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 الممخص
وأثر ذلؾ  ،المنزلية المهاـو  األعماؿ، فيمحافظة القميوبية  مفاألسرة واألبناء  رب مشاركات دراسة إليبصفة رئيسية  البحث هذا يهدؼ

الفعالة" والتي  أو اإليجابية المشاركة( "1) همااألسرية  مشاركةلم مقياسيفالدراسة استخدمت  ، حيثعف الحياة رضاشعور ربة األسرة بال عمي
 عشوائية مف ينشأ والذياألدوار"  صراع( "2)ومع األدوار التي تقوـ بها ربة األسرة داخؿ المنزؿ،  المشاركة األسريةاألدوار  تكامؿ فيهايفترض 

الدراسة بمعرفة أثر  اهتمت كما ،المنزؿ داخؿأدوار ربة األسرة  معالمشاركات  تمؾ تتضارب وقدزؿ، األدوار التي يقـو بها أفراد األسرة داخؿ المن
عمي تأصيؿ المشاركات اإليجابية، أو تعميؽ الصراع عمي األدوار داخؿ المنزؿ،  فقاتالن تقميؿ فياليومية التي تتبعها ربة األسرة  ممارساتال

 واتبعت ،(سنا   أكبر أو المراهقة سف في واالبناء الحياة، قيد عمي الزرج)القميوبية محافظة مف أسرة ربة 300اختيار تـ فإنه الدراسة هدؼ ولتحقيؽ
النتائج أف المشاركات الفعالة ألفراد األسرة مف خالؿ تكامؿ األدوار  أوضحت حيث البيانات، وتحميؿ جمع في التحميمي الوصفي المنهج الباحثة

ربة األسرة بالرضا  شعور تقميؿ فيصراع األدوار داخؿ المنزؿ  تسببعور ربة األسرة بالرضا عف الحياة، بينما موجب عمي ش معنويلها تأثير 
 المشاركاتاالجتماعي واالقتصادي لؤلسرة، ف المستوي ارتفاع معصراع األدوار  قؿبينما  الفعالة، األسريةالمشاركات  زادت وقدالحياة،  فع

دالله احصائية  ذوالنفقات تأثير  ترشيدربة األسرة في  ساليبكسيا عمي صراع األدوار داخؿ المنزؿ، ولـ تكف ألع أثرتالفعالة ألفراد األسرة 
اظهرت النتائج أف مشاركات رب األسرة في أعماؿ المنزؿ قد تأثرت  كماحتي صراع األدوار داخؿ المنزؿ،  أو ية،األسر  المشاركةعمي مستويات 

ثقافة  نشر بأهمية التاليةالدراسة  توصي وبالتاليا تأثرت مشاركات األبناء بوظيفة رب األسرة، والدخؿ األسري، بمستوي تعميمه، ووظيفته بينم
بيف  األدوار عمي الصراعأثر إيجابي عمي تقميؿ  مفواالقتصادية المنخفضة، لما له  ،المستويات االجتماعية مفأفراد األسرة  بيفاألدوار  تكامؿ

  إدارة المنزؿ مف ناحية، ورضا ربة األسرة عف الحياة مف ناحية أخري. عميتفادي النتائج العكسية لتمؾ الصراعات  ليوبالتا ،أفراد األسرة

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

 المقدمة
 وار داخػػػػػػؿ المنػػػػػػزؿاألسػػػػػػرية، وصػػػػػػراع األد الخالفػػػػػػات

أمر طبيعي، ولكػف تزايػد تمػؾ  األسريةوالنزاعات  الخالفات
سمبا عمػي االسػتقرار النفسػي واالجتمػاعي  يؤثرالصراعات 

 وتمثػػػػػػػػػػػؿ ،(2007 إبػػػػػػػػػػػراهيـ، ،2005لؤلسػػػػػػػػػػػرة)الجهيني، 
الخالفػػات والنزاعػػات األسػػرية أحػػد المشػػكالت الهامػػة التػػي 

سػػمبا عمػػي (، وتػػؤثر 2010تهػػدد اسػػتقرار األسػػرة)محمود، 
وتقاليػػد المجتمػػع، وتمػػؾ الخالفػػات تنػػتج أساسػػا مػػف  عػػادات

وربة األسرة في المسائؿ الحياتية تبعػا  لرباختالؼ الرؤي 
 وقد ،(2009 قاسـ،الختالؼ القيـ، واالتجاهات والتقاليد )

عػدـ وضػوح األدوار بػيف أفػراد  مفاألسرية  الخالفاتتنتج 
ـ وجػػود حػػوار مػػع عػػد ،(2013األسػػرة)العواودة وأخػػروف، 

بنػػػػػػػػػاء لوجهػػػػػػػػػات النظػػػػػػػػػر المختمفػػػػػػػػػة)بمميهوب، وأخػػػػػػػػػروف، 
أف تتكامػػػػؿ مػػػػف خاللػػػػه أدوار كػػػػؿ  كػػػػفوالتػػػػي يم ،(2009

مسػػػتقبؿ أفضػػػؿ لؤلبنػػػاء، كمػػػا لمنهمػػػا لترسػػػـ لوحػػػة مشػػػرقة 
يتخػػػذ  فقػػػدتحسػػف مػػػف رضػػػا األزواج عػػػف الحيػػػاة األسػػػرية، 

الخػالؼ بػيف رب وربػة األسػرة أوجػه مختمفػة منهػا الخػالؼ 
أو فػػػػػػي  ،(2010ليب إنفػػػػػػاؽ الػػػػػػدخؿ)الناقوال، حػػػػػػوؿ أسػػػػػػا

 تشػػػجيعأسػػػموب تنشػػػئة األطفػػػاؿ، فػػػرب األسػػػرة يميػػػؿ إلػػػي  
أكبػػػر مػػػف ربػػػة  بصػػػورةعمػػػي االنفتػػػاح عمػػػي العػػػالـ  أبنػػػاء 
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زيػػػادة أدوار رب األسػػػرة  ومػػػع ،(Paquette, 2004) األسػػػرة
 ,Cabrera et al., 2000; Craig and Mullan) أبنائػهمػع 

ات حػػػػػوؿ أسػػػػػاليب تربيػػػػػة األبنػػػػػاء ظهػػػػػرت الخالفػػػػػ ،(2011
وتبعػػا  ،(2010وتنشػػئتهـ بػػيف رب، وربػػة األسػػرة )محمػػود،

المحيطػػػة قػػػد  المجتمعيػػػة اتلمنظريػػػة الوظيفيػػػة، فػػػإف الت يػػػر 
المشػػػػػػػػػػػكالت  ظهػػػػػػػػػػػرتنسػػػػػػػػػػػؽ األسػػػػػػػػػػػرة، ف عمػػػػػػػػػػػيأثػػػػػػػػػػػرت 
 دراسػػػاتال بعػػػض ربطػػػت وقػػػد ،(2005 الجهيني،األسػػػرية)
ي طػػػػػرأت عمػػػػػ ياالقتصػػػػػادية المفاجئػػػػػة التػػػػػ  يػػػػػراتبػػػػػيف الت
تمػؾ الخالفػات  معػدالتاسػتقرارها مػع زيػادة  . وتهػدداألسرة

 (.2013)العواودة وأخروف،  األسريةوالنزاعات 
ربااة األساارة عاان الحياااة وعالقتاا  بمشاااركات   ااراد  رضااا

 األسرة  ي األعمال المنزلية
لخروج ربة األسرة إلي العمؿ دافع اقتصػادي وهػو  كاف

 ,Mansour، 2013دايمػي،) األسرةتحسيف مستوي معيشة 

ولكػػف أثػػار خػػروج ربػػة األسػػرة إلػػي العمػػؿ تمثمػػت  ،(2015
فػػػػػي تعػػػػػدد األدوار التػػػػػي تمعبهػػػػػا ربػػػػػة األسػػػػػرة فػػػػػي حياتهػػػػػا 

حتػػػػػػي أف تمػػػػػػؾ  ،(2010وتػػػػػػداخؿ تمػػػػػػؾ األدوار)النػػػػػػاقوال، 
األدوار تعتبػر القيػػد األكبػػر المػػؤثر عمػي وضػػع ربػػة األسػػرة 

دعػت  وبالتػالي ،(Baxter, 1992a)فػي عممهػا خػارج المنػزؿ
الضرورة إلي زيادة مساهمات، ومشاركات أفراد األسرة في 
أعمػػاؿ المنػػزؿ لرفػػع أعبػػاء بعػػض تمػػؾ األدوار عػػف كاهػػؿ 

فربػػة األسػػرة محرومػػة مػػف  ،(Sullivan, 2000)ربػػة األسػػرة 
 ،(Zuo and Bian, 2001)األسػرة بػربتوزيع األدوار مقارنة 

ذلػػؾ فػػإف مقػػدار مشػػاركة رب األسػػرة بػػبعض األدوار  ومػػع
لػػـ يت يػػر كثيػػرا مػػع خػػروج ربػػة األسػػرة إلػػي العمػػؿ  نزليػػةالم
(Crompton et al., 2005; Heisig, 2011; Kühhirt, 

2011; Moreno-Colom, 2015) ،  ويسػػتخدـ الرضػػا عػػف
 ,Cummins)مجػاالت الحيػاة الفرديػة لالحياة كمقيػاس عػاـ 

)عبػػػػػػد  المحيطػػػػػػةوعالقتػػػػػه بتقبػػػػػػؿ الػػػػػػذات والبيئػػػػػة  ،(1996
فػػػػاألدوار المتعػػػػددة التػػػػي تمعبهػػػػا ربػػػػة  ،(2003المقصػػػػود، 

األسػػػػرة داخػػػػؿ وخػػػػارج المنػػػػزؿ تػػػػؤثر سػػػػمبا عمػػػػي شػػػػعورها 
 ،(Beutell and Greenhaus, 1982)بالرضػػا عػػف الحيػػاة 

 Diener) سػريةاأل العالقػاتكما يتػأثر الرضػا عػف الحيػاة ب

and Diener, 2009)، االيجابيػة والتػي  بالمشػاعر وخاصػة

ي الشػػػعور بالرضػػػا عػػػف الحيػػػاة يكػػػوف لهػػػا تػػػأثير كبيػػػر عمػػػ
(Cohn et al., 2009)، تصػػػاعد الخالفػػػات بػػػيف  ولكػػػف

مػػػػف رضػػػا ربػػػػة األسػػػرة عػػػػف الحيػػػاة )عمػػػػي  يقمػػػؿالػػػزوجيف 
تػػػػػرتبط تمػػػػػؾ الخالفػػػػػات بالوضػػػػػع  وقػػػػػد ،(2011وسػػػػػعيد، 

المالي لؤلسرة ، فتبعا لهػـر "ماسػمو" لمحاجػات فػإف الوضػع 
فػػػػػي  المػػػػػالي يػػػػػرتبط بقػػػػػوة بالشػػػػػعور بالرضػػػػػا عػػػػػف الحيػػػػػاة

 Oishi et al., 1999; Diener and)المجتمعػات الفقيػػرة 

Diener, 2009) 

 توزيع األدوار داخل المنزل نظريات
الحػػػػػػػػديث لالقتصػػػػػػػػاد المنزلػػػػػػػػي يقتػػػػػػػػرح أف  المفهػػػػػػػػـو

األعمػػػاؿ المنزليػػػة ليسػػػت مجػػػرد أنمػػػاط اسػػػتهالكية، ولكنهػػػا 
تتسػػػع لتشػػػمؿ األنمػػػاط اإلنتاجيػػػة، والتػػػي تتػػػأتي مػػػف خػػػالؿ 

األسػػػرة لموقػػػت المتػػػاح لػػػديهـ فػػػي األعمػػػاؿ  اسػػػتثمار أفػػػراد
المنزليػػػػػػة عمػػػػػػي النحػػػػػػو األمثػػػػػػؿ لتحويػػػػػػؿ المنتجػػػػػػات إلػػػػػػي  

فوجػود اإلنسػػاف مػػرتبط  ،(Künzler et al., 2001)خػدمات
بتمػػػػػػؾ األنشػػػػػػطة الدوريػػػػػػة مػػػػػػف ت ذيػػػػػػة، وعنايػػػػػػة باألطفػػػػػػاؿ 

وعمػػػػػػي الػػػػػػر ـ مػػػػػػف زيػػػػػػادة  ،(Coltrane, 2000)والكبػػػػػػار
هاـ، واألعماؿ المنزليػة، مشاركات رب األسرة نسبيا في الم

إال أف المساهمات الروتينية لربة األسرة في أعماؿ المنػزؿ 
تزيػػػػػػػػػد بمقػػػػػػػػػدار الضػػػػػػػػػعؼ عػػػػػػػػػف مشػػػػػػػػػاركات رب االسػػػػػػػػػرة 

(Coltrane, 2000)، العقػػػود األخيػػػرة ظهػػػرت بعػػػض  وفػػػي
النظريػػات المفسػػرة لتوزيػػع األدوار داخػػؿ المنػػزؿ بػػيف أفػػراد 

 genderنسػػيف األسػػرة، منهػػا النمػػوذج األيػػدلوجي بػػيف الج

ideology model،  والوقػػػت المتػػػاحtime availability، 
فتبعػا  ،relative resource (Geist, 2005)والمػورد النسػبي 

لنظريػػػة الوقػػػت المتػػػاح، فربػػػة األسػػػرة تقػػػـو بأ مػػػب المهػػػاـ 
المنزليػة فػػي حالػػة عمػػؿ رب األسػرة لسػػاعات طويمػػة خػػارج 

عطػػػالت بينمػػػا فػػي أوقػػػات  ،(Dotti Sani, 2014)المنػػزؿ
نهايػػػػة األسػػػػػبوع، فػػػػػإف مشػػػػػاركات رب األسػػػػػرة فػػػػػي المهػػػػػاـ 

 ،(Ruppanner and Treas, 2014)المنزليػة تصػبأ أوضػأ 
وبصػػػفة عامػػػة فػػػإف رب األسػػػرة يشػػػارؾ بوقتػػػه فػػػي المهػػػاـ 
واألعماؿ المنزلية، ولكف مقدار هػذ  المشػاركة يختمػؼ مػف 

ومػػػػف  ،(Dominguez-Folgueras, 2013)دولػػػػة ألخػػػػر  
ر أف بعض الدوؿ مثؿ الدنمارؾ تميػؿ الثقافػة الجدير بالذك
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السػػػػائدة بهػػػػا إلػػػػي العدالػػػػة، والتجػػػػانس فػػػػي توزيػػػػع المهػػػػاـ 
 ,.Esping-Andersen et al)المنزليػة بػيف رب وربػة األسػرة 

وبالنسػػبة لمنمػػوذج األيػػدلوجي بػػيف الجنسػػيف والػػذي  ،(2013
يتعمػػػػؽ برؤيػػػػة كػػػػؿ مػػػػف رب وربػػػػة األسػػػػرة بمػػػػدي مناسػػػػبة 

 ,Loyd)ـ، ومسػػػئولياتهـ فػػػي المجتمػػػع أدوارهػػػـ، وحقػػػوقه

حيػػث يفسػػر هػػذا النمػػوذج التفاعػػؿ بػػيف رب وربػػة  ،(2004
 ,Lindsey)األسػػرة، والتوجهػػات المتوقعػػة مػػف كػػؿ منهمػػا 

مػػػػف خػػػػالؿ بعػػػػض االعتبػػػػارات منهػػػػا االعتبػػػػارات  ،(2011
السػػػػائدة، والتػػػػي قػػػػد  االقتصػػػػاديةواألسػػػػرية، و  االجتماعيػػػػة،

 ،(Sultana, 2011)قاليػػػد والت عػػػاداتتكػػػوف لهػػػا عالقػػػة بال
يفتػػرض  relative resource modelنمػوذج المػػورد النسػػبي 

أف ربة األسرة يكوف لػديها سػمطات فػي اتخػاذ القػرار داخػؿ 
المنػػػػػزؿ تتناسػػػػػب مػػػػػع مواردهػػػػػا االقتصػػػػػادية واالجتماعيػػػػػة 
)دخػػػػػػػػػؿ ربػػػػػػػػػة األسػػػػػػػػػرة، مسػػػػػػػػػتوي التعمػػػػػػػػػيـ، ومهنػػػػػػػػػة ربػػػػػػػػػة 

عمػي أهميػة  كما تؤكد الدراسات  ،(Kroska, 2004)األسرة(
إشراؾ ربة األسرة ألبنائها في المهاـ المنزلية، فتمػؾ المهػاـ 

 Davis and)          أنهـ جزء مف مجتمع أكبػر تشعرهـ

Greenstein, 2004)،  وتتناسػػب تمػؾ األعمػػاؿ مػػع المرحمػػة
 ,Punch)داخػػػؿ األسػػػرة  هـالعمريػػػة لهػػػـ، الجػػػنس، وتػػػرتيب

 أف( 2016وقد أشػارت دراسػة بركػات، ومنصػور) ،(2001
% مػػػػف األسػػػػر تكػػػػوف نسػػػػبة المشػػػػاركات األسػػػػرية بهػػػػا 87

تمػػؾ  مػػعتتػػراوح مػػا بػػيف مشػػاركات مرتفػػة إلػػي متوسػػطة، و 
متوسػطة مػف  مسػتوياتتشػعر ب ألسػرةربة ا فإفالمشاركات 

 فهػػـاألمػػاف واإلنتمػػاء لؤلسػػرة، وتمػػؾ النتيجػػة توضػػأ أهميػػة 
طبيعة تمؾ المشػاركات األسػرية لموصػوؿ إلػي إدارة أفضػؿ 

 ورد البشري في األسرة.لمم
 
 

األسرية ما بين المساهمات اإليجابية وصراع  المشاركات
 األدوار
حالػػػة وجػػػود الزوجػػػة فػػػي أسػػػرة ممتػػػدة، فػػػإف ربػػػة  ففػػػي

األسرة تجد مف يعاونها مف األقارب، والمعػارؼ فػي انجػاز 
 ,Anderson        ،2011الكثير مػف المهػاـ )منصػور، 

وويػة، فإنػه لزامػا عمػي رب أما فػي حالػة األسػرة الن ،(2000

األسػػرة أف يمسػػؾ بزمػػاـ األمػػور مػػع ربػػة األسػػرة، ويشػػاركها 
تسػير فمػؾ الػزواج محممػة  لكػي (Coakley, 2006) األدوار 

باألعباء األسػرية فػي درب الحيػاة جهػة أهػدافها وأحالمهػا، 
وقػػػد أكػػػدت بعػػػض االتجاهػػػات االقتصػػػادية الحديثػػػة عمػػػي 

فػي إدارة مػوارد األسػرة  ضرورة مشػاركة جميػع أفػراد األسػرة
بمػػا يشػػعرهـ بالمسػػئولية تجػػا  المحافظػػة عمػػي تمػػؾ المػػوارد 

كمػػا أظهػػرت  ،(2015منهػػا )منصػػور،  سػػتفادةوتعظػػيـ اال
 االقتصػادي االسػتقالؿ أف دولػة 22 مػف المسػحية البيانات
 األسػػرة رب مشػػاركة لتأكيػػد مهػػـ عامػػؿ يعتبػػر األسػػرة لربػػة
 الػػػػػزواج انهيػػػػػار تحمػػػػػؿ مػػػػػف بػػػػػدال المنزليػػػػػة األعمػػػػػاؿ فػػػػػي
(Breen and Cooke, 2005)، الصراعات بيف الزوجيف  أما

 ,.Repetti et alسػمبي عمػي األسػرة ككػؿ ) رفيكوف لها تأثي

 كػػػوفقػػػد ت األسػػػرية المشػػػاركاتالباحثػػػة أف  وتػػػري ،(2002
خػػػػالؿ  مػػػففاعميػػػة فػػػي إدارة مػػػػوارد األسػػػرة،  ذاتايجابيػػػة 

أدوار  مػػػع ريةاألسػػػ اراألدو  فيهػػػا تتكامػػػؿ التػػػي المشػػػاركات
تكػػػػػوف تمػػػػػؾ المشػػػػػاركات  أو ،المنػػػػػزؿ داخػػػػػؿربػػػػػة األسػػػػػرة 
الفعميػػػة  األدوار مػػػعاألسػػػرية  األدوار فتتضػػػاربعشػػػوائية، 

داخػؿ المنػزؿ،  األدوارعف ذلؾ صػراع  وينتجلربة األسرة، 
أفػراد األسػرة  مشػاركة عػدـل كنتيجػةالصػراعات تظهػر  وهذ 
 بحيػػػػث لؤلسػػػرة العامػػػة األهػػػداؼالتخطػػػيط، ومراجعػػػة  فػػػي

األسػرة، وبالتػالي يحػاوؿ  فػرادالمختمفػة أل الطموحاتتراعي 
تبػػػدو  عشػػػوائيةأفػػراد األسػػػرة الوصػػػوؿ إلػػػي اهػػػدافهـ بطػػػرؽ 

مػػػع اسػػػاليب وأدوار  تتوافػػػؽ الأنهػػػا  ،تنفيػػػذها أثنػػػاء ،أحيانػػػا
ربػػة األسػػرة فػػي إدارة المنػػزؿ، وفػػي النهايػػة ال تسػػتطيع ربػػة 

ا لمػػػػػػا تػػػػػػـ األسػػػػػػرة انجػػػػػػاز االهػػػػػػداؼ العامػػػػػػة لالسػػػػػػرة وفقػػػػػػ
أهػدافهـ  بمػوغتخطيطه، كمػا ال يسػتطيع بػاقي أفػراد األسػرة 

المالحػػظ أف الدراسػػات  ومػػف أموؿ،الفرديػػة عمػػي النحػػو المػػ
عمػػػػػي األدوار  الكػػػػػافي القػػػػػدرالسػػػػػابقة لػػػػػـ تسػػػػػمط الضػػػػػوء ب

تأثرهػػا بػػػالمت يرات  كيفيػػػةاألسػػرية المتكاممػػػة أو المتنافسػػة و 
مػع المصػػري، المحيطػة فػػي المجت االقتصػػاديةو  االجتماعيػة

عمػي التسػاؤالت  اإلجابػة الحاليػةومما سبؽ تحاوؿ الدراسة 
 :التالية
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يوجػػػػػد تػػػػػأثير لممسػػػػػتوي االجتمػػػػػاعي واالقتصػػػػػادي  هػػػػػؿ -
 سػرةاأل أفػراد يمعبهػاالتي  األدوار مستوياتلؤلسرة عمي 

 داخؿ المنزؿ)متكاممة أو متنافسة(؟
األسػػػرة  ربػػػةتػػػأثير الممارسػػػات اليوميػػػة التػػػي تتبعهػػػا  مػػػا -

فػػػي أعمػػػاؿ  المشػػػاركة مسػػػتويات عمػػػي النفقػػػات تقميػػػؿل
 ؟ المنزؿ

مشػػاركة  طبيعػػة عمػػيتػػؤثر العوامػػؿ الديموجرافيػػة  كيػػؼ -
هو تأثيرهػا  ماو  ،أداء المهاـ المنزلية فياآلباء واألبناء 

 ؟ربة األسرة عف الحياة رضاعمي 
 الدراسة هدف

 مسػػػػػتوياترئيسػػػػية إلػػػػي قيػػػػاس  بصػػػػفة بحػػػػثال يهػػػػدؼ
 مػػػػف ،فػػػػي األعمػػػػاؿ، والمهػػػػاـ المنزليػػػػة األسػػػػرية ةالمشػػػػارك

 ،المنػػػزؿ داخػػػؿاألدوار  وصػػػراعخػػػالؿ المشػػػاركة الفعالػػػة، 
 هػدؼ ولتحقيػؽ  ،ذلؾ برضا ربة األسرة عف الحياة وعالقة
 الفرعيػػة األهػػداؼ تحقيػػؽ يسػػتمـز فإنػػه األساسػػي الدراسػػة
    :التالية

 فػػػػػيرب األسػػػػػرة واألبنػػػػػاء  اتمسػػػػػتويات مشػػػػػارك قيػػػػػاس -
  .المنزلية ـالمهااألعماؿ و 

ورضػػا ربػػة األسػػرة  مشػػاركات،ال تمػػؾالعالقػػة بػػيف  دراسػػة -
 عف الحياة.

المسػػتوي االجتمػػاعي واالقتصػػادي لالسػػرة  تػػأثير دراسػػة -
 .اتالمشارك تمؾعمي 

المشػػػػاركة فػػػػي أعمػػػػػاؿ  مسػػػػػتوياتالعالقػػػػة بػػػػيف  دراسػػػػة -
األسػػػػػرة لترشػػػػػيد  ربػػػػػةتتبعػػػػػه  الػػػػػذي سػػػػػموبواأل ،المنػػػػزؿ
 النفقات.

 مسػػػػػتويات عمػػػػػيالمت يػػػػػرات الديموجرافيػػػػػة  أثػػػػػر دراسػػػػػة -
فػػي أعمػػاؿ المنػػزؿ، ورضػػا ربػػة األسػػرة عػػف  المشػػاركة
 الحياة.

 الدراسة:  روض
بػػػػػيف  إحصػػػػػائية دالالت ذاتعالقػػػػػات ارتباطيػػػػػه  توجػػػػػد -

 والمشػػػػاركاتربػػػػة األسػػػػرة بالرضػػػػا عػػػػف الحيػػػػاة  شػػػػعور
 األسرية الفعالة أو صراع األدوار بيف أفراد األسرة 

احصػػػػػػػائية فػػػػػػػي مسػػػػػػػتويات  ةداللػػػػػػػ اتذفػػػػػػػروؽ  توجػػػػػػػد -
أعمػػػػػػاؿ المنزؿ)مشػػػػػػاركات فعالػػػػػػة، أو  فػػػػػػي المشػػػػػػاركة

صػػػػػػػػػػػػػػراع األدوار( تبعػػػػػػػػػػػػػػا لممسػػػػػػػػػػػػػػتوي االجتمػػػػػػػػػػػػػػاعي، 
 واالقتصادي لالسرة.

إحصػػائية  تدالال ذات عكسػػية ارتباطيػػة اتعالقػػ توجػػد -
أفػػػػراد  بػػػػيفالفعالػػػػة، وصػػػػراع األدوار  المشػػػػاركاتبػػػػيف 

 األسرة. 
ت داللػػػػػػػه إحصػػػػػػػائية بػػػػػػػيف عالقػػػػػػػة ارتباطيػػػػػػػه ذا توجػػػػػػػد -

المنػػػػػزؿ )مشػػػػػاركات  أعمػػػػػاؿفػػػػػي  األسػػػػػرية المشػػػػاركات
 .منفقاتاألسرة ل ربة وترشيد ،أو صراع األدوار( ة،فعال

 بػػػػػيف احصػػػػػائية دالالت ذات ارتباطيػػػػػة عالقػػػػػات توجػػػػػد -
 المشػػػػاركاتاألسػػػػرية فػػػػي أعمػػػػاؿ المنػػػػزؿ ) المشػػػاركات
صػػػػػػػػػػػراع األدوار(، ومت يػػػػػػػػػػػرات األسػػػػػػػػػػػرة  أو الفعالػػػػػػػػػػػة،
كمػػا يػػرتبط رضػػا ربػػة األسػػرة عػػف الحيػػاة  رافيػػة،الديموج

 بتمؾ المت يرات الديموجرافية.
 الدراسة  همية
 فهػػـ إلػػي الحاليػػة الدراسػػة تهػػدؼ :النظريااة األهميااة:  وال

 سػػرةواالقتصػػادية المحيطػػة باأل جتماعيػػة،اال لعوامػػؿتػػأثير ا
فػػػي األعمػػػاؿ، والمهػػػاـ  األسػػػريةالمشػػػاركة  مسػػػتويات عمػػػي

بالرضػػا عػػف  األسػػرة ذلػػؾ عمػػي شػػعور ربػػةوأثػػر  ، المنزليػػة
التي تتبعهػا  ساليببمعرفة أثر األ الدراسةتهتـ  كماالحياة، 

عمػػي  سػػرةربػػة االسػػرة فػػي حياتهػػا اليوميػػة لترشػػيد نفقػػات األ
 .األدوارتمؾ  بيف الصراعتكامؿ األدوار األسرية أو 

 :التطبيقية األهمية: ثانيا
نحػػػػو  سػػػػرةاأل توجيػػػػهبػػػػرامج إرشػػػػادية تسػػػػتهدؼ  وضػػػػع .9

البشػػػػػػػػػرية لتحسػػػػػػػػػيف مسػػػػػػػػػتوي  ردالجيػػػػػػػػدة لممػػػػػػػػػوا دارةاإل
 .تهامعيش

، الحيػاةبيف تكامؿ األدوار وصػراع األدوار فػي  التمييز .1
فكالهما يعنػي مشػاركة، ولكػف أحػدهما يسػتهدؼ إعػادة 

واألخػػر،  ،بنػػاء المنظومػػة بتكامػػؿ األدوار المنظمػػة لهػػا
 كمػػابػػدوف قصػػد، إلػػي هػػدـ المنظومػػة،  أحيانػػايهػػدؼ، 
القػائـ عمػي تمػؾ  شػعورراع األدوار إلي تقميؿ ص يؤدي

 .ةالمنظومة بالرضا عف الحيا
 البحثي األسموب

 :اإلجرائية والمفاهية العممية، مصطمحات:  وال
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نمط مف  هي :domestic laborوالمهام المنزلية  األعمال
اإلنتػػػػاج يختمػػػػؼ عػػػػف الػػػػنمط الرأسػػػػمالي المتعػػػػارؼ عميػػػػه، 

معينػػػػػة فػػػػػي النظػػػػػاـ والػػػػػذي يهػػػػػدؼ إلػػػػػي القيػػػػػاـ بوظػػػػػائؼ 
مػػػػف خػػػػالؿ  ،(Smith, 2013)واالجتمػػػػاعي ،االقتصػػػػادي

بػيف أفػراد  تقسػيمها يػتـ التػيمجموعػة مػف األدوار، والمهػاـ 
المهػػػاـ  وتعػػػرؼ ،(Scott and Marshall, 2009)سػػػرةاأل

 دوفالتي تتـ داخؿ المنزؿ ب األعماؿ" بأنهاالمنزلية إجرائيا 
 مقابؿ لسد حاجات األسرة، وتطمعاتها".

 المحػددة والتوقعػات الصػفات مجموعػة هو: role لدورا
  ،(1995)جمػاؿ الػديف،  معينة بمكانة والمرتبطة اجتماعيا  
 ذاتلتكػػػػػػوف  وظيفيػػػػػامجموعػػػػػة مػػػػػف األدوار  كػػػػػؿ وتػػػػػرتبط

الدور األسػري  يعرؼو  ،(2005أهداؼ مشتركة)الجهيني، 
واألعماؿ التي يقػـو بهػا الفػرد  المهاـ مجموعة" بأنهأجرائيا 
والتػي يفرضػها عميػه النظػاـ االجتمػاعي، أو  ،ألسػرةداخؿ ا

 احتياجات وتطمعات األسرة". لتمبيةوفقا لرؤيته الشخصية 
            النشااااااااااااطة  و االيجابيااااااااااااة األساااااااااااارية المشاااااااااااااركات

positive (active) family participations :األسػرة تقػـو 
 األبنػػاء، ورعايػػة االجتماعيػػة، التنشػػئة منهػػا متعػػددة بػػأدوار
 وتكػػوف ،(2005)الجهينػػي،  االسػػرة أفػػراد حاجػػات واشػػباع

وتعتبػػػػػر ربػػػػػة األسػػػػػرة  ،تمػػػػؾ المهػػػػػاـ  يػػػػػر مدفوعػػػػػة األجػػػػػر
                          المسئوؿ الرئيسي عف القياـ بها

(Anderson, 2001)،  ومػع تعػدد وتػداخؿ أدوار ربػة االسػرة
 فػػػػإف ،(Mansour, 2015نتيجػػػػة خروجهػػػػا إلػػػػي العمػػػػؿ )

مسػػاهمة، ومشػػاركة أفػػراد األسػػرة فػػي  إلػػي تدعػػالضػػرورة 
 المشػػػاركات وتعػػػرؼ ،(Sullivan, 2000)أعمػػػاؿ المنػػػزؿ 

 عميهػػا المتفػػؽ المشػػاركات"  بأنهػػا إجرائيػػا   النشػػطة األسػػرية
 أسػػػػػاس عمػػػػػي تػػػػػتـ والتػػػػػي األسػػػػػرة، أفػػػػػراد بهػػػػػا يقػػػػػـو التػػػػػي

مػػع األدوار  تكامػػؿال فيهػػاالمشػػاركة الفعميػػة والتػػي يفتػػرض 
 ة األسرة داخؿ المنزؿ".التي تقـو بها رب

 الصػراع ينػتج :role conflictاألدوار داخل المنازل  صراع
 يػػػر الفعػػػاؿ بػػػيف  االتصػػػاؿبػػػيف رب وربػػػة األسػػػرة نتيجػػػة 

 ةلمناقشػػة مواضػػيع الصػػراع، فػػال يسػػتمعوف بفاعميػػ زواجاأل
لبعضػػػهـ، وينتقضػػػوف بعضػػػهـ الػػػبعض، وينتهػػػي الصػػػراع 

 ميهػػوب،)بمايجػابي  ت يػػرأي  حػدوثإلػي االنسػحاب وعػػدـ 

رب األسػػرة فػػي هػػذ   أف الدراسػػةوتػػري  ،(2009وأخػػروف، 
كثيػػرا  والتػػيالحالػػة يبحػػث لنفسػػه عػػف أدوار داخػػؿ المنػػزؿ، 

 ألسػرة،ما تتعارض مع األدوار الفعمية التػي تقػـو بهػا ربػة ا
 المشاركةبأنه " إجرائياالمنزؿ  داخؿصراع األدوار  ويعرؼ

عميهػػا صػػراع  رتػػبيت قػػد التػيمتفػػؽ عميهػػا  ال يػػرالعشػوائية 
 المنزؿ عمي األدوار المختمفة بيف أفراد األسرة". ؿداخ

: هػو "قيمػة مػا household expenditureاالسري  االنفاق
إلػػي مػػا ينفقػػه جميػػع  باإلضػػافة ،كوحػػدة انفػػاؽ سػػرةتنفقػػه األ

أفرادهػػػػا كػػػػؿ عمػػػػي حػػػػدة عمػػػػي السػػػػمع والخػػػػدمات ب ػػػػرض 
نقديػة لمػا االستهالؾ، ويدخؿ ضػمف انفػاؽ االسػرة القيمػة ال

تحصػػػؿ عميػػػه مػػػف سػػػمع، وخػػػدمات بػػػدوف مقابػػػؿ" )الجهػػػاز 
 يعػػػرؼ(، و 2006المركػػػزي لممعمومػػػات بمممكػػػة البحػػػريف، 

بأنه "إجمالي مػا تنفقػه األسػرة عمػي  إجرائيااألسري  اإلنفاؽ
والخػػدمات، مػػف خػػالؿ سياسػػات اإلنفػػاؽ العػػاـ التػػي  معالسػػ

 تتبعها األسرة، باإلضافة إلي نفقات أفراد األسرة 
هػػي أحػػد مؤشػػرات  :life satisfactionعاان الحياااة  الرضااا

 بمقارنةخالله الفرد  يقـو ،(2013التكييؼ النفسي)النممة، 

 لحياتػػه مناسػػب أنػػه يعتقػػد الػػذي المسػػتو  مػػع ظروفػػه
حالػػػػػة داخميػػػػػة مػػػػػف الراحػػػػػة،  فتنشػػػػػأ ،(1998)الدسػػػػػوقي، 

والبيئػػة المحيطػػة يػػنعكس ذلػػؾ عمػػي سػػموكه  لمػػذات التقبػػؿو 
عػػف  الرضػػا ويعػػرؼ ،(2003)عبػػد المقصػػود،  تجاباتهواسػػ

لالوضاع االجتماعية   األسرةربة  تقبؿبأنه " إجرائيا  الحياة 
واالقتصػػػادية لالسػػػرة والتعامػػػؿ معهػػػا فػػػي حالػػػة مػػػف الحػػػب 
والسػػعادة، ممػػا يكػػوف لػػه أثػػر ايجػػابي عمػػي أداء األعمػػاؿ، 
 والمهاـ المنزلية والشعور بالواجب والفخر أثناء القياـ بها".

 :الدراسة حدود: ياثان
 و يػػر عاممػػة أسػػرة ربػػة 300 اختيػػار تػػـ :البشاارية الحاادود
 ويعمػػػؿ، الحيػػػاة قيػػػد عمػػػي زوجهػػػا صػػػدفية، بطريقػػػة عاممػػػة
 يمكػف حتػي سػنا أكبػر أو المراهقػة مرحمػة في أبناء وعندها
 .المنزلية والمهاـ األعماؿ في مشاركاتهـ دراسة
 شػػػهريف البيانػػػات جمػػػع عمميػػػة اسػػػت رقت: الزمنيػػػة الحػػػدود
 سػػبتمبر منتصػػؼ حتػػي يوليػػو، منتصػػؼ مػػف الفتػػرة خػػالؿ
2015. 
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 مجػاال القميوبيػة محافظػة الباحثػة حددت :الجغرا ية الحدود
 العطػػػػار، ميػػػػت السػػػػباع، ميػػػػت قػػػػري فػػػػي متمثمػػػػة لمدراسػػػػة

 والعبػػػػور بنهػػػػا ومػػػػدينتي لمريػػػػؼ، كنمػػػػاذج وبطػػػػا الشػػػػموت،
 .لمحضر كنموذج
 الوصػفي المػنهج يالتػال البحػث يتبػع :الدراسة منهج: ثالثا

 التحميمي
 الدراسة  دوات: رابعا

أعدت الباحثة األدوات التالية لجمػع المعمومػات عػف 
 عينة الدراسة والمتمثمة في: 

حيػػػث أتعػػػدت هػػػذ   اساااتمارة البياناااات العاماااة ل سااارة: -1
االسػػتمارة لتحتػػوي عمػػي البيانػػات المتعمقػػة بمكػػاف إقامػػة 

تػػدة، أو حضػػر(، ونػػوع األسػػرة )أسػػرة مم-األسػػرة )ريػػؼ
ال تعمػػػػؿ(، -أسػػػػرة نوويػػػػة(، وعمػػػػؿ ربػػػػة األسػػػػرة )تعمػػػػؿ
شػػػػػػػػػػهادة  -والمسػػػػػػػػػػتوي التعميمػػػػػػػػػػي لربػػػػػػػػػػة األسػػػػػػػػػػرة)أمي

 -شػػهادة جامعيػػة  -شػػهادة الثانويػػة العامػػة  -متوسػػطة
شػػهادة فػػوؽ جامعيػػة(، كمػػا شػػممت االسػػتمارة البيانػػات 
المتعمقػػػة بعمػػػؿ رب األسػػػرة )وظيفػػػة مهنيػػػة أو موظػػػؼ 

سػػػرة )عػػػدد أفرادهػػػا أقػػػؿ حكػػػومي أو عامػػػؿ(، وحجػػػـ األ
)أسػػرة  7-5)أسػػرة صػػ يرة(، عػػدد أفرادهػػا مػػف  5مػػف 

متوسطة(، عػدد أفرادهػا أكبػر مػف سػبعة )أسػرة كبيػرة(، 
وقسـ الدخؿ المالي لؤلسرة إلي ثالث فئات)الدخؿ أقػؿ 

جنيػػػػػه شػػػػػهريا  )دخػػػػػؿ مػػػػػنخفض(، الػػػػػدخؿ  1200مػػػػػف 
جنيػػه شػػهريا  )دخػػؿ  2400إلػي  1200يتػراوح مػػا بػػيف 

جنيػه شػهريا  )دخػؿ  2400لدخؿ أعمي مػف متوسط(، ا
مرتفع(، ثـ تـ قياس المسػتوي االجتمػاعي واالقتصػادي 

 (1995لؤلسرة عف طريؽ معادلة الشخص )
+  2( س0.886+ ) 1(س1.016+ )2.259ص= 
 3( س0.622)

 حيث أف:
 ص= درجة المتوسط االجتماعي واالقتصادي لؤلسرة 
 = درجة متوسط دخؿ الفرد في الشهر1س
 رجة وظيفة رب األسرة= د2س
 = درجة مستوي تعمـ رب األسرة3س

المنازل  ومهاام  عماال  ي األسرية المشاركة استبيان -2
 وينقسم الى محوريين هما:

 والمهاام األعماال  ي األسرة أل راد اإليجابية المشاركة .أ
 قيػػػػػػػاس هػػػػػػػو المحػػػػػػػور هػػػػػػػذا مػػػػػػػف الهػػػػػػػدؼ المنزلياااااااة،
 ألبنػاءوا األسػرة رب بهػا يقػـو التي المختمفة المشاركات

 تتكامػؿ أنهػا يفترض والتي المنزلية، ومهاـ أعماؿ، مف
 التػي األعبػاء مػف تقمؿ بالتالي و األسرة، ربة أدوار مع
 مشػػػاركة" إلػػػي المحػػور هػػػذا وينقسػػػـ عاتقهػػا، عمػػػي تقػػع
 مشػػػػػػاركات"و عبػػػػػػارة، 11 مػػػػػػف ويتكػػػػػػوف ،"األسػػػػػػرة رب

 االسػتجابات وتشػمؿ عبػارات، 10 مػف ويتكػوف" األبناء
 ،1-2-3 متػػػػػػدرج مقيػػػػػػاس عمػػػػػػي ال -أحيانػػػػػػا – نعػػػػػػـ

 .عبارة 21 هي المحور عبارات مجموع كاف وبالتالي
المشاااااركة العشااااوائية والساااامبية أل ااااراد األساااارة  ااااي  .ب

الهػدؼ مػف  األعمال والمهاام المنزليةصصاراع األدوار :
هػػػذا المحػػػور هػػػو قيػػػاس المشػػػاركات العشوائية)صػػػراع 

 أعمػاؿ، األسرة واألبناء مفرب  قـو بهااألدوار( التي ي
 أو األسػرة ربػة أدوار مػع تتضارب والتي ،منزلية ومهاـ
 إلػي المحػور هػذا وينقسػـ، األدوار تمػؾ عمػي سمبا تؤثر

 عبػػػارة، 11 مػػػف يتكػػػوف والػػػذي ،"األسػػػرة رب مشػػػاركة"
 10 مػػػػػف يتكػػػػػوف والػػػػػذي" األبنػػػػػاء مشػػػػػاركات" ومحػػػػػور
 وتشػػػػػػمؿ سػػػػػػمبي، واألخػػػػػػر ايجػػػػػػابي، بعضػػػػػػها عبػػػػػػارات

-3 متػدرج مقيػاس عمي ال -اأحيان – نعـ االستجابات
 3-2-1 متػػػػػػدرج ومقيػػػػػػاس االيجػػػػػػابي، لالتجػػػػػػا  2-1

 .السمبي لالتجا 

يهػػدؼ هػػذا االسػػتبياف   اسااتبيان ترشاايد نفقااات األساارة: .1
إلػػػي قيػػػاس اثػػػر األنشػػػطة اليوميػػػة التػػػي تقػػػـو بهػػػا ربػػػة 

 االسػػتبياف هػػذا يتكػػوفاألسػػرة لتقميػػؿ النفقػػات األسػػرية، و 
 سػػػػمبي، بعضػػػػهاو  ايجػػػػابي، بعضػػػػها عبػػػػارات 10 مػػػػف

 مقيػػػػاس عمػػػي ال -احيانػػػا – نعػػػػـ االسػػػتجابات وتشػػػمؿ
-1 متدرج ومقياس االيجابي، لالتجا  1-2-3 متدرج

 .السمبي لالتجا  2-3

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

عهػػػػا فػػػػي االجتماعيػػػػة واالقتصػػػػادية لالسػػػػرة والتعامػػػػؿ م
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حالػػة مػػف الحػػب والسػػعادة، ممػػا يكػػوف لػػه أثػػر إيجػػابي 
عمي أداء األعماؿ، والمهاـ المنزليػة والشػعور بالواجػب 
والفخػػػر أثنػػػاء القيػػػاـ بهػػػا، وهػػػو أحػػػد المقػػػاييس النفسػػػية 
لدراسػػػػػة شػػػػػعور ربػػػػػة األسػػػػػرة بجػػػػػودة الحيػػػػػاة األسػػػػػرية، 

 وتشػػػػػػػػمؿ عبػػػػػػػػارة 15 مػػػػػػػػف االسػػػػػػػػتبياف هػػػػػػػػذا يتكػػػػػػػػوفو 
-3 متػدرج مقيػاس عمي ال -حياناأ – نعـ االستجابات

2-1. 
 وثبات  دوات جمع البيانات صدق: خامسا

األدوات عمي قياس ما وضػعت لقياسػه،  ةبه قدر  يقصد
وال تقػػيس شػػيئا  أخػػر بػػدال منػػه، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ الخطػػوات 

 األتية: 
 ا:صدق األدوات وتقنينه وال
تػػػػػػـ عػػػػػػرض األدوات عمػػػػػػي  لقػػػػػػدالمحكمااااااين:  صاااااادق -1

 يمف أعضاء هيئػة التػدريس فػمجموعة مف المحكميف 
 عمػػػػػػػػػػـ ومجػػػػػػػػػػاؿمجػػػػػػػػػػاؿ إدارة المنػػػػػػػػػػزؿ والمؤسسػػػػػػػػػػات، 

 أرائهػػػػـ بػػػػداءإل 13والتربيػػػػة وكػػػػاف عػػػػددهـ  ،االجتمػػػػاع
 مالئمػػػػػػةمػػػػػػف مػػػػػػدي  لتحقػػػػػػؽحػػػػػػوؿ أدوات الدراسػػػػػػة، وا
وقػػػػػد اتفػػػػػؽ  ،الدراسػػػػػة لموضػػػػػوعالعبػػػػػارات المسػػػػػتخدمة 

المحكمػػػػػػيف عمػػػػػػي ضػػػػػػرورة إجػػػػػػراء بعػػػػػػض التعػػػػػػديالت 
وتػػػـ  ،ارات أكثػػػر وضػػػوحاالخاصػػػة لتصػػػبأ بعػػػض العبػػػ

اجػػػػػػػػػػراء التعػػػػػػػػػػديالت المطموبػػػػػػػػػػة وفقػػػػػػػػػػا الراء السػػػػػػػػػػادة 
 المحكميف.

صػػدؽ االتسػػػاؽ  حسػػػاب تػػـ االتسااااق الاااداخي: صاادق -2
الػػػػػداخمي مػػػػػف خػػػػػالؿ حسػػػػػاب معامػػػػػؿ ألفػػػػػا كرونبػػػػػاخ، 
وكػػػذلؾ حسػػػاب معػػػامالت ارتبػػػاط األبعػػػاد مػػػع الدرجػػػة 

وكػػذلؾ المعػػامالت عنػػد حػػذؼ درجػػة  لالسػػتبيافالكميػػة 
. 1موضػػحة بجػػدوؿ  اتػػائج المتحصػػؿ عميهػػوالن ،البعػػد
 بعػدالجدوؿ أف معامؿ االرتبػاط بػيف درجػة كػؿ  يوضأ

داؿ عنػػد مسػػتوي  ،والدرجػػة الكميػػة مقيػػاس،مػػف أبعػػاد ال
 االسػػػػتبيانات أتسػػػػاؽوهػػػػم قػػػػيـ مرتفعػػػػة تؤكػػػػد  ،0.01

 المستخدمة في الدراسة
الاداخمي الساتبيانات  سااقمعاامالت صادق االت :1 جدول

              ا بطريقاااااااااة الفاااااااااا كرونباااااااااا وابعادهمااااااااا الدراساااااااااة
          لممشػػػػاركات الفعالػػػػة السػػػػتبيافمعامػػػػؿ ألفػػػػا  ،300ف= 
 لمشػػػػػػػػاركاتا السػػػػػػػػتبياف**، ومعامػػػػػػػػؿ ألفػػػػػػػػا 0.82= 

معامػػػؿ ألفػػا السػػػتبياف  ،**0.84العشػػوائية والسػػمبية= 
**، ومعامػػؿ ألفػػا لمرضػػا 0.86ترشػػيد نفقػػات األسػػرة= 

 **.0.81عف الحياة = 
 معامل البعد

 مع االرتباط
 الدرجةالكمية

 المعامل
حذف  عند

 درجةالبعد
 المشاركة
 االيجابية

 **0.83 **0.85 األسرة رب
 **0.84 **0.81 األبناء

 المشاركة
 العشوائية

 **0.82 **0.86  األسرة رب
 **0.87 **0.88 األبناء

 **0.85 **0.82 األسرة نفقات ترشيد
 **0.81 **0.89 الحياة عف الرضا

 0.01*دالة عند مستوي معنوية *

موضػػػع  االسػػػتبيانات تطبيػػػؽ تػػػـ : ثباااات األدوات:ثانياااا
 بطريقػة اختيارهػا تػػـ اسػتطالعية عينػػة عمػي الدراسػة

ربة أسرة، وتـ حسػاب معامػؿ ثبػات  50قوامها  صدفية
 Test-Re-Testتطبيػؽ المقيػاس  إعػادةالمقيػاس بطريقػة 

مػػي األوؿ ع ؽبعػد مػرور خمسػة عشػػر يومػا مػف التطبيػ
حسػػاب معػػامالت الثبػػات  تػػـوقػػد  ،العينػػة االسػػتطالعية

لمتجزئػػػة النصػػػفية  Guttmanباسػػػتخداـ معادلػػػة جتمػػػاف 
ومعامػػؿ ارتبػػاط سػػبيرماف وبػػراوف، وجػػاءت النتػػائج كمػػا 

 أف، وقػػػػػػد أظهػػػػػػرت النتػػػػػػائج 2هػػػػػػو موضػػػػػػأ بالجػػػػػػدوؿ 
موضػػع الدراسػػة قػػد حققػػت درجػػات مقبولػػة  اتاالسػػتبيان

مكانيػػة  إلسػػتبياف،ا تثبػػامػػف الثبػػات ممػػا تؤكػػد عمػػي  وا 
 تطبيقه.

 معامل ارتباط سبيرمان وبراون  -و بعادهما صالتجزئة النصفية لجتمان الدراسة،معامل ثبات استبيانات  :2 جدول
 براون-سبيرمان ارتباط معامل لجتمان النصفية التجزئة معامل العبارات عدد  البعد

 المشاركة
 اإليجابية

 **0.79 0.77 11 األسرة رب

 **0.76 **0.83 10 األبناء

 المشاركة
 العشوائية

 **0.84 **0.81 11  األسرة رب

 **0.78 **0.75 10 األبناء

 **0.73 **0.89 10 األسرة نفقات ترشيد

 **0.85 **0.86 15 الحياة عف الرضا
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 0.01**دالة عند مستوي معنوية 
تمػت المعالجػة  اإلحصائية المستخدمة: األساليب: سادسا
 SPSS 15.0صػػػػػػائية لمبيانػػػػػػات باسػػػػػػتخداـ برنػػػػػػامج اإلح
(Statistical Package for Social Science program )

لمتحقؽ مف صحة فروض الدراسػة حيػث تػـ إجػراء حسػاب 
النسػػػػػب، التكػػػػػرارات والمتوسػػػػػطات الحسػػػػػابية واالنحرافػػػػػات 

 ،F-test"ؼ"  واختبػػػػػػػػاراتالمعياريػػػػػػػة لمت يػػػػػػػػرات الدراسػػػػػػػػة، 
 ومعامؿ ارتباط بيرسوف.

 النتائج
 : وصف العينة وال
% مػػف 41شػػممت الدراسػػة عمػػي نسػػبة  محاال اإلقامااة: -1

% مف األسػر تسػكف 59األسر تسكف الحضر، ونسبة 
 الريؼ.

% مػػػف 25شػػػممت الدراسػػػة عمػػػي نسػػػبة  ناااوع األسااارة: -2
%مػػػػػػػف 75.0المشػػػػػػػاركات مػػػػػػػف أسػػػػػػػر ممتػػػػػػػدة، بينمػػػػػػػا 

 المشاركات مف أسر نووية.

ت اسػر % مػف ربػا16.3شػممت الدراسػة  دخل األسرة: -3
جنيػه  2400متوسػط الػدخؿ الشػهري لؤلسػرة أكثػر مػف 

% متوسػػػػػػط الػػػػػػدخؿ الشػػػػػػهري 54.7)دخػػػػػػؿ مرتفػػػػػػع(، 
جنيػػػػػػػػػه)دخؿ متوسػػػػػػػػػط(  2400-1200لؤلسػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػف

% متوسػػػػط الػػػػدخؿ الشػػػػهري لؤلسػػػػرة أقػػػػؿ مػػػػف 29.0و
 جنيه)دخؿ منخفض(. 1200

شػػػػممت  المسااااتوي االجتماااااعي واالقتصااااادي ل ساااارة: -4
مػػػػف المسػػػػتويات % مػػػػف ربػػػػات األسػػػػرة 19.7الدراسػػػػة 

% مػػػػػػػػف 56.0االقتصػػػػػػػػادية واالجتماعيػػػػػػػػة المرتفعػػػػػػػػة، 
% مػػػػػػػػف المسػػػػػػػػتويات 24.3المسػػػػػػػػتويات المتوسػػػػػػػػطة و

 المنخفضة.
شػػػممت الدراسػػػة عمػػػي نسػػػبة  عمااال رب ورباااة األسااارة: -5

% ال 35%مػػػف ربػػػات األسػػػر يعممػػػف، بينمػػػا نسػػػبة 65
يعممف، أما بالنسبة ألرباب األسر فقد أوضحت النتائج 

يػػػػيف )أسػػػػتاذ جػػػػامعي، وكيػػػػؿ % مػػػػنهـ مهن20.33أف 

              % مػػػػػػػػػػػػػػوظفيف، 77نيابػػػػػػػػػػػػػػة، طبيػػػػػػػػػػػػػػب، ومهنػػػػػػػػػػػػػػدس(، 
 % حرفييف )نجار، سباؾ، حداد......إلخ(.2.64و
% 8شػػممت الدراسػػة عمػػي  مسااتوي تعماايم ربااة األساارة: -6

مػػػػػػف ربػػػػػػػات األسػػػػػػػرة حاصػػػػػػالت عمػػػػػػػي مؤهػػػػػػػؿ تحػػػػػػػت 
% حاصػػػالت عمػػػي مؤهػػػؿ متوسػػػط، 49.3المتوسػػػط، 

عمػػػػػػػي مؤهػػػػػػػؿ % مػػػػػػػف ربػػػػػػػات األسػػػػػػػر حاصػػػػػػػالت 41
% حاصػػالت عمػػي درجػػات عمميػػة عميػػا 1.7جػػامعي، 
دكتػػػورا (، بينمػػػا كػػػاف المسػػػتوي التعميمػػػػي  -)ماجسػػػتير

% مف أزواجهف مؤهمهـ تحػت 2.7ألزواجهف كالتالي: 
% مػػػػػػػػؤهمهـ 65% مػػػػػػػػؤهمهـ متوسػػػػػػػػط، 30متوسػػػػػػػػط، 
% حاصػػػميف عمػػػي درجػػػات عمميػػػة عميػػػا 2.3جػػػامعي، 

 )ماجستير، ودكتورا (.

% مػف 16.7شممت الدراسػة نسػبة  ة:عدد   راد األسر  -7
أفػػػػػػراد )كبيػػػػػػرة(،  7األسػػػػػػر عػػػػػػدد أفرادهػػػػػػا اكبػػػػػػر مػػػػػػف 

أفػػػػػراد  7-5% مػػػػػف األسػػػػػر عػػػػػدد أفرادهػػػػػا مػػػػػف 45.3
% مف األسر عدد أفرادهػا أقػؿ مػف 38.0)متوسطة( و

 .أفراد )ص يرة( 5
 : وصف استجابات عينة الدراسةثانيا  
المشااااركة ساااتجابات رباااات األسااار عماااي اساااتبيان ا:  وال  

 الفعالة، واإليجابية أل راد األسرة  ي  عمال المنزل.
 األسػػرة رب أف ،4 بجػدوؿ الموضػحة النتػائج أوضػحت

 مقػػػدار مػػػف يزيػػػد إضػػػافية أعمػػػاؿب القيػػػاـ إلػػػي دائمػػػا يسػػعي
  ،لؤلسرة المالي الدخؿ

  300تبعا لمخصائص االقتصادية واالجتماعية صن=توزيع العينة الكمية  :3 جدول
 % العدد الخصائص % العدد الخصائص

   األسرة نوع األسرة سكن مكان
 25.0 75 ممتدة 41.0 123 ريؼ
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 75.0 225 نووية 59.0 177 حضر
 ل سرة واالقتصادي االجتماعي المستوي   األسرة دخل
 19.7 59 مرتفع 16.3 49 (جنيه 2400)<  مرتفع
 56.0 168 متوسط 54.7 164 (جنيه 2400 -1200) متوسط
 24.3 73 منخفض 29.0 87 (جنيه 1200)>  منخفض
   األسرة رب مهنة   األسرة ربة مهنة
 20.3 61 مهني 65.0 195 تعمؿ
 77.0 231 موظؼ 35.0 105 تعمؿ ال

 2.7 8 حرفي األسرة ربة تعميم مستوي
  األسرة رب تعميم مستوي 1.7 5  عميا دراسات
 2.3 7  عميا دراسات 41.0 123 جامعي
 65.0 195 جامعي 49.3 148 متوسط
 30.0 90 متوسط 8.0 24 المتوسط تحت
 2.7 8 المتوسط تحت - - أمي
 - - أمي   األسرة حجم

    16.7 50 (أفراد 7 مف أكبر) ص ير
    45.3 136 (أفراد 7-5 مف) متوسط
    38.0 114 (أفراد 5 مف أقؿ) كبير

 دائػـ عمؿ خالؿ مف المالي دخمها ادديز  األسر مف 40%
 دخمهػا يػزداد األسػر، مػف% 42 بينمػا األسرة، رب به ـويق

 وال األسػػرة، رب بػػه يقػػـو موسػػمي عمػػؿ خػػالؿ مػػف المػػالي
 فقػط، الماديػة المسػاهمات عمػي األسرة رب مشاركات تقؼ
 يشػاركوا األسػر أربػاب مػف% 43 أف النتػائج أوضػحت فقد

 نسػػبة أف النتػػائج أظهػػرت بينمػػا المنػػزؿ، تنظيػػؼ فػػي أحيانػػا
 فػػػػػي زوجػػػػػاتهـ يشػػػػػاركوف ال األسػػػػػر ربػػػػػابأ مػػػػػف% 52.3
 مػف يضػاأ المنػزؿ رب المشػاركات وتظهػر المطبخ، أعماؿ
 األسػر ربػات ةشػاركبم سػراأل أرباب مف% 56 قياـ خالؿ
 مػػػػف% 53.7 بػػػػيف الصػػػػداقات تنشػػػػأف األبنػػػػاء، تربيػػػػة فػػػػي
 مػػػػػنهـ% 58 نسػػػػػبة يهػػػػػتـ حيػػػػػث وأبنػػػػػائهـ، سػػػػػراأل ربػػػػػابأ

 الفػراغ أوقػات فػي ابينمػ المدرسػة، فػي بنػاءاأل سػير بمتابعة
 لػػػػػيإ بنػػػػاءاأل باصػػػػػطحاب األسػػػػر أربػػػػػاب مػػػػف%49 يقػػػػـو

 .النادي
 النتػػائج تظهػػر أ فقػػد األبنػػاء، لمشػػاركات بالنسػػبة أمػػا

 مشػػػػػاركة إلػػػػػي تشػػػػػير االسػػػػػتجابات مػػػػػف% 81 حػػػػػوالي أف
 ابػف لكػؿ تحػدد ادوار خػالؿ مػف المنزلية المهاـ في األبناء
 موسػمية وارأد تعتبػر األدوار هػذ  أ مب ولكف ،األبناء مف

 عبػارة عمػي أحيانػا األسر ربات مف% 44.3 أجابت حيث
 األدوار ومػػػػف ،"المنػػػػزؿ داخػػػػؿ دور أبنػػػػائي مػػػػف ابػػػػف لكػػػػؿ"

 إعػػػػداد فػػػػي األبنػػػػاء مػػػػف% 46 مشػػػػاركة لؤلبنػػػػاء، الدائمػػػػة
 بنػػػػػػػاءاأل مػػػػػػػف% 60 وتتبػػػػػػػع وتنظيفهػػػػػػػا، الطعػػػػػػػاـ، مائػػػػػػػدة

 ومشػػػاركتهـ االنترنػػػت خػػػالؿ مػػػف والتخفيضػػػات ،عػػػروضلم
 أف هػو لمدهشػة المثيػر ولكػف ،لؤلسػرة الشرائية تالقرارا في

 مراعػاة دوف العمػؿ بتقسػيـ تقـو سرةاأل ربات مف% 27.7
 االسػػػػتجابات مػػػػف% 27.7) األبنػػػػاء بػػػػيف الفرديػػػػة الفػػػػروؽ
 بالعمػؿ األسػرة أفراد مف فرد كؿ يقـو" عبارة عمي بال تمت
 والمهػػػػػاـ األعمػػػػػاؿ هػػػػػذ  تتناسػػػػػب ال وقػػػػػد ،"(يناسػػػػػبه الػػػػػذي

 دوريػػػػا سػػػػراأل مػػػػف% 29 تتجمػػػػع ال كمػػػػا هػػػػـ،مع المنزليػػػػة
 إلي تشير النتائج هذ  ومثؿ ،وتقييمها األدوار تمؾ لمناقشة
 أعمػػاؿ فػػي واألبنػػاء األسػػرة رب مػػف لكػػؿ مشػػاركات وجػػود

 التنظػػيـ إلػػي تفتقػػر األبنػػاء مشػػاركات أ مػػب ولكػػف المنػػزؿ،
 .البشرية لمموارد الجيدة واإلدارة
المشاااركة اسااتبيان  اسااتجابات ربااات األساار عمااي: ثانيااا  

 العشوائية والسمبية أل راد األسرة  ي  عمال المنزل
 خػالؼ ثمػة يوجػد هأنػ ،5 بجػدوؿ استجابات أظهرت

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

المشاركة اإليجابية أل راد األسرة  ي  عمال  استبيان يحور توزيع العينة الكمية و قا الستجاباتهم عمي م :4 جدول
 المنزل

 ال  حيانا دائما العبارة م
 % العدد % العدد % العدد
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       األسرة رب مشاركات:  وال
 18.7 56 41.7 125 39.7 119 لؤلسرة المالي الدخؿ مف يزيد إضافي بعمؿ زوجي يقـو 1
 34.0 102 43.3 130 22.7 68 المنزؿ تنظيؼ في زوجي يشترؾ 2
 52.3 157 29.0 87 18.7 56 الطعاـ طهي في زوجي يعاونني 3
 32.7 98 39.3 118 28.0 84 لؤلبناء زوجي يذاكر 4
 15.7 47 49.7 149 34.7 104 المنزؿ طمبات زوجي يشتري 5
 12.0 36 38.7 116 49.3 148 النادي إلي األبناء زوجي يصطحب 6
 38.0 114 39.7 119 22.3 67 المنزؿ داخؿ السباكة بأعماؿ اـالقي زوجي يحاوؿ 7
 48.7 146 24.0 72 27.3 82 المنزؿ داخؿ الكهرباء بأعماؿ القياـ زوجي يحاوؿ 8
 13.0 39 30.7 92 56.3 169 األبناء تربية في زوجي يشترؾ 9
 17.0 51 25.3 76 57.7 173 المدرسة في األبناء سير بمتابعة زوجي يهتـ 10
 32.3 97 53.7 161 14.0 42 مشكالتهـ عمي ويتعرؼ أبنائنا، زوجي يصادؽ 11
       األبناء مشاركات: ثانيا
 19.7 59 44.3 133 36.0 108 المنزؿ داخؿ دور أبنائي مف ابف لكؿ 12
 32.0 96 39.0 117 29.0 87 وتقييمها األدوار لمناقشة دوريا األسرة تتجمع 13
 10.7 32 41.0 123 48.3 145 األسرة مستمزمات شراء في األبناء يشترؾ 14
 15.0 45 38.7 116 46.3 139 وتنظيفها الطعاـ، مائدة إعداد في األبناء يشترؾ 15
 20.3 61 38.3 115 41.3 124 (والتنظيؼ الطبخ،) المطبخ أعماؿ في األبناء تشارؾ 16
 52.3 157 30.7 92 17.0 51 المنزؿ داخؿ الصيانه أعماؿ في األبناء يشارؾ 17
 29.0 87 47.3 142 23.7 71 أسرهـ إلسعاد الدراسة في األبناء يجتهد 18
 خالؿ مف العروض أفضؿ إيجاد في األبناء يشترؾ 19

 األسرة نفقات لتقميؿ االنترنت
182 60.7 54 18.0 64 21.3 

 26.0 78 39.0 117 35.0 105 المنزؿ داخؿ البهجة مف جو األبناء يضفي 20
 27.7 83 45.3 136 27.0 81 بناسبه الذي بالعمؿ األسرة أفراد مف فرد كؿ يقـو 21
 ،زوجػػػػاتهف بقػػػػدرات أحيانػػػػا يػػػػثقف ال األزواج مػػػػف% 48.7
 إنفػػاقي بنػػود فػػي أحيانػػا وفيتػػدخم األسػػر أربػػاب مػػف% 46

 يخػػػرجف ال األسػػػر ربػػػات مػػػف% 56 المنػػػزؿ، لمسػػػتمزمات
 أوضػحت كمػا ،اهمػبين الخػالؼ لتالفي هفجازو أ مع أحيانا
 شػراء إلػي أحيانػا فجأيم األسر ربات مف% 52 أف النتائج
 أربػػػػاب اعتػػػػراض مػػػػف خوفػػػػا سػػػػرا البيػػػػت ممتزمػػػػات بعػػػػض
 طريقػػػػػة عمػػػػػي الخػػػػػالؼ هػػػػذا يػػػػػؤثر ال ذلػػػػػؾ ومػػػػػع األسػػػػر،
 بػال األسر ربات مف% 19.3 أجابت فقد لؤلطفاؿ تربيتهـ
 ألبنػػػائي معػػػاممتي أسػػػموب فػػػي زوجػػػي يتػػػدخؿ" عبػػػارة عمػػػي

 تتسػػػـ واألبنػػػاء األسػػػرة ربػػػة بػػػيف العالقػػػة فطبيعػػػة ،"أمػػػامهـ
 ربػػػة إحاطػػػة عمػػػي األبنػػػاء مػػػف% 46.3 فيحػػػرص بالثقػػػة،
 عمػػػي يحرصػػػوف األبنػػػاء مػػػف% 70و بمشػػػكالتهـ، األسػػػرة
 أبنائها سموؾ عمي تسيطر وهي ،(دائما أو أحيانا)إرضائها
 تسػػػتطع ال األسػػر ربػػات مػػػف% 15.3 فقػػط)المنػػزؿ داخػػؿ

 األبنػػاء بػػيف العالقػػة وتتسػػـ ،(األبنػػاء سػػموؾ عمػػي السػػيطرة
 االسػػػػتجابات مػػػػف% 55) المنػػػػزؿ داخػػػػؿ أحيانػػػػا بالشػػػػجار
 المشػػػػػػاركات أف بالػػػػػػذكر الجػػػػػػدير ومػػػػػػف ،"(أحيانػػػػػػا" كانػػػػػػت
 مػػف مزيػػد إلػػي وتحتػػاج مػػؤثرة، تبػػدو واألبنػػاء لآلبػػاء السػػمبية
 .والدراسة التأمؿ

تقميال نفقاات استجابات ربات األسر عماي اساتبيان : ثالثا
 رشيد اإلنفاق األسري األسرة صالت
% مػػف ربػػات 56.3أف أكثػػر مػػف  نتػػائجال أوضػػحت

السػػػػػػمع والمنتجػػػػػػات وقػػػػػػت  ءيحرصػػػػػػف عمػػػػػػي شػػػػػػرا سػػػػػػراأل
)جػػدوؿ  عمػػي فتػػرات زمنيػػة  طويمػػة االعػػروض، واسػػتهالكه

% مػػف ربػػات األسػػر يممػػف عامػػة إلػػي 42ذلػػؾ،  ومػػع ،(6
بوجػود أكثػر  مفهػتمي ففهاستنزاؼ مواردهف بصورة كبيرة، 

% 41.7) عمػػي مائػػدة الطعػػاـ لػػواف الطعػػاـمػػف لػػوف مػػف أ
مػػػا يتبقػػػي طعػػػػاـ وفيػػػر بعػػػد كػػػؿ وجبػػػػة)فقط  وكثيػػػرانعػػػـ(، 

األبنػاء  مجػأيومع ذلػؾ  ،% مف ربات األسر أجبف بال(25
أوضػحت  قػدو % أحيانا(، 60الوجبات السريعة) أحيانا إلي

حتػػػػي فػػػػي  النتػػػػائج مشػػػػاركات محػػػػدودة مػػػػف أفػػػػراد األسػػػػرة
% مػػػف أفػػػراد األسػػػرة 46 نسػػػبةوجػػػد أف  حيػػػثالمناسػػػبات، 

أحيانػػػا مػػػع تتجمػػػع لعمػػػؿ الكحػػػؾ، والحمػػػوي، وفػػػي المقابػػػؿ 
مػػػػف  الحمػػػوي والكحػػػؾ يشػػػػتري مػػػف األسػػػر %31.3 بةسػػػن

 تهػػػتـ ال األسػػػرة ربػػػةأف  النتػػػائجوبالتػػػالي تشػػػير  ،األسػػػواؽ
كمػػػا إنهػػػا ال تتبػػػع  ،اإلنفػػػاؽ األسػػػري بترشػػػيد بصػػػورة كبيػػػرة

األسػػرة  سياسػػات واضػػحة تحػػرص عمػػي إشػػراؾ بػػاقي أفػػراد
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 .تقميؿ نفقات األسرةفػي المهػاـ واألعمػاؿ المنزليػة التػي قػد يكػوف لهػا تػأثير فػػي 
 صراع األدوار  ي  عمال المنزل استبيان ية الكمية و قا الستجاباتهم عمي محور نتوزيع العي :5 جدول
 ال  حيانا دائما العبارة م

 % العدد % العدد % العدد
       األسرة رب مشاركات:  وال
 24.0 72 48.7 146 27.3 82 اختياراتي في زوجي يثؽ 1
 31.7 95 46.3 139 22.0 66 المنزؿ لمستمزمات إنفاقي بنود في زوجي يتدخؿ 2
 19.3 58 39.7 119 41.0 123 أمامهـ ألبنائي معاممتي أسموب في زوجي يتدخؿ 3
 18.7 56 56.0 168 25.3 76 بيننا الخالؼ لتالفي زوجي مع أخرج ال 4
 مف خوفا سرا البيت مستمزمات بعض شراء إلي الجأ 5

 زوجي اعتراض
94 31.3 157 52.3 49 16.3 

 32.3 97 34.0 102 33.7 101 عممي دوف أصحابه عمي دخمه مف جزء زوجي ينفؽ 6
 35.3 106 36.3 109 28.3 85 الحقيقي دخمه زوجي يخفي 7
 37.3 112 41.3 124 21.3 64 المدخرات مجمؿ زوجتي عف اخفي 8
 خارج عني بعيدا طويؿ وقت قضاء عمي زوجي يحرص 9

 المنزؿ
87 29 133 44.3 80 26.7 

 21.7 65 43.0 129 35.3 106 العائمية الزيارات عمي وزوجي أنا نحرص 10
 28.0 84 39.3 118 32.7 98 المنزؿ عمي سيطرته إلظهار صوته رفع إلي زوجي يسعي 11
      األبناء مشاركات: ثانيا
 32.7 98 48.7 146 18.7 56 عني بعيدا الوقت معظـ األبناء يقضي 12
 21.3 64 32.3 97 46.3 139  بمشكالتهـ عمما إحاطتي عمي باستمرار أبنائي يحرص 13
 مف يحتاجونه ما لهـ وأعطي أبنائي اختيارات في أثؽ 14

 أمواؿ
93 31.0 125 41.7 82 27.3 

 28.3 85 37.3 112 34.3 103 دوريا التهـمشك في أبنائي مع أتناقش 15
 29.3 88 46.0 138 24.7 74 إرضائي عمي ابنائي يحرص 16
 30.7 92 39.7 119 29.7 89 المنزؿ في المعد الطعاـ عمي أبنائي يتمرد 17
 35.3 106 42.3 127 22.3 67 بالتوتر أبنائي مع عالقاتي تتسـ 18
 15.3 46 47.0 141 37.7 113 ؿالمنز  داخؿ أبنائي سموؾ عمي اسيطر 19
 25.3 76 55.0 165 19.7 59 المنزؿ داخؿ مستمر شجار حالة في ابنائي 20
 66.0 198 18.0 54 16 48 أعاقبهـ عندما أبنائي مف مهذبة  ير أفعاؿ ردود أتمقي 21

 االسري االنفاق ترشيد استبيانتوزيع العينة الكمية و قا الستجاباتهم عمي  :6 جدول
 ال  حيانا دائما عبارةال م

 % العدد % العدد % العدد
 28.0 84 30.3 91 41.7 125 الطعاـ ألواف مف لوف مف أكثر بوجود األسرة تهتـ 1
 25.0 75 42.7 128 32.3 97 وجبة كؿ بعد وفير طعاـ يتبقي 2
 33.0 99 29.0 87 38.0 114 الحقا لتستهمكها الطعاـ بواقي األسرة تخزف 3
 34.0 102 36.3 109 29.7 89 والوالئـ المعزومات في السريعة الوجبات إلي األسرة تمجأ 4
 31.3 94 46.0 138 22.7 68 شرائها مف بدال والحموي الكحؾ، لعمؿ األسرة أفراد تجتمع 5
 واستهالكه العروض، وقت كبيرة كميات شراء إلي األسرة تمجأ 6

 طويمة زمنية فترات عمي
169 56.3 69 23.0 62 20.7 

 27.0 81 39.0 117 34.0 102  وجبة كؿ في الطعاـ مف مناسبة كمية األسرة تعد 7
 27.7 83 59.7 179 32.0 96 السريعة الوجبات عمي األبناء يعتمد 8
 20.3 61 42.0 126 37.7 113 المعمبة العصائر مف بدال الطبيعية العصائر إلي األسرة تمجأ 9

 29.7 89 31.7 95 38.7 116 يوميا األطعمة فم كبيرة كمية األسرة ترمي 10

الرضا عن استجابات ربات األسر عمي استبيان ا: رابعا
 الحياة

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

 التعزيز تتمقي ال األسر ربات مف% 60.7و المنزلي،
 ربات مف% 44 نسبة وتكوف المهاـ، تمؾ عمي لمناسب
 الجانب وفي السكف، مكاف عف راضيات  ير األسرة
 ربة حياة في واضحة لمسعادة مؤشرات توجد ال األخر،
 يجدف ما احيانا األسر ربات مف% 46.3 حيث األسرة،
 واالحتراـ الحب يجدف% 48و المنزؿ، داخؿ هادئة اوقات
 يشعرف األسر ربات مف% 51و المنزؿ، داخؿ  حيانا
 لديهف، األوقات أفضؿ المنزلية األوقات أف احيانا

األسرة،  مع والنقاش بالحديث تعفتستم ما أحيانا% 43و
 وتمؾ المادي، باالستقرار تشعرف ما أحيانا% 40.3و

 أفرد تفاعؿ عمي الضوء تسميط أهمية عمي تؤكد النتائج
 داخؿ المتعددة باألدوار القياـ خالؿ األسرة ربة مع األسرة
 أفراد بعض مف العفوية لممواقؼ يمكف وكيؼ المنزؿ،
 مدي وتحدد الحياة، عف سرةاال ربة رضا تشكؿ أف األسرة
 .  المنزؿ داخؿ اإلدارية العممية نجاح أوعدـ نجاح

 
 : مناقشة الفروض:ثانيا

 تارتباطي  ذات دالال عالقات توجد: "األول الفرض
 الحياة عنربة األسرة بالرضا  شعور بينإحصائية 
 بين و صراع األدوار  الفعالة األسرية والمشاركات
 اجراء تـ فإنه الدراسة هدؼ ؽولتحقي ،"  راد األسرة
 الحياة عف األسرة ربة رضا بيف ارتباط معامالت
المشاركات األسرية  استبياف ومحاور تابع، كمت ير
 النتائج تسجيؿ تـ وقد مستقمة، كمت يراتبأبعاد  
النتائج  أظهرت حيث ،8 جدوؿ في عميها المتحصؿ

األسرة  ربمف  كؿأف مستوي المشاركات الفعالة ل
عمي شعور ربة  ةاحصائية موجب دالالتناء لها واألب

صراعات  سجمتاألسرة بالرضا عف الحياة، بينما 
شعور ربة  عمياحصائية سالبة  تاألدوار دالال

الحياة، وهذ  النتيجة تؤكد عمي  فاألسرة بالرضا ع
بما يحقؽ فائدة أكبر لؤلسرة، أهمية تنسيؽ األدوار

 الحياة عن الرضا استبيانستجاباتهم عمي توزيع العينة الكمية و قا ال: 7 دولج
 ال  حيانا دائما العبارة م

 % العدد % العدد % العدد
 46.7 140 31.0 93 22.3 67 الدراسي مؤهمي مع عممي يتناسب 1
 28.0 84 36.7 110 35.3 106 حياتي عف راضية أنا 2
 60.7 182 15.0 45 24.3 73 المناسب التعزيز وأتمقي بكفاءة، المنزلية مهامي أؤدي 3
 50.3 151 21.7 65 28.0 84 المنزلي العمؿ في نفسي أجد 4
 33.0 99 46.3 139 20.7 62 هادئة المنزؿ داخؿ أوقاتي 5
 21.7 65 48.0 144 30.3 91 واحتراـ بحب األسرة أفراد معي يتعامؿ 6
 44.0 132 22.3 67 33.7 101 المنزلية األعماؿ في أقضيها التي باألوقات استمتع 7
 38.3 115 29.3 88 32.3 97 المادي باألماف أشعر 8
 23.0 69 51.7 155 25.3 76 المنزؿ داخؿ أقضيها التي هي األوقات أجمؿ 9
 39.7 119 26.0 78 34.3 103 أصدقائي عف راضية أنا 10
 50.7 152 31.3 94 18.0 54 فيه اسكف الذي بالمكاف راضية أنا 11
 46.7 140 24.7 74 28.7 86 جيراني نوعية عف راضية أنا 12
 29.0 87 46.3 139 24.7 74 أبنائي سموكيات عف راضية أنا 13
 26.0 78 43.0 129 31.0 93 أسرتي مع والنقاش بالتحدث، استمتع 14
 35.7 107 40.3 121 24.0 72 مستقر ألسرتي المادي الوضع 15
 

 ورضا ربة األسرة عن الحياة. ،واج واألبناء  ي إدارة شئون األسرةاألز  مشاركةبين  باطاالرت تمعامال: 8 جدول
 األدوار صراع اإليجابية المشاركة 
 األبناء األسرة رب األبناء األسرة رب 
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 0.461- 0.493- 0.547 0.533 بيرسوف ارتباط معامؿ
 0.001> 0.001> 0.001> 0.001> الدالله مستوي

 van)  يسػي لربػة األسػرةواألصدقاء هـ الداعـ الرئ األهؿف

Daalen et al., 2005)، بصػفة ،لػدعـ رب األسػرة ويكػوف 
تقميػؿ الضػ وط التػي تقػع عمػي  عمػيخاصة، تأثير معنوي 

 Copeland and Norell, 2002; Cardner and)ربة األسػرة 

Cutrona, 2004; Aycan and Eskin, 2005; 

Powdthavee, 2009)، فيكػػػػوف  شػػػػوائيةالمشػػػػاركة الع أمػػػػا
 Coverman(1989)وتبعػػػػػػا لػػػػػػػ  مر وبػػػػػػة،تأثيراتهػػػػػػا  يػػػػػػر 

األدوار هػػو المػػؤثر الفعمػػي عمػػي الصػػحة النفسػػية  فصػػراع
لربة المنػزؿ، يفػوؽ أثػر  تػأثير األدوار الزائػدة عمػي الصػحة 

 ل.صحة الفرض األو يتحققوبذلك النفسية لربة األسرة، 
ذات داللاا  احصااائية  ااي  وق اار  وجاادت: "ثااانيال الفاارض

 المشااااركات عماااال المنزلص  اااي مشااااركةالمساااتويات 
لممستوي االجتماعي،  تبعاصراع األدوار    و الفعالة،

 الفػرض هػذا صػحة مػف ولمتحقػؽ ،واالقتصادي لالسرة"
 واحػد اتجػا  ذو التبػايف تحميػؿ اجػراءتػـ  فإنػه احصائيا،
ANOVA صػػػراع أو الفعالػػػة األسػػػرية المشػػػاركات بػػػيف 
 المسػػػػتوي مػػػػع ةتابعػػػػ كمت يػػػػرات المنػػػػزؿ داخػػػػؿ األدوار

 وقد مستقمة، كمت يرات لالسرة واالقتصادي االجتماعي
 معنويػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف لمتأكػػػػػػػػػد Turkey تحميػػػػػػػػػؿ اجػػػػػػػػػراء تػػػػػػػػػـ

 أف النتػػػػػائج أوضػػػػػحت حيػػػػػث المحسػػػػػوبة، المتوسػػػػػطات
 طبيعتهػػػا فػػػي تختمػػػؼ المنػػػزؿ داخػػػؿ األسػػػرة رب أدوار

 لؤلسػػػػػػػرة واالقتصػػػػػػػادي االجتمػػػػػػػاعي المسػػػػػػػتوي حسػػػػػػػب

 األسػػرة رب اركاتومشػػ إسػػهامات، فترتفػػع ،(9 جػػدوؿ)
 االجتمػػػاعي المسػػػتوي ارتفػػػاع مػػػع المنزليػػػة المهػػػاـ فػػػي

 فػػإف ،Heising (2011)لػػػ وتبعػػا لؤلسػػرة، واالقتصػػادي
 المسػػػػتوي ذات األسػػػر بهػػػا التػػػي تقػػػـو المنزليػػػة المهػػػاـ

 أقػػؿ وقػت إلػي تحتػاج المرتفػع واالقتصػادي االجتمػاعي
 لمتكنولوجيػػػػػا اسػػػػػتخدامها خػػػػػالؿ مػػػػػف وذلػػػػػؾ النجازهػػػػػا،

 مشػػاركات أف الباحثػػة وتوضػػأ المنػػزؿ، داخػػؿ ةالحديثػػ
 توقػػ إلػػي تحتػػاج التػػي األنشػػطة فػػي تػػزداد األسػػرة رب

 وبالتػػالي سػػريعة، نتػػائج تحقػػؽ والتػػي النجازهػػا، قصػػير
 القيػػػاـ عمػػػي األسػػػرة رب اسػػػتمراريه فػػػي الدافعيػػػة تخمػػػؽ
 فػػػي األسػػػرة رب مشػػػاركة تػػػزداد وبالتػػػالي المهػػػاـ، بتمػػػؾ

 االقتصػػػػػػادي، المسػػػػػػتوي ارتفػػػػػػاع مػػػػػػع المنزليػػػػػػة المهػػػػػػاـ
 المسػػتوي بػػيف العالقػػة تفسػير كمػػا لؤلسػػرة، واالجتمػاعي
 يتمتػع التػي والسػمطة لؤلسػرة، واالقتصػادي االجتمػاعي

 انخفػض فكممػا ،(2009) لػػعثماف تبعػا األسػرة رب بهػا
 تنػػازؿ كممػػا لؤلسػػرة، واالقتصػػادي االجتمػػاعي المسػػتو 

 فتقػػػػػؿ لزوجتػػػػػه، سػػػػػمطاته مػػػػػف كثيػػػػػر عػػػػػف األسػػػػػرة رب
 االجتماعيػػة، المسػػتوي وبارتفػػاع المنػػزؿ، فػػي كاتهمشػػار 

 األسػػػرة ومصػػػادر مػػػوارد، فػػػإف لؤلسػػػرة، واالقتصػػػادية
 عمػػي سػػيطرته إحكػػاـ مػػف أكبػػر بصػػورة وتمكنػػه تتعػػدد،
  المنزؿ،

 .المنزل  عمالاألزواج  مشاركة مستوياتواالقتصادي ل سرة عمي  االجتماعيتأثير المستوي  :9 جدول
 المستوي اإليجابية ةالمشارك األدوار صراع

 االجتماعي
 واالقتصادي

 ل سرة

 األسرة رب األبناء  األسرة رب األبناء 

 االنحراف
 المعياري

 االنحراف المتوسط
 المعياري

 االنحراف المتوسط
 المعياري

 االنحراف المتوسط
 المعياري

 المتوسط

ج8.0 3.9
ج8.7 3.2 

أ22.6 3.3 
أ23.9 3.4 

 المرتفع 

ب10.7 3.2
ب13.7 3.7 

ب19.7 3.2 
ب20.1 4.0 

 المتوسط 

أ13.7 3.9
أ18.2 2.8 

ج15.8 1.9 
ج15.7 2.4 

 المنخفض 

 "ؼ" قيمة ***133.365 ***114.778 ***150.092 ***64.886

 أعمػػػاؿ فػػي األسػػرة ربػػػة مػػع مشػػاركة أكثػػػر كأنػػه فيبػػدو
 ربػة كاهػؿ عمي تقع التي األعباء بالتالي وتقؿ المنزؿ،

 تمػػػػؾ أف Conger et al. (2010) األسػػػػرة، ويػػػػري
 األسػػرية الحيػػاة اسػػتقرار مػػف تحسػػف الفعالػػة المشػػاركات

 الباحثػػة وتػػري الحيػػاة، عػػف بالرضػػا الشػػعور مػػف وتزيػػد
 قػد لؤلسػرة واالقتصػادي االجتماعي المستوي ارتفاع أف
 لمشػاركة أوسػع مجػاالت األبنػاء، واآلبػاء مػف لكؿ يتيأ
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 مزيػػد ممهػػـوتح المنزليػػة، اـبالمهػػ القيػػاـ فػػي األسػػرة ربػػة
 المسئوليات. مف

أظهرت النتائج أيضا أف مشكمة صراع األدوار  كما
داخؿ المنزؿ بيف رب وربة األسرة تقؿ بارتفاع المستوي 
االجتماعي واالقتصادي لؤلسرة، فربما تخمؽ األعباء 
االقتصادية مزيد مف العوائؽ النفسية والتي تحوؿ دوف 

دة في إدارة المنزؿ، التفكير المنطقي واتخاذ القرارات الرشي
ويصبأ الصراع النفسي هو االنعكاس الظاهر النخفاض 
معيشة األسرة، والذي يظهر عمي صورة صراع دائـ بيف 

كيفية اتخاذ القرار، وتنفيذ تمؾ  فيرب وربة المنزؿ 
صحة الفرض  يتحققوبذلك األدوار داخؿ المنزؿ، 

 .ثانيال
ة ذات ارتباطيااة عكسااي اتعالقاا توجاادالثالااث: "  الفاارض
 الفعالاااة، األساااريةإحصاااائية باااين المشااااركات  تدالال

 صحة مف ولمتحقؽ ،"   راد األسرة بين األدوار وصراع
حسػػاب معػػامالت ارتبػػاط بيرسػػوف  تػػـ فإنػػه الفػػرض هػػذا
 اسػػػػتبياف ريربػػػػات األسػػػػر عمػػػػي محػػػػو  اسػػػػتجاباتبػػػػيف 
 الفعالػػػة المشػػػاركات اسػػػتبياف ومحػػػوري األدوار، صػػػراع

، 10 جػدوؿ فػي النتػائج سػجيؿت وتػـ المنػزؿ أعماؿ في
ارتباطيػػة ذات داللػػة  ةعالقػػ وجػػود النتػػائج أظهػػر حيػػث

 ألسػػػػػػػرةا ربلػػػػػػػ  الفعالػػػػػػػة المشػػػػػػػاركاتإحصػػػػػػػائية بػػػػػػػيف 
كمػػػا تػػػرتبط تمػػػؾ األدوار  ،الفعالػػػة لالبنػػػاء والمشػػػاركات

مػػف رب  يمػػع صػػراع األدوار داخػػؿ المنػػزؿ أل عكسػػيا  
األسر  أربابالنتائج تفسر أف  وهذ  األبناء، أواألسرة، 

الزوجػػػات فػػػي إدارة شػػػئوف المنػػػزؿ  مػػػعاألقػػػؿ مشػػػاركة 
ويفترضػوف فػي  ،أدوار لهـ داخؿ المنزؿ خمؽ يحاولوف

تمػػػػؾ األدوار أف تكػػػػوف مثاليػػػػة، ولكػػػػف تمػػػػػؾ األدوار ال 
نمػا   هػامػع أدوار  تتصػارعتتكامؿ مع أدوار ربة األسػرة وا 

وقػػػػػػد تعيقهػػػػػػا عػػػػػػف التنفيػػػػػػذ الفعمػػػػػػي لمهامهػػػػػػا  ،الفعميػػػػػػة
ا ال شؾ فيه أف مشػاركة رب األسػرة فػي المختمفة، ومم

إدارة المنػػزؿ قػػد انعكسػػت إيجابػػا عمػػي تحسػػف عالقػػات 

األبنػػػاء مػػػع اآلبػػػاء واألمهػػػات، ومشػػػاركتهـ لؤلسػػػرة فػػػي 
تحمػػؿ مزيػػد مػػف األعبػػاء والمسػػئوليات المنزليػػة، ويػػري 

Ulman and Straus (2003) بػيف رب وربػة  العالقػة أف
عميػػػػػه  ثػػػػػثتؤ  تعتبػػػػػر المؤشػػػػػر الػػػػػذي يمكػػػػػف أف األسػػػػػرة

 يتحقااقساابق  ومماااالعالقػة بػػيف األبنػػاء وربػات األسػػرة 
 .صحة الفرض الثالث

 تارتباطي  ذات دالال اتالرابع: "توجد عالق الفرض
 عمال المنزل   ي األسرية المشاركات بينإحصائية 

 ربة وترشيدصراع األدوار    و الفعالة، المشاركاتص
 فرضال هذا صحة مف ولمتحقؽ ،"منفقاتاألسرة ل
بيرسوف بيف  ارتباط معامالت إجراء تـ فإنه احصائيا  
المختمفة الستبياف المشاركة في أعماؿ  المحاور

 كمت يراتالمنزؿ)المشاركة الفعالة، وصراع األدوار( 
 كمت ير لنفقاتترشيد ا فيربة األسرة  وأساليبتابعة، 
عدـ  عمي 11 بجدوؿ النتائج أوضحت حيث مستقؿ،

نفقات األسرة  ترشيدبيف  تربط احصائيةوجود دالله 
في أعماؿ  أواألبناءعمي مشاركة أي مف رب األسرة 

صراع األدوار داخؿ المنزؿ  يتأثرالمنزؿ، كما لـ 
تمؾ النتيجة أف  توضأو  منفقات،األسرة ل ربة بتقميؿ

المتحكـ الرئيسي في المشتريات داخؿ األسرة هي ربة 
مف  ثيروهي تحتفظ بهذا البند بعيدا عف ك ،األسرة

المشاركات أو الصراعات بما يضمف لها االستمرار 
في إدارة هذا المدخؿ عمي النحو الذي يرضيها، مع 

 يتبعفاإلشارة أف ربات األسرة، عينة الدراسة، ال 
 الوبذلك األسرة،  لنفقاتسياسات ترشيد واضحة 
 يتحقق صحة الفرض الرابع.

 
 

 األعمااال، ااي  لاارب األسارة واألبناااء الفعالااة المشااركةو  ر داخاال المناازلاألدوا صااراعمعااامالت االرتباااط باين  :10 جادول
   يةالمنزل لمهاموا

 األدوار صراع اإليجابية المشاركة  
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 األبناء األسرة رب األبناء األسرة رب  

     األسرة رب اإليجابية المشاركة
    ***0.764 األبناء

   ***0.648- ***0.646- األسرة رب األدوار صراع
  ***0.549 ***0.674- ***0.626- األبناء

 0.001***دالة عند مستوي معنوية 
 النفقات  ترشيداألسرية، و ساليب ربة األسرة  ي  المشاركاتمعامالت االرتباط بين  :11 جدول

 األدوار صراع اإليجابية المشاركة 
 األبناء األسرة رب األبناء األسرة رب

 0.056- 0.039 0.021- 0.043- بيرسوف ارتباط معامؿ
 0.330 0.449 0.711 0.458 الدالله مستوي

 دالالت ذات ارتباطية عالقات توجدالخامس: " الفرض
األسرية  ي  عمال المنزل  المشاركات بين احصائية

ومتغيرات  ،صراع األدوار   و الفعالة، المشاركاتص
كما يرتبط رضا ربة األسرة عن  الديموجرا ية،األسرة 
مف  ولمتأكد ،اة بتمك المتغيرات الديموجرا ية"الحي

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 

ربة  ـخؿ األسرة، مستوي تعمياألسرة، نوع األسرة، د
األسرة، وظيفة ربة األسرة، مستوي تعميـ رب األسرة، 

 أظهرتووظيفة رب األسرة وحجـ األسرة، حيث 
الديموجرافية  عوامؿأف ال 12النتائج الموضحة بجدوؿ 

 في الفعالةاألكثر تأثيرا  عمي مشاركات رب المنزؿ 
فكمما ووظيفته،  ه،مستوي تعميم ياألعماؿ المنزلية ه

مشاركاته  زادتزاد مستوي التعميـ رب األسرة، كمما 
 المهنيةفي أعماؿ المنزؿ، أيضا شا مي الوظائؼ 

بينما  الحرفييف، عفمشاركة في المهاـ المنزلية  عميأ
ووظيفة رب األسرة  ،األسرة دخؿالنتائج أف  أوضحت

 داخؿ األدوارصراع  عميهي المت يرات األكثر تأثير 
لر ـ مف كوف مستوي تعميـ ربة األسرة، المنزؿ، فعمي ا

عمي  المعنويذات التأثير  عوامؿمف ال تهاووظيف
كؿ مف رب األسرة واألبناء في األعماؿ  مشاركات

المنزلية، إال أف الخصائص االقتصادية واالجتماعية 
تكوف أكثر تأثير عمي تمؾ المشاركات،  سرةلرب األ

ألسرة عف ربة ا رضاأظهرت النتائج أيضا ارتبط  وقد
 اهماوربة األسرة ومستو  ،بكؿ مف مهنة رب الحياة

 ،األسرة، وحجـ األسرة دخؿإلي  باإلضافة التعميمي،
 األسرة( فإف 2016ومنصور) دراسة بركات،فتبعا ل

هو العالـ االفتراضي لربة األسرة، والذي يشكؿ جزء 
تفاعؿ أفراد األسرة  فإفكبير مف احالمها، وبالتالي 

ي شعورها بالرضا عف الحياة، ومثؿ معها ينعكس عم
أهمية الدراسات التي تسمط الضوء  توضأهذ  النتيجة 

األسرية كمدخؿ لفهـ أعمؽ  المشاركات طبيعةعف 
يمكف أف  الذيربة األسرة بالرضا عف الحياة،  لشعور

في أداء األدوار التي تقـو بها  استمرارهاينعكس عمي 
ة األسرة تستمد فرب ،وخارج المنزؿ( داخؿ،الحياة ) في

هـ حولها، فتكوف  فشعورها بالرضا عف الحياة مم
 ذات سرةوربة األ رب،مف  لكؿالشخصية  السمات

 ،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، 

 جزئيا  المتحصؿ عميها مف هذ  الدراسة تتفؽ  جوالنتائ
والتي أظهرت  Breen and Cooke (2005)نتائج  مع

 أف الدخؿ األسري،

 المهام المنزلية، واالمتغيرات الديموغرا ية.  ياألزواج واألبناء  مشاركةمعامالت االرتباط بين  :12 جدول
  اإليجابية المشاركة األدوار صراع الحياة عن الرضا

  األسرة رب األبناء األسرة رب األبناء

 األسرة سكف 0.084- 0.084- 0.037 0.033 0.022-
 األسرة نوع 0.031- 0.047- 0.029 0.025 0.024-
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 األسرة دخؿ ***0.650- ***0.604- ***0.694 ***0.509 ***0.595-
 رةاالس ربة تعميـ مستوي ***0.295- ***0.240- ***0.256 ***0.241 ***0.230-

 األسرة ربة وظيفة 0.060 *0.142 0.097- 0.112- **0.163

 االسرة رب تعميـ مستوي ***0.803 ***0.408- ***0.460 ***0.258 ***0.372
 األسرة رب وظيفة 0.653- 0.584- ***0.642 ***0.506 ***466..0
 األسرة حجـ ***0.290- ***0.264- ***0.273 ***0.201 ***0.247-

  0.001***دالة عند مستوي معنوية        0.01**دالة عند مستوي معنوية     0.05ستوي معنوية *دالة عند م
 مقدارووظيفة كؿ مف رب وربة األسرة مف المحددات ل   

المنزلية، وقد ربطت  ـرب األسرة في المها مساهمت
بعض الدراسات بيف مشاركات الزوج في العمؿ، 

 ,Baxter)المهاـومقدار الوقت الالـز النجاز تمؾ 

1992b)،  ،فربات األسر الالئي يعممف خارج المنزؿ
يشركف أزواجهف بصورة كبيرة في أعماؿ 

بينما تختمؼ   ،(Davis and Greenstein, 2004)المنزؿ
 Breen andنتائج مع جزئيا  النتائج المتحصؿ عميها 

Cooke (2005)  والتي أظهرت أف المستوي التعميمي
يكف له تأثير عمي تمؾ لرب وربة األسرة لـ 

مستوي  أف Coverman (1985)أكد  أيضاالمشاركات، 
تعميـ رب األسرة لـ يكف له تأثير معنوي عمي 

تقسيـ  أومشاركات رب األسرة في األعماؿ المنزلية، 
العمؿ، ومما سبؽ يتضأ أف التركيب النفسي، 

مصر يختمؼ عف  في ةاألسر  ةواالجتماعي لرب
 ،ال رب فياألسرة  ةتماعي لربالتركيب النفسي، واالج

 صحة الفرض الخامس. يتحقق جزئياومما سبق 

 النتائج  هم
النتائج أف المستوي االجتماعي واالقتصادي  توضأ

يعتبر المحدد الرئيسي لمشاركة رب األسرة في  األسرة
األعماؿ والمهاـ المنزلية، فربة األسرة تعتبر المسئوؿ 

ا رب األسرة في تنفيذ ويشاركه ،الرئيسي عف تمؾ األعماؿ
في المهاـ  سرةتمؾ المهاـ، ويزداد مقدار مشاركة رب األ

واألعماؿ المنزلية بارتفاع المستوي االجتماعي 
واالقتصادي لؤلسرة، فيرتفع شعور ربة األسرة بالرضا عف 

 بارتفاعالحياة، حيث يتحدد مقدار مشاركة رب األسرة 
ة التي يش مها، مستوا  التعميمي، أو تبعا لطبيعة الوظيف

وعمي الجانب األخر انخفاض تمؾ المشاركات تعني 
المتعارؼ  دوارفي األ سرةتدخؿ عشوائي مف رب األ

مما يؤثر سمبا عمي شعورها بجودة  ،عميها لربة األسرة
الحياة األسرية، وقد يعيقها ذلؾ عف أدوارها التقميدية، 

سرة ومف الجدير بالذكر أف السياسات التي تتبعها ربة األ
اإلسرية  المشاركاتفي تقميؿ نفقات األسرة لـ تتأثر ب

وتدؿ تمؾ النتائج أف  ، اإليجابية، أو حتي صراع األدوار
 وردربة األسرة في إدارة الم تتبعه الذي األسموب

 أف أو سرة،جميع أفراد األ ااالقتصادي تناؿ رض
 ةكبير  درجةتستأثر بها ربة األسرة ب سرةاقتصاديات األ

حيث  سرة،األ أفرادوتدخالت  مشاركات أ مب عف بعيدا
تعتبر ربة األسرة العامؿ االقتصادي هو أساس استقرار 

 األسرة المصرية، 
 الدراسة توصيات

في المهاـ  فرادهاأف تهتـ األسرة باشراؾ جميع ا يجب -
 اإلدارية والمنزلية.

األدوار بيف أفراد األسرة مف  تكامؿ ثقافة نشر -
عية واالقتصادية المنخفضة، لما له المستويات االجتما

وبالتالي تفادي  ،إيجابي عمي تقميؿ صراع األدوار أثر
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 
بأ أهداؼ أفراد األسرة المتبادلة بيف أفراد األسرة، وتص

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 

ر لبموغ مسئولية جميع أفراد األسرة، فتتكامؿ األدوا
 أهداؼ األسرة.
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مادة دراسية تحت مسمي التربية األسرية  إدارج -
اإلدارية ضمف مناهج التربية والتعميـ بهدؼ نشر و 

 ثقافة المشاركات األسرية.
ثقافة  لنشروسائؿ االعالـ بتقديـ برامج  اهتماـ -

 المشاركات األسرية 

ندوات، وبرامج تثقيفية مف خالؿ النوادي ومراكز  عقد -
المجتمع بأهمية مشاركة األزواج  توعيةلشباب لا

واألبناء في األعماؿ، والمهاـ المنزلية، مف خالؿ 
 مع أدوار ربة األسرة داخؿ المنزؿ. األدوار تمؾتكامؿ 

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

جمعي لتدريب األمهات عمي مهارات االتصاؿ وحؿ 
س أثر  عمي تحسف العالقات المشكالت وقيا

وتربوي،  نفسياألسرية"، رسالة دكتورا ، ارشاد 
جامعة عماف العربية لمدراسات العميا، كمية الدراسات 

 .التربوية العميا، عماف، األردف

 الض وط(: 2016)رشا ومنصور، ت ريد، بركات،
 واستراتيجيات العاممة األسرة ربة لدي الحياتية
 مجمة األسي، باالستقرار اوعالقته معها، التعامؿ

 .1 العدد ،37 مجمد الثقافي، لمتبادؿ اإلسكندرية
، بدوي، مسعودة، ولدمادي، ليديا  بمميهوب، كمتـو
اضطراب العالقة الزوجية عمي  أثر(: "2009)

 النفسيةالعمـو  شبكةمجمة  ،"لالبناء النفسية الصحة
 .تونس ،2-21العربية، العدد 

(: 2006بمممكة البحريف) المركزي لممعمومات الجهاز
"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 
الزوجية في  الخالفات(: "2005عبد اهلل) الجهيني،

ت المجتمع السعودي مف وجهة نظر الزوجا
المتصالت بوحدة اإلرشاد االجتماعي"، بحث مقدـ 
لمحصوؿ عمي درجة الماجستير، كمية الدراسات 

 العميا، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية.

 الرضا ألبعاد دراسة" :(1998مجدي محمد ) الدسوقم،

 لد  النفسية المت يرات مف بعدد وعالقتها الحياة عف

 المصرية لمجمةا "،السف ص ار الراشديف مف عينة

 .200-15 ص ص ،8 مج ،20 ع النفسية، لمدراسات

 المستوي مقياس" (:1995)العزيز عبد الشخص،
 األنجمو مكتبة ،2 ط ،"لؤلسرة واالقتصادي االجتماعي

 .القاهرة المصرية،

(: 2013أمؿ سالـ، السعادية، جهاد، الحديدي ) العواودة،
اء: "أسباب النزاعات األسرية مف وجهة نظر األبن

دراسة ميدانية في جامعة البمقاء التطبيقية"، مجمة 
الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية، 

 .255-227، العدد األوؿ، ص 21المجمد 

(: "اآلثار األسرية الناجمة عف 2010جهاد) الناقوال،
خروج المرأة السورية لمعمؿ: دراسة ميدانية لواقع 

 ،ي مدينة دمشؽ"مشكالت المتزوجات العامالت ف
 منشورات الهيئة العامة لمكتاب، دمشؽ.

 وعالقته الذات تقدير(: "2013عبد الرحمف) النممة،

 بف محمد اإلماـ جامعة طالب لد  الحياة عف بالرضا

 ،"اإلنترنت باستخداـ الدارسيف اإلسالمية سعود
 .4ممحؽ  40دراسات العمـو التربوية، المجمد 

ط النفسي لدي المرأة (: "الض 2013ناجية) دايمي،
المتزوجة العاممة في الميداف التعميمي، وعالقته 
بالقمؽ: دراسة ميدانية بوالية سطيؼ"، رسالة 

 نسانية،ماجستير، كمية العمـو االجتماعية، واإل
 .جامعة فرحات عباس، الجزائر

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

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

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

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

 .السوداف ،2العدد  األسرة، دراساتمجمة 



Vol. 61, No. 2, pp. 149-168, 2016(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Sci. 

 966 

(: "نحو برنامج مقترح لتنمية 2009أماني) سـ،قا
المهارات المهنية لؤلخصائييف االجتماعييف في 
العمؿ مع حاالت العنؼ األسري"، مجمة دراسات في 

، 26اإلنسانية، العدد  والعمـوالخدمة االجتماعية 
 .الجزء األوؿ

(: "الخالفات الزوجية وانعكاسها 2010حاتـ) محمود،
يدانية في مدينة الموصؿ"، عمي األسرة: دراسة م
 30دراسات موصمية، العدد 

(: "الدور االقتصادي لممسنيف داخؿ 2011رشا) منصور،
: دراسة مقارنة بيف الريؼ، والحضر"، رسالة ألسرةا

 .دكتورا ، كمية التربية، جامعة بنها
 مواردها بإدارة األسرة ربة وعي(: "2015رشا) منصور،

مجمة اإلسكندرية  "،المنظور  ير بالدخؿ وعالقته
 .2، العدد 60الزراعية، المجمد  بحوثلم

(: "المرأة الريفية وأدوارها 1995جماؿ الديف، نادية)
االجتماعية ومحدداتها"، المركز اإلقميمي لتعميـ 
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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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