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وعالقته )  Face Bookالفيس بوك(ربة األسرة لموقع التواصل االجتماعى مإستخدا
  بقيامها بأدوارها المختلفة
  سماح عبد الفتاح عبد الجواد احمد

 تخصص إدارة المنزل والمؤسسات، قسم االقتصاد المنزلي، كلية التربية النوعية، جامعة الزقازيق

  ٢٤/١١/٢٠١٣ :تاريخ القبول                                   ٣١/٧/٢٠١٣ :تاريخ التسليم

 الملخص
مـن   قرب مابينهمو وإلغاء الحدود مّد حبال الصلة بين الناس،والتكنولوجية، وأن هذا العصر عصر الثورة المعلوماتية  مما الشك فيه

التعرف  ف من الدراسة و بصفة رئيسية لذلك كان  الهد وأصبح شيء ضروري لعدد كبير منا الثقافات،تبادل مسافات، وسّهل نشر العلوم و
وقيامها بأدوارها المختلفة وبعض متغيرات المسـتوى  ) الفيس بوك( االجتماعيعلى طبيعة العالقة بين استخدام ربة األسرة لموقع التواصل 

، واقتصادية وتعليمية مختلفـة ربة أسرة ومن مستويات اجتماعية ) ٤٠٠( صدفية قوامهاعينة ، ولقد تم اختيار لألسرة االقتصادي االجتماعي
، )الفـيس بـوك  (ربة األسرة لموقع التواصل االجتماعى  ماستمارة البيانات العامة، استبيان إستخدا(وتم تطبيق االستبيان عليهن المكون من

  ) استبيان ادوار ربة األسرة 
كالً  في والحضريات  تاألسر الريفياربات  درجة استجابةبين ) ٠.٠٥(انه يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي  وقد أظهرت النتائج

لصالح ربات األسر الحضريات،  -"تبعا لمتغير محل اإلقامة  قيام بأدوارها المختلفةالو) الفيس بوك( االجتماعيمن استخدام موقع التواصل 
) الفيس بوك( االجتماعيالتواصل  كالً من استخدام موقع فيربات األسر درجة استجابة بين ) ٠.٠٥(و يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي

لصالح ربات األسر العامالت، وأوضحت الدراسة انه يوجد فرق دال إحصـائيا    -"تبعا لمتغير عمل ربة األسرة   قيام بأدوارها المختلفةالو
 قيام بأدوارها المختلفةالو) الفيس بوك( االجتماعيكالً من استخدام موقع التواصل  فيربات األسر درجة استجابة بين ) ٠.٠٥(عند مستوي 

كـالً   فيربات األسر درجة استجابة بين ) ٠.٠٥(لصالح صغيرة الحجم، ويوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي  -تبعا لمتغير حجم األسرة
غيرة السـن،  لصالح ربة األسرة ص -تبعا لسن ربة األسرة   قيام بأدوارها المختلفةالو) الفيس بوك( االجتماعيمن استخدام موقع التواصل 

قيام الو) الفيس بوك( االجتماعياستخدام موقع التواصل في ربات األسر بين درجة استجابة ) ٠.٠٥(ويوجد فروق دالة  إحصائيا عند مستوى
لصالح المستوى التعليمي المرتفع، ويوجـد فـروق دالـة  إحصـائيا عنـد       -تبعا لمتغير المستوي التعليمي لربة األسرة بأدوارها المختلفة

تبعا لمتغير   قيام بأدوارها المختلفةالو) الفيس بوك( االجتماعياستخدام موقع التواصل في ربات األسر بين درجة استجابة ) ٠.٠٥(ستوىم
ربة األسرة لموقـع التواصـل    موقد أثبتت الدراسة وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين إستخدا. لصالح  مستوى الدخل المرتفع –دخل األسرة
   .وعالقته بقيامها بأدوارها المختلفة) الفيس بوك(االجتماعى 

  .)كزوجة، كمعلمة، كربة أسرة كأم،  دورها(، أدوارها المختلفة)الفيس بوك( موقع التواصل االجتماعى :كلمات دليلية

  المقدمة
ا المعلومات يعرف بعصر تكنولوجي الحاليالعصر 
حيث أصبحنا نعيش عصر )ثورة االتصال(واالتصاالت

ميز بالتحول الكبير في هـذا القطـاع الضـخم    جديد يت
أحدثت نقلة نوعيـة   والتي )تكنولوجيا االتصال الحديثة(

  .عالم االتصال فيوثورة حقيقية 
بعنـوان  ) ٢٠١٢(وتؤكد دراسة محمد المنصـور 

تأثير شبكات التواصـل االجتمـاعى علـى جمهـور     "

المتلقين، دراسة مقارنة للمواقع االجتماعيـة والمواقـع   
السـنوات   فـي العالم أن " العربية نموذجا"رونية اإللكت

بين البشـر   االجتماعينوعاً من التواصل  األخيرة شهد
قـرب المسـافات بـين     افتراضي إلكترونيفضاء  في

وج بين الثقافات وسمى هذا االشعوب وألغى الحدود وز
شـبكات التواصـل   (النوع من التواصل بـين النـاس  

ستأثرت بجمهـور  وتعددت هذه الشبكات وا) االجتماعي
ولعبت األحداث السياسية والطبيعية ، واسع من المتلقين
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التعريـف بهـذه الشـبكات،     فيالعالم دوراً بارزا  في
إيصـال   فـي وبالمقابل كان الفضل أيضاً لهذه الشبكات 

األخبار السريعة والرسائل النصية ومقاطع الفيديو عـن  
ذه شهرة وانتشار ه فيساعد  الذيتلك األحداث، األمر 

عـامر   فتحـي  ، ويضيف)الفيس بوك(الشبكات وأهمها
الفيس بوك موقع ويب للتواصل االجتماعى  أن) ٢٠١١(

" فـيس بـوك  "يمكن الدخول إليه مجاناً وتديره شـركة  
    .محدودة المسئولية كملكية خاصة لها

 إلى أن الفيس بوك) ٢٠١١(تش مزريبن ويشير 
الناس  شبكة اجتماعية استأثرت بقبول وتجاوب كبير من

جميع أنحاء العالم، وهـى ال   فيخصوصاً من الشباب 
شـباط   فيبداية نشأتها  فيتتعدى حدود مدونة شخصية 

الواليات المتحدة  في) هارفارد(جامعة  في) ٢٠٠٤(عام 
الدراسـة يـدعى    فـي األمريكية من قبل طالب متعثر 

) الفـيس بـوك  (وكانـت مدونتـه   ) مارك زوكربنزج(
نطاق الجامعة وبحدود أصدقاء  فيبدايتها  فيمحصورة 

برمجه الكمبيـوتر   فيالطالب المهووس ) زوكرنبرج(
ولم يخطر ببالـه أن هـذه المدونـة سـتجتاح العـالم      

              ويــرى ،بفتــرة زمنيــة قصــيرة جــداً االفتراضــي
(2011, Kirk, David,)  أن هذه الشبكة ربطت بين أجزاء

شبكة الفيس  العالم المترامية وغيرت معالمه حيث تحتل
بوك حالياً من حيث الشهرة واإلقبال المركز الثالث وبلغ 

 ،مليون شـخص ) ٨٠٠(عدد المشتركين فيها أكثر من 
أن  عالميـا و الفيس بوك األول أمريكياً والثالث  ويعتبر

كانـت أكثـر   ) الفيس بوك(شبكة التواصل االجتماعى 
                                                                          )٢٠١١العربية نت، ( .المواقع زيادة من رواد اإلنترنت

يمكن األفـراد  أن الفيس بوك  إلى ههذا وباالضاف
من التعرف على أصدقاء جدد واالتصـال والتواصـل   

علـى تبـادل    األفـراد  ويسـاعد  باألصدقاء القـدامى 
المعلومات والملفات والصور الشخصية ومقاطع الفيديو 

عليق عليها وإمكانية المحادثة أو الدردشة الفوريـة  والت
فترة زمنية قصـيرة،   فيويسهل إمكانية تكوين عالقات 

 فـي من اسـتغله  استفاد من هذه المميزات وهناك من ف
 عـالء البشبيشـى  الجانب السيئ واتفق ذلك مع دراسة 

تعرضه ) فيس بوك(صور طفلك على "بعنوان ) ٢٠١٠(
مـن األطفـال   %) ٨٤(إلىأكدت هذه الدراسة  "للخطر

الكنديين ينشرون صورهم الشخصية علـى صـفحات   
وهو ما يجعلهـم  ) الفيس بوك(المواقع االجتماعية مثل 

أكثر عرضه لجرائم انتهاك الخصوصية واالعتـداءات  
 )٢٠١١) (علوم، تقنية(الجديدة وتؤكد دراسة ،الجنسية 
ـ  "الفيس بوك وحماية الخصوصية الفردية"بعنوان  أن ب

فيس (الشبكة االجتماعية  مستخدمين عشرة من م) ٩(
لديهم قلق حـول سـوء اسـتخدام المعلومـات     ) بوك

الشخصية الخاصة بهم على موقع التواصل المشـهور،  
فقط مـن المسـتطلعين هـم مـع حمايـة      %) ٦(وأن 

أنهم %) ٨٠(خصوصياتهم على شبكة اإلنترنت، وقال 
 ال يسمحون للجميع بالوصول إلى الصور الخاصة بهـم 

فقط عملوا ما %) ٨(لديهم تحفظات ولكن %) ١٢(وأن 
  .يلزم لتأمين صورهم وتبادلها مع األصدقاء والمعارف

اعتقاد سائد بأن الفيس بـوك هـو    حيث أن هناك
 الواقـع الشباب فقـط إال أن  يستخدمها شبكة اجتماعية 

 يثبت خالف ذلك حيث أن هذه الشبكة مفتوحة للجميـع، 
وأطبـاء وشـيوخ   اء وكتاب أساتذة جامعة وأدبعلماء و

الفئـات  الوظائف والمهن و فنانين وغيرهم من مختلفو
يمكن الدخول إليه مجاناً ويمكن المستخدمين و ،العمرية

ن إضافة أصدقاء إلى قائمة أصدقائهم وإرسال الرسائل م
لهم وأيضاً تحديد ملفاتهم الشخصية وتعريف األصـدقاء  

إجـراء   وتبادل الصـور ومقـاطع الفيـديو و    بأنفسهم
فإنـه   المحادثات الفورية والتواصل والتفاعل المباشـر 

حيـث أنـه   . بمثابة مدونة عمالقة يشارك فيها الجميع
فرد أن ينشأ موقعه الخـاص علـى    أيأصبح بإمكان 

يتفق مـع ذلـك   و ،بسهولة االجتماعيشبكات التواصل 
إلى الخدمات  ) (Christakis, et al, 2011كالً من  دراسة
إمكانية تكـوين ألبومـات    هيالفيس بوك يقدمها  التي

صور خاصة بالمشترك وعائلته وأصدقائه ويكون متاح 
 فـي عليها ومـن يرغـب    لألصدقاء اآلخرين لإلطالع

شبكة الفيس بوك اآلالف من األلعاب  فيفتوجد  التسلية
المسلية وباإلمكان اللعب فيها منفرداً أو ضمن مجـاميع  
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بـوك قضـايا    ل صفحة الفـيس غفمع األصدقاء ولم ت
اإلعالنات ألنها مهمة للكثير من الناس فكيف إذا كانت 
تعرض بشكل شيق ومتطور وهذا ما يتيحه الفيس بوك 
لمستخدميه وقدمت الفيس بوك دليالً خاصاً بها ويتضمن 
الماليين من التطبيقات ألغراض كثيرة ومتنوعة ويقـدم  
الفيس بوك خدمات أخرى أيضاً وهى إمكانيـة إضـافة   

مواقـع الفيـديو المفضـلة    (مهمة للمستخدم مثل روابط
ومواقع مهنية وثقافية ربما تستهدف المستخدم وتسترعى 

أن ) ٢٠١٢(محمد المنصور وأوضحت دراسة  ،انتباهه
خدمات الفيس بوك كثيرة منها أيضاً خدمة المالحظات 

وأنه لم . فكرة جديدة تفتقر إليها العديد من المواقع فهي
اإلنترنت االستغناء عنها لما توفره  متصفحييعد بإمكان 

من أخبار وتغطية شاملة وعاجلة ومعلومات ومعـارف  
هذا من إدراك الناس ألهمية هذه  ويأتي. مفيدة ومتنوعة

أنهـا   االجتمـاعى الشبكات ويحسب لشبكات التواصل 
تتعامل مع المعلومة والخبر والحدث لحظـة وقوعهـا   

ألحداث معززة ويمكن تبادل هذه المعلومات واألخبار وا
  .بالصور ومقاطع الفيديو والتعليقات والرد عليها

 يلعـب  )الفيس بـوك (إلى ماسبق أن  هوباالضاف
 فـي أهمها سياسية واقتصادية واجتماعية  أدوراً عديدة
كافة أنحاء العالم وبات تأثيرها يتصدر  في حياة الشعوب

أحداث الساعة نظراً الرتباط عدد كبير من األفراد بتلك 
غالبية العرب يستخدمون اإلنترنت للدردشة ، وان قعالمو

مع أصدقائهم أو العثور على أصـدقاء جـدد مقارنـة    
اإلنترنت ألغراض أخرى، مثل التعلم عبـر   بمستخدمي

أو البحث عن وظيفـة   اإللكترونياإلنترنت أو التسوق 
المنطقـة   فـي الستخدام اإلنترنت  الرئيسيوأن السبب 

النشاطات االجتماعيـة   فية العربية يعود إلى المشارك
على الشبكة اإللكترونية بمعدل يصل إلى ثالث ساعات 

ممـن  %) ٦٧(أو أكثر بصفة يومية وكشفت النتائج أن 
التواصـل   فـي شملتهم الدراسة يستخدمون اإلنترنـت  

منهم أنهـم يتواصـلون   %) ٣٦(االجتماعى، بينما ذكر
، فيمـا  اإللكترونـي يومياً مع أصدقائهم عبـر البريـد   

مع األصدقاء عبر مواقـع التواصـل   %) ٣١(تواصلي

وأضافت إن مشاهدة الفيـديو  ). الفيس بوك(االجتماعى
تحظى بشعبية  التيواالستماع إلى الموسيقى من األمور 

كما  ،ضمن النشاطات اليومية لالتصال بشبكة اإلنترنت
قالوا أنهم يستخدمون مواقـع  %) ٤٣(بينت الدراسة أن 

مكان العمل، فيما كان السـبب   فيالتواصل االجتماعى 
مكان العمل هـو   فيعدم استخدام تلك المواقع  الرئيسي

%) ١٦(مقابـل  %) ٦٣(لدى  الكافيعدم توافر الوقت 
موقع ( .أماكن عملهم في" محجوبة"قالوا أن تلك المواقع 

)CNN ( وتأكيد على ذلك ما يوضـحه  ) ٢٠١١العربية
(1998) Bajan ة قد أثـرت  هذه التقنيات الحديث على أن

حياة اإلنسان وسلوكه وطريقة اتصـاله   فيبشكل كبير 
ارتبطت بالمعايير االجتماعية والسلوك  والتيباآلخرين 
  .االجتماعي

استخدام جهاز الحاسـب   في المستمر ومع التزايد
ـ ية وقد ولدت أنماطـاً ثقافيـة وسـلوك    اآللي  ةاجتماعي
حمود  و يعقوب الكندرى( به ويوضح كال من تارتبط

 التيمن أبرز المشكالت السلوكية انه  )٢٠٠١، نقشعاال
واإلنترنت كوسيلة  اآلليارتبطت باستخدامات الحاسب 

قـد   والـذي قضاء وقت طويل أمام الجهاز  هياتصال 
ينعكس بدوره على تأثيرات اجتماعية ونفسـية متعـددة   

علـى تفكيـرهم    السـلبي على الفرد، مما لـه األثـر   
آلخرين سواء أفراد أسرهم وسلوكياتهم االجتماعية مع ا

الحاسـب وشـبكة    مستخدميوذلك ألن . أو أصدقائهم
معدالت التفاعل األسـرى   فياإلنترنت سجلوا انخفاضا 

 فيوالدائرة االجتماعية المحيطة بهم من عالقة مباشرة 
قضـاء  ويقضونه باستخدام اإلنترنت  الذيمعدل الوقت 

اعيـة  وقت طويل تكون نتيجته هو تقلص الدائرة االجتم
  .للفرد 

وبناءا على ما سبق يمكن الباحثة  القول بأن هناك 
المواقـع   هايجابيات وسلبيات لالستخدامات المتعددة لهذ

االلكترونية وخاصة عندما تستخدمها ربة األسرة رغبة 
منها في مسايرة العصر وحرصا منها على التواصـل  
واالتصال باآلخرين وبحثا عن المعرفـة والمعلومـات   

منها على زيادة رصيدها الثقافي فربة األسـرة  وحرصا 
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الواعية الرشيدة هي التي تحسن استخدامه دون ضـرر  
أو تقصير أو إهمال في القيام بالعديـد مـن األعمـال    
الكثيرة المتشعبة والمتعددة والمضـنية داخـل المنـزل    
وخارجه ،فهي المسئولة األولى عن إدارة شئون أسرتها 

بالعديد مـن األدوار المختلفـة    ويقع على عاتقها  القيام 
دورها كأم، دورها كزوجة، دورها كمعلمـة، دورهـا   (

دورها كأم ) ٢٠٠٩(تغريد بركات  وتوضح) كربة أسرة
أداء األم لواجباتها ومسئولياتها تجاه أطفالهـا   يتمثل في

 فـي تتمثـل   التـي من خالل تمسكها باألمومة الرشيدة 
الحب والحنـان  أمومة بيولوجية باإلنجاب، سيكولوجية ب

والرعاية، اجتماعية بالتنشئة والعمل على غرس القـيم  
وتضيف الباحثـة أن   .نفوس األبناء فيوالسلوك القويم 

 فيمساهمة ورعاية األم بفاعلية  فيدورها كمعلمة تمثل 
تعليم أبناءها وذلك من خالل متابعتهم دراسيا وعلميـا  
 وثقافيا والتواصل مع المدرسة والمدرسـين وتشـجيع  
وتحفيز أبناءها على التعليم والتعلم والتفوق ليصـبحوا  
أفراد صالحين ومنتجين يعود علـيهم بـالنفع ألنفسـهم    

أن هناك أشياء ) Canciain )1993وقد أكد . ولمجتمعهم
 بإتباعها والتيالمنزل  فيكثيرة يمكن لألمهات القيام بها 

وأدائهـم   المدرسـي يمكن أن تحسن سـلوك أبنـائهن   
دورها كزوجة  تتعدد وتتبـاين أدوار  ا عن الدراسي، أم

ومـن أهـم   ) ٢٠٠٠، خليلمحمد (الزوجة تجاه زوجها
طاعـة الـزوج، حسـن    (واجبات الزوجة تجاه زوجها 

معاشرة الزوج، إمتاع الزوج نفسيا وجنسيا، أن تحـب  
علـى مـال الـزوج     صللزوج ما تحب لنفسها، الحر

ـ  روج والتمتع بالقناعة، احترام مشاعر الزوج، عدم الخ
من البيت إال بإذن الزوج، تربية األوالد، حسن معاشرة 
أهل الزوج، شكر صنيع الزوج، الوفاء للزوج، العفـة  

دورهـا كربـة أسـرة     ويـأتي  . واألخـالق  واألمانة 
وتؤكـد   إدارة مواردهـا عن باعتبارها المسئولة األولى 

انه تنحصر أهمية إدارة المنزل في  )٢٠٠٨(نعمة رقبان
المتاحة مع مراعاة مبدأ الموازنة عنـد   توزيع الموارد

توزيع المورد الواحد على األهداف المتعـددة لتحقيـق   
  .اكبر قدر ممكن من الحاجات المطلوبة

ويتضح مما سبق انه على الرغم من تعدد األدوار 
والمهام والمسئوليات التي تقوم بها ربة األسرة إال انـه  

ة  التي مـن  مسايرة تكنولوجيا االتصال الحديث نالبد م
موقـع التواصـل    أهمها وأكثرهـا انتشـارا وتـأثيرا   

اقتحم حياتنا فجأة وبـدون  الذي ) الفيس بوك(االجتماعى
 الحياة اليومية في أساسي ومهمأصبح شئ و أية مقدمات

يطرح نفسه هـل موقـع    الذيوالسؤال ، لعدد كبير منا
مفيد أم ضار؟ صديق ) الفيس بوك(التواصل االجتماعى 

 و؟ مجرد وسيلة إلضـاعة الوقـت والتسـلية   لنا أم عد
لنا؟ وهل ندرك مدى خطورته ضروري أم أنه  والترفيه

عامة وربة األسرة والشعوب وتأثيره على حياة األفراد 
عـن تربيـة    باعتبارها المسئولة األولىوذلك  ؟خاصة

اتخـاذ  والمسـئولة عـن   نشئ يتزن نفسياً واجتماعيـاً  
جميـع   فـي أسـرتها  القرارات المتعلقة بإدارة موارد 

بصـفتها المسـئولة   وجوانب الحياة الوظيفية لألسـرة  
أيضاً عن غرس القيم واالتجاهـات والعـادات    األولى

االستهالكية الرشيدة ومسئولة عن االستقرار األسـرى  
تواجهها فربـة   التييعتبر من أخطر المسئوليات  الذي

 والتـي األسرة  فيوالمؤثر  الحيويالعنصر  هياألسرة 
لى عاتقها الجزء األكبر من األعمـال المنزليـة   يقع ع

وتقوم بالعديد من األدوار المختلفة فعلـى قـدر وعـى    
وثقافة وخبرة ربة األسرة ونظرتها الواعيـة الرشـيدة   
تستطيع االسـتفادة مـن مميـزات موقـع التواصـل      

تساعدها  التيبالكيفية  له االستخدام األمثلو االجتماعى 
بأداء أدوارها المختلفـة علـى    وتمد لها يد العون للقيام

  .الوجه األمثل
 علـى  في التعـرف  وتتبلور مشكلة البحث الحالي

تربط بين استخدام ربة األسرة لموقع  التيطبيعة العالقة 
وقيامهـا  ) Face Bookالفيس بوك ( التواصل االجتماعى

  .بأداء أدوارها المختلفة
  أهداف البحث

 قة بينالبحث بصفه رئيسية دراسة العالاستهدف 
الفـيس  (االجتماعياستخدام ربة األسرة لموقع التواصل 
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وذلك مـن   بأدوارها المختلفة وقيامها) Face Bookبوك 
  : خالل االتى

وربـات   الريفيات الفروق بين ربات األسردراسة  -١
استخدام ربة األسرة لموقع  في األسر الحضريات

وقيامها بأدوارها ) الفيس بوك(االجتماعيالتواصل 
  . ختلفةالم

الفروق بين ربات األسر العامالت وربـات   دراسة-٢
استخدام ربـة األسـرة    فياألسر غير العامالت 

وقيامهـا  ) الفيس بوك(االجتماعيلموقع التواصل 
  .بأدوارها المختلفة

التعرف على الخصائص االجتماعية واالقتصادية  -٣
من استخدام ربـة األسـرة   لعينه البحث  في كال 

وقيامهـا  ) الفيس بوك(االجتماعي لموقع التواصل
 حجـم األسـرة،  (تبعا الختالف بأدوارها المختلفة

المستوى التعليمي لربة األسرة ،سن ربة األسرة، 
  ) .دخل األسرة

قياس مدى استخدام ربة األسرة لموقع التواصـل   -٤
  .) Face Book الفيس بوك(االجتماعي

    فـة تحديد مستوى قيام ربة األسرة بأدوارها المختل -٥
  ).أسرة ةكأم، كزوجه، كمعلمة، كرب(

استخدام ربة األسـرة  إيجاد العالقة االرتباطية بين  -٦
ــع التواصــل  ــاعيلموق ــوك(االجتم ــيس ب                 الف

Face Book (وقيامها بأدوارها المختلفة .  
  -:البحثأهمية 

 التـي إلقاء الضوء على تأثير بعض المتغيـرات   -١
أصبحت محور اهتمـام  المجتمع حيث  فيظهرت 

قطاع كبير من األفراد تؤثر فيهم ويتـأثروا بهـا   
  .حياتهم فيوتلعب دورا هاماً 

إلقاء الضوء على ضـرورة اسـتخدام وتوظيـف     -٢
اإلمكانيات الضخمة لموقع التواصل االجتمـاعى  

توعية وتثقيف ربـة   في) Face Bookالفيس بوك (
رها األسرة بوجه عام ومساعدتها على القيام بأدوا

  .المختلفة بوجه خاص

التركيز على إيجابيـات االسـتخدامات المتعـددة     -٣
لالستفادة ) الفيس بوك(لموقع التواصل االجتماعى
قد تـؤثر بشـكل    التيمنها والتغلب على سلبياته 

  .على األسرة سلبي
  البحثياألسلوب 

 الوصـفي يتبع هذا البحث المـنهج   :منهج البحث -١
  التحليلي

  :جرائية البحثاإل التعاريف -٢
 Faceالفـيس بـوك   ( االجتمـاعي موقع التواصل  -

Book(: استحوذ الذيالموقع  تعرفه الباحثة إجرائيا بأنه 
يسـاعدهم  ربات األسر؛ فهو قبول وتجاوب الكثير من 

على تبادل المعلومات والملفات والصـور الشخصـية   
ومقاطع الفيديو والتعليق عليها وإمكانيـة المحادثـة أو   

يسـهل إمكانيـة   فانـه   مع األصدقاء،الفورية  الدردشة
 فهناك من استفاد مـن  ،فترة قصيرة فيتكوين عالقات 
  .الجانب السيئ فيومن استغله  إمكانياته الضخمة

تعرفه الباحثة إجرائيا بأنه هو مـا يتوقعـه   : الدور -
المجتمع من فرد معين يشغل مكانه معينـه فـي   

هـام  موقف معين وما يتطلبه هذا الـدور مـن م  
ومسئوليات وأفعال وسلوكيات واتجاهات تمكنـه  
من القيام بدوره على الوجه األمثل ملتزمـا بمـا   

  .عليه من واجبات وبما لديه من حقوق 
يعرف إجرائيا بأنه أداء األم  لواجباتها : دورها كأم -

ومسئولياتها تجاه أطفالها مـن خـالل تمسـكها    
ع باألمومة الرشيدة وقيامها بتـوفير شـتى أنـوا   

الرعاية لهم سواء كانت رعاية سيكولوجية متمثلة 
في الحب والحنان والدفء و رعايـة اجتماعيـة   

  .بغرس القيم والمبادئ والسلوكيات السوية
يعرف إجرائيا بأنـه أداء الزوجـة   : دورها كزوجة -

لدورها تجاه زوجها على الوجه األمثل ملتزمة بما 
عليها من واجبات وبما لديها مـن حقـوق حتـى    
تستطيع خلق جو من الهدوء واالستقرار  النفسـي  
واالجتماعي في األسرة ومن أهم واجبات الزوجة 

طاعة الزوج، حسن معاشرة الزوج، (تجاه زوجها 
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إمتاع الزوج نفسيا وجنسيا، أن تحب للـزوج مـا   
تحب لنفسها، الحرس على مال الـزوج والتمتـع   
بالقناعة، احترام مشاعر الزوج، عدم الخروج من 

بيت إال بإذن الـزوج، تربيـة األوالد، حسـن    ال
معاشرة أهل الزوج، شكر صنيع الزوج، الوفـاء  

  ).واألخالقللزوج، العفة واألمانة 
 فـي  يعرف إجرائيا بأنـه يتمثـل   :دورها كمعلمة -

تعلـيم أبناءهـا    فيمساهمة ورعاية األم بفاعلية 
وذلك من خالل متابعتهم دراسيا وعلميـا وثقافيـا   

المدرسـة والمدرسـين وتشـجيع    والتواصل مع 
وتحفيز أبناءها على التعلـيم والـتعلم والتفـوق    
ليصبحوا أفراد صالحين ومنتجين يعـود علـيهم   

  . بالنفع ألنفسهم ولمجتمعهم
يعرف إجرائيا بأنه يتمثل فـي  : دورها كربة أسرة -

إدارة ربة األسرة لمواردها وقيامها بأداء أعمالهـا  
زل وخارجـه علـى   الكثيرة والمتعددة داخل المن

  .أكمل وجه 
) ٤٠٠(تملت عينة البحث علـى  شا :البحثعينة  -٣

ومـن   صـدفية ربة أسرة تم اختيارهن بطريقـة  
  . واقتصادية وتعليمية مختلفةمستويات اجتماعية 

تم تطبيق أدوات البحـث علـى   : الحدود المكانية -٤
الزقـازيق،  (  محافظة الشرقية  نصدفية معينة 

  ) .فاقوس، ابوكبير 
تم تطبيق أدوات البحث وتجميعها  :الزمنيةالحدود  -٥

لعـام  ) مـارس  فبراير، يناير،(الفترة الزمنية  في
٢٠١٣.  

  : المتغيرات البحثية -٦
استخدام ربـة األسـرة لموقـع     :المتغير المستقل -

  . )Face Bookالفيس بوك ( االجتماعيالتواصل 
ختلفـة  قيام ربة األسرة بأدوارها الم :المتغير التابع -

  ).كربة أسرة كأم، كزوجه، كمعلمة،(
  :فروض البحث -٧
الريفيات  ربات األسريوجد فرق دال إحصائيا بين .  ١

اسـتخدام موقـع التواصـل     فـي  والحضريات

 قيام بأدوارها المختلفةالو) الفيس بوك(االجتماعي
تبعا لمتغيـر  ) كأم، كزوجة، كمعلمة، كربة أسرة(

  .محل اإلقامة
 ربـات األسـر  ل إحصـائيا بـين   يوجد فرق دا.  ٢

اسـتخدام موقـع    فـي  العامالت وغير العامالت
قيام بأدوارها الو) الفيس بوك( االجتماعيالتواصل 
تبعا ) كأم، كزوجة، كمعلمة، كربة أسرة( المختلفة

 .لمتغير عمل ربة األسرة

 فـي ربات األسـر  يوجد فرق دال إحصائيا بين .  ٣
) لفيس بـوك ا( االجتماعيستخدام موقع التواصل ا
كأم، كزوجة، كمعلمـة،  (قيام بأدوارها المختلفةالو

  .تبعا لمتغير حجم  األسرة) كربة أسرة
 فـي بين ربات األسـر  يوجد فرق دال إحصائيا .  ٤

) الفيس بـوك (استخدام موقع التواصل االجتماعى 
كأم، كزوجة، كمعلمة، ( قيام بأدوارها المختلفةالو

  .ألسرةتبعا لمتغير سن ربة ا) كربة أسرة
 فـي ربات األسـر  يوجد فرق دال إحصائيا بين  .  ٥

) الفيس بـوك (استخدام موقع التواصل االجتماعى
كأم، كزوجة، كمعلمة، ( قيام بأدوارها المختلفةالو

تبعا لمتغير المستوي التعليمي لربـة  ) كربة أسرة
  .األسرة

 فـي ربات األسـر  يوجد فرق دال إحصائيا بين .  ٦ 
) الفيس بـوك (ل االجتماعىاستخدام موقع التواص

كأم، كزوجة، كمعلمـة،  (قيام بأدوارها المختلفةالو
  .تبعا لمتغير دخل األسرة) كربة أسرة

اسـتخدام   توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائية بين. ٧
الفـيس  ( االجتمـاعي ربة األسرة لموقع التواصل 

   .وقيامها بأدوارها المختلفة) بوك
البحث اشتملت أدوات  -:البحثوبناء أدوات  إعداد -٨

  -:يليالحالي على ما 
    .استمارة البيانات األولية لألسرة -١
ستبيان استخدام ربة األسـرة لموقـع التواصـل    إ -٢

  .إعداد الباحثة) الفيس بوك( االجتماعي
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دورهـا   –دورها كأم (أدوار ربة األسرة  إستبيان -٣
) دورها كربـة أسـرة   –دورها كمعلمة –كزوجة

  .إعداد الباحثة
تم استيفاء البيانات البحثيـة   :أسلوب جمع البيانات-٩

من خالل ثالث إستبيانات عن طريـق المقابلـة   
، ومـن  )عينة البحـث (الشخصية مع ربات األسر

أجل هذا تم تصميم هذه اإلستبيانات فـي ضـوء   
  :األهداف البحثية وتتضمن

عـن  البيانات األوليـة   يتضمن  :االستبيان األول -١
عمل ربـة   –مكان السكن (لى ألسرة وتشتمل عا

دخـل   –سن ربة األسرة  - حجم األسرة –األسرة 
وفـق سـبع    مستوى تعليم ربة األسرة  –األسرة 

، يقرأ ويكتب، حاصل على أميمستويات تبدأ من 
االبتدائية، حاصل على اإلعدادية، شهادة متوسطة 
أو ثانوية عامة، شهادة جامعيـة، شـهادة فـوق    

تويات التعليمية بتقييم يبدأ وتتدرج المس) الجامعية
  .) ٧-١ (من

بدءاً مـن   ثالث مستويات كما تم تقسيم فئات الدخل -
، ومـن  )مستوى منخفض( ٦٠٠أقل من  -٣٠٠
، ومـن  )مستوى متوسـط (١٢٠٠أقل من  -٦٠٠
  ).مستوى مرتفع(فأكثر ١٢٠٠

يوضـح  استبيان  أعدت الباحثة : االستبيان الثاني -٢
لتواصل االجتمـاعى  استخدام ربة األسرة لموقع ا

هـذا االسـتبيان علـى     يحتوى -):الفيس بوك(
 اتعبـار ) ١٠(عبارة عن  لالجزء األو: جزأين

ويعتمد هذا المحور على أسـئلة االختيـار مـن    
عبـارة  ) ٤٠(اشتمل على :الثانيوالجزء  ،متعدد

تجيب عليها ربة األسرة بمـا يناسـبها وتحـدد    
يانـا،  أح ،دائمـاً (استجابتها وفق ثالث اختيارات 

، ٢، ٣( الثالثيوتم التصحيح طبقاً للتقدير ) نادرا
للعبـارات  ) ٣، ٢، ١(للعبارات الموجبـة،  )  ١

  .السالبة

يوضـح  استبيان أعدت الباحثة  :االستبيان الثالث -٣
تضـمن هـذا    :األسـرة ربـة  األدوار المتعددة ل
  .محاوراالستبيان أربعة 

             .عبـارة  ٣٦دورها كأم ويتكون مـن   :األولالمحور 
 ٣١دورها كزوجة ويتكون مـن   :الثانيالمحور 
  .عبارة

        .عبارة ٢٠دورها كمعلمة ويتكون من  :الثالثالمحور 
دورها كربة أسرة ويتكـون مـن    :الرابعالمحور 

  .عبارة ٢٥
وتجيب ربة األسرة على األربعـة محـاور بمـا    

 دائمـا، (يناسبها وتحدد استجابتها وفق ثالث اختيـارات 
، ٢، ٣(الثالثيوتم التصحيح طبقاً للتقدير ) نادراً يانا،أح
  .للعبارات السالبة) ٣، ٢، ١(للعبارات الموجبة، ) ١

  الصدق والثبات 
للتحقق من صدق محتوى االستبيان تم عرضه في 
صورته األولية علي مجموعـة مـن المحكمـين مـن     

إدارة المنـزل  (الخبراء واألساتذة في مجال تخصـص 
لك للحكم علي مدي مناسبة كل عبـارة  وذ) والمؤسسات

للمحور الخاص بها وكذلك صياغة العبارات وإضـافة  
أي عبارات مقترحة، وتم حساب نسبة االتفـاق لـدي   
المحكمين علي كل عبارة من عبارات االستبيان، وتـم  
استبعاد العبارات التي تقل نسبة اتفاق المحكمين عليهـا  

االستبيان قـد  عبارات، وبذلك يكون ) ١٣(وكان عددها 
خضع لصدق المحتوي، وقد بلغت نسبة اتفـاق السـادة   

، %)٩٦.٣(األساتذة المحكمين علي عبارات االستبيان 
 Kendall’sكما تم حساب الصدق باستخدام معامل كندال 

tue-b   لعبارات المقياس الخاص باستخدام ربة األسـرة
) ٠.٩٢(لموقع التواصل االجتماعي والذي بلغت قيمتـه 

وتعتبر هذه ) ٠.٠١(مه داله عند مستوى معنويةوهى قي
القيمة عالية بالنسبة لهذا النوع مـن حسـاب الصـدق    
وتؤكد االتساق الداخلي لكـل عبـارة مـن عبـارات     

لمعرفة  صدق االتساق الـداخلي لعبـارات   . االستبيان
مقياس ادوار ربة األسـرة  وجـد أن معامـل كنـدال     

عند مستوى  وهى قيمه داله) ٠.٩٣١( للمحاور ككل هو
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وتعتبر هذه القيمة عالية بالنسبة لهـذا  ) ٠.٠١(معنوية 
النوع من حساب الصدق وتؤكد االتساق الداخلي لكـل  
محور من محاور االستبيان ،ولحساب ثبات االسـتبيان  

تتـوافر فيهـا نفـس     ٢٠تم التطبيق على عينة قوامها 
شروط عينة البحث وبعد التطبيق تـم حسـاب الثبـات    

  Reliabilityال تم حساب ثبات االسـتبيان  أو:بطريقتين
باستخدام معامل الثبات واالتساق الداخلي وذلـك عـن   

وذلك مـن    AlphaCronbachطريق معادلة ألفا كرونباخ
خالل رصد درجات العينة االستطالعية لكل عبارة، ثم 
حساب قيمة ألفا تم التحقق من ثبات االستبيان  باستخدام 

مل ألفـا لمجمـوع عبـارات    معامل ألفا اتضح أن معا
           هـو ) ككل(مقياس استبيان أدوار ربة األسرة المختلفة 

وتعتبر هذه القيمة عالية بالنسبة لهذا النـوع  ) ٠.٨٩١(
من حساب الثبات وتؤكد االتسـاق الـداخلي لمجمـوع    

ثانيا . عبارات مقياس استبيان أدوار ربة األسرة المختلفة
تم حساب الثبات  -:Split-Halfالتجزئة النصفية  ةطريق

بطريقة التجزئة النصفية وذلك عن طريق تقسـيم كـل   
محور من محاور االستبيان إلـى نصـفين، عبـارات    

لحساب االرتباط بين نصـفي  . فردية، عبارات زوجية
 Spearman-Brownاالستبيان استخدمت الباحثة معادلـة  

لحساب االرتباط بين نصـفي   Guttmanوكذلك معادلة 
) ٠.٨٧٢( وبلغت قيمته ككـل هـو  . االستبيانعبارات 

براون، جتمان، وتأسيساً علـى مـا سـبق    –لسيبرمان 
 ٤٠أصبح االستبيان  في صورته النهائية يتكـون مـن   

واتضح أن معامل ارتبـاط التجزئـة النصـفية     ةعبار
لمقياس استبيان أدوار ربة األسـرة المختلفـة  ككـل    

ساً على ما براون، جتمان، وتأسي–لسيبرمان ) ٠.٩٥(هو
سبق أصبح االستبيان  في صورته النهائية يتكون مـن  

  .عبارة مقسمة إلى أربع محاور ٤٤
وبعد االنتهاء من تجميع هذه البيانات تم تفريغهـا  

برنـامج  "وتبوبيها وجدولتها وتحليلها إحصائيا باستخدام 
اإلصدار " spss21الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  

ذلك لحساب المتوسط واالنحـراف  الحادي والعشرون و
المعياري، والتوزيع التكراري، النسب المئويـة، قيمـة   

لدراسة داللة الفروق بين التكـرارات والنسـب   ) ٢كا(
المئوية لمستويات العبـارات، وتوجيههـا لصـالح أي    

للمقارنـات   Tukey، واختبار )ت( ،)ف(مستوي، قيمة
  .باطالمتعددة بين مستويات كل متغير، معامل االرت

  النتائج البحثية
وصف عينة البحث: أوًال  

  التوزيع النسبي لعينة البحث وفقاً للخصائص االجتماعية واالقتصادية: ١جدول 
 %نالمستويات المتغيرات
 ٤٣.٧٥ ١٧٥ ريف مكان السكن

 ٥٦.٢٥  ٢٢٥ حضر

 ٥٨.٧٥  ٢٣٥ تعمل عمل ربة األسرة
 ٤١.٢٥ ١٦٥ ال تعمل

 حجم األسرة
افراد٤-٢  ٧٨.٧٥ ٣١٥  
أفراد ٦-٥  ١٢.٥  ٥٠  
رأفراد فأكث ٧  ٨.٧٥ ٣٥ 

 السن
٣٥- ٢٠  ٥٩.٥ ٢٣٨ 
٥٠- ٣٦  ٣٣.٧٥  ١٣٥ 
فأكثر ٥١  ٦.٧٥  ٢٧ 

 المستوى التعليمي
 ١٩.٢٥ ٧٧ منخفض
 ٢٨.٧٥  ١١٥ متوسط
 ٥٢.٢٥  ٢٠٩ مرتفع

 دخل األسرة
 ١١.٢٥ ٤٥ منخفض
 ٣٢.٥ ١٣٠ متوسط
 ٥٦.٢٥  ٢٢٥ مرتفع
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أن نسبة ربات األسر الحضريات  )١(يوضح جدول
من اجمالى العينة بينما بلغت نسـبة  %) ٥٦.٢٥(بلغت 

، فضال عـن نسـبة   %)٤٣.٧٥(ربات األسر الريفيات 
بينما نسبة ربـات  %) ٥٨.٧٥(ربات األسر التي تعمل 

، كما أن الغالبية %)٤١.٢٥(األسر التي ال تعملن بلغت 
 أسرهن صـغيرة %) ٧٨.٧٥(العظمى من عينة البحث

في %) ١٢.٥(الحجم يليهم األسر متوسطة الحجم بنسبة 
حين أن األسر ذات الحجـم الكبيـر بلغـت نسـبتهن        

من اجمالى عينة البحث، أن نسـبة ربـات   %) ٨.٧٥(
بينما بلغت نسـبة  %) ٥٩.٥(السن بلغت ةاألسر صغير

ونسبة ربـات  ) %٣٣.٧٥(السن ةربات األسر متوسط
ضال عن أكثـر  ،  ف%)٦.٧٥(األسر كبيرة السن بلغت

تعد ذات المستوى تعليمي %) ٥٢.٢٥(من نصف العينة
ذات %) ٢٨.٧٥(مرتفع كما أن أكثر من ربع العينـة  

مستوى تعليمي متوسط أما أقل نسـبة فكانـت لربـات    
األسر ذات المسـتوي التعليمـي المـنخفض وتمـثلن     

، ويتبين من النتائج أن اكبـر نسـبة بـين    %)١٩.٢٥(
            يعد دخلهن المـالي مرتفـع   ربات األسر عينة الدراسة

  %)٣٢.٥(كما أن أكثر من ثلـث العينـة   %) ٥٦.٢٥(
يعد دخلهن المالي متوسـط أمـا األسـر ذات الـدخل     

مـن اجمـالى   %) ١١.٢٥(المنخفض فبلغت نسـبتهن  
  .العينة

من %) ٦٨.٢٥: (إلى أن) ٢(أسفرت نتائج جدول
ربات األسر سمعت عن الفـيس بـوك عـن طريـق     

، %)٣٠.٥(يليه اإلعالن في االنترنت بنسبة  األصدقاء،
وأشارت النتائج إلى أسباب استخدام ربات األسر للفيس 

تسـتخدمه الكتسـاب   %) ٤١.٢٥(بوك حيث وجد أن 
       المعارف والمعلومات يليه في البحث عـن األصـدقاء   

محمـد عبـد المجيـد،    (وهذا ما أكدته دراسة ) %٣٠(
نترنت مكانا هامـا  أن اال) ٢٠٠٣ووجدي عبد اللطيف، 

للتفاعل مع اآلخرين وتكوين عالقات جديدة والتحـدث  
مع أصدقاء آخرين من مختلف أرجاء العـالم واتسـاع   

  من العينة)%٩٨(ووجد أن  دائرة معارف اإلنسان،

تدخل في مجموعات مع األصدقاء على الفـيس بـوك   
وتتحدث معهم، كما أن الفيس بوك يساعد على تكـوين  

ن غالبية العرب يستخدمون االنترنت صداقات أفضل وا
العربيـة،   CNNموقع . (للدردشة والعثور على أصدقاء

٢٠١١(  
أن مواقع التواصل ) ٢٠٠٨(ويؤكد شريف اللبان 

وطريق وعرة ، مضيعة للوقت ونافذة للفساداالجتماعي 
، هذه ما أسفرت عنه النتائج حيث وجـد  تحفها المخاطر

بـوك للعينـة   أن أهم المضار التـي يسـببها الفـيس    
ويتفق ذلك مع . أنه يشغلها عن أداء أعمالها%) ٢٥.٥(

Young 1999) (  حيث ذكر أن اإلدمان لالنترنت يـؤدى
على  اإليه تقصيرهم في أداء مهامهم اليومية أو يؤيدونه

مضض مثل القيام بغسيل المالبس، التسـوق، تهـذيب   
الحشائش، فهذه األمور الحياتية يتم تجاهلها، بـل وقـد   

علـى  ) رعاية األطفال(ون في أنشطة هامة مثل يقصر
إحدى األمهات كانت تنسى أمور مثل ذلك : سبيل المثال

كأن تنسى إحضار أبناءها من المدرسـة، أو تحضـير   
بسبب استغراقها في استخدام اإلنترنـت،  . العشاء لهم،

هذا ما أسفرت عنه النتائج أن  عـدد السـاعات التـي    
ساعات  ٦بوك أكثر من تقضيها المبحوثات على الفيس 

من المبحوثـات تسـتخدم   %) ٤٠(و%) ٣٥.٧٥(يوميا
وقد اثبت الدراسات . ساعة) ٢٤(الفيس بوك على مدار 

واألبحاث العلمية أن طول المدة التي يقضيها الفرد أمام 
اإلنترنت ستدفع به إلى مـا يسـمى باإلدمـان علـى     

ويتفـق محمـد   ) ١٩٩٨ نجوى عبد السالم،. (اإلنترنت
أن من األشخاص المسـتهدفين إلدمـان   ) ٢٠٠٨(االلفى

انترنت هم الذين يعانون من الملـل كربـات البيـوت،    
وتضيف الباحثة  أن طبيعة الفيس بـوك االجتماعيـة   

  .تعتبر سبب قوى يجذب ربات األسر
وبسبب وجود اإلنترنت في مجال العمل يحدث في 
بعض األحيان أن يضيع العامل بعض وقت عمله على 

أو استخدامه في غيـر مـوطن تخصصـه،    اإلنترنت 
  ). ٢٠٠٩عبد الفتاح حجازي، (ويشكل ذلك مشكلة أكبر
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وداللتها اإلحصائية لمدي استخدام ربة األسرة لموقـع التواصـل    ٢التكرارات والنسب المئوية وقيمة كا: ٢جدول
  )Face Bookالفيس بوك (االجتماعى

٢قيمة كا المجموع % نالمؤشرات العبارة  

  ؟)الفيس بوك(معتي عن كيف س-١
 ٦٨.٢٥ ٢٧٣ من أحد األصدقاء

  ٣٠.٥ ١٢٢ إعالن في االنترنت  *٢٧٠.٧٨ ٤٠٠
  ١.٢٥ ٥ مصادفة

 ٠ ٠ أخرى تذكر

الفـيس  (ما هي أسـباب اسـتخدامك   -٢
  ؟)بوك

   ٥.٢٥ ٢١ لقضاء وقت الفراغ
٤٠٠ 

٢٠٣.٥٥*  
  ٤.٢٥ ١٧ للتسلية

  ١٩.٢٥ ٧٧ بحثاً عن الثقافة
تساب معارف وخبراتالك  ٤١.٢٥ ١٦٥

  ٣٠ ١٢٠ بحثاً عن أصدقاء
هل تدخلي في مجموعات مع أصدقاء -٣

  ؟"على الفيس بوك وتتحدثي معهم
  ١.٧٥ ٧ ال  *٣٧٢.٤٩ ٤٠٠  ٩٨.٢٥ ٣٩٣ نعم

إذا كانت إجابتك بنعم فعن ماذا تتحـدثين  
  مع أصدقائك؟

  

 ٣٣.٠٨٤٠٠ ١٣٠ عن الحياة اليومية

 ٤٤.٨١*  
اقش في مواضيع اجتماعيةنتن  ١٩.٥٩ ٧٧  

  ٣٣.٣٣ ١٣١ عن حياتي األسرية
نواحي دينية، سياسية، (أخرى 

.......)اقتصادية،   ١٣.٩٩ ٥٥  

  ماذا حقق لكي الفيس بوك؟ -٤
  

التواصل مع جماعات ذات 
   ٤٨ ١٩٢ اهتمام مشترك

٤٠٠ 
  ١٩.٥ ٧٨ االلتقاء باألصدقاء القدامى  *٥٤.٤٨ 

ثر ومعرفة بالعالمتعمق أك  ٢٧.٥ ١١٠  
  ٥ ٢٠ أخرى تذكر

ما المضار التي تعترضـك أثنـاء    - ٥
  استخدامك للفيس بوك ؟

  

   ٥.٧٥ ٢٣ شيوع الرزيلة
٤٠٠ 

٦٨.٢٢*  
٢١.٢٥ ٨٥ التعب الجسماني

  ٢٥.٥ ١٠٢ يشغل عن أداء  اعمالى المختلفة
  ١٧.٥ ٧٠ يؤدى إلى الكسل والتراخي

٣٠ ١٢٠ جميع ما سبق

كم عدد الساعات التي تقضيها على   -٦
  موقع التواصل االجتماعي ؟

  

 ٤٠٠  ٨.٢٥ ٣٣ أقل من ساعتين

٦٧.٤٢ *  
ساعات ٤إلي أقل من  ٢من   ٢٦.٢٥ ١٠٥  
 ٦ساعات إلي أقل من  ٤من 

  ٢٩.٧٥ ١١٩ ساعات
ساعات ٦أكثر من   ٣٥.٧٥ ١٤٣  

أي وقت من اليوم تجلسين على موقع -٧
  واصل االجتماعي ؟الت

 ٤٠٠  ٢٤ ٩٦ نهاراً
  ٣٦ ١٤٤ ليالً  *١٦.٦٤

ساعة ٢٤على مدار   ٤٠ ١٦٠  
هل ضيعت من وقت عملك بسـبب    -٨

  موقع التواصل االجتماعي ؟
  ٤٠٠  ٦٧.٥ ٢٧٠ نعم

  ٢٨.٢٥ ١١٣ أحياناً  *٢٤٤.٦٨
  ٤.٢٥ ١٧ نادرا

هل يأخذ موقع التواصل االجتمـاعي  -٩
الذي تقضيه بالعادة كثيراً من الوقت 

  مع أسرتك ؟

 ٤٠٠  ٦٥ ٢٦٠ نعم
  ٢٩.٢٥ ١١٧ أحياناً  *٢١٣.٦٣

  ٥.٧٥ ٢٣ نادرا
هل أثر استعمال الفيس بوك الزائد  -١٠

على حياتك األسرية بشكل سيئ وكان 
  سبباً لخالف؟

 ٤٠٠  ٦٩.٢٥ ٢٧٧ نعم
  ٢٤ ٩٦ أحياناً  *٢٥٠.٠٥

  ٦.٧٥ ٢٧ نادرا
  )٠.٠٥(مستوي تقاس الداللة عند *

كما أن تقارير المعتمدين على استخدام اإلنترنـت  
أفادت أن االستخدام المفرط أسفر عن مشاكل في حياتهم 

ويتفق ذلك مـع نتـائج   ) Chou & Hsiao 2000(المهنية

العينة ضيعت  نم%) ٦٧.٥(حيث وجد أن ) ٢(جدول 
من الوقت المخصص لعملها بسبب استخدامها المفـرط  

وأيضا اخذ الكثير مـن الوقـت الـذي     للفيس بوك،وبل
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وتشـير انشـراح الشـال    %) ٦٥(تقضيه مع أسرتها 
أن هذه التكنولوجيا الحديثة تسببت في الحـد  ) ٢٠١٠(

من العالقات االجتماعية وتضعفها ويتفق ذلك مع نتائج 
اسـتخدامها   رمن العينة اث%) ٦٩.٢٥(البحث حيث أن 

ـ   بب فـي  الزائد للفيس بوك على حياتها األسـرية وتس
أنـه قـد يهـدد     Young (1999(. حدوث خالف ويؤكد

استقرار العالقات األسرية ويسبب أحيانًـا فـي عـدم    
  .االستقرار ونشوء الخالفات األسرية

وداللتها اإلحصائية إلستخدام ربـة األسـرة لموقـع التواصـل     ٢تابع التكرارات والنسب المئوية وقيمة كا: ٣جدول
  )الفيس بوك(االجتماعى

  %  ن  %  ن % ن  **٢كاقيمة   نادراً  أحياناً نعم  راتالعبا م
  *١٤٥.٣٤ ٧.٥ ٣٠  ٣٦ ٢٢٦٥٦.٥١٤٤  .احمل جهاز الكمبيوتر معي حتى إلى السرير.١
أفضل التواصل عبر الفيس بوك عن التواصل .٢

  *١٣٣.٦٨ ٦.٢٥ ٢٥ ٤٤.٢٥ ١٧٧ ٤٩.٥ ١٩٨  .المباشر مع األسرة
 أرفض التواصل عبر الفيس بوك حفاظاً على.٣

  *٧٧.٧٩ ١٣ ٥٢ ٤٧.٢٥ ١٨٩ ٣٩.٧٥ ١٥٩  .الخصوصية
تسبب استخدامي الزائد للفيس بوك تأخر فـي  .٤

  *١٢٨.٧٠ ٩.٥ ٣٨ ٣٤.٧٥ ١٣٩ ٥٥.٧٥ ٢٢٣  .انجاز مهام عملي ألدواري المختلفة 
أحضر متأخرة إلى العمـل بسـبب قضـاء    .٥

  *٥٢.٦٢ ٤١.٢٥ ١٦٥ ١٦.٢٥ ٦٥ ٤٢.٥ ١٧٠  ساعات طويلة ليالً على الفيس بوك 
قضائي ساعات طويلة ليالً أمام الكمبيوتر وتر .٦

  *٢١٤.٩٨ ٦.٧٥  ٢٧ ٢٧.٥ ١١٠ ٦٥.٧٥  ٢٦٣  .عالقاتي مع زوجي
عائلتي تتذمر من قضائي وقت طويل علـى  .٧

الفيس بوك على الرغم من أدائي لواجبـاتي  
  .المنزلية 

٨٧.٩٦ ١١.٥ ٤٦ ٤١.٢٥ ١٦٥ ٤٧.٢٥ ١٨٩*  

 أحمل جهازي المحمول حتى في المناسـبات .٨
  *٦.١٢ ٢٨.٧٥ ١١٥ ٣٨.٧٥ ١٥٥ ٣٢.٥ ١٣٠  .الخاصة واستعمله في ذات الوقت 

أسمع تعليقات كثيرة من أفراد أسرتي بسـبب  .٩
دخولي على الفيس بوك حتـى فـي وقـت    

  المناسبات السعيدة 
٧٥.٤٨ ٢١.٧٥ ٨٧ ٢٤.٥ ٩٨ ٥٣.٧٥ ٢١٥*  

أمضى ساعات أو أكثر على موقع التواصـل  ١٠
  *٣١٥.٨٧ ٨.٧٥ ٣٥ ١٦.٢٥ ٦٥ ٧٥ ٣٠٠  )الفيس بوك(االجتماعي 

لدى فضول لكي أتعرف على جميع األصدقاء ١١
  *١٤١.٩٩ ١١ ٤٤ ٢٩.٧٥ ١١٩ ٥٩.٢٥ ٢٣٧  .وأدردش معهم

  *٣١٥.٨٧ ٨.٧٥ ٣٥ ١٦.٢٥ ٣٠٠٧٥٦٥  .ينتابني الذعر بسبب إشاعة غلق الفيس بوك١٢
تعجبني العالقات السرية عبر الفـيس بـوك   ١٣

فـي   والتي تتجاوز بعض القيـود وأرغـب  
  .  االستمرارية

٢٥.٩٤ ٤١ ١٦٤ ٣٧.٥ ١٥٠ ٢١.٥ ٨٦*  

اهتم بوضع صوري الخاصة جداً والمرتبطة ١٤
بمواقف حياتية خاصة على صفحتي لجـذب  

  .االنتباه وحب الظهور 
٥٤.٦٠ ٣١.٥ ١٢٦ ٤٩.٢٥ ١٩٧ ١٩.٢٥ ٧٧*  

أشعر بالكبت لذلك دخولي على الفيس بـوك  ١٥
  *١٤٤.١٨ ٩.٢٥ ٣٧ ٣٢.٥ ١٣٠ ٥٨.٢٥ ٢٣٣  .وسيلة للتعبير عن الرأي بحرية 

أقفل صفحتي على الفيس بـوك عنـدما أرى   ١٦
  *١٢.٨٧ ٣٨.٧٥ ١٥٥ ٢٥ ١٠٠ ٣٦.٢٥ ١٤٥  .األمر يشكل تدخال في خصوصياتي

أقضى ساعات طويلة على الفيس بوك بـدالً  ١٧
  *٤٦.٠٥ ١٧.٧٥ ٧١ ٣٨ ١٥٢ ٤٤.٢٥ ١٧٧  .من الخروج مع أسرتي

دي اشتراكي في الفيس بوك يزيد من رصـي ١٨
  *١٥١.٨٠ ٤.٥ ١٨ ٤٤.٧٥ ١٧٩ ٥٠.٧٥ ٢٠٣  .المعرفي

الوقت المخصـص ألسـرتي قـل تـدريجياً     ١٩
  *٤٧.٥٨ ٢٣.٧٥ ٩٥ ٢٦.٧٥ ١٠٧ ٤٩.٥ ١٩٨  وأقضيه بالمقابل على الفيس بوك 

في حالة عدم االنسجام أو التفاهم مع زوجـي  ٢٠
  *٩٨.٦٤ ١٥.٢٥ ٦١ ٢٩.٥ ١١٨ ٥٥.٢٥ ٢٢١  .ادخل إلى الفيس بوك هروباً وقتالً للوقت 
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  :٣جدولتابع 
  %  ن  %  ن % ن  **٢كاقيمة   نادراً  أحياناً نعم  العبارات م

عندما أكون مع أهلي أو أصدقائي أميل باسـتمرار  ٢١
  *٧٤.٥٨ ١٣.٢٥  ٥٣ ٤٠.٥ ١٦٢ ٤٦.٢٥ ١٨٥  .للحديث عن الفيس بوك 

  *٢٠٤.٤٨ ٦٤.٢٥ ٢٥٧ ٢٩.٥ ٢٥٦.٢٥١١٨  .تسبب الفيس بوك في طالقي من زوجي٢٢
فرط في كتابة األسرار العائلية وتاريخ األسرة عبر أ٢٣

  *٢٢.٢٩ ٢٥.٢٥ ١٠١ ٤٤ ١٧٦ ٣٠.٧٥ ١٢٣  .صفحتي على الفيس بوك
يؤثر استخدامي للفيس بوك لساعات طويلـة علـى   ٢٤

  *٤٦.٨٦ ١٧.٧٥ ٧١ ٣٧.٥ ١٥٠ ٤٤.٧٥ ١٧٩  .اهتمامي بأطفالي ودوري كأم 
أشعر باالنفصال العاطفي بيني وبين زوجي نظـراً  ٢٥

  *٣٦.٠٠ ٢٢.٧٥ ٩١ ٣٠.٥ ١٢٢ ٤٦.٧٥ ١٨٧  .قضائي ساعات طويلة ليالً على الفيس بوك ل
  *٢٠٦.٦١ ٢.٧٥  ١١ ٣٦ ٢٤٥٦١.٢٥١٤٤  أحرص على معرفة من أضيفهم على قائمة تعارفي ٢٦
البد من الصراحة والحوار المتواصل مع زوجـي  ٢٧

  *١٥.١٤ ٤٢.٥ ١٧٠ ٢٩ ١١٦ ٢٨.٥ ١١٤  .بخصوص كل ما يتعلق بصفحتي 
استثمر الفيس بوك في تبادل رسائل الحب والحوار ٢٨

  *٢١.٧٥ ٢٩ ١١٦ ٤٤.٢٥ ١٧٧ ٢٦.٧٥ ١٠٧  .بيني وبين زوجي 
أحرص على مشاركة زوجي في التصـفح معـي   ٢٩

ونتبادل النصائح والنقاش حول مـا اسـتجد علـى    
  .الموقع 

٥٠.٥٥ ٣٨.٢٥ ١٥٣ ٤٤.٧٥ ١٧٩ ١٧ ٦٨*  

ـ ٣٠ يس أكتشف زوجي أنى متيمة برجل آخر عبر الف
  *٢٤٦.٣٣ ٦٩ ٢٧٦ ٢٤ ٩٦ ٧ ٢٨  .بوك وتسبب ذلك في حدوث انهيار عائلي 

التواصل عبر الفيس بوك يسـاعدني علـى حـل    ٣١
  *١١١.٤٤ ٩  ٣٦ ٥٠ ٢٠٠ ٤١ ١٦٤  .مشكالتي

الفيس بوك يؤثر سلبياً على أدائي ألدواري داخـل  ٣٢
  *١٥.٦٨ ٢٦ ١٠٤ ٣٢ ١٢٨ ٤٢ ١٦٨  .المنزل وخارجه

  *١٠٤.٥٨ ٤٦.٢٥ ١٨٥ ٩.٢٥ ١٧٨٤٤.٥٣٧  .المتكرر من عملي  الفيس بوك تسبب في غيابي٣٣
أشعر بالذنب اتجاه اسرتى بسبب قضـائي وقـت   ٣٤

  *٥٩.٤٦ ١٦.٢٥  ٦٥ ٣٦.٥ ١٤٦ ٤٧.٢٥ ١٨٩  .طويل على الفيس بوك 
أتجاهل تماماً لشريكي عند جلوسي على صـفحتي  ٣٥

  *١٥.٣٨ ٢٥.٥ ١٠٢ ٣٣ ١٣٢ ٤١.٥ ١٦٦  .بالفيس بوك 
على الفيس بوك ال أقبل القيـام  عندما أقضى وقت ٣٦

  *١٠٦.٠٨ ١٩.٢٥ ٧٧ ٢٣.٢٥ ٩٣ ٥٧.٥ ٢٣٠  .بأي شئ آخر
  *١٦٤.٢٤ ٩ ٣٦ ٣٠ ٢٤٤٦١١٢٠  .عندما أغلق الفيس بوك أجد رغبة قوية للعودة إليه٣٧
أفكر بالفيس بوك وأنا أعمل أو أقضي وقتـي مـع   ٣٨

  *١٤.٦١ ٢٧.٧٥ ١١١ ٣٠ ١٢٠ ٤٢.٢٥ ١٦٩  .أهلي
ئد للفـيس بـوك علـى نـومي     أثر استخدامي الزا٣٩

  *١٦٨.٤٥ ٩.٧٥ ٣٩ ٢٨.٢٥ ١١٣ ٦٢ ٢٤٨  .وطعامي وصحتي
  *١٢٣.٥٠ ١٢.٥ ٥٠ ٣٠ ٢٣٠٥٧.٥١٢٠  أشعر بالندم بعد قضاء وقت طويل على الفيس بوك ٤٠
لتوجيه الفروق بين ) ياناً، نادراًنعم، أح(لدراسة داللة الفروق بين مستويات كل عبارة من عبارات المقياس  ٢استخدمت الباحثة األسلوب اإلحصائي كا** 

  .المستويات
بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى -

احمل جهاز (استجابات ربات األسر على المفردة 
حيث بلغت قيمة )الكمبيوتر معي حتى إلى السرير

وبنسبة ) ٢٢٦(لصالح نعم بتكرار*)١٤٥.٣٤(٢كا
وترى الباحثة أن االستخدام %) ٥٦.٥(مئوية

مفرط للكمبيوتر حتى في السرير فانه ينبأ بإدمان ال
استخدام العينة للفيس بوك والذي بتسبب في 

إحداث اضطرابات نوم لدى العينة بسبب حاجتها 
  .المستمرة إلى تزايد وقت استخدامه

بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى_ 
أفضل (استجابات ربات األسر على المفردة 

فيس بوك عن التواصل المباشر التواصل عبر ال
*) ١٣٣.٦٨(٢كاحيث بلغت قيمة ) مع األسرة

%) ٤٩.٥(وبنسبة مئوية )١٩٨(لصالح نعم بتكرار
وهذا ما أكدته دراسة  فاطمة القلينى 
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أن االنغماس في عملية االتصال ) ٢٠٠١(وآخرون
من خالل الشبكات وتراجع اتصال الوجه للوجه، 

وف تكون له وافتقاد حرارة االتصال الشخصي س
أثاره السلبية المحتملة في تحويل اإلنسان شخصية 
انسحابيه، مًياله إلى العزلة، وتفتقد القدرة على 

برج "المواجهة، وال تستطيع التحاور إال من 
في التوقيت وبالشكل الذي تختاره، وليس " عاجي

  .الذي يفرضه الموقف
بـين  ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى _ 

تسـبب  (بات ربات األسر علـى المفـردة   استجا
استخدامي الزائد للفيس بوك تأخر في انجاز مهام 

حيـث بلغـت قيمـة    ) عملي ألدواري المختلفـة 
) ٢٢٣(لصـالح نعـم بتكـرار   *) ١٢٨.٧٠(٢كا

وتسـتنتج الباحثـة أن   %) ٥٥.٧٥(وبنسبة مئوية 
هناك عالقة ارتباطيه بين االستخدام المفرط للفيس 

األسر فـي انجـاز مهـام     بوك وبين تأخر ربات
عملها ألدوارها المختلفة وبالتالي يصـبح هنـاك   
إحجام أو تقليل من بعض األنشطة االجتماعية أو 
المهنية أو حتى الترفيهية نتيجة للوقت المفقود في 
استخدام الفيس بوك ويكون هناك أيضا نوع مـن  
المخاطرة أو عدم االكتراث بفقدانها عالقات هامة 

رصة تعليمية أو حتى فرص عمـل  أو وظيفة أو ف
 .                        وذلك بسبب االستخدام المكثف للفيس بوك

بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى _ 
قضائي (استجابات ربات األسر على المفردة 

ساعات طويلة ليالً أمام الكمبيوتر وتر عالقاتي 
*) ٢١٤.٩٨(٢كاحيث بلغت قيمة )مع زوجي

وبنسبة مئوية ) ٢٦٣(ح نعم بتكرارلصال
وتفسر الباحثة ذلك بأن العالقة %) ٦٥.٧٥(

الزوجية بين الطرفين تتأثر بسبب إهمال الزوجة 
 هللطرف األخر واندفاع كل أحاسيسها اتجا

الكمبيوتر فيزرع ذلك بذرة الشك في نفس زوجها 
  .وتتفاقم بينهم المشاكل

بين  )٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى -
أسمع ( استجابات ربات األسر على المفردة

تعليقات كثيرة من أفراد أسرتي بسبب دخولي 
 )على الفيس بوك حتى في وقت المناسبات السعيدة

لصالح نعم *) ٧٥.٤٨(٢كاحيث بلغت قيمة 
وترى %) ٥٣.٧٥(وبنسبة مئوية ) ٢١٥(بتكرار

الباحثة انه يرجع السبب إلى عدم القدرة في 
لرغبة في استخدام الفيس بوك السيطرة على ا

وينتج عن ذلك اكتساب بعض السلوكيات غير 
المرغوبة مثل استخدامه في المناسبات السعيدة 
رغم شكوى وتعليقات المحيطين من أفراد 

  .أسرتها
بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى-

أمضى (استجابات ربات األسر على المفردة 
لتواصل االجتماعي ساعات أو أكثر على موقع ا

*) ٣١٥.٨٧(٢كاحيث بلغت قيمة )الفيس بوك(
%) ٧٥(وبنسبة مئوية ) ٣٠٠(لصالح نعم بتكرار

وترى الباحثة أن االستخدام المفرط للفيس بوك 
  .مرتبط بفقد اإلحساس بالوقت و بقيمته

بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى-
ول لدى فض(استجابات ربات األسر على المفردة 

لكي أتعرف على جميع األصدقاء وأدردش 
لصالح *) ١٤١.٩٩(٢كاحيث بلغت قيمة ).معهم

%) ٥٩.٢٥(وبنسبة مئوية) ٢٣٧(نعم بتكرار
ويتفق ذلك مع ما أكدته دراسة محمد المنصور 

أن الفيس بوك هو موقع تواصل  )٢٠١٢(
يعمل على تكوين األصدقاء ويساعدهم  اجتماعي

ات والصور على تبادل المعلومات والملف
الشخصية ومقاطع الفيديو والتعليق عليها وإمكانية 

ويسهل إمكانية ، الدردشة الفوريةالمحادثة أو 
وقد وصل عدد ، تكوين عالقات في فترة قصيرة

أكثر ، المشتركين فيه بعد ست سنوات من عمره
  .مليون مشترك من كافة أنحاء العالم) ٨٠٠(من 
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بين ) ٠.٠٥( يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى -
ينتابني (استجابات ربات األسر على المفردة 

حيث بلغت )الذعر بسبب إشاعة غلق الفيس بوك
) ٣٠٠(لصالح نعم بتكرار*) ٣١٥.٨٧(٢كاقيمة 

وترى الباحثة أن المبحوثات %) ٧٥(وبنسبة مئوية
تشعر بالغضب والذعر بسبب إشاعة غلق الفيس 
بوك أو عند محاولة قطع الخط إلى جانب 

صرار على العودة إلى استخدامه على الرغم اإل
من إنفاق مبالغ باهظة فضالً عن اكتساب بعض 
السلوكيات غير المرغوبة،  ويتفق ذلك مع ما 

أن من أعراض إدمان  Block (2007)أكده
االنترنت هو ظهور أعراض االنسحاب  بما في 
ذلك مشاعر الغضب، التوتر، االكتئاب عندما ال 

  ول إلى الكمبيوتريستطيع الفرد الوص
بـين  ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مسـتوى -

أشعر بالكبت (استجابات ربات األسر على المفردة
لذلك دخولي على الفيس بوك وسيلة للتعبير عـن  

*) ١٤٤.١٨(٢كاحيث بلغت قيمة  )الرأي بحرية
وبنســبة مئويــة  )٢٣٣(لصــالح نعــم بتكــرار

محمد  ويتفق ذلك مع ما أكدته دراسة%) ٥٨.٢٥(
أن الفيس بوك هـو تعـويض   ) ٢٠١٢(المنصور

للحرمان الذي لحق بهم من مجتمعاتهم في الواقع 
الحقيقي وهو الوسيلة األفضل لهم للتعبيـر عـن   

     .أرائهم
بـين  ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مسـتوى  -

اشتراكي في (استجابات ربات األسر على المفردة 
حيث بلغت )يالفيس بوك يزيد من رصيدي المعرف

) ٢٠٣(لصالح نعم بتكـرار *) ١٥١.٨٠(٢كاقيمة 
وترى الباحثة أن مـن  %) ٥٠.٧٥(وبنسبة مئوية 

سرعة وضمان انتشار (مزايا استخدام الفيس بوك 
ــث  ــات، واألحادي ــادل المعلوم ــار، وتب  األخب

واآلراء، وسرعة الحصول على اى  والمشاورات
  .)معلومة ومن أي مكان وفى أي وقت

بـين  ) ٠.٠٥(ال إحصائيا عند مستوى يوجد فرق د -
الوقـت  (استجابات ربات األسر علـى المفـردة   

المخصص ألسرتي قل تدريجياً وأقضيه بالمقابـل  
*) ٤٧.٥٨(٢كاحيث بلغت قيمة ) على الفيس بوك

%) ٤٩.٥(وبنسبة مئوية) ١٩٨(لصالح نعم بتكرار
وترى الباحثة أن ذلـك يهـدد اسـتقرار الحيـاة     

    .وحدة والعزلة االجتماعيةاألسرية ويؤدى إلى ال
بـين  ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مسـتوى  -

فـي حالـة   (استجابات ربات األسر على المفردة 
عدم االنسجام أو التفاهم مع زوجي ادخـل إلـى   

حيث بلغت قيمـة  )الفيس بوك هروباً وقتالً للوقت
وبنسبة ) ٢٢١(لصالح نعم بتكرار*) ٩٨.٦٤(٢كا

الباحثة أن التعامل مـع  وترى %) ٥٥.٢٥(مئوية
الفيس بوك قد يتحول إلى نوع مـن المسـكن أو   
المخدر حيث انه يوفر نوعا من الهروب العاطفي 
والعقلي ويعتبر ذلك من أهم العوامـل المسـببة   

  .االستخدام المفرط الفيس بوك
بـين  ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مسـتوى  -

مـن  البـد  (استجابات ربات األسر على المفردة 
الصـراحة والحــوار المتواصــل مــع زوجــي  

حيث بلغت قيمة )بخصوص كل ما يتعلق بصفحتي
وبنسـبة  ) ١٧٠(لصالح ال بتكرار*) ١٥.١٤(٢كا

وتشير الباحثة أن الصفات التي %) ٤٢.٥(مئوية 
تؤدى إلى زواج ناجح باإليمان واألمانة واالحترام 
والمشاركة واتخاذ القرارات معا، وااللتزام تجـاه  

البعض ووجود عالقـة صـداقة بيـنهم،     بعضهم
والعالقــة الزوجيــة القائمــة علــى الصــراحة 

انـه  ) ١٩٩٨(والوضوح، وتضيف إيمان صـقر  
يجب على الزوجة تدعيم الثقة بينها وبين زوجها 
باألمانة والصدق في القول والعمل والحرص على 

  . عرضه وممتلكاته
بـين  ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مسـتوى  -

أشعر بالذنب (ابات ربات األسر على المفردة استج
تجاه اسرتى بسبب قضائي وقت طويل على الفيس 



Alex. J. Agric. Res.                                                                        Vol. 58, No. 3, pp. 279‐317, 2013 (Arabic) 

 

لصالح نعم *) ٥٩.٤٦(٢كاحيث بلغت قيمة  )بوك
وتـرى  %) ٤٧.٢٥(وبنسبة مئوية ) 189(بتكرار

الباحثة أن ربات األسر تعترف بالتقصير والشعور 
بالذنب نظرا الستخدامهن الزائد للفيس بوك الذي 

ترك فرصة  أمامهن لالهتمام بأسرهن علـى  ال ي
  .الوجه األكمل

بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى -
عندما أقضى (استجابات ربات األسر على المفردة

) وقت على الفيس بوك ال أقبل القيام بأي شئ آخر
لصالح نعم *) ١٠٦.٠٨(٢كاحيث بلغت قيمة 

 وترى%) ٥٧.٥(وبنسبة مئوية ) ٢٣٠(بتكرار
الباحثة أن انعدم السيطرة واالستخدام المفرط 
للتقنية فانه يؤدى إلى إهمال األعمال واألنشطة 
األخرى ومرتبط ذلك بالعديد من المسببات 

  ).الخ.......االجتماعية واالقتصادية والسكنية 
بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى -  

غلق عندما أ(استجابات ربات األسر على المفردة 
حيث  .)الفيس بوك أجد رغبة قوية للعودة إليه

لصالح نعم  *)١٦٤.٢٤(٢كابلغت قيمة 
وترى الباحثة %) 61(وبنسبة مئوية) ٢٤٤(بتكرار

أن ذلك يدل على إدمان العينة للفيس بوك وهذا ما 
بأنه الشخص الذي ال ) ٢٠٠٣(أكدته هبة ربيع

" اإلنترنت" يستطيع مقاومة رغبته في االتصال ب
ر عليه أعراض اضطرابية في حالة التوقف وتظه

  . أو التقليل من استخدامه
بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى -

أثر (استجابات ربات األسر على المفردة 
استخدامي الزائد للفيس بوك على نومي وطعامي 

*) ١٦٨.٤٥(٢كاحيث بلغت قيمة )وصحتي
) %٦٢(وبنسبة مئوية ) ٢٤٨(لصالح نعم بتكرار

وترى الباحثة أن استخدام الفرد الزائد للفيس بوك 
ينتج عنه عدم تناول الطعام لفترات طويلة وقلة 
النشاط البدني المبذول وقلة ساعات النوم وحدوث 

) ٢٠١٠(اضطرابات في النوم، وتؤكد هبة البنا 

مناعته مما يجعله أكثر قابليه  ىانه يؤثر عل
  .لإلصابة باألمراض

بين ) ٠.٠٥(حصائيا عند مستوىيوجد فرق دال إ -
أشعر بالندم (استجابات ربات األسر على المفردة

حيث )بعد قضاء وقت طويل على الفيس بوك
لصالح نعم  *)١٢٣.٥٠(٢كابلغت قيمة 

وترى  %)٥٧.٥(وبنسبة مئوية )٢٣٠(بتكرار
الباحثة أن السبب وراء شعور ربات األسر بالندم 

خرى هو إهمالهن لاللتزامات الضرورية األ
وإدراكهن بالسلبيات التي تعود عليهن بعد قضاء 

  .وقت طويل على الفيس بوك
-كأم(مدي قيام  ربة األسرة بأدوارها المختلفة : ثالثاً

  )كربة أسرة-كمعلمة-كزوجة
  دورها كأم: المحور األول

بـين  ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى -
نائي أراقب أب(استجابات ربات األسر على المفردة 

حيــث بلغــت قيمــة )فــي جميــع تصــرفاتهم
وبنسـبة  ) ١٩٨(لصالح ال بتكرار*) ٦٢.٤٠(٢كا

يجب أن يكون  هوترى الباحثة ان%) ٤٩.٥(مئوية 
هناك رقابة محكمة لألبناء وعدم أعطائهم حريـة  
مطلقة واالهتمام بمتابعة األبنـاء ومالحظـة أي   
تغيير فـي تصـرفاتهم أو حـالتهم الجسـمية أو     

 .النفسية

بـين  ) ٠.٠٥(وجد فرق دال إحصائيا عند مستوى ي -
أجبر أبنائي (استجابات ربات األسر على المفردة 

حيث بلغت قيمة  )على طاعة أوامري دون مناقشة
وبنسبة ) ١٦٩(لصالح نعم بتكرار*) ١٥.٩٦(٢كا

انه مـن أهـم    ةوتشير الباحث%) ٤٢.٢٥(مئوية
جوانب الدور الوالدى هو وجـود حـوار بنـاء    

قامة صداقة مع األبناء وعدم حصـر  وايجابي وإ
العالقة بينهم على إلقـاء األوامـر والتعليمـات،    
وتركهم يعبرون عن أنفسهم كي يتحقق االتصـال  

  .والتواصل بينهم
  



Vol. 58, No. 3, pp. 279‐317, 2013(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Res. 

 

وداللتها اإلحصائية الستجابات ربات األسر علي عبارات دورهـا   ٢التكرارات والنسب المئوية وقيمة كا: ٤جدول 
 كأم

  % ن  % ن % ن  ٢كاقيمة   نادراً  اناأحي نعم العبارات  م
 ٨٩ ٣٧.٥ ١٥٠  .احرص على التعرف على أصدقاء أبنائي  ١

٢٢.٢
٥ 

١٦١ 
٤٠.٢
٥ 

٢٢.٥٦*  
 ٧٧ ٢٧.٥ ١١٠ ٥٣.٢٥ ٢١٣  .أحرص على تكوين صداقة مع أبنائي  ٢

١٩.٢
٥ 

٧٥.٤٨*  
 ١٣٣ ١٧.٢٥  ٦٩  .أراقب أبنائي في جميع تصرفاتهم  ٣

٣٣.٢
٥ 

٦٢.٤٠ ٤٩.٥ ١٩٨*  
 ١٠٥ ٣١.٥ ١٢٦ ٤٢.٢٥ ١٦٩  .أبنائي على طاعة أوامري دون مناقشةأجبر   ٤

٢٦.٢
٥ 

١٥.٩٦*  
أشعر بالتقصير في رعايتي ألبنائي النشغالي بأمور   ٥

 ١٠٧ ٥١.٥ ٢٠٦  .أخرى
٢٦.٧
٥ 

٨٧ 
٢١.٧
٥ 

٦٠.٩٠*  
  ٠.١٤ ٣٤ ١٣٦ ٣٢.٥ ١٣٤٣٣.٥١٣٠  .أشجع أبنائي على تنمية مهاراتهم المختلفة  ٦
 ١٦٥ ٣٤.٥ ١٣٨ ٢٤.٢٥  ٩٧  مارسة هواياتهم المختلفةأشارك أبنائي في م  ٧

٤١.٢
٥ 

١٧.٥٨*  
 ١٣٧ ٢٧ ١٠٨  . لدى الخبرة باألسلوب المثالي لتربية أبنائي  ٨

٣٤.٢
٥ 

١٥٥ 
٣٨.٧
٥ 

٨.٤٣*  
 ١٦٧ ٥٣.٥ ٢١٤  .أحرص على إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه أبنائي  ٩

٤١.٧
٥ 

٤.٧٥ ١٩ 
١٥٥.٣٤

*  
 ١١٥ ٢٧.٢٥ ١٠٩  .لرأيأسمح ألبنائي بمشاركتي في ا ١٠

٢٨.٧
٥ 

٢٦.٨٤ ٤٦.٥ ١٨٦*  
 ٧٩ ٢٢  ٨٨ ٥٨.٢٥ ٢٣٣  .أعطى أبنائي النقود لكي يطيعوا أوامري ١١

١٩.٧
٥ 

١١٢.٠٥
*  

النفسية، العقلية، (أهتم بأبنائي من جميع النواحي ١٢
 ١٢٧ ٤٨.٢٥ ١٩٣  )االجتماعية ،الجسمانية

٣١.٧
٥ 

٤٨.٣٣ ٢٠ ٨٠*  
 ١٥٧ ٢٦ ١٠٤ ٣٤.٧٥ ١٣٩  .ة بينهماهتم بأبنائي جميعاً دون تفرق ١٣

٣٩.٢
٥ 

١٠.٨٩*  
 ١٣٧ ٦١.٧٥ ٢٤٧  .أحاول أن أكون قدوة حسنة لهم  ١٤

٣٤.٢
٥ 

٤ ١٦ 
٢٠٠.٢٥

*  
 ١١١  ٦٧.٧٥ ٢٧١  ال أعترف بأخطائي أمام أبنائي وال أعتذر عنها  ١٥

٢٧.٧
٥ 

٤.٥ ١٨ 
٢٤٥.٦٤

*  
أراقب ما يشاهده أبنائي عبر القنوات الفضائية  ١٦

٢٤.٢  ٩٧ ٢٧.٢٥ ١٠٩  .واالنترنت
٥ 

٤١.٩٤ ٤٨.٥ ١٩٤*  
 ١٠٥ ٣٥ ١٤٠  .أضع مواعيد للخروج وعودة أبنائي للمنزل  ١٧

٢٦.٢
٥ 

١٥٥ 
٣٨.٧
٥ 

٩.٨٧*  
 ٦٣ ٣٧ ١٤٨ ٤٧.٢٥ ١٨٩  .أرى أن رعاية أبنائي ليس مسئوليتي فقط ١٨

١٥.٧
٥ 

٦١.٩٥*  
 ١٧٧ ٥٢.٢٥ ٢٠٩  .أشعر أنى مقصرة كأم اتجاه أبنائي  ١٩

٤٤.٢
٥ 

٣.٥ ١٤ 
١٦٤.٠٤

*  
  *٢١.٩٨ ٢٥.٥ ١٠٢ ٣٠.٥ ١٧٦٤٤١٢٢  أتعامل بعصبية مفرطة في تعاملي مع أبنائي ٢٠
 ١٠٥ ٤٨.٧٥ ١٩٥  أشكو من أبنائي باستمرار لألصدقاء أو األقارب  ٢١

٢٦.٢
٥ 

٤٢.٨٧ ٢٥ ١٠٠*  
 ١٩٩ ١٧.٥  ٧٠  .ال أستطيع توفير جميع المتطلبات األساسية ألبنائي ٢٢

٤٩.٧
٥ 

١٣١ 
٣٢.٧
٥ 

٦٢.٤٦*  
 ١٥٥ ٤١.٥ ١٦٦  .على الفور جميع طلبات أبنائي مهما كلفني األمر  ألبي ٢٣

٣٨.٧
٥ 

٧٩ 
١٩.٧
٥ 

٣٣.٦٦*  
 ١٧٧ ٤٥ ١٨٠  .أدلل أبنائي باستمرار ٢٤

٤٤.٢
٥ 

٤٣ 
١٠.٧
٥ 

٩١.٨٣*  
يعتمد أبنائي على في قضاء جميع أعبائهم الدراسية  ٢٥

 ١٤٥ ٥١ ٢٠٤  .ومسئوليتهم
٣٦.٢
٥ 

٥١ 
١٢.٧
٥ 

٨٩.٣١*  
 ١٧٧ ٤٧.٢٥ ١٨٩  نائي باستمرار وأحرص على تفوقهم أتباع تعليم أب ٢٦

٤٤.٢
٥ 

٨.٥ ٣٤ 
١١١.٥٤

*  
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  % ن  % ن % ن  ٢كاقيمة   نادراً  اناأحي نعم العبارات  م
  *٢٢.٥٨ ٢٨.٥ ١١٤ ٤٤.٥ ١٠٨٢٧١٧٨  .بسبب أو بدون سبب) أبنتي–ابني (أوبخ  ٢٧
  *١٦.٣٤ ٢٥ ١٠٠ ٣٣.٥ ١٣٤  ١٦٦٤١.٥  أقارن باستمرار بين أبنائي وأبناء اآلخرين وانتقدهم ٢٨
  *٦.٨٦ ٣٨ ١٥٢ ٢٧.٥ ١٣٨٣٤.٥١١٠  .م أثني عليهمإذا أحسن أبنائي في تصرفاته ٢٩
  * ٩.٦٢ ٣٩ ١٥٦ ٣٤.٥ ١٠٦٢٦.٥١٣٨  .أبعد أبنائي عن مشاكلي مع زوجي ٣٠
الثقة (أغرس في شخصية أبنائي القيم والمبادئ مثل  ٣١

 ٧٧ ٧٧ ٣٠٨  ...)التعاون- بالنفس
١٩.٢
٥ 

٣.٧٥ ١٥ 
٣٥٧.٦٣

*  
 ١.٢٥ ٥ ٢.٥  ١٠ ٩٦.٢٥ ٣٨٥  أحافظ عليهم من المخاطر ٣٢

٧١٢.٦٢
*  

  *٦.٥٠ ٢٧.٥ ١١٠ ٣٧.٥ ١٤٠٣٥١٥٠  افرق في المعاملة بين أوالدي ٣٣
 ٥٦.٥ ٢٢٦ ٢٧ ١٠٨ ١٦.٥  ٦٦  أدرب أوالدي على القيام معي ببعض األعمال المنزلية ٣٤

١٠٣.٢٢
*  

 ٧١ ٣٣.٥ ١٣٤ ٤٨.٧٥ ١٩٥  كثيرا ما تنعكس مشكالتي على تعاملي مع أوالدي ٣٥
١٧.٧
٥ 

٥٧.٦٦*  
 ١٠٧ ٣١.٢٥ ١٢٥  مع أبنائي    T.Vع بمشاهدة برامجاستم ٣٦

٢٦.٧
٥ 

١٤.٧٣ ٤٢ ١٦٨*  

بـين  ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى  -
لدى الخبرة (استجابات ربات األسر على المفردة 

حيث بلغت قيمـة  )باألسلوب المثالي لتربية أبنائي
وبنسـبة  ) ١٥٥(لصالح ال بتكـرار *) ٨.٤٣(٢كا

ؤكد الباحثة أن إعداد المـرأة  وت%) ٣٨.٧٥(مئوية
لمسئوليتها كأم يعتبر من أكثر واخطـر جوانـب   
اإلعداد االجتماعي أهمية، الن األم هـي نقطـة   
انطالق الطفل وحجر الزاوية  في تطـور نمـوه   
وتكوين شخصيته، لذلك يجب على األم التي ليس 

أبنائها تربية سـوية أن   ةلديها الخبرة الكافية لتربي
عة الدراسات العلمية المستفيضة تحرص على متاب

عن طريـق   اوتنمى قدراتها ومهارتها ومعلوماته
ـ   وتسـأل   ةحضور الندوات والـدورات التدريبي

على  عوتستشير أهل الخبرة والمتخصصين وتتطل
كل ما هو مفيد في هذا المجال حتى تستفيد مـن  

نفسـيا  ( ذلك في تربية أبنـاء أسـوياء أصـحاء   
ليكونوا أفراد  )قيا ودينياواجتماعيا وجسمانيا وأخال
  .صالحين ألنفسهم ولمجتمعهم

بـين  ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى -
أشـعر  (استجابات ربات األسر علـى المفـردة   

بالتقصير في رعايتي ألبنائي النشـغالي بـأمور   
لصـالح  *) ٦٠.٩٠(٢كاحيث بلغت قيمة )أخرى

%) ٥١.٥(وبنسـبة مئويـة   ) ٢٠٦(نعم بتكـرار 

ربة األسـرة بعـدم   ) ١٩٩٠(ميرة شند وتنصح س
االنشغال عن رعاية األبناء تحت اى سبب ولـو  
كان هو تحقيق ذاتها فالتوازن بين محققات ذاتهـا  
ومصلحة األسرة واألبناء أمر مرغوب وإذا مـا  
حدث تعارض بينهما فمصلحة األسـرة واألبنـاء   

  .أوال
بـين  ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى  -

أعطـى  (ت ربات األسر علـى المفـردة   استجابا
حيث بلغت قيمة )أبنائي النقود لكي يطيعوا أوامري

) ٢٣٣(لصـالح نعـم بتكـرار   *) ١١٢.٠٥(٢كا
وترى الباحثة أن مـن  %) ٥٨.٢٥(وبنسبة مئوية 

أساليب التربية الخاطئة هو رشوة األبنـاء لكـي   
) االبن،االبنة(يطيعوا األوامر فيجب تجنب رشوة 

ديل سلوك األم أو األب تجاهـه  كوعده بشي أو تع
كشرط لكي ينفذ أو يتجنب عمال معينا، كذلك عدم 
استخدام الرشوة كبديل عن الحب واالهتمـام بـه   
كوسيلة لدفع االبن النجاز عمل ما، وإنما يجب أن 
يكون سلوك االبن نابعا من داخله ومـن اقتناعـه   
بفائدة السلوك الجديد وليس مجرد الحصول علـى  

  .المكافأة
بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى  - 

أسـمح  (استجابات ربات األسر علـى المفـردة   
حيث بلغـت قيمـة   )ألبنائي بمشاركتي في الرأي
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وبنسـبة  ) ١٨٦(لصالح ال بتكرار*) ٢٦.٨٤(٢كا
وتشير الباحثة إلى أن األخطاء %) ٤٦.٥(مئوية 

الشائعة في تربية األبناء هو إهمال األبناء وعـدم  
وهـذا   ءتمام برأيهم وإصدار األوامر وبجفـا االه

واقع أكثر اآلباء واألمهات، ولذلك تنصح الباحثة 
الوالدين بإتباع أساليب التربية السوية المتمثلة في 
أتباع أساليب ديمقراطية في المعاملـة األسـرية   
ويعتمد هذا األسلوب على احترام شخصية الطفل 

ـ   وفير في المنزل والعمل على تنمية شخصـيته بت
كافة المعلومات التي يريدها الطفـل وأن يأخـذ   
قراره بعد توضيح كافـة االحتمـاالت والنتـائج    
المختلفة، ويحقق هذا للطفل حرية متزايدة واختيار 

  .أوسع ومعلومات أكثر
بـين  ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى  -

ال أعتـرف  (استجابات ربات األسر على المفردة 
حيث بلغت )نائي وال أعتذر عنها بأخطائي أمام أب

) ٢٧١(لصالح نعم بتكـرار *) ٢٤٥.٦٤(٢كاقيمة 
وتـرى الباحثـة أن   %) ٦٧.٧٥(وبنسبة مئويـة  

االعتراف بالخطأ أمام األبناء واالعتذار ال يقلـل  
أبدا من شأنها بل يرفع من مكانتها وتصبح قـدوة  

  .ومثل أعلى ألبنائها يحتذي به
بـين  ) ٠.٠٥(ستوىيوجد فرق دال إحصائيا عند م -

أشعر أنـى  (استجابات ربات األسر على المفردة 
حيـث بلغـت قيمـة    )مقصرة كأم تجـاه أبنـائي  

وبنسبة ) 209(لصالح نعم بتكرار*) ١٦٤.٠٤(٢كا
ــة  ــرحم %) ٥٢.٢٥(مئوي ــد ال ــرى عب  نوي

أن إعداد المرأة لمسئوليتها كأم هو ) ٢٠٠٠(محمد
أكثر جوانب اإلعداد االجتماعى أهمية بل وأكثـر  

همية من إدارة شئون المنزل، فعـدم قيـام األم   أ
بدورها اتجاه أبنائها يؤدى إلى اضطرابات سلوك 
األطفال وظهور االتجاهات السلبية لـديهم اتجـاه   

  .أنفسهم واتجاه المجتمع
بـين  ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى  -

أتعامـل  (استجابات ربات األسر علـى المفـردة   

حيث بلغت )ملي مع أبنائيبعصبية مفرطة في تعا
) ١٧٦(لصالح نعم بتكـرار *) ٢١.٩٨(٢كاقيمة 

وترى الباحثة أن التعامـل  %) ٤٤(وبنسبة مئوية 
بعصبية مفرطة مع األبناء والصـرامة والقسـوة   
وخضوع األبناء التام والنواهي التـي يصـدرها   
أبائهم فإنها تؤدى إلى شخصيات ضعيفة ال تقوى 

وال تمـارس ألـوان   على المنافسة وإبداء الرأي 
النشاط االجتماعي وتمتلئ نفس األبناء بقدر كبير 
من الكراهية والسخط التي تسبب لهم توترا وألما 
شديدا يشعرهم في كـل لحظـة بتهديـد كيـانهم     
وشخصياتهم وبالتالي يؤدى إلى كثير من ألـوان  

  .االنحرافات السلوكية
بـين  ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى -

أشكو مـن  (بات ربات األسر على المفردة استجا
حيث بلغت )أبنائي باستمرار لألصدقاء أو األقارب

) ١٩٥(لصالح نعم بتكـرار *) ٤٢.٨٧(٢كاقيمة 
الباحثـة أن   ىوتـر %) ٤٨.٧٥(وبنسبة مئويـة  

تكرار الشكوى من األبناء واإلشارة إلى عيـوبهم  
أو نواحي النقص عندهم أو معايرتهم بـاآلخرين  

شاعر اإلحبـاط والشـعور بالدونيـة    يولد لديهم م
يشعر بأنه ) االبن، واالبنة(والنقص وبالتالي تجعل 

أقل من غيـره فيصـبح سـلبيا يخشـى النـاس      
  .ويتجنبهم، أو عدوانيا منحرفا

بـين  ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى  -
ألبي علـى  (استجابات ربات األسر على المفردة 

حيث )كلفني األمر الفور جميع طلبات أبنائي مهما
ــة  ــت قيم ــابلغ ــم *) ٣٣.٦٦(٢ك لصــالح نع

وتؤكـد  %) ٤١.٥(وبنسبة مئوية ) ١٦٦(بتكرار
أن تلبيـة جميـع طلبـات    ) ٢٠٠١(بتول خليفـه 

ورغبات األبناء ينمى لدى األبناء األنانية والتسيب 
وتضيف الباحثة انه يتوقع هذا اإلشباع المطلق من 

ر المجتمع فيما بعـد ويصـطدم بـالواقع ويشـع    
بمشاعر الفشل والرغبة فـي تجنـب اآلخـرين،    

  .وتتضاءل قدرته على اإلنتاج
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بـين  ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى -
أدلل أبنـائي  (استجابات ربات األسر على المفردة 

*) ٩١.٨٣(٢كـا حيث بلغـت قيمـة   .)باستمرار
%) ٤٥(وبنسبة مئويـة ) ١٨٠(لصالح نعم بتكرار

باستمرار بشكل فيه نوع وترى الباحثة أن التدليل 
من اإلفراط والمبالغة ويؤدى إلى شعور الطفـل  
بالغرور الزائد والثقة الزائـدة بـالنفس وكثـرة    
مطالب الطفل وتضخيم من صورة الفرد عن ذاته 
ويؤدى هذا إلى إصابته بعد ذلك باإلحباط والفشل 
عندما يصطدم مع غيره مـن النـاس الـذين ال    

  .جاب والتدليليمنحونه نفس القدر من اإلع
بـين  ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى -

يعتمد أبنائي (استجابات ربات األسر على المفردة 
علـى فـي قضـاء جميـع أعبـائهم الدراســية      

*) ٨٩.٣١(٢كـا حيث بلغت قيمـة  .)ومسئوليتهم
%) ٥١(وبنسبة مئويـة  ) ٢٠٤(لصالح نعم بتكرار

ـ   ق وترى الباحثة أن هذا النمط من التربيـة يخل
شخصا عاجزا عن تحقيق أهدافه وعـدم تحملـه   
المسئولية وتنمو لديه نزاعات األنانية وعدم الثقـة  

  .بالنفس
بـين  ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مسـتوى -

أقـارن  (استجابات ربات األسر علـى المفـردة   
ــرين    ــاء اآلخ ــائي وأبن ــين أبن ــتمرار ب باس

لصالح *) ١٦.٣٤(٢كاحيث بلغت قيمة )وانتقدهم
وترى %) ٤١.٥(وبنسبة مئوية ) ١٦٦(بتكرار نعم

الباحثة أن من أضرار هذا األسلوب شعور الطفل 
بالنقص وعدم الثقة في نفسه وبل يؤدى أيضا إلى 
ــاة  ــرك الحي االنطــواء واالنســحاب مــن معت

  .االجتماعية
بـين  ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى -

ـ (استجابات ربات األسر على المفردة  ن إذا أحس
حيـث بلغـت   ) أبنائي في تصرفاتهم أثني عليهم 

) ١٥٢(لصـالح ال بتكـرار  *) ٦.٨٦(٢كـا قيمة 
وينفق ذلك مع مـا أكدتـه   %) ٣٨(وبنسبة مئوية

أن التعزيز الموجـب  ) ١٩٩٥(دراسة لبنى نظمى
له تـأثير  ) اللفظي والمادي معا-المادي-اللفظي(

  .فعال على التوافق الشخصي واالجتماعي
بـين  ) ٠.٠٥(صائيا عند مستوى يوجد فرق دال إح-

أبعد أبنـائي  (استجابات ربات األسر على المفردة 
حيـث بلغـت قيمـة    )عن مشاكلي مـع زوجـي  

وبنسـبة  ) ١٥٦(لصالح ال بتكرار*)  ٩.٦٢(٢كا
وتؤكد الباحثة أن سلوك الوالـدين  %) ٣٩(مئوية

يلعب دورا هاما في توافق األبناء وخاصـة األم  
ء للمشـاكل التـي   التي يجب أن تكون أكثر احتوا

نكون بينها وبين زوجها وأكثـر سـعيا وبحثـا    
لمواجهة تلك المشاكل وإيجاد الحلول وذلـك الن  
مشكالت األبناء ترجع إلـى ضـعف الـروابط    
 األســرية نتيجــة للتفكــك األســرى، وتضــيف

(Simpson, 1992)    أن األطفال الذين يتعرضـون
لمستويات عالية من الصراعات الزوجية يميلـون  

تصديق وتدعيم فكرة األسلوب التجنبـى فـي   إلى 
الحياة، وبعدم الرغبة في المنافسة، وعدم الثقة في 

  .  التعامل
بـين  ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى  -

كثيرا  مـا  (استجابات ربات األسر على المفردة 
حيـث  )تنعكس مشكالتي على تعاملي مع أوالدي

ــة  ــت قيم ــابلغ ــم *) ٥٧.٦٦(٢ك لصــالح نع
وتـرى  %) ٤٨.٧٥(وبنسبة مئوية) ١٩٥(كراربت

الباحثة أن التوتر في جو األسرة  والخالفات التي 
تشيع بين أفرادها خاصة بين الوالدين إلى تـوتر  
نفسي مقارنا باالفتقار إلى األمن واالنتماء،و قـد  
يصاحبه أنماط غير سوية من السلوك بين األطفال 

هر كالجنوح إلى االنحراف والعدوانية مـع مظـا  
سلبية كالغيرة واألنانية والخوف، وتؤكـد بتـول   

لهـا  انه كلما كانت عالقة األم بطف )٢٠٠١(خليفه
سوية كلما انعكس ذلـك علـى النمـو النفسـي     
االجتماعى للطفل وله تأثير كبير علـى تكـوين   
شخصيته وهذا األسلوب يجب أن يسـتند علـى   
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خلفية ثقافية مالئمة من أساليب التربيـة وكـذلك   
أساليب التعامل مع الطفل حسب حاجاته المتعددة 
ومراحل النمو وسمات كل مرحلة لتحقيـق قـدر   

  .وافق النفسيطيب من الت
  دورها كزوجة: المحور الثاني

بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى -
استقبل (استجابات ربات األسر على المفردة

حيث بلغت قيمة )زوجي بابتسامة وبشاشة
وبنسبة  )٢٠١(لصالح ال بتكرار*)٥٩.١٠(٢كا

وتؤكد الباحثة امتثاال لقول  %)٥٠.٢٥(مئوية
أن الزوجة ) عليه وسلم رسول اهللا صلى اهللا(

الصالحة التي إذا نظرا إليها زوجها سرته وإذا 
أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته في ماله 

  .  وعرضه

بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى -
أشكو لزوجي (استجابات ربات األسر على المفردة
حيث بلغت )مشاكلي بمجرد دخوله إلى المنزل

) ٢١٥(لصالح نعم بتكرار )*٨٦.٧٣(٢كاقيمة 
الزوج وتؤكد الباحثة أن %) ٥٣.٧٥(وبنسبة مئوية

ال يحب المرأة الكثيرة الشكوى والتي تتلقاه عند 
وقد جاء  من الشكوىالباب لتلقي إليه بأكوام 

يوم عمل  متلمساً لشيء من الراحة بعد عناء
، وإنما يجب على الزوجة الذكية أن تستقبل طويل

والبشاشة وليس بالمشاكل وإنما  زوجها باالبتسامة
في الوقت المناسب  هاطرح هموميجب عليها أن ت

تجعل من  ىعنها حتالعناية التي تبحث وستجد 
منزلها منطقة جذب محببة له يجد فيها الراحة 
 اوالسكينة وليس مكان يهرب منه عندما يجده مليئ

  . بالمشاكل
دورهـا  (اللتها اإلحصائية الستجابات ربات األسر علي عبارات ود ٢التكرارات والنسب المئوية وقيمة كا :٥جدول

 ) كزوجة
  % ن  %  ن % ن  ٢كاقيمة   نادراً  أحيانا نعم العبارات م
  *٥٩.١٠ ٥٠.٢ ٢٠١ ٣٠.٥  ١٩.٢٥١٢٢  ٧٧  استقبل زوجي بابتسامة وبشاشة   .١
  *٨٦.٧٣ ١٦.٢٥ ٦٥ ٣٠ ٢١٥٥٣.٧٥١٢٠  .أشكو لزوجي مشاكلي بمجرد دخوله إلى المنزل  .٢
  *١٥١.٥٤ ١١ ٤٤ ٣٧.٥ ٢٠٦٥١.٥١٥٠  .أحرص على معاملة زوجي معاملة حسنة  .٣
  *١٢١.٤٦ ١٣ ٥٢ ٢٩.٥ ٢٣٠٥٧.٥١١٨  أهتم بأهل زوجي وصلة رحمه والسؤال عليهم   .٤
  *٣٥.٥٤ ٤٦.٥ ١٨٦ ٣١ ٩٠٢٢.٥١٢٤  .أحرص على الصدق مع زوجي في جميع األمور  .٥
  *١٤.٧٨ ٢٤.٥ ٩٨ ٣٦ ١٥٨٣٩.٥١٤٤  .أشكو زوجي لآلخرين وال أحتفظ بأسرارنا  .٦
  *٦.١٨ ٣٦.٧٥ ١٤٧ ٢٧.٥ ١٤٣٣٥.٧٥١١٠  .أقدر ظروف عمل زوجي وأشجعه على تحملها  .٧
  *٢٤.٦٣ ٤٥ ١٨٠ ٢٨.٢٥ ١٠٧٢٦.٧٥١١٣  .اعتذر لزوجي عندما أخطئ  .٨
  *٧.٢٦ ٢٧.٧٥ ١١١ ٣٣.٥ ١٣٤  ١٥٥٣٨.٧٥  أوضح لآلخرين مساوئ زوجي وعيوبه   .٩
  *١٧١.٣٣ ٨ ٣٢ ٣٠.٧٥ ٢٤٥٦١.٢٥١٢٣  .زوجي في النقاش الحادأتعامل بعصبية مع   .١٠
  *٩.٦٢ ٢٦.٥ ١٠٦ ٣٤.٥ ١٥٦٣٩١٣٨  أتجاهل زوجي عند دخوله إلى المنزل   .١١
احرص أن يكون هناك حوار مبنى علـى الـود،     .١٢

  *٥٢.٤٦ ٢٠.٥ ٨٢ ٣٠ ١٢٠ ٤٩.٥ ١٩٨  االحترام، التفاهم مع زوجي 
  *٥٠.١٣ ٤٣.٢٥ ١٧٣ ٤٠ ٦٧١٦.٧٥١٦٠  .أفعل كل ما يثير غضب زوجي  .١٣
  *٣٨.٢٨ ٤٤.٢٥ ١٧٧ ٣٦.٢٥ ٧٨١٩.٥١٤٥  .أتحمل تصرفات زوجي المشينة حرصاً على أبنائنا  .١٤
  *٧.٥٩ ٢٧.٧٥ ١١١ ٣٣.٢٥ ٣٩١٣٣  ١٥٦  .أجهل باألسلوب األمثل في معاملة الزوج  .١٥
  *١٢.٩٣ ٢٨.٢٥ ١١٣ ٣٠ ١٦٧٤١.٧٥١٢٠  .أطيع زوجي في جميع األمور دون نقاش  .١٦
ولياتي األخرى أعطيها األهمية واألولوية عـن  مسئ  .١٧

  *١.٠٨  ٣٥.٧٥ ١٤٣ ٣٢.٥ ١٣٠ ٣١.٧٥ ١٢٧  .اهتمامي بزوجي
أهمل مظهري والعناية بنفسي بسـبب مسـئولياتي     .١٨

  *٥٧.٠٩ ١٦.٧٥ ٦٧ ٣٦ ١٤٤ ٤٧.٢٥  ١٨٩  .المتعددة
  *٥٧.٩٦ ٢٣.٥ ٩٤ ٢٥.٢٥ ٢٠٥٥١.٢٥١٠١  .أبذل قصارى جهدي لالهتمام بزوجي وسعادته  .١٩
  *٣٤٢.٠٢ ٦.٥ ٢٦ ١٧ ٦٨ ٧٦.٥ ٣٠٦  .أحفظ زوجي في ماله وعرضه وجميع أموره  .٢٠
  *٢٤.٦٣ ٤٥ ١٨٠ ٢٨.٢٥ ١٠٧٢٦.٧٥١١٣  أعتبر زوجي مثلي األعلى في الحياة األسرية  .٢١
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  ٢كاقيمة   نادراً  أحيانا نعم العبارات م
  *٢٣.٧٦ ٣٦.٢٥ ١٤٥ ٤١.٢٥ ١٦٦ ٢٢.٢٥ ٨٩  أصالح زوجي بتقديم هدية له في حالة غضبه منى  .٢٢
  ١.٩٨ ٣٠.٥ ١٢٢ ٣٦.٢٥ ١٣٣٣٣.٢٥١٤٥  أنا شديدة الغيرة على زوجي  .٢٣
  *٥٠.٨٨ ٢١.٢٥ ٨٥ ٢٩.٢٥ ١٩٨٤٩.٥١١٧  يدفعني زوجي إلى التشاجر معه أمام األوالد  .٢٤
  *١٣.٧٦ ٤٢ ١٦٨ ٣٠ ١١٢٢٨١٢٠  أتفاهم معه  في كثير من األمور  .٢٥
  *٩٧.٢٨ ١٢ ٤٨ ٣٦ ٢٠٨٥٢١٤٤  أحاسب زوجي على معظم تصرفاته  .٢٦
  ٣.٧٥ ٣٦.٧٥ ١٤٧ ٣٤.٢٥ ١١٦٢٩١٣٧  اهتم برغبات زوجي  الخاصة  .٢٧
  *٦٧.٠٨ ٥٢.٥ ٢١٠ ٢٥.٧٥ ٨٧٢١.٧٥١٠٣  عند حدوث خالفات ابتعد عنه لبعض الوقت  .٢٨
  *٦٢.٤٠ ١٧.٢٥ ٦٩ ٤٩.٥ ١٣٣٣٣.٢٥١٩٨  اهتم بالمحافظة على مشاعر زوجي  .٢٩
  *١٧.٤٦ ٤٢.٢٥ ١٦٩ ٣٢.٥ ١٠١٢٥.٢٥١٣٠  اشكر زوجي على ما يقدمه لي من هدايا  .٣٠
مهما كانت األسباب دون أي نقاش مع  أتمسك برأي  .٣١

  *١٦.٣٤ ٢٦.٥ ١٠٦ ٣١ ١٢٤ ٤٢.٥ ١٧٠  زوجي 

بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى  -
أوضح ( استجابات ربات األسر على المفردة

حيث بلغت قيمة )لآلخرين مساوئ زوجي وعيوبه
وبنسبة ) ١٥٥(لصالح نعم بتكرار*) ٧.٢٦(٢كا

لباحثة  انه يجب أن وترى ا%) ٣٨.٧٥(مئوية
حترام تكون العالقة الزوجية مبنية على اال

تجنب اللوم وإبداء المالحظات وكشف والمتبادل 
ا كان ال بد نوإوالمساؤى أمام اآلخرين العيوب 

في الوقت  تكونمن المالحظة فمن األفضل أن 
المالئم بشكل لطيف لبق بعيًدا عن مسامع الناس 

  .وعيونهم
بين ) ٠.٠٥(صائيا عند مستوىيوجد فرق دال إح -

أتعامل (استجابات ربات األسر على المفردة 
حيث بلغت )بعصبية مع زوجي في النقاش الحاد

) ٢٤٥(لصالح نعم بتكرار*) ١٧١.٣٣(٢كاقيمة 
وترى الباحثة أن %) ٦١.٢٥(وبنسبة مئوية 

المرأة تلجأ أحيانا إلى الصراخ والتحدث بعصبية 
لوعيد أثناء وبصوت عال وتوجيه التهديد وا

النقاش الحاد ظنا منها أن ذلك يؤدى إلى الوصول 
إلى ما تريد وإنما ذلك يؤدى إلى نتائج عكسية 
ويؤدى إلى التباعد والنفور ويزيد من الفجوة بينها 

  .وبين زوجها
بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى  -

أجهل (استجابات ربات األسر على المفردة 
حيث بلغت  )ل في معاملة الزوجباألسلوب األمث

) ١٥٦(لصالح نعم بتكرار *)٧.٥٩(٢كاقيمة 

شد ما وترى الباحثة أن أ%) ٣٩(وبنسبة مئوية 
غياب األسر الذكية  هور نعانيه في وقتنا الحاض

التي تجيد فن التعامل مع المشاكل المختلفة سواء 
بين الزوجين معاً، أو بين اآلباء واألبناء، أو بين 

سرة، أو بين األسرة والجيران المحيطين، أفراد األ
أو بينها وبين المجتمع بوجه عام، كما نعاني جهالً 
واضحاً بعملية التواصل األسري والسعادة 

لذلك يجب  الزوجية بوصفها فن يجهله الكثيرون،
واألسري  الزواجىمراكز للتوجيه واإلرشاد  إنشاء

 االهتمام بتدريس مواد,وتفعيل دورها في المجتمع
ثقافية في مجال األسرة والزواج في مرحلة 
الثانوية وفي الجامعات للطالب والطالبات على 
السواء وفق أسس علمية وشرعية ونفسية 
واجتماعية إلزالة سوء فهم الرجل للمرأة وسوء 

عقد و الزوجيةللحياة و فهم المرأة للرجل
تختص باإلرشاد  ودورات محاضرات وندوات

تكثيف و ،الزواجىافق وأساسيات التو الزواجى
البرامج اإلعالمية الموجهة لألسرة التي تبحث في 

والرعاية األبوية  والزوجيةالعالقات األسرية 
إلرشاد الجمهور إلى أساليب وفنيات الحياة 

  .الزواجى
بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى -

أطيع زوجي (استجابات ربات األسر على المفردة 
حيث بلغت قيمة )ور دون نقاشفي جميع األم

وبنسبة ) ١٦٧(لصالح نعم بتكرار*) ١٢.٩٣(٢كا
و تشير الباحثة إلى أن طاعة %) 41.75(مئوية 
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الزوج واجبة فيما يأمرها به سرا وعالنية وفى 
المعروف الذي ال يكون فيه معصية هللا وال انتهاك 
لحدوده حتى تكون قد قامت بما يقضيه عهد 

ى أن تكون العالقة بينهم الزواج، وباالضافه إل
مبنية على الفهم واالحترام والحب المتبادل 
والحوار البناء مما يخلق جو صحي وهادئ بين 

  . الزوجين
بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى  -

أهمل (استجابات ربات األسر على المفردة 
مظهري والعناية بنفسي بسبب مسئولياتي 

لصالح *) ٥٧.٠٩(٢كا حيث بلغت قيمة)المتعددة
%) ٤٧.٢٥(وبنسبة مئوية )١٨٩(نعم بتكرار

انه من المؤسف أن ) ٢٠٠٠(ويقول خالد العك
نرى كثير من السيدات يهملن الزينة والتجمل في 
كثير من حياتهن الزوجية وتؤكد سلوى 

أن الزوجة المثالية هي التي ) ٢٠٠١(الصديقى
تجعل زوجها دائما يأنس منها التجمل والزينة 
والتي تحرص على أن تبدو نظيفة دائما في نفسها 
وفى بيتها وعلى الزوجة أيضا أن تحترم مشاعر 
زوجها فهي دائما مشاركة له في وجدانه 

  .وأحاسيسه
بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى -

يدفعني (استجابات ربات األسر على المفردة
 حيث بلغت)زوجي إلى التشاجر معه أمام األوالد

) ١٩٨(لصالح نعم بتكرار*) ٥٠.٨٨(٢كاقيمة 
وترى الباحثة انه يجب %) ٤٩.٥(وبنسبة مئوية 

عدم التشاجر أو التناقض مع الزوج أمام األبناء، 
وإنما يجب توفير المناخ النفسي الهادئ لألبناء 

  .والخالي من الصراعات
بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى -

أتفاهم معه (على المفردة  استجابات ربات األسر
حيث بلغت قيمة )في كثير من األمور

وبنسبة ) ١٦٨(لصالح ال بتكرار*) ١٣.٧٦(٢كا
وتقول الباحثة أن التواصل بين %) ٤٢(مئوية

الزوجين أساسه لغة التفاهم وتؤكد شيماء الروينى 
أن لغة التفاهم تنقل أفكار كل منهما )٢٠١٢(

زوج اآلخر، ومشاعره ورغباته واتجاهاته إلى ال
ولغة التفاهم تحمل معاني صريحة وغير صريحة 
تحدد شكل التفاعل، وتؤكد دراسة زينب حقي 

أن األم لها ادوار ) ٢٠٠٣(ونادية أبو سكينة
متعددة منها أداء حقوق الزوج كاملة والتفاهم معه 

والتعاون معه لتحقيق أهدافها  ةحول أمور األسر
  .وتدعيم المحبة بينها وبينه

بين ) ٠.٠٥(فرق دال إحصائيا عند مستوى يوجد -
أحاسب ( استجابات ربات األسر على المفردة

حيث بلغت قيمة )زوجي على معظم تصرفاته
وبنسبة ) ٢٠٨(لصالح نعم بتكرار*) ٩٧.٢٨(٢كا

وتؤكد الباحثة انه من الخطأ أن  %)٥٢(مئوية
تقف الزوجة بالمرصاد لزوجها وتحاسبه على كل 

المستمر والنقد الالذع له صغيرة وكبيرة، وتوجه 
تصرف، ولكن الزوجة الحكيمة يجب أن مع كل 

تتغاضى عن الهفوات وان تثق في تصرفات 
  .زوجها

بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى -
عند حدوث (استجابات ربات األسر على المفردة 

حيث بلغت قيمة )خالفات ابتعد عنه لبعض الوقت
وبنسبة  )٢١٠(تكرارلصالح ال ب*) ٦٧.٠٨(٢كا

وترى الباحثة فانه يجب على  %)٥٢.٥(مئوية
زوجها وعند حدوث اى  عندما يثور الزوجة

أو تبتعد عنه لبعض الوقت وال  صمتخالفات ت
 كل اللوم كفيل بأن تحمله على ترد عليه فان ذلك 

  . حقولو كان على 
بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى -

أتمسك برأي (سر على المفردة استجابات ربات األ
 )مهما كانت األسباب دون أي نقاش مع زوجي

لصالح نعم  *)١٦.٣٤(٢كاحيث بلغت قيمة 
ويشير %) ٤٢.٥(وبنسبة مئوية )١٧٠(بتكرار

إلى أنه من أهم أسباب ) ١٩٩٢(احمد الكندرى



Vol. 58, No. 3, pp. 279‐317, 2013(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Res. 

 

المشاكل األسرية هو عدم فهم كل من الزوجين 
جد كال لنفسية وطباع الطرف اآلخر، حيث ما ن

من الزوجين يتمسك برأيه دون مراعاة للرأي 
  .   اآلخر

  دورها كمعلمة: المحور الثالث
بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى -

أترك (استجابات ربات األسر على المفردة 
حيث بلغت )مسئولية التعليم للمدرس الخصوصي

) ٢٤٥(لصالح نعم بتكرار*)١٨٦.٤٨(٢كاقيمة 
وترى الباحثة أن %) ٦١.٢٥(ةوبنسبة مئوي

أهم المسئوليات  نمسئولية األم في تعليم أبنائها م
) ٢٠٠٤(التي تقع على عاتقها ويؤكد محمد مرسى

اهتمام األم ومالحظاتها ألداء أطفالها المدرسي 
هي المفاتيح األساسية لمساعدتهم على النجاح في 
المدرسة حيث أن األم بوجه عام تساهم بفاعلية 

ي تربية النشء والسهر على تعليمه ليكون كبيرة ف
 عضوا صالحا في المجتمع

بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى  -
أعطى (استجابات ربات األسر على المفردة 

أبنائي دروس خصوصية وأعتمد عليها بشكل 
لصالح *) ٢٧٨.٠١(٢كاحيث بلغت قيمة  )كلي

ف وتضي%) 70(وبنسبة مئوية ) ٢٨٠(نعم بتكرار
الباحثة انه من الخطأ الجسيم الذي تقع فيه 
األمهات هو االعتماد على الدروس الخصوصية 
بشكل كلى في تعليم أبنائها وإنما يجب أن تدرك 
أن تعليم أبنائها هو من أهم األدوار التي يجب أن 

تحديد وقت (تقوم بها وتتلخص في أن تقوم ب 
صال للواجبات الدراسية، المساعدة في أدائها،االت

المشاكل  لبالمدرسين، التعاون مع المدرسة لح
  ).ةالمدرسي

  
  

دورهـا  (وداللتها اإلحصائية الستجابات ربات األسر علي عبارات  ٢التكرارات والنسب المئوية وقيمة كا :٦جدول 
  ) كمعلمة

  % ن  % ن %ن  ٢كاقيمة   نادراً  أحيانا نعم العبارات م
  *١٢.٢٦ ٣٩.٥ ١٥٨ ٢٥.٥ ١٤٠٣٥١٠٢  أخصص وقت للمذكرة مع أبنائي.١
  *١٢٤.٨٠ ١٣.٥ ٥٤ ٢٨.٢٥ ٢٣٣٥٨.٢٥١١٣  أشجع أبنائي باستمرار على التفوق.٢
  *١٨٦.٤٨ ٥.٥ ٢٢ ٣٣.٢٥ ٢٤٥٦١.٢٥١٣٣  أترك مسئولية التعليم للمدرس الخصوصي.٣
لمعرفـة  ) المدرسـة والمدرسـين  (أتواصل مع .٤

  *٦.٦٦ ٣٦.٥ ١٤٦ ٣٦.٢٥ ١٤٥ ٢٧.٢٥ ١٠٩  .مستوى أبنائي
أحرص على مساعدة أبنائي عند تعثـرهم فـي   .٥

  *١٠.١١ ٣٤.٧٥ ١٣٩ ٣٩ ١٥٦ ٢٦.٢٥ ١٠٥  .التعليم 
أؤمن بأن تقدير المعنوي ألبنائي يساعدهم علـى  .٦

  *٣١.٢٠ ٢١.٥ ٨٦ ٣٤.٢٥ ١٣٧ ٤٤.٢٥ ١٧٧  .تحسين مستواهم التعليمي
  *١١.٥٤ ٤١ ١٦٤ ٢٧.٥ ١٢٦٣١.٥١١٠  .يوم بيوم أحرص على متابعة أبنائي دراسياً.٧
  *٨.٠٤ ٣٩.٧٥ ١٥٩ ٣١.٧٥ ١٢٧ ٢٨.٥ ١١٤  أساعد أبنائي في واجباتهم المدرسية .٨
أعطى أبنائي دروس خصوصية وأعتمد عليهـا  .٩

  *٢٧٨.٠١ ٢.٧٥ ١١ ٢٧.٢٥ ١٠٩ ٧٠ ٢٨٠  .بشكل كلي
أحرص على تخصيص وقت للترفية عن أبنائي .١٠

  *٧.٢٦ ٣٨.٧٥ ١٥٥ ٣٣.٥ ١٣٤ ٢٧.٧٥ ١١١  .حتى يستطيعوا مواصلة تعليمهم بكفاءة 
أوفر ألبنائي الجو الصحي المناسـب والهـادئ   .١١

  *٨.٤٦ ٣٧.٢٥ ١٤٩ ٢٦.٥ ١٠٦ ٣٦.٢٥ ١٤٥  .للمساعدة على المذاكرة بشكل أفضل 
  *١٩٩.٥٠ ١٤.٢٥ ٥٧ ١٩.٢٥ ٢٦٦٦٦.٥٧٧  .ألبى احتياجات أبنائي التعليمية مهما كلفني األمر.١٢
  *٥٣.٦٦ ٣٠.٥ ١٢٢ ٢٠ ١٩٨٤٩.٥٨٠  في التعليم ) اإلناث –الذكور (أفرق بين .١٣
  *٢٥.٢٨ ٣٦ ١٤٤ ٢٢ ١٦٨٤٢٨٨  أشجع الذكر أكثر من األنثى على التعليم .١٤
  *٢١.١٤ ٣٩ ١٥٦ ٣٨.٥ ٩٠٢٢.٥١٥٤  متابعة أبنائي تعليميا ليس مسئوليتي وحدي .١٥
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  ٢كاقيمة   نادراً  أحيانا نعم العبارات م
  *١٩.١٤ ٤٣.٥ ١٧٤ ٢٦.٧٥ ١١٩٢٩.٧٥١٠٧  .في حالة تفوقهم تعليمياً ) الهدايا(أعطى أبنائي .١٦
أضع ألبنائي جدول زمنـي يـومي السـتذكار    .١٧

  *٢٢.٨٠ ٤٤.٢٥ ١٧٧ ٢٥.٥ ١٠٢ ٣٠.٢٥ ١٢١  دروسهم وحل واجباتهم 
  *٦٦.٢٦ ٢٣ ٩٢ ٢٤.٥ ٢١٠٥٢.٥٩٨  أعلم أبنائي حب االطالع والقراءة.١٨
أشعر أبنائي بأهميتهم وأشكرهم على ما يقومون .١٩

  *١٨.١٥ ٤٣.٥ ١٧٣ ٢٧ ١٠٨ ٢٩.٧٥ ١١٩  به من أعمال
  ١.٦٥ ٣٦ ١٤٤ ٣٣.٢٥ ١٣٣ ٣٠.٧٥ ١٢٣  عاقب أبنائي على التقصير الدراسيأ.٢٠

بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى-
أفرق بين (استجابات ربات األسر على المفردة 

حيث بلغت قيمة )الذكور، اإلناث في التعليم
وبنسبة ) ١٩٨(لصالح نعم بتكرار*) ٥٣.٦٦(٢كا

أن ) ٢٠٠٣(بلص ويؤكد هشام ح%) ٤٩.٥(مئوية
التفرقة والتفضيل بين األبناء يشكل نوع من الحقد 

  .والغيرة والكراهية لدى األبناء
بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى -

أشجع الذكر (استجابات ربات األسر على المفردة 
حيث بلغت قيمة )أكثر من األنثى على التعليم

نسبة وب) ١٦٨(لصالح نعم بتكرار*) ٢٥.٢٨(٢كا
وتضيف الباحثة أن عدم العدالة في %) ٤٢(مئوية 

معاملة األبناء بتفضيل طفل على أخر، وكثيرا ما 
يحدث ذلك في حالة ولع الوالدين بجنس معين 
يكون مرغوبا لديهما إلى أن ينتاب الطفل المهمل 
مشاعر عدم الثقة في النفس والناس وعدم األمان 

  .وبأنه غير مرغوب فيه
  دورها كربة أسرة: عالمحور الراب

بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى -
اقسم ( استجابات ربات األسر على المفردة

المسئوليات واألدوار على جميع أفراد 
لصالح ال *) ١٧.٩٤(٢كاحيث بلغت قيمة )أسرتي
وتشير %) ٤٢.٧٥(وبنسبة مئوية) ١٧١(بتكرار

الباحثة إلى أهمية توزيع وتقسيم األعمال 
لمسئوليات واالدوار المنزلية على أفراد األسرة وا

كال حسب قدراته وإمكانياته وان يتقبل كل فرد 
دوره وما يرتبط به من سلوكيات وتوقعات مما 
يكون له األثر األكبر في التقليل من الخالفات 

والمشاكل وتسهم في التحسن نحو األفضل 
  .واالرتقاء بمستوى معيشة األسرة

بين ) ٠.٠٥(حصائيا عند مستوى يوجد فرق دال إ -
أتحمل كل (استجابات ربات األسر على المفردة 

حيث بلغت قيمة )المسئوليات واألدوار على عاتقي
) ٢٤٤(لصالح نعم بتكرار*) ١٦٠.٥٩(٢كا

ويتفق ذلك مع ما أكدته %) ٦١(وبنسبة مئوية
أن الرجل مازال ) ١٩٩٨(دراسة هادى رضا 

سرة والمرأة هي متمسكا بدوره التقليدي خارج األ
التي تتحمل العبء األكبر من المسئوليات األسرية 

  .والتي تتطلب كثيرا من الوقت والجهد
بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى  -

أحرص على (استجابات ربات األسر على المفردة 
حيث بلغت قيمة )دراسة السوق قبل شراء أي شئ

وبنسبة ) ١٦٦(لصالح ال بتكرار*) ١٢.٧٤(٢كا
وتؤكد الباحثة على أن دراسة %) ٤١.٥(مئوية 

السوق قبل الشراء أمر هام وضروري حتى 
تستطيع ربة األسرة اإللمام بجميع المعلومات 
والبيانات عن السلع بأنواعها المختلفة في الحجم 
والشكل واللون والسعر والجودة والماركة 
المعروفة وتوافر قطع الغيار والضمان والصيانة 

ى تستطيع اتخاذ قرار الشراء المناسب في حت
حدود إمكانياتها المادية والذي يحقق لها الرضا 

  .واإلشباع 
بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى -  

أحرص على (استجابات ربات األسر على المفردة 
عمل قائمة بأولويات الشراء قبل الذهاب 

ال لصالح *) ١١.٢٥(٢كاحيث بلغت قيمة )للشراء
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وترى %) ٤٠.٧٥(وبنسبة مئوية ) ١٦٦(بتكرار
الباحثة أن كتابة قائمة بأولويات الشراء قبل 
الذهاب للشراء أمر ضروري حتى تستطيع ربة 
األسرة شراء جميع ما يلزمها دون نسيان أو سهو 

  .ويوفر أيضا في الوقت والجهد والدخل
بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى -

أجرى وراء (بات األسر على المفردة استجابات ر
حيث )كلفني األمر االموضة وتقليد اآلخرين مهم

 لصالح نعم بتكرار *)٢٥.١١(٢كابلغت قيمة 
وتقول أم %) ٤٤.٧٥(وبنسبة مئوية  )١٧٩(

أن المرأة بطبيعتها وغريزتها  )٢٠٠٩(محمد جابر
تسرع وتتلهف لتحقيق الموضة وما تنقله من بدع 

لموضة تحول كل امرأة وكل ظنا منها أن هذه ا
فتاة إلى لوحة فنية حية وتؤكد الباحثة انه يجب 
على الفتاة أو المرأة أن تختار ما يناسبها من 
الموضة وفقا لطبيعة جسمها وسنها ومكانتها 
االجتماعية وإمكانياتها المادية فليس بالضرورة ما 

أعمى لآلخرين  ديناسب غيرها يناسبنها فهذا تقلي
  .بالضرر يعود عليها

بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى  -
أخطط (استجابات ربات األسر على المفردة 

حيث بلغت قيمة )ألعمالي قبل البدء فيها
وبنسبة ) ١٨٨(لصالح ال بتكرار) *٣٣.٨٦(٢كا

بتنمية ) ٢٠٠٨(وتنصح نعمه رقبان %) ٤٧(مئوية
الوعي التخطيطي لدى ربة األسرة، اى تطبيق 

ة اإلدارية بمراحلها المختلفة الستخدام تلك العملي
األدوات والموارد في حل المشكالت المنزلية 

  .وانجاز المسئوليات المتعددة 
بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى  -

أتعرض (استجابات ربات األسر على المفردة 
لالستدانة  ألني ال أدخر جزء من الميزانية 

بلغت قيمة حيث ) للظروف الطارئة
وبنسبة ) ٢٠٣(لصالح نعم بتكرار*) ٥٤.٦٠(٢كا

أن ) ١٩٩٣(وتؤكد كوثر كوجك%) ٥٠.٧٥(مئوية
 ئفقد ميزانية األسرة لبندي االدخار والطوار

  .يؤدى إلى ظهور األزمات االقتصادية
  

 ) ا كربة أسرةدوره(وداللتها اإلحصائية الستجابات ربات األسر  ٢التكرارات والنسب المئوية وقيمة كا :٧جدول 
٢قيمة كا نادراً أحيانانعم العبارات م  %ن % ن%ن 
*١٧.٩٤ ٤٢.٧٥ ١٧١ ١٠٣٢٥.٧٥ ١٢٦٣١.٥  .اقسم المسئوليات واألدوار على جميع أفراد أسرتي.١  
*١٦٠.٥٩ ٩.٧٥ ٣٩ ١١٧٢٩.٧٥ ٢٤٤٦١.أتحمل كل المسئوليات واألدوار على عاتقي.٢  
*١٢.٧٤ ٤١.٥ ١٦٦ ١٢٤٣١١١٠٢٧.٥.راء أي شئأحرص على دراسة السوق قبل ش.٣  
أحرص على عمل موازنة بين مـواردي المـادي   .٤

 .واحتياجاتي الفعلية
١.٩٨ ٣٦.٢٥ ١٤٥ ٣٣.٢٥ ١٣٣ ٣٠.٥ ١٢٢ 

أحرص على عمل قائمة بأولويـات الشـراء قبـل    .٥
*١١.٢٥ ٤٠.٧٥ ١٦٣ ٢٧.٢٥ ١٠٩ ٣٢ ١٢٨  .الذهاب للشراء   

فـى المنـزل أول   أقوم بإصالح أي عمل أو تلف .٦
 .بأول

٥.٥٤ ٣٢.٥ ١٣٠ ٣٨.٥ ١٥٤ ٢٩ ١١٦ 

استغل فترة االوكازيونات لشراء ما يلزمنـي مـن   .٧
 احتياجات 

١٤٨.٧١ ١٢.٧٥ ٥١ ٢٦.٢٥ ١٠٥ ٦١ ٢٤٤*  

 كلفنـي أجرى وراء الموضة وتقليد اآلخرين مهما .٨
*٢٥.١١ ٢٥ ١٠٠ ٣٠.٢٥ ١٢١ ٤٤.٧٥ ١٧٩  .األمر   

أزمـة تمـر بهـا    أتحمل مسئولية التعامل مع أي .٩
 .األسرة

٧.٣٤ ٣٨.٥ ١٥٤ ٢٧.٥ ١١٠ ٣٤ ١٣٦*  

*٣٣.٨٦ ٤٧ ١٨٨ ١١٠٢٧.٥١٠٢٢٥.٥.أخطط ألعمالي قبل البدء فيها ١٠  
أتعرض لالستدانة  ألني ال أدخر جزء من الميزانية ١١

 للظروف الطارئة 
٥٤.٦٠ ٢٤.٥ ٩٨ ٢٤.٧٥ ٩٩ ٥٠.٧٥ ٢٠٣*  

مقابـل   قضاء أعمالي المنزلية فيأستعين بالعمالة ١٢
 أجر مادي 

١٥.٨٤ ٢٥.٢٥ ١٠١ ٣٣.٢٥ ١٣٣ ٤١.٧٥ ١٦٦*  
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٢قيمة كا نادراً أحيانانعم العباراتم  
 ٣.٨٦ ٣٧.٥ ١٥٠ ١١٨٢٩.٥١٣٢٣٣قادرة على تحمل المسئولية وحل المشكالت الخاصة١٣
 فـي بتقديم الوجبـات   غير ملتزمة تجعلني ظروفي١٤

 مواعيدها
٣٣.١٤ ٢١.٥ ٨٦ ٣٣.٥ ١٣٤ ٤٥ ١٨٠*  

ف وفقاً لظـرو  اإلنجابأحرص على تنظيم عملية ١٥
*٢١.٩٠ ٢٩.٢٥ ١١٧ ٢٦.٥ ١٠٦ ٤٤.٢٥ ١٧٧  أسرتي  

عن المنزل فترات طويلة بسـبب ظـروف    أتغيب١٦
 عملي

١٧٥.٨٧ ٥٠ ٢٠٠ ٢.٧٥ ١١ ٥١ ٢٠٤*  

*١٠.٧٤ ٤٠.٥ ١٦٢ ١٠٩٢٧.٢٥١٢٩٣٢.٢٥أعمل دائماً حساب للطوارئ١٧  
*١٠.٣٨ ٣٩.٢٥ ١٥٧ ١٣٨٣٤.٥١٠٥٢٦.٢٥بوضوح واعمل على تنفيذها أهدافيأحدد ١٨  
بشـئون   اهتمـامي المتعددة تطغى على  مسئولياتي١٩

 أسرتي
٢٧.٠٩ ٢٢.٧٥ ٩١ ٣٣.٢٥ ١٣٣ ٤٤ ١٧٦*  

*٥.٥٨ ٢٩.٥ ١١٨ ١٥٥٣٨.٧٥١٢٧٣١.٧٥دائمة الشكوى تجعلنيمتاعب الحياة ٢٠  
*٥.٩١ ٣٨.٧٥ ١٥٥ ١١٦٢٩١٢٩٣٢.٢٥اليومية حياتي فيمرتبة ومنظمة ٢١  
*٣٠.٦٦ ٤٦.٢٥ ١٨٥ ١٠١٢٥.٢٥١١٤٢٨.٥ةأوقات طويل واألصدقاءأقضى مع الجيران ٢٢  
 ١.٢٩ ٣٦ ١٤٤ ١٢٩٣٢.٢٥١٢٧٣١.٧٥شخصية متزنة وغير مترددة٢٣
*١١٠.٣٧ ١٣.٧٥ ٥٥ ٢٢٥٥٦.٢٥١٢٠٣٠  المهدئات إلدمانالظروف  تضطرني٢٤  
*٧٣.٧٤ ٢٠.٢٥ ٨١ ٢١٣٥٣.٢٥١٠٦٢٦.٥حياتيأسلوب  فيأهلي  بآراءأتأثر ٢٥  

بين ) ٠.٠٥(عند مستوى يوجد فرق دال إحصائيا  -
أتغيب عن (استجابات ربات األسر على المفردة

حيث )المنزل فترات طويلة بسبب ظروف عملي
لصالح نعم *) ١٧٥.٨٧(٢كابلغت قيمة 

وقد اتفقت %)  ٥١(وبنسبة مئوية ) ٢٠٤(بتكرار
  Leiter and Durup (1996)دراسة كال من
Haworth (1996)  أن كثرة مطالب العمل وزيادة

عبء اليومي على األم العاملة يؤدى إلى صراع ال
  .األدوار

بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى -
تضطرني (استجابات ربات األسر على المفردة

حيث بلغت قيمة ) الظروف إلدمان المهدئات
) ٢٢٥(لصالح نعم بتكرار *)١١٠.٣٧(٢كا

وترى  الباحثة أن %) ٥٦.٢٥(وبنسبة مئوية 
باب تؤدى إلى إدمان ربة األسرة هناك عدة أس
الشعور بالتعب سواء الجسماني او (للمهدئات منها 

النفسي الناتج عن أداء األعمال المنزلية أو نتيجة 
التوتر والقلق أو بسبب الضغوط الحياتية أو 

المهدئات ف) الخ.....المشاكل والخالفات األسرية 
. ليست ضارة وإنما المشكلة بإساءة استعمالها

ب أن تؤخذ بوصفة وبإشراف طبي ألنها قد فيج

ة وتضر بصحة ربة تؤدي إلى اإلدمان بسهول
  .    األسرة 

بين ) ٠.٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى  -
أتأثر بآراء (استجابات ربات األسر على المفردة 

حيث بلغت قيمة )أهلي في أسلوب حياتي
وبنسبة ) ٢١٣(لصالح نعم بتكرار*) ٧٣.٧٤(٢كا

وتؤكد دراسة عصام قمر  %)٥٣.٢٥(ةمئوي
أن استجابة الزوجة ) ٢٠٠٩(وسحر مبروك

لتوجيهات ضارة من أهلها أو أصحابها أو أقاربها 
يعتبر من أهم العوامل التي تؤدى إلى عدم 

أن ) ١٩٩٥(االستقرار ويتفق معهم السيد رمضان
تدخل الحموات واألهل واألقارب من العوامل التي 

توتر في العالقات الزوجية تؤدى إلى الصراع وال
مما يهدد معه استقرار األسرة والصحة النفسية 

  .لألفراد

 ٢إلى انه بلغت قيمـة كـا   )٨(جدولتشير نتائج 
الستخدام ربـة   ٠.٠٥وهي دالة عند مستوي ) ٣١.٧٦(

لصالح ) الفيس بوك(األسرة لموقع التواصل االجتماعي 
بنسـبة مئويـة   ) ١٨٠( تحيث بلغت التكـرارا ) نعم(
وهـي  *) ١٧.٢٨(٢ونجد أيضا بلغت قيمة كا%) ٤٥(

لصالح ) كأم(لدور ربة األسرة  ٠.٠٥دالة عند مستوي 
بنسـبة مئويـة   ) ١٧٠(تحيث بلغـت التكـرارا  )نعم (
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*) ٤.٨٠( ٢إلى انه بلغت قيمة كـا  هوباالضاف%) ٤٢(
لـدور ربـة األسـرة     ٠.٠٥وهي دالة عند مسـتوي  

) ١٥٣( تحيث بلغت التكـرارا ) نعم(لصالح ) كزوجة(
*) ٨.٢٤( ٢وكذلك بلغت قيمة كـا %) ٣٨(بنسبة مئوية

لـدور ربـة األسـرة     ٠.٠٥وهي دالة عند مسـتوي  
) ١٦٠(حيث بلغت  التكرارات ) نعم(لصالح ) كمعلمة(

 ٢فضال عـن بلغـت قيمـة كـا    %) ٤٠(بنسبة مئوية
لـدور ربـة    ٠.٠٥وهي دالة عند مسـتوي  *) ٧.٢٧(

 تالتكراراحيث بلغت ) نعم(لصالح) كربة أسرة(األسرة
  .%)٣٩(بنسبة مئوية ) ١٥٨(

  مناقشة نتائج فروض البحث
  :نتائج الفرض األول

قامت الباحثة بتحليل النتائج والختبار صحة هـذا  
لمتوسطين غير مرتبطين وذلك  t-testلفرض تم حساب ا

  :علي النحو التالي

: عليانه )٩(جدولتتبين من النتائج التي يلخصها 
بين ) ٠.٠٥(عند مستوي يوجد فرق دال إحصائيا "

 في والحضريات  تاألسر الريفياربات درجة إستجابة 
الفيس ( االجتماعيكالً من استخدام موقع التواصل 

تبعا لمتغير محل   قيام بأدوارها المختلفةالو) بوك
لصالح ربات األسر الحضريات وبذلك  -"اإلقامة

تستطيع الباحثة قبول الفرض األول، ويمكن للباحثة 
انه في ضوء المقابالت الفردية التي أجرتها  القول

أن ربات األسر )عينة البحث (الباحثة مع ربات اآلسر 
 الحضريات أكثر اهتماما بالتكنولوجيا الحديثة،

وداللتها اإلحصائية الستجابات ربات األسر علي عبارات االستبيان٢التكرارات والنسب المئوية وقيمة كا: ٨ جدول  
مستوي   ٢كاقيمة  اًنادر أحياناً نعم  

  %  ن % ن % ن  الداللة
مدي استخدام ربة األسرة  لموقع 

  دالة  *٣١.٧٦  ٢٢  ٨٨  ٣٣  ١٣٢  ٤٥  ١٨٠  )الفيس بوك(التواصل االجتماعى
أدوار ربة 

األسرة 
  المختلفة

  دالة  *١٧.٢٨ ٢٦  ٤٢١٢٧٣٢١٠٣  ١٧٠  دورها كأم
 دالة  *٤.٨٠  ٢٩  ١٢٩٣٢١١٨  ١٥٣٣٨دورها كزوجة

 دالة  *٨.٢٤  ٣١  ١٢٤  ١١٦٢٩  ٤٠  ١٦٠  ا كمعلمةدوره
  دالة  *٧.٢٧  ٣٢  ١١٥٢٩١٢٨  ٣٩  ١٥٨  دورها كربة أسرة

اسـتخدام موقـع   قيمة ت وداللتها اإلحصائية لداللة الفروق بين المتوسطات وفقا لمحل اإلقامـة  فـي    :٩جدول 
   قيام بأدوارها المختلفةالالتواصل االجتماعى و

  مستوي الداللة  "ت"قيمة   درجة الحرية  اف المعيارياالنحر المتوسط  المتغير
 ٨.٧٧ ١٣٧.٢٨  حضر  دالة  ٤١.٥٢  ٩١.٩٥١٣.٠٠٣٩٨  ريف  استخدام موقع التواصل االجتماعى

٩٢.١٦١١.٦٤  حضر دالة ٤٣.٦٠ ٤٩.١٥٦.٦٧٣٩٨  ريف  دورها كأم
٨٤.٦٥٧.٥٥  حضر دالة ٥٧.١٣ ٤٢.٤٥٧.٠٢٣٩٨  ريف  دورها كزوجة
٥٢.٥٩٤.٩٢  حضر  دالة ٤٣.١٧ ٣٠.٧٣٥.١٤٣٩٨  ريف  دورها كمعلمة

٦٤.٤١٧.١٢  حضر دالة ٦٧.٣٥ ٢٧.٢٤١.٨٠٣٩٨  ريف  دورها كربة أسرة
٤٣١.١١١٩.٥٤  حضر  دالة ٩٦.٦٠  ٢٤١.٥٤١٩.٣٧٣٩٨  ريف  )ككل(

  ٠.٠٥تقاس الداللة عند مستوي *
وخاصة شبكات  وكل ما هو جديد على شبكة االنترنت

أما ربات األسر ) الفيس بوك(التواصل االجتماعي 
الريفيات فكانت لهن اهتمامات أخرى تشغل اهتمامهن 
باإلضافة إلى العادات والتقاليد السائدة في الريف التي 

تحد من جلوس ربة األسرة الريفية من الجلوس على 
أصدقاء أو تتبادل الحديث ( الفيس بوك لكي تتعرف على

فيعتبر ذلك ضد القيم ) الخ...ور والفيديوهات والص
  .والعرف والتقاليد السائدة في الريف
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  :نتائج الفرض الثاني
قامت الباحثة بتحليل النتائج الختبار صـحة هـذا   

لمتوسطين غيـر مـرتبطين    t-testالفرض وتم حساب 
  :وذلك علي النحو التالي

أنـه   )١٠(جـدول تتبين من النتائج التي يلخصها 
درجة بين ) ٠.٠٥(رق دال إحصائيا عند مستوييوجد ف

سـتخدام موقـع   إكـالً مـن    فيربات األسر إستجابة 
قيـام بأدوارهـا   الو) الفيس بـوك (التواصل االجتماعى

لصالح  ربـات  -تبعا لمتغير عمل ربة األسرة المختلفة
األسر العامالت وبذلك تستطيع الباحثة قبـول الفـرض   

حثة ذلك إلى عدة الثاني من فروض البحث، وترجع البا
ربة األسرة العاملة يقع على عاتقهـا  : أسباب منها أوال

القيام بالعديد من األعمال داخل المنزل وخارجه بالتالي 
تحتاج  إلى تنظيم أكثر للوقت حتـى تسـتطيع القيـام    

   المختلفة على أكمل وجه، ابأدواره

اسـتخدام موقـع   وسطات وفقا لعمل األسـرة  فـي   قيمة ت وداللتها اإلحصائية لداللة الفروق بين المت: ١٠جدول
  قيام بأدوارها المختلفةالالتواصل االجتماعى و

"ت"قيمة  درجة الحريةاالنحراف المعياريالمتوسط المتغير  مستوي الداللة 

  استخدام التواصل االجتماعى
  ٨.٦٤  ١٣٧.٥٣ تعمل

  ٢٣.٦٥ ١٢١.٠٢ ال تعمل دالة   ٩.٨١  ٣٩٨
 دورها كأم

 
  ٢٣.٢٠  ٧٤.٨٦ ال تعمل دالة ٩.٠٢ ٣٩٨  ٩١.١٧١٢.٧١ تعمل

 
 دورها كزوجة

  ٦٧.٣٥٢١.٩٣ ال تعمل دالة ٩.١٠ ٣٩٨  ٨١.٩٥٩.٢٧ تعمل
  ٤٤.٤٦١١.٩١ ال تعمل دالة ١٠.٧٧ ٣٩٨  ٤.٦٧  ٥٣.٧٠ تعمل دورها كمعلمة

  ١٨.٩٧  ٤٩.٨٢ ال تعمل دالة ٩.٨٦ ٣٩٨  ٧.٥٦٧  ٦٣.٣٤ تعمل دورها كربة أسرة
)ككل(   ٣٥٧.٥٢٩٤.٠١ ال تعمل دالة  ١٠.٨٧ ٣٩٨  ٤٢٧.٧٠٢٥.٨٢ تعمل 

  ٠.٠٥تقاس الداللة عند مستوي *
إلى سوق العمل واالندماج مع المجتمـع  خروجها : ثانيا

زيادة ثقافتها واختالطها بثقافـات  ومهنة  بأيواالشتغال 
بكل ما هـو  وعيها من يزيد و مختلفة يزيد من معرفتها

الناتجـة عـن    في عالم االتصـال والتكنولوجيـا   جديد
ع مستوى المعيشة الناتج عن اخروجها للعمل كذلك ارتف

وما يفرضه عليها العصر الحـالي   زيادة دخل األسرة 
مسايرة متطلبات هذا العصر كإنسانة مثقفة ورغبتها في 

 ةبالتكنولوجيا بصـف اهتمامها  يؤدى إلىوهذا وعصرية 
بصـفة   )الفيس بوك(الجتماعىومواقع التواصل اعامة 
  .خاصة

 :نتائج الفرض الثالث

والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة بحساب 
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لالسـتجابات وفقـا   

  ).١١(جدوللمتغير حجم األسرة كما هو موضح 

بلغـت   " ف"أن  قيمـة   )١٢(جـدول يتضح من 
)١١٢٢.٢٠، ٢٦٣٣.٨٢، ١٣٢٤.٨٧، ١٨٧٢.٩٤ ،

علي الترتيب وهي دالة عند ) ١٠٠٩٤.٧٥، ٢٧١٨.١٢
مما يعني أنه يوجد فروقا دالة إحصـائيا   ٠.٠٥مستوي 

استخدام موقـع التواصـل   (بين عدد أفراد األسرة  في 
دورها كأم، دورها كزوجة، دورها كمعلمة،  االجتماعى،

، لتحديد اتجاه .علي الترتيب) ككل(دورها كربة أسرة، 
 Tukeyبتطبيـق اختبـار تـوكي    الفروق قامت الباحثة 

  :للمقارنات المتعددة وذلك علي النحو التالي
يوجد " )١٣(جدول تتبين من النتائج التي يلخصها 

درجـة  بـين  ) ٠.٠٥(فرق دال إحصائيا عند مسـتوي 
ربات األسر فى كـالً مـن اسـتخدام موقـع     إستجابة 

قيـام بأدوارهـا   الو) الفيس بـوك (التواصل االجتماعى 
ا لمتغير حجم األسرة  لصـالح صـغيرة   تبع  المختلفة
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وبذلك يتم قبول الفرض الثالث من ) أفراد ٤-٢( الحجم
ويمكن للباحثة القول انه فـي ضـوء   .. فروض البحث

المقابالت الفردية التي أجرتها مع ربات األسـر وفـى   
ضوء نتائج البحث بأن األسرة صغيرة الحجم  تتكـون  

سـن واألم  أفراد وبكون األطفال صـغار ال ) ٤-٢(من 

واألعمال األدوار والمسـئوليات الملقـاة    صغيرة السن
على عاتقها اقل بكثير من األسـرة متوسـطة وكبيـرة    
الحجم فبالتالي يكون لديها الفرصـة أكثـر واسـتخدام    
التكنولوجي والجلوس على الفيس بوك وتبادل الصـور  

  .والرسائل والفيديوهات والتواصل مع اآلخرين
 واالنحرافات المعيارية لالستجابات وفقا لمتغير حجم األسرة المتوسطات :١١جدول 

 االنحراف المعياريالمتوسط المتغير

  استخدام التواصل االجتماعى
أفراد ٤-٢  ٦.٩٦  ١٤١.٠٢  
أفراد ٦-٥  ٧.٥٢  ١٠٤.٠٠ 
أفراد فأكثر ٧  ٧.٠١  ٧٢.٩٧  

 دورها كأم
 

أفراد ٤-٢  ٥.٠٤  ٩٨.١٢ 
أفراد ٦-٥  ١١.٧٩  ٦٨.٩٤  
د فأكثرأفرا ٧  ٥.١٤  ٤٧.٩٧  

 
 دورها كزوجة

أفراد ٤-٢  ٤.٢٢  ٨٧.٠٧  
أفراد ٦-٥  ٥.٧٤  ٥٦.٠٦  
أفراد فأكثر ٧  ٣.٠٢  ٤٠.٠٨  

 دورها كمعلمة
أفراد ٤-٢  ٤.٤٢  ٥١.٩٥ 
أفراد ٦-٥  ٢.١٥١٠٣  ٣١.٨٤  
أفراد فأكثر ٧  ١.٩٤٣٣١  ٢٤.٦٠ 

 دورها كربة أسرة
أفراد ٤-٢  ٢.٩٢٥٧٢  ٦٩.٤٠  
أفراد ٦-٥  ٤.٣١٥١٨  ٤٧.٥٤  
أفراد فأكثر ٧  ٣.٤٨١٧٧  ٣٣.٦٢  

)ككل(  
أفراد ٤-٢  ١٠.٥٥  ٤٤٧.٥٧  
أفراد ٦-٥  ١١.١٠٠  ٣٠٨.٣٨  
أفراد فأكثر ٧  ٩.٣٠  ٢١٩.٢٥  

كـالً مـن اسـتخدام موقـع التواصـل       فيربات األسر تحليل التباين األحادي للفروق بين استجابات  :١٢ جدول
  تبعا لمتغير حجم األسرة ختلفةقيام بأدوارها المالو) الفيس بوك(االجتماعى

مجموع مصدر التباين المتغير
المربعات

درجات
الحرية

 متوسط
"ف"قيمة  المربعات  

مستوي 
 الداللة

  استخدام التواصل االجتماعى
 ٩٢٩١٠.٣٧ ٢  ١٨٥٨٢٠.٧٤ بين المجموعات

١٨٧٢.٩٤ 

٠٠٠ 

٤٩.٦٠ ١٩٦٩٣.٨١٣٩٧ داخل المجموعات
  ٢٠.٥٥١٤.٥٦٣٩٩ التباين الكلي

 دورها كأم
 

 ٥٢٣٨٤.٩٥ ١٠٤٧٦٩.٩٠٢ بين المجموعات

١٣٢٤.٨٧ 

٠٠٠ 

٣٩.٥٤ ١٥٦٩٧.٢٠٣٩٧ داخل المجموعات
  ١٢٠٤٦٧.١١٣٩٩ التباين الكلي

 دورها كزوجة
 ٤٩٩٢٨.١٠ ٩٩٨٥٦.٢٠٢ بين المجموعات

٢٦٣٣.٨٢ 

٠٠٠ 

١٨.٩٥ ٧٥٢٥.٧٣٣٩٧ داخل المجموعات
  ١٠٧٣٨١.٩٣٣٩٩ التباين الكلي

 دورها كمعلمة
 ١٨٣٨٨.٨٩ ٣٦٧٧٧.٧٨٢ بين المجموعات

١١٢٢.٢٠ 

٠٠٠ 

١٦.٣٨ ٣٩٧ ٦٥٠٥.٤٠ داخل المجموعات
  ٤٣٢٨٣.١٩٣٩٩ التباين الكلي
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 دورها كربة أسرة
 ٢٧٤٧١.٤٨ ٥٤٩٤٢.٩٧٢ بين المجموعات

٢٧١٨.١٢ 

٠٠٠ 

١٠.١٠ ٤٠١٢.٣٨٣٩٧ داخل المجموعات
  ٥٨٩٥٥.٣٦٣٩٩ التباين الكلي

)ككل(  
١١١٧٢٢٣.٩٦ ٢٢٣٤٤٤٧.٩٣٢ بين المجموعات

١١٠.٦٧ ٤٣٩٣٧.٤٦٣٩٧ داخل المجموعات ١٠٠٩٤.٧٥٠٠٠
  ٢٢٧٨٣٨٥.٣٩٣٩٩ التباين الكلي

ربـات األسـر   للمقارنات المتعددة بين اسـتجابات    Tukeyالفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار  :١٣جدول 
  تبعا لمتغير حجم األسرة  قيام بأدوارها المختلفةالو) الفيس بوك(التواصل االجتماعى ستخدام موقع ال

  أفراد فأكثر ٧  أفراد ٦-٥ أفراد٤-٢   

  استخدام التواصل االجتماعى
 *٦٨.٠٥ *٣٧.٠٢    أفراد ٤-٢
  *٣١.٠٢      أفراد  ٦-٥
        أفراد فأكثر  ٧

  دورها كأم
  

 *٥٠.١٤ *٢٩.١٨     أفراد ٤-٢
  *٢٠.٩٦      راد أف ٦-٥
        أفراد فأكثر ٧

  دورها كزوجة
  *٤٦.٩٩ *٣١.٠١    أفراد ٤-٢
 *١٥.٩٧      أفراد ٦-٥
        أفراد فأكثر  ٧

  دورها كمعلمة
  *٢٧.٣٥ *٢٠.١١    أفراد ٤-٢
 * ٧.٢٤      أفراد  ٦-٥
        أفراد فأكثر ٧

  دورها كربة أسرة
 *٣٥.٧٧ *٢١.٨٦    أفراد ٤-٢
 *١٣.٩١      أفراد  ٦-٥
       أفراد فأكثر  ٧

  )ككل(
  
  

 *٢٢٨.٣١ *١٣٩.١٩    أفراد ٤-٢
 *٨٩.١٢      أفراد  ٦-٥
        أفراد فأكثر  ٧

  :نتائج الفرض الرابع
قامت الباحثة بتحليل النتائج وذلك الختبار صـحة  
الفرض الرابع من فروض البحث قامت الباحثة بحساب 

قـا  المتوسطات واالنحرافات المعيارية لالسـتجابات وف 
 ).١٤(ربة األسرة كما هو موضح بجدول نلمتغير س

بلغـت   " ف"قيمة : أن) ١٥(يتضح من نتائج جدول
)١٦١٨.٠٧، ٢٨٥٩.٨٨، ١٨٢٤.٥٧، ١٦٣٨.٢٣ ،

علي الترتيب وهي دالة عنـد  ) ٧٩٠٦.١٤، ٢٨٠٤.٣٤
مما يعني أنه يوجد فروقا دالة إحصـائيا   ٠.٠٥مستوي 

اصـل  اسـتخدام موقـع التو  (بين  مستويات السن في 
، دورها كأم، دورها كزوجة، دورها كمعلمة، االجتماعى

،لتحديد اتجاه . علي الترتيب) ككل(دورها كربة أسرة، 
 Tukeyالفروق قامت الباحثة بتطبيـق اختبـار تـوكي    

  :للمقارنات المتعددة وذلك علي النحو التالي

علـى   )١٦(جدول تتبين من النتائج التي يلخصها 
بين ) ٠.٠٥(يا عند مستوي يوجد فرق دال إحصائ: انه

كالً من استخدام موقـع   فيربات األسر درجة إستجابة 
قيـام بأدوارهـا   الو) الفيس بـوك (التواصل االجتماعى

تبعـا  ) كأم، كزوجة، كمعلمة، كربـة أسـرة  ( المختلفة
سـنة،   ٥٠-٣٦سنة،  ٣٥-٢٠(لمتغير سن ربة األسرة 

ربة األسرة صغيرة السـن،  (لصالح -) سنة فأكثر ٥١
وبذلك يتم قبول الفرض الرابع  مـن  ) . سنة ٣٥-٢٠

ويمكن للباحثة القول انه فـي ضـوء   . فروض البحث
أن ربة ) عينة البحث(المقابالت الفردية مع ربات األسر

األسرة صغيرة السن تكون أكثر شغفا ومشـاركة فـي   
عالم التكنولوجيا ولديها نوع من الرغبة والغيرة عنـدما  

اصلون على الفيس بـوك،  تسمع أو ترى أصدقائها يتو
كما أن هناك منهن أيضا ترى أن  الفيس بوك تنقصـها  
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الخبرة  فيساعدها في حل مشاكلها االجتماعية ويزيد من 
رصيدها بعكس ربة األسرة كبيرة السـن فـان لـديها    
الخبرة وتولى اهتماما ألعمال أخرى من وجهة نظرهـا  

لـى  أكثر اهتماما وعندما تستخدم الفيس بوك ال يؤثر ع
األمر الذي أكدتـه دراسـات   . القيام بأدوارها األخرى

أن نتـائج  ) ٢٠٠٧(عديدة منها دراسة علياء عبد الفتاح
معظم الدراسات التي أجريت على مختلف الفئات السنية 
أن الشباب هم أكثر فئات المجتمع استخداما لالنترنـت  

ويساعدهم على ذلك سرعة التعلم واكتسـاب الخبـرات   
  .أنهم أكثر فئات المجتمع حركة ونشاطاالجديدة، حيث 

  :نتائج الفرض الخامس
والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة بحساب 
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لالسـتجابات وفقـا   

).١٧(بجدول لمتغير المستوي التعليمي كما هو موضح 

  ر سن ربة األسرة المتوسطات واالنحرافات المعيارية لالستجابات وفقا لمتغي :١٤جدول 
االنحراف المعياريالمتوسط المتغير
  استخدام التواصل االجتماعى

سنة ٣٥- ٢٠  ٦.٥٩  ١٤٢.٦١  
سنة ٥٠- ٣٦  ٨.٨٨  ١٠٧.٨٢  
سنة فأكثر ٥١  ٣.٦٢  ٧٦.٩٢  

 دورها كأم
 

سنة ٣٥- ٢٠  ٤.٨٤  ٩٩.٥٦  
سنة ٥٠- ٣٦  ٦.٠٦  ٧٣.٤٧  
سنة فأكثر ٥١  ٤.٠٧  ٤٩.٤٠  

 
 دورها كزوجة

سنة ٣٥- ٢٠  ٤.٢٥  ٨٧.٨١  
سنة ٥٠- ٣٦  ٥.٦٦  ٥٥.٣٠  
سنة فأكثر ٥١  ٢.١٥  ٣٩.٠٣  

 دورها كمعلمة
سنة ٣٥- ٢٠  ٤.٦٦  ٥٢.٣٣  
سنة ٥٠- ٣٦  ١.٩٨  ٣١.٧٤  
سنة فأكثر ٥١  ١.٧٨  ٢٤.٤٨  

 دورها كربة أسرة
سنة ٣٥- ٢٠  ٢.٩٠  ٧٠.٠٩  
سنة ٥٠- ٣٦  ٣.٦٦  ٤٩.٨٥  
سنة فأكثر ٥١  ٣.١٠  ٣٣.١٨  

)ككل(  
سنة ٣٥- ٢٠  ١١.٤٤  ٤٥٢.٤٢  
سنة ٥٠- ٣٦  ١٤.٣٠ ٣١٨.٢٠  
سنة فأكثر ٥١  ٦.٦٤  ٢٢٣.٠٣ 

استخدام موقـع التواصـل االجتمـاعى    في ربات األسر تحليل التباين األحادي للفروق بين استجابات  :١٥جدول 
 تبعا لمتغير سن ربة األسرة قيام بأدوارها المختلفةالو) الفيس بوك(

مجموعمصدر التباين المتغير
الحرية جاتدرالمربعات المربعات متوسط  "ف"قيمة    مستوي الداللة 

  استخدام التواصل االجتماعى
 ٨٧٦٠٣.٥٩ ١٧٥٢٠٧.١٩٢ بين المجموعات

١٦٣٨.٢٣ 

٠٠٠ 

 ٥٣.٤٧ ٣٩٧ ٢١٢٢٩.٣٧ داخل المجموعات

  ١٩٦٤٣٦.٥٦٣٩٩ التباين الكلي

 دورها كأم
 

 ٥٠١٨١.٣٨ ١٠٠٣٦٢.٧٦٢ بين المجموعات

١٨٢٤.٥٧ 

٠٠٠ 

اخل المجموعاتد  ٢٧.٥٠ ٣٩٧ ١٠٩١٨.٧٣ 

  ١١١٢٨١.٤٩٣٩٩ التباين الكلي

 دورها كزوجة
 ٦٢٧٦٨.٨١ ١٢٥٥٣٧.٦٢٢ بين المجموعات

٢٨٥٩.٨٨ 

٠٠٠ 

 ٢١.٩٤ ٣٩٧ ٨٧١٣.٣٧ داخل المجموعات

  ١٣٤٢٥١.٠٠٣٩٩ التباين الكلي

 دورها كمعلمة
 ٢٣٥٠٨.١٠ ٢ ٤٧٠١٦.٢١ بين المجموعات

١٦١٨.٠٧ 

٠٠٠ 

 ١٤.٥٢ ٣٩٧ ٥٧٦٧.٧٧ داخل المجموعات

  ٣٩٩ ٥٢٧٨٣.٩٩ التباين الكلي
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 دورها كربة أسرة
 ٢٨٦٥٩.٢٨ ٢ ٥٧٣١٨.٥٧ بين المجموعات

٢٨٠٤.٣٤ 

٠٠٠ 

 ١٠.٢٢ ٣٩٧ ٤٠٥٧.١٧ داخل المجموعات

  ٣٩٩ ٦١٣٧٥.٧٥ التباين الكلي

)ككل(  
 ١١٨٧٤٢١.٢٩ ٢٣٧٤٨٤٢.٥٨٢ بين المجموعات

 ١٥٠.١٩ ٣٩٧ ٥٩٦٢٥.٢٩ داخل المجموعات ٠٠٠ ٧٩٠٦.١٤

  ٢٤٣٤٤٦٧.٨٧٣٩٩ التباين الكلي

فـي  ربات األسر للمقارنات المتعددة بين استجابات   Tukeyالفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار  :١٦جدول 
  ر سن ربة األسرةتبعا لمتغي قيام بأدوارها المختلفةالو) الفيس بوك(استخدام موقع التواصل االجتماعى 

سنة ٥٠-٣٦سنة٣٥-٢٠   سنة فأكثر ٥١   

  استخدام التواصل االجتماعى
سنة ٣٥-٢٠   ٣٤.٧٨٦٥.٦٨ 
سنة ٥٠-٣٦     ٣٠.٩٠ 
سنة فأكثر ٥١       

 دورها كأم
 

سنة ٣٥-٢٠   ٢٦.٠٨٥٠.١٥ 
سنة ٥٠-٣٦     ٢٤.٠٦ 
سنة فأكثر ٥١       

 دورها كزوجة
سنة ٣٥-٢٠   ٣٢.٥١٤٨.٧٧ 
سنة ٥٠-٣٦     ١٦.٢٦ 
سنة فأكثر ٥١       

 دورها كمعلمة
سنة ٣٥-٢٠   ٢٠.٥٩٢٧.٨٥ 
سنة ٥٠-٣٦     ٧.٢٥ 
سنة فأكثر ٥١       

 دورها كربة أسرة
سنة ٣٥-٢٠   ٢٠.٢٣٣٩.٩١ 
سنة ٥٠-٣٦     ١٦.٦٧ 
سنة فأكثر ٥١       

)ككل(  
 
 

سنة ٣٥-٢٠   ١٣٤.٢١٢٢٩.٣٨ 
سنة ٥٠-٣٦     ٩٥.١٧ 
سنة فأكثر ٥١       

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لالستجابات وفقا لمتغير المستوي التعليمي لربة األسرة :١٧دول ج
 االنحراف المعياريالمتوسطالمتغير
  استخدام التواصل االجتماعى

  ٧.٨٨  ٧٢.٧٠ منخفض
 ٩.٢٩  ١٠٧.٥٤ متوسط
  ٧.٢٩  ١٤٣.٠٢ مرتفع

 دورها كأم
 

  ٣.٩٦  ٤٩.٤٩ منخفض
  ٥.٢٤  ٧٤.٠٥ متوسط
  ٥.٤٠  ٩٧.٧٢ مرتفع

 
 دورها كزوجة

  ٢.٨٧  ٣٧.٨٩ منخفض
  ٥.٦٤  ٥٥.٦٩ متوسط
  ٤.٠٣  ٨٧.٦٩ مرتفع

 دورها كمعلمة
  ١.٧٣  ٢٤.٨٠ منخفض
  ١.٨٩  ٣١.٧٢ متوسط
  ٣.٧٥  ٥٥.١٨ مرتفع

 دورها كربة أسرة
  ٣.٤٣  ٣١.٩٧ منخفض
 ٣.٤١  ٥٠.٥٣ متوسط
 ٢.٩٠  ٦٩.١٩ مرتفع

)ككل(  
  ١٣.٧٢  ٢١٦.٨٧ منخفض
  ١٢.٩٥  ٣١٩.٥٥ متوسط
  ١٣.١٩  ٤٥٢.٨٢ مرتفع
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كـالً مـن اسـتخدام موقـع التواصـل       فيربات األسر تحليل التباين األحادي للفروق بين استجابات  :١٨ جدول
  تبعا لمتغير المستوي التعليمي لربة األسرة  قيام بأدوارها المختلفةالو) الفيس بوك(االجتماعى 

 مستوي الداللة"ف"قيمة المربعات متوسطالحريةدرجاتلمربعاتامجموع مصدر التباينالمتغير
استخدام التواصل 

  االجتماعى

 ٣٠٠٥٨٤.٤٥٢١٥٠٢٩٢.٢٣ بين المجموعات
٢٣٣٤.٩٦ 

٠٠٠ 
 ٢٥٥٥٣.٢٩٣٩٧٦٤.٣٦ داخل المجموعات
 ٣٢٦١٣٧.٧٥٣٩٩ التباين الكلي

 دورها كأم
 

 ١٤٠٢٢٢.٤٠٢٧٠١١١.٢٠ بين المجموعات
٢٦٨٣.٤٨ 

٠٠٠ 
 ١٠٣٧٢.٣٨٣٩٧٢٦.١٢ داخل المجموعات
 ١٥٠٥٩٤.٧٩٣٩٩ التباين الكلي

 دورها كزوجة
 ١٦٧٧١٧.١١٢٨٣٨٥٨.٥٥ بين المجموعات

٤٣٧٨.٣٠ 
٠٠٠ 

 ٧٦٠٣.٨٢٣٩٧١٩.١٥ داخل المجموعات
 ١٧٥٣٢٠.٩٣٣٩٩ التباين الكلي

 دورها كمعلمة
 ٧٠٩٤١.٢٦٢٣٥٤٧٠.٦٣ بين المجموعات

٣٩٤٤.٧٨ 
٠٠٠ 

 ٣٥٦٩٣٧٣٣٩٧٨.٩٩ داخل المجموعات
 ٧٤٥١١.٠٠٣٩٩ التباين الكلي

دورها كربة 
 أسرة

 ٨٤٠٤٤.٦٧٢٤٢٠٢٢.٣٣٦ بين المجموعات
٤٢٠٠.٨٩ 

٠٠٠ 
 ٣٩٧١.٢٦٣٩٧١٠.٠٠٣ داخل المجموعات
 ٨٨٠١٥.٩٣٣٩٩ التباين الكلي

)ككل(  
٣٥٢٩٢٠٨.١٠٢١٧٦٤٦٠٤.٠٥ بين المجموعات

 ٦٩٤٩١.٣٣٣٩٧١٧٥.٠٤ داخل المجموعات ١٠٠٨١.٠٨٠٠٠
 ٣٥٩٨٦٩٩.٤٤٣٩٩ التباين الكلي

بلغـت   " ف"قيمـة  : يتضح من الجدول السابق أن
)٣٩٤٤.٧٨، ٤٣٧٨.٣٠، ٢٦٨٣.٤٨، ٢٣٣٤.٩٦ ،

علي الترتيب وهي دالة عند ) ١٠٠٨١.٠٨، ٤٢٠٠.٨٩
صـائيا  مما يعني أنه يوجد فروقا دالة إح ٠.٠٥مستوي 

اسـتخدام موقـع التواصـل    (بين مستويات التعليم فـي 

، دورها كأم، دورها كزوجة، دورها كمعلمة، االجتماعى
علي الترتيب، ولتحديد اتجاه ) ككل(دورها كربة أسرة، 

الفروق قامت الباحثة بتطبيق المقارنات المتعددة علـي  
  :النحو التالي

  
اسـتخدام موقـع التواصـل    فـي  ربات األسر ددة بين إستجابات للمقارنات المتع Tukeyاختبار توكي  :١٩جدول

  تبعا لمتغير المستوي التعليمي لربة األسرة قيام بأدوارها المختلفةالو) الفيس بوك(االجتماعى
 مرتفعمتوسطمنخفض 

  استخدام التواصل االجتماعى
 *٧٠.٣٢ *٣٤.٨٤  منخفض
 *٣٥.٤٨    متوسط
      مرتفع

 دورها كأم
 

 *٤٨.٢٣  *٢٤.٥٥  منخفض
 *٢٣.٦٧    متوسط
      مرتفع

 دورها كزوجة
 *٤٩.٧٩ *١٧.٧٩  منخفض
 *٣٢.٠٠   متوسط
      مرتفع

 دورها كمعلمة
 *٣٠.٣٧ *٦.٩٢   منخفض
 *٢٣.٤٥   متوسط
      مرتفع

 دورها كربة أسرة
 *٣٧.٢٢ *١٨.٥٦  منخفض
 *١٨.٦٦    متوسط
      مرتفع

)ككل(  
 

 *٢٣٥.٩٥ *١٠٢.٦٨  منخفض
 *١٣٣.٢٧   متوسط
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      مرتفع 
نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول السابق أنه توجد 
هناك فروقا دالة  إحصائيا عند مسـتوى داللـة بـين    

استخدام موقـع التواصـل   في ربات األسر استجابات 
تبعـا   قيام بأدوارها المختلفةالو) الفيس بوك(االجتماعى

لصالح المستوى  -لربة األسرةلمتغير المستوى التعليمي 
وبذلك يتم قبول الفرض الخامس  من . التعليمي المرتفع
وتقول الباحثة أن السبب يرجـع إلـى   . فروض البحث

طبيعة الفيس بـوك الثقافيـة والمعرفيـة والتعليميـة     
  مجاالً خصباً للمشاركة في البحثواالجتماعية فهو 

وتبـادل   توالمعلوماوالتعليم عن بعد، ونشر المعرفة  
 الخ....وإدارة الحوارات  المقاالت،الخبرات والثقافات و

عبر المواقـع  وبذلك يستطيع األفراد المشاركة والتعلم 
منهـا   عفهو مجاال خصبا ينتف، )بوك الفيس(االجتماعية 

  .بالعلم النمير، والفكر المستنير فهو مليءالكثير، 
 :نتائج الفرض السادس

الباحثة بحساب  والختبار صحة هذا الفرض قامت
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لالستجابات وفقا 

  :األسرة األسر كما هو موضح بالجدول للمتغير دخ
 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لالستجابات وفقا لمتغير دخل األسرة :٢٠جدول

 االنحراف المعياريالمتوسط المتغير
  استخدام التواصل االجتماعى

  ٨.٠٣  ٦٧.٨٢ منخفض
 ١٠.١٩  ١٠٤.٧٦ متوسط
  ١٤٤.٥٠٧.٣٠ مرتفع

 دورها كأم
 

  ٤.٣٠  ٤٧.٧١منخفض
  ٤.٧٦  ٧٢.٧٠ متوسط
  ٣.٦٠  ١٠٠.٦٧ مرتفع

 
 دورها كزوجة

  ٣.٦٧  ٣٧.٤٠ منخفض
  ٥.٦٦  ٥٥.٥٠ متوسط
  ٥.١٢  ٨٧.١٥ مرتفع

 دورها كمعلمة
  ١.٧٧  ٢٤.٦٤ منخفض
  ١.٩٢  ٣١.٩٣ متوسط
  ٣.٩٦  ٥٣.٩٩ مرتفع

ها كربة أسرةدور  
  ٣.٥١  ٣٢.٤٨ منخفض
  ٣.٥٤  ٥٠.٨٦ متوسط
  ٢.٥٦  ٦٩.٠٠٦ مرتفع

)ككل(  
  ١٣.٢٣  ٢١٠.٠٦٦٧ منخفض
  ١٣.٣٥  ٣١٥.٧٦ متوسط
  ١٣.٥٨  ٤٥٥.٨٨ مرتفع

اسـتخدام موقـع التواصـل االجتمـاعى     في ربات األسر تحليل التباين األحادي للفروق بين إستجابات  :٢١جدول
  تبعا لمتغير دخل األسرة  أدوارها المختلفةقيام بالو) الفيس بوك(

درجاتالمربعاتمجموع مصدر التباينالمتغير المربعات متوسطالحرية  مستوي الداللة"ف"قيمة  

استخدام التواصل 
 االجتماعى

  ٢١٤٢١٦٠.٠٠  ٢٨٤٣٢٠.٠١ بين المجموعات
 ٢٨٢٠٢.٤٢٣٩٧٧١.٠٣ داخل المجموعات ٠٠٠ ٢٠٠١.١٥

 ٣١٢٥٢٢.٤٣٣٩٩ التباين الكلي

 دورها كأم
 

  ٢٦٨٦٨٤.٩٤  ١٣٧٣٦٩.٨٩ بين المجموعات
 ٦٦٥٥.٨٦٣٩٧١٦.٧٦ داخل المجموعات ٠٠٠ ٤٠٩٦.٨٢

 ١٤٤٠٢٥.٧٥٣٩٩ التباين الكلي

 دورها كزوجة
 ٢٧٠.٣٦٥.٩٩  ١٤٠٧٣١.٩٨ بين المجموعات

 ١٠٦١٠.٨٥٣٩٧٢٦.٧٢ داخل المجموعات ٠٠٠ ٢٦٣٢.٧٠
الكليالتباين   ١٥١٣٤٢.٨٤٣٩٩ 

 دورها كمعلمة
  ٢٢٩٠٦٩.٩٩  ٥٨١٣٩.٩٩ بين المجموعات

 ٤١٣٥.٨٠٣٩٧١٠.٤١ داخل المجموعات ٠٠٠ ٢٧٩٠.٤٦
 ٦٢٢٧٥.٧٩٣٩٩ التباين الكلي

 ٣٦٣١.٥٧٣٩٧٩.١٤ داخل المجموعات ٠٠٠ ٣٥٦٦.٦٥  ٢٣٢٦٢٦.١٨  ٦٥٢٥٢.٣٦ بين المجموعات دورها كربة أسرة
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باين الكليالت  ٦٨٨٨٣.٩٣٣٩٩ 

)ككل(  
  ٢١٥٦٤٢٧٩.١٥  ٣١٢٥٨٨٨.٣٠ بين المجموعات

 ٧٢٠٣٦.٨٧٣٩٧١٨١.٤٥ داخل المجموعات ٠٠٠ ٨٦٢٠.٨٤
 ٣٢٠٠٥٩٥.١٧٣٩٩ التباين الكلي

بلغت " ف"قيمة : يتضح من الجدول السابق أن
)٢٧٩٠.٤٦، ٢٦٣٢.٧٠، ٤٠٩٦.٨٢، ٢٠٠١.١٥ ،

ي الترتيب وهي دالة عند عل) ٨٦٢٠.٨٤، ٣٥٦٦.٦٥
مما يعني أنه يوجد فروقا دالة إحصائيا  ٠.٠٥مستوي 

استخدام موقع التواصل (بين مستويات التعليم في
علي )ككل( ، والقيام بأدوارها المختلفةاالجتماعى
ولتحديد اتجاه الفروق قامت الباحثة بتطبيق  ،.الترتيب

ي للمقارنات المتعددة وذلك عل Tukeyاختبار توكي 
  :النحو التالي

أنـه   )٢٢(جدول نتبين من النتائج التي يلخصها 
في ربات األسر توجد  هناك فروقا دالة بين إستجابات 

قيام الو) الفيس بوك(استخدام موقع التواصل االجتماعى 
تبعا لمتغير دخل األسـرة  لصـالح    بأدوارها المختلفة

مستوى الدخل المرتفع وبذلك يتم قبول الفرض الخامس  
من فروض البحث ويمكن للباحثة القـول أن االتصـال   
باالنترنت يحتاج من اإلفـراد تـوفير أدوات وأجهـزة    
واشتراك شهري فهو مكلف، باإلضافة إلى ان أصحاب 
الدخول المرتفعة يحرصون على اقتناء جميـع وسـائل   

الترفية والتكنولوجيا الحديثة في منازلهم والتعرف على 
يحتاج ذلـك إلـى إمكانيـات    كل ما هو جديد وبالتالي 

  .مادية
 :نتائج الفرض السابع

والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة بحساب 
مصفوفة معامالت ارتباط بيرسـون بـين المتغيـرات    

اسـتخدام  نتائج تطبيق اسـتبيان  : الخاصة بالبحث وهي
 )الفيس بـوك (ربة األسرة لموقع التواصل االجتماعى 

  :وقيامها بأدوارها المختلفة
أنـه  ) ٢٣(جدول نتبين من النتائج التي يلخصها 

توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين اسـتخدام ربـة   
األسرة موقع التواصل االجتماعي  وأدوارها المختلفـة  

) ٠.٨٣، ٠.٩١، ٠.٧٢، ٠.٦٥= ر(حيث بلغت قيمـة 
علي الترتيب وهي دالة إحصائياً وخاصة دورها كمعلمة 

وبـذلك يـتم قبـول    ) ٠.٠١(حيث كان مستوي الداللة
  .الفرض السابع من فروض البحث

   

فـي  ربات األسـر  للمقارنات المتعددة بين إستجابات  Tukeyالفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار: ٢٢جدول 
  تبعا لمتغير دخل األسرة قيام بأدوارها المختلفةالو) الفيس بوك(استخدام موقع التواصل االجتماعى 

  عمرتف  متوسط منخفض   

  استخدام التواصل االجتماعى
 *٧٦.٦٨  *٣٦.٩٣    منخفض
 *٣٩.٧٤      متوسط
        مرتفع

  دورها كأم
  

 *٥٢.٩٦ *٢٤.٩٨    منخفض
 *٢٧.٩٧      متوسط
        مرتفع

  دورها كزوجة
 *٤٩.٧٥ *١٨.١٠    منخفض
 *٣١.٦٥     متوسط
       مرتفع

  دورها كمعلمة
 *٢٩.٣٤ *٧.٢٩    منخفض
 *٢٢.٠٥     متوسط

        رتفعم

  دورها كربة أسرة
 *٣٧.٠٦ *١٨.٣٨    منخفض
 *١٨.٦٨     متوسط
        مرتفع

 *٢٤٥.٨١ *١٠٥.٧٠     منخفض  )ككل(
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 *١٤٠.١١     متوسط
       مرتفع

استخدام ربة األسـرة لموقـع   معامالت ارتباط بيرسون وداللتها اإلحصائية بين نتائج تطبيق استبيان : ٢٣جدول 
  .وقيامها بأدوارها المختلفة، )Face Bookفيس بوك ال(التواصل االجتماعى

ــع معامل بيرسون ــتخدام موق اس
 التواصل االجتماعي

 األدوار المختلفة لربة األسر
 كربة أسرة كمعلمة كزوجةكأم

  *٠.٨٣  **٠.٩١  *٠.٧٢  *١٠.٦٥ استخدام موقع التواصل االجتماعي

ــة  األدوار المختلف
  لربة األسر

  *٠.٧٣  *٠.٦٣  *١٠.٧٩ كأم
  *٠.٨٠  *٠.٥٧  ١كزوجة
  *٠.٦٩  ١ كمعلمة

  ١  كربة أسرة
  ٠.٠١دال عند **                    ٠.٠٥دال عند * 

ستشـهد  المرحلة القادمة وتفسر الباحثة ذلك بأن 
أنماطاً جديدة للتعلم تلعب فيها شبكة االنترنت وأدواتهـا  

دورا  المختلفة بما فيـه موقـع التواصـل االجتمـاعي    
محوريا، ولن يكون التعليم الجامعي بمعزل عـن هـذه   
التطورات، وفي كل األحوال يمكن أن يساهم االستخدام 
االيجابي لهذه المواقع فـي رفـع مسـتوى المعرفـة     

 نعلميـا بـي   حوراواإلدراك لدى الطلبة من خالل فتح 
الطلبة ومدرسيهم، وإدخال أساليب جديدة تشجع علـى  

وتعزز روح التواصـل بـين   . عطرح األفكار واإلبدا
هذه المواقع مـن   هالطلبة والمعلمين مستفيدين مما تقدم

السـريعة  استيعاب المتغيرات وذلك من خالل  .خدمات
طبقا لمصلحة الطالـب  عالم اليوم واالستفادة منها الفي 

  .والمعلم
  التوصيات

عقد دورات تدربيبة وندوات تثقفيه لتوعيـة ربـة    -
ـ   تخدام األمثـل لموقـع   األسرة عن كيفيـة االس
وكيفيــة ) الفــيس بــوك(التواصــل االجتمــاعى

االستفادة من هـذه التقنيـة دون التـأثير علـى     
باإلضـافة إلـى عقـد    . قيامها بأدوارها المختلفة

ــات    ــه للفتي ــدوات تثقفي ــة ون دورات تدربيب
المقــبالت علــى الــزواج للتوعيــة بمتطلبــات 

المختلفــة حتــى  نالحيــاة األســرية وبــأدواره
 .القيام بها على الوجه المثل يستطعن

توظيف اإلمكانيـات الضـخمة لموقـع التواصـل      -
في خدمة أهداف األسـرة  ) الفيس بوك(االجتماعي
              ......)الثقافي،السياسي، االجتماعى(ورفع وعيها

غرس البعد االخالقى في نفوس اإلفراد عن كيفيـة   -
لفيس ا(االستخدام السليم لموقع التواصل االجتماعي

  .عن طريق وسائل اإلعالم) بوك
ضرورة زيادة األبحاث العلمية العربيـة الخاصـة    -

لزيادة التعرف على هذا النوع  الفيس بوكبإدمان 
الجديد من اإلدمان ومسبباته التي قد تختلف فـي  

التي قامـت بدراسـات    األجنبيةبالدنا عن البالد 
عديدة عن هذه الظاهرة التـي تهـدد مسـتخدمي    

 .بوكالفيس 

المختصين في مجال علم النفس بفئة  اهتمامضرورة  -
بالفعل في هذا اإلدمـان   االذين وقعو ربات األسر

وعمل البرامج العالجية لمساعدتهم على التشـافي  
 .من هذا اإلدمان

  المراجع
علـم الـنفس   ): ١٩٩٢(احمد محمد مبارك الكنـدرى 

  .األسرى، مكتبة الفالح، الكويت
إمكانية عمل تصميمات تتالءم ): ٢٠٠٩(أم محمد جابر

مع السلوك الملبسى للسيدات بعد سن األربعـين،  
رسالة ماجستير، كلية االقتصاد المنزلي، جامعـة  

  .المنوفية
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الدش واإلنترنت والتلفزيـون  ): ٢٠١٠(انشراح الشال
دار  -القـاهرة  –في إطار علم االجتماع اإلعالمي

  .النهضة العربية
أساليب المعاملـة  ): ١٩٩٨(إيمان محمد السيد صقر  

الزوجية كما يدركها األبناء  وعالقتهمـا بـاألمن   
منشورة، كلية  رالنفسي لديهم، رسالة ماجستير غي
  . االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية

  
  
  

دراسة لبعض ): ٢٠٠١(بتول محي الدين صالح خليفة
مشكالت صراع الدور لدى المرأة القطرية العاملة 

نفسي لـألم واألوالد، رسـالة   وعالقته بالتوافق ال
دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة عـين  

  . شمس
قصة فـيس بـوك، ثـورة     :)٢٠١١(تش مزريبن 

، الهاللـي وائل محمـود محمـد   : وثروة، ترجمة
 القاهرة، إصدارات سطور الجديدة، الطبعة العربية 

  . األولى
دور األم وعالقتـه  ): ٢٠٠٩(تغريد سيد أحمد بركات

مرحلـة   فيلألطفال  واالجتماعي النفسيوافق بالت
رسالة ماجستير غير منشـورة،  "الطفولة المتأخرة 

  .، جامعة المنوفيةالمنزليكلية االقتصاد 
آداب الحياة الزوجية ): ٢٠٠٠(خالد عبد الرحمن العك

في ضوء القران والسنة، الطبعـة السـابعة، دار   
  .المعرفة للطباعة والنشر، لبنان

العالقات ): ٢٠٠٣(دية حسن أبو سكينةحقي ونا زينب
األسرية بين النظرية والتطبيق، مكتبة عين شمس، 

  .القاهرة
قضـايا األسـرة   ): ٢٠٠١(سلوى عثمان الصـديقى 

والسكان من منظور الخدمة االجتماعية ، المكتب 
  .الجامعي الحديث، اإلسكندرية

صـراع األدوار  ): ١٩٩٠(سميرة محمد إبراهيم شند 
املة وعالقته يـبعض االضـطرابات   لدى األم الع

العصبية، رسالة دكتوراه عيـر منشـورة، قسـم    
 .الصحة النفسية، جامعة عين شمس

إسهامات الخدمة االجتماعيـة  ): ١٩٩٥(السيد رمضان
في مجال األسرة والسكان، دار المعرفة الجامعية، 

   .اإلسكندرية
، تكنولوجيا االتصـال ): ٢٠٠٨(شريف درويش اللبان

، االجتماعيـة لتحـديات والتـأثيرات   المخاطر وا
  .الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة

  
فاعليـة  ): ٢٠١٢(شيماء إسماعيل عبد المنعم الروينى

برنامج ارشادى لتنمية الوعي بمتطلبـات الحيـاة   
األسرية للشباب المقبل علـى الـزواج، رسـالة    
  .ماجستير، كلية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية
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لمعلومات واالتصاالت الدولية اإلنترنت في ضوء 
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The Use of Head of The Household to The Social Networking 
Site (Face Book) and Its Relationship to Doing Different Roles  

Samah Abdel Fattah Abdel Gawad Ahmed 
Home management and specialty institutions, home economics department, 
Faculty of Specific Education, University of Zagazig  

ABSTRACT 
There is no doubt that this era the era of the information revolution, technological, and D ropes link 

between people, and the abolition of the border and near theof spaces, and easy deployment of science and 
cultural exchange, and became a necessary thing for a large number of us so it was a goal of the study and 
mainly identify the nature of the relationship between the use of head of the household to the social 
networking site (Face book) and its roles different and some variables level socio-economic families, and 
selected a random sample of  400 heads of household and levels of social, economic and educational different, 
was applied to the questionnaire they component of (Form public statements, the use of heads of household 
questionnaire to the social networking site (Face book), the roles of heads of household questionnaire The 
results showed that there is a statistically significant difference at the level of (0.05) between the degree of 
response to female heads of households of rural and urban women in both the use of the social networking site 
(Face book) and do the roles of different depending on the variable place of residence "- for heads of 
households urban, and there is a statistically significant difference at the level of (0.05) between the degree of 
response to female heads of households in both the use of the social networking site (Face book) and do the 
roles of different depending on variable working head of the household (work, do not work) "- in favor of 
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female heads of households workers, and study showed that there is a statistically significant difference at the 
level of (0.05) between the degree of response to female heads of households in both the use of the social 
networking site (Face book) and do the roles of different depending on the variable size of the family- in favor 
of small-scale, and there is a statistically significant difference at the level of (0.05) between the degree of 
response to female heads of households in both the use of the social networking site (Face book) and do the 
roles of different depending on age- for heads of household young, and there were statistically significant 
differences at the level (0.05) between the degree of response to female-headed households in the use of social 
networking site (Face book) and do the roles of different depending on the variable level education - in favor 
of the educational level high, and there were statistically significant differences at the level (0.05) between the 
degree of response to female-headed households in the use of social networking site (Face book) and do the 
roles of different depending on the variable family income- for the benefit of the high level of income. The 
study has proved the existence of a positive correlation between the use of head of the household to the social 
networking site (Face book) and its relationship to doing different roles 

Key words: The Social net working Site(Face Book) – different roles (a mother, a wife, a teacher, house 
wife family).  

 
 

 


