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 زػػػػػػػػػػػػػػػػالسهجػ
  

تحجيج إدراكات ( 1دتيجؼ الجراسة الحالية: ت
ر داخل األسخة لجى كل مغ ادو وتػقعات ومسارسات األ

التعخؼ عمى الفخوؽ ( 2، الدوج والدوجة بسشصقة الجراسة
ر السجركة والستػقعة  والسسارسة االشػعية لكل مغ األدو 

العالقات البيشية بيغ كل مغ تحجيج ( 3، ألفخاد األسخة
إدراكات وتػقعات ومسارسات الجور لكل مغ الشداء 

العػامل ( تحجيج 4والخجاؿ داخل األسخة الخيفية، و
السؤثخة في كل مغ إدراكات وتػقعات ومسارسات الجور 

جسعت و باألسخة الخيفية مغ مشطػر الشػع اإلجتساعي. 
ة بقخية أسخ  110البيانات السيجانية مغ عيشة قػاميا 

لتابعة لسخكد الخارجة بسحافطة الػادي الججيج فمدصيغ ا
وذلظ باستخجاـ استسارة استبياف بالسقابمة الذخرية 

أكتػبخ  شيخي أعجت لتحقيق أىجاؼ الجراسة خالؿ 
. واستخجمت التكخارات والشدب السئػية 2016ونػفسبخ 

والستػسط الحدابي والستػسط السخجح )الػزف الشدبي( 
( ومعامل اإلرتباط البديط "لبيخسػف" في Tاختبار )و 

قيسة  إلى أفعخض وتحميل الشتائج. وتذيخ الشتائج 
ىع داخل األسخة ا دور الػزف الشدبي إلدراكات األزواج أل

% في حيغ بمغ الػزف الشدبي 77.88 قج بمغ نحػ
، وقج %73.03نحػ  غلجرجة إدراكات الدوجات ألدوارى

لجور فيسا يخز بمغت قيسة الػزف الشدبي لتػقعات ا
% في حيغ بمغ الػزف الشدبي لتػقعات 96.36األزواج 

بمغت قيسة كسا  %.69.09الجور فيسا يخز الدوجات 
الػزف الشدبي لسسارسات الجور فيسا يخز األزواج 

% في حيغ بمغ الػزف الشدبي لسسارسات الجور 71.15
كسا تذيخ الشتائج إلى  %.68.79فيسا يخز الدوجات 

بيغ كل مغ الخجاؿ والشداء فيسا يتعمق  معشػية الفخوؽ 
بكل مغ إدراكات وتػقعات ومسارسات الجور االجتساعي 

 11داخل األسخة الخيفية. كسا تذيخ الشتائج إلى وجػد 
عالقة ارتباشية معشػية بيغ مدتػيات الجور وفًقا لمشػع 

عالقة  15اإلجتساعي في األسخة الخيفية مغ جمسة 
لعػامل ذات العالقة بإدراكات وفيسا يتعمق باإفتخاضية. 

وتػقعات ومسارسات الجور داخل األسخة، تذيخ الشتائج 
إلى وجػد عالقة إرتباشية معشػية بيغ نػع األسخة 
كستغيخ مدتقل وبيغ إدراكات ومسارسات الديجات 
ألدوارىغ داخل األسخة، وبيغ عجد أفخاد األسخة والجور 

ألبشاء اإلناث الستػقع لمديجات داخل األسخة، وبيغ عجد ا
كستغيخ تابع وبيغ تػقعات ومسارسات الجور لجى 
الديجات داخل األسخة. وفيسا يتعمق بالجور اإلجتساعي 
لمخجاؿ، فتذيخ الشتائج إلي معشػية العالقة االرتباشية 
بيغ كل مغ الحالة العسمية لمدوجة ومذاركة الدوجة في 

ات اإلنفاؽ األسخي كستغيخات مدتقمة وبيغ كل مغ إدراك
 ومسارسات الجور لجى األزواج داخل األسخة.
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 السقدمة
 

 غخبية أـ كانت عخبية – الحجيثة السجتسعات شيجت
 غيخه، دوف  مجاؿ عمى تقترخ لع وتصػرات تغيخات  –
 والدياسية، االقترادية، الجػانب جل شسمت بل
 التغيخ أبخزىا الثقافية والفكخية، ولعل وحتى االجتساعيةو 

 في بارز وبذكل يتجمى والحي االجتساعية البشية في
الشطع اإلجتساعية  عاتق عمى األدوار السمقاة بشية تغيخ

: ص 7112)عائذة بهبكر، واألفخاد داخل ىحه الشطع 
. وتعتبخ األسخة أحج أىع الشطع اإلجتساعية حيث (0

 تعتبخ المبشة األولى في البشاء االجتساعي، فاألسخة
 عمى وتقػـ الستسخارية،ا صفة ليا اجتساعية مشطػمة
 األشفاؿ إنجاب ىجفيا واجتساعية بيػلػجية عالقات

 السختمفة، الػضائف بقية أداء جانب إلى وتخبيتيع،
 مختمف األشفاؿ خاللو مغ يتمقى أساسي وسيط ولألسخة

الحياة  بجػانب والخاصة تسع،لسجا في تػجج التي القيع
 تؤثخ االجتساعية الشطع مغ كغيخىا وىي االجتساعية،

)فمية والزكي، السجتسع  في الدائجة بالستغيخات وتتأثخ
 األولى لجساعة اإلندانيةا. فيي (27، ص 7114

 الدشػات معيا يقزي والتي الفخد، معيا يتعامل التي
جاللو،  )أبهة وتشذئ، وتذكياًل  تخبية، عسخه مغ األولى

 تعخؼ األسخة عمى أنيا وحجة . كسا(20ىػ، ص 0477
 يكتدبػف  أكثخ أو شخريغ مغ تتكػف  بشائية ووضيفية

 واإلنجاب شخيق الدواج عغ اجتساعية وأدواًرا مكانات
 . (80، ص 7111)حشاف العشاني، 

يقػـ بيا أفخادىا بغخض الػضائف  مغ العجيج ولألسخة
تحقيق اليجؼ التي تكػنت األسخة مغ أجمو بػصفيا 
المبشة األولى واألىع في البشاء االجتساعي، وتتزسغ 

، ص 7111العشاني،  )حشافوضائف األسخة ما يمي 
، 7110؛ والفشدي، 051، ص 7111؛ ومرسى، 88

؛ وناصر، 02، ص 7114؛ ووطفو، 72ص 
 (:98ص  ،7112؛ وشريف،  087، ص 7112

( الػضائف الجيشية والخمقية: وىي السياـ واألدوار 1
الستعمقة بالتشذئة الجيشية وتخسيخ مبادئ العقيجة ونذخ 
األخالؽ الحسيجة واألفكار والعادات والتقاليج الجيجة لجى 

( الػضائف البيػلػجية: ومشيا السحافطة 2أفخاد األسخة، 
جتساعية: ( الػضائف اال3عمى الشػع واإلشباع الجشدي، 

وتتسثل في الخعاية والحساية والتشذئة االجتساعية ألفخاد 
( الػضائف االقترادية: وىي السياـ الستعمقة 4األسخة، 

باألنذصة اإلقترادية وتقديع العسل وتػفيخ سبل 
( الػضائف التخويحية: وتتزسغ والسياـ 5العير، و

 واألدوار الستعمقة بالتخفية وقزاء وقت الفخاغ.
 األدوار مغ سمدمة عغ عبارة فخد لك حياةف

 ندق في العجيجة أدواره يشطع أف وعمي الفخد الستتابعة
بأنو  االجتساعي الجور تعخيف ويسكغ .متكامل ومتخابط

 بدمػؾ يختز فيسا السعاييخ مغ مشطع نسط عغ عبارة
ىػ الحي  والجور الجساعة، في معيشة يقـػ بػضيفة فخد

 يحجد األقػاؿ و األفعاؿ يعبخ عغ أو الدمػؾ يحجد
 .(728: ص 7110الياشسي، )

وتتحجد األدوار االجتساعية لكل مغ الشداء والخجاؿ 
داخل السجتسع وفًقا لثقافة ىحا السجتسع وىػ ما يعخؼ 
األدوار االجتساعية لمشػع اإلجتساعي، ويذيخ الشػع 
االجتساعي إلى السكانة التي يحجدىا السجتسع لمخجل 

مخاحل حياتيسا برفتيسا ذكًخا أو أنثى.  والسخأة في جسيع
وىػ بحلظ يختمف عغ الجشذ الحي يذيخ إلى 
الخرائز والرفات البيػلػجية والفيديػلػجية التي 

ويتع تػزيع األدوار  .يتحجد الحكػر واإلناث عمى أساسيا
السحّجدة اجتساعيًّا لكل مشيسا عمى ىحا األساس. وىي 

البيػلػجي، وإنسا أدوار ال عالقة ليا بصبيعة الجشذ 
بالتعّمع، كسا أنيا تتغيخ بسخور الدماف وفي السكاف 
وتتبايغ تبايًشا شاسًعا داخل الثقافة الػاحجة ومغ ثقافة 
إلى أخخى. وبشاًء عمى ىحه البشية االجتساعية لمشػع 
االجتساعي، تػّزع أيًزا السياـ والسدؤوليات والحرػؿ 

 .(7102 )حدشاء حدين،عمى السػارد والتحكع فييا 
وتعج نطخية الجور مغ أىع الشطخيات انتذاًرا في 
دراسة أدوار األفخاد داخل الشطع االجتساعية، حيث 
تعتقػػج الشطخية بأف سمػػػؾ الفخد وعالقاتو االجتساعيػة 
إنسػا تعتسج عمى الجور أو االدوار االجتساعيػة التػي 
ا يؤدييا فػػي السجتسػػع، عمًسا بأف الفخد ال يؤدي دورً 

اجتساعًيا واحجًا بل يؤدي عجة أدوار تقػػع في مؤسدػػات 
مختمفػة, فيشاؾ ثسة مساثمة بيغ الفاعميغ في السجتسع أو 
داخل الشطع االجتساعية وبيغ السسثميغ عمى خذبة 
السدخح، ولسا كاف السسثمػف يؤدوف أدواًرا محجدة 
ويذغمػف مخاكد واضحة عمى خذبة السدخح، كحلظ 

جتسع يؤدوف أدواًرا محجدة ويذغمػف الفاعمػف في الس
مخاكد واضحة، وإذا كاف مصمػًبا مغ السسثميغ إحتخاـ 
الشز السكتػب وعجـ الخخوج عميو فإنو يشبغي عمى 
الفاعميغ عشج أداء سمػكيع إتباع السعاييخ واإللتداـ 
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بأوامخ أصحاب القػة والدمصة، ولسا كاف يتعيغ عمى 
داء السسثميغ اآلخخيغ السسثميغ التفاعل واالستجابة مع أ

عمى خذبة السدخح، فاألمخ يتصمب مغ أعزاء 
السجتسع أف يكيفػا استجاباتيع مع بعزيع البعس. 
وكسا يدتجيب السسثمػف مع السذاىجيغ فإف الفاعميغ 
يمعبػف أدوار السذاىجيغ لغيخىع مغ الفاعميغ،. وكسا 
يزفي السسثمػف ذو السػاىب والقجرات الستشػعة 

خاصة عمى كل دور يمعبػنو، فإف كل فاعل تفديخاتيع ال
مغ الفاعميغ في السجتسع لو شخيقتو الخاصة في 
التفاعل نتيجة لسا لجيو مغ ترػرات عقمية وميارات 

وتيتع  .(Turner, 1999: 353)متعمقة بالجور
نطخية الجور باألنذصة اليػمية لألفخاد داخل الشطع 
االجتساعية، وكل دور إجتساعي ىػ مجسػعة مغ 
الحقػؽ والػاجبات والتػقعات والسعاييخ والدمػكيات التي 
يجب عمى الذخز الػفاء بيا وفًقا لػضع إجتساعي 

 :Şeşen, 2015معيغ وعجد مغ العػامل األخخى )
139). 
وىشاؾ تبايغ كبيخ حػؿ معشى الجور وفقا لمطخية  

األجتساعية، ويسكغ تعخؼ الجور عمى أنو مػقف 
بػضع أو مكانة إجتساعية إجتساعي أو سمػؾ مختبط 

معيشة، وقج شخح بعس السشطخيغ فكخة أف األدوار ىي 
في األساس تػقعات حػؿ كيفية ترخؼ الفخد في وضع 
إجتساعي معيغ أو ما يسكغ أف نصمق عمييا تػقعات 

وىي الترػرات أو األفكار أو السعارؼ التي  الجور
تكػف لجى أشخاص معيشيغ حػؿ أنساط سمػكية يشبغي 

ـػ بيا شاغل مكانة معيشو بالشدبة لتمظ السكانة أف يق
، في حيغ يخى البعس اآلخخ داخل الشطاـ اإلجتساعي

أنو يعشي كيف يترخؼ األفخاد فعاًل في وضع إجتساعي 
وىي األنساط  معيغ أو ما يدسى مسارسات الجور

الدمػكية التي يسارسيا األفخاد نتيجة لذغميع مكانة 
، وقج أشار اإلجتساعي إجتساعية معيشة داخل الشطاـ

آخخوف إلى أف الجور ىػ سمػؾ محجد وفًقا لقيع ومعاييخ 
الشطاـ اإلجتساعي وىػ ما يصمق عميو محجدات الجور 

الترػرات أو األفكار أو السعارؼ أو الجور السحجد، أما 
التي يجركيا أشخاص معيشيغ يذغمػف مكانة معيشة 

شغميع  ألنساط سمػكية يشبغي عمييع القياـ بيا بدبب
لتمظ السكانة داخل الشطاـ اإلجتساعي فيسكغ أف يصمق 

 ;Şeşen, 2015: 139) عمييا إدراكات الجور
Biddle, 1986). 

 مذكمة وىدؼ الدراسة
 

مغ العخض الدابق يسكغ القػؿ بأف مفيـػ الشػع 
االجتساعي يقّجـ شخًحا آللية تذكيل العالقات واألدوار 

مجتسع ما. وبحدب والدمػؾ بيغ الخجاؿ والشداء في 
ىحا السفيـػ تقـػ التشذئة االجتساعية بتحجيج سمػؾ 
األفخاد بحدب جشديع والتي تختمف مغ مجتسع آلخخ 
ومغ حقبة زمشية ألخخى. كسا يشصمق مفيـػ الشػع 
االجتساعي مغ واقع مفاده أف العالقات االجتساعية 
واألدوار لمشداء والخجاؿ تختكد عمى درجة األداء 

لى الشػع االجتساعي ليع وفًقا لتػقّعات السدتشجة ا
مجتسعية. وإستشاًدا لتفديخات نطخية الجور، فإف الفاعميغ 
داخل األسخة برفة عامة والخيفية برفة خاصة عمييع 
بعس السياـ والسدئػليات التي يجب أف يقػمػف بيا 
لتدتقيع الحياة داخل األسخة ومغ ىشا جاءت أىسية 

تمظ األدوار داخل األسخة التحميل الشػعي لمفاعميغ ل
الخيفية، وبشاء عميو فإف الجراسة الحالية تدتيجؼ تحميل 
الفخوؽ الشػعية لألدوار االجتساعية داخل األسخة الخيفية 

 وذلظ مغ خالؿ:
 

 اىداؼ الدراسة
 
تحجيج إدراكات وتػقعات ومسارسات الجور داخل  -1

 األسخة لجى كل مغ الدوج والدوجة بسشصقة الجراسة
عمى الفخوؽ الشػعية لكل مغ األداور التعخؼ  -2

 السجركة والستػقعة  والسسارسة ألفخاد األسخة
تحجيج العالقات البيشية بيغ كل مغ إدراكات  -3

وتػقعات ومسارسات الجور لكل مغ الشداء والخجاؿ 
 داخل األسخة الخيفية

تحجيج العػامل ذات العالقة بيغ كل مغ إدراكات  -4
باألسخة الخيفية مغ وتػقعات ومسارسات الجور 

 مشطػر الشػع اإلجتساعي.
 

 الطريقة البحثية
 

 مشيجية الدراسة -0-0
 

اعتسجت الجراسة عمى عجة مشاىج حيث استخجـ 
السشيج الػصفي ومشيج السدح االجتساعي بالعيشة، كسا 
اتبعت الجراسة السشيج الكسي الستخالص الشتائج وتكسيع 
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األسمػب التحميمي الطاىخة مػضع الجراسة، كسا استخجـ 
بذكل أساسي في معالجة البيانات التي تع جسعيا مغ 

 عيشة الجراسة.
 

 عيشة الدراسة -0-7
 
تع اختيار  السجاؿ الجغرافي لعيشة الدراسة: 0-7-0

محافطة الػادي الججيج كسحافطة ريفية كإشاًرا جغخافًيا 
لمجراسة الخاىشة، تتزسغ محافطة الػادي الججيج عمي 

ادارية ىي )الخارجة، باريذ، مػط، خسدة مخاكد 
الفخافخة، الجاخمة( ثع تع اختيار مخكد الخارجة بصخيقة 
عذػائية حيث أختيخت الػحجة السحمية لقخية فمدصيغ 

 التابعة لسخكد الخارجة إلجخاء الجراسة السيجانية.
 
وقج بمغ  السجاؿ البذري لعيشة الدراسة: 0-7-7

أسخة.  155 إجسالي عجد األسخ بقخية فمدصيغ نحػ
. ثع تبع (7102)مركز السعمهمات ودعم واتخاذ القرار 

أسخة  110ذلظ سحب عيشة عذػائية قػاميا نحػ 
(Krejcie & Morgan, 1970: 608) حيث تع ،

إستيفاء بيانات الجراسة بإستخجاـ استسارة اإلستبياف لكل 
مغ الدوج والدوجة في األسخة السعيذية لمعيشة محل 
الجراسة وذلظ بعج إختبارىا مبجئًيا وإجخاء التعجيالت 

 .  2016السصمػبة، وذلظ خالؿ شيخي أكتػبخ ونػفسبخ 
 
 تع تجسيع البيانات السجاؿ الزمشي لمدراسة: 0-7-0

السيجانية عغ شخيق السقابمة الذخرية لمسبحػثيغ 
)أرباب األسخ( بسشصقة الجراسة خالؿ الفتخة مغ اكتػبخ 

وذلظ باستخجاـ استسارة االستبياف  2016إلى نػفسبخ 
التى تع إعجادىا ليحا الغخض والدابق اختبارىا لتحقيق 

 ىجؼ البحث.  
 
 طرؽ القياسالسفاىيم اإلجرائية و  -0-0
 
ىي مجسػعة الدور االجتساعي الُسدرؾ:  -0-0-0

السياـ التي يعتبخ الذخز )الدوج / الدوجة( أنو مغ 
 الػاجب عميو القياـ بيا برفتو رب أو ربة األسخة. 

ىي مجسػعة الدور االجتساعي الُستهقع:  -0-0-7
السياـ والسدئػليات التي يتػقع )الدوج / الدوجة( مغ 

 فتو رب أو ربة األسخة.الصخؼ اآلخخ القياـ بيا بر

ىي مجسػعة الدور االجتساعي الُسسارس:  -0-0-0
السياـ والسدئػليات التي يقـػ بيا ويؤدييا الذخز 

 )الدوج / الدوجة( برفتو رب أو ربة األسخة.
 24وقج إشتسمت قائسة األدوار والسياـ األسخية عمى 

دورّا تشػعت لتذسل جسيع مشاحي الحياة داخل السشدؿ 
والسدرعة والسحيط اإلجتساعي لألسخة الخيفية ، وقج تع 
سؤاؿ عيشة الجراسة مغ األزواج والدوجات لتحجيج مجي 
وجػبية قياـ كل مشيسا بيحه األدوار لتحجيج الجور 
السجرؾ لجي كل مشيسا بحيث اعصيت االجابة بػ )يجب 

(، كسا تع سؤاؿ السبحػثيغ )األزواج 1، ال يجب = 2= 
ا وجػبية قياـ الصخؼ اآلخخ بيحه / الدوجات( عس

األدوار لقياس تػقعات كل مشيع بسياـ الصخؼ اآلخخ 
( وذلظ لمحرػؿ عمى الجور 1، ال يجب = 2)يجب = 

الستػقع لكل مشيع مغ وجية نطخ الصخؼ اآلخخ، كسا 
تع أيًزا سؤاؿ كل مشيع عغ مجي مسارستو لتمظ 

ا = ، أحيانً 2األدوار والسياـ عمى مقياس ثالثي )نعع =
 ( لمػقػؼ عمى الجور السسارس لكل مشيسا.1، ال = 2

 
 فروض الدراسة  -0-4
 
 فروض اليدؼ الثاني 0-4-0
 

لتحقيق ىجؼ الجراسة الثاني تع صياغة فخًضا نطخًيا 
واحًجا )الفخض الشطخي األوؿ( مفاده أف ىشاؾ اختالفات 
بيغ إدراكات وتػقعات ومسارسات الجور اإلجتساعي 

خيفية بيغ كل ـ الشداء والخجاؿ وقج أمكغ داخل األسخة ال
إلى  1فخوًضا إحرائيًة )الفخوض مغ إشتقاؽ ثالث 

  ( عمى الشحػ التالي:3
 

ال تػجج فخوؽ معشػية بيغ السبحػثيغ مغ الخجاؿ  -1
والشداء فيسا يتعمق بإدراكاتيع لمجور اإلجتساعي 

 داخل األسخة الخيفية
مغ الخجاؿ  ال تػجج فخوؽ معشػية بيغ السبحػثيغ -2

والشداء فيسا يتعمق تػقعاتيع لمجور اإلجتساعي 
 داخل األسخة الخيفية

ال تػجج فخوؽ معشػية بيغ السبحػثيغ مغ الخجاؿ  -3
والشداء فيسا يتعمق مسارساتيع لمجور اإلجتساعي 

 داخل األسخة الخيفية
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 فروض اليدؼ الثالث -0-4-7
 

لتحقيق اليجؼ الثالث لمجراسة أمكغ فخًضا نطخيا 
فخًضا  15واحًجا )الفخض الشطخي الثاني( أشتق مشو  

( تتفق جسيعيا في 18إلى  4احرائًيا )الفخوض مغ 
مقػلة مؤداىا أف ال تػجج عالقات بيشية بيغ مدتػيات 
الجور االجتساعي لمشداء والخجاؿ داخل األسخة الخيفية 

 .(0وؿ رقم )جدوبيانيا كسا في 
 

 
 

 مرفػفة الفخوض االحرائية الخاصة بالعالقات البيشية بيغ مدتػيات الجور االجتساعي  .0 جدوؿ رقم
 

 مدتهيات الدور
 أرقاـ الفروض االحرائية

. الدور 0
السدرؾ 
 لألزواج

. الدور 7
الستهقع 
 لألزواج

. الدور 0
السسارس 
 لألزواج

. الدور 4
السدرؾ 
 لمزوجات

. الدور 8
الستهقع 
 لمزوجات

. الدور 2
السسارس 
 لمزوجات

 8 7 6 5 4 × . الدور السدرؾ لألزواج0

 12 11 10 9 × × . الدور الستهقع لألزواج7

 15 14 13 × × × . الدور السسارس لألزواج0

 17 16 × × × × . الدور السدرؾ لمزوجات4

 18 × × × × × الستهقع لمزوجات. الدور 8

 × × × × × × . الدور السسارس لمزوجات2
 
 
 
 فروض اليدؼ الرابع -0-4-0
 

لتحقيق ىجؼ الجراسة الخابع أمكغ صياغة ستة 
 فخوًضا نطخية )الفخوض الشطخية مغ الثالث إلى الثامغ(
تتفق جسيعيا في مقػلة مؤداىا أنو تتأثخ إدراكات 
وتػقعات ومسارسات كل مغ الدوج والدوجة لمجرو 
اإلجتساعي وفًقا لمستغيخات السدتقمة اإلنثى عذخ محاؿ 

 الجراسة. 

بشاء عمى كل فخض مغ الفخوض الشطخية مغ 
فخًضا إحرائًيا تذتخؾ  12تع اشتقاؽ الثالث إلى الثامغ 

واحجة  مؤداىا ال تتأثخ الستغيخات جسيعيا في مقػلة 
كسا  التابعة الدتة بالستغيخات السدتقمة محل الجراسة

، وباتالي أصبح عجد الفخوض (7جدوؿ رقم )يػضح 
 72االحرائية الستعمقة بيجؼ الجراسة الخابع نحػ 

، وفيسا يمي مرفػفة (90إلى  19فقَزا )الفخوض مغ 
ات تػضح أرقع الفخوض االحرائية بيغ الستغيخ 

 .السدتقمة والتابعة محاؿ الجراسة
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 ـ الفخوض االحرائية بيغ الستغيخات السدتقمة والتابعة محل الجراسةامرفػفة تػضح أرق .7جدوؿ رقم 
  

 الستغيرات التابعة
 
 

 السدتقمة الستغيرات

 أرقاـ الفروض االحرائية
الدور 
السدرؾ 
 لألزواج

الدور 
الستهقع 
 لألزواج

الدور 
السسارس 
 لألزواج

الدور 
السدرؾ 
 لمزوجات

الدور 
الستهقع 
 لمزوجات

الدور 
السسارس 
 لمزوجات

 79 67 55 43 31 19 نهع األسرة
 80 68 56 44 32 20 عدد أفراد األسرة السعيذية

 81 69 57 45 33 21 عدد األبشاء الذكهر
 82 70 58 46 34 22 عدد األبشاء اإلناث

 83 71 59 47. 35 23 عسر رب األسرة
 84 72 60 48 36 24 مدتهى تعميم رب األسرة

 85 73 61 49 37 25 عسر الزوجة
 86 74 62 50 38 26 مدتهى تعميم الزوجة
 87 75 63 51 39 27 متهسط عسر األبشاء
 88 76 64 52 40 28 متهسط تعميم األبشاء

 89 77 65 53 41 29 )عسل الزوجة( الحالة العسمية لمزوجة
 90 78 66 54 42 30 مذاركة الزوجة في اإلنفاؽ عمى األسرة

 
 طرؽ التحميل اإلحرائي -0-8
 

استعانت الجراسة الحالية بسجسػعة مغ األساليب 
اإلحرائية في تحميل البيانات السيجانية، وتزسشت ىحه 
األساليب بجاية مغ الشدب السئػية، السجى، الستػسط 

االنحخاؼ الػزف الشدبي )الستػسط السخجح( ،الحدابي، 
لمفخؽ بيغ متػسصي  ( T )استخجاـ اختبار السعياري، 

 ومعامل اإلرتباط البديط لبيخسػف.عيشتيغ مدتقمتيغ، 
 

 الشتائج ومشاقذتيا
 
 خرائص السبحهثين -4-0
 

إلى أف معطع  (0بالجدوؿ رقم )تذيخ البيانات الػاردة 
األسخ محل الجراسة تتدع بأنيا مغ الشػع البديط يتخاوح 

أفخاد، وفيسا يخز  5إلى  3عجد أفخادىا ما بيغ 

الشتائج إلى أف بيغ بالتكػيغ الشػعي ألفخاد األسخة، تذيخ 
إلى  1مغ الحكػر ومغ  3إلى  2أفخاد األسخة يػجج مغ 

مغ اإلناث. وفيسا يخز بعسخ الخجاؿ والشداء داخل  2
األسخ محل الجراسة نجج أف معطع األسخ السجروسة 
تتدع أعساؿ أربابيا مغ الخجاؿ والشداء بالكبخ الشدبي 

سشة. أما فيسا يخز  48حيث يديج عسخ معطسيع عغ 
عجد سشػات التعميع، فشجج إنخفاض عجد سشػات التعميع 
ألفخاد العيشة حيث وقع معطع السبحػثيغ مغ األزواج 
والدوجات في الفئة السشخفزة لعجد سشػات التعميع 
الخسسي. كسا تذيخ الشتائج إلى إرتفاع متػسط عجد 
سشػات التعميع الخسسي لألبشاء حيث وقع غالبية 

تفعة بالشدبة لستػسط عجد السبحػثيغ في الفئة السخ 
سشػات تعميع األبشاء. كسا تذيخ الشتائج إلى إرتفاع 
الحالة العسمية لمشداء في األسخ محل الجراسة كسا 
تػضح الشتائج أف السخأة العاممة دائًسا ما تداىع في 

 اإلنفاؽ عمى األسخة.
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 التػزيع العجدي والشدبي لعيشة الجراسة وفًقا لمستغيخات الذخرية محاؿ الجراسة  .0جدوؿ رقم 

 

 الستغيرات السدتقمة ـ
الستهسط  السدى

 الحدابي
اإلنحراؼ 
 السعياري 

الفئة 
 السشخفزة

الفئة 
 الستهسطة

الفئة 
 السرتفعة

الحد 
 األدنى

الحد 
 % عدد % عدد % عدد األعمى

   34.5 38 65.5 72 - * 1 2 1 نهع األسرة  .0
عدد أفراد األسرة   .7

 10.0 11 20.9 23 69.1 76 - * 5 11 3 السعيذية

 10.0 11 21.8 24 68.2 75 - * 2 6 2 عدد األبشاء الذكهر  .0
 2.7 3 42.7 47 54.5 60 - * 2 6 1 عدد األبشاء اإلناث  .4
 59.1 65 12.7 14 28.2 31 12.47 47.65 62 25 عسر رب األسرة  .8
تعميم رب مدتهى   .2

 33.6 37 23.6 26 42.7 47 6.59 8.68 16 0 األسرة

 50.0 55 21.8 24 28.2 31 12.53 43.15 60 21 عسر الزوجة  .2
 17.3 19 30.0 33 52.7 58 6.22 7.07 16 0 مدتهى تعميم الزوجة  .5
 34.5 38 24.5 27 40.9 45 9.92 15.79 30 1 متهسط عسر األبشاء  .9

 57.3 63 1.8 2 40.9 45 5.91 7.86 16 0 متهسط تعميم األبشاء  .01
 الحالة العسمية لمزوجة  .00

   53.6 59 46.4 51 - * 2 2 1 )عسل الزوجة(

مذاركة الزوجة في   .07
   53.6 59 46.4 51 - * 2 2 1 اإلنفاؽ عمى األسرة

 السيجانية        * السشػاؿالجراسة  عيشة السردر:
 
 
 
إدراكات وتهقعات ومسارسات الدور داخل  -4-7

 األسرة لدى كل من الزوج والزوجة بسشطقة الدراسة
 
الدور السدرؾ داخل األسرة الريفية من  -4-7-0

 مشظهر الشهع االجتساعي
 

أف إدراكات  (4بالجدوؿ رقم )تذيخ الشتائج الػاردة 
األزواج ألدوارىع داخل األسخة قج دارت حػؿ السياـ 

صة باألعساؿ السدرعية مثل رعاية الحيػانات السختب

السدرعية والسسارسات الدراعية بجًء مغ إعجاد األرض 
لمدراعة وصػاًل لتدػيق الحاصالت الدراعية، يمييا 
السياـ الستعمقة بجفع الفػاتيخ والحىاب باألبشاء لمصبيب 
أو لذخاء السالبذ، ثع باقي السياـ األسخية. كسا تذيخ 

راكات الدوجات لسياميع داخل األسخة الشتائج أف إد
كانت في أعمى مدتػياتيا في السياـ السشدلية مثل 
تختيب وتشطيف السشدؿ وإعجاد األكل وغديل األشباؽ 
كسا كانت إدراكات الدوجات ألدوارىع كبيخة أيًزا تخبية 

 ورعاية الصيػر السشدلية وغديل وكي السالبذ.
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 التػزيع العجدي والشدبي إلدراكات عيشة الجراسة )األزواج / الدوجات( لبشػد الجور داخل األسخة  .4جدوؿ رقم 

 

 األدوار االجتساعية ـ
 إدراكات الزوجات لدورىن إدراكات األزواج لدورىم

 ال نعم ال نعم
 % عدد % عدد % عدد % عدد

 0.00 0 100 110 80.9 89 19.1 21 ترتيب وتشظيف السشزؿ   .1
 10.00 11 90.00 99 19.1 21 80.9 89 شراء السالبس ألفراد األسرة  .2
 1.82 2 98.18 108 94.5 104 5.5 6 غديل السالبس  .3
 1.82 2 98.18 108 84.5 93 15.5 17 كي السالبس  .4
 11.82 13 88.18 97 32.7 36 67.3 74 شراء الخزروات والفهاكو  .5
 23.64 26 76.36 84 21.8 24 78.2 86 شراء المحـه والفراخ  .6
 0.00 0 100.00 110 85.5 94 14.5 16 إعداد األكل )الطبخ(  .7
 0.00 0 100.00 110 90.9 100 9.1 10 غديل األطباؽ والسهاعين  .8
 5.45 6 94.55 104 57.3 63 42.7 47 السذاكرة لألبشاء  .9

 78.18 86 21.82 24 38.2 42 61.8 68 لمسدرسةتهصيل األبشاء   .10
 69.09 76 30.91 34 44.5 49 55.5 61 تهصيل األبشاء ألماكن الترفيو  .11
 49.09 54 50.91 56 23.6 26 76.4 84 الذىاب باألبشاء لمطبيب  .12
 1.82 2 98.18 108 89.1 98 10.9 12 رعاية وتربية الطيهر السشزلية  .13
 77.27 85 22.73 25 0.00 0 100 110 رعاية األبقار و الجامهس  .14
 79.09 87 20.91 23 0.00 0 100 110 رعاية األغشاـ والساعز  .15
 89.09 98 10.90 12 0.00 0 100 110 إعداد األرض لمزراعة  .16
 94.55 104 5.45 6 0.00 0 100 110 ري األرض الزراعية  .17
 94.55 104 5.45 6 0.00 0 100 110 خدمة السحاصيل الزراعية  .18
 88.18 97 11.82 13 0.00 0 100 110 حراد السحاصيل الزراعية  .19
 92.73 102 7.27 8 0.00 0 100 110 تدهيق السحاصيل الزراعية  .20
 45.45 50 54.55 60 49.1 54 50.9 56 التزاور مع الجيراف  .21
 41.82 46 58.18 64 30.9 34 69.1 76 تأدية واجب العزاء   .22
 41.82 46 58.18 64 38.2 42 61.8 68 تأدية واجب األفراح  .23
 41.82 46 58.18 64 21.8 24 78.2 86 الذىاب لدفع الفهاتير )كيرباء، مياه(  .24

 السيجانيةالجراسة  عيشةالسردر: 
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وفيسا يتعمق بالجرجة اإلجسالية لسدتػى إدراؾ 
السبحػثيغ )األزواج / الدوجات( ألدوارىع، تذيخ الشتائج 

إلى إرتفاع متػسط إدراكات  (8بالجدوؿ رقم )الػاردة 
األزواج لجورىع داخل األسخة عغ إدراكات الدوجات ليحا 
الجور، حيث بمغت قيسة الػزف الشدبي إلدراكات األزواج 

% في حيغ بمغ الػزف 77.88خل األسخة نحػ لجورىع دا
الشدبي لجرجة إدراكات الدوجات ألدوارىع نحػ 

تسخكد  (0شكل رقم )%. كسا يػضح 73.03
استجابات السبحػثيغ مغ األزواج والدوجات ما بيغ 
اإلدراكات السختفعة والستػسصة. وىػ ما يتفق مع عادات 

فة وتقاليج السجتسع الذخقي برفة عامة والخيفي بر
خاصة حيث يجرؾ األزواج قياميع بسياـ وأدوار داخل 
األسخة أكثخ مغ تمظ التي يجركيا الدوجات ألنفديغ 

 داخل األسخة.
 

 التػزيع العجدي والشدبي إلدراكات عيشة الجراسة )األزواج / الدوجات( ألدوارىع داخل األسخة  .8جدوؿ رقم 
 

 الستغير ـ
الستهسط  السدى

 الحدابي
االنحراؼ 
 السعياري 

الفئة 
 السشخفزة

الفئة 
الهزف  الفئة السرتفعة الستهسطة

الشدبي 
الحد  )%(

 األدنى
الحد 
 % عدد % عدد % عدد األقرى

إدراكات  1
الزوج لدوره 
 اإلجتساعي

24 48 39.97 4.37 9 8.18 55 50.00 46 41.82 77.88 

إدراكات  2
 الزوجة
لدورىا 

 اإلجتساعي

24 48 37.61 3.77 0 0.00 89 80.91 21 19.09 73.03 

 السيجانية الجراسة  عيشةالسردر: 
 

 
 التػزيع العشكبػتي لفئات إدراكات عيشة الجراسة )األزواج / الدوجات( ألدوارىع داخل األسخة .0شكل رقم 
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الستهقع داخل األسرة الريفية من الدور  -4-7-7

 مشظهر الشهع االجتساعي
 

أف الجور  (2بالجدوؿ رقم )تذيخ الشتائج الػاردة 
الستػقع مغ األزواج داخل األسخة يتفق إلى حج بعيج مع 

، حيث (4بالجدوؿ رقم )إدراكاتيع ليحا الجور الػاردة 
دارت تػقعات الدوجات ألدوار أزواجيع داخل األسخة 
حػؿ السياـ السختبصة باألعساؿ السدرعية أيًزا مثل 

رعاية الحيػانات السدرعية والسسارسات الدراعية بجًء مغ 
إعجاد األرض لمدراعة وصػاًل لتدػيق الحاصالت 
الدراعية، يمييا السياـ الستعمقة بجفع الفػاتيخ والحىاب 

بشاء لمصبيب أو لذخاء السالبذ. ىحا وقج زاد عمييا باأل
مياـ مثل شخاء مدتمدمات السأكل مغ خزخوات وفػاكو 
ولحـػ مغ األأسػاؽ، ثع باقي السياـ األسخية. كسا تذيخ 
الشتائج أف الجور الستػقع مغ الدوجات داخل األسخة قج 

 تذابو إلى حج كبيخ بإدراكاتيغ لجورىغ داخل األسخة.
 

 التػزيع العجدي والشدبي لتػقعات عيشة الجراسة )األزواج / الدوجات( لبشػد الجور داخل األسخة  .2جدوؿ رقم 
 

 األدوار االجتساعية ـ
 الدور الستهقع من الزوجة الدور الستهقع من الزوج

 ال نعم ال نعم
 % عدد % عدد % عدد % عدد

 0.00 0 100 110 35.45 39 64.55 71 ترتيب وتشظيف السشزؿ   .1
 33.64 37 66.36 73 1.82 2 98.18 108 شراء السالبس ألفراد األسرة  .2
 1.82 2 98.18 108 38.18 42 61.82 68 غديل السالبس  .3
 9.09 10 90.91 100 30.00 33 70.00 77 كي السالبس  .4
 13.64 15 86.36 95 7.27 8 92.73 102 شراء الخزروات والفهاكو  .5
 29.09 32 70.91 78 0.00 0 100 110 شراء المحـه والفراخ  .6
 0.00 0 100 110 38.18 42 61.82 68 إعداد األكل )الطبخ(  .7
 3.64 4 96.36 106 36.36 40 63.64 70 غديل األطباؽ والسهاعين  .8
 5.45 6 94.55 104 10.00 11 90.00 99 السذاكرة لألبشاء  .9

 80.00 88 20.00 22 1.82 2 98.18 108 األبشاء لمسدرسةتهصيل   .10
 75.45 83 24.55 27 5.45 6 94.55 104 تهصيل األبشاء ألماكن الترفيو  .11
 45.45 50 54.55 60 0.00 0 100 110 الذىاب باألبشاء لمطبيب  .12
 12.73 14 87.27 96 34.55 38 65.45 72 رعاية وتربية الطيهر السشزلية  .13
 88.18 97 11.82 13 10.91 12 89.09 98 األبقار والجامهسرعاية   .14
 90.00 99 10.00 11 9.09 10 90.91 100 رعاية األغشاـ والساعز  .15
 96.36 106 3.64 4 5.45 6 94.55 104 إعداد األرض لمزراعة  .16
 92.73 102 7.27 8 5.45 6 94.55 104 ري األرض الزراعية  .17
 92.73 102 7.27 8 5.45 6 94.55 104 خدمة السحاصيل الزراعية  .18
 91.82 101 8.18 9 5.45 6 94.55 104 حراد السحاصيل الزراعية  .19
 92.73 102 7.27 8 5.45 6 94.55 104 تدهيق السحاصيل الزراعية  .20
 39.09 43 60.91 67 5.45 6 94.55 104 التزاور مع الجيراف  .21
 42.73 47 57.27 63 0.00 0 100 110 تأدية واجب العزاء   .22
 46.36 51 53.64 59 0.00 0 100 110 تأدية واجب األفراح  .23
 83.64 92 16.36 18 1.82 2 98.18 108 الذىاب لدفع الفهاتير )كيرباء، مياه(  .24

 السيجانيةالجراسة  عيشةالسردر: 
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وفيسا يتعمق بالجرجة اإلجسالية لسدتػى تػقعات 
السبحػثيغ )األزواج / الدوجات( لمجور االجتساعي 
لمصخؼ اآلخخ داخل األسخة الخيفية، تذيخ الشتائج الػاردة 

إلى إرتفاع متػسط الجور الستػقع مغ  (2بالجدوؿ رقم )
األزواج داخل األسخة عشو بالشدبة لمدوجات، حيث بمغت 

لشدبي لتػقعات الجور فيسا يخز األزواج قيسة الػزف ا
% في حيغ بمغ الػزف الشدبي لتػقعات 96.36نحػ 

%. كسا 69.09الجور فيسا يخز الدوجات نحػ 

تسخكد اإلستجابات الخاصة  (7شكل رقم )يػضح 
بالجور الستػقع مغ األزواج ما بيغ التػقعات السختفعة 

حيغ  والستػسصة مع السيل نحػ التػقعات السختفعة، في
تسخكدت اإلستجابات الخاصة بالجور الستػقع مغ 
الدوجات ما بيغ التػقعات السختفعة والستػسصة مع 
السيل نحػ التػقعات الستػسصة. وىػ ما يتفق إلى حج 
ما مع إدراكات عيشتي الجراسة ألدوارىع داخل األسخة 

 السعيذية.
 

 التػزيع العجدي والشدبي لتػقعات عيشة الجراسة )األزواج / الدوجات( ألدوار كل مشيسا داخل األسخة  .2جدوؿ رقم 
 

 الستغير ـ
الستهسط  السدى

 الحدابي
االنحراؼ 
 السعياري 

الفئة 
 السشخفزة

الفئة 
الهزف  الفئة السرتفعة الستهسطة

الشدبي 
الحد  )%(

 األدنى
الحد 
 % عدد % عدد % عدد األقرى

تهقعات  1
الزوج لدوره 
 اإلجتساعي

32 48 45.06 4.07 0 0.00 12 10.91 98 89.09 96.36 

تهقعات  2
الزوجة 
لدورىا 

 اإلجتساعي

29 48 36.34 3.87 6 5.45 90 81.82 14 12.73 69.09 

 السيجانيةالجراسة  عيشة السردر:
 

 
 

 التػزيع العشكبػتي لفئات تػقعات عيشة الجراسة )األزواج / الدوجات( ألدوارىع داخل األسخة .7شكل رقم 
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الدور السسارس داخل األسرة الريفية من  -4-7-0

 مشظهر الشهع االجتساعي
 

تختيب  (8بالجدوؿ رقم )تػضح الشتائج الػاردة 
مسارسات كل مغ األزواج والدوجات لمجور االجتساعي، 
حيث تذيخ الشتائج إلى أف الحىاب لجفع فػاتيخ الكيخباء 
وغيخىا قج وقعت عمى رأس قائسة األدوار السسارسة مغ 

% يميو كل مغ 98.79قبل األزواج بػزف ندبي قجره 
% 95.76%، و96.97تأدية واجبات العحاء واألفخاح )

يب(، يمييا باقي السياـ وفًقا لألوزاف الشدبية عمى التخت
السقابمة ليا. في حيغ جاء كل مغ إعجاد السأكػالت 
وغديل السالبذ في مقجمة قائسة الجور السسارس مغ 

% لكل مشيسا. 100قبل الدوجات بػزف ندبي قجره 
يمييا تختيب السشدؿ وغديل األشباؽ وشخاء السالبذ 

%، 99.39جرىا ألفخاد األسخة بأوزاف ندبية ق
عمى التختيب، يمييا باقي  95.45%%، و98.18و

السياـ وفًقا لألوزاف الشدبية السقابمة ليا كسا ىػ مبيغ 
 .(5رقم ) ؿبالجدو

وفيسا يتعمق بالجرجة اإلجسالية لسدتػى مسارسات 
السبحػثيغ )األزواج / الدوجات( لمجور االجتساعي 

 (9جدوؿ رقم )بالاألسخة الخيفية، تذيخ الشتائج الػاردة 
إلى إرتفاع متػسط الجور السسارس مغ قبل األزواج 
داخل األسخة عشو بالشدبة لمدوجات، حيث بمغت قيسة 
الػزف الشدبي لسسارسات الجور فيسا يخز األزواج نحػ 

% في حيغ بمغ الػزف الشدبي لسسارسات الجور 71.15
يهضح شكل %. كسا 68.79فيسا يخز الدوجات نحػ 

اإلستجابات الخاصة بالجور السسارس  تسخكد (0رقم )
لكل مغ األزواج والدوجات ما بيغ السسارسات السختفعة 

 والستػسصة.
 

الفروؽ الشهعية لكل من األداور االجتساعية  -4-0
 السدركة والستهقعة  والسسارسة 

 
التعخؼ عمي معشػية اختز اليجؼ الثاني لمجراسة ب

إدراكات وتػقعات ومسارسات  الفخؽ بيغ متػسصي
تع استخجاـ  عيشتي الجراسة ) األزواج / الدوجات (

لمفخؽ بيغ متػسصي عيشتيغ مدتقمتيغ،  ( T )اختبار 
أف  (01بالجدوؿ رقم )تذيخ نتائج الجراسة الػاردة  حيث

فيسا يتعمق  2.477 بمغت السحدػبة ( T ) قيسة
بجرجات إدراكات األزواج والدوجات ألدوارىع 

جتساعية داخل األسخة وىي معشػية عغ السدتػى اال
وىػ ما يعشي معشػية الفخؽ بيغ  0.05االحتسالي 

متػسصي درجة إدراؾ كل مغ األزواج والدوجات لجورىع 
االجتساعي داخل األسخة. كسا تذيخ الشتائج إلى معشػية 
الفخؽ بيغ متػسصي درجة تػقعات األزواج والدوجات 

ي لكل مشيع، حيث بمغت السبحػثيغ لمجور اإلجتساع
وىي معشػية عشج  16.286السحدػبة نحػ  ( T قيسة )

. وفيسا يتعمق بسسارسة 0.01السدتػى اإلحتسالي 
عيشتي الجراسة )األزواج / الدوجات( لجورىع اإلجتساعي 
داخل األسخة، فتذيخ الشتائج الػاردة بشفذ الججوؿ إلى 

ة معشػيوىي  3.878بمغت  السحدػبة ( T ) أف قيسة
وىػ ما يجؿ عمى ، 0.01عشج السدتػي االحتسالي 

معشػية الفخؽ بيغ متػسصي درجة مسارسة كل مغ 
األزواج والدوجات لمجور اإلجتساعي داخل األسخة. 
وبشاء عميو فإنو يسكغ القػؿ بأنو تػجج فخوؽ نػعية بيغ 
إدراكات وتػقعات ومسارسات الجور اإلجتساعي داخل 

، ولحا فيسكغ رفس راسةاألسخة الخيفية بسشصقة الج
وقبػؿ الفخوض  3، و2، و1الفخوص االحرائية أرقاـ 

 البجيمة ليا.
 

العالقات البيشية بين كل من إدراكات وتهقعات  -4-4
ومسارسات الدور لكل من الشداء والرجاؿ داخل األسرة 

 الريفية
  

 العالقاتاختز اليجؼ الثالث لمجراسة تحجيج 
مدتػيات األدوار مجرجات السعبخة عغ البيشئة ل

االجتساعية داخل األسخة الخيفية وفًقا لمشػع االجتساعي 
 وتع ذلظ التعخؼ عمى العالقت االرتباشية فيسا بيشيا.

كل مغ لتحجيج شبيعة العالقة االرتباشية بيغ  
إدراكات وتػقعات ومسارسات كل مغ األزواج والدوجات 

 استخجاـلمجور االجتساعي داخل األسخة الخيفية تع 
 حيث يتبيغ مغمعامل االرتباط البديط "لبيخسػف" 

أف ىشاؾ عالقة  (00)رقم بالجدوؿ  الػاردةالشتائج 
بيغ  0.01ارتباشية معشػية عمى السدتػى االحتسالي 

الجرجات السعبخة عغ الجور السسارس لألزواج وبيغ كل 
 داخل األسخة والجور السسارس مغ  ىعلجور  اتيعمغ إدراك
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 التػزيع العجدي والشدبي لسسارسات عيشة الجراسة )األزواج / الدوجات( ألدوارىع داخل األسخة  .9جدوؿ رقم 

 

 الستغير ـ
الستهسط  السدى الشظري 

 الحدابي
االنحراؼ 
 السعياري 

الفئة 
 السشخفزة

الفئة 
الهزف  الفئة السرتفعة الستهسطة

الشدبي 
الحد  )%(

 األدنى
الحد 
 % عدد % عدد % عدد األقرى

مسارسة  1
الزوج لدوره 
 اإلجتساعي

24 72 52.35 7.03 8 7.27 66 60.00 36 32.73 75.15 

مسارسة  2
الزوجة 
لدورىا 

 اإلجتساعي
24 72 48.31 8.35 10 9.09 83 75.45 17 15.45 68.79 

 السيجانيةالجراسة  عيشةالسردر: 
  

 
 التػزيع العشكبػتي لفئات مسارسات عيشة الجراسة )األزواج / الدوجات( ألدوارىع داخل األسخة .0شكل رقم 

 
درجة إدراكات وتػقعات ومسارسات األزواج والدوجات  يبيغ متػسص " لمفخؽ  Tاختبار " نتائج  .01جدوؿ رقم 

  لمجور اإلجتساعي داخل األسخة 
 

الفرؽ بين متهسطي  مدتهيات الدور االجتساعي ـ
 درجة الدور

الخطأ السعياري لمفرؽ 
 بين الستهسطين

 قيسة
 " ت "

درجات 
 السعشهية الحرية

 0.014 218 2.477 0.551 1.3636 الدور اإلجتساعي السدرؾ 1
 0.000 218 16.286 0.536 8.7273 الدور اإلجتساعي الستهقع 2
 0.000 218 3.878 1.041 4.0363 الدور اإلجتساعي السسارس 3

 السيجانيةالجراسة  عيشةالسردر: 
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 بيغ مدتػيات الجور االجتساعي محل الجراسة لكل مغ األزواج والدوجات البديط االرتباط  تمعامال .00رقم جدوؿ 
 

 ( 2)  ( 8)  ( 4)  ( 0)  ( 7)  ( 0)  مدتهيات الدور
 **0.469 **0.647 **0.608 **0.371 **0.290- 1 . الدور السدرؾ لألزواج0

 **0.502- 0.144- **0.369- 0.100- 1  . الدور الستهقع لألزواج7

 **0.363 0.013 0.138 1   . الدور السسارس لألزواج0

 **0.704 **0.684 1    . الدور السدرؾ لمزوجات4

 **0.415 1     . الدور الستهقع لمزوجات8

 1      . الدور السسارس لمزوجات2
 0.01معشػي عشج مدتػى  **السيجانية                الجراسة  عيشةالسردر: 

 
قبل الدوجات. أما الجور السسارس مغ قبل الدوجات، 
فتػجج عالقة ارتباشية معشػية بيشو وبيغ كل مغ 
إدراكات وتػقعات ومسارسات األزواج لمجور وكحلظ 

مجور االجتساعي داخل األسخة وىػ إدراكاتيا وتػقعاتيا ل
ذيخ إلى العالقات السعشػية لسعامالت األرتباط بيغ ي ام
وبشاء عميو تخفس الفخوض االحرائية أرقاـ  ل مشيا.ك
، 16، و15، و12، و10، 8، و7، و6، و5، و4
وقبػؿ الفخوض البجيمة ليا، كسا لع تتسكغ  18، و17و

، 11، و9الجراسة مغ رفس الفخوض االحرائية أرقاـ 
 .14، و13و
 
العهامل السؤثرة في كل من إدراكات وتهقعات  -4-8

فية من مشظهر الشهع لريومسارسات الدور باألسرة ا
 اإلجتساعي

 
 ذاتتحجيج العػامل بلمجراسة  الخابعاختز اليجؼ 

سدتػيات األدوار االجتساعية داخل األسخة العالقة ب
الخيفية وفًقا لمشػع االجتساعي وبيغ عجد مغ الستغيخات 
السدتقمة محل الجراسة وتع ذلظ التعخؼ عمى العالقت 

 االرتباشية فيسا بيشيا.
كل مغ ولتحجيج شبيعة العالقة االرتباشية بيغ 

إدراكات وتػقعات ومسارسات كل مغ األزواج والدوجات 
كستغيخات تابعة لمجور االجتساعي داخل األسخة الخيفية 

استخجاـ معامل تع والستغيخات السدتقمة السجروسة 
الشتائج  حيث يتبيغ مغاالرتباط البديط "لبيخسػف" 

أف ىشاؾ عالقة ارتباشية  (07)رقم بالجدوؿ  الػاردة
عمى  0.01، و 0.05معشػية عمى السدتػى االحتسالي 

التختيب بيغ الجرجات السعبخة عغ كل مغ الجور السجرؾ 

والجور السسارس مغ جانب األزواج وبيغ كل مغ حالة 
الدوجة مغ حيث ومجى مذاركتيا في اإلنفاؽ عمى 
األسخة، وىػ ما يذيخ إلى تأثيخ درجة التسكيغ 
اإلقترادي لمدوجة عمى إدراكات ومسارسات الدوج 
لسيامو داخل األسخة، ولسا كانت العالقة اإلرتباشية 
تحسل إشارة سالبة فإنو يسكغ القػؿ بأنو كمسا إرتفعت 
درجة التسكيغ اإلقترادي لمدوجات كمسا انخفزت 
درجات إدراكات ومسارسات األزواج لبعس مغ مياميع 

ى ذلظ لجخػؿ الدوجة داخل األسخة ويسكغ أف يعد 
العاممة لتغصية بعس السياـ واإلدوار االقترادية داخل 
األسخة. كسا تذيخ الشتائج إلى عجـ وجػد إلى عالقات 
ارتباشية معشػية بيغ الجور الستػقع مغ الدوج وبيغ أي 
مغ الستغيخات محل الجراسة، ولحا فيسكغ القػؿ بأف 

مغ  تػقعات الدوجة لسياـ الدوج غيخ مختبط بأي
وبشاء عميو لع تتسكغ الجراسة  الستغيخات محل الجراسة.

إلى  19مغ رفس جسيع الفخوض االحرائية مغ رقع 
 54، و53، و30ػ و29ما عجا الفخوض أرقاـ  54

 والتي أمكغ رفزيا وقبػؿ الفخوض البجيمة ليا.
وفيسا يتعمق بأدوار الدوجات داخل األسخة نجج أف  

عة عمييغ قج ارتبط معشػًيا إدراؾ الديجات لألدوار الػاق
بشػع األسخة، وىػ ما يذيخ إلى تغيخ إدراكات الدوجات 
لسياميغ وإدوارىغ داخل األسخة وفًقا لشػع األسخة سػاء 
كانت بديصة أو مخكبة، وىػ ما يعتبخ مشصقًيا فجور 
الدوجات في األسخة التي تزع الدوج واألبشاء فقط 

خة التي تزع يختمف بذكل أو بآخخ مع دورىا في األس
أفخاد آخخيغ، ولسا كانت اإلشارة سالبة فيسكغ القػؿ بأف 
إدراكات الدوجات لجورىغ يشخفس داخل األسخ السخكبة 

 عشو في األسخ البديصة. كسا تذيخ نفذ الشتائج أف 
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الجور االجتساعي لكل مغ األزواج والدوجات وبيغ بيغ مدتػيات البديط االرتباط  تمعامال .07رقم جدوؿ 

 الستغيخات السدتقمة محل الجراسة
 

 الستغيرات التابعة
 

 السدتقمة الستغيرات

 دور الزوجات دور األزواج

 السسارس  الستهقع  السدرؾ  السسارس  الستهقع  السدرؾ 

 *-197.- 178.- *-194.- 101. 036. 123.- نهع األسرة
 163.- *-199.- 150.- 132. 041. 132.- األسرة السعيذيةعدد أفراد 

 078.- 109.- 088.- 130. 030. 054.- عدد األبشاء الذكهر
 *-218.- **-253.- 185.- 114. 046. 185.- عدد األبشاء اإلناث

 094.- 105.- 014.- 140. 007. 084.- عسر رب األسرة
 058. 093. 012. 164.- 015. 028. مدتهى تعميم رب األسرة

 099.- 104.- 058.- 155. 010.- 062.- عسر الزوجة
 040.- 011. 092.- 006.- 055. 083. مدتهى تعميم الزوجة
 125.- 155.- 088.- 140. 009.- 108.- متهسط عسر األبشاء
 088.- 117.- 035.- 163. 013. 095.- متهسط تعميم األبشاء

 156.- 075.- 121.- **-285.- 149. *-199.- )عسل الزوجة( الحالة العسمية لمزوجة
 156.- 075.- 121.- **-285.- 149. *-199.- مذاركة الزوجة في اإلنفاؽ عمى األسرة

 0.01معشػي عشج مدتػى  **            0.05معشػي عشج مدتػى  *      السيجانية       الجراسة  عيشة السردر:
 
 
 

الجور الستػقع مغ الدوجات يختبط عكدًيا مع كل مغ 
عجد أفخاد األسخة السعيذية وعجد اإلناث داخل األسخة، 
حيث تقل تػقعات األزواج لسياـ الدوجات في األسخ 
ذات األعجاد الكبيخة وخرػَصا مع زيادة عجد اإلناث 
في األسخة. كسا تػجج عالقة ارتباشية معشػية بيغ الجور 

بل الدوجات وبيغ كل مغ نػع األسخة السسارس مغ ق
وعجد اإلبشاء اإلناث داخل األسخة، والججيخ بالحكخ أنو 
لع تطيخ أي عالقات ارتباشية معشػية بيغ أي مدتػى 
مغ مدتػيات الجور لكل مغ األزواج والدوجات وبيغ 
كل مغ العسخ ومدتػى التعميع ومتػسط أعسار األبشاء 

بالجدوؿ رقم ضح ومتػسط تعميع األبشاء كسا ىػ مػ 
وبشاء عميو فمع تتسكغ الجراسة مغ رفس  .(07)

ما عجا الفخوض  90إلى  55الفخوض االحرائية أرقاـ 
والتي أمكغ  82، و79، و70، و68، و55أرقاـ 

 رفزيا وقبػؿ الفخوض البجيمة ليا.
 

 الخالصة والتهصيات
 

بشاء عمى الشتائج الستحثل عمييا يسكغ الجـد بػجػد  
بيغ إدراكات وتػقعات ومسارسات الجور  فخوؽ معشػية

بيغ كل مغ الخجاؿ والشداء داخل األسخة الخيفية، وىػ 
ما يجلل عمى الفخوؽ الشػعية لمجور االجتساعي داخل 
األسخة الخيفية. كسا يسكغ القػؿ بأنو تػجج عالقات بيشية 
)تأثيخ/ تآثخ( بيغ مدتػيات الجور اإلجتساعي 

سارسات( لجى كل مغ الشداء )اإلدراكات والتػقعات واالس
 والخجاؿ داخل األسخة الخيفية.

وفيسا يتعمق بالعػامل السؤثخة في الجور اإلجتساعي  
لمخجاؿ والشداء داخل األسخة الخيفية، يسكغ القػؿ بأف 
نػع األسخة وعجد أفخاد األسخة وخاصة عجد األبشاء 
اإلناث كانت مغ أىع الستغيخات السختبصة بالجور الستػقع 

لجور السسارس مغ الديجات داخل األسخة الخيفية، في وا
حيغ كاف حالة الدوجة مغ حيث العسل ومجى مذاركتيا 
في اإلنفاؽ األسخى مغ أىع الستغيخات السؤثخة في 
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إدراكات ومسارسات الخجاؿ إلدوارىع االجتساعية داخل 
 األسخة الخيفية. 

خة وتعج عسمية تحجيج األدوار االجتساعية ألفخاد األس  
مغ األىسية بسكاف لمػقػؼ عمى إدراكات وتػقعات 
ومسارسات الجور داخل األسخة مغ مشطػر الشػع 
االجتساعي، وتػصي الجراسة بإجخاء مديج مغ الجراسات 
التي تػثق الجور االجتساعي داخل األسخة الخيفية في 
السجتسعات السحمية السختمفة حتى يسكغ الػقػؼ عمى 

ات كسا يسكغ إجخاء تمظ الفخوؽ بيغ تمظ السجتسع
الجراسات في حقب زمشية مختمفة لمتسكغ مغ تحجيج 
التغيخات الحادثة في مشطػمة األدوار االجتساعية داخل 

 األسخة الخيفية.
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