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 برضا ربة ما األدوار علي المهام المنزلية وعالقتهوصراع الفعالة األسرية المشاركة
   الحياةاألسرة عن 

   رشاد محمود منصور رشا
   النوعية، جامعة بنهاالتربية االقتصاد المنزلي، كلية قسم

eg.edu.bu.fsed@mansour.rasha 

  ٣٠/٤/٢٠١٦ :                             تاريخ القبول      ٥/١/٢٠١٦ :يخ التسليمتار

 الملخص
 وأثر ، المنزليةالمهام واألعمال، في محافظة القليوبية من األسرة واألبناء رب مشاركات دراسة إلي بصفة رئيسية البحث هذا يهدف

 أو اإليجابية المشاركة) "١ (هما األسرية مشاركة للمقياسينالدراسة  استخدمت ، حيث عن الحياةرضا شعور ربة األسرة بالعليذلك 
"  األدوارصراع) "٢(و مع األدوار التي تقوم بها ربة األسرة داخل المنزل، المشاركة األسرية األدوار تكامل فيهاوالتي يفترض " الفعالة
 ، المنزلداخل أدوار ربة األسرة مع المشاركات تلك تتضارب وقدزل،  األدوار التي يقوم بها أفراد األسرة داخل المنعشوائية من ينشأ والذي
 علي تأصيل المشاركات اإليجابية، أو تعميق فقات النتقليل في اليومية التي تتبعها ربة األسرة ممارسات الدراسة بمعرفة أثر الاهتمت كما

 الحياة، قيد علي الزرج(القليوبية محافظة من أسرة ربة ٣٠٠اختيار تم فإنه الدراسة هدف ولتحقيقالصراع علي األدوار داخل المنزل، 
 النتائج أن أوضحت حيث البيانات، وتحليل جمع في التحليلي الوصفي المنهج الباحثة واتبعت ،)سناً أكبر أو المراهقة سن في واالبناء

 تسببعور ربة األسرة بالرضا عن الحياة، بينما  موجب علي شمعنويالمشاركات الفعالة ألفراد األسرة من خالل تكامل األدوار لها تأثير 
 صراع األدوار قل بينما الفعالة، األسرية المشاركات زادت وقد الحياة، ن ربة األسرة بالرضا عشعور تقليل فيصراع األدوار داخل المنزل 

كسيا علي صراع األدوار داخل المنزل، ولم  عأثرت الفعالة ألفراد األسرة المشاركات االجتماعي واالقتصادي لألسرة، فالمستوي ارتفاع مع
 حتي صراع األدوار داخل أو ية، األسرالمشاركة دالله احصائية علي مستويات ذو النفقات تأثير ترشيد ربة األسرة في ساليبتكن أل

ا تأثرت مشاركات األبناء  اظهرت النتائج أن مشاركات رب األسرة في أعمال المنزل قد تأثرت بمستوي تعليمه، ووظيفته بينمكماالمنزل، 
 المستويات من أفراد األسرة بين األدوار تكامل ثقافة نشر بأهمية التالية الدراسة توصي وبالتاليبوظيفة رب األسرة، والدخل األسري، 

 تفادي النتائج العكسية ليوبالتا ، بين أفراد األسرةاألدوار علي الصراع أثر إيجابي علي تقليل من واالقتصادية المنخفضة، لما له ،االجتماعية
   . إدارة المنزل من ناحية، ورضا ربة األسرة عن الحياة من ناحية أخريعليلتلك الصراعات 

  . المستوي االجتماعي واالقتصادي، الرضا عن الحياة، المهام المنزلية، صراع األدوارلة، المشاركات الفعا:كلمات دليلية

  المقدمة
 وار داخل المنـزل    األسرية، وصراع األد   الخالفات
 أمر طبيعي، ولكن تزايـد      األسرية والنزاعات   الخالفات

 سلبا علـي االسـتقرار النفـسي        يؤثرتلك الصراعات   
 إبــراهيم، ،٢٠٠٥الجهينــي، (واالجتمــاعي لألســرة

 الخالفات والنزاعـات األسـرية أحـد        وتمثل ،)٢٠٠٧
محمـود،  (المشكالت الهامة التي تهدد استقرار األسـرة      

 وتقاليد المجتمع، وتلك    عاداتسلبا علي   ، وتؤثر   )٢٠١٠
 وربـة   لـرب الخالفات تنتج أساسا من اختالف الرؤي       

األسرة في المسائل الحياتيـة تبعـا الخـتالف القـيم،           

 تنـتج   وقـد  ،)٢٠٠٩ قاسـم، (واالتجاهات والتقاليـد    
 عدم وضوح األدوار بين أفـراد       من األسرية   الخالفات
م وجـود    مع عـد   ،)٢٠١٣العواودة وأخرون،   (األسرة

بلميهوب، وأخرون،  (حوار بناء لوجهات النظر المختلفة    
 أن تتكامل من خالله أدوار كـل        كن والتي يم  ،)٢٠٠٩

منهما لترسم لوحة مشرقة بمستقبل أفضل لألبناء، كمـا         
 يتخـذ  فقدتحسن من رضا األزواج عن الحياة األسرية،      

الخالف بين رب وربة األسرة أوجـه مختلفـة منهـا           
 أو  ،)٢٠١٠الناقوال،  (ليب إنفاق الدخل  الخالف حول أسا  

في أسلوب تنشئة األطفال، فرب األسـرة يميـل إلـي            
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 أكبر من   بصورة علي االنفتاح علي العالم      أبناءه تشجيع
 زيـادة أدوار رب  ومع ،(Paquette, 2004) األسرةربة 

 Cabrera et al., 2000; Craig and) أبنائـه األسرة مـع  

Mullan, 2011)،ات حول أساليب تربيـة   ظهرت الخالف
ــرة     ــة األس ــين رب، ورب ــشئتهم ب ــاء وتن األبن

 ات وتبعا للنظرية الوظيفية، فإن التغير     ،)٢٠١٠محمود،(
 ظهرت نسق األسرة، ف   علي المحيطة قد أثرت     المجتمعية

 بعض ربطت وقد ،)٢٠٠٥ الجهيني،(المشكالت األسرية 
 طرأت  ي االقتصادية المفاجئة الت   غيرات بين الت  دراساتال
 تلك  معدالت استقرارها مع زيادة     تهدد لكيي األسرة   عل

العـواودة وأخـرون،     (األسـرية الخالفات والنزاعات   
٢٠١٣.(  
 ربة األسرة عن الحياة وعالقته بمشاركات أفـراد   رضا

  األسرة في األعمال المنزلية
 لخروج ربة األسرة إلي العمل دافع اقتـصادي         كان

، ٢٠١٣دايلـي،  (األسـرة وهو تحسين مستوي معيشة     
Mansour, 2015(،  ولكن أثار خروج ربة األسرة إلـي 

العمل تمثلت في تعدد األدوار التي تلعبها ربة األسـرة          
 حتي  ،)٢٠١٠الناقوال،  (في حياتها وتداخل تلك األدوار    

أن تلك األدوار تعتبر القيد األكبر المؤثر علـي وضـع           
 ،)Baxter, 1992a(ربة األسرة في عملها خارج المنـزل 

 دعـت الـضرورة إلـي زيـادة مـساهمات،           يوبالتال
ومشاركات أفراد األسرة في أعمال المنزل لرفع أعبـاء   

 ,Sullivan(بعض تلك األدوار عن كاهل ربة األسـرة  

 فربة األسرة محرومة من توزيع األدوار مقارنة        ،)2000
 ذلـك فـإن   ومع ،)Zuo and Bian, 2001( األسرةبرب

 لم  نزليةار الم مقدار مشاركة  رب األسرة ببعض األدو      
يتغير كثيرا مع خـروج ربـة األسـرة إلـي العمـل             

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

2011; Moreno-Colom, 2015( ، ويستخدم الرضا عن 
الحياة كمقياس عام لمجموع من مجاالت الحياة الفردية        

)Cummins, 1996(،    وعالقته بتقبـل الـذات والبيئـة 
 فـاألدوار المتعـددة     ،)٢٠٠٣المقصود،  عبد   (المحيطة

التي تلعبها ربة األسرة داخل وخارج المنزل تؤثر سلبا         

 Beutell and(علي شـعورها بالرضـا عـن الحيـاة     

Greenhaus, 1982(،    كما يتأثر الرضـا عـن الحيـاة 
ــاتب ــرية األالعالق  ،)Diener and Diener, 2009( س

أثير كبير   االيجابية والتي يكون لها ت     بالمشاعر وخاصة
 ،)Cohn et al., 2009(علي الشعور بالرضا عن الحيـاة  

 من رضا ربة    يقلل تصاعد الخالفات بين الزوجين      ولكن
 تـرتبط   وقد ،)٢٠١١علي وسعيد،   (األسرة عن الحياة    

تلك الخالفات بالوضع المالي لألسـرة ، فتبعـا لهـرم           
للحاجات فإن الوضـع المـالي يـرتبط بقـوة          " ماسلو"

ضا عن الحياة فـي المجتمعـات الفقيـرة         بالشعور بالر 
)Oishi et al., 1999; Diener and Diener, 2009( 

   توزيع األدوار داخل المنزلنظريات
 الحديث لالقتـصاد المنزلـي يقتـرح أن         المفهوم

األعمال المنزلية ليست مجرد أنماط استهالكية، ولكنهـا    
تتسع لتشمل األنماط اإلنتاجية، والتي تتأتي من خـالل         

ستثمار أفراد األسرة للوقت المتاح لديهم في األعمـال         ا
المنزلية علي النحو األمثـل لتحويـل المنتجـات إلـي            

 فوجود اإلنسان مرتبط ،)Künzler et al., 2001(خدمات
بتلك األنشطة الدورية من تغذيـة، وعنايـة باألطفـال          

 وعلي الـرغم مـن زيـادة    ،)Coltrane, 2000(والكبار
نسبيا فـي المهـام، واألعمـال       مشاركات رب األسرة    

المنزلية، إال أن المساهمات الروتينية لربة األسرة فـي         
أعمال المنزل تزيد علي األقل بمقـدار الـضعف عـن     

 العقـود  وفي ،)Coltrane, 2000(مشاركات رب االسرة 
األخيرة ظهرت بعض النظريـات المفـسرة لتوزيـع         

مـوذج  األدوار داخل المنزل بين أفراد األسرة، منها الن       
 ،gender ideology modelاأليـدلوجي بـين الجنـسين    

 والمـورد النـسبي   ،time availabilityوالوقت المتـاح  
relative resource )Geist, 2005(،  فتبعا لنظرية الوقـت 

المتاح، فربة األسرة تقوم بأغلب المهام المنزليـة فـي          
حالة عمـل رب األسـرة لـساعات طويلـة خـارج            

 بينما في أوقـات عطـالت   ،)Dotti Sani, 2014(المنزل
نهاية األسبوع، فإن مشاركات رب األسرة في المهـام         

 ،)Ruppanner and Treas, 2014(المنزلية تصبح أوضح 
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وبصفة عامة فإن رب األسرة يشارك بوقته في المهـام          
واألعمال المنزلية، ولكن مقدار هذه المشاركة يختلـف        

 ومن ،)Dominguez-Folgueras, 2013(من دولة ألخرى 
الجدير بالذكر أن بعض الدول مثـل الـدنمارك تميـل           
الثقافة السائدة بها إلي العدالة، والتجانس فـي توزيـع          
                المهــام المنزليــة بــين رب وربــة األســرة    

)Esping-Andersen et al., 2013(،   وبالنـسبة للنمـوذج 
األيدلوجي بين الجنسين والذي يتعلق برؤية كل من رب         

بة األسرة بمـدي مناسـبة أدوارهـم، وحقـوقهم،          ور
 حيث يفـسر  ،)Loyd, 2004(ومسئولياتهم في المجتمع 

هذا النموذج التفاعل بين رب وربة األسرة، والتوجهات        
 مـن خـالل   ،)Lindsey, 2011(المتوقعة من كل منهما 

 االجتماعيـة، بعض االعتبـارات منهـا االعتبـارات        
والتي قد تكـون لهـا       السائدة،   االقتصاديةواألسرية، و 

 نمـوذج  ،)Sultana, 2011( والتقاليـد  عـادات عالقة بال
 يفتـرض أن  relative resource modelالمورد النسبي 

ربة األسرة يكون لديها سلطات في اتخاذ القرار داخـل          
المنزل تتناسب مع مواردها االقتـصادية واالجتماعيـة        

دخل ربة األسـرة، مـستوي التعلـيم، ومهنـة ربـة        (
  كما تؤكد الدراسـات علـي   ،(Kroska, 2004))رةاألس

أهمية إشراك ربة األسرة ألبنائها في المهام المنزليـة،         
 Davis(فتلك المهام تعلمهم أنهم جزء من مجتمع أكبـر 

and Greenstein, 2004(،   وتتناسب تلك األعمـال مـع 
 داخل األسـرة    همالمرحلة العمرية لهم، الجنس، و ترتيب     

)Punch, 2001(،أشارت دراسة بركات، ومنصور  وقد 
من األسر تكون نسبة المـشاركات      % ٨٧ أن) ٢٠١٦(

األسرية بها تتراوح ما بـين مـشاركات مرتفـة إلـي         
 تـشعر   ألسرة ربة ا  فإن تلك المشاركات    معمتوسطة، و 

 متوسطة من األمان واإلنتماء لألسرة، وتلـك        مستوياتب
 طبيعـة تلـك المـشاركات       فهـم النتيجة توضح أهمية    

رية للوصول إلي إدارة أفضل للمورد البشري فـي         األس
  .األسرة

  
  

 األسرية ما بـين المـساهمات اإليجابيـة         المشاركات
  وصراع األدوار

 حالة وجود الزوجة في أسرة ممتدة، فإن ربـة          ففي
األسرة تجد من يعاونها من األقارب، والمعـارف فـي          

 ,Anderson(، ٢٠١١منصور، (انجاز الكثير من المهام 

 أما في حالة األسرة النووية، فإنه لزاما علـي          ،))2000
رب األسرة أن يمسك بزمام األمور مع ربة األسـرة،          

 تـسير فلـك   لكي (Coakley, 2006) ويشاركها األدوار 
الزواج محملة باألعباء األسرية في درب الحياة جهـة         
أهدافها وأحالمهـا، وقـد أكـدت بعـض االتجاهـات           

مشاركة جميع أفـراد    االقتصادية الحديثة علي ضرورة     
األسرة في إدارة موارد األسرة بما يشعرهم بالمـسئولية      

 منها  ستفادةتجاه المحافظة علي تلك الموارد وتعظيم اال      
 مـن  المسحية البيانات كما أظهرت    ،)٢٠١٥منصور،  (

 يعتبـر  األسرة لربة االقتصادي االستقالل أن دولة ٢٢
ـ  فـي  األسـرة  رب مشاركة لتأكيد مهم عامل  الاألعم

 Breen and( الـزواج  انهيـار  تحمل من بدال المنزلية

Cooke, 2005(، الصراعات بين الزوجين فيكون لها أما 
 ،)Repetti et al., 2002( سلبي علي األسرة ككـل  رتأثي

 ايجابيـة   كون قد ت  األسرية المشاركات الباحثة أن    وتري
 خـالل   مـن  فاعلية في إدارة مـوارد األسـرة،         ذات

 أدوار  مع األسرية ار األدو فيها تتكامل التي المشاركات
 تكون تلـك المـشاركات      أو ، المنزل داخلربة األسرة   

 الفعلية  األدوار مع األسرية   األدوار فتتضاربعشوائية،  
 داخـل   األدوار عن ذلـك صـراع       وينتجلربة األسرة،   

 مـشاركة  عدم ل كنتيجة الصراعات تظهر    وهذهالمنزل،  
 العامـة  األهدافة   التخطيط، ومراجع  فيأفراد األسرة   

 فـراد  المختلفـة أل   الطموحـات  تراعـي    بحيث لألسرة
األسرة، وبالتالي يحاول أفراد األسرة الوصـول إلـي         

 أنهـا   ، تنفيذها أثناء ، تبدو أحيانا  عشوائيةاهدافهم بطرق   
 مع اساليب وأدوار ربـة األسـرة فـي إدارة           تتوافق ال

المنزل، وفي النهاية ال تستطيع ربـة األسـرة انجـاز           
الهداف العامة لالسرة وفقا لما تم تخطيطـه، كمـا ال           ا

 أهدافهم الفردية علـي     بلوغيستطيع باقي أفراد األسرة     
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 المالحظ أن الدراسات السابقة لـم       ومن أمول،النحو الم 
 علـي األدوار األسـرية      الكـافي  القدرتسلط الضوء ب  

 تأثرهـا بـالمتغيرات     كيفيـة المتكاملة أو المتنافـسة و    
 المحيطة في المجتمع المصري،     قتصاديةاال و االجتماعية

 علـي   اإلجابـة  الحاليـة ومما سبق تحاول الدراسـة      
  :التاليةالتساؤالت 

 يوجد تأثير للمستوي االجتمـاعي واالقتـصادي         هل -
 أفـراد  يلعبهـا  التي   األدوار مستوياتلألسرة علي   

  ؟)متكاملة أو متنافسة( داخل المنزلسرةاأل
 األسـرة   ربةالتي تتبعها    تأثير الممارسات اليومية      ما -

 في أعمـال    المشاركة مستويات علي النفقات لتقليل
  ؟ المنزل

 مشاركة  طبيعة علي تؤثر العوامل الديموجرافية      كيف -
 هـو  مـا  و، أداء المهام المنزليـة فياآلباء واألبناء   
  ؟ ربة األسرة عن الحياةرضاتأثيرها علي 

   الدراسةهدف
 مـستويات  رئيسية إلي قيـاس      بصفة بحث ال يهدف
 مـن  ، األسرية في األعمال، والمهام المنزلية     ةالمشارك

 ، المنزل داخل األدوار   وصراعخالل المشاركة الفعالة،    
 ولتحقيـق   ، ذلك برضا ربة األسرة عن الحياةوعالقة

 مـن  عـدًدا  تحقيق يستلزم فإنه األساسي الدراسة هدف

     :التالية الفرعية األهداف
 فـي األسرة واألبناء    رب   ات مستويات مشارك   قياس -

  المنزلية المهاماألعمال و

 ورضـا ربـة     مـشاركات،  ال تلك العالقة بين     دراسة -
  .األسرة عن الحياة

 المستوي االجتماعي واالقتصادي لالسرة     تأثير  دراسة -
 .ات المشاركتلكعلي 

 المشاركة فـي أعمـال      مستويات العالقة بين     دراسة -
سرة لترشـيد    األ ربة تتبعه   الذي سلوب واأل ،المنزل
 .النفقات

 مـستويات  علي أثر المتغيرات الديموجرافية      دراسة -
 في أعمال المنزل، ورضا ربة األسرة عن        المشاركة
 .الحياة

  : الدراسةفروض
 بـين   إحـصائية  دالالت ذات عالقات ارتباطيه     توجد -

 والمـشاركات  ربة األسرة بالرضا عن الحياة       شعور
   بين أفراد األسرة األسرية الفعالة أو صراع األدوار

 احـصائية فـي مـستويات       ة دالل ذات فروق    توجد -
مـشاركات فعالـة، أو     ( أعمال المنزل  في المشاركة

ــاعي، ) صــراع األدوار ــستوي االجتم ــا للم تبع
  .واالقتصادي لالسرة

 إحصائية  ت دالال ذات عكسية ارتباطية ات عالق  توجد -
 أفـراد   بين الفعالة، وصراع األدوار     المشاركاتبين  
  . ألسرةا

 عالقة ارتباطيه ذات داللـه إحـصائية بـين           توجد -
مـشاركات  ( المنزل   أعمال في   األسرية المشاركات

 األسـرة   ربـة  وترشيد ،) أو صراع األدوار   ة،فعال
  .لنفقاتل

 بـين  احـصائية  دالالت ذات ارتباطية عالقات  توجد -
 المـشاركات ( األسرية في أعمال المنزل     المشاركات

، ومتغيـرات األسـرة     )ألدوار صـراع ا   أو الفعالة،
 كما يرتبط رضا ربة األسـرة عـن         الديموجرافية،

  .الحياة بتلك المتغيرات الديموجرافية
   الدراسةأهمية
 فهـم  إلي  الحاليةالدراسة تهدف :النظرية األهمية: أوال

 سرة واالقتصادية المحيطة باأل   جتماعية، اال لعواملتأثير ا 
ألعمال، والمهام   في ا  األسرية المشاركة   مستويات علي

 بالرضا عن األسرة  وأثر ذلك علي شعور ربة، المنزلية
 التـي   سـاليب  بمعرفة أثر األ   الدراسة تهتم   كماالحياة،  

تتبعها ربة االسرة في حياتها اليومية لترشـيد نفقـات          
 تلك  بين الصراع علي تكامل األدوار األسرية أو       سرةاأل

  .األدوار
  :التطبيقية األهمية: ثانيا
 نحـو   سرة األ توجيهرامج إرشادية تستهدف     ب وضع .١

 البـشرية لتحـسين مـستوي       رد الجيدة للموا  دارةاإل
  .تهامعيش
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 بين تكامـل األدوار وصـراع األدوار فـي          التمييز .٢
 العامة لتنفيذ المهام المختلفة، فكالهما يعنـي        الحياة

مشاركة، ولكن أحدهما يستهدف إعادة بناء المنظومة       
 أحيانا واألخر، يهدف،    ،ابتكامل األدوار المنظمة له   

 صـراع   يؤدي كمابدون قصد، إلي هدم المنظومة،      
 القائم علي تلك المنظومـة      شعوراألدوار إلي تقليل    
  .ةبالرضا عن الحيا

  البحثي األسلوب
  :اإلجرائية والمفاهية العلمية، مصطلحات: أوال

 نمـط  هي :domestic labor والمهام المنزلية األعمال
ن النمط الرأسمالي المتعارف عليه،     من اإلنتاج يختلف ع   

والذي يهدف إلي القيام بوظائف معينـة فـي النظـام           
 مـن خـالل   ،)Smith, 2013( واالجتماعي،االقتصادي

 بـين   تقـسيمها  يتم التيمجموعة من األدوار، والمهام     
 وتعـرف  ،)Scott and Marshall, 2009(سـرة أفراد األ

لتي تـتم داخـل      ا األعمال "بأنهاالمهام المنزلية إجرائيا    
  ". مقابل لسد حاجات األسرة، وتطلعاتهادونالمنزل ب
 والتوقعـات  الـصفات  مجموعـة  هو: role الدور
جمال الدين،   (معينة بمكانة والمرتبطة اجتماعياً المحددة
 وظيفيـا  مجموعة مـن األدوار      كل  وترتبط  ،)١٩٩٥
 يعرف و ،)٢٠٠٥الجهيني،  ( أهداف مشتركة  ذاتلتكون  

 واألعمـال   المهام مجموعة "بأنهأجرائيا  الدور األسري   
 والتي يفرضها عليـه     ،التي يقوم بها الفرد داخل األسرة     

 لتلبيـة النظام االجتماعي، أو وفقا لرؤيتـه الشخـصية         
  ".احتياجات وتطلعات األسرة

            النـــشطة أو االيجابيـــة األســـرية المـــشاركات
positive (active) family participations :األسرة تقوم 

 األبناء، ورعاية االجتماعية، التنشئة منها متعددة بأدوار
 ،)٢٠٠٥الجهينـي،    (االسـرة  أفـراد  حاجات واشباع
 وتعتبـر ربـة     ، تلك المهام غير مدفوعة األجر     وتكون

ــا   ــام به ــن القي ــسي ع ــسئول الرئي ــرة الم                          األس
 )Anderson, 2001(،  ـ ة  ومع تعدد وتـداخل أدوار رب

 ،)Mansour, 2015(االسرة نتيجة خروجها إلي العمـل  
 مـساهمة، ومـشاركة أفـراد       إلي دعت الضرورة   فإن

 وتعـرف  ،)Sullivan, 2000(األسرة في أعمال المنزل 
 المـشاركات  " بأنها إجرائياً النشطة األسرية المشاركات

 علي تتم والتي األسرة، أفراد بها يقوم التي عليها المتفق
 مـع   تكامل ال فيهاكة الفعلية والتي يفترض      المشار أساس

  ".األدوار التي تقوم بها ربة األسرة داخل المنزل
 ينـتج  :role conflict األدوار داخـل المنـزل   صـراع 
 غيـر   االتـصال  بين رب وربة األسرة نتيجة       الصراع

 لمناقشة مواضـيع الـصراع، فـال        زواجالفعال بين األ  
ضهم البعض،   لبعضهم، وينتقضون بع   ةيستمعون بفاعلي 

 تغيـر  أي   حدوثوينتهي الصراع إلي االنسحاب وعدم      
 الدراسـة  وتري   ،)٢٠٠٩ وأخرون،   ميهوب،بل(ايجابي  

 رب األسرة في هذه الحالة يبحث لنفسه عـن أدوار           أن
 كثيرا ما تتعـارض مـع األدوار        والتيداخل المنزل،   

 صـراع   ويعـرف  ألسـرة، الفعلية التي تقوم بها ربة ا     
 العـشوائية   المشاركة" بأنه   إجرائيازل   المن داخلاألدوار  
ـ     يترتب قد التي متفق عليها    الغير  ل عليها صـراع داخ

  ".المنزل علي األدوار المختلفة بين أفراد األسرة
قيمة ما "هو : household expenditure االسري االنفاق

 إلي ما ينفقه جميع     باإلضافة ، كوحدة انفاق  سرةتنفقه األ 
السلع والخـدمات بغـرض     أفرادها كل علي حدة علي      

االستهالك، ويدخل ضمن انفاق االسرة القيمة النقدية لما        
الجهـاز  " (تحصل عليه من سلع، وخدمات بدون مقابل      

 يعرف، و )٢٠٠٦المركزي للمعلومات بمملكة البحرين،     
إجمالي ما تنفقه األسـرة     " بأنه   إجرائيا األسري   اإلنفاق

فاق العـام   والخدمات، من خالل سياسات اإلن  لععلي الس 
  التي تتبعها األسرة، باإلضافة إلي نفقات أفراد األسرة 

 هي أحد مؤشرات :life satisfaction عن الحياة الرضا
 خاللـه الفـرد     يقـوم  ،)٢٠١٣النملة،  (التكييف النفسي 

 لحياته  مناسبأنه يعتقد الذي  المستوىمع ظروفه بمقارنة
،  حالة داخلية مـن الراحـة      فتنشأ ،)١٩٩٨الدسوقي،  (
 والبيئة المحيطة ينعكس ذلك علي سـلوكه        للذات التقبلو

 الرضـا  ويعـرف  ،)٢٠٠٣عبد المقصود،    (تجاباتهواس
  لالوضـاع    األسـرة  ربة   تقبل" بأنه   إجرائياًعن الحياة   

االجتماعية واالقتصادية لالسرة والتعامل معها في حالة       
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من الحب والسعادة، مما يكون له أثر ايجابي علي أداء          
 والمهام المنزلية والشعور بالواجـب والفخـر        األعمال،

  ".أثناء القيام بها
  :الدراسة حدود: ثانيا

 وغير عاملة أسرة ربة ٣٠٠ اختيار تم :البشرية الحدود
 ويعمـل،  الحياة قيد علي زوجها صدفية، بطريقة عاملة
 حتـي  سـنا  أكبر أو المراهقة مرحلة في أبناء وعندها
  .المنزلية والمهام لاألعما في مشاركاتهم دراسة يمكن
 شـهرين  البيانات جمع عملية استغرقت: الزمنية الحدود
 سـبتمبر  منتصف حتي يوليو، منتصف من الفترة خالل
٢٠١٥.  
 القليوبيـة  محافظـة  الباحثـة  حددت :الجغرافية الحدود
 ميـت  الـسباع،  ميـت  قري في متمثلة للدراسة مجاال

 نهـا ب ومدينتي للريف، كنماذج وبطا الشموت، العطار،
  .للحضر كنموذج والعبور
 الوصفي المنهج التالي البحث يتبع :الدراسة منهج: ثالثا

  التحليلي
  الدراسة أدوات: رابعا

أعدت الباحثة األدوات التالية لجمع المعلومات عن       
  : عينة الدراسة والمتمثلة في

 حيث ُأعدت هـذه     :استمارة البيانات العامة لألسرة    -١
نات المتعلقة بمكان إقامة    االستمارة لتحتوي علي البيا   

أسرة ممتدة،  (، ونوع األسرة    )حضر-ريف(األسرة  
ال -تعمـل (، وعمل ربـة األسـرة       )أو أسرة نووية  

 -أمـي (، والمستوي التعليمي لربـة األسـرة      )تعمل
 شـهادة   - شهادة الثانوية العامـة      -شهادة متوسطة 

، كمـا شـملت     ) شهادة فـوق جامعيـة     -جامعية  
لقـة بعمـل رب األسـرة       االستمارة البيانـات المتع   

، وحجم  )وظيفة مهنية أو موظف حكومي أو عامل      (
، )أسـرة صـغيرة    (٥عدد أفرادها أقل من     (األسرة  

، عـدد   )أسـرة متوسـطة    (٧-٥عدد أفرادها من    
، وقسم الـدخل    )أسرة كبيرة (أفرادها أكبر من سبعة     

 ١٢٠٠الدخل أقل من    (المالي لألسرة إلي ثالث فئات    
، الدخل يتراوح ما بين     )دخل منخفض (جنيه شهرياً   

، )دخـل متوسـط   ( جنيه شهرياً    ٢٤٠٠ إلي   ١٢٠٠
، )دخل مرتفع ( جنيه شهرياً    ٢٤٠٠الدخل أعلي من    

ثم تم قياس المستوي االجتماعي واالقتصادي لألسرة       
  )١٩٩٥(عن طريق معادلة الشخص 

 + ٢س) ٠,٨٨٦ + (١س)١,٠١٦+ (٢,٢٥٩= ص
  ٣س) ٠,٦٢٢(
  :حيث أن
  تماعي واالقتصادي لألسرةدرجة المتوسط االج=  ص
  درجة متوسط دخل الفرد في الشهر= ١س
  درجة وظيفة رب األسرة= ٢س
  درجة مستوي تعلم رب األسرة= ٣س
 المنزل ومهام أعمال في األسرية المشاركة استبيان -٢

 األعمال في األسرة ألفراد اإليجابية المشاركة محور  . أ
 قياس هو المحور هذا من الهدف المنزلية، والمهام

 األسـرة  رب بهـا  يقـوم  التي المختلفة لمشاركاتا
 يفتـرض  والتي المنزلية، ومهام أعمال، من واألبناء

 من تقلل بالتالي و األسرة، ربة أدوار مع تتكامل أنها
 المحـور  هذا وينقسم عاتقها، علي تقع التي األعباء
 عبارة، ١١ من ويتكون ،"األسرة رب مشاركة "إلي
 عبـارات،  ١٠ مـن  ويتكـون " األبناء مشاركات"و

 مقيـاس  علي ال -أحيانا – نعم االستجابات وتشمل
 عبـارات  مجمـوع  كان وبالتالي ،١-٢-٣ متدرج
  .عبارة ٢١ هي المحور

محور المشاركة العشوائية والسلبية ألفراد األسرة       . ب
 ):صـراع األدوار  (في األعمال والمهام المنزليـة      

الهدف من هذا المحـور هـو قيـاس المـشاركات           
األسرة  رب   قوم بها التي ي ) صراع األدوار (العشوائية

 تتـضارب  والتي ، منزلية ومهام أعمال،واألبناء من   
 تلـك  علـي  سـلبا  تـؤثر  أو األسرة ربة أدوار مع

 رب مـشاركة  "إلـي  المحـور  هذا وينقسم،  األدوار
 ومحـور  عبـارة،  ١١ مـن  يتكون والذي ،"األسرة

 عبـارات  ١٠ من يتكون والذي" األبناء مشاركات"
 االسـتجابات  وتشمل سلبي، واألخر ايجابي، بعضها
 ١-٢-٣ متـدرج  مقيـاس  علـي  ال -أحيانا – نعم
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 لالتجـاه  ٣-٢-١ متدرج ومقياس االيجابي، لالتجاه
 .السلبي

 يهدف هذا االستبيان     :استبيان ترشيد نفقات األسرة    .٢
إلي قياس اثر األنشطة اليومية التي تقوم بهـا ربـة           

 االستبيان هذا يتكون و األسرة لتقليل النفقات األسرية،   
 سـلبي،  وبعـضها  ايجابي، بعضها عبارات ١٠ من

 مقيـاس  علي ال -احيانا – نعم االستجابات وتشمل
 متـدرج  ومقياس االيجابي، لالتجاه ١-٢-٣ متدرج

 .السلبي لالتجاه ٣-٢-١

 يهدف هذا االستبيان إلي     :استبيان الرضا عن الحياة    .٣
  قياس شعور ربـة األسـرة بتقبـل ربـة األسـرة           
لالوضاع االجتماعية واالقتصادية لالسرة والتعامـل    
معها في حالة من الحب والسعادة، مما يكون له أثر          
إيجابي علي أداء األعمال، والمهام المنزلية والشعور       
بالواجب والفخر أثناء القيام بها، وهو أحد المقاييس        
النفسية لدراسة شعور ربة األسرة بجـودة الحيـاة         

 عبـارة  ١٥ مـن  االسـتبيان  هذا يتكوناألسرية، و 
 مقيـاس  علي ال -أحيانا – نعم االستجابات وتشمل
  .١-٢-٣ متدرج
   وثبات أدوات جمع البياناتصدق: خامسا

 األدوات علي قيـاس مـا وضـعت         ة به قدر  يقصد
لقياسه، وال تقيس شيئاً أخر بدال منه، وذلك من خـالل           

  : الخطوات األتية
  اصدق األدوات وتقنينه:أوال
 تـم عـرض األدوات علـي        لقد: محكمين ال صدق -١

مجموعة من المحكمين من أعضاء هيئة التـدريس        
 علـم  ومجـال  مجال إدارة المنزل والمؤسسات،      يف

 أرائهـم  بداء إل ١٣ والتربية وكان عددهم     ،االجتماع
 مالئمـة  من مـدي     لتحققحول أدوات الدراسة، وا   

 وقد اتفـق    ، الدراسة لموضوعالعبارات المستخدمة   
لي ضرورة إجراء بعـض التعـديالت       المحكمين ع 

 وتم  ،الخاصة لتصبح بعض العبارات أكثر وضوحا     
اجراء التعـديالت المطلوبـة وفقـا الراء الـسادة          

  .المحكمين

 صـدق االتـساق     حساب تم : االتساق الداخي  صدق -٢
الداخلي من خالل حساب معامـل ألفـا كرونبـاخ،          
وكذلك حساب معامالت ارتباط األبعاد مع الدرجـة        

 وكذلك المعامالت عند حذف درجة      لالستبيانالكلية  
. ١ موضحة بجدول    ا والنتائج المتحصل عليه   ،البعد

 الجدول أن معامل االرتباط بين درجة كـل         يوضح
 دال عنـد    ، والدرجة الكليـة   مقياس، من أبعاد ال   بعد

 أتـساق  وهى قيم مرتفعـة تؤكـد        ،٠,٠١مستوي  
   المستخدمة في الدراسةاالستبيانات

 الداخلي السـتبيانات    ساقت صدق االت   معامال :١ جدول
ــة ــاخ الدراس ــا كرونب ــة الف ــا بطريق                وابعادهم

           للمشاركات الفعالـة   الستبيان معامل ألفا    ،٣٠٠= ن
 لمـشاركات  ا السـتبيان ، ومعامل ألفـا     **٠,٨٢= 

 معامل ألفا الستبيان    ،**٠,٨٤= العشوائية والسلبية 
 ومعامل ألفا للرضا    ،**٠,٨٦= ترشيد نفقات األسرة  

  **.٠,٨١= عن الحياة 
 معامل البعد

 مع االرتباط
 الدرجةالكلية

 المعامل
حذف  عند

 درجةالبعد
 المشاركة **٠,٨٣ **٠,٨٥ األسرة رب

 **٠,٨٤ **٠,٨١ األبناء االيجابية
 المشاركة **٠,٨٢ **٠,٨٦  األسرة رب

 **٠,٨٧ **٠,٨٨ األبناء العشوائية
 **٠,٨٥ **٠,٨٢ رةاألس نفقات ترشيد
 **٠,٨١ **٠,٨٩ الحياة عن الرضا

 ٠,٠١دالة عند مستوي معنوية **

 موضـع  االسـتبيانات  تطبيـق   تم:ثبات األدوات: ثانيا
 بطريقـة   اختيارهاتم استطالعية عينة علي الدراسة

 ربة أسرة، وتم حـساب معامـل        ٥٠ قوامها   صدفية
-Test تطبيق المقيـاس     إعادةثبات المقياس بطريقة    

Re-Test        ـ  ق بعد مرور خمسة عشر يوما من التطبي
 حـساب   تـم  وقـد    ،األول علي العينة االستطالعية   

 Guttmanمعامالت الثبات باستخدام معادلة جتمـان       
للتجزئة النصفية ومعامل ارتباط سبيرمان وبراون،      

، وقـد   ٢وجاءت النتائج كما هو موضح بالجـدول        
سة قـد    موضع الدرا  ات االستبيان أنأظهرت النتائج   

 ثباتحققت درجات مقبولة من الثبات مما تؤكد علي         
  . وإمكانية تطبيقهإلستبيان،ا
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  ) معامل ارتباط سبيرمان وبراون-التجزئة النصفية لجتمان( وأبعادهما الدراسة، معامل ثبات استبيانات :٢ جدول
 ونبرا-سبيرمان ارتباط معامل لجتمان النصفية التجزئة معامل العبارات عدد   البعد

 المشاركة **٠,٧٩ ٠,٧٧ ١١ األسرة رب
 **٠,٧٦ **٠,٨٣ ١٠ األبناء اإليجابية

 المشاركة **٠,٨٤ **٠,٨١ ١١  األسرة رب
 **٠,٧٨ **٠,٧٥ ١٠ األبناء العشوائية
 **٠,٧٣ **٠,٨٩ ١٠ األسرة نفقات ترشيد
 **٠,٨٥ **٠,٨٦ ١٥ الحياة عن الرضا

  ٠,٠١دالة عند مستوي معنوية **
تمت المعالجة  : اإلحصائية المستخدمةاألساليب: اسادس

 SPSS 15.0اإلحصائية للبيانـات باسـتخدام برنـامج    
)Statistical Package for Social Science program (

للتحقق من صحة فروض الدراسة حيـث تـم إجـراء           
حساب النسب، التكـرارات والمتوسـطات الحـسابية        

 واختبـارات راسة،  واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الد   
  . ومعامل ارتباط بيرسون،F-test" ف"

  النتائج
  وصف العينة: أوال
مـن  % ٤١ شملت الدراسة علي نسبة      :محل اإلقامة  -١

من األسر تسكن   % ٥٩األسر تسكن الحضر، ونسبة     
 .الريف

مـن  % ٢٥ شملت الدراسة علي نسبة      :نوع األسرة  -٢
مـن  %٧٥,٠المشاركات من أسر ممتـدة، بينمـا        

 .ن أسر نوويةالمشاركات م

مـن ربـات    % ١٦,٣ شملت الدراسة    :دخل األسرة  -٣
 ٢٤٠٠اسر متوسط الدخل الشهري لألسرة أكثر من        

متوسـط الـدخل    % ٥٤,٧،  )دخـل مرتفـع   (جنيه  
دخـل  ( جنيـه  ٢٤٠٠-١٢٠٠الشهري لألسرة مـن   

متوسط الدخل الشهري لألسـرة     % ٢٩,٠و) متوسط
 ).دخل منخفض( جنيه١٢٠٠أقل من 

 شـملت   :قتصادي لألسرة المستوي االجتماعي واال   -٤
من ربات األسرة من المـستويات      % ١٩,٧الدراسة  

مـن  % ٥٦,٠االقتصادية واالجتماعية المرتفعـة،     
مـن المـستويات    % ٢٤,٣المستويات المتوسطة و  

  .المنخفضة

 شملت الدراسة علي نـسبة      :عمل رب وربة األسرة    -٥
ال % ٣٥من ربات األسر يعملن، بينما نـسبة        %٦٥

 ألرباب األسـر فقـد أوضـحت        يعملن، أما بالنسبة  
أستاذ جـامعي،   (منهم مهنيين   % ٢٠,٣٣النتائج أن   

              مـوظفين،  % ٧٧،  )وكيل نيابة، طبيب، ومهنـدس    
  ).إلخ......نجار، سباك، حداد(حرفيين % ٢,٦٤و
% ٨ شملت الدراسة علي     :مستوي تعليم ربة األسرة    -٦

من ربات األسرة حاصالت علـي مؤهـل تحـت          
حاصالت علي مؤهل متوسـط،     % ٤٩,٣المتوسط،  

من ربات األسر حاصـالت علـي مؤهـل         % ٤١
حاصالت علي درجات علمية عليا     % ١,٧جامعي،  

، بينما كان المستوي التعليمـي      ) دكتوراه -ماجستير(
من أزواجهـن مـؤهلهم     % ٢,٧: ألزواجهن كالتالي 
% ٦٥مـؤهلهم متوسـط،     % ٣٠تحت متوسـط،    
حاصـلين علـي درجـات      % ٢,٣مؤهلهم جامعي،   

 ).ماجستير، ودكتوراه(علمية عليا 

% ١٦,٧ شملت الدراسة نـسبة      :عدد أفراد األسرة   -٧
، )كبيـرة ( أفراد   ٧من األسر عدد أفرادها اكبر من       

 أفـراد   ٧-٥من األسر عدد أفرادها مـن       % ٤٥,٣
من األسر عدد أفرادها أقل من      % ٣٨,٠و) متوسطة(
  .)صغيرة( أفراد ٥
  ةوصف استجابات عينة الدراس:      ًثانيا 
المـشاركة  ستجابات ربات األسر علي اسـتبيان      ا  :    ً أوالً

  .الفعالة، واإليجابية ألفراد األسرة في أعمال المنزل
    رب    أن   ، ٤         بجـدول            الموضـحة            النتـائج        أوضحت

      مـن       يزيد        إضافية       أعمال ب        القيام     إلي       دائما      يسعي       األسرة
     ،     لألسرة        المالي       الدخل       مقدار
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  )٣٠٠=ن(ئص االقتصادية واالجتماعية تبعا للخصاتوزيع العينة الكلية  :٣ جدول
 % العدد الخصائص % العدد الخصائص

   األسرة نوع األسرة سكن مكان
 ٢٥,٠ ٧٥ ممتدة ٤١,٠ ١٢٣ ريف
 ٧٥,٠ ٢٢٥ نووية ٥٩,٠ ١٧٧ حضر
 لألسرة واالقتصادي االجتماعي المستوي   األسرة دخل
 ١٩,٧ ٥٩ مرتفع ١٦,٣ ٤٩ )جنيه ٢٤٠٠>  (مرتفع
 ٥٦,٠ ١٦٨ متوسط ٥٤,٧ ١٦٤ )جنيه ٢٤٠٠ - ١٢٠٠ (متوسط
 ٢٤,٣ ٧٣ منخفض ٢٩,٠ ٨٧ )جنيه ١٢٠٠<  (منخفض
   األسرة رب مهنة   األسرة ربة مهنة
 ٢٠,٣ ٦١ مهني ٦٥,٠ ١٩٥ تعمل
 ٧٧,٠ ٢٣١ موظف ٣٥,٠ ١٠٥ تعمل ال

 ٢,٧ ٨ حرفي األسرة ربة تعليم مستوي
  األسرة رب تعليم مستوي ١,٧ ٥  عليا دراسات
 ٢,٣ ٧  عليا دراسات ٤١,٠ ١٢٣ جامعي
 ٦٥,٠ ١٩٥ جامعي ٤٩,٣ ١٤٨ متوسط
 ٣٠,٠ ٩٠ متوسط ٨,٠ ٢٤ المتوسط تحت
 ٢,٧ ٨ المتوسط تحت - - أمي
 - - أمي   األسرة حجم
    ١٦,٧ ٥٠ )أفراد ٧ من أكبر (صغير
    ٤٥,٣ ١٣٦ )أفراد ٧-٥ من (متوسط
    ٣٨,٠ ١١٤ )أفراد ٥ من أقل (كبير

     خالل    من        المالي       دخلها    اد د  يز      األسر    من   %  ٤٠       حوالي ف
      مـن   %   ٤٢       حوالي       بينما        األسرة،    رب    به      يقوم      دائم     عمل

      يقوم       موسمي     عمل     خالل    من        المالي       دخلها       يزداد       األسر،
       علـي        األسرة    رب         مشاركات     تقف    وال        األسرة،    رب    به

       حوالي    أن         النتائج       أوضحت     فقد      فقط،         المادية           المساهمات
         تنظيـف       فـي         أحيانا        شاركوا ي      األسر       أرباب    من  %   ٤٣

      مـن   %     ٥٢,٣        نـسبة     أن         النتائج       أظهرت       بينما         المنزل،
         المطبخ،       أعمال    في         زوجاتهم         يشاركون   ال      األسر       أرباب
        قيـام        خـالل     من     يضا أ        المنزل    رب           المشاركات       وتظهر
        األسـر       ربات   ة    شارك  بم    سر  األ       أرباب    من  %   ٥٦       حوالي
      مـن   %     ٥٣,٧       بـين           الصداقات      تنشأ ف         األبناء،       تربية    في
        مـنهم   %   ٥٨        نـسبة       يهتم     حيث           وأبنائهم،    سر  األ      رباب أ

        الفراغ       أوقات    في       بينما          المدرسة،    في      بناء  األ     سير         بمتابعة
        بنـاء   األ         باصطحاب      األسر       أرباب    من %  ٤٩       حوالي      يقوم
  .      النادي    لي إ

         النتائج   ت   ظهر أ     فقد         األبناء،          لمشاركات         بالنسبة     أما
          مـشاركة      إلي      تشير           االستجابات    من  %   ٨١         حوالي    أن

     ابن     لكل      تحدد       ادوار     خالل    من          المنزلية     هام   الم    في        األبناء
       أدوار         تعتبـر         األدوار       هـذه         أغلـب       ولكن   ،      األبناء    من

          أحيانـا       األسر      ربات    من  %     ٤٤,٣       أجابت     حيث        موسمية

   ، "        المنـزل         داخـل      دور        أبنائي    من     ابن     لكل   "     عبارة     علي
    من  %   ٤٦       حوالي        مشاركة           لألبناء،         الدائمة        األدوار     ومن
  %   ٦٠         وتتبـع            وتنظيفها،   ،      الطعام       مائدة       إعداد    في        األبناء
         االنترنت     خالل    من            والتخفيضات   ،    عروض  لل      بناء  األ    من

        المثير      ولكن   ،     لألسرة          الشرائية          القرارات    في           ومشاركتهم
        تقـوم      سرة  األ      ربات    من  %     ٢٧,٧       حوالي    أن    هو        للدهشة
          األبنـاء      بين         الفردية        الفروق        مراعاة     دون       العمل        بتقسيم

    كل      يقوم   "     عبارة     علي    بال     تمت           االستجابات    من  %     ٢٧,٧ (
   ال       وقـد    ،  ")        يناسـبه       الذي        بالعمل       األسرة       أفراد    من     فرد

   ال       كمـا          معهـم،           المنزلية         والمهام        األعمال     هذه        تتناسب
        األدوار       تلـك            لمناقـشة        دوريا    سر  األ    من  %   ٢٩       تتجمع

           مـشاركات       وجود     إلي      تشير         النتائج     هذه      ومثل   ،        وتقييمها
        ولكـن          المنزل،       أعمال    في         واألبناء       األسرة    رب    من     لكل
        الجيدة         واإلدارة         التنظيم     إلي       تفتقر        األبناء      ركات   مشا      أغلب

   .       البشرية         للموارد
المـشاركة  استجابات ربات األسر علي استبيان        :      ً ثانياً

  العشوائية والسلبية ألفراد األسرة في أعمال المنزل
     خالف     ثمة      يوجد   ه  أن   ، ٥       بجدول          استجابات       أظهرت

       هـذا         ولكـن            المنـزل،        إدارة    في       األسرة      وربة    رب     بين
   :      أمثلته     ومن   )      بينهما        احيانا      يظهر   (    وقتي       يعتبر       الخالف
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المشاركة اإليجابية ألفراد األسرة في أعمال  استبيان يتوزيع العينة الكلية وفقا الستجاباتهم علي محور :٤ جدول
  المنزل

 العبارة م ال أحيانا دائما
 % العدد % العدد % العدد

       األسرة رب مشاركات: أوال
 ١٨,٧ ٥٦ ٤١,٧ ١٢٥ ٣٩,٧ ١١٩ لألسرة المالي الدخل من يزيد إضافي ملبع زوجي يقوم ١
 ١٠٢٣٤,٠ ٤٣,٣ ١٣٠ ٢٢,٧ ٦٨ المنزل تنظيف في زوجي يشترك ٢
 ١٥٧٥٢,٣ ٢٩,٠ ٨٧ ١٨,٧ ٥٦ الطعام طهي في زوجي يعاونني ٣
 ٣٢,٧ ٩٨ ٣٩,٣ ١١٨ ٢٨,٠ ٨٤ لألبناء زوجي يذاكر ٤
 ١٥,٧ ٤٧ ٤٩,٧ ١٤٩ ٣٤,٧ ١٠٤ المنزل طلبات زوجي يشتري ٥
 ١٢,٠ ٣٦ ٣٨,٧ ١١٦ ٤٩,٣ ١٤٨ النادي إلي األبناء زوجي يصطحب ٦
 ١١٤٣٨,٠ ٣٩,٧ ١١٩ ٢٢,٣ ٦٧ المنزل داخل السباكة بأعمال القيام زوجي يحاول ٧
 ١٤٦٤٨,٧ ٢٤,٠ ٧٢ ٢٧,٣ ٨٢ المنزل داخل الكهرباء بأعمال القيام زوجي يحاول ٨
 ١٣,٠ ٣٩ ٣٠,٧ ٩٢ ٥٦,٣ ١٦٩ األبناء تربية في زوجي يشترك ٩
 ١٧,٠ ٥١ ٢٥,٣ ٧٦ ٥٧,٧ ١٧٣ المدرسة في األبناء سير بمتابعة زوجي يهتم ١٠
 ٣٢,٣ ٩٧ ٥٣,٧ ١٦١ ١٤,٠ ٤٢ مشكالتهم علي ويتعرف أبنائنا، زوجي يصادق ١١
       األبناء مشاركات: ثانيا
 ١٩,٧ ٥٩ ٤٤,٣ ١٣٣ ٣٦,٠ ١٠٨ المنزل داخل دور أبنائي من ابن لكل ١٢
 ٣٢,٠ ٩٦ ٣٩,٠ ١١٧ ٢٩,٠ ٨٧ وتقييمها األدوار لمناقشة دوريا األسرة تتجمع ١٣
 ١٠,٧ ٣٢ ٤١,٠ ١٢٣ ٤٨,٣ ١٤٥ األسرة مستلزمات شراء في األبناء يشترك ١٤
 ١٥,٠ ٤٥ ٣٨,٧ ١١٦ ٤٦,٣ ١٣٩ وتنظيفها الطعام، مائدة إعداد في األبناء يشترك ١٥
 ٢٠,٣ ٦١ ٣٨,٣ ١١٥ ٤١,٣ ١٢٤ )والتنظيف طبخ،ال (المطبخ أعمال في األبناء تشارك ١٦
 ١٥٧٥٢,٣ ٣٠,٧ ٩٢ ١٧,٠ ٥١ المنزل داخل الصيانه أعمال في األبناء يشارك ١٧
 ٢٩,٠ ٨٧ ٤٧,٣ ١٤٢ ٢٣,٧ ٧١ أسرهم إلسعاد الدراسة في األبناء يجتهد ١٨
 خالل من العروض أفضل إيجاد في األبناء يشترك ١٩

 األسرة نفقات لتقليل االنترنت
٢١,٣ ٦٤ ١٨,٠ ٥٤ ٦٠,٧ ١٨٢ 

 ٢٦,٠ ٧٨ ٣٩,٠ ١١٧ ٣٥,٠ ١٠٥ المنزل داخل البهجة من جو األبناء يضفي ٢٠
 ٢٧,٧ ٨٣ ٤٥,٣ ١٣٦ ٢٧,٠ ٨١ بناسبه الذي بالعمل األسرة أفراد من فرد كل يقوم ٢١
   ،       زوجاتهن        بقدرات        أحيانا      يثقن   ال        األزواج    من  %     ٤٨,٧
      بنود    في    نا    أحيا    ون     يتدخل      األسر       أرباب    من  %   ٤٦       حوالي
   ال        األسـر       ربات    من  %   ٥٦         المنزل،           لمستلزمات        إنفاقي
     كما    ا،  هم   بين       الخالف       لتالفي    هن ج ا  زو أ    مع        أحيانا       يخرجن
   ن  جأ  يل      األسر      ربات    من  %   ٥٢     حوالي    أن         النتائج       أوضحت
      مـن       خوفا     سرا       البيت         ملتزمات     بعض      شراء     إلي        أحيانا

         الخـالف      هذا      يؤثر   ال     ذلك     ومع       األسر،       أرباب        اعتراض
      مـن   %     ١٩,٣       أجابت     فقد        لألطفال         تربيتهم       طريقة     علي
         أسـلوب     في      زوجي       يتدخل   "     عبارة     علي    بال      األسر      ربات

       األسرة     ربة     بين        العالقة        فطبيعة   ، "      أمامهم        ألبنائي         معاملتي
     علي        األبناء    من  %     ٤٦,٣       فيحرص         بالثقة،      تتسم         واألبناء
          األبنـاء       مـن   %   ٧٠ و             بمـشكالتهم،        األسرة     ربة       إحاطة

       تسيطر     وهي   ، )     دائما   و أ        أحيانا (       إرضائها     علي        يحرصون
      ربات    من  %     ١٥,٣     فقط (      المنزل      داخل         أبنائها      سلوك     علي
         وتتـسم    ، )      األبناء      سلوك     علي         السيطرة       تستطع   ال      األسر
  %   ٥٥   (      المنزل      داخل        أحيانا         بالشجار        األبناء     بين        العالقة

    أن          بالـذكر         الجدير     ومن   ،  ")      أحيانا   "    كانت           االستجابات    من
          وتحتـاج         مؤثرة،      تبدو         واألبناء       لآلباء         السلبية           المشاركات

   .        والدراسة        التأمل    من      مزيد     إلي
تقليل نفقات  استجابات ربات األسر علي استبيان      : ثالثا

  )الترشيد اإلنفاق األسري(األسرة 
من ربـات   % ٥٦,٣ أن أكثر من     نتائجال أوضحت

 الـسلع والمنتجـات وقـت       ء يحرصن علي شرا   سراأل
  علي فتـرات زمنيـة  طويلـة        االعروض، واستهالكه 

من ربات األسر   % ٤٢ ذلك، فحوالي    ومع ،)٦جدول  (
 نفهيملن عامة إلي استنزاف مواردهن بصورة كبيرة،        

 علـي    بوجود أكثر من لون من ألوان الطعـام        منهتمي
 ما يتبقـي طعـام      وكثيرا،  )نعم% ٤١,٧ (مائدة الطعام 

من ربات األسر   % ٢٥فقط حوالي   (وفير بعد كل وجبة     
 الوجبـات   يانا إلـي   األبناء أح  لجأي ومع ذلك    ،)أجبن بال 
 أوضحت النتائج مشاركات    قدو،  )أحيانا% ٦٠(السريعة

 حيـث  حتي في المناسـبات،      محدودة من أفراد األسرة   
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من أفراد األسرة أحيانا مع تتجمـع  % ٤٦ نسبةوجد أن  
 من  %٣١,٣ بةسلعمل الكحك، والحلوي، وفي المقابل ن     

 وبالتـالي   ، من األسواق   الحلوي والكحك  يشتري األسر
  بـصورة كبيـرة    تهـتم   ال األسرة ربة أن   النتائجتشير  

 كما إنهـا ال تتبـع سياسـات         ، اإلنفاق األسري  بترشيد
واضحة تحرص علي إشراك باقي أفراد األسـرة فـي          
المهام واألعمال المنزلية التي قد يكون لها تـأثير فـي           

  .تقليل نفقات األسرة
  صراع األدوار في أعمال المنزل استبيان ية الكلية وفقا الستجاباتهم علي محورنتوزيع العي :٥ جدول

 العبارة م ال أحيانا دائما
 % العدد % العدد % العدد

       األسرة رب مشاركات: أوال
 ٢٤,٠ ٧٢ ٤٨,٧ ١٤٦ ٢٧,٣ ٨٢ اختياراتي في زوجي يثق ١
 ٣١,٧ ٩٥ ٤٦,٣ ١٣٩ ٢٢,٠ ٦٦ المنزل لمستلزمات إنفاقي بنود في زوجي يتدخل ٢
 ١٩,٣ ٥٨ ٣٩,٧ ١١٩ ٤١,٠ ١٢٣ أمامهم ألبنائي معاملتي أسلوب في يزوج يتدخل ٣
 ١٨,٧ ٥٦ ٥٦,٠ ١٦٨ ٢٥,٣ ٧٦ بيننا الخالف لتالفي زوجي مع أخرج ال ٤
 من خوفا سرا البيت مستلزمات بعض شراء إلي الجأ ٥

 زوجي اعتراض
١٦,٣ ٤٩ ٥٢,٣ ١٥٧ ٣١,٣ ٩٤ 

 ٣٢,٣ ٩٧ ٣٤,٠ ١٠٢ ٣٣,٧ ١٠١ علمي دون أصحابه علي دخله من جزء زوجي ينفق ٦
 ٣٥,٣ ١٠٦ ٣٦,٣ ١٠٩ ٢٨,٣ ٨٥ الحقيقي دخله زوجي يخفي ٧
 ٣٧,٣ ١١٢ ٤١,٣ ١٢٤ ٢١,٣ ٦٤ المدخرات مجمل زوجتي عن اخفي ٨
 خارج عني بعيدا طويل وقت قضاء علي زوجي يحرص ٩

 المنزل
٢٦,٧ ٨٠ ٤٤,٣ ١٣٣ ٢٩ ٨٧ 

 ٢١,٧ ٦٥ ٤٣,٠ ١٢٩ ٣٥,٣ ١٠٦ العائلية الزيارات علي وزوجي أنا نحرص١٠
 علي سيطرته إلظهار صوته رفع إلي زوجي يسعي١١

 المنزل
٢٨,٠ ٨٤ ٣٩,٣ ١١٨ ٣٢,٧ ٩٨ 

      األبناء مشاركات: ثانيا
 ٣٢,٧ ٩٨ ٤٨,٧ ١٤٦ ١٨,٧ ٥٦ عني بعيدا الوقت معظم األبناء يقضي١٢
 ٢١,٣ ٦٤ ٣٢,٣ ٩٧ ٤٦,٣ ١٣٩  بمشكالتهم علما إحاطتي علي باستمرار أبنائي يحرص١٣
 من يحتاجونه ما لهم وأعطي أبنائي اختيارات في أثق١٤

 أموال
٢٧,٣ ٨٢ ٤١,٧ ١٢٥ ٣١,٠ ٩٣ 

 ٢٨,٣ ٨٥ ٣٧,٣ ١١٢ ٣٤,٣ ١٠٣ دوريا مشكالتهم في أبنائي مع أتناقش١٥
 ٢٩,٣ ٨٨ ٤٦,٠ ١٣٨ ٢٤,٧ ٧٤ إرضائي علي ابنائي يحرص١٦
 ٣٠,٧ ٩٢ ٣٩,٧ ١١٩ ٢٩,٧ ٨٩ المنزل في المعد الطعام علي أبنائي يتمرد١٧
 ٣٥,٣ ١٠٦ ٤٢,٣ ١٢٧ ٢٢,٣ ٦٧ بالتوتر أبنائي مع عالقاتي تتسم١٨
 ١٥,٣ ٤٦ ٤٧,٠ ١٤١ ٣٧,٧ ١١٣ المنزل داخل أبنائي سلوك علي اسيطر١٩
 ٢٥,٣ ٧٦ ٥٥,٠ ١٦٥ ١٩,٧ ٥٩ المنزل داخل مستمر شجار حالة في ابنائي٢٠
 ٦٦,٠ ١٩٨ ١٨,٠ ٥٤ ١٦ ٤٨ أعاقبهم عندما أبنائي من مهذبة غير أفعال ردود أتلقي٢١

  االسري االنفاق ترشيد استبيانتوزيع العينة الكلية وفقا الستجاباتهم علي  :٦ جدول
 العبارة م ال أحيانا دائما

 % العدد % العدد % العدد
 ٢٨,٠ ٨٤ ٣٠,٣ ٩١ ٤١,٧ ١٢٥ الطعام ألوان من لون من أكثر بوجود األسرة تهتم ١
 ٢٥,٠ ٧٥ ٤٢,٧ ١٢٨ ٣٢,٣ ٩٧ وجبة كل بعد وفير طعام يتبقي ٢
 ٣٣,٠ ٩٩ ٢٩,٠ ٨٧ ٣٨,٠ ١١٤ الحقا لتستهلكها الطعام بواقي األسرة تخزن ٣
 ٣٤,٠ ١٠٢ ٣٦,٣ ١٠٩ ٢٩,٧ ٨٩ والوالئم المعزومات في السريعة الوجبات إلي األسرة تلجأ ٤
 ٣١,٣ ٩٤ ٤٦,٠ ١٣٨ ٢٢,٧ ٦٨ شرائها من بدال والحلوي الكحك، لعمل األسرة أفراد تجتمع ٥
 العروض، وقت كبيرة كميات شراء إلي األسرة تلجأ ٦

 طويلة زمنية فترات علي واستهالكه
٢٠,٧ ٦٢ ٢٣,٠ ٦٩ ٥٦,٣ ١٦٩ 

 ٢٧,٠ ٨١ ٣٩,٠ ١١٧ ٣٤,٠ ١٠٢  وجبة كل في الطعام من مناسبة كمية األسرة تعد ٧
 ٢٧,٧ ٨٣ ٥٩,٧ ١٧٩ ٣٢,٠ ٩٦ السريعة الوجبات علي األبناء يعتمد ٨
 ٢٠,٣ ٦١ ٤٢,٠ ١٢٦ ٣٧,٧ ١١٣ المعلبة العصائر من بدال الطبيعية العصائر إلي األسرة تلجأ ٩

 ٢٩,٧ ٨٩ ٣١,٧ ٩٥ ٣٨,٧ ١١٦ يوميا األطعمة من كبيرة كمية األسرة ترمي١٠
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الرضا عن استجابات ربات األسر علي استبيان ا: رابعا
  الحياة

 تقع رةاألس ربة أن ٧ بجدول االستجابات أوضحت
 من عليها وحرصها ألسرتها، حبها بين صراع في

 تلك عن رضاها وبين متعدده، بأدوار قيامها خالل
 خارج تعمل األسر ربات من% ٤٦,٧فـ األدوار،
 حتي الدراسي، مؤهلها يناسب ال عملها وطبيعة المنزل
 نفسها تجد ال األسر ربات من% ٥٠,٣ المنزل، داخل
 تتلقي ال األسر ربات نم% ٦٠,٧و المنزلي، العمل في

% ٤٤ نسبة وتكون المهام، تلك علي لمناسب التعزيز
 وفي السكن، مكان عن راضيات غير األسرة ربات من

 في واضحة للسعادة مؤشرات توجد ال األخر، الجانب
 احيانا األسر ربات من% ٤٦,٣ حيث األسرة، ربة حياة
 يجدن% ٤٨و المنزل، داخل هادئة اوقات يجدن ما

 ربات من% ٥١و المنزل، داخل أحيانا االحترامو الحب
 األوقات أفضل المنزلية األوقات أن احيانا يشعرن األسر
 مع والنقاش بالحديث تستمتعن ما أحيانا% ٤٣و لديهن،

 المادي، باالستقرار تشعرن ما أحيانا% ٤٠,٣األسرة، و
 تفاعل علي الضوء تسليط أهمية علي تؤكد النتائج وتلك
 باألدوار القيام خالل األسرة ربة عم األسرة أفرد

 من العفوية للمواقف يمكن وكيف المنزل، داخل المتعددة

 عن االسرة ربة رضا تشكل أن األسرة أفراد بعض
 اإلدارية العملية نجاح أوعدم نجاح مدي وتحدد الحياة،
  .  المنزل داخل

  
  :مناقشة الفروض: ثانيا

 تدالال ارتباطيه ذات عالقات توجد: "األول الفرض
 الحياة عن ربة األسرة بالرضا شعور بينإحصائية 

 بين أو صراع األدوار الفعالة األسرية والمشاركات
 اجراء تم فإنه الدراسة هدف ولتحقيق ،"أفراد األسرة

 الحياة عن األسرة ربة رضا بين ارتباط معامالت
 المشاركات األسرية استبيان ومحاور تابع، كمتغير

 النتائج تسجيل تم وقد ستقلة،م كمتغيراتبأبعاده 
 النتائج أظهرت حيث ،٨ جدول في عليها المتحصل

 األسرة رب من كلأن مستوي المشاركات الفعالة ل
 علي شعور ربة ة احصائية موجبدالالتواألبناء لها 

 صراعات سجلتاألسرة بالرضا عن الحياة، بينما 
 شعور ربة علي احصائية سالبة تاألدوار دالال

 الحياة، وهذه النتيجة تؤكد علي نلرضا عاألسرة با
بما يحقق فائدة أكبر لألسرة، أهمية تنسيق األدوار

  الحياة عن الرضا استبيانتوزيع العينة الكلية وفقا الستجاباتهم علي : ٧ دولج
 العبارة م ال أحيانا دائما

 % العدد % العدد % العدد
 ٤٦,٧ ١٤٠ ٣١,٠ ٩٣ ٢٢,٣ ٦٧ الدراسي مؤهلي مع عملي يتناسب ١
 ٢٨,٠ ٨٤ ٣٦,٧ ١١٠ ٣٥,٣ ١٠٦ حياتي عن راضية أنا ٢
 ٦٠,٧ ١٨٢ ١٥,٠ ٤٥ ٢٤,٣ ٧٣ المناسب التعزيز وأتلقي بكفاءة، المنزلية مهامي أؤدي ٣
 ٥٠,٣ ١٥١ ٢١,٧ ٦٥ ٢٨,٠ ٨٤ المنزلي العمل في نفسي أجد ٤
 ٣٣,٠ ٩٩ ٤٦,٣ ١٣٩ ٢٠,٧ ٦٢ هادئة المنزل داخل أوقاتي ٥
 ٢١,٧ ٦٥ ٤٨,٠ ١٤٤ ٣٠,٣ ٩١ واحترام بحب األسرة أفراد معي يتعامل ٦
 ٤٤,٠ ١٣٢ ٢٢,٣ ٦٧ ٣٣,٧ ١٠١ المنزلية األعمال في أقضيها التي باألوقات استمتع ٧
 ٣٨,٣ ١١٥ ٢٩,٣ ٨٨ ٣٢,٣ ٩٧ المادي باألمان أشعر ٨
 ٢٣,٠ ٦٩ ٥١,٧ ١٥٥ ٢٥,٣ ٧٦ المنزل داخل أقضيها التي هي األوقات أجمل ٩
 ٣٩,٧ ١١٩ ٢٦,٠ ٧٨ ٣٤,٣ ١٠٣ أصدقائي عن راضية أنا ١٠
 ٥٠,٧ ١٥٢ ٣١,٣ ٩٤ ١٨,٠ ٥٤ فيه اسكن الذي بالمكان راضية أنا ١١
 ٤٦,٧ ١٤٠ ٢٤,٧ ٧٤ ٢٨,٧ ٨٦ جيراني نوعية عن راضية أنا ١٢
 ٢٩,٠ ٨٧ ٤٦,٣ ١٣٩ ٢٤,٧ ٧٤ أبنائي سلوكيات عن راضية أنا ١٣
 ٢٦,٠ ٧٨ ٤٣,٠ ١٢٩ ٣١,٠ ٩٣ أسرتي مع والنقاش بالتحدث، استمتع ١٤
 ٣٥,٧ ١٠٧ ٤٠,٣ ١٢١ ٢٤,٠ ٧٢ مستقر ألسرتي المادي الوضع ١٥
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  . ورضا ربة األسرة عن الحياة، األزواج واألبناء في إدارة شئون األسرةمشاركة بين باطاالرت تمعامال: ٨ جدول
 األدوار صراع اإليجابية المشاركة 
 األبناء األسرة رب األبناء األسرة رب 
 ٠,٤٦١- ٠,٤٩٣- ٠,٥٤٧ ٠,٥٣٣ بيرسون ارتباط املمع

 ٠,٠٠١< ٠,٠٠١< ٠,٠٠١< ٠,٠٠١< الدالله مستوي

   واألصدقاء هم الداعم الرئيـسي لربـة األسـرة         األهلف
)van Daalen et al., 2005(، لدعم رب األسرةويكون ، 

 تقليل الضغوط التـي     علي خاصة، تأثير معنوي     بصفة
 ;Copeland and Norell, 2002(تقع علي ربة األسـرة  

Cardner and Cutrona, 2004; Aycan and Eskin, 2005; 

Powdthavee, 2009(، فيكـون  شوائية المشاركة العأما 
 )١٩٨٩(Coverman وتبعا لــ     مرغوبة،تأثيراتها غير   

 األدوار هو المؤثر الفعلي علي الصحة النفسية        فصراع
ئـدة علـي    لربة المنزل، يفوق أثره تـأثير األدوار الزا       

 صـحة   يتحقـق الصحة النفسية لربة األسرة، وبـذلك       
  .لالفرض األو

 ذات دالله احصائية فـي      وقفر وجدت: "ثاني ال الفرض
 المـشاركات ( أعمال المنزل  في المشاركةمستويات  
ــة، ــراع األدوارأو الفعال ــا)  ص ــستوي تبع  للم

 مـن  وللتحقـق  ،"االجتماعي، واالقتصادي لالسرة  
 تحليـل  اجراء تم   فإنه احصائيا، الفرض هذا صحة
 المـشاركات  بـين  ANOVA واحد اتجاه ذو التباين
 المنـزل  داخـل  األدوار صراع أو الفعالة األسرية

ــرات ــة كمتغي ــع تابع ــستوي م ــاعي الم  االجتم
 تـم  وقـد  مـستقلة،  كمتغيرات لالسرة واالقتصادي

 المتوسطات معنوية من للتأكد Turkey تحليل اجراء
 رب أدوار أن ئجالنتـا  أوضـحت  حيث المحسوبة،

 حـسب  طبيعتهـا  فـي  تختلف المنزل داخل األسرة
 جـدول  (لألسـرة  واالقتصادي االجتماعي المستوي

 فـي  األسرة رب ومشاركات إسهامات، فترتفع ،)٩
 االجتمـاعي  المـستوي  ارتفـاع  مع المنزلية المهام

ـ  وتبعا لألسرة، واالقتصادي  ،)٢٠١١( Heisingلـ
 ذات األسـر  بهـا  التـي تقـوم    المنزلية المهام فإن

 إلي تحتاج المرتفع واالقتصادي االجتماعي المستوي
 اسـتخدامها  خـالل  مـن  وذلك النجازها، أقل وقت

 الباحثـة  وتوضح المنزل، داخل الحديثة للتكنولوجيا
 التـي  األنشطة في تزداد األسرة رب مشاركات أن

 نتائج تحقق والتي النجازها، قصير توق إلي تحتاج
 رب اسـتمراريه  في الدافعية لقتخ وبالتالي سريعة،
 تـزداد  وبالتـالي  المهـام،  بتلك القيام علي األسرة
 ارتفـاع  مع المنزلية المهام في األسرة رب مشاركة
 كمـا  لألسـرة،  واالجتماعي االقتصادي، المستوي
 واالقتصادي االجتماعي المستوي بين العالقة تفسير

 تبعـا  األسـرة  رب بها يتمتع التي والسلطة لألسرة،
ـ   المـستوى  انخفـض  فكلمـا  ،)٢٠٠٩ (ـعثمانل

 رب تنـازل  كلمـا  لألسرة، واالقتصادي االجتماعي
 فتقـل  لزوجتـه،  سـلطاته  مـن  كثير عن األسرة

ــشاركاته ــي م ــزل، ف ــاع المن ــستوي وبارتف  الم
 مـوارد،  فـإن  لألسـرة،  واالقتصادية االجتماعية،
 مـن  أكبـر  بصورة وتمكنه تتعدد، األسرة ومصادر
   لمنزل،ا علي سيطرته إحكام

  . المنزلأعمال األزواج مشاركة مستويات واالقتصادي لألسرة علي االجتماعي تأثير المستوي :٩ جدول
 اإليجابية المشاركة األدوار صراع

 األسرة رب األبناء  األسرة رب األبناء 
 االنحراف
 المعياري

 االنحراف المتوسط
 المعياري

 االنحراف توسطالم
 المعياري

 االنحراف المتوسط
 المعياري

 المتوسط

 المستوي
 االجتماعي
 واالقتصادي

 لألسرة
 المرتفع أ٢٣,٩ ٣,٤ أ٢٢,٦ ٣,٣ ج٨,٧ ٣,٢ ج٨,٠ ٣,٩
 المتوسط ب٢٠,١ ٤,٠ ب١٩,٧ ٣,٢ ب١٣,٧ ٣,٧ ب١٠,٧ ٣,٢
 المنخفض ج١٥,٧ ٢,٤ ج١٥,٨ ١,٩ أ١٨,٢ ٢,٨ أ١٣,٧ ٣,٩

 "ف "قيمة ***١٣٣,٣٦٥ ***١١٤,٧٧٨ ***١٥٠,٠٩٢ ***٦٤,٨٨٦
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 أعمـال  في األسرة ربة مع مشاركة أكثر كأنه فيبدو
 كاهـل  علي تقع التي األعباء بالتالي وتقل المنزل،

 تلـك  أن Conger et al. (2010) األسرة، ويري ربة
 األسرية الحياة استقرار من تحسن الفعالة المشاركات

 الباحثة وتري الحياة، عن بالرضا الشعور من وتزيد
 لألسرة واالقتصادي جتماعياال المستوي ارتفاع أن
 أوسـع  مجـاالت  األبناء، واآلبـاء   من لكل يتيح قد

ـ  القيام في األسرة ربة لمشاركة  المنزليـة،  امبالمه
  .المسئوليات من مزيد وتحملهم
 أظهرت النتائج أيضا أن مشكلة صراع كما

األدوار داخل المنزل بين رب وربة األسرة تقل بارتفاع 
تصادي لألسرة، فربما تخلق المستوي االجتماعي واالق

األعباء االقتصادية مزيد من العوائق النفسية والتي 
تحول دون التفكير المنطقي واتخاذ القرارات الرشيدة 
في إدارة المنزل، ويصبح الصراع النفسي هو االنعكاس 
الظاهر النخفاض معيشة األسرة، والذي يظهر علي 

ية  كيففيصورة صراع دائم بين رب وربة المنزل 
اتخاذ القرار، وتنفيذ تلك األدوار داخل المنزل، وبذلك 

  .ثاني صحة الفرض اليتحقق
 ارتباطية عكـسية ذات     ات عالق توجد: "  الثالث الفرض
 الفعالـة،  األسرية إحصائية بين المشاركات     تدالال

 مـن  وللتحقق ،"  أفراد األسرة  بين األدوار وصراع
ـ    تم فإنه الفرض هذا صحة اط  حساب معامالت ارتب

 ري ربات األسر علي محـو     استجاباتبيرسون بين   
ــتبيان ــوري األدوار، صــراع اس ــتبيان ومح  اس
 تـسجيل  وتـم  المنزل أعمال في الفعالة المشاركات

 وجـود  النتـائج  أظهر حيث،  ١٠ جدول في النتائج
 المشاركات ارتباطية ذات داللة إحصائية بين       ةعالق
 ،بنـاء  الفعالـة لال   والمشاركات ألسرة ا رب  ل  الفعالة

 مع صـراع األدوار     كما ترتبط تلك األدوار عكسياً    
 وهذه األبناء، أو من رب األسرة،     يداخل المنزل أل  

 مـع  األسر األقل مـشاركة      أربابالنتائج تفسر أن    
 خلـق  يحـاولون الزوجات في إدارة شئون المنزل      

 ويفترضون في تلك األدوار     ،أدوار لهم داخل المنزل   

ألدوار ال تتكامـل مـع      أن تكون مثالية، ولكن تلك ا     
 هـا  مـع أدوار   تتـصارع أدوار ربة األسرة وإنما     

 وقد تعيقها عـن التنفيـذ الفعلـي لمهامهـا           ،الفعلية
المختلفة، ومما ال شك فيه أن مشاركة رب األسـرة          
في إدارة المنزل قد انعكست إيجابـا علـي تحـسن           
عالقات األبناء مع اآلباء واألمهـات، ومـشاركتهم        

يد من األعبـاء والمـسئوليات      لألسرة في تحمل مز   
 أن Ulman and Straus (2003)المنزليـة، ويـري   

 تعتبر المؤشر الـذي     األسرة بين رب وربة     العالقة
 عليه العالقة بـين األبنـاء وربـات         ثثيمكن أن تؤ  

  . صحة الفرض الثالثيتحقق سبق وممااألسرة 
 ت ارتباطيه ذات دالالاتتوجد عالق: " الرابعالفرض

 أعمال المنزل في األسرية المشاركات بينإحصائية 
 وترشيد)  صراع األدوارأو الفعالة، المشاركات(

 هذا صحة من وللتحقق ،"لنفقات األسرة لربة
 ارتباط معامالت إجراء تم فإنه احصائياً الفرض

 المختلفة الستبيان المشاركة المحاوربيرسون بين 
المشاركة الفعالة، وصراع (في أعمال المنزل

 في ربة األسرة وأساليب تابعة، كمتغيرات )األدوار
 النتائج أوضحت حيث مستقل، كمتغير لنفقاتترشيد ا
 تربط احصائية عدم وجود دالله علي ١١ بجدول

 نفقات األسرة علي مشاركة أي من رب ترشيدبين 
 يتأثر في أعمال المنزل، كما لم أواألبناءاألسرة 

رة  األسربة بتقليلصراع األدوار داخل المنزل 
 تلك النتيجة أن المتحكم الرئيسي توضح ولنفقات،ل

 وهي ،في المشتريات داخل األسرة هي ربة األسرة
 من المشاركات أو ثيرتحتفظ بهذا البند بعيدا عن ك

الصراعات بما يضمن لها االستمرار في إدارة هذا 
المدخل علي النحو الذي يرضيها، مع اإلشارة أن 

 سياسات يتبعنال ربات األسرة، عينة الدراسة، 
 يتحقق ال األسرة، وبذلك لنفقاتترشيد واضحة 

  .صحة الفرض الرابع
  
  



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

 ١٦٣

 األعمال، في    لرب األسرة واألبناء   الفعالة المشاركة و  األدوار داخل المنزل   صراع معامالت االرتباط بين     :١٠ جدول
   يةالمنزل لمهاموا

 األدوار صراع اإليجابية المشاركة  
 األبناء األسرة رب األبناء األسرة رب  

 اإليجابية المشاركة     األسرة رب
    ***٠,٧٦٤ األبناء
 األدوار صراع   ***٠,٦٤٨- ***٠,٦٤٦- األسرة رب

  ***٠,٥٤٩ ***٠,٦٧٤- ***٠,٦٢٦- األبناء
  ٠,٠٠١دالة عند مستوي معنوية ***
   النفقات ترشيدسرة في  األسرية، وأساليب ربة األالمشاركات معامالت االرتباط بين :١١ جدول

  األدوار صراع اإليجابية المشاركة
 األبناء األسرة رب األبناء األسرة رب

 ٠,٠٥٦- ٠,٠٣٩ ٠,٠٢١- ٠,٠٤٣- بيرسون ارتباط معامل
 ٠,٣٣٠ ٠,٤٤٩ ٠,٧١١ ٠,٤٥٨ الدالله مستوي

 دالالت ذات ارتباطية عالقات توجد: " الخامسالفرض
رية في أعمال المنزل  األسالمشاركات بين احصائية

 ومتغيرات ،) صراع األدوارأو الفعالة، المشاركات(
 كما يرتبط رضا ربة األسرة الديموجرافية،األسرة 

 وللتأكد ،"عن الحياة بتلك المتغيرات الديموجرافية
من صحة هذا الفرض احصائيا، فإنه تم إجراء 
معامالت ارتباط بين المتغيرات التابعة متمثلة في 

، )الفعالة أو صراع األدوار(ت األسريةالمشاركا
باإلضافة إلي الرضا عن الحياة، والمتغيرات 

سكن األسرة، نوع األسرة، دخل : المستقلة التالية
 ربة األسرة، وظيفة ربة ماألسرة، مستوي تعلي

األسرة، مستوي تعليم رب األسرة، ووظيفة رب 
 النتائج أظهرتاألسرة وحجم األسرة، حيث 

 الديموجرافية عوامل أن ال١٢ل الموضحة بجدو
 في الفعالةاألكثر تأثيراً علي مشاركات رب المنزل 

 ووظيفته، ه، مستوي تعليمياألعمال المنزلية ه
 زادتفكلما زاد مستوي التعليم رب األسرة، كلما 

مشاركاته في أعمال المنزل، أيضا شاغلي الوظائف 
 عن مشاركة في المهام المنزلية علي أالمهنية
 ، األسرةدخل النتائج أن أوضحت بينما فيين،الحر

ووظيفة رب األسرة هي المتغيرات األكثر تأثير 
 المنزل، فعلي الرغم من داخل األدوار صراع علي

 من تهاكون مستوي تعليم ربة األسرة، ووظيف
 كل من مشاركات علي المعنوي ذات التأثير عواملال

 أن رب األسرة واألبناء في األعمال المنزلية، إال
 سرةالخصائص االقتصادية واالجتماعية لرب األ

 أظهرت وقدتكون أكثر تأثير علي تلك المشاركات، 
 بكل الحياة ربة األسرة عن رضاالنتائج أيضا ارتبط 

 التعليمي، اهما وربة األسرة ومستو،من مهنة رب
 فتبعا ، األسرة، وحجم األسرةدخل إلي باإلضافة

 هو العالم سرةاألفإن ) ٢٠١٦( ومنصوربركات،ل
االفتراضي لربة األسرة، والذي يشكل جزء كبير 

 تفاعل أفراد األسرة معها فإنمن احالمها، وبالتالي 
ينعكس علي شعورها بالرضا عن الحياة، ومثل هذه 

 أهمية الدراسات التي تسليط الضوء توضحالنتيجة 
 األسرية كمدخل لفهم أعمق المشاركات طبيعةعن 
 يمكن الذيالرضا عن الحياة،  ربة األسرة بلشعور

 في أداء األدوار التي استمراريتهاأن ينعكس علي 
 فربة ،) وخارج المنزلداخل،( الحياة فيتقوم بها 

 هم ناألسرة تستمد شعورها بالرضا عن الحياة مم
 رب، من لكل الشخصية السماتحولها، فتكون 

 تأثير فعال علي شعور ربة ذات سرةوربة األ
 كما تأثر رضا ربة ،عن الحياةاألسرة بالرضا 

األسرة عن الحياة بالظروف المادية التي يمكن أن 
 والنتائجتشكل احد التهديدات المحيطة باألسرة، 

 مع جزئياًالمتحصل عليها من هذه الدراسة تتفق 
 والتي أظهرت أن Breen and Cooke (2005)نتائج 

  الدخل األسري،
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  . المهام المنزلية، واالمتغيرات الديموغرافيةفي األزواج واألبناء كةمشار معامالت االرتباط بين :١٢ جدول
 الحياة عن الرضا  اإليجابية المشاركة األدوار صراع

  األسرة رب األبناء األسرة رب األبناء
 األسرة سكن ٠,٠٨٤- ٠,٠٨٤- ٠,٠٣٧ ٠,٠٣٣ ٠,٠٢٢-
 األسرة نوع  ٠,٠٣١- ٠,٠٤٧- ٠,٠٢٩ ٠,٠٢٥ ٠,٠٢٤-
 األسرة دخل ***٠,٦٥٠- ***٠,٦٠٤- ***٠,٦٩٤ ***٠,٥٠٩ ***٠,٥٩٥-
 االسرة ربة تعليم مستوي ***٠,٢٩٥- ***٠,٢٤٠- ***٠,٢٥٦ ***٠,٢٤١ ***٠,٢٣٠-

 األسرة ربة وظيفة ٠,٠٦٠ *٠,١٤٢ ٠,٠٩٧- ٠,١١٢- **٠,١٦٣
 االسرة رب تعليم مستوي ***٠,٨٠٣ ***٠,٤٠٨- ***٠,٤٦٠ ***٠,٢٥٨ ***٠,٣٧٢

 األسرة رب وظيفة ٠,٦٥٣- ٠,٥٨٤- ***٠,٦٤٢ ***٠,٥٠٦ ***٤٦٦..٠
 األسرة حجم ***٠,٢٩٠- ***٠,٢٦٤- ***٠,٢٧٣ ***٠,٢٠١ ***٠,٢٤٧-

    ٠,٠٠١دالة عند مستوي معنوية ***        ٠,٠١دالة عند مستوي معنوية **     ٠,٠٥دالة عند مستوي معنوية *
ووظيفة كل من رب وربة األسرة من المحددات    
 المنزلية، وقد م رب األسرة في المهاساهمتم مقدارل

ربطت بعض الدراسات بين مشاركات الزوج في 
العمل، ومقدار الوقت الالزم النجاز تلك 

 فربات األسر الالئي يعملن ،)Baxter, 1992b(المهام
خارج المنزل، يشركن أزواجهن بصورة كبيرة في 

  بينما ،)Davis and Greenstein, 2004(أعمال المنزل
 Breen نتائجمع جزئياًتختلف النتائج المتحصل عليها 

and Cooke (2005) والتي أظهرت أن المستوي 
التعليمي لرب وربة األسرة لم يكن له تأثير علي تلك 

 أن Coverman (1985) أكد أيضاالمشاركات، 
مستوي تعليم رب األسرة لم يكن له تأثير معنوي 

 أومنزلية، علي مشاركات رب األسرة في األعمال ال
تقسيم العمل، ومما سبق يتضح أن التركيب النفسي، 

 مصر يختلف عن في ة األسرةواالجتماعي لرب
 في األسرة ةالتركيب النفسي، واالجتماعي لرب

 صحة الفرض الخامس يتحقق ومما سبق ،الغرب
 .جزئيا

   النتائجأهم
 النتائج أن المستوي االجتماعي واالقتصادي توضح
محدد الرئيسي لمشاركة رب األسرة في  يعتبر الاألسرة

األعمال والمهام المنزلية، فربة األسرة تعتبر المسئول 
 ويشاركها رب األسرة في ،الرئيسي عن تلك األعمال

 في سرةتنفيذ تلك المهام، ويزداد مقدار مشاركة رب األ
المهام واألعمال المنزلية بارتفاع المستوي االجتماعي 

تفع شعور ربة األسرة بالرضا واالقتصادي لألسرة، فير

عن الحياة، حيث يتحدد مقدار مشاركة رب األسرة 
 مستواه التعليمي، أو تبعا لطبيعة الوظيفة التي بارتفاع

يشغلها، وعلي الجانب األخر انخفاض تلك المشاركات 
 دوار في األسرةتعني تدخل عشوائي من رب األ

ي  مما يؤثر سلبا عل،المتعارف عليها لربة األسرة
شعورها بجودة الحياة األسرية، وقد يعيقها ذلك عن 
أدوارها التقليدية، ومن الجدير بالذكر أن السياسات التي 
تتبعها ربة األسرة في تقليل نفقات األسرة لم تتأثر 

  اإلسرية اإليجابية، أو حتي صراع األدوارالمشاركاتب
 ربة األسرة تتبعه الذي األسلوب وتدل تلك النتائج أن ،
 جميع أفراد ا االقتصادي تنال رضورد إدارة المفي
 تستأثر بها ربة سرة اقتصاديات األأن أو سرة،األ

 مشاركات أغلب عن بعيدا ة كبيردرجةاألسرة ب
 حيث تعتبر ربة األسرة العامل سرة، األأفرادوتدخالت 

  االقتصادي هو أساس استقرار األسرة المصرية، 
   الدراسةتوصيات

 في فرادهاسرة باشراك جميع ا أن تهتم األ يجب-
 .المهام اإلدارية والمنزلية

 األدوار بين أفراد األسرة من تكامل  ثقافة نشر-
المستويات االجتماعية واالقتصادية المنخفضة، لما 

 وبالتالي ، إيجابي علي تقليل صراع األدوارأثرله 
تفادي النتائج العكسية لتلك الصراعات علي إدارة 

 ورضا ربة األسرة عن الحياة من المنزل من ناحية،
 ولن يتأتي ذلك إال من خالل إرساء ،ناحية أخري

قواعد الثقة المتبادلة بين أفراد األسرة، وتصبح 
أهداف أفراد األسرة جزء من األهداف العامة التي 
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تسعي األسرة لتحقيقها، فيتم توزيع األدوار بما 
يضمن إشراك جميع أفراد األسرة في المهام 

ية، وبما يتناسب مع قدراتهم، والوقت المتاح المنزل
لديهم، وبالتالي تصبح إدارة المنزل مسئولية جميع 
 .أفراد األسرة، فتتكامل األدوار لبلوغ أهداف األسرة

 مادة دراسية تحت مسمي التربية اإلدارية  إدارج-
األسرية ضمن مناهج التربية والتعليم بهدف نشر 

  .ثقافة المشاركات األسرية
 ثقافة لنشر وسائل االعالم بتقديم برامج اهتمام -

 المشاركات األسرية 

 ندوات، وبرامج تثقيفية من خالل النوادي  عقد-
 المجتمع بأهمية مشاركة توعيةومراكز الشباب ل

األزواج واألبناء في األعمال، والمهام المنزلية، من 
 مع أدوار ربة األسرة داخل األدوار تلكخالل تكامل 

  .المنزل
  المراجع

بناء برنامج ): "٢٠٠٧( سهام سليم راتبابراهيم،
إرشادي جمعي لتدريب األمهات علي مهارات 
االتصال وحل المشكالت وقياس أثره علي تحسن 

 نفسي، رسالة دكتوراه، ارشاد "العالقات األسرية
وتربوي، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، 

 .، األردنكلية الدراسات التربوية العليا، عمان

 الضغوط): ٢٠١٦(رشا ومنصور، تغريد، بركات،
 واستراتيجيات العاملة األسرة ربة لدي الحياتية
 مجلة األسي، باالستقرار وعالقتها معها، التعامل

  .١ العدد ،٣٧ مجلد الثقافي، للتبادل اإلسكندرية
 كلتوم، بدوي، مسعودة، ولدمادي، ليديا بلميهوب،

قة الزوجية علي  اضطراب العالأثر): "٢٠٠٩(
 النفسية العلوم شبكة مجلة ،"لالبناء النفسية الصحة

 . تونس،٢-٢١العربية، العدد 

): ٢٠٠٦( المركزي للمعلومات بمملكة البحرينالجهاز
، التقارير، متاح علي "مسح نفقات، ودخل األسرة"

 :موقع

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

 الزوجية في الخالفات): "٢٠٠٥( عبد اهللالجهيني،
المجتمع السعودي من وجهة نظر الزوجات 

، بحث مقدم "المتصالت بوحدة اإلرشاد االجتماعي
للحصول علي درجة الماجستير، كلية الدراسات 

  .العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
 الرضا ألبعاد دراسة" :)١٩٩٨(جدي محمد  مالدسوقى،

 لدى النفسية المتغيرات من بعدد وعالقتها الحياة عن

 المصرية المجلة ،"السن صغار الراشدين من عينة

-١٥ ص ص ،٨ مج ،٢٠ ع النفسية، للدراسات
٢٠٠. 

 المستوي مقياس" ):١٩٩٥(العزيز عبد الشخص،
 مكتبة ،٢ ط ،"لألسرة واالقتصادي االجتماعي

 .القاهرة المصرية، نجلواأل

 أمل سالم، السعادية، جهاد، الحديدي العواودة،
أسباب النزاعات األسرية من وجهة ): "٢٠١٣(

دراسة ميدانية في جامعة البلقاء : نظر األبناء
، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات "التطبيقية

، العدد األول، ص ٢١التربوية والنفسية، المجلد 
٢٥٥-٢٢٧. 

اآلثار األسرية الناجمة عن ): "٢٠١٠( جهاد،الناقوال
دراسة ميدانية لواقع : خروج المرأة السورية للعمل

 ،"مشكالت المتزوجات العامالت في مدينة دمشق
  .منشورات الهيئة العامة للكتاب، دمشق

 وعالقته الذات تقدير): "٢٠١٣( عبد الرحمنالنملة،

 بن دمحم اإلمام جامعة طالب لدى الحياة عن بالرضا

 ،"اإلنترنت باستخدام  الدارسيناإلسالمية سعود
 .٤ ملحق ٤٠دراسات العلوم التربوية، المجلد 

الضغط النفسي لدي المرأة ): "٢٠١٣( ناجيةدايلي،
المتزوجة العاملة في الميدان التعليمي، وعالقته 

، رسالة "دراسة ميدانية بوالية سطيف: بالقلق
 نسانية، واإلماجستير، كلية العلوم االجتماعية،

  .جامعة فرحات عباس، الجزائر
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دليل مقياس الرضا ): "٢٠٠٣( المقصود، أماني عبد
  .، مكتبة األنجلو، القاهرة"عن الحياة

 أثره و األسري االستقرار): "٢٠٠٩(محمد سعيد عثمان،

 الجامعة شباب مؤسسة ،"والمجتمع الفرد على
  .اإلسكندرية  والنشر، للطباعة،

 الكدر" ):٢٠١١( خديجةيد،وسع سليمان، علي،
الزواجي وعالقته ببعض السمات الشخصية لدي 

 ،٢ العدد األسرة، دراسات مجلة ،"المتزوجين
 .السودان

نحو برنامج مقترح لتنمية ): "٢٠٠٩( أمانيقاسم،
المهارات المهنية لألخصائيين االجتماعيين في 

، مجلة دراسات "العمل مع حاالت العنف األسري
 اإلنسانية، العدد والعلومجتماعية في الخدمة اال

  .، الجزء األول٢٦
الخالفات الزوجية وانعكاسها ): "٢٠١٠( حاتممحمود،

، "دراسة ميدانية في مدينة الموصل: علي األسرة
 ٣٠دراسات موصلية، العدد 

الدور االقتصادي للمسنين ): "٢٠١١( رشامنصور،
دراسة مقارنة بين الريف، : ألسرةداخل ا
الة دكتوراه، كلية التربية، جامعة ، رس"والحضر

  .بنها
 بإدارة األسرة ربة وعي): "٢٠١٥( رشامنصور،

، مجلة "المنظور غير بالدخل وعالقته مواردها
، العدد ٦٠ الزراعية، المجلد بحوثاإلسكندرية لل

٢. 

المرأة الريفية وأدوارها ): "١٩٩٥(جمال الدين، نادية
مي لتعليم ، المركز اإلقلي"االجتماعية ومحدداتها
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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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