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 أدوار الوالدين تجاه األسرة وعالقتيا بالمناخ األسري وتوافق الطفل

 دراسة ميدانية بريف محافظة المنوفية
 فرحات عبد السيد محمد

 جامعة المنكفية –كمية الزراعة  –قسـ اإلرشاد الزراعي كالمجتمع الريفي 

 08/00/0206:لتاريخ القبو                                02/02/0206 تاريخ التسميم:

 الممخص
 محافظػػة المنكفيػػة   لطفػػؿهػػذا الدراسػػػة  رػػفة رايسػػية التعػػرؼ عمػػل يدكار الكالػػديف تجػػاا امسػػرة كعيقتفػػا  المنػػاخ امسػػرم كتكافػػؽ ا اسػػتفدفت

نػة عشػكااية  مػو قكامفػا كتحديد العكامؿ المرت طة كالمؤثرة عمي كؿ مف المناخ امسرم كدرجة تكافػؽ الطفػؿ  كلتحقيػؽ يهػداؼ الدراسػة تػـ اعتيػار عي
م حكثػػة   كتػػـ جمػػع ال يانػػات مػػف قػػريتيف مػػف قػػرل محافظػػة المنكفيػػة كهمػػا قريػػة ميػػت مسػػعكد التا عػػة لمركػػز شػػ يف الكػػـك كقريػػة رػػفط جػػداـ  081

نتػػااا الدراسػػة منفػػا م حكثػػة مػػف كػػؿ قريػػة  كقػػد اسػػتعدـ العديػػد مػػف امسػػاليب اإلحرػػااية لتحميػػؿ ال يانػػات كاسػػتجي   01التا عػػة لمركػػز تػػي  كاقػػع 
الت ػايف يحػادم اجتجػاا  كاعت ػار شػيفي   كتحميػؿيساليب اإلحرػا  الكرفي  كمعامؿ الث ات  طريقة يلفا كركن ػاخ  كالػدرجات التاايػة  كاعت ػػار  ت   

  Step-wise“ المتػدرج الرػاعد   لممقارنات ال عدية  كقيمػة ححرػا  ايتػا تر يػع  كمعػاميت اجرت ػػاط ال سػيط  ككػػذلؾ التحميػؿ اجنحػدارم المتعػدد
% مػػف الم حكثػػات مدكارهػػف تجػػاا امسػػرة  مقا ػػؿ ارتفػػاع  درجػػة 0,,1درجػػة ممارسػػة  ارتفػػاع (0) كقػػد تكرػػمت الدراسػػة حلػػل عػػدة نتػػااا يهمفػػا  

   Step- wiseالرػاعد   نتػااا التحميػؿ اجنحػدارم المتعػدد المتػدرج يظفػرت (,)  الم حكثػات مدكارهػـ تجػاا امسػرة % مػف ازكاج8,,,ممارسػة 
)ي( سػتة متييػػرات مسػتقمة ذات تػمثير معنػػكم فػي المنػػاخ امسػرم هػي  درجػػة ممارسػة الزكجػػات مدكارهػف تجػاا يزكاجفػػف   كدرجػة ممارسػػة  كجػكد  

اكف المنػزؿ  كدرجػة اممفات مدكارهف تجػاا ي نػاافف   كشػعكر الم حكثػات  الرلػا المجتمعػي   كدرجػة ممارسػة ير ػاب امسػر مدكارهػـ فػي حدارة شػ
 مػا يعنػل يف هػذا  1,501المتييػرات  لفػذاممارسة اآل ا  مدكارهـ تجاا ي ناافـ  كمستكم تعميـ الم حكثات  كقد  ميت قيمة معامػؿ التحديػد المعػدؿ 

جػػة تكافػػؽ امطفػػاؿ )ب( سػػتة متييػػرات مسػػتقمة ذات تػػمثير معنػػكم فػػي در  % مػػف الت ػػايف الحػػادث فػػي المنػػاخ امسػػرم.,5المتييػػرات تفسػػر حػػكالي 
درجػة هي  درجة ممارسة اممفات مدكارهف تجاا ي ناافف  كدرجة ممارسة يزكاج الم حكثات مدكارهـ تجاا زكجاتفـ   كمستكم تعمػيـ الم حكثػات  ك 

كقػػد  ميػػت قيمػػة  مدكارهػػـ فػػي حدارة شػػاكف المنػػزؿ  كدعػػؿ الم حكثػػات  كدرجػػة ممارسػػة الزكجػػات مدكارهػػف تجػػاا يزكاجفػػف. سػػرممارسػػة ير ػػاب ام
 % مف الت ايف الحادث درجة تكافؽ امطفاؿ.38 ما يعنل يف هذا المتييرات تفسر حكالي  1,318معامؿ التحديد المعدؿ لفذا المتييرات 

 توافق األطفال –المناخ األسري  –أدوار الزوج  –أدوار الزوجة  –: أدوار الوالدين الدليميو الكممات

 المقدمة
  المؤسسات اججتماعية عمل اإلطيؽ تعد امسرة مف يهـ

لما لفا مف يهمية  الية سكا  لمفرد يك المجتمع  ففي الجماعة 
  كهل يتفاعؿ معفا الفرد منذ كجدت  اإلنسانية امساسية التي
  يتعمـ فيفا الفرد ليت   كعقيدت  الدينية المدرسة امكلل التي

رد كتعدا كهل التي تقـك  نقؿ قيـ كمعايير المجتمع الي الف
كيؤدل الدكر ليحتؿ مكقعان في ال نا  اججتماعي لممجتمع 

ال نية الشعرية    ك ذلؾ ففي التي تشكؿالمرت ط  فذا المكقع
  كمف ثـ تعت ر امسرة الكحدة امساسية اإلنسانية لمفرد

لممجتمع ففي التي تمد  معلا  جدد كنحافظ عمل هكيت  
المجتمع  كتتككف امسرة الثقافية ك التالي المحافظة عمل كياف 

ج كزكجة كيطفالفما يك  دكف يطفاؿ  يك زكج  مفردة مع مف زك 
  كما يمكف يف تككف يطفال   يك زكجة  مفردها مع يطفالفا

امسرة يك ر مف ذلؾ فتشمؿ يفراد آعريف كالجدكد كامحفاد 
 .معيشة كاحدة نكا مشتركيف فيك ك عض امقارب عمل يف يك

ف ا  ر في تنمية شعرية الفرد ك فـ كمؤثمدكر كلألسرة 
ف ح  حيث تفسير ط يعة هذا التمثير كآليات اعتمفت الرؤية في 

امسرة تعت ر مف يهـ المحددات المؤثرة عمل سيمة النمك 
حياة   كلألسرة دكر ك ير في حثرا  الم ناافاالفيزيقي كالنفسي 

  العمقية  رفة عارة  كالنكاحي النفسية مفرادها  رفة عامة
ت ارها الجماعة امساسية امكلل التي يتفاعؿ معفا الفرد  اع



Vol. 61, No. 6, pp. 973-1027, 2016(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Sci. 

 379 

  كالتي لسنكات التشكيمية امكلل مف عمراكالتي يعيش فيفا ا
يؤكد عمما  النفس كالتر ية كاججتماع يف لفا يك ر امثر في 

 ناافا  شكؿ م اشر يك يير تشكيؿ  نية الشعرية اإلنسانية م
كؿ كفقا لفا تفاعيت    ففي تمثؿ النماذج التي سيتشم اشر

اججتماعية كيتمثر  فا نمكا كنلع  العمقي  كما تعمؿ عمل 
  كما تساعد مف  يف امجياؿ المتعاق ة نقؿ التراث الثقافي

  كالتعرؼ يعيشكف في  ام نا  عمل التكيؼ السميـ لمكسط الذم
يعرقؿ  عمل ينماط السمكؾ الط يعي كالسمكؾ المنحرؼ الذم

ليب التكافؽ مع المكاقؼ حدد امسرة يسا  كما تهذا التكيؼ
  كذلؾ تعت ر امسرة الجماعة المرجعية التي يعتمد المعتمفة

  اييرها كطرقفا عند تقكيم  لسمكك الطفؿ عمل قيمفا كمع
  يؽ كالدعامة امكلل لل ط السمكؾ اعت ارها مردر امع

كما تمكف ام نا  مف ممارسة التع ير عف الذات كتحمؿ 
الي جانب حكسا فـ ينماط التفاعؿ اججتماعي  المساكلية

  كالتعاكف كالمنافسة كالرراعالمعتمفة كالمفادنة كاجستثمار 
كلفذا تعت ر امسرة المؤسسة التي تمد المجتمع  معلا  جدد 

  ك فذا ففي تحافظ عمل افظ عمل الفكية الثقافية لممجتمعكتح
لمعنكم كياف المجتمع العلكم  كما تحافظ عمل استمرارا ا

مف عيؿ تعميؽ قيم  كمعاييرا كاتجاهات  في نفكس يفراد 
 -0083  هدل قناكم -0010كاسكندر   المجتمع )حسماعيؿ

  آماؿ حجازم -0000  سنا  العكلي -0001  شم ي
 (.,11,  نجي  المسممل -133,ح مص   -111,

كنظرا مهمية امسرة لككنفا المؤسسة اججتماعية امكلل 
يفا المجتمع  تنشاة يفرادا  فقد اعتنل الدستكر التي يعفد حل
(  فا حيمانا مف المجتمع  مهميتفا  فقد نص 102,المررم )

(عمل يف امسرة يساس المجتمع قكامفا الديف 01في المادة رقـ )
كامعيؽ كالكطنية  كتحرص الدكلة عمل تماسكفا كاستمرارها 

ة عارة امـ كترسيخ قيمفا  كلحماية امسرة  عناررها المعتمف
( يف الدكلة تكفؿ تمكيف 00كامطفاؿ  جا  في المادة رقـ )

المرية مف التكفيؽ  يف كاج ات امسرة كمتطم ات العمؿ  كما 
تمتـز الدكلة  تكفير الرعاية كالحماية لألمكمة كالطفكلة  كما تمتـز 

(  رعاية الطفؿ كحمايت   كتكفؿ حقكؽ 81الدكلة في المادة رقـ )
( تكفؿ الدكلة رعاية ,8ل اإلعاقة  كفي المادة رقـ )امطفاؿ ذك 

الش اب كالنش  كتعمؿ عمل اكتشاؼ مكاه فـ كتنمية قدراتفـ 

الثقافية كالعممية كالنفسية كال دنية كاإل داعية  كتشجيعفـ عمل 
العمؿ الجماعي كالتطكعي  كتمكينفـ مف المشاركة في الحياة 

 العامة.
ت الحديثة لكثير مف كلقد تعرلت امسرة في المجتمعا

التييرات ال نااية كالكظيفية  حيث  ديت ينماط جديدة مف 
السمكؾ في الظفكر  يف يفراد امسرة منفا المساكاة  كالحرية  
كالمشاركة في سمطة اتعاذ القرار  كير حت المساكلية 
جماعية  يف الرجؿ كالمرية كعارة  عد عركجفا لمعمؿ )نجي  

(. كعمل الريـ مف  Hendryنقي عف  ,11,المسممل  
كنتيجة لمتييرات  -التيير الذم يراب امسرة  ناايان ككظيفيان 

اججتماعية كاجقترادية كالثقافية كالتكنكلكجية التي مر  فا 
كالذم يدل الي نقؿ العديد مف جكانب التنشاة  -المجتمع 

اججتماعية الي مؤسسات يعرل  المجتمع  حج يف امسرة 
لمؤسسات التي تقـك  عممية التنشاة اججتماعية  مازالت يهـ ا

كما ظمت التنشاة اججتماعية عمل ريس الكظااؼ التي تقـك 
 فا امسرة سكا  في المجتمعات الحلرية يك الريفية )يماني 

 Gelles(  كيؤكد 1100,سمكل ع د الفتاح   -,000شع اف 
 عمل يهمية الدكر الذم تقـك    امسرة  فمف  يف المؤسسات
المتعددة التي تساهـ في تنشاة ام نا  تككف لألسرة امهمية 
المركزية  ففي تعتمؼ عف ييرها مف المؤسسات  ما تتميز    
مف ترا ط عميؽ  يف الزكج كالزكجة  ك يف كؿ يفراد امسرة   
كيرل  حسف  يف الكالديف يقكماف في امسرة  دكر القيادة عيكة 

 اف لأل نا  مثي يحتذم    عمل يدكارهما كآ ا  كيمفات يلر 
 طريقة شعكرية يك ج شعكرية  لذلؾ فإف دكر الزكجيف نحك 
 علفما كالعيقات اإلنسانية  ينفما مف يهـ العكامؿ التي تؤثر 
في دكرهما نحك ام نا   كما ينفا تؤثر تمثيرا ك يرا عمل المناخ 

 (.,11,السااد في محيط امسرة )نجي  المسممل  
  رة مازالت مف يهـ مؤسسات المجتمعمسكنظران مف ا

  ينشم  فا امفراد  كرففا الكحدة اججتماعية امكلل التي
  فإف ش كة العيقات اججتماعية لمطفؿ كتمثؿ يهـ جز  في

تنشاة الطفؿ منذ  الكالديف يمثيف القكة الم اشرة امكلل في
 متدان حتل مرحمة متمعرة  كيظؿ تمثيرهما عمل الطفؿ مكجدت 

  كاف كاف يدعؿ مع هذا التمثير الكثير مف التعديؿ مف العمر
كالتييير نتيجة لتعدد المؤثرات كمما تقدـ السف  الطفؿ )ع ير 
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آماؿ حجازم   -0000حناف ح راهيـ   -0008  المفدم
( يف ,11,(  كفي هذا الشمف تذكر نجي  المسممي )111,

ير المجتمع قد طريت عمي  ظركؼ اجتماعية يدت الي تي
  مف  ينفا عركج المرية لمعمؿ التنشاة امساليب المستعدمة في

  نس ة التعميـ   كارتفاعلألسرة كارتفاع المستكل اجقترادم
رة   كظفكر امسرة رييالحلر كالفجرة مف الريؼ الي

الحجـ  كارتفاع مستكل الطمكح  كزيادة كسااؿ اجتراؿ 
  حيث  ام نا  كالتي يثرت في ينماط كيساليب تر ية كييرها

عفت حدة اتجاا الررامة كالشدة كالحـز كرفض العقاب ال دني 
كزيادة اجتجاا نحك التسامح كالتدليؿ كاجتجاا نحك ق كؿ الكثير 

  كالنشاط لـ تكف مق كلة  النس ة لأل نا  يكج  النشاط التي مف
 الرياض كالتركيحي  كزيادة الميؿ نحك كلع ميكؿ ام نا  في

 .عمل التعميـ كعارة تعميـ ال نات ادة اإلق اؿ  كزياجعت ار
ككفقا لنظرية الت ادؿ اججتماعي  يدعؿ امفراد  رفة 
 مستمرة في عممية ت ادؿ لممنافع مع النظـ اججتماعية التي

  حيث يعطكف كيمعذكف في المقا ؿ يشيا  ذات يعيشكف فيفا
 (  كتذكر سامية0005قيمة  النس ة لفـ )العز ل كالفم اكم   

( يف  استيفف ريتشارد  يعت ر مف يشفر 0003العشاب )
  دراسة التنشاة اججتماعييف الذيف استعدمكا هذا النظرية في

كيكلح يف عيقة الطفؿ اجعتمادية عمل كالدية لتم ية 
عيقة  احتياجات  في السنكات امكلل مف عمرا   تتحكؿ الي

طاعت    حيث يحرؿ الطفؿ عمل ما يري   في مقا ؿ ت ادلية
  كفي لك  هذا   كيف ما يري   يتيير  مركر عمرالكالدي 

النظرية يمكف القكؿ يف يدا  الكالديف مدكارهما يتكقؼ عمل 
 فا سكؼ مدل اقتناعفـ  مف الجفد كالمكارد التي يساهماف 

  كليس مف اللركرم يف تككف تعكد عميفـ   عض المنافع
المقا ؿ مدا     فقد يككفنفس النكع المكارد المت ادلة مف

  نجاح كامسريةالكالداف مدكارهما الشعكر  السعادة الزكجية 
  الشعكر  الفعر تحقيؽ يهداؼ امسرة الحياة الزكجية  

حياتفـ  كالسعادة  ما يحقق  ام نا  مف تفكؽ في الدراسة يك في
 .العممية

كفيما يتعمؽ  نظرية الدكر اججتماعي  فإف جان ان ك يران مف 
ال شرل يتسؽ كيمعذ شكين معينان ليقا ؿ التكقعات السمكؾ 

اججتماعية المرت طة  المراكز كالمكانات اججتماعية التي 

يشيمفا امفراد في ال نياف اججتماعي  حيث تمارس هذا 
التكقعات ليطان عمل سمكؾ امفراد يدفعفـ مف يسمككا 

( كمف 110,  منفـ )العز لالسمكؾ الذم يتكقع  المجتمع 
ميحظ يف هذا النظرية تركز عمل يف امفراد يقعكف تحت ال

ليط اجتماعي قكل لمقياـ  مدكار نشطة كمشاركة فعالة في 
(. كفي لك  110,  لمحمية )ي ك طاحكفامنشطة كالشاكف ا

هذا النظرية فإف المجتمع يتكقع مف الكالديف يدا  امدكار 
 المنكطة  فـ تجاا امسرة .

تتكزع داعمفا  تنظيـ اجتماعيكامسرة شمنفا شمف يم 
  كيقـك كؿ فرد  ممارسة الدكر العاص    مف حيث امدكار

  كتتحدد يتمتع  فا   كالحقكؽ التييتحممفا المساكليات التي
  كلكي يتـ عاـ ط قا لثقافة المجتمع الساادةهذا امدكار  شكؿ 

لمحياة  كتحقؽ الحياة الزكجية عمؽ مناخ يسرل رالح 
دراكان كمعرفة  معنل   يجب ييهداففا ف يككف هناؾ ففمان كا 

  ية كالمساكليات المتكقعة لتحممفاالحياة الزكجية كامسر 
  الحياة كالكظااؼ امساسية كامدكار التي يمع فا كؿ طرؼ في

كيجب عمل الزكجيف عمؿ ينشطة مناس ة تقـك  تقسيـ امدكار 
ي هذا   كعادة ما يرؿ الزكجاف المية كالمساكليات  ينفماالعم

المفمة عيؿ المنظكر الثقافي مدكار كؿ منفما  اإللافة الي 
ك زينب  كفا  شم ي -,000شع اف   عمفيت  امسرية )يماني

 ( .112,  ع د المعطل -0000ع د الحميد  
ية كاقترادية كلقد شفد المجتمع المررم تييرات اجتماع

  يدت الي تيير الكثير مف المفاهيـ كتكنكلكجية كثقافية
فا مف حيث عيقة لعارة لألسرة كالعيقات امسرية كنكعيتا

يقـك  فا    كامدكار التيالزكجيف   علفما  كعيقتفما  ام نا 
   فت اينت امدكار  يف الماليكؿ منفما تجاا امسرة

  جديدة  كتيير ترتيب هذا امدكار   كظفرت يدكاركالحالر
ثـ دكرها فالدكر امساسي لممرية هك دكرها كر ة منزؿ 

  كحديثان كفي اتعاذ القرارات امسرية اجقترادم ثـ دكرها في
ظؿ المتييرات الجديدة  ديت المرية مشاركة الرجؿ في امدكار 

(  ,000  ات امسرية كالمنزلية )ي ك طاحكفالمتعمقة  المساكلي
( يف المرية 0001كفي هذا الشمف يرل العز ل كالحيدرل )

ة عف حدارة المنزؿ كرعاية جميع يفراد الريفية المررية المساكل
امسرة   كيف العمؿ المنزلي يمتي في ردارة امعماؿ كامدكار 
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  كما يف ة الريفية مف حيث الحجـ كامهميةالتي تقـك  فا المري
امسرة تمقل مساكلية تر ية امطفاؿ عمل المرية. كقد تعاظـ 

ة يعداد ك يرة دكر المرية الريفية في السنكات امعيرة نتيجة هجر 
  يك الفجرة المؤقتة الي الدكؿ سعيان المدف مف المزارعيف الي

  مما يدل الي زيادة يفراد يسرهـكرا  الرزؽ تاركيف عمففـ 
اتعاذ القرارات  يع ا  المرية الريفية في العمؿ المزرعي كفي

   اإللافة الي دكرها في حدارة امسرة كتد ير شاكنفا الزراعية
 .(110,)راجية  در  

هذا  ك مراجعة الدراسات كال حكث السا قة التي يجريت في
  حج يف اليال ية المجاؿ  يت يف ين  عمل الريـ مف تعددها

العظمل منفا قد استفدفت دراسة يحد امدكار الكالدية  كيف 
يال يتفا استفدفت دراسة دكر يحد الكالديف كعارة امـ في 

قميؿ منفا اهتـ  الدكر عممية تنشاة كرعاية ام نا   كيف ال
  كس دكر كؿ مف الزكجيف تجاا اآلعرالزكاجي كالذم يع

 اإللافة الي يف ال عض مف تمؾ الدراسات قد اهتـ  مدكار 
دارة المنزؿالكالديف في    كما ت يف ندرة الدراسات اقتراديات كا 

  كيثر يدا   شكؿ متكامؿ التي اهتمت  دراسة يدكار الكالديف
  كدرجة التكافؽ مسرةكؿ مف المناخ السااد  اتمؾ امدكار عمل 

  كالدراسة الحالية تعت ر لدل ام نا  النفسي كاججتماعي
  كمف ثـ تت مكر مشكمة الدراسة الحالية هذا اجتجاا محاكلة في

 في اإلجا ة عمل التساؤجت التالية  
 ما مستكل يدا  الكالديف مدكارهما تجاا امسرة ؟ -0
 اخ السااد في امسرة ؟ما كاقع المن -,
 ما مستكل تكافؽ امطفاؿ ؟ -3
ما العكامؿ المرت طة كالمؤثرة عمل درجة يدا  الكالديف  -2

 مدكارهما تجاا امسرة ؟
 ما العكامؿ المرت طة كالمؤثرة عمل المناخ امسرل ؟ -5
ما العكامؿ المرت طة كالمؤثرة عمل درجة تكافؽ امطفاؿ  -,

 في امسرة ؟

 دراسةال أىداف
تسػػػػتفدؼ هػػػػذا الدراسػػػػة  رػػػػفة رايسػػػػية الكقػػػػكؼ عمػػػػل 
درجػػة يدا  الكالػػديف مدكارهمػػا تجػػاا امسػػرة كيثػػر ذلػػؾ عمػػل 

كؿ مف المنػاخ امسػرل كالتكافػؽ لػدل امطفػاؿ  مػف عػيؿ 
 تحقيؽ امهداؼ ال حثية التالية  

 التعرؼ عمل مستكل يدا  الكالديف مدكارهما تجاا امسرة. -0
 ناخ السااد لألسرة .الكشؼ عف الم -,
 التعرؼ عمل مستكل التكافؽ لدل امطفاؿ في امسرة . -3
تحديد العكامؿ المرت طة كالمؤثرة عمل درجة يدا  الكالديف  -2

 مدكارهما تجاا امسرة.
الكقكؼ عمل العكامؿ المرت طة كالمؤثرة عمل مستكل  -5

 المناخ السااد في امسرة .
ة كالمؤثرة عمل مستكل الكشؼ عف العكامؿ المرت ط -,

 التكافؽ لدل امطفاؿ في امسرة .

 المرجعيواالستعراض  النظري اإلطار
 : مفاىيم أساسية: أوال
  Family Climate[ المناخ األسرى 0]

( المناخ امسرل  من  تمؾ 0080تعرؼ فكزية عمل )
  كما ط العيقات كالتفاعؿ داعؿ امسرةالعرااص المميزة لنم

هات كالممارسات التي ينتفجفا الكالداف في تنشاة يتحدد  اجتجا
ام نا  كما تتسـ    مف دؼ  كتق ؿ كمشاركة كجدانية 
هماؿ كتسمط كقسكة كيير  كاستحساف كتشجيع يك  ركد كن ذ كا 
ذلؾ مف يساليب معاممة الكالديف لأل نا . كتعرف  سميرة حافظ 

 ل   كتتشكؿ مف عيينمك في  الطفؿ (  من  الجك الذم0001)
  كفي سياق  يتعرض الطفؿ لعممية الميمح امكلل لمشعرية

( يف المناخ امسرل 0000التنشاة اججتماعية. كيرل كفافي )
يتحدد  العيقات مف يساليب سكية في التعامؿ مع الشعص 
كفقان لرفات  اإلنسانية  مقا ؿ يساليب يير سكية في التعامؿ 

نما يرل جكدة مع الشعص كشئ كيداة لتحقيؽ امهداؼ.  ي
العاـ لحياة  ( ين  اإلطار العقمي كالنفسي كاججتماعي0000)

  كيتككف ب كامـ كام نا   الذم يتككف علكيان مف امامسرة
  كيعتمؼ هذا اإلطار مف العيقات المت ادلة  ينفـ سيككلكجيان 

مف يسرة الي يعرل ت عان لمتييرات كثيرة مف  ينفا المستكل 
 اعي كالثقافي لألسرة. كما يعرؼ  من اجقترادم كاججتم

  مف حيث تكفر امماف كالتلحية الطا ع العاـ لمحياة امسرية
كليات كيشكاؿ الل ط كالتعاكف ككلكح امدكار كتحديد المسا
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  كيسمكب حش اع الحاجات اإلنسانية كط يعة كنظاـ الحياة
العيقات امسرية كنمط الحياة الركحية كالعمقية التي تسكد 

  تحدث  يف يعلا  امسرة سرة ككيفية حؿ النزاعات التيام
)عميؿ  كالتزاـ يفراد امسرة  القيـ الدينية كاتجاهاتفـ الثقافية

 -112,عمكد الجزاارل   -112,كمطر   حنفي -111,
 .(  يير م يف السنةيمؿ ميرة -110,جيفاف محمكد  

( 0كتتحدد ط يعة المناخ امسرل كفقان لألنماط التالية  )
النمط الديمقراطي  كمف يهـ عراار  كجكد مجمكعة مف 
المعايير التي تحدد السمكؾ الذم يمتـز    يفراد امسرة  احتراـ 
ذاتية ام نا  كتشجيعفـ عمل الحكار كالمناقشة كا  دا  الريم  

( ,كلكح امدكار داعؿ امسرة كلكؿ علك دكر محدد  )
لمعايير كالقكاعد النمط امكتكقراطي  كيهـ ما يميزا جمكد ا

السمككية  كالتي يجب عمل امطفاؿ اجلتزاـ  فا  عدـ تشجيع 
الحكار كالمناقشة كا  دا  الريم  يف يفراد امسرة  كثرة استعداـ 
يساليب العقاب المفظي كال دني  المراق ة الرارمة لسمككيات 

( 3الطفؿ كالتدعؿ في شاكن  كالتعطيط ل  في كؿ يعمال   )
  كيهـ ما يميزا تررؼ ام نا   حرية مطمقة النمط الفكلكم

دكف قيكد يك لكا ط  ج م اجة اآل ا   تررفات ام نا  سكا  
داعؿ امسرة يك عارجفا  يترؾ الطفؿ دكف تكجي   كعدـ 
استعداـ يم نكع مف العقاب  كمف ثـ يتررؼ كؿ فرد كفقان 

( المناخ امسرل السكم  كهك الذم 2لري ات  كاهتمامات   )
كدا التراحـ كالتعاطؼ كعدـ التفرقة كعدـ التمييز  يف يس

( المناخ 5ام نا   كاجحتراـ المت ادؿ  يف اآل ا  كام نا   )
امسرم يير السكم  تتميز امسرة في   اللعؼ الشديد 
كهشاشة الحدكد مع ال ياة العارجية  حيث يتحرؾ الكالداف 

هركب  داعؿ امسرة كعارجفا دكف م رر كالح  كما يكثر
امطفاؿ عارج امسرة  كتتسـ التفاعيت امسرية في   اليلب 
كاجستفزاز كالعدا   كهك ينتا عف عيقات يسرية عاطاة ينتا 
عنفا عدـ القدرة عمل مكاجفة المشكيت التي تعترلفا 

 -0080شع اف   -0088الميازل   -,008)قشقكش  
ل  نجي  المسمم -0000جكدة   -0002سفاـ ع د اليفار  

 مالكل ك انقيب  يير م يف السنة(. -,11,
(  كسفير 111,(  كالعزة )0081كيقدـ كؿ مف ففيـ )

( مجمكعة مف الطرؽ التي تساعد عمل تككيف 111,يحمد )

( تففـ يفراد امسرة جنفعاجت 0مناخ يسرل رحي منفا  )
 علفـ ال عض كيتق مكنفا  كيع ركف عف مشاعرهـ كيفكارهـ 

يجا ية  ( تفياة المناخ الرحي الذم يساعد ,)  رراحة كا 
الطفؿ عمل التعمـ  كالذم مف عيل  يستطيع الطفؿ يف ي دع 

( ت رير 3كي تكر كيعطط كيط ؽ طرؽ جديدة في التفكير  )
اآل ا  كاممفات كتكجيفـ الي الحاجات امساسية النفسية 
لأل نا  ككيفية حش اعفا  فدؼ تحقيؽ اممف كالطممنينة  مما 

( حعفا  امـ قمقفا المستمر 2تماسؾ داعؿ امسرة  )يزيد ال
كلففتفا الزاادة عمل طفمفا  كيف تتيح ل  الفررة يف يعتمد عمل 

( تقسيـ المفاـ 5نفس  كيكاج  المكاقؼ التي تؤذي   )
( ,كالمساكليات  يف يفراد امسرة كتشجيع التعاكف  ينفـ  )

( يف 1) حيجاد ركح الرداقة كالمكدة  يف الك ار كالريار 
تكفر امـ لمطفؿ حياة اجتماعية مناس ة   حيث يمتقي  م نا  
نسانيت   ففذا  جيم   كيكتسب مف رداقتفـ الشعكر  كجكدا كا 
يساعد عمل زيادة شعكرا  الثقة  نفس  كيقي  مف اجنطكا  

 كالعزلة.
 Adjustment[ التوافق: 0]

 ت اينت رؤل العمما  كال احثيف حكؿ مففـك التكافؽ نظران 
لتعدد الزكايا التي ينظر منفا العمما  كال احثيف لمتكافؽ   كلقد 

  التعريؼ  التكافؽ يمكف التمييز  يف اتجاهيف رايسييف في
  التكافؽ عممية ذاتية تعكس قدرة الفرد عمل االتجاه األول

ففـ كتق ؿ ذات   كالرلا عنفا كتحقيؽ التكيؼ  كشعكرا 
ات  كدكافع  كاستمتاع   السعادة مع النفس نتيجة إلش اع حاج

 عيقات حميمة مع يفراد يسرت  كمجتمع   كمشاركت  في 
امنشطة كتق م  لعادات كتقاليد كقيـ المجتمع فيشعر الفرد 
 اممف كامماف كالسعادة مع النفس كالثقة  فا كالكفا ة كالتقدير 

( 0081كاإلعزاز  كيؤكد هذا اجتجاا تعريؼ كؿ مف  زهراف )
(  ع د المطيؼ 0088(  الديب )0085  دسكقي )

(  الزي ي 111,(  جكلماف )0005(  زهراف )0003)
(  سفياف  113,(  كجداف الحكيمل كآعركف ),11,)
(  110,(  لطيفة قكيدرل )112,(  سفير ح راهيـ )112,)

 (.8   ,10,(  كهادية نايؼ )110,العالدم )
   كيعرؼ التكافؽ  من  عممية ديناميكيةاالتجاه الثاني

مستمرة يحاكؿ فيفا الفرد تعديؿ  تييير  سمكك  في  يات  
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الط يعية كاججتماعية لتحقيؽ اجنسجاـ كالتكازف النس ي  ين  
ك يف نفس  مف كجفة   كمف جفة يعرل  ين  ك يف ال ياة 
المحيطة   لمكركؿ الي حالة مف اجستقرار النفسي كال دني 

ماعية   مما يؤدل إلش اع حاجات  ال يكلكجية كالنفسية كاججت
الي تييب اممراض النفسية كالتكترات كالرراعات   كيتماشل 

(  معيمر 0011مع هذا اجتجاا ما ذكرا كؿ مف  فراج )
(  راكية دسكقي 0005(  الشيخ )0088(  دسكقي )0018)
(  العريمل 110,(  ي ك سكراف )110,(  شاذلي )0001)
 (.102,(  العالدل )101,)

( الفرد كما ينطكم عمي  0تتمثؿ في  )كلمتكافؽ عنارر 
مف الحاجات كالدكافع كالع رات كالقيـ كالميكؿ كالقدرات   كهذا 

( المحيط ,ما يطمؽ عمي  المحيط النفسي الداعمي لإلنساف   )
العارجي لمفرد   كيقرد    ال ياة اججتماعية كالط يعية التي 

اـ لمفرد ف المحيط العتتفاعؿ مع عنارر المحيط الداعمي كتكك 
 (.110,  )ي ك سكراف

( كظااؼ عممية التكافؽ في 101,كتمعص ميرفت مقيؿ )
  حش اع الحاجات امكلية كالثانكية لمفرد   التق ؿ كالرلا عف 
الذات   التفكير في المجتمع كمسايرة قيمة كمعايرة   كتحقيؽ 

 الرحة النفسية .
امؿ كتتمثر عممية التكافؽ  العديد مف العكامؿ منفا العك 
مل  الكراثية كالجسمية كال ياية كاججتماعية كالنفسية )العري

معص (  في حيف ت103,سامية  كشاشل     -101,
( هذا العكامؿ في  الراحة النفسية 103,)سعيدة رالحل

  كالكفا ة في العمؿ كامعراض الجسمية كالتق ؿ اججتماعي
 ( يف هذا العكامؿ تتمثؿ في101,) ينما ترل ميرفت مق ؿ

  راتفا  المككنات الجسمية  الطفكلة كع التنشاة اججتماعية
كتكافر   كالتكارؿ  الظركؼ اجقترادية كسااؿ اإلعيـ

 .المفارات اليزمة لمتكيؼ
العيقة الرحيحة  -0كتتمثؿ مظاهر التكافؽ الجيد في   

 -,(  مع الذات )ففـ الذات كتق ؿ الذات كتطكير الذات
 -5  اإلفادة مف الع رة -2  فمالشعكر  ام -3  المركنة

 -8القدرة عمل مكاجفة اإلح اط   -1  الكاقعية -,التناسب  
اإلنتاجية  -0  تحمؿ المساكلية كاتعاذ القرارات القدرة عمل
  كما تتمثؿ امس اب المؤدية لمتكافؽ الجيد العمؿ كالكفا ة في

 النجاح في -,  تحقيؽ امهداؼ  كسااؿ مشركع  -0 في 
القدرة عمل مكاجفة الليكط  -3  هداؼ المشركعةحتماـ ام

مكانيات   -2كالعكااؽ  مسمكب تكافقي   معرفة الفرد لقدرات  كا 
 عدـ اجستيراؽ في استعداـ الحيؿ النفسية -5 شكؿ كاقعي  

الدسكقل    -0081كالتعامؿ مع اممكر  كاقعية )ط   
 - 118,كساـ  در الديف   -0000سفير يحمد   -0085
 (.103,الجمكعل   - 103,   ك شاشلسامية 

( 0000( كالداهرل )0085كيرل كؿ مف الدسكقي )
( يف سك  التكافؽ يشير الي فشؿ 118,ككساـ  در الديف )

ش اع حاجات  كعدـ  نجازات  كا  اإلنساف في تحقيؽ يهداف  كا 
ية يك التيمب عمل رعك ات قدرت  عمل تعطل العق ات ال يا

اف في امسرة كالعمؿ   كمف ثـ يعيش اإلنسالمكاقؼ
كعدـ  كالتنظيمات التي ينعرط فيفا في حالة عدـ اجنسجاـ

  كيحدث سك  التكافؽ نظران لمليكط اججتماعية يك التنايـ
عجز في التنسيؽ  يف الدكافع. كتتمثؿ مظاهر سك  التكافؽ 

نحراؼ ا -,  ف حؿ المشكيت اليكميةالعجز ع -0في  
 تمرد شديد كميؿ الي -3  حفيؼ يك حدكث مشكمة سمككية

لنفسية )كهل الركرة اإلرا ة  اممراض ا -2  اجنطكا 
عدـ تحمؿ  -,الشعكر  التعاسة   -5امشد عنفان(  

رفض  -0العزلة   -8الجمكد كعدـ المركنة   -1المساكلية  
 -0  سك  التكافؽ   كمف يهـ امس اب التي تؤدل اليالذات

حتماـ  الفشؿ في -,  تحقيؽ امهداؼ  كسااؿ يير مشركعة
عدـ القدرة عمل مكاجفة الليكط  -3  امهداؼ المشركعة

عدـ معرفة الفرد لقدرات   -2كالعكااؽ  مسمكب تكافقي  
مكانيات   شكؿ كاقعي   اجستيراؽ في استعداـ الحيؿ  -5كا 
مكر  طريقة يير كاقعية )الدسكقل  النفسية كالتعامؿ مع ام

  -,11,  ار يحمدانتر - 112,ينجل الطكعل   -0085
 (.102,  العالدل -103,سامية  كشاشل  

التكافؽ  -0كلمتكافؽ ي عاد كمجاجت متعددة مف يهمفا   
الشعري  كيطمؽ عمي  التكافؽ النفسي يك الذاتي كيعنل كفقا 

يف يككف الفرد راليان عف  لما ذكرا كؿ مف  ففمي  ك  زهراف 
  يير كاثؽ فيفا نفس   يير كارهان لفا  يك ساعطان عميفا  يك

ش اع دكافع  كاحت ياجات  كما يتلمف سعادة الفرد مع نفس  كا 
التكافؽ اججتماعي  كيعنل كفقا  -,  الداعمية امكلية الفطرية



Alex. J. Agric. Sci.                                                                               Vol. 61, No. 6, pp. 973-1027, 2016 (Arabic) 

 373 

لما يكردا كؿ مف  راجح  ك  زهراف  ك  القريطي  قدرة الفرد 
عمل تككيف عيقات اجتماعية سكية تتسـ  التعاكف كالتسامح 

يك عدـ اجكتراث  اف يك اجرتياب يك اجتكاؿكج يشك فا العدك 
  كما يتلمف السعادة مع اآلعريف كاجلتزاـ لمشاعر اآلعريف

  مما يؤدل اعية معيقيات المجتمع كمسايرة المعايير اججتم
  كالتكافؽ اججتماعي يعت ر تحقيؽ الرحة اججتماعية الي

عؿ نتيجة لعممية التنشاة اججتماعية لألطفاؿ عمل نحك يج
 -3  ينتمكف حلي  منفـ يعلا  رالحيف في المجتمع الذم

التكافؽ امسرل   يرل كؿ مف  مكسل  ك  فتحية حسيف  يف 
التكافؽ امسرل يشير الي تمتع الفرد  عيقات منسجمة مع 

كيف يعيش في  –الكالديف كامعكة كامعكات  –يفراد يسرت  
را ط كسط يسرل يسكدا اجستقرار كالحب كالتفاهـ كالت

دية كاججتماعية كالديمقراطية   كيف يتق ؿ ظركؼ يسرت  الما
 (.118,  )كساـ  در الديف

( الي يهمية دكر امسرة 118,كتشير كساـ  در الديف )
  حيث تت مكر اجستجا ات امكلية تحقيؽ تكافؽ الطفؿ في

ك يف كالدية  لمطفؿ نتيجة التفاعيت التي تتـ  يف الطفؿ
  القريطل  يف حذا يريد يف ينمك الطفؿ نمكان   لذلؾ يرل كيعكت 

  فيجب يف تش ع امسرة حاجات جسيمان كنفسيان كاجتماعيان سكيا
  ية كالنفسية كاججتماعية  دكف حفراط كج تفريطيطفالفا امكل

كما يؤكد كؿ مف  زهراف  ك  شاذلل  عمل يف العيقات الساادة 
  حيث فؽ الطفؿتكا في المناخ امسرل تمعب دكران هامان في

  مما يساعد عمل التماسؾ امسرل تؤدل السعادة الزكجية الي
  كما يف تكاممةعمؽ مناخ مناسب لنمك الشعرية المتزنة كالم

الكفاؽ كالعيقات السكية  يف الكالديف تؤدل الي حش اع 
حاجات الطفؿ الي اممف النفسي كالل تكافق  النفسي  كذلؾ 

المكجفة نحك امطفاؿ تؤدل الي اجتجاهات الكالديف السكية 
  حيث يمعب سمكؾ الكالديف اجستقرار امسرل كتكافؽ امطفاؿ

  فإسراؼ اآل ا  في استعداـ امطفاؿدكران هامان في تكافؽ 
 يساليب الثكاب كمكافمة ام نا  عمل يم شئ ل  يثرا السيئ

  كذلؾ المياجة في العقاب كعارة العقاب عمل هؤج  ام نا 
مما يؤثر الم رح قد يؤدل الي الج ف كالعكؼ كالقمؽ  ال دني

  كذلؾ الحماية الزاادة يك التدليؿ يك سم يان عمل تكافؽ الطفؿ
التسمط يك السيطرة يك الرفض يك اليم اجة جميعفا يساليب 

  كيشير  امشكؿ  فا يثرها السياة عمل تكافؽ الطفؿمعاممة ل
لفا عمل مفارات الي يف امسرة يجب يف تقـك  تدريب يطفا

حقكؽ اليير ككيفية  امعذ كالعطا  كعدـ امنانية كاحتراـ
   اإللافة الي مساعدة الطفؿ عمل اجستقيلية التعامؿ معفـ

 .  مف اجعتماد الكامؿ عمل امسرةكذلؾ  تحرير نفس
 تجاه األسرة : ن: أدوار الوالدي ثانيا

يعػػػػرؼ الػػػػدكر  منػػػػ  نمػػػػػكذج يتركػػػػز حػػػػكؿ  عػػػػض الحقػػػػػكؽ 
كاج ػػػػػات كيػػػػػرت ط  كلػػػػػع محػػػػػدد لممكانػػػػػة داعػػػػػؿ جماعػػػػػة يك كال

مكقػػؼ اجتمػػاعي معػػيف  كيتحػػدد دكر الشػػعص فػػي يم مكقػػؼ 
ركف كمػػػػا يعتنقفػػػػا عػػػػف طريػػػػؽ مجمكعػػػػة تكقعػػػػات يعتنقفػػػػا اآلعػػػػ

(. كفيمػػػػا يمػػػػي عرلػػػػان مػػػػكجزان 0010  الشػػػػعص نفسػػػػ  )ييػػػػث
 .مهـ يدكار الكالديف تجاا امسرة

   [ الدور الزواجى:0]
مف الزكجيف عمل اآلعر   كعند  كيتلمف حؽ كؿ

الحديث عف هذا الحقكؽ فإف الكثير مف العمما  يقدمكف 
الكيـ عف حؽ الزكجة  مما يدؿ عمل مدل اهتمامفـ  ممرها 

حمة كمراعاة ينفا تمثؿ الجانب امكثر حاجة الي العطؼ كالر 
 (.,11,  كحسف الرعاية )نجي  المسممل

 
 
 دور الزوج تجاه زوجتو : -أ

(  0081) عة ما ذكرا كؿ مف   الجكهرم كعياؿ مراج
(  110,) (  المنجد0008)   اليزالي(,000) الشفاكل

(  113,) (  حسيف,11,) (  محمكد110,) الطفطاكل
(  نجي  ,11,) (  نجي  المسممل112,) محمكد

نقي عف معاطل كمحمد(  الشفاكل كالعطار  ,11,المسممل)
لمزكجة عمل زكجفا العديد ( يت يف يف ,2   يير م يف السنة)

مف الحقكؽ منفا حقكؽ مالية كيعرل يير مالية   فالحقكؽ 
( المفر   كهك حؽ كاجب لممرية 0المالية تتلمف كؿ مف  )

( النفقة   ,عمل الرجؿ  تستحق   العقد عميفا يك الدعكؿ  فا  )
فيجب عمل الزكج يف ينفؽ عمل يسرت   القدر الياؽ في يير 

( المسكف  فعمل الزكج يف يفيئ لمزكجة 3  )حسراؼ كج تقتير
مسكنان مناس ان عمل قدر سعت  كقدرت   كتشمؿ الحقكؽ يير 

( يف يعرؼ الزكج الط يعة ال يكلكجية 0المالية كين مف  )
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كالنفسية كالعاطفية لمزكجة  كمعرفت   فذا الط يعة تجعم  يكثر 
ؽ  ( المعاشرة  المعركؼ حسف العم,لينان حزا  يفعالفا  )

كالمعنل يف يعاشر كؿ مف الزكجيف اآلعر  المعركؼ في 
يماطم   حؽ  كج يت ع  يذل من    كليس حسف العمؽ معفا 
كؼ امذل عنفا   ؿ احتماؿ امذل منفا   كالحمـ عف طيشفا 

( عدـ اإللرار  الزكجة   فمف 3كيل فا  كالرفؽ  فا  )
ح لمزكجة  امشيا  المتفؽ عميفا شرعان عدـ جكاز اللرب الم ر 

 اجلافة الي احتراـ ممكيتفا كعدـ التررؼ فيفا حج  إذنفا  
( التزيف لمزكجة   فكما يجب عمل الزكجة يف تتزيف 2)

( عدـ 5لزكجفا  فيجب ييلا عمل الزكج يف يتزيف لزكجت   )
حفشا  يسرار الزكجة كعدـ ذكر عيب فيفا   كهذا مف حسف 

ف التكجي    فالرجؿ ( الرعاية الدينية كحس,العمؽ معفا   )
مساكؿ عف زكجت  يماـ اهلل من  راعيفا فيجب عمي  تعميمفا ما 
تحتاج حلي  مف يمكر الديف مع يمرها  المعركؼ كنفيفا عف 

( حسف معاممة يهؿ الزكجة كالسماح لفا  زيارتفـ  1المنكر  )
 ؿ كيحرص ييلا عمل السؤاؿ عنفـ كزيارتفـ  كالثنا  عميفـ 

حف  -( العدؿ  يف الزكجات 8ـ كيحزانفـ   )كمشاركتفـ يفراحف
 في الم يت كالنفقة كالكسكة . -كاف ل  زكجات يعرل

 
 دور الزوجة تجاه زوجيا : -ب

(  03-,0   0088 فحص ما يكردة كؿ مف  العشف)
(  يـ محمكد 8,   0000(  العمر)31  0000ع د المع كد)
(  51 -52   0002(  الفقير ),,  ,000امشمكنل)

(  25   0008(  حسيف)31   0005كنل كجيؿ )امشم
(  052 -020   ,11,(  الجميؿ)32  0000ع د اهلل )
(  كساـ  در الديف 110,(  المنجد),5  112,مرسل)

(  ,10,(  الفكزاف)100,(  فرككس )05 -03  118,)
(  102,(  محمكد)102,(  حيناس كماؿ)102,الحكيطل)

(  ,10,رم)(  هديؿ ال ك102,) (  مشعؿ102,كادل)
(  يمكف استعيص حقكؽ الزكج عمل ,10,عالـ امسرة)

( الطاعة 0زكجت   كفيما يمي عرض معترر لتمؾ الحقكؽ  )
( المعاممة الحسنة لمزكج ,التامة لمزكج في يير معرية  )

( حسف استق اؿ الزكج عند عكدت  لم يت  3كحسف العمؽ  )
  مف اجستمتاع ( استجا تفا لزكجفا فيما يحؿ اهلل ل  كتمكين2)

( التفياة لمزكج كالتزيف ل  كفعؿ 5 فا كعدـ حرمان  مف ذلؾ  )
( حسف معاممة ,جميع ما يح   مما ج ييلب اهلل تعالل   )

( يف 1يهؿ الزكج كالمحافظة عمل عيقت  كعيقتفا  مهم   )
تجمؿ الزكجة ركرتفا كتظفر نعكمتفا لزكجفا كج تفعؿ ذلؾ 

الزكجة اجعتراؼ  الجميؿ   ( يجب عمل8ليير الزكج  )
كاعتراففا  إحساف الزكج كعطاا  كتشكرا عمل جفدا كفلم   

( ريانة عرض الزكج   في تتعرض لمفتف كج لمت رج كلتكف 0)
( حفظ مال  كرعاية 01محتشمة عند عركجفا مف المنزؿ  )

يكجدهما  فيجب عميفا عدـ الت ذير كاإلسراؼ كعدـ تحميؿ 
( الر ر عمل زكجفا 00النفقات  ) الزكج ما ج يطيؽ مف

كمراعاة ظركف  كالكقكؼ  جان   عارة في كقت امزمات  
( عند حدكث عيؼ مع الزكج يجب عمل الزكجة ,0)

اجستماع الجيد لمزكج كعدـ مقاطعت   كتجنب اجستمرار في 
( الحياد اجيجا ي   معنل 03النقاش عارة كقت اليلب  )
ي شاكف زكجفا في جميع يف ج تحاكؿ الزكجة التدعؿ ف

الحاجت  كج تحاكؿ التحكـ في  كفرض يمكر معينة عمي   
( 05( اجستاذاف مف الزكج حيف عركجفا مف المنزؿ  )02)

حؽ الزكج في معرفة مف يدعؿ  يت   كتجنب حدعاؿ مف ج 
( يف تحتـر الزكجة زكجفا في ,0يريب  كجكدا داعؿ منزلة  )
حفظ يسرارا كيسرار ال يت  ( 01حلكرا كتعظم  في ييا    )

في تشكك يماـ يهمفا يك يهم    كعدـ حفشا  يسرار الجماع  
( القياـ  معماؿ ال يت كمراعاة يمكر المنزؿ كالحفاظ عمي  08)

( عدـ نزع ثيا فا في يير 00نظيفا كمرت ان كما يحب الزكج  )
( مراعاة شعكر الزكج 1, يت زكجفا يك يهمفا يك محارمفا   )

( 0,كرامت   في تحتقرا كج تيتا   كج تسعر من   ) كمراعاة
كما يف التمديب مف حقكؽ الزكج عمل زكجت  كيككف كما 

 شرع  اهلل  الفجر يك اللرب يير الم رح.
كاستكماجن لما س ؽ مف حقكؽ فإف هناؾ مجمكعة مف 

( حؿ العشرة 0الحقكؽ المشتركة  يف الزكجيف  تتمثؿ في  )
( حرمة ,مف الزكجيف  اآلعر  )الزكجية كاستمتاع كؿ 

المراهرة   يم يف الزكجة تحـر عمل آ ا  الزكج كيجدادا 
كي ناا  كفركع ي ناا  ك نات   كما يحـر الزكج عمل يمفات 

( ث كت التكارث 3الزكجة ك ناتفا كفركع ي نا  الزكجة ك ناتفا  )
 ينفما  مجرد حتماـ العقد  فإذا مات يحدهما  عد حتماـ العقد 
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( ث كت نسب الكلد مف 2اآلعر كلك لـ يتـ الدعكؿ  ) كرث 
( المعاشرة  المعركؼ   فيجب عمل 5الزكج راحب الفراش  )

كؿ مف الزكجيف يف يعاشر اآلعر  المعركؼ حتل يسكدهما 
نقي عف  118,الكااـ كيظمفما السيـ )كساـ  در الديف  

 ع د العاؿ(.
 :يالدور الوالد -0

سات ككسااط التنشاة تمتل امسرة في مقدمة مؤس
اججتماعية  ككنفا المؤسسة اججتماعية اإلنسانية امكلل التي 
تتمقل الطفؿ ليعيش فيفا السنكات امكلل مف عمرا  كالتي 
يؤكد عمما  النفس كالتر ية كاججتماع عمل يهميتفا في تشكيؿ 
شعرية الطفؿ  فامسرة هي التي تشكؿ  نية الشعرية 

يث يقع عمل كاهمفا مساكلية  الية اإلنسانية م ناافا  ح
امهمية يج كهل التنشاة اججتماعية لأل نا    ما يتفؽ مع 
معايير المجتمع الذم يعيش في   كتنسجـ مع قيم  كثقافت   
فامسرة هي الجماعة المرجعية التي يعتمد الطفؿ عمل قيمفا 

 كمعاييرها كطرقفا عند تقكيم  لسمكك .
(  0010  ييث)ك مراجعة ما يكردا كؿ مف

(  0081(  العشاب),008(  انترار يكنس)0082زهراف)
(  0008(  تكفيؽ),000(  رشكاف)0081 دكل)
(  ,11,(  عكاشة)0000(  عكاشة كشفيؽ)0008كالل)

(  115,(  ع د اهلل)112,(  معتار),11,نيفيف ح راهيـ)
(  محمد كسفير ,11,(  نجي  المسممل),11,اإلماـ)
(  118,(  الشثرل)111,ك)(  ي ك جاد111,يحمد)

(  100,(  ي ك حمداف)110,  عي  الديف)(118,معمكؼ)
يير ق(  السيد ) 02,3(  القحطانل),10,يميف فراجي)
( حكؿ مففـك التنشاة اججتماعية   يمكف التكرؿ م يف السنة

 الي النقاط الفامة التالية  
 التنشاة اججتماعية ع ارة عف عممية تعميمية يتـ عيلفا -0

تشكيؿ الميمح امساسية لشعرية النش     تعميمفـ 
يسس ثقافة مجتمعفـ   كتعكيدهـ عمل حتقاف امدكار 
اججتماعية التي ين يي يف يقكمكا  فا    حيث يككنكا 
قادريف عمل تحمؿ مساكلي  تقدـ المجتمع كنقؿ ثقافت  الي 
امعلا  الجدد  كج تقترر هذا العممية عمل مرحمة 

نما هي عممية مستمرة  –مع يهميتفا  – الطفكلة فقط كا 

تمتد لتشمؿ مراحؿ النمك المعتمفة التي يمر  فا الفرد كالتي 
يكتسب مف عيلفا المفارات كالع رات كاجتجاهات كينماط 

 السمكؾ التي تمكن  مف التفاعؿ كالتكيؼ مع مجتمع  .
تستفدؼ التنشاة اججتماعية تحكيؿ الطفؿ مف كااف  -,

كااف اجتماعي   يمعذ مكان  في الحياة   يكلكجي الي
اججتماعية   كنقؿ ثقافة المجتمع يك الجماعة الي امفراد 
الجدد   كمف ثـ تشكيؿ كل ط السمكؾ اججتماعي   

لتكيؼ كالتآلؼ لألفراد مف عيؿ ا كتحقيؽ النلا النفسي
 . مع اآلعريف كمع المجتمع

ي( عامة   تتمثؿ يهـ عرااص التنشاة اججتماعية في  ) -3
منتشرة في كؿ المجتمعات  )ب( ج رية  يج ر امفراد 
عمل حت اعفا  )ج( نس ية   تعلع مثر الزماف كالمكاف  
)د( معقدة  نتيجة لتنكع يسالي فا كتعدد المؤسسات التي 
تقـك  فا  )ق( عممية تكافؽ اجتماعي   فالفرد يدعؿ في 

 معاييرهاجماعات جديدة كيجب عمي  يف يتعمـ 
كيمتثؿ لفا  كالتكيؼ مع متطم ات كظركؼ  جتماعية  اج

 الجماعة الجديدة .
ممػػا سػػ ؽ يتلػػح يهميػػة عمميػػة التنشػػاة اججتماعيػػة كيهميػػة 
دكر امسػػرة فػػي هػػذا العمميػػة  كرػػففا يكؿ كسػػيط كيكؿ مؤسسػػة 
تسػػاهـ فػػي تنشػػاة ام نػػا    كعارػػة دكر كػػؿ مػػف امب كامـ   

كيجػػػػػب يف يكلػػػػػع فػػػػػي  كفيمػػػػػا يمػػػػػي يدكارهمػػػػػا تجػػػػػاا ام نػػػػػا   
اجعت ػػػػار يف يدكار كػػػػؿ مػػػػػف امب كامـ تجػػػػاا ي ناافمػػػػا ليسػػػػػت 
منفرػػمة عػػف  علػػفا الػػ عض   ػػؿ هػػي يدكار متكاممػػة كمكتممػػة 

حيػث يف تر يػة  –يك يجػب يف تكػكف كػذلؾ -كمتكافقة كمتناسقة 
ام نػػا  كرعػػايتفـ تعت ػػر مفمػػة مشػػتركة  ػػيف امب كامـ   لػػذلؾ 

ع  علػػػػػفما الػػػػػ عض لمكرػػػػػكؿ مػػػػػف اللػػػػػركرم يف يتعاكنػػػػػا مػػػػػ
  م ناافـ الي  ر امماف كالحفاظ عمل كياف امسرة.

 ]أ[ دور األب تجاه األبناء :
دكر امب هاـ كرايسي في  نا  امسرة  ففك المساكؿ عف 
حياة امسرة كاستقرارها  ففك القااد كالمساكؿ عف تكفير 
 احتياجاتفا اجقترادية كالمادية  كهك رمزها كمردر قكتفا 
كهك مركز السمطة  فا كيمارس سمطات  في قكة كحـز  كنشر 
العدالة  يف يعلا  امسرة  كحماية ام نا  كرعاية شاكنفـ  
كدكر امب كرمز لمسمطة ج يتنافي مع دكرا كمردر لمحناف  
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فعمل امب يف ي دل مف الحب كالحناف كالرعاية ما يكطد 
ان  حب  مع العيقة  ينفـ  كيشعرهـ  اممف في ادلكن  ح 

الحرص التاـ عمل عمؽ جك مف الفدك  كالكفاؽ في محيط 
امسرة  محاكلة عدـ حثارة يم عيؼ يك نزاع يماـ ام نا   
كمف هنا ج يقؿ دكر ام كة عف دكر اممكمة في تنشاة 

جات ام نا   كما يف دكرا ج ينحرر فقط في تمميف الحا
 112,معطل  ع د ال -,008المادية لأل نا )ع د الرحمف  

يحمد   - يير م يف السنةالع اسي   - 0005  عدس -
 .(,11,  نجي  المسممل -0002

نقي عف القاامل( الي يف  ,11,كتشير نجي  المسممل)
( الدكر 0امب مع ي نا ا يمارس عدة يدكار مف يهمفا  )

( ,الثقافي  كفي  يعمـ ي ناا  فمسفة الحياة ككؿ ما يرت ط  فا  )
ني  كفي  يكفر امب حاجة اج ف لمديف كالعقيدة  الدكر الدي

( الدكر 3كيجتفد في تكثيؽ اعتقاد ي ن   عالق  عز كجؿ  )
السياسي  كفي  يجعؿ اج ف مكاطنان يك مساكجن رالحان في 

( الدكر اجقترادم  كمف عيل  يستطيع امب يف 2كطن   )
 يكج  اج ف نحك اإلنتاج كالعمؿ.
( 102,(  حنعاـ شكش )102,كيشير كؿ مف حمك)

( الي يف يهـ حقكؽ ام نا  عمل اآل ا  تتمثؿ 105,كدحيف)
( يف يحسف امب اعتيار امـ الرالحة ذات السمعة 0في  )

الطي ة  كالتي سكؼ تحسف تر ية ام نا  كتعميمفـ منفا الحياة 
( يف يحسف امب ,الرحيح كاجستقامة كالطي ة كاممانة  )

( يف يقـك امب  تر ية ام نا  3   )اعتيار يسما  ام نا
( 2كتنشاتفـ عمل العقيدة الرحيحة كعمل الفلااؿ الحسنة  )

(اجعتنا   ام نا  كرعايتفـ 5اجهتماـ  تعميـ كتثقيؼ ام نا   )
ماديان كمعنكيان  كتكفير احتياجاتفـ الحياتية امساسية كالطعاـ 

م ات الحياة كالشراب كالكسا  كالسكف  اإللافة الي  اقي متط
(تكفير الرعاية ,امساسية مف يجؿ العيش  سيـ كحب  )
( تحقيؽ العدؿ 1الرحية لأل نا  لحمايتفـ مف اممراض  )

كالمساكاة دكف تمييز  يف ام نا  كعارة  يف الذككر كاإلناث 
( تكجي  ام نا  الي الطرؽ الرحيحة التي 8مم س ب  )

مل تمديب ام نا  ( الحرص ع0يراها امب ناجحة كآمنة  )
 س ؿ متطكرة دكف استعداـ العنؼ طالما كانت يعطاافـ 

 لمف المعقكؿ  كعدـ استعداـ اللرب الم رح.

 ]ب[ دور األم تجاه األبناء :
يقع عمل امـ العب  امك ر في تر ية ام نا   كذلؾ  س ب 
يياب امب عف المنزؿ لساعات طكيمة مف النفار  مما يؤدل 

فاؿ  ممفاتفـ يكثر مف ارت اطفـ  آ اافـ  كدكر الي ارت اط امط
امـ ج يقترر عمل منح ام نا  اليذا  المناسب كالم اس 
المرتب كالرعاية  حج يف يهـ دكر لألـ في تر ية ام نا  هك 
ج سيؤدل فقداف الطفؿ  منح الطفؿ الحناف الذم يحتاج  كا 
ف لمحناف الي الكثير مف المشاكؿ كالمتاعب لمطفؿ  حيث ي

الكثير مف امطفاؿ يتجفكف لمسمكؾ العاطئ  س ب فقداف 
الحناف    اإللافة الي ينفا تعت ر مردر اممف كامماف 

ة لمطفؿ لمطفؿ   كتقـك  تعميم  الركاب كالعطم   كهل القدك 
 (.,10,سفياف    - 102,  ) سم  مشعؿ

  (0088لعشف)ك فحص ما يكردا كؿ مف  ا
(  كنجي  0008عمل) ( 0001(  فاتف لطفي),000مكسل)

( يمكف تحديد يهـ يدكار امـ تجاا ام نا  ,11,المسممي)
( منح ام نا  الحناف كالذم يجعؿ مف اج ف 0كمف يهمفا   )

حنسانان سكيان عاليان مف اجلطرا ات النفسية كتككف عيقات  
( ,اججتماعية مع اآلعريف سكية كمف ثـ تستقر حيات   )

لرحي كنشر الحب  يف يفراد امسرة  تفياة المناخ امسرل ا
( يرس القيـ كالمفاهيـ الرحيحة التي تحفظ كياف امسرة  3)
( تمعب امـ الدكر الرايسي في عممية التط يع اججتماعي 2)

( رعاية ام نا  جسديان كنفسيان كعقميان كالكفا  5كتنشاة ام نا   )
احتراـ ( يرس في نفكس ام نا  , احتياجاتفـ الكجدانية   )

ي يفـ ككؿ ريم ي دي    كيف تحجب عنفـ كؿ نقيرة تعتقد 
( تنمل في 1ينفا في ي يفـ كج تجعؿ س يي الي كشففا  )

ام نا  عاطفة اإلعيص كالحب لمف هك س ب في كجكدهـ 
مع شرح فلؿ امب كدكرا الك ير في تماسؾ ك قا  امسرة  

رشادهـ كتكجيفـ  )8) ( العدؿ 0( مراق ة تررفات ام نا  كا 
 يف ام نا  في جميع المعاميت لكقايتفـ مف الحقد كالييرة 

( 01كالكراهية كالعنؼ كسك  معاممتفـ ل علفـ ال عض  )
تجنب املفاظ الجارحة  كيرس الثقة في نفكس ام نا    

( اكتشاؼ يعراض اممراض النفسية كالجسمية كالعقمية 00)
( تجنب ,0كالكقاية  ) ركرة م كرة  كاتعاذ اليـز نحك العيج 
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اجنفعاجت كالعر ية في تعاممفا مع ي ناافا كالمجك  الي 
 الحكار كاإلقناع  الفدك  كال عد عف التفديد .

( آلرا  ,11,ك نا ن عمل استعراض نجي  المسممل )
العديد مف العمما  كال احثيف يمكنفا تحديد الدكر الكالدل )دكر 

( يف يككف 0اط التالية  )امب كامـ تجاا ام نا ( في النق
( تنشاة ام نا  عمل ,الكالديف  مثا ة القدكة الرالحة لأل نا   )

( تعميؽ القيـ الدينية في ام نا   3القيـ كالتقاليد الحميدة  )
( حش اع احتياجات 5( تكفير المناخ النفسي الفادئ   )2)

( الرقا ة المحكمة لأل نا  كعدـ ,ام نا   طريقة متكازنة  )
( متا عة ام نا  كميحظة يم تييير 1حعطاافـ حرية مطمقة  )

( مساعدة 8في تررفاتفـ يك حالتفـ الجسمية يك النفسية  )
( التكارؿ 0ام نا  عمل مكاجفة المشكيت  طريقة سميمة  )
( تدعيـ 01الفعاؿ كالحكار اجيجا ي كال نا  مع ام نا   )

ع متا عة التحريؿ الترا ط كالتفاهـ  يف امسرة كالمدرسة م
( الرعاية المالية كالتعطيط 00الدراسي كحؿ العق ات  )

( الرعاية الرحية كمتا عة نمك ام نا   ,0لمستق ؿ ام نا   )
( 02( تكجي  ام نا  الي اجعتيار الرحيح مردقاافـ  )03)

حشعارهـ  اجنتما  امسرل كالمكانة اججتماعية كالثقة  النفس   
( العدؿ  يف ام نا  كعدـ المفالمة  ينفـ 05  )كتعزيز ذكاتفـ 

( تعكيد ام نا  عمل الرفح ,0في العطا  المادم كالمعنكم  )
( 01كالعفك كتجنب سيطة المساف كالتطاكؿ عمل اآلعريف  )
( 08اجهتماـ  حؽ ام نا  في الترفيف  كالتركيح عف النفس  )

عيؿ الثنا  تنمية السمكؾ اجيجا ي لدل ام نا  كتعزيزا مف 
ظفار الرلا كاج تفاج عند انجازهـ يك تمدية  عمل ام نا  كا 

( تعطيط كقت فراغ ام نا  كشيؿ 00العمؿ المطمكب منفـ  )
( عدـ التساهؿ 1,يكقات فرايفـ  منشطة مفيدة كيح كنفا   )

في منح ام نا  اممكاؿ دكف المعرفة امكيدة مكج  حنفاقفا   
مع ام نا  كعدـ حرر العيقة في (  نا  عيقة رداقة 0,)

 حلقا  امكامر كالتعميمات .
دارة المنزل :3]  [ أدوار الوالدين في اقتصاديات وا 

تعرؼ اإلدارة المنزلية  منفا عممية عقمية تتلمف جكانب 
كمراحؿ متعددة   هذا الجكانب كالمراحؿ تشكؿ سمسمة مف 

  امسرة القرارات التي تككف في مجمكعفا امسمكب الذم تت ع
في استعدـا مكاردها المعتمفة لمحركؿ عمل ما تنشدا مف 

يهداؼ  ك التالي فإف جكهر اإلدارة المنزلية  مففكمفا الشامؿ 
هك عممية التعطيط جستعدـا المكارد المتكفرة لألسرة  فاعمية  ما 
يعكد عمل امسرة  العااد نفسيُا كاجتماعيان كماديان )راجية  در  

نجي   -0081ج كلحل الجكيمل  فمكرا فر  -110,
(   كتتلمف العممية اإلدارية كما يشارت ,11,المسممل  
( يك عممية حدارة الدعؿ كما يطمقت عميفا 110,راجية  در )

( عدة مراحؿ يك جكانب 0081فمكرا فرج كلحل الجديمل)
متتا عة  تؤثر كؿ منفا في امعرل كيتمثر  فا في تكامؿ 

د امهداؼ التي تسعل امسرة الي ( تحدي0كاستمرارية هي  )
( التعطيط كهك كلع تركر لمطرؽ التي يمكف ,تحقيقفا   )

( التنظـي   تحديد كتكزيع 3 فا تحقيؽ امهداؼ امسرية   )
المساكليات كالسمطات كالعيقات  يف المكارد ال شرية كالمكارد 

( 2كاجمكانيات كالعنارر المادية  يرض تحقيؽ امهداؼ  )
  كهك تحكيؿ العطة الي يفعاؿ لمكركؿ الي امهداؼ التنفيذ

( التقيـي    يرض تحديد عكامؿ النجاح كالفشؿ 5المنشكدة  )
 كالتعرؼ عمل مدل ما تـ تحقيق  مف يهداؼ .

( الي يهمية مشاركة ,11,كتشير نجي  المسممل)
الزكجيف في حدارة المنزؿ مف عيؿ كلع ميزانية مالية 

اؽ مف الدعؿ عف طريؽ كلع لألسرة  حيث يجب اإلنف
ميزانية مالية لألسرة  كهل عطة مالية تلعفا امسرة  تكلح 
فيفا طريقة تكزيع دعمفا المالي عمل  نكد اإلنفاؽ المعتمفة في 
فترة زمنية محددة. لذلؾ ترل فمكرا فرج كلحل الجديمل 

( يف الفدؼ مف كلع الميزانية يك تعطيط الدعؿ 0081)
ف حسف تكزيع المكارد المحدكدة عمل المالي لألسرة هك لما

الحاجات المتعددة   لمحركؿ عمل يقرل منفعة ممكن   مقؿ 
التلحيات مع كلع امهداؼ طكيمة المدل في اجعت ار. 

( ميزانية الدعؿ في ,8  ,11,كتمعص نجي  المسممل )
( تدكيف كؿ المشتريات 0العطكات العمسة التالية  )

الفترة التي تكلع فيفا كالعدمات اليزمة لألسرة في 
( تقدير تقري ي 3( تقدير تقري ي لتمؾ المشتريات  ),الميزانية )

( 2يك دقيؽ لكؿ الدعؿ المتكقع لألسرة في تمؾ الفترة   )
( مراجعة العطة لمتمكد مف حمكانية 5مكازنة الميزانية  )

عمل يهمية  Gilbert (1995)نجاحفا. كفي هذا الشمف يؤكد 
مكانياتفـ كلع امكلكيات لم حاجات ط قا لمكاردهـ كا 
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اجقترادية  لتكفير اجستقرار كالتماسؾ امسرل  كهذا ج 
 يتحقؽ حج مف عيؿ التعطيط السميـ لميزانية امسرة .

 : الدراسات السابقةثالثا
نظرا لتعدد الدراسات كال حكث التي يجريت حكؿ 
المكلكعات التي تتلمنفا الدراسة الحالية   فسكؼ يكتفي 
 عرض ي رز النتااا التي تكرمت حليفا الدراسات كال حكث التي 

ـ كحتل اآلف  حيث تكافرت لممراجعة  111,يجريت منذ عـا 
مااة كست دراسة ك حثان يجريت في هذا الفترة   كالتي يمكف 
ترنيففا الي عمس ترنيفات رايسية كفقا لكحدات ال حث كما 

 يمي 
 :ناخ األسرى]أ[ الدراسات والبحوث المتعمقة بالم

(  111,آماؿ حجازل) دراسة ك حثان كهل  02كعددها 
(  111,(  سفير يحمد)111,(  العزة)111,عميؿ)

 (  حنفي كمطر113,سمكل قنديؿ)(  110,)مرطفي
 (  نجي  المسممل112,(  عمكد الجزاارم)112,)
 (  الحكيجل110,(  سالـ)110,(  جيفاف محمكد),11,)
( كمف ,10,الف يدة) ( 100,ق(  رهؼ قكج ) 0230)

  نتااجفا ي رز 
كجكد عيقة  يف النلا اججتماعي كاإلدراؾ اجيجا ي  -0

 لممناخ امسرل كالتمكيد عمل كرؼ امسرة  الترا ط .
حدراؾ المناخ امسرل يرت ط  إدراؾ الرراع داعؿ امسرة  -,

  ككجكد عيقة ارت اط  يف الرراع المرتفع كالترا ط 
 امسرل المنعفض .

المناخ امسرل السكم يؤثر حيجا يان عمل  عض سمات  -3
شعرية ام نا    كتكيففـ كرحتفـ النفسية كشعكرهـ 
 السعادة   كما يؤدل الي ارتفاع مستكل اممف النفسي 

 مفراد امسرة .
تكجد عيقة معنكية مكج ة  يف المناخ امسرل ككؿ مف  -2

 جل .ي عاد ال ياة امسرية كي عاد التكافؽ الزكا
المناخ امسرل السااد في امسرة المررية يتميز  قدر  -5

عالي مف التماسؾ  كالتكجي  الديني  كالتكجي  نحك 
التحريؿ  كالتكجي  نحك اجنجاز  كقدر منعفض في 

 اجستقيؿ  كقدر متكسط في حرية التع ير.

ي عاد المناخ امسرل امكثر شيكعان تتمثؿ في الترا ط  -,
رل كالقدرة عمل التع ير كالتككيد امعيقي كالتماسؾ امس

دارة الرراع كالتنظيـ كالنظاـ كالعقاادم   كالتكج  كا 
التشجيع عمل اجنجاز النشاطي اجستجمامل  ك 

  كالل ط كالتحكـ  كالتكج  العقمي كالتحريؿ  كاجستقيلية
 الثقافي . -

أو  ]ب[ الدراساااات والبحاااوث المتعمقاااة باااالتوافق  االجتمااااعي
  دراسة ك حثان كهل ,,  كعددها سي أو المدرسي(النف

(  فاطمة 110,(  هدل السيد)111,شاذلل)
 (2004)(  113,  حيماف رزؽ)Morris(2003)(  ,11,عكدة)

Hoke(112,(  حنجل الطكعل)112,  سفير ح راهيـ  )
(  كساـ  در ,11,(  انترار يحمد),11,نجي  المسممل)

(  110,  ي ك سكراف)(110,) (  لطيفة قكيدرل118,الديف)
(  101,(  مرطفي)101,ميرفت مق ؿ)

(   100,(  الجعيد)100,) (  ك اج 101,العريمل)
(  فاطمة ,10,) (  هادية نايؼ100,الع اسل)
 (  الجمكعل103,(  سامية  كشاشل),10,حكلل)

(  102,(  العالدل)103,) (  سعيدة رالح103,)
 ما يمل  (  كقد يكلحت نتااجفا 102,حمادل كالطعانل)

يرت ط التكافؽ النفسي لمطفؿ  القيـ اججتماعية   ككجكد  -0
عيقة معنكية مكج ة  يف درجة التكافؽ لدل ام نا  ككؿ 
مف   الكعي الذاتي   ي عاد الذكا  اجنفعالي   التكيؼ 
النفسي لمطفؿ كالرداقة كالتفاؤؿ   ككحدة كتكامؿ المعاممة 

لنفسية. ككجكد عيقة امسرية  المناخ امسرل  كالرحة ا
معنكية عكسية  يف درجة التكافؽ لدل ام نا  ككؿ مف  
العنؼ امسرل  كعدكانية اممفات  العدكانية داعؿ امسرة   

دماف الطفؿ لإلنترنت كالعجؿ كاجنطكا  لدل ام نا .  كا 
عمؿ امـ لـ يعد يفدد تكافؽ امطفاؿ النفسي اججتماعي   -,

معنكية  يف ي نا  اممفات  حيث ت يف عدـ كجكد فركؽ
العاميت كيير العاميت مف حيث تكافقفـ النفسي 

 اججتماعي المدرسي.
فقداف امب يك امـ يؤثر سم يا في ح عاد التكافؽ النفسي  -3

اججتماعي لأل نا    حيث يف دكر الكالديف يؤثر  شكؿ 
ك ير في قدرة ام نا  عمل مكاجفة مشكيتفـ عارة مع 

مؽ المساحة المناس ة التي تمكنفـ مف حؿ مراعاتفـ ع
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مشكيتفـ  طريقة رحيحة   كما ت يف تمثير التكافؽ 
 النفسي اججتماعي عمل التحريؿ امكاديمي لمطفؿ .

 ]ج[ الدراسات والبحوث المتعمقة بالدور الزواجى
كالتي اهتمت  دراسػة يدكار الػزكجيف تجػاا  علػفما الػ عض 

 05 ػػيف الػػزكجيف   ك مػػو عػػددها   كمػػا تفػػتـ  ػػالتكافؽ الزكاجػػل 
(   111,(   هنػا  محمػد )111,العػامر )دراسة ك حثان هل   
ي(  نجػػػػػػػي   113,(  ماجػػػػػػػدة سػػػػػػػالـ )113,ماجػػػػػػػدة سػػػػػػػالـ )

(  كسػػػػػػػػػاـ  ػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػديف 118,(  عمػػػػػػػػػل ),11,المسػػػػػػػػػممل )
(  110,(  الشػػػفرل )118,(  سػػػميحة ي ػػػك مكسػػػل )118,)

ة كػػانكت (  مسػػعكد100,ق(  رهػػؼ قكجػػ  ) 0231الع ػػدلل )
(  فاطمػة كنػكيل 103,(  فريزة حامؿ ),10,كسميرة عدير )

 ( ككانت ي رز نتااجفا 105,(  السيد )102,)
يهمية التقدير لألدكار  كالثقة المت ادلة  يف الزكجيف  -0

كمساندتفما ل علفا ال عض كالتع ير العاطفي عف الحب 
ت كالكد  يف الطرفيف  كيهمية م ادرة كؿ منفما  اجستجا ا

 تجاا امعر .
الحالة المزاجية لمزكجة لفا دكر هاـ في كيفية يداافا  -,

 لمساكلياتفا تجاا الزكج كام نا  .
كجكد فركؽ معنكية  يف امسرة الريفية كالحلرية فيما  -3

يتعمؽ  مدا  الدكر الزكاجل لمزكجة   كلرالح امسرة 
 الريفية .

في مستكل كجكد تمثير حيجا ي لمستكل تعميـ الزكجة  -2
يداافا مدكارها المعتمفة عارة ما يتعمؽ  دكرها تجاا 
زكجفا    اإللافة الي تمثيرا اجيجا ي عمل درجة التكافؽ 

 الزكاجل.
اجعتيؼ في التعميـ كالمستكل اجقترادم كالثقافي يؤدل  -5

 الي انعفاض التكافؽ الزكاجل.
فؽ يهـ المعكقات الشعرية التي تؤثر عمل عممية التكا -,

 يف الزكجيف تتمثؿ في عدـ عناية الزكجة  مظفرها في 
المنزؿ  عقـ الزكجة  كاجعتيفات في كجفات النظر  
ككثرة الليكط النفسية  كانعفاض درجة الكعي الثقافي 

 امسرل لدل الزكجة .

كجكد عيقة معنكية  يف ي عاد ال ياة امسرية كالتكافؽ  -1
كعدد امطفاؿ  كفرؽ  الزكاجل  كتمثير كؿ مف مدة الزكاج

 السف كالمستكل التعميمي عمل التكافؽ الزكاجل .
سك  يك انعفاض التكافؽ الزكاجل يؤدل الي زيادة احتماؿ  -8

 حرا ة المرية  اممراض النفسية كعارة اجكتااب.
كجكد عيقة حيجا ية  يف التكافؽ الزكاجل ككؿ مف الذكا   -0

 كج كالزكجة.اجنفعالي كفعالية الذات لكؿ مف الز 
 ]د[ الدراسات والبحوث المتعمقة بالدور الوالدى

كالتػػػػػي اسػػػػػتفدفت دكر امب يك امـ يك كميفمػػػػػا معػػػػػان تجػػػػػاا 
ام نػػا   عارػػة فيمػػا يتعمػػؽ  التنشػػاة اججتماعيػػة لأل نػػا    كقػػد 

(  111,جػكهر كال اسػؿ ) دراسة ك حثػان كهػل   28 مو عددها 
 02,3القحطػانل )(  111,(  فاطمػة الكنػانل )111, دراف )

(  ,11,(  نيفػػػػػيف ح ػػػػػراهيـ )110,ق(  سػػػػػمكل ع ػػػػػد الفتػػػػػاح )
 Mitch (2003)(  113,(  ماجػدة سػالـ )113,سػمكل قنػديؿ )

  (2003) Morris   (2004) Castro et al.,   (2004) Waker 

& Mason ( ع ػػػػػػػد 112,(  محمػػػػػػػد )112,  معتػػػػػػػار  )
(  ع ػػػػػػػػػػػػد اهلل 112,(  منػػػػػػػػػػػػار علػػػػػػػػػػػػر )112,المعطػػػػػػػػػػػػل )

 Davis   (2005)Estevez (2005)(  115,(  قػدرل )115,)

et al.   (2005)McBride et al. ( 11,  نجػي  المسػممل,  )
(  ي ػػػػػػػػػك جػػػػػػػػػادك ,11,(  انترػػػػػػػػػار يحمػػػػػػػػػد ),11,اإلمػػػػػػػػػاـ )

(  111,(  مايسػػػػة الن ػػػػاؿ )111,(  محمػػػػد ككامػػػػؿ )111,)
(  معمػػػػػػػكؼ 118,(  كسػػػػػػػاـ  ػػػػػػػدر الػػػػػػػديف )118,الشػػػػػػػثرل )

(  110,(  سػحر رملػاف )110,ل )(  لطيفة قكيدر 110,)
(   ي ػػػػػػػك حمػػػػػػػداف 101,(  ال قمػػػػػػػي )101,نجػػػػػػػكل حسػػػػػػػف )

(   اإلمػػػػػػػػػػػػاـ كهػػػػػػػػػػػػدل سػػػػػػػػػػػػالـ 100,(   الع اسػػػػػػػػػػػػي )100,)
(  ,10,(  يمينػػػػة فراجػػػػل )100,(   اسػػػػمة حػػػػيكة )100,)

(  حمػػػػػػػػػك 102,(  ينعػػػػػػػػػاـ شكشػػػػػػػػػة ),10,فاطمػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػكلل )
(  حمػػػػػػػػػػػادل كالطعػػػػػػػػػػػانل 102,(   سػػػػػػػػػػػمة مشػػػػػػػػػػػعؿ )102,)
(  دحػػػػػػػػيف 102,(  اليػػػػػػػػدانل )102,سػػػػػػػػيف )(  الح102,)
 (  كقد ت يف مف نتااجفا  ,10,(  شع اف )105,)
تعدد يساليب التنشاة امسرية فمنفا يساليب سكية كيعرل  -0

يير سكية  كتتمثؿ امساليب السكية في   )ي( المساندة 
العاطفية كالدعـ المعنكم لمطفؿ مف ق ؿ الكالديف كيفراد 

لل ط مف عيؿ تدعؿ الكالديف في امسرة  )ب( يسمكب ا
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الكقت المناسب كق ؿ يف ينحرؼ سمكؾ الطفؿ كذلؾ  تقديـ 
النرااح كاإلرشادات لمطفؿ  )ج( تنمية الثقة  النفس لدم 
الطفؿ  كذلؾ  تنمية ميكل  كاستعدادات  كالسماح ل   التع ير 
عف آراا  دكف احتقار  كتعكيدا عمل حؿ مشكيت   نفس  

ساكليات  ما يتناسب مع ع رت   )د( كتحمم  ل عض الم
الحرية كالديمقراطية كيعتمد هذا امسمكب عمل اإلقناع 
كالحكار كالنرح  )ق( المساكاة  يف ام نا  كعدـ التمييز 
 ينفـ في المعاممة. يما امساليب يير السكية فتتمثؿ في  
)ي( القسكة كاإلفراط في العقاب كعارة العقاب الحسي 

ك التفديد المفظي يك الحرماف   )ب( كالرفع كاللرب ي
اإلهماؿ كيعنل تجاهؿ الطفؿ كعدـ اجهتماـ    كعدـ 
رعايت   )ج( الرفض يك الن ذ  كهك شعكر الطفؿ  مف 
كالدي  ج يق ين  كيرفلاف كجكدا  ينفـ مف عيؿ اجنتقاد 
الدااـ لتررفات  كالسعرية من  كترعيد امعطا  

ر الطفؿ كعدـ ت ادؿ كتلعيمفا كعدـ الحرص عمل مشاع
العكاطؼ مما يؤدل الي زيادة الشعكر العدكاني لدل 
الطفؿ  )د( التذ ذب كيعنل التيمب في معاممة الطفؿ  يف 
الميف كالشدة   فيثاب مرة عمل السمكؾ كيعاقب عمي  مرة 
يعرل  )ق( التدليؿ  كيقـك عمل تم ية طم ات الطفؿ 

اا   )ك( المعقكلة كيير المعقكلة  كالتجاكز عف يعط
التفرقة كالتميز  يف ام نا  كالتي يترتب عميفا شعريات 
ممياة  الييرة كالحساسية  يف ام نا    فيكلد العدكانية  ينفـ  
يقاع العقاب  )ر( التسمط  كيعنل الل ط الراـر كا 
المتكرر كعدـ اجستماع لمطفؿ ك ركد المعاممة مع   مما 

اب كعدـ الثقة يؤدل الي شعكر الطفؿ  التعاسة كاجنسح
في اآلعريف كالعداكة  )ز( حثارة املـ النفسي   كيتمثؿ في 
حشعار الطفؿ  الذنب كمما قاـ  سمكؾ يير مريكب   يك 
كمما ع ر عف ري ة محرمة  كقد يككف ذلؾ عف طريؽ 
تحقير الطفؿ كالتقميؿ مف شمن   كيترتب عمل ذلؾ 
شعريات منطكية يير كاثقة مف نفس   تكج  عدكانفا 

 حك ذاتفا  كما يككف عرل  لعدد مف اممراض النفسية.ن
مف يهـ العكامؿ التي تتمثر  فا عممية التنشاة اججتماعية  -,

كتتكقؼ عميفا ط يعة الثقافة التي يكتس فا ام نا  مف 
يسرهـ تكمف في  )ي( ثقافة الكالديف ككعيفـ  امساليب 

 التر كية الرحيحة  )ب(الكلع اججتماعي كاجقترادم
لألسرة  ككلع امب كامـ الكظيفي  )ج( حجـ امسرة  
)د( شعرية الكالديف  )ق( العيقات الساادة داعؿ امسرة 
  كعارة عيقة الكالديف   علفما ك ام نا   كتكافؽ 
امسرة كتماسكفا  )ك( عمر الكالديف  )ر( الكعي الديني 
كدرجة تمسؾ امسرة  الديف  كالففـ الرحيح لمديف  

اس ذلؾ عمل يسمكب التر ية  )ز( ال ياة التي تعيش كانعك
 فيفا امسرة )مجتمع ريفي  مجتمع حلرم(.

الثقة المت ادلة  يف الكالديف كمساندة الكالديف ل علفما  -3
ال عض كتفاعمفـ كتكارمفـ معان يؤثر حيجا يان عمل يداافما 

 مدكارهما تجاا ام نا  .
كام نا  يؤدل الي لعؼ الحكار  يف اآل ا  كاممفات  -2

لعؼ دكر اآل ا  كاممفات في كقاية ام نا  مف 
اجنحراؼ الفكرم   كما يف اجتفاؽ  يف الكالديف عمل 
يسمكب معاممة ام نا  يقمؿ مف احتماجت ظفكر العنؼ 
لديفـ   مع التمكيد عمل يف التفرقة  يف ام نا  تؤدل الي 

 ظفكر العنؼ لديفـ.
ط كعدكانية اآل ا  كاممفات   حيث التمثير السم ي لتسم -5

 تكجد عيقة  يف عدكانية الكالديف كعدكانية ام نا  .
يهـ المشاكؿ التي تعكؽ المرية في التنشاة هي  قمة  -,

اإلمكانيات المادية  قلا  كقت طكيؿ في امعماؿ 
المنزلية   التعارض  يف الزكجيف في يسمكب التر ية   تمثر 

ـ كامردقا   يياب امب فترة ام نا   كسااؿ اإلعي
طكيمة عف المنزؿ   عدـ مشاركة الزكج في تر ية ام نا    
كتدعؿ يهؿ الزكج )امقارب عمكمان( في عممية تنشاة 

 ي نا ها .
المكافآت المعنكية كانت مف يكثر يساليب التنشاة انتشارا  -1

  كيف العقاب ال دني هك مف يكثر يساليب العقاب 
ف الشرااح الدنيا يستعدمكف العقاب ال دني  استعدامان   كي

 ينما الشرااح العميا يستعدمكف كسااؿ عقاب نفسية   كيف 
اممفات يير المتعممات يعتمدف عمل يسمكب العقاب 

 ال دني في تر ية ام نا  .



Alex. J. Agric. Sci.                                                                               Vol. 61, No. 6, pp. 973-1027, 2016 (Arabic) 

 397 

لعؼ مشاركة اآل ا  في تر ية كتنشاة ام نا  مقارنة  -8
لية  اممفات  حيث يف يحساس اممفات  المساك 
 كاهتمامفـ  تر ية كتعميـ ام نا  كاف يك ر مف اآل ا  .

دارة المنزل  ]ه[ الدراسات والبحوث المتعمقة باقتصاديات وا 
كالتي استفدفت دراسة دكر ير اب كر ات امسر 

دارة المنزؿ  كعددها  زينب  دراسات كهل  5اجقترادم كا 
(  ,11,(  ريحاف )110,(  راجية  در )111,حقي )
(  كقد اتلح ,11,(  نجي  المسممل )113,الـ )ماجدة س

 مف نتااجفا 
ت ايف مشاركة رب كر ة امسرة في القياـ  الدكر  -0

دارة المنزؿ   كاتعاذ القرارات امسرية   حيث  اجقترادم كا 
ت يف انعفاض دكر رب امسرة في المساكليات المنزلية  
 في حيف اتلح انعفاض مستكل حدارة ر   امسرة لمدعؿ
امسرل ككذلؾ انعفاض دكرها في حدارة كتنظيـ الكقت 

 كنتيجة مميتفا كتدنل مستكل المعارؼ لديفا .
الدكر امساسي لممرية الريفية هك دكرها كر ة منزؿ ثـ  -,

دكرها اجقترادم ثـ مشاركتفا في اتعاذ القرارات امسرية  
كمف ثـ تستطيع المشاركة في تحسيف امكلاع 

رة   مف عيؿ قيامفا   عض امعماؿ اجقترادية لألس
المنزلية كالحرفية مثؿ حعداد الطعاـ كتنظيؼ كترتيب 
المنزؿ كالحياكة كيسيؿ المي س كرناعة المنتجات 
المنزلية كتسكيقفا كرعاية كتر ية الحيكانات كالطيكر  
 اإللافة الي دكرها في ترشيد استفيؾ المكارد عارة 

نمط عادات اجستفيؾ  الما  كاليذا  كالطاقة كتييير
ك التالي يمكنفا مف تحقيؽ  عض المدعرات التي يمكف يف 

 تساهـ في رفع مستكل معيشة امسرة .
لـ تتناكؿ الدراسات كال حكث السا قة اإلجرا ات اليزمة  -3

لعمؿ ميزانية امسرة كاليزمة إلدارة الدعؿ المالي لألسرة 
 كالتعرؼ عمل يكج  اجدعار المعتمفة .

رفة عامة يت يف مف نتااا الدراسات كال حكث السا قة   ك 
يف يال يتفا العظمل قد اهتمت  دراسة يحد امدكار كمحد 
الكالديف   كيف يال ية تمؾ الدراسات قد اهتمت  الدكر الكالدل 
كالذم يعكس دكر امب يك امـ يك كميفما معان تجاا ام نا  

القميؿ مف تمؾ عيؿ عممية تر ية كتنشاة ام نا   كيف 

دارة  الدراسات استفدؼ دراسة يدكارهما في اقتراديات كا 
المنزؿ عمل الريـ مف يهميت    كلحد عمـ ال احث تكجد دراسة 
كاحدة قد اهتمت  دراسة يدكار الكالديف كمدكار متكاممة يك 

(  كالدراسة ,11,مكتممة كهل دراسة نجي  المسممل )
جاا   حيث تعت ر يدكار الحالية تعت ر محاكلة في هذا اجت

الكالديف مفمة مشتركة كمت ادلة  يف الكالديف يكمؿ كؿ منفما 
 دكر اآلعر   سكا  الدكر الكالدل يك الزكاجل يك حدارة المنزؿ.

ك نا  عمل نتااا الدراسات كال حكث السا قة يمكف تحديد 
المتييرات التا عة كالتي ستتناكلفا الدراسة الحالية كالمتعمقة  كؿ 

يدكار الكالديف تجاا امسرة ككذلؾ المتييرات التا عة التي  مف
يعتقد يف تتمثر  درجة يدا  يدكار الكالديف    اإللافة الي 
تحديد المتييرات المستقمة التي يعتقد في تمثيرها عمل 

جرا ات المتييرات التا عة  كالتي سيتـ اإلشارة حليفا في اإل
 .ال حثية لمدراسة الحالية

 البحثية اإلجاراءات
 : المجال الجغرافي والبشرى لمدراسة أوالً 

يجريت الدراسة في محافظة المنكفية  كقد تـ اعتيار 
مركزيف ركعي في اعتيارهما ت ايف المستكل التنمكم  ك نا ن 

كمركز  كؿامكترتي    ش يف الكـكعمل ذلؾ تـ اعتيار مركز 
ية لمحافظة كفقان لقيـ دليؿ التنمية ال شر  - العامسكترتي    تي

مف كؿ  قريةك طريقة عشكااية تـ اعتيار  –102, المنكفية
مركز ش يف  يف قرل  قرية ميت مسعكد مفمركز فكانت 

كلتحقيؽ مركز تي   يف قرل قرية رفط جداـ مف   ك الكـك
يهداؼ الدراسة تـ اعتيار عينة عشكااية  سيطة مف كاقع 

)مركز ال يانات العارة  عدد امسر الريفية  القريتيف
 مو  ( 105,محافظة المنكفية  -المعمكمات كدعـ اتعاذ القرار

م حكثة مف  01   كاقع ر ة امسرة   - م حكثة 081قكامفا 
كؿ قرية  كركعي عند اعتيار امسر يف تككف مككنة مف زكج 
كزكجة كي نا  يقيممكف معان  منزؿ كاحد كعدـ يياب يم مف 

يحد ي ناافما عمي  الزكجيف عف امسرة مم س ب  كيف يككف
امقؿ في يحد مراحؿ التعميـ   كذلؾ جمكانية تقدير يدكارهما 
تجاا امسرة. كنظران لط يعة الدراسة كسؤاؿ الم حكثات عف 
يدكارهف تجاا يزكاجفف  فقد يستعيف  اثنتاف مف المفندسات 
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كمية  –عريجات شع ة اجرشاد الزراعي كالمجتمع الريفي 
المتزكجات كاليتي س ؽ تدري فف  -ةالزراعة جامعة المنكفي

عمي جمع ال يانات  كذلؾ  عد شرح كاؼ ككامؿ مهداؼ 
 الدراسة كمتلمنات استمارة اجست ياف العارة  الدراسة.  

 
 
 وتحميل بيانات الدراسة  ع: جم ثانياً 

استعدـ اجست ياف  المقا مة الشعرية لجمع  يانات 
ارة اجست ياف في الدراسة  كذلؾ  عد اعت ار ريحية استم

تحقيؽ يهداؼ الدراسة. كقد استيرقت عممية جمع ال يانات 
كانتفت  105,نحك ير ع شفكر حيث  ديت في يكؿ نكفم ر 

. كيستعدمت عدة مقاييس كيساليب ,10,في نفاية  ف راير 
ححرااية في تحميؿ ال يانات شممت المتكسط الحسا ي 

  كمعامؿ اجرت اط كاجنحراؼ المعيارم كالمدل كالنسب الماكية
ال سيط لػ   يرسكف  لكرؼ العيقات  يف المتييرات التا عة 
كالمتييرات المستقمة التي تلمنتفا الدراسة  كلتقدير معنكية 
الفركؽ  يف فاات المتييرات المستقمة المقاسة عمي المستكم 

فيما يتعمؽ  المتييرات التا عة يستعدـ كؿ  "Nominal" اإلسمي
لمفرؽ  يف متكسطيف كيسمكب تحميؿ الت ايف مف حعت ار  ت  
عت ار One-Way Anovaيحادم اإلتجاا    كيستعدـ F"  كا 
لممقارنات ال عدية  يف المجمكعات "Scheffe" حعت ار شيفي 

لمعرفة حتجاا الفركؽ الدالة ححراايان  كما يسػػتعدـ يسمكب 
-Stepالتحميؿ اإلنحدارم المتعدد المتدرج الراعد  طريقة 

wise"  لتكليح تمثير المتييرات المستقمة التي قيست  مقياس  
عمل المتييرات التا عة  كقد يستعيف  معػامػػؿ "Interval"فترم 

Rالتحػديػد المػعدؿ) 
2 Adjusted)  لتحديد نس ة الت ايف في

المتييرات التا عة كالتي يمكف تفسيرها  كاسطة المتييرات 
ما يعتمد عمي قيمة المستقمة التي قيست  مقياس فترم   ين

في تقدير نس ة الت ايف )  ( Eta Squared ححرا  حيتا تر يع
                                                             

  Adjusted  R2 = 1 – (  1 – R2 ) 

KN

N



1  ( Pindyck and Rubinfeld, 

1981, pp. 78 – 80 ) 

   قيمت إحصاء إيخا حربيع حساوي :
 -9+ ن9+ ) ن 9ث÷] 9أوالً : في حالت اجراء إخخبار" ث" للفرق بييه تخىطينيه    ث

 (999 -999:  9997) باالوج,  ( [9

( عيد  اففيرا  بالمومىعيت 9, ن 9ن  تربع قيميت)ث( المسسيىبت, )9حيث أن ث        
  افولي والثاويت والخي يوري عليهما إخخبار" ث"

في المتييرات التا عة الذم يفسرا كيحددا المتييرات المستقمة 
  كما استعدمت "Nominal" التي قيست  مقياس حسمي

الدرجات التااية 
(T-Scores)  في معايرة كتككيف  عض
يؼ كحدات القياس المستعدمة المتييرات المرك ة كذلؾ جعت

في قياس المتييرات الفرعية ال سيطة التي تتككف منفا تمؾ 
المتييرات المرك ة  كذلؾ  تحكيؿ قيـ المتييرات ال سيطة 
 الفرعية  حلل درجات معيارية قياسية ذات متكسط حسا ي 
رفر كانحراؼ معيارم كاحد ثـ تحكيؿ الدرجات المعيارية حلل 

سط حسا ي عمسيف كانحراؼ معيارم درجات تااية  متك 
 طريقة يلفا  Reliabilityعشرة. كيعيرا استعدـ معامؿ الث ات 

كركن اخ لقياس ث ات  عض المتييرات. كاعتمد في تحميؿ 
 (SPSS)التحميؿ اإلحرااي    يانات الدراسة عمل  رناما

Statistical Package for Social Sciences 
 وقياس المتغيرات البحثية ة: المفاىيم اإلجرائي ثالثاً 
 المستقمة:  المتغيرات]أ[ 
تـ قياس  كرقـ مطمؽ يع ر عف عدد  عمر المبحوثة: -0

السنكات التي عاشتفا الم حكثة منذ مييدها كحتل تاريخ 
جمع ال يانات مقرب سن  مييدية   كقد ت يف يف يكثرية 

 %(يعمارهف رييرة.0,,2الم حكثات )
اس هذا المتيير  مقياس تـ قي مينة المبحوثة: -0

  كذلؾ  منح الم حكثة درجة Nominal Variable"حسمي 
(  0تتناسب مع كلعفا المفني كما يمي   = ر ة منزؿ)

(  كيظفرت ال يانات يف اليال ىة القركم مف ,مكظفة=)
% 0,0,%( كف ر ات منزؿ  مقا ؿ 18,0الم حكثات)

 منفف مكظفات.
كرقـ مطمؽ يع ر عف  تـ قياس  مستوى تعميم المبحوثة: -3

عدد السنكات التي يتمتفا الم حكثة في معتمؼ مراحؿ 
التعميـ الرسمي   كيظفرت ال يانات يف يال ية الم حكثات ) 

 % ( مستكل تعميمفف متكسط . 53,0

                                                                                          

 ثاوياً : في حالت اجراء حسليل الخبايه أحا ي اإلحواه    تومىع المربعاث بيه 
 (999 -999:  9997باالوج, المومىع الكلي للمربعاث )÷ لمومىعاث 

 T-Score=10Z + 50, 

Z (Standard Score)  = X – M ∕ S : 
  المخىطط السسيابي للمخييير الميرا  تعيايرة قيميت,   M  قيمت المفر ة ,   Xحيث أن  

S  , (.999-937,  9399  االوسراف المعياري للمخيير المرا  تعايرة قيمت )عالم 
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تـ قياس  كرقـ مطمؽ يع ر  الدخل الشيري لممبحوثة : -4
عف مجمكع الم الو النقدية التي تحرؿ عميفا الم حكثة 

عممفا امرمي  اإللافة حلل ما تحرؿ عمي  مف يم  مف
عمؿ حلافي تقـك    عيؿ الشفر مقدران  الجنية 
المررم  كيكلحت ال يانات يف اليال ية العظمل مف 

 % ( مستكل دعكلفف منعفض .,,11الم حكثات ) 
كيع ر عف مدل تعرض  االنفتاح الثقافي لممبحوثة: -5

ة )المسمكعة كالمراية الم حكثة لكسااؿ اإلعيـ المعتمف
كالمكتك ة( كالتي تستقل منفا الم حكثة معمكماتفا   كقد 
قيس هذا المتيير  درجة مشاهدة التميفزيكف  كاجستماع 
لمراديك  كمشاهدة الفيديك  كمشاهدة الدش  كقرا ة 
الرحؼ  كقرا ة المجيت  كقرا ة الكتب  كحلكر 

تتناسب مع الندكات كالمؤتمرات. كيعطيت الم حكثة درجة 
   2درجة تعرلفا لكؿ كسيمة حعيمية كالتالي  )يال ا = 

(. كجمعت الدرجات 0  ج =  ,  نادران =  3يحيانا = 
التي حرمت عميفا الم حكثة كاستعدمت كمؤشر يعكس 
درجة انفتاحفا الثقافي   كاتلح مف ال يانات يف يال ية 

 %( مستكل انفتاحفف الثقافي منعفض. 1,1,الم حكثات )
كيشير لمحراؾ المكاني  ا االنفتاح الجغرافي لممبحوثة :6

كالذم يعكس مدل انفتاح الم حكثة عمل العالـ العارجي   
كتـ قياس   سؤاؿ الم حكثة عف معدؿ ترددها عمل كؿ مف 
  القرل المجاكرة  عارمة المركز  عارمة المحافظة   
القاهرة   محافظات يعرل   دكؿ يعرل   كيعطيت 

درجة تتناسب مع معدؿ ترددها عمي يم منفا  الم حكثة
 ,  كؿ 3  شفريان =2  يس كعيا =5كما يمي   يكميان =

  كمف لـ يتردد عمل يم منفا 0  سنكيان =,شفكر= 
يعطل رفر درجة   كاستعدـ مجمكع الدرجات التي 
حرمت عميفا الم حكثة كمؤشر يعكس درجة حراكفا 

% مف 0,,1يف كانفتاحفا الجيرافي. كيظفرت ال يانات 
 الم حكثات مستكل انفتاحفف الجيرافي منعفض

شعور المبحوثة بالتمييز وعدم المساواة بين الجنسين  -7
يستند قياس  حلل ثيث  في المعامالت والتعميم والعمل :

 متييرات فرعية هي 

 أ( شعور المبحوثة بالتمييز وعدم المساواة بين الجنسين في 
ات الشعرية لمم حكثة نحك كيع ر عف التكجف المعامالت:

المساكاة  يف الذككر كاجناث كالذم يعكس تمييزان لد المرية 
  كـت قياسفا  سؤاؿ الم حكثة عف رييفا في عشر ع ارات 
جميعفا سم ية اجتجاا نحك المساكاة  يف الجنسيف كهي   

( ,( الرجالة  تآكؿ مع  علفا كالستات مع  عض  )0)
( في الميراث مش 3ف السيدات  )الرجالة  تمكؿ امكؿ ك عدي

( الر ياف حقفا 2 يدك لمستات حقفـ زل الشرع ما  يقكؿ  )
( الر ياف هي   5تشارؾ في السياسة لكف ال نات ج  )

( عمفة ال نات ممكف تجمب ,كعزكة اكتر مف ال نات  )
( عمف  8( القرآف فلؿ الكلد عف ال نت  )1مهمفا العار  )

( كتر الر ياف 0ت عند جكزها  )الر ياف  تزكد ييكة الس
( الكلد لما 01في العيم   يرفع مف قيمة العيم  في ال مد  )

يجل يجكز مف حق  يعتار  نفس  لكف ال نت م  ككانت 
استجا ة الم حكثة عف كؿ ع ارة  محد اإلجا ات التالية   
مكافقة   مكافقة لحد ما   يير مكافقة   كقد يعطيت 

عمل الترتيب    0   ,   3ية   اإلجا ات الدرجات التال
كجمعت الدرجات التي حرمت عميفا الم حكثة كاستعدمت 
كمؤشر يعكس اتجاهفا نحك المساكاة  يف الجنسيف   كقد 

 (. ,1,13 ميت قيمة معامؿ الث ات )يلفا( لفذا المقياس) 
 ب( شعور المبحوثة بالتمييز وعدم المساواة بين الجنسين 

عف التكجفات الشعرية    كيع ر في مجال التعميم
لمم حكثة نحك التمييز لد المرية في مجاؿ التعميـ  كتـ 
قياسفا  سؤاؿ الم حكثة عف رييفا في تسع ع ارات  منفا 
ع ارتاف ايجا ية اجتجاا نحك المساكاة  يف الرجؿ كالمرية 

( تعميـ ال نت  يحسف 0في مجاؿ التعميـ كهي   )
اممتفا مع ( تعميـ ال نت  يحسف مع,شعريتفا  )

اآلعريف. كس ع ع ارات سمي ة اجتجاا نحك المساكاة  يف 
( الر ياف تكمؿ 0الرجؿ كالمرية في مجاؿ التعميـ كهل  )

( يحسف تعميـ ,تعميمفا يما ال نات كفاية عميفا الد مـك  )
( الكاحد  يعمـ  نات  زل كؿ 3ال نت اجقتراد المنزلل  )

مجكاز ي قل تعميمفا ( ال نت مسيرها ل2الناس ما  تعمـ  )
( ,( مش كؿ الكميات تنفع لم نات  )5مليعة لمكقت  )

(  نعمـ 1نركز امكؿ عمل تعميـ الكلد ك عديف ال نت  )
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ال نات عشاف تجكز جكازا ككيس . ككانت استجا ة 
الم حكثة عف كؿ ع ارة  محد اإلجا ات التالية  مكافقة  

 ات عف مكافقة لحد ما  يير مكافقة  كقد يعطيت اإلجا
عمل  0   ,   3الع ارات سم ية اجتجاا الدرجات التالية   

الترتيب   ينما يعطيت اإلجا ات عف الع ارات ايجا ية 
عمل الترتيب. كجمعت  3   ,   0اجتجاا الدرجات 

الدرجات التي حرمت عميفا الم حكثة كاستعدمت كمؤشر 
 يعكس اتجاهفا نحك التمييز لد المرية في مجاؿ التعميـ.
كقد  ميت قيمة معامؿ الث ات )يلفا( لفذا المقياس ) 

1,,02 . ) 
 ج( شعور المبحوثة بالتمييز وعدم المساواة بين الجنسين في مجال 

  كيع ر عف التكجفات الشعرية لمم حكثة نحك العمل
التمييز لد المرية في مجاؿ العمؿ   كتـ قياسفا  سؤاؿ 

ع ارتاف ايجا ية  الم حكثة عف رييفا في ثماني ع ارات منفا
اجتجاا نحك المساكاة  يف الرجؿ كالمرية في مجاؿ العمؿ 

( منع المرية مف العركج لمعمؿ يعت ر تعمؼ فينا  0كهي  )
( شيؿ الست مش عيب كج حراـ  كست ع ارات سمي ة ,)

اجتجاا نحك المساكاة  يف الرجؿ كالمرية في مجاؿ العمؿ 
ذها الكلد ك عديف ( لك جت فررة عمؿ كاحدة يمع0كهل  )
( 3( الشيؿ  يزكد الست حاجات مش ككيسة  ),ال نت  )

الر ياف مف حقفا تشتيؿ كال نات مكانفا ال يت كتر ية 
( الكاحد 5( المل يحتاج مرتب يشيؿ مراتة  )2امكجد  )

يدل لمرات  المرتب المل  تمعذا مف الشيؿ كيقعدها يحسف  
ككانت استجا ة  ( الست المل  تشتيؿ  تقرر في  يتفا ,)

الم حكثة عف كؿ ع ارة  محد اإلجا ات التالية  مكافقة  
مكافقة لحد ما  يير مكافقة  كقد يعطيت اإلجا ات عف 

عمل  0   ,   3الع ارات سم ية اجتجاا الدرجات التالية  
الترتيب   ينما يعطيت اإلجا ات عف الع ارات ايجا ية 

ب. كجمعت عمل الترتي 3   ,   0اجتجاا الدرجات 
الدرجات التي حرمت عميفا الم حكثة كاستعدمت كمؤشر 
يعكس اتجاهفا نحك التمييز لد المرية في مجاؿ العمؿ . 
كقد  ميت قيمة معامؿ الث ات )يلفا( لفذا المقياس ) 

1,11, .) 

كجمعت الدرجات التي حرمت عميفا الم حكثة في 
تمييز المتييرات الثيثة كاستعدمت كمؤشر يعكس شعكرها  ال

كعدـ المساكاة  يف الجنسيف في المعاميت كالتعميـ كالعمؿ. 
% مف الم حكثات لديفف شعكر ,,35كيظفرت ال يانات يف  

% 01,8منعفض  التمييز كعدـ المساكاة مع الرجؿ  مقا ؿ
 منفف شعكرهف عالي  التمييز كعدـ المساكاة مع الرجؿ. 

الم حكثة  كهك يشير حلل درجة حرت اطالرضا المجتمعي:  -8
 المجتمع المحمي الذم تعيش في  كمدل شعكرها  منفا 
جز  ج يتجزي مف هذا المجتمع  كتـ قياس   سؤاؿ الم حكثة 
عف رييفا في اثني عشر ع ارة اتجاهية  س ع ع ارات منفا 

( الكاحد مش  يسيب 0ايجا ية اجتجاا نحك القرية كهي  )
اممف ( الكاحد هنا  يحس  ,ال مد دل حج ملطر  )

( مف الرعب يف يجد مكاف يعيش في  3كامماف  )
( الكاحد جـز يرجع  مدة مفما طاؿ 2يحسف مف قريتل  )

(  زعؿ لما يشكؼ حد  يسل  لسمعة القرية  5الزماف  )
( 1( هعيش كاندفف في  مدل كعمرم ما هس فا  ),)

الناس في ال مد  تحاكؿ ترمح مف يحكاؿ ال مد كمفا. 
( لك 0ة اجتجاا نحك القرية كهي  )كعمس ع ارات سم ي

( ,في  مد تانية فيفا رزؽ اكتر تسي ل هنا عمل طكؿ  )
( ج يفمنل 3الكاحد  يحس حف ال مد دل مش  مدة  )
(  مدل المل 2تررؼ اآلعريف المل  يسيؤا لسمعة القرية  )

( قميؿ يكل لما الناس تشارؾ في عمؿ ينفع 5فيفا رزقل  )
لم حكثة عف كؿ ع ارة  محد ال مد. ككانت استجا ة ا

اإلجا ات التالية  مكافقة  محايدة   يير مكافقة  كيعطيت 
عمل الترتيب في حالة الع ارات  0  ,  3الدرجات 

عمل الترتيب في حالة الع ارات  3  ,  0اجيجا ية ك 
السم ية. كاستعدـ مجمكع الدرجات التي حرمت عميفا 

لا عف الم حكثة كمؤشر يعكس درجة شعكرها  الر 
المجتمع المحمي  كقد  ميت قيمة معامؿ الث ات )يلفا 

  ككشفت ال يانات يف 8,,.1كركن اخ( لفذا المقياس 
%( لديفف شعكر متكسط 50,0) يال ية الم حكثات

 الرلا عف المجتمع المحمي  في حيف  ميت نس ة مف 
% 20,1لديفف شعكر عالي  الرلا عف المجتمع المحمي 

 منفف.
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تـ قياسفا كرقـ مطمؽ يع ر عف  ة الزراعية:ا حجم الحياز 9
مساحة امرالي الزراعية  القيراط التي تمتمكفا يك 
تستمجرها يسرة الم حكثة كتقـك  زراعتفا. كيشارت ال يانات 

% مف الم حكثات تنتميف حلي يسر ليس 80,2حلي يف 
% منفف تنتميف حلي يسر حجـ 8,,لديفا حيازة زراعية  ك

 قيراط(. 2,قؿ مف كاحد فداف)حيازتفا الزراعية ي
كتـ قياس  كرقـ مطمؽ يع ر عف عدد ا حجم األسرة : 02

امفراد الذيف يعيشكف مع الم حكثة في كحدة معيشية كاحدة 
  كقد اتلح يف اليال ية العظمل مف الم حكثات ) 

% ( تنتميف حلل يسر رييرة الحجـ يتراكح عدد 82,2
منفف تنتميف حلل  %0,1يفراد   مقا ؿ  5 – 3يفرادها مف 

 يفراد. 01 –8يسر ك يرة الحجـ يتراكح عدد يفرادها مف 
كتـ قياس  كرقـ مطمؽ يع ر عف  ا عدد اإلناث باألسرة:00

عدد اإلناث اليتي ينتميف مسرة الم حكثة كيعيشف مع 
الم حكثة في كحدة معيشية كاحدة   كقد اتلح يف يكثرية 

 فا ينثي كاحدة  % ( تنتميف حلل يسر 31,8الم حكثات ) 
 % منفف تنتميف حلي يسر  فا ينثتيف.8,,3

تـ قياس   جمع عدد السنكات  ا متوسط أعمار األبناء:00
التي عاشفا كؿ فرد مف ي نا  الم حكثة )ذككر كاناث( 
كقسمتفا عمل عدد هؤج  ام نا   كقد ت يف يف يال ية 

%( تنتميف حلي يسر يتراكح متكسط يعمار 1,الم حكثات)
% منفف تنتميف حلي ,,35سنة(   ينما 05 -3دها  يف)يفر 

سنة(  1, -,0يسر يتراكح متكسط يعمار يفردها  يف )
% منفف تنتميف حلي يسر يتراكح 2,2في حيف ت يف يف 

 سنة(.  21 -8,متكسط يعمار يفردها  يف )
تـ قياس   جمع عدد سنكات  مستوى تعميم األسرة: -03

لمف  ميت  -يفراد امسرة التعميـ التي يتمفا كؿ فرد مف 
كقسمتفا عمل عدد هؤج   -سنكات فمكثر  ,يعمارهـ 

%( تنتميف 1,امفراد . كقد ت يف يف يال ية الم حكثات )
 حلل يسر ذكات مستكل تعميمي ممتكسط.

تـ قياس هذا المتيير  مجمكع  ا مستوى المعيشة :04
 لم نكد الثيثة التالية   T-scoresالدرجات التااية  

[  0  حيجار =,  نكع المنزؿ  ]ممؾ = ( حالة المسكن أ
مساحة المنزؿ  المتر المر ع  عدد اليرؼ  المنزؿ)عدد 

مطمؽ (  مادة  نا  المنزؿ  ] يعمد عرسانية + طكب 
  طكب ,  حكااط حاممة مف الطكب امحمر= 3يحمر= 
  ,  عشب =3[  سقؼ المنزؿ ] عرسانة = 0ل نل= 

  2المنزؿ  ]سيراميؾ =[  يرلية 0معرش  ال كص =
[  تكاجد معزف ]ممحؽ 0  تراب =,  عرسانة =3 يط =

[  تكاجد 0  ج يكجد =,   داعؿ المنزؿ =3 المنزؿ =
  ج ,   داعؿ المنزؿ=3حظيرة  ]ممحؽ  المنزؿ=

 [ .0يكجد=
  كقد ـت حعطا  درجة  ب( وجود المرافق األساسية بالمنزل 

مف المرافؽ  كاحدة عف كؿ مرفؽ متكافر في المسكف
 امساسية  مياا نقية  كررؼ رحي   ككفر ا    كياز.

درجات  2  كتـ حعطا  الم حكثة  ج( ممكية األجيزة المنزلية 
عف ممكية كؿ جفاز مف امجفزة التالية   يسالة مي س 
يكتكماتيؾ  كثيجة كفر ااية  كتمفزيكف ممكف  كتكييؼ  

جفاز مف  درجات عف ممكية كؿ 3ككم يكتر  كقد يعطيت 
امجفزة التالية   فيديك  كدش  كتميفكف ثا ت  ك كتاجاز 
كيسالة يط اؽ  كيعطيت درجتاف عف ممكية كؿ جفاز مف 
امجفزة التالية  فرف ياز   كيسالة مي س عادية  
كتميفزيكف ا يض كاسكد   كجفاز تسجيؿ  كمركحة  
كيعطيت درجة كاحدة فقط عف كؿ جفاز مف امجفزة التالية 

ككاة   كعيط   كشفاط   كراديك  كشكاية. كقد جمعت   م
الدرجات التي حرمت عميفا الم حكثة في ال نكد الثيثة  عد 

( ـث T-Scoresمعايرتفا كتحكيمفا حلل درجات تااية )
استعدمت كمؤشر يعكس مستكل معيشة يسرة الم حكثة . 

%( تنتميف حلل يسر 1,,5كقد اتلح يف يال ية الم حكثات)
 تكل معيشي منعفض.ذكات مس

تـ قياس  كرقـ مطمؽ يع ر عف مجمكع  ا دخل الزوج :05
الم الو النقدية التي يحرؿ عميفا زكج الم حكثة مف 
عمم  امرمي  اإللافة حلل يم عمؿ آعر يقـك    
عيؿ الشفر مقدران  الجني  المررم. كقد ت يف يف 

% مف يزكاجفف ذكل مستكل دعؿ منعفض )يقؿ 1,1,
% ذكل مستكل دعؿ ,,1 (  مقا ؿ جني111,مف 

 جني (. 3511مرتفع)يك ر مف 
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تـ قياس  كرقـ مطمؽ يع ر عف عدد  عمر الزوج:-06
السنكات التي عاشفا زكج الم حكثة منذ مييدا كحتل 
تاريخ جمع ال يانات مقرب سن  مييدية   كقد ت يف يف 

%( ذكم يعمار 1,,2يكثرية يزكاج الم حكثات )
 متكسطة.

 Nominal"الزكج  تـ قياس   مقياس حسمي  مفنة -01

Variable حذ يعطي درجة تتكافؽ مع مفنة زكج  
  يعاؿ حرة يك 0الم حكثة كما يمي   مكظؼ=

  كيظفرت 2  عمي المعاش=3  فيح=,حرفية=
ال يانات يف اليال ية العظمي مف يزكاج 

% يعممكف  امعماؿ 5,%( مكظفيف  1,الم حكثات)
% يعممكف  فيحة امرض  ك 00,1الحرة كالحرفية  

 % منفـ متقاعديف. 3,3
 ]ب[ المتغيرات التابعة :

 : أدوار الوالدين تجاه األسرة 
 الممارسات  كيقرد  فا مجمكعة مف امنماط السمككية 

الكالديف تجاا يقـك  فا  يفالتي يتكقع المفاـ  المسؤكليات  
قياس  ـمنشكدة  كتساسية ال يرض تحقيؽ يهداففا امامسرة 

س كؿ   حيث يعكتمؾ امدكار  كاسطة ست متييرات رايسية
في الكالديف يؤديفا  يفالتي مف المتكقع  متيير امدكار الكالدية

الدكر الزكاجي كالذم ( 0التالية  )المجاجت الثيث  يحد 
الدكر الكالدم ( ,  )يعكس دكر كؿ مف الزكجيف تجاا اآلعر
( الدكر 3تجاا ام نا   )كالذم يعكس دكر كؿ مف امب كامـ 

دارة شاكف المنزؿ لكؿ مف رب كر ة  المتعمؽ  اقتراديات كا 

                                                             

  ايسػية  مػا كرد يدكار الكالديف محؿ الدراسة  استعيف  رػفة ر  لتحديد
( حػكؿ كعػي الكالػديف مدكراهمػػا ,11,فػي دراسػة نجػي  المسػػممي )

( حػػػػػػكؿ آداب 118,تجػػػػػػاا امسػػػػػػرة  كدراسػػػػػػة كسػػػػػػاـ  ػػػػػػدر الػػػػػػديف )
الترػػػػػػػرؼ  ػػػػػػػيف الػػػػػػػزكجيف   اجلػػػػػػػافة الػػػػػػػي مػػػػػػػا كرد  كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف  

(  الفػػػػػػػكزاف 100,(  فركػػػػػػػكس)101,(   شػػػػػػػكقل )101,المنجػػػػػػػد)
(   انعػػػػػػػػػػاـ 102,(   يج  احمػػػػػػػػػػد )102,(   الحػػػػػػػػػػكيطي),10,)

(   102,(   محمػػػػػػػػػػد)102,(  اينػػػػػػػػػػاس كمػػػػػػػػػػاؿ)102,شكشػػػػػػػػػػة )
(   حمػػػك 102,(   مشػػػعؿ )102,(    سػػػمة مشػػػعؿ )102,كادم)

(   كسػػػػػػفياف ,10,(  هػػػػػػديؿ ال كػػػػػػرم)105,(   دحػػػػػيف )102,)
(,10,.) 

رياية مجمكعة مف كلقياس المتييرات الفرعية تـ امسرة  
الع ارات كؿ ع ارة تعكس يحد الممارسات كالتي تشير الي 

ف تؤديفا الم حكثة يك يكين يي ييحد امدكار التي مف المتكقع 
( 033لعدد) اعف تقيمف ةاؿ الم حكثسؤ ك  زكجفا يؤديفا 
( ممارسة 0,8الم حكثة  ك)ؤديفا ت يفمف المتكقع  ممارسة

المجاجت  مقسمة عمي زكج الم حكثة ؤديفا ي يفمف المتكقع 
عف كؿ  ةستجا ة الم حكثحالسالؼ ذكرها  ككانت الثيث 

 نادران   كيعطيت  يحيانان   اإلجا ات التالية  يال ان  ع ارة  محد
  3  كالتالي ممارسةكثة درجة تتناسب مع تقيمفا لكؿ الم ح
 3  ,  0يجا ية كعمل الترتيب في حالة الع ارات اإل 0  ,

ستعدـ مجمكع يك في حالة الع ارات السم ية   عمل الترتيب
كمؤشر يعكس درجة  ةعميفا الم حكث تالدرجات التي حرم

قياس كفيما يمي ممارستفا يك ممارسة زكجفا لألدكار الكالدية. 
 تمؾ المتييرات 

الدور الزواجي والذي يعكس دور كل من الزوجين [ 0]
 , ويتضمن المتغيرين التاليين:تجاه اآلخر

كيقرد    مجمكعة المفاـ   ]أ[دور الزوجة تجاه الزوج:
كالمسؤكليات التي ين يي يف تقـك  فا الزكجة تجاا زكجفا  

نفا كيستند قياس  حلل ست  نكد   استعدـ في قياس كؿ م
مجمكعة مف الع ارات  كؿ ع ارة تعكس يحد الممارسات اك 

البند األول المفاـ التي تؤديفا الزكجة تجاا زكجفا كما يمي  
ع ارات  منفا  0  يستعدـ في قياس  استقبال الزوج وتوديعة

ع ارة كاحدة سم ية كهي  يشكك ل  كؿ متاع ي عند عكدت  مف 
ص عمل استق ال  ( احر 0ع ارات ايجا ية هي  )8العمؿ  ك

( ي فج  عند عكدت  , ال شاشة كيككف مستعدة لذلؾ  )
( ارح   حلل يف ييير مي س  كاسمل  3 مظفرم الجميؿ  )

( استق ؿ كؿ ما يمتل    حلل المنزؿ  شكر 2عف ظركف   )
( احرص عمل التجديد الدااـ في كؿ شي  5كثنا  عمي   )

الديككر  )^( –يثاث المنزؿ –طريق  تقديـ الطعاـ -)المظفر
( اقدر 1يقؼ  يف يدي  كقت ارتدا  المي س كعركج   )

( اعفؼ مف 8ظركؼ عمم  كيع اا  كعكدت  مليكطا  )
البند الثاني: كسب حرك  كركت ام نا  حتل ج تزعج . 

ع ارات   منفا  0  يستعدـ في قياس  قمب والديو وأىمو
 عير  (احتراـ يهم  كالتحدث عنفـ 0ع ارات حيجا ية  هي  )5
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(اهتـ  زيارة يهؿ 3( يرحب  ليافة يهم  كيسعدني ذلؾ  ),)
(انسي يم حسا ة مكجفة لي مف يهؿ 2زكجي كالسؤاؿ عنفـ  )

(يقدـ مهؿ زكجي الفدايا في كؿ مناس ة سعيدة 5زكجي  )
ع ارات سم ية  2حتل يشاركفـ يفراحفـ كمناس تفـ العارة  ك

ات التي تناس ني  ( اق ؿ زيارة يهم  لنا فقط في امكق0هي  )
( ارفع ركتي 3( اترؾ زكجي يذهب حلل كالدي   مفردا  ),)

( اعت ر نفسي 2عمل كالدة زكجي حذا حدث عيؼ  يننا  )
يري ة في  يت يهؿ زكجي ك ج يساعد كالدت  في يم  شي . 
  البند الثالث: مراعاة مشاعر الزوج خاصة وقت الغضب

رات حيجا ية  هي  ع ا8ع اراة   منفا ,0يستعدـ في قياس  
(التـز الفدك  لحظ  يل   كج يناـ حج كهك رالي عنل  0)
(اكظـ ييظي حذا 3(يتجنب كؿ ما يثير زكجي كييل    ),)

( اعمؿ  الحديث 2اعطم في حقي كيعات   عندما يفدي  )
الشريؼ )زكجؾ جنتؾ يك نارؾ ( فمحسف حلي  كير ر عمل 

ك المتس ب في ( اعتذر لزكجي كاف كاف ه5سك  معاممت   )
( احتفظ  مسرارنا كعيفاتنا كج ي كح  فا حج ,امعطا  )

(اطمب الطيؽ عمل 1لشعص مؤتمف ك يرض النرح  )
( ج اذهب حلل  يت يهمي كقت اليلب 8يتف  امس اب  )

( امعماؿ 0ع ارات سم ية هي  ) 2تجن ا لتك ير المشكمة  ك
عاية زكجي المنزلية تمعذ كؿ كقتي مما يجعمني مقررة في ر 

(اق ؿ  شدة عمل شرا  السمع يير اللركرية  ,كاجهتماـ     )
( يتعمد ححراج 5(اندفع كرا  المظاهر كتقاليد اآلعريف  )2)

   البند الرابع: المالطفة والمعاشرةزكجي يماـ اآلعريف. 
ع ارات   منفا ع ارة كاحدة سم ية كهي  2يستعدـ في قياس  

 3لجسدم فانا شريك  سم ي   كج ي ادل  الشعكر العاطفي كا
( يككف ل  كؿ ليم  عركسان كج يس ق  0ع ارات حيجا ية  هي  )
( يهيئ ل  الجك العاطفي الركمانسي كج ,لمنـك حج لملركرة  )

( يحسف اعتيار الكقت الذم يناسب 3يردا حذا ما طم ني  )
 زكجي.
 
  يستعدـ في قياس  البند الخامس: التعامالت اليومية 
(يشعرا  احتياجي 0ع ارة حيجا ية  هي  )03راة   منفا ع ا01

(يشعرا  من  عندم ل  ,معذ ريي  في  عض يمكر حياتي  )
(يهتـ  متعمقات  العارة 3امكلكية مفما كانت مسؤكلياتي|  )

(يذكر لزكجي محاسن  كمكاقف  الرجكلية 2كيحافظ عميفا  )
احد  (عركجي مف المنزؿ كاستق اؿ5كسعادتي  زكاجي من   )

(ينظر لعراؿ زكجي الجميمة كيتجاهؿ يك ,في  يككف  إذن   )
(يدعـ المح ة  يني ك ين  كيسعل 1يتكيؼ مع السيئ منفا  )

(يردؽ مع زكجي في القكؿ كالفعؿ 8حليفا  كؿ الس ؿ  )
(يحافظ عمل كرامة زكجي 0حررا عمل تدعيـ الثقة  يننا  )

لرجؿ (يقدر ط يعة ا01كيراعل  حرمت  كيحفظ يي ت   )
(يعتار يفلؿ القكؿ 00العقينية في التعامؿ كيتكيؼ معفا  )
(يحاكؿ حقناع زكجي ,0كيحسن  في حديثي مع زكجي  )

(يلتمس لزكجي اجعتذار عند العيؼ 03 الفدك  كالمنطؽ  )
ع ارات سم ية هي   2 س ب ليط العمؿ كالحياة عمي   ك

 (يلع  في مكلع,(انتظر مقا ي لحسف معاممتي ل   )0)
(ج يطيع زكجي كثيرا حتل ج يشعر 3مقارن  مع اآلعريف  )

(ج اهتـ  الحكار  يني ك يف زكجي  كاكتفي 2ينل لعيفة  )
  البند السادس: التعامل أثناء المناسبات التفاعؿ مع ام نا . 
ع ارات حيجا ية  هي   3ع ارات   منفا 5يستعدـ في قياس  

ا كانت قيمتفا  (يشعر زكجي  مدل سعادتي  الفدية مفم0)
(يسمؿ زكجي عف ثمف 3(يعتار لزكجي الفدية المناس ة  ),)

(يرفض الفدية التي يقدمفا 0الفدية  كع ارتاف سم يتاف هما  )
(يت اهل  تقديـ الفدية لزكجي ,زكجي حذا كجد عيؼ  يننا  )

 يماـ يم احد.
   كيقرد    مجمكعة المفـا ]ب[ دور الزوج تجاه الزوجة

 –لتي ين يي يف يقـك  فا زكج الم حكثة تجاهفا كالمسؤكليات ا
كؿ -ع ارة  ,2  كيستعدـ في قياس   -كفقان لتقديرات الم حكثة

ع ارة تعكس يحد الممارسات اك المفاـ التي يؤديفا الزكج تجاا 
(يترؾ زكجي مشاكم  0ع ارة حيجا ية  كهي  ) 30منفا  -زكجت 

كام نا   (يدعؿ المنزؿ  شكشا يق مني ينا ,في العمؿ  )
(يحرص زكجي عمل السؤاؿ عف ظركفي ليطماناف عمل  3)
(يرحب  زيارة يهمي 5(يحتـر يهمي كيتحدث عنفـ  العير  )2)

(يفـت زكجي  زيارة يهمي كالسؤاؿ عنفـ  ,لنا كيسعدا ذلؾ  )
(يتجنب زكجي ما 8(ينسي زكجي يم حسا ة ل  مف يهمي  )1)

ا كيعات ني عندما (يكظـ ييظ  عندما يعط0يثيرني كييل ني  )
(يعمؿ  كرية الرسكؿ )ص ( استكركا  النسا  عيرا 01يهدا  )

(يراعي زكجي انفعالي نتيجة لمتييرات 00كرفقا  القكارير  )
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(يعتني زكجي  مظفرا كنظافت  مف يجمي  ,0الفسيكلكجية  )
(يتعاطؼ زكجي مع حرهاقي في الحمؿ يك مع ا  المنزؿ 03)

 اتي العارة كج يم يفا اج (يفمؿ زكجي ري02يك العمؿ  )
(يثني ,0(يشعرني زكجي  اهتمام  كح   لي  )05كقتما شا   )

(يردؽ معي زكجي في قكل  01زكجي عمي يقكالي كيفعالي  )
هانتل  08كفعم   ) (ج يسمح زكجي مهم   تجريحي كا 

(يقدر زكجي نفسية المرية كعاطفتفا التي تيمب عميفا في 00)
عمي مداكمة الحكار معي   (يحرص زكجي1,التعامؿ  )

(يعممني يمكر الديف ,,(يفتـ  المناس ات العارة  ل  )0,)
(يترؾ زكجي مساكلية 3,كيتعـم مني حتي يرلل اهلل عنل  )

(يريد زكجي ح عاد العيؼ الذم  يننا عف 2,ال يت لي  )
(يسمح لي زكجي  زيارة يهمي كمما احتجت ذلؾ  5,امكجد  )

مهمي في المناس ات العارة  فـ  (يقدـ زكجي الفدايا ,,)
(يقدـ زكجي 8,(يحرص زكجي عمي تقديـ الفدايا لي  )1,)

(يق ؿ زكجي الفدية في 0,الفدية في يم كقت كيم مناس ة  )
(يكتب زكجي ع ارة رقيقة 31يم كقت كفي يم مناس ة  )

(يعطني زكجي نقكدا لشرا  ما يشا   ك 30تراحب الفدية  )
ف كاف هك (0ع ارة سم ية هي  ) 05 يتجاهؿ اجعتذار كا 

(يتعمد زكجي حيذا  مشاعرم  اجهتمـا  ييرم  ,معطم  )
(يتمفظ زكجي  مفظ 2(ي كح زكجي  مسرارنا كعيفاتنا  )3)

(يتجاهؿ زكجي عرالي الحسنة 5الطيؽ متف  امس اب  )
(يمجم زكجي حلي العنؼ في ,كيركز عمي السيئ منفا  )

( يفـت 8الشتاـا كالس اب  )(يتمفظ معي  ملفاظ 1معاممتي  )
(يشعر  الممؿ عندما يتحدث 0 امكجد يكثر مف حهتمام   ي  )
(يتركني يذهب حلي الط يب 01عف نفسي كعف عممي  )

(يق ؿ زكجي ,0(يليؽ ردرا لعتاب كالدتي  )00 مفردم  )
(يفـت زكجي  قيمة الفدايا 03الفدية  دكف ح دا  حعجا    فا  )

(يستعدـ زكجي 05رة يهمي  مفردة  )(يذهب لزيا02كثمنفا  )
 ريية اممر داامان دااما في حديثة لكي يحترمة.

[ الدور الوالدي والذي يعكس دور كل من األم واألب 0]
 تجاه األبناء, ويتضمن المتغيرين التاليين:

  كيقرد    مجمكعة المفاـ ]أ[ دور األم تجاه األبناء
ـ تجاا ي ناافا  يستعدـ كالمسؤكليات التي ين يي يف تقـك  فا ام

ع ارة حيجا ية  كهي   30ع ارة   منفا  51في قياس  

(يكجد اتفاؽ  يني ك يف زكجي عمل يسمكب معيف في 0)
(يتعامؿ 3(تكجد عيقة رداق   يني ك يف  ي نااي  ),التر ية  )

مع ي نااي  امسمكب المناسب معمارهـ كشعرياتفـ  
يير في تررفاتفـ يك (يراقب ي نااي كيجحظ عميفـ يم ت2)

(يتعرؼ عمل يردقا  ي نااي كمستكياتفـ  5حالتفـ النفسية  )
(يترؾ لفـ حرية ح دا  الريم في يمكرهـ كالشركفـ في  عض ,)

(يشيؿ يكقات فرايفـ  ما يفيدهـ كيعكد 1اممكر امسرية  )
(يراقب ما يشاهدكن  في التمفاز يك 8 العير عمل مجتمعفـ  )

(ير ي اللمير 0نعفـ عنل السيئ من   )النت منذ الرير كيم
(يناقش 01لدل ام نا  مع مراق   اهلل كتقكي  الدافع الديني  )

(يحدد مكاعيد لعركج 00ي نااي في تيي فـ عارج المنزؿ  )
(يحتـر شعرية ي نااي كينمل ,0كعكدة ي نااي حلل المنزؿ  )

(يهتـ  التركيح كالترفي  03ثقتفـ  منفسفـ مف يير يركر  )
(يشجع ي نااي عمل ممارس  الريالة  02ام نا   ) عف
(يناقش ي نااي في كؿ ,0(يعكد ي نااي عمل  ر الكالديف  )05)

(يذهب 01ما يحدث كما يشاهد كيعممفـ النقد كتككيف الريم  )
(ييرس في ي نااي 08 المريض مف ي نااي حلل الط يب  )

ؽ (يعكد ي نااي عمل الرد00التعاكف كاجنتما  لألسرة  )
(يعكد ي نااي عمل اجستاذاف 1,كترؾ الكذب مفما حدث  )

(يحرص عمل تق يؿ 0,ق ؿ الدعكؿ عمل احد منذ ريرا  )
(ييرس فيفـ ,,ي نااي كعناقفـ إلشعارهـ  الحب كالحناف  )

رحم  يعكتفـ الريار كرحم  المسكيف كتكقير الك ير  
(يعمـ ي نااي يف يسامحكا كيعفك عف مف يعتذر لفـ  3,)
يشجع ي نااي عمل التعميـ كالتحريؿ الدراسي كالتفكؽ  (2,)
(يحثفـ عمل اجطيع كالقرا ة كاإللماـ  ما يدكر مف 5,)

(يتكارؿ مع المدرسة كامساتذة ليطماناف عمل ,,يحداث  )
(ي ذؿ في س يؿ تعميـ ي نااي كؿ ما استطيع  1,ام نا   )

ية  (يتا ع ي نااي دراسيا كيسمؿ عف كاج اتفـ المدرس1,)
(يترؾ م نااي حرية اعتيار نكع التعميـ متل سمح عمرهـ 8,)

(يعدؿ  يف الذككر كاإلناث في المعاممة المادية 0, ذلؾ  )
ذا تكرر 31كالمعنكية  ) (يعرؼ ا ني يكج يف ما فعم  عطم كا 
(يكافا  عمل العمؿ الذم يستحؽ الثكاب كج يهمؿ 30يعاق    )

ككياتفـ المريك ة كيكلح (يشجع سم,3العقاب حف لـز اممر  )
(يشعرهـ  اني يح فـ دااما 33لفـ يير المريك ة ليترككها  )
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(عندما يقكؿ م نااي 32كلكف قد اكرا فيفـ تررفا معينا  )
(يعترؼ  عطاي 35)حفعؿ كج تفعؿ (يكلح الس ب )لماذا(  )

م نااي معممفـ  مف العطم كارد  كاجعتراؼ    فليمة  
لط يعة اج ف كحجـ العطم كليس  (يعالا العطم كفقا,3)

(يمدح كيثني عمل ما يفعمكن  مف 31 الرراخ كاللرب  )
(عند عطم اج ف يك حررارا عمل شي  38سمككيات سميمة  )

(يدلؿ 0ع ارة سم ية هي  )08يعتمد عمل المناقشة كاإلقناع  ك
(يستجيب لمطال فـ كي الو في ,ي نااي كينفذ معظـ ري اتفـ  )

(ج يعرؼ امسمكب اممثؿ في 3عميفـ  ) حمايتفـ كالعكؼ
(تنعكس مشكيتي عمل 2تنشاة ام نا  كهل دل المشكمة  )

(يتجاهؿ الحكار مع ي نااي المفـ 5تعاممي مع ي نااي  )
(يتساهؿ في منح ي نااي الماؿ دكف ,المذاكرة كالنجاح  )

(يتجاهؿ مشكيت ي نااي  1المعرفة امكيدة مكج  حنفاق   )
لتقرير في رعايتي م نااي جنشيالي  العمؿ  (يشعر  ا8)
(يريـ 01(يعتقد يف اللرب كسيم  جيدا لتر ية ام نا   )0)

(يذكر 00ي نااي عمل اجلتزاـ  تعميماتي كيكامرم دكف حقناع  )
(ج يعرؼ مكاه فـ كج يهتـ ,0ي نااي  عيك فـ يماـ اآلعريف  )

عمل ي نااي (يليط 03 اكتشاففا المفـ النجاح في الدراسة  )
(يعامؿ 02ليتفكقكا فميسك اقؿ مف ي نا  امهؿ كالجيراف  )

(يتعامؿ مع ي نااي حسب 05ي نااي كفقا لمقدار طاعتفـ لي  )
(يفلؿ الذككر مف ي نااي عمل اإلناث  ,0تفكقفـ الدراسي  )

(حذا تررؼ اج ف  ما ج يعج ني الر    قسكة  01)
 مرا يعرل. (يترؾ ا ني يفعؿ شياا كيعاق   عمي 08)

مجمكعة المفاـ كيقرد     ]ب[ دور األب تجاه األبناء:
كفقان  – كالمسؤكليات التي ين يي يف يقـك  فا امب تجاا ي ناا  

 كؿ -ع ارة  51 قياس كيستعدـ في    -لتقديرات الم حكثة
يحد الممارسات يك المفاـ التي يؤديفا امب تجاا ع ارة تعكس 

  كهي نفس سم ية ةع ار 08جا ية  كع ارة حي 30منفا  -ي ناا  
دكر امـ تجاا في قياس  الع ارات التي س ؽ اإلشارة حليفا

 .ام نا 
دارة شئون المنزل لكل  [3] الدور المتعمق باقتصاديات وا 

 من ربة ورب األسرة, ويتضمن المتغيرين التاليين:
كيقرد     ]أ[ دور ربة األسرة في إدارة شئون المنزل:

كالمسؤكليات التي ين يي يف تقـك  فا الم حكثة مجمكعة المفاـ 

دارة شاكف المنزؿ    كرففا ر ة امسرة كالمتعمقة  اقتراديات كا 
ع ارة حيجا ية هي   08ع ارة   منفا  1,كيستعدـ في قياس  

(يعتمد عمل نفسي في معظـ امعماؿ المنزلية لعدـ كجكد 0)
لكح (يحدد يهدافي  ك ,مساعدة)مف الزكج يك ام نا (  )

(احدد لكؿ فرد في امسرة دكرا 3كيعمؿ عمل تنفيذها  )
(يشترؾ ينا كزكجي في اتعاذ القرارات  2كمساكليت  ليقـك  فا  )

(يهتـ  تقسيـ ,(يدعر جز  مف مرركؼ المنزؿ لمطكارئ  )5)
(يهتـ  عممي كتحقيؽ 1يعمالي في المنزؿ ق ؿ ال د  فيفا  )

انية ليتـ اإلنفاؽ (يقـك  عمؿ ميز 8مستق مي ق ؿ يم شي    )
(يستطيع اجلتزاـ  الم مو المحدد لمرركؼ 0مف عيلفا  )

(يقـك  عمؿ قاامة  المشتريات ق ؿ 01ال يت)الميزانية(  )
(يعزف المكاد اليذااية عندما تككف رعيرة الثمف  00الشرا   )

(يجدد في مي س ي نااي الك ار لترمح معكتفـ ,0)
را مجكر الدركس (يذاكر م نااي تكفي03الريار  )

(ينفؽ رات ي كم  يك جز  من  في المنزؿ 02العركرية  )
(يقـك  عمؿ كج ات يك رناعات يذااية 05فالحياة مشارك   )

(يقـك  إريح  عض امجفزة ,0 المنزؿ لتكفير لمماؿ  )
(يقـك 01المنزلية  دج مف عرلفا عمل متعرص  )
الشيالة   امعماؿ المنزلية كي  كتنظيؼ...  كيحتفظ  مجر

(يكتفي  مجفكدم في امسرة كيني مساكلة عف 08لنفسي  )
(تقع كؿ 0نفسي اقتراديا  كع اراتاف سم يتاف هما  )

(ينفؽ كثيران عمل احتياجاتي ,مساكليات المنزؿ عمل عاتقي  )
 الشعرية.

 
 
 

  كيقرد    ]ب[ دور رب األسرة في إدارة شئون المنزل
ن يي يف يقـك  فا زكج مجمكعة المفاـ كالمسؤكليات التي ي

دارة  الم حكثة  كرف  رب امسرة كالمتعمقة  اقتراديات كا 
ع ارات 8ع ارة   منفا  5,شاكف المنزؿ  كيستعدـ في قياس  

(يسعل زكجي لتحسيف المستكل اجقترادم 0حيجا ية هي  )
(يشركني زكجي في التعطيط لميزاني  امسرة  ,لألسرة  )

(يكفر زكجي الماؿ 2يات  )(ج يشترل زكجي حج اللركر 3)
(مرتب كمنظـ في حيات  5الذم يكفي احتياجات امسرة  )
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(يساعد في القياـ   عض ,حتل ج يككف عب  زااد  )
(يرمح ما يستطيع مف امعطاؿ المنزلية 1امعماؿ المنزلية  )

(يتحمؿ زكجي مساكلية التعامؿ 8 كفر ا  يك س اكة  ....    )
(حهتمام  0ع ارة سم ية هي  )01مع يم يزمة اقترادية  ك

(ينفؽ كثيرا , تكفير الماؿ قد ي عدا عف امسرة لفترات طكيمة  )
(يفمؿ زكجي اجدعار مما 3عمل احتياجات  الشعرية  )

(يرل زكجي يف دكرا فقط هك اإلنفاؽ 2يعرلنا ليستدانة  )
(يج رني زكجي عمل حنفاؽ رات ي في المنزؿ  5عمل امسرة  )

المظاهر كتقميد اآلعريف مما يكثر عمل  (يندفع  كرا ,)
(يفتـ 8(يدعر زكجي عمل حساب دعمي  )1الميزانية  )

(نعيش في 0زكجي  اإلنفاؽ عمل يهم  يكثر مف  يت   )
مستكل اقترادم ج يتناسب مع حمكانيات زكجي  

(يتجاهؿ زكجي نكاحي الترفي  اك التركيح حررا عمل 01)
اجككازيكف  ررؼ النظر (يندفع لمشرا  في فترة 00الماؿ  )

(يق ؿ  شدا عمل السمع يير اللركرية  ,0عف احتياجاتنا  )
(يرل يف حدارة شاكف المنزؿ مف اعتراص الزكجة فقط  03)
(يقـك 05(يقـك  شرا  متطم ات المنزؿ  دكف اعذ رييي  )02)

(ينفؽ دكف ,0 تحديد  نكد اإلنفاؽ كقدرها  دكف استشارتي  )
(يشترل زكجي طم اتنا 01مس ؽ  )عمؿ ميزانية يك تعطيط 

  عد حلحاح 
 

  كيقرد    اإلطار العاـ لم ياة 0[ المناخ األسري4]
امسرية كما يحكمفا كيكجففا مف نظاـ لمعيقات كالتفاعيت 
كالمعاميت  يف يفراد امسرة  كيعتمؼ هذا اإلطار مف يسرة 
. الي يعرم كفقان لممستكم الثقافي كاججتماعي كاجقترادم لفا

كيستند قياس  حلل ست  نكد  يستعدـ في قياس كؿ منفا 
مجمكعة مف الع ارات  كؿ ع ارة تعكس يحد المؤشرات الدالة 
عمي العيقات يك التفاعيت يك المعاميت  يف يفراد امسرة  
ككانت استجا ة الم حكثة عف كؿ ع ارة  محد اإلجا ات التالية  

جة تتناسب مع استجا تفا يال ان  يحيانان   نادران   كيعطيت در 
عمل الترتيب في حالة  0  ,  3عف كؿ ع ارة كالتالي  

                                                             

0
 مقياس المناخ امسرم كالذم كرد في دراسة محمد  يكمي  استعيف  

 كالرحة النفسية لأل نا .( حكؿ المناخ امسرم 111,عميؿ)

عمل الترتيب في حالة الع ارات  3  ,  0الع ارات اإليجا ية ك
السم ية  كجمعت الدرجات التي حرمت عميفا الم حكثة 

 كاستعدمت كمؤشر يشير حلل المناخ السااد في امسرة.
 01ستعدـ في قياس    يالبند األول: األمان األسرى 

(تتمتع يسرتي 0ع ارات حيجا ية هي  ) 1ع ارات  منفا 
(لكؿ فرد في امسرة دكر محدد ككالح , اجستقرار كالترا ط  )

(تسير حياة يسرتي ت ع نظاـ محدد كمرف  3يمتـز  مداا   )
(حاجاتنا امساسية )الطعاـ كالشراب كالرعاية 2)

فراد يسرتي عمل (يحرص ي5الرحية(مش عة  قدر معقكؿ  )
(ينكر كؿ فرد منا ذات  كيلحل ,يدا  الشعاار الدينية  )

(لكؿ شي  مكاقيت  المحددة كالتي يحترمفا 1لتسعد يسرت   )
ع ارات سم ية هي   3الجميع حتل التركيح كالتسمية  ك

(تسكد ركح امنانية كحب الذات  يف يفراد يسرتي  0)
لتي تفدد (تسيطر العيفات كالمشاكؿ كالرراعات ا,)

(امدكار يير كالحة كالمسؤكليات 3استمرار حياة يسرتي  )
 يير محددة كيير معركؼ مف المساكؿ في امسرة. 

 
 
 

  يستعدـ في البند الثاني: التضحية والتعاون األسرى
(كؿ فرد 0ع ارات حيجا ية هي  ) 5ع ارات  منفا  01قياس  

(مكارد ,)مف يفراد امسرة محتـر لذات  كمريكب في كجكدا  
(لأل نا  نريب مف 3امسرة كدعمفا كاؼ لسد احتياجاتنا  )

(تحرص 2كقت كالديفما لمتحاكر كالتناجي حكؿ يمكرهـ  )
يسرتي عمي سماع القرآف كتيكت  ككذلؾ امحاديث الن كية 

(يعمؿ يفراد امسرة كفريؽ كاحد 5كالتكاشيح يك اإلنجيؿ  )
سفرات امسرة (0ع ارات سم ية هي  ) 5تجمع  المح ة  ك

(هـ كؿ كاحد مف يفراد امسرة تحقيؽ ,يسكدها المفك كالع ث  )
ش اع ري ات  فقط  ) (ييترب  عض يفراد يسرتي يدكران 3ذات  كا 

(تستفيف يسرتي  مشاعر 2ليس مف حق  كيميل دكر ييرا  )
(يفددني زكجي 5حفرادها كج تعطل اهتماما لنجاحاتفـ  )

 طيؽ.كيهددا  اجنفراؿ عف  علنا  ال
  يستعدـ في البند الثالث:  وضوح مسؤوليات األسرة 
(لمجنسيف 0ع ارات حيجا ية هي  ) 1ع ارات  منفا  0قياس  
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مف يفراد امسرة يدكارهما المحددة دكف تمييز يك تفالؿ  
(يكجد نظاـ ثا ت كمحدد كمق كؿ لمثكاب كالعقاب في ,)

رادها  (تعمؿ يسرتي عمل تحقيؽ كتمكيد ذاتية يف3امسرة  )
(يشعر كؿ فرد منا  اجنتما  لألسرة كيحرص عمل 2)

(يمتـز يفراد يسرتي  مدكارهـ المحددة كيحترمكف 5مستق منا  )
(تسكد امسرة ركح ديمقراطية تتيح لمجميع ,يدكار ييرهـ  )

(دافع اممكمة كال نكة كام كة يش عاف 1فرص التع ير كالحكار  )
(يعت ر يفراد يسرتي 0) داعؿ يسرتي  كع ارتاف سم يتاف هي 

(تسيطر ركح ,يف الطقكس الدينية مظفر رجعل متعمؼ  )
 الرراع كالشقاؽ عمل حياة يسرتي. 

  يستعدـ في البند الرابع: إشباع حاجات أفراد األسرة
(لمحيؿ 0ع ارات حيجا ية هي  ),ع ارة  منفا  ,0قياس  

كالحراـ حدكدهما الكالحة في نفكس جميع يفراد امسرة  
(يتقاسـ يفراد يسرتي الكسكة كالمم س كالفراش كالمشاعر ,)

(يناـ يفراد يسرتي كيستيقظكف م كران كج 3 رلا كحب  )
(يحرص يفراد يسرتي عمل 2يؤجمكف عمؿ اليـك حلل اليد  )

(ييمب التفاؤؿ كالقناعة 5اجحتشاـ في الزل كمراعاة التقاليد  )
محسك ة ككؿ (كؿ يمكر امسرة ,كالرلا عمل يفراد يسرتي  )

ع ارات سم ية هي  ,مشركعاتفا معطط  كم رجة  ك
(يتيمب الشؾ كالقمؽ كالحيرة عمل عيقتنا امسرية  0)
(يتعمل  عض يفراد يسرتي عف دكرا كيتفر كف مف ,)

(يعانل يفراد يسرتي الحرماف مف كثير مف 3مساكليات   )
(امب مشيكؿ  معمال  كامـ مشيكلة  تحقيؽ 2حاجاتفـ  )

(يتدعؿ الريار في يمكر الك ار 5كام نا  لااعكف  ) ذاتفا
(هـ امسرة حش اع ,كيكجفكف مسار حياتفـ  شكؿ سم ي  )

 الحاجات المادية مفرادها عمل حساب الحاجات اججتماعية. 
  يستعدـ في البند الخامس: الضبط ونظام الحياة األسرية

قات (العي0ع ارات حيجا ية هي  )01ع ارة  منفا  00قياس  
(يقدـ كؿ يفراد ,امسرية تقـك عمل هدل الشرع الحكيـ  )

يسرتي اآلعر عمي  في العير كيس ق  في امزمات  
(مساكلية سعادة امسرة قاسـ مشترؾ يعظـ  يف يفراد  3)

(النظاـ كالترتيب كالنظافة 2امسرة كؿ حسب طاقت   )
(تعمل يسرتي مف 5كالمظفر الجميؿ عيمات  ارزة مسرتي  )

انة ي ناافا كتساعدهـ عمل تككيف مففـك ايجا ي عف مك

( يتنا مفتكح لمعير ك  ا نا ج يرد في كج  محتاج ,ذكاتفـ  )
(الثقة المت ادلة كاممانة كالردؽ 1كنحظل  حب الناس  )

(مف يمتمؾ شي  ج ي عؿ 8يساس لمتعامؿ  يف يفراد يسرتي  )
 كة دكراف (اممكمة كام0   عمل اآلعريف مف يفراد يسرتي  )

(يمتثؿ يفراد يسرتي ذاتيا 01ط يعياف مقدساف في يسرتي  )
لنظمفا ك كحي مف لميرهـ  كع ارة كاحدة سم ية هي  يسيطر 
 العكؼ مف المستق ؿ كالقمؽ عمل الحالر عمل حياا يسرتي. 

  يستعدـ في قياس  البند السادس: الحياة الروحية لألسرة
طفي كالمشاركة (الدؼ  العا0ع ارات حيجا ية هي  ) 0

(الكجداف الديني كالسمكؾ ,الكجدانية تيمؼ حياتنا امسرية  )
(التككؿ 3العمقي القكيـ مقكماف يساسياف لشعرية يسرتي  )

عمل اهلل زادنا كالكفاح في س يؿ النجاح طريؽ يسمك  جميع 
(نررة المظمـك كنجدة الممفكؼ كينل النفكس 2يفراد يسرتي  )

كف كاحتراـ حرمات اليير كالتمسؾ كالزهد عما في يدم اآلعر 
(طاعة الكالديف كال ر  5 الم دي قيـ لفا قدسيتفا في يسرتي  )

 فما  كاحتراـ الك ير كالعطؼ عمل الريير م ادئ ج يحيد 
(اإلحساف حلل الجار كرمة الرحـ ,عنفا يفراد يسرتي  )

(عدـ اجستسيـ لمكاقع 1كحسف المعاممة قيـ تر ينا عميفا  )
في يحمؾ الظركؼ سم  يتمتع  فا يفراد يسرتي   كالتفاؤؿ

(الحكمة كالمكعظة الحسنة يساس التكجي  كاإلرشاد داعؿ 8)
(كنكز امرض ج تساكل شعرة كاحدة يك  قيمة 0يسرتي  )

 ظفر مف يفراد يسرتي فاإلنساف هك الفدؼ امسمل. 
  يعرؼ التكافؽ  من  المحاكلة 0[ درجة توافق الطفل5]

لفرد لتحقيؽ التكازف  يف حاجات  النفسية المستمرة مف ا
كمتطم ات  ال ياية  حيث يف الفرد ل  حاجات متنكعة كري ات 
متجددة يريد حش اعفا كالعان في اعت ارا اللكا ط اججتماعية 
كمتطم اتفا. كفي الدراسة الحالية يستند قياس تكافؽ الطفؿ حلل 
ثيث محاكر  يستعدـ في قياس كؿ منفا مجمكعة مف 

لع ارات  ككانت استجا ة الم حكثة عف كؿ ع ارة  محد ا
اإلجا ات التالية  يال ان  يحيانان   نادران   كيعطيت درجة 
                                                             

 محاكر التكافؽ كما كردت في دراسة كساـ  در الديف  استعيف  ,
( حكؿ آداب التررؼ  يف الزكجيف كعيقت   م عاد التكافؽ 118,)

 لدم امطفاؿ.
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عمل 0  ,  3تتناسب مع استجا تفا عف كؿ ع ارة كالتالي  
عمل الترتيب  3  ,  0الترتيب في حالة الع ارات اإليجا ية ك

تي حرمت في حالة الع ارات السم ية  كجمعت الدرجات ال
عميفا الم حكثة كاستعدمت كمؤشر يشير حلل درجة التكافؽ 

 لدم امطفاؿ. 
المحور األول: التوافق األسري ويعكس توافق الطفل مع 

  كيقرد    تمتع الطفؿ  عيقات منسجمة مع كالدي   والدية
كيف يعيش في كسط يسرم يسكدا اجستقرار كالحب كالتفاهـ 

يرلي كيتق ؿ ظركؼ يسرت   كالترا ط كالديمقراطية  كيف
ع ارة  منفا 05اجقترادية كاججتماعية  كيستعدـ في قياس  

(يشعر ي نااي  السعادة عند 0ع ارة حيجا ية هي  ) 00
(ينفذ ي نااي تعميماتي ينا ككالدهـ ,جمكسفـ معي ينا ككالدهـ  )

(يمجم حلل ي نااي ينا ككالدهـ عندما 3عف طيب عاطر  )
(يقتدم ي نااي  ي ينا ككالدهـ في معظـ 2)تكاجففـ مشكمة ما  

(يحب ي نااي العركج معي ينا ككالدهـ حلل 5تررفاتفـ  )
(يتررؼ ي نااي  ثقة في ييا ي ينا ككالدهـ  ,نزهة  )

(ينظر حلي ي نااي عمل ينني ينا ككالدهـ مثمفـ امعمل  1)
(يمجم حلل ي نااي لمساعدتفـ يثنا  مذاكرتفـ  عض الدركس  8)
ي نااي يف يشاركفـ الريم في اعتيار مي سفـ   (يفلؿ0)
(يقدر ي نااي المجفكد الذم ا ذل  ينا ككالدهـ مف يجمفـ  01)
ع ارات سم ية 2(يطمب منل ي نااي مرركفات حلافية  ك00)

(يرفض ي نااي معاكنتي في امعماؿ المنزلية  0هي  )
(يعفي ي نااي عنل ينا ككالدا  عض التررفات العاطاة ,)

(يرت ؾ ي نااي في حلكرم ينا ككالدهـ  3منفا  )عجي 
 (يعترض ي نااي عمل  عض تكجيفاتي ينا ككالدهـ.2)
المحور الثاني: التوافق االجتماعي ويعكس توافق الطفل  

  كيقرد    عيقة الطفؿ  إعكت  كيقران     مع أخواتو وأقرانو
كهك قدرت  عمي عقد ريت اجتماعية سكية تتسـ  التعاكف 

امح كج يشك فا العدكاف يك الشؾ يك اجتكاؿ يك عدـ كالتس
ع ارة 02اجكتراث لمشاعر اآلعريف. كيستعدـ في قياس  

(يقلل ي نااي كقت فرايفـ مع يعكتفـ  0ايجا ية هي  )
(يتسامح 3(يتق ؿ ي نااي نريحة يعكتفـ  ردر رحب  ),)

ي نااي مع يعكتفـ حذا اعتدل يحد منفـ عمل  عض حقكقفـ  
(يعتذر 5د ي نااي يعكتفـ حذا كجدكهـ في ممزؽ  )(يساع2)

(يتق ؿ ي نااي ,ي نااي حذا اعطاكا في حؽ يحد يعكتفـ  )
(يسعد 1الفزيمة  ركح ريالية عندما يمع كا مع يعكتفـ  )

(يشعر ي نااي  الييرة مف 8ي نااي  المعب مع يردقاافـ  )
(يعتذر ي نااي لزميافـ عندما يعطاكا في 0 عض زميافـ  )

(يشارؾ ي نااي زميافـ في المناس ات المعتمفة  01حقفـ  )
(يحب ي نااي يف يككنكا متميزيف عف زميافـ في الفرؿ  00)
(يتسامح ي نااي حذا ييل فـ يحدان مف زميافـ  ,0)
(يفلؿ ي نااي الذهاب حلل الرحيت مع زميافـ  03)
(يتعاكف ي نااي مع زميافـ في يم مكقؼ داعؿ المدرسة 02)
 ك عارجفا. ي

  المحور الثالث: التوافق الذاتي ويعكس توافق الطفل النفسي
كهك يف يككف الطفؿ راليان عف نفس  يير كارهان لفا  يك نافران 
منفا  يك ساعطان عميفا  يك يير كاثؽ فيفا  كاعتماد الطفؿ 
حساس   قيمت  الذاتية كالتحرر  عمي نفس  كشعكرا  اجنتما  كا 

راد السم ي   كقدرت  عمي تحمؿ المساكلية مف الميؿ الي اجنف
دكف تكجي  سمكك    كما تتسـ حيات  النفسية  العمك مف 
التكترات كالرراعات التي تقترف  مشاعر الذنب كالليؽ 

ع ارة   منفا 02كالشعكر  النقص. كيستعدـ في قياس  
(يحب ي نااي سماع المكسيقل 0ع ارتاف ايجا يتاف هما  )

ي نااي القرارات العارة  فـ دكف اجعتماد (يتعذ ,الفاداة  )
(يفلؿ ي نااي 0ع ارة سم ية هي  ),0عمل اآلعريف  ك

(يمارس ي نااي ,الجمكس  مفردهـ لفترات طكيمة دكف ممؿ  )
(اشعر  مف 3 عض املعاب الريالية العنيفة مثؿ الكاراتي   )

(يشاهد 2مكقؼ يتعرلكا ل   ) ي نااي سريعي اجنفعاؿ مم
(يشعر 5ي نااي املعاب الريالية العنيفة في التميفزيكف  )

(يفلؿ ي نااي ممارسة ,ي نااي يف اآلعركف يسعركف منفـ  )
(يحاكؿ ي نااي لفت امنظار حليفـ في 1املعاب الفردية  )

(يتعمد ي نااي الكذب عكفا مف العقاب  8تررفاتفـ  )
نانيكف في  عض المكاقؼ المعتمفة التي (يشعر يف ي نااي ي0)

(يناـ ي نااي فترات قريرة كيفلمكا المعب  01يمركا  فا  )
(يعتمؽ ي نااي الحكايات الكهمية لكي يث تكا  فا تفكقفـ 00)

(ييلب ي نااي عند تكجي  المـك لفـ كنرحفـ ,0ك طكجتفـ  )
 حذا يعطمكا. 

 ومناقشتيا النتائج
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النتااا التي تكرمت حليفا  فيما يمي عرض كمناقشة مهـ
 الدراسة 

تعكس دور  والتياألدوار الزواجية  ممارسة: درجة أوالً 
 : كل من الزوجين تجاه اآلخر

( حلي نتااا التحميؿ 0تشير ال يانات الكاردة  جدكؿ)
الكرفي لتقديرات الم حكثات لدرجة ممارستفف كممارسة 

ممارسة  يف درجة كمنفا يت يف يزكاجفف لألدكار الزكاجية 
 - 013الم حكثات مدكارهف تجاا يزكاجفف قد تراكحت  يف 

 0,,,02متكسط حسا ي   ك درجة 55 مدم درجة   058
نحراؼ معيارم   ينما تراكحت درجة   درجة 0,30درجة  كا 

درجة   0,8 - 15ممارسة يزكاجفف مدكارهـ تجاهفف  يف 
درجة   000,00متكسط حسا ي درجة   ك  53 مدم 

نحراؼ معي مما يعكس ارتفاع درجة   درجة 01,52ارم كا 
ممارسة الم حكثات مدكارهف تجاا يزكاجفف مقارنة  ممارسة 

   كيظفر ذلؾ في النتااا الكاردة يزكاجفف مدكارهـ تجاهفف
لدرجة ممارستفف ( كالمتعمقة  تكزيع الم حكثات كفقان , جدكؿ)

% مف 81يف حيث ت يف  كممارسة يزكاجفف لألدكار الزكاجية
لم حكثات تمارس يدكارهف تجاا يزكاجفف  درجة مرتفعة   ا

% فقط مف يزكاجفف يمارسكف يدكارهـ تجاا ,,,5مقا ؿ 
  درجة مرتفعة. -الم حكثات–زكجاتفـ 
 
 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمدى النظرى والفعمي لتقديرات المبحوثات لدرجة ممارستين وممارسة  :0جدول 
 ن لألدوار الوالدية تجاه األسرة.أزواجي

 المتوسط التابعة المتغيرات م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الفعمي المدى النظري المدى
 اقل
 قيمة

 اكبر
 قيمة

 اقل المدى
 قيمة

 اكبر
 قيمة

 المدى

 55 058 013 ,00 0,8 ,5 0,30 0,,,02 الزكجة تجاا الزكج دكر 0
 53 0,8 15 ,0 038 ,2 01,52 000,00 الزكج تجاا الزكجة دكر ,
 5, 0,0 012 002 010 51 ,,,01 ,053,8 امـ تجاا ام نا  دكر 3
 3, 052 00 002 010 51 ,8,0 035,21 امب تجاا ام نا  دكر 2
 2, 51 33 21 1, 1, 2,85 ,,,21 المنزؿ  دارةر ة امسرة في ح دكر 5
 1, 12 21 51 15 5, ,5,1 3,30, رب امسرة في حدارة المنزؿ  دكر ,
 020 380 21, ,,, 300 033 ,00.1 8,.321 كامـ كر ة امسرة زكجةيدكار ال مجمكع 1
 ,00 322 8,, ,5, 382 0,8 01.00 ,310.8 يدكار الزكج كامب كرب امسرة مجمكع 8

 المردر   جمعت كحس ت مف  يانات الدراسة الميدانية.
 ثات وفقًا لدرجة ممارستين وممارسة أزواجين لألدوار الوالدية تجاه األسرة.التوزيع العددي والنسبي لممبحو  :0جدول 

 فئات المتغيرات األدوار الوالدية
ن = 
082 

 فئات المتغيرات %
ن = 
082 

% 

   ]ب[ دكر الزكج تجاا الزكجة   ]ي[ دكر الزكجة تجاا الزكج [ الدكر الزكاجي0]

 2,2 8 منعفض 3,3 , منعفض

 30,2 10 تكسطم 1,,0 31 متكسط

 ,,,5 010 مرتفع 81,1 022 مرتفع

   ]ب[ دكر امب تجاا ام نا     ]ي[ دكر امـ تجاا ام نا   [ الدكر الكالدم,]

 0,0 , منعفض 0,1 3 منعفض

 33,0 0, متكسط 08,0 32 متكسط

 5,1, 001 مرتفع 10,2 023 مرتفع

دارة شاكف 3] [ اقتراديات كا 
 المنزؿ

   ]ب[ دكر رب امسرة   امسرة ]ي[ دكر ر ة 

 03,3 2, منعفض ,,01 00 منعفض
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 0,,2 83 متكسط 28,0 88 متكسط

 ,,21 13 مرتفع ,,21 13 مرتفع

[ مجمكع امدكار الكالدية 2]
 الكمية تجاا امسرة

   ]ب[ دكر الكالد تجاا امسرة   ]ي[ دكر الكالدة تجاا امسرة

 0,1 3 منعفض ,,1 0 منعفض

 ,,35 2, متكسط 3,3, ,2 كسطمت

 8,,, 003 مرتفع 0,,1 031 مرتفع

 المردر   جمعت كحس ت مف  يانات الدراسة الميدانية.
: درجة ممارسة األدوار الوالدية والتي تعكس دور ثانياً 

 كل من األم واألب تجاه األبناء:
الم حكثات لدرجة ممارستفف كممارسة يزكاجفف لألدكار 

يتلح يف درجة ممارسة الم حكثات  الكالدية  كمنفا
 0,0 - 012مدكارهف تجاا ي ناافف قد تراكحت  يف 

درجة   ,053,8درجة  كمتكسط حسا ي  5,درجة   مدم 
نحراؼ معيارم  درجة   ينما تراكحت درجة  ,,,01كا 
 052 - 00مدكارهـ تجاا ي ناافـ  يف  ممارسة يزكاجفف
درجة   035,21درجة  كمتكسط حسا ي  3,درجة   مدم 

نحراؼ معيارم  درجة  مما يشير حلي ارتفاع درجة  ,8,0كا 
ممارسة الم حكثات مدكارهف تجاا ي ناافف مقارنة  ممارسة 

كيؤكد ذلؾ النتااا الكاردة يزكاجفف مدكارهـ تجاا ي ناافـ  
( كالمتعمقة  تكزيع الم حكثات كفقان لدرجة , جدكؿ)

دية تجاا ام نا  ممارستفف كممارسة يزكاجفف لألدكار الكال
% مف الم حكثات تمارس يدكارهف 10,2حيث ت يف يف 

% فقط مف 5,1,تجاا ي ناافف  درجة مرتفعة  مقا ؿ 
 يزكاجفف يمارسكف يدكارهـ تجاا ي ناافـ  درجة مرتفعة.

 باقتصاديات المتعمقة: درجة ممارسة األدوار ثالثاً 
دارة شئون المنزل لكل من رب  :األسرة ورب ةوا 

( حلي نتااا التحميؿ 0 يانات الكاردة  جدكؿ)تشير ال
الكرفي لتقديرات الم حكثات لدرجة ممارستفف كممارسة 
يزكاجفف لألدكار المتعمقة  اقتراديات كادارة شاكف المنزؿ  
كمنفا يتلح يف درجة ممارسة الم حكثات مدكارهف المتعمقة 
 ادارة شاكف المنزؿ  كرففف ر ات لألسر قد تراكحت 

درجة  كمتكسط حسا ي  2,درجة   مدم 51 - 33 يف
نحراؼ معيارم  ,,,21 درجة   ينما  2,85درجة  كا 

تراكحت درجة ممارسة يزكاجفف مدكارهـ المتعمقة 
 اقتراديات كادارة شاكف امسرة  كرففـ ير اب لألسر  يف 

درجة  كمتكسط حسا ي  1,درجة   مدم  12 - 21
نحراؼ معيارم  3,30, ك تكزيع درجة   ,5,1درجة  كا 

الم حكثات كفقان لدرجة ممارستفف كممارسة يزكاجفف لألدكار 
( ,المتعمقة  اقتراديات كادارة شاكف امسرة كالكاردة  جدكؿ)

%( تمارس 28,0يت يف اف يكثرية الم حكثات ر ات امسر )
تمؾ امدكار  درجة متكسطة   ككذلؾ الحاؿ  النس ة مر اب 

فـ تمؾ امدكار امسر حيث  ميت نس ة مف يمارس من
 % كفقان لتقديرات الم حكثات.0,,2 درجة متكسطة 

( كالمتعمقة ,ك كج  عاـ  كمف النتااا الكاردة  جدكؿ )
 تقديرات الم حكثات لدرجة ممارستفف كممارسة يزكاجفف 
لألدكار الكالدية الكمية تجاا امسرة  يتلح ارتفاع درجة 

سرهف مقارنة ممارسة الم حكثات مدكارهف الكالدية تجاا ي
 ممارسة يزكاجفف مدكارهـ تجاا يسرهـ  حيث ت يف يف 

% مف الم حكثات تمارس يدكارهف تجاا يسرهف  درجة 0,,1
% فقط مف يزكاجفف يمارسكف يدكارهـ 8,,,مرتفعة   مقا ؿ 

 تجاا امسرة  درجة مرتفعة.
 : المناخ األسري:رابعا  

( 3 جدكؿ)يظفرت نتااا التحميؿ الكرفي لم يانات الكاردة 
كفقان لتقديرات  -يف الدرجة التي تع ر عف المناخ امسرم 

درجة   مدم  081 -005قد تراكحت  يف  -الم حكثات
درجة   5,,010درجة  كمتكسط حسا ي  5,مقدارا 

درجة. كيظفرت النتااا الكاردة  0,00كانحراؼ معيارم 
( حيجا ية كجكدة المناخ السااد لدم اليال ية 2 جدكؿ )
% (  كيمكف تعميؿ ذلؾ 88,3مف يسر الم حكثات ) القركم

مف امماف امسرم  كالتلحية كالتعاكف   ارتفاع درجة كؿ
ش اع حاجات يفراد  امسرم  ككلكح مساكليات امسرة  كا 
امسرة  كالل ط كنظاـ الحياة امسرية  كالحياة الركحية 
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%   15,1%   8,,8%   8,,1%   ,,,8امسرية لدم 
 مف يسر الم حكثات عمي الترتيب.  %,,%01   02,2
 :توافق الطفل درجة: خامساً 

( 5تشير نتااا التحميؿ الكرفي لم يانات الكاردة  جدكؿ)
كفقان لتقديرات  -حلي يف الدرجة التي تع ر عف تكافؽ الطفؿ 

درجة   مدم  0,3 -18قد تراكحت  يف  -الم حكثات
درجة    010,12درجة   متكسط حسا ي  25مقدارا 

 درجة.  1,28حراؼ معيارم كان
 مقاييس اإلحصاء الوصفي لمتغير المناخ األسري وفقا  لتقديرات المبحوثات ومكوناتو الفرعية. :3جدول 

 المتوسط التابعة المتغيرات م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الفعمي المدى النظري المدى
 المدى قيمة اكبر قيمة اقل المدى قيمة اكبر قيمة اقل

امسرم  كيسػػاكم مجمػكع المتييرات  لمناخا
  الفرعية التالية

010,,5 0,00 ,0 083 0,, 005 081 ,5 

 03 0, ,0 1, 31 01 20,, 1,01, امسرم امماف 0
 01 31 1, 1, 31 01 ,0,8 1,01, كالتعاكف امسرم التلحية ,
 01 1, 01 08 1, 0 11,, 5,11, مساكليات امسرة كلكح 3
 00 35 2, 2, ,3 ,0 01,, 30,,3 جات يفراد امسرةحا حش اع 2
 05 33 08 ,, 33 00 3,,, ,,,30 كنظاـ الحياة امسرية الل ط 5
 03 1, 02 08 1, 0 ,0,2 21,,, الركحية امسرية الحياة ,

 المردر   جمعت كحس ت مف  يانات الدراسة الميدانية.
 لتقديراتين لممناخ السائد بأسرىن ومكوناتو الفرعيةالتوزيع العددي والنسبي لممبحوثات وفقًا  :4جدول 
 % 082= ن المتغيرات فئات % 082=  ن المتغيرات فئات
   التلحية كالتعاكف امسرم  -,   امماف امسرم -0

 2,2 8 منعفض 0,1 3 منعفض
 8,,, 20 متكسط 00,1 0, متكسط
 8,,1 030 مرتفع ,,,8 ,05 مرتفع
   حش اع حاجات يفراد امسرة -2   ةكلكح مساكليات امسر  -3

 2,2 8 منعفض 2,2 8 منعفض
 ,,1, 31 متكسط 8,,0 3, متكسط
 15,1 035 مرتفع 8,,8 020 مرتفع
   الحياة الركحية امسرية -,  الل ط كنظاـ الحياة امسرية -5

 ,,1 0 منعفض ,,0 , منعفض
 ,,, 2 متكسط 2,2 8 متكسط
 ,,01 015 مرتفع 02,2 011 مرتفع
     الدرجة الكمية لممناخ امسرم -1

    0,1 3 منعفض
    01,1 8 متكسط
    88,3 050 مرتفع
   جمعت كحس ت مف  يانات الدراسة الميدانية. المردر
 مقاييس اإلحصاء الوصفي لمتغير درجة توافق الطفل وفقا  لتقديرات المبحوثات ومكوناتو الفرعية. :5جدول 

 المتوسط عةالتاب المتغيرات ـ
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الفعمي المدي النظري المدي
 اقل
 قيمة

 اكبر
 قيمة

 اقل المدى
 قيمة

 اكبر
 قيمة

 المدى

تكافؽ الطفؿ  كيسػػاكم مجمػكع المتييرات الفرعية  درجة
  التالية

010,12 1,28 23 0,0 8, 18 0,3 25 

 01 25 8, 31 25 05 ,3,1 ,,,30 امسرم  تكافؽ الطفؿ مع كالدي   التكافؽ 0
اججتماعي  تكافؽ الطفؿ مع حعكان   التكافؽ ,

 كيقران  
31,83 20,05 02 ,8 2, ,3 2, 00 

 03 38 5, ,2 8, 02 22,, ,30,5 الذاتي  تكافؽ الطفؿ النفسي  التكافؽ 3
   جمعت كحس ت مف  يانات الدراسة الميدانية. المردر
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لػدم تكافػؽ الرتفػاع درجػة ا( ,)ؿالنتػااا الػكاردة  جػدك  كت ػيف 
%(   كقػد يرجػع 0,1,يطفاؿ اليال ية العظمي مف الم حكثػات )

 تػركف%( 8,,1)الم حكثػات  ف اليال يػة العظمػي مػفيذلؾ حلي 
ارتفػػػاع درجػػػػة تكافػػػؽ يطفػػػػالفف مػػػػع يعػػػكاتفـ كيقػػػػرانفـ   كمػػػػا يف 

%( تػػػػركف ارتفػػػػاع درجػػػػة تكافػػػػؽ يطفػػػػالفف مػػػػع ,,51يػػػػال يتفف)

ف يطفػػػػاؿ اليال يػػػػة العظمػػػػي مػػػػف الم حكثػػػػات ي الريـ ػػػػكالػػػػديفـ  
كهػػػػػػذا % ( كانػػػػػػت درجػػػػػػة تػػػػػػكافقفـ النفسػػػػػػي متكسػػػػػػطة. ,,1,)

النتػػػػػػااا تؤكػػػػػػد عمػػػػػػي احتيػػػػػػاج يطفػػػػػػاؿ اليال يػػػػػػة العظمػػػػػػي مػػػػػػف 
الم حكثػات حلػػي دعػـػ ثقػتفـ  منفسػػفـ   ممػػا يػنعكس ايجا يػػان عمػػي 

 درجة تكافقفـ النفسي.
 فقًا لتقديراتين لدرجة توافق أطفالين ومكوناتو الفرعيةالتوزيع العددي والنسبي لممبحوثات و  :6جدول 

 % 082= ن غيراتالمت فئات % 082=  ن المتغيرات فئات
   تكافؽ الطفؿ مع يعكات  كيقران   -,   تكافؽ الطفؿ مع كالدي  -0

 5,1 0 منعفض 8,, 5 منعفض
 ,,,, 21 متكسط 21,1 ,1 متكسط
 8,,1 030 مرتفع ,,51 013 مرتفع
   الدرجة الكمية لتكافؽ الطفؿ -2   كافؽ الطفؿ النفسيت -3

 8,, 5 منعفض 08,0 32 منعفض
 ,,35 2, متكسط ,,1, 0,0 متكسط
 0,1, 000 مرتفع 03,0 5, مرتفع
   جمعت كحس ت مف  يانات الدراسة الميدانية. المردر
المرتبطة والمؤثرة فاي درجاة ممارساة  المتغيرات:  سادساً 

 ية: الزواج األدوار
العالقااة بااين درجااة ممارسااة األدوار الزواجيااة وكاال : 0

  من المتغيرات المستقمة المدروسة
-الزوجااااات العالقااااة بااااين متغياااار درجااااة ممارسااااة  أ( 

ألدوارىااان تجااااه أزواجيااان والمتغيااارات  -المبحوثاااات 
 :المستقمة المدروسة

يشػػػػػػػارت نتػػػػػػػااا تحميػػػػػػػؿ اجرت ػػػػػػػاط ال سػػػػػػػيط الػػػػػػػكاردة 
ات ارت اطيػػة معنكيػػة مكج ػػػة ( حلػػي كجػػكد عيقػػ1 جػػدكؿ)

 ػػػػػيف درجػػػػػة ممارسػػػػػة  1.10عنػػػػػد المسػػػػػتكل اجحتمػػػػػالي 
الم حكثات مدكارهف تجاا يزكاجفف ككؿ مػف دكر امزاكج  

(   كدكر اآل ػػػػػػػػػػػػػػا  تجػػػػػػػػػػػػػػاا 1,530تجػػػػػػػػػػػػػاا الزكجػػػػػػػػػػػػػػات )
 (  كالرلػػػػػػػػػػػا المجتمعػػػػػػػػػػػي لمم حكثػػػػػػػػػػػات1,301ام نػػػػػػػػػػػا )

(  كدكر ير ػػػاب امسػػػر فػػػي حدارة شػػػاكف المنػػػزؿ ,,1,3)
  لػػػذلؾ تعت ػػػر هػػػذا المتييػػػرات مؤشػػػرات جيػػػػدة (1,311)

لمدجلػػة عمػػل  درجػػة ممارسػػػة الم حكثػػات مدكارهػػف تجػػػاا 
يزكاجفػػف   معنػػل يف الزيػػادة فػػي يم مػػف هػػذا المتييػػرات 
تؤدل حلل زيادة درجة ممارسة الم حكثػات مدكارهػف تجػاا 
يزكاجفػػػػف. كمػػػػا ت ػػػػيف كجػػػػكد عيقػػػػات ارت اطيػػػػة معنكيػػػػة 

ك كؿ مف اجنفتػاح  1.10تمالي سال ة عند المستكل اجح
(  كاإلنفتػػػػػػػػػاح الجيرافػػػػػػػػػي 30,,1الثقػػػػػػػػػافي لمم حكثػػػػػػػػػات )

(  ممػػػا يعنػػػل يف الم حكثػػػات امقػػػؿ ,0,,1لمم حكثػػػات )

انفتاحان عمي العػالـ العػارجي  درجػة ممارسػتفف مدكارهػف 
تجػػاا يزكاجفػػف يك ػػر مػػف الم حكثػػات امكثػػر انفتاحػػان عمػػي 

 العالـ العارجي. 
متغيار درجاة ممارساة األزواج ألدوارىام  ب(العالقة بين 
والمتغيااارات المساااتقمة   -المبحوثاااات –تجااااه زوجااااتيم 

 المدروسة:
( 1يكلػػحت نتػػااا تحميػػؿ اجرت ػػاط ال سػػيط الػػكاردة  جػػدكؿ)

كجكد عيقات ارت اطية معنكية مكج ة عنػد المسػتكل اجحتمػالي 
 ػػػػيف درجػػػػة ممارسػػػػة يزكاج الم حكثػػػػات مدكارهػػػـػ تجػػػػاا  1.10
   (1.530ـ ككػػػػػؿ مػػػػػف دكر الزكجػػػػػات تجػػػػػاا امزكاج )زكجػػػػػاتف

كدكر ر ػات امسػرة فػي   (1.328كدكر اممفات تجاا ام نػا  )
كشػػػػػػعكر الم حكثػػػػػػات  الرلػػػػػػا   (1.3,1ادارة شػػػػػػاكف المنػػػػػػزؿ)

(  كالعيقػػة اجيجا يػػة تشػػير حلػػي يف الزيػػادة ,8,.1) المجتمعػػي
زكاج في يم مف هذا المتييرات تؤدل حلل زيادة درجة ممارسػة ي

كما ت يف كجكد عيقػات ارت اطيػة الم حكثات مدكارهـ تجاهفف. 
ك كػػػػػؿ مػػػػػف  1.10معنكيػػػػػة سػػػػػم ية عنػػػػػد المسػػػػػتكل اجحتمػػػػػالي 

(  كاإلنفتػػػػػاح الجيرافػػػػػي 1,,,1اجنفتػػػػػاح الثقػػػػػافي لمم حكثػػػػػات )
(. ممػػا يعنػػل يف الم حكثػػات امقػػؿ انفتاحػػان ,1,,1) لمم حكثػػات

دكارهـػ تجػاهفف  يك ػر عمي العالـ العػارجي يمػارس يزكاجفػف م
مػػػػػف ممارسػػػػػة يزكاج الم حكثػػػػػات امكثػػػػػر انفتاحػػػػػان عمػػػػػي العػػػػػالـ 

 العارجي.
 [المتغيرات المؤثرة في درجة ممارسة األدوار الزواجية:0]
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لتحديد المتييرات المستقمة المؤثرة في  درجة ممارسة 
امدكار الزكاجية   تـ استعداـ نمكذج التحميؿ اجرت اطي 

هذا فيما   "Step wise"دد المتدرج الراعد كاجنحدارم المتع
 Interval  يعتص  المتييرات التي قيست  مقياس فترم

Variables يما المتييرات المستقمة التي قيست  مقياس حسمي   
   "Nominal Variables  فقد استعدمت قيمة ححرا  حيتا  

 تر يع لتقدير تمثير تمؾ المتييرات 

ط البسيط بين المتغيرات المستقمة وكل من درجة ممارسة األدوار الوالدية تجاه األسرة, والمناخ معامالت االرتبا : 7جدول 
 األسري, وتوافق الطفل.

  إدارة المنزل أدوار الوالدية األدوار الزواجية األدوار المتغيرات 
 األسري  المناخ

 
الزوجة  دور   الطفل توافق

 تجاه الزوج
الزوج  دور

 تجاه الزوجة
ألم تجاه ا دور

 األبناء
األب تجاه  دور

 األبناء
رب  دور ربة األسرة دور

 األسرة
 *,1.05 1.105 1.188 1,105 **22,,1- 1,1,5 1.150 ,1,18- الم حكثة عمر 0
 **,1,00 - **20,,1- **1.080 ,1,18- 1.1110 ,,1,1- 1.181- 1,130 الم حكثة تعمـي ,
 ,1.01 1.115 1.010 1,132- 1.138 - 1,1,3 1.1,3  1,155- الم حكثة دعؿ 3
 **,,,,1 - **0,,,1- 1.110 - *  1,082- **2,,,1- **55,,1- **1,,,1- **30,,1- الثقافي لمم حكثة اجنفتاح 2
 ,1.10- **,0,  - ,,1.0- 1,110 - 1.110-  ,1,13- **,1,,1- **,0,,1- الجيرافي لمم حكثة اإلنفتاح 5
 1.108 ,1.18 ,1.01 - ,1,12 1.118- 1,1,1- ,,1.1 1,125 الم حكثة  التمييز شعكر ,
 **81,.1   **,1.23  **5,,.1 **1,003  ,1.03 **88,,1  **,8,.1  **,,1,3  المجتمعي لمم حكثة  الرلا 1
 ,1.13 ,1.15 1.1,5 - 1,130 1.121- 1,138- 1.131 1,1,3 الحيازة الزراعية حجـ 8
 1.123 1.100 1.110 1,110- 1.001- 1,101- ,,1.1- 1,110 امسرة حجـ 0
 1.111 1.1,1 1.180 1,008 ,,1.1- 1,1,2- 1.1,5- 1,155 اإلناث لألسرة عدد 01
 *1.082 1.128 1.1,1 1,1,0 **31,  - ,1,15 1.011 1,1,2 - يعمار ام نا  متكسط 00
 1.112 1,111- 1.100 1,128- **13,,1- 1,101- 1.1,0 1,180 - تعمـي امسرة مستكل ,0
 1.1,0- 1,003- 1.131- ,,1,1- ,1.00- 1,158- ,,1.1- 1,1,2 المعيشة مستكل 03
 1.115 1,032- 1.100- *,1,05 - **18,,1- 1,101 1.111- 1,035 - الزكج دعؿ 02
 ,1.18 ,1.13 1.128 1,1,1 **10,,1- ,1,10 1.1,0  1,185- الزكج عمر 05
 **1.318   **2,1.   - **1,3,1  - **1,328  - **530    الزكج تجاا الزكجة  دكر ,0
 **1.3,0   **1.2,1  - **20,,1  - **  1,510 - **1,301  امب تجاا ام نا  دكر 01
 **,1.31   **,,3.   - **,3,,1  - **3,,,1 - **311    مسرةرب ا دكر 08
 **1.218   **05,.1  **1.311  - **1.301 - **1.530  - تجاا الزكج  دكرالزكجة 00
 **1.501   **1.508  **1.333  - **510.   - **1.328 - تجاا ام نا  دكرامـ 1,
 **,1.31   **1.211 **,3,.1 - **20,.1 - **1.3,1 - ر ة امسرة  دكر 0,
 30,.1**  - - - - - - - امسرم المناخ ,,

   جمعت كحس ت مف  يانات الدراسة الميدانية. المردر
-الزوجات درجة ممارسة  المؤثرة في يرات أ( المتغ

 :ألدوارىن تجاه أزواجين -المبحوثات 
( حلل معنكية نمكذج التحميؿ 8يشارت النتااا الكاردة  جدكؿ)

اجرت اطل اجنحدارم المتعدد المتدرج الراعد حتل العطكة 
 081,,3الثالثة مف التحميؿ  كقد  ميت قيمة   ؼ   المحسك ة 

  كهذا يعنل يف  1.10ستكل اجحتمالي كهل معنكية عمل الم
هناؾ ثيث متييرات مستقمة تؤثر في درجة ممارسة الزكجات 

مدكارهف تجاا يزكاجفف. كلقد  ميت قيمة معامؿ  -الم حكثات -

كهل معنكية ييلان عمل مستكل 1,,11 (R)اجرت اط المتعدد 
Adjusted R)كقيمة معامؿ التحديد المعدؿ  1.10

2
قد  ميت  (

  مما يعنل يف المتييرات المستقمة الثيثة المؤثرة ت مو 1,320
نس ة مساهمتفا مجتمعة في تفسير الت ايف الحادث في درجة 

%   يعزل 32,0ممارسة الزكجات مدكارهف تجاا يزكاجفف 
% منفا حلل درجة ممارسة امزكاج مدكارهـ تجاا 1,8,

  ك % حلل شعكر الم حكثات  الرلا المجتمعي 2,1زكجاتفـ  
% حلل متكسط يعمار ام نا . يما  اقي النس ة كالتي ت مو 2,,
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% ترجع حلل متييرات يعرل لـ يتلمنفا نمكذج تحميؿ 5.0,
 اجنحدار المتعدد.

كفيما يتعمؽ  تمثير متيير مفنة الم حكثات  تكشؼ نتااا 
حعت ار  ت  عف عدـ كجكد فركؽ معنكية  يف ر ات المنزؿ 

رجة ممارستفف مدكارهف تجاا كالمكظفات فيما يتعمؽ  د
 يزكاجفف  

 

لتحديد المتغيرات المستقمة المؤثرة في درجة  Step-wiseنتائج التحميل االرتباطي واالنحداري المتعدد المتدرج الصاعد  :8جدول 
 ممارسة األدوار الزواجية

 المتغيرات التابعة
 "األدوار الزواجية"

 خطوات
 التحميل

 المتغيرات المستقمة
 رة في المتغيرات التابعةالمؤث

معامل 
االرتباط 
 (Rالمتعدد   

معامل 
 التحديد
(R²) 

معامل التحديد 
المعدل        

 (Adjusted R² 

% لمتباين 
المفسر في    
 المتغير التابع

قيمة  ف( 
الختبار معنوية 
 معامل االنحدار

 يكجن  
دكر الزكجة 
 تجاا الزكج

 **0,0,8, 1,8, 18,,1 ,8,,1 **1,530 دكر الزكج تجاا الزكجة 0

 **22,001 2,1 1,3,5 1,333 **1,511 شعكر الم حكثة  الرلا المجتمعي ,

 **081,,3 2,, 1,320 1,3,1 **11,,1 متكسط يعمار ام نا  3

 ثانيان  
دكر الزكج تجاا 

 الزكجة

 **0,0,8, 1,8, 18,,1 ,8,,1 **1,530 دكر الزكجة تجاا الزكج 0

 **02,,38 ,,0 02,,1 ,1,31 **1,551 ي لمم حكثاتاإلنفتاح الثقاف ,

 **,1,33, ,,0 ,1,31 1,308 **1,5,2 متكسط يعمار ام نا  3

 **080,,, 0,5 1,3,0 1,331 **1,581 حجـ امسرة 2

 المردر   حس ت مف  يانات الدراسة الميدانية  استعداـ الحاسب اآللي                           
 1.10ل مستكل ** معنكم عم   

مما يعنل يف هذا المتيير ليس ل  تمثير عمي درجة  
(. يما متيير مفنة 0ممارسة الزكجة مدكارها تجاا زكجفا)جدكؿ 

يزكاج الم حكثات  فتشير نتااا تحميؿ الت ايف حلي عدـ كجكد 
فركؽ معنكية  يف فاات مفف يزكاج الم حكثات فيما يتعمؽ 

مما يعنل يف مفنة  تجاهفـ   درجة ممارسة زكجاتفـ مدكارهف
الزكج ليس لفا تمثير عمي درجة ممارسة الزكجة مدكارها تجاا 

 (.01زكجفا)جدكؿ 
 

 ب( المتغيرات المؤثرة في درجة ممارسة األزواج 
 المبحوثات: –ألدوارىم تجاه زوجاتيم 

( حلػػػػػل معنكيػػػػػة نمػػػػػكذج 8يشػػػػػارت النتػػػػػااا الػػػػػكاردة  جػػػػػدكؿ)
المتعػػػدد المتػػػدرج الرػػػاعد حتػػػل التحميػػػؿ اجرت ػػػاطل اجنحػػػدارم 

العطػػكة الرا عػػة مػػف التحميػػؿ  كقػػد  ميػػت قيمػػة   ؼ   المحسػػك ة 
   1.10كهػػػػػل معنكيػػػػػة عمػػػػػل المسػػػػػتكل اجحتمػػػػػالي  080,,,

كهػػػذا يعنػػػل يف هنػػػاؾ ير ػػػع متييػػػرات مسػػػتقمة تػػػؤثر فػػػي درجػػػة 
 ممارسة يزكاج الم حكثات مدكارهـ تجاا زكجاتفـ  الم حكثات .

م تأثير مينة المبحوثة في كل من األدوار الوالدية, والمناخ األسري, ودرجة توافق الطفل, باستخدام إختبار تقدير حج :9جدول 
t  . لمفرق بين متوسطين, وقيمة إحصاء إيتا تربيع 

 المتغيرات التببعة
فئبت مهنة 
 المبحوثة

ن = 
452 

المتوسط 
 الحسببي

اإلنحراف 
 المعيبري

 t  قيمة 

 جدكر الزكجة تجاا الزك 
 00,001 023,10 38 مكظفة 0,101 8,181 85,,02 ,02 ر ة منزؿ

 دكر الزكج تجاا الزكجة
 00,102 010,21 38 مكظفة 0,110 12,,01 000,55 ,02 ر ة منزؿ

 دكر امـ تجاا ام نا 
 01,,03 ,,,,05 38 مكظفة 0,155 ,0,08 2,,052 ,02 ر ة منزؿ

 دكر امب تجاا ام نا 
 01,882 0,,032 38 مكظفة 05,,1 8,213 0,,035 ,02 ر ة منزؿ

 دكر ر ة امسرة في حدارة المنزؿ
 ,1,,5 21,32 38 مكظفة 1,228 3,,,2 21,12 ,02 ر ة منزؿ

 دكر رب امسرة في حدارة المنزؿ
 ,52,, 3,51, 38 مكظفة 35,,1 - 5,510 5,,3, ,02 ر ة منزؿ
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 المناخ امسرم
 ,02,10 0,0,10 38 مكظفة 0,105 ,,,,8 2,,010 ,02 ر ة منزؿ

 تكافؽ الطفؿ
 03,,0 018,51 38 مكظفة 1,235 000,, 010,01 ,02 ر ة منزؿ

 المردر   جمعت كحس ت مف  يانات الدراسة الميدانية  استعدـا الحاسب اآللي.
  مما يعنل يف المتييرات المستقمة 1,3,0قد  ميت 

ساهمتفا مجتمعة في تفسير الت ايف امر عة المؤثرة ت مو نس ة م
الحادث في درجة ممارسة امزكاج مدكارهـ تجاا زكجاتفـ 

% منفا حلل درجة ممارسة الزكجات 1,8,%   يعزل 0,,3
% حلل درجة ,,0 الم حكثات  مدكارهف تجاا يزكاجفف  

% حلل متكسط يعمار ,,0اإلنفتاح الثقافي لمم حكثات   ك
مسرة. يما  اقي النس ة كالتي ت مو % الي حجـ ا0,5ام نا   ك
% ترجع حلل متييرات يعرل لـ يتلمنفا نمكذج تحميؿ 1,0,

 اجنحدار المتعدد.

كفيمػػا يتعمػػؽ  تػػمثير متييػػر مفنػػة الم حكثػػات  تكشػػؼ نتػػااا 
حعت ػػار  ت  عػػػف عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ معنكيػػػة  ػػػيف ر ػػػات المنػػػزؿ 
 كالمكظفػػػػػات فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ  درجػػػػػة ممارسػػػػػة يزكاجفػػػػػف مدكارهػػػػـػ

تجاهفف   مما يعنل يف هذا المتييػر لػيس لػ  تػمثير عمػي درجػة 
(. يمػا متييػر مفنػة 0ممارسة الزكج مدكارا تجاا زكجت  )جػدكؿ 

زكج الم حكثة  فتشير نتااا تحميؿ الت ايف حلي عدـ كجكد فػركؽ 
معنكيػػػة  ػػػيف فاػػػات مفػػػف يزكاج الم حكثػػػات فيمػػػا يتعمػػػؽ  درجػػػة 

اتفـ  ممػػػا يعنػػػل يف مفنػػػة ممارسػػػة امزكاج مدكارهػػـػ تجػػػاا زكجػػػ
الػػزكج لػػيس لفػػػا تػػمثير عمػػػي درجػػة ممارسػػػة الػػزكج مدكارا تجػػػاا 

 (.01زكجت  )جدكؿ 
تقدير حجم تأثير مينة زوج المبحوثة في كل من األدوار الوالدية, والمناخ األسري, ودرجة توافق الطفل,  : 02جدول 

 تربيع, و % لمتباين المفسر في المتغيرات التابعة باستخدام تحميل التباين أحادي االتجاه, وقيمة إحصاء إيتا
 مجموع التباين مصدر التابعة المتغيرات

 المربعات
 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

إحصاء  قيمة F   قيمة
 إيتا تربيع

% لمتباين 
 المفسر

المتغير  في
 التابع

الزكجة تجاا  دكر
 الزكج

 ػػػػػػ ػػػػػػ 050,, ,10,,08 3 81,,558 المجمكعات  يف
 508,,8 ,01 1,011,,05 المجمكعات داعؿ
  010 05185,302 الكمي

الزكج تجاا  دكر
 الزكجة  

 ػػػػػػ ػػػػػػ 0,310 ,,023,8 3 230,218 المجمكعات  يف
 001,521 ,01 311,,0025 المجمكعات داعؿ
  010 00881,118 الكمي

امـ تجاا  دكر
 ام نا   

 ػػػػػػ ػػػػػػ 211,, 8,,,52, 3 1,2,115 تالمجمكعا  يف
 810,,01 ,01 ,08102,31 المجمكعات داعؿ
  010 08858,300 الكمي

امب تجاا  دكر
 اج نا  

 ػػػػػػ ػػػػػػ ,,1,2 32,5,2 3 03,,013 المجمكعات  يف
 80,152 ,01 5,511,,02 المجمكعات داعؿ
  010 11,,023,0 الكمي

 ة امسرة ر  دكر
 في ادارة المنزؿ 

 ػػػػػػ ػػػػػػ 0,,,0 8,508, 3 85,105 المجمكعات  يف
 3,2,5, ,01 820,,,20 المجمكعات داعؿ
  010 22,,2,18 الكمي

رب امسرة  دكر
 في ادارة المنزؿ 

 ,1,15 *3,2,1 ,010,11 3 0,,,3,1 المجمكعات  يف
 

5,, 
 30,2,1 ,01 0,5,,553 المجمكعات داعؿ
  010 58,2,002 الكمي

 ػػػػػػ ػػػػػػ 0,002 088,123 3 5,2,0,0 المجمكعات  يف اجسرل المناخ
 ,3,,08 ,01 0,,,01,80 المجمكعات داعؿ
  010 01853,151 الكمي

 ػػػػػػ ػػػػػػ 23,,, 0,3,001 3 310,151 المجمكعات  يف الطفؿ تكافؽ
 ,5,,55 ,01 01,5,000 المجمكعات داعؿ
  010 8,0,,0110 الكمي
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  المردر   جمعت كحس ت مف  يانات الدراسة الميدانية  استعداـ الحاسب اآللي
 1.15* مستكل معنكية 

 
 
المرتبطااة والمااؤثرة فااي درجااة ممارسااة  المتغياارات: سااابعاً 

  -الوالدية : األدوار
ل مان وكا األدوار الوالدياةالعالقة بين درجة ممارسة  [0]

 :المتغيرات المستقمة المدروسة 
 -العالقااااة بااااين متغياااار درجااااة ممارسااااة األميااااات   أ(

ألدوارىاااان تجاااااه أبنااااائين والمتغياااارات  -المبحوثااااات 
 .المستقمة المدروسة

( 1يسفرت نتااا تحميؿ اجرت اط ال سيط الكاردة  جدكؿ)
عف كجكد عيقات ارت اطية معنكية مكج ة عند المستكل 

 -الم حكثات – يف درجة ممارسة اممفات 1.10اجحتمالي 
مدكارهف تجاا ي ناافف ككؿ مف دكر اآل ا  تجاا 

(   1,328(  كدكر امزكاج تجاا الزكجات )1,510ام نا )
(  كدكر ير اب 88,,1كشعكر الم حكثات  الرلا المجتمعي)

(  كتشير العيقة 3,,,1امسر في ادارة شاكف المنزؿ)
ادة في يم مف هذا المتييرات تؤدل حلل اجيجا ية حلي يف الزي

مدكارهف تجاا  -الم حكثات -زيادة درجة ممارسة اممفات 
ي ناافف  لذلؾ تعت ر هذا المتييرات مؤشرات جيدة لمدجلة عمل 
درجة ممارسة الم حكثات مدكارهف تجاا ي ناافف. كما ت يف 
 كجكد عيقات ارت اطية معنكية سال ة عند المستكل اجحتمالي

(   مما يعنل يف ,,,,1كاجنفتاح الثقافي لمم حكثات ) 1.10
ذكات مستكم اجنفتاح الثقافي  -الم حكثات–اممفات 

المنعفض درجة ممارستفف مدكارهف تجاا ا ناافف يك ر مف 
 ذكات مستكم اجنفتاح الثقافي المرتفع.

 ب( العالقة باين متغيار درجاة ممارساة اآلبااء ألدوارىام 
 والمتغيرات المستقمة المدروسة.تجاه أبنائيم 

( 1يظفرت نتااا تحميؿ اجرت اط ال سيط الكاردة  جدكؿ)
كجكد عيقات ارت اطية معنكية مكج ة عند المستكل اجحتمالي 

 يف درجة ممارسة اآل ا  مدكارهـ تجاا ي ناافـ ككؿ مف  1.10
(  ك دكرالزكجات تجاا 1.510دكراممفات تجاا ام نا  )

(  ك دكر ر ات امسرة في ادارة شاكف المنزؿ 1.30امزكاج )

سالفة  -(   كتشير ايجا ية العيقات مع المتييرات 20,.1)
الي يف الزيادة في يم مف هذا كالتي ث تت معنكياتفا  -الذكر

المتييرات تؤدل حلل زيادة درجة ممارسة اآل ا  مدكارهـ تجاا 
ة سم ية عند ام نا . كما ت يف كجكد عيقات ارت اطية معنكي

(   10,,1) ا امعمر ك كؿ مف  1.10المستكل اجحتمالي 
(   كاجنفتاح الثقافي 13,,1) تعميـ امسرة اتكمستكى
(  22,,1)اتلم حكثعمر اممفات ا(  ك 2,,,1)اتلمم حكث

الشفرم  دعؿال(  ك 31,,1كمتكسط يعمار ام نا )
ارهـ (. مما يعنل يف درجة ممارسة اآل ا  مدك 18,,1)لآل ا 
تعميـ  اتاآل ا   كمستكي عمرتقؿ  زيادة كؿ مف  ي ناافـتجاا 

ام نا   كالدعؿ عمر ك زكجات  امسرة  كاجنفتاح الثقافي لم
 الشفرم لآل ا . 

المتغيااااارات الماااااؤثرة فاااااي درجاااااة ممارساااااة األدوار  -0
 الوالدية :

لتحديد المتييرات المستقمة المؤثرة في  درجة ممارسة 
  تـ استعداـ نمكذج التحميؿ اجرت اطي امدكار الكالدية 

هذا فيما   "Step wise"كاجنحدارم المتعدد المتدرج الراعد 
 Interval  يعتص  المتييرات التي قيست  مقياس فترم

Variables يما المتييرات المستقمة التي قيست  مقياس    
  فقد استعدمت قيمة ححرا   Nominal Variables"حسمي    
 لتقدير تمثير تمؾ المتييرات  حيتا تر يع

- أ( المتغيااارات الماااؤثرة فاااي درجاااة ممارساااة األمياااات 
 ألدوارىن تجاه أبنائين -المبحوثات 

( حلل معنكية نمكذج 00يشارت النتااا الكاردة  جدكؿ)
التحميؿ اجرت اطل اجنحدارم المتعدد المتدرج الراعد حتل 

ؼ   المحسك ة العطكة الثالثة مف التحميؿ  كقد  ميت قيمة   
   1.10كهل معنكية عمل المستكل اجحتمالي  11,,1,

كهذا يعنل يف هناؾ ثيث متييرات مستقمة تؤثر في درجة 
مدكارهف تجاا ي ناافف. كلقد  -الم حكثات -ممارسة اممفات 

كهل معنكية  1,5,3 (R) ميت قيمة معامؿ اجرت اط المتعدد 
تحديد المعدؿ كقيمة معامؿ ال 1.10ييلان عمل مستكل 
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(Adjusted R
2
  مما يعنل يف المتييرات  1,315قد  ميت  (

المستقمة الثيثة المؤثرة ت مو نس ة مساهمتفا مجتمعة في 
تفسير الت ايف الحادث في درجة ممارسة اممفات مدكارهف 

% منفا حلل درجة 2,1,%   يعزل 31,5تجاا ي ناافف 
 ممارسة اآل ا  مدكارهـ تجاا ي ناافـ  

% 0,3% حلل شعكر الم حكثات  الرلا المجتمعي  ك 2,5
% ترجع 0,5,حلل دعؿ اآل ا . يما  اقي النس ة كالتي ت مو 

حلل متييرات يعرل لـ يتلمنفا نمكذج تحميؿ اجنحدار 
 المتعدد.

كفيما يتعمؽ  تمثير متيير مفنة اممفات  الم حكثات   
 يف  تكشؼ نتااا حعت ار  ت  عف عدـ كجكد فركؽ معنكية

ر ات المنزؿ كالمكظفات فيما يتعمؽ  درجة ممارستفف 
مدكارهف تجاا ي ناافف  مما يعنل يف هذا المتيير ليس ل  

(. 0تمثير عمي درجة ممارسة امـ مدكارها تجاا ي ناافا)جدكؿ 
يما متيير مفنة يزكاج الم حكثات  اآل ا     فتشير نتااا تحميؿ 

ة  يف فاات مفف اآل ا  فيما الت ايف حلي عدـ كجكد فركؽ معنكي
يتعمؽ  درجة ممارسة اممفات مدكارهف تجاا ي ناافف  مما 
يعنل يف مفنة الزكج  امب  ليس لفا تمثير عمي درجة ممارسة 

 (.01امـ مدكارها تجاا ي ناافا)جدكؿ 
 ب( المتغيرات المؤثرة في درجة ممارسة اآلباء 

 ألدوارىم تجاه أبنائيم:
( حلل معنكية نمكذج 00لكاردة  جدكؿ)يشارت النتااا ا

التحميؿ اجرت اطل اجنحدارم المتعدد المتدرج الراعد حتل 

العطكة الثالثة مف التحميؿ  كقد  ميت قيمة   ؼ   المحسك ة 
   1.10كهل معنكية عمل المستكل اجحتمالي  000,,3

كهذا يعنل يف هناؾ ثيث متييرات مستقمة تؤثر في درجة 
مدكارهـ تجاا ي ناافـ. كلقد  ميت قيمة معامؿ  ممارسة اآل ا 

كهل معنكية ييلان عمل مستكل 1,500 (R)اجرت اط المتعدد 
Adjusted R)كقيمة معامؿ التحديد المعدؿ  1.10

2
قد  ميت  (

  مما يعنل يف المتييرات المستقمة الثيثة المؤثرة ت مو 1,328
في درجة نس ة مساهمتفا مجتمعة في تفسير الت ايف الحادث 

% 2,1,%  يعزل 32,8ممارسة اآل ا  مدكارهـ تجاا ي ناافـ 
منفا حلل درجة ممارسة اممفات  الم حكثات  مدكارهف تجاا 

% حلل دعؿ 3,,% حلل عمر اآل ا    ك1,8ي ناافف  ك
% ترجع حلل ,,5,اآل ا . يما  اقي النس ة كالتي ت مو 

 ر المتعدد.متييرات يعرل لـ يتلمنفا نمكذج تحميؿ اجنحدا
كفيما يتعمؽ  تمثير متيير مفنة اممفات  الم حكثات   
تكشؼ نتااا حعت ار  ت  عف عدـ كجكد فركؽ معنكية  يف 
ر ات المنزؿ كالمكظفات فيما يتعمؽ  درجة ممارسة اآل ا  
مدكارهـ تجاا ي ناافـ   مما يعنل يف هذا المتيير ليس ل  تمثير 

(. يما 0جاا ي ناا )جدكؿ عمي درجة ممارسة امب مدكارا ت
متيير مفنة زكج الم حكثة  امب   فتشير نتااا تحميؿ الت ايف 
حلي عدـ كجكد فركؽ معنكية  يف فاات مفف اآل ا  فيما يتعمؽ 
 درجة ممارسة اآل ا  مدكارهـ تجاا ي ناافـ  مما يعنل يف مفنة 
امب ليس لفا تمثير عمي درجة ممارست  مدكارا تجاا 

 (.01كؿ ي ناا )جد
لتحديد المتغيرات المستقمة المؤثرة في  Step-wiseنتائج التحميل االرتباطي واالنحداري المتعدد المتدرج الصاعد  :00جدول 

 درجة ممارسة األدوار الوالدية
 المتغيرات
 التابعة
"األدوار 
 الوالدية

 خطوات
 التحميل

 المستقمة المتغيرات
 في المتغيرات التابعة المؤثرة

 معامل
االرتباط 
 (Rالمتعدد   

 معامل
 التحديد
(R²) 

التحديد  معامل
المعدل        

 (Adjusted R² 

% لمتباين 
المفسر في    
 المتغير التابع

 ف(  قيمة
الختبار معنوية 
 معامل االنحدار

   يكجن 
امـ  دكر

 تجاا ام نا 

 **15,,50 2,1, 21,,1 50,,1 **1,510 امب تجاا ام نا  دكر 0
 **31,010 2,5 ,0,,1 1,311 **1,528 الم حكثة  الرلا المجتمعي رشعك  ,
 **11,,1, 0,3 1,315 1,301 **1,5,3 الزكج  امب  دعؿ 3

   ثانيان 
امب  دكر

 تجاا ام نا 

 **15,,50 2,1, 21,,1 50,,1 **1,510 امـ تجاا ام نا  دكر 0
 **22,133 1,8 1,3,5 ,1,33 **,1,51 الزكج  امب  عمر ,
 **000,,3 3,, 1,328 1,350 **1,500 الزكج  امب  دعؿ 3

 المردر   حس ت مف  يانات الدراسة الميدانية  استعداـ الحاسب اآللي                      
 1.10** معنكم عمل مستكل        
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المرتبطة والمؤثرة في درجة ممارسة  المتغيرات: ثامناً 
  -وادارة شئون المنزل:المتعمقة باقتصاديات  األدوار

العالقة بين درجة ممارسة األدوار المتعمقة  -0
باقتصاديات وادارة شئون المنزل وكل من المتغيرات 

 المستقمة المدروسة 
 - أ(  العالقة بين متغير درجة ممارسة ربات األسرة  

ألدوارىن المتعمقة بادارة شئون المنزل  -المبحوثات 
 وسة:والمتغيرات المستقمة المدر 

( 1يسػػػفرت نتػػػااا تحميػػػؿ اجرت ػػػاط ال سػػػيط الػػػكاردة  جػػػدكؿ)
عػػػػف كجػػػػكد عيقػػػػات ارت اطيػػػػة معنكيػػػػة مكج ػػػػة عنػػػػد المسػػػػتكل 

 - ػػػػػػػػيف درجػػػػػػػػة ممارسػػػػػػػػة ر ػػػػػػػػات امسػػػػػػػػرة  1.10اجحتمػػػػػػػػالي 
 المنػػزؿ ككػػؿ مػػف دكر شػػاكفمدكارهػػف فػػي حدارة  -الم حكثػػات 

اآل ػػػػػػػػػػػػا  تجػػػػػػػػػػػػاا  (  كدكر1,3,1امزكاج تجػػػػػػػػػػػػاا الزكجػػػػػػػػػػػػات )
(  كدكر ير ػػػػػػػػػاب امسػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي ادارة شػػػػػػػػػاكف 20,,1 )ام نػػػػػػػػػا

كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعكر الم حكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  الرلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا (  ,3,,1المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ)
 لذلؾ تعت ر هػذا المتييػرات مؤشػرات جيػدة(  1,003)المجتمعي

ر ػػػات امسػػػرة مدكارهػػػف فػػػي حدارة درجػػػة ممارسػػػة لمدجلػػػة عمػػػل 
    معنل يف الزيادة في يم مف هذا اكف المنزؿش

ر ػػػػػػات امسػػػػػػرة درجػػػػػػة ممارسػػػػػة المتييػػػػػرات تػػػػػػؤدل حلػػػػػل زيػػػػػػادة 
كمػػػػا ت ػػػػيف كجػػػػكد عيقػػػػات  المنػػػػزؿ. شػػػػاكفمدكارهػػػػف فػػػػي حدارة 

 1.15ارت اطيػػػػػػػة معنكيػػػػػػػة سػػػػػػػال ة عنػػػػػػػد المسػػػػػػػتكل اجحتمػػػػػػػالي 
 كمسػػػػػتكل المعيشػػػػػة  (1,082) كاجنفتػػػػػاح الثقػػػػػافي لمم حكثػػػػػات

ممػػا يعنػػل يف ر ػػات امسػػرة ذكات مسػػتكم اجنفتػػاح   (,1,05)
ذات المسػػػػػتكم مػػػػػيف الػػػػػي يسػػػػػر الثقػػػػػافي المػػػػػنعفض كاجتػػػػػي تنت

اكف شػمػنعفض درجػة ممارسػتفف مدكارهػف فػي حدارة ال المعيشي
ر ػػػات امسػػػرة ذكات مسػػػػتكم درجػػػة ممارسػػػة المنػػػزؿ يك ػػػر مػػػف 

اجنفتػػػػاح الثقػػػػافي العػػػػالي كاجتػػػػي تنتمػػػػيف الػػػػي يسػػػػر مسػػػػتكياتفا 
 المعيشية مرتفعة.

العالقة بين متغير درجة ممارسة أرباب األسر   ب(
المنزل والمتغيرات  شئونلمتعمقة  بادارة ألدوارىم ا

 المستقمة المدروسة:

( 1يكلحت نتااا تحميؿ اجرت اط ال سيط الكاردة  جدكؿ)
كجكد عيقات ارت اطية معنكية مكج ة عند المستكل اجحتمالي 

 يف درجة ممارسة ير اب امسر مدكارهـ في ادارة  1.10
(  1.311اج)شاكف المنزؿ ككؿ مف دكرالزكجات تجاا امزك 

(  كدكر ر ات 5,,.1) كشعكر الم حكثات  الرلا المجتمعي
(  كدكراممفات تجاا ,3,.1امسرة في ادارة شاكف المنزؿ)

  كما (2.089(  كمستكم تعميـ الم حكثات)3,,.1ام نا )
يكلحت النتااا يف جميع العيقات  يف المتييرات المستقمة 

المتيير التا ع كانت ك  -كالتي ث ت معنكياتفا  -سالفة الذكر
مكج ة  كهذا يعنل يف الزيادة في يم مف هذا المتييرات يؤدل 
حلل زيادة درجة  ممارسة ير اب امسر مدكارهـ المتعمقة  

  ادارة شاكف المنزؿ.
[ المتغيرات المؤثرة في درجة ممارسة األدوار 0]

 المتعمقة باقتصاديات وادارة شئون المنزل:
تقمة المؤثرة في  درجة ممارسة لتحديد المتييرات المس

امدكار المتعمقة  اقتراديات كادارة شاكف المنزؿ  تـ استعداـ 
نمكذج التحميؿ اجرت اطي كاجنحدارم المتعدد المتدرج الراعد 

"Step wise"   هذا فيما يعتص  المتييرات التي قيست  مقياس
     يما المتييرات المستقمة التيInterval Variables  فترم

  فقد  Nominal Variables"قيست  مقياس حسمي    
 استعدمت قيمة ححرا  حيتا تر يع لتقدير تمثير تمؾ المتييرات 
 - أ( المتغيرات المؤثرة في درجة ممارسة ربات األسرة 

 ئون المنزلشألدوارىن المتعمقة بادارة  -المبحوثات 
( حلػػػػل معنكيػػػػة نمػػػػكذج ,0يشػػػػارت النتػػػػااا الػػػػكاردة  جػػػػدكؿ)

حميػػػؿ اجرت ػػػاطل اجنحػػػدارم المتعػػػدد المتػػػدرج الرػػػاعد حتػػػل الت
العطػػكة الثانيػػة مػػف التحميػػؿ  كقػػد  ميػػت قيمػػة   ؼ   المحسػػك ة 

  كهػػذا  1.10كهػػل معنكيػػة عمػػل المسػػتكل اجحتمػػالي  ,1,81
يعنػػػل يف هنػػػاؾ متييػػػريف مسػػػتقميف يػػػؤثراف فػػػي درجػػػة ممارسػػػة 

دارة شػػػاكف مدكارهػػػف المتعمقػػػة  ػػػا -الم حكثػػػات  -ر ػػػات امسػػػرة 
 ,1,,8 (R)المنػػزؿ. كلقػػد  ميػػت قيمػػة معامػػؿ اجرت ػػاط المتعػػدد 

كقيمػػة معامػػؿ التحديػػد  1.10كهػػل معنكيػػة ييلػػان عمػػل مسػػتكل 
Adjusted R)المعدؿ 

2
 1,110قد  ميت  (
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المؤثرة في  لتحديد المتغيرات المستقمة Step-wiseنتائج التحميل االرتباطي واالنحداري المتعدد المتدرج الصاعد  :00جدول 
 درجة ممارسة األدوار المتعمقة باقتصاديات وادارة شئون المنزل

 المتغيرات
 التابعة
"األدوار 

المتعمقة بادارة 
 شئون المنزل"

 خطوات
 التحميل

 المستقمة المتغيرات
 في المتغيرات التابعة المؤثرة

 معامل
االرتباط 
المتعدد  

 R) 

 معامل
 التحديد
(R²) 

التحديد  معامل
        المعدل

 (Adjusted 

R² 

% لمتباين 
المفسر في    

المتغير 
 التابع

 ف(  قيمة
الختبار 

معنوية معامل 
 االنحدار

  دكر ر ة يكجن 
امسرة في حدارة 
 شاكف المنزؿ

 **01,050 2,0 1,120 1,152 **,3,,1 رب امسرة في حدارة شاكف المنزؿ دكر 0
 ** ,1,81 ,,, 1,110 ,1,18 **,8,,1 الثقافي لمم حكثة اجنفتاح 3

  دكر رب ثانيان 
 رةامسرة في حدا
 شاكف المنزؿ

 **03,2,1 5,, 1,1,5 1,111 **5,,,1 الم حكثة  الرلا المجتمعي شعكر 0
 **02,,01 0,, 1,102 1,012 **1,3,3 ر ة امسرة في حدارة شاكف المنزؿ دكر ,
 **8,280 0,8 ,1,00 ,,1,0 **,1,35 تعميـ الم حكثة مستكم 3

 المردر   حس ت مف  يانات الدراسة الميدانية  استعداـ الحاسب اآللي                            
 0.0.** معنوي على مستوى   

ممػػػػا يعنػػػػل يف المتييػػػػراف المسػػػػتقيف المػػػػؤثراف ت مػػػػو نسػػػػ ة 
مسػػػػاهمتفما مجتمعػػػػة فػػػػي تفسػػػػير الت ػػػػايف الحػػػػادث فػػػػي درجػػػػة 

مقػػػة  ػػػادارة شػػػاكف المنػػػزؿ ممارسػػػة ر ػػػات امسػػػرة مدكارهػػػف المتع
% منفػػا حلػػل درجػػة ممارسػػة ير ػػاب امسػػر 2,0%   يعػػزل 1,0

% حلػػػل اجنفتػػػاح ,,,مدكارهػػـػ المتعمقػػػة  ػػػادارة شػػػاكف المنػػػزؿ   
% ترجػع 0,,0الثقافي لمم حكثػات. يمػا  ػاقي النسػ ة كالتػي ت مػو 

حلػػػػػل متييػػػػػرات يعػػػػػرل لػػػػـػ يتلػػػػػمنفا نمػػػػػكذج تحميػػػػػؿ اجنحػػػػػدار 
 المتعدد.

 تمثير متيير مفنة الم حكثات  تكشؼ نتااا  كفيما يتعمؽ
حعت ار  ت  عف عدـ كجكد فركؽ معنكية  يف ر ات المنزؿ 
كالمكظفات فيما يتعمؽ  درجة ممارستفف مدكارهف المتعمقة 
 ادارة شاكف المنزؿ   مما يعنل يف هذا المتيير ليس ل  تمثير 

كف عمي درجة ممارسة الم حكثة مدكارها المتعمقة  ادارة شا
(. يما متيير مفنة يزكاج الم حكثات  رب 0المنزؿ)جدكؿ 

امسرة    فتشير نتااا تحميؿ الت ايف حلي عدـ كجكد فركؽ 
 معنكية  يف فاات مفف امزكاج  ير اب امسر  

فيما يتعمؽ  درجة ممارسة ر ات امسرة مدكارهف المتعمقة 
لفا  ادارة شاكف المنزؿ  مما يعنل يف مفنة رب امسرة ليس 

تمثير عمي درجة ممارسة الم حكثة مدكارها المتعمقة  ادارة 
 (.01شاكف المنزؿ)جدكؿ 

 
 ب( المتغيرات المؤثرة في درجة ممارسة أرباب األسر  

 ئون المنزل:شألدوارىم المتعمقة بادارة 

( حلل معنكية نمكذج ,0يشارت النتااا الكاردة  جدكؿ)
المتدرج الراعد حتل التحميؿ اجرت اطل اجنحدارم المتعدد 

العطكة الثالثة مف التحميؿ  كقد  ميت قيمة   ؼ   المحسك ة 
  كهذا  1.10كهل معنكية عمل المستكل اجحتمالي  8,280

يعنل يف هناؾ ثيث متييرات مستقمة تؤثر في درجة ممارسة 
ير اب امسر مدكارهـ المتعمقة  ادارة شاكف المنزؿ. كلقد  ميت 

كهل معنكية ييلان  ,1,35 (R)اط المتعدد قيمة معامؿ اجرت 
 Adjusted)كقيمة معامؿ التحديد المعدؿ  1.10عمل مستكل 

R
2
  مما يعنل يف المتييرات المستقمة  ,1,00قد  ميت  (

الثيثة المؤثرة ت مو نس ة مساهمتفا مجتمعة في تفسير الت ايف 
الحادث في درجة ممارسة ممارسة ير اب امسر مدكارهـ 

% منفا 5,,%   يعزل ,,00قة  ادارة شاكف المنزؿ المتعم
% حلل دكر 0,,حلل شعكر الم حكثات  الرلا المجتمعي  ك
% حلل مستكم 0,8ر ات امسرة في حدارة شاكف المنزؿ   ك

% ترجع 88,8تعميـ الم حكثات. يما  اقي النس ة كالتي ت مو 
حلل متييرات يعرل لـ يتلمنفا نمكذج تحميؿ اجنحدار 

 د.المتعد
 
 
 

كفيما يتعمؽ  تمثير متيير مفنة الم حكثات  تكشؼ نتااا 
حعت ار  ت  عف عدـ كجكد فركؽ معنكية  يف ر ات المنزؿ 
كالمكظفات فيما يتعمؽ  درجة ممارسة ير اب امسر مدكارهـ 
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اكف المنزؿ   مما يعنل يف هذا المتيير ليس شالمتعمقة  ادارة 
مدكارا المتعمقة  ادارة  ل  تمثير عمي درجة ممارسة رب امسرة

(. يما متيير مفنة زكج الم حكثة   رب 0اكف المنزؿ )جدكؿ ش
امسرة    فتشير نتااا تحميؿ الت ايف حلي كجكد فركؽ معنكية 
 يف فاات مفف اآل ا  فيما يتعمؽ  درجة ممارسة ير اب امسر 

اكف المنزؿ  مما يعنل يف مفنة رب شمدكارهـ المتعمقة  ادارة 
ة لفا تمثير عمي درجة ممارست  مدكارا المتعمقة  ادارة امسر 
مما  ,1.15كقد  ميت قيمة ححرا  حيتا تر يع   المنزؿ شاكف

% مف الت ايف في درجة ,,5يعنل يف هذا المتيير يفسر
 شاكفممارسة ير اب امسر مدكارهـ المتعمقة  ادارة 

دة فإف المتييرات المستقمة الكار  كمف ثـ (.01المنزؿ)جدكؿ 
%  مف الت ايف في درجة 8,,0 فذا الدراسة تستطيع تفسير

  المنزؿ شاكفممارسة ير اب امسر مدكارهـ المتعمقة  ادارة 
% ترجع حلل متييرات يعرل ,,83يما  اقي النس ة كالتي ت مو 

لـ تتلمنفا الدراسة كتحتاج حلل مزيد مف ال حث كالتقري 
المتييرات  لمتعرؼ عميفا  ككذلؾ تطكير طرؽ قياس  عض

ف شمن  يزيد مف قدرتفا المستقمة الكاردة  فذا الدراسة كالذم م
 .التفسيرية

( كالمتعمقة  نتااا 03ك فحص النتااا الكاردة  جدكؿ )
المجمكعات  لممقارنات ال عدية  يف"Scheffe" حعت ار شيفي 

لمعرفة حتجاا الفركؽ الدالة ححراايان  يف درجات المتكسط 
رسة ير اب امسر مدكارهـ المتعمقة  ادارة الحسا ي لدرجة مما

شاكف المنزؿ كفقان لمجمكعات متيير مفنة ير اب امسر  يت يف 
كجكد فركؽ معنكية  يف فاة  مكظؼ  كفاة  يعماؿ حرة 
كحرفية  كلرالح فاة  مكظؼ . كهذا النتااا تشير حلي حرتفاع 
ارة درجة ممارسة المكظفيف ير اب امسر مدكارهـ المتعمقة  اد

شاكف المنزؿ  المقارنة  درجة ممارسة ذكم المفف الحرة 
 كالحرفييف مدكارهـ المتعمقة  ادارة شاكف المنزؿ. 

في المناخ األسري  لمؤثرة: المتغيرات المرتبطة واتاسعاً 
 السائد: 

العالقاااة باااين المنااااخ األساااري وكااال مااان المتغيااارات  [0]
 المستقمة المدروسة 

اط ال سػػػػػػػػػيط الػػػػػػػػػكاردة يظفػػػػػػػػػرت نتػػػػػػػػػااا تحميػػػػػػػػػؿ اجرت ػػػػػػػػػ
( كجػػػكد عيقػػػات ارت اطيػػػة معنكيػػػة مكج ػػػة عنػػػد 1 جػػػدكؿ)

 ػػيف المنػػاخ امسػػرم ككػػؿ مػػف  1.10المسػػتكل اجحتمػػالي 
(  كيدكاراممفات تجاا 05,.1يدكيرالزكجات تجاا امزكاج)

 (  ك يدكر امزكاج تجػػػػػػػػػػػػػاا الزكجػػػػػػػػػػػػػات1.508ام نػػػػػػػػػػػػػا )
 (  كشػػػػػػػػػعكر الم حكثػػػػػػػػػات  الرلػػػػػػػػػا المجتمعػػػػػػػػػي1.2,1)
(  1.2,1) (   ك يدكار اآل ػػػػػػػػا  تجػػػػػػػػاا ام نػػػػػػػػا ,1.23)

(  كيدكار ير ػػػػػػاب امسػػػػػػػر 1.211كيدكار ر ػػػػػػات امسػػػػػػػرة )
(  لػػػػذلؾ تعت ػػػػر هػػػػذا المتييػػػػرات مؤشػػػػرات جيػػػػدة ,,1.3)

 .لمدجلة عمل درجة ايجا ية المناخ امسرم

ه الفروق الدالة إحصائيًا بين درجات المجموعات لمعرفة إتجا لممقارنات البعدية بين"Scheffe" نتائج إختبار شيفيو: 03جدول 
المتوسط الحسابي لدرجة ممارسة أرباب األسر ألدوارىم المتعمقة بادارة شئون المنزل وفقًا لمجموعات متغير مينة أرباب 

 األسر " أزواج المبحوثات" بعينة الدراسة.
المتوسط  المجموعات المتغير

 الحسابي
 الفروق بين المجموعات

 متقاعد "معاش" فالح رة وحرفيةأعمال ح موظف

مفنة ير اب امسر 
  يزكاج الم حكثات 

 0,0,1 - 0,502 * 3,135 - 0,,2, مكظؼ

 ,2,05  - 0,220 - -  0,08, يعماؿ حرة كحرفية

 102., - -   ,,,,, فيح

 -    5,33, متقاعد  معاش 

 اآللي                          المردر   حس ت مف  يانات الدراسة الميدانية  استعداـ الحاسب 
 1.15* معنكم عمل مستكل     
 

كما ت يف كجكد عيقات ارت اطية معنكية سال ة عند 
ككؿ مف اجنفتاح الثقافي  1.10المستكل اجحتمالي 

  (24040(  مستكم تعميـ الم حكثات)0,,,1لمم حكثات)
فاع (   مما يعنل يف ارت,0,,1كاإلنفتاح الجيرافي لمم حكثات)
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مستكم تعميـ الم حكثات  كانفتاح الم حكثات عمي العالـ 
العارجي يؤثراف سم يان عمي المناخ السااد  امسر التي تنتميف 

 اليفا.
  -[ المتغيرات المؤثرة في المناخ األسري:0]

لتحديد المتييرات المستقمة المؤثرة في المناخ امسرم  تـ 
حدارم المتعدد المتدرج استعداـ نمكذج التحميؿ اجرت اطي كاجن

هذا فيما يعتص  المتييرات التي   "Step wise"الراعد 
   يما المتييرات Interval Variables  قيست  مقياس فترم

   Nominal Variables"المستقمة التي قيست  مقياس حسمي    
فقد استعدمت قيمة ححرا  حيتا تر يع لتقدير تمثير تمؾ 

 المتييرات 
( حلل معنكية نمكذج 02الكاردة  جدكؿ)كتشير النتااا 

التحميؿ اجرت اطل اجنحدارم المتعدد المتدرج الراعد حتل 
العطكة السادسة مف التحميؿ  كقد  ميت قيمة  ؼ  المحسك ة 

   1.10كهل معنكية عمل المستكل اجحتمالي  083,,3
كهذا يعنل يف هناؾ ست متييرات مستقمة تؤثر في المناخ 

 1,131 (R)ميت قيمة معامؿ اجرت اط المتعدد امسرم. كلقد  
كقيمة معامؿ التحديد  1.10كهل معنكية ييلان عمل مستكل 

Adjusted R)المعدؿ 
2
  مما يعنل يف 1,501قد  ميت  (

المتييرات المستقمة الستة المؤثرة ت مو نس ة مساهمتفا مجتمعة 

%  يعزل 50,1في تفسير الت ايف الحادث في المناخ امسرم 
 -الم حكثات–% منفا حلل درجة ممارسة الزكجات 31,5

% حلل درجة ممارسة اممفات 0,,مدكارهف تجاا يزكاجفف  ك
% الي شعكر الم حكثات  الرلا 3,5مدكارهف تجاا ي ناافف  

% الي درجة ممارسة ير اب امسر مدكارهـ ,,0المجتمعي  ك
% الي درجة ممارسة اآل ا  ,,0في حدارة شاكف المنزؿ  ك
% الي مستكم تعميـ الم حكثات. 0,2مدكارهـ تجاا ي ناافـ  ك

% ترجع حلل متييرات يعرل 28,3يما  اقي النس ة كالتي ت مو 
 لـ يتلمنفا نمكذج تحميؿ اجنحدار المتعدد.

كفيما يتعمؽ  تمثير متيير مفنة الم حكثات  تكشؼ نتااا 
حعت ار  ت  عف عدـ كجكد فركؽ معنكية  يف ر ات المنزؿ 

المكظفات فيما يتعمؽ  المناخ السااد  امسر التي تنتميف اليفا ك 
  مما يعنل يف هذا المتيير ليس ل  تمثير عمي المناخ السااد 

(. يما متيير مفنة يزكاج الم حكثات 0 مسر الم حكثات)جدكؿ 
 ير اب امسر   فتشير نتااا تحميؿ الت ايف حلي عدـ كجكد 

اج  ير اب امسر  فيما فركؽ معنكية  يف فاات مفف امزك 
يتعمؽ  المناخ السااد  امسر التي ينتميف اليفا  مما يعنل يف 
مفنة رب امسرة ليس لفا تمثير عمي المناخ السااد 

 (.01 مسرهـ)جدكؿ 

فااي المناااخ  لتحديااد المتغياارات المسااتقمة المااؤثرة Step-wiseنتااائج التحمياال االرتباااطي واالنحااداري المتعاادد المتاادرج الصاااعد  :04جاادول 
 األسري
 المتغير
 التابع

 خطوات
 التحميل

 المستقمة المتغيرات
 في المتغيرات التابعة المؤثرة

االرتباط  معامل
 (Rالمتعدد   

 معامل
 التحديد
(R²) 

التحديد  معامل
المعدل        

 (Adjusted 

R² 

% لمتباين 
المفسر في    
 المتغير التابع

 ف(  قيمة
الختبار معنوية 

 حدارمعامل االن

 المناخ
 امسرم

 **018,388 31,5 1,315 1,318 **05,,1 جالزكجة تجاا الزك  دكر 0
 ** 3,,,11 0,, ,1,23 ,1,22 **5,,,1 امـ تجاا ام نا  دكر ,
 **52,015 3,5 1,210 1,281 **03,,1 الم حكثة  الرلا المجتمعي شعكر 3
 **23,220 ,,0 1,281 1,208 **,1,11 رب امسرة في حدارة شاكف المنزؿ دكر 2
 **12,,31 ,,0 1,513 1,501 **1,100 امب تجاا ام نا  دكر 5
 **083,,3 0,2 1,501 1,532 **1,131 تعميـ الم حكثة مستكم ,

 المردر   حس ت مف  يانات الدراسة الميدانية  استعداـ الحاسب اآللي                             
 1.10** معنكم عمل مستكل  
 

والمؤثرة في درجة توافق  تبطةالمر  المتغيرات: عاشراً 
  -الطفل:

العالقة بين درجة توافق الطفل وكل من المتغيرات : 0
 المستقمة المدروسة 
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( 1يسفرت نتااا تحميؿ اجرت اط ال سيط الكاردة  جدكؿ)
عف كجكد عيقات ارت اطية معنكية مكج ة عند المستكل 

كافؽ امطفاؿ لدم الم حكثات  يف درجة ت 1.10اجحتمالي 
 فاتامم رادك ي(  ك 30,.1)السااد ككؿ مف المناخ امسرم

تجاا  اتالزكج رادك ي(  ك 1.501تجاا ام نا )
(   1.318)اتج تجاا الزكجازك ر امادك ي(  ك 1.218ج)ازك ام
تجاا  ا اآل ار دك ي(  ك ,1.31امسرة ) اتر ر ادك يك 

كشعكر (  ,1.31امسر) ابر ير ادك ي(  ك 1.3,0ام نا )
كجكد  اإللافة حلي (   81,.1)الم حكثات  الرلا المجتمعي

عند المستكل ييلان كلكف عيقات ارت اطية معنكية مكج ة 
(  1.082ككؿ مف متكسط يعمار ام نا ) 1.15اجحتمالي 

كتشير حلل ايجا ية العيقات مع (  ,1.05)اتكعمر الم حكث
لي يف معنكياتفا حكالتي ث تت  -سالفة الذكر -المتييرات 

تكافؽ الزيادة في يم مف هذا المتييرات تؤدل حلل زيادة درجة 
كما ت يف كجكد  .مفاتفـ الم حكثاتيكفقان لتقديرات امطفاؿ 

عيقات ارت اطية معنكية سال ة عند المستكل اجحتمالي 
(  كتعميـ ,,,,1) ككؿ مف اجنفتاح الثقافي لمم حكثات1.10

امطفاؿ  ا يعنل زيادة درجة تكافؽ  مم(,1,00) الم حكثات
ذكات المستكم المنعفض في  -الم حكثات –لدم اممفات 

 .كؿ مف اجنفتاح الثقافي كالتعميـ
  -المتغيرات المؤثرة في درجة توافق الطفل: :0

لتحديد المتييرات المستقمة المؤثرة في درجة تكافؽ الطفؿ  
رم المتعدد تـ استعداـ نمكذج التحميؿ اجرت اطي كاجنحدا

هذا فيما يعتص  المتييرات   "Step wise"المتدرج الراعد 
    يما Interval Variables  التي قيست  مقياس فترم

 Nominal"المتييرات المستقمة التي قيست  مقياس اسمي    

Variables  فقد استعدمت قيمة ححرا  حيتا تر يع لتقدير  
 تمثير تمؾ المتييرات 
( حلل معنكية نمكذج 05كاردة  جدكؿ)كتشير النتااا ال

التحميؿ اجرت اطل اجنحدارم المتعدد المتدرج الراعد حتل 
العطكة السادسة مف التحميؿ  كقد  ميت قيمة   ؼ   المحسك ة 

   1.10كهل معنكية عمل المستكل اجحتمالي  00,1,0
كهذا يعنل يف هناؾ ست متييرات مستقمة تؤثر في درجة 

 (R)لقد  ميت قيمة معامؿ اجرت اط المتعدد تكافؽ امطفاؿ. ك 
كقيمة معامؿ  1.10كهل معنكية ييلان عمل مستكل  ,3,,1

Adjusted R)التحديد المعدؿ 
2
  مما يعنل  1,318قد  ميت  (

يف المتييرات المستقمة الستة المؤثرة ت مو نس ة مساهمتفا 
مجتمعة في تفسير الت ايف الحادث في درجة تكافؽ امطفاؿ 

% منفا حلل درجة ممارسة اممفات 2,,,%   يعزل 31,8
% الي درجة ممارسة يزكاج 2,11مدكارهف تجاا ي ناافف  ك

% الي مستكم 0,2الم حكثات مدكارهـ تجاا زكجاتفـ   ك
 تعميـ الم حكثات 

ات المستقمة المؤثرة في لتحديد المتغير  Step-wiseنتائج التحميل االرتباطي واالنحداري المتعدد المتدرج الصاعد  :05جدول 
 درجة توافق الطفل

 المتغير
 التابع
 

 خطوات
 التحميل

 المستقمة المتغيرات
في المتغيرات  المؤثرة

 التابعة

االرتباط  معامل
 (Rالمتعدد   

 معامل
 التحديد
(R²) 

التحديد  معامل
المعدل        

 (Adjusted R² 

% لمتباين 
المفسر في    

المتغير 
 التابع

 ف(  قيمة
ختبار معنوية ال

 معامل االنحدار

 
 

 تكافؽ
 الطفؿ

 **,,2,1, 2,,, 2,,,1 8,,,1 **1,501 امـ تجاا ام نا  دكر 0
 ** 30,033 2,11 1,312 ,1,30 **1,550 لزكجةالزكج تجاا ا دكر ,
 **,31,10 0,2 1,3,8 1,321 **1,583 تعميـ الم حكثة مستكم 3
رب امسرة في حدارة  دكر 2

 زؿشاكف المن
1,,1,** 1,3,8 1,353 ,,5 ,5,,11** 

 **20,,0, 0,2 1,3,1 1,385 **1,,,1 الم حكثة دعؿ 5
 ** 00,1,0 0,0 1,318 1,300 **,3,,1 الزكجة تجاا الزكج دكر ,

 المردر   حس ت مف  يانات الدراسة الميدانية  استعداـ الحاسب اآللي                            
 1.10تكل ** معنكم عمل مس  
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في حدارة  مدكارهـ ير اب امسرالي درجة ممارسة  %5,,ك
% الي 0,0% الي دعؿ الم حكثات  ك0,2شاكف المنزؿ  ك

مدكارهف تجاا يزكاجفف.  -الم حكثات–درجة ممارسة الزكجات 
% ترجع حلل متييرات يعرل لـ ,,,,يما  اقي النس ة كالتي ت مو 

  عدد.يتلمنفا نمكذج تحميؿ اجنحدار المت
كفيما يتعمؽ  تمثير متيير مفنة الم حكثات  تكشؼ نتااا 
حعت ار  ت  عف عدـ كجكد فركؽ معنكية  يف ر ات المنزؿ 

  مما يعنل يف هذا  درجة تكافؽ يطفالففكالمكظفات فيما يتعمؽ 
  (0الم حكثات)جدكؿ تكافؽ يطفاؿ المتيير ليس ل  تمثير عمي 

تشير حيث ير اب امسر    متيير مفنة يزكاج الم حكثات   كذلؾ
نتااا تحميؿ الت ايف حلي عدـ كجكد فركؽ معنكية  يف فاات مفف 

 امسر   درجة تكافؽ امطفاؿامزكاج  ير اب امسر  فيما يتعمؽ 
  مما يعنل يف مفنة رب امسرة ليس لفا تمثير نتميف اليفايالتي 
 (.01)جدكؿ درجة تكافؽ امطفاؿعمي 

 عامة لمنتائج مناقشة
حتؿ امسرة مكانة متميزة في المجتمع لككنفا العمية امساسية ت

في  نا  المجتمع   اإللافة حلي ينفا تمتي في مقدمة المؤسسات 
المعنية  التنشاة اججتماعية كالتط يع اججتماعي  كتتكقؼ فعالية 

في تحقيؽ يهداففا امساسية  –كمؤسسة اجتماعية  -امسرة 
الكالديف مدكارهما تجاا امسرة  المنشكدة عمي درجة ممارسة 

كالدراسة الحالية قد اهتمت  امدكار الكالدية التي مف المتكقع يف 
يؤديفا الكالديف في ثيث مجاجت رايسية هي  الدكر الزكاجي 
كالذم يعكس دكر كؿ مف الزكجيف تجاا اآلعر  كالدكر الكالدم 

لافة حلي كالذم يعكس دكر كؿ مف امب كامـ تجاا ام نا    اإل
دارة شاكف المنزؿ لكؿ مف رب كر ة  الدكر المتعمؽ  اقتراديات كا 
امسرة. كفيما يتعمؽ  الدكر الزكاجي تكرمت نتااا الدراسة حلي 

 -% ( مف الريفيات 81ارتفاع درجة ممارسة اليال ية القركل )
مدكارهف تجاا يزكاجفف  مقا ؿ ارتفاع درجة  - عينة الدراسة 
%( مف امزكاج مدكارهـ تجاا زكجاتفـ  ,,,5) ممارسة اليال ية

كفيما يتعمؽ  الدكر الكالدل ت يف ارتفاع درجة ممارسة اليال ية 
% ( مدكارهـ 5,1,%(   كاآل ا )10,2العظمي مف اممفات)

دارة  تجاا ام نا . كفيما يعتص  امدكار المتعمقة  اقتراديات كا 
الم حكثات ر ات  شاكف المنزؿ  يشارت النتااا حلي يف يكثرية

%( تمارس تمؾ امدكار  درجة متكسطة  ككذلؾ 28,0امسر)
الحاؿ  النس ة مر اب امسر حيث  ميت نس ة مف يمارس منفـ 

% كفقان لتقديرات الم حكثات. 0,,2تمؾ امدكار  درجة متكسطة 
كهذا النتااا تكشؼ عف انعفاض درجة ممارسة ير اب كر ات 

دارة شاكف المنزؿ  مقارنة امسرة لألدكار المتعمقة   اقتراديات كا 
 درجة ممارستفما مدكارهما الزكاجية كيدكارهما تجاا ام نا . ك كج  
عاـ  يظفرت النتااا ارتفاع درجة ممارسة الم حكثات مدكارهف 
الكالدية تجاا يسرهف مقارنة  ممارسة يزكاجفف مدكارهـ تجاا 

ارس يدكارهف % مف الم حكثات تم0,,1يسرهـ  حيث ت يف يف 
% فقط مف يزكاجفف 8,,,تجاا يسرهف  درجة مرتفعة  مقا ؿ 

 يمارسكف يدكارهـ تجاا امسرة  درجة مرتفعة. 
كقد كشفت نتااا تحميؿ  يانات الدراسة عف العيقة المعنكية 
اجيجا ية  يف ممارسة كؿ مف الكالديف مدكارهما تجاا امسرة في 

كارهما الزكاجية  كيدكرهما المجاجت الثيث مكلع الدراسة  يد
تجاا ام نا   كيدكارهما في حدارة شاكف المنزؿ. كما يكدت نتااا 
تحميؿ اجنحدار المتعدد عمي التمثير المت ادؿ  يف دكر الزكجيف 
تجاا  علفـ ال عض  ككذلؾ دكرهما تجاا ام نا   مما يشير 

لطرؼ حلي يف ممارسة يم منفما مدكارا تتمثر ايجا يان  ممارسة ا
 اآلعر لنفس الدكر.  

كما  ينت نتااا تحميؿ  يانات الدراسة يف مفنة الم حكثة ليس 
لفا تمثير عمي درجة ممارستفا مدكارها يك ممارسة زكجفا مدكارا 
تجاا امسرة في معتمؼ المجاجت مكلع الدراسة  كهذا النتيجة 
تدحض ريم مف تركر يف عركج المرية لمعمؿ سكؼ يؤثر عمي 

ا مدكارها تجاا زكجفا يك تجاا ي ناافا يك دكرها كر ة منزؿ  يدااف
كما كشفت النتااا يف مفنة الزكج ليس لفا تمثير ييلان عمي 
درجة ممارسة الزكجة مدكارها تجاا امسرة يك ممارست  مدكارا 
تجاا زكجت  كي ناا   في حيف ت يف تمثير مفنة الزكج عمي دكرا 

لمنزؿ  حيث ت يف كجكد فركؽ كرب لألسرة في حدارة شاكف ا
معنكية  يف فاة  مكظؼ  كفاة  يعماؿ حرة كحرفية  كلرالح فاة 
 مكظؼ   مما يعني حرتفاع درجة ممارسة المكظفيف ير اب 
امسر مدكارهـ المتعمقة  ادارة شاكف المنزؿ  المقارنة  درجة 

 ممارسة ذكم المفف الحرة كالحرفييف لتمؾ امدكار. 
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اا حيجا ية كجكدة المناخ السااد لدم اليال ية كما يظفرت النتا
% (  كنتيجة م اشرة 88,3القركل مف يسر الم حكثات )

جرتفاع درجة كؿ مف امماف امسرم  كالتلحية كالتعاكف 
ش اع حاجات يفراد  امسرم  ككلكح مساكليات امسرة  كا 
امسرة  كالل ط كنظاـ الحياة امسرية  كالحياة الركحية امسرية 

دم اليال ية القركم مف يسر الم حكثات  كهذا النتااا تشير ل
حلي جكدة اإلطار العاـ لم ياة امسرية كما يحكمفا كيكجففا مف 
نظاـ لمعيقات كالمعاميت  يف يفراد امسرة كفقان لتقديرات اليال ية 
القركم مف الريفيات الم حكثات. كما كشفت نتااا تحميؿ 

ة متييرات درجة ممارسة الزكجات اجنحدار المتعدد حلل يهمي
مدكارهف تجاا يزكاجفف   كدرجة ممارسة اممفات مدكارهف 
تجاا ي ناافف  كشعكرهف  الرلا المجتمعي  كرففـ مف يهـ 
المتييرات المستقمة المفسرة لمت ايف الحادث في المناخ امسرم 

% عمل 3,5%   0,,%   31,5حيث  ميت نس ة مساهمتفـ 
ذلؾ يفسر جكدة المناخ السااد لدم اليال ية  الترتيب   كلعؿ

كما س ؽ  –القركل مف يسر الم حكثات  حيث ت يف مف النتااا 
ارتفاع درجة ممارسة اليال ية القركل مف الريفيات  –تكليح  

مدكارهف تجاا يزكاجفف  كارتفاع درجة ممارسة اليال ية العظمي 
لي ارتفاع  نس ة مف اممفات مدكارهف تجاا ي ناافف   اإللافة ح

الم حكثات اليتي لديفف شعكر عالي  الرلا المجتمعي مقارنة 
 مف لديفف شعكر منعفض  الرلا المجتمعي. كما  ينت النتااا 
يف مفنة الم حكثة ككذلؾ مفنة زكج الم حكثة ليس لفما تمثير 

 عمي المناخ امسرم.
مي كما  ينت النتااا ارتفاع درجة تكافؽ يطفاؿ اليال ية العظ

%( مف الم حكثات مع يعكاتفـ كيقرانفـ  ككذلؾ ارتفاع 8,,1)
% ( مف الم حكثات مع ,,51درجة تكافؽ يطفاؿ اليال ية )

كالديفـ  حج يف يطفاؿ اليال ية العظمي مف الم حكثات 
%( كانت درجة تكافقفـ النفسي متكسطة  مما يؤكد عمي ,,1,)

حلي الدعـ النفسي احتياج يطفاؿ اليال ية العظمي مف الم حكثات 
تاحة الفرص لتدري فـ عمي تحمؿ  كزيادة ثقتفـ  منفسفـ  كا 
المساكلية كالقياـ   عض امعماؿ كلك كانت  سيطة  كدعـ 
تحررهـ مف الميؿ حلي اجنفراد السم ي   مما يزيد مف ححساسفـ 
 قيمتفـ الذاتية  كالذم مف شمن  يزيد مف درجة رلاهـ عف 

يان عمي درجة تكافقفـ النفسي  كمف ثـ ينفسفـ  مما ينعكس ايجا 
زيادة درجة التكافؽ الكمي لدم امطفاؿ  ك كج  عاـ يكلحت 
النتااا ارتفاع درجة التكافؽ الكمي لدم يطفاؿ اليال ية العظمي 

%( مف الم حكثات. كما كشفت نتااا تحميؿ اجنحدار 0,1,)
تجاا المتعدد حلل يهمية متييرم درجة ممارسة اممفات مدكارهف 

ي ناافف  كدرجة ممارسة امزكاج مدكارهـ تجاا زكاجتفـ   
 كرففما مف يهـ المتييرات المستقمة المفسرة لمت ايف الحادث في 
درجة التكافؽ لدم امطفاؿ حيث  ميت نس ة مساهمتفما 

% عمل الترتيب   كلعؿ ذلؾ يفسر ارتفاع درجة %2   2,,,
مي مف الم حكثات  حيث التكافؽ الكمي لدم يطفاؿ اليال ية العظ

ارتفاع درجة ممارسة  –كما س ؽ تكليح   –ت يف مف النتااا 
اليال ية العظمي مف اممفات مدكارهف تجاا ي ناافف  كارتفاع 
درجة ممارسة يال ية امزكاج مدكارهـ تجاا زكجاتفـ. كما  ينت 
النتااا يف مفنة الم حكثة ككذلؾ مفنة زكج الم حكثة ليس لفما 

 عمي درجة التكافؽ الكمي لدم يطفاؿ الم حكثات.تمثير 
جماج  ك فحص النتااا السا قة يت يف يهمية المتييرات  كا 
كامدكار ذات الرمة  الم حكثات في تفسير الت ايف الحادث في 
كؿ مف المناخ امسرم كدرجة تكافؽ يطفاؿ الم حكثات  مقارنة 

  المتييرات كامدكار ذات الرمة  مزكاجفف.  
يشارت النتااا الي كجكد عيقة معنكية عكسية  يف كما 

اجنفتاح الثقافي لمم حكثات ككؿ مف درجة ممارسة الزكجات 
مدكارهف تجاا يزكاجفف  كدرجة ممارسة امزكاج مدكارهـ تجاا 
زكجاتفـ  كدرجة ممارسة كؿ مف اممفات كام ا  مدكارهـ تجاا 

هف في ادارة شاكف ا ناافـ  كدرجة ممارسة ر ات امسرة مدكار 
المنزؿ  المناخ امسرم  كدرجة تكافؽ يطفاؿ الم حكثات. كما 
يشارت نتااا تحميؿ اجنحدار الي تمثير اجنفتاح الثقافي في كؿ 
مف درجة ممارسة ر ات امسرة مدكارهف في ادارة شاكف المنزؿ  
كدرجة ممارسة امزكاج مدكارهـ تجاا زكجاتفـ.  اجلافة الي 

قة معنكية عكسية  يف مستكم تعمـي الم حكثات ككؿ ككجكد عي
مف المناخ امسرم  كدرجة تكافؽ يطفاؿ الم حكثات  كما يشارت 
نتااا تحميؿ اجنحدار الي تمثير مستكم تعمـي الم حكثات في كؿ 
مف المناخ امسرم  كدرجة تكافؽ يطفاؿ الم حكثات. كما ت يف 

الجيرافي لمم حكثات كجكد عيقة معنكية عكسية  يف اجنفتاح 
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ككؿ مف درجة ممارسة الزكجات مدكارهف تجاا يزكاجفف  كدرجة 
ممارسة امزكاج مدكارهـ تجاا زكجاتفـ  المناخ امسرم. كتمكيد يك 
نفي هذا العيقات يحتاج الي تطكير طرؽ قياس لتمؾ المتييرات 

 كالمزيد مف الدراسة.
 توصياااااتال

ؿ حليفا في هذا الدراسة يمكف في لك  النتااا التي تـ التكر
العركج  مجمكعة مف التكريات التي قد تفيد المفتميف  قلايا 
امسرة  عارة يدكار الكالديف كعيقتفا  كؿ مف المناخ امسرم  

 كتكافؽ الطفؿ  كيمكف ذكرها في النقاط التالية  
يظفرت نتااا الدراسة قكة كمعنكية كايجا ية العيقة  يف  -0

ف الكالديف مدكارهما تجاا امسرة في المجاجت ممارسة كؿ م
الثيث مكلع الدراسة) يدكارهما الزكاجية  كتجاا ام نا   
دارة شاكف المنزؿ(  كما يظفرت النتااا التمثير المت ادؿ  يف  كا 
دكر الزكجيف تجاا  علفما ال عض  ككذلؾ دكرهما تجاا 

ا تتمثر ام نا   مما يشير حلي يف ممارسة يم منفما مدكار 
ايجا يان  ممارسة الطرؼ اآلعر لنفس الدكر   لذلؾ تكري 
الدراسة  لركرة التزاـ كؿ مف الكالديف  ممارسة امدكار 
المنكطة     مع تشجيع الطرؼ اآلعر عمي ممارسة يدكارا 
تجاا امسرة  عارة كيف النتااا قد يظفرت عدـ ارتفاع 

% مف 31,3% مف الم حكثات  ك2,0,درجة ممارسة 
 يزكاج الم حكثات مدكارهـ تجاا امسرة.

يكلحت النتااا يهمية دكر الزكجة تجاا الزكج كدكر امـ  -,
مقارنة  دكر الزكج تجاا الزكجة كدكر امب  -تجاا ام نا  
في التمثير اجيجا ي في كؿ مف المناخ  –تجاا ام نا  

امسرم كدرجة تكافؽ امطفاؿ  امسرة  حيث  ميت نس ة 
ما مجتمعة في تفسير الت ايف الحادث في كؿ مف مساهمتف

%   ك ,,23المناخ امسرم  كدرجة تكافؽ امطفاؿ 
 % عمي الترتيب  لذا تكري الدراسة  ػػػػ  1,5,

)ي( لركرة يف تقـك المؤسسات المعنية  امسرة كالطفكلة 
كاممكمة مثؿ المجمس القكمي لمسكاف  كالمجمس القكمي 

جمس القكمي لممرية  التعاكف مع لمطفكلة كاممكمة  كالم
مؤسسة امزهر الشريؼ  ككزارة امكقاؼ  كالمجمس القكمي 
لمش اب  كمعاهد كمراكز الطفكلة كاممكمة  الجامعات 

 اجلافة الي الجمعيات كالمؤسسات امهمية المعنية  امسرة 
كالطفكلة كاممكمة   عقد دكرات تثقيفية كتدري ية متعررة 

سكا  تجاا يزكاجفف  -ادة كعيفف  مدكارهف لمسيدات  فدؼ زي
 لزيادة قدراتفف عمي ممارسة تمؾ امدكار   -يك تجاا يطفالفف 

)ب( لركرة يف تقـك المؤسسات المعنية  امسرة كالطفكلة 
 كلع  راما كتنظيـ دكرات  –السالؼ ذكرها  –كاممكمة 

تثقيفية كتدري ية متعررة تساهـ في اإلعداد الثقافي 
عي كالنفسي لمفتيات المق يت عمي الزكاج  يرض كاججتما

سكا  تجاا يزكاجفف يك  -زيادة كعيفف  مدكارهف المستق مية 
كسا فف المفارات اليزمة لممارسة تمؾ  -تجاا يطفالفف  كا 

امدكار  كيهمية ممارستفف لتمؾ امدكار في تحقيؽ المناخ 
 امسرم  كتكافؽ امطفاؿ.

دكر رب امسرة في حدارة شاكف  يشارت النتااا الي يهمية -3
المنزؿ  كدكر امب تجاا ام نا  في التمثير اجيجا ي في 
المناخ امسرم  كما ت يف التمثير اجيجا ي لدكر الزكج تجاا 
الزكجة كدكر رب امسرة في حدارة شاكف المنزؿ في درجة 
تكافؽ امطفاؿ  لذا تكري الدراسة  لركرة يف تقـك 

امسرة كالطفكلة مثؿ المجمس القكمي المؤسسات المعنية  
لمسكاف  كالمجمس القكمي لمطفكلة   التعاكف مع مؤسسة 
امزهر الشريؼ  ككزارة امكقاؼ  كالمجمس القكمي لمش اب  
كمعاهد كمراكز الطفكلة  اجلافة الي الجمعيات كالمؤسسات 
امهمية المعنية  امسرة كالطفكلة   عقد دكرات تثقيفية كتدري ية 

 فدؼ  -كالش اب المق ميف عمي الزكاج  –عررة لمرجاؿ مت
زيادة كعيفـ  مدكارهـ تجاا امسرة لزيادة قدراتفـ عمي ممارسة 

 تمؾ امدكار. 
 ينت النتااا عدـ ارتفاع درجة التكافؽ النفسي مطفاؿ  -2

%( مف الم حكثات  لذلؾ تكري 0,,8اليال ية القركل )
ي لألطفاؿ كزيادة ثقتفـ الدراسة  مهمية تكفير الدعـ النفس

 منفسفـ  مف عيؿ حتاحة الكالديف الفرص لتدريب يطفالفـ 
عمي تحمؿ المساكلية كقيامفـ   عض امعماؿ ال سيطة  مما 
يزيد مف ححساسفـ  قيمتفـ الذاتية  مما يزيد مف درجة 
رلاهـ عف ينفسفـ  كالذم مف شمن  ينعكس ايجا يان عمي 

 درجة تكافقفـ النفسي.
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تقـك يجفزة اإلعيـ كعارة التميفزيكف  دكر فعاؿ في يف  -5
تقديـ المعارؼ كالمعمكمات الرحيحة كالم سطة عف الحياة 
امسرية كيدكار الكالديف مف عيؿ مجمكعة مف ال راما 
الحكارية الجادة كالتي تستليؼ ك ار المتعرريف في 
ي شاكف امسرة كالطفكلة   اجلافة الي الدراما التمفزيكنية الت

تقدـ مف عيلفا النماذج اجيجا ية لممارسة امدكار الكالدية 
كتمثيرها اجيجا ي عؿ كؿ مف المناخ امسرم كتكافؽ 

 امطفاؿ.
 تلميف  – معتمؼ مراحمفا  –يف تقـك المؤسسات التعميمية  -,

 عض المقررات الدراسية التي تفتـ  تقديـ المعارؼ 
ة امسرية كيهمية كالمعمكمات الرحيحة كالم سطة عف الحيا

العيقات امسرية كيدكار الكالديف كتمثيرها اجيجا ي عؿ كؿ 
 مف المناخ امسرم كتكافؽ امطفاؿ.

يسفرت النتااا عف كجكد عيقة معنكية عكسية  يف اجنفتاح  -1
الثقافي لمم حكثات ككؿ مف درجة ممارسة امدكار الكالدية  

كما يشارت النتااا كالمناخ امسرم  كدرجة تكافؽ امطفاؿ  
الي التمثير السم ي لمستكم تعميـ الم حكثات في كؿ مف 
المناخ امسرم  كدرجة تكافؽ امطفاؿ  لذا تكري الدراسة 
 تدعيـ جفكد ال احثيف إلجرا  المزيد مف الدراسات كال حكث 

كييرها  –الميدانية لتمكيد يك نفي العيقة  يف تمؾ المتييرات 
كالمتييرات  -ة الكاردة  الدراسة الحالية مف المتييرات المستقم

التا عة  مما يسفـ في ففـ الحياة امسرية  جكان فا المعتمفة  
كمف ثـ كلع حستراتيجية عامة  ين ثؽ منفا مجمكعة مف 
السياسات كال راما  كالتي تستفدؼ التكعية  مهمية ممارسة 
معتمؼ امدكار الكالدية  كيثر ذلؾ عمي كؿ ما يتعمؽ 

 رة  عارة المناخ امسرم كتكافؽ امطفاؿ. امس
 المراجع
( التنشاة الكالدية كما 0999ح راهيـ  حناف محمد نكر الديف )

يدركفا ام نا  كعيقتفا   عض امساليب المعرفية   رسالة 
 ماجستير  معفد الدراسات كال حكث التر كية  جامعة القاهرة .

تفا  التكافؽ ( المعاكؼ كعيقا0224ح راهيـ  سفير محمد )
 ,0 -,0النفسل كاججتماعل لدل اطفاؿ المرحمة العمرية )

سنة(   رسالة دكتكراا   معفد الدراسات العميا لمطفكلة   
 جامعة عيف شمس .

( التنشاة اججتماعية في 0220ح راهيـ   نيفيف محمد جيؿ )
امسرة الريفية  محافظة الير ية  رسالة ماجستير   كمية 

   جامعة طنطا . الزراعة  طنطا

( سيككلكجية التنشاة 0227ي ك جادك  رالح محمد عمل )
اججتماعية  الط عة السادسة  دار المسيرة لمنشر كالتكزيع 

 كالط اعة  عماف   اجردف .

( طرااؽ التنشاة اججتماعية 0200ي ك حمداف  ماجد ممحـ )
امسرية كعيقتفا  مدل مشاركة الش اب في اتعاذ القرار 

امسرة )دراسة ميدانية عمل عينة مف ش اب جامعة داعؿ 
(  1,دمشؽ(   كمية اآلداب   مجمة جامعة دمشؽ   مجمد )

 (. 213العدد )

( التكافؽ النفسل 0229ي ك سكراف  ع د اهلل يكسؼ )
كاججتماعل كعيقت   مركز الل ط )الداعمل كالعارجل( 

التر ية  لممعاقيف حركيان في قطاع يزة  رسالة ماجستير  كمية 
 عمادة الدراسات العميا  الجامعة اإلسيمية  عزة   فمسطيف .

 
 
 

( محددات المشاركة لممرية الريفية  0220ي ك طاحكف  عدلل )
دراسة عمل عينة مف نسا  امسر الزراعية  قرية عكرشيد 
محافظة اإلسكندرية   مؤتمر دكر التقنيات كال حكث 

جمعية العممية لعمـ اججتماعية في التنمية الريفية   ال
اججتماع الريفي ككمية الزراعة  كفر الشيخ   جامعة طنطا   

 . 3,1 -80,ص ص 
( الدكر المتيير لممرية في 0996ي ك طاحكف   عدلل عمل )

 عض المجتمعات الجديدة في ظؿ سياسة تحرير الزراعة   
 المؤتمر المررل امكؿ ليقتراد المنزلل  جامعة المنكفية.

( التكافؽ الزكاجل 0228  سميحة محمد جمعة )ي ك مكسل 
كعيقت    عض سمات الشعرية لدل المعاقيف   رسالة 
ماجستير   قسـ عمـ النفس   كمية التر ية  عمارة الدراسات 

 العميا   الجامعة اجسيمية   يزة .
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( يياب رب امسرة 0226يحمد   حنترار ع د العزيز ذكل )
امسرة كتكافقفا النفسل  كعيقت   إدارة كقت كجفد ر  

كاججتماعل   رسالة دكتكراا   كمية اجقتراد المنزلل   
 جامعة المنكفية .

( الرحة النفسية كالتكافؽ   مركز 0999يحمد   سفير كامؿ )
 اإلسكندرية لمكتاب   اإلسكندرية .

( التكجي  كاإلرشاد النفسل   مركز 0222يحمد   سفير كامؿ )
 اإلسكندرية .اإلسكندرية لمكتاب   

( المساكلية الكالدية في التر ية 0994يحمد   فريمل جاد )
اإلسيمية   مجمة كمية التر ية   جامعة يسيكط   المجمد 

 (   نكفم ر .01الثاني   العدد )

( التنشاة اججتماعية 0970اسماعيؿ   محمد   كن يؿ اسكندر )
 اهرة .لمطفؿ في امسرة العر ية  دار النفلة العر ية   الق

( سمكؾ امعت المسممة في 0990امشمكنل   يـ محمكد )
 يتفا   الحقكؽ كالكاج ات   الط عة امكلل   دار الرحا ة 

 لمتراث   طنطا .

( سمككيات 0985امشمكنل   يـ محمكد   كرفا  جيؿ )
امعت المسممة   الجز  امكؿ   الط عة امكلل   دار 

 الرحا ة لمتراث   طنطا .

( المجتمع الريفي   رؤية حكؿ 0226  محمد السيد )اإلماـ 
كاقعة كمستق م    المكت ة العررية لمنشر كالتكزيع   

 المنركرة .

( 0200اإلماـ   محمد السيد   كهدل محمد السيد سالـ )
المشكيت التي تكاج  امطفاؿ كدكر امسرة الريفية في 

راسة ميدانية الرقا ة عميفا يثنا  عممية التنشاة اججتماعية   د
 قريتيف مف قرل محافظة الدقفمية   كمية العمـك اجقترادية 
كاججتماعية الزراعية   كمية الزراعة   جامعة المنركرة   

 (.5(   العدد ),مجمد )

( ط يعة العيقة  ني اآل ا  كام نا  0202ال قمل   فيرؿ )
كدكرها في الكقاية مف اجنحراؼ الفكرل   دراسة حالة 

داـ منفجية النظرية المجذرة   رسالة دكتكراا   قسـ  إستع
العمـك الشرطية   كمية الدراسات العميا   جامعة نايؼ العر ية 

 لمعمـك اممنية .

( المناخ امسرل كعيقت   القمؽ 0224الجزاارل   عمكد حسيف )
في مرحمة الطفكلة   رسالة ماجستير   معفد الدراسات 

 القاهرة .كال حكث التر كية   جامعة 

( الذكا  اإلنفعالل كعيقت  0200الجعيد   محمد ساعد )
 التكيؼ النفسل كاججتماعل لدل طم ة جامعة ت كؾ في 
المممكة العر ية السعكدية   رسالة ماجستير   عمادة 

 الدراسات العميا  جامعة مؤت  .

( القيـ اججتماعية كعيقتفا 0203الجمكعل   مؤمف  ككش )
ل اججتماعل لدل امطفاؿ الجامعل   دراسة  التكافؽ النفس

ميدانية  جامعة الكادل   رسالة ماجستير   قسـ العمـك 
 اججتماعية   جامعة محما عيلر ػ يسكرا   الجزاار .

( تحفة العركس   الزكاج السعيد في 0220الجميؿ   محمكد )
 اإلسيـ مف الكتاب كالسنة  الط عة امكلل   مكت ة الرفا .

( امعكات المسممات 0982  محمكد   كمحمد عياؿ ) الجكهرل
 ك نا  امسرة القرآنية   دار الدعكة .

( امسرة كدكرها في تنمية القيـ 0204الحسيف   عزل )
اججتماعل لدل الطفؿ في مرحمة الطفكلة المتمعرة   رسالة 
ماجستير   كمية العمـك اإلنسانية كاججتماعية   قسـ عمـ 

 كد معمرل   تيزل كزك   الجزاار.النفس  جامعة مكل

( 0223الحكيمل   كجداف   كعمل حماـ   كفادية مرطفي )
الرحة النفسية لمطفؿ كالمراهؽ  مكت ة الرشد   الرياض   

 السعكدية .

ق( المناخ امسرل كعيقت   0430الحكيجل   عميؿ ح راهيـ )
 قدرات التفكير اج تكارل لدل طيب المرحمة الثانكية 

ل الرياض كالففكؼ   رسالة دكتكراا   كمية العمـك  مدينت
اججتماعية  الرياض   جامعة اإلماـ محمد  ف سعكد 

 اجسيمية   السعكدية .

( المرجع في الرحة النفسية   0229العالدل   يديب محمد )
 دار كااؿ لمنشر   الط عة امكلل   عماف .

كعيقت  ( الكعل الذاتل 0204العالدل   ع د الرحمف منيؼ )
 التكافؽ النفسل لدل طيب كطال ات المرحمة الثانكية   
رسالة ماجستير   عمادة الدراسات العميا   جامعة الممؾ ع د 

 العزيز   السعكدية .



Alex. J. Agric. Sci.                                                                               Vol. 61, No. 6, pp. 973-1027, 2016 (Arabic) 

 9993 

( النظرية اججتماعية كدراسة امسرة   0987العشاب   سامية )
 دار المعارؼ   القاهرة .

جتماعية ( النظرية اج0993العشاب   سامية مرطفي )
 كدراسة امسرة   الط قة الثالثة   دار المعارؼ   القاهرة .

( المرية المثالية في يعيف الرجاؿ 0988العشف   محمد عثماف )
   مكت ة ي ف سينا   القاهرة.

( امسرة كالحياة العاامية   دار المعرفة 0990العكلل   سنا  )
 الجامعية   اإلسكندرية.

( الشعرية كالرحة النفسية   0999الداهرل   رالح حسف )
دار الكندرل لمنشر كالتكزيع  الط عة امكلل   عماف   

 امردف .

( التكافؽ الشعرل كاججتماعل لمراشديف   0988الديب   عمل )
 (.00(   عدد )3مجمة التر ية الجديدة   مجمد )

( اممراض النفسية كالمشكيت 0220الزي ل   احمد محمد )
ة عند امطفاؿ   دار زهراف لمنشر كالتكزيع السمككية كالدراسي

   عماف .

( معايير اعتيار شريؾ الحياة 0205السيد   الحسينل حسف )
كيثرها عمل تحقيؽ التكافؽ الزكاجل   الط عة امكلل   

 حمض مكدة لمتنمية امسرية    حكث امسرة .

السيد   السيد ع د المعطل )يير م يف السنة( المجتمع كالثقافة 
لشعرية   دراسة في عمـ اإلجتماع الثقافي   دار المعرفة كا

 الجامعية   اجسكندرية .

السيد   مجدل فتحل )يير م يف السنة( فتاكل الرسكؿ لمنسا    
 المكت ة التكفيقية   القاهرة . 

( ينماط التكيؼ اججتماعل 0220السيد   هدل ع د المؤمف )
جديدة )العاشر مف لدل شرااح اجتماعية مت اينة في المدف ال

رملاف(   رسالة دكتكراا   كمية اآلداب   جامعة عيف 
 شمس.

( امسرة كدكرها في التكجي  0228الشثرل   ع د العزيز حمكد )
السمككل لأل نا  كال نات   كمية العمـك اججتماعية   جامعة 

 اإلماـ محمد  ف سعكد اإلسيمية   السعكدية .

لعيفات الزكجية   ( ا0996الشفاكل   مجدل محمد )
امساليب كالعيج   الط عة امكلل  مكت ة جزيرة الكرد   

 المنركرة .

الشفاكل   مجدل محمد   كعزيز يحمد العطار )يير م يف 
 السنة( تحفة العركس   المكت ة التكفيقية  القاهرة .

( التكافؽ الزكاجل كعيقت    عض 0229الشفرم   كليد محمد )
ينة مف المعمميف المتزكجيف سمات الشعرية لدل ع

 محافظة جدة   رسالة ماجستير   كمية التر ية   جامعة يـ 
 القرل    مكة المكرمة   السعكدية .

( كحدة كتكامؿ المعاممة امسرية 0995الشيخ  محمد محمد )
كعيقتفا  التكافؽ النفسل لأل نا  مجمة اج حاث 

 (.2التر كية العدد )

( مفاتيح السعادة الزكجية 0220ؿ )الطفطاكل   عمل ع د العا
   الط عة امكلل   مكت ة الرفا   القاهرة .

( ال ياة السكنية 0224الطكعل   حنجل سعيد ع د الحميد )
 المدف الجامعية كيثرها عمل التكافؽ النفسل اججتماعل 
لمطال ات   رسالة ماجستير   كمية اجقتراد المنزلل   

 جامعة المنكفية .
 
 
 
 

( معكقات التكافؽ 0222  عثماف رالح ع د المحسف ) العامر
 يف الزكجيف في ظؿ التحديات الثقافية المعاررة لألسرة 

( جامعة اإلمارات 01المسممة   مجمة كمية التر ية   عدد )
 العر ية   اإلمارات .

( فقداف امب كعيقت   التكافؽ 0200الع اسل   رادؽ نارر )
المرحمة المتكسطة   رسالة النفسل كاإلجتماعل لدل طيب 

ماجستير   كمية العمـك اججتماعية   جامعة اإلماـ محمد  ف 
 سعكد   السعكدية .

الع اسل   ريح الديف )يير م يف السنة( المراهقة ككيفية 
 التعامؿ معفا   دار يريب   القاهرة.

ق( الذكا  اجنفعالل كعيقت   كؿ  0432الع دلل   سعد حامد )
لذات كالتكافؽ الزكاجل لدل عينة مف المعمميف مف فعالية ا
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المتزكجيف  مدينة مكة المركمة   رسالة ماجستير   كمية 
 التر ية   جامعة يـ القرل    مكة المكرمة   السعكدية .

( في المجتمع الريفي   قسـ 0220العز ل   محمد ح راهيـ )
 المجتمع الريفي   كمية الزراعة  جامعة اإلسكندرية .

( المرية 0001ل   محمد ح راهيـ   كع د الرحيـ الحيدرل )العز 
الريفية   يدكارها كمكانتفا  في   همكؿ   فتح اهلل سعد   
كمحمد ن يؿ جامع   كع د الرحيـ الحيدل   كمحمد ح راهيـ 

( قرا ات في عمـ اججتماع الريفي   0992العز ل )
 الشنفا ل لمط اعة كالتجارة   اإلسكندرية.

( 0995محمد ح راهيـ   كهشاـ ع د الرازؽ الفم اكل )العز ل   
دراسة تحميمية لممشاركة السياسية في  عض قرل محافظة 
المنكفية   مجمة جامعة المنركرة لمعمـك الزراعية   مجمد 

 . 0,12 – 0500(   ص ص 2(  العدد )31)
( اإلرشاد امسرل   نظريات  0222العزة   سعيد حسنل )
  مكت ة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع   عماف كيسالي   العيجية 

. 
( حدماف اإلنترنت كعيقت  0202العريمل   سمطاف مفرح )

 التكافؽ النفسل اججتماعل لدل طيب المرحمة الثانكية 
 مدينة الرياض   قسـ العمـك اججتماعية   كمية الدراسات 
العميا   جامعة نايؼ العر ية لمعمـك اججنية   الرياض   

 لسعكدية .ا

( مقكمات السعادة الزكجية   0990العمر   نارر سميماف )
 الط عة الثامنة   دار الرفكة لمنشر   كالتكزيع   القاهرة.

( يساليب المعاممة الكالدية 0204اليدانل   نارر راشد محمد )
كما يدركفا ام نا  كعيقتفا  اجنحراؼ اجنفعالل لدل 

افظة مسقط   رسالة امطفاؿ الملطر يف كيميان  مح
ماجستير  قسـ التر ية كالدراسات اإلنسانية   كمية العمـك 

 كاآلداب   جامعة تزكل .

( ححيا  عمـك الديف   الجز  0998اليزالل   ي ك حامد محمد )
الثالث   ط عة منقحة كمراجعة   دار مرر لمط اعة   

 القاهرة .

سا    دار ( الرجؿ المثالل في يعيف الن0994الفقير   حمزة )
 اإلسرا    عماف   امردف.

ق( يساليب التنشاة  0403القحطانل   ر يع  ف طاحكس )
امسرية لدل اإلحداث المتعاطيف لممعدرات   دراسة تط يقية 
عمل امحداث المتعاطيف لممعدرات المكقكفيف  دار 
الميحظة  مدينة الرياض   قسـ العمـك اججتماعية   كمية 

يكاديمية نايؼ العر ية لمعمـك اممنية   الدراسات العميا  
 الرياض   السعكدية .

( اجتجاهات الكالدية في التنشاة 0222الكنانل   فاطمة )
اججتماعية كعيقتفا  معاكؼ الذات لدل الطفؿ   دراسة 
ميدانية نفسية اجتماعية عمل يطفاؿ الكسط الحلرل 

  الميرب   دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع   القاهرة .

( كعل الكالديف 0226المسممل   نجي  محمد اسماعيؿ )
 مدكارهما تجاا امسرة كعيقت   المناخ امسرل   رسالة 

 دكتكراا   كمية اجقتراد المنزلل   جامعة المنكفية .

( تمثير  عض المتييرات امسرية عمل 0988 الميازل   عيرل 
حب اجستطيع لدل امطفاؿ   رسالة ماجستير   كمية 

 التر ية   جامعة طنطا .
 
 
 

( دراسة ل عض متييرات 0998المفدل   ع ير ع د العزيز )
التنشاة الكالدية كعيقتفا  اإلنفاؽ النفسل عند امطفاؿ رسالة 

 ماجستير معفد الدراسات التر كية جامعة القاهرة

( التنشاة اججتماعية   دار 0227الن اؿ   مايسة يحمد )
 سكندرية .المعرفة الجامعية   اإل

( الذكا  الكجدانل لمكالديف 0200الف يدة   جا ر م ارؾ )
كعيقت   المناخ امسرل كالتكافؽ النفسل لأل نا  في امسر 
الملطر ة   دراسة سيككمترية ػ كمينيكية   رسالة دكتكراا 

 معفد الدراسات التر كية   جامعة القاهرة .

داـ  راما ( التحميؿ اإلحرااي  استع0227 اجنت  جكلي )
SPSS الط عة امكلل  دار  –  ترجمة عالد العامرم

 الفاركؽ لمنشر كالتكزيع  القاهرة.

( الذكا  اإلنفعالل كيساليب 0227 عارل   ن ي  محمد يميف )
المعاممة الكالدية كالمستكل التعميمل لمكالديف لدل عينة مف 
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طال ات جامعة الطااؼ   رسالة ماجستير   قسـ عمـ النفس  
 ية التر ية   جامعة يـ القرل   السعكدية .كم

( مشكيت حدارة المنزؿ التي 0220 در   راجية حممي السيد )
تكاج  ر     امسرة في ريؼ محافظة المنكفية   رسالة 

 ماجستير   كمية اجقتراد المنزلل   جامعة المنكفية.

( آداب التررؼ  يف 0228 در الديف   كساـ عادؿ يكسؼ )
يقت   م عاد التكافؽ لدل امطفاؿ   رسالة الزكجيف كع

 ماجستير   كمية اجقتراد المنزلل   جامعة المنكفية .

( اجتجاهات الحديثة في تر ية طفؿ ما 0222 دراف   ش ؿ )
 ق ؿ المدرسة   الدار المررية الم نانية   القاهرة .

( معجـ مرطمحات العمـك 0987 دكل   يحمد زكل )
 ل ناف    يركت . اججتماعية   مكت ة

( السمكؾ العدكانل كعيقت   التكافؽ 0203 كشاشل   سامية )
النفسل اججتماعل لدل طم ة الجامعة   رسالة ماجستير   
كمية العمـك اإلنسانية كاججتماعية   جامعة مكلكد معمرل ػ 

 تيزل كزك ػ الجزاار .

( العدمة اججتماعية مع امسرة 0998تكفيؽ   محمد نجيب )
لطفكلة كالمسنيف   الكتاب امكؿ مع امسرة   مكت ة كا

 اجنجمك المررية   القاهرة .

( دراسة المناخ امسرل في عيقت  0999جكدة   السيد )
 التكافؽ المدرسل لطيب المرحمة اجعدادية   رسالة 
ماجستير   كمية التر ية   نفا   قسـ الرحة النفسية   جامعة 

 الزقازيؽ.

( ذكا  المشاعر   ترجمة   هشاـ 0222اؿ )جكلماف   داني
 الحناكل   هي لمنشر كالتكزيع   القاهرة .

( ال عد 0222جكهر   عمل رالح كميادة فكزل ال اسؿ )
التر كل مساليب التنشاة داعؿ امسرة كالمجتمع  ما يدعـ قيـ 
اجنتما  كالشراكة كالمساكاة  يف الجنسيف   المؤتمر امكؿ 

ر ية   تحديات كآفاؽ المستق ؿ   المجمس لقمة المرية الع
 ( نكفم ر ػ1, -08القكمل لممرية   القاهرة   )

( مقدمة في عمـ النفس اججتماعل 0997حافظ   سميرة ن يؿ )
   مكت ة زهرا  الشرؽ   القاهرة .

( اجعتيؼ في المستكل التعميمل كالثقافي 0203حامؿ   فريزة )
زكاجل لمزكجيف العامميف   كاجقترادل كعيقت   التكافؽ ال

رسالة ماجستير  قسـ عـم النفس  كمية العمـك اجنسانية 
 كاججتماعية  جامعة مكلكد معمرل ػ تيزل كزك  الجزاار .

( التر ية امسرية   المشكمة 113,ح مص   هشاـ مرطفي )
 ... الحؿ   الط عة امكلل   دار الس يؿ .

يف المناخ امسرل ( العيقة  0222حجازل   آماؿ محمكد )
كالنلا العمقل لأل نا  المراهقيف   رسالة ماجستير   معفد 

 الدراسات كال حكث التر كية   جامعة القاهرة .

( دكر المرية في عممية 0202حسف   نجكل ع د الرحمف )
التنشاة اججتماعية دراسة  إحدل قرل محافظة المنكفية   

راعية   كمية الزراعة مجمة العمـك اجقترادية كاججتماعية الز 
 (   ديسم ر .,0(   العدد )0  جامعة المنركرة   مجمد )

( العشرة الطي ة مع امكجد كتر يتفـ   0998حسيف   محمد )
 دار التكزيع كلمنشر اإلسيمية.

( العشرة الطي ة مع الرجؿ   الجز  0223حسيف   محمد )
 زيع .امكؿ   الط عة الثالثة   دار المدااف لمنشر كالتك 

( دكر الكالديف في تككيف الشعرية 0200حيكة    اسمة )
اججتماعية عند ام نا    دراسة ميدانية في مدينة دمشؽ   

 (.2  3(  العدد )1,مجمة جامعة دمشؽ   المجمد )

( ينماط 0204حمادل   يحمد ع د المجيد   كهديؿ الطعانل )
كمستكل  اإلسا ة الكالدية الكالدية كما يدركفا المراهقكف

تكافقفـ النفسل في لك   عض المتييرات   المجمة امردنية 
 (.,(   عدد )01في العمـك التر كية   مجمد )

( 0224حنفي   عمل ع د الن ل   كع د الفتاح رجب مطر )
المناخ امسرل كعيقت   الطرا ات امكؿ لدل المراهقيف 
د المعكقيف سمعيان   المؤتمر السنكل الحادل عشر لإلرشا

 النفسل   المجمد الثانل   جامعة عيف شمس   القاهرة .

( التكافؽ النفسل لمكالديف كانعاكس  عمل 0200حكلل   فاطمة )
تكيؼ ام نا  في المدرسة  دراسة ميدانية لتيميذ السنتيف 
الثانية كالثالثة مف التعميـ المتكسط  رسالة ماجستير  قسـ 

ـ اججتماعية  جامعة عمـ النفس كعمـك التر ية  كمية العمك 
 كهراف .
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( مساكلية امـ تجاا رعاية 0224علر   منار ع د الرحمف )
ام نا  كعيقتفا  تكافقفا الزكاجل   مجمة  حكث اجقتراد 

 (.2 -0(  العدد )02المنزلل   جامعة المنكفية   مجمد )

( المناخ امسرل كالرحة النفسية 0222عميؿ  محمد  يكمل )
ميدانية  في   سيككلكجية العيقات امسرية  لأل نا    دراسة

   دار ق ا    القاهرة .

( دكر يساليب اجتراؿ في 0999داكد   سفاـ داكد ذكل )
عممية التنشاة اججتماعية مطفاؿ الريؼ المررل   دراسة 
ميدانية عمل  عض قرل محافظة دمياط   رسالة ماجستير  

 كمية الزراعة   جامعة المنركرة .

( الحرماف ام كل كعيقت   كؿ 0997  راكية محمكد )دسكقل 
مف التكافؽ النفسل كمففـك الذات كاجكتااب لدل طم ة 
 الجامعة  مجمة عمـ النفس  الفياة العر ية لمكتاب   القاهرة. 

( عمـ النفس كدراسة التكافؽ   دار 0985دسكقل   كماؿ )
 النفلة العر ية   الط عة الثالثة   يركت .

( زعيرة تعريفات مرطمحات اعيـ 0988كماؿ ) دسكقل  
 (  دار النفلة العر ية   القاهرة .0عمـك النفس   المجمد )

( حدارة امزمات امسرية كعيقتفا 0223رزؽ   حيماف ريح )
 م عاد التكافؽ لدل الطفؿ  رسالة ماجستير   كمية اجقتراد 

 المنزلل   جامعة المنكفية .

( الطفؿ   دراسة في عمـ 0990يد )رشكاف   حسيف ع د الحم
 اججتماع النفسل   المكتب الجامعل الحديث   اإلسكندرية 

( التنشاة امسرية كالعنؼ 0229رملاف   سحر القطب عمل )
لد المرية   دراسة ميدانية مقارنة  محافظة المنكفية   رسالة 

 دكتكراا   كمية اآلداب   جامعة المنكفية .

( دراسة  عض يدكار ر   0220)ريحاف   الحسينل رجب 
امسرة نحك حدارة المنزؿ كتسكيؽ المنتجات المنزلية   مجمة 
 حكث اجقتراد المنزلل   كمية اجقتراد المنزلل   جامعة 

 .( يناير كا  ريؿ, \0عدد )(  ال,0المنكفية   مجمد )
( التكجي  كاإلرشاد النفسل   0982زهراف   حامد ع د السيـ )

 ة   عالـ الكتب   القاهرة .الط عة الثامن

( عمـ النفس اججتماعل 0984زهراف   حامد ع د السيـ )
 الط عة العامسة   عالـ الكتب   القاهرة.

( الرحة النفسية كالعيج 0995زهراف   حامد ع د السيـ )
 النفسل   الط عة الثانية   عالـ الكتب   القاهرة .

امسرل  ( المناخ0229سالـ   رملاف عاشكر حسيف )
كعيقتة  السمكؾ التكيفي لدل امطفاؿ المعاقيف عقميان القا ميف 
لمتعمـ  مدارس التر ية الفكرية   رسالة ماجستير   قسـ 

 الرحة النفسية   كمية التر ية   جامعة حمكاف .

ي( مشاركة امزكاج في المسؤكليات  0223سالـ   ماجدة حماـ )
  مجمة  حكث اجقتراد امسرية كعيقتفا  التكافؽ الزكاجل 

المنزلل   كمية اجقتراد المنزلل   جامعة المنكفية   مجمد 
 (  العدد الثانل . 03)

( مشاركة امزكاج في المسؤكليات 0223سالـ   ماجدة حماـ )
 .ركرةامسرية  رسالة ماجستير   كمية التر ية   جامعة المن

 
 

د ( المعترر في الشعرية كاجرشا0224سفياف  ن يؿ )
 النفسل   حيزاؾ لمنشر كالتكزيع   الط قة امكلل   القاهرة .

( الرحة النفسية 0220شاذلل  ع د الحميد محمد )
 كسيككلكجية الشعرية   المكت ة الجامعية   اإلسكندرية .

( دكر التر ية في تيير القيـ 0996شع اف   يمانل ع د القادر )
تير  معفد اججتماعية لدل الفتاة الريفية  رسالة ماجس

 الدراسات كال حكث التر كية   جامعة القاهرة .

( المناخ امسرل كعيقت    عض 0989شع اف   رجب عمل )
متييرات شعرية ام نا  مف المراهقيف   رسالة دكتكراا   

 معفد ال حكث التر كية   جامعة القاهرة .

( تعطيط كقت الفراغ 0999شم ل   كفا    كزينب ع د الحميد )
لمرية في سف اليمس كعيقت   تكافقفا زكاجيان   مجمة لدل ا

(  ديسم ر   5الجمعية المررية ليقتراد المنزلل   العدد )
 القاهرة .

( العيقة  يف مشاركة امطفاؿ في 0992شم ل   كفا  فؤاد )
القياـ  امعماؿ المنزلية كتكميففـ اججتماعل المدرسل  دراسة 

إل تدااية  المؤتمر السنكل ميدانية عمل تيميذ المرحمة ا
الثالث لمطفؿ المررل  تنشات  كرعايت     حكث المؤتمر   
المجمد امكؿ   مركز دراسات الطفكلة   جامعة عيف شمس 

. 
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( تمثير سمات الشعرية كالتكافؽ 0203رالحل   سعيدة )
النفسل عمل التحريؿ امكاديمل لمطم ة الجامعييف   رسالة 

فس كعمـك التر ية   كمية العمـك دكتكراا   قسـ عمـ الن
 اإلنسانية كاججتماعية   جامعة الجزاار .

(سيككلكجية الشعرية المعكقة 0982ط   فرج ع د القادر)
لإلنتاج في التكافؽ المفنل كالرحة النفسية مكت ة العانجل  

 القاهرة.

(  عض العكامؿ امسرية المن اة 0994ع د اليفار  سفاـ )
دل امطفاؿ  رسالة ماجستير  كمية  سمكؾ فرط النشاط ل
 التر ية   جامعة طنطا .

( دكر المرية في 0220ع د الفتاح   سمكل محمكد اسماعيؿ )
عممية التنشاة اججتماعية في امسرة الريفية كعيقت    عض 
المتييرات اججتماعية كاجقترادية  قريتيف  محافظة الجيزة   

 عة القاهرة .رسالة ماجستير   كمية الزراعة   جام

( الرحة النفسية 0993ع د المطيؼ   مدحت ع د الحميد )
 كالتفكؽ الدراسل   دار المعرفة الجامعية   اإلسكندرية .

( التر ية كالتنشاة اججتماعية   0225ع د اهلل   زاهل الرشداف )
 دار كااؿ لمنشر كالتكزيع   الط قة امكلل .

ؾ تنا في تر يت    ( حففـ طفم0999ع د اهلل   عادؿ فتحل )
 دار اإليماف   اإلسكندرية.

( رعاية الطفكلة في الشريعة 0990ع د المع كد   يميف )
 اجسيمية   الط عة امكلل   مط عة اممانة .

( امسرة كمشكيت ام نا    0224ع د المعطل   حسف )
 الط عة امكلل   دار السحاب   القاهرة .

اآل ا  كتر ية ام نا    ( 0995عدس   محمد ع د الرحيـ )
 الط عة امكلل   دار الفكر لمنشر كالتكزيع .

( عمـ النفس اججتماعل   0995عكاشة   محمكد فتحل )
 مط عة الجمفكرية   اإلسكندرية .

( عمـ النفس اججتماعل   0220عكاشة   محمكد فتحل )
شركة الجمفكرية الحديثة لتحكيؿ كط اعة الكرؽ   

 اإلسكندرية .

( مط عة 0999ة   محمكد فتحل   كمحمد شفيؽ )عكاش
 الجمفكرية   اإلسكندرية .

( عمـ النفس امسرل   دار الفكر 0229عي  الديف   كفافي )
   الط قة امكلل   امردف .

( تحميؿ ال يانات في 0985عيـ  ريح الديف محمكد )
 ال حكث النفسية كالتر كية  دار الفكر العر ي  القاهرة.

( دكر الكالديف في تر ية القيـ امعيقية 0998ر سعيد )عمل   د
لمطفؿ  مجمة التر ية  جامعة قطر  المجنة الكطنية القطرية 

 س تم ر . ,,0لمتر ية كالثقافة كالعمـك   العدد 

( اإلنفاؾ النفسل كعيقت  0228عمل   حساـ محمكد ذكل )
مف   التكافؽ الزكاجل ك عض المتييرات اليمكجرافية لدل عينة

معممل الفاات العارة  محافظة المنيا  رسالة ماجستير   
 قسـ الرحل النفسية   كمية التر ية   جامعة المنيا .

( العيقة  يف متييرات ال ياة امسرية 0993عمل  شريفة سعيد )
كاإل داع لدل عينة مف طال ات المرحمة الثانكية  دكلة قطر  

 عيف شمس.رسالة ماجستير   كمية ال نات   جامعة 

( دراسة العيقة  يف تحقيؽ 0989عمل  فكزية ع د ال اقل )
الذات كالمناخ امسرل لدل الش اب الجامعل في  عض دكؿ 
العميا العر ل   رسالة ماجستير   كمية التر ية   نفا   

 جامعة الزقازيؽ .

( المناخ النفسل 0220عكدة  فاطمة يكسؼ ا راهيـ )
ة اجنفعالية كقكة امنا لدل اججتماعل كعيقت   الطممنين

طال ات الجامعة اإلسيمية  عزة   رسالة ماجستير   كمية 
 .لعميا   الجامعة اإلسيمية   يزةالتر ية  عمادة الدراسات ا

( قامكس عمـ اججتماع   دار 0979ييث  محمد عاطؼ )
 المعرفة الجامعية   اإلسكندرية.

ية  دار النفلة ( الشعرية كالرحة العقم0972فراج  عثماف )
 المررية   القاهرة .

( تمثير تكافؤ المستكل التعميمل  يف 0200فراجل  يمينة )
الزكجيف عمل تر ية ام نا    دراسة ميدانية  مناطؽ معتمفة 
 كجية ال كيرة  رسالة ماجستير  معفد العمـك اإلنسانية 
كاججتماعية جامعة العقيد آكمل محند يك لحاج  ال كيرة   

 ار .الجزا

( اجقتراد المنزلي   0987فرج   فمكرا   كلحل الجديمل )
 الفيؿ لمط اعة كالتجارة   القاهرة.
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( يكجدنا كاممراض النفسية  مجمة دار 0982ففيـ  كمير )
 (.353الفيؿ   القاهرة   العدد )

( ميمح التيير في ديناميات 0225قدل   سيؼ الديف ياسيف )
ة انثرك كلكجية في يحد يحيا  مدينة التنشاة اججتماعية  دراس

 القاهرة   رسالة دكتكراا   كمية ال نات  جامعة عيف شمس.

( است ياف المناخ اجسرل  مكت ة 0980قشقكش  ا راهيـ )
 اجنجمك المررية   القاهرة.

( الطفؿ كتنشاة كحاجات   مكت ة 0983قناكل  هدل محمد )
 امنجمك المررية  القاهرة.

( المناخ امسرل كما يدرك  ام نا  0223حمد )قنديؿ  سمكل م
كعيقت   المساكلية اججتماعية لدل تيميذ المرحمة 
اجعدادية  رسالة ماجستير  كمية التر ية  جامعة عيف 

 شمس. 

( المناخ امسرىمأل نا  كعيقت  0200قكجة  رهؼ عمر )
 تكافقفـ الزكاجل  رسالة ماجستير  قسـ اإلرشاد النفسل  

 التر ية   جامعة دمشؽ  سكريا .كمية 

( التكافؽ النفسل اججتماعل المدرسل 0229قكيدرل  لطيفة )
لمطفؿ كعيقت   عمؿ امـ  رسالة ماجستير  قسـ عمـ النفس 
كعمـك التر ية  كمية العمـك اإلنسانية كاججتماعية  جامعة 

 الجزاار .

( التفكير اليعقينل 0200كانكف  مسعكدة كسميرة عدير )
كعيقت   التكافؽ الزكاجل لدل امزكاج كالزكجات   دراسة 
ميدانية استكشافية لدل عينة مف امزكاج كالزكجات   مدتل 
الزاكية العا دية كتماسيف ػ تقرت   قسـ العمـك اججتماعية  
 كمية العمـك اإلنسانية كاججتماعية   جامعة قاردل مر اح .

تكافؽ النفسل كعيقت  ( ال0200ك اج   رالح ح راهيـ محمكد )
 السمات الشعرية لدل امطفاؿ الرـ  محافظات قطاع 
يزة  رسالة ماجستير  كمية التر ية  عمادة الدراسات العميا   

 الجامعة اإلسيمية   يزة .

( اإلرشاد كالعيج النفسل امسرل  0999كفافي  عي  الديف)
 دار الفكر العر ل   القاهرة.

دراسة عيقة المتييرات اججتماعية  (0997لطفي  فاتف كماؿ)
كاجقترادية  دكر الزكجة داعؿ يسرتفا  المؤتمر المررل 

الثانل ليقتراد المنزلل   كمية اجقتراد المنزلل   جامعة 
 المنكفية .

مالكل  حمزة عميؿ  كعمل ع د الرحمف احمد  انقيب )يير م يف 
ل تيميذ السنة( التن ؤ  اممف النفسل مف المناخ امسرل لد

المرحمة اج تدااية  قسـ الرحة النفسية  جامعة الممؾ ع د 
 العزيز   السعكدية.

( نمط التنشاة اججتماعية 0224محمد  احمد السيد حسيف )
كما يدركفا ام نا  كعيقت    عض امساليب المعرفية  رسالة 
ماجستير   قسـ عمـ النفس   كمية اآلداب   جامعة 

 المنركرة .

( تنشاة اممفات العاميت كيير 0995يمانل كامؿ )محمد   
العاميت كعيقتفا  النلا اججتماعل لأل نا  لدل عينة 
تيميذ كتمميذات المرحمة اإلعدادية   رسالة ماجستير   معفد 

 الدراسات العميا لمطفكلة   جامعة عيف شمس .

( تنشاة 0227محمد   شحات  سميماف   كسفير كامؿ يحمد )
اجات   يف النظرية كالتط يؽ   مركز اإلسكندرية الطفؿ كح
 لمكتاب .

( حدراؾ الزكجة لمردر 0222محمد   هنا  يحمد شكقل )
قراراتفا العاامية كعيقت   التكافؽ الزكاجل   رسالة ماجستير   

 كمية اجقتراد المنزلل   جامعة حمكاف .

( الكفا ة اججتماعية كعيقتفا   عض 0229محمكد   جيفاف )
لمتييرات النفسية لدل طال ات الجامعة   مجمة جامعة طي ة ا

   المدينة المنكرة   السعكدية .

( المشكيت الزكجية   الط عة 0220محمكد   ن يؿ محمد )
 امكلل   دار اليقيف لمنشر كالتكزيع   القاهرة .

فتكل شرعية في العيقات  511( 0224محمكد   ن يؿ محمد )
 لل   الدار العالمية .الزكجية   الط عة امك 

( امسرة كيساليب تر ية الطفؿ   0224معتار   كفيؽ رفكت )
 دار العمـ كالثقافة   القاهرة.

( يساليب التنشاة اججتماعية امسرية 0229معمكؼ   ناجح )
كعيقتفا  اجنحراؼ في المناطؽ المعتمفة  المسيمة   رسالة 

 .ماجستير   جامعة محمد ي ك لياؼ   المسيمة 
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( مففـك جديد لمتكافؽ   مكت ة اجنجمك 0978معيمر   ريح )
 المررية   القاهرة .

( كقفات لمش اب كالفتيات ق ؿ 0224مرسل   محمد سعيد )
العط ة كالزكاج   الط عة امكلل  مؤسسة يقري لمنشر كالتكزيع 

 كالترجمة   القاهرة .

 

( النمك النفسل لمطفؿ 0989مرطفي   زيداف محمد )
راهقيف كنظريات الشعرية   دار الشركؽ   جدة   كالم

 السعكدية   الط عة الثالثة .

( عيقة حدارة الكقت  المناخ 0220مرطفي   عمرك محمد )
امسرل لدل طيب الجامعة   رسالة ماجستير   قسـ حدارة 
مؤسسات امسرة كالطفكلة   كمية اجقتراد المنزلل   جامعة 

 حمكاف.

( العنؼ امسرل كعيقت  0202مرطفي   يامف سفيؿ )
 التكافؽ النفسل لدل المراهقيف   رسالة ماجستير   كمية 

 التر ية جامعة دمشؽ   سكريا .

معاطل   رلا محمد )يير م يف السنة( يس اب العيفات 
 الزكجية   دار اليسر لمط اعة   المعادل  القاهرة .

عيقت  ( التكافؽ النفسل ك 0202مق ؿ   ميرفت ع د ر   عايش )
 قكة امنا ك عض المتييرات لدل مرلل السكرل في قطاع 
يزة   رسالة ماجستير   كمية التر ية   عمادة الدراسات العميا 

   الجامعة اإلسيمية   يزة .

( الدكر التر كل لممرية مع جماعة امسرة 0996مكسل   يحمد )
لمكقاية مف اإلدماف مف منظكر طريقة العمؿ مع الجماعات 

مؤتمر العممل امكؿ لكمية التر ية   جامعة المنكفية     ال
 مايك . ,0 -00المجمد امكؿ   

ميرة   يمؿ كاظـ )يير م يف السنة( المناخ امسرل كعيقت  
 التكيؼ امكاديمل عند طم ة الجامعة   مجمة ال حكث 

 (   جامعة  يداد   العراؽ .33التر كية كالنفسية   عدد )

(  عض المتييرات ذات 0200الشيخ ) نايؼ   هادية ركاف
الرمة  التكافؽ النفسل كالتكافؽ اججتماعل لدل الطيب 
المكفكفيف في الجمفكرية العر ية السكرية   دراسة سيككمترية 
ػ اكمنيكية   رسالة ماجستير   قسـ اإلرشاد النفسل   معفد 

 الدراسات التر كية   جامعة القاهرة.

امسرة كالمجتمع   دراسة في ( 0998كالل   ع د الكهاب )
 احتياجات امسرة   كمية اآلداب  جامعة طنطا .

( يثر التكافؽ الزكاجل في تككيف الميؿ 0204كنكيل   فاطمة )
الل اممراض النفسية لدل المرية   دراسة ميدانية  مدينة 
 سكرة   رسالة دكتكراا   قسـ العمـك اججتماعية كاإلنسانية   

    سكرة   الجزاار .جامعة محمد عيلر 

( السمكؾ اإلنسانل   دار المعارؼ   0986يكنس   حنترار )
 القاهرة .
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 مراجع االنترنت
 ( تقرير عف تر ية ام نا    في 0204يحمد  آج  )

https://mawdoo3.com (29/10/2016:17:15 

حقكؽ الزكج عمل زكجت   ( ما هي 0206ال كرل  هديؿ )
 في 

 https://mawdoo3.com (29/10/2016:22:25) 

 ( ما هي كاج ات الزكجة ؟ في 0204الحكيطل  الجازل )

https://mawdoo3.com (29/10/2016:22:15 

( دليؿ الزكجة الرالحة في  يتفا   0200الفكزاف   رالح )
 في  

https://ar-ar.facebook.com/notes (29/10/2016:21:50) 

( ما هي حقكؽ الزكج ؟ كما 0220المنجد  محمد رالح )
 هي حقكؽ الزكجة؟ اإلسيـ سؤاؿ كجكاب  في 

https://islamqa.info/ar/10680 (29/10/2016:23:35)  

 ( حقكؽ ام نا  عمل اآل ا    في  0204حمك    اسؿ )
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 http://mawdoo3.com(29-10-2016/19:50) 
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 http://mawdoo3.com(29-10-2016/19:00) 
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 http://mawdoo3.com(29-10-2016/19:40) 
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 حسعاد الزكج  في 

https://arabic,tebyan.net/Index.aspx?pid=201353(29/1

0/2016:22:05) 

( في كاج ات 0200فرككس  ي ل ع د المعز محمد عمل )
(  5,الزكجة تجاا زكجفا   الكممة الشفرية رقـ )
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65(29/10/2016:23:25) 
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ABSTRACT 
This study aimed basically at identifying the types of parent’s roles toward the family and their relationship with both 

family climate and children adjustment, and identifying the most important correlates and determinants of parent’s roles 

types, family climate and children adjustment. The study was carried out in two villages in Menoufiya governorate , the  

first  village  was  Meetmasoad  which  belongs  to  Shebien  Elkom  district  and  the second village was Saftgedam 

which belongs to Tala district. A sample of 90 rural women were selected randomly from each village. Data were 

collected through personal interviews with respondents. The simple correlation Coefficients, multiple correlation and 

regression (step-wise) analysis, , percentages, range, mean, standard deviation, reliability estimate, t-test, f-test, one-way 

anova, Scheffe-test, Eta squared, were used to analyze the data with SPSS )Statistical Package for Social Sciences). The 

most important findings of the study were:  

In general, 76% from respondents had a high performance degree of roles towards their families, while about 63% of 

their husbands had a high performance degree from the point of view of respondents. 

The most independent variables affecting the family climate, respectively, were the role of wives towards their 

husbands, the role of mothers towards their children, women feeling of community satisfaction, the role of the heads of 

families in the home administration, the role of fathers toward their children, and women's education. These variables 

explained about 52% of the variance of the family climate. 

The most independent variables affecting the children adjustment, respectively, were the role of mothers toward their 

children, the role of husbands toward their wives, women's education, roles of heads of families in the home 

administration, monthly income for women, and role of wives toward their husbands. These variables explained about 

38% of the variance of the children adjustment. 

Finally, some recommendations were suggested. 

Key Words: Parent’s Roles - Roles of the Wife- Roles of the Husband - Family Climate - Children 

Adjustment. 

 


