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Abstract   Keywords 

ة ت الشخصیلعاداتتبلور مشكلة الدراسة والتي یمكن صیاغتھا في التساؤل التالي : ماھي العالقة بین ا 
لعادات ة بھ ، العنایلربة األسرة بمحاورھا (العادات الغذائیة، العادات الملبسیة، عادات ترتیب المسكن وا

بناء، ماعي لألاالجتوالصحیة، العادات االقتصادیة)، وإدارة األداء األسري بأبعاده (إدارة األداء النفسي 
ة طبیعة دراس األداء المنزلي) . استھدف البحث إدارة األداء الزوجي، إدارة األداء التربوي، إدارة

) 391( سة منالعالقة بین العادات الشخصیة لربة األسرة وإدارة األداء األسري. وتكونت عینة الدرا
ائمة جیة قربة أسرة من مستویات اجتماعیة واقتصادیة مختلفة واشترط فیھن أن تكون ھناك عالقة زو

قة بطری یھا أطفال في مراحل تعلیمیة مختلفة، وتم اختیارھنسواء كانت عاملة أو غیر عاملة ولد
ت بیاناغرضیة صدفیة، ومن ثم تطبیق أدوات الدراسة علیھن،  وتكونت أداة البحث من استمارة ال

سري داء األرة األاألولیة لألسرة، استبیان العادات الشخصیة لربة األسرة بمحاوره الخمسة، استبیان إدا
ً باستخدام برنامج بأبعاده األربعة. ثم ) وتتبع ھذه SPSS(  تفریغھا وتبوبیھا وجدولتھا وتحلیلھا إحصائیا

اللة دوجود عالقة ارتباطیة موجبة ذات   وتوصل البحث إلىالدراسة المنھج الوصفي التحلیلي. 
وإدارة  ) بین العادات الشخصیة لربة األسرة بمحاورھا الخمسة،0,01إحصائیة عند مستوي داللة (

ً بین بعض متغیرعدم وجود عال - ء األسري بأبعاده األربعة. األدا ى ات المستوقة ارتباطیة دالة إحصائیا
لدخل اة) ، االقتصادي واالجتماعي (حجم األسرة، عمر ربة األسرة ، المستوى التعلیمى (لربة األسر
ي تماعاالجالشھرى لألسرة) وكل من عادات ترتیب المسكن والعنایة بھ، وإدارة االداء النفسي و

ً بین ربات أسر عینة الدراسة بالنسبة لطبیعة وعلألبناء.  ة األسرةمل ربعدم وجود  فروق دالة إحصائیا
دالة  جود فروقو -  (تعمل/ التعمل) في كل من العادات الشخصیة لربة األسرة، وإدارة األداء األسري.

ً بین ربات أسر عینة الدراسة بالنسبة لمكان السكن (ریف/ سكن ب المحضر) في عادات ترتی إحصائیا
رة ربة األسصیة لوالعنایة بھ، والعادات الصحیة، والعادات االقتصادیة، وإجمالي استبیان العادات الشخ

ً بین ربات أسر عینة الدراسة في إ لصالح ربات أسر الریفیات. الداء دارة اوجود فروق دالة إحصائیا
ُ ألسري تبداء ااء المنزلي، وإجمالي استبیان إدارة األالزوجي، وإدارة األداء التربوي، وإدارة األد عا

ً بین ربات أسو -  لمكان السكن (ریف/ حضر) لصالح ربات أسر الریفیات. ر جود تباین دال إحصائیا
 ، إجماليمنزليعینة الدراسة في محور إدارة األداء الزوجي، إدارة األداء التربوي، إدارة األداء ال

ً لمستوي تعلیم ربة األسرة عند مستوي داللة (استبیان إدارة األداء ا )، 0,001)، (0,001ألسري وفقا
دال  دم وجود تباینع -  ) علي التوالي لصالح المستوي التعلیمي المرتفع لربة األسرة.0,001)، (0,01(

ً بین ربات أسر عینة الدراسة في محور عادات ترتیب المسكن والعنایة بھ، العا دات إحصائیا
ً للدخل المالي الشھراالقتصادیة  سرة.ي لأل، إجمالي استبیان العادات الشخصیة لربة األسرة وفقا
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:Introduction  
ي إن العادات الشخصیة من السمات الممیزة لكل فرد و الت     

 تختلف باختالف الثقافات والمجتمعات ففى سبیل أن یتم إشباع
الحاجات الضروریة البد من قیام األفراد بأفعال أو طرق أو 

ذه لمحاولة العشوائیة والبد لھأسالیب من النشاط تغلب علیھا ا
ر كرااألسالیب أن تتكرر فى كل مرة وأثناء التكرار ومن خالل الت

ً ناجحة صائبة  وعن طریق التجربة یكتشف الناس أن ھناك طرقا
ً ضاره فیختارون مایناسبھم ویتمسكون بھ ، ومع  ومفیدة وطرقا
 مرور الزمن تتبلور فتصبح عادة یتعارف الناس علیھا ویعملون

  ). 139: 2004علي ترسیخھا (رشدان، 
ولكل جماعة من الجماعات تنشأ طائفة من األفعال        

والممارسات واإلجراءات والطرق التى یزاولھا األفراد لتنظیم 
أحوالھم ، والتعبیر عن أفكارھم ولتحقیق الغایات التى یسعون 
وراءھا، ومن خالل تكرار ھذه األفعال التي تحقق تلك الغایات 

تصبح ھذه األفعال عادات أصلیة یعتزون بھا وعندما تترسب فى 
عقولھم تصبح ملزمة یرتكز علیھا استقرار المجتمع (الخشاب، 

2013 :205.(  
فھي  وتعد األسرة اللبنة األولي في بناء المجتمع الحدیث ،     

 خلیتھ األساسیة ومحور حركتھ ولسانھ الصریح فمن خاللھا یري
وكذلك یري األفراد مجتمعھم فھي الجسد المجتمع أفراده ، 

لى إالموصل أو الوسیط الذي یربط الفرد بالمجتمع؛ فالفرد یأتي 
المجتمع ویعیش فیھ من خالل األسرة التى ینتمي إلیھا 

)؛ فاألسرة ھي الوحدة (الخلیة) األولي 26: 2005(عثمان،
 ظاموالمثالیة التي ترمي إلي المحافظة علي النوع البشري فھي ن

د اجتماعي یقوم علي ظروف الحیاة الطبیعیة التي یمارس األفرا
  ) 154: 2003فیھا كثیر من العادات واألدوار االجتماعیة (السید، 

ً ألھمیة األسرة في حیاة الفرد والمجتمع فقد وصفت       ونظرا
بأنھا "ذلك الرحم االجتماعي الذي تنبت فیھ بذور الشخصیة 

لتطبیع االجتماعي بل وتنمو فیھ اإلنسانیة وینمو فیھ أصول ا
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). فھي ذلك المجال الذي 13: 2008الطبیعة اإلنسانیة" (خضر،
یحقق فیھ الفرد استقراره وتماسكھ مع باقي أفراد أسرتھ، ویتم ذلك 
عن طریق التفاعل اإلیجابي بین الزوجین وأفراد األسرة المبني 

ة، حیث أنھ علي المحبة والمودة وإشباع الحاجات األساسیة والثانوی
قد تختلف طبیعة ھذا التفاعل من أسرة ألخري حسب طبیعة ثقافتھا 

)، وھذا 2: 2008ومعتقداتھا ومدي تأثر األسرة بذلك (الجھني، 
من مدي كفائة  (Klein et.al , 2002)ماأكدت علیھ دراسة 

واستمرارایة التفاعل اإلیجابي وحمیمة المشاعر والعالقات بین 
  أھم العوامل المؤثرة في تحسین األداء األسري. اآلباء واألبناء تعد

تعلیم وئة كما أنھا المؤسسة االجتماعیة التربویة األولي في تنش     
 ؤثر فيي تاألبناء من خالل أسالیبھا ومعتقداتھا وعاداتھا وقیمھا الت

م تماتشكیل شخصیة أبنائھا فى حیاتھم المستقبلیة فإن عملیة االھ
 ألةعامة وعادات األم بصفة خاصة یعد مس بالعادات األسریة بصفة

) 104: 2000ضروریة وغایة في األھمیة (الشربیني& صادق، 
ً في نقل ثقافة المجتمع وعاداتھ  ً مھما ائھا، بنألألن األم تلعب دورا

سواء كانت عادات  –فإذا تأثرت األم بھذه العادات وآمنت بھا 
فراد لتالي یتبناھا أستنقلھا ألفراد أسرتھا؛ وباف - سلیمة أو خاطئة 

 تھماألسرة ویعملون بھا مما یسھم فى ظھورھا في كافة جوانب حیا
) فقد أشار  (Hill, Franklin,2000: 37الشخصیة واالجتماعیة 

Haworth (2000: 214)   األم بشكل كبیر  –إلى أن األسرة– 
  ا .ھي المسئولة في نقل األفكار والثقافة والعادات إلى أبنائھ

ن عھر أھمیة دور ربة األسرة بصفتھا المسئولة األولى وتظ     
 معظم أنماط ووظائف الحیاة األسریة فھي المسئولة األولى عن
 أدائھم وسلوكیاتھم ومعامالتھم في عملیات االختیار والشراء

واإلعداد والصیانة واالنتفاع واالستھالك من غذاء وملبس 
ء یقع علیھا العبومسكن، وغیر ذلك من األعباء األسریة ؛ حیث 

 عن األكبر في نجاح األسرة وتوفیر أسباب السعادة لھا ویتم ذلك
طریق التخطیط االقتصادي السلیم حیث أكدت اإلحصاءات أن 

% من الدخل القومي ألیة دولة یمر في أیدى ربات 85حوالى 
ً ما یكون لربة األسرة األثر  البیوت ویصرف بمعرفتھن وغالبا

ة منیتھالك العائلي وتحدید حجمھ ومدتھ الزاألكبر في تخطیط االس
) علي أنھ 2017)؛ فقد أكدت دراسة جغمومة (24: 2002(فھمي، 

 ئمةبإمكان المرأة أداء العدید من المھام بصورة مثالیة وھي دا
 الالحرص علي تعزیز شخصیتھا وإثبات ذاتھا،كما أن عمل المرأة 

ل أو خارج یؤثر علي أدئھا األسري وال یحدث أي اضطراب داخ
  المنزل.

وعلي الرغم من ازدھار حركة البحث والدراسة فى مجال       
ب جاناألداء األسري في المجتمعات الغربیة فإن بعض الباحثین األ

م لیة مازالوا یؤكدون أن دراسة األداء األسري بصورة كلیة ودینام
 وصتأیلق االھتمام الكافى الذي یتناسب مع أھمیتھ حتى اآلن لذا 

یر من البحوث والدراسات بضرورة التركیز علي دراسة ھذا كث
  ).  Robinson,2001: 123الجانب المھم وتأثیراتھ المختلفھ (

ومن ثم فقد أوصت بعض الدراسات السابقة كدراسة شعیب      
ات لسید) بتقدیم المزید من التسھیالت التي یقدمھا المجتمع ل2008(

ھن سرة، وتنمیة وعیھن بحقوقلیمكنھا من أداء أدوارھا داخل األ
ة وواجباتھن باألسرة من خالل الجھات المعنیة؛ كما أوصت دراس

 ) بضرورة إنشاء شبكة اتصال وعالقات متبادلة بین2009محمد (
 جمیع الجھات المعنیة بخدمة المرأة من أجل تقدیم المعلومات

، لھالتوعیة المرأة بأدائھا األسري تجاه أبنائھا، وزوجھا، ومنز
  ذلك من خالل مراكز تنظیم األسرة وخدمات الصحة.و

ً من      وبما أن األسرة ھي اللبنة األولي؛ فاألبناء تكتسب إنطالقا
مثیرات معینة توفرھا لھم األسرة ــ وخاصة األم ـ العادات والتقالید 
والقیم وأنماط السلوك وما یالزمھ من خصائص النمو التي تالزمھ 

ت الطفل تتشكل وتتكون من التطلع إلي طوال حیاتھ ؛ وبما أن ذا
الوالدین ــ خاصة األم ــویتأثر بھم عن طریق مایقومون بھ من 
أدوار تجاه أعمال أو عادات وممارسات معینة ویتأثر بالتالى 
مفھومھ عن ذاتھ فكما أن للعادات دور علي أفراد األسرة فھي ذات 

سرة تتبع دور بالغ األھمیة علي مستوي أدائھم وذلك ألن كل أ
ً وبالتالي فإن أداء وظائف األسرة یتاثر بھذه  قواعد مختلفة وظیفیا
ً دراسة العادات  العادات التى تتبعھا فى نمط حیاتھا لذلك كان لزاما
ً مھما داخل أسرتھا في  الشخصیة لربة األسرة والتى تلعب دورا
أداء وظائفھا األسریة والتى تؤثر بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ، 

ً علي جمیع أفرادھا.إی ً أو سلبیا   جابیا
 Statement of the problem 
ي فھا وبناًء علي ماسبق تتبلور مشكلة الدراسة والتي یمكن صیاغت 

رة ألساالتساؤل التالي : ماھي العالقة بین العادات الشخصیة لربة 
یب بمحاورھا (العادات الغذائیة، العادات الملبسیة، عادات ترت

)، المسكن والعنایة بھ ، العادات الصحیة، العادات االقتصادیة
عي تماوإدارة األداء األسري بأبعاده (إدارة األداء النفسي واالج

ألداء ارة لألبناء، إدارة األداء الزوجي، إدارة األداء التربوي، إدا
  المنزلي) . 

Objectives:   
ة طبیعة العالقة بین تھدف الدراسة بصفة رئیسیة إلي "دراس 

، وإدارة األداء العادات الشخصیة لربة األسرة بمحاورھا
  األسري"، وتنبثق منھ األھداف الفرعیة التالیة : 

دراسة طبیعة الفروق بین ربات أسر عینة الدراسة في كل  - 1
من العادات الشخصیة بمحاورھا، وإدارة األداء األسري 

ً لطبیعة عمل ربة األسرة   .(تعمل/ ال تعمل)بأبعاده تبعا
ن متحدید طبیعة الفروق بین ربات أسر عینة الدراسة في كل  - 2

اده العادات الشخصیة بمحاورھا، وإدارة األداء األسري بأبع
ً لمكان السكن (ریف / حضر).  تبعا

ن مدراسة أوجھ التباین بین ربات أسر عینة الدراسة فى كل  - 3
 ادهري بأبعالعادات الشخصیة بمحاورھا ، وإدارة األداء األس

ً للمستوي التعلیمي لربة األسرة.   وفقا
ن مدراسة أوجھ التباین بین ربات أسر عینة الدراسة فى كل  - 4

اده العادات الشخصیة بمحاورھا، وإدارة األداء األسري بأبع
ً للدخل المالي لألسرة.  وفقا

Significance 
  یمكن االستفادة من نتائج الدراسة فیما یلي : 

د أتي أھمیة ھذه الدراسة من طبیعة موضوعھا حیث أن تحدیت ) 1
ً وضروریاً  ً ملحا  العادات الشخصیة لدى ربة األسرة أمرا

للتأھیل لحیاة أفضل تمكن ربة األسرة من تكوین عادات 
جدیدة علي أسس علمیة تساعدھا وتساعد أسرتھا فى تحقیق 

 أھدافھم . 
یة سلوكیات الذكتعد العادات الشخصیة البناءة أحد أنماط ال ) 2

التي تقود ربة األسرة إلي استجابات فعالة عند القیام 
 بالوظائف األسریة فى مناخ أسري یتسم باالستقرار.

اء ندرة وقلة البحوث التي تناولت العادات الشخصیة واألد  ) 3
ه األسري فى مجال االقتصاد المنزلي، وال شك أن توافر ھذ

مختصین فى مجال المعلومات بصورة علمیة دقیقة یساعد ال
األسرة والطفولة في وضع برامج واستراتیجیات تساعد 

 ي.األسرة علي إدراك نقاط القوة والضعف في أدائھا الوظیف
Terminology 

  أوًال: المصطلحات العلمیة والمفاھیم اإلجرائیة للدراسة
  Habitsمفھوم العادات   -  1

 من العادة مفرد لجمع مؤنث سالم عادات ، وھي مأخوذة تعتبر    
 تعود یتعود مصدره تعوید ولغة ھي "كلما أعتید حتى صار یفعل

من غیر جھد والعادة الحالة تتكرر علي نھج واحد" (الحسن، 
ً فإن العادة تعبر عن نمط من السل. )471: 2005 وك أما اصطالحا

  ).93: 2012،یرتضیھ الفرد أو الجماعة ألنفسھم (أسعد 
) العادات بأنھا ھي عبارة عن 139: 2004ویعرف رشدان (     

مجموعة من األفعال واألعمال وألوان من السلوك تنشأ بصفة 
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تلقائیة لتحقیق أغراض تتعلق بظاھرة سلوكیة تساعد في تنظیم 
حیاة الفرد والتعبیر عن أفكاره ومشاعره وتحقیق غایتھ وإرضاء 

سلوكي یستمر فترة طویلة حتى یثبت  طموحھ فھي عبارة عن خط
  ویستقر إلي درجة االعتراف بھ.

  Fating Habitsیة العادات الغذائ - 2
قة مجموعة السلوك أو الطرق المتبعة في اختیار الطعام والمتعل

 بطةبطرق إعداده وطھیھ وتناولھ وحفظھ واألنماط التغذویة المرت
ون ھ علیھا، وتكبھ مثل نوعیات األطعمة والصور التي یتم تناول

ة، العادات الغذائیة للفرد محصلة لعدة عوامل اجتماعیة، ودینی
  ).21: 2009وبیئیة (حماد،أبو السعود 

  Clothing Habitsیة العادات الملبس - 3
 املھي ترجمة لالتجاھات والقیم التي اكتسبھا الفرد من خالل عو

یم ق من التنشئة االجتماعیة التي تأثر بھا خالل حیاتھ، والنابعة
: 2010ومعاییر المجتمع الذي ینتمي إلیھ. ( أبو بیھ وآخرون ،

312.(  
  Healthy Habitsالعادات الصحیة  - 4

) العادات الصحیة بأنھا " ھي 136: 2016عرف صالح (     
 اللالعادات التي تؤثر علي الصحة سواء باإلیجاب أو السلب من خ

  الممارسات الیومیة للفرد" .
 Theئي للعادات الشخصیة لربة األسرة التعریف اإلجرا

personal habits of the Household  
د عتاتعرف بأنھا : ھي األعمال التي تمارسھا ربة األسرة وت     

ال عمعلي فعلھا والقیام بھا داخل محیط األسرة سواء كانت ھذه األ
ة، بسی(صحیحة أو خاطئة) والتي تتمثل في عاداتھا (الغذائیة، المل

حت المسكن والعنایة بھ ، الصحیة، االقتصادیة ) حتي أصبترتیب 
  مألوفة وروتینیة وال تجد غرابة عند فعلھا والقیام بھا.

  Family Performance Managementإدارة األداء األسري 
 تعرف بأنھا "المنظومة التي تحقق ألعضائھا االتصاالت،     

التودد، والمشاركات الوجدانیة مثل التعاطف والتراحم ، و
 والتواصل االجتماعي، وتشبع حاجات أعضائھا من دوافع غریزیة

وجنسیة وعواطف مثل عواطف األبوة واألمومة" 
)Robinso,2001: 125.(  

: 2007)، أمین (1254: 2004عبد السالم ( كل من كما تري      
جل ) بأنھ " أسلوب وطریقة األسرة في القیام بوظائفھا من أ415

ت ایاتھا وتوفیر المتطلبات األساسیة والحاجاتحقي أھدافھا وغ
رادھا أف النفسیة والتربویة ألبنائھا من خالل التفاعل والتواصل بین

اع إشبوالقیام باألدوار األسریة وحل المشاكل والصراعات داخلھا و
حاجات أبنائھا ومساندتھا ودعم جوانب النمو الشخصي 

  واالجتماعي والضبط والتنظیم لدیھم" . 
  ریف اإلجرائي إلدارة األداء األسريالتع
في  سرةتعرف بأنھا: األسلوب أو الطریقة التي تتبعھا ربة األ     

أداء مھامھا األسریة والمتمثلة في إدارة األداء (النفسي 
اف واالجتماعي، الزوجي، التربوي، المنزلي ) من أجل تحقیق أھد

یة فساجات الناألسرة وغایاتھا، وتوفیر المتطلبات األساسیة، والح
 من والتربویة ألبنائھا باستخدام مواردھا المحدودة بأقصي درجة

  الكفاءة.
Hypothesis 

ال توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیة بین العادات  - 1
، الغذائیة، الملبسیةالشخصیة لربة األسرة بمحاورھا (

)، ترتیب المسكن والعنایة بھ ، الصحیة، االقتصادیة
النفسي واالجتماعي األداء األسري بأبعاده ( وإدارة

 ) .لألبناء، الزوجي، التربوي، المنزلي
ال توجد عالقة ارتباطیة دالة احصائیة بین بعض  - 2

متغیرات المستوى االقتصادي واالجتماعي (حجم 
األسرة، عدد األبناء، عمر ربة األسرة، المستوى 

عدد  التعلیمى (لألب و األم ) ، الدخل الشھرى لألسرة،
سنوات الزواج) وكل من العادات الشخصیة لربة 

 األسرة بمحاورھا، وإدارة األداء األسري بأبعاده.
ً بین ربات أسر عینة  - 3 التوجد فروق دالة إحصائیا

العادات الشخصیة بمحاورھا،  الدراسة في كل من
ُ لطبیعة عمل رب ة وإدارة األداء األسري بأبعاده تبعا

  األسرة (تعمل/ ال تعمل).
ً بین ربات أسر عینة  - 4 ال توجد فروق دالة إحصائیا

العادات الشخصیة بمحاورھا، الدراسة في كل من  
ً لمكان السكن (  ریف/وإدارة األداء األسري بأبعاده تبعا

 حضر).
ً بین ربات أسر عینة الدرا - 5 سة ال یوجد تباین دال إحصائیا

في كل من العادات الشخصیة بمحاورھا، وإدارة األداء 
ً  األسري  لمستوي تعلیم ربة األسرة. بأبعاده وفقا

ً بین ربات أسر عینة الدرا - 6 سة ال یوجد تباین دال إحصائیا
في كل من العادات الشخصیة بمحاورھا، وإدارة األداء 

 ً   للدخل المالي لألسرة. األسري بأبعاده وفقا
 Methodology 

تقوم  سھى وھى دراتتبع الدراسھ الحالیة المنھج الوصفى التحلیل     
بوصف خصائص المتغیرات الخاصة بالمشكلة موضوع البحث 
حیث تھدف إلى وصف المجاالت المالئمة الخاصة بالظاھرة 

  ).128: 2012موضوع الدراسة (راضى،
Delimitations  

  : ة من ) ربة أسر391بلغ عدد أفراد العینة (الحدود البشریة
یة مختلفة واشترط فیھن أن مستویات اجتماعیة واقتصاد

تكون ھناك عالقة زوجیة قائمة سواء كانت عاملة أو غیر 
عاملة ولدیھا أطفال في مراحل تعلیمیة مختلفة، وتم 

لتي یتم اوھي العینة  - اختیارھن بطریقة غرضیة صدفیة
اختیارھا طبقا للغرض الذي یستھدف تحقیقھ من خالل 

فات محددة في البحث، ویتم اختیارھا علي أساس توفر ص
مفردات العینة تكون ھي الصفات التي تتصف بھا مفردات 

ق أدوات الدراسة علیھن ومن ثم تطبی - المجتمع محل البحث
 ).94- 93: 2015(النعیمي وآخرون،

 .ومن ثم تطبیق أدوات الدراسة علیھن ، 
 : ر تم تطبیق أدوات الدراسة في ریف وحض الحدود المكانیة

بعة طنطا، والمحلة وبعض القري التامحافظة الغربیة (مدینة 
 لھما مثل : محلة روح، نواج، الھیاتم، شبشیر الحصة).

 : استغرق تطبیق أدوات الدراسة حوالي  الحدود الزمانیة
م وحتي 23/8/2019أربعة أشھر في الفترة من 

م، وتم تطبیق االستبیان عن طریق المقابلة 23/12/2019
 .الشخصیة مع ربات أسر عینة الدراسة

Research Tools 
  اشتملت الدراسة الحالیة علي األدوات التالیة : 

  ثات ".باحأوًال: استمارة البیانات العامة لألسرة.       " إعداد ال
ً: استبیان العادات الشخصیة لربة األسرة.  " إعداد ا   .حثات "لباثانیا

ً : استبیان إدارة األداء األسري.   " إعداد ا   ." لباحثاتثالثا
  إعداد وبناء أدوات الدراسة

 استمارة البیانات العامة - 1
عن  ناتكان الھدف من إعداد استمارة البیانات العامة جمع بیا     

ربات أسر عینة الدراسة، والتحقق من صحة الفروض وتحقیق 
  أھداف الدراسة، واشتملت علي العبارات التالیة :

 ُسم إلي جزئین (ریف / ح  ضر).محل اإلقامة ق
 .(تعمل / ال تعمل) طبیعة عمل ربة األسرة 
  ُسم إلي (من إلي  5أفراد / من  5إلي أقل من  3حجم األسرة ق

 أفراد فأكثر ). 7أفراد /  7أقل من 
  ُسم إلي (أقل من  5ن مإلي أقل  3أبناء/ من  3عدد األبناء ق

 أبناء/ خمسة أبناء فأكثر).
  ُسم إلي (أقل من عام وحتي 25ن عام/ م25عمر ربة األسرة ق
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عام  45عام/  45عام وحتي أقل من35عام/  من 35أقل من
 فأكثر).

 ُسم إلي ثالث مستو یات المستوي التعلیمي لرب وربة األسرة ق
مي ُ یقرأ  - تعلیمیة كالتالي تعلیم منخفض ویشمل الفئات (أ

شھادة االبتدائیة)، وتعلیم متوسط حاصل علي ال - ویكتب
شھادة حاصل علي ال - دادیةویشمل (حاصل علي الشھادة اإلع

 - عيیم مرتفع ویشمل (جاممعھد)، وتعل - الثانویة أو ما یعادلھا
  فوق جامعي (ماجستیر أو دكتوراه).

  ُسمت إلي (أقل من  10سنوات/ من  10عدد سنوات الزواج ق
 30سنھ/ 30وحتي أقل من  20سنھ/ من  20وحتي أقل من 

 سنھ فأكثر).
 مھ إلي أربع مستویات الدخل الشھري لألسرة وقد تم تقسی

 2000كالتالي دخل منخفض ویشمل الفئة التالیة (أقل من 
قل أإلي  2000جنیھ) / دخل متوسط ویشمل الفئة التالیة (من 

جنیھ) / دخل مرتفع ویشمل الفئات التالیة (من  4000من 
 جنیھ فأكثر).   6000 - جنیھ6000إلي أقل من  4000

 استبیان العادات الشخصیة - 2
ة عداد االستبیان بھدف الكشف عن العادات الشخصیتم إ     

لربة األسرة ، وقد اشتمل االستبیان علي مجموعة من 
 العبارات قامت قامت الباحثات بإعدادھا بعد استعراض أھم
م المراجع العربیة واألجنبیة التي تناولت موضوع البحث وت

 112إعداد االستبیان في صورتھ األولیة وكان عبارة عن (
 23ة) موزعة علي خمسة محاور ھي العادات الغذائیة (عبار

عبارة) ، عادات ترتیب  22عبارة) ، العادات الملبسیة (
 22عبارة)، العادات الصحیة ( 23المسكن والعنایة بھ (

م / عبارة)؛ باستجابات (نع 22عبارة)، العادات االقتصادیة (
ً / ال).   أحیانا
 )Test-Pre( اختبار االستبیان

) ربة 50تطبیق االستبیان علي عینة استطالعیة بلغت (تم      
أسرة ممن تتوافر فیھن شروط عینة الدراسة ومن مستویات 
اجتماعیة واقتصادیة مختلفة، وذلك للتأكد من مدي وضوح 

العبارات لربات أسر، وتم جمعھا وتحلیل االستجابات، وتم تعدیل 
  العبارات التي تبین عدم وضوحھا.

وقامت الباحثات بحساب صدق االستبیان  صدق االستبیان : - 1
Validit   : باستخدام طریقتین  

ً : أسلوب صدق المحتوى  للتحقق من :  Content Validityأوال
صدق االستبیان تم عرضھ فى صورتھ األولیة على مجموعة من 
المحكمین من أساتذة إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بكلیة 

ات ،وقسم إدارة المنزل والمؤسساالقتصاد المنزلي جامعة حلوان 
ات بكلیة االقتصاد المنزلي جامعة المنوفیة ، وقسم إدارة مؤسس

 األسرة والطفولة وقسم االقتصاد المنزلي وقسم تنمیة األسرة
) 19( الریفیة بكلیة االقتصاد المنزلي جامعة األزھر ،وبلغ عددھم
ھ لیكم عمحكم، وطلب من األساتذة المحكمین قراءة االستبیان والح

من حیث مدي مناسبة كل عبارة من عبارات االستبیان للمحور 
 الوارد ضمنھ، وكذلك صیاغة العبارات، وإضافة أي مالحظات أو

وتراوحت نسبة  ،مقترحات یرون أنھا ذات أھمیة إلثراء البحث
تم  بعد ما)،  ٪100،  ٪84اتفاق المحكمین على العبارات ما بین (

) 14)، (20/21)، (2)، (15 /8) ، (5/20استبعاد العبارة رقم (
 علي التوالي من محاور العادات (الغذائیة، الملبسیة، ترتیب

المسكن، الصحیة، االقتصادیة ) علي التوالي، وتعدیل صیاغة 
، )19 /15 /14 /3)، (14 /12 /7 /4 /2)، (14 /10 /3العبارة (

تیب تر) من العادات (الغذائیة، الملبسیة، 21)، (17 /14 /12 /9(
 المسكن، الصحیة، االقتصادیة ) علي التوالي، وبالتالي تكون

یان قد عبارة) بعد التحكیم، وبذلك یكون االستب 106االستبیان من (
  خضع لصدق المحتوي.

ً : صدق االتساق الداخلي { صدق التكوین}  :   ثانیا
یة تم حساب صدق االتساق الداخلي الستبیان العادات الشخص     

سرة، وذلك عن طریق إیجاد معامل ارتباط بیرسون لربة األ
(Pearson)  بین درجة كل عبارة من عبارات المحور والمجموع

  ) یوضح ذلك : 1الكلي للبعد والجدول (
  

  ) معامالت االرتباط بین أبعاد استبیان العادات الشخصیة لربة األسرة1جدول (

  ل االرتباطمعام  أبعاد استبیان العادات الشخصیة لربة األسرة  م
  **0,830  العادات الغذائیة  1
  **0,683  العادات الملبسیة  2
  **0,774  عادات ترتیب المسكن والعنایة بھ  3
  **0,810  العادات الصحیة  4
  **0,819  العادات االقتصادیة  5

  )     0,01** دالة عند مستوي معنویة (
توي ) وجود عالقات ارتباطیة موجبة عند مس1یوضح جدول (     

یان ) بین جمیع أبعاد االستبیان، وبذلك فإن االستب0,01داللة (
  صادق في قیاس المتغیرات الخاصة بھ.    

ولحساب ثبات االستبیان تم تطبیقھ ثبات االستبیــان :  - 2
) ربة أسرة ممن تتوافر فیھن 50علي عینة قوامھا (

شروط عینة الدراسة، وبعد التطبیق تم حساب الثبات 

 ا :بطریقتین ھم
  Alpha Cronbach حساب معامل ألفا كرونباخ  - أ

باستخدام معادلة ألفا  Reliabilityتم حساب ثبات االستبیان    
، الذي یمثل مدي ارتباط العبارات  Alpha Cronbachكرونباخ 

مع بعضھا البعض داخل االستبیان، وكذلك ارتباط كل عبارة مع 
  ) یوضح ذلك 2االستبیان ككل، والجدول (

  ) قیم معامل ثبات ألفا كرونباخ الستبیان العادات الشخصیة لربة األسرة2(جدول 
  ألفا كرونباخ  عدد العبارات  أبعاد االستبیان  م

  0,627  19  العادات الغذائیة  1
  0,619  18  العادات الملبسیة  2
  0,543  20  عادات ترتیب المسكن والعنایة بھ  3
  0,771  21  العادات الصحیة  4
  0,688  19  تصادیةالعادات االق  5
  0,865  96  إجمالي استبیان العادات الشخصیة لربة األسرة  6

)، وتعتبر ھذه القیمة عالیة بالنسبة لھذا النوع من 0,865ككل () أن درجات معامل ألفا لعبارات االستبیان 2یتضح من جدول (     
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  حساب الثبات.
تم حساب الثبات : Half-Split  طریقة التجزئة النصفیة  - ب

طریقة التجزئة النصفیة وذلك عن طریق تقسیم كل بعد من أبعاد ب
االستبیان إلى نصفین، عبارات فردیة، عبارات زوجیة وقد تم 
ھذا التقسیم بالنسبة لكل بعد من أبعاد االستبیان وكذلك بالنسبة 

لالستبیان ككل, لحساب االرتباط بین نصفي االستبیان استخدمت 
وكذلك معادلة  Spearman-Brown الباحثات معادلة

Guttman  لحساب االرتباط بین نصفي كل بعد من أبعاد
  )3االستبیان، كما یتبین من جدول (

  ) اختبار معامل ارتباط التجزئة النصفیة الستبیان العادات الشخصیة لربة األسرة3جدول (

أبعاد استبیان العادات الشخصیة   م
  لربة األسرة

-Spearmanبراون  - معامل ارتباط سبیرمان 
Brown  

معامل ارتباط جتمان 
Guttman  

  0,653  0,656  العادات الغذائیة  1
 0,655  0,655  العادات الملبسیة  2

عادات ترتیب المسكن والعنایة   3
 0,581  0,584  بھ

 0,737  0,738  العادات الصحیة  4
 0,628  0,629  العادات االقتصادیة  5

إجمالي استبیان العادات   6
 0,637  0,644  الشخصیة 

قة ) أن معامل ارتباط التجزئة النصفیة بطری3یوضح جدول (     
تمان ج،  Spearman-Brownبراون  –كل من سبیرمان 

Guttman ) 0,644الستبیان العادات الشخصیة لربة األسرة ھو - 
  ) علي التوالي.0,637

 تم تصحیح استبیان العادات الشخصیة لربة تصحیح االستبیان :
ً  –م اختیار واحد من متعدد (نعم األسرة بأن یت ال) في كل  –أحیانا

) 1،2،3عبارة من عبارات االستبیان ، وتم التصحیح على میزان (
عدد  ) للعبارات السلبیة ، وقد كان3،2،1للعبارات اإلیجابیة و (

ك )، وبذل35)، وعدد العبارات السالبة (61العبارات الموجبة (
  ). 229أعلي درجة () و131تكون أقل درجة لالستبیان (

 استبیان إدارة االداء األسري - 3
 ،ري تم إعداد االستبیان بھدف الكشف عن إدارة األداء األس     

ت وقد اشتمل االستبیان علي مجموعة من العبارات قامت الباحثا
لت ناوتبإعداده بعد استعراض أھم المراجع العربیة واألجنبیة التي 

في صورتھ األولیة وكان  موضوع البحث وتم إعداد االستبیان
داء عبارة) موزعة علي أربعة أبعاد ھي إدارة األ 115عبارة عن (

جي عبارة)، إدارة األداء الزو 27النفسي واالجتماعي لألبناء (
اء عبارة)، إدارة األد 28عبارة)، إدارة األداء التربوي ( 31(

ً / ال).   29المنزلي (   عبارة)؛ باستجابات (نعم / أحیانا
 )Test-Pre( ار االستبیاناختب
ة ) رب50تم تطبیق االستبیان علي عینة استطالعیة بلغت (     

أسرة ممن تتوافر فیھن شروط عینة الدراسة ومن مستویات 
اجتماعیة واقتصادیة مختلفة، وذلك للتأكد من مدي وضوح 

 دیلالعبارات لربات أسر، وتم جمعھا وتحلیل االستجابات، وتم تع
  تبین عدم وضوحھا.العبارات التي 

وقامت الباحثات بحساب صدق  صدق االستبیان : - 1
  باستخدام طریقتین :   Validitاالستبیان 

ً : أسلوب صدق المحتوى  للتحقق من :  Content Validityأوال
صدق االستبیان تم عرضھ فى صورتھ األولیة على مجموعة من 

یة المحكمین من أساتذة إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بكل
ات االقتصاد المنزلي جامعة حلوان ،وقسم إدارة المنزل والمؤسس
ات بكلیة االقتصاد المنزلي جامعة المنوفیة ، وقسم إدارة مؤسس

ب ) محكم، وطل19األسرة والطفولة جامعة األزھر ،وبلغ عددھم (
ي مد من األساتذة المحكمین قراءة االستبیان والحكم علیھ من حیث

 بارات االستبیان للمحور الوارد ضمنھ،مناسبة كل عبارة من ع
وكذلك صیاغة العبارات، وإضافة أي مالحظات أو مقترحات 

وتراوحت نسبة اتفاق  ،یرون أنھا ذات أھمیة إلثراء البحث
بعد ما تم )،  ٪100،  ٪84المحكمین على العبارات ما بین (

زوجي، ) من بُعد إدارة األداء ال25 /17 /9استبعاد العبارة رقم (
داء ) من بُعد إدارة األ26 /25 /18 /12تعدیل صیاغة العبارة (و

اء ) من بُعد إدارة األد6 /5 /1النفسي واالجتماعي لألبناء، (
ي تكون ) من بُعد إدارة األداء المنزلي ، وبالتال23 /20الزوجي، (

یان قد عبارة) بعد التحكیم، وبذلك یكون االستب 112االستبیان من (
  . خضع لصدق المحتوي

ً : صدق االتساق الداخلي { صدق التكوین}  :    ثانیا
تم حساب صدق االتساق الداخلي الستبیان إدارة األداء      

ك عن طریق إیجاد معامل ارتباط بیرسون وذلاألسري، 
(Pearson)  بین درجة كل عبارة من عبارات المحور والمجموع

  ) یوضح ذلك : 4الكلي للبعد والجدول (

  امالت االرتباط بین أبعاد استبیان إدارة األداء األسري) مع4جدول (

  معامل االرتباط  أبعاد استبیان إدارة األداء األسري  م
  **0,855  إدارة األداء النفسي واالجتماعي لألبناء  1
  **0,921  إدارة األداء الزوجي  2
  **0,915  إدارة األداء التربوي  3
  **0,850  إدارة األداء المنزلي  4
  **0,855  ة األداء النفسي واالجتماعي لألبناءإدار  5

  )     0,01** دالة عند مستوي معنویة (
 ) وجود عالقات ارتباطیة موجبة عند مستوي4یوضح جدول (     

یان ) بین جمیع أبعاد االستبیان، وبذلك فإن االستب0,01داللة (
  صادق في قیاس المتغیرات الخاصة بھ.    

حساب ثبات االستبیان تم تطبیقھ ولثبات االستبیــان :  - 2

) ربة أسرة ممن تتوافر فیھن شروط عینة 50علي عینة قوامھا (
 الدراسة، وبعد التطبیق تم حساب الثبات بطریقتین ھما :

  Alpha Cronbach حساب معامل ألفا كرونباخ  - أ
باستخدام معادلة ألفا  Reliabilityتم حساب ثبات االستبیان    
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، الذي یمثل مدي ارتباط العبارات  Alpha Cronbachكرونباخ 
مع بعضھا البعض داخل االستبیان، وكذلك ارتباط كل عبارة مع 

  ) یوضح ذلك 5االستبیان ككل، والجداول (

  ) قیم معامل ثبات ألفا كرونباخ الستبیان إدارة األداء األسري5جدول (
  ألفا كرونباخ  عدد العبارات  أبعاد االستبیان  م

  0,805  26  النفسي واالجتماعي لألبناءإدارة األداء   1
  0,910  25  إدارة األداء الزوجي  2
  0,889  26  إدارة األداء التربوي  3
  0,765  27  إدارة األداء المنزلي  4
  0,954  104  إجمالي استبیان إدارة األداء األسري  5

بیان ) أن درجات معامل ألفا لعبارات االست5یتضح من جدول (     
من  وتعتبر ھذه القیمة عالیة بالنسبة لھذا النوع)، 0,954ككل (

  حساب الثبات؛ مما یؤكد ثبات االستبیان لعبارات المحور.
تم حساب الثبات : Half-Split  طریقة التجزئة النصفیة  - ب

بطریقة التجزئة النصفیة وذلك عن طریق تقسیم كل بعد من أبعاد 
قد تم ھذا االستبیان إلى نصفین، عبارات فردیة، عبارات زوجیة و

التقسیم بالنسبة لكل بعد من أبعاد االستبیان وكذلك بالنسبة لالستبیان 
ككل, لحساب االرتباط بین نصفي االستبیان استخدمت الباحثات 

لحساب  Guttmanوكذلك معادلة  Spearman-Brown معادلة
االرتباط بین نصفي كل بعد من أبعاد االستبیان، كما یتبین من 

  )6جدول (

  ) اختبار معامل ارتباط التجزئة النصفیة الستبیان إدارة األداء األسري6جدول (

راون ب - معامل ارتباط سبیرمان   أبعاد استبیان إدارة األداء األسري  م
Spearman-Brown  

  معامل ارتباط جتمان
Guttman  

 0,815  0,822  إدارة األداء النفسي واالجتماعي لألبناء  1
 0,884  0,901  إدارة األداء الزوجي  2
 0,831  0,854  إدارة األداء التربوي  3
 0,636  0,651  إدارة األداء المنزلي  4
 0,941 0,944  إجمالي استبیان إدارة األداء األسري   5

قة ) أن معامل ارتباط التجزئة النصفیة بطری6یوضح جدول (     
تمان ج،  Spearman-Brownبراون  –كل من سبیرمان 

Guttman 0,941 - 0,944رة األداء األسري ھو (الستبیان إدا (
  علي التوالي.

سري تم تصحیح استبیان إدارة األداء األ تصحیح االستبیان :     
ً  –بأن یتم اختیار واحد من متعدد (نعم  ال) في كل عبارة  –أحیانا

) 1،2،3من عبارات االستبیان ، وتم التصحیح على میزان (
عدد  رات السلبیة ، وقد كان) للعبا3،2،1للعبارات اإلیجابیة و (

ك )، وبذل32)، وعدد العبارات السالبة (72العبارات الموجبة (
  ). 257) وأعلي درجة (161تكون أقل درجة لالستبیان (

  :الدراسة في المستخدمة االحصائیة المعامالت
یل       امج اإلكس ى برن ات عل م تفریغ البیان بعد تصحیح االستبیان ت

Excel  ،ل ا م نق م ت امج ث ى برن ات عل ة  Spssلبیان ( الحزم
ن  ات م تقبال البیان داده الس د إع ة ) بع وم االجتماعی ائیة للعل اإلحص
 ً ائیا ا إحص ات ومعالجتھ ل البیان م تحلی یل ، وت امج اإلكس برن

ائج ومن ھذه المعامالت (حساب التكرارات والنسب  الستخراج النت
ات المعیاری ابیة واالنحراف طات الحس ة والمتوس ل المئوی ة لك

ة  رات الدراس ون  - متغی اط بیرس ل ارتب اب معام  pearsonحس
correlation coefficient ،  ا ل ألف اب معام  Alphaحس

Cronbach  ،اقھ تبیان واتس ات االس اب ثب ار ت لحس تخدام اختب اس
T.test ، د اه واح ي اتج این ف ل التب اب تحلی  One Wayحس

ANOVAار ، و تخدام اختب ة  Tukeyاس ي طبیع رف عل للتع
 الفروق بین الفئات المختلفة للعینة.

Results 
ً : وصف خصائص عینة الدراسة    أوال

اشتمل ھذا الجزء علي وصف شامل لعینة الدراسة المكونة من      
ً لبعض المتغیرات االجتماعیة واالقتصادیة، 391( ) ربة أسرة وفقا

  ) یوضح ذلك : 7وجدول (

ً لبعض المتغیرات االجتماعیة واالقتصادیة) التو7جدول (   زیع النسبي لعینة الدراسة وفقا
  %  العدد  البیان  %  العدد  البیان

  عدد األبنــــــــــــــاء  محل اإلقامة
  ٪50,4  197  أبنـــاء  3أقل من    ٪56,3  220  ریف
  ٪48,3  189  أبناء  4إلي  3من   ٪43,7  171  حضر

  ٪1,3  5  رأبناء فأكث 5  ٪100  391  المجموع
  ٪100  391  المجموع  حجـــــم األســـــرة

  مستوي تعلیم ربة األسرة  ٪64,2  251  أفراد  5إلي  3
  ٪7,4  29  منخفض  ٪34,8  136  أفراد 7إلي  5
  ٪23,8  93  متوسط  ٪1  4  أفراد فأكثر 7

  ٪68,8  269  مرتفع  ٪100  391  المجموع
  ٪100  391  المجموع  عمل ربة األسرة

  دخل المالي الشھري لألسرةال  ٪62,4  244  تعمل
  ٪20,2  79  جنیھ 2000أقل من   ٪37,6  147  ال تعمل
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حتي أقل من  2000من   ٪100  391  المجموع
4000   206  52,7٪  

  ٪27,1  106  جنیھ فأكثر 4000  عدد سنوات الزواج
  ٪100  391  المجمــــــــــــوع  ٪28,9  113  سنوات 10أقل من 

  طبیعة السكن  ٪51,4  201  سنھ 20وحتي أقل من  10من 
  ٪76,7  300  ملك  ٪14,6  57  سنھ 30وحتي أقل من  20من 

  ٪23,3  91  إیجار  ٪5,1  20  سنھ فأكثر 30
  ٪100  391  المجمــــــــــــوع  ٪100  391  المجمــــــــــــوع

  ) ما یلي : 7یتضــــــح من نتائج جدول (    
  محل اإلقامة : تسكن معظم أفراد العینة في الریف حیث

 ٪ .56,3لغت نسبتھن ب
  لي إ 3حجم األسرة : معظم أفراد العینة تتألف أسرتھم من

 ٪ .64,2أفراد؛ حیث بلغت نسبتھن  5
  عمل ربة األسرة : النسبة األكبر من ربات أسر عینة

٪ من إجمالي 62,4الدراسة تعملن حیث بلغت نسبتھن 
 أفراد عینة الدراسة.

 ة الدراسة عدد سنوات الزواج : ما یزید عن نصف عین
وحتي أقل من  10تتراوح عدد سنوات الزواج لدیھن من 

 ٪ من إجمالي العینة.51,4سنھ حیث بلغت نسبتھن  20
  عدد األبناء : نصف عینة الدراسة لدیھا عدد أبناء أقل من

 ٪) من إجمالي العینة.50,4، وذلك بنسبة ( 3
  مستوي تعلیم ربة األسرة : الغالبیة العظمي من ربات أسر

ة الدراسة لدیھن مستوي تعلیمي مرتفع حیث بلغت عین
 ٪ من إجمالي العینة..68,8نسبتھن 

  الدخل المالي الشھري لألسرة : ما یزید عن نصف عینة
حتي أقل من  2000الدراسة بلغ الدخل الشھري لدیھن من 

 ٪ من إجمالي العینة.52,7حیث بلغت نسبتھن  4000
 راسة تسكن في طبیعة السكن : معظم ربات أسر عینة الد

 ٪).76,3مسكن تملیك بنسبة (
ُ : النتائج الوصفیة ألدوات الدراسة   ثانیا

ً علي نتائج االستجابة علي استبیان الدراسة قد تم تحدید       بناءا
  أقل وأعلي درجة لحساب المدي، ومن ثم تحدید المستویات : 

ً لمستو8جدول (   یات العادات الشخصیة بمحاوره واإلجمالي   ) التوزیع النسبي لربات أسر عینة الدراسة وفقا
  %  العدد  البیان  %  العدد  البیان

  العادات الصحیــــــــــة - 4  العادات الغذائیـــــــــــة - 1
  ٪4,1  16  )39:  28المستوى المنخفض (  ٪7,4  29  )37:  29المستوى المنخفض (
  ٪69,1  270  )51:  40المستوى المتوسط  (  ٪56,5  221  )46:  38المستوى المتوسط  (
  ٪26,9  105  )63:  52المستوى المرتفع   (  ٪36,1  141  )56:  47المستوى المرتفع   (
  العادات االقتصادیـــــــة - 5  العادات الملبسیــــــة - 2
  ٪1,3  5  )33:  23المستوى المنخفض (  ٪4,6  18  )34:  26المستوى المنخفض (
  ٪38,6  151  )44:  34متوسط  (المستوى ال  ٪53,7  210  )43:  35المستوى المتوسط  (
  ٪60,1  235  )57:  45المستوى المرتفع   (  ٪41,7  163  )54:  44المستوى المرتفع   (

ـــھ - 3   إجمالي العادات الشخصیــــــــة - 6  عادات ترتیب المسكن والعنایة بـــ
  ٪0,8  3  )179:  131المستوى المنخفض (  ٪0,8  3  )35:  25المستوى المنخفض (

  ٪51,2  200  )228:  180المستوى المتوسط  (  ٪46,3  181  )46:  36سط  (المستوى المتو
  ٪48,1  188  )278:  229المستوى المرتفع   (  ٪52,9  207  )57:  47المستوى المرتفع   (

  ) ما یلي :8یتضــــــح من نتائج جدول (     
أن معظم ربات أسر عینة الدراسة یقعن ضمن المستوي      

استبیان العادات الشخصیة، وذلك في كل من المتوسط في محاور 
(العادات الغذائیة، الملبسیة، الصحیة، وإجمالي العادات 

الشخصیة)، بینما یقع معظم ربات أسر عینة الدراسة ضمن 
المستوي المرتفع في محور عادات ترتیب المسكن والعنایة بھ، 

  والعادات االقتصادیة. 

ً لمستویات إدارة األداء األسري بأبعاده واإلجمالي) التوزیع النسبي لربات أسر 9جدول (     عینة الدراسة وفقا
  %  العدد  البیان  %  العدد  البیان

  إدارة األداء المنزلي - 4  إدارة األداء النفسي واالجتماعي لألبناء - 1
  ٪5,4  21  )56:  46المستوى المنخفض (  ٪3,1  12  )52:  40المستوى المنخفض (
  ٪46  180  )67:  57المستوى المتوسط  (  ٪35,8  140  )65:  53المستوى المتوسط  (
  ٪48,6  190  )80:  68المستوى المرتفع   (  ٪61,1  239  )78:  66المستوى المرتفع   (
  إجمالي إدارة األداء األسري - 5  إدارة االداء الزوجي - 2
  ٪1,5  6  )208:  161المستوى المنخفض (  ٪3,1  12  )45:  32المستوى المنخفض (

  ٪33,5  131  )256:  209المستوى المتوسط  (  ٪27,4  107  )59:  46(  المستوى المتوسط
  ٪65  254  )305:  257المستوى المرتفع   (  ٪ 69,6  272  )75:  60المستوى المرتفع   (
  إدارة االداء التربوي - 3
  ٪1,3  5  )46:  32المستوى المنخفض (
  ٪19,9  78  )61:  47المستوى المتوسط  (
  ٪78,8  308  )78 : 62المستوى المرتفع   (
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  ) ما یلي :9یتضــــــح من نتائج جدول (
أن معظم ربات أسر عینة الدراسة یقعن ضمن المستوي      

  المرتفع في جمیع أبعاد، وإجمالي إدارة األداء األسري.
ً: النتائج في ضوء فروض الدراسة    ثالثا

 النتائج في ضوء الفرض األول - 1
توجد عالقة ارتباطیة دالة  ینص الفرض األول علي أنھ " ال     

إحصائیة بین العادات الشخصیة لربة األسرة بمحاورھا (العادات 
الغذائیة، العادات الملبسیة، عادات ترتیب المسكن والعنایة بھ ، 

)، وإدارة األداء األسري العادات الصحیة، العادات االقتصادیة
األداء  النفسي واالجتماعي لألبناء، إدارةبأبعاده(إدارة األداء 

  ) " .الزوجي، إدارة األداء التربوي، إدارة األداء المنزلي

 عادھاألربعةسري بأب) معامالت ارتباط بیرسون لكل من العادات الشخصیة لربة األسرة بمحاورھا الخمسة وإدارة األداء األ10جدول (
  )391(ن = 

إدارة األداء النفسي   المتغیرات
  واالجتماعي لألبناء

إدارة األداء 
  الزوجي

إدارة األداء 
  التربوي

إدارة األداء 
  المنزلي

إجمالي إستبیان إدارة 
  األداء األسري

  **0,225  **0,217  **0,135  **0,175  **0,265  العادات الغذائیة
  **0,305  **0,283  **0,215  **0,223  **0,354  العادات الملبسیة

عادات ترتیب المسكن 
  **0,542  **0,465  **0,442  **0,474  **0,486  والعنایة بھ

  **0,604  **0,517  **0,525  **0,523  **0,513  العادات الصحیة
  **0,532  **0,529  **0,365  **0,435  **0,527  العادات االقتصادیة

إجمالي استبیان العادات 
  **0,629  **0,573  **0,482  **0,523  **0,607  الشخصیة لربة األسرة

  )0,01** دال عند (
  ) مایلي : 10یتضح من نتائج جدول (

  عند مستوي داللة ً توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا
ارة ) بین العادات الغذائیة لربة األسرة وكل من (إد0,01(

 وجي،األداء النفسي واالجتماعي لألبناء، إدارة األداء الز
ي إدارة األداء التربوي، إدارة األداء المنزلي، وإجمال

ا یعني أن العادات استبیان إدارة األداء األسري)، مم
ي الغذائیة الصحیحة التي تتبعھا ربة األسرة تساعدھا عل

 ُحسن إدارتھا لألداء األسري بمحاوره.
  عند مستوي داللة ً توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا

ارة ) بین العادات الملبسیة لربة األسرة وكل من (إد0,01(
 جي،الزو األداء النفسي واالجتماعي لألبناء، إدارة األداء

ي إدارة األداء التربوي، إدارة األداء المنزلي، وإجمال
 استبیان إدارة األداء األسري). 

  عند مستوي داللة ً توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا
) بین عادات ترتیب المسكن والعنایة بھ لدي ربة 0,01(

 ناء،إدارة األداء النفسي واالجتماعي لألباألسرة وكل من (
ء ألداإدارة األداء الزوجي، إدارة األداء التربوي، إدارة ا

 المنزلي، وإجمالي استبیان إدارة األداء األسري).
) 1998تتفق ھذه النتائج مع دراسة (شلبي& القباني،       

التي أكدت علي وجود عالقات ارتباطیة موجبة بین ترشید 
یة ربة األسرة في مجاالت (الغذاء، والملبس، العنااستھالك 

 بالمسكن) وأبعاد التوافق األسري اإلیجابي.  
  عند مستوي داللة ً توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا

) بین العادات الصحیة لربة األسرة وكل من (إدارة 0,01(

األداء النفسي واالجتماعي لألبناء، إدارة األداء الزوجي، 
داء التربوي، إدارة األداء المنزلي، وإجمالي إدارة األ

 استبیان إدارة األداء األسري).
  عند مستوي داللة ً توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا

) بین العادات االقتصادیة لربة األسرة وكل من 0,01(
(إدارة األداء النفسي واالجتماعي لألبناء، إدارة األداء 

إدارة األداء المنزلي، الزوجي، إدارة األداء التربوي، 
 وإجمالي استبیان إدارة األداء األسري).

  عند مستوي داللة ً توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا
) بین إجمالي استبیان العادات الشخصیة لربة 0,01(

 ناء،األسرة وكل من (إدارة األداء النفسي واالجتماعي لألب
ء دادارة األإدارة األداء الزوجي، إدارة األداء التربوي، إ

ي یعن المنزلي، وإجمالي استبیان إدارة األداء األسري)، مما
أن العادات الشخصیة الممارسة من ربة األسرة تساعد 

 علي حسن إدارتھا لألداء األسري.
ود ) التي أكدت علي وج2008تتفق ھذه النتائج مع دراسة (شعیب، 

ین ب) 0,01عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة عند مستوي داللة (
 مستوي أداء المھام األسریة، والتوافق الزوجي.

.ً   وبالتالي تم رفــض الفــرض األول كلیـــا
 النتائج في ضوء الفرض الثاني - 2

ینص الفرض الثاني علي أنھ " ال توجد عالقة ارتباطیة دالة      
احصائیة بین بعض متغیرات المستوى االقتصادي واالجتماعي 

األسرة ، المستوى التعلیمى لربة األسرة ،  (حجم األسرة، عمر ربة
الدخل الشھرى لألسرة) وكل من العادات الشخصیة لربة األسرة 

  بمحاورھا، وإدارة األداء األسري بمحاوره.
سرة لربة األ ) معامالت ارتباط بیرسون بین بعض متغیرات المستوي االقتصادي واالجتماعي وكل من العادات الشخصیة11جدول (

  )391ھا الخمسة وإدارة األداء األسري بأبعادھاألربعة (ن = بمحاور

عمر ربة   حجم األسرة  المتغیرات
  الدخل الشھري لألسرة  المستوي التعیمي لألم  األسرة

  **0,156-   **0,150-   0,020  *0,087  العادات الغذائیة
  **0,153-   0,059-   *0,087  0,014  العادات الملبسیة

ة عادات ترتیب المسكن والعنای
  0,042-   0,021  0,074  0,062-   بھ

  0,071  **0,131  **0,0118  *0,104-   العادات الصحیة
  0,022  0,056  **0,0118  0,001-   العادات االقتصادیة

  0,060-   0,011  **0,121  0,024-   مجموع العادات الشخصیة



Doha  Sobeih  et al. 369 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

إدارة األداء النفسي 
  0,000  0,051  0,014  0,020-   واالجتماعي لألبناء

  **0,235  **0,227  *0,113  0,040  الزوجيإدارة األداء 
  **0,127  **0,271  0,032-   **0,152-   إدارة األداء التربوي
  *0,111  **0,154  0,047  0,035-   إدارة األداء المنزلي

  **0,150  **0,214  0,047  0,073-   مجموع  إدارة األداء األسري

  ).0,05).       * دال عند (0,01** دال عند (
  ) مایلي : 11جدول (یتضح من نتائج 

 بین محور ً  وجود عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا
العادات الغذائیة وحجم األسرة عند مستوي داللة 

جم ) علي التوالي. بمعني أنھ كلما زاد ح0,01)، (0,05(
یة األسرة زاد معھا ممارسة ربة األسرة للعادات الغذائ

 الصحیحة.
) 2014صطفي & ھاشم (تتفق ھذه النتائج مع دراسة م     

التي أكدت علي وجود عالقة ارتباطیة معنویة طردیة بین 
  حجم األسرة والممارسات الغذائیة السلیمة.

  بین محور ً عدم وجود عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا
 العادات الغذائیة وعمر ربة األسرة.

 جم عدم وجود عالقة ارتباطیة بین العادات الملبسیة و ح
 وي التعلیمي لألم.األسرة، والمست

  بین عادات ً عدم وجود عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا
ترتیب المسكن والعنایة بھ و حجم األسرة، وعمر ربة 
األسرة، والمستوي التعلیمي لألم، والدخل الشھري 

 لألسرة.
 بین العا ً دات وجود عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا

تعلیمي لألم الصحیة و عمر ربة األسرة، والمستوي ال
). وتري الباحثة أن ذلك قد 0,01عند مستوي داللة (

ثر یرجع إلي أنھ كلما زاد سن ربة األسرة كلما كانت أك
ً بمتابعة حالتھا الصحیة، وكذلك كلما ارتفع  اھتماما

 ً المستوي التعلیمي كلما كان الشخص أكثر إھتماما
 بممارسة العادات الصحیة السلیمة واإلیجابیة.

 بین إدارة  عدم وجود ً عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا
  االداء التربوي و عمر ربة األسرة.

  عند مستوي داللة ً وجود عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا

) بین إدارة االداء المنزلي والمستوي التعلیمي 0,01(
) للدخل الشھري 0,05لألم، وعند مستوي داللة (

  لألسرة. 
 عند مستوي داللوجود عالقة ارتباطیة دالة إحصائی ً ة ا

) بین مجموع استبیان إدارة األداء األسري و 0,01(
المستوي التعلیمي لألم، والدخل الشھري. بمعني أنھ 
كلما ارتفع المستوي التعلیمي لربة األسرة وزیادة 
الدخل الشھري أداي ذلك إلي إرتفاع مستوي إدارة 

 نھاألداء األسري، وتري الباحثة أن ذلك قد یرجع إلي أ
د كلما تدرج الفرد في مستویات تعلیمیة ُعلیا كلما زا

معھا المستوي المعرفي، وترتب علیھا إلتحاق الفرد 
بالوظائف المرموقة التي یرتفع معھا الدخل والذي 
ُسري،  ً لمحافظة الفرد ونھوضھ بوضعة األ یكون دافعا

  ومكانتھ االجتماعیة .
 بین مج ً موع ال توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا

استبیان إدارة األداء األسري و حجم األسرة، وعمر 
 ربة األسرة.

ً.وبناًء علي ما سبق من نتائج تم قبول الفرض الثاني جزئ   یا
 النتائج في ضوء الفرض الثالث - 3

ً علي أنھ " التوجد فروق دالة إحصائیینص الفرض الثالث       ا
بین ربات أسر عینة الدراسة في كل من العادات الشخصیة 

ً لطبیعة عمل  بة ربمحاورھا، وإدارة األداء األسري بأبعادھتبعا
 األسرة (تعمل/ ال تعمل)". 

ً تم استخدام اختبار ت        -T)وللتحقق من صحة الفرض إحصائیا
test)  لعمل ربة األسرة (تعمل/ ال تعمل)". ویوضح ذلك ً تبعا

  )13/  12جدولي (

شخصیة عادات الربات أسر عینة الدراسة العامالت وغیر العامالت في استبیان ال ) داللة الفروق بین متوسطات درجات12جدول (
  )391بمحاورھا الخمسة  ن = (

    
البیـــــان            

  
  المحـــــور

الفروق بین   ) 147غیر عامالت (  )244عامالت (
المتوسط   مستوي الداللة  قیمة (ت)  المتوسطات

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

سط المتو
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  غیر دالـة0,651  0,453-   0,215-   4,912  44,748  4,337  44,532  العادات الغذائیة
  غیر دالـة0,077  1,773-   0,832-   4,542  43,095  4,471  42,262  العادات الملبسیة

عادات ترتیب المسكن 
  غیر دالـة 0,475  0,715-   0,324-   4,595  46,578  4,178  46,254  والعنایة بھ

  غیر دالـة 0,121  1,554  0,934  6,413  47,639  5,323  48,573  العادات الصحیة
  غیر دالــة 0,720  0,359-   0,198-   5,178  45,809  5,387  45,610  العادات االقتصادیة

إجمالي استبیان العادات 
  الـــةغیر د 0,729  0,347-   0,637-   18,680  227,870  16,892  227,233  الشخصیة لربة األسرة

  ) ما یلي :12یتضح من نتائج جدول (
  بین ربات أسر عینة ً ال توجد فروق دالة إحصائیا

الدراسة العامالت وغیر العامالت في كل من (العادات 

الغذائیة ، العادات الملبسیة، عادات ترتیب المسكن 
والعنایة بھ ، العادات الصحیة، العادات االقتصادیة، 

 الشخصیة لربة األسرة).إجمالي استبیان العادات 
 عادھاألربعةسري بأب) داللة الفروق بین متوسطات درجات ربات أسر العامالت وغیر العامالت في استبیان إدارة األداء األ13جدول (

  )391ن = (
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البیـــــان            
  

  المحـــــور

الفروق بین   ) 147غیر عامالت (  )244عامالت (
المتوسط   لداللةمستوي ا  قیمة (ت)  المتوسطات

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

إدارة األداء النفسي 
  غیر دالة 0,408  0,828-   0,512-   5,418  66,401  6,203  65,889  واالجتماعي لألبناء

  غیر داــة 0,213  1,248  1,102  9,177  61,938  8,000  63,041  إدارة األداء الزوجي
  غیر دالــــة0,163  1,399  1,011  7,399  66,136  6,623  67,147  األداء التربوي إدارة

  غیر دالـة0,246  1,162  0,745  6,241  65,959  6,090  66,704  إدارة االداء المنزلي
إجمالي استبیان إدارة االداء 

  غیر دالـــة0,343  0,950  2,347  25,230  260,435  22,675  262,782  األسري

  ) ما یلي :13جدول ( یتضح من نتائج
  بین ربات أسر عینة ً ال توجد فروق دالة إحصائیا

الدراسة العامالت وغیر العامالت في كل من (إدارة 
األداء النفسي واالجتماعي لألبناء، إدارة األداء 
الزوجي، إدارة األداء التربوي، إدارة األداء 
المنزلي، إجمالي استبیان إدارة األداء األسري)، 

احثة أن ذلك قد یرجع إلي أن المرأة تؤمن وتري الب
بأن البیت ھو مركز حیاتھا، وعندما تشعر بأن 
التحاقھا بالعمل یؤثر علي مطالب األسرة فقد تكون 
اتجاھاتھا سلبیة نحو العمل الذي یھدد دورھا 
الرئیسي كأم وزوجة؛ كما أن ذلك قد یرجع إلي 
الثقافة التي نشأت فیھا وما تم غرسھ من قیم 

ادات مرتبطة بجنسھا إذ تتعلم منذ الصغر أن وع
ً للجنس، وبالتالي فإن دورھا  المھام توزع وفقا

الجدید المكتسب ال یتوافق مع دورھا االجتماعي 
تتفق ھذه النتائج مع دراسة (جغمومة، . التقلیدي
) التي أكدت علي أن عمل المرأة ال یؤثر 2017

 علي أدائھا األسري. 
ً بق من نتائج تم قبول الفرض الثالث كلوبناًء علي ما س        .یا

 النتائج في ضوء الفرض الرابع  
ینص الفرض الرابع علي أنھ " ال توجد فروق دالة          

ً بین ربات أسرعینة الدراسة في كل من  العادات  إحصائیا
ً لمك ان الشخصیة بمحاورھا، وإدارة األداء األسري بأبعادھتبعا

 السكن (ریف/ حضر)".  
ً تم استخدام اختبار ت       -T)وللتحقق من صحة الفرض إحصائیا

test)  لمكان السكن (ریف/ حضر)"، ویوضح ذلك جدولي ً تبعا
)14  /15 : (  

ً لمحل لخمسة تبا) داللة الفروق بین متوسطات درجات ربات أسر عینة الدراسة في استبیان العادات الشخصیة بمحاورھا 14جدول ( عا
  )391ضر)  ن = (اإلقامة (ریف / ح

  البیـــــان              
  

  المحـــــور

ـــــــــف  ( ــــــر  (  )220رـی الفروق بین   )171حضــــــ
المتوسط   مستوي الداللة  قیمة (ت)  المتوسطات

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  غیر دالة 0,576  0,560-   0,260-   4,648  44,760  4,492  44,500  العادات الغذائیة
  غیر دالة 0,246  1,162  0,534  4,399  42,274  4,592  42,809  العادات الملبسیة

عادات ترتیب المسكن 
دال عند  0,017  2,395  1,052  3,803  45,783  4,667  46,836  والعنایة بھ

)0,05(  

ل عند دا 0,000  3,645  2,110  5,635  47,035  5,711  49,145  العادات الصحیة
)0,001(  

دال عند  0,000  3,595  1,914  5,154  44,608  5,278  46,522  العادات االقتصادیة
)0,001(  

إجمالي استبیان العادات 
دال عند  0,003  3,019  5,351  15,925  224,462  18,438  229,813  الشخصیة لربة األسرة

)0,01(  
  ) ما یلي :14یتضح من نتائج جدول (

 بین متوسطات درجات عدم وجود فروق دالة إح ً صائیا
ربات أسر عینة الدراسة في محور العادات الغذائیة، 

ً لمحل اإلقامة (ریف/ حضر).  والملبسیة تبعا
  بین متوسطات درجات ربات ً وجود فروق دالة إحصائیا

أسر عینة الدراسة في كل من محور عادات ترتیب 
المسكن والعنایة بھ ، والعادات الصحیة، والعادات 

صادیة، وإجمالي استبیان العادات الشخصیة لربة االقت
ً لمحل اإلقامة (ریف/ حضر).لصالح ربات  األسرة تبعا

 أسر الریفیات.
ً عادھاألر) داللة الفروق بین متوسطات درجات ربات أسر عینة الدراسة في استبیان إدارة األداء األسري بأب15جدول ( بعة تبعا

  )391لمحل اإلقامة (ریف / حضر)  ن = (
البیـــــان            

  
  المحـــــور

ـــــــــف  ( ــــــر  (  )220رـی الفروق بین   )171حضــــــ
المتوسط   مستوي الداللة  قیمة (ت)  المتوسطات

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

إدارة األداء النفسي 
  غیر دالــــة 0,054  1,936  1,164  5,751  65,426  6,009  66,590  واالجتماعي لألبناء

  0,000  4,104  3,472  9,094  60,672  7,628  64,145  إدارة األداء الزوجي
  )0,001دال عند (
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  0,005  2,822  1,976  7,530  65,655  6,314  67,631  إدارة األداء التربوي
  )0,01دال عند (

  0,003  2,956  1,835  6,511  65,391  5,742  67,227  إدارة االداء المنزلي
  )0,01دال عند (

إجمالي استبیان إدارة 
  0,000  3,554  8,449  24,965  257,146  21,955  265,595  االداء األسري

  )0,001دال عند (
  ) ما یلي :15یتضح من نتائج جدول (

  عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین ربات أسر عینة
ً تبء الدراسة في إدارة األداء النفسي واالجتماعي لألبنا عا

 لمحل اإلقامة (ریف/ حضر). 
 بین ربات أسر عینة الدراس ً ة وجود فروق دالة إحصائیا

ة إدارفي إدارة االداء الزوجي، وإدارة األداء التربوي، و
سري األداء المنزلي، وإجمالي استبیان إدارة األداء األ

ً لمحل اإلقامة (ریف/ حضر) لصالح ربات أسر  تبعا
 الریفیات.

ت ) والتي أكد2006النتائج مع دراسة (المسلمي، تتفق ھذه     
ً بین الریفیات والحضریات في أ  داءعلي وجود فروق دالة إحصائیا
ل كالدور الزواجي لصالح الریفیات، في حین أشارت نتائج دراسة 

) إلي عدم وجود فروق دالة 2014) & (صقر، 2003من (محمد، 
ً بین الحضریات والریفیات في محور ال عالقة بین إحصائیا

 .الزوجین
.ً   وبناًء علي ما سبق من نتائج تم قبول الفرض الرابع جزئیا

 النتائج في ضوء الفرض الخامس - 4
ً ینص الفرض الخامس  علي أنھ " ال یوجد تباین دال إحصا       ئیا

بین ربات أسر عینة الدراسة في كل من العادات الشخصیة 
 ً بة م ر لمستوي تعلیبمحاورھا، وإدارة األداء األسري بأبعادھوفقا

 األسرة" .
ً تم استخدام أسلوب تحل      یل وللتحقق من صحة الفرد إحصائیا

ً لمستوي تعلیم ربة األس ANOVAالتباین في اتجاه واحد  رة وفقا
ت لمعرفة داللة الفروق بین المتوسطا Tukeyوتم تطبیق اختبار 

  ) توضح ذلك:19:  16والجداول من (
ن أحادي االتجاه الستبیان ) تحلیل التبای16جدول (

العادات الشخصیة لربات أسرة عینة الدراسة بمحاورھا 
ً لمستوي تعلیم ربة األسرة     الخمسة وفقا

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباین  البیــــــان
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  "ف"

مستوي 
الداللة

  العادات الغذائیة
  بین المجموعات

  داخل المجموعات
  يالكل

195,396  
7903,290  
8098,685  

2  
388  
390  

97,698  
20,369  4,796  

0,009
ــة عند  داـل

)0,01

  العادات الملبسیة
  بین المجموعات

  داخل المجموعات
  الكلي

98,421  
7837,103  
7935,524  

2  
388  
390  

49,211  
20,199  2,436  0,089

غیر دال

عادات ترتیب المسكن 
  والعنایة بھ

  بین المجموعات
  المجموعاتداخل 

  الكلي

32,900  
7302,834  
7335,734  

2  
388  
390  

16,450  
18,822  0,874  0,418

غیر دال

  العادات الصحیة
  بین المجموعات

  داخل المجموعات
  الكلي

349,527  
12622,115  
12971,642  

2  
388  
390  

174,764  
32,531  5,372  

0,005
ــة عند  داـل

)0,01

  العادات االقتصادیة
  بین المجموعات

  خل المجموعاتدا
  الكلي

87,111  
10883,196  
10970,307  

2  
388  
390  

43,556  
28,049  1,553  0,213

غیر دال

إجمالي استبیان 
العادات الشخصیة 

  لربة األسرة

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

  الكلي

1324,493  
119002,975  
120327,468  

2  
388  
390  

662,246  
306,709  2,159  0,117

غیر دال

"  Tukeyجاه الداللة قامت الباحثة باستخدام اختبار "ولبیان ات
  للمقارنات المتعددة على النحو التالي :

ً لمالصحیة )  و - ) المتوسطات الحسابیة لدرجات ربات أسرة عینة الدراسة في محور العادات (الغذائیة 17جدول (  ستوي تعلیم فقا
  ربة األسرة 

ـــاد   المتوسط الحسابــي  العـــــدد (ن )  مستوي تعلیم ربة األسرة  األبعــــــ

  العادات الغذائیة
  45,9310  29  منخفـــــــض
  45,5699  93  متوســـــــــط
  44,1413  269  مرتفــــــــع

  العادات الصحیة
  44,8966  29  منخفـــــــض
  48,3333  93  متوســـــــــط
  48,5428  269  مرتفــــــــع

  ) ما یلي :17( ) &16یتضح من نتائج جدولي (
 بین ربات أسر عینة الدراسة ف ً ي وجود تباین دال إحصائیا

ً لمستوي تعلیم ربة األسرة  فقد محور العادات الغذائیة وفقا
ً عند مستو4,796بلغت قیمة ف ( ي ) وھي قیمة دالة إحصائیا

 " وجد أن متوسط Tukey)، وبتطبیق اختبار " 0,01داللة (
ة في محور العادات الغذائی درجات ربات أسر عینة الدراسة

لصالح ربات أسر  45,9310إلي  44,1413تتدرج من 
ذوات المستوي التعلیمي المنخفض.أشارت نتائج دراسة 

ً في العا2000(المسلمي،  دات ) إلي وجود تباین دال إحصائیا
ً للمستوي التعلیمي لصالح المستوي التعل یمي الغذائیة تبعا

 األعلي.
 بین ربات أسر عینة الدراسة في وجود تباین دال إحصائ ً یا

ً لمستوي تعلیم ربة األسرة فقد  محور العادات الصحیة وفقا

ً عند مستوي 5,372بلغت قیمة ف ( ) وھي قیمة دالة إحصائیا
" وجد أن متوسط  Tukey)، وبتطبیق اختبار " 0,01داللة (

درجات ربات أسر عینة الدراسة في محور العادات الصحیة 
لصالح ربات أسر  48,5428إلي  44,8966تتدرج من 

ذوات المستوي التعلیمي المرتفع . وتري الباحثة أن ارتفاع 
ً علي  ً كبیرا ً كبیرا المستوي التعلیمي لربات أسرة یؤثر تأثیرا

 الوعي الصحي لھن، وبالتالي علي عاداتھن الصحیة .
 بین ربات أسر عینة الدرا ً سة عدم وجود تباین دال إحصائیا

ایة لعادات الملبسیة، عادات ترتیب المسكن والعنفي كل من ا
صیة بھ، العادات االقتصادیة، إجمالي استبیان العادات الشخ

ً لمستوي تعلیم ربة األسرة.  لربة األسرة وفقا
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ً لمسوفق ا األربعة) تحلیل التباین أحادي االتجاه الستبیان إدارة األداء األسري لربات أسرة عینة الدراسة بمحاورھ18جدول (  توي ا
  تعلیم ربة األسرة  

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباین  البیــــــان
  الحریة

متوسط 
مستوي   قیمة "ف"  المربعات

  الداللة

إدارة األداء النفسي 
  واالجتماعي لألبناء

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

  الكلي

111,704  
13551,677  
13663,381  

2  
388  
390  

55,852  
غیر  0,203  1,599  34,927

  دال

  إدارة األداء الزوجي
  بین المجموعات

  داخل المجموعات
  الكلي

1491,799  
26471,685  
27963,483  

2  
388  
390  

745,899  
68,226  10,933  

0,000  
دالـــة عند 

)0,001(  

  إدارة األداء التربوي
  بین المجموعات

  داخل المجموعات
  الكلي

1428,488  
17319,333  
18747,821  

2  
388  
390  

714,244  
44,637  16,001  

0,000  
دالـــة عند 

)0,001(  

  إدارة االداء المنزلي
  بین المجموعات

  داخل المجموعات
  الكلي

352,199  
14401,325  
14753,524  

2  
388  
390  

176,100  
37,117  4,744  

0,009  
دالـــة عند 

)0,01(  

إجمالي استبیان إدارة 
  االداء األسري

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

  الكلي

10447,463  
207947,647  
218395,110  

2  
388  
390  

5223,731  
535,948  9,747  

0,000  
دالـــة عند 

)0,001(  
        

"  Tukeyولبیان اتجاه الداللة قامت الباحثة باستخدام اختبار "     
  للمقارنات المتعددة على النحو التالي :

الي مالمنزلي/ إج سة في محور إدارة األداء (الزوجي / التربوي/) المتوسطات الحسابیة لدرجات ربات أسرة عینة الدرا19جدول ( 
ً لمستوي تعلیم ربة األسرة  ن = (   )391إدارة األداء األسري) وفقا

ـــاد   المتوسط الحسابــي  العـــــدد (ن )  مستوي تعلیم ربة األسرة  األبعــــــ

إدارة االداء 
  الزوجـــــــــي

  56,7586  29  منخفـــــــض
  61,2796  93  ــــــــطمتوسـ

  63,7249  269  مرتفــــــــع

  إدارة االداء التربــــوي
  61,0345  29  منخفـــــــض
  65,4409  93  متوســـــــــط
  67,8439  269  مرتفــــــــع

  إدارة االداء المنزلـــــــي
  64,0690  29  منخفـــــــض
  65,4194  93  متوســـــــــط
  67,0260  269  مرتفــــــــع

إجمالي استبیان إدارة 
  االداء األسري

  246,1034  29  منخفـــــــض
  258,5806  93  متوســـــــــط
  264,7509  269  مرتفــــــــع

  ) ما یلي :19) & (18یتضح من نتائج جدولي (      
 بین ربات أسر عینة الدراسة ف ً ي وجود تباین دال إحصائیا

 دارةدارة األداء التربوي، وإمحور إدارة األداء الزوجي، وإ
ً لمستوي تعلیم ربة األسرة حیث بل غت األداء المنزلي وفقا

) علي التوالي 4,744)، (16,001) ،(10,933قیمة ف (
ً عند مستوي داللة ( )، 0,001وھي قیمة دالة إحصائیا

وجد أن متوسط درجات ربات  " Tukey" وبتطبیق اختبار 
ن ماألداء الزوجي تتدرج  أسر عینة الدراسة في محور إدارة

، وفي محور إدارة األداء  63,7249إلي   56,7586
في محور و 67,8439إلي  61,0345التربوي تتدرج من 

 67,0260إلي  64,0690 إدارة األداء المنزلي تتدرج من
 لصالح ربات أسر ذوات المستوي التعلیمي المرتفع. 

 بین ربات أسر عینة ال ً دراسة في وجود تباین دال إحصائیا
ً لمستوي تعلیم ربة  إجمالي استبیان إدارة األداء األسري وفقا

) وھي قیمة دالة 9,747األسرة حیث بلغت قیمة ف (
ً عند مستوي داللة ( " )، وبتطبیق اختبار 0,001إحصائیا

Tukey "  وجد أن متوسط درجات ربات أسر عینة الدراسة
 من تتدرج  إجمالي استبیان إدارة األداء األسريفي 

ربات أسر ذوات  لصالح 264,7509إلي  242,1034
 المستوي التعلیمي المرتفع. 

ال ) إلي وجود تباین د2009أشارت نتائج دراسة (محمد،     
ً لالختالف في  ً في أدوار المرأة األسریة تبعا  ستويمإحصائیا

 ) لصالح المستویات0,01تعلیم الزوجة عند مستوي داللة (
ي ي األداء الزوجي، و لصالح المستوالتعلیمیة المنخفضة ف

  التعلیمي األعلي في األداء كأم واألداء كربة منزل .
 بین ربات أسر عینة الدرا ً سة عدم وجود تباین دال إحصائیا

ً لمس توي في إدارة األداء النفسي واالجتماعي لألبناء وفقا
 تعلیم ربة األسرة.

ً  بناًء علي ما سبق من نتائج تم قبول الفرض الخامس   .جزئیا
 النتائج في ضوء الفرض السادس - 5

ینص الفرض السادس  علي أنھ " ال یوجد تباین دال      
ً بین ربات أسر عینة الدراسة في كل من العادات  إحصائیا



Doha  Sobeih  et al. 373 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 ً الشخصیة بمحاورھا، وإدارة األداء األسري بأبعاده وفقا
  للدخل المالي الشھري لألسرة.

      ً تم استخدام أسلوب تحلیل وللتحقق من صحة الفرد إحصائیا

ً لمستوي تعلیم ربة األسرة  ANOVAالتباین في اتجاه واحد  وفقا
لمعرفة داللة الفروق بین المتوسطات  Tukeyوتم تطبیق اختبار 

  ) توضح ذلك:23:  20والجداول من (
ً للدخل خمسة وفبمحاورھا ال ) تحلیل التباین أحادي االتجاه الستبیان العادات الشخصیة لربات أسرة عینة الدراسة20جدول ( قا

  )391المالي الشھري لألسرة  ن = (

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباین  البیــــــان
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  "ف"

مستوي 
  الداللة

  العادات الغذائیة
  بین المجموعات

  داخل المجموعات
  الكلي

245,242  
7853,444  
8098,685  

2  
388  
390  

 122,621  
20,241  6,058  

0,003  
ــة عند  داـل

)0,01(  

  العادات الملبسیة
  بین المجموعات

  داخل المجموعات
  الكلي

217,483  
7718,042  
7935,524  

2  
388  
390  

108,741  
19,892  5,467  

0,005  
ــة عند  داـل

)0,01(  

عادات ترتیب المسكن 
  والعنایة بھ

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

  الكلي

25,712  
7310,022  
7335,734  

2  
388  
390  

12,856  
18,840  0,682  0,506  

  غیر دال

  العادات الصحیة
  بین المجموعات

  داخل المجموعات
  الكلي

157,794  
12813,848  
12971,642  

2  
388  
390  

78,897  
33,025  2,389  0,093  

  غیر دال

  العادات االقتصادیة
  بین المجموعات

  داخل المجموعات
  الكلي

84,413  
10885,893  
10970,307  

2  
388  
390  

42,207  
28,056  1,504  0,223  

  غیر دال

إجمالي استبیان 
العادات الشخصیة 

  لربة األسرة

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

  الكلي

873,662  
119453,806  
120327,468  

2  
388  
390  

436,831  
307,871  1,419  0,243  

  غیر دال

      
"  Tukeyولبیان اتجاه الداللة قامت الباحثة باستخدام اختبار " 

  للمقارنات المتعددة على النحو التالي :

ً لبسالعادات الم - ) المتوسطات الحسابیة لدرجات ربات أسرة عینة الدراسة في كل من محور العادات الغذائیة21جدول ( یة وفقا
  )391للدخل المالي الشھري لألسرة  ن = (

  العـــــدد   فئات الدخل الشھري لألسرة
  (ن )

  العادات الملبسیــــــة  ــــةالعادات الغذائیـــ
  المتوسطـــــات الحسا بــیــــــــة

  43,3038  46,1519  79  جنیھ 2000أقل من 
  42,9126  44,3592  206  جنیھ 4000إلي أقل من  2000من 

  41,3774  43,9623  106  جنیھ فأكثر 4000
  ) ما یلي :21) & (20یتضح من نتائج جدولي (

  ً ي بین ربات أسر عینة الدراسة ف وجود تباین دال إحصائیا
ً للدخل المالي الشھري لأل سرة محور العادات الغذائیة وفقا

ً عند 6,058حیث بلغت قیمة ف ( ) وھي قیمة دالة إحصائیا
" وجد أن  Tukey) وبتطبیق اختبار " 0,01مستوي داللة (

متوسط درجات ربات أسر عینة الدراسة في محور العادات 
مستوي  لصالح 46,1519إلي  43,9623الغذائیة تتدرج من 

 جنیھ، وتري الباحثة 2000الدخل الشھري المنخفض أقل من 
باع أن ذلك قد یرجع إلي أن زیادة الدخل تدفع الفرد إلي ات

 الكثیر من العادات الغذائیة الخاطئة كتناول المشروبات
 الغازیة، وتناول الوجبات السریعة والذھاب إلي المطاعم

 التيالغنیة بالدھون والنشویات والسكریات و وتناول األطعمة
 لھا أضرار بالغة علي الفرد.

) إلي وجود تباین دال 2008أشارت نتائج دراسة (الزبیدي،     
ً لمستوي الدخل؛  ً بین ربات أسر في العادات الغذائیة تبعا إحصائیا

) إلي عدم وجود 2014كما أشارت نتائج دراسة (جمعة& نافع،
 الغذائي لربات أسر ومستوي الدخل.  تباین بین الوعي

  ً ي ربات أسر عینة الدراسة ف بینوجود تباین دال إحصائیا
ً للدخل المالي الشھري لأل سرة محور العادات الملبسیة وفقا

ً عند 5,467حیث بلغت قیمة ف ( ) وھي قیمة دالة إحصائیا
" وجد أن  Tukey)، وبتطبیق اختبار " 0,01مستوي داللة (

ربات أسر عینة الدراسة في محور العادات  متوسط درجات
 لصالح 43,3038إلي  41,3774الملبسیة تتدرج من 

 جنیھ.  2000مستوي الدخل الشھري المنخفض أقل من 
 بین ربات أسر عینة الدرا ً سة عدم وجود تباین دال إحصائیا

في محور عادات ترتیب المسكن والعنایة بھ، العادات 
سرة ن العادات الشخصیة لربة األاالقتصادیة، إجمالي استبیا

ً للدخل المالي الشھري لألسرة.  وفقا
  
 

ً للھا األرب) تحلیل التباین أحادي االتجاه الستبیان إدارة األداء األسري لربات أسر عینة الدراسة بمحاور22جدول (  دخل عة وفقا
  المالي الشھري لألسرة 

ـــــان درجات   مجموع المربعات  مصدر التباین  البیـ
  لحریةا

متوسط 
مستوي   قیمة "ف"  المربعات

  الداللة
  0,118  2,153  74,971  2  149,942  بین المجموعاتإدارة األداء 
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النفسي 
واالجتماعي 

  لألبناء

  داخل المجموعات
  الكلي

13513,439  
13663,381  

388  
390  

  غیر دالـــة  34,828

إدارة األداء 
  الزوجي

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

  الكلي

1953,775  
26009,708  
27963,483  

2  
388  
390  

976,888  
67,035  14,573  

0,000  
دالـــة عند 

)0,001(  

إدارة األداء 
  التربوي

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

  الكلي

413,365  
18328,455  
18747,821  

2  
388  
390  

209,683  
47,238  4,439  

0,012  
دالـــة عند 

)0,05(  

إدارة االداء 
  المنزلي

  اتبین المجموع
  داخل المجموعات

  الكلي

225,409  
14528,115  
14753,524  

2  
388  
390  

112,705  
37,444  3,010  0,050  

  غیر دالـــة

إجمالي استبیان 
إدارة االداء 

  األسري

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

  الكلي

7420,680  
210974,430  
218395,110  

2  
388  
390  

3710,340  
543,749  6,824  

0,001  
دالـــة عند 

)0,05(  
       

"  Tukeyولبیان اتجاه الداللة قامت الباحثة باستخدام اختبار "
  للمقارنات المتعددة على النحو التالي :

جمالي إلتربوي) ) المتوسطات الحسابیة لدرجات ربات أسرة عینة الدراسة في كل من محور إدارة األداء (الزوجي / ا23جدول (
ً ل   )391لدخل المالي الشھري لألسرة  ن = (استبیان إدارة األداء األسري وفقا

  العـــــدد  فئات الدخل الشھري لألسرة
  (ن )

إدارة األداء 
  الزوجي

إدارة األداء 
  التربوي

إجمالي استبیان إدارة 
  االداء األسري

  المتوسطـــــات الحسا بــیــــــــة
  253,2532  64,7215  58,2658  79  جنیھ 2000أقل من 

ن إلي أقل م 2000من 
  263,9175  67,1942  63,3883  206  جنیھ 4000

  264,4245  67,4623  64,3962  106  جنیھ فأكثر 4000
  ) ما یلي :23) & (22یتضح من نتائج جدولي (

 بین ربات أسر عینة الدراس ً ة وجود تباین دال إحصائیا
ً للدخل المالي  في محور إدارة األداء الزوجي وفقا

) وھي 14,573(الشھري لألسرة حیث بلغت قیمة ف 
ً عند مستوي داللة ( )، 0.001قیمة دالة إحصائیا

وجد أن متوسط درجات  " Tukey" وبتطبیق اختبار 
ي ربات أسر عینة الدراسة في محور إدارة األداء الزوج

مستوي  لصالح 64,3962إلي  58,2658تتدرج من 
 جنیھ فأكثر. 4000الدخل الشھري المرتفع 

 بی ً ة ن ربات أسر عینة الدراسوجود تباین دال إحصائیا
ارة في محور إدارة األداء التربوي و إجمالي استبیان إد

ً للدخل الشھري لألسرة حیث بلغت  األداء األسري وفقا
) علي التوالي وھي قیمة 6,824)، (4,439قیمة ف (

ً عند مستوي داللة ( )، وبتطبیق 0,05دالة إحصائیا
أسر  وجد أن متوسط درجات ربات " Tukey" اختبار 

ن عینة الدراسة في محور إدارة األداء الزوجي تتدرج م
،  وفي إجمالي استبیان إدارة 67,4623إلي  64,7215

إلي   253,2532األداء األسري تتدرج من 
مستوي الدخل الشھري المرتفع  لصالح 264,4245

 جنیھ فأكثر.  4000
  بین ربات أسر عینة ً عدم وجود تباین دال إحصائیا

كل من إدارة األداء النفسي واالجتماعي الدراسة في 
ً لمستوي الدخ مالي ل اللألبناء، إدارة األداء المنزلي  وفقا

 الشھري لألسرة.
ً.وبناًء علي ما سبق من نتائج تم قبول الفرض السادس جزئی   ا

  ــةــــــــملخـــــــــــــــــــــص ألھم نتائج الدراســـــــــ
  الیة فیما یلي : تمثلت أھم نتائج الدراسة الح

  وجود عالقة ارتباطیة موجبة ذات داللة إحصائیة عند
) بین العادات الشخصیة لربة األسرة 0,01مستوي داللة (

 بمحاورھا الخمسة، وإدارة األداء األسري بأبعاده األربعة.
  بین ً ت بعض متغیراعدم وجود عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا

جم األسرة، عمر ربة المستوى االقتصادي واالجتماعي (ح
ھرى األسرة ، المستوى التعلیمى (لربة األسرة) ، الدخل الش

رة لألسرة) وكل من عادات ترتیب المسكن والعنایة بھ، وإدا
 االداء النفسي واالجتماعي لألبناء.

 بین ربات أسر عینة الدراس ً  ة فيال توجد فروق دالة إحصائیا
سرة بمحاوره، كل من استبیان العادات الشخصیة لربة األ

ً لطبیعة ع بة مل رواستبیان إدارة االداء األسري بأبعاده تبعا
 األسرة ( تعمل/ ال تعمل).

 ة عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین ربات أسر عینة الدراس
ُ لمكان ا  لسكنفي العادات الغذائیة والعادات الملبسیة تبعا

  (ریف/ حضر).
 بین ربات أسر عی ً ي نة الدراسة فوجود فروق دالة إحصائیا

ء ألدااإدارة االداء الزوجي، وإدارة األداء التربوي، وإدارة 
 ُ  مكانلالمنزلي، وإجمالي استبیان إدارة األداء األسري تبعا

  السكن (ریف/ حضر) لصالح ربات أسر الریفیات.
 بین ربات أسر عینة الدراسة ف ً ي وجود تباین دال إحصائیا

ً كل من محور العادات الغذائیة والع ادات الصحیة وفقا
ح ) لصال0,01لمستوي تعلیم ربة األسرة عند مستوي داللة (

ربات أسر ذوات المستوي التعلیمي المنخفض في العادات 
  الغذائیة والمرتفع بالنسبة للعادات الصحیة.

 بین ربات أسر عینة الدرا ً سة عدم وجود تباین دال إحصائیا
ایة المسكن والعنفي كل من العادات الملبسیة، عادات ترتیب 

صیة بھ، العادات االقتصادیة، إجمالي استبیان العادات الشخ
ً لمستوي تعلیم ربة األسرة.   لربة األسرة وفقا

  بین ربات أسر عینة الدراسة في ً وجود تباین دال إحصائیا
محور إدارة األداء الزوجي، إدارة األداء التربوي، إدارة 

ً األداء المنزلي، إجمالي استبیان إدار ة األداء األسري وفقا
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)، 0,001لمستوي تعلیم ربة األسرة عند مستوي داللة (
) علي التوالي لصالح المستوي 0,001)، (0,01)، (0,001(

  التعلیمي المرتفع لربة األسرة.
 بین ربات أسر عینة الدراسة ف ً ي وجود تباین دال إحصائیا

 ً دخل  للكل من محور العادات الغذائیة، والعادات الملبسیة وفقا
) لصالح 0,01المالي الشھري لألسرة عند مستوي داللة (

 مستوي الدخل الشھري المنخفض.
 بین ربات أسر عینة الدراسة ف ً ي وجود تباین دال إحصائیا

 ماليكل من إدارة األداء الزوجي، إدارة األداء التربوي، إج
ً للدخل المالي الشھ ري استبیان إدارة األداء األسري وفقا

) علي 0,05)، (0,05)، (0,001عند مستوي داللة (لألسرة 
جنیھ  4000التوالي لصالح مستوي الدخل الشھري المرتفع 

  فأكثر.
Recommendations  : 

  : في ضوء ما أسفرت عنھ نتائج الدراسة توصي الباحثات بما یلي
  أوًال : توصیات خاصة باألسرة 

 ع مئھم فسھم قدوة حسنة أمام أبناعلي األبوین أن یكونوا من أن
لغ ن باالحرص الدائم علي تنمیة قدراتھم االبتكاریة لما لھا م

 األثر في نفوس أبنائھم.
  علي أفراد األسرة مشاركة ربة األسرة المھام واألعمال

 المنزلیة المختلفة .
 نوا تعلم األطفال العادات الصحیحة منذ نعومة أظافرھم لیكو

ً بھا في الكبر. حریصین علیھا وأكثر  تمسكا
ً : التوصیات الخاصة بالمؤسسات والھیئات المختلفة    ثانیا

  توصیات خاصة بمؤسسات رعایة األسرة و بالمتخصصین
 في إدارة مؤسسات األسرة والطفولة :  

إعداد برامج تدریبیة لربات أسر وذلك للتعرف علي   - 1
العادات الصحیحة المختلفة في المجاالت الحیاتیة 

 ل علي تنمیتھا والمحافظة علیھا.والعم
إعداد دورات تدریبیة لتنمیة وعي المرأة بصفة عامة  - 2

والفتیات المقبالت علي الزواج بصفة خاصة بإسلوب 
 إدارة األداء األسري.

ء ألداتشجیع البحوث والدراسات العلمیة المتعلقة بإدارة ا - 3
  األسري وتنمیة العادات الصحیحة .

 م :توصیات خاصةبوسائل اإلعال 
وضع استراتیجیة إعالمیة متكاملة تھدف إلي تنمیة  -1

الوعي بإدارة األداءات األسریة الناجحة من خالل 
 بة .وسائل اإلعالم المختلفة المسموعة والمرئیة والمكتو

إصدار مجلة علمیة متخصصة الھدف منھا نشر ثقافة  -2
مھارات الحیاة األسریة مع عرض بعض المواقف و 

ة لحیاي تساعد األسرة في التقدم في االخبرات السابقة الت
 والتغلب علي ما یواجھھا من صعاب وأزمات.

 : توصیات خاصة بالمؤسسات التعلیمیة 
ي االھتمام بالمناھج الدراسیة والعمل علي تطویرھا ف  - 1

مراحل التعلیم المختلفة وخاصة التي تخدم الحیاة 
ة األسریة لقدرتھا علي بلورة األفكار البناءة في حیا

فراد في كل مكان وفي أي زمان حیث تستطیع ھذه األ
ي المناھج بما تحتویھا من مبادئ وقیم وأفكار تُغرس ف

 نفوس ناشئة الغد أن تبني األسرة القویة المتماسكة.
یة تنمیة وعي الطالبات من خالل األنشطة الطالبیة بأھم - 2

ممارسة العادات الصحیحة في شتي مجاالت الحیاة وما 
بیة آثار إیجابیة وما یترتب من آثار سل یترتب علیھا من

  عند التمسك بالعادات الخاطئة.
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