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الممخص

يهدؼ هذا البحث بصفة رئيسية إلي دراسة مشاركات رب األسرة واألبناء مف محافظة القميوبية في األعماؿ ،والمهاـ المنزلية ،وأثر ذلؾ
عمي شعور ربة األسرة بالرضا عف الحياة ،حيث استخدمت الدراسة مقياسيف لممشاركة األسرية هما (" )1المشاركة اإليجابية أو الفعالة" والتي
يفترض فيها تكامؿ األدوار األسرية المشاركة مع األدوار التي تقوـ بها ربة األسرة داخؿ المنزؿ ،و(" )2صراع األدوار" والذي ينشأ مف عشوائية
األدوار التي يقوـ بها أفراد األسرة داخؿ المنزؿ ،وقد تتضارب تمؾ المشاركات مع أدوار ربة األسرة داخؿ المنزؿ ،كما اهتمت الدراسة بمعرفة أثر
الممارسات اليومية التي تتبعها ربة األسرة في تقميؿ النفقات عمي تأصيؿ المشاركات اإليجابية ،أو تعميؽ الصراع عمي األدوار داخؿ المنزؿ،
ولتحقيؽ هدؼ الدراسة فإنه تـ اختيار 300ربة أسرة مف محافظة القميوبية(الزرج عمي قيد الحياة ،واالبناء في سف المراهقة أو أكبر سنا) ،واتبعت
الباحثة المنهج الوصفي التحميمي في جمع وتحميؿ البيانات ،حيث أوضحت النتائج أف المشاركات الفعالة ألفراد األسرة مف خالؿ تكامؿ األدوار
لها تأثير معنوي موجب عمي شعور ربة األسرة بالرضا عف الحياة ،بينما تسبب صراع األدوار داخؿ المنزؿ في تقميؿ شعور ربة األسرة بالرضا
عف الحياة ،وقد زادت المشاركات األسرية الفعالة ،بينما قؿ صراع األدوار مع ارتفاع المستوي االجتماعي واالقتصادي لؤلسرة ،فالمشاركات
الفعالة ألفراد األسرة أثرت عكسيا عمي صراع األدوار داخؿ المنزؿ ،ولـ تكف ألساليب ربة األسرة في ترشيد النفقات تأثير ذو دالله احصائية
عمي مستويات المشاركة األسرية ،أو حتي صراع األدوار داخؿ المنزؿ ،كما اظهرت النتائج أف مشاركات رب األسرة في أعماؿ المنزؿ قد تأثرت
بمستوي تعميمه ،ووظيفته بينما تأثرت مشاركات األبناء بوظيفة رب األسرة ،والدخؿ األسري ،وبالتالي توصي الدراسة التالية بأهمية نشر ثقافة
تكامؿ األدوار بيف أفراد األسرة مف المستويات االجتماعية ،واالقتصادية المنخفضة ،لما له مف أثر إيجابي عمي تقميؿ الصراع عمي األدوار بيف
أفراد األسرة ،وبالتالي تفادي النتائج العكسية لتمؾ الصراعات عمي إدارة المنزؿ مف ناحية ،ورضا ربة األسرة عف الحياة مف ناحية أخري.

كممات دليمية :المشاركات الفعالة ،المهام المنزلية ،صراع األدوار ،المستوي االجتماعي واالقتصادي ،الرضا عن الحياة.

المقدمة

الخالف ػ ػػات األسػ ػ ػرية ،وصػ ػ ػراع األدوار داخ ػ ػػؿ المن ػ ػػزؿ
الخالفات والنزاعات األسرية أمر طبيعي ،ولكػف ت ازيػد تمػؾ
الصراعات يؤثر سمبا عمػي االسػتقرار النفسػي واالجتمػاعي

لؤلسػ ػ ػ ػ ػ ػرة(الجهيني ،2005 ،إبػ ػ ػ ػ ػ ػراهيـ ،)2007 ،وتمث ػ ػ ػ ػ ػػؿ
الخالفػػات والن ازعػػات األسػرية أحػػد المشػػكالت الهامػػة التػػي
تهػػدد اسػػتقرار األس ػرة(محمود ،)2010 ،وتػػؤثر سػػمبا عمػػي
عػػادات وتقاليػػد المجتمػػع ،وتمػػؾ الخالفػػات تنػػتج أساسػػا مػػف

تنتج الخالفات األسرية مف عػدـ وضػوح األدوار بػيف أفػراد
األس ػرة(العواودة وأخػػروف ،)2013 ،مػػع عػػدـ وجػػود ح ػوار

بنػ ػ ػ ػػاء لوجهػ ػ ػ ػػات النظػ ػ ػ ػػر المختمفػ ػ ػ ػػة(بمميهوب ،وأخػ ػ ػ ػػروف،
 ،)2009والت ػػي يمك ػػف أف تتكام ػػؿ م ػػف خالل ػػه أدوار ك ػػؿ
منهمػػا لترسػػـ لوحػػة مش ػػرقة لمسػػتقبؿ أفضػػؿ لؤلبنػػاء ،كمػػا
تحسػػف مػػف رضػػا األزواج عػػف الحيػػاة األس ػرية ،فقػػد يتخػػذ
الخػالؼ بػيف رب وربػة األسػرة أوجػه مختمفػة منهػا الخػالؼ
حػ ػ ػػوؿ أسػ ػ ػػاليب إنفػ ػ ػػاؽ الػ ػ ػػدخؿ(الناقوال ،)2010 ،أو فػ ػ ػػي

اختالؼ الرؤي لرب وربة األسرة في المسائؿ الحياتية تبعػا

أسػػموب تنشػػئة األطفػػاؿ ،فػػرب األس ػرة يميػػؿ إلػػي تشػػجيع

الختالؼ القيـ ،واالتجاهات والتقاليد (قاسـ ،)2009 ،وقد

أبن ػػاء عم ػػي االنفت ػػاح عم ػػي الع ػػالـ بص ػػورة أكب ػػر م ػػف رب ػػة
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األس ػرة ) ،(Paquette, 2004ومػػع زيػػادة أدوار رب األس ػرة

يكػػوف لهػػا ت ػػأثير كبيػػر عمػ ػي الشػػعور بالرض ػػا عػػف الحي ػػاة

(Cabrera et al., 2000; Craig and Mullan,

( ،)Cohn et al., 2009ولكػػف تصػػاعد الخالفػػات بػػيف

مػع أبنائػه

) ،2011ظهػ ػػرت الخالف ػ ػات حػ ػػوؿ أسػ ػػاليب تربيػ ػػة األبنػ ػػاء

ال ػػزوجيف يقم ػػؿ م ػػف رض ػػا رب ػػة األسػ ػرة ع ػػف الحي ػػاة (عم ػػي

وتنشػػئتهـ بػػيف رب ،وربػػة األس ػرة (محمػػود ،)2010،وتبعػػا

وس ػ ػػعيد ،)2011 ،وق ػ ػػد تػ ػ ػرتبط تم ػ ػػؾ الخالف ػ ػػات بالوض ػ ػػع

لمنظريػػة الوظيفيػػة ،فػػإف الت يػػرات المجتمعيػػة المحيطػػة قػػد

المالي لؤلسرة  ،فتبعا لهػرـ "ماسػمو" لمحاجػات فػإف الوضػع

أثػ ػ ػ ػ ػػرت عم ػ ػ ػ ػ ػػي نس ػ ػ ػ ػ ػػؽ األس ػ ػ ػ ػ ػرة ،فظه ػ ػ ػ ػ ػػرت المش ػ ػ ػ ػ ػػكالت

الم ػ ػػالي يػ ػ ػرتبط بق ػ ػػوة بالش ػ ػػعور بالرض ػ ػػا ع ػ ػػف الحي ػ ػػاة ف ػ ػػي

األس ػرية(الجهيني ،)2005 ،وقػػد ربطػػت بعػػض الد ارسػػات

المجتمعػات الفقيػرة (

األسرة .وتهػدد اسػتقرارها مػع زيػادة معػدالت تمػؾ الخالفػات

نظريات توزيع األدوار داخل المنزل

رضااا ربااة األساارة عاان الحياااة وعالقت ا بمشاااركات اراد

األعمػػاؿ المنزليػػة ليسػػت مجػػرد أنمػػاط اسػػتهالكية ،ولكنهػػا

بػ ػػيف الت ي ػ ػرات االقتصػ ػػادية المفاجئػ ػػة الت ػ ػي ط ػ ػرأت عم ػ ػي
والنزاعات األسرية (العواودة وأخروف.)2013 ،

)Diener, 2009

المفه ػ ػ ػػوـ الح ػ ػ ػػديث لالقتص ػ ػ ػػاد المنزل ػ ػ ػػي يقتػػ ػ ػػرح أف

األسرة ي األعمال المنزلية

كاف لخروج ربة األسرة إلي العمؿ دافع اقتصػادي وهػو

تحسيف مستوي معيشة األسرة (دايمػي،2013،

Oishi et al., 1999; Diener and

Mansour,

 ،)2015ولكػػف أثػػار خػػروج ربػػة األس ػرة إلػػي العمػػؿ تمثمػػت
فػ ػػي تعػ ػػدد األدوار التػ ػػي تمعبهػ ػػا ربػ ػػة األس ػ ػرة فػ ػػي حياتهػ ػػا

تتسػػع لتشػػمؿ األنمػػاط اإلنتاجيػػة ،والتػػي تتػػأتي مػػف خػػالؿ
اس ػػتثمار أفػ ػراد األسػ ػرة لموق ػػت المت ػػاح ل ػػديهـ ف ػػي األعم ػػاؿ
المنزليػ ػ ػػة عمػ ػ ػػي النحػ ػ ػػو األمثػ ػ ػػؿ لتحويػ ػ ػػؿ المنتجػ ػ ػػات إلػ ػ ػػي

خػدمات( ،)Künzler et al., 2001فوجػود اإلنسػػاف مػرتبط
بتم ػ ػػؾ األنش ػ ػػطة الدوري ػ ػػة م ػ ػػف ت ذي ػ ػػة ،وعناي ػ ػػة باألطف ػ ػػاؿ

وتػ ػ ػػداخؿ تمػ ػ ػػؾ األدوار(النػ ػ ػػاقوال ،)2010 ،حتػ ػ ػػي أف تمػ ػ ػػؾ

والكب ػ ػػار(2000

األدوار تعتبػر القيػػد األكبػػر المػػؤثر عمػي وضػػع ربػػة األسػرة

مشاركات رب األسرة نسبيا في المهاـ ،واألعماؿ المنزليػة،

فػي عممهػا خػارج المنػزؿ( ،)Baxter, 1992aوبالتػالي دعػت
الضرورة إلي زيادة مساهمات ،ومشاركات أفراد األسرة في

أعمػػاؿ المنػػزؿ لرفػػع أعبػػاء بعػػض تمػػؾ األدوار عػػف كاهػػؿ

 ،)Coltrane,وعم ػ ػػي ال ػ ػػر ـ م ػ ػػف زي ػ ػػادة

إال أف المساهمات الروتينية لربة األسرة في أعماؿ المنػزؿ

تزيػ ػ ػ ػػد بمقػ ػ ػ ػػدار الضػ ػ ػ ػػعؼ عػ ػ ػ ػػف مشػ ػ ػ ػػاركات رب االس ػ ػ ػ ػرة
( ،)Coltrane, 2000وف ػػي العق ػػود األخي ػرة ظهػػرت بعػػض

ربػػة األسػرة ( ،)Sullivan, 2000فربػػة األسػرة محرومػػة مػػف

النظريػػات المفس ػرة لتوزيػػع األدوار داخػػؿ المنػػزؿ بػػيف أف ػراد

توزيع األدوار مقارنة بػرب األسػرة(،)Zuo and Bian, 2001

gender

ومػػع ذلػػؾ فػػإف مقػػدار مشػػاركة رب األس ػرة بػػبعض األدوار
المنزليػػة لػػـ يت يػػر كثي ػ ار مػػع خػػروج ربػػة األس ػرة إلػػي العمػػؿ

(

Crompton et al., 2005; Heisig, 2011; Kühhirt,

 ، )2011; Moreno-Colom, 2015ويسػػتخدـ الرضػػا عػػف
الحياة كمقيػاس عػاـ لمجػاالت الحيػاة الفرديػة

( Cummins,

األس ػرة ،منهػػا النمػػوذج األيػػدلوجي بػػيف الجنسػػيف

 ،ideology modelوالوق ػػت المت ػػاح ،time availability
والمػورد النسػبي  ،)Geist, 2005( relative resourceفتبعػا
لنظري ػػة الوق ػػت المت ػػاح ،فرب ػػة األسػ ػرة تق ػػوـ بأ م ػػب المه ػػاـ
المنزليػة فػػي حالػػة عمػػؿ رب األسػرة لسػػاعات طويمػػة خػػارج

المنػػزؿ( ،)Dotti Sani, 2014بينمػػا فػػي أوقػػات عطػػالت

 ،)1996وعالقت ػ ػػه بتقب ػ ػػؿ ال ػ ػػذات والبيئ ػ ػػة المحيط ػ ػػة (عب ػ ػػد

نهايػ ػػة األسػ ػػبوع ،فػ ػػإف مشػ ػػاركات رب األس ػ ػرة فػ ػػي المهػ ػػاـ

المقص ػػود ،)2003 ،ف ػػاألدوار المتع ػػددة الت ػػي تمعبه ػػا رب ػػة

المنزليػة تصػبأ أوضػأ (،)Ruppanner and Treas, 2014

األس ػ ػرة داخػ ػػؿ وخػ ػػارج المنػ ػػزؿ تػ ػػؤثر سػ ػػمبا عمػ ػػي شػ ػػعورها

وبص ػػفة عام ػػة ف ػػإف رب األسػ ػرة يش ػػارؾ بوقت ػػه ف ػػي المه ػػاـ

بالرضػػا عػػف الحيػػاة (،)Beutell and Greenhaus, 1982
كما يتػأثر الرضػا عػف الحيػاة بالعالقػات األسػرية (

Diener

 ،)and Diener, 2009وخاصػة بالمشػاعر االيجابيػة والتػي

951

واألعماؿ المنزلية ،ولكف مقدار هػذ المشػاركة يختمػؼ مػف

دولػ ػػة ألخػ ػػر

(2013

 ،)Dominguez-Folgueras,ومػ ػػف

الجدير بالذكر أف بعض الدوؿ مثؿ الدنمارؾ تميػؿ الثقافػة
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السػ ػػائدة بهػ ػػا إلػ ػػي العدالػ ػػة ،والتجػ ػػانس فػ ػػي توزيػ ػػع المهػ ػػاـ

األسػرة أف يمسػػؾ بزمػػاـ األمػػور مػػع ربػػة األسػرة ،ويشػػاركها

( Esping-Andersen et al.,

األدوار ) (Coakley, 2006لكػي تسػير فمػؾ الػزواج محممػة

المنزليػة بػيف رب وربػة األسػرة

 ،)2013وبالنسػػبة لمنمػػوذج األيػػدلوجي بػػيف الجنسػػيف والػػذي

باألعباء األسػرية فػي درب الحيػاة جهػة أهػدافها وأحالمهػا،

يتعمػ ػػؽ برؤيػ ػػة كػ ػػؿ مػ ػػف رب وربػ ػػة األس ػ ػرة بمػ ػػدي مناسػ ػػبة

وق ػػد أك ػػدت بع ػػض االتجاه ػػات االقتص ػػادية الحديث ػػة عم ػػي

Loyd,

ضرورة مشػاركة جميػع أفػراد األسػرة فػي إدارة مػوارد األسػرة

 ،)2004حيػػث يفسػػر هػػذا النمػػوذج التفاعػػؿ بػػيف رب وربػػة

بمػػا يشػػعرهـ بالمسػػئولية تجػػا المحافظػػة عمػػي تمػػؾ الم ػوارد

Lindsey,

وتعظػػيـ االسػػتفادة منهػػا (منصػػور ،)2015 ،كمػػا أظهػػرت

أدواره ػػـ ،وحق ػػوقهـ ،ومس ػػئولياتهـ ف ػػي المجتم ػػع (
األس ػرة ،والتوجهػػات المتوقعػػة مػػف كػػؿ منهمػػا (

 ،)2011مػ ػػف خػ ػػالؿ بعػ ػػض االعتبػ ػػارات منهػ ػػا االعتبػ ػػارات

البيانات المسػحية مػف  22دولػة أف االسػتقالؿ االقتصػادي

االجتماعيػ ػػة ،واألس ػ ػرية ،واالقتصػ ػػادية السػ ػػائدة ،والتػ ػػي قػ ػػد

لربػػة األس ػرة يعتبػػر عامػػؿ مهػػـ لتأكيػػد مشػػاركة رب األس ػرة

تك ػػوف له ػػا عالق ػػة بالع ػػادات والتقالي ػػد (،)Sultana, 2011

فػ ػػي األعم ػ ػػاؿ المنزلي ػ ػػة ب ػ ػػدال م ػ ػػف تحم ػ ػػؿ انهي ػ ػػار ال ػ ػػزواج

نمػوذج المػػورد النسػػبي  model relative resourceيفتػػرض

( ،)Breen and Cooke, 2005أما الصراعات بيف الزوجيف

المن ػ ػػزؿ تتناس ػ ػػب م ػ ػػع موارده ػ ػػا االقتص ػ ػػادية واالجتماعي ػ ػػة

 ،)2002وت ػػري الباحث ػػة أف المش ػػاركات األسػ ػرية ق ػػد تك ػػوف

(دخػ ػ ػ ػػؿ ربػ ػ ػ ػػة األس ػ ػ ػ ػرة ،مسػ ػ ػ ػػتوي التعمػ ػ ػ ػػيـ ،ومهنػ ػ ػ ػػة ربػ ػ ػ ػػة

ايجابي ػػة ذات فاعمي ػػة ف ػػي إدارة مػ ػوارد األسػ ػرة ،م ػػف خ ػػالؿ

األسرة)) ،(Kroska, 2004كما تؤكد الدراسات عمػي أهميػة

المش ػػاركات الت ػػي تتكام ػػؿ فيه ػػا األدوار األسػ ػرية م ػػع أدوار

( Davis and

عشػ ػوائية ،فتتض ػػارب األدوار األسػ ػرية م ػػع األدوار الفعمي ػػة

 ،)Greenstein, 2004وتتناسػػب تمػؾ األعمػػاؿ مػػع المرحمػػة

لربة األسرة ،وينتج عف ذلؾ صػراع األدوار داخػؿ المنػزؿ،

Punch,

وهذ الصػراعات تظهػر كنتيجػة لعػدـ مشػاركة أفػراد األسػرة

 ،)2001وقد أشػارت د ارسػة بركػات ،ومنصػور( )2016أف

ف ػػي التخط ػػيط ،ومراجع ػػة األه ػػداؼ العام ػػة لؤلسػ ػرة بحي ػػث

أف ربة األسرة يكوف لػديها سػمطات فػي اتخػاذ القػرار داخػؿ

إشراؾ ربة األسرة ألبنائها في المهاـ المنزلية ،فتمػؾ المهػاـ

تشعرهـ أنهـ جزء مف مجتمع أكبػر

العمريػػة لهػػـ ،الجػػنس ،وت ػرتيبهـ داخػػؿ األس ػرة (

فيكوف لها تأثير سػمبي عمػي األسػرة ككػؿ

( Repetti et al.,

رب ػ ػػة األسػ ػ ػرة داخ ػ ػػؿ المن ػ ػػزؿ ،أو تك ػ ػػوف تم ػ ػػؾ المش ػ ػػاركات

 %87م ػػف األس ػػر تك ػػوف نس ػػبة المش ػػاركات األسػ ػرية به ػػا

تراعي الطموحات المختمفػة ألفػراد األسػرة ،وبالتػالي يحػاوؿ

تت ػراوح مػػا بػػيف مشػػاركات مرتفػػة إلػػي متوسػػطة ،ومػػع تمػػؾ

أف ػراد األس ػرة الوصػػوؿ إلػػي اهػػدافهـ بطػػرؽ عش ػوائية تبػػدو

المشاركات فإف ربة األسػرة تشػعر بمسػتويات متوسػطة مػف

أحيانػػا ،أثنػػاء تنفيػػذها ،أنهػػا ال تتواف ػػؽ مػػع اس ػػاليب وأدوار

األمػػاف واإلنتمػػاء لؤلسػرة ،وتمػػؾ النتيجػػة توضػػأ أهميػػة فهػػـ

ربػػة األس ػرة فػػي إدارة المنػػزؿ ،وفػػي النهايػػة ال تسػػتطيع ربػػة

طبيعة تمؾ المشػاركات األسػرية لموصػوؿ إلػي إدارة أفضػؿ

األس ػ ػ ػرة انجػ ػ ػػاز االهػ ػ ػػداؼ العامػ ػ ػػة لالس ػ ػ ػرة وفق ػ ػ ػا لمػ ػ ػػا تػ ػ ػػـ

لممورد البشري في األسرة.

تخطيطه ،كمػا ال يسػتطيع بػاقي أفػراد األسػرة بمػوغ أهػدافهـ
الفرديػػة عمػػي النحػػو المػأموؿ ،ومػػف المالحػػظ أف الد ارسػػات
السػ ػػابقة ل ػ ػػـ تسػ ػػمط الضػ ػػوء بالق ػ ػػدر الكػ ػػافي عم ػ ػػي األدوار

المشاركات األسرية ما بين المساهمات اإليجابية وصراع
األدوار

فف ػػي حال ػػة وج ػػود الزوج ػػة ف ػػي أسػ ػرة ممت ػػدة ،ف ػػإف رب ػػة

األسرة تجد مف يعاونها مف األقارب ،والمعػارؼ فػي انجػاز
الكثير مػف المهػاـ (منصػور،2011 ،

األس ػرية المتكاممػػة أو المتنافسػػة وكيفيػػة تأثرهػػا بػػالمت يرات

االجتماعيػة واالقتصػػادية المحيطػة فػػي المجتمػع المصػػري،
ومما سبؽ تحاوؿ الدراسة الحاليػة اإلجابػة عمػي التسػاؤالت
التالية:

Anderson,

 ،)2000أما فػي حالػة األسػرة النوويػة ،فإنػه ل ازمػا عمػي رب
959
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 ه ػ ػػؿ يوج ػ ػػد ت ػ ػػأثير لممس ػ ػػتوي االجتم ػ ػػاعي واالقتص ػ ػػاديلؤلسرة عمي مستويات األدوار التي يمعبهػا أفػراد األسػرة
داخؿ المنزؿ(متكاممة أو متنافسة)؟

 م ػػا ت ػػأثير الممارس ػػات اليومي ػػة الت ػػي تتبعه ػػا رب ػػة األسػ ػرةلتقمي ػػؿ النفق ػػات عم ػػي مس ػػتويات المش ػػاركة ف ػػي أعم ػػاؿ
المنزؿ ؟
 كيػػؼ تػػؤثر العوامػػؿ الديموجرافيػػة عمػػي طبيعػػة مشػػاركةاآلباء واألبناء في أداء المهاـ المنزلية ،وما هو تأثيرهػا
عمي رضا ربة األسرة عف الحياة؟
هدف الدراسة

يهػ ػػدؼ البحػ ػػث بصػ ػػفة رئيسػ ػػية إلػ ػػي قيػ ػػاس مسػ ػػتويات

المشػػػاركة األس ػ ػرية فػ ػػي األعمػ ػػاؿ ،والمهػ ػػاـ المنزليػ ػػة ،مػ ػػف
خ ػػالؿ المش ػػاركة الفعال ػػة ،وصػ ػراع األدوار داخ ػػؿ المن ػػزؿ،

)Vol. 61, No. 2, pp. 149-168, 2016(Arabic

ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراع األدوار) تبعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا لممسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتوي االجتمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاعي،
واالقتصادي لالسرة.

 توجػػد عالق ػات ارتباطيػػة عكسػػية ذات دالالت إحصػػائيةبػ ػػيف المشػ ػػاركات الفعالػ ػػة ،وص ػ ػراع األدوار بػ ػػيف أف ػ ػراد
األسرة.
 توج ػ ػ ػػد عالق ػ ػ ػػة ارتباطي ػ ػ ػػه ذات دالل ػ ػ ػػه إحص ػ ػ ػػائية ب ػ ػ ػػيفالمشػ ػػاركات األس ػ ػرية فػ ػػي أعمػ ػػاؿ المنػ ػػزؿ (مشػ ػػاركات

فعالة ،أو صراع األدوار) ،وترشيد ربة األسرة لمنفقات.

 توجػ ػػد عالقػ ػػات ارتباطي ػ ػػة ذات دالالت احصػ ػػائية ب ػ ػػيفالمش ػػاركات األسػ ػرية ف ػػي أعم ػػاؿ المن ػػزؿ (المش ػػاركات
الفعالػ ػ ػ ػ ػػة ،أو ص ػ ػ ػ ػ ػراع األدوار) ،ومت ي ػ ػ ػ ػ ػرات األسػػ ػ ػ ػ ػرة

الديموجرافيػػة ،كمػػا ي ػرتبط رضػػا ربػػة األس ػرة عػػف الحيػػاة
بتمؾ المت يرات الديموجرافية.

وعالقة ذلؾ برضا ربة األسرة عف الحياة ،ولتحقيػؽ هػدؼ

همية الدراسة

الد ارسػػة األساسػػي فإنػػه يسػػتمزـ تحقيػػؽ األهػػداؼ الفرعيػػة
التالية:

وال :األهميااة النظريااة :تهػػدؼ الد ارسػػة الحاليػػة إلػػي فهػػـ

تػػأثير العوامػػؿ االجتماعيػػة ،واالقتصػػادية المحيطػػة باألس ػرة

 -قي ػ ػػاس مس ػ ػػتويات مش ػ ػػاركات رب األسػ ػ ػرة واألبن ػ ػػاء ف ػ ػػي

عمػػي مسػػتويات المش ػػاركة األس ػرية ف ػػي األعمػػاؿ ،والمهػػاـ

األعماؿ والمهاـ المنزلية.

 د ارسػػة العالقػػة بػػيف تمػػؾ المشػػاركات ،ورضػػا ربػػة األسػرةعف الحياة.
 د ارسػػة تػػأثير المسػػتوي االجتمػػاعي واالقتصػػادي لالس ػرةعمي تمؾ المشاركات.

 د ارسػ ػػة العالقػ ػػة بػ ػػيف مسػ ػػتويات المشػ ػػاركة فػ ػػي أعمػ ػػاؿالمنػ ػػزؿ ،واألسػ ػػموب الػ ػػذي تتبعػ ػػه ربػ ػػة األس ػ ػرة لترشػ ػػيد
النفقات.
 -د ارس ػ ػػة أث ػ ػػر المت يػ ػ ػرات الديموجرافي ػ ػػة عم ػ ػػي مس ػ ػػتويات

المشػػاركة فػػي أعمػػاؿ المنػػزؿ ،ورضػػا ربػػة األس ػرة عػػف

الحياة.
روض الدراسة:

 توجػ ػػد عالقػ ػػات ارتباطي ػ ػػه ذات دالالت إحصػ ػػائية ب ػ ػػيفش ػػعور ربػ ػػة األس ػ ػرة بالرضػ ػػا عػ ػػف الحيػ ػػاة والمشػ ػػاركات
األسرية الفعالة أو صراع األدوار بيف أفراد األسرة
 توج ػ ػ ػػد ف ػ ػ ػػروؽ ذات داللػ ػ ػ ػة احص ػ ػ ػػائية ف ػ ػ ػػي مس ػ ػ ػػتوياتالمشػ ػ ػػاركة فػ ػ ػػي أعمػ ػ ػػاؿ المنزؿ(مشػ ػ ػػاركات فعالػ ػ ػػة ،أو
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المنزليػػة  ،وأثػػر ذلػػؾ عمػػي شػػعور ربػػة األسػرة بالرضػػا عػػف
الحياة ،كما تهتـ الدراسة بمعرفة أثر األساليب التي تتبعهػا
ربػػة االسػرة فػػي حياتهػػا اليوميػػة لترشػػيد نفقػػات األسػرة عمػػي

تكامؿ األدوار األسرية أو الصراع بيف تمؾ األدوار.
ثانيا :األهمية التطبيقية:

 .9وضػ ػػع ب ػ ػرامج إرشػ ػػادية تسػ ػػتهدؼ توجيػ ػػه األس ػ ػرة نحػ ػػو
اإلدارة الجيػ ػ ػ ػػدة لمم ػ ػ ػ ػوارد البش ػ ػ ػ ػرية لتحسػ ػ ػ ػػيف مسػ ػ ػ ػػتوي
معيشتها.
 .1التمييز بيف تكامؿ األدوار وصػراع األدوار فػي الحيػاة،

فكالهما يعنػي مشػاركة ،ولكػف أحػدهما يسػتهدؼ إعػادة

بنػػاء المنظومػػة بتكامػػؿ األدوار المنظمػػة لهػػا ،واألخػػر،
يهػػدؼ ،أحيانػػا بػػدوف قصػػد ،إلػػي هػػدـ المنظومػػة ،كمػػا
يؤدي صراع األدوار إلي تقميؿ شػعور القػائـ عمػي تمػؾ
المنظومة بالرضا عف الحياة.
األسموب البحثي
وال :مصطمحات العممية ،والمفاهية اإلجرائية:

)Vol. 61, No. 2, pp.149-168, 2016 (Arabic

األعمال والمهام المنزلية  :domestic laborهي نمط مف
اإلنت ػػاج يختم ػػؼ ع ػػف ال ػػنمط ال أرس ػػمالي المتعػػػارؼ عميػ ػػه،

وال ػ ػػذي يه ػ ػػدؼ إل ػ ػػي القي ػ ػػاـ بوظ ػ ػػائؼ معين ػ ػػة ف ػ ػػي النظ ػ ػػاـ
االقتصػ ػػادي،

واالجتمػ ػػاعي(2013

 ،)Smith,مػ ػػف خػ ػػالؿ

مجموعػة مػف األدوار ،والمهػاـ التػي يػتـ تقسػيمها بػيف أفػراد
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وأخػػروف ،)2009 ،وتػػري الد ارسػػة أف رب األسػرة فػػي هػػذ
الحالػػة يبحػػث لنفسػػه عػػف أدوار داخػػؿ المنػػزؿ ،والتػػي كثيػ ار

ما تتعارض مع األدوار الفعمية التػي تقػوـ بهػا ربػة األسػرة،
ويعرؼ صراع األدوار داخؿ المنزؿ إجرائيا بأنه "المشاركة

العشػوائية ال يػػر متفػػؽ عميهػػا التػي قػػد يترتػػب عميهػػا صػراع

األس ػرة( ،)Scott and Marshall, 2009وتعػػرؼ المهػػاـ

داخؿ المنزؿ عمي األدوار المختمفة بيف أفراد األسرة".

المنزلية إجرائيا بأنها "األعماؿ التي تتـ داخؿ المنزؿ بدوف

االنفاق االسري  :household expenditureهػو "قيمػة مػا

الدور  :roleهو مجموعػة الصػفات والتوقعػات المحػددة

أفرادهػ ػػا كػ ػػؿ عمػ ػػي حػ ػػدة عمػ ػػي السػ ػػمع والخػ ػػدمات ب ػ ػػرض

تنفقػػه األسػرة كوحػػدة انفػػاؽ ،باإلضػػافة إلػػي مػػا ينفقػػه جميػػع

مقابؿ لسد حاجات األسرة ،وتطمعاتها".
اجتماعيا والمرتبطة بمكانة معينة (جمػاؿ الػديف،)1995 ،

االستهالؾ ،ويدخؿ ضػمف انفػاؽ االسػرة القيمػة النقديػة لمػا

وتػ ػ ػرتبط ك ػ ػػؿ مجموع ػ ػػة م ػ ػػف األدوار وظيفي ػ ػػا لتك ػ ػػوف ذات

تحصػػؿ عميػػه مػػف سػػمع ،وخػػدمات بػػدوف مقابػػؿ" (الجهػػاز

أهداؼ مشتركة(الجهيني ،)2005 ،ويعرؼ الدور األسػري

المرك ػػزي لممعموم ػػات بمممك ػػة البحػ ػريف ،)2006 ،ويع ػػرؼ

أجرائيا بأنه "مجموعة المهاـ واألعماؿ التي يقػوـ بهػا الفػرد

اإلنفاؽ األسري إجرائيا بأنه "إجمالي مػا تنفقػه األسػرة عمػي

وفقا لرؤيته الشخصية لتمبية احتياجات وتطمعات األسرة".

تتبعها األسرة ،باإلضافة إلي نفقات أفراد األسرة

المشاااااااااااااركات األساااااااااااارية االيجابيااااااااااااة و النشااااااااااااطة

الرضااا عاان الحياااة  :life satisfactionهػػي أحػػد مؤشػرات

بػػأدوار متعػػددة منهػػا التنشػػئة االجتماعيػػة ،ورعايػػة األبنػػاء،

ظروفػػه مػػع المسػػتو

الػػذي يعتقػػد أنػػه مناسػػب لحياتػػه

واشػػباع حاجػػات أف ػراد االس ػرة (الجهينػػي ،)2005 ،وتكػػوف

(الدس ػ ػػوقي ،)1998 ،فتنش ػ ػػأ حال ػ ػػة داخمي ػ ػػة م ػ ػػف ال ارح ػ ػػة،

تمػ ػػؾ المهػ ػػاـ يػ ػػر مدفوعػ ػػة األجػ ػػر ،وتعتبػ ػػر ربػ ػػة األس ػ ػرة

والتقبػػؿ لمػػذات والبيئػػة المحيطػػة يػػنعكس ذلػػؾ عمػػي سػػموكه

( ،)Anderson, 2001ومػع تعػدد وتػداخؿ أدوار ربػة االسػرة

الحياة إجرائيا بأنه "تقبؿ ربة األسرة لالوضاع االجتماعية

 ،)Mansour,فػ ػػإف

واالقتصػػادية لالس ػرة والتعامػػؿ معهػػا فػػي حالػػة مػػف الحػػب

الضػػرورة دع ػت إلػػي مسػػاهمة ،ومشػػاركة أف ػراد األس ػرة فػػي

والسػػعادة ،ممػػا يكػػوف لػػه أثػػر ايجػػابي عمػػي أداء األعمػػاؿ،

األس ػرية النشػػطة إجرائيػػا بأنهػػا " المشػػاركات المتفػػؽ عميهػػا

ثانيا :حدود الدراسة:

المشػػاركة الفعميػػة والتػػي يفتػػرض فيهػػا التكامػػؿ مػػع األدوار

التي تقوـ بها ربة األسرة داخؿ المنزؿ".

عاممػػة بطريقػػة صػػدفية ،زوجهػػا عمػػي قيػػد الحيػػاة ويعمػػؿ،

وعندها أبناء في مرحمػة المراهقػة أو أكبػر سػنا حتػي يمكػف

صراع األدوار داخل المنازل  :role conflictينػتج الصػراع

دراسة مشاركاتهـ في األعماؿ والمهاـ المنزلية.

داخؿ األسػرة ،والتػي يفرضػها عميػه النظػاـ االجتمػاعي ،أو

 :positive (active) family participationsتقػوـ األسػرة

المسئوؿ الرئيسي عف القياـ بها

نتيجػ ػػة خروجهػ ػػا إلػ ػػي العمػ ػػؿ

(2015

أعمػػاؿ المنػػزؿ ( ،)Sullivan, 2000وتعػػرؼ المشػػاركات

التػ ػػي يق ػ ػػوـ به ػ ػػا أفػ ػ ػراد األسػ ػ ػرة ،والت ػ ػػي ت ػ ػػتـ عم ػ ػػي أس ػ ػػاس

ب ػػيف رب ورب ػػة األسػ ػرة نتيج ػػة االتص ػػاؿ ي ػػر الفع ػػاؿ ب ػػيف
األزواج لمناقشػػة مواضػػيع الص ػراع ،فػػال يسػػتمعوف بفاعميػة

لبعض ػػهـ ،وينتقض ػػوف بعض ػػهـ ال ػػبعض ،وينته ػػي الصػ ػراع
إلػي االنسػحاب وعػػدـ حػدوث أي ت يػػر ايجػابي (بمميهػػوب،

السػمع والخػػدمات ،مػػف خػػالؿ سياسػػات اإلنفػػاؽ العػػاـ التػػي

التكييؼ النفسي(النممة ،)2013 ،يقوـ خالله الفرد بمقارنة

واسػتجاباته (عبػػد المقصػػود ،)2003 ،ويعػػرؼ الرضػػا عػػف

والمهاـ المنزلية والشعور بالواجب والفخر أثناء القياـ بها".

الحاادود البشاارية :تػػـ اختيػػار  300ربػػة أسػرة عاممػػة و يػػر

الح ػػدود الزمني ػػة :اس ػػت رقت عممي ػػة جم ػػع البيان ػػات ش ػػهريف
خػػالؿ الفت ػرة مػػف منتصػػؼ يوليػػو ،حتػػي منتصػػؼ سػػبتمبر
.2015
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الحدود الجغ ار ية :حددت الباحثػة محافظػة القميوبيػة مجػاال

 -2استبيان المشاركة األسرية ي عماال ومهاام المنازل

الش ػػموت ،وبط ػػا كنم ػػاذج لمري ػػؼ ،ومػ ػػدينتي بنه ػػا والعب ػػور

أ .المشاركة اإليجابية أل راد األسرة ي األعماال والمهاام

لمد ارس ػػة متمثمػ ػػة فػ ػػي قػ ػػري مي ػػت السػ ػػباع ،ميػ ػػت العطػ ػػار،

كنموذج لمحضر.
ثالثا :منهج الدراسة :يتبػع البحػث التػالي المػنهج الوصػفي
التحميمي

وينقسم الى محوريين هما:

المنزلياااااااة ،الهػ ػ ػػدؼ م ػ ػ ػػف هػ ػ ػػذا المح ػ ػ ػػور هػ ػ ػػو قي ػ ػ ػػاس
المشاركات المختمفة التي يقػوـ بهػا رب األسػرة واألبنػاء

مف أعماؿ ،ومهاـ المنزلية ،والتي يفترض أنهػا تتكامػؿ
مع أدوار ربة األسرة ،و بالتالي تقمؿ مػف األعبػاء التػي

رابعا :دوات الدراسة

أعدت الباحثة األدوات التالية لجمػع المعمومػات عػف

تقػػع عمػػي عاتقهػػا ،وينقسػػـ هػػذا المحػػور إلػػي "مشػػاركة

عينة الدراسة والمتمثمة في:

رب األسػ ػ ػرة" ،ويتك ػ ػػوف م ػ ػػف  11عب ػ ػػارة ،و"مش ػ ػػاركات

 -1اساااتمارة البياناااات العاماااة ل سااارة :حيػػث أتعػػدت هػػذ

األبناء" ويتكػوف مػف  10عبػارات ،وتشػمؿ االسػتجابات

االسػػتمارة لتحتػػوي عمػػي البيانػػات المتعمقػػة بمكػػاف إقامػػة

نعػ ػ ػػـ – أحيانػ ػ ػػا -ال عمػ ػ ػػي مقيػ ػ ػػاس متػ ػ ػػدرج ،1-2-3

أسػ ػرة نووي ػػة) ،وعم ػػؿ رب ػػة األسػ ػرة (تعم ػػؿ-ال تعم ػػؿ)،

ب .المشاااااركة العشااااوائية والساااامبية أل ااااراد األساااارة ااااي


متوسػػطة -شػػهادة الثانويػػة العامػػة  -شػػهادة جامعيػػة -

ه ػػذا المح ػػور ه ػػو قي ػػاس المش ػػاركات العشوائية(صػ ػراع

المتعمقػػة بعم ػػؿ رب األسػ ػرة (وظيفػػة مهني ػػة أو موظ ػػؼ

ومهاـ منزلية ،والتي تتضارب مػع أدوار ربػة األسػرة أو

األس ػرة (ريػػؼ-حضػػر) ،ونػػوع األس ػرة (أس ػرة ممتػػدة ،أو
والمس ػ ػ ػ ػػتوي التعميم ػ ػ ػ ػػي لرب ػ ػ ػ ػػة األسػ ػ ػ ػ ػرة(أمي -ش ػ ػ ػ ػػهادة
شػػهادة فػػوؽ جامعيػػة) ،كمػػا شػػممت االسػػتمارة البيانػػات

حكػػومي أو عامػػؿ) ،وحجػػـ األس ػرة (عػػدد أفرادهػػا أقػػؿ
مػػف ( 5أس ػرة ص ػ يرة) ،عػػدد أفرادهػػا مػػف ( 7-5أس ػرة

وبالتالي كاف مجموع عبارات المحور هي  21عبارة.

األعمال والمهاام المنزليةصصاراع األدوار  :الهػدؼ مػف

األدوار) التي يقوـ بها رب األسرة واألبناء مف أعمػاؿ،
تؤثر سمبا عمػي تمػؾ األدوار ،وينقسػـ هػذا المحػور إلػي
"مش ػػاركة رب األسػ ػرة" ،وال ػػذي يتك ػػوف م ػػف  11عب ػػارة،

متوسطة) ،عػدد أفرادهػا أكبػر مػف سػبعة (أسػرة كبيػرة)،

ومح ػ ػػور "مش ػ ػػاركات األبن ػ ػػاء" وال ػ ػػذي يتك ػ ػػوف م ػ ػػف 10

مػ ػػف  1200جنيػ ػػه شػ ػػهريا (دخػ ػػؿ مػ ػػنخفض) ،الػ ػػدخؿ

االستجابات نعـ – أحيانا -ال عمي مقيػاس متػدرج -3

وقسـ الدخؿ المالي لؤلسرة إلي ثالث فئات(الدخؿ أقػؿ

يتػراوح مػػا بػػيف  1200إلػي  2400جنيػػه شػػهريا (دخػػؿ
متوسط) ،الدخؿ أعمي مػف  2400جنيػه شػهريا (دخػؿ

عب ػ ػػارات بعضػػ ػػها ايجػ ػ ػػابي ،واألخ ػ ػػر س ػ ػػمبي ،وتشػ ػ ػػمؿ

 1-2لالتجػ ػ ػػا االيجػ ػ ػػابي ،ومقيػ ػ ػػاس متػ ػ ػػدرج 3-2-1
لالتجا السمبي.

مرتفع) ،ثـ تـ قياس المسػتوي االجتمػاعي واالقتصػادي

 .1اسااتبيان ترشاايد نفقااات األساارة :يهػػدؼ هػػذا االسػػتبياف

س+ 2

األسػرة لتقميػػؿ النفقػػات األسػرية ،ويتكػػوف هػػذا االسػػتبياف

لؤلسرة عف طريؽ معادلة الشخص ()1995
ص=

)1.016( +2.259س)0.886( + 1
()0.622

حيث أف:

س3

ص= درجة المتوسط االجتماعي واالقتصادي لؤلسرة
س =1درجة متوسط دخؿ الفرد في الشهر
س =2درجة وظيفة رب األسرة
س =3درجة مستوي تعمـ رب األسرة

إل ػػي قي ػػاس اث ػػر األنش ػػطة اليومي ػػة الت ػػي تق ػػوـ به ػػا رب ػػة

مػ ػػف  10عبػ ػػارات بعضػ ػػها ايجػ ػػابي ،وبعضػ ػػها سػ ػػمبي،
وتش ػػمؿ االس ػػتجابات نع ػػـ – احيان ػػا -ال عم ػػي مقي ػػاس
متدرج  1-2-3لالتجا االيجابي ،ومقياس متدرج -1
 3-2لالتجا السمبي.

 .1استبيان الرضا عن الحياة :يهػدؼ هػذا االسػتبياف إلػي
قيػػاس شػػعور ربػػة األس ػرة بتقبػػؿ ربػػة األس ػرة لالوضػػاع

االجتماعي ػػة واالقتص ػػادية لالسػ ػرة والتعام ػػؿ معهػػػا ف ػػي
954
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حالػػة مػػف الحػػب والسػػعادة ،ممػػا يكػػوف لػػه أثػػر إيجػػابي

مػػف أبعػػاد المقيػػاس ،والدرجػػة الكميػػة ،داؿ عنػػد مسػػتوي

عمي أداء األعماؿ ،والمهاـ المنزليػة والشػعور بالواجػب

 ،0.01وهػ ػػم قػ ػػيـ مرتفعػ ػػة تؤكػ ػػد أتسػ ػػاؽ االسػ ػػتبيانات

لد ارسػ ػػة شػ ػػعور ربػ ػػة األس ػ ػرة بجػ ػػودة الحيػ ػػاة األس ػ ػرية،

جدول  :1معاامالت صادق االتسااق الاداخمي الساتبيانات

االستجابات نعـ – أحيانا -ال عمي مقيػاس متػدرج -3

ف=  ،300معام ػػؿ ألف ػػا الس ػػتبياف لممش ػػاركات الفعال ػػة

والفخػػر أثنػػاء القيػػاـ به ػػا ،وهػػو أحػػد المقػػاييس النفس ػػية

المستخدمة في الدراسة

ويتك ػ ػ ػػوف هػ ػ ػ ػػذا االسػ ػ ػ ػػتبياف م ػ ػ ػػف  15عبػ ػ ػ ػػارة وتشػ ػ ػ ػػمؿ

الدراساااااااااة وابعادهماااااااااا بطريقاااااااااة الفاااااااااا كرونباااااااااا

.1-2

=  ،**0.82ومعامػ ػ ػ ػػؿ ألفػ ػ ػ ػػا السػ ػ ػ ػػتبياف المشػ ػ ػ ػػاركات

العش ػوائية والسػػمبية=  ،**0.84معامػػؿ ألفػػا السػػتبياف

خامسا :صدق وثبات دوات جمع البيانات

يقصد به قدرة األدوات عمي قياس ما وضػعت لقياسػه،

وال تقػػيس شػػيئا أخػػر بػػدال منػػه ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ الخطػوات
األتية:
وال:صدق األدوات وتقنينها

 -1صاااااادق المحكمااااااين :لق ػ ػػد ت ػ ػػـ ع ػ ػػرض األدوات عم ػ ػػي
مجموعة مف المحكميف مف أعضاء هيئػة التػدريس فػي

مج ػ ػ ػ ػػاؿ إدارة المن ػ ػ ػ ػػزؿ والمؤسس ػ ػ ػ ػػات ،ومج ػ ػ ػ ػػاؿ عم ػ ػ ػ ػػـ
االجتمػ ػػاع ،والتربيػ ػػة وكػ ػػاف عػ ػػددهـ  13إلبػ ػػداء أرائهػ ػػـ
حػ ػ ػػوؿ أدوات الد ارسػ ػ ػػة ،والتحقػ ػ ػػؽ مػ ػ ػػف مػ ػ ػػدي مالئمػ ػ ػػة

العب ػ ػػارات المس ػ ػػتخدمة لموض ػ ػػوع الد ارس ػ ػػة ،وق ػ ػػد اتف ػ ػػؽ
المحكم ػ ػػيف عم ػ ػػي ض ػ ػػرورة إجػ ػ ػراء بع ػ ػػض التع ػ ػػديالت
الخاصػػة لتصػػبأ بعػػض العب ػارات أكثػػر وضػػوحا ،وتػػـ

ترشػػيد نفقػػات األس ػرة=  ،**0.86ومعامػػؿ ألفػػا لمرضػػا
عف الحياة = .**0.81

البعد

المشاركة رب األسرة
االيجابية
األبناء
المشاركة رب األسرة
العشوائية األبناء
ترشيد نفقات األسرة
الرضا عف الحياة

**دالة عند مستوي معنوية 0.01

معامل
االرتباط مع
الدرجةالكمية

**0.85
**0.81
**0.86
**0.88
**0.82
**0.89

المعامل
عند حذف
درجةالبعد

**0.83
**0.84
**0.82
**0.87
**0.85
**0.81

ثانياااا :ثباااات األدوات :ت ػػـ تطبي ػػؽ االس ػػتبيانات موض ػػع
الد ارسػة عمػي عينػػة اسػتطالعية تػػـ اختيارهػا بطريقػة

صدفية قوامها  50ربة أسرة ،وتـ حسػاب معامػؿ ثبػات
المقيػاس بطريقػة إعػادة تطبيػؽ المقيػاس

Test-Re-Test

اج ػ ػ ػ ػ ػراء التعػ ػ ػ ػ ػػديالت المطموبػ ػ ػ ػ ػػة وفقػ ػ ػ ػ ػػا الراء السػ ػ ػ ػ ػػادة

بعػد مػرور خمسػة عشػػر يومػا مػف التطبيػؽ األوؿ عمػػي

 -2صاادق االتسااااق الاااداخي :تػػـ حسػػاب صػػدؽ االتسػػاؽ

باس ػػتخداـ معادل ػػة جتم ػػاف  Guttmanلمتجزئ ػػة النص ػػفية

المحكميف.
الػ ػػداخمي مػ ػػف خػ ػػالؿ حسػ ػػاب معامػ ػػؿ ألفػ ػػا كرونبػ ػػاخ،

وك ػػذلؾ حس ػػاب مع ػػامالت ارتب ػػاط األبع ػػاد م ػػع الدرج ػػة

العينػػة االسػػتطالعية ،وقػػد تػػـ حسػػاب معػػامالت الثبػػات

ومعامػػؿ ارتبػػاط سػػبيرماف وبػراوف ،وجػػاءت النتػػائج كمػػا
ه ػ ػػو موض ػ ػػأ بالج ػ ػػدوؿ  ،2وق ػ ػػد أظه ػ ػػرت النت ػ ػػائج أف

الكميػػة لالسػػتبياف وكػػذلؾ المعػػامالت عنػػد حػػذؼ درجػػة

االسػػتبيانات موضػػع الد ارسػػة قػػد حققػػت درجػػات مقبولػػة

يوضأ الجدوؿ أف معامؿ االرتبػاط بػيف درجػة كػؿ بعػد

تطبيقه.

البعػػد ،والنتػػائج المتحصػػؿ عميه ػا موضػػحة بجػػدوؿ .1

مػػف الثبػػات ممػػا تؤكػػد عمػػي ثبػػات اإلسػػتبياف ،وامكانيػػة

جدول  :2معامل ثبات استبيانات الدراسة ،و بعادهما صالتجزئة النصفية لجتمان -معامل ارتباط سبيرمان وبراون
البعد
المشاركة
اإليجابية
المشاركة
العشوائية
ترشيد نفقات األسرة
الرضا عف الحياة

رب األسرة
األبناء
رب األسرة
األبناء

عدد العبارات
11
10
11
10
10
15

معامل التجزئة النصفية لجتمان
0.77
**0.83
**0.81
**0.75
**0.89
**0.86

معامل ارتباط سبيرمان-براون
**0.79
**0.76
**0.84
**0.78
**0.73
**0.85
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**دالة عند مستوي معنوية 0.01

سادسا :األساليب اإلحصائية المستخدمة :تمػت المعالجػة

اإلحص ػ ػػائية لمبيان ػ ػػات باس ػ ػػتخداـ برن ػ ػػامج

SPSS

15.0

()Statistical Package for Social Science program

نياب ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،طبيػػ ػ ػ ػ ػ ػػب ،ومهن ػ ػ ػ ػ ػ ػػدس) %77 ،م ػ ػ ػ ػ ػ ػػوظفيف،
و %2.64حرفييف (نجار ،سباؾ ،حداد......إلخ).
 -6مسااتوي تعماايم ربااة األساارة :شػػممت الد ارسػػة عمػػي %8

لمتحقؽ مف صحة فروض الد ارسػة حيػث تػـ إجػراء حسػاب

مػ ػ ػػف ربػ ػ ػػات األس ػ ػ ػرة حاصػ ػ ػػالت عمػ ػ ػػي مؤهػ ػ ػػؿ تحػ ػ ػػت

النس ػ ػػب ،التكػ ػ ػ اررات والمتوس ػ ػػطات الحس ػ ػػابية واالنح ارف ػ ػػات

المتوس ػػط %49.3 ،حاص ػػالت عم ػػي مؤه ػػؿ متوس ػػط،

ومعامؿ ارتباط بيرسوف.

جػػامعي %1.7 ،حاصػػالت عمػػي درجػػات عمميػػة عميػػا

النتائج

(ماجس ػػتير -دكت ػػو ار ) ،بينم ػػا ك ػػاف المس ػػتوي التعميم ػػي

وال :وصف العينة

ألزواجهف كالتالي %2.7 :مف أزواجهف مؤهمهـ تحػت

المعياري ػ ػ ػػة لمت يػ ػ ػ ػرات الد ارس ػ ػ ػػة ،واختب ػ ػ ػػارات "ؼ" ،F-test

 -1محاال اإلقامااة :شػػممت الد ارسػػة عمػػي نسػػبة  %41مػػف
األسر تسكف الحضر ،ونسبة  %59مف األسػر تسػكف

الريؼ.
 -2ناااوع األسااارة :ش ػػممت الد ارس ػػة عم ػػي نس ػػبة  %25م ػػف
المشػ ػ ػػاركات مػ ػ ػػف أسػ ػ ػػر ممتػ ػ ػػدة ،بينمػ ػ ػػا %75.0مػ ػ ػػف

المشاركات مف أسر نووية.
 -3دخل األسرة :شػممت الد ارسػة  %16.3مػف ربػات اسػر
متوسػط الػدخؿ الشػهري لؤلسػرة أكثػر مػف  2400جنيػه

(دخػ ػ ػػؿ مرتفػ ػ ػػع) %54.7 ،متوسػ ػ ػػط الػ ػ ػػدخؿ الشػ ػ ػػهري

لؤلسػ ػ ػ ػ ػرة م ػ ػ ػ ػػف 2400-1200جني ػ ػ ػ ػػه(دخؿ متوس ػ ػ ػ ػػط)
و %29.0متوسػ ػػط الػ ػػدخؿ الشػ ػػهري لؤلس ػ ػرة أقػ ػػؿ مػ ػػف
 1200جنيه(دخؿ منخفض).

 %41مػ ػ ػػف ربػ ػ ػػات األسػ ػ ػػر حاصػ ػ ػػالت عمػ ػ ػػي مؤهػ ػ ػػؿ

متوسػ ػ ػ ػػط %30 ،مػ ػ ػ ػػؤهمهـ متوسػ ػ ػ ػػط %65 ،مػ ػ ػ ػػؤهمهـ
جػػامعي %2.3 ،حاصػػميف عمػػي درجػػات عمميػػة عميػػا
(ماجستير ،ودكتو ار ).
 -7عدد راد األسرة :شممت الد ارسػة نسػبة  %16.7مػف
األسػ ػ ػػر عػ ػ ػػدد أفرادهػ ػ ػػا اكبػ ػ ػػر مػ ػ ػػف  7أف ػ ػ ػراد (كبي ػ ػ ػرة)،

 %45.3م ػ ػػف األس ػ ػػر ع ػ ػػدد أفراده ػ ػػا م ػ ػػف  7-5أفػ ػ ػراد
(متوسطة) و %38.0مف األسر عدد أفرادهػا أقػؿ مػف
 5أفراد (ص يرة).

ثانيا :وصف استجابات عينة الدراسة

وال :اساااتجابات رباااات األسااار عماااي اساااتبيان المشااااركة
الفعالة ،واإليجابية أل راد األسرة ي عمال المنزل.

أوضػحت النتػائج الموضػحة بجػدوؿ  ،4أف رب األسػرة

 -4المسااااتوي االجتماااااعي واالقتصااااادي ل ساااارة :ش ػػممت
الد ارس ػػة  %19.7مػ ػػف رب ػػات األس ػ ػرة م ػػف المسػ ػػتويات

يسػػعي دائمػػا إلػػي القيػػاـ بأعمػػاؿ إضػػافية يزيػػد مػػف مقػػدار
الدخؿ المالي لؤلسرة،

االقتص ػ ػ ػػادية واالجتماعي ػ ػ ػػة المرتفع ػ ػ ػػة %56.0 ،م ػ ػ ػػف
المس ػ ػ ػػتويات المتوس ػ ػ ػػطة و %24.3م ػ ػ ػػف المس ػ ػ ػػتويات

المنخفضة.

 -5عمااال رب ورباااة األسااارة :ش ػػممت الد ارس ػػة عم ػػي نس ػػبة
%65مػػف ربػػات األسػػر يعممػػف ،بينمػػا نسػػبة  %35ال
يعممف ،أما بالنسبة ألرباب األسر فقد أوضحت النتائج
أف  %20.33مػ ػػنهـ مهنيػ ػػيف (أسػ ػػتاذ جػ ػػامعي ،وكيػ ػػؿ
جدول  :3توزيع العينة الكمية تبعا لمخصائص االقتصادية واالجتماعية صن=300
الخصائص
مكان سكن األسرة
ريؼ

العدد

%

123

41.0

الخصائص
نوع األسرة
ممتدة

العدد

%

75

25.0
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حضر
دخل األسرة
مرتفع (>  2400جنيه)
متوسط ( 2400 -1200جنيه)
منخفض (<  1200جنيه)
مهنة ربة األسرة
تعمؿ
ال تعمؿ
مستوي تعميم ربة األسرة
دراسات عميا
جامعي
متوسط
تحت المتوسط
أمي
حجم األسرة
ص ير (أكبر مف  7أفراد)
متوسط (مف  7-5أفراد)
كبير (أقؿ مف  5أفراد)
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59.0

49
164
87

16.3
54.7
29.0

195
105

65.0
35.0

5
123
148
24
-

1.7
41.0
49.3
8.0
-

50
136
114

16.7
45.3
38.0

75.0

225
نووية
المستوي االجتماعي واالقتصادي ل سرة
59
مرتفع
168
متوسط
73
منخفض
مهنة رب األسرة
61
مهني
231
موظؼ
8
حرفي
مستوي تعميم رب األسرة
7
دراسات عميا
195
جامعي
90
متوسط
8
تحت المتوسط
أمي

19.7
56.0
24.3
20.3
77.0
2.7
2.3
65.0
30.0
2.7
-

 %40مف األسر يزداد دخمها المالي مف خالؿ عمؿ دائػـ

الدائمػ ػػة لؤلبنػ ػػاء ،مشػ ػػاركة  %46مػ ػػف األبنػ ػػاء فػ ػػي إعػ ػػداد

يقوـ به رب األسرة ،بينمػا  %42مػف األسػر ،يػزداد دخمهػا

مائ ػ ػ ػػدة الطع ػ ػ ػػاـ ،وتنظيفه ػ ػ ػػا ،وتتب ػ ػ ػػع  %60م ػ ػ ػػف األبن ػ ػ ػػاء

المػػالي مػػف خػػالؿ عمػػؿ موسػػمي يقػػوـ بػػه رب األس ػرة ،وال

لمعػػروض ،والتخفيضػػات مػػف خػػالؿ االنترن ػػت ومش ػػاركتهـ

تقؼ مشاركات رب األسرة عمػي المسػاهمات الماديػة فقػط،

في الق ار ارت الشرائية لؤلسػرة ،ولكػف المثيػر لمدهشػة هػو أف

فقد أوضػحت النتػائج أف  %43مػف أربػاب األسػر يشػاركوا

 %27.7مف ربات األسرة تقوـ بتقسػيـ العمػؿ دوف م ارعػاة

أحيانػػا فػػي تنظيػػؼ المنػػزؿ ،بينمػػا أظهػػرت النتػػائج أف نسػػبة

الف ػػروؽ الفردي ػػة ب ػػيف األبن ػػاء ( %27.7م ػػف االسػػػتجابات

 %52.3مػ ػػف أربػ ػػاب األسػ ػػر ال يشػ ػػاركوف زوجػ ػػاتهـ فػ ػػي

تمت بال عمي عبارة "يقوـ كؿ فرد مف أفراد األسػرة بالعمػؿ

أعماؿ المطبخ ،وتظهػر المشػاركات رب المنػزؿ أيضػا مػف

الػ ػػذي يناسػ ػػبه") ،وقػ ػػد ال تتناسػ ػػب هػ ػػذ األعمػ ػػاؿ والمهػ ػػاـ

فػ ػػي تربيػ ػػة األبنػ ػػاء ،فتنش ػػأ الصػ ػػداقات بػ ػػيف  %53.7مػ ػػف

لمناقشة تمؾ األدوار وتقييمها ،ومثؿ هذ النتائج تشير إلي

أربػ ػػاب األسػ ػػر وأبنػ ػػائهـ ،حيػ ػػث يهػ ػػتـ نسػ ػػبة  %58مػ ػػنهـ

وجػػود مشػػاركات لكػػؿ مػػف رب األس ػرة واألبنػػاء فػػي أعمػػاؿ

بمتابعة سػير األبنػاء فػي المدرسػة ،بينمػا فػي أوقػات الفػراغ

المنػػزؿ ،ولكػػف أ مػػب مشػػاركات األبنػػاء تفتقػػر إلػػي التنظػػيـ

يقػ ػػوـ %49مػ ػػف أربػ ػػاب األسػ ػػر باصػ ػػطحاب األبنػ ػػاء إلػ ػػي

واإلدارة الجيدة لمموارد البشرية.

خالؿ قياـ  %56مف أرباب األسػر بمشػاركة ربػات األسػر

النادي.

أمػػا بالنسػػبة لمشػػاركات األبنػػاء ،فقػػد أظهػػرت النتػػائج
أف ح ػ ػوالي  %81مػ ػػف االسػ ػػتجابات تشػ ػػير إلػ ػػي مشػ ػػاركة
األبناء في المهاـ المنزلية مػف خػالؿ ادوار تحػدد لكػؿ ابػف

مف األبناء ،ولكف أ مب هػذ األدوار تعتبػر أدوار موسػمية
حيث أجابت  %44.3مف ربات األسر أحيانػا عمػي عبػارة

المنزلي ػػة معه ػػـ ،كم ػػا ال تتجم ػػع  %29م ػػف األس ػػر دوري ػػا

ثانيااا :اسااتجابات ربااات األساار عمااي اسااتبيان المشاااركة
العشوائية والسمبية أل راد األسرة ي عمال المنزل

أظهرت استجابات بجػدوؿ  ،5أنػه يوجػد ثمػة خػالؼ

بيف رب وربة األسػرة فػي إدارة المنػزؿ ،ولكػف هػذا الخػالؼ
يعتبر وقتي (يظهر احيانا بينهما) ومف أمثمته:

"لك ػػؿ اب ػػف م ػػف أبن ػػائي دور داخ ػػؿ المن ػػزؿ" ،وم ػػف األدوار
جدول  :4توزيع العينة الكمية و قا الستجاباتهم عمي محوري استبيان المشاركة اإليجابية أل راد األسرة ي عمال
م
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المنزل

العبارة

العدد

دائما

%

العدد

حيانا

%

العدد

ال

%
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وال :مشاركات رب األسرة
يقوـ زوجي بعمؿ إضافي يزيد مف الدخؿ المالي لؤلسرة
1
يشترؾ زوجي في تنظيؼ المنزؿ
2
يعاونني زوجي في طهي الطعاـ
3
يذاكر زوجي لؤلبناء
4
يشتري زوجي طمبات المنزؿ
5
يصطحب زوجي األبناء إلي النادي
6
يحاوؿ زوجي القياـ بأعماؿ السباكة داخؿ المنزؿ
7
يحاوؿ زوجي القياـ بأعماؿ الكهرباء داخؿ المنزؿ
8
يشترؾ زوجي في تربية األبناء
9
 10يهتـ زوجي بمتابعة سير األبناء في المدرسة
 11يصادؽ زوجي أبنائنا ،ويتعرؼ عمي مشكالتهـ
ثانيا :مشاركات األبناء
 12لكؿ ابف مف أبنائي دور داخؿ المنزؿ
 13تتجمع األسرة دوريا لمناقشة األدوار وتقييمها
 14يشترؾ األبناء في شراء مستمزمات األسرة
 15يشترؾ األبناء في إعداد مائدة الطعاـ ،وتنظيفها
 16تشارؾ األبناء في أعماؿ المطبخ (الطبخ ،والتنظيؼ)
 17يشارؾ األبناء في أعماؿ الصيانه داخؿ المنزؿ
 18يجتهد األبناء في الدراسة إلسعاد أسرهـ
 19يشترؾ األبناء في إيجاد أفضؿ العروض مف خالؿ
االنترنت لتقميؿ نفقات األسرة
 20يضفي األبناء جو مف البهجة داخؿ المنزؿ
 21يقوـ كؿ فرد مف أفراد األسرة بالعمؿ الذي بناسبه

 %48.7م ػػف األزواج ال ي ػػثقف أحيان ػػا بق ػػدرات زوج ػػاتهف،
 %46مػػف أربػػاب األسػػر يتػػدخموف أحيانػػا فػػي بنػػود إنفػػاقي
لمس ػػتمزمات المن ػػزؿ %56 ،م ػػف رب ػػات األس ػػر ال يخ ػػرجف

أحيانا مع أزواجهف لتالفي الخػالؼ بينهمػا ،كمػا أوضػحت
النتائج أف  %52مف ربات األسر يمجأف أحيانػا إلػي شػراء
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119
68
56
84
104
148
67
82
169
173
42

39.7
22.7
18.7
28.0
34.7
49.3
22.3
27.3
56.3
57.7
14.0

125
130
87
118
149
116
119
72
92
76
161

41.7
43.3
29.0
39.3
49.7
38.7
39.7
24.0
30.7
25.3
53.7

56
102
157
98
47
36
114
146
39
51
97

108
87
145
139
124
51
71
182

36.0
29.0
48.3
46.3
41.3
17.0
23.7
60.7

133
117
123
116
115
92
142
54

44.3
39.0
41.0
38.7
38.3
30.7
47.3
18.0

19.7 59
32.0 96
10.7 32
15.0 45
20.3 61
52.3 157
29.0 87
21.3 64

105
81

35.0
27.0

117
136

39.0
45.3

26.0
27.7

78
83

18.7
34.0
52.3
32.7
15.7
12.0
38.0
48.7
13.0
17.0
32.3

ثالثا :استجابات ربات األسر عماي اساتبيان تقميال نفقاات
األسرة صالترشيد اإلنفاق األسري

أوضػػحت النتػػائج أف أكثػػر مػػف  %56.3مػػف ربػػات

األسػ ػ ػػر يحرصػ ػ ػػف عمػ ػ ػػي ش ػ ػ ػ ارء السػ ػ ػػمع والمنتجػ ػ ػػات وقػ ػ ػػت
العػػروض ،واسػػتهالكها عمػػي فت ػرات زمنيػػة طويمػػة (جػػدوؿ

بعػ ػػض ممتزمػ ػػات البيػ ػػت س ػ ػ ار خوفػ ػػا مػ ػػف اعت ػ ػراض أربػ ػػاب

 ،)6ومػػع ذلػػؾ %42 ،مػػف ربػػات األسػػر يممػػف عامػػة إلػػي

تربيتهـ لؤلطفاؿ فقد أجابت  %19.3مف ربات األسر بػال

مػػف لػػوف مػػف أل ػواف الطعػػاـ عمػػي مائػػدة الطعػػاـ (%41.7

األسػ ػػر ،ومػ ػػع ذلػ ػػؾ ال يػ ػػؤثر هػ ػػذا الخػ ػػالؼ عمػ ػػي طريقػ ػػة
عمػػي عبػػارة "يتػػدخؿ زوجػػي فػػي أسػػموب معػػاممتي ألبنػػائي

استنزاؼ مواردهف بصورة كبيرة ،فهف يهػتممف بوجػود أكثػر

نع ػػـ) ،وكثيػ ػ ار م ػػا يتبق ػػي طع ػػاـ وفي ػػر بع ػػد ك ػػؿ وجب ػػة(فقط

أم ػػامهـ" ،فطبيع ػػة العالق ػػة ب ػػيف رب ػػة األسػ ػرة واألبن ػػاء تتس ػػـ

 %25مف ربات األسر أجبف بال) ،ومع ذلػؾ يمجػأ األبنػاء

األسػ ػرة بمش ػػكالتهـ ،و %70م ػػف األبن ػػاء يحرص ػػوف عم ػػي

النتػ ػػائج مشػ ػػاركات محػ ػػدودة مػ ػػف أف ػ ػراد األس ػ ػرة حتػ ػػي فػ ػػي

بالثق ػػة ،فيح ػػرص  %46.3م ػػف األبن ػػاء عم ػػي إحاط ػػة رب ػػة
إرضائها(أحيانا أو دائما) ،وهي تسيطر عمي سموؾ أبنائها
داخػػؿ المنػػزؿ(فقػػط  %15.3مػػف ربػػات األسػػر ال تسػػتطع

أحيانا إلي الوجبات السريعة( %60أحيانا) ،وقػد أوضػحت
المناسػػبات ،حيػػث وجػػد أف نسػػبة  %46مػػف أف ػراد األس ػرة
أحيانػػا مػػع تتجمػػع لعمػػؿ الكح ػػؾ ،والحمػػوي ،وفػػي المقابػػؿ

السػػيطرة عمػػي سػػموؾ األبنػػاء) ،وتتسػػـ العالقػػة بػػيف األبنػػاء

نسػ ػبة  %31.3م ػػف األس ػػر يش ػػتري الحم ػػوي والكح ػػؾ م ػػف

كان ػ ػػت "أحيان ػ ػػا") ،وم ػ ػػف الج ػ ػػدير بال ػ ػػذكر أف المش ػ ػػاركات

بص ػػورة كبيػ ػرة بترش ػػيد اإلنف ػػاؽ األس ػػري ،كم ػػا إنه ػػا ال تتب ػػع

بالشػ ػػجار أحيانػ ػػا داخػ ػػؿ المنػ ػػزؿ ( %55مػ ػػف االسػ ػػتجابات
السػػمبية لآلبػػاء واألبنػػاء تبػػدو مػػؤثرة ،وتحتػػاج إلػػي مزيػػد مػػف
التأمؿ والدراسة.

األسػ ػواؽ ،وبالت ػػالي تش ػػير النت ػػائج أف رب ػػة األسػ ػرة ال ته ػػتـ

سياسػػات واضػػحة تحػػرص عمػػي إش ػراؾ بػػاقي أف ػراد األس ػرة
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تقميؿ نفقات األسرة.

جدول  :5توزيع العينة الكمية و قا الستجاباتهم عمي محوري استبيان صراع األدوار ي عمال المنزل
م

العبارة

وال :مشاركات رب األسرة
 1يثؽ زوجي في اختياراتي
 2يتدخؿ زوجي في بنود إنفاقي لمستمزمات المنزؿ
 3يتدخؿ زوجي في أسموب معاممتي ألبنائي أمامهـ
 4ال أخرج مع زوجي لتالفي الخالؼ بيننا
 5الجأ إلي شراء بعض مستمزمات البيت س ار خوفا مف
اعتراض زوجي
 6ينفؽ زوجي جزء مف دخمه عمي أصحابه دوف عممي
 7يخفي زوجي دخمه الحقيقي
 8اخفي عف زوجتي مجمؿ المدخرات
 9يحرص زوجي عمي قضاء وقت طويؿ بعيدا عني خارج
المنزؿ
 10نحرص أنا وزوجي عمي الزيارات العائمية
 11يسعي زوجي إلي رفع صوته إلظهار سيطرته عمي المنزؿ
ثانيا :مشاركات األبناء
 12يقضي األبناء معظـ الوقت بعيدا عني
 13يحرص أبنائي باستمرار عمي إحاطتي عمما بمشكالتهـ
 14أثؽ في اختيارات أبنائي وأعطي لهـ ما يحتاجونه مف
أمواؿ
 15أتناقش مع أبنائي في مشكالتهـ دوريا
 16يحرص ابنائي عمي إرضائي
 17يتمرد أبنائي عمي الطعاـ المعد في المنزؿ
 18تتسـ عالقاتي مع أبنائي بالتوتر
 19اسيطر عمي سموؾ أبنائي داخؿ المنزؿ
 20ابنائي في حالة شجار مستمر داخؿ المنزؿ
 21أتمقي ردود أفعاؿ ير مهذبة مف أبنائي عندما أعاقبهـ

العدد

دائما

%

العدد

82
66
123
76
94

27.3
22.0
41.0
25.3
31.3

146
139
119
168
157

48.7
46.3
39.7
56.0
52.3

72
95
58
56
49

24.0
31.7
19.3
18.7
16.3

101
85
64
87

33.7
28.3
21.3
29

102
109
124
133

34.0
36.3
41.3
44.3

97
106
112
80

32.3
35.3
37.3
26.7

106
98

35.3
32.7

129
118

43.0
39.3

65
84

21.7
28.0

56
139
93

18.7
46.3
31.0

146
97
125

48.7
32.3
41.7

98
64
82

32.7
21.3
27.3

103
74
89
67
113
59
48

34.3
24.7
29.7
22.3
37.7
19.7
16

112
138
119
127
141
165
54

37.3
46.0
39.7
42.3
47.0
55.0
18.0

85
88
92
106
46
76
198

28.3
29.3
30.7
35.3
15.3
25.3
66.0

جدول  :6توزيع العينة الكمية و قا الستجاباتهم عمي استبيان ترشيد االنفاق االسري
م

العبارة

 1تهتـ األسرة بوجود أكثر مف لوف مف ألواف الطعاـ
 2يتبقي طعاـ وفير بعد كؿ وجبة
 3تخزف األسرة بواقي الطعاـ لتستهمكها الحقا
 4تمجأ األسرة إلي الوجبات السريعة في المعزومات والوالئـ
 5تجتمع أفراد األسرة لعمؿ الكحؾ ،والحموي بدال مف شرائها
 6تمجأ األسرة إلي شراء كميات كبيرة وقت العروض ،واستهالكه
عمي فترات زمنية طويمة
 7تعد األسرة كمية مناسبة مف الطعاـ في كؿ وجبة
 8يعتمد األبناء عمي الوجبات السريعة
 9تمجأ األسرة إلي العصائر الطبيعية بدال مف العصائر المعمبة
 10ترمي األسرة كمية كبيرة مف األطعمة يوميا

رابعا :ااستجابات ربات األسر عمي استبيان الرضا عن
الحياة

حيانا

%

العدد

ال

%

دائما
%
العدد
41.7 125
32.3
97
38.0 114
29.7
89
22.7
68
56.3 169
102
96
113
116

34.0
32.0
37.7
38.7

حيانا
%
العدد
30.3
91
42.7 128
29.0
87
36.3 109
46.0 138
23.0
69

العدد
84
75
99
102
94
62

39.0
59.7
42.0
31.7

81
83
61
89

117
179
126
95

ال

%
28.0
25.0
33.0
34.0
31.3
20.7
27.0
27.7
20.3
29.7

أوضحت االستجابات بجدوؿ  7أف ربة األسرة تقع في
صراع بيف حبها ألسرتها ،وحرصها عميها مف خالؿ
قيامها بأدوار متعدد  ،وبيف رضاها عف تمؾ األدوار،
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فػ %46.7مف ربات األسر تعمؿ خارج المنزؿ وطبيعة
عممها ال يناسب مؤهمها الدراسي ،حتي داخؿ المنزؿ،
 %50.3مف ربات األسر ال تجد نفسها في العمؿ

ثانيا :مناقشة الفروض:

الفرض األول" :توجد عالقات ارتباطي

ذات دالالت

المنزلي ،و %60.7مف ربات األسر ال تتمقي التعزيز

إحصائية بين شعور ربة األسرة بالرضا عن الحياة

ير راضيات عف مكاف السكف ،وفي الجانب

راد األسرة" ،ولتحقيؽ هدؼ الدراسة فإنه تـ اجراء

األسرة ،حيث  %46.3مف ربات األسر احيانا ما يجدف

كمت ير تابع ،ومحاور استبياف المشاركات األسرية

لمناسب عمي تمؾ المهاـ ،وتكوف نسبة  %44مف ربات

والمشاركات األسرية الفعالة و صراع األدوار بين

األخر ،ال توجد مؤشرات لمسعادة واضحة في حياة ربة

معامالت ارتباط بيف رضا ربة األسرة عف الحياة

األسرة

اوقات هادئة داخؿ المنزؿ ،و %48يجدف الحب واالحتراـ
حيانا داخؿ المنزؿ ،و %51مف ربات األسر يشعرف

احيانا أف األوقات المنزلية أفضؿ األوقات لديهف،

و %43أحيانا ما تستمتعف بالحديث والنقاش مع األسرة،
و %40.3أحيانا ما تشعرف باالستقرار المادي ،وتمؾ
النتائج تؤكد عمي أهمية تسميط الضوء عمي تفاعؿ أفرد
األسرة مع ربة األسرة خالؿ القياـ باألدوار المتعددة داخؿ
المنزؿ ،وكيؼ يمكف لممواقؼ العفوية مف بعض أفراد

األسرة أف تشكؿ رضا ربة االسرة عف الحياة ،وتحدد مدي

بأبعاد كمت يرات مستقمة ،وقد تـ تسجيؿ النتائج
المتحصؿ عميها في جدوؿ  ،8حيث أظهرت النتائج
أف مستوي المشاركات الفعالة لكؿ مف رب األسرة

واألبناء لها دالالت احصائية موجبة عمي شعور ربة
األسرة بالرضا عف الحياة ،بينما سجمت صراعات
األدوار دالالت احصائية سالبة عمي شعور ربة
األسرة بالرضا عف الحياة ،وهذ النتيجة تؤكد عمي
أهمية تنسيؽ األدوار بما يحقؽ فائدة أكبر لؤلسرة،

نجاح أوعدـ نجاح العممية اإلدارية داخؿ المنزؿ.
جدول  :7توزيع العينة الكمية و قا الستجاباتهم عمي استبيان الرضا عن الحياة
م

العبارة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

يتناسب عممي مع مؤهمي الدراسي
أنا راضية عف حياتي
أؤدي مهامي المنزلية بكفاءة ،وأتمقي التعزيز المناسب
أجد نفسي في العمؿ المنزلي
أوقاتي داخؿ المنزؿ هادئة
يتعامؿ معي أفراد األسرة بحب واحتراـ
استمتع باألوقات التي أقضيها في األعماؿ المنزلية
أشعر باألماف المادي
أجمؿ األوقات هي التي أقضيها داخؿ المنزؿ
أنا راضية عف أصدقائي
أنا راضية بالمكاف الذي اسكف فيه
أنا راضية عف نوعية جيراني
أنا راضية عف سموكيات أبنائي
استمتع بالتحدث ،والنقاش مع أسرتي
الوضع المادي ألسرتي مستقر

دائما
%
العدد
22.3
67
35.3 106
24.3
73
28.0
84
20.7
62
30.3
91
33.7 101
32.3
97
25.3
76
34.3 103
18.0
54
28.7
86
24.7
74
31.0
93
24.0
72

حيانا
%
العدد
31.0
93
36.7 110
15.0
45
21.7
65
46.3 139
48.0 144
22.3
67
29.3
88
51.7 155
26.0
78
31.3
94
24.7
74
46.3 139
43.0 129
40.3 121

العدد
140
84
182
151
99
65
132
115
69
119
152
140
87
78
107

ال

%
46.7
28.0
60.7
50.3
33.0
21.7
44.0
38.3
23.0
39.7
50.7
46.7
29.0
26.0
35.7

جدول  :8معامالت االرتباط بين مشاركة األزواج واألبناء ي إدارة شئون األسرة ،ورضا ربة األسرة عن الحياة.
المشاركة اإليجابية
رب األسرة

األبناء

صراع األدوار
رب األسرة

األبناء
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0.533
<0.001

فاألهؿ واألصدقاء هـ الداعـ الرئيسػي لربػة األسػرة (

0.547
<0.001

0.493<0.001

0.461<0.001

van

(جػػدوؿ  ،)9فترتفػػع إسػػهامات ،ومش ػاركات رب األس ػرة

 ،)Daalen et al., 2005ويكػوف لػدعـ رب األسػرة ،بصػفة

ف ػػي المه ػػاـ المنزلي ػػة م ػػع ارتف ػػاع المس ػػتوي االجتم ػػاعي

خاصة ،تأثير معنوي عمػي تقميػؿ الضػ وط التػي تقػع عمػي

واالقتصػػادي لؤلس ػرة ،وتبعػػا لػ ػ ،)2011( Heisingفػػإف

ربة األسػرة ( Copeland and Norell, 2002; Cardner and
;Cutrona, 2004; Aycan and Eskin, 2005

 ،)Powdthavee, 2009أم ػػا المش ػػاركة العشػ ػوائية فيك ػػوف
تأثيراتهػ ػ ػػا يػ ػ ػػر مر وبػ ػ ػػة ،وتبعػ ػ ػػا لػ ػ ػ ػ )1989(Coverman
فص ػراع األدوار هػػو المػػؤثر الفعمػػي عمػػي الصػػحة النفسػػية
لربة المنػزؿ ،يفػوؽ أثػر تػأثير األدوار ال ازئػدة عمػي الصػحة

النفسية لربة األسرة ،وبذلك يتحقق صحة الفرض األول.

الفاارض الثاااني" :توجااد ااروق ذات دالل ا احصااائية ااي
مساااتويات المشااااركة اااي عماااال المنزلصالمشااااركات

الفعالة ،و صراع األدوار تبعا لممستوي االجتماعي،

واالقتصادي لالسرة" ،ولمتحقػؽ مػف صػحة هػذا الفػرض
احصائيا ،فإنػه تػـ اجػراء تحميػؿ التبػايف ذو اتجػا واحػد

 ANOVAبػػيف المشػػاركات األس ػرية الفعالػػة أو ص ػراع
األدوار داخ ػػؿ المن ػػزؿ كمت يػ ػرات تابعػ ػة م ػػع المس ػػتوي
االجتماعي واالقتصادي لالسرة كمت يرات مستقمة ،وقد

ت ػ ػ ػ ػػـ اجػ ػ ػ ػ ػراء تحمي ػ ػ ػ ػػؿ  Turkeyلمتأك ػ ػ ػ ػػد م ػ ػ ػ ػػف معنوي ػ ػ ػ ػػة
المتوسػ ػػطات المحسػ ػػوبة ،حيػ ػػث أوضػ ػػحت النتػ ػػائج أف
أدوار رب األسػ ػرة داخ ػػؿ المن ػػزؿ تختم ػػؼ ف ػػي طبيعته ػػا
حسػ ػ ػػب المسػ ػ ػػتوي االجتمػ ػ ػػاعي واالقتصػ ػ ػػادي لؤلس ػ ػ ػرة

المه ػػاـ المنزلي ػػة الت ػػي تق ػػوـ به ػػا األس ػػر ذات المس ػػتوي

االجتمػاعي واالقتصػادي المرتفػع تحتػاج إلػي وقػت أقػػؿ
النجازهػ ػػا ،وذلػ ػػؾ مػ ػػف خػ ػػالؿ اسػ ػػتخدامها لمتكنولوجيػ ػػا
الحديث ػة داخػػؿ المنػػزؿ ،وتوضػػأ الباحثػػة أف مشػػاركات

رب األس ػرة تػػزداد فػػي األنشػػطة التػػي تحتػػاج إلػػي وق ػت
قصػػير النجازهػػا ،والتػػي تحقػػؽ نتػػائج س ػريعة ،وبالتػػالي
تخمػػؽ الدافعيػػة فػػي اسػػتم ارريه رب األس ػرة عم ػػي القي ػػاـ
بتمػػؾ المهػػاـ ،وبالت ػػالي ت ػػزداد مش ػػاركة رب األسػػرة ف ػػي
المه ػ ػػاـ المنزلي ػ ػػة م ػ ػػع ارتف ػ ػػاع المس ػ ػػتوي االقتص ػ ػػادي،

واالجتمػاعي لؤلسػرة ،كمػػا تفسػير العالقػػة بػػيف المسػػتوي
االجتمػاعي واالقتصػادي لؤلسػرة ،والسػمطة التػي يتمتػع
بهػا رب األسػرة تبعػا لػػعثماف ( ،)2009فكممػا انخفػض
المسػػتو االجتمػػاعي واالقتصػػادي لؤلسػرة ،كممػػا تنػػازؿ

رب األسػ ػ ػرة ع ػ ػػف كثي ػ ػػر م ػ ػػف س ػ ػػمطاته لزوجت ػ ػػه ،فتق ػ ػػؿ
مشػػاركاته فػػي المنػػزؿ ،وبارتفػػاع المسػػتوي االجتماعيػػة،
واالقتص ػػادية لؤلسػ ػرة ،ف ػػإف مػ ػوارد ،ومص ػػادر األسػ ػرة
تتعػػدد ،وتمكنػػه بصػػورة أكبػػر مػػف إحكػػاـ سػػيطرته عمػػي
المنزؿ،

جدول  :9تأثير المستوي االجتماعي واالقتصادي ل سرة عمي مستويات مشاركة األزواج عمال المنزل.
المستوي
االجتماعي
واالقتصادي
ل سرة
المرتفع
المتوسط
المنخفض
قيمة "ؼ"

المشاركة اإليجابية
األبناء
رب األسرة
االنحراف
المتوسط
المتوسط االنحراف
المعياري
المعياري
أ
أ
3.3
22.6
3.4
23.9
ب
ب
3.2
19.7
4.0
20.1
ج
ج
1.9
15.8
2.4
15.7
***114.778
***133.365

فيبػػدو كأنػػه أكثػػر مشػػاركة مػػع ربػػة األس ػرة فػػي أعمػػاؿ
المنزؿ ،وتقؿ بالتالي األعباء التي تقع عمي كاهػؿ ربػة

األس ػ ػرة ،ويػ ػػري ) Conger et al. (2010أف تمػ ػػؾ

صراع األدوار
األبناء
رب األسرة
االنحراف
المتوسط
االنحراف
المتوسط
المعياري
المعياري
ج
ج
3.9
8.0
3.2
8.7
ب
ب
3.2
10.7
3.7
13.7
أ
أ
3.9
13.7
2.8
18.2
***64.886
***150.092

وتزيػػد مػػف الشػػعور بالرضػػا عػػف الحيػػاة ،وتػػري الباحثػػة
أف ارتفاع المستوي االجتماعي واالقتصػادي لؤلسػرة قػد

يتيأ لكؿ مػف األبنػاء ،واآلبػاء مجػاالت أوسػع لمشػاركة

المشػػاركات الفعالػػة تحسػػف مػػف اسػػتقرار الحيػػاة األسػرية

969

Alex. J. Agric. Sci.

)Vol. 61, No. 2, pp.149-168, 2016 (Arabic

ربػػة األس ػرة فػػي القيػػاـ بالمهػاـ المنزليػػة ،وتحممهػػـ مزيػػد

األبن ػػاء م ػػع اآلب ػػاء واألمه ػػات ،ومش ػػاركتهـ لؤلسػ ػرة ف ػػي

مف المسئوليات.

تحمػػؿ مزيػػد مػػف األعبػػاء والمسػػئوليات المنزليػػة ،ويػػري

كما أظهرت النتائج أيضا أف مشكمة صراع األدوار

) Ulman and Straus (2003أف العالقػة بػيف رب وربػة

داخؿ المنزؿ بيف رب وربة األسرة تقؿ بارتفاع المستوي

األس ػ ػرة تعتبػ ػػر المؤشػ ػػر الػ ػػذي يمكػ ػػف أف تؤثػ ػػث عميػ ػػه

االجتماعي واالقتصادي لؤلسرة ،فربما تخمؽ األعباء

العالقػة بػػيف األبنػػاء وربػات األسػرة وممااا ساابق يتحقااق

التفكير المنطقي واتخاذ الق اررات الرشيدة في إدارة المنزؿ،

ذات دالالت

االقتصادية مزيد مف العوائؽ النفسية والتي تحوؿ دوف

صحة الفرض الثالث.

الفرض الرابع" :توجد عالقات ارتباطي

ويصبأ الصراع النفسي هو االنعكاس الظاهر النخفاض

إحصائية بين المشاركات األسرية ي عمال المنزل

رب وربة المنزؿ في كيفية اتخاذ القرار ،وتنفيذ تمؾ

األسرة لمنفقات" ،ولمتحقؽ مف صحة هذا الفرض

الثاني.

المحاور المختمفة الستبياف المشاركة في أعماؿ

معيشة األسرة ،والذي يظهر عمي صورة صراع دائـ بيف

صالمشاركات الفعالة ،و صراع األدوار وترشيد ربة

األدوار داخؿ المنزؿ ،وبذلك يتحقق صحة الفرض

احصائيا فإنه تـ إجراء معامالت ارتباط بيرسوف بيف

الفاارض الثالااث " :توجااد عالق اات ارتباطيااة عكسااية ذات

المنزؿ(المشاركة الفعالة ،وصراع األدوار) كمت يرات

دالالت إحصاااائية باااين المشااااركات األسااارية الفعالاااة،

تابعة ،وأساليب ربة األسرة في ترشيد النفقات كمت ير

وصراع األدوار بين راد األسرة " ،ولمتحقؽ مف صحة

مستقؿ ،حيث أوضحت النتائج بجدوؿ  11عمي عدـ

هػػذا الفػػرض فإنػػه تػػـ حسػػاب معػػامالت ارتبػػاط بيرسػػوف

وجود دالله احصائية تربط بيف ترشيد نفقات األسرة

ب ػػيف اس ػػتجابات رب ػػات األس ػػر عم ػػي مح ػػوري اس ػػتبياف

عمي مشاركة أي مف رب األسرة أواألبناء في أعماؿ

ص ػراع األدوار ،ومحػػوري اسػػتبياف المشػػاركات الفعالػػة

في أعماؿ المنػزؿ وتػـ تسػجيؿ النتػائج فػي جػدوؿ ،10

المنزؿ ،كما لـ يتأثر صراع األدوار داخؿ المنزؿ
بتقميؿ ربة األسرة لمنفقات ،وتوضأ تمؾ النتيجة أف

حيػػث أظهػػر النتػػائج وجػػود عالق ػة ارتباطيػػة ذات داللػػة
إحصػ ػ ػػائية ب ػ ػ ػػيف المش ػ ػ ػػاركات الفعالػ ػ ػػة لػ ػ ػ ػرب األسػ ػ ػ ػرة

المتحكـ الرئيسي في المشتريات داخؿ األسرة هي ربة

األسرة ،وهي تحتفظ بهذا البند بعيدا عف كثير مف

والمش ػػاركات الفعال ػػة لالبن ػػاء ،كم ػػا تػ ػرتبط تم ػػؾ األدوار

المشاركات أو الصراعات بما يضمف لها االستمرار

عكسػػيا مػػع ص ػراع األدوار داخػػؿ المنػػزؿ ألي مػػف رب
األسرة ،أو األبناء ،وهذ النتائج تفسر أف أرباب األسر
األق ػػؿ مش ػػاركة م ػػع الزوج ػػات ف ػػي إدارة ش ػػئوف المن ػػزؿ

يحاولوف خمؽ أدوار لهـ داخؿ المنزؿ ،ويفترضػوف فػي
تمػ ػػؾ األدوار أف تكػ ػػوف مثاليػ ػػة ،ولكػ ػػف تمػ ػػؾ األدوار ال

في إدارة هذا المدخؿ عمي النحو الذي يرضيها ،مع
اإلشارة أف ربات األسرة ،عينة الدراسة ،ال يتبعف
سياسات ترشيد واضحة لنفقات األسرة ،وبذلك ال
يتحقق صحة الفرض الرابع.

تتكامؿ مع أدوار ربة األسػرة وانمػا تتصػارع مػع أدوارهػا
الفعميػ ػ ػػة ،وقػ ػ ػػد تعيقهػ ػ ػػا عػ ػ ػػف التنفيػ ػ ػػذ الفعمػ ػ ػػي لمهامهػ ػ ػػا
المختمفة ،ومما ال شؾ فيه أف مشػاركة رب األسػرة فػي
إدارة المنػػزؿ قػػد انعكسػػت إيجابػػا عمػػي تحسػػف عالقػػات
جادول  :10معااامالت االرتباااط باين صاراع األدوار داخاال المناازل والمشااركة الفعالااة لاارب األسارة واألبناااء ااي األعمااال،
والمهام المنزلية

المشاركة اإليجابية

صراع األدوار
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رب األسرة
األبناء
رب األسرة
األبناء

***دالة عند مستوي معنوية 0.001

رب األسرة

األبناء

***0.764
***0.646***0.626-

***0.648***0.674-

رب األسرة

األبناء

***0.549

جدول  :11معامالت االرتباط بين المشاركات األسرية ،و ساليب ربة األسرة ي ترشيد النفقات
معامؿ ارتباط بيرسوف
مستوي الدالله

المشاركة اإليجابية
رب األسرة
0.0430.458

الفرض الخامس" :توجد عالقات ارتباطية ذات دالالت

احصائية بين المشاركات األسرية ي عمال المنزل

صالمشاركات الفعالة ،و صراع األدوار  ،ومتغيرات

األسرة الديموج ار ية ،كما يرتبط رضا ربة األسرة عن

الحياة بتمك المتغيرات الديموج ار ية" ،ولمتأكد مف
صحة هذا الفرض احصائيا ،فإنه تـ إجراء معامالت

ارتباط بيف المت يرات التابعة متمثمة في المشاركات
األسرية(الفعالة أو صراع األدوار) ،باإلضافة إلي
الرضا عف الحياة ،والمت يرات المستقمة التالية :سكف

األسرة ،نوع األسرة ،دخؿ األسرة ،مستوي تعميـ ربة
األسرة ،وظيفة ربة األسرة ،مستوي تعميـ رب األسرة،
ووظيفة رب األسرة وحجـ األسرة ،حيث أظهرت

النتائج الموضحة بجدوؿ  12أف العوامؿ الديموجرافية

األكثر تأثي ار عمي مشاركات رب المنزؿ الفعالة في
األعماؿ المنزلية هي مستوي تعميمه ،ووظيفته ،فكمما
زاد مستوي التعميـ رب األسرة ،كمما زادت مشاركاته
في أعماؿ المنزؿ ،أيضا شا مي الوظائؼ المهنية

أعمي مشاركة في المهاـ المنزلية عف الحرفييف ،بينما
أوضحت النتائج أف دخؿ األسرة ،ووظيفة رب األسرة
هي المت يرات األكثر تأثير عمي صراع األدوار داخؿ
المنزؿ ،فعمي الر ـ مف كوف مستوي تعميـ ربة األسرة،

ووظيفتها مف العوامؿ ذات التأثير المعنوي عمي

األبناء
0.0210.711

صراع األدوار
األبناء
رب األسرة
0.0560.039
0.330
0.449

المنزلية ،إال أف الخصائص االقتصادية واالجتماعية

لرب األسرة تكوف أكثر تأثير عمي تمؾ المشاركات،
وقد أظهرت النتائج أيضا ارتبط رضا ربة األسرة عف
الحياة بكؿ مف مهنة رب ،وربة األسرة ومستواهما
التعميمي ،باإلضافة إلي دخؿ األسرة ،وحجـ األسرة،
فتبعا لدراسة بركات ،ومنصور( )2016فإف األسرة
هو العالـ االفتراضي لربة األسرة ،والذي يشكؿ جزء

كبير مف احالمها ،وبالتالي فإف تفاعؿ أفراد األسرة
معها ينعكس عمي شعورها بالرضا عف الحياة ،ومثؿ
هذ النتيجة توضأ أهمية الدراسات التي تسمط الضوء
عف طبيعة المشاركات األسرية كمدخؿ لفهـ أعمؽ

لشعور ربة األسرة بالرضا عف الحياة ،الذي يمكف أف
ينعكس عمي استمرارها في أداء األدوار التي تقوـ بها
في الحياة (داخؿ ،وخارج المنزؿ) ،فربة األسرة تستمد
شعورها بالرضا عف الحياة ممف هـ حولها ،فتكوف

السمات الشخصية لكؿ مف رب ،وربة األسرة ذات
تأثير فعاؿ عمي شعور ربة األسرة بالرضا عف الحياة،
كما تأثر رضا ربة األسرة عف الحياة بالظروؼ المادية
التي يمكف أف تشكؿ احد التهديدات المحيطة باألسرة،

والنتائج المتحصؿ عميها مف هذ الدراسة تتفؽ جزئيا

مع نتائج ) Breen and Cooke (2005والتي أظهرت
أف الدخؿ األسري،

مشاركات كؿ مف رب األسرة واألبناء في األعماؿ
جدول  :12معامالت االرتباط بين مشاركة األزواج واألبناء ي المهام المنزلية ،واالمتغيرات الديموغ ار ية.
سكف األسرة
نوع األسرة
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األبناء
رب األسرة
0.0840.0840.0470.031-

صراع األدوار
األبناء
رب األسرة
0.033
0.037
0.025
0.029

الرضا عن الحياة

0.0220.024-
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دخؿ األسرة
مستوي تعميـ ربة االسرة
وظيفة ربة األسرة
مستوي تعميـ رب االسرة
وظيفة رب األسرة
حجـ األسرة

*دالة عند مستوي معنوية 0.05

***0.650***0.2950.060
***0.803
0.653***0.290-

Alex. J. Agric. Sci.

***0.604***0.240*0.142
***0.4080.584***0.264-

**دالة عند مستوي معنوية 0.01

ووظيفة كؿ مف رب وربة األسرة مف المحددات لمقدار

***0.509
***0.241
0.112***0.258
***0.506
***0.201

***0.694
***0.256
0.097***0.460
***0.642
***0.273

***0.595***0.230**0.163
***0.372
***466..0
***0.247-

***دالة عند مستوي معنوية 0.001

عميها لربة األسرة ،مما يؤثر سمبا عمي شعورها بجودة

مساهمت رب األسرة في المهاـ المنزلية ،وقد ربطت

الحياة األسرية ،وقد يعيقها ذلؾ عف أدوارها التقميدية،

بعض الدراسات بيف مشاركات الزوج في العمؿ،

ومف الجدير بالذكر أف السياسات التي تتبعها ربة األسرة

Baxter,

في تقميؿ نفقات األسرة لـ تتأثر بالمشاركات اإلسرية

ومقدار الوقت الالزـ النجاز تمؾ المهاـ(

 ،)1992bفربات األسر الالئي يعممف خارج المنزؿ،

اإليجابية ،أو حتي صراع األدوار  ،وتدؿ تمؾ النتائج أف

أعماؿ

األسموب الذي تتبعه ربة األسرة في إدارة المورد

المنزؿ( ،)Davis and Greenstein, 2004بينما تختمؼ

االقتصادي تناؿ رضا جميع أفراد األسرة ،أو أف

Breen and

اقتصاديات األسرة تستأثر بها ربة األسرة بدرجة كبيرة

يشركف

أزواجهف

بصورة

كبيرة

في

النتائج المتحصؿ عميها جزئيا مع نتائج

) Cooke (2005والتي أظهرت أف المستوي التعميمي

بعيدا عف أ مب مشاركات وتدخالت أفراد األسرة ،حيث

لرب وربة األسرة لـ يكف له تأثير عمي تمؾ

تعتبر ربة األسرة العامؿ االقتصادي هو أساس استقرار

المشاركات ،أيضا أكد ) Coverman (1985أف مستوي

األسرة المصرية،

تعميـ رب األسرة لـ يكف له تأثير معنوي عمي

مشاركات رب األسرة في األعماؿ المنزلية ،أو تقسيـ

العمؿ ،ومما سبؽ يتضأ أف التركيب النفسي،
واالجتماعي لربة األسرة في مصر يختمؼ عف

توصيات الدراسة

 يجب أف تهتـ األسرة باشراؾ جميع افرادها في المهاـاإلدارية والمنزلية.
 -نشر ثقافة تكامؿ األدوار بيف أفراد األسرة مف

التركيب النفسي ،واالجتماعي لربة األسرة في ال رب،

المستويات االجتماعية واالقتصادية المنخفضة ،لما له

ومما سبق يتحقق جزئيا صحة الفرض الخامس.

أثر إيجابي عمي تقميؿ صراع األدوار ،وبالتالي تفادي

هم النتائج

توضأ النتائج أف المستوي االجتماعي واالقتصادي
األسرة يعتبر المحدد الرئيسي لمشاركة رب األسرة في
األعماؿ والمهاـ المنزلية ،فربة األسرة تعتبر المسئوؿ

الرئيسي عف تمؾ األعماؿ ،ويشاركها رب األسرة في تنفيذ
تمؾ المهاـ ،ويزداد مقدار مشاركة رب األسرة في المهاـ
واألعماؿ

المنزلية

بارتفاع

المستوي

االجتماعي

واالقتصادي لؤلسرة ،فيرتفع شعور ربة األسرة بالرضا عف
الحياة ،حيث يتحدد مقدار مشاركة رب األسرة بارتفاع

مستوا التعميمي ،أو تبعا لطبيعة الوظيفة التي يش مها،

النتائج العكسية لتمؾ الصراعات عمي إدارة المنزؿ مف
ناحية ،ورضا ربة األسرة عف الحياة مف ناحية أخري،

ولف يتأتي ذلؾ إال مف خالؿ إرساء قواعد الثقة
المتبادلة بيف أفراد األسرة ،وتصبأ أهداؼ أفراد األسرة
جزء مف األهداؼ العامة التي تسعي األسرة لتحقيقها،
فيتـ توزيع األدوار بما يضمف إشراؾ جميع أفراد
األسرة في المهاـ المنزلية ،وبما يتناسب مع قدراتهـ،

والوقت المتاح لديهـ ،وبالتالي تصبأ إدارة المنزؿ
مسئولية جميع أفراد األسرة ،فتتكامؿ األدوار لبموغ
أهداؼ األسرة.

وعمي الجانب األخر انخفاض تمؾ المشاركات تعني
تدخؿ عشوائي مف رب األسرة في األدوار المتعارؼ
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 إدارج مادة دراسية تحت مسمي التربية األسريةواإلدارية ضمف مناهج التربية والتعميـ بهدؼ نشر
ثقافة المشاركات األسرية.

 اهتماـ وسائؿ االعالـ بتقديـ برامج لنشر ثقافةالمشاركات األسرية
 عقد ندوات ،وبرامج تثقيفية مف خالؿ النوادي ومراكزالشباب لتوعية المجتمع بأهمية مشاركة األزواج
واألبناء في األعماؿ ،والمهاـ المنزلية ،مف خالؿ
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الدسوقم ،مجدي محمد (" :)1998دراسة ألبعاد الرضا
عف الحياة وعالقتها بعدد مف المت يرات النفسية لد

عينة مف الراشديف ص ار السف" ،المجمة المصرية
لمدراسات النفسية ،ع  ،20مج  ،8ص ص .200-15
الشخص ،عبد العزيز(:)1995

"مقياس المستوي

االجتماعي واالقتصادي لؤلسرة" ،ط  ،2مكتبة األنجمو
المصرية ،القاهرة.

العواودة ،أمؿ سالـ ،السعادية ،جهاد ،الحديدي (:)2013

تكامؿ تمؾ األدوار مع أدوار ربة األسرة داخؿ المنزؿ.

"أسباب النزاعات األسرية مف وجهة نظر األبناء:

ابراهيـ ،سهاـ سميـ راتب(" :)2007بناء برنامج إرشادي

الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية،

المراجع

دراسة ميدانية في جامعة البمقاء التطبيقية" ،مجمة

جمعي لتدريب األمهات عمي مهارات االتصاؿ وحؿ

المجمد  ،21العدد األوؿ ،ص .255-227

األسرية" ،رسالة دكتو ار  ،ارشاد نفسي وتربوي،

خروج المرأة السورية لمعمؿ :دراسة ميدانية لواقع

المشكالت وقياس أثر عمي تحسف العالقات
جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ،كمية الدراسات

التربوية العميا ،عماف ،األردف.

بركات ،ت ريد ،ومنصور ،رشا( :)2016الض وط
الحياتية لدي ربة األسرة العاممة واستراتيجيات
التعامؿ معها ،وعالقتها باالستقرار األسي ،مجمة
اإلسكندرية لمتبادؿ الثقافي ،مجمد  ،37العدد .1

الناقوال ،جهاد(" :)2010اآلثار األسرية الناجمة عف
مشكالت المتزوجات العامالت في مدينة دمشؽ"،
منشورات الهيئة العامة لمكتاب ،دمشؽ.
النممة ،عبد الرحمف(" :)2013تقدير الذات وعالقته

بالرضا عف الحياة لد طالب جامعة اإلماـ محمد بف
سعود اإلسالمية الدارسيف باستخداـ اإلنترنت"،
دراسات العموـ التربوية ،المجمد  40ممحؽ .4

بمميهوب ،كمتوـ ،بدوي ،مسعودة ،ولدمادي ،ليديا

دايمي ،ناجية(" :)2013الض ط النفسي لدي المرأة

الصحة النفسية لالبناء" ،مجمة شبكة العموـ النفسية

بالقمؽ :دراسة ميدانية بوالية سطيؼ" ،رسالة

(" :)2009أثر اضطراب العالقة الزوجية عمي
العربية ،العدد  ،2-21تونس.

الجهاز المركزي لممعمومات بمممكة البحريف(:)2006
"مسأ نفقات ،ودخؿ األسرة" ،التقارير ،متاح عمي

موقع:

http://www.cio.gov.bh/cio_ara/English/Publications/
Surveys%20n%20Projects/HEIS2005_2006/01Rep
ortA.pdf

الجهيني ،عبد اهلل(" :)2005الخالفات الزوجية في
المجتمع السعودي مف وجهة نظر الزوجات

المتصالت بوحدة اإلرشاد االجتماعي" ،بحث مقدـ
لمحصوؿ عمي درجة الماجستير ،كمية الدراسات

العميا ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية.

المتزوجة العاممة في الميداف التعميمي ،وعالقته

ماجستير ،كمية العموـ االجتماعية ،واإلنسانية،
جامعة فرحات عباس ،الجزائر.

عبد المقصود ،أماني (" :)2003دليؿ مقياس الرضا عف
الحياة" ،مكتبة األنجمو ،القاهرة.

عثماف ،سعيد محمد(" :)2009االستقرار األسري و أثر

عمم الفرد والمجتمع" ،مؤسسة شباب الجامعة
لمطباعة ،والنشر ،اإلسكندرية.

عمي ،سميماف ،وسعيد ،خديجة(" :)2011الكدر الزواجي
وعالقته ببعض السمات الشخصية لدي المتزوجيف"،

مجمة دراسات األسرة ،العدد  ،2السوداف.
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ABSTRACT
The current study aimed at evaluating the participations of the Egyptian family members from Qualubia
governorate in the household tasks in relation to the wives‘ feeling of life satisfaction. Two measures of
participations were used in this study i.e. "positive or active participation" where the roles of family members
integrate with the corresponding ones of the wife (organized tasks), and ―role conflict‖ where family
participations are randomized (unorganized tasks). Such unorganized tasks could negatively affect the usual
domestic roles of the wife. The study also measured the implications of the usual wife practices to decrease
household expenditure on rooting positive posts, or deepening role-conflict between family members. Three
hundred working and non-working wives were selected from Qualubia to take part in the study. Each wife had
at least an adolescent son/daughter and her husband was alive. This study followed a descriptive analytical
approach. Results reveal that family active posts had significant positive impacts on the wives‘ feeling of life
satisfaction, whereas role-conflicts had negative impacts on life satisfaction. With improving family
socioeconomic status, active posts increased; however, role-conflicts decreased. The active posts were
inversely correlated with role-conflict. Rationalization of household expenditures recorded no significant
effect on either the family‘s active posts, or role-conflict. Father‘s educational level and his job-career had
considerable impacts on his active posts. On the other hand, the household income had the highest impact on
sons/daughters participations or role-conflict. In conclusion, active participations, especially in families of
low socioeconomic status, are considered effective means for reducing the family‘s role conflict. Gaining trust
and confidence between family members are needed to lessen role conflicts. Consequently, family‘s active
participations improve the performance of home management practices on one hand and increase the wives‘
feelings of life satisfaction on the other hand.

Keywords: active participations; domestic labor; passive participations; socioeconomic status;
life satisfaction.
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