
 

 

االغتراب الزواجى كما تدركه الزوجة وعالقته بكٍل من كفاءتها اإلنتاجية فى أداء المهام المنزلية والرهاب 
 االجتماعى ألبنائها 
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 جامعة المنصورة –كلية التربية النوعية  -قتصاد المنزلىقسم اال -أستاذ مساعد تخصص إدارة منزل  1

 2021مارس  13فى، الموافقة على النشر 2021 فبراير 14استالم البحث فى

 الملخص العربى
بين االغتراب   عالقةالكشف عن ال الحالى هدف البحثاست

الزواجى كما تدركه الزوجة بمحاوره )الصمت الزواجى، ضعف  
واصل العاطفى والتآلفية، العزلة وعدم القدرة على المشاركة الت

وكٍل من كفاءتها اإلنتاجية فى أداء المهام  جمالى اإلو  (الزوجية
المنزلية ومحاورها )الرغبة فى أداء المهام المنزلية، القدرة على  

اإلبتكار فى   ،أداء المهام المنزلية، الرضا عن أداء المهام المنزلية
لمنزلية( واإلجمالى، والرهاب اإلجتماعى ألبنائها فى  أداء المهام ا 

تطبيق أدوات  استيفاء البيانات من خالل تم مرحلة المراهقة. وقد 
إستمارة البيانات  ) ىالمتمثلة فو  )من إعداد الباحثة( البحث

مقياس الكفاءة اإلنتاجية فى   ،االغتراب الزواجى مقياس األولية، 
على رهاب االجتماعى لألبناء( أداء المهام المنزلية، مقياس ال

( من أبنائهن  274( زوجة، )274)قوامها غرضية  عمديةعينة 
لى مستويات اجتماعية واقتصادية المراهقين ممن ينتمون إ

مدينة المنصورة، مركز السنبالوين، مركز ومدينة من مختلفة، 
 ميت غمر وبعض قراها )أوليلة، ميت محسن، بشال، طنامل(. 

تيار العينة أن تكون الزوجات )غير مطلقات  وكان من شروط اخ
أو أرامل أو مهجورات(، وأن تكون مدة زواجهن تجاوزت العشرة  

  -15أعوام، ويكون لديهن ابن/ ابنة فى مرحلة المراهقة من )
وقد إتبع هذا  ( عامًا على أال يكون اإلبن/ اإلبنة الوحيد لها. 17

يالت اإلحصائية  وبإجراء التحل، ىالتحليل ىالبحث المنهج الوصف
الستخالص النتائج. أسفر   SPSSالمناسبة باستخدام برنامج 

وجود عالقة  البحث عن مجموعة من النتائج كان أهمها: 
إرتباطية عكسية دالة إحصائيًا بين االغتراب الزواجى كما تدركه  
الزوجات عينة البحث بمحاوره، واإلجمالى، وكفاءتهن اإلنتاجية  

رتباطية موجبة دالة إحصائيًا  وجود عالقة إبمحاورها واإلجمالى، و 
االغتراب الزواجى بمحاوره واإلجمالى للزوجات عينة البحث  بين 

عدم وجود فروق بين . والرهاب االجتماعى ألبنائهن المراهقين
متوسطات درجاتهن فى كٍل من االغتراب الزواجى، ومحاوره، 

ى تبعًا لمكان  واإلجمالى، وكفاءتهن اإلنتاجية، ومحاورها، واإلجمال
السكن. ووجود فروق دالة بين متوسطات درجاتهن فى كٍل من  
االغتراب الزواجى، ومحاوره، واإلجمالى، تبعًا لعمل الزوجة لصالح  
غير العامالت، ووجود فروق فى كفاءتهن اإلنتاجية، ومحاورها، 
واإلجمالى لصالح العامالت. كذلك وجود تباين دال إحصائيًا بين 

اتهن فى االغتراب الزواجى بمحاوره، واإلجمالى متوسطات درج 
تبعًا لكٍل من )عمر الزوجة، مدة الزواج، حجم األسرة، المستوى  
التعليمى للزوجة( لصالح الفئة العمرية األصغر، مدة الزواج 
األقل، حجم األسرة األكبر، المستوى التعليمى المنخفض للزوجة. 

ت درجاتهن فى  عدم وجود تباين دال إحصائيًا بين متوسطا
االغتراب الزواجى تبعًا لمستوى تعليم الزوج فى )محور ضعف  

وجود تباين دال إحصائيًا بين  التواصل العاطفى والتآلفية(، و 
متوسطات درجاتهن فى الكفاءة اإلنتاجية فى أداء المهام  
المنزلية، ومحاورها، واإلجمالى تبعًا )لعمر الزوجة، مدة الزواج،  

)الفئة العمرية األكبر، مدة الزواج األطول،   حجم األسرة( لصالح
حجم األسرة األصغر(. عدم وجود تباين دال إحصائيًا بين  
متوسطات درجاتهن فى محور )الرضا عن أداء المهام المنزلية(  
تبعًا للمستوى التعليمى للزوجات، عدم وجود تباين دال إحصائيًا 

فى أداء بين متوسطات درجاتهن فى محورى )الرغبة، الرضا( 
على صعيٍد  و المهام المنزلية تبعًا للمستوى التعليمى ألزواجهن، 

بين متوسطات درجات   حصائياً إ ةجود فروق دالآخر اتضح و 
)لجنس   تبعاً الرهاب االجتماعى عينة البحث فى األبناء المراهقين 

لصالح األبناء اإلناث، واألبناء قاطنى  ،األبناء، مكان السكن(
فى   همباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجاتوجود تالريف، عدم 

الرهاب االجتماعى تبعًا )للترتيب بين اإلخوة، حجم األسرة(.  
الرهاب  فى  هموجود تباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجات و 
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المستوى التعليمى  )للمستوى التعليمى لألم،تبعًا  االجتماعى
المراهقين   لصالح األبناء ، مستوى الدخل الشهرى لألسرة(لألب

 لألمهات، واآلباء من ذوى المستوى التعليمى المنخفض،
  ومستوى الدخل الشهرى المنخفض. 

وفى ضوء النتائج السابقة اقترحت الباحثة عددًا من 
مساهمة وسائل اإلعالم فى تقديم برامج حوارية   -التوصيات: 

تثقيفية، وذلك بإستضافة أساتذة متخصصين فى مجال علم  
شاد األسرى؛ لتبصير األزواج بماهية كٍل من النفس، واإلر 

االغتراب الزواجى، واضطراب الرهاب االجتماعى واآلثار السلبية  
إعداد برامج إرشادية من ِقبل الجهات المعنية   -لكٍل منهما.

بالمرأة )كالمجلس القومى للمرأة، ومكاتب التوجيه واإلستشارات  
زواج بأسس ومقومات  األسرية( لتوعية األزواج، والمقبلين على ال

 -الحياة الزوجية السليمة الناجحة، وكيفية إدارة المشاكل. 
إطالق قوافل إرشادية من ِقبل الجمعيات األهلية، والحكومية  
الخاصة بالمرأة تقوم من خاللها رائدات الجمعية، والمساعدات  
بتبصير الزوجات، والمقبالت على الزواج بسبل تحقيق الكفاءة  

أداء األعمال المنزلية وذلك للنهوض بكفاءتهن  اإلنتاجية فى 
)كمًا، وكيفًا( مما يكون له عظيم األثر على األسرة وبالتالى 

 المجتمع. 
  –الكفاءة اإلنتاجية  - االغتراب الزواجىالكلمات المفتاحية: 

 الرهاب االجتماعى 

 والمشكلة البحثية المقدمة

 ُيعد الزواج من أقدس العالقات اإلنسانية فى حياة
البشر؛ إذ به يرتبط الرجل بالمرأة برباط مشروع مقدس لبناء 
وتكوين نسق أسرى قائم على التفاعل اإليجابى والسلوكيات 

(، كذلك قائم على التواصل  2010المتوافقة )كلثوم بلميهوب، 
الثرى الفعال على كافة المستويات الفكرية، والعاطفية،  

(.  2014مامرة، والنفسية، والجسدية )محمد طعبلى، سميرة ع
وعليه فإن نجاح أى عالقة زوجية ومايناط بها من أدوار  
ومسؤليات يتوقف بالدرجة األولى على مستوى التفاعل  
والمشاركة بين الزوجين، وحصول كل منهما على مطالبه،  
وتوفير الظروف التى تساعد الطرف اآلخر على تحقيق ذاته،  

األسرية التى وإنسجام كٍل منهما مع اآلخر لحل المشكالت 
 (.  2003التغدو الحياة األسرية أن تخلو منها )داليا مؤمن، 

كما ُيعد الزواج من أهم ركائز الصحة النفسية للزوجين؛  
وذلك إلشباعه العديد من الحاجات والدوافع التى يصعب 
إشباعها بدونه، فهو من العوامل التى تدفع الزوجين لإلنجاز،  

ر فى مجاالت العمل المختلفة  والقدرة على التجديد واإلبتكا
(. وبقدر وجود التوافق الزواجى بين  2006)عبد هللا محمود، 

الزوجين بقدر قوتهم وصالبتهم وزيادة إنتاجهم فى المجتمع، 
والعكس صحيح كلما غاب التوافق بين الزوجين يظهر التباعد  
واالغتراب، ويصبح عدم التواصل هو السائد )فاتنة ديبه،  

أن    Froyen et al (2013)دت نتائج دراسة (. وقد أك2012
لعاطفى يلعب دورًا هاما فى استقرار الحياة الزوجية،  ا التواصل 

وتحقيق اإلنسجام بين الزوجين. وذلك كونه ُيمثل الدعم  
والحافز لكٍل من الزوجين على استمرار العالقة بينهما 
ونجاحها، وبدونه يحدث جفاء وإغتراب بين الزوجين )أسماء 

 (. 2018براهيم، اإل
وتعتبر مشكلة االغتراب الزواجى من المشكالت المهمة 
التى تؤثر على كيان األسرة، وأنظمتها المختلفة من عالقات، 
وتفاعالت، وإتصاالت، وتعاون، ومشاركة، وإنتماء وُيمكن 
القول أن االغتراب الزواجى يجعل األسرة كالقوقعة الفارغة 

لألسرة يعيشون تحت سقف  وهذا يعنى أن األفراد المكونين
واحد لكنهم يفشلون فى عالقاتهم، وتفاعالتهم معًا ) ممدوح 

( أن الزواج  2012(. هذا وتذكر أنوار هادى ) 2008دسوقى،
الينهار بين ليلة وضحاها، فاالغتراب الزواجى ال يحدث  
بسبب حادثة أو خطأ ألحد الزوجين وإنما تمتد المشاكل  

ات تؤدى إلى هذه الظاهرة فى  والخالفات على مدار عدة سنو 
 النهاية. 

( أن االغتراب الزواجى  2011وقد أشار محمد خطاب )
ما هو إال مرحلة متقدمة من الطالق العاطفى، وهو ُيمثل 
المظلة الرئيسية التى تحوى بداخلها مجموعة من األعراض  

كإنعدام التفاعل والتحاور، والمشاركة   التى تنبئ بوجوده
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تواصل بأشكاله المختلفة. ومن األعراض  السلبية، وسوء ال
أيضًا التى تنبئ بوجود إغتراب زواجى كما ذكرها كٍل من أبو 

( الصمت الزواجى،  2012أسعد أحمد، فايزة الشمالى ) 
وغياب مشاعر الحب بين الزوجين، وفقدان التقدير بينهما. 
وُيعد الصمت الزواجى من الظواهر المستجدة التى ُتلقى  

ية على مناخ العالقات الزوجية بين األزواج،  بظاللها السلب
وتتمثل بفتور مزمن أو مؤقت فى العالقة بين الزوجين،  
وغياب شبه تام للحوار، والتواصل، وتبادل اإلهتمامات 
بينهما، ومن المالحظ أيضًا انتشار هذه الظاهرة حتى فى  
العالقات الزوجية الحديثة بالرغم من اإلعتقاد السائد بأن  

لزواجى يحتاج لوقت طويل حتى تظهر مؤشراته الصمت ا
 (.  2019على الحياة الزوجية )إيمان الرفاعى، 

( إلى أن  2003وقد توصلت نتائج دراسة داليا مؤمن )
مشكالت التواصل بين الزوجين والمتمثلة فى الصمت  
الزواجى، وإنعدام التفاهم، وعدم التعبير عن مشاعر الحب  

الزوجية. كما أكد محمد  من جملة المشكالت  %33ُتمثل 
( إلى أن الكثير من حاالت الطالق ترجع 2011خطاب )

إلى معاناة المرأة من الجفاف العاطفى، وعدم قدرة الزوج على  
التعبير عن مشاعره تجاه زوجته. وترى نجالء بسيونى 

( أن المشاركة األسرية هى  2009(، وفاء الزهرانى )2006)
من مصاعب ومشاكل   تقبل الزوجين كل ماتحمله الحياة

ومسؤليات دون تذمر، مما يكسبهم بعض القدرات اإلدارية،  
ويساعدهم على اكتشاف طرق ومفاهيم جديدة صالحة  
لظروف حياتهم؛ فالمشاركات األسرية الفعالة بين الزوجين  
ُتحسن من إستقرار الحياة الزوجية وتبعدهم عن االغتراب 

Conger et al (2010)ن الزوجين عندما  ، وتبدأ المشكالت بي
يرغب أحدهما فى تغيير األدوار المتوقعة منه أو يتملص من 

 (.  2008أداء الدور المنوط به )محمد القرنى، 
(،  2000وقد أكدت نتائج دراسة كٍل من عثمان العامر )

( أن االغتراب الزواجى من المشكالت 2002إبراهيم الحسن ) 
تبعها من التى تجعل الزوجين فى حالة من العزلة وما ي

ضعف التواصل العاطفى، والمشاعر السلبية، والنزاعات األمر 
الذى يؤثر على أدائهم وإنتاجيتهم فى مختلف المجاالت، 
وتتحول المسؤليات المتعلقة بالزوج والزوجة إلى مسؤليات 

 فردية مما يجعل األسرة فى حالة اضطراب وعدم توازن.  
لصدد أن  ( فى هذا ا2016وقد أشارت عزة الطنبولى )

االغتراب الزواجى حالة يشعر فيها األزواج بالعزلة وعدم  
الرغبة فى المشاركة األسرية فى الحياة الزوجية. كما أضاف  

( أنه على المستوى العالمى وفى تقرير 2011محمد خطاب )
لمجلة "بونته" األلمانية أن هناك تسعًا من كل عشر سيدات 

من   %79م إلى أن يعانين من صمت األزواج، وتشير األرقا
حاالت اإلنفصال تكون بسبب معاناة المرأة من إنعدام 
المشاعر، وعدم تعبير الزوج عن عواطفه لها، وعدم وجود  
حوار بينهما. خاصًة وأن الحوار الناجح والتواصل الجيد بين  
الزوجين ُيشكل الحبل السرى الذى تتغذى منه السعادة  

من المشاكل التى يخلفها  الزوجية؛ ألنه يمنع الوقوع فى الكثير
 (.  2009الصمت )عبد الكريم بكار، 

تأثير المشاكل  Miley (2015) وقد أظهرت نتائج دراسة
والخالفات الزوجية على إنتاجية الزوج والزوجة، حيث تنعكس 
تلك الخالفات على أدائهم وإنتاجيتهم مما يؤدى إلى اإلهمال  

اإلنتاج وعدم  فى العمل، وإضاعة الوقت، باإلضافة إلى قلة 
( أن  2010الجودة فى العمل. كما أكدت دراسة حاتم محمود ) 

الخالفات الزوجية، وعدم اإلستقرار الزواجى يؤثروا على دور  
 .  %80الزوجة فى المنزل بنسبة تتعدى 

وعند النظر للمسؤليات المنزلية نجد أنها تحتل نسبة 
لعمل  كبيرة من وقت ربة األسرة؛ فدور ربة األسرة فى أداء ا

المنزلى أساسى حتى لو كانت ربة األسرة عاملة )أمل عبد  
(. والمرأة فى مصر سواء كانت أم أو زوجة أو  2008الجواد، 

ربة أسرة تأخذ على عاتقها مسؤلية العمل المنزلى )عبد  
(. وقد أكد محمد أبو كشك 2002المحسن عبد المقصود، 

( أن كفاءة الفرد فى أداء العمل تتوقف على  2006)
عنصرين أساسيين هما: المقدرة على العمل، والرغبة فيه، 
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وتتمثل المقدرة على العمل فيما يمتلكه الفرد من مهارات 
ومعارف وقدرات يكتسبها بالتعلم، والتدريب، والخبرة العملية  
باإلضافة إلى اإلستعداد الشخصى، أما الرغبة فى العمل  

لعمل؛ ألن  فتتمثل عن طريق الحوافز التى تدفعه للقيام با
المقدرة وحدها غير كافية لكى يعمل بأقصى كفاءة ممكنة. 
حيث تمثل الكفاءة األدائية واإلنتاجية إحدى القضايا الحيوية  
التى تؤثر على معدالت النمو االقتصادى فى أى مجتمع  

 (.  2011)عبير الدويك، منار خضر،  
( أن دور ربة  2010هذا وقد أشارت هدى بهلول )

ء أعمالها، ومهامها المنزلية يأتى فى صدارة األسرة فى أدا
األعمال التى تقوم بها الزوجة من حيث الحجم، واألهمية،  
والمقصود بأداء المهام المنزلية الكفاءة فى أدائها بتقليل الوقت 
والجهد مع إخراج العمل فى أحسن صورة. لذلك كلما كان  

لى التجديد  الزواج ناجحًا كلما دفع الزوجين لإلنجاز، والقدرة ع
 ,Chiung, et al)واإلبداع، ومقاومة مشاكل الحياة والعمل 

، وكثيرًا ما تتوقف قدرة المرأة على األداء الفعال للعمل  (2005
على عالقتها بشريك حياتها، فكلما كانت العالقة إيجابية كلما 
أصبحت الزوجة أكثر عطاًء ومردودية فى أدوارها، مما  

ها وعلى أسرتها )فطيمة ونوغى،  ينعكس إيجابيًا على أبنائ
2014 .) 

وُيعد إضطراب الرهاب اإلجتماعى أحد األنواع الرئيسية 
والشائعة للرهاب فى مرحلة المراهقة، الوقت الذى يحاول فيه  

 & Rapee)الفرد إيجاد نفسه ضمن المجال االجتماعى 

Hudson,2000)  ومن المعروف أن مرحلة المراهقة مرحلة .
رد؛ حيث يسيطر عليه اإلرتباك؛ لعدم  حرجة فى حياة الف

تحديد أدواره التى يجب عليه القيام بها، كما أنها ُتوصف 
بأنها مرحلة المشكالت، سواء االجتماعية أو الدراسية أو  
النفسية ومن بين المشكالت النفسية فى هذه المرحلة نذكر 
تحديدًا اضطراب الرهاب االجتماعى، هذا األخير الذى يحتل 

الثالثة بين اإلضطرابات النفسية األكثر انتشارًا فى  المرتبة 
العالم بعد اإلكتئاب وإدمان الكحوليات )حياة البناء وآخرون،  

(، كما ُيعد الرهاب االجتماعى من االضطرابات 2006
اإلنفعالية االجتماعية، يظهر فى الخوف الدائم والفزع الشديد  

ا( والتى  من مواقف اجتماعية )ال تسبب الخوف فى حد ذاته
يكون فيها الفرد محط أنظار اآلخرين، وتظهر لديه مخاوف 
غير مبررة من تقييم اآلخرين السلبى، مما يؤدى إلى مشاعر  
التردد، واإلرتباك، وعدم الكفاءة فهو يشعر دائمًا بالدونية مما 
يكون له آثار سلبية فى تعطيل حياة الفرد اليومية؛ حيث 

نسحب ويبتعد عن األداء  يتجنب المواقف االجتماعية، وي
(. هذا اإلضطراب واسع  2017االجتماعى )مروة معوض، 

اإلنتشار فى مجتمعاتنا العربية؛ حيث تصل نسبة المصابين  
( من عموم  %13به من مرضى العيادات النفسية إلى )

كما ُيعد اضطرابًا مزمنًا  (، 2016المرضى )عايدة نور، 
صطلحات تصف ومعطاًل للحياة االجتماعية، وهناك عدة م

هذا اإلضطراب منها القلق االجتماعى، والخوف واإلرتباك فى  
 . Pilling, et al (2014) المواقف االجتماعية المختلفة

واالغتراب الزواجى اليمتد تأثيره على الزوجين فقط بل  
يمتد لألبناء أيضًا؛ فهو من المشكالت التى تؤدى إلى حدوث 

عالقات بين الزوجين واألبناء التوتر بين أفراد األسرة، وفتور ال 
(. وفى هذا الصدد أكدت دراسة  2004)صفاء مدبولى، 

( أن العوامل األسرية تلعب دورًا هامًا  2016)سامية إبريعم، 
فى نشوء حاالت الرهاب االجتماعى؛ فالمرضى المصابين به  
ذكروا فى تاريخ شخصيتهم أن طفولتهم كانت غير سعيدة، 

مضطربة يسودها البعد العاطفى   وأن عالقات والديهم كانت
والبرود وعدم التقبل مثل هذه المشاعر ساهمت فى تكوين  
مشاعر النقص، واإلحباط، والتوتر األمر الذى يؤدى إلى  
الرهاب االجتماعى. كما أكدت أن الرهاب االجتماعى  
إضطراب عادًة يظهر فى مرحلة المراهقة بسبب األجواء 

 األسرية المضطربة. 
نجد أن اإلهتمام بدراسة االغتراب  لكبناًء على ذ

الزواجى إتجاه عالمى فرضته التغيرات االجتماعية، والثقافية، 
والعلمية السريعة، وقد ارتبط هذا الموضوع بالمجتمعات 
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المعاصرة التى أخذت بأسباب التنمية والتحديث )روان أبو  
(. حيث ُيعد االغتراب الزواجى أشد خطرًا من  2016شمالة، 
الفعلى؛ ألن آثاره المدمرة على نفسية الزوج والزوجة   الطالق

واألبناء بمنزلة المسرحية الدرامية الوغلة فى السوداوية التى  
يستمر عرضها يوميًا دون أن تكون لها نهاية يسدل بعدها  
الستار، لذلك نجد أن كل األشخاص فيها متعبون ومنهكون، 

ستنزاف النفسى كما أنه أشد مرارًة من الطالق الفعلى ألن اإل
والجسدى فيه مؤلم وموجع بسبب ما يصاحبه من اإلحساس  

(.  2012بالدونية، والنقص، واالغتراب )سلوى العضيدان، 
مما قد يؤثر ذلك على الكفاءة اإلنتاجية للزوجة فى أداء  
المهام المنزلية، فالفرد الذى يعيش فى وسط التوتر والمشاكل 

ينخفض إنتاجه، وإقباله على  األسرية يتدنى شعوره باإلنجاز، و 
العمل وإبداعه فيه، كذلك نجد أن أكبر المتضررين من  
االغتراب الزواجى هم األبناء؛ إذ ترتفع لديهم نسبة اإلصابة  
باألمراض النفسية ألنهم نشأوا فى أوضاع عائلية مضطربة  
نتيجة شيوع الصمت، وضعف التواصل بين الزوجين وقد أكد  

(، )محمد خطاب،  2005ان، ذلك كٍل من )سناء سليم
ولذا فقد كان لزامًا على الباحثة التطرق للكشف (. 2011

االغتراب الزواجى )خاصًة وأنه أشد خطرًا   عن العالقة بين
ومرارًة من الطالق الفعلى( كما تدركه الزوجات )خاصًة  
وأنهن قوة ال ُيستهان بها؛ فهن مصنع األجيال( وكٍل من 

ء األعمال المنزلية )خاصًة وأن  كفاءتهن اإلنتاجية فى أدا
العمل المنزلى فى صدارة أعمالهن( والرهاب االجتماعى  
ألبنائهن فى مرحلة المراهقة )خاصًة وأن األبناء هم فلذات  
أكبادنا، وعماد ظهورنا، وطبيعة العالقة بين الزوجين تلعب  

وعليه دورًا هامًا فى تشكيل شخصية األبناء وبنائهم النفسى(. 
ث الحالى ماهو إال محاولة للكشف عن هذه  فإن البح

ما العالقة من خالل اإلجابة على التساؤل الرئيسى التالى: 
العالقة بين االغتراب الزواجى كما تدركه الزوجة بمحاوره 
)الصمت الزواجى، ضعف التواصل العاطفى والتآلفية، العزلة  
وعدم المشاركة فى الحياة الزوجية(، واإلجمالى، وكٍل من  

اءتها اإلنتاجية بمحاورها )الرغبة فى أداء المهام المنزلية،  كف

القدرة على أداء المهام المنزلية، الرضا عن أداء المهام  
المنزلية، اإلبتكار فى أداء المهام المنزلية( واإلجمالى،  

 والرهاب اإلجتماعى ألبنائها فى مرحلة المراهقة؟
 :  التاليةالفرعية سئلة والذى ينبثق منه األ 

االغتراب الزواجى كما تدركه الزوجات  من  ما مستوى كلٍ  -
عينة البحث بمحاوره واإلجمالى، والكفاءة اإلنتاجية لهن  
فى أداء المهام المنزلية بمحاورها واإلجمالى، والرهاب  

 اإلجتماعى ألبنائهن المراهقين عينة البحث؟ 
ما العالقة بين االغتراب الزواجى كما تدركه الزوجات   -

لبحث بمحاوره واإلجمالى، وكٍل من كفاءتهن عينة ا
اإلنتاجية فى أداء المهام المنزلية بمحاورها واإلجمالى، 

 والرهاب اإلجتماعى ألبنائهن المراهقين عينة البحث؟ 
الفروق بين متوسطات درجات الزوجات عينة البحث  ما  - 

 االغتراب الزواجى كما تدركه بمحاوره كٍل من فى
هن اإلنتاجية فى أداء المهام المنزلية  واإلجمالى، و كفاءت
،  )مكان السكن بحثتبعًا لـمتغيرات البمحاورها واإلجمالى 

 عمل الزوجة(؟ 
التباين بين متوسطات درجات الزوجات عينة البحث   ما -

تبعًا لـمتغيرات االغتراب الزواجى بمحاوره واإلجمالى، فى 
توى المس بحث )عمر الزوجة، مدة الزواج، حجم األسرة،ال

متوسط الدخل   للزوجة، المستوى التعليمى للزوج،التعليمى 
 ؟(الشهرى لألسرة

التباين بين متوسطات درجات الزوجات عينة البحث   ما -
كفاءتهن اإلنتاجية فى أداء المهام المنزلية بمحاورها  فى 

بحث )عمر الزوجة، مدة  تبعًا لـمتغيرات الواإلجمالى، 
للزوجة، المستوى  لتعليمى المستوى ا  الزواج، حجم األسرة،

 ؟(متوسط الدخل الشهرى لألسرة التعليمى للزوج،
ما الفروق بين متوسطات درجات األبناء عينة البحث فى   -

جنس األبناء، )الرهاب االجتماعى تبعًا لمتغيرات البحث 
 (؟ مكان السكن
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ما التباين بين متوسطات درجات األبناء عينة البحث فى   -
بعًا لمتغيرات البحث )الترتيب بين الرهاب االجتماعى ت

لألم، المستوى  المستوى التعليمى اإلخوة، حجم األسرة، 
 ؟(متوسط الدخل الشهرى لألسرة التعليمى لألب،

  بصفة رئيسية إلى  يهدف البحث الحالى ف البحث: اهدأ -
االغتراب الزواجى كما تدركه  بين الكشف عن العالقة 

ضعف التواصل  الزوجات بمحاوره )الصمت الزواجى، 
العاطفى والتآلفية، العزلة وعدم المشاركة فى الحياة الزوجية(  
واإلجمالى، وكٍل من كفاءتهن اإلنتاجية فى أداء المهام  
المنزلية بمحاورها )الرغبة فى أداء المهام المنزلية، القدرة على  
أداء المهام المنزلية، الرضا عن أداء المهام المنزلية، اإلبتكار 

لمهام المنزلية( واإلجمالى، والرهاب اإلجتماعى  فى أداء ا 
    من خالل التعرف على: وذلكألبنائهن المراهقين. 

االغتراب الزواجى كما تدركه الزوجات  من  مستوى كلٍ  -1
عينة البحث بمحاوره واإلجمالى، والكفاءة اإلنتاجية لهن 
فى أداء المهام المنزلية بمحاورها واإلجمالى، والرهاب  

 بنائهن المراهقين عينة البحث.  اإلجتماعى أل

تحديد العالقة بين االغتراب الزواجى بمحاوره واإلجمالى  -2
لعينة البحث من الزوجات، وكٍل من كفاءتهن اإلنتاجية 
فى أداء المهام المنزلية بمحاورها واإلجمالى، والرهاب  

 اإلجتماعى ألبنائهن المراهقين عينة البحث.
ت الزوجات عينة  الفروق بين متوسطات درجاتحديد  -3

االغتراب الزواجى بمحاوره  كٍل من  فىالبحث 
واإلجمالى، وكفاءتهن اإلنتاجية فى أداء المهام المنزلية  

)مكان  بحثتبعًا لـمتغيرات البمحاورها واإلجمالى 
 ، عمل الزوجة(. السكن

تحديد التباين بين متوسطات درجات الزوجات عينة   -4
تبعًا واإلجمالى،  االغتراب الزواجى بمحاورهفى البحث 

بحث )عمر الزوجة، مدة الزواج، حجم  لـمتغيرات ال
للزوجة، المستوى التعليمى  المستوى التعليمى  األسرة،
 (.متوسط الدخل الشهرى لألسرةللزوج، 

تحديد التباين بين متوسطات درجات الزوجات عينة   -5
كفاءتهن اإلنتاجية فى أداء المهام المنزلية  فى البحث 

بحث )عمر تبعًا لـمتغيرات الجمالى، بمحاورها واإل
المستوى التعليمى  الزوجة، مدة الزواج، حجم األسرة،

متوسط الدخل الشهرى   للزوجة، المستوى التعليمى للزوج،
 (.لألسرة

الفروق بين متوسطات درجات األبناء عينة البحث تحديد  -6
جنس )فى الرهاب االجتماعى تبعًا لمتغيرات البحث 

 (. كنمكان الساألبناء، 
تحديد التباين بين متوسطات درجات األبناء عينة البحث  -7

فى الرهاب االجتماعى تبعًا لمتغيرات البحث )الترتيب 
لألم،  المستوى التعليمى بين اإلخوة، حجم األسرة، 

 (.متوسط الدخل الشهرى لألسرة المستوى التعليمى لألب،
 أهمية البحث:   -
   األهمية النظرية:  -
الضوء على ظاهرة االغتراب  محاولة تسليط مزيد من  -1

الزواجى؛ كونها تهدد كيان مجتمع بأكمله، فهى تشير  
إلى وجود خلل ُيمارس خلف أبواب مغلقة وينعكس أثرها 
على األبناء، وذلك للحد منها حتى ال نحصل على جيل  

 مغترب ال يجيد إال لغة اليأس، والعنف.

تبدو أهمية البحث فى محاولة النهوض بالكفاءة  -2
اجية للزوجة فى أداء المهام المنزلية، وأهمية العمل  اإلنت

على تنمية قدراتها ومهاراتها نحو المهام المنزلية واإلبداع 
واإلبتكار فيها، مما يكون له عظيم األثر على طاقة  

 الزوجة اإليجابية تجاه المهام المنزلية.
تنبع أهمية البحث من ارتباطه بطبيعة العالقة بين   -3

عد من أهم ركائز الصحة النفسية  الزوجين والتى تُ 
للزوجين، باإلضافة للدور الذى تلعبه فى تشكيل 

 شخصية األبناء، وبنائهم النفسى.
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تكمن أهمية البحث الحالى فى العينة، فعينة البحث  -4
تضمنت )الزوجة، األبناء(، وُتعد المرأة نصف المجتمع 
وتلد النصف اآلخر منه، كما أنها مصنع الرجال ومربية 

جيال، واإلهتمام بها إهتمام بالمجتمع بأسره. واألبناء األ
هم فلذات أكبادنا، عماد ظهورنا؛ لذلك نكشف عن أحد  
المشاكل النفسية التى قد تصيبهم فى مرحلة المراهقة 
وهو اضطراب الرهاب االجتماعى مما يساعد فى وضع  

 حلول للتصدى لهذا االضطراب، وكيفية التعامل معه.
 ية:األهمية التطبيق -
قد تفيد نتائج البحث الجهات المعنية بالمرأة إلعداد   -1

برامج إرشادية وقائية متعمقة لألزواج والزوجات،  
والمقبلين على الزواج من شأنها المساعدة والتشجيع 
على الحوار األسرى الفعال فى األسرة، المشاركة 
والتفاعل اإليجابى بين أفراد األسرة وبعضهم البعض، 

ياة الزوحية، األمر الذى يؤدى بدوره إلى  إحترام قيم الح
الوقاية من الوقوع  فريسة لظاهرة االغتراب الزواجى  
كأحد أهم وأصعب القضايا األسرية الشائكة التى تهدد  

 كيان األسرة بأكملها ومن ثم المجتمع بأسره.

ُيمكن اإلستفادة من نتائج البحث فى مجال اإلرشاد  -2
عداد دورات تدريبية والتوجيه األسرى واالجتماعى، إل

ُتوجه للزوجات، وللمقبالت على الزواج؛ لتسهم بفاعلية 
فى النهوض بمستوى كفاءتهن اإلنتاجية فى أداء المهام  
المنزلية لكى تستطيع تحقيق دورها فى األسرة بكفاءة، 

 وفاعلية.  

مساعدة مخططى البرامج الخاصة بالمرأة واألسرة فى  -3
يز على ظاهرة اإلغتراب وسائل اإلعالم المختلفة بالترك

الزواجى التى باتت كاآلفة سريعة اإلنتشار؛ وذلك من  
خاصًة   –أجل الوصول لفهم أوضح لتأثيرها على األبناء 

فصحة األبناء النفسية تتوقف على   -المراهقين منهم 
إجتياز تلك المرحلة بنجاح؛ حتى يصبحوا فعاليين،  

 ومؤهلين للنهوض بمسؤوليات بناء مجتمعهم. 

 روض البحث:ف  -
توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بين االغتراب  -1

)الصمت  الزواجى كما تدركه الزوجات بمحاوره
الزواجى، ضعف التواصل العاطفى والتآلفية، العزلة  
وعدم المشاركة فى الحياة الزوجية( واإلجمالى، وكٍل من  
كفاءتهن اإلنتاجية فى أداء المهام المنزلية بمحاورها 

فى أداء المهام المنزلية، القدرة على أداء المهام   )الرغبة
المنزلية، الرضا عن أداء المهام المنزلية، اإلبتكار فى 
أداء المهام المنزلية( واإلجمالى، والرهاب اإلجتماعى  

 ألبنائهن المراهقين عينة البحث.
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات  -2

الغتراب الزواجى  ا كٍل من فى الزوجات عينة البحث 
)الصمت الزواجى، ضعف التواصل العاطفى  بمحاوره

والتآلفية، العزلة وعدم المشاركة فى الحياة الزوجية(  
واإلجمالى، وكفاءتهن اإلنتاجية فى أداء المهام المنزلية  
بمحاورها )الرغبة فى أداء المهام المنزلية، القدرة على  

مهام المنزلية،  أداء المهام المنزلية، الرضا عن أداء ال
تبعًا اإلبتكار فى أداء المهام المنزلية( واإلجمالى 

 ، عمل الزوجة(. )مكان السكن بحثلـمتغيرات ال
يوجد تباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجات  -3

 االغتراب الزواجى بمحاورهفى الزوجات عينة البحث 
)الصمت الزواجى، ضعف التواصل العاطفى والتآلفية،  

لمشاركة فى الحياة الزوجية( واإلجمالى،  العزلة وعدم ا 
بحث )عمر الزوجة، مدة الزواج، حجم  تبعًا لـمتغيرات ال

للزوجة، المستوى التعليمى  المستوى التعليمى  األسرة،
 (.متوسط الدخل الشهرى لألسرة للزوج،

يوجد تباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجات  -4
فى أداء  كفاءتهن اإلنتاجية فى الزوجات عينة البحث 

المهام المنزلية، بمحاورها )الرغبة فى أداء المهام  
المنزلية، القدرة على أداء المهام المنزلية، الرضا عن  
أداء المهام المنزلية، اإلبتكار فى أداء المهام المنزلية(  
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بحث )عمر الزوجة، مدة  تبعًا لـمتغيرات الواإلجمالى، 
جة،  للزو المستوى التعليمى  الزواج، حجم األسرة،

متوسط الدخل الشهرى  المستوى التعليمى للزوج، 
 (.لألسرة

توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات األبناء  -5
المراهقين عينة البحث فى الرهاب االجتماعى تبعًا 

 (.مكان السكنالجنس، )لمتغيرات البحث 
يوجد تباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجات األبناء  -6

هاب االجتماعى تبعًا لمتغيرات عينة البحث فى الر 
المستوى البحث )الترتيب بين اإلخوة، حجم األسرة، 

متوسط الدخل  لألم، المستوى التعليمى لألب، التعليمى 
 (.الشهرى لألسرة

   األسلوب البحثى : -

  اتبع هذا البحث المنهج الوصفى  : منهج البحث: أوالً  -
ع  ، الذى يهتم بجمع البيانات عن الظاهرة موض التحليلى 

الدراسة وتصنيفها ثم تحليلها إحصائيًا للوصول إلى نتائج  
خاصة بالظاهرة، مع بيان العالقة بين المتغيرات البحثية  

 .  ( 2005)عبد المرضى عزام،  
 المصطلحات العلمية والمفاهيم اإلجرائية للبحث::  ثانياً  -
   :االغتراب الزواجى -

حالة تصيب أحد الزوجين أو كالهما، وُتولد لديهم  هو
شعورًا بالبعد واإلنفصال العاطفى عن شريك حياته بحيث ال 
يشعر بوجوده أو أهميته فى حياته الوجدانية، فينظر إليه على  
أنه غريب، ويصبحان مرتبطين إسميًا، وظاهريًا دون طالق  

 (. 2016عماد عبد الرازق، نهى الراجح،  (أو إنفصال بينهما
وجة إجرائيًا على ويعرف االغتراب الزواجى كما ُتدركه الز  -

: حالة ُتصيب الزوجة يتخلف عنها آثار ونتائج أنه
سلبية، تجعلها تشعر بأنها غريبة عن زوجها، هى فقط 
مرتبطة به اسميًا وظاهريًا دون طالق فعلى، وهذا قد  
يكون ألسباب خارجية منها مراعاة األطفال أو الشكل  

ا، االجتماعى، فهى ال تشعر بوجوده أو أهميته فى حياته
كما تشعر بأن بينهما مسافات وحواجز نفسية رغم أنهما 

ويتضمن االغتراب الزواجى  يعيشان تحت سقف واحد، 
)الصمت الزواجى، ضعف  فى هذا البحث ثالثة محاور: 

التواصل العاطفى والتآلفية، العزلة وعدم المشاركة فى  
   الحياة الزوجية(

ُتلقى   : هو من الظواهر المستجدة التىالصمت الزواجى -
بظاللها السلبية على مناخ العالقات الزوجية بين  
األزواج، وتتمثل بفتور مزمن أو مؤقت فى العالقة بين  
الزوجين، وغياب شبه تام للحوار والتواصل وتبادل  

 (. 2019اإلهتمامات بينهما )إيمان الرفاعى، 
أحد أوجه الجمود فى العالقة   وُيعرف إجرائيًا على أنه:  -

  -إال ما ندر –اب لغة الحوار بين الزوجين الزوجية؛ لغي
وذلك لقناعة كٍل منهما بعدم جدوى الحوار، وإنشغال أو  
تشاغل كٍل منهما عن اآلخر بأموره الخاصة، فينتج عن  

 ذلك زيادة الفجوة بينهما. 
هو فقدان تدريجى للمشاركة  ضعف التواصل العاطفى:  -

والتى تتم من  الوجدانية، والفكرية اإليجابية بين الزوجين 
خالل إرسال واستقبال الرسائل اللفظية، وغير اللفظية التى  

 ( 2016ُتعبر عن الحب، والتفهم )نادية جان،  
ضعف التواصل العاطفى والتآلفية ُيعرف إجرائيًا على أنه:   -  

فقدان تدريجى للشعور بالمودة والمحبة واإلهتمام بين 
فاف الزوجين، حيث يكون بينهما تراخى عاطفى، وج

مشاعر فى عالقتهم الزوجية، فلم يعد كل منهما منجذبًا 
نحو اآلخر بل صار منصرفًا عنه، األمر الذى يجعلهما  
جائعين عاطفيًا فتتكدر حياتهما، ويتنغص العيش، 

 ويفقدان تدريجيًا الحياة السليمة. 
ُتعد من األعراض الواضحة لإلغتراب  العزلة النفسية:  -

زواجيًا بعدم الرغبة فى   الزواجى، حيث يشعر المغترب
التعامل مع الوسط المحيط، فيميل لإلنزواء واإلنطواء  
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)عبد الرحمن عثمان،   وينصرف عما يشغل من حوله 
2003 .) 

العزلة وعدم المشاركة فى الحياة الزوجية ُتعرف إجرائيًا   -
عدم رغبة أى من الزوجين فى التعامل أو   على أنها:

اء واإلنطواء، فينتج عن  التعاون مع اآلخر، والميل لإلنزو 
ذلك حدوث خلل وتضارب فى أداء األدوار التى يتوقعها 
كٍل منهما من اآلخر مما يجعل األسرة فى حالة من  

 اإلختالل.
هى قيام الزوجة باألعمال   الكفاءة اإلنتاجية للزوجة: -

المطلوبة منها بأسرع وقت ممكن، وبأقل تكلفة وجهد،  
 ( 2017مشعل، وبأعلى كيفية )مهجة مسلم، رباب 

قدرة ورغبة ورضا الزوجة   وُتعرف إجرائيًا على أنها:  -
عن أداء المهام المنزلية المطلوبة، وتحقيق أقصى إنتاج 
ممكن بجودة عالية، وبأقل تكلفة، مع مراعاة االستخدام  
األمثل للموارد المتاحة لألسرة، واإلستفادة من خبراتها 

ج أفكار مبتكرة تفيد السابقة فى تأدية المهام المنزلية إلنتا
وتتضمن الكفاءة اإلنتاجية فى هذا البحث  بها أسرتها. 

)الرغبة فى أداء المهام المنزلية، القدرة   أربعة محاور:
على أداء المهام المنزلية، الرضا عن أداء المهام 

 المنزلية، اإلبتكار فى أداء المهام المنزلية( 
حو األداء  هى الميل نالرغبة فى أداء المهام المنزلية:  -

السريع للمهام، واإلتقان فى العمل، واختيار أفضل  
الطرق إلنجازه )صالح مراد، أحمد عبد الخالق،  

2000 .) 

الدافع، والعامل المحرك النابع من   وُتعرف إجرائيًا بأنها: -
داخل الزوجة الذى ُيحفزها ويثير رغبتها للعمل واألداء  

أو كسل،   السريع للمهام المنزلية المطلوبة دون تأجيل
متخطية جميع الصعوبات التى تواجهها أثناء تأدية هذه  

 المهام.

هى قدرة الزوجة على   القدرة على أداء المهام المنزلية: -
أداء العمل المنزلى بكفاءة فى أقل وقت، وجهد دون  

 (. 2016الشعور بالتعب، واإلرهاق )إيمان قطب، 

ها التى  قدرة الزوجة، ومقدار طاقت وُتعرف إجرائيًا بأنها: -
تملكها ألداء المهام المنزلية، يساعدها فى ذلك معارفها،  
ومهاراتها حول المهام المطلوبة، واختيارها أفضل الطرق  
وأبسطها إلنجازها بجودة وكفاءة عالية دون الشعور  

 بالتعب واإلرهاق.
هو درجة إشباع   الرضا عن أداء المهام المنزلية: -

عمال، ويتحقق هذا  حاجات الفرد نتيجة ما يقوم به من أ 
اإلشباع عادًة عن طريق ظروف العمل، طبيعة العمل 
نفسه، اإلعتراف بواسطة اآلخرين )صالح الدين عبد  

 (. 2001الباقى، 
مدى شعور الزوجة الداخلى   وُيعرف إجرائيًا بأنه:  -

بالرضا، واإلرتياح نحو ما تقوم به من مهام منزلية، فهو  
ى تحصل عليه من  بمثابة المردود المعنوى للزوجة الذ

أداء مهامها ومسؤولياتها، فيكون لديها إتجاهات إيجابية  
نحو هذه المهام والمسؤوليات المنزلية؛ مما يحفزها على  

 إنجازها بأقل جهد وأسرع وقت وبأعلى كفاءة.
هو قدرة الفرد على   اإلبتكار فى أداء المهام المنزلية: -

أصلية إعادة ترتيب الخبرات السابقة فى إنتاج نماذج 
جديدة من معلومات، وعناصر سابقة )مايسة الحبشى،  

2000 .) 
قدرة الزوجة على اإلستفادة من  وُيعرف إجرائيًا بأنه: -

المعارف والمهارات والخبرات السابقة التى اكتسبتها أثناء 
تأدية المهام المنزلية إلنتاج أفكار مبتكرة تفيد بها أسرتها 

 وتجعل الحياة أكثر بهجة.
هى نمط من اإلنتاج يختلف عن النمط  منزلية:المهام ال -

الرأسمالى المتعارف عليه، والذى يهدف إلى القيام  
بوظائف معينة من خالل مجموعة من األدوار، والمهام  

 & Scott)الى يتم تقسيمها بين أفراد األسرة 
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Marshall,2009)  كما ُتعرف بأنها مجمل المهام .
التى تقوم بها  والوظائف واألنشطة العضلية والفكرية

الزوجة فى بيتها مثل التنظيف، وكى المالبس...إلخ  
 ( 2012)سامية العارفى،

مجمل األعمال والمهام التى تقوم  وُتعرف إجرائيًا بأنها: -
بها الزوجة داخل منزلها بدون مقابل؛ لسد حاجات  
األسرة المختلفة ومتطلباتها وتشمل )الطهو، التنظيف، 

 إلخ(. الغسيل، رعاية األبناء...
هو خوف من واحٍد أو أكثر من   الرهاب االجتماعى: -

المواقف االجتماعية حينما يتواجد الفرد وسط الغرباء أو  
عندما يكون موضع اهتمام من اآلخرين، ويؤدى  

إلى إثارة القلق   –غالبًا  –التعرض لمثل هذه المواقف 
الذى قد يأخذ شكاًل يرتبط بهذا الموقف أو ذاك، ويدرك  

مًا أن مخاوفه مبالغ فيها، وغير معقولة ولكنه الفرد تما
مع ذلك يخاف من المواقف االجتماعية ويتجنبها )عادل  

 (. 2000محمد،
خوف مرضى غير مبرر يشعر به  وُيعرف إجرائيًا بأنه: -

المراهق فى معظم المواقف االجتماعية، يجعله يتجنب 
هذه المواقف، وُيفضل الوحدة، والعزلة بداًل من الخروج  

األماكن بصحبة اآلخرين، حتى ال يكون محل   إلى
مالحظة من اآلخرين، مما يؤثر على نشاطه االجتماعى 
أمام الغير نتيجة مشاعر التردد، وعدم الكفاءة، 

 واإلرتباك.
هى مرحلة أساسية فى حياة اإلنسان،  مرحلة المراهقة: -

ينتقل خاللها من الطفولة إلى الرشد، ولكنه لم يصل بعد 
لنضج بالكامل، وهنا تكمن الخطورة؛ ألنها إلى مرحلة ا 

مرحلة إنتقال من حال إلى حال يصاحبها تغيرات فى 
جوانب الشخصية، هذه التغيرات تكون سريعة ومتالحقة 
تفاجئ المراهق كما تفاجئ من حوله، وتنقسم إلى مراهقة  
مبكرة، مراهقة متوسطة، مراهقة متأخرة )خولة السبتى، 

2004 .) 

مرحلة حرجة من بين المراحل التى   بأنها: وُتعرف إجرائياً  -
يمر بها الفرد؛ نظرًا للتغيرات العديدة التى تحدث فيها، 

(  17 -15وتناولت الباحثة الفترة التى تمتد من عمر ) 
 عامًا وُتعرف بالمراهقة المتوسطة.

 حدود البحث: تمثلت حدود البحث فى اآلتى: :ثالثاً 
زوجة من  ( 274حث ) بلغ حجم عينة البالحدود البشرية:  -

لى مستويات اجتماعية واقتصادية  المنتميات إ الزوجات
  . غرضية عمدية ، وقد تم اختيار العينة بطريقةمختلفة

وكان من شروط اختيار العينة أن تكون الزوجات مع  
أزواجهن )غير مطلقات أو أرامل أو مهجورات(، وأن  
تكون مدة زواجهن تجاوزت العشرة أعوام، ويكون لديهن  

( عامًا على  17 -15ابن/ ابنة فى مرحلة المراهقة من )
(  274أال يكون اإلبن/ اإلبنة الوحيد لها، بلغ عددهم )

 ابن/ ابنة فى مرحلة المراهقة لتلك الزوجات عينة البحث. 
فى بعض  اختيرت العينة من أسر مقيمة  الحدود المكانية:  -

نة  مدن وقرى محافظة الدقهلية، حيث تم تجميع أفراد العي
من مدينة المنصورة، مركز السنبالوين، مركز ومدينة 

، ميت محسن، بشال،  أوليلةميت غمر وبعض قراها ) 
طنامل(، وذلك من خالل توزيع استمارات اإلستبيان على  
الزوجات فى أماكن العمل أو فى بيوتهن عن طريق 

 األهل، والمعارف، واألصدقاء.
دوات البحث فى  تم التطبيق الميدانى أل الحدود الزمنية:  -

م حتى نهاية  2020سبتمبر  من شهر  صورتها النهائية بدايةً 
 . م 2020نوفمبر   شهر 

 )إعداد الباحثة( إعداد وبناء أدوات البحث وتقنينها: رابعًا: 
وفى ضوء   هذا البحثاشتملت األدوات المستخدمة فى  

 األهداف البحثية على ما يلى:  
 العامة البيانات مارةاست إعداد  تم العامة البيانات استمارة -

فى  تفيد التى المعلومات بعض على الحصول بهدف
إمكانية تحديد بعض الخصائص االجتماعية واالقتصادية  

وانقسمت إلى بيانات خاصة  )الديموغرافية( لعينة البحث.
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عمل الزوجة، عمر الزوجة، مدة  مكان السكن، بالزوجة )
المستوى   ة، الزواج، حجم األسرة، المستوى التعليمى للزوج

، وبيانات متوسط الدخل الشهرى لألسرة(التعليمى للزوج، 
 .خاصة باألبناء المراهقين )الجنس، الترتيب بين اإلخوة(

)االغتراب الزواجى، الكفاءة اإلنتاجية فى  ثالثة مقاييس  -
تجيب عليهم الزوجة، مقياس  أداء المهام المنزلية(

   ألبناء.يجيب عليه ا )الرهاب االجتماعى لألبناء(
 : مقاييس تقنين ال   -
اعتمد البحث الحالى فى التحقق   : لمقاييس أواًل: حساب صدق ا   

 من صدق المقاييس على ثالث طرق: 
تم  مقاييس: للتأكد من صدق محتوى الصدق المحتوى  -)أ( 

( من  11األولية على عدد) مفى صورته معرضه
مؤسسات األسرة إدارة )األساتذة المحكمين فى مجال 

، علم النفس( كلية االقتصاد  المنزل لة، وإدارةوالطفو 
  كلية التربية النوعية جامعة و  منوفية،الالمنزلى جامعة 

  % 85تفاق المحكمين ما بين إالمنصورة، وبلغت نسبة 
وقد تم إجراء بعض التعديالت لبعض  %100إلى 

العبارات، وظل المجموع الكلى للعبارات كما هو، وبذلك 
 توى. يكون قد خضع لصدق المح

لحساب صدق اإلتساق  صدق اإلتساق الداخلى: -)ب(
الداخلى للمقاييس الثالثة )االغتراب الزواجى، الكفاءة 
اإلنتاجية فى أداء المهام المنزلية للزوجات، الرهاب  
االجتماعى(، قد تم تطبيق )مقياسى االغتراب الزواجى،  
الكفاءة اإلنتاجية فى أداء المهام المنزلية( على عينة  

( زوجة تنطبق 30تطالعية من الزوجات بلغ عددهن )اس
عليهم شروط اختيار العينة، وكذلك تطبيق )استبيان 

( من أبنائهن فى  30الرهاب االجتماعى( على عدد )
( عامًا، والجدول التالى  17-15مرحلة المراهقة من )

 يوضح ذلك 

الكفاءة  و ، كما تدركه الزوجات عينة البحث جىاالزو  االغتراب الثالثة لمقاييسمعامالت اإلرتباط بين كل عبارة والدرجة الكلية ل  .1جدول 
 (  30ن= )  ألبنائهن الرهاب االجتماعى  لهن واالنتاجية  

 مقياس الكفاءة االنتاجية  مقياس االغتراب الزواجى   
مقياس 
الرهاب 
 االجتماعى

الصمت  
 الزواجى

ضعف التواصل 
العاطفى 
 والتآلفية

العزلة وعدم 
فى  المشاركة

 الحياة الزوجية

الرغبة فى 
أداء المهام 

 المنزلية

القدرة على 
أداء المهام 

 المنزلية

الرضا عن 
أداء المهام 

 المنزلية

اإلبتكار فى 
أداء المهام 

 المنزلية
1 754,0  ** 538, 0 ** 612,0  ** 717, 0 ** 685,0  ** 709, 0 ** 497, 0 ** 601,  ** 
2 536,0  ** 798, 0 ** 572, 0 ** 793, 0 ** 787, 0 ** 643, 0 ** 770, 0 ** 586,  ** 
3 664, 0 ** 437, 0 * 576, 0 ** 641, 0 ** 711, 0 ** 782, 0 ** 783, 0 ** 501,  ** 
4 680,0  ** 695, 0 ** 574 .0** 858, 0 ** 517, 0 ** 822, 0 ** 773, 0 ** 590,  ** 
5 604, 0 ** 680, 0 ** 764,0  ** 724, 0 ** 0,684 ** 464, 0 ** 699, 0 ** 756,  ** 
6 599,0  ** 894,0  ** 657, 0 ** 726, 0 ** 445, 0 * 721, 0 ** 717, 0 ** 555,  ** 
7 503, 0 ** 572, 0 ** 644,0 ** 693, 0 ** 532, 0 ** 660, 0 ** 724, 0 ** 492,  ** 

** 8 725,0  ** 830,0 ** 582, 0 ** 626,0 ** 772, 0 ** 852 .0** 785, 0 ** 566,  ** 
9 793,0  ** 730,0  ** 544, 0 ** 623, 0 ** 770, 0 ** 792, 0 ** 551, 0 ** 668,  ** 
10 643, 0 ** 643,0  ** 624, 0 ** 637, 0 ** 795,0 ** 743, 0 ** 823, 0 ** 507,  ** 
11 

 
666, 0 ** 

     
699,  ** 

12 462,0  * 734,  ** 
13  739, ** 

**** ** 14 776 , **
 0,01عند مستوى  دال **         0,05 دال عند مستوى * *******
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ن قيم معامل اإلرتباط بين ( أ 1يتضح من نتائج جدول )
مقياس االغتراب الزواجى  درجة كل عبارة من عبارات 

والدرجة الكلية لكل محور كانت دالة إحصائيًا وقد تراوحت 
للصمت   (0,503،0,793رتباط ما بين )اإلقيم معامالت 

لضعف التواصل   (0,894، 0,437ما بين )الزواجى، و 
للعزلة وعدم   (0,764 ،0,544ما بين )العاطفى والتآلفية، و 

معامل اإلرتباط المشاركة فى الحياة الزوجية، وبالنسبة لقيم 
الكفاءة االنتاجية  مقياس بين درجة كل عبارة من عبارات

والدرجة الكلية لكل محور كانت دالة إحصائيًا وقد تراوحت ما 
للرغبة فى أداء المهام المنزلية، وما   ( 0,858 ،0,626بين )
للقدرة على أداء المهام المنزلية، وما   (0,795، 0,517بين )
( للعزلة وعدم المشاركة فى الحياة 852,0، 464,0بين )

( لإلبتكار فى أداء  0,823، 0,497الزوجية، وما بين ) 
رتباط ما بين اإلقيم معامالت كما ترواحت  المهام المنزلية،

وهى لمقياس الرهاب االجتماعى لألبناء  (0,756، 0,492)
مما يدل   (0,01 ،0,05ائيًا عند مستوى داللة )قيم دالة إحص

مما يسمح  ،على اإلتساق الداخلى لعبارات المقاييس الثالثة
 باستخدامهم فى البحث الحالى. 

يتم فيه التأكد من صدق أداة البحث  الصدق البنائى: -)ج(
بإستخدام طريقة حساب معامل اإلرتباط بين الدرجة الكلية  

 . له والمحاور المكونة لمقياسل
معامالت اإلرتباط  ( أن2يتضح من نتائج جدول )

،  0,703تراوحت بين )االغتراب الزواجى  مقياس لمحاور
لمحاور مقياس (، كما تراوحت معامالت اإلرتباط 0,896

وكانت معامالت  ، (0,866،  0,745بين )الكفاءة اإلنتاجية 
مما  0,01اإلرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

والدرجة الكلية له ويسمح   مقياسلى تجانس محاور اليدل ع
 الحالى. ا فى بحثه مابإستخدامه ةللباحث

استخدام معامل ب قامت الباحثة :المقاييسثانيًا: حساب ثبات 
   - Split ، والتجزئة النصفية  Alpha-Cronbachألفا كرونباخ 

Half ة. كما يتضح فى  للمقاييس الثالث لحساب معامل الثبات
 ( 3جدول)

 

مقياسى االغتراب الزواجى كما تدركه الزوجة، وكفاءتها  قيم معامالت اإلرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية ل .2جدول
 ( 30ن= )االنتاجية  
مقياس ال  مستوى الداللة  معامل اإلرتباط  عدد العبارات  المحاور  

  االغتراب الزواجى
 كما تدركه الزوجة  

  0, 01 822,0 10 الصمت الزواجى 
 0, 01 896,0 12 ضعف التواصل العاطفى والتآلفية 

 0, 01 703,0 10 العزلة وعدم المشاركة فى الحياة الزوجية 

الكفاءة االنتاجية 
فى أداء المهام 

 المنزلية 

 الرغبة فى أداء المهام المنزلية
 

10 745,0 01 ,0 
 0, 01 866,0 10 القدرة على أداء المهام المنزلية
 0, 01 720,0 10 الرضا عن أداء المهام المنزلية
 0, 01 812,0 10 اإلبتكار فى أداء المهام المنزلية
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ن= للمقاييس الثالثة )االغتراب الزواجى كما تدركه الزوجة، وكفاءتها اإلنتاجية، الرهاب االجتماعى ألبنائها  معامل الثباتقيم  .3جدول 
(30 ) 

د العباراتعد المحاور المقياس  جتمان سبيرمان معامل ألفا 

االغتراب الزواجى  
 كما تدركه الزوجات 

  0 ,793 0 ,795 0 ,848 10 الصمت الزواجى
 0 ,891 900,0 0 ,889 12 ضعف التواصل العاطفى والتآلفية

 859,0 860,0 0 ,810 10 العزلة وعدم المشاركة فى الحياة الزوجية
 798,0 0,803 0 ,918 32 اإلجمالى

فى  الكفاءة االنتاجية
 أداء المهام المنزلية

 الرغبة فى أداء المهام المنزلية
 

10 873,0 891,0  888,0 
 832,0 0 ,837 864,0 10 القدرة على أداء المهام المنزلية
 937,0 939,0  922,0 10 الرضا عن أداء المهام المنزلية
 0,926 0,928 0 ,915 10 اإلبتكار فى أداء المهام المنزلية

 959,0  962,0 0 ,945 40 اإلجمالى
لألبناء المراهقينالرهاب االجتماعى   14 875, 0 0,882 881,0 

 

  أن قيم معامل ثبات ألفا  (3يتضح من نتائج جدول )
مقياس االغتراب الزواجى  لمحاور  والتجزئة النصفية 

واإلجمالى، ومقياس الكفاءة االنتاجية لهن، واإلجمالى،  
قياس الرهاب االجتماعى ألبنائهن المراهقين كانت مرتفعة. وم

للتطبيق فى البحث  اوصالحيته مقاييسمما يؤكد ثبات ال
 الحالى. 

اشتمل مقياس االغتراب الزواجى فى   بناًء على ما سبق
تضمن ثالثة  وقد  ،( عبارة خبرية32على )صورته النهائية 

  ضعف التواصل ) ات،عبار 10(الصمت الزواجى :)محاور
العزلة وعدم المشاركة فى الحياة  )،عبارة 12(العاطفى والتآلفية 

ات، كما اشتمل مقياس الكفاءة اإلنتاجية فى  عبار 10( الزوجية
( عبارة 40على ) النهائية فى صورته أداء المهام المنزلية 

الرغبة فى أداء المهام  ) :وقد تضمن أربعة محاور ،خبرية
المهام  القدرة على أداء) عبارات،10(المنزلية
  10(الرضا عن أداء المهام المنزلية) عبارات، 10(المنزلية

عبارات، كما 10عبارات، )اإلبتكار فى أداء المهام المنزلية(
اشتمل مقياس الرهاب االجتماعى لألبناء المراهقين فى  

 وقد تحددت إستجاباتعبارة(،  14صورته النهائية على ) 
زواجى بمحاوره الزوجات عينة البحث فى مقياس االغتراب ال

نادرًا( على مقياس  -أحياناً  -)دائماً  وفق ثالث استجابات
( إذا كان اتجاه العبارة سالب)والذى يعنى 3 -2 -1متصل )

  -3ارتفاع االغتراب الزواجى لدى الزوجات(، وعلى مقياس )
( إذا كان إتجاه العبارة موجب )والذى يعنى انخفاض 1 -2

لكون االغتراب الزواجى   االغتراب الزواجى لدى الزوجات(؛
لدى الزوجات ظاهرة سلبية. كما تحددت استجابات الزوجات  

وفق ثالث  عينة البحث فى مقياس الكفاءة اإلنتاجية بمحاورها
  -1نادرًا( على مقياس متصل )  -أحياناً  -)دائماً  استجابات

( إذا كان اتجاه العبارة سالب )والذى يعنى انخفاض 3 -2
دى الزوجات(، والعكس صحيح إذا كان  الكفاءة اإلنتاجية ل

إتجاه العبارة موجب؛ لكون الكفاءة اإلنتاجية فى أداء المهام  
المنزلية ظاهرة موجبة، كما تحددت استجابات أبناء الزوجات 

وفق ثالث عينة البحث فى مقياس الرهاب االجتماعى 
  -1نادرًا( على مقياس متصل )  -أحياناً  -)دائماً  استجابات

كان اتجاه العبارة سالب )والذى يعنى ارتفاع ( إذا 3 -2
الرهاب االجتماعى لدى األبناء(، والعكس صحيح إذا كان  
إتجاه العبارة موجب؛ لكون الرهاب االجتماعى لدى األبناء 
ظاهرة سلبية. وبذلك أمكن تقسيم المقاييس الثالثة إلى ثالث  

مرتفع(، كما يتضح فى نتائج  -متوسط -مستويات )منخفض
( وتم حساب المستويات عن طريق حساب المدى 4) جدول

 وطول الفئة.  
     درجة  أقل  – درجةالمدى = أكبر 

 3طول الفئة = المدى /   
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    القراءات الصغرى والكبرى والمدى وطول الفئة والمستويات لالغتراب الزواجى والكفاءة االنتاجية و الرهاب االجتماعى  .4جدول 
 ان  البي                    

 محاور االستبيان  
القراءة  
 الصغرى 

القراءة  
 الكبرى 

طول   المدى 
 الفئة 

المستوى  
 المرتفع 

المستوى  
 المتوسط 

المستوى  
 المنخفض 

االغتراب  
 الزواجى

كما تدركه  
   الزوجة

 28: 23 22: 17 16: 11 5 17 28 11 الصمت الزواجى
ضعف التواصل العاطفى 

 والتآلفية
13 36 23 7 13 :20 21 :28 29 :36 

العزلة وعدم المشاركة فى 
 الحياة الزوجية

10 30 20 6 10 :16 17 :23 24 :30 

 90: 74 73: 57 56: 40 16 50 90 40 اإلجمالى  
 39: 32 31: 24 23:16 7 23 39 16 لالبناء  الرهاب االجتماعى     

الكفاءة  
اإلنتاجية  
فى أداء 
المهام  
 المنزلية 

 البيان                    
 اور االستبيان  مح

القراءة  
 الصغرى 

القراءة  
 الكبرى 

طول   المدى 
 الفئة 

المستوى  
 المنخفض 

المستوى  
 المتوسط 

المستوى  
 المرتفع 

الرغبة فى أداء المهام  
 المنزلية

10 30 20 6 16:10 23:17 30:24 

القدرة على أداء المهام 
 المنزلية

12 29 17 5 12 :17 18 :23 24 :29 

هام الرضا عن أداء الم
 المنزلية

13 30 17 5 13 :18 19 :24 25 :30 

اإلبتكار فى أداء المهام 
 المنزلية

10 30 20 6 10 :16 17 :23 24 :30 

 112: 93 92: 73 72: 53 19 59 112 53 اإلجمالى  
 

( أن القراءة الكبرى إلجمالى 4يتضح من نتائج جدول )
ى كانت والقراءة الصغر  90مقياس االغتراب الزواجى كانت 

، وبذلك أمكن تقسيم 16وطول الفئة  50والمدى  40
منخفض(،  -متوسط -المقياس إلى ثالث مستويات )مرتفع

  112وكانت القراءة الكبرى إلجمالى مقياس الكفاءة اإلنتاجية 
،  19وطول الفئة  59والمدى  53وكانت القراءة الصغرى 

 -وبذلك أمكن تقسيم المقياس إلى ثالث مستويات )منخفض
مرتفع(، وكانت القراءة الكبرى لمقياس الرهاب  -متوسط

وطول   23والمدى  16والقراءة الصغرى  39االجتماعى 
، وبذلك أمكن تقسيم المقياس إلى ثالث مستويات 7الفئة 
 منخفض(. -متوسط -)مرتفع

بعد جمع البيانات  األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 (Spss)ام برنامج اإلحصائية بإستخدوتفريغها تمت المعالجة 

وفيما يلى بعض األساليب اإلحصائية المستحدمة لكشف 
حساب  واختبار صحة الفروض:  بحثالعالقة بين متغيرات ال

 اتواإلنحراف العدد والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية
وألفا كرونباخ، والتجزئة   ،رتباط بيرسون إ, معامل يةالمعيار 

لحساب  T-testاختبار  النصفية )لحساب الصدق والثبات(،
الفروق بين المتوسطات بالنسبة لمتغيرات الدراسة، وتحليل 

 LSDواختبار  One Way Anovaالتباين أحادى اإلتجاه 
    للمقارنات المتعددة لتحديد اتجاه الداللة.

 ومناقشتها النتائج
: وصف  من الزوجات واألبناء نتائج خصائص العينة أواًل:

 صائص عينة البحث:المتغيرات المتعلقة بخ
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 )الديموغرافية(  واإلقتصادية اإلجتماعية للخصائص وفقا لعينة البحثى النسب التوزيع .5 جدول
 % العدد  مكان السكن  % العدد  جنس األبناء 

 45,6 125 ريف 48,2 132 ذكور
 54,4 149 حضر  51,8 142 إناث

 100 274 اإلجمالى  100 274 اإلجمالى 
 % العدد  ترتيب األبناء  % العدد  عمل الزوجة 

 24,82 68 األول  47,81 131 تعمل
 32,48 89 األوسط  52,19 143 ال تعمل
 100 274 اإلجمالى 

 
 42,70 117 األخير

 100 274 اإلجمالى 
 % العدد  حجم األسرة  % العدد  الزوجة عمر 

 40,88 112 أفراد 4-3صغير من  28,83 79 سنة 35  <
 27,01 74 أفراد 6 -5متوسط من  29,56 81 سنة 45 <35من 
 32,12 88 أفراد فأكثر 7كبير من  41,61 114 سنة فأكثر 45من 

 100 274 اإلجمالى 
 

 اإلجمالى 
 

274 100 
 % العدد  المستوى التعليمى للزوجة  % العدد  مدة الزواج 

 ابتدائية( -)يقرأ ويكتب  منخفض 25,91 71 سنة 20 <16من 
 

89 
 

32,48 
 26,64 73 ةسن  24 <20من  

شهادة   -متوسط )شهادة إعدادية 47,45 130 سنة فأكثر 24من 
 اإلجمالى  34,67 95 ثانوية وما يعادلها(

 
274 100 

فوق   –مرتفع ) مؤهل جامعى  % العدد  المستوى التعليمى للزوج 
 32,85 90 الجامعى(

 ابتدائية( -)يقرأ ويكتب  منخفض
 

 اإلجمالى  27,37 75
 

274 100 
شهادة ثانوية  -توسط )شهادة إعداديةم

 وما يعادلها(
 

 % العدد  مستوى الدخل الشهرى لألسرة  27,74 76
فوق   –مرتفع ) مؤهل جامعى 

 31,39 86 جنيه( 2000 <منخفض ) 44,89 123 الجامعى(
 اإلجمالى 

 
274 100 

 
 

 30,29 83 جنيه(4000<2000متوسط من )
 38,32 105 جنيه فأكثر( 4000مرتفع )  

 اإلجمالى 
 

274 100 
 

 عينة البحثنسبة  إرتفاع (5يتضح من نتائج جدول )
فى   %54,4 فجاءت بنسبة ات قاطنى الحضرمن الزوج

ارتفعت نسبة كما ، الزوجات قاطنى الريف من % 45,6 مقابل
  % 52,19العينة من الزوجات الغير عامالت فجاءت بنسبة 

  45العمرية من  وكانت الفئة, %47,81العامالت بنسبة بينما 
سنة فأكثر تقع بها النسبة األكبر للزوجات عينة البحث بنسبة 

حيث بلغت  سنة 45 <35من يليها الفئة العمرية , 41,61%
 <وقد تقاربت نسبتهن مع الفئة العمرية  % 29,56نسبتهن 

، ولقد تقدمت نسبة % 28,83سنة والتى بلغت نسبتهن  35
على نسبة   %47,45سنة فأكثر(  24من مر على زواجهن )

( واللتين كانتا 20 <16(، )24 <20من مر على زواجهن ) 
، وجاء حجم األسرة  %25,91 ،%26,64على التوالى 
،  %40,88( أفراد فى المركز األول بنسبة 4-3الصغير من )

،  %32,12أفراد فأكثر( بنسبة  7يليه حجم األسرة الكبير )
(  6-5من ) بينما فى المركز الثالث حجم األسرة المتوسط

توسط وجاء المستوى التعليمى الم. % 27,01أفراد بنسبة 
عينة  للزوجات  شهادة ثانوية وما يعادلها( -)شهادة إعدادية 

يلى ذلك المستوى   ،% 34,67فى المركز األول بنسبة  البحث
التعليمى المرتفع )الجامعى وفوق الجامعى( والذى تقارب فى  

شهادة  -يقرأ ويكتبنسبته مع المستوى التعليمى المنخفض)
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،  %32,48، %32,85إبتدائية( فجاءت النسب على التوالى 
المرتفع )الجامعى وفوق الجامعى( وجاء المستوى التعليمى 

فى المركز األول بنسبة   البحثعينة ألزواج الزوجات 
  -توسط )شهادة إعداديةالميلى ذلك المستوى  ،% 44,89

البحث  عينة ت ألزواج الزوجا شهادة ثانوية وما يعادلها(
والذى تقارب فى نسبته مع المستوى التعليمى المنخفض )يقرأ 

شهادة إبتدائية( فجاءت النسب على التوالى   -ويكتب
الشهرى المرتفع   الدخل  ةنسب وجاءت ،27,37%، % 27,74

فى المركز   %38,32بنسبة  جنيه فأكثر(4000للعينة )
  نيه( ج2000<)لألسر لشهرى المنخفضالدخل ااألول، يليها 

جاء الدخل الشهرى   ثالثفى المركز ال، و %31,39بنسبة
والتى   %30,29 جنيه( بنسبة4000<2000المتوسط )من

تقاربت مع نسبة الدخل الشهرى المنخفض، وبالنسبة ألبناء 
، بينما كانت %51,8العينة كان أكثرهم من اإلناث بنسبة 

من الذكور، ومن حيث ترتيب األبناء  % 48,2النسبة األقل 
، يلى  %42,70قد احتل الترتيب األخير المركز األول بنسبة ف

، أما الترتيب األول فقد  %32,48ذلك الترتيب األوسط بنسبة 
 . %24,82احتل المركز الثالث بنسبة 

ثانيًا: نتائج وصف العينة فى ضوء اإلستجابات على أدوات  
 البحث: 

وصف اإلستجابات على مقياس االغتراب الزواجى كما   -1
 الزوجات عينة البحث: تدركه 

 ( 274ن= االغتراب الزواجى كما تدركه) عينة البحث من الزوجات وفقًا لإلستجابات على مقياستوزيع   .6جدول
 274( ن= الصمت الزواجى) محور أواًل:

 نادراً  أحياناً  دائماً  العدد %  العبارة  م
المتوسط  
 الحسابى

الوزن  
 النسبى 

 الترتيب 

1 
أبواب الحوار يفضل زوجى الصمت ويغلق 

 بينى وبينه بكل الُسبل.
 العدد
 101 121 52 1,82 

 
60,7% 
 

1 
 % 36,9 44,2 19,0 

2 
أشعر بأن وجودى مثل عدمه؛ فزوجى يتعمد 

 إهمالى بشتى الطرق.
 العدد
 

89 121 64 1,91 
 

63,6% 
 

4 
 % 32,5 44,2 23,4 

3 
أجد راحتى فى اإلنشغال بأمورى الخاصة،  

 التحدث مع زوجى. وأعمالى عن
 العدد
 

93 125 56 1,86 
 

62,2% 
 

2 
 % 33,9 45,6 20,4 

4 
نبقى صامتين وملحوظين من اآلخرين حال  

 خروجنا معًا ألى مكان أو مناسبة. 
 العدد
 

76 84 114 2,14 
 

71,3% 
 

8 
 % 27,7 30,7 41,6 

5 
يلقى )أحدنا/كالنا( اللوم على اآلخر عندما 

  -بكلمات بسيطة  -ما  نختلف فى موضوع
 خالية من التفاهم.

 العدد
 

64 88 122 2,21 
 

73,6% 
 

9 
 % 23,4 32,1 44,5 

6 
نرى أن اإلستمرار فى حياة يسودها الصمت  

 أفضل من اإلنفصال )الطالق(.
 العدد
 

82 113 79 1,99 
 

66,3% 
 

6 
 % 29,9 41,2 28,8 

7 
عند اإلستماع لى عدم يحرص زوجى على 

 .ود مشكلة، أو حاجة ملحة تتعلق باألبناءوج
 العدد
 

96 114 64 1,88 
 

62,8% 
 

3 
 % 35,0 41,6 23,4 

يخلو أسلوب )أحدنا/كالنا( من تبادل عبارات   8
 الشكر والثناء فى المواقف المختلفة. 

 العدد
 

61 95 118 2,21 
 

73,6% 
 

 مكرر9
 % 22,3 34,7 43,1 

ن إخبار اآلخر عن يتردد )أحدنا/كالنا( ع 9
 خططه المستقبلية.

 العدد
 

86 118 70 1,94 
 

64,7% 
 

5 
 % 31,4 43,1 25,5 

يفضل )أحدنا/كالنا( اإلنشغال بهمومه والعيش   10
 فى عالمه الخاص عن التحدث مع اآلخر.

 العدد
 

78 120 76 1,99 66,3% 6 
 27,7 43,8 28,5 %  مكرر
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 274لعاطفى والتآلفية( ن= ثانيًا: محور )ضعف التواصل ا

 العدد   العبارة  م 
المتوسط  نادراً  أحياناً  دائماً  % 

 الحسابى 
الوزن  
 النسبى 

 الترتيب 

ُيشعرنى زوجى أننى سأبقى المرأة الوحيدة فى   1
 حياته.

 العدد
 

63 111 100 1,86 
 

62,20% 
 5  % 23,0 40,5 36,5 

ُيظهر زوجى تعاطفه معى عند مرورى بمشكلة   2
 أو أزمة.

 العدد
 

63 117 94 1,89 
 

62,90% 
 7  % 23,0 42,7 34,3 

أجد صعوبة فى التعبير عن مشاعر الضيق   3
 لزوجى. 

 العدد
 

93 122 59 1,88 
 

62,50% 
 6  % 33,9 44,5 21,5 

يسيطر الجفاء والخصام على عالقتنا  4
 العاطفية. 

 العدد
 

109 123 42 1,76 
 

58,50% 
 1  % 39,8 44,9 15,3 

ألتفه  اآلخر مشاعر )أحدنا/كالنا(يجرح  5
 األسباب. 

 العدد
 

103 115 56 1,83 
 

60,90% 
 3  % 37,6 42,0 20,4 

عن حبه، يحرص كل منا على عدم التعبير  6
 تجاه اآلخر.وإهتمامه 

 العدد
 

104 120 50 1,8 
 

60,10% 
 2  % 38,0 43,8 18,2 

 العدد مام بأى تغيير فى مظهرى. ال ُيبدى زوجى إهت  7
 

77 114 83 2,02 
 

67,40% 
 9  % 28,1 41,6 30,3 

يستطيع زوجى مالحظة مضايقتى أو حزنى   8
 .مهما حاولت إخفائها

 العدد
 

120 79 75 2,16 
 

72,10% 
 12  % 43,8 28,8 27,4 

 العدد يهتم زوجى بمعرفة ما يجذب إنتباهى. 9
 

51 129 94 1,84 
 

61,40% 
 4  % 18,6 47,1 34,3 

يستطيع زوجى إحتواء مشاعر اإلجهاد التى  10
 تعوقنى عن أداء أعمالى.

 العدد
 

74 116 84 1,96 
 

65,50% 
 8  % 27,0 42,3

0 
30,7 

 2,07 91 73 110 العدد ُيشعرنى زوجى بقيمة ما أؤديه من أعمال. 11
 

69,00% 
 10  % 40,1 26,6 33,2 

 11 %70,00 2,1 69 108 97 العدد أحب مؤانسة زوجى، وتودده لى. 12
 % 35,4 39,4 25,2 23,18  
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 274  )العزلة وعدم المشاركة فى الحياة الزوجية( ن=محورثالثًا: 

 نادراً  أحياناً  دائماً  العدد %  العبارة  م
المتوسط  
 الحسابى

وزن  ال
 النسبى 

 الترتيب 

من مسؤلياته وواجباته  )أحدنا/كالنا(يتنصل  1
 .اآلخر فى األسرة ويلقيها على عاتق

 العدد
 

83 129 62 1,92 
 

64,10% 
 

4 
 % 30,3 47,1 22,6 

2 
ال يحاول  أبناءنا و من مصادقة زوجى  يتهرب
فى  مساعدتهم وأعلى مشكالتهم  التعرف
 حلها.

 العدد
 

92 134 48 1,84 
 

61,30% 
 

2 
 % 33,6 48,9 17,5 

تسيطر الوحدة والعزلة على نمط حياتنا رغم  3
 . أننا نعيش تحت سقف واحد

 العدد
 

106 113 55 1,81 
 

60,50% 
 

1 
 % 38,7 41,2

0 
20,1 

مواقف  الأفتقد التعاون والمشاركة من زوجى فى  4
 .العصيبةحياتية ال

 العدد
 

77 83 114 2,14 
 

71,20% 
 

8 
 % 28,1 30,3 41,6 

 العدد أفضل الجلوس وحيدة عن الجلوس مع زوجى. 5
 

74 117 83 2,03 
 

67,80% 
 

6 
 % 27,0 42,7 30,3 

يغلب على معظم قراراتنا األسرية طابع  6
 الخالف وعدم اإلتفاق. 

 العدد
 

89 71 114 2,09 
 

69,70% 
 

7 
 % 32,5 25,9 41,6 

 العدد جود زوجى فى المنزل.أشعر بعدم جدوى و  7
 

81 112 81 2 
 

66,70% 
 

5 
 % 29,6 40,9 29,6 

يهتم زوجى بطرح حلول للمشاكل التى  8
 تواجهنا.

 العدد
 

117 86 71 2,17 
 

72,30% 
 

9 
 % 42,7 31,4 25,9 

 العدد .هوهموم هأفراح  )أحدنا/كالنا( اآلخر يشارك 9
 

125 78 71 2,2 
 

73,20% 
 

10 
 % 45,6 28,5 25,9 

يحرص زوجى على قضاء وقت طويل خارج   10
 المنزل حتى ال يلتقى بى.

 العدد
 % 

91 
33,2 

122 
44,5 

61 
22,3 1,89 63,00% 3 

 
محور األول بالنسبة لل (6يتضح من نتائج جدول )

أعلى استجابة للزوجات عينة البحث  أن  الصمت الزواجى
أبواب الحوار بينى  يفضل زوجى الصمت ويغلقكانت لعبارة "

 بوزن  وجاءت ولالترتيب األحيث احتلت  "وبينه بكل الُسبل
أجد راحتى فى اإلنشغال ثم جاءت عبارة "  ،%60,7نسبى

" لتحتل  بأمورى الخاصة، وأعمالى عن التحدث مع زوجى
، وقد يرجع ذلك إلى أن  %62,2الترتيب الثانى بوزن نسبى 

اصل والتفاعل مع  الصمت الزواجى هو ضعف الرغبة فى التو 
مما يجعل الحياة الزوجية باهتة، وفارغة من  شريك الحياة، 

وفى هذا الصدد أشارت نازك المضمون، ومصدر للهموم. 
( أن الصمت الزواجى هو صمت إختيارى؛  2019التركى )

لضعف الرغبة فى تبادل األحاديث التى ُتعبر عن المشاعر،  
ع شريك الحياة،  واآلراء، واألفكار، واإلفصاح عن الذات م

نجد  ولعدم القدرة على إتاحة حوار، ومناقشة هادئة وفعالة. و 
عند وجود اإلستماع لى عدم يحرص زوجى على  عبارة "أن 

مشكلة، أو حاجة ملحة تتعلق باألبناء" احتلت الترتيب الثالث، 
قد يرجع ذلك لقناعة كٍل  ، % 62,8بوزن نسبى وقد جاءت 

ستماع مع الطرف اآلخر مما منهما بعدم جدوى الحوار أو اإل 
يؤدى لزيادة الفجوة بينهما، والتأثير السلبى على التواصل  

( أن  2001والتفاعل بينهما. وقد أشارت مارجريت ميخائيل )
ُحسن اإلنصات بين الزوجين يعمل على الحفاظ على الحياة 
الزوجية؛ لذلك يجب أن ينصت كل طرف لآلخر ويستوعب 

ًا الوصول إلى حلول لمشاكلهم مع  مشاعره بدقة، ويحاوال مع
بالنسبة للمحور الثانى ضعف التواصل توافر اإلحترام بينهما. 

نجد أن أعلى استجابة للزوجات عينة   العاطفى والتآلفية
يسيطر الجفاء والخصام على عالقتنا البحث كانت لعبارة "
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بوزن نسبى  وجاءت  ولالترتيب األحيث احتلت  "،العاطفية
عبارة "يحرص كل منا على عدم التعبير  تلى ذلك ،58,5%

تجاه اآلخر" حيث احتلت الترتيب الثانى عن حبه، وإهتمامه 
 )أحدنا/كالنا(يجرح ثم جاءت عبارة " ،%60,1بوزن نسبى 

وجاءت  " لتحتل الترتيب الثالثألتفه األسباب اآلخر مشاعر
وقد يرجع ذلك إلى أن االغتراب ، %60,9 بوزن نسبى

ى الزوجين شعورًا بالبعد واإلنفصال العاطفى الزواجى يولد لد
عن الشريك اآلخر، بحيث ال يشعر بوجوده أو أهميته فى 
حياته الوجدانية، فيكونوا غرباء عن بعضهم البعض. وقد أكد  

Bradbury et al (2000)   أن االغتراب الزواجى يجعل
األزواج ُيظهرون معدالت أعلى من السلوك السلبى،  

غير العاطفية. كما أكد محمد المهدى   والتصرفات الحادة 
( أن غياب الحب، وسيطرة الجفاء، والخصام على  2008)

العالقة الزوجية من أسباب فشل الحياة الزوجية والشعور  
بالنسبة للمحور الثالث العزلة وضعف المشاركة فى بالغربة. 

نجد أن أعلى استجابة للزوجات عينة البحث   الحياة الزوجية
"تسيطر الوحدة والعزلة على نمط حياتنا"، حيث كانت لعبارة 

وفى هذا   ،%60,5بوزن نسبى وجاءت  ولالترتيب األاحتلت 

( أن من األعراض الواضحة  2013الصدد ذكر السيد جابر ) 
لالغتراب الزواجى أن يشعر المغترب بالوحدة حتى لو كان 
مع اآلخرين، ويكون لديه رغبة فى عدم التعامل مع الوسط  

 والميل لإلنزواء، واإلنطواء، تلى ذلك عبارة "يتهربالمحيط، 
على مشكالتهم  ال يحاول التعرفأبناءنا و من مصادقة زوجى 

 " لتحتل الترتيب الثانى بوزن نسبىفى حلها مساعدتهم وأ
( فى هذا  2003، وقد ذكر عبد الرحمن عثمان )61,3%

الصدد أن المغترب زواجيًا يشعر باإلجهاد واإلرهاق النفسى  
البدنى بمجرد التفكير فى أداء أى عمل مهما كان سهاًل، و 

فهو غير قادر على السيطرة على سلوكه أو التحكم فى  
مجريات األمور الخاصة به...فما بالك بغيره، ثم جاءت عبارة 

يحرص زوجى على قضاء وقت طويل خارج المنزل حتى ال  "
وفى   ،%63,0بوزن نسبى  ثالثالترتيب ال" لتحتل يلتقى بى

( أن من صفات  2012هذا الصدد أشارت أنوار هادى )
األزواج المغتربين زواجيًا الرغبة فى قضاء وقت طويل جدًا  

 خارج المنزل؛ لرغبتهم فى عدم التواصل مع الشريك اآلخر.  
توزيع عينة البحث من الزوجات وفقًا لمستويات  -2

 االغتراب الزواجى )بمحاوره، واإلجمالى(:
( 274ن= ) )بمحاوره، واإلجمالى( االغتراب الزواجى كما تدركهمستويات ة البحث من الزوجات وفقًا لعينتوزيع   .7جدول  

النسب الترجيحية  %  العدد  المستوى  المحاور 
 الترتيب  لألزوان النسبية 

 الصمت الزواجى 
 31,75 87 (11:16) مرتفع

 35,77 98 (17:22متوسط  ) الثانى 66,5%
 (28: 23) منخفض

 
89 32,48 

 100 274 المجموع

ضعف التواصل  
 العاطفى والتآلفية 

 39,42 108 ( 20:13) مرتفع
 41,97 115 (28: 21متوسط  ) األول  64,4%

 ( 36: 29)  منخفض
 

51 18,61 
 100 274 المجموع

العزلة وعدم المشاركة 
 فى الحياة الزوجية  

 27,74 76 ( 16: 10) مرتفع
 41,24 113 (  23:17متوسط  ) الثالث 67,0%

 31,02 85 (30: 24) منخفض
 100 274 المجموع

 32,85 90 (56: 40)مرتفع  اإلجمالى 

 47,81 131 ( 73: 57متوسط  )  
 19,34 53 ( 90: 74)  منخفض 
 100 274 المجموع 
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 الترجيحية ة للنسبالنسبب( 7) يتضح من نتائج جدول
احتل   ضعف التواصل العاطفى والتآلفية  أن لألوزان النسبية
  الصمت الزواجى ، يلى ذلك %64,4بنسبة  الترتيب األول

ثم العزلة وعدم المشاركة فى الحياة الزوجية  ،%66,5بنسبة 
والتى احتلت الترتيب الثالث، )وقد تم الترتيب  % 67,0بنسبة 

تصاعديًا؛ كون ظاهرة االغتراب الزواجى ومحاورها سلبية،  
انخفضت النسبة دليل على انتشار وتفشى الظاهرة(.  فكلما

االغتراب الزواجى لعينة البحث   مستوى إجمالى وقد اتضح أن
،  %47,81 بنسبةمن الزوجات كان فى المستوى المتوسط 

, ثم أقل نسبة  %32,85بنسبة  لمرتفعا لى ذلك المستوى ي
لالغتراب الزواجى وبلغت   لمنخفض والتى كانت للمستوى ا

تلك النتائج إنذار بدق ناقوس الخطر على الحياة   .% 19,34
ضعف التواصل   الزوجية، وقد ترجع هذه النتائج إلى أن

العاطفى والتآلفية بين الزوجين، وعدم إهتمام أحدهما بمشاعر  

الطرف اآلخر يقلل من عملية التواصل بينهما مؤديًا بدوره إلى 
ن المشاعر  التباعد، وفتور العالقات، والصعوبة فى التعبير ع

واألحاسيس ومن ثم اللجوء للصمت الزواجى الذى يؤثر بدوره  
سلبًا على التفاعل والمشاركة فى الحياة الزوجية، فيجعلهما فى  
عزلة وهما تحت سقف واحد. تتفق هذه النتيجة مع كٍل من  

( حيث أكد كٍل منهما 2017نبيل الجندى، مها أبو زنيد )
لزوجين لما له من أثٍر بالٍغ  على أهمية التواصل العاطفى بين ا

فى تحقيق أهداف الحياة الزوجية والعكس صحيح ففى حالة  
ضعف التواصل العاطفى بينهما يزداد التباعد، والجمود فى  
العالقات، والصعوبة فى التعبير عن الكالم، والمشاعر؛ ومن  
ثم اللجوء إلى الصمت الزواجى الذى يؤثر على األسرة بشكٍل 

 اة الزوجية بشكٍل عام. خاص، وعلى الحي
على  عينة البحث من الزوجاتوصف استجابات  -3

الكفاءة اإلنتاجية فى أداء المهام المنزلية:  مقياس
274الكفاءة اإلنتاجية فى أداء المهام المنزلية ن=  مقياسعلى توزيع عينة البحث من الزوجات وفقًا لإلستجابات   .8جدول   

 274هام المنزلية( ن= أواًل: محور )الرغبة فى أداء الم
 المتوسط نادراً  أحياناً  دائماً  العدد %  العبارة م 

 الحسابى  
 الترتيب الوزن النسبى

 أشعر بالسعادة عند القيام بالمهام المنزلية المفضلة لى.  1
 العدد 
 

73 134 67 2,02 
 

67,40% 
 8 % 26,6 48,9 24,5 

عقبات أو  أعجز عن إكمال أى مهام منزلية أواجه فيها  2
 تحديات.

 العدد 
 

78 76 120 2,15 
 

71,80% 
 4 % 28,5 27,7 43,8 

 العدد  أقبل على أداء المهام المنزلية بحماس.  3
 

120 89 65 2,2 
 

73,40% 
 2 

% 43,8 32,5 23,7 
أهتم بتحديد وقت لكل عمل وتأديته فى الوقت   4

 المخصص له.
 العدد 
 

58 142 74 1,94 
 

64,70% 
 10 % 21,2 51,8 27,0 

 العدد  أشعر بالثقة بالنفس عند أدائى لمهامى المنزلية. 5
 

79 119 76 2,01 
 

67,00% 
 9 % 28,8 43,40 27,7 

 . أخطط ألداء المهام المنزلية وفقًا ألهميتها 6
 العدد 
 

95 110 69 2,09 
 

69,80% 
 6 % 34,7 40,1 25,2 

 العدد  ة عند أداء مهامى المنزلية.أشعر بضعف الهمة بسرع 7
 

62 92 120 2,21 
 

73,70% 
 1 % 22,6 33,6 43,8

 العدد  أشعر أن العمل فى المنزل ال يتناسب مع ما أطمح به.  8 0
 

69 114 91 2,08 
 

69,30% 
 7 % 25,2 41,6 33,2 

 العدد  أحرص على تأجيل عمل اليوم إلى الغد. 9
 

69 93 112 2,16 
 

71,90% 
 3 % 25,2 33,9 40,9 

 أشعر بالنشاط عند بدء قيامى بالمهام المنزلية. 10
 العدد 
 

112 82 80 2,12 70,06% 5 % 40,9 29,9 29,2 
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 274ن=  القدرة على أداء المهام المنزلية(ثانيًا: محور )

 المتوسط   نادراً  أحياناً  دائماً  العدد %  العبارة م
 الحسابى 

 الترتيب بىالوزن النس

أمتلك القدرة على مواصلة أدائى لمهامى المنزلية حتى  1
 النهاية. 

 العدد 
 

46 124 104 1,79 
 

59,60% 
 10 % 16,8 45,3 38,0 

 أحرص على أخذ قسط من الراحة بمجرد الشعور بالتعب.  2
 

 العدد 
 

120 85 69 2,19 
 

72,90% 
 3 % 43,80 31,0 25,2 

 العدد  رق تبسيط األعمال المنزلية. أحاول إتباع ط 3
 

131 67 76 2,2 
 

73,40% 
 1 % 47,8 24,5 27,7 

أحرص على ترتيب مكان العمل ليسهل قيامى بمهامى   4
 المنزلية.

 العدد 
 

107 101 66 2,15 
 

71,70% 
 4 % 39,1 36,9 24,1 

 العدد  أشعر بالتعب واإلجهاد عند أدائى لمهامى المنزلية. 5
 

82 122 70 1,96 
 

65,20% 
 7 % 29,9 44,5 25,5 

 العدد  أستطيع أداء أكثر من عمل فى وقت واحد.  6
 

72 121 81 1,97 
 

65,60% 
 6 

% 26,3 44,2 29,6 
 العدد  أستطيع تنفيذ الخطة اليومية لمهامى المنزلية كاملة.  7

 
86 110 78 2,03 

 
67,60% 
 5 % 31,4 40,1 28,5 

 أحرص على أداء مهامى المنزلية بسرعة دون تباطؤ. 8
 العدد 
 

123 83 68 2,2 
 

73,40% 
 24,8 30,3 44,9 % مكرر 1 

 أراعى الوضع الصحيح للجسم عند أدائى 9
 لمهامى المنزلية. 

 العدد 
 

67 125 82 1,95 
 

64,80% 
 8 % 24,5 45,60 29,9 

ة منى؛ ليسهل على  أراعى تجزئة المهام المنزلية المطلوب 10
 أدائها. 

 العدد 
 

60 118 96 1,87 62,30% 9 % 21,9 43,1 35,0 
 274ثالثًا: محور )الرضا عن أداء المهام المنزلية( ن= 

 
 المتوسط نادراً  أحياناً  دائماً  العدد %  العبارة م

 الحسابى  
 الترتيب الوزن النسبى

التى أقوم  أشعر بالفخر تجاه األعمال والمهام المنزلية 1
 بها.

 العدد 
 

115 100 59 2,2 
 

73,50% 
 5 % 42,0 36,5 21,5 

2 
أشعر بالرضا عن األدوات واألجهزة المستخدمة فى أداء  

 مهامى المنزلية. 
 العدد 
 

43 160 71 1,9 
 

63,30% 
 10 % 15,7 58,4 25,9 

3 
أحرص على تحسين مستوى أدائى للمهام المنزلية 

 بإستمرار.
 دد الع

 
139 70 65 2,27 

 
75,70% 
 3 % 50,8 25,5 23,7 

4 
أشعر بالسعادة عند أداء مهامى المنزلية فى الوقت  

 المحدد.
 العدد 
 

133 94 47 2,31 
 

77,10% 
 1 % 48,5 34,3 17,2 

5 
أحاسب نفسى عند التقصير فى أداء المهام المنزلية 

 المطلوبة منى. 
 العدد 
 

81 117 76 2,02 
 

67,30% 
 9 % 29,6 42,7 27,7 

6 
أحرص على أداء مهامى المنزلية بأعلى كفاءة ممكنة  

 لتقديرى لذاتى وفخرى بها. 
 العدد 
 

111 85 78 2,12 
 

70,70% 
 8 % 40,5 31,0 28,5 

7 
أحرص على تقييم ما تم إنجازه من مهام منزلية لتالفى 

 الوقوع فى الخطأ. 
 العدد 
 

124 103 47 2,28 
 

76,0% 
 2 % 45,3 37,6 17,2 

8 
استمتاعى بأداء مهامى المنزلية يجعلنى أقل شعورًا  

 بالتوتر والملل واإلحباط. 
 العدد 
 

111 88 75 2,13 
 

71,00% 
 7 % 40,5 32,1 27,4 

9 
تنتابنى مشاعر السعادة عندما ُيثنى أفراد أسرتى على أداء  

 مهامى المنزلية. 
 العدد 
 

120 99 55 2,24 
 

74,46% 
 4 % 43,8 36,1 20,1 

10 
أقدر الدور المهم الذى أقوم به كربة منزل وأحرص على 

 أن أؤديه على أكمل وجه. 
 العدد 
 

121 75 78 2,15 71,90% 6 % 44,1 27,4 528,  
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 274رابعًا: محور )اإلبتكار فى أداء المهام المنزلية( ن= 
 

 نادراً  أحياناً  ائماً د العدد %  العبارة م
 المتوسط

 الحسابى  
 الترتيب الوزن النسبى

1 
 العدد  أبحث عن طرق مبتكرة لتبسيط أدائى للمهام المنزلية.

 
117 74 83 2,12 

  
70,80% 

  1 % 42,7 27,0 30,3 

2 
أهتم باألفكار الجيدة والجديدة فى أداء المهام المنزلية التى 

 تار المناسب منها لتنفيذه.تقدم فى وسائل اإلعالم وأخ
 العدد 
 

58 109 107 1,82 
  

60,70% 
  9 % 21,20 39,8 39,1 

3 
أبتكر أساليب جديدة للتعامل مع المشاكل التى أتعرض  

 لها أثناء أدائى للمهام المنزلية. 
 العدد 
 

59 110 105 1,83 
  

61,10% 
  8 % 21,5 40,1 38,3 

4 
فى أساليب أدائى للمهام   أحرص على إحداث تغييرات

 المنزلية كل فترة.
 العدد 
 

60 112 102 1,85 
  

61,60% 
  7 % 21,9 40,9 37,2 

5 
أسعى لإلستفادة بكل ما هو قديم فى المنزل إلنتاج أشياء 

 جديدة نافعة.
 العدد 
 

76 109 89 1,95 
  

65,10% 
  4 % 27,7 39,8 32,5 

6 
اتى السابقة لتطوير مستوى  أحرص على اإلستفادة من خبر 

 أدائى للمهام المنزلية.
 العدد 
 

57 111 106 1,82 
  

60,70% 
 38,7 40,5 20,8 % مكرر 9  

7 
أتخذ قرارات مبتكرة وغير تقليدية فيما يتعلق بإنجاز 

 مهامى المنزلية. 
 العدد 
 

73 109 92 1,93 
  

64,40% 
  5 % 26,6 39,8 33,6 

8 
مهاراتى فى أشياء جديدة ومفيدة ألداء  أحرص على تنمية 

 المهام المنزلية بتلقائية ويسر. 
 العدد 
 

115 65 94 2,08 
  

69,20% 
  2 % 42,0 23,7 34,3 

9 
 العدد  أنجز كل ما ُيسند إلى من مهام بأسلوب متجدد ومتطور.

 
66 117 91 1,91 

  
63,60% 

  6 % 24,1 42,7 33,2 

  10  
وتقليد ما يفعله اآلخرون فى إنجاز المهام   أبتعد عن تكرار

 المنزلية، لثقتى أن التقليد يقتل اإلبتكار. 
 العدد 
 

112 65 97 2,05 68,50% 3  % 40,9 23,7 35,4 
 

بالنسبة للمحور األول  (8يتضح من نتائج جدول )
نجد أن أعلى استجابة   الرغبة فى أداء المهام المنزلية

نت لعبارة "أشعر بضعف الهمة للزوجات عينة البحث كا
بسرعة عند أداء مهامى المنزلية" حيث احتلت الترتيب األول  

و فى هذا الصدد أكد خليل   ،%73,7وجاءت بوزن نسبى 
( ضرورة معرفة ربة األسرة بأن الشعور 2007حجاج )

بضعف الهمة بسرعة عند أداء المهام المنزلية يرجع لضعف  
لشديدة فى العمل تولد  الرغبة فى العمل؛ ألن الرغبة ا

إستعدادًا لتقديم المزيد من العطاء، والجهد، باإلضافة إلى  
القيام بالمهام واألعمال بكل تفاٍن. تلى ذلك عبارة "أقبل على  

، لتحتل الترتيب الثانى وجاءت أداء المهام المنزلية بحماس"
( فى  2013وقد ذكرت نعمة رقبان ) ، %73,4بوزن نسبى 

إدراك ربة األسرة بما تتصف به األعمال  هذا الصدد ضرورة 
المنزلية من النمطية والتكرار والتى تؤدى إلى شعورها بالملل  

وعدم الحماس عند اإلقبال عليها، ومن ثم الشعور بالتعب 
بسرعة األمر الذى يؤدى إلى نقص الدافعية والرغبة فى  
العمل لديها. ثم جاءت عبارة "أحرص على تأجيل عمل اليوم  

،  %71,9غد" لتحتل الترتيب الثالث وجاءت بوزن نسبى إلى ال
وقد يرجع ذلك إلى قلة خبرتهن فى أداء العمل المنزلى، أو  
إلى إحتياجهن لمزيد من الوقت حتى يتبين لهن كافة  
الجوانب، أو هناك غموض ما يجعلهن تؤجلن عملهن للغد،  
هذا كله يؤدى إلى ضياع الوقت، وفقدان الرغبة فى العمل،  

يجب على الزوجة تجنب التأجيل ألن التأجيل يؤدى إلى   لذلك
(.  2000اإلعتياد على عدم اإليجابية )محسن الخضيرى، 

نجد   بالنسبة للمحور الثانى القدرة على أداء المهام المنزلية 
أن أعلى استجابة للزوجات عينة البحث كانت لعبارتى "أحاول  

أداء المهام  إتباع طرق تبسيط األعمال المنزلية، "أحرص على 
المنزلية بسرعة دون تباطؤ" حيث احتال على التوالى الترتيب 
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لكٍل منهما. وقد  %73,4األول، و األول مكرر بوزن نسبى 
أكدت فى هذا الصدد كٍل من منار محمد، رانية أحمد 

( على أهمية إتباع طرق تبسيط األعمال المنزلية 2013)
أداء أكبر كم من   ألنها الطريقة التى تساعد ربة األسرة على

األعمال بسهولة ويسر وبقدر محدود من الطاقة والوقت. كما 
على أهمية حرص   Ackerman & Gross (2005)أكد كٍل من 

ربة األسرة على أداء األعمال المنزلية بسرعة ودون تباطؤ؛ 
خاصًة وأن المماطلة فى أداء المهام تؤدى إلى إنخفاض قدرة 

وب منه. ثم جاءت عبارة "أحرص  الفرد وفشله فى تنفيذ المطل
على أخذ قسط من الراحة بمجرد الشعور بالتعب" لتحتل 

، وفى هذا  %72,9و جاءت بوزن نسبى  لثالترتيب الثا
( أنه يجب على ربة  2005الصدد يؤكد هادى المدرسى ) 

األسرة الحرص على أخذ قسط من الراحة بمجرد الشعور  
لترويح الدائم بال عمل  بالتعب؛ ألن العمل الدائم بال ترويح كا

بالنسبة للمحور الثالث  كالهما يؤدى إلى توقف النشاط.
نجد أن أعلى استجابة   الرضا عن أداء المهام المنزلية

أشعر بالسعادة عند أداء للزوجات عينة البحث كانت لعبارة "
مهامى المنزلية فى الوقت المحدد"، حيث احتلت الترتيب 

، وقد أكدت نعمة رقبان %77,1بوزن نسبى األول وجاءت 
( فى هذا الصدد أن شعور ربة األسرة بالرضا 2008)

والسعادة عند أداء األعمال المنزلية فى الوقت المحدد له  
مردود إيجابى على كفاءتها اإلنتاجية من حيث الكم والكيف. 
تلتها عبارة "أحرص على تقييم ما تم إنجازه من مهام منزلية 

بوزن  ، لتحتل الترتيب الثانى وجاءت لتالفى الوقوع فى الخطأ"
 & Cook، وفى هذا الصدد أكد كٍل من %76,0نسبى 

Crossman (2004)   على أهمية عملية تقويم األداء للفرد، فهو
يتيح له اإللمام بمواطن القوة والضعف فى أدائه، ويسهم على  

التشجيع على األداء المتميز والرضا عنه، ويرشد إلى كيفية  
أحرص على  ثم جاءت عبارة "ء الضعيف. تحسين األدا

تحسين مستوى أدائى للمهام المنزلية بإستمرار"، لتحتل 
، وفى هذا الصدد  %75,7بوزن نسبى الترتيب الثالث وجاءت 

( أن الفرد عليه تحسين مستوى  2007يؤكد نواف كنعان )
أدائه للمهام بإستمرار؛ فذلك ُيشبع الحاجة إلى اإلحساس  

بالنسبة  فى العمل وزيادة اإلحساس بالرضا. بالكفاءة والتفوق 
نجد أن أعلى  للمحور الرابع اإلبتكار فى أداء المهام المنزلية 

عن طرق   استجابة للزوجات عينة البحث كانت لعبارة "أبحث
مبتكرة لتبسيط أدائى للمهام المنزلية"، حيث احتلت الترتيب 

  ، وقد أكدت وفاء المعجل %70,8بوزن نسبى األول وجاءت 
( فى هذا الصدد أن اإلبتكار فى أداء المهام المنزلية  2014)

يتضمن اكتشاف الزوجة طرق جديدة ومبسطة فى أدائها  
ألعمالها المنزلية. تلى لك عبارة "أحرص على تنمية مهاراتى 
فى أشياء جديدة ومفيدة ألداء المهام المنزلية بتلقائية ويسر"، 

ثم جاءت ، %69,2 بوزن نسبىلتحتل الترتيب الثانى وجاءت 
أبتعد عن تكرار وتقليد ما يفعله اآلخرون فى إنجاز  عبارة "

المهام المنزلية لثقتى أن التقليد يقتل اإلبتكار" لتحتل الترتيب 
، وفى هذا الصدد تؤكد %68,5بوزن نسبى الثالث وقد جاءت 

( أنه من  2011كٍل من عبير الدويك، منار خضر )
أساليب جديدة، وأفكار مبتكرة الضرورى إستعانة ربة األسرة ب

فى استخدامها لمواردها لمسايرة التطور الذى يواكب العصر،  
 كما أن البعد عن التقليد يرفع من مستوى أدائها ألعمالها. 

توزيع عينة البحث من الزوجات وفقًا لمستويات الكفاءة  -4
 اإلنتاجية )بمحاورها، واإلجمالى( 
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 ن الزوجات وفقًا لمستويات الكفاءة اإلنتاجية فى أداء المهام المنزلية ) بمحاورها، واإلجمالى(توزيع عينة البحث م .9جدول 

 %   العدد  المستوى  المحاور 
النسب الترجيحية 
 لألوزان النسبية 

 الترتيب 

 الرغبة فى أداء المهام المنزلية
 

( 16: 10منخفض )  72 26,3 
70,0% (  17:23متوسط  ) الثانى   92 33,6 

(30: 24مرتفع  )  110 40,1 
 100 274 المجموع

 القدرة على أداء المهام المنزلية
(17: 12منخفض )  98 35,8 

67,6% (23: 18متوسط  ) الثالث   76 27,7 
(29: 24مرتفع  )  
 

100 36,5 
 100 274 المجموع

 الرضا عن أداء المهام المنزلية
(18: 13منخفض )  80 29,2 

72,1% ول األ  ( 24: 19متوسط  )   95 34,7 
( 30: 25مرتفع  )  

 
99 36,1 

 100 274 المجموع

اإلبتكار فى أداء المهام 
 المنزلية

( 16: 10منخفض )  91 33,2  
 

64,6%  
 

(  17:23متوسط  ) الرابع   99 36,1 
(30: 24مرتفع  )  84 30,7 

 100 274 المجموع

 اإلجمالى 
(72: 53منخفض )  76 27,7  
( 92: 73متوسط  )  120 43,8 
( 112: 93مرتفع  )  

 
78 28,5 

 100 274 المجموع
 

نسب الترجيحية لل بالنسبة( 9) يتضح من نتائج جدول
احتل   لألوزان النسبية أن الرضا عن أداء المهام المنزلية

، يلى ذلك فى المرتبة الثانية %72,1بنسبة  الترتيب األول
وفى المرتبة  ، ,%70,0بنسبة  فى أداء المهام المنزليةالرغبة 

وفى   ،%67,6الثالثة القدرة على أداء المهام المنزلية بنسبة 
ية بنسبة  لالمرتبة الرابعة اإلبتكار فى أداء المهام المنز 

)حيث تم الترتيب تنازليًا؛ كون ظاهرة الكفاءة   ، 64,6%
بة دليل على  اإلنتاجية ومحاورها موجبة، فكلما ازدادت النس

 مستوى إجمالى وقد اتضح أنانتشار وتفشى الظاهرة(. 
الكفاءة اإلنتاجية فى أداء المهام المنزلية للعينة كان فى  

المرتفع  لى ذلك المستوى ي، % 43,8 بنسبةالمستوى المتوسط 
ثم المستوى المنخفض والتى تقاربت نسبتهما وكانت على 

إلى أن  تيجة قد ترجع هذه الن. % 27,7 ،%28,5التوالى 
شعور زوجات العينة بالرضا عن أداء المهام التى يقمن بها  

تجعلهن يحملن إتجاهات إيجابية نحوها، وكلما كان هناك 
رضا عن المهام التى تؤديهن كلما كان لديهن الرغبة القوية  
للميل إلى أدائها. فالرغبة فى العمل بمثابة الميل لألداء  

مراد، أحمد عبد الخالق، السريع للمهام واألعمال )صالح 
(، وعندما يتوافر لديهن الرضا، والرغبة فى أداء المهام  2000

واألعمال يتوافر لديهن القدرة على إنجازها فى أسرع وقت  
وأقل جهد، ومن ثم القدرة على اإلبتكار، والتجديد فى أداء هذه  
المهام واألعمال وذلك للوصول إلى أعلى كفاءة إنتاجية فى  

 ن.أداء مهامه
من األبناء   عينة البحثوصف استجابات أفراد  -5

 :الرهاب االجتماعى مقياسعلى المراهقين 
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 274الرهاب االجتماعى ن=  مقياس من األبناء المراهقين وفقًا لإلستجابات على عينة البحث توزيع .10جدول 

العدد  العبارة م
المتوسط  نادراً  أحياناً  دائماً  %

 الحسابى
الوزن 
 النسبى

 الترتيب 

 العدد أشعر بالتوتر عندما أتحدث أمام اآلخرين.  1
 

56 113 105 2,18 72,6% 
 12 % 20,4 41,2 38,3 

أتجنب المواقف التى تفرض علَى التفاعل  2
 والتواصل االجتماعى.

 العدد
 

76 117 81 2,02 
 

67,3% 
 8 % 27,7 42,7 29,6 

عية مع أجد صعوبة فى إقامة عالقات اجتما 3
 اآلخرين.

 العدد
 

49 119 106 2,21 
 

73,6% 
 13 % 17,9 43,4 38,7 

أبحث عن أعذار ألتجنب حضور الحفالت أو  4
 المناسبات االجتماعية.

 العدد
 

108 109 57 1,81 
 

60,5% 
 2 % 39,4 39,8 20,8 

 العدد يصعب علَى التعبير عن رأيى فى أى نقاش. 5
 

56 103 115 2,22 
 

73,8% 
 14 % 20,4 37,6 42,0 

أفضل البقاء بالمنزل عن الذهاب إلى المدرسة  6
 أو الخروج بصفة عامة.

 العدد
 

70 108 96 2,09 
 

69,8% 
 9 % 25,5 39,4 35,0 

أميل إلى التحدث بصوت منخفض )يكاد ال  7
 يسمع( من اآلخرين.

 العدد
 

73 94 107 2,12 
 

70,8% 
 10 % 26,6 34,3 39,1 

أتجنب التحدث مع المدرسين أو المديرين أو  8
 أى شخص له سلطة.

 العدد
 

76 125 73 1,99 
 

66,3% 
 7 % 27,7 45,6 26,6 

 العدد أرتبك عند أدائى اإلختبارات الشفهية. 9
 

87 117 70 1,94 
 

64,6% 
 5 % 31,8 42,7 25,5 

أو  أتجنب اإلشتراك فى أى رحالت جماعية 10
 أنشطة حتى ال أكون موضع إنتباه اآلخرين. 

 العدد
 

77 127 70 1,97 
 

65,8% 
 6 % 28,1 46,4 25,5 

أستصعب القيام بأى عمل أشعر فيه أن أحدًا  11
 ينظر إلَى أثناء قيامى به.

 العدد
 

108 118 48 1,78 
 

59,4% 
 1 % 39,4 43,10 17,5 

مالحظة من أرتبك عندما أشعر أننى موضع  12
 اآلخرين.

 العدد
 

87 129 58 1,89 
 

63,1% 
 4 % 31,8 47,1 21,2 

أشعر برغبة قوية أن أكون بمفردى بإستمرار  13
 ألشعر باإلرتياح.

 العدد
 

92 125 57 1,87 
 

62,4% 
 3 % 33,6 45,6 20,8 

أشعر برغبة ملحة فى المغادرة عند دخولى  14
 .حجرة أو مكان مكتظ بالناس

 العدد
 

60 110 104 2,16 72,0% 
 11 % 21,9 40,1 38,0 

 
أن أعلى استجابة لعينة  (10يتضح من نتائج جدول )

البحث من األبناء كانت لعبارة "أستصعب القيام بأى عمل  
أشعر فيه أن أحدًا ينظر إلى أثناء قيامى به"، حيث احتلت 

ك عبارة ، تلى ذل%59,4الترتيب األول وجاءت بوزن نسبى 
"أبحث عن أعذار لتجنب حضور الحفالت أو المناسبات 

، وفى  %60,5االجتماعية" لتحتل الترتيب الثانى بوزن نسبى 
هذا الصدد يؤكد كٍل من فرنسيس شاهين، عبد الكريم جرادات  

( أن الُمصاب بالرهاب االجتماعى يتجنب أى 2012)
ب يشل مناسبات اجتماعية تضعه أمام أنظار اآلخرين. فالرها

حركته ويجعله يشعر بأنه مراقب من الناس بإستمرار. ثم 
جاءت عبارة "أشعر برغبة قوية أن أكون بمفردى بإستمرار 
ألشعر باإلرتياح"، لتحتل الترتيب الثالث وقد جاءت بوزن 

أن   Rosenthal (2009)، وفى هذا الصدد يشير %62,4نسبى 
جتماعى مع الُمصاب بالرهاب االجتماعى يتجنب التفاعل اال

 اآلخرين، ويفضل الوحدة والعزلة االجتماعية.
توزيع األبناء المراهقين عينة البحث وفقًا لمستويات -6

   الرهاب االجتماعى: 
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 ( 274ن=الرهاب االجتماعى )مستويات األبناء المراهقين عينة البحث وفقًا لتوزيع .11جدول

 النسبية  انوز ة لأليالنسب الترجيح  %  العدد  المستوى  المحاور 

الرهاب  
 االجتماعى

 24,1 66 (23:16) مرتفع 
 40,9 112 (24:31متوسط ) 67,3%

 (39:32)منخفض
 

96 35,0 
 100 274 المجموع

 

 مستوى إجمالى أن (11يتضح من نتائج جدول )

الرهاب االجتماعى لعينة البحث من األبناء كان فى المستوى  
 بنسبةالمنخفض ستوى لى ذلك المي، %40,9 بنسبةالمتوسط 

من األبناء أفراد العينة  منرتفع ثم المستوى الم ، 35,0%
قد ترجع هذه . %24,1بنسبة  بمستوى رهاب اجتماعى مرتفع

إلى أنه كلما كانت األجواء األسرية بين الزوجات   النتيجة
عينة البحث وأزواجهن مضطربة انعكس ذلك على األبناء 

لعديد من األمراض النفسية  وأصابهم باإلضطراب، والتوتر، وا
األخرى؛ ألنهم يتأثرون بالجو النفسى السائد فى األسرة، 
وبالعالقات بين األب واألم. وفى هذا الصدد فقد أشارت  

( أن التنشئة األسرية فى أجواء مضطربة  2005زينب شقير )
تلعب دورًا مهمًا فى ظهور الرهاب االجتماعى. كما أكد طه  

األبناء يتعلمون الكثير من العالقات ( أن 2009عبد العزيز ) 
وأكدت أيضًا سامية إبريعم  االجتماعية عن طريق آبائهم، 

( أن الرهاب االجتماعى إضطراب عادًة يظهر فى 2016)
 مرحلة المراهقة فى األجواء األسرية المضطربة. 

 النتائج فى ضوء فروض البحث: ثالثًا:
ئيًا بين توجد عالقة إرتباطية دالة إحصاالفرض األول: 

 االغتراب الزواجى كما تدركه الزوجات عينة البحث بمحاوره
)الصمت الزواجى، ضعف التواصل العاطفى والتآلفية، العزلة  
وعدم المشاركة فى الحياة الزوجية( واإلجمالى، وكٍل من  
كفاءتهن اإلنتاجية بمحاورها )الرغبة فى أداء المهام المنزلية،  

زلية، الرضا عن أداء المهام  القدرة على أداء المهام المن
المنزلية، اإلبتكار فى أداء المهام المنزلية( واإلجمالى،  

وللتحقق والرهاب اإلجتماعى ألبنائهن المراهقين عينة البحث. 
من صحة الفرض إحصائيًا تم استخدام معامل ارتباط بيرسون  

Correlation  Pearson   .بين المتغيرات الخاصة بالبحث
 ذلك.  ( يوضح 12جدول )

االغتراب الزواجى كما تدركه الزوجات عينة البحث بمحاوره، واإلجمالى والكفاءة اإلنتاجية لهن  كٍل من بين   رتباط اإل تمعامال  .12جدول 
 (274) بمحاورها واإلجمالى، والرهاب االجتماعى ألبنائهن المراهقين ن=

  
 الزواجى االغتراب          

 الكفاءة اإلنتاجية
 جتماعىوالرهاب اال

 

ضعف التواصل العاطفى  الصمت الزواجى
 والتآلفية

العزلة وعدم المشاركة فى 
 اإلجمالى الحياة الزوجية

 معامل االرتباط معامل االرتباط معامل االرتباط معامل االرتباط
 الرغبة فى أداء المهام المنزلية

 -0,218** -0,314** -0,379** -0,402** 
 **0,304- **0,182- **0,307- **0,178- المنزليةالقدرة على أداء المهام 

 **0,316- **0,175- **0,288- **0,241- الرضا عن أداء المهام المنزلية
 **0,266- **0,199- **0,202- **0,201- اإلبتكار فى أداء المهام المنزلية

 **0,451- **0,326- **0,389- **0,296- اإلجمالى
 **0,322 **0,168 **0,332 **0,207 الرهاب االجتماعى لألبناء

 0,01دال عند مستوى **  
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رتباطية  إوجود عالقة  ( 12يتضح من نتائج جدول )
بين درجات عينة   0,01حصائيًا عند مستوى إدالة  عكسية
)الصمت  من الزوجات فى االغتراب الزواجى بمحاورهالبحث 

الزواجى، ضعف التواصل العاطفى والتآلفية، العزلة وعدم  
شاركة فى الحياة الزوجية( واإلجمالى، والكفاءة اإلنتاجية الم

لهن بمحاورها )الرغبة، القدرة، الرضا، اإلبتكار( فى أداء  
وذلك يعنى أنه كلما تواجد إغتراب ، المهام المنزلية، اإلجمالى

زواجى بين الزوجين كلما انعكس ذلك سلبًا على الكفاءة 
من االغتراب الزواجى   اإلنتاجية للزوجة، فالزوجة التى تعانى

تشعر باإلحباط، والعجز فى حياتها الزوجية، وتشعر بأنها 
غير كفء، وغير قادرة على الوفاء بإلتزاماتها، مما يسبب لها 
آثار نفسية سيئة؛ فيقل رضاها عن أداء العمل، وقدرتها على  
أدائه بإتقان، وتقل رغبتها وال يكون لديها الحافز لإلبتكار 

كل ذلك يؤدى إلى إنخفاض كفاءتها اإلنتاجية.  واإلبداع فيه،
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عبد الرحمن عثمان  

( فى أن االغتراب الزواجى يجعل الفرد غير كفء، 2003)
وغير قادر على القيام بالمهام المنوط بها، فهو يشعر 
باإلجهاد واإلرهاق بمجرد التفكير بأداء أى عمل مهما كان  

ا تتفق مع نتيجة دراسة عماد عبد الرازق، نهى كم سهاًل،
( حيث أكدا على أن االغتراب الزواجى لدى  2016الراجح )

الزوجة يجعلها تعيش حالة من اإلحباط، وتفقد هدفها فى  
حياتها الزوجية نتيجة لفشلها المستمر فى كل ما تقوم به من 

حيث أكد   Miley (2015)أعمال. كما تتفق مع نتيجة دراسة 
شعور األزواج باالغتراب يؤدى إلى الخالفات الزوجية  أن 

التى تؤثر بدورها على إنتاجيتهم فى مجال العمل، مما يؤدى 
إلى اإلهمال فى العمل، وعدم المحافظة على إمكانات العمل  
وأدواته، وكثرة األخطاء، وقلة اإلنتاج، وعدم الجودة فى  

(  2002)العمل. كما تتفق مع نتيجة دراسة إبراهيم الحسن 
حيث أكد أن االغتراب الزواجى يجعل الفرد مضطربًا فى  

اليومى، وكفاءته  ئهصحته النفسية مما ينعكس على أدا
وجود  اإلنتاجية فى مختلف مجاالت الحياة. كذلك اتضح 

بين   ( 0,01) حصائيًا عند مستوى إدالة موجبة رتباطية إعالقة 
جى  فى االغتراب الزوا من الزوجات درجات عينة البحث

)الصمت الزواجى، ضعف التواصل العاطفى  بمحاوره 
،  والتآلفية، العزلة وعدم المشاركة فى الحياة الزوجية( 

واإلجمالى، والرهاب االجتماعى لألبناء، وذلك يعنى أنه كلما 
تواجد إغتراب زواجى بين الزوجين كلما انعكس ذلك إيجابيًا 

ة فى أجواء  على الرهاب االجتماعى لألبناء، فالتنشئة األسري
مضطربة تلعب دورًا مهمًا فى ظهور الرهاب االجتماعى 

(، وقد أيد ذلك كٍل من سناء 2005لألبناء )زينب شقير، 
( حيث أكدا أن من  2011(، محمد خطاب )2005سليمان )

نتائج االغتراب الزواجى بين الزوجين غياب اإلحترام 
ف المتبادل، وشيوع السخرية، واإلستهزاء، والتحكم، وضع

التواصل، والتى يكون من آثارها إرتفاع اإلصابة بالقلق 
النفسى واالجتماعى لألبناء، ورهابهم نفسيًا، واجتماعيًا. وقد  

حيث أكد وجود   Baker (2005)اتفق ذلك مع نتائج دراسة 
مجموعة من اآلثار السلبية لالغتراب الزواجى على األبناء 

عى، والشعور  كالتقدير المنخفض للذات، والرهاب االجتما
 بالوحدة.

إرتباطية عكسية دالة  وجود عالقة  نستخلص مما سبق  -
إحصائيًا بين االغتراب الزواجى كما تدركه الزوجات عينة  
البحث بمحاوره، واإلجمالى، وكفاءتهن اإلنتاجية بمحاورها 

رتباطية موجبة دالة إحصائيًا واإلجمالى، ووجود عالقة إ
واإلجمالى للزوجات عينة  االغتراب الزواجى بمحاوره، بين 

وبذلك  -. البحث والرهاب االجتماعى ألبنائهن المراهقين
 يكون الفرض األول قد تحقق كليا.ً 

بين   ةتوجد فروق ذات داللة إحصائي الفرض الثانى:
 كٍل من فىمتوسطات درجات الزوجات عينة البحث 

)الصمت الزواجى، ضعف   االغتراب الزواجى بمحاوره
 والتآلفية، العزلة وعدم المشاركة فى الحياة   التواصل العاطفى
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274ن= )لمكان السكن، عمل الزوجة(تبعًا  االغتراب الزوجىعينة البحث فى الزوجات داللة الفروق بين متوسطات درجات  .13جدول   

مكان   المحاور       المتغير                               
المتوسط   ن السكن 

 الحسابى
اإلنحراف  

 لمعيارى ا
الفرق بين  

 قيمة متوسطات ال
 مستوى الداللة  )ت(

 الصمت الزواجى 
 4,406 19,752 125 ريف 

-0,382 
غير  0,476 0,713-

 4,426 20,134 149 حضر   دالة  
ضعف التواصل  
 العاطفى والتآلفية 

 5,576 22,616 125 ريف 
-1,035 

غير  0,128 1,529-
 5,587 23,651 149 حضر   دالة 

لعزلة وعدم المشاركة ا
 فى الحياة الزوجية 

 4,181 19,672 125 ريف 
-0,771 

غير  0,148 1,452-
 4,536 20,443 149 حضر   دالة 

 10,708 62,040 125 ريف  اإلجمالى 
-2,188 

غير  0,097 1,663-
 10,966 64,228 149 حضر   دالة 

عمل      المحاور       المتغير                            
المتوسط   ن الزوجة 

 الحسابى
اإلنحراف  
 المعيارى 

الفرق بين  
 قيمة متوسطات ال

 مستوى الداللة  )ت(

 الصمت الزواجى 
 1,232 4,579 20,603 131 تعمل

 
دالة عند  0,021 2,328

 4.185 19.371 143 ال تعمل 0,05
ضعف التواصل  
 العاطفى والتآلفية 

 2,963 5,830 24,725 131 تعمل
 

 4,986 21,762 143 ال تعمل 0,01دال عند 4,532
العزلة وعدم المشاركة 

 فى الحياة الزوجية 
 2,356 4,292 21,321 131 تعمل

 
 4,178 18,965 143 ال تعمل 0,01دال عند 4,601

 0,01دال عند 5,209 6,551 10,663 66,649 131 تعمل اإلجمالى 
 

تاجية لهن بمحاورها )الرغبة  الزوجية( واإلجمالى، والكفاءة اإلن
فى أداء المهام المنزلية، القدرة على أداء المهام المنزلية،  
الرضا عن أداء المهام المنزلية، اإلبتكار فى أداء المهام 

  ، عمل الزوجة(. مكان السكنلتبعًا )المنزلية(، واإلجمالى 
  T  روللتحقق من صحة الفرض إحصائيًا تم إستخدام إختبا

test  فى  هن وف على داللة الفروق بين متوسطات درجاتللوق
كٍل من االغتراب الزواجى بمحاوره، والكفاءة اإلنتاجية 

(  14(،)13والجداول ) (،للمتغيرات السابقةوفقًا)  بمحاورها
بالنسبة لمكان  (13يتضح من نتائج جدول )توضح ذلك.

بين متوسطات  حصائياً إ ةوجود فروق دال عدم  السكن:
 االغتراب الزواجى بمحاورهعينة البحث فى ت الزوجادرجات 

الصمت الزواجى، ضعف التواصل العاطفى والتآلفية، العزلة  )
لمكان  تبعاً  اإلجمالىوعدم المشاركة فى الحياة الزوجية( و 

-، 0,713-) التوالى ، حيث كانت قيم )ت( على السكن
.  وهى قيم غير دالة إحصائياً  (1,663-، 1,452-، 1,529

إلى أن االغتراب الزواجى بين  ذه النتيجة وقد ترجع ه
الزوجين يرتبط بغياب الحوار بينهما، وضعف التواصل  
العاطفى، وحب العزلة وعدم المشاركة فى الحياة الزوجية،  
األمر الذى يؤدى إلى إتساع الهوة والفجوة بينهما، ويكون 
المنزل أشبه بالجدران الحديدية؛ فهم يعيشون تحت سقف واحد  

اء بغض النظر عن مكان السكن أو البيئة الجغرافية  وهم غرب
التى يتواجدان فيها؛ فاالغتراب الزواجى ليس حكرًا على مكان  
دون اآلخر، خاصًة وأن العالم اآلن أشبه بالقرية الصغيرة مع 

يتضح من نتائج جدول   بالنسبة لعمل الزوجة:التقدم العلمى. 
درجات عينة  بين متوسطات حصائياً دالة إوجود فروق ( 13)

  االغتراب الزواجى، ومحاورهفى  من الزوجات البحث
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ضعف التواصل العاطفى والتآلفية، العزلة   الصمت الزواجى، )
لعمل   تبعاً  واإلجمالى (وعدم المشاركة فى الحياة الزوجية

،  4,532، 2,328) حيث كانت قيم ت على التوالى، الزوجة 
ستوى  ( وهى قيم دالة إحصائيًا عند م5,209، 4,601

( لصالح الزوجة الغير عاملة، حيث سجلت  0,01، 0,05)
الزوجة الغير عاملة مستوى منخفض من المتوسط الحسابى  

أن   وقد ترجع هذه النتيجة إلى، بالمقارنة بالزوجة العاملة
الزوجة العاملة بحكم عملها تحتك بنوعيات مختلفة من البشر 

عامل معهم، قد يكونوا أيضًا من بيئات مختلفة، تستطيع الت
وتقبل آرائهم، إذًا العمل ُيكسبها مهارات وخبرات تساعدها 

على مواجهة الظروف والمواقف المختلفة المحيطة بها، 
باإلضافة إلى كسر الملل والروتين فى حياتها، مما يكون له 
أثر إيجابى على عالقتها بزوجها. اتفقت هذه النتيجة مع  

حيث أكدت أن عمل  ( 2005نتيجة دراسة وفاء بنت سعيد )
الزوجة ُيسهم فى تقوية الروابط مع الزوج للظروف المشتركة 
التى يمرون بها، وبالتالى يؤثر إيجابيًا على طبيعة الحياة  

وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة روان أبو  الزوجية بينهما.
( التى أكدت عدم وجود فروق فى مستوى  2016شمالة ) 

   عزى لعمل الزوجة.االغتراب الزواجى بين الزوجات ت

 
274ن= )لمكان السكن، عمل الزوجة(تبعًا  الكفاءة االنتاجيةفى الزوجات عينة البحث داللة الفروق بين متوسطات درجات  .14جدول   

المحاور                      
 المتغير 

مكان  
المتوسط   ن السكن 

 الحسابى
اإلنحراف  
 المعيارى 

الفرق بين  
 قيمة متوسطات ال

 الداللة  مستوى  )ت(

الرغبة فى أداء المهام  
 المنزلية

 4,380 21,480 125 ريف
 4,842 20,577 149 حضر  ةغير دال 0,11 1,605 0,903

القدرة على أداء المهام  
 المنزلية

 4,659 20,712 125 ريف
 4,919 19,940 149 حضر  ةغير دال 0,186 1,326 0,772

الرضا عن أداء المهام 
 المنزلية

 5,190 22,056 125 ريف
 5,107 21,275 149 حضر  ةغير دال 0,212 1,251 0,781

اإلبتكار فى أداء المهام 
 المنزلية

 5,315 19,304 125 ريف
 5,372 19,423 149 حضر  ةغير دال 0,855 0,183- 0,119-

 14,185 83,552 125 ريف جمالى اإل
 14,048 81,215 149 حضر   ةغير دال 0,173 1,366 2,337

المحاور                   
 المتغير 

عمل  
المتوسط   ن الزوجة 

 الحسابى
اإلنحراف  
 المعيارى 

الفرق بين  
 قيمة متوسطات ال

 مستوى الداللة  )ت(

الرغبة فى أداء المهام  
 المنزلية

 1,206 4,483 21,618 131 تعمل
دال عند  0,032 2,158 

 4,742 20,413 143 التعمل 0,05
رة على أداء المهام  القد

 المنزلية
 1,781 4,759 21,221 131 تعمل

 4,711 19,441 143 التعمل 0,01دال عند 3,11 
الرضا عن أداء المهام 

 المنزلية
 1,613 5,165 22,473 131 تعمل

 5,032 20,860 143 التعمل 0,01دال عند 2,617 
اإلبتكار فى أداء المهام 

 المنزلية
 1,605 5,309 20,206 131 تعمل

 5,264 18,601 143 التعمل 0,01دال عند 2,511 
 13,462 85,519 131 تعمل اإلجمالى 

 14,127 79,315 143 التعمل 0,01دال عند 3,714 6,204
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: ( بالنسبة لمكان السكن14يتضح من نتائج جدول )
عدم وجود فروق بين متوسطات درجات الزوجات فى الكفاءة 

جية بمحاورها )الرغبة فى أداء المهام المنزلية، القدرة اإلنتا
على أداء المهام المنزلية، الرضا عن أداء المهام المنزلية،  

مكان ل تبعاً اإلبتكار فى أداء المهام المنزلية( واإلجمالى 
،  1,326، 1,605)، حيث كانت قيم ت على التوالى السكن

صائيًا، وهى قيم غير دالة إح  (1,366 ،0,183-، 1,251
تمدين   وقد ترجع هذه النتيجة من وجهة نظر الباحثة إلى

الريف؛ إلنتشار شبكة اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعى،  
فأصبحت المرأة الريفية أكثر وعيًا عما سبق بطرق تبسيط 
األعمال المنزلية، والتعرف على طرق مبتكرة ألداء األعمال،  

اإلنتاجية فى أداء  األمر الذى يؤثر على مستوى كفاءتها 
المهام المنزلية. تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة إيمان  

( التى أكدت على عدم وجود فروق فى الكفاءة  2016قطب )
اإلنتاجية لربة األسرة تعزو لمكان السكن، وتختلف هذه  

(  2001النتيجة مع نتيجة دراسة نعمة رقبان، ربيع نوفل )
يفيات أقل وعيًا بتبسيط حيث أكدا على أن ربات األسر الر 

األعمال المنزلية مقارنًة بالحضريات، وبالتالى يؤثر ذلك على  
  رغبتهن، وقدرتهن، وكفاءتهن فى أداء األعمال المنزلية. 

وجود  (14بالنسبة لعمل الزوجة: يتضح من نتائج جدول )
فروق بين متوسطات درجات الزوجات فى الكفاءة اإلنتاجية 

درة، الرضا،اإلبتكار( فى أداء المهام  بمحاورها )الرغبة، الق
لعمل الزوجة، لصالح العامالت حيث  تبعاً المنزلية واإلجمالى 

  2,617، 3,11، 2,158) كانت قيم ت على التوالى
وهى قيم دالة إحصائيًا عند مستوى   ( 3,714، 2,511،
أن خروج   وقد ترجع هذه النتيجة إلى(، 0,01، 0,05)

يجعلها أكثر خبرة فى تصريف الزوجة للعمل يوسع أفقها، و 
أمور حياتها، ويجعلها تقدر قيمة الوقت وُتحسن استغالله،  
باإلضافة إلى اكتسابها الخبرات من إحتكاكها بزمالئها فى 
العمل سواء من حيث تبسيط األعمال، أو اإلبتكار فى أدائها  
مما ينعكس على مستوى كفاءتها اإلنتاجية. تتفق هذه النتيجة 

( حيث 2011اسة عبير الدويك، منار خضر )مع نتيجة در 
أكدا على وجود فروق ذات داللة إحصائية فى الكفاءة 
اإلنتاجية لربات األسر لصالح العامالت. وتختلف هذه النتيجة 

( حيث أكدت أن المرأة 2005مع نتيجة دراسة نعمة رقبان ) 
العاملة أقل دافعية إلنجاز أعمالها عن غير العاملة، واختلفت 

( حيث أكدت  2016 مع نتيجة دراسة إيمان قطب )أيضاً 
على عدم وجود فروق فى الكفاءة اإلنتاجية وفقًا لعمل ربة 

 األسرة.

: عدم وجود فروق بين متوسطات نستخلص مما سبق -
درجات الزوجات عينة البحث فى كٍل من االغتراب 
الزواجى ومحاوره واإلجمالى، وكفاءتهن اإلنتاجية 

تبعًا لمكان السكن. ووجود فروق  ومحاورها واإلجمالى 
دالة بين متوسطات درجاتهن فى كٍل من االغتراب 
الزواجى، ومحاوره، واإلجمالى، تبعًا لعمل الزوجة لصالح  
غير العامالت، ووجود فروق فى كفاءتهن اإلنتاجية، 
ومحاورها، واإلجمالى تبعًا لعمل الزوجة لصالح  

 تحقق قد الثانىوبذلك يكون الفرض  -العامالت. 
 .جزئياً 

يوجد تباين دال إحصائيًا بين متوسطات  الفرض الثالث:
 االغتراب الزواجى بمحاورهفى درجات الزوجات عينة البحث 

)الصمت الزواجى، ضعف التواصل العاطفى والتآلفية، العزلة  
تبعًا لـمتغيرات وعدم المشاركة فى الحياة الزوجية( واإلجمالى، 

المستوى   ،زواج، حجم األسرة)عمر الزوجة، مدة البحث ال
متوسط الدخل  للزوجة، المستوى التعليمى للزوج،التعليمى 

وللتحقق من صحة الفرض إحصائيًا تم  (. الشهرى لألسرة
  One Way Anovaاستخدام أسلوب تحليل التباين األحادى 

داللة إتجاه الفروق إن وجدت وفقًا   لبيان  LSD وتطبيق اختبار
يتضح ذلك فى الجداول من   (.ق ذكرها)السابلمتغيرات البحث

 ( 21(:)15جدول )
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)لعمر الزوجة،   تبعاً  الزواجى االغترابفى  متوسطات درجات الزوجات عينة البحثتحليل التباين أحادى اإلتجاه للفروق بين . 15جدول

 274ن= سرة( مدة الزواج، حجم األسرة، مستوى تعليم الزوجة، مستوى تعليم الزوج، مستوى الدخل الشهرى لأل 
محاور االغتراب  المتغيرات    

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين الزواجى

 
 
 
 
 
 

 عمر الزوجة
 

 الصمت الزواجى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

288,097 
5028,461 
5316,558 

2 
271 
273 

144,048 
18,555 

  

7,763 
  
  

  0,01دال عند
  
  

ضعف التواصل 
 العاطفى والتآلفية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

393,01 
8155,227 
8548,237 

2 
271 
273 

196,505 
30,093 

  

6,53 
  
  

 0,01دال عند
  
  

العزلة وعدم المشاركة 
 فى الحياة الزوجية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

138,174 
5114,545 
5252,719 

2 
271 
273 

69,087 
18,873 

  

3,661 
  
  

دال  0,027
 0,05عند
 

  
  

 اإلجمالى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

2330,389 
30010,126 
32340,515 

2 
271 
273 

1165,194 
110,738 

  

10,522 
  
  

  0,01دال عند
  
  

محاور االغتراب  المتغيرات
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مربعاتمجموع ال مصادر التباين الزواجى

 
 مدة الزواج

 الصمت الزواجى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

184,946 
5131,612 
5316,558 

2 
271 
273 

92,473 
18,936 

 

4,883 
 
 

 0,01دال عند
 
 

ضعف التواصل 
 العاطفى والتآلفية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 ىالكل

254,321 
8293,916 
8548,237 

2 
271 
273 

127,16 
30,605 

 

4,155 
 
 

دال  0,017
 0,05عند

 
 

العزلة وعدم المشاركة 
 فى الحياة الزوجية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

117,513 
5135,206 
5252,719 

2 
271 
273 

58,757 
18,949 

 

3,101 
 
 

دال  0,047
 0,05عند

 
 

 اإلجمالى
 وعاتبين المجم

 داخل المجموعات
 الكلى

1603,586 
30736,929 
32340,515 

2 
271 
273 

801,793 
113,42 

 

7,069 
 
 

 0,01دال عند
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 .15جدولتابع 

محاور االغتراب  المتغيرات
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين الزواجى

 الصمت الزواجى 
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

240,147 
5076,412 
5316,558 

2 
271 
273 

120,073 
18,732 

6,41 
 

دالة عند 
0,01 
 

 
 حجم األسرة

ضعف التواصل 
 العاطفى والتآلفية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

318,269 
8229,969 
8548,237 

2 
271 
273 

159,134 
30,369 

 

5,24 
 
 

دالة عند 
0,01 

 
 

العزلة وعدم المشاركة 
 فى الحياة الزوجية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

155,823 
5096,896 
5252,719 

2 
271 
273 

77,911 
18,808 

 

4,143 
 
 

دالة  0,017
 0,05عند 

 اإلجمالى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

2019,72 
30320,794 
32340,515 

2 
271 
273 

1009,86 
111,885 

 

9,026 
 
 

دالة عند 
0,01 
 

محاور االغتراب  المتغيرات    
مستوى  قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين الزواجى

 الداللة

المستوى التعليمى 
 للزوجة

 الصمت الزواجى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

314,54 
5002,018 
5316,558 

2 
271 
273 

157,27 
18,458 

 

8,521 
 
 

دالة عند 
0,01 
 
 

ضعف التواصل 
 العاطفى والتآلفية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

564,498 
7983,739 
8548,237 

2 
271 
273 

282,249 
29,46 
 

9,581 
 
 

دالة عند 
0,01 
 
 

العزلة وعدم المشاركة 
 فى الحياة الزوجية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

370,086 
4882,633 
5252,719 

2 
271 
273 

185,043 
18,017 

 

10,27 
 
 

دالة عند 
0,01 
 
 

 اإلجمالى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

3479,252 
28861,262 
32340,515 

2 
271 
273 

1739,626 
106,499 

 

16,335 
 
 

دالة عند 
0,01 
 
 

محاور االغتراب  المتغيرات    
مستوى  قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية وع المربعاتمجم مصادر التباين الزواجى

 الداللة

المستوى التعليمى 
 للزوج
 

 الصمت الزواجى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

355,008 
4961,551 
5316,558 

2 
271 
273 

177,504 
18,308 

 

9,695 
 
 

دالة عند 
0,01 
 

ضعف التواصل 
 العاطفى والتآلفية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

127,998 
8420,239 
8548,237 

2 
271 
273 

63,999 
31,071 

 

2,06 
 
 

غير  0,129
 دالة
 
 

العزلة وعدم المشاركة 
 فى الحياة الزوجية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

165,713 
5087,006 
5252,719 

2 
271 
273 

82,856 
18,771 

 

4,414 
 
 

دالة عند 
0,01 
 
 

 ىاإلجمال
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

1801,716 
30538,799 
32340,515 

2 
271 
273 

900,858 
112,689 

 

7,994 
 
 

دالة عند 
0,01 
 



 ....االغتراب الزواجى كما تدركه الزوجة وعالقته بكٍل من كفاءتها اإلنتاجية فى أداء المهام المنزلية :حنان حنا عزيز

 

403 

 .15جدولتابع 

محاور االغتراب  المتغيرات    
مستوى  قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين الزواجى

 الداللة

 
 
 
 
الدخل  مستوى 

 الشهرى لألسرة

 الصمت الزواجى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

524,017 
4792,542 
5316,558 

2 
271 
273 

262,008 
17,685 

 

14,816 
 
 

دالة عند 
0,01 
 
 
ضعف التواصل  

 العاطفى والتآلفية
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

499,256 
8048,981 
8548,237 

2 
271 
273 

249,628 
29,701 

 

8,405 
 
 

دالة عند 
0,01 
 
 

العزلة وعدم المشاركة 
 فى الحياة الزوجية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

99,451 
5153,268 
5252,719 

2 
271 
273 

49,726 
19,016 

 

2,615 
 
 

غير  0,075
 دالة
 
 

 اإلجمالى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

3034,205 
29306,309 
32340,515 

2 
271 
273 

1517,103 
108,141 

 

14,029 
 
 

دالة عند 
0,01 
 
 

 

لعمر الزوجة  تبعًا  االغتراب الزواجىفى داللة الفروق بين متوسطات درجات الزوجات عينة البحث لمعرفة  LSD اختبار .16جدول
 274ن=

 عمر الزوجة
 ضعف التواصل العاطفى والتآلفية الصمت الزواجى ن

18,84م=  ,3819م=  521,1م=   
 

21,99م=  22,36م=  924,5م=   
   -   - 79 35أقل من  

0,54727- 81 45 <35من  -  -0,37068  -  
 - -2,2297* -2,6004* - -1,766* -2,3137* 114 فأكثر 45من 

فى الحياة الزوجية العزلة وعدم المشاركة ن عمر الزوجة جمالىاإل   
19,18م=  19,89م=  20,87م=  60,00م=   361,6م=  66,61م=   

   -   - 79 35أقل من  
0,71167- 81 45 <35من  -  -2961,6  -  
0,97953- -1,69121* 114 فأكثر 45من   - *6,6053- *4,9756- - 

 
:  بالنسبة لعمر الزوجة (15من نتائج جدول )يتضح 

الزوجات وجود تباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجات 
الصمت ) بمحاوره االغتراب الزواجىعينة البحث فى 

الزواجى، ضعف التواصل العاطفى والتآلفية، العزلة وعدم  
الزوجة   عمرواإلجمالى تبعًا ل ( المشاركة فى الحياة الزوجية

،  6,53،3,661، 7,763على التوالى ) حيث كانت قيم ف
،  0,01) وهى قيم دالة إحصائيًا عند مستوى ( 10,522

. جدول   LSDبارولمعرفة إتجاه الفروق تم تطبيق إخت (0,05
 ( يوضح ذلك 16)

وجود فروق دالة إحصائيًا   (16يتضح من نتائج جدول )
االغتراب بين متوسطات درجات الزوجات عينة البحث فى 

( لصالح  0,05عند مستوى داللة )  تبعًا لعمر الزوجةالزواجى 
العمر األصغر للزوجة حيث المتوسطات األقل، فتبين أن  

(  35<ية للزوجات ذات العمر )العزلة وعدم المشاركة الزوج
سنة حيث المتوسطات األقل كانت أكثر من الزوجات ذات  

ولم تظهر  فأكثر( حيث المتوسطات األعلى،  45العمر من ) 
كما تبين أن الزوجات ذات العمر ، فروق فى باقى المستويات

 ( حيث المتوسطات األقل كانت أكثر فى 35<)(، 45 <35)
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لمدة الزواج تبعًا االغتراب الزواجى فى داللة الفروق بين متوسطات درجات الزوجات عينة البحث رفة لمع LSD اختبار .17جدول 

 274ن=

الزواج مدة  
 ضعف التواصل العاطفى والتآلفية الصمت الزواجى ن

18,93م=  19,47م=  020,8م=   
 

21,82م=  22,84م=  224,1م=   
       71 سنة20<16من  

0,53618- 73 سنة24<20من     -1,0187    
سنة فأكثر 24من 

 فأكثر
130 *1,870- *1,3343-  *2,299- -91,27  - 

فى الحياة الزوجية العزلة وعدم المشاركة ن الزواج مدة جمالىاإل   
19,07م=  20,05م=  20,67م=   

 
59,82م=  62,36م=  ,5865م=   

   -   - 71 سنة20<16من  
0,9844- 73 سنة24<20من     -2,539    
6144,0- -1,599* 130 سنة فأكثر24من    *5,767- *3,228- - 

 
الصمت الزواجى، ضعف التواصل العاطفى والتآلفية،  

حيث المتوسطات فأكثر(  45)اإلجمالى عن ذوات العمر
. وقد يرجع  األعلى، ولم تظهر فروق فى باقى المستويات

أن صغر ُعمر الزوجة فى كثير من األحيان يكون   ذلك إلى
حدودية الخبرة فى الحياة الزوجية، وتكون مهاراتها مقترنًا بم

محدودة فى التعامل مع المواقف التى تواجهها، وأحيانًا ال 
تستطيع إدارة أمورها بحكمة األمر الذى ُيسلب من الحياة  
الزوجية المشاعر الجميلة ويؤثر على التوافق واإلنسجام بين  

تفق هذه  الزوجين وينتهى بهم األمر لالغتراب الزواجى. ت
( حيث أكدت  2016النتيجة مع نتيجة دراسة إيمان قطب )

أنه كما صغر عمر الزوجة كلما كانت محدودة الخبرة فى  
حياتها الزوجية، وكلما زاد الكدر مع زوجها، واختلفت هذه  

( حيث 2016النتيجة مع نتيجة دراسة روان أبو شمالة ) 
اب أكدت على عدم وجود فروق دالة إحصائيًا فى االغتر 

بالنسبة لمدة الزواج: الزواجى تعزو لمتغير عمر الزوجات. 
وجود تباين دال إحصائيًا بين  (15يتضح من نتائج جدول )

متوسطات درجات الزوجات عينة البحث فى االغتراب 
الزواجى بمحاوره )الصمت الزواجى، ضعف التواصل  
العاطفى والتآلفية، العزلة وعدم المشاركة فى الحياة 

، واإلجمالى تبعًا لمدة الزواج حيث كانت قيم ف الزوجية(
( وهى قيم 7,069، 3,101، 4,155، 4,883على التوالى )

( ولمعرفة إتجاه  0,05، 0,01دالة إحصائيًا عند مستوى)
 يوضح ذلك  (17. جدول ) LSDالفروق تم تطبيق إختبار

وجود فروق دالة   (17يتضح من نتائج جدول )
  من الزوجات  عينة البحث إحصائيًا بين متوسطات درجات

عند مستوى داللة  االغتراب الزواجى تبعًا لمدة الزواج فى 
( حيث المتوسط 20<16لصالح المدة األقل من ) (0,05)

العزلة  ، ضعف التواصل العاطفى والتآلفيةاألقل، فتبين أن 
(  20<16للزوجات من ذوات مدة الزواج ) وعدم المشاركة

سنة فأكثر(، ولم  24من ) كانت أكثر من ذوات مدة الزواج
الصمت  تظهر فروق فى باقى المستويات، كما تبين أن 

، إجمالى االغتراب الزواجى لذوات مدة الزواج  الزواجى
( سنة كانت أكثر فى الصمت 20<16(، )24<20)

الزواجى، إجمالى االغتراب الزواجى حيث المتوسطات األقل  
توسط سنة فأكثر( حيث الم24عن ذوات مدة الزواج من )

قد ترجع هذه األعلى ولم تظهر فروق فى باقى المستويات، 
أن طول مدة الزواج تساعد على تعميق روابط النتيجة إلى 

 المودة، والرحمة، والتعاون، وتزايد اإلهتمامات المشتركة بينهم 
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لحجم األسرة  تبعًا تراب الزواجى االغفى داللة الفروق بين متوسطات درجات الزوجات عينة البحث لمعرفة  LSD اختبار .18جدول 

 274ن=

 ضعف التواصل العاطفى والتآلفية الصمت الزواجى ن حجم األسرة
19,20م=  10,20م=  70,18م=   

 
46,24م=  49,22م=  13,22م=   

( أفراد 4-3صغير)    112       
( أفراد 6-5متوسط )   47  9720,8    *1,978   

(أفراد فأكثر7) كبير  88  *2,206 *1,3090  *2,3393 0,3615  

 اإلجمالى العزلة وعدم المشاركة ن حجم األسرة
98,20م=  68,19م=  31,19م=   

 
63,66م=  18,62م=  41,60م=   

( أفراد4-3صغير)    112 -   -   
( أفراد6-5متوسط )   47  *1,3065   *4,182   

أفراد فأكثر(7كبير)   88 *1,675 90,368   *6,2208 03932,  - 

 
لمستوى تعليم  تبعًا االغتراب الزواجى فى داللة الفروق بين متوسطات درجات الزوجات عينة البحث لمعرفة  LSD اراختب .19جدول 

   274ن=الزوجة 

تعليم الزوجةمستوى   
 ضعف التواصل العاطفى والتآلفية الصمت الزواجى ن

06,18م=  20,20م=  42,21م=   
 

42,21م=  14,23م=  79,24م=   
   -   - 89 تعليم منخفض 

* 2561,4- 95 تعليم متوسط  -  -111,72 *  -  
* 4892,6- 90 تعليم مرنفع  -2341,2  - -513,5 *  -2981,8 *  - 

تعليم الزوجةمستوى  فى الحياة الزوجية العزلة وعدم المشاركة ن   اإلجمالى 
42,18م=  88,20م=  91,20م=   

 
34,58م=  40,64م=  21,67م=   

   -   - 89 تعليم منخفض 
توسطتعليم م  95 *2,4685- -  *5,6151-   

* 542,49- 90 تعليم مرنفع  
* 

-0,02690  - *8,6953- *3,080- - 

 
وبالتالى شعور الزوجين بالسكينة واإلرتياح، مما يساعد  
الزوجين على التعبير عما بداخلهم بأريحية. اختلفت هذه  

(،  2016النتيجة مع نتيجة دراسة كٍل من روان أبو شمالة )
( حيث أكدوا على  2016الرازق، نهى الراجح ) عماد عبد 

عدم وجود فروق فى مستوى االغتراب الزواجى للزوجات  
يتضح من  بالنسبة لحجم األسرة:  تعزى لمتغير مدة الزواج.

وجود تباين دال إحصائيًا بين متوسطات  (15نتائج جدول )
االغتراب الزواجى بمحاوره عينة البحث فى  الزوجات درجات

زواجى، ضعف التواصل العاطفى والتآلفية،  الصمت ال )
واإلجمالى تبعًا  ،(العزلة وعدم المشاركة فى الحياة الزوجية

،  6,41حيث كانت قيم ف على التوالى ) لحجم األسرة
وهى قيم دالة إحصائيًا عند  ( 9,026، 4,143، 5,24
ولمعرفة إتجاه الفروق تم تطبيق  (،0,05، 0,01) مستوى 
 ( يوضح ذلك 18. جدول ) LSDإختبار

وجود فروق دالة إحصائيًا  (18يتضح من نتائج جدول )
االغتراب عينة البحث فى الزوجات بين متوسطات درجات 

لصالح   (0,05)عند مستوى داللة الزواجى تبعًا لحجم األسرة 
فأكثر( حيث المتوسط األقل، حيث  7األسر كبيرة الحجم ) 

فأكثر(   7م من ) تبين أن الصمت الزواجى لألسرة الكبيرة الحج
حيث المتوسط األقل كان أكثر من األسر ذات الحجم  
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الصغير حيث المتوسطات األعلى، ولم تظهر فروق فى باقى  
،  ضعف التواصل العاطفى والتآلفيةالمستويات، كما تبين أن 

وإجمالى االغتراب الزواجى لألسر   العزلة وعدم المشاركة
حيث المتوسطات الكبيرة الحجم، واألسر المتوسطة الحجم، 

األقل كانت أكثر من األسر الصغيرة الحجم حيث المتوسط 
قد يرجع األعلى، ولم تظهر فروق فى باقى المستويات، و

أن كبر حجم األسرة عادًة ما يصاحبه إرتفاع  ذلك إلى
معدالت األمية، وتدنى فى المستوى اإلقتصادى، وكثرة 

إلى اقتحام  األعباء الملقاة على عاتق الزوجين، مما يؤدى 
الصمت الزواجى لحياتهما، ويقل التواصل العاطفى. تتفق 

( التى  2019هذه النتيجة مع نتيجة دراسة إيمان الرفاعى )
أكدت أنه بزيادة عدد أفراد األسرة يزيد الصمت الزواجى،  

بالنسبة لمستوى تعليم  ويقل التواصل العاطفى بين الزوجين. 
جود تباين دال  و  (15يتضح من نتائج جدول )الزوجة: 

عينة البحث فى  الزوجات إحصائيًا بين متوسطات درجات 
الصمت الزواجى، ضعف  )  االغتراب الزواجى بمحاوره

التواصل العاطفى والتآلفية، العزلة وعدم المشاركة فى الحياة  
حيث كانت لمستوى تعليم الزوجة، واإلجمالى تبعًا  ،(الزوجية

(  16,335، 10,27، 9,581، 8,521قيم ف على التوالى )
ولمعرفة إتجاه ( 0,01) وهى قيم دالة إحصائيًا عند مستوى 

 ( يوضح ذلك 19. جدول ) LSDالفروق تم تطبيق إختبار
وجود فروق دالة   (19يتضح من نتائج جدول )
عينة البحث فى  الزوجات إحصائيًا بين متوسطات درجات 

  عند مستوى داللة تبعًا لمستوى تعليمهن  الزواجىاالغتراب 
لصالح المستوى التعليمى المنخفض حيث  (0,05)

المتوسطات األقل، فتبين أن الصمت الزواجى، والعزلة وعدم  
المشاركة للزوجات ذوات التعليم المتوسط، المنخفض، حيث 
المتوسطات المنخفضة كان أكثر من الزوجات ذوات التعليم  

المرتفع حيث المتوسطات األعلى، ولم تظهر فروق فى باقى  
،  ضعف التواصل العاطفى والتآلفيةستويات، كما تبين أن الم

وإجمالى االغتراب الزواجى للزوجات ذوات التعليم المتوسط، 
المنخفض حيث المتوسطات المنخفضة كان أكثر من ذوات  

  وقد يرجع ذلك إلى التعليم المرتفع حيث المتوسطات األعلى. 
بتفكيرها، أن المستوى التعليمى المرتفع للزوجة يجعلها تسمو 

وتتسع مداركها العقلية بدرجة تميل معها إلى تهدئة األمور، 
والتواصل الفعال مع زوجها، األمر الذى يساعد فى توفير 
حياة هادئة أكثر توافقًا واستقرارًا، تتفق هذه النتيجة مع نتيجة  

( حيث أكد على أهمية المستوى  2009دراسة وليد الشهرى )
ى التفاهم، والتوافق الزواجى، والدور  التعليمى المرتفع للزوجة ف

  اإليجابى الذى يقوم به فى استمرارية العالقة الزوجية. 
وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كٍل من روان أبو شمالة  

( حيث  2016(، عماد عبد الرازق، نهى الراجح )2016)
أكدوا على عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المتزوجين فى  

بالنسبة لمستوى لزواجى تعزى للمستوى التعليمى. االغتراب ا
( عدم وجود تباين 15يتضح من نتائج جدول ) تعليم الزوج: 

دال إحصائيًا بين متوسطات درجات الزوجات عينة البحث  
فى االغتراب الزواجى تبعًا لمستوى تعليم الزوج فى 

( حيث كانت قيمة ضعف التواصل العاطفى والتآلفيةمحور)
تباين دال ى قيمة غير دالة إحصائيًا، ووجود ( وه2,06ف )

إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة البحث فى االغتراب 
العزلة وعدم المشاركة   الزواجى ومحاوره )الصمت الزواجى،

فى الحياة الزوجية(، واإلجمالى تبعًا لمستوى تعليم الزوج حيث 
( وهى  7,994، 4,414، 9,695كانت قيم ف على التوالى ) 

(، ولمعرفة إتجاه الفروق  0,01دالة إحصائيًا عند مستوى) قيم
 يوضح ذلك  (20. جدول )  LSDتم تطبيق إختبار
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لمستوى تعليم  تبعًا   االغتراب الزواجىفى داللة الفروق بين متوسطات درجات الزوجات عينة البحث لمعرفة  LSD اختبار .20جدول 
 274ن=الزوج 

تعليم الزوج مستوى  جى الصمت الزوا ن  فى الحياة الزوجية العزلة وعدم المشاركة   
918,1م=  320,1م=  420,9م=   

 
18,84م=  20,38م=  20,67م=   

       75 تعليم منخفض 
   -1,5416*  - -1,9449* 76 تعليم متوسط
0,80338- -2,7483* 123 تعليم مرنفع  - *1,8348- -0,2932  - 

تعليم الزوج مستوى   اإلجمالى ن 

 
859,2م=  ,4763م=  ,4965م=   

   - 75 تعليم منخفض 
  - -4,1937* 76 تعليم متوسط
0141,2- -6,2078* 123 تعليم مرنفع  - 

 
لمستوى الدخل  تبعًا االغتراب الزواجى فى داللة الفروق بين متوسطات درجات الزوجات عينة البحث لمعرفة  LSD اختبار .21جدول 

 274ن=الشهرى لألسرة 
مستوى الدخل  
 الشهرى لألسرة 

 ضعف التواصل العاطفى والتآلفية  الصمت الزواجى  ن
318,1م=  96,19م=  21,46م=   

 

21,53م=  22,89م=  524,7م=   
   -   - 86 دخل  منخفض  

*1,885- 83 دخل متوسط      -671,35    
*3,318- 105 دخل  مرنفع   -1,433*   -1753,2*  -6081,8*  - 

مستوى الدخل  
 الشهرى لألسرة 

 اإلجمالى ن

 

758,9م=  362,9م=  666,9م=   
   - 86 دخل  منخفض  

*9626,3- 83 دخل متوسط      

*9697,9- 105 دخل  مرنفع   -0342,4*   

 
وجود فروق دالة   (20يتضح من نتائج جدول )
عينة البحث فى  الزوجات إحصائيًا بين متوسطات درجات 

عند مستوى داللة   االغتراب الزواجى تبعًا لمستوى تعليم الزوج
لصالح المستوى التعليمى المنخفض للزوج حيث   ( 0,05)

المتوسطات األقل، فتبين أن الصمت الزواجى، والعزلة وعدم  
المشاركة فى الحياة الزوجية، واإلجمالى كانت أكثر لذوات  
األزواج ذوى التعليم المنخفض حيث المتوسطات األقل عن  

المتوسط، والمرتفع حيث  الزوجات ذوات األزواج ذوى التعليم
قد المتوسطات األكبر، ولم تظهر فروق فى باقى المستويات. 

أن المستوى التعليمى المنخفض للزوج ينتج  يرجع ذلك إلى
عنه محدودية فى التفكير، وضيق زوايا رؤية األمور وإدراك  

عواقبها، كما أنه يكون أقل مرونة مع أوضاع الحياة المختلفة  
إلى ضعف التواصل، والعزلة وعدم  األمر الذى يؤدى 

المشاركة الزوجية، مما يكون له أثره على إغتراب الزوجين  
وعدم توافقهم. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عماد عبد  

( حيث أكدا أن األزواج ذوى  2016الرازق، نهى الراجح )
المؤهل العلمى األعلى يكونون أكثر إدراكًا ووعيًا لخطورة 

زواجى وأكثر حرصًا على تحقيق التوافق فى  االغتراب ال
بالنسبة لمستوى الدخل الشهرى لألسرة:  حياتهم الزوجية.

وجود تباين دال إحصائيًا عدم  (15يتضح من نتائج جدول )
االغتراب عينة البحث فى الزوجات بين متوسطات درجات 

لمستوى دخل األسرة الشهرى فى محور )العزلة  تبعًا  الزواجى
اركة فى الحياة الزوجية( حيث كانت قيمة ف  وعدم المش
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تباين دال  ( وهى غير دالة إحصائيًا، ووجود 2,615)
فى  الزوجات عينة البحث إحصائيًا بين متوسطات درجات 

لمستوى تعليم الزوج فى محورى  تبعًا  االغتراب الزواجى
،  ()الصمت الزواجى، ضعف التواصل العاطفى والتآلفية

،  14,816م ف على التوالى ) واإلجمالى حيث كانت قي
وهى قيم دالة إحصائيًا عند  ( 14,029، 8,405
  LSDولمعرفة إتجاه الفروق تم تطبيق إختبار (0,01)مستوى 

وجود فروق دالة   (21يتضح من نتائج جدول )
عينة البحث فى   الزوجات إحصائيًا بين متوسطات درجات

عند  تبعًا لمستوى الدخل الشهرى لألسرة الزواجىاالغتراب 
 ثلصالح مستوى الدخل المنخفض حي (0,05) مستوى داللة 

ضعف التواصل العاطفى  المتوسطات األقل، فتبين أن 
لألسر من ذوات الدخل المتوسط، والمنخفض حيث  والتآلفية 

المتوسطات األقل كان أعلى من األسر ذات الدخل المرتفع 
حيث المتوسطات األكبر، ولم تظهر فروق فى باقى  

ت، كما تبين أن الصمت الزواجى، وإجمالى  المستويا
االغتراب الزواجى لألسر ذات الدخل المتوسط، والمنخفض  
حيث المتوسطات األقل كان أعلى من ذوات الدخل المرتفع 
حيث المتوسطات األكبر، كما أن األسر ذات الدخل المتوسط 
حيث المتوسطات األقل كانت أعلى فى الصمت الزواجى،  

ب الزواجى عن األسر ذات الدخل المرتفع  وإجمالى االغترا
أن   وقد ترجع هذه النتيجة إلى حيث المتوسطات األكبر. 

إنخفاض مستوى الدخل الشهرى لألسرة ُيسهم فى زيادة 
الضغوط والخالفات بين الزوجين األمر الذى يكون له عواقبه  
الوخيمة على العالقة الزوجية بينهم. واتفقت هذه النتيجة مع  

( حيث أكد أنه  2003سة كٍل من ربيع نوفل )نتيجة درا
بإنخفاض مستوى الدخل الشهرى فى األسرة تزداد الضغوط  
االقتصادية التى تكون سببًا رئيسيًا فى معاناة الزوجين، إيمان  

( حيث أكدت أنه بإنخفاض الدخل الشهرى  2019الرفاعى )
لألسرة يلجأ )كال الزوجين أو أحدهما( للصمت الزواجى كنوع 

أنواع الحلول لمنع المواجهة بين الزوجين بسبب المشاكل من 

الناتجة من ضغوط الحياة االقتصادية، األمر الذى يزيد  
 التباعد والغربة بينهم.

: وجود تباين دال إحصائيًا بين  نستخلص مما سبق -  
متوسطات درجات الزوجات عينة البحث فى االغتراب 

من )عمر الزوجة، مدة  الزواجى بمحاوره واإلجمالى تبعًا لكٍل 
الزواج، حجم األسرة، المستوى التعليمى للزوجة( لصالح  
العمر األصغر، مدة الزواج األقل، حجم األسرة الكبير، 
المستوى التعليمى المنخفض للزوجة. وعدم وجود تباين دال  
إحصائيًا بين متوسطات درجاتهن فى االغتراب الزواجى تبعًا 

ر ضعف التواصل العاطفى لمستوى تعليم الزوج فى )محو 
والتآلفية(، ووجود تباين فى باقى محاور االغتراب الزواجى  
واإلجمالى لصالح الزوجات الالتى أزواجهن فى المستوى  
التعليمى المنخفض. وعدم وجود تباين دال إحصائيًا بين 
متوسطات درجاتهن فى االغتراب الزواجى تبعًا لمستوى 

العزلة وعدم المشاركة فى  الدخل الشهرى لألسرة فى محور )
الحياة الزوجية(، ووجود تباين دال إحصائيًا فى باقى محاور  

مستوى الدخل الشهرى  االغتراب واإلجمالى لصالح 
 المنخفض.

     .جزئياً  قد تحقق الثالثوبذلك يكون الفرض  -
يوجد تباين دال إحصائيًا بين متوسطات  الفرض الرابع: 

كفاءتهن اإلنتاجية فى ى فدرجات عينة البحث من الزوجات 
أداء المهام المنزلية بمحاورها )الرغبة فى أداء المهام المنزلية،  
القدرة على أداء المهام المنزلية، الرضا عن أداء المهام  

لعمر تبعًا ) المنزلية، اإلبتكار فى أداء المهام المنزلية(
  للزوجة، المستوى التعليمى  الزوجة، مدة الزواج، حجم األسرة،

 ( متوسط الدخل الشهرى لألسرةستوى التعليمى للزوج، الم
استخدام أسلوب  تم وللتحقق من صحة الفرض إحصائيًا 

  وتطبيق اختبار One Way Anovaتحليل التباين األحادى 
LSD  لبيان داللة إتجاه الفروق إن وجدت وفقًا لمتغيرات

 توضح ذلك  ( 28(:) 22الجداول من ) (.)السابق ذكرهاالبحث 
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)لعمر الزوجة،   تبعاً الكفاءة اإلنتاجية فى  متوسطات درجات الزوجات عينة البحثتحليل التباين أحادى اإلتجاه للفروق بين  .22دول ج

 274ن= مدة الزواج، حجم األسرة، مستوى تعليم الزوجة، مستوى تعليم الزوج، مستوى الدخل الشهرى لألسرة( 
التباين مصادر محاور الكفاءة اإلنتاجية المتغيرات مستوى  قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات 

 الداللة

 عمر الزوجة

الرغبة فى أداء المهام 
 المنزلية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

212,628  
657,8615  

679,9045  

2 
271 
273 

106,314  
733,20  
 

902,6  
 
 

دال عند 
0,01 

القدرة على أداء المهام 
ةالمنزلي  

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

208,292  
434,6020  
642,6312  

2 
271 
273 

104,146  
216,22  
 

577,6  
 
 

دال عند 
0,01 

الرضا عن أداء المهام 
 المنزلية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

815,521  
955,2570  
77,2417  

2 
271 
273 

907,710  
926,52  
 

162,4  
 
 

701,0  
دال عند 

0,05 
 
 

اإلبتكار فى أداء المهام 
 المنزلية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

759,170  
011,7603  
77,7773  

2 
271 
273 

379,85  
055,28  
 

043,3  
 
 

049,0  
دال عند 

0,05 
 

 اإلجمالى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

845,1237  
651,81850  

361,53154  

2 
271 
273 

423,6185  
522,718  
 

90,9  
 
 

دال عند 
0,01 

 

مستوى  قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين محاور الكفاءة اإلنتاجية المتغيرات
 الداللة

 مدة الزواج
 

الرغبة فى أداء المهام 
 المنزلية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

245,417  
722,3057  
679,9045  

2 
271 
273 

122,78  
471,21  

 

21,4  
 
 

دال  701,0
0,05عند   
 
 

القدرة على أداء المهام 
 المنزلية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

573,226  
07,6086  
642,6312  

2 
271 
273 

286,113  
458,22  
 

044,5  
 
 

0,01دال عند   

الرضا عن أداء المهام 
 المنزلية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

128,157  
642,6706  
77,2417  

2 
271 
273 

564,528  
615,24  
 

601,11  
 
 

0,01دال عند   

اإلبتكار فى أداء المهام 
 المنزلية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

62,365  
15,7408  
77,7773  

2 
271 
273 

81,182  
336,27  
 

687,6  
 
 

0,01دال عند   

 اإلجمالى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

403,4815  
2,49859  

602,54674  

2 
271 
273 

701,2407  
982,183  
 

087,13  
 
 

0,01دال عند   
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 .22جدول  تابع

مستوى  قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين محاور الكفاءة اإلنتاجية المتغيرات
 الداللة

 
 حجم األسرة

الرغبة فى أداء المهام 
 المنزلية

 بين المجموعات
المجموعاتداخل   

 الكلى

377,720  
59,9756  

5904,967 

2 
271 
273 

689,310  
024,12  
 

329,4  
 
 

0,01دال عند   
 

القدرة على أداء المهام 
 المنزلية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

759,274  
883,6037  
642,6312  

2 
271 
273 

38,137  
28,22  
 

166,6  
 
 

0,01دال عند   
 

الرضا عن أداء المهام 
نزليةالم  

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

315,117  
455,0707  
77,2417  

2 
271 
273 

658,58  
09,26  
 

283,3  
 
 

دال  903,0
0,05عند   
 
 

اإلبتكار فى أداء المهام 
 المنزلية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

437,385  
333,7388  
77,7773  

2 
271 
273 

718,192  
263,27  
 

069,7  
 
 

0,01دال عند   
 

 اإلجمالى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكل

467,7338  
894,65750  
361,53154  

2 
271 
273 

733,3619  
929,618  
 

613,10  
 
 

0,01دال عند   
 

مستوى  قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين محاور الكفاءة اإلنتاجية المتغيرات
 الداللة

 
 
 
 
 
 
 
 
ستوى الم

 التعليمى للزوجة
 
 
 
 
 
 

 

الرغبة فى أداء المهام 
 المنزلية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

092,714  
875,5757  

5904,967 

2 
271 
273 

546,37  
247,21  
 

462,3  
 
 
 

دال  303,0
0,05عند   
 
 

القدرة على أداء المهام 
 المنزلية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

989,299  
654,6012  
642,6312  

2 
271 
273 

994,149  
187,22  
 

76,6  
 
 

0,01دال عند   
 

الرضا عن أداء المهام 
 المنزلية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

458,8  
123,3372  
77,2417  

2 
271 
273 

229,4  
691,26  
 

581,0  
 
 

غير  548,0
 دال
 
 

اإلبتكار فى أداء المهام 
 المنزلية

 بين المجموعات
جموعاتداخل الم  

 الكلى

87,393  
9,7379  
77,7773  

2 
271 
273 

935,196  
232,27  
 

232,7  
 
 

0,01دال عند   
 

 اإلجمالى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

278,2258  
535,27252  
361,53154  

2 
271 
273 

341,2911  
888,219  
 

855,5  
 
 

0,01دال عند   
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 . 22تابع جدول 

 المتغيرات
كفاءة اإلنتاجيةمحاور ال  مستوى  قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين 

 الداللة
 
 
 
 
 

المستوى 
 التعليمى للزوج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المستوى 
 التعليمى للزوج

الرغبة فى أداء المهام 
 المنزلية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

352,49  
615,5558  

5904,967 

2 
271 
273 

676,24  
607,21  
 

1421,  
 
 

غير  132,0
 دالة
 
 

القدرة على أداء المهام 
 المنزلية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

464,319  
178,5993  
642,6312  

2 
271 
273 

732,159  
115,22  
 

223,7  
 
 

0,01دال عند   
 

الرضا عن أداء المهام 
 المنزلية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

40,67  
73,5167  
77,2417  

2 
271 
273 

02,83  
442,26  
 

438,1  
 
 

غير  392,0
 دالة
 
 

اإلبتكار فى أداء المهام 
 المنزلية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

054,255  
716,7518  
77,7773  

2 
271 
273 

527,127  
744,27  
 

597,4  
 
 

0,01دال عند   
 

 اإلجمالى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

ىالكل  

885,5623  
477,17452  
361,53154  

2 
271 
273 

442,8117  
526,219  
 

121,6  
 
 

0,01دال عند   
 

مستوى  قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين محاور الكفاءة اإلنتاجية المتغيرات
 الداللة

مستوى الدخل 
 الشهرى لألسرة

الرغبة فى أداء المهام 
 المنزلية

المجموعاتبين   
 داخل المجموعات

 الكلى

752,718  
216,7715  

5904,967 

2 
271 
273 

876,39  
970,21  

 

45,4  
 
 

0,01دال عند   
 
 

القدرة على أداء المهام 
 المنزلية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

889,93  
753,6218  
642,6312  

2 
271 
273 

945,46  
947,22  
 

046,2  
 
 

131,0  
 غير دالة

 

ن أداء المهام الرضا ع
 المنزلية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

848,851  
886,0557  
77,2417  

2 
271 
273 

942,29  
603,26  

 

75,3  
 
 

 دال 902,0
0,05عند   
 
 

اإلبتكار فى أداء المهام 
 المنزلية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

465,355  
305,7418  
77,7773  

2 
271 
273 

733,177  
374,27  
 

493,6  
 
 

0,01دال عند   
 
 

 اإلجمالى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

252,7802  
11,15751  
361,53154  

2 
271 
273 

261,3901  
964,019  
 

28,7  
 
 

,010دال عند   
 
 

 
  بالنسبة لعمر الزوجة:  (22يتضح من نتائج جدول )

 وجود تباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة البحث
)الرغبة، القدرة،  الكفاءة االنتاجية بمحاورهافى  جاتمن الزو 

تبعًا  الرضا، اإلبتكار( فى أداء المهام المنزلية واإلجمالى 

،  6,902قيم ف على التوالى )حيث كانت  لعمر الزوجة
وهى قيم دالة إحصائيًا  ( 9,90، 3,043، 6,577،4,162
ولمعرفة إتجاه الفروق تم   (، 0,05،  0,01) عند مستوى 

 ( يوضح ذلك 23جدول ).  LSDق إختبارتطبي
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لعمر الزوجة  تبعًا  الكفاءة اإلنتاجيةفى داللة الفروق بين متوسطات درجات الزوجات عينة البحث لمعرفة  LSD اختبار .23جدول 

 274ن=

 القدرة على أداء المهام المنزلية الرغبة فى أداء المهام ن عمر الزوجة  
41,19م=  40,21م=  80,21م=   

 
67,18= م 89,20م=  99,20م=   

   -   - 79 35أقل من  
  - -2,218*  - -1,9900* 81 45 <35من
0,40318- -2,3932* 114 فأكثر  45من   - *2,32- -0,1023  - 

 اإلبتكار فى أداء المهام المنزلية الرضا  فى أداء المهام المنزلية ن عمر الزوجة  
37,20م=  62,21م=  25,22م=   

 
23,18م=  40,19م=  14,20م=   

   -   - 79 35أقل من  
5021,2- 81 45 <35من    -1,167  -  
0,9003- -2,1505* 114 فأكثر  45من    *1.913- -0,74529  - 

 اإلجمالى  عمر الزوجة 

76,76م=     30,83م=  54,85م=   
   - 79 35أقل من  

  - -6,6254* 81 45 <35من
5112,1- -8,7765* 114 فأكثر 45من   -  

 
وجود فروق دالة   (23يتضح من نتائج جدول )
عينة البحث فى  الزوجات إحصائيًا بين متوسطات درجات 

  ( 0,05)عند مستوى داللة تبعًا لعمرهن  الكفاءة االنتاجية
لصالح العمر األكبر للزوجة حيث المتوسطات األكبر، فتبين 

العمر لذوات  أن الرضا، واإلبتكار فى أداء المهام المنزلية
حيث المتوسط األكبر كان أكثر من   (فأكثر 45من )

ولم  ( حيث المتوسط األقل، 35<العمر )الزوجات ذوات 
الرغبة،  تظهر فروق فى باقى المستويات، كما تبين أن 

والقدرة على أداء المهام المنزلية، وإجمالى الكفاءة اإلنتاجية 
  (رفأكث 45من (، )45 <35) كان أكثر للزوجات ذوات العمر

(  35<)حيث المتوسطات األعلى عن الزوجات ذوات العمر 
 حيث المتوسط األقل، ولم تظهر فروق فى باقى المستويات.

أنه كلما زاد عمر الزوجة كلما   وقد ترجع هذه النتيجة إلى 
إزدادت خبراتها، واتسعت مداركها بسبب عامل الخبرة 

ى  المتراكمة التى اكتسبتها عبر مراحل حياتها األمر الذ
يدفعها إلى تطوير نفسها، وأدائها عند القيام بالمهام المنزلية  
مما يؤثر على مستوى كفاءتها اإلنتاجية. وقد اتفقت هذه 

(  2011النتيجة مع نتيجة دراسة عبير الدويك، منار خضر )
حيث أكدتا على وجود فروق دالة إحصائيًا فى مستوى الكفاءة 

مر األكبر. واختلفت مع  اإلنتاجية تبعًا للعمر لصالح فئة الع
( حيث أكدت على  2009نتيجة دراسة كٍل من إيمان أحمد )

أنه كلما ارتفع عمر الزوجة كلما قل مجهودها وقدرتها على  
( فى عدم وجود  2016أداء األعمال. ودراسة إيمان محمد )

عالقة إرتباطية بين عمر ربة األسرة وكفاءتها اإلنتاجية. 
وجود  (22من نتائج جدول ) بالنسبة لمدة الزواج: يتضح

عينة   الزوجات تباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجات
)الرغبة، القدرة، الرضا،   الكفاءة اإلنتاجية بمحاورهاالبحث فى 

  لمدة الزواج، تبعًا اإلبتكار( فى أداء المهام المنزلية واإلجمالى 
،  11,601، 5,044، 4,12) قيم ف على التوالىحيث كانت 

وهى قيم دالة إحصائيًا عند  ( 13,087، 6,687
ولمعرفة إتجاه الفروق تم تطبيق  (،0,05، 0,01)مستوى 
 ( يوضح ذلك 24. جدول ) LSDإختبار
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لمدة الزواج  تبعًا  الكفاءة اإلنتاجيةفى داللة الفروق بين متوسطات درجات الزوجات عينة البحث لمعرفة  LSD اختبار .24جدول 

 274ن=

فى أداء المهام الرغبة  ن مدة الزواج   القدرة على أداء المهام المنزلية  
19,92م=  20,62م=  21,78م=   

 
19,20م=  19,68م=  21,23م=   

   -   - 71 سنة20<16من 
0,70095- 73 سنة24<20من    -0,4878    
1,168- -1,8691* 130 سنة فأكثر24من   *2,034- *1,546- - 

لية الرضا  فى أداء المهام المنز  ن مدة الزواج   اإلبتكار فى أداء المهام المنزلية  
19,37م=  21,59م=  22,89م=   

 
17,44م=  19,78م=  20,19م=   

   -   - 71 سنة20<16من 
   -2,344*   -2,2228* 73 سنة24<20من
1,3033- -3,5261* 130 سنة فأكثر24من   *2,756- -0,4115  - 

 اإلجمالى ن مدة الزواج 

 
75,92م=  81,67م=  086,1م=   

    71 سنة20<16من 
   -5,7557* 73 سنة24<20من
  -4,4288* -10,1845* 130 سنة فأكثر24من 

 
وجود فروق دالة إحصائيًا   (24يتضح من نتائج جدول )

الكفاءة  عينة البحث فى الزوجات بين متوسطات درجات 
لصالح  (0,05)عند مستوى داللة تبعًا لمدة الزواج  اإلنتاجية
سنة فأكثر( حيث المتوسط األكبر، 24ج األطول )مدة الزوا

للزوجات ذوات  فتبين أن الرضا، الرغبة فى أداء المهام المنزلية
سنة فأكثر( حيث المتوسط األكبر كان  24مدة الزواج األطول )

( ولم تظهر فروق  20<16أكثر من ذوات مدة الزواج القصيرة )
اء المهام فى باقى المستويات، كما تبين أن القدرة على أد

(، ومدة الزواج 24<20المنزلية لذوات مدة الزواج المتوسطة )
سنة فأكثر( حيث المتوسطات األكبر كانت أفضل  24الطويلة )

( حيث المتوسط األقل،  20<16من ذوات مدة الزواج القصيرة )
ولم تظهر فروق فى باقى المستويات، كما تبين أن الرضا، 

( 24<20ية لذوات مدة الزواج )واإلبتكار فى أداء المهام المنزل
سنة فأكثر( حيث المتوسطات األكبر، كان أكثر عن 24سنة، )

( سنة، ولم تظهر فروق فى باقى  20<16ذوات مدة الزواج )
المستويات، كما تبين أن إجمالى الكفاءة اإلنتاجية للزوجات  

( كانت أكثر من مدة الزواج 24<20ذوات مدة الزواج )

سنة فأكثر( حيث 24ن أن مدة الزواج )( سنة، كما تبي20<16)
المتوسطات األكبر كانت أكثر كفاءة من ذوات مدة الزواج 

( سنة حيث المتوسطات األقل فى إجمالى  20<16(، )24<20)
أنه كلما طالت   وقد ترجع هذه النتيجة إلىالكفاءة اإلنتاجية، 

مدة الزواج، كلما اكتسبت الزوجة المزيد من الخبرات والمهارات 
تى تساعد فى زيادة رغبتها فى العمل واإلنجاز فيه وبالتالى ال

وقد  ترفع من مستوى كفاءتها اإلنتاجية عند أداء المهام المنزلية.
اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كٍل من منى السعيد 

( التى أكدت وجود فروق ذات داللة إحصائية فى المهام 2009)
صالح مدة الزواج القصيرة، واألدوار التى تقوم بها الزوجة ل

( التى أكدت عدم وجود 2016ونتيجة دراسة إيمان قطب )
بالنسبة   عالقة إرتباطية بين مدة الزواج والكفاءة اإلنتاجية.

وجود تباين دال  (22لحجم األسرة: يتضح من نتائج جدول )
عينة البحث فى  الزوجات  إحصائيًا بين متوسطات درجات

)الرغبة، القدرة، الرضا،اإلبتكار( فى   رهاالكفاءة االنتاجية بمحاو 
 أداء المهام المنزلية  
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لحجم األسرة  تبعًا  الكفاءة اإلنتاجيةفى داللة الفروق بين متوسطات درجات الزوجات عينة البحث لمعرفة  LSD اختبار.25جدول

 274ن=

 القدرة على أداء المهام المنزلية  الرغبة فى أداء المهام  ن حجم األسرة 
22,00= م 20,61م=  20,02م=   

 
21,21م=  20,57م=  18,89م=   

( أفراد4-3صغير )   112 -   -   
( أفراد6-5متوسط )  74 *1,3919 -  0,6467 -  

أفراد فأكثر( 7كبير )  88 *1,9773 0,58538 - *2,328 *1,681 - 
 حجم األسرة 

 
زلية اإلبتكار فى أداء المهام المن الرضا فى أداء المهام المنزلية  ن  

22,46م=  21,62م=  20,59م=   
 

20,33م=  19,95م=  17,66م=   
( أفراد4-3صغير )   112 -   -   

( أفراد6-5متوسط )  74 0,83374   0,3844   
أفراد فأكثر( 7كبير )  88 *1,86445 1,03071  *2,6713 *2,2869 - 

 حجم األسرة 
 

 اإلجمالى ن

 
86,00م=  82,74م=  77,16م=   

( أفراد4-3صغير )   112 -   
( أفراد6-5متوسط )  74 3,2568   

أفراد فأكثر(7كبير )  88 *8,8409 *5,58415 - 
 

  قيم ف على التوالى حيث كانت  لحجم األسرة،تبعًا واإلجمالى 
وهى قيم  ( 10,361، 7,069، 3,283، 6,166، 4,932)

ولمعرفة إتجاه  (،0,05، 0,01)دالة إحصائيًا عند مستوى 
 ( يوضح ذلك 25. جدول ) LSDتم تطبيق إختبارالفروق 

وجود فروق دالة   (25يتضح من نتائج جدول )
عينة البحث فى  الزوجات إحصائيًا بين متوسطات درجات 

  ( 0,05) عند مستوى داللة تبعًا لحجم األسرة  الكفاءة اإلنتاجية
وجد أن المتوسط الكبير، فحيث لصالح حجم األسرة الصغير 

مهام المنزلية لدى الزوجات لألسر ذات  الرغبة فى أداء ال
الحجم المتوسط، الصغير حيث المتوسط األكبر كانت أكثر 

أفراد فأكثر( حيث  7رغبًة من األسر كبيرة الحجم )
المتوسطات األقل، ولم تظهر فروق فى باقى المستويات، كما 
تبين أن الرضا عن أداء المهام المنزلية للزوجات ذوات األسر  

جم حيث المتوسطات األكبر كان أكثر أو أفضل  الصغيرة الح
من الزوجات ألسر كبيرة الحجم حيث المتوسطات األقل، ولم  
تظهر فروق فى باقى المستويات، كما تبين أن القدرة، 
واإلبتكار فى أداء المهام المنزلية وإجمالى الكفاءة للزوجات  

ذوات األسر الصغيرة، والمتوسطة الحجم حيث المتوسطات 
ر كانت أفضل من الزوجات لألسر كبيرة الحجم حيث األكب

قد المتوسطات األقل، ولم تظهر فروق فى باقى المستويات. 
أنه كلما صغر حجم األسرة كلما كانت  ترجع هذه النتيجة إلى

المهام والمسؤليات الملقاه على عاتقها صغير، مما يشجعها 
د أداء هذه  ذلك أن تكون أكثر رغبًة، رضا، وقدرًة، وإبتكارًا عن

المهام. تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كٍل من عبير 
( حيث  2016(، إيمان قطب )2011الدويك، منار خضر)

أكدوا على وجود فروق فى الكفاءة اإلنتاجية لربات األسر، 
وزيادة الرغبة فى العمل تعزو لحجم األسرة لصالح األسر  

جة: يتضح  بالنسبة للمستوى التعليمى للزو صغيرة الحجم. 
عدم وجود تباين دال إحصائيًا بين  ( 22من نتائج جدول )
فى الكفاءة االنتاجية   عينة البحثالزوجات متوسطات درجات 

داء المهام أ)الرضا عن محور تبعًا لمستوى تعليم الزوجة فى 
  ة وهى غير دال ( 0,158)المنزلية( حيث كانت قيمة ف 

  هنمتوسطات درجاتوجود تباين دال إحصائيًا بين و  ،حصائياً إ
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للمستوى  تبعًا  الكفاءة اإلنتاجيةفى داللة الفروق بين متوسطات درجات الزوجات عينة البحث لمعرفة  LSD اختبار .26جدول 

 274ن= التعليمى للزوجة 
المستوى التعليمى  

 للزوجة 
 القدرة على أداء المهام المنزلية  الرغبة فى أداء المهام  ن

20,40م=  20,55م=  2,032م=   
 

18,83م=  20,68م=  21,32م=   
   -   - 89 منخفض 

0,14287- 95 متوسط    *1,8528-   
0,63801- -2,4908*  -1,48596* -1,6288* 90 مرتفع   

المستوى التعليمى  
 للزوجة 

 اإلجمالى اإلبتكار فى أداء المهام المنزلية  ن
17,64م=  20,17م=  20,23م=   

 
78,30م=  83,25م=  85,19م=   

       89 منخفض 
   -5,017*   -2,5280* 95 متوسط
0,06491- -2,593* 90 مرتفع   *6,953- -1,936   

 
للمستوى  تبعًا  الكفاءة اإلنتاجيةفى داللة الفروق بين متوسطات درجات الزوجات عينة البحث لمعرفة  LSD اختبار .27جدول 

 274ن=   التعليمى للزوج
المستوى التعليمى 

 للزوج
على أداء المهام المنزلية القدرة ن  اإلبتكار فى أداء المهام المنزلية 

18,55م=  20,75م=  21,07م=   
 

18,07م=  19,05م=  20,36م=   
   -   - 75 منخفض 

* 2,2033- 76 متوسط    -0,98596    
* 2,6265- 123 مرتفع    -0,32317   -2,2911 *  -1,3051  - 

المستوى التعليمى 
 للزوج

 اإلجمالى ن

 
77,72 م= 82,70م=  84,80م=   

   - 75 منخفض 
* 4,9774- 76 متوسط    
* 7,0849- 123 مرتفع    -2,1075   

 
فى  فى الكفاءة االنتاجية تبعًا لمستوى تعليم الزوجة 

 (اإلبتكار ،القدرة على أداء المهام المنزلية ،)الرغبة محاور
ى  جمالى حيث كانت قيم ف علاإلو فى أداء المهام المنزلية 

( وهى قيم دالة  5,855 ،7,232 ،6,76، 3,462التوالى )
(  ولمعرفة إتجاه الفروق  0,05، 0,01إحصائيًا عند مستوى)

 ( يوضح ذلك 26. جدول ) LSDتم تطبيق إختبار
وجود فروق دالة   (26يتضح من نتائج جدول )

  من الزوجات إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة البحث
تبعًا لمستوى   ( 0,05) مستوى داللة  عند  الكفاءة االنتاجيةفى 

تعليم الزوجة لصالح المستوى التعليمى األعلى حيث 

الرغبة فى أداء المهام المنزلية  أن  المتوسطات األكبر، فتبين
لدى الزوجات ذوات التعليم المرتفع كانت أكثر من ذوات  
التعليم المنخفض، والمتوسط، ولم تظهر فروق فى باقى  

ن أن القدرة، واإلبتكار فى أداء المهام  المستويات، كما تبي
المنزلية وإجمالى الكفاءة اإلنتاجية لذوات التعليم المتوسط، 
والمرتفع حيث المتوسطات األكبر كانت أكثر أو أفضل من  
الزوجات ذوات التعليم المنخفض حيث المتوسطات األقل ولم 

أن  وقد يرجع ذلك إلىتظهر فروق فى باقى المستويات. 
يعطيها الكفاءة لكيفية إدارة  التعليمى المرتفع للزوجة  المستوى 

مواردها بطرق علمية، وبأساليب غير تقليدية، بجانب العمل  
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على رفع مستوى كفاءتها عند القيام بالمهام المختلفة فى  
المنزل بأبسط الطرق وبأقل وقت وجهد. تتفق هذه النتيجة مع 

أكدت على  ( حيث 2002نتيجة دراسة كٍل من إيمان أحمد )
وجود عالقة إرتباطية موجبة بين تعليم الزوجة وإتقانها 
ألعمالها المنزلية وخبرتها فى أدائها، ونتيجة دراسة عبير  

( حيث أكدا على وجود فروق  2011الدويك، منار خضر )
دالة فى مستوى الكفاءة اإلنتاجية لربات األسر لصالح  

جة مع نتيجة المستوى التعليمى المرتفع، واختلفت هذه النتي
( حيث أكدت على عدم وجود  2016دراسة إيمان قطب )

فروق دالة فى مستوى الكفاءة اإلنتاجية لربات األسر وفقًا 
بالنسبة للمستوى التعليمى للزوج:  للمستوى التعليمى لهن.

وجود تباين دال إحصائيًا  عدم ( 22يتضح من نتائج جدول )
الكفاءة فى ت من الزوجابين متوسطات درجات عينة البحث 

لمستوى تعليم الزوج فى محورى )الرغبة،  تبعًا  االنتاجية
الرضا( فى أداء المهام المنزلية حيث كانت قيمة ف على  

( وهى قيم غير دالة إحصائيًا،  1,438، 1,142التوالى ) 
وجود تباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة و 

لمستوى تعليم ًا تبع الكفاءة االنتاجيةفى  من الزوجات البحث
)القدرة، اإلبتكار( فى أداء المهام المنزلية،   الزوج فى محورى 

،  7,223قيم ف على التوالى )واإلجمالى حيث كانت 
وهى قيم دالة إحصائيًا عند  ( 6,121، 4,597
ولمعرفة إتجاه الفروق تم تطبيق  (،0,01)مستوى 
 ( يوضح ذلك 27جدول ).  LSDإختبار

وجود فروق دالة   (27يتضح من نتائج جدول )
عينة البحث فى   الزوجات إحصائيًا بين متوسطات درجات

تبعًا لمستوى   (0,05) عند مستوى داللة  الكفاءة االنتاجية
تعليم الزوج لصالح الزوجات الالتى أزواجهن من ذوى  
  المستوى التعليمى المرتفع، حيث المتوسط األكبر، فتبين أن

لدى الزوجات الالتى   اإلبتكار فى أداء األعمال المنزلية

أزواجهن من ذوى التعليم المرتفع، كان أكثر أو أفضل عن  
الزوجات الالتى أزواجهن من ذوى التعليم المنخفض، ولم  
تظهر فروق فى باقى المستويات. كما تبين أن القدرة على  
أداء المهام المنزلية وإجمالى الكفاءة اإلنتاجية كانت أكثر أو 

تى أزواجهن من ذوى التعليم  أفضل لدى الزوجات الال
المتوسط، والمرتفع عن الزوجات الالتى أزواجهن من ذوى  

وقد التعليم المنخفض، ولم تظهر فروق فى باقى المستويات. 
أن المستوى التعليمى المرتفع للزوج يجعله   يرجع ذلك إلى 

أكثر إدراكًا لدوره فى المسؤليات المنزلية، وأكثر مشاركًة 
على مشكالت األداء التى تواجه الزوجة؛   بمقترحاته للتغلب

مما يزيد من قدرتها على أداء المهام المنزلية، ويكون له 
عظيم األثر على إبتكارها عند أدائها لمهامها المنزلية. وتتفق 
هذه النتيجة فى جزء منها مع نتيجة دراسة إيمان قطب 

( حيث أكدت على عدم وجود عالقة بين المستوى  2016)
للزوج وكٍل من الرغبة فى العمل، القدرة على العمل،  التعليمى 

والرضا عنه، ووجود عالقة بين المستوى التعليمى للزوج 
لمستوى الدخل الشهرى بالنسبة  وإبتكار الزوجة فى العمل.

وجود تباين دال  عدم  (22: يتضح من نتائج جدول )لألسرة
عينة البحث فى  الزوجات إحصائيًا بين متوسطات درجات 

لمستوى الدخل الشهرى لألسرة فى  تبعًا  فاءة اإلنتاجيةالك
محور )القدرة على أداء المهام المنزلية( حيث كانت قيمة ف  

وجود تباين دال  ( وهى قيمة غير دالة إحصائيًا، و 2,046)
فى   من الزوجات إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة البحث

سرة فى  لمستوى الدخل الشهرى لألتبعًا  الكفاءة اإلنتاجية
)الرغبة، الرضا، اإلبتكار( فى أداء المهام المنزلية   محاورها

،  4,45،3,57قيم ف على التوالى ) واإلجمالى حيث كانت 
  0,01 )وهى قيم دالة إحصائيًا عند مستوى ( 7,28، 6,493

.  LSDولمعرفة إتجاه الفروق تم تطبيق إختبار (، 0,05، 
 ( يوضح ذلك 28جدول )

 
 



 ....االغتراب الزواجى كما تدركه الزوجة وعالقته بكٍل من كفاءتها اإلنتاجية فى أداء المهام المنزلية :حنان حنا عزيز

 

417 

لمستوى الدخل  تبعًا  الكفاءة اإلنتاجيةفى داللة الفروق بين متوسطات درجات الزوجات عينة البحث لمعرفة  LSD اختبار .28جدول 
 274ن= الشهرى لألسرة

متوسط الدخل الشهرى 
سرةلأل  
 

 الرضا على أداء المهام المنزلية الرغبة فى أداء المهام ن
819,8م=  21,01م=  21,88م=   

 
720,9م=  00,12م=  22,68م=   

68 منخفض   -   -   
38 متوسط  -2831,1    -0,03488    
0,8641- -1,9925* 105 مرتفع   *1,7111- *1,6762- - 

متوسط الدخل الشهرى 
سرةلأل  
 

 اإلجمالى اإلبتكار فى أداء المهام المنزلية ن
17,85م=  19,40م=  20,59م=   

 
,7378م=  681,0م=  86,15م=   

68 منخفض   -   -   
38 متوسط  -88541,    -32792,    
291,19- -2,7416* 105 مرتفع   *7,4198- *5,0921- - 

 
وجود فروق دالة إحصائيًا بين  (28يتضح من نتائج جدول )

 الكفاءة اإلنتاجيةعينة البحث فى الزوجات متوسطات درجات 
تبعًا لمستوى الدخل الشهرى  (0,05)عند مستوى داللة 

)الرغبة، واالبتكار( أن  المتوسط األكبر فتبينحيث لألسرة 
فى أداء المهام المنزلية لدى الزوجات من األسر ذات الدخل  
المرتفع كانت أكثر أو أفضل من ذوات الدخل المنخفض، ولم  
تظهر فروق فى باقى المستويات، كما تبين أن الرضا عن  
أداء المهام المنزلية واجمالى الكفاءة اإلنتاجية لدى الزوجات  

خل المرتفع كانت أكثر أو أفضل من  من األسر ذات الد
ذوات الدخل المتوسط، والمنخفض، ولم تظهر فروق فى باقى 

أنه كلما ارتفع الدخل   وقد ترجع هذه النتيجة إلىالمستويات. 
الشهرى لألسرة كلما توافرت لدى الزوجة العديد من األجهزة، 
واألدوات المنزلية الحديثة التى ُتعينها على أداء المهام  

زلية بأقل وقت وجهد، مما يجعلها أكثر رغبًة ورضا عن  المن
العمل الذى تقوم به، كما قد يتوافر لديها وسائل حديثة تمدها 
بالمعلومات عن كيفية إبتكار أساليب جديدة ألداء مهامها 

 المنزلية، األمر الذى يؤثر على كفاءتها اإلنتاجية. 
ن وجود تباين دال إحصائيًا بي :نستخلص مما سبق - 

متوسطات درجات عينة البحث من الزوجات فى الكفاءة 
اإلنتاجية فى أداء المهام المنزلية، ومحاورها، واإلجمالى تبعًا 
)لعمر الزوجة، مدة الزواج، حجم األسرة( لصالح )العمر  

األكبر، مدة الزواج األطول، حجم األسرة األصغر(. عدم  
فى محور  وجود تباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجاتهن 

)الرضا عن أداء المهام المنزلية( تبعًا للمستوى التعليمى 
للزوجات، ووجود تباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجاتهن 
فى باقى محاور الكفاءة اإلنتاجية واإلجمالى لصالح المستوى  
التعليمى األعلى للزوجات. عدم وجود تباين دال إحصائيًا بين  

ن الزوجات فى محورى  متوسطات درجات عينة البحث م
)الرغبة، الرضا( فى أداء المهام المنزلية تبعًا للمستوى  
التعليمى ألزواجهن، ووجود تباين دال إحصائيًا فى باقى  
محاور الكفاءة اإلنتاجية، واإلجمالى لصالح الزوجات الالتى  

وجود تباين دال  عدم  أزواجهن فى المستوى التعليمى األعلى.
عينة البحث فى  الزوجات درجات  إحصائيًا بين متوسطات

لمستوى الدخل الشهرى لألسرة فى  تبعًا  الكفاءة اإلنتاجية
وجود تباين دال  محور )القدرة على أداء المهام المنزلية(، و 

باقى محاور الكفاءة فى  هنإحصائيًا بين متوسطات درجات
 لصالح الدخل الشهرى المرتفع.  اإلنتاجية، واإلجمالى

 .جزئياً  قد تحقق الرابع وبذلك يكون الفرض -
فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات توجد الفرض الخامس: 

درجات عينة البحث من األبناء المراهقين فى الرهاب 
مكان جنس األبناء، ) بحثتبعًا لـمتغيرات الاالجتماعى 

 وللتحقق من صحة الفرض إحصائيًا تم إستخدام   (السكن
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 274ن= )لجنس األبناء، مكان السكن(تبعًا الرهاب االجتماعى عينة البحث فى األبناء  درجات  تداللة الفروق بين متوسطا .29جدول 

 المتغيرات 
المتوسط   ن

 الحسابى
اإلنحراف  
 المعيارى 

الفرق بين  
متوسطات ال  قيمة 

 مستوى الداللة  )ت(
جنس  
 األبناء

 5,894 29,720 132 ذكور
دال عند مستوى  4,111 2,811

0926,9 142 إناث 0,01  5,426 
 5,666 26,928 125 ريف مكان السكن

-2,455  -3,551 دال عند مستوى  
 5,726 29,383 149 حضر  0,01

 
للوقوف على داللة الفروق بين متوسطات T test ر إختبا

وفقًا )للمتغيرات سابقة  من األبناء درجات عينة البحث
 يوضح ذلك  (29(. جدول )الذكر

: بالنسبة لجنس األبناء (29يتضح من نتائج جدول )
عينة األبناء بين متوسطات درجات  حصائياً إ ة وجود فروق دال
، حيث لجنس األبناء تبعاً الرهاب االجتماعى البحث فى 

( وهى دالة إحصائيًا عند مستوى  4,111)ت( ) ةكانت قيم
( لصالح اإلناث، حيث سجل األبناء المراهقين من 0,01)

ط الحسابى بالمقارنة من  اإلناث مستوى أقل من المتوس
الحساسية   وقد يرجع ذلك إلىاألبناء المراهقين من الذكور. 

الشديدة ألغلب اإلناث والتى تجعلهن أكثر تأثرًا من الذكور  
فى المواقف المختلفة، باإلضافة للبيئة النفسية واالجتماعية 
التى تنشأ فيها اإلناث وتكون مليئة بمزيد من المخاوف والقلق  

ألمر الذى قد يؤدى بها إلى الرهاب االجتماعى فى  عليها ا
كثير من المواقف. تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة زينب 

( حيث أكدت أن نسبة انتشار الرهاب 2007ياسين )
االجتماعى لدى اإلناث أعلى من الذكور، وتختلف مع نتيجة 

( حيث أكدت على عدم وجود  2016دراسة سامية إبريعم )
بالنسبة لمكان   لجنس فى الرهاب االجتماعى.فروق تعزى ل

وجود فروق دالة   :(29يتضح من نتائج جدول ) السكن
إحصائيًا بين متوسطات درجات األبناء المراهقين عينة البحث 

 ةحيث كانت قيمفى الرهاب االجتماعى تبعًا لمكان السكن 
  ( 0,01)( وهى دالة إحصائيًا عند مستوى 3,551-)ت( )

بناء المراهقين قاطنى الريف، حيث سجل وذلك لصالح األ

األبناء المراهقين قاطنى الريف مستوى أقل من المتوسط 
وقد  قاطنى الحضر. باألبناء المراهقين الحسابى بالمقارنة 

أن اإلقامة فى الحضر تجعل الفرد أكثر   يرجع ذلك إلى
إحتكاكًا بغيره غير منغلق على نفسه؛ فالحضر به الكثير من 

ى يتجمع بها األفراد ويتبادلون وجهات النظر عن األماكن الت
الريف، األمر الذى يكون له أثره فى الحد من الرهاب  
االجتماعى. اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة فواز  

( حيث أكدا على عدم  2011المومنى، عبد الكريم جرادات ) 
 وجود فروق تعزى لمكان السكن فى الرهاب االجتماعى. 

بين  حصائياً إ ةوجود فروق دال  :سبقنستخلص مما  -
الرهاب عينة البحث فى األبناء المراهقين متوسطات درجات 

  ،لكٍل من )جنس األبناء، مكان السكن( تبعاً االجتماعى 
وبذلك يكون  -لصالح األبناء اإلناث، واألبناء قاطنى الريف. 

 .كلياً  قد تحقق الخامسالفرض 
يًا بين  يوجد تباين دال إحصائ الفرض السادس:

متوسطات درجات عينة البحث من األبناء المراهقين فى 
الترتيب بين ) بحثتبعًا لـمتغيرات الالرهاب االجتماعى 

اإلخوة، حجم األسرة، مستوى تعليم األب، مستوى تعليم األم، 
وللتحقق من صحة الفرض  مستوى الدخل الشهرى لألسرة( 

 Oneحادى استخدام أسلوب تحليل التباين األتم إحصائيًا 

Way Anova وتطبيق اختبار LSD   لبيان داللة إتجاه
.  )السابقة الذكر( الفروق إن وجدت وفقًا لمتغيرات البحث

 يوضح ذلك  (30جدول )
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)للترتيب بين   تبعاً  الرهاب االجتماعىفى  متوسطات درجات األبناء عينة البحثتحليل التباين أحادى اإلتجاه للفروق بين  .30جدول 
 274ن=، حجم األسرة، مستوى تعليم األم، مستوى تعليم األب، مستوى الدخل الشهرى لألسرة( اإلخوة

 مستوى الداللة  قيمة ف متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصادر التباين  متغيرات البحث 

 الترتيب بين اإلخوة
 بين المجموعات
 داخل المجموعات 

 الكلى

103,959 
9139,121 
9243,08 

2 
271 
273 

51,98 
33,724 

 

1,541 
 
 

غير دالة 0,216  
 
 

 حجم األسرة 
 بين المجموعات
 داخل المجموعات 

 الكلى

82,672 
9160,408 
9243,08 

2 
271 
273 

41,336 
33,802 

 

1,223 
 
 

غير دالة0,296  
 
 

 مستوى تعليم األم
 بين المجموعات
 داخل المجموعات 

 الكلى

512,433 
8730,647 
9243,08 

2 
271 
273 

256,216 
32,216 

 

7,953 
 
 

0,01دالة عند   
 
 

 مستوى تعليم األب
 بين المجموعات
 داخل المجموعات 

 الكلى

338,501 
8904,579 
9243,08 

2 
271 
273 

169,251 
32,858 

 

5,151 
 
 

0,01دالة عند   
 
 

مستوى الدخل  
 الشهرى لألسرة 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات 

 الكلى

316,251 
8926,829 
9243,08 

2 
271 
273 

158,125 
32,94 

 

004,8  
 
 

0,01دالة عند   
 
 

 
( بالنسبة للترتيب بين  30يتضح من نتائج جدول )

عدم وجود تباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجات  اإلخوة:
عينة البحث من األبناء المراهقين فى الرهاب االجتماعى تبعًا 

ر  ( وهى غي1,541للترتيب بين اإلخوة حيث كانت قيمة ف )
فواز  دالة إحصائيًا. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

( حيث أكدا على عدم  2011المومنى، عبد الكريم جرادات )
وجود تباين فى مستوى الرهاب االجتماعى بين األبناء تعزى 

عدم يتضح  بالنسبة لحجم األسرة لمتغير الترتيب بين اإلخوة.
ت األبناء وجود تباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجا

المراهقين عينة البحث فى الرهاب االجتماعى تبعًا لحجم  
( وهى غير دالة  1,223األسرة، حيث كانت قيمة ف )

أن الرهاب االجتماعى ليس   وقد يرجع ذلك إلىإحصائيًا. 
حكرًا على أبناء أسرة معينة كبيرة كانت، أم متوسطة أم 

والتفاهم   صغيرة الحجم، فبمقدار الترابط واإلنسجام األسرى،
وقد بين أفراد األسرة؛ يكون له عظيم األثر على األبناء. 

فواز المومنى، اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كٍل من 
( حيث أكدا أن نسبة انتشار  2011عبد الكريم جرادات )

الرهاب االجتماعى بين األبناء الذين يأتون من أسر كبيرة 
 من أسر صغيرة الحجم.الحجم أعلى من األبناء الذين يأتون 

وجود  بالنسبة لمستوى تعليم األم، مستوى تعليم األب يتضح 
تباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجات األبناء المراهقين 
عينة البحث فى الرهاب االجتماعى تبعًا للمستوى التعليمى 
لألم، والمستوى التعليمى لألب حيث كانت قيم ف على  

وهى قيم دالة إحصائيًا عند  ( 5,151(، )7,953التوالى )
كما يتضح بالنسبة لمستوى الدخل الشهرى ، ( 0,01مستوى )

وجود تباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجات  لألسرة
األبناء المراهقين عينة البحث فى الرهاب االجتماعى تبعًا 
لمستوى الدخل الشهرى لألسرة، حيث كانت قيمة  ف  

(.  0,01عند مستوى ) ( وهى قيمة دالة إحصائياً 4,800)
فى كٍل من    LSDولمعرفة إتجاه الفروق تم تطبيق إختبار

المستوى التعليمى لألم، والمستوى لتعليمى لألب، ومستوى 
 . يوضح ذلك (31الدخل الشهرى لألسرة. جدول )
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لكٍل من )المستوى  تبعًا  االجتماعىالرهاب فى عينة البحث  األبناء داللة الفروق بين متوسطات درجاتلمعرفة  LSD اختبار .31جدول 

 274 ن= التعليمى لألم، المستوى التعليمى لألب، مستوى الدخل الشهرى لألسرة(

 المستويات
 مستوى تعليم األب ن

 المستويات
 مستوى تعليم األم ن

27,04م=  
 

27,50م= 29,48م=  26,98م=   27,65م=  30,18م=   
    89 منخفض   - 75 منخفض 

46000,- 76 متوسط 0,67510- 95 متوسط       
 - -2,525* -3,200* 90 مرتفع - -1.9797* -2,4397* 123 مرتفع

 
 مستوى الدخل الشهرى لألسرة ن

 
26,69م=  28,81م=  29,12م=   

   - 86 منخفض 
* 2,1212- 83 متوسط    
0,31658- -2,4378* 105 مرتفع   

 

تعليم  بالنسبة لمستوى  ( 31يتضح من نتائج جدول )
وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة  األم:

فى الرهاب االجتماعى عند مستوى داللة   من األبناء البحث
لصالح األبناء المراهقين  تبعًا لمستوى تعليم األم (0,05)

 بناءحيث وجد أن األلألمهات ذوات التعليم المنخفض، 
 اكانو والمتوسط  المنخفض،التعليم لألمهات ذوات  المراهقين

المراهقين بناء ن األع الرهاب االجتماعى ب أكثر شعوراً 
بناء ولم تظهر فروق بين األالمرتفع، التعليم  ذوات لألمهات

. والتعليم المتوسط ،التعليم المنخفضذوات  المراهقين لألمهات
أن المستوى التعليمى المنخفض  وقد ترجع هذه النتيجة إلى

بإعطاء فرصة ألبنائها ليعبروا عن  لألم يجعلها غير مؤمنة 
ذاتهم، كما أنها ال تدرك أهمية تشجيعهم على تنمية وتحقيق 
شخصيتهم، باإلضافة إلى اإلفراط فى العقاب حال عدم تنفيذ  
األوامر، وإذا حدث خالف مع الزوج يكون علنى أمام األبناء، 
األمر الذى ُيساهم فى تكوين الرهاب االجتماعى عند األبناء. 

حيث   Chapman et al (1995)فق هذه النتيجة مع نتيجة تت
أكدوا على أن معدالت الرهاب االجتماعى تكون أكثر انتشارًا 
بين األبناء الذين آبائهم من ذوى المستوى التعليمى 

وجود فروق  بالنسبة لمستوى تعليم األب يتضح  المنخفض.
نة عياألبناء المراهقين دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات 

تبعًا للمستوى التعليمى لألب  البحث فى الرهاب االجتماعى 
لصالح األبناء المراهقين لآلباء من  (0,05)عند مستوى داللة 

 لآلباء المراهقين بناءحيث وجد أن األذوى التعليم المنخفض، 
  أكثر شعوراً  اكانو والمتوسط  المنخفض، عليممن ذوى الت

من ذوى   هقين لآلباءالمرا بناء الرهاب االجتماعى من األب
 المراهقين لآلباءبناء ولم تظهر فروق بين األ المرتفع،التعليم 

وقد ترجع هذه . والتعليم المتوسط ،من ذوى التعليم المنخفض
أن المستوى التعليمى المنخفض لألب يجعله  النتيجة إلى

غير مدرك ألهمية تشجيع أبنائه عن التعبير عن أنفسهم، ال 
ترام آرائهم، أو خطورة إلصاق بعض  يدرك خطورة عدم إح

الصفات السيئة بأبنائه المراهقين على مسمع ومرأى من  
اآلخرين، مما ُيزيد من شعور أبنائه بالضعف، والرغبة فى  
تجنب المواقف االجتماعية؛ لعدم قدرتهم على المواجهة األمر  
الذى ُيساهم فى نشأة الرهاب االجتماعى لديهم. تتفق هذه  

فواز المومنى، عبد الكريم  تيجة دراسة كٍل من النتيجة مع ن
( حيث أكدا أن نسبة انتشار الرهاب  2011جرادات )

االجتماعى لدى الطلبة الذين آبائهم فى مستوى تعليمى  
منخفض أعلى من الطلبة الذين آبائهم فى مستوى تعليمى 

يتضح من  بالنسبة لمستوى الدخل الشهرى لألسرة: أعلى.
ود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات جو  (31نتائج جدول )



 ....االغتراب الزواجى كما تدركه الزوجة وعالقته بكٍل من كفاءتها اإلنتاجية فى أداء المهام المنزلية :حنان حنا عزيز

 

421 

فى الرهاب من األبناء المراهقين درجات عينة البحث 
لصالح الدخل   (0,05)االجتماعى عند مستوى داللة 

الدخل   ذات ألسرلالمراهقين بناء حيث وجد أن األالمنخفض، 
 بناءالرهاب االجتماعى من األب أكثر شعوراً  اكانو  المنخفض
ولم تظهر  الدخل المتوسط، والمرتفع،لألسر ذات  المراهقين

 المراهقين لألسر ذات الدخل المتوسطبناء فروق بين األ
أن مستوى الدخل   . وقد ترجع هذه النتيجة إلىوالمرتفع

الشهرى المنخفض يجعل اآلباء فى خالف مستمر حول 
كيفية تأمين المتطلبات المعيشية دون اإللتفات لألبناء، أو  

باء فى مستوى الدخل الشهرى التفاعل معهم، عكس اآل
المرتفع، والمتوسط، يكونوا أكثر تفاعاًل مع أبنائهم، 
ويشجعوهم لإلندماج مع اآلخرين، واإلشتراك فى المناسبات 
االجتماعية المختلفة، تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كٍل  

حيث أكدوا على أن معدالت  Chapman et al (1995)من 
ن أكثر انتشارًا بين األفراد ذوى  الرهاب االجتماعى تكو 

ونتيجة دراسة فواز المومنى،  المستوى االقتصادى المنخفض.
( حيث أكدا أن نسبة انتشار  2011عبد الكريم جرادات )

الرهاب االجتماعى لدى الطلبة الذين يأتون من أسر دخلها  
الشهرى منخفض أعلى من الطلبة الذين يأتون من أسر دخلها  

 مرتفع. الشهرى متوسط أو
وجود تباين دال إحصائيًا بين  عدم  : نستخلص مما سبق -

فى من األبناء المراهقين متوسطات درجات عينة البحث 
الرهاب االجتماعى تبعًا لكٍل من )الترتيب بين اإلخوة،  

وجود تباين دال إحصائيًا بين حجم األسرة(.  و 
عينة البحث فى  األبناء المراهقين متوسطات درجات 

لكٍل من )المستوى التعليمى تبعًا  جتماعىالرهاب اال
، مستوى الدخل الشهرى  المستوى التعليمى لألب لألم،

لصالح األبناء المراهقين لألمهات، واآلباء من  لألسرة( 
المراهقين بناء األ، ذوى المستوى التعليمى المنخفض

 مستوى الدخل الشهرى المنخفض. ذات ألسرل

 

 قق جزئيًا. وبذلك يكون الفرض السادس قد تح -
توصيات البحث: في ضوء نتائج البحث تم التوصل إلى  

 مجموعة التوصيات التالية:
مساهمة وسائل اإلعالم فى تقديم برامج حوارية تثقيفية  -1

وذلك بإستضافة أساتذة متخصصين فى مجال علم  
النفس، واإلرشاد األسرى؛ لتبصير األزواج بماهية كٍل  

لرهاب االجتماعى  من االغتراب الزواجى، واضطراب ا
 واآلثار السلبية لكٍل منهما على األسرة ومن ثم المجتمع.

إعداد برامج إرشادية من ِقبل الجهات المعنية بالمرأة  -2
)كالمجلس القومى للمرأة، ومكاتب التوجيه واإلستشارات 
األسرية( لتوعية األزواج، والمقبلين على الزواج بأسس  

ناجحة، وكيفية إدارة ومقومات الحياة الزوجية السليمة ال
المشاكل ومواجهتها وعدم التهرب منها ؛ وذلك ألهمية 
التدخل المبكر فى عالج المشاكل والسيطرة عليها منذ 

 البداية قبل تفاقمها.

إطالق قوافل إرشادية من ِقبل الجمعيات األهلية،  -3
والحكومية الخاصة بالمرأة تقوم من خاللها رائدات 

ير الزوجات، والمقبالت الجمعية، والمساعدات بتبص
على الزواج بسبل تحقيق الكفاءة اإلنتاجية فى أداء  
األعمال المنزلية وذلك للنهوض بكفاءتهن )كمًا، وكيفًا( 

 مما يكون له عظيم األثر على األسرة وبالتالى المجتمع.

 المراجع
(: التكيف الزواجى، عالج 2012أبو أسعد أحمد، فايزة الشمالى )

 ، مركز األسرة للنشر والتوزيع، الكويت.مشكلة زواجية 43

(: التعبير العاطفى والتوافق 2018أسماء بدرى اإلبراهيم ) 
الزواجى لدى النساء األردنيات فى ضوء بعض المتغيرات  

(، الجزء األول،  180الديموجرافية، مجلة كلية التربية، ع )
 أكتوبر، جامعة األزهر، األردن.
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(: أثر التصميم الداخلى لمسكن 2008أمل إسماعيل عبد الجواد ) 
محدودى الدخل على إنجاز ربة األسرة لمهام العمل المنزلى، 
رسالة ماجستير، كلية اإلقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية، 

 شبين الكوم، مصر.

(: أسباب الطالق العاطفى لدى األسر  2012أنوار مجيد هادى ) 
لتربوية، ع العراقية وفق بعض المتغيرات، مجلة األستاذ ا

 (، كلية التربية، جامعة بغداد، العراق. 201)

(: االغتراب الزواجى وعالقته 2002إبراهيم الخضر الحسن )
بالصحة النفسية والتحصيل الدراسى لدى الدارسين  
المتزوجين فى الجامعات السودانية بوالية الخرطوم، رسالة 

ريقيا ماجستير، كلية التربية والدراسات اإلنسانية، جامعة أف
 العالمية، الخرطوم، السودان.

(: أساليب التفاوض فى األسر حديثة 2016إيمان السيد محمد ) 
التكوين من وجهة نظر الزوجات وعالقتها بالكدر الزواجى، 

(، يناير، كلية التربية 41مجلة بحوث التربية النوعية، ع )
 النوعية، جامعة المنصورة، مصر.

فعية الزوجة نحو إنجاز  (: دا2002إيمان شعبان أحمد ) 
مسؤلياتها وأثر ذلك على كفاءتها اإلدارية، رسالة دكتوراه 
غير منشورة، كلية االقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية، 

 مصر.

(: إدارة موارد األسرة للزوجة العاملة  2009إيمان شعبان أحمد ) 
عند سن اليأس وعالقته بالمساندة االجتماعية، المؤتمر 

لإلعتماد األكاديمى لمؤسسات برامج التعليم  الدولى األول
العالى النوعى، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة،  

 مصر.

(: الصمت الزواجى وعالقته بالرضا 2019إيمان عبيد الرفاعى )
عن الحياة، مجلة الفنون واألدب وعلوم اإلنسانيات 

ية، ( نوفمبر، كلية اإلمارات للعلوم التربو 45واإلجتماع، ع )
 اإلمارات. 

(: التحفيز وعالقته بالكفاءة اإلنتاجية 2016إيمان محمد قطب )
لربة األسرة، رسالة ماجستير، كلية اإلقتصاد المنزلى، جامعة  

 المنوفية، شبين الكوم، مصر.

(: قاموس علم االجتماع وعلم النفس،  2013السيد إبراهيم جابر )
لمملكة (، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، ا1ط )

 األردنية الهاشمية.

(: الخالفات الزوجية وانعكاساتها على 2010حاتم يونس محمود )
األسرة، دراسة ميدانية فى مدينة الموصل، مجلة دراسات  

 (، الموصل، العراق.30موصلية، ع )

حياة خليل البناء، صالح أحمد مراد، أحمد محمد عبد الخالق  
تفكير السلبى التلقائى (: القلق االجتماعى وعالقته بال2006)

لدى طالب من جامعة الكويت، دورية دراسات نفسية، إبريل، 
 (، مصر.16(، مج )2ع )

(: الرضا الوظيفى لدى موظفى وزارة الحكم  2007خليل حجاج )
المحلى الفلسطينى، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات  

(، الجامعة اإلسالمية، غزة، 15(، مج )2التربوية،ع )
 فلسطين. 

(: مشكالت المراهقة االجتماعية، والنفسية، 2004خولة السبتى )
والدراسية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، قسم  

 الخدمة االجتماعية، جامعة الملك سعود، السعودية.

(: فاعلية برنامج إرشادى فى حل بعض 2003داليا عزت مؤمن )
يثًا، رسالة  المشكالت الزواجية لدى عينة من المتزوجين حد

 دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة المنصورة، مصر. 

(: أسلوب األسرة فى إدارة الدخل المالى  2003ربيع محمود نوفل )
وعالقته بالعنف األسرى، مجلة بحوث االقتصاد المنزلى، ع 

(، كلية االقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية، 13(، مج )2)
 شبين الكوم، مصر.

(: الضغط النفسى وعالقته  2016) روان فوزى أبو شمالة 
باالغتراب الزواجى لدى عينة من الزوجات العامالت فى  
المؤسسات الحكومية فى محافظات غزة، رسالة ماجستير فى 
الصحة النفسية المجتمعية، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، 

 غزة، فلسطين.

(: العالقة بين الرهاب االجتماعى  2007زينب ماجد ياسين )
تقدير الذات لدى عينة من طالب الجامعة األردنية، رسالة  و 

 ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية، األردن.
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(: الشخصية السوية والمضطربة، ط  2005زينب محمود شقير )
 (، القاهرة، مصر.3)

(: مستوى الرهاب االجتماعى لدى المراهقين 2016سامية إبريعم )
الجزائر، مجلة جامعة اإلستقالل   -سةفى مدارس مدينة تب 

 (، الجزائر.1(، مج )2لألبحاث، ع)

(: األم العاملة بين األدوار األسرية واألدوار 2012سامية العارفى )
المهنية "دراسة ميدانية لألمهات العامالت فى المؤسسات  

البويرة"، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد  -العمومية
ماعية، جامعة العقيد أكلى محند العلوم اإلنسانية واالجت 
 أولحاج، البويرة، الجزائر. 

(: الطالق الصامت، صحيفة االقتصادية  2012سلوى العضيدان )
-26)جريدة العرب االقتصادية الدولية(، ُأسترجعت بتاريخ 

م من الموقع: 10-2020
http://www.aleqt.com/2012/10/18/article_702721.h

tml  

(: التوافق الزواجى واستقرار األسرة من 2005سناء محمد سليمان )
(، عالم الكتب، 1منظور إسالمى، نفسى، اجتماعى، ط )

 القاهرة، مصر.

(: ممارسة نموذج الحياة فى التخفيف  2004صفاء عادل مدبولى )
من حدة مشكلة االغتراب الزواجى، مجلة دراسات فى الخدمة  

لثالث، كلية (، الجزء ا16اإلجتماعية والعلوم اإلنسانية، ع )
 الخدمة اإلجتماعية، جامعة حلوان، مصر.

(: إدارة الموارد البشرية، 2001صالح الدين محمد عبد الباقى )
 مطبعة الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر.

(: الدافع لإلنجاز وعالقته 2000صالح مراد، أحمد عبد الخالق )
س ببعض المتغيرات الشخصية "دراسة تنبؤية"، مجلة علم النف

 المعاصر والعلوم اإلنسانية، كلية اآلداب، جامعة المنيا.

(: استراتيجيات إدارة الخجل والقلق  2009طه عبد العزيز )
 االجتماعى، دار الفكر، عثمان.

(: العالج المعرفى السلوكى "أسس  2000عادل عبد هللا محمد )
 وتطبيقات"، دار الرشاد، القاهرة.

 
 

ضغوط ما بعد الصدمة  (: اضطراب2016عايدة محمد نور )
وعالقته بالرهاب االجتماعى لدى النساء بمراكز اإليواء بدولة  
اإلمارات العربية المتحدة، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، 

 جامعة الخرطوم، السودان.

(: التواصل األسرى )كيف نحمى أسرنا 2009عبد الكريم بكار )
والتوزيع، (، مؤسسة اإلسالم اليوم للنشر 2من التفكك(، ط )

 الرياض، المملكة العربية السعودية.

(: بعض عوامل الشخصية والمتغيرات  2006عبد هللا جاد محمود )
الديموجرافية المساهمة فى اإلحتراق النفسى لدى عينة من 

(، جامعة المنصورة، 57المعلمين، مجلة كلية التربية،ع )
 مصر.

فصول فى (: اإلرشاد الزواجى 2003عبد الرحمن أحمد عثمان )
"اإلختيار والسعادة واالغتراب الزواجى"، دار جامعة أفريقيا 

 العالمية للطباعة، السودان.

(: المرأة فى المجتمع 2002عبد المحسن عبد المقصود ) 
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ABSTRACT 

Marital Alienation as Perceived by The Wife and Its Relationship to Both Her 

Productive Efficiency in Performing Household Tasks and the Social Phobia of 

Her Children 

Hanan Hanna Aziz

The current research aimed to reveal the 

relationship between marital alienation as perceived by 

the wife with its interlocutors (marital silence, poor 

emotional communication and familiarity, isolation and 

the inability to participate in marriage) and the overall 

and both of her productive efficiency in performing 

domestic tasks and their axes (the desire to perform 

household tasks, The ability to perform household tasks, 

satisfaction with performing household tasks, 

innovation in performing household tasks) and overall, 

and the social phobia of her children in adolescence. 

The data was completed through the application of 

research tools (prepared by the researcher) represented 

in (the initial data form, marital alienation measure, the 

measure of productive efficiency in performing 

household tasks, the social phobia scale for children) on 

an intentional and purposeful sample of (274) wives, 

(274) of their teenage children. They belong to different 

socio-economic levels, from the city of Mansoura, the 

center of Sinbillawin, the center and the city of Mit 

Ghamr and some of its villages (Oulaila, Meet Mehsen, 

Bashla, Tanamil) Among the conditions for selecting 

the sample was that the wives be (not divorced, 

widowed, or abandoned), and that their marriage period 

exceeded ten years, and they had a son / daughter in 

adolescence from (15-17) years, provided that the son / 

daughter is not her only one. This research followed 

the descriptive and analytical method, by conducting 

appropriate statistical analyzes using SPSS program to 

draw conclusions. The search resulted in a set of 

results, the most important of which were: The 

existence of an inverse correlational relationship 

statistically significant between marital alienation as 

perceived by the wives of the research sample with its 

axes, and the total, and their productive efficiency in 

their axes and the total, and the existence of a positive 

statistically significant correlation between marital 

alienation with its interlocutors and the total of the 

wives of the research sample and social phobia of their 

teenage children. There are no differences between their 

average scores in each of the marital alienation, its axes, 

the total, their productive efficiency, their axes, and the 

total according to the place of residence. And the 

existence of significant differences between their 

average scores in each of the marital alienation, its 

interlocutors, and the total, according to the wife's work 

in favor of non-working women, and the existence of 

differences in their productive efficiency, their axes, and 

the total in favor of female workers. There is also a 

statistically significant discrepancy between their 

average scores in marital alienation in its interlocutors, 

and the total according to (the wife's age, the length of 

marriage, the family size, the educational level of the 

wife) in favor of the younger age group, the shorter 

marriage period, the larger family size, and the wife's 

lower educational level. There is no statistically 

significant discrepancy between their average scores in 

marital alienation according to the husband’s education 

level in (the axis of poor emotional communication and 

familiarity), and the presence of a statistically 
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significant discrepancy between their average scores in 

productive efficiency in performing household tasks, 

their axes, and the total according to (the wife’s age, the 

duration of marriage, Family size) in favor of (older age 

group, longer marriage duration, smaller family size). 

There is no statistically significant discrepancy between 

their average scores in the axis (satisfaction with 

performing household tasks) according to the 

educational level of the wives, and there is no 

statistically significant discrepancy between their scores 

on the two axes (desire and satisfaction) in performing 

household tasks according to the educational level of 

their husbands. On the other hand, it was found that 

there are statistically significant differences between the 

mean scores of adolescent children in the research 

sample in social phobia according to (the gender of the 

children, the place of residence), in favor of female 

children, and the children living in the countryside. 

Brothers, family size). And the existence of a 

statistically significant discrepancy between their 

averages of social phobia according to (the educational 

level of the mother, the educational level of the father, 

the level of the monthly income of the family) in favor 

of the teenage children of mothers, fathers with a low 

educational level, and a low monthly income level.  

In light of the previous results, the researcher 

suggested a number of recommendations: - 

Contribution of the mass media in providing educational 

dialogue programs, by hosting professors specializing in 

psychology and family counseling; To enlighten 

husbands about the essence of marital alienation, social 

phobia disorder and the negative effects of each of 

them. - Preparing counseling programs by bodies 

concerned with women (such as the National Council 

for Women and family guidance and counseling offices) 

to educate husbands and those who are about to marry 

on the basics and components of a healthy and 

successful marital life, and how to manage Problems. - 

Launching guiding convoys by civil and governmental 

associations for women through which the pioneers of 

the association, and the female assistants, enlighten the 

wives, and those who want to marry, ways to achieve 

productive efficiency in the performance of household 

work in order to improve their efficiency (in terms of 

quantity and quality), which has a great impact on the 

family and thus society.  

 


