (    3.331عُذ يسخٕٖ )(                     *** دال 3931** دال عُذ يسخٕ٘ )        (     3931ال عُذ يسخٕ٘ )* د
لفػػػروؽ فػػػي إجمػػػالي التوافػػػؽ لمتعػػػرؼ عمػػػى اتجػػػاه ا  L.S.Dإجػػػراء اختبػػػار تػػػـ 

، النفسػػي، الثقػػافيده )اإلجتمػػاعي، بأبعػػا مػػف أجنبيػػةفػػي إطػػار الػػزواج المخػػتمط  الزواجػػي
( 22وأســفرت النتــائج الموضــحة بجــدول ) ، لمحالػػة الوظيفيػػة لمػػزوج وفقػػا واإلقتصػػادي(

وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف متوسػػػػطات درجػػػػات إجمػػػػالي التوافػػػػؽ  -عــــن4
، النفسػػي، الثقػػافيبأبعػػاده )اإلجتمػػاعي،  مػػف أجنبيػػةفػػي إطػػار الػػزواج المخػػتمط  الزواجػػي

 18111،  1811، 1815 داللػة اتعنػد مسػتوي لمحالة الوظيفية لمػزوجوفقا  (اإلقتصاديو 
أف األزواج  ويرجـــع الباحـــث ذلـــكالعػػػامميف بالقطػػػاع الخػػػاص، واألعمػػػاؿ الحػػػرة، لصػػػالح 

دخػؿ مػادي  العامميف بالقطاع الخاص واألعماؿ الحرة رواتػبيـ مرتفعػة، وبالتػالي يػوفروف
مناسب لزوجػاتيـ وأبنػائيـ يالئػـ الحيػاة اإلجتماعيػة وضػغوطيا بعكػس العػامميف بالقطػاع 

 ويتفــق ذلــك مــعالحكػػومي حيػػث الرواتػػب المنخفضػػة ممػػا يجعػػؿ الػػزوجيف أكثػػر توافقػػا، 
واألعمػاؿ ت إلػي اف العػامميف بالقطػاع الخػاص، التػي أشػار ( 2222أحمـد ) ادراسة رانـد

 الحرة أكثر توافقا زواجيا 
 جزئيا رابعال البديل وبالتالي يمكن قبول الفرض
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 وجود فروؽ دالة إحصائيًا في الصراع الثقافي األسري بأبعاده 4خامسالفرض ال
بف، نوع ألبناء وفقا لعمؿ الزوجة، جنس اإلل )المغوي، السموكي، السياسي، والديني(

الحالة الوظيفية لمزوج، ترتيب بف، عدد أفراد األسرة، عدد سنوات الزواج، جامعة اإل
 بف بيف أخواتو.اإل

 Tإختبار ت  :األتي ولمتحقق من صحة ىذا الفرض احصائيا تم استخدام

test بأبعاده إليجاد قيمة ت لموقوؼ عمي داللة الفروؽ في الصراع الثقافي األسري 
كما ىو موضح في ، بفنوع جامعة اإلو بف، اإللعمؿ الزوجة، جنس وفقا  لألبناء

 Anova Oneأسموب تحميؿ التبايف في اتجاه واحد و (، 23( إلي )27الجداول من )

Way  بأبعاده األسري في الصراع الثقافي إليجاد قيمة ؼ لموقوؼ عمي داللة الفروؽ
بف ترتيب اإلو ، لمزوجعدد أفراد األسرة، عدد سنوات الزواج، الحالة الوظيفية وفقا للألبناء 

ختباربيف أخواتو،  من جداول الو إتجاىات الفروؽ في حالة وجودىا،  لمعرفة .L.S.Dوا 
 .ذلك ( توضح97( إلي )92)

 عًم انضٔصتنألبُبء ٔفمب ن األسش٘ ( دالنت انفشٔق فٙ انصشاع انزمبف16ٙصذٔل )

 انًخغٛشاث

 حعًم

 = ٌ12 

 ال حعًم

 لًٛت ث 43ٌ = 
انفشٔق بٍٛ 

 انًخٕسطبث

انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

 ع و ع و

 غٛش دال 39391 1949 19343 19131 11912 69616 16916 غٕ٘انصشاع انه

 غٛش دال 39922 3936 39361 29626 64926 19611 64913 انصشاع انسهٕكٙ

 غٛش دال 39163 1913 19641 29333 16911 19266 14961 انصشاع انسٛبسٙ

 3931 39316 1933 19631 19134 16916 39664 14916 انصشاع انذُٚٙ

 غٛش دال 39131 2911 19316 119316 132961 29341 134913 انصشاع انزمبفٙ األسش٘إصًبنٙ 

بيف الزوجػات العػامالت، وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  (27يوضح جدول )
حيػػث كانػػت ، 1815عنػػد مسػػتويات داللػػة لألبنػػاء  دينيفػػي الصػػراع الػػوغيػػر العػػامالت 

الزوجػػػات العػػػامالت أعمػػػي متوسػػػط (، وقػػػد حققػػػت 18311قيمػػػة ت المعبػػػرة عػػػف ذلػػػؾ )
(، وبالتػػالي الصػػراع الثقػػافي الػػديني يكػػوف مرتفػػع 18813±18338درجػػات حيػػث بمغػػت )

إنخفػاض  ويرجع الباحـث ذلـكأي يقترب مف ثقافة األميات األجنبيات ألبناء العامالت، 
عطػاءه األولويػة،  إىتماـ األميات األجنبيػات بػالنواحي الدينيػة نتيجػة إنشػغاليف بالعمػؿ وا 
خاصػة إنيػػف قادمػات مػػف مجتمػع يقػػدس العمػؿ، الػػوازع الػديني بػػو ضػعيؼ، وبالتػػالي لػػف 
تضع في إىتماماتيا تعريؼ األبناء بالقيـ الدينية الواجب إتباعيا فينخفض الوازع الػديني 
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، فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف الزوجػات العػامالتعػدـ وجػود  كما تبـينء، لدي األبنا
فػػػػي إجمػػػػالي الصػػػػراع الثقػػػػافي األسػػػػري بأبعػػػػاده )المغػػػػوي، السػػػػػموكي،  وغيػػػػر العػػػػامالت

(، 18381، 18171، 18686، 18653السياسي( حيث كانت قيـ ت المعبرة عػف ذلػؾ )
جػػود فػػروؽ فػػي تمسػػؾ التػػي أكػػدت و  (2223ويختمــف ذلــك مــع دراســة أمــل حســانين )

األبنػػػػاء بػػػػالقيـ والسػػػػوكيات الشػػػػرقية الممتزمػػػػة وفقػػػػا لعمػػػػؿ األـ لصػػػػالح الغيػػػػر عػػػػامالت، 
التي أكدت وجود فروؽ فػي تمسػؾ األبنػاء بػالقيـ الشػرقية  (2222دراسة فاطمة دوام )و

 الممتزمة لصالح العامالت     
 بٍاإل ضُسٔفمب ن انصشاع انزمبفٙ األسش٘( دالنت انفشٔق فٙ 14صذٔل )

 انًخغٛشاث

 إَبد

 = ٌ61 

 ركٕس

 لًٛت ث 69ٌ = 
انفشٔق بٍٛ 

 انًخٕسطبث

انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

 ع و ع و

 غٛش دال 39126 1913 19136 29991 11961 29134 11911 انصشاع انهغٕ٘

 غٛش دال 39363 1931 19419 69939 66999 29612 69931 انصشاع انسهٕكٙ

 غٛش دال 39414 3914 39114 69316 16963 29114 16992 انصشاع انسٛبسٙ

 غٛش دال 39693 3962- 39416- 19361 16922 19134 16913 انصشاع انذُٚٙ

 غٛش دال 39111 1931 19122 139293 132911 119321 136913 إصًبنٙ انصشاع انزمبفٙ األسش٘

بػيف األبنػاء الػذكور وجود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عدـ  (22يوضح جدول )
فػػػي إجمػػػالي الصػػػراع الثقػػػافي األسػػػري بأبعػػػاده )المغػػػوي، السػػػموكي، السياسػػػي، واإلنػػػاث 

، 1818، 1861، 1811، 1865والػػديني( لألبنػػاء حيػػث كانػػت قػػيـ ت المعبػػرة عػػف ذلػػؾ )
، ىيــــام ياســــين (2227إزدىــــار أبــــو شــــاور )ويتفــــق ذلــــك مــــع دراســــات (، 1834-
التػػػي أكػػػدت عػػػدـ وجػػود فػػػروؽ بػػػيف الجنسػػػيف فػػػي ( 2223أمـــل حســـانين )و (، 2222)

ممــوح ، Sedlacek et.al. (2006)ويختمــف مــع دراســات الصػراع القيمػػي والثقػػافي، 
الػػذيف أكػػدوا وجػػود فػػروؽ فػػي الصػػراع ( 2222عايــدة أبــو تايــو )(، 2229الســميحات )

التي أكدت  (2222)وأخرون دراسة سالمو المحسن والثقافي والقيمي لصالح الذكور، 
ويرجـع الباحـث وجود فػروؽ بػيف الجنسػيف فػي الصػراع الثقػافي والقيمػي لصػالح اإلنػاث، 

ـــي  ـــك إل ختيػػػار مػػػا ذل حػػػرص األبنػػػاء مػػػف الجنسػػػيف عمػػػي التمسػػػؾ بالتعدديػػػة الثقافيػػػة، وا 
 يناسبيـ مف قيـ الثقافتيف لألب، ولألـ األجنبية. 
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 بٍُٕع صبيعت اإلٔفمب ننألبُبء ( دالنت انفشٔق فٙ انصشاع انزمبفٙ األسش٘ 19صذٔل )

 انًخغٛشاث

 حكٕيٙ

 = ٌ69 

 خبص

 لًٛت ث 61ٌ = 
انفشٔق بٍٛ 

 انًخٕسطبث

انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

 ع و ع و

 39331 39333 1964 39136 29111 19961 29362 119116 انصشاع انهغٕ٘

 3931 39331 1966 19423 69216 66931 19344 69991 انصشاع انسهٕكٙ

 غٛش دال 39162 1916- 19111- 29336 14911 69129 16934 انصشاع انسٛبسٙ

 غٛش دال 39161 3923 19132 19911 16914 19441 16932 انصشاع انذُٚٙ

 3931 39331 6936 69634 139114 131963 139912 139969 إصًبنٙ انصشاع انزمبفٙ األسش٘

بنػػاء الممتحقػػيف بػػيف األوجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية  (23يوضــح جــدول )
بأبعػػاده )المغػػوي،  الصػػراع الثقػػافي األسػػريإجمػػالي  والحكوميػػة فػػيبالجامعػػات الخاصػػة، 

حيػػث كانػػت قػػيـ ت المعبػػرة ، 18111، 1811عنػػد مسػػتويات داللػػة لألبنػػاء  والسػػموكي( 
وقػػػػد حقػػػػؽ األبنػػػػاء الممتحقػػػػيف  ( عمػػػػي الترتيػػػػب،18846، 68517، 38368عػػػػف ذلػػػػؾ )

( إلجمالي 119879±118914بالجامعات الحكومية أعمي متوسط درجات حيث بمغت )
( لمتغيػػػػػػػػػػػػػػر الصػػػػػػػػػػػػػػراع المغػػػػػػػػػػػػػػوي، 15813±48134، )الصػػػػػػػػػػػػػػراع الثقػػػػػػػػػػػػػػافي األسػػػػػػػػػػػػػػري

الصػػػراع الثقػػػافي إجمػػػالي فػػػإف ( لمتغيػػػر الصػػػراع السػػػموكي، وبالتػػػالي 58188±39895)
أي يقتػػػػػرب مػػػػػف ثقافػػػػػة األميػػػػػات  وكي( يكػػػػػوف مرتفػػػػػعبأبعػػػػػاده )المغػػػػػوي، والسػػػػػم األسػػػػػري

شػػػعور  ويرجـــع الباحـــث ذلـــك إلـــي األجنبيػػػات لألبنػػػاء الممتحقػػػيف بالجامعػػػات الحكوميػػػة،
األبنػػػػاء بالدونيػػػػة، الػػػػنقص، والعجػػػػز النفسػػػػي واإلجتمػػػػاعي نتيجػػػػة إلتحػػػػاقيـ بالجامعػػػػات 

ض ذلػؾ بػالتقرب الحكومية مقارنا بأقرانيـ الممتحقيف بالجامعات الخاصػة فيحػاولوف تعػوي
لثقافة األـ األجنبية مف الناحيػة المغويػة بإدخػاؿ بعػض المصػطمحات األجنبيػة فػي لغػتيـ 

نوعيػػة المالبػػس، فػػي العربيػػة، ومػػف الناحيػػة السػػموكية بإتبػػاع بعػػض التصػػرفات المتفتحػػة 
.... وغيرىا إلظيار مدي تحضرىـ ورقػييـ أمػاـ ، والحركةشيالمتسريحة الشعر، طريقة 

وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عػػدـ  (23كمــا يوضــح جــدول )لجامعػػات، زمالئيػػـ با
كػػؿ مػػف الصػػراع السياسػػي، والحكوميػػة فػػي ، بنػػاء الممتحقػػيف بالجامعػػات الخاصػػةاألبػػيف 

 (.18114، 18511-حيث كانت قيمة ت المعبرة عف ذلؾ )والديني 
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 نعذد أفشاد األسشةٔفمب  نألبُبءنهصشاع انزمبفٙ األسش٘ ( ححهٛم انخببٍٚ فٙ احضبِ ٔاحذ 63صذٔل )

 انبٛبٌ

 

 انبعذ

 يصبدس انخببٍٚ
يضًٕع 

 انًشبعبث

دسصبث 

 انحشٚت

يخٕسط 

 انًشبعبث
 لًٛت ف

انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

 انصشاع انهغٕ٘

 199191 1 1199193 بٍٛ انًضًٕعبث

 169341 136 12399346 داخم انًضًٕعبث غٛش دال 39343 19141

  139 11449466 انكهٗ

 انصشاع انسهٕكٙ

 269613 1 919213 بٍٛ انًضًٕعبث

 169233 136 14319616 داخم انًضًٕعبث غٛش دال 39339 19621

  139 19169166 انكهٗ

 انصشاع انسٛبسٙ

 1139636 1 1619616 بٍٛ انًضًٕعبث

 119211 136 16619132 داخم انًضًٕعبث 39331 39333 99623

  139 11329991 انكهٗ

 انصشاع انذُٚٙ

 19631 1 29616 بٍٛ انًضًٕعبث

 69342 136 6929113 داخم انًضًٕعبث غٛش دال 39119 39321

  139 6949466 انكهٗ

إصًبنٙ انصشاع 

 انزمبفٙ األسش٘

 6699641 1 6149631 بٍٛ انًضًٕعبث

 1119631 136 116229134 داخم انًضًٕعبث 3931 39321 69149

  139 161319466 انكهٗ

، 1815داللػػة  اتوجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوي( 92يوضــح جــدول )
وفقػػا  بمحػػوره )الصػػراع السياسػػي( لألبنػػاء في األسػػريافػػي إجمػػالي الصػػراع الثقػػ 18111

ــف ، (98346، 38189حيػػث بمغػػت قػػيـ ؼ المعبػػرة عػػف ذلػػؾ )عػػدد أفػػراد األسػػرة ل ويختم
التي أكدت  (2222ىبو شعيب وفاطمة دوام )و (، 2222ذلك مع دراسات مي الديب )

عدـ  كما تبينعدـ وجود فروؽ في صراع اليوية الثقافية لألبناء وفقا لعدد أفراد األسرة، 
وفقا لعدد أفػراد كؿ مف الصراع المغوي، السموكي، والديني  وجود فروؽ دالة إحصائيًا في

 عمي الترتيب. (18641، 18741، 18581قيـ ؼ المعبرة عف ذلؾ ) حيث بمغت األسرة
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انفشٔق بٍٛ يخٕسطبث دسصبث إصًبنٙ إحضبِ نهخعشف عهٗ دالنت   L.S.D( اخخببس 61صذٔل )

 عذد أفشاد األسشةٔفمب ن بًحٕسِ )انسٛبسٙ( نألبُبء فٙ األسش٘بانصشاع انزم

 انعذد عذد أفشاد األسشة انًخغٛشاث
انًخٕسط 

 انحسببٙ

االَحشاف 

 انًعٛبس٘

ألم يٍ 

 أفشاد2

 1إنٙ  2 

 أفشاد

 1أكزش يٍ 

 أفشاد

انصشاع 

 انسٛبسٙ

   - 69316 11966 16 أفشاد2ألم يٍ 

  - ***6912- 69634 14926 66 أفشاد 1إنٙ  2يٍ 

 - 1916- **2966- 19439 19963 13 أفشاد 1أكزش يٍ 

إصًبنٙ انصشاع 

 انزبلفٙ األسش٘

   - 129366 136913 16 أفشاد2ألم يٍ 

  - 1911- 99134 132966 66 أفشاد 1إنٙ  2يٍ 

 - *4936- *9942- 49211 116923 13 أفشاد 1أكزش يٍ 

 (39331*** دال ُْذ يسخٕ٘ )                (3931**دال عُذ يسخٕٖ )           (    3.31*دال عُذ يسخٕٖ )       
لمتعػػػرؼ عمػػػى اتجػػػاه الفػػػروؽ فػػػي إجمػػػالي الصػػػراع   L.S.Dإجػػػراء اختبػػػار تػػػـ 

وأســفرت النتــائج  وفقػػا لعػػدد أفػػراد األسػػرة ،لألبنػػاء الثقػػافي األسػػري بمحػػوره )السياسػػي( 
وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػطات  -عـــن4( 92الموضـــحة بجـــدول )

فػػػراد درجػػػات إجمػػػالي الصػػػراع الثقػػػافي األسػػػري بمحػػػوره )السياسػػػي( لألبنػػػاء وفقػػػا لعػػػدد أ
عػدد أفػرد األسػرة األعمػي، لصػالح  18111، 1811، 1815  داللػة اتاألسرة عند مسػتوي

أي يقتػرب  يكوف مرتفػع بمحوره )السياسي( الصراع الثقافي األسريإجمالي فإف وبالتالي 
ــك مــع  مػػف ثقافػػة األميػػات األجنبيػػات لألبنػػاء الػػذيف عػػدد أفػػراد أسػػرىـ كبيػػر، ويتفــق ذل

التػي أكػدت إرتفػاع الصػراع الثقػافي والقيمػي مػع زيػادة ( 2222دراسة عايـدة أبـو تايـو )
التػػي أكػػدت أف ( 2223، ويختمــف ذلــك مــع دراســة أمــل حســانين )عػػدد أفػػراد األسػػرة

خػوؼ  يرجـع الباحـث ذلـك الـيو، األبناء أكثر تمسػكا بقػيـ األب مػع صػغر حجػـ األسػرة
لزيػادة عػدد افػراد االسػرة نظػرا المػادي بناء مف عػدـ قػدرة األسػرة عمػي تػأميف مسػتقبميـ األ
وبالتػػػالي سػػػيبحثوف عػػػف فػػػرص عمػػػؿ فػػػي بمػػػد االـ األجنبيػػػة ، رتفػػػاع تكػػػاليؼ المعيشػػػةا  و 

والسياسػية عامػة جنبيػة األـ الػي ثقافػة األ وفلصعوبة الحصوؿ عمييا في بمػد  األب فيميمػ
ع والتقدـ في جميػ، النفوذ، تتسـ بالقوةخاصة والتي قد تمنحو منصب قيادي، فثقافة األـ 

 .مجاالت الحياة
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 عذد سُٕاث انضٔاسنٔفمب نهصشاع انزمبفٙ األسش٘ نألبُبء ( ححهٛم انخببٍٚ فٙ احضبِ ٔاحذ 61صذٔل )

 انبٛبٌ

 

 انبعذ

 يصبدس انخببٍٚ
يضًٕع 

 انًشبعبث

دسصبث 

 انحشٚت

يخٕسط 

 انًشبعبث
 لًٛت ف

انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

 انصشاع انهغٕ٘

 1219363 1 2919133 بٍٛ انًضًٕعبث

 199332 136 13969316 داخم انًضًٕعبث 39331 39333 119163

  139 1144.466 انكهٗ

 انصشاع انسهٕكٙ

 1499642 1 1649634 بٍٛ انًضًٕعبث

 119441 136 16649231 داخم انًضًٕعبث 39331 39333 119232

  139 19169166 انكهٗ

 انصشاع انسٛبسٙ

 319434 1 1119316 انًضًٕعبثبٍٛ 

 169211 136 12699662 داخم انًضًٕعبث 3931 39311 29339

  139 11329991 انكهٗ

 انصشاع انذُٚٙ

 199299 1 149994 بٍٛ انًضًٕعبث

 69163 136 6699462 داخم انًضًٕعبث 39331 39333 99146

  139 1949466 انكهٗ

إصًبنٙ انصشاع 

 األسش٘ انزمبفٙ

 4619336 1 16269661 بٍٛ انًضًٕعبث

 1339132 136 116199164 داخم انًضًٕعبث 39331 39333 49111

  139 161319466 انكهٗ

، 1815 داللػػة اتوجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوي( 92يوضــح جــدول )
بأبعػػػاده )المغػػػوي، السػػػموكي، السياسػػػي،  إجمػػػالي الصػػػراع الثقػػػافي األسػػػري فػػػي 18111

، 88111حيث بمغت قيـ ؼ المعبرة عف ذلػؾ )عدد سنوات الزواج وفقا لالديني( لألبناء و 
 عمي الترتيب. (98187، 48669، 118464، 118531
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إصًبنٙ  انفشٔق بٍٛ يخٕسطبث دسصبثإحضبِ نهخعشف عهٗ دالنت   L.S.D( اخخببس 66صذٔل )

ٔفمب نعذد سُٕاث  بُبءنأل( انذُٚٙٔانهغٕ٘، انسهٕكٙ، انسٛبسٙ، بأبعبدِ )انصشاع انزمبفٙ األسش٘ 

 انضٔاس

 انعذد عذد سُٕاث انضٔاس انًخغٛشاث
انًخٕسط 

 انحسببٙ

االَحشاف 

 انًعٛبس٘

 13ألم يٍ 

 سُت

أللم يٍ  13

 سُت 11

سُت  11

 فبكزش

 انصشاع انهغٕ٘

 

   - 19331 11933 63 سُت 13ألم يٍ 

  - **6939 29313 14996 64 سُت 11أللم يٍ  13

 - ***1913- 1931- 29116 12934 63 سُت فبكزش 11

 انصشاع انسهٕكٙ

 

   - 19431 69961 63 سُت 13ألم يٍ 

  - ***2923 69323 61961 64 سُت 11أللم يٍ  13

 - ***1911- 3961- 29122 23926 63 سُت فبكزش 11

 انصشاع انسٛبسٙ

 

   - 69431 16941 63 سُت 13ألم يٍ 

  - 1916- 29313 19934 64 سُت 11أللم يٍ  13

 - **1931 1962 69313 13926 63 سُت فبكزش 11

 انصشاع انذُٚٙ

   - 39913 14919 63 سُت 13ألم يٍ 

  - ***1966 19141 13921 64 سُت 11أللم يٍ  13

 - *1931- 3961 19414 16926 63 سُت فبكزش 11

إصًبنٙ انصشاع انزمبفٙ 

 األسش٘

   - 49234 136964 63 سُت 13ألم يٍ 

  - **6999 119391 99969 64 سُت 11أللم يٍ  13

 - ***4961- 3961- 119112 134913 63 سُت فبكزش 11

  (    3.331)عُذ يسخٕٖ (             *** دال 3931(              ** دال عُذ يسخٕ٘ )3931* دال عُذ يسخٕ٘ )
لمتعػػػرؼ عمػػػى اتجػػػاه الفػػػروؽ فػػػي إجمػػػالي الصػػػراع   L.S.Dإجػػػراء اختبػػػار تػػػـ 

الػديني( لألبنػاء وفقػا لعػدد سػنوات و الثقافي األسري بأبعاده )المغوي، السموكي، السياسي، 
وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة  -عـــن4( 99وأســـفرت النتـــائج الموضـــحة بجـــدول ) الػػػزواج ،

إجمػػػالي الصػػػراع الثقػػػافي األسػػػري بأبعػػػاده )المغػػػوي، إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات 
 داللػػػة اتوفقػػػا لعػػػدد سػػػنوات الػػػزواج عنػػػد مسػػػتويالػػػديني( لألبنػػػاء و السػػػموكي، السياسػػػي، 

فػػػػػإف عػػػػدد سػػػػنوات الػػػػزواج األقػػػػؿ واألعمػػػػي، وبالتػػػػالي لصػػػػالح  18111، 1811، 1815
يكػػوف الػػديني( و بأبعػػاده )المغػػوي، السػػموكي، السياسػػي،  الصػػراع الثقػػافي األسػػريإجمػػالي 
أي يقتػػرب مػػف ثقافػػة األميػػات األجنبيػػات لألبنػػاء الػػذيف لػػدييـ أبػػاء عػػدد سػػنوات  مرتفػػع

التػي  قػؿمػع عػدد سػنوات الػزواج األ ونػأيرجع الباحـث ذلـك إلـي و زواجيـ قميؿ أو كثير، 
تكػػػوف خبػػػرة الػػػزوجيف غيػػػر كافيػػػة لمتعامػػػؿ مػػػع لألبنػػػاء قػػػد مرحمػػػة المراىقػػػة بدايػػػة  تػػػوازي
، بنػائيـأفينشػغموا عػف ، ما مع عدد سنوات الػزواج األعمػي تػزداد أعبػاء الحيػاةبين، االبناء

فيتركػػوا ، بنػػاء ألي مػػف الثقػػافتيف ضػػعيؼألل الوالػػديف يكػػوف  توجيػػووبنػػاءا عمػػي مػػا سػػبؽ 
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جنبيات التي تتسـ بالتقدـ في جميع فيميموف لثقافة األميات األ، رالمجاؿ لإلختيا ألبناءل
 .المجاالت
 نهحبنت انٕظٛفٛتٔفمب نهصشاع انزمبفٙ األسش٘ نألبُبء ( ححهٛم انخببٍٚ فٙ احضبِ ٔاحذ 62صذٔل )

 نهضٔس

 ٌانبٛب

 

 انبعذ

 يصبدس انخببٍٚ
يضًٕع 

 انًشبعبث

دسصبث 

 انحشٚت

يخٕسط 

 انًشبعبث
 لًٛت ف

انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

 انصشاع انهغٕ٘

 669463 1 1119669 بٍٛ انًضًٕعبث

 119623 136 12669162 داخم انًضًٕعبث 3931 3963 69212

  139 11449466 انكهٗ

 انصشاع انسهٕكٙ

 169932 1 619434 بٍٛ انًضًٕعبث

 169916 136 19119632 داخم انًضًٕعبث غٛش دال 39661 39996

  139 19169166 انكهٗ

 انصشاع انسٛبسٙ

 239113 1 919631 بٍٛ انًضًٕعبث

 169636 136 12619393 داخم انًضًٕعبث 3931 39369 69616

  139 11329991 انكهٗ

 انصشاع انذُٚٙ

 39993 1 19991 بٍٛ انًضًٕعبث

 69639 136 6939341 داخم انًضًٕعبث غٛش دال 39631 39139

  139 6949466 انكهٗ

إصًبنٙ انصشاع 

 انزمبفٙ األسش٘

 1319112 1 2329634 بٍٛ انًضًٕعبث

 1149364 136 113949131 داخم انًضًٕعبث غٛش دال 39146 19636

  139 161319466 انكهٗ

 فػي 1815 داللػة اتوجود فروؽ دالة إحصائيًا عنػد مسػتوي( 92يوضح جدول )
حيػػث بمغػت قػػيـ محالػػة الوظيفيػة لمػزوج وفقػا لكػؿ مػف الصػػراع المغػوي، والسياسػي لألبنػػاء 

عدـ وجػود فػروؽ دالػة  كما تبينعمي الترتيب،  (38353 ،38414ؼ المعبرة عف ذلؾ )
الػػػديني( و إحصػػػمئيا فػػػي كػػػؿ مػػػف إجمػػػالي الصػػػراع الثقػػػافي األسػػػري بأبعػػػاده )السػػػموكي، 
، 18713لألبنػػػاء وفقػػػا لمحالػػػة الوظيفيػػػة لمػػػزوج حيػػػث بمغػػػت قػػػيـ ؼ المعبػػػرة عػػػف ذلػػػؾ )

ــك مــع أمــل حســانين )(، 18169، 18997 جػػود التػػي أكػػدت عػػدـ و ( 2223ويتفــق ذل
 القيمي والثقافي وفقا لمينة األب.فروؽ في الصراع 

 
 
 
 



 

 1433 

2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 

كم يٍ انصشاع  انفشٔق بٍٛ يخٕسطبث دسصبثإحضبِ نهخعشف عهٗ دالنت   L.S.D( اخخببس 61صذٔل )

 نهحبنت انٕظٛفٛت نهضٔسٔفمب  انهغٕ٘ ٔانسٛبسٙ نألبُبء

 انًخغٛشاث
انحبنت انٕظٛفٛت 

 نهضٔس
 انعذد

انًخٕسط 

 انحسببٙ

 االَحشاف

 انًعٛبس٘

يٕظف 

 حكٕيٙ

يٕظف لطبع 

 خبص

أعًبل 

 حشة

 انصشاع انهغٕ٘

   - 29114 16961 12 يٕظف حكٕيٙ

  - 1991 19194 11963 62 يٕظف لطبع خبص

 - 1916 *6934 29316 13936 11 أعًبل حشة

 انصشاع انسٛبسٙ

   - 29333 14913 12 يٕظف حكٕيٙ

  - *1933 29331 13922 62 يٕظف لطبع خبص

 - *1992- 3911 69611 14964 11 أعًبل حشة

 (            3931* دال عُذ يسخٕ٘ )
ه الفػػػروؽ فػػػي كػػػؿ مػػػف الصػػػراع لمتعػػػرؼ عمػػػى اتجػػػا  L.S.Dإجػػػراء اختبػػػار تػػػـ 

ـــائج الموضـــحة  ،لمحالػػػة الوظيفيػػػة لمػػػزوجوالسياسػػػي لألبنػػػاء وفقػػػا ، المغػػػوي وأســـفرت النت
وجود فروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطات درجػات كػؿ مػف  -عن4( 92بجدول )
 داللػػػة اتعنػػػد مسػػػتوي لمحالػػػة الوظيفيػػػة لمػػػزوجوالسياسػػػي لألبنػػػاء وفقػػػا ، المغػػػوي الصػػػراع
العػػػامميف بالقطػػػاع الحكػػػومي لمتغيػػػر الصػػػراع المغػػػوي، ولصػػػالح العػػػامميف لصػػػالح  1815

مغػوي ال الصػراعفػإف بالقطاع الخاص واألعماؿ حػرة لمتغيػر الصػراع السياسػي، وبالتػالي 
بالقطػػػػاع يكػػػوف مرتفػػػػع أي يقتػػػػرب مػػػػف ثقافػػػة األبػػػػاء لألبنػػػػاء الػػػػذيف لػػػدييـ أبػػػػاء عػػػػامميف 

ف العمػػؿ أبػائيـ أيعممػوا جيػدا مػف خػالؿ  بنػاءأف األ يرجـع الباحـث ذلـك إلــيو الحكػومي، 
لتسػاعدىـ  ةـ االجنبيػاأل بالقطاع الحكومي صعب المناؿ وبالتالي يمجػأوف الػي تعمػـ لغػة

 المختمفػػػة التػػػي تعتبػػػر المغػػػة يجػػػاد فػػػرص عمػػػؿ مسػػػتقبال فػػػي القطاعػػػات الخاصػػػةإعمػػػي 
يكػوف مرتفػع أي يقتػرب مػف ثقافػة  السياسػي الصػراع، أمػا ساسػي لمتعيػيفأشػرط  األجنبية

يرجـع الباحـث و بالقطاع الخاص، واألعماؿ حػرة، األباء لألبناء الذيف لدييـ أباء عامميف 
واألعمػػػاؿ الحػػػرة يعتمػػػدوف عمػػػي ميػػػارة ، بػػػاء العػػػامميف بالقطػػػاع الخػػػاصأف األ ذلـــك إلـــي
 اتوىػػػذه الخبػػػر ، ربػػػاحكبػػػر قػػػدر ممكػػػف مػػػف األأ لجػػػذب العمػػػالء لتحقيػػػؽلتعامػػػؿ حسػػػف ا

لسياسػية بالتفاعػؿ اإليجػابي يقوموف بنقميا ألبنائيـ التي تساعدىـ عمي حسػف المشػاركة ا
ىتمػػاـ جميػع  ،وغيرىػا ...والنػػدوات، نتخابػاتفػي اإل فػػراد أوبالتػػالي الحصػوؿ عمػػي حػب وا 
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جنبيػػو التػػي تتسػػـ ـ األوخاصػػة فػػي بمػػد األ، سػػيةالمجتمػػع أمػػال فػػي شػػغؿ المناصػػب السيا
 .بالقوة والنفوذ

بٍ بٍٛ نخشحٛب اإلٔفمب نهصشاع انزمبفٙ األسش٘ نألبُبء ( ححهٛم انخببٍٚ فٙ احضبِ ٔاحذ 63)صذٔل 

 أخٕاحّ

 ٌانبٛب

 

 انبعذ

 يصبدس انخببٍٚ
يضًٕع 

 انًشبعبث

دسصبث 

 انحشٚت

يخٕسط 

 انًشبعبث
 لًٛت ف

انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

 انصشاع انهغٕ٘

 129161 6 1369613 بٍٛ انًضًٕعبث

 169221 133 12419116 داخم انًضًٕعبث غٛش دال 39113 19261

  139 11449466 انكهٗ

 انسهٕكٙانصشاع 

 619111 1 1339131 بٍٛ انًضًٕعبث

 169219 133 14139311 داخم انًضًٕعبث غٛش دال 39116 19361

  139 19169166 انكهٗ

 انصشاع انسٛبسٙ

 939361 6 1639132 بٍٛ انًضًٕعبث

 119113 133 11929446 داخم انًضًٕعبث 39331 39333 69663

  139 11329991 انكهٗ

 انذُٚٙ انصشاع

 29216 6 169661 بٍٛ انًضًٕعبث

 69366 133 6419131 داخم انًضًٕعبث غٛش دال 39623 19111

  139 6949466 انكهٗ

إصًبنٙ انصشاع 

 انزمبفٙ األسش٘

 6219691 6 13639166 بٍٛ انًضًٕعبث

 1169466 133 113339399 داخم انًضًٕعبث 3931 39361 69362

  139 161319466 انكهٗ

، 1815 داللػػة اتوجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوي( 92يوضــح جــدول )
لترتيػػػب وفقػػػا إجمػػػالي الصػػراع الثقػػػافي األسػػػري بمحػػوره )السياسػػػي( لألبنػػاء  فػػي 18111

عمػػػػي  (78371، 38134حيػػػػث بمغػػػػت قػػػػيـ ؼ المعبػػػػرة عػػػػف ذلػػػػؾ )بػػػػف بػػػػيف أخواتػػػػو اإل
 الترتيب.

إصًبنٙ  انفشٔق بٍٛ يخٕسطبث دسصبثإحضبِ نهخعشف عهٗ دالنت   L.S.D( اخخببس 66صذٔل )

 بٍ بٍٛ أخٕاحّاإلانصشاع انزمبفٙ األسش٘ بًحٕسِ )انسٛبسٙ( نألبُبء ٔفمب نخشحٛب 

 انعذد أخٕاحّبٍ بٍٛ حشحٛب اإل انًخغٛشاث
انًخٕسط 

 انحسببٙ

االَحشاف 

 انًعٛبس٘
 األخٛش األٔسط األٔل ٔحٛذ

 انصشاع انسٛبسٙ

    - 19469 12944 12 ٔحٛذ

   - ***6963- 29111 14914 61 األٔل

  - 3966 **6966- 19343 14911 19 األٔسط

 - 3934- 3961- ***2931- 69122 14949 63 األخٛش

انزمبفٙ إصًبنٙ انصشاع 

 األسش٘

    - 169296 131933 12 ٔحٛذ

   - 2993- 139319 131993 61 األٔل

  - 6913 1962- 139661 131962 19 األٔسط

 - *3911- 1993- **6943- 49144 134943 63 األخٛش

 (  3.331(             *** دال عُذ يسخٕٖ )3931(              ** دال عُذ يسخٕ٘ )3931* دال عُذ يسخٕ٘ )
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تجػػػاه الفػػػروؽ فػػػي إجمػػػالي الصػػػراع إلمتعػػػرؼ عمػػػى   L.S.Dإجػػػراء اختبػػػار تػػػـ     
وأســـفرت  بػػف بػػيف أخواتػػو ،السياسػػي( لألبنػػاء وفقػػا لترتيػػب اإلالثقػػافي األسػػري بمحػػوره )

وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف  -عــــن4( 97موضــــحة بجــــدول )النتــــائج ال
السياسػػػي( لألبنػػػاء وفقػػػا متوسػػػطات درجػػػات إجمػػػالي الصػػػراع الثقػػػافي األسػػػري بمحػػػوره )

األوؿ، لصػػالح  18111، 1811، 1815 داللػػة اتبػػف بػػيف أخواتػػو عنػػد مسػػتويلترتيػػب اإل
مػػالي الصػراع الثقػػافي جاألوسػط، واألخيػر لمتغيػػر الصػراع السياسػػي، ولصػالح األخيػر إل

يكػػػوف مرتفػػػع أي يقتػػػرب مػػػف ثقافػػػة األميػػػات  السياسػػػي الصػػػراعفػػػإف ، وبالتػػػالي األسػػػري
قيػاـ  لـيإيرجـع الباحـث ذلـك  خيػر،ت لألبناء الذيف تػرتيبيـ األوؿ، األوسػط، واألاألجنبيا

نيا تساىـ في تحسيف نوعية خوة بنصح بعضيـ البعض بأىمية المشاركة السياسية ألاأل
جنبية التي تتسػـ ـ األوخاصة في بمد األ، الخدمات المجتمعية وتحسيف مستوي معيشتيـ

يكػػوف مرتفػػع أي  إجمػػالي الصػػراع الثقػػافي األسػػري، أمػػا بالتقػػدـ الحضػػاري والتكنولػػوجي
ذلـك يرجـع الباحـث و يقترب مف ثقافة األميات األجنبيات لألبنػاء الػذيف تػرتيبيـ االخيػر، 

والتػي تشػػير  الحياتيػة، فػراد االسػرةأخبػرات جميػع  ةي خالصػصػغر يسػتقخ األاألأف إلـي 
 ة.جنبيـ األورقي ثقافة األ، لي تقدـإ

 جزئيا خامسال البديل وبالتالي يمكن قبول الفرض
تختمؼ نسبة مشاركة بعض المتغيرات المستقمة )عمر الزوج، عمر  4سادسالفرض ال

بف( مع التوافؽ عمر اإلو المستوي التعميمي لمزوجة، الزوجة، عدد سنوات الزواج، 
طبقا ألوزاف معامالت اإلنحدار  مف أجنبيةفي إطار الزواج المختمط لمزوج الزواجي 

 ودرجة اإلرتباط معيا.
 أسموب االنحدار الخطىولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض احصائيا تـ استخداـ 

ذات العالقة اإلرتباطية مع بإدخاؿ بعض المتغيرات المستقمة  Enter بطريقة المتعدد
ر في معادلة اإلنحداطبقا  مف أجنبية في إطار الزواج المختمطلمزوج التوافؽ الزواجي 
ي إطار الزواج التوافؽ الزواجي ف في لمتعرؼ عمى أكثر العوامؿ تأثيرا الخطي المتعدد

توضح تحقؽ ( 9(، )2)(، 2(، كما أن االشكال )92ويوضح ذلك جدول )، المختمط
 نحدار المتعدد.ختبار تحميؿ اإلإجراء إشروط 
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نتشار البواقي مع القيـ إيمثؿ الشكؿ ( 2شكل )
نتشار البواقي وعدـ إئية المتوقعو ومنو يتضح عشوا

 أخذىا نمط محدد وىذا يتسؽ مع شرط الخطية

البيانات يوضح المدرج التكراري أف ( 2شكل )
توزيع عينة عتدالية إتتوزع طبيعيا مما يؤكد 
 الدراسة

 
 

يوضح أف بيانات تتجمع حوؿ الخط ( 9شكل )
المستقيـ وبالتالي فإف البواقي تتوزع حسب التوزيع 

 الطبيعي
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انًخعذد نبٛبٌ أرش بعض انًخغٛشاث انًسخمهت عهٙ انخٕافك ٙ َحذاس انخطى( َخبئش اإل64)صذٔل

 فٙ إطبس انضٔاس انًخخهطنهضٔس انضٔاصٙ 

انًخغٛشاث انذاخهت فٙ يعبدنت 

 االَحذاس

يعبيم 

 االَحذاس
 tلًٛت 

انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت

يسخٕ٘ 

 انذالنت
 انخشحٛب

 - غٛش دال 39133 19331- 69611- عًش انضٔس

 - غٛش دال 1931 19213 69349 عًش انضٔصت

 1 3931 39336 19613- 139949- عذد سُٕاث انضٔاس

 1 3931 39322 19369 29126 انًسخٕ٘ انخعهًٛٙ نهضٔصت

 - غٛش دال 39313 39136 19344 عًش األبٍ

 R 39261يعبيم االسحببط انبسٛط 

 R Square 39111يعبيم انخحذٚذ 

 يعبيم انخحذٚذ انًصحح

Adjusted R Square 
39142 

 ***F 19961لًٛت 

 132، 1، عُذ دسصبث انحشٚت 39331*** يسخٕٖ دالنت     

رتباط الثالثة أف قيـ معامؿ اإل ( عن92نحدار بجدول )أسفرت نتائج اإل وقد 
R( ومعامؿ التحديد 18471بمغ ) Rرتباط البسيط وىي معامؿ اإل

( وأخيرا 18111) 2
Rمعامؿ التحديد المصحح 

ة المستقمات ( مما يعني أف المتغير 18184والذي بمغ ) 2
٪ مف 18فسر يستطاع أف األجنبية أ المستوي التعميمي لمزوجة، و عدد سنوات الزواج

 في إطار الزواج المختمطلمزوج متوافؽ الزواجي ل التغيرات الحاصمة في الدرجة الكمية
لى عوامؿ اخرى. ويمكف معرفة القوة التفسيرية إ ي٪ يعز 81، والباقي مف أجنبية

 ى( عند مستو 58931)  Fبمغت قيمة  حيث  Fلمنموذج ككؿ عف طريؽ احصائية
نحدار الخطي المتعدد مف يؤكد القوة التفسيرية العالية لنموذج اإل( مما 18111معنوية )

نحدار لممتغيرات المستقمة، قيـ معامالت اإلكما يبين الجدول حصائية. الناحية اإل
كاف معنويا مف الناحية اإلحصائية وقد احتؿ عدد سنوات الزواج ويستنتج منو أف 

في إطار الزواج المختمط، يميو مزوج للتوافؽ الزواجي االترتيب األوؿ فى تأثيره عمى 
وفقا  عمي الترتيب (1815، 1811) عند مستويات معنويةالمستوي التعميمي لمزوجة 

في لمزوج لتوافؽ الزواجي ا، وبذلؾ تكوف المتغيرات المستقمة المؤثرة عمى tالختبار 
وي عدد سنوات الزواج، والمستتبعًا لتسمسميا وأىميتيا ىي  إطار الزواج المختمط

التي ( 2222رشيد عرار وتيسير عبد اهلل )ويتفق ذلك مع دراسة التعميمي لمزوجة، 
 أكدت وجود تأثير لممستوي التعميمي لمزوجة عمي التوافؽ الزواجي
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 السادس جزئيا البديل وبالتالي يمكن قبول الفرض
تختمػؼ نسػبة مشػاركة بعػض المتغيػرات المسػتقمة )التوافػؽ اإلجتمػاعي، الفرض السـابع4 

التوافػػػػؽ النفسػػػػي، التوافػػػػؽ الثقػػػػافي، التوافػػػػؽ اإلقتصػػػػادي، عػػػػدد أفػػػػراد األسػػػػرة، المسػػػػتوي 
دخؿ األسرة الشيري( مع الصراع الثقافي األسػري لألبنػاء طبقػا ألوزاف و التعميمي لمزوج، 

 .معامالت اإلنحدار ودرجة اإلرتباط معيا
أسموب االنحدار الخطى ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض احصائيا تـ استخداـ 

ذات العالقة اإلرتباطية بإدخاؿ بعض المتغيرات المستقمة  Stepwiseبطريقة المتعدد 
لمتعرؼ المتدرج في معادلة اإلنحدار الخطي المتعدد الصراع الثقافي األسري لألبناء مع 

متغيرات  وتم إستبعاد، القمؽ المستقبمي لربات األسرعمى أكثر العوامؿ تأثيرًا في 
ي إطار فلمزوج  التوافؽ اإلجتماعي، التوافؽ النفسي، التوافؽ الثقافي، التوافؽ اإلقتصادي

أو  ةالضعيف اتثير أذات التالمستوي التعميمي لمزوج و ، عدد أفراد األسرة، الزواج المختمط
(، كما أن 93ويوضح ذلك جدول )بناء عمي الصراع الثقافي األسري لأل ةالغير دال
 توضح تحقؽ شروط اجراء اختبار تحميؿ االنحدار المتعدد.( 2(، )2(، )2االشكال )
 

قيـ نتشار البواقي مع الإيمثؿ الشكؿ ( 2شكل )
نتشار البواقي وعدـ إالمتوقعو ومنو يتضح عشوائية 

 أخذىا نمط محدد وىذا يتسؽ مع شرط الخطية

البيانات يوضح المدرج التكراري أف ( 2شكل )
عتدالية توزيع عينة إتتوزع طبيعيا مما يؤكد 
 الدراسة
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يوضح أف بيانات تتجمع حوؿ الخط ( 2شكل )
المستقيـ وبالتالي فإف البواقي تتوزع حسب التوزيع 

 الطبيعي
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

انًسخمهت عهٗ انصشاع انزمبفٙ (  االَحذاس انخطٗ انًخعذد نبٛبٌ أرش بعض انًخغٛشاث 69صذٔل )

 األسش٘ نألبُبء

 انبٛبٌ

 

 حشحٛب دخٕل

 انًخغٛشاث انًسخمهت

 فٙ يعبدنت انخُبؤ

يعبيم 

االسحببط 

 انبسٛط

R 

يعبيم 

 انخحذٚذ

R2 

يعبيم 

انخحذٚذ 

 انًصحح

Adjusted 

R2 

 لًٛت ث Bيعبيم االَحذاس 
انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 لًٛت ف انذالنت

انًخغٛش 

م
سخم

انً
 

انذخم انشٓش٘ 

 نألسشة
39613 39133 39391 

 39331 39333 129166 1119626 انزببج

119931*** 
عذد 

أفشاد 

 األسشة

-29123 -69219 39331 3931 

 134، 1عُذ دسصبث انحشٚت   39331*** يسخٕٖ دالنت     

الدخؿ الشيري  قيـ معامالت اإلرتباط الثالثة لمتغير( أن 93يوضح جدول ) 
R( ومعامؿ التحديد 18316بمغ ) Rرتباط البسيط بمغ معامؿ اإللألسرة 

2 (18111 )
Rوأخيرا معامؿ التحديد المصحح 

ستطاع أف أ( مما يعني أنو 18191والذي بمغ ) 2
مصراع الثقافي األسري لألبناء ، ل ٪ مف التغيرات الحاصمة في الدرجة الكمية9يفسر 
  .عوامؿ اخرى ٪ يعزى الى91والباقي 

حيث بمغت   Fويمكف معرفة القوة التفسيرية لمنموذج ككؿ عف طريؽ احصائية
( مما 18111عند مستوي داللة )الدخؿ الشيري لألسرة  ( لمتغير118961)  Fقيمة 

 يؤكد القوة التفسيرية العالية لنموذج االنحدار الخطي المتعدد مف الناحية االحصائية. 
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الدخؿ ، ويستنتج منو أف لممتغير المستقؿقيـ معامؿ اإلنحدار  كما يبين الجدول
فى  والوحيد كاف معنويا مف الناحية اإلحصائية وقد احتؿ الترتيب األوؿالشيري لألسرة 

، tختبار ( وفقا إل1811لصراع الثقافي األسري لألبناء عند مستوى معنوية )عمي اتأثيره 
ىو لصراع الثقافي األسري لألبناء المؤثر عمى االوحيد  كوف المتغيرات المستقؿيوبذلؾ 

التي أكدت أف  (2223ويختمف ذلك مع دراسة أمل حسانين )الدخؿ الشيري لألسرة، 
متغيرات عدد أفراد األسرة، المستوي التعميمي لألباء قد أثرت في المنظومة الثقافية 

 والقيمية لألبناء.
 السابع جزئيا البديل وبالتالي يمكن قبول الفرض

 ممخص النتائج4
ي إطػار الػزواج المخػتمط فػلمػزوج عالقة إرتباطية موجبة بيف التوافؽ الزواجػي  وجود -2

 والصراع الثقافي األسري لألبناء.  مف أجنبية
التوافؽ الزواجي في و  عمر الزوجدالة إحصائيا بيف  سالبة وجود عالقة إرتباطية -1

 . مف أجنبيةإطار الزواج المختمط 
 يعالقة إرتباطية دالة إحصائيا بيف عمر الزوج والصراع الثقافي األسر عدـ وجود  -3

 لألبناء.
في إطار لمزوج لتوافؽ الزواجي او ة بيف عمر الزوجسالبة  وجود عالقة إرتباطية -2

 .مف أجنبية الزواج المختمط
 والصراع الثقافي األسري ةعدـ وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بيف عمر الزوج -5
 بناءلأل
في إطار لمزوج والتوافؽ الزواجي بف بيف عمر األسالبة  وجود عالقة إرتباطية  -6

 .مف أجنبيةالزواج المختمط 
 والصراع الثقافي األسري لألبناء بفبيف عمر األ عدـ وجود عالقة إرتباطية  -7
في إطار  التوافؽ الزواجيو عدـ وجود عالقة إرتباطية بيف المستوي التعميمي لمزوج  -8

 .مف أجنبيةالزواج المختمط  
والصراع الثقافي األسري بيف المستوي التعميمي لمزوج  موجبة وجود عالقة إرتباطية -9

 لألبناء
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جمالي   -11 وجود عالقة إرتباطية موجبة بيف المستوي التعميمي لمزوجة األجنبية وا 
 في إطار الزواج المختمط.لمزوج التوافؽ الزواجي 

ة والصراع الثقافي بيف المستوي التعميمي لمزوج عالقة إرتباطية عدـ وجود -11
 األسري لألبناء.

في لمزوج التوافؽ الزواجي و بيف الدخؿ الشيري لألسرة  عدـ وجود عالقة إرتباطية -11
 . مف أجنبية إطار الزواج المختمط

األسري والصراع الثقافي بيف الدخؿ الشيري لألسرة  موجبة وجود عالقة إرتباطية -13
 لألبناء.

في التوافؽ بيف الزوجات األجنبيات العامالت وغير العامالت وجود فروؽ  -14 
 .لصالح العامالتفي إطار الزواج المختمط لمزوج الزواجي 

في الصراع الثقافي  فروؽ بيف الزوجات العامالت وغير العامالتعدـ وجود  -22
 .األسري لألبناء

فػػػي إطػػػار لمػػػزوج فػػػي التوافػػػؽ الزواجػػػي بػػػيف األبنػػػاء الػػػذكور واإلنػػػاث وجػػػود فػػػروؽ  -16
 .لصالح الذكور ةجنبيالزواج المختمط مف أ

  .ي الصراع الثقافي األسري لألبناءفوجود فروؽ بيف األبناء الذكور واإلناث عدـ  -17
وجػػػود فػػػروؽ بػػػيف األبنػػػاء الممتحقػػػيف بالجامعػػػات الخاصػػػة والحكوميػػػة فػػػي التوافػػػؽ  -18

لصػػػالح الممتحقػػػيف بالجامعػػػات  ةي إطػػػار الػػػزواج المخػػػتمط مػػػف أجنبيػػػفػػػلمػػػزوج الزواجػػػي 
  .الخاصة

وجػػود فػػروؽ بػػيف األبنػػاء الممتحقػػيف بالجامعػػات الخاصػػة والحكوميػػة فػػي الصػػراع  -19
 ممتحقيف بالجامعات الحكومية.لصالح الالثقافي األسري لألبناء 

 ي إطػار الػزواج المخػتمط مػف أجنبيػةفػلمزوج  التوافؽ الزواجي عدـ وجود فروؽ في -11
  .وفقا لعدد أفراد األسرة

لصػػالح عػػدد أفػػراد األسػػرة وفقػػا ل لألبنػػاء في األسػػرياالصػػراع الثقػػ وجػػود فػػروؽ فػػي -11
 عدد أفرد األسرة األعمي.
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وفقػا  مػف أجنبيػة في إطػار الػزواج المخػتمطلمزوج التوافؽ الزواجي  وجود فروؽ في -11
 .عدد سنوات الزواج األقؿلصالح لعدد سنوات الزواج 

لصػالح  عػدد سػنوات الػزواج وفقا للألبناء  الصراع الثقافي األسري فيوجود فروؽ  -13
 عدد سنوات الزواج األقؿ واألعمي.

محالػة وفقػا ل ر الزواج المختمط مف أجنبيػةي إطافالزواجي التوافؽ  وجود فروؽ في -14
 العامميف بالقطاع الخاص، واألعماؿ الحرةلصالح الوظيفية لمزوج 

 عدـ وجود فروؽ الصراع الثقافي األسري لألبناء وفقا لمحالة الوظيفية لمزوج.  -15
قد أثرت المستوي التعميمي لمزوجة( ، و عدد سنوات الزواجأف المتغيرات المستقمة ) -22

 .ي إطار الزواج المختمط مف أجنبيةفلمزوج التوافؽ الزواجي ٪ في 1881بنسبة 
الصراع ٪ في 981قد أثر بنسبة الدخؿ الشيري لألسرة  أف المتغير المستقؿ -17

 الثقافي األسري لألبناء
 التوصيات4

 التالية4إنطالقًا من النتائج التى توصل إلييا البحث فإنو يمكن تقديم التوصيات 
دورات إرشادية لمزوجيف المجمس القومي لممرأة ل تنظيـ -4المجمس القومي لممرأة -2

حوؿ كيفية التعامؿ مع معوقات تكيؼ الزيجات المختمطة مف أجنبيات مع المجتمع، 
وكذلؾ التعامؿ مع الخالفات الناتجة عف ىذا الزواج، وتجنب تداعياتيا عمي األسرة، 

 وخاصة في ظؿ وجود ابناء في مرحمة المراىقة.  
بادرات توجيو الشباب عمي الزواج مف تبنى وزارة اإلعالـ لم -:وزارة اإلعالم -2

مجتمعاتنا الشرقية لتقميؿ نسبو العنوسة مف خالؿ الحمالت اإلعالنية والتركيز عمي 
ضروررة خفض الميور والتوعية بأىمية الزواج مف حيث العفاؼ والستر وليس اليدؼ 

في  مادي، وذلؾ لمحد مف الزواج المختمط مف أجنبيات حيث يكوف األبناء ىـ الضحايا
 حالة تصدع األسرة. 

عقد ندوات مف خالؿ مكاتب التوجية  -:مكاتب التوجيو واإلستشارات األسرية -9
واإلستشارات األسرية التابعة لوزارة التضامف اإلجتماعي لتوعية الزوجيف بأسموب تنشئة 
األبناء خاصة في مرحمة المراىقة في إطار الزواج المختمط مف أجنبيات، وضرورة 

 بناء لمقيـ الشرقية الممتزمة مع أخذ المناسب مف قيـ المجتمعات األكثر إنفتاحا.   إتباع األ
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األبناء نتاج الزواج  بمبادرات تعريؼالمؤسسات الدينية قياـ  -:المؤسسات الدينية -2
مف أجنبيات بالقيـ الدينية، والعقائدية، واألخالقية الممتزمة مع التركيز عمي  المختمط

مكونات الثقافة الشرقية وخاصة العربية، إبراز جماليتيا حتي يتمكنوا مف إختيار القيـ 
  المناسبو لمجتمعاتيـ مف الثقافات األخري األكثر تفتحا. 

إعداد كميات اإلقتصاد المنزلي لبرامج إرشارية توضح  -:كميات اإلقتصاد المنزلي -2
ؽ الزواجي خاصة في حالة الزواج كيفية تعامؿ الزوجيف مع بعضيما لتعزيز التواف

 المختمط مف أجنبيات وكيفية معالجة المشكالت دوف تدخؿ األخريف. 
توسع أقساـ إدارة المنزؿ والمؤسسات بكميات  -4أقسام إدارة المنزل والمؤسسات -2

بإجراء المزيد مف الدراسات حوؿ التوافؽ  اإلقتصاد المنزلي فى أبحاث التخصص
شتى مناحى ومتغيرات تأثيره عمي و مف أجنبيات  واج المختمطالزواجي في إطار الز 

 الحياة األسرية.
بسف قوانيف أكثر إيجابية، وفاعمية  السمطة التشريعيةقياـ  -4السمطة التشريعية -7

لحماية ىوية األبناء الثقافية والحصوؿ عمي كافو حقوقيـ في حالة تصدع األسرة 
 المختمطة.
 المراجع4

 المراجع العربية
 العمـو كميات طمبة لدى الدراسي بالتكيؼ وعالقتو القيمي الصراع (.1117) زدىار أبو شاورإ -2

 نية، األردف.األرد الجامعة ه،دكتورا رسالة ة.الرسمي الجامعات األردنية في التربوية
 لدي المرأة  الزواجي بالتوافؽ وعالقتيا المينية الضغوط .(1115) إبراىيميعبد العزيز أسماء  -2

 رسالة دكتوراه ."بسكرة والية طولقة بدائرة والمعممات الممرضات مف عينة عمى ميدانية دراسة" العاممة
 .خيضر، بسكرة، الجزائر محمد االجتماعي، جامعة المرضي النفس عمـ في
الخمقي لدي التوافؽ الزواجي كما يدركو األبناء وعالقتو بالنضج (. 1111)أكرم نصار أبو عمرة  -9

. رسالة ماجستير، قسـ عمـ النفس، كمية التربية، جامعة األزىر، طمبة المرحمة الثانوية في مدينة غزة
 غزة، فمسطيف.

الكفاءة اإلدارية لربة األسرة في تحقيؽ األمف األسري وعالقتيا  (.1119)أمل حسانين حسانين  -2
 النوعية، جامعة االسكندرية، مصر. ، كمية التربيةالمؤتمر الدولي الثالثبمنظومة القيـ لدي األبناء. 
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باتريسيا براندر، لور دي ويتو، نازيال غايتا، روي غومس، إلمي كين، اناستازيا نيكيتينا،  -2

، 1الطبعة  .إتجاىات دليؿ التربية عمي حقوؽ اإلنساف مع الشباب(. 1114) وجوستينا بينكيفيسيوت
بودابيست. المجر: ترجمة مجمس أوروبا وجمعية تنوير لمتطوير المؤسسي واإلدارة المعرفية باألردف، 

 .المركز األوربي لمشباب
 النفسي التوافؽ عمي وأثره الزوج لدي العاطفي الطالؽ مستوي (.1118) الجوازنة أمين بياء -2

 االزىر، جامعة ،التربية كمية مجمة الكرؾ. بمحافظة فككةالم األسر ذوي مف الثانوية المرحمة في لألبناء
 .178 العدد األوؿ، الجزء مصر، القاىرة،

عالـ . القاىرة. مصر: عمـ النفس النمو الطفولة والمراىقة (.1115) حامد عبد السالم زىران -7
 الكتب.

وبعض المتغيرات  اإلنياؾ النفسي وعالقتو بالتوافؽ الزواجي(. 1118) حسام محمود عمي زكي -2
. رسالة ماجستير، قسـ الصحة الديموجرافية لدي عينة مف معممي الفئات الخاصة بمحافظة المف

 النفسية، كمية التربية، جامعة المنيا، مصر.
 .فػػي تحقيػػؽ التوافػػؽ الزواجػػي عػػايير إختيػػار شػػريؾ الحيػػاة وأثػػره(. م1115) الحســين حســن الســيد -3

 .1، الطبعة ودة لمتنمية األسرية، مكة المكرمة، السعودية، جمعية الممجمة بحوث األسرة
رسالة دكتوراه، قسـ العمـو  .أسباب إقباؿ الجزائرييف عمي الزواج المختمط(. 1117) خديجة مزي -22

 جامعة الجياللي اليابس سيدي بالعباس، الجزائر. معيد العمـو اإلنسانية واإلجتماعية، ،اإلجتماعية
 (. الرضا1118) الشاميمحمود ومجد   بدران،غازي سعاد  السعايدة، عبد الكريم خولة -22
 .عماف مدينة في المتزوجيف عينة مف لدى المتغيرات الشريؾ وبعض اختيار بطريقة وعالقتو زواجيال

، العدد 7المجمد  راـ اهلل، فمسطيف، ،لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية المفتوحة القدس جامعةمجمة 
11. 
منيجية وأساليب البحث العممى  (.2222دالل عبد الرازق القاضى ومحمود ميدي البياتي ) -22

، عماف. األردف: دار الحامد لمنشر 1. الطبعة spss وتحميؿ البيانات باستخداـ لبرنامج اإلحصائى
 والتوزيع.

 لعينة ميدانية الديمغرافية "دراسة المتغيرات ببعض الزواجي التوافؽ (. عالقة1119) دالل سامي -29
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 لخضري، حمة الشييد جامعة ،واالجتماعية التربوية لمعمـو الشامؿ مجمةالوادي".  بوالية المتزوجيف مف
 .1، العدد 1المجمد  الجزائر،

االسكندرية. مصر:  .القانوف الواجب التطبيؽ عمى عقد الزواج (. 1111) أحمد رشا عمي الدين -22
 .دار الجامعة الجديدة

التوافؽ الزواجي لدي عينة مف الذكور واإلناث  (.1111) وتيسير عبد اهلل، رشيد عرار -22
 .11، األردف، العدد المجمة العربية لمنشر الدولي .الفمسطينيف

(. عالقة بعض المتغيرات بتعزيز التوافؽ الزواجي: دراسة لبناء برنامج 1116) ندا أحمد سيدار  -22
، الجمعية المصرية لإلخصائييف مجمة الخدمة اإلجتماعية .شادي زواجي لممتزوجات حديثاإر 

 .55، القاىرة، مصر، العدد اإلجتماعييف
. العالقات األسرية بيف النظرية والتطبيؽ(. 1119) زينب محمد حقي، ونادية حسن أبو سكينة -27

 ، جدة. السعودية: خوارـز العممية.1الطبعة 
 .العالقات األسرية بيف النظرية والتطبيؽ(. 1114) محمد حقي، ونادية حسن أبو سكينةزينب  -22

 جدة. السعودية: خوارـز العممية. ،1الطبعة 
مجمة الفكر . اإلمتزاج الثقافي والزواج المختمط (.1111) سامية ابرير سعود، وسعيدي محمد -23

 .1، العدد 9المجمد  الجزائر، ، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف،المتوسطي
، الجزائر، المجمة الجزائرية لألمف اإلنساني(. مفيـو النزاعات الدينية. 1118) سامية ربيعي -22

 .6العدد 
(. التغيرات في النسؽ القيمي لدي طالب 1111) سحر إبراىيم بكر، وسعاد أحمد عبد الغفار -22

 .78جامعة المنصورة، العدد ، مجمة كمية التربية. يناير 15الجامعة بعد ثورة 
 فى القيمى الصراع (. أثر1111) سالمو عقيل المحسن، خالد أحمد إبراىيم، ومحمد العمري -22
، جامع كفر الشيخ، مصر، مجمة كمية التربية .السعودية فى األسرة الشباب لدى الفكرى األمف تيديد

 .1، العدد 11المجمد 
عدـ اإلستقرار األسري في المجتمع السعودي وعالقتو بإدراؾ (. 1118) سميرة عياد الجيني -29

 كمية التربية، جامعة أـ القري، السعودية. ، رسالة ماجستيرالزوجيف لممسؤوليات األسرية. 
دار ، القاىرة. مصر: 1الطبعة  .األسرة والحياة العائمية(. 1111) سناء حسنين الخولي -22

 .الميسرة



 

 1446 

2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 المعرفة دار. مصر: القاىرة، 1الطبعة .ميةالعائ والحياة األسرة(. 1115) حسنين الخولي سناء -22
 .لمنشر الجامعية

(. التوافؽ الزواجي لدي معممات 1116) وفاطمة ىادي خمف ،سناء عبد الزىرة الجمعان -22
جامعة البصرة، ، كمية التربية لمعموـ اإلنسانية، مجمة أبحاث البصرة لمعموـ اإلنسانية. المدارس اإلبتدائية

 .1، العدد 41، المجمد العراؽ
 –نفسي  –التوافؽ الزواجي واستقرار األسرة "مف منظر إسالمي (. 1115) سناء محمد سميمان -27

 ، القاىرة. مصر: عالـ الكتب1الطبعة اجتماعي". 
، عماف. األردف: 1. الطبعة االجتماعي والقمؽ الخجؿ إدارة إستراتيجيات(. 1119) طو حسين -22
 .الفكر دار
مجمػػة جامعػػة  .(. التوافػػؽ الزواجػػي وعالقتػػو باألفكػػار الالعقالنيػػة1117) القحطــاني دظــافر محمــ -23

 . 11، جامعة الباحة، السعودية، العدد الباحة لمعمـو اإلنسانية
وعالقتيما باإلنحراؼ لدي الضبط الداخمي والصراع القيمي (. 1115)عايدة مياجر أبو تايو  -92

. رسالة دكتوراه، جامعة مؤتو، الكرؾ، الشاب في األسرة البدوية: مجتمع البادية الجنوبية نموذجا
 األردف.

فاعمية برنامج إرشادي لتحسيف بعض المتغيرات الشخصية لكال (. 1117) عائشة أحمد ناصر -92
رسالة دكتوراه، قسـ اإلرشاد النفسي، معيد الدراسات  .الزوجيف وتأثيره عمي التوافؽ النفسي لألبناء

 والبحوث التربوية، جامعة القاىرة، مصر.
، أبو ظبي. 1، الطبعة الزواج المختمط واإلشكاليات المتعمقة بو .(1113) حسناوي عبد العزيز -92

 .مركز البحوث والدراساتاألمارات: 
 القانوف في وانحالليا الزوجية الرابطة حماية في العاـ النظاـ دور (.1119) اهلل سنينات عبد -99

 ، الجزائر.تممساف أبي بكر بقاي،  جامعة ماجستير، مذكرة ،الخاص الدولي
. أحكاـ الجنسية في القانوف الدولي والقانوف المصري المقارف(. 1111) عبد المنعم زمزم -92

 .دارة النيضة العربيةالقاىرة. مصر: 
(. التوافػؽ الزواجػي فػي ضػوء بعػض السػمات الشخصػية لػدي عينػة 1117) عبير محمد الصـبان -92

، اإلرشػػاد النفسػػي مػػف أجػػؿ المػػؤتمر السػػنوي الرابػػع عشػػر .مػػف الزوجػػات السػػعوديات فػػي مكػػة المكرمػػة
 . 1التنمية في ظؿ الجودة الشاممة، مصر، المجمد 
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مجمة (. الصراع المغوي بيف المغات" المغة العربية نموذجا". 1116) عز الدين أحمد عبد العالي -92
 . 8، جامعة مصراتو، العراؽ، العدد شماؿ جنوب

 
كمية  ،جامعة حموافالقيرة. مصر: . مدخؿ إلى عمـ النفس العاـ(. 1116)عزة محمد رفاعي  -97
 .قسـ عمـ النفس ،دابألا

نيضة مصر لمطباعة القاىرة. مصر. ، 11الطبعة  .(. عمـ المغة1116) عمي عبد الواحد وافي -92
 .والنشر والتوزيع

 بالتوافؽ النفسية الضغوط لمصادر التنبؤية القدرة .(1119) جمبان ومعاوية أبو، عمر الشواشرة -93
 المجمدعماف، األردف،  ،التربوية العمـو في األردنية المجمة. المعمميف المتزوجيف مف عينة لدى الزواجي

 .4العدد  ،15
عربي -التوافؽ الزواجي: دراسة مقارنة بيف الزواج المختمط الجزائري. (1114) عون عمار -22

قسـ عمـ النفس وعموـ التربية واألرطوفونيا، كمية  . رسالة ماجستير،أجنبي -والزواج المختمط الجزائري
 .راف، الجزائرالعمـو اإلجتماعية، جامعة وى

 طالب لدى الشخصية سمات ببعض وعالقتو الزواجي التوافؽ .(1115) المشيخي محمد غالب -22
 مجمة ،الطائؼ بجامعة والمالية اإلدارية العموـ بکمية التنفيذي األعماؿ إدارة برنامج في العميا الدراسات

 .165 العدد الثاني، الجزء مصر، القاىرة، األزىر، جامعة ،التربية كمية
(. دوافع الشباب الجامعي إلستخداـ شبكات التواصؿ اإلجتماعي 1118)فاطمة حسان دوام  -22

، كمية اإلقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، مصر، مجمة اإلقتصاد المنزليوعالقتو بالنسؽ القيمي لدييـ. 
  .4، العدد 18المجمد 

(. المرونة النفسية وعالقتيا بالتوافؽ الزواجي لدي الطالبات 1118) وأحمد الغزو، فراس قريطع -29
 1، العدد 6، البحريف، المجمد المجمة الدولية لمبحوث في التربية وعمـ النفسالمتزوجات. 

ة. القاىر ، 1 بعةطال. العالقات الزوجية في االسالـ والمسيحية والييودية(. 1116) شعبان فوزي -22
 دار الكتاب العربي . :مصر
مصر: دار النشر  ، القاىرة.1، الطبعة األسرة والتوافؽ األسري(. 1118) كمال إبراىيم مرسي -22

 لمجامعات.
مجمة . ظاىرة الزواج المختمط في المغرب أسبابيا ونتائجيا عمى االسرة .(1115) لطيفة شايل -22



 

 1448 

2222 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 .1العدد  القاىرة، مصر، البحوث الفقيية والقانونية،
 . عماف. األردف: دار الشروؽ لمنشر.الشباب والقيـ في عالـ متغير(. 1116)ماجد الزيود  -27
 

تنمية ميارات أساليب حؿ النزاعات األسرية لدى  .(1116)محمد عبد الحافظ أبو الخير -22
دكتوراه، جامعة عيف رسالة . العامميف في المحاكـ الشرعية كمدخؿ لتحسيف التوافؽ النفسي ألبناء األسر

 شمس، القاىرة.
(. إدارة الصراع السياسي والثقافي واإلداري في المنظمة: ماذا؟ 1118) محمد كمال مصطفي -23

 . 161العدد  االسكندرية، مصر، ، جمعية إدارة األعماؿ العربية،مجمة المدير الناجحولماذا؟ وكيؼ؟ 
. افرنس في الثاني المغاربي الجيؿ عند االندماج مواجية في اليوية(. 1111) مسمم محمد -22

 .والتوزيع قرطبة لمنشر دار الجزائر:
(. الميادنة والتوتر وصراع القيـ في عالقات الزواج المختمط "حالة الزواج 1111) محمد مسمم -22

، 9األمارات، المجمد ، الشارقة، مجمة جامعة الشارقة لمعموـ اإلنسانية واإلجتماعية .الفرنسي" –المغاربي
 .3العدد 

المشكالت الناجمة عف زواج المواطف السعوي بأجنبية وأثرىا عمي (. 1116) مطمق النفيعي -22
 رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة نايؼ، الرياض. المرتكز األمني. 

 لدرجة األردف في التطبيقية البمقاء جامعة طمبة تصورات(. 1113)ت مفضي السميحا مموح -29
 العمـو دراساتمجمة  المعاصرة، العالمية التغيرات ضوء في القيمي الصراع في الجامعية البيئة إسياـ
 .1 العدد ،41 المجمد الجامعة األردنية، األردف،، التربوية

 .الزواج حديثي لمسكف الداخمي بالتصميـ وععالقتيا الثقافية اليوية (.2222) الديب سعيد مي -22
 . مصر المنوفية، جامعة المنزلي، اإلقتصاد كمية ماجستير، رسالة
بعض العوامؿ المسيمة في سوء التوافؽ الزواجي كمػا يػدركيا (. 1113) ميمونة يعقوب الينائية -22

رسػػالة ماجسػػتير، . القػػائموف عمػػي لجػػاف التوفيػػؽ والمصػػالحة وبعػػض المتػػردديف عمييػػا بمحافظػػة مسػػقط
 كمية العمـو واألداب، جامعة نزوي، سمطنة عماف. 

. العالقات والمشكالت األسرية(. 1111)خضرمنال عبد الرحمن و حسن أبو سكينة،  نادية -22
 : دارالفكر.. األردفعماف، 1 بعةطال

 المطبوعات ديواف. دمشؽ. سوريا: سيالنف اإلرشاد برامج(. 1118) العاسمي رياض نايل -27
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 .الجامعية
: الدار . مصرالقاىرة. الزواج في االسالـ مف القرف األوؿ اليجري(. 1111) نجمان ياسين -22

 العربية لمموسوعات.
 وعالقتو الحياة شريؾ اختيار محددات (.2222) دوام حسان فاطمة شعيب، محمود اهلل ىبو -23

 المنيا، جامعة النوعية، التربية كمية النوعية، التربية مجاالت في البحوث مجمة ،لمشباب الثقافية باليوية
 .17 العدد ،1 المجمد مصر،

القاىرة.  .الخاص الدولي القانوف(. 1118) العال عبد محمد وعكاشةق، صاد عمي ىشام -22
 المطبوعات الجامعية. مصر: دار

 ضوء في طسيبة جامعة طمبة لدي القيمي الصراع مظاىر (.2222) ياسين أحمد ىيام -22
 المدينة طيبة، جامعة التربية، كمية التربية، أصوؿ قسـ ماجستير، رسالة .المعاصرة العالمية التغيرات
 السعودية. المنورة،

مجمة كمية التربية  .(. التوافؽ الزواجي لمعممات رياض األطفاؿ1116) وفاء محمد جاسم -22
 .18بابؿ، العراؽ، العدد ، جامعة األساسية لمعمـو التربوية واإلنسانية

دار العمـ واإليماف  . مصر:القاىرة، 1 بعةطال. التوافؽ بيف الزوجيف(. 1111) وفاء محمد زعتر -29
 لمنشر والتوزيع.

التوافػػؽ الزواجػػي وعالقتػػو بػػبعض السػػمات الشخصػػية لػػدي عينػػة (. 1119) وليــد محمــد الشــيري -22
 ماجستير، كمية التربية، جامعة أـ القري، السعودية.رسالة . مف المعمميف المتزوجيف بمحافظة جدة

 البيرؽ دار فمسطيف: اهلل. راـ ،1 الطبعة ،المغة عمـ في المقدمة (.1111) المالح إبراىيم ياسر -22
  .والتوزيع لمنشر العربي
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Abstract  
The Research aimed to study marital compatibility of 

husband in the mixed marriage frame of foreign woman and its 

relation to family cultural conflict of sons.The research used 

descriptive analytical method. The sample of this research 

including (110) Egyptian husbands married to  non-Arabic 

speaking foreign women from a developed country who is not of 

his culture, nationality, and ethnic origin residing in Egypt, and 

(110) sons at university stage from 18 to 21 years residing in 

Egypt From Cairo, Giza, Alexandria, Sharm El Sheikh & 

Hurghada governorates, where applicated through electronic 

questionnaire by social media sites and applications via the 

Internet. The sample was selected in intentionally purposed way. 

The tools of this study included general data form for husbands, 

sons and their families, marital compatibility of husband in the 

mixed marriage frame questionnaire and family cultural conflict 

of sons questionnaire. The results revealed that there was 

positive correlation between marital compatibility of husband in 

the mixed marriage frame of foreign woman and family cultural 

conflict of sons. There was negative correlation between ages of 

husbands, wives & sons and marital compatibility of husband in 

the mixed marriage frame of foreign woman. There was positive 

correlation between husbands' education level and family cultural 

conflict of sons. There was positive correlation between foreign 

wives' education level and marital compatibility of husband in the 

mixed marriage frame. There was positive correlation between 

family income and family cultural conflict of sons.There were 

differences between working and non-working foreign wives in 

marital compatibility of husband in the mixed marriage frame to 

workers.There were differences between male and female sons in 
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marital compatibility of husband in the mixed marriage frame of 

foreign woman to males. There were differences between sons 

enrolled in private and governmental universities in marital 

compatibility of husband in the mixed marriages frame of foreign 

woman to private universities. There were differences between 

sons enrolled in private and government universities in family 

cultural conflict of the sons  to government universities. There 

were differences in cultural family conflict of sons according to 

number of family members to the highest. There were differences 

in marital compatibility of husband in the mixed marriage frame 

of foreign woman according to marriage years to the lowest. 

There were differences in cultural family conflict of sons 

according to marriage years to the lowest & the highest. There 

were differences in marital compatibility in the mixed marriage 

frame of foreign woman according to  job status of husband to 

private sector and self-employment. The independent variables 

(marriage years and wives' educational level) affected on marital 

compatibility of husband in the mixed marriage frame of foreign 

woman by 18.0%. The independent variable monthly income 

affected on cultural family conflict of sons by 9.0% 

Keywords: marital compatibility of husband, mixed marriage of 

foreign woman, cultural family conflict, sons  

 
 


