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جودة العالقات األسرية ومستوى طموح األبناء 
نيى عبد الستار عبد المحسن 

 جامعة المنوفية- كمية االقتصاد المنزلي- إدارة المنزؿ والمؤسساتتخصص 
 28/12/2015 :                                تاريخ القبول1/11/2015 :تاريخ التسميم

 الممخص
 ُصدفيةييدؼ البحث بصفة رئيسية إلى دراسة العبلقة بيف جودة العبلقات األسرية ومستوى طموح األبناء، وتـ إجراء البحث عمى عينة 

وقد اتبع البحث المنيج مف شروطيا متزوجيف ولدييـ أبناء بمحافظة المنوفية  ربة أسرة مف مستويات اجتماعية واقتصادية مختمفة 200قواميا 
، وقد أسفرت أىـ نتائج الوصفي التحميمي واستخدمت الباحثة استمارة البيانات العامة واستبياف جودة العبلقات األسرية واستبياف طموح األبناء

وطموح  (االجتماعية والدينية واالخبلقية واالنفعالية واالقتصادية)البحث عف أنو توجد عبلقة ارتباطية موجبة بيف جودة العبلقات األسرية ككؿ 
، بينما ال توجد عبلقة ارتباطية بيف جودة العبلقات األسرية 0.001عند مستوى معنوية  (االجتماعي والدراسي والميني واألسري)األبناء ككؿ 

ككؿ والطموح الكمي لؤلبناء وكُؿ مف تعميـ الزوج وتعميـ الزوجة، كذلؾ ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات ربات األسر عينة 
الدراسة في جودة العبلقات األسرية ومستوى طموح أبنائيف تبعًا لمدة الزواج ودخؿ األسرة الشيري، بينما توجد  فروؽ ذات داللة احصائية بيف 

، وقد أوصت 0.01متوسط درجات ربات األسر الحضريات والريفيات في جودة العبلقات األسرية لصالح ربة األسرة الحضرية عند مستوى داللة 
الباحثة بضرورة طاعة الزوج في غير معصية اهلل وتنمية ميارات اتصاليا مع زوجيا وأبنائيا وأىميـ وأصدقائيـ مما ينعكس عمى جودة حياتيا 

. األسرية وحياة أبنائيا

.طموح األبناء- العالقات السرية  :كممات دليمية

المقدمة 
األسرة ىى مجموع األشخاص مف زوج وزوجة 

وأبنائيما، الذيف يظميـ بيت، يأوي إليو الجميع، ويشعروف 
فيو باالستقرار واألمف والسكينة، والحب المتبادؿ بيف أفراد 

األسرة الواحدة، واألسرة ىى الوحدة األساسية لممجتمع 
ككؿ، فإذا صمحت األسرة، صمح المجتمع، وتربية األبناء، 

تعتبر – دينيًا وخمقيًا وعاطفياً –  وتنشئتيـ النشأة الصالحة
مف أوجب الواجبات عمى آبائيـ، حتى يشبوا أسوياء 
نافعيف ألنفسيـ ومجتمعيـ، ألف أبناء اليـو ىـ شباب 

 (. 143: 2008سناء أميف، )الغد، وقادة المستقبؿ
 عمى والسعادة وقدرتو بالرضا الفرد الجودة ىى شعور

 التي الخدمات ورقي البيئة ثراءإ خبلؿ مف حاجاتو إشباع

 والتعميمية واالجتماعية الصحية في المجاالت لو تقدـ

رغداء )منو واالستفادة لموقت إدارتو حسف مع والنفسية
 شعوره تتضمف الفرد حياة جودة واف (152: 2004نعيسة، 

. )5 :2008 الجميؿ، نادية)النفسي والرضا واألمف بالحب

تمر بالزوجيف أحداث كثيرة قد تقوي مف عبلقتيما 
أو قد تضعفيا تبعًا لطبيعة الزوجيف ولطبيعة تمؾ 

األحداث، وتبعًا لطريقة معالجتيما لتمؾ األحداث وما 
يتخذونو مف مواقؼ فييا فالزواج يكوف أحيانًا قويًا 

ومزدىرًا ال يحتاج لبذؿ أى مجيود إضافي ألف األمور 
تسير عمى خير ما يراـ وفي أوقات أخرى ضعيفًا ىشًا 
ذا لـ  تعصؼ بو المشاكؿ وتتوتر العبلقة بيف الزوجيف وا 
ينتبيا لذلؾ مات زواجيما وكـ مف صمة زوجية ماتت في 

عزة العشماوي، )الحقيقة وىى مازالت قائمة أماـ الناس
ولكى تسير الحياة الزوجية واألسرية (. 49، 48 :2007

في مسارىا الطبيعي الذي يقـو عمى األمف واإلطمئناف 
والمودة والتراحـ ال بد مف تحقيؽ التوافؽ والتكيؼ بيف 

حصة بنت صالح المالؾ وربيع )أطراؼ األسرة المختمفة
(. 8: 2006نوفؿ، 

والعبلقات األسرية ىى التفاعؿ المتبادؿ الذي 
يستمر فترة طويمة مف الزمف بيف أفراد األسرة مف خبلؿ 
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إلياـ العويضي، )االتصاؿ وتبادؿ الحقوؽ والواجبات 
ولقد اكتسبت العبلقات األسرية أىمية (. 48: 2004

كبيرة في اإلسبلـ، نظرًا ألف األسرة أصغر وحدة في بناء 
المجتمع، وعمى كاىميا تقع مسئولية إنشاء ورعاية وتربية 

 (. 1: 2007سموى شمبي، )األجياؿ الصاعدة 
كمما كانت العبلقات األسرية والتماسؾ األسري بيف 
أعضاء األسرة قويًا وسويًا كمما كانت األسرة سميمة وكاف 

الجو األسري مبلئمًا لتكيؼ األطفاؿ وسبلمة نموىـ 
العاطفي والنفسي، وأى صداـ يقع بيف األبويف يشعر بو 

الطفؿ حتى ولو لـ يحدث أمامو مما يفقده الشعور 
باإلتزاف االنفعالي، فاألسرة المترابطة تحقؽ قدرًا أكبر مف 
األماف األسري ألبنائيا مما ينعكس إيجابيًا عمى تمتعيـ 
بالسبلمة النفسية، كما أف ذلؾ يدفعيـ إلى االنطبلؽ 

محمد خميؿ، )لمحياة خارج األسرة والتفاعؿ بشكؿ إيجابي 
2000 :28.) 

كغيرىا مف كما أف العبلقة بيف الوالديف واألبناء 
العبلقات تقـو عمى الحقوؽ والواجبات المتبادلة، فالعناية 

باألطفاؿ في السنوات األولى تؤثر في جميع مراحؿ 
العمر تأثيرًا بالغًا، مما يؤكد أىمية العطؼ والحناف 

، مع اإلىتماـ بأف يكوف األبواف مثبًل صالحًا  بجانب الحـز
أماـ أبنائيـ في كؿ ما يفعموف ويقولوف، إضافة إلى 
الرعاية المادية واإلنفاؽ عمييـ وتمبية إحتياجاتيـ مف 

 108 :2001محمد التويجري، )المأكؿ والممبس والمسكف
كما أف لآلباء حقوؽ عمى أبنائيـ تتمثؿ في (. 113 –

حؽ الطاعة والبر بالوالديف حيث أف طاعة الوالديف 
 : 2000محمد خميؿ ، )مقرونة بتوحيد اهلل وتعظيمو 

251  .)
كما تتسـ العبلقات بيف األخوة بالصراحة والوضوح، 
حيث يعرؼ األخوة بعضيـ البعض جيدًا نتيجة اشتراكيـ 
في معيشة واحدة فاألطفاؿ يفيموف بعضيـ البعض بدرجة 
أكبر مف الراشديف نظرًا لتماثؿ ميوليـ ومشكبلتيـ، كما 
يتحدثوف بنفس المغة ويتبادلوف نفس العبارات المألوفة 

سميحة توفيؽ، )لدييـ ويشتركوف في نوع واحد مف الخبرات
كما أف العبلقة بيف األخوة في األسرة  (36: 1996

الواحدة ورغـ توفر المودة والمحبة إال أنيا قد تتعرض 
لبعض المشاكؿ والمنازعات التي تزوؿ وتنتيي مع تقدميـ 

فاألسرة ىى  (.95: 1995محمد عدس، )في العمر 
الخمية األولى في بنية المجتمع وكمما كانت ىذه الخمية 
سميمة ومتماسكة كاف المجتمع بالتالي سميمًا ومتماسكًا 

وتؤكد  (19: 2004عيسى الشماس، )           وقويًا 
الدراسات الحديثة عمى أف تعاوف الزوجيف واستقرارىما 

                                   يقدماف بالتأكيد بيئة صحية لؤلطفاؿ
(Lamanna, M. Riemann, 2009: 276)  األسرة ىى

الوسيط االجتماعي والحضاري الجيد، الذي يقـو بعممية 
غرس القيـ والعادات والتقاليد والمبادئ األخبلقية عند 
الطفؿ مبكرًا وتعمؿ عمى اكسابو القدرة عمى معرفة 

الصواب والخطأ، ومف ثـ بناء ضميره وخمقو وكافة ما 
ليمى )يمـز لتحويمو مف كائف بيولوجي إلى كائف اجتماعي 

واألسرة ليا دور كبير في نمو  (63، 2006كـر الديف، 
مستوى الطموح، فاألفراد الذيف يعيشوف وينتموف ألسر 

مستقرة اجتماعيًا، وبيئتيـ تزودىـ بطموحات تتناسب مع 
امكانياتيـ، يستطيعوف تحقيؽ أىدافيـ أكثر مف الذيف 
ينتموف ألسر غير مستقرة، وأيضًا اآلباء ليـ دور مف 

خبلؿ اىتماميـ بما يخص األبناء وقياميـ بتوجيو األبناء 
ودعميـ بالوصوؿ إلى مستويات طموح عالية مف خبلؿ 

مساعدة األبناء عمى وضع خطط لموصوؿ لتمؾ 
األىداؼ، واآلباء يختمفوف في أسموبيـ وطرؽ غرس 

الطموح لدى األبناء مف خبلؿ أشكاؿ سوية وأخرى خاطئة 
أولغا قندلفت، )مف خبلؿ التوجيو أو القسوة والضغط 

2002 :77 .) 
فالطفؿ يولد مزود ببعض الحاجات األولية ينبغي 

إشباعيا تشبع مف خبلؿ سموؾ معيف ىدفو تحقيؽ االتزاف 
زالة التوتر وعدـ الراحة، وطريقة األـ في  البيولوجي وا 

إشباع ىذه الحاجات تدفع الطفؿ إلى الثقة بأمو التي تعمـ 
بعد ذلؾ، ومف ىنا تنشأ بذور النشاط واإلقداـ والمثابرة، 

طالما الطفؿ واثؽ بالعالـ المحيط بو وتكونت لديو 
المشاعر اإليجابية التي تدفعو إلى اإلستقرار النفسي 
والفعؿ والنشاط مما يؤدي إللى تحقيؽ ذاتو واإلرتقاء 
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بمستوى طموحو، وحيف يكوف دور األبويف مشجعًا عمى 
اإلستقبلؿ والسيطرة عمى البيئة فإف الطفؿ يشب عمى 

ذات قوية تمكنو مف تحقيؽ ذات قوية تمكنو مف النجاح 
والدخوؿ في المنافسة وبالتالي ارتفاع مستوى الطموح  

ولقد أكدت دراسة  (. 325: 2014فرحات أحمد، )
عمى وجود عبلقة ارتباطية  (143: 1995)إبراىيـ عطية

دالة سالبة بيف أسموب الرفض واإلىماؿ كما يدركو األبناء 
، مف قبؿ كؿ مف األب واألـ وبيف مستوى الطموح لدييـ

عمى وجود  (162، 2000)كما أكدت دراسة نجبلء مسعد
عبلقة ارتباطية موجبة بيف االستقرار األسري وبيف أبعاد 

عند  (األسري، األكاديمي، الميني)مستوى طموح األبناء 
. 0.001مستوى داللة 

وبناءًا عمى ما سبق يمكن صياغة مشكمة البحث 
:- الحالي فيما يمي

ىؿ ىناؾ عبلقة بيف جودة العبلقات األسرية لربة 
االجتماعية واألخبلقية والدينية واالنفعالية )األسرة بأبعادىا
بأبعاده كما تدركيا ومستوى طموح أبنائيا  (واالقتصادية

؟   (االجتماعي والدراسي والميني واألسري)
 أىداف البحث

ييدؼ البحث بصفة رئيسية إلى دراسة العبلقة بيف 
االجتماعية )جودة العبلقات األسرية لربة األسرة بأبعادىا 
ومستوى  (واألخبلقية والدينية واالنفعالية واالقتصادية

االجتماعي والدراسي )بأبعاده كما تدركيا طموح أبنائيا 
ولتحقيؽ ىذا اليدؼ يستمـز تحقيؽ  (والميني واألسري

: األىداؼ الفرعية التالية
تحديد مستوى جودة العبلقات األسرية لربة األسرة - 1

االجتماعية واألخبلقية والدينية واالنفعالية )بأبعادىا 
. (واالقتصادية

تحديد مستوى مستوى طموح أبناء ربات األسر - 2
 .  (االجتماعي والدراسي والميني واألسري)بأبعاده 

دراسة العبلقة بيف كبًل مف جودة العبلقات األسرية - 3
االجتماعية واألخبلقية والدينية )لربة األسرة بأبعادىا

ومستوى طموح أبنائيا  (واالنفعالية واالقتصادية

 (االجتماعي والدراسي والميني واألسري)بأبعاده 
" لؤلسر عينة الدراسة 

دراسة العبلقة بيف كبًل مف جودة العبلقات األسرية - 4
االجتماعية واألخبلقية والدينية )لربة األسرة بأبعادىا 

ومستوى طموح أبنائيا  (واالنفعالية واالقتصادية
 (االجتماعي والدراسي والميني واألسري)بأبعاده 

لؤلسر عينة الدراسة وبيف المستوى التعميمي 
. لمزوجيف

الكشؼ عف االختبلفات في جودة العبلقات األسرية - 5
االجتماعية والدينية واألخبلقية واالنفعالية )

لربة األسرة وطموح أبنائيا  (واالقتصادية
تبعًا  (االجتماعي والدراسي والميني واألسري)

مدة )لبعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية
 (ريؼ– حضر)الزواج وعمر الزوجيف ومكاف السكف

/ ووظيفة الزوجيف والدخؿ الشيري لؤلسرة ووجود
قامة عدـ / عدـ وجود مصادر إضافية لمدخؿ وا 

عدـ / إقامة أحد األقارب مع أفراد األسرة ومساىمة
مساىمة األقارب في مصروفات المنزؿ وعدد أفراد 

. (األسرة ونوع مسكف األسرة
أىمية البحث 

: تكمن األىمية العممية والعممية لمبحث الحالي فيما يمي
إلقاء الضوء عمى أىمية الوعى بجودة العبلقات  -1

األسرية والتي يمكف وضعيا في بؤرة اىتمامات 
. التوعية األسرية لمنيوض بمستوى األسرة المصرية

االىتماـ باألبناء باعتبارىـ قضية المستقبؿ وذلؾ  -2
مف خبلؿ الحرص عمى تحقيؽ مستوى مرتفع مف 
جودة العبلقات بيف الزوجيف وبينيما وبيف األبناء 

مما يؤثر بالتالي عمى تطمعات األبناء لنموىـ 
. وتنشئتيـ في أسرة سوية

توضيح لبعض الخمؿ في العبلقات التي يواجييا   -3
الزوجيف في شريحة مف المجتمع المصري وما 
يترتب عمى ذلؾ مف تقميؿ طموح األبناء نحو 
األفضؿ في المستقبؿ األمر الذي يعطؿ إدراؾ 

. األىداؼ وتحقيؽ الحاجات
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تعتبر ىذه الدراسة بداية لدراسات الحقة يتحدد مف  -4
خبلليا تخطيط برامج لتنمية وعى الزوجيف بجودة 
العبلقات األسرية لممحافظة عمى البناء األساسي 

. لمشخصية المتوازنة لؤلبناء
إلقاء الضوء عمى تأثير بعض متغيرات المستوى  -5

االجتماعي واالقتصادي عمى جودة العبلقات 
األسرية لربة األسرة وطموح أبنائيا حيث يمكف 
االستفادة مف ىذه النتائج في توعية ربة األسرة 

وعمؿ البرامج االرشادية لتنمية جودة الحياة األسرية 
.  وما لذلؾ مف أثر عمى طموح ومستقبؿ األبناء

: فروض البحث
توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة احصائية بيف  -1

االجتماعية والدينية )جودة العبلقات األسرية
وطموح األبناء  (واألخبلقية واالنفعالية واالقتصادية

 .(االجتماعي والدراسي والميني واألسري)

توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة احصائية بيف  -2
المستوى التعميمي لمزوجيف وبيف جودة العبلقات 

االجتماعية والدينية واألخبلقية واالنفعالية )األسرية 
االجتماعي والدراسي )وطموح األبناء  (واالقتصادية

 .(والميني واألسري

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فى مستوى جودة  -3
االجتماعية والدينية واألخبلقية )العبلقات األسرية

االجتماعي )وطموح األبناء  (واالنفعالية واالقتصادية
 .تبعًا لمدة الزواج (والدراسي والميني واألسري

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فى مستوى جودة  -4
االجتماعية والدينية واألخبلقية )العبلقات األسرية 

االجتماعي )وطموح األبناء  (واالنفعالية واالقتصادية
 .تبعًا لعمر الزوجيف (والدراسي والميني واألسري

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فى مستوى جودة  -5
االجتماعية والدينية واألخبلقية )العبلقات األسرية

االجتماعي )وطموح األبناء  (واالنفعالية واالقتصادية
تبعًا لمكاف  (والدراسي والميني واألسري

 .(ريؼ– حضر )السكف

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فى مستوى جودة  -6
االجتماعية والدينية واألخبلقية )العبلقات األسرية

االجتماعي )وطموح األبناء  (واالنفعالية واالقتصادية
تبعًا لوظيفة الزوجيف  (والدراسي والميني واألسري
 .وتبعًا لمدخؿ الشيري لؤلسرة

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فى مستوى جودة  -7
االجتماعية والدينية واألخبلقية )العبلقات األسرية

االجتماعي )وطموح األبناء  (واالنفعالية واالقتصادية
عدـ إقامة / تبعًا إلقامة (والدراسي والميني واألسري

 .أحد األقارب مع أفراد األسرة

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فى مستوى جودة  -8
االجتماعية والدينية واألخبلقية )العبلقات األسرية

االجتماعي )وطموح األبناء  (واالنفعالية واالقتصادية
. تبعًا لعدد أفراد األسرة (والدراسي والميني واألسري

األسموب البحثي 
:   والمفاىيم اإلجرائيةةعمميمصطمحات ال ال:أووً 

جماعة اجتماعية بيولوجية نظامية تتكوف مف : األسرة
 وأبنائيما (يقـو بينيما رابطة زواجية مقررة)رجؿ وامرأة 

 (.13 : 2006حصة بنت صالح المالؾ وربيع نوفؿ، )
ىي تمؾ الوحدة االجتماعية التي :  اوجرائيمفيومال

تتكوف مف الزوج والزوجة، والتي تحكميا مجموعة مف 
الحقوؽ والواجبات، وىي الشكؿ االجتماعي الشرعي 

. المعترؼ بو إلنجاب األبناء ورعايتيـ
 ىى التفاعؿ المتبادؿ الذي يستمر فترة :العالقات األسرية

طويمة مف الزمف بيف أعضاء األسرة مف خبلؿ االتصاؿ 
وتبادؿ الحقوؽ والواجبات بيف األب واألـ مف ناحية، 
وبينيما وبيف أبنائيما مف ناحية، وبيف األبناء بعضيـ 

(. 19: 2004إلياـ العويضي، )ببعض مف ناحية أخرى 
 تمؾ العبلقات التي تقـو بيف أدوار : اوجرائيمفيومال

الزوج والزوجة واألبناء وطبيعة االتصاالت والتفاعبلت 
االجتماعية واألخبلقية والدينية واالنفعالية واالقتصادية 
التي تقع بيف أعضاء األسرة الذيف يقيموف في منزؿ 

 .واحد
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ىى امتبلؾ الفرص لتحقيؽ أىداؼ ذات معنى : الجودة
(.(Goode , 1990 : 41 

 إمكانيات االنساف حسف توظيؼ  ىي: اوجرائيمفيومال

ثراء واإلبداعية، العقمية  ومشاعره بعواطفو ليتسامى وجدانو وا 

 وجودة الحياة جودة المحصمة وتكوف اإلنسانية، وقيمو

  .المجتمع
شعور :  لجودة العالقات األسرية  اوجرائيمفيومال

األفراد بالرضا والسعادة مما يؤدي إلى تحقيؽ التكامؿ 
النفسي واالجتماعي ىذا التكامؿ الذي يجعميـ قادريف 

عمى اقامة عبلقات اجتماعية وأخبلقية وانفعالية 
. واقتصادية ايجابية مع أزواجيـ وأبنائيـ

 ىو قدرة الفرد عمى وضع وتخطيط أىدافو، في :الطموح
جوانب حياتو المختمفة، ومحاولة الوصوؿ إلى تحقيؽ ىذه 
األىداؼ متخطيًا كؿ الصعوبات، وذلؾ بما يتفؽ والتكويف 

طاره المرجعي، وحسب إمكانات الفرد  النفسي لمفرد وا 
( 55 :1995إبراىيـ عطية، )وخبراتو السابقة التي مر بيا

ويمكف تقسيمو إلى قسميف طموح داخمي وطموح خارجي 
، فالطموح الداخمي ىو الذي يعبر عف النمو الموروث 

والذي يؤدي إلى اشباع الحاجات النفسية األساسية الثبلث 
، أما الطموح الخارجي ىو (الكفاءة، االستقبلؿ، االنتماء)

الذي يعبر عف السعى وراء األىداؼ كوسيمة ال ترتبط 
  بشكؿ مباشر باشباع الحاجات النفسية األساسية الثبلث 

   (2008:667 ،.(Deci & Ryan 

 بفكؿ ما يحدده اإلإدراؾ األـ ؿ ىو : اوجرائىمفيومال
لنفسو مف أىداؼ وغايات اجتماعية ودراسية ومينية 
وأسرية يعمؿ عمى تحقيقيا مف خبلؿ خطط يحددىا 

لنفسو، ويعمؿ عمى تخطي كؿ العوائؽ التي قد تحوؿ بينو 
.  وبيف تحقيؽ أىدافو

: منيج البحث: ثانيا
يتبع البحث المنيج الوصفى التحميمى  الذى يعتمد 

عمى جمع البيانات والمعمومات المتعمِّقة بمشكمة ما 
لتكويف فكرة واضحة وصورة متكاممة عف المشكمة ثَـّ 

تحميؿ تمؾ المعمومات والبيانات المجموعة الستخبلص ما 

عبد ).يمكف استخبلصو لتقرير تمؾ المشكمة أو تعديمػيا
. (43، ص 1999الرحمف الواصؿ، 

حدود البحث : اً ثالث
يعد تحديد حدود البحث مف الخطوات المنيجية 
التى ال يمكف إغفاليا فمف خبلليا يتـ التعرؼ عمى 

المنطقة التى أجرى فييا البحث واألفراد المبحوثيف وعينة 
البحث التى تضمنيا البحث باإلضافة إلى الفترة الزمنية 
التى أجرى فييا البحث ولكؿ بحث ثبلثة حدود رئيسية 

الحدود البشرية والحدود الزمنية والحدود الجغرافية : وىى
:  وىى كالتالي فى البحث الراىف

: الحدود البشرية- 1
يقصد بيا األفراد والجماعات التى سيجرى عمييـ 

 ربة أسرة تـ 200البحث ولقد تضمف البحث الحالى 
ية وتكونت مف مستويات اجتماعية ُصدؼاختيارىف بطريقة 

. واقتصادية مختمفة ومف محافظة المنوفية
: الحدود الزمنية- 2

ىى الفترة الزمنية التى تستغرقيا الدراسة الميدانية 
ومرحمة جمع البيانات مف مجتمع الدراسة وتفريغيا وقد تـ 

جمع البيانات فى الفترة الزمنية مف بداية ابريؿ وحتى 
 .2013نياية يونية 

 
: الحدود الجغرافية- 3

كمية اإلقتصاد المنزلي وكمية حددت الباحثة مدينة 
 وحدة الصحية بكفر طنبديشبيف الكـو واؿالزراعة ب

. بمحافظة المنوفية مجااًلً جغرافيًا لمبحث
: إعداد وبناء أدوات الدراسة: اً رابع
: استمارة البيانات العامة لألسرة- 1

أعدت الباحثة استمارة البيانات العامة بيدؼ 
الحصوؿ عمي بعض المعمومات والتي تفيد في توصيؼ 

: عينة البحث وقد اشتممت عمي
عمر – مدة الزواج )مف حيث: بيانات عف األسرة

 المستوي التعميمي لمزوج والزوجة، وظيفة -الزوجيف
الدخؿ الشيري لمزوج والزوجة، عدد أفراد  الزوجيف،

مساىمة األقارب – األسرة، إقامة أحد األقارب مع األسرة
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صفة – مصادر إضافية لمدخؿ – في مصروفات المنزؿ
وقد تـ تقسيـ مدة الزواج إلى ست فئات الفئة  (المسكف
 10 ألقؿ مف 5)الثانية ( سنوات5أقؿ مف )األولى
 15)، الرابعة ( سنوات15 ألقؿ مف 10)الثالثة (سنوات

، (25 ألقؿ مف 20)، الخامسة( سنة20ألقؿ مف 
كما تـ تقسيـ عمر الزوجيف إلى  ( سنة فأكثر25)السادسة

 ألقؿ مف 20)الثانية ،( سنة20أقؿ مف )األوؿ: ست فئات
 40)، الرابعة( سنة40 ألقؿ مف 30)، الثالثة ( سنة30

، ( سنة60 ألقؿ مف 50)، الخامسة ( سنة50ألقؿ مف 
كما تـ تقسيـ المستوي . ( سنة فأكثر60)السادسة 

أمي، )التعميمي لمزوج والزوجة إلى سبعة مستويات 
االبتدائية، االعداديو، حاصؿ عمي الثانوية وما يعادليا، 
حاصؿ عمي الجامعة، حاصؿ عمي درجة الماجستير، 

وتـ ترميز المستويات  (حاصؿ عمي درجة الدكتوراه
 بترتيب المستويات مف 7-1التعميمية بتقييـ يبدأ مف 

األقؿ إلى األعمي وبيانات عف اإلقامة ريؼ أو حضر 
، كما تـ تقسيـ وظيفة الزوجيف بترميز (2، 1)بترميز 
 ،(2 –               طالب)،(1- ال يعمؿ )كالتالي

، (4–  وظيفة في قطاع خاص )، (3– وظيفة حكومية )
(. 6- متقاعد ) ،(5– أعماؿ حره )

أقؿ مف )كما تـ تقسيـ فئات الدخؿ الشيري بدءا مف
وتتدرج فئات الدخؿ بتقييـ يبدأ مف  ( فأكثر1100: 300

 بترتيب الفئات مف األقؿ إلى األعمي وتـ تقسيـ 1-6
، 1)بترميز (نعـ، ال)المصادر اإلضافية لمدخؿ إلى فئتيف 

، أما عدد أفراد األسرة إلى ثبلثة فئات حسب عدد (2
 8 أفراد، مف 7-4 أفراد، مف 4أقؿ مف )األبناء ىي

بترتيب الفئات مف األقؿ إلى  (3-1)تتدرج مف  (فأكثر
كما تـ تقسيـ إقامة أحد األقارب مع األسرة إلى  .األعمي
، أما مساىمة األقارب في (2، 1)بترميز (نعـ، ال)فئتيف 

 (نعـ، ال)مصروفات المنزؿ فقد قسمت إلى فئتيف
، وتـ تقسيـ صفة المسكف الذي تقيـ بو (2، 1)بترميز

              ،(1– ممؾ)األسرة إلى ثبلثة فئات وىي
(. 3- منزؿ تابع لجية العمؿ )، (2- ايجار)
: استبيان جودة العالقات األسرية- 2

اليدؼ مف ىذا االستبياف ىو التعرؼ عمى مستوى 
وأعد ىذا االستبياف . جودة العبلقات األسرية لربة األسرة

ولقد مر . فى ضوء التعريؼ االجرائى لمعبلقات األسرية
إعداد ىذا االستبياف بعدة مراحؿ وىى االطبلع عمى 

االطار النظرى والكتب المرتبطة بالعبلقات األسرية ثـ تـ 
اعداد االستبياف فى صورتو االولية فى صورة عبارات 
خبرية بعضيا إيجابى وبعضيا سمبى ولمتعرؼ عمى 

 االستبياف تـ عرضو عمى مجموعة مف Validityصدؽ 
المتخصصيف فى قسـ ادارة المنزؿ والمؤسسات بجامعة 
المنوفية حيث تـ حذؼ بعض العبارات وتعديؿ صياغة 

بعض العبارات وفقا آلراء المحكميف وبذلؾ يكوف 
االستبياف قد خضع لصدؽ المحتوى فى قياس جودة 

العبلقات األسرية لربة األسرة ثـ تـ حساب ثبات 
-Alpha باستخداـ معامؿ Reliabilityاالستبياف 

Cronbach لحساب معامؿ الثبات لتحديد قيمة االتساؽ 
الداخمى لبلستبياف ككؿ وكانت قيمة معامؿ ألفا لبلستبياف 

 وىى قيمة عالية تؤكد عمى اتساؽ استبياف 0.82ككؿ 
. جودة العبلقات األسرية

ويتكوف استبياف جودة العبلقات األسرية مف أربع 
: أبعاد ىـ

( 20) احتوي ىذا البعد عمي:جودة العالقات اوجتماعية
عبارة تدور حوؿ عبلقة الزوجة بزوجيا مف حيث 

اىتماميا بنفسيا وطاعتيا واحتراميا لزوجيا وعدـ إيذاء 
مشاعره وكذلؾ عبلقة الزوجيف باألبناء وتربيتيـ ومتابعتيـ 
في دراستيـ وممارسة ىواياتيـ المختمفة وعبلقة الزوجيف 
بأىؿ الزوج وأىؿ الزوجة ومشاركتيـ أحزانيـ وأفراحيـ 

– أحيانًا - نعـ)كانت اإلجابة عمييـ بمقياس متدرج متصؿ
-2-3)بحيث قيمت األسئمة ذات االتجاه االيجابى ب (ال
-2-1)عمى التوالى وذلؾ لؤلسئمة التى تحمؿ األرقاـ  (1
بينما  (3-4-5-6-7-8-11-12-17-18-19-20

عمى التوالى  (3-2-1)قيمت العبارت السمبية االتجاه
-15-14-13-10-9)وكانت تمؾ العبارات تحمؿ أرقاـ

وتـ حساب المستويات . (2)وذلؾ بجدوؿ رقـ ( 16
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   أقؿ 60 =3 × 20أعمى إجابة :    بطريقة المدى
 20 =1 × 20إجابة 

 13 =3 ÷ 40طوؿ الفئة        40 =20– 60المدى 
. درجة فأقؿ (32)فكاف المستوى المنخفض

والمستوى . درجة (46- 33)والمستوى المتوسط مف
. درجة فأكثر (47)المرتفع مف 

 احتوي ىذا البعد عمي :جودة العالقات األخالقية والدينية
عبارة تدور حوؿ ترسيخ ربة األسرة لممفاىيـ الدينية  (13)

قامة الشعائر الدينية وتنمية الضمير وتعديؿ  لدى األبناء وا 
السموكيات الخاطئة لدى األبناء كانت اإلجابة عمييـ 

بحيث قيمت  (ال– أحيانًا - نعـ)بمقياس متدرج متصؿ 
عمى التوالى وكانت كؿ العبارات  (1-2-3)األسئمة ب 

وتـ حساب المستويات . (3)وذلؾ بجدوؿ رقـايجابية 
: بطريقة المدى
 13 =1 × 13    أقؿ إجابة 39 =3 × 13أعمى إجابة 

 8 =3 ÷ 26طوؿ الفئة          26 =13– 39المدى 
المستوى  .درجة فأقؿ (21)فكاف المستوى المنخفض

والمستوى المرتفع مف . درجة (30- 22)المتوسط مف 
. درجة فأكثر (31)

( 21) احتوي ىذا البعد عمي:جودة العالقات اونفعالية
عبارة تدور حوؿ عبلقة الزوجة بزوجيا ومشاركتو ىمومو 
والصبر عمى انفعاالتو وعدـ إثارة الخبلفات وحؿ المشاكؿ 
يجاد مجاؿ لمحوار مع الزوج وتجديد  بعيدًا عف األبناء وا 

عبلقتيا بزوجيا وحياتيا بإستمرار وعبلقة الزوجيف 
باألبناء أثناء تربيتيـ وأسموب الثواب والعقاب المتبع معيـ 

– أحيانًا - نعـ)كانت اإلجابة عمييـ بمقياس متدرج متصؿ
-2-3)بحيث قيمت األسئمة ذات االتجاه االيجابى ب (ال
-2-1)عمى التوالى وذلؾ لؤلسئمة التى تحمؿ األرقاـ  (1
بينما قيمت العبارت  (3-4-5-6-7-10-11-14-17

عمى التوالى وكانت تمؾ  (3-2-1 )السمبية االتجاه 
-18-16-15-13-12-9-8)العبارات تحمؿ أرقاـ

وتـ حساب . (4)وذلؾ بجدوؿ رقـ ( 19-20-21
: المستويات بطريقة المدى

 21 =1 × 21أقؿ إجابة    63 =3 × 21أعمى إجابة 

 14 =3 ÷ 42طوؿ الفئة         42 =21– 63المدى 
.  درجة فأقؿ (35)فكاف المستوى المنخفض

والمستوى .      درجة (49- 36)والمستوى المتوسط مف 
. درجة فأكثر (50)المرتفع مف 

( 12) احتوي ىذا البعد عمي:جودة العالقات اوقتصادية
عبارة تدور حوؿ مسئولية الزوجيف عف اإلنفاؽ عمى 

المنزؿ وعمؿ الزوجة وكيفية التصرؼ في راتبيا واإلتفاؽ 
بيف الزوجيف عمى طريقة اإلنفاؽ والموازنة بيف متطمبات 
األسرة المادية واحتياجات األسرة المتعددة كانت اإلجابة 

بحيث  (ال– أحيانًا - نعـ)عمييـ بمقياس متدرج متصؿ 
عمى  (1-2-3)قيمت األسئمة ذات االتجاه االيجابى ب
-4-3-2-1)التوالى وذلؾ لؤلسئمة التى تحمؿ األرقاـ 

 السمبية ةبينما قيمت العبار (5-6-7-8-9-10-11
 تحمؿ ةعمى التوالى وكانت تمؾ العبار (3-2-1)االتجاه

وتـ حساب المستويات . (5) وذلؾ بجدوؿ رقـ (12)رقـ
: بطريقة المدى
 12 =1 × 12    أقؿ إجابة 36 =3 × 12أعمى إجابة 

 8 =3 ÷ 24        طوؿ الفئة 24 =12– 36المدى 
.    درجة فأقؿ (20)فكاف المستوى المنخفض 

والمستوى .    درجة (28- 21)والمستوى المتوسط مف
. درجة فأكثر (29)المرتفع مف

وتم حساب المستويات بطريقة المدى لجودة العالقات 
:  عبارة كاآلتي66األسرية ككل حيث كان عدد العبارات 

 66 =1 × 66  أقؿ إجابة 198 =3 × 66أعمى إجابة 

 44 =3 ÷ 132طوؿ الفئة    132 =66– 198المدى 
. درجة فأقؿ (110)فكاف المستوى المنخفض

والمستوى . درجة (154- 111)والمستوى المتوسط مف 
. درجة فأكثر (155)المرتفع مف 

 : كما تدركو األمياتاستبيان طموح األبناء- 3
اليدؼ مف ىذا االستبياف ىو التعرؼ عمى مستوى 

وأعد ىذا . طموح أبناء ربات األسر عينة الدراسة
. االستبياف فى ضوء التعريؼ االجرائى لطموح األبناء

ولقد مر إعداد ىذا االستبياف بعدة مراحؿ وىى االطبلع 
عمى االطار النظرى والكتب المرتبطة بطموح األبناء ثـ 
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تـ اعداد االستبياف فى صورتو االولية فى صورة عبارات 
خبرية بعضيا إيجابى وبعضيا سمبى ولمتعرؼ عمى 

 االستبياف تـ عرضو عمى مجموعة مف Validityصدؽ 
المتخصصيف فى قسـ ادارة المنزؿ والمؤسسات بجامعة 
المنوفية حيث تـ حذؼ بعض العبارات وتعديؿ صياغة 

بعض العبارات وفقا آلراء المحكميف وبذلؾ يكوف 
االستبياف قد خضع لصدؽ المحتوى فى قياس طموح 

أبناء ربات األسر ثـ تـ حساب ثبات االستبياف 
Reliability باستخداـ معامؿ Alpha-Cronbach لحساب 

معامؿ الثبات لتحديد قيمة االتساؽ الداخمى لبلستبياف 
 وىى 0.83ككؿ وكانت قيمة معامؿ ألفا لبلستبياف ككؿ 

. قيمة عالية تؤكد عمى اتساؽ استبياف طموح األبناء
: ويتكوف استبياف طموح األبناء مف أربع أبعاد ىـ

عبارة  (12) احتوي ىذا البعد عمي :الطموح اوجتماعي
تدور حوؿ عبلقات األبناء مع زمبلئيـ ومساعدتيـ 
والتعاوف معيـ في أى عمؿ يقوموف بو وممارستيـ 
لميوايات كانت اإلجابة عمييـ بمقياس متدرج متصؿ 

بحيث قيمت األسئمة ذات االتجاه  (ال– أحيانًا - نعـ)
عمى التوالى وذلؾ لؤلسئمة التى  (1-2-3)االيجابى ب 
بينما  (10-9-7-6-5-4-3-2-1)تحمؿ األرقاـ 

عمى التوالى  (3-2-1)قيمت العبارت السمبية االتجاه 
وذلؾ ( 12-11-8)وكانت تمؾ العبارات تحمؿ أرقاـ

: وتـ حساب المستويات بطريقة المدى. (6)بجدوؿ رقـ 
 12 =1 × 12    أقؿ إجابة 36 =3 × 12أعمى إجابة 

 8 =3 ÷ 24         طوؿ الفئة 24 =12– 36المدى 
.    درجة فأقؿ (20)فكاف المستوى المنخفض

والمستوى . درجة (28- 21)والمستوى المتوسط مف
. درجة فأكثر (29)المرتفع مف 

عبارة تدور  (15) احتوي ىذا البعد عمي:الطموح الدراسي
حوؿ سعى األبناء لمتفوؽ والحصوؿ عمى المراكز 

المتقدمة في مدارسيـ والحصوؿ عمى المعمومات المفيدة 
وعدـ االعتماد عمى الحظ كانت اإلجابة عمييـ بمقياس 

بحيث قيمت األسئمة  (ال– أحيانًا - نعـ)متدرج متصؿ 
عمى التوالى وذلؾ  (1-2-3)ذات االتجاه االيجابى ب 

-9-8-7-6-5-4-2-1)لؤلسئمة التى تحمؿ األرقاـ 
-2-1) بينما قيمت العبارت السمبية االتجاه  (12-15
-3)عمى التوالى وكانت تمؾ العبارات تحمؿ أرقاـ (3

وتـ حساب . (7)وذلؾ بجدوؿ رقـ ( 10-11-13-14
 : المستويات بطريقة المدى

 15 =1 × 15    أقؿ إجابة 45 =3 × 15أعمى إجابة 

 10 =3 ÷ 30  طوؿ الفئة       30 =15– 45المدى 
.   درجة فأقؿ (25)فكاف المستوى المنخفض 

والمستوى . درجة (35- 26)والمستوى المتوسط مف 
. درجة فأكثر (36)المرتفع مف 

عبارة تدور  (12)احتوي ىذا البعد عمي : الطموح الميني
حوؿ التحاؽ األبناء في المستقبؿ بأى عمؿ ميما كاف 
بعيد عف السكف وغير مريح وممارسة العمؿ بجانب 

الدراسة وعدـ اإليماف بالحظ والرغبة في إتقاف لغة أجنبية 
وميارات الحاسب لئللتحاؽ بعمؿ أفضؿ كانت اإلجابة 

بحيث  (ال– أحيانًا - نعـ)عمييـ بمقياس متدرج متصؿ 
 ب                قيمت األسئمة ذات االتجاه االيجابى

عمى التوالى وذلؾ لؤلسئمة التى تحمؿ األرقاـ  (3-2-1)
بينما قيمت  (1-2-3-4-5-6-7-9-11-12)

عمى التوالى وكانت  (3-2-1)العبارت السمبية االتجاه
. (8)وذلؾ بجدوؿ رقـ ( 10-8)تمؾ العبارات تحمؿ أرقاـ

: وتـ حساب المستويات بطريقة المدى
 12 =1 × 12    أقؿ إجابة 36 =3 × 12أعمى إجابة 

 8 =3 ÷ 24        طوؿ الفئة 24 =12– 36المدى 
. درجة فأقؿ (20)فكاف المستوى المنخفض

والمستوى .  درجة (28- 21)والمستوى المتوسط مف
. درجة فأكثر (29)المرتفع مف 

عبارة تدور  (11) احتوي ىذا البعد عمي :الطموح األسري
حوؿ الرغبة في تكويف أسرة سعيدة في المستقبؿ والتعاوف 

وتحمؿ المسئولية واألعباء األسرية مع الطرؼ اآلخر 
والرغبة في إنجاب األطفاؿ وتربيتيـ كانت اإلجابة عمييـ 

بحيث قيمت  (ال– أحيانًا - نعـ)بمقياس متدرج متصؿ 
-2-3 ) ب             األسئمة ذات االتجاه االيجابى

-2-1)عمى التوالى وذلؾ لؤلسئمة التى تحمؿ األرقاـ  (1
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بينما قيمت العبارت السمبية االتجاه  (3-5-6-8-9-11
عمى التوالى وكانت تمؾ العبارات تحمؿ  (1-2-3)

وتـ حساب . (9)وذلؾ بجدوؿ رقـ ( 10-7-4)أرقاـ
 :  المستويات بطريقة المدى

 11 =1 × 11    أقؿ إجابة 33 =3 × 11أعمى إجابة 

 7 =3 ÷ 22        طوؿ الفئة 22 =11– 33المدى 
 .درجة فأقؿ (18)فكاف المستوى المنخفض

والمستوى . درجة (25- 19)والمستوى المتوسط مف
 .درجة فأكثر (26)المرتفع مف 

وتم حساب المستويات بطريقة المدى لطموح األبناء 
:  عبارة كاآلتي50ككل حيث كان عدد العبارات 

 50 =1× 50أقؿ إجابة    150 =3 × 50أعمى إجابة 

 33 =3 ÷ 100طوؿ الفئة    100 =50– 150المدى 
.    درجة فأقؿ (83)فكاف المستوى المنخفض 

والمستوى .  درجة (116- 84)والمستوى المتوسط مف 
 .درجة فأكثر (117)المرتفع مف 

 
أسموب تطبيق اودوات عمى العينة : خامسا

تـ تطبيؽ أدوات الدراسة عمى عينة ربات األسر 
بعد تعريفيف بكيفية مؿء البيانات وتعريفيف بيدؼ 

وغرض األدوات وتعميماتيا وتـ المؿء عف طريؽ ربات 
. األسر أنفسيف

المعامالت اوحصائية : سادسا
جراء المعامبلت االحصائية  تـ تحميؿ البيانات وا 

 statistical package for socialباستخداـ برنامج 

sciences program (SPSS)  .
وذلؾ إلجراء األساليب اإلحصائية عمى متغيرات 
الدراسة لمكشؼ عف نوع العبلقة بيف ىذه المتغيرات 

ولمتحقؽ مف صحة الفروض حيث قامت الباحثة بترميز 
البيانات وتفريغيا ومراجعتيا لضماف صحة النتائج ودقتيا 

وقد تـ إستخداـ حساب العدد والنسب المئوية وحساب 
واختبار  T-test (ت)معامبلت االرتباط بيرسوف واختبار

 وفى حالة وجود فروؽ nA yaW enOvoaتحميؿ التبايف 
. L.S.Dيتـ تطبيؽ اختبار 

 النتائج والمناقشة
: وصف عينة البحث: أوو

فيما يمى وصؼ لعينة الدراسة والتى تمثمت فى 
 ربة أسرة والبلتي تـ اختيارىف بطريقة ُصدفية مف 200

محافظة المنوفية مف مستويات اجتماعية واقتصادية 
: مختمفة

أى أعمى نسبة لعدد أفراد  (1)يتضح مف جدوؿ
( 7-4)أسر ربات األسر كانت لؤلسرة عدد أفرادىا مف 

، كذلؾ إف أعمى نسبة لمينة (%68.5)أفراد حيث بمغت
أزواج ربات األسر لمف يعمموف بالوظائؼ الحكومية حيث 

وكذلؾ لمينة ربات األسر حيث  (%59)بمغت 
بينما بمغت نسبة ربات األسر البلتى ال  (%45)بمغت
كذلؾ يتضح أف أعمى نسبة لتعميـ رب  ،(%40)تعممف

وربة األسرة كانت لمتعميـ الثانوى والمتوسط حيث بمغت 
عمى الترتيب أيضًا يتضح أف  (%43.5)و (40%)

مف األزواج يقع عمرىـ في الفئة مف  (%28.5)نسبة 
  سنة 50 إلى أقؿ مف 40
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، لمزوجات يقع عمرىف في نفس الفئة (%34)بينما نسبة 
مف األزواج يتعدى دخميـ  (%26)كذلؾ يتضح أف نسبة

مف ربات  (%29) فأكثر بينما نسبة1100الشيرى 
األسر ال يوجد لدييف مصدر دخؿ، أيضًا يتضح أف 

مف عينة الدراسة مف ربات األسر تقع مدة  (29%)
ف 25 إلى أقؿ مف 20زواجيف مف  %( 81.5) سنة، وا 

مف عينة الدراسة مف ربات األسر ريفيات، كذلؾ يتضح 
مف ربات األسر ال يوجد لدييف مصادر  (%73)أف 

%( 82.5)اضافية لمدخؿ بجانب الراتب الشيرى، أيضاً 
مف عينة الدراسة ال يقيـ أحد األقارب معيـ بصفة دائمة 

مف عينة الدراسة يقطنوف  (%88.5)بالمسكف، كذلؾ إف
مف عينة الدراسة  (%87)بمنزؿ ممؾ لؤلسرة، وكذلؾ إف

.  ال توجد مشاركة لؤلقارب في مصروفات المنزؿ
عمى أدوات  النتائج الوصفية وستجابات ربات األسر

:  الدراسة
وصف استجابات عينة البحث عمى استبيان جودة : ثانياً 

: العالقات األسرية
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 :جودة العالقات اوجتماعية: البعد األول
مف ربات  (%80.5)أف  (2)يتضح مف جدوؿ

األسر ييتمف بمظيرىف وال ييممونو مطمقًا، كما أف 
يعاممف أزواجيف باحتراـ ويحرصف عمى عدـ  (93.5%)

مف  (%43.5)إيذاء مشاعره وقد يرجع ذلؾ إلى أف 
مستوى  (%34)ربات األسر مستوى تعميميف متوسط و

تعميميف جامعى فكمما ارتفع مستوى تعميـ الزوجة تصبح 
 أكثر وعيًا عند معاممة اآلخريف وخاصة الزوج، 

 200= ن التوزيع النسبي لعينة الدراسة تبعًا وستجاباتيم عمي استبيان جودة العالقات اوجتماعية:2جدول 
 العدد % العدد % العدد % م جودة العالقات اوجتماعيةً : أوًو  نعم أحياناً  و

ينبغى عمى الزوجة أف تيتـ بمظيرىا وال تيممو مطمقا   161 80.5 36 18.0 3 1.5 1 
ينبغى عمى الزوجة أف تيتـ برشاقتيا لمحفاظ عمى  150 75.0 40 20.0 10 5.0

. مظيرىا أماـ زوجيا
2 

 3 يجب معاممة الزوج بإحتراـ وعدـ إيذاء مشاعره  187 93.5 12 6.0 1 50.
 -  -  4 .ينبغى عمى الزوجة أف تحتـر وجية نظر زوجيا 183 91.5 17 8.5

 5 . ضرورة طاعة الزوجة لمزوج فى غير معصية اهلل 188 94.0 8 4.0 4 2.0
طبيعة عمؿ الزوج ىى التى تحدد مدى مشاركتو فى  97 48.5 68 34.0 35 17.5

 . األعماؿ المنزلية
6 

الزوج المثالى ىو الذى يشارؾ زوجتو فى األعماؿ  94 47.0 64 32.0 42 21.0
 . المنزلية

7 

 8 . يجب عمى الزوجة أف توفر سبؿ الراحة فى المنزؿ 172 86.0 27 13.5 1 50.
مساعدة الزوج لزوجتو فى األعماؿ المنزلية يقمؿ مف  21 10.5 12 6.0 167 83.5

 رجولتو 
9 

 10 . يجب عمى األب أف يدلؿ األبناء وينفذ كؿ رغباتيـ 28 14.0 85 42.5 87 43.5
 11 . يجب عمى الزوج معاممة أىؿ زوجتو مثؿ أىمو 185 92.5 12 6.0 3 1.5
 12 .ينبغى مشاركة األىؿ فى أحزانيـ وأفراحيـ 189 94.5 9 4.5 2 1.0

 13 .قياـ الزوج بزيارة األىؿ بمفرده يكفى لتوطيد العبلقات 23 11.5 44 22.0 133 66.5
. متابعة األبناء فى مذاكرتيـ مسئولية األب فقط 9 4.5 16 8.0 175 87.5 14 
أفضؿ طريقة لتنشئة األبناء ىى تدليميـ وتنفيذ كؿ  9 4.5 36 18.0 155 77.5

 رغباتيـ
15 

يجب عمى األـ أف تعاقب طفميا عمى الخطأ حتى ولو  29 14.5 53 26.5 118 59.0
 . كاف أماـ الغرباء

16 

 17 . ينبغي تعميـ األطفاؿ آداب الحديث مع اآلخريف 195 97.5 4 2.0 1 50.
يجب عمى الزوجيف اإلشتراؾ فى تعميـ الطفؿ الحبلؿ  188 94.0 8 4.0 4 2.0

 . والحراـ
18 

ينبغي عمى األـ متابعة أبنائيا عند ممارستيـ لؤلنشطة  156 78.0 33 16.5 11 5.5
 .المختمفة فى مدارسيـ

19 

يجب عمى الزوجيف إصطحاب األبناء لمتنزه فى أياـ  134 67.0 55 27.5 11 5.5
 . األجازات

20 

مف ربات األسر يشاركف األىؿ في  (%94.5)كذلؾ إف
مف  (%81.5)أحزانيـ وأفراحيـ وقد يرجع ذلؾ إلى أف 

عينة الدراسة مف ربات األسر ريفيات وىف أحرص أكثر 
عمى العبلقات باألىؿ والجيراف مف ربات األسر الحضر، 

يتشاركف ىف وأزواجيف في اصطحاب أبنائيف  (%67)و
لمتنزه في أياـ األجازات وقد يرجع ذلؾ إلى أف 

مف ربات  (%56.5)و مف أرباب األسر (48.5%)
 سنة وكمما كاف 50-30األسر يتراوح أعمارىف مف 

الزوجاف أصغر سنًا كمما كانوا أكثر قدرة وأوفر جيدًا 
 . عمى تربية وتعميـ وترفيو أبنائيـ

:  جودة العالقات األخالقية والدينية: البعد الثانى
مف ربات األسر  (%57.5)أف (3)يتضح مف جدوؿ

عينة الدراسة يحرصف عمى أداء الصبلة في جماعة مع 
يحرصف عمى تعديؿ بعض  (%86)أفراد أسرىف، و

%( 62.5)السموكيات غير البلئقة في األبناء، كذلؾ 
يراقبف أبنائيف والمواقع التى يدخموف عمييا عبر االنترنت، 

يشجعف أبنائيف عمى الصدؽ ميما كانت  (%89)و
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يعودف أبنائيف عمى تقديـ المساعدة  (%88)النتائج، و
مف ربات  (%43.5)لآلخريف وقد يرجع ذلؾ إلى أف 

تعميميف جامعي وكمما  (%34)األسر تعميميف متوسط و
إزداد تعميـ ربة األسرة كمما كانت أكثر وعيًا أخبلقيًا ودينيًا 

وأكثر حرصًا عمى تعميـ وتننشئة األبناء تنشئة دينية 
 .وأخبلقية جيدة
: جودة العالقات اونفعالية: البعد الثالث

مف ربات األسر  (%94)أف (4)يتضح مف جدوؿ
%( 84.5)يشاركف أزواجيف في ىمومو ويساندونو، و

يحرصف عمى حؿ الخبلفات الزوجية بشكؿ سرى دوف 
عمـ األبناء وقد يرجع ذلؾ إلى وعى الزوجات بأف ىذه 
المشكبلت تؤثر عمى الحالة االجتماعية والنفسية لؤلبناء 

وبالتالي عمى مستوى طموحيـ وحياتيـ بوجو عاـ، 

يرفضف استخداـ أسموب التجاىؿ لمواجية  (%61)و
يرفضف أف تحتفظ الزوجة  (%44.5)األزمات، و

بصفاتيا الشخصية دوف تغيير عمى الرغـ مف شكوى 
.  الزوج

: جودة العالقات اوقتصادية :البعد الرابع
مف ربات األسر  (%30)أف (5)يتضح مف جدوؿ

يوافقف عمى أف الزوج ىو المسئوؿ الوحيد عف العمؿ 
مف ربات  (%40)وكسب الرزؽ وقد يرجع ذلؾ إلى أف

األسر ال يعممف وبالتالي يتحمؿ الزوج وحده االنفاؽ عمى 
يتصرفف في راتبيف بحرية وأف  (%42)المنزؿ، كما أف

الزوجة غير مكمفة باالنفاؽ عمى أفراد أسرتيا، 
يتفقف مع أزواجيف عمى طريقة االنفاؽ عمى  (%82.5)و

 .المنزؿ
 200= ن التىزيع النسبي لعينت الدراست تبعاً الستجاباتهم علي استبيان جىدة العالقاث األخالقيت والدينيت:3جدول 

%  م جودة العالقات األخالقية والدينية: ثانياً  نعم أحياناً  و العدد   % العدد   % العدد 
 1 .أحرص عمى تأدية الصبلة فى جماعة مع أفراد أسرتى 115 57.5 76 38.0 9 4.5
 2 .أعدؿ بعض السموكيات غير البلئقة عمى األبناء 172 86.0 24 12.0 4 2.0
 3 .أىتـ بتعميؽ المفاىيـ الدينية عند األبناء 175 87.5 24 12.0 1 50.
 4 أعمؿ عمى تنمية الضمير الخمقى عند األبناء 189 94.5 10 5.0 1 50.
 5 .أعود أبنائى عمى إحتراـ الوالديف واألكبر سنا 194 97.0 5 2.5 1 50.

أراقب أبنائى بإستمرار وأتعرؼ عمى المواقع التى يدخموف إلييا عبر  125 62.5 54 27.0 21 10.5
 .اإلنترنت

6 

ستغبللو فى ممارسة اليوايات  136 68.0 46 23.0 18 9.0 أعمـ أبنائى اإلنتفاع بأوقات الفراغ وا 
 .النافعة مثؿ القراءة

7 

 -  -  8 .أشجع أبنائى عمى الصدؽ ميما كانت النتائج 178 89.0 22 11.0
 9 .أغرس فى أبنائى حب التعاوف مع بعضيـ البعض 186 93.0 11 5.5 3 1.5
أشجع أبنائى عمى اإلشتراؾ فى حؿ مشكبلتيـ وتنمية ثقتيـ فى  163 81.5 32 16.0 5 2.5

 .أنفسيـ
10 

 11 .أشارؾ أبنائى فى النشاطات اإلجتماعية العائمية وصمة األرحاـ 155 77.5 44 22.0 1 50.
 12 .أعود أبنائى عمى تقديـ المساعدة لآلخريف 176 88.0 19 9.5 5 2.5
 13 .أغرس فى أبنائى التسامح مع اآلخريف والعفو عند المقدرة 178 89.0 18 9.0 4 2.0

 200= ن التوزيع النسبي لعينة الدراسة تبعًا وستجاباتيم عمي استبيان جودة العالقات اونفعالية:4جدول 
 العدد % العدد % العدد % م جودة العالقات اونفعالية: ثالثُا  نعم أحياناً  و

 1 . ينبغى البحث عف كؿ جديد يحمى العبلقة الزوجية مف الممؿ 161 80.5 37 18.5 2 1.0
 -  -  2 . مشاركة الزوجة فى ىمـو زوجيا ومساندتوينبغي 188 94.0 12 6.0
 3 . البد مف إنياء المواقؼ اإلنفعالية وعدـ إثارتيا عند المقاء الزوجى 168 84.0 28 14.0 4 2.0
حؿ الخبلفات الزوجية بشكؿ سرى بيف الزوج والزوجة دوف عمـ يجب  169 84.5 27 13.5 4 2.0

 .األبناء
4 

 5 . ينبغى عمى الزوجة أف تتفيـ حالة الزوج اإلنفعالية وتحاوؿ التكيؼ معيا 174 87.0 25 12.5 1 50.
 -  -  6 .الزوجة المثالية ىى التى تتحمؿ زوجيا وتصبر عمى إنفعاالتو 179 89.5 21 10.5
 7 .  أف تجدد الزوجة منزليا بإستمرار حتى تبعث فيو السعادةيجب 136 68.0 57 28.5 7 3.5
 8 .سرد مشاكؿ العمؿ مع الزوج 74 37.0 89 44.5 37 18.5
 9 . عمى الزوجة أف تحاسب زوجيا عمى كؿ تصرفاتويجب  21 10.5 99 49.5 80 40.0
 10 .  ميـ وجود مجاؿ لمحوار بيف الزوج والزوجة 185 92.5 10 5.0 5 2.5
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 11 . عدـ شجار الزوجيف بيف األبناءيجب 161 80.5 22 11.0 17 8.5
 12 . ثواب وعقاب األبناء مسئولية األب فقط 14 7.0 33 16.5 153 76.5
ينبغى أف يعرؼ األبناء الخبلفات بيف الزوجيف حتى يكونوا عمى دراية  21 10.5 64 32.0 115 57.5

 . بيا
13 

. أحب أف يعاممنى زوجى كصديقة 115 57.5 44 22.0 41 20.5 14 
 15 . أنفعؿ كثيرا عمى أبنائى بالضرب والشتـ 18 9.0 61 30.5 121 60.5
أغير عمى زوجى مف زميبلتو بالعمؿ  44 22.0 79 39.5 77 38.5 16 
.  االستعداد بمظير وشكؿ مختمؼ عند المقاء الزوجىيجب 151 75.5 39 19.5 10 5.0 17 
. أفضؿ أسموب لمواجية األزمات ىو أسموب التجاىؿ 17 8.5 61 30.5 122 61.0 18 
ال توجد  مشكمة مف تأجيؿ تنفيذ مطالب الزوج فى حالة إنشغاؿ الزوجة  39 19.5 91 45.5 70 35.0

 . فى أداء األعماؿ المنزلية
19 

 20 . إظيار الزوجة الىتماميا ومشاعرىا العاطفية لزوجيا يقمؿ مف حيائيا 14 7.0 32 16.0 154 77.0
عمى الزوجة أف تحتفظ بصفاتيا الشخصية دوف تغيير عمى الرغـ يجب  47 23.5 64 32.0 89 44.5

 . مف شكوى الزوج
21 

 200=ن  التوزيع النسبي لعينة الدراسة تبعًا وستجاباتيم عمي استبيان جودة العالقات اوقتصادية:5جدول 
 العدد % العدد % العدد % م جودة العالقات اوقتصادية: رابعُا  نعم أحياناً  و

.  الزوج المسئوؿ الوحيد عف العمؿ وكسب الرزؽ 60 30.0 53 26.5 87 43.5 1 
 2 . الزوج ىو الكفيؿ الشرعى باإلنفاؽ عمى أفراد أسرتو 134 67.0 27 13.5 39 19.5
 3 . الزوجة غير مكمفة باإلنفاؽ عمى أفراد أسرتيا 84 42.0 67 33.5 49 24.5
 4 . التصرؼ فى راتبيا بحريةحؽ لزوجة ؿ 84 42.0 63 31.5 53 26.5
 5 . إعداد بيت الزوجية مسئولية مشتركة بيف الزوجيف 164 82.0 26 13.0 10 5.0
 6 .ينبغى عمى الزوجة عدـ تكميؼ زوجيا فوؽ طاقتو 184 92.0 13 6.5 3 1.5
ينبغى عمى الزوجيف تحقيؽ الموازنة بيف المتطمبات المادية وبيف  183 91.5 15 7.5 2 1.0

 .موارد األسرة المتاحة
7 

 8 .عمؿ الزوجة غير ضرورى إذا كانت األسرة غنية 98 49.0 72 36.0 30 15.0
 9 . إذا كانت ذلؾ ال يؤثر عمى زوجيا وأبنائيالمزوجة الحؽ في العمؿ  148 74.0 42 21.0 10 5.0
 10 .عمى الزوج أف يشجع زوجتو ويساعدىا فى عممياينبغي  143 71.5 52 26.0 5 2.5
 11 . أف يتفؽ الزوجيف عمى طريقة اإلنفاؽيجب 165 82.5 25 12.5 10 5.0
 12 . وضع ميزانية لؤلسرة يكوف وفقا لتصور الزوج فقط 45 22.5 32 16.0 123 61.5

وصف استجابات عينة البحث عمى استبيان طموح 
: األبناء

 :الطموح اوجتماعي :البعد األول
مف ربات األسر  (%69)أف (6)يتضح مف جدوؿ

عينة الدراسة عبلقات أبنائيف جيدة مع مف حوليـ، 
يشارؾ أبنائيف زمبلئيـ في أى عمؿ  (%62.5)و

يفضؿ أبنائيف النجاح في  (%33.5)يقوموف بو، و
ال  (%53)األنشطة الدراسية عف التفوؽ في الدراسة، و

يعتمد أبنائيف عمى اآلخريف في حؿ مشاكميـ وقد يرجع 
ذلؾ إلى تعويد األميات أبنائيـ منذ الصغر تحمؿ 

.  المسئولية وحؿ مشاكميـ بأنفسيـ
: الطموح الدراسي: البعد الثاني

مف ربات األسر  (%69)أف (7)يتضح مف جدوؿ
عينة الدراسة يسعى أبنائيف لمحصوؿ عمى المراكز 
المتقدمة في مدارسيـ وقد يرجع ذلؾ إلى المستوى 

التعميمي المتوسط والمرتفع لمعظـ ربات أسر عينة 
الدراسة وادراكيف ألىمية التعميـ في حياة ومستقبؿ أبنائيف 

فيعممف عمى التحفيز الدائـ ليـ لمحصوؿ عمى أعمى 
ال تعتبر المذاكرة عممية متعبة  (%32.5)النتائج، و
يرغب أبنائيف في اإلطبلع عمى  (%49)ألبنائيف، و

الكتب خارج نطاؽ الكتب المدرسية لبلستزادة مف 
 .المعمومات العامة

 :الطموح الميني: البعد الثالث
مف ربات األسر  (%64)أف  (8)يتضح مف جدوؿ

عينة الدراسة لف يتردد أبنائيف في االلتحاؽ بعمؿ بعيد 
يسعى أبنائيف لمعمؿ في المراكز  (%44)عف مسكنيـ و

مف الممكف أف يمارس أبنائيف  (%48.5)البحثية، و
العمؿ بجانب الدراسة لكسب الماؿ وقد يرجع ذلؾ إلى أف 
مستوى دخؿ معظـ أسر عينة الدراسة منخفض مما يحفز 

األبناء عمى العمؿ ومساعدة الوالديف 
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 200= ن التوزيع النسبي لعينة الدراسة تبعًا وستجاباتيم عمي استبيان الطموح اوجتماعي:6جدول 
 العدد % العدد % العدد % م الطموح اوجتماعي: أوُو ً  نعم أحياناً  و

. عبلقات أبنائى جيدة مع مف حوليـ 138 69.0 36 18.0 26 13.0 1 
 2 .يشارؾ أبنائى زمبلئيـ فى أى عمؿ يقوموف بو 125 62.5 64 32.0 11 5.5
 3 .يحرص أبنائى عمى إشباع ىواياتيـ 128 64.0 67 33.5 5 2.5
 4 .يحرص أبنائى عمى الوصوؿ لممقدمة فى أى عمؿ يقوموف بو 135 67.5 57 28.5 8 4.0
 5 .أبنائى قدوة حسنة لزمبلئيـ 149 74.5 46 23.0 5 2.5
 6 . يسعى أبنائى لمحصوؿ عمى حب زمبلئيـ 173 86.5 23 11.5 4 2.0
 7 . يحب أبنائى مساعدة اآلخريف 169 84.5 23 11.5 8 4.0
 8 .يفضؿ إبنى الجموس بمفرده لفترة طويمة 55 27.5 63 31.5 82 41.0
 9 .يحب إبنى أف يكوف قائدا فى أى عمؿ يقـو بو 99 49.5 67 33.5 34 17.0
 10 .يحب إبنى أف يكوف مشيورا بيف الناس 91 45.5 72 36.0 37 18.5
 11 . يفضؿ أبنائى النجاح فى األنشطة الدارسية عف التفوؽ فى الدراسة 67 33.5 58 29.0 75 37.5
 12 .يعتمد أبنائى عمى اآلخريف فى حؿ مشاكميـ 30 15.0 64 32.0 106 53.0

 200= ن التوزيع النسبي لعينة الدراسة تبعًا وستجاباتيم عمي استبيان الطموح الدراسي:7جدول 
 العدد % العدد % العدد % م الطموح الدراسي: ثانياُ  نعم أحياناً  و

. يسعى أبنائى لمتفوؽ فى دراستيـ 153 76.5 31 15.5 16 8.0 1 
 2 .يسعى أبنائى لمحصوؿ عمى المراكز المتقدمة فى مدارسيـ 138 69.0 48 24.0 14 7.0
 3 .ييتـ أبنائى بالدراسة إرضاءًا لى فقط 45 22.5 44 22.0 111 55.5
 4 .يحب أبنائى المذاكرة بجدية 95 47.5 75 37.5 30 15.0
 5 .يسعد أبنائى التفوؽ عمى زمبلئيـ 137 68.5 52 26.0 11 5.5
 6 .يذاكر أبنائى وفؽ جدوؿ مدروس 89 44.5 74 37.0 37 18.5
 7 .يحرص أبنائى عمى الحصوؿ عمى المعمومات بإستمرار 105 52.5 71 35.5 24 12.0
 8 .يستفسر أبنائى عف كؿ شئ ال يفيمونو مف المدرسيف 113 56.5 79 39.5 8 4.0
 9 .يقضى أبنائى معظـ وقتيـ فى المذاكرة 78 39.0 66 33.0 56 28.0
 10 .يعتقد أبنائى أف النجاح الدراسى يعتمد عمى الحظ 21 10.5 49 24.5 130 65.0
 11 .يكفى أبنائى الوصوؿ لدرجات النجاح 32 16.0 39 19.5 129 64.5
 12 .يفضؿ أبنائى معرفة كؿ شئ حوليـ 129 64.5 56 28.0 15 7.5
 13 .المذاكرة عممية متعبة ألبنائى 35 17.5 100 50.0 65 32.5
 14 .يفضؿ أبنائى القياـ بأى عمؿ عف أداء واجباتيـ المدرسية 40 20.0 61 30.5 99 49.5
يرغب أبنائى فى اإلطبلع عمى الكتب والمجبلت خارج نطاؽ الكتب  98 49.0 72 36.0 30 15.0

 .المدرسية لئلستزادة مف المعمومات العامة
15 

 
 

يرغب أبنائيف في الحصوؿ  (%43)وتحمؿ المسئولية، و
عمى وظيفة حكومية بعد التخرج حتى لو استدعى ذلؾ 
االنتظار فترة طويمة وقد يرجع ذلؾ إلى تعمؽ واقتناع 
معظـ أفراد الشعب المصري بالوظيفة الحكومية وما 

تقدمو مف األماف بالنسبة لؤلفراد مف حيث تحمؿ بعض 
  نفقات العبلج في حالة المرض والمعاش وغيره،

يرى أبنائيف ضرورة اتقاف لغة أجنبية لئللتحاؽ  (%61)و
 . بعمؿ أفضؿ

: الطموح األسري: لبعد الرابعا
مف ربات األسر  (%91.5)أف  (9)يتضح مف جدوؿ

عينة الدراسة يتمنى أبنائيف تكويف أسرة سعيدة في 
المستقبؿ وقد يرجع ذلؾ إلى جودة العبلقات األسرية 

لؤلسر عينة الدراسة مما يشجع األبناء عمى اقامة أسر 
يضايؽ أبنائيف تحمؿ  (%38.5)سعيدة بالمستقبؿ، و

يعتقد  (%70.5)المسئولية وكثرة األعباء األسرية، و
.  أبنائيف أف تربية األبناء مسئولية مشتركة بيف الزوجيف

 200=ن  التوزيع النسبي لعينة الدراسة تبعًا وستجاباتيم عمي استبيان الطموح الميني:8جدول 
 م الطموح الميني: ثالثا نعم أحياناً  و
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 العدد % العدد % العدد %

. لف يتردد أبنائى فى اإللتحاؽ بعمؿ بعيد عف سكنيـ 128 64.0 47 23.5 25 12.5 1 
 2 .يضحى أبنائى براحتيـ الجسدية مف أجؿ عمميـ 87 43.5 81 40.5 32 16.0
يتطمع أبنائى إلى القياـ ببعض اإلبتكارات أو اإلختراعات فى المجاؿ  95 47.5 76 38.0 29 14.5

 .الذى سوؼ يقوموف بالعمؿ فيو
3 

 4 .يسعى أبنائى لمعمؿ فى أحد المراكز البحثية 88 44.0 39 19.5 73 36.5
 5 .يحب أبنائى أف تتاح ليـ فرصة إلستكماؿ دراستيـ العميا 121 60.5 44 22.0 35 17.5
 6 .مف الممكف أف يمارس أبنائى العمؿ بجانب الدراسة لكسب الماؿ 97 48.5 38 19.0 65 32.5
 7 .يخشى أبنائى مف الفشؿ فى أى عمؿ يقوموف بو 111 55.5 62 31.0 27 13.5
يعتقد أبنائى أنو لكى يصؿ الشخص إلى ما يتمناه فإنو يحتاج إلى  42 21.0 67 33.5 91 45.5

 .ضربة حظ
8 

يحاوؿ إبنى أف يكوف فى المستقبؿ شخصية ليا مكانو عممية  116 58.0 50 25.0 34 17.0
 .متميزة

9 

يرغب أبنائى فى الحصوؿ  عمى وظيفة حكومية بعد التخرج حتى  86 43.0 55 27.5 59 29.5
 .لو استدعى ذلؾ اإلنتظار فترة طويمة

10 

 11 .يرى أبنائى ضرورة إتقاف لغة أجنبية لئللتحاؽ بعمؿ أفضؿ 122 61.0 46 23.0 32 16.0
يرغب أبنائي في اتقاف ميارات الحاسب االلي لمحصوؿ عمى وظيفة  155 77.5 34 17.0 11 5.5

 .وراتب أفضؿ
12 

 200= ن التوزيع النسبي لعينة الدراسة تبعًا وستجاباتيم عمي استبيان الطموح األسري:9جدول 
 العدد % العدد % العدد % م الطموح األسري: رابعاُ  نعم أحياناً  و

.  يتمنى أبنائى تكويف أسرة سعيدة فى المستقبؿ 183 91.5 12 6.0 5 2.5 1 
مكانياتو 183 91.5 15 7.5 2 1.0  2 .يرغب إبنى فى الزواج مف الشخصية التى تناسب قدراتو وا 
 3 .يرى أوالدى أف التعاوف شئ ضرورى لتكويف ونجاح أى أسرة 178 89.0 19 9.5 3 1.5
 4 .يضايؽ أبنائى تحمؿ المسئولية وكثرة األعباء األسرية 77 38.5 70 35.0 53 26.5
يرى أبنائى أف الحصوؿ عمى مؤىؿ جامعى وسيمة فعالة فى تكويف  14 7.0 47 23.5 139 69.5

 .أسرة سعيدة
5 

 6 .أبنائى لدييـ القدرة عمى حؿ مشكبلتيـ األسرية لتحقيؽ السعادة 128 64.0 64 32.0 8 4.0
 7 . يشعر أبنائى باليأس إذا حدثت بعض المشكبلت األسرية 69 34.5 83 41.5 48 24.0
 8 . يسعد أبنائى بقضاء بعض متطمبات األسرة 123 61.5 58 29.0 19 9.5
 9 . يفضؿ أبنائى أف يكوف ليـ أطفاؿ كثيروف فى المستقبؿ 43 21.5 45 22.5 112 56.0
 10 . ال يعتقد أبنائى أف تربية األبناء مسئولية مشتركة بيف الزوجيف 40 20.0 19 9.5 141 70.5
يتفيـ أبنائى أف التفاىـ والتضحية المتبادلة شرط أساسى لتكويف حياة  165 82.5 27 13.5 8 4.0

 . أسرية ناجحة
11 

 
 

مف ربات أسر  (%63)أف  (10)يتضح مف جدوؿ
 عينة الدراسة يتمتعوف بجودة مرتفعة لمعبلقات األسرية

بجودة مرتفعة لمعبلقات االجتماعية  (%73.5) وككؿ
بجودة مرتفعة لمعبلقات األخبلقية والدينية  (%77)و
%( 41.5)بجودة مرتفعة لمعبلقات االنفعالية و (%59)و

 وقد يرجع ذلؾ إلى أف بجودة مرتفعة لمعبلقات االقتصادية
ربات األسر المصريات يجاىدف لمحفاظ عمى كياف 

.  أسرىف
مف ربات األسر عينة  (%51.5)كذلؾ يتضح أف

طموح  (%54)الدراسة مستوى طموح أبنائيف متوسط و

طموح أبنائيف  (%58)أبنائيف االجتماعي متوسط و
طموح أبنائيف الميني  (%53.5)الدراسى مرتفع و

 وقد طموح أبنائيف األسري متوسط (%60.5)متوسط و
يرجع ذلؾ إلى أف ما يقرب مف نصؼ عينة ربات 

مستوى تعميميف متوسط مما يؤدي إلى  (%43.5)األسر
انخفاض مستوى طموح أبنائيف وذلؾ يتفؽ مع أولغا 

التي أكدت عمى أف األسرة ليا دور  (77 :2002)قندلفت
.  كبير في نمو مستوى طموح األبناء

:  النتائج فى ضوء الفروض البحثية: ثالثا
:  الفرض األول
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ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيا تـ حساب 
معامبلت االرتباط بطريقة بيرسوف بيف جودة العبلقات 

االجتماعية والدينية واألخبلقية واالنفعالية )األسرية 
االجتماعي والدراسي )وطموح األبناء (واالقتصادية

. (والميني واألسري
أنو توجد عبلقة ارتباطية  (11)يتضح مف جدوؿ

االجتماعية )موجبة بيف جودة العبلقات األسرية ككؿ 
وطموح  (والدينية واالخبلقية واالنفعالية واالقتصادية

عند  (االجتماعي والدراسي والميني واألسري)األبناء ككؿ
 وىذا يعنى أنو كمما زادت جودة 0.001مستوى معنوية 

العبلقات األسرية كمما زاد طموح األبناء وقد يرجع ذلؾ 
إلى أنو كمما زادت جودة العبلقات األسرية كمما توفر 

الجو األفضؿ لنمو وتنشئة األبناء بدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا 
مما يعنى ارتفاع تطمع وطموح األبناء لموصوؿ لؤلفضؿ 
في حياتيـ العممية والعممية وىذا يتفؽ مع دراسة نجبلء 

التي أكدت عمى وجود عبلقة  (162، 2000)مسعد
ارتباطية موجبة بيف االستقرار األسري وبيف أبعاد مستوى 

عند مستوى  (األسري، األكاديمي، الميني)طموح األبناء 
، كما تبيف وجود عبلقة ارتباطية موجبة 0.001داللة 

بيف جودة العبلقات االجتماعية وبيف الطموح الكمي عند 
 والطموح االجتماعي عند مستوى 0.001مستوى داللة 

 0.001 والطموح الدراسي عند مستوى داللة 0.01داللة 
 والطموح 0.05والطموح الميني عند مستوى داللة 

 وىذا يعنى أنو كمما 0.001األسري عند مستوى داللة 

زادت جودة العبلقات االجتماعية داخؿ األسرة مف اىتماـ 
الزوجة بالمحافظة عمى عبلقة جيدة وسوية مع زوجيا 

وتوفيرىا لمراحة في المنزؿ وتنمية عبلقات جيدة بيف األب 
واألـ واألبناء وعبلقات جيدة مع أىؿ الزوج وأىؿ الزوجة  

كمما زاد طموح األبناء االجتماعي والدراسي والميني 
واألسري لتطمعيـ لحياة أفضؿ والسعى لمتفوؽ في دراستيـ 

والحصوؿ عمى وظائؼ جيدة وتكويف أسر سعيدة في 
المستقبؿ كذلؾ يتضح وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف 
جودة العبلقات الدينية واألخبلقية وبيف الطموح الكمي 

 والطموح االجتماعي 0.001لؤلبناء عند مستوى داللة 
 0.001والدراسي والميني واألسري عند مستوى داللة 

لكؿ منيـ وىذا يعني أنو كمما زادت جودة العبلقات 
الدينية واألخبلقية مف حرص ربة األسرة عمى االىتماـ 
بتنشئة األبناء تنشئة دينية وأخبلقية وتعميؽ المفاىيـ 

قامة الشعائر الدينية بالمنزؿ وتعديؿ  الدينية عند األبناء وا 
السموكيات الغير مرغوب فييا دينيًا وأخبلقيًا ورقابة لؤلبناء 
في سموكياتيـ أثناء مشاىدة التميفزيوف واستخداـ االنترنت 
كمما زاد طموح األبناء وتطعميـ لحياة أفضؿ بناءًا عمى 

.  أسس دينية وأخبلقية سوية
كذلؾ يتضح وجودة عبلقة ارتباطية موجبة بيف 

جودة العبلقات االنفعالية وبيف الطموح الكمي عند مستوى 
 الطموح االجتماعي والميني عند مستوى 0.001داللة 
  لكُؿ منيما0.01داللة 
 

 200= ن توزيع افراد عينة ربات األسر الكمية وفقا لمستويات جودة العالقات األسرية وطموح األبناء:10جدول 
 المستوى                          منخفض متوسط مرتفع

 العدد % العدد % العدد % المحاور

 جودة العبلقات االجتماعية 8 4 45 27.5 147 73.5
 جودة العبلقات األخبلقية والدينية 9 4.5 37 18.5 154 77

 جودة العبلقات االنفعالية 22 11 60 30 118 59
 جودة العبلقات االقتصادية 23 11.5 94 47 83 41.5
 جودة العبلقات األسرية ككؿ 16 8 58 29 126 63
 الطموح االجتماعي 20 10 108 54 72 36
 الطموح الدراسي 8 4 76 38 116 58
 الطموح الميني 17 8.5 107 53.5 76 38

 الطموح األسري 17 8.5 121 60.5 62 31
 طموح األبناء ككؿ 29 14.5 103 51.5 68 34

 معامل اورتباط بيرسون بين جودة العالقات األسرية وطموح األبناء :11جدول 
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الطموح الكمي  الطموح 
 األسري

الطموح 
 الميني

الطموح 
 الدراسي

الطموح 
 اوجتماعي

الطموح      
 جودة العالقات األسرية

0.313 *** 0.294 *** 0.138 * جودة العبلقات االجتماعية  ** 0.178 *** 0.291
0.467 *** 0.335 *** 0.241 *** 0.425 *** 0.324 *** جودة العبلقات األخبلقية والدينية 
0.321 *** 0.262*** 0.160** 0.309*** 0.177 ** جودة العبلقات االنفعالية 
0.254*** 0.260 *** 0.129 * جودة العبلقات االقتصادية  ***0.200 ***0.183
0.472*** 0.403 ***   ككؿجودة العبلقات األسرية *** 0.299 ***0.425 ***0.231

 0.001والطموح الدراسي واألسري عند مستوى داللة 
لكُؿ منيما أى أنو كمما زادت جودة العبلقات االنفعالية 

داخؿ األسرة مف حرص الزوجة عمى تجديد حياتيا 
الزوجية ومشاركة الزوج في ىمومو ومشكبلتو وحؿ 
مشكبلتيا وزوجيا بعيدًا عف األبناء وتحمؿ زوجيا 

يجاد حوار مشترؾ بينيا وبيف  والصبر عمى انفعاالتو وا 
زوجيا ومعاممة أبنائيا معاممة جيدة وعدـ االنفعاؿ عمييـ 
بالضرب والشتـ كمما زاد طموح وتطمع األبناء لتنشئتيـ 
في أسرة سوية انفعاليًا مما يؤدي إلى إيجاد أبناء متزنيف 
.  انفعاليًا ولدييـ مف الثقة ما يجعميـ يتطمعوف لحياة أفضؿ

كما توجد عبلقة ارتباطية موجبة بيف جودة 
العبلقات االقتصادية وبيف طموح األبناء الكمي عند 

 والطموح االجتماعي والدراسي 0.001مستوى داللة 
 لكُؿ منيـ والطموح 0.001واألسري عند مستوى داللة 
 أى أنو كمما زادت جودة 0.05الميني عند مستوى داللة 

العبلقات االقتصادية مف مشاركة الزوجة لزوجيا في 
االنفاؽ عمى المنزؿ إذا كانت تعمؿ وتحمميا المسئولية 

االنفاؽ بإعتداؿ والموازنة بيف الموارد المحدودة والحاجات 

المتعددة وعدـ تحميؿ الزوج بما فوؽ طاقتو كمما زاد 
.  مما ثبت تحقؽ الفرض األوؿ كمياً طموح األبناء
: الفرض الثانى

ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيا تـ حساب 
معامبلت االرتباط بطريقة بيرسوف بيف جودة العبلقات 

االجتماعية والدينية واألخبلقية واالنفعالية )األسرية
االجتماعي والدراسي )وطموح األبناء (واالقتصادية

 .وبيف المستوى التعميمي لمزوجيف (والميني واألسري
عدـ وجود عبلقة ارتباطية  (12)يتضح مف جدوؿ

بيف جودة العبلقات األسرية ككؿ وكُؿ مف تعميـ الزوج 
وتعميـ الزوجة وىذا يختمؼ مع دراسة نجبلء مسعد 

التي أكدت عمى وجود عبلقة ارتباطية  (162، 2000)
موجبة بيف المستوى التعميمي لرب األسرة ولربة األسرة 
وأبعاد االستقرار األسري عند مستوى داللة يتراوح بيف 

كما يختمؼ مع دراسة إيماف  (0.001، 0.01، 0.05)
التي أكدت أيضًا عمى وجود  (171: 2011)شاىيف

عبلقة ارتباطية موجبة بيف جودة الحياة بشكؿ عاـ وتعميـ 
 ،0.01الزوج والزوجة عند مستوى داللة 

 وبين المستوى التعميمي لمزوجين وطموح األبناء جودة العالقات األسرية  معامل اورتباط بيرسون بين:12جدول 
 المحاور تعميم الزوج تعميم الزوجة

0.196 *** 0.217*** جودة العبلقات االجتماعية  
جودة العبلقات األخبلقية والدينية  0.082 0.081
جودة العبلقات االنفعالية  0.080 0.086

-0.103 -0.120 * جودة العبلقات االقتصادية 
  ككؿجودة العبلقات األسرية 0.112 0.111
 الطموح االجتماعي 0.043 0.001
 الطموح الدراسي 0.057 0.063

 الطموح الميني 0.021- 0.031-
الطموح األسري  0.0139 0.079
الطموح الكمي  0.066 0.039

كما أنو ال توجد عبلقة ارتباطية بيف جودة العبلقات 
الدينية واألخبلقية وكُؿ مف تعميـ الزوج والزوجة وقد يرجع 
ذلؾ إلى أف العبلقات الدينية واألخبلقية ترجع إلى تربية 

وتنشئة كُؿ مف الزوج والزوجة وال ترجع إلى التعميـ كما 
أنو ال توجد عبلقة ارتباطية بيف جودة العبلقات االنفعالية 

وتعميـ كُؿ مف الزوج والزوجة وقد يرجع ذلؾ إلى أف 
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العبلقات االنفعالية بيف الزوج والزوجة ترجع إلى مقدار 
توافر المودة والرحمة بينيـ وبصرؼ النظر عف مستوى 
تعميـ كُؿ منيما كما أنو ال توجد عبلقة ارتباطية بيف 
جودة العبلقات االقتصادية وتعميـ الزوجة بينما توجد 
عبلقة ارتباطية موجبة بيف جودة العبلقات االجتماعية 

 0.001وتعميـ كُؿ مف الزوج والزوجة عند مستوى داللة 
أى أنو كمما ارتفع مستوى تعميـ الزوج والزوجة كمما زادت 
جودة العبلقات االجتماعية وقد يرجع ذلؾ إلى أف التعميـ 
يؤثر في شخصية األفراد ويرتفع بتفاعبلتيـ االجتماعية 

داخؿ وخارج المنزؿ وىذا يتفؽ مع دراسة إيماف 
التي أكدت عمى وجود عبلقة (171: 2011)شاىيف

ارتباطية موجبة بيف جودة حياة ربة األسرة االجتماعية 
 0.05وكؿ مف تعميـ الزوج والزوجة عند مستوى داللة 

 كما أنو توجد عبلقة ارتباطية عكسية بيف جودة 0.01و
العبلقات االقتصادية وتعميـ الزوج عند مستوى داللة 

 أى أنو كمما زاد تعميـ الزوج كمما قمت جودة 0.05
العبلقات االقتصادية وقد يرجع ذلؾ إلى أنو كمما زاد 

تعميـ الزوج كمما ارتفع راتبو مما يؤدي إلى مطالبة زوجتو 
لو باالنفاؽ أكثر مما قد يؤدي إلى حدوث بعض 

الخبلفات بينيـ ويؤثر عمى جودة حياتيـ االقتصادية وىذا 
التي  (170: 2011)يختمؼ مع دراسة إيماف شاىيف 

أكدت عمى وجود عبلقة إرتباط موجبة بيف جودة حياة 
ربات األسر االقتصادية والمستوى التعميمي لمزوج عند 

. 0.05 و0.01مستوى داللة 
كذلؾ يتضح عدـ وجود عبلقة ارتباطية بيف 

الطموح الكمي لؤلبناء وتعميـ كُؿ مف الزوج والزوجة كما 
أنو ال توجد عبلقة ارتباطية بيف طموح األبناء 

وتعميـ كُؿ مف  (االجتماعي والدراسي والميني واألسري)
الزوج والزوجة وقد يرجع ذلؾ إلى أف كؿ اآلباء واألميات 

يشجعوف أبنائيـ عمى التفوؽ والتطمع لؤلفضؿ بصرؼ 
وىذا يختمؼ مع دراسة . النظر عف مستوى تعميميـ

التي أكدت عمى وجود  (162، 2000)نجبلء مسعد
عبلقة ارتباطية موجبة بيف المستوى التعميمي لرب األسرة 

ولربة األسرة وأبعاد مستوى الطموح عند مستوى داللة 

بينما يتفؽ مع  (0.001، 0.01، 0.05)يتراوح بيف
التي أكدت عمى  (140: 2009)دراسة شيماء حسانيف

عدـ وجود إرتباط داؿ إحصائيًا بيف المستوى التعميمي 
 مما ثبت عدـ تحقؽ لؤلب واألـ والطموح الميني لؤلبناء

 .الفرض الثاني
 :الفرض الثالث

ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيا تـ استخداـ 
لموقوؼ  One way anovaتحميؿ التبايف فى إتجاه واحد 

عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات ربات األسر 
االجتماعية والدينية )فى مستوى جودة العبلقات األسرية
وطموح األبناء  (واألخبلقية واالنفعالية واالقتصادية

تبعًا لمدة  (االجتماعي والدراسي والميني واألسري)
 .الزواج

أنو ال توجد فروؽ  (14)و (13)يتضح مف جدولى
ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات ربات األسر 

عينة الدراسة في جودة العبلقات األسرية تبعًا لمدة الزواج 
وىى  (0.924)المعبرة عف ذلؾ (ؼ)حيث كانت قيمة

قيمة غير دالة احصائيًا وىذا يعنى أف مدة الزواج ال 
تسيـ في تحقيؽ التبايف في جودة العبلقات األسرية كما 

أنو ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في جودة 
العبلقات االجتماعية واألخبلقية والدينية واالقتصادية تبعًا 

المعبرة عف ذلؾ  (ؼ)لمدة الزواج حيث كانت قيمة
وىى قيـ غير دالة  (0.318)و (0.467)و (1.409)

احصائيًا وىذا يعني أف مدة الزواج ال تسيـ في تحقيؽ 
التبايف في جودة العبلقات االجتماعية واألخبلقية والدينية 
واالقتصادية بينما توجد فروؽ ذات داللة احصائية في 
جودة العبلقات االنفعالية تبعًا لمدة الزواج حيث كانت 

وىى قيمة دالة  (2.832)المعبرة عف ذلؾ (ؼ)قيمة
 وىذا يعني أف مدة 0.01احصائيًا عند مستوى داللة 

الزواج تسيـ في تحقيؽ التبايف في جودة العبلقات 
 لمعرفة إتجاه الفروؽ L.S.Dاالنفعالية وباستخداـ تحميؿ 

وجدت الفروؽ لصالح ربات األسر مدة زواجيف أقؿ مف 
 سنوات عند مقارنتيف بربات األسر مدة زواجيف مف 5

 20سنة ألقؿ مف 15سنة ومف 15 سنة ألقؿ مف 10
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 سنة ألقؿ مف 20 ومف 0.001سنة عند مستوى داللة 
 سنة فأكثر 25 ومف 0.01 سنة عند مستوى داللة 25

، كذلؾ وجدت فروؽ لصالح 0.05عند مستوى داللة 
 سنوات ألقؿ مف 5ربات األسر مدة زواجيف مف 

سنوات عند مقارنتيف بربات األسر مدة زواجيف مف 10
 0.05 سنة عند مستوى داللة 15 سنوات ألقؿ مف 10

 20 سنة ألقؿ مف 15وربات األسر مدة زواجيف مف 
 وقد يرجع ذلؾ إلى أنو كمما 0.01سنة عند مستوى داللة 

قمت مدة الزواج كمما صغر سف الزوجيف ويحاوؿ كؿ 
منيـ إسعاد الطرؼ اآلخر والتجاوز والصبر عمى أخطاء 
اآلخر والمحافظة عمى استمرار الزواج كما وجدت فروؽ 

 سنة عند 25لصالح ربات األسر مدة زواجيف أكثر مف 
 سنة ألقؿ 15مقارنتيف بربات األسر مدة زواجيف مف 

 وذلؾ ألنو كمما 0.05 سنة عند مستوى داللة 20مف 
زادت مدة الزواج كمما كبر سف الزوجيف وكمما كانوا أكثر 
. صبرًا وأقؿ إنفعااًل مما يؤدى إلى جودة العبلقة االنفعالية
أيضًا يتضح عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 
بيف متوسط درجات ربات األسر عينة الدراسة في مستوى 

طموح أبنائيف الكمي تبعًا لمدة زواجيف حيث كانت 
وىى قيمة غير دالة  (0.370)المعبرة عف ذلؾ (ؼ)قيمة

إحصائيًا وىذا يعنى أف مدة الزواج ال تسيـ في تحقيؽ 
التبايف  في طموح أبناء ربات أسر عينة الدراسة كما أنو 

ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات 
ربات األسر عينة الدراسة في مستوى طموح أبنائيف 

الدراسي والميني واألسري تبعًا لمدة زواجيف حيث كانت 
 (0.532)و (0.700)المعبرة عف ذلؾ  (ؼ)قيمة
وىى قيـ غير دالة احصائيًا وىذا يعني أف  (0.470)و

مدة الزواج ال تسيـ في تحقيؽ التبايف في طموح أبناء 
ربات أسر عينة الدراسة بينما توجد فروؽ ذات داللة 

احصائية بيف متوسط درجات ربات األسر عينة الدراسة 
في مستوى طموح أبنائيف االجتماعي تبعًا لمدة زواجيف 

وىى  (1.909)المعبرة عف ذلؾ (ؼ)حيث كانت قيمة 
 وىذا يعني 0.05قيمة دالة احصائيًا عند مستوى داللة 

أف مدة الزواج تسيـ في تحقيؽ التبايف في طموح أبناء 
 لمعرفة L.S.Dربات األسر االجتماعي وباستخداـ تحميؿ 

اتجاه الفروؽ وجدت فروؽ لصالح ربات األسر مدة 
 سنة فأكثر عند مقارنتيف بربات األسر مدة 25زواجيف 

 سنوات 5 سنوات ومدة زواجيف مف 5زواجيف أقؿ مف 
 سنوات ألقؿ 10 سنوات ومدة زواجيف مف 10ألقؿ مف 

 وربات األسر مدة 0.01 سنة عند مستوى داللة 15مف 
 سنة عند مستوى 25 سنة ألقؿ مف 20زواجيف مف 

 وىذا يعني أنو كمما زادت مدة الزواج كمما 0.05داللة 
 زاد مستوى الطموح االجتماعي لؤلبناء

 الفروق في مستوى جودة العالقات األسرية وطموح األبناء تبعًا لمدة الزواج :13جدول 
مستوي الدولة  قيمة ف  المحور 
غير دالة  جودة العبلقات االجتماعية  1.409
غير دالة  جودة العبلقات األخبلقية والدينية  0.4670
جودة العبلقات االنفعالية  2.832 0.01

غير دالة  جودة العبلقات االقتصادية  0.318
غير دالة    ككؿجودة العبلقات األسرية 0.924
الطموح االجتماعي  1.909 0.05

غير دالة  الطموح الدراسي  0.700
غير دالة  الطموح الميني  0.532
غير دالة  الطموح األسري  0.470
غير دالة  الطموح الكمي  0.370

  L.S.D  تحليل اتجاه الفروق جىدة العالقاث األسريت وطمىح األبناء تبعاً لمدة السواج:14جدول 

 المحور مدة الزواج مدة الزواج المقارن بيا المتوسطات الفروق بين الدولة

 جودة العبلقات االنفعالية  سنوات5أقؿ مف  15 ألقؿ مف 10مف  3.84 0.001
 20 ألقؿ مف 15مف  3.66 0.001
 25 ألقؿ مف 20مف  2.28 0.01
  سنة فأكثر25مف  1.88 0.05
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  سنوات10 ألقؿ مف 5مف  15 ألقؿ مف 10مف  2.54 0.05
 20 ألقؿ مف 15مف  2.36 0.01
  سنة20 ألقؿ مف 15مف  سنة فأكثر 25مف  1.77- 0.05

 الطموح االجتماعي  سنوات5أقؿ مف   سنة فأكثر25مف  2.14- 0.01
 سنوات 10 ألقؿ مف 5مف  سنة فأكثر 25مف  1.75- 0.01
 سنة 15 ألقؿ مف 10مف  سنة فأكثر 25مف  1.96-  0.01
 25 ألقؿ مف 20مف  سنة فأكثر 25مف  1.15- 0.05

وقد يرجع ذلؾ إلى أنو كمما زادت مدة الزواج كمما كبر 
سف الزوجيف وكمما كبر سف األبناء وتعددت عبلقاتيـ 

االجتماعية وتطمعيـ إلقامة عبلقات اجتماعية أفضؿ مع 
.  مما ثبت عدـ تحقؽ الفرض الثالثمف حوليـ

 :الفرض الرابع
ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيا تـ استخداـ 

 لموقوؼ One way anova تحميؿ التبايف فى إتجاه واحد
عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات ربات األسر 

االجتماعية والدينية )فى مستوى جودة العبلقات األسرية
وطموح األبناء  (واألخبلقية واالنفعالية واالقتصادية

تبعًا لعمر  (االجتماعي والدراسي والميني واألسري)
 .الزوجيف

أنو ال توجد فروؽ  (16)و (15)يتضح مف جدولى
ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات ربات األسر 
عينة الدراسة في متوسط جودة العبلقات األسرية ككؿ 

وجودة العبلقات االجتماعية والدينية واألخبلقية واالنفعالية 
 (ؼ)واالقتصادية تبعًا لعمر الزوج حيث كانت قيـ 

( 0.502)و (1.284)و (1.247)المعبرة عف ذلؾ
عمى الترتيب وىى قيـ غير دالة  (0.488)و (1.372)و

احصائيًا وىذا يعنى أف عمر الزوج ال يسيـ في تحقيؽ 
التبايف في جودة العبلقات األسرية واالجتماعية األخبلقية 

وىذا يتفؽ مع دراسة إلياـ والدينية واالنفعالية واالقتصادية 
التي أكدت عمى عدـ وجود  (143: 2004)العويضي

عبلقة ارتباطية معنوية بيف العمر والعبلقات األسرية، 
بينما توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات 

ربات األسر عينة الدراسة في جودة العبلقات األسرية 
ككؿ وجودة العبلقات االجتماعية والعبلقات الدينية 

واألخبلقية والعبلقات االنفعالية تبعًا لعمر الزوجة حيث 
( 5.383)و (6.009)المعبرة عف ذلؾ  (ؼ)كانت قيـ

وىى قيـ دالة احصائيًا عند  (2.525)و (4.291)و
( 0.001)و (0.001)و (0.001)مستوى داللة 

عمى الترتيب وىذا يعني أف عمر الزوجة يسيـ  (0.01)و
في تحقيؽ التبايف في جودة عبلقاتيا األسرية واالجتماعية 

 L.S.Dوالدينية واألخبلقية واالنفعالية وباستخداـ تحميؿ 
لمعرفة اتجاه الفروؽ وأقؿ فرؽ معنوي وجدت الفروؽ في 
جودة العبلقات األسرية لصالح ربات األسر عمرىف مف 

 40 سنة ألقؿ مف 30 سنة ومف 30 سنة ألقؿ مف 20
 سنة ألقؿ 50سنة ومف  50 سنة ألقؿ مف 40سنة ومف 

 سنة فأكثر عند مقارنتيف 60 سنة ومف سنة 60مف 
 سنة عند مستوى داللة 20بربات االسر عمرىف أقؿ مف 

0.001  

 الفروق في مستوى جودة العالقات األسرية وطموح األبناء تبعًا لعمر الزوجين :15جدول 
الزوجة  الزوج  مستوي الدولة المحور  قيمة ف  مستوي الدولة  قيمة ف 

غير دالة  5.38 0.001 جودة العبلقات االجتماعية  1.284
غير دالة  4.29 0.001  جودة العبلقات األخبلقية والدينية 0.502

غير دالة  2.52 0.01 جودة العبلقات االنفعالية  1.372
غير دالة  غير دالة  1.48 جودة العبلقات االقتصادية  0.488
غير دالة  6.00 0.001   ككؿجودة العبلقات األسرية 1.247
غير دالة  غير دالة  0.49 الطموح االجتماعي  1.520
غير دالة  غير دالة  0.42 الطموح الدراسي  0.350
غير دالة  غير دالة  0.32 الطموح الميني  0.949
غير دالة  غير دالة  0.98 الطموح األسري  0.243
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غير دالة  غير دالة  0.39 الطموح الكمي  0.525
  L.S.D تحميل تجاه الفروق جودة العالقات األسرية وطموح األبناء تبعًا لعمر الزوجين : 16جدول 

مستوى 
 الدولة

الفروق بين 
 المتوسطات

 المحور عمر الزوجة عمر الزوجة المقارن بو

جودة العبلقات   سنة20أقؿ مف  سنة 30 ألقؿ مف 20مف  9.74- 0.001
 سنة 40 ألقؿ مف  30مف  9.71- 0.001 االجتماعية

سنة  50 ألقؿ مف 40مف  11.28- 0.001
 سنة 60 ألقؿ مف  50مف  9.13- 0.001
 سنة فأكثر 60مف  8.83- 0.001
سنة 30 ألقؿ مف 20مف  سنة50 ألقؿ مف 40مف  1.53- 0.01
سنة 50 ألقؿ مف 40مف  1.57- 0.01 سنة 40 ألقؿ مف  30مف 
سنة 50 ألقؿ مف 40مف  سنة 60 ألقؿ مف  50مف  2.15 0.01

جودة العبلقات األخبلقية   سنة20أقؿ مف  سنة30 ألقؿ مف 20مف  5.90- 0.001
 سنة40 ألقؿ مف  30مف  5.93- 0.001 والدينية

سنة 50 ألقؿ مف 40مف  6.71- 0.001
 سنة 60 ألقؿ مف  50مف  5.13- 0.001
 سنة فأكثر 60مف  5.16- 0.01
سنة 50 ألقؿ مف 40مف  سنة 60 ألقؿ مف  50مف  1.57 0.01
 جودة العبلقات االنفعالية سنة 20أقؿ مف  سنة 30 ألقؿ مف 20مف  6.36- 0.01
 سنة40 ألقؿ مف  30مف  6.22- 0.01

سنة   50 ألقؿ مف 40مف  6.97- 0.001
 سنة 60 ألقؿ مف  50مف  6.78- 0.001
سنة 30 ألقؿ مف 20مف  سنة فأكثر 60مف  3.52 0.05
سنة 40 ألقؿ مف  30مف  سنة فأكثر 60مف  3.38 0.05
سنة 50 ألقؿ مف 40مف  سنة فأكثر 60مف  4.13 0.01
 سنة 60 ألقؿ مف  50مف  سنة فأكثر 60مف  3.95 0.01

 جودة العبلقات األسرية سنة 20أقؿ مف  سنة30 ألقؿ مف 20مف  25.72- 0.001
 سنة40 ألقؿ مف  30مف  26.08- 0.001
سنة  50 ألقؿ مف 40مف  29.16- 0.001
 سنة 60 ألقؿ مف  50مف  25.64- 0.001
 سنة فأكثر 60مف  21- 0.001
سنة 50 ألقؿ مف 40مف  3.44- 0.05 سنة 30 ألقؿ مف 20مف 
سنة 50 ألقؿ مف 40مف  سنة فأكثر 60مف  8.16 0.05

وقد يرجع ذلؾ إلى أنو كمما كبرت ربة األسرة في السف 
كمما كانت أفضؿ وأكثر حكمة في إدارة شئوف حياتيا 

وفي التصرؼ في المواقؼ المختمفة كمما أدى إلى جودة 
حياة أفضؿ ألسرتيا، كما وجدت الفروؽ  في جودة 

 20العبلقات االجتماعية لصالح ربات األسر عمرىف مف 
 سنة 40 سنة ألقؿ مف 30 سنة ومف 30سنة ألقؿ مف 

 سنة ألقؿ مف 50 سنة ومف 50 سنة ألقؿ مف 40ومف 
 سنة فأكثر عند مقارتنيف بربات األسر 60 سنة ومف 60

 كما 0.001 سنة عند مستوى داللة 20عمرىف أقؿ مف 
 سنة 40وجدت فروؽ لصالح ربات األسر عمرىف مف 

سنة عند مقارنتيف بربات االسر عمرىف مف 50ألقؿ مف 
 40 سنة ألقؿ مف 30 سنة ومف 30 سنة ألقؿ مف 20

 سنة عند مستوى داللة 60 سنة ألقؿ مف 50سنة ومف 
0.01. 

أيضا وجدت فروؽ في جودة العبلقات األخبلقية 
 سنة ألقؿ 20والدينية لصالح ربات األسر عمرىف مف 

 40 سنة ومف 40 سنة ألقؿ مف 30 سنة ومف 30مف 
 سنة 60 سنة ألقؿ مف 50 سنة ومف 50سنة ألقؿ مف 

 سنة فأكثر عند مقارنتيف بربات األسر عمرىف 60ومف 
              0.001 سنة عند مستوى داللة 20أقؿ مف 

 كما توجد فروؽ لصالح ربات األسر عمرىف مف 0.01و
 سنة عند مقارنتيف بربات األسر 50 سنة ألقؿ مف 40

 سنة عند مستوى داللة 60 سنة ألقؿ مف 50عمرىف مف 
0.01 .
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كذلؾ وجدت فروؽ في جودة العبلقات االنفعالية 
 30 سنة ألقؿ مف 20لصالح ربات األسر عمرىف مف 

 سنة ألقؿ 40 سنة ومف 40 سنة ألقؿ مف 30سنة ومف 
 سنة عند 60 سنة ألقؿ مف 50 سنة ومف 50مف 

 سنة عند 20مقارنتيف بربات األسر عمرىف أقؿ مف 
 كما وجدت فروؽ لصالح 0.001 و0.01مستوى داللة 

 سنة ومف 30 سنة ألقؿ مف 20ربات األسر عمرىف مف 
 50 سنة ألقؿ مف 40 سنة ومف 40 سنة ألقؿ مف 30

 سنة عند مقارنتيف 60 سنة ألقؿ مف  50سنة ومف 
 سنة فأكثر عند مستوى 60بربات األسر عمرىف مف 

بينما ال توجد فروؽ ذات داللة ، 0.01 و0.05داللة 
احصائية بيف متوسط درجات األسر عينة الدراسة في 

جودة العبلقات االقتصادية تبعًا لعمر الزوجة حيث كانت 
وىى قيمة غير دالة  (1.481)المعبرة عف ذلؾ (ؼ)قيمة

احصائيًا مما يعني أف عمر الزوجة ال يسيـ في تحقيؽ 
التبايف في جودة العبلقات االقتصادية كذلؾ ال توجد 
فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات ربات 
األسر عينة الدراسة في طموح أبنائيف الكمي ومحاوره 

االجتماعي والدراسي والميني واألسري تبعًا لعمر الزوج 
( 0.525)المعبرة عف ذلؾ  (ؼ)حيث كانت قيـ 

عمى  (0.243)و (0.949)و (0.350)و (1.520)و
المعبرة  (ؼ)الترتيب وتبعًا لعمر الزوجة حيث كانت قيـ 

( 0.329)و (0.425)و (0.493)و (0.395)عف ذلؾ
عمى الترتيب وىى قيـ غير دالة احصائيًا مما  (0.983)و

يعني أف عمر الزوجيف ال يسيـ في تحقيؽ التبايف في 
.   مما ثبت عدـ تحقؽ الفرض الرابع جزئياً طموح األبناء

 :الفرض الخامس

ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيا تـ استخداـ 
لموقوؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات  (ت)اختبار

درجات ربات األسر تبعًا لمكاف السكف في كٌؿ مف جودة 
 .العبلقات األسرية بمحاورىا وطموح األبناء بمحاوره

أنو توجد  فروؽ ذات داللة  (17)يتضح مف جدوؿ
احصائية بيف متوسط درجات ربات األسر الحضريات 
والريفيات في جودة العبلقات األسرية حيث كانت قيمة 

وىى قيمة دالة  (2.140)المعبرة عف ىذا الفرؽ  (ت)
 وىذا يعنى أف سكف 0.01احصائيًا عند مستوى معنوية 

األسرة يسيـ في تحقيؽ التبايف في جودة العبلقات 
األسرية حيث كانت متوسط درجات الحضريات أعمى مف 

متوسط درجات الريفيات وقد يرجع  ذلؾ إلى تعدد 
المصادر التى تمد ربة األسرة الحضرية بالثقافة والوعى 

البلـز لجودة حياتيا األسرية مف األصدقاء والجيراف 
 ومكاف العمؿ

 

  الفروق بين متوسط درجات جودة العالقات األسرية وطموح األبناء لربات األسر تبعًا لسكن األسرة:17جدول 
مستوي 
قيمة ت  الدولة

 37= حضر  ن 163=ريف  ن 
اإلنحراف  المحور

المعياري  اإلنحراف  المتوسط
المتوسط  المعياري

جودة العبلقات االجتماعية  55.83 3.04 53.99 4.47 2.38 0.01
غير دالة   جودة العبلقات األخبلقية والدينية 39.94 2.61 39.15 2.96 1.49
 جودة العبلقات االنفعالية 54.86 3.88 54.28 4.41 0.73 غير دالة
 جودة العبلقات االقتصادية 31.02 3.40 30.26 2.90 1.39 غير دالة
 جودة العبلقات األسرية ككؿ 181.67 7.73 177.69 10.67 2.14 0.01
 الطموح االجتماعي 30.16 3.27 29.74 3.26 0.70 غير دالة
 الطموح الدراسي 35.13 5.52 36.53 5.70 1.35- غير دالة
 الطموح الميني 27.18 4.19 28.05 3.85 1.21- غير دالة
 الطموح األسري 27.75 2.30 26.99 2.82 1.53 غير دالة
 الطموح الكمي 120.24 10.26 121.30 11.71 0.50- غير دالة

التي  (157: 2000)وىذا يتفؽ مع دراسة نجبلء مسعد
أكدت عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف 

األسر الحضرية واألسر الريفية في اإلستقرار األسرى 

 0.001وذلؾ لصالح األسر الحضرية عند مستوى داللة 
التي  (171: 2011)ويختمؼ مع دراسة إيماف شاىيف 

أكدت عمى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في 
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، كما أنو .جودة حياة ربات األسر الريفيات والحضريات
توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات 
ربات األسر الحضريات والريفيات في جودة العبلقات 

المعبرة عف ىذا  (ت)االجتماعية حيث كانت قيمة
وىى قيمة دالة احصائيًا عند مستوى  (2.382)الفرؽ

 وىذا يعنى أف سكف األسرة يسيـ في 0.01معنوية 
تحقيؽ التبايف في جودة العبلقات االجتماعية حيث كاف 

متوسط درجات ربات األسر الحضريات أعمى مف متوسط 
درجات ربات األسر الريفيات وىذا يتفؽ مع دراسة نجبلء 

التي أكدت عمى وجود فروؽ ذات  (156: 2000)مسعد
داللة إحصائية بيف األسر الحضرية واألسر الريفية حوؿ 

الحياة االجتماعية داخؿ األسرة وذلؾ لصالح األسر 
، بينما ال توجد فروؽ 0.001الحضرية عند مستوى داللة 

ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات ربات األسر 
الحضريات والريفيات في جودة العبلقات الدينية 

واألخبلقية وجودة العبلقات االنفعالية وجودة العبلقات 
المعبرة عف ىذه الفروؽ  (ت)االقتصادية حيث كانت قيـ

عمى الترتيب وىى  (1.397)و (0.732)و (1.499)
. قيـ غير دالة احصائياً 

أيضًا يتضح أنو ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية 
بيف متوسط درجات ربات األسر الحضريات والريفيات في 

مستوى طموح أبنائيف الكمى والطموح بمحاوره 
حيث كانت قيـ  (االجتماعي والدراسي والميني واألسري)
 )-                المعبرة عف ىذه الفروؽ (ت)

( 1.214)-و (1.354)-و (0.706)و (0.506
عمى الترتيب وىى قيـ غير دالة احصائيًا  (1.530)و

، 153: 2000)وىذا يختمؼ مع دراسة نجبلء مسعد 
التي أكدت عمى أف أبناء األسر الحضرية يختمفوف  (154

فيما يضعوف مف أىداؼ تتعمؽ بتطمعاتيـ وطموحاتيـ عف 
أبناء األسر الريفية حيث توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 
بيف أبناء األسر الحضرية وأبناء األسر الريفية في مستوى 
الطموح العاـ واألكاديمي والميني واألسري عند مستوى 

 مما ثبت  لصالح أبناء األسر الحضرية0.001داللة 
. عدـ تحقؽ الفرض الخامس جزئياً 

: الفرض السادس
ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيا تـ استخداـ 

لموقوؼ  One way anova تحميؿ التبايف فى إتجاه واحد
عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات ربات األسر 

االجتماعية والدينية )فى مستوى جودة العبلقات األسرية 
وطموح األبناء  (واألخبلقية واالنفعالية واالقتصادية

تبعًا لوظيفة  (االجتماعي والدراسي والميني واألسري)
 .الزوجيف وتبعًا لمدخؿ الشيري لؤلسرة

أنو ال توجد فروؽ  (19)و (18)يتضح مف جدولى
ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات ربات األسر 
عينة الدراسة في جودة العبلقات األسرية تبعًا لوظيفة 

المعبرة عف ذلؾ لمزوج  (ؼ)الزوجيف حيث كانت قيـ
وىى قيـ غير دالة  (0.464)ولمزوجة (0.327)

احصائيًا وىذا يعني أف وظيفة الزوجيف ال تسيـ في 
تحقيؽ التبايف في جودة العبلقات األسرية كما أنو ال 
توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات 

ربات األسر عينة الدراسة  في جودة العبلقات األسرية 
االجتماعية والدينية واألخبلقية واالنفعالية )بمحاورىا 

( ؼ)تبعًا لوظيفة الزوجيف حيث كانت قيـ  (واالقتصادية
، 1.411، 0.280، 0.161)المعبرة عف ذلؾ لمزوج

( 1.082، 0.272، 1.44، 1.004)ولمزوجة  (0.703
عمى الترتيب وىى قيـ غير دالة احصائيًا وىذا يعني أف 

وظيفة الزوجيف ال تسيـ في تحقيؽ التبايف في جودة 
العبلقات االجتماعية والدينية واألخبلقية واالنفعالية  

واالقتصادية وقد يرجع السبب في ذلؾ إلى أف كؿ ربة 
أسرة تحاوؿ تحقيؽ الجودة في حياتيا األسرية وكونيا 
تعمؿ أو ال تعمؿ كذلؾ نوع وظيفتيا ووظيفة زوجيا ال 
يمنعيا مف محاولة تحقيؽ الجودة في حياتيا األسرية، 
كذلؾ يتضح أنو توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف 
متوسط درجات ربات األسر عينة الدراسة في مستوى 
 (ؼ)طموح أبنائيف تبعًا لوظيفة الزوج حيث كانت قيمة 

وىى قيمة دالة احصائيًا عند  (3.220)المعبرة عف ذلؾ
 وىذا يعني أف وظيفة الزوج تسيـ 0.01مستوى معنوية 

في تحقيؽ التبايف في مستوى طموح األبناء وباستخداـ 
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 لمعرفة اتجاه الفروؽ وأقؿ فرؽ معنوى D.S.Lتحميؿ 
وجدت الفروؽ لصالح األزواج الذيف يعمموف بالوظائؼ 
الحكومية واألعماؿ الحرة والمتقاعديف عند مقارنتيف 

 0.05باألزواج الذيف ال يعمموف عند مستوى داللة 
 وقد يرجع ذلؾ إلى أف األزواج الذيف ال يعمموف 0.001و

يكوف لدييـ نوع مف التكاسؿ واالحباط والفشؿ في أعماؿ 
قاموا بيا مف قبؿ وينقموف ذلؾ إلى أبنائيـ ويقؿ لدى أبناء 

كذلؾ وجدت الفروؽ لصالح األزواج . ىذه الفئة الطموح
الذيف يعمموف بأعماؿ حرة عند مقارنتيـ باألزواج الذيف 

يعمموف بالوظائؼ الحكومية والوظائؼ في القطاع 
 وقد يرجع 0.01 و0.05الخاص عند  مستوى معنوية 

ذلؾ إلى أف األزواج الذيف يعمموف باألعماؿ الحرة يكوف 
لدييـ مف النشاط في العمؿ والنشاط في التفكير ما يجعؿ 
أبنائيـ يحاولوف تقميدىـ ومف الممكف أف يعمؿ ويشارؾ 
األبناء آباءىـ منذ سف صغير في أعماليـ الخاصة بيـ 
مما يؤدي بيـ إلى الطموح لموصوؿ إلى أعمى مما وصؿ 

.  إليو اآلباء
كذلؾ يتضح وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف 
متوسط درجات ربات األسر  عينة الدراسة في مستوى 
طموح أبنائيف الميني واألسري تبعًا لوظيفة الزوج حيث 

                      ( 5.022)المعبرة عف ذلؾ  (ؼ)كانت قيمتا 
عمى الترتيب وىما قيمتاف دالتاف احصائيًا  (2.687)و

 عمى الترتيب وىذا 0.01 و0.001عند مستوى معنوية 
يعنى أف وظيفة الزوج تسيـ في تحقيؽ التبايف في طموح 

 لمعرفة D.S.Lاألبناء الميني واألسري وبإستخداـ تحميؿ 
اتجاه الفروؽ وأقؿ فرؽ معنوى وجدت الفروؽ في الطموح 
الميني لصالح األزواج الذيف يعمموف باألعماؿ الحرة عند 

مقارنتيـ باألزواج الذيف ال يعمموف والذيف يعمموف 
بالوظائؼ الحكومية والذيف يعمموف بالقطاع الخاص عند 

، وكذلؾ وجدت الفروؽ في الطموح 0.001مستوى داللة 
األسرى لصالح األزواج الذيف يعمموف بالوظائؼ الحكومية 
واألعماؿ الحرة والمتقاعد عند مقارنتيـ باألزواج الذيف ال 

 وذلؾ ألف 0.001 و0.01يعمموف عند مستوى داللة 
األزواج الذيف ال يعمموف قد تكوف عبلقاتيـ سيئة 
بزواجاتيـ وأبنائيـ لعدـ تحقيؽ مورد دخؿ لتمبية 

احتياجات الزوجة واألبناء وألف عمؿ الزوج ىو أساس 
بناء األسرة السوية مما يؤثر عمى طموح األبناء لبناء 
 أسر سعيدة في المستقؿ بعكس أبناء األسر األخرى 

 

 الفروق في مستوى جودة العالقات األسرية وطموح األبناء تبعًا لوظيفة الزوجين :18جدول 
الزوجة  الزوج  مستوي الدولة المحور  قيمة ف  مستوي الدولة  قيمة ف 

غير دالة  غير دالة  1.004 جودة العبلقات االجتماعية  0.16
غير دالة  1.44 غير دالة  جودة العبلقات األخبلقية والدينية 0.28
غير دالة  0.27 غير دالة  جودة العبلقات االنفعالية 1.41
غير دالة  1.08 غير دالة  جودة العبلقات االقتصادية 0.70
غير دالة  0.46 غير دالة  جودة العبلقات األسرية ككؿ 0.32
غير دالة  1.43 غير دالة  الطموح االجتماعي 1.33
غير دالة  0.79 غير دالة  الطموح الدراسي 1.05
 الطموح الميني 5.02 0.001 1.68 غير دالة
 الطموح األسري 2.68 0.01 1.19 غير دالة
 الطموح الكمي 3.22 0.01 0.93 غير دالة

  L.S.D  تحميل اتجاه الفروق جودة العالقات األسرية وطموح األبناء تبعًا لوظيفة الزوجين:19جدول 
مستوى 
 الدولة

الفروق بين 
 المحور وظيفة الزوج وظيفة الزوج المقارنة بيا المتوسطات

 الطموح الميني ال يعمؿ أعماؿ حرة 3.95- 0.001
وظيفة حكومية  وظيفة في قطاع خاص 1.59 0.05
 أعماؿ حرة 2.31- 0.001
أعماؿ حرة  3.90- 0.001 وظيفة في قطاع خاص 
وظيفة حكومية  3.43- 0.01 ال يعمؿ  الطموح األسري 
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أعماؿ حرة  2.59- 0.01
متقاعد  2.53- 0.001
متقاعد  1.90- 0.05 وظيفة في قطاع خاص 
وظيفة حكومية  6.97- 0.05 ال يعمؿ  الطموح الكمي 
أعماؿ حر ة  11.91- 0.001
متقاعد  9.19- 0.05
أعماؿ حرة  4.93- 0.01 وظيفة حكومية 
أعماؿ حرة  8.12- 0.001 وظيفة في قطاع خاص 

بينما ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط 
درجات ربات األسر عينة الدراسة في مستوى طموح 
أبنائيف االجتماعي والدراسي تبعا لوظيفة الزوج حيث 

( 1.334)المعبرتاف عف ذلؾ  (ؼ)كانت قيمتا 
وىما قيمتاف غير دالتاف احصائيًا وىذا يعنى  (1.051)و

أف وظيفة الزوج ال تسيـ في تحقيؽ التبايف في طموح 
أيضا ال توجد .  أبناء ربات األسر االجتماعي والدراسي

فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات ربات 
األسر عينة الدراسة في مستوى طموح أبنائيف الكمي 

والطموح بمحاوره االجتماعي والدراسي والميني واألسري 
المعبرة عف  (ؼ)تبعًا لوظيفتيف حيث كانت قيـ

( 1.682)و (0.790)و (1.430)و (0.931)ذلؾ
عمى الترتيب وىى قيـ غير دالة احصائيًا  (1.199)و

وىذا يعنى أف وظيفة الزوجة ال تسيـ في تحقيؽ التبايف 
. في مستوى طموح أبنائيا
أنو ال توجد  (22)و (21)و (20)يتضح مف جداوؿ

فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات ربات 
األسر في جودة العبلقات األسرية تبعًا لدخؿ الزوج 

( 0.815)ودخميا حيث كانت قيمة ؼ المعبرة عف ذلؾ
عمى الترتيب وىى قيـ غير دالة احصائيًا  (1.691)و

وىذا يعنى أف دخؿ الزوج والزوجة ال يسيـ في تحقيؽ 
التبايف في جودة العبلقات األسرية وىذا يختمؼ مع دراسة 

التي أكدت عمى وجود  (162: 2000)نجبلء مسعد
عبلقة ارتباطية موجبة بيف الدخؿ الكمي لؤلسرة في الشير 

وأبعاد االستقرار األسري عند مستوى داللة يتراوح بيف 

، كما أنو ال توجد فروؽ ذات (0.001، 0.01، 0.05)
داللة احصائية بيف متوسط درجات ربات أسر عينة 
الدراسة في جودة العبلقات االجتماعية والعبلقات 

األخبلقية والدينية والعبلقات االنفعالية تبعًا لدخؿ الزوج 
( 0.292)المعبرة عف ذلؾ  (ؼ)حيث كانت قيـ 

عمى الترتيب وىى قيـ غير دالة  (1.142)و (0.496)و
احصائيًا وىذا يعني أف دخؿ الزوج ال يسيـ في تحقيؽ 
التبايف في جودة ىذه العبلقات بينما توجد فروؽ ذات 
داللة احصائية بيف  متوسط درجات ربات أسر عينة 

الدراسة في جودة العبلقات االقتصادية تبعًا لدخؿ الزوج 
وىى  (2.536)المعبرة عف ذلؾ  (ؼ)حيث كانت قيمة

 وىذا يعني 0.01قيمة دالة احصائيًا عند مستوى معنوية 
أف دخؿ الزوج يسيـ في تحقيؽ التبايف في جودة 

 لمعرفة .LD.Sالعبلقات االقتصادية وباستخداـ تحميؿ 
اتجاه الفروؽ وأقؿ فروؽ معنوي وجدت الفروؽ لصالح 

 جنيو عند 500 إلى أقؿ مف 300األزواج دخميـ مف 
 900 إلى أقؿ مف 700مقارنتيـ باألزواج دخميـ مف 
 ولصالح األزواج دخميـ 0.001جنيو عند مستوى معنوية 

 جنيو عند مقارنتيـ باألزواج 700 إلى أقؿ مف 500مف 
 1100 جنيو ومف 900 إلى أقؿ مف 700دخميـ مف 

 وقد 0.05و           0.001فأكثر عند مستوى معنوية 
يرجع ذلؾ إلى أنو كمما قؿ الدخؿ ال تطالب الزوجة 

زوجيا باحتياجات كثيرة مما يؤدى إلى جودة العبلقات 
 . االقتصادية

 الفروق في مستوى جودة العالقات األسرية وطموح األبناء تبعًا لدخل الزوجين :20جدول 
الزوجة  الزوج  مستوي الدولة المحور  قيمة ف  مستوي الدولة  قيمة ف 

غير دالة  2.27 0.01 جودة العبلقات االجتماعية  0.29
غير دالة  1.75 غير دالة جودة العبلقات األخبلقية والدينية  0.49
غير دالة  0.60 غير دالة جودة العبلقات االنفعالية  1.14
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جودة العبلقات االقتصادية  2.53 0.01 1.34 غير دالة
غير دالة  1.69 غير دالة جودة العبلقات األسرية ككؿ  0.81
الطموح االجتماعي  3.60 0.001 1.72 غير دالة
الطموح الدراسي  0.21 غير دالة 1.70 غير دالة
الطموح الميني  0.56 غير دالة 1.57 غير دالة
الطموح األسري  4.62 0.001 0.62 غير دالة
الطموح الكمي  0.88 غير دالة 0.92 غير دالة

  L.S.D   تحميل اتجاه الفروق جودة العالقات األسرية وطموح األبناء تبعًا لدخل الزوج:21جدول 
الفروق بين  مستوى الدولة

 المحور دخل الزوج وظيفة الزوج المقارنة بيا المتوسطات

 جنيو إلى أقؿ مف   300مف   جنيو900 جنيو إلى أقؿ مف 700مف  1.94 0.001
  جنيو500

جودة 
العبلقات 
 جنيو إلى أقؿ مف 500مف   جنيو900 جنيو إلى أقؿ مف 700مف  2.34 0.001 االقتصادية

  جنيو فأكثر1100مف  1.27 0.05 جنيو 700
 جنيو إلى أقؿ مف 700مف  جنيو 1100 جنيو إلى أقؿ مف 900مف  1.49- 0.01

 جنيو 900
الطموح  جنيو 300أقؿ مف  جنيو 500 جنيو إلى أقؿ مف   300مف  2.79- 0.01

 جنيو فأكثر 1100مف  2.40- 0.01االجتماعي 
 جنيو إلى أقؿ مف   300مف  جنيو 700 جنيو إلى أقؿ مف 500مف  1.56 0.05

 جنيو 900 جنيو إلى أقؿ مف 700مف  2.59 0.001 جنيو 500
 جنيو 1100 جنيو إلى أقؿ مف 900مف  1.48 0.05
 جنيو إلى أقؿ مف 700مف  جنيو فأكثر 1100مف  2.20- 0.001

 جنيو 900
الطموح  جنيو 300أقؿ مف  جنيو 700 جنيو إلى أقؿ مف 500مف  2.13- 0.01

 جنيو 1100 جنيو إلى أقؿ مف 900مف  2.70- 0.001األسري 
 جنيو فأكثر 1100مف  2.53- 0.001
 جنيو إلى أقؿ مف   300مف  جنيو 700 جنيو إلى أقؿ مف 500مف  1.69- 0.01

 جنيو 1100 جنيو إلى أقؿ مف 900مف  2.26- 0.001 جنيو 500
 جنيو فأكثر 1100مف  2.09- 0.001
 جنيو إلى أقؿ مف 700مف  جنيو 1100 جنيو إلى أقؿ مف 900مف  1.21- 0.05

 جنيو فأكثر 1100مف  1.04- 0.05 جنيو 900
  L.S.D  تحميل اتجاه الفروق جودة العالقات األسرية وطموح األبناء تبعًا لدخل الزوجة:22جدول 

مستوى 
 الدولة

الفروق بين 
 المحور دخل الزوجة وظيفة الزوجة المقارنة بيا المتوسطات

جودة العبلقات  ال يوجد دخؿ  جنيو300أقؿ مف  3.11 0.001
 جنيو 300أقؿ مف   جنيو500 جنيو إلى أقؿ مف   300مف  2.29- 0.05االجتماعية 

 جنيو 700 جنيو إلى أقؿ مف 500مف  3.72- 0.001
 جنيو 900 جنيو إلى أقؿ مف 700مف  3.06- 0.01
 جنيو 1100 جنيو إلى أقؿ مف 900مف  3.63- 0.001
  جنيو فأكثر1100مف  3.76- 0.001

أيضًا يتضح أنو ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف 
متوسط درجات ربات أسر عينة الدراسة في جودة 

العبلقات الدينية واألخبلقية والعبلقات االنفعالية والعبلقات 
المعبرة عف  (ؼ)االقتصادية تبعًا لدخميف حيث كانت قيـ 

عمى الترتيب  (1.342)و (0.604)و (1.757)ذلؾ 
وىى قيـ غير دالة احصائيًا وىذا يعني أف دخؿ الزوجة 
ال يسيـ في تحقيؽ التبايف في جودة ىذه العبلقات، بينما 

توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات 

ربات األسر عينة الدراسة في جودة العبلقات االجتماعية 
المعبرة عف ذلؾ  (ؼ)تبعًا لدخميف حيث كانت قيمة 

وىى قيـ دالة احصائيًا عند مستوى معنوية  (2.279)
 وىذا يعني أف دخؿ الزوجة يسيـ في تحقيؽ 0.01

التبايف في جودة العبلقات االجتماعية وباستخداـ تحميؿ 
D.S.L لمعرفة اتجاه الفروؽ وأقؿ فرؽ معنوى وجدت 

الفروؽ لصالح ربات األسر ال يوجد لدييف دخؿ عند 
 جنيو وقد 300مقارنتيف بربات األسر دخميف أقؿ مف 



Vol. 60, No. 3, pp. 683-715, 2015(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Res. 

 710 

يرجع ذلؾ إلى أف ربة األسرة التى ال يوجد لدييا دخؿ 
تعتمد عمى زوجيا اعتماد كامؿ في كؿ احتياجاتيا أما 

 جنيو مف المفترض أف 300ربة األسرة دخميا أقؿ مف 
تعتمد عمى دخميا في تمبية كؿ احتياجاتيا في الوقت الذي 
يكوف فيو دخميا منخفض وتزيد احتياجاتيا بسبب خروجيا 
لمعمؿ وال يكفي الراتب فتزيد الخبلفات وتقؿ جودة الحياة 

االجتماعية، كذلؾ وجدت فروؽ لصالح ربات األسر 
 إلى 500 جنيو ومف 500 إلى أقؿ مف 300دخميف مف 
 جنيو ومف 900 إلى مف 700 جنيو ومف  700أقؿ مف 
 فأكثر عند 1100 جنيو ومف 1100 إلى أقؿ مف 900

 جنيو عند 300مقارنتيف بربات األسر دخميف أقؿ مف 
 وقد يرجع 0.001 و 0.01 و 0.05 مستوى معنوية 

ذلؾ إلى أنو كمما ارتفع دخميا كمما كانت أكثر قدره عمى 
تمبية احتياجاتيا واحتياجات أفراد أسرتيا مما يؤدي إلى 

.  جودة العبلقات االجتماعية
 كما يتضح أنو ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية 

بيف متوسط درجات ربات األسر عينة الدراسة في مستوى 
طموح أبنائيف تبعًا لدخؿ الزوج ودخميف حيث كانت قيمتا 

عمى  (0.923)و (0.882)المعبرة عف ذلؾ  (ؼ)
الترتيب وىما قيمتاف غير دالتاف احصائيًا وىذا يعني أف 
دخؿ الزوج والزوجة ال يسيـ في تحقيؽ التبايف في طموح 

: 2000)أبنائيف وىذا يختمؼ مع دراسة نجبلء مسعد 
التي أكدت عمى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف  (162

الدخؿ الكمي لؤلسرة في الشير وأبعاد مستوى الطموح عند 
كما  ،(0.001، 0.01، 0.05)مستوى داللة يتراوح بيف 

أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط 
درجات ربات األسر عينة الدراسة في مستوى طموح 
أبنائيف الدراسي والميني تبعًا لدخؿ الزوج حيث كانت 

عمى  (0.569)و (0.218)المعبرة عف ذلؾ  (ؼ)قيمتا 
الترتيب وىما قيمتاف غير دالتاف احصائيًا وىذا يعني أف 
دخؿ الزوج ال يسيـ في تحقيؽ التبايف في طموح األبناء 
الدراسي والميني وىذا يتفؽ مع دراسة شيماء حسانيف 

التي أكدت عمى عدـ وجود ارتباط داؿ  (141: 2009)
احصائيًا بيف الدخؿ المالي الشيري لؤلسرة والطموح 

a HD .regnislo& Cahpnالميني كما يتفؽ مع دراسة

التي أكدت عمى عدـ وجود عبلقة  (329:1984-321)
ارتباطية دالة بيف المستوى االقتصادي لؤلسرة ومستوى 
الطموح الميني لؤلبناء ، بينما توجد فروؽ ذات داللة 

احصائية بيف متوسط درجات ربات األسر عينة الدراسة 
في مستوى طموح أبنائيف االجتماعي واألسري تبعًا لدخؿ 

( 3.603)المعبرة عف ذلؾ  (ؼ)الزوج حيث كانت قيمتا 
عمى الترتيب وىما قيمتاف دالتاف احصائيًا  (4.625)و 

 وىذا يعني أف دخؿ الزوج 0.001عند مستوى معنوية 
يسيـ في تحقيؽ التبايف في طموح األبناء االجتماعي 

 لمعرفة إتجاه الفروؽ D.S.Lواألسري وباستخداـ تحميؿ 
وأقؿ فرؽ معنوى وجدت الفروؽ في الطموح االجتماعي 

 فأكثر عند مقارنتيـ 1100لصالح األزواج دخميـ مف 
 إلى أقؿ 700 جنيو ومف 300باألزواج دخميـ أقؿ مف 

 جنيو وقد يرجع ذلؾ إلى أنو كمما ارتفع الدخؿ 900مف 
كمما زادت وتنوعت عبلقات األبناء االجتماعية بالمدارس 

والنوادي كمما أدى إلى طموح األبناء إلى عبلقات 
اجتماعية أفضؿ وأنجح، كما وجدت فروؽ في الطموح 

 إلى أقؿ مف 500األسري لصالح األزواج دخميـ مف 
 جنيو ومف 1100 إلى أقؿ مف 900 جنيو ومف 700

 جنيو فأكثر عند مقارنتيـ بفئة الدخؿ أقؿ مف 1100
 إلى 500 جنيو، وكذلؾ لصالح فئات الدخؿ مف 300

 جنيو 1100 إلى أقؿ مف 900 جنيو ومف 700أقؿ مف 
 300 فأكثر عند مقارنتيـ بفئة الدخؿ مف 1100ومف 

 جنيو ، وكذلؾ لصالح فئات الدخؿ مف 500إلى أقؿ مف 
 فأكثر عند 1100 جنيو ومف 1100 إلى أقؿ مف 900

 جنيو 900 إلى أقؿ مف 700مقارنتيـ بفئة الدخؿ مف 
 وىذا يعني 0.001 و0.01 و0.05عند مستوى معنوية 

أنو كمما ارتفع الدخؿ ارتفع الطموح األسري وقد يرجع 
ذلؾ إلى أنو كمما ارتفع الدخؿ ارتفع سعادة األبناء داخؿ 
األسرة لتحقيؽ مطالبيـ المادية وبالتالي المعنوية مما أدى 

. إلى رغبتيـ في تكويف أسر أفضؿ في المستقبؿ
كذلؾ ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط 

درجات ربات األسر عينة الدراسة في طموح أبنائيف 
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االجتماعي والدراسي والميني واألسري تبعًا لدخميا حيث 
( 1.702)و (1.726)المعبرة عف ذلؾ  (ؼ)كانت قيـ 

عمى الترتيب وىى قيـ غير دالة  (0.629)و (1.578)و
احصائيًا وىذا يعني أف دخؿ الزوجة ال يسيـ في تحقيؽ 

التبايف في طموح أبنائيا مما ثبت عدـ تحقؽ الفرض 
. السادس جزئياً 
 :الفرض السابع

ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيا تـ استخداـ 
لموقوؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات  (ت)اختبار 

درجات ربات األسر في كٌؿ مف جودة العبلقات األسرية 
عدـ / بمحاورىا وطموح األبناء بمحاوره تبعًا وتبعًا إلقامة

 .إقامة أحد األقارب مع أفراد األسرة

أنو ال توجد فروؽ ذات  (23)يتضح مف جدوؿ
داللة إحصائية بيف متوسط درجات ربات األسر في جودة 
العبلقات األسرية والعبلقات االجتماعية والعبلقات الدينية 

 (عدـ إقامة/ إلقامة)واألخبلقية والعبلقات االنفعالية تبعًا 
المعبرة  (ت)أحد األقارب مع أفراد األسرة حيث كانت قيـ 

-)و                ( 0.202-)عف ىذه الفروؽ ىى 

عمى الترتيب وىى  (0.179)و (0.926-)و (1.288
عدـ إقامة / قيـ غير دالة احصائيًا مما يعني أف إقامة 

أحد األقارب مع أفراد األسرة ال يسيـ في تحقيؽ التبايف 
في جودة ىذه العبلقات بينما توجد فروؽ ذات داللة 
احصائية بيف متوسط درجات ربات األسر في جودة 

عدـ اقامة أحد األقارب / العبلقات االقتصادية تبعًا القامة
المعبرة عف ىذا  (ت)مع أفراد األسرة حيث كانت قيمة 

وىى قيمة دالة احصائيًا عند مستوى  (1.793)الفرؽ 
عدـ إقامة أحد /  مما يعنى أف إقامة0.05معنوية 

األقارب مع أفراد األسرة يسيـ في تحقيؽ التبايف في جودة 
العبلقات االقتصادية لصالح األسرة المقيـ معيا أحد 

األقارب لدييا جودة حياة اقتصادية أعمى مف األسرة الغير 
مقيـ معيا أحد األقارب وقد يرجع ذلؾ إلى أنو غالبًا ما 
يكوف ىذا القريب األب أو األـ لمزوج أو الزوجة ويشارؾ 
بجزء مف دخمو المالى في مصروفات المنزؿ مما يؤثر 
عمى العبلقات االقتصادية بالمنزؿ، كما يتضح أنو ال 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات 
 ربات األسر في مستوى طموح أبنائيف الكمى والطموح 

عدم إقامة /  الفروق بين متوسط درجات جودة العالقات األسرية وطموح األبناء لربات األسر تبعًا إلقامة:23جدول 
أحد األقارب مع أفراد األسرة 

مستوي 
قيمة ت  الدولة

 35= نعم  ن  165=و  ن 
اإلنحراف  المحور

المعياري  المتوسط  اإلنحراف 
المعياري  المتوسط 

جودة العبلقات االجتماعية  53.48 4.147 54.51 4.32 1.28- غير دالة
جودة العبلقات األخبلقية والدينية  38.88 3.57 39.38 2.75 0.92- غير دالة
جودة العبلقات االنفعالية  54.51 3.86 54.36 4.42 170. غير دالة
جودة العبلقات االقتصادية  31.22 2.53 30.23 3.07 1.79 0.05
جودة العبلقات األسرية ككؿ  178.11 10.41 178.50 10.29 0.20- غير دالة
الطموح االجتماعي  30.14 3.71 29.75 3.16 0.64 غير دالة
الطموح الدراسي  36.80 5.80 36.16 5.66 0.60 غير دالة
الطموح الميني  27.91 4.02 27.89 3.91 0.30 غير دالة
الطموح األسري  27.62 3.38 27.03 2.59 1.17 غير دالة
الطموح الكمي  122.48 13.22 120.81 11.05 0.78 غير دالة

/ تبعًا إلقامة  (االجتماعي والدراسي والميني واألسري)
عدـ إقامة أحد األقارب مع أفراد األسرة حيث كانت قيـ 

( 0.644)و (0.785)المعبرة عف ىذه الفروؽ  (ت)
عمى الترتيب وىى  (1.172)و (0.032)و (0.601)و

عدـ إقامة / قيـ غير دالة إحصائيًا مما يعني أف إقامة
أحد األقارب مع أفراد األسرة ال يسيـ في تحقيؽ التبايف 

في طموح أبناء ربات األسر مما ثبت عدـ تحقؽ الفرض 
 . السابع

: الفرض الثامن
ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيا تـ استخداـ 

 لموقوؼ One way anovaتحميؿ التبايف فى إتجاه واحد 
عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات ربات األسر 
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االجتماعية والدينية )فى مستوى جودة العبلقات األسرية 
وطموح األبناء  (واألخبلقية واالنفعالية واالقتصادية

تبعًا لعدد أفراد  (االجتماعي والدراسي والميني واألسري)
  .األسرة

أنو توجد فروؽ  (25)و (24)يتضح مف جدولى
ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات ربات األسر 

عينة الدراسة في جودة العبلقات األسرية تبعًا لعدد أفراد 
المعبرة عف ىذا الفرؽ  (ؼ)األسرة حيث كانت قيمة 

وىى قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  (2.339)
 مما يعني أف عدد أفراد األسرة يسيـ في تحقيؽ 0.05

التبايف في جودة العبلقات األسرية وبإستخداـ تحميؿ 
L.S.D  ولمعرفة إتجاه الفروؽ وأقؿ فرؽ معنوي وجدت

 أفراد عند 4الفروؽ لصالح األسرة عدد أفرادىا أقؿ مف 
 أفراد فأكثر عند مستوى 7مقارنتيا باألسرة عدد أفرادىا 

 إلى أقؿ 4 ولصالح األسرة عدد أفرادىا مف 0.01معنوية 
 أفراد 7 أفراد عند مقارنتيا باألسرة عدد أفرادىا 7مف 

 أى أنو كمما قؿ عدد 0.05فأكثر عند مستوى معنوية 
أفراد األسرة كمما زادت جودة العبلقات األسرية بيا وقد 

يرجع ذلؾ إلى أنو كمما قؿ عدد أفراد األسرة قؿ التزاحـ 
بالمنزؿ وزاد إىتماـ الوالديف باألبناء األقؿ عددًا أكثر مما 
يؤدي إلى جودة العبلقات األسرية وىذا يتفؽ مع دراسة 

التي أكدت عمى وجود  (163 :2000)نجبلء مسعد
عبلقة ارتباطية سالبة بيف عدد أفراد األسرة وبيف 
، 0.05)اإلستقرار األسرى عند مستوى داللة يتراوح بيف 

وىذا يعنى أف زيادة عدد أفراد األسرة  (0.001، 0.01
يؤثر تأثيرًا سمبيًا عمى اإلستقرار األسري، كما يتضح أنو 

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات 
ربات األسر عينة الدراسة في جودة العبلقات اإلجتماعية 

المعبرة عف  (ؼ)تبعًا لعدد أفراد األسرة حيث كانت قيمة
وىى قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى  (5.031)ذلؾ 

 وىذا يعني أف عدد أفراد األسرة يسيـ في 0.001معنوية 
تحقيؽ التبايف في جودة العبلقات اإلجتماعية باألسرة 

تجاه D.S.Lوبإستخداـ تحميؿ   لمعرفة أقؿ فرؽ معنوي وا 
 الفروؽ
 
 

 الفروق في مستوى جودة العالقات األسرية وطموح األبناء تبعًا لعدد أفراد األسرة :24جدول 
مستوي الدولة  قيمة ف  المحور 

جودة العبلقات االجتماعية  5.03 0.001
غير دالة  جودة العبلقات األخبلقية والدينية  1.73
غير دالة  جودة العبلقات االنفعالية  1.67
غير دالة  جودة العبلقات االقتصادية  0.70
جودة العبلقات األسرية ككؿ  2.33 0.05

غير دالة  الطموح االجتماعي  1.12
غير دالة  الطموح الدراسي  1.12
غير دالة  الطموح الميني  0.51
غير دالة  الطموح األسري  1.79
غير دالة  الطموح الكمي  1.23

  L.S.D  تحميل اتجاه الفروق جودة العالقات األسرية وطموح األبناء تبعًا لعدد أفراد األسرة:25جدول 
مستوى 
 الدولة

الفروق بين 
 المتوسطات

عدد أفراد األسرة المقارن 
 المحور عدد أفراد األسرة بو

 جودة العبلقات االجتماعية  أفراد4أقؿ مف   أفراد فأكثر7مف  3.46 0.001
 أفراد 7 إلى أقؿ مف 4مف   أفراد فأكثر7مف  3.36 0.001
جودة العبلقات األسرية  أفراد 4أقؿ مف  أفراد فأكثر 7مف  6.18 0.01
  أفراد7 إلى أقؿ مف 4مف   أفراد فأكثر7مف  5.08 0.05

 أفراد 4وجدت الفروؽ لصالح األسرة عدد أفرادىا أقؿ مف 
 أفراد فأكثر عند 7عند مقارنتيا باألسرة عدد أفرادىا 

 ولصالح األسرة عدد أفرادىا مف 0.001مستوى معنوية 

 أفراد عند مقارنتيا باألسرة عدد أفرادىا 7 إلى أقؿ مف 4
 أى أنو كمما 0.001 أفراد فأكثر عند مستوى معنوية 7

قؿ عدد أفراد األسرة كمما زادت جودة العبلقات 
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االجتماعية باألسرة، بينما ال توجد فروؽ ذات داللة 
إحصائية بيف متوسط درجات ربات األسر عينة الدراسة 
في جودة العبلقات الدينية واألخبلقية والعبلقات االنفعالية 
والعبلقات االقتصادية تبعًا لعدد أفراد األسرة حيث كانت 

( 1.670)و (1.736)المعبرة عف ذلؾ  (ؼ)قيـ 
عمى الترتيب وىى قيـ غير دالة إحصائيًا  (0.708)و

مما يعني أف عدد أفراد األسرة ال يسيـ في تحقيؽ التبايف 
. في جودة ىذه العبلقات

كذلؾ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
متوسط درجات ربات األسر عينة الدراسة في مستوى 

اإلجتماعي والدراسي )طموح أبنائيف الكمى والطموح 
تبعًا لعدد أفراد األسرة حيث كانت قيـ  (والميني واألسري

( 1.127)و (1.123)و (1.233)المعبرة عف ذلؾ (ؼ)
عمى الترتيب وىى قيـ غير دالة  (1.797)و (0.516)و

إحصائيًا وىذا يعني أف عدد أفراد األسرة ال يسيـ في 
تحقيؽ التبايف في طموح أبناء ربات األسر وىذا يتفؽ مع 

التي أكدت عمى عدـ  (2000:163)دراسة نجبلء مسعد 
وجود عبلقة ارتباطية بيف عدد أفراد األسرة وكؿ مف 

الطموح األسري والميني والطموح بوجو عاـ بينما يختمؼ 
مع نفس الدراسة التي أكدت عمى وجود عبلقة ارتباطية 
سالبة بيف عدد أفراد األسرة ومستوى الطموح األكاديمي 

 مما ثبت عدـ (0.05)لدى األبناء عند مستوى داللة 
 .تحقؽ الفرض الثامف جزئياً 

 التوصيات

 :توصيات خاصة بربة األسرة- أ
طاعة الزوج في غير معصية اهلل وتنمية ميارات - 1

اتصاليا مع زوجيا وأبنائيا وأىميـ وأصدقائيـ مما 
.  ينعكس عمى جودة حياتيا األسرية وحياة أبنائيا

تطوير العبلقات داخؿ األسرة بما يجعميا أكثر - 2
مبلءمة لتطوير شخصية األبناء عف طريؽ زيادة 

 .مساحات الحوار مع األبناء

توصيات خاصة بالمؤسسات المجتمعية المسئولة - ب
: التي تقدم خدماتيا لربات األسر

تقديـ البرامج االرشادية التي تساعد ربة األسرة عمى - 1
. تنمية عبلقتيا مع الزوج واألبناء واآلخريف

تقديـ التوعية البلزمة لربة األسرة لمساعدتيا عمى - 2
. تربية وتنشئة األبناء وتنمية مستوى طموحيـ

االقتصادية - توعية األسر في المستويات االجتماعية- 3
المختمفة وذلؾ عف طريؽ وسائؿ اإلعبلـ بأنواعيا 
المختمفة ومراكز التوصية واالستشارات األسرية 
بأىمية العبلقات والروابط األسرية الناجحة ودور 
كؿ مف الزوج والزوجة واألبناء في خمؽ الجو 
المستقر الذى يشجع األبناء عمى رفع مستوى 
طموحيـ وتحقيؽ أكبر قدر مف النجاح والعمؿ 

.  المثمر
ضرورة تخفيؼ الضغوط االقتصادية واالجتماعية - 4

عف كاىؿ األسرة وذلؾ عف طريؽ رفع المستوى 
االجتماعي االقتصادي لؤلسرة في الريؼ والحضر 
ألف لو أكبر األثر في حياة األسر حيث يزيد مف 
جودة العبلقات بيا ويرفع مستوى طموح األبناء 

. بيا
إقامة الندوات والبرامج اإلرشادية الموجية لربات - 5

األسر في الريؼ والحضر لرفع مستوى جودة 
عبلقاتيف األسرية لما لو مف تأثير كبير عمى رفع 

االجتماعي، الدراسي، )مستوى طموح األبناء 
وذلؾ مف خبلؿ الجيات  (الميني، األسري

المختصة بالمرأة واألسرة مثؿ مراكز األمومة 
والطفولة والمجمس القومي لممرأة والنوادي 

. االجتماعية والتثقيفية
: توصيات خاصة بوسائل اوعالم- ج

حث وسائؿ االعبلـ المختمفة وخاصة االعبلـ 
المرئى لتأثيره الكبير في ظؿ الفضائيات المفتوحة عمى 

االىتماـ بعمؿ الندوات والبرامج التي تناقش موضوع جودة 
العبلقات األسرية حيث ال تتطرؽ كثير مف البرامج إلى 

 .ذلؾ الموضوع بإعتباره موضوع جديد
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ABSTRACT 

The aim of the research is mainly to study the relationship between the quality of family relations and the 

level of children ambition, the reasrch has been conducted on random sample of 200 housewives from 

different social and economical levels from Menufia governorate , the sample conditions are to be married 

and having children, the research has followed the descriptive analytical method and the researcher has used 

the public data form and the quality of family relationships questionnaire and the ambitious children 

questionnaire, the most important results of the search have indicated that there is a positive correlation 

between the quality of family relations as a whole (social, religious, ethical, emotional and economic) and the 

ambition of the children as a whole (social, educational, occupational and familial) at the level of moral 0.001, 

while there is no correlation between the quality of family relations as a whole, and total ambition of the 

children and each of the husband and the wife education, also there are no statistically significant differences 

between the  degrees average of house wives of the study sample in the quality of familial relations and the 

ambition level of their children depending on the marriage duration and monthly family income, while there is 

statistically significant differences between the degrees average of urban and rural house wives in the quality 

of family relations in favor of urban house wife at significance level of 0.01, the researcher recommended that 

the necessary of the  husband obedience in other than the disobedience of god and developing her contact 

skills with her husband, her sons, their friends and their relatives which is reflected on the quality of her 

familial life and the life of her children. 

 


