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 الممخص
 لدى عينة من الزوجاتالبرامج اإلعالمية وعالقتيا بالخرس الزوجي في اإلدارة األسرية 

اإلدارة األسرية في ضوء البرامج اإلعبلمية  إلى دراسةث بصفة أساسية البح ييدف
 يالوصف استخدام المنيجتـ قد و وعبلقتيا بالخرس الزوجي كما تدركيـ الزوجة. 

 بطريقةزوجة حيث تـ اختيار العينة ( 055عينة البحث عمى ) واشتممتالتحميمي، 
أف صدفية غرضية بشرط أف تكوف متزوجة منذ خمس سنوات عمى األقؿ، ولدييا أبناء، 

البحث في كٍؿ مركز شبيف الكـو تـ تطبيؽ  كماتكوف تشاىد برامج اإلدارة األسرية، 
 واشتممتوبعض ُقراىا، وبعض ُقرى محافظة طنطا، وبعض مناطؽ محافظة القاىرة، 

بيانات وصفية عف متابعة و استمارة البيانات العامة لمزوجة وأسرتيا،  عمى وات البحثأد
الزوجة لمبرامج اإلعبلمية األسرية المختمفة، واستبياف عف اإلدارة األسرية في البرامج 

إدارة العبلقات -اإلعبلمية بأبعادىا الثبلثة )إدارة المسكف األسري في البرامج اإلعبلمية
إدارة المشكبلت السموكية لؤلبناء في البرامج اإلعبلمية(، -لبرامج اإلعبلميةاألسرية في ا

البخؿ -قصور لغة الحوار-استبياف الخرس الزوجي بمحاوره األربعة )نشأة الزوجيف
 ارتباطيةوجود عبلقة إلى  النتائج وتوصمتعدـ وجود اىتمامات مشتركة(. -العاطفي

إلدارة األسرية في البرامج اإلعبلمية والخرس ( بيف ا5.550موجبة دالة إحصائيًا عند )
دالة إحصائيًا بيف المتغيرات االجتماعية  ارتباطيةعبلقة ، ووجود الزوجي بأبعادىـ
ـ، بأبعادى الزوجي في البرامج اإلعبلمية والخرس واإلدارة األسرية بحثواالقتصادية لم

ف معمومات عف اإلدارة إعداد برامج إرشادية لمزوجات إلكسابي أىم التوصياتوكاف مف 
المقدـ في ىذه البرامج محتوى في البرامج اإلعبلمية وكيفية اإلستفادة مف الاألسرية 

توجيو كؿ ، ع ظروفيف االجتماعية واالقتصاديةخاص باإلدارة األسرية بما يتناسب موال
س مف الزوجيف والمقبميف عمى الزواج لمراكز استشارات لمتعرؼ عمى أسباب وأنواع الخر 

 الزوجي وكيفية تفاديو ومقاومتو.
ـــة: اإلدارة األسػػػرية، اإلدارة األسػػػرية فػػػي البػػػرامج اإلعبلميػػػة، الخػػػرس  الكممـــات المفتاحي
 الزوجي، الزوجات.
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 مقدمة ومشكمة البحث:
المرأة ىي تمؾ المرآة التي تنعكس فييا صورة الحياة والعائمة والمجتمع، فتقدـ األمـ أو 

 وتعتبر(، 4102)عمي كنعان،  تقدـ أو تخمؼ حياة نسائياتخمفيا يظير مف خبلؿ 
 ىذا في مسئولة وىي األسرة يصيب تطوير ألي ىي المسئولة األولى والرئيسية المرأة
محمد العبيدي & باسم ولي، ) أسرتيا عف أيضاً  ولكف نفسيا عف ليس فقط الصدد
4102.) 

لركيزة األساسية التي يقوـ عمييا حيث تمثؿ األسرة المبنة األساسية في بناء المجتمع، وا 
ف ا  فيي أساس المجتمع التي إف صمحت صمح المجتمع بكامؿ بنيانو، و صرحو المتيف 

 (.4112)يوسف الحداد، ئمو فسدت فسد المجتمع وانيارت دعا
 شؤونيا يعود بالنفع والخير الكبير عمى المجتمع إدارةفالعناية باألسرة وحسف 

(Magnuson & Berger,2008،) تمثؿ ميدانًا عريضًا لو تحدياتو  دارةحيث أف اإل
ومتطمباتو ومحدداتو التي يجب تطبيقيا في جميع مجاالت الحياة العامة والخاصة حيث 

عمى عاتقيا ميمة تحديد وتحقيؽ األىداؼ وبالتالي تقوـ بحصر كافة  دارةتأخذ اإل
 (.4104مة رقبان، )نعكافة الموارد المادية المتاحة  استخداـميارات األفراد مع 

لتحقيؽ األىداؼ بأقؿ وقت وجيد  افاعمياتيىي عممية تنظيـ لمموارد وزيادة  دارةاإلف
ىي تحقيؽ أىداؼ  دارةوالوظيفة األساسية لئل (4111)رشاد عبد المطيف، وتكاليؼ
اتخاذ القرارات السميمة  عمىوالقدرة  داريحيث أف التفكير اإل ةممكن ةكفاء بأقصىمعينة 

 داريلمسموؾ اإلو  (،4112)زيد العبودي،  مف األشياء اليامة في كؿ مجاالت الحياة
مواردىا،  إدارةفي األسرة تأثير ىاـ في حياة أفرادىا، فاألسرة تقوـ بدور ىاـ وحيوي في 

)رشا يا، وعف طريؽ التفاعبلت والعبلقات داخؿ األسرة استخداممف خبلؿ حسف 
 (.4112، عموان

كبير؛ يضـ عدة إدارات، يتولى كؿ منيا شخص مختص  إداريصرح  األسرة ىيف
، بغية أف يشارؾ الجميع في وصوؿ ىذا الصرح دارةعارؼ بميامو وواجباتو في اإل

األسرة  إدارةمفيوـ ف (.4102)أحمد عصر،  الكبير إلى تحقيؽ أىدافو وغاياتو المطموبة
أجؿ تحقيؽ األىداؼ المطموبة مف عني تنظيـ الموارد البشرية والمادية وحسف توجيييا ي

األسرة مف جميع النواحي؛ المالية، والنفسية،  إدارة فيذا المصطمح يعنيمنيا، 
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يخمؽ حالة مف التوازف واالستقرار  دارةحسف التنظيـ واإل أف واالجتماعية، والدينية، إذ
ة األسرة عمى تحقيؽ أىدافيا واألىداؼ المطموبة منيا عمى في األسرة، وبالتالي قدر 

 (. 4102)مروان حمد،  أكمؿ وجو
شئوف األسرة  إدارةأف  (4112) بوطالب، محمد عطوةأميا وقد أكدت دراسة كؿ مف 

 ةكفاء ىسرية بأعماألالموارد  استخداـ ىة التي تساعد األسرة عمداريحدث العموـ اإلأمف 
 ىمعيشتيا مما يحسف مستو  ىىدافيا وبالتالي تحسيف مستو أجؿ تحقيؽ أمف  ةممكن

أف عدـ تطبيؽ ربة  (4112)وفاء الصفتي، دراسة أكدت . كما وكممأمعيشة المجتمع ب
المنزلية يعرضيا لكثير مف الصعوبات والمشاكؿ  دارةاألسرة لؤلسموب السميـ لئل

ة مف المستحدثات خصوصًا بعد التغيرات الحديثة التي تواجييا في حياتيا اليومي
 .التكنولوجية التي اقتحمت الحياة األسرية

التي تحرص عمى و تعد قضايا المرأة مف أبرز القضايا التي تشغؿ وسائؿ اإلعبلـ و 
حيث شيد العصر الحالي تطورًا كبيرًا  (.4100)ُمنتيى التميمي، تقديميا لمجميور 

بر دليؿ عمى ذلؾ ىو عمى كؿ األصعدة عمومًا وعالـ البث الفضائي خصوصًا، وأك
العدد اليائؿ لؤلقمار الصناعية المستخدمة لغرض البث الفضائي وما يحويو كؿ قمر 

)إيمان عبادي & شريفة صناعي مف مئات إف لـ يكف آالؼ القنوات الفضائية 
 . (4102رزيوق، 

مع تطور وسائؿ االتصاؿ وثورة المعمومات لـ يعد اإلعبلـ المعاصر مجرد أداة و 
لمعرفة أو نقؿ لؤلخبار أو مجرد وسيمة لمترويح والتسمية، بؿ أصبح أداة فاعمة لتوصيؿ ا

في تشكيؿ العقؿ والسموؾ البشري، فاإلعبلـ بوسائمو الحديثة والمتنوعة إنما يصدر عف 
تصورات وتوجيات وأفكار ومبادئ تعمؿ عمى إحداث تغيير مقصود في المجتمع 

 .(4112)نمسة البطريق، 
لمجموعة مف  - وتخضع حالياً  –األسرة العربية في العقديف األخيريف فمقد خضعت 

التحوالت والمتغيرات واألحداث عمى كافة األصعدة االجتماعية واالقتصادية والثقافية 
أثرت في تكوينيا وبنيتيا ووظائفيا وأدوار أفرادىا، وفي العبلقات المتبادلة فيما بينيـ، 

ادية كالمعتقدات والقيـ واالستعدادات السموكية استقرارىا وعناصرىا غير الم وفي



 

 450 

2022 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ولقد كاف لئلعبلـ بوسائمو المختمفة دوراً ، (4111)ناصر عبد التواب،  وأساليب الحياة
 (.4112وجدي بركات & محمد حسن، ) تمؾ األحداث والمتغيرات إدارةفي  محورياً 

ليا فضائيات تيتـ وتشكؿ المرأة العربية قاعدة جماىيرية ال يستياف بيا حيث ُخصصت 
بأولوياتيا وتسعى إلى تحقيؽ كؿ رغباتيا مف خبلؿ برامج مختمفة سواء برامج أسرية أو 

 (.4102)حمادة كنزة، برامج تجميؿ أو طبخ 
األسرية بكافة صورىا كقضية تيـ المرأة وتشغؿ  دارةفقد تناولت البرامج اإلعبلمية اإل

أقؿ الموارد  استخداـلتحقيؽ أىداؼ أسرتيا بشئوف أسرتيا بكفاءة  إدارةباليا وىي كيفية 
 (.4112)اليمين شعبان، المتاحة 

حيث أصبحت البرامج اإلعبلمية سمة مف سمات ىذا العصر خاصة بعد أف عممت 
نياء الحدود وأصبحت السيادة عمى الفضاء  األقمار الصناعية عمى تقريب المسافات وا 

)محمد ىي المحؾ لكؿ تحكـ خصوصًا عمى مستوى السيطرة عمى الفكر والمعمومات 
 .(4100الرفاعي،

ثيػػػرة فػػػي حيػػػاة المػػػرأة االجتماعيػػػة والمينيػػػة والثقافيػػػة حيػػػث غيػػػرت ىػػػذه البػػػرامج معػػػالـ ك
بجانػػب التحػػوالت التػػي طػػرأت عمػػى أدوار المػػرأة كنتيجػػة لمتحػػوالت التكنولوجيػػة،  والعائميػػة

سػػتوعبيا مجتمعنػا بػدأت بخمػػؽ مفػاىيـ مسػتحدثة فػػي فيػذه التحػوالت المتسػػارعة التػي لػـ ي
األسرة بمعايير معولمة قد تبتعػد  العبلقات األسرية، كما أسيمت في إعادة تشكيؿ مفيوـ

نسبيًا أو كميًا في بعض األحياف عػف قيمنػا العربيػة واإلسػبلمية واألخبلقيػات والسػموكيات 
 (.4102)ثريا السنوسي، التي يجب أف تسود في المجتمع 

وظاىرة الخرس الزوجي مف الظواىر السمبية التي بدأت تظير آثارىا داخؿ األسػر حتػى 
فضيمة مفقودة في البيوت، فغابت المغة وتقطعت أواصر االرتباط  ريأصبح الحوار األس

واختفت مظاىر التفاعؿ، وتحولت األسرة بفعؿ الصػمت مػف مجػرد كيانػات متفاعمػة إلػى 
تعطمػػت لغػػة الكػػبلـ بػػيف الػػزوجيف ممػػا يعكػػس حػػدوث شػػروخ فػػي كيانػػات منفصػػمة عنػػدما 

 (.4102)نازك التركي،  رية ويعيش الزوجيف حالة مف الصمتالعبلقات األس
 مف الزوجيفعبر كؿ ث يُ يبحالزواجي  االستقرارُيعد التواصؿ الفعاؿ حجر األساس في و 

لآلخر عف مشاعره وأفكاره ويفصح عف حاجاتو ورغباتو دوف تردد فيتجدد الحب بينيما 
في والفشؿ  (،4114)نجوى عارف،  وتتقارب وجيات النظر وتتبلشي الخبلفات
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نقؿ األفكار واألحاسيس أو اضطراب  ىبيف الزوجيف وعدـ القدرة عمالتواصؿ الجيد 
 التواصؿ مف األسباب الجوىرية التي تخمؽ المشكبلت التي قد يعجز عف حميا الزوجاف

تبادؿ  ىلعدـ القدرة عم االختياريوقد يمجأ الزوجاف لمصمت  (،4112)عائشة ناصر، 
الحوار الذي يعبر عف اآلراء واألفكار والمشاعر والتعبير عف مكنوف النفس لمشريؾ 

ذلؾ أو ربما لما يؤدي إليو ذلؾ مف مواقؼ خبلؼ أو  ىمشعور بعدـ جدو وذلؾ لخر اآل
 (.4112)نجالء رسالن & أماني صالح،  صراع وىو ما يقصد بحالو الخرس الزواجي

اجو الكثير مف األزواج والزوجات بعد مضي فترة عمى فمشكمة الخرس الزوجي التي تو 
الزواج، وىذا ال يعني أف الزواج في بدايتو ال يمر ببعض المشاكؿ والخبلفات مف آف 

تصبح ىذه المشاكؿ والخبلفات أسموب حياة يومي، والصمت  أالآلخر، ولكف الميـ 
الحياة الزوجية في  الدائـ أو ما يسمى بالخرس الزوجي ىو أحد المشاكؿ التي تمر عمى

 (.4102)ميا أبو زنيد، فترة ما 
مـ يعد الطبلؽ الخطر األكبر الذي ييدد األسرة والزوجيف، بؿ أصبح استمرار الزوجيف ف

الخاصة خطرًا أكبر عمي األسرة بشكؿ  توفي الحياة تحت سقؼ واحد ولكؿ مف ىما حيا
وكما أشارت ، عاـ واألبناء بشكؿ خاص مما يسبب ليـ ضغوط ومشاكؿ نفسية

العربية وخاصة  مجتمعاتناارتفاع نسب الطبلؽ الرسمي في  ىالدراسات واإلحصاءات إل
ظيرت مشكمة أخطر حيث طبلؽ في الدوؿ العربية، لمنسب ى مصر التي سجمت أعم
وقد  (.4102)أشرف مصطفى وآخرون، "الخرس الزوجي"  وأكثر أثرًا وانتشارًا وىي

الزواجي  االنشقاؽالصراع والعنؼ األسري أو  ىتؤدي حالة الخرس الزواجي إل
الطبلؽ وتشرد األوالد وتمزؽ رابطة الزواج  ىتطور إليالعاطفي والذي  واالنفصاؿ

 (.Sadeghi, A. & Babaeei, M. 2012) وبالتالي تفكؾ المجتمع
أف الخرس الزوجي يأتي في المرتبة الثانية  ىإل (4102) دراسة ميا أبو زنيدوأشارت 
يصيب الرجاؿ أكثر مف النساء، فيو  ، وىوب وعوامؿ انييار العبلقة الزوجيةكأحد أسبا

سيما عندما  ليس مرضيًا في جميع األحواؿ، فقد يكوف طبيعيًا لمرجؿ وحالة عابرة ال
الرجؿ بنفسو يتعرض لضغوط العمؿ واألبناء ومتطمبات الحياة فبل مانع أف يخمو 

لقضاء ساعات استجماـ معينة في األسبوع، أما المشكمة فيي عندما تتطور الحالة 
 .فتصبح عادة يومية، بؿ نمط حياة مستمر



 

 452 

2022 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

المشاركة في الحديث مع  ىكبلىما الصمت عم أو في حاالت كثيرة يسود بيف األزواجف
 اوالخرس الزوجي، أمالصمت الزواجي ف قميبًل بي يفرقاف تافاآلخر، ولعؿ الباحث

النفسية، فبل أو الصمت فيكوف طوعيًا، لسبب مرتبط بحالو أحد الشريكيف المزاجية 
يرغب أحدىـ بالحديث العتبارات نابعة مف داخمو، أما الخرس الزوجي فيكوف حيف 

تبعات غير محمودة  إلىالشريكة لمسكوت خشية أف يؤدي حديثو  يضطر الشريؾ أو
 واألسرة.األزواج  ىالعواقب عم
الخرس الزوجي بأنو حالة مف غياب  Parrott & Parrott (2013)وقد حدد 

الحوار والتفاىـ بيف الزوجيف واختفاء لغة التواصؿ والمشاعر والعبلقات اإليجابية داخؿ 
 إلى انييارعف الطرؼ اآلخر مما يؤدي  يحجبواألسرة، ومحاولة كؿ طرؼ اتخاذ حيز 

 الكياف األسري وتفككو.
والمودة بينيما وانعدامو يؤدي إلى  االنسجاـحيث أف الحوار بيف الزوجيف ىو أساس 

مشاكؿ عديدة تؤدي إلى استحالة استمرار الحياة الزوجية بعد ذلؾ، وبما أف التواصؿ 
يمثؿ أحد أىـ العوامؿ المؤثرة في الحياة الزوجية حيث أنو قواـ الحياة الزوجية الناجحة 

فإنو يتأثر بشخصية كؿ مف الزوج والزوجة سواء في تدعيـ  وىو عكس الخرس الزوجي
التوافؽ الزوجي أو في خمؽ نوع مف الصراع والتوتر الذي يمكف أف ييدد العبلقة 

 (.4112)مرفت إمام، الزوجية 
فيناؾ مجموعة مف األسباب لمخرس الزوجي كاألسباب االجتماعية مف خبلؿ عامؿ 

عاني مف ىذه الظاىرة فيتوارثانو، وال يستطيعاف الزوجاف في بيت ي التنشئة فقد ينشأ
عدـ  ىإضافة إلىذا ، والعكس عدـ استماع الزوج إلي زوجتوكذلؾ التخمص منو، 

بيف الزوجيف، فقد  الكفاءةاىتماـ كؿ منيما بمشاعر األخر واىتماماتو وىواياتو، وانعداـ 
ميـ أو التربية فبل تختمؼ ثقافة واىتمامات كؿ منيما عف اآلخر لعامؿ السف أو التع

)إبراىيم سعد، وتزداد بينيـ الفجوة مما يؤدي إلى الخرس الزوجي  يستطيعاف التواصؿ
4141) . 

أف جزًء كبيرا مف أسباب الخرس الزوجي يعود إلى  (4102فاكر غرابية )وقد أرجع 
 اختبلؼ طبيعة الرجؿ عف المرأة في نظرة كؿ منيما لمكبلـ وتوقيتو، فالنساء مثبًل تحب

فكارىا أ، وتحب التعبير عف والشكوىالكبلـ مف أجؿ الكبلـ، وتحب الفضفضة 



 

 453 

2022 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

عكس  ىعمىذا ومشاعرىا السمبية واإليجابية بغض النظر عف وصوليا لحؿ أـ ال، 
الرجؿ الذي ال يتكمـ أو يعبر عف مشاعره إال في حالة شعوره أنو مضغوط، باإلضافة 

 أنو ال يفعؿ ذلؾ مع أي شخص. إلى
أف سبب انشغاؿ الزوجة ببيتيا وبمشاكمو وأوالدىا كاف  (4112عايدة منصور )أظيرت 

واحدًا مف أسباب ابتعادىا عف زوجيا، وقد يكوف السبب ىو الزوج الذي ال يجيد فف 
اليروب مف تمؾ المشاكؿ بالخرس الزوجي،  ىويمجأ إل أسرتوالتعامؿ مع مشكبلت 

شكبلت زوجية مثؿ تدخؿ األىؿ بيف كذلؾ اختبلؼ األىؿ وما ينتج عنو مف بذور لم
 .الزوجة وزوجيا، أو الفارؽ االجتماعي أو الثقافي أو العممي بيف أىؿ الزوج والزوجة

زيادة عدد ساعات ومف أخطر مسببات الخرس الزوجي مؤخرًا ىي الفضائيات حيث أف 
 وخاصة عند وجود التمفاز داخؿ غرفة، الخرس الزوجي زيد مف حالةيمشاىدة التمفاز 

حد  إلىالنوـ بالتحديد، لما يحدثو مف توتر في العبلقة بيف الزوجيف تصؿ أحيانا 
 التفاعؿ والحوار، وأكد العمماء مسؤولية الفضائيات عف عدـ والبخؿ العاطفيالتباعد 

 (.4102)ميا أبو زنيد، بيف الزوجيف، وطوؿ حالة الصمت بينيما 
(، فيجب 1:1الزوجي مسؤولية كبل الزوجيف بنسبة ) خرسأف مشكمة ال ترى الباحثتان

استمرار العبلقة أف يبحث عف مشتركات  عمىكؿ واحد منيما في حاؿ حرصو  ىعم
زوجية يتحدث فييا مع شريؾ حياتو، فمو أخمص كؿ طرؼ منيما في حؿ المشكمة 

 سوؼ ُتحؿ بالتأكيد.
 ش فيو بالتطورالقرف الذي نعي اتساـفي  بحثيمكف بمورة مشكمة ال مما سبق

السريع في جميع المجاالت العممية واألدبية والفنية وظيور مجاالت تخصص جديدة 
كعمـ األسرية  دارةاإلو ىدفيا خدمة ومسايرة ركب التطور والتقدـ في العصر الحديث، 

، وحاولت بدراستو االىتماـيعتبر ميداف مف مياديف البحث العممي الحديثة حيث زاد 
شئوف األسرة في كؿ  إدارةجميع البرامج اإلعبلمية تقديـ المعمومات في كؿ ما يخص 

العبلقات األسرية وحؿ المشكبلت السموكية لؤلبناء،  دارةا  المسكف األسري و  إدارةمف 
وىذا بغرض خدمة المجتمع المصري وخاصة المرأة التي تمارس العديد مف األدوار مثؿ 

وكربة أسرة وكمعممة ولكف ىذه البرامج قد تكوف أغفمت أف تقديـ دورىا كأـ وكزوجة 
األسرية تختمؼ مف أسرة ألسرة عمى حسب عدة عوامؿ  دارةالنصح والمعمومات عف اإل



 

 454 

2022 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

أف ىذه  ىذا غير تعميمية وغيرىا مف العوامؿ،منيا ظروفيـ االجتماعية واالقتصادية وال
 جتماعية والمينية والثقافية والعائمية، البرامج غيرت معالـ كثيرة في حياة المرأة اال

فمحتوى ىذه البرامج ينظـ أساسا لخدمة المجتمع فيؿ فعبل ىذه البرامج أثرت بشكؿ 
ثرت بشكؿ سمبي عمى العبلقات األسرية في األسر إيجابي عمى األسر أـ أنيا أ

التحوالت فالتغيرات و  المصرية وأحدث ظواىر جديدة وغريبة عمى مجتمعنا، كذلؾ
التي لـ يستوعبيا مجتمعنا في التركيب األسري نتيجة لمتطورات التكنولوجية المتسارعة 

بدأت بخمؽ مفاىيـ مستحدثة في العبلقات األسرية، كما أسيمت في إعادة تشكيؿ 
مفيوـ األسرة بمعايير معولمة قد تبتعد نسبيًا أو كميًا في بعض األحياف عف قيمنا 

فتعاني  واألخبلقيات والسموكيات التي يجب أف تسود في المجتمعالعربية واإلسبلمية 
كثير مف الزوجات مف خرس أزواجيف داخؿ المنزؿ إذ تتعطؿ لغة الكبلـ بينيما حيث 
يتسـ الطرفيف خارج المنزؿ ومع األصدقاء بالحديث المتدفؽ والكممات الجذابة فمماذا 

المنزؿ، إف خرس األزواج يعد يموذ بعض األزواج أو الزوجات بالخرس داخؿ جدراف 
ظاىرة في بعض المنازؿ سواء مف قبؿ الزوج أو الزوجة، وأحيانا تبدأ ىذه الظاىرة 
بالظيور بعد مرور سنوات عديدة عمى الزواج وقد يكوف ذلؾ نتيجة لضعؼ 

إلييا كقضايا األبناء والمنزؿ  لتفاتاإلالمشتركة فيما بينيما أو عدـ  موضوعاتال
مما التي تتعاظـ يومًا بعد يـو ا مؤشر عمى اضطراب العبلقة بينيما والمستقبؿ، وىذ

ظيور المشكبلت الزوجية وزيادة حدت التوترات األسرية وتفاقـ المشاحنات  يؤدي إلى
 باالنيياروالصراعات الزوجية مما يؤثر سمبًا عمي الزوجيف وييدد حياتيما المشتركة 

ي اًء عمى ما سبؽ تتحدد مشكمة البحث الحال، وبنبأكممووضياع األبناء وتفكؾ المجتمع 
األسرية في  دارةما طبيعة العبلقة بيف اإل اآلتي: اإلجابة عمى السؤالفي محاولة 

 ؟لدى عينة مف الزوجاتالبرامج اإلعبلمية والخرس الزوجي 

 ىدف البحث: 
بأبعادىا البرامج اإلعبلمية األسرية في  دارةييدؼ البحث بصفة رئيسية إلى دراسة اإل

العبلقات األسرية في البرامج  إدارة - المسكف األسري في البرامج اإلعبلمية إدارة)
المشكبلت السموكية لؤلبناء في البرامج اإلعبلمية( وعبلقتيا بالخرس  إدارة -اإلعبلمية
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عدـ وجود  -البخؿ العاطفي -قصور لغة الحوار -)نشأة الزوجيفمحاوره الزوجي ب
 وذلك من خالل األىداف الفرعية اآلتية:، لدى عينة مف الزوجاتاىتمامات مشتركة( 

 .لدى الزوجاتالبرامج اإلعبلمية بأبعادىا  األسرية في دارةمستويات اإلتحديد  -1

 .محاوره لدى الزوجاتتحديد مستويات الخرس الزوجي ب -2

األسػػرية فػػي  دارةإلاو ة العبلقػػة بػػيف بعػػض المتغيػػرات االجتماعيػػة واالقتصػػادي دراسػػة -3
 .محاورهالبرامج اإلعبلمية بأبعادىا والخرس الزوجي ب

البػرامج اإلعبلميػة بأبعادىػا والخػرس الزوجػي األسػرية فػي  دارةدراسة العبلقة بػيف اإل -4
 لدى عينة مف الزوجات محاورهب

البػػػرامج اإلعبلميػػػة بأبعادىػػػا  األسػػػرية فػػػي دارةاإلفػػػي كػػػؿ مػػػف  الكشػػػؼ عػػػف الفػػػروؽ -5
عػػدد  - عػػدد أفػػراد األسػػرة -اإلقامػػة محػػؿ )بػػاختبلؼ كػػؿ مػػف  محػػاورهوالخػػرس الزوجػػي ب

 .(الدخؿ الشيري لؤلسرة - المستوى التعميمي لمزوجة - سنوات الزواج
 : كما يمييمكن توضيح أىمية البحث من خالل محورين رئيسيين أىمية البحث: 

 :خدمة التخصص مجال في األىمية -أ
البػرامج األسػرية فػي  دارةلػئل ةأدوات عممية مقننػ الدراسة الحالية في إعداد وبناء فيدت -1

فقراتػػو مػػف واقػػع مصػػمـ ومصػػاغ  دى عينػػة مػػف الزوجػػاتاإلعبلميػػة والخػػرس الزوجػػي لػػ
 واالجتماعية. الثقافيةالمعاصرة المتغيرات 

األسػػػرية  دارةممػػػا يناسػػػبيا مػػػف اإلتكػػػويف اتجاىػػػات إيجابيػػػة لػػػدى الزوجػػػة لبلسػػػتفادة  -2
المقدمػػػة فػػػي البػػػرامج اإلعبلميػػػة والتػػػي تقػػػدـ ليػػػا طػػػواؿ اليػػػـو وكػػػذلؾ كيفيػػػة التعامػػػؿ مػػػع 

 الخرس الزوجي الذي يصيب زوجيا وذلؾ مف خبلؿ نتائج البحث.
بيػػا مجموعػػة  إرشػػادية وكتيبػػات بػػرامج إعػػداد تسػػاعد الدراسػػة الحاليػػة البػػاحثيف عمػػى -3

األسػرية المقدمػة فػي  دارةوعػي الزوجػة بػاإل لتنميػة تخمصػة مػف الدراسػةمف النصائح المس
البػػرامج األسػػرية وكػػػذلؾ الخػػرس الزوجػػي التػػػي تتعػػرض لػػو فػػػي حياتيػػا الزوجيػػة وكيفيػػػة 

 التعامؿ معو.
 دارةحدود عمـ الباحثتاف تناولت متغيرات البحث اإل فيعدـ توافر أبحاث عربية  -4

 ية وعبلقتيا بالخرس الزوجي كما تدركيـ الزوجة.األسرية في ضوء البرامج اإلعبلم
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 :األىمية في مجال خدمة المجتمع -ب
القائميف عمى إعداد البرامج األسرية في وضع محتوى  نتائج البحث الحالي تفيد -1

في  سرعف اإلدارة األسرية بما يتناسب مع ظروؼ األمف قبؿ عمماء وخبراء مدروس 
 المجتمع المصري.

تساىـ الدراسة في وضع مجموعة مف التوصيات التي تسيـ في تحسيف قدرة  -2
 األسرية وكيفية التغمب عمى الخرس الزوجي. دارةالزوجات عمى اإل

األسرية التي تقدـ في البرامج اإلعبلمية  دارةإلقاء الضوء عمى نوعية ومصادر اإل -3
 والسمبيات واإليجابيات التي تقدـ مف خبلليا.

 البحث:فروض 
األسرية في البرامج اإلعبلمية  دارةاإل رتباطية دالة إحصائيًا بيفاتوجد عبلقة  -1

 .محاورهبأبعادىا والخرس الزوجي ب

المتغيرات االجتماعية واالقتصادية بعض رتباطية دالة إحصائيًا بيف اتوجد عبلقة  -2
 .محاورهباألسرية في البرامج اإلعبلمية بأبعادىا والخرس الزوجي  دارةواإل بحثلم

 دارةاإل كؿ مف في والحضريات ياتالريف توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف -3
 ة بأبعادىا والخرس الزوجي بمحاوره.األسرية في البرامج اإلعبلمي

األسرية في  دارةاإل كؿ مف في بحثعينة الالزوجات يوجد تبايف داؿ إحصائيًا بيف  -4
 لعدد أفراد األسرة. وفقاً  محاورهوالخرس الزوجي ب بأبعادىا البرامج اإلعبلمية

األسرية في  دارةاإل كؿ مف في بحثعينة الالزوجات يوجد تبايف داؿ إحصائيًا بيف  -5
 لعدد سنوات الزواج. وفقاً  محاورهالبرامج اإلعبلمية بأبعادىا والخرس الزوجي ب

األسرية في  دارةاإل كؿ مف في بحثعينة الالزوجات يوجد تبايف داؿ إحصائيًا بيف  -6
لممستوى التعميمي  وفقاً  محاورهالبرامج اإلعبلمية بأبعادىا والخرس الزوجي ب

 لمزوجة.

األسرية في  دارةاإل كؿ مف في بحثعينة الالزوجات يوجد تبايف داؿ إحصائيًا بيف  -7
لفئات الدخؿ الشيري  وفقاً  محاورهالبرامج اإلعبلمية بأبعادىا والخرس الزوجي ب

 لؤلسرة.

 البحثي:  األسموب
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 اإلجرائية:المفاىيم مصطمحات البحث العممية و  أواًل:
عرفيا أيمن مزاىرة وآخرون  :Family Management األسرية دارةاإل -
شئوف األسرة واستعماؿ ما لدييا مف إمكانيات لبموغ غاية منشودة  إدارة" (: بأنيا4112)

 وُيعرفيا مفتاح عبد العزوصوؿ األسرة إلى أىدافيا التي تستغؿ لصالح أفرادىا"، 
كأفراد لتحقيؽ  األسرةعممية إنسانية اجتماعية تتناسؽ فييا جيود بأنيا "( 4101)

ممكف لئلمكانات المادية  استخداـفي ذلؾ أفضؿ  مستخدميف، متفؽ عمييااألىداؼ ال
ة مع دارياإلوالميارات العمميات  وذلؾ باستعماؿ والبشرية والفنية المتاحة لؤلسرة

"قدرة الزوجة بأنيا  جرائياً إ يا الباحثتانعرفوتُ "، ؼ األمثؿ لمقدرات واإلمكانياتالتوظي
شئوف أفراد أسرتيا وتحقيؽ أىدافيـ مف جميع أوجو حياتيـ النفسية  إدارةعمى 

دارتيا مما يخمؽ حالة مف  واالجتماعية واالقتصادية وذلؾ مف خبلؿ حسف تنظيميا وا 
 التوازف واالستقرار في األسرة".

 Family management in media البرامج اإلعالميةاألسرية في  دارةاإل -

programs:  ُمبادئ عممية سميمة وخبرات مستنتجة بأنيا " جرائياً إ يا الباحثتافعرفوت
تشمؿ عمى مجموعة مف األساليب العممية التي تتخذ وخطط مدروسة وأىداؼ محددة 

تسعى إلى تحقيؽ أىداؼ بدورىا والتي وتنفيذىا وتقييميا شئوف األسرة  دارةأساسًا إل
األسرة و  المرأة برامجضوء تقديميا في في  ، وذلؾاألمثؿ لمموارد ستخداـمع االاألسرة 

سواء المرأة المتزوجة ألمور أسرتيا  إدارةعمى اإلعبلمية في التمفزيوف ومدى تأثيرىا 
األسرية في البرامج اإلعالمية عمى واشتممت اإلدارة كاف ذلؾ بالسمب أو اإليجاب"، 

 :ثالثة أبعاد وىم
بأنيا "قدرة  جرائياً إ يا الباحثتافعرفتُ  المسكن األسري في البرامج اإلعالمية: إدارة -

الزوجة عمى تخطيط وتنظيـ وتنفيذ وتقييـ األعماؿ المنزلية المطموبة منيا مف ترتيب 
دارةوتجميؿ المسكف وترشيد االستيبلؾ و  ميزانية أسرتيا مستخدمة بذلؾ أقؿ قدر  ا 

المسكف  إدارةممكف مف الموارد وذلؾ مف خبلؿ اكتسابيا المعمومات المقدمة عف 
 .البرامج اإلعبلمية الخاصة باألسرة والمرأة"ما تقدمو األسري في 
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طبيعة بأنيا " جرائياً إ يا الباحثتافعرفتُ  العالقات األسرية في البرامج اإلعالمية: إدارة -
زواج والعبلقات بيف األ دوارتخطيط األ ىلإالتي تيدؼ  االتصاالت والتفاعبلت

مف رأة واألسرة مبناء في ضوء ما تكتسبو الباء واألوبيف اآل ى بينيـ،وتنسيؽ الرؤ 
 ة".عبلميالبرامج اإل تقدميامعمومات وممارسات 

 جرائياً إ يا الباحثتافرفعتُ  المشكالت السموكية لألبناء في البرامج اإلعالمية: إدارة -
بأنيا "قدرة الزوجة عمى تخطيط وتحديد وتنفيذ حموؿ لممشكبلت السموكية التي تواجييا 

البرامج اإلعبلمية عمى إدارتيا وحميا ليذه  ما تقدمو مع أبنائيا في ضوء تأثير
 المشكبلت".

 ( بأنو4102وُتعرفو ميا أبو زنيد ) :Marital Muteness الخرس الزوجي -
"جفاؼ عاطفي وتباعد وجداني يؤدي إلى طبلؽ روحي بيف الزوجيف حيث أنيما 
يعيشاف تحت سقؼ واحد ولكنيما منفصبلف معنويًا بحكـ عدـ تبادليما الحديث". 

"غياب لغة الحوار بيف الزوجيف األمر الذي يؤدي ( بأنو 4140وتعرفو وفاء محمد )
العاطفي بينيـ، رغـ أنيما يعيشاف تحت سقؼ بيت واحد ولكنيما  االنفصاؿإلى 

و عرفوتُ ، منفصبلف معنويًا بسبب عدـ تبادؿ الحوار األمر الذي يؤدي إلى التفكؾ"
"تدني قدرة الزوج مف وجية نظر الزوجة عمى إيصاؿ مشاعره  بأنو جرائياً إ الباحثتان

ذلؾ القدرة عمى التواصؿ والتفاىـ وأحاسيسو لزوجتو بأكثر مف وسيمة اتصاؿ وتتبلشى ب
فرغـ أنيما  واالستنكار البلمباالةإلى الصمت كوسيمة لمتعبير عف  وففيمجأبينيما 

وار األمر يعيشاف تحت سقؼ بيت واحد لكنيما منفصبلف معنويا بسبب عدـ تبادؿ الح
 :الخرس الزوجي عمى أربع محاور وىم واشتملالذي يؤدي إلى التفكؾ"، 

"ترعرع الزوجيف كٍؿ في منزلو مع  بأنيا جرائياً إ يا الباحثتانعرفوتُ نشأة الزوجين:  -
 يكبرأىمو بحيث يتسـ ىذا المنزؿ بالخرس الزوجي بيف أفراده وخصوصًا األب واألـ ف

 ".الزوجاف مع ىذا السموؾ وتأثيره السمبي عمى تعامميما مع بعضيما البعض

عدـ وجود لغة حوار قائمة " بأنيا جرائياً إ ثتانيا الباحعرفوتُ قصور لغة الحوار:  -
الخرس الزوجي، ألف الحوار في سبب بشكؿ غير مباشر يتعمى التفاىـ بيف الزوجيف 

 ."يكوف غير عقبلني ومميء بالخبلفات والمشاجرات فيفضؿ الزوجاف السكوت
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التعبير عف "فقد قدرة الزوج عف  بأنيا جرائياً و الباحثتان إعرفوتُ الُبخل العاطفي:  -
تفاىة فتشعر  التقديرمدح و الضعؼ وأف لزوجتو يعتبر تعبيره عف حبو حبو لزوجتو و 

 ."أنو ال فائدة مف الكبلـ وتنعدـ لغة الحوار بينيمابالزوجة 
"انشغاؿ الزوج بحياتو  بأنو جرائياً إ و الباحثةعرفوتُ عدم وجود اىتمامات مشتركة:  -

بسبب عدـ وجود شيء  بينو وبيف زوجتو تدريجياً ـ بالتالي يقؿ الكبلو وأشغالو وىواياتو 
 ."يصاب الزوج بالخرس الزوجيفمشترؾ يتكمماف عنو، 

مرتبطة برجؿ  ةامرأ"( بأنيا 4102يعرفيا عمي بن عوالي ):  The wifeالزوجة -
 بعقد نكاح وتجتمع معو في مسكف واحد يأوييما معا ويتأقمماف بطريقة وكيفية جديدة"،

وتعرفيا مرتبطة برجؿ عف طريؽ الزواج"،  امرأة"ويعرفيا المعجم الجامع بأنيا 
"المرأة التي تكتسب مجموعة مف المكانات واألدوار الجديدة الباحثتان إجرائيًا بأنيا 

 بالزواج والوالدة مثؿ دورىا كزوجة وكأـ وربة أسرة".
 : منيج البحث:اً نيثا

يقػـو عمػى الوصػؼ الػدقيؽ لمظػاىرة  الػذيالمػنيج "ُيقصػد بػو  التحميمـي: المنيج الوصفي
إلػػػػى جمػػػع بيانػػػػات  وبالتػػػالي فيػػػػو ييػػػدؼ أوالً  نوعيػػػػاً  أو وصػػػفاً  كميػػػػاً  قيػػػد البحػػػػث وصػػػفاً 

ومعمومػػػات كافيػػػة ودقيقػػػة عػػػف الظػػػاىرة ومػػػف ثػػػـ دراسػػػة وتحميػػػؿ مػػػا تػػػـ جمعػػػو بطريقػػػة 
ـــود )دالل القاضـــي  "إلػػػى العوامػػػؿ المػػػؤثرة عمػػػى تمػػػؾ الظػػػاىرة موضػػػوعية وصػػػوالً  ومحم

 المػػػنيج الوصػػػفي التحميمػػػي الباحثتـــانســـتخدم فـــي ىـــذا البحـــث تو  .(4112ي، تالبيـــا
تتبعيػػا  التػػي ، وذلػػؾ لتحميػػؿ األسػػاليباالرتباطيػػةالدراسػػات المقارنػػة والعبلقػػات  اسػػتخداـب

بػالخرس الزوجػي  ، وارتباطيػاالبرامج اإلعبلمية بأبعادىافي األسرية  دارةاإلفي  الزوجات
 وبعض متغيرات البحث. بمحاوره
 :حدود البحث ثالثًا:
 :ة لمبحثبشريالحدود ال -0

البيانػػات  اسػػتمارة( زوجػػة وذلػػؾ لتقنػػيف 25) قواميػػا عينــة الدراســة االســتطالعية:-أ
واسػػتبياف الخػػرس الزوجػػي ، األسػػرية فػػي البػػرامج اإلعبلميػػة دارةاإل اسػػتبيافالعامػػة، و 

 .كما تدركيـ الزوجة
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 بطريقػةتػـ اختيػار العينػة و زوجػة ( 555تكونػت مػف ) األساسـية:عينـة الدراسـة -ب
صػػػدفية غرضػػػية بشػػػرط أف تكػػػوف متزوجػػػة منػػػذ خمػػػس سػػػنوات عمػػػى األقػػػؿ، ولػػػدييا 

وتـ تجميع المعمومات مف خػبلؿ المقابمػة الشخصػية  وتشاىد البرامج األسرية، أبناء،
 .مف مستويات اقتصادية واجتماعية مختمفة

النطػػاؽ الجغرافػػي لمبحػػث يشػػمؿ كػػبًل مػػف مركػػز شػػبيف الكػػوـ  كػػاف مكانيــة:الحــدود ال -4
، قريػة كفػر طنبػدي( -قريػة منشػأة الشػريكيف -قرية البتانوف  - وبعض ُقراىا )قرية مميج

مػػة(، محافظػػة القػػاىرة )مدينػػة نصػػر، المعػػادي، ِبر  -وبعػػض قُػػرى محافظػػة طنطػػا )نػػواج
 شبرا(.

شير  نيايةإلى  ينايرمف بداية شير  االستبياف استماراتتـ تطبيؽ  زمنية:الحدود ال -3
 .2525لعاـ  مارس

 رابعًا: أدوات البحث: اشتممت أدوات البحث عمى ما يمي: )إعداد الباحثتان(
 واشتممت عمى:استمارة البيانات العامة  -1

 .زوجة وأسرتيالبيانات خاصة با - أ

 . متابعة الزوجة لمبرامج اإلعبلمية األسريةبيانات وصفية عف   - ب

المسكف  إدارةاألسرية في البرامج اإلعبلمية بأبعادىا الثبلثة ) دارةاإل استبياف -2
 إدارة - العبلقات األسرية في البرامج اإلعبلمية إدارة - األسري في البرامج اإلعبلمية

 المشكبلت السموكية لؤلبناء في البرامج اإلعبلمية(.

 - قصور لغة الحوار - الزوجيف استبياف الخرس الزوجي بأبعاده األربعة )نشأة -3
 عدـ وجود اىتمامات مشتركة(. - البخؿ العاطفي

ــات العامــة: -0 اسػػتمارة البيانػػات العامػػة بيػػدؼ التعػػرؼ عمػػى  إعػػدادتػػـ  اســتمارة البيان
وقد اشـتممت عينة الدراسة ووصفيا واالستفادة منيا لمتحقؽ مف فروض الدراسة الحالية، 

 :ما يميعمى 
، )ريؼ، حضر( ُقسـ إلى محل اإلقامة:ومنيا  بالزوجة وأسرتيا:بيانات خاصة  -أ

، (أفراد، ست أفراد فأكثر 6 -4أفراد،  3) ى ثبلث فئاتتـ تقسيمو إل عدد أفراد األسرة:
سنوات ألقؿ مف  6خمس سنوات، مف فئات ) ى أربعتـ تقسيميا إل عدد سنوات الزواج:

سن كل من الزوج فأكثر(،  سنة 25، 25 مف أقؿ وحتى سنة 15 سنة، مف 15



 

 461 

2022 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 35سنة وحتى أقؿ مف  25سنة، مف  25أقؿ مف فئات ) خمس ىإل ُقسـ والزوجة:
 55سنة،  55سنة وحتى أقؿ مف  45سنة، مف  45سنة وحتى أقؿ مف  35سنة، مف 
)أمي،  ثمانية فئات قسـ إلى كل من الزوج والزوجة:المستوى التعميمي ل، (سنة فأكثر
حاصؿ عمى دبمـو أو اإلعدادية، حاصؿ عمى ، االبتدائية حاصؿ عمى، يقرأ ويكتب

مينة ، (دراسات عمياأو ما يعادليا، مؤىؿ فوؽ متوسط، مؤىؿ جامعي،  عامة ثانوية
وظيفة حكومية، قطاع خاص، ) ى ست فئاتتـ تقسيميا إل :كل من الزوج والزوجة

خمس إلى  ُقسـ سرة:الدخل الشيري لأل، (أعماؿ حرة، عمى المعاش، ال يعمؿ، متوفي
إلى  3555جنية، مف  3555أقؿ مفإلى  1555جنية، مف  1555)أقؿ مف  فئات ىي
نوع ، (جنيو فأكثر 7555جنيو،  7555أقؿ مف إلى  5555جنية، مف  5555أقؿ مف
تـ تقسيمو إلي ثبلث فئات  طبيعة السكن:، (إيجار، تمميؾتـ تقسيمو إلي ) السكن:

تـ تقسيمو إلى فئتيف : نوع األسرةاألقارب(، )شقة، منزؿ مستقؿ، مسكف مشترؾ مع 
مركبة )الزوج والزوجة واألبناء وأقارب أىؿ الزوج -نووية )الزوج والزوجة واألبناء فقط(

قسمت إلى فئتيف )نعـ، ال(، في حالة اإلجابة  مشاركة الزوجة بدخميا:أو الزوجة(، 
 ب، ربع الراتب(.تـ تقسيميا إلى )كؿ الراتب، نصؼ الرات نسبة مشاركتيا:بنعـ 
حيػػث  مبـرامج اإلعالميــة األســرية المختمفــة:الزوجــة ل عــن متابعــة بيانـات وصــفية -ب

عػػدد أيػػاـ مشػػاىدتؾ لبػػرامج األسػػرة والمػػرأة والطفػػؿ فػػي  منيــا: ســؤال( 15اشػػتمؿ عمػػى )
، عػػدد السػػاعات التػػي تقضػػييا يوميػػًا فػػي مشػػاىدة بػػرامج األسػػرة والمػػرأة والطفػػؿاألسػػبوع، 

مػػػا أنسػػػب األوقػػػات التػػػي ، مشػػػاىدة ىػػػذه البػػػرامج فػػػي ىػػػذا الوقػػػت بالػػػذاتلمػػػاذا تفضػػػميف 
مػػػا ىػػػي أىػػػـ بػػػرامج األسػػػرة ، تشػػػاىديف فييػػػا البػػػرامج اإلعبلميػػػة الخاصػػػة باألسػػػرة والمػػػرأة

مػػع مػػف تشػػاىديف بػػرامج األسػػرة والمػػرأة ، والطفػػؿ والمػػرأة  التػػي تحرصػػيف عمػػى مشػػاىدتيا
ىػؿ تسػتفيديف مػف ، األسػرة والطفػؿ والمػرأة ما اليدؼ مف مشاىدتؾ لبػرامج، في التمفزيوف

، بالنسبة لػِؾ فػي أي برامج األسرة والمرأة والطفؿ المقدمة في القنوات التمفزيونية المختمفة
إيجابيػػات مشػػاىدة بػػرامج األسػػرة ، مشػػاىدة بػػرامج األسػػرة والمػػرأة والطفػػؿ شػػيء تسػػاعدؾ
 األسرة.ساعد توالمرأة والطفؿ 

 ة في البرامج اإلعالمية:األسري دارةاستبيان اإل -4
ـــاء -  عمػػػى االطػػػبلعاإلجرائػػػي وبعػػػد  مفيػػػوـلم طبقػػػاً  االسػػػتبياف تػػػـ بنػػػاء :االســـتبيان بن
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بنػود  وضػع يلبلسػتفادة منيػا فػ األسػرية دارةط بػاإلتػرتب والتػي ةالسػابق والدراسات البحوث
بعنػواف "اإلعػبلـ والتوعيػة األسػرية فػي ( 4112مثل دراسة كٍل اليمن شـعبان ) االستبياف

بعنػواف  "البػرامج الموجيػة لممػرأة فػي  (4102ودراسة حمادي كنـزة )المجتمع الجزائػري"، 
ــان عبــادي & شــريفة الفضػػائيات العربيػػة )برنػػامج كػػبلـ نػػواعـ نموذجػػًا("،  ودراســة إيم

الجزائريػػة فػػي بعنػػواف "دور البػػرامج التمفزيونيػػة فػػي إبػػراز صػػورة المػػرأة  (4102رزيــوق )
 المجتمع )برنامج دنيا المرأة بالتمفزيوف الجزائري نموذجًا(".

( عبارة تـ تحديدىا في ثبلث أبعاد ىػـ 55اشتمؿ االستبياف عمى ): االستبيان وصف -
العبلقػػػػات األسػػػػرية فػػػػي البػػػػرامج  إدارة -المسػػػػكف األسػػػػري فػػػػي البػػػػرامج اإلعبلميػػػػة إدارة)

( 31)ضػػـ المشػػكبلت السػػموكية لؤلبنػػاء فػػي البػػرامج اإلعبلميػػة( حيػػث  إدارة -اإلعبلميػػة
 سػتبيافسالبة االتجاه وكانت االستجابة عمػي ىػذا اال ( عبارة19)و، االتجاهعبارة موجبة 

( لمعبػػػػارات موجبػػػػو 1، 2، 3، ال(، بتقيػػػػيـ )لمقيػػػػاس ثبلثػػػػي متصػػػػؿ )نعػػػػـ، أحيانػػػػاً  وفقػػػػاً 
، وتػـ تقسػيـ مسػتوياتو بطريقػة النسػب بة االتجػاه( لمعبارات سال3، 2، 1ـ )يوتقي ،االتجاه

المئويػػػػػة لمػػػػػدرجات المطمقػػػػػة لبلسػػػػػتبياف حيػػػػػث كانػػػػػت الدرجػػػػػة العظمػػػػػى ليػػػػػذا االسػػػػػتبياف 
درجػػػػة، وبػػػػذلؾ قسػػػػمت مسػػػػتويات  55=1×55درجػػػػة، والدرجػػػػة الصػػػػغرى  155=3×55

( ٪55األسػرية فػػي البػرامج اإلعبلميػػة إلػى المسػتوى المػػنخفض )أقػؿ مػػف  دارةإجمػالي اإل
إلػػػى أقػػػؿ مػػػف  ٪55درجػػػة(، مسػػػتوى متوسػػػط )مػػػف  75مػػػف الدرجػػػة العظمػػػى )أقػػػؿ مػػػف 

فػػأكثر(  ٪75درجػػة(، مسػػتوى مرتفػػع ) 155ألقػػؿ مػػف  75( مػػف الدرجػػة العظمػػى )75٪
 درجة فأكثر(، وكانت أبعاده كاآلتي: 155مف الدرجة العظمى )

 المسكن األسري في البرامج اإلعالمية: إدارةالُبعد األول: 
 ( عبػارة1)و ،االتجػاهموجبػة  ةعبػار ( 15)ضـ ( عبارة، حيث 16اشتمؿ ىذا الُبعد عمى )

محػػػددة وواضػػػحة وذات صػػػمة بموضػػػوع البحػػػث عمػػػى عبػػػارات  واشػػػتمؿ ،سػػػالبة االتجػػػاه
أرتػب منزلػي مػف خػبلؿ االسػتفادة مػف بػرامج المػرأة التػي تقػدـ  :وكانت مػف ىػذه العبػارات

مثػػؿ تنسػػيؽ الزىػػور وحياكػػة المفػػارش مػػف بػػرامج فػػي التمفزيػػوف، أكتسػػب ميػػارات جديػػدة 
األسػػرة المقدمػػة فػػي التمفزيػػوف، أعجػػز عػػف تنفيػػذ بعػػض األصػػناؼ الغذائيػػة المقدمػػة فػػي 
البػػرامج لعػػدـ تناسػػبيا مػػع ظروفػػي الماديػػة، أنفػػذ طػػرؽ جديػػدة فػػي ترتيػػب وضػػعيات أثػػاث 

فػي األثػاث مػف  منزلي مف خبلؿ البرامج األسرية المختمفة، أتعرؼ عمػى األلػواف الجديػدة
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خبػرات جديػدة فػي ترشػيد  اكتسػبتخبلؿ البرامج مما يساعدني عمى تجديد أثاث منزلػي، 
اسػػػتيبلؾ منزلػػػي مػػػف خػػػبلؿ البػػػرامج األسػػػرية المقدمػػػة، أخطػػػط لوضػػػع ميزانيػػػة أسػػػرتي 
دارتيا مف خبلؿ البرامج اإلعبلمية المختمفة، أنفذ المعمومات الجديدة التي أكتسبيا مف  وا 

األسػػػرية المقدمػػػة فػػػي التمفزيػػػوف عػػػف تػػػوفير الوقػػػت والجيػػػد المبػػػذوؿ فػػػي  خػػػبلؿ البػػػرامج
المنػػػزؿ، أخطػػػط لترتيػػػب أولويػػػاتي مػػػف خػػػبلؿ متػػػابعتي لبػػػرامج المػػػرأة التمفزيونيػػػة، أحػػػدد 
احتياجػػػػاتي األساسػػػػية عنػػػػد شػػػػراء السػػػػمع الشػػػػيرية مػػػػف خػػػػبلؿ متػػػػابعتي إلحػػػػدى البػػػػرامج 

مػػف خػػبلؿ متابعػة فقػػرات الػػديكور فػػي  األسػرية، تعرفػػت عمػػى الػػديكورات الحديثػة لممسػػكف 
برامج األسرة، أنظـ ألوقات التخفيضات عمى المبلبس مف خبلؿ البرامج اإلعبلميػة ممػا 

مػف  والفواكػويجعمني أقتصد في ميزانية أسرتي، أتعػرؼ عمػى مواسػـ تخػزيف الخضػراوات 
ا ترشػيدًا خبلؿ البرامج التمفزيونية كي ال أضطر لشرائيا بأسػعار غاليػة فػي غيػر مواسػمي

 - المػػػػاء - الطاقػػػػة مثػػػػؿ )الكيربػػػػاء اسػػػػتخداـلبلسػػػػتيبلؾ، أتعمػػػػـ كيفيػػػػة االقتصػػػػاد فػػػػي 
إلػػخ( مػػف خػػبلؿ النصػػائح المقدمػػة فػػي البػػرامج اإلعبلميػػة المختمفػػة، أجػػدد مػػف  الغػػاز...

مبلبسي ومبلبس أبنائي القديمة مف خبلؿ إضافة بعػض الممسػات الجماليػة عمييػا وذلػؾ 
البرامج اإلعبلمية فبل أقوـ بشراء مبلبس جديػدة، أكتسػب طػرؽ  مف خبلؿ متابعتي ألحد

لصػػيانة األجيػػزة المنزليػػة مػػف خػػبلؿ البػػرامج اإلعبلميػػة وذلػػؾ إلصػػبلح بعػػض األعطػػاؿ 
المسػػػكف األسػػػري فػػػػي  إدارةالتػػػي تحػػػدث بيػػػا، وتحػػػددت اسػػػتجابات الزوجػػػػات عػػػف ُبعػػػد 

( 1-2-3انت عمػى مقيػاس )ال(، وك -أحيانًا  –البرامج اإلعبلمية وفؽ استجابات )نعـ 
درجػػػػة والدرجػػػػة  48=3×16 ليػػػػذا الُبعػػػػدكانػػػػت الدرجػػػػة العظمػػػػى العبػػػػارة، و  التجػػػػاهوفقػػػػًا 

مقسػػمة إلػػى ثػػبلث مسػػتويات حيػػث كػػاف المسػػتوى المػػنخفض )أقػػؿ  16=1×16الصػغرى 
إلى  ٪55درجة(، والمستوى المتوسط )مف  24( مف الدرجة العظمى )أقؿ مف ٪55مف 

 ٪75درجة(، والمستوى المرتفػع ) 34ألقؿ مف  24ة العظمى )( مف الدرج٪75أقؿ مف 
 درجة فأكثر(. 34فأكثر( مف الدرجة العظمى )

 العالقات األسرية في البرامج اإلعالمية: إدارةالُبعد الثاني: 
( 15)و ،االتجػػػاهموجبػػػة  اتعبػػػار ( 6)ضػػػـ ( عبػػػارة، حيػػػث 16اشػػػتمؿ ىػػػذا الُبعػػػد عمػػػى )

محػػػددة وواضػػػحة وذات صػػػمة بموضػػػوع عمػػػى عبػػػارات  واشػػػتمؿ ،سػػػالبة االتجػػػاه عبػػػارات
تشػػغمني مشػػاىدة البػػرامج اإلعبلميػػة عػػف الحػػوار مػػع  :البحػػث وكانػػت مػػف ىػػذه العبػػارات



 

 464 

2022 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

أسػػرتي، أخطػػط لطػػرؽ جديػػدة لحػػؿ المشػػكبلت الزوجيػػة التػػي تػػواجيني وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ 
صػػائح ، أنفػػذ طػػرؽ التعامػػؿ مػػع ابنػػي المراىػػؽ مػػف خػػبلؿ الناإلعبلميػػةمشػػاىدتي البػػرامج 

المقدمة في البػرامج األسػرية فػي التمفزيػوف، أتػأثر بالتجػارب المقدمػة فػي البػرامج األسػرية 
بػػػيف األزواج وأتمنػػػى أف يعػػػاممني زوجػػػي مػػػثميـ، أطبػػػؽ طػػػرؽ حػػػوار جديػػػدة مقدمػػػة فػػػي 
البرامج األسرية بيني وبيف أبنائي ولكني فشمت، أكتسب معظـ خبراتي الحياتية واألسرية 

ميػػػػة المقدمػػػػة فػػػػي التمفزيػػػػوف، ألجػػػػأ إلػػػػى البػػػػرامج اإلعبلميػػػػة األسػػػػرية مػػػػف البػػػػرامج اإلعبل
لئلجابة عف أي تساؤؿ خاص بعبلقتي مع أفراد أسػرتي، ظيػرت مشػكبلت أسػرية جديػدة 
بيني وبيف زوجي بسبب تطبيقي لمنصائح األسرية المقدمة في البػرامج اإلعبلميػة، أبتعػد 

في البػرامج اإلعبلميػة األسػرية عمػييـ، أبنائي عني بسبب تطبيقي لكؿ النصائح المقدمة 
أعتقػػد أف النصػػائح والخبػػرات المقدمػػة فػػي البػػرامج اإلعبلميػػة سػػاىمت فػػي تباعػػد العبلقػػة 
بيف اآلباء واألبناء بصورة مباشرة، عرفػت حقػوقي وواجبػاتي فػي عبلقتػي مػع زوجػي مػف 

ي بزوجي مف خبلؿ برامج المرأة المقدمة في التمفزيوف، أحدد طرؽ جديدة لتحسيف عبلقت
خػػبلؿ بػػرامج المػػرأة المقدمػػة فػػي التمفزيػػوف، تعممػػت كيفيػػة تقػػديـ ىديػػة مثاليػػة لزوجػػي مػػف 
خػػبلؿ البػػرامج اإلعبلميػػة ممػػا سػػاعد عمػػى تحسػػيف العبلقػػة بيننػػا، يتػػذمر زوجػػي مػػف كثػػرة 
متػػابعتي لبػػرامج المػػرأة ممػػا أثػػر سػػمبًا عمػػى عبلقتنػػا، اسػػتمتع بمشػػاىدة البػػرامج اإلعبلميػػة 

مػػع أفػػراد أسػػرتي ممػػا يعػػزز عبلقتنػػا معػًا، أفتقػػر لموقػػت الػػذي أقضػػية مػػع أسػػرتي األسػرية 
بسػػبب متػػابعتي لمبػػرامج المختمفػػة ممػػا أثػػػر سػػمبًا عمػػى عبلقتػػي بػػأفراد أسػػرتي، وتحػػػددت 

وفػػػػػؽ  العبلقػػػػػات األسػػػػػرية فػػػػػي البػػػػػرامج اإلعبلميػػػػػة إدارةاسػػػػػتجابات الزوجػػػػػات عػػػػػف ُبعػػػػػد 
العبػػارة،  التجػػاه( وفقػػًا 1-2-3ال(، وكانػػت عمػػى مقيػػاس ) -أحيانػػًا  –اسػػتجابات )نعػػـ 

 16=1×16درجػػػة، والدرجػػػة الصػػػغرى  48=3×16 ليػػػذا الُبعػػػدكانػػػت الدرجػػػة العظمػػػى و 
( مػف الدرجػة ٪55مقسمة إلى ثبلث مسػتويات حيػث كػاف المسػتوى المػنخفض )أقػؿ مػف 

( مػػف ٪75قػػؿ مػػف إلػػى أ ٪55درجػػة(، والمسػػتوى المتوسػػط )مػػف  24العظمػػى )أقػػؿ مػػف 
فػأكثر( مػف الدرجػة  ٪75درجة(، والمستوى المرتفػع ) 34ألقؿ مف  24الدرجة العظمى )

 درجة فأكثر(. 34العظمى )
 المشكالت السموكية لألبناء في البرامج اإلعالمية: إدارةالُبعد الثالث: 

( 8)و ،االتجػػػاهموجبػػػة  اتعبػػػار ( 15)ضػػػـ ( عبػػػارة، حيػػػث 18اشػػػتمؿ ىػػػذا الُبعػػػد عمػػػى )
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محػػػددة وواضػػػحة وذات صػػػمة بموضػػػوع عمػػػى عبػػػارات  واشػػػتمؿ ،سػػػالبة االتجػػػاه اراتعبػػػ
كسػابيـ  :البحث وكانت مف ىذه العبارات قممت البرامج اإلعبلمية مػف تػوجييي ألبنػائي وا 

سموكيات مختمفة، أحدد مف خبلؿ البرامج اإلعبلمية مفاىيـ مختمفة عػف التربيػة الحديثػة 
واإليجابيػػػػة ألبنػػػػائي، صػػػػعبت البػػػػرامج اإلعبلميػػػػة عمػػػػّي عمميػػػػة تنشػػػػئة أبنػػػػائي، اكتسػػػػبت 

لتػػي تػػواجيني مػػع أبنػػائي معمومػػات وأفكػػار خاطئػػة عػػف طػػرؽ حػػؿ المشػػكبلت السػػموكية ا
مػػػف خػػػبلؿ البػػػرامج اإلعبلميػػػة، غيػػػرت البػػػرامج اإلعبلميػػػة القػػػيـ اإليجابيػػػة ألبنػػػائي ممػػػا 
يجعمني أواجو مشكبلت سموكية كبيرة معيـ، أخطط لممشكبلت التي تواجيني مع أبنائي 
مف خبلؿ عرضيا في برامج األسرة المختمفة، اكتسب أبنائي ألفاظ وعبارات دخيمػة عمػى 

تنا األسرية مف خبلؿ البرامج اإلعبلمية، تعرض البرامج اإلعبلمية محتوى يساعدني حيا
في حؿ المشكبلت السموكية التي تواجيني مػع أبنػائي، قػدمت البػرامج األسػرية حمػواًل لػي 

وعػػدـ  البلمبػػاالةفػػي كيفيػػة مواجيػػة مشػػكمة العنػػؼ والعػػدواف مػػع أبنػػائي، عالجػػت مشػػكمة 
مػػػف خػػػبلؿ النصػػػائح المقدمػػػة مػػػف أخصػػػائييف فػػػي البػػػرامج تحمػػػؿ المسػػػئولية فػػػي أبنػػػائي 

دائػػػي مػػػع أبنػػػائي بسػػػبب تطبيقػػػي لحمػػػوؿ المشػػػكبلت التػػػي تػػػواجيني أاإلعبلميػػػة، تحسػػػف 
معيـ مف خبلؿ النصائح المقدمة في برامج األسرة، أرى أف أبنػائي اكتسػبوا قػيـ وعػادات 

فاؿ، أشعر باإلحباط عند دخيمة عمى قيمنا وعاداتنا مف خبلؿ أفبلـ الكرتوف وبرامج األط
فشػػمي فػػي تطبيػػؽ نصػػائح التربيػػة الحديثػػة مػػع أبنػػائي والمقدمػػة فػػي البػػرامج التمفزيونيػػة، 
أتجاىؿ متابعة البرامج التي تقدـ حموؿ لممشكبلت السموكية لؤلبناء حيث أف ذلؾ يحتاج 
لمتخصػػػص، ضػػػممتني البػػػرامج اإلعبلميػػػة فػػػي حػػػؿ مشػػػكبلت أبنػػػائي السػػػموكية حيػػػث أف 

فروؽ فردية بيف األشخاص تتجاىميا مثؿ ىذه البرامج، يتيح تقديـ البرامج األسرية ىناؾ 
عمػػػى اليػػػواء مباشػػػرة فرصػػػة لػػػؤلـ لممشػػػاركة فػػػي الحصػػػوؿ عمػػػى معمومػػػات عػػػف العنايػػػة 
بأطفاليػػػا، أسػػػتفيد مػػػف البػػػرامج التػػػي تستضػػػيؼ المتخصصػػػيف فػػػي الطػػػب لمعرفػػػة طػػػرؽ 

تػي يػتـ مناقشػتيا ببػرامج األسػرة والمفيػدة عبلج أمػراض األطفػاؿ، أزود مكتبتػي بالكتػب ال
المشػكبلت  إدارةفي التعامؿ مع األبناء وتربيتيـ، وتحددت استجابات الزوجػات عػف ُبعػد 

ال(، وكانػػت  -أحيانػػًا  –السػػموكية لؤلبنػػاء فػػي البػػرامج اإلعبلميػػة وفػػؽ اسػػتجابات )نعػػـ 
 ُبعػػػػػدليػػػػػذا ال كانػػػػػت الدرجػػػػػة العظمػػػػػىالعبػػػػػارة، و  التجػػػػػاه( وفقػػػػػًا 1-2-3عمػػػػػى مقيػػػػػاس )

مقسػػػمة إلػػػى ثػػػبلث مسػػػتويات حيػػػث   18=1×18درجػػػة والدرجػػػة الصػػػغرى  54=3×18
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درجػػػة(،  27( مػػػف الدرجػػػة العظمػػػى )أقػػػؿ مػػػف ٪55كػػػاف المسػػػتوى المػػػنخفض )أقػػػؿ مػػػف 
ألقػػؿ مػػف  27( مػػف الدرجػػة العظمػػى )٪75إلػػى أقػػؿ مػػف  ٪55والمسػػتوى المتوسػػط )مػػف 

 درجة فأكثر(. 38الدرجة العظمى ) فأكثر( مف ٪75درجة(، والمستوى المرتفع ) 38
 الخرس الزوجي:ستبيان ا -2
 عمى االطبلعاإلجرائي وبعد مفيـو لم طبقاً  االستبياف تـ بناء :االستبيان بناء -

وضع بنود  فيلبلستفادة منيا  بالخرس الزوجي ترتبط والتي السابقة والدراسات البحوث
"الخرس الزوجي وعبلقتو  ( بعنوان4102)مثل دراسة كٍل من ميا أبو زنيد ، االستبياف

ودراسة وفاء محمد بالتوافؽ النفسي لدى عينة مف األزواج في الضفة الغربية"، 
"مواقع التواصؿ االجتماعي والخرس الزوجي دراسة ميدانية عمى عينة ( بعنوان 4140)

ؤ "التنب ( بعنوان4112ودراسة نجالء رسالن وآخرون )مف األزواج بمدينة سوىاج"، 
 بالخرس الزواجي مف خبلؿ أنماط التعمؽ بيف الزوجيف".

 محػاور أربعػةعبػارة تػـ تحديػدىا فػي ( 65)عمػى االسػتبياف أشػتمؿ  االستبيان: وصف -
( نشأة الزوجيف، قصور لغة الحوار، البخؿ العاطفي، عدـ وجود اىتمامػات مشػتركة)ىـ 

 –وتحػػػددت اسػػػتجابات الزوجػػػات عػػػف اسػػػتبياف الخػػػرس الزوجػػػي وفػػػؽ اسػػػتجابات )نعػػػـ 
( 1، 2، 3، بتقيػػػيـ )( وفقػػػًا التجػػػاه العبػػػارة1-2-3ال(، وكانػػػت عمػػػى مقيػػػاس ) -أحيانػػػًا 

. وتػػػػػـ تقسػػػػػيـ ( لمعبػػػػػارات سػػػػػالبة االتجػػػػػاه3، 2، 1ـ )يوبتقيػػػػػ، االتجػػػػػاهلمعبػػػػػارات موجبػػػػػو 
جات المطمقػػػػة لبلسػػػػتبياف حيػػػػث كانػػػػت الدرجػػػػة مسػػػػتوياتو بطريقػػػػة النسػػػػب المئويػػػػة لمػػػػدر 

درجػػػػة،  65=1×65درجػػػػة، والدرجػػػػة الصػػػػغرى  185=3×65العظمػػػػى ليػػػػذا االسػػػػتبياف 
وبالتػػالي قسػػمت مسػػتويات إجمػػالي الخػػرس الزوجػػي إلػػى المسػػتوى المػػنخفض )أقػػؿ مػػف 

إلى أقؿ  ٪55درجة(، والمستوى المتوسط )مف  95( مف الدرجة العظمى )أقؿ مف 55٪
 ٪75درجػػة(، والمسػػتوى المرتفػػع ) 126ألقػػؿ مػػف  95ف الدرجػػة العظمػػى )( مػػ٪75مػػف 

وكانـــت  ( ذلػػػؾ،2ويوضػػػح جػػػدوؿ ) درجػػػة فػػػأكثر(. 126فػػػأكثر( مػػػف الدرجػػػة العظمػػػى )
 كاآلتي: محاوره

( 8)ضػـ ( عبػارة، حيػث 15عمػى ) اشػتمؿ ىػذا المحػور نشأة الـزوجين:األول:  محورال
تعػػودت  :وكػاف مػف ىػػذه العبػارات ،سػالبة االتجػػاه ( عبػارات7)و ،االتجػػاهموجبػة  اتعبػار 

رؤية أبي دائمًا صامت في المنزؿ، توجد لغة حوار وتفاىـ بيف والػدي، نشػأت فػي منػزؿ 
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يعػػػرؼ فيػػػو والػػػدي النقػػػاش اليػػػادؼ والبنػػػاء، يحكػػػي والػػػدي دائمػػػًا لوالػػػدتي المشػػػاكؿ التػػػي 
ت والدتي عمػى صػمت تواجيو في العمؿ، يتجاىؿ والدي كبلـ وأحاديث والدتي لو، تعود

والدي الػدائـ وأصػبحوا ال يتكممػوف سػويًا إال فػي األمػور الحيويػة، تحػاوؿ والػدتي اسػتفزاز 
والدي ليتحدث معيا، يجمس والدي بمفرده طػواؿ تواجػده معنػا فػي المنػزؿ، ينشػغؿ والػدي 
 دائمًا بعممو وال يجد وقت لمتكمـ مع والدتي، تعرؼ والدتي كؿ اىتمامات ورغبات والدي،
يفيـ والدي متطمبات والدتي بمجرد النظر إلييػا، ييػتـ والػدي ويتحػدث مػع والػدتي دائمػًا، 
طواؿ تواجد والدي في المنػزؿ يجمػس بغرفػة ووالػدتي بغرفػة أخػرى منعػًا لممشػاكؿ، نشػأت 
فػػي منػػزؿ يعػػرؼ كػػؿ أفػػراده لغػػة الحػػوار والنقػػاش سػػويًا، يخصػػص والػػدي سػػاعتيف يوميػػًا 

وفػػؽ اسػػتجابات  نشػػأة الػػزوجيف محػػورعػػف  الزوجػػاتتجابات لمحػػديث معػػًا.  وتحػػددت اسػػ
كانت الدرجة ( وفقًا التجاه العبارة، و 1-2-3ال(، وكانت عمى مقياس ) -أحيانًا  –)نعـ 

إلػػػى  مقسػػػمة 15=1×15درجػػػة، والدرجػػػة الصػػػغرى  45=3×15 ليػػػذا المحػػػورالعظمػػػى 
العظمػػػى ( مػػف الدرجػػة ٪55ثػػبلث مسػػتويات حيػػث كػػػاف المسػػتوى المػػنخفض )أقػػؿ مػػػف 

( مػػف الدرجػػة ٪75الػػى أقػػؿ مػػف  ٪55درجػػة(، والمسػػتوى المتوسػػط )مػػف  23)أقػػؿ مػػف 
فػػػػػأكثر( مػػػػػف الدرجػػػػػة  ٪75درجػػػػػة(، والمسػػػػػتوى المرتفػػػػػع ) 32ألقػػػػػؿ مػػػػػف  23العظمػػػػػى )
 درجة فأكثر(. 32العظمى )

( عبػػارة حيػػث 15عمػػى ) اشػػتمؿ ىػػذا المحػػور قصــور فــي لغــة الحــوار:: ثــانيال محــورال
 :وكػػاف مػػف ىػػذه العبػػارات ،سػالبة االتجػػاه ( عبػػارة8، و)االتجػػاهموجبػػة  اتعبػػار  (7)ضػـ 

أجػػد دائمػػًا نقطػػة مشػػتركة بينػػي وبػػيف زوجػػي لمحػػديث سػػويًا، يصػػعب عميػػا التوصػػؿ مػػع 
زوجػػي لمغػػة حػػوار مشػػتركة، أعػػرؼ أف أخمػػؽ موضػػوعات متنوعػػة لمحػػديث مػػع زوجػػي، 

يكره عودتي إلى المنزؿ، يوجد تفاىـ عالي المستوى بيني وبيف زوجي، أشعر أف زوجي 
أتحاور مع زوجي في كؿ الموضوعات التي تخػص حياتنػا، يتحػدث زوجػي معػي عنػدما 
يكػػوف ىنػػاؾ حاجػػة ممحػػة، أتصػػؿ بزوجػػي حينمػػا يغيػػب عػػف المنػػزؿ وأتحػػدث عػػف أمػػور 
حياتنػػػا ولكنػػػو يغمػػػؽ الكػػػبلـ معػػػي سػػػريعًا، يعػػػرض عمػػػّى زوجػػػي المسػػػاعدة عنػػػدما أكػػػوف 

بالحػػديث معػػي فػػي أشػػياء تسػػعدنا عنػػدما نكػػوف فػػي المنػػزؿ مشػػغولة جػػدًا، يبػػادر زوجػػي 
سويًا، يحاوؿ زوجي دائمًا الصمت وغمؽ أي باب لمحوار بيننا بكؿ السبؿ، يرتاح زوجي 
بالحػػديث معػػي فػػي المشػػكبلت التػػي تواجيػػو، ينفعػػؿ زوجػػي عنػػدما أريػػد معرفػػة موضػػوع 
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نية حتى ولػو كانػت خاص بو ألف ىذا شأنو ىو فقط، ينزعج زوجي مف مكالماتي التميفو 
ميمػػػة، يتجنػػػب زوجػػػي التعميػػػؽ عمػػػى حػػػديثي لعػػػدـ فػػػتح مجػػػاؿ لمكػػػبلـ بيننػػػا، وتحػػػددت 

 -أحيانًا  –وفؽ استجابات )نعـ  القصور في لغة الحوار الزوجات عف محوراستجابات 
ليػػذا كانػػت الدرجػػة العظمػػى العبػػارة، و  التجػػاه( وفقػػًا 1-2-3ال(، وكانػػت عمػػى مقيػػاس )

مقسػػمة إلػػى ثػػبلث مسػػتويات  15=1×15جػػة، والدرجػػة الصػػغرى در  45=3×15 المحػور
 23الدرجػػػة العظمػػػى )أقػػػؿ مػػػػف ( مػػػف ٪55حيػػػث كػػػاف المسػػػتوى المػػػنخفض )أقػػػؿ مػػػػف 

 23( مػػف الدرجػػة العظمػػى )٪75إلػػى أقػػؿ مػػف  ٪55، والمسػػتوى المتوسػػط )مػػف درجػػة(
درجػػة  32فػأكثر( مػػف الدرجػة العظمػى ) ٪75درجػة(، والمسػػتوى المرتفػع ) 32ألقػؿ مػف 
 فأكثر(. 

 (8)ضػـ ( عبػارة حيػث 15عمػى ) اشػتمؿ ىػذا المحػور البخل العـاطفي:: ثالثال محورال
يحػرص  :وكػاف مػف ىػذه العبػارات ،االتجػاه( عبػارات سػالبة 7، و)االتجػاهموجبة  اتعبار 

زوجي عمى معاممتي معاممة حسنة، يحكي زوجي لي المشاكؿ التي واجيتو طػواؿ اليػـو 
بمجرد الدخوؿ إلى المنزؿ، يعتذر زوجي عندما يخطأ، يعترؼ زوجي دائمًا بمقػدار حبػو 

لػػي، يتعامػػؿ زوجػػي بعصػػبية فػػي النقػػاش الحػػاد بيننػػا، يحػػرص زوجػػي عمػػى أف  واعتػػزازه
 األولويػػةالنقػػاش والػػود واالحتػػراـ والتفػػاىـ، يعطػػي زوجػػي يكػػوف الحػػوار بيننػػا قػػائـ عمػػى 

لمسئولياتو عف االىتماـ بي، يصػالحني زوجػي بتقػديـ اليػدايا لػي فػي حالػة وقػوع مشػكمة 
بيننا، يندفع زوجي لمتشاجر معػي أمػاـ األبنػاء، يحاسػبني زوجػي عمػى كػؿ تصػرفاتي وال 

ديـ اليػػدايا واألفعػػاؿ يقػػـو بتجاىػػؿ أي تصػػرؼ يضػػايقو، يتجاىػػؿ زوجػػي شػػكري عمػػى تقػػ
الطيبػػػػة لػػػػو، ييػػػػتـ زوجػػػػي بالمحافظػػػػة عمػػػػى مشػػػػاعري، يتجاىػػػػؿ زوجػػػػي رغبػػػػاتي العامػػػػة 
سػػػعادي، يتجػػػاىمني زوجػػػي عنػػػد  والخاصػػػة، يبػػػذؿ زوجػػػي قصػػػارى جيػػػده لبلىتمػػػاـ بػػػي وا 

وفػػػؽ  البخػػػؿ العػػػاطفي محػػػورعػػػف  الزوجػػػاتالػػػدخوؿ مػػػف المنػػػزؿ، وتحػػػددت اسػػػتجابات 
العبػػارة،  التجػػاه( وفقػػًا 1-2-3، وكانػػت عمػػى مقيػػاس )ال( -أحيانػػًا  –اسػػتجابات )نعػػـ 

 15=1×15درجػة، والدرجػة الصػغرى  45=3×15 ليػذا المحػوركانت الدرجة العظمػى و 
( مػف الدرجػة ٪55مقسمة إلى ثبلث مسػتويات حيػث كػاف المسػتوى المػنخفض )أقػؿ مػف 

( مػػف ٪75إلػػى أقػػؿ مػػف  ٪55درجػػة(، والمسػػتوى المتوسػػط )مػػف  23العظمػػى )أقػػؿ مػػف 
فػأكثر( مػف الدرجػة  ٪75درجة(، والمستوى المرتفػع ) 32ألقؿ مف  23الدرجة العظمى )
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 درجة فأكثر(. 32العظمى )
( عبػارات 15عمػى ) اشػتمؿ ىػذا المحػور عدم وجود اىتمامات مشتركة:: رابعال محورال

وكانػػت مػػف ىػػذه  ،االتجػػاه( عبػػارات سػػالبة 6، و)االتجػػاهموجبػػة  اتعبػػار  (9)ضػػـ حيػػث 
العبػػارات: يشػػاركني زوجػػي اليوايػػات واأللعػػاب المشػػتركة لمتغمػػب عمػػى الممػػؿ فػػي حياتنػػا 
الزوجيػػػة، يتنػػػاقش زوجػػػي معػػػي حػػػوؿ أشػػػياء إيجابيػػػة فػػػي موقػػػؼ مػػػا نشػػػاىده سػػػويًا فػػػي 
التمفػػاز، يحػػب زوجػػي السػػير معػػي وتبػػادؿ الكػػبلـ الطيػػب رغػػـ أعمالنػػا فػػي اليػػوـ التػػالي، 

عرفة ىواياتي، يعجب زوجي بقدراتي العقمية والميارية المختمفة، آخر اىتمامات زوجي م
يأخػػذ زوجػػي رأيػػي عنػػدما يختػػار المبلبػػس الخاصػػة بػػو، يكػػره زوجػػي الخػػروج لمتنػػزه معػػي 
ويفضػػؿ الخػػروج مػػع أصػػدقائو، يشػػاركني زوجػػي الػػرأي عنػػد تغييػػر أثػػاث المنػػزؿ، يخطػػط 

الخػػػتبلؼ فػػػي التفكيػػػر بينػػػي زوجػػػي معػػػي لمسػػػتقبؿ أوالدنػػػا وبيتنػػػا، يكػػػره زوجػػػي جوانػػػب ا
وبينػػػػػو، يتجنػػػػػب زوجػػػػػي مشػػػػػاركتي اىتمامػػػػػاتي المختمفػػػػػة، يتجنػػػػػب زوجػػػػػي أخػػػػػذي معػػػػػو 
لممناسػػبات المختمفػػة، يسػػتقطع زوجػػي مػػف وقػػت فراغػػو لمشػػاركتي أعمػػاؿ المنػػزؿ، يطمػػب 
زوجي إبداء رأيي في ىندامو عند الذىاب لممناسبات الخاصة، يتناوؿ زوجي طعامو في 

ف يجتمػػع معػػي ومػػع أبنػػاءه عمػػى وجبػػة الغػػذاء، وتحػػددت اسػػتجابات أي وقػػت وال ييمػػو أ
ال(،  -أحيانًا  –عدـ وجود اىتمامات مشتركة وفؽ استجابات )نعـ  محورعف  الزوجات

 لمحػورليذا اكانت الدرجة العظمى العبارة، و  التجاه( وفقًا 1-2-3وكانت عمى مقياس )
ثػػػبلث مسػػػتويات حيػػػث  مقسػػػمة إلػػػى 15=1×15درجػػػة، والدرجػػػة الصػػػغرى  45=3×15

درجػػػة(،  23( مػػػف الدرجػػػة العظمػػػى )أقػػػؿ مػػػف ٪55كػػػاف المسػػػتوى المػػػنخفض )أقػػػؿ مػػػف 
ألقػػؿ مػػف  23( مػػف الدرجػػة العظمػػى )٪75إلػػى أقػػؿ مػػف  ٪55والمسػػتوى المتوسػػط )مػػف 

 درجة فأكثر(. 32فأكثر( مف الدرجة العظمى ) ٪75درجة(، والمستوى المرتفع ) 32
 

 .ليمثبات الصدق و التقنين أدوات الدراسة: يقصد بتقنين األدوات قياس 
 مف:في ذلؾ عمى كؿ  تافالباحث اعتمدت األدوات:صدق 

األسرية في  دارةاإل كؿ مف استبيافوذلؾ بعرض  صدق المحتوى )المحكمين(: -0
عمى مجموعة مف استبياف الخرس الزوجي كما تدركيـ الزوجة ، ضوء البرامج اإلعبلمية

 -قتصاد المنزليكمية االبمؤسسات المنزؿ وال إدارةالسادة األساتذة المتخصصيف بقسـ 
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ستبيانيف إلبداء الرأي في مدى مبلءمة عبارات اال ،( محكـ11المنوفية وعددىـ )جامعة 
وقد أبدوا موافقتيـ عمى  ،إلى تجميعو مف معمومات وبيانات افلما ييدف  ماوصياغتي
(، واستبياف %155)بنسبة  األسرية في ضوء البرامج اإلعبلمية دارةاستبياف اإلعبارات 

في بعض المحاور، وقامت %( مع تعديؿ بعض العبارات 91الخرس الزوجي بنسبة )
 بالتعديبلت المشار إلييا. تافالباحث

 دواتبحسػاب صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي أل تػافالباحث تقامػالـداخمي:  االتساقصدق  -4
 يمي:، كما البحث

في البرامج اإلعالمية والدرجة  األسرية دارةاإل( معامالت االرتباط بين عبارات استبيان 0جدول )
 الكمية لمُبعد

 اىَشنالد اىغي٘مٞخ ىألثْبء إداسح اىؼالقبد األعشٝخ إداسح اىَغنِ األعشٛ إداسح

 ٍؼبٍو االسرجبؽ سقٌ اىؼجبسح ٍؼبٍو االسرجبؽ سقٌ اىؼجبسح ٍؼبٍو االسرجبؽ سقٌ اىؼجبسح

0 14222*** 0 14242*** 0 14242*** 

4 14222*** 4 14222*** 4 14222*** 

2 14222*** 2 14222*** 2 14221*** 

2 14222*** 2 14242*** 2 14222*** 

2 14222*** 2 14242*** 2 14211*** 

2 14224*** 2 14222*** 2 14242*** 

2 14224*** 2 14220*** 2 14222*** 

2 14224*** 2 14222*** 2 14222*** 

2 14224*** 2 14242*** 2 14222*** 

01 14224*** 01 14221*** 01 14241*** 

00 14222*** 00 14221*** 00 14222*** 

04 14222*** 04 14221*** 04 14242*** 

02 14221*** 02 14222*** 02 14220*** 

02 14220*** 02 14202*** 02 14241*** 

02 14222*** 02 14222*** 02 14242*** 

02 14222*** 02 14221*** 02 14222*** 

 02 14222*** 

02 14222*** 

 (14110*** دالة عند مستوي داللة )

ــــن جــــدول )  البػػػػرامج فػػػػي  األسػػػػرية دارةاإلنجػػػػد أف كػػػػؿ عبػػػػارات اسػػػػتبياف  (0م
( مػػػع مجمػػػوع 50551)اإلعبلميػػػة ارتبطػػػت بمعػػػامبلت ارتبػػػاط دالػػػة عنػػػد مسػػػتوي داللػػػة 

أبعادىػػا، وىػػذا المسػػتوى يػػدؿ عمػػى مػػدى صػػدؽ محتػػوى االسػػتبياف حيػػث أنػػو صػػادؽ فػػي 
 قياس المتغيرات الخاصة بو.
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 لمبعد الكمية في البرامج اإلعالمية والدرجة األسرية دارةاإل( معامالت االرتباط بين استبيان 4جدول )

 ٍغز٘ٛ اىذالىخ ٍؼبٍو االسرجبؽ األعشٝخ داسحاإلأثؼبد اعزجٞبُ 

 14110 ***14222 اىَغنِ األعشٛ إداسح األٗه: جؼذاى

 14110 ***14222 اىؼالقبد األعشٝخ إداسح اىضبّٜ: جؼذاى

 14110 ***14222 اىَشنالد اىغي٘مٞخ ىألثْبء إداسح اىضبىش: جؼذاى

فػػي البػػرامج  األسػػرية دارةاإليتضػػح أف الدرجػػة الكميػػة السػػتبياف  (4مــن جــدول )
العبلقػػػات األسػػػرية فػػػي  إدارة، المسػػػكف األسػػػري فػػػي البػػػرامج اإلعبلميػػػة إدارة) اإلعبلميػػػة

( بمعػػامبلت المشػػكبلت السػػموكية لؤلبنػػاء فػػي البػػرامج اإلعبلميػػة إدارة، البػػرامج اإلعبلميػػة
 (.50551ارتباط دالة إحصائيًا عند مستوي داللة )

 الزوجي والدرجة الكمية لممحور استبيان الخرس( معامالت االرتباط بين عبارات 2جدول )
 اىؼبؽفٜ اىجخو اىؾ٘اس ىغخ قظ٘س اىضٗعِٞ ّشأح

 إزَبٍبد ٗع٘د ػذً

 ٍشزشمخ

سقٌ 

 اىؼجبسح

ٍؼبٍو 

 االسرجبؽ

سقٌ 

 اىؼجبسح

ٍؼبٍو 

 االسرجبؽ

سقٌ 

 اىؼجبسح

ٍؼبٍو 

 االسرجبؽ

سقٌ 

 اىؼجبسح

ٍؼبٍو 

 االسرجبؽ

1 50734*** 1 50771*** 1 50795*** 1 50815*** 

2 50815*** 2 50817*** 2 50849*** 2 50867*** 

3 50854*** 3 50859*** 3 50848*** 3 50877*** 

4 50855*** 4 50853*** 4 50855*** 4 50873*** 

5 50816*** 5 50867*** 5 50842*** 5 50838*** 

6 50835*** 6 50773*** 6 50819*** 6 50843*** 

7 50749*** 7 50748*** 7 50739*** 7 50754*** 

8 50751*** 8 50737*** 8 50768*** 8 50775*** 

9 50681*** 9 50754*** 9 50851*** 9 50796*** 

15 50795*** 15 50823*** 15 50654*** 15 50659*** 

11 50845*** 11 50844*** 11 50853*** 11 50765*** 

12 50797*** 12 50831*** 12 50788*** 12 50744*** 

13 50634*** 13 50691*** 13 50698*** 13 50721*** 

14 50582*** 14 50676*** 14 50693*** 14 50747*** 

15 50625*** 15 50639*** 15 50699*** 15 50722*** 

 (14110*** دالة عند مستوي داللة )

الزوجي ارتبطت بمعامبلت  نجد أف كؿ عبارات استبياف الخرس (2من جدول ) 
 .محاورىا( مع مجموع 50551ارتباط دالة عند مستوي داللة )

 لممحور الكمية الزوجي والدرجة ( معامالت االرتباط بين استبيان الخرس2جدول )

 ٍغز٘ٛ اىذالىخ ٍؼبٍو االسرجبؽ اىضٗعٜ أثؼبد اعزجٞبُ اىخشط

 50551 ***50938 اىضٗعِٞ ّشأح األٗه: جؼذاى

 50551 ***50956 اىؾ٘اس ىغخ قظ٘س اىضبّٜ: جؼذاى

 50551 ***50982 اىؼبؽفٜ اىجخو اىضبىش: جؼذاى

 50551 ***50974 ٍشزشمخ إزَبٍبد ٗع٘د اىجؼذ اىشاثغ: ػذً
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 الزوجػػػػي )نشػػػػأة يتضػػػػح أف الدرجػػػػة الكميػػػػة السػػػػتبياف الخػػػػرس( 2مــــن جــــدول )
مشتركة( بمعامبلت  اىتمامات وجود العاطفي، عدـ الحوار، البخؿ لغة الزوجيف، قصور

 (. 50551ارتباط دالة إحصائيًا عند مستوي داللة )
تـ حساب ثبػات أدوات البحػث مػف خػبلؿ حسػاب معامػؿ ألفػا كرونبػاخ والتجزئػة  :اتـلثبا

 النصفية لكؿ ُبعد مف أبعاد االستبياف ولبلستبياف ككؿ، وكانت كاآلتي:
 في البرامج اإلعالمية ألسريةا دارةاإل( معامالت الثبات الستبيان 2جدول )

فٜ اىجشاٍظ  األعشٝخ داسحاعزجٞبُ اإل

 اإلػالٍٞخ

ػذد 

 اىؼجبساد

ٍؼبٍو أىفب 

 مشّٗجبؿ

 اىزغضئخ اىْظفٞخٍؼبٍو اسرجبؽ 

 -عجٞشٍبُ ٍؼبدىخ

 ثشاُٗ

 ٍؼبدىخ

 عزَبُ

فٜ اىجشاٍظ  اىَغنِ األعشٛ إداسح

 اإلػالٍٞخ

16 50897 50895 50895 

فٜ اىجشاٍظ  اىؼالقبد األعشٝخ إداسح

 اإلػالٍٞخ

16 50914 50855 50813 

فٜ  اىَشنالد اىغي٘مٞخ ىألثْبء إداسح

 اىجشاٍظ اإلػالٍٞخ

18 50878 50722 50755 

فٜ اىجشاٍظ  األعشٝخ داسحاإل إعَبىٜ

 اإلػالٍٞخ

55 50961 50945 50945 

 األسػرية دارةاإلكانت قيمة معامؿ ألفا كرونباخ الستبياف  (2يتضح من جدول )
( القيمة التي تدؿ عمى ثبات االستبياف، بينما كانت قيمة 50961في البرامج اإلعبلمية )

(، وبمغػػػػت قيمػػػػة 50945بػػػػراوف ) –لمعادلػػػػة سػػػػبيرماف  النصػػػػفية التجزئػػػػة ارتبػػػػاط معامػػػػؿ
 الستبياف.(. وتدؿ تمؾ القيـ عمى ثبات ا50945معادلة جتماف )

 الزوجي ( معامالت الثبات الستبيان الخرس2جدول )

 اىضٗعٜ اىخشطاعزجٞبُ 
ػذد 

 اىؼجبساد

ٍؼبٍو أىفب 

 مشّٗجبؿ

 اىزغضئخ اىْظفٞخٍؼبٍو اسرجبؽ 

 -عجٞشٍبُ ٍؼبدىخ

 ثشاُٗ

 عزَبُ ٍؼبدىخ

 50745 50748 50944 15 اىضٗعِٞ ّشأح

 50857 50862 50953 15 اىؾ٘اس ىغخ قظ٘س

 50781 50789 50952 15 اىؼبؽفٜ اىجخو

 50853 50863 50954 15 ٍشزشمخ إزَبٍبد ٗع٘د ػذً

 50984 50984 50986 65 اىضٗعٜ اىخشط إعَبىٜ

( 50986الزوجي ) يتضح أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ الستبياف الخرس (2من جدول )
 النصػفية التجزئػة ارتبػاط القيمة التي تدؿ عمى ثبات االستبياف، بينما كانػت قيمػة معامػؿ

(، وتػدؿ تمػؾ 50984(، وبمغػت قيمػة معادلػة جتمػاف )50984براوف ) –لمعادلة سبيرماف 
 .بحثأدوات ال ثبات عمىوتعد مؤشرًا قويًا القيـ عمى ثبات االستبياف، 
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جراء  تـ بحث:سًا: المعامالت اإلحصائية المستخدمة في الخام تحميؿ البيانات وا 
 Statistical Package For Social)برنامج  استخداـالمعالجات اإلحصائية ب

Science Program) SPSS Ver 23  العبلقة عف لكشؼ ا البحث،الستخراج نتائج
، عدادتـ حساب األحيث  لتحقؽ مف صحة فروض الدراسةاو  الدراسة،بيف متغيرات 
 نحراؼاال، المتوسطات الحسابيةلكؿ متغيرات الدراسة الوصفية،  النسب المئوية

-tاختبار )وسبيرماف،  ، معامؿ ارتباط بيرسوفكرونباخ المعياري، حساب معامؿ ألفا

test) ،(اختبارF-test واختبار ،)واحد اتجاه في التبايف تحميؿ ANOVA، تطبيؽ وتـ 
 .L.S.D اختبار

 النتائج ومناقشتيا: 
والتػػي تػػـ اختيارىػػا مػػف  بحػػثفيمػػا يمػػي وصػػؼ عينػػة ال العينــة األساســية:أواًل: وصــف 

 (:2وىو ما يوضحو جدول )، مستويات اجتماعية واقتصادية مختمفة
 (211( التوزيع النسبي لعينو البحث وفقًا لمخصائص االجتماعية واالقتصادية )ن=2جدول )

 % اىؼذد ّ٘ع اىغنِ % اىؼذد ٍؾو اإلقبٍخ

 6702 336 ٍيل 5402 271 سٝف

 3208 164 إٝغبس 4508 229 ؽؼش

 15505 555 اإلعَبىٜ 15505 555 اإلعَبىٜ

 % اىؼذد ػذد أفشاد األعشح % اىؼذد ؽجٞؼخ اىغنِ

 2802 141 أفشاد 2 1802 91 شقخ

 5502 276 أفشاد 2إىٚ  2ٍِ  7605 385 ٍْضه ٍغزقو

 1606 83 أفشاد فأمضش 2 508 29 ٍغنِ ٍشزشك ٍغ األقبسة

 15505 555 اإلعَبىٜ 15505 555 اإلعَبىٜ

 % اىؼذد ضٗعبدػَو اى % اىؼذد ّ٘ع األعشح

 6908 349 ػبٍالد 6804 342 ّ٘ٗٝخ

 3502 151 غٞش ػبٍالد 3106 158 ٍشمجخ

 15505 555 اإلعَبىٜ 15505 555 اإلعَبىٜ

 % اىؼذد ىألعشح اىَبىٜفئبد اىذخو  % اىؼذد ػذد عْ٘اد اىضٗاط

 1108 1108 59 ٍْخفغ عْٞٔ 0111أقو ٍِ  8105 455 01ؽزٚ أقو ٍِ عْ٘اد  2ٍِ 

 304 17 02عْ٘اد ؽزٚ أقو ٍِ  01ٍِ 
اىٚ اقو ٍِ  0111ٍِ 

 ٍز٘عؾ 2111
157 2104 

3405 

 1206 63 2111اىٚ أقو  2111ٍِ  305 15 41عْخ ٗؽزٚ أقو ٍِ  02ٍِ 

 1206 63 عْخ فأمضش 41
اىٚ أقو ٍِ  2111ٍِ 

 ٍشرفغ 2111
77 1504 

5402 

 15505 555 اإلعَبىٜ
 3808 194 فأمضشعْٞٔ  2111

 15505 555 اإلعَبىٜ

 % اىؼذد ضٗعخػَش اى % اىؼذد ضٗطَش اىػ

 1902 96 عْخ 42أقو ٍِ  404 22 عْخ 42أقو ٍِ 

 4104 257 22عْخ ٗؽزٚ أقو ٍِ  42ٍِ  1805 95 22عْخ ٗؽزٚ أقو ٍِ  42ٍِ 

 1506 78 22عْخ ٗؽزٚ أقو ٍِ  22ٍِ  4306 218 22عْخ ٗؽزٚ أقو ٍِ  22ٍِ 

 1806 93 22عْخ ٗؽزٚ أقو ٍِ  22ٍِ  1308 69 22عْخ ٗؽزٚ أقو ٍِ  22ٍِ 

 502 26 عْخ فأمضش 22 2502 151 عْخ فأمضش 22
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 15505 555 اإلعَبىٜ 15505 555 اإلعَبىٜ

 % اىؼذد ضٗعخٍْٖخ اى % اىؼذد ضٗطٍْٖخ اى

 3502 151 ال رؼَو - - ال ٝؼَو

 3604 182 ٗظٞفخ ؽنٍ٘ٞخ 5906 298 ٗظٞفخ ؽنٍ٘ٞخ

 1606 83 قطبع خبص 2706 138 قطبع خبص

 505 25 أػَبه ؽشح 102 6 أػَبه ؽشح

 1108 59 ػيٚ اىَؼبػ 1106 58 ػيٚ اىَؼبػ

 15505 555 اإلعَبىٜ 15505 555 اإلعَبىٜ

 % اىؼذد ضٗعخرؼيٌٞ اى % اىؼذد ضٗطرؼيٌٞ اى

 206 206 13 ٍْخفغ أٍٜ 102 102 6 ٍْخفغ أٍٜ

 ٍيٌ ثبىقشاءح ٗاىنزبثخ

 ٍز٘عؾ
8 

55 

106 

1105 
1206 

 ٍيٌ ثبىقشاءح ٗاىنزبثخ

 ٍز٘عؾ
24 

67 

408 

1304 
 األعبعٜأرٌ ٍشؽيخ اىزؼيٌٞ  1802

 (اإلػذادٝخ - االثزذائٞخ)

 األعبعٜأرٌ ٍشؽيخ اىزؼيٌٞ 

 (اإلػذادٝخ - االثزذائٞخ)

ٍز٘عؾ ٍؤٕو  ػيٚؽبطو 

 "ً"دثي٘

ف٘ق 

 اىَز٘عؾ

 

58 

168 

1106 

3306 
4502 

ٍز٘عؾ ٍؤٕو  ػيٚؽبطو 

 "ً"دثي٘
ف٘ق 

 اىَز٘عؾ

77 

159 

1504 

2108 
3702 

 أرٌ اىَشؽيخ اىضبّ٘ٝخ أرٌ اىَشؽيخ اىضبّ٘ٝخ

 عبٍؼٜرؼيٌٞ 

 ٍشرفغ
75 

135 

1505 

2605 
4105 

 عبٍؼٜرؼيٌٞ 

 ٍشرفغ
49 

161 

908 

3202 
اىغبٍؼٜ رؼيٌٞ ف٘ق  4205

 (دمز٘سآ -ٍبعغزٞش )

اىغبٍؼٜ رؼيٌٞ ف٘ق 

 (دمز٘سآ -ٍبعغزٞش )

 15505 555 اإلعَبىٜ 15505 555 اإلعَبىٜ

ٕو رشبسمٜ ثغضء ٍِ دخيل فٜ 

 ٍظشٗف اىجٞذ
 % اىؼذد ٍقذاس اىَشبسمخ % اىؼذد

 805 45 مو اىشارت 7404 372 ّؼٌ

 1504 77 ّظف اىشارت 2506 128 ال

 5105 255 سثغ اىشارت 15505 555 اإلعَبىٜ

 يمي:( ما 2يوضح جدول )
حػيف  فػي (،٪5402) فحيػث بمغػت نسػبتيأف أكثر مػف نصػؼ عينػة البحػث ريفيػات  -

 .(٪4508ف )وبمغت نسبتي الحضرياتانخفضت نسبة 

وبمغػػت نسػػبة  (،٪6702) ـارتفػاع نسػػبة أصػػحاب المسػػاكف الممػػؾ حيػػث بمغػػت نسػػبتي -
 (.٪3208)اإليجار أصحاب المساكف 

بينمػػػا ، (٪7605) مسػػػكف مسػػػتقؿ فلػػػديي أكثػػػر مػػػف ثػػػبلث أربػػػاع عينػػػة البحػػػثكػػػاف  -
 (٪508وكػاف )، بحػثعينػة ال إجمػاليمف  (٪1802)شقة  فنسبة مف لديي انخفضت

 مسكف مشترؾ مع األقارب. فلدييفقط 

 6لػى إ 4األسػر متوسػطة الحجػـ )مػف  كاف أكثر مف نصؼ عينػة البحػث مػف ذوات -
 3بمغػػت نسػػبة األسػػر صػػغيرة الحجػػـ ) بينمػػا، (٪55.2)وبمغػػت نسػػبتيـ حيػػث  فػػراد(أ

أفػػػػػراد فػػػػػأكثر(  6حػػػػػيف بمغػػػػػت نسػػػػػبة األسػػػػػر كبيػػػػػرة الحجػػػػػـ ) فػػػػػي، (٪2802)أفػػػػػراد( 
 .بحثعينة ال إجماليمف  (1606٪)



 

 475 

2022 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 األسػر النوويػة )الػزوج والزوجػة واألبنػاء فقػط(كاف أكثر مف نصؼ عينة البحث مف  -
حيف بمغت نسبة األسر المركبة )الزوج والزوجػة واألبنػاء  في، (٪6804حيث بمغت )

 .بحثعينة ال يمف إجمال (٪3106)وأقارب أىؿ الزوج أو الزوجة( 

بينما ، (٪6908)نسبتيف بمغت حيث عامبلت  أكثر مف نصؼ عينة البحث زوجات -
 (.٪3502)غير العامبلت  لزوجاتنسبة ا بمغت

وحتى أقؿ مف  5مف  فمًر عمى زواجي بحثرباع عينة الأثبلثة  أف أكثر مفاتضح  -
نسػػػػػبة مػػػػػف مػػػػػًر عمػػػػػى  بينمػػػػػا كانػػػػػت، (٪8105) فنسػػػػػبتي حيػػػػػث بمغػػػػػتسػػػػػنوات  15

 فمػف مػًر عمػى زواجيػ نسػبة انخفضػتفػي حػيف  ،(٪1206)سنة فػأكثر  25فزواجي
 25حتػى أقػؿ مػف  15مف ف مف مًر عمى زواجيو  ،سنة 15وحتى أقؿ مف  15مف 
 .لبحثاعينة  يمف إجمال( ٪305، ٪304) سنة

 35كانت مف نصيب مػف تتػراوح أعمػارىـ مػف مف األزواج اتضح أف النسبة األكبر  -
حػػيف بمغػػت نسػػبة  فػػي (٪4306) سػػنة حيػػث بمغػػت نسػػبتيـ 45سػػنة وحتػػى أقػػؿ مػػف 

 الزوجػػات مػػف كانػػت النسػػبة األكبػػر مػػفبينمػػا ، (٪1506زوجػػات فػػي نفػػس العمػػر )ال
سػػػنة حيػػػث بمغػػػت  35سػػػنة وحتػػػى أقػػػؿ مػػػف  25مػػػف  فنصػػػيب مػػػف تتػػػراوح أعمػػػارى

فػػػي ، (٪1805زواج مػػػف نفػػػس العمػػػر )حػػػيف بمغػػػت نسػػػبة األ فػػػي (٪4104) فنسػػػبتي
مػػػف  55سػػػنة وحتػػػى أقػػػؿ مػػػف  45نسػػػبة مػػػف تتػػػراوح أعمػػػارىـ مػػػف  حػػػيف انخفضػػػت

سػػنة  55وبمغػػت نسػػبة مػػف كانػػت أعمػػارىـ (، ٪1806، ٪1308والزوجػػات ) زواجاأل
حػػػيف بمغػػػت نسػػػبة مػػػف  فػػػي، (٪502) زوجػػػاتومػػػف ال (٪2502زواج )فػػػأكثر مػػػف األ

مػف ( ٪1902زوجػات )ومػف ال (٪404زواج )سنة مف األ 25كانت أعمارىـ أقؿ مف 
 .بحثعينة ال يإجمال

الحاصػميف عمػى تعمػيـ  زوجػاتوالزواج األمػف  كاف ما يقرب مف نصؼ عينة البحث -
، يمػييـ الترتيػبعمػى  (٪4205، ٪4105األزواج والزوجات ) مرتفع حيث بمغت نسبة

بينمػػػا  (٪4502) زواجالحاصػػػميف عمػػػى تعمػػػيـ فػػػوؽ المتوسػػػط حيػػػث بمغػػػت نسػػػبة األ
انخفضت نسبة الحاصميف عمى تعميـ متوسط  بينما، (٪3702زوجات )نسبة ال بمغت

األزواج وتعمػػػػيـ مػػػػنخفض حيػػػػث بمغػػػػت نسػػػػبة الحاصػػػػميف عمػػػػى تعمػػػػيـ متوسػػػػط مػػػػف 
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ت نسػػػبة الحاصػػػميف عمػػػى تعمػػػيـ ، وبمغػػػيعمػػػى التػػػوال (٪1802، ٪1206والزوجػػػات )
 .يعمى التوال (٪206 ،٪102ألزواج والزوجات )منخفض مف ا

 األزواجالعػامميف بوظيفػة حكوميػة حيػث بمغػت نسػبة  األزواج والزوجاتارتفاع نسبة  -
بمغػػػػػت نسػػػػػبة العػػػػػامميف بالقطػػػػػػاع و ، (٪3604زوجػػػػػات )، وبمغػػػػػت نسػػػػػبة ال(5906٪)

نسػػػػبة  انخفضػػػػتبينمػػػػا ، (٪1606زوجػػػػات )ومػػػػف ال (٪2706) زواجالخػػػػاص مػػػػف األ
وتسػػػاوت ، (٪505زوجػػػات )ومػػػف ال (٪102) زواجالعػػػامميف باألعمػػػاؿ الحػػػرة مػػػف األ

 .يعمى التوال( ٪1108 ،٪1106)عمى المعاش زوجات وال زواجنسبة األ

ـ دخػػػوؿ مرتفعػػػة حيػػػث بمغػػػت نسػػػبتيكػػػاف أكثػػػر مػػػف نصػػػؼ عينػػػة البحػػػث أصػػػحاب  -
حػػيف  فػػي، (٪3405)، يمػػييـ أصػػحاب الػػدخوؿ المتوسػػطة وبمغػػت نسػػبتيـ (5402٪)

 .(٪1108) بمغت نسبتيـحيث انخفضت نسبة أصحاب الدخوؿ المنخفضة 

يشػاركف بجػزء  زوجػاتمػف ال( ٪7404) وكاف ما يقرب مف ثبلث أرباع عينػة البحػث -
السػػػبب إلػػػى أصػػػالة الزوجػػػات  وترجـــع الباحثتـــان فػػػي مصػػػروؼ البيػػػت دخميػػػفمػػػف 

يات اآلتػػي يحػػاولف تخفيػػؼ العبػػه عمػػى كاىػػؿ الػػزوج فػػي كػػؿ ضػػغوط الحيػػاة المصػػر 
المشػاركات بكػؿ  زوجػاتال يشاركف، وبمغػت نسػبة ال (٪2506) مقابؿ التي يواجييا،

نسػػبة  بينمػػا ارتفعػػت، (٪1504)، ونسػػبة المشػػاركات بنصػػؼ الراتػػب (٪805)الراتػػب 
 . (٪5105)الراتب المشاركات بربع 

متابعـة البيانـات الوصـفية لتيم عمـى اجابسـتعينة البحث وفقًا ال الزوجات ثانيًا: توزيع
 :البرامج اإلعالمية األسرية المختمفة

متابعة البرامج ل البيانات الوصفيةتيم عمى اجابستعينة البحث وفقًا ال الزوجات( توزيع 2جدول )
 (211)ن= اإلعالمية األسرية المختمفة

ػذد أٝبً ٍشبٕذرل ىجشاٍظ األعشح ٗاىَشأح ٗاىطفو 

 األعج٘عفٜ 

ػذد اىغبػبد اىزٜ رقؼٖٞب ٍٝ٘ٞبً فٜ  % اىؼذد

 ٍشبٕذح ثشاٍظ األعشح ٗاىَشأح ٗاىطفو

 % اىؼذد

 4242 022 عبػخ ٗاؽذح - 242 22 ًٝ٘ ٗاؽذ -

 2241 402 عبػبد 2إىٚ  4ٍِ  - 0242 22 ٍِٝ٘ٞ -

 0244 20 عبػبد 2إىٚ  2ٍِ  - 0242 22 صالصخ أٝبً -

 0441 21 عبػبد 2أمضش ٍِ  - 0442 24 أسثؼخ أٝبً -

 01141 211 اإلعَبىٜ 4044 012 خَغخ أٝبً -

ىَبرا رفؼيِٞ ٍشبٕذح ٕزٓ اىجشاٍظ فٜ  0242 22 األعج٘عؽ٘ه  -

 ٕزا اى٘قذ ثبىزاد

 % اىؼذد

 2244 420 ألُ ٕزا ٕ٘ ٗقذ اىفشاؽ اىَزبػ ىٜ - 01141 211 اإلعَبىٜ

ٍب أّغت األٗقبد اىزٜ رشبٕذِٝ فٖٞب اىجشاٍظ 

 اإلػالٍٞخ اىخبطخ ثبألعشح ٗاىَشأح

ألّٜ أمُ٘ فٜ اىَْضه ثَفشدٛ ٍَب  - % اىؼذد

 ػيٚ اىَشبٕذح ثزشمٞض ٝغبػذ

412 2042 

 0444 20ألُ ٕزا ٕ٘ اى٘قذ اىزٛ ٝؼشع فٞٔ  - 242 22 فٜ اىفزشح اىظجبؽٞخ -
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 ثشّبٍظ األعشح اىزٛ أربثؼٔ

 01141 211 اإلعَبىٜ 4144 010 اىظٖٞشحفٜ  -

ٍب ٕٜ إٌٔ ثشاٍظ األعشح ٗاىطفو  242 22 ػظشا   -

 رؾشطِٞ ػيٚ ٍشبٕذرٖب ٗاىَشأح اىزٜ

 % اىؼذد

 042 2 ثشّبٍظ ؽؼٌ اىجٞ٘د - 242 42 فٜ اىفزشح اىَغبئٞخ -

 0242 22 ثشّبٍظ ٕٜ ٗثظ - 4242 042 فٜ اىغٖشح -

 0242 22 ثشّبٍظ اىَشأح اىؼظشٝخ - 2441 021 ال ٝ٘عذ ٗقذ ٍؾذد -

 242 22 ثشّبٍظ اىغزبد ٍٞؼشف٘ػ ٝنذث٘ا - 01141 211 اإلعَبىٜ

ٍغ ٍِ رشبٕذِٝ ثشاٍظ األعشح ٗاىَشأح فٜ 

 اىزيفضُٝ٘

 0242 22 ثشّبٍظ عذ اىغزبد - % اىؼذد

 0242 24 ثشّبٍظ مالً عزبد - 4242 022 ثَفشدٛ -

 242 02 ثشّبٍظ ّفغْخ - 4142 012 ٍغ أثْبئٜ -

 241 02 ثشّبٍظ قؼذح عزبد - 0244 20 ٍغ صٗعٜ -

 - - ثشّبٍظ اىؼٞبدح - 2444 020 ٍغ عَٞغ أفشاد أعشرٜ -

 442 02 ثشّبٍظ اىطجٞت - 01141 211 اإلعَبىٜ

ٍب اىٖذف ٍِ ٍشبٕذرل ىجشاٍظ األعشح ٗاىطفو 

 ٗاىَشأح

 041 2 ثشّبٍظ ٍبٍب دٗد أً - % اىؼذد

 444 00 ثشّبٍظ اىغذ ٕبٌّ - 4242 042 أٗقبد اىفشاؽاىزغيٞخ ٗاىزشفٞٔ فٜ  -

امزغبة ٍؼيٍ٘بد ٍٖٗبساد عذٝذح َٝنِ رطجٞقٖب  -

 ٍغ أعشرٜ

 242 42 ثشّبٍظ اىغفٞشح ػضٝضح - 4142 012

رؼضٝض ػالقزٜ ٍغ أفشاد أعشرٜ ؽٞش أّْب ّشبٕذ  -

 ٕزٓ اىجشاٍظ عً٘ٝب

 01141 211 اإلعَبىٜ 0244 20

ٕو رغزفٞذِٝ ٍِ ثشاٍظ األعشح ٗاىَشأح  4242 022 صقبفزٜألّٖب رشفغ ٍِ ٍغز٘ٙ  -

ٗاىطفو اىَقذٍخ فٜ اىقْ٘اد اىزيفضّٝ٘ٞخ 

 اىَخزيفخ

 % اىؼذد

ػيٚ مو ٍب ٕ٘ عذٝذ ػيٚ ٍغز٘ٙ األعشح  االؽالع -

 ٗاىَشأح ٗاىطفو

 242 42 أعزفٞذ مضًٞشا - 241 22

 0241 22 أعزفٞذ إىٚ ؽذ ٍب - 01141 211 اإلعَبىٜ

 2144 210 ال أعزفٞذ - % اىؼذد ٍشبٕذح ثشاٍظ األعشح ٗاىَشأح ٗاىطفوعيجٞبد 

رشٗٝظ أفنبس عيجٞخ رؼؼف اىٖ٘ٝخ اى٘ؽْٞخ  -

 ٗاىضقبفٞخ ٗاالعزَبػٞخ

 01141 211 اإلعَبىٜ 241 21

قذ رنُ٘ عججًبً فٜ إَٕبىٜ ىؾٞبرٜ األعشٝخ  -

 ٗاىضٗعٞخ

إٝغبثٞبد ٍشبٕذح ثشاٍظ األعشح ٗاىَشأح  0441 21

 ٝغبػذ األعشح فٜ ٗاىطفو

 % اىؼذد

فٜ ثؼغ األؽٞبُ إىٚ رش٘ٝٔ اى٘اقغ فقذ رزٌ  رؤدٛ -

ٍِ  اىَجبىغخ فٜ اىنضٞش ٍِ األٍ٘س اىزٜ ٝزٌ ػشػٖب

 خاله ٕزٓ اىجشاٍظ

رؼضٝض اىؼالقبد ثِٞ أفشاد األعشح ٍِ  - 2241 221

 اىجشاٍظ ع٘ٝبً  ٕزٓخاله ٍشبٕذح 

442 2242 

ِ اىظؼت فٜ ثؼغ األؽٞبُ اىزَٞٞض ثِٞ ٍ -

 فٜ ٕزٓ اىجشاٍظاىظؾٞؼ ٗاىخبؽئ فَٞب ُٝؼشع 

 2241 022 اىزخيض ٍِ ػغ٘ؽ اىؾٞبح اىٍٞ٘ٞخ - 0441 21

ػيٚ أؽذس األخجبس  االؽالع - 01141 211 اإلعَبىٜ

 ٗاىَؼيٍ٘بد ػِ األعشح ٗاىَشأح ٗاىطفو

22 242 

 0242 22 اىزؼيٌٞ ٗاىزضقٞف -

 01141 211 اإلعَبىٜ

 ( أن:2يتضح من جدول )
يشاىدف البرامج األسرية خمسة أياـ في تي آلالأعمى نسبة لمزوجات عينة البحث  -

يشاىدف  يتالآل(، تمييا نسبة مشاىدة عينة البحث ٪2103األسبوع حيث بمغت نسبتيف )
(، بينما كانت أقؿ نسبة ٪1908البرامج األسرية طوؿ أياـ األسبوع حيث بمغت نسبتيف )
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يشاىدف البرامج األسرية يوـ واحد في األسبوع حيث بمغت نسبتيف  البلتيلمزوجات 
(706٪.) 

ساعات في  6إلى  2كاف ما يقرب مف نصؼ عينة البحث مف الزوجات يقضيف مف 
 (، بينما كانت أقؿ نسبة ممف٪43مشاىدة البرامج األسرية حيث بمغت نسبتيف )

 (.٪12ساعات حيث بمغت نسبتيف ) 6األسرية أكثر مف  البرامجف يشاىد
 لدييف لمشاىدةكانت أعمى نسبة مف الزوجات عينة البحث ال توجد أوقات محددة  -

(، بينما كانت أقؿ نسبة مشاىدة لمبرامج ٪32البرامج األسرية حيث بمغت نسبتيف )
النتيجة مع  (، وتختمؼ ىذه٪508األسرية في الفترة المسائية حيث بمغت نسبتيف )

التي أكدت أف أكثر مف نصؼ العينة لدييا يشاىدف ( 4100)منتيى التميمي، دراسة 
 .(٪59برامج المرأة في الفترة الصباحية حيث بمغت نسبتيف )

وكانػػت أعمػػى نسػػبة مػػف الزوجػػات عينػػة البحػػث يفضػػمف مشػػاىدة البػػرامج األسػػرية فػػي  -
 البلتػػي(، تمييػا نسػبة الزوجػات ٪4602أوقػات الفػراغ المتاحػة ليػف حيػث بمغػػت نسػبتيف )

يفضمف مشاىدة ىذه البرامج عندما يّكف في المنزؿ بمفردىف لمسػاعدتيف عمػى المشػاىدة 
بينمػػػا كانػػػت أقػػػؿ نسػػػبة مػػػف السػػػيدات يفضػػػمف (، ٪4106بتركيػػػز حيػػػث بمغػػػت نسػػػبتيف )

 (.٪1202المشاىدة في الوقت الذي يعرض فيو البرنامج المتابعة حيث بمغت نسبتيف )

كػػذلؾ يتضػػح أف أعمػػى نسػػبة مشػػاىدة فػػي البػػرامج األسػػرية والتػػي يحرصػػف الزوجػػات  -
األسػرية عينة البحث عمى متابعتيا باستمرار ىو برنامج ىي وبس الػذي ينػاقش القضػايا 

(، يميػو برنػامج سػت السػتات بنسػبة ٪1906وييتـ بالعبلقات الزوجية حيث بمغت نسػبتو )
(، بينمػا كانػت النسػبة معدومػة تمامػا ٪1604(، يميو برنامج كبلـ ستات بنسػبة )1808٪)

 ومــن خــالل معايشــة الباحثتــان(، ٪لمشػػاىدة برنػػامج العيػػادة حيػػث بمغػػت النسػػبة )صػػفر
الزوجات يتنمرف ويستنكرف مػا يعػرض فػي برنػامج ىػي وبػس  لمجتمع البحث الحظتا أف

ىػػدار حقػػوؽ الػزوجيف وبالتػػالي تفكػػؾ  ألنػو يحػػرض برسػػائؿ غيػر ضػػمنية عمػػى الطػبلؽ وا 
 األسر المصرية ومع ذلؾ كاف مف أعمى البرامج في نسبة في المشاىدة.

سػرىف وكانت الزوجات عينة البحث يفضمف مشاىدة البرامج األسرية مع جميػع أفػراد أ -
 (4102حمــادي كنــزة، دراســة )وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع (، ٪3202حيػػث بمغػػت نسػػبتيف )
(، ٪38تفضػػػيميف لمشػػاىدة بػػرامج المػػػرأة مػػع عػػائبلتيف بنسػػػبة ) التػػي أكػػدت المبحوثػػات
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بينمػػا كانػػت أقػػؿ نسػػبة مػػف الزوجػػات يفضػػمف المشػػاىدة مػػع الػػزوج حيػػث بمغػػت نسػػبتيف 
(1802٪.) 
مشػػاىدة الزوجػػات عينػػة البحػػث لمبػػرامج األسػػرية ىػػي رفػػع وكػػاف اليػػدؼ األعمػػى مػػف  -

(، يميػو ىػدؼ التسػمية والترفيػو فػي أوقػات ٪2806مستواىف الثقافي حيث بمغػت نسػبتيف )
عمػػى كػػؿ مػػا ىػػو جديػػد  االطػػبلع(، بينمػػا حػػاز ىػػدؼ ٪2506الفػػراغ حيػػث بمغػػت نسػػبتو )

وترى الباحثتان ، (٪905عمى مستوى األسرة والمرأة والطفؿ عمى أقؿ نسبة حيث بمغت )
أف غػػرض الزوجػػات عينػػة البحػػث مػػف مشػػاىدة البػػرامج األسػػرية عامػػة التسػػمية والترفيػػػو 

يا فػي اسػتخداموليس المتابعة بغرض االستفادة مف المعمومات المقدمة في ىذه البرامج و 
عميػػو الزوجػػات عينػػة البحػػث عنػػد  وىــذا مــا أكــدتحيػػاتيف بمػػا يتناسػػب مػػع ظػػروفيف، 

سػػتفادة مػػف البػػرامج األسػػرية المقدمػػة ليػػف حيػػث جػػاء ردىػػف بعػػدـ سػػؤاليف عػػف مػػدى اال
والحظــــت ( فقػػػػط يسػػػػتفدف كثيػػػػرًا، ٪408(، فػػػػي مقابػػػػؿ )٪8502نيائيػػػػًا بنسػػػػبة ) االسػػػػتفادة
أثنػػػاء معايشػػػة مجتمػػػع البحػػػث أف الزوجػػػات عينػػػة البحػػػث يػػػروف أف الحمقػػػات  الباحثتـــان

يعشػف فيػو وأف االسػتفادة  البلتػيع المقدمة في ىذه البرامج األسرية بعيدة تماما عف الواقػ
 منيا أقؿ بكثير مف أضرارىا وتأثيرىا السمبي عمى أسرىف.

كػػػاف مػػػا يقػػػرب مػػػف نصػػػؼ عينػػػة البحػػػث مػػػف الزوجػػػات يػػػروف أف إيجابيػػػات مشػػػاىدة  -
البرامج األسرية تساعد األسرة في تعزيز العبلقات بيف أفراد األسػرة مػف خػبلؿ مشػاىدتيا 

(، يمييػػا الػػتخمص مػػف ضػػغوط الحيػػاة اليوميػػة بنسػػبة ٪4408سػػويًا حيػػث بمغػػت نسػػبتيف )
عمػى أحػدث األخبػار والمعمومػات  االطػبلع(، بينما كانت أقؿ نسبة مف نصيب 3305٪)

)حمــادي (، وتختمػػؼ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة ٪606عػػف األسػػرة والمػػرأة والطفػػؿ بنسػػبة )
حيػػث أكػػد أف أكثػػر مػػف نصػػؼ العينػػة لديػػو يشػػاىدف بػػرامج المػػرأة لمواكبػػة  (4102كنــزة، 

 (٪58كؿ جديد عمى مستوى المجتمع حيث بمغت نسبتيف )
وكػػػاف أكثػػػر مػػػف ثمثػػػي عينػػػة البحػػػث مػػػف الزوجػػػات يػػػروف أف سػػػمبيات مشػػػاىدة بػػػرامج  -

األمػػور تػػتـ المبالغػػة فػػي الكثيػػر مػػف  ففيػػوالواقػػع األسػػرة والمػػرأة والطفػػؿ تكمػػف فػػي تشػػويو 
(، بينمػا تسػػاوت ٪6805يػػث بمغػت نسػػبتيف )حمػػف خػبلؿ ىػػذه البػرامج  التػي يػػتـ عرضػيا

سػػػمبيات كػػػؿ مػػػف أنيػػػا سػػػببًا فػػػي إىمػػػاؿ الزوجػػػات الحيػػػاة األسػػػرية والزوجيػػػة، وصػػػعوبة 
التمييػػػز بػػػيف الصػػػحيح والخػػػاطه فيمػػػا يعػػػرض فػػػي ىػػػذه البػػػرامج حيػػػث بمغػػػت نسػػػبتيما 
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سػػبة فػي السػػمبيات مػػف نصػػيب التػػرويج ألفكػػار ( لكػؿ منيمػػا، بينمػػا كانػػت أقػػؿ ن12.5٪)
 (.٪805سمبية تضعؼ اليوية الوطنية والثقافية واالجتماعية حيث بمغت نسبتيا )

 في البرامج اإلعالمية والخرس الزوجي:  األسرية دارةاإلثالثا: مستويات 
 األسرية في البرامج اإلعالمية: دارةمستويات اإل -0

في البرامج اإلعالمية  األسرية دارةاإل( توزيع الزوجات عينة البحث وفقًا لمستوياتين في 2جدول )
 (211)ن=

 اىؼذد اىذسعخ اىَغز٘ٝبد بدــــــــــاألثؼ
 اىْغجخ

 اىَئ٘ٝخ

 اى٘صُ

 اىْغجٜ

 اىْغجخ

 اىَئ٘ٝخ
 اىزشرٞت

اىَغنِ  إداسح

 األعشٛ

 4605 235 24أقل من  منخفض

 اىضبىش 3503 9809
 3905 195 34 من ألقل 24 متوسط

 1505 75 فأكثر 34 مرتفع

 15505 555 اإلجمالي

اىؼالقبد  إداسح

 األعشٝخ

 4805 245 24أقل من  منخفض

 األٗه 3608 12501
 2806 143 34 من ألقل 24 متوسط

 1904 97 فأكثر 34 مرتفع

 15505 555 اإلجمالي

 إداسح

اىَشنالد 

اىغي٘مٞخ 

 ىألثْبء

 5304 267 27أقل من  منخفض

 اىضبّٜ 3208 14506
 2202 111 38 من ألقل 27 متوسط

 2404 122 فأكثر 38 مرتفع

 15505 555 اإلجمالي

 إعَبىٜ

 داسحاإل

 األعشٝخ

 4901 245 75أقل من  منخفض

32601 15505 
 2909 155 155 من ألقل 75 متوسط

 2105 155 فأكثر 155 مرتفع

 15505 555 اإلجمالي

 دارةأف ما يقرب مف نصؼ عينة البحث وعييف منخفض باإل (2يوضح جدول )
(، يمييف ذوات الوعي ٪4901األسرية في البرامج اإلعبلمية حيث بمغت نسبتيف )

ضرورة توفير برامج إرشادية  وترى الباحثتان(، ٪2909المتوسط وبمغت نسبتيف )
 االستفادةاألسرية في البرامج اإلعبلمية وكيفية  دارةوتوعوية لمزوجات لرفع وعييف باإل

المثمى منيا بما يتناسب وظروفيف المادية والعائمية لتحقيؽ أقصى استفادة ممكنو 
 عمى وجود فروؽ (4102وىذا ما أكدت عميو دراسة )سميرة قنديل وآخرون، ألسرىف، 

الشئوف األسرية عند مستوى داللة  إدارةدالة إحصائيًا بيف التطبيؽ القبمي والبعدي في 
( وذلؾ لصالح التطبيؽ البعدي، في حيف انخفضت نسبة مف لدييف وعي مرتفع 5051)

(، وتقاربت نسب ٪2105األسرية في البرامج اإلعبلمية حيث بمغت نسبتيف ) دارةباإل
المرتبة  العبلقات األسرية إدارةدى حيث احتؿ ُبعد مستويات ترتيب كؿ ُبعد عمى ح
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المشكبلت السموكية  إدارة(، واحتؿ ُبعد ٪3608( بنسبة )12501األولى بوزف نسبي )
 إدارة(، بينما جاء ُبعد ٪3208( بنسبة )14506المرتبة الثانية بوزف نسبي ) لؤلبناء

 (.٪3503( بنسبة )..98في المرتبة الثالثة واألخيرة بوزف نسبي ) المسكف األسري
 مستويات الخرس الزوجي -4

 (211الزوجي )ن= عينة البحث وفقًا لمستوياتين في الخرس ( توزيع الزوجات01جدول )
 اىؼذد اىذسعخ اىَغز٘ٝبد بدـــــــــاألثؼ

 اىْغجخ

 اىَئ٘ٝخ

 اى٘صُ

 اىْغجٜ

 اىْغجخ

 اىَئ٘ٝخ
 اىزشرٞت

 اىضٗعِٞ ّشأح

 4504 252 23أقل من  منخفض

 اىشاثغ 2301 153
 3206 163 32 من ألقل 23من  متوسط

 2705 135 فأكثر 32 مرتفع

 15505 555 اإلجمالي

 اىؾ٘اس ىغخ قظ٘س

 3706 188 23أقل من  منخفض

 اىضبىش 2504 168
 5502 251 32 من ألقل 23من  متوسط

 1202 61 فأكثر 32 مرتفع

 15505 555 اإلجمالي

 اىؼبؽفٜ اىجخو

 4105 255 23أقل من  منخفض

 األٗه 2509 171
 3805 195 32 من ألقل 23من  متوسط

 2105 155 فأكثر 32 مرتفع

 15505 555 اإلجمالي

  ٗع٘د ػذً

 ٍشزشمخ إزَبٍبد

 5502 251 23أقل من  منخفض

 اىضبّٜ 2506 169
 3204 162 32 من ألقل 23من  متوسط

 1704 87 فأكثر 32 مرتفع

 15505 555 اإلجمالي

 إعَبىٜ اىخشط 

 اىضٗعٜ

 4202 211 95 من أقل منخفض

661 15505 
 4506 253 126 من ألقل 95من  متوسط

 1702 86 فأكثر 126 مرتفع

 15505 555 اإلجمالي

أف أكثر مف نصؼ عينة البحث مف الزوجات يعانيّف مف ( 01يوضح جدول )
عمى  ٪(1702 ٪،4506متوسط ومرتفع لمخرس الزوجي حيث بمغت نسبتيف )مستوى 
شكوى الزوجات المتكررة مف وقد الحظت الباحثتان أثناء تطبيق أدوات البحث  ،التوالي

وانشغاؿ معظـ ، اعدـ وجود إىتمامات مشتركة بيف الزوجيف لتبادؿ الحوار بينيم
األصدقاء وتدبير مستوى معيشة  األزواج بمشاىدة المباريات الرياضية والجموس مع

أفضؿ لؤلسرة وبالتالي الزوجات يقضيف معظـ أوقاتيف في مشاىدة البرامج المختمفة 
وقد أكدت دراسة  ،بيف الزوجيف الخرس الزوجي ونتيجة لذلؾ يحدث، واالىتماـ باألبناء

(Parrott,2013 &Parrott )األسرية  رس الزوجي يؤثر سمبًا عمى العبلقاتأف الخ
ألنيا تعبر عف عدـ اإلحتراـ في األسرة وتكوف غير مريحة في التعامؿ اليومي بيف 
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 حياةواألزواج المذيف لدييـ خرس زوجي ىـ أقؿ تواصبل وتوافقًا ورضا في ال ،األفراد
ضرورة توفير برامج إرشادية وتوعوية لؤلزواج  ومن ىنا تؤكد الباحثتان عمى الزوجية،

دراسة وعي بالخرس الزوجي وكيفية التغمب عميو، وىذا ما أكدت عميو والزوجات لرفع ال
بعد  حسف مستوى الخرس الزوجي لدى عينة البحث لديياعمى ت (4102)نازك التركي، 

مما يؤكد فاعمية ىذه البرامج في تحسيف العبلقات بيف  نامج اإلرشادي عمييـتطبيؽ البر 
في حيف انخفضت نسبة مف ره، الزوجيف والقضاء عمى الخرس الزوجي بكؿ محاو 

(، واحتؿ ٪4202لدييف مستوى منخفض مف الخرس الزوجي حيث بمغت نسبتيف )
(، واحتؿ ٪2509( بنسبة )171محور البخؿ العاطفي المرتبة األولى بوزف نسبي )

( بنسبة 169محور عدـ وجود اىتمامات مشتركة المرتبة الثانية بوزف نسبي )
( بنسبة 168لغة الحوار في المرتبة الثالثة بوزف نسبي )(، وجاء محور قصور 2506٪)
احتؿ محور نشأة الزوجيف المرتبة الرابعة واألخيرة بوزف نسبي أخيرًا (، و 2504٪)
 (.٪2301( بنسبة )153)

 : النتائج في ضوء الفروض:رابعا
في البرامج  األسرية دارةدالة إحصائيًا بين اإل ارتباطيةتوجد عالقة  الفرض األول:

تـ  ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائياً  :محاورهالخرس الزوجي ببأبعادىا و  اإلعالمية
 ابأبعادىفي البرامج اإلعبلمية األسرية  دارةاإل حساب معامبلت ارتباط بيرسوف بيف

العبلقات األسرية في البرامج  إدارة، المسكف األسري في البرامج اإلعبلمية إدارةالثبلثة )
الزوجي  ( والخرسالمشكبلت السموكية لؤلبناء في البرامج اإلعبلمية إدارة، يةاإلعبلم

 وجود العاطفي، عدـ الحوار، البخؿ لغة الزوجيف، قصور األربعة )نشأة محاورهب
 :الجدول التاليذلك  ويوضحمشتركة(  اىتمامات
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بأبعاده الثالثة في البرامج اإلعالمية األسرية  دارة( معامالت ارتباط بيرسون بين اإل00جدول )
 (211األربعة )ن= بمحاوره الزوجي والخرس

 اىَزغٞشاد
 ّشأح

 اىضٗعِٞ

 ىغخ قظ٘س

 اىؾ٘اس

  اىجخو

 اىؼبؽفٜ

 ٗع٘د ػذً

 إزَبٍبد

 ٍشزشمخ

  إعَبىٜ

 اىخشط

 اىضٗعٜ

 ***50861 ***50882 ***50873 ***50814 ***50854 اىَغنِ األعشٛ إداسح

 ***50973 ***50938 ***50952 ***50968 ***50981 اىؼالقبد األعشٝخ إداسح

اىَشنالد اىغي٘مٞخ  إداسح

 ىألثْبء

50914*** 50944*** 50951*** 50933*** 50951*** 

 ***50967 ***50958 ***50965 ***50945 ***50935 األعشٝخ داسحإعَبىٜ اإل

 (14110*** دال عند مستوي داللة ) 

( بيف 50551وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند ) (00) يتضح من جدول
العبلقات األسرية في البرامج  إدارةالمسكف األسري في البرامج اإلعبلمية،  إدارة

 دارةالمشكبلت السموكية لؤلبناء في البرامج اإلعبلمية، إجمالي اإل إدارةاإلعبلمية، 
أة الزوجيف، قصور لغة الحوار، البخؿ األسرية في البرامج اإلعبلمية وكؿ مف نش

 وترى الباحثتان أن، ت مشتركة، إجمالي الخرس الزوجيالعاطفي، عدـ وجود اىتماما
السبب لذلؾ قد يكوف راجع إلى أف ما يقرب مف نصؼ عينة البحث مف الزوجات 
يشاىدف البرامج األسرية خمسة أياـ في األسبوع وطواؿ أياـ األسبوع حيث بمغت 

( مما جعؿ العبلقة موجبة بيف اإلدارة األسرية في البرامج ٪1..8، ٪2103)نسبتيف 
اإلعبلمية والخرس الزوجي حيث أف كثرة مشاىدة الزوجات لمبرامج اإلعبلمية األسرية 

مما سبؽ يتضح وجود  زاد مف الخرس الزوجي بينيف وبيف أزواجيف،طواؿ أياـ األسبوع 
األسرية في البرامج  دارة( بيف اإل50551عند )موجبة دالة إحصائيًا  ارتباطيةعبلقة 

 .وبالتالي يمكن قبول الفرض األول كمياً ، اإلعبلمية والخرس الزوجي بأبعادىـ
رتباطية دالة إحصائيًا بين المتغيرات االجتماعية اتوجد عالقة  الفرض الثاني:
الخرس الزوجي بأبعادىا و  في البرامج اإلعالمية األسرية دارةاإلو  بحثواالقتصادية لم

 تـ حساب معامبلت ارتباط بيرسوف بيف ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائياً : محاورهب
أفراد  عدد)بعض متغيرات المستوي االجتماعي االقتصادي لمزوجات عينة البحث 

التعميمي لكؿ مف  الزوج والزوجة، المستوى مف كؿٍ  الزواج، عمر سنوات األسرة، عدد
 ابأبعادىفي البرامج اإلعبلمية األسرية  دارةاإلو  (لؤلسرة الشيري الزوج والزوجة، الدخؿ

العبلقات األسرية في البرامج  إدارة، المسكف األسري في البرامج اإلعبلمية إدارةالثبلثة )
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الزوجي  ( والخرسالمشكبلت السموكية لؤلبناء في البرامج اإلعبلمية إدارة، اإلعبلمية
 العاطفي، عدـ الحوار بيف الزوجيف، البخؿ لغة قصور الزوجيف، األربعة )نشأة بمحاوره
 :الجداول التاليةذلك  ويوضحمشتركة(  اىتمامات وجود

أواًل: العالقة االرتباطية بين بعض متغيرات المستوي االجتماعي االقتصادي لمزوجات 
 في البرامج اإلعالمية: األسرية دارةاإلعينة البحث و 

 لمزوجات( معامالت ارتباط بيرسون بين بعض متغيرات المستوي االجتماعي االقتصادي 04جدول )
 (211في البرامج اإلعالمية )ن= األسرية دارةاإلالبحث و  عينة

 اىَزغٞشاد
 اىَغنِ إداسح

 األعشٛ

 اىؼالقبد إداسح

 األعشٝخ

 اىَشنالد  إداسح

 اىغي٘مٞخ ىألثْبء

  داسحإعَبىٜ اإل

 األعشٝخ

 ***50169 ***50178 50554 ***50245 األعشحػذد أفشاد 

 *50157 **50123 ***50178 50522 ػذد عْ٘اد اىضٗاط

 50541 *50592 ***50148 *50597 اىضٗط عِ

 *50588 **50132 ***50253 50556 اىضٗعخ عِ

 ***50292 ***50254 ***50358 ***50273 ٍغز٘ٙ رؼيٌٞ اىضٗط

 ***50253 ***50157 ***50342 ***50225 ٍغز٘ٙ رؼيٌٞ اىضٗعخ

 50582 50516 50556 ***50191 اىذخو اىشٖشٛ ىألعشح

 (14110*** دال عند مستوي داللة )( 1410**دال عند مستوي داللة ) (1412*دال عند مستوي داللة )

 ( ما يمي:04يتضح من جدول )
فيما يخص عدد أفراد األسرة اتضح وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند  -

المسكف األسري في البرامج  إدارة( بيف عدد أفراد األسرة وكؿ مف 50551)
 دارةاإل يإجمال ،المشكبلت السموكية لؤلبناء في البرامج اإلعبلمية إدارة، اإلعبلمية
نو كمما زاد عدد أفراد األسرة كمما زاد الوعي في البرامج اإلعبلمية، أي أ األسرية

المشكبلت السموكية لؤلبناء ، المسكف األسري في البرامج اإلعبلمية كٍؿ مف إدارةب
جمالو  ،في البرامج اإلعبلمية وترجع في البرامج اإلعبلمية،  األسرية دارةاإل يا 
إلى أنو بزيادة عدد أفراد األسرة يزيد تطمع واىتماـ الزوجة  الباحثتان السبب لذلك

شئوف أسرتيا وتطبيقيا عمى أفراد  إدارةبالتعرؼ عمى كؿ ما ىو جديد فيما يخص 
دارةأسرتيا، بينما ال توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف عدد أفراد األسرة و   ا 

 .العبلقات األسرية في البرامج اإلعبلمية

عدد سنوات الزواج تبيف وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا  فيما يخص -
العبلقات  إدارة( بيف عدد سنوات الزواج وكؿ مف 5051، 50551، 50551عند )
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المشكبلت السموكية لؤلبناء في البرامج  إدارة، األسرية في البرامج اإلعبلمية
ية، أي أنو كمما زادت عدد في البرامج اإلعبلم األسرية دارةاإل يإجمال ،اإلعبلمية

 ،العبلقات األسرية في البرامج اإلعبلمية كؿ إدارةسنوات الزواج كمما زادت 
 األسرية دارةاإل يإجمالوكذلؾ  ،المشكبلت السموكية لؤلبناء في البرامج اإلعبلمية

إلى أنو بزيادة عدد سنوات  وترجع الباحثتان السبب لذلكفي البرامج اإلعبلمية، 
الزواج تزيد خبرة وميارة الزوجة في التفرقة بيف ما يصمح تطبيقو في حياتيا 

األسرية بما يتناسب مع  دارةاألسرية وما ال يصمح وبالتالي يزيد وعييا في اإل
دارةظروفيا، بينما ال توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف عدد سنوات الزواج و   ا 

 .األسري في البرامج اإلعبلميةالمسكف 

فيما يخص سف الزوج اتضح وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند  -
المسكف األسري في البرامج  إدارة( بيف سف الزوج وكؿ مف 5055،  50551)

المشكبلت السموكية  إدارةة، العبلقات األسرية في البرامج اإلعبلمي إدارة، اإلعبلمية
كؿ مف  إدارة، أي أنو كمما زاد سف الزوج كمما زادت رامج اإلعبلميةلؤلبناء في الب

ة، العبلقات األسرية في البرامج اإلعبلمي، المسكف األسري في البرامج اإلعبلمية
، بينما ال توجد عبلقة ارتباطية في البرامج اإلعبلمية المشكبلت السموكية لؤلبناء

جمالي اإل وترجع األسرية في البرامج اإلعبلمية،  ةدار دالة إحصائيًا بيف سف الزوج وا 
في أف الزوج ال ييتـ بمتابعة البرامج اإلعبلمية الخاصة  الباحثتان السبب لذلك
 األسرية المعروضة عمييا. باإلدارةباألسرة وبالتالي ال ييتـ 

فيما يخص سف الزوجة اتضح وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند  -
العبلقات األسرية في  إدارة( بيف سف الزوجة وكؿ مف 5051، 50551، 50551)

 إجمالي ،المشكبلت السموكية لؤلبناء في البرامج اإلعبلمية إدارة، البرامج اإلعبلمية
 إدارةفي البرامج اإلعبلمية، أي أنو كمما زاد سف الزوجة كمما زادت  األسرية دارةاإل

المشكبلت السموكية لؤلبناء في البرامج ة، العبلقات األسرية في البرامج اإلعبلمي
 وترجع الباحثتان السبباألسرية في البرامج اإلعبلمية،  دارة، إجمالي اإلاإلعبلمية

شئوف  إدارةلذلؾ في أنو بزيادة سف الزوجة يزيد نضجيا وخبرتيا وتجاربيا في 
ألسرية، أسرتيا وبالتالي تتابع البرامج األسرية التي تزيد مف وعييا في العبلقات ا



 

 486 

2022 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

والمشكبلت السموكية لؤلبناء، بينما ال توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف سف 
دارةالزوجة و   .المسكف األسري في البرامج اإلعبلمية ا 

فيما يخص مستوى تعميـ الزوج تبيف وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا  -
لمسكف األسري في البرامج ا إدارةزوج وكؿ مف مستوى تعميـ ال( بيف 50551عند )

المشكبلت السموكية  إدارة، العبلقات األسرية في البرامج اإلعبلمية إدارة، اإلعبلمية
جمالي لؤلبناء في البرامج اإلعبلمية األسرية، أي أنو كمما زاد مستوى  دارةاإل وا 

، المسكف األسري في البرامج اإلعبلميةكؿ مف  إدارةتعميـ الزوج كمما زادت 
المشكبلت السموكية لؤلبناء في البرامج  ،العبلقات األسرية في البرامج اإلعبلمية

جمالي اإل اإلعبلمية وترجع الباحثتان السبب األسرية في البرامج اإلعبلمية،  دارةوا 
واالستفادة مف المعمومات وعي معدؿ ال المستوى التعميمي المرتفع يزيدإلى أف  لذلك

 ضة في البرامج اإلعبلمية.األسرية المعرو  دارةفي اإل

فيما يخص مستوى تعميـ الزوجة اتضح وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا  -
المسكف األسري في البرامج  إدارةزوجة وكؿ مف مستوى تعميـ ال( بيف 50551عند )

المشكبلت السموكية  إدارة، العبلقات األسرية في البرامج اإلعبلمية إدارة، اإلعبلمية
جمالي اء في البرامج اإلعبلميةلؤلبن األسرية في البرامج اإلعبلمية، أي  دارةاإل وا 

المسكف األسري في البرامج  إدارةأنو كمما زاد مستوى تعميـ الزوجة زادت كؿ مف 
المشكبلت السموكية  إدارة، العبلقات األسرية في البرامج اإلعبلمية إدارة، اإلعبلمية

جمالي لؤلبناء في البرامج اإلعبلمية وترجع األسرية في البرامج اإلعبلمية،  دارةاإل وا 
إلى أف ما يقرب مف نصؼ عينة البحث مف الزواجات في  الباحثتان السبب لذلك

شئوف  إدارةالمستوى التعميمي المرتفع وبالتالي ييتمُّمف بمعرفة كؿ ما ىو جديد عف 
 األسرة مف خبلؿ البرامج اإلعبلمية المختمفة.

الشيري لؤلسرة تبيف وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا  فيما يخص الدخؿ -
دارةلؤلسرة و  الشيري( بيف الدخؿ 50551عند ) المسكف األسري في البرامج  ا 

المسكف األسري  إدارة، أي أنو كمما زاد الدخؿ الشيري لؤلسرة كمما زادت اإلعبلمية
دالة إحصائيًا بيف الدخؿ في البرامج اإلعبلمية، بينما ال توجد عبلقة ارتباطية 

 إدارة، العبلقات األسرية في البرامج اإلعبلمية إدارةلؤلسرة وكؿ مف  الشيري
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جمالي المشكبلت السموكية لؤلبناء في البرامج اإلعبلمية األسرية في  دارةاإل وا 
 (4104وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة )وفاء شمبي وآخرون، البرامج اإلعبلمية، 

التي أكدت عمى وجود عبلقة بيف مستوى الدخوؿ المختمفة ومحور مواقؼ مجاالت 
 الحياة المعيشية.

ثانيًا: العالقة االرتباطية بين بعض متغيرات المستوي االجتماعي االقتصادي لمزوجات 
 :الزوجيعينة البحث والخرس 

 لمزوجات( معامالت ارتباط بيرسون بين بعض متغيرات المستوي االجتماعي االقتصادي 02جدول )
 (211والخرس الزوجي )ن= البحث عينة

 اىَزغٞشاد
 ّشأح

 اىضٗعِٞ

 ىغخ قظ٘س

 اىؾ٘اس

 اىجخو

 اىؼبؽفٜ

  ٗع٘د ػذً

 إزَبٍبد

 ٍشزشمخ

 إعَبىٜ

 اىخشط

 اىضٗعٜ

 50557 50552 50525 50559 **50127 أفشاد األعشح ػذد

 ***50396 ***50412 ***50439 ***50332 ***50285 اىضٗاط عْ٘اد ػذد

 ***50413 ***50458 ***50447 ***50359 ***50316 عِ اىضٗط

 ***50459 ***50413 ***50452 ***50357 ***50296 عِ اىضٗعخ

 ***50181- ***50174- ***50156- ***50165- ***50181- اىضٗط رؼيٌٞ ٍغز٘ٙ

 ***50155- **50121- *50597- **50144- ***50191- اىضٗعخ رؼيٌٞ ٍغز٘ٙ

اىشٖشٛ  اىذخو

 ىألعشح
-50374*** -50348*** -50427*** -50454*** -50419*** 

 (14110(   *** دال عند مستوي داللة )1410( **دال عند مستوي داللة )1412*دال عند مستوي داللة )

 ( ما يمي:02يتضح من جدول )
عدد أفراد األسرة تبيف وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند  فيما يخص -

( بيف عدد أفراد األسرة ونشأة الزوجيف، أي أنو كمما زاد عدد أفراد األسرة زاد 5051)
ُبعد نشأة الزوجيف، بينما ال توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف عدد أفراد 

مشتركة،  اىتمامات وجود عدـ العاطفي، بخؿال الحوار، لغة األسرة وكؿ مف قصور
جمالي الخرس لذلؾ إلى أف الخرس الزوجي  وترجع الباحثتان السببالزوجي،  وا 

 يتأثر بطبيعة شخصية الزوجيف ونشأتيما وليس بكثرة أو قمة عدد أفراد األسرة.

فيما يخص عدد سنوات الزواج اتضح وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا  -
 الحوار، لغة الزواج وكؿ مف نشأة الزوجيف، قصور سنوات ( بيف عدد50551)عند 
الزوجي، أي أنو  مشتركة، إجمالي الخرس اىتمامات وجود عدـ العاطفي، البخؿ

كمما زادت عدد سنوات الزواج كمما زاد كؿ مف نشأة الزوجيف، قصور لغة الحوار، 
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وترجع الزوجي،  الخرس مشتركة، إجمالي اىتمامات وجود البخؿ العاطفي، عدـ
إلى الممؿ في الحياة الزوجية وعدـ وجود أحداث ومقتضيات  الباحثتان السبب لذلك

 جديدة تزيد مف الحوار والتجديد بيف الزوجيف.

فيما يخص سف الزوج اتضح وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند  -
 البخؿ الحوار، لغة ( بيف سف الزوج وكؿ مف نشأة الزوجيف، قصور50551)

الزوجي أي أنو كمما زاد  الخرس إجماليمشتركة،  اىتمامات وجود عدـ العاطفي،
 العاطفي، البخؿ الحوار، لغة سف الزوج كمما زاد كؿ مف نشأة الزوجيف، قصور

جمالي الخرس اىتمامات وجود عدـ وترجع الباحثتان السبب الزوجي،  مشتركة، وا 
إلى أنو بزيادة سف الزوج تزيد مسئوليات الزوج وأعباءه وبالتالي يميؿ إلى  في ذلك

 الخرس الزوجي مع الزوجة.

فيما يخص سف الزوجة تبيف وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند  -
 البخؿ الحوار، لغة ( بيف سف الزوجة وكؿ مف نشأة الزوجيف، قصور50551)

الزوجي، أي أنو كمما زاد  مشتركة، إجمالي الخرس اىتمامات وجود عدـ العاطفي،
 العاطفي، البخؿ الحوار، لغة سف الزوجة زاد معو كؿ مف نشأة الزوجيف، قصور

جمالي الخرس اىتمامات وجود عدـ  الزوجي. مشتركة، وا 

فيما يخص مستوى تعميـ الزوج اتضح وجود عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيًا  -
 الحوار، لغة تعميـ الزوج وكؿ مف نشأة الزوجيف، قصور ( بيف مستوى50551عند )
الزوجي، أي أنو  مشتركة، إجمالي الخرس اىتمامات وجود عدـ العاطفي، البخؿ

 لغة كمما زاد مستوى تعميـ الزوج كمما قؿ معو كؿ مف نشأة الزوجيف، قصور
الزوجي،  مشتركة، إجمالي الخرس اىتمامات وجود عدـ العاطفي، البخؿ الحوار،

إلى بزيادة المستوى التعميمي يزيد وعي الزوج وقدرتو  وترجع الباحثتان السبب لذلك
 عمى احتواء الزوجة واألبناء والحفاظ عمى استقرار األسرة.

فيما يخص مستوى تعميـ الزوجة اتضح وجود عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيًا  -
وجة وكؿ مف نشأة الزوجيف، ( بيف مستوى تعميـ الز 5055، 5051، 50551عند )
 مشتركة، إجمالي الخرس اىتمامات وجود عدـ العاطفي، البخؿ الحوار، لغة قصور

الزوجي أي أنو كمما زاد مستوى تعميـ الزوجة كمما قؿ كؿ مف نشأة الزوجيف، 
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 مشتركة، إجمالي الخرس اىتمامات وجود عدـ العاطفي، البخؿ الحوار، لغة قصور
إلى أف بزيادة المستوى التعميمي لمزوجة  ثتان السبب إلى ذلكوترجع الباحالزوجي، 

تتفتح مداركيا وتفيميا لؤلمور مما يجعميا قادرة عمى فيـ احتياجات ومتطمبات 
 الزوج وخمؽ موضوعات جديدة لمحوار مما يقمؿ مف الخرس الزوجي.

ئيًا فيما يخص الدخؿ الشيري لؤلسرة اتضح وجود عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصا -
 لغة ( بيف الدخؿ الشيري لؤلسرة وكؿ مف نشأة الزوجيف، قصور50551عند )
الزوجي،  مشتركة، إجمالي الخرس اىتمامات وجود عدـ العاطفي، البخؿ الحوار،

 لغة أي أنو كمما زاد الدخؿ الشيري لؤلسرة كمما قؿ كؿ مف نشأة الزوجيف، قصور
الزوجي،  مشتركة، إجمالي الخرس اىتمامات وجود عدـ العاطفي، البخؿ الحوار،

أف بزيادة الدخؿ الشيري يقؿ مستوى  وترجع الباحثتان السبب لذلك إلى
التي تساعد  والتجييزات الحديثة اإلمكانات افرتو الضغوطات الحياتية كنتيجة ل

 الزوجيف وبالتالي تقمؿ مف الخرس الزوجي والتفرغ لحياتيـ الزوجية.

دالة إحصائيًا بيف المتغيرات االجتماعية  اطيةارتبعبلقة مما سبؽ يتضح وجود 
 الزوجي في البرامج اإلعبلمية بأبعادىا والخرس األسرية دارةواإل بحثواالقتصادية لم

 وبالتالي يمكن قبول الفرض الثاني كميًا.، بأبعاده
كل من  فيتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الريفيات والحضريات الفرض الثالث: 

 مف ولمتحقؽ :محاورهوالخرس الزوجي بفي البرامج اإلعالمية بأبعادىا األسرية  دارةاإل
 الفروؽ بيف داللة عمى لموقوؼ( ت) قيمة إيجاد تـ إحصائياً  الفرض ىذا صحة

 األسرية دارةاإل في والحضريات الريفيات الزوجات مف أفراد العينة درجات متوسطات
 :(02) جدول ذلك ويوضح، بمحاوره الزوجي في البرامج اإلعبلمية بأبعادىا والخرس

 األسرية في البرامج اإلعالمية: دارةأواًل: الفروق بين الزوجات عينة البحث في اإل
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األعشٝخ فٜ اىجشاٍظ  داسح( دالىخ اىفشٗق ثِٞ اىضٗعبد اىشٝفٞبد ٗاىؾؼشٝبد فٜ اإل02عذٗه )

 (211اإلػالٍٞخ )ُ=

 اىجٞبُ

 

 اىجؼذ

اىفشٗق  442=ُ اىؾؼشٝبد 420=ُ اىشٝفٞبد

 ثِٞ

 اىَز٘عطبد

قَٞخ 

 د

ٍغز٘ٙ 

 اىذالىخ
 اىَز٘عؾ

 اىؾغبثٜ

 ّؾشافاال

 اىَؼٞبسٛ

 اىَز٘عؾ

 اىؾغبثٜ

  ّؾشافاال

 اىَؼٞبسٛ

 30947 1077 6094 44054 2031 45081 اىَغنِ األعشٛ إداسح
دالت عنذ 

50551 

اىؼالقبد  إداسح

 األعشٝخ
41051 1037 45026 6015 1025 30238 

دالت عنذ 

50551 

اىَشنالد  إداسح

 اىغي٘مٞخ ىألثْبء
42057 1031 45051 5075 2056 50712 

دالت عنذ 

50551 

 داسحاإلٜ إعَبى

 األعشٝخ
129095 3054 124082 18047 5058 40455 

دالت عنذ 

50551 

 والحضريات الريفيات وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الزوجات (02يتضح من جدول )
العبلقات األسرية في  إدارةالمسكف األسري في البرامج اإلعبلمية،  إدارةفي كؿ مف 

 يالمشكبلت السموكية لؤلبناء في البرامج اإلعبلمية، إجمال إدارةالبرامج اإلعبلمية، 
،  30947في البرامج اإلعبلمية حيث بمغت قيمة )ت( عمى التوالي) األسرية دارةاإل

 ( لصالح الزوجات50551صائيًا عند )( وىى قيـ دالة إح40455،  50712،  30238
إلى تدني البنية األساسية والخدمات واألماكف  وترجع الباحثتان السبب لذلكالريفيات، 

الترفييية في الريؼ عنيا في الحضر وبالتالي المتنفس الوحيد لمزوجة الريفية ىي 
ورىا مما يزيد األسرية بكافة ص دارةمتابعة البرامج اإلعبلمية المختمفة والتي تقدـ اإل

األسرية في البرامج اإلعبلمية مقارنة بمثيبلتيف مف الحضريات،  دارةالوعي لدييف باإل
حيث أثبتت وجود فروؽ ذات ( 4111النتيجة مع دراسة منال الدسوقي ) ىذهوتختمف 

( نتيجة الختبلؼ البيئة لصالح فتيات 50551داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 الحضر.
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 الزوجي: وق بين الزوجات عينة البحث في الخرسثانيًا: الفر 
 (211الزوجي )ن= الخرس في والحضريات الزوجات الريفيات بين الفروق داللة( 02) جدول

 اىجٞبُ

 

 ىَؾ٘سا

اىفشٗق  442=ُ اىؾؼشٝبد 420=ُ اىشٝفٞبد

 ثِٞ

 اىَز٘عطبد

قَٞخ 

 د

 ٍغز٘ٙ

 اىذالىخ
 اىَز٘عؾ

 اىؾغبثٜ

 ّؾشافاال

 اىَؼٞبسٛ

 اىَز٘عؾ

 اىؾغبثٜ

 ّؾشافاال

 اىَؼٞبسٛ

 20344 5078 5021 37079 1038 38057 نشأة الزوجين
دالت عنذ 

5055 

 30723 1019 5014 36055 1055 37019 قصور لغت الحوار
دالت عنذ 

50551 

 50584 2045 7019 45079 5043 43024 البخل العاطفي
دالت عنذ 

50551 

عذم وجود اهتماماث 

 مشتركت
44048 5071 42032 6072 2016 50251 

دالت عنذ 

50551 

 إجمالى الخرس

 الزوجي
163049 2056 156092 24017 6057 40446 

دالت عنذ 

50551 

 والحضريات الريفيات وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الزوجات (02يتضح من جدول )
 اىتمامات وجود العاطفي، عدـ الحوار، البخؿ لغة الزوجيف، قصور في كؿ مف نشأة
، 20344الزوجي حيث بمغت قيمة )ت( عمى التوالي ) الخرس مشتركة، إجمالي

( 5055، 50551( وىى قيـ دالة إحصائيًا عند )40446، 50251، 50584، 30723
أف  وقد الحظت الباحثتان أثناء تطبيق أدوات البحثالريفيات،  لصالح الزوجات

اتفيا بأزواجيف ويحاولف الزوجات الحضريات طواؿ مدة تطبيؽ أدوات البحث يتصمف ى
 اإلجابةلـ يحاولف طواؿ مدة  البلتيحوار بينيـ وىذا بعكس الزواجات الريفيات  إدارة

وبسؤاليف أجابوا بأنيـ  فعميي واالطمئنافعمى أدوات البحث االتصاؿ ىاتفيًا بأزواجيف 
ضا قد أي وترجع الباحثتان أن السببفي أعماليـ وال يقوموف بالرد عمييف أثناء عمميـ، 

يكوف راجع إلى أف أكثر مف نصؼ عينة البحث مف الزوجات الريفيات حيث بمغت 
زنيد،  & ميا أبو وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة )نبيل الجندي(، ٪5402نسبتيف )
حيث أثبتت أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في درجات الصمت الزوجي  (4102

& أماني حسن،  دراسة )نجالء رسالنكذلك تختمف مع تعزى لمتغير مكاف السكف، 
حيث أثبت أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا باختبلؼ محؿ اإلقامة عمى متغير  (4112

 الخرس الزواجي.
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 الريفيات الزوجات ( بيف50551عند ) إحصائية داللة ذات مما سبؽ يتضح وجود فروؽ
بأبعادىـ  الزوجي والخرس األسرية في البرامج اإلعبلمية دارةاإل مف كؿ في والحضريات

 وبالتالي يمكن قبول الفرض الثالث كميًا.الريفيات.  لصالح الزوجات
 دارةكل من اإل في بحثعينة ال الزوجات: يوجد تباين دال إحصائيًا بين الرابع الفرض
ًا لعدد أفراد وفق محاورهوالخرس الزوجي ببأبعادىا  في البرامج اإلعالمية األسرية
 في التبايف تحميؿ أسموب استخداـ تـ إحصائيا الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ :األسرة
 الزوجي والخرس بأبعادىا اإلعبلميةفي البرامج  األسرية دارةلئل ANOVA واحد اتجاه

 بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار تطبيؽ وتـ أفراد األسرة، لعدد وفقاً  بمحاوره
 :والجداول التالية توضح ذلك المتوسطات،

 
 األسرية في البرامج اإلعالمية: دارةجات عينة البحث في اإلو أواًل: الفروق بين الز 

في البرامج  األسرية دارةعينة البحث في اإللمزوجات ( تحميل التباين في اتجاه واحد 02جدول )
 (211أفراد األسرة )ن= لعدد اإلعالمية تبعاً 

 اىجٞبُ

 اىجؼذ
 ٍظبدس اىزجبِٝ

 ٍغَ٘ع

 اىَشثؼبد

 دسعبد 

 اىؾشٝخ

ٍز٘عؾ 

 ٍغَ٘ع

 اىَشثؼبد

 قَٞخ ف
ٍغز٘ٙ 

 اىذالىخ

  إداسح

 اىَغنِ

 األعشٛ 

 بين المجموعاث

داخل 

 المجموعاث

 الكلى

8460379 

119970613 

128430992 

2 

497 

499 

4230195 

240145 
170531 

دالت عنذ 

50551 

  إداسح

 اىؼالقبد

 األعشٝخ 

 بين المجموعاث

داخل 

 المجموعاث

 الكلى

2250569 

91340749 

93550318 

2 

497 

499 

1150285 

180385 
60555 

دالت عنذ 

5051 

 إداسح

 اىَشنالد

اىغي٘مٞخ  

 ىألثْبء

 بين المجموعاث

داخل 

 المجموعاث

 الكلى

2790566 

82540456 

85340522 

2 

497 

499 

1390783 

160659 
80416 

دالت عنذ 

50551 

  إعَبىٜ

 داسحاإل

 األعشٝخ 

 بين المجموعاث

داخل 

 المجموعاث

 الكلى

31380871 

854220929 

835610855 

2 

497 

499 

15690435 

1610817 
90699 

دالت عنذ 

50551 

درجػػػات  متوسػػػطات بػػػيف إحصػػػائياً  داؿ وجػػػود تبػػػايف (02يتضـــح مـــن جـــدول )
 إدارةالمسػػكف األسػػري فػػي البػػرامج اإلعبلميػػة،  إدارةالزوجػػات عينػػة البحػػث فػػي كػػؿ مػػف 

المشػػكبلت السػػموكية لؤلبنػػاء فػػي البػػرامج  إدارةالعبلقػػات األسػػرية فػػي البػػرامج اإلعبلميػػة، 
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 أفػػراد األسػػرة حيػػث فػػي البػػرامج اإلعبلميػػة وفقػػًا لعػػدد األسػػرية دارةاإل إجمػػالياإلعبلميػػة، 
 دالػػػة قػػػيـ ( وىػػػي90699 ،80416 ،60555 ،170531)ؼ( عمػػػى التػػػوالي ) قيمػػػة بمغػػػت

 (.5051 ،50551عند ) إحصائياً 
لمعرفػػػػػة داللػػػػػة الفػػػػػروؽ بػػػػػيف متوسػػػػػطات درجػػػػػات  (L.S.D)وبتطبيػػػػػؽ اختبػػػػػار 

 أفػراد األسػػرة األسػرية فػي البػرامج اإلعبلميػة وفقػًا لعػدد دارةاإلعينػة البحػث فػي  الزوجػات
 :(02جدول ) تبين ما يوضحو

ىيزؼشف ػيٚ دالىخ اىفشٗق ثِٞ ٍز٘عطبد دسعبد اىضٗعبد ػْٞخ اىجؾش  L.S.D( اخزجبس 02عذٗه )

 (211األعشٝخ فٜ اىجشاٍظ اإلػالٍٞخ ثأثؼبدٕب ٗفقبً ىؼذد أفشاد األعشح )ُ= داسحفٜ اإل

 22422ً= فأمضش 2 22422ً= 2إىٚ  2ٍِ  24422ً= أفشاد2 ػذد أفشاد األعشح األثؼبد

  إداسح

 اىَغنِ 

 األعشٛ

    أفراد 3

   ***2065- أفراد 6إلى  4 من

  ***3045 5074- أفراد فأكثر 6

  إداسح

 اىؼالقبد 

 األعشٝخ

 21424ً= فأمضش 2 20422ً= 2إىٚ  2ٍِ  21412أفشاد ً=2 ػذد أفشاد األعشح

    أفراد 3

   ***1044- أفراد 6إلى  4من 

  *1011 5032- أفراد فأكثر 6

  إداسح

 اىَشنالد 

 اىغي٘مٞخ 

 ىألثْبء

 20422ً= فأمضش 2 24422ً= 2إىٚ  2ٍِ  21424أفشاد ً=2 ػذد أفشاد األعشح

    أفراد 3

   ***1036- أفراد 6إلى  4من 

  ***2013 5077- أفراد فأكثر 6

  إعَبىٜ

 داسحاإل

 األعشٝخ 

 042412ً= فأمضش 2 042422ً= 2إىٚ  2ٍِ  042422أفشاد ً=2 ػذد أفشاد األعشح

    أفراد 3

   ***5046- أفراد 6إلى  4من 

  ***5086 5045- أفراد فأكثر 6

 (14110(   *** دال عند مستوي داللة )1410(   **دال عند مستوي داللة )1412*دال عند مستوي داللة )

لمعرفة داللة الفروؽ بيف  L.S.Dأنو بتطبيؽ اختبار  (02يتضح من جدول )
المسكف األسري في البرامج  إدارةمتوسطات درجات الزوجات عينة البحث في كؿ مف 

المشكبلت السموكية  إدارةالعبلقات األسرية في البرامج اإلعبلمية،  إدارةاإلعبلمية، 
لعدد  األسرية في البرامج اإلعبلمية وفقاً  دارةاإل إجماليلؤلبناء في البرامج اإلعبلمية، 

وقد لمست الباحثتان أثناء تطبيق ، أفراد 6إلى  4أفراد األسرة وجد أنيا لصالح مف 
أنو بزيادة عدد األبناء في األسرة تكوف األـ حريصة كؿ الحرص المقابالت الشخصية 

 إدارةاألسرية في كافة مجاالت حياتيا وخاصًة فيما يخص محور  دارةعمى تطبيؽ اإل
ولة منيا لموصوؿ إلى عبلقات مثالية بيف جميع أفراد األسرة، العبلقات األسرية كمحا

حيث أكدت عمى وجود فروؽ ( 4112وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )أميرة بالخيول، 
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المنزلية وفقًا لعدد أفراد  دارةة عمى اإلداريدالة إحصائيًا في تطبيؽ عناصر العممية اإل
 األسرة لصالح أربع إلى ست أفراد.

 الفروق بين ربات األسر عينة البحث في الخرس الزوجي:ثانيًا: 
أفراد  لعدد الزوجي تبعاً  الخرسعينة البحث في  لمزوجات( تحميل التباين في اتجاه واحد 02جدول )

 (211األسرة )ن=

 اىجٞبُ

 َؾ٘ساى
 ٍظبدس اىزجبِٝ

 ٍغَ٘ع

 اىَشثؼبد 

 دسعبد

 اىؾشٝخ

 ٍز٘عؾ

 ٍغَ٘ع

 اىَشثؼبد

 قَٞخ 

 ف

 ٍغز٘ٙ

 اىذالىخ

 ّشأح 

 اىضٗعِٞ

 بين المجموعاث

داخل 

 المجموعاث

 الكلى

2570383 

65850855 

67930238 

2 

497 

499 

1530692 

130251 
70825 

دالت عنذ 

50551 

 قظ٘س 

 ىغخ اىؾ٘اس

 بين المجموعاث

داخل 

 المجموعاث

 الكلى

1510496 

64580846 

65150342 

2 

497 

499 

550748 

120895 
 5055دالت عنذ  30935

 اىجخو 

 اىؼبؽفٜ

 بين المجموعاث

داخل 

 المجموعاث

 الكلى

5120963 

125730349 

125860312 

2 

497 

499 

2560482 

240292 
150558 

دالت عنذ 

50551 

 ػذً ٗع٘د 

إزَبٍبد 

 ٍشزشمخ

 بين المجموعاث

داخل 

 المجموعاث

 الكلى

5360621 

155540361 

115450982 

2 

497 

499 

2680315 

210136 
120695 

دالت عنذ 

50551 

 اىخشط إعَبىٜ

 اىضٗعٜ

 بين المجموعاث

داخل 

 المجموعاث

 الكلى

45610442 

1362750396 

1453360838 

2 

497 

499 

25350721 

2740196 
70456 

دالت عنذ 

50551 

وجػػػود تبػػػايف داؿ إحصػػػائيًا بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات  (02يتضـــح مـــن جـــدول )
الزوجات عينة البحث في كؿ مػف نشػأة الػزوجيف، قصػور لغػة الحػوار، البخػؿ العػاطفي، 

الخػػرس الزوجػػي وفقػػًا لعػػدد أفػػراد األسػػرة حيػػث  إجمػػاليعػػدـ وجػػود اىتمامػػات مشػػتركة، 
ىػػي ( و 70456 ،120695 ،150558 ،30935 ،70825بمغػت قيمػػة )ؼ( عمػى التػػوالي )

 (.50551قيـ دالة إحصائيًا عند )
لمعرفػػػػػة داللػػػػػة الفػػػػػروؽ بػػػػػيف متوسػػػػػطات درجػػػػػات  (L.S.D)وبتطبيػػػػػؽ اختبػػػػػار 

ما يوضحو جدول الزوجات عينة البحث في الخرس الزوجي وفقًا لعدد أفراد األسرة تبيف 
(02:) 
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 الزوجات عينةلمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.Dاختبار ( 02جدول )
 (211أفراد األسرة )ن= لعدد وفقاً  بأبعاده الزوجي الخرس في البحث

 األثؼبد
ػذد أفشاد 

 األعشح
 22422ً= فأمضش 2 22422ً= 2إىٚ  2ٍِ  22421أفشاد ً=2

 ّشأح 

 اىضٗعِٞ

    أفراد 3

 6إلى  4من 

 أفراد
-1019**   

  **1044 5025 أفراد فأكثر 6

 قظ٘س 

 ىغخ اىؾ٘اس

ػذد أفشاد 

 األعشح
 22422ً= فأمضش 2 22422ً= 2إىٚ  2ٍِ  22424أفشاد ً=2

    أفراد 3

 6إلى  4من 

 أفراد
-1052**   

  5059 5092- أفراد فأكثر 6

 اىجخو 

 اىؼبؽفٜ

ػذد أفشاد 

 األعشح
 24422ً= فأمضش 2 22442ً= 2إىٚ  2ٍِ  21422أفشاد ً=2

    أفراد 3

 6إلى  4من 

 أفراد
-2051***   

  ***2072 5071- فأكثر أفراد 6

 ػذً ٗع٘د 

إزَبٍبد 

 ٍشزشمخ

ػذد أفشاد 

 األعشح
 22412ً= فأمضش 2 22422ً= 2إىٚ  2ٍِ  20422أفشاد ً=2

    أفراد 3

 6إلى  4من 

 أفراد
-2021***   

  ***2053 5032- أفراد فأكثر 6

  إعَبىٜ

 اىخشط اىضٗعٜ

ػذد أفشاد 

 األعشح

أفشاد 2

=ً022422 

 2إىٚ  2ٍِ 

=ً024422 

 فأمضش 2

=ً020422 

    أفراد 3

 6إلى  4من 

 أفراد
-6043***   

  5055 *5093- أفراد فأكثر 6

 (14110(   *** دال عند مستوي داللة )1410(   **دال عند مستوي داللة )1412*دال عند مستوي داللة )

لمعرفة داللة الفروؽ بيف  L.S.Dأنو بتطبيؽ اختبار  (02يتضح من جدول )
متوسطات درجات الزوجات عينة البحث في كؿ مف نشأة الزوجيف، قصور لغة الحوار، 

الخرس الزوجي وفقًا لعدد أفراد  إجماليالبخؿ العاطفي، عدـ وجود اىتمامات مشتركة، 
إلى أف كبر  وترجع الباحثتان السبب لذلك، أفراد 6إلى  4األسرة وجد أنيا لصالح مف 

االمر الذي  كاىؿ كؿ مف الزوج والزوجةعمى حجـ األسرة يزيد مف المسئوليات الواقعة 
يجعميـ ينخرطوف في مشاكؿ األبناء ويفقدوف معو الراحة واالسترخاء والحوار المشترؾ 

 وبالتالي ال يجدوف الوقت لمحوار واالىتمامات المشتركة بينيـ. الىتماماتيـ الخاصة
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 في( بيف الزوجات عينة البحث 50551مما سبؽ يتضح وجود تبايف داؿ إحصائيًا عند )
وفقًا لعدد أفراد األسرة لصالح مف  الزوجياألسرية في البرامج اإلعبلمية والخرس  دارةاإل
 كميًا. رابعيمكن قبول الفرض ال وبالتاليأفراد.  6إلى  4

كل من  في بحثعينة ال الزوجات: يوجد تباين دال إحصائيًا بين الخامس الفرض
ًا لعدد وفق محاورهوالخرس الزوجي بفي البرامج اإلعالمية بأبعادىا األسرية  دارةاإل

 تحميؿ أسموب استخداـ تـ إحصائياً  الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ: سنوات الزواج
في البرامج اإلعبلمية بأبعادىا  األسرية دارةلئل ANOVA واحد اتجاه في التبايف
 لمعرفة L.S.D اختبار تطبيؽ وتـ سنوات الزواج، لعدد وفقاً بمحاوره  الزوجي والخرس
 :والجداول التالية توضح ذلك المتوسطات، بيف الفروؽ داللة

 األسرية في البرامج اإلعالمية: دارةأواًل: الفروق بين الزوجات عينة البحث في اإل
 لعدد تبعاً  األسرية دارةعينة البحث في اإل لمزوجات( تحميل التباين في اتجاه واحد 41جدول )

 (211)ن= سنوات الزواج

 اىجٞبُ

 اىجؼذ
 ٍظبدس اىزجبِٝ

 ٍغَ٘ع

 اىَشثؼبد

 دسعبد

 اىؾشٝخ

ٍز٘عؾ 

 ٍغَ٘ع

 اىَشثؼبد

قَٞخ 

 ف
 ٍغز٘ٙ اىذالىخ

  إداسح

 اىَغنِ 

 األعشٛ

 بين المجموعاث

داخل 

 المجموعاث

 الكلى

80957 

128350535 

128430992 

3 

496 

499 

20986 

250877 
50115 

50951 

 غير دالت

  إداسح

 اىؼالقبد 

 األعشٝخ

 بين المجموعاث

داخل 

 المجموعاث

 الكلى

3290452 

95250866 

93550318 

3 

496 

499 

1590817 

180197 
60535 

دالت عنذ 

50551 

 إداسح

 اىَشنالد 

اىغي٘مٞخ 

 ىألثْبء

 بين المجموعاث

داخل 

 المجموعاث

 الكلى

1630986 

83750536 

85340522 

3 

496 

499 

540662 

160875 
 5055دالت عنذ  30239

  إعَبىٜ

 األعشٝخ داسحاإل

 بين المجموعاث

داخل 

 المجموعاث

 الكلى

15640885 

824960925 

835610855 

3 

496 

499 

3540965 

1660324 
20134 

50595 

 غير دالت

وجػػػود تبػػػايف داؿ إحصػػػائيًا بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات ( 41يتضـــح مـــن جـــدول )
 إدارةالعبلقػػات األسػػرية فػي البػػرامج اإلعبلميػػة،  إدارةالزوجػات عينػػة البحػث فػػي كػػؿ مػف 

المشكبلت السموكية لؤلبناء في البػرامج اإلعبلميػة تبعػًا لعػدد سػنوات الػزواج حيػث بمغػت 
، 50551ًا عنػػػػد )( وىػػػػي قػػػػيـ دالػػػػة إحصػػػػائي30239، 60535قيمػػػػة )ؼ( عمػػػػى التػػػػوالي )
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(، بينما ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا بيف متوسطات درجات الزوجات عينة البحث 5055
األسػرية فػي البػرامج اإلعبلميػة حيػث  دارةاإل إجمػاليالمسػكف األسػري،  إدارةفي كؿ مػف 

 .( وىى قيـ غير دالة إحصائياً 20134، 50115بمغت قيمة )ؼ( عمى التوالي )
لمعرفػػػػػة داللػػػػػة الفػػػػػروؽ بػػػػػيف متوسػػػػػطات درجػػػػػات  (L.S.D)وبتطبيػػػػػؽ اختبػػػػػار 

األسػػػرية فػػػي البػػػرامج اإلعبلميػػػة تبعػػػًا لعػػػدد سػػػنوات  دارةالزوجػػػات عينػػػة البحػػػث فػػػي اإل
 (:40تبين ما يوضحو جدول )، الزواج

لمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات الزوجات عينة  L.S.D( اختبار 40جدول )
 (211األسرية في البرامج اإلعالمية بأبعادىا تبعًا لعدد سنوات الزواج )ن= دارةالبحث في اإل

 ثؼبداأل
ػذد عْ٘اد 

 اىضٗاط

 ٍِ2  >:01 

=ً21422 

 ٍِ01 >:02 

=ً24421 

 ٍِ02>:41 

=ً20421 

 عْخ فأمضش 41

=ً24422 

 اىؼالقبد  إداسح

 األعشٝخ

 

 سنواث  5من 

 15حتى أقل من 
    

 سنواث  15من 

 15حتى أقل من 
-2015*    

 سنت  15من 

 25وحتى أقل من 
-1024 5095   

  5094- 5054- ***2019- سنت فأكثر 25

 اىَشنالد إداسح

 اىغي٘مٞخ ىألثْبء

ػذد عْ٘اد 

 اىضٗاط

 ٍِ2  >:01  

=ً20422 

 ٍِ01 >:02  

=ً22422 

 ٍِ02>:41 

=ً24420 

 عْخ فأمضش  41

=ً24421 

 سنواث  5من 

 15حتى أقل من 
    

 سنواث  15من 

 15حتى أقل من 
-1034    

 سنت  15من 

 25وحتى أقل من 
-2016* -5082   

  5091 5058 *1025- سنت فأكثر 25

 (14110(   *** دال عند مستوي داللة )1410(   **دال عند مستوي داللة )1412*دال عند مستوي داللة )

 بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار أنو بتطبيؽ (40يتضح من جدول )
العبلقات األسرية في البرامج  إدارةكؿ مف  في البحث درجات الزوجات عينة متوسطات

سنوات  وفقًا لعددالمشكبلت السموكية لؤلبناء في البرامج اإلعبلمية  إدارةاإلعبلمية، 
في أف زيادة  ، وترجع الباحثتان السبب إلى ذلكسنة فأكثر 25لصالح  أنيا وجد الزواج
شئوف وموارد أسرتيا  إدارةالحياة الزوجية يزيد مف كفاءة وقدرة وميارة الزوجة عمى مدة 

وخاصة المعروض منيا في البرامج اإلعبلمية وبالتالي تزيد قدرتيا عمى االستفادة مف 
العبلقات األسرية وحؿ المشكبلت السموكية لؤلبناء بما يتناسب مع أفراد أسرتيا  إدارة

حيث أكدت عمى أنو كمما طالت  (4111ما أكدتو )ىناء شوقي، وىذا وتطبيقو عمييـ، 
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دراكيا  مدة الحياة الزوجية كمما زاد إدراؾ الزوجة لممصدر الصحيح لقراراتيا العائمية وا 
لموارد أسرتيا نتيجة لخبراتيا ومعموماتيا التي تكتسبيا بمرور الوقت طواؿ مدة الحياة 

(، ودراسة )رشا عموان، 4112ا راغب، وىذا ما أكدتو دراسة كل من )رشالزوجية، 
حيث أكدتا دراستيما عمى أنو بطوؿ مدة الزواج يزداد إدراؾ الزوجة لمواردىا ( 4112

وىذه النتيجة تتفق مع دراسة )وفاء شمبي ة، دارياألسرية وتزداد مستوى كفاءتيا اإل
دارةاألمور الخاصة باألبناء و  إدارةحيث أكدوا عمى وجود فروؽ في  (4104وآخرون،   ا 

 العبلقات لصالح مدة الزواج الكبيرة.
 ثانيًا: الفروق بين الزوجات عينة البحث في الخرس الزوجي:

 لعدد الزوجي تبعاً  الخرسعينة البحث في  لمزوجات( تحميل التباين في اتجاه واحد 44جدول )
 (211)ن= سنوات الزواج

 اىجٞبُ

 َؾ٘ساى
 ٍظبدس اىزجبِٝ

 ٍغَ٘ع

 اىَشثؼبد

 دسعبد

 اىؾشٝخ

ٍز٘عؾ 

 ٍغَ٘ع

 اىَشثؼبد

قَٞخ 

 ف

ٍغز٘ٙ 

 اىذالىخ

 ّشأح 

 اىضٗعِٞ

 بين المجموعاث

 داخل المجموعاث

 الكلى

3480451 

64440787 

67930238 

3 

496 

499 

1160155 

120994 
80939 

دالت عنذ 

50551 

 قظ٘س 

 ىغخ 

 اىؾ٘اس

 بين المجموعاث

 داخل المجموعاث

 الكلى

2890117 

62210225 

65150342 

3 

496 

499 

960372 

120543 
70683 

دالت عنذ 

50551 

 اىجخو 

 اىؼبؽفٜ

 بين المجموعاث

 داخل المجموعاث

 الكلى

1760275 

124150537 

125860312 

3 

496 

499 

580758 

250525 
20348 

50572 

 غير دالت

 ػذً ٗع٘د

إزَبٍبد 

 ٍشزشمخ

 بين المجموعاث

 داخل المجموعاث

 الكلى

680833 

159720149 

115450982 

3 

496 

499 

220944 

220121 
10537 

50376 

 غير دالت

  إعَبىٜ

 اىخشط

 اىضٗعٜ

 بين المجموعاث

 داخل المجموعاث

 الكلى

32710993 

1375640845 

1453360838 

3 

496 

499 

15950664 

2760345 
 5051دالت عنذ  30947

وجػػػود تبػػػايف داؿ إحصػػػائيًا بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات  (44يتضـــح مـــن جـــدول )
الخػرس  إجمػاليالزوجات عينػة البحػث فػي كػؿ مػف نشػأة الػزوجيف، قصػور لغػة الحػوار، 

 ،80939الزوجػػػػي تبعػػػػًا لعػػػػدد سػػػػػنوات الػػػػزواج حيػػػػث بمغػػػػػت قيمػػػػة )ؼ( عمػػػػى التػػػػػوالي )
يف ال يوجػد تبػػا (، بينمػػا5051 ،50551( وىػي قػيـ دالػػة إحصػائيًا عنػد )30947 ،70683

داؿ إحصائيًا بيف متوسطات درجات الزوجات عينة البحث في كؿ مف البخؿ العاطفي، 
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( 10537 ،20348عػػدـ وجػػود اىتمامػػات مشػػتركة حيػػث بمغػػت قيمػػة )ؼ( عمػػى التػػوالي )
 قيـ غير دالة إحصائيًا. وىي

لمعرفػػػػػة داللػػػػػة الفػػػػػروؽ بػػػػػيف متوسػػػػػطات درجػػػػػات  (L.S.D)وبتطبيػػػػػؽ اختبػػػػػار 
مــا يوضــحو ًا لعػػدد سػػنوات الػػزواج تبػػيف وفقػػالخػػرس الزوجػػي  عينػػة البحػػث فػػي الزوجػػات
 (:42جدول )
 عينة الزوجاتلمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.Dاختبار ( 42جدول )

 (211)ن= سنوات الزواج لعدد وفقاً  بأبعاده الزوجي الخرس في البحث

 َؾبٗساى
ػذد عْ٘اد 

 اىضٗاط

 ٍِ2  >:01 

=ً22420 

 ٍِ01 >:02 

=ً22421 

 ٍِ

02>:41 

=ً22422 

عْخ فأمضش  41

=ً21441 

 ّشأح 

 اىضٗعِٞ

سنواث حتى  5من 

 15أقل من 
    

سنواث  15من 

 15حتى أقل من 
-1089*    

سنت وحتى  15من 

 25أقل من 
-2038* -5049   

  5026 5023- ***2012- سنت فأكثر 25

 قظ٘س 

 ىغخ 

 اىؾ٘اس

ػذد عْ٘اد 

 اىضٗاط

 ٍِ2  >:01 

=ً22442 

 ٍِ01 >:02 

=ً22412 

 ٍِ

02>:41 

=ً22402 

عْخ فأمضش  41

=ً22422 

سنواث حتى  5من 

 15أقل من 
    

سنواث  15من 

 15حتى أقل من 
-1077*    

سنت وحتى  15من 

 25أقل من 
-2025* -5047   

  5035 5011- ***1089- سنت فأكثر 25

 إعَبىٜ

اىخشط 

 اىضٗعٜ

ػذد عْ٘اد 

 اىضٗاط

 ٍِ2  >:01 

=ً022442 

 ٍِ01 >:02 

=ً022411 

 ٍِ

02>:41 

=ً022422 

عْخ فأمضش  41

=ً022421 

سنواث حتى  5من 

 15أقل من 
    

سنواث  15من 

 15حتى أقل من 
-5075    

سنت وحتى  15من 

 25أقل من 
-7035 -1065   

  5085 5074- **6049- سنت فأكثر 25

 (14110(   *** دال عند مستوي داللة )1410**دال عند مستوي داللة )(   1412*دال عند مستوي داللة )

لمعرفة داللة الفروؽ بيف  L.S.Dأنو بتطبيؽ اختبار  (42يتضح من جدول )
متوسطات درجات الزوجات عينة البحث في كؿ مف نشأة الزوجيف، قصور لغة الحوار، 
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، سنة فأكثر 25صالح الخرس الزوجي وفقًا لعدد سنوات الزواج وجد أنيا ل إجمالي
إلى أنو مع طوؿ مدة الزواج يصعب عمى الزوجيف فتح  وترجع الباحثتان السبب لذلك

مجاالت جديدة لمحوار وكذلؾ يكوف الصمت غالب لتفادي الخبلفات العائمية التي يمكف 
التي  (4112وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )نجوى عارف، أف تحدث بيف الزوجيف، 

ود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزي لعدد سنوات الزواج وكانت لصالح تبيف نتائجيا وج
& تيسير عبد  بينما تختمف مع دراسة كل من )عمر الريماويعدد السنوات األكثر، 

التي أظيرت وجود فروؽ دالة إحصائيًا لمتغير عدد سنوات الزواج لصالح  (4100اهلل، 
التي أثبتت عدـ  (4102، دأبو زني& ميا  ودراسة )نبيل الجندي( سنوات، 5-1فئة )

وجود فروؽ دالة إحصائيًا في متوسطات درجات الخرس الزوجي تبعا لمتغير عدد 
التي أظيرت نتائجيا أنو كمما طالت  (Ghuan, G, 2004ودراسة )سنوات الزواج، 

 الصمت. استخداـمدة الزواج كمما قؿ 
 يمي:مما سبق يتضح ما 

األسرية في  دارةاإل في بحثعينة الالزوجات وجود تبايف داؿ إحصائيًا بيف عدـ  -
 .سنوات الزواج البرامج اإلعبلمية تبعًا لعدد

الخرس  في بحثعينة الالزوجات بيف ( 5051عند )وجود تبايف داؿ إحصائيًا  -
يمكن قبول  وبالتالي. سنة فأكثر 25لصالح  سنوات الزواج تبعًا لعدد الزوجي

 الفرض الخامس جزئيًا.

: يوجد تباين دال إحصائيًا بين الزوجات عينة البحث في كل من سادسالفرض ال
وفقًا  محاورهاألسرية في البرامج اإلعالمية بأبعادىا والخرس الزوجي ب دارةاإل

 استخداـولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض إحصائيًا تـ  لمزوجة: التعميميلممستوى 
األسرية في البرامج اإلعبلمية  دارةلئل ANOVAؿ التبايف في اتجاه واحد أسموب تحمي

لمزوجة، وتـ تطبيؽ اختبار  التعميميوفقًا لممستوى  محاورهبأبعادىا والخرس الزوجي ب
L.S.D ،والجداول التالية توضح ذلك: لمعرفة داللة الفروؽ بيف المتوسطات 
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 األسرية في البرامج اإلعالمية: دارةاإل أواًل: الفروق بين الزوجات عينة البحث في
في البرامج  األسرية دارةعينة البحث في اإل لمزوجات( تحميل التباين في اتجاه واحد 42جدول )

 (211مزوجة )ن=ل التعميميلممستوى  وفقاً  اإلعالمية

 اىجٞبُ

 اىجؼذ
 ٍظبدس اىزجبِٝ

ٍغَ٘ع 

 اىَشثؼبد

 دسعبد

 اىؾشٝخ

 ٍز٘عؾ 

 ٍغَ٘ع

 اىَشثؼبد

 فقَٞخ 
ٍغز٘ٙ 

 اىذالىخ

 اىَغنِ  إداسح

 األعشٛ

 بين المجموعاث

داخل 

 المجموعاث

 الكلى

15510395 

117920597 

128430992 

3 

496 

499 

3550465 

230775 
140741 

دالت عنذ 

50551 

 اىؼالقبد  إداسح

 األعشٝخ

 بين المجموعاث

داخل 

 المجموعاث

 الكلى

11350765 

82240558 

93550318 

3 

496 

499 

3760925 

160582 
220731 

دالت عنذ 

50551 

 إداسح

 اىَشنالد

اىغي٘مٞخ 

 ىألثْبء

 بين المجموعاث

داخل 

 المجموعاث

 الكلى

3120453 

82210569 

85340522 

3 

496 

499 

1540151 

160576 
60283 

دالت عنذ 

50551 

 داسحاإل إعَبىٜ

 األعشٝخ

 بين المجموعاث

داخل 

 المجموعاث

 الكلى

66230354 

769380446 

835610855 

3 

496 

499 

22570785 

1550118 
140233 

دالت عنذ 

50551 

درجػػات الزوجػػات  متوسػػطات بػػيف إحصػػائياً  داؿ وجػػود تبػػايف( 42يتضــح مــن جــدول )
العبلقػػات  إدارةالمسػػكف األسػػري فػػي البػػرامج اإلعبلميػػة،  إدارةعينػػة البحػػث فػػي كػػؿ مػػف 

المشكبلت السموكية لؤلبنػاء فػي البػرامج اإلعبلميػة،  إدارةاألسرية في البرامج اإلعبلمية، 
 بمغت زوجة حيثلم التعميميلممستوى في البرامج اإلعبلمية وفقًا  األسرية دارةاإل يإجمال
 دالػػػػػة قػػػػػيـ ( وىػػػػػي140233 ،60283 ،220731 ،140741)ؼ( عمػػػػػى التػػػػػوالي ) قيمػػػػػة

 (.50551عند ) إحصائياً 
عينػة  الزوجػاتلمعرفة داللة الفروؽ بػيف متوسػطات درجػات  (L.S.D)وبتطبيؽ اختبار 
تبين مـا مزوجة ل يلممستوى التعميمفي البرامج اإلعبلمية وفقًا  األسرية دارةالبحث في اإل

 :(42جدول ) يوضحو
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لمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات الزوجات عينة  L.S.D( اختبار 42جدول )
 لمزوجة ياألسرية بأبعاده تبعًا لممستوى التعميم دارةالبحث في اإل

 األثؼبد
اىَغز٘ٙ اىزؼيَٜٞ 

 ىيضٗعخ

 ٍْخفغ

=ً24422 

 ٍز٘عؾ

=ً22402 

ف٘ق 

 اىَز٘عؾ

=ً22422 

 ٍشرفغ

=ً22420 

اىَغنِ  إداسح

 األعشٛ

     منخفض

    *3063- متوسط

   1015- 2048 فوق المتوسط

  ***2041- ***3057- 5056 مرتفع

اىؼالقبد  إداسح

 األعشٝخ

اىَغز٘ٙ اىزؼيَٜٞ 

 ىيضٗعخ

 ٍْخفغ

=ً22422 

 ٍز٘عؾ

=ً22422 

ف٘ق 

 اىَز٘عؾ

=ً21424 

 ٍشرفغ

=ً24422 

     منخفض

    5052- متوسط

   ***1096- 1098- فوق المتوسط

  ***1097- ***3093- ***3095- مرتفع

اىَشنالد  إداسح

 اىغي٘مٞخ ىألثْبء

اىَغز٘ٙ اىزؼيَٜٞ 

 ىيضٗعخ

 ٍْخفغ

=ً21442 

 ٍز٘عؾ

=ً20422 

ف٘ق 

 اىَز٘عؾ

=ً24422 

ٍشرفغ 

=ً24421 

     منخفض

    2059 متوسط

   *1057- 1051 فوق المتوسط

  *1054- ***2012- 5052- مرتفع

 داسحاإل إعَبىٜ

 األعشٝخ

اىَغز٘ٙ اىزؼيَٜٞ 

 ىيضٗعخ

 ٍْخفغ

=ً040424 

 ٍز٘عؾ

=ً042414 

ف٘ق 

 اىَز٘عؾ

=ً042422 

ٍشرفغ 

=ً020422 

     منخفض

    5071 متوسط

   **4019- 1051 فوق المتوسط

  *5043- ***9063- 3091- مرتفع

 (14110(   *** دال عند مستوي داللة )1410(   **دال عند مستوي داللة )1412*دال عند مستوي داللة )

 بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار أنو بتطبيؽ (42يتضح من جدول )
المسكف األسري في البرامج  إدارةكؿ مف  في البحث عينة درجات الزوجات متوسطات

المشكبلت السموكية  إدارةالعبلقات األسرية في البرامج اإلعبلمية،  إدارةاإلعبلمية، 
في البرامج اإلعبلمية وفقًا  األسرية دارةاإل يلؤلبناء في البرامج اإلعبلمية، إجمال

وترجع الباحثتان لصالح المستوى التعميمي المرتفع،  أنيا ة وجدمزوجل يلممستوى التعميم
إلى أنو بالمستوى التعميمي المرتفع تتفتح معو مدارؾ وطموحات الزوجات  السبب لذلك

مما يجعميف يتطمعف إلى كؿ ما ىو جديد مف خبلؿ البرامج اإلعبلمية األسرية مما يزيد 
ظيـ مسئولياتيف وترتيب مساكيف وحؿ أوقاتيف وتن إدارةمف خبراتيف وقدراتيف عمى 
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مشكبلت أبنائيف وينمى لدييف التفكير بطريقة متفتحة وعممية ومنطقية مما يجعميف 
أف ما يقرب  وقد يكون السبب راجع أيضًا إلىاألسرية ألسرىف،  دارةأكثر قدرة عمى اإل

وتتفق (، ٪42مف نصؼ عينة البحث مف مستوى تعميمي مرتفع حيث بمغت نسبتيف )
حيث أكدت عمى  (4102ىذه النتيجة مع دراسة كل من )سميرة قنديل وآخرون، 

 إدارةوجود عبلقة ارتباطية بيف مستوى تعميـ ربة األسرة ومقدار المعمومات الخاصة ب
التي أكدت عمى وجود فروؽ دالة  (4112وكذلك دراسة )أميرة بالخيور، المنزؿ لدييا، 

الح المستوى المرتفع في تطبيؽ عناصر العممية إحصائيًا وفقًا لممستوى التعميمي لص
 المنزلية. دارةة عمى اإلدارياإل

 ثانيًا: الفروق بين الزوجات عينة البحث في الخرس الزوجي:
لممستوى  الزوجي وفقاً  الخرسعينة البحث في  لمزوجات( تحميل التباين في اتجاه واحد 42جدول )

 (211زوجة )ن=لمي التعميم

 اىجٞبُ

 

    َؾ٘ساى

 ٍظبدس اىزجبِٝ
ٍغَ٘ع 

 اىَشثؼبد

 دسعبد

 اىؾشٝخ

ٍز٘عؾ 

 ٍغَ٘ع

 اىَشثؼبد

 ٍغز٘ٙ اىذالىخ قَٞخ ف

 ّشأح 

 اىضٗعِٞ

 بين المجموعاث

داخل 

 المجموعاث

 الكلى

8640956 

59280282 

67930238 

3 

496 

499 

2880319 

110952 
240123 

505551 

دالت عنذ 

50551 

 قظ٘س 

 ىغخ 

 اىؾ٘اس

 بين المجموعاث

داخل 

 المجموعاث

 الكلى

4410962 

65680385 

65150342 

3 

496 

499 

1470321 

120235 
120541 

505551 

دالت عنذ 

50551 

 اىجخو 

 اىؼبؽفٜ

 بين المجموعاث

داخل 

 المجموعاث

 الكلى

5920369 

119930943 

125860312 

3 

496 

499 

1970456 

240181 
80166 

505551 

دالت عنذ 

50551 

 ػذً 

 ٗع٘د 

 إزَبٍبد

 ٍشزشمخ 

 بين المجموعاث

داخل 

 المجموعاث

 الكلى

5620869 

154780113 

115450982 

3 

496 

499 

1870623 

210125 
80881 

505551 

دالت عنذ 

50551 

  إعَبىٜ

 اىخشط

 اىضٗعٜ 

 بين المجموعاث

داخل 

 المجموعاث

 الكلى

92570582 

1311290256 

1453360838 

3 

496 

499 

35690194 

2640373 
110659 

505551 

دالت عنذ 

50551 

درجػػات الزوجػػات  متوسػػطات بػػيف إحصػػائياً  داؿ وجػػود تبػػايف (42يتضــح مــن جــدول )
 وجػود العاطفي، عػدـ الحوار، البخؿ لغة الزوجيف، قصور عينة البحث في كؿ مف نشأة

 بمغػت مزوجػة حيػثل يلممسػتوى التعميمػالزوجي وفقػًا  مشتركة، إجمالي الخرس اىتمامات
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 قػػيـ ( وىػػي110659 ،80881 ،80166 ،120541 ،240123)ؼ( عمػػى التػػوالي ) قيمػػة
 (.50551عند ) إحصائياً  دالة

عينػة  الزوجػاتلمعرفة داللة الفروؽ بػيف متوسػطات درجػات  (L.S.D)وبتطبيؽ اختبار 
جـــدول  مـــا يوضــحومزوجػػة تبػػيف ل يلممسػػتوى التعميمػػالزوجػػي وفقػػػًا  الخػػرسالبحػػث فػػي 

(42): 
 الزوجات عينةلمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.Dاختبار ( 42جدول )

 مزوجةل يلممستوى التعميم بأبعاده وفقاً  الزوجي الخرس في البحث
 اىَغز٘ٙ اىزؼيَٜٞ ىيضٗعخ َؾبٗساى

 ٍْخفغ

=ً22422 

 ٍز٘عؾ

=ً22412 

 ف٘ق اىَز٘عؾ

=ً22410 

 ٍشرفغ

=ً22422 

 ّشأح اىضٗعِٞ

     منخفض

    5052- متوسط

   ***1095- *2047- المتوسط فوق

  ***1047- ***3042- ***3095- مرتفع

قظ٘س ىغخ 

 اىؾ٘اس

 اىَغز٘ٙ اىزؼيَٜٞ ىيضٗعخ
 ٍْخفغ

=ً22422 

 ٍز٘عؾ

=ً22420 

 ف٘ق اىَز٘عؾ

=ً22421 

 ٍشرفغ

=ً22422 

     منخفض

    5062 متوسط

   ***1051- 5088- فوق المتوسط

  **1055- ***2056- 1094- مرتفع

 اىجخو اىؼبؽفٜ

 اىَغز٘ٙ اىزؼيَٜٞ ىيضٗعخ
 ٍْخفغ

=ً21442 

 ٍز٘عؾ

=ً20422 

 ف٘ق اىَز٘عؾ

=ً22402 

 ٍشرفغ

=ً22402 

     منخفض

    -*2087 متوسط

   *1047- 1045 فوق المتوسط

  **1044- ***2092- 5054- مرتفع

ػذً ٗع٘د 

إزَبٍبد 

 ٍشزشمخ

 اىَغز٘ٙ اىزؼيَٜٞ ىيضٗعخ
 ٍْخفغ

=ً20422 

 ٍز٘عؾ

=ً24422 

 ف٘ق اىَز٘عؾ

=ً22442 

 ٍشرفغ

=ً22421 

     منخفض

    2038 متوسط

   1014- 1024 فوق المتوسط

  ***1062- ***2076- 5037- مرتفع

 إعَبىٜ

اىخشط 

 اىضٗعٜ

 اىَغز٘ٙ اىزؼيَٜٞ ىيضٗعخ
 ٍْخفغ

=ً022402 

 ٍز٘عؾ

=ً022422 

 ف٘ق اىَز٘عؾ

=ً022442 

 ٍشرفغ

=ً022422 

     منخفض

    5036 متوسط

   **6057- 5071- فوق المتوسط

  ***5065- ***11068- 6031- مرتفع

 (14110(   *** دال عند مستوي داللة )1410(   **دال عند مستوي داللة )1412*دال عند مستوي داللة )

 بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار أنو بتطبيؽ (42يتضح من جدول )
الحوار،  لغة الزوجيف، قصور كؿ مف نشأة في البحث عينة الزوجات درجات متوسطات
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لممستوى الزوجي وفقًا  مشتركة، إجمالي الخرس اىتمامات وجود العاطفي، عدـ البخؿ
وقد الحظت الباحثتان لصالح المستوى التعميمي المرتفع،  أنيا زوجة وجدلم يالتعميم

ذىنيا  انشغاالميـ المرتفع يكف أكثر أف الزوجات ذوات التع أثناء تطبيق أدوات البحث
وتتفق ىذه مف ذوات المؤىبلت األقؿ مما يقمؿ مف فرص التواصؿ الجيد مع أزواجيف، 

(، ودراسة )عمر 4112& وأماني حسن،  النتيجة مع دراسة كل من )نجالء رسالن
حيث أكدوا عمى وجود فروؽ دالة إحصائيا في  (4102& ىبة عبد الرحمن،  الشواشرة

الخرس الزوجي بيف أفراد العينة نعزي لمتغير المؤىؿ الدراسي لصالح المؤىؿ الدراسي 
التي  (4102تختمف ىذه النتيجة مع دراسة )أشرف مصطفى وآخرون، المرتفع، بينما 

وفقًا لمتغير  أثبتت أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات الطبلؽ العاطفي
 المؤىؿ الدراسي.
 في بحثعينة الالزوجات بيف ( 50551عند )وجود تبايف داؿ إحصائيًا مما سبؽ يتضح 

 يلممستوى التعميموفقًا  الزوجياألسرية في البرامج اإلعبلمية والخرس  دارةكؿ مف اإل
 كميًا.يمكن قبول الفرض السادس  وبالتاليزوجة لصالح المستوى التعميمي المرتفع. لم

 كل من في بحثعينة الالزوجات : يوجد تباين دال إحصائيًا بين السابع الفرض
لفئات  وفقاً  محاورهاألسرية في البرامج اإلعالمية بأبعادىا والخرس الزوجي ب دارةاإل

أسموب  استخداـتـ  إحصائياولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض  الدخل الشيري لألسرة:
األسرية واستبياف الخرس  دارةالستبياف اإل ANOVAتحميؿ التبايف في اتجاه واحد 

لمعرفة  L.S.Dلؤلسرة، وتـ تطبيؽ اختبار  الشيريالزوجي بأبعادىـ تبعًا لفئات الدخؿ 
 والجداول التالية توضح ذلك:داللة الفروؽ بيف المتوسطات، 
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 األعشٝخ داسحأٗال: اىفشٗق ثِٞ سثبد األعش ػْٞخ اىجؾش فٜ اإل
األعشٝخ رجؼبً ىفئبد اىذخو  داسحرؾيٞو اىزجبِٝ فٜ ارغبٓ ٗاؽذ ىيضٗعبد ػْٞخ اىجؾش فٜ اإل( 42عذٗه )

 (211ىألعشح )ُ= اىشٖشٛ

 اىجٞبُ

 اىجؼذ
 ٍظبدس اىزجبِٝ

 ٍغَ٘ع

 اىَشثؼبد

 دسعبد

 اىؾشٝخ

 ٍز٘عؾ

 ٍغَ٘ع

 اىَشثؼبد

 قَٞخ

 ف

 ٍغز٘ٙ

 اىذالىخ

  إداسح

 اىَغنِ 

 األعشٛ

 بين المجموعاث

داخل 

 المجموعاث

 الكلى

4730711 

123750281 

128430992 

2 

497 

499 

2360856 

240895 
90516 

50551 

دالت عنذ 

50551 

  إداسح

 اىؼالقبد 

 األعشٝخ

 بين المجموعاث

داخل 

 المجموعاث

 الكلى

40421 

93550897 

93550318 

2 

497 

499 

20211 

180815 
50117 

50889 

 غير دالت

  إداسح

 اىَشنالد

اىغي٘مٞخ 

 ىألثْبء

 المجموعاثبين 

داخل 

 المجموعاث

 الكلى

150177 

85230845 

85340522 

2 

497 

499 

50588 

170151 
50297 

50743 

 غير دالت

  إعَبىٜ

 داسحاإل

 األعشٝخ

 بين المجموعاث

داخل 

 المجموعاث

 الكلى

5750728 

829910572 

835610855 

2 

497 

499 

2850364 

1660984 
10759 

50182 

 غير دالت

درجات الزوجات  متوسطات بيف إحصائياً  داؿ وجود تبايف (42يتضح من جدول )
تبعًا لفئات الدخؿ الشيري المسكف األسري في البرامج اإلعبلمية  إدارةعينة البحث في 

(، بينما 50551عند ) إحصائياً  دالة قيمة ( وىي90516)ؼ( ) قيمة بمغت لؤلسرة حيث
ات عينة البحث في كؿ مف درجات الزوج متوسطات بيف إحصائياً  داؿ ال يوجد تبايف

المشكبلت السموكية لؤلبناء في  إدارةالعبلقات األسرية في البرامج اإلعبلمية،  إدارة
 بمغت لؤلسرة حيث الشيريتبعًا لفئات الدخؿ  األسرية دارةاإلي البرامج اإلعبلمية، إجمال

 .إحصائيا دالة قيـ غير ( وىي10759،  50297،  50117)ؼ( عمى التوالي ) قيمة
عينػة  الزوجػاتلمعرفة داللة الفروؽ بػيف متوسػطات درجػات  (L.S.D)وبتطبيؽ اختبار 

 لؤلسرة الشيريتبعًا لفئات الدخؿ المسكف األسري في البرامج اإلعبلمية  إدارةالبحث في 
 :(42جدول ) تبين ما يوضحو
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 عينة األسر رباتلمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.Dاختبار ( 42جدول )
 لألسرة الشيريالمسكن األسري في البرامج اإلعالمية تبعًا لفئات الدخل  إدارة في البحث

 اىشٖشٛفئبد اىذخو  األثؼبد
 ٍْخفغ

=ً22402 

 ٍز٘عؾ

=ً22420 

 ٍشرفغ

=ً22422 

 اىَغنِ األعشٛ إداسح

    منخفض

   1015- متوسط

  **1052- ***2068- مرتفع

 (14110(   *** دال عند مستوي داللة )1410(   **دال عند مستوي داللة )1412)*دال عند مستوي داللة 

 بيف الفروؽ داللة لمعرفة L.S.D اختبار أنو بتطبيؽ (42يتضح من جدول )
المسكف األسري في البرامج  إدارة في البحث عينة درجات الزوجات متوسطات
لصالح أصحاب الدخوؿ المرتفعة،  أنيا لؤلسرة وجد الشيريتبعًا لفئات الدخؿ اإلعبلمية 

 دخؿ األسرة. بارتفاعوترجع الباحثتاف السبب لذلؾ إلى أنو 
 الزوجي: ثانيًا: الفروق بين الزوجات عينة البحث في الخرس

تبعًا لفئات الزوجي  الخرسعينة البحث في  لمزوجات( تحميل التباين في اتجاه واحد 21جدول )
 (211)ن= لألسرة الشيريالدخل 

 اىجٞبُ

 َؾ٘ساى

 ٍظبدس

 اىزجبِٝ

 ٍغَ٘ع

 اىَشثؼبد

 دسعبد

 اىؾشٝخ

 ٍز٘عؾ

 ٍغَ٘ع

 اىَشثؼبد

 قَٞخ

 ف

 ٍغز٘ٙ

 اىذالىخ

 ّشأح اىضٗعِٞ

 بين المجموعاث

 داخل المجموعاث

 الكلى

10875 

67910363 

67930238 

2 

497 

499 

0937 

130665 
50569 

50934 

غير 

 دالت

 قظ٘س ىغخ اىؾ٘اس

 بين المجموعاث

 المجموعاثداخل 

 الكلى

40227 

65560115 

65150342 

2 

497 

499 

20113 

130591 
50161 

50851 

غير 

 دالت

 اىجخو اىؼبؽفٜ

 بين المجموعاث

 داخل المجموعاث

 الكلى

250591 

125650721 

125860312 

2 

497 

499 

120795 

250273 
50556 

50653 

غير 

 دالت

 ػذً ٗع٘د 

 إزَبٍبد ٍشزشمخ

 بين المجموعاث

 المجموعاثداخل 

 الكلى

390954 

115510528 

115450982 

2 

497 

499 

190977 

220135 
50953 

50456 

غير 

 دالت

اىخشط  إعَبىٜ

 اىضٗعٜ

 بين المجموعاث

 داخل المجموعاث

 الكلى

1370513 

1451990825 

1453360838 

2 

497 

499 

680557 

2820592 
50243 

50784 

غير 

 دالت

درجات الزوجات  متوسطات بيف إحصائياً  داؿ عدـ وجود تبايف (21يتضح من جدول )
 وجػود العاطفي، عػدـ الحوار، البخؿ لغة الزوجيف، قصور عينة البحث في كؿ مف نشأة

 حيػػث لؤلسػػرة الشػػيريتبعػػًا لفئػػات الػػدخؿ الزوجػػي  الخػػرس إجمػػاليمشػػتركة،  اىتمامػػات
 ( وىػي50243،  50953،  50556،  50161،  50569)ؼ( عمى التوالي ) قيمة بمغت
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رغػػـ أىميػػة الػػدخؿ الشػػيري لؤلسػػرة عمػػى  وتــرى الباحثتــان أنــو، إحصػػائيا دالػػة قػػيـ غيػػر
الحياة الزوجية إال أف اتساع الفكر ومرونتو ووجود الحب بيف الزوجيف مف عدمو ورغبػة 
الزوجػػػة والػػػزوج فػػػي إنجػػػاح زواجيمػػػا قػػػد يقمػػػؿ مػػػف أىميػػػة الػػػدخؿ الشػػػيري لؤلسػػػرة أو قػػػد 

لشػػػعور بػػػالخرس الزوجػػػي كػػػذلؾ فالزوجػػػة التػػػي تشػػػعر يعوضػػػو أشػػػياء أخػػػرى ممػػػا يقمػػػؿ ا
باالستقرار والعاطفة مف جانب الزوج يجعميػا تتكيػؼ مػع األوضػاع االقتصػادية المختمفػة 

وتتفــق ىــذه النتيجــة مــع مػػف أجػػؿ اسػػتقرار الحيػػاة الزوجيػػة والحفػػاظ عمػػى كيػػاف األسػػرة، 
ؽ ذات داللػة التػي أكػدت عمػى عػدـ وجػود فػرو  (4141دراسة )عبير الصبان وآخرون، 

إحصػػػائية حػػػوؿ الدرجػػػة الكميػػػة لمطػػػبلؽ العػػػاطفي ومجاالتػػػو بػػػاختبلؼ متغيػػػر المسػػػتوى 
ــدي، االقتصػػادي،  ــراء العبي التػػي  (4102بينمــا اختمفــت ىــذه النتيجــة مــع دراســة )عف

 أثبتت وجود فروؽ في الطبلؽ العاطفي تعود لمتغير المستوى االقتصادي.
كؿ مف  في بحثعينة الالزوجات ائيًا بيف وجود تبايف داؿ إحصمما سبؽ يتضح عدـ 

 الشيريلفئات الدخؿ تبعا  األسرية في البرامج اإلعبلمية والخرس الزوجي دارةاإل
 وبالتالي ال تتحقق صحة الفرض السابع.. لؤلسرة

لتوصــيات: فــي ضــوء مــا تقــدم مــن عــروض ومناقشــة النتــائج ومــن خــالل معايشــة ا
 ي:لمجتمع البحث يمكن التوصية بالتال ثتانالباح

إعػػداد بػػرامج إرشػػادية ودورات تدريبيػػة لمزوجػػات إلكسػػابيف معمومػػات وميػػارات عػػف  -1
األسرية وكيفية االستفادة مف البرامج اإلعبلمية األسرية التي تقدـ محتػوى خػاص  دارةاإل
لؾ كيفيػة التغمػب األسرية بما يتناسب مع ظػروفيف االجتماعيػة واالقتصػادية وكػذ دارةباإل

 عمى الخرس الزوجي الذي يؤثر عمى األسرة ويؤدي إلى تفككيا وانييارىا.
ضرورة االىتماـ بالعبلقات داخؿ األسرة لما ليا مف دور كبير عمى االستقرار  -2

األسري لمحد مف الكثير مف المشكبلت مثؿ مشكمة الخرس الزوجي والعمؿ عمى إيجاد 
الجيد بيف جميع أفراد األسرة وخوصًا الزوجيف بما ينعكس بيئة تساعد عمى التواصؿ 

 باإليجاب عمى األسرة والمجتمع.
توجيو كؿ مف الزوجيف والمقبميف عمى الزواج لمراكز استشارات لمتعرؼ عمى  -3

 أسباب وأنواع الخرس الزوجي وكيفية تفاديو ومقاومتو.
ضػػػمف المقػػػررات  األسػػػرية والتواصػػػؿ الجيػػػد بػػػيف الػػػزوجيف دارةاإلتضػػػميف ميػػػارات  -3
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 ة.الدراسية وذلؾ إلعداد الطبلب والطالبات لحياة زوجية مستقر 
 إنشاء مراكز أو مؤسسات ُتعنى بمتابعة مرحمة ما قبؿ الطبلؽ الفعمي. -4

 أواًل: المراجــــع العربية
فــي الرفــاه النفســي والخــرس  (: اإلســيام النســبي لتمــايز الــذات4141إبــراىيم محمــد ســعد ) -1

، مجمة العمـو التربوية، كمية 3، عدد 28بحث منشور، مجمد  الزواجي لدى المتزوجين،
 الدراسات العميا لمتربية، جامعة القاىرة، جميورية مصر العربية.

األلوكة لمنشر والتوزيع، األسرة ماليًا ونفسيًا،  إدارة(: ميارة 4102أحمد إبراىيم عصر ) -2
 القاىرة، جميورية مصر العربية.

أشرف عبد الفتاح مصطفى، أيمن حممي عويضة، فايزة أحمد محمـود، رانيـا محمـود مسـعد  -3
(: الطــالق العــاطفي فــي ضــوء بعــض المتغيــرات لــدى عينــة مــن 4102عبــد الــرحمن )

، مجمػة مسػتقبؿ التربيػة العربيػة، المركػز 125، العػدد 26بحث منشور، مجمد  الزوجات،
 بي لمتعميـ والتنمية، جميورية مصر العربية.العر 

ــالخيور ) -4 ــة اإل4112أميــرة أحمــد ســالم ب ــ(: مــدى تطبيــق عناصــر العممي ــى اإلداري  دارةة عم
(، مجمػػة بحػػوث التربيػػة النوعيػػة، جامعػػة المنصػػورة، 13بحػػث منشػػور، عػدد ) المنزليــة،

 جميورية مصر العربية.
(: دور البـرامج التمفزيونيـة فـي إبـراز صـورة المـرأة 4102شـريفة رزيـوق ) إيمان عبادي & -5

الجزائريــة الفعالــة فــي المجتمــع )برنــامج دنيــا المــرأة بــالتمفزيون الجزائــري نموذجــًا(، 
 مجمة الدراسات اإلعبلمية، العدد الثاني، المركز الديمقراطي العربي، برليف، ألمانيا.

دارة(: اقتصــاديات األســرة و 4112ليمــى حجــارين ) أيمــن مزاىــرة، ســعاد عســاكرية، -6  المنــزل، ا 
 الطبعة األولى دار الشروؽ، عماف.

(: مالمح الثقافـة األسـرية فـي اإلعـالم الجديـد )دراسـة تحميميـة عمـى 4102ثريا السنوسي ) -7
مجمة اإلعبلـ والمجتمع العربي، كمية اإلعبلـ، جامعة الغرير،  مجمة األسرة السعيدة(،

 مارات العربية المتحدة.دبي، اإل
(: البرامج الموجية لممرأة في الفضائيات العربية )برنامج كالم نواعم 4102حمادي كنزة ) -8

رسالة ماجستير، قسـ عمـو اإلعبلـ، كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية،  نموذجًا(،
 جامعة العربي التبسي تبسة، الجميورية الجزائرية.

تكنولوجيا العولمة عمى إدراك الزوجة  استخدام(: فاعمية 4112رشا عبد العاطي راغب ) -9
رسالة دكتوراه، كمية االقتصاد المنزلي، جامعة  األزمات، إدارةلمواردىا األسرية في 

 حمواف، جميورية مصر العربية.
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األســرة  لمتقنيــات الحديثــة عمــى  اســتخدام(: أثــر 4112رشــا عبــد اهلل عبــد الــرازق عمــوان ) -15
ــأســاليب التواصــل الزواجــي وعالقتيــا بالكفــاءة اإل رسػػالة دكتػػوراه، قسػػـ  ة لمزوجــة،داري

مؤسسات األسرة والطفولة، كمية االقتصاد المنزلي، جامعة حمواف، جميورية مصػر  إدارة
 العربية.

ــوان ) -11 ــرازق عم ــد ال ــد اهلل عب ــر 4112رشــا عب ــى األســرة  اســتخدام(: أث ــة عم لمتقنيــات الحديث
ــاءة اإل ــو بالكف ــأســاليب التواصــل الزواجــي وعالقت رسػػالة دكتػػوراه، كميػػة  ة لمزوجــة،داري

 االقتصاد المنزلي، جامعة حمواف، جميورية مصر العربية.

المكتبػة الجامعيػة،  وتنمية المؤسسـات االجتماعيـة، إدارة(: 4111) فعبد المطيرشاد أحمد  -12
 مصر العربية.، جميورية اإلسكندرية

الطبعػػػة األولػػػى، دار الكنػػػوز لمنشػػػر  ،دارةالوقـــت فـــي اإل إدارة(: 4112زيـــد منيـــر عبـــودي ) -13
 والتوزيع، عماف، األردف.

سميرة أحمد قنديل، الحسيني رجب ريحـان، أحمـد فريـد محمـود، شـرين عبـد البـاقي فرحـات  -14
ة داريــــبالميــــارات اإل(: ضــــغوط العمــــل لــــدى الزوجــــات العــــامالت وعالقتيــــا 4102)

(، مجمػػة بحػػوث التربيػػة النوعيػػة، 28بحػػث منشػػور، عػػدد ) والتوافــق الزوجــي لــديين،
 جامعة المنصورة، جميورية مصر العربية.

العـاطفي بـين الـزوجين واآلثـار  االنفصـال(: العوامل المؤثرة في 4112عايدة فؤاد منصور ) -15
رسػالة دكتػوراه، جامعػة  ي األردن،المترتبة عميو من وجيـة نظـر عينـة مـن الزوجـات فـ

 عماف العربية لمدراسات العميا، األردف.
ـــو بســـمات 4112عائشـــة أحمـــد ناصـــر ) -16 ـــزوجين وعالقت ـــين ال ـــر المفظـــي ب (: التواصـــل غي

ـــق الزوجـــي،  رسػػػالة ماجسػػػتير، معيػػػد الدراسػػػات والبحػػػوث التربويػػػة، الشخصـــية والتواف
 جامعة القاىرة.

الجينـي عبير محمد الصبان، حميمة محمد الغامدي، داليا عبد اهلل السميري، ياسمين سعد  -17
(: الطـالق العـاطفي فـي ضـوء بعــض المتغيـرات الديموغرافيـة لـدى المتزوجــات 4141)

، مجمػة جامعػة الممػؾ عبػد العزيػز، 13، عػدد 28بحػث منشػور، مجمػد  في مدينـة جـدة،
 عربية السعودية.جامعة الممؾ عبد العزيز، المممكة ال

(: الطـالق العـاطفي فـي ضـوء بعـض المتغيـرات لـدى الطمبـة 4102عفراء إبراىيم العبيـدي ) -18
، مجمػػػة الدراسػػػات 13، عػػػدد 26بحػػػث منشػػػور، المجمػػػد المتـــزوجين فـــي جامعـــة بغـــداد،

 والبحوث االجتماعية، جامعة بغداد، العراؽ.
ــن عــوالي ) -19 ــانون األســرة 4102عمــي ب ــين الفقــو اإلســالمي وق (: ضــمانات حمايــة األســرة ب

رسالة دكتوراه، قسـ العمـو اإلسبلمية، كمية العمػـو اإلنسػانية  الجزائري )دراسة مقارنة(،
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 والعمـو اإلسبلمية، الجزائر.
والتوزيػع، عمػاف،  دار اليػازوري لمنشػر (: اإلعـالم والمجتمـع،4102عمي عبد الفتاح كنعان ) -25

 األردف.
(: الصمت الزوجي وعالقتو ببعض متغيرات الدراسة 4100عمر الريماوي، تيسير عبد اهلل ) -21

بحػث منشػور، مجمػة العمػـو  فمسـطين، -لدى عينة من األزواج في منطقـة بيـت لحـم
 التربوية، جامعة قطر، قطر.

العاطفي وعالقتو باألفكار  االنفصال(: 4102عمر الشواشرة، ىبة عبد الرحمن ) -22
، المجمة األردنية في 14، العدد3بحث منشور، مجمد  الالعقالنية لدى المتزوجين،

 العمـو التربوية، األردف.
(: أسباب الطالق المبكر مـن وجيـة نظـر الشـباب المـواطنين فـي إمـارة 4102فاكر غرابية ) -23

المػػؤتمر األسػػري السػػادس لجمعيػػة اإلتحػػاد النسػػائية، الشػػارقة،  الشــارقة دراســة ميدانيــة،
 اإلمارات العربية المتحدة.

 (: المــدخل إلــى عمــم الــنفس االجتمــاعي،4102)باســم محمــد ولــي  العبيــدي،محمــد جاســم  -24
 مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.

العصر الرقمي في تشكيل قيم األسرة (: دور اإلعالم في 4100محمد خميل الرفاعي ) -25
، العدد األوؿ والثاني، 27مجمة جامعة دمشؽ، المجمد  العربية )دراسة تحميمية(،

 دمشؽ، سوريا.
دار الضػػػػيؼ لمنشػػػػر والتوزيػػػػع، غػػػػزة،  (: ميــــارات حياتيــــة،4102مــــروان إســــماعيل حمــــد ) -26

 فمسطيف.
لممراىقـة وأثرىـا عمـى تصـورىا لـدورىا ة داريـ(: الممارسـات اإل4111منال مرسي الدسوقي ) -27

ــة أســرة، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة، كميػػة االقتصػػاد المنزلػػي، جامعػػة المنوفيػػة،  كرب
 جميورية مصر العربية.

(: مشكالت إعداد برامج المرأة في القنوات الفضائية العراقيـة 4100منتيى ىادي التميمي ) -28
، مجمػػػة الباحػػػث 16حػػػث منشػػػور، العػػػدد ب دراســـة حالـــة(، –)قنـــاة الحريـــة الفضـــائية 

 اإلعبلمي، العراؽ.
مــوارد األســرة وترشــيد  إدارة(: 4112ميــا ســميمان محمــد أبــو طالــب، محمــد جمــال عطــوة )  -29

، جميوريػػػػة مصػػػػر اإلسػػػػكندريةقسػػػػـ االقتصػػػػاد المنزلػػػػي، كميػػػػة الزراعػػػػة،  ،االســــتيالك
 العربية.

(: الخــرس الزوجــي وعالقتــو بــالتوافق الزوجــي لــدى 4102ميــا محمــد عطــا اهلل أبــو زنيــد ) -35
كميػػة العمػػـو التربويػػػة، قسػػـ اإلرشػػاد النفسػػػي  مــن األزواج فـــي الضــفة الغربيـــة، عينــة
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 التربوي، جامعة القدس، فمسطيف.
اإلنبسـاط (: نمط التواصل المفظـي بـين الـزوجين وعالقتـو ببعـدي 4112ميرفت محمد إمام ) -31

رسػالة ماجسػتير،  والعصابية والتوافق الزواجي وعالقـة ذلـك بالسـواء النفسـي لألطفـال،
 معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.

(: فاعميـة برنـامج إرشـادي أسـري قـائم عمـى فنيـات الحـوار 4102نازك عبد الصمد التركي ) -32
منشػػور، مجمػػة كميػػة التربيػػة بحػػث لموقايــة مــن الصــمت األســري فــي األســرة الكويتيــو، 

 ، الجزء األوؿ، جميورية مصر العربية.184جامعة األزىر، العدد 
ــد التــواب ناصــر -33 : التحــديات المعاصــرة التــي تواجــو الشــباب الجــامعي (4111) عــويس عب

المػؤتمر العممػي الحػادي عشػر كميػة  وتصور لـدور الخدمـة االجتماعيـة فـي مواجيتيـا،
 جميورية مصر العربية. جامعة القاىرة،الخدمة االجتماعية، 

(: الصــمت الزوجــي وعالقتــو بــالتوافق 4102نبيــل جبــرين الجنــدي، ميــا محمــد أبوزنيــد ) -34
بحػػػث منشػػػور، مجمػػػة البمقػػػاء  النفســـي لـــدى عينـــة مـــن األزواج فـــي الضـــفة الغربيـــة،

 لمبحوث والدراسات، جامعة عماف األىمية، فمسطيف.
(: التنبـؤ بــالخرس 4112رســالن، أمـاني عبـد التـواب صــالح حسـن )نجـالء محمـد بسـيوني  -35

بحػػػث منشػػػور، المجمػػػة المصػػػرية  الزواجـــي مـــن خـــالل أنمـــاط التعمـــق بـــين الـــزوجين،
 ، المجمد الثامف عشر، جميورية مصر العربية.59لمدراسات النفسية، العدد 

التواصـل المفظـي بـين (: برنـامج إرشـادي مقتـرح لتحسـين 4114نجوى عبد الجميل عـارف ) -36
رسػالة دكتػوراه،  األزواج في المجتمع األردني في ضوء بعـض المتغيـرات الديموجرافيـة،

 معيد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاىرة.
(: أثــر برنــامج إرشــادي لتحســين التواصــل المفظــي بــين 4112نجــوى عبــد الجميــل عــارف ) -37

بحػث منشػور،  عـض المتغيـرات الديموجرافيـة،األزواج في المجتمع األردني فـي ضـوء ب
 (، جميورية مصر العربية.17مجمة اإلرشاد النفسي، العدد )
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Abstract 

Family Management in the Media Programs and its 

Relationship to Marital Muteness in a sample of Wives 
The research mainly aims to study family management in the light of 

media programs and its relationship to marital muteness as perceived 

by the wife. The researcher used descriptive Analytical method, and the 

research sample included(500)wives, where the sample was selected in 

a purposive way, provided that they have been married for at least five 

years, and have children, and watch family management programs, the 

research was applied in Shebin ElKoum and some of its affiliated 

villages, some villages in Tanta Governorate and some region in Cairo 

Governorate, and the search tools included: The family general data 

form for the wife and her family, descriptive data about the wife's 

follow-up to different family media programs, the family management 

questionnaire in the three-dimensions media programs (the 

management of family housing in the media programs- the 

management of family relations in the media programs–managing 

children's behavioral problems in media programs),the marital 

muteness questionnaire with its four dimensions (the upbringing of the 

spouses-the lack of dialogue language-emotional miserliness-the lack 

of common interests).The results concluded that there is a positive, 

statistically significant correlation at(0.001)between family 

management in media programs and marital muteness with their 

dimensions, and there is a statistically significant correlation between 

social and economic variables for research and family management in 

media programs with its dimensions and marital muteness with its 

dimensions, and one of the most important recommendations is the 

preparation of indicative programs and training courses for wives to 

provide them with information and skills about family management and 

how to benefit from family media programs that provide content related 

to family management in proportion to their social and economic 

conditions, directing both spouses and those intending to marry to 

counseling centers to identify the causes and types of marital muteness 

and how to avoid and resist it. 

Keywords: Family management, family management in media 

programs, marital muteness, wives. 


