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  2021مارس   14 فىقة على النشر ، المواف2021 فبراير 12استالم البحث فى

 الملخص العربى
ة )إدارة هدف البحث التعرف على عالقة المهارات الحياتي

جمالى تحمل المسئولية( واإل، التعاطف، إدارة الوقت ،المشاعر
بصراع األدوار فى األسرة لدى عينة من الزوجات العامالت 

صراع الدور فى أداء ، صراع الدور كأم ،)صراع الدور كزوجة
 األعمال المنزلية ( واإلجمالى. 

وتم تطبيق أدوات البحث المتمثلة في إستمارة البيانات 
ة  األولية، وإستبياني المهارات الحياتية ، صراع األدوار فى األسر 

من الزوجات العامالت في  238وذلك على عينة قصدية  قوامها 
القطاع الحكومي المنتميات إلى مستويات إجتماعية وإقتصادية 
مختلفة ، وقد إتبع البحث المنهج الوصفي والتحليلي ، وتم تحليل 
البيانات وإجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة بإستخدام برنامج 

((Spss. 
ج إلى وجود عالقة إرتباطية سالبة دالة وتوصلت النتائ

إحصائيًا بين المهارات الحياتية )إدارة المشاعر ،  إدارة الوقت ،  
وصراع األدوار فى األسرة  واإلجمالى (التعاطف ، تحمل المسئولية

لدى عينة من الزوجات العامالت )صراع الدور كزوجة ، صراع 
 منزلية ( واإلجمالي .الدور كأم ، صراع الدور فى أداء األعمال ال

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين كما توصلت النتائج إلى 
المهارات الحياتية المحاور متوسطات درجات عينة البحث فى 

واإلجمالى تبعا للسكن فيما عدا إدارة الوقت وجدت فروق لصالح 
سكان الحضر ، والتعاطف وجدت  فروق لصالح سكان الريف ، 

حصائيا بين متوسطات درجات عينة البحث ووجود فروق دالة إ
لصالح السن األكبر  اإلجمالى(، فى المهارات الحياتية  )المحاور

وجود فروق دالة احصائيا ، عدم ، لسنوات الزواج األطولللزوجة
المهارات الحياتية  بين متوسطات درجات عينة البحث فى 

الزوج ، عدد األبناء و تعليم )المحاور واإلجمالى( تبعا لكل من 
)إدارة مهارة  البحث فىين متوسطات درجات عينة فروق بووجود 

المستوى التعليمى  الوقت وتحمل المسئولية واإلجمالى ( لصالح
األعلى للزوجة بينما لم توجد فروق بين متوسطات درجات عينة 
البحث فى التعاطف وإدارة المشاعر تبعا لتعليم الزوجة ، عدم 

درجات عينة البحث  تبين متوسطا اً حصائيإوجود  فروق دالة 
فى المهارات الحياتية تبعا لدخل األسرة فيما عدا إدارة الوقت  

بين متوسطات درجات عينة البحث  وجدت فروق دالة إحصائياً 
 لصالح الدخل المرتفع .

بين  اً تائج الى وجود فروق دالة إحصائيكما توصلت الن
ر فى األسرة  متوسطات درجات عينة البحث فى صراع األدوا

سكان الحضر فيما عدا صراع  تجاهإفي )المحاور واإلجمالى( 
الدور كأم لم توجد فروق تبعا لمكان السكن ، وجود فروق دالة 
إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة البحث فى صراع األدوار فى 

السن األصغر للزوجة ،  تجاهإفي اإلجمالى( ، األسرة  )المحاور
بين متوسط درجات عينة البحث ة إحصائيًا دالعدم وجود فروق 

اإلجمالى( تبعا لسنوات ،فى صراع األدوار فى األسرة )المحاور
الزواج  وجود فروق بين متوسطات درجات عينة البحث فى 

األبناء  تجاهإفي اإلجمالى( ، صراع األدوار فى األسرة )المحاور
وجة و للز  واألكثر عددًا ، والمستوى التعليمى األقل  للزوج 

 الدخل الشهرى األقل لألسرة .  
البحث: زيادة تفعيل دور مكاتب اإلرشاد والتوجيه  يوصى

األسرية والجهات المعنية باألسرة بضرورة اإلهتمام بتوفير 
األجواء والمستلزمات الضرورية التي تخفف عن كاهل المرأة 
األعباء المنزلية والتفرغ لعملها وذلـك عن طريق توفير مجموعة 

لخدمات اإلجتماعية مثل دور حضانة ورياض األطفال، ا
ومؤسسات الخدمات المنزلية، إعداد برامج إرشادية تقدم عن 
طريق وسائل اإلعالم المختلفة وخاصة اإلعالم المرئى لتوعية 
الزوجة العاملة كيفية التغلب على الصعوبات التى تواجها وكيفية 

اجه من صراع األدوار فى التوفيق بين عملها خارج المنزل وما تو 
 داخل المنزل 
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ر صراع األدوا -حياتية  المهارات ال -الكلمات االفتتاحية :
 لمرأة العاملةا -فى األسرة  

 المقدمة

تعد المرأة عنصرًا أساسيًا فى المجتمع فهى فى األساس 
فة إحتياجاته من العنصر اإلنتاجى الذى يعطى المجتمع كا

التى تعتنى بشؤون أبنائها ، فالمرأة هى الموارد البشرية
وترعاهم وتغرس القيم وتربيهم التربية الصالحة حتى يكونوا 
خير مورد للمجتمع ، فهى طاقة بشرية ضخمة فى المجتمع ، 
فتعبئة قواها ومساهمتها الفعالة فى مختلف جوانب التنمية 
سوف يساعد على دفع عجلة التقدم بالمجتمع )أريج الشماسى 

عمل المرأة فى كثير من المجتمعات ( وبات 87، 2008، 
ضرورة ملحة فرضتها العديد من التغيرات المجتمعية منها 
على سبيل المثال التغيرات اإلقتصادية التى تمثلت فى إرتفاع 
مستويات المعيشه وزيادة مستويات التضخم فى مقابل 
إنخفاض القيمة الحقيقية لإلجور فى العديد من الدول بحيث 

ة رب األسرة فقط أن يفى بإحتياجاتها من ال يعد بإستطاع
خالل عمله ما تطلب خروج المرأة للعمل وإسهامها فى توفير 

( فقد 103، 2018إحتياجات األسرة )التومى الشبيانى ، 
 األسر من لكثير أخرى  تصاديةإققوة  المرأة  عمل أضاف
( 1 ،2006أماني الرشيدي، (أفضل تحقيق حياة من مكنها

العاملة بمجموعة من األدوار المتعددة  حيث  تقوم المرأة 
والمتمثلة فى دورها األكبر فى األسرة من خالل عمليات 
اإلنجاب والتنشئة اإلجتماعية وتوفير سبل الرعاية والحماية 
ألطفالها ودورها كمسئولة فى تدبير شئون المنزل ، وكذلك 

ومع ذلك ( 218، 2004)محمد  سعد ، دورها كقوة إنتاجية 
 من كان وإذا البيت، هو المرأة  مكان بأن سائد قادإعت هناك

 التي األعمال البسيطة تختار أن فعليها تعمل أن الضروري 
 المواقف من كثير إلى يؤدي مما بتكار،إأى  فيها لها ليس
 في أهميته وطموحها من وتقلل المرأة ، عمل تعارض التي

ومما ال شك فيه أن  (144،2003 )مصطفى عوفي،العمل
ها هى الوسيلة المباشرة للتفاعل بسهوله مع المواقف مهارات

الحقيقية للحياة على أساس أنها تعبر عن الكفاءة فى 
الحصول على المعلومات وكيفية إستخدمها واإلستفادة منها 
فى حل المشكالت التى تواجهها فى حياتها مع السهولة 
واليسر فى أداء األعمال بدرجة من اإلتقان فى أقل وقت 

ممكن مع إستخدام مختلف قدراتها الحسية والجسمية وجهد 
مهدية رمضان ، والعقلية فى إنجاز أى عمل تقوم به )

( وهناك العديد من المهارات الحياتية المهمة فى 38، 2007
حياة األسرة عامة والمرأة خاصة وإن فقدان هذه المهارات 
تؤدى إلى إضعاف عجلة التنمية كون المرأة العنصر الهام 

وفى هذا  (9، 2003)مفيدة ابراهيم ، فعال فى الحياة وال
على  (2004)حمدى الصباغ ،الصدد بينت نتائج دراسة 

تها الشخصية والمهنية احاجة المرأة العاملة لتنمية قدرتها ومهار 
والمجتمعية حيث أنها تقوم بأدوار متعددة تحتاج إلى الموازنة 

ن ( أ16،  2001) أماني منتصربينها وقد أوضحت 
المهارات الحياتية هى المعلومات والمعارف والقيم التى 
تحتاجها المرأة في مرحلة ما بعد األمية لتتكيف مع حياتها 
اليومية وتزاولها في ظل متغيرات العصر وتعاونها على 

 Brown ويرى مواجهة المواقف والتحديات التى تواجه األسرة 
كفاءة الشخصية أن المهارات الحياتية تتميز بال (2004 ,139)

خديجة محمود منسى ، فى مواجهة مشكالت الحياة  وذكر 
مجموعة من العمليات واإلجراءات أنها ( 14،2010بخيت )

التى من خاللها يستطيع الزوجين مواجهة وحل مشكالت 
أن  (29، 2006فايز أبو حجر )وأكد حياتهم  الزوجية 
بشكل فعال  مستمرة بإستمرار الحياة وتسهمالمهارات الحياتية  

فى إكساب الزوجين مجموعة من المهارات األساسية التى 
تمكنهما من التفاعل والتعامل مع صعوبات الحياة الزوجية 
وتعزيز اإليجابيات بما يكفل لهم القدرة على حل المشكالت 

المهارات  UNICEF (13, 2006) وإتخاذ القرارات وقد صنفت  
األشخاص، التفاوض  الحياتية إلى التواصل والعالقات بين

والتى  والرفض، التقمص العاطفى ، مهارة إدارة المشاعر 
تشمل  )التعامل مع الحزن والقلق والتعامل مع الخسارة 

وقد أوضحت منال الحتة  واإلساءة والصدمة المؤلمة (
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( أن المشاعر حالة إنفعالية تنشأ نتيجة مواقف 11،  2014)
تؤثر على أداء الفرد إستجابة وردود أفعال معينة و وتعكس 

وسلوكه ويقصد بمهارة إدارة المشاعر قدرة الفرد على ضبط 
)لطيفة النعيمى وتوجيه إنفعاالته ومشاعره تجاه األخرين 

 كل فى تؤثر فمشاعرنا (472، 2014وضياء الخزرنجى،
 عندما وذلك تأثير التفكير من أكثر حياتنا في وصغيرة كبيرة
، 2002 منسى، )محمودا وأفعالن بمصائرنا األمر يتعلق
 بصورة وعواطفهم مشاعرهم يدركون  الذين واألفراد (346
 ، أفضل بصورة الموضوعات اإلنفعالية مع يتعاملون  دقيقة
 يدركون  الذين بأولئك قياساً  بحياتهم أكثر يتمتعون  ثم ومن

 هدى ، حمود )عثماندقة  أقل بصورة مشاعرهم وعواطفهم
ذكر عبد الرحمن واقى  ومن جهة أخرى  (18، 2007 ، ملوح

(  أن المهارات الحياتية هى قدرة الفرد على 22، 2010)
التعامل بإيجابية مع مشكالته الحياتية الشخصية واإلجتماعية 
وتشمل، مهارات اإلتصال اإلجتماعى وحسن إستخدام الموارد 

فيرى شوقى . إدارة الوقت، والتفاعل مع اآلخرين وإحترام العمل
( أن إدارة الوقت هى مهارة يمكن 49، 2006عبد هللا )

تعلمها وتنميتها مع الوقت، فهى تنظم وقت الشخص بين 
جميع األنشطة التى في حياته فتجعل وقتًا لعمله ووقتًا 
لألنشطة اإلجتماعية ووقتًا للعائلة وأوضح أيمن يوسف 

 إغتنامه وحسن وإدارته، الوقت ( أن موضوع2، 2006)
 عام وإدارة بشكل اإلدارة في المهمه الموضوعات من يعتبر
 األعمال أهم من إدارته وتعد الخصوص، نحو على األسرة

 مؤشراً  حيث تعتبر وفعالية، بكفاءة معها التعامل الواجب
 وإستثماره للوقت تنظيمه في الفرد فعالية مدى لقياس أساسياً 

 تقليل ومحاوله المهام المختلفه، على بفعاليه وتوزيعه وتوظيفه
أهدافه . وأوضحت وجيدة حماد  لتحقيق هدراً  همن الضائع

أنها قدرة ربة األسرة على الموازنة على ما ( 380، 2011)
لديها من وقت متاح وبين األعمال والمسئوليات التى تقوم بها 
خالل اليوم وتوزيعه على األنشطة حسب أهميتها والتغلب 
على مضيعات الوقت وذلك من أجل اإلستقادة القصوى به . 

إدراة الوقت على أنه  ( إلى 58، 2004نجيب نصر ) يشيرو 

قدرة ربة األسرة على الموازنة السليمة بين مواردها المتاحة 
والدخل المالى مع تحديد أولوية الحاجات التى يراد إشباعها 

وأضاف أواًل من أجل تحقيق أهدافها ورغباتها المتعددة . 
الوقت أن إدارة  ( 454، 2015طلعت منصور وأخرون )

قدرة المرأة على التخطيط والتنظيم واإللتزام بالوقت تظهر 
إلنجاز مهام وأهداف محددة ذات قيمة حقيقية للمرأة العاملة 

هذا وقد صنفت نفسها بأفضل الوسائل وأقل التكاليف ، 
2007,6)World Health Organization)   المهارات الحياتية إلى

تصال ، الوعى بالذات ، ثمانى مهارات ، اتخاذ القرار،  اإل
التفكير اإلبداعى ، العالقات الشخصية ، التفكير الناقد ، حل 

، 2000دنيال جولمان ) ويرى المشكالت، مهارة التعاطف ، 
أن مهارة التعاطف تقوم على أساس الوعى بالذات  (25

خرين والتعرف عليها واإلستجابة لها وتعنى قراءة مشاعر اآل
( أنها القدرة على 336، 2003ويرى عبد الهادى حسين )

التماثل مع إهتمامات شخص آخر أو الشعور بشعوره وأوضح 
( أنه القدرة على إدراك 298، 2012سليمان ابراهيم )

إنفعاالت اآلخرين والتوحد معهم وفهم مشاعرهم وإنفعاالتهم 
 Rasoala, Danienlssonaوأكدوالتناغم معهم واإلتصال بهم 

andTomas  (427,2012) أنها إحدى السمات اإلنسانية التى ب
تمكن الفرد من فهم إنفعاالت ومشاعر اآلخرين بهدف تقديم 

بأنه القدرة على تبنى  (Grant (2014,338المساعدة لهم ويرى 
وجهة نظر اآلخرين بغرض فهم إنفعاالتهم ومشاعرهم وترى 

( أن التعاطف يساهم فى تسهيل 72، 2019إلهام محمد )
واإلحترام ووجود التراحم بين األفراد  التواصل والتعاون 

وبعضهم  ويساعد األفراد على إقامة واألستمرار فى العالقات 
اإلجتماعية المتبادلة مع األخرين وقد توصلت نتائج دراسة 

( إلى وجود عالقة إرتباطية موجبة بين 2018أنعام شعيبى )
المهارات الحياتية للزوجين فى أزمة منتصف العمر)مهارة 

من ناحية آخرى ترى  خديجة  .اطف( والتكيف الزواجىالتع
( أن المهارات الحياتية تساعد الفرد على 17، 2011بخيت )

إدارة حياته وعلى التكيف مع ذاته والتعايش مع المتغيرات 
التى تحدث مع متطلبات الحياة كما تجعله قادرًا على حل 
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، 2006حسين) أسامة، وأوضح  المشكالت وتحمل المسئولية
 وتحمل على اإلختيار المهارات الحياتية هى القدرةأن ( 11

أن  (13، 2009خالد قليوبى )الشخصية ، ويرى  المسؤولية
من الصفات التى يجب أن يتحلى بها كل تحمل المسئولية 

فرد فى المجتمع الذى ينشد التقدم والتطور، فاذا إستطاع كل 
يل فرد أن يتحمل المسئولية إرتقى المجتمع، ويشيرجم

أنها مسئولية الفرد عن نفسه ومسئوليته  (8، 2008قاسم)
تجاه أسرته وأصدقائه وتجاه دينه ووطنه من خالل فهمه لدوره 
فى تحقيق أهدافه وإهتمامه باآلخرين من خالل عالقته 
اإليجابية ومشاركته فى حل مشكالت المجتمع وتحقيق 

 (48، 2003األهداف العامة  وأضاف عبد المنعم الحنفى )
أننا فى حاجة ماسة إلى ربة األسرة المسئولة عن جميع أفراد 
أسرتها بكل ما يمر بها من ضغوطات وعقبات وذلك ألن 
األسرة تعيش تحت ضغوط متطلبات الحياة المعيشية وهى 
دائما بحاجة إلى إصدار قرارات مصيرية سواء تخص األسرة 

( أنها 45، 2017وأوضحت أمانى حسن)أو األبناء، 
 حرصها على المرأة المتزوجة والدالة من النابعة اباتاإلستج

 أهدافها، وإستقرارها وتحقيق تماسكها وعلى أسرتها، على
 التي المشكالت وتفهمها ، النواحي في شتى تقدمها وتدعيم
 والمغزى اإلجتماعي ، ومستقبلها حاضرها في أسرتها تعترض
 جهدها ى قصار  بذل إلى ذلك يدفعها بحيث وقراراتها  ألفعالها

 من أعمال. إليها يوكل ما كل في
اإلنسان لم يولد فى هذا الكون عبثًا ومما ال شك فيه أن  

وكلما  ،وإنما لكل فرد منا دورًا يؤديه أو وظيفة محددة يقوم بها
تطورت الحياة وتعقدت كلما زادت األدوار وإختلفت ، فظروف 

حياة الحياة تفرض على الفرد لكى يتكيف ويتوازن مع تلك ال
المتغيرة أن يقوم بأدوار متعددة ومختلفة وبالتأكيد أن هذا 
التعدد واإلختالف سينتج عنه صراعات متعددة ومنها ما 
يسمى بصراع األدوار ، وهذا الصراع يتجلى أكثر عند المرأة 
نظرًا لكثرة األدوار التى تقوم بها داخل المنزل وخارجه دون 

لشرقية التى مازالت مساعدة من أحد خاصة فى مجتمعاتنا ا
تتمسك بأفكار جامدة فى أن أعمال المنزل ورعاية األطفال، 

هى أعمال نسائية قط ال يجوز للزوج مساعدة زوجته فى 
 القيام يمكنها فالمرأة ( 336، 2014القيام بها )وسام بريك ، 

 بكفاءة إلى ، األم الزوجة بدور تقوم قد أنها إذ دور من بأكثر
 طبيعة على يتوقف هذا لكن عاملة كامرأة  ابدوره القيام جانب

واألهل  الزوج، من األسر و تتلقاه الذي والدعم المرأة 
 في لكن عاملة كأمرأة  ودورها كأم دورها بين الموازنة لتستطيع

 في التوازن  هذا تحقيق المرأة  تستطيع ال بعض الحاالت
 مما الدور يعرف بصراع  فيما تدخل الحالة هذه وفى األدوار

 أداء في الفشل إلى بها تؤدي أن يمكن لضغوطات عرضهاي
 وعلى أوالً  عليها سلباً  ينعكس وهذا معاً  أو كالهما الدورين أحد

 مهيأة كانت الظروف إذا أنه حين في ثانيًا، وأطفالها أسرتها
 من عالية درجة تحقق سوف فأنها المزدوجة بأدوارها للقيام لها

 أسرتها وعلى عليها ابيإيج بشكل مما ينعكس النفسي الرضا
( وإن صراع األدوار لدى 18، 2018)سهام صقر ،  بأكملها

الزوجة العاملة هو الصراع الذى يظهر بحكم التوقعات 
المختلفة المتباينة التى تنتظر منها تأديتها لدور الزوجة 
وقيامها بدور األم ، إلى جانب كونها عاملة بمؤسسة ومن ثم 

مطالب مع قد ينتابها من شعور تختلف التوقعات وتتعدد ال
بالعجز بعدم القدرة على القيام بجميع هذه المطالب وتلبية 
مختلف التوقعات المنتظرة منها مما يشكل مصدرًا لصرعات 
داخلية تعيشها المرأة على مستوى شخصي وأخرى على 
مستوى العالقات مع األفراد والمجتمع مما يؤدى إلى حدوث 

دوار التى تقوم بها )عائشة بو بكر نوع من التعارض بين األ
 ال العاملة المرأة  تعانيه الذي الدور وصراع (78،  2007،

 واحد وقت في من العمل بنوعين القيام في إشتراكها من ينبع
 الخاصة القيم تناقض من ينبع ولكنه ، وخارجه المنزل داخل

 تماماً  كالرجل وإلتزام بإخالص تعمل بأن فهى مطالبة بالعمل
 ألسرتها األولوية الكاملة بإعطاء تطالب نفسه الوقت في ،

 بأكثر المرأة  إرتباط من ينتج ال والصراع ، المنزلية وإلتزاماتها
 المرأة  أن أي أولويات صراع هو وإنما ، نسق إجتماعي من

 اإلجتماعية من العوامل ناتج الجوانب متعدد صراع من تعانى
 التي الحديثة والمفاهيم يديةالتقل الموروثة المفاهيم بين والثقافية
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 هذا ، كالرجل للعمل مؤهلة بإعتبارها قدر المرأة  تعلي
 الذاتي األسرة  والصراع داخل األدوار صراع إلى باإلضافة

 ومتطلبات العمل واجبات وبين واإلنجاب األمومة عاطفة بين
 نظرية إستخدام تم ( وقد23، 2020الوظيفة )زينب كامل، 

تهتم  أنها بإعتبار األسرية العالقات في اإلجتماعي الدور
 الموقف ومعالجة الزوجين بين كالخالفات األسرية بالمشاكل

 أدواًرا الزوجين من لكل كما أن ، فيه يعيش الذي اإلجتماعي
وتعمل  األدوار، بعض في إخفاقه يظهر وقد متعددة إجتماعية

 وتجعلهم الزوجين بين العالقات فهم على الدور نظرية
 وعزلتهم، سلبيتهم يخرجون من يجعلهم مما بذاتهم يشعرون 
 والزوجة الزوج بين تعاون  إلى األدوار صراع تحويل وبالتالي

,2003,39) (Abdel& et all البعض إهتماماتهم أرجع ولقد 
 جذرية في تغيرات لحدوث نتيجة المرأة  لدى الدور بصراع

 المجتمع ( الماضي في المرأة  أدوار كانت حيث أدوارها،
 بالعديد تقوم فأصبحت أما اليوم ، ومحددة واضحة لتقليدي( ا

 صراع ويتمثل )21، 2015إبتسام حسين ، ) األدوار من
 األعباء كثرة في الحديث العصر في العاملة للمرأة  األدوار

 هذا ويزداد وخارجه المنزل داخل الزوجة عاتق تقع  على التي
 تربية عاتقها يقع  على التي العاملة األم حالة في الصراع
 الزوج إحتياجات وتلبية ، الدراسي تحصيلهم ومتابعة األطفال

 باإلضافة واألصدقاء األهل مع اإلجتماعية والقيام  بالعالقات
( 84، 2010سلوى أبو رياهنية، منزل ) كربة عملها إلى

لها  كعاملة دورها بين صراع من المرأة العاملة  وتعاني
 عن مسؤولة بيت كربة هاودور  عملها، واقع في مسؤوليات

 منها يتطلب ما وهو أطفال، ومربية كزوجة ،..المنزلي المهام
( وقد بينت 95، 2013قدرًا من الوقت والجهد )غيات حياة ، 

مساهمة   (Simon,Kummerling&Hasselhorn,2004) دراسة 
كل من ضيق الوقت والجهد  بشكل متساوى فى ظهور صراع 

 ((Cinamon and Rich,2004ة األدوار وتوصلت نتائج دراس
أن العامالت تعانى من تأثير العمل على متطلبات األسرة 
وأنهن يعانين من إرهاق عاطفى يؤثر في عالقتهن بأزواجهن 

عن وجود  Perrin, HuangHammer( )2004 &وكشفت نتائج

عالقة إيجابية بين نمطى الصراع بين األسرة والعمل ، كما 
أن أكثر مشكالت ( 2001، بتول خليفةتوصلت دراسة )

صراع الدور لدى المرأة العاملة وغير العاملة هى األعمال 
المنزلية والتى تشمل إدارة المنزل ، والجهد البدنى والنفسى 
التى تبذل كل منهما فى المنزل، و بينت دراسة 

Cinamon,2004)) ن المهام الوالدية بالنسبة أن النساء يرون بأ
 (Sariati,Martin,2003) صلت دراسةلهم أهم من العمل، وتو 

من المشاركين وافقو بشدة عن التخلى على  جزء  %20أن 
من دخلهم مقابل الحصول على بعض الوقت الذى يمكن أن 

( إلى 2008،يقضوه مع أسرهم، وتوصلت )رواية عبدهللا 
وجودعالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا بين صراع الدور 

ى البيت وكل من ضيق الوقت الناجم عن تأثير العمل ف
والجهد والتعب ووجود عالقة إرتباطية سالبة بين صراع 
األدوار والرضا عن العالقة الزوجية كما توصلت نتائج دراسة 

shallom , 2013))  على أن صراع األدوار يؤثر بشكل عكسى
على التوافق الزواجى وتوصلت نتائج دراسة )رحاب حسن 

المتزوجة تعانى من صراع األدوار  ( أن المرأة العاملة2007،
 التى تقوم بها كأم وزوجة وعاملة وهذا ينعكس على إستقرارها

(  إلى 2014بينما توصلت نتائج دراسة )الصادق عثمان ،
إمكانية توفيق المرأة بين عملها خارج المنزل واألعباء األسرية 

 أزواجهن من تشجيع يجدن بشكل عام و أن العامالت
 بها ينظر التي كان الدونية النظرة وتراجع ملالع عن وأسرهن
 داخل التقليدية األدوار العاملة و أصبحت المرأة  إلى المجتمع

طابع  عليها ويغلب الزوجين تفاهم لمعيار تخضع البيت
 إلى Kumari ,2014))نتائج دراسة  وتوصلت األمر ال الحوار

 نالعامالت يعاني النساء من مختلفة عمرية مجموعة هناك أن
 الموازنة على والتحديات، وعدم القدرة المشاكل مختلف من
 Aditi 2015)واألسرة وتوصلت نتائج دراسة العمل بين

Aeran, Ravindra Kumar) الدعم أن أهمها من نتائج إلى 
 أكمل على لواجباتها في إنجازها يساهم المرأة  لعمل العائلي

أظهرت  وقد .العائلية والحياة العمل ميدان من كل في وجه
ان المشكالت  (Kodagoda , Thilakshi,2010)دراسة نتائج 
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التى تواجه هؤالء النساء العامالت عدم القدرة على الموازنة 
  دراسة وتوصلت نتائج بين العمل والواجبات المنزلية

(Cynthia j , Patel,2006)  أن النساء المتزوجات تعانى أعلى
مل من النساء غير بكثير من صراع الدور فى  األسرة والع

 المتزوجات.
 المرأة إرتبط فى ضوء ما سبق ترى الباحثتان أن عمل

 واجهتها أو الشخصية بصفتها واجهتها التي التحديات ببعض
 الحياة في أدوارها لتعدد وذلك  )واألبناء الزوج(وأسرتها  هي

 تؤديها، أن عليها واجبات ينبغي عليها وزوجة أم أو كإمرأة 
 األساسية أعبائها من يزيد المنزل خارج هاعمل أن شك وبال
مام األبناء واإلهت وتربية ورعاية المنزل إدارة اإلسهام في وهي

 من الكثير تفعل أن عاتقها علي يقع تزال ال بزوجها فالنساء
 في مسئولياتها جانب األسرية إلى والرعاية المنزلية األعمال
المنزلية  األعمال في المرأة  تقضيه الذي والوقت العمل،

لألسر وقد جاءت مشكلة  األساسي المحرك فالزوجة هي
 البحث لإلجابة على التساؤل التالى ما العالقة بين المهارات

الحياتية )إدارة المشاعر، إدارة الوقت، التعاطف، تحمل 
المسئولية( اإلجمالى وصراع  األدوار فى األسرة  )صراع 

ر فى أداء الدور كزوجة، صراع الدور كأم، صراع الدو 
األعمال المنزلية ( اإلجمالى لدى عينة من الزوجات 

 العامالت والذى ينبثق منه األسئلة الفرعية التالية: 
ا مستوى كل من المهارات الحياتية  بمحاورها وصراع م -

األدوار فى األسرة بمحاورها  لدى عينة من الزوجات 
 العامالت   واألزوان النسبية لهما ؟

 ين متوسطات درجات عينة البحث فىما الفروق ب -
المهارات الحياتية بمحاورها و اإلجمالى تبعًا لـمتغيرات 
الدراسة )مكان السكن ، سن الزوجة ، مدة الحياة الزوجية 
، عدد األبناء ، المستوى التعليمى للزوجين ، متوسط 

 الدخل الشهرى لألسرة( ؟
اع ما الفروق بين متوسطات درجات عينة البحث فى صر  -

 ،وره واإلجمالى تبعا )مكان السكناألدوار فى األسرة  بمحا

بناء، المستوى ، عدد األسن الزوجة ، مدة الحياة الزوجية
 ، متوسط الدخل الشهرى لألسرة( ؟التعليمى للزوجين

 نسبة مشاركة متغيرات المستوى اإلجتماعى هل تختلف -
ابع واإلقتصادى  فى تفسير نسبة التباين على المتغير الت

 ؟( األدوار فى األسرة )صراع 

 يةف البحثاهداال
يهدف البحث الحالى التعرف على العالقة بين المهارات 

لدى عينة من الزوجات  وصراع  األدوار فى األسرة الحياتية 
 :  من خالل التعرف علىالعامالت 

لحياتية )إدارة المشاعر، إدارة االمهارات مستوى كل من   -1
وصراع  تحمل المسئولية( اإلجمالىالوقت، التعاطف، 
، صراع الدور صراع الدور كزوجة)األدوار فى األسرة  

( اإلجمالى كأم، صراع الدور فى أداء األعمال المنزلية
 .لدى عينة البحث

وق بين متوسطات درجات عينة البحث فى تحديد الفر   -2
مكان اإلجمالى( تبعًا ) ،المهارات الحياتية  )المحاور 

دة الحياة الزوجية ، عدد األبناء، ، مسن الزوجةالسكن ، 
، متوسط الدخل الشهرى المستوى التعليمى للزوجين

 ( لألسرة
ق بين المتوسطات درجات عينة البحث فى تحديد الفرو  -3

اإلجمالى( تبعًا  ،صراع األدوار فى األسرة )المحاور 
مكان السكن ، سن الزوجة ، مدة الحياة الزوجية ، عدد )

ء، المستوى التعليمى للزوجين، متوسط الدخل األبنا
 ( الشهرى لألسرة

شاركة متغيرات المستوى اإلجتماعى متحديد نسبة  -4
واإلقتصادى فى تفسير نسبة التباين على المتغير التابع  

 (.األدوار فى األسرة)صراع 
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   يةهمية البحثاال
 العمل بين الصراع قضية أن الدراسة إلي أهمية ترجع -1

ومشكلة  مهم المرأة العاملة وهو أمر تواجهها التي الحياةو 
 من وسائل وطرق  تطوير أجل من معاجلة، إلى تحتاج
 والحياة العمل بين يوازن  الآلتي دعم للنساء توفر أن شأنها

 األسرية .
أصبحت هناك حاجة ماسة إلى ضرورة إمتالك الزوجة  -2

ع أن تساير العاملة مهارات الحياة والتى بإمتالكها تستطي
متغيرات الحياة وتتفاعل معها حيث أنها تساعدها على 

 التعامل الناجح مع صراع األدوار داخل أسرتها.
ليات تمكننا نتائج هذه الدراسة من مراعاة واجبات ومسئو  -3

الزوجة العاملة داخل بيتها وما ينجم عن خروجها للعمل 
لكثير من آثار سلبية على نفسها وعلى أسرتها حيث يولد ا

 من الضغوط النفسية. 
ج تحسين وتوعية األفراد المحيطين بالزوجة العاملة )الزو  -4

ألبناء( بصراع األدوار  التى قد تنشأ لديها من عدم ا –
قدرتها على التوفيق بين واجباتها المختلفة تجاه زوجها، 
أبنائها وأعمالها المنزلية وبذلك يمكن دعمها وتقديم 

 يف من حدة صراع األدوار لديها.المساعدات لها للتخف
اسة لوضع يمكن اإلستفادة من نتائج الدر  -:األهمية التطبيقية

خطط وسياسات تنموية للمرأة العاملة تسهل عليها القيام 
 بأدوارها األسرية ويقلل من حجم صراع أدوراها فى األسرة .

 يةفروض البحثال

 تية ات الحياتوجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بين المهار  -1
( التعاطف، تحمل المسئولية إدارة المشاعر، إدارة الوقت،)

وصراع األدوار فى األسرة )صراع الدور كزوجة، اإلجمالى 
صراع الدور كأم، صراع الدور فى أداء األعمال المنزلية( 

 اإلجمالى لدى عينة من الزوجات العامالت. 
 توجد فروق بين متوسطات درجات عينة البحث فى -2

مكان السكن، تبعًا ) اإلجمالى(،المهارات الحياتية )المحاور

، مدة الحياة الزوجية، عدد األبناء، المستوى  سن الزوجة
 .(التعليمى للزوجين، متوسط الدخل الشهرى لألسرة

وجد فروق بين متوسطات درجات عينة البحث فى ت -3
 مكانتبعًا ) اإلجمالى( ،صراع األدوار فى األسرة )المحاور

عدد األبناء  ، سن الزوجة ، مدة الحياة الزوجية السكن ،،
المستوى التعليمى للزوجين، متوسط الدخل الشهرى 

 (.لألسرة
شاركة متغيرات المستوى اإلجتماعى متختلف نسبة  -4

واإلقتصادى فى تفسير نسبة التباين على المتغير التابع 
 (.)صراع األدوار فى األسرة

 األسلوب البحثى
  لمصطلحات العلمية والمفاهيمأواًل: ا

لك المرأة تلك التى تخرج من البيت إلى ت -المرأة  العاملة:
العمل فى أحدى مؤسسات الدولة سواء كانت حكومية أو 

، 2004خاصة فى فترة محددة من النهار )أمنة بركات ، 
72 ) 

ى المرأة المتزوجة ه -والمقصود بالزوجة العاملة فى البحث:
لتى تعمل خارج المنزل في القطاع الحكومي  ولديها أبناء وا

 وتتقاضى أجر مقابل ما تقوم به من عمل.
ى السلوكيات والمهارات الشخصية ه -المهارات الحياتية:

هم واإلجتماعية الالزمة لألفراد للتعامل بثقة وإقتدار مع أنفس
ومع اآلخرين ومع المجتمع وذلك بإتخاذ القرارات المناسبة 

المسئوليات الشخصية واإلجتماعية وفهم والصحيحة وتحمل 
النفس والغير وتكوين عالقات إيجابية مع اآلخرين وتفادى 
 حدوث األزمات والقدرة على التفكير اإلبتكاري )أنعام شعيبي 

2018 ،115.) 
القيام  قدرة الزوجة العاملة على -:وتعرف إجرائيا على أنها

التعامل  زلية وبواجباتها نحو زوجها وأبنائها وأعمالها المن
بإيجابية مع مشكالتها الحياتية الشخصية والوظيفية معتمدة 
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بذلك على ما تملكه من مهارات) إدارة المشاعر وإدارة الوقت 
 والتعاطف و تحمل المسئولية (.

درة الزوجة العاملة على إدراك ق -مهارة إدارة المشاعر:
تقود  مشاعرها الذاتية وتقبلها والسيطرة عليها فتستطيع أن

مشاعرها بداًل من أن تقودها فتتحكم فى أحاسيسها وتعبر 
عنها بحكمة وتتصرف بشكل مناسب باإلضافة إلى  إستخدام 
تلك المشاعر بطرق متزنة فتستطيع التعامل مع حاالت القلق 
والضيق والسيطرة وضبط اإلندفاعات وتكون لديها القدرة على 

ا المناسبة  سواء السيطرة على مشاعرها وإظهارها فى أوقاته
كانت سارة أو غير سارة  فتستطيع إداراتها بحكمة ورؤية دون 

 كبت أو مبالغة. 
درة الزوجة العاملة على اإلستخدام ق  -مهارة إدارة الوقت:

األمثل والصحيح للوقت من خالل معايير محددة مرتبطة 
بمهارتها فى كيفية التخطيط الجيد لألعمال التى تقوم بها 

ة بأولوياتها وقدرتها على حسن إستثمار طاقاتها ووضع قائم
 وإمكانياتها المتاحة.

ى إدراك أحاسيس قدرة الزوجة العاملة عل -مهارة التعاطف:
زوجها وأبنائها وفهمها والتفاعل معها والعمل على إستيعاب 

 المواقف التى يعيشونها سواء أكانت مفرحة أو محزنة .
تالك الزوجة العاملة  إم مهارة -مهارة تحمل المسئولية: 

للقدرات والسلوكيات التى تساعدها على الوفاء بالوجبات 
ه بواإللتزمات التى توكل إليها تجاه زوجها وأبنائها وما تقوم 

 من أعمال منزلية .
 هو تلك التصورات والتوقعات صراع األدوار للمرأة العاملة:

ها ألدوار المتعارضة التي تنتظر من المرأة العاملة تجاه أدائها 
 عوركإمرأة عاملة وربـت بيـت نتيجـة لتعـٌدد أدوارهـا مـع الشـ

و بـين هذه المطالب، أ التوافـق  بعـدم قـدرتها علـى تحقيـق 
إستجابة لمختلف التوٌقعات في وقت واحد )سمير بن موسى  

2015 ،157 .) 
هو معاناة الزوجة : وتعرف صراع األدوار فى األسرة إجرائياً 

نتيجة تعدد األدوار المطلوبة بصفتها عاملة إلى العاملة 

جانب كونها زوجة وأم  ودورها كربة منزل  مما يخلق صراع 
 يتمثل فى  صراع الدور كزوجة وكأم وأداء األعمال المنزلية 

الصراع الناتج من شعور الزوجة صراع فى دورها كزوجة: 
ها بواجباتبالتقصير تجاه زوجها وإحساسها بعدم قدرتها على القيام 

تجاه )الزوج ( على أكمل وجه مع عدم تحمل الزوج المسئولية 
ا ماتهوعدم مراعاته لألعباء التى تقع على كاهلها و مطالبتها بإلتزا

 وواجباتها دون النظر إلى ظروفها المحيطة وهذا يخلق جو للعديد
 من المشكالت.

هو الصراع الناتج من الصعوبات التى  صراع فى دورها كأم:
عدم باجه الزوجة العاملة فى رعاية أبنائها المتمثلة فى إحساسها تو 

اشباع إحتياجات األبناء من الرعاية األسرية والتى تؤثر على 
 سلوكياتهم.

هو الصراع الناتج من  صراع فى أداء األعمال المنزلية:
الصعوبات التى تواجه الزوجة العاملة فى إدارة شئون المنزل 

 ةنزليتعدد المسئوليات المتعلقة باألعمال الم اليومية والمتمثلة فى
 دون مساعدة أفراد األسرة لها مما يزيد العبئ عليها.

 حليلى. الت إتبع هذا البحث المنهج الوصفى-: ثانيًا: منهج البحث
 حدود البحث: تمثلت حدود البحث فى اآلتى ثالثا:

( من الزوجات 238بلغ حجم عينة البحث ) الحدود البشرية:
مالت فى القطاع الحكومى وقد تم إختيار العينة بطريقة العا

 ومن مستويات إقتصادية، وإجتماعية مختلفة. غرضية
جا  أتيار  العينة من أسر مقيمة بمدينتى إختم  الحدود المكانية:

 .والمنصورة  بمحافظة الدقهلية
ها تم التطبيق الميدانى ألدوات البحث فى صورتالحدود الزمنية: 

م حتى نهاية شهر  2020داية من بداية  شهر سبتمبر النهائية ب
 .م2020نوفمبر
 شتملت األدواتإ -: إعداد وبناء أدوات البحث وتقنينهارابعًا: 

 -المستخدمة فى ضوء األهداف البحثية على ما يلى: 
 العامة البيانات استمارة إعداد تم العامة: البيانات إستمارة
 البحث عن تفيد تىال المعلومات بعض على الحصول بهدف
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)مكان السكن، سن الزوجة، مدة الحياة الزوجية، عدد األبناء، 
 (.المستوى التعليمى للزوجين، متوسط الدخل الشهرى لألسرة

حاور م تم تقسيمة إلى أربعة إستبيان المهارات الحياتية للزوجة: 
 .(المشاعر، إدارة الوقت، التعاطف، تحمل المسئولية )إدارة

: تم تقسيمه إلى ثالث األدوار فى األسرة إستبيان صراع
صراع الدور  ،صراع الدور كأم ،صراع الدور كزوجة) محاور

 .(فى أداء األعمال المنزلية
  تقنين اإلستبيان: أواًل: حساب صدق االستبيان:

: للتأكد من صدق validity content)صدق المحتوى ) -)أ(
( 11عدد) محتوى المقياس تم عرضه فى صورته األولية على

من األساتذة المحكمين فى مجال إدارة المنزل بجامعتى 
اإلسكندرية والمنصورة ،  وبلغت نسبة إتفاق المحكمين ما بين 

وقد تم إجراء بعض التعديالت لبعض  %100إلى  85%
 العبارات، وظل المجموع الكلى للعبارات كما هو، وبذلك يكون 

 قد خضع لصدق المحتوى.

 الداخلى:صدق اإلتساق  -)ب(
 

 (30ن= ) . معامالت اإلرتباط بين كل عبارة والدرجة الكلية إلستبيانى  المهارات الحياتية  وصراع األدوار فى األسرة 1جدول 

 م
 صراع األدوار فى األسرة المهارات الحياتية

إدارة 
تحمل  التعاطف إدارة الوقت المشاعر 

 المسئولية
صراع الدور 

الدور فى أداء  صراع صراع الدوركأم كزوجة
 األعمال المنزلية

1 567, 0 **  771 ,0**  755 ,0**  615 ,0**  443 ,0 *  664 ,0 **  518 ,0**  
2 884, 0**  795 ,0 **  553 ,0**  620  ,0**  465 ,0*  455 ,0*  765 ,0**  
3 786,  0**  875 ,0 **  526 ,0**  527  ,0**  490 ,0**  687 ,0**  520 ,0**  
4 585,  0**  607  ,0**  407 ,0*  632 ,0 **  732 ,0 **  733 ,0**  648 ,0**  
5 618, 0**  454  ,0*  631 ,0**  789 ,0 **  635  ,0**  461 ,0*  378 ,0*  
6 419, 0 *  761 ,0**  505 ,0**  727 ,0**  567 ,0 **  833 ,0**  755 ,0**  
7 706,  0**  485  ,0**  682 ,0**  803 ,0 **  797  ,0**  562 ,0**  541 ,0**  
8 648,  0**  642  ,0**  767 ,0**  584  ,0**  806 ,0 **  759 ,0**  711 ,0**  
9 835  ,0**  747  ,0**  852 ,0**  692  ,0**  635 ,0**  652 ,0**  775 ,0**  
10 707, 0**  562 ,0**  678 ,0**  582 ,0**  733  ,0 **  841 ,0**  700 ,0**  
11 696 ,0**  730  ,0**  490 ,0**  459 ,0 **  590  ,0 **  881 ,0**  632 ,0**  
12 537 ,0**  717  ,0**  452 ,0*  414 ,0 *  632 ,0  **  595 ,0**  717 ,0**  
13  624 ,0**      695 ,0**  
14 592 ,0**  506 ,0**  
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أن قيم معامل اإلرتباط بين درجة  (1)يتضح من نتائج جدول

 كل عبارة من عبارات المهارات الحياتية  والدرجة الكلية لكل
محور كانت دالة إحصائيًا وقد تراوحت قيم معامالت إرتباط 

,، 454,( إلدارة المشاعر، ما بين )884, ، 419ين )ما ب
، ( للتعاطف0, 852,، 407ما بين ) ، ,( إلدارة الوقت875

,( لتحمل المسئولية ، أن قيم معامل 803، 0, 414ما بين ) 
دوار فى اإلرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات صراع األ

األسرة والدرجة الكلية لكل محور كانت دالة إحصائيًا وقد 
, ( 806, ، 443ترواحت قيم معامالت االرتباط ما بين )

صراع الدور ل,( 881, ، 455صراع الدور كزوجة ، ما بين )ل
,( صراع الدور فى أداء األعمال 775, ، 378كأم ، ما بين )

 المنزلية
التأكد من صدق أداة البحث تم فيه ي الصدق البنائى:-ج( 

بإستخدام طريقة حساب معامل اإلرتباط بين الدرجة الكلية 
 لإلستبيان والمحاور المكونة له.

 

ور . قيم معامالت اإلرتباط بين الدرجة الكلية لكل مح2جدول
 دوارالمهارات الحياتية  وصراع األوالدرجة الكلية إلستبيانى 

 ( 30ن= )فى األسرة  
عدد  المقياس 

 عبارات
معامل 
 اإلرتباط

مستوى 
 الداللة

 لمهاراتا
 الحياتية

إدارة 
 0, 01 ,**776 12 المشاعر

 0, 01 , **843 14 إدارة الوقت   
 0, 01 , **774 12 التعاطف 
تحمل 

 0, 01 , **765 12 المسئولية    

صراع 
األدوار 
فى 
 األسرة

صراع الدور 
 0, 01 **, 746 12 كزوجة
 كأمصراع 
 

12 809,** 01 ,0 
صراع الدور 
فى أداء 
األعمال 
 المنزلية

14 886 ,** 01 ,0 

 

محاور أن معامالت اإلرتباط ل (2تضح من نتائج جدول )
، ومحاور صراع األدوار فى األسرة  المهارات الحياتية  للزوجة

مما يدل على تجانس محاور   ( ,01)كانت دالة عند مستوى 
له ويسمح للباحثتان بإستخدامه فى اإلستبيان والدرجة الكلية 

 بحثهما
 : Reliabilityثانيًا: حساب ثبات اإلستبيان

 تم استخدام معامل ألفا كرونباخ ومعامل سبيرمان وجتمان 
 لحساب معامل الثبات وذلك للتأكد من ثبات  االستبيان.

أن قيم معامالت ثبات ألفا ومعامالت ( 3يتضح من جدول )
المهارات ر ولإلجمالى لكل من سبيرمان وجتمان للمحاو 

ثبات  الحياتية  وصراع األدوار فى األسرة مرتفعة مما يؤكد
 اإلستبيان وصالحيته للتطبيق

 

 المهارات الحياتية. قيم معامل الثبات إلستبيانى 3جدول 
 ( 30ن= )وصراع األدوار فى األسرة  

عدد  المحاور المقياس
 العبارات

معامل 
 جتمان سبيرمان ألفا

 هارات الم
 الحياتية
 

إدارة 
 ,851 ,856 ,872 12 المشاعر
إدارة 
 ,894 ,895 ,902 14 الوقت

, 835 12 التعاطف
0 889, 885, 

تحمل 
 ,838 ,842 ,854 12 المسئولية

, 939 50 اإلجمالى
0 959, 953, 

صراع 
 األدوار

فى   
 األسرة

, 863 12 كزوجة
0 867, 866, 

 كأم
 12 896 ,

0 929, 921, 
فى أداء 
األعمال 
 المنزلية

14 882, 882, 878, 

, 929 38 اإلجمالى
0 877, 863 , 

0 
 

نتائج خصائص العينة: وصف  -:النتائج البحثية أوالً 
المتغيرات المتعلقة بخصائص العينة يتضح من نتائج جدول 

%(، ومن الريف 53,8كانت نسبة أفراد العينة من )(4)
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( 60 < 45)   كبر للزوجة%(، كانت نسبة السن األ46,2)
 (% 29,8( سنة وجاء بنسبة )35<تقاربت السن )%( و41,2) 

%(، وجاءت مدة 29,0والذى جاء بنسبة) (45 <35)مع السن
%( تلى ذلك  مدة  39,0سنة فأكثر(  بنسبة) 20الزواج من) 
سنوات( 10<( ثم) %36,6( بنسبة )20 < 10الزواج من)

( 2، 1ذوات عدد األبناء)(، إرتفعت نسب األسر %24,4بنسبة)
%( تلى ذلك األسر ذات عدد األبناء  39,9فرد وجاءت بنسبة)

%( وإنخفضت األسر ذات عدد  33,6( أفراد وجاءت بنسبة)4،3)
%(، وإرتفعت نسبة 26,5بنسبة) فأكثر( وجاءت  5األبناء من)

 الجامعى جامعى، فوق تعليم مرتفع أفراد العينة من ذوى 
%( تلى ذلك 38,7)وللزوجة %(40,3فكانت للزوج) للزوجين

( للزوج %32,4) معاهد وما يعادلها التعليم المتوسط
( للزوجة  ثم جاء التعليم منخفض دبلوم وما 31,5%،)

، %( 29,8وللزوجة ) (% 27,3يعادلها  كانت للزوج)
 3500وإرتفعت نسبة أفراد العينة من الدخل المنخفض)>

ذلك الدخل  %( تلى 36,6جنيه( والتى جاءت بنسبة )
%(  33,6( بنسبة )5000>  3500المتوسط من)

جنيه فأكثر(  5000وإنخفضت عينة ذوات الدخل المرتفع )
 (%  29,8التى جاءت بنسبة)

 
 

 
 واإلقتصادية اإلجتماعية وفقًا للخصائص للعينة النسبي التوزيع. 4 جدول

 % العدد الفئة البيان % العدد الفئة البيان

 السكن 

 46,2 110 ريف 
سن 

 الزوجة 

>35 71 29,8 
 29,0 69 45 <35من 53,8 128 حضر 
 اإلجمالي

238 
 41,2 98 60 <45من  100

 100 238 اإلجمالى
 % العدد الفئة البيان % العدد الفئة البيان

مدة 
 الزواج 

 24,4 58 سنوات10<
عدد 

 األبناء 

1-2 95 39,9 
 33,6 80 4 - 3 36,6 87 20 < 10من 

 26,5 63 فأكثر  5 39,0 93 فأكثر  20
 100 238 اإلجمالى 100 238 اإلجمالى

 % العدد الفئة البيان % العدد الفئة البيان
مستوي 
تعليم 
 الزوجة
 

مستوي  29,8 71 تعليم منخفض دبلوم وما يعادلها
تعليم 
 الزوج

 27,3 65 تعليم منخفض دبلوم وما يعادلها
 32,4 77 تعليم متوسط معاهد وما يعادلها  31,5 75 ما يعادلهاتعليم متوسط معاهد و  

 40,3 96 تعليم مرتفع جامعى، فوق الجامعى  38,7 92 تعليم مرتفع جامعى، فوق الجامعى
 100 238 اإلجمالى  100 238 اإلجمالى

 % العدد الفئة البيان

الدخل  
الشهرى 
 لألسرة  

 36,6 87 3500منخفض اقل من 
 33,6 80 5000 <3500من  متوسط

 29,8 71 جنيه فأكثر 5000مرتفع من 
 100 238 اإلجمالى 
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نتائج وصف العينة فى ضوء اإلستجابات على أدوات 

 البحث: حساب الوزن النسبى و المستويات 
  حساب الوزن النسبى -1

 إجمالى عدد العينة   /الوزن النسبى = التقدير الرقمى 
* تكرار إلى حدما 2* تكرار نعم + 3) التقدير الرقمى =

 + ا* تكرار ال( 
 ن( عدد اإلستجابات )ن    /( 1-المستوى =) ن
 0, 67=  3/( 3-1المستوى = )

على  وللتعرف على درجة الموافقة إلستجابات أفراد العينة
، تم حساب قيمة وزن اإلستجابات لإلستبانة ، ومن اإلستبانة

ا لعينة على العبارة والمحور إذثم تصبح الموافقة لدى أفراد ا
( ومتوسطة اذا إنحسر الوزن 1, 67قل الوزن النسبى عن )

 (2 ,34( ومرتفعة إذا كان )2, 33 -1, 67النسبى ما بين )
 فأكثر.

إشتمل إستبيان المهارات الحياتية فى ت  حساب المستويا -2
( عبارة خبرية وقد تم تقسيمه إلى 50على )  صورته النهائية

 14عبارات،)إدارة الوقت( 12محاور )إدارة المشاعر(أربعة 
 عبارة  12عبارات، )تحمل المسئولية (  12عبارة ،)التعاطف(

فى صورته  كما إشتمل إستبيان صراع األدوار فى األسرة
 ( عبارة خبرية تم تقسيمه إلى ثالث محاور:38النهائية على )

 12عبارة )صراع الدور كأم(  12)صراع الدور كزوجة (
عبارة  14عبارة، )صراع الدور فى أداء األعمال المنزلية (

وحدت إستجابات الزوجات على هذه العبارات وفق إختيارات 
بارة إتجاه الع( 3 -2 -1 ( على مقياس )ال –حيانا أ –)نعم 

العبارات موجبة   ( إذا كانت1 -2 -3سالب وعلى مقياس )
وتم حساب ت وبذلك أمكن تقسيم اإلستبيانين إلى ثالث مستويا
  المستويات عن طريق حساب المدى وطول الفئة

 صغر قيمة   أ –لمدى= أكبر قيمة ا
 3طول الفئة = المدى/  

 (5كما موضح بجدول )
 

   األسرة الصغرى والكبرى والمدى وطول الفئة والمستويات للمهارات الحياتية وصراع األدوار فىالقراءات . 5 جدول

القراءة   نمحاور االستبيا االستبيان
 الصغرى 

القراءة 
طول  المدى الكبرى 

 الفئة
المستوى 
 المنخفض

المستوى 
 المتوسط

المستوى 
 المرتفع

المهارات 
 الحياتية

 35: 28 27: 20 19: 12 7 23 35 12 إدارة المشاعر
 41: 33 32: 24 23: 15 8 26 41 15 إدارة الوقت
 35: 28 27: 20 19: 12 7 23 35 12 التعاطف

 36: 29 28: 21 20: 13 7 23 36 13 المسئولية تحمل
 137: 111 110: 84 83: 57 26 80 137 57 االجمالى

صراع 
االدوار فى 

 األسرة

 35: 28 27: 20 19: 12 7 23 35 12 كزوجة
 36: 29 28: 21 20: 13 7 23 36 13 كأم

 41: 33 32: 24 23: 15 8 26 41 15 فى أداء األعمال المنزلية
 111: 89 88: 66 65: 43 22 68 111 43 جمالىاال
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إدارة المشاعر  -1أوال وصف استجابات المهارات الحياتية  -1
أن جميع العبارات التى تعبر عن )إدارة  (6يتضح من جدول )

إلى  (2,18المشاعر( تم تحقيقها بوزن نسبى متوسط ترواح بين)
رجة ود  (,01، ,05)دالة عند مستوى  2( وكانت كا 1,96)

تقاربت نسبة إستجابات أفراد فيما عدا ثالثة عبارات  2حرية 
غير دالة جاءت العبارات كالتالى فى المركز األول  العينة فكانت
( كانت 2,14،2,16،2,18لصالح نعم بوزن نسبى) إلى الثالث

، تحكمها حياتهالمشاعرها الصادقة التى تساعدها فى النجاح فى 
 للقرارات ، قدرتها اإلنتقالاذها تخفى مشاعرها يساعدها على إ

حسب الموقف ، فى المركز السلبية لاليجابية  المشاعر من
( 2,12، 2,13الرابع والخامس لصالح أحيانًا بوزن نسبى)

لقدرتها على إحتواء مشاعر التى تعوق أدائها لألعمال ولقدرتها 
لألعمال فى  على ترك العواطف جانبًا عند القيام بإنجازها

العينة وجاءت غير  لسادس تقاربت نسبة إستجابات أفرادالمركز ا
( لديها القدرة على مواجهة صراعات 2,05دالة بوزن نسبى)

  إلى التاسعالحياة ومشاعر القلق واألحباط، والمركز السابع 
يكون لديها  أحياناً ( 1,99، 2، 2,03لصالح أحيانا بوزن نسبى)

المزعجة ، ومواجهة  على نفسها بعد المواقف ةسيطر القدرة على ال
المشاعر السلبية عند إتخاذ أى قرار متعلق بأسرتها ، وضبط 
التعبير عن مشاعرها أمام األخرين، والعاشر تقاربت نسبة 
إستجابات أفراد العينة فكانت غير دالة وجاءت بوزن نسبى 

إظهار مشاعرها وإخفائها فى الوقت  لقدرتها( لتعبر 1,98)
دى عشر، الثانى عشر لصالح أحيانًا المناسب، فى المركز الحا

 عن التعبير في سهولة تجدن( 1,96، 1,97بوزن نسبى)
اآلخرين، تستطيع وضع حد فاصل بين تفكيرى  أمام مشاعرها

 الخاصة فى موضع ما ومشاعرها 

 ( 238ن = ) توزيع إستجابات أفراد العينة على عبارات إدارة المشاعر .6 جدول
 م

 العدد العبارة 
الوزن  ال أحياناً  نعم %

 2كا الترتيب النسبى

تساعدنى قدرتى على التحكم فى مشاعرى  1
 على اتخاذ القرارات السليمة

 
 

 2,16 64 71 103 العدد
 2 

10,899* 
 % 43,3 29,8 26,90 

أستطيع أن أنحى عواطفى جانبًا عندمًا  2
 أقوم بإنجاز أعمالى

 2,12 52 106 80 العدد
 5 

18,387** 
 % 33,6 44,5 21,80 

 المشاعر من اإلنتقال أرى انى أستطيع 3
 حسب الموقف اإليجابية إلى السلبية

 

 2,14 59 87 92 العدد
 3 

7,975* 
 % 38,7 36,6 24,80 

لدى صعوبة  فى مواجهة صراعات الحياة  4
 ومشاعر القلق واإلحباط

 

 2,05 77 95 66 العدد
 6 

غير  5,403
 دالة
 

% 27,70 39,9 32,4 
أستطيع وضع حد فاصل بين تفكيرى فى  5

 موضع ما ومشاعرى الخاصة
 

 1,96 73 102 63 العدد
 12 

10,345** 
 % 26,5 42,9 30,70 

 أمام مشاعري  عن التعبير في سهولة أجد 6
 اآلخرين

 1,97 63 104 71 العدد
 11 

11,908** 
 % 29,80 43,7 26,5 

مشاعرى واخفاءها فى أستطيع اظهار  7
 الوقت المناسب

 

 1,98 79 85 74 العدد
 10 

. غير 765
 دالة
 

% 31,1 35,7 33,20 
النجاح  على تساعدني الصادقة مشاعري  8

 فى حياتى العملية واألسرية
 2,18 57 82 99 العدد

 1 

11,252** 
 % 41,6 34,5 23,90 

لدى القدرةعلى مواجهة مشاعرى السلبية  9
 عند اتخاذ االقرارات 

 

 2 64 109 65 العدد
 8 

16,647** 
 % 27,3 45,8 26,90 

أعبر عن مشاعرى مهما كانت أمام  10
 األخرين
 

 1,99 64 107 67 العدد
 9 

14,529** 
 % 28,20 45,0 26,9 

أجد صعوبة فى السيطرة على نفسى بعد  11
 كل امر مزعج

 71 90 77 2,03 
 7 

غير  2,378
 دالة
 

 29,80 37,8 32,4 
أستطيع إحتواء مشاعر اإلجهاد التى تعوق  12

 أدائى العمالى
 2,13 57 92 89 العدد

 4 

9,487* 
 % 37,4 38,7 23,90 
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أن جميع  (7يتضح من جدول ) -إدارة الوقت : -2
العبارات التى تعبر عن )إدارة الوقت ( تم تحقيقها بوزن نسبى 

دالة  2( وكانت كا 1,98إلى ) (2,25ح بين)متوسط تروا
فيما عدا ثالثة  2ودرجة حرية   (,01، ,05)عند مستوى 

عبارات تقاربت نسبة إستجابات أفراد العينة فكانت غير دالة 
وقد جاءت العبارات كالتالى فى المركز األول لصالح نعم 

( لتعبر ترتيب أعمالها حسب إحتياجات 2,25بوزن نسبى )
ن فيه من أفراد األسرة وجاءت فى المركز الثانى المنزل وم

( ال تغيبن عن 2,22، 2,24والثالث لصالح ال بوزن نسبى )
، ال تجد صعوبة فى نشطة الخاصة بالعمل بسبب المنزلاأل

تلبية طلبات أبنائها لقدرتها على تنظيم وقتها ، المركز الرابع 
ديد ( ليعبر عن قدرتها تح2,21جاء لصالح نعم بوزن نسبى)

الساعات لألعمال المختلفة والمركز الخامس لصالح أحيانًا 
( ليعبر تصميم جدواًل لكل ما ترغب فى 2,14بوزن نسبى)

القيام به يوميا ليكون من السهل التوافق بين العمل ومتطلبات 
( 2,12األسرة  ، المركز السادس لصالح نعم بوزن نسبى  )

صحيحة ، المركز لديها القدرة على إستثمار وقتها بطريقة 
التاسع تقاربت فيه إستجابات العينة وكانت غير إلى السابع  

(  لتعبر 2,07، 2,08،  2,11دالة وجاءت بوزن نسبى)
معرفة الوقت الالزم للقيام بكل عمل ، تحديد وقت للمشاركة 
فى األنشطة المختلفة ،الحرص على إتباع الخطة الزمنية لكل 

عاشر إلى الرابع عشر لصالح ، جاء فى المركز الما تقوم به
،  2,03،  2,05،  2,06أحيانًا بوزن نسبى على التوالى )

، حتفاظ باألوليات والخطط البديلةاإل( لتعبر عن 1,98
، نجاز المهام بأقل وقت وجهدإلإستخدم الوسائل التى 

، تحدد أوقات محددة الحرص على بدء المهام وإنهائها فى 
لمهام بكفاءة  وفى هذا الصدد اللعودة الداء أوقات للراحة 

( أن إدارة الوقت يقصد بها 5، 2013ذكرت هويدا حنفى )
اإلستخدم الرشيد للوقت من خالل تحديد اإلحتياجات ووضع 
األهداف واألولويات المطلوبة من خالل التخطيط واإللتزام 
والمتابعة وعمل جدول األعمال باإلضاقة إلى تقدير المدة 

( 13،2005ها  كما ذكرت منال الشامى )الزمنية التى تستغرق
أن إدارة الوقت تمكننا من إنجاز كمية ممكنة من األعمال فى 

( أن إدارة 29 ،2004 ،نفس الوقت وأضاف )نجيب نصر 
الوقت تعنى أن نخصص لكل نشاط قدرًا من الوقت الذى 

، 2014يستحقه ويرى سالم الرحيمى وتوفيق الماردينى )
وتنظيم ورقابة الوقت بما يمكنا من  ( أنها عملية تخطيط236

اختيار الشئ الصحيح المراد عمله والقيام بأعمال كثيرة فى 
( 92،1998وقت قصير وأكدت دراسة معصومة  البلوشى )

وجود فروق بين العاملة وغير العاملة فى القيام  بأكثر من 
عمل واحد لصالح الزوجة العاملة حيث أن عمل المرأة يرفع 

ت. وذكرت وفاء شلبى وجيالن القبانى تخطيطها للوق
تها ا( بأن زيادة أعباء المرأة العاملة ومسئوليا65، 1992)

وضيق وقتها يجعلها تسعى دائما لما يساعدها فى أداء أعملها 
فى أقل وقت وبأقل جهد ويعطى نتيجة جيدة وتوصلت نتائج 

( أن األمهات العامالت (Hasegawa,Yuka,2010دراسة 
إلى تعديل توزيع الوقت إستغرقن وقت أقل فى الالتى إتجهن 

أعمال البيت وأتيح لهن وقت متزايد للنوم ورعاية األطفال 
وشعرن بمزيد من الحيوية والطاقة نحو أسرهن وأن األمهات 
العامالت الالتى لم تتجهن إلى تعديل توزيع الوقت لم يكن 
لديهن الوقت الكافى للنوم أو إعداد الوجبات وكانت لديهن 

كبير بالتعب نحو الوقت وكانت لديهن إحساس  ضغوط متزايد
 واإلرهاق الزائد.
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238ن= إدارة الوقت  توزيع استجابات أفراد العينة على  .7جدول 

 العدد العبارة م
الوزن  ال أحياناً  نعم %

 2كا ترتيب النسبى

1 
أصمم جدواًل لكل ما أرغب فى القيام 

وافق بين به يوميا ليكون من السهل الت
 عملى ومتطلبات أسرتى

 2,14 56 92 90 العدد
 5 

10,319* 
 % 37,8 38,7 23,50 

أحتفظ بقائمة األولوليات والخطط  2
 البديلة

 2,06 54 115 69 العدد
 10 

25,47** 
 % 29,0 48,3 22,7 

أعرف بالضبط الوقت الالزم إلنجاز  3
 كل عمل من األعمال إلى أقوم بها

 
 

 2,11 63 87 88 دالعد
 7 

غير  5,050
 دالة
 

% 37,0 36,6 26,5 
أحدد وقتا للمشاركة فى األنشطة  4

 وصديقاتىاالجتماعية  القاربى 
 2,08 64 90 84 العدد

 8 

غير  4,67
 دالة
 % 35,3 37,8 26,9 

يتداخل الوقت الذى أقضية  فى  5
 مسؤلياتى نحو األسرة مع العمل

 

 2,05 65 120 53 العدد
 11 

32,18** 
 % 22,3 50,4 27,3 

أحرص على اتباع الخطة الزمنية  6
 للمهام المنوطة بى

 2,07 67 88 83 العدد
 9 

غير  3,03
 دالة
 % 34,9 37,0 28,2 

أرتب األعمال فى فترة ازدحامها حسب  7
 احتياجات المنزل

 2,25 54 70 114 العدد
 1 

24,34** 
 % 47,9 29,4 22,7 

أحرص على بدء مهامى وإنهائها فى  8
 الوقت المحدد لها

 2,03 52 128 58 العدد
 13 

45,01** 
 % 24,4 53,8 21,8 

أجد صعوبة فى تلبية طالبات ابنائى  9
 نظرا لعدم قدرتى على تنظيم وقتى

 

 2,22 108 74 56 العدد
 3 

17,58** 
 % 23,5 31,1 45,4 

10 
شطة الخاصة بعملى أتغيب عن األن

بسبب الوقت الذى أقضيه فى 
 مسئوالياتى مع أسرتى

 

 2,24 119 58 61 العدد
 2 

29,81** 
 % 25,6 24,4 50,0 

لدى القدرة على إستثمار وقتى بطريقة  11
 صحيحة

 2,12 61 87 90 العدد
 6 

6,41* 
 % 37,80 36,6 25,6 

أستخدم الوسائل التى تعينى على  12
 قل وقت وجهدأز المهام بانجا

 

 2,04 64 100 74 العدد
 12 

8,70* 
 % 31,1 42,0 26,9 

أحدد أوقات للراحة العود للقيام  13
 بمهامى بكفاءة

 

 14 1,98 66 111 61 العدد

19,12** 
 % 25,6 46,6 27,7 

أحدد الساعات التى أريد قضائها فى  14
 األعمال المختلفة

 26.1 26.9 47.1 % **20,20 4 2,21 61 65 112 العدد

 

أن جميع العبارات ( 8يتضح من جدول ) -التعاطف : -3
 ,05دالة عند مستوى ) 2كانت كاالتى تعبر عن )التعاطف( 

وكان من المركز األول إلى الثالث   2ودرجة حرية  (,01،
( 2,36، 2,37، 2,41بوزن النسبى مرتفع  ) نعملصالح 
 نفسها وضع تحاول لمشكلة اآلخرين عند تعرض  لتوضح
تتعاطف مع مشكالت ،  مشاعرهم تفهم حتى تستطيع مكأنهم

مساعدة أسرتها على الصمود ،  اآلخرين ومعانتهم بشكل فعال

عند حصول الشدائد لهم ، كما جاء المركز الرابع لصالح ال 
( ليعبر ال تكون قاسية فى التعامل مع 2,34نسبى)وبوزن 

وط العمل  وجاءت باقى العبارات بوزن اآلخرين  بسبب ضغ
(  وجاء من 2,04( إلى  )2,27نسبى متوسط ترواح بين )

،  2,27المركز الخامس إلى الثامن لصالح نعم بوزن نسبى ) 
( لتعبر عن شعورها بعدم الراحة عندما 2,16،  2,25، 

يكون الناس المحيطين بها متضايقين، اإلهتمام باألزمات  
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وج  والعمل على مساعدته فى تجاوزها، التى يمر بها الز 
، ى اإلحساس بالحالة النفسية للزوجلديها القدرة علبالتكرار مع 

بإمكانها فهم مشاعر األبناء وبما يحيط بهم من أحداث 
بسهولة  وجاء من المركز التاسع إلى الثانى عشر لصالح 

(  لتعبر 2,04،  2,05،  2,13،  2,14أحيانًا بوزن نسبى)

بكل ما يشعر به أفراد أسرتها من مشاعر حزن  رعن الشعو 
فراد أسرتها والعمل أاحتياجات  فهم أو فرح، لديها كفاءات

 مشاعر أفراد أسرتها من قراءة على على تلبيتها، لديها القدرة 
فى كل  بمشاعر كل من حولها  وجوههم، اإلهتمام  تعبيرات

 وقات.األ
 

 238التعاطف   ن=لى عبارات ستجابات أفراد العينة عإتوزيع  .8 جدول

 م
 العدد العبارة 

الوزن  ال أحياناً  نعم %
 2كا الترتيب النسبى

1 
بإمكانى فهم مشاعر أبنائى وبما يحيط 

 بهم من أحداث بسهولة
 

 2,16 57 87 94 عدد
 8 

9,739* 
 % 39,5 36,6 23,9 

2 
أهتم باألزمات  التى يمر بها زوجى  

 جاوزهاوأعمل على مساعدته  فى ت
 

 2,25 49 81 108 عدد
 6 

23,504** 
 % 45,4 34,0 20,5 

بسبب ضغوط العمل أصبحت قاسية فى  3
 تعاملى مع اآلخرين

 2,34 125 70 43 عدد
 4 

41,983** 
 % 18,1 29,4 52,5 

4 
مشاعر أفراد  قراءة على لدى القدرة 
 وجوههم تعبيرات من أسرتى 

 
 2,05 52 121 65 عدد

 11 

33,891** 
 % 27,3 50,8 21,8 

فى كل  بمشاعر كل من حولى  أهتم 5
 األوقات

 2,04 51 126 61 عدد
 12 

41,807** 
 % 25,6 52,90 21,4 

6 
 فإنني ما لمشكلة اآلخرين عند تعرض 

 حتى أستطيع مكأنهم نفسي وضع أحاول
 مشاعرهم تفهم

 2,41 27 87 124 عدد
 1 

60,412** 
 % 52,1 36,6 11,3 

إحتياجات أفراد أسرتى  فهم لدى كفاءات 7
 والعمل على تلبيتها

 2,13 49 109 80 عدد
 10 

22,697** 
 % 33,6 45,8 20,6 

8 
بكل ما يشعر به افراد  الشعور أستطيع

 أسرتى من مشاعر حزن او فرح
 

 2,14 52 101 85 عدد
 9 

15,739** 
 % 35,7 42,4 21,8 

9 
أسرتى على الصمود عند حصول أساعد 

 الشدائد لهم
 

 2,36 49 54 135 عدد
 3 

58,748** 
 % 56,7 22,7 20,6 

أتعاطف مع مشكالت اآلخرين ومعانتهم  10
 بشكل فعال

 2,37 38 75 125 عدد
 2 

48,059** 
 % 52,5 31,50 16,0 

لدى القدرة على اإلحساس بالحالة النفسية  11
 لزوجى

 2,25 59 61 118 عدد
 7 

28,294** 
 % 49,6 25,6 24,8 

أشعر بعدم الراحة عندما يكون الناس  12
 المحيطين بى متضايقين

 48 78 112 عدد
2,27 5 25,849** % 47,1 32,8 20,2 
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أن جميع  (9يتضح من جدول ) -تحمل المسئولية : -4
يقها بوزن العبارات التى تعبر عن )تحمل المسئولية( تم تحق

 2( وكانت كا 2,03إلى ) (2,3نسبى متوسط ترواح بين)
فيما عدا  2ودرجة حرية ( ,01, ،05دالة عند مستوى )

عبارتين تقاربت نسبة إستجابات أفراد العينة فكانت غير دالة 
جاءت العبارات كالتالى فى المركز األول والثانى لصالح نعم 

القدرة على تحمل ( لتعبر عن لديها 2,28،  2,3بوزن نسبى)
مسئولية الفشل الذى قد تقع فيه ، وتأدية ما يطلب منها سواء 
المنزل أو العمل بفاعلية وجاء المركز الثالث لصالح ال بوزن 

( لتعبر عن ال تجدن صعوبة فى تحمل 2,24نسبى )
المسئولية تجاه أبنائهن وجاءت المراكز من الرابع إلى السابع 

 2,19، 2,21، 2,23ى التوالى )لصالح نعم بأوزان نسبية عل
( لتعبرعن تحديد مسئولياتها  تجاه اآلخرين ، تحملها 2,15، 

نتيجة التصرفات واألفعال القرارات التى تقوم بها وفى هذا 
( أن  1139,2002) Tierney & Farmerالصدد أوضح 

تحمل المسئولية   تعنى مسؤولية  الفرد عن أفعاله وتصرفاته 
ت لتعبر عن مواجهتها للمشكالت وإيجاد ، ثم جاءت العبارا

( على 30، 2003وإتفقت بذلك مع شرين محفوظ )حل لها   
أن من إيجابيات خروج المرأة للعمل زيادة مرونة ربة األسرة 

بذل ثم عبرت اإلستجابات  فى حل المشكالت األسرية ، 
للقيام بمسئولياتها تجاه أسرتها وفى هذا الصدد  قصار جهدها 

أن تحمل المسئولية هو  (143، 2004عليمات ) محمدذكر 
قدرة الفرد على أداء المسئولية التى يكلف بها وبحرص 

وإخالص والعمل بدقة وتخطيط وجدية وإستعداده تحمل نتائج 
وتكرر المركز السادس الذى جاء لصالح ال  قراراته  وأفعاله 

ليعبر عن ترك األمور تسير فى األسرة دون توجيه جاء 
( ليعبر عن ال 2,14الثامن لصالح ال  بوزن نسبى)المركز 
أعمال جاء  به من للقيام خططت ما بعض بأداء القيام تنسى 

( ليعبر عن 2,12المركز التاسع لصالح نعم بوزن نسبى)
لديها القدرة على التفاعل بإيجابية مع متطلبات الحياة  

، 2000وفى هذا الصدد ذكرت خديجة بخيت )وتحدياتها 
حمل المسئولية هى مجموعة من القدرات ( أن ت10

والسلوكيات تجعل الفرد قادرا على التفاعل بفاعلية مع 
المتطلبات وتحدياتها وذلك عن طريق ما لدى الفرد من 

جميعًا كى معارف ومعلومات وإتجاهات وقيم وتوظيفها 
يتفاعل بإيجابية مع الحياة اليومية ومتغيرات العصر وجاء 

دى عشر ليعبر عن تقارب إستجابات المركز العاشر والحا
( لتعبر عن تعودها 2,03،  2,05أفراد العينة بوزن نسبى )

مسئولياتها تجاه أسرتها ،   اذا اشتركت  إلنجاز مبكرا القيام
فى  عمل جماعى ال تترك األمور تسير لوحدها دون إهتمام  

(  أن تحمل 672 ،2003وقد ذكر عصام فتح الباب )
مل األعضاء داخل الجماعة المهام الموكلة المسئولية تعنى تح

من أعمال خدمات وأنشطة مهنية تساهم فى تحقيق الهدف 
وتنمى المهارة فى تحمل األعباء وتؤكد قيام الفرد بواجباته 

 .تجاه الجماعة
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 238تحمل المسئولية ن=ستجابات أفراد العينة على عبارات إتوزيع  .9جدول
 م

 العدد العبارة 
الوزن  ال أحياناً  منع %

 2كا الترتيب النسبى

أحدد بوضوح مسئوالياتى  تجاه أفراد  1
 أسرتى

 2,23 61 62 115 عدد
 4 24,059** 

 % 48,3 26,1 25,6 

2 
أستطيع  حتى قصارى جهدى  أبذل

القيام بمسئوالياتى تجاه افرد أسرتى 
 بكفاءة
 

 2,15 64 75 99 عدد
 7 8,076* 

 % 41,6 31,5 26,9 

 مسئولياتي إلنجاز مبكرا القيام تعودت 3
 تجاه أسرتى

 2,03 73 86 79 عدد
 11 

غير  1,067
 دالة
 % 33,2 36,1 30,7 

4 
 خططت ما بعض بأداء القيام أنسى

 أعمال به من للقيام
 
 

 2,14 107 58 73 عدد
 8 15,891** 

 % 30,7 24,4 45,0 

5 
فضل عندما تواجهنى مشكلة أسرية ا
 مواجهتها وايجاد حل لها

 
 2,19 67 59 112 عدد

 6 20,580** 
 % 47,1 24,8 28,2 

لدى القدرة على التفاعل بإيجابية مع  6
 متطالبات الحياة  وتحدياتها

 2,12 69 71 98 عدد
 9 6,613* 

 % 41,2 29,8 29,0 

أتحمل نتيجة التصرفات واألفعال  7
 القرارات التى أقوم بها

 2,21 73 43 122 عدد
 5 40,092** 

 % 51,3 18,1 30,7 

 2,19 109 66 63 عدد أترك األمور تسير فى األسرة دون توجيه 8
 **16,697 مكرر6 

 % 26,5 27,7 45,8 

9 
أجد صعوبة فى تحمل المسئولية تجاه 

 أبنائى
 

 2,24 115 66 57 عدد
 3 24,563** 

 % 23,9 27,7 48,3 

10 
اذا اشتركت فى  عمل جماعى أترك 

 األمور تسير لوحدها دون اهتمام
 

 2,05 84 82 72 عدد
 10 

غير  1,042
 دالة
 % 30,3 34,5 35,3 

لدى القدرة على تحمل مسئولية الفشل  11
 الذى قد أقع فيه

 **42,966 1 2,3 55 56 127 عدد
 % 53,4 23,5 23,1 

ى سواء فى أقوم بتأدية ما يطلب من 12
 المنزل أو العمل بفاعلية

 49 73 116 عدد
2,28 2 29,05** 

% 47,1 48,7 30,7 

 
 إستبيان المهارات الحياتيةوصف مستويات 

أن إجمالى المهارات الحياتية ( 10يتضح من نتائج جدول)
متوفر لدى عينة البحث من الزوجات العامالت  بدرجة 

( وقد جاءت مهارة 2,145متوسطة حيث جأءت بوزن نسبى )
 (  ثم تحمل 2,231التعاطف فى المركز األول بوزن نسبى )

 ( ثم جاء2,177المسئولية فى المركز الثانى بوزن نسبى )
( وفى المركز 2,115إدارة الوقت  فى  المركز الثالث بوزن )

 .( 2,058الرابع   إدارة المشاعر  بوزن نسبى) 
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محورلكل الحياتية للزوجة العاملة  المهاراتتوزيع مستويات  .10جدول

 الترتيب الوزن النسبى % العدد المستوى  المحاور

 إدارة المشاعر
 22,7 54 (19:12منخفض )

058 ,2 
رابع 

ال
 

 35,7 85 (27:20متوسط  )
 (35: 28مرتفع  )

 
99 41,6 

 100 238 المجموع

 إدارة الوقت
 22,7 54 (23: 15منخفض )

2,115 
لث 

الثا
 

 45,8 109 (32:24متوسط  )
 (41: 33مرتفع  )

 
75 31,5 

 100 238 المجموع

 التعاطف
 13,9 33 (19:12منخفض )

2,231 
ول 

اال
 

 74 (27:20متوسط  )
 

31,1 
 (35: 28مرتفع  )

 
131 55,0 

 100 238 المجموع

 تحمل المسئولية
 29,4 70 (20: 13منخفض )

2,177 
انى 

الث
 

 (28: 21توسط  )م
) 

57 23,9 
 (36: 29مرتفع  )

 
111 46,7 

 100 238 المجموع

إجمالى المهارات 
 الحياتية

 15,1 36 (83: 57منخفض )
2,145 
 

 32,8 78 (110: 84متوسط  )
 (137: 111مرتفع  )

 
124 52,1 

 100 238 المجموع
 

ان صراع ثانيًا وصف استجابات افراد العينة على إستبي
أشارت نسب صراع الدور كزوجة  -1األدوار األسرية 

لدى عينة اإلستجابات المنخفضة إلى إرتفاع صراع األدوار 
أن جميع العبارات التى تعبر  (11يتضح من جدول )البحث  

عن )صراع الدور فى دورها كزوجة( تم تحقيقها بوزن نسبى 
الة د 2( وكانت كا 1,98إلى ) (1,69متوسط ترواح بين)

فيما عدا عبارة  2ودرجة حرية ( ,01, ،05عند مستوى)
واحدة تقاربت إستجابات أفراد العينة وكانت غير دالة جاءت 

العبارات كالتالى فى المركز األول إلى الرابع لصالح نعم  
 (1,81، 1,79، 1,78، 1,69بأوزان نسبية على التوالى )

دوار عدم مساندة الزوج تصعب من قدرتها على أداء األ
أن  (2004)نادية فواز ،وقد توصلت نتائج دراسة المتعددة 

الضغط النفسى للمرأة العاملة ينتج من تعدد األدوار ويزداد 
بعدم تقدير أزواجهن لهن ومعاونتهم لهن حيث أكدت على أن 

توصلت  فقط من األزواج من يقدمون الدعم لزوجاتهن 10%
صائيا فى مستوى وجود فروق دال إح( 2008)رواية عبد هللا ،

صراع األدوار المعلمات المتزوجات تعزى إلى تعاون الزوج 
مازال الرجل متمسك  (2000إحسان الحلبى ،كما توصلت)

 بدوره التقليدى دون أن يشارك المراة مسؤاليات الحياة األسرية
وجود صعوبة فى إلتزمها ثم جاءت العبارات لتعبر عن ، 

الزوج أى  ،إنتهاز زوجبأداء الواجبات المفروضة تجاه ال
 & Morettوأثبتت نتائج دراسة فرصة للنقد وإتهامها بالتقصير، 

Rosenbaum,2007) وجود عالقة طردية بين ) 
عمل ربة األسرة وسوء التفاعل واإلكتئاب لدى الزوجين  

 فروق  وجود إلى (2014، )دالل عمار وتوصلت نتائج دراسة
 ومتوسط العامالت النساء درجات متوسط بين إحصائًيا دالة

ثم  الكلي الزواجي توافقهن في العامالت غير درجات النساء
هتمام اليوجد  وقت كافى لإلجاءت العبارات لتعبر عن 
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( 1,90بوزن نسبى) جاء المركز الخامس. بالزوج بصورة جيدة
تجد صعوبة  فى الجمع بين دورها كزوجة وبين أدوارها ، 

جاء ، تطلبات األسرة بينهموفى إقناع الزوج  بتوزيع مهمات وم
(  ليعبر 1,92المركز السادس لصالح أحيانا بوزن نسبى )

ى لإلهتمام الشعور بالضيق عندما ال تجد الوقت الكافعن 
غير دال  ، جاء المركز السابعبمظهرها الشخصى كزوجة

( ليعبر عن تقارب إستجابات أفراد العينة 1,93بوزن نسبى )
حول التقصير الزوج  تدور  معظم مشاكل معفيما يختص أن 

، جاءت المراكز من الثامن إلى  الحادى  فى أموره الخاصة به

، 1,94بأوزان نسبية على التوالى ) أحيانا  عشر لصالح
تعدد  األدوار أضعف لتعبر عن  (1,98، 1,97، 1,95

الشعور بالضيق لعدم القدرة على التوفيق ، العالقة بالزوج 
أصحبت ، ارها المتعددة فى حياتهابين دورها كزوجة وبين أدو 

العالقة  بالزوج يسودها التوتر بسبب كثرة األدوار التى تقوم 
الزوج يريد قيام الزوجة بكل ما يخصه على أكمل وجه ، بها

عائشة بو بكر، وقد توصلت نتائج درسة  )دون أى مساعدة .
معاناة بعض النساء العامالت لعدم مساندتهن من   (2007

 .طرف الزوج
 

 238ن =صراع فى دورها كزوجة  ستجابات أفراد العينة على عبارات إتوزيع  .11 جدول
 م

 العدد العبارة 
الوزن  ال أحياناً  نعم %

 2كا الترتيب النسبى

أجد صعوبة  فى الجمع بين دورى  1
 كزوجة وبين أدوارى المتعدة فى الحياة

 
 

 1,90 53 107 78 عدد
 5 14,412** 

 % 32,8 45,0 22,3 
 تعدد أدوارى أضعف عالقتى بزوجى 2

 
 1,94 59 106 73 عدد

 8 14,681** 
 % 30,7 44,5 24,8 

أشعر بالضيق الننى ال اسيطيع التوفيق  3
 األخرى دوارى أبين دورى كزوجة وبين 

 
 

 1,95 55 115 68 عدد
 9 25,118** 

 % 28,6 48,30 23,1 
رورة أجد صعوبة فى  إقناع زوجى بض 4

 توزيع مهمات ومتطلبات األسرة بينا
 

 190 57 99 82 عدد
 

5 
 مكرر

11,252** 
 % 34,5 41,6 23,9 

أشعر بالضيق عندما ال أجد الوقت  5
 أمام زوجىالكافى لالهتمام بمظهرى 

 
 1,92 61 96 81 عدد

 6 7,773* 
 % 34,0 40,3 25,6  

معظم مشاكلى مع زوجى تدور حول  6
 فى أموره الخاصة بهتقصيرى 

 
 1,93 76 69 93 عدد

ير غ 3,840 7 
 31,9 29,0 39,1 % دالة

7 
زوجى يريد أن اقوم بكل شىء يخصه 
على اكمل وجه دون اى مساعدة منه 

 مما يزيد من عبئ األدوار
 1,98 63 107 68 عدد

 11 14,630* 
 % 28,6 45,0 26,5 

تر أصحبت عالقتى بزوجى يسودها التو  8
 بسبب كثرة األدوار التى اقوم بها

 
 

 1,97 64 103 71 عدد
 10 10,889* 

 % 29,8 43,3 26,9 
أجد صعوبة فى االلتزام بأداءالواجبات  9

 المفروضة تجاه زوجى على اكمل وجه
 

 1,78 62 61 115 عدد
 2 24,059** 

 % 48,3 25,6 26,1 
عدم مساندة زوجى تصعب من قدرتى  10

 أداء ادوارى المتعددة على
 

 1,69 48 69 121 عدد
 1 35,605** 

 % 50,8 29,0 20,2 

ينتهز زوجى اى فرصة لينتقدنى  11
 ويتهمنى بالتقصير فى حقه

 1,79 62 64 112 عدد
 3 20,202** 

 % 47,1 26,9 26,1 

ليس لدى وقت كافى الهتم بزوجى  12
 بصورة جيدة

 
 1,81 68 56 114 عدد

 4 23,630** % 47,9 23,5 28,6 
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أن جميع  (12يتضح من جدول )كأم صراع الدور  -2
العبارات التى تعبر عن )صراع الدور كأم( تم تحقيقها بوزن 

 2( وكانت كا 2,16إلى ) (1,81نسبى متوسط ترواح بين)
جاءت العبارات  2ودرجة حرية ( ,01, ،05دالة عند مستوى)

ول  للسادس لصالح أحيانا بأوزان كالتالى فى المركز األ
(  لتعبر 2,01،  2،  1,98 ، 1,87، 1,84، 1,81نسبية )

عن مساعدة األبناء فى مزاكراتهم يزيد من األعباء وإتفقت 
( والتى  2000بذلك مع نتائج  )فاطمة محمد وربيع نوفل ،

توصلت  إلى وجود فروق بين أبناء العامالت وغير العامالت 
، وإختلف مع نجاز لصالح أبناء العامالتة لإلفى الدافعي

 ( والذى توصل إلى أن  المرأة 2007الشريف ، نتائج )فوزي 
 يؤدي منزلها عن وغيابها األسري، التوافق إلى تفتقد العاملة

 وكذلك دروسهم استذكار على مساعدتها لألبناء عدم إلى
شعر أننى أكثر شدة تالمدرسة. وجاءت عبارة   عن غيابهم

، الوقت الذى مع األبناء  بسبب كثرة  األعباء ملفى التعا
تحتاجه العمل  يجعلها من الصعب أن الجلوس  مع أبنائها  

تشعر أن  ساعات العمل   ،ة مما أثر نفسيا عليهمبصورة كافي
المشاكل النفسية البنائها  وهذا أدى إلى ظهور بعض الطويلة 

( 1999يتفق مع توصلت إليه نتائج دراسة )نجاه مليبارى ،
أن قلة الساعات التى تقضيها المرأة مع أطفالها كان له أثر 

نتائج دراسة ، مباشر فى ظهور بعض المشاكل النفسية لديهم 
 عملها بسبب طويلة لمدة األم ( غياب2003يوسف ، )مليكه
 أطفالها،  على سلبياً  يؤثر

 

 238ى دورها كأم ن=. توزيع إستجابات أفراد العينة على عبارات صراع الدور  ف12جدول 
 م

 العدد العبارة 
الوزن  ال أحياناً  نعم %

 2كا الترتيب النسبى

أشعربالتقصير تجاه إهتمامى بأوالدى  1
 بسبب تعدد األدوار التى أقوم بها

 

 2,16 106 64 68 عدد
 11 13,546** 

 % 28,6 26,9 44,5 
مساعدة أوالدى فى مزاكراتهم يزيد من  2

 أعبائى
 

 1,81 39 114 85 عدد
 1 36,059** 

 % 35,7 47,9 16,4 

3 
أشعر أن ساعات العمل الطويلة التى 
أقضيها خارج المنزل أدى إلى ظهور 

 بعض المشاكل النفسية ألبنائى
 1,98 65 103 70 عدد

 4 10,748** 
 % 29,4 43,3 27,3 

اإلهتمام بأوالدى ال يترك لى وقت  4
 لمسئوليات  اآلخرى 

 2,01 66 108 64 عدد
 6 15,563** 

 % 26,9 45,4 27,7 
أشعر أنى أقل حماسًا فيما بتعلق بأمور  5

 الدراسة الخاصة ألبنائى
 2,07 106 42 90 عدد

 7 27,966** 
 % 37,8 17,6 44,5 

الشعور باإلرهاق من عملى  يشعرنى  6
 بالغضب  بسرعه مع أبنائى

 

 2,00 69 101 68 عدد
 5 8,882* 

 % 28,6 42,4 29,0 
ليس لدى وقت كافى لمشاركة ابنائى  7

 إهتماماتهم
 2,08 103 50 85 عدد

 8 18,311** 
 % 35,7 21,0 43,30 

تحول وظيفتى دون قضاء الوقت الذى  8
 اتمناه مع ابنائى لحل مشاكلهم

 

 2,16 108 61 69 عدد
 

11 
 مكرر

15,941** 
 % 29,0 25,6 45,4 

9 
الوقت الذى تحتاجه وظيفتى يجعل من 
الصعب أن أجلس مع ابناءى  بصورة 

 كافية
 

 1,87 58 92 88 عدد
 3 8,706* 

 % 37,0 38,7 24,4 

يؤثر  عملى على مسئوالياتى تجاه  10
 أبنائى
 

 2,1 102 57 79 عدد
 9 12,765** 

 % 33,2 23,9 42,9 
ع أشعر أننى أكثر شدة فى التعامل م 11

 أبنائى بسبب كثرة أعبائى
 

 1,84 48 104 86 عدد
 2 20,605** 

 % 36,1 43,7 20,2 
أجد صعوبة فى التوفيق بينى وبين  12

 دورى كأم ودورى كزوجة
 

 2,10 107 56 75 عدد
 11 16,748** % 31,5 23,5 45,0 
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 تستطيع ال غالباً  العاملة األم وعبرت االستجابات عن أن

، وذكرت أمانى األطفال ورعاية الخارجي العمل بين قالتوفي
 عمل أضرار وأخطر أعظم من ( إن23، 2006الرشيدى )

 فى حين ذكر حسين في تربيته اإلهمال طفلها، على المرأة 
 العاملة المرأة  أبناء (  أنه يمتاز117، 2012رشوان ) 

 اإلجتماعي اإلنفتاح عملية أدت حيث اللفظية، باللباقة
 المستند غير الكالم على األبناء قدرة نمو ي إلىوالثقاف

 عن تعبيرا أصبحوا  أكثر بل األسري، التلقين إلى بالضرورة
أسرهم ثم جاءت عبارة  شعورها  أمام وتطلعاتهم ذاتهم

،  مل، وشعورها بالغضب  مع األبناءباإلرهاق من الع
ء اإلهتمام باألبناء  ال يترك لى وقت لمسئولياتها  اآلخرى جا

 2,07المركز السابع للحادى عشر لصالح ال بأوزان نسبية )
( ال تشعر أنها أقل حماسًا  2,16،  2,13،  2,1،  2,08، 

ى فيما بتعلق بأمور الدراسة الخاصة ألبنائها ، لديها وقت كاف
ها لمشاركة األبناء إهتماماتهم ، ال يؤثر  عملها على مسئوليات

ناء لوقت الذى تتمنى مع األبتجاه أبنائها ال تقلل وظيفتها من ا
لحل مشاكلهم ال تجد صعوبة فى التوفيق بين الوظيفة  وبين 

 دورها  كأم .
 صراع الدوار فى األعمال المنزلية  -2

أن جميع العبارات التى تعبر عن  (13يتضح من جدول )
)صراع الدور فى أداء األعمال المنزلية( تم تحقيقها بوزن 

 2(  وكانت كا 2,18لى )( إ1,8نسبى متوسط ترواح بين)
جاءت العبارات  2ودرجة حرية ( ,01, ،05دالة عند مستوى)

( 1,68)كالتالى المركز األول لصالح نعم بوزن نسبى 
 وظيفتهاياتها المنزلية يؤثر على لشعورها بالتقصير تجاه مسؤ 

( ليعبر عن 1,8بوزن نسبى )جاء المركز الثانى لصالح ال 
ج ال يشاركن الزوجات فى األعمال الغالبية العظمى من األزوا

 Sponsil  (2008,المنزلية  وفى هذا الصدد توصلت دراسة 

)، Robinson ,2001) أن ربة األسرة يمكنها إنجاز أعمالها )
المنزلية وتوفير وقتها وجهدها من خالل مشاركة أفراد أسرتها، 

( ليعبر 1,84جاء المركز الثالث لصالح أحيانًا بوزن نسبى)
هالك الوظيفة  وقتًا كبير كانت تتمنى تكريسه إلنجاز عن إست

األعمال المنزلية جاء المركز الرابع  لصالح نعم بوزن  
( ليعبر عن الشعور باإلنزعاج لتفكيرها المستمر 1,85نسبى)

جاء المركز الخامس لصالح أحيانا بوزن  بمطالب منزلها
علق يعتمد الزوج واألبناء عليها فى كل ما يت( نسبى 1,86)

( 1,87)جاء المركز السادس لصالح نعم بوزن نسبى بهم 
جاء  ليعبر عن يمنع إرهقها فى العمل القيام باألعمال المنزلية

(  ليعبر عن 1,88المركز السابع لصالح أحيانًا بوزن نسبى)
شعورها أن الوقت غير كافى إلنجاز متطلبات المنزل  وقد 

من ربات  %) 91, 2( أن)74، 1998أثبتت وجيدة حماد )
األسر العامالت لديهن وعى مرتفع تجاه التوفيق بين العمل 

من العامالت  %) 65, 6واألنشطة المنزلية فيما تبين أن )
جاء المركز الثامن لصالح  متوسطات الوعى بتخطيط الوقت

(  ليعبر عن أنه بسبب مطالب الزوج 1,98نعم بوزن نسبى )
نزلية المطلوبة جاء واألبناء ال تستطيع إنجاز األعمال الم

(  ليعبر عن 2المركز التاسع  لصالح أحيانًا بوزن نسبيى ) 
أنها تستطيع إنجاز المهام المنزلية بسبب مسئواليات  ومطالب 

لثالث عشر االعمل جاءت العبارات من المركز العاشر إلى 
 (2,13،2,15،2,18،  2,12) لصالح ال بأوزان نسبية

ر من طاقاتى، ال تعتمد على مطالب المنزل تستنفذ قدر كبي
بمنزلها،  اآلخرين فى إدارة األعمال المنزلية الخاصة

مسؤلياتها المتعددة تجاه منزلها  تجعل من الصعب اإلهتمام 
بشئونها الخاصة، لدى القدرة على تحقيق التوازن بين مطالب 
الزوج واألبناء ومتطلبات المنزل ال تشعرن أن حجم 

 أكثر مما تستطيع.مسؤولياتها تجاه المنزل 
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 238توزيع إستجابات أفراد العينة على عبارات  صراع فى أداء األعمال المنزلية  ن=  .13جدول
 م

 العدد العبارة 
الوزن  ال أحياناً  نعم %

 2كا الترتيب النسبى

يشاركنى زوجى وابنائى فى أداء  1
 الواجبات واألعمال المنزلية

 
 

 1,8 97 92 49 عدد
 2 17,555** 

 % 20,6 38,7 40,8 
يمعنى اإلرهاق فى العمل من القيام  2

 باألعمال المنزلية
 

 1,87 73 60 105 عدد
 6 13,521** 

 % 44,1 25,2 30,7 
أعتمد على اآلخرين فى إدارة األعمال  3

 المنزلية الخاصة بمنزلى
 

 2,13 107 56 75 عدد
 11 16,748** 

 % 31,5 23,5 45,0 
ورى بالتقصير تجاه مسؤلياتى منزلى شع 4

 يؤثر على وظيفتى
 

 1,68 51 59 128 عدد
 1 45,185** 

 % 53,8 24,8 21,40 
يعتمد زوجى وأبنائى على فى كل ما  5

 يتعلق باألعمال المنزليه
 

 1,86 45 114 79 عدد
 5 30,008** 

 % 33,2 47,9 18,9 
مر أشعر باالنزعاج بسبب تفكيرى المست 6

 بمطالب منزلى
 

 1,85 65 72 101 عدد
 4 9,185* 

 % 42,4 30,3 27,3 

مسؤلياتى المتعددة تجاه منزلى  تجعل  7
 من الصعب أن أهتم بشؤنى الخاصة

 2,15 109 55 74 عدد
 12 18,916** 

 % 31,1 23,1 45,8 

أشعر أن حجم مسؤولياتي تجاه المنزل  8
 أكثر مما أستطيع تحمله

 2,18 114 53 71 عدد
 13 24,765** 

 % 29,8 22,3 47,9 

9 
ليس لدى القدرة على تحقيق التوازن بين 
 مطالب زوجى وابنائى ومتطلبات المنزل

 
 2,15 104 66 68 عدد

 
مكر 12
 ر

11,529** 
 % 28,6 27,7 43,7 

أشعر ان الوقت غير كافى إلنجاز  10
 متطلبات المنزل

 1,88 53 104 81 عدد
 7 16,445** 

 % 34,0 43,7 22,3 

بين مطالب زوجى وابنائى ال استطيع  11
 إنجاز األعمال المنزلية المطلوبة منى

 1,98 88 57 93 عدد
 8 9,588 * 

 % 39,1 23,9 37,0 
مطالب المنزل تستنفذ قدر كبير من  12

 طاقاتى
 2,12 108 51 79 عدد

 10 21,210** 
 % 33,2 21,4 45,4 

ال استطيع إنجاز المهام المنزلية بسبب  13
 مسئوالياتى ومطالب العمل

 **16,647 9 2 65 109 63 عدد
 % 26,5 45,8 27,3 

تستهلك وظيفتى وقتا كبير كنت أتمنى  14
 أن أكرسه إلنجاز األعمال المنزلية

 20,2 44,3 35,4 % **20,605 3 1,84 48 105 84 عدد
 

 ويات إستبيان صراع األدوار فى األسرة  وصف مست
جاء صراع األدوار فى األسرة   (14يتضح من نتائج جدول)

(  1,953لعينة البحث كإجمالى بدرجة  متوسطة بوزن نسبى )
تم الترتيب التصاعدى للمحاور ستبيان سلبى فقد ونظرا ألن اإل

النسب المنخفضة للوزن النسبى إلى إرتقاع الظاهرة  وعبرت
تبين أن صراع الدور كزوجة جاء فى المركز األول  حيث

( تلى ذلك صراع الدور فى األعمال 1,878بوزن نسبى)
( ثم جاء صراع الدور كأم بوزن 1,964المنزلية بوزن نسبى )

أن ذلك يشير أن أهم  وترى الباحثتان( 2,017نسبى )
أولوليات المرأة العاملة هو اإلهتمام باألبناء ولذا كان صراع 

)حيث الوزن النسبى المرتفع الدال ور المتعلق باألبناء أقل الد
من صراع على إرتفاع استجابات افراد العينة على اإلستبيان( 

الدور الخاص بالزوج وباألعمال المنزلية  أى أن الزوجة 
العاملة تستطيع مواجهة صراعها كأم بدرجة أعلى من دورها 

 ةكزوجة ومن دورها فى أداء األعمال المنزلي
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 صراع األدوار فى األسرة للزوجة العاملة توزيع مستويات  .14 جدول
 الترتيب الوزن النسبى % العدد المستوى  المحاور

صراع الدور 
 كزوجة

 32,4 77 (19:12مرتفع )
1,878 
ولى 

اال
 

 39,9 95 (27: 20متوسط  )
 (35: 28منخفض )

 
66 27,7 

 100 238 المجموع

 صراع الدور كأم
 39,9 95 (20: 13مرتفع )

2,017 
لث 

الثا
 

 29,0 69 (28: 21متوسط  )
 (36: 29منخفض )

 
74 31,1 

 100 238 المجموع

صراع الدور فى 
 األعمال المنزلية

 37,0 88 (23: 15مرتفع )
1,964 
انى 

الث
 

 28,1 67 (32 : 24متوسط  )
 (41: 33منخفض  )

 
83 34,9 

 100 238 المجموع

 اإلجمالى
 37,4 89 (65: 43مرتفع )

1,953 
 

 39,9 95 (88: 66متوسط  )
 (111: 89منخفض )

 
54 22,7 

 100 238 المجموع
 

 النتائج فى ضوء فروض البحث:ثالثا 
توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بين الفرض األول: 

، لتعاطفالمشاعر ، إدارة الوقت، االمهارات الحياتية  )إدارة 
اع صر جمالى وصراع األدوار فى األسرة )تحمل المسئولية( اإل

، صراع الدور فى أداء كزوجة، صراع الدور كأم الدور

األعمال المنزلية( اإلجمالى لدى عينة من الزوجات العامالت 
وللتحقق من صحة الفرض إحصائيًا تم إستخدام معامل 

غيرات الخاصة بين المت Correlation Pearsonإرتباط بيرسون 
 بالبحث

 
 (238ن)   فى األسرة وصراع األدوارالمهارات الحياتية  للزوجة العاملة . معامل االرتباط بين 15جدول 

 المهارات الحياتية
 اإلجمالى تحمل المسئولية التعاطف إدارة الوقت إدارة المشاعر صراع األدوار فى األسرة

 ** 0, 413- ** 0, 269- ** 0, 200- ** 0, 349- ** 0, 395- صراع الدور كزوجة

 ** 0, 332- ** 0, 234- * 0, 155- ** 0, 227- ** 0, 357- صراع الدور كأم

صراع الدور فى أداء 
 ** 0, 351- ** 0, 414- 0, 080- ** 0, 232- ** 0, 247- األعمال المنزلية

 ** 0, 462- ** 0, 394- ** 0, 180- ** 0, 338- ** 0, 418- اإلجمالى
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رتباطية سالبة إوجود عالقة   (15يتضح من نتائج جدول )

رة المهارات الحياتية )إدابين ( ,01دالة إحصائيًا عند مستوى )
، كزوجة)صراع الدور فى األسرة  المشاعر( و صراع األدوار 

داء األعمال المنزلية( صراع الدور كأم ، صراع الدور فى أ
 .ت العامالتعينة البحث من الزوجا لدى اإلجمالى

وجود عالقة إرتباطية سالبة دالة إحصائيًا عند  -
صراع الوقت( و  بين المهارات الحياتية )إدارة (,01مستوى)
، صراع الدور كأم، )صراع كزوجةفى األسرة   األدوار

لدى صراع الدور فى أداء األعمال المنزلية ( اإلجمالى 
ائج وهذا يتفق مع نتعينة البحث من الزوجات العامالت 

والتى توصلت ( 1998بو سكينة ،أ، نادية زينب حقىدراسة )
إلى أن تخطيط الوقت والجهد يسهم مساهمة فعالة فى 
خفض حدة الصراع لدى المرأة العاملة ويجعلها قادرة على 
التوافق النفسى مع ظروف الحياة كما بينت نتائج دراسة 

أن هناك عالقة إيجابية بين تخطيط  (2004)أمل سالمة ،
ربة األسرة لمورد الوقت ومدى توافر الوقت الالزم لرعاية 

حنان الحلبى ، وذكرت ليةأبنائها وأداء األعمال المنز 
 بكفاءة وقتها إدارة على األسرة ربة أن قدرة (801، 2011)

وبأقل   وسهولة بيسر أعمالها إنجاز في تساعدها وفعالية
 اأسرته وعلى نفسها على بدوره ينعكس وهذا وجهد وقت
سميرة الفيفى المشكالت وذكرت  كافة مع تعاملها وعلى

 األسرة بما موارد إدارة في الكفاءة أن من( 187، 2003)
 لربة التوافق اإلجتماعي على ايجابيا تأثيراً  يؤثر الوقت فيها

 إحتياجاتها بين السليم التوافق على قادره وتجعلها األسرة
 وبالتالي طةالبيئة  المحي ومتطلبات أسرتها واحتياجات

تواجهها كما  التي واألزمات المشكالت كافة على التغلب
إلى وجود  ( (Dombrowki,jhll.j,2000توصلت نتائج 

 عالقة عكسية بين إدارة الوقت وصراع األدوار. 
رتباطية سالبة دالة إحصائيًا عند مستوى إوجود عالقة  -

ر و صراع األدوا)التعاطف( المهارات الحياتية ( بين ,01)
وعند  فى األسرة )صراع الدور كزوجة ( واإلجمالى

لصراع الدور كأم، وعدم وجود عالقة ( ,05)مستوى 
ارتباطية دالة إحصائيًا بين التعاطف وصراع الدور فى 

لدى عينة البحث من الزوجات   المنزلية أداء األعمال
 العامالت

رتباطية سالبة دالة إحصائيا عند مستوى إوجود عالقة   -
صراع و )تحمل المسئولية ( المهارات الحياتية بين  (,01)

صراع الدور  ،كزوجة صراع الدوراألدوار فى األسرة )
 ( اإلجمالى، صراع الدور فى أداء األعمال المنزليةكأم

 لدى عينة البحث من الزوجات العامالت
وجود عالقة إرتباطية سالبة دالة إحصائيا عند مستوى   -

ات الحياتية وإجمالى صراع إجمالى المهار ( بين ,01)
لدى عينة البحث من الزوجات  األدوار فى األسرة

 العامالت
دالة  سالبةرتباطية إوجود عالقة  نستخلص مما سبق

إحصائيًا بين المهارات الحياتية المحاور و اإلجمالى وصراع 
األدوار فى األسرة المحاور واإلجمالى فيما عدا التعاطف 

ألعمال المنزلية لم توجد عالقة دالة وصراع األدوار فى أداء ا
 .وبذلك  يكون الفرض األول قد تحقق جزئيا حصائياً إ
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 تبعًا لمكان السكنداللة الفروق بين متوسطات درجات عينة البحث فى المهارات الحياتية  .16جدول 

 المحاور
الفروق بين  (128حضر) (110ريف )

المتوسط  مستوى الداللة قيمة ت المتوسطات
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى 

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى 

 إدارة المشاعر
 

 غير دالة 0,112 1,597- 1,246- 5,690 25,273 6,344 24,027
 ,05دالة عند  0,025 2,252- 1,894- 6,264 30,484 6,694 28,591 إدارة الوقت
 ,01دالة عند  2,528 1,655 4,847 26,000 5,245 27,655 التعاطف

 غير دالة 0,914 108,0- 0,107- 7,163 26,180 8,101 26,073 تحمل المسئولية
 غير دالة 0,514 0, 654- 1,590- 16,883 107,940 20,663 106,35 اإلجمالى

 

توجد فروق بين متوسطات درجات عينة الفرض الثانى: 
الوقت،  ة )إدارة المشاعر، إدارةالمهارات الحياتيالبحث فى 

تبعًا )مكان السكن، ، تحمل المسئولية( اإلجمالى  التعاطف
دة الحياة الزوجية، عدد األبناء،  المستوى ، مسن الزوجة

وللتحقق ، متوسط الدخل الشهرى لألسرة( التعليمى للزوجين
  (T test) ر من صحة الفرض إحصائيًا تم إستخدام إختبا

رجات عينة للوقوف على داللة الفروق بين متوسطات د
وفقًا) لمكان السكن( بمحاورها المهارات الحياتية البحث فى 

 One Way Anova)واستخدام أسلوب تحليل التباين األحادى )
( لبيان داللة إتجاه الفروق ان وجدت LSDوتطبيق اختبار)

 مدة الحياة الزوجية، عدد ،سن الزوجةوفقًا لمتغيرات البحث )
، متوسط الدخل الشهرى زوجيناألبناء، المستوى التعليمى لل

 .(لألسرة

عدم وجود  – (16يتضح من نتائج جدول )مكان السكن -1
نة البحث فى كل بين متوسط درجات عي حصائياً إفروق دالة 

، تحمل المسئولية وإجمالى المهارات من إدارة المشاعر
,( 654-، ,108-)اتية حيث كانت قيم ت على التوالىالحي

بينما وجدت فروق بين متوسطات ئياإحصا وهى قيم غير دالة
درجات عينة البحث فى المهارات الحياتية )إدارة الوقت( 

( عند 2,252-لصالح سكان الحضر  حيث كانت قيمة ت)
بذلك مع ما توصلت إليه نتائج  وإتفقت   (,05مستوى )

والتى توصلت إلى فروق دالة  ( 2009دراسة )إيمان سالم ،
والحضر لصالح ربات أسر  إحصائيا بين ربات أسر الريف

بين متوسط درجات عينة  حصائياً إالحضر ووجود فروق دالة 

البحث فى  التعاطف لصالح سكان الريف حيث كانت قيمة 
 ( .0, 01( وهى دالة عند مستوى ) 2,528ت)
تباين دال  وجود (17يتضح من نتائج جدول )السن  -2

إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة البحث فى  
 للزوجة العاملة )إدارة المشاعر، إدارة ارات الحياتيةالمه

، تحمل المسئولية( واإلجمالى تبعًا لسن الوقت،  التعاطف
، 3,244الزوجة حيث كانت قيم  ف على التوالى )

يم دالة ( وهى ق8,531، 5,976، 6,334، 4,089
(  ولمعرفة إتجاه الفروق ,05,، 01إحصائيًا عند مستوى)

  LSDتم تطبيق إختبار
( وجود فروق دالة إحصائيًا بين 18) جدولنتائج  من يتضح

( تبعا ,05متوسطات درجات عينة البحث عند مستوى داللة )
)حيث المتوسطات السن األكبر فى إتجاه لسن الزوجة 

( 60<45ذوات السن )الزوجات العامالت أن فتبين  االعلى (
 لسن فى إدارة المشاعر  وإدارة الوقت عن ذوات  اأفضل كن 
 المستويات األخرى لم تظهر فروق بين و  ( سنة35 (<

( 25,64( إلى)35<( للسن)23,28وتدرجت المتوسطات من)
( للسن 27,9( فى إدارة المشاعر، من )60<45للسن من)

( فى إدارة الوقت ، 60<45(  للسن من)30,76( إلى) 35(<
 (،2011)وجيدة حماد ،دراسة كل من  مع نتائجبذلك إتفقت 

والذين توصلو ( 2009)إيمان شعبان،( ، 2003ة العبدلى،سمير )
 إلى وجود فروق دالة إحصائيًا فى مستوى إدارة الوقت لصالح 

وقد يرجع ذلك كما ترى الباحثتان إلى أنه مع  العمر األكبر للزوجة
التقدم بالعمر تزداد خبراتها فى جميع األمور منها كيفية إدارة 
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( 60<45)بين أن ذوات السن من  كما ت أوقاتها بطريقة صحيحة .
والتى لم ( 45<35(، ) 35<كن أكثر تعاطف من ذوات السن ) 

( للسن 25,54وتتدرجت المتوسطات من) تظهرا فروق بينهما
( كما تبين  أن ذوات 60<45( للسن من )28,11( إلى)35<)

كانت  والتى لم تظهر فروق بينهما  (45 <35( ، )60<45السن )
(  فى تحمل المسئولية وإجمالى 35<سن)أكثر  من ذوات ال

( سن 23,61المهارات الحياتية  وتتدرجت المتوسطات من )
( فى تحمل المسئولية   60<45( للسن من )27,47( إلى )35<)

(  للسن من 111,98( إلى)35<( للسن )100,32ومن )
إتفقت فيما يتعلق و ( فى إجمالى المهارات الحياتية، 60<45)

مع نتائج دراسة )الحسينى ريحان وآخرون  بتحمل المسئولية
رتباطية موجبة بين  إ( والتى توصلت إلى وجود عالقة 2015،

إتفقت فيما يتعلق بمهارة كما تحمل المسئولية وسن المرأة ، 
التعاطف وإجمالى المهارات الحياتية  مع نتائج دراسة )أنعام شعيبى 

ادت مهارة (  والتى توصلت إلى كلما زاد العمر كلما ز 2018،
 التعاطف والمهارات الحياتية .

لسن الزوجةتبعًا   المهارات الحياتيةتحليل التباين أحادى اإلتجاه للفروق بين المتوسطات فى  .17جدول 
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين المحاور

 إدارة المشاعر
 

 بين المجموعات
الكلى ل المجموعاتداخ  

230,802 
8359,417 
8590,218 

2 
235 
237 

115,401 
35,572 

 

3,244 
 
 

دال  0,041
0, 05عند   

 
 بين المجموعات إدارة الوقت 

الكلى داخل المجموعات  
338,98 
9741,68 
10080,66 

2 
235 
237 

169,49 
41,454 

 

4,089 
 
 

دال  0,018
0, 05عند   

 
 
 بين المجموعات التعاطف 

الكلى المجموعاتداخل   
314,324 
5830,5 

6144,824 

2 
235 
237 

157,162 
24,811 

 

6,334 
 
 

,01دال عند   
 
 

 بين المجموعات تحمل المسئولية
الكلى داخل المجموعات  

661,683 
13009,279 
13670,962 

2 
235 
237 

330,842 
55,359 

 

5,976 
 
 

,01دال عند   
 
 

 بين المجموعات اإلجمالى
كلىال داخل المجموعات  

5610,563 
77275,756 
82886,319 

2 
235 
237 

2805,281 
328,833 

 

8,531 
 
 

,01دال عند   
 
 

 

 لمعرفة إتجاه الفروق فى المهارات الحياتية تبعًا لسن الزوجة LSD .18جدول 
 إدارة الوقت إدارة المشاعر ن السن

 30,76م= 29,72م= 27,90م= 25,64م= 24,81م= 23,28م=
>35 71 

 
-   -   

  - 1,823-  - 1,5299- 69 45 <35من
 - 1,0407- *2,864- - .8313- *2,361- 98 60 <45من 

 تحمل المسئولية التعاطف ن السن
 27,47م= 26,83م= 23,61م= 28,11م= 26,16م= 25,54م=

>35 71 
 

-   -   
  - *3,221-  - ,58073- 69 45 <35من
 - ,643- *43,86- - *1,996- *2,577- 98 60 <45من 

 اإلجمالى ن السن

 
 111,98م= 107,52م= 100,32م=

>35 71 
 

-   
  - *7,154- 69 45 <35من
  4,512- *11,666- 98 60 <45من 

 



 2021مارس  -يناير ( 1العدد  42)مجلد -لمى مجلة اإلسكندرية للتبادل الع

 

456 

 
 (19لنتائج الموضحة بجدول )اتشير سنوات الزواج  -3

وجود تباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة 
ة لدى الزوجة )إدارة البحث فى  المهارات الحياتي

المشاعر، إدارة الوقت، التعاطف، تحمل المسئولية( 
واإلجمالى تبعًا لسنوات الزواج حيث كانت قيم ف على 

، 9,738، 13,574، 6,508، 11,021التوالى )
,( 01(  وهى قيم دالة إحصائيًا عند مستوى )18,449

 LSDولمعرفة إتجاه الفروق تم تطبيق إختبار
وجود فروق دالة إحصائيًا بين  (20) جدولنتائج  من يتضح

متوسطات درجات عينة البحث فى المهارات الحياتية المحاور 
, ( تبعًا لسنوات الزواج 05و اإلجمالى  عند مستوى داللة ) 

سنوات الزواج األطول حيث المتوسطات األكبر فى إتجاه 
فضل سنه فأكثر( أ 15تبين أن الزوجات ذات مدة الزواج )ف

)المحاور واإلجمالى(  من مدة الزواج  هارات الحياتيةمفى ال
وتتدرجت والتى لم تظهر فروق بينهما ( 15 <5( ، من)5 <)

( 26,70( إلى)5 <)( لمدة الزواج 22,28المتوسطات من )
( ,62فأكثر(  فى إدارة المشاعر ومن )  15لمدة الزواج )

(  لمدة الزواج 31,33( إلى) 5 <سنوات الزواج )ل
 <)( لمدة الزواج 25,45ر(  فى إدارة الوقت  ومن)فأكث15)
سنة فأكثر( للتعاطف 15( لمدة الزواج  من )28,81( إلى)5

( لمدة الزواج 28,73( إلى) 5 <( لمدة الزواج )24,08ومن)
( لمدة 99,43سنة  فأكثر( لتحمل المسئولية ، ومن ) 15)

سنة  15( لمدة الزواج من )115,57( إلى)5 <الزواج )
فيما  بذلك  إتفقتفى إجمالى المهارات الحياتية ، فأكثر(

(2013مع نتائج )منيرة الضحيان ، يتعلق بإدارة  الوقت

 

 سنوات الزواج فى المهارات الحياتية لدى الزوجة تبعالمعرفة اتجاه الفروق   LSD .19جدول 
 ستوى الداللةم قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين المحاور

 إدارة المشاعر
 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

736,649 
7853,57 
8590,218 

2 
235 
237 

368,324 
33,419 

 

11,021 
 
 

 ,01دال عند 
 
 

 إدارة الوقت
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

529,073 
9551,586 
10080,66 

2 
235 
237 

264,537 
40,645 

 

6,508 
 
 

 ,01دال عند 
 
 
 

 التعاطف
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

636,353 
5508,47 
6144,824 

2 
235 
237 

318,177 
23,44 
 

13,574 
 
 

 ,01دال عند 
 
 

 تحمل المسئولية
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

1046,298 
12624,665 
13670,962 

2 
235 
237 

523,149 
53,722 

 

9,738 
 
 

 ,01دال عند 
 
 

 الىاإلجم
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

11247,897 
71638,422 
82886,319 

2 
235 
237 

5623,949 
304,844 

 

18,449 
 
 

 ,01دال عند 
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 سنوات الزواج تبعًا   هارات الحياتيةالملمعرفة إتجاه الفروق فى  LSD .20جدول 
 إدارة الوقت إدارة المشاعر ن عدد سنوات الزواج

 31,33م= 29,09م= 27,62م= 26,70م= 24,17=م 22,28م=
>5 61 -   -   

   1,471-   1,897- 82 15 <5من
  *2,241- *3,713-  *2,527- *4,423- 95 فأكثر15من 

 تحمل المسئولية التعاطف ن عدد سنوات الزواج
 28,73م= 24,71م= 24,08م= 28,81م= 25,46م= 25,45م=

> 5 58 -   -   
   ,6264-   0,01149 87 15 <5من
 - *4,019- *4,645-  *3,347- *3,358- 93 فأكثر15من 

 اإلجمالى  عدد سنوات الزواج

 
 115,57م= 103,44م= 99,43م= 

> 5 58 -   
   4,0058- 87 15 <5من
  *12,133- *16,139- 93 فأكثر15من 

 

والتى توصلت إلى وجود عالقة إرتباطية موجبة بين  إدارة 
يتعلق بمهارة التعاطف كما إتفقت فيما وقت ومدة الزواج ال

( 2018والمهارات الحياتية مع نتائج دراسة )أنعام شعيبى ،
ت مهارة دوالتى توصلت إلى كلما زادت مدة الزواج كلما ذا

إختلفت فيما يتعلق و المهارات الحياتية، إجمالى التعاطف و 
حان وآخرون بتحمل المسئولية مع نتائج دراسة )الحسينى ري

( والتى توصلت إلى عدم وجود عالقة إرتباطية بين  2015،
 تحمل المسئولية وعدد سنوات الزواج.

عدم وجود ( 21تضح من نتائج جدول )عدد األبناء ي -4
بين متوسطات  درجات عينة البحث  تباين دال إحصائياً 

لعدد األبناء  تبعاعينة البحث المهارات الحياتية   لدى فى 
تحمل ، التعاطف ، الوقت ارة المشاعر ، إدارةفى )إد

المسئولية، اإلجمالى( كانت قيمة ف على التوالى 
( وهى قيم 2,287، 1,995، 1,236، 2,033،1,796)

فيما يتعلق بإدارة الوقت بذلك إتفقت و حصائيًا إغير دالة 
والتى توصلت إلى  (2005)منال الشامى ،مع نتائج دراسة 

عليم ربة األسرة العاملة فى إدارة عدم وجود عالقة بين ت
منيرة )الوقت وبين عدد األبناء وكذلك نتائج دراسة 

والتى توصلت إلى عدم وجود عالقة  (2013الضحيان ،
إرتباطية بين إدارة الوقت وعدد األبناء، ولكنها إختلفت مع 

( والتى توصلت إلى وجود (Dombrowki,jhll.j,2000نتائج 
الوقت وعدد األبناء وكذلك  عالقة عكسية بين إدارة 

والتى توصلت إلى وجود عالقة  (2003)شرين محفوظ ،
إختلفت و سالبة بين عدد أفراد األسرة وتخطيط الوقت ، 
)الحسينى فيما يتعلق بتحمل المسئولية مع نتائج دراسة 

وجود عالقة  والتى توصلت إلى( 2015ريحان وآخرون ،
 دد األبناء.ارتباطية عكسية بين تحمل المسئولية وع

( 22شير النتائج الموضحة بجدول )ت -تعليم الزوج :-5
بين متوسط درجات عينة  حصائياً إعدم وجود تباين دال 

 تبعاالعاملة المهارات الحياتية لدى الزوجة البحث فى 
، الوقت، التعاطف ، إدارةالمشاعر فى )إدارةلتعليم الزوج 

على قيمة ف ، اإلجمالى حيث كانت تحمل المسئولية
، 1,837،   0.573، 2,364، 1,557والى ) ــــــــــــــــــــــــــــالت

فيما يتعلق بإدارة ( وهى قيم غير دالة احصائيًا 1,225
( 2013منيرة الضحيان ،مع نتائج دراسة ) إختلفتالوقت 

والتى توصلت إلى وجود عالقة إرتباطية  موجبة بين  
 .إدارة الوقت ومستوى تعليم الزوج
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 ناء تحليل التباين أحادى اإلتجاه للفروق بين المتوسطات فى المهارات الحياتية  تبعًا لعدد األب .21جدول 

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

 إدارة المشاعر
 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

146,069 
8444,149 
8590,218 

2 
235 
237 

73,035 
35,933 

 

2,033 
 
 

غير  0,133
 دالة
 
 

 إدارة الوقت
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

151,743 
9928,917 
10080,66 

2 
235 
237 

75,871 
42,251 

 

1,796 
 
 

غير  0,168
 دالة
 
 

 التعاطف
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

63,941 
6080,882 
6144,824 

2 
235 
237 

31,971 
25,876 

 

1,236 
 
 

غير  0,293
 دالة
 
 

 تحمل المسئولية
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

228,213 
13442,75 
13670,962 

2 
235 
237 

114,106 
57,203 

 

1,995 
 
 

غير  0,138
 دالة
 
 

 اإلجمالى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

1582,178 
81304,142 
82886,319 

2 
235 
237 

791,089 
345,975 

 

2,287 
 
 

غير  0,104
 دالة
 
  

 

 لمعرفة اتجاه الفروق  فى المهارات الحياتية  لدى الزوجة العاملة  تبعا لتعليم  الزوج LSD .22جدول 
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين المحاور

 إدارة المشاعر
 

 عاتبين المجمو 
 داخل المجموعات

 الكلى

112,352 
8477,866 
8590,218 

2 
235 
237 

56,176 
36,076 

 

1,557 
 
 

0,213 
 غير دالة

 
 

 إدارة الوقت
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

198,824 
9881,835 
10080,66 

2 
235 
237 

99,412 
42,05 
 

2,364 
 
 

0,096 
 غير دالة

 
 

 التعاطف
 بين المجموعات

 موعاتداخل المج
 الكلى

29,838 
6114,986 
6144,824 

2 
235 
237 

14,919 
26,021 

 

0,573 
 
 

0,564 
 غير دالة

 

 تحمل المسئولية
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

210,448 
13460,514 
13670,962 

2 
235 
237 

105,224 
57,279 

 

1,837 
 
 

0,162 
 غير دالة

 
 

 اإلجمالى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 لكلىا

855,114 
82031,205 
82886,319 

2 
235 
237 

427,557 
349,069 

 

1,225 
 
 

0,296 
 غير دالة

 
 

 

 

( 23تشير النتائج الموضحة بجدول ) -تعليم الزوجة: -6
بين متوسطات درجات  حصائياً إعدم وجود تباين دال 

عينة البحث فى المهارات الحياتية ) إدارة المشاعر 
لزوجة حيث كانت قيم ف على والتعاطف( تبعا لتعليم ا

 ،( وهى قيم غير دالة إحصائياً 1,698، , 179التوالى )

وجود تباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة و 
إدارة الوقت وتحمل المهارات الحياتية )البحث فى 

حيث  ة( واإلجمالى تبعًا لمستوى تعليم الزوجالمسئولية
( 4,753، 5,161، 6,071التوالى ) ف علىكانت قيم 
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,( ولمعرفة إتجاه 01وهى قيم دالة إحصائيًا عند مستوى)
 LSDالفروق تم تطبيق إختبار

وجود فروق دالة إحصائيًا بين  (24) نتائج جدول من يتضح
المهارات الحياتية  للزوجة  متوسطات درجات عينة البحث فى 
اإلجمالى  عند مستوى  )إدارة الوقت ، تحمل المسئولية (

التعليم المرتفع  فى إتجاهتبعًا لتعليم الزوجة   ( ,05داللة)
أن ذوات  التعليم المرتفع  فتبين  حيث المتوسطات األكبر

أفضل فى إدارة   اكانتوالتى لم تظهر فروق بينهما المتوسط و 
من ذوات الوقت وتحمل المسئولية وإجمالى المهارات الحياتية 

 للتعليم (27,44وتتدرجت المتوسطات من )التعليم المنخفض 
( للتعليم المرتفع إلدارة الوقت، من 30,83المنخفض إلى )

( للتعليم المرتفع 27,17( للتعليم المنخفض إلى )23,75)
( للتعليم المنخفض إلى 101,61لتحمل المسئولية ، ومن )

 وقد( للتعليم المرتفع إلجمالى المهارات الحياتية 109,80)
التعاطف والمهارات فيما يتعلق بمهارة هذه النتائج إتفقت 

والتى توصلت  (2018أنعام شعيبى ،الحياتية مع نتائج دراسة )
إلى كلما زادت تعليم  كلما ذادت مهارة التعاطف والمهارات 

يمان إ)إتفقت فيما يتعلق بإدارة الوقت مع نتائج كما الحياتية ، 
والتى توصلت إلى وجود عالقة موجبة بين  (2009سالم ،

منيرة ختلفت مع نتائج )إم األم ولكنها إدارة الوقت وتعلي
والتى توصلت إلى عدم وجود عالقة  (2013الضحيان ،

موى تعليم األإرتباطية  بين  إدارة الوقت ومست
 

 زوجةتبعا لتعليم  التحليل التباين أحادى اإلتجاه للفروق بين المتوسطات فى المهارات الحياتية   .23جدول 
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية المربعات مجموع مصادر التباين المحاور

 إدارة المشاعر
 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

13,038 
8577,18 
8590,218 

2 
235 
237 

6,519 
36,499 

 

0,179 
 
 

غير  0,837
 دالة
 
 

 إدارة الوقت
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

495,231 
9585,429 
10080,66 

2 
235 
237 

247,615 
40,789 

 

6,071 
 
 

 0, 01دال عند 
 
 

 التعاطف
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

87,551 
6057,272 
6144,824 

2 
235 
237 

43,776 
25,776 

 

1,698 
 
 

0,185 
 غير دالة

 
 

 تحمل المسئولية
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

575,162 
13095,801 
13670,962 

2 
235 
237 

287,581 
55,727 

 

5,161 
 
 

 0, 01دال عند 
 
 
 

 اإلجمالى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

3222,246 
79664,073 
82886,319 

2 
235 
237 

1611,123 
338,996 

 

4,753 
 
 

 0, 01دال عند 
 
 

 
  لمعرفة إتجاه الفروق فى المهارات الحياتية  تبعًا لتعليم الزوجة LSD .24جدول

 تحمل المسئولية إدارة الوقت ن لتعليمىالمستوى ا
 27,17م= 27,11م= 23,75م= 30,83م= 30,17م= 27,44م=

   -   - 71 منخفض مستوى تعليم
   *3,360-   *2,737- 75 مستوى تعليم متوسط
 - ,06725- *3,427- - ,6528- *3,3895- 92 مستوى تعليم  مرتفع
 اإلجمالى ن المستوى التعليمى 

 
 109,80م= 108,43م= 101,61م=

   - 71 منخفض مستوى تعليم
   *8,237- 75 مستوى تعليم متوسط
  0,3652 *7,871- 92 مستوى تعليم  مرتفع
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 حصائياً إعدم وجود تباين دال ( 25يتضح من نتائج جدول )
بين متوسط درجات عينة البحث فى المهارات الحياتية ) إدارة 

مل المسئولية واإلجمالى( لدى الزوجة المشاعر والتعاطف وتح
العاملة تبعا لمستوى الدخل الشهرى لألسرة حيث كانت قيم ف 

(  وهى قيم ,144، 2,282،  ,893،  ,173على التوالى )
مع فيما يتعلق بتحمل المسئولية  إختلفت ، حصائياً إغير دالة 

( والتى توصلت 2015خرون، آالحسينى ريحان و نتائج دراسة )
ودخل  د عالقة إرتباطية موجبة بين تحمل المسئوليةإلى وجو 

 إختلفت فيما يتعلق بمهارة التعاطف والمهاراتوكذلك  ،األسرة
( والتى توصلت 2018أنعام شعيبى ،الحياتية مع نتائج دراسة)

كلما زادت الدخل كلما ذات مهارة التعاطف والمهارات ى إل
 ات درجاتووجود تباين دال إحصائيًا بين متوسط .الحياتية

وى الوقت( تبعًا لمستث فى المهارات الحياتية )إدارة عينة البح
 ( 4,746لمستوى الدخل الشهرى لألسرة حيث كانت قيم  ف )

,( ولمعرفة إتجاه الفروق 01مستوى )وهى دالة إحصائيًا عند 
 LSDتم تطبيق إختبار

وجود فروق دالة إحصائيًا بين  (26يتضح من نتائج جدول )
جات عينة البحث فى المهارات الحياتية  للزوجة  متوسطات در 

( تبعًا لمستوى الدخل  ,05)إدارة الوقت (  عند مستوى داللة)
الدخل المرتفع حيث المتوسطات  فى اتجاهالشهرى لألسرة 

من األسر ذات الدخل العامالت أن الزوجات فتبين  األكبر
  اانتكوالتى لم تظهر فروق بينهما المرتفع  والدخل المتوسط 

وتتدرجت  ارة الوقت من ذوات الدخل المنخفضأفضل فى إد
 (31,07( للتعليم المنخفض إلى )28,0المتوسطات من )
والتى توصلت إلى  (2013)منيرة الطحان ،وإتفقت بذلك مع 

.سرةإدارة الوقت والدخل الشهرى لأل

 
 لألسرة  دخل الشهرى تبعًا لمستوى الارات الحياتية  تحليل التباين أحادى اإلتجاه للفروق بين المتوسطات فى المه .25دول ج

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

 إدارة المشاعر
 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

12,638 
8577,58 
8590,218 

2 
235 
237 

6,319 
36,5 
 

0,173 
 
 

غير  0,841
 دالة
 
 

 إدارة الوقت
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

391,335 
9689,325 
10080,66 

2 
235 
237 

195,668 
41,231 

 

4,746 
 
 

 ,01دال عند 
 
 

 التعاطف
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

46,362 
6098,461 
6144,824 

2 
235 
237 

22,264 
25,671 

 

0,893 
 
 

غير  0,411
 دالة
 
 

 ةتحمل المسئولي
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

260,427 
13410,535 
13670,962 

2 
235 
237 

130,213 
57,066 

 

2,282 
 
 

غير  0,104
 دالة
 
 

 اإلجمالى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

101,274 
82785,046 
82886,319 

2 
235 
237 

48,956 
351,454 

 

0,144 
 
 

0,866 
 غير دالة
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 ةلدى الزوجة تبعًا لمستوى الدخل الشهرى لألسر لمعرفة إتجاه الفروق فى المهارات الحياتية  LSD .26جدول 
 إدارة الوقت ن الدخل

 31,07م= 30,08م= 28,00م=
   - 87 دخل شهرى منخفض
   *2,075- 80 دخل شهرى متوسط
 - .9673- *3,042- 71 دخل شهرى مرتفع

 

بين  حصائياً إ دالة وجود فروق  عدمنستخلص مما سبق 
متوسطات درجات عينة البحث فى المهارات الحياتية  

وجدت  اإلجمالى تبعا للسكن فيما عدا إدارة الوقت المحاور و
لصالح سكان الحضر، والتعاطف لصالح سكان فروق 
بين متوسط درجات عينة  وجود فروق دالة إحصائياً و الريف، 

لى( لصالح اإلجما، البحث فى المهارات الحياتية )المحاور
 مدة الزواج األطول، عدم وجود ،السن األكبر للزوجة العاملة 

فروق بين متوسطات درجات عينة البحث فى المهارات 
زوج، تعليم الو تبعا لعدد األبناء  (اإلجمالى، المحاور)الحياتية  

درجات عينة البحث فى  اتلم توجد فروق بين متوسط
ة لزوجة ووجود فروق دالالتعاطف وإدارة المشاعر تبعا لتعليم ا

بين متوسط درجات عينة البحث فى )إدارة الوقت  حصائياً إ
 اتوتحمل المسئولية واإلجمالى( عدم وجود فروق بين متوسط

 )المهارات الحياتية ( المحاوردرجات عينة البحث فى 
وجدت  )إدارة الوقت(فيما عدا واإلجمالى  تبعا لدخل األسرة 
وبذلك يكون تحقق الفرض   فروق لصالح الدخل المرتفع

 جزئيًا .
توجد فروق بين متوسطات درجات عينة  -الفرض الثالث:

، صراع الدور كزوجة البحث فى صراع األدوار فى األسرة )
، صراع الدور فى أداء األعمال المنزلية ( صراع الدور كأم 

اإلجمالى تبعًا )مكان السكن، سن الزوجة، مدة الحياة الزوجية 
لدى ، دخل األسرة اء، المستوى التعليمى للزوجينعدد األبن،

عينة البحث وللتحقق من صحة الفرض إحصائيًا تم إستخدام 
للوقوف على داللة الفروق بين متوسطات  T test إختبار

بمحاورها   صراع األدوار فى األسرةدرجات عينة البحث فى 
ى وفقًا) لمكان السكن(  وإستخدام أسلوب تحليل التباين األحاد

One Way Anova  ختبارإوتطبيق LSD لبيان داللة إتجاه
، مدة  ن وجدت وفقًا لمتغيرات البحث )سن الزوجةإالفروق 
، المستوى التعليمى للزوجين، متوسط  عدد األبناء الزواج،

 الدخل الشهرى لألسرة(
دم ع –( 27يتضح من نتائج جدول )مكان السكن  -1

ات درجات عينة بين متوسط اً إحصائي ةوجود فروق دال
)صراع الدور كأم(  البحث فى صراع األدوار فى األسرة

( وهى غير دالة إحصائيًا ، 1,178حيث كانت قيمة ت )
بين متوسطات درجات عينة  اً إحصائي ةووجود فروق دال

صراع  ،البحث فى صراع األدوار فى األسرة  )كزوجة 
ت اإلجمالى( حيث كان ، الدور فى أداء األعمال المنزلية

,( 01( عند مستوى )2,901،  2,686،  3,01قيم ت )
الزوجات قاطنى الحضر حيث سجلت الزوجات  في اتجاه

حسابى منخفض  العامالت قاطنى الحضر متوسط
بالمقارنة بالزوجات العامالت قاطنى الريف ممل يدل 
على أن الزوجات العامالت فى الحضر حيث 

صورة أعلى المتوسطات األقل تعانى من صراع األدوار ب
حيث المتوسطات  من الزوجات العامالت فى الريف

 . األعلى
أن الزوجات قاطنى الريف  إستطاعت أن  وترى الباحثتان 

صراع الدور فى أداء األعمال تواجهن صراع األدوار كزوجة و 
بصورة أفضل من الزوجات العامالت فى جمالى واإلالمنزلية 
 .المدينة
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 كنين متوسطات درجات عينة البحث فى صراع األدوار فى األسرة    تبعًا لمكان الس. داللة الفروق ب27جدول 

 المحاور

 (128حضر) (110ريف )

الفروق بين 

 المتوسطات
 مستوى الداللة قيمة ت

المتوسط 

 الحسابى

اإلنحراف 

 المعيارى

المتوسط 

 الحسابى

اإلنحراف 

 المعيارى

 ,01دالة عند  3.010 2.550 6.080 21.359 6.990 23.909 صراع الدور كزوجة

 غير دالة 0.24 1.178 1.148 7.130 23.680 7.891 24.827 صراع الدور كأم

صراع الدور فى أداء األعمال 

 المنزلية

 ,01دالة عند  2.686 2.763 7.867 26.195 8.006 28.982

 ,01دالة عند  2.901 6.460 16.145 71.258 18.207 77.718 اإلجمالى

 
ال دوجود تباين  ( 28يتضح من جدول )سن الزوجة   -2

إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة البحث فى  صراع 
) صراع الدور كزوجة ، صراع الدور كأم، فى األسرة  األدوار

  صراع الدور فى أداء األعمال المنزلية( واإلجمالى تبعًا لسن
، 13,262، 7,619الزوجة حيث كانت قيم ف على التوالى )

, 01( وهى قيم دالة إحصائيًا عند مستوى 17,858،11,067
 LSDولمعرفة إتجاه الفروق تم تطبيق إختبار

وجود فروق دالة إحصائية بين  (29جدول ) يتضح من
متوسطات درجات عينة البحث فى صراع األدور فى األسرة 

السن األصغر للزوجه فى إتجاه , ( 05عند مستوى داللة  )
فتبين أن الزوجات العامالت األقل ( )حيث المتوسط الحسابى 

بالمقارنة صراًع للدور كزوجة كانت أكثر ( 35<السن ) ذوات
والتى لم (  60<45( والسن )45 <35ذوات السن )من 

( للسن 24,20من ) المتوسطات وتتدرجت تظهر فروق بينهما
( كما تبين أن 35<) ( للسن20,28( إلى )60<45من )

( 35<(  والمنخفض )45 <35الزوجات للسن المتوسط)
أكثر فى صراع للدور كأم  اكانتوالتى لم تظهر فروق بينهما 

وفى أداء األعمال المنزلية وإجمالى صراع األدوار من ذوات 
( للسن  26,97( وتدرجت المتوسطات من)60<45السن )

الدور مع  ع( لصرا 35<( للسن )21,52( إلى )60<45)
( 24,89ى )إل( 60<45( للسن من )30,22األبناء ، ومن )

داء األعمال المنزلية ومن لصراع الدور فى أ( 35<للسن )
(  للسن 66,69( إلى )60<45( للسن من )81,40)
( إلجمالى صراع الدور فى األسرة وإتفقت بذلك مع 35<)

لى وجود إوالتى توصلت ( 2020سميرة الفيفى، )نتائج دراسة 
 وجة للزو  فروق فى صراع الدور لصالح العمر األصغر

والتى  (2006)سمية بن عمارة ،إختلفت مع نتائج دراسة 
 .أن صراع األدوار ال يتأثر بعمرهنتوصلت إلى 
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 لزوجةلسن ا تبعاً صراع األدوار فى األسرة  تحليل التباين أحادى اإلتجاه للفروق بين المتوسطات فى  .28جدول 
 مستوى الداللة قيمة ف سط المربعاتمتو  درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين المحاور

 صراع الدور كزوجة
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

633,629 
9771,531 
10405,16 

2 
235 
237 

316,814 
41,581 

 

7,619 
 
 

دال عند مستوى 
01 ,0 

 
 

 صراع الدور كأم
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

1351,101 
11970,395 
13321,496 

2 
235 
237 

675,551 
50,938 

 

13,262 
 
 

دال عند مستوى 
01 ,0 

 
 

صراع الدور فى أداء 
 األعمال المنزلية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

1310,727 
13916,769 
15227,496 

2 
235 
237 

655,364 
59,22 
 

11,067 
 
 

دال عند مستوى 
01 ,0 

 
 

 صراع الدور كزوجة
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 لىالك

633,629 
9771,531 
10405,16 

2 
235 
237 

316,814 
41,581 

 

7,619 
 
 

دال عند مستوى 
01 ,0 

 
 

 

 لمعرفة إتجاه الفروق فى صراع األدوار فى األسرة   تبعًا لسن الزوجة  LSD .29جدول 
 كـأمصراع الدور  كزوجةصراع الدور  ن سن الزوجة 

 26,97=م 23,06م= 21,52م= 24,20م= 22,49م= 20,28م=
>  35 71 -   -   

  - 1,537-  - *2,211- 69 45 <35من
 - *3,911- *5,448- - 1,7113- *3,922- 98 60  <45من 

 اإلجمالى صراع الدور فى أداء األعمال المنزلية ن سن الزوجة
 81,40م= 71,86م= 66,69م=  30,22م= 26,30م= 24,89م= 

>35 71 -   -   
  - 5,165-  - 1,417- 69 45 <35من
 - *9,543- *14,708- - *3,920- *5,337- 98  60 <45من 

 

عدم وجود  ( 30يتضح من جدول )عدد سنوات الزواج  -3
تباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة البحث 

، كزوجة)صراع الدور األسرة فى فى  صراع األدوار 
لمنزلية( ، صراع الدور فى أداء األعمال اكأمصراع الدور 

واإلجمالى تبعًا لعدد سنوات الزواج  حيث كانت قيم  ف 
( 2,281،  2,835،  2,307، 0,294على التوالى )

 ,Grau)وهى قيم غير دالة وهذا يتفق مع نتائج دراسة 
والتى توصلت إلى  أنه ال يوجد فروق فى   (1997

مستوى صراع األدوار تبعا لمدة الزواج  ونتائج دراسة 
التى توصلت   (2017وباسى وسناء الخولدة ،عدنان الط)

إلى أنه ال توجد فروق بين العامالت فى صراع األدوار 
 .فى األسرة يرجع إلى مدة الزواج

  ( 31يتضح من جدول ) -:عدد االبناء  -4
دال إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة وجود تباين 

صراع  البحث فى  صراع األدوار فى األسرة )كزوجة، كأم،
فى أداء األعمال المنزلية( اإلجمالى تبعًا لعدد  الدور
، 13,301)حيث كانت قيم ف على التوالى األبناء

وهى قيم دالة إحصائيًا  (18,753، 6,881، 14,712
,( ولمعرفة إتجاه الفروق تم تطبيق 01عند مستوى)

 .LSDإختبار
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 زواج سنوات تبعاً    فى األسرةصراع األدوار فى  تحليل التباين أحادى اإلتجاه للفروق بين المتوسطات .30جدول 

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين المحاور
 بين المجموعات كزوجة صراع الدور 

 داخل المجموعات
 الكلى

26,003 
10379,157 
10405,16 

2 
235 
237 

13,001 
44,167 

 

0,294 
 
 

0,745 
 الغير د
 
 

 بين المجموعات كأمصراع الدور 
 داخل المجموعات

 الكلى

256,51 
13064,986 
13321,496 

2 
235 
237 

128,255 
55,596 

 

2,307 
 
 

0,102 
 غير دال

 
 

صراع الدور فى أداء 
 بين المجموعات األعمال المنزلية

 داخل المجموعات
 الكلى

358,694 
14868,802 
15227,496 

2 
235 
237 

179,347 
63,271 

 

2,835 
 
 

0,061 
 غير دال

 
 

 بين المجموعات اإلجمالى 
 داخل المجموعات

 الكلى

1365,717 
70342,148 
71707,866 

2 
235 
237 

682,859 
299,328 

 

2,281 
 
 

0,104 
 غير دال

 
 

 اءاألبن لعدد تحليل التباين أحادى اإلتجاه للفروق بين المتوسطات فى صراع األدوار فى األسرة  تبعًا  .31جدول 
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين المحاور
 بين المجموعات كزوجة صراع الدور 

 داخل المجموعات
 الكلى

1058,055 
9347,105 
10405,16 

2 
235 
237 

529,027 
39,775 

 

13,301 
 
 

دال عند مستوى 
01 ,0 

 
 

 بين المجموعات كأمصراع الدور 
 داخل المجموعات

 الكلى

1482,372 
11839,124 
13321,496 

2 
235 
237 

741,186 
50,379 

 

14,712 
 
 

دال عند مستوى 
01 ,0 

 
 

صراع الدور فى أداء 
 بين المجموعات األعمال المنزلية

 داخل المجموعات
 الكلى

842,452 
14385,044 
15227,496 

2 
235 
237 

421,226 
61,213 

 

6,881 
 
 

دال عند مستوى 
01 ,0 

 
 

 بين المجموعات اإلجمالى 
 داخل المجموعات

 الكلى

9869,586 
61838,279 
71707,866 

2 
235 
237 

4934,793 
263,142 

 

18,753 
 
 

دال عند مستوى 
01 ,0 

 
 

 

وجود فروق دالة إحصائية بين ( 32) جدولنتائج  من يتضح
فى األسرة  متوسطات درجات عينة البحث فى صراع األدور 

حيث عدد األبناء األكثر ) فى إتجاه,( 05داللة ) عند مستوى 
 ،( 4أو 3أن الزوجات لعدد األبناء )فتبين المتوسط األقل ( 

أكثر صراعًا للدور كزوجة كانت  ا( كانت2أو1فأكثر( ) 5)

( 2،1)أكثر صراعا للدور كزوجة من الزوجات لعدد األبناء 
راعا فأكثر( كانت أكثر ص 5كما أن الزوجات لعدد األبناء )

وتتدرجت  (4أو3للدور كزوجة من الزوجات لعدد األبناء )
إلى  (2أو1( لعدد األبناء )24,69من ) المتوسطات

فأكثر( كما تبين أن الزوجات عينة  5( لعدد األبناء )19,41)
فأكثر( كانت أكثر صراعًا للدور كأم  5البحث لعدد األبناء )
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فى  الدور ألداء األعمال المنزلية وإجمالى صراع وصراعاً 
والتى  (  4أو3) و( 2أو1األسرة من الزوجات لعدد األبناء )

( 26,19وتتدرجت المتوسطات من )بينهما تظهر فروق  لم
 فأكثر(  5( لعدد األبناء )20,13(إلى )2أو1لعدد األبناء )

 (2أو1( لعدد األبناء )29,23فى صراع الدور كأم ، ومن )
ألداء األعمال المنزلية فأكثر(  5األبناء ) ( لعدد24,54)إلى 

( والتى 2007مع نتائج دراسة )شيماء لطفى ،بذلك إتفقت و 
بين عدد أفراد سالبة توصلت إلى وجود عالقة إرتباطية 

كما تتدرجت األسرة وتفضيل ربة األسرة لألعمال المنزلية 
( إلى 2أو1( لعدد األبناء )80,12) المتوسطات من

جمالى صراع األدوار فى فأكثر( إل 5( لعدد األبناء )64,08)
 &Narayanan) نتائج دراسةوإتفقت بذلك مع األسرة  

Savarimuthu, 2013 والتى توصلت إلى أن مستوى صراع  )
األدوار يزداد بإزدياد عدد األبناء وأن المرأة تعانى من مستوى 

صراع دور متوسط فى حال طفل واحد ويقل شعورها بصراع 
أكدته  ل كما يتفق مع مااألدوار فى حال عدم وجود أطفا

والتى توصلت اإلى  وجود ( 1998) زينب حقى ،نتائج دراسة
فروق دالة إحصائيًا بين ربات األسر العامالت فى صراع 
الدور لديهن تبعًا لحجم األسرة فى إتجاه األسرة كبيرة الحجم. 

والتى توصلت إلى أنه  ( 2005)أمل حسانين ،ونتائج دراسة 
ربات األسر العامالت لصالح ل األدوارتوجد فروق فى صراع 

والتى  (2020سميرة الفيفى، )األسرة كبيرة الحجم ودراسة 
أفراد  توصلت الى وجود فروق فى صراع الدور لصالح عدد

)عدنان وتختلف مع نتائج كل من دراسة  األسرة األكبر 
(، 2015( ،)سمير بن موسى،2017الطوباسى وسناء الخولدة ،

والذين توصلوا    (2006)سمية بن عمارة،، (2008)قاسم سمور،
 ناءفى صراع األدور تبعا لعدد األبإلى عدم وجود فروق 

 

 
 تبعا لعدد األبناءصراع األدوار فى األسرة لمعرفة إتجاه الفروق فى  LSD .32جدول 

 عدد األبناء
 ن 

 كـأمصراع الدور  كزوجةصراع الدور 

 24,69م=
 20,13م= 25,08م= 26,19م= 19,41م= 22,44م= 

 
1-2 95 -   -   

3-4 80 2,257* -  1,1145 -  

 - *4,948 *6,0625 - *3,0248 *5,282 63 فأكثر 5

 عدد األبناء
 ن 

 اإلجمالى صراع الدور فى أداء األعمال المنزلية

 24,54م= 27,76م= 29,23م= 
 64,08م= 75,28م= 80,12م=  

 
1-2 95 -   -   

3-4 80 1,4691 -  4,841 -  

 - *11,196 *16,04 - *3,223 *4,6192 63 فأكثر 5
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وجود تباين دال ( 33) يتضح من جدول -تعليم الزوج : -5
إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة البحث فى  صراع 

، صراع الدور وجةصراع الدور كز )فى األسرة  األدوار 
ى ، صراع الدور فى أداء األعمال المنزلية(  اإلجمالكأم

تبعًا لتعليم الزوج حيث كانت قيم ف على التوالى 
( وهى قيم 24,284، 17,012، 14,668، 11,338)

,  ولمعرفة إتجاه الفروق تم 01دالة إحصائيًا عند مستوى 
  LSDتطبيق إختبار

وجود فروق دالة إحصائية بين  (34) جدولنتائج  من يتضح
سرة  فى األمتوسطات درجات عينة البحث فى صراع األدور 

المستوى التعليمى  فى إتجاه,( 05عند مستوى داللة  )
 فتبين المنخفض للزوج ) حيث المتوسط الحسابى األقل (  

أن الزوجات عينة البحث من ذوات  المستوى التعليمى 
كانت أكثر صراعًا للدور كزوجة من ذوات للزوج  المنخفض 

بينهما والتى لم تظهر فروق التعليم المتوسط والمرتفع للزوج 
( للزوجات من ذوى التعليم 24,46وتتدرجت المتوسطات)
( للزوجات من ذوى التعليم 19,60المرتفع للزوج إلى )

المنخفض للزوج . كما تبين أن الزوجات عينة البحث من 
والتى لم  ذوات  المستوى التعليمى المتوسط والمنخفض للزوج 

الزوجات  كانت أكثر صراعًا للدور كأم منتظهر فروق بينهما 
وتتدرجت ألزواج من ذوات التعليم المرتفع ل

( للزوجات من ذوى التعليم المرتفع للزوج 27,19المتوسطات)
( للزوجات من ذوى التعليم المنخفض للزوج فى 21,54إلى )

صراع األدوار كأم  كما تبين أن الزوجات عينة البحث من 
نت ذوات  المستوى التعليمى المتوسط و المنخفض للزوج كا

وإجمالى صراع  المنزليةأكثر صراعًا للدور فى أداء األعمال 

من الزوجات لألزواج من ذوات التعليم فى األسرة   األدوار
المرتفع  كما أن الزوجات من ذوات التعليم المنخفض كانت 
أكثر صراع للدور من ذوات التعليم المتوسط وتتدرجت 

يم المرتفع (  للزوجات من ذوى التعل30,58المتوسطات من )
( للزوجات من ذوى التعليم المنخفض 23,60للزوج إلى )

(  للزوجات من 82,23للزوج . ألداء األعمال المنزلية  ومن)
( للزوجات من ذوى 64,74ذوى التعليم المرتفع للزوج إلى )

فى األسرة  التعليم المنخفض للزوج فى إجمالى صراع األدوار 
الدور فى أداء األعمال  فيما يتعلق بصراع إتفقت النتائج ،

فى  (2005)أمل حسانين ، المنزلية مع ما توصلت إليه دراسة 
حصائيًا بين صراع األعمال المنزلية إأنه يوجد تفاعل دال 

رب األسرة وإختلفت معها من حيث ال يوجد تفاعل دال  وتعليم
وكذلك  وتعليم رب األسرةاحصائيًا بين صراع رعاية األبناء 

)عفاف داوود األدوار إتفقت مع نتائج دراسة  فى إجمالى صراع
والتى توصلت إلى وجود عالقة سالبة بين إتجاه ربة ( 2003،

األسرة نحو العمل المنزلى و مستوى تعليم الزوج ، فيما يتعلق 
بإجمالى صراع األدوار فى األسرة إختلفت مع نتائج دراسة 

والتى توصلت  إلى عدم وجود فروق  (2008)قاسم سمور ،
صراع فى األدوار األسرية لدى المعلمات المتزوجات يرجع 

والتى توصلت  (1998زينب حقى ،) إلى تعليم الزوج  ودراسة
أنه لم يكن هناك تأثير دال  للمستوى التعليمى لرب األسرة 

وترى الباحثتان أن  على صراع الدور لربة األسرة العاملة.
ر فى خفض المستوى التعليمى للزوج قد يساهم إلى حد كبي

الصراعات لدى الزوجات من منطلق أن التعليم العالى تكسب 
ا.وتقدير أوضاعه ظروف الزوجةلفهم  مرونة وأساليب متميزة
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 وجليم  الز تبعا تعتحليل التباين أحادى اإلتجاه للفروق بين المتوسطات فى صراع األدوار فى األسرة   LSD .33جدول 

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية لمربعاتمجموع ا مصادر التباين المحاور

 كزوجة صراع الدور
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

915,648 
9489,511 
10405,16 

2 
235 
237 

457,824 
40,381 

 

11,338 
 
 

دال عند مستوى 
01 ,0 

 
 

 صراع الدور كأم
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

1478,405 
11843,091 
13321,496 

2 
235 
237 

739,203 
50,396 

 

14,668 
 
 

دال عند مستوى 
01 ,0 

 
صراع الدور فى أداء  

 األعمال المنزلية
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

1925,887 
13301,609 
15227,496 

2 
235 
237 

962,944 
56,603 

 

17,012 
 
 

دال عند مستوى 
01 ,0 

 
 

 اإلجمالى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

12281,834 
59426,032 
71707,866 

2 
235 
237 

6140,917 
252,877 

 

24,284 
 
 

دال عند مستوى 
01 ,0 

 
  

 الزوج  لمعرفة إتجاه الفروق فى صراع األدوار فى األسرة  تبعًا لتعليم LSD .34جدول 

 ن المستوى التعليمى
 صراع الدور كأم صراع الدور كزوجة

 19,60م=
 27,19م= 22,75م= 21,54م= 24,46م= 22,62=م 

 
   -   - 65 تعليم منخفض
  - 1,215-  - *3,023- 77 تعليم متوسط
 - *4,434- *5,649- - 1,8350- *4,858- 96 تعليم  مرتفع

 اإلجمالى صراع الدور فى أداء األعمال المنزلية ن المستوى التعليمى
 30,58م= 26,94م= 23,60م= 

 
 82,23م= 72,31م= 64,74م= 

   -   - 65 تعليم منخفض 
  - *7,5732-  - *3,335- 77 تعليم متوسط
 - *9,918- *17,492- - *3,6483- *6,9833- 96 تعليم  مرتفع

 
وجود تباين  (35يتضح من جدول ) - تعليم  الزوجة: -6

دال إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة البحث فى  
دور كزوجة، صراع صراع ال) ة  فى األسر صراع األدوار 

، صراع الدور فى أداء األعمال المنزلية(  الدور كأم
حيث كانت قيم ف على لتعليم الزوجة  تبعاً اإلجمالى 

( 20,781، 8,526، 15,664،  13,955)التوالى 

ولمعرفة إتجاه  ,( 01عند مستوى)  وهى قيم دالة إحصائياً 
 LSDالفروق تم تطبيق إختبار

وجود فروق دالة إحصائية بين ( 36) جدولئج نتا من يتضح
فى األسرة  متوسطات درجات عينة البحث فى صراع األدور 

,( لصالح المستوى التعليمى المنخفض 05عند مستوى داللة )
للزوجة )حيث المتوسط الحسابى األقل( حيث وجد أن 

ذوات المستوى التعليمى المنخفض  الزوجات عينة البحث من
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ًا للدور كأم من ذوات التعليم المتوسط كانت أكثر صراع
كما تبين أن الزوجات من ذوات التعليم المتوسط  والمرتفع

كانت أكثر صراعًا فى دورها كأم من الزوجات من ذوات 
(  للزوجات من 27,14التعليم المرتفع وتتدرجت المتوسطات)

( للزوجات من ذوات التعليم 20,94ذوى التعليم المرتفع إلى )
كما تبين أن الزوجات عينة البحث من ذوات   المنخفض 

والتى لم تظهر فروق المستوى التعليمى المتوسط و المنخفض 
كانت أكثر صراعًا للدور كزوجة وفى أداء األعمال بينهما 

لزوجات من المنزلية وإجمالى صراع األدور فى األسرة من ا
( للزوجات 25,24وتتدرجت المتوسطات)ذوات التعليم المرتفع 

( للزوجات من ذوات  20,56ن ذوات التعليم المرتفع إلى )م
(  30,07التعليم المنخفض فى صراع الدور كزوجة، ومن )

( للزوجات 25,34للزوجات من ذوات التعليم المرتفع إلى )
من ذوات التعليم المنخفض فى صراع الدور فى أداء األعمال 

المرتفع (  للزوجات من ذوات التعليم 82,45المنزلية ، ومن) 
( للزوجات من ذوات التعليم المنخفض فى 66,85إلى )

فيما هذه النتائج إتفقت فى األسرة ،   إجمالى صراع األدوار
يتعلق بصراع الدور فى أداء األعمال المنزلية مع نتائج دراسة 

والتى  توصلت إلى وجود عالقة سالبة  (2003عفاف داوود ،)
نزلى و مستوى تعليمها، بين إتجاه ربة األسرة نحو العمل الم

وفيما يتعلق بإجمالى صراع األدوار فى األسرة إتفقت مع 
( والتى توصلت إلى أن (Christiana, 2013نتائج دراسة 

صراع األدوار لدى المرأة العاملة يتأثر بمستوى التعليم وأن 
العامالت ذوات المستوى التعليمى األعلى يواجهن صراع 

من اللواتى يحملن شهادة أقل ، األدوار بشكل إيجابى أفضل 
والتى توصلت إلى وجود فروق  (2020)سميرة الفيفى، ودراسة 

وإختلفت فى صراع الدور لصالح المستوى التعليمى المنخفض 
أنه  اليوجد تأثير   (2005)أمل حسانين،مع نتائج دراسة 

للمستوى التعليمى لربة األسرة على صراع الدور لربة األسرة 
وره المختلفة  وإتفقت معها من حيث صراع العاملة بمحا

األعمال المنزلية حيث يزداد الصراع به نتيجة المستوى 
التعليمى المنخفض لربة األسرة. وترى الباحثتان أن المستوى 
العلمى يكسب العامالت مهارة أعلى للتعامل مع األدوار 

)سمية المتعددة فهى أقدر على تنظيم الوقت واتمام المطلوب. 
والتى توصلت إلى عدم وجود فروق فى  (2006مارة ،بن ع

ولذا   .العاملة تعزى إلى مستوى التعليم صراع الدور للمرأة 
ترى الباحثتان ان  المستوى التعليمى المرتفع للزوجين ساعد 
الزوجة العاملة  فى التعامل مع صراع األدوار فى األسرة 

 .بكفاءة أعلى من ذوات المستوى التعليمى   المنخفض

 
 الزوجة  تعليمل تبعاتحليل التباين أحادى اإلتجاه للفروق بين المتوسطات فى صراع األدوار فى األسرة   .35جدول 

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

 صراع الدور كزوجة
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

1104,609 
9300,551 
10405,16 

2 
235 
237 

552,305 
39,577 

 

13,955 
 
 

دال عند مستوى 
01 ,0 

 
 

 صراع الدور كأم
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

1567,011 
11754,484 
13321,496 

2 
235 
237 

783,506 
50,019 

 

15,664 
 
 

دال عند مستوى 
01 ,0 

 
 

صراع الدور فى أداء 
 األعمال المنزلية

 لمجموعاتبين ا
 داخل المجموعات

 الكلى

1030,213 
14197,283 
15227,496 

2 
235 
237 

515,107 
60,414 

 

8,526 
 
 

دال عند مستوى 
01 ,0 

 
 

 اإلجمالى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

10776,455 
60931,411 
71707,866 

2 
235 
237 

5388,227 
259,283 

 

20,781 
 
 

دال عند مستوى 
01 ,0 
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 تبعًا لتعليم الزوجة  صراع األدوار فى األسرةلمعرفة إتجاه الفروق فى  LSD .36جدول 

 ن المستوى التعليمى
 صراع الدور كأم صراع الدور كزوجة

 20,56م=
 27,14م= 23,71م= 20,94م= 25,24م= 21,09م= 

 
   -   - 71 تعليم منخفض
   *2,763-   ,52995- 75 تعليم متوسط
 - *3,435- *6,198- - *4,146- *4,678- 92 تعليم  مرتفع

 ن المستوى التعليمى
 اإلجمالى صراع الدور فى أداء األعمال المنزلية

 30,07م= 26,39م= 25,34م= 
 82,45م= 71,19م= 66,85م=  

 
   -   - 71 تعليم منخفض
  - 4,342-  - 1,049- 75 تعليم متوسط
 - *11,259- *0115,6- - *3,679- *4,730- 92 تعليم  مرتفع

 

تضح من جدول ي -ستوى الدخل الشهرى لالسرة :م -7
وجود تباين دال إحصائيًا بين متوسطات درجات ( 37)

صراع الدور )فى األسرة  صراع األدوار عينة البحث فى  
كزوجة، صراع الدور كأم، صراع الدور فى أداء األعمال 

حيث ة   للدخل الشهرى لألسر  تبعاً (  اإلجمالى  المنزلية
،  14,259، 12,212)كانت قيم  ف على التوالى 

عند مستوى  وهى قيم دالة إحصائياً  (23,185، 13,848
 LSDولمعرفة إتجاه الفروق تم تطبيق إختبار , (01)

وجود فروق دالة إحصائية بين  (38) جدولنتائج  من يتضح
فى األسرة   متوسطات درجات عينة البحث فى صراع الدور

الدخل المنخفض )ذات  فى إتجاه, ( 05داللة  )عند مستوى 
أن الزوجات عينة البحث من فتبين  المتوسط الحسابى األقل (
كانت أكثر صراعًا للدور كزوجة  ذوات  الدخل المنخفض

والتى لم تظهر فروق وكأم من ذوات الدخل المتوسط والمرتفع 
( لألسر من ذوى 24,72وتتدرجت المتوسطات من) بينهما

( لألسر ذوى الدخل المنخفض 19,95لمرتفع إلى )الدخل ا
( لألسر من ذوى الدخل 27,06لصراع الدور كزوجة ومن )

( لألسر ذوى الدخل المنخفض لصراع 21,15المرتفع إلى )
الدور كأم  كما تبين أن الزوجات عينة البحث من ذوى 

الدخل المنخفض كانت أكثر صراعا للدور فى أداء األعمال 
من ذوات الدخل   فى األسرةالى صراع األدوار المنزلية وإجم

المتوسط والمرتفع كذلك  تبين أن عينة البحث من ذوى الدخل 
المتوسط كانت أكثر صراعًا للدور فى أداء األعمال المنزلية 

من ذوات الدخل المرتفع فى األسرة   وإجمالى صراع األدوار
(  للدخل المرتفع إلى 30,92وتتدرجت المتوسطات من ) 

( للدخل المنخفض لصراع األدوار فى أداء األعمال 24,52)
( للدخل 65,62( للدخل المرتفع إلى )82,69المنزلية، من)

هذه  إتفقتو فى األسرة  المنخفض  إلجمالى صراع األدوار
مع فيما يتعلق بصراع الدور فى األعمال المنزلية النتائج 

 ( والتى  توصلت إلى2003،نتائج دراسة )عفاف داوود 
تجاه ربة األسرة نحو العمل المنزلى و إوجود عالقة سالبة بين 

دوار فى األسرة صراع األ ىدخل األسرة ، وفيما يتعلق بإجمال
( والتى توصلت 2020،سميرة الفيفى )إتفقت مع نتائج دراسة 

إلى وجود فروق فى صراع الدور لصالح الدخل المنخفض 
( والتى 2008ر )إختلفت مع  نتائج دراسة قاسم سمو ،بينما  

األدوار األسرية  توصلت إلى عدم وجود فروق صراع فى 
لدى المعلمات المتزوجات يرجع إلى الدخل الشهرى ونتائج 

(  والتى توصلت إلى أنه ال 2005دراسة )أمل حسانين ، 
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يوجد تأثير لدخل األسرة على صراع الدور لربة األسرة 
 العاملة.

وات الدخل المرتفع )ذات أن الزوجات من ذ وترى الباحثتان 
المتوسطات االعلى ( إستطاعت التعامل مع صراع األدوار 
فى األسرة بطريقة أفضل من الزوجات من ذوات الدخل 

 المنخفض )ذات المتوسطات األقل( 
بين متوسطات درجات عينة فروق وجود نستخلص مما سبق 

المحاور واإلجمالى تبعا فى األسرة   صراع األدوارلالبحث 
كان السكن لصالح سكان الريف، فيما عدا صراع الدور كأم لم

وجود فروق دالة احصائيا بين متوسط درجات لم توجد فروق، 

صراع األدوار فى األسرة   المحاور عينة البحث فى 
، عدم وجود فروق بين تبعا لصالح السن األقل واإلجمالى

سرة   صراع األدوار فى األمتوسط درجات عينة البحث فى 
اإلجمالى( تبعا لسنوات الزواج  وجود فروق بين  ،لمحاور)ا

صراع األدوار فى االسرة   متوسط درجات عينة البحث فى 
اإلجمالى(  لصالح عدد األبناء األكثر، والمستوى ، )المحاور

التعليمى األقل للزوجين ومستوى الدخل الشهرى األقل لألسرة 
.وبذلك يكون تحقق الفرض جزئيا

 

 لمعرفة إتجاه الفروق فى  صراع األدوار فى األسرة  تبعًا لمستوى الدخل الشهرى لألسرة  LSD .37جدول 

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

 صراع الدور كزوجة
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

979,59 
9425,57 
10405,16 

2 
235 
237 

489,795 
40,109 

 

12,212 
 
 

دال عند مستوى 
01 ,0 

 
 

 صراع الدور كأم
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

1441,676 
11879,82 
13321,496 

2 
235 
237 

720,838 
50,552 

 

14,259 
 
 

دال عند مستوى 
01 ,0 

 
 

صراع الدور فى أداء 
 األعمال المنزلية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

1605,479 
13622,017 
15227,496 

2 
235 
237 

802,739 
57,966 

 

13,848 
 
 

دال عند مستوى 
01 ,0 

 
 

 اإلجمالى
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

11817,45 
59890,416 
71707,866 

2 
235 
237 

5908,725 
254,853 

 

23,185 
 
 

دال عند مستوى 
01 ,0 
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 تبعًا لمستوى الدخل الشهرى لألسرةصراع األدوار فى األسرة  فى لمعرفة إتجاه الفروق  LSD .38جدول 

 صراع الدور كأم صراع الدور كزوجة ن الدخل الشهرى 
 19,95م=

 
 27,06م= 25,01م= 21,15م= 24,72م= 23,41م=

   -   - 87 دخل شهرى منخفض 
  - *3,863-  - *3,459- 80 دخل شهرى متوسط
 - 2,0438- *5,907- - 1,306- *4,764- 71 دخل شهرى مرتفع

 اإلجمالى صراع الدور فى أداء األعمال المنزلية ن الدخل الشهرى 
 30,92م= 27,70م= 24,52م= 

 
 82,69م= 76,13م= 65,62م= 

   -   - 87 دخل شهرى منخفض 
   *10,504-  - *3,183- 80 دخل شهرى متوسط
 - *6,565- *17,070- - *3,216- *6,398- 71 دخل شهرى مرتفع

 

تختلف نسبة مشاركة متغيرات المستوى : الرابعالفرض 
اإلجتماعى واإلقتصادى  فى تفسير نسبة التباين على المتغير 

وللتحقق من صحة هذا الفرض   )صراع األدوار فى األسرة (
نحدار )الخطوة تم حساب األهمية النسبية بإستخدام معامل اإل

ة متغيرات المستوى المتدرجة إلى األمام( لمعرفة درج
 اإلجتماعى واإلقتصادى على صراع األدوار فى األسرة.

أن تعليم الزوج كان من أكثر ( 39يتضح من نتائج جدول )
 العوامل التى ساعدت الزوجة العاملة التعامل مع صراع

(  تلى دخل %17األدوار فى األسرة حيث شارك بنسبة)

م الزوجة (، ثم تعلي%16, 2األسرة والذى شارك بنسبة )
( %13( ثم سن الزوجة والذى شارك بنسبة )%14, 2بنسبة)

 ( %12, 9وعدد األبناء الذى  شارك بنسبة) 

جاء تأثير لبعض متغيرات المستوى اإلجتماعى  نستخلص
واإلقتصادى )تعليم زوج والدخل وسن الزوجة وعدد األبناء( 
بينما لم توجد تأثير لسنوات الزواج  على صراع األدوار فى 

األسرة  وبذلك يكون تحقق الفرض جزئيا

 

 (دىمتغيرات المستوى اإلجتماعى واإلقتصا) االنحدار الخطى للعالقة بين صراع األدوار فى األسرة  .39جدول 
 المتغيرات F R2 R معامل اإلنحدار )ت(

 B 8,820 تعليم زوج 0, 413 0, 170 **48, 437 الثابت 55,454 **19, 175
 B 8,601 دخل 0, 402 0, 162 **45, 505 الثابت 57, 611 **21, 552

 B 7,942 تعليم زوجة 0, 377 ,142 **38, 981 الثابت 57,658 **20,194

 B 7,796 عدد األبناء 0, 361 0. 130 **35, 347 الثابت 88,787 **33, 30

 B 7,457 وجةسن الز  0, 359 0, 129 **34, 855 الثابت 58,483 **20,375
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 توصياتال
يادة تفعيل دور مكاتب اإلرشاد والتوجيه األسرية والجهات ز -1

المعنية باألسرة بضرورة اإلهتمام بتوفير األجواء 
والمستلزمات الضرورية التي تخفف عن كاهل المرأة 

عمل دورات تدريبية لربة األسرة و األعباء المنزلية 
عاد صراع الدور لديها و لمساعدتها فى التعرف على أب

العمل على حل تلك الصراعات باستخدام أساليب إدارة 
 . المنزل

 إعداد برامج إرشادية تقدم عن طريق وسائل اإلعالم -2
المختلفة وخاصة اإلعالم المرئى لتوعية الزوجة العاملة 
كيفية التغلب على الصعوبات التى تواجها وكيفية فى 

نزل وما تواجه من صراع التوفيق بين عملها خارج الم
 األدوار داخل المنزل 

إستثمار وسائل اإلعالم والتثقيف في غرس القيم  -3
والمفاهيم اإليجابية نحو تنشئة المرأة ودورها في الحياة 
اإلجتماعيـة والعملية وتعريف الرجل والمرأة بحقوقهم 

 وواجباتهم وأدوارهم في الحياة وضرورة المشاركة بينهم .
عمال أسرة تدريب األبناء دائمًا للمشاركة فى األ على كل -4

المنزلية دون التميز بين جنس األبناء وخلق روح المشاركة 
 و التعاون بين أفراد األسرة

لمجلس القومى للمرأة بعمل برامج توعية تفعيل دور ا -5
لألزواج لتكوين إتجاهات إيجابية نحو مساعدة الزوجة فى 

رعاية  -ية من أعمال منزلية مختلف مجاالت الحياة األسر 
زيادة المشاركة العاطفية من ٍقبل الزوج  و  –األبناء 

  تحسين صورة الزوجة عن ذاتها

 

 

 

 المراجع
( : المعوقات االجتماعية التى 2015إبتسام بنت عبد هللا حسين )

تحول دون مشاركة المرأة العمانية فى عملية التنمية ، رسالة 
 ة األداب ، جامعة المنصورة .ماجستير غير منشورة ،كلي

( : المدخل إلى االقتصاد المنزلى ، 2000إحسان محمود الحلبى )
 الطبعة األولى ، مكتبة دار جدة ، السعودية .

( : عدد ساعات العمل الرسمى 2008أريج عبد الرحمن الشماسى )
للمرأة واثرها على االنتاجية ، رسالة ماجستير غير منشورة " 

 .واإلدارة ، السعودية ، جامعة الملك عبد العزيزكلية االقتصاد 
 والتربية المهارات الحياتية مادة ( : توصيف2006أسامة حسين )

الخطة الدراسية الجديدة للتعليم الثانوى ، ورازة  في األسرية
 www.hs.gov.sa/G/MD.docالتعليم السعودية 

( : صراع الدور لربة األسرة 2005ين محمد حسانين )أمل حسان
العاملة وعالقته بالسلوك اإلقتصادى واإلجتماعى للمراهقين ، 
رسالة ماجستير ، إدارة المنزل والمؤسسات، كلية االقتصاد 

 المنزلى ، جامعة المنوفية .
(: الصالبة النفسية وإدارة الذات 2017أمانى مراد مصباح  حسن )

راع األدوار لدى طالبات الدراسات العليا وعالقتهنا بص
المتزوجات ، ماجستير ، كلية التربية ، قسم الصحة النفسية 

 جامعة المنصورة .
 االيجابيات بين المرأة  عمل ( :2006عليوي الرشيدي) بنت أماني

 قسم االقتصاد التربية كلية جدة، علمية، ورقة والسلبيات،
 العزيز. عبد الملك جامعة المنزلي،

: فعالية برنامج االقتصاد  (2001أمانى عبد الوهاب منتصر )
 ة ,المنزلى لتنمية المهارات الحياتية للمرأة فيما بعد محو االمي

 رسالة دكتوراه غير منشورة كلية التربية ، جامعة حلوان .
( : أثر وجود طفل معاق 2004أمل عبد الرازق صالح سالمة )

لموردى الدخل والوقت ، بصريا على تخطيط المرأة السعودية 
رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية لالقتصاد المنزلى 

ة والتربية الفنية وزارة التربية والتعليم جدة الممكلكة العربي
 السعودية . 

 

http://www.hs.gov.sa/G/MD.doc
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( أثر عمل المرأة على تربية أبنائها ، 2004أمنة حسين بركات )
 طرابلس. رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة

حياتية للزوجين المهارات ال -( :2018أنعام أحمد عابد شعيبى )
فى ضوء أزمة منصف العمر ةاثرها على التكيف الزواجى ، 
مجلة الفنون واالداب وعلم األنسانيات واالجتماع ، كلية 

 .134-111، ص 20االمارات للعلوم التربوية ، عدد
( : فاعلية برنامج 2019إلهام عبد الوهاب بكر أبو وردة محمد )

إرشادى إلدارة الغضب فى تحسين المرونة النفسية لدى 
األطفال ذوى اضطراب فرط الحركة وتشتت اإلنتباه ، ماجستير 

 ، كلية التربية ، جامعة المنصورة .
( : عالقة إدارة وقت  ربة األسرة 2009إيمان عثمان محمد سالم )

كلية االقتصاد  بالسمات الشخصية للمراهقين، رسالة ماجستير،
 المنزلى ، جامعة المنوفية .

( : إدارة موارد األسرة للزوجة العاملة 2009شعبان أحمد )إيمان 
المؤتمر  –عند سن اليأس وعالقته بالمساندة االجتماعية 

الدولي األول لالعتماد األكاديمي لمؤسسات برامج التعليم 
 .  نصورةامعة المج –لية التربية النوعية ك –العالي النوعي 

(: إدارة الوقت ومضيعته لدى 2006أيمن حمد أحمد يوسف )
مديرى ومديرات المدارس األساسية فى محافظة رام هللا والبيرة 
فى فلسطين ، رسالة دكتوارة غير منشورة ، جامعة النيلين ، 

 السوادن .
( : دراسة لبعض مشكالت 2001بتول محى الدين صالح خليفة )

ة القطرية العاملة وعالقته بالتوافق صراع الدور لدى المرأ 
عة النفسى لألم واألوالد، قسم الصحة النفسية، كلية التربية، جام

 عين شمس .
(  : مشكالت الطفل الليبى المصاحبة 2018التومى الشبيانى )

لخروج المرأة إلى العمل "دراسة ميدانية على منطقة أبو سليم  
ب ، علم االجتماع ، ليبيا ( ، ماجستير فى اآلدا –طرابلس  -

 جامعة المنصورة .
مج إرشادى لتنمية المسئولية فاعلية برنا -( :2008جميل قاسم )

االجتماعية لدى طالب المرحلة الثانوية رسالة ماجستير ، كلية 
 التربية ، الجامعية اإلسالمية ، غزة ، فلسطين .

 دار االجتماعية، التنشئة ( :2012رشوان) الحميد عبد حسين
 117، ص 1اإلسكندرية ط والنشر، للطباعة اءالوف

الحسينى رجب ريحان ، سلوى محمد زغلول طه ، شرين عبد 
( : تحمل 2015الباقى فرحات ، هيام منصور محمد شاهين  )

المسئولية لدى ربة األسرة وعالقتها بإدارة الضغوط األسرية، 
مجلة العلوم الزراعية ، كلية الزراعة ، جامعة المنصورة ، 

 .  1138 -1119، ص 7، عدد 6مجلد ال
( : تصور مقترح لتنمية 2004حمدى عبد العزيز الصباغ )

المهارات الحياتية للمتعلمين الكبار ، المؤتمر الثانى لمركز 
 . 121 -110تعليم الكبار بجامعة بجامعة عين شمس ص 

( : األزمات المهنية واألسرية واساليب 2011حنان الحلبى )
امل معها ، مجلة جامعة دمشق ، المجلد الزوجات فى التع

 مشق ، سوريا .د 4-3، العدد 27
( : المسئولية االجتماعية وعالقتها بكل من 2009خالد قليوبى )

وجهة الضبط وفاعلية الذات لدى عينة من طالب جامعة 
الملك عبد العزيز بجدة ، رسالة ماجستير ،,جامعة الملك عبد 

 العزيز ، جدة  .
( : فاعلية الدراسة الجامعية فى تنمية بعض 2000خديجة بخيت )

المهارات الحياتية ، المؤتمر السنوى السابع ، مركز التطوير 
 الجامعى ، نوفمبر ، جامعة عين شمس.

( : فاعلية مواقف تعليم وتعلم تنمية المهارات 2011خديجة بخيت )
الحياتية المتضمنة بمناهج االقتصاد المنزلى والتحصيل 

البات المحلة الثانوية ، جامعة المللك عبد العزيز وإتجاهات ط
 ، كلية التربية لالقتصاد المنزلى والتربية الفنية .

 للبحوث تشرين جامعة مجلة : (2014أسعد عمار) دالل
 داإلنسانية ، المجل والعلوم اآلداب سلسلة ، العلمية والدراسات

63  
لى الجبإلى ، ( : الذكاء العاطفى ، ترجمة لي2000دنيال جولمان )

 سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطنى للثقافة والفنون واألداب
 . 30-25( ص 262، الكويت ، ع )

: أثر خروج المرأة المتزوجة (2007رحاب عبد اللطيف حسن )
للعمل على التماسك األسرى ، رسالة ماجستير ، كلية 

 الدراسات العليا ،  جامعة السودان .
(: عالقة صراع األدوار األسرية 2008) رواية طاهر عبد هللا

والمهنية باإلضطرابات النفسجسدية والرضا عن الحياة لدى 
المعلمات المتزوجات فى مدينة أربد االولى ، رسالة دكتوارة ، 

 جامعة اليرموك ، كلية التربية ، األردن .
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(: عمل المرأة وأثره على التماسك األسرى فى 2020زينب كامل )
بى "دراسة ميدانية فى مدينة ترهونة " ، رسالة المجتمع اللي

ماجستير ،  قسم علم اإلجتماع ، كلية األداب ، جامعة 
 المنصورة .

(:  إدارة موارد 1998زينب محمد حقى ، نادية حسن أبو سكينة  )
األسرة وعالقتها بصعوبات التوافق النفسى واإلجتماعى ، مجلة 

، جامعة المنوفية 3عدد ، ال8بحوث االقتصاد المنزلى ، المجلد 
 ، مصر . 

أثر التخطيط األسرى فى (: 1998زينب محمد حسين حقى )
مواجهة صراع الدور لدى ربة األسرة العاملة، مجلة بحوث 
االقتصاد المنزلى، كلية االقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية، 

( يناير/ أبريل 2، 1،  )97أكتوبر  4( العدد 8، 7المجلد )
1998. 

 في الوقت إدارة ( : أثر2014) المارديني وتوفيق رحيميال سالم
 األهلية دراسة  بجامعة أربد  األكاديمي للطلبة  التحصيل

 جامعة مجلة سوريا، األهلية ، إربد جامعة طلبة  على ميدانية
 األول ، العدد ،30 المجلد والقانونية، االقتصادية دمشق للعموم

 . 255:  225:ص ص
(: الضغوط االجتماعية المرتبطة 2010نية )سلوى أحمد أبو رياه

بصراع األدوار لدى المرأة العاملة ، رسالة ماجستير غير 
 -84منشورة ، كلية الخدمة االجتماعية ، جامعة حلون ، ص 

86 . 
دية ( : الذكاء اإلنسانى بين األحادية والتعد 2012سليمان إبراهيم )

 ، األسكندرية : دار الجامعة الجديدة .
 ( : صراع األدوار لدى األم العاملة وعالقته2006بن عمارة )سمية 

بتوافقها الزواجى ، ماجستير ، علم نفس اإلجتماع ، جامعة 
قاصدى مرباح ورقلة ، كلية االداب والعلوم اإلنسانية ، قسم 

 علم النفس وعلوم التربية .
(: صراع الدور وعالقته بالضغوط لدى 2015سمير بن موسى )

دراسة تطبيقية بالقطاع اإلستشفائى بن سينا  –لة المرأة العام
والية تيارت ، مجلة العلوم اإلنسانية العدد  –بدائرة فرندة 

 الثالث.
 

( : إدارة موارد األسرة 2003سميرة أحمد حسن العبدلى الفيفى )
وعالقته بالتوافق اإلجتماعى والدراسى للطلبة المتزوجة 

رة ة لالقتصاد المنزلى ، وزابالمرحلة الجامعية بمكة كلية التربي
 المعارف ، مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية .

صراع الدور وعالقته (:2020سميرة أحمد حسن العبدلى الفيفى )
بالتوافق المهنى للمرأة العاملة ، كلية الفنون واألدب وعلوم 
االنسانيات واالجتماع ، كلية اإلمارات للعلوم التربوية ، 

 .130-102رس ، ، ما20عدد
( : إنعكاسات عمل المرأة على 2018سهام مفتاح مسعود صقر )

 التنشئة االجتماعية لألبناء ، دراسة ميدانية فى مدينة صبراته
بليبيا ، دكتوارة ، علم اإلجتماع ، كلية اآلداب ، جامعة 

 المنصورة .
(: دراسة تحليلة لوقت ربة األسرة 2003شرين جالل محفوظ )

ية توافقها الزواجى ، رسالة دكتوارة غير منشورة ، كلوأثرها على 
 االقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية .

(: إدارة الوقت ومدارس الفكر االدارى ،  2006شوقى عبد هللا )
 عمان ، دار أسامة للنشر والتوزيع .

(: العالقة بين إدارة شؤن األسرة 2007شيماء أمين  لطفى )
لربة األسرة الريفية والحضرية ، وتفضيل األعمال المنزلية 

 رسالة ماجستير ، كلية االقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية .
( : عمل المرأة الجزائرية خارج البيت 2014الصادق عثمان )

وصراع األدوار األسرية ، لرسالة ماجستير ، قسم علم اإلجتماع 
 ، كلية العلوم االنسانية  ، بسكرة ، الجزائر .

مروة حمدى الدمرداش ، سميرة محمد شند  طلعت منصور،
( : مقياس مهارات إدارة الحياة للمرأة العاملة ، مجلة 2015)

 . 470 -451،  ص 42االرشاد النفسى ، عدد 
( : العالقة بين صراع األدوار والضغط 2007عائشة بو بكر )

النفسى لدى الزوجة العاملة ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم 
 إلنسانية ، جامعة منتورى قسطنطينة ، الجزائر. اإلجتماعية وا

( : المهارات الحياتية وعالقتها 2010عبد الرحمن جمعه  واقى )
بالذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة المرحلة الثانوية فى 
قطاع غزة ، رسالة ماجستير ، منشورة كلية التربية ،الجامعة 

 األسالمية غزة .
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: علم النفس و  الطب التفسى فى  (2003عبد المنعم الحنفى )
 حياتنا اليومية  المجلد الثاني ، مكتبة المدبولى القاهرة 

( : تربويات المخ البشرى ، عمان : دار 2003عبد الهادى حسين )
 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .

 :هل (2007) الفضلي ملوح وهدى ؛ الخضر حمود عثمان
 االجتماعية، العلوم لة؟مج سعادة وجدانيًا أكثر األذكياء
 .)2 ( ، العدد )35( المجلد العلمي، النشر مجلس الكويت،

( : أثر صراع 2017عدنان محمود عودة ، سناء ناصر الخوالدة )
األدوار فى التوافق الزواجى والرضا المهنى والضغوط النفسية 
لدى الممرضات المتزوجات ، جمعية االجتماعيين فى الشارقة 

 .134 ، عدد34، مجلد 
( : تصميم مقياس المسئولية 2003عصام عبد الرازق فتح الباب )

االجتماعية لدى جماعات النشاط المدرسى الالصفية , مجلة 
دراسات فى الخدمة االجتماعية واالنسانية ، جامعة حلون ، 

 ،  الجزء الثانى .15العدد 
: تأثير إتجاه األسرة نحو العمل ( 2003عفاف عزت رفلة داوود )

منزلى على إدارة وقت ربة األسرة ، رسالة ماجسيتر غير ال
 منشورة ، كلية التربية النوعية ، جامعة عين شمس .

ع ( : صراع األدوار عند المرأة العاملة فى المواق2013غيات حياة )
بر سبتم12القيادية ، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية ، العدد

 ، جامعة وهران ، الجزائر .
( : 2000نبوية إبراهيم محمد ، ربيع محمود نوفل )فاطمة ال

تخطيط ربة االسرة لمواردها وعالقتها بدافعية اإلنجاز ووجهة 
الضبط لدى أبنائهم المراهقين " المؤتمر العلمى السادس 

 .( إبريل ، القاهرة ، مصر24 -23لالقتصاد المنزلى، ) 
سى ( : برنامج مقترح فى النشاط المدر 2006فايز أبو حجر )

 فى لتنمية المهارات الحياتية فى العلوم للمرحلة األساسية العليا
فلسطين ، رسالة دكتوارة غير منشورة ، كلية التربية برنامج 
الدراسات العليا المشترك ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، 

 جامعة األقصى ، غزة .
 في العاملة المرأة  أدوار : تعدد (2007) الشريف محمد فوزي 

 األساسية لألسرة، الوظائف على ذلك وتأثير الليبي، عالمجتم
 .الفاتح جامعة اآلداب، كلية منشورة، غير ماجستير رسالة

 

( : عالقة صراع األدوار األسرية 2008قاسم محمد سمور )
والمهنية باإلضطرابات النفسجسدية والرضا عن الحياة لدى 

 ة دكتوارة ،المعلمات والمتزوجات فى مديرية أربد الولى  ، رسال
 كلية التربية  ، جامعة اليرموك  ، األردن .

لطيفة ماجد محمود النعيمى  وضياء ابراهيم محمد الخزرنجى 
(  :المهارات الحياتية لدى طلبة الجامعة ، مجلة  2014)
( 63لى ، كلية التربية للعلوم االنسانية ، جامعة دياللى )ادي

466- 502. 
( : بناء مقياس تحمل 2004محمد منيزل عقيل عليمات )

المسئولية للعمداء فى الجامعات االردنية الرسمية  ، جمعية 
 -138،  ص 9، العدد5الثقافة من أجل التنمية ، المجلد 

163. 
( : مؤشرات تخطيطية لتنمية وعى المرأة 2004محمد  نبيل سعد ) 

العاملة بأدورها فى المجتمع ، بحث منشور ، مجلة دراسات فى 
ية جتماعية والعلوم اإلنسانية ، كلية الخدمة اإلجتماعالخدمة اإل

 ( .16، جامعة حلون ، العدد )
 النفس علم إلى المدخل : (2002 ) منسي الحليم عبد محمود 

 للكتاب . اإلسكندرية مركز التعليمي اإلسكندرية،
(: مهارات 2010محمود عبد العليم منسى ، خديجة أحمد بخيت )

 . ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية الحياة تعليمها وتعلمها
( : خروج المرأة إلى ميدان العمل وأثره 2003مصطفى عوفى )

على التماسك األسرى ، مجلة العلوم اإلنسانية ، جامعة منتورى 
 .19قسطنطينية ، العدد

( : مقارنة األنماط االستهالكية 1998معصومة  خميس البلوشى )
املة بسلطنة عمان " رسالة بين المرأة العاملة وغير الع

 ماجستير ، كلية االقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية مصر .
( : دور التربية فى مستقبل الوطن 2003مفيدة محمد ابراهيم )

 .12 -9، عمان : دار مجدالوى ص 1العربى  ، ط
 أطفالها، تربية على األم عمل أثار : (2003يوسف) الحاج مليكة

 الجزائر . جامعة ،االجتماع علم ماجستير
( : المشاعر االيجابية والسلبية 2014منال عبد الكريم  الحتة )

وأثرها على أداء الموظف الحكومى ، دراسة حالة وزارة العمل ، 
 ماجستير إدارة األعمال ، كلية التجارة ، قسم إدارة األعمال ،

 الجامعة اإلسالمية.



 2021مارس  -يناير ( 1العدد  42)مجلد -لمى مجلة اإلسكندرية للتبادل الع

 

476 

 سرة العاملة وأثره( : إدارة وقت ربة األ2005منال مرسى الشامى )
على النمو اإلجتماعى ، رسالة دكتوارة ، قسم إدارة المنزل 
والمؤسسات ، كلية االقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية ، 

 .مصر
( : مجلة العلوم الزراعية ، كلية 2013منيرة بنت صالح الضحيان )

 -1211، ص 6، مجلد7الزراعة ، جامعة المنصورة ، عدد
1211. 

( : المستوى المعرفى والمهارى 2007رمضان )مهدية أحمد 
للريفيات فى بعض مجاالت االقتصاد المنزلى بمركز كفر 
الشيخ، رسالة ماجستير فى العلوم الزراعية ، قسم اإلرشاد 

 الزراعى ، كلية الزراعة ، جامعة كفر الشيخ ، طنطا 
( : المرأة العاملة وصراع األدوار ، فقط من 2004نادية فواز )

أطلع عليه  %10ل يقدمون المساعدة لزوجاتهم العامالت الرجا
11/12/2004 http//ww.alwatan.com 

: إدارة الوقت فى ضوء تطور علوم اإلدارة )2004 (نجيب نصر 
، نقابة المهندسين 579الحديثة مجلة المهندسين ، العدد 

 مصر.
ة مل: إدارة المرأة العاملة وغير العا(1999نجاه عبد هللا مليبارى )

لمورد الوقت وأثر ذلك على تنشئة االطفال فى مرحلة الطفولة 
المبكرة " رسالة ماجستير ، قسم السكن وإدارة المنزل ، كلية 

 .التربية لالقتصاد المنزلى والتربية الفنية ، جدة ، السعودية 
و ( : مقياس إدارة الذات القاهرة ، مكتبة االنجل2013هويدا حنفى )
 المصرية .

دراسة مقارنة لتحليل وقت  :( 1998حماد )د نصر محموجيدة 
م المرأة العاملة وغير العاملة بالمنوفية ، رسالة ماجستير ، قس

إدارة المنزل والمؤسسات ، كلية االقتصاد المنزلى ، جامعة 
 المنوفية ، مصر .

( : أحداث الحياة الضاغطة لدى 2011وجيدة محمد نصر حماد )
لموارد األسرية ، المؤتمر السنوى ربة األسرة وعالقتها ببعض ا

السادس عشر لالرشاد النفسى ، االرشاد النفسى وإدارة التغيير 
يناير، مركز االرشاد النفسى ،جامعة  25، مصر بعد ثورة 
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ABSTRACT 

Life skills and their relationship with family roles conflict for a sample of 

working women 

Doaa Awadeen Ibrahim ,   Abeer Moheb Abdel Moneim 

The objective of the research is to know the 

relationship of life skills (Feeling control, time 

management, sympathy, taking over responsibility) the 

total with family roles conflict for a sample of working 

women (role conflict as a wife, role conflict as a mother, 

role conflict in doing household tasks.) and The total  

.The research tools -represented in the primary data  

form  and the two questionnaires of life skills  and 

family roles conflict- are applied on an intentional 

sample of 238 of working wives belonging to different 

social and economic levels. The research followed the 

descriptive and analytical method. The data was 

analyzed and the appropriate statistical treatment were 

performed using (Spss) program. The research has 

concluded that: there is a negative correlation of 

statistical significances of life skills (Feeling control, 

time management, sympathy, taking over responsibility) 

the total and family roles conflict for a sample of 

working women (role conflict as a wife, role conflict as 

a mother, role conflict in doing household tasks.). The 

research has also concluded that there are no differences 

in statistical significances between the average scores of 

the sample of the research in life skills (in terms of its 

axes and total) according to accommodation except for 

time management, it showed some higher levels in favor 

of urban inhabitants. As for sympathy results showed 

higher levels in favor of rural residents. There are 

differences in statistical significances between the 

average scores of the sample of the research in life skills 

(the axes and the total) in favor of older working 

woman, and also for long-duration marriages. There are 

no differences in statistical significances between the 

average scores of the sample of the research in life skills 

(in terms of its axes and total) according to the number 

of children, husband’s level of education. There are 

differences in statistical significances between the 

average scores of the sample of the research in life skills 

(with regards to time management, holding 

responsibility and the total) in favor of wife’s higher 

level of education; whereas, There are no differences in 

statistical significances between the average scores of 

the sample of the research in terms of sympathy and 

feelings control according to wife’s education. There are 

no differences in statistical significances between the 

average scores of the sample of the research in working 

woman’s life skills in terms of family income except for 

time management There are differences in statistical 

significances between the average scores of the sample 

of the research in favor of higher income. There are 

differences in statistical significances between the 

average scores of the sample of the research in conflict 

of family roles (in terms of the axes and the total) in 

favor of urban residents except for role conflict as a 

mother for which there are no difference with regards to 

place of accommodation. There are differences in 

statistical significances between the average scores of 

the sample of the research in conflict of family roles (in 

terms of the axes and the total) in favor of wife’s 

younger age. There are no differences in statistical 

significances between the average scores of the sample 

of the research in conflict of family roles (in terms of the 

axes and the total) according to years of marriage. There 

are differences in statistical significances between the 

average scores of the sample of the research in conflict 

of family roles (in terms of the axes and the total) in 

favor of larger number of children and lower level of 

education of husband and wife, and family ‘s lower 

monthly income.  

The research recommended the following: 

Providing the atmosphere and all necessary supplies that 

can reduce the burdens of wife’s house chores and 

allocating more time for her duties through providing 

the package of community services such as nurseries, 

house services institutions, raising the awareness of 

working woman by planning guiding programs that can 

be provided by various social media, specially visual 

media which enables her to overcome the difficulties she 

faces to coordinate between her work outside the house  

and what she faces  from  roles conflict inside the house. 

 
 


