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  اعتماد لجنة المناقشة والحكم

  
  هـ١٤٢٨/   /إيناس بنت أحمد السليمي بتاريخ     : نوقشت رسالة الطالبة

  :وتكونت لجنة المناقشة والحكم من األساتذة 
  )ممتحناً خارجياً(                                                                         - ١
  
  
  )ممتحناً داخلياً(                                                                          - ٢
  
  
  )مشرفاً على البحث(فاطمة النبوية بنت إبراهيم محمد حلمي                           . د - ٣

  األستاذ المشارك بقسم السكن وإدارة المنزل 
  ي بمكة المكرمةبكلية التربية لالقتصاد المنزل

  
  

  :منح الطالبة درجة الماجستير: قرار اللجنة
  هـ١٤٢٨:   /   /تاريخ موافقة مجلس الكلية على المنح

  
  

  وكيلة الدراسات العليا                                                   العميدة   
  هيلة بنت المنتصر يمانيس. منى بنت حامد موسى                                       د. د

 لسعوديةالمملكة العربية ا

  وزارة التربية والتعليم

  شئون تعليم البنات

  وكالة كليات البنات

  عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

  كليات البنات بمكة المكرمةلاإلدارة العامة 

  بمكة المكرمة كلية التربية لالقتصاد المنزلي

  الدراسات العليا

  قسم السكن وإدارة المنزل



  
 

  مستخلص البحث
  .إيناس أحمد علي السليمي :اسم الباحثة

  ).م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩" (الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة السعودية وعالقته بالتوافق الزواجي: "العنوان
  .أستاذ السكن وإدارة المنزل. فاطمة النبوية إبراهيم محمد حلمي. د: إشراف

  .جامعة أم القرى، كلية التربية لالقتصاد المنزلي، السكن وإدارة المنزل قسم :جهة البحث
الكشف عن العالقة بين الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة وتحقيق التوافق الزواجي :استهدف هذا البحث

وذلك من خالل معرفة العالقة بين متغيرات المستوى االجتمـاعي واالقتصـادي لألسـرة وأبعـاد الـدور      
وإيجاد العالقة بين أبعاد الدور االقتصادي لربـة  ، قتصادي لربة األسرة العاملة ومحاور التوافق الزواجياال

وتحديد االختالف بين ربات األسر المساهمات وغير المسـاهمات  ، األسرة العاملة ومحاور التوافق الزواجي
وقد تم اختيار عينة قصدية من ربات ، جيفي بنود اإلنفاق المختلفة بميزانية األسرة في محاور التوافق الزوا

بمدينـة مكـة   ، األسر المتزوجات العامالت السعوديات من مستويات اجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفـة 
واستخدمت استبانة استقصاء لقياس الدور االقتصـادي لربـة األسـرة    ، ربة أسرة) ٤٠٠(المكرمة وعددهن

استبيان الدور ، لت أدوات البحث في استمارة البيانات العامة لألسرةوتمث. العاملة وعالقته بالتوافق الزواجي
وقد تم إجـراء التحلـيالت اإلحصـائية    ، مقياس التوافق الزواجي، االقتصادي لربة األسرة العاملة السعودية

  :المناسبة الستخالص النتائج وكانت أهم النتائج
عية واالقتصادية لألسرة وكالً من أبعاد الدور وجدت عالقة ارتباطية موجبة بين بعض المتغيرات االجتما .١

 .ومحاور التوافق الزواجي، االقتصادي لربة األسرة العاملة
وجدت عالقة ارتباطية موجبة بين بعض أبعاد الدور االقتصادي لربة األسرة العاملـة وبعـض محـاور     .٢

 .التوافق الزواجي
لربات األسـر العـامالت وفقـاً لـبعض     وجدت فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد الدور االقتصادي  .٣

 .المتغيرات االجتماعية واالقتصادية لألسرة
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في محاور التوافق الزواجي بين ربات األسر العامالت المساهمات  .٤

 .وغير المساهمات في بنود اإلنفاق المختلفة
  :وأوصت الباحثة بالتوصيات التالية

إرشادية للفتيات المقبالت على الزواج للتعرف على أهميـة إدارة الـدخل المـالي     إعداد وتصميم برامج .١
 .وجعله إلزامياً قبل عقد القران، وفنون التعامل بين الزوجين وأساليب تحقيق السعادة الزوجية، لألسرة

لسعادة تنظيم دورات تدريبية لربات األسر العامالت للتعرف على مدى تأثير الدور االقتصادي لهن على ا .٢
 .الزوجية والتوافق الزواجي

تنمية الوعي لدى النشء من الفتيات بحقوقهن وواجباتهن الزوجية من خالل المقررات الدراسية والبرامج  .٣
 .التعليمية في مراحل التعليم المختلفة

ج وإعـداد بـرام  ، )المقروءة والمسموعة والمرئية(تنظيم الحمالت التوعوية واالستفادة من وسائل اإلعالم .٤
إعالمية تستهدف التوعية العامة لربات األسر العامالت بأهمية دورهن االقتصادي ومدى تـأثيره علـى   

 .التوافق الزواجي
توقيع الباحثة               توقيع المشرف                                                   
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  شكر وتقدير

فحمداً لك ، شكراً يتجدد بالعشي واإلشراق أحمده تعالى وأشكره، الحمد هللا الكريم الرزاق
وأن أشكر فضلك إذ هديتني ، وشكراً لك ربي على توفيقك وعونك لي، ربي على ماوهبتني إياه
، داعية إلى اهللا أن يجعلها من العلم النافع، وإخراجها إلى حيز الوجود، إلى إنجاز هذه الرسالة

  .إنه سميع مجيب، لمناوأسال اهللا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما ع
والداي العزيزان اللذان تعهداني بالعناية والرعاية ، كما أتقدم بالشكر لمن أمرني اهللا بشكرهما

وأرجو ، منذ نعومة أظافري وحتى أكملت طريقي في طلب العلم؛ فلهما مني كل الشكر والتقدير
  .اهللا تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما يوم تنصب الموازين

وخالص تقديري واحترامي وشكري أتوجه ، بكل ماتحمله نفسي من حب وعرفان بالجميلو
زوجي العزيز الذي ، به لمن كان لي العون وأتاح لي الراحة والسكينة وتحمل عناء انشغالي عنه

فله مني الدعوات ، ليظهر هذا البحث إلى الوجود، كان مثاالً للتفاني في تلبية طلباتي الكثيرة
  .جزاه اهللا عني خير الجزاءالصادقة و

كما أقدم وحبي إلى أخواني الغاليين وأختي الحبيبة على تشجيعهم لي ودعمهم المعنوي لي 
  .جعله اهللا في موازين حسناتهم، بالدعاء الدائم

، كما أتقدم بخالص الشكر واالمتنان إلى عمادة كلية التربية لالقتصاد المنزلي بمكة المكرمة
ووكيلة ، خديجة نادر. ووكيلة الكلية للشئون اإلدارية د، سهيلة اليماني. ممثلة في عميدتها د

، مارية الزهراني. ووكيلة الكلية لشئون الطالبات د، منى موسى. الدراسات العليا دشكري 
وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالقسم ، هنادي قمره. ورئيسة قسم السكن وإدارة المنزل أ

  .خالل إعداد هذا البحثعلى تشجيعهم وعونهم لي 
ومن اليشكر الناس اليشكر اهللا؛ فأتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان ألستاذتي الفاضلة 

شكراً يعجز قلمي عن وصفه على توجيهاتها . فاطمة النبوية إبراهيم محمد حلمي. د: المشرفة
وتشجيعها لي منذ ، وتحملها وصبرها على تساؤالتي، وإرشاداتها المستمرة، وجهودها السديدة
  .فجزاها اهللا عني خير مايجزي محسناً بإحسانه. بدايتي وحتى اليوم

وقبولهن ، كما أتقدم بالشكر إلى عضوات لجنة المناقشة والحكم على الرسالة بتفضلهن
  .مناقشة هذه الرسالة جزاهن المولى خير الجزاء
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على تعاونها معي ، ينوالشكر كل الشكر إلى أختي الغالية وصديقتي الحميمة عهود حسن
فلها مني صادق الدعوات بالتوفيق والنجاح الدائم . ودعمها المعنوي لي وتفانيها في تلبية طلباتي

  .وجزاها اهللا عني خير الجزاء
على ، كما أتقدم بكل ما تحمله كلمة الشكر من معنى إلى أختي العزيزة صفاء الرفاعي

ق العمل وجزاها اهللا خيرا عن كل حرف قامت وعلى تحملها مشا، طباعة وإخراج هذه الرسالة
  .بطباعته ولها مني الدعوات الصادقة بالتوفيق والنجاح الدائم

، فله مني كل الشكر، وأسدى لي معروفاً، وأتقدم بخالص شكري لكل من مد لي يد العون
  .وأرجو من اهللا أن يثيبهم على ذلك أحسن الثواب

والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد ، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
 وعلى آله وصحبه أجمعين.  

  
  الباحثة                                                                             
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  فهرس الموضوعات
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>  مدخل إىل البحث: الباب األول   <

    خطة البحث : الفصل األول 
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  ٨  المتغيرات

تعليق على البحوث والدراسات السابقة الخاصة بالدور االقتصـادي لربـة -٢
  األسرة وعالقته ببعض المتغيرات

٢٣  

  ٢٥  الدراسات الخاصة بالتوافق الزواجي وعالقته ببعض المتغيرات -٣
  ٢٩  لسابقة المتعلقة بالتوافق الزواجي وببعض المتغيراتتعليق على الدراسات ا -٤
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٣٠  
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٩  
توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لمدى مساهمة األقارب المقيمين مـع األسـرة فـي

 المصروفات المنزلية
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 ١٤١  وزيع أفراد عينة البحث تبعاً ألعمار األبناءت  ١٠
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  بميزانية األسرة
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١٧ 
فاق الخاصةتوزيع أفراد عينة البحث تبعاً لمعدل مساهمة ربات األسر في بنود اإلن

  بميزانية األسرة
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 ١٥٢ توزيع أفراد عينة البحث تبعاً ألفراد األسرة الذين يشاركون بعمل ميزانية الدخل لألسرة ١٩

  ١٥٣  األسرة بوضعها توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لنوع الميزانية التي تقوم  ٢٠

٢١ 
توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لنوع الميزانية التي تقوم األسرة بوضعها من حيـث

 المدى الزمني
١٥٤ 
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المتغيرات االجتماعية واالقتصـادية وبـينبعض مصفوفة معامالت االرتباط بين 

  ١٨٢  أبعاد الدور االقتصادي

قيم معامالت االرتباط بين بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية لألسرة وبين  ٣٥
  أبعاد الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة

١٨٣  

مصفوفة معامالت االرتباط بين بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية لألسـرة  ٣٦
  وبين محاور التوافق الزواجي

١٨٩  

قيم معامالت االرتباط بين بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية لألسرة وبـين  ٣٧
  ١٩٠  محاور التوافق الزواجي

٣٨  
مصفوفة معامالت االرتباط بين أبعاد الدور االقتصادي لربـة األسـرة العاملـة    

  ١٩٣  ومحاور التوافق الزواجي

  ١٩٩ األسر العامالت تبعاً لمدة الزواج ربات بين تحليل التباين ألبعاد الدور االقتصادي   ٣٩

٤٠  
للمسـتوىتبعـاً  بين ربات األسر العامالت تحليل التباين ألبعاد الدور االقتصادي 

  ٢٠٢  التعليمي للزوج

للمسـتوىتبعـاً  بين ربات األسر العامالت تحليل التباين ألبعاد الدور االقتصادي   ٤١
  التعليمي للزوجة

٢٠٤  
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لوظيفـةتبعـاً  بين ربات األسر العـامالت  تحليل التباين ألبعاد الدور االقتصادي   ٤٢
  الزوج

٢٠٦  

٤٣  
لوظيفـةتبعـاً  بين ربات األسر العـامالت  تحليل التباين ألبعاد الدور االقتصادي 

  ٢٠٧  الزوجة

٤٤  
لمقدار الدخلتبعاً  بين ربات األسر العامالتتحليل التباين ألبعاد الدور االقتصادي 

  ٢٠٨  الشهري للزوج

لمقدار الدخلتبعاً بين ربات األسر العامالت تحليل التباين ألبعاد الدور االقتصادي   ٤٥
  الشهري للزوجة

٢١٠  

في محاور التوافق الزواجي بين ربات األسر المسـاهمات وغيـرتحليل التباين   ٤٦
  المساهمات في بنود اإلنفاق 

٢١٢  
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 ١٣٣ رسم بياني يوضح توزيع عينة البحث تبعاً لمدة الزواج ١

 ١٣٤  رسم بياني يوضح توزيع عينة البحث تبعاً للمستوى التعليمي للزوجين ٢

 ١٣٦ رسم بياني يوضح توزيع عينة البحث تبعاً لعمر الزوجين ٣

 ١٣٧ وزيع عينة البحث تبعاً لوظيفة الزوجينرسم بياني يوضح ت ٤

 ١٣٨ رسم بياني يوضح توزيع عينة البحث تبعاً لعدد أفراد األسرة ٥

 ١٣٩ رسم بياني يوضح توزيع عينة البحث تبعاً إلقامة أحد األقارب مع األسرة ٦

٧ 
ة في توزيع عينة البحث تبعاً لمدى مساهمة األقارب المقيمين مع األسررسم بياني يوضح 
 المصروفات المنزلية

١٤٠ 

 ١٤٢ رسم بياني يوضح توزيع عينة البحث تبعاً ألعمار األبناء الذكور ٨

  ١٤٢  رسم بياني يوضح توزيع عينة البحث تبعاً ألعمار األبناء اإلناث  ٩

 ١٤٣ رسم بياني يوضح توزيع عينة البحث تبعاً للحالة التعليمية لألبناء ١٠

 ١٤٤  ع عينة البحث تبعاً لملكية السكنرسم بياني يوضح توزي ١١

  ١٤٥  رسم بياني يوضح توزيع عينة البحث تبعاً لنوع المسكن  ١٢

  ١٤٧  رسم بياني يوضح توزيع عينة الدراسة تبعاً للدخل الشهري للزوج والزوجة  ١٣

  ١٤٨  رسم بياني يوضح توزيع عينة البحث تبعاً للمصادر اإلضافية لزيادة دخل األسرة  ١٤

١٥ 
م بياني يوضح توزيع عينة البحث تبعاً لمساهمة ربات األسر في بنـود اإلنفـاقرس

  الخاصة بميزانية األسرة 
١٤٩  

١٦ 
رسم بياني يوضح توزيع عينة البحث تبعاً لمعدل مساهمة ربات األسر العامالت فـي

 بنود اإلنفاق الخاصة بميزانية األسرة
١٥٠ 

 ١٥١ اً للقيام بعمل ميزانية للدخل المالي لألسرةرسم بياني يوضح توزيع عينة البحث تبع  ١٧

رسم بياني يوضح توزيع عينة البحث تبعاً ألفراد األسرة الذين يشاركون بعمـل ميزانيـة     ١٨
  ١٥٢  الدخل لألسرة

  ١٥٣  رسم بياني يوضح توزيع عينة البحث تبعاً لنوع الميزانية التي تقوم األسرة بوضعها  ١٩

عينة البحث تبعاً لماهية الميزانية التي تقوم األسرة بوضعها رسم بياني يوضح توزيع  ٢٠
  من حيث المدى الزمني

١٥٤  

  ١٥٥  رسم بياني يوضح توزيع عينة البحث تبعاً ألسباب عدم عمل ميزانية لدخلها المالي  ٢١
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  الفصل األول

  البحثخطة 
  :المقدمة

تتطلب عملية التنمية والتخطيط الشامل تعبئة كل الموارد المادية والبشرية المتاحة للجميـع  
، فالعنصر البشري من أهم ضروريات استثمار الثروات الطبيعيـة للـبالد  ، من خالل استثمارها

، لحيـاة لألفضـل  ألنه يعد الدخل المباشر لتحقيق التنمية االجتماعية واإلنتاجية وتحسين نوعية ا
كما يقدم أفضل الطرق والوسائل لالنتفاع ، ويساهم في تهيئة الظروف لتحقيق التنمية االقتصادية

والقضاء على المشاكل االجتماعية واالقتصـادية  ، وحسن استغاللها من جانب، بالجهود البشرية
  ).١٩٩٤، سليمان(من جانب آخر 

  

لذا فإن االهتمام بها أصبح ضرورة ، في المجتمع ولما كانت المرأة تمثل قطاعاً بشرياً هاماً
وهذا يتطلب العمل دوماً على النهوض بهـا باعتبارهـا   . حتمية تفرضها ظروف التنمية والتقدم

فهي المسـئولة  ، فالمرأة تقوم بدور فعال في إدارة شئون أسرتها. ثروة بشرية لألسرة والمجتمع
، ية والنفسية والتنشئة االجتماعية ألفراد أسـرتها األولى عن االهتمام بالحفاظ على الصحة الجسم

  ).١٩٩٧، حنا(والذي يعد من أهم األهداف التي تسعى األسرة لتحقيقها من خالل سلوكها اإلداري
  

والسلوك اإلداري القائم على التخطيط العلمي يجب أن يكون منهجاً لحياة األسرة بدءاً مـن  
. ثم تربية األبناء على أساس من التخطيط الـواعي  ،مرحلة اختيار شريك الحياة وتكوين األسرة

من خالل الموازنة بـين دخلهـا   ، وإلى جانب التخطيط االجتماعي واألخذ بالتخطيط االقتصادي
وأيضاً التخطيط االستهالكي للسلع والخدمات المختلفة بما يتمشى ، ونفقاتها في مدة زمنية محددة

وتقليل الفاقد في جميع جوانب حياتها بما يحقق لألسـرة   مع إمكانياتها المادية واحتياجات أفرادها
  ).١٩٩٨، حقي(التوازن االجتماعي واالقتصادي 

  

وفي ظل المتغيرات المتالحقة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتقنية المعاصـرة التـي   
مـن  والتي أدت إلـى تغييـر الكثيـر    ، نعايشها ونحن في القرن الحادي والعشرين بكل تحدياته

ونوعيتها من حيث عالقة الزوج بزوجته واألدوار ، المفاهيم الخاصة باألسرة والعالقات األسرية
تواجه المرأة العديد من المشكالت والصعوبات التي تؤثر على درجة توافقها ، المسندة لكل منهما

  ).٢٠٠٤، الرفاعي(مع متطلبات الحياة المختلفة 



    

  
  

  

ة العاملة من األدوار الهامة التي تكسبها الخبـرة فـي   ويعتبر الدور االقتصادي لربة األسر
الممارسات المالية والتي تساعد على وضوح وتأكيد قيمة المورد المالي والـذي يمكنهـا مـن    

ومن ثم يمكنها من اتخاذ قـرارات  ، استكماله بكفاءة عالية في تغطية تكاليف المعيشة الضرورية
  ).١٩٩٩، شلبي(المختلفة الخاصة بميزانية األسرة سليمة فيما يختص بالصرف على بنود اإلنفاق

  

أن ، )١٩٩٨(حقي وأبو سكينة ، )١٩٩٠(توفيق ، )١٩٨٥(وأشارت دراسة كل من أبو زيد 
تواجهن العديد من صعوبات التوافـق فـي    -وبخاصة العامالت منهن -كثيراً من ربات األسر

هذا إلـى جانـب مـواجهتهن لتلـك     ، حياتهن األسرية والمنزلية نتيجة لتعدد أدوارهن الوظيفية
حيـث أن  . مما يؤثر على درجة توافقهن مع متطلبات هذه البيئة المتغيرة، المؤثرات والمتغيرات

، طبيعة الحياة المتغيرة أقحمت على الحياة األسرية مشكالت جديدة لم تكن موجـودة مـن قبـل   
وما صاحب ذلك من ، تمعهاخاصة بعد ما حققته الزوجة العاملة من إنجازات لها وألسرتها ولمج

فلـم  ، واتساع مسئولياتها داخل المنزل وخارجه، تغير اجتماعي نجم عنه زيادة في أعباء المرأة
  .يعد لديها الوقت الكافي إلدارة موارد أسرتها

  

وإدارة مورد األسرة المالي يعد من العمليات االجتماعية التي يجب أن تقوم بهـا األسـرة   
رادها في تحقيق أهدافها وإشباع حاجاتها في ضوء إمكاناتهـا الماديـة   مجتمعة والتي يشترك أف

  ).٢٠٠٠، حلمي ونوفل(والبشرية ووفقاً لألنماط السلوكية واالستهالكية السائدة بها 
  

أي ، ويهدف الدور االقتصادي إلى توزيع الدخل المالي لألسرة على بنود اإلنفاق المختلفـة 
رد المحدودة على الحاجات المتعددة والمتنافسة والمتغيـرة مـع   القيام بعمل ميزانية لتوزيع الموا

. عمل حساب المستقبل بتخصيص نسبة معينة من هذا الدخل لالدخار مع الحرص على استثماره
والموازنة بين إيرادات األسرة ومصروفاتها للحصول على أقصى منفعة ممكنة بأقل التضحيات 

  ).١٩٩٩، شلبي(مع حساب األهداف طويلة المدى 
  

وقد ينشأ االختالف بين الزوجين بسبب قصور الموارد االقتصادية عـن سـد احتياجـات    
فإن ، ومن طبقة ألخرى، ومن أسرة ألخرى. وهذه االحتياجات تختلف من مجتمع آلخر، األسرة

وقد . مايعد حاجات ضرورية لفئة من الناس قد يكون مظهراً من مظاهر الرفاهية في فئة أخرى
وخاصـة إذا أسـيء   ، الموارد االقتصادية والثراء مصدراً للخالفات بين الـزوجين يكون توافر 
كما أن اختالف الزوجين في طرق اإلنفاق وإسراف أحدهما أو تقديره يزيد من حـدة  . استغاللها

  ).٢٠٠٠، مسعود(هذه الخالفات 
  



    

  
  

ة أن من مقومات العالق، )٢٠٠٠(مسعود ، )٢٠٠٠(شوقي ) ١٩٩٢(ويؤكد كل من الكاشف 
  وحسن تدبير شئون، الزوجية الناجحة اجتهاد الزوجين في حل مشكالتها االقتصادية حالً مرضياً

وتوفير الدخل الكافي إلشباع الحاجات الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية كـل منهمـا   ، المنزل
باإلضافة إلى حسن العشرة بين الـزوجين واالحتـرام والتقـدير    . لآلخر إلى أقصى حد ممكن

والتحقق الحيـاة الزوجيـة   . فاهم بينهما والتضحية المتبادلة مع نوع من اإليثار بين الطرفينوالت
ومعرفة بمعنى الحيـاة  ، وإنما يقتضي ذلك فهماً وإدراكاً، أهدافها بوحي من النوايا الطيبة فحسب

لعبها كل واألدوار التي ي، والوظائف األساسية، والمسئوليات المتوقعة لتحملها، الزوجية واألسرية
  .طرف في هذه الحياة

 

كما يعتبر التوافق الزواجي إحدى الركائز التي تمكن األسرة من أداء وظائفها بكفاءة ومـن  
  ).١٩٩٩، فرج وعبداهللا(شأن انخفاضه أن يحدث اضطراباً عاماً في تلك الوظائف 

  

أثير الدور هذا ولقد تبين أن الدراسات التي تناولت موضوع التوافق الزواجي لم تتعرض لت
ومن هنا نبعت فكرة البحـث لدراسـة العالقـة بـين الـدور      ، االقتصادي للزوجة العاملة عليه

  .االقتصادي لربة األسرة العاملة ومدى تحقيق التوافق الزواجي
  

  :مشكلة البحث وتساؤالته
فإنها تقتضي اإلشباع المشـترك  ، إن الزواج عالقة مستمرة ومتصلة ولها متطلبات متبادلة

حيـث أن  . وذلك وصوالً للتوافق في الحياة الزوجيـة ، وجنسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، عالياًانف
كي يصـل  ، اإلدراك والتفاهم والقبول والرضا والقناعة البد أن تتوافر بين أفراد األسر الواحدة

أن حتى يتمكنا في حدود ما يتوافر لهما من موارد ماليـة  ، الزوجان إلى توافق اقتصادي أسري
على أساس من الشعور بالمسئولية وعلى قدر كبير من ، يحققا إشباعاً معقوالً ومقبوالً لحاجاتهما

الواقعية وقدرة على تحقيق الموازنة السليمة بين المتطلبات وااللتزامات المادية المتزايدة ألعباء 
  .الحياة وبين موارد األسرة المتاحة

  

عندما تمتنع الزوجة عن االشـتراك  ، بين الزوجين وقد يكون دخل المرأة أحد أسباب النزاع
أو أن يطالب الزوج زوجته العاملة بأن تسهم بدخلها كلـه فـي   ، في مواجهة احتياجات أسرتها

وأحياناً مايكون ، نفقات البيت مقابل خروجها من المنزل وتقصيرها في بعض مسئولياتها األسرية
، ويتولى هو اإلنفاق على التزامـات األسـرة  ، النزاع بسبب استحواذ الزوج على دخل الزوجة
رغم أن الشريعة اإلسالمية التطالب المـرأة  ، واإلشراف على ذلك بنفسه دون مشاركة الزوجة



    

  
  

باإلنفاق على األسرة حتى لو كانت عاملة إال في حالة من الرضا وأحياناً يأتي النزاع إذا ماكان 
  . ف اآلخر نحو أهله؛ مما يثير الشجار بينهمابعض األزواج اليحترمون االرتباطات المادية للطر

  

  :وعلى ضوء ماسبق تتحدد تساؤالت البحث فيما يلي

وأبعاد الدور ، ما مدى العالقة بين بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية لألسرة .١
 االقتصادي لربة األسرة العاملة؟

ـ  .٢ ، ادية لألسـرة هل هناك عالقة ارتباطية بين بعض المتغيرات االجتماعية واالقتص
 ومحاور التوافق الزواجي؟

ما تأثير أبعاد الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة على مـدى تحقيـق التوافـق     .٣
 الزواجي؟

ماتأثير بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصـادية لألسـرة علـى أبعـاد الـدور       .٤
 االقتصادي لربات األسر العامالت؟

جي بين ربات األسر المساهمات وغيـر  مامدى االختالف في محاور التوافق الزوا .٥
 المساهمات في بنود اإلنفاق المختلفة الخاصة بميزانية األسرة؟

  

 :أهمية البحث
الوقوف على الصعوبات التي تواجهها ربة األسرة العاملة نتيجة خروجهـا للعمـل    .١

 .وتعدد مسئولياتها في الحياة لكي يساعد في تحقيق التوافق الزواجي لها

ين على وسائل اإلعالم المختلفة والخاصة ببرامج المرأة واألسرة بأهمية إمداد القائم .٢
دورها االقتصادي الذي يساعد في التغلب على المشكالت واألزمات الماليـة التـي   

وتقديم النصائح التي تعمـل  . تواجهها األسرة والتي قد تؤثر على التوافق الزواجي
، يقوم على األمن والمودة والتـراحم على سير الحياة الزوجية سيرها الطبيعي الذي 

 .وهما األساس الذي يستهدفه كالً من الزوجين في حياتهما األسرية
  

  :أهداف البحث
إن الهدف األساسي لهذه الدراسة هو الكشف عن العالقة بين الدور االقتصادي لربة األسرة 

  :وذلك من خالل، العاملة ومدى تحقيق التوافق الزواجي
ن بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية لألسرة وأبعـاد الـدور   إيجاد العالقة بي .١

 .االقتصادي لربة األسرة العاملة



    

  
  

الكشف عن العالقة بين بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية لألسرة ومحـاور   .٢
 .التوافق الزواجي

 
معرفة مدى العالقة االرتباطية بين أبعاد الدور االقتصادي لربة األسـرة العاملـة    .٣

 .محاور التوافق الزواجيو

التعرف على الفروق بين بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية لألسرة في أبعاد  .٤
 .الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة

إيجاد الفروق في محاور التوافق الزواجي بين ربات األسـر المسـاهمات وغيـر     .٥
 .ألسرةالخاصة بميزانية ا، المساهمات في بنود اإلنفاق المختلفة

  

  :منهج البحث
يتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجـد  

ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعبر عنها كيفياً أو تعبيراً كمياً بحيـث يـؤدي ذلـك إلـى     ، في الواقع
لقيام بجمع المعلومات المطلوبة للوصول إلى مفهوم العالقات هذه الظاهرة مع غيرها من الظواهر وا

بطريقة دقيقة ومنظمة للوصول إلى النتائج وتنظيمها وتصنيفها كما يتم تحليـل النتـائج وتفسـيرها    
  ).٢٠٠٧، عبيدات وآخرون(واستخالص التعميمات واالستنتاجات منها 

  

  :حدود البحث
طـن بمكـة   طبق البحث الحالي على ربات أسر عامالت سـعوديات يق  :الحدود الجغرافية

  .المكرمة بأحيائها السكنية المختلفة
هي الفترة الزمنية التي تم فيها توزيع أدوات البحث علـى أسـر العينـة     :الحدود الزمنية

هـ وحتـى السـابع   ١٤٢٦األساسية للبحث والتي امتدت من السابع عشر من شهر شوال عام 
  ).ثالثة أشهرأي استغرقت فترة جمع البيانات (هـ ١٤٢٧عشر من شهر محرم عام 

  

  :عينة البحث
مـن  ، ربة أسرة عامالت سـعوديات ) ٤٠٠(أجريت الدراسة الحالية على عينة قصدية من 

والتكون قد ، ومتواجدة بصفة مستمرة مع زوجها، مستويات اجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة
  .يرةكما أنها التكون قد بدأت منذ فترة قص، انقطعت عن العمل ألي سبب من األسباب

  

  :أدوات البحث
  :اشتملت أدوات البحث على مايلي



    

  
  

 .استمارة البيانات العامة لألسرة .١

 ).إعداد الباحثة(استبيان الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة السعودية  .٢

  .تعديل الباحثة) ١٩٨٩، إعداد سوزان عبد المعطي(مقياس التوافق الزواجي  .٣
  :إجراءات البحث

  :التالية إلجراء البحثقامت الباحثة بالخطوات 
والبحـوث المرتبطـة   ، واستعراض أهم الدراسات، إعداد اإلطار النظري للدراسة .١

 .بموضوع البحث

القيام بمقابالت شخصية مع بعض ربات األسر العـامالت فـي محـيط األسـرة      .٢
وكذلك مع بعض أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية لالقتصاد ، واألقارب والجيران

وذلك للمساعدة في تحديد أبعاد ومجـاالت البحـث وبنـاء    ، المكرمةالمنزلي بمكة 
 .أدواته

إعداد استمارة البيانات العامة لألسرة واستبيان الدور االقتصـادي لربـة األسـرة     .٣
 .العاملة ومقياس التوافق الزواجي

وذلك " مماثلة لعينة البحث األساسية"إجراء دراسة استطالعية على العينة التمهيدية  .٤
ثبات األدوات والتأكد من صدقها عن طريق التأكد من وضـوح عبـارات   لحساب 

 .وفي ضوئها أدخلت بعض التعديالت المناسبة، االستمارات

عرض االستبيان على مجموعة من األساتذة المحكمين في السـكن وإدارة المنـزل    .٥
والمدينـة  ، والريـاض ، وجـدة ، بكليات التربية لالقتصاد المنزلي بمكة المكرمـة 

، ومجال علم النفس واالجتماع بكلية التربية لألقسام األدبية بمكة المكرمـة ، رةالمنو
وذلك للحكم على مدى ، ومتخصصين في اإلحصاء بجامعة الملك عبد العزيز بجدة

) ١(وملحق رقـم  ، ومدى مناسبة محتواها ألسر عينة البحث، صدق أدوات البحث
الـذين قـاموا بتحكـيم أدوات     يوضح قائمة بأسماء األساتذة أعضاء هيئة التدريس

 .البحث ومرتبة حسب الدرجة العلمية وأبجدياً

 .وإعدادها للتطبيق، حساب معامل الثبات ألدوات البحث .٦

 .تطبيق أدوات البحث على عينة البحث األساسية .٧

 .(S.P.S.S)تفريغ البيانات باستخدام الحاسب اآللي على برنامج  .٨

 .الستخالص النتائج، لى متغيرات الدراسةإجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة ع .٩

 .تحليل النتائج وتفسيرها ومناقشتها واستخالص التوصيات والمقترحات .١٠
  
  



    

  
  

  
  
  

  

  :المصطلحات اإلجرائية للبحث

  : The Economic Roleالدور االقتصادي  -١
والعمـل  ، الدور المرتبط بالمشاركة في إدارة شئون األسرة: "يعرف الدور االقتصادي بأنه

مـع عمـل   ، لمواجهة األزمات المالية لها، ى الترشيد االستهالكي العائلي وزيادة دخل األسرةعل
ويقصد به أيضاً القيام بعمل ميزانية لمورد الدخل المـالي  . حساب لالدخار واالستثمار األسري

ومدى المساهمة في بنود اإلنفاق الخاصة بميزانية األسرة؛ بهدف االنتفـاع مـن ذلـك    ، لألسرة
  ".ورد بأقصى منفعة ممكنة وفي فترة زمنية محددةالم

  

  : Marital Compatibilityالتوافق الزواجي  -٢
استجابة عاطفية فردية لدى أحد الزوجين نتيجة تقبل العالقة : "يعرف التوافق الزواجي بأنه

، الثقة :والقدرة على التواصل والتفاعل المتبادل في المجاالت السلوكية المتنوعة ومنها، الزوجية
، تحمـل المسـئوليات  ، تحديد األدوار، الحب المتبادل بين الزوجين، االحترام، الرضا، التعاون

، والعاطفيـة ، والمشكالت االجتماعيـة ، والقدرة على حل األزمات االقتصادية، إشباع الحاجات
  ".وهو مايعرف بالسعادة الزوجية، والتربوية، والنفسية

  

  : Employee's Housewifeربة األسرة العاملة  -٣
، الزوجة التي تقوم بالعمـل داخـل المنـزل وخارجـه    : "تعرف ربة األسرة العاملة بأنها

وترتبط بمواعيد عمل محددة التزيد عن ، وتتقاضى أجر مقابل العمل الذي تقوم به خارج المنزل
. بوالتكون انقطعت عن العمل ألي سبب من األسبا، وهي تعمل منذ زواجها، ساعات يومياً ٨

  .كما أنها التكون قد بدأت منذ فترة قصيرة
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  الفصل الثاني

  البحوث والدراسات السابقة
هناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع خروج المرأة للعمل وانعكاسه على الحيـاة  

وفي هذا الفصل سوف تتطـرق  . زوايا مختلفة والتوافق الزواجي من، واإلدارة المالية، األسرية
وقـد تـم   ، الباحثة إلى عرض وتحليل البحوث والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحـث 

  :تصنيف هذه الدراسات وفقاً لمحورين أساسيين
 .وعالقته ببعض المتغيرات، الدراسات الخاصة بالدور االقتصادي لربة األسرة: أوالً

 .وعالقته ببعض المتغيرات، اصة بالتوافق الزواجيالدراسات الخ: ثانياً

هذا وقد تمت مراعاة التتابع الزمني من األقدم إلى األحدث عند استعراض كالً من البحوث 
وأهـم  ، وعينة البحث واألدوات المستخدمة، مع تحليلها والتعرف على أهدافها، العربية واألجنبية

ى جانب عرض تعليق على كل محور ثم تعليق عـام  إل، النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسات
وذلك لالستفادة منها في صـياغة فـروض   . على الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بالبحث

  :وفيما يلي عرض لهذه البحوث والدراسات. البحث الحالي وتفسير النتائج ومناقشتها
تـه بـبعض   وعالق، الدراسات الخاصة بالدور االقتصادي لربة األسـرة : أوالً

 :المتغيرات
أثر خروج المرأة للعمل على نمـط اسـتهالك   " : بعنوان) ١٩٨١(دراسة عبد الجواد  -١

بهدف التعرف على أثر عمل المرأة على درجة وعيها االستهالكي وتغيير  "األسرة واقتصادياتها
وجـات  أسرة من أسر الز) ٣٠٠(وأجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامها ، أنماط استهالكها

واستخدمت استمارة ، العامالت وغير العامالت ذوات المؤهل العالي ومن ذوات الدخل المتوسط
وأظهرت النتائج أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين ، استبيان مع المقابلة الشخصية ألسر العينة

وهناك عالقة عكسية بين خـروج المـرأة للعمـل والنسـبة     . عمل المرأة وإجمالي االستهالك
ويـرتبط  . ألسر المـرأة العاملـة   ٪٤٦,٣لمخصصة لإلنفاق على الطعام والشراب حيث بلغت ا

الدخل بعالقة عكسية مع النسبة المخصصة لإلنفاق على بنود اإلنفاق الخاصة باألسـرة ألسـر   
  .العامالت

  

اإلدارة المالية لدى األسر التي يعمل بها أحـد  " : بعنوان Fanning  (١٩٨١)دراسة –٢  

بهدف التعرف على  "ن فقط وأسر الزوجين العاملين ويقومون بإدارة المنزل في ديلوير الزوجي
كيفية إدارة المورد المالي لدى األسر ذات الزوجين العاملين، واألسر التـي يعمـل بهـا أحـد     

 ١٥٠وبلغت العينة . الزوجين بصورة منتظمة أو متقطعة، والعوامل المؤثرة على إدارتهم المالية



    

  
  

وأظهرت النتائج أن هنـاك عالقـة   . تيرت بطريقة عشوائية واستخدام استمارة استبياناخ، أسرة
السن، تعليم كالً من الزوج (ارتباطية طردية بين المتغيرات االجتماعية والديموجرافية؛ من حيث 

والتوافق في اإلدارة المالية؛ من حيـث القـدرة   ) والزوجة، والرضا عن الوظيفة، ودخل األسرة
الديون، وكمية المدخرات واالستثمارات، والقدرة على صنع القرار بعملياته المختلفـة   على سداد

  .لكل من أسر الزوجين العاملين
  

دراسـة سـلوك األسـر ذات    " : بعنوان (١٩٨٢) Mullis & Schnittgrundدراسة  -٣

ة اسـتخدام  بهدف تحديد كيفي "الدخل المنخفض تجاه الميزانية المالية في أطوار حياتها المختلفة
وقد اختار الباحثان . الموازنة للتغلب على ازدياد متطلباتها االقتصادية في مراحل حياتها المختلفة

أسرة في مراحل مختلفة من حياتها واسـتخدم  ) ٧٥(عينة ممثلة من أسر منخفضة الدخل عددها
يسـتخدمون   من أسر العينة كـانوا  ٪٥١,٩وقد أشارت النتائج إلى أن حوالي ، استمارة استبيان
هذا وقد كانت األسر التي تستعمل الميزانية المكتوبة أكثر إحساسـاً بالرضـا   . الميزانية الذهنية

الميزانية  وأن األسرة منخفضة الدخل تهتم بعمل. والشعور باإلشباع فيما يتعلق باحتياجاتهم المختلفة
  .ماتكون ميزانية ذهنية في جميع مراحل حياتها حتى مرحلتي البداية واالنكماش ولكنها غالباً

  

دراسة أنمـاط سـلوك بعـض األسـر عنـد      " : بعنوان) ١٩٨٢(دراسة عبد الصمد  -٤

بهدف التعرف على أثر كـل مـن المسـتوى     "استخدامها للموارد عند إعداد الوجبات الغذائية
لوجبات التعليمي والخبرة العملية في استخدام الموارد عند إعداد الوجبات الغذائية ومدى استيفاء ا

ومدى التوازن في توزيع بنود االتفـاق المختلفـة بميزانيـة    ، لالحتياجات الغذائية ألفراد األسرة
ربة أسرة مـن مسـتويات اجتماعيـة    ) ٢٠٦(وقد أجرى البحث على عينة مكونة من ، األسرة

ري وأظهرت نتائج البحث أن اتباع األسلوب اإلدا. واقتصادية مختلفة وباستخدام استمارة استبيان
كما يؤدي إلى زيـادة  . السليم عند إعداد الوجبات يؤدي إلى خفض نسبة اإلنفاق على بند الطعام

  .قدرتها على إدارة شئون األسرة ومواجهة األزمات المالية
  

دراسة عن أثر اشتغال المرأة في سلوكها " : بعنوان) ١٩٨٧(دراسة الجديلي وآخرون -٥

ف معرفة تأثير عمل الزوجة على اإلنفاق على األغذيـة  بهد" اإلنفاقي على األغذية المحفوظة 
ربة أسرة عاملـة وغيـر عاملـة اختيـرت      ٥٠وطبق االستبيان على عينة قوامها ، المحفوظة
، وقد أظهرت النتائج ارتفاع نسبة الزوجات العامالت الالتي يقمن بالشـراء بأنفسـهن  ، عشوائياً

  .كي وإدارة شئون األسرةكذلك وجود عالقة ارتباطية بين الترشيد االستهال
  
  
  



    

  
  

العالقة بين االتجاهات الوالدية كما يـدركها األبنـاء   ": بعنوان) ١٩٨٧(دراسة توفيق  -٦

بهدف التعرف على االتجاهات الوالدية السوية التي من شأنها العمل " وبعض ممارستهم اإلدارية
الوالدية غير السوية والتي  على تنمية قدرات األبناء اإلدارية إلى جانب التعرف على االتجاهات

، أسـرة ) ١٤٠(وتكونت عينة البحث مـن  . قد تؤدي بدورها إلى تكوين قدرات إدارية منخفضة
وقد أظهرت النتـائج وجـود عالقـة    . واستخدمت مقياس االتجاهات الوالدية كما يدركها األبناء

. رية بين اآلباء واألمهاتارتباطية سالبة بين االتجاهات الوالدية غير السوية وبين القدرات اإلدا
كما وجدت عالقة ارتباطية بين دور ربة األسرة في إدارة شئون أسرتها وبـين قـدرتها علـى    

  .مواجهة األزمات المالية لألسرة
  

إدارة المرأة العاملة السـعودية لـبعض مـوارد    " : بعنوان) ١٩٨٧(دراسة باصبرين  -٧

التي تتبعها ربة األسرة العاملة فـي إدارة   بهدف التعرف على بعض األساليب". أسرتها في جدة
) ٢٠٠(وبلغت العينة . موردي المال والجهد؛ باعتبارهما موردين هامين في حياة األسرة والفرد

وكانت أداة البحث عبارة عن استبيان من إعـداد  ، مبحوثة من المعلمات المتزوجات بمنطقة جدة
أ للموازنة بين جهدها وبـين المـوارد المتـوفرة    وأظهرت النتائج أن المرأة العاملة تلج. الباحثة

والتـي أكـدت أن   . وجهود أفراد األسرة لتخفيف حدة الشعور بالتعب، لألسرة؛ كالمال والوقت
  .إدارة شئون األسرة هي الحل األمثل للتغلب على األزمات التي تواجه ربة األسرة العاملة

  

انية المالية لألسرة ذات الدخل الميز": بعنوان (١٩٨٧) Beuttler & Mesonدراسة  -٨

بهدف التعرف على العالقة بين العوامل الديموجرافية المختلفة وبين الطريقـة التـي   ". المرتفع
أسرة لتطبيـق  ) ١٢٤(وقد اختار الباحثان عينة ممثلة قدرها . تتبعها األسرة في وضع ميزانيتها

الدخل المرتفع هي األكثـر اتباعـاً    وقد وجدت الدراسة أن األسر ذات. استمارة االستبيان عليها
، ارتفاع مسـتوى تعلـيمهم  ، ومن خصائص تلك األسر صغر سن الزوجين. للميزانية المكتوبة

من أفـراد العينـة اليقومـون     ٪٣٣وأشارت النتائج إلى أن أكثر من . وكثرة احتياجاتهم المادية
من أفراد  ٪٤٠وأن حوالي  .بتسجيل الميزانية والبعمل خطة إلنفاق دخلهم أو مراجعة المنصرف

 ٪٢٥وحوالي ، العينة يقومون بعمل خطة ذهنية إلنفاق دخلهم على مدى زمني من أسبوع إلى شهر
  .شهور ٤-٣من مجموع أفراد العينة يقومون بعمل خطة مكتوبة إلنفاق دخلهم على مدى زمني 

  

شراء للمرأة دراسة السلوك االستهالكي ودوافع ال": بعنوان) ١٩٨٨(دراسة بارضوان  -٩

بهدف التعرف على األنماط االستهالكية لمختلف أوجه اإلنفاق ودوافع ". السعودية العاملة بجدة
  وقد أجريت الدراسة على عينة، الشراء لدى المرأة السعودية العاملة في مجال التعليم بمدينة جدة

  



    

  
  

ج أن خروج المـرأة  وأسفرت النتائ. امرأة سعودية واستخدمت استمارة استبيان) ٢٢٠(قوامها  
للعمل أدى إلى زيادة موارد األسرة االقتصادية كما عودها على المشـاركة فـي إدارة شـئونها    

من أسر العينة كان اتجاههـا نحـو ادخـار واسـتثمار      ٪٦٦,٤وتبين لها أن حوالي . األسرية
ي للزوجة وكذلك كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين مقدار الدخل الشهر. مدخراتها سلبياً

وهناك عالقة ارتباطية بين بعـض المتغيـرات االجتماعيـة    . ومدى وعيها االستهالكي لألسرة
واالقتصادية وبين مستوى الترشيد االسـتهالكي لربـات األسـر العـامالت ومـدى وعـيهن       

  .االستهالكي
  

صافي الدخل والقناعة المالية بمفاهيم " : بعنوان  (١٩٨٩)Patricia & etal دراسة  –١٠

بهدف اختبار الفرضية المشتقة من نظرية النظم إلدارة موارد األسرة، . "إدارة األموال المنزلية 
أسرة واستخدمت ) ١٢٣(وقد أجري البحث على عينة قوامها . وخاصة إدارة دخل األسرة المالي

أن الخصـائص  : وأظهرت النتـائج . استمارة استبيان مع المقابالت الشخصية ألسر عينة البحث
أن يكون متزوجاً، يبلغ من العمـر  : يموجرافية للمسئول عن إدارة دخل األسرة المالي بنجاح الد
، لديه خبرة في ٢.٨سنة، على درجة عالية من التعليم، يعيش في أسرة متوسط عدد أفرادها  ٤٩

كما كانت هناك عالقة ارتباطية طردية ذات داللة . مجال تخطيط ميزانية الدخل المالي وتنفيذها
حصائية بين إدارة الدخل المالي، وبين مدى إلمام المسئول عن إدارة الـدخل المـالي لألسـرة    إ

كذلك كانت هناك عالقة ارتباطية طردية بين قيمة صـافي  . بالطريقة الصحيحة للعملية اإلدارية
  .الدخل، وبين الرضا عن الوضع المالي لألسرة

  

ة الدخل األسري والغذاء علـى نمـط   أثر إدار" : بعنوان ) ١٩٩١(دراسة أبو طالب  –١١

استهالك الغذاء والحالة التغذوية لبعض األسـر الريفيـة والحضـرية والبدويـة بمحـافظتي      

بهدف دراسة أثر إدارة الدخل على الحالة التغذوية، والتعرف على تأثير . "اإلسكندرية ومطروح
غذاء والـوعي الغـذائي   بعض الخصائص االقتصادية واالجتماعية األسرية على مستوى إدارة ال

أسرة، وجمعت البيانـات عـن طريـق    ) ٣٠٠(واختيرت عينة عشوائية قوامها . لربات األسر
 ٪٧من األسر الحضـرية، و  ٪٢٨وتبين من النتائج أن . استمارة استبيان، مع المقابلة الشخصية

خل لمعظـم  من األسر الريفية كانت تتبع ميزانية إلدارة الدخل األسري، وكان مستوى إدارة الد
أسر العينة متوسطاً؛ ووجدت عالقة طردية بين اإلنفاق على الغذاء وإجمالي الـدخل الشـهري   
األسري والدخل الفردي، وبين حجم األسرة؛ وأكثر الخصائص االجتماعية واالقتصادية تـأثيراً  

  . على مستوى إدارة الغذاء؛ هو مستوى تعليم رب وربة األسرة
التخطيط األسـري وعالقتـه بـالتوافق النفسـي     " : ان بعنو) ١٩٩٢(دراسة حقي  –١٢



    

  
  

بهدف دراسة التخطيط األسري في حياة ربة . "والمستوى االجتماعي واالقتصادي لربة األسرة 
األسرة ؛ عند استخدامها لمواردها المتاحة لمواجهة المواقف والمشكالت التي تقابلها عند القيـام  

رت عينة البحث بطريقة عشوائية مـن أحيـاء مختلفـة    واختي. بدورها وعالقته بتوافقها النفسي
. ربـة أسـرة  ) ٢٠٨(بمدينة القاهرة؛ من ربات األسر العامالت وغير العامالت، وبلغ عددهن 

استبيان التخطيط األسري، ومقيـاس تقـدير المسـتوى االجتمـاعي     : وتمثلت أدوات البحث في
تائج أن ربات األسر العـامالت كـن    وأظهرت الن. واالقتصادي لألسرة، ومقياس التوافق النفسي

أكثر تخطيطاً لمواردهن المتاحة من ربات األسر غير العامالت؛ عند القيام بمسئولياتهن بجميـع  
جوانب الحياة الوظيفية لألسرة، وأن هناك عالقة ارتباطية موجبة بـين المسـتوى االجتمـاعي    

وبين ) لزوج والزوجة، عمل المرأةمستوى الدخل، المستوى التعليمي ل(واالقتصادي لربة األسرة 
وأشارت النتائج إلى أن ربـات األسـر الالتـي    . التخطيط األسري، والتوافق النفسي: كل من 

يتمتعن بدرجة عالية من التوافق النفسي؛ كن أكثر تخطيطاً لمواردهن المتاحة في جميع جوانـب  
  .الحياة الوظيفية لألسرة، عن الالتي يتمتعن بدرجة أقل

  

االئتمان واالدخار والتأمين عند " : بعنوان  (١٩٩٢) Ujang & Tahirak راسة د –١٣ 

بهدف التعرف على سلوك األسر عند إدارة أموالهـا؛ وذلـك   . "التخطيط لمورد األسرة المالي 
ألهميته في تحسين الوضع االقتصادي المستقبلي لهم؛ وذلك من خالل اتباع نظام إدارة مـوارد  

أسرة واستخدم برنـامج نظـام إدارة مـوارد    ) ١٥٠(ة عشوائية قوامها واختيرت عين. األسرة
مـن دخلهـا الشـهري     ٪١٨.٨أن أسر العينة اسـتقطعت  : وقد توصلت الدراسة إلى . األسرة

مـن   ٪٩.٥للشراء، ولتسديد قيمة أقساط المشتريات، في حين استطاعت بعض األسر ادخـار  
إدارة دخل األسرة المالي أبدوا رضاهم عـن  من المسئولين عن  ٪٤١وأن نسبة . دخلها الشهري

منهم استياءهم، وعدم مقـدرتهم علـى    ٪٣٥طريقة استعدادهم للطوارئ المالية، في حين أبدى 
كما وجد أن الخبرة في إدارة الدخل المالي تساعد األسرة في التغلب . االستعداد للطوارئ المالية

  .قدرتها على تلبية االحتياجات العائليةعلى األزمات المالية التي قد تواجهها، وتزيد من 
  

أثر المستوى التعليمي لربة األسـرة فـي الـنمط    " : بعنوان ) ١٩٩٣(دراسة حقي  –١٤

بهدف الكشف عن العالقة بين المستوى التعليمـي  . "اإلنفاقي واالستهالكي على ميزانية األسرة 
وق في متوسطات اإلنفاق الشـهري  لربة األسرة وبنود اإلنفاق على ميزانية األسرة، وتحديد الفر

. واستخدمت استمارة اإلنفاق الشهري على بنـود ميزانيـة األسـرة   . على بنود ميزانية األسرة
ربة أسرة عاملة وغير عاملة؛ من مستويات ) ٢١٨(وأجريت الدراسة على عينة عشوائية قدرها 

ة موجبة بـين المسـتوى   وأسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطي. اجتماعية واقتصادية مختلفة



    

  
  

التعليمي لربة األسرة وكل من الوعي التخطيطي واالستهالكي الذي يؤثر بدوره علـى الـنمط   
والوعي بالترشيد االسـتهالكي  ، والوعي االدخاري. اإلنفاقي واالستهالكي لبنود ميزانية األسرة

األسر العامالت  كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات اإلنفاق بين ربات. الغذائي
  .والتعليم، والمسكن، والمالبس، وغير العامالت على بند الغذاء

  

دور ربة األسرة في تخطيط مواردهـا وعالقتـه   " : بعنوان) ١٩٩٤(دراسة الدويك  –١٥

دخل وحجم األسـرة، عمـل   : (بهدف الكشف عن العالقة بين كل من . "بالحالة الغذائية للطفل 
وبين مستوى الوعي التخطيطي لها فـي إدارتهـا لمواردهـا،    ) عليميربة األسرة، ومستواها الت

واستخدمت استمارات خاصة بتخطيط ربة . والحالة الغذائية ألطفالها في مرحلة ما قبل المدرسة
األسرة لمواردها واستثمارها، ولتحديد المستوى االجتماعي واالقتصـادي لألسـرة، وللتـاريخ    

ربة  أسرة عاملة وغير عاملة؛ من مسـتويات  ) ٢٠٠(حث علىواشتملت عينة الب. الغذائي للطفل
وأسفرت النتائج أنه بارتفاع دخل األسـرة يرتفـع   . تعليمية واقتصادية، وبأحجام أسرية مختلفة

مستوى تخطيط ربة األسرة لدخلها المالي، وعن وجود فروق دالة إحصائياً بـين عمـل ربـة    
سرة غير العاملة، ووجود فروق دالة إحصـائياً  األسرة، وبين تخطيطها لمواردها لصالح ربة األ

. بين المستوى التعليمي لربة األسرة، وبين تخطيطها للدخل المالي لصالح ربة األسرة الجامعيـة 
  .وأنه كلما كانت األسرة صغيرة الحجم أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى تخطيط األسرة لمواردها

  

فعالية الطرق المستخدمة في " : بعنوان (١٩٩٤) Aandrades & Carmentدراسة  -١٦

 ".تعليم ميزانية األسرة باستخدام الكمبيوتر للسيدات المتعلمات وغير المتعلمات في بورتيريكـو 
بهدف التعرف على تأثير طريقتين من طرق تعلم الميزانية بالكمبيوتر للسيدات المتعلمات وغير 

نوادي التي تقدم الخدمات المختلفة لربات و قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية من ال. المتعلمات
سيدة تـم تقسـيمهن إلـى ثـالث     ) ١٢٣(وكان عدد أفراد العينة ، البيوت في مدينة بورتريكو

ومجموعـة تـتعلم الميزانيـة    ، مجموعة ضابطة تتعلم الميزانية بالطريقة التقليديـة : مجموعات
يزانية ببرنـامج الكمبيـوتر المـدعم    والمجموعة الثالثة تتعلم الم، ببرنامج الكمبيوتر النصي فقط

وأظهرت النتائج أن أكثر من نصف أفراد العينة اليشعرن بالسـعادة  . بالصوت والرسوم البيانية
ويعتقدن أن مشاركتهن في زيادة الدخل مـن األشـياء الضـرورية    ، تجاه وضعهن االقتصادي

ن أن عمل الميزانيـة لـن   ولكنهن اعتقد، لمواجهة األزمات االقتصادية ولنجاح إدارتهن للمنزل
ووجود عالقة ارتباطية موجبة بـين مسـتوى التعلـيم ومسـتوى     . يساعدهن في إدارة أموالهن

  . معلومات السيدات عن الميزانية
  



    

  
  

أثر العوامـل االقتصـادية واالجتماعيـة لألسـر     " : بعنوان ) ١٩٩٥(دراسة كمال  – ١٧

نماط االستهالكية واإلنفاق لبعض األسـر  بهدف دراسة األ. "المصرية على األنماط االستهالكية 
المصرية، وأثر خصائصها االجتماعية واالقتصادية على أنماطها االستهالكية، ومدى اهتمامهـا  

أسـرة   ١١٥أسرة حضرية،  ١٢٠(أسرة ) ٢٣٥(وأجريت الدراسة  على . بتخطيط دخلها المالي
نـات لتحديـد المسـتوى    ذات خصائص اقتصادية واجتماعية، واستخدمت اسـتمارة بيا ) ريفية

وأظهرت . االجتماعي واالقتصادي لألسرة، واستمارة اإلنفاق الشهري على بنود اإلنفاق المختلفة
من األسر الحضرية تقوم بعمل ميزانية للدخل الشهري اإلجمالي في مقابـل   ٪٧٠.٨النتائج أن 

ة السكن، والـدخل  مكان ومنطق: من األسر الريفية، وهناك عالقة ارتباطية بين كل من  ٪٢٢.٦
، الشهري، وحجم األسرة على متوسط اإلنفاق الشهري على بنود االستهالك المختلفة ألسر العينة

ووجد تأثير معنوي إلجمالي الدخل الشهري لألسـرة والـدخل   . واتباع ميزانية للدخل الشهري
ن توزيـع  كما وجدت عالقة ارتباطية موجبة بين حجم األسرة وبـي . الفردي على ادخار األسرة

وأنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للزوجين . الدخل الشهري على بنود اإلنفاق وعند زيادة الدخل
كذلك توجد عالقة ارتباطية بين عمل الزوجـة وبـين   . ازداد لديهم الوعي بالترشيد االستهالكي

وأن ، بالشراءوأن األسر الحضرية تنتظر موسم التخفيضات للقيام ، مقدار المنفق على بند الغذاء
  .معظم األسر التقوم بشراء مالبس أو مفروشات ليست في حاجة لها

  

أزمات األسرة االقتصادية والمعيشية في ضوء " : بعنوان  Gorva  (١٩٩٦)دراسة –١٨

واستخدم المنهج . بهدف التعرف على األزمات االقتصادية لألسر في المستقبل. "بحوث المستقبل
أسرة لدراسة مدى إقبالهم على شراء المساكن الجديـدة؛  ) ٢٥٠(من  التجريبي على عينة مكونة

أمالً في بيعها بسعر مرتفع؛ طبقاً لتوقعات ارتفاع أسعار المساكن في المستقبل؛ مما يحقق لهـا  
وأظهرت النتائج أن األزمات االقتصادية تظهر أو تختفي في األسرة حسب قدرة الزوجين . الربح

، وإدارة شئون حياتهم األسرية، وأن معظم األسر تلتزم بمجموعة مـن  على إدارة دخلهما المالي
والمعلومات الخاطئة تعطي صـورة غيـر   . األقساط أمالً في تحقيق حالة من الرفاهية المستقبلية

  .واقعية للمستقبل؛ مما يوقع كثيراً من األسر في األزمات االقتصادية
  

طلب واالستهالك األسري علـى بعـض   تحليل ال" : بعنوان) ١٩٩٦(دراسة بالخيور  -١٩

دراسة ميدانية فـي مدينـة مكـة    " السلع االستهالكية وأثر ذلك على خطة التنمية االقتصادية 

بهدف تحليل السلوك االستهالكي العائلي لعينة البحث ومعرفة الطلب ومرونتـه علـى    .المكرمة
  ن ربات البيوت المتعلماتم) ٢٠٠(واشتملت عينة البحث على . بعض السلع االستهالكية الهامة

واستخدمت استمارة استبيان لتحليل الطلـب واالسـتهالك األسـري    ، العامالت وغير العامالت



    

  
  

وأسفرت النتائج بـأن ربـات   ، لبعض السلع االستهالكية وأثر ذلك على خطة التنمية االقتصادية
  .األسر العامالت اليملن إلى ادخار واستثمار جزء من دخلهن الشهري

  

أثر العوامل االجتماعية واالقتصـادية  " : بعنوان ) ١٩٩٧(دراسة أبو طالب و كمال  – ٢٠

على السلوك اإلنفاقي لعينة من األسر محدودة الدخل بمحافظـة اإلسـكندرية ومـدى اتبـاع     

بهدف التعرف على السلوك اإلنفاقي لألسر محـدودة الـدخل   . "الميزانية إلدارة الدخل المـالي  
ومدى وعيها بأهمية وضـع الميزانيـة، والتعـرف علـى الخصـائص       بمحافظة اإلسكندرية،

االجتماعية واالقتصادية لألسرة، وتأثيرها على متوسطات اإلنفاق على بنود الميزانية المختلفـة،  
أسرة باستخدام ) ١٠٠(وأجريت الدراسة على عينة مكونة من . وعلى إدارة األسر لدخلها المالي

من أسر العينة ال تتبع ميزانية لإلنفاق، وقد أثر كل  ٪٨٦ائج أن وأظهرت النت. استمارة استبيان
عمل الزوجة، وحجم األسرة على متوسطات اإلنفاق على بنود الميزانيـة؛ خاصـة بنـد    : من 

  .الغذاء، والملبس، والمواصالت، والعالج، والتعليم
   

مالبـس لـدى   األنماط الشرائية واإلداريـة لل " : بعنوان) ١٩٩٧(دراسة عبد المنعم  -٢١

بهدف التعرف على األنماط االستهالكية الشرائية واإلداريـة  . "المرأة العاملة بمحافظة البحيرة
للمالبس من خالل دراسة األسلوب الذي تنتهجه أفراد العينة للمراحل الشرائية قبل وأثناء وبعـد  

عينة البحث مكونة وقد كانت . مع التعرف على مدى االهتمام بإدارة بند المالبس، شراء المالبس
وتم جمع البيانات عـن طريـق االسـتبيان    ، امرأة عاملة في بعض المدارس الثانوية)١٠٠(من 

، من أفراد العينة يضعن خطة لشـراء المالبـس   ٪٢٩وأسفرت النتائج أن ، بالمقابلة الشخصية
  .يقمن بعمل ميزانية شهرية للدخل ٪٤١و

  

وامل االجتماعية واالقتصادية لـدى ربـات   أثر الع" : بعنوان ) ١٩٩٧(دراسة أحمد  – ٢٢

بهدف التعـرف علـى تـأثير    . "األسر العامالت وغير العامالت على أنماط السلوك االدخاري 
العوامل االجتماعية واالقتصادية على السلوك االدخاري، ومدى اهتمام الزوجة بتخطيط دخلهـا  

ربة ) ١٣٢(ة أسرة حضرية، رب) ١٤٥(أسرة مقسمة إلى ) ٢٧٧(أجريت الدراسة على . المالي
وبينت النتـائج  . واستخدمت استمارة استبيان، مع المقابلة الشخصية لتجميع البيانات. أسرة ريفية

أن لمكان سكن األسرة تأثيراً معنوياً على تخطيط الميزانية، وأن إجمالي متوسط اإلنفاق الشهري 
ن الزوجة غير العاملة، وأن للمستوى على بنود االستهالك المختلفة يرتفع لدى الزوجة العاملة ع

  .تأثيراً موجباً على ادخار األسرة) دخل األسرة، مكان سكن األسرة(االجتماعي واالقتصادي 
  

دراسة مقارنة لألنماط االستهالكية بين المرأة " : بعنوان ) ١٩٩٨(دراسة البلوشي  – ٢٣



    

  
  

ى اهتمـام األسـر بتخطـيط    بهدف التعرف على مـد . ) "بسلطنة عمان(العاملة وغير العاملة 
واشـتملت  . ميزانيتها واإلنفاق في حدودها، ومعرفة تأثير عمل الزوجة على وعيها االستهالكي

وقُسمت العينة إلى . ذات خصائص اجتماعية واقتصادية مختلفة، أسرة) ٢٢٤(عينة البحث على 
االجتمـاعي  واستخدم مقياس تقدير المسـتوى  . زوجة غير عاملة) ١١٤(زوجة عاملة، ) ١١٠(

. واالقتصادي لألسرة، واستمارة اإلنفاق الشهري علـى بنـود االسـتهالك المختلفـة لألسـرة     
وأوضحت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بين المستوى التعليمي للزوجة وبـين إدارتهـا   

كما وجد تأثير لمنطقة السكن على وجود وقت محدد للمشتريات الغذائيـة،  . لمورد الدخل المالي
وتأثير معنوي سالب . واحتجاز األسرة لمبلغ من الميزانية للمواصالت خاصة مصروفات السيارة

. لكل من مكان السكن، وإجمالي دخل األسرة وجود قائمة لتدوين االحتياجات من المواد الغذائية
جهزة وبالنسبة لبند المسكن وجد أن األسر تتبع الدوافع الرشيدة عند شرائها لألثاث واألدوات واأل

  .المنزلية، كما تبين أن هناك تأثيراً معنوياً موجباً لدخل األسرة اإلجمالي، وبين وجود مكتبة بالمنزل
  

أثر التخطيط األسري في مواجهة صـراع الـدور   " : بعنوان ) ١٩٩٨(دراسة حقي  – ٢٤

مهنة كل بهدف تحديد فاعلية المستوى التعليمي لرب وربة األسرة، و. "لدى ربة األسرة العاملة 
منهما؛ مع توضيح العالقة بين التخطيط األسري، وبين صراع الـدور، ومتغيـرات المسـتوى    

ربة أسـرة عاملـة مـن    ) ١٣٢(وتم إجراء الدراسة على عينة قدرها . االجتماعي واالقتصادي
مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة، وباستخدام مقياس التخطيط األسـري ومقيـاس صـراع    

النتائج أن المستويات التعليمية لرب وربة األسرة معاً تساهم في رفع مسـتوى   وأظهرت. الدور
التخطيط األسري، وخفض الشعور بصراع الدور لدى ربات األسر العـامالت، وأن المسـتوى   

وقد أشـارت نتـائج   . التعليمي لربة األسرة كان أقوى تأثيراً من المستوى التعليمي لرب األسرة
جود فروق ذات داللة إحصائية في التخطيط األسري بجميع جوانبه بمـا  البحث أيضاً إلى عدم و

وهنـاك  . بين مجموعتي ربات األسر المتميزة مهنياً وغير المتميزة مهنيـاً ، فيه التخطيط المالي
ارتباط سلبي قوي بين التخطيط األسري، وبين صراع الدور لدى ربة األسرة العاملة، وكـذلك  

بين بعض متغيرات المستوى االقتصـادي واالجتمـاعي، وبـين     وجود عالقة ارتباطية موجبة
جوانب التخطيط األسري؛ وبخاصة بين التخطيط المالي ودخل األسرة، ومهنة ربة األسرة، وبين 

  .كل من التخطيط االستهالكي، والتخطيط لتربية األبناء والتخطيط ككل
  

ئتمان على إدارة الـدخل  أثر استخدام بطاقات اال" : بعنوان ) ١٩٩٩(دراسة موسى  – ٢٥

بهدف دراسة العالقة بين استخدام األسرة لبطاقات االئتمان، وكيفيـة  . "المالي لألسرة السعودية 
أسرة سعودية مسـتخدمة لبطاقـات   ) ٢٠٠(وأجريت الدراسة على . إدارة األسرة لدخلها المالي



    

  
  

وتوصلت النتائج إلى أن .  انوتم جمع البيانات باستخدام استمارة استبي. االئتمان في محافظة جدة
هناك عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بين إدارة الدخل المـالي ومراحلهـا، وبـين    

وكانت هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بـين إدارة الـدخل   . استخدام بطاقات االئتمان
  .المالي، وبين المؤهل التعليمي لألب

  

تخطيط ربة األسرة لمواردهـا وعالقتـه بمسـتوى    ": انبعنو) ١٩٩٩(دراسة نوفل  -٢٦

بهدف التعرف على مستوى ". الوعي بقية الموارد المادية لدى أبنائها تالميذ المرحلة اإلعدادية
وعي ربة األسرة بتخطيط مواردها والكشف عن الفروق بين ربات األسـر العـامالت وغيـر    

والتعرف علـى التفاعـل بـين    ، لمواردالعامالت في الريف والحضر بمستوى الوعي بتخطيط ا
مستوى تعليم ربة األسرة وكل من مستوى الوعي بتخطيطها لمواردهـا وسـماتها الشخصـية    

سيدة عاملة وغير عاملة ) ٤٢٠(وتكونت عينة البحث من . المرتبطة بنمو قدراتها على التخطيط
يان تخطـيط ربـة   وتكونت أدوات البحث من اسـتب ، من مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة

واستبيان سمات الشخصية المرتبطة بنمو القدرة على التخطيط ومقياس الوعي ، األسرة لمواردها
وأظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ربـات األسـر   . بقيمة الموارد المادية

وهناك عالقة . العامالت وغير العامالت في تخطيط موارد األسرة لصالح ربات األسر العامالت
  .ارتباطية بين متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي وبين إدارة األزمات التي تواجهها األسرة

  

تخطيط ربة األسـرة لمواردهـا وعالقتـه    ": بعنوان) ٢٠٠٠(دراسة حلمي و نوفل  -٢٧

ت بهدف إيجاد العالقـة بـين متغيـرا   . "بدافعية اإلنجاز ووجهة الضبط لدى أبنائها المراهقين
والدافعيـة  ، تخطيط ربة األسرة لمواردها: وكل من ، المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة

ربة أسـرة  ) ٢٠٠(واشتملت عينة الدراسة على . ووجهة الضبط لدى األبناء المراهقين، لإلنجاز
ولـديهن أبنـاء فـي    ، من مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة، من العامالت وغير العامالت

وأوضحت نتائج البحـث أن ارتفـاع   . واستخدم استمارة استبيان لجمع البيانات. المراهقةمرحلة 
كمـا  ، المستوى التعليمي لربة األسرة يرفع من قدرتها على القيام بالتخطيط الجيد لموارد أسرتها

أثبتت الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة بين متغيرات المستوى االجتمـاعي واالقتصـادي   
  .وتخطيط ربة األسرة لمواردها، لألسرة
  

العـادات والتقاليـد المرتبطـة باألعيـاد     " : بعنوان ) ٢٠٠٠(دراسة عبد العاطي  – ٢٨

  بهدف التعرف علـى مسـتوى الـوعي   . "والمناسبات وأثرها على إدارة الدخل المالي لألسرة 
ـ      ر التخطيطي للدخل المالي لدى ربات األسر عند االحتفـال بشـهر رمضـان، وعيـدي الفط

وكذلك التعرف على متوسطات اإلنفاق على بنود ميزانية األسرة المرتبطة بمظـاهر  . واألضحى



    

  
  

ربة أسرة عاملـة وغيـر   ) ٢٠٠(وأجريت الدراسة على عينة قوامها . االحتفال بتلك المناسبات
عاملة من مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة، تم اختيارهن بطريقة عمدية وباستخدام استمارة 

وقد كشفت النتائج عن انخفاض الوعي التخطيطي للدخل المالي لألسرة عند االحتفـال  . بياناست
و وجود عالقة ارتباطية موجبة بين مسـتوى  . بعيدي الفطر واألضحى، وشهر رمضان المبارك

  .الوعي التخطيطي للدخل المالي لألسرة، وبين مستواها االجتماعي واالقتصادي
  

فاعلية مكاتب التوجيه واالستشارات األسرية نحو " : عنوانب) ٢٠٠٠(دراسة رقبان  -٢٩

بهدف التعـرف   .دراسة وصفية تحليلية "إدارة األزمات األسرية وأثر ذلك على المناخ األسري
على الوعي التخطيطي االقتصادي واالجتماعي إلدارة األزمـات األسـرية مـن خـالل آراء     

واختيرت . سرية وأثر ذلك على المناخ األسريالمترددات على مكاتب التوجيه واالستشارات األ
واستخدم مقياس الوعي . ربة أسرة نصفهن عامالت واآلخر غير عامالت) ٣٤٠(عينة عشوائية 

وأسفرت النتائج إلى وجود عالقـة  . ومقياس المناخ األسري، التخطيط إلدارة األزمات األسرية
، وى تعليمهن ودخلهن وعدد أبنـائهن ارتباطية بين مستوى التخطيط االقتصادي للمترددات ومست

كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين العامالت وغير العامالت فـي الـوعي التخطيطـي    
  .االقتصادي وإدارة األزمات المالية لألسرة لصالح العامالت

  

العالقة بين المستوى االجتماعي واالقتصادي " : بعنوان ) ٢٠٠١(دراسة شرف الدين –٣٠

بهدف تقدير الدخل غير المنظور لعمـل  . "ل غير المنظور لعمل الزوجة المنزلي لألسرة والدخ
الزوجة المنزلي في المستويات االجتماعية واالقتصادية المختلفة، وتوضيح البيانـات المرتبطـة   

وأجـري  . بمساهمة الزوجة في التنمية االقتصادية لألسرة والمجتمع من خالل عملها المنزلـي 
غير عاملة مـن مسـتويات   ) ٧٨(عاملة و) ٩٣(زوجة منهن ) ١٧١(امها البحث على عينة قو

وتوصلت النتائج إلى أن مقدار دخـل  . واستخدمت استمارة استبيان،اجتماعية واقتصادية مختلفة
فزيادة الدخل المالي لألسرة يقلل من إمكانية عمـل  ، األسرة المالي مرتبط بعمل الزوجة المنزلي

  .يحالزوجة المنزلي، والعكس صح
  

العالقة بين عمل األم وترشيد السلوك االستهالكي " بعنوان ): ٢٠٠١(دراسة الهدلق  -٣١

بهدف دراسة العالقة بين  .دراسة وصفية بمدينة الرياض" للطفل خالل مرحلة التعليم األساسي
  .عمل األم ودخلها الشهري وبين ترشيد السلوك االستهالكي للطفل خالل مرحلة تعليمه األساسي

زوجة غيـر  ) ٢٠٠(، زوجة عاملة) ٣٠٠(، زوجة) ٥٠٠(قد أجري البحث على عينة قوامها و 
وقـد  . واستخدمت استمارة استبيان لجمع البيانات، عاملة من مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة

أسفرت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية بين مستوى الوعي بالترشيد االستهالكي وقدرة الزوجـة  



    

  
  

ولقد أكـدت عـدم حـرص الزوجـة     . ارة شئون األسرة ومواجهة األزمات المالية لألسرةعلى إد
وأكدت أيضاً على مساهمة الزوجة العاملة في الصرف على بنـود  . السعودية العاملة على االدخار

وأسفرت عن عدم وجود . اإلنفاق واالحتياجات األسرية ويزيد من قدرتها على إدارة شئونها األسرية
وهنـاك  . داللة إحصائية بين الوعي بالترشيد االستهالكي والمستوى التعليمـي للـزوج   فروق ذات

وهناك فروق ذات . عالقة ارتباطية بين مستوى الوعي بالترشيد االستهالكي ومستوى التعليم للزوجة
داللة إحصائية بين مستوى الوعي بالترشيد االستهالكي ووظيفة الزوجة والمنفق على بنود اإلنفـاق  

وتوجد عالقة ارتباطيـة بـين بعـض المتغيـرات     . مختلفة وأيضاً مقدار الدخل الشهري للزوجةال
  .االجتماعية واالقتصادية وبين مستوى الوعي الترشيد االستهالكي لربات األسر العامالت

  

السـلوك اإلداري لألسـرة بالمجتمعـات    " : بعنـوان  ) ٢٠٠٢(دراسة أبو صيري  – ٣٢

بهدف الكشف عن ممارسة األسرة للسلوك اإلداري في . "على اقتصادياتها  العمرانية الجديدة وأثره
المجتمعات العمرانية الجديدة، وأثره على اقتصاديات تلك األسر، والتعـرف علـى العالقـة بـين     

واقتصادياتها،  متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي، وكل من ممارسة السلوك اإلداري لألسرة
في متوسطات إنفاقها على بنود ميزانيتها األسرية، والعالقة بـين ممارسـة    والتعرف على الفروق

أجري هذا البحث على عينة قوامها . السلوك اإلداري وبين متوسط المنفق على بنود ميزانية األسرة
وقد أسفرت نتائج البحـث عـن   . ربة أسرة عاملة واستخدمت لجمع البيانات استمارة استبيان ٢٠٠

اطية موجبة بين ممارسة األسر للسلوك اإلداري لصالح أسر المستوى االجتمـاعي  وجود عالقة ارتب
ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات اإلنفاق على بنود ميزانيـة  . واالقتصادي المرتفع

  .األسرة وبين سلوك األسرة اإلداري
  

اد التوافق لدى إدارة األزمات األسرية وعالقتها بأبع": بعنوان) ٢٠٠٣(دراسة رزق  -٣٣

بهدف التعرف على أوجه االختالف في نوع وشدة األزمات األسـرية التـي تواجـه    . "األطفال
أسـرة  ) ٢١٦(وأجريت الدراسة علـى  ، األسرة تبعاً الختالف المستوى االجتماعي واالقتصادي

يمـي  وأظهرت النتائج أن هناك عالقة ارتباطية بين المستوى التعل، واستخدمت استمارة استبيان
واألسر ذات الدخول المرتفعة مستواها فـي إدارة  ، للوالدين ومستوى األسرة في إدارة األزمات

ويرتفع مسـتوى إدارة األزمـة   . األزمات أعلى من األسر ذات الدخول المتوسطة أو المنخفضة
  واألسر التي تنتمي إلى مستوى اجتماعي . األسرية بارتفاع مهنة رب األسرة وعمل ربة األسرة

رتفع تتمكن من إدارة األزمات األسرية بمستوى أعلى من األسر التي تنتمـي إلـى مسـتوى    م
  .اجتماعي متوسط أو منخفض

  

إدارة األزمات األسرية وعالقتهـا بـالموارد   " : بعنوان) ٢٠٠٣(دراسة عبد الرحمن  -٣٤



    

  
  

، صـرية بهدف التعرف على أنواع األزمات التي تتعرض لها األسر الم". البشرية لدى الشباب
، والكشف عن العالقة بين إدارة األزمات بمراحلها األربعة والموارد البشـرية لـدى الشـباب   

، واستخدمت استمارة البيانات الخاصة باألسرة. من شباب الجامعة) ٣٣٤(واشتملت العينة على 
إلـى  وأظهرت النتائج ، واستبيان الموارد البشرية لدى الشباب، واستبيان إدارة األزمات األسرية

أن هناك عالقة ارتباطية بين إدارة األزمة األسرية المالية وارتفاع المستوى التعليمـي للـزوج   
وأسفرت عن عدم وجود فروق ذات داللـة  . والزوجة ومدى مشاركتها في إدارة شئون أسرتها

إحصائية بين إدارة الموارد البشرية لألسرة ووظيفة الزوجة وهناك عالقة ارتباطية بـين إدارة  
متوسـط  ، نوع المسـكن ، المستوى التعليمي للزوجين(ألزمات األسرية وبعض المتغيرات مثل ا

  ).دخل األسرة
  

إدارة موارد األسرة وعالقتها بالتوافق االجتمـاعي  ": بعنوان) ٢٠٠٣(دراسة الفيفي  -٣٥

بهـدف التعـرف علـى    . "والدراسي للطالبة المتزوجة بالمرحلة الجامعية بمدينة مكة المكرمة
وأثر بعـض  ، عالقة بين إدارة موارد األسرة والتوافق االجتماعي والدراسي للطالبة المتزوجةال

ومعرفة أوجه االختالف في إدارة موارد األسـرة وممارسـة   ، متغيرات الدراسة على كل منهما
السلوك اإلداري والتوافق االجتماعي والدراسي بين الطالبات المتزوجات فـي كليـات التربيـة    

وأجريت الدراسة على عينة قوامهـا  ). االقتصاد المنزلي، األدبية، العلمية(مكة المكرمة للبنات ب
واسـتبيان إدارة مـوارد   ، واستخدمت استمارة البيانات العامة لألسـرة . طالبة متزوجة) ٣٦٥(

وأسفرت نتائج البحث عن عدم وجـود عالقـة   . واستبيان التوافق االجتماعي والدراسي، األسرة
متوسـط الـدخل   ، حجم األسـرة (ن متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي مثل ارتباطية بي
  .وإدارة الدخل المالي لألسرة) وظيفة الزوجين، عمر الزوجين، األسري

  

أثر الشراء بالتقسيط على إدارة المورد المالي لألسرة ": بعنوان) ٢٠٠٤(دراسة مله  -٣٦

، ي تدفع األسرة إلى الشـراء بنظـام التقسـيط   بهدف التعرف على أهم األسباب الت. "السعودية
ومـدى  ، والتعرف على اآلثار اإليجابية والسلبية المترتبة على استخدام هذا النظام في الشـراء 

أسرة بمحافظة ) ٢٠٠(وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها . تأثيره على بنود اإلنفاق المختلفة
  .تويات اقتصادية وثقافية واجتماعية مختلفـة ومن مس، جدة تستخدم نظام التقسيط كسلوك شرائي

وقد أسفرت النتائج أن أكثر األسباب التـي تـدفع   . واستخدمت استمارة استبيان لجمع البيانات 
من أسر العينة تضـع   ٪٩٠وأن ، األسرة إلى شراء السلع بنظام التقسيط هو الحاجة لهذه السلعة

، عوبة في التوفيق بين الـدخل واإلنفـاق  منها تجد ص ٪٤٥وأن ، خططاً شهرية لدخلها الشهري
وأن ، ووجود عالقة ارتباطية بين إدارة المورد المالي لألسرة وعملية الشراء بنظـام التقسـيط  



    

  
  

  .مستوى أسر العينة في إدارتها لموردها المالي كان متوسطاً
  

إدارة الوقت والجهد والمـال بالنسـبة للسـيدات    ": بعنوان) ٢٠٠٤(دراسة المعجل  -٣٧

بهدف التعرف  ".امالت وغير العامالت في مدينة الرياض وعالقته بتبسيط األعمال المنزليـة الع
وقـد  . على أسلوب إدارة المرأة العاملة وغير العاملة لمواردها المختلفة وكيفية تبسيطها لألعمال

للعامالت خـارج  ) ٢٢٠(غير عاملة و ) ١٤٠(، ربة أسرة عاملة) ٤٩٠(أجريت الدراسة على 
واستخدمت استبيان عن طريـق مكتـب التوجيـه    ، للعامالت داخل الرياض) ٢٧٠(و الرياض

وأسفرت النتائج عن وجـود عالقـة ارتباطيـة بـين     . الرئيسي وعن طريق المقابلة الشخصية
المستوى التعليمي للزوجة العاملة وبين التخطيط االقتصادي والممارسـات اإلداريـة وارتفـاع    

وهناك عالقة ارتباطية بين المتغيرات االجتماعيـة  . مالي لألسرةوعيها العام بتخطيط المورد ال
  .واالقتصادية وبين جوانب التخطيط المالي لألسرة وزيادة وعيها بدورها االقتصادي في األسرة

  

التخطيط إلدارة مورد األسرة المالي في مرحلة ": بعنوان) ٢٠٠٤(دراسة آل عقران  -٣٨

بهدف التعرف على مدى قيام المرأة العاملة بتخطـيط الـدخل    "التقاعد للمرأة السعودية العاملة
وقـد  ، ومدى ميلها لالدخـار ودوافعـه  ، المالي األسري الحالي لمواجهة مرحلة التقاعد مستقبالً

واستخدمت استمارة ، ربة أسرة عاملة في مجال التعليم الحكومي) ٢٥٠(اقتصرت الدراسة على 
عالقة ارتباطية بين المستوى التعليمي للزوجـة ومـدى   وقد أسفرت النتائج عن وجود . استبيان

وهناك فروق ذات داللة إحصائية بين الـدخل  . مساهمتها في اإلنفاق على بنود اإلنفاق المختلفة
الشهري للزوجة ومدى مساهمتها في بنود اإلنفاق المختلفة لألسرة وأن نسبة كبيرة مـن ربـات   

كما وجدت عالقـة ارتباطيـة بـين بعـض     ، مدخرةاألسر العامالت يفضلن استثمار أموالهن ال
المتغيرات االجتماعية واالقتصادية والميل لالدخار واالستثمار األسري ومـدى مسـاهمة ربـة    

  .األسرة في بنود اإلنفاق الخاصة بميزانية األسرة
  

دراسة الوعي االدخاري لدى طالبـات التعلـيم   : "بعنوان) ٢٠٠٤(دراسة الجدعاني  -٣٩

بهدف التعرف على مدى الوعي االدخاري لدى بعض طالبـات التعلـيم   ". ظة جدةالعالي بمحاف
  ومعرفة األسـباب التـي  ، وميلهن لالدخار، من خالل التعرف على أوجه اإلنفاق لديهن، العالي

طالبة بكليـات االقتصـاد المنزلـي    ) ٢٠٠(وقد اشتملت عينة البحث على. تعيق االدخار لديهن 
٪ التقـوم بعمـل   ٦٦.٥وأسفرت النتائج أن ثلثي أسر العينة . ستبيانواستخدمت استمارة ا. بجدة

فأشارت إلى ، ٪٣٣.٥أما األسر التي تخطط لدخلها المالي والبالغة نسبتها ، ميزانية لدخلها المالي
وتكون هـذه  ، ٪ من أسر العينة٤٠.٣أن األب هو الذي يقوم بمفرده بوضع الميزانية وذلك لدى 



    

  
  

٪ من أسر العينة تخصـص  ٦٢وأن نسبة . ٪ من أفراد العينة٨٠.٦دى الميزانية شهرية وذلك ل
٪ من عينة البحث ينتظرن مواسم التخفيضات لشراء ما ٨١.٥و. جزءاً من دخلها المالي لالدخار

٪ من أسر عينة البحث يعتقدن أن ترشـيد  ٩٢.٥وأن . يحتجن إليه من السلع بصفة دائمة وأحياناً
٪ من طالبات عينة البحـث التحـرص   ٨٤ووجد أن نسبة . راتاإلنفاق له دور في زيادة المدخ

  .على استثمار مدخراتها
  

دراسة مستوى إنفاق األسرة السعودية على خدمات ": بعنوان) ٢٠٠٥(دراسة موسى -٤٠

بهدف التعرف على العالقة بين مسـتوى   ".السياحة الترفيهية وعالقته بتخطيط موردها المالي
بند الترفيه في ميزانية األسرة ممثالً في خدمات السياحة الترفيهيـة  إنفاق األسرة السعودية على 

أسرة سعودية وزعت ) ٦٠٠(واشتملت عينة البحث على . ومستوى الوعي بتخطيط دخلها المالي
وروعي أن تكون األسر مـن مسـتويات   ، الطائف، جدة، بالتساوي على محافظات مكة المكرمة

، ن قامت برحالت سياحية ترفيهية خـالل العـام السـابق   وأن تكو، اجتماعية واقتصادية مختلفة
وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المستوى . واستخدمت استمارة استبيان

وهناك فروق ذات داللة إحصـائية بـين   ، التعليمي للزوجة ومساهمتها في بنود اإلنفاق المختلفة
رت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية بين مسـاهمة  وأسف، تعليم الزوج والتخطيط لشئون األسرة

ربة األسرة في بنود اإلنفاق الخاصة بميزانية األسرة وبعض متغيرات المسـتوى االجتمـاعي   
  ).تعليم الزوجة، وظيفة الزوجة، الدخل الشهري للزوجة(واالقتصادي 

  

دية وعالقتها الممارسات اإلدارية لدى المرأة السعو": بعنوان) ٢٠٠٥(دراسة زاكور  -٤١

بهدف التعرف على درجة الوعي بالممارسات اإلدارية والمتمثلة . "بالتوافق النفسي واالجتماعي
لدى المرأة السـعودية العاملـة   ) الموارد البشرية، األزمات، المسكن، الملبس، الغذاء(في إدارة 

ية واجتماعية زوجة سعودية من مستويات اقتصاد) ٢١٦(وشملت عينة مكونة من . وغير العاملة
واستخدمت استمارة البيانات العامـة لتحديـد المسـتوى االقتصـادي     . مختلفة بالمدينة المنورة
ومقياس التوافق ، ومقياس الوعي بالممارسات اإلدارية لدى المرأة السعودية، واالجتماعي لألسرة

بين المستوى  وأسفرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية. النفسي واالجتماعي لها
بينما توجد عالقة ارتباطية موجبة بـين المسـتوى   . التعليمي للزوج وأبعاد الممارسات اإلدارية
وتوجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين أبعـاد     . التعليمي للزوجة والممارسات اإلدارية لديها

مقدار الدخل  وهناك فروق دالة إحصائياً بين. الممارسات اإلدارية ووظيفة ربات األسر العامالت
وهناك عالقة ارتباطية موجبة بـين  . الشهري للزوجة ومدى مساهمتها في بنود اإلنفاق المختلفة

بعض متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي وإدارة األزمات التي تواجهها األسرة وزيـادة  



    

  
  

  .وعيها بدورها االقتصادي في األسرة
  

ة بين نمـط اسـتهالك بعـض األجهـزة     العالق": بعنوان) ٢٠٠٦(دراسة بارضوان  -٤٢

بهدف التعرف على العالقة بين نمط استهالك بعـض   ".المنزلية المعمرة ومتوسط دخل األسرة
زوجة سـعودية  ) ٢٠٠(وأجريت الدراسة على . األجهزة المنزلية المعمرة ومتوسط دخل األسرة

اسـتبيان لجمـع   واسـتخدمت  ، ويقمن في محافظة جدة دون قراها، يعملن في مجاالت مختلفة
وأسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية بين المتغيرات االجتماعيـة واالقتصـادية   . البيانات

بينمـا التوجـد   . وجوانب التخطيط المالي لألسرة وزيادة وعيها بدورها االقتصادي في األسرة
نه كلمـا زاد  وأ، عالقة ارتباطية بين التخطيط للدخل المالي األسري والنمط االستهالكي لألسرة

الميل إلى االدخار واالستثمار األسري كلما زادت قدرة ربة األسرة في تحقيق أهـداف األسـرة   
وهناك فروق ذات داللة إحصائية بين المستوى التعليمي للزوجة وكل . وتحسين مستوى معيشتها

، لفـة من مستوى التخطيط االقتصادي لألسرة ومساهمتها في اإلنفاق على بنـود اإلنفـاق المخت  
وهناك عالقة ارتباطية بين مساهمة ربة األسرة في بنود اإلنفاق الخاصة بميزانية األسرة وبعض 

  ).مقدار الدخل الشهري، وظيفة الزوجة(متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي 
  

تعليق على البحوث والدراسات السابقة الخاصة بالدور االقتصـادي لربـة األسـرة    

  :راتوعالقته ببعض المتغي
من خالل العرض السابق للنتائج التي توصلت إليها البحوث والدراسات السـابقة الخاصـة    

  :يالحظ اآلتي، بالدور االقتصادي لربة األسرة وعالقته ببعض المتغيرات
حقـي  ،   & Beuttler (١٩٨٧) Meson، (١٩٨١) Fanningاتفقـت دراسـة     - ١

عبـد  ، )٢٠٠٠(رقبان ، )١٩٩٩(نوفل ، )١٩٩٨(حقي ، )١٩٩٤(الدويك ، ) ١٩٩٢(
، )٢٠٠٥(زاكـور  ، )٢٠٠٤(المعجـل  ) ٢٠٠٠(حلمـي ونوفـل  ، )٢٠٠٠(العاطي 

على أن هناك عالقة ارتباطيـة بـين المتغيـرات االجتماعيـة     ، )٢٠٠٦(بارضوان 
واالقتصادية لألسرة وبين جوانب التخطيط المالي لألسرة وزيادة وعي ربـة األسـرة   

 .بدورها االقتصادي في األسرة

 
على أن هناك عالقة ارتباطية ، )٢٠٠٣(رزق ، )٢٠٠٣(فقت دراسة عبد الرحمن ات  - ٢

بين بعض متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصـادي وبـين إدارة األزمـات التـي     
 .تواجهها األسرة



    

  
  

على أن هنـاك  ، )٢٠٠١(الهدلق ، )١٩٩٣(حقي ، )١٩٨٨(اتفقت دراسة بارضوان   - ٣
جتماعية واالقتصادية وبين مسـتوى الـوعي   عالقة ارتباطية بين بعض المتغيرات اال

 .بالترشيد االستهالكي لربات األسر العامالت

وعقـران  ، )١٩٩٨(بارضـوان  ، )١٩٩٧(أحمـد  ، )١٩٩٥(اتفقت دراسة كمـال    - ٤
على أن هناك عالقة ارتباطية بين بعض متغيرات المسـتوى االجتمـاعي   ، )٢٠٠٤(

 .واالقتصادي والميل لالدخار واالستثمار األسري

أبو طالب ومصـطفى  ، )١٩٩١( أبو طالب، (١٩٨٩),Patricia etalاتفقت دراسة   - ٥
على أن هناك عالقة ارتباطية بين ) ٢٠٠٥(موسى ، )٢٠٠٢(أبو صيري ، ، )١٩٩٧(

متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي ومساهمة ربة األسرة فـي بنـود اإلنفـاق    
 .الخاصة بميزانية األسرة

على أنه كلما ارتفـع المسـتوى   ) ٢٠٠٤(المعجل ، )١٩٩٨(واتفقت دراسة البلوشي  - ٦
 .التعليمي للزوجة كلما ارتفع وعيها العام بتخطيط المورد المالي لألسرة

على أن هنـاك فـروق دالـة    ) ١٩٨٧(الجديلي ، )١٩٨١(اتفقت دراسة عبد الجواد  - ٧
 .ألسرةإحصائياً بين وظيفة الزوجة والمنفق على بنود اإلنفاق والترشيد االستهالكي ل

بأن ربـات األسـر العـامالت    ) ٢٠٠٤(الجدعاني ، )١٩٩٦(اتفقت دراسة بالخيور  - ٨
 .اليملن إلى ادخار واستثمار دخلهن الشهري

، )٢٠٠١(شرف الدين  ،)١٩٩٩(موسى ، (١٩٨٩),Patricia & etalاتفقت دراسة   - ٩
أن هناك عالقة ارتباطيـة بـين متغيـرات المسـتوى االجتمـاعي      ) ٢٠٠٣(الفيفي 
 .صادي وإدارة الدخل المالي لألسرةواالقت

والتي أكـدت  ) ١٩٨٧(باصبرين ، )١٩٨٧(توفيق ،  (١٩٩٦) Gorvaاتفقت دراسة  -١٠
  .    أن إدارة شئون األسرة هي الحل األمثل للتغلب على األزمات التي تواجهها األسرة

    



    

  
  

  :الدراسات الخاصة بالتوافق الزواجي وعالقته ببعض المتغيرات
دراسة ميدانية في القـاهرة لـبعض   " المرأة والعمل": بعنوان) ١٩٧٣(دراسة محرم  -١

بهدف التعرف على نتيجة تؤيد أو تنفي مايقال من أن الـزوج   .العامالت المؤهالت تأهيالً عالياً
كما أن اشتغالها يؤثر علـى  ، يثقل المرأة بالتزامات ومسئوليات تشغلها عن العمل المهني المنتج

من العامالت المؤهالت ) ٢٠٠(وأجريت الدراسة على . ية التامة ألسرتهادورها في تحقيق الرعا
، المالحظة(واستخدمت في جمع البيانات . تأهيالً عالياً في ديوان عام بعض الوزارات والهيئات

وتوصلت النتائج . واستبيان مقنن آلراء أزواج العامالت نحو اشتغال المرأة، )والمقابلة الشخصية
. لمرأة أدى إلى مضاعفة ساعات العمل اليومية واألسبوعية في البيـت والعمـل  إلى أن اشتغال ا

  .وأصبح الدخل اإلضافي للزوجة العاملة أحد أسباب النزاع بين الزوجين في أسر العامالت
  

التأثير اإليجابي للعمل على شخصية المرأة العاملة ": بعنوان (١٩٧٦) Ronaldدراسة  -٢

لتعرف على التأثير اإليجابي للعمل على شخصية المـرأة العاملـة   بهدف ا ".وتوافقها الزواجي
، من الزوجات العـامالت وغيـر العـامالت   ) ١٨٩(وأجريت الدراسة على . وتوافقها الزواجي

واستخدم استبيان يتكون من بنود عن الرضا في الحياة والزواج والعمـل ثـم البنـاء الفعلـي     
ا البحث عن أن النساء العامالت كن أكثر رضـا  وأسفرت نتائج هذ. والجسمي لكل من الزوجين

عن حياتهن وأحسن أداءاً من غير العامالت وأن أزواج العامالت كانوا أقل رضا وأقل أداءاً عن 
وأن التأثير اإليجابي لعمل الزوجة قد شكل جانباً سلبياً بالنسـبة للرجـل   . أزواج غير العامالت

  .ئه ورضاه عن حياتهالمشارك لها في الحياة حيث انعكس على أدا
  

بهدف التعرف علـى   ".صراع الدور لدى المرأة العاملة": بعنوان) ١٩٨٠(دراسة آدم  -٣
الظروف النفسية واالجتماعية التي تحيط بالمرأة العاملة ألدوارها االجتماعية في ضـوء دوافـع   

لة يتـراوح  ربة أسرة عام) ١٢٤(اجتماعية معينة تحكم ثقافات معينة واشتملت عينة البحث على
ومقيـاس  ، واستخدمت مقياس صراع األدوار لدى المرأة العاملة. سنة ٤٠-٢٥سن العينة مابين 

وأسفرت نتائج البحث عن أن المرأة العاملة بكل فئاتها التعليمية المتوسطة التعلـيم  . الثقة بالنفس
  .األمصغيرة أو كبيرة السن تعاني من صراع األدوار في أدائها لدور الزوجة أو لدور 

  

بهدف الكشف عن عالقة مستوى  ".التوافق الزواجي": بعنوان) ١٩٨٦(دراسة دسوقي  -٥
عـدد  ، مدة الزواج، مستوى تعليم الزوجين، كسن الزوجين(التوافق الزواجي ببعض المتغيرات 

عن طريق تطبيـق اسـتبيان التوافـق    ) سماتهم الشخصية، الحاجات النفسية للمتوافقين، األبناء
أسـرة  ) ٨٠٠(ن إعداد الباحثة واستمارة بيانات خاصة عن المتزوجين على عينة من الزواجي م



    

  
  

وأشارت النتائج أنه اليوجد اختالف معنوي لمسـتوى تعلـيم الـزوجين وأن    . بمحافظة القاهرة
، المحبـة ، الثقة بـالنفس (السمات التي يجب أن يتسم بها كل من الزوجين لتحقيق توافقهما هي 

كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتـوافقين وغيـر   ، )في والخضوعالنمو العاط، القوة
  .ويتأثر التوافق الزواجي بعدد األبناء ومدة الزواج. المتوافقين في سماتهم الشخصية

  

العالقة بين النضج االنفعـالي والتوافـق   ": بعنوان) ١٩٨٧(دراسة السيد عبد الرحمن  -٦

وأجريـت  . ة بين النضج االنفعـالي والتوافـق الزواجـي   بهدف التعرف على العالق. "الزواجي
، زوجة ذات مستوى اجتماعي واقتصادي متوسـط ) ٩٦(، زوج) ٩٦(الدراسة على عينة قوامها

وأسفرت النتـائج  . ومقياس لوك للتوافق الزواجي، واستخدمت مقياس النضج االنفعالي المركب
غير المتوافقين زواجياً في إدراك الذات عن وجود فروق دالة إحصائية بين المتوافقين زواجياً و
وهناك عالقـة ارتباطيـة بـين إدراك    . وإدراك اآلخر كناضج انفعالياً لصالح المتوافقين زواجياً

وهناك عالقة ارتباطية بين إدراك الذات كناضج . الذات كناضج انفعالياً لصالح المتوافقين زواجياً
  .انفعالياً وبين التوافق الزواجي

  

اإلدراك المتبادل بين الزوجين وعالقته بفـارق  ": بعنوان) ١٩٨٩(عبد المؤمن  دراسة -٧

بهدف التعرف على تأثير فارق السن بين الزوجين على بعـض أبعـاد حياتهمـا     ".السن بينهما
الزوجية وتوافقهما الزواجي باستخدام اختبار تفهم الموضوع باإلضـافة إلـى بعـض الصـور     

نت العينة مكونة من مجموعتين بمحافظة القاهرة إحـداهما مـر   االسقاطية على نفس النمط وكا
زوج وزوجة واألخرى مر على الـزواج  ) ٧٠(سنوات وتكونت من ) ١٠(على الزواج أقل من 

وكان فارق السن بين الزوج والزوجـة  ، زوج وزوجة) ٧٠(سنوات وتكونت من) ١٠(أكثر من
لنتائج أنه بالرغم من وجود صراعات وتشير ا. سنوات لصالح الزوج) ١٠(في كلتا المجموعتين

، سـنوات ) ١٠(زوجية إال أنها ليست دالة إحصائياً لدى المجموعة التي مر على زواجها أقل من
  .سنوات فأكثر) ١٠(بينما تلك الصراعات كانت دالة في المجموعة التي مر على زواجها 

  

ن فريق الطبيبـات  مقارنة التوافق الزواجي بي": بعنوان (١٩٩٠) Srendloveدراسة  -٨

بهدف التعرف على العوامل التي تؤثر بدرجة دالة على التوافقـات  ". والنواب الجدد بالمستشفى
، من فريق الطبيبات المقيمات بالمستشفى وأزواجهـن ) ١١٦(واشتملت الدراسة على . الزواجية

مقيـاس  واستخدمت استمارة لجمع البيانـات للطبيبـات و  . من النواب الجدد وزوجاتهن) ١٠٦(
وأسفرت النتائج أن أكثر العوامل المرتبطة بالتوافق أهميـة هـو المسـتوى    . التوافق الزواجي

  .المدرك في الدعم العاطفي والجنسي من جانب أحد الزوجين
  



    

  
  

–التوافق الزواجي أثنـاء تغيـر دور الوالديـة    ": بعنوان (١٩٩٠) Pamelaدراسة  -٩

ى التغيرات التي تطرأ على التوافق الزواجي التـي  بهدف التعرف عل ".استقرار ثم تنبؤ بالتغير
وتـم اسـتخدام اسـتبيان    . زوج وزوجة) ٩٦(واشتملت عينة الدراسة . تلي مجيء الطفل األول

. أجابت عليه عينة البحث خالل فترة الحمل وبعد الشهر األول والشهر السـادس بعـد الوضـع   
وافق الزواجي في فترة الشـهر األول  وأسفرت النتائج أن كالً من الزوجين وصال إلى ذروة الت

وهناك هبوطاً خطيراً في التوافق الزواجي في فترة الشـهر السـادس الالحـق    . الالحق للوضع
  .للوضع

  

تأثير اسـتيقاظ ونـوم    -صباح ومساء الزوجين": بعنوان (١٩٩١) Jeffryدراسة  -١٠

م واالستيقاظ عند األزواج بهدف التعرف على تأثير أنماط النو". األزواج على التوافق الزواجي
، زوج وزوجـة ) ١٥٠(واشتملت عينـة البحـث علـى    . على التوافق الزواجي عند الزوجين
وأظهرت النتائج أن الزوجين الذين التتوافق أنماط نومهم . واستخدمت استمارة استبيان للزوجين

وأنهـم  ، نهم أكثروأن الصراعات الزوجية بي، واستيقاظهم قرروا أن التوافق الزواجي بينهما أقل
وكـذلك الجمـاع   ، ووقت أقل في المشاركة في األنشـطة ، يقضون وقتاً أقل في المحادثة الجادة

  .الزوجي أقل تكراراً
  

بهـدف   ".ديناميات اضطرابات العالقـة الزوجيـة  ": بعنوان) ١٩٩٢(دراسة الكاشف  -١١
الزوجين من كافة جوانبها التعرف على أهم العوامل النفسية وراء اضطراب العالقة النفسية بين 

واشـتملت  . سواء التعامل أو الفهم أو السلوك الجنسي لتدعيم الجوانب األساسية للحياة الزوجيـة 
 ٥٥-٣٥والرجال ، سنة ٤٠-٣٠زوجاً وزوجة وكان أعمار السيدات بين ) ٢٤(عينة البحث على

الفهـم  ، لـزوجين واستخدم استبيان فن التعامل بـين ا . سنوات ٥ويكون مر على زواجهم ، سنة
وأسفرت . العالقة الزوجية المصور لقياس ديناميات العالقة بين الزوجين، والتوافق بين الزوجين

وتشـير إلـى   ، النتائج عن وجود فروق دالة إحصائياً بين فن التعامل بين الزوجين ومدة الزواج
ووجـود عالقـة   ، عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين مدة الزواج والسيطرة الواقعة على أحدهم

  .ارتباطية بين األمور العاطفية والجنسية وبعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية لألسرة
  

 ".صورة الرجل كسلطة وعالقتها بالتوافق الزواجـي ": بعنوان) ١٩٩٤(دراسة رشاد  -١٢
بهدف التعرف على العوامل التي يمكن أن تساهم في بروز سلطة الرجل داخل األسـرة وهـل   

سيدة مقسـمة  ) ٢٠٠(واشتملت عينة البحث على . ر هذه السلطة على التوافق الزواجي أم التؤث
استبيان ، واستخدمت استبيان التوافق الزواجي. سيدة غير عاملة) ٥٠(، سيدة عاملة) ١٥٠(إلى 

وأسفرت النتائج عن عدم وجود فروق دالة إحصـائياً بـين   ). لقياس السلطة(المواقف الزوجية 



    

  
  

وهناك عالقة ارتباطيـة بـين   ، لعامالت وغير العامالت على استبيان السلطة الزواجيةالسيدات ا
  .التوافق الزواجي ودرجة السلطة الزوجية األقل بين السيدات العامالت وغير العامالت

  

 ".التنبؤ بـالتوافق الزواجـي  ": بعنوان) ١٩٩٨(دراسة دسوقي و السيد عبد الرحمن  -١٣
وامل قبل الزواج التي قد تسهم في تحقيق التوافـق الزواجـي لكـال    بهدف التعرف على أهم الع

مـن  ، سـنة  ٢٥-١٨من أعمـار  ، زوجاً وزوجة) ١٦٨(واشتملت عينة البحث على. الزوجين
وأسفرت نتائج . واستخدمت مقياس التنبؤ بالتوافق الزواجي. مستوى اجتماعي واقتصادي متوسط

المستوى التعليمـي للـزوجين وبـين التوافـق     الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بين 
وأن الذين كان تقييمهم للحياة سعيدة كان لها أثر إيجابي في توافق الحيـاة الزوجيـة   . الزواجي

  .٪ لغير المتوافقين زواجيا٥٢ً٪ للمتوافقين زواجياً مقابل ٧٥بنسبة 
  

ـ ": بعنوان) ٢٠٠٠(دراسة شوقي  -١٤ ة وعالقتـه  إدراك الزوجة لمصدر قراراتها العائلي

بهدف التعرف على العالقة بين إدراك الزوجة للمصدر الصحيح لقراراتهـا  ". بالتوافق الزواجي
كما يهدف إلى التعرف على أثر بعض متغيرات الدراسة على إدراك . العائلية والتوافق الزواجي

، زوجـة ) ٢٠٠(واشتملت عينـة البحـث علـى    ، الزوجة للمصدر الصحيح لقراراتها العائلية
وأسفرت نتـائج البحـث   . استخدمت استبيان إدراك الزوجة للمصدر الصحيح لقراراتها العائليةو

، وجود فروق ذات داللة إحصائية بين قدرتها على تحقيق التوافق الزواجي ومدة الحياة الزوجية
وهناك عالقة . كلما زادت مشاركتها في تحقيق الرضا الزواجي، فكلما طالت مدة الحياة الزوجية

  .تباطية بين المستوى التعليمي للزوجة وبين قدرتها على تحقيق التوافق الزواجيار
  

العمالة المنزلية وعالقتها بتوافق أفراد األسـرة  ": بعنوان) ٢٠٠٤(دراسة الرفاعي  -١٥

بهدف الكشف عن العالقة بين وجود العمالة المنزلية داخل األسرة السـعودية وبـين    "السعودية
ربة أسـرة سـعودية متزوجـة مـن     ) ٤٦٠(واشتملت عينة البحث على ، ةتوافق أفراد األسر

، واستخدمت استمارة البيانـات العامـة لألسـرة   ، مستويات اجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة
وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية ، واستمارة التوافق األسري، والعمالة المنزلية

ووجدت عالقة ارتباطية سـالبة بـين   ، للزوج والتوافق الزواجي موجبة بين المستوى التعليمي
ووجدت عالقة ارتباطية موجبة بين دخل الزوج وتحقيق ، أعداد أفراد األسرة والتوافق الزواجي

ووجدت ، بينما كانت العالقة سالبة بين دخل الزوجة وتحقيق التوافق الزواجي، التوافق الزواجي
  .مالت األزمات المالية شيء متكرر في حياتهن األسرية أحياناً٪ من ربات األسر العا٤٥.٦٥أن 

  

  



    

  
  

  :تعليق على الدراسات السابقة المتعلقة بالتوافق الزواجي وبعض المتغيرات
عن وجود عالقة ارتباطية بين مدة الزواج وتحقيق ) ١٩٨٩(أكدت دراسة عبد المؤمن  .١

 .العالقات األسرية السليمة

، )١٩٩٨(دسـوقي و السـيد عبـدالرحمن    ، )١٩٨٦(توصلت دراسة كل من دسوقي  .٢
عن وجود عالقة ارتباطية بين المستوى التعليمـي للـزوجين وبـين    ) ٢٠٠٠(شوقي 

 .قدرتهم على اتخاذ القرارات وتحقيق التوافق الزواجي

على أن هناك عالقة ) ١٩٩٢(الكاشف ،  (١٩٩٠) Srendloveاتفقت دراسة كالً من  .٣
 .االجتماعي واالقتصادي واألمور العاطفية والجنسيةارتباطية بين متغيرات المستوى 

عن وجود عالقة ارتباطية بين المسـتوى التعليمـي    (١٩٧٦) Ronaldكشفت دراسة  .٤
 .للزوج وبين الرضا الذي تعيشه الزوجة

عن عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين السيطرة ومـدة  ) ١٩٩٤(أكدت دراسة رشاد  .٥
 .على السيطرةأي أن مدة الزواج التؤثر . الزواج

إلى وجود فروق دالـة   (١٩٩٠) Pamela، )١٩٨٦(توصلت دراسة كالً من دسوقي  .٦
وتوصلت أيضاً إلى عدم وجـود  ، إحصائياً بين مدة الزواج واألمور العاطفية والجنسية

العالي وأبعـاد   -فروق دالة إحصائياً بين المجموعات ذات المستوى التعليمي المتوسط
 .التوافق الزواجي

أن ربة األسرة العاملة بكل فئاتها التعليميـة تعـاني مـن    ) ١٩٨٠(دراسة آدم كشفت  .٧
وبالتـالي يـؤثر علـى التوافـق     . صراع الدور في أدائها لدور الزوجة أو لدور األم

 .الزواجي

على أن أكثر العوامـل   (١٩٩١) Jeffry (١٩٩٠) Srendloveاتفقت دراسة كالً من  .٨
 .العاطفي من جانب أحد الزوجين المرتبطة بالتوافق الزواجي هو الدعم

بأن ربات األسر العـامالت  ) ٢٠٠٠(شوقي ، (١٩٧٦) Ronaldاتفقت دراسة كالً من  .٩
 .كن أكثر رضا عن حياتهم الزوجية كلما زادت مدة الزواج

أن الدخل اإلضافي للزوجة العاملة أحد أسباب النـزاع  ) ١٩٧٣(أشارت دراسة محرم  .١٠
 .بين الزوجين في أسر العامالت

وجود فروق دالة إحصائياً بين المتـوافقين  ) ١٩٨٧(ظهرت دراسة السيد عبدالرحمن أ .١١
  .زواجياً في إدراك الذات وإدراك اآلخر كناضج انفعالياً لصالح المتوافقين زواجياً

  

  

  :تعليق عام على أهم نتائج الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بموضوع البحث



    

  
  

لى صراع الدور لدى ربة األسرة العاملة لذلك البـد  شغل المرأة ألدوار متعددة يؤدي إ .١
 .من ممارسة األساليب اإلدارية السليمة لما لها من عالقة إيجابية بالتوافق الزواجي

مـدة  ، مستوى تعليم الزوجين(تؤثر متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة  .٢
في قـدرة ربـة   ) لزوجينمقدار الدخل الشهري ل، عدد األبناء، مهنة الزوجين، الزواج

 .األسرة على تخطيط موردها المالي وزيادة وعيها بدورها االقتصادي في األسرة

هناك عوامل تؤثر على مساهمة ربة األسرة العاملة في بنود اإلنفاق الخاصة بميزانيـة   .٣
، مقدار الدخل الشهري للزوج، وظيفة الزوجة، المستوى التعليمي للزوجة(األسرة وهي 

 ).تعليمية لألبناءالحالة ال

مـدة  ، مستوى تعليم الزوجين(تؤثر متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة  .٤
في مدى قدرة ربـة األسـرة   ) مقدار الدخل الشهري للزوجين، مهنة الزوجين، الزواج

 .العاملة على توافقها الزواجي والتغلب على األزمات التي تواجهها ربة األسرة

بحوث والدراسات السابقة أن هناك أبحاثاً تناولت الدور االقتصادي لربة األسرة وتبين من نتائج ال
بينما لم توجد دراسة على حد علـم  . وأخرى تناولت التوافق الزواجي من زوايا مختلفة. العاملة

والدراسـة  ، الباحثة لم تتناول الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة وعالقتها بالتوافق الزواجي
  .ة هي حلقة وصل بين الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة والتوافق الزواجيالحالي

  

  :وضعت فروض البحث على النحو التاليوفي ضوء ماتقدم 

، توجد عالقة ارتباطية موجبة بين بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصـادية لألسـرة   .١
 .وأبعاد الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة

، اطية موجبة بين بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصـادية لألسـرة  توجد عالقة ارتب .٢
 .وبين محاور التوافق الزواجي

توجد عالقة ارتباطية موجبة بين أبعاد الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة وبعـض   .٣
 .محاور التوافق الزواجي

ـ   .٤ امالت توجد فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد الدور االقتصادي لربات األسـر الع
 .وفقاً لبعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية لألسرة

توجد فروق ذات داللة إحصائية في محاور التوافق الزواجـي بـين ربـات األسـر      .٥
.المساهمات وغير المساهمات في بنود اإلنفاق المختلفة والخاصة بميزانيـة األسـرة  
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  النظريملخص اإلطار 

الفصـل األول  : يشتمل اإلطار النظري واالستعراض المرجعـي علـى أربعـة فصـول    
واألنماط واألشـكال  ، ويتناول هذا الفصل المفهوم اللغوي واالصطالحي لألسرة" األسرة"بعنوان

، واألدوار الناجحـة لألسـرة  ، وأهم الوظائف التـي تؤديهـا األسـرة   ، األسرية ومدى أهميتها
وماهية ، وأهميتها في الحفاظ على سالمة األسرة، عالقات األسرية وأنواعهاواستعراض مفهوم ال

وعوامل تغييـر  ، والمنهج اإلسالمي في العالقات األسرية، العوامل التي تؤثر على هذه العالقات
ويتضـمن  " عمل المرأة"أما الفصل الثاني بعنوان . األسرة الحديثة في المجتمع العربي السعودي

م العمل بشكل عام وعمل المرأة قبل اإلسالم وفي صـدر اإلسـالم والنظـرة    هذا الفصل مفهو
ومدى تأثير خروج المرأة للعمل على ، ودوافع خروج المرأة للعمل، االجتماعية نحو عمل المرأة

الدور االقتصـادي  "أما الفصل الثالث بعنوان . ومعوقات خروج المرأة السعودية للعمل، أسرتها
، والدور االقتصادي لربة األسـرة ، ويتضمن هذا الفصل على مفهوم الدور  "لربة األسرة العاملة

وأهمية دور ربة األسـرة فـي إدارة الـدخل    ، ومن المسئول عن إدارة الدخل المالي في األسرة
مكونـات  ، أهميته، مفهومه: ولقد استعرض الفصل إدارة الدخل المالي لألسرة من حيث، المالي
وأهمية وضع ، أنواع الميزانية، مراحل إدارة الدخل المالي لألسرة، يوأنماط الدخل المال، الدخل

وأيضـاً  ، واألسس العامة لوضع الميزانيـة ، والمبادئ األساسية لتخطيط الدخل المالي، الميزانية
وبنود اإلنفاق في ميزانية األسـرة  ، وأسس نجاحها، خطوات عمل الميزانية للدخل المالي لألسرة

وأخيراً التعـرف  ، وكذلك ميزانية األسرة في االقتصاد اإلسالمي، المالي ومعوقات إدارة الدخل
العوامل التي تـؤدي   -األنواع -األهداف -األهمية -المفهوم(على االدخار واالستثمار من حيث 

ويتضمن هذا الفصل على مفهـوم التوافـق   " التوافق الزواجي"أما الفصل الرابع بعنوان ). إليهما
وأبعـاد  ، والتوافق الزواجـي ، ومالفرق بين التكيف والتوافق، )ده ومعاييرهأبعا(عاماً من حيث 

وأسس التواصل ، واألسس التشريعية للزواج، ومجاالت النظام الزواجي، المشكالت بين الزوجين
) أهميته -العوامل التي تؤدي إليه -خصائصه -مفهومه(والتوافق الزواجي من حيث ، الزواجي

والتعـرف علـى سـوء التوافـق     ، لى التوافق وسوء التوافق الزواجيوالمتغيرات التي تؤثر ع
والتوتر في العالقة الزوجية ومعوقات العالقة ) مفهومه والعوامل المؤدية إليه(الزواجي من حيث 
وأخيراً دور الزوجة العاملة تجـاه  ، ودعائم الحياة الزوجية السوية في اإلسالم، الزوجية الناجحة

  .الزوج
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  الفصل األول

  األسرة
  The Family  

  

وأعظمها تأثيراً في حياة األفراد والجماعات؛ ، تعتبر األسرة من أهم الجماعات اإلنسانية
وهي التي ، فهي الوحدة البنائية األساسية التي تنشأ عن طريقها مختلف التجمعات االجتماعية

وتنظيم سلوك أفراده بما ، وتدعيم وحدته وتماسكه، مجتمعتقوم بالدور الرئيسي في بناء صرح ال
) ٢٠٠٢، حقي وأبو سكينة(يتالئم مع األدوار االجتماعية المختلفة؛ وفقاً لمتغيرات العصر

  ).١٩٩٩، مليباري(فاألسرة مؤسسة هامة يرتكز عليها بناء المجتمع السليم المتكامل 
  

إال إنها ، سرة؛ من حيث حجمها وأدوارهاوبالرغم من التغيرات الحديثة التي طرأت على األ
ويجعل الطريقة التي يتعامل بها معه ، مازالت هي الوحدة االجتماعية األولى التي ينشأ بها الفرد

وعالقاته ، ونوع العالقات التي يجدها تمثل النماذج التي ستتشكل وفقاً لها تفاعالته، أعضاؤها
  ).٢٠٠٠، حجازي(ويتأثر بها نموه ، االجتماعية

  

واألسرة تؤثر وتتأثر بكل مايدور حولها من متغيرات؛ فهـي وليـدة التغيـر االجتمـاعي     
والتكنولوجي؛ بما تتميز به من مرونة وقدرة على التكيف للمؤثرات التي تأتيها من الخـارج أو  

ونجاح األسرة يرتبط بمدى تكيفها مع المتغيرات الحديثة؛ في ظل تمسـكها بـالقيم   . من الداخل
مع قيامها على أسس ودعائم قوية؛ لضمان تماسك األسرة، وحسن ، اعية النابعة من ثقافتهااالجتم

  ).٢٠٠٢، حقي وأبو سكينة(فعاليتها 
  

  :المفهوم اللغوي لألسرة 
. القيـد  : واَألسر يعنـي ، كلمة األسرة في معاجم اللغة العربية مشتقة في أصلها من اَألسر

ومن ثم فإن المفهوم اللغـوي لألسـرة   . المسئولية: أي. سانوهي توحي بالعبء الملقى على اإلن
  ). ٢٠٠١، التويجري(يدل على المسئولية 

  

فأعضاء األسـرة  ، كما يمكن تفسيرها على أنها تمثل القوة والشدة ؛ كأنها الدرع الحصينة 
  ).١٩٩٦، توفيق(يشد بعضهم أزر بعض ، ويعتبر كل منهم درعاً لآلخر 
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  :لألسرة التعريف االصطالحي 
وهي تختلف وتتعدد تبعاً الخـتالف  ، هناك العديد من التعريفات والمفاهيم الخاصة باألسرة

وعلى الرغم من تعـدد  . وتبعاً للطبيعة االجتماعية لها، اتجاهات الباحثين والمفكرين في تناولها
  .وأهدافها، ووظائفها،  وخصائصها، طبيعة األسرة: إال إنها جميعاً تنصب على، هذه التعريفات

وسوف تقوم الباحثة بإلقاء الضوء على بعض مفاهيم األسرة التي صاغها العديد من العلماء  
  .والدارسين؛ لتحديد المفهوم اإلجرائي لألسرة

  

مجموعة من األشخاص ارتبطوا بـروابط الـزواج   : " األسرة بأنها) ٢٠٠٢(يعرف شاكر  
ويتقاسمون الحياة االجتماعية كـل مـع   ، متفاعلةوالدم أو التبني، مكونين حياة معيشية مستقلة و

  ".ولكل فرد من أفرادها دور اجتماعي خاص به، ولهم ثقافتهم المشتركة ، اآلخر
  

جماعة اجتماعية صغيرة، تتكون عادة من األم واألب، : "إلى أن األسرة) ٢٠٠٠(ويشير السقا    
سئولية، وتقوم بتربية األطفـال حتـى   وواحد أو أكثر من األبناء؛ يتبادلون الحب، ويتقاسمون الم

  .تمكنهم من القيام بواجبهم، وضبطهم ليصبحوا أشخاصاً يتصرفون بطريقة اجتماعية
  

 Statusesاألسرة ماهي إال مجموعة مـن المكانـات   : " إلى أن) ٢٠٠١(ويشير مصطفى 
  ". المكتسبة عن طريق الزواج واإلنجاب Rolesواألدوار 

  

التي نواتها رجل وامرأة ربط بينهمـا الـزواج بربـاط مقـدس     الجماعة الصغيرة : " وهي
، نوفـل والمالـك  (وذلك حفظاً للنوع اإلنساني وتثبيتاً للقيم اإلنسـانية واسـتمرارها   ، وأبنائهما
٢٠٠٦.(  

  

وحدة من التفاعل بين عدد مـن األفـراد؛ يـؤدون    : "األسرة بأنها) ٢٠٠٠(وتعرف الحلبي 
، واألخ واألخـت ، واالبن واالبنة، واألب واألم، لزوج والزوجةأدواراً اجتماعية مختلفة؛ كدور ا

  " .وهذه األدوار كلها تحدد من قبل المجتمع
  

وحدة بنائية تتكون من رجل وامرأة يرتبطان بطريقـة  : " ويعرف بيل وفوجيل األسرة بأنها
فيها عن  منظمة اجتماعياً مع أطفالهما ؛ ونظراً ألن بعض األطفال في األسرة يصبحون أعضاء 

  ).١٩٩٦، الكعباري " (فال يلزم أن يكونوا مرتبطين بها بيولوجياً ، طريق التبني 
  

رابطة اجتماعية تتكـون مـن زوج وزوجـة    : " وقد عرف أوجبرن ونيكموف األسرة بأنها
واألسـرة قـد   . أو زوجة مع أطفالها، أو من زوج بمفرده مع أطفاله، وأطفالهما أو بدون أطفال
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وبعض األقارب؛ علـى أن  ، فتشمل أفرداً آخرين؛ كاألجداد واألحفاد، والً من ذلكتكون أكبر شم
  ).٢٠٠٣، سعدان " (يكونوا مشتركين في معيشة واحدة مع الزوج والزوجة واألطفال 

  

اتحاد تلقائي تؤدي إليه االستعدادات والقدرات : " األسرة على أنها) ١٩٩٣(وتعرف الخشاب 
وهي ضرورة حتمية لبقاء الجـنس البشـري   ، ة النازعة إلى االجتماعالكامنة في الطبيعة البشري
ويتحقق ذلك باجتماع الرجل والمرأة واالتحاد الدائم المسـتقر بينهمـا   ، ودوام الوجود االجتماعي
  ".بصورة يقرها المجتمع

  

ويجـب  ، ومفهوم األسرة من الوجهة اإلسالمية ؛ إذ تُعتَبر الخلية األولـى لبنـاء المجتمـع   
والـنظم  ، والتعـاطف ، رص على أن تكون وحدة متماسكة مبنية على أساس مـن اإلخـاء  الح

مسئوليات  وهذا يحدد. وليس على المصلحة، وهي حتمية نفسية تقوم على العطاء والحب. والقواعد
  ).٢٠٠٤، العويضي(، )٢٠٠٢، حقي وأبو سكينة(وعالقات أفراد األسرة تجاه بعضهم البعض

  

جماعة اجتماعيـة متفاعلـة؛ تتكـون مـن األب واألم     : " بأنها) ٢٠٠٤(وتعرفها الرفاعي 
  ".لكل فرد فيها مسؤولياته وأدواره المنوطة به ، تجمعهم حياة معيشية واحدة، واألبناء

  

وبدونها اليسـتطيع  ، كذلك فإنها ليست قيداً أو عبئاً؛ وإنما هي راحة نفسية وسكينة وطمأنينة
وهذا كله لن يتحقق بالتمني؛ ولكن بقدر ما يبذله المرء فـي  . ةاإلنسان أن يحيا حياة إنسانية حق

  ).٢٠٠٦، المالك و نوفل(وما يتحمله من أجلها من مسئوليات ، سبيلها من أعباء
  

نظام اجتماعي يتكون من الزوج والزوجـة  : " بأنها عبارة عن) ٢٠٠٦(وتعرفها الحازمي 
ويتقاسمون حياة معيشـية  ، بعضهم البعض ويتفاعلون مع، يقيمون معاً في مسكن واحد، واألبناء

  ".ويؤدي مسئولياته ، مشتركة؛ بحيث يمارس كل فرد فيها دوره
  

  :وعلى ضوء ماسبق يمكن للباحثة تعريف األسرة إجرائياً

والمرتبطة بربـاط  ) أو بدونهم(الوحدة الوظيفية المكونة من الزوج والزوجة واألبناء: "بأنها
تتأثر وتؤثر بكل فرد فيها ويتفاعلون تفاعل متبادل طبقـاً ألدوار   وهي، الدم واألهداف المشتركة

وهي تقتضي اإلشـباع المشـترك   ، اجتماعية واقتصادية محددة تحديداً دقيقاً وتدعمها ثقافة عامة
انفعالياً واجتماعياً واقتصادياً وجنسياً حيث أن اإلدراك والتفاهم والقبول والرضا والقناعة البد أن 

  " .فراد األسرة وذلك وصوالً للتوافق في الحياة الزوجية واألسريةتتوافر بين أ
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  :األنماط واألشكال األسرية
وأصـبح مـن   ، نتيجة للظروف التاريخية التي مرت بها األسرة تعددت األشكال األسـرية 

فاألسرة بصفة عامة يمكن تصـنيفها إلـى   ، المالئم أن يضاف إلى كلمة أسرة صفة تحدد شكلها
  :ييننوعين أساس

  . Family of Orientationأسرة التوجيه  - ١
 . Family of Procreationأسرة اإلنجاب  - ٢

أحدهما األسرة التي يولد فيها وينمو إلـى أن  ، حيث أن كل فرد يمر أثناء حياته في أسرتين
يصل إلى درجة النضج البدني والنفسي واالقتصادي الذي يمكنه من تكوين أسرة بنفسه فيتـزوج  

  ).٢٠٠٢، حقي وسكينة(فينفصلون مكونين أسرة جديدة ، إلى أن ينمو أوالده وينجب ويوجه
  

  :ويمكن تصنيف األسرة إلى عدة أنماط وأنواع من حيث المعيشة إلى

  : Nuclear Familyاألسرة النواة  -١

، األسرة التي تتكون مـن الـزوج والزوجـة    : " األسرة النواة بأنها) ١٩٩٨(يعرف زايد 
وترتبط كل أسرة نوويـة  . ومسكنها الخاص ، وتتميز بكيانها المستقل. رين منهماواألوالد المنحد
  ".واألخرى هي أسرة الزوجة ، إحداهما هي أسرة الزوج: بأسرتين للنشأة

  

  : Extended Familyاألسرة الممتدة  -٢

تتكون األسرة الممتدة من مجموعة من األسر النووية واألقـارب؛ يسـكنون فـي مسـاكن     
ويكونون وحدة متالزمة ومسـتمرة؛ عـن طريـق    ، متجاورة في أغلب األحيان منفصلة ولكن

والتشاور في كل ، وتبادل الخدمات والتعاون في أعمال المنزل والمشتريات، االتصاالت اليومية
والتعاون الوثيق في مقابلـة  ، وقضاء وقت الفراغ معاً، والخروج معاً إلى السوق، أمور األسرة

  ).٢٠٠٦، نوفل والمالك(والمرضى ، ثل رعاية األطفال والمسنينالحاجات المشتركة؛ م
  

  : Compound Familyاألسرة المركبة  -٣

ترتبط معاً لوجود عضو مشترك ، عبارة عن عدد من األسر البسيطة: "األسرة المركبة هي
األخوة األشقاء الذين ينتمـون إلـى   : ويوجد في هذه األسرة نوعان من األخوة هما. وهو الزوج

واألخوة غير األشقاء الذين ينتمون ألب واحد ولكن األمهات مختلفـات أو  ، األب واألم نفسيهما
وقد يكون هذا النوع من األسرة مع وحدانية الزوج والزوجة؛ وذلـك عنـدما يتـزوج    . العكس

   ).١٩٩٣، السالم " (وينجبوا أطفاالً من الزواج الثاني ، األرمل أو األرملة أو المطلق أو المطلقة
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  : Joint Familyاألسرة المشتركة  -٤

فهي التي تتألف من أب قد يكون له أوالد من زوجة سابقة أو أم قد يكون لها أوالد من زوج 
وهذا المفهوم اليغطي مجموعة األسر التي تسـكن فـي شـقة    ، سابق وأوالدهما معاً إذا وجدوا

  ).٢٠٠٢، حقي وأبو سكينة(مشتركة 
  

  :العائلة -٥

، واختصار لمفهـوم العشـيرة    Immediate Familyد لمفهوم األسرة المباشرة فهي امتدا
، واألصـهار ، حيث أنها تتألف من اآلباء واألخوة واألعمام والخاالت وأوالد العم وأوالد الخـال 

  ).٢٠٠٦، نوفل ومالك(ومن في حكمهم يتقابلون في المناسبات وينشطون في المصالح المشتركة 
  

  :أهمية األسرة
ومنـذ نشـأة   ، اهتمت كافة التشريعات والقوانين التي تم سنها عبر نصف قرن أو يزيدلقد 

كما أعلن الملـك  ، المملكة العربية السعودية باألسرة واعتبرتها اللبنة األولى في البناء االجتماعي
عن المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة في الحقوق الطبيعية  -رحمه اهللا–فيصل 

  ).١٩٩٨، الجوير(ل منهما لك
فهي الدعامة األساسية التي يستمد منهـا المجتمـع   ، وتعد األسرة من أهم النظم االجتماعية

والتي حافظت عبر تاريخها الطويل ، خصائصه التي ينفرد بها عن مجتمعات دول العالم األخرى
لحياة االجتماعيـة فـي   على أنماط معينة من السلوك والعادات والتقاليد التي انعكس أثرها على ا

  ).١٩٩٤، الخلف(المجتمع السعودي وتعددت آثاره على الحياة االقتصادية والثقافية 
  

واألسرة عبارة عن اتحاد تلقائي تؤدي إليه االستعدادات والقدرات الكامنـة فـي الطبيعـة    
 وهي ضرورة حتمية لبقاء الجـنس البشـري ودوام الوجـود   ، البشرية التي تنزع إلى االجتماع

فهي المكـان الـذي   ، حيث أودع اهللا تعالى في اإلنسان هذه الضرورة بصفة فطرية، االجتماعي
تتولد وتنمو فيه الشخصية اإلنسانية وتتطور وتكتسب مقومات مجتمعها الروحيـة والحضـارية   

  ).٢٠٠٤، المعجل(والنفسية واالجتماعية 
  

كما وضـحته  ، حياة الفرد وتظهر أهمية األسرة على مستوى المجتمع العام أوعلى مستوى
  :فيما يلي) ٢٠٠٢(حقي وأبو سكينة 

  :أهمية األسرة على مستوى المجتمع -١

 .أنها بالنسبة للمجتمع تعد أداة اجتماعية مدعمة لتماسك المجتمع وترابطه -
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األسرة كمنظمة اجتماعية تعد حجر الزاوية في البناء االجتماعي باعتبارها نقطة االرتكاز  -
بقية منظمات المجتمع األخرى فاألسرة كنظـام اجتمـاعي إذا صـلح     التي يرتكز عليها

  .صلحت بقية النظم االجتماعية وإذا فسد فسدت كل النظم االجتماعية األخرى للمجتمع
وتهدف إلى إخضاع الفرد للقيم  Social Controlهي وسيلة للضبط والرقابة االجتماعية  -

ناها المجتمع وذلك من خالل قيامهـا بعمليـة   والتقاليد والعرف واألنماط السلوكية التي يتب
 .التنشئة االجتماعية ألفرادها

فكلما كانت هـذه المـرأة   ، هي المرآة التي تنقل للفرد صورة لمطالب المجتمع وتوقعاته  -
، واضحة كلما كانت قادرة على نقل الصورة الحقيقية لقيم المجتمـع واتجاهاتـه وتقاليـده   

 .ده على التكيف مع المجتمعوكلما أتاحت للفرد وضوحاً يساع

واألسرة ذات الكفاءة المتطورة والقادرة على نقل القـيم والتقاليـد واألنمـاط السـلوكية       -
المستحدثة بين أفرادها هي النموذج المثالي لألسرة التي تقوم بواجبها نحو مجتمعها علـى  

التكيف معـه   فاألسرة هي أداة المجتمع والتي يستخدمها لمساعدة أفراده على. أكمل وجه
 .وعلى االستجابة السوية والمتحمسة آلماله وتطلعاته وأهدافه الكبرى

أن األسرة هي الوسيلة األساسية لتطوير الفرد وإعـداده لمواجهـة احتياجـات التغيـر      -
وذلك فاألسرة تستطيع أن تتفاعـل  ، الذي يمر به المجتمع Social Changeاالجتماعي 

فهـي  . المجتمع وأن تعمل على النهوض به وحل مشاكله بإيجابية مع األحداث السائدة في
 .وحدة تؤثر وتتأثر بما يدور حولها في المجتمع من متغيرات

  

  :أهمية األسرة في حياة الفرد -٢

  :وتتضح أهمية األسرة في حياة الفرد فيما يلي
  .اإلنجاب والحفاظ على الجنس البشري - ١
م اجتماعي اضطلع عليه المجتمع ليكون فاألسرة نظا. إشباع الحاجات اإلنسانية الحيوية - ٢

اإلطار الذي يشبع فيه الفرد مجموعة من الحاجات األساسية والحيوية والتي اليسـتطيع  
وبعضها ، والمأوى والملبس لالحاجات البيولوجية كالمأك: منها، أن يعيش بدون إشباعها

 .ألمنفسيولوجي كالجنس وبعضها اجتماعي ونفسي كاالنتماء والتقدير والحب وا

 :التنشئة االجتماعية لألبناء وهي تتبلور في - ٣

  .إكساب الفرد من خالل األسرة القيم والمعايير االجتماعية للسلوك  - أ
 .تعليم الفرد السلوك االجتماعي المناسب من خالل األسرة   - ب
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األسرة مناخ مناسب لتعلم الطفل وتفتح قدراته وطاقاته ففيها ينمو تفكيره وتعبيـره   -ج
  .ذا نمو قدراته على حل المشكالت واتخاذ القراراتوك، عن نفسه

  .يكتسب الفرد مكانته االجتماعية عن طريق مكانة األسرة وثقافتها -د
يكتسب الطفل من خالل األسرة االتجاهات وتتغير فلسـفته فـي الحيـاة وتتعـدل      -هــ 

  .وذلك عن طريق التفاعل االجتماعي، وتكتسب القيم وتنمو المبادئ
د في األسرة قوة هائلة وشعوراً باألمن واالطمئنـان وإشـباعاً لحاجتـه    يستمد الفر -و

  .لالنتماء
حماية الفرد من االنحراف مع العمل على تقويمه عند ظهور أي مظـاهر سـلوكية    -ز

  .سلبية عن السلوك السوي
  

ومما سبق يتضح أنه الغنى عن األسرة كنظام اجتماعي له أهميته الحيوية في حياة الفـرد  
  .ستوى المجتمعوعلى م

  

  :وظائف األسرة
أن وظائف األسرة إما لصالح الفرد من خالل إشباع حاجاته ودوافعه ) ١٩٩٤(ترى الخلف 
  :فأما الوظائف التي لصالح المجتمع فتتمثل في، أو لصالح المجتمع، األساسية والثانوية

  .تزويد المجتمع بأعضاء جدد - ١
 .ضبط النسل - ٢

 .المحافظة على كيان المجتمع - ٣

 .ل ثقافة المجتمع إلى أعضائهاتوصي - ٤

  :وأما الوظائف التي لصالح الفرد فتتمثل في
  .الحياة واالستمرار فيها - ١
 .منح الفرد الفرصة للتزاوج وتكوين جماعة جديدة - ٢

 .حماية ومعاونة أعضائها - ٣

 .التنشئة االجتماعية - ٤

 .التوحد بالمجتمع - ٥
  

والوظـائف التـي   ، هاأن نجاح األسرة في أدوار) ٢٠٠٢(وتضيف كل من حقي وأبو سكينة
واعتمادهم على أنفسهم؛ هـو قمـة   ، والوصول إلى أهدافها في تنشئة أبنائها واستقاللهم، تؤديها

  .الوفاء بالرسالة
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  :ومن أهم وظائف األسرة 
  :تتضمن وظائف األسرة لصالح الفرد مايلي

ـ  "هي و: الوظيفة البيولوجية -١ ال إنجاب األطفال وحفظ النوع البشري من خـالل االتص
فهي الوسط الذي يشـبع  ، حيث يعد اإلنجاب من الوظائف األساسية لألسرة، "الجنسي المشروع

وقد أثرت التغيرات الثقافية واالقتصادية بشـكل  ، فيه اإلنسان غرائزه الطبيعية بصورة شرعية
أما في الوقـت  ، ففي الماضي كانت األمهات يفخرن بكثرة عدد األبناء، كبير على هذه الوظيفة

أما في الوقت الحاضر أصبح عدد األبناء يشـكل عبئـاً اقتصـادياً    ، اضر أصبح عدد األبناءالح
كما أنه يشكل عبئاً على صحة األم خاصة إذا كانت تعمل خارج ، التستطيع األسرة النهوض به

لذلك لجأت األسر إلـى تقلـيص معـدالت اإلنجـاب     ، المنزل لتوفير متطلبات الحياة األسرية
  ).١٩٩٥، ناصر(تنظيم النسل  واستخدام وسائل

  

والحفاظ على النوع اإلنساني؛ وذلك ، واألسرة هي المسئولة عن االستمرار المادي للمجتمع
وبهذا تحفظ لــه كيانـه العضـوي     ، بإمداده بأعضاء جدد عن طريق التناسل وإنجاب األطفال

  ).١٩٩٦، السيد(واستمرار الحياة االجتماعية في الكون ، وذلك بقصد التعمير
  

، وتتمثل في توفير الدعم المادي لألسرة إلشباع حاجاتهم ورغباتهم: الوظيفة االقتصادية  -٢
وقد كانت األسرة قديماً توفر النواحي االقتصادية ألفرادها عن طريـق التعـاون والتـآزر    

أما في العصر الحديث فقد شاركت األسرة في الوظيفة االقتصادية ، وإنتاج االحتياجات ذاتياً
ومساهمتها في اإلنتاج ، الل خروج المرأة للعمل للمشاركة في تلبية احتياجات أسرتهامن خ

  .ودفع االقتصاد القومي
  

إن المرأة أصبحت تلعب دوراً كبيراً في أنماط الصرف واالستهالك ) ١٩٩٨(ويشير باقادر 
ء الماليـة  وأسلوب الحياة الحضرية زاد من األعبـا ، داخل األسرة؛ كما إن ظهور األسرة النواة

  .ومن ثم تحولت األسرة الحضرية من وحدة منتجة إلى وحدة استهالكية. الملقاة على رب األسرة
  

وتـوفير  ، وتنحصر هذه الوظيفة في توفير الدعم النفسـي لألبنـاء   :الوظيفة النفسية -٣
، سالشعور باألمن والقبول داخل األسرة من خالل تنمية معايير االستقالل واالعتماد على الـنف 

  ).١٩٩٠، نمر وعزيز(فضالً عن مناقشة أفراد األسرة للمشكالت التي تواجههم بين حين وآخر
  

،  وتتكون لدى الفرد حاجات نفسية تتحقق بالدرجة األولى عن طريق األسرة التي يعيش فيها
فإذا عملت األسرة على إيجاد جـو مـن اإلشـباع     . والتقدير، واالحترام، الشعور باألمن: منها
ويتطلـب  . ويشعرون باالنتماء األسري، سي لدى أفرادها فإنها توجد أفراداً متزنين مستقرينالنف
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، ووجـود نـوع مـن االلتزامـات    ، هذا من جميع أعضاء األسرة بناء عالقات وثيقة فيما بينهم
والحقوق والواجبات المتبادلة؛ مما يؤدي إلى الشعور بالتماسك والصالبة؛ والتكيف مع التغيرات 

  ).١٩٩٣، السالم(ماعية والتكنولوجية؛ التي تحدث داخل األسرة وخارجها االجت
  

، إن األسرة هي مصدر إلشباع الحاجة إلـى األمـن والطمأنينـة   ): ٢٠٠٢(وتضيف شاكر 
دائمة مستقرة وآمنة كانت مصـدراً للرضـا   ، والعالقات الوجدانية فإذا كانت هذه العالقات دافئة

  .الحياة ؛ وهذا مايجب أن توفره األسرة ألفرادها واألمن واالستقرار والتواصل في
   

تؤكد األسرة االستمرار الحضاري للمجتمع مـن خـالل   : وظيفة المحافظة على النظام -٤
إنجاب األطفال وتربيتهم وغرس األعراف وقواعد السلوك واإلطار العام الذي يحدد تصـرفات  

وتعليمهم العادات والتقاليد االجتماعية فـي   والوالء واالنتماء للمجتمع الذي يعيشون فيه، أفرادها
  ).١٩٩٩، مليباري(إطار الضبط االجتماعي الذي يحكم التصرفات والسلوكيات 

  

إن األسرة هي التي تغرس القواعد الدينية واألخالقية فـي  : الوظيفة الدينية واألخالقية -٥
في نفسية الطفل شـيئاً فشـيئاً؛   وتقوم بتكوين األفكار الدينية  .نفوس أفرادها منذ نعومة أظافرهم

وتتمثل . ويحس أنها أفكاره الشخصية التي يدافع عنها ويغار عليها، حتى تصبح جزءاً من تكوينه
وظيفة األسرة األخالقية فيما يراه الطفل من القيم األخالقية داخل األسـرة بعناصـرها الـثالث    

ق التي يكتسبها الطفل علـى مراحـل   وذاتية األخال، والتفاعل مع الحياة الجماعية، النظام: وهي
  ).١٩٩٣، السالم(مختلفة خالل سنوات عمره المختلفة 

  

فكانـت تعلمهـم   ، تولت األسرة في الماضي تعليم أفرادها وتربيتهم: الوظيفة التعليمية -٦
، فقد تغير دور األسرة التعليمـي ، أما في الوقت الحاضر، الحرف والصناعات التي يقتاتون منها

وتسعى ، شرف على تعليم األبناء واستذكار دروسهم ومتابعة مدى تحصيلهم الدراسيوأصبحت ت
وإن كان ذلك يتوقف إلـى  ، إللحاقهم بالمدارس والجامعات للنهوض بمستواهم التعليمي والفكري

  ).١٩٩٩، مليباري(حد كبير على مستوى ثقافة وتعليم الوالدين 
  

نسق االجتماعي المسئول عن تربية األبنـاء؛  األسرة هي ال: وظيفة التنشئة االجتماعية -٧
، والتعرف عليها؛ عن طريق األخذ والعطـاء ، فهي البيئة االجتماعية التي يبدأ فيها بتكوين ذاته

، فهي البيئة األساسية التي يتعلم الطفل من خاللها العديد مـن الخبـرات  . والتفاعل مع أعضائها
  ).١٩٩٨، عبد الحليم(ي تشكل شخصيته فيما بعد واألنماط السلوكية المختلفة؛ الت، والعادات
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فإذا اتبع الوالدان أسـلوب  ، والتنشئة االجتماعية تلعب دوراً هاماً في تشكيل شخصية الطفل
فإن هـذا  ، الشدة والتسلط على الطفل والوقوف أمام رغباته أو منعه من القيام بسلوك يرغب به

، يف الشخصية يعاني من الخجل واالنطـواء فينشأ ضع، األسلوب يؤثر سلباً في شخصية الطفل
فإن ذلك يجعل الطفل ينشأ ، وكذلك إذا قام الوالدان بتدليل الطفل بشكل مفرط وتلبية جميع رغباته

أما ترك الطفل دون توجيه فإنه يجعلـه  ، أنانياً مستهتراً يعاني من التواكل واالعتماد على الغير
  ).٢٠٠١، الهدلق( يفقد اإلحساس بالوالء أو االنتماء لألسرة

  

والغرض من التنشئة االجتماعية هو بناء جميع جوانب شخصية الطفل االجتماعية والثقافية 
والعاطفية وتزويده بالخبرات والتجارب والمشاعر واألحاسيس التي تساعده على مواجهة مختلف 

ـ  ، مواقف الحياة وتسهم في تشكيل شخصيته المتزنة ليمة تسـاعد  إذا أن التنشئة االجتماعيـة الس
  ).١٩٩٦، القناوي(األسرة على ممارسة قواعد الضبط االجتماعي على أفرادها 

  

وتـؤدي إلـى   ، ويمر الطفل بفترة حرجة عندما يستدمج القيم واألدوار التي تشكل شخصيته
وتطوير مفهومه عـن  ، اندماجه في مجتمعه؛ ولهذا تعد هذه العملية ضرورية لتكوين ذات الطفل

وكذلك عن طريق كيفية ،  -اصة من خالل سلوك اآلخرين واتجاهاتهم نحوه وخ -ذاته كشخص 
أداء األدوار االجتماعية المختلفة؛ التي بدورها تؤدي  إلى ظهور الذات االجتماعيـة المتميـزة   

  ).٢٠٠١، عبد الهادي(بالنمو السليم 
  

قتصـادية؛  واال، والنفسـية ، تكفل األسرة ألفرادها الحماية الجسـمية : وظيفة الحماية -٨
  ).٢٠٠٠، العزة(أخوات ، إخوان، أمهات، آباء، شيوخاً، بمختلف أعمارهم سواء كانوا أطفاالً

  

حيث كان يرتكز في الماضي بدرجـة  ، الترفيه من وظائف األسرة: الوظيفة الترفيهية -٩
كبيرة على المنزل ولكن مع التغيرات التي طرأت على األسرة أصبحت المؤسسـات الترفيهيـة   

  ).١٩٨٧، باصبرين(وغيرها .... ،كالنوادي واإلذاعات المسموعة والمرئية، م بهذه المهمةتقو
  

  :أدوار األسرة الناجحة 
  :في التالي) ٢٠٠٤(تتعدد مقاصد ومهام وأدوار األسرة الناجحة؛ وتوضحها مسعد   
اعتبار الفهم والتقـدير أسـاس   : وذلك عن طريق: تدعيم الحب والتعاطف بين أفرادها -١

وتنميـة  . وتبادل األفكار والعواطف واآلمال؛ واعتبار ذلك أساس تماسك األسرة. الحياة األسرية
روح الصداقة بين األفراد؛ واعتبار أن أفضل زوجين هما الزوجان الصديقان، وأفضل أخـوان  

. وبناء العالقات االجتماعية في األسرة على أساس مـن روح التعـاون  . هما األخوان الصديقان
واالهتمام برغبات كل واحد من أفرادها على حدة ، أفراد األسرة على المشاركة في الرأي تشجيع
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فمن خالل األسرة يتم إشباع الحاجات العاطفية لألبناء؛ والتي تعتبر . ورغبات األسرة كمجموعة
هي الممون األساسي للجهاز النفسي لديهم؛ حيث يبدأ تكوين االرتباط العاطفي الوثيق والشـعور  

لوالء واالنتماء والتوافق واالنسجام في إطار األسرة، وفي شـبكة العالقـات مـع األم واألب    با
ثم تأتي بعـد ذلـك   ، وتأتي بعد األسرة مؤسسة الزواج، وهي األسرة الثانية. واألخوة واألخوات

وهكذا يمكن إدراك أهمية الدور الذي تقوم به الحياة األسرية للشباب؛ باعتبارهـا  . مؤسسة العمل
  .ضماناً عاطفياً ألفرادها

، ومساعدتهم على تكوين أهـداف شخصـية لهـم   : تشجيع الطموح لدى أفراد األسرة -٢
وعامة لوطنهم؛ إذ الشك أن الهدف في حياة أي إنسان هو بمثابة المصـباح  ، وجماعية ألسرتهم

أفراد األسرة  ويمكن تنمية الطموح السليم الطيب لدى. الذي ينير طريقه ويقوده إلى السبيل السليم
عامل منشط يبعـث  -مهما كانت حدوده ضيقة  -بتوفير أسباب النجاح لهم؛ إذ الشك أن النجاح 

كذلك؛ فإن من أهم عوامل النجاح حسن اختيار العمل المناسـب  . على زيادة التحصيل اإلنساني
التي يلقاها  لقدرة كل فرد من أفراد األسرة؛ كما أن من أسباب النجاح أيضاً روح التشجيع الطيبة

  .وفي هذا المجال تحدث معجزات. الفرد من أسرته
يأتي ذلك بالتوجيه واإلرشاد، وبالمحبـة، والشـعور    :تنمية وتعزيز شخصيات األفراد -٣

فعن طريق األسرة يتحول الطفل إلـى عضـو عامـل فـي     . باألمن، وبتبادل الخبرات والثقافة
. الوطن؛ ليأخذ مكانته في هذا العالم المتطـاحن  المجتمع، قادر على اإلسهام والمشاركة في بناء

واألسرة هي الخلية التي تربي أصول النزوع االجتماعي في اإلنسان في أول اسـتقباله للـدنيا؛   
فإذا شب الشخص في أسرة يسودها الحـب  . ففيها يعرف ماله من حقوق، وما عليه من واجبات
  .اد المجتمعوالتفاهم نَقَل ذلك إلى الخارج، وتعامل به مع أفر

مـن خـالل تـوفير الضـمان      :االهتمام بتوفير االطمئنان النفسي لدى أفراد األسرة -٤
االقتصادي له؛ لذلك يجب على قُطْبي األسرة أن يوفرا مصادر دخل لألسرة بشكل منتظم؛ لتأمين 

ـ   ق استمرار وجودها، وتوفير الموارد الكافية لشراء الضروريات والكماليات ألفرادهـا، وتحقي
وقد كان هذا األمر في الماضي من مسئوليات رب األسرة وحده؛ فهو المسـئول األول  . أهدافهم

فمع . واألخير عن أن يكِّد ويكدح ليوفر ألسرته الدخل الالزم لها؛ ولكن التفكير الحديث طور هذا
قافيـة  تحرر المرأة وخروجها إلى ميدان العمل ، وتحقيق مساواتها السياسية واالجتماعيـة والث 

بالرجل تحملت معه مسئولية توفير الدخل الالزم لألسرة، فأصبح عمل المرأة ضرورياً، ودخلها 
  .جزءاً أساسياً من دخل األسرة

الحاجة إلى مكانة اجتماعية : وخاصة في مرحلة الشباب؛ مثل :توفير احتياجات أفرادها -٥
، والحاجـة إلـى الصـداقة   ، واجباتوإلى معاملة عادلة، والمساواة في الحقوق وال، معترف بها

والحاجة إلى اإلرشاد والتوجيه؛ بعيداً عن أساليب الوصاية، أو الحجر على الحـق فـي اتخـاذ    
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والحاجة إلى مزيد مـن فـرص   ، والحاجة إلى تكوين أسرة، القرار أو على األقل المشاركة فيه
ى التزويد المتجدد بالمعرفة، كما يحتاج الشباب إل. المشاركة األساسية في قطاعات الحياة الهامة

ثم الحاجة إلى اكتسـاب  ، وتنمية المهارات السلوكية الالزمة للتعامل الناجح مع المواقف المختلفة
  .مجموعة القيم واالتجاهات التي تجعل الشاب مواطناً صالحاً

على أسس علمية من المعرفة والعقل، والحرص علـى تنميـة    :بناء شخصيات أفرادها -٦
وتنمية قدرات أفرادها على اتخاذ أحكـام صـائبة فـي    ، اء، وسعة الحيلة لدى أفرادهاصفة الذك

وتنمية معرفة أفرادها بحقائق الحياة ، باإلضافة إلـى  . معالجة المواقف العملية التي قد تواجههم
االستفادة من التقدم الصناعي؛ وذلك لرفع مستوى األسرة، ورفع مستوى كفـاءة أفرادهـا فـي    

وتشجيع االبتكار . تي يؤدونها؛ وذلك بتيسير وإتاحة فرص التدريب والدراسة اإلضافيةاألعمال ال
وتنمية هواياتهم المفيدة؛ مما يساعد في إعداد ذهن األبنـاء فـي اتجـاه    ، واالختراع لدى األبناء

  .امتالك مهارات متنوعة؛ يمكن أن يفتح لهم الباب واسعاً أمام سوق العمل
  

تفيد في التعرف على أهم المعايير التي تقوم عليها األدوار االجتماعية  إن العالقات األسرية
حتى يمكن لكـل فـرد أن   ، المختلفة لكل فرد من أفراد األسرة وفقاً لطبيعة ومقومات هذا الدور

يقوم بدوره المرسوم له بشكل جيد في ظل تضافر الجهود المبذولة لجميع أفراد األسرة لتحقيـق  
لضمان توفير ، ياجاتها المتعددة والمتنوعة في ضوء مواردهم المادية المتاحةأهدافها وإشباع احت

  .مناخ جيد من العالقات والتفاعالت األسرية
  

  :مفهوم العالقات األسرية
العالقات التي تجمع بين مجموعة من األفراد "العالقات األسرية بأنها ) ١٩٩٦(تعرف توفيق 

ي تبدأ بالزوجين لتتسع وتمتـد فتشـمل األوالد وأقـارب    وه، الذين تربطهم رابطة الدم والقرابة
  ".الزوج والزوجة

العالقات الوثيقة التي تنشأ بـين  : "فينص على أنها أما التعريف اإلجرائي للعالقات األسرية
  ".وتقوم على االلتزام بالحقوق والواجبات، أفراد األسرة الذين يعيشون معاً لمدة طويلة

  

  :أنواع العالقات األسرية
  :تنقسم العالقات األسرية إلى نوعين

والعالقة بين الوالـدين  ، وتشمل العالقة بين الزوج والزوجة: العالقات األسرية الداخلية -١
 .والعالقة بين األبناء بعضهم ببعض، واألبناء

وتشمل عالقة أفراد األسرة ببقية األقارب عن طريق الدم : العالقات األسرية الخارجية -٢
 -كما أنها العالقات المباشرة التي تنشأ بين شخصين ينحدر أحدهما من اآلخر. ةأو المصاهر



    

٤٣ 
 

أو نتيجة انحدارهما من سلف واحد مشترك كالعالقات بـين   -مثل العالقة بين الجد والحفيد 
  ).١٩٩٩، موسى(أبناء العمومة 

  

  :أهمية العالقات األسرية في الحفاظ على سالمة األسرة
أن األسس التي تجعل األسرة في المجتمع العربي وحدة متماسـكة  ) ٢٠٠١(يؤكد التويجري 

من ناحية البناء االجتماعي المتكامل والمتناسق مع العادات والتقاليد والمعايير المسـتمدة مـن   
وذلك عن طريـق تقـارب   ، الشريعة اإلسالمية هي العمل على الحفاظ على العالقات األسرية

  .دة بما يتمشى مع العقيدة السمحة والتقاليد السائدة في المجتمعاالتجاهات بين أفراد األسرة الواح
  

وكلمـا كانـت   ، ويمثل الكيان األسري السوي الوحدة االجتماعية األساسية فـي المجتمـع  
العالقات األسرية والتماسك األسري بين أعضاء األسرة قوياً وسوياً كلما كانت األسرة سـليمة  

وأي صدام يقع بين ، ألطفال وسالمة نموهم العاطفي والنفسيوكان الجو األسري مالئماً لتكيف ا
فيصـبح  ، األبوين يشعر به الطفل حتى ولو لم يحدث أمامه مما يفقده الشعور باالتزان االنفعالي

أن األسـرة المترابطـة   ) ٢٠٠٠(وهذا ما أكدته نتائج دراسة خليل . الطفل متقلب في انفعاالته
، ي ألبنائها مما ينعكس إيجابياً على تمتعهم بالسالمة النفسـية تحقق قدراً أكبر من األمان األسر

  .كما أن ذلك يدفعهم إلى االنطالق للحياة خارج األسرة والتفاعل مع المجتمع بشكل إيجابي
  

  :العوامل المؤثرة على العالقات األسرية
ت أن هناك العديد من العوامل المتداخلة التـي تـؤثر علـى العالقـا    ) ١٩٩٦(تشير توفيق 

  :وأهم هذه العوامل مايلي. األسرية بحيث يصعب معرفة أي منها أكثر تأثيراً من األخرى
  :مفهوم كل من الزوجين لطبيعة العالقات األسرية ودور كل منهما -١

يكون كالً من الزوجين خالل مراحل التنشئة االجتماعية مفاهيم خاصة عن طبيعة  العالقـة  
ويتم ذلك في إطار الجو السـائد فـي   ، ألب واألم واألوالد فيهابين أفراد األسرة ودور كل من ا

وعندما يكون أياً منهما أسرته الخاصة يحاول أن يطبق تلك المفاهيم التي . األسرة التي ينشأ فيها
وعندها يجـب  ، وقد تتفق مع المفاهيم الخاصة بشريكه أو تختلف عنها، اكتسبها من أسرة والديه

من التفاهم فيحاوال أن يتوصال إلى مفاهيم جديـدة مشـتركة بينهمـا    أن يكون هناك قدر كافي 
سواء –ولكن إذا حاول أحدهما فرض مفاهيمه عن األسرة . تضمن استمرار األسرة واستقرارها

سيكون ذلك سبب مباشر فـي  ، على الطرف اآلخر ويطالبه بتنفيذها -كانت صحيحة أو خاطئة
  .فاهم بينهمااالصطدام وخاصة في حالة غياب أسلوب الت
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  :مدى وضوح كل طرف لآلخر -٢

إن الوضوح يقلل من المشكالت ويسهل الطريق أمام الحياة األسرية المستقرة إال أن البعض 
فإذا سأل عن رأيه أو طلب منه اتخاذ القـرار تكـون   ، يرى أن الغموض يعطيه القوة والسيطرة

ء التي قد تحدث في المواقف األسرية مما يمنحه الفرصة للتنصل من األخطا، إجابته غير محددة
إضـافة إلـى   ، األمر الذي يجعل التعامل مع مثل هذه الشخصيات صعب في حد ذاته، المختلفة

  .المشكالت والخالفات بين اآلباء واألبناء المترتب على سوء الفهم الناتج عن عدم الوضوح
  :الظروف التي يتم فيها الزواج -٣

  .فيها الزواج إلى ظروف نفسية واقتصاديةيمكن تقسيم الظروف التي يتم 
تؤثر الظروف النفسية المصاحبة للزواج بشكل كبير على العالقـات   :الظروف النفسية -أ

، وتتمثل الظروف النفسية في األسلوب الذي يتم من خالله االرتباط بشريك الحياة، داخل األسرة
أو العكـس  ، ليه شخص معـين والذي إما أن يتم بضغوط من األهل ضد رغبة الفرد فيفرض ع

وفي كال الحالتين سوف يـؤثر ذلـك   ، بحيث يفرض الفرد شخص معين على أهله ضد رغبتهم
  .على طبيعة العالقات داخل األسرة

  

ومن ناحية أخرى فإن اختيار الفرد لشريكه قد يحدث تحت تأثير بعض العوامل التي تجعل 
شوائي نتيجة لظروف معينة مثل فشل ارتباط كأن يتم االختيار بشكل ع، هذا االختيار غير موفق

أو االختيار في مرحلة تسبق مرحلة النضج النفسي التي تتميز باحتياجات يبحث ، عاطفي سابق
عنها الفرد ويحاول إشباعها تختلف تماماً عن االحتياجات في مرحلة النضج النفسي حيث يختار 

كما أن التقلبات ، ي مرحلة المراهقةشريكه بصفات مختلفة عن الصفات التي كان يبحث عنها ف
العاطفية والتردد في اتخاذ القرارات المصاحبة لمرحلة المراهقة سوف تشكل عائقاً أمـام بنـاء   

  .حياة أسرية على أسس قوية من التفاهم وعالقات جيدة بين أفرادها
بياً أو تؤثر الظروف االقتصادية التي تمر بها األسرة تأثيراً سـل : الظروف االقتصادية -ب

فالحياة الزوجية التي تبدأ في ظروف صعبة كـأن تكـون   ، إيجابياً على العالقات داخل األسرة
تحت وطأة أقساط شهرية أو مشاركة اآلخرين في مسكنهم وغير ذلـك مـن مشـاكل العصـر     

فإذا عاش الزوجين مع األهـل سـوف   ، سوف تؤثر على طبيعة العالقات داخل األسرة، الحالي
كما أن األهل سوف يشاركون الزوجين ، ية التي هي من سمات الحياة الزوجيةيفقدان الخصوص

أما إذا بدأت الحياة الزوجية باالستدانة واللجـوء إلـى األقسـاط    . في اتخاذ قراراتهما الخاصة
الشهرية فإن ذلك سوف يولد شعوراً بالمرارة عند محاولة األسرة سداد تلك الـديون واألقسـاط   

، للزوج وكذلك الزوجة التي قد تجبرها الظروف على الخروج للعمـل عن طريق عمل إضافي 
  .األمر الذي سوف يؤثر على طبيعة الحياة داخل األسرة والعالقات فيما بين أفرادها
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أن تكاليف الزواج والحياة الحضرية قد فرضت العديد مـن  ) ١٩٩٨(وتوضح دراسة باقادر 
وغابت العمليات االجتماعية التكافلية مما أدى ، جاألعباء االستهالكية واالستعراضية على الزوا

إلى الفردية والخصوصية بتخلي األقارب واألصدقاء عن تحمل أعباء حفالت الزواج مما كـان  
  .له أثراً بالغاً في زيادة األعباء المادية على الشباب وخلق توترات تؤثر على حياتهم األسرية

   :طبيعة الشخصية -٤
أثير كبير على العالقات األسرية ألنها جـزء مـن التواصـل بـين     إن شخصية الفرد لها ت

، فالشخصية الواعية المتماسكة التي تتميز بالقدرة على التأقلم والتعايش مع اآلخـرين ، الطرفين
هـي الشخصـية   ، والتحمل واالستفادة من الخبرات والتجارب السـابقة ، والتعبير عن المشاعر

أما الشخصيات التي تفشل في عالقتها باآلخرين فهـي  . سرةالناجحة في بناء العالقات داخل األ
كـذلك  ، الشخصية األنانية واالنطوائية التي التتحمل العالقات االجتماعية المرتبطـة بـالزواج  

  .الشخصية التي تشك في من حولها وترى أن العالم يتآمر عليها
  : التفاعل اإليجابي بين أفراد األسرة -٥

بين أفراد األسرة المبني على المحبة وإشباع الحاجـات األساسـية    يعتبر التفاعل اإليجابي
والثانوية أمراً ضرورياً لتوفير االستقرار والتماسك داخل األسرة عن طريق تعزيز العالقات بين 

ويتم هذا التفاعل والتواصل في مختلف مجاالت الحياة الروحية والوجدانية واالجتماعية . أفرادها
وتختلف طبيعة هذا التفاعل من أسرة ألسرة حسب طبيعة اتخاذ القـرارات  . ةوالفكرية والترفيهي

وأسلوب معاملة اآلباء ألبنائهم ففيهم المتسـلط  ، في األسرة ومدى مشاركة أفراد األسرة في ذلك
المستبد وفيهم المتسامح المسرف في تسامحه ومنهم من يتبع األسلوب الوسط الذي يعتمد علـى  

  ).١٩٩٦، توفيق(ساهل يبعده عن االنضباط وتحمل المسئولية عدم المبالغة في الت
  

فوجود جـو  ، وكذلك يختلف التفاعل حسب حجم الحرية والمساواة السائدة في الجو األسري
من الحرية تسوده روح األلفة والمودة هو أمر ضروري لتحقيق التفاعل اإليجابي والترابط بين 

راً للمتعة ومكاناً مناسباً للقيام بالوظيفة األهم لألسرة مما يجعل حياة األسرة مصد، أفراد األسرة
  ).١٩٩٥، عدس(وهي تربية األبناء 

  :الثقة واالحترام المتبادل بين أفراد األسرة -٦
إن الثقة واالحترام المتبادل بين أفراد األسرة هو من أهم األمور التي تؤثر على العالقـات   

لى أفراد المجتمع على اختالف درجات القرابـة بيـنهم   بل تتعداه إ، ليس بين أفراد األسرة فقط
لذا كان من الواجـب علـى اآلبـاء أن    . لتصبح األساس المتين لكل عالقة يقوم عليها المجتمع

يمنحوا أبنائهم الثقة التي تشجعهم على األخذ بزمام المبادرة والقدرة على مواجهة مواقف الحياة 
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م والعمل على تعزيز هذه الثقة بشواهد سـلوكية تزيـدهم   وبناء ثقتهم بوالديه، المختلفة من جهة
  ).١٩٩٥، عدس(يقيناً بآبائهم من جهة أخرى 

  

  :المنهج اإلسالمي في العالقات األسرية
إن المجتمع السعودي والذي يدين أبناءه بدين الحق ويعملون بما أمر به اهللا تعالى ورسـوله  

حيـث  ، سلوكية بين األعم واألغلب من األسـر الكريم تحكم الحياة األسرية فيه دعائم شرعية و
وليس معنى ذلك أن كل األسـر  ، ينعم أكثر األسر بما أمر به اهللا تعالى من سكن ومودة ورحمة

ومنهم من يضل بـه السـبيل   ، سواء؛ ففيهم الخبيث والطيب ومنهم من اليخشى اهللا ويتبع هواه
  ).٢٠٠١، التويجري(األسرية  فيتخبط في سلوكه ويبتعد عن طريق الهداية وتضطرب حياته

  

وللتعرف على المنهج اإلسالمي في العالقات األسرية سوف يتم تناول كالً من العالقة بـين  
  :وبين األبناء بعضهم ببعض كما يلي، وبين الوالدين واآلباء، الزوجين

  

  :العالقة بين الزوجين: أوالً

�ْفُسكُمْ أَزْوَاجاً لتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَـلَ بَيْـنَكُمْ مَـوَدَّةً    وَمنْ آيَاته أَنْ خَلَقَ لَكُمْ منْ أَ{:قال تعالى
فمن آيات اهللا سبحانه وتعالى أن جعل كل ]. ٢١: الروم[}وَرَحْمَةً إِنَّ في ذَلكَ لَآياتٍ لقَـوْمٍ يَتَفَكَّـرُون  

األساسـية  مخلوق يسعى إلى السكن والمودة والرحمة باعتبارها أمور تعـد مـن االحتياجـات    
فيدركون حكمة الخالق في خلق كل من الجنسين علـى نحـو   ) " ١٩٨٦(يقول قطب . لإلنسان

بحيث يجد عنـده الراحـة   ، نفسية وعقلية وجسدية: يجعله موافقاً لآلخر ملبياً لحاجاته الفطرية 
ألن ، والمـودة والرحمـة  ، ويجد أن في اجتماعهما السـكن واالكتفـاء  ، والطمأنينة واالستقرار

وائتالفهمـا  ، كيبهما النفسي والعصبي والعضوي ملحوظ فيه تلبية رغائب كل منهما في اآلخرتر
  ".وامتزاجهما في النهاية إلنشاء حياة جديدة تتمثل في جيل جديد

  

  :حقوق وواجبات كالً من الزوج والزوجة
  :حقوق وواجبات كالً من الزوج والزوجة في) ٢٠٠٦(يوضح كالً من المالك و نوفل 

  : الزوجة حقوق
فهي تعتبر حقوق للزوجة وفـي  ، وهي الحقوق التي يجب على الزوج أن يقوم بها للزوجة

وحتى التتعرض حقوق الزوجة لـبعض التجـاوزات فقـد    . نفس الوقت تعتبر واجبات الزوج
  : أوضحها ونص عليها القرآن الكريم وهي
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توازن ومساواة فمن واجبات الزوج أن تكون تصرفاته جميعاً بها عدل و :حق العدل - ١
} وَلَهُـنَّ مثْـلُ الَّـذي عَلَـيْهِنَّ بِـالْمَعْرُوف     {:قال تعالى. بين ماله وماعليه في معاملته لزوجته

وكلما كان الزوج عادالً في تصرفاته كلما كانت الزوجة أكثر طاعـة  . ]٢٢٨: البقرة[
آن الكـريم  لذلك جاء القر، وبصفة خاصة عندما تتعدد الزوجات، وقرباً وأشد حباً له

إِنْ فـ ..{: حيث قال تعـالى . الحريص على تحقيق العدالة في معاملة الزوج لزوجته
  ].٣: النساء[ }خفْتُمْ أَالَّ تَعْدلُواْ فَوَاحدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَا�ُكُمْ ذَلكَ أَدْ�َى أَالَّ تَعُولُواْ

: ل تعـالى قـا  :إكرام الزوجـة واحترامهـا ومعاملتهـا بـالمعروف واإلحسـان      - ٢
}رُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفأي أنه على الزوج أن يكرم زوجته العفيفـة  ]. ١٩: النساء[}وَعَاش

وذلـك ألنهـا أولـى    ، البارة ويرعاها وأن يكون حسن الظن بها واليتجسس عليهـا 
وهي الصديقة الوفيـة التـي أوي   ، وهي خير مافي الدنيا من نعم، بالتكريم والرعاية
 .اء ليجد األمن واألمان والطمأنينةإليها الرجل بعد عن

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَـا فَضَّـلَ اللّـهُ بَعْضَـهُمْ عَلَـى      {: قال تعالى :القيام بحق القوامة - ٣
أي أوجب اإلسالم على الرجل حق القوامة ]. ٣٤: النساء[ }بَعْضٍ وَبِمَا أَ�فَقُواْ منْ أَمْـوَالهِمْ 

 .يجب عليه أن يؤدي لزوجته حقوقها المادية والمعنوية كاملةوجعلها مسئولية ف

ألن ذلك يعتبر من سوء الخلق وينذر بالقطيعة ويوجـد الحقـد    :عدم كشف سرها - ٤
ــغينة ــريم  ، والض ــول الك ــى الرس ــذلك أوص ــرها  ل ــف س ــدم كش   : بع

 .}نشر سرهاإن من شر الناس عند اهلل منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إىل امرأته وتفضي إليه ثم ي{

، أي أوجب اإلسالم على الزوج أن يعلم زوجتـه ويفقههـا   :رعاية دينها وأخالقها - ٥
قال ، ويجعلها تزور الصالحات وترتاد دروس العلم وتشهد المحاضرات الدينية النافعة

 }قُـكَ وَالْعَاقبَـةُ للتَّقْـوَى   وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاة وَاصْـطَبِرْ عَلَيْهَـا لَـا �َسْـأَلُكَ رِزْقـاً �َّحْـنُ �َرْزُ      {: تعالى
 ]. ١٣٢: طه[

وزيارة األخوة واألخوات مادامت تلتـزم بـأوامر اهللا    :عدم منعها من صلة الرحم - ٦
 .وفي ذلك توطيداً للعالقات األسرية، ونواهيه

أوصى اهللا سبحانه وتعالى الزوج بالصبر على زوجته وأهـل بيتـه    :الصبر عليها - ٧
قـال  . طبعها التقلب والحياة من شأنها التغير والتبـدل  وخاصة أن النفس البشرية من

وَاسْـتَعينُواْ بِالصَّـبْرِ    {: وقـال تعـالى  ، ]١٣٢: طه[ }..وَاصْـطَبِرْ عَلَيْهَـا  .. {: تعالى
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 متسـامحاً  ، لذلك يجب على الزوج أن يكون واسع الصدر]. ٤٥:البقرة[ }..وَالصَّـالَة
والشك أن كل حق يقابله واجب يجب  .إذا ما أخطأت الزوجة وخاصة بحكم طبيعتها

على الفرد القيام وااللتزام به حتى تسير الحياة األسرية والعالقات بين أفرادهـا فـي   
إذن البد أن يكون عليها .. فطالما أن المرأة تحصل على حقوقها، سعادة وهناء ووفاق
 .واجبات تجاه زوجها

 
  :واجبات الزوجة

  :لى الزوجة الوفاء وااللتزام بها وتشملوهي نفسها تعتبر حقوق للزوج يجب ع 

خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها  :طاعة الزوج في غير معصية  - ١
ولقد شدد اإلسـالم علـى طاعـة    . أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها

مت إذا صـلت املـرأة مخسـها وصـا    {: قـال  ، الزوج ووعد الزوجة الطائعة ثواباً كبيـراً 
ويجب أن نوضح في هذا الصدد . }اشهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربـه 

وليست طاعـة دون  ، أن الطاعة المفروضة على الزوجة لزوجها ليست طاعة عمياء
تعتمد ، وإنما هي طاعة الزوجة الصالحة للزوج الصالح التقي، قيد أو شرط أو حدود

والطاعة المبنية علـى  . صالح في تصرفاتهعلى الثقة بشخصه واإليمان بإخالصه وال
  .التشاور والتفاهم بين الزوجين تدعم من كيان األسرة وتزيد من أواصرها وقوتها

 }..فَالصَّـالحَاتُ قَا�تَـاتٌ حَافظَـاتٌ لِّلْغَيْـبِ بِمَـا حَفـظَ اللّـهُ       .. {: قال تعـالى  :حفظ الغيـب  - ٢
شيء يخص الزوج ويكون أمانة  والمراد بحفظ الغيب الحفاظ على كل]. ٣٤: النساء[

فمن ذلك حفظ اسمه ونطفته وكرامته وشرفه ومالـه  ، عند الزوجة أثناء غياب زوجها
هُـنَّ لبَـاسٌ لَّكُـمْ    .. {: وصدق اهللا تعالى حيث قال. أي كل شيء يخصه، وأسراره

 ].١٨٧: البقرة[ }..وَأَ�تُمْ لبَاسٌ لَّهُنَّ

وذلك عن طريق تهيئتها لنفسها وللبيـت   :هأن تتزين لزوجها وتكون سكناً وراحة ل - ٣
 .بما يجعله يرى فيها كل مايسره

فالتفعـل  ، وذلك إرضاء لربها :أن تكون حريصة دائماً على إحسان العشرة بزوجها - ٤
والتحدثه بما يغضبه بل ويجب عليهـا أن تعـرف مفتـاح    ، مايكرهه أو يسيء إليه

 .شخصيته حتى تسود العالقات الطيبة بينهما

وتشاركه آالمـه وآمالـه   ، بأن تكون خير معية له :زوجها محور اهتمامها أن يكون - ٥
 .فتفرج عنه آالمه وتشجعه على تحقيق آماله



    

٤٩ 
 

 .حسن معاشرتها للزوج والوثوق فيه - ٦

 .احترام أهله وودهم ومساعدته على طاعة اهللا والبر بأهله -٧

 .أال تكلف زوجها فوق طاقته وتساعده على تدبير معاشه وتتجنب اإلسراف -٨

 .أن تتمتع بالصدق واألمانة والتسامح -٩
  

  :العالقة بين اآلباء واألبناء: ثانياً
إن اإلسالم ينظر إلى العالقة بين الوالدين واألبناء على أساس أنها عالقة رحمة وحنان وبر 

كما أنها عالقـة تأديـب وتهـذيب    ، وإحسان وعاطفة ومحبة مع العدالة في توزيع تلك العاطفة
على الحقـوق والواجبـات    -كغيرها من العالقات–وهي عالقة تقوم ) ٢٠٠٥، موسى(وتوجيه 
ومن ثم العناية باألطفال في السـنوات  ، وأول حق لألبناء على آبائهم هو ثبوت النسب. المتبادلة

مما يؤكد أهمية العطـف والحنـان   ، األولى التي تؤثر في جميع مراحل العمر الحقاً تأثيراً بالغاً
هتمام بأن يكون األبوان مثالً صالحاً أمام أبنائهم فـي كـل مـا يفعلـون     مع اال، بجانب الحزم

إضافة إلى الرعاية المادية واإلنفاق عليهم وتلبية احتياجاتهم مـن المأكـل والملـبس    ، ويقولون
 ،مـامن مولـود إال ويولـد علـى الفطـرة     {: قال رسـول اهللا  : وفي حديث عن أبي هريرة قال. والمسكن

  ).  متفق عليه( }هل حتسون فيها من جدعاء؟ ،ينصرا�ه أو ميجسا�ه كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاءفأبواه يهودا�ه أو 
  

  :حقوق األبناء على اآلباء

  :إلى أهم حقوق األبناء على اآلباء فيما يلي) ٢٠٠١(يشير التويجري 
وحثهم على القيام بكل ما يـأمر بـه الـدين    ، تنمية اإليمان باهللا عز وجل في نفوسهم  - أ

وتقديم النصح والوصايا الخفيفـة التـي التثقـل    ، حنيف من صالة وزكاة وغير ذلكال
وتعويدهم على اآلداب اإلسالمية في االستئذان واختيار الصديق وتوقير الكبيـر  . كاهلهم

  .مما يثبت هذه القيم واآلداب في نفوسهم، والرحمة بالصغير
د الفتاة على أخـالق االحتشـام   كتعوي، التمييز مابين الذكر واألنثى في هدف التربية   - ب

 .والحياء وإشراكها في أعمال البيت

  .تدريب القوى الفكرية بشغل أوقاتهم باللعب المفيد والمهارات الرياضية والفنية -ج
العدل بينهم في إعطاء كل منهم حقه دون تمييز ومحاباة مهما اختلفت صفاتهم وتميـز   -د

  .ون تجاه مشاعر والديهمذلك أنهم حساسون وعاطفي، أحدهم عن اآلخر
فيجـب  ، مراعاة التغيرات االجتماعية والتطورات الحاصلة في ميادين الثقافة والترفيه -هـ

أن تكون سياسة الوالدين قائمة على التفتح واختيار الجيد واالعتماد على تكوين الحـس  
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لهـم  ممـا يجع ، اإلسالمي في نفوس األبناء والبعد عن سياسة الحرمان وإيصاد األبواب
  .قادرين على اختيار الجيد والبعد عن الرذائل

  

  :حقوق اآلباء على األبناء

حقوق اآلباء على أبنائهم تتمثل في حق الطاعة والبر بالوالدين بكل ماتشمله كلمة البر مـن  
كما ، حيث جعل طاعة الوالدين مقرونة بتوحيد اهللا وتعظيمه، معاني يحث عليها الدين اإلسالمي

، والدين فوق كونه جريمة تستحق العقاب المناسب لنوعها وشدتها في الحياة الدنيايعتبر عقوق ال
  .إال أنه يستوجب سخط الرب وعقابه للعاق في اآلخرة أيضاً

أو بين اآلباء ، ومن أهم دوافع عقوق الوالدين اضطراب شبكة العالقات األسرية بين الوالدين
جعل التواصل والتفاعل متعذراً فتبـدو العالقـات   مما ي، واألبناء أو بين األبناء بعضهم البعض

  ).٢٠٠٠، خليل(األسرية كالكرات المتصادمة بغير انتظام
  

  :العالقة بين األبناء بعضهم ببعض: ثالثاً
يرى اإلسالم أن أقارب اإلنسان بصفة عامة وإخوته بصفة خاصة هم مصدر قوته إن هـم  

وقد أورد القرآن الكريم . ت عليه نفوسهمومصدر ضعف له إذا حقد، أخلصوا له في عالقتهم به
وَأَخي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ منِّي لسَا�اً فَأَرْسلْهُ مَعـيَ رِدْءاً   {: فعن الجانب األول قال تعالى، هذين الجانبين

مَا سُلْطَا�اً فَلَا يَصلُونَ إِلَيْكُمَا قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخيكَ وَ�َجْعَلُ لَكُ} ٣٤{يُصَدِّقُني إِ�ِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ
  ].٣٥-٣٤: القصص[ } بِآيَاتنَا أَ�تُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالبُونَ

لَّقَـدْ كَـانَ فـي     {: أما الجانب اآلخر فتمثله قصة يوسف عليه السالم مع إخوته يقول تعالى
قَالُواْ لَيُوسُـفُ وَأَخُـوهُ أَحَـبُّ إِلَـى أَبِينَـا منَّـا وَ�َحْـنُ عُصْـبَةٌ إِنَّ أَبَا�َـا لَفـي ضَـالَلٍ            إِذْ } ٧{يُوسُفَ وَإِخْوَته آيَاتٌ لِّلسَّائلنيَ

 }اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُو�ُواْ مـن بَعْـده قَوْمـاً صَـالحنيَ    } ٨{مُّبِنيٍ
  ).١٩٩٩، سىمو]. (٩-٨-٧: يوسف[

  

حيث يعرف األخوة بعضهم الـبعض  ، هذا وتتسم العالقات بين األخوة بالصراحة والوضوح
ومن المالحظ أن األخوة واألخوات األكبر يكونون أكثر . جيداً نتيجة اشتراكهم في معيشة واحدة

راشـدين  فاألطفال يفهمون غالباً بعضهم البعض بدرجة أكبر من ال. تأثيراً في الطفل من الوالدين
ويتبادلون نفس العبـارات المألوفـة   ، كما يتحدثون بنفس اللغة، نظراً لتماثل ميولهم ومشكالتهم

كما ، ولذلك فإن رأي األخ األكبر يكون أكثر تقبالً. ويشتركون في نوع واحد من الخبرات، لديهم
  ).١٩٩٦، توفيق(أنه يتعلمون منهم أساليب الحياة وطرق مواجهة المواقف المختلفة 
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كما أن العالقة بين األخوة في األسرة الواحدة ورغم توفر المـودة والمحبـة إال أنهـا قـد     
وللحد من هـذه  ، تتعرض لبعض المشاكل والمنازعات التي تزول وتنتهي مع تقدمهم في العمر

المشاكل وكمحاولة في أن يسود أفراد األسرة الود واالنسجام يجب على الوالدين التدخل اتبـاع  
  :بل لحماية األخوة من النزاع والخصام مثل مايليبعض الس
والمـنح أحـدهم   ، فال يصح تفضيل أحدهم على اآلخـر : تطبيق العدالة بين األبناء - أ

حتى ، وال اإلسراف في مدح أحدهم حتى ولو استحق ذلك، امتيازات ليست لآلخرين
  .التنشأ الغيرة بين األبناء مما يولد بينهم البغضاء

لتسوية األمور فيما بينهم وعدم التدخل في كل صغيرة وكبيرة  منح األبناء الفرصة - ب
مما يكسبهم الثقة في أنفسهم لالعتماد عليها في حل ، إال عندما تقتضي الحاجة لذلك

 .كما يكفون عن الشكوى ضد إخوانهم، مايواجهونه من صعاب

مـور  ومساعدتهم في البحث عن األ، مساعدة األبناء في بناء صداقات مع اآلخرين -ج
مما يشغل أوقـاتهم  ، ويؤدونها بنجاح، التي يروحون بها عن أنفسهم ويستمتعون بها

  ).١٩٩٥،عدس(ويبعدهم عن مضايقة اآلخرين 
  

ومن هذا المنطلق حرص اإلسالم على توجيه اإلنسان إلى الحفاظ على سالمة العالقة بينـه  
لعالقات والترابط والحرص علـى  فهو يأمر برعاية ا، وبين أقاربه من الناحية المعنوية والمادية

كما يحث الميسورين على ، توفر المودة في القربى كعمل يثاب ويؤجر عليه المرء عند القيام به
يَسْـأَلُو�َكَ مَـاذَا يُنفقُـونَ قُـلْ مَـا أَ�فَقْـتُم مِّـنْ خَيْـرٍ فَللْوَالـدَيْنِ          { :يقول تعـالى ، إعانة أقربائهم وسد حاجاتهم

  ].٢١٥: البقرة[ }الْيَتَامَى وَالْمَسَاكني وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ منْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِه عَليمٌوَاألَقْرَبِنيَ وَ
إن القرآن أراد بما أوصى به في منهج السلوك والمعاملة بين أفراد األسـرة بعضـهم مـع    

اتجاه واحد فـي الحيـاة هـو    بعض أن يجنبهم االنحراف والقلق والنزاع وأراد أن يجمعهم في 
أما طريق الضعف فهو طريق الخصومة والتباعد ، طريق القوة وهو طريق االنسجام والمشاركة

  ).١٩٩٩، موسى(
  

  :عوامل تغير األسرة الحديثة في المجتمع العربي السعودي
إن ماطرأ على األسرة الحديثة من تغيرات في بنائها ووظائفها وخصائصها اليرجـع إلـى   

كما أن التغير الذي يحدث ، احد وإنما نتج عن تكامل وترابط وتفاعل العديد من العواملعامل و
وقد جاءت معظم الدراسات التي تناولت موضوع . في أحد أجزاء األسرة يؤثر في بقية أجزائها

األسرة في منطقة الخليج لتؤكد أن التحوالت االقتصادية السياسية التي خضعت لها المنطقة منذ 
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، النجار(النفط قد قادت إلى تغيرات عديدة في شكل ومضمون األسرة الخليجية الممتدة  اكتشاف
وفي المملكة العربية السعودية يعد ظهور البترول منذ منتصف القرن العشـرين أهـم   ). ١٩٩٤

العوامل التي ساعدت على سرعة التغير في أوجه الحياة االجتماعية وخاصة الكيـان األسـري   
وكذلك ساعد على إحداث عوامل أخرى تابعـة  ، ية بين أفراد المجتمع السعوديوالعالقات األسر

ومن التغيرات التي أحدثها ظهور البترول في المجتمع السعودي كما ذكرها ). ١٩٩٥، الخطيب(
  :مايلي ) ٢٠٠١(التويجري
ظهور البترول دفع الكثير من سكان القرى والمدن إلى الهجرة إلى مناطق البتـرول   - ١

صول على الفرص المناسبة للعمل وتحسين الدخل أو للدراسة في الجامعات بغية الح
ومن ناحية النشاط االقتصادي ، مما أثر على بناء األسرة ووظائفها، وعودتهم بعد ذلك

فقد أصبحت األسرة في المناطق التي تمت الهجرة منها تعتمد على المدن فـي سـد   
كما تأثر النشـاط  . اجه وتصدر الفائضحاجاتها إلى الغذاء بعد أن كانت تنتج ما تحت

  .الثقافي حيث تأثر سلوك األفراد في تلك المناطق بسلوك األفراد في المدن
عن طريق استخدام العائد المادي للبترول حدثت الكثير من التحوالت التي أثرت على  - ٢

 :البناء االجتماعي مثل

ببعضها وسـهلت   إنشاء شبكة من المواصالت البرية والجوية ربطت مدن المملكة  - أ
باإلضـافة إلـى   . كما ساهمت في انتقال العادات والتقاليد بين القرى والمدن، التنقل

شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية التي ساهمت في تسهيل االتصال بـين أفـراد   
وبين أفراد األسرة السعودية بشكل خاص وبالتـالي  ، المجتمع السعودي بشكل عام

  .تقوية الروابط األسرية
يعد العائد المادي للبترول أهم العوامل التي أدت إلى رفع الدخل المادي لألسـرة    - ب

مثـل  ، مما مكنها من الحصول على ضروريات الحياة وكذلك الكماليات، السعودية
 .اقتناء وسائل الترفيه والتسلية واالستعانة بالخادمات للقيام باألعباء المنزلية

مما جعل اآلثـار  ، التعليم على كافة المستويات التوسع الكمي والكيفي في مراحل -ج
حيث أكد التعليم القيم والعادات ، اإليجابية للتعليم تطال قيم المجتمع وعاداته وتقاليده

إضافة إلـى بـث الـوعي الصـحي والثقـافي      ، والتقاليد المرغوبة ونبذ مايخالفها
تشار التعليم عنـد  ومن ناحية أخرى فإن ان. واالجتماعي بين فئات المجتمع المختلفة

المرأة في المملكة يعد عامل هام من عوامل التغير في بناء األسرة ووظائفها مثـل  
والمشاركة في رعاية األبناء مع ، تغير قيمة اإلنجاب بسبب الخروج للتعليم والعمل 

  ).١٩٩٦، الغامدي(الخادمات أو دور الحضانة 
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والعالقات الثقافية واالقتصـادية   استغلت عائدات البترول في توسيع شبكة االتصال -د
مما أثر بدرجة كبيرة على مالمح العادات والتقاليد في المجتمـع  ، مع أقطار متعددة

وكذلك وجود أعداد ، إضافة إلى أثر الهجرة الوافدة لتأدية المناسك الدينية. السعودي
كبيرة من السعوديين خارج المملكة إما لغـرض الدراسـة أو العمـل أو التجـارة     

وقد أدى اكتشاف النفط إلى اندماج المجتمـع الخليجـي فـي    ). ٢٠٠١، التويجري(
وترتب على ذلك أن أصبح المجتمع الخليجي في السوق ، السوق الرأسمالي العالمي

وترتب على ذلك أن أصبح المجتمع الخليجي عرضـة لتـدفق   ، الرأسمالي العالمي
األقطار؛ وتدفق مالي ونقدي من آالف العمال والخبراء الذين وفدوا إليه من مختلف 

خالل حركة البنوك والشركات؛ وتدفق تقني من خالل نقل اآلالت ووسائل االتصال 
  ).١٩٩٨،زايد(والمواصالت؛ وتدفق فكري من خالل نشر التعليم ووسائل اإلعالم 

  

ومن ناحية أخرى فإن التغير والتطور الذي يشهده العالم أجمع قد ساهم بشكل مباشر وغير 
اشر في تغير بناء األسرة ووظائفها في المملكة العربية السعودية حيث كان للتحضر والتصنيع مب

ولعل ماتشهده مدن المملكة مـن تطـور   ، ونمو المدن تأثير غير مباشر على األسرة السعودية
عمراني كبير وانتشار البنايات الكبيرة التي تحتوي على وحدات سكنية صغيرة واختفاء ظاهرة 

جعل الغالبية من سكان المدن الكبيرة مثل مدينـة  ، ن المستقلة التي تستوعب أعداداً كبيرةالمساك
وانفصـال األبنـاء عـنهم عنـد زواجهـم      ، جدة يتجهون إلى استئجار وحدات سكنية مستقلة

هذا باإلضافة إلى أن االكتظاظ الذي تعاني منه األسرة في شغل المسـكن  ). ٢٠٠١، التويجري(
وتعكـس  ، تيجة ضيق المساحة وخلق جو مشحون بالتوتر وانعدام الخصوصيةيولد االصطدام ن

هذه الظاهرة أبعاداً سلوكية مجتمعة كنفور صغار السن من البقاء في المنـزل واللجـوء إلـى    
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربـي  (خارجه مما يضعف دور األسرة حيال تنشئة صغارها 

  ).١٩٩٨، آسيا
  

تصنيع وتغير طبيعة األعمال والمهن قد أثر إلى حد ما على قـوة ارتبـاط   كما أن انتشار ال
بمعنى أن الفرد قد يترك ، الفرد بأسرته من ناحية وباألرض وبالمكان الجغرافي من ناحية أخرى

، أسرته أو يبتعد عنها في سبيل الحصول على مهنة تضمن له الدخل المناسب لمستوى معيشـته 
ة من فرص عمل األمر الذي ساهم بشكل كبير في تغيـر األدوار فـي   إضافةً إلى ما أتيح للمرأ

األسرة وتزايد جو الحرية والمساواة بين أفراد األسرة وتضاؤل دور الرئاسة الذي كـان يلعبـه   
وتشارك مـع بقيـة أفـراد    ، فأصبحت المرأة تشارك الرجل في تخطيط ميزانية األسرة، الرجل

  ).١٩٩٣، شعراوي(األسرة في اتخاذ القرارات 
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أما التأثير المباشر للتطور التقني على األسرة فيتمثل في األدوات واألجهزة المنزلية سـواء  
التي قللت من الوقت الذي تقضيه ربة المنزل في القيام بأعبائها المنزلية مما يتيح لها المزيد من 

ـ ، الوقت لتقضيه مع أفراد أسرتها ه والتسـلية مثـل   أو تلك التي يستخدمها أفراد األسرة للترفي
األجهزة المرئية أو المسموعة والتي قد تكون ذات أثر إيجابي باعتبار ماتخلقه من جو المتعـة  

إضـافة   ،والترفيه وما تقدمه من مواضيع يمكن أن تكون مادة للحوار والنقاش بين أفراد األسرة
تربية األبناء ونقل إلى تأثير تلك الوسائل وتدخلها في أهم وظائف األسرة السعودية وهي وظيفة 

فعلى سبيل المثال فإن جهاز التلفزيون وما يقدمه مـن بـرامج   ، التراث الحضاري واالجتماعي
  ).٢٠٠٠، خليل(ومشاهد تؤثر تأثيراً بالغاً على شخصية الطفل ومعتقداته 

  

ورغم التغير الهائل في مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية إال أنه لم يصل بعـد إلـى   
فالمجتمعات في الخليج العربي قد أخـذت مـن الغـرب أحـدث     ، ق إنسان الخليج العربيأعما

الهـوة  "مما يؤكد اصطالح أوجبرن ، المخترعات إال أن إنسانها اليزال بدوياً محافظاً في سلوكه
غير الماديـة   حيث يكون هناك استيعاب لجوانب الثقافة المادية أسرع من جوانب الثقافة" الثقافية
، الخطيـب (األمر الذي يـؤدي إلـى ازدواج السـلوك    ، ة في القيم واألفكار والمعتقداتالمتمثل
١٩٩٥.(
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  الفصل الثاني

  عمل المرأة
 Women Business 

  

فضالً عـن  ، وفي عدم تعطيل لنصف طاقة المجتمع، الشك أن المرأة تمثل نصف المجتمع
  .ات التي أنفقت على تعليمها وتأهيلها للقيام بدورها في خدمة مجتمعهاإهدار النفق

ولكن يجب التنسيق بين عمـل  ، إن خروج المرأة للعمل اليعني تخليها عن واجباتها األسرية
حتى اليطغى أحدهما على اآلخر فتكون النتيجة سلبية إما على كيفيـة أداء  ، المرأة وأمور منزلها

  .ار العائليأو على االستقر، العمل
ولكنه حثها على االهتمام بتربية أبنائها ورعاية زوجهـا  ، واإلسالم شجع المرأة على العمل

فالمرأة مسئولة ، ألن تربية األبناء وتأهيلهم معناه تأهيل المجتمع بأسره، ومنزلها في المقام األول
  ).١٩٩٠، آل الشيخ(عن بناء المجتمع المسلم 

  

البعض أنها نابعة من اهتمام المرأة بالعمل على حساب منزلهـا  إن التناقضات التي يؤولها 
ألن عمل المرأة يكسبها إيجابيات تنعكس على شخصيتها وعلـى  ، وأسرتها تناقضات غير واقعية

بشرط حسن إدارة الوقت المخصص للعمل وكـذلك المخصـص لرعايـة    ، طريقة تربية أبنائها
  ).٢٠٠٤، المعجل(شؤون األسرة 

  

فضالً عن تنظـيم  ، مرأة تكمن في انعكاساته اإليجابية عليها وعلى شخصيتهاوأهمية عمل ال
مما يدفع المرأة إلى ، حياتها وأوقاتها وعدم إهدار الوقت فيما الطائل منه والحد من وقت الفراغ

كمـا أن العمـل   . تنظيم وقتها وتقسيم طاقتها بين أداء العمل وبين مسئولياتها وواجباتها األخرى
ويتيح لهـا الفرصـة   ، ات النفسية للمرأة وكذلك يشبع حاجتها على التقدير واالحتراميشبع الرغب

  ).١٩٩٠، آل الشيخ(الكتساب الخبرة في العالقات اإلنسانية 
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ويعتبر وضع المرأة اليوم بما تتمتع به من حقوق وما يترتب عليها من التزامـات موضـع   
ضع من آثار تتعلق بجميع أفراد المجتمـع مـن   لما ينتج عن ذلك الو، اهتمام الكثير من الباحثين

ولعل مساهمة المرأة السعودية في تقدم مجتمعها النامي ونهضـته؛ عـن   ، رجال ونساء وأطفال
طريق اشتراكها الفعلي ودخولها مجال العمل في الميادين التعليميـة واالجتماعيـة والصـحية    

  ).١٩٩٣، أبا الخيل(د والمعارضة واالقتصادية؛ قد أصبحت موضع نقاش حاد يتأرجح بين التأيي
  

فالبد من اإلشارة إلى مفهوم العمل بشكل عام ، وقبل الحديث عن المرأة العاملة بشكل موسع
  .ثم التطرق إلى مفهوم العمل لدى المرأة ثم التعرف على مفهوم عمل المرأة في صدر اإلسالم

  :مفهوم العمل
  ).١٩٩٧ ،معلوف" (الفعل بقصد"يعرف العمل لغوياًَ بأنه 

مجهود عضلي أو ذهني يبذله اإلنسان لتحصـيل منفعـة   : "ويعرف العمل في االقتصاد بأنه
وهو نشاط يشمل كل مايعتبر عمالً سواء أكان يدوياً أو ذهنياً وسواء ، )١٩٩٨، السالم" (اقتصادية

باإلنتاج في  أكان العمل منزلياً أو غير منزلي أو كان بأجر أو بمرتب أو بمكافأة أو بالمشاركة أو
؛ أي المساهمة في مؤسسة استثمارية بالعمل أو الخبرة مقابل )٢٠٠١، الهدلق(مختلف المجاالت 

ويستوي كذلك أن يكـون العمـل زراعيـاً أو تجاريـاً أو     ، حصة في األرباح أو من دون ذلك
  ).١٩٩٨، رشوان(مهنياً أو غير مهني ، صناعياً

  

نشاط مقابـل أجـر   : "وهو، )١٩٨٧، خليفة" (ننشاط موجه إلنجاز هدف معي: "والعمل هو
  ).١٩٩٥، الجوير" (مالي لمن يقوم به

  

، ورغم أن العمل المنزلي للمرأة هو أهم من جميع األعمال التي قد تزاولها خارج منزلهـا 
إال أننـا  ، )١٩٩٨، السـالم (كما أنه يندرج ضمن مفهوم العمل االقتصادي باعتباره عمالً منتجاً 

منا للمرأة العاملة في هذه الدراسة على المرأة التي تعمل خارج المنزل مقابل سوف نقتصر مفهو
  .حصولها على أجر مادي إلى جانب قيامها بأدوارها الطبيعية زوجةً وأماً

  

  :عمل المرأة قبل اإلسالم

وكـان العمـل   ، كانت المرأة تقوم بالعمل بدالً من الرجل إذا تعذر قيامه به ولو كان شـاقاً 
). ٢٠٠٠، الـدخيل (فالقرآن الكريم يشير إلى بنات نبي اهللا شعيب عندما ذهبن للسقي  ضرورياً؛

 وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْه أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ من دُو�هِمُ امْـرَأتَيْنِ تَـذُودَانِ  {: وذلك في قوله تعالى
     ].٢٣: القصص[ }ا �َسْقي حَتَّى يُصْدرَ الرِّعَاء وَأَبُو�َا شَيْخٌ كَبِريٌقَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَ
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  :أهم الشواهد التاريخية لعمل المرأة قبل اإلسالم تتمثل فيو
من خالل ، ومعامالتها تقوم بأعمال التجارة كانت السيدة خديجة زوج رسول اهللا  -

  .جعله لهم منهاستئجار الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء ت
وعاتكـة  ، وكذلك كانت جليلة بنت مرة، قرضت الخنساء الشعر وجلست في نواديه -

 .بنت عبد المطلب من الشاعرات المعروفات

، اشتهر من نساء العرب من ذوات العقل والمشورة والفطنة كحـذام بنـت الريـان    -
  ).٢٠٠٠، الدخيل(ومنهن من أوتين الحكمة والعلم والتطبيب ، وزرقاء اليمامة

  :عمل المرأة في صدر اإلسالم
، أو اللـون ، ورفض التمييز بين بني البشر على أساس النوع، لم يمنع اإلسالم عمل المرأة 

كمـا  ، فقد حملت تعليمات اإلسالم عمارة األرض لإلنسان دون تحديد ذكر أم أنثـى ، أو الجنسية
ي تقرير الثواب لكل منهما؛ فقد أشاد اهللا جل وعال بالعاملين من الرجال والنساء على حد سواء ف

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَ�ِّي الَ أُضيعُ عَمَلَ عَاملٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُ�ثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ {: قال تعالى
ي وَقَاتَلُواْ وَقُتي سَبِيلمْ وَأُوذُواْ فيَارِهن دينَ هَاجَرُواْ وَأُخِْرجُواْ ملَـنَّهُمْ  فَالَّذهِمْ وَألُدْخلُواْ ألُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَات

فاإلسالم لم ]. ١٩٥: آل عمران[ }جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتهَا األَ�ْهَارُ ثَوَاباً مِّن عند اللّه وَاللّهُ عنـدَهُ حُسْـنُ الثَّـوَابِ   

مـن  {:  قـال الرسـول    حيث. يرفض عمل المرأة خارج منزلها إلعالة نفسها من عمل يدها 
بـين الرجـال والنسـاء     حيث لم يفرق خطاب الرسول ، } أمسى كاال من عمل يده أمسى مغفوراً لـه 

  ).١٩٩١، حسون(
  

لقد منح اإلسالم للمرأة حقوقاً عجزت عنها القوانين والتشريعات والجمعيات المعاصرة التي 
فاإلسالم منح المرأة شخصـيتها  ، التبرجتدعي أنها تسعى لنيل المرأة استقاللها بدعاوى السفور و

فمنحهـا  ، وحريتها الكاملة في التصرف في أموالها دون رقابة من زوجها، االقتصادية المستقلة
فضالً عن الدعوة إلـى  ، حق التجارة والزراعة والعمل في كافة المجاالت االقتصادية المشروعة

إلسالم أنصف المرأة بعد عصور طويلـة  وا). ٢٠٠١، الهدلق(واإلفتاء إذا تمكنت من ذلك ، اهللا
من الظلم والمعاناة فمنحها مكانة متساوية مع الرجل في الحقـوق والواجبـات وعنـدما قـال     

]. ٣٤: النساء[ }الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَ�فَقُـواْ مـنْ أَمْـوَالهِمْ   { :تعالى
وألن تكليـف الرجـال   ، ليس تفضيالً على اإلطالق ولكنه صيانة وحفاظاً للمرأة نظراً لطبيعتها

، ولم يلغ ذاتها وآدميتهـا ، فاإلسالم لم يقلل من إنسانية المرأة، بالعمل واإلنفاق واجب ومسؤولية
تقادهـا  وإنما أعطيت حق االختيار فـي اع ، حتى أنه لم يجبرها على إتباعه بمجرد إسالم وليها
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، الـدخيل (ثم الجزاء والثواب أوالعقـاب  ، ثم االختيار، وبالتالي كان التكليف، واعتناقها لإلسالم
٢٠٠٠ .(  

  

وخالصة القول أن اإلسالم نظر إلى وظيفة المرأة الطبيعية والفطرة التي فطرها اهللا عليهـا  
، لها في المجتمع أية مكانةفجعل لها المقام األول وجعل لها المكانة المتميزة زوجة وأما فال يعاد

، من أسمى القيم في اإلسالم ةذلك أن األموم، وهيأ لها كل الوسائل للتفرغ لهذه الوظيفة العظيمة
ومع ذلك فقد سمح لها بالخروج من المنزل وفق أسس ومعايير محددة إذا كانت هناك مصـلحة  

وضـوابط وضـعت   خاصة أو ضرورة اجتماعية كإعالة األسرة وفقاً لشروط وأسـس محـددة   
كما أن األحاديث الشريفة تناولت عدداً من الصحابيات الالتي بايعن . خصيصاً لحمايتها ووقايتها

وهاجرن معه وشاركن في نشر الدعوة كالسيدة خديجة وأسـماء بنـت أبـي بكـر      الرسول 
  ).٢٠٠٠، الدخيل(وغيرهن 

  

على  -ولكن التقتصر–ن والمرأة شاركت في صدر اإلسالم بالعديد من األعمال التي تتضم
فضالً عن االشتراك في ، والتمريض، والطب، واألعمال الحرفية، والصناعة، والزراعة، التجارة

كمـا  . وإسعاف الجرحى والمصابين، المعارك والجهاد في سبيل اهللا والمشاركة في دفن الشهداء
، فـي الجهـاد   لنبي فقد اشتركت النساء مع ا، مشاركة فعالة في الشئون العامةالمرأة شاركت 

وبرع منهن في الطب عائشة أم المؤمنين والربيع بنت معوذ ، يداوين المرضى ويسعفن الجرحى
ونسيبة بنت كعب كانت في خالفة أبي بكر تشـارك فـي حـروب    ، وأم عطية رضي اهللا عنهن

 كما أن المرأة المسلمة كانت تشارك في عملية الدعوة إلى الدين الصحيح عـن  طريـق  . الردة
وَالْمُؤْمنُـونَ وَالْمُؤْمنَـاتُ بَعْضُـهُمْ أَوْليَـاء بَعْـضٍ      {: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمالً بقوله تعالى

] ٧١، ةوبالت[ }رَسُـولَهُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقيمُونَ الصَّالَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَـاةَ وَيُطيعُـونَ اللّـهَ وَ   
  ).١٩٩١، حسون(

  

ومن النساء الالتـي  ، وشاركت المرأة المسلمة في الحياة االقتصادية في المجتمع اإلسالمي
عملن بالتجارة الخارجية السيدة خديجة بنت خويلد رضي اهللا عنها التي كانت تستأجر الرجـال  

بد اهللا بن مسعود رضي وقد كانت ريطة بنت عبداهللا امرأة ع. في مالها فتدفع لهم المال مضاربة
ومن النسـاء الالتـي   ، وأسماء بنت مخزمة كانت تبيع العطر، اهللا عنهما ذات صنعة تبيع منها

كما أسـهمت المـرأة فـي    ، اشتهرن بالغزل والنسيج السيدة عائشة أم المؤمنين رضي اهللا عنها
وقامت أيضاً بصناعة ، صناعة وتقويم الرماح مثل السيدة ردينة التي تنسب إليها الرماح الردينية

وممن برعن في . وفي جنبي نبات الكمأ من األرض، ودبغ الجلود مثل السيدة أسماء بنت عميس
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كما برعت المرأة المسلمة في مهنة الرعي كسـالمة  . ذلك حليمة بنت فضالة وصاحبتها من كلدة
سالمة بم تشـهدين؟  يا: مر بها في بداية الدعوة اإلسالمية فسألها العنبرية التي روي أن النبي 

  ). ١٩٩٤، نياز(، )١٩٨٧، ملقي(أشهد أن الإله إال اهللا وأن محمداً رسول اهللا : قالت
  

من كل ماسبق يتضح أن اإلسالم قد كرم المرأة بمساواتها بالرجل في الحقوق المدنية مـن   
ه ولها أن تتصرف في ملكها بأي تصرف مادام في حدود الشرع وهـذ ، بيع وشراء وملكية وهبة

الناحية لم تنعم بها المرأة في األديان السابقة ولم تحصل عليها المرأة المعاصـرة فـي بعـض    
  .المجتمعات الغربية حتى اآلن

  

  :النظرة االجتماعية نحو عمل المرأة
  ):١٩٨٨(تصنف النظرة االجتماعية لعمل المرأة إلى ثالثة أبعاد من وجهة نظر عبد اللطيف

أن المكـان   -بشكل عـام –معات اإلسالمية العربية والشرقية ترى المجت :البعد الديني -١
وأنها معفاة من أية التزامات مادية تجاه األسرة وأنهـا إذا احتاجـت   ، الصحيح للمرأة هو منزلها

للعمل في حاالت الضرورة فإنه يجب التأكيد على أهمية التفريق بين األعمال المالئمة للرجـال  
  .أة الجسمية والنفسيةواألعمال المالئمة لطبيعة المر

دفعت الصعوبات االقتصادية إلى خروج المرأة للعمل بشكل مباشر بعـد   :البعد المادي -٢
  .مستشهدين في ذلك بعمل النساء في صدر اإلسالم، أن وجد من البعد الديني مايبرره

 نتيجة لآلثار المترتبة على خروج المرأة للعمل من تقصير األم فـي  :البعد االجتماعي -٣
الحقوق الطبيعية لألطفال ورعايتها لهم خاصة في مراحل أعمارهم األولى إضـافة إلـى تـأثر    

  .حقوق الزوج بخروجها للعمل مما يهدد كيان األسرة والمجتمع

  :لذا فقد انقسم المجتمع إلى ثالثة اتجاهات نحو عمل المرأة

اطلة وغير منتجة؛ حيـث  اتجاه ينادي بعودة المرأة إلى منزلها وهذا اليعني أن المرأة ع -أ
كمـا  ، )١٩٩٤، نياز(أن وظيفتها األساسية زوجةً وأماً من أهم الوظائف التي يمكن أن تزاولها 

يشير هذا االتجاه إلى أن الفوائد االقتصادية والنفسية التي تحصل عليها من خالل عملها التقارن 
إلى أن قضية ) ١٩٨٧(تشير ملقي وفي هذا ، باآلثار السلبية الكثيرة المترتبة على خروجها للعمل

المرأة المسلمة غير العاملة قضية غير مطروحة للنقاش فالمرأة تعمل في بيتهـا وفـي تربيـة    
أطفالها وتعمل في المجتمع كطاقة خالقة تضمن لألمة اإلسالمية أن تخرج من ظلمـة التخلـف   

  .واستغالل اآلخرين لضعفها كي تكون خير أمة أخرجت للناس
ادي بخروج المرأة للعمل في أي مجال من مجاالته ويعتقد بالمساواة الكاملة بين اتجاه ين -ب

المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وأن تطور المجتمع وتعدد احتياجاته يحتم على المـرأة أن  
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تشارك في النهضة االقتصادية لوطنها وتساهم بجهدها في التنمية الجتماعية ألمتهـا وأرجعـت   
تؤدي إلى فشل المرأة في التنسيق بين العمل خارج المنزل وداخله إلـى أسـباب   األسباب التي 

  ).١٩٩٥، الجوير(تتعلق بشخصية المرأة نفسها أو بالبيئة المحيطة 
اتجاه يؤمن باالعتدال ويرى أن العمل حق طبيعي للمرأة ولكن فـي المجـاالت التـي     -ج

تتعارض مع وظيفتها األساسية وأن يكـون  تتناسب مع أنوثتها والتتصادم مع القيم اإلسالمية وال
  ).١٩٩٨، السالم(، )١٩٩٥، الجوير(، )١٩٨٥، العساف(ذلك مرهوناً بحاجة المجتمع ومتطلباته
  :دوافع خروج المرأة للعمل

يتعرض اإلنسان لمجموعة من الدوافع التي تلعب دوراً أساسياً في درجة اختياره لعمل دون 
مفهوم العمل والنظرة الحديثة له إلى تنوع وتشعب دوافـع   وقد أدى التطور الذي صاحب، آخر

ويختف مدى إسهام المرأة في العمل المدر للدخل اختالفاً كبيراً بين . العمل لدى الكثير من الناس
وقد تناولت العديد من الدراسات موضوع دوافع عمل المرأة في محاولـة  ، أجزاء العالم المختلفة

تي تبرر خروج المرأة إلى ميدان العمل ومن أبرزها ما أشارت إليـه  لتحديد األسباب الرئيسية ال
  :أن أهم أسباب خروج المرأة للعمل في اآلتي) ٢٠٠٠(الحلبي
 .الحاجة االقتصادية لألسرة - ١

 .الرغبة في العمل وتأكيد الذات - ٢

 .خدمة المجتمع والمشاركة في عمليات التنمية - ٣

 .االستغالل االقتصادي - ٤
  

ل القيام بغرض الكفاية وذلك فيما يتعلق بأمور النساء التي الينبغـي  والمرأة قد تعمل من أج
  )١٩٩٨، رشوان( .أن ينهض بها سوى النساء كتعليم بنات جنسها أو تطبيبهن أو تمريضهن

  

إلى أنه يعتبر الدافع الرئيسـي  ) ١٩٨٨( وبالنسبة للحاجة االقتصادية فقد أشارت بارضوان 
ضافة إلى شغل أوقات الفراغ والدوافع االجتماعية مثل خدمة من دوافع خروج المرأة للعمل باإل

إذا تشير إلى أن أهمية الدافع ) ١٩٩١(وتخالفها في الرأي حسون . الوطن واالستقالل الشخصي
االقتصادي تزداد لدى نساء الطبقة ذات المستوى االقتصادي المنخفض حيث بينت دراسـتها أن  

٪ يعملن من أجل رفـع المسـتوى   ٢٣ن في حين أن ٪ من أسر العينة في حاجة إلى دخوله٣٨
  .٪ منهن يعملن لشراء بعض الكماليات وتحقيق مزيد من الرفاهية١٢االقتصادي لألسرة وأن 

  

والحاجة االقتصادية كانت أهم دافع لخروج المرأة للعمل إال أن األمر قد تغير وقلت قيمـة  
العامالت والتغير الذي حدث في مفهوم دور هذا الدافع تدريجياً بازدياد فرص التعليم وكثرة عدد 

المرأة مما جعل هذا الدافع يرتبط أساساً بوضع المرأة االجتمـاعي والطبقـي فيكـون الـدافع     
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كما ظهرت العديد . االقتصادي قوياً كلما قل المستوى االقتصادي للمرأة العاملة والعكس صحيح
يل المثـال الطمـوح لتحقيـق مسـتويات     من الدوافع الجديدة لخروج المرأة للعمل منها على سب

وكذلك ما يحققه العمل من إشباع للحاجـات  ، مع الرغبة في تأكيد الذات، اجتماعية وثقافية أعلى
  ).١٩٩٥، الجوير ( االجتماعية عن طريق صحبة اآلخرين وشغل أوقات الفراغ

  

المجتمـع  أن دوافع العمل لدى المرأة السعودية تنحصر في خدمة ) ١٩٨٨(ويرى آل نواب 
) ت.ب(وتتفق معه نتائج دراسة المهيزعي . وتأكيد الذات والدافع االقتصادي وملء وقت الفراغ

حيث أشارت إلى أهمية الطموح وهو المقصود بعملية تأكيد الذات وتحقيق المكانـة الشخصـية   
أما الحاجة المادية فقـد جـاءت فـي    ، ٪٦٤.٧٢والذي جاء في مقدمة دوافع عمل المرأة بنسبة 

  .٪٣٦.٨٪ بينما أتى ملء وقت الفراغ في الترتيب الثالث بنسبة ٤١.٦لمرتبة الثانية بنسبة ا
  

أن دافعي تحقيق الذات والرغبة في االستقالل يتـوفران لـدى   ) ١٩٩٩(كما تذكر مليباري 
المرأة المتعلمة أكثر من غير المتعلمة حيث ترى أن األعمال المنزلية غير كافية للتعبيـر عـن   

كما تتفق . وإمكانياتها باإلضافة إلى رغبتها في ممارسة عالقات اجتماعية من نوع جديدطاقاتها 
على أهمية عامل تأكيد وتحقيق الذات والذي أتـى فـي مقدمـة    ) ٢٠٠٠(نتائج دراسة النزاوي

  .٪٥٤.٩٪ والحاجة المادية بنسبة ٥٨.٤٪ ثم عامل ملء وقت الفراغ بنسبة ٨٢العوامل بنسبة 
  

أن المرأة تتأثر بظروفها االجتماعية واألسرية والنفسية فقد تدفعها الرغبـة  مما سبق يتبين 
وقد تميـل  ، إلى الكسب المادي من أجل الشعور باستقالل شخصيتها أو الشعور بمتعة العمل ذاته

والشـك أن إحسـاس المـرأة    ، للعمل تحسباً لتقلبات ونوائب الدهر كحاالت الترمل والطـالق 
تي تواجهها في سبيل التعلم قد أوجد عندها الدافع القـوي لتحقيـق الـذات    السعودية بالمعاناة ال

وألن خروج المرأة للعمل معناه  .والقدرة على المساهمة كعنصر فعال في بناء المجتمع وتطويره
مما يعين عليها تنسيق ، استحواذ العمل على وقت غير قليل من وقتها األصلي المخصص للمنزل

لتوازن بين عملها خارج المنزل وداخله تجنباً لالنعكاسات السلبية الناتجـة  وتنظيم وقتها لتحقيق ا
  .عن تغلب أحدهما على اآلخر

  

  :آثار خروج المرأة للعمل
  .كما أن له آثاراً سلبية، رأة للعمل آثاراً إيجابيةالشك أن لخروج الم

   :اآلثار اإليجابية -أ
  :فيما يلي) ١٩٩١(وتتمثل اآلثار اإليجابية كما يراها حسون 
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وشعورها بأهميتهـا ودورهـا   ، إثراء شخصية المرأة بالتجارب واالهتمامات الجديدة - ١
 .الحيوي في دعم األسرة

 .اكتساب مكانة مرموقة في موقع العمل - ٢

زيادة درجات احترام المرأة وتبادل الرأي معها داخل األسرة وإشراكها في عمليـات   - ٣
 .اتخاذ القرار

نتيجة حصـول قفـزة نوعيـة فـي اهتماماتهـا      ، لمرأةتغير طريقة التفكير النوعي ل - ٤
بل ، وطموحاتها ومهاراتها التي لم تعد تقتصر على الزواج واإلنجاب وأعمال المنزل

 .تعدت ذلك إلى السعي للنجاح في الحياة العملية والحصول على تقدير المجتمع

 .واالعتماد على النفس وزيادة الثقة لدى األبناء، زيادة درجات الطموح  - ٥

 .تهمالمرأة العاملة تمنح أبناءها أدواراً جديدة تزيد من درجة استقالليتهم وشخصيا - ٦

 :آثاراً أخرى إيجابية هي) ١٩٩٥(ويضيف الجوير 

توفير دخل مناسب لألسرة بدالً من االنشغال خارج المنزل بالسـهرات والحفـالت     - ٧
دوراً اقتصـادياً  وإكسابها موقعـاً و ، فضالً عن تنمية الشعور بالمسؤولية، واإلسراف

 .واجتماعياً هاماً في األسرة والمجتمع

وإدراك ، التخلص من مشكلة الفراغ الذي تعاني منه ربات البيوت غيـر العـامالت   - ٨
ومتابعة ، وتدريس األبناء، والسعي لتنظيمه واالستفادة منه وعدم تبديده، أهمية الوقت

 . تحصيلهم العلمي

نتيجة اختالطها باآلخرين واكتسـابها مهـارات   جلب الثقة واالطمئنان النفسي للمرأة  - ٩
 .وخبرات تجعلها قادرة على تحمل األعباء المناطة بها

 .أة وعدم استثمار جهودها في العملتجنب الفاقد التعليمي الذي ينتج من تعليم المر -١٠

 :باإلضافة إلى

متـه  رفع المستوى الثقافي للمرأة وانعكاس ذلك على أفراد أسرتها نتيجة نقلها مـا تعل  -١١
 ).١٩٩٨، السديري(إليهم 

 ).١٩٨٨، النمر(وارتفاع منزلتها في األسرة ، زيادة التفاهم واالنسجام بين الزوجين -١٢

  ).١٩٨٧، يونس(ارتفاع المستوى المعيشي لألسرة وزيادة قدرتها على اإلنفاق  -١٣
   

  :اآلثار السلبية -ب 

  :تتمثل اآلثار السلبية فيما يلي
اسات بين عمل المرأة وبين ازدياد الخالفات الزوجية ربطت بعض الدر: التفكك األسري - ١

بشكل مستمر نتيجة استقالل المرأة اقتصادياً مما أدى إلى ضعف الرابطة بينهـا وبـين   
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كما أنه يجد المرأة العاملـة متعبـة مرهقـة متغيـرة     ، زوجها؛ فالرجل يشعر باإلهمال
إلى نشر جو من القلـق   حاملة هموم العمل ومشاكله معها إلى المنزل؛ ويؤدي، المزاج

 ). ١٩٩٤، نياز(والتوتر في األسرة 

فأصبحت المرأة تتغيب عـن  ، كما أثر خروج المرأة للعمل على الترابط األسري وتماسكه
وبذلك قلت فرصـة التجمـع   ، وتلتقي بزوجها وأبنائها لفترات قصيرة نسبياً، بيتها لفترات طويلة

رادها إليجاد الحلول لمشاكلهم وتهيئة جـو مـن   األسري والتباحث في شؤون األسرة وشؤون أف
  ). ١٩٩٤، الخلف(الطمأنينة واألمن 

ارتفاع نسبة الطالق في المجتمع نتيجة لصراع األدوار بين الرجل والمرأة العاملة ألن   - ٢
وانحـالل الـزواج   ، استقاللها المادي أعطاها فرصة هدم العالقات الزوجية عند تأزمها

 ).١٩٩٧، مختار(الة نفسها مادياً بسبب قدرة الزوجة على إع

إهمال شؤون المنزل ورعاية األسرة واالعتماد على الخادمة مما يؤثر علـى الـزوج    - ٣
حيث اضطرت األسرة لالستعانة بالعمالة المنزليـة إلنجـاز   ، )١٩٨٧، ملقي(واألبناء 

ت ويؤدي إلى العديد من المشـكال ، المهام األسرية؛ مما ينعكس سلباً على أفراد األسرة
لة المنزلية تساهم في تنشـئتهم اجتماعيـاً اعتمـاداً علـى     امألن الع، وخاصة لألطفال

، الخلف(مخزونها من المعتقدات والقيم التي تختلف عن معتقدات وقيم المجتمع العربي 
١٩٩٤.( 

، العيسـى (إهمال مظهر الزوجة داخل المنزل نتيجة التعب واإلرهاق وتوتر األعصاب - ٤
١٩٩٨.( 

 ).٢٠٠١، الهدلق(ار نتيجة لزيادة إقبال المرأة العاملة على الشراء ارتفاع األسع - ٥

تشتيت الجهد وعدم القدرة على ضبط النفس أو التركيز نتيجة تحمـل أعبـاء المنـزل     - ٦
وضغوط العمل مما يتطلب تقسـيم األدوار فـي   ، والحمل واإلرضاع والعناية باألطفال

 ).٢٠٠٠، العتيبي(المنزل بينها وبين الزوج 

نتيجة انشغال المرأة في العمل وعدم متابعتها ، اف األبناء وخاصة في سن المراهقةانحر - ٧
 ).١٩٩٠، عبد الفتاح(وانخفاض مستوى تكيفهم اجتماعياً ) ١٩٩١، حسون(ألبنائها 

لذلك يعزف كثير من األمهات عن ، )١٩٨٧، سندي(ضعف القدرة على رعاية األطفال  - ٨
 ).٢٠٠١، الهدلق(فال العمل لخوفهن وقلقهن الشديد على األط

تغير ترتيب األولويات لدى المرأة ووضع مصالح الزوج واألبناء في موقع متأخر منها  - ٩
 ).١٩٩٨، السديري(بسبب الخوف من فقدان الوظيفة 

، الـزوم (امتحان المرأة في أخالقها وعرضها ودينها من أناس المبادئ لهم وال شريعة  -١٠
١٩٩٥.( 
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  :للعمل معوقات خروج المرأة السعودية
، الشك أن هناك العديد من المعوقات التي تحول دون عمل المرأة في المجتمـع السـعودي  
، والتي تتضافر فيما بينها لتؤثر بشدة على اتجاهات المرأة السعودية نحو الخروج لسوق العمـل 

  :وهذه المعوقات تنحصر في
  :والتي تتمثل في معوقات اجتماعية -أ

السعودي بأن المرأة مكانها المنزل وأن الرجل هو المسئول  االعتقاد السائد في المجتمع - ١
 .عن العمل وعن إعالة أسرته

 .االكتفاء بتعليم البنات لمدة دراسية معينة التؤهلها للعمل في كثير من المجاالت - ٢

عزوف الفتيات السعوديات عن االلتحاق ببعض المهن كمهنة التمريض ورفض بعـض   - ٣
ألن هذه المهن تتطلب تواجد المرأة في فترات متأخرة . هناألسر اللتحاق بناتهم بهذه الم

 .مما يتعارض مع التقاليد والعادات بالمجتمع السعودي

اعتماد غالبية النساء السعوديات على اآلباء واألزواج اعتماداً كلياً مما يجعلهن اليـأبهن   - ٤
 .بإعالة أنفسهن

ليس من أجل الوظيفـة بالنسـبة   إيمان غالبية السعوديين بمبدأ التعليم من أجل التعليم و - ٥
 ).١٩٨٢، العمار(فالتعليم غاية بحد ذاتها ، للبنات

 .النظرة الدونية إلى المرأة و إلى بعض المهن الحرفية اليدوية - ٦

 .عدم توفر العدد الكافي من دور الحضانة في أماكن العمل لرعاية أطفال المرأة العاملة - ٧

 .عية التي قد تبعد تفكير المرأة عن العملضغوط االلتزامات األسرية والعالقات االجتما - ٨

عزوف المرأة السعودية عن االلتحاق ببعض الوظائف كالعمل بالبنوك لوجـود شـبهة    - ٩
أو العمل كمضيفات طيران نتيجة ضعف التستر واالحتشام والسفر بدون ، التعامل بالربا

 ).١٩٨٩، مرزا(محرم 
  

  :وتتمثل في معوقات ذاتية -ب

 .الالزمة للقيام بمهام وظيفة معينة نقص الكفاءة والخبرة - ١

مما يجعل الوظيفة التشكل عامل جذب ، )قلة الراتب(قلة الحافز االقتصادي للوظيفة  - ٢
 .للسعوديات كما هو الحال في الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص

 ).٢٠٠١، الهدلق(عدم االهتمام بالعمل وااللتزام بمواعيده وكثرة التغيب واإلجازات  - ٣
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 .درة على التوفيق بين متطلبات األسرة والعملعدم الق - ٤

 ).١٩٩٠، آل الشيخ(االكتفاء االقتصادي الذاتي  - ٥
  

  :وتتمثل في معوقات تنظيمية -ج

وعـدم  ، محدودية مجاالت عمل المرأة مما يتطلب البحث عن مجـاالت عمـل جديـدة    - ١
 .يجاتاستطاعة الوظائف الحكومية المحدودة استيعاب الزيادة السنوية في أعداد الخر

 .يعزف الكثير من السعوديات عن األعمال ذات الدوامين والتي لها فترة عمل مسائية - ٢

حرص القطاع الخاص على توظيف األجانب من العمالة النسائية الوافدة لالستفادة مـن   - ٣
 .انخفاض رواتبها وزيادة عدد ساعات العمل

 .عدم وضوح القواعد المحددة لحقوق طرفي العمل - ٤

 .واالنتقال من وإلى العملصعوبة المواصالت  - ٥

 .قلة الحافز االقتصادي الذي يوفره العمل في القطاع الخاص - ٦

  ).٢٠٠١، الهدلق(عدم وجود أجهزة تنظم العمل في القطاع الخاص  - ٧
  

فما زالت تقـوم بمعظـم   ، وخروج المرأة إلى العمل واكبه شعور بزيادة أدوارها وأعبائها
طفالها وزوجها كما تقوم بأعبائها الوظيفية فـي مجـال   األعمال المنزلية داخل بيتها مع رعاية أ

، العمل خارج البيت لتشارك الرجل في بناء األسرة ورفع المستوى االقتصادي واالجتماعي لهـا 
كما أنها تعـاني مـن   ، وموظفة، وأم، وبذلك تعاني من صراع األدوار في أدائها لدورها لزوجة

يولد لديها ضغوطاً نفسية تـؤدي إلـى شـعورها     ضيق الوقت الناتج عن أدوارها المتعددة مما
لذلك تطلب منها تحقيق التوازن بين عملها وبين أدوارهـا  ، بالعجز عن الوفاء بجميع التزاماتها

وألهمية دورها االقتصادي الناتج عن خروجها إلى العمل والمؤثر على مدى توافقهـا  ، المنزلية
ادي لربة األسرة العاملة وكيفية ممارسـتها  تطلّب ذلك عرض للدور االقتص، النفسي والزواجي

لهذا الدور لتحقيق أهدافها وإنجاز المسئوليات األسرية والتي تتعلق بجميع أوجه حيـاة األسـرة   
  . االقتصادية واالجتماعية والنفسية
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  الفصل الثالث

  األسرة العاملة الدور االقتصادي لربة
The Economic Role of The Working Housewife 

  

، خرجت المرأة إلى العمل المأجور بعد أن كانت تكتفي بالمسـئوليات واألعمـال المنزليـة   
لكن ذلك كـان فـي   ، وقد كان البعض منهن يخرجن من قديم الزمان إلى العمل. ورعاية أبنائها

  .أو لمساعدته دون استقالل اقتصادي عنه، فةفي الحقل أو في الحر، إطار عمل الزوج
  

ذلك العمل الذي يخضـع  ، ولقد ترتب على خروج المرأة إلى العمل على النحو المشار إليه
للمواعيد المحددة بالقوانين والنظم الدقيقة واللوائح واإلجراءات حتى أصـبح للمـرأة دوريـن؛    

ويسـمى  . ميع األعمال أوالشئون المنزليةقيامها بج: والثاني، عملها الرسمي خارج بيتها: األول
وهذا الوضع اليزال مسـتمراً لـيس فقـط بالنسـبة     ". الدور المزدوج للمرأة"هذا الوضع أحياناً 

وإنما كذلك في ، للمجتمعات النامية كمجتمعنا؛ حيث تكون المرأة حديثة الخروج إلى ميدان العمل
. ية الثورة الصناعية في القرن الثامن عشـر المجتمعات التي بدأت فيها رحلة عمل المرأة مع بدا

وبالرغم من أن بعض األزواج بدأوا يشاركون زوجاتهم العـامالت فـي بعـض المسـئوليات     
، ومازال النصيب األعظم من األعمال المنزلية، واألعمال المنزلية إال أن إسهامهم مازال هامشياً
  . ورعاية األبناء من نصيب ربة األسرة العاملة

  

، وعاملـة ، يقدم عدة أدور في المجتمع في آن واحد؛ فمثالً قد تكون المـرأة أمـاً   كل فرد
والفرد يحدد في السلوك االجتماعي الناضج دوره الخاص بتخيله لدور اآلخـرين إلـى   . وزوجة

فكرة التداخل بين األدوار التي يلعبها الشركاء في التفاعل الذي يحدد ما إذا كان التفاعل منسجماً 
  ).١٩٨٩، أبو باشا(ومنتجاً 

  

وهو مايتوقعه المجتمـع  : الدور المثالي، أن هناك نوعان من األدوار) ١٩٨٤(ويرى خاطر 
  .ودور واقعي وهو مايقوم به الفرد فعالً، من فرد يشغل مركز معين في موقف معين

  

أنواع السلوك المقررة والمحددة لشـخص يشـغل مكانـة    : " بأنه) ٢٠٠١(كما يعرفه مراد 
كيف يتعين على شاغل الدور أن يسلك ويتصرف حيال الشخص أو األشـخاص  : بمعنى. معينة

  اآلخرين الذين تضعه حقوق وواجبات مكانته في تفاعل معهم؟
  

ويقسمه إلى ثالث ، أن الدور هو مجموعة من الحقوق وااللتزامات) ١٩٨٩(ويرى أبو باشا 
  :أقسام تتمثل في اآلتي
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وأحياناً باالنتماء الطبقي ، األدوار المقترنة بالسن والنوعتتمثل في تلك : األدوار األساسية .١
والتي تفـرض سـلوك   ، وهي التي تحدد مسبقاً معظم الوظائف المتاحة للفرد. والعرقي

 .وتجاه المواقف االجتماعية المختلفة، المجموعات كل منها تجاه األخرى

على أصحابها تجـاه  تتمثل في تلك التي تتضمن فرض التزامات واسعة : األدوار العامة .٢
 .أو من جهة أخرى تجاه العالقات الفردية فيما بينهم،األدوار األخرى المتاحة أمامهم

وهي تلك التي ليس لها سوى ارتباطات قليلة باألدوار األخرى؛ سواء : األدوار المستقلة .٣
  .أو من ناحية سلوك الناس نحو صاحبها، من ناحية االتصال بها

  

  :لربة األسرةمفهوم الدور االقتصادي 
أسلوب توزيع الدخل المالي لألسرة على بنود اإلنفـاق  " بأنه  (١٩٧٣ ,Gross etal)يعرفه 

والهدف منها توزيع الموارد المحددة على الحاجـات المتعـددة   ، المختلفة أي القيام بعمل ميزانية
بتخصيص للحصول على أقصى منفعة ممكنة ما مع عمل حساب المستقبل . والمتنافسة والمتغيرة

  ". نسبة معينة من هذا الدخل لالدخار مع الحرص على استثماره
  

الخبرة المكتسبة من الممارسات المالية تساعد علـى  " بأنه  (١٩٧٦ ,Jacobasen)ويعرفه 
وضوح وتأكيد قيم المورد المالي التي تمكن الفرد من استكماله بكفاءة عالية في تغطية تكـاليف  

نه من اتخاذ قرارات سليمة فيما يختص بالصرف على بنود اإلنفاق وثم تمكي، معيشته الضرورية
  ".المختلفة

  

أسلوب توزيـع الـدخل   " الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة بأنه) ١٩٩٢(وتعرف حقي 
المالي لألسرة على بنود اإلنفاق المختلفة أي القيام بعمل ميزانية والهدف منها توزيـع المـوارد   

مـع  ، المتعددة والمتنافسة والمتغيرة للحصول على أقصى منفعة ممكنـة  المحددة على الحاجات
. عمل حساب المستقبل بتخصيص نسبة معينة من هذا الدخل لالدخار مع الحرص على استثماره

ويقصد به أيضاً هو عملية اتخاذ القرارات التي تتعلق باالستغالل األمثل للموارد المتاحـة فـي   
عداد والصيانة سواء كانت تلـك المـوارد مرتبطـة بالطعـام أو     مواقف االختيار والشراء واإل

المالبس أو المسكن ومحتوياته من أثاث وفرش وأجهزة وأدوات وذلك بهدف االنتفاع بها بأقصى 
درجة ممكنة وعدم اإلسراف فيها بتقليل الفاقد منها بقدر اإلمكان وعدم االستهانة به مهما كـان  

  ".ضئيالً
  

بنـود   القرارات التي تتخذها األسرة بشأن تنظيم وتخطـيط : " بأنه) ١٩٩٩(وتعرفه شلبي 
واالدخـار  ، تجاه األزمات المالية وزيادة دخل األسرة النقدي والعينـي اإلنفاق المختلفة وسلوكها 
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شـراء  ، شراء أدوات وأجهزة منزليـة ، )شهادات استثمار، عقارات، شراء أراضي(واالستثمار 
تجاه النواحي الترويحيـة والترفيـة األسـبوعية    كذلك سلوكها و، اء سلع استهالكيةشر، مالبس

  ".والموسمية
  

الدور المرتبط بالمشاركة في إدارة شئون : "الدور االقتصادي إجرائياً بأنهكما تعرف الباحثة 
لمواجهة األزمات المالية ، والعمل على الترشيد االستهالكي العائلي وزيادة دخل األسرة، األسرة

يضاً هو القيـام بعمـل ميزانيـة    ويقصد به أ. ساب االدخار واالستثمار األسريمع عمل ح، لها
خاصة باألسرة؛ بهدف االنتفاع من ذلك ومدى المساهمة في بنود اإلنفاق ال، لمورد الدخل المالي

  ".رد بأقصى منفعة ممكنة وفي فترة زمنية محددةالمو
  

  :الدور االقتصادي للمرأة في األسرة
  : ي للمرأة يتمثل في عاملينإن الدور االقتصاد

وهذا في الغالب تتمكن من تحقيقه المرأة العاملة : توفير مصدر للدخل المالي :العامل األول
فقد أتاحت مجاالت العمل النسائي في المملكة ، من خالل راتبها وأجرها عن العمل الذي تقوم به

لي الحصول علـى مصـدر مـالي    وبالتا، العربية السعودية الفرصة لعدد كبير من النساء للعمل
وبالتالي ينعكس إيجابياً على ازدهار ، مستمر يرفع من مستوى األسرة ويزيد من قدرتها الشرائية

  ). ١٩٨٨، بارضوان(األسواق المحلية والنمو التجاري العام للمملكة 
نزل ألن المرأة هي المسئولة عن تنظيم وإدارة الم دور المرأة في االستهالك: العامل الثاني

  ).٢٠٠٢، النويصر(وشراء المواد الغذائية واألجهزة واألدوات والمفروشات والمالبس 
      

وقد زاد خروجها للعمل من حاجتها ، كما تميل المرأة إلى التجديد في حياتها أكثر من الرجل
للمالبس وخدمات الترفيه وأدوات التجميل وشراء األجهزة الحديثة التي توفر الوقـت والجهـد   

، ولذلك فعلى قدر وعي المرأة ومعلوماتها يتوقف نمط االستهالك العـائلي ، )١٩٨٨، رضوانبا(
فلجـوء المـرأة إلـى ترشـيد     ، وكذلك تنمية العادات واالتجاهات االستهالكية بين أفراد األسرة

االستهالك واستغالل موارد األسرة على الوجه األمثل يؤدي إلى نشر الوعي االستهالكي السليم 
  ).٢٠٠٢، النويصر(راد األسرة وينعكس إيجابياً على األسرة والمجتمع ككل بين أف
  

وربة األسرة بصفتها المسئولة األولى عن إدارة موارد أسرتها يقع عليها العبء األكبر فـي  
وتوجيههـا نحـو الـنمط اإلنفـاقي      ،التخطيط المالي واالقتصادي لبنود اإلنفاق بميزانية أسرتها

وحـدود   ،بما يتواءم مع االحتياجات الفعلية والضرورية ألفـراد أسـرتها   ،واالستهالكي الرشيد
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الوصول بأسرتها إلى حالة التوازن واالسـتقرار االقتصـادي والنفسـي     مثَ نوم ،دخلها المتاح
  ).٢٠٠٠حقي، (

  

  :الدخل المالي في األسرة إدارة ول عن المسئ
 ؛ألسـرة إدارة الـدخل المـالي ل   هناك تباين واضح بين فئات األسر المختلفة في موضوع

وارتفاع نسبة الزوجات العامالت في فئـة   ،ودرجة التعليم ،إلى االختالفات الثقافية ويرجع ذلك
البديهي أن تشارك الزوجة التي تدفع مرتبها في نفقات المنـزل بصـورة    ومن. الوظائف العليا

  .)٢٠٠٥، موسى( األسرة شئونعملية في تدبير 
  

واتخاذ خطوات إيجابية نحو هـذه   ،هدافاألوج وزوجته معاً في تحديد وعندما يشترك الز
ومحاولة تحقيق التوازن بـين الـدخل    ،ورسم مسار للعمل ،التخطيط للدخل الماليو ،األهداف

فإن قل تركيزه سـيكون عـن    ؛أحد الزوجين بمفرده قام بذلكوذلك خالف ما إذا  ؛والمنصرف
مع محاولة  ،لمشاركة سيكون التركيز على األهداف العامةولكن با ،كيفية تحقيق أهدافه الخاصة

  . )١٩٩٢ ,Maxwell, & etal(التوفيق بينها وبين األهداف الخاصة 
  

قبل اتخاذ أي قـرار    –األبناء  –الزوجة  –الزوج : استشارة أفراد األسرة مثل  والبد من
مـن وجـود   فالبـد   – مـثالً  – كاألجداد ؛ن مع األسرة بصفة دائمةواألشخاص المقيموكذلك 

والعمل بشكل نمـوذجي   ،والتحكم فيها ،المشورة حول إدارة الشؤون المالية ونقاسمتص ياشخأ
  ).٢٠٠٢ ,Eagles(للتغلب على المشاكل التي قد تطرأ على حياة األسرة 

  

أن العائالت كثيراً ما تبدو متجاهلة للطريقة النموذجيـة فـي   (١٩٩١) Sharon  وقد الحظ
وقد حاول أن يبرهن على أن التخطيط المالي إنمـا هـو    –الميزانية الشهرية  – تخطيط أموالها

عملية ذهنية تتأثر بالنواحي النفسية واالجتماعية التي تمر بهـا األسـرة فـي دورات حياتهـا     
مساعدة األسرة في مقارنة أهدافها مع نمـاذج الصـرف الماليـة     البد منلذلك كان  ؛المختلفة

 .ق التي تقلل من التناقض بين نماذج الصرف واألهـداف الموضـوعة  الناجحة، ودراسة الطر
وبذلك يمكن أن يزداد مستوى التحكم الداخلي بدرجـة كافيـة تعمـل علـى تغييـر السـلوك       

  .االستهالكي
  

كما يتضح دور ربة األسرة في التخطيط االستهالكي بوصفها المسئولة عن نمط االستهالك 
االختيار والشراء واإلعداد والصيانة واالنتفاع بكل ما يختص العائلي؛ فهي المسئولة عن أدوار 

وهي المسئولة األولـى عـن   ، باالستهالك العائلي من الغذاء والملبس والسكن بجميع محتوياته
وعلى قدر ثقافتها وخبرتها فـي جميـع   ، غرس القيم واالتجاهات والعادات االستهالكية الرشيدة
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ومن ثم االرتقاء بالمستوى ، ن بين موارد األسرة واحتياجاتهاشئون الحياة األسرية يتحقق التوزا
  .المعيشي ألسرتها

  

  :األسرة في إدارة الدخل المالي ةأهمية دور رب

  .تحقيق األهداف المالية بطريقة فعالة ومنظمة - ١
 .مساعدة األسرة على مراجعة وضعها االقتصادي باستمرار - ٢

 .دة النفقات المتوقعة في المستقبلتحديد االدخار الكافي الذي يمكن أن يقابل زيا - ٣

 .تجنب المشكالت المالية - ٤

 .المحافظة على مستوى المعيشة - ٥

التخطيط المالي يساعد على تقدم المجتمع ويجعل األفراد يملكـون قـرارات الشـراء     - ٦
 ).١٩٩٨، خضر(السليمة مما يساعد على التنمية االقتصادية في المجتمع 

والمستوى الممكن ، وأفضل الطرق الستخدامها، دامهافالتخطيط يحدد الموارد الالزم استخ 
ومدى إمكانية تحقيق ، اإلسراف واالزدواج مايؤدي إلىالوصول إليه في العمل مع االبتعاد عن 

كما أن التخطيط المالي يساعد على تـوفير  ، األهداف على ضوء الموارد واإلمكانيات المتوفرة
 ).١٩٨٧، باصبرين(الكثير من الجهد والمال 

  

، ومما سبق ترى الباحثة ضرورة التعرض إلدارة الدخل المالي لألسرة من حيث مفهومـه 
والتعرف على مراحـل إدارة الـدخل المـالي    ، وأنماط الدخل المالي، ومكونات الدخل، أهميته
، وأهمية وضع الميزانية والمبادئ األساسية لتخطيط الـدخل المـالي  ، أنواع الميزانية ، لألسرة

، وأيضاً توضح خطوات عمل الميزانية للدخل المالي لألسـرة ، ة لوضع الميزانيةواألسس العام
وميزانيـة  ، ومعوقات إدارة الـدخل المـالي  . وبنود اإلنفاق في ميزانية األسرة، وقواعد نجاحها

األنـواع  ، األهمية، المفهوم(األسرة في االقتصاد اإلسالمي وأخيراً االدخار واالستثمار من حيث 
  ).تي تؤدي إليهماوالعوامل ال

  

  :إدارة الدخل المالي
حيث أنه أحد الموارد التـي تسـتخدمها   ، إدارة الدخل المالي أحد فروع إدارة المنزل ككل

  ).١٩٨٧، باصبرين(وتوظفها األسرة كمورد غير بشري لتحقيق أهدافها بأقل وقت وجهد
  

أقصى ما يمكن من الهدف األساس من إدارة المورد المالي لألسرة، هو أن نجعله يحقق و
 ؛ويعتبر الدخل المالي لألسرة عماد حياتها. وأهدافها المنشودة ،اإلشباع لرغبات وطلبات األسرة

  ).١٩٩٩موسى، (يجب أن يخطط له، ويدار بطريقة سليمة لتحقيق هذه األهداف  لذلك
  



    

٧١ 
 

  :إدارة الدخل المالي  مفهوم
التصرف في المال المتاح بشـكل  إجادة "  :بأنهإدارة الدخل المالي ) ٢٠٠٥(تعرف موسى 

  ." وتحقيق األهداف ،بما يساعد على مواجهة متطلبات الحياة ؛أكثر نفعاً
  

 عملية "  :إدارة الدخل المالي بأنه )٢٠٠٣(الفيفي ، )١٩٩٨(خضر  و من شلبي ف كلٌّوتعر
 :العملية فـي وتتمثل هذه  .بما يحقق أهدافها القريبة والبعيدة المدى ؛توزيع الدخل الكلي لألسرة

  ".والتقييم ،والتنفيذ ،التخطيط، تحديد األهداف
  

بالشـكل   المالي ردعملية توزيع وتحويل األسرة للمو" :اف إدارة الدخل المالي بأنهكما تُعر
التخطـيط  ، تحديد األهـداف مع مالحظة أنها عملية يتكامل فيها كل من  ،الذي يقابل احتياجاتها

  . (١٩٨٨ ,Garman & Forgue)"والتقييم والتنفيذ
  

قيام الفرد بتحديد إمكاناته المالية في فترة زمنيـة محـددة،    : ويقصد بإدارة الدخل المالي" 
وتحديد أوجه اإلنفاق المختلفة، ثم التخطيط لطريقة اإلنفاق، والقيام بالمراجعة في أثناء اإلنفـاق،  

  ).١٩٩٤، رباك و قتوفي" ( ؛ثم التقييم، وذلك بهدف الحصول على أكبر قدر من الرضا
  

تتم بواسـطة األفـراد أو أعضـاء     ؛وتقييم ،وتنفيذ ،وتخطيط، تحديد أهدافعملية "  :وهي
بما يحقق أهـداف   –خاصة النقد المتوفر  –األسرة، وتتضمن عملية توزيع الدخل الكلي لألسرة 

   (١٩٩٠,Godwin). "األسرة الرئيسة والفرعية 
  

دور أفراد األسرة في توزيـع دخلهـم   "لي إجرائياً بأنه كما تعرف الباحثة إدارة الدخل الما
وعمل ميزانيـة  ، المالي على احتياجاتهم بطريقة تتمثل في تحديد أهدافهم القريبة والبعيدة المدى

بهدف ، مع مقارنة النتائج باألهداف المنشودة، لتوزيع دخلهم مع المراجعة المستمرة أثناء تنفيذها
  ". صى منفعة ممكنة وفي فترة زمنية محددةاالنتفاع من ذلك المورد بأق

  

  :مكونات دخل األسرة
دخل األسرة مورد حيوي هام؛ ألنه أحد العوامل الحاسمة التي تساعد األسرة على إشـباع  

  .ودخل األسرة يتكون من كل ما تمتلك أو يمنح لها حق التصرف فيه، حاجاتها وتحقيق أهدافها
  :قيقي لألسرة يتكون منإلى أن الدخل الح) ٢٠٠٦(وأشار نوفل 

  :الدخل النقدي -١

وهو مايطلق عليه الدخل المالي ويتكون من كل مايحصل عليه أفراد األسرة من نقود فـي  
صورة أجور أو مرتبات أو مكافئات مقابل األعمال التي يقومون بها في القطاع العام أو الخاص 
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دخل المالي من مزاولة المهن الحرة وقد يكون مصدر ال. أو الحكومة وذلك في فترة زمنية معينة
وفي بعض األحيان يتمثـل  . ويدخل في هذه الفئة األطباء والمحاسبون والميكانيكيون ومن مثلهم

الدخل المالي لألسرة فيما يدخل لها من أرباح ناتجة من استثمار رأس مال خاص بها في أعمال 
لمالي لألسرة ناتجاً من قيم منقولـة  وقد يكون الدخل ا. تجارية أو صناعية أو زراعية أو خدمية

ومن األمثلة على ذلك امتالك عقار أو أراضي زراعية تؤجرها وتدر عليها ريعاً أو أن تمتلـك  
أو حصـة فـي   ، األسرة أسهماً تتفادى عنها عائداً أو شهادات استثمار تنتفع من فائدتها الدورية

  .شركة مساهمة تحصل منها على أرباح سنوية
  :ينيالدخل الع -٢

يتمثل الدخل العيني في دخول ليست نقدية ومن مصادر متنوعة وهي توفر لألسرة أمـواالً  
  :كثيرة كان يجب إنفاقها في مقابل الحصول عليها ويتضمن الدخل العيني ما يأتي

إعداد الوجبات الغذائيـة  : السلع المادية التي ينتجها أفراد األسرة لصالح أحد أفرادها مثل -أ
  . بس ورسم لوحة لتزيين المنزل وعمل بلوفر ألحد األبناءوتفصيل المال

تنظيـف  : الخدمات التي يؤديها أفراد األسرة لصالح األسرة أو لصالح أحد أفرادها مثل -ب
  .وترتيب المسكن وغسل وكي المالبس ومتابعة األبناء في دروسهم

التعلـيم  : سرة مثـل الخدمات المجانية أو ذات األجر الرمزي والتي يقدمها المجتمع لأل -ج
  .المجاني والمكتبات والحدائق العامة والعالج الصحي وغيرها

السلع المادية االستهالكية التي تحصل عليها األسرة من ممتلكات خاصة بدون دفع نقود  -د
ويكون مصدر هذه السلع مزرعة . الطيور والبيض والفاكهة وعسل النحل: بطريقة مباشرة مثل
  .ص تمتلكه األسرةأو حديقة أو منحل خا

سـكن أو  : الممتلكات الخاصة المعمرة والنصف المعمرة التي تمتلكها األسـرة مثـل   -هـ
  .سيارة أو أجهزة أو أدوات منزلية وغيرها مما تقتنيه األسرة

  :الدخل المعنوي -٣

وهو ماتشعر به األسرة أو األفراد من سرور وسعادة وتحقيق الذات نتيجة استخدام النقـود   
  . نتفاع بالسلع والخدمات المتاحة لهمأو اال

) + الـدخل العينـي  + الدخل النقدي (الدخل الحقيقي لألسرة : الدخل الكلي لألسرة: ويشمل
  .الدخل المعنوي لهذه األسرة
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  :أنماط الدخل المالي
أن هناك سبعة أنماط لوصف حالة ثبات وانتظـام الـدخل   ) ١٩٩٤(أوضحت نور وآخرون 

  :ل شهور السنة كاآلتيالمالي لألسرة خال
وهذا يتمثل باألجر الشهري الذي يتقاضـاه الفـرد   ، ثبات الدخل طوال شهور السنة - ١

  . مثل موظف الحكومة وأصحاب المعاشات، بصورة منتظمة وبقدر معين كل شهر
دخل ثابت طوال السنة مع ارتفاع طفيف في الدخل في الفترة األخيـرة مـن السـنة     - ٢

 .نتيجة لعالوة دورية

الدخل خالل شهور السنة مع انخفاضه فترة قصيرة من السنة مثـل الموظـف   ثبات  - ٣
أو الذين يعملون بنظـام  ، الذي يعمل طوال العام ويأخذ إجازة لمدة شهر بدون مرتب

 .العقود كالمدرسين

 .عدم توافر الدخل فترات متعددة من السنة مثل عمل العمال الموسمي - ٤

 .مل التجارعدم انتظام الدخل على مدار السنة مثل ع - ٥

 .ارتفاع الدخل خالل فترات معينة من السنة كما في حالة دخول المزارعين - ٦

أصـحاب  ، ارتفاع الدخل بدرجة كبيرة في فترة زمنية معينة كدخول رجال األعمال - ٧
 .الشاليهات

  

  :مراحل إدارة الدخل المالي
  :تحديد األهداف: أوالً

فبـدون هـدف محـدد    . دارية األخرىهو األساس الذي تبنى عليه باقي مراحل العملية اإل
غايـة  : "ويعرف الهدف بأنـه . واضح فإنه الوجود لمرحلة التخطيط القادمة من الوجهة العلمية

أي من ، محددة يسعى الفرد لتحقيقها وذلك من خالل المرور بالمراحل العملية اإلدارية المتكاملة
القاعدة التي تبنى عليها خطة "اف هو أن تحديد األهدكما " خالل استخدام األسلوب اإلداري السليم

كما أنه يسهل عملية التقييم من خـالل  ، التنفيذ وأسلوب المراجعة والتنسيق والرقابة أثناء التنفيذ
  ).٢٠٠٠، حقي" (المحددة إلنهاء العملية اإلداريةمقارنة النتائج باألهداف 

  

ـ ، إلى الشروط الواجب توافرها فـي األهـداف  ) ٢٠٠١(وتشير كوجك  الصـراحة  : يوه
  .التوافق مع األخالق والقيم السائدة في المجتمع، المرونة، التحديد، الواقعية، والوضوح

  

ومما سبق يتبين أن تحديد األهداف في إدارة الدخل المالي لألسرة يتبلـور فـي الوصـول    
سـواء  ، باألسرة إلى حالة التوازن بين مواردها المحدودة واحتياجاتها المتعددة والمتنوعة لألسرة
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ومن ثم االستقرار والتوازن االقتصادي والنفسي لجميع أفراد األسـرة  ، القريبة أو البعيدة المدى
  .إلى جانب االرتقاء بالمستوى المعيشي لهم

  
  ):وضع الميزانية(التخطيط : ثانياً

للداللة على تخطيط الدخل المالي للفرد أو األسرة في فترة  Budgetتستخدم كلمة الميزانية 
" كل تخطيط من شأنه توزيع الموارد المحدودة علـى الحاجـات المتعـددة   " فهي ، نية محددةزم
  ).٢٠٠١، كوجك(

  

خطة مالية توضع لتوضح طريقة توزيع الـدخل  : "بأنها) ٢٠٠٣(كما تعرفها لطفي و نوار 
اً أو قد تكون أسبوعياً أو شـهري ، المالي لألسرة على بنود اإلنفاق المختلفة في فترة زمنية محددة

  ".أو أكثر من سنة حسب طبيعة دخل األسرة وأهدافها، سنوياً
  

توضـح   الميزانية المالية ماهي إال ترجمة رقمية لخطة مالية شاملة"أن ) ٢٠٠٦(ويضيف نوفل
  ".نمط إنفاق األسرة على مختلف السلع والخدمات وغيرها من بنود اإلنفاق في فترة زمنية معينة

  

  :اإلنفاقلبنود أهمية وضع ميزانية 
تلعب الميزانية دوراً كبيراً سواء في بداية الزواج وتكوين األسرة من خالل تحديـد نـوع   

وللميزانيـة  . أو بعد الزواج من خالل تحديد أوجه اإلنفاق المختلفـة ، المسكن ونوع األثاث
  :أهمية كبرى إلدارة الدخل المالي لألسرة وذلك لألسباب التالية

تي تعين األسرة على مراجعة سير الخطة حتى تتجنب أي أسباب تمثل الميزانية األداة ال - ١
  .يمكن أن تؤدي لوقوعها

 .مما يساعد على تنسيق أعمال األسرة، تحسين األسلوب اإلداري - ٢

 .تساعد على رسم سياسة التنفيذ التي يجب أن يتبعها المنفذ لسهولة تحقيق الهدف - ٣

ة قليلة األهمية في حياة األسرة إلى الميزانية تصرف النظر عن االهتمام باألعمال الحالي - ٤
 ).٢٠٠٣، لطفي و نوار(االهتمام باألعمال المستقبلية األكثر أهمية 

  

  :أنواع الميزانية
  .أو تبعاً للتقييم، أو لتدوينها، إما تبعاً لبنودها، يمكن تقسيم الميزانية تبعاً لثالثة تقسيمات

  :أنواع الميزانية طبقاً لبنودها -١

مثـل  ، ذه الميزانية يحدد فيها بنود اإلنفاق الرئيسة فقط دون تفاصيله :ميزانية بسيطة  - أ
  .الخ...، المالبس، المسكن، الطعام
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، في هذه الميزانية يتم تحديد جميع بنود اإلنفاق تحت فرعين رئيسـيين  :ميزانية مركبة   - ب
اق كما يتم تحديد جميع تفاصيل لكل بند من بنود اإلنف، وهما نفقات ثابتة ونفقات متغيرة

 . (١٩٨٨ ,Grman & Forgue)المختلفة 
   

  :أنواع الميزانية طبقاً لتدوينها -٢
يتم فيها توزيع ، )أي غير مدونة(وهي ميزانية تعتمد على النشاط الذهني :ميزانية ذهنية  - أ

 .كما أن عملية مراجعة النفقات من الخطوات النادرة ، الدخل ألسبوع أو أقل

م تسجيلها ويرجى تحقيقها في فترة زمنية تمتد لسـنة  وهي ميزانية يت :ميزانية مكتوبة   - ب
 Mullis)وغالباً ما يتخللها المراجعة المستمرة أثناء التنفيذ ويتبع تنفيذها عملية التقيـيم  

& Schnittgrund, وتفيد الكتابة في تالفي الفوضى والعشوائية أو النسيان .   (١٩٨٢
 ).٢٠٠٢، النويصر(ء التقييم فضالً عن أنها تعتبر مرجع أثنا، أثناء التنفيذ

  

  :أنواع الميزانية طبقاً للتقييم -٣

في هذا النوع التزداد النفقات عن الدخل والتضطر األسـرة لالسـتدانة    :ميزانية سلبية -أ
  .ولكن األهداف المالية لألسرة التتحقق

تعتبر هذه الميزانية غير مناسبة ألن الشخص المسـئول عنهـا    :ميزانية غير محكمة -ب
  .فهي تتسرب منه واليعرف كيف أو أين يتم استخدامها، اليستطيع التحكم في أمواله

وفيها يتم تقسيم الدخل إلى حصص متناسـبة علـى بنـود اإلنفـاق      :ميزانية متوازنة -ج
  .المختلفة بحيث يتحقق ألفراد األسرة مايريدون من أهداف

ولكن تكـون  ، ألصحاب الميزانيةوفيها يتوافر المال الكثير  :ميزانية محزنة أو مؤسفة -د
 & Andrades)كمـا التتحقـق أهـدافهم    ، المصروفات زائدة فيضطرون إلى االستدانة

Garment, ١٩٩٤).  
  

  :ميزانية األسرة في اإلسالم
المقابلة بين إيرادات البيت ونفقاته خالل "الميزانية في اإلسالم بأنها ) ١٩٩٨(يعرف شحاتة 

  ".العجز ودراسة البدائل الستثمار الفائض وتغطية العجز فترة معينة لمعرفة الفائض أو
أن فكرة الميزانية ليست جديدة ولكنها ذكرت في القرآن الكريم في قصة سيدنا يوسف عليه 
السالم حيث طبقت للموازنة بين إنتاج القمح في السنوات السبع للرخاء وبـين اسـتهالكه فـي    

  .السنوات السبع العجاف
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  :يزانيةفوائد ومزايا الم
 .تساعد ربة األسرة في تقدير إيرادات األسرة وكذلك النفقات المتوقعة خالل فترة معينة .١

تحقيق التشاور بين أفراد األسرة فيما يتعلق بتقدير اإليرادات والنفقات ودور كل مـنهم   .٢
 .في ضبط وترشيد اإلنفاق وتنمية اإليرادات

 .اسبة المسرف والمبذر ومساءلتهومح، محاسبة أفراد األسرة عن النفقات واإليرادات .٣

يساهم تطبيق فكرة الميزانية في تدريب األبناء على كيفية إدارة البيت مالياً واقتصـادياً   .٤
قبل زواجهم وذلك تحت إشراف الوالدين وهذا يساهم في نقـل الخبـرات واكتسـابها    

  ).١٩٩٦، الرماني(
  

  :إعداد الميزانية في اإلسالم
يت المسلم مجموعة من القواعد المستنبطة من مصـادر الشـريعة   إن إعداد الميزانية في الب

اإلسالمية من أهمها التوازن الواقعية واالستطاعة واألجل المحدد والشورى والمرونة وتصـحيح  
وتتكون ميزانية البيـت المسـلم مـن ثـالث     . واتخاذ القرارات الصحيحة، المخالفات أوالً بأول
، االسـتانبولي (بند العجز أو الفائض النقـدي  ، ند النفقاتب، بند اإليرادات: عناصر أساسية هي

١٩٨٧.(  
  

  :المبادئ األساسية لدور ربة األسرة في تخطيط الدخل المالي
  : بعض المبادئ األساسية لدور ربة األسرة في تخطيط الدخل المالي (١٩٨٨) Burkettويحدد 
  .استخدام الخطط المكتوبة بقدر اإلمكان - ١
 .واالبتعاد عنه قدر اإلمكان، مان كمصدر من مصادر الدخلعدم اللجوء إلى االئت - ٢

وهـل هـي   ، قبل القيام بعملية الشراء البد من التفكير جيداً حول أهمية هذه السلعة - ٣
 أفضل المعروض؟ وما الدافع لشرائها؟

 .التعود على ادخار مبلغ من المال بانتظام - ٤

 .تحديد أهداف األسرة بدقة - ٥

 .التخلص من الديون المالية - ٦

 .نب الشراء العشوائي واالستهالك اإلتالفي بقدر اإلمكانتج - ٧

 .استشارة أحد األشخاص الموثوقين عند الرغبة في االستفسار - ٨

 .االلتزام بالخطة الموضوعة بقدر اإلمكان - ٩

 .في أي وقت (ATM)تجنب استخدام بطاقات الصراف اآللي  -١٠
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  :شروط نجاح الخطة
  :يجب أن تبنى على قواعد هامة منها أنه لضمان نجاح الخطة) ٢٠٠٦(ويشير نوفل 

أن تكون األهداف المراد تحقيقها متالئمة مـع حقيقـة   : ويتطلب ذلك :واقعية الخطـة : أوالً
وأن يكون وضع الخطة في إطار المعرفة الواقعيـة  . مركز األسرة المالي وظروفها االجتماعية

  .ترض حياة األسرةمع عمل حساب الظروف الطارئة التي قد تع. للدخل المالي لألسرة
ويعني أن يكون للخطة السيطرة والتوجيه على جميع موارد األسـرة   :شمول الخطة: ثانياً
وأن ، ويتطلب ذلك تخطيط االستهالك أو الصرف على جميع بنود اإلنفـاق المختلفـة   ، المتاحة

  .اريكون هدف الخطة لصالح جميع أفراد األسرة فينتفع بها الذكور واإلناث والكبار والصغ

أي قابلـة  ، والمقصود بها أن تكون قابلة لالستجابة للظروف الطارئة :مرونة الخطـة : ثالثاً
للتعديل والموائمة حتى تتمكن من مواجهة الظروف الجديدة التي تواجهها األسرة أثنـاء تنفيـذ   

جامـدة   إذ اليعني االلتزام أن تكن الخطة، واليتنافى هذا المبدأ مع مبدأ االلتزام بالخطة. الخطة
أي أن مرونة الخطة تكمن في قدرتها على تغيير وسائلها . ألن ذلك تصوراً خاطئ لمعنى الخطة

  .بما يتالئم وهذه الظروف الجديدة

، الخطة هي برنامج عمل يجب أن يلتزم به جميع أفـراد األسـرة   :االلتزام بالخطـة : رابعاً
لذلك يجب أن يشترك جميع أفـراد   .وبدون هذا االلتزام يتعذر ضمان حد أدنى من تنفيذ الخطة
فعند تخصيص مبلغ لإلنفاق علـى  . األسرة البالغين في وضع الخطة وأن يلتزموا جميعاً بتنفيذها

بند ما من بنود الميزانية فيجب االلتزام بالصرف في حدود هذا المبلغ وذلك حتى اليطغـى بنـد   
  .اضعلى آخر وتقع األسرة في ارتباك مالي قد يضطرها إلى االقتر

ويرتكز مبدأ األولويات على نوع وطبيعة األهـداف التـي تريـد     :مبدأ األولويات :خامساً
ويتوقف عامل المفاضلة على مدى حاجـة  ، ومراعاة األهم فالمهم فاألقل أهمية. األسرة تحقيقها

  . األسرة إلى السلعة أو الخدمة وهناك حاجات ضرورية وحاجات نصف كمالية وحاجات كمالية

تعتبر العملية التخطيطية عملية مستمرة التنتهي بانتهـاء وضـع    :مبدأ االستمرار :سادساً
واالستمرار يعني أيضاً أن . فبعد وضع الخطة تدخل في مرحلة التنفيذ ثم مرحلة التقييم، الخطة 

ويتحقق هذا االستمرار بوجود ، العملية التخطيطية تنظر إلى عامل الزمن على أنه عامل مستمر
ت إطاراتها الزمنية فهناك خطة طويلة المدى توضع في إطارهـا خطـة متوسـطة    خطط تتفاو

  .المدى وهذا بالتالي يوضع في إطار منهما خطة قصيرة المدى
  

  :عمل ميزانية الدخل المالي لألسرة عندالخطوات التي تتبعها ربة األسرة 
ميزانية الدخل  إلى الخطوات التي تتبعها ربة األسرة عند عمل) ١٩٩٤(تشير نور وآخرون 

 :المالي كما يلي
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  .وضع البنود أو المجموعات الرئيسة لبنود الصرف في الميزانية - ١
تحديد وتدوين جميع احتياجات أفراد األسرة من السلع والخدمات القريبة والبعيدة المدى  - ٢

 .وترتيبها وفقاً ألهميتها، للفترة التي توضع لها الميزانية

ووضع كل منها تحت البند الرئيسي التابعة ، والخدمات تقدير تقريبي ألسعار هذه السلع - ٣
ثم جمع كل بنود الميزانيـة كوحـدة   ، له حسب تصنيف بنود اإلنفاق األساسية والفرعية

 .الخ... ، بند المالبس، بند الغذاء: واحدة مثل

تقدير تقريبي أو دقيق لدخل األسرة المالي المتوقع الحصول عليه في الفترة التي توضع  - ٤
 :على أن يؤخذ في االعتبار مايلي، لميزانيةلها ا

  .وحالة ثباته، ومواعيد الحصول عليه، مقدار الدخل  - أ
 .قدرات ومهارات وطاقات أفراد األسرة واستغاللها لتوفير الدخل المالي   - ب

  .موازنة الميزانية ليتعادل الدخل المتوقع مع المنصرف منه - ٥
  :على ذلك) ٢٠٠٣(ارو لطفي و نو) ٢٠٠١(و كوجك) ٢٠٠٠(وتضيف كل من حقي

وعـادة  ، فالميزانية السنوية تعتبر أقرب أنواع الميزانيات للواقـع : تحديد المدة الزمنية - ٦
 ).شهرية وأسبوعية(يفضل وضع ميزانية سنوية ثم ميزانيات جزئية 

 .للتأكد من واقعية الميزانية وأنها محتملة التحقيق، مراجعة الخطة - ٧
  

  :لواجب أن تالحظها ربة األسرة عند مراجعة الخطةأنه من النقاط ا) ٢٠٠٦(ويذكر نوفل 
 .هل تحقق الميزانية أهداف األفراد كما تحقق أهداف األسرة -

 .هل تم عمل حساب للطوارئ -

 .هل تحقق الميزانية أهداف األسرة البعيدة المدى -

 .هل تتماشى الميزانية مع الحالة االقتصادية العامة للدولة -
  

  :رةاألساإلنفاق في ميزانية بنود 
  :وأخرى فرعية كالتالي، تقسم بنود اإلنفاق في ميزانية األسرة إلى بنود رئيسية

  ].الغذاء -الملبس -المسكن[بند : البنود الرئيسية في ميزانية األسرة هي -١
مصـروفات   -مواصالت -التعليم -العالج[بند : البنود الفرعية في ميزانية األسرةهي -٢
  ]. ادخار -ترفيه -شخصية

  

ميزانية األسرة عدة بنود لإلنفاق على احتياجاتها الضـرورية والكماليـة كوحـدة     تتضمن
بند التعليم ، بند المسكن ومستلزماته، بند الملبس، بند الغذاء: (وهذه البنود هي، معيشية استهالكية

ويختلـف  ). بند االدخار، بند العالج والخدمات الطبية، بند المواصالت، والمصروفات الشخصية
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وكمية الدخل ومتطلبات ، باختالف المستوى المعيشي والخصائص الثقافية للمجتمع، اق عليهااإلنف
  :وتشمل بنود اإلنفاق على) ٢٠٠٠، حقي(األسرة 
ويتضمن جميع المواد الغذائية المختلفة التي تستهلكها األسرة في األسـبوع  : بند الغذاء -١

، مواد البقالـة ، الخبز، المرطبات، البقول، هالفواك، الخضار، اللحوم: (أو الشهر في المتوسط من
  .)الخ... وما يصرف على المطاعم

  

حسب النتائج التي توصلت إليها الدراسة التـي  ، ويتأثر بند اإلنفاق على الغذاء بعمل الزوجة
حيث يقل الصرف على هذا البند في حالة تفرغ المـراة  ، قامت بها جامعة سيراكيوز األميركية

) ٢٠٠٤(كما أسفرت نتائج دراسة آل عقران). ١٩٨٨، بارضوان(رعاية األبناء للعمل المنزلي و
٪ من متوسط إجمالي المبالغ المخصصة ١٣.٨أن متوسط نسبة اإلنفاق على بند الغذاء تصل إلى 

ومتوسط نسبة اإلنفاق على بند الغذاء عند . لإلنفاق على بنود اإلنفاق األخرى من الدخل األسري
٪ من متوسط إجمالي المبالغ المخصصة لإلنفاق على بنود اإلنفاق ١٤.٥ بنسبة) ٢٠٠٥(موسى 
  .األخرى

  

ويشمل جميع احتياجات أفراد ، وهو بند إنفاق رئيسي وغالباً يكون موسمي :بند الملبس -٢
وهنا يتم ، )أدوات التجميل، األحذية، اإلكسسوارات، الحلي(األسرة من المالبس المختلفة بما فيها 

نوي الحتياجات األسرة ويتم تقسيمه على أشهر السنة حتى تحصل علـى المبلـغ   عمل تقدير س
أظهرت )٢٠٠٤(وفي نتائج دراسة آل عقران  ).٢٠٠١، كوجك(الالزم شهرياً لتكاليف المالبس 

٪ من متوسط إجمالي المبالغ المخصصـة  ١١.٧أن متوسط نسبة اإلنفاق على بند المالبس كانت 
بينما انخفض متوسط نسبة اإلنفاق علـى  . ألخرى من الدخل األسريلإلنفاق على بنود اإلنفاق ا

٪ من متوسط إجمالي المبالغ المخصصة لإلنفاق على ٨.٣إلى ) ٢٠٠٥(بند الملبس عند موسى 
  .بنود اإلنفاق األخرى

  

ومستلزماته من مصروفات تشغيل المسكن والتي ، أجرة المسكن(ويشمل  :بند المسكن -٣
، األثـاث ، اإلصـالحات المنزليـة  ، أجور خدم وسائقين، الهاتف، الماء، ازالغ، الكهرباء" منها 

وفي هذا البند يتم عمل تقدير شهري وآخر سنوي حتـى يسـهل   ، ")األدوات واألجهزة المنزلية
  ).٢٠٠١، كوجك(تعديل وموازنة الصرف على كل عنصر من العناصر السابقة 

  

ط نسبة المبالغ المخصصة لإلنفـاق  اتضح أن متوس) ٢٠٠٤(ومن نتائج دراسة آل عقران 
من متوسط إجمالي المبالغ المخصصة لإلنفاق على بنـود  ، ٪١٨.٩على بند المسكن تصل إلى 

بينما احتل المرتبة الرابعة من ، ويحتل المرتبة الثانية بين بنود اإلنفاق المختلفة الصرف المختلفة
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) ٢٠٠٥(المختلفة عنـد موسـى   متوسط إجمالي المبالغ المخصصة لإلنفاق على بنود الصرف 
  .٪ من األسر يقيمون في مساكن ملك٦٣.٣٪ وقد يرجع ذلك إلى أن ٩.٥بنسبة 

  

ويشمل كـل تكـاليف   ، ٪ من دخل األسرة١.٨تبلغ نسبته حوالي  :بند العالج واألدوية -٤
كما ، يوالمستشفيات الحكومية والجامعية التي تقوم بتقديم العالج والدواء المجان، العالج واألدوية

تقوم بعض الجمعيات والشركات والمؤسسات بتقديم العالج المجاني لموظفيها ومـنحهم بعـض   
كمـا   ).٢٠٠٦، بارضـوان (التخفيضات على أسعار العالج والدواء لدى المستشفيات الخاصة 

، أن النسبة المخصصة لإلنفاق على بند العالج شهرياً) ٢٠٠٤(أوضحت نتائج دراسة آل عقران
بينمـا  . ٪ من متوسط إجمالي المبالغ المخصصة لإلنفاق على بنود اإلنفاق المختلفـة ٦.٦قد بلغ 

٪ من متوسط إجمالي المبالغ المخصصـة  ٣.٩حيث بلغت ) ٢٠٠٥(ارتفعت النسبة لدى موسى 
  .لإلنفاق على بنود الصرف المختلفة

  

صـة  ويشمل الكتب وجميع األغراض المدرسية مصروفات المـدارس الخا  :بند التعليم -٥
ويتم عمل حساب سنوي يقسم . نتيجة الدروس الخصوصية، والجامعات وقد تزيد نسبة هذا البند 

ويتم جمعهم للتعرف على ، لما سيتم اإلنفاق عليه سنوياً وآخر شهرياً، على عدد من شهور السنة
ويحتل هذا البند المركز األول في بنود اإلنفـاق لـدى    ).٢٠٠١، كوجك(المبلغ الشهري الكلي 

من متوسط إجمالي المبالغ المخصصة ٪ ٢١حيث بلغت نسبته ) ٢٠٠٤(عينة دراسة آل عقران 
  .لإلنفاق على بنود اإلنفاق المختلفة

  

والهدايا والهوايات والترفيـه  ، ويشمل المصروفات الفردية :بند المصروفات الشخصية -٦
ممـا  ، يحكم اإلنفاق عليه ٪ إذا لم٢٠وقد تزيد إلى ، ٪٨ويقدر له حوالي . والمجامالت والنوادي

أن النسـبة  ) ٢٠٠٥(كما أوضحت نتائج موسى  ).٢٠٠٦، بارضوان(يؤثر على البنود الرئيسة 
٪ من متوسط إجمـالي المبـالغ المخصصـة    ٦.٥قد بلغت ، المخصصة لإلنفاق على بند الترفيه
  .لإلنفاق على بنود اإلنفاق المختلفة

  

تكاليف : (مثل، المواصالت العامة والخاصةويشمل كل ما ينفق على  :بند المواصالت -٧
ويحسـب  ، ) الخ... مخالفات مرورية، رخصة، جراج، أجرة سائق، الصيانة، البنزين، السيارة

٪ من إجمالي الدخل الشـهري  ٤.١ويقدر له ). ٢٠٠١، كوجك(على أساس شهري وآخر سنوي 
المبـالغ المخصصـة    ٪  من متوسط إجمـالي ٢٠إال أن هذا البند مرن وقد يصل إلى ، لألسرة

  ).٢٠٠٦، بارضوان(لإلنفاق على بنود اإلنفاق المختلفة 
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ومايستجد مـن حاجـات   ، وتتضمن اإلنفاق على الزكاة واألقساط: بند النفقات األخرى -٨
٪ من متوسط إجمالي المبالغ المخصصة لإلنفـاق علـى بنـود اإلنفـاق     ٩وتبلغ نسبته ، أخرى

  ).٢٠٠٥، موسى(المختلفة 
   

االمتناع : " أي أنه، "مطروحاً منه االستهالك، الدخل المتاح: " يعرف بأنه :االدخاربند  -٩
أن نسبة المبالغ ) ٢٠٠٤(ووجدت نتائج دراسة آل عقران ).١٩٨٣، عبد العزيز" (عن االستهالك

٪ من متوسط إجمالي المبالغ المخصصـة  ١٣.٤المخصصة لإلنفاق على بند االدخار تصل إلى 
حيـث بلغـت   ) ٢٠٠٥(اإلنفاق المختلفة بينما انخفضت النسبة لدى موسـى   لإلنفاق على بنود

  .٪ من متوسط إجمالي المبالغ المخصصة لإلنفاق على بنود الصرف المختلفة١٠.٩
  

  :التنفيذ ومراجعة سير الميزانية: ثالثاً
ي إلى مرحلة التطبيق العملـي أ ) التخطيط( االنتقال من المرحلة الذهنية النظرية أي "وهو  

ومرحلة التنفيـذ تبـدأ   ، "وفيها تتحول القرارات إلى مجموعة أعمال حتى يتحقق الهدف) التنفيذ(
بالتنشيط والمبادأة للقيام بالعمل ثم المراجعة المستمرة وهي نوع من أنواع التقييم يتم أثناء وبعـد  

ل أو عدم كل خطوة من خطوات التنفيذ لمقارنتها بالخطة الموضوعة حتى إذا وجد خلل في العم
إمكانية وجود احد الموارد الالزمة لتحقيق الهدف تحدث عملية التعديل والتكييف أي المالئمة مع 

  ).٢٠٠٠، حقي(الظروف الجديدة حتى يتحقق الهدف المحدد 
  

  :ضرورة مراجعة الميزانية وفق الخطوات التالية) ٢٠٠٢(ويشير مزاهرة وآخرون 
اليومية عقلياً ومقارنته بما هو محدد في الخطـة  وهي حساب النفقات  :المراجعة العقلية - ١

  .المرسومة لكي اليتجاوز الصرف حدود المبلغ المرصود ألي بند من بنود الميزانية
من خالل توزيع المبلغ المخصص لكل بند في صندوق صـغير أو   :المراجعة العملية  - ٢

فـي  وتتم المراجعـة بحسـاب المتبقـي    ، المظروف يكتب عليه باب الصرف وكميته
 .المظروف أو الصندوق على فترات

الذي يتعامل معه الفرد إذا كان مودعاً نقوده به لمعرفة المبلغ الذي تم  :اللجوء إلى البنك - ٣
 .سحبه والمبلغ المتبقي من حسابه خالل فترة زمنية معينة

التي توضح كمية الصرف في كل بند من بنود  :االحتفاظ ببعض اإليصاالت أو الفواتير - ٤
 .في ميزانية األسرةاإلنفاق 
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  :تقييم الميزانية: رابعاً
ومن خاللها يمكن لألسرة الوقوف على نـواحي  ، يعتبر التقييم آخر مراحل العملية اإلدارية

وفيه يتم دراسة التخطـيط والتنفيـذ والنتـائج    ، القوة أو الضعف في طريقة توزيع الدخل المالي
، لها العملية اإلدارية للوصـول إلـى الهـدف    للتعرف على السلبيات واإليجابيات التي تعرضت

خطوة مستقلة تتم بعد انتهاء التنفيذ للتعرف على مدى ما تحقق من أهداف كان يسـعى  "فالتقييم 
  ).٢٠٠١، كوجك" (والتقييم يهتم بمقارنة النتائج باألهداف، لبلوغها

  

دة كل خطوات اإلدارة فعملية التقييم تشمل استعا، والتقييم يعتبر وسيلة تحقيق أهداف األسرة
ويبين التقييم ما إذا كانت أهداف األسـرة القريبـة   ، للتعرف على عناصر النجاح وأسباب الفشل

، باصبرين(والبعيدة المدى تتمشى مع موارد وإمكانيات األسرة والتأكد من مدى إمكانية تحقيقها 
األسرة من تنفيذ الخطة  وجدير بالمالحظة أن تقدير قيمة الدخل المعنوي الذي عاد على ).١٩٨٧

  ).  ٢٠٠٦، نوفل(الموضوعة من توزيع الدخل المالي يعد من أنجح الطرق لتقييم إدارة الدخل المالي 
  

  :وترجع أهمية مرحلة التقييم للميزانية في اآلتي

يساعد على تقسيم األنشطة األسرية داخل الميزانية إلى مجموعة قرارات تمـد اإلدارة   - ١
  .قامة موازنة جديدةبالمعلومات أثناء إ

كل مجموعة قرارات اتخذت في الميزانية السابقة تصنف وتصبح قابلة للتنفيـذ بـدون    - ٢
 .مراجعة وبذلك تسهل عملية التنظيم

 .توزع الموارد المتاحة لألنشطة طبقاً للتصنيف النهائي للميزانية السابقة - ٣

نية لإلنفاق مما يساعد يشجع التقييم على االستمرار في إدارة الدخل المالي أو عمل ميزا - ٤
 .(١٩٩٥ ,Wange & Shane)على تنمية القدرة اإلدارية للفرد واألسرة 

  

  :معوقات إدارة الدخل المالي
والتـي  ، عند إدارة الدخل المالي فإنه توجد الكثير من العقبات التي تعيـق عمليـة اإلدارة  

  :فيما يلي) ١٩٩٧(توضحها أحمد 
  .على الذاكرة واالعتماد، عدم االهتمام بالتدوين - ١
 .وارتفاعها المستمر، تذبذب األسعار - ٢

 .عدم ثبات الدخل أو انتظامه - ٣

 .الكرم الزائد - ٤

 .البذخ واإلسراف وعدم الوعي بالترشيد االستهالكي - ٥

 .عدم االستفادة من الميزانيات السابقة أو تجاهل بند االدخار - ٦
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 .التقليد والمحاكاة - ٧

 .عدم وجود أولويات - ٨

 . عدم وضوح األهداف - ٩
  

  :األسرة في االقتصاد اإلسالمي إنفاق
وهـذا  ، يعتبر البيت المسلم دعامة أساسية في بناء المجتمع وبالتالي بناء األمة اإلسـالمية 

حيث يقوم على قـيم إيمانيـة   ، البيت يختلف عن غيره من البيوت التي التلتزم بشريعة اإلسالم
كم حيـاة أفـراده وتتفاعـل    وقواعد شرعية تح، ومثُل سامية وأخالق طيبة وسلوكيات إسالمية

وتؤثر هذه القيم والمثُل والسـلوكيات  ، جميعها لتحقق لهم األمن والسكينة والمودة والحياة الطيبة
ويعتبر الجانب االقتصادي من األمور العامة واألساسية في ، والقواعد على اقتصاد البيت المسلم

يقة اإلنفـاق التـي يجـب أن تتبعهـا     ولهذا لم يغفل النظام اإلسالمي عن بيان طر، حياة األسرة
  .واستقراراً في حياتهم ومعاشهم، لتحقيق قوة في الجانب االقتصادي، األسرة
  

  :قواعد اإلنفاق في اإلسالم
إن التطور المقصود باإلنفاق هو صرف المال للحصول علـى منـافع ماديـة أو معنويـة     

  ).١٩٩٩، الرماني(حي مشروعة تساعد أفراد األسرة في تحقيق اإلشباع المادي والرو
  

إن مسئولية اإلنفاق على الزوجة واألوالد تقع على الزوج باعتدال حسب العادة والبيئة وفي 
ليُنفقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَـعَته وَمَـن قُـدرَ عَلَيْـه رِزْقُـهُ فَلْيُنفـقْ ممَّـا آتَـاهُ اللَّـهُ لَـا            {: قال تعالى، حدود الطاقات المالية

فاإلنفاق على البيـت مسـئولية   ، ]٧:الطالق[} لَّهُ �َفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْـراً يُكَلِّفُ ال
الزوج ويجب على الزوجة وهي تدير شئون األسرة أن توازن بين الكسب واإلنفاق فـي مجـال   

ة وغيـر المشـروعية وأن   وتجنب نفقات الترفيه المظهري، الطيبات وطبقاً لألولويات اإلسالمية
كما يحث اإلسالم على االدخار فيما يزيد عن الحاجات األساسية وذلـك لوقـت   ، تكون مقتصدة

  ).١٩٩٦، الفوزان(واهتم اإلسالم بفصل الذمة المالية للزوجة عن ذمة الزوج ، الحاجة
  

  :ترشيد اإلنفاق في اإلسالم
إلى بيان طريقة اإلنفاق المثالية ويظهر  وألهمية الترشيد اإلنفاقي فقد سارع النظام اإلسالمي

وَالَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَـى عُنُقـكَ وَالَ تَبْسُـطْهَا كُـلَّ الْبَسْـط فَتَقْعُـدَ        {: ذلك بوضوح وإيجاز في قوله تعالى
ـ  ، وعلى ذلك]. ٣٠: ٢٩، اإلسراء[ }مَلُوماً مَّحْسُـوراً  ام فطريقة اإلنفاق المثالية وفق ترشـيد النظ

  .اإلسالمي لإلنفاق تقوم على دعامتين لكلتاهما نهي لإلنسان عن شيء يضره ويؤذيه
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  .أي تكن بخيالً منوعاً}وَالَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقكَ {: البخل بمقتضى قوله تعالى: أوالً

أي }  قْعُـدَ مَلُومـاً مَّحْسُـوراً   وَالَ تَبْسُـطْهَا كُـلَّ الْبَسْـط فَتَ   { :اإلسراف بمقتضى قوله تعـالى : ثانياً
ولحرص النظام اإلسالمي على سالمة الجانب االقتصـادي وقوتـه لـدى    . التسرف في اإلنفاق

حيث بين طريقة اإلنفاق المثالية بشيء من التفصيل ومزيد من التوضـيح حيـث قـال    ، اتباعه
أي كـان  ]. ٦٧: الفرقـان [}  تُـرُوا وَكَـانَ بَـيْنَ ذَلـكَ قَوَامـاً     وَالَّذينَ إِذَا أَ�فَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْ {: تعالى

فطريقة اإلنفاق . وال إلى البخل والتقتير، سلوكهم في اإلنفاق معتدالً اليميل إلى اإلسراف والتبذير
  :كالتالي) ١٩٩٨، شحاته(المثالية كما وضحها 

 .أو نحو ذلك، حتى يضيع حقاً أو أبنائاً: أال يفرط اإلنسان .١

 .ويمنع نعم اهللا ويفرط في الشح، حتى يجوع أبناءه:  يضيق أو يقترأال .٢

أي أن ذلك مسـألة  ، واالعتدال في اإلنفاق كل واحد بحسب حاله، أن يعتدل في إنفاقه .٣
 .نسبية

  

  :كما يوضحها النظام اإلسالمي فوائد طريقة اإلنفاق المثالية
تفاظ بمستوى مادي متناسب يحقق االستقرار المالي في معيشة األفراد واألسرة واالح .١

فيكون لها مـن   -أحياناً-مع ظروفها وأوضاعها المختلفة والتي قد تتغير إلى األسوأ 
 .رصيدها السابق ما يحميها من المتاعب والتردي في نتائج اإلسراف

يحقق لألسرة مستوى مادياً متناسباً مع ظروفها وأوضاعها فال يحرم أفرادها بسـبب   .٢
بات الحياة المباحة واليدفع بهم إلى الحقد على من أنعم اهللا عليهم البخل من التمتع بطي

 .بنعمه الوفيره

بل االعتـدال  ، أسلوباً يحتذيه أفراد األسرة في أمورهم األخرى فال تفريط وال إفراط .٣
، السـيد (في كل التصرفات التي تهمهم فيما يتصل بالروابط األسرية وشئون األسرة 

١٩٩١  .( 
  

  Saving: االدخار 
، المتاحـة  إن النمط اإلنفاقي واالستهالكي لألسرة يرتبط باالستغالل األمثل لموارد األسـرة 

لة األولى عن إدارة مـوارد  حيث إن ربة األسرة هي المسئو يرتبط ارتباطاً وثيقاً باالدخار؛ وهذا
ههـا  وتوجي ،ويقع عليها العبء األكبر في التخطيط المالي لبنود اإلنفاق لميزانية أسرتها، أسرتها

للوصول بأسرتها  ؛بما يتوائم مع االحتياجات الفعلية والضرورية نحو النمط االستهالكي الرشيد؛
  .)١٩٩٧، أحمد (واالستقرار االقتصادي والنفسي ، إلى حالة التوازن
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ختلف درجة هذا الميل من شخص آلخر؛وت .يميل إليه كل شخصف طبيعي واالدخار تصر 
  ).١٩٩٧، عبدالغفار (ستلزمات الحياة الضرورية ن موفقاً لما لدى الفرد م

  

وجد ولذلك فإنه لكي ن. االدخار + الك االسته: إلى أن الدخل يشمل ) ١٩٩٩(وتشير موسى 
= االدخـار  (فإننا نطرح االستهالك من الـدخل  ؛ االدخار عند كل مستوى من مستويات الدخل 

  .)الك االسته –الدخل 
  

  :مفهوم االدخار 
فـي   ويتمثل االدخار .)٢٠٠١، كوجك " (الجزء غير المستهلك من الدخل : " و االدخار ه

  ).١٩٨٩، معتوق (ن بنود االستهالك بحيث يكون بنداً أساسياً بيتنظيم سبل االستهالك وترشيده؛ 
  

الجزء من الدخل اإلجمالي المتحقق خالل فتـرة  : " االدخار بأنه  )١٩٩٧( محيسن وعرف
بمعنى أنـه يمكـن    ."اء السلع والخدمات االستهالكية م يتم إنفاقه على شرزمنية محددة والذي ل

قياس االدخار من خالل الفرق بين قيمة الدخل المتحقق خالل فترة زمنية مـا وقيمـة اإلنفـاق    
وبهذا المعنى يصبح االدخار تضحية باالستهالك الحالي من أجل الحصـول علـى   ، االستهالكي

: " يقصـد بـه   أن االدخار ) ١٩٩٨(نوار  لطفي و وأضافت. بلحجم استهالك أكبر في المستق
 " .قطاع جزء من الدخل الستخدامه في إشباع الحاجات المستقبلية است

  

  :أهمية االدخار
حيث أن االدخار يمكّن الفرد مـن مواجهـة أحـداث    ، لالدخار أهمية كبرى في حياة الفرد

ه يشكل مصدراً للدخل في حاالت المـرض  كما أن، المستقبل غير المتوقعة واالحتياط للطوارئ
واالدخار يمكّن الفرد من توريث قدر من الثروة ألبنائه ليسـاعدهم علـى   . والعجز والشيخوخة

  ).١٩٩٧، عبد الغفار(مواجهة متطلبات الحياة 
  

الوسيلة األساسية لرفع معدل النمو االقتصادي وتحقيق التنميـة  ، ويعتبر رفع معدل االدخار
فبالنسبة لألفراد ، ذا يتطلب اقتناعاً تاماً بالفائدة التي تعود على الشخص من االدخاروه، المنشودة

حيث يستطيعون عن طريق االدخـار أن يقـابلوا   ، يعتبر االدخار مصدر أمان بالنسبة للمستقبل
وبالتالي العمل علـى تحسـبن   ، كما يمكنهم تنفيذ مشروع ما، زيادة مطالب الحياة في المستقبل

وبالنسبة لالقتصاد القومي فاالدخار يقوم بتمويل التنميـة وتحقيـق التـوازن    ، يشتهممستوى مع
  ).١٩٩٦، مهرة(االقتصادي واالستقرار النقدي 
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  :دوافع االدخار
وقد ، إن الدافع إلى االدخار يختلف من شخص إلى آخر؛ فقد يكون االدخار غاية في حد ذاته

  ).١٩٨٩، الصعيدي(لمنتج للبعض اآلخر يكون وسيلة لالستثمار وتكوين رأس المال ا
  

  :وهذا االختالف يرجع للعوامل التالية
، الطبقة العمرية التي ينتمي إليها اإلنسان؛ حيث تختلف ميول ودوافع االدخار لدى الطفل - ١

  .عن كبار السن، عن الشاب
، يمـي والمستوى التعل، البيئة االجتماعية المحيطة بالفرد؛ وتتمثل في الطبقة االجتماعية  - ٢

 .والحضاري، والمستوى الثقافي

فهي تؤدي دوراً هاماً في تأثيرها على شخصية اإلنسان؛ تجـاه أمـور   ، التنشئة الثقافية - ٣
 ). ٢٠٠٤، آل عقران(الحياة المختلفة 

  

  :أنواع االدخار
  :إلى أن هناك نوعين من االدخار) ٢٠٠١(تشير كوجك 

وذلـك ألن  ، جزء من الدخل دون جبرعن استهالك  عوهو االمتنا :االدخار االختياري -١
  .الفرد يجد في هذا االمتناع مصلحة له

اقتصـادية كانـت أم غيـر    ، ويكون نتيجة ضغط القوى الخارجية :االدخار اإلجباري -٢
  .وقد تكون على شكل ضريبة أو مقتطعات خاصة بمعاشات وتأمينات موظفي الدولة، اقتصادية

  

  :خرين من االدخار همابأن هناك نوعين آ) ١٩٩٦(ويشير دعبس 
وبالتالي يسـهم  ، وهو الذي يأخذ طريقه إلى االستثمار في عملية اإلنتاج :ادخار مرغوب - ١

  .ورفع مستوى المعيشة، في تنمية المجتمع
والتُسـتَثمر فـي   ، ويتمثل في المدخرات التي يحتجزها األفـراد  :ادخار غير مرغـوب  - ٢

 .ويطلق عليه االكتناز، عمليات إنتاجية 
   

  :فيما يلي ) ٢٠٠١(توضحها كوجك مد إقبال األفراد على االدخار على عدة عوامل ويعت

حيث أن مقدار ادخـار الفـرد   ، يختلف إقبال الفرد على االدخار حسب اختالف دخله .١
  .يزداد كلما ازداد الدخل

حيث أن علمه بانقطـاع  ، يختلف اإلقبال على االدخار حسب اختالف تصور المستقبل .٢
ويدخر األب من دخله أكثر مما يدخره من ، ة يلزمه االحتياط لتقاعدهدخله في سن معين
 .لم ينجب أطفاالً
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  .وجود أهداف واضحة ومحددة للفرد أو األسرة تدفع إلى االدخار لتحقيق تلك األهداف .٣
، المستوى التعليمي: إلى هذه العوامل عوامل أخرى هي ) ١٩٩٩(وأضافت البهي وآخرون 
وأيضـاً حجـم األسـرة    . ة بين درجة تعليم ربة األسرة واالدخـار حيث أن هناك عالقة طردي

حيث أن هناك عالقة أو ارتباطـاً عكسـياً بـين    ، والمرحلة التي تمر بها تؤثر على المدخرات
  .مراحل نمو األسرة وبين معدل االدخار

  

 أن الثقافة االستهالكية غير الرشيدة وااللتزامات وحقوق اآلخرين) ١٩٩٩(وأضاف الرماني 
  .كالديون واألقساط والمستحقات واألعباء االجتماعية تؤثر على إقبال األفراد على االدخار

  

  :أهمية االدخار بالنسبة لألسرة
تساعد المدخرات التي تستثمرها األسرة على تحقيق أهدافها العاجلة واآلجلة وعلى مواجهة 

ـ . جميع ظروف الحياة التي تتطلب زيادة اإلنفاق ايمكن أن يحققـه االدخـار   وفيما يلي بعض م
  ):٢٠٠٦(لألسرة كما يراه نوفل 

: توفير الماديات الستخدامها في مواجهة أبواب اإلنفاق المتزايدة فـي المسـتقبل مثـل    .١
اإلنفاق على األبناء في المراحل الجامعية وتكوين رصيد لهم يساعدهم في مطلع حياتهم 

 .العملية أو الزوجية

ياة في نفس مستوى المعيشة الذي اعتادته عند التقاعد مساعدة األسرة على مواصلة الح .٢
 .أو انخفاض الدخل

تراكم مبالغ من المال لشراء متطلبات األسرة المرتفعة القيمة مثل سـيارة جديـدة أو    .٣
  .تجديد أثاث المنزل

  

كل الجهود والعمليات المبذولة على المسـتوى الشـعبي   "ويقصد بها " :التربية االدخارية
ل تنمية وعي اإلنسان عن طريق تغيير اتجاهاته نحـو االسـتهالك الزائـد أو    والرسمي من أج

  ).٢٠٠٤، عقران" (الترفي واالتجاه نحو االدخار بمختلف أشكاله وأنواعه النقدي والسلعي
  

  :أهداف التربية االدخارية
  .اتهتنمية االتجاهات اإليجابية لدى الفرد لكيفية االستغالل األمثل للنقود في تلبية احتياج .١
تنمية االتجاهات اإليجابية نحو االستثمار وإدارة األموال والتي تزيد من دخل األسـرة   .٢

 .ومن ثم تحقيق مدخرات للمستقبل

 .السندات،األسهم، تبصير الناس بكافة أنواع وأشكال االدخار كصناديق االدخار  .٣

 .تبصير الناس بدور المدخرات الفردية في دعم عجلة التنمية .٤
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دخارية ستجعل الناس أكثر تحرراً من الخوف على المستقبل وتنمـي لديـه   التربية اال .٥
 ).١٩٩٦، دعبس(القدرة على التخطيط لمستقبله 

  

  :طرق استثمار المدخرات
يجب استثمار المدخرات األسرية وعدم تركها عاطلة حتى تزداد بطريقة تلقائية علـى مـر   

  :السنين وهناك اتجاهان مختلفان الستثمار الفائض
اع األموال في أوعية االدخار ويتم ذلك بطرق مختلفة منها صناديق البنوك ودفاتر توفير إيد .١

 .البريد وشهادات االستثمار بأنواعها المختلفة

العمل أو االشتراك في مشروع اقتصادي يدر ربح مثل ماكينة تريكو أو حياكة مالبـس أو   .٢
 .القيام ببعض الصناعات الصغيرة

عدد كبير من األسر لديها فائض ولكنها تكتنزه في المنـزل علـى    وتشير الدراسات إلى وجود
هذا بدون شك تصرف خاطئ يعرضها للضياع أوالً ثـم  . هيئة مصوغات أو أوراق مالية أو نفائس

يحرم األسرة من عائد االستثمار الذي يمكن أن تحصل عليه لو تم إيداعـه فـي أوعيـة االدخـار     
كما أنها تحرم المجتمع من رأس مـال يمكـن أن   ، ر إليها سابقاًالمختلفة أو استثماره بالطرق المشا

إن اكتناز المال يعكس عدم وعي والمباالة كما أنه يعوق نمو االقتصـاد العـائلي   ، يستغل الرفاهية
  ).١٩٩٢، عرب(بصفة خاصة واالقتصاد القومي بصفة عامة 

  

   : االستثمار
أة في مجال االستثمار على صعيد إثبـات  يضمن االستثمار التمتع بكافة مميزات مشاركة المر

باإلضافة إلى سهولة الجمع بين المشاركة في التنمية والوفـاء  . الذات وتحقيق مكانة اجتماعية جيدة
  .األفضل نسبياً بمسئوليات المرأة المنزلية 

وعمل المرأة في االستثمار قد يضيف إلى الناتج المحلي اإلجمالي ما يضيفه أي نوع آخر مـن  
من هنا كان اهتمام خطط التنمية األخيرة بتشجيع مثل هذا النوع مـن  ، كات المرأة في التنميةمشار

مجمدة ) مليار ريال ١٥(المشاركة وإتاحة الفرصة للمرأة الستثمار مدخراتها الكبيرة التي تقدر بنحو 
  ).١٩٩٧، صيام(في البنوك ومعطلة عن استخدامها في االستثمار

  

  :مفهوم االستثمار
التخلي عن أموال يمتلكها الفرد في لحظـة معينـة   " االستثمار بأنه ) ١٩٩٨(رمضان  وعرف

ولفترة معينة من الزمن قد تطول أو تقصر وربطها بأصل أو أكثر من األصول التي يحتفظ بها لتلك 
  ".الفترة الزمنية بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية

  

  :ن المفاهيم االقتصادية أهمهاويرتبط مفهوم االستثمار بمجموعة أخرى م
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 Borrowingواالقتراض ،  Savingواالدخار ،  Consumptionواالستهالك ،  Incomeالدخل 
حيث انه من الصعب فهم االستثمار مالم تحلل العالقة التي تربطه بالمفاهيم االقتصـادية السـابقة   ، 
  ).١٩٩٩، مطر(

  

  :أهداف االستثمار
  .دخلتحقيق العائد أو الربح أو ال - ١
 .تكوين الثروة وتنميتها - ٢

 .تأمين حاجات الثروة وتوفير السيولة لمواجهة تلك الحاجات - ٣

حيث يسعى المستثمر إلـى التنويـع فـي مجـاالت     ، المحافظة على قيمة الموجودات - ٤
استثماره حتى التنخفض قيمة ثروته مع مرور الزمن بحكم عوامـل االرتفـاع فـي    

 ).١٩٩٧، حردان(األسعار وتقلبها 

حيث يفكر الناس فـي  ، هدف آخر هو القدرة على استخدام األصل) ١٩٩٢(ف عرب وأضا
توجيه مدخراتهم لالستثمار في أشياء يمكنهم استخدامها لفترة أطول كشراء مسكن أو سـيارة أو  

وقد تدر أرباحاً ، وهذه األشياء يكون الغرض منها منفعياً واستثمارياً في ذات الوقت. مجوهرات
هـدفاً اجتماعيـاً   ، أن من أهداف االستثمار) ١٩٩٩(ا أضاف الشراح وحسن كم. بمرور الزمن

مثل اإلنفاق علـى التعلـيم والصـحة ووسـائل االتصـال      ، يتمثل في تحقيق رفاهية المواطن
  .الخ... والطرق

  

  :أنواع االستثمار
  .االستثمار العقاري - ١
 .االستثمار في األسهم - ٢

 .االستثمار في السندات - ٣

 ).١٩٨٤، المنجد(والفضة االستثمار في الذهب  - ٤
  

، أن من أنواع االستثمار أيضاً الودائع المربوطة وشهادات اإليداع) ١٩٩٢، باقعر(وأضاف 
  .وأخيراً الصناديق االستثمارية في البنوك

  

  :العوامل التي تدفع لالستثمار
  .توفر درجة عالية من الوعي االستثماري لدى الفرد - ١
مناسب لالستثمار وذلك لتوفير حـد أدنـى مـن    توفر المناخ االجتماعي والسياسي ال - ٢

 .األمان يشجع المدخر على تقبل المخاطرة المصاحبة لالستثمار
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وجود سوق مالي وفعال يوفر الزمان والمكان المناسبين للجمع بين رغبة المدخر في  - ٣
 ).١٩٩٩، مطر(ورغبة المقترضين في الحصول على هذه األموال ، استثمار أمواله

  

  :رار االستثماريأسس اتخاذ الق
  :البد للمستثمر عند اتخاذ قرار االستثمار وتوظيف األموال أن يأخذ في االعتبار ما يلي

فالغرض من االستثمار تحقيق عائد مالئم وربحية مناسـبة بغـرض    :العائد المتوقع - ١
  .استمرار النشاط االستثماري

خـاطرة والعائـد   ينبغي على المستثمر الموازنة بين درجـة الم  :المخاطرة المتوقعة - ٢
 .المتوقع

  ).١٩٩٧، صيام( اختيار الزمن المناسب لالستثمار - ٣
  

  :مخاطر االستثمار
  :مخاطر االستثمار فيما يلي) ١٩٩٧، حردان(يعدد 
وقد يفشل هذا . وهي التي تنتج عن االستثمار في أوراق عائدة إلى مجال عمل :العمل - ١

  .العمل وبالتالي التتحقق أهداف االستثمار
نتج عن التغير العكسي في أسعار أوراق االسـتثمار المتعامـل بهـا أو    وت :السوق - ٢

 .الضمانات العائدة لها نتيجة تقلب أوضاع السوق

، وتنتج عن االستثمار في أسعار فائدة منخفضة إذا ما ارتفعت الفائدة بعد ذلك :السعر - ٣
 .أو الناتجة عن خسارة الفائدة المرتفعة إذا ما تم االستثمار آلجال قصيرة

وتنتج عن االرتفاع في المستوى العام لألسعار والذي يـؤدي   :القوة الشرائية للنقود - ٤
 .بدوره إلى انخفاض في قيمة النقود

تنتج عن عدم القدرة على سداد األموال المقترضة لغايات االستثمار أو عدم  :المالية - ٥
 .القدرة على تحويل االستثمارات إلى سيولة نقدية بأسعار معقولة

وهي تنتج عن التغيرات العكسية في األنظمة االجتماعيـة   :ية أو التنظيميةاالجتماع - ٦
 .والتعليمات والقوانين التي تؤثر على مجاالت االستثمار وأسعار أوراق االستثمار

  

  :عالقة االدخار باالستثمار
أو المنشـأة األهليـة   ، مؤسسـات تعتبر فوائض الدخول النقدية سواء لـدى األفـراد أو ال  

  .بمثابة المصدر األساسي لالستثمار، والحكومية
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واالدخار يعتبر مجرد استهالك مؤجل يتخلى به الفرد أو الجماعـة عـن إشـباع رغبـة     
، استهالكية حاضرة وبقصد تأمين األموال الالزمة إلشباع رغبة استهالكية محتملة في المستقبل

يقوم على التضحية بإشباع أما االستثمار ف .وذلك بدون استعداد لتحمل أدنى درجة من المخاطرة
وذلك أمـالً  ، )وليس مجرد تأجيلها فقط كما هو الحال بالنسبة للمدخر(رغبة استهالكية حاضرة 

وهنا يكون مسـتعداً لتحمـل درجـة معينـة مـن      ، في الحصول على إشباع أكبر في المستقبل
  ).١٩٩٩، مطر(المخاطرة 

  

ية لالستثمار فلكل مبلغ موفر مهمـا  واالدخار من مصادر الدخل المتاحة هو الخطوة األساس
  ).١٩٩٢، باقعر(صغر أو عظم مجاالته االستثمارية المناسبة 

أنه بينما تتوقف قرارات األفراد الخاصة باالدخار على عوامل ) ١٩٩٧(عبد الغفاروأضاف 
حجم الدخول الحقيقية المتوقعة واألثمان والسياسة االقتصادية فـإن قـرارات االسـتثمار    : مثل 
  .خطط تتوقف على عوامل أخرى منها حجم السوق والتقدم الفني وتوقعات الربحيةالم

  

إن ربة األسرة العاملة تعاني من صراع األدوار نتيجة ألعبائها الوظيفية مما يعرضها إلـى  
المتغيرات حيث يقاس التوافق بمدى قدرة الفرد على إشـباع حاجاتـه   بعض صعوبة التوافق مع 

نة ومنسجمة مع البيئة التي يعيش فيها ومن خالل تفاعله المـرن مـع   من خالل عالقات متواز
فإن ربة األسرة في حاجة ماسة إلى الموازنة بين مواردها واحتياجاتها ، متطلبات الحياة المتغيرة

وبما ، الفعلية والضرورية واليأتي ذلك إال بدرجة عالية من الوعي اإلداري السليم لدخلها المالي
فق في الحياة الزوجية واألسرية لها تأثير سلبي على جوانب الحيـاة األخـرى   أن صعوبات التوا

للفرد مما يجعله عاجزاً عن إحداث التوازن والتوافق مع متغيرات الحياة اليومية لـذلك سـوف   
  .في الفصل القادمبمفهومه ومعاييره نتحدث عن التوافق الزواجي 
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  الفصل الرابع

  التوافق الزواجي
Marital Compatibility  

ـ ، يعتبر الزواج نظاماً اجتماعياً يتصف بقدر من االستمرار . ةواالمتثال للمعايير االجتماعي
وينظر اإلسالم إلى العالقة بين الزوجين باعتبارها النواة األولى التي تنبثق منها سائر العالقـات  

سُبْحَانَ الَّـذي خَلَـقَ الْـأَزْوَاجَ كُلَّهَـا     {:وهذا يتضح بجالء في قوله تعالى. انيالبشرية في المجتمع اإلنس
وَمـن كُـلِّ شَـيْءٍ خَلَقْنَـا زَوْجَـيْنِ      {:وقوله تعـالى ، ]٣٦: يس[}ممَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمنْ أَ�فُسهِمْ وَممَّا لَا يَعْلَمُـونَ 

  ].٤٩: الذاريات[ }لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
  

والتحقق الحياة الزوجية أهدافها بوحي من النوايا الطيبة فحسب؛ وإنما يقتضي ذلـك فهمـاً   
والوظـائف  ، والمسئوليات المتوقعة لتحملهـا ، ومعرفة بمعنى الحياة الزوجية واألسرية، وإدراكاً
كمـا أن ظهـور   ). ٢٠٠٠، شـوقي (واألدوار التي يلعبها كل طرف في هذه الحياة ، األساسية

وأن . ير متوافقين في جماعة معينة قد يقف حجر عثر أمام بلوغ األهداف المنشـودة أشخاص غ
الشخصية القادرة على التصرف في مواقف الحياة المختلفة تعتبـر علـى درجـة عاليـة مـن      

  ).١٩٩٧، عبد الغفار(التوافق
  

زيد من ولذا ليس من دواعي اهتمامنا بموضوع التوافق أن تكون هذه الدراسة تراكماً كمياً لم
وإن كان من الجدير ذكره إن مفهوم التوافق يمثل بعـداً  ، الدراسات التي أجريت في هذا المجال

فإذا كـان البحـث   ، أساسياً اليمكن إغفاله في كل الدراسات التي تصدت لهذه الظاهرة اإلنسانية
ستقراره العلمي بعامة والبحث النفسي االجتماعي بخاصة يسعى في سبيل خدمة اإلنسان وتحقيق ا

النفسي في كل مجاالته الحياتية فإن هذه الجهود تتالقى عند نقطة تتمثل في درجة توافق الفـرد  
ويحظى مفهوم التوافق بأهميـة  . وما يحققه التوافق من تطور على المستوى النفسي واالجتماعي

، إنسـاني  كبيرة لما له من دور فعال في السير الطبيعي لحياة األفراد والجماعات في أي مجتمع
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ومعاييره والفرق بين التكيف والتوافق مع تنـاول  ، أبعاده، لذلك سوف نستعرض مفهوم التوافق
  .  التوافق الزواجي بشيء من التفصيل حيث أنه موضوع البحث الحالي

  

  Adjustment :مفهوم التوافق
جسـمية  استخدم مفهوم التوافق في البداية في المجال البيولوجي للتعبير عـن التغيـرات ال  

أما في علم النفس فيستخدم ليعبـر عـن   ، والسلوكية التي تزيد من فرص الكائن الحي في البقاء
اإلمكانات الشخصية واالجتماعية والثقافية التي تهيئ للفرد أن يصـبح قـادراً علـى مواجهـة     

ل وتشير الدراسات إلى أن المتغيرات الفسيولوجية الداخلية التي تشـم ، متطلبات الموقف الجديد
والوظـائف المناعيـة تلعـب    ، والنشاط الهرموني بعناصره المتعددة، النشاط العصبي الكيميائي

جميعها دوراً بارزاً في السلوك التوافقي للفرد لمواجهة متطلبـات الظـروف الضـاغطة التـي     
  ).١٩٩٣، القرشي(يتعرض لها 

  

خرين المحيطين بـه  وفي اآل، والتوافق لدى الفرد عبارة عن وجود نوع من الثقة في النفس
كمـا يتمتـع بعالقـات    ، ويحظى بالتقبل والرضا عن نفسه وعمن حوله، داخل األسرة خارجها

وعدم التردد ، اجتماعية مستقرة تتسم باالعتماد على النفس وتحمل المسئولية في مواجهة األمور 
  ).٢٠٠٠، قرني(بهدف الوصول إلى عالقة متناغمة مع البيئة

  

حيث يشيع اسـتخدامه  ، لمفاهيم األساسية في علم النفس وعلم االجتماعومفهوم التوافق من ا
والسلوك التوافقي في اإلنسان ). ١٩٩٣، السهلي(فهو يقيم سلوك اإلنسان ، في لغة الحياة اليومية

  ).٢٠٠٠، شوقي(أو صعوبات مواقفها ، هو السلوك الموجه للتغلب على عقبات البيئة
  

الذي أطلق عليه علمـاء  ، Adaptationالبيولوجي للتكيف وقد استعار علم النفس المفهوم 
 Adjustmentواستخدم في المجال النفسي االجتماعي تحت مصطلح التوافـق  ، النفس المواءمة

ليشير إلى أن اإلنسان كما يتالءم مع البيئة الطبيعية؛ فإنه يستطيع أن يتوافق مع الظروف النفسية 
  ) .١٩٩٧، الزهراني(واالجتماعية 

  

أن التوافـق هـو مجموعـة    ) ٢٠٠٢(و إبـراهيم  ) ١٩٩٩(رى كل من عبد الـرحمن  وي
االستجابات المختلفة التي تدل على شعور الفرد باألمن الشخصي؛ كما يتمثل في اعتماده علـى  

كما يتمثل فـي معرفـة الفـرد للمهـارات     . وإحساسه بقيمته، وشعوره بالسعادة والرضا، نفسه
  .يجابية بناءة مع البيئة المحيطة بهوإقامة عالقات إ. االجتماعية
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، إلى أن التوافق يتضمن السعادة مع النفس) ١٩٩٧(و بكر ) ١٩٩٣(ويشير كل من الضبع 
والفسـيولوجية  ، وإشباع الدوافع والحاجات الداخلية األولية الفطرية والعضـوية ، والرضا عنها

  .تابعةويتضمن كذلك مطالب النمو في مراحله المت. والثانوية المكتسبة
  

سلوك الفرد إزاء الضغوط االجتماعية والشخصية؛ التي تؤثر : بأنه (١٩٩٠ ,Robert)ويعرفه 
  .بدورها على التكوين النفسي للفرد؛ فهو العملية التي يحاول الفرد بواسطتها تعديل سلوكه

  

ـ   ذي ويرى علماء االجتماع أن مفهوم التوافق يعبر عن قدرة الفرد على التالؤم مع الهـدف ال
، في الوقت الذي يستطيع فيه أن يقيم عالقات منسجمة وسـوية مـع الظـروف   ، يسعى إلى تحقيقه

  ).١٩٩٩، الجمل (واألشخاص الذين يكّونون البيئة المحيطة به ، والمواقف
قدرة الفرد أو األفراد داخل األسرة على التكيف وتكوين عالقات متكاملـة  " فالتوافق يعني 

فاعل سليم مع األحداث لتحقيق اإلشباع وضمان االستقرار والوصـول  ناتجة عن توازن نفسي وت
  ).٢٠٠٢، حقي وأبوسكينة(إلى التغير المنسجم في مواجهة الرغبات المتصارعة 

  

بحيـث  ، قدرة الفرد على إحداث التوازن بين ذاته ومجتمعـه " بأنه ) ٢٠٠٣(وتعرفه الفيفي 
انيات والمطالب االجتماعية للمجتمع من جهـة  وبين اإلمك، يوائم بين حاجاته وإمكاناته من جهة

  ".والقبول االجتماعي، وتحقيق الذات، مما ينتج عنه لدى الفرد الشعور باألمن، أخرى
  

، العملية التي يستطيع الفرد من خاللها إشـباع االحتياجـات  " وترى الباحثة أن التوافق هو 
وك والعـادات وذلـك نتيجـة    والحصول على الرضا من خالل تعديل السل، وتجاوز الصراعات

  ".بين الخبرات السابقة والمواقف الجديدة وإقامة عالقات إيجابية بناءه مع البيئة المحيطة به للموازنة
  

  :الفرق بين التكيف والتوافق
إلى أن مفهوم التوافق أعم من التكيـف، ويهـتم بـالنواحي النفسـية     ) ١٩٩٧(ويشير بكر 

لنواحي الفسيولوجية؛ وبذلك تصبح عملية تغيير الفرد لسلوكه واالجتماعية؛ أما التكيف فيختص با
  .وخضوعه لاللتزامات االجتماعية، ليتفق مع غيره عملية توافق؛ وذلك باتباعه العادات

  

أما التوافق فيشير إلى حسـن النظـام   ، فالتكيف إذن هو انسجام الفرد مع عالمه المحيط به
  ).١٩٩٠، حلمي(ع الظروف النفسية واالجتماعية الداخلي الذي يؤدي إلى التكيف والتوافق م

  

ومن جهة أخـرى حـدد   . بينما يمثل التوافق اصطالحاً سيكولوجياً يتضمن النواحي االجتماعية
  : الفرق بين التكيف والتوافق؛ على أن عملية التكيف تكون على ثالث مستويات هي) ١٩٩٥(الحنفي 
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ت كيميائية تعـين الفـرد علـى    إذ تطرأ على الجسم تغيرا :المستوى البيولوجي  - أ
  .التوفيق بين حاجاته المتاحة في البيئة 

أو العضو ، إذ يتغير اإلحساس حتى يستطيع العصب :المستوى العصبي الحسي   - ب
 .الحسي أن يحتمل المنبه الذي يتعرض له طويالً 

  .حيث تستقر آلياته النفسية؛ ليدافع عن الجهاز النفسي  :المستوى النفسي -ج
  
  
  

  :التوافق أبعاد
وغيـر متوافـق   ، التوافق حالة نسبية؛ فقد يكون الشخص خالل فترات حياته متوافقاً أحياناً

. أحياناً أخرى؛ لذلك درج الباحثون إلى تقسيم التوافق إلى أبعاد فرعية؛ حتى تسهل عملية قياسه
عالجة هؤالء كما اختلف الباحثون في تحديد أبعاد التوافق، وقد يكون مرجع هذا االختالف إلى م

  ).٢٠٠٤، الرفاعي(الباحثين للتوافق حسب متغيرات دراستهم الخاصة 
  

التوافـق  : االتجـاه األول هـو  : ولكنها تنحصر في اتجاهين، وهناك مجاالت كثيرة للتوافق
  ).١٩٩٣، عبد اللطيف(هو التوافق االجتماعي : واالتجاه الثاني، النفسي أو الشخصي أو الذاتي

  

، االنفعـالي ، الشخصـي :لى أن هناك عدة أبعاد للتوافق تتمثل في التوافقوتشير الدراسات إ
  ).٢٠٠٤، نقالً عن الرفاعي(الكلي، الجسمي، المهني، الدراسي، الزواجي، األسري، االجتماعي

  

  : Personal Adjustmentالتوافق الشخصي  -١

ـ ، مدى قدرة الفرد"ويقصد به  ي مـن خاللهـا   وتمكنه من تلبية جميع حاجاته ودوافعه؛ الت
يستطيع تحقيق ذاته في حدود ما يتمتع به من إمكانات وقدرات؛ بما يتناسب وما يتعرض له من 

بعيداً عـن  ، أو اجتماعية ينتج عنها حدوث التوازن والرضى عن الذات، أو مادية، ضغوط بيئية
تب عليه أن مما يتر، ويشير أيضاً إلى التوازن بين الوظائف المختلفة للشخصية. الصراع النفسي

  ) .١٩٩٩، عالء الدين" (تقوم األجهزة النفسية بوظائفها دون صراعات شديدة
  

والرضـا  ، والثقة بها، السعادة مع النفس"أن التوافق الشخصي يتضمن ) ٢٠٠٠(وترى سري    
ومواجهـة  ، والسعي لتحقيقهـا ، وتوجيه السلوك، والشعور بالحرية في التخطيط لألهداف، عنها

والتوافق لمطالـب النمـو فـي مراحلـه     ، وتغيير الظروف البيئية، خصية وحلهاالمشكالت الش
  ".وهو ما يحقق األمن النفسي، المتتالية

  

  : Emotional Adjustmentالتوافق االنفعالي  -٢
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وأن يتخذ موقفاً انفعالياً مناسباً لما يمـر بـه مـن    ، أن يكون الفرد متزناً انفعالياً"ويقصد به 
، والضبط، والثبات، واالستقرار، تمتع الفرد بالهدوء"ويشير أيضاً إلى ). ١٩٩٧، بكر " (مواقف

والتماسـك لمواجهـة   ، والتعبير االنفعالي المناسب لمثيرات االنفعال، والسلوك االنفعالي الناضج
  ).١٩٩٨، حقي وأبو سكينة "(وحل المشكالت األسرية، الصدمات االنفعالية

  
  
  
  

  : Social Adjustmentالتوافق االجتماعي  -٣

وإدراكـه   الجانب الذي يعكس ميول الفرد االجتماعية، وقدرته على تحمل المسؤولية،"هو ذلك 
واالتـزان   لذاته وعالقاته مع اآلخرين؛ التي تعكس رضاء الفرد عن ذاته، وعن المحيطـين بـه،  
بـاألمن   متـع والتفاعل االجتماعي، والمشاركة في النشاط االجتماعي، والعمل لخير الجماعة، والت

عليها مـن   االجتماعي، والنجاح في حل المشكالت، والتغلب على العقبات التي تواجهه، وما يترتب
  ).١٩٩٣، الخريبي " (اتخاذ القرارات، واختيار البدائل المناسبة، وتنفيذها، وتحمل مسؤولياتها

  

ضـمن  على أن التوافق االجتمـاعي يت )١٩٩٩(والرفاعي ) ١٩٩٨(ويتفق كل من الحازمي 
مجموعة العمليات التي تقوم على إحساس الفرد باألمن االجتماعي؛ ويبدو ذلك من خالل جوانب "

متعددة؛ تتمثل في المشاركة االجتماعية للفرد داخل مجتمعه؛ من خالل عقد عالقات اجتماعيـة  
راضية ومستمرة، وقائمة على التعاون، وتحمل المسئولية والثقة والحـب، واحتـرام اآلخـرين    

  ".اللتزام بالمعايير والقيم االجتماعيةوا
  

الجانب االجتماعي الـذي يعكـس ميـول واتجاهـات الفـرد      : " أنه) ١٩٩٧(ويضيف بكر
وإدراكه وفهمه لطبيعة األدوار االجتماعية التي ، ومدى قدرته على تحمل المسئولية، االجتماعية

والرضا عـن  ، قيق اإلشباع النفسييقوم بها؛ تبعاً للجماعات المختلفة التي ينتمي إليها، بهدف تح
  ".وامتثاله لقيمه وأهدافه ، والمجتمع الذي يعيش فيه، الجماعة التي ينتمي إليها

  

  :Marital Adjustmentالتوافق الزواجي  -٤

حيث يمكِّن كال مـن الـزوج   ، يعد التوافق الزواجي أحد المجاالت الهامة في التوافق العام
والرضـا  ، السعادة الزوجية"وهو يتضمن ) ٢٠٠٠، مسعود(اً والزوجة من شق طريق الحياة مع

، واالسـتعداد للحيـاة الزوجيـة   ، الزواجي؛ الذي يتمثل في التوفيق في االختيار المناسب للزوج
واالستقرار ، وتحمل مسئوليات الزواج والقدرة على حل مشكالته، والحب المتبادل بين الزوجين

والجنسـي  ، والعاطفي، رجة التناغم والتواصل العقليد"ويشير إلى ). ٢٠٠٠، سري" (الزواجي
  ).٢٠٠٠، قرني " (بين الزوجين؛ مما يساعدهما على بناء عالقات زواجية ثابتة ومستقرة
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، والتفاهم، وإقامة الحوار بين الزوجين، القدرة على التواصل: " بأنه) ٢٠٠٠(وتعرفه شوقي 
، جين فـي جميـع النـواحي النفسـية    وهو تكامل بـين الـزو  . وحل الصراعات التي قد تنشأ

  ".وهو أيضاً القدرة على الحب والعطاء، والجنسية، واالجتماعية
  
  
  
  

  :  Familial  Adjustmentالتوافق األسري  -٥

، الضـبع  " (أن يعيش الفرد في جو عـائلي يسـوده االسـتقرار والطمأنينـة    "ويقصد به  
والتماسـك  ، الحفاظ علـى االسـتقرار  و، القدرة على تحقيق المطالب األسرية"ويشمل ).١٩٩٣

  ).١٩٩٨، حقي وأبو سكينة " (األسري؛ مع سالمة العالقات األسرية الداخلية والخارجية
  

 :Adjustment between Job and Home التوافق بين العمل والمنزل -٦

الجمع قدرة المرأة العاملة على الجمع بين متطلبات البيت واألوالد والزوج والعمل ؛ أي "هو    
وزوجة، وربة منزل؛ نتيجة لضـيق الوقـت   ، بين أدوارها الوظيفية المختلفة كامرأة عاملة، وأم

  ).١٩٩٨، حقي وأبو سكينة " (ونفاذ الجهد
  

  :  Studial Adjustmentالتوافق الدراسي  -٧

، قدرة الطالب على بناء عالقة جيدة مـع زمالئـه ومعلميـه   : "بأنه) ١٩٩٧(يعرفه اللحيان    
وقدرته على ، إلى جانب اإليمان بأهمية المواد الدراسية، مشاركة الفعالة في األنشطة المدرسيةوال

كمـا يتضـمن   ". استذكارها بطريقة جيدة وفق تنظيم زمني معين؛ مما يؤدي إلى تفوقه دراسـياً 
قدرة الطالب على تحقيق حاجاته االجتماعية والنفسية؛ من خالل عالقاته مـع زمالئـه، ومـع    "

يه، ومع المدرسة وإدارتها؛ ومن خالل مساهمته في ألوان النشاط االجتماعي؛ بشكل يؤثر مدرس
  ).هـ١٤١٤، آل حمود " (وفي تكامله االجتماعي، إيجابياً على صحته النفسية

  

  : Vocational Adjustmentالتوافق المهني  -٨

قيق التالؤم بينه وبين البيئة العملية الديناميكية المستمرة التي يقوم بها الفرد؛ لتح"ويشير إلى 
وقدرة الفرد على التكيف مع ظروف العمـل  ". والمحافظة عليه، )المادية واالجتماعية (المهنية 

وللظـروف  ، ولمزاج رئيسـه ، ولزمالئه، ومطالبه؛ إنما تعني أن يتكيف مع اآللة وروتين العمل
وقدرته على أدائه أداءاً مرضياً ، وأن يدرك أن رغبته الصادقة في العمل، الفيزيقية التي تحيط به

  ) .١٩٩٣، العنزي (أو ترقيته من رئيسه، ليست في ذاتها ضماناً لقبوله من زمالئه
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ويتمثـل فـي   . وإرضاء اآلخرين فيه، الرضا عن العمل"أنه يتضمن ) ٢٠٠٠(وترى سري 
، والدخول فيها، واالستعداد لها علماً وتدريباً، االختيار المناسب للمهنة عن قدرة واقتناع شخصي

والعالقـات الحسـنة مـع    ، والشعور بالنجاح، واإلنجاز، والكفاءة، واإلنتاج، والصالحية المهنية
ويعبر عن التوافق المهنـي  . والتغلب على مشكالتها، واالستقالل في المهنة، الرؤساء والزمالء

  ".الشخص المناسب في المكان المناسب " بعبارة 
  
  

  : Physical Adjustment التوافق الجسمي -٩

وخلوه من أية أمراض قد تعوقه عن إشـباع حاجاتـه؛   ، تمتع الفرد بالصحة الجيدة"ويتضمن    
مـدى اسـتقرار   "ويقصد به أيضـاً  ). ١٩٨٨، شلبي " (للوصول إلى حالة من االستقرار البدني
  ).٢٠٠٠، قرني " (الوظائف الجسدية والصحة العامة للفرد

  

   :Total Adjustmentالتوافق الكلي  -١٠

  ).١٩٩٧، بكر " (يتضمن توافق الفرد في كل هذه الجوانب السابقة"   
  

  :أبعاداً جديدة للتوافق تتمثل في) ١٩٩٣(ويضيف العنزي 
  :Economical Adjustmentالتوافق االقتصادي  -١١

ض فـي سـلم   قدرة الفرد على التأقلم مع التغيير المفاجئ باالرتفاع أو االنخفـا "ويتمثل في    
القدرات االقتصادية؛ حيث إن عدم التأقلم يحدث اضطراباً عميقاً في أساليب توافق الشخصية مع 

  ".المجتمع؛ ذلك أن االنخفاض يتطلب من الفرد تكوين عادات ، ورغبات جديدة
  

  : Recreational  Adjustmentالتوافق الترويحي  -١٢

، ية التخلص مؤقتاً من أعباء العمل ومسـئوليته إمكان"يقوم التوافق الترويحي في حقيقته على 
  ".وممارسة السلوك الحر، والتصرف في الوقت بحرية، أو التفكير فيه خارج مكان العمل

  

  :معايير التوافق
إن التوافقات السوية التختلف عن التوافقات غير السوية في النوع؛ بقدر ما تختلف عنها في 

تلك التي تفشل فـي إشـباع حاجـات الفـرد الشخصـية      : والتوافقات غير السوية هي، الدرجة
أن الفرد يتحرك على فعـل واحـد؛   ) ١٩٨٨(وتضيف مبارك ). ١٩٩٨، إبراهيم(واالجتماعية 

وهو أيضاً نادر ، ونهايته الصغرى عدم التوافق، وهذا نادر الوجود. نهايته العظمى تمام التوافق
  .وافقوسوء الت، وبين الطرفين يكون حسن التوافق، الوجود
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  :أن معايير التوافق هي (١٩٨٦ ,Kaplan)ويرى 
واثقاً من ، فالشخص المتوافق يكون قادراً على تنظيم سلوكه االنفعالي :النضج االنفعالي - ١

  .وأمن داخلي اليتزعزع بسهولة بالضغط االنفعالي، نفسه ولديه القدرة على العطاء
ية اتزان بين القـوى الداخليـة   الشخص المتوافق هو الذي يقوم بعمل: االتزان الدينامي -٢

والبيئة وأن يكون لديه كفـاءة  ، والقوى الخارجية الالزمة للتوافق مع الظروف المتغيرة
فالصحة النفسية بما هو عليه من ثبـات واتـزان   . عالية للمقاومة دون أن يفقد االتزان

بحيـث  انفعالي وبقدرة الفرد على التوافق النفسي واالنسجام بـين دوافعـه المختلفـة    
 .اليتعارض بعض هذه الدوافع تعارضاً ظاهراً مع بعضها اآلخر

فالشخص المتوافق يجب أن يكون قادراً علـى رؤيـة واقعيـة     :إدراك الذات الواقعية -٣
ونجد بعض األفراد لديهم بصيرة . ويعرف قدراته أو يتعايش مع نقاط ضعفه واليذكرها

وهذا يهيئ لهم تجنب الكثير من اإلحباط  ،البأس بها بأنفسهم ويفهمون ذاتها فهماً واقعياً
 .والفشل ويساعدهم على اإلنجاز والتحقيق والتوافق السليم

فبعض األفراد أقدر من غيرهم على إنشاء عالقات : استمتاع الفرد بعالقاته االجتماعية -٤
اجتماعية وعلى االحتفاظ بالصداقات والروابط القوية في المجموعات التي يتصلون بها 

 .هذه العالقات سنداً وجدانياً هاماً ومقوماً أساسياً من مقومات الصحة النفسيةوتعتبر 

فهناك بعض األفراد الذين يؤدون أعمالهم وهـم   :نجاح الفرد في عمله ورضاءه عنه -٥
فقد تكون أعلـى مـن هـذه    ، كارهون لها أو أعماالً التتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم

 .ؤدي إلى عدم رضا الفرد وعدم نجاحه في عملهالقدرات وقد تكون أقل منها وهذا ي

فهناك بعض الناس من تراه مقبالً على الحياة متجاوبـاً   :اإلقبال على الحياة بوجه عام -٦
وهناك من تراه متوقعاً للشر واألذى متخوفـاً  ، معها ويرى أن الحياة تستحق أن تعاش

هتمـام األكثـر   وليس من الصعب أن نتصور أن االتجاه اإليجابي نحـو الحيـاة واال  
 .والفاعلية إزاءها هي بعض الدعامات الهامة من دعامات الصحة النفسية

تختلف قدرة النـاس علـى تحمـل     :كفاءة الفرد في مواجهة إحباطات الحياة اليومية - ٧
فهناك من ينزعج انزعاجاً شـديداً  ، المشاق والصعوبات العادية التي تواجهه في الحياة

األمور ويصل بعضهم إلى البلبلة الفكرية واالنهيـار   ألي تغير غير متوقع في مجرى
وهناك بعض الناس لديهم صالبة قوية إزاء ، الشامل عند تعرضهم لإلحباطات البسيطة

وأن درجة تحمل المشاق ، متاعب الحياة وأحداثها اليومية ودرجة من التحمل والصمود
 . تعتبر من أهم مقاييس الصحة النفسية

فبعض الناس يقصر اهتمامه على جانب واحد فقـط مـن    :فسيةاتساع أفق الحياة الن -٨
جوانب نموه دون العناية بجوانب النمو األخرى بيد أن االستمتاع بالحيـاة والتجـاوب   
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فـالنمو المتكامـل   ، الواسع معها يتطلب العناية بأنواع متعددة من المهارات والمعارف
 .د فقطيقتضي االهتمام بجميع الجوانب ال االهتمام بجانب واح

فاإلنسان في كل سنوات عمره تحركه دوافع وحاجات  :إشباع الفرد لدوافعه وحاجاته -٩
أساسية منها الحاجات الفسيولوجية المترتبة على طبيعة تكوين الجسم ومنهـا حاجـات   
نفسية اجتماعية نشأت من اعتبار عضوية الفرد في الجماعات المختلفة وعن طول مدة 

 .عه اجتماعياًطفولة اإلنسان وطريقة تطبي

من الواضح أن ثبات اتجاهات الفرد أمراً اليتأتى إال عن طريـق   :ثبات اتجاهات الفرد -١٠
كما يتم عن طريق االسـتقرار االنفعـالي   ، تكامل الشخصية وعن الوضوح واإلصرار

 .إلى حد كبير

، الشك أن قدرة الشخص على تحمل المسئولية :تصدى الفرد لمسئولية أفعاله وقدراته -١١
فال ، والقدرة على ضبط النفس في المواقف التي تثير االنفعال، تخذه من قراراتوما ي

يثور أو يتهور ألسباب تافهة واليعبر عن انفعاالته بصورة طفولية هو إحدى عالمات 
التكامل الخلقي والصحة النفسية في وقت واحد أما أن الهروب من المسئولية هو داللة 

 .نفعاليواضحة وأكيدة على نقص النضج اال
         

  :معايير أخرى للتوافق هي) ١٩٨٨(وتضيف شلبي 
من األمور المعروفة أنه اليمكن الفصل بـين الصـحة الجسـمية    : الصحة الجسمية  - ١

أم ، سـواء بالزيـادة   -مثالً  -والنفسية؛ فإن أي اضطراب في إفرازات الغدد الصماء 
أو ، والشـخص المـريض  . النقصان؛ يؤدي إلى آثار واضحة وخطيرة في سلوك اإلنسان

  .وتقل قدرته على التوافق، الضعيف في صحته الجسمية غالباً مايقل حماسه للحياة
تعتبر المواجهة المباشرة للمشكالت إحدى المبادئ األساسية للتوافـق  : النشاط المبتكر  - ٢

ويمنع كذلك تكوين اتجاهـات  ، فالنشاط يقهر كل مايتعرض له الفرد من عقبات، السليم
ولكن يراعى أن يكون هذا النشاط غير عشوائي؛ بل يكون متسـماً  ، غير توافقيةسالبة 

  .بالموضوعية واالستبصار؛ حتى يحقق التوافق السليم
ولكي يحقق الشخص توافقاً سليماً يجب أن يحيا مع كل موقف : االنتباه للموقف الحالي  - ٣

ي عدم االستفادة مـن  وهذا اليعن. ويواجهه بكل الوسائل الممكنة؛ للحصول على التوافق
ولكن االتجاه الصحيح يـربط بـين الماضـي    ، أو التخطيط للمستقبل، الخبرات السابقة

  .والمستقبل؛ عن طريق الموقف الحالي
  :معايير أخرى للتوافق وهي) ٢٠٠٢(ويضيف إبراهيم 
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كثيراً ما يصادف الشخص في حياته اليومية بعض العقبات والموانـع  : الراحة النفسية  - ١
، قف في طريق إشباع حاجاته؛ فالشخص المتوافق هو المتمتع بالراحـة النفسـية  التي ت

الذي يستطيع أن يواجه هذه العقبات، ويكون قادراً على حل المشكالت بطريقة ترضاها 
  .نفسه، ويقرها المجتمع

وهـي  ، الشخصية السوية هي التي تعيش فـي سـعادة دائمـة   إن : الشعور بالسعادة  - ٢
وتبدو فـي  ، والقادرة على التوافق الشخصي واالجتماعي، الصراعالخالية من  الشخصية

  .وشعوره بالطمأنينة والسعادة، وبعمله وأسرته وأصدقائه، استمتاع الفرد بالحياة
والصـمود  ، وذلك من خالل ثقة الفرد في قدرته على التوافق: الشعور باألمن النفسي  - ٣

وإشباع حاجاته المختلفـة  ، هدافهوالموانع التي تقف في طريق تحقيق أ، أمام الصعوبات
أو ، أو الغضب، كالعدوان، دون أن يلجأ إلى األساليب الملتوية في مواجهة تلك العقبات

 .االستسالم ألحالم اليقظة
  

والتوافق له أهمية في الحياة الزوجية لتحقيق التماسك واالستقرار األسري والـذي يـؤدي   
لمنشودة مع تحقيق التـوازن النفسـي واالجتمـاعي    بدوره إلى نجاح األسرة في تحقيق أهدافها ا

واالقتصادي لجميع أفرادها لذا رأت الباحثة إلقاء الضوء على التوافق الزواجـي بشـيء مـن    
العوامـل  ، خصائصـه ، أبعـاده ، اإلسهاب الرتباطه الوثيق بموضوع البحث من حيث مفهومه

ـ ، أهميته، المؤدية إليه ومقومـات العالقـة   ، وء التوافـق المتغيرات التي تؤثر على التوافق وس
  .ودور الزوجة العاملة تجاه الزوج، دعائم الحياة الزوجية السوية في اإلسالم، الزوجية الناجحة

  

  :التوافق الزواجي
إنما هو في حقيقته امتـزاج روحـي أول   ، إن الزواج بين رجل وامرأة ليس مجرد ارتباط

وأجملها وأعالها شأناً تلك التـي تـرتبط   أفضلها ، خطوة فيه الحب وللحب صور كثيرة متعددة
بتعاليم السماء حيث تقننه وتنظمه وتجعل له خطوطاً واضحة أصلية ممتدة دائماً لألمام في إطار 

  ].١٨٧: البقرة[ }..هُنَّ لبَاسٌ لَّكُمْ وَأَ�تُمْ لبَاسٌ لَّهُنَّ..{:قال تعالى. من الحب السليم المستمر
ولذا حرم اإلسالم . فإن الحب هو جوهر تلك الوثيقة وعطائهافإذا كان الزواج شركة موثقة 

زواج المتعة أو الزواج المؤقت إلنعدام الهدف الحقيقي من الزواج وهو الحياة اآلمنة المسـتقرة  
فكل منهما يحدد بسلوكه رغبته في استمرار ومصير ، والمرأة سكن الرجل، فالرجل مالذ المرأة

وبذل الزوج كل جهده كي يظل في . دا معاً في السراء والضراءوالسيما بعد أن تعاق، هذا الحب
وكذلك المرأة إذا داومت على القيام بواجباتها كربة ، لقائه بزوجته واسع الصدر مشبوب العاطفة
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والتـي  ، دون تقاعس اعتماداً على الروابط العاطفية التي جمعتهمـا فـي البدايـة   . بيت وزوجة
  ).١٩٩٢، الكاشف(لمعبرة عن أصل وثبات هذه العاطفةسرعان ماتهدأ لتنضج السلوكيات ا

  

، والمـودة ، واالطمئنـان ، ولكي تسير الحياة الزوجية سيرها الطبيعي الذي يقوم على األمن
واألسـاس الـذي   ، وهي التي جعلها اهللا آية من آياته لتقوم عليها حقيقة هـذه الحيـاة  ، والتراحم

وَمنْ آيَاته أَنْ خَلَقَ لَكُـمْ مـنْ   {:كه ورفيقه؛ قال تعالىيستهدفه كل منهما في حياته المشتركة مع شري
: الروم[}فَكَّرُونأَ�ْفُسكُمْ أَزْوَاجاً لتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ في ذَلكَ لَآياتٍ لقَوْمٍ يَتَ

  ).٢٠٠٠، شوقي(زوجين فالبد من تحقيق التوافق بين كل األطراف وخاصة ال] ٢١
والزواج ليس أمراً يسيراً في قيامه وفي الوفاء بمسئولياته التي التقتصـر علـى جانـب دون    

  .الخ... تربوية، صحية، اجتماعية، اآلخر؛ فالمسئوليات متعددة اقتصادية
  

وقد بذلت محاوالت عديدة لدراسة وتحديد نوع العالقة الزوجية باستخدام مفهومات معينـة  
إلـى آخـر هـذه المصـطلحات     ... التكيف، التماسك، الرضا، النجاح، لتوافق الزواجيا: مثل

أو بمعنـى  . وقد تشير هذه المعاني إلى الحالة النفسية ألحد الـزوجين أو كالهمـا  . والمرادفات
اجتماعي نفسي لتشير إلى موقف العالقة أو بمعنى سوسيولوجي لتشير إلى موقف الجماعـة أو  

وواضح أن كـل االسـتخدامات   ، إلضافة إلى ذلك لإلشارة إلى تحقيق الهدفالنسق أو تستخدم با
وماتنطوي عليه من مفهومات تؤكد على المعاني التي تتعارض مع عدم التوافق وعدم الرضـا  

  ).١٩٩٣، العنزي(وعدم الثبات والتعاسة 
  

  :مفهوم التوافق الزواجي
منهما عن العالقـة الزوجيـة    ورضا كل، التوافق الزواجي يعبر عن مدى اتفاق الزوجين"

  ).٢٠٠٠،أرناؤوط" (والتضحية، والتقبل، بينهما؛ ويتمثل أيضاً في االستجابة
  

وتفاعالت متبادلة بين الطرفين في ، العالقة الزوجية؛ بما تحويه من سلوكيات"وهو يتضمن 
  ).١٩٩٩،فرج وعبداهللا" (فضالً عن اتجاه الفرد نحو هذه العالقة، المجاالت السلوكية المتنوعة

  

للصـعوبات   حالة تنشـأ كدالـة  : " إلى أن التوافق الزواجي هو (١٩٨٧ ,Corsini)ويشير 
، ومقدار رضاهما عن العالقة ، ومدى التعاون المشترك بينهما، التي يواجهها الزوجانوالمتاعب 

  " .وحجم اتفاقهما على األدوار األساسية المنوطة بكل منهما
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القدرة على إشباع كلٍّ مـن الـزوجين   : " افق الزواجي هوأن التو) ٢٠٠٠(وترى مسعود 
؛ "واالقتصادية؛ من خالل هذه العالقـة  ، واالجتماعية، والجنسية، والنفسية، لحاجاتهما العاطفية

واألنماط التي تعكس تفكير كلٍّ من الـزوجين فيمـا   ، بحيث يستطيعان أن يحددا أهدافاً مرضية
وكيف يـرى أي مـن   ، وتضعه موضع التنفيذ، ة أن تحققهيتعلق بالمعنى الذي يجب على األسر
والتوفيـق  . أو فيما يتعلق بتربية األبناء وإعدادهم للحياة. الزوجين مسئوليته تجاه اآلخر والعكس

  .والنفسية حالً مرضياً، والعاطفية، واالجتماعية، في حل مشاكلهما االقتصادية
  

واحترام ، والقيم، اركة في الخبرات واالهتماماتمحصلة المش: " ويعرفُ التوافق الزواجي بأنه
وتوضـيح األدوار  ، والتعبير التلقـائي عـن المشـاعر   ، ومزاجه، وحاجاته، أهداف الطرف اآلخر

، وحل المشكالت واالتفاق حول أساليب تنشئة األبنـاء ، والتعاون في صنع القرارات، والمسؤوليات
  . (١٩٨٤ , Goldenson)"لواإلشباع الجنسي المتباد، وأوجه إنفاق األسرة

  

والهـو  ، والتوافق الزواجي اليقصد به مجرد إشباع الحاجات الجنسية بصورة منتظمة فقط
وإنما هـو كـل   ، وال وسيلة للتجاوب العطفي بين الزوجين فقط، وسيلة للتعاون االقتصادي فقط

لة للتجـاوب  ماسبق من إشباع للحاجات األولية البيولوجية ووسيلة للتعاون االقتصـادي ووسـي  
العاطفي باإلضافة إلى القدرة على نمو شخصيتي الزوجين معاً في إطار من التفـاني واإليثـار   

باإلضافة إلى قدرة الزوجين على تحمل مسئوليات الـزواج  . واالحترام والتفاهم والثقة المتبادلة
يدة نتيجـة  وحل مشكالته الموجودة ثم القدرة على التفاعل مع الحياة من حيث خلق مشكالت جد

  ).١٩٩١، عبد المعطي(للصيرورة الدائمة للحياة والعمل على حلها وعدم تراكمها 
  

، وإقامة الحـوار بـين الـزوجين   ، القدرة على التواصل: " بأنه) ١٩٩٤(بينما تعرفه رشاد
وهو تكامل بين الزوجين في جميـع النـواحي   . وحل الصراعات التي قد تنشأ بينهما، والتفاهم
  ".وهو أيضاً القدرة على الحب والعطاء . والجنسية، جتماعيةواال، النفسية
  

والرضـا  ، أن التوافق الزواجي يتضمن السـعادة الزواجيـة  ) " ٢٠٠٠(وتضيف سري    
، واالستعداد للحيـاة الزواجيـة  ، الزواجي؛ الذي يتمثل في التوفيق في االختيار المناسب للزوج

، والحب المتبادل بين الـزوجين ، ا والدخول فيهاوالقدرة على حل مشكالته، وتحمل مسؤولياتها
  " .واالستقرار الزواجي، واإلشباع الجنسي

  

والمفهوم العام للتوافق الزواجي يتضمن التحرر النسبي من الصراع، واالتفاق النسبي بـين  
وكذلك المشـاركة فـي   ، الزوج والزوجة على الموضوعات الحيوية المتعلقة بحياتهما المشتركة

  .وتبادل العواطف، نشطة مشتركةأعمال وأ
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استجابة عاطفية فرديـة لـدى أحـد    : " بأنه وعلى ذلك يمكن تعريف التوافق الزواجي إجرائياً
والقدرة على التواصل والتفاعل المتبادل فـي المجـاالت   ، الزوجين نتيجة تقبل العالقة الزوجية

تحديـد  ، الحب المتبادل بين الزوجين، االحترام، الرضا، التعاون، الثقة: السلوكية المتنوعة ومنها
والمشكالت ، والقدرة على حل األزمات االقتصادية، إشباع الحاجات، تحمل المسئوليات، األدوار

  ".وهو مايعرف بالسعادة الزوجية، والنفسية والتربوية، والعاطفية، االجتماعية
  

  

  

  :أبعاد المشكالت بين الزوجين
ئيسية ألي مشكلة في التوافـق الزواجـي يمكـن    أن األبعاد الر (١٩٩١)Bernardوترى 

  : تحديدها في النقاط اآلتية
قد تكون هذه المشاكل اختالفات في الدرجة أو اختالفات  :طبيعة االختالف بين الطرفين -١

أمـا  ، ويعني اختالفات الدرجة بأنها تسمح باألخذ والرد والمساومة والتفـاوض ، مطلقة
تسمح بأي درجة من االتفـاق لوجـود اختالفـات    االختالفات المطلقة فهي تلك التي ال

  .أساسية في الرأي

ويؤدي تبـادل اآلراء واألفكـار    :طبيعة اآلراء واألفكار بين األطراف في نوع الخالف - ٢
هذا التفاعل يعد عامالً بالغ التعقيـد  . بالضرورة Dynamicبين األطراف إلى التفاعل 

، ث يكون شـفهياً أو غيـر شـفهي   ويتجلى في صور عديدة حي. في العالقات الزوجية
 .مؤدياً إلى عالقات وثيقة أو إلى انفصال دائم أو مؤقت، واضحاً أو غامضاً

فالزوج المحب الصديق اليتوافـق  : نوع العالقة السلبية أو اإليجابية بين هذه األطراف - ٣
 ولهذا فإن نوع العالقة التي، آلياً مع زوجته ألن الحب فقط يجعل االتصال بينهما أسهل

تؤدي إلى نتائج تختلف كثيراً فيما لو كانت بغضـاً  ، تتمثل في المودة والمحبة والعاطفة
  ).١٩٨٧، قنديل(أو عداء أو كراهية

 

  :مجاالت النظام الزواجي
لقد قُسم النظام الزواجي إلى ست مجاالت تطبيقية على درجة عظيمة من األهمية تحـدث    

  :لهذه المجاالت الوظيفية فيما يلي) ١٩٨٢(ير وتشير بش. بين الزوجين ونجدها في كل زواج
ويقصد به أن يشبع كل من الزوجين  : Emotional Gratificationاإلشباع العاطفي  -١

حاجاتهما العاطفية ويستطيعا من خالل هذه العالقة أن يعبرا عن الحب والغضب والعداوة كـل  
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يتلقاه من الجانب اآلخر وعمـا  في شريكه بالقدر المناسب المعقول بحيث يرضى كل منهم عما 
  .يمنحه

وهي األهداف التي يحددها الزوجين في بداية حياتهم  :Family Goalsأهداف األسرة  -٢
فهي تحدد عالقات األسرة داخليـاً أي مـع   ، الزوجية وذلك بالنسبة لألمور الحاضرة والمستقبلية

  .أفراد األسرة وخارجياً مع األقارب واألصدقاء

ليس المقصود هنا بتربية   : Child bringing up & Raising ئة األطفالتربية وتنش -٣
ولكن المقصـود عالقـة الـزوجين    ، األطفال هو توضيح دور األب أو دور األم بالنسبة للتربية

وكيف يرى أي من الزوجين مسئولية اآلخر فيما يتعلق بتربية األطفـال وإعـدادهم   . ببعضهما
  .للحياة

ويتضـمن التخطـيط الشـامل للمـوارد      :Family Economicاقتصاديات األسـرة   -٤
من الذي يتخذ القرارات بالنسبة لعمليات الشراء ومن لـه  ، االقتصادية لألسرة ونواحي تصريفها

ومن المسئول عن النتائج المترتبة على سوء اإلدارة االقتصـادية داخـل   ، سلطة إلغاء القرارات
  .األسرة

صيانة البيـت تنطـوي علـى     :Home Maintenanceصيانة البيت وتدبير شئونه  -٥
إال أن ، مسئوليات كثيرة ولكن هذه الوظيفة ينظر إليها عامة على أنها من اختصـاص الزوجـة  

فهناك دائماً ، العالقة ليس فيها مايعتبر مسئولية شخص واحد بمفرده فيعزل بها تماماً عن اآلخر
  .ةقبول أو معارضة نتوقعها من الطرف اآلخر في العالق

وتشمل جميع أوجه الكسب سواء كان مرتباً أو أجراً  :Winningاإلعالة وكسب الرزق  -٦
واإلعالة التنطوي فقط على طريقة الحصول على العمل ونوعـه  . أو أي نوع من أنواع الدخل

وإنما تشتمل على إمكانية االحتفاظ به وعلى العالقات داخل العمل مع الرؤساء والـزمالء ورأي  
  .وجين في عمل اآلخركل من الز

  

  :األسس التشريعية للزواج
ولضمان نجاح العالقة الزوجية المحتملة ولوقايتها من التدهور واالنحالل لذلك كـان مـن   

وأهم األسس التـي وضـع عليهـا اإلسـالم     . الضروري البحث في األسس التشريعية للزواج
  :هي) ١٩٩٢( تشريعاته في الزواج كما يراها الكاشف

فالحصـن هـو   ، إن القرآن الكريم قد عبر عن الزواج بلفظ األحصان: ألخالقحماية ا -١
كأن يبني حصـناً أو  " محصن"والمتزوج يقال له ، القلعة واألحصان يعني التحصين داخل القلعة
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يْـرَ  وَأُحـلَّ لَكُـم مَّـا وَرَاء ذَلكُـمْ أَن تَبْتَغُـواْ بِـأَمْوَالكُم مُّحْصـننيَ غَ       ..{: قلعة حسب قولـه تعـالى  
  .فاإلحصان هو الحفاظ التام على األخالق وصون العفة]. ٢٤: النساء[ }..مُسَافحنيَ

نسـتمده مـن قولـه    ، والمودة واالطمئنـان والتواصـل الروحـي    :المحبة والرحمة -٢
 }بَيْـنَكُمْ مَـوَدَّةً وَرَحْمَـةً    وَمنْ آيَاته أَنْ خَلَقَ لَكُمْ منْ أَ�ْفُسكُمْ أَزْوَاجاً لتَسْكُنُوا إِلَيْهَـا وَجَعَـلَ  {:تعالى

  .فإن خلت العالقة الزوجية من هذه الروح أصبحت ميتة الحياة فيها بين الزوجين].  ٢١: الروم[
إذا خطـب  {: فاهماً برؤية المرأة قبـل الـزواج   قال رسول اهللا : التكافؤ بين الزوجين -٣

وما تهدف إليه الشريعة أن العالقة الزوجية .  }ا فليفعلأخوكم املرأة فإن استطاع أن ينظر إىل مايدعوه على �كاحه
بين الرجل والمرأة تقوم على المودة والرحمة وهذه التتحقق إال بتكافؤ الزوجين فكراً وأسلوباً في 

  .إذن الزواج الصحيح هو الذي تتوثق عراه على الحب. الحياة والبيئة
  

  :أسس التواصل الزواجي
و ، يعتبر التواصل بين الزوجين هو المفتاح السحري ألية عالقة زوجيـة إيجابيـة ناجحـة   

يعرف التواصل بأنه مشاركة متبادلة بين الزوجين في كثير مـن األمـور كمـا يراهـا عمـر      
)١٩٩٨:(  

التي تتضمن التمسك بنظام القيم والمثل واألخالقيات المتوارثة عبر  :المشاركة الروحية -١
عاقبة والسائدة في المجتمع في إطار الشريعة اإلسالمية التي وضعها اهللا لعباده األجيال المت

علـى أن يعمـل بهـا    ، كافة دون تفرقة بين فرد وآخر بسبب اللون أو الجنس أو النسب
  .الزوجان واليختلفان في أي حكم جاء بها

، أمورهمـا التي تتضمن اإلحساس المتبادل بينهما في كل أمر من  :المشاركة الوجدانية  -٢
حيث يحـاول  ، سواء أكانت هذه األمور تتسم بالبهجة والسعادة أو تتصف بالحزن والكآبة

 .كل منهما أن يشارك اآلخر أفراحه وأحزانه على حد سواء

وتتضمن اآلراء ووجهات النظر والمناقشة الموضـوعية حـول أي   : المشاركة الفكرية  -٣
 .ر والنيل من كرامة أي منهماحركات دون تعصب وبال تطرف يؤدي إلى جرح المشاع

التي تتضمن تحمل المسئولية الكاملة فيما يتعلق بوظـائف كـل   : المشاركة االجتماعية  -٤
منهما ودوره في نطاق األسرة بحيث تكون حقوقهما وواجباتهما معروفة وواضحة لهمـا  

جبـات  على أن تحترم هذه الحقوق من جانبها وتؤدى هذه الوا، وفقاً لما حدده اهللا ورسوله
 .كاملة بدون أوامر وبال تأنيب ولوم
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التي تتضمن االستمتاع بالهوايات والمواهب التي يتميز بها كـل  : المشاركة الترويحية  -٥
. ومساعدة اآلخر على حبها وفهمها وممارستها مع تخصيص أوقات معينة لمزاولتها،منهما

ور التسـلية والترفيـه   واالستمتاع بالنزهات الخلوية والزيارات العائلية والتردد علـى د 
 .المشروعة من أجل تجديد نشاطهما وتغيير الروتين الممل لحياتهما

  

  :خصائص التوافق الزواجي
  :أن هناك عدة خصائص للتوافق الزواجي تتضح فيما يلي ) ٢٠٠٠(تذكر شوقي 

  .ألنه ينطوي على وظيفة وهي تحقيق االتزان، واالستقرار الزواجي: عملية وظيفية - ١
أنه اليتم مرة واحدة وبصفة نهائية، بل يستمر ما اسـتمرت الحيـاة ألن   : ميةعملية دينا - ٢

 .الحياة ليست إال سلسلة من الحاجات والعمل على إشباعها

 .أي النظر إليه كوحدة كلية بما ينطوي على الدينامية والوظيفية معاً: عملية كلية - ٣
  

  

  :العوامل التي تؤدي إلى التوافق الزواجي
  :أن هناك عدة عوامل تؤدي إلى التوافق الزواجي وهي) ٢٠٠٠(تشير مسعود 

واالستعداد المـادي مـن حيـث    ، االستقرار النفسي للزواج والالزم لتحمل مسئولياته - ١
  .التكاليف والمطالب

حيث يكون ) ٣٠-٢٠(الزواج في السن المناسب للزواج وهو العقد الثالث من العمر   - ٢
 .ماالزوجان قد أكمال تعليمهما والتحقا بعمله

 .االختيار الموفق للشريك اآلخر ومايتضمن من تأني  - ٣

، قلب متعاطف(النضج االنفعالي وأساسه الحب المتبادل والتجرد بين الزوجين وقوامه  - ٤
 ).وجسم متجاذب، وعقل متفاهم

 .إشباع الحاجات الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية للزوجين - ٥

 .ع بيولوجياً ونفسياًالتوافق والرضا المتبادل والنشاط الجنسي المشب - ٦

والتضحية ، واالحترام والتقدير والتفاهم المتبادل بينهما، حسن المعاشرة بين الزوجين - ٧
 .المتبادلة مع نوع من اإليثار بين الطرفين

والنجاح في القيـام  ، واالستقالل الذاتي، النضج االجتماعي ويتضمن فهم الذات وتقبلها - ٨
 .ئولية األوالد وإقامة العالقات االجتماعيةوالقدرة على تحمل مس، بالدور الزواجي

تكافؤ شخصيتي الزوجين وتكاملهما على عدد من األبعاد مثل التكافؤ فـي الصـحة    - ٩
 .النفسية والجسمية وتكافؤ الحاجات بمعنى تكاملها التناقضها
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نمو كل من شخصيتي الزوجين معاً بحيث التنمو شخصية علـى حسـاب األخـرى     -١٠
 .القة قوامها األخالقي والتعاهد على العمل إلنجاح الزواجوالمشاركة النفسية في ع

 .عدم تراكم المشكالت وحلها أول بأول وعدم تدخل األهل تدخالً كامالً بين الزوجين -١١
  

  :المتغيرات التي تؤثر على التوافق وسوء التوافق الزواجي
المفـرح،    الشك أن الزوجين يتعرضان خالل دورة حياتهما الزوجية ألحداث ومواقف؛ منها

ومنها المؤلم، وهما في ذلك مثل أي نسق اجتماعي يتأثران بالسياق العام الذي يحيط بهما، كمـا  
 .يتأثران بالتحوالت والتغيرات االقتصادية واالجتماعية، وكذلك األزمات التي يمر بها المجتمـع 

  :وهناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على التوافق الزواجي
تتأثر العالقة بين الزوجين بشخصية كـل مـن الـزوج    : امل الوراثيةالشخصية والعو -١

والتـوتر يهـدد   . أم في خلق نوع من الصراعات، والزوجة؛ سواء في تدعيم التوافق الزواجي
كما يتأثر بدرجة اختالفها االنفعالي أمام المواقف واألحداث التي تمـر علـى   ، العالقة الزوجية

وعـدم القابليـة للتكيـف للمتطلبـات الجديـدة للحيـاة       ، قأو بدرجة الشعور بـالقل ، الزوجين
  ).١٩٨٩، فرج(الزوجية

  

تتأثر العالقة الزوجية بالخبرات السابقة لكل من الزوجين، : اختالف التنشئة االجتماعية -٢
والتراث الثقافي والروحي لكل منهما؛ فكثيراً ما يختلـف الـزوج والزوجـة فـي عاداتهمـا،      

تي تسود حياتهم، وكافة األشياء التي اكتسبها كـل منهمـا خـالل حياتـه     واتجاهاتهما، والقيم ال
  .)١٩٩٨، باكر(المبكرة؛ مما يؤدي إلى نشأة الخالف والنزاع بينهما 

  

قد ينشأ الصراع بين الـزوجين فـي بدايـة     :تغير األدوار االجتماعية وصراع الدور -٣
رات األسرية ولكنها بعد مضي فترة من حياتهما الزوجية بأن ينفرد الزوج بالسلطة وباتخاذ القرا

الزواج ترفض الزوجة دور التابع للزوج وتطالب بالمساواة والمشاركة في القرارات مثلها مثـل  
كما ينشـأ الصـراع   ، أو قد يختلفا على طريقة معاملة األبناء وخاصة إذا كانت متباينة، الزوج

فقد يفضـل الـزوج العـدد    ، لألبناء الختالف وجهات النظر لكل من الزوجين نحو العدد األمثل
أو أن تستمر الزوجة في اإلنجاب حتى تنجب له الذكر الـذي سـيحفظ اسـم    ، الكثير من األبناء

  ).١٩٩١، عبد المعطي(العائلة 
  

إلى أن األلفة والمودة تزداد بين الزوجين كلما كان هناك وضوح في ) ١٩٨٧(وتشير حلمي 
بينمـا  . ات دور كٌل من الزوجين بالنسبة إلى الطرف اآلخرأدوار أفراد األسرة، واتفاق في توقع

وعنـد  . ينشأ النزاع األسري عندما تتباين وجهة نظر الزوجين على أهمية أدوارهما األسـرية 
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حدوث تغير في أدوارهما نتيجة لظروف طارئة؛ يؤدي ذلك إلى الخالفـات األسـرية بالنسـبة    
  .نلألبناء، والخالفات الزواجية بالنسبة للزوجي

  

لذا فإن فرويد قد أجمل الصحة النفسية في القدرة على األخذ والعطاء كما تتجلى في مجالين 
وبتأمل هاتين الكلمتين نجد أنهما تشـمالن فعـالً جميـع مظـاهر الحيـاة وأن      ) الحب والعمل(

فالذي يحب على حساب عمله أو يعمل على حسـاب  ، ارتباطهما بحرف الواو يعطيها بعداً آخر
  ).١٩٨٩، فرج(لى الحب يعيش حياة ناقصة ليست صحيحة نفسياً قدرته ع

  

ومن العوامل التي تؤدي إلى سوء التوافق عندما يكون أداء الدور بالنسبة للزوجة اليتفق مع 
ومن هنا تنشأ حاالت عدم الرضا وتنشأ ضرورة توقيع الجزاءات السلبية التـي  ، توقعات الزوجة

لـذا علـى   . ن أن يكون مصدراً لإلحباط في العالقة الزواجيةولهذا يمك، قد تتخذ صوراً مباشرة
الزوجين أن يغيرا من طريقة أدائهما لدورهما لتتقابل مع توقعات شريكه حتـى يسـتطيعان أن   

  ).١٩٩٨، باكر(يغيرا توقعات دورهما لتتطابق مع أداء دورهما 
اك توافق متبادل في بعض وتكون نتيجة التغيير قيام اتفاق بين أداء الدور وتوقعاته فيكون هن

الحاالت يستطيع الزوجان أن يسلما باالختالفات التي يكون التغيير فيها صعب أو غيـر ممكـن   
ويحدث في مرحلـة  ، ويطلق على هذا النمط الموافقة على عدم االتفاق إال أن هذا اليعتبر توافقاً

  ).١٩٩٠، المزروعي(ألن الخضوع لألمر الواقع أصبح أمراً المفر منه ، متأخرة
  

فكثيـراً مـا   ، للوضع االقتصادي تأثير كبير على التوافق الزواجي: الوضع االقتصادي -٤
فقد يتهم الزوج زوجته بسوء التصـرف فـي   ، تنشأ خالفات بين الزوجين بسبب الشئون المالية

 أو قد تأخذ عليه التـدخل ، كما أن الزوجة قد تتهم الزوج بالبخل. ميزانية األسرة من غير مبرر
في شئونها أو تتهمه بتمسكه باإلشراف على شئون البيت المالية في حين أنه اليحسـن اإلنفـاق   

أو تتحسر على الوضع المالي السيئ الذي تعيش فيه محرومة من ، واليضع الشيء في موضعه
  ).١٩٩٠، توفيق(كثير من مباهج الحياة 

  

مصـدراً للخالفـات بـين     ومن ناحية أخرى قد يكون توافر الموارد االقتصادية والثـراء 
كما أن اختالف الزوجين في طـرق اإلنفـاق وإسـراف    ، الزوجين خاصة إذا أسيء استغاللها
وفي المجتمعات التقليدية نجد أن الدخل اإلضافي للزوجـة  ، أحدهما يزيد من حدة هذه الخالفات

ة إليه بينمـا  العاملة قد يعد من أسباب النزاع بين الزوجين وخاصة عندما تكون األسرة في حاج
أو أن يطالب الزوج زوجته العاملـة  . تمتنع الزوجة عن اإلشتراك في مواجهة احتياجات أسرتها

بأن تسهم بدخلها كله في نفقات البيت على أن يترك لها ماتبقى من دخله بعد استئثاره بمصروف 
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ى هـو  وأحياناً مايكون النزاع بسبب استحواذ الزوج على دخل الزوجـة ويتـول  ، شخصي كبير
وأحيانـاً يـأتي   ، اإلنفاق على التزامات األسرة واإلشراف على ذلك بنفسه دون مشاركة الزوجة

النزاع حيث أن بعض األزواج والزوجات اليحترمون االرتباطات المادية للطرف اآلخر نحـو  
  ).١٩٨٧، حلمي(أهله مما يثر الشجار بينهما 

  

الزوجين خصوصـاً فـي المجتمعـات     وقد رأى الكثيرون أن الفقر عامل هدم قوي لتوافق
خاصة إذا أدى إسراف الزوجين إلى االستدانة وتراكمت الديون المالية بحيـث تصـبح   ، الحديثة

لذلك فالوضع المالي الجيد تقل فيه اإلحباطات اليومية الناتجـة  . القدرة ألي منهما على احتمالها
. ط النفسية اليوميـة األخـرى  عن مشاكل الوضع المالي المنخفض الذي بدوره يزيد من الضغو

وعلى هذا فإن العوامل االقتصادية تعتبر من العوامل المؤثرة بشدة علـى التوافـق الزواجـي    
  ). ١٩٩٤، رشاد(

  

إن للجنس وتوافقه تأثيراً بالغاً علـى التوافـق الزواجـي     :الجانب العاطفي والجنسي  -٥
تجديد لعطاء الزوجين وألنهـا القاسـم   فالعالقة الجنسية تقوي الرابطة بين الزوجين حيث أنها "

ويوافق معظم الكتاب الذين يكتبـون عـن   ، " المشترك بين الحب واإلشباع أو النفور واإلحباط
والوجود للحيـاة الجنسـية   . الزواج أن الجنس أمر مركزي وأساسي بالنسبة لعالقة زواج جيدة

وإذا لم يعبر . غير مشبع لغيرهما المثالية فما يجوز أن يكون مشبعاً لزوجين قد يكون محبطاً أو
باإلضافة إلـى عـدم   ، كل من الزوجين عن دوافعه العميقة كلها وحتى عن اإلنحرافات البسيطة

وجود قدر كبير من التفاهم والحب والتعاون المشترك لتحقيق هذه الغاية فلن يتحقق االتحاد التام 
  ).١٩٩٠، المزروعي(واحد الذي تتحقق فيه ذروة اإلشباع الجنسي التام معاً في آن 

  

وقد يكون الزوجان على وفاق عاطفياً ولكنهما متأخران جنسياً مما يزيد احتماالت النـزاع  
  ).١٩٩٨، باكر(والتوتر الزواجي بصورة يصعب معها أحياناً التوفيق بين الزوجين 

  

جـنس  ومهما يكن أن ال، وترى الباحثة أن سوء التوافق الجنسي من أهم المشكالت الزوجية
فالذي الشك فيه أنه عندما التشـبع حاجـات الـزوجين    . عرض وليس سبباً للخالفات الزوجية

الجنسية ينشأ الخالف وقد يكون ألسباب أخرى ولكن يكون السبب األساسي الكامن هـو عـدم   
وهذا هو الذي يضاعف أسباب النفور والكراهية ويصبح ماكان محـتمالً مـن   ، اإلشباع الجنسي
  .طة غير محتملاألشياء البسي

  

قد تؤثر خبرات الطفولة لكل من الزوجين على توافقهمـا الزواجـي    :طفولة الزوجين -٦
فالطريقة التي عومل بها كالهما في طفولته من والديه ومدى تعرضه للثـواب أو  ، سلباً أوإيجاباً
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ج والحاجة ومدى إشباع أو إحباط حاجاته األساسية كالحاجة للطعام والشراب إلى اإلخرا، العقاب
، وأيضاً عالقة الوالدين ببعضهما وعالقتهما بـاآلخرين ، للتقبل واالنتماء والحاجة لألمان النفسي

  ).١٩٨٨، دسوقي والسيد عبدالرحمن(هذه كلها ضرورية لمعرفة توافق الزوجين أو عدم توافقهما 
  

غيـر   وفي إحدى الدراسات اإلكلينيكية التي تبحث في مشاكل الـزواج وجـد أن األزواج  
المتوافقين كانت طفولتهما غير مستقرة على الرغم من تصميمهما على أال يكررا األخطاء التـي  

  .(١٩٩٥ ,Rinadas, & Others)ارتكبها والدا كل منهما وبتعريضهما لمناخ أسري سيء 
  

إن النمط السلوكي الذي يستهدفه الفـرد فـي    :دور أهل الزوجين في التوافق الزواجي -٧
مثـل  ، ماهي إال ترديد ألثر العالقات الوالدية، جاهات السائدة عنده نحو الموضوعاتحياته واالت

األمر الذي يقلل من اعتماد الفـرد  ، التعلق بالوالدين الذي يجعل االستقالل عنهما صعباً في الكبر
 وهذا االرتباط الشديد بالوالدين يجعل من الزواج مهمة عسيرة إذا لم يجدا في الزواج، على نفسه

  ).١٩٨٢، بشير(بديالً لألم أو األب يعتمد عليه ويلقي عليه مسئولياته 
  

وهناك من األزواج من يختار زوجته رغماً عن إرادة أمه ألنها تختلف عنها كثيراً بيـد أن  
كما أن هناك مـن  . وضد الرغبة الكامنة في التوحد بها، هذا االختيار كان دافعاً ضد التبعية لألم

واليعنـي هـذا أن   ، العاطفي الشديد باألصل يؤدي إلى عدم التكيف عند الزواجيقول بأن التعلق 
خاصة إذا كانت العالقـة  ، أصل الزوجين سبب في عدم التوافق بل ربما يكون األمر عكس ذلك

بين الزوجين واألصل على مستوى من النضج والرقي يتخللهـا االحتـرام المتبـادل والتقـدير     
فـإذا رأى  ، ويكون اقتران المحبـة الزوجيـة  ، األهل عوناً ألبنائهموالمشاعر الطيبة يكون فيها 

الزوج احترام زوجته وتقديرها ألسرته زاده هذا تقديراً لها ومعزة ألهلها وكذلك تكون الزوجـة  
  ).١٩٨٨، دسوقي والسيد عبدالرحمن(

أتي وقد يبين الدين اإلسالمي أهمية أسر الزوجين للتوافق الزواجي فعند نشوب أي خالف ي
حكماً من أهليهما ألنهما سيكونان أشد حرصاً من غيرهما على مصلحة الزوجين وأقوى رغبـة  
في استمرار عالقة الزوجين وأكثر ائتماناً على أسرارهما ألن إفشائها مساس بهما بقدر ما فيهـا  

مِّنْ أَهْله وَحَكَماً مِّنْ أَهْلهَا إِن يُرِيدَا  وَإِنْ خفْتُمْ شقَاقَ بَيْنهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً {:قال تعالى. مساس بالزوجين
  ].٣٥: النساء[ }إِصْالَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَليماً خَبِرياً

  

وينشئ رابطة ، اإلنجاب أحد العوامل التي تحقق التقارب والحب بين الزوجين :اإلنجاب -٨
فاألطفال ثمرة لقاء مشبع . ساهم في تحقيق توافقهم النفسي والزواجيبالغة العمق بينهما ومن ثم ي
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إال أنه يقوي ، ورغم ضعف إمكانيات الصغير الجسمية واإلدراكية، وحب وتبادل وترقب مشترك
  ).١٩٨٩، أبو الفتوح(عالقة والديه ببعضهما ويشبع دوافع األمومة واألبوة لديهما 

  

جعل كالً من الزوجين يخففا من حدة أي توتر يشوب ومما الشك فيه أن وجود األطفال قد ي
ويحاوالن حل هذه المشاكل وتضييق هذه الخالفات بينهما على الرغم من أن ، عالقتهما الزوجية

  .هناك خالفات تنشأ بسبب األطفال الختالف الزوجين على طريقة التربية مثالً
صول الطفل األول علـى التوافـق   أما بالنسبة لتأثير عدد األطفال والفترات بينهم وتأثير و

بأنه يعتمد على بعـض الظـروف الخاصـة بـين       (١٩٩١)Azy, & Othersالزواجي فيذكر
  .الزوجين على مدى الرغبة في األطفال وعددهم وعلى ظروف الحياة الحالية

عن التغيرات التي تطـرأ    (١٩٩٠) Pamelaوعلى العكس من ذلك نجد في دراسة قام بها 
فقد أظهرت النتائج أنه قد وصل كالً مـن  ، زواجي التي تلي مجيء الطفل األولعلى التوافق ال

وأظهرت . األزواج والزوجات إلى ذروة التوافق الزواجي في فترة الشهر األول الالحق للوضع
  .النتائج هبوطاً حاداً في التوافق الزواجي في فترة الشهر السادس الالحق للوضع

  

  :أهمية التوافق الزواجي
:أهمية التوافق الزواجي فيما يلي) ٢٠٠٠(شوقي  تلخص

وهو المدرسة األولـى  ، ذلك أن البيت أساس المجتمع: األساس األول لبناء المجتمع السعيد -١
وإذا كانوا أشقياء كـان المجتمـع   ، لتكوين أفرادها؛ فإذا كان أفرادها سعداء كان المجتمع سعيداً

  .السعيد وجب أن يكونا سعيدين أوالً وقبل كل شيء شقياً؛ وحيث إن األب واألم مؤسسان للبيت
ألن اإلنسان الذي اليجد في بيته مايحتاج إليه  :وقاية أفراد األسرة من االنحرافات المختلفة -٢

  .ويصبح عرضه لالنحراف، من المودة والتعاطف والطمأنينة سيبحث عن مطلبه خارج البيت
طيع التركيز على التعلم؛ لتشتت عقلـه وعواطفـه،   فالفرد التعيس اليست :نجاح أفراد األسرة -٣

  .واليستطيع أداء واجباته كما ينبغي
من توظيف طاقاتـه  ، سواء كان زوجاً أم زوجة، يمكن الفرد: إنجاز المهام واألدوار األخرى -٤

وإنجـاز المهـام المنوطـة بـه بقـدر أكبـر مـن        ، وقدراته في القيام بأعباء األدوار األخـرى 
  .  (١٩٩٥ , Bulletin)الفعالية

يؤدي إلى زيادة قدرة الـزوجين علـى تحمـل المشـقات      :التغلب على األزمات األسرية -٥
 ).١٩٩٩، فرج وعبداهللا(والضغوط الحياتية، والتغلب على األزمات التي يواجهونها 

  

  :سوء التوافق الزواجي



    

١١٣ 
 

التواصـل  أن سوء التوافق بين الزوجين ينشأ أساساً مـن أسـاليب   ) ١٩٩٢(تشير الكاشف 
وحتى استفحال األمر بينهمـا  . الرديئة التي يتعامالن بها مع بعضهما منذ المشكلة األولى بينهما

غير أن . لدرجة تجعلهما في اتجاهين متضادين يؤدي بكل منهما إلى طريق مسدود الرجعة فيه
كثير من ممثلة في . هناك عوامل كثيرة تكمن خلف هذه األساليب الرديئة للتواصل بين الزوجين

فإنها التخلو في بداية حياتهما من معاناتها من ، المشكالت على المستوى الداخل لألسرة الصغيرة
  .مشكلة أو أكثر من المشكالت الخاصة المتعلقة بها وحدها دون غيرها من األسر األخرى

عدم وضوح ، وتتمثل هذه المشكالت الخاصة النوعية في سوء التوافق الجنسي بين الطرفين
محاولة التسلط وفـرض  ، ألدوار االجتماعية التي يجب أن يمارسها كل منهما في نطاق األسرةا

التقليـد  ، تجاهل حقوق أي منهما على اآلخر وواجباته نحـوه ، السيطرة من أحدهما على اآلخر
اعتزاز أي ، األعمى لثقافات مستوردة خارجة عن حدود نظام القيم الذي يجب أن يسود حياتهما

تأثير أي من الطـرفين بأفكـار   ، ين بمستواه التعليمي والثقافي الذي يعلو به عن غيرهمن الطرف
تـدخل  ، وآراء بعض أقربائه وتفضلها على آراء وأفكار شريكة حياته مما يزيد الخالفات بينهما

إفشاء أسـرار الحيـاة الزوجيـة للغيـر     ، أحد الغرباء في شئونهما وتوسيع الفجوة بين تقاربهما
يما يتعلق باألمور الجنسية واالقتصادية واستمرار اإلسراف والتبذير فيما الينفع واليفيد والسيما ف

واالنحرافات السلوكية التي يزاولهـا أي مـن   ، مما يغرق األسرة في مشكالت مادية واقتصادية
والعدوانية العضـوية  ، الطرفين مثل الكذب والعدوانية اللفظية كالقذف والسب واللعن وما شابهها

خيانة المال والعرض واإلدمان على الخمور والمخدرات ، االضرب والصفع والركل وما شابهمك
  ).١٩٩٠، المزروعي(االسرقة والرشوة وما شابهم، والميسر

  

وقد يحاول أحد من الطرفين أو كالهما إصالح حالهما بمجرد أن تظهر أية مشـكلة فيهـا   
والتعهد فيما بينهما على عدم التـأثر بهـا أو   ، ومحاولة مواجهتها بصراحة والتغلب عليها وحلها

العودة لها أو عدم الخضوع لها أو لمثيالتها ومن ثم يتعاون اإلثنان على حل مشكالتهما بأنفسهما 
في جو يتصف بمظاهر المحبة والمودة واالحترام والثقة والتسامح المتبادلة مما يدعم التفاعالت 

وإن عجزا عن ذلك يلجـأ إلـى مـن    . قات الزوجية بينهماويعزز روابط العال، الثنائية اإليجابية
أما أن يكون شخصاً مـن  ، يساعدهما على حل مشكالتهما بشرط أن يكون أصالً لهذه المساعدة

أقربائهما الموثوق في نواياهم الحسنة الطيبة بحيث يكون أهالً للثقة وذو خبرة وعلم وعلى خلق 
في مجال اإلرشاد والعالج النفسـي الزواجـي    أو يكون شخصاً آخر من االختصاصيين، ودين

  ).١٩٩٨، باكر(
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البد ، وترى الباحثة أننا النستطيع أن نعيش طوال العمر في حالة اتفاق دائم مع شريك العمر
ولكـن هـذا   ، البد أننا النوافق على شيء ما في هذا اإلنسان، البد أن نتناقش، أن تختلف آرائنا

مجالنا ألنها مجرد خالفات في الرأي الينشأ عنهـا اضـطراب    النوع من الخالفات الخفيفة ليس
بل وال ينتج عنها أي مرارة في أعماق الـزوجين علـى عكـس    ، كبير في سير الحياة الطبيعي

  .الخالفات التي تؤثر على االنسجام واالتفاق في مشاعرهما وتؤثر على تربية األبناء
  

  :مفهوم سوء التوافق الزواجي
. الرديء التي يتعامل بها األزواج قد يؤدي إلى سوء التوافق الزواجـي  إن أساليب التواصل

أو ، أن سيء التوافق يفعل مايريده دون أن يضع اآلخرين في اعتبـاره ) ٢٠٠٠(وترى مسعود 
والتلقـى استحسـاناً مـن    ، يفعل مايحثه اآلخرون عليه حتى وإن كان يعرف أن أفعاله خاطئـة 

أو يكون تَعوداً بإحساسه ، متردداً في تقبله المسئولية وتحمله لهاكما إنه يكون كسوالً أو . جماعته
  .بعدم الكفاية في االضطالع بالمسئولية

  

عدم قدرة أحد الطـرفين علـى تلبيـة    "سوء التوافق الزواجي بأنه ) ١٩٩٨(وتعرف باكر 
ـ  ، الحقوق والواجبات الزوجيـة : احتياجات الطرف اآلخر بقدر مشبع؛ مثل ، فوتبـادل العواط

وعدم القدرة على تغيير عاداتـه واتجاهاتـه ليـوائم    ، وتكافؤ العادات والميول، واالتفاق النسبي
  ".الجماعة التي يعيش فيها

  

فهو يرى أن الحياة التي تبـدو  ، إن الخالفات الزوجية ليست شيئاً خطيراً ولكنه وسيلة للنمو
الـزواج اختالفـاً فـي اآلراء     فنجد فـي ، بال أي اختالف هي حياة التخدم أية أغراض إيجابية

وهي الوسيلة الوحيـدة الختبـار   ، واألفكار مما يؤدي إلى مشاجرات وصراعات من وقت آلخر
فالحـب  ، مدى قوة هذا الزواج ومدى صموده في وجه التيارات العاصفة التي تمر بهـا الحيـاة  

واج هو الحـل  فالز، الحقيقي هو ذلك الحب الذي يعلو فوق الصعاب ويقف في مواجهة المشاكل
ولكنه اختبار حقيقي لقدرة كل طرف على حل المشـاكل فـي   ، لكل المشاكل المختلفة في الحياة

  ).١٩٩١، عبد المعطي(وجود الطرف اآلخر في حياته بطريقة ناجحة 
  

وذلك الصـراع  ، وهناك نوعين من الصراع الذي يتعرض له الزوجان في حياتهما الزوجية
والصراع الذي يحدث نتيجـة لالختالفـات   ، عليه الصراع الهدام الذي يؤدي إلى التفكك ويطلق

البسيطة العادية التي تحدث من حين آلخر بين الزوجين وبينهما وبين أبنائهمـا مـع اسـتمرار    
العالقات الطيبة بينهم فهذا النوع األخير من الصراع يدعم العالقات الزوجيـة ويطلـق عليهـا    

  ).٢٠٠٠، شوقي(الصراع المنتج 
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وإقامة الحوار بين ، عدم القدرة على التواصل" بأنه رف سوء التوافق الزواجي إجرائيـاً ويع
وعدم تكـافؤ العـادات   ، الزوجين وعدم القدرة على التفاهم وحل الصراعات التي قد تنشأ بينهما

وهو مضمون يشمل عـدم  . واالقتصادية، واالجتماعية، والعاطفية، والميول واالتجاهات النفسية
  .الحياة الزوجيةالرضا ب

  

  :العوامل المؤدية لسوء التوافق الزواجي
  :إلى العوامل المؤدية إلى سوء التوافق الزواجي تتلخص فيما يلي) ١٩٩٤(يشير زهران 

االختيار الزواجي الخاطئ منذ البداية وعدم التوافق في اختيار الشريك نتيجـة نقـص    - ١
  .المعرفة بالشخص اآلخر

 .دة والنموذج السيئ للزواج لدى الوالدينالخلفية األسرية غير السعي - ٢

 .االتجاه السالب نحو الزواج واعتباره شراً البد منه وأنه مسئولية شاقة وتقييداً للحرية - ٣

 .ضغط األهل واألقارب واألصدقاء مع عدم رغبة الفرد نفسه في الزواج - ٤

 .روتينية الحياة الزوجية وفتور في الحب بين الزوجين - ٥

 .سوء التوافق الجنسي - ٦
  

  :أن سوء التوافق يرجع إلى): ١٩٩٨(بينما ترى عبد العزيز 
  .تراكم المشكالت الزوجية وعدم حلها أو تدخل األهل الخاطئ - ١
 .االختالف الجوهري في الشخصية وأبعادها مما يحدث صراعاً وتوتراً مهدداً للزواج - ٢

 .همااضطرابات الشخصية أو األمراض الجسمية أو العصابية لدى أحد الزوجين أو كلي - ٣

الفهم الخاطئ لعملية التوافق الزواجي على أنه الهـروب والتجنـب مـن المشـكالت      - ٤
 .والمسايرة والخضوع الكامل

 .غيرة الرجل وشكه في سلوك المرأة - ٥

 .تعدد الزوجات حيث تكون الحياة الزوجية غير مستقرة - ٦

قيام الزواج غير الناضج وعدم القدرة على تحمل مسئوليات الزواج وعدم القدرة على ال - ٧
 .بالدور الزواجي والوالدي

 

  :إلى العوامل السابقة لسوء التوافق الزواجي عوامل أخرى) ٢٠٠٠(ويضيف مسعود 
الزواج المتسرع وقصر مدة الخطوبة قبل الزواج مما اليتيح الفرصة للطرفين لإلحاطة  - ١

  .بما يجب معرفته قبل إتمام الزواج
أي لـه  ، رض اإلنجـاب فقـط  زواج الغرض مثل الحصول على مال أو مركز أو لغ - ٢

 ).١٩٨٥، أبو زيد(أغراض أخرى غير غرض الزواج المعروف شرعاً نقالً عن 
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إلى أن هناك مراجع تفرق بين عوامل التوافق الزواجـي، وعوامـل   ) ١٩٩٨(وتشير باكر 
سوء التوافق الزواجي؛ فعلى الرغم من أنها عوامل أو متغيرات واحدة يمكـن أن تـؤدي إلـى    

وأيضاً يمكن أن تؤدي إلى سوء التوافق الزواجي؛ وذلك مـن خـالل كيفيـة    ، اجيالتوافق الزو
ويمثل . توظيفها ومعايشتها؛ وقدرة الزوجين على تقرب كل منهما لآلخر من خالل هذه العوامل

والقطـب  ، القطب السالب منه يتمثل في سوء التوافق: كل عامل على حدة عامالً ثنائي القطبين
  .التوافق الزواجي الموجب فيه يتمثل في

  

والزواج عـديم التوافـق   ، أنه اليوجد زواج متوافق توافقاً كـامالً  ) ٢٠٠٠(وترى مسعود 
ولكي يتحقق التوافق النسبي للزواج يجب بذل الجهد في ، ولكن هناك توافقٌ زواجي نسبي، تماماً
إما إلى : جي في اتجاهينويسير التوافق الزوا. وإعادة البناء والتنشيط من جانب الطرفين، البناء
  .ونمط حياتهم، وذلك حسب شخصية الزوجين، أو إلى أسوأ مع مرور األيام، أحسن
  

  :التوتر في العالقة الزوجية
كلنا : اليوجد سواء مطلق أو حد فاصل بين السواء والالسواء فإننا بلغة السيكولوجيين نقول

وأن التوافق التام ماهو ، ي عالقة أخرىمتوترين بدرجة أو أخرى سواء في العالقة الزوجية أو أ
  ).١٩٩٨، باكر(وإن وجد فهو يخدم أهدافنا سلبية ومرضية ، إال خرافة

  

والخالفات الزوجية ليست شـيئاً  . أن التوتر في العالقة الزوجية شيء إيجابي بل وضروري
ولكنه ، ماماًاليكون في مستوى صحيح ت، خطيراً ولكنها وسيلة للنمو؛ ذلك أن المنزل مكان النمو

حيث نجد في الزواج اختالفاً في اآلراء وأفكاراً متصارعة ومشاجرات من وقـت  ، عملية معقدة
آلخر وأن الحياة التي تبدو بال أي خالف التخدم أغراضاً إيجابية والخالفات الزوجيـة وسـيلة   

د أن يستفيد وفي الخالفات الزوجية الب، الختبار الحب الحقيقي؛ الذي يجب أن يعلو فوق الصعاب
كل طرف من الخالف وأن يفهم دوافع وأهداف الطرف اآلخر فالزواج ليس هـو الحـل لكـل    

ولكنه اختبار حقيقي لقدرة كل طرف على حل المشاكل في وجود الطرف اآلخر ، مشاكل الحياة
  ).١٩٩٢، الكاشف(بطريقة ناجحة 

  

نظر إلى الخالفـات  حيث يرى أننا اليجب أن ن Londis  (١٩٩٥)ويؤيد وجهة النظر هذه
بين الزوجين على أنها شيء سيئ ألن هذه الخالفات رغم أن صورتها سيئة لكنها تخدم أغراضاً 

أصـبح اخـتالف   ، لكن في وقتنا هذا، وحقيقي أن المنزل مكان لالنسجام والعيش بسالم. إيجابية
فـالزواج  . النسـجام اآلراء والتفرد في الشخصية تجعل من المنزل مكاناً للنمو أكثر منه مكاناً ل

ولكنه الزواج الذي يمكنه تخطـي الصـعوبات   ، الحقيقي ليس هو الزواج الخالي من الصراعات
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ويتخذ من الخالفات مادة متنوعة الختبار قدرة الزوجين على الحل وأن الزواج الحقيقي ليس هو 
يتخذ مـن  ولكنه هو الزواج الذي يمكنه أن يتخطى الصعوبات و، الزواج الخالي من الصراعات

مادة الخالف قدرة وإمكانية متنوعة للزوجين على الوصول إلى نقـاط التقـاء ورؤيـة جديـدة     
  .واضحة

إننا نطلب التوافق بـين الـزوجين   . نفس وجهات النظر السابقة William (١٩٩١)ويؤكد 
وحين يفشل استقرار الزواج وحين يواجـه  ، حين يفشل الزوجان في إضفاء السعادة على حياتهم

وجان صعوبات الحياة التي ربما تهدم كل ما يعتزم به الزوجان تماماً وحين تواجه الزوجـة  الز
حينئذ نطلب التوافق كبـديل  ، صعوبات الحياة التي ربما تهدم كل مايعتز به كل منهما من أهداف

وعلى هذا األساس وبنظرة متعمقة نجـد أن معنـى التوافـق    ). ١٩٩١، عبد المعطي(للطالق 
  .محدد ويختلف من حالة زواجية ألخرى الزواجي غير

  

  

  :مقومات العالقة الزوجية الناجحة
 :أن مقومات العالقة الزوجية الناجحة تتمثل في عوامل ترتبط بـ) ١٩٩٢(ترى الكاشف 

  .والحاالت الوجدانية المتبادلة بين أفراد األسرة، السمات الشخصية - ١
 .ير شئون المنزلوالدخل الكافي وحسن تدب، المركز االقتصادي لألسرة - ٢

 .ونظرتهما إلى القيم األخالقية والدينية، المثل العليا للزوجين - ٣

وطريقتها في تنظـيم أوقـات   ، الحياة االجتماعية التي تتصل بصالت األسرة الخارجية - ٤
 .وأساليبها في التسلية والراحة، فراغها

  

  :فتبين مقومات العالقة الزواجية الناجحة في اآلتي) ٢٠٠٠(أما شوقي 

لخبرة في مجاالت عديدة لها تأثير على الحياة الزوجية؛ خصوصاً إذا كان لها األثر في ا - ١
  .إمداد صاحب الخبرة بسعة األفق وبعد النظر، وسعة الصدر

 .التربية التي تلقاها المرء في الطفولة لها أثر شديد على كل حياته الزوجية - ٢

 .واضح على السعادة في البيت اإللمام بمبادئ علم النفس ومعرفة طبيعة الطفل لها أثر - ٣

 .االستفادة من تجارب اآلخرين - ٤

 .الثقافة لها أثر كبير على السعادة الزوجية - ٥

 .العمل على تنمية األساليب الصحيحة في التعامل والتآزر، والتوافق الزواجي - ٦

 .النهوض بأعمال مشتركة تضمن للزوجين وحدة القصد، وامتزاج الهدف - ٧
 . والنفسية واالجتماعية كل منهما لآلخر إلى أقصى حد ممكنإشباع الحاجات الفسيولوجية  - ٨
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 .اجتهاد الزوجين في حل مشكالتهما االقتصادية حالً مرضياً - ٩

ترك كل طرف للطرف اآلخر أكبر قسط ممكن من الحرية في التعبيـر عـن نفسـه،      -١٠
والعمل على تنمية إمكاناته الشخصية؛ بشرط أال يكون في هذه الحرية أي تعارض مـع  

 .ابطة الزوجية والحياة األسريةالر

والتضـحية  ، واالحترام والتقدير والتفاهم المتبادل بينهمـا  ، حسن العشرة بين الزوجين  -١١
 .المتبادلة مع نوع من اإليثار بين الطرفين

والنجاح في القيـام  ، واالستقالل الذاتي ، النضج االجتماعي ويتضمن فهم الذات وتقبلها  -١٢
 .على تحمل مسئولية األوالد ، وإقامة العالقات االجتماعية والقدرة، بالدور الزواجي 

  

  

  

  

  :دعائم الحياة الزوجية السوية في اإلسالم
  :فيما يلي) ٢٠٠١(تتمثل دعائم العالقة الزوجية السوية في اإلسالم كما يذكرها التويجري 

وهذا األمـر يتـيح فرصـة    : تحكيم دين اهللا في الحقوق والواجبات لكل من الزوجين - ١
ذلك ألن االحتكام إلى مقاييس ربانية وضـعها اهللا  ، لسعادة والرضا أن تعم بيت الزوجيةل

  .سبحانه وتعالى يجعل في النفس راحة في األخذ بها والوقوف عند حدودها
رغم التقارب بين هذه األمور األربعـة   :الحب والمودة والرحمة والسكن بين الزوجين - ٢

حيث أن المحبة تحدث عـن طريـق المؤانسـة    ، اإال أن هناك بعض االختالف فيما بينه
أما الرحمة فهي فيض من المشاركة الصادقة في الفرح والحـزن واإلشـفاق   ، والمالطفة

وقد تكون بـالنظرة الحانيـة   ، المخلص والمعونة الظاهرة فيما يستطيع اإلنسان أن يفعله
 .واالبتسامة المشرقة والكلمة الطيبة والمساعدة المادية

المهمة التي يجب على الزوجين المحافظة عليها إلبقاء جو المـودة والرحمـة    ومن األمور
  :مخيماً على البيت مايلي

فيؤدي كل منهما ماعليه من واجبات ، االلتزام بآداب اإلسالم وأحكامه وتوجيهاته - أ
  .نحو اآلخر

 .أن يحتمل كل منهما صاحبه ويغفر له هفواته وأخطائه   - ب

، فإذا رأى أحد الزوجين صاحبه منفعالً بحـدة ، بمثله أال يقابل أحدهما االنفعال -ج
  .فعليه أن يكظم غيظه واليرد على االنفعال مباشرة
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وكان الرجـل  ، فإذا كان الزواج شركة، طاعة المرأة لزوجها فيما المعصية فيه -د
ومن األفكار الخاطئة التي . فالبد من طاعته في حدود الشرع ، هو صاحب القوامة
، لمساواة بين الرجل والمرأة تقتضي تحررها نهائياً مـن طاعتـه  انتشرت هي أن ا

  .وهذا خطأ في مقدمته ونتيجته
  

 :التعاون بين الزوجين وتحمل مسئولية الحياة المشتركة تحت شعار اإليثار والتضحية -٣

والعمل على تحقيق أهـداف  ، حيث تقوم الحياة اإلنسانية على المشاركة بين الرجل والمرأة
  .ه عالقتهما كزوجين وتجاه أسرتهما بأكملهاسامية تجا

  :ومن األهداف المشتركة بين الزوجين مايلي
فقد جعل اهللا عز وجل للزواج هدفاً روحياً يعلو بـه عـن الجانـب     :رعاية الحب والمودة  - أ

  .لذا يجب على الزوجين أن يتعهدا الحب والمودة كما يتعهد الزراع غرسه، البهيمي
، الزواج مسئولية شرعية تقتضي أن يرعى كل من الزوجين صاحبهف :الشعور بالمسئولية    - ب

ومن الشعور بالمسئولية ، ويرعى حقوق اآلخر عليه والواجبات المنوطة به تجاه األسرة
 :مايلي

  .أن يتبادل الزوجان النصح والتعاون والتشاور -
افع منها إدراك مشكالت العصر وقراءة التجارب الحديثة في التربية وعلم النفس ألخذ الن -

 .لتوجيه األجيال الناشئة وفق ماتعيشه من تغيرات اجتماعية

معرفة ظروف األمة اإلسالمية عامة وظروف المجتمع السعودي خاصـة والمشـكالت    -
 .حتى تكون األسرة جزءاً حياً من األمة اإلسالمية، التي تواجهه

ع بينهما ليقيما شـرع  فعلى الزوجين أن يعرفا أن اهللا قد جم :رعاية حدود اهللا وأوامره -ج
وذلك عن طريق التفقه في الـدين  ، اهللا وأوامره ويعمرا حياتهما بالتقوى والعمل الصالح
  .وكذلك حفظ أسرار الزوجية، ومعرفة حدود الحالل والحرام في االجتماع والترفيه

  

  :دور الزوجة العاملة تجاه الزوج
بين زوجها تتسـم بالمشـاركة الفعليـة    بعد تعلم المرأة ونمو ثقافتها أصبحت العالقة بينها و

وتبادل الفكر والمشورة في كافة اتجاهات الحياة األسرية والتغلب على المشكالت والعقبات التي 
وقد يبدو في الظاهر أنـه  . نقابلها بل وأكثر من ذلك أصبحت المشاركة في النواحي االقتصادية

ال أننا نجد أن اإليجابيات يمكن أن تـزداد  إ، بخروج المرأة للعمل تكثر السلبيات على اإليجابيات
  ):١٩٩١(إذا ماساعد في ذلك الزوج واألوالد ومن هذه اإليجابيات كما يراها الخولي

  .زيادة ثقافة ووعي المرأة يؤدي إلى زيادة التفاعل والتفاهم بين كال الزوجين واألبناء - ١
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النهاية إلى التقليل من استخدامها منهج جديد متطور في األعمال المنزلية يؤدي بها في  - ٢
 .الجهد والوقت في هذه األعمال

المشاركة الفعلية في تحمل المسئولية الداخلية والخارجية لألسرة وممارسة الحياة فـي   - ٣
 .حالة ما إذا اضطرت أن تحيا األم بمفردها وتربي أوالدها دون زوجها

علـى البنـود   اكتساب القدرة على توزيع ميزانية األسرة بصورة واعيـة واقتصـادية    - ٤
 .المختلفة بها

النظرة الواعية لإلنجاب حيث لم تعد تعتقد أن األوالد هم الرباط الوحيد بينهـا وبـين    - ٥
 .زوجها فاتجهت إلى تحديد عددهم حتى يمكنها تنشئتهم التنشئة السليمة

  

. والتعمق فيه واسـتيعابه ، ويتضح مما سبق أن الزواج فن البد من معرفة قواعده وأصوله
ن في حاجة إلى الزواج من أجل إشباع الدافع الجنسي لديه بالطرق المشروعة التي أقرها واإلنسا

وهو في حاجة إلى االنتماء من أجل إشباع دوافـع األمـن   ، اهللا ورسوله في الشريعة اإلسالمية
واالستقرار؛ لذلك كانت األسرة الصغيرة المتكونة من الزوجين واألبناء هي الوسيلة الوحيدة التي 

بديل عنها لتحقيق السعادة النفسية واالجتماعية لكل من الزوجين وتحقيق التوافق الزواجي الذي ال
يعتبر من أهم األسس التي تمكن األسرة من أداء أدوارها ووظائفها بالشكل الصحيح؛ للوصـول  

  .إلى حياة زوجية سعيدة
ويتمثـل فـي   ، ة الزوجيةوتعتبر القدرة على تحقيق التوافق الزواجي مطلباً أساسياً في الحيا

والقدرة على مواجهة ، وقدرة الزوجين على تحمل مسئوليات الزواج، وضوح األدوار في األسرة
وأن التفاعل بين شخصيتي الزوجين هو الـذي يحـدد   . المشاكل والصراعات والمواقف الجديدة

تأثر بما حولـه  نجاح الزواج أو فشله؛ باإلضافة إلى أن الزواج مثله مثل أي شيء في الوجود؛ ي
  .  وتؤثر فيه تأثيراً مباشراً على العالقة الزوجية بين الزوجين، من عوامل جديدة توجد في المجتمع

     



 

   
  

  
  

  الباب الثالث
אאאא 
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  الباب الثالث

  الدراسة الميدانية
أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف على مدى العالقة بين الدور االقتصادي لربـة األسـرة   

العالقة بين المتغيـرات االجتماعيـة    إيجادوذلك من خالل ، لعاملة السعودية والتوافق الزواجيا
ومحاور ، الدور االقتصادي لربة األسرة السعودية العاملةقتصادية ألسر عينة البحث وأبعاد واال

كذلك تحديد االختالف بين ربـات األسـر العـامالت المسـاهمات وغيـر      ، التوافق الزواجي
باإلضـافة  ، محاور التوافق الزواجيمات في بنود اإلنفاق المختلفة في ميزانية األسرة في اهالمس

. عاملة على تحقيـق التوافـق الزواجـي   إلى معرفة تأثير أبعاد الدور االقتصادي لربة األسرة ال
وتناول هذا الباب عرضاً لإلجراءات المنهجية التي اتبعتها الباحثة للوصول إلى نتائج الدراسـة  

  :لتي يتحدد من خاللها ما يليا
  .مجاالت الدراسة الميدانية: أوالً
  .منهج البحث: ثانياً
  .إعداد وبناء االستبيان: ثالثاً
  .إجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة: رابعاً

  

  :مجاالت الدراسة الميدانية: أوالً
  :هي، تنقسم مجاالت الدراسة إلى ثالث مجاالت

  :المجال الجغرافي  - أ

  .راسة الحالية بمدينة مكة المكرمة بأحيائها السكنية المختلفةتمت الد
  

  :المجال الزمني -ب

تم توزيع استمارات االستبيان في صورتها النهائية خالل الفترة الواقعة مابين السابع عشـر  
أي استغرقت فترة جمـع  (هـ ١٤٢٧هـ والسابع عشر من شهر محرم ١٤٢٦من شهر شوال 

  ).البيانات ثالثة أشهر
  

  :المجال البشري -ج

من ، تم تطبيق أدوات البحث على عينة قصدية من ربات أسر متزوجات عامالت سعوديات
وقد تم اختيار ربات األسر العامالت من خـالل  ، مستويات اجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة

  .والجيران، واألقارب، والمستشفيات، والمدارس، كليات البنات بمكة المكرمة
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  :منهج البحث :ثانياً
مجموعـة اإلجـراءات التـي    " الذي يعرف بأنه ، يتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي

تتكامل لوصف الظاهرة أو الموضوع اعتماداً على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها 
الظاهرة أو  وتحليلها تحليالً كافياً ودقيقاً الستخالص داللتها والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن

  ).٢٠٠٠ ،الرشيدي(الموضوع محل البحث 
  

  :إعداد وبناء أدوات البحث: ثالثاً
تطلبت هذه الدراسة لتحقيق األهداف إعداد وبناء استمارة جمع بيانات عامة وكل من استبيان 

باإلضافة إلى مقياس التوافق الزواجي وتضمنت ، الدور االقتصادي لربة األسرة السعودية العاملة
 :ات البحث المستخدمة في هذه الدراسة مايليأدو

 ).إعداد الباحثة(استمارة البيانات العامة لألسرة  - ١

 ).إعداد الباحثة(استبيان الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة  - ٢

 .تعديل الباحثة، )١٩٨٩، إعداد سوزان عبد المعطي(مقياس التوافق الزواجي - ٣
  

  :استمارة البيانات العامة لألسرة -١

داد استمارة البيانات العامة لألسرة بهدف الحصول على بعض المعلومات التي تفيد في تم إع
  :ويمكن إيضاحها فيما يلي، واالقتصادية ألسر عينة البحث، إمكانية تحديد الخصائص االجتماعية

  :الخصائص االجتماعية -أ

  :يث اعتمد في تحديد الخصائص االجتماعية جمع البيانات عن الزوج والزوجة من ح
سنوات إلـى   ٥ابتداء من الفئة أقل من : وهي ) فئات ٧وقد تم توزيعها إلى ( :مدة الزواج -

  .سنوات ٥سنة فأكثر حيث أن كل فئة تزيد عن الفئة التي قبلها بـ ٣٠الفئة 
 –) اليقـرأ واليكتـب  (أمي : وهي) مستويات ٩وقد تم توزيعها إلى ( :المستوى التعليمي -

حاصل على ، حاصل على الشهادة المتوسطة، لى الشهادة االبتدائيةحاصل ع –يقرأ ويكتب 
حاصـل علـى الشـهادة    ، حاصل على شهادة الدبلوم، الشهادة الثانوية العامة أو مايعادلها

 ).دكتوراه، ماجستير(دراسات عليا  –) الجامعية

 ٦٠ى الفئة سنة إل ٢٠ابتداء من الفئة أقل من : وهي) فئات ٦وقد تم توزيعها إلى ( :العمر -
 .سنوات ١٠سنة فأكثر حيث أن كل فئة تزيد عن الفئة التي قبلها بـ 

وظيفة حكوميـة   –وظيفة حكومية مدنية : وهي) وظائف ٥وقد تم توزيعها إلى : (الوظيفة -
 .متقاعد –أعمال حرة  –وظيفة في قطاع خاص  –عسكرية 
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 ٧-٥مـن  ، أفراد ٤-٢من  :وهي) مجموعات ٤وقد تم توزيعها إلى ( :عدد أفراد األسرة -
  .أفراد ١٠أكثر من ، أفراد ١٠-٨من ، أفراد

سـنوات   ٣ابتداء من الميالد ألقل من : وهي) فئات ٨وقد تم توزيعها إلى ( :عمر األبناء -
مع تحديد النـوع  ، سنوات ٣حيث أن كل فئة تزيد عن الفئة بـ. سنة ٢١إلى الفئة أكثر من 

 ).أنثى، ذكر(

ماقبـل  : وهـي مرحلـة  ) مسـتويات  ٨وقد تم توزيعها إلى : (لألبناء المستوى التعليمي -
حاصـل علـى   ، حاصل على الشهادة المتوسطة، حاصل على الشهادة االبتدائية –المدرسة

دراسات  –حاصل على الشهادة الجامعية، حاصل على شهادة الدبلوم، الشهادة الثانوية العامة
 ). دكتوراه، ماجستير(عليا 

 :تصاديةالخصائص االق -ب

  :وهي) فئات عقارية ٤وقد تم توزيعها إلى ( :ملكية المسكن -
  .ملك لألسرة ولهم حق االنتفاع به بدون إيجار –منزل تابع لجهة العمل  –إيجار  –ملك 

  :وهي) أنواع ٤وقد توزيعها إلى ( :نوع المسكن -
  .فيال –) غرف فأكثر٤(شقة  –) غرف ٣-١(شقة  –مسكن شعبي 

  :وهي) فئات ٦وقد تم توزيعها إلى (: الشهري لألسرةمقدار الدخل  -
ريال ألقل من  ٥٠٠٠من  –ريال ٥٠٠٠ريال ألقل من  ٣٠٠٠من  –ريال ٣٠٠٠أقل من 
ريـال ألقـل مـن     ٩٠٠٠مـن   –ريال ٩٠٠٠ريال ألقل من  ٧٠٠٠من  –ريال ٧٠٠٠
  .ريال فأكثر ١١٠٠٠من  –ريال ١١٠٠٠

  ).٢(يوجد نموذج من هذه االستمارة بملحق رقم 
  :السعودية استبيان الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة -٢

وقد تم إعداد استبيان الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة السعودية بهدف التعرف علـى  
، ودورها في مواجهة األزمات المالية لألسرة، دورها المرتبط بالمشاركة في إدارة شؤون األسرة

ودورهـا فـي االدخـار    ، الكي العائلي وزيادة دخل األسـرة ودورها المرتبط بالترشيد االسته
باإلضافة إلى . واالستثمار األسري ودورها المرتبط بالمساهمة في بنود اإلنفاق الخاصة باألسرة

  .في نفقات األسرة) كلياً أو جزئياً(مدى مساهمتها بدخلها 
  :خطوات إعداد وبناء االستبيان

  :طوات اآلتيةوإلعداد هذا االستبيان تم اتباع الخ
  .االطالع على الدراسات والبحوث السابقة -١
  .المقابلة الشخصية مع األساتذة المتخصيين -٢
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  .المقابلة الشخصية مع بعض ربات األسر العامالت -٣
  .إعداد االستبيان في صورته المبدئية -٤
  :اإلطالع على الدراسات والبحوث السابقة -١

وبعد اإلطالع على العديد مـن الدراسـات   ، لنظري للبحثأعد هذا االستبيان وفقاً لإلطار ا
والبحوث السابقة التي لها صلة وثيقة بمفهوم الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة حيث أمكـن  

  .االستفادة منها في بناء وإعداد االستبيان من حيث المحتوى والشكل
  :المقابلة الشخصية مع األساتذة المتخصصين -٢

عمل مقابالت شخصية والحوار المفتوح مع بعض األساتذة المتخصصين فـي  قامت الباحثة ب
مجال السكن وإدارة المنزل وذلك للوصول إلى بعض اآلراء والمقترحات التي تساعد في وضع 

  .عبارات االستبيان وبناء محاوره
  :المقابلة الشخصية مع بعض ربات األسر العامالت -٣

بعض ربات األسر العامالت المتزوجات في محـيط  قامت الباحثة بعمل مقابالت شخصية ل
ومن خالل الحوار معهم تم التعرف على بعض وجهات النظر ، والجيران، والصديقات، األسرة
  .وبعض األفكار والمقترحات واآلراء التي ساعدت في بناء عبارات االستبيان، لديهم
  :إعداد االستبيان في صورته المبدئية -٤

  :ستبيان هيكانت خطوات إعداد اال
  .الغرض من االستبيان - ١
 .بناء االستبيان - ٢

 .تحديد تعليمات االستبيان - ٣

 .تقنين االستبيان - ٤

  .صدق االستبيان  - أ
 ).ثبات االتساق الداخلي(حساب ثبات االستبيان    - ب

  .الصورة النهائية لالستبيان - ٥
 .مفاتيح تصحيح االستبيان - ٦

 .تطبيق االستبيان على العينة - ٧
 

  :الغرض من االستبيان -١

  :االستبيان لتحقيق األغراض اآلتية وضع هذا
  .معرفة العالقة بين الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة والتوافق الزواجي - ١
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استخدام البيانات في التحقق من صـحة فـروض البحـث واسـتخالص النتـائج       - ٢
 .والتوصيات

  :بناء االستبيان -٢

لربة األسرة العاملة علـى  عبارة لقياس أثر وانعكاس الدور االقتصادي ) ٧٥(أعدت الباحثة 
  :وقد تم توزيعها على الخمسة أبعاد المراد قياسها وهي. التوافق الزواجي
  .الدور المرتبط بالمشاركة في إدارة شؤون األسرة: البعد األول

عبارة تقيس دور ربة األسرة العاملة في إدارة شؤون األسرة من تحديد ) ٢٠(ويشتمل على 
يزانية المالية والتنفيذ والتقييم وما تتضـمنه مـن تنظـيم واتخـاذ     األهداف والتخطيط وعمل الم

ومدى إلمامها بمراحل العملية اإلدارية وأهميتها وتطبيقها . قرارات أثناء مراحل العملية اإلدارية
  .في حياتها األسرية

  

  .الدور المرتبط بمواجهة األزمات المالية لألسرة: الثاني البعد

يس الدور الذي تقوم به ربة األسـرة العاملـة فـي مواجهـة     عبارات تق) ٨(ويشتمل على 
، ها في حياتها وكيفية التعامل مع األزمات المالية التـي تواجههـا  ومدى تكرار .األزمات المالية

ومعرفة األوقات التي تظهر فيها األزمات ، وإلى أي حلول قد تلجأ لها لحل مشاكل األسرة المالية
ضغوط المالية التي تواجهها األسرة في حال تعرضها ألي متغير وقدرتها على تخطي ال، المالية

  .في ظروف البيئة المحيطة بها
  

  .الدور المرتبط بالترشيد االستهالكي العائلي وزيادة دخل األسرة: الثالث البعد

عبارة تقيس الدور الذي تقوم به ربة األسرة العاملة للترشيد في مجاالت ) ١٢(ويشتمل على 
مجال الملبس واألطعمة وترتيب وتنسيق المنزل التي تستطيع عملها بدالً من شرائها مختلفة منها 

ومدى مقدرتها علـى  . ومدى استفادتها من بقايا الخامات المتوفرة لديها لعمل أشياء تفيد األسرة
زيادة دخل األسرة بتبادل الخدمات مع زميالتها أو بيع بعض األطعمة أوالحلوى وتنفيذ بعـض  

ومدى مراعاتهـا لترشـيد اسـتهالك    . نية التي لها مرجوع مالي يزيد من دخل األسرةالقطع الف
  .الكهرباء والمياه في المنزل

  

  .الدور المرتبط باالدخار واالستثمار األسري: الرابع البعد

عبارات تقيس الدور الذي تقوم به ربة األسرة العاملة من أجل االدخـار  ) ٩(ويشتمل على 
ودورها في تخصيص جزء من دخلها فـي  . االشتراك في جمعيات إدخاريةالشهري أو قيامها ب

  .أو أي هدف بعيد المدى، االستثمار أو استثمارها كاستثمار طويل األجل ألبنائها
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  .الدور المرتبط بالمساهمة في بنود اإلنفاق الخاصة باألسرة: الخامس البعد

لعاملة في بنود اإلنفاق الخاصـة  عبارة تقيس مدى مساهمة ربة األسرة ا) ٢٦(ويشتمل على 
باألسرة سواء في بند الملبس والمستلزمات الصحية وشراء السلع االستهالكية المنزلية ووسـائل  
الترفيه والمساهمة في شراء األجهزة الكهربائية وقطع األثاث والقطع الجمالية واإلنفـاق علـى   

كاليف مسـتلزمات الحفـالت والـوالئم    المستلزمات التجميلية والعناية بالبشرة والمساهمة بدفع ت
الخاصة بها وأيضاً المساهمة في بند الغذاء والسكن والعالج ومشاركتها فـي سـداد الفـواتير    

وهل تقوم األسرة . ومدى مساهمتها في عملية اإلنفاق على نفقات المنزل. وتغطية تكاليف السفر
ية وماهي نوع الميزانيـة التـي   بعمل ميزانية للدخل المالي ومن هو المسئول عن وضع الميزان

  .تقوم األسرة بوضعها وإذا لم تكن تقوم بعمل ميزانية لدخلها فما أسباب ذلك
  .يوضح استبيان الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة في صورته األولية )٢(وملحق رقم

  

   :مقياس التوافق الزواجي -٣
عبـارة ولقـد   )٤٦(يتكون مـن  و) ١٩٨٩(هذا المقياس كان من إعداد سوزان عبد المعطي

كما حذفت العبارة رقـم  .عبارة ) ٤٢(عبارات فأصبح ) ٤) (١٩٩٨(حذفت منه هالة عبد العزيز
في المقياس الحالي في هذه الدراسـة بسـبب عـدم    ) ٤١(وأضيفت بدالً منها العبارة رقم ) ٦(

محـاور  ) ٦( عبارة تشتمل علـى ) ٤٢(مالءمتها لطبيعة المجتمع السعودي وبعد التعديل أصبح 
أساسية يقوم عليها المقياس لكي تناسب مع موضوع البحث ويحوي هذا المقياس علـى جوانـب   
هامة لقياس التوافق الزواجي لربات األسر العامالت وهي مدى العالقات األسرية التي تتمتع بها 

طرة الواقعة ربة األسرة والقدرات المختلفة لحياتها الزوجية وأيضاً الجوانب السلوكية ومدى السي
ومدى رضاها عن العالقة العاطفية والجنسية التي تجمعهـا  ، عليها أو المحكومة بها كربة أسرة

وفيمـا يلـي وصـف لهـذه     . ومدى الرضا والقناعة التي تعم على حياتها الزوجية، مع زوجها
  .المحاور

  

  .العالقات األسرية: األول المحور

وتمسـك  ، ة بين الزوجين ومدى اختالفهمـا عبارات تقيس طبيعة العالق) ١٠(يشتمل على 
وهل تعاونها مع زوجها يحقق لها السعادة ومـدى المعاملـة أو   ، الزوج بنفس عاداتها وأخالقها

العناية التي تالقيها من زوجها وهل مشاكل أبنائهن تؤثر على العالقة الزوجية ومدى رغبتهمـا  
  .في قضاء أكبر وقت مع زوجها أو صديقاتها و أقاربها
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  .القدرات: الثاني المحور

عبارات تقيس مدى قدرتها على تحمل مسئوليات الحياة األسـرية ومـدى   ) ٥(يشتمل على 
قدرتها على اتخاذ القرارات الزوجية دون استشارة زوجها وهل تتقبل رأي زوجها بنـوع مـن   

  .وجها بهاوهل لديها القدرة على الوفاء بالوعود أو الصعاب التي يكلفها ز. االرتياح والرضا
  .الجوانب السلوكية: الثالث المحور

عبارات تقيس شعورها بالتوتر والضيق من تصرفات زوجها وهل تفشـل  ) ٥(تشتمل على 
وهـل حققـت   . ومدى تأثير حالتها االنفعالية على معاملتها لزوجها. في حل مشكالتها الزوجية

  .ماكان يتمناه وينتظره منها زوجها
  .السيطرة: الرابع المحور

عبارات تقيس مدى السيطرة الواقعة عليها وعلى أفكارها من قبل زوجهـا  ) ٣(يشتمل على 
وهل لديها . وهل لديها الرغبة في التجديد والتغيير من القيود الروتينية التي يفرضها الزوج عليها

  .ميول ألن تترك البيت لتحقيق مزيد من الحرية الشخصية
  .نسيةاألمور العاطفية والج: الخامس المحور

عبارات تصف العالقة العاطفية والجنسية لربة األسرة وتصف أحاسيسـها  ) ٩(يشتمل على 
ومشاعرها تجاه زوجها وهل حياتها الزوجية تميل إلى الحب والتفاهم أو إلى النفور والكراهيـة  

أم تظن أنها تعيش فـي خـداع   . وهل هناك تعاطف واهتمام وتعبير كافي لمشاعرهما وأفكارهما
  .اصة في األمور الهامةوكذب خ

  .الزواجي الرضا: السادس المحور

عبارات توضح شعور الزوجة بالرضا والقناعة عن كـل ماتفعلـه تجـاه    ) ٩(يشتمل على 
زوجها وهل تعتبر زوجها خبرة ناجحة أم أنها نادمة على هذا الزواج وهـل تتقبـل انتقـادات    

ل لمشاكلها الزوجية وهل لو كان لهـا  زوجها ومديحه لها أم أنها ترى أن االنفصال هو أفضل ح
  .اختيار من جديد هل تختار زوجها الحالي أم ال

  

  :تحديد تعليمات االستبيان -٣

وضعت التعليمات بحيث تختار المبحوثات إجابة واحدة لكل عبارة وتمثل موافقتها أو عـدم  
ب على العبـارات  وتجي. في خانة التقدير الذي يتفق مع رأيها) √(وذلك بوضع عالمة، موافقتها

التي تقيس الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة وكذلك التوافق الزواجي فتجاوب عليهـا بــ   
  ).ال أبدا(أو ) أحياناً(أو ) دائماً(
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  :الدراسة االستطالعية -٤

ألدوات البحث بتوزيعهـا علـى عينـة اسـتطالعية      (Pre-Test)تم إجراء اختبار مبدئي 
ربـة أسـرة عاملـة    ) ٣٠(من المجتمع الذي ستجري عليه الدراسـة  أختيرت بطريقة غرضية 

سعودية وكان الهدف من هذه الدراسة معرفة مدى مناسبة العبارات ألفراد العينة وكذلك معرفـة  
  :مدى فهمهن لعبارات االستبيان وقد استفادت الباحثة من الدراسة االستطالعية بمايلي

  .إلغاء األسئلة غير الواضحة - ١
 .ة بعض األسئلةتعديل صياغ - ٢

  

  :تقنين االستبيان -٥

  .ويقصد به صدق وثبات االستبيان 
  .صدق االستبيان  - أ

كما يهدف ، أو السمة المراد قياسها، قدرة االستبيان على قياس ماوضع لقياسه: " يقصد به 
  ).٢٠٠٥، عبيدات وآخرون" (إلى الحكم على مدى تمثيل االستبيان للميدان الذي تقيسه

قامت الباحثـة  ، وإجراء بعض التعديالت فيه، تبيان على العينة االستطالعيةبعد توزيع االس
بعرض االستبيان على بعض أعضاء هيئة التدريس بقسم السكن وإدارة المنزل بكليـة التربيـة   

، وكلية التربية لالقتصاد المنزلي والتربية الفنية بجدة والرياض، لالقتصاد المنزلي بمكة المكرمة
المنزلي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة وكلية التربية األسرية بجامعـة طيبـة    وكلية االقتصاد
كذلك تم عرضها على المتخصصين في مجال علم النفس واالجتمـاع بكليـة   ، بالمدينة المنورة

ومتخصصين في اإلحصاء بجامعة الملك عبـد العزيـز   ، التربية لألقسام األدبية بمكة المكرمة
  :آرائهم في االستبيان من حيثوذلك للتعرف على ، بجدة
  .مدى مالئمة االستبيان للهدف منه - ١
 .صحة صياغة العبارات علمياً - ٢

 .مدى تطابق العبارات مع المجاالت الخاصة بها - ٣

 .يوضح قائمة بأسماء األساتذة المحكمين مرتبة بالدرجة العلمية وأبجدياً )١(وملحق رقم 

من حيث ، لعلمية التي أخذت بها الباحثةوقد أبدى المحكمون بعض المالحظات والتعليمات ا
، وتم إضـافة الـبعض اآلخـر   ). ٤٠–٣٨–٣٣–٣٢–٣١–٣٠(إعادة الصياغة لبعض العبارات 

. في استبيان الدور االقتصـادي ) ١٠–١١–٩–٢–١(وحذف عبارات أخرى ) ٢٨–٢٧(العبارة 
ألول مع البعـد  فجمع البعد ا، ولقد تم جمع بعض األبعاد وتغيير مسمياتها في الدور االقتصادي

والبعـد  . وأصبح البعد األول وهو الدور المرتبط بالمشاركة في إدارة شـؤون األسـرة  ، الثاني
الدور المرتبط بالترشـيد  : والبعد الثالث. الدور المرتبط بمواجهة األزمات المالية لألسرة: الثاني
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باالدخـار واالسـتثمار   الدور المـرتبط  : والبعد الرابع. االستهالكي العائلي وزيادة دخل األسرة
  . الدور المرتبط بالمساهمة في بنود اإلنفاق الخاصة باألسرة: والبعد الخامس. األسري

٪ وبذلك يكون االستبيان قد خضع ٨٠وكانت نسبة موافقة المحكمون على االستبيان حوالي 
يوضح استبيان الدور االقتصادي والتوافـق الزواجـي فـي     )٣(وملحق رقم  .لصدق المحتوى
  .صورتهما النهائية

  

  :ثبات االستبيان -ب

النسبة بين تباين الدرجة على المقياس التي تشير إلى اآلداء الفعلـي  " يقصد بثبات االستبيان 
  ).١٩٩٩، الكاللده وجودة(للمبحوث 

تم حساب معامل ألفاكرونباخ لجميـع مجمـوع عبـارات    ، ولتحديد معامل الثبات لالستبيان
وهي ، الستبيان الدور االقتصادي ٠.٨١٣٨= ارة وكانت قيمة معامل ألفاعب) ٧٥(االستبيان بعدد 

ويوضح الجدول التالي معامـل  ، قيمة مرتفعة تدل على ثبات إجابات عينة الدراسة االستطالعية
  .الثبات لكل بعد

  )١(جدول 
  قيم معامالت الثبات ألبعاد استبيان الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة

  معامل الثبات  باراتعدد الع البعد
  ٠.٨٦٦٩  ٢٠ الدور المرتبط بالمشاركة في إدارة شؤون األسرة
  ٠.٨٦٩٢  ٨ الدور المرتبط بمواجهة األزمات المالية لألسرة

  ٠.٧٣٤٢  ١٢  الدور المرتبط بالترشيد االستهالكي العائلي وزيادة دخل األسرة
  ٠.٧١٣١  ٩ الدور المرتبط باالدخار واالستثمار األسري

  ٠.٧٧٠٧  ٢٦ دور المرتبط بالمساهمة في بنود اإلنفاق الخاصة باألسرةال
  ٠.٨١٣٨  ٧٥ الدور االقتصادي ككل

أن قيم معامالت االستبيان ألبعاد الدور االقتصادي لربة األسرة ) ١(يتضح من الجدول رقم 
تبيان وبذلك العاملة والدور االقتصادي ككل كانت قيم عالية ومقبولة وتؤكد االتساق الداخلي لالس

  .يكون االستبيان صالحاً للتطبيق
  

  .صدق مقياس التوافق الزواجي -ج

قامت الباحثة بعرضه ، الالزمةوإجراء التعديالت ، بعد توزيع المقياس على العينة االستطالعية
  :على المحكمين السابق ذكرهم وذلك للتعرف على آرائهم في المقياس من حيث

  .منه مدى مالئمة المقياس للهدف -١
  .صحة صياغة العبارات علمياً -٢
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  .مدى تطابق العبارات مع المجاالت الخاصة بها -٣
وقد أبدى المحكمون في مجال علم النفس بعض المالحظات والتعليمات العلمية التي أخذت بهـا  

 -٦(في مقياس التوافق الزواجي كما حذفت منه العبارات ) ٤١(أضافت العبارة : الباحثة من حيث
 المحور، إدارة األمور المالية: الثالث المحوروقد تم حذف . مقياس األصليالمن ) ٣٥ -١٣ -١١

  .المشاركة: السابع
٪ وبذلك يكون المقياس قد خضع لصدق ٨٠وكانت نسبة موافقة المحكمين على المقياس حوالي 

  .يوضح مقياس التوافق الزواجي في صورته النهائية )٣(وملحق رقم . المحتوى
  :المقياسثبات  -د

 للمجموع الكلي لعبارات المقيـاس تم حساب معامل ألفاكرونباخ ، لتحديد معامل الثبات للمقياس
وهي قيمة مرتفعة تـدل  ، لمقياس التوافق الزواجي ٠,٩٠٣٣= وكانت قيمة معامل ألفا) ٤٢(بعدد 

د معامل ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي الذي يحد. على ثبات إجابات المشمولين في الدراسة
  .الثبات لمقياس التوافق الزواجي

  )٢(جدول 
  قيم معامالت الثبات لمحاور مقياس التوافق الزواجي

  معامل الثبات  عدد العبارات األبعاد
  ٠.٦٠٣٧  ١٠ العالقات األسرية

  ٠.٦٨١٥  ٥ القدرات
  ٠.٦٣٥٤  ٥ الجوانب السلوكية

  ٠.٦٤٧٤  ٣ السيطرة
  ٠.٨٣٦٥  ٩ األمور العاطفية والجنسية

  ٠.٨١٤٨  ٩ الرضا الزواجي
  ٠.٩٠٣٣  ٤٢ ككلالتوافق الزواجي

أن قيم معامالت مقياس محاور التوافـق الزواجـي والتوافـق    ) ٢(يتضح من الجدول رقم 
الزواجي ككل كانت قيم عالية ومقبولة وتؤكد االتساق الداخلي للمقياس وبذلك يكـون صـالحاً   

  . للتطبيق
  

  :الصورة النهائية لالستبيان -٦

عد أن قامت الباحث بإجراء التعديالت التي اقترحها المحكمون وبناء على ماسبق وضـعت  ب
وقد أرفقـت معهـا التعليمـات    ، في صورتها النهائية، أدوات البحث في شكل استمارة استقصاء
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وضمان السرية التامة للبيانات وأنها التستخدم إال ألغراض البحث العلمي ، الموجهة لربة األسرة
  .يكون هناك مصداقية في اإلجابات حتى، فقط

  

  :مفتاح تصحيح االستبيان -٧

أو ) دائماً(إما الموافقة بكلمة : تحددت اإلجابات على عبارات االستبيان وفقاً لثالث اختيارات
، )١، ٢، ٣(أو ، )٣، ٢، ١(وعلى مقياس متصـل  ) أبداً/ ال(وإما عدم الموافقة بكلمة ، )أحياناً(

والعبارات السلبية بدرجة واحدة؛ في حين تمـنح  ، إليجابية بثالث درجاتبحيث تمثل العبارات ا
  ).٣(ويوجد نموذج لمفتاح تصحيح االستبيان بملحق رقم ). أحياناً(درجتان على اإلجابة بـ 

  

  :االستبيان على العينةتطبيق  -٨
قتصادي واالستبيان الخاص بالدور اال، تم تجميع أدوات البحث وهي استمارة البيانات العامة

ليسـهل توزيعهـا   ، ومقياس التوافق الزواجي مع بعضها البعض، لربة األسرة العاملة السعودية
ثم قامت الباحثة بتوزيع أدوات البحث على عينة من ربات األسر العامالت . وتجميعها من العينة

. ة مختلفةواقتصادي، وثقافية، من مستويات اجتماعية، ربة أسرة ٥٠٠وقد بلغ العدد الكلي لها . 
 ٢٧وبعـد مراجعتهـا تـم اسـتبعاد     ، استمارة ٢٣حيث فقدت ، استمارة فقط ٤٥٠وتم استعادة 

وبـذلك أصـبحت االسـتمارات    . استمارة فقط لعدم استيفاء إجابتهم على جميع أسئلة االستبيان
  .استمارة فقط وهو عدد العينة األساسية للبحث ٤٠٠الصالحة للدراسة 

  

  :المناسبة صائيةالتحليالت اإلح: رابعاً
والعبـارات  ، بحيث أعطيت الدرجات وفقاً لمقياس التصحيح ، لقد تم تصحيح أدوات البحث

وترميز األسئلة للوصول إلـى النتـائج   ، ومن ثم وضعت أرقام االستمارات. السلبية واإليجابية
معالجـة  ومن ثـم تمـت ال  . وبالتالي تم تفريغ البيانات على الحاسب اآللي ومراجعتها، المطلوبة

 Statistical (S.P.S.S)اإلحصائية باستخدام برنامج الحزم اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة    

Package for Social Sciences Program  ،    وذلك إلجراء األسـاليب اإلحصـائية علـى
وقد تـم  ، متغيرات الدراسة للكشف عن نوع العالقة بين المتغيرات وللتحقق من صحة الفروض

 :ات اإلحصائية التالية إجراء المعالج

حساب النسب المئوية والتوزيعات التكرارية والمتوسط الحسـابي واالنحـراف    - ١
  .المعياري لبعض متغيرات الدراسة

إليجاد درجـة ثبـات أدوات    Alpha Cronbach" ألفاكرونباخ"حساب معامل  - ٢
 .البحث
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إليجـاد العالقـة بـين    ، (Person Correlation)معامالت ارتباط بيرسـون   - ٣
وما إذا كانـت  ، ومعرفة تأثير العناصر المستقلة على التابعة، غيرات الدراسةمت

  .العالقات طردية أم عكسية
 (F.test)و  (T.test)باسـتخدام   (Analysis of Variance)تحليل التبـاين    - ٤

 .لمعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية

ن متغيرات الدراسـة  مصفوفة معامالت االرتباط إليجاد العالقات االرتباطية بي -٥
  .وأبعاد المقاييس
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  وصف العينة
  :مدة الزواج - ١

  )٣(جدول 
  توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لمدة الزواج

  النسبة المئوية  العدد مدة الزواج

  ١٧.٣  ٦٩ سنوات٥أقل من

  ١٧.٨  ٧١ سنوات١٠سنوات ألقل من٥من

  ١٩  ٧٦ سنة١٥سنوات ألقل من١٠من

  ١٧.٥  ٧٠ سنة٢٠سنة ألقل من١٥من

  ١٣.٣  ٥٣ سنة٢٥سنة ألقل من٢٠من

  ٩.٥  ٣٨ سنة٣٠سنة ألقل من٢٥من

  ٥.٨  ٢٣ سنة فأكثر٣٠

  ٪١٠٠  ٤٠٠ المجموع

  

أن ما يقرب من خمس عينة البحث كانت مدة الزواج في الفئة مـن  ) ٣(يتضح من الجدول 
 ١٠سنوات ألقـل مـن    ٥ وكانت النسب متقاربة في الفئات من، سنة ١٥سنوات ألقل من  ١٠

 ٢٥سنة ألقل مـن   ٢٠يليهم من ، سنوات ٥وأقل من ، سنة ٢٠سنة ألقل من  ١٥من ، سنوات
وكـان  . سنة فأكثر ٣٠الفئة ) ٪٥.٨(وكانت أقل نسبة . سنة ٣٠سنة ألقل من  ٢٥ثم من ، سنة

ومن ذلك يمكن أن نشـير  . ١.٧٨٠٠بانحراف معياري  ٣.٤٣٢المتوسط الحسابي لمدة الزواج 
. سـنة  ١٥سنوات ألقل من  ١٠إلى أن متوسط مدة الزواج ألسر عينة البحث هي في الفئة من 

  .والرسم البياني التالي يوضح ذلك
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  يوضح توزيع عينة البحث تبعاً لمدة الزواج) ١(رسم بياني 
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  :المستوى التعليمي للزوجين -٢
  )٤(جدول 

  ث تبعاً للمستوى التعليمي للزوجينتوزيع أفراد عينة البح

  للزوجين المستوى التعليمي

  لزوجةا  لزوجا

  العدد
النسبة 

 المئوية
  العدد

النسبة 

المئوية

  ١,٢  ٥  ١,٧  ٧ )اليقرأ وال يكتب(أمي

  ٠,٧  ٣  ١  ٤  يقرأ ويكتب

  ١  ٤  ٤  ١٦  حاصل على الشهادة االبتدائية

  ٤,٨  ١٩ ١٣,٨  ٥٥  حاصل على الشهادة المتوسطة

 ١٢,٥  ٥٠  ٢٥  ١٠٠  انوية العامة ومايعادلهاالث

  ١١  ٤٤ ١٠,٣  ٤١  حاصل على دبلوم

  ٦٣  ٢٥٢ ٣٦.٢  ١٤٥  حاصل على الشهادة الجامعية

  ٢,٨  ١١  ٤,٧  ١٩  حاصل على درجة الماجستير

  ٣  ١٢  ٣,٣ ١٣ حاصل على درجة الدكتوراه

٪١٠٠  ٤٠٠ ٪١٠٠ ٤٠٠ المجموع

  

اج من عينة البحث كانوا يحملـون الشـهادة   من األزو) ٪٣٦,٢(أن ) ٤(يتبين من الجدول 
كما أن ربع عينة البحث مـن األزواج كـانوا يحملـون    ، من الزوجات) ٪٦٣(الجامعية مقابل 

يقرأ –أمي (وكانت أقل نسبة للفئات دون المتوسط ، من الزوجات) ١٢,٥(الشهادة الثانوية مقابل 
  .يوضح ذلك) ٢(والرسم البياني ). ويكتب
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  يوضح توزيع عينة البحث تبعاً للمستوى التعليمي للزوجين) ٢(ياني رسم ب
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  :عمر الزوجين -٣
  )٥(جدول 

  توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لعمر الزوجين

  للزوجين فئة العمر
  لزوجةا  لزوجا

النسبة المئوية  العدد النسبة المئوية العدد

  ١.٧  ٧  ٠.٧ ٣ سنة٢٠أقل من

  ٢  ٨  ١٤.٧ ٥٩ ةسن٣٠سنة ألقل من ٢٠من 

  ٢٨.٢  ١١٣  ٣٩.٣ ١٥٧ سنة٤٠سنة ألقل من ٣٠من 

  ٤١.٣  ١٦٥  ٣٣.٣ ١٣٣ سنة٥٠سنة ألقل من ٤٠من 

  ٢٤  ٩٦  ١٠ ٤٠ سنة٦٠سنة ألقل من ٥٠من 

  ٢.٨  ١١  ٢ ٨ سنة فأكثر ٦٠

  ٪١٠٠  ٤٠٠  ٪١٠٠ ٤٠٠ المجموع

  

الفئة العمرية مـن   ٪ من األزواج في عينة البحث كانوا من٣٩.٣أن ) ٥(يتبين من الجدول 
بينما ثلث العينـة  ، ٪ من الزوجات كن في نفس الفئة٢٨.٢سنة في مقابل  ٤٠سنة ألقل من  ٣٠

. ٪ مـن الزوجـات  ٤١.٣سنة في مقابل  ٥٠سنة ألقل من  ٤٠من األزواج كانوا في الفئة من 
مـن   ثم يليها، ٪ للزوجات٢٪ لألزواج مقابل ١٤,٧بنسبة سنة  ٣٠سنة ألقل من  ٢٠ويليها من 

وتتقارب النسـبة بـين   ، ٪ للزوجات٢٤مقابل ، ٪ لألزواج١٠بنسبة سنة  ٦٠سنة ألقل من  ٥٠
٪ مـن األزواج  ٠,٧وكانت أقل نسبة  .سنة فأكثر ٦٠األزواج والزوجات في الفئة العمرية من 

وكان المتوسـط الحسـابي لعمـر األزواج    . للزوجات ١.٧سنة في مقابل  ٢٠من  في الفئة أقل
أما  للزوجات فكان المتوسط الحسـابي العمـر لهـن    ) ٠.٩٧٥٤(راف معياري بانح) ٣.٤٢٢(
وهذا يدل على أن أعمار الزوجين في أسر عينة البحث ) ٠.٩٣٨٢(بانحراف معياري ) ٢.٩٣٢(

  .يوضح ذلك) ٣(والرسم البياني . سنة ٤٠سنة ألقل من  ٣٠تتمركز حول الفئة العمرية من 
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  وزيع عينة البحث تبعاً لعمر الزوجينيوضح ت) ٣(رسم بياني 
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  :وظيفة الزوجين -٤
  )٦(جدول 

  توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لوظيفة الزوجين

  الزوجين وظيفة

  لزوجةا  لزوجا

  العدد
النسبة 

  المئوية
  العدد

النسبة 

  المئوية

  ٨١.٨  ٣٢٧  ٥٦.٣  ٢٢٥  وظيفة حكومية

  -  -  ١٣.٧  ٥٥  وظيفة حكومية عسكرية

  ٩.٥  ٣٨  ١٣.٥  ٥٤  ع خاصوظيفة في قطا

  ٤.٥  ١٨  ١١  ٤٤  أعمال حرة

  ٤.٢  ١٧  ٥.٥  ٢٢  متقاعد

  ٪١٠٠  ٤٠٠  ٪١٠٠  ٤٠٠ المجموع

   

أن أكثر من نصف األزواج في عينة البحث كانوا يعملون في وظـائف  ) ٦(يتضح من الجدول 
ـ ، حكومية مدنية ، اصبينما تتقارب نسبة العاملين في وظيفة حكومية عسكرية ووظيفة القطاع الخ

ومن ثم يليها العاملين باألعمال الحرة وكانـت  . ٪ على الترتيب١٣,٥، ٪١٣,٧حيث بلغت النسبة 
  ).٪٥.٥(أقل نسبة لفئة المتقاعدين 

كما تبين من الجدول السابق أن الغالبية العظمى من الزوجات في عينة البحث تعملن بوظيفـة  
ينما تتقارب نسب العامالت في األعمال ب، وتليها العامالت في وظيفة بقطاع خاص، حكومية مدنية

الحرة والمتقاعدات واليوجد عامالت في وظيفة حكومية عسكرية وذلك ألنها وظيفة غيـر متاحـة   
  .يوضح ذلك) ٤( والرسم البياني. للسيدات في المجتمع السعودي
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  الزوجينيوضح توزيع عينة البحث تبعاً لوظيفة ) ٤(رسم بياني 
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  :ةعدد أفراد األسر -٥
  )٧(جدول 

  توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لعدد أفراد األسرة
  النسبة المئوية  العدد عدد أفراد األسرة

  ٣٠.٥  ١٢٢ أفراد٤-٢

  ٤٨  ١٩٢ أفراد٧-٥

  ١٩.٥ ٧٨ أفراد١٠-٨

  ٢ ٨ أفراد١٠أكثر من

  ٪١٠٠  ٤٠٠ المجموع

  

نصف عينة البحث كانت عدد أفرادها في الفئة مـن   أن مايقرب من) ٧(يتبين من الجدول 
 ١٠-٨ثم تليها الفئة مـن  ، أفراد ٤-٢وكان حوالي ثلث عينة البحث في الفئة من . أفراد ٧-٥

  .أفراد ١٠٪  في الفئة أكثر من ٢أما أقل نسبة . أفراد
يث ح، وتدل هذه النتائج على أن أغلب أسر العينة كانت أسر متوسطة الحجم وفوق المتوسط

بذلك يتـراوح  ،  ٠.٧٥٩وبانحراف معياري قدره ، ١.٩٣٠بلغ المتوسط الحسابي لحجم األسرة 
  .يوضح ذلك) ٥(والرسم البياني . أفراد ٧-٥عدد أفراد األسرة مابين 
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  يوضح توزيع عينة البحث تبعاً لعدد أفراد األسرة) ٥(رسم بياني 



    

١٣٩ 
 

  :قارب مع األسرةإقامة أحد األ -٦
  )٨(جدول 

  توزيع أفراد عينة البحث تبعاً إلقامة أحد األقارب مع األسرة
  النسبة المئوية  العدد األقارب المقيمين مع األسرة

  ١٥.٥ ٦٢ نعم

  ٨٤.٥  ٣٣٨ ال

  ٪١٠٠  ٤٠٠ المجموع

  

 أن الغالبية العظمى من أسر عينة البحث اليقيم أحداً مـن األقـارب  ) ٨(يظهر من الجدول 
أو ، مثل الجد والجـدة . من أسر عينة البحث يقيم أحد األقارب مع األسرة ٪١٥.٥وكان . معها

وهذا يبين أن األسرة الحديثة أصبحت أسرة نووية أي تقتصـر  . أو الخال والخالة، العم والعمة
  .يوضح ذلك) ٦(والرسم البياني . على الزوج والزوجة واألبناء

األقارب المقيمين مع األسرة

نعم
%١٦

ال
%٨٤

نعم
ال

  
  

  إلقامة أحد األقارب مع األسرة نة البحث تبعاًيوضح توزيع عي) ٦(رسم بياني 
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  :مساهمة األقارب في المصروفات المنزلية -٧
  )٩(جدول 

  .توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لمدى مساهمة األقارب المقيمين مع األسرة في المصروفات المنزلية
  النسبة المئوية  العدد مساهمة األقارب في المصروفات المنزلية

  ٧٤ ٤٦ دائماً

  ١٦ ١٠ ال

  ١٠ ٦ أحياناً

  ٪١٠٠ ٦٢ المجموع
  

أن ما يقرب من ثالثة أرباع األقارب المقيمين مع األسرة يساهمون ) ٩(يتضح من الجدول 
وأقل نسبة كانت . ثم يليها الفئة التي التساهم في المصروفات المنزلية. في المصروفات المنزلية

  .يوضح ذلك) ٧(والرسم البياني . زليةللفئة التي تساهم أحياناً في المصروفات المن

  
  

توزيع عينة البحث تبعاً لمدى مساهمة األقارب المقيمين مع األسرة في يوضح ) ٧(رسم بياني 
  المصروفات المنزلية

مساهمة األقارب في المصروفات المنزلية

دائمًا
%٧٤

ال
%١٦

أحيانًا
%١٠

نعم

ال

أحيانا
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  :أعمار األبناء -٨
  )١٠(جدول 

  توزيع أفراد عينة البحث تبعاً ألعمار األبناء

  أعمار األبناء
  اإلناث  لذكورا

  ٪  ع ٪  ع

  ١٨,٩٨  ٦٠  ٣٢  ٩٩  سنوات ٣من الميالد ألقل من 

  ٢٨,٤٩  ٩٠ ١٥  ٤٧ سنوات٦سنوات ألقل من٣من 

  ١٨,٦٨  ٥٩  ١٧  ٥٢  سنوات ٩سنوات ألقل من  ٦من 

  ١٤,٢٤  ٤٥  ١٤  ٤٤  سنة ١٢سنوات ألقل من  ٩من 

  ٧,٩٢  ٢٥  ٩  ٢٨  سنة ١٥سنة ألقل من  ١٢من 

  ٥,٠٧  ١٦  ٦  ١٩  نةس ١٨سنة ألقل من  ١٥من 

  ٤,١٢  ١٣  ٤  ١٢  سنة ٢١سنة ألقل من  ١٨من 

  ٢,٥  ٨ ٣  ٩ سنة٢١أكثر من

  ١٠٠  ٣١٦  ١٠٠  ٣١٠ المجموع

  

العينة لألبناء الذكور تنحصر أعمارهم مابين الفئـة   حوالي ثلثأن ) ١٠(يتبين من الجدول  
الحسـابي ألعمـار   ٪ وبلغ المتوسـط  ٣٢وذلك بنسبة ) سنوات ٣من الميالد ألقل من (العمرية 

  ).٠.٤٧٣٤(بانحراف معياري قدره ) ١.٢٦٢٥(األبناء الذكور في أسرة عينة البحث 
سـنوات   ٣من (ربع العينة تقع أعمارهن في الفئة العمرية مايقرب من أما اإلناث فيالحظ أن 

 وبلغ المتوسط الحسابي ألعمار األبناء. ٪ من أسر العينة٢٨,٤٩وذلك بنسبة ) سنوات ٦ألقل من 
 )٨(والرسم البياني ) ٠.٦٧٧٨(بانحراف معياري قدره ) ٢.٢٧٢٥(اإلناث في أسرة عينة البحث 

  .يوضح ذلك )٩(و 
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الذآور

الذآور؛ ٣٢%

الذآور؛ ١٧%الذآور؛ ١٥%

الذآور؛ ١٤%

الذآور؛ ٩%

الذآور؛ ٦%

الذآور؛ ٤%

الذآور؛ ٣%

من الميالد ألقل من ٣ سنوات
من ٣ سنوات ألقل من ٦ سنوات
من ٦ سنوات ألقل من ٩ سنوات
من ٩ سنوات ألقل من ١٢ سنة
من ١٢ سنة ألقل من ١٥ سنة
من ١٥ سنة ألقل من ١٨ سنة
من ١٨ سنة ألقل من ٢١ سنة
أآثر من ٢١ سنة

  
  

  ألعمار األبناء الذكور يوضح توزيع عينة البحث تبعاً) ٨(رسم بياني 
  

  
  

  اإلناث ألعمار األبناء يوضح توزيع عينة البحث تبعاً) ٩(رسم بياني 
  

 اإلناث

% ١ اإلناث ;

% ٢ اإلناث ;

% ١ اإلناث ;

% ١ اإلناث ;

% ٨ اإلناث ;

% ٥ اإلناث ;

% ٤ اإلناث ;

% ٣ اإلناث ;

سنوات  ٣  من الميالد ألقل من

سنوات  ٦ ٣ سنوات ألقل من   من

سنوات  ٩ ٦ سنوات ألقل من   من

سنة  ١ ٩ سنوات ألقل من   من

سنة  ١ ١ سنة ألقل من   من

سنة  ١ ١ سنة ألقل من   من

سنة  ٢ ١ ألقل من سنة   من

سنة  ٢  أآثر من
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 الحالة التعليمية لألبناء

65%
13%

14%
5%

2%

1%

0%

مرحلة ما قبل المدرسة
المرحلة االبتدائية
المرحلة المتوسطة
المرحلة الثانوية أو ما يعادلها
المرحلة الجامعية
مرحلة الماجستير
مرحلة الدآتوراه

  :الحالة التعليمية لألبناء -٩
  )١١(جدول 

  توزيع أفراد عينة البحث تبعاً للحالة التعليمية لألبناء
 النسبة المئوية  التكرار الحالة التعليمية لألبناء

  ٦٥  ٢٦٦ مرحلة ما قبل المدرسة

  ١٣.٤  ٥٥ المرحلة االبتدائية

  ١٣,٧  ٥٦ المرحلة المتوسطة

  ٤,٩  ٢٠ ا يعادلهاالمرحلة الثانوية أو م

  ٢ ٨ المرحلة الجامعية

  ٠,٧ ٣ مرحلة الماجستير

  ٠,٣ ١ مرحلة الدكتوراه

  ٪١٠٠  ٤١٠ المجموع

  

ثـم  ، أن ثلثي عينة البحث كان األبناء في مرحلة ماقبل المدرسـة ) ١١(يتضح من الجدول 
حل التعليميـة  تقاربت النسب في المرحلة االبتدائية والمتوسطة ونالحظ أن النسب تقل في المرا

  .يوضح ذلك) ١٠(والرسم البياني . ٪ لألبناء في مرحلة الدكتوراه٠.٣المتقدمة وكانت أقل نسبة 
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  للحالة التعليمية لألبناء يوضح توزيع عينة البحث تبعاً) ١٠(رسم بياني 
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  :ملكية السكن -١٠
  )١٢(جدول 

  توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لملكية السكن

  العدد  سكنملكية ال
النسبة 

  المئوية

  ٤٨  ١٩٢ ملك

  ٣٤.٥  ١٣٨ إيجار

  ٢ ٨ منزل تابع لجهة العمل

  ١٥.٥  ٦٢ ملك للعائلة

  ٪١٠٠  ٤٠٠ المجموع

  

، أن مايقرب من نصف عينة البحث تمتلك المسكن الذي تعيش فيـه ) ١٢(يتبين من الجدول 
النتفاع بدون إيجار حيث كان ثم يليها أسر لهم حق ا، وحوالي ثلث العينة تقطن في مسكن إيجار

. كانت لألسر الذين يعيشون في مسكن تابع لجهة العمـل ) ٪٢(وأقل نسبة ، المسكن ملك للعائلة
وحيث أن أغلب أسر العينة تقيم في مساكن مملوكة لها فمعنى ذلك أن نسبة كبيرة مـن دخـل   

  .يوضح ذلك) ١١(ني والرسم البيا. األسرة قد يوجه لإلنفاق على بنود أخرى غير بند المسكن
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  يوضح توزيع عينة البحث تبعاً لملكية السكن) ١١(رسم بياني 
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  :نوع السكن الذي تقيم به األسرة -١١
  )١٣(جدول 

  توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لنوع المسكن
  النسبة المئوية العدد نوع المسكن

  ٠.٧  ٣ سكن شعبي

  ١٠.٣ ٤١ )غرف٣-١(شقة

  ٤٩ ١٩٦ )غرف فأكثر٤(شقة

  ٤٠ ١٦٠ فيال

  ٪١٠٠ ٤٠٠ المجموع

  

غـرف   ٤(أن مايقرب من نصف عينة البحث كانت تقيم في شقة ) ١٣(يظهر من الجدول 
وأقل نسبة كانت للمقيمين في مسـكن شـعبي   ). ٪٤٠(ثم يليها أسر تقيم في فيال بنسبة ، )فأكثر

حيـث أن نـوع   ، لمستوى المعيشي ألسر عينة البحـث وهذا يدل على ارتفاع ا) ٪٠.٧(بنسبة 
  .يوضح ذلك) ١٢(والرسم البياني . المسكن مؤشر من مؤشرات مستوى المعيشة لألسرة
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  يوضح توزيع عينة البحث تبعاً لنوع المسكن) ١٢(رسم بياني 
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  :الدخل الشهري للزوجين مستوى -١٢
  )١٤(جدول 

  د عينة البحث تبعاً لمستويات الدخل الشهري للزوجينتوزيع أفرا

  مقدار الدخل الشهري للزوجين

  لزوجةا  لزوجا

  العدد
النسبة 

  المئوية
  العدد

النسبة 

  المئوية

  ١٤,٣  ٥٧  ١٢  ٤٨ ريال٣٠٠٠أقل من

  ١٥,٧  ٦٣  ١٧,٣  ٦٩ ريال٥٠٠٠ريال ألقل من٣٠٠٠من 

  ١٨,٧  ٧٥  ١٩,٢  ٧٧ ريال٧٠٠٠ريال ألقل من٥٠٠٠من 

  ٢١,٣  ٨٥  ١٩,٧  ٧٩ ريال٩٠٠٠ريال ألقل من٧٠٠٠من 

  ١٥  ٦٠  ١٤  ٥٦ ريال١١٠٠٠ريال ألقل من٩٠٠٠من 

  ١٥  ٦٠  ١٧,٨  ٧١ ريال١١٠٠٠أكثر من

  ٪١٠٠  ٤٠٠  ٪١٠٠  ٤٠٠ المجموع

  

أن مايقرب من ربع عينة البحث كان دخلهم المالي يقع في الفئتـين  ) ١٤(يتبين من الجدول 
وكانت أعلـى  ، ريال) ٩٠٠٠ألقل من  ٧٠٠٠من (والفئة ، ريال) ٧٠٠٠من  ألقل ٥٠٠٠من (

مـن  (والفئـة  ، ريال) ٥٠٠٠ألقل من  ٣٠٠٠من (وتتقارب النسبة في الفئات ، نسبة للزوجين
ألقل  ٣٠٠٠(بينما يقابله تقارب النسب في الفئتين ، ريال للزوجات) ١١٠٠٠ألكثر من  ٩٠٠٠

حيث كانت أقل نسبة للزوجين في ، ريال لألزواج) ١١٠٠٠أكثر من (والفئة ، ريال) ٥٠٠٠من 
  .ريال) ٣٠٠٠أقل من (الفئة 

بينما كـان  ) ١.٦٥٩٠(بانحراف معياري ) ٣.٥٦٧٥(وكان المتوسط الحسابي لدخل الزوج
ومن ذلـك يكـون   ) ١.٧٧٢١(بانحراف معياري ) ٣.٢٦٠٠(المتوسط الحسابي لدخل الزوجة 

وتشـير  ).ريال ٩٠٠٠ريال ألقل من  ٧٠٠٠من (ي الفئة المتوسط الحسابي لدخل األسرة يقع ف
في المملكة العربيـة السـعودية أن   ) ٢٠٠٢(مصلحة اإلحصاءات العامة بوزارة التخطيط لعام 

ريال سعودي ومن ) ١٠٠٠٠و  ٢٥٠٠(األسر متوسطة الدخل التي يتراوح دخلها الشهري بين 
  .يوضح ذلك) ١٣(والرسم البياني . ذلك فإن أسر العينة تكون من األسر ذوي الدخل المتوسط
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  يوضح توزيع عينة البحث تبعاً للدخل الشهري للزوج والزوجة) ١٣(رسم بياني 
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  :المصادر اإلضافية لزيادة دخل األسرة -١٣
  )١٥(جدول 

  توزيع أفراد عينة البحث تبعاً للمصادر اإلضافية لزيادة دخل األسرة
  النسبة المئوية  العدد اإلضافية لزيادة دخل األسرةالمصادر

  ٢٥  ١٠٠ نعم

  ٧٥  ٣٠٠ ال

  ٪١٠٠  ٤٠٠ المجموع

  

أن ثالث أرباع عينة البحث ليس لها مصادر إضافية لزيـادة دخـل   ) ١٥(يوضح الجدول 
والرسـم  . وكان الربع الباقي من عينة البحث لديه مصادر إضافية لزيادة دخل األسرة. األسرة
  .يوضح ذلك) ١٤( البياني
  
  

المصادر اإلضافية لزيادة دخل األسرة

نعم
%٢٥

ال
%٧٥

نعم
ال

  
  

  للمصادر اإلضافية لزيادة دخل األسرة يوضح توزيع عينة البحث تبعاً) ١٤(رسم بياني 
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  :بنود اإلنفاق الخاصة بميزانية األسرةفي  مساهمة ربات األسر العامالت -١٤
  )١٦(جدول 

  اصة بميزانية األسرةتوزيع أفراد عينة البحث تبعاً لمساهمة ربات األسر في بنود اإلنفاق الخ
  النسبة المئوية  العددبنود اإلنفاق الخاصة بميزانية األسرةفيالعامالتمساهمة ربات األسر

  ٣٧,٧  ١٥١ أساهم بدخلي كامالً

  ٥٩.٥  ٢٣٨ أساهم أحياناً

  ٢.٨  ١١ ال أساهم

  ٪١٠٠  ٤٠٠ المجموع

   
هم أحياناً في عملية أن أكثر من نصف ربات أسر عينة البحث تسا) ١٦(يتضح من الجدول 

وكانـت  ، ٪٣٧.٨ثم يليها الفئة التي تساهم بدخلها كامالً بنسبة ، اإلنفاق على مصروفات المنزل
. ٪ لفئة الالتي اليساهمن بدخلهن في عملية اإلنفاق علـى مصـروفات المنـزل   ٢,٧أقل نسبة 

  .يوضح ذلك) ١٥(والرسم البياني 
  

ى مساهمة ربة األسرة في عملية اإلنفاق على مصروفات المنزل

أساهم بدخلي آامًال
%٣٨

أساهم أحيانًا
%٥٩

ال أساهم
%٣

أساهم بدخلي آامًال
أساهم أحيانًا
ال أساهم

  
  

لمساهمة ربات األسر في بنود اإلنفاق الخاصة تبعاً  توزيع عينة البحثيوضح ) ١٥(رسم بياني 
  بميزانية األسرة



    

١٥٠ 
 

  :بنود اإلنفاق الخاصة بميزانية األسرةفي  معدل مساهمة ربات األسر العامالت -١٥
  )١٧(جدول 

  توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لمعدل مساهمة ربات األسر في بنود اإلنفاق الخاصة بميزانية األسرة
  النسبة المئوية  العدد بنود اإلنفاق الخاصة بميزانية األسرةفيربات األسر العامالتمساهمة معدل 

  ١١  ٤٢ أساهم بما يعادل الربع

  ٩  ٣٥ أساهم بما يعادل الثلث

  ٢٢  ٨٥ يعادل النصفاأساهم بم

  ٢٠  ٧٦ أساهم بما يعادل الثالث أرباع

  ٣٨  ١٥١ أساهم بكامل الدخل

  ٪١٠٠  ٣٨٩ المجموع

  

ويليهـا  ، ٪ من ربات أسر عينة البحث تساهم بكامل دخلهـا ٣٨أن ) ١٧(الجدول  يتبين من
ثم الفئة التي تساهم بمعدل ثـالث أربـاع   ، ٪٢٢مباشرة الفئة التي تساهم بنصف دخلها بنسبة 

والرسـم  . ٪٩، ٪ ١١وتتقارب نسب المساهمات بمعدل الربع والثلث من دخلهن بنسبة ، دخلها
  .يوضح ذلك) ١٦(البياني 

  
في بنود العامالت يوضح توزيع عينة البحث تبعاً لمعدل مساهمة ربات األسر ) ١٦(رسم بياني 

  اإلنفاق الخاصة بميزانية األسرة
 

بنود اإلنفاق الخاصة بميزانية األسرةفي  ربات األسر العامالت  معدل مساهمة

أساهم بما يعادل
١١%الربع

أساهم بما يعادل الثلث
%٩

أساهم بم يعادل النصف
 أساهم بما يعادل الثالث٢٢%

أرباع
%٢٠

لأساهم بكامل الدخ
%٣٨

أساهم بما يعادل الربع
أساهم بما يعادل الثلث
أساهم بم يعادل النصف
أساهم بما يعادل الثالث أرباع
أساهم بكامل الدخل



    

١٥١ 
 

  :قيام األسرة بعمل ميزانية للدخل المالي -١٦
  )١٨(جدول 

  الي لألسرةتوزيع أفراد عينة البحث تبعاً للقيام بعمل ميزانية للدخل الم
  النسبة المئوية العدد قيام األسرة بعمل ميزانية للدخل المالي

  ٢٥.٣ ١٠١ دائماً

  ٥١.٥ ٢٠٦ أحياناً

  ٢٣.٢ ٩٣ ال

  ٪١٠٠ ٤٠٠ المجموع

  

أن حوالي نصف عينة البحث تقوم أحياناً بعمل ميزانيـة للـدخل   ) ١٨(يظهر من الجدول 
وكانت أقـل  ، بعمل ميزانية للدخل المالي لألسرةوأن ربع عينة البحث أكدت بأنها تقوم ، المالي
٪ من ربـات  ٥١,٥واتضح أن ، ٪ لالتي اليقمن بعمل ميزانية للدخل المالي لألسرة٢٣,٢نسبة 

مما يؤكد على ضرورة توعية ، األسر العامالت يقمن بعمل ميزانية للدخل المالي لألسرة أحياناً
والرسم البياني .  المالي لألسرة وكيفية عملها ربات األسر العامالت بأهمية عمل ميزانية للدخل

  . يوضح ذلك)  ١٧(

  
  

  يوضح توزيع عينة البحث تبعاً للقيام بعمل ميزانية للدخل المالي لألسرة) ١٧(رسم بياني 

قيام األسرة بعمل ميزانية للدخل المالي

دائمًا
%٢٥

أحيا
٥٢%نًا

ال
%٢٣

نعم
أحيانا
ال



    

١٥٢ 
 

  :عمل ميزانية الدخل لألسرةأفراد األسرة الذين يشاركون ب -١٧
  )١٩(جدول 

  عينة البحث تبعاً ألفراد األسرة الذين يشاركون بعمل ميزانية الدخل لألسرةتوزيع أفراد 
  النسبة المئوية العدد الذي يقوم بعمل الميزانية

  ٦,٥ ٢٠ الزوج فقط

  ١٧,٣ ٥٣ الزوجة فقط

  ٧٢,٣ ٢٢٢ الزوج والزوجة معاً

  ٣,٩ ١٢ الزوج والزوجة مع األبناء

  ٪١٠٠ ٣٠٧ المجموع

   
٪ من عينة البحث كانت الزوجة والزوج معـاً يقومـون   ٧٢,٣أن ) ١٩(يتضح من الجدول 

ثم يليهـا  ، ثم يليها الفئة التي تقوم فيها الزوجة فقط بعمل الميزانية، بعمل ميزانية الدخل لألسرة
الفئة التي كان فيها الزوج فقط هو الذي يقوم بعمل الميزانية وكانت أقل نسبة للفئة التـي يقـوم   

ونالحظ مـن الجـدول أن   . ٪ ٣,٩مع األبناء بعمل الميزانية وذلك بنسبة  فيها الزوج والزوجة
مايقرب من ثالث أرباع عينة البحث كانت الزوج والزوجة  معاً يقومون بعمل الميزانية وذلـك  

سـنوات   ٦يرجع إلى أن أعمار أبناء عينة البحث تقع أعمارهم في الفئة من الميالد ألقل مـن  
أو عدم التعود على إشراك . شاركة في عمل ميزانية الدخل لألسرةحيث أن عمرهم اليسمح بالم

األبناء في ميزانية األسرة حيث يرون ذلك من األمور الخاصة بالزوجين مما يتطلب تـوعيتهم  
  .يوضح ذلك) ١٨(والرسم البياني .  بأهمية مشاركة األبناء في عمل الميزانية

  
  

يوضح توزيع عينة البحث تبعاً ألفراد األسرة الذين يشاركون بعمل ميزانية ) ١٨(رسم بياني 
  الدخل لألسرة

ميزانية دخل األسرة أفراد األسرة الذين يشارآون بعمل

الزوج فقط
%٦,٥ الزوجة فقط

%١٧,٣

الزوج والزوجة معًا
%٧٢,٣

الزوج والزوجة مع األبناء
%٣,٩

الزوج فقط
الزوجة فقط
الزوج والزوجة معًا
الزوج والزوجة مع األبناء



    

١٥٣ 
 

  :نوع الميزانية التي تقوم األسرة بوضعها -١٨ 
  )٢٠(جدول 

  توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لنوع الميزانية التي تقوم األسرة بوضعها
  ة المئويةالنسب العدد نوع الميزانية التي تقوم األسرة بوضعها

  ٢٤ ٧٥ ميزانية مكتوبة

  ٧٦ ٢٣٢ ميزانية ذهنية

  ٪١٠٠ ٣٠٧ المجموع

  

أن مايقرب من ثالث أرباع عينة البحث تعتمـد علـى الميزانيـة    ) ٢٠(يتضح من الجدول 
الذهنية وقد يرجع ذلك إلى أن مايقرب من نصف عينة البحث تقوم أحياناً بعمل ميزانية للـدخل  

وهذا يوضـح مـدى   ، )١٨(بعمل ميزانية تماماً كما يتضح من جدول  ٪  التقوم٢٣,٢المالي و 
إهمال ربات األسر العامالت في عدم االلتزام باألسلوب اإلداري في تخطـيط الـدخل المـالي    

ألن الميزانية الذهنية لها مساوئ عدة مثل نسيان بعض مراحلها أو احتمال الفوضى في . لألسرة
وكـان الربـع   ، لحد من القدرة على تحسين األسـلوب اإلداري تنفيذها وبالتالي يؤدي ذلك إلى ا

والرسـم البيـاني   . المتبقي من عينة البحث يقومون بعمل ميزانية مكتوبة للدخل المالي لألسرة
  .يوضح ذلك) ١٩(

نوع الميزانية التي تقوم األسرة بوضعها

ميزانية مكتوبة
%٢٤

ميزانية ذهنية
%٧٦

ميزانية مكتوبة
ميزانية ذهنية

  
  

  لنوع الميزانية التي تقوم األسرة بوضعها يوضح توزيع عينة البحث تبعاً) ١٩(رسم بياني 



    

١٥٤ 
 

  :التي تقوم األسرة بوضعها اتأنواع الميزاني -١٩
  )٢١(جدول 

  توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لنوع الميزانية التي تقوم األسرة بوضعها من حيث المدى الزمني
  النسبة المئوية  العدد من حيث المدى الزمنيالميزانية التي تقوم األسرة بوضعها نوع

  ٤ ١٢ ميزانية يومية

  ٩٠  ٢٧٥ ميزانية شهرية

  ٦ ٢٠ سنويةميزانية

  ٪١٠٠  ٣٠٧ المجموع

  

أن الغالبية العظمى من عينة البحث تقوم بعمـل ميزانيـة شـهرية    ) ٢١(يتبين من الجدول 
وهي ميزانية غير شاملة ألنها التشمل جميـع بنـود اإلنفـاق المختلفـة     ، للدخل المالي لألسرة

ي تقوم بعمل ميزانية سنوية ٪ للفئة الت٦ويليها بنسبة ، الخاصة بميزانية األسرة على مدار السنة
وهي أقرب الميزانيات للواقع حيث يمكن حصر أبواب اإلنفاق وكل أنواع ، للدخل المالي لألسرة

٪ من ربات األسـر  ٦الدخول بصورة شاملة دون إغفال أو سهو ألي منها إال أن نسبة ضئيلة 
وهـي  ، ومية للدخل المالي٪ للفئة التي تعمل ميزانية ي٤وكانت أقل نسبة ، العامالت يقمن بعملها

قد تكون عبارة عن قائمة بالطلبات اليومية وهي غير شاملة لذلك من الضروري عمل ميزانيـة  
  .يوضح ذلك) ٢٠(والرسم البياني " . شهرية ويومية" ثم ميزانيات جزئية أي ، سنوية

  

  
  

نوع الميزانية التي تقوم األسرة بوضعها من يوضح توزيع عينة البحث تبعاً ل) ٢٠(رسم بياني 
  حيث المدى الزمني

الميزانية التي تقوم األسرة بوضعها نوع

ميزانية يومية
%٤

زانية شهريةمي
%٩٠

ميزانية سنوية
%٦

 ميزانية يومية
ميزانية شهرية
 ميزانية سنوية



    

١٥٥ 
 

  :أسباب عدم عمل ميزانية للدخل المالي لألسرة -٢٠
  )٢٢(جدول 

  توزيع أفراد عينة البحث تبعاً ألسباب عدم عمل ميزانية لدخلها المالي
 النسبة المئوية  العدد أسباب عدم عمل ميزانية للدخل المالي

  ٢٦  ٩٠  يقة الصحيحة لعمل الميزانيةعدم اإللمام بالطر

  ٢٤,٤  ٨٥  عدم االهتمام بتخطيط الدخل المالي لألسرة

  ٢٦,٥  ٩٢  التعود على صرف الدخل المالي بصورة تلقائية

  ٢٣,١  ٨٠  ال ألتزم بالميزانية في حال عملها

  ١٠٠  ٣٤٧  المجموع

  

عمـل ميزانيـة   بعض العبارات التي تم من خاللها دراسة أسباب عدم ) ٢٢(يوضح جدول 
٪ من ربات األسر العامالت اليقمن بعمل ميزانية ٢٦للدخل المالي لألسرة وتبين من النتائج أن 

٪ من ربـات األسـر   ٢٤,٤ويتضح أن ، بسبب عدم إلمامهن بالطريقة الصحيحة لعمل الميزانية
يظهر أن و، العامالت اليقمن بعمل الميزانية بسبب عدم اهتمامهن بتخطيط الدخل المالي لألسرة

٪ من ربات األسر العامالت اليقمن بعمل الميزانية بسبب تعودهن على صـرف الـدخل   ٢٦,٥
٪ من ربات األسر العامالت اليقمـن بعمـل الميزانيـة    ٢٣,١ويتبين أن ، المالي بصورة تلقائية

بسبب عدم إلتزامهن بالميزانية في حال عملها ونالحظ من هذه النتيجة مدى أهمية توعية ربات 
. بها فـي حـال عملهـا    مسر العامالت بالطريقة الصحيحة لعمل الميزانية وضرورة االلتزااأل

  .يوضح ذلك) ٢١(والرسم البياني 
أسباب عدم عمل ميزانية للدخل المالي

عدم اإللمام بالطريقة 
الصحيحة لعمل الميزانية

%٢٦

عدم االهتمام بتخطيط 
الدخل المالي لألسرة

%٢٥

التعود على صرف الدخل 
المالي بصورة تلقائية

%٢٦

ال ألتزم بالميزانية في حال 
عملها
%٢٣

عدم اإللمام بالطريقة الصحيحة لعمل
الميزانية
عدم االهتمام بتخطيط الدخل المالي لألسرة

التعود على صرف الدخل المالي بصورة
تلقائية
ال ألتزم بالميزانية في حال عملها

  
  

ألسباب عدم عمل ميزانية لدخلها المالي يوضح توزيع عينة البحث تبعاً) ٢١(رسم بياني 



 

   
  

  
  

  الباب الرابع
א 



 

   
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

אא 
 



    

١٥٦ 
 

  الفصل األول

  وصف االستبيان وفقاً آلراء المبحوثات
يتضمن هذا الفصل العرض الجدولي لوصف االستبيان وفقاً آلراء المبحوثات والذي يوضح 

. النتائج المتعلقة بكل من الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة ومقياس التوافق الزواجي لهـن 
  . لت إليها الباحثةوفيما يلي عرض للنتائج التي توص

  :النتائج المتعلقة بالدور االقتصادي لربة األسرة العاملة: أوالً
ولقد اشتملت هذه النتائج على وصف بعض األدوار االقتصادية لربة األسرة العاملـة مثـل   

والدور المرتبط بمواجهة األزمـات الماليـة   ، الدور المرتبط بالمشاركة في إدارة شئون األسرة
والـدور المـرتبط   ، دور المرتبط بالترشيد االستهالكي العائلي وزيادة دخل األسرةوال، لألسرة

  .والدور المرتبط بالمساهمة في بنود اإلنفاق الخاصة باألسرة، باالدخار واالستثمار األسري
  .توضح ذلك) ٢٧(، )٢٦(، )٢٥(، )٢٤(، )٢٣(والجداول أرقام 



    

١٥٧ 
 

  :ألسرةالدور المرتبط بالمشاركة في إدارة شئون ا -١
  ) ٢٣(جدول 

  توزيع أفراد عينة البحث تبعاً للمشاركة في إدارة شئون األسرة

  الدور المرتبط بالمشاركة في إدارة شئون األسرة
  أبداً/ال  أحياناً  دائماً

  ٪  ع  ٪  ع  ٪  ع

١٥.٥٢٣١٥٧.٧١٠٧٢٦.٨ ٦٢  أراعي األهداف بعيدة المدى عند تخطيط الميزانية
١٠٣٢٥.٧١٦٧٤١.٨١٣٠٣٢.٥  ن أفراد األسرة بدقة قبل وضع الميزانيةأحدد احتياجات كل فرد م

أضع في اعتباري تخصيص جزء من دخل األسرة لتحسين مستوى المعيشـة ألبنـائي بعـد

  زواجهم
٢٠.٧ ٢١٠٥٢.٥١٠٧٢٦.٨٨٣

١٥٨٣٩.٥ ١٦.٥١٧٦٤٤ ٦٦  أراعي مرونة الميزانية حتى يمكن تعديلها وفقاً لألهداف والموارد المتاحة
١٣٧٣٤.٣٢١٩٥٤.٧ ١١ ٤٤  أراعي أن تتالءم أهدافي مع مستوى دخل األسرة عند التخطيط للميزانية

٢١٨٥٤.٥ ١١.٥١٣٦٣٤ ٤٦  أراعي عند وضع األهداف أن تكون واضحة ألفراد األسرة حتى يسهل تحقيقها
٢٩٤٧٣.٥ ٢٠ ٨٠ ٦.٥ ٢٦  هدافأراعي الحاجات األكثر أهمية ثم األقل فاألقل عند ترتيب أولويات األ

٢٤.٢ ١٥٥٣٨.٨٩٧ ١٤٨٣٧  أخصص مبلغ من دخل األسرة شهرياً للعالج
١٤١٣٥.٣٢٠٧٥١.٧ ١٣ ٥٢  أهتم عند تخطيط الدخل بأال تمر األسرة بضائقة مالية في األيام األخيرة من الشهر

١٧٧٤٤.٣١٠٧٢٦.٧ ١١٦٢٩  أخصص جزء من دخل األسرة لشراء بعض االحتياجات في فترة التخفيضات
١٣٩٣٤.٧٢٠٩٥٢.٣ ١٣ ٥٢  أحدد الكميات المطلوبة من السلع االستهالكية وفقاً الحتياجات األسرة

 ١٤٤٣٦ ١٦٠٤٠ ٢٤ ٩٦  أخصص مبلغاً من المال للظروف الطارئة عند وضع الميزانية
١٧١٤٢.٨١١٣٢٨.٢ ١١٦٢٩  أحرص على تدوين بنود الميزانية لتفادي عامل النسيان

٢٣.٨ ١٥٤٣٨.٥١٥١٣٧.٧٩٥  التزم بتحديد فترة زمنية عند وضع الميزانية
 ١٩٦٤٩ ١٥٦٣٩ ١٢ ٤٨  أراعي عدم اإلسراف عند اإلنفاق من دخل األسرة
 ١٥٤٣٨.٥٢٠٨٥٢ ٩.٥ ٣٨  ال أشتري السلع االستهالكية إال ماأحتاج إليه فعالً

 ١٧.٧٢١٧٥٤.٣١١٢٢٨ ٧١  المخصص لهذا الغرضأفشل في شراء ماأريده في حدود المبلغ 
١٥٩٣٩.٨٢٠٥٥١.٣  ٩ ٣٦  استفيد من تجاربي السابقة عند التخطيط لدخل األسرة المالي
٢١.٣٢٨٦٧١.٥ ٨٥ ٧.٢ ٢٩  أرى أن التخطيط إلنفاق الدخل المالي لألسرة مضيعة للوقت

 ١٢١٣٠.٣١٧١٤٢.٧١٠٨٢٧  أراجع الميزانية من وقت آلخر لتفادي األزمات المالية

بعض العبارات التي تم من خاللها دراسة دور ربة األسـرة العاملـة   ) ٢٣(يوضح جدول 
٪ من ربات األسر العامالت يراعين األهداف ١٥,٥حيث إن . بالمشاركة في إدارة شئون األسرة

ن احتياجـات  وحوالي ربع ربات األسر العامالت يحدد، بعيدة المدى عند تخطيط الميزانية دائماً
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٪ مـن ربـات األسـر    ٥٢,٥وأن ، كل فرد من أفراد األسرة بدقة قبل وضع الميزانية أحيانـاً 
العامالت يضعن في اعتبارهن تخصيص جزء من دخل األسرة لتحسين مستوى المعيشة لألبناء 

٪ من ربات األسر العامالت اليراعين مرونة الميزانيـة حتـى يمكـن    ٣٩,٥وأن . بعد زواجهم
وتبين أن مايقرب من ثلثي ربـات األسـر العـامالت    . وفقاً لألهداف والموارد المتاحةتعديلها 

التتالئم أهدافهن مع مستوى دخل األسرة عند التخطيط للميزانية واليراعين أن تكون األهـداف  
وأن مايقرب من ثالث أرباع ربات األسر العامالت . واضحة ألفراد األسرة حتى يسهل تحقيقها

وقد يرجع ذلك إلى .اجات األكثر أهمية ثم األقل فاألقل عند ترتيب أولويات األهدافاليراعين الح
مما سبق يتضح مـدى  . طبيعة الحياة األسرية واشتراك بعض أفراد األسرة في تحقيق األهداف 

إغفال ربة األسرة وعدم وعيها بأهمية مرحلة تحديد األهداف في األسرة حيث أن تحديد األهداف 
وتوضح االتجاه العام ، لذي تبنى عليه خطة متكاملة متناسقة مع بعضها لتنفيذ العملهو األساس ا

وتعتبـر  ، وهي دافعاً لكل أفراد األسرة للقيام بدورهم تجاه تحقيقها، للمجهودات الجماعية باألسرة
 مع مراعاة الشروط الواجـب ، األهداف هي المقياس الحقيقي للرقابة والتقييم أثناء العمل أو بعده

  .توفرها عند تحديد أهداف األسرة
٪ من ربات األسر العامالت يخصصن مبلغ من دخـل  ٣٧كما تبين من الجدول السابق أن 

وأن حوالي نصف ربات األسر العامالت ال يهتمن عند تخطيط الـدخل  ، األسرة شهرياً للعالج
٪ من ربات األسـر  ٤٤,٣وتبين أن ، بأال تمر األسرة بضائقة مالية في األيام األخيرة من الشهر

. العامالت يخصصن جزء من دخل األسرة لشراء بعض االحتياجات في فترة التخفيضات أحياناً
ونالحظ أن حوالي نصف ربات األسر العامالت اليحـددن الكميـات المطلوبـة مـن السـلع      

٪ من العينة يخصصن مبلغاً من المال للظـروف  ٢٤وأن ، االستهالكية وفقاً الحتياجات األسرة
٪ من ربات األسر العامالت يحرصن على تدوين ٤٢,٨وتبين أن . الطارئة عند وضع الميزانية

٪ من ربـات األسـر العـامالت    ٣٨,٥ونالحظ أن . بنود الميزانية لتفادي عامل النسيان أحياناً
وقد يرجع ذلك إلى إغفال ربات األسر العامالت . يلتزمن بتحديد فترة زمنية عند وضع الميزانية

حيث أنـه بـدون   . ة التخطيط وعدم الوعي بأهميته في تحقيق أهدافهم الحالية والمستقبليةلمرحل
وبـالتخطيط  . فالتخطيط عملية رسم للمستقبل والتنبـؤ بأحداثـه  ، تخطيط يصبح العمل فوضى

وطـرق  ، ويحدد كيفية استعمال مـوارد األسـرة  ، اليحدث اختالف أو سوء فهم بشأن األهداف
  .كالت التي تواجهها حتى يسير العمل بدون انقطاعمواجهة أو تالفي المش

ونالحظ من الجدول السابق أن حوالي نصف ربـات األسـر العـامالت يشـترين السـلع      
٪ ربات األسر العامالت يفشلن أحياناً في شراء ٥٤,٣وأن ، االستهالكية التي اليحتجن إليها فعالً

نصف ربات األسـر العـامالت    وأن حوالي، مايردن في حدود المبلغ المخصص لهذا الغرض
وقد يرجع ذلـك إلـى سـوء التخطـيط     . اليراعين عدم اإلسراف عند اإلنفاق من دخل األسرة
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االستهالكي وعدم الوعي بترشيد االستهالك الذي تقوم به ربات األسر العامالت وعدم إلمـامهن  
ـ  ، بكيفية تحويل قراراتهن المنزلية إلى أعمال ة الموضـوعة  وعدم قدرتهن على مراقبـة الخط
وعدم قدرتهن على الموازنة فـي اسـتعمال المـوارد    ، لضمان سيرها في الطريق المرسوم لها
  .وعدم إلمامهن بكيفية التنفيذ السليم للخطط الموضوعة. المتوفرة لألسرة حتى تتحقق أهدافها

أن حوالي نصف ربات األسر العامالت اليسـتفدن مـن تجـاربهن    ) ٢٣(وتبين من جدول 
٪ من ربات األسر العامالت اليـرين أن  ٧١,٥وأن ، عند التخطيط لدخل األسرة الماليالسابقة 

٪ من ربـات األسـر العـامالت    ٢٧وأن ، التخطيط إلنفاق الدخل المالي لألسرة مضيعة للوقت
وقد يرجع ذلك إلى عدم وعي ربات . اليراجعن الميزانية من وقت آلخر لتفادي األزمات المالية

لهدف األساسي لمرحلة التقييم وهو معرفة ما إذا كان التنفيذ يسير وفقاً للخطة األسر العامالت با
  .والتأكد من أن األهداف ستتحقق. المرسومة واكتشاف أية عقبات أو معوقات أوالً بأول

مما سبق ترى الباحثة مدى إغفال ربات األسر لعينة البحـث للعمليـة اإلداريـة بمختلـف     
، عند استخدامها لمورد األسـرة المـالي  ) التقييم -التنفيذ -تخطيطال -تحديد األهداف(مراحلها 

حتى تصل إلى األهداف المنشودة ألفـراد  ، وعدم قدرتهن على االنتفاع منه بأقصى منفعة ممكنة
  .وذلك يؤدي إلى انخفاض دورها المرتبط بالمشاركة في إدارة شئون أسرتها، األسرة
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  :مات المالية لألسرةالدور المرتبط بمواجهة األز -٢
  )٢٤(جدول 

  توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لمواجهة األزمات المالية لألسرة

  الدور المرتبط بمواجهة األزمات المالية لألسرة
  أبداً/ال  أحياناً  دائماً

  ٪  ع  ٪  ع  ٪  ع

٢٣.٧١٨٢٤٥.٥١٢٣٣٠.٨ ٩٥  األزمات المالية شيء متكرر في حياتنا

١٣.٨١٥٥٣٨.٧١٩٠٤٧.٥ ٥٥  ند نفاذ النقود في انتظار الدخل الشهري القادمأقف مكتوفة األيدي ع

١٦١٤٠.٣١٩٩٤٩.٧ ١٠ ٤٠  الأجد حلوالً مناسبة لحل مشاكل األسرة المالية

٢١٥٥٣.٨ ١٥٢٣٨ ٨.٢ ٣٣  ألجاً إلى االقتراض من الغير عند انتهاء الميزانية المخصصة قبل نهاية الشهر

٢٢.٥ ٢٣٤٥٨.٥٩٠ ١٩ ٧٦  المدخرات عند انتهاء الدخل المحدد للصرف ألجأ إلى السحب من

١٣.٧ ١٦٩٤٢.٣٥٥ ١٧٦٤٤  )اإلجازات، األعياد، بداية الدراسة(تظهر األزمات المالية في أوقات معينة 

١٠٣٢٥.٨١٩٥٤٨.٧١٠٢٢٥.٥  أجد ضغوط مادية في حالة تعرض األسرة لحادث سيارة القدر اهللا

٢١٣٥٣.٢١٠٣٢٥.٨ ٢١ ٨٤  ة مالية في حال ارتفاع أسعار السلع االستهالكية لألسرةأواجه ضائق
   

بعض العبارات التي تم من خاللها دراسة دور ربة األسرة العاملة في ) ٢٤(يوضح الجدول 
حيث إن حوالي ثلثي ربات األسر العامالت تكـون األزمـات   . مواجهة األزمات المالية لألسرة

وقد يرجع السبب في ذلـك  . وهذه النسبة كبيرة، كرر في حياتهن دائماً أو أحياناًالمالية شيء مت
إلى عدم إلمام ربات األسر العامالت بأساليب التخطيط السليم لدخلهن حتى اليواجهن األزمـات  

٪ مـن  ٤٥,٦٥حيث وجـدت أن  ) ٢٠٠٤(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة الرفاعي . المالية
  . ت أن األزمات المالية شيء متكرر في حياتهن األسرية أحياناًربات األسر العامال

وبالتالي فإن الغالبية العظمى من ربات األسر العامالت اليقفن مكتوفات األيدي عنـد نفـاذ   
وتحاولن إيجاد حلول مناسبة لحل مشاكل . النقود في انتظار الدخل الشهري القادم دائماً أو أحياناً

٪ من ربات األسر العامالت قد يلجأن إلى االقتراض من الغيـر  ٥٣,٨ حيث أن، األسرة المالية
٪ من ربات األسر العامالت يلجأن ٥٨,٥وأن ، عند انتهاء الميزانية المخصصة قبل نهاية الشهر

وقد يرجع ذلك إلـى عـدم   ، إلى السحب من المدخرات عند انتهاء الدخل المحدد للصرف أحياناً
  . لمورد المالي لألسرةقيامهن بعمل ميزانية لتوزيع ا

٪ يقمـن بعمـل   ٥١,٥وأن ، ٪ اليقمن بعمل الميزانيـة ٢٣أن ) ١٨(كما اتضح من جدول 
والذي يجعلها تقوم بالصرف بطريقة عشوائية مما ، ميزانية لتوزيع المورد المالي لألسرة أحياناً

فنون التعامل مـع  يؤدي إلى نفاذ النقود قبل نهاية الشهر وقد يرجع ذلك أيضاً إلى عدم إلمامهن ب
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التي أكدت بأن األزمات  (١٩٩٦)Gorvaوتتفق هذه النتيجة  مع نتائج  دراسة ، األزمات المالية
االقتصادية تظهر وتختفي في األسرة حسب قدرة الزوجة على إدارة دخلها المالي وإدارة شئون 

  . حياتها األسرية
سـر العـامالت تظهـر    واتضح من الجدول السابق أيضاً أن مايقرب من نصف ربات األ

وتـرى الباحثـة أن   ) اإلجازات، األعياد، بداية الدراسة(األزمات المالية لديهن في أوقات معينة 
هذه األوقات يزداد فيها الصرف على بعض بنود اإلنفاق مما يجعل األسرة تمر فيهـا بأزمـات   

الميزانية لتفادي مالية لذلك يستوجب على األسرة وضع هذه األوقات في الحسبان في حالة عمل 
٪ ربات األسر العامالت تواجهن ضائقة ماليـة فـي   ٢٥,٨ويتضح أيضاً أن . مثل هذه األزمات

وقد يرجع ذلك إلى أن التأمين التعـاوني يتحمـل   . حال تعرض األسرة لحادث سيارة القدر اهللا
سـر  واتضح أن حوالي ثالث أربـاع ربـات األ  . اإلنفاق على إصالح األضرار الالحقة بالغير

. العامالت تواجهن ضائقة مالية في حال ارتفاع أسعار السلع االستهالكية لألسرة دائماً أو أحياناً
وقد يرجع ذلك إلى عدم تخصيص بعض ربات األسر العامالت مبلـغ مـن المـال للظـروف     

فبالتالي يرجع السـبب  ، الطارئة مما يساعدها على التغلب على الضائقات المادية التي تواجهها
وقوع ربات األسر العامالت في األزمات المالية إلى عدم خبرتهن في إدارة الدخل المـالي  في 

لألسرة والتي تساعدهن في التغلب على األزمات المالية ومدى إلمامهن بأساليب التعامـل مـع   
األزمات المالية أو يرجع إلى مدى مرونة الميزانية الموضوعة لضغط بعض البنـود لمواجهـة   

ودراسـة  ) ٢٠٠٣(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسـة رزق  . مالية التي تواجههنالضائقات ال
Ujang & Tahirak (١٩٩٢)  والتي أكدت أن الخبرة في إدارة الدخل المالي تساعد األسرة في

  .التغلب على األزمات المالية التي تواجهها وتزيد من قدرتها على تلبية االحتياجات العائلية
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  :ط بالترشيد االستهالكي العائلي وزيادة دخل األسرةالدور المرتب -٣
  )٢٥(جدول 

  توزيع أفراد عينة البحث تبعاً للترشيد االستهالكي العائلي وزيادة دخل األسرة

  الدور المرتبط بالترشيد االستهالكي وزيادة دخل األسرة
  أبداً/ال  أحياناً  دائماً

  ٪  ع  ٪  ع  ٪ ع

 ٥.٥  ١٦.٥٢٢  ٦٦  ٣١٢٧٨  ألسرةأقوم بحياكة بعض المالبس ألفراد ا

١٧.٥  ٢٧.٥٧٠ ١١٠  ٢٢٠٥٥  أقوم بتجديد بعض المالبس القديمة ألفراد أسرتي

٢٢.٨  ٩١  ٦٠ ١٧.٢٢٤٠  ٦٩  أعد بعض أصناف المناسبات في المنزل بدالً من شرائها

١٠.٢  ٤٦.٥٤١ ١٧٣٤٣.٣١٨٦  أنفذ بعض القطع الجمالية لتزيين المسكن بدالً من شرائها

٣٨.٨٢١٤٥٣.٥ ١٥٥ ٧.٧  ٣١ اعي ترشيد استهالك الكهرباء والمياه في المنزل للتقليل من مبلغ الفاتورة أر

 ١٦  ٦٤  ٥٠ ٢٠٠  ١٣٦٣٤  استفيد من بقايا الخامات في عمل أشياء تفيد األسرة

 ١.٧  ٧ ٩.٨  ٣٥٤٨٨.٥٣٩  أنفذ بعض القطع الجمالية وأبيعها لزيادة دخل األسرة

 ٢.٢  ٩ ٣.٨  ١٥  ٣٧٦٩٤  حلوى واألطعمة وأبيعها لزيادة دخل األسرةأعد بعض أصناف ال

 ١.٥  ٦ ٨.٥  ٣٤  ٣٦٠٩٠  أشارك ببعض المنتجات التي أقوم بإنتاجها في البازارات والمعارض

 ٢.٥  ١٠  ٩  ٣٥٤٨٨.٥٣٦  أقوم بالتنظيم لبعض المناسبات المختلفة بمقابل مادي

 ١.٧  ٧ ٧.٥  ٣٦٣٩٠.٨٣٠  زميالت لزيادة دخل األسرةأقوم بتسويق بعض السلع االستهالكية لبعض ال

 ٢.٧  ١١  ١٧  ٣٢١٨٠.٣٦٨  أقوم بتبادل الخدمات مع زميالتي لزيادة دخل األسرة
  

بعض العبارات التي تم من خاللها دراسة دور ربة األسرة العاملة في ) ٢٥(يوضح جدول 
ن ربات األسر العـامالت يقمـن   ٪ م٧٨الترشيد االستهالكي العائلي وزيادة دخل األسرة حيث إن 

وهذه نسبة كبيرة ويرجع ذلك إلى ضرورة ترشيد االستهالك ، بحياكة بعض المالبس ألفراد األسرة
وبذل الجهـود الذاتيـة فـي    ، وضبطه من خالل دور ربة األسرة في التوجه إلى ترشيد االستهالك

المهارات أو الهوايات أو الميـول  وقد يرجع ذلك إلى وجود . وتقدير المسئولية، وااللتزام، التوعية
 وتتفق هذه النتيجة  مع نتائج دراسة زايد وآخرون). موارد بشرية(واالتجاهات نحو حياكة المالبس 

والتي أكدت أن ظروف التغير خلقت أنماطاً جديدة لالستهالك المادي واإلنفـاق العـادي   ) ١٩٩١(
تمراً مثل حياكة بعـض المالبـس ألفـراد    على الحاجات األساسية؛ والتي تتخذ شكالً منتظماً ومس

  . األسرة
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واتضح أن حوالي نصف ربات األسر العامالت يقمن بتجديد بعض المالبس القديمة ألفراد  
والظـروف المحليـة   ، وترى الباحثة أن طبيعة ثقافة االستهالك ومالمحها األساسـية . األسرة

كية في المجتمع والتي تسـاهم فـي   ساعدت على ارتفاع قيم االستهالك وتنمية الوعي االستهال
تنامي النزعة االستهالكية في مجال الحياة اليومية وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة عبد المنعم 

والتي أشارت إلى أن مايقرب من نصف عينة بحثه يقمن بتعـديل المالبـس القديمـة    ) ١٩٩٧(
  .وتجديدها

من بإعداد بعض األصناف للمناسبات من ربات األسر العامالت يق ٪١٧,٢وتبين أن حوالي 
وقد يرجع السبب في ذلك إلى ضيق الوقت . الخاصة في المنزل بدالً من شرائها دائماً أو أحياناً

في العمل وتعدد أدوارها األسرية مما يجعلها تلجأ إلى شراء لدى ربات األسر العامالت النشغالها 
في المنزل لتوفير الوقت والجهد وتـوفر الـدخل   األطعمة الجاهزة في المناسبات بدالً من إعدادها 

والتي أكدت أن ربات األسر غير ) ٢٠٠١(وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة زكي . المالي لها 
  .العامالت أكثر رشداً استهالكياً في مجال الغذاء من ربات األسر العامالت

مالية لتزيين المسـكن  ٪ من ربات األسر العامالت ينفذن بعض القطع الج٤٣,٣ويتضح أن 
وترى الباحثة أن ربات األسر العامالت يتمتعن بمستوى مرتفع مـن التعلـيم   ، بدالً من شرائها

والثقافة التي تؤدي إلى ارتفاع الوعي االستهالكي لديهن أو استغالل للمهارات والميـول تجـاه   
فيذ بعـض القطـع   تجميل المسكن أو اكتساب بعض الخبرات من زميالتهن مما يجعلها تقوم بتن

الجمالية لتزيين المسكن بخامات ذات أسعار مناسبة مما يجعلها توفر مبالغ مالية يمكنها االستفادة 
  .منها في بنود أخرى لإلنفاق على حاجات األسرة

٪ من ربات األسر العامالت اليراعين ترشيد استهالك الكهرباء والمياه في ٥٣,٥ويتبين أن 
وقد يرجع ذلك إلى إهمال بعض ربات األسر العامالت بمعرفة . لفاتورةالمنزل للتقليل من مبلغ ا

أهمية الترشيد االستهالكي للمياه أو الكهرباء اللذان يعدان من أكبر الثروات التي يجب الحفـاظ  
مما يستوجب عليهن زيادة ضبط االسـتهالك الحكـومي والمرافـق وإحسـاس الفـرد      ، عليها

  . تهبالمسئولية تجاه وطنه وتجاه أسر
ويتضح أن الغالبية العظمى من ربات األسر العامالت يقمن بإعداد بعض أصناف الحلـوى  

ويقمن بتسويق بعض السلع االستهالكية لبعض الزميالت وتشاركن بـبعض  ، واألطعمة وبيعها
وتنظيم بعض المناسبات المختلفة بمقابل ، المنتجات التي تقمن بإنتاجها في البازارات والمعارض

يليها أن ثالث أرباع ربات األسر العامالت تقمن بتنفيذ بعض القطع الجماليـة وبيعهـا   و. مادي
  .وتبادل الخدمات مع الزميالت واالستفادة من بقايا الخامات في عمل أشياء تفيد األسرة

وقد يرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى تعليم ربات األسر العامالت مما يـؤدي إلـى ارتفـاع    
لتالي يؤدي إلى العمل على زيادة دخل األسرة من خالل القيـام بعمـل   فبا. وعيهن االستهالكي
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منتجات وبيعها مما يساعد مردودها المادي في زيادة دخل األسرة والتوسع في بنـود اإلنفـاق   
وذلك يتفق مع دراسة عبيـد  . المختلفة لألسرة وارتفاع مستوى المعيشة لربات األسر العامالت

مستوى االقتصادي واالجتماعي يـؤثران بشـكل فعـال علـى     والتي تشير إلى أن ال) ١٩٩٧(
مؤشرات ارتفاع وتمايز القدرات االستهالكية واإلنفاقية لألسرة مما يشكل ضغوط علـى بنـود   
اإلنفاق المختلفة في األسرة مما يؤدي إلى قيام األسرة ببعض األنشطة اإلنتاجية لزيـادة دخـل   

  . األسرة
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  :ستثمار األسريالدور المرتبط باالدخار واال -٤
  )٢٦(جدول 

  توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لالدخار واالستثمار األسري

  الدور المرتبط باالدخار واالستثمار األسري
  أبداً/ال  أحياناً  دائماً

  ٪  ع  ٪  ع ٪  ع

  ٣٠ ٥٣.٣١٢٠ ١٦.٧٢١٣  ٦٧  احرص على ادخار مبلغ من المال شهرياً

٢٨.٥ ١١٤  ٤٠ ٣١.٥١٦٠ ١٢٦  المنزل المختلفةأقوم بإنفاق الدخل كامالً على نفقات 

  ٣٩  ١٦,٧٦٧ ٤٤,٣١٥٦ ١٧٧  أخصص جزء من الدخل المالي لالستثمار

١٢.٢  ٣٩.٨٤٩ ١٥٩  ٤٨ ١٩٢  استثمر بعض الدخل المالي في األسهم العقارية

 ٦.٧  ٢٢.٣٢٧  ٨٩  ٧١ ٢٨٤  استثمر بعض الدخل المالي لألسرة في مشروعات تجارية

١٥.٧  ٢٧.٥٦٣ ٥٦.٨١١٠ ٢٢٧  لي الشهري كاستثمار طويل األجل ألبنائيأخصص جزء من دخ

 ٩.٧  ٣٩  ٢٤  ٦٦.٣٩٦ ٢٦٥  استثمر جزء من دخلي السنوي في صناديق االستثمار

٢٦.٧ ٣٢.٣١٠٧ ١٢٩  ٤١ ١٦٤  أقوم باالشتراك في جمعية ادخارية مع زميالتي بهدف االدخار

 ٧.٣  ٢٦.٧٢٩ ١٠٧  ٦٦ ٢٦٤  ارتفاع األسعارأقوم بشراء بعض القطع الذهبية وبيعها وقت 
  

بعض العبارات التي تم من خاللها دراسة دور ربة األسرة العاملة في ) ٢٦(يوضح جدول 
٪ من ربات األسر العامالت يحرصن على ادخار ١٦,٧وتبين أن ، االدخار واالستثمار األسري

ي ذلك أن ربات األسر العامالت وقد يرجع السبب ف. وهذه النسبة ضئيلة. مبلغ من المال شهرياً
وقد يكون السبب هو عـدم وعيهـا بأهميـة    . يملن إلى توجيه أموالهن إلى االستثمار األسري

كما أن عدم وضع ميزانية . االدخار من أجل تحقيق األهداف التي تطمح لها األسرة في المستقبل
وجـود فـائض يمكـن    محدودة ألوجه الصرف المختلفة قد يؤدي إلى إنفاق كامل الدخل دون 

ودراسـة  ) ١٩٩٦(بـالخيور  : وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كالً مـن . استغالله فيما بعد
  .بأن ربات األسر العامالت اليملن إلى ادخار جزء من دخولهن الشهرية) ٢٠٠٤(الجدعاني 

٪ من ربات األسر العامالت يقمن بتوزيع الدخل كامالً علـى نفقـات   ٣١,٥كما يتضح أن 
وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن ربات األسر العامالت اليقمـن بتخصـيص   . منزل المختلفةال

جزء من دخل األسرة لالدخار أو يقمن بتوزيع الدخل كامالً على بنود اإلنفاق المختلفة وأبـواب  
موسـى  ، )٢٠٠١(الهـدلق  ، )١٩٨٩(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من المالـك  . الصرف

رت عن عدم حرص الزوجة السعودية على االدخار مما يوجـب توعيتهـا   والتي أسف) ٢٠٠٥(
  .وإرشادها حتى يصبح االدخار من البنود األساسية في ميزانية األسرة
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. ٪ من ربات األسر العامالت يخصصن جزء من دخلهن المالي لالسـتثمار ٤٤,٣وتبين أن 
لألسرة من خاللهـا تحقيـق   وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن لالستثمار مردودات مادية يمكن 

ويعتبر العائد من االستثمار كدخل إضافي لربة األسرة العاملة مما يسـاعدها  ، أهدافها المستقبلية
  . في تلبية حاجات األسرة والتوسع في عملية اإلنفاق على بنود الصرف المختلفة

فـي  ويتضح كذلك أن ثالث أرباع ربات األسر العامالت يستثمرن بعض دخلهـن المـالي   
وأن مايقرب مـن  . صناديق االستثمار وشراء بعض القطع الذهبية وبيعها وقت ارتفاع األسعار

النصف من ربات األسر العامالت يستثمرن بعض دخلهن المـالي كاسـتثمار طويـل األجـل     
وأن ، واألسهم العقارية واالشتراك في جمعية ادخارية مع زميالتهن بهـدف االدخـار  ، ألبنائهن

ويتبـين  . ألسر العامالت يستثمرن بعض دخلهن المالي في مشروعات تجارية٪ من ربات ا٧١
من تلك النسب مدى اهتمام ربات األسر العامالت باالستثمار األسري ومدى وعيهن بأهميته في 

وتتفق هذه النتيجـة مـع   . إمكانية مساعدة ربة األسرة في االرتقاء بمستوى معيشتها االقتصادي
٪ من عينة البحث تفضل أن تسـتثمر  ٥٦حيث تبين أن نسبة ) ٢٠٠٤(نتائج دراسة آل عقران 

  .أموالها المدخرة
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  :الدور المرتبط بالمساهمة في بنود اإلنفاق الخاصة باألسرة -٥
  )٢٧(جدول 

  توزيع أفراد عينة البحث تبعاً للمساهمة في بنود اإلنفاق الخاصة باألسرة

  اق الخاصة باألسرة الدور المرتبط بالمساهمة في بنود اإلنف
  أبداً/ال  أحياناً  دائماً

  ٪  ع  ٪  ع  ٪ ع

١٥.٣ ٦١ ١٨٣٤٥.٧١٥٦٣٩  أقوم بشراء المستلزمات الصحية الخاصة بي

٦.٢ ١٢٧٣١.٨٢٥ ٢٤٨٦٢  أتكفل بشراء المالبس الخاصة بي بمختلف أنواعها

٨.٧ ١٦٣٤٠.٨٢٠٢٥٠.٥٣٥  أنفق على شراء بعض السلع االستهالكية المنزلية

١٢.٧ ٥١ ١٥٣٣٨.٣١٩٦٤٩  أساهم في شراء وسائل الترفيه في المنزل

١٨.٣ ١٥٨٣٩.٥١٦٩٤٢.٢٧٣  أشارك في شراء األجهزة الكهربائية المنزلية

 ١١ ١٨٣٤٥.٧١٧٣٤٣.٣٤٤  أشتري بعض قطع األثاث األساسية في المنزل

١٧.٣ ١٧١٤٢.٧٦٩ ١٦٠٤٠  أتكفل بدفع مستلزمات الحفالت والوالئم الخاصة بي

٦.٣ ٢٦٢٦٥.٥١١٣٢٨.٢٢٥  أنفق على مستلزمات التجميل والعناية بالبشرة من دخلي الخاص

  ٨ ١٨٣٤٥.٧١٨٥٤٦.٣٣٢  أساهم في شراء األواني المنزلية الخاصة بالمطبخ

  ٩ ١٧٥٤٣.٨١٨٩٤٧.٢٣٦  أقوم بشراء القطع الجمالية لتزيين المسكن

١٦.٥٢٤٥٦١.٣ ٢٢.٢٦٦ ٨٩  لمنزلأشارك في دفع إيجار ا

١٢.٢ ١٨١٤٥.٣١٧٠٤٢.٥٤٩  أخصص جزء من دخلي لشراء المالبس ألفراد أسرتي

١٦.٢ ١٣٧٣٤.٣١٩٨٤٩.٥٦٥  أساهم في شراء المواد الغذائية لألسرة

٢١.٢ ١٤٩٣٧.٣١٦٦٤١.٥٨٥  أخصص جزء من دخلي للمصروفات المكتبية والمدرسية ألبنائي

١١.٧ ١٣٧٣٤.٣٤٧ ٢١٦٥٤  ايا المجامالت االجتماعية لألسرة من حسابي الخاصأشتري هد

١٨٢٤٥.٥١١٤٢٨.٥ ١٠٤٢٦  أقوم بدفع قيمة الكشف الطبي أو العالج في حالة مرض أحد أفراد األسرة

 ٢٠ ٨٠ ٢٢ ٨٨ ٢٣٢٥٨  أشارك في سداد فواتير الهاتف الجوال الخاص بي

١١٧٢٩.٣ ٢٢ ١٩٥٤٨.٧٨٨  منزليةأدفع األجر الشهري للعمالة ال

 ٢٢.٣٢٢٨٥٧ ٢٠.٧٨٩ ٨٣  أساهم في سداد أقساط سيارة جديدة لألسرة

٢٠.٢٢٥٣٦٣.٣ ١٦.٥٨١ ٦٦  أقوم بسداد فواتير الكهرباء والمياه

٢٢.١ ١٥١٣٧.٧١٦١٤٠.٢٨٨  أساهم مع زوجي في تغطية تكاليف السفر
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ن خاللها دراسة دور ربة األسـرة العاملـة   بعض العبارات التي تم م) ٢٧(يوضح جدول 
وتبين أن حوالي ثلثي ربات األسر العامالت يقمن . بالمساهمة في بنود اإلنفاق الخاصة باألسرة

ومسـتلزمات التجميـل والعنايـة بالبشـرة     ، بشراء المالبس الخاصة بهن بمختلـف أنواعهـا  
صف ربات األسر العـامالت  وتبين أن مايقرب من ن. والمستلزمات الصحية من دخلهن الخاص

وقـد  . وسداد فواتير الهاتف الخاص بها، يقمن بشراء مستلزمات الحفالت والوالئم الخاصة بها
يرجع السبب في ذلك بأنها مجرد ماتكون موظفة ولديها دخلها الخاص بها تكون قـد تحملـت   

تماعية تخصـها  مسئولياتها على عاتقها؛ فهي تتكفل بكل ما تحتاج إليه من أمور شخصية أو اج
بأن للدخل الشـهري  ) ٢٠٠٢(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة أبو صيري . وتخص أسرتها

  . للزوجة العاملة تأثير واضح على مساهمتها في بنود اإلنفاق الخاصة باألسرة
وتبين أن مايقرب من نصف ربات األسر العامالت يساهمن فـي شـراء بعـض السـلع     

ائل الترفيه في المنزل وشراء األجهزة الكهربائيـة المنزليـة وقطـع    االستهالكية المنزلية ووس
. األثاث األساسية وشراء األواني المنزلية الخاصة بالمطبخ والقطع الجماليـة لتـزيين المسـكن   

وقـد  . ٪ من ربات األسر العامالت تساهمن في شراء المواد الغذائيـة باألسـرة  ٣٤,٣وحوالي 
ن المنزل؛ مما يجعلها تتحمل مسئوليات أخرى في مشاركة يرجع السبب في ذلك إلى خروجها م

وقد تكون تلك المشاركة ليست برضا منها وإنما تكون مجبرة على ، الزوج في بعض مسئولياته
. المساهمة في بنود اإلنفاق الخاصة باألسرة مقابل خروجها إلى العمل وكسبها للـدخل المـالي  

واللتان أشارتا ) ٢٠٠٥(وموسى ، )٢٠٠٤(المعجل : نوتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كالً م
إلى أنه كلما زاد مقدار دخل الزوجة الشهري كلما زادت مساهمتها في بنود اإلنفـاق الخاصـة   

  .باألسرة
وتبين أن مايقرب من نصف ربات األسر العامالت يخصصن جزء مـن دخلهـن لشـراء    

ودفع قيمة الكشف الطبـي  . ية ألبنائهنوللمصروفات المكتبية والمدرس، المالبس ألفراد أسرتهن
وشراء هدايا المجامالت االجتماعية لألسرة ، أو العالج في حالة مرض أحد أفراد أسرتهن أحياناً

وترى الباحثة أن السبب في ذلك هو أن ربات األسر العامالت يهـدفن مـن خـروجهن    . دائماً
استخدام دخلها الشهري فـي شـراء   للوظيفة إلى تحسين مستوى معيشة األسرة فبالتالي تبدأ في 

مستلزمات أطفالها من ملبس وعالج ومستلزمات أخرى حتى تشبع لديهم جميع احتياجاتهم ممـا  
  . يجعل هذه المشاركة في المستقبل فرض عليها

ويتضح أن مايقرب من نصف ربات األسر العامالت يساهمن في دفـع األجـر الشـهري    
يقمن ) الخادمات(وفد يرجع ذلك إلى أن العمالة المنزلية ، فرللعمالة المنزلية وتغطية تكاليف الس

  بأدوار ربات األسر العامالت مما يفرض عليهن دفع األجر الشهري لهن ويتفق ذلك مع دراسة
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بسبب عملهن خـارج  ) الخادمات(بأن ربات األسر العامالت يقمن باستقدام ) ٢٠٠٤(الرفاعي  
فتتحمـل  ، أما تكاليف السفر فهي جزء من الرفاهية، ابهنالمنزل وتحمل األعباء المنزلية في غي
أن ) ٢٠٠٥(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة موسـى  . تغطية مشترياتها والهدايا الخاصة بها

ربات األسر العامالت يساهمن في اإلنفاق على خدمات السياحة الترفيهيـة بـاختالف نوعيـة    
  .فر أو جزئية من تكاليف الرحلةالمساهمة سواء كانت كلية بكامل تكاليف الس

وتبين أن حوالي ثلثي ربات األسر العامالت اليساهمن في سـداد أقسـاط سـيارة جديـدة     
وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن أقساط السيارة الجديدة . وسداد فواتير الكهرباء والمياه، لألسرة

لغالب يكون الزوج هو المسئول أو فواتير الكهرباء والمياه تعتبر من األمور األساسية التي في ا
  .عنها بالعرف

وتـرى  . ٪ من ربات األسر العامالت اليساهمن في دفع إيجار المنزل٦١,٣كما يتضح أن 
فمعنى ذلك أن نسبة . الباحثة أن ذلك يرجع إلى أن أغلب أسر العينة تقيم في مساكن مملوكة لها

  .ر بند المسكنكبيرة من دخل األسرة قد يوجه لإلنفاق على بنود أخرى غي
وأيضاً يرجع إلى أن دفع إيجار المنزل من المسئوليات األساسية للزوج حيث البد وأن يوفر 

  .مكان لسكن األسرة
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  النتائج المتعلقة بمقياس التوافق الزواجي: ثانياً
وتضمنت هذه النتائج على وصف لبعض محاور مقياس التوافق الزواجي مثـل العالقـات   

والرضـا  ، واألمور العاطفيـة والجنسـية  ، والسيطرة، والجوانب السلوكية، والقدرات، ريةاألس
 .الزواجي

  :العالقات األسرية -١
  )٢٨(جدول 

  توزيع أفراد عينة البحث تبعاً للعالقات األسرية

  العالقات األسرية
  أبداً/ال  أحياناً  دائماً

  ٪  ع  ٪  ع  ٪ ع

١٢.٥١٤٧٣٦.٨٢٠٣٥٠.٧ ٥٠القريبات على قضائه مع زوجي أفضل أن أقضي وقت فراغي مع الصديقات و

 ١٣.٧٢٠٥٥١.٣١٤٠٣٥ ٥٥  مشاكلنا الزوجية قليلة ونستطيع حلها

١٧.٧ ٢٠٩٥٢.٣٧١ ١٢٠٣٠  أعتقد بأهمية تدخل األهل بيننا لحل مشاكلنا 

١٣٨٣٤.٥٢٢٥٥٦.٣ ٩.٢ ٣٧  مشاكل أبنائنا ليس لها تأثير على العالقة بيننا

١٦٦٤١.٥ ١٢.٥١٨٤٤٦ ٥٠  القي عناية طيبة من زوجيأ

١٥.٥٢٧٤٦٨.٥ ٦٢ ١٦ ٦٤  تعاوني مع زوجي يحقق لنا السعادة

١٦.٥١٥٥٣٨.٧١٧٩٤٤.٨ ٦٦  إصابة زوجي بأي مرض تسبب لي القلق والتعاسة

١١.٧١٥٤٣٨.٥١٩٩٤٩.٨ ٤٧  يتمسك زوجي بنفس عاداتي وأخالقي

 ٢٢٥٥٦.٣١٤٨٣٧ ٦.٧ ٢٧  ر ما أحبتسير األمور بيننا على غي

١٦.٥١٢٥٣١.٢٢٠٩٥٢.٣ ٦٦  اختلف مع زوجي في أمور شتى
  

بعض العبارات التي تم من خاللها دراسة العالقات األسرية وتبـين مـن   ) ٢٨(يوضح جدول 
النتائج أن نصف ربات األسر العامالت ال يفضلن قضاء وقت فراغهن مع الصـديقات والقريبـات   

وقد يرجع ذلك إلى أن األدوار التي تقوم بها ربة األسرة هو جعل البيت . مع أزواجهن على قضائه
أو قد تجد السعادة فـي قضـاء   ، واألسرة رسالتها السامية وغايتها القصوى التي تسعى إلى تحقيقها

٪ من ربـات  ٥٤,٧بأن ) ٢٠٠٤(وهذه النتيجة تختلف مع نتائج دراسة الرفاعي . الوقت مع زوجها
  .يفضلن قضاء وقت الفراغ مع الصديقات على قضائه مع أزواجهناألسر 
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وترى ، ٪ من ربات األسر العامالت مشاكلهن الزوجية كثيرة واليستطعن حلها٣٥ويتضح أن  
الباحثة أن كال الزوجين عندما يكونا أسرة خاصة بهما يحاول كل منهما أن يبحث عن مفاهيمه التي 

  .كونها في حياته السابقة
. ٪ من ربات األسر العامالت يعتقدن بأهمية تدخل األهل بينهما لحـل مشـاكلهما  ٣٠أن وتبين 

وقد ، وقد يرجع ذلك إلى أن أحياناً يسمح أحد الزوجين أو كالهما لألهل بالتدخل في الحياة الزوجية
 تتأثر األسرة بهذا التدخل بطريقة مباشرة وغير مباشرة وفي معظم األحوال قد ينتج عن هذا آثـاراً 

ولكل زوجين طبيعة تختلف قطعاً عن طبيعة الذين ، سلبية فقد ينسون أن لكل أسرة ظروفها الخاصة
  .فهو اليناسب أسرة أخرى، يقترحون عليهم الحلول وأنه إذا كان هذا الحل يناسب أسرة

٪ من ربات األسر العامالت يجدن أن مشاكل أبنائهن لها تأثير على العالقـة  ٥٦,٣ويتضح أن 
وقد يرجع ذلك إلى سلبية أحد األطراف في حل مشاكل األبناء أو تعليق األخطـاء التـي   . الزوجية

تصدر عن األبناء وتنشئتهم بطريقة التتالئم مع تنشئته مما يؤدي إلى خلق خالفات ومشـاكل بـين   
  .الزوجين

وترى الباحثـة  . ٪ من ربات األسر العامالت اليلقين عناية طيبة من أزواجهن٤١,٥وتبين أن 
أن سبب إهمال األزواج لزوجاتهم يرجع إلى عدة أسباب وهي إما أن يكون الزوج نشأ في أسـرة  

أو قد يكون الـزوج  ، أو التخيم عليها حياة الرعاية والرضا الزواجي بين الوالدين، التتوافق زواجياً
  .يجهل جوانب الرعاية واالهتمام سواء معنوياً أو مادياً

ر العامالت يجدن أن تعاونهن مع أزواجهـن اليحقـق لهـن    ٪ من ربات األس٦٨,٥وتبين أن 
فبالتالي ، وترى الباحثة أن السبب في ذلك هو أن هذا التعاون يكون فقط في األمور المادية، السعادة

تنشأ النزاعات بين الزوجين وتزداد الضغوط على ربات األسر العامالت لكي تساهمن فـي بنـود   
  .هن السعادة الزوجيةاإلنفاق المختلفة مما اليحقق لدي

٪ من ربات األسر العامالت اليشعرن بالقلق والتعاسة فـي حـال إصـابة    ٤٤,٨ويتضح أن 
وقد يرجع ذلك إلى أن ربة األسرة العاملة ترى أن األسرة كيان قوي حتـى  ، أزواجهن بأي مرض

  .اضيةولو أصيب الزوج بمرض وترى في قيامها بتحمل المسئولية بمفردها دورها الذي تتحمله ر
. ٪ من ربات األسر العامالت اليتمسك أزواجهن بنفس عـاداتهن وأخالقهـن  ٤٩,٨وتبين أن 

وكل أسرة تختلف عـن األخـرى   ، وترى الباحثة في ذلك هو أن كالً من الزوجين ينتمي إلى أسرة
  .بقدر من االختالف مهما كانت ظروف كل منها ومهما تقاربت مستوياتها االجتماعية

من ربات األسر العامالت تسير األمور بيـنهن وأزواجهـن علـى غيـر     ٪ ٥٦,٣ويتضح أن 
وقد يرجع ذلك إلى أن الحياة الزوجية التخلو من االختالف فـي وجهـات النظـر    . مايحببن أحياناً

٪ مـن ربـات األسـر العـامالت     ٥٢,٣وتبين أن . وأسلوب التعامل مع الظروف الحياتية لألسرة
وقد يرجع ذلك إلى أن خروج الزوجة للعمل قد يزيـد مـن    .اليختلفن مع أزواجهن في أمور شتى

  .   تكرار الجدل في الحياة الزوجية ولكن اليغير من المستوى العام للسعادة األسرية والزوجية
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  :القدرات -٢  
  )٢٩(جدول 

  توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لقدرات ربة األسرة العاملة

  القدرات
  أبداً/ال  أحياناً دائماً

  ٪  ع  ٪  ع  ٪  ع

١٤٢٣٥.٥٢٣٥٥٨.٨ ٥.٧ ٢٣  اتخذ كل قراراتي الزوجية دون استشارة زوجي

٢٤.٢ ١٩٩٤٩.٨٩٧ ١٠٤٢٦  أتقبل رأي زوجي بنوع من االرتياح وأعمل به

١١٧٢٩.٣٢٥٧٦٤.٢ ٦.٥ ٢٦  لم أجد حرجاً في مناقشة مشاكلنا أمام أبنائنا

 ١٥.٧١٨٥٤٦.٣١٥٢٣٨ ٦٣  أشعر أن مسئوليات الحياة الزوجية فوق طاقتي

١١.٧١٥٨٣٩.٥١٩٥٤٨.٨ ٤٧  أحاول أن أفي بوعدي لزوجي مهما كلفني من صعاب
  

بعض العبارات التي تم من خاللها دراسة قدرات ربة األسرة العاملـة  ) ٢٩(يوضح جدول 
٪ من ربـات األسـر العـامالت اليتخـذن     ٥٨,٨وتبين من النتائج أن ، على التوافق الزواجي

وقد يرجع ذلك إلى أن الزواج كما نعلم من سـماته  . ن الزوجية دون استشارة أزواجهنقراراته
وأن التوافق فـي الحيـاة الزوجيـة    . األساسية المشاركة في اتخاذ القرارات وتحمل المسئوليات

يرتبط بالعالقة الوثيقة المتبادلة بين الزوجين في تبادل وجهات النظر ومناقشة األمور وسـيادة  
  .الديمقراطية في اتخاذ القرارات فيما يتصل بالقرارات الزوجية العالقات

والعمل ٪ من ربات األسر العامالت يتقبلن رأي أزواجهن بنوع من االرتياح ٤٩,٨وتبين أن 
كانت التساير  وترى الباحثة أن ذلك نتيجة الحترام وتقدير الزوجة آلراء الزوج حتى ولو، به أحياناً

المنتصف وأن ذلك  ألنه البد من التقابل في، يظهر مبدأ التقارب الفكري وبذلك، رغباتها الشخصية
والتـي  ) ٢٠٠٤(الرفاعي وذلك يتفق مع دراسة. يعني ويؤكد احترام كل من الزوجين آلراء اآلخر

  .٪ من ربات األسر يتقبلن نقد أزواجهن بصدر رحب أحيانا٥٦,٥ًأشارت أن 
جدن حرجاً في مناقشـة مشـاكلهن أمـام    ٪ من ربات األسر العامالت ي٦٤,٢ويتضح أن 

وقد يرجع ذلك إلى أن مدى علم ربات األسر العامالت بأن األسرة المضطربة تعتبـر  . أبنائهن
فهـي تكـون بمثابـة مرتـع خصـب لالنحرافـات السـلوكية        ، بيئة نفسية سيئة لنمو األبناء

ين بحيث يعطي النموذج وألن االحترام المتبادل بين الزوج، واالضطرابات النفسية واالجتماعية
  .والقدوة الحسنة لألبناء

٪ من ربات األسر العامالت يشعرن أن مسئوليات الحياة الزوجيـة فـوق   ٤٦,٣وتبين أن 
وترى الباحثة أن تغيير األدوار المشكّلة ألنماط السلوك للفتيـات وتغييـر تلـك    . طاقتهن أحياناً
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لتي تراعى فيه الفردية والتكامـل فـي أداء   األدوار بعد الزواج فالعالقة الزوجية السليمة هي ا
األدوار لتحديد كيفية تحمل المسئوليات والواجبات ومدى القدرة علـى تحملهـا مـع اعتبـار     

  .ديمقراطية التعامل مع هذه المسئوليات
٪ من ربات األسر العامالت اليحاولن الوفاء بوعودهن مهما كلفهن مـن  ٤٨,٨ويتضح أن 

قدرة ربة األسرة العاملة على االستفادة من الخبرات التـي تمـر   وقد يرجع ذلك لمدى . صعاب
  .   فالبعض يستفيد واآلخر اليستفيد ويكرر نفس أخطائه. بها
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  :الجوانب السلوكية -٣
  )٣٠(جدول 

 توزيع أفراد عينة البحث تبعاً للجوانب السلوكية لربة األسرة العاملة

  الجوانب السلوكية
  أبداً/ال  أحياناً  دائماً

  ٪  ع  ٪  ع ٪  ع

١٩٥٤٨.٨١٧٠٤٢.٥ ٨.٧  ٣٥  حالتي االنفعالية تؤثر على معاملتي لزوجي

١٦١٤٠.٣٢١٠٥٢.٥ ٧.٢  ٢٩  أفشل في حل مشاكلنا الزوجية

١٦.٢  ١٤١٣٥.٣١٩٤٤٨.٥٦٥  أشعر يومياً بالتوتر والضيق من تصرفات زوجي

٢٠.٢٢٩٧٧٤.٣  ٨١ ٥.٥  ٢٢  أحسد زمالئي على سعادتهم في زواجهم

 ٢٥٦٦٤  ١٠٤٢٦  ١٠  ٤٠  لم أحقق لزوجي ما كان يتمناه وينتظره مني
  

بعض العبارات التي تم من خاللها دراسة الجوانـب السـلوكية لربـة    ) ٣٠(يوضح جدول 
األسرة العاملة على التوافق الزواجي وتبين من النتائج أن أن مايقرب من نصف ربات األسـر  

وقد يرجع ذلك إلـى  . هن االنفعالية التؤثر على معاملتهن ألزواجهن دائماً أوأحياناًالعامالت حالت
أن من أسس التوافق الزواجي هو النضج االنفعالي حيث أن أنجح الزيجات هي التي تـتم بـين   
شخصين يقدران الزواج ويرغبان في إنجاحه ويكون لديهم درجة من النضج تجعلهما يحتكمـان  

  .وتقبل ما تأتي به الحياة من مواقف إلى العقل والمنطق
وقـد  . ٪ من ربات األسر العامالت اليفشلن في حل مشاكلهن الزوجيـة ٥٢,٥ويتضح أن 

والتفـاهم  ، يرجع ذلك إلى مدى التفاهم بين الزوجين ألن التفاهم ضروري جداً للحياة الزوجيـة 
سـوف يسـهل عمليـات    ألن ذلك ، البد أن يكون واضحاً بالنسبة للخطوط الرئيسية في الحياة

وسوف يجنب الزوجين النزاع الدائم ويسهل لهم وجود الحلول المناسـبة  ، االلتقاء في التفاصيل
  .لمشاكلهم

٪ من ربات األسر العامالت يشعرن يومياً بالتوتر والضيق من تصـرفات  ٤٨,٥وتبين أن 
لبيـة احتياجـات   وترى الباحثة أن السبب في ذلك هو عدم قدرة الزوج على ت، أزواجهن أحياناً

وتكافؤ ، واإلنفاق النسبي، وتبادل العواطف، الزوجة بقدر مشبع مثل الحقوق والواجبات الزوجية
وعدم قدرة الزوج على تغيير عاداته واتجاهاته حتى يسود المنزل جو األلفـة  ، العادات والميول

  .والحب والرضا والسعادة الزوجية
. اليحسدن زميالتهن على سعادتهن الزوجيـة ٪ من ربات األسر العامالت ٧٤,٣وتبين أن 

والزوجة المؤمنة تتمتع ، وترى الباحثة أن السبب في ذلك هو أن الحسد ليس من صفات المؤمن
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. وتحاول دائماً أن ترتقي بأسلوب الحياة الزوجية إلى األفضـل ، دائماً بالرضا والقناعة بما لديها
حقيق ماكان يتمناه وينتظـره أزواجهـن   ٪ من ربات األسر العامالت استطعن ت٦٤ويتضح أن 

له عالقـة  ، ٪ التي أشارت إلى أنهن حققن ألزواجهن ماكانوا يتمنوه منهن٦٤ولعل نسبة . منهن
ترابطية مع ربات األسر العامالت الالتي لديهن تأهيل علمي عالي والالتـي بلغـت نسـبتهن    

لى تحقيقه للحصـول علـى   ٪ مما يؤهلهن إلى إدراك يتمناه وينتظره أزواجهن ويعملن ع٦٨,٧
٪ من ربات ٦٢,٨والتي أشارت أن ) ٢٠٠٤(ويتفق ذلك مع دراسة الرفاعي . التوافق الزواجي

  .األسر يشعرن أن أزواجهن راضيين عنهن تماماً وأنهن حققن ماكان يتمناه أزواجهن
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  :السيطرة -٤ 
  )٣١(جدول 

  توزيع أفراد عينة البحث تبعاً لسيطرة زوجها عليها

 السيطرة
  أبداً/ال  أحياناً  دائماً

 ٪ ع ٪ ع ٪ ع

١٥.٢٢٠١٥٠.٣١٣٨٣٤.٥ ٦١ يحاول زوجي السيطرة علي وعلى أفكاري 

٨.٢١٤٢٣٥.٥٢٢٥٥٦.٣ ٣٣أرغب في التجديد والتغيير وأكره القيود الروتينية التي يفرضها علي زوجي

١٧.٧١٣٧٣٤.٣١٩٢٤٨ ٧١ شخصيةأميل ألن أترك البيت حتى أحقق لنفسي مزيداً من الحرية ال
  

بعض العبارات التي تم من خاللها دراسة مدى سيطرة األزواج علـى  ) ٣١(يوضح جدول 
ربات األسر العامالت وتبين من النتائج أن حوالي ثلثي ربات األسر العامالت يحاول أزواجهن 

شخصـية األزواج لهـا    وقد يرجع ذلك إلى أن، السيطرة عليهن وعلى أفكارهن دائماً أو أحياناً
فدخول الزوج بشروطه ، تأثير كبير على العالقة الزوجية ألنها جزء من التواصل بين الطرفين

فالزوج يبداً . أهمها خوفه من أن يفقد زمام القيادة، الخاصة المسبقة سواء كانت معلنة أو مستترة
من ثـم قـد يوجـه    من يسيطر؟ و، العالقة الزوجية وفي ذهنه بعض التصورات حول من يقود

  . عدوانه تجاه زوجته ضد كل محاوالت تهدد مكانته
٪ من ربات األسر العامالت اليرغبن في التجديد والتغييـر  ٥٦,٣بالرغم من ذلك يتبين أن 

وترى الباحثة أن ذلـك يعـود إلـى    . واليكرهن القيود الروتينية التي يفرضها عليهن أزواجهن
أقلم مع شخصية الزوج ومدى تحملها للقيود الروتينيـة  شخصية الزوجة فهي تحاول التعايش للت

  . التي يفرضها عليها زوجها
٪ ربات األسر العامالت اليملن لترك منازلهن من أجل تحقيق مزيـداً مـن   ٤٨ويتضح أن 
وقد يرجع ذلك إلى شعورها باالنتماء إلى مملكتها التي تحقق لهـا الحريـة   . الحرية الشخصية

ى ترك منزلها لتحقق الحرية الشخصية ألنها لن تجدها خـارج منزلهـا   واالطمئنان فالتحتاج إل
ويصبح انتماؤهـا األكبـر   ، وألن الزوجة تترك أسرتها الكبيرة وتذهب لتكون أسرتها الصغيرة

  .   ألسرتها الصغيرة
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  :األمور العاطفية والجنسية -٥
  )٣٢(جدول 

  يةتوزيع أفراد عينة البحث تبعاً لألمور العاطفية والجنس

 األمور العاطفية والجنسية
  أبداً/ال  أحياناً دائماً

 ٪ ع ٪ ع ٪ ع

١١.٣٣٢٣٨٠.٧ ٤٥ ٨ ٣٢ أشعر بالوحدة بالرغم من وجودي مع زوجي

٢٠.٨٢٧٦٦٩ ١٠.٢٨٣ ٤١ أشعر بعواطف متناقضة من الحب والكراهية لزوجي

٢١.٧٢٨٥٧١.٣ ٨٧ ٧ ٢٨ أشعر بالنفور من زوجي

١٠٥٢٦.٣ ٢٢.٧٢٠٤٥١ ٩١ واطفه ومشاعره بالطريقة التي أحبها وأتمناهايعبر لي زوجي عن ع

٧.٢١٣٩٣٤.٨٢٣٢٥٨ ٢٩ حياتي العائلية تميل إلى الحب والتفاهم

١٤٤٣٦ ١٤٠٣٥ ١١٦٢٩ يحاول زوجي أن يفهمني ويتعاطف معي 

١٠.٧١٠٢٢٥.٥٢٥٥٦٣.٨ ٤٣ أشعر بأنني ال أعطي االهتمام الكافي لزوجي

١٢.٨٢٠٣٥٠.٧١٤٦٣٦.٥ ٥١ د فرصاً كافية للتعبير عن أفكاري ومشاعريأج

٢١.٧١٧٩٤٤.٨١٣٤٣٣.٥ ٨٧ أظن أن زوجي يخدعني ويكذب علي في أمور هامة
    

بعض العبارات التي تم من خاللها دراسة األمور العاطفية والجنسـية  ) ٣٢(يوضح جدول 
ر العامالت اليشعرن بالوحدة بالرغم من وجـودهن  ٪ من ربات األس٨٠,٧وتبين من النتائج أن 

وترى الباحثة أن التفاعل الثنائي اإليجابي المبني على المحبة وإشباع الحاجـات  ، مع أزواجهن
، األساسية والثانوية أمراً ضرورياً لعدم الشعور بالوحدة وتوفير االتزان النفسـي واالسـتقرار  

وائد التي يحققانها من زواجهما يعتبر بمثابة تـدعيم  وذلك ألن ازدياد اإلشباعات والمكاسب والف
ويحتاج كل من الزوجين إلى تنمية أسس التواصل الجيـد  ، وتعزيز الستمرارية حياتها الزوجية

، واالجتماعيـة ، والفكريـة ، والوجدانيـة ، بينهما في مجاالت عديدة ومنها المشاركة الروحيـة 
  . والترويحية

عامالت اليشعرن بعواطـف متناقضـة مـن الحـب     ٪ من ربات األسر ال٦٩ويتضح أن 
فرابطـة  . وقد يرجع ذلك إلى االتزان العاطفي الذي تتحلى به الزوجـة . والكراهية ألزواجهن

الزواج تحتاج إلى وجود عاطفة متزنة بين الزوجين؛ بمعنى أن يحرص كالً منهما على وجـود  
عالقات الزوجيـة دورهـا فـي    مشاعر الحب والمودة واالرتباط النفسي العاطفي لكي تؤدي ال
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حياتهما المشتركة وأن تبتعد الزوجة عن المشاعر الوهمية حول الكراهية وعدم رغبتها بزوجها 
  . في مواقف معينة حين تعرضها للصراعات والنزاعات بينها وبين زوجها

وترى الباحثة . ٪ من ربات األسر العامالت اليشعرن بالنفور من أزواجهن٧١,٣وتبين أن 
أي ، لك قد يرجع إلى أنه حينما تختلف سرعة الحياة في نظر أحد الطرفين عنها لدى اآلخرأن ذ

فإن مـن  ، بينما اآلخر بطيء في كل تصرفاته، حينما يكون أحدهما سريعاً في تفكيره وتصرفه
  .غير محتمل بين الزوجين" تنافر" المحتمل أن يؤدي هذا االختالف إلى 

سر العامالت يجدن أن أزواجهن يعبروا عن عـواطفهم  ٪ من ربات األ٥١بينما يتضح أن 
٪ من ربات األسر العامالت حياتهن ٥٨وأن . ومشاعرهم بالطريقة التي يحببنها ويتمنينها أحياناً

وقد يرجع ذلك إلى البعـد بينهمـا النـاتج عـن الخالفـات      . العائلية التميل إلى الحب والتفاهم
الزوجين بمفهوم الحب والتفاهم وكيفية التعبيـر عـن    والصراعات الحياتية ومدى إلمام كالً من

المشاعر والعواطف حيث البد أن يكون بين الزوجين توافقاً عاطفياً كي تؤدي العالقة الزوجيـة  
  .دورها في حياتهما المشتركة

. ٪ من ربات األسر العامالت اليحاول أزواجهن أن يفهمنهن ويتعـاطفوا معهـن  ٣٦وتبين 
نزاعات الدائمة والجهود الضائعة في محاول دفع الطرف اآلخر لالتجـاه  وذلك قد يرجع إلى ال

٪ من ٦٣,٨وتبين أن . لذلك فإن التفاهم والتعاطف ضروري جداً في الحياة الزوجية. الذي يريده
ربات األسر العامالت تشعرن بأنهن تعطين أزواجهن االهتمام الكافي وقد يرجع ذلـك إلـى أن   

عن الرعاية واالهتمام بزوجها بتأمين الملبس النظيف وإعداد الوجبة الزوجة هي المسئول األول 
الغذائية وتهيئة أجواء الراحة للزوج وتقديم االحترام والتقدير مما يجعلها تشـعر بأنهـا غيـر    
مقصرة في واجباتها الزوجية برغم من وجود المسئوليات المختلفة التي تتحملها على عاتقها من 

  . الرعاية التي يحتاجونهاتربية لألبناء وتقديم 
٪ من ربات األسر العامالت يجدن فرصاَ كافية للتعبير عن أفكـارهن  ٥٠,٧كما يتضح أن 
وقد يرجع ذلك إلى أن في نفس الجدول يتبين أن أزواجهـن يعبـروا عـن    . ومشاعرهن أحياناً

ية للتعبير عـن  فبالتالي تجد الزوجة فرضاً كاف، عواطفهم ومشاعرهم بالطريقة التي تحبها أحياناً
  .أفكارهن ومشاعرهن

٪ من ربات األسر العامالت يظنن أن أزواجهن يخدعنهن ويكذبوا عليهن ٤٤,٨ويتضح أن 
وقد يرجع ذلك إلى أن الزوج بطبيعته يحتفظ دائماً بجزء من حياته التعلم ، في أمور هامة أحياناً

أو مايتعلق بأهله مما يجعلها تظن به الزوجة سواء في أموره المادية أو االجتماعية أو الوظيفية 
وذلك يرجع إلى مدى الصراحة والوضوح والتفاهم والثقـة التـي   ، بأنه يخدعها أو يكذب عليها

  .ينعم بها الزوجين
       



    

١٧٩ 
 

  :الرضا الزواجي -٦
  )٣٣(جدول 

  توزيع أفراد عينة البحث تبعاً للرضا الزواجي

 الرضا الزواجي
  أبداً/ال  أحياناً  دائماً

 ٪ ع ٪ ع ٪ ع

١٣٤٣٣.٥٢٣٤٥٨.٥ ٨ ٣٢ أشعر أن زوجي راضي تماماً عن كل ما أفعله تجاهه

٢٣.٧٢٦٩٦٧.٣ ٩٥ ٩ ٣٦ إذا قارنت زواجي بزواج اآلخرين اعتبره زواجاً موفقاً

١٨٧٤٦.٨ ٨.٢١٨٠٤٥ ٣٣ الزواج بالنسبة لي خبرة ناجحة

 ٢٣.٥٢٦٠٦٥ ١١.٥٩٤ ٤٦ أندم على زواجي وأتمنى أن أكون عزباء

٥٣.٥ ٣٤.٥٢١٤ ١٣٨  ١٢  ٤٨  أرى أن االنفصال هو أفضل حل لمشاكلنا الزوجية

٧١.٣ ٢٣.٥٢٨٥  ٩٤ ٥.٢  ٢١  ينقدني زوجي بدون وجه حق 

٧٩.٣ ١٥.٧٣١٧  ٦٣  ٥  ٢٠  يغضب مني زوجي ألسباب تافهه

٥٥.٥ ٢٢٢  ٣٣ ١١.٥١٣٢  ٤٦  يمدحني زوجي على األعمال التي أقوم بها

٢٢١٥٥.٣ ١٠.٧١٣٦٣٤ ٤٣ من جديد فلن أختار زوجي الحالي إن كان لي اختيار
    

بعض العبارات التي تم من خاللها دراسة الرضا الزواجي الذي تشعر ) ٣٣(يوضح جدول 
٪ من ربات األسر العامالت اليشعرن برضـا  ٥٨,٥به ربة األسرة العاملة وتبين من النتائج أن 

يرجع ذلك إلى االختالف بين الزوجين في التنشـئة   وقد. أزواجهن عن كل ما تفعلنه من أجلهم
االجتماعية والقيم والعادات األسرية التي يحملها كالهما مما يعوق تحقيق الرضا التـام للـزوج   

  .عن كل ماتفعله الزوجة
٪ من ربات األسر العامالت اليعتبرن زواجهن زواجاً موفقاً مقارنةً بزواج ٦٧,٣وتبين أن 

وقـد  . ذلك تجدهن غير نادمات على زواجهن واليتمنين أن يكن عازبات وبالرغم من. اآلخرين
يرجع ذلك إلى أن الزوجة بالرغم من عدم رضاها العام عن زواجها ولكنها تحاول االنسجام مع 
المواقف المحيطة بها والتأقلم مع الظروف التي تواجهها مما يجعلها ترفض فكرة االنفصال كحل 

يث أن أكثر من نصف ربات األسر العامالت اليرين أن االنفصـال  أفضل لمشاكلهما الزوجية ح
  .هو الحل األمثل للمشاكل الزوجية

ويتضح أن مايقرب من ثالث أرباع ربات األسر العامالت ينتقدهن أزواجهن بـدون وجـه   
وقد يرجع ذلك إلى أن مـن المهـم أن يحتـرم    . واليغضب أزواجهن منهن ألسباب تافهة، حق
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تقبل عيوبها قبل مزاياها وقد يكون جزء من هذه العيوب هو وليـد الظـروف   الزوج الزوجة وي
  .والبيئة لذلك يستلزم عليه بأن الينتقدها  واليغضب منها بدون وجه حق

٪ من ربات األسر العامالت اليمدحهن أزواجهن على األعمال التي يقمـن  ٥٥,٥وتبين أن 
فإن لم يـرى والـده   ، لبيئة التي تربى فيهاوترى الباحثة أن ذلك يرجع إلى نشأة الزوج وا. بها

يمدح والدته فإنه لن يتعود على اإلطراء أو المديح لزوجته أو أنه يرى أن هذه األعمـال هـي   
  .واجبات عليها التحتاج إلى مديح أو إطراء

ويتضح أن حوالي نصف أو مايقرب من نصف ربات األسر العامالت اليعتبـرن الـزواج   
لرغم من ذلك إذا سألن إن كان لهن اختيار مـن جديـد فهـل يختـرن     وبا، خبرة ناجحة لديهن

وذلك يرجع إلى أن الزوجـة بـالرغم مـن كـل الصـعوبات      . أزواجهن الحاليين فأجبن بنعم
والنزاعات وشعورها بعدم الرضا عن زواجها إال أنها تشعر بانتماء إلى حياتها وهي على علـم  

 .   التكيف واالنسجام مع حياتها الحالية لذلك تحاول، بأن كل زوج به عيوب وبه حسنات
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  الفصل الثاني

  التحقق من صحة الفروض
  

في ، ومناقشتها، ثم تفسيرها، وتحليلها، يتضمن هذا الفصل العرض الجدولي لنتائج الدراسة
ة النتائج التي أسـفرت عنهـا   هذا إلى جانب عرض لتفسير ومناقش، ضوء الفروض الخاصة بها

عرض لفروض الدراسـة  : هذه الدراسة على ضوء نتائج البحوث والدراسات السابقة وفيما يلي
  .والنتائج التي أسفرت عنها لكل فرض ومناقشته

توجد عالقة ارتباطية موجبة بين بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية : الفرض األول

  .دي لربة األسرة العاملةلألسرة وأبعاد الدور االقتصا

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إيجاد مصفوفة معامالت االرتبـاط بـين أبعـاد الـدور     
الـدور  ، الدور المرتبط بالمشاركة فـي إدارة شـئون األسـرة   (االقتصادي لربة األسرة العاملة 

لعائلي وزيـادة  الدور المرتبط بالترشيد االستهالكي ا، المرتبط بمواجهة األزمات المالية لألسرة
الدور المرتبط بالمساهمة في بنـود  ، الدور المرتبط باالدخار واالستثمار األسري، دخل األسرة

، مدة الزواج(وبعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية لألسرة وهي ) اإلنفاق الخاصة باألسرة
، أعمار األبناء، عدد أفراد األسرة، وظيفة الزوجين، عمر الزوجين، المستوى التعليمي للزوجين

مصـادر  ، مقدار الدخل الشهري للزوجين، نوع المسكن، ملكية المسكن، الحالة التعليمية لألبناء
  .يوضح ذلك) ٣٤(والجدول رقم ) إضافية للدخل
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أن هناك عالقات ارتباطية موجبة وأخرى سـالبة تتـراوح بـين    ) ٣٤(يتضح من الجدول 
، االجتماعية واالقتصادية لألسرة بعضـها الـبعض   بين المتغيرات ٠,٠١، ٠,٠٥مستوى داللة 

لذلك تم استنباط قيم معامالت االرتباط . وبينها وبين أبعاد الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة
بين المتغيرات االجتماعية واالقتصادية لألسرة وبين أبعاد الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة 

ويتضح ذلك من جدول ، وذلك للتحقق من صحة الفرض األول، من مصفوفة معامالت االرتباط 
)٣٥.(  

  ) ٣٥(جدول 
قيم معامالت االرتباط بين المتغيرات االجتماعية واالقتصادية لألسرة وبين أبعاد الدور 

  االقتصادي لربة األسرة العاملة

                     ٠.٠١دالة إحصائياً عند مستوى معنوية **          ٠.٠٥دالة إحصائياً عند مستوى معنوية *                     

عدم وجود عالقة ارتباطية بين المتغيرات االجتماعية واالقتصادية ) ٣٥(يتضح من الجدول 
وقد يرجع ذلك إلى أن . ألسر عينة البحث وبين الدور المرتبط بالمشاركة في إدارة شئون األسرة

بمراحل العمليـة  المتغيرات االجتماعية واالقتصادية التؤثر بقدر ما في إلمامها بالطريقة السليمة 
  وتتفق هذه النتيجة مع. اإلدارية وكيفية تخطيط دخلها المالي ومشاركتها في إدارة شئون أسرتها

  

       
 املتغريات          

  أبعاد  
  الدور   
  االقتصادي   

  مدة 
 الزواج

ستوى امل
التعليمي 
 للزوج

املستوى 
التعليمي 
 للزوجة

  عمر 
 الزوج

عمر 
 الزوجة

وظيفة 
 الزوج

وظيفة 
 الزوجة

عدد أفراد
 األسرة

أعمار 
األبناء 
 الذكور

أعمار 
األبناء 
 اإلناث

ملكية 
 املسكن

نوع 
 املسكن

مقدار 
الدخل 
الشهري 
 للزوج

مقدار 
الدخل 
الشهري 
 للزوجة

مصادر 
إضافية 
 للدخل

بط الدور املرت
باملشاركة يف إدارة 
  شئون األسرة

-٠.٠١١٠.٠٠١- ٠.٠١٢ ٠.٠٧٢٠.٠٨٨- ٠.٠٣١٠.٠٢٠-٠.٠٢٥- ٠.٠٣٤ ٠.٠١٤٠.٠٧٦-٠.٠١٣- ٠.٠٩٧ ٠.٠٤٣٠.٠١٤ 

الدور املرتبط 
مبواجهة األزمات 
  املالية لألسرة

٠.٠٩٥- **٠.٣١٦**٠.٢٠٠**٠.٢٥٢ ٠.٠٤٢٠.٠١٠-٠.٠٩٣-٠.٠١٣-٠.٠٣٢-٠.٠٢٩- ٠.٠٦٥ ٠.٠٤٥**٠.١٨٢**٠.٢٠٩ ٠.٠٥٥

الدور املرتبط بالترشيد
االستهالكي العائلي 
 وزيادة دخل األسرة

-٠.٠٥٦- **٠.٠٩٠٠.٢٢٦-*٠.١٠٨- ٠.٠٢٣-**٠.١٦٥*٠.١٢٧-  ٠.٠٤٢**٠.١٥٤*٠.١١٥*٠.١١٩- ٠.٠٣١-**٠.١٤٨-٠.٠٠٥-٠.٠٠٢

الدور املرتبط 
باالدخار واالستثمار

  األسري
-٠.١٨٠-  ٠.٠٤٥**٠.٢٥٢ ٠.٠٤٦ ٠.٠٩٨ ٠.٠٥٦٠.٠٥٦-٠.٠٥٥-٠.٠٨٠-٠.٠١٧-*٠.١٠١- ٠.٠٤٣-**٠.١٨٣**٠.١٤٠ ٠.٢٧**

الدور املرتبط باملسامهة
يف بنود اإلنفاق اخلاصة

  باألسرة
-٠.٠٠١**٠.٣٣٠-*٠.١٠٨- **٠.١٤٩-٠.٠٦٤-٠.٠٠٧- ٠.٠٠٣**٠.٢١٦-*٠.١١٩- ٠.٠٨٣-**٠.٣١٤-**٠.٢٩٠-٠.٠٢٥- ٠.٠٧٧**٠.٢٦٢ 

جمموع الدور 
  االقتصادي 

-٠.٠٧٨- **٠.١٧٦-٠.٠١٩- ٠.٠٥٦٠.٠٠٤- ٠.٠٧٩٠.٠٤٨-**٠.١٤٨- ٠.٠٩٧ ٠.٠٠٦**٠.٢٣٠-**٠.١٨٦-*٠.١١٥*٠.١٢٣**٠.١٧٢
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والتي أسـفرت  ) ٢٠٠٣(الفيفي ، )٢٠٠١(شرف الدين ، )١٩٩٩(نتائج دراسة كل من موسى  
 حجـم (عن عدم وجود عالقة ارتباطية بين بعض متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصـادي  

  .وإدارة الدخل المالي لألسرة) وظيفة الزوجين، عمر الزوجين، متوسط دخل األسرة، األسرة
كما يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية موجبة بـين الـدور المـرتبط بمواجهـة     
األزمات المالية لألسرة وبين بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية ألسر عينة البحث وهـي  

) ومقدار الدخل الشهري لكل من الـزوج والزوجـة  ، نوع المسكن، لتعليمي للزوجينالمستوى ا(
أي أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للـزوجين ومتوسـط الـدخل    ، ٠.٠١عند مستوى معنوية 

الشهري لألسرة ونوع المسكن كلما زادت قدرة ربة األسرة العاملة على مواجهة األزمات المالية 
ك إلى أن المستوى التعليمي للزوجين يزيـد مـن إلمـامهن ومعـارفهن     وقد يرجع ذل، لألسرة

وأيضاً مقدار الدخل الشهري للـزوجين  ، وخبرتهن بكيفية مواجهة األزمات المالية وطرق حلها
فكلما زاد الدخل المالي لألسرة قلـت األزمـات   ، يزيد من قدرتهم على مواجهة األزمات المالية

ولنوع المسكن أيضاً تأثير فإذا كـان المسـكن ملـك    ، رة عليهاالمالية واستطاعت األسرة السيط
لـذلك كـان   ، لألسرة قد يخفف عليها المنفق على بند المسكن في بنود اإلنفاق لميزانية األسرة 

وتتفق هذه النتيجة . لنوع المسكن تأثير على قدرة ربة األسرة العاملة في مواجهة األزمات المالية
،  (١٩٩٦) Gorva، )١٩٩٤(الدويك ، (١٩٩٢) Ujang & Tahirakمع نتائج دراسة كل من  

والتي أسفرت عـن  ، )٢٠٠٥(زاكور ، )٢٠٠٣(عبد الرحمن ، )٢٠٠٣(رزق ، ) ١٩٩٩(نوفل 
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين المتغيرات االجتماعية واالقتصادية لألسـرة وبـين مواجهـة    

  .األزمات المالية لألسرة
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الـدور المـرتبط بالترشـيد    ) ٣٥(كما تبين من الجدول 

االستهالكي العائلي وزيادة دخل األسرة وبين بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصـادية ألسـر   
عنـد  ] مقدار الدخل الشهري للزوجة، )اإلناث(أعمار األبناء ، وظيفة الزوجة[عينة البحث وهي 

ارتباطية موجبة بين الدور المرتبط بالترشيد االستهالكي كما توجد عالقة ، ٠.٠١مستوى معنوية 
وقد يرجع ذلك إلـى  ، ٠.٠٥العائلي وزيادة دخل األسرة وبين وظيفة الزوج عند مستوى معنوية 

مدى وعي ربات األسر العامالت بأهمية الترشيد االستهالكي العائلي والذي يؤدي إلـى العمـل   
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج ، على األسرة بالنفع الكثيرعلى زيادة دخل األسرة مما يعود عليها و

والتي أسفرت عن وجـود  ، )٢٠٠١(الهدلق ، )١٩٩٣(حقي ، )١٩٨٨(دراسة كل من بارضوان 
عالقة ارتباطية موجبة بين بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية وبـين مسـتوى الترشـيد    

  .تهالكياالستهالكي لربات األسر العامالت ومدى وعيهن االس
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وجود عالقة ارتباطية سالبة بـين الـدور المـرتبط بالترشـيد     ) ٣٥(كما تبين من الجدول 
االستهالكي العائلي وزيادة دخل األسرة وبين المستوى التعليمي للزوجة عند مسـتوى معنويـة   

ة كما توجد عالقة ارتباطية سالبة بين الدور المرتبط بالترشيد االستهالكي العائلي وزيـاد ، ٠.٠١
نوع المسكن عنـد مسـتوى    -)الذكور(أعمار األبناء  -عمر الزوجة: دخل األسرة وبين كل من

وقد يرجع ذلك إلى مدى ثقافة ربة األسرة بالترشـيد االسـتهالكي العـائلي أي    ، ٠.٠٥معنوية 
وأيضاً عمر الزوجة قد يؤثر سلباً على قدرتها في ، وليس بمستواها التعليمي، ثقافتها االستهالكية

لترشيد االستهالكي باستنادها إلى ازدياد أعمار األبناء الذكور الذين قد يساهمون بـدخلهم فـي   ا
اإلنفاق على بنود الصرف المختلفة مما يزيد من دخل األسرة المالي وبالتالي يقلل من دور ربة 

فإن كان األسرة في الترشيد االستهالكي العائلي وزيادة دخل األسرة ولنوع المسكن أيضاً تأثيراً 
مسكن األسرة ملك لها مما يوفر عليها المنفق على بند المسكن في بنود اإلنفاق المختلفـة ممـا   

أما باقي المتغيـرات فكانـت غيـر دالـة     ، يجعلها تغفل عن أهمية الترشيد االستهالكي العائلي
  .احصائياً

باالدخـار   كما يكشف الجدول السابق عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الدور المرتبط
مقدار الدخل الشهري للزوج عند ، المستوى التعليمي للزوجين: واالستثمار األسري وبين كالً من

كلما ارتفع المستوى التعليمي للزوجين ومقدار الدخل الشـهري  : أي أنه، ٠.٠١مستوى معنوية 
األسري وقد  للزوج كلما زاد دور ربة األسرة العاملة االقتصادي والمرتبط باالدخار واالستثمار

ومـدى وعيهـا بأهميـة    ، يرجع ذلك إلى أن هذه المتغيرات قد تؤثر على دورها االسـتثماري 
، االستثمار األسري وما ألهمية مردودة على زيادة المنفق على بنود اإلنفاق الخاصـة باألسـرة  

آل عقـران  ، )١٩٩٧(أحمد ، )١٩٩٥(كمال : وذلك وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة كل من
والتي أسفرت عن وجود عالقة ارتباطية موجبـة بـين بعـض    ) ٢٠٠٦(بارضوان ، )٢٠٠٤(

  .المتغيرات االجتماعية واالقتصادية وبين الميل لالدخار واالستثمار األسري
كما تبين وجود عالقة ارتباطية سالبة بين الدور المرتبط باالدخار واالسـتثمار األسـري   

كلما زادت مصادر الـدخل  : أي أنه، ٠,٠١ى معنوية وبين مصادر الدخل اإلضافية عند مستو
وقد يرجع ذلك لوفرة . اإلضافية كلما قل دور ربة األسرة المرتبط باالدخار واالستثمار األسري

كمـا  . موردها المالي الذي يجعلها تغفل عن أهمية االدخار واالستثمار األسري للمستقبل البعيد
لمرتبط باالدخار واالستثمار األسري وبين عمر الزوجة توجد عالقة ارتباطية سالبة بين الدور ا

كلما زاد عمر الزوجة العاملة كلما قل دورها االقتصـادي  : أي أنه، ٠.٠٥عند مستوى معنوية 
  والمرتبط باالدخار واالستثمار األسري وقد يرجع ذلك إلى مالديها من التزامات ماليـة أخـرى   
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يير من مسكن إيجار إلى تمليك أو الدخول في مشـاريع  مثل زواج األبناء خاصة الذكور أو التغ
أسرية أو السفر إلى الخارج للترفيه والرحالت السياحية التي التستطيع القيام بهـا فـي بدايـة    

والتي أسـفرت عـن    (١٩٨٢) Hefferanوتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة . حياتها األسرية
  .ميلها لالدخار واالستثمار األسريوجود عالقة ارتباطية عكسية بين عمر الزوجة و

وجود عالقة ارتباطية سالبة بين الدور المرتبط بالمساهمة في ) ٣٥(كما نالحظ من الجدول 
بنود اإلنفاق الخاصة باألسرة وبين بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية ألسر عينة البحـث  

مقـدار الـدخل الشـهري    ، سكننوع الم، عدد أفراد األسرة، عمر الزوجين، مدة الزواج(وهي 
كما نالحظ وجود عالقة ارتباطية سالبة بين الدور المرتبط ، ٠.٠١عند مستوى معنوية ) للزوجة

مقدار الدخل الشهري ، وظيفة الزوجة: بالمساهمة في بنود اإلنفاق الخاصة باألسرة وبين كل من
ـ : أي أنه. ٠.٠٥للزوج عند مستوى معنوية  ر الـزوجين ومقـدار   كلما زادت مدة الزواج وعم

الدخل الشهري للزوجين وعدد أفراد األسرة ونوع المسكن كلما قل دور ربة األسـرة العاملـة   
االقتصادي والمرتبط بالمساهمة في بنود اإلنفاق الخاصة باألسرة وقد يرجع ذلك إلـى أن ربـة   

ـ  اهمتها بـدخلها  األسرة العاملة تزداد أعبائها ومسئولياتها مما يزيد الضغط عليها في زيادة مس
المالي وزيادة مطالبة زوجها والحاجة لضرورة مساهمتها حتى تجد نفسها قد أصبحت المسـئولة  
األولى في اإلنفاق على بنود الميزانية الخاصة باألسرة مما يجعل لديها ردة فعل بأن تحجب هذه 

النتيجة مع نتـائج   وتتفق هذه. المساهمة أو تقلل من مساهمتها على بنود اإلنفاق الخاصة باألسرة
أبو طالب ، )١٩٩٣(حقي ، (١٩٩٢) ,Maxweel & etal، )١٩٩١(أبو طالب : دراسة كل من

بارضـوان  ، )٢٠٠٥(موسـى  ، )٢٠٠٤(آل عقران ، )٢٠٠٢(أبو صيري ، )١٩٩٧(و كمال 
والتي أسفرت عن وجود عالقة ارتباطية عكسية بين مساهمة ربة األسرة العاملة فـي  ، )٢٠٠٦(

  .ق الخاصة بميزانية األسرة وبين بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية لألسرةبنود اإلنفا
كما يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية سالبة بين مجموع الدور االقتصـادي  

، مدة الـزواج (لربة األسرة العاملة وبين بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية لألسرة وهي 
، ٠.٠١عند مستوى معنويـة  ) مقدار الدخل الشهري للزوجة، أفراد األسرةعدد ، عمر الزوجين

كلما زادت مدة الزواج وعمر الزوجين وعدد أفراد األسرة ومقـدار الـدخل الشـهري    : أي أنه
وقد يرجع ذلك إلى وجـود دخـول   . للزوجة كلما قل الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة ككل

أو قـد  ، واستقاللهم عن األسرة أو مساهمتهم الماديـة لألسـرة  أخرى لألسرة بسبب كبر األبناء 
  . يرجع إلى أن األسرة قد حققت جزء كبير من أهدافها مما يقلل من دورها االقتصادي ككل
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كما توجد عالقة ارتباطية موجبة بين مجموع الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة وبـين  
أي أنه كلما ارتفع المسـتوى التعليمـي   ، ٠.٠٥وية المستوى التعليمي للزوجين عند مستوى معن

وقد يرجع ذلك إلى أن مسـتوى  ، للزوجين كلما زاد الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة ككل
التعليم يزيد من وعيها بأهمية دورها االقتصادي وأهمية تخطيطها للدخل المالي والميل لالدخار 

. نفاق الخاصة بميزانية األسرة بالطريقة الصـحيحة واالستثمار األسري ومساهمتها في بنود اإل
 (١٩٨٧) Beuttler & Meson، (١٩٨١) Fanning: وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كـل مـن  

،Patricia & Others (١٩٨٩) ، نوفـل  ، )١٩٩٨(حقـي  ، )١٩٩٤(الـدويك  ، )١٩٩٢(حقي
ـ ، )٢٠٠٠(حلمي ونوفل ، )٢٠٠٠(عبد العاطي ، )٢٠٠٠(رقبان ، )١٩٩٩( ، )٢٠٠٤(ل المعج

والتي أسفرت عن وجود عالقة ارتباطية بين المتغيـرات  ) ٢٠٠٦(بارضوان ، )٢٠٠٥(زكور 
االجتماعية واالقتصادية لألسرة وبين جوانب التخطيط المالي لألسرة وزيادة وعي ربات األسـر  

  .وبذلك يتحقق الفرض األول، العامالت بدورهن االقتصادي في األسرة
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قة ارتباطية موجبة بين بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية توجد عال: الفرض الثاني

  .وبين محاور التوافق الزواجي، لألسرة

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إيجاد مصفوفة معامالت االرتباط بين محـاور التوافـق   
األمـور العاطفيـة   ، السـيطرة ، الجوانب السلوكية، القدرات، العالقات األسرية(الزواجي وهي 

المسـتوى  ، مدة الـزواج (والمتغيرات االجتماعية واالقتصادية لألسرة وهي ) الرضا، الجنسيةو
الحالـة  ، أعمار األبنـاء ، عدد أفراد األسرة، وظيفة الزوجين، عمر الزوجين، التعليمي للزوجين
مصادر إضـافية  ، مقدار الدخل الشهري للزوجين، نوع المسكن، ملكية السكن، التعليمية لألبناء

  ).٣٦(كما هو موضح في الجدول رقم ) خلللد
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أن هناك عالقات ارتباطية موجبة وأخرى سـالبة تتـراوح بـين    ) ٣٦(يتضح من الجدول 
بين المتغيرات االجتماعية واالقتصـادية لألسـرة مـع بعضـها      ٠.٠١، ٠.٠٥مستوى معنوية 

ذلك تم استنباط قيم معـامالت االرتبـاط بـين    ل. وبينها وبين محاور التوافق الزواجي، البعض
المتغيرات االجتماعية واالقتصادية لألسرة وبين محاور التوافق الزواجي من مصفوفة معامالت 

  ).٣٧(ويتضح ذلك من جدول ، وذلك للتحقق من صحة الفرض الثاني، االرتباط
  )٣٧(جدول   

  القتصادية لألسرة وبين محاور التوافق الزواجيقيم معامالت االرتباط بين بعض المتغيرات االجتماعية وا

                    ٠.٠١عنوية دالة إحصائياً عند مستوى م**            ٠.٠٥دالة إحصائياً عند مستوى معنوية *                       

والمسـتوى  ، وجود عالقة ارتباطية موجبة بين العالقات األسرية) ٣٧(يتضح من الجدول 
كلما ارتفع المستوى التعليمي لكـل مـن   : أي أنه، ٠.٠٥التعليمي للزوجين عند مستوى معنوية 

إلى مدى زيادة وعي وقد يرجع ذلك ، الزوج والزوجة كلما قويت العالقات األسرية بين الزوجين
الزوجين بكيفية حل مشاكلهم الزوجية والتأقلم مع الظروف والمشكالت وألن مستوى التعليم قـد  

، يكون متقارب بين الزوجين فذلك يساعد في تحقيق التفاهم والمشاركة الفعالـة بـين الـزوجين   
رجـاء المسـكن   فالزوجة المتعلمة تستطيع أن تساير ركب الحياة وتصبح كالنور الذي يشع في أ

دسـوقي  ، )١٩٨٥(الشبيني : وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كالً من. فيكسبه بهجة وسرور
والتي أسفرت عن وجود عالقة ارتباطية موجبـة بـين المسـتوى    ) ١٩٩٨(والسيد عبدالرحمن 

  . التعليمي للزوجين وبين التوافق الزواجي لهما

       
 املتغريات      

  أبعاد 
  الدور  
  االقتصادي  

  مدة 
 الزواج

املستوى 
التعليمي 
 للزوج

املستوى 
التعليمي 
 للزوجة

  عمر 
 الزوج

عمر 
 الزوجة

وظيفة 
 الزوج

وظيفة 
 الزوجة

عدد أفراد
 األسرة

أعمار 
األبناء 
 الذكور

أعمار 
 األبناء
 اإلناث

ملكية 
 املسكن

نوع 
 املسكن

مقدار 
الدخل 
الشهري 
  للزوج

مقدار 
الدخل 
الشهري 
 للزوجة

مصادر 
إضافية 
 للدخل

العالقات 
  األسرية

-٠.٠٤٧ ٠.٠٣٩ ٠.٠٠٣- ٠.٠٥٩ ٠.٠٣٥٠.٠٠٥- ٠.٠٠٨٠.٠٥٥- ٠.٠٤٧٠.٠٢٣-٠.٠٨١-*٠.١٢٦- *٠.١١٣ *٠.١٠٩*٠.١٢٢ 

 ٠.٠٢٥-٠.٠٦٢- ٠.٠٦٥ ٠.٠٣٤٠.٠٣٠- ٠.٠١١٠.٠٠٦- ٠.٠٨٦ ٠.٠٨٦ ٠.٠٣٣ ٠.٠١٠ ٠.٠١٢ *٠.١١٣ *٠.١١٤ ٠.٠١٧  القدرات

 ٠.٠٢٧ ٠.٠٧٥ ٠.٠٠٤-٠.٠٠١-٠.٠٥٩-٠.٠٣٨- ٠.٠٣٠ *٠.١٠٦ ٠.٠٥٢ ٠.٠٠٥٠.٠٣٠-٠.٠٤٣-  ٠.٠٢٤ ٠.٠٣٧٠.٠٣٤-اجلوانب السلوكية

 ٠.٠٣٧ ٠.٠٥٠ ٠.٠٣١- ٠.٠١١٠.٠٠٧- ٠.٠٣١٠.٠٢٥- ٠.٠٢٠ ٠.٠٠١ ٠.٠٢٠٠.٠٢٢-٠.٠١٠- ٠.٠٢٥ ٠.٠٨٤٠.٠١٢-  السيطرة

األمور العاطفية 
  واجلنسية

-٠.٠٠١- ٠.٠٠١ ٠.٠٠٣- ٠.٠٤٢ ٠.٠٠٩٠.٠٠٥- ٠.٠٣٢ ٠.٠٣٣- ٠.٠٣٤٠.٠٦٧-**٠.١٣٧-**٠.١٥٠- ٠.٠٨٠**٠.١٤٨-**٠.١٣٣ 

 ٠.٠٨٢ ٠.٠٣٢- ٠.٠١٩- ٠.٠٣٢ ٠.٠٠٧ ٠.٠٣٤ ٠.٠٠٤ ٠.٠١١ ٠.٠١٩٠.٠٧٥- ٠.٠٩٦- ٠.٠٩٧- ٠.٠٥٩**٠.١٣٢ ٠.٠٩٣-الرضا الزواجي

جمموع حماور 
التوافق الزواجي

-٠.٠٣٨ ٠.٠٢٧ ٠.٠٠١ ٠.٠١١٠.٠٤٢-٠.٠٠٤- ٠.٠٣٦ ٠.٠٢٤ ٠.٠١٥٠.٠٧٠-*٠.١١٩-*٠.١٠٩-**٠.١٧٢**٠.١٣٥*٠.١٠٧ 
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عمـر  ، قات األسرية وبين كالً من مـدة الـزواج  كما توجد عالقة ارتباطية سالبة بين العال
كلما زادت مدة الزواج وعمر الزوج في التقدم كلما : أي أنه. ٠.٠٥الزوج عند مستوى معنوية 

وقد يرجع ذلك إلى ارتباط مدة الزواج وسـن الـزوج   . ضعفت العالقات األسرية بين الزوجين
وتلك عوامل هامة في ، سئوليات األسريةبالناحية الصحية والجوانب الفكرية والنفسية وتحمل الم

والتي أسـفرت  ) ١٩٨٩(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة عبد المؤمن . تحقيق التجانس بينهما
  . عن وجود عالقة ارتباطية عكسية بين مدة الزواج وبين تحقيق العالقات األسرية السليمة

بـين القـدرات والمسـتوى    كما نالحظ من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية موجبـة  
كلما ارتفع المستوى التعليمي للـزوجين  : أي أنه. ٠.٠٥التعليمي للزوجين عند مستوى معنوية 

زادت قدراتهم على التوافق واالنسجام والتفاهم بين الزوجين وقد يرجع ذلـك إلـى أن ارتفـاع    
الغيـر والمحاولـة   مستوى التعليم يجعلهما قادرين أكثر على اتخاذ قرارات سليمة وتقبـل آراء  

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج  دراسـة  .الدائمة في القيام بأنشطة تساعدهما على االنسجام والتوافق
والتي أسفرت عن وجود عالقة ارتباطية بين المستوى التعليمي للزوجة وبـين  ) ٢٠٠٠(شوقي 

  .قدرتها على اتخاذ القرارات وتحقيق التوافق الزواجي
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الجوانب السـلوكية وعـدد   ) ٣٧(كما يتضح من الجدول 

كلما زاد عدد أفراد األسرة كلما ارتفع مستوى : أي أنه. ٠.٠٥أفراد األسرة عند مستوى معنوية 
وقد يرجع ذلك إلى الحالة االنفعالية التـي تـؤثر علـى    . الجوانب السلوكية لدى الزوجة العاملة

  .وقد يؤثر ذلك على التوافق الزواجي لهما معاملة الزوجة ألفراد األسرة
كما يكشف الجدول السابق عن عدم وجود عالقة ارتباطية بين السيطرة وبـين المتغيـرات   

وقد يرجع ذلك أن السيطرة هي جزء من شخصية الفرد أو في . االجتماعية واالقتصادية لألسرة
وتتفق هذه .عية واالقتصادية لألسرة تكوينه النفسي فهي التتأثر بأي متغير من المتغيرات االجتما

والتي أسفرت عن عدم وجود ) ١٩٩٤(رشاد ، )١٩٨٦(النتيجة مع نتائج دراسة كالً من شوقي 
  .عالقة ارتباطية بين المتغيرات االجتماعية واالقتصادية لألسرة وبين مستوى السيطرة

، ة وبين مدة الـزواج كما نالحظ وجود عالقة ارتباطية سالبة بين األمور العاطفية والجنسي
كلما زادت مـدة  : أي أنه. ٠.٠١عمر الزوجين عند مستوى معنوية ، المستوى التعليمي للزوج

الزواج وعمر الزوجين وارتفع المستوى التعليمي للزوج كلما انخفض مستوى األمور العاطفيـة  
بل يحتاج إلى  وقد يرجع ذلك أن الحب والرومانسية وحدها التكفي في الحياة الزوجية، والجنسية

عالقات قوية متينة بين الزوجين ألن ضباب المشاعر الرومانسية سرعان مايزول تحت وطـأة  
ضروريات الحياة اليومية والعملية فكلما زادت مدة الزواج كلما تحولت تلك المشاعر الرومانسية 

 مـن   وتتفق هذه النتيجة مع نتـائج دراسـة كـالً   . إلى إحساس بالعشرة الطيبة أكثر من الحب
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Srendlove (١٩٩٠)  ، والتي أسفرت عن وجود عالقة ارتباطية عكسية بين ) ١٩٩٢(الكاشف
  .األمور العاطفية والجنسية ومدة الزواج وعمر الزوجين

كما يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية موجبة بين المستوى التعليمي للـزوج  
كلما ارتفع المستوى التعليمي للزوج : أي أنه .٠.٠١وبين الرضا الزواجي عند مستوى معنوية 

وقد يرجع ذلك إلـى أن مسـتوى تعلـيم    . كلما ارتفع مستوى رضا الزوجة عن حياتها الزوجية
الزوج يؤثر على أسلوب تعامله مع زوجته وذلك يزيد من مستوى التفاهم والتجانس بالتالي يؤثر 

 Ronaldنتيجة تتفق مع نتائج دراسة وهذه ال. على مستوى رضا الزوجة عن حياتها الزوجية 

والتي أسفرت عن وجود عالقة ارتباطية بين المستوى التعليمي للزوج وبـين الرضـا    (١٩٧٦)
  .الزواجي للزوجة

وجود عالقة ارتباطية سالبة بين مجمـوع محـاور التوافـق    ) ٣٧(كما نالحظ من الجدول 
كلمـا  : أي أنـه . ٠.٠٥وى معنوية عمر الزوجين عند مست، مدة الزوج: الزواجي وبين كالً من

وقد يرجع ذلك إلى انخفاض . زادت مدة الزواج وعمر الزوجين بالتقدم كلما قل التوافق الزواجي
التعاون بين الزوجين في السعي لتحقيق أسباب التكيف وتجنب دواعـي الخـالف والنزاعـات    

دة المسئوليات تجاه األبنـاء  وزيادة عوامل وأسباب التوافق واالنسجام وذلك يرجع أحياناً إلى زيا
أو بسبب الروتين للحياة اليومية الذي يـؤثر  ، أو أعباء العمل الغير محتمله في ذاك السن المتقدم

  .على التوافق الزواجي بشكل عام
كما توجد عالقة ارتباطية موجبة بين محاور التوافق الزواجي ككل وبين المستوى التعليمي 

كلما ارتفع المستوى التعليمي للزوجين كلما ارتفع : أي أنه. ٠.٠١للزوجين عند مستوى معنوية 
وقد يرجع ذلك إلى أن الحياة الزوجية مملوءة بالمواقف التـي  . مستوى التوافق الزواجي بينهما

وقد يساعد التقـارب فـي المسـتوى    ، تحتاج إلى تبادل الرأي واتخاذ القرارات في أمور عديدة
تقليل االحتكاكات بين الزوجين بينما يزيد التباعد بينهما من حـدة   التعليمي والثقافي والبيئي على

) ١٩٨٦(المناقشات حول بعض األمور الحياتية وتتفق هذه النتيجة مع نتـائج دراسـة دسـوقي    
. والتي أسفرت عن وجود عالقة ارتباطية بين التوافق الزواجي وبين المستوى التعليمي للزوجين

  .وبذلك يتحقق الفرض الثاني
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توجد عالقة ارتباطية موجبة بين بعض أبعاد الـدور االقتصـادي لربـة    : الفرض الثالث

  .وبعض محاور التوافق الزواجي، األسرة العاملة

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إيجاد مصفوفة معامالت االرتباط بـين أبعـاد الـدور     
  .يوضح ذلك) ٣٨(جدول و. ومحاور التوافق الزواجي، االقتصادي لربة األسرة العاملة

  )٣٨(جدول 
  مصفوفة معامالت االرتباط بين أبعاد الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة ومحاور التوافق الزواجي

                    ٠.٠١دالة إحصائياً عند مستوى معنوية **         ٠.٠٥دالة إحصائياً عند مستوى معنوية *        

       
  

الدور املرتبط
باملشاركة يف
إدارة شئون 
  األسرة

الدور املرتبط
مبواجهة 
األزمات 
املالية لألسرة

الدور املرتبط
بالترشيد 

االستهالكي 
العائلي 
وزيادة دخل

  األسرة 

الدور املرتبط
باالدخار 

واالستثمار 
  األسري

الدور املرتبط
باملسامهة يف 
بنود اإلنفاق
اخلاصة 
مبيزانية 
  األسرة

العالقات 
 األسرية

 القدرات
اجلوانب 
 السلوكية

 السيطرة
األمور 
العاطفية 
 واجلنسية

الرضا 
 الزواجي

جمموع أبعاد
الدور 
االقتصادي

جمموع 
اور حم

التوافق 
 الزواجي

الدور املرتبط 
باملشاركة يف إدارة 
  شئون األسرة

١                          

الدور املرتبط مبواجهة
األزمات املالية لألسرة

١ **٠.١٩١                        

الدور املرتبط بالترشيد 
االستهالكي العائلي 
 وزيادة دخل األسرة 

١ **٠.٢٠٣ **٠.٢٤٣                      

دخارالدور املرتبط باال
 واالستثمار األسري

١ **٠.٢٥٢ **٠.١٨٦ **٠.٤٠٤                    

الدور املرتبط باملسامهة 
يف بنود اإلنفاق اخلاصة 

  مبيزانية األسرة
-١  ٠.٠٣٤  ٠,٠٠٤  ٠.٠٨٣ *٠.١١٠                  

                ١ **٠.١٦٥  ٠.٠٩٨  ٠.٠٠٣ **٠.١٥٦ **٠.٢٣٠ العالقات األسرية

              ١ **٠.٣٧٩  ٠.٠١٦  ٠.٠٥٥ **٠.١٤٠ *٠.١٠٨ **٠.١٨٤  القدرات

            ١ **٠.٤٥٢ **٠.٥٩٨ **٠.١٧١ ٠.٠٢٨-  ٠.٠١٢ **٠.٢٥٧ **٠.١٤٨ اجلوانب السلوكية

          ١ **٠.٣٤٤ **٠.٢٤١ **٠.٢٦١  ٠.٠٦٦ ٠.٠٩٢- ٠.٠٧٣- *٠.١٢٣  ٠.٠٢٩  السيطرة

األمور العاطفية 
  واجلنسية

١**٠.٣٤٨- **٠.٦٨٨ **٠.٣٩٨ **٠.٧٣٩ **٠.١٩٩  *٠.١١٥  ٠.٠٤٨ **٠.٢١١ **٠.١٩٢        

      ١ **٠.٧٧٨**٠.٣٨٠- **٠.٦٤٣ **٠.٤٠٦ **٠.٧٢٣ **٠.٢٢٦  *٠.١٠٦  ٠.٠٤٣ **٠.٢٠٦ **٠.١٩٥  الرضا الزواجي

جمموع أبعاد الدور 
  االقتصادي 

١ **٠.٣٢١ **٠.٣٠٨ **٠.١٤٤ **٠.٢٣٧ **٠.١٧٧ **٠.٢٨١ **٠.٥٦٤ **٠.٥٧٧ **٠.٣٧٢ **٠.٣٨٤ **٠.٦٦٢    

افق جمموع حماور التو
  الزواجي

١ **٠.٣٢٤ **٠.٨٩٧ **٠.٩٠٧ **٠.٤٥٣ **٠.٧٩٧ **٠.٥٨٩ **٠.٨٥٤ **٠.٢٠٠  ٠.٠٨٦  ٠.٠٤٧ **٠.٢٢٩ **٠.٢٢٧  



    

١٩٤ 
 

موجبة بين الدور االقتصادي لربة األسـرة  وجود عالقة ارتباطية ) ٣٨(يتضح من الجدول 
العاملة المرتبط بالمشاركة في إدارة شئون األسرة ودورها المرتبط بمواجهة األزمـات الماليـة   

كلما ازداد دور ربة األسرة العاملة بالمشاركة فـي  : أي أنه. ٠,٠١لألسرة؛ عند مستوى معنوية 
وتتفق هـذه  . األزمات المالية التي تمر بهاإدارة شئون أسرتها كلما زادت قدرتها على مواجهة 

والتي أكدتا على أن إدارة ) ٢٠٠٣(رزق ، )١٩٨٧(باصبرين : النتيجة مع نتائج دراسة كالً من
وتختلـف  . شئون األسرة هي الحل األمثل للتغلب على األزمات المالية التي تواجهها ربة األسرة

لى عدم وجود عالقة ارتباطية بـين إدارة  والتي أشارت إ) ٢٠٠٣(مع نتائج دراسة عبد الرحمن 
  .األزمات المالية لألسرة وإدارة شئون األسرة

كما نالحظ من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الدور االقتصـادي لربـة   
ودورهـا المـرتبط بالترشـيد    ، األسرة العاملة والمرتبط بالمشاركة في إدارة شـئون األسـرة  

كلمـا ازداد دور  : أي أنه. ٠.٠١وزيادة دخل األسرة؛ عند مستوى معنوية  االستهالكي العائلي
ربة األسرة العاملة بالمشاركة في إدارة شئون أسرتها كلما زاد ترشيدها االسـتهالكي العـائلي   

وقد يرجع ذلك إلى مدى إلمامها بأهداف األسرة القريبة والبعيـدة المـدى   ، وزيادة دخل األسرة
) ٢٠٠١(الهـدلق  ، )١٩٨١(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة عبد الجواد  ،وكيفية التخطيط لها

والتي أسفرت عن وجود عالقة ارتباطية بين مستوى الوعي االستهالكي لربات األسر العامالت 
والتي أسفرت عـن  ) ٢٠٠٦(وتختلف مع نتائج دراسة بارضوان . وبين إدارتهن لشئون األسرة

  .التخطيط للدخل المالي لألسرة وبين النمط االستهالكي األسري عدم وجود عالقة ارتباطية بين
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين كل من الدور االقتصـادي  ) ٣٨(كما يتضح من الجدول 

لربة األسرة العاملة والمرتبط باالدخار واالستثمار األسري وأدوارها المرتبطة بالمشاركة فـي  
والترشيد االستهالكي العـائلي وزيـادة   ، ت المالية لألسرةوبمواجهة األزما، إدارة شئون األسرة

كلما زاد الميل إلـى االدخـار واالسـتثمار    : أي أنه . ٠.٠١دخل األسرة عند مستوى معنوية 
األسري كلما زادت قدرتها على تحقيق أهداف األسرة الحالية والمستقبلية واالرتقاء بها وتحسين 

األزمات المالية لألسرة وزيادة ترشـيدها االسـتهالكي   وقدرتها على مواجهة ، مستوى معيشتها
وتختلـف  ، )٢٠٠٦(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج  دراسة بارضوان . العائلي وزيادة دخل األسرة
والتي أسفرت عـن عـدم حـرص    ) ٢٠٠١(الهدلق ، )١٩٨٩(المالك : مع نتائج دراسة كل من

ادها حتى يصبح اإلدخار مـن البنـود   الزوجة السعودية على االدخار مما يوجب توعيتها وإرش
  .األساسية في ميزانية األسرة

كما نالحظ من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الدور االقتصـادي لربـة   
  األسرة العاملة والمرتبط بالترشيد االستهالكي العائلي وزيادة دخل األسـرة ودورهـا المـرتبط   
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كلمـا زاد دور ربـة   : أي أنـه . ٠.٠١عند مستوى معنوية  ،بمواجهة األزمات المالية لألسرة 
األسرة بالترشيد االستهالكي العائلي وزيادة دخل األسرة كلمـا زادت قـدرتها علـى مواجهـة     

وقد يرجع ذلك أن الفائض من خالل الترشيد االستهالكي لألسرة وزيادة . األزمات المالية لألسرة
جهة المشكالت والضائقات المالية في حال تعـرض  الدخل والذي مردوده يساعد األسرة في موا

والتي أسفرت عن وجـود عالقـة   ) ١٩٨٩(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة طه . األسرة لها
ارتباطية بين الوعي االستهالكي لربة األسرة العاملة وبين قدرتها على مواجهة األزمات المالية 

  .لألسرة
ارتباطية سالبة بين الـدور االقتصـادي لربـة    عن وجود عالقة ) ٣٨(كما يكشف الجدول 

األسرة العاملة والمرتبط بالمساهمة في بنود اإلنفاق الخاصة بميزانية األسـرة وبـين دورهـا    
كلمـا زادت  : أي أنـه . ٠.٠٥المرتبط بالمشاركة في إدارة شئون األسرة؛ عند مستوى معنوية 

ما قلت مشـاركتها فـي إدارة شـئون    مساهمة ربة األسرة في بنود اإلنفاق الخاصة باألسرة كل
وقد يرجع ذلك إلى أن مساهمتها في بنود اإلنفاق بميزانية األسرة تزيـد مـن مـوارد    ، أسرتها

وتختلـف  . األسرة االقتصادية مما يؤدي إلى انخفاض مستوى مشاركتها في إدارة شئون أسرتها
والذي أكد أن مساهمة ) ٢٠٠١(الهدلق ، )١٩٩٩(مليباري : هذه النتيجة مع نتائج دراسة كالً من

الزوجة العاملة في الصرف على بنود اإلنفاق واالحتياجات األسرية األمر الذي يزيد من قـدرة  
حيث أشارت ) ١٩٨٨(وذلك يتفق مع دراسة بارضوان ، األم العاملة على إدارة شئونها األسرية

لى المشاركة فـي إدارة  إلى أن خروج الزوجة للعمل أدى إلى زيادة موارد األسرة كما عودها ع
  .شئونها األسرية

وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الدور االقتصادي لربـة  ) ٣٨(ويتضح أيضاً من الجدول 
األسرة العاملة المرتبط بالمشاركة في إدارة شئون األسرة وبـين محـاور التوافـق الزواجـي     

فيـة والجنسـية والرضـا    والجوانب السـلوكية واألمـور العاط  ، والقدرات، العالقات األسرية(
كلما ازداد دور ربة األسرة العاملة بالمشـاركة  : أي أنه. ٠.٠١؛ عند مستوى معنوية )الزواجي

في إدارة شئون األسرة واتخاذ القرارات كلما ازدادت العالقات األسرية قوة وازدادت الجوانـب  
طفية والجنسية والـذي يـؤدي   السلوكية اإليجابية في حياتها وبالتالي يزداد االهتمام باألمور العا

وذلك يتفق مـع نتـائج دراسـة    . بدوره إلى زيادة الرضا الزواجي لدى ربات األسر العامالت
Ronald (١٩٧٦)   والتي أسفرت عن وجود عالقة ارتباطية بين إدارة الزوجة العاملة لشـئون

  .أسرتها وبين توافقها الزواجي
الة إحصائياً بين الـدور االقتصـادي لربـة    كما نالحظ أن العالقة االرتباطية كانت غير د

أن الدور : أي. األسرة العاملة والمرتبط بالمشاركة في إدارة شئون األسرة وبين محور السيطرة
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وقد يرجع ذلـك إلـى أن   . المرتبط بالمشاركة في إدارة شئون األسرة اليتأثر بمستوى السيطرة
  .يالسيطرة ترجع إلى طبيعة شخصية الفرد وتكوينه النفس

وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الـدور االقتصـادي لربـة    ) ٣٨(كما يتضح من الجدول 
األسرة العاملة والمرتبط بمواجهة األزمات المالية لألسرة وبـين محـاور التوافـق الزواجـي     

؛ عنـد  )واألمور العاطفية والجنسية والرضا الزواجـي ، والجوانب السلوكية، العالقات األسرية(
كلما ازداد دور ربة األسرة العاملة والمرتبط بمواجهة األزمات : أي أنه. ٠.٠١ة مستوى معنوي

المالية لألسرة كلما ازدادت العالقات األسرية واتجهت الجوانب السلوكية تجاه اإليجابية وازدادت 
األمور العاطفية والجنسية أهمية مما يؤدي إلى تحقيق وزيادة الرضا الزواجـي لربـة األسـرة    

فلذلك كان إلدارة األزمات المالية في األسرة أثر على تلـك المحـاور فـي التوافـق     . العاملة
والتي أسفرت عن وجود عالقة  (١٩٩٦) Gorvaوتتفق هذه النتيجة مع نتائج  دراسة . الزواجي

  .ارتباطية موجبة بين إدارة األزمات االقتصادية لألسرة وبين قدرة الزوجين على التوافق زواجياً
عالقة ارتباطية موجبة بين الدور المرتبط بمواجهة األزمات المالية لألسرة وبين  كما توجد

كلما ازداد دور ربـة األسـرة   : أي أنه. ٠.٠٥محوري السيطرة والقدرات عند مستوى معنوية 
الخاصـة   تالعاملة في مواجهة األزمات المالية لألسرة كلما ازدادت قدراتها على اتخاذ القرارا

  .وكلما ازدادت السيطرةبها وبأسرتها 
كما نالحظ من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الدور االقتصـادي لربـة   
األسرة العاملة والمرتبط بالترشيد االستهالكي العائلي وزيادة دخل األسرة ومحور القدرات؛ عند 

رشـيد االسـتهالكي   كلما ازداد دور ربة األسرة العاملة في الت: أي أنه. ٠.٠١مستوى معنوية 
وذلـك يتفـق مـع    . العائلي وزيادة دخل األسرة كلما ازدادت قدراتها في اتخاذ قراراتها العائلية

والتي أسفرت عن وجود عالقة ارتباطية بين دور ربة األسرة العاملـة   (١٩٩٢) Ozerدراسة 
  .في الترشيد االستهالكي العائلي وبين قدرتهن على التوافق الزواجي

، العالقات األسرية(عدم وجود عالقة ارتباطية بين باقي محاور التوافق الزواجيكما نالحظ 
؛والدور المـرتبط  )والرضا الزواجي، واألمور العاطفية والجنسية، السيطرة، والجوانب السلوكية

ولعل هذا عائد إلى التعود بين الزوجين فـي  . بالترشيد االستهالكي العائلي وزيادة دخل األسرة
  .قتصاديةالنظرة اال

وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الدور االقتصـادي لربـة   ) ٣٨(كما نالحظ من الجدول 
األسرة العاملة والمرتبط باالدخار واالستثمار األسري وبين محوري األمور العاطفية والجنسـية  

كلما ازداد دور ربـة األسـرة العاملـة    : أي أنه. ٠.٠٥والرضا الزواجي؛ عند مستوى معنوية 
  رتبط باالدخار واالستثمار األسري كلما ازدادت األمور العاطفية والجنسـية وازداد الرضـا  الم
  



    

١٩٧ 
 

وقد يرجع ذلك لما لالدخار واالستثمار من مردود مادي يسـاعد  . الزواجي لربة األسرة العاملة 
ر مما يؤدي إلى أن تكون األمـو . األسرة في تحقيق أهدافها الحالية والمستقبلية والشعور باألمان

وتتفق هذه النتيجة مـع  . العاطفية والجنسية مستقرة وقوية وبالتالي تحصل على الرضا الزواجي
والذي أشار إلى أن هناك تأثير ملحوظ بين االدخار واالستثمار  (١٩٧٦) Haumنتائج  دراسة 

  .في األسرة وبين الرضا العام في الحياة الزوجية
ياً بين الدور المرتبط باالدخـار واالسـتثمار   كما نالحظ أن العالقة كانت غير دالة إحصائ

، الجوانب السـلوكية ، القدرات، العالقات األسرية(األسري وباقي محاور التوافق الزواجي وهي 
  .وقد يرجع ذلك إلى منطقية الحياة الزوجية وارتفاع المستوى التعليمي لعينة البحث) السيطرة

ة موجبة بين الـدور االقتصـادي لربـة    وجود عالقة ارتباطي) ٣٨(كما يتبين من الجدول 
األسرة العاملة والمرتبط بالمساهمة في بنود اإلنفاق الخاصة بميزانية األسرة ومحـاور التوافـق   

، )العالقات األسرية والجوانب السلوكية واألمور العاطفية والجنسية والرضا الزواجي(الزواجي 
ة ربة األسرة في بنود اإلنفاق الخاصـة  كلما ازدادات مساهم: أي أنه ٠.٠١عند مستوى معنوية 

باألسرة كما ازدادت العالقات األسرية تماسكاً وازدادت الجوانب السـلوكية اإليجابيـة وارتفـع    
مستوى العاطفة واألمور الجنسية وبالتالي يزداد مستوى الرضا الزواجي لـدى ربـات األسـر    

دائماً محط أنظار الكثيـر وخاصـةً   وقد يرجع ذلك إلى أن المورد المالي للزوجة هو . العامالت
فإذا قامت الزوجة بالمشاركة والمساهمة في بنود اإلنفاق المختلفة فإنها سـوف تكسـب   ، الزوج

رضاء زوجها مما يجعلها تحيا حياة زوجية هادئة ويسعى زوجها بأن يحقق لها السعادة الزوجية 
وأعباء الصرف على بنود اإلنفاق  طالما كانت مصدراً إضافياً للمال مما يخفف عليه المسئوليات

والتي أشارت إلى أن مساهمة ربـات  ) ١٩٧٣(وذلك يختلف مع دراسة محرم . الخاصة باألسرة
  . األسر العامالت في الصرف على بنود اإلنفاق أحد أسباب النزاع بين الزوجين

فـاق  كما نالحظ عدم وجود عالقة ارتباطية بين الدور المرتبط بالمساهمة فـي بنـود اإلن  
ولعل هذه النتيجـة  ). السيطرة، القدرات(الخاصة باألسرة وباقي محاور التوافق الزواجي وهي 

تتكامل مع النتيجتين السابقتين في عدم ظهور داللة إحصائية في بعض محاور التوافق الزواجي 
ي والدور المرتبط باالدخار واالستثمار األسري والدور المرتبط بالترشـيد االسـتهالكي العـائل   

  .وهذا يتيح للباحثة توثيق توصيات علمية بناء على مؤشرات نتائج البحث، وزيادة دخل األسرة
القـدرات  (كما يتضح من الجدول وجود عالقة ارتباطية بين العالقات األسرية وكالً مـن  

؛ عنـد مسـتوى   )واألمور العاطفية والجنسية والرضا الزواجي، والسيطرة، والجوانب السلوكية
كلما ازدادت العالقات األسرية بين الـزوجين تـرابط واسـتقرار كلمـا     : أي أنه ٠.٠١معنوية 

  ازدادت قدرة ربة األسرة العاملة على اتخاذ القرارت األسـرية السـليمة وازدادت ممارسـتها   
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للجوانب السلوكية السليمة والسيطرة وازدادت األمور العاطفية والجنسية أهمية وازداد الرضـا   
وقد يرجع ذلك إلى أن العالقات األسرية السليمة والقويـة  . ات األسر العامالتالزواجي لدى رب

والمبنية على المودة والتراحم فهي بالتأكيد قاعدة أساسية لبناء حياة زوجية سعيدة من كل جوانبها 
ولعل لحالتها االنفعالية التي تعكس أثرها على الرضا العام عن الحياة الزوجيـة التـي تعيشـها    

والتـي  ) ١٩٨٥(الشبيني : وهذه النتيجة تتفق مع نتائج  دراسة كل من. الرضا الزواجي وتحقيق
، أشارت إلى أن للعالقات األسرية السليمة الخالية من المشاحنات تأثير على التوافـق الزواجـي  

حيث توجد عالقة ارتباطية بـين إدراك اآلخـر كناضـج    ) ١٩٨٧(ودراسة السيد عبد الرحمن 
  .افق الزواجيانفعالياً والتو

كما نالحظ من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية سالبة بين السيطرة وكالً من األمـور  
كلما ازدادت السيطرة : أي أنه ٠.٠١العاطفية والجنسية والرضا الزواجي؛ عند مستوى معنوية 

امالت كلما انخفض مستوى األمور العاطفية والجنسية وقل الرضا الزواجي لدى ربات األسر الع
وقد يرجع ذلك إلى أن السيطرة وفرض األفكار الخاصة باألزواج التعقب سوى انخفـاض فـي   

وتتفق هـذه  . األمور العاطفية والجنسية وبالتالي انخفاض في مستوى الرضا عن الحياة الزوجية
التي أكدت وجود عالقة ارتباطية عكسية بـين السـلطة   ) ١٩٩٤(النتيجة مع نتائج دراسة رشاد 

  .جية وبين التوافق الزواجيالزوا
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين األمور العاطفيـة والجنسـية   ) ٣٨(كما يتبين من الجدول 

كلمـا ازدادت األمـور العاطفيـة    : أي أنـه  ٠.٠١وبين الرضا الزواجي؛ عند مستوى معنوية 
يرجع ذلك إلـى   وقد، والجنسية استقراراً كلما ازداد الرضا الزواجي لدى ربات األسر العامالت

أنه البد من وجود توافقاً عاطفياً بين الزوجين بمعنى أن يحس كل منهما بالحب والمودة والتقدير 
واالعتبار واالرتباط النفسي والعاطفي والجنسي كي تؤدي العالقات الزوجية دورها في حياتهما 

الراحـة والطمئنينـة    لذلك البد من وجود قدر ومستوى من العالقات العاطفية التي تسمح بتوافر
والذي وجد أن أكثـر   (١٩٩٠) Srendloveويتفق ذلك مع دراسة . والرضا عن الحياة الزوجية

العوامل المرتبطة بالتوافق الزواجي والرضا العام عن الحياة الزوجية هو المستوى المدرك فـي  
  .الدعم العاطفي من جانب أحد الزوجين

رتباطية بين الدور االقتصادي ككـل ومحـاور   وجود عالقة ا) ٣٨(كما يتضح من الجدول 
كلما ازداد الدور االقتصادي لربات األسـر  : أي أنه ٠.٠١التوافق الزواجي عند مستوى معنوية 

  .وبذلك يتحقق الفرض الثالث. العامالت ككل كلما ازداد توافقهن زواجياً
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دي بـين ربـات   توجد فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد الدور االقتصـا : الفرض الرابع

  األسر العامالت وفقاً للمتغيرات االجتماعية واالقتصادية لألسرة

توجد فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد الدور االقتصـادي بـين   : الفرض الفرعي األول

  .ربات األسر العامالت وفقاً لمدة الزواج
للوقـوف  ) ف(د قيمة وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إجراء تحليل التباين أحادي االتجاه إليجا

) عينة البحث(على داللة الفروق بين المتوسطات في أبعاد الدور االقتصادي بين ربات األسر العامالت 
  .يوضح ذلك) ٣٩(تبعاً لمدة الزواج والجدول 

  
  )٣٩(جدول 

  ربات األسر العامالت تبعًا لمدة الزواج بين تحليل التباين ألبعاد الدور االقتصادي 
  مستوى الداللة )ف(قيمة   متوسط املربعات  درجات احلرية جمموع املربعات  راملصد  األبعاد

الدور املرتبط باملشاركة يف إدارة 
  شئون األسرة

  *٠.٠٥٤  ٢.٠٧٨  ١٢٠.٤١٤  ٦  ٧٢٢.٤٨٥  بني اموعات

      ٥٧.٩٥٠  ٣٩٣ ٢٢٧٧٤.٢٢٥  داخل اموعات

        ٣٩٩ ٢٣٤٩٦.٧١٠  اموع

املالية الدور املرتبط مبواجهة األزمات
  لألسرة

  غري دال  ١.٠٦٦  ١٢.٢٤٤  ٦  ٧٣.٤٦٤  بني اموعات

      ١١.٤٨٥  ٣٩٣  ٤٥١٣.٤٧٤  داخل اموعات

        ٣٩٩  ٤٥٨٦.٩٣٨  اموع

الدور املرتبط بالترشيد االستهالكي 
  العائلي وزيادة دخل األسرة

  **٠.٠١٠  ٢.٨٤٤  ٢٩.٩٥٩  ٦  ١٧٩.٧٥١  بني اموعات

      ١٠.٥٣٤  ٣٩٣  ٤١٣٩.٩٩٩  داخل اموعات

        ٣٩٩  ٤٣١٩.٧٥٠  اموع

الدور املرتبط باالدخار واالستثمار 
  األسري

  غري دال  ١.٦٧٥  ٢٠.٢٧١  ٦  ١٢١.٦٢٧  بني اموعات

      ١٢.٠٩٩  ٣٩٣  ٤٧٥٥.٠٨٣  داخل اموعات

        ٣٩٩  ٤٨٧٦.٧١٠  اموع

الدور املرتبط باملسامهة يف بنود 
  ألسرةيزانية ااإلنفاق اخلاصة مب

  ***٠.٠٠٠  ٨.١٩٨  ٥٤٧.١٣٣  ٦  ٣٢٨٢.٨٠١  بني اموعات

      ٦٦.٧٤١  ٣٩٣ ٢٦٢٢٩.٢٩٧  داخل اموعات

        ٣٩٩ ٢٩٥١٢.٠٩٨  اموع

  ٠.٠٠١دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ***       ٠.٠١دالة إحصائيا عند مستوى معنوية **      ٠.٠٥دالة إحصائيا عند مستوى معنوية *    

وجود فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد الدور االقتصادي تبعـاً  ) ٣٩(ول يتبين من الجد
وكانت دالة عند مسـتوى   ٢,٠٨٧) ف(لمدة الزواج بين ربات األسر العامالت حيث بلغت قيمة 

للدور االقتصادي لربة األسرة العاملة والمـرتبط بالمشـاركة فـي إدارة شـئون      ٠,٠٥معنوية 
هنـاك  : أي أنه. سنة ٢٥سنة ألقل من  ٢٠التي مدة زواجهن من لصالح ربات األسر ال. األسرة

اختالف بين ربات األسر العامالت في دورهن المرتبط بالمشاركة في إدارة شئون األسرة تبعـاً  
وقد يرجع ذلك إلى أن مدة الزواج تؤثر في قدرتها على إدارة دخلها المـالي فـي   ، لمدة الزواج

وتزداد خبراتها في عمـل الميزانيـة وكيفيـة    ، دت مدة الزواجتحديد أهدافها التي تكبر كلما زا
التي أظهـرت  ) ٢٠٠٥(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة زاكور . تخطيطها وتنفيذها وتقييمها
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أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين مدة الزواج والممارسات اإلدارية لربة األسرة العاملـة  
  .٠,٠١دالة عند مستوى معنوية 

ن من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدور االقتصادي لربـة  وتبي
اليوجـد  : أي أنـه ، األسرة العاملة والمرتبط بمواجهة األزمات المالية لألسرة تبعاً لمدة الزواج

تأثير لمدة الزواج بين ربات األسر العامالت في دورهن لمواجهة األزمات المالية لألسرة وقـد  
٪ اليقمن ٢٣,٢حيث تبين إن ) ٢٣(لك إلى قيامهن بعمل ميزانية وذلك يتضح من جدول يرجع ذ

٪ يقمن أحياناً بعمل ميزانية ولهذا كانت التضع األزمات المالية لألسرة في ٥١,٥، بعمل ميزانية
  .الحسبان مما يجعلها التستطيع مواجهة األزمات المالية لألسرة

لدور االقتصادي لربة األسـرة العاملـة والمـرتبط    كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية ل
وكانـت دالـة   ، ٢,٨٤٤) ف(بالترشيد االستهالكي العائلي وزيادة دخل األسرة فقد وجد أن قيمة 

 ٢٠سنة ألقل مـن   ١٥لصالح ربات األسر الالتي مدة زواجهن من ، ٠,٠١عند مستوى معنوية 
ربة األسرة العاملة في الترشيد االستهالكي كلما زادت مدة الزواج كلما ازداد دور : أي أنه. سنة

العائلي وزيادة دخل األسرة فبزيادة مدة الزواج تزيد خبراتها السابقة ومعارفها المـؤثرة علـى   
: وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كل من. سلوكها االستهالكي وبالتالي العمل على زيادة دخل األسرة

رتا عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين  والتي أسف) ٢٠٠٦(بارضوان ، )٢٠٠١(الهدلق 
  .مدة الزواج وسلوك ربة األسرة العاملة االستهالكي العائلي

واتضح أيضاً عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدور االقتصـادي لربـة األسـرة    
ر على مدة الزواج التؤث: أي أن، العاملة والمرتبط باالدخار واالستثمار األسري تبعاً لمدة الزواج

وقد يرجع ذلك إلـى ارتفـاع دخـل    ، دور ربة األسرة العاملة في االدخار واالستثمار األسري
وعدم اهتمامها بأهمية االدخار من أجل تحقيق أهـداف األسـرة الحاليـة    ) عينة البحث(األسرة 

سـة  وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا. والمستقبلية فتميل إلى استثمار مدخراتها أكثر من ادخارها
ومـع  . حيث وجدت أن أغلبية األسر تفضلن االحتفاظ بمـدخراتهم بـالمنزل  ) ١٩٩٦(بالخيور 

والتي أسفرت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين سنوات ) ٢٠٠٦(دراسة بارضوان 
  . الزواج وبين الميل لالدخار
ي لربـة  وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدور االقتصـاد ) ٣٩(كما تبين من الجدول 

األسرة العاملة والمرتبط بالمساهمة في بنود اإلنفاق الخاصة بميزانية األسرة فقد وجدت أن قيمة 
لصالح ربات األسر الالتي مدة زواجهن ، ٠,٠٠١وكانت دالة عند مستوى معنوية  ٨,١٩٨) ف(

وقد يرجع ذلك إلى أن ربات األسر العامالت قـد تسـاهمن   . سنوات ١٠سنوات ألقل من ٥من 
  مما يزيد من العبء، دخلهن المالي وتتحملن مسئوليات مادية غير مسئولياتها الزوجية واألسريةب
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الملقى عليها وقد تشكل تلك المساهمة في بنود اإلنفاق مصدر للخالفات بينها وبين زوجها ممـا   
يجعلها تتوقف عن المساهمة في بنود اإلنفاق والتي هي من مسئوليات الـزوج حيـث جعلـت    

تنا الحنيفة القوامة للزوج باإلنفاق على األسرة وعلى الزوجة وإذا ساهمت هي فيكون ذلك شريع
 . وبذلك يتحقق الفرض الفرعي األول جزئياً. برضا منها

  

توجد فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد الدور االقتصادي بـين  : الفرض الفرعي الثاني

  .لزوجربات األسر العامالت وفقاً للمستوى التعليمي ل
للوقـوف  ) ف(وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إجراء تحليل التباين أحادي االتجاه إليجاد قيمة 

) عينة البحث(على داللة الفروق بين المتوسطات في أبعاد الدور االقتصادي بين ربات األسر العامالت 
  .يوضح ذلك) ٤٠(تبعاً للمستوى التعليمي للزوج والجدول 

  )٤٠(جدول 
  للمستوى التعليمي للزوج بين ربات األسر العامالت وفقًااين ألبعاد الدور االقتصادي تحليل التب

  مستوى الداللة )ف(قيمة   متوسط املربعات  درجات احلرية جمموع املربعات  املصدر  األبعاد

الدور املرتبط باملشاركة يف إدارة 
  شئون األسرة

  ***٠.٠٠٨  ٢.٥٠٩  ١٤٢.٨٩٥  ٩  ١٢٨٦.٠٥٩  بني اموعات

      ٥٦.٩٥٠  ٣٩٠ ٢٢٢١٠.٦٥١  داخل اموعات

        ٣٩٩ ٢٣٤٩٦.٧١٠  اموع

الدور املرتبط مبواجهة األزمات املالية
  لألسرة

  ***٠.٠٠٠  ٣.٤٠٧  ٣٧.١٤٩  ٩  ٣٣٤.٣٤٥  بني اموعات

      ١٠.٩٠٤  ٣٩٠  ٤٢٥٢.٥٩٢  داخل اموعات

        ٣٩٩  ٤٥٨٦.٩٣٧  اموع

ي الدور املرتبط بالترشيد االستهالك
  العائلي وزيادة دخل األسرة

  ***٠.٠٠٧  ٢.٥٥٢  ٢٦.٦٩٨  ٩  ٢٤٠.٢٨٦  بني اموعات

      ١٠.٤٦٠  ٣٩٠  ٤٠٧٩.٤٦٤  داخل اموعات

        ٣٩٩  ٤٣١٩.٧٥٠  اموع

الدور املرتبط باالدخار واالستثمار 
  األسري

  غري دال  ١.٥٣١  ١٨.٤٨٨  ٩  ١٦٦.٣٩٠  بني اموعات

      ١٢.٠٧٨  ٣٩٠  ٤٧١٠.٣٢٠  داخل اموعات

        ٣٩٩  ٤٨٧٦.٧١٠  اموع

الدور املرتبط باملسامهة يف بنود 
  األسرةيزانية اإلنفاق اخلاصة مب

  غري دال  ١.٠٥٣  ٧٧.٧٨٦  ٩  ٧٠٠.٧٠٦  بني اموعات

      ٧٣.٨٧٧  ٣٩٠ ٢٨٨١٢.٠٢٢  داخل اموعات

        ٣٩٩ ٢٩٥١٢.٠٩٨  اموع

  ٠.٠٠١إحصائيا عند مستوى معنوية  دالة***                                     

وجود فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد الدور االقتصادي لربـة  ) ٤٠(يتضح من جدول 
وكانت دالـة عنـد    ٢,٥٠٩) ف(األسرة العاملة تبعاً للمستوى التعليمي للزوج حيث بلغت قيمة 

مرتبط بالمشاركة في في الدور االقتصادي بين ربات األسر العامالت وال ٠,٠٠١مستوى معنوية 
كلمـا ارتقـى المسـتوى    : أي أنه ،إدارة شئون األسرة لصالح الحاصلين على الشهادة الجامعية

وقـد  ، التعليمي للزوج كلما ازداد دور ربة األسرة العاملة بالمشاركة في إدارة شـئون األسـرة  
ادي وخفـض  يرجع ذلك إلى أن المستوى التعليمي للزوج يساهم في رفع مستوى الدور االقتص

  وتتفق هذه النتيجة مع نتائج  دراسـة كـل  . الشعور بصراع األدوار لدى ربات األسر العامالت
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، )٢٠٠٣(رزق ، )١٩٩٩(وموسـى  ، )١٩٩٨(حقـي  ، (١٩٨٧) Beuttler & Meson: من 
والتي أسفرت بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين المسـتوى التعليمـي    ) ٢٠٠٥(موسى 

التي ) ٢٠٠٥(وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة زاكور . ط لشئون األسرةللزوج وبين التخطي
أوضحت بأنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين كالً من المستوى التعليمي للزوج وبين أبعاد 

  .الممارسات اإلدارية

وتبين من الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدور االقتصادي بين ربات األسـر  
وكانـت دالـة    ٣,٤٠٧) ف(امالت والمرتبط بمواجهة األزمات المالية لألسرة فقد بلغت قيمة الع

أي أنه كلما زاد . لصالح الحاصلين على الشهادة الجامعية، ٠,٠٠١عند مستوى معنوية أقل من 
المستوى التعليمي للزوج كلما ازداد دور ربات األسر العامالت في مواجهة األزمـات الماليـة   

بأنه يرتفع مستوى إدارة ) ٢٠٠٣(عبد الرحمن ، )٢٠٠٣(وذلك يتفق مع دراسة رزق . باألسرة
  .األزمات المالية بارتفاع المستوى التعليمي للزوج

كما نالحظ من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدور االقتصادي بـين  
وزيادة دخل األسرة فقد بلغت قيمة  ربات األسر العامالت والمرتبط بالترشيد االستهالكي العائلي

لصالح الحاصلين على الشهادة الجامعية ، ٠,٠٠١وكانت دالة عند مستوى معنوية  ٢,٥٥٢) ف(
كلما ازداد المستوى التعليمي للزوج كلما ازداد دور ربة األسرة االقتصادي والمـرتبط  : أي أنه

أن ارتفـاع المسـتوى التعليمـي     وقد يرجع ذلك إلى. بالترشيد االستهالكي وزيادة دخل األسرة
للزوج يؤدي إلى ارتفاع مستوى الوعي االستهالكي لألسرة مما يزيـد مـن أهميـة الترشـيد     

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسـة نـور وآخـرون    . االستهالكي العائلي وزيادة دخل األسرة
لـزوج وبـين   التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المستوى التعليمي ل) ١٩٩٠(

بأنه التوجـد  ) ٢٠٠١(وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة الهدلق ، الوعي االستهالكي لألسرة
  .فروق ذات داللة إحصائية بين الوعي االستهالكي وبين المستوى التعليمي للزوج

الدور المـرتبط باالدخـار   (في حين كانت الفروق غير دالة إحصائياً في البعدين اآلخرين؛ 
تبعاً ، )والدور المرتبط بالمساهمة في بنود اإلنفاق الخاصة بميزانية األسرة، مار األسريواالستث

اليتأثر الدور االقتصادي بين ربات األسر العامالت والمرتبط : أي أنه. للمستوى التعليمي للزوج
 باالدخار واالستثمار األسري والدور المرتبط بالمساهمة في بنود اإلنفـاق الخاصـة بميزانيـة   

) ٢٠٠٢(وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة أبو صـيري  ، األسرة بالمستوى التعليمي للزوج
  بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المستوى التعليمي للزوج وإدراكهم لمواردهم وتوزيـع 
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وبذلك يتحقق الفـرض  . دخلهم على البنود المختلفة لميزانية األسرة وارتفع تكوينهم للمدخرات 

  .لفرعي الثاني جزئياًا
    

توجد فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد الدور االقتصادي بـين  : الفرض الفرعي الثالث

  .ربات األسر العامالت وفقاً للمستوى التعليمي للزوجة
للوقـوف  ) ف(وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إجراء تحليل التباين أحادي االتجاه إليجاد قيمة 

) عينة البحث(ين المتوسطات في أبعاد الدور االقتصادي بين ربات األسر العامالت على داللة الفروق ب
  .يوضح ذلك) ٤١(تبعاً للمستوى التعليمي للزوجة والجدول 

  
  )٤١(جدول 

  للمستوى التعليمي للزوجةتبعًا بين ربات األسر العامالت تحليل التباين ألبعاد الدور االقتصادي 
  مستوى الداللة )ف(قيمة   متوسط املربعات  درجات احلرية عاتجمموع املرب  املصدر  األبعاد

الدور املرتبط باملشاركة يف إدارة 
  شئون األسرة

  *٠.٠٢٩  ٢.٠٩٨  ١٢٠.٥٦١  ٩  ١٠٨٥.٠٥٣  بني اموعات

      ٥٧.٤٦٦  ٣٩٠ ٢٢٤١١.٦٥٧  داخل اموعات

        ٣٩٩ ٢٣٤٩٦.٧١٠  اموع

الدور املرتبط مبواجهة األزمات املالية
  سرةلأل

  ***٠.٠٠٠  ٣.٦٨٩  ٣٩.٩٨٥  ٩  ٣٥٩.٨٦٢  بني اموعات

      ١٠.٨٣٩  ٣٩٠  ٤٢٢.٠٧٥  داخل اموعات

        ٣٩٩  ٤٥٨٦.٩٣٨  اموع

الدور املرتبط بالترشيد االستهالكي 
  العائلي وزيادة دخل األسرة

  ***٠.٠٠٠  ٣.٥٦٦  ٣٦.٤٩١  ٩  ٣٢٨.٤١٧  بني اموعات

      ١٠.٢٣٤  ٣٩٠  ٣٩٩١.٣٣٣  داخل اموعات

        ٣٩٩  ٤٣١٩.٧٥٠  اموع

الدور املرتبط باالدخار واالستثمار 
  األسري

  غري دال  ١.٤٦٦  ١٧.٧٢٨  ٩  ١٥٩.٥٥١  بني اموعات

      ١٢.٠٩٥  ٣٩٠  ٤٧١٧.١٥٩  داخل اموعات

        ٣٩٩  ٤٨٧٦.٧١٠  اموع

الدور املرتبط باملسامهة يف بنود 
  اإلنفاق اخلاصة باألسرة

  غري دال  ١.٤٩٧  ١٠٩.٤٩٨  ٩  ٩٨٥.٤٧٨  بني اموعات

      ٧٣.١٤٥  ٣٩٠ ٢٨٥٢٦.٦١٩  داخل اموعات

        ٣٩٩ ٢٩٥١٢.٠٩٨  اموع

  ٠.٠٠١دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ***            ٠.٠٥دالة إحصائياً عند مستوى معنوية *  

دي بـين  وجود فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد الدور االقتصا) ٤١(يتضح من الجدول 
) ف(حيث بلغـت  قيمـة   . تبعاً للمستوى التعليمي للزوجة) عينة البحث(ربات األسر العامالت 

في الدور المرتبط بالمشاركة في إدارة ، ٠.٠٥وكانت دالة عند مستوى معنوية أقل من  ٢,٠٩٨
 أي أنه كلما ارتفع المسـتوى التعليمـي  ، شئون األسرة لصالح الحاصالت على الشهادة الجامعية

وهذه النتيجة تتفق . للزوجة ارتفع دورها االقتصادي المرتبط بالمشاركة في إدارة شئون األسرة
البلوشـي  ، )١٩٩٤(الـدويك  ، (١٩٨٧) Beuttler & Meson: مع نتائج دراسـة كـل مـن   

المعجـل  ، )٢٠٠٣(عبد الـرحمن  ، )٢٠٠٣(رزق ، )٢٠٠٠(رقبان ، )١٩٩٨(حقي ، )١٩٩٨(
والتي أسفرت عن وجود فـروق ذات داللـة   ) ٢٠٠٦(وان بارض، )٢٠٠٥(زاكور ، )٢٠٠٤(
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إحصائية بين ارتفاع مستوى تعليم الزوجة العاملة وارتفاع وعيها العام بإدارة شـئون أسـرتها   
  .االقتصادية

ويتبين من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدور االقتصادي بين ربات 
ألزمات المالية لألسرة والمستوى التعليمي للزوجـة حيـث   األسر العامالت والمرتبط بمواجهة ا

لصـالح الحاصـالت    ٠,٠٠١وكانت دالة عند مستوى معنوية أقل من  ٣,٦٨٩) ف(بلغت قيمة 
كلما ارتفع المستوى التعليمي لربة األسرة العاملة ارتفع دورهـا  : أي أنه، على الشهادة الجامعية

ية وقد يرجع ذلك إلى ارتقاء دورها االقتصادي ممـا  االقتصادي المرتبط بمواجهة األزمات المال
: وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من. يجعلها قادرة على مواجهة األزمات المالية لألسرة

والتي أسفرت عن وجود فـروق ذات  ) ٢٠٠٥(زاكور ، )٢٠٠٣(عبد الرحمن ، )٢٠٠٣(رزق 
  .إدارتها لألزمات المالية لألسرةداللة إحصائية بين مستوى تعليم الزوجة وبين مستوى 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدور االقتصادي بين ربات ) ٤١(ونالحظ من الجدول 
والمرتبط بالترشيد االستهالكي العائلي وزيادة دخل األسرة تبعـاً  ) عينة البحث(األسر العامالت 

ة عند مستوى معنوية أقـل  وكانت دال ٣,٥٦٦) ف(للمستوى التعليمي للزوجة حيث بلغت قيمة 
كلما ارتفع المسـتوى التعليمـي   : لصالح الحاصالت على الشهادة الجامعية أي أنه ٠,٠٠١من 

للزوجة ارتفع مستوى دورها في الترشيد االستهالكي وزاد وعيها بأهمية زيادة دخـل األسـرة   
، )١٩٩٣-١٩٩٢( حقـي : وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من. لتحقيق أهدافها المستقبلية

Gregorry(١٩٩٥) ، والتي أشارت إلى وجـود فـروق ذات   ) ٢٠٠١(الهدلق ، )١٩٩٨(حقي
داللة إحصائية بين المستوى التعليمي لربة األسرة العاملة وبين الـوعي التخطيطـي بالترشـيد    

  .االستهالكي األسري
كانت غير ) ثعينة البح(ويتضح من الجدول السابق أن الفروق بين ربات األسر العامالت 

مسـتوى  : أي أن، دالة إحصائياً في الدور االقتصادي والمرتبط باالدخار واالستثمار األسـري 
وقد يرجع ذلك إلى ارتفـاع  . التعليم للزوجة اليؤثر على دورها االدخاري واالستثماري لألسرة

دخاري ألنها مما يجعلها التهتم بدورها اال). عينة البحث(الدخل الشهري لربات األسر العامالت 
أو الرحالت السياحية ، قد توجه مدخراتها إلى االستثمارات العقارية واألسهم والمستندات البنكية

٪ ٦٦.٤حيث تبين أن حـوالي  ) ١٩٨٨(الترفيهية وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة بارضوان 
بـالخيور  و. من ربات األسر العامالت كان اتجاههن نحو ادخار واسـتثمار مـدخراتها سـلبياً   

  .بأن ربات األسر العامالت اليملن إلى ادخار جزء من دخولهن الشهرية) ١٩٩٦(
ونالحظ أيضاً أن الفروق كانت غير دالة إحصائياً في الدور االقتصادي بين ربات األسـر  

  ارتفـاع : أي أن. والمرتبط بالمساهمة في بنود اإلنفاق الخاصة باألسرة) عينة البحث(العامالت 
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التعليمي لربة األسرة العاملة اليزيد من مساهمتها في بنود اإلنفاق الخاصة بميزانيـة  المستوى  
وقد يرجع ذلك إلى أن ربات األسر ذوات المستوى التعليمي المرتفع غالباً ماتسعى إلى ، األسرة

تحقيق أهدافها الخاصة بها بامتالك مسكن أو عمل مشروع تجاري استثماري بدالً من مساهمتها 
ود اإلنفاق الخاصة بميزانية األسرة والتي تعتبرها ليست من مسئولياتها بل من مسـئوليات  في بن
، )٢٠٠٥(موسـى  ، )٢٠٠٤(آل عقران : وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من. الزوج

والتي أسفرت بأنه كلما زاد المستوى التعليمي للزوجة زادت مساهمتها فـي  ) ٢٠٠٦(بارضوان 
  .وبذلك يتحقق الفرض الفرعي الثالث جزئياً. لمختلفةبنود اإلنفاق ا

  
توجد فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد الدور االقتصادي بـين  : الفرض الفرعي الرابع

  .ربات األسر العامالت وفقاً لوظيفة الزوج
للوقـوف  ) ف(وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إجراء تحليل التباين أحادي االتجاه إليجاد قيمة 

) عينة البحث(داللة الفروق بين المتوسطات في أبعاد الدور االقتصادي بين ربات األسر العامالت  على
  .يوضح ذلك) ٤٢(تبعاً لوظيفة الزوج والجدول 

  )٤٢(جدول 
  لوظيفة الزوجتبعاً بين ربات األسر العامالت تحليل التباين ألبعاد الدور االقتصادي 

  مستوى الداللة )ف(قيمة   متوسط املربعات  ت احلريةدرجا جمموع املربعات  املصدر  األبعاد

الدور املرتبط باملشاركة يف إدارة 
  شئون األسرة

  غري دال  ١.٨٤٦  ١٠٧.٥٨٦ ٥ ٥٣٧.٩٣١ بني اموعات
     ٥٨.٢٧١  ٣٩٤ ٢٢٩٥٨.٧٧٩ داخل اموعات

        ٣٩٩ ٢٣٤٩٦.٧١٠  اموع

الدور املرتبط مبواجهة األزمات املالية
  لألسرة

  غري دال  ١.٦٨٧ ١٩.٢٢٨ ٥ ٩٦.١٣٩ اموعاتبني

     ١١.٣٩٨  ٣٩٤ ٤٤٩٠,٧٩٨ داخل اموعات

        ٣٩٩ ٤٥٨٦.٩٣٨ اموع

الدور املرتبط بالترشيد االستهالكي 
  العائلي وزيادة دخل األسرة

  غري دال  ١.٣٨٩ ١٤.٩٦١ ٥ ٧٤.٨٠٣ بني اموعات

     ١٠.٧٧٤  ٣٩٤ ٤٢٤٤.٩٤٧ داخل اموعات

        ٣٩٩ ٤٣١٩.٧٥٠  وعام

الدور املرتبط باالدخار واالستثمار 
  األسري

  غري دال  ٠.٨٣٧ ١٠.٢٤٦ ٥ ٥١.٢٣٢ بني اموعات

     ١٢.٢٤٧  ٣٩٤ ٨٤٢٥.٤٧٨ داخل اموعات

        ٣٩٩ ٤٨٧٦,٧١٠ اموع

الدور املرتبط باملسامهة يف بنود 
  األسرةيزانية اإلنفاق اخلاصة مب

  غري دال  ٠.٧٦١ ٥٦.٤٧٩ ٥ ٢٨٢.٣٩٦ بني اموعات

     ٧٤.١٨٧  ٣٩٤ ٢٩٢٢٩.٧٠١ داخل اموعات

        ٣٩٩ ٢٩٥١٢.٠٩٨ اموع

  

في جميع أبعاد الدور االقتصادي بين ربـات األسـر   ) ف(أن قيم ) ٤٢(يتضح من الجدول 
  أي أن ليس لطبيعة عمـل ، تبعاً لوظيفة الزوج كانت غير دالة إحصائياً) عينة البحث(العامالت 
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وتتفق هذه النتيجة مع دراسـة حقـي   . الزوج تأثير على الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة 
والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التخطيط األسري بجميـع  ) ١٩٩٨(

  .وبذلك لم يتحقق الفرض الفرعي الرابع، جوانبه بما فيه التخطيط المالي ووظيفة الزوج
  

توجد فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد الدور االقتصادي بين : الخامس الفرض الفرعي

  .ربات األسر العامالت وفقاً لوظيفة الزوجة 
للوقـوف  ) ف(وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إجراء تحليل التباين أحادي االتجاه إليجاد قيمة 

) عينة البحث(ت األسر العامالت على داللة الفروق بين المتوسطات في أبعاد الدور االقتصادي بين ربا
  .يوضح ذلك) ٤٣(والجدول .تبعاً لوظيفة الزوجة 

  
  )٤٣(جدول 

  لوظيفة الزوجةتبعًا بين ربات األسر العامالت تحليل التباين ألبعاد الدور االقتصادي 
  مستوى الداللة )ف(قيمة   متوسط املربعات  درجات احلرية جمموع املربعات  املصدر  األبعاد

رتبط باملشاركة يف إدارة الدور امل
  شئون األسرة

  غري دال  ٢.٠٤٦  ١١٩.٠٤٦  ٥  ٥٩٥.٢٢٨  بني اموعات

      ٥٨.١٢٦  ٣٩٤ ٢٢٩٠١.٤٨٢  داخل اموعات

        ٣٩٩ ٢٣٤٩٦.٧١٠  اموع

الدور املرتبط مبواجهة األزمات املالية
  لألسرة

  غري دال  ٠.٩٩٩  ١١.٤٨٦  ٥  ٥٧.٤٣١  بني اموعات

      ١١.٤٩٦  ٣٩٤  ٤٥٢٩.٥٠٦  داخل اموعات

        ٣٩٩  ٤٥٨٦.٩٣٨  اموع

الدور املرتبط بالترشيد االستهالكي 
  العائلي وزيادة دخل األسرة

  ***٠.٠٠١  ٤.٣٤٣  ٤٥.١٢٦  ٥  ٢٢٥.٦٣٢  بني اموعات

      ١٠.٣٩١  ٣٩٤  ٤٠٩٤.١١٨  داخل اموعات

        ٣٩٩  ٤٣١٩.٧٥٠  اموع

الدور املرتبط باالدخار واالستثمار 
  األسري

  غري دال  ١.١٨٤  ١٤.٤٣٦  ٥  ٧٢.١٨٢  بني اموعات

      ١٢.١٩٤  ٣٩٤  ٤٨٠٤.٥٢٨  داخل اموعات

        ٣٩٩  ٤٨٧٦.٧١٠  اموع

الدور املرتبط باملسامهة يف بنود 
  األسرةيزانية اإلنفاق اخلاصة مب

  غري دال  ١.٨٢٤  ١٣٣.٥٤٣  ٥  ٦٦٧.٧١٣  بني اموعات

      ٧٣.٢٠٩  ٣٩٤ ٢٨٨٤٤.٣٨٥  داخل اموعات

        ٣٩٩ ٢٩٥١٢.٠٩٧  اموع

  ٠.٠٠١دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ***                                   

وجود فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد الدور االقتصادي بـين  ) ٤٣(يتضح من الجدول 
ئلي وزيادة دخل األسرة والمرتبط بالترشيد االستهالكي العا) عينة البحث(ربات األسر العامالت 

 ٠.٠٠١وكانت دالة عند مسـتوى معنويـة    ٤.٣٤٣) ف(حيث بلغت قيمة . تبعاً لوظيفة الزوجة
أي أن مستوى الترشيد االستهالكي العـائلي  ، لصالح ربات األسر الالتي يعملن في قطاع خاص

تيجة مع نتـائج  وتتفق هذه الن. وزيادة دخل األسرة يختلف باختالف الوظيفة التي تشغلها الزوجة
والتي أشـارت إلـى   ) ٢٠٠١(الهدلق ، )١٩٨٧(الجديلي ، )١٩٨١(عبد الجواد : دراسة كل من



    

٢٠٧ 
 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين وظيفة الزوجة والترشيد االستهالكي لألسرة ومدى وعيها 
  .بأساليب زيادة دخل األسرة

فـي بـاقي أبعـاد الـدور      ونالحظ من الجدول السابق أن الفروق كانت غير دالة إحصائياً
وقد يرجع ذلك إلـى  . وفقاً لوظيفة الزوجة) عينة البحث(االقتصادي بين ربات األسر العامالت 

أن وظيفة الزوجة التي تشغلها التؤثر على مدى إلمامها بإدارة شئون أسرتها وكيفيـة مواجهـة   
مساهمة في اإلنفـاق علـى   األزمات المالية التي تواجهها ووعيها بأهمية االدخار واالستثمار وال

، )٢٠٠٣(رزق ، )١٩٩٨(حقي ، )١٩٩٤(وذلك يختلف مع دراسة الدويك . بنود ميزانية األسرة
والتي أسفرت عن وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـين وظيفـة الزوجـة     ) ٢٠٠٥(زاكور 

  .وبذلك يتحقق الفرض الفرعي الخامس جزئياً. وممارستها اإلدارية وتخطيطها لدخلها المالي
  

توجد فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد الدور االقتصادي بين : الفرض الفرعي السادس

  .ربات األسر العامالت وفقاً لمقدار الدخل الشهري للزوج
للوقـوف  ) ف(وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إجراء تحليل التباين أحادي االتجاه إليجاد قيمة 

) عينة البحث(اد الدور االقتصادي بين ربات األسر العامالت على داللة الفروق بين المتوسطات في أبع
  .يوضح ذلك) ٤٤(تبعاً لمقدار الدخل الشهري للزوج والجدول 

  
  )٤٤(جدول 

  لمقدار الدخل الشهري للزوجتبعًا بين ربات األسر العامالت تحليل التباين ألبعاد الدور االقتصادي 
  مستوى الداللة )ف(قيمة   متوسط املربعات  ةدرجات احلري جمموع املربعات  املصدر  األبعاد

الدور املرتبط باملشاركة يف إدارة 
  شئون األسرة

  غري دال  ٠.٧٨٦  ٤٦.٤٣١  ٦  ٢٧٨.٥٨٩  بني اموعات

      ٥٩.٠٧٩  ٣٩٣ ٢٣٢١٨.١٢١  داخل اموعات

        ٣٩٩ ٢٣٤٩٦.٧١٠  اموع

الدور املرتبط مبواجهة األزمات املالية
  لألسرة

  ***٠.٠٠٣  ٣.٤٣٢  ٣٨.٠٥٥  ٦  ٢٢٨.٣٢٨  تبني اموعا

      ١١.٠٩١  ٣٩٣  ٤٣٥٨.٦١٠  داخل اموعات

        ٣٩٩  ٤٥٨٦.٩٣٨  اموع

الدور املرتبط بالترشيد االستهالكي 
  العائلي وزيادة دخل األسرة

  غري دال  ١.٣٦٥  ١٤.٦٩٨  ٦  ٨٨.١٨٩  بني اموعات

      ١٠.٧٦٧  ٣٩٣  ٤٢٣١.٥٦١  داخل اموعات

        ٣٩٩  ٤٣١٩.٧٥٠  اموع

الدور املرتبط باالدخار واالستثمار 
  األسري

  غري دال  ١.٧٢٩  ٢٠.٩٠٦  ٦  ١٢٥.٤٣٣  بني اموعات

      ١٢.٠٩٠  ٣٩٣  ٤٧٥١.٢٧٧  داخل اموعات

        ٣٩٩  ٤٨٧٦.٧١٠  اموع

الدور املرتبط باملسامهة يف بنود 
  األسرةيزانية اإلنفاق اخلاصة مب

  غري دال  ١.٨٠٨  ١٣٢.١٤٢  ٦  ٧٩٢.٨٥١  بني اموعات

      ٧٣.٠٧٧  ٣٩٣ ٢٨٧١٩.٢٤٦  داخل اموعات

        ٣٩٩ ٢٩٥١٢.٠٩٧  اموع

  ٠.٠٠١دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ***                                    

  
  



    

٢٠٨ 
 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدور االقتصادي بين ربـات  ) ٤٤(يتضح من الجدول    
) ف(حيث بلغت قيمة . والمرتبط بمواجهة األزمات المالية لألسرة) عينة البحث(ت األسر العامال

ريال  ٧٠٠٠من (لصالح األزواج ذوي الدخل  ٠.٠٠١وكانت دالة عند مستوى معنوية  ٣.٤٣٢
أي أن ربات األسر العامالت تختلف في مواجهة األزمـات الماليـة لألسـرة    ) ٩٠٠٠ألقل من 

والتي ) ٢٠٠٣(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة رزق . ري للزوجباختالف مقدار الدخل الشه
  .أسفرت بأن األسر ذات الدخل المرتفع للزوج مستواها في إدارة األزمات أعلى

ونالحظ من الجدول السابق أن الفروق كانت غير دالة إحصائياً بين بـاقي أبعـاد الـدور    
أي أن . اً لمقدار الدخل الشـهري للـزوج  تبع) عينة البحث(االقتصادي لربات األسر العامالت 

مقدار الدخل الشهري للزوج اليؤثر على الدور االقتصادي لربات األسر العامالت وكيفية إدارة 
شئون أسرتها ووعيها بأهمية الترشيد االستهالكي العائلي وزيادة دخل األسرة ومـدى ادخارهـا   

وتختلـف هـذه   ، خاصة بميزانية األسرةواستثمارها األسري ومدى مساهمتها في بنود اإلنفاق ال
التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصـائية  ) ٢٠٠٣(رزق : النتيجة مع نتائج دراسة كل من

بأنـه توجـد فـروق دالـة     ) ٢٠٠٤(ودراسة المعجل ، بين دخل الزوج وتخطيط شئون األسرة
ودراسة بارضـوان  ، إحصائياً بين الدخل الشهري لألسرة ووعيها العام بالتخطيط لموارد أسرتها

بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مقدار الدخل الشهري لألسرة وبـين الميـل   ) ٢٠٠٦(
  .وبذلك يتحقق الفرض الفرعي السادس جزئياً. لإلنفاق واالدخار

  



    

٢٠٩ 
 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد الدور االقتصادي بـين  : الفرض الفرعي السابع

  .وفقاً لمقدار الدخل الشهري للزوجةربات األسر العامالت 
للوقـوف  ) ف(وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إجراء تحليل التباين أحادي االتجاه إليجاد قيمة 

) عينة البحث(على داللة الفروق بين المتوسطات في أبعاد الدور االقتصادي بين ربات األسر العامالت 
  .يوضح ذلك) ٤٥(تبعاً لمقدار الدخل الشهري للزوجة والجدول 

  )٤٥(جدول  
  لمقدار الدخل الشهري للزوجةتبعًا بين ربات األسر العامالت تحليل التباين ألبعاد الدور االقتصادي 

  مستوى الداللة )ف(قيمة   متوسط املربعات  درجات احلرية جمموع املربعات  املصدر  األبعاد

الدور املرتبط باملشاركة يف إدارة 
  شئون األسرة

  غري دال  ٠.٤٠١  ٢٣.٨٥٧  ٦  ١٤٣.١٤١  تبني اموعا

      ٥٩.٤٢٤  ٣٩٣ ٢٣٣٥٣.٥٦٩  داخل اموعات

        ٣٩٩ ٢٣٤٩٦.٧١٠  اموع

الدور املرتبط مبواجهة األزمات املالية
  لألسرة

  ***٠.٠٠٠  ٧.٦٢٤  ٧٩.٧٠٥  ٦  ٤٧٨.٢٣٠  بني اموعات

      ١٠.٤٥٥  ٣٩٣  ٤١٠٨.٧٠٧  داخل اموعات

        ٣٩٩  ٤٥٨٦.٩٣٨  اموع

الدور املرتبط بالترشيد االستهالكي 
  العائلي وزيادة دخل األسرة

  ***٠.٠٠٠  ٤.٢٢٣  ٤٣.٦٠٥  ٦  ٢٦١.٦٢٩  بني اموعات

      ١٠.٣٢٦  ٣٩٣  ٤٠٥٨.١٢١  داخل اموعات

        ٣٩٩  ٤٣١٩.٧٥٠  اموع

الدور املرتبط باالدخار واالستثمار 
  األسري

  الغري د  ١.٠٩٨  ١٣.٣٩٩  ٦  ٨٠.٣٩٥  بني اموعات

      ١٢.٢٠٤  ٣٩٣  ٤٧٩٦.٣١٥  داخل اموعات

        ٣٩٩  ٤٨٧٦.٧١٠  اموع

الدور املرتبط باملسامهة يف بنود 
  األسرةيزانية اإلنفاق اخلاصة مب

  ***٠.٠٠٠  ٩.٠٤٧  ٥٩٦.٩٤١  ٦  ٣٥٨١.٦٤٥  بني اموعات

      ٦٥.٩٨١  ٣٩٣ ٢٥٩٣٠.٤٥٢  داخل اموعات

        ٣٩٩ ٢٩٥١٢.٠٩٨  اموع

  ٠.٠٠١دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ***                                   

وجود فروق ذات داللة إحصائية في أبعـاد الـدور االقتصـادي    ) ٤٥(يتضح من الجدول 
وفقاً لمقدار الـدخل  ) عينة البحث(والمرتبط بمواجهة األزمات المالية بين ربات األسر العامالت 

 ٠.٠٠١وكانت دالة عند مستوى معنوية أقل من  ٧.٦٢٤) ف( الشهري للزوجة حيث بلغت قيمة
ارتفـاع  : أي أن) ريـال  ١١٠٠٠ريال ألقل مـن   ٩٠٠٠من(لصالح ربات األسر ذوات الدخل 

مستوى الدخل الشهري للزوجة يزيد من قدرتها على مواجهة األزمات المالية لألسرة وتتفق هذه 
رت إلى أن مقدار الدخل الشهري لربة األسرة والتي أشا) ٢٠٠٣(النتيجة مع نتائج  دراسة رزق 

  .يزيد من ارتفاع مستوى الزوجة في إدارة األزمات المالية ألسرتها
ونالحظ من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصـائية فـي الـدور االقتصـادي     

نـة  عي(والمرتبط بالترشيد االستهالكي العائلي وزيادة دخل األسرة بين ربات األسر العـامالت  
لصـالح   ٠.٠٠١وكانت دالة عند مستوى معنوية أقل من  ٤.٢٢٣) ف(حيث بلغت قيمة ) البحث

كلما انخفض مقدار : أي أن) ريال ٥٠٠٠ريال ألقل من  ٣٠٠٠من (ربات األسر ذوات الدخل 
الدخل الشهري للزوجة كلما ارتفع دورها االقتصادي في الترشيد االستهالكي العائلي وقـدرتها  



    

٢١٠ 
 

الهدلق ، )١٩٨٨(بارضوان : وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من. خل األسرةعلى زيادة د
والتي أسفرت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مقدار الدخل الشهري للزوجة ) ٢٠٠١(

  .ومدى وعيها االستهالكي العائلي
ي بنـود  كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية في الدور االقتصادي والمرتبط بالمساهمة ف

تبعاً لمقـدار الـدخل   ) عينة البحث(اإلنفاق الخاصة بميزانية األسرة بين ربات األسر العامالت 
 ٠.٠٠١وكانت دالة عند مستوى معنوية أقل من  ٩.٠٤٧) ف(الشهري للزوجة حيث بلغت قيمة 

وقد يرجع ذلك إلـى  ) ريال ٩٠٠٠ريال ألقل من  ٧٠٠٠(لصالح ربات األسر ذوات الدخل من 
لها المالي يعتبر مصدر إضافي لدخل األسرة حيث يمكنها المساهمة به في بنـود اإلنفـاق   أن دخ

أبو صيري : وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من. المختلفة بشرط أن يكون عن رضا منها
بارضـوان  ، )٢٠٠٥(زاكور ، )٢٠٠٥(منى ، )٢٠٠٤(المعجل ، )٢٠٠٤(آل عقران ، )٢٠٠٢(
عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مقدار الدخل الشهري للزوجة والتي أسفرت ) ٢٠٠٦(

  .ومدى مساهمتها في بنود اإلنفاق المختلفة لألسرة
ونالحظ من الجدول السابق أن الفروق كانت غير دالة إحصائياً فـي الـدور االقتصـادي    

تبعـاً لمقـدار    )عينة البحث(والمرتبط باالدخار واالستثمار األسري بين ربات األسر العامالت 
مقدار الدخل الشهري للزوجة اليؤثر على دورها االقتصـادي  : أي أن، الدخل الشهري للزوجة

، )١٩٩٦(بالخيور : وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كالً من. في االدخار واالستثمار األسري
اسـتثمار  والتي أشارت إلى أن ربات األسر العامالت اليملن إلى ادخـار و ) ٢٠٠٤(الجدعاني 

التي أوضحت أن نسبة كبيرة من ربات األسر ) ٢٠٠٤(ويختلف مع آل عقران . دخلهن الشهري
  . العامالت يفضلن استثمار أموالهن المدخرة

كما يتضح من الجدول السابق أن الفروق كانت غير دالة إحصائياً في الـدور االقتصـادي   
تبعاً لمقدار ) عينة البحث(ألسر العامالت والمرتبط بالمشاركة في إدارة شئون األسرة بين ربات ا

وقد يرجع ذلك إلى مدى إهمالها بمدى أهمية تخطـيط دخلهـا المـالي    . الدخل الشهري للزوجة
) ٢٠٠٣(وذلك يختلف مع دراسـة رزق  . وكيفية عمل ميزانية سنوية أو شهرية لدخلها الشهري

وبذلك يتحقق . للشئون األسرية بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين دخل الزوجة والتخطيط

  .الفرض الفرعي السابع جزئياً

  

  

  

  



    

٢١١ 
 

وجـود فروقـاً دالـة    ) ٤٥) (٤٤) (٤٣) (٤٢) (٤١) (٤٠) (٣٩(يتبين من الجداول أرقام 
إحصائياً بين أبعاد الدور االقتصادي لربات األسر العامالت وفقاً لبعض المتغيرات االجتماعيـة  

الدخل الشهري  -وظيفة الزوجة -المستوى التعليمي للزوجين -مدة الزواج(واالقتصادية لألسرة 
وبذلك يتحقق الفـرض  . أما بالنسبة لوظيفة الزوج فكانت الفروق غير دالة إحصائياً). للزوجين

  .الرابع جزئياً



    

٢١٢ 
 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في محاور التوافق الزواجي بين : الفرض الخامس

  .همات في بنود اإلنفاق المختلفةربات األسر المساهمات وغير المسا

للوقـوف  ) ت(وللتحقق من صحة هذا الفرض تم إجراء تحليل التباين أحادي االتجاه إليجاد قيمـة  
عينـة  (على داللة الفروق بين المتوسطات في محاور التوافق الزواجي بين ربات األسـر العـامالت   

  .يوضح ذلك) ٤٦(والجدول . فةالمساهمات وغير المساهمات في بنود اإلنفاق المختل) البحث
  )٤٦(جدول 

في محاور التوافق الزواجي بين ربات األسر المساهمات وغير المساهمات في بنود تحليل التباين 
  اإلنفاق

 مستوى الداللة  )ت(اختبار   )ت(قيمة   حماور التوافق الزواجي

  غري دال  ٣٩٨   ١,١٨٤-  العالقات األسرية

  غري دال  ٣٩٨  ٠,٨٢٨  القدرات

  غري دال  ٣٩٨ ٠,١٨٩- وانب السلوكيةاجل
  غري دال  ٣٩٨  ٠,٨٦٩  السيطرة

  غري دال  ٣٩٨   ٠,١٩١-  األمور العاطفية واجلنسية

  غري دال  ٣٩٨   ٠,٢٢٦-  الرضا الزواجي

                                 

في جميع محاور التوافق الزواجي بـين ربـات األسـر    ) ت(أن قيم ) ٤٦(يتضح من الجدول 
وقد يرجع السبب ، اهمات وغير المساهمات في بنود اإلنفاق المختلفة؛ كانت غير دالة إحصائياًالمس

في ذلك لعدم وجود ثقافة أو خبرة بأساليب أو فنون التعامل في الحياة الزوجية؛ ومدى القدرة علـى  
ة تقويم الجوانب السلوكية للطرف اآلخر والتحكم في السيطرة والـروتين المسـيطر علـى الحيـا    

أي أن ذلك قد يكون عائداً إلى الخلفية الثقافية للزوجين وليس مدى مساهمة ربات األسـر  ، الزوجية
وترى الباحثة أن التطور التقني قد أسـهم بشـكل فعـال فيمـا     ، العامالت في بنود اإلنفاق المختلفة

 Jeffry، )١٩٨٦(دسوقي ، )١٩٨٠(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة آدم ، توصلت إليه الدراسة

والتي أسفرت عن عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـين مـدى     ) ١٩٩٤(رشاد ، (١٩٩١)
وبـذلك لـم يتحقـق الفـرض     . مساهمة ربات األسر العامالت في بنود اإلنفاق والتوافق الزواجي

  .الخامس
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  :ملخص النتائج
عاملة وبعض وجدت عالقة ارتباطية موجبة بين أبعاد الدور االقتصادي لربة األسرة ال .١

عند مسـتوى  ) وظيفة الزوج(المتغيرات االجتماعية واالقتصادية ألسر عينة البحث 
أعمـار األبنـاء    -وظيفة الزوجة -المستوى التعليمي للزوجين(بينما ، ٠.٠٥معنوية 

كانت دالة إحصائياً عنـد  ). مقدار الدخل الشهري للزوجين -نوع المسكن -]اإلناث[
 .٠.٠١مستوى معنوية 

عالقة ارتباطية سالبة بين أبعاد الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة وبعض وجدت  .٢
أعمار األبناء  -وظيفة الزوجة(المتغيرات االجتماعية واالقتصادية ألسر عينة البحث 

مـدة  (بينمـا  ، ٠.٠٥عند مستوى معنويـة  ) مقدار الدخل الشهري للزوج -]الذكور[
مقدار الدخل الشـهري   -نوع المسكن -ةعدد أفراد األسر -عمر الزوجين -الزواج
وكانت دالة إحصـائياً  ) المستوى التعليمي للزوجة -مصادر إضافية للدخل -للزوجة

 .٠.٠١عند مستوى معنوية 

عدم وجود عالقة ارتباطية بين أبعاد الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة وملكيـة   .٣
 .المسكن

الدور االقتصـادي لربـة األسـرة     وجدت عالقة ارتباطية موجبة بين مجموع أبعاد .٤
العاملة ككل وبين بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية ألسـر عينـة البحـث    

 .٠.٠٥عند مستوى معنوية ) المستوى التعليمي للزوجين(

وجدت عالقة ارتباطية سالبة بين مجموع أبعاد الدور االقتصادي لربة األسرة العاملة  .٥
 -مدة الزواج(اعية واالقتصادية ألسر عينة البحث ككل وبين بعض المتغيرات االجتم

فكانـت دالـة   ) مقدار الدخل الشهري للزوجـة  -عدد أفراد األسرة -عمر الزوجين
 .٠.٠١إحصائياً عند مستوى معنوية 

وجدت عالقة ارتباطية موجبة بين محاور التوافق الزواجـي وبعـض المتغيـرات     .٦
عدد أفـراد   -مستوى التعليمي للزوجينال(االجتماعية واالقتصادية ألسر عينة البحث 

فكانـت دالـة   ) المستوى التعليمي للزوج(بينما ، ٠.٠٥عند مستوى معنوية ) األسرة
 .٠.٠١إحصائياً عند مستوى معنوية 

وجدت عالقة ارتباطية سالبة بين محاور التوافـق الزواجـي وبعـض المتغيـرات      .٧
، ٠.٠٥عند مستوى معنوية ) عمر الزوج(االجتماعية واالقتصادية ألسر عينة البحث

فكانت دالة إحصـائياً  ) عمر الزوجين -المستوى التعليمي للزوج -مدة الزواج(بينما 
 .٠.٠١عند مستوى معنوية 
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عدم وجود عالقة ارتباطية بين محـاور التوافـق الزواجـي وبعـض المتغيـرات       .٨
ملكيـة   -أعمار األبناء -وظيفة الزوجين(االجتماعية واالقتصادية ألسر عينة البحث 

 ).مصادر إضافية للدخل -مقدار الدخل الشهري للزوجين -ونوع المسكن

وجدت عالقة ارتباطية موجبة بين مجمـوع محـاور التوافـق الزواجـي وبعـض       .٩
) المستوى التعليمي للـزوجين (المتغيرات االجتماعية واالقتصادية ألسر عينة البحث 

 .٠.٠١عند مستوى معنوية 

بين مجموع محاور التوافق الزواجي وبعض المتغيرات  وجدت عالقة ارتباطية سالبة .١٠
عند مستوى ) مدة الزواج -عمر الزوجين(االجتماعية واالقتصادية ألسر عينة البحث 

 .٠.٠٥معنوية 

ومحـاور  ، توجد عالقة ارتباطية بين أبعاد الدور االقتصادي لربة األسـرة العاملـة   .١١
 .التوافق الزواجي

ي أبعاد الدور االقتصادي بـين ربـات األسـر    وجدت فروق ذات داللة إحصائية ف .١٢
 -مدة الزواج(العامالت وبعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية ألسر عينة البحث 

 ).مقدار الدخل الشهري للزوجين -وظيفة الزوجة -المستوى التعليمي للزوجين

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد الدور االقتصـادي لربـات األسـر     .١٣
 .امالت ووظيفة الزوجالع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في محاور التوافق الزواجي بين ربات األسـر   .١٤
  .المساهمات وغير المساهمات في بنود اإلنفاق المختلفة
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  :التوصيات
  :بناء على النتائج التي تم التوصل إليها بالدراسة الميدانية توصي الباحثة بالتالي

إرشادية للفتيات المقبالت على الزواج للتعرف على أهميـة  إعداد وتصميم برامج  .١
وأسـاليب تحقيـق السـعادة    ، وفنون التعامل بين الـزوجين ، إدارة  الدخل المالي

 .وجعله إلزامياً قبل عقد القرآن، الزوجية

تنظيم دورات تدريبية لربات األسر العامالت بمدى تأثير الدور االقتصـادي لهـن    .٢
 .التوافق الزواجيعلى السعادة الزوجية و

تنمية الوعي لدى النشء من الفتيات بحقوقهن وواجباتهن الزوجيـة مـن خـالل     .٣
 .المقررات الدراسية والبرامج التعليمية في مراحل التعليم المختلفة

المقـروءة  (تنظيم الحمالت التوعوية واالستفادة مـن وسـائل اإلعـالم المختلفـة     .٤
ية تستهدف التوعية العامة لربات األسر وإعداد برامج إعالم، )والمسموعة والمرئية

 .العامالت بأهمية دورهن االقتصادي ومدى تأثيره على توافقهن الزواجي

  

  :بحوث مقترحة

فاعلية برنامج إرشادي للفتيات المقبالت على الزواج لتنمية الدور االقتصـادي   .١
 .للمرأة داخل األسرة

لتنمية مقومـات التوافـق    فاعلية برنامج إرشادي للفتيات المقبالت على الزواج .٢
 .الزواجي الناجح

انعكاس التأهيل العلمي لربة األسرة العاملة السعودية على دورهـا االقتصـادي    .٣
  .داخل األسرة
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  المراجع
 المراجع العربية: أوالً 

 
 .القرآن الكريم .١

 .األحاديث النبوية .٢

ت االستثمار المتاحة أمام المرأة السـعودية فـي   مجاال): ١٩٩٣(نورة عبداهللا  . أبا الخيل .٣

، كلية العلـوم اإلداريـة  ، دراسة ميدانية، المشروعات الصغيرة بمدينة الرياض
  .جامعة الملك سعود

دراسة العالقة بين ضغوط الوالديـة والتوافـق الشخصـي    ): ١٩٩٨(فيفيان فايز .إبراهيم .٤

ماجستير، قسـم الدراسـات   ، رسالة واالجتماعي لدى أطفال المرحلة االبتدائية
  .النفسية واالجتماعية، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس

الشعور بالوحدة النفسـية وعالقتـه بـالتوافق النفسـي     ): ٢٠٠٢(نشوى أحمد . إبراهيم .٥

واالجتماعي لدى عينة من األطفال المحرومين وغير المحرومين من الرعايـة  

معهد الدراسـات  ، الدراسات النفسية واالجتماعية قسم ،رسالة ماجستير، األسرية
  .جامعة عين شمس، العليا للطفولة

رسـالة  ، عدم قدرة الزوجة على اإلنجاب وتوافقها النفسـي ): ١٩٨٩(رجب . أبو الفتوح .٦
  .جامعة الزقازيق، كلية التربية ، ماجستير

، رسالة ماجسـتير  األدوار المتغيرة للمرأة في قرية مصرية): ١٩٨٩(نبوية حلمي .أبو باشا .٧
  .كلية البنات، جامعة عين شمس

مفهوم األمومة لدى شرائح من المجتمع المصري وعالقته ): ١٩٨٥(نبيلة أمين  .أبو زيد .٨

  .، رسالة دكتوراه، كلية البنات، جامعة عين شمسبعمل األم وتوافقها الزواجي
عمرانية الحديثة السلوك اإلداري لألسرة بالمجتمعات ال): ٢٠٠٢(حنان محمد . أبو صيري .٩

  .جامعة حلوان، كلية االقتصاد المنزلي، رسالة دكتوراه، وأثره على اقتصادياتها
أثر إدارة الدخل األسري والغذاء على نمـط اسـتهالك   ): ١٩٩١(مها سليمان . أبو طالب .١٠

الغذاء والحالة التغذوية لبعض األسر الريفية والحضرية والبدوية بمحـافظتي  

، كلية الزراعـة ، قسم االقتصاد المنزلي، سالة دكتوراه ر، اإلسكندرية ومطروح
  .جامعة اإلسكندرية

أثـر العوامـل االجتماعيـة    ): ١٩٩٧(فاتن مصـطفى  . مها سليمان و كمال. أبو طالب .١١

واالقتصادية على السلوك اإلنفاقي لعينة من األسر محدودة الـدخل بمحافظـة   

المؤتمر الثاني عن دور ، الياإلسكندرية ومدى إتباع الميزانية إلدارة الدخل الم
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، قسم االقتصاد المنزلي، المرأة والهيئات األهلية في حماية البيئة وتنمية المجتمع
  .جامعة اإلسكندرية، كلية الزراعة

أثر العوامل االجتماعية واالقتصادية لدى ربـات األسـر   ): ١٩٩٧(إيمان شعبان. أحمد .١٢

كليـة  ، رسالة ماجستير ، خاريالعامالت وغير العامالت على أنماط السلوك االد
  .جامعة المنوفية، االقتصاد المنزلي

صراع الدور لدى المرأة العاملة وغير العاملـة لـدورها   ): ١٩٨٠(محمد سالمة . آدم .١٣

، كليـة اآلداب ، رسالة ماجستير، االجتماعي في ضوء بعض السمات الشخصية
  .جامعة عين شمس

المعلمة األردنية علـى التوافـق فـي    أثر عمل  ):٢٠٠٠(الدين أروى رفيق  .أرناؤوط .١٤

، رسالة ماجستير، كليـة الدراسـات   "دراسة في منطقة عمان"الحياة الزوجية 
  .العليا، الجامعة األردنية

، دار النهضة المصـرية ، ١ط، نحو أسرة مسلمة): ١٩٨٧(محمود مهدي . االستانبولي .١٥
  .القاهرة

رأة السعودية العاملة وعالقته صراع الدور لدى الم): ١٩٩٠(جواهر عبداهللا . آل الشيخ .١٦

جامعة الملك  ،كلية التربية، قسم علم النفس ،رسالة ماجستير  ،بمستوى الطموح
  .الرياض، سعود

إدراك طالب المدارس المتوسطة لمدى مالئمـة المبنـى    ):هـ١٤١٤(سعد  .حمودآل  .١٧

، ، رسالة ماجستير، كلية العلوم االجتماعيةالمدرسي وعالقته بتوافقهم الدراسي
  .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

التخطيط إلدارة مورد األسرة المـالي فـي مرحلـة    ): ٢٠٠٤(أريج أحمد . آل عقران .١٨

، قسم السكن وإدارة المنـزل ، رسالة ماجستير، التقاعد للمرأة السعودية العاملة
  . جدة، كلية التربية لالقتصاد المنزلي والتربية الفنية

، رسالة دكتوراه، عمل المرأة وموقف اإلسالم منه): ١٩٨٨(اب عبد الرب نو. آل نواب .١٩
  .المدينة المنورة، الجامعة اإلسالمية

دراسة السلوك االستهالكي ودوافع الشـراء للمـرأة   ): ١٩٨٨(عيشة علي . بارضوان .٢٠

كلية التربيـة  ، االقتصاد المنزليقسم ، رسالة ماجستير، العاملة السعودية بجدة
  .بجدة للبنات

العالقة بين نمط استهالك بعض األجهـزة المنزليـة   ): ٢٠٠٦(عيشة علي . بارضوان .٢١

، رسالة دكتـوراه ، دراسة ميدانية بمحافظة جدة، المعمرة ومتوسط دخل األسرة
  .بجدةلالقتصاد المنزلي والتربية الفنية كلية التربية ، السكن وإدارة المنزلقسم 



    

٢١٨ 
 

لة السعودية لبعض موارد أسرتها إدارة المرأة العام): ١٩٨٧(سكينة محمد . باصبرين .٢٢

  .جدةب كلية التربية للبنات، اد المنزليقسم االقتص، رسالة ماجستير، في جدة
تخطيط اإلنفاق على تأثيث المسكن الحديث في جـدة  ): ١٩٩٣(سكينة محمد . باصبرين .٢٣

قسـم االقتصـاد   ، رسالة دكتوراه ،وعالقة ذلك بالنواحي االقتصادية والجمالية
 .ة التربية للبنات بجدةكلي، المنزلي

التطور االجتماعي والعمراني وأثرهمـا علـى البيئـة    ): ١٩٩٨(أبو بكر أحمد . باقادر .٢٤

المكتب التنفيـذي   ،٣٦العدد ،سلسلة الدراسات االجتماعية والعمالية، ، واألسرة
لمجلس وزارة العمل والشئون االجتماعية بدول مجلس التعاون لـدول الخلـيج   

  .الكويت، العربية
مجاالت االسـتثمار البنكيـة والماليـة للفـرد واألسـرة      ): ١٩٩٢(عمر سالم . اقعرب .٢٥

بنك القاهرة ، سلسة إصدارات إدارة األبحاث االقتصادية والمعلومات، السعودية
  .جدة، السعودي

اتخاذ القرارات لدى األزواج والزوجات في األسرة ): ١٩٩٨(فاطمة عبد العزيز . باكر .٢٦

جامعة ، كلية االقتصاد المنزلي، ٤ددعال، قتصاد المنزلياال مجلة بحوث، القطرية
   .المنوفية

تحليل الطلب واالستهالك األسري على بعـض السـلع   ): ١٩٩٦(أميرة أحمد . بالخيور .٢٧

قسـم  ، رسـالة دكتـوراه  ، االستهالكية وأثر ذلك على خطة التنمية االقتصادية
  .مكة المكرمةب، كلية التربية لالقتصاد المنزلي، منزلالسكن وإدارة ال

  .القاهرة، مكتبة مصر، ديناميكية العالقات األسرية): ١٩٨٢(إقبال محمد . بشير .٢٨
التوافق النفسي واالجتماعي لـدى أبنـاء األمهـات    ): ١٩٩٧(سمير عبد الغفار . بكر .٢٩

، قسم الدراسات النفسية واالجتماعيـة ، رسالة دكتوراه، العامالت وغير العامالت
  .جامعة عين شمس، فولةمعهد الدراسات العليا للط

مقارنة األنماط االستهالكية للمرأة العاملة وغيـر  ): ١٩٩٨(معصومة خميس . البلوشي .٣٠

جامعـة  ، كليـة االقتصـاد المنزلـي   ، رسالة ماجستير ، العاملة بسلطنة عمان
  .المنوفية

دور ربـة  ): ١٩٩٩(إيمان . فاتن و أحمد. سمير و لطفي. عطيات و الدشلوطي. البهي .٣١

مجلـة اإلسـكندرية   ، إدارة الدخل المالي وتكوين المدخرات العائليةاألسرة في 
  .اإلسكندرية، ١العدد، ٢٠المجلد ، للتبادل العلمي
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تخطيط الوقت والجهد وتأثيره علـى الشـعور بالتعـب    ): ١٩٨١(سميحة كرم . توفيق .٣٢

كليـة  ، قسم إدارة المنزل، رسالة ماجستير، بالنسبة للسيدات المنجبات العامالت
  .جامعة حلوان، صاد المنزلياالقت

العالقة بين االتجاهات الوالدية كما يدركها األبناء وبعض ): ١٩٨٧(سميحة كرم . توفيق .٣٣

كليـة االقتصـاد   ، قسـم إدارة المنـزل  ، رسالة دكتوراه ، ممارساتهم اإلدارية
  .جامعة حلوان، المنزلي

، بإدارة المنـزل أهم مشكالت األسرة المصرية المرتبطة ): ١٩٩٠(سميحة كرم . توفيق .٣٤

  .جامعة حلوان، ٦العدد ، مجلة الجمعية المصرية لالقتصاد المنزليال
، مكتبة األنجلو المصـرية ، مدخل إلى العالقات األسـرية ): ١٩٩٦(سميحة كرم . توفيق .٣٥

  .القاهرة
القدرات اإلدارية وعالقتهـا  ): ١٩٩٤(فاطمة عبد العزيز ، سميحة كرم و باكر. توفيق .٣٦

نشـرة بحـوث   ، لطالبات االقتصاد المنزلي بجامعـة قطـر   بالتفكير االبتكاري
  .جامعة المنوفية، االقتصاد المنزلي كلية، ١العدد ،٤مجلد، االقتصاد المنزلي

األسرة والتنشئة االجتماعيـة فـي المجتمـع    ): ٢٠٠١(محمد عبد المحسن. التويجري .٣٧

  .الرياض، للطباعة والنشر مكتبة العبيكان ،١ط، السعودي
دراسة الوعي االدخاري لدى طالبات التعلـيم العـالي   ): ٢٠٠٤(يد عابد تغر. الجدعاني .٣٨

كليـة التربيـة   ، قسم السـكن وإدارة المنـزل  ، رسالة ماجستير، بمحافظة جدة
  .جدةب، لالقتصاد المنزلي والتربية الفنية

دراسة عن أثر استقبال المرأة في سلوكها اإلنفاقي ): ١٩٨٧(ضحى وآخرون . الجديلي .٣٩

لجمعيـة المصـرية   ا، ٢العدد، مجلة االقتصاد المنزلي، المحفوظةعلى األغذية 
  .جامعة حلوان، لالقتصاد المنزلي

التوافق النفسي واالجتماعي األطفال المحـرومين  ): ١٩٩٩( مديحة عبد العزيز .الجمل .٤٠

، رسالة ماجستير، قسـم  من األب وغير المحرومين على فترات زمنية متباعدة
عية، معهد الدراسات العليا للطفولـة، جامعـة عـين    الدراسات النفسية واالجتما

  .شمس
 العبيكـان ، ١ط، عمل المرأة في المنزل وخارجه): ١٩٩٥(إبراهيم بن مبارك . الجوير .٤١

 .الرياض، للطباعة والنشر

مجلـة الحـرس    ،مسيرة األسرة فـي المملكـة  ): ١٩٩٨(إبراهيم بن مبارك . الجوير .٤٢
  .الرياض، رئاسة الحرس الوطني، الوطني
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التوافق الشخصي واالجتماعي وعالقته بالقيم الدينيـة  ): ١٩٩٨(حياة ذياب  .حازميال .٤٣

، والمدارس التابعـة  لدى طالبات المرحلة المتوسطة من مدارس تحفيظ القرآن

قسم علـم الـنفس، كليـة    ، رسالة ماجستير، لرئاسة تعليم البنات بمكة المكرمة
  .التربية، جامعة أم القرى

عالقة السلوك االستهالكي للمراهقين ببعض المتغيرات ): ٢٠٠٦(خلود حسن . الحازمي .٤٤

كلية التربيـة لالقتصـاد   ، قسم السكن وإدارة المنزل، رسالة ماجستير ،األسرية
  .المنزلي بمكة المكرمة

العالقة بين المناخ األسري والنضج الخلقـي لألبنـاء   ): ٢٠٠٠(آمال محمود . حجازي .٤٥

معهد الدراسـات والبحـوث   ، شاد النفسيقسم اإلر، رسالة ماجستير، المراهقين
  .جامعة القاهرة، التربوية

، دار المستقبل للنشر والتوزيـع ، ١ط، مبادئ االستثمار): ١٩٩٧(طاهر حيدر . حردان .٤٦
  .األردن

المجلـة  ، عمل المرأة وأمن األسرة في الوطن العربي): ١٩٩١(تماضر محمد . حسون .٤٧
، ١٢عددال، دراسات األمنية والتدريبالمركز العربي لل، العربية للدراسات األمنية

  .الرياض
، مكتبـة  ١، المجلـد األول، ط موسوعة الطب النفسـي ): ١٩٩٥(عبد المنعم  .الحفني .٤٨

  . مدبولي، القاهرة
التخطيط األسري وعالقته بالتوافق النفسـي والمسـتوى   ): ١٩٩٢(زينب محمد . حقي .٤٩

ع لإلحصاء وعلـوم  المؤتمر الدولي الساب، االجتماعي واالقتصادي لربة األسرة
  .جامعة عين شمس، مركز الحاسب العلمي، ٥المجلد ، الحاسب وتطبيقاته العلمية

أثر المستوى التعليمي لربة األسرة في الـنمط اإلنفـاقي   ): ١٩٩٣(زينب محمد . حقي .٥٠

، ٣المجلـد ، نشرة بحوث االقتصاد المنزلـي ، واالستهالكي في ميزانية األسرة
  .جامعة المنوفية، ليكلية االقتصاد المنز، ١العدد

أثر التخطيط األسري في مواجهة صراع الدور لدى ربـة  ): ١٩٩٨(زينب محمد . حقي .٥١

كلية االقتصـاد   ،)٨-٧(المجلد  ،مجلة بحوث االقتصاد المنزلي، األسرة العاملة
  .جامعة المنوفية ،المنزلي

مكتبـة  ، اإلدارة ومتغيرات العصر بين النظرية والتطبيق): ٢٠٠٠(زينب محمد . حقي .٥٢
  .القاهرة، عين شمس



    

٢٢١ 
 

عالقـة إدارة مـوارد األسـرة    ): ١٩٩٨(نادية حسن . زينب محمد و أبو سكينة. حقي .٥٣

مجلـة بحـوث   ، بصعوبات التوافق النفسي واالجتماعي لدى المـرأة العاملـة  
  .جامعة المنوفية، كلية االقتصاد المنزلي، ٣ددعال، االقتصاد المنزلي

العالقات األسرية بين النظريـة  ): ٢٠٠٢(ة حسن نادي. زينب محمد و أبو سكينة. حقي .٥٤

  .القاهرة، مكتبة عين شمس، والتطبيق
 دار جدة للنشـر ، ١ط، المدخل إلى االقتصاد المنزلي): ٢٠٠٠(إحسان محمود . الحلبي .٥٥

  .جدة، والتوزيع
أخوان ذريعـة  ، الدراسات في علم االجتماع واألسرة): ١٩٨٧(إجالل إسماعيل . حلمي .٥٦

  .القاهرة
تخطيط ربة األسرة لمواردها وعالقتـه  ): ٢٠٠٠(ربيع . فاطمة النبوية و نوفل. حلمي .٥٧

المؤتمر العلمي السادس ، بدافعية اإلنجاز ووجهة الضبط لدى أبنائها المراهقين
  .جامعة حلوان، كلية االقتصاد المنزلي، لالقتصاد المنزلي

تنشئة االجتماعية دراسة مقارنة في مكونات العالقة بين ال): ١٩٩٠(نشوة عمر . حلمي .٥٨

قسم علـم  ، رسالة دكتوراه، والتوافق الدراسي لدى طلبة وطالبات جامعة المنيا
  .جامعة المنيا، كلية اآلداب، النفس

دراسة فاعلية برنامج إرشادي للتخطيط للوجبات في إنقاص ): ١٩٩٧(هالة حبيب . حنا .٥٩

، اجسـتير رسالة م، دراسة تجريبية، وزن ربات األسرة ذوات السمنة المفرطة
  .جامعة حلوان، كلية االقتصاد المنزلي

، المكتب الجـامعي الحـديث   ،طريقة تنظيم المجتمع): ١٩٨٤(أحمد مصطفى . خاطر .٦٠
  .االسكندرية

التوافق النفسي واالجتماعي للطالبات المتفوقات دراسياً ): ١٩٩٣(فاروقهالة  .الخريبي .٦١

نفسـية واالجتماعيـة ،   ، رسالة ماجستير، قسم الدراسات الفي المرحلة الثانوية
  .معهد الدراسات العليا للطفولة ،جامعة عين شمس

، ١ط، دليل اآلباء والمعلمين، تعديل سلوك األطفال المعوقين): ١٩٩٣(سامية . الخشاب .٦٢
  .األردن، دار النشر والتوزيع

أثر برنامج باستخدام الحاسب اآللي لتنمية القدرة ): ١٩٩٨(منار عبد الرحمن . خضر .٦٣

قسـم إدارة  ، رسـالة ماجسـتير   ، دراسة تجريبية، موارد األسرة على تخطيط
  .جامعة حلوان، كلية االقتصاد المنزلي، المنزل
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التغير االجتماعي والثقافي وأثرهمـا فـي األسـرة    ): ١٩٩٥(فاطمة عبداهللا . الخطيب .٦٤

قسـم  ، رسـالة دكتـوراه  ، دراسة ميدانية في مدينة جدة، الحضرية السعودية
  .جامعة االسكندرية، دابكلية اآل، االجتماع

دراسـة  ، القيم القرابية في األسرة السـعودية ): ١٩٩٤(الجوهرة عبد المحسن . الخلف .٦٥
  .الرياض، للطباعة والنشر العبيكان، ميدانية للمنطقة الوسطى

، القيمة االجتماعية للعمل في المجتمع النسـوي السـعودي  ): ١٩٨٧(هند خالد . خليفة .٦٦
  .جامعة الملك سعود، بكلية اآلدا، رسالة ماجستير

  .دار قباء للطباعة والنشر، سيكولوجية العالقات األسرية): ٢٠٠٠(محمد محمد . خليل .٦٧
  .اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، الزواج والعالقات األسرية): ١٩٩١(سناء . الخولي .٦٨
  .ةاالسكندري، دار المعرفة الجامعية، األسرة والحياة العائلية): ١٩٩٦(سناء . الخولي .٦٩
مكتبة الملك عبد العزيـز  ، عمل المرأة السعودية): ٢٠٠٠(وفيقة عبد المحسن . الدخيل .٧٠

  .الرياض، العامة
، كليـة اآلداب ، رسـالة دكتـوراه  ، التوافق الزواجي): ١٩٨٦(راوية محمود . دسوقي .٧١

  .جامعة الزقازيق
لمؤتمر ا، التنبؤ بالتوافق الزواجي): ١٩٩٨(عبد الرحمن أحمد . راوية و السيد. دسوقي .٧٢

  .الجيزة، مركز التنمية البشرية والمعلومات، الرابع لعلم النفس في مصر
رؤيـة فـي   ، االسـتهالك والعوامـل المـؤثرة فيـه    ): ١٩٩٦(محمد يسري . دعبس .٧٣

، ٦المجلـد  ، سلسلة المعارف االقتصادية واإلداريـة ، األنثروبولوجيا االقتصادية
  . جمهورية مصر العربية

دور ربة األسرة في تخطيط مواردها وعالقته بالحالـة  ): ١٩٩٤(عبير محمود . الدويك .٧٤

  .جامعة المنوفية، كلية االقتصاد المنزلي، رسالة ماجستير ، الغذائية للطفل
إدارة األزمات األسرية وعالقتها بأبعاد التوافـق لـدى   ): ٢٠٠٣(إيمان صالح . رزق .٧٥

  .فيةجامعة المنو، كلية االقتصاد المنزلي، رسالة ماجستير ، األطفال
رسـالة  ، الرجل كسلطة وعالقته بالتوافق الزواجـي ): ١٩٩٤(منى عبد المجيد . رشاد .٧٦

  .جامعة عين شمس، كلية اآلداب، ماجستير
، المكتب الجـامعي الحـديث  ، علم اجتماع المرأة): ١٩٩٨(حسين عبد الحميد . رشوان .٧٧

  .االسكندرية
، ١م، يقية مبسـطة رؤية تطب، مناهج البحث التربـوي ): ٢٠٠٠(بشير صالح . الرشيدي .٧٨

  .القاهرة، دار الكتاب الحديث
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اضطرابات بعض الوظائف المعرفيـة وعالقتـه   ): ١٩٩٩(السيد عبد العزيز  .الرفاعي .٧٩

، رسالة دكتوراه، قسم الدراسات النفسية بمستوى التوافق لدى األطفال الذاتويين
  .واالجتماعية، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس

دراسة العمالة المنزلية وعالقتها بتوافق أفراد األسـرة  ): ٢٠٠٤(إيمان عبيد  .الرفاعي .٨٠

كلية التربية لالقتصـاد  ، قسم السكن وإدارة المنزل، ماجستير رسالة، السعودية
  .المنزلي بمكة المكرمة

فاعلية مكاتب التوجيه واالستشارات األسـرية نحـو   ): ٢٠٠٠(نعمة مصطفى . رقبان .٨١

المؤتمر السنوي الخامس إلدارة ، ر ذلك على المناخ األسرياإلدارة األسرية وأث
  .جامعة عين شمس، كلية التجارة، رثاألزمات والكوا

، مجلة الوعي اإلسالمي، وقفات من اقتصاد البيت المسلم): ١٩٩٩(زيد محمد . الرماني .٨٢
  .وزارة الحج واألوقاف الكويتية، ٣٦السنة، ٤٠٦العدد

مجلة الوعي اإلسـالمي  ، ت من اقتصاد البيت المسلموقفا): ١٩٩٦(زيد محمد. الرماني .٨٣
  .تصدر عن وزارة الحج واألوقاف الكويتية، ٣٦السنة ، ٤٠٧العدد 

دار وائـل للنشـر   ، ١ط، مبادئ االستثمار الحقيقي والمـالي ): ١٩٩٨(زياد . رمضان .٨٤
  .األردن، والتوزيع

ة وعالقتهـا  الممارسات اإلدارية لدى المـرأة السـعودي  ): ٢٠٠٥(رشا سعود . زاكور .٨٥

جامعـة  ، كلية االقتصاد المنزلي ،رسالة ماجستير، بالتوافق النفسي واالجتماعي
  .حلوان

، المنظور الفسـيولوجي ، االجتماعية والتحوالتاألسرة والمدينة ): ١٩٩٨(أحمد . زايد .٨٦
التعاون  عمل والشئون االجتماعية بدول مجلسوزارة ال المكتب التنفيذي لمجلس

  .الكويت، ةلدول الخليج العربي
االستهالك في ): ١٩٩١(فتحي ، علي و أبو العينين، السيد و ليلة، أحمد والحسيني. زايد .٨٧

جامعـة  ، مركز الوثائق والدراسات اإلنسانية، المجتمع القطري أنماطه وثقافته
  .الدوحة، قطر

األنمـاط االسـتهالكية لـبعض األسـر الريفيـة      ): ٢٠٠١(انتصار عبد العزيز . زكي .٨٨

  .جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، رسالة ماجستير، محافظة الشرقية والحضرية في
، عالم الكتب، ٢ط، الصحة النفسية والعالج النفسي): ١٩٩٤(حامد عبد السالم . زهران .٨٩

  .القاهرة
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المسئولية االجتماعية وعالقتها بالتوافق الدراسي ): ١٩٩٧(عيسى بن علي . الزهراني .٩٠

رسـالة  ، طالب جامعة الملك عبد العزيـز والتحصيل واألكاديمي لدى عينة من 
  . جامعة أم القرى قسم علم النفس، كلية التربية،، دكتوراه

اتجاهات المرأة السعودية نحو العمل المنزلي والعوامل ): ١٩٩٥(ابتسام عبداهللا . الزوم .٩١

 كلية التربية لالقتصاد المنزلـي ، بحث مكمل لدرجة الماجستير، المؤثرة عليهـا 
  . ة بالرياضوالتربية الفني

اتجاهات بعض فئات المجتمع السعودي نحو العمالة الوافدة ): ١٩٩٣(سالم سعد. السالم .٩٢

، المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب، رسالة ماجستير، في مجال األسرة
  .الرياض

دراسة تحليلية لعملية صنع القرار على المستوى المحلي ): ١٩٩٨(محمد نبيل . السالم .٩٣

مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية ، لمشروعات التنمية المحلية في التخطيط
  .جامعة حلوان، كلية الخدمة االجتماعية، ٥العدد، والعلوم اإلنسانية

بعض سمات شخصية المرأة السعودية فـي ضـوء   ): ١٩٩٩(مي عبد العزيز . السالم .٩٤

   .بيروت، دار السالم للطباعة والنشر، ١ط، متغيري التعليم والعمل
عمل المرأة في المملكة العربيـة  ): ١٩٩٨(محمد بن عبد العزيز بن عبداهللا . سديريال .٩٥

قسـم الثقافـة   ، رسـالة ماجسـتير   ، دراسة وتقويماً ،السعودية وآثاره الثقافية
 .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، اإلسالمية بكلية الشريعة

  .القاهرة، لم الكتبعا، ٢ط، علم النفس العالجي): ٢٠٠٠(إجالل محمد . سري .٩٦
الخـدمات االجتماعيـة فـي مجـال األسـرة      ): ٢٠٠٣(عبد الصبور إبراهيم . سعدان .٩٧

  .قطر، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، والطفولة
االنتماء األسري ومستوى التحصـيل الدراسـي لتالميـذ    ): ٢٠٠٠(مها زكريا . السقا .٩٨

، دراسـة وصـفية مقارنـة   ، المرحلة اإلعدادية ألمهات عامالت وغير عامالت
معهد الدراسـات العليـا   ، قسم الدراسات النفسية واالجتماعية، رسالة ماجستير

  .جامعة عين شمس، للطفولة
دراسة مدى التباين في مساهمة المرأة الواحية بـبعض  ): ١٩٩٤(سمية أحمد . سليمان .٩٩

فيـة  قرى الوادي الجديد في التنمية الزراعية الشئون المنزلية والصناعات الري

كليـة  ، ١٠عـدد ال، المجلة المصرية لالقتصـاد المنزلـي  ، والفيزيائية والبيئية
  .جامعة حلوان، االقتصاد المنزلي

سكن ربة األسرة السعودية العاملة متوسـطة الـدخل   ): ١٩٨٧(أنهار عبداهللا . سندي .١٠٠

  .بجدة كلية التربية للبنات، االقتصاد المنزلي قسم، رسالة ماجستير ،بمدينة جدة
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التوافق الشخصي واالجتماعي وعالقته بمستوى األداء ): ١٩٩٣(حصة محمد  .ليالسه .١٠١

، رسالة ماجستير، قسم التربية وعلم لدى معلمات المرحلة االبتدائية بمدينة جدة
  .النفس، كلية التربية، جدة

، العالقة بين النضج االنفعالي والتوافق الزواجـي ): ١٩٨٧(محمد . السيد عبد الرحمن .١٠٢

، مركـز التنميـة البشـرية والمعلومـات    ، في مصر رابع لعلم النفسالمؤتمر ال
  .الجيزة

االنتماء للوطن وعالقته بالترابط األسـري لـدى تالميـذ    ): ١٩٩٦(أحمد السيد . السيد .١٠٣

قسم الدراسـات النفسـية   ، رسالة ماجستير، الحلقة الثانية من التعليم األساسي
  .امعة عين شمسج، معهد الدراسات العليا للطفولة، واالجتماعية

  .القاهرة، دار الريان للتراث، ٢المجلد، فقه السنة): ١٩٩١(سابق محمد  . السيد .١٠٤
دراسة اجتماعيـة مقارنـة بـين    ، األسرة وعمالة الطفل): ٢٠٠٢(شمس فتحي . شاكر .١٠٥

كليـة  ، قسم االجتمـاع ، رسالة ماجستير، الريف والحضر بمحافظة بني سويف
  .جامعة القاهرة، اآلداب

السلوك المشكل لدى أطفال ماقبل المدرسة وعالقتـه  ): ١٩٨٥(انم إبراهيم ه. الشبيني .١٠٦

 قسم الدراسات النفسية واالجتماعية ،رسالة ماجستير، ببعض المتغيرات األسرية
  .جامعة عين شمس، معهد الدراسات العليا للطفولة

، اقتصاديات البيت المسلم في ضوء الشريعة اإلسـالمية ): ١٩٩٨(حسن محمد . شحاته .١٠٧

  .القاهرة، دار النهضة المصرية
، ٢ط، النظرية والتطبيقبين ، االستثمار): ١٩٩٩(محروس ، رمضان و حسن. الشراح .١٠٨

  .القاهرة
العالقة بين المستوى االجتماعي واالقتصـادي لألسـرة   ): ٢٠٠١(لمياء . شرف الدين .١٠٩

قسـم االقتصـاد   ، رسالة ماجستير، والدخل الغير منظور لعمل الزوجة المنزلي
  .جامعة عين شمس ،كلية التربية النوعية، ليالمنز

، دراسة في مدينـة الـدمام  ، أثر الصناعة في األسرة): ١٩٩٣(زيلعي علي . شعراوي .١١٠
  .حلب، دار الصابوني، ١ط

مستويات ابتكاريـة الزوجـة فـي إدارة شـئون المنـزل      ): ١٩٨٨(وفاء فؤاد . شلبي .١١١

كليـة  ، ارة المنـزل قسـم إد ، رسالة دكتـوراه  ،وعالقتها بتوافق أفراد األسرة
  .جامعة حلوان، االقتصاد المنزلي
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إدراك الزوج لدوره في المسـئوليات األسـرية وعالقتـه    ): ١٩٩٩(وفاء فؤاد . شلبي .١١٢

كليـة  ،  ١٥عـدد ال، المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي، بدافعية الزوجة لإلنجاز
  .جامعة حلوان، القتصاد المنزليا

مدى فاعلية برنامج الكمبيوتر ): ١٩٩٨(لرحمن منار عبد ا. وفاء فؤاد و خضر. شلبي .١١٣

، مجلة االقتصاد المنزلـي ، المصمم في تنمية القدرة على تخطيط المورد المالي
  .جامعة حلوان، كلية االقتصاد المنزلي، ١٤العدد

، دار النهضـة العربيـة  ، علم النفس ودراسة التوافق): ١٩٨٦(كمال مصطفى . شوقي .١١٤
  .القاهرة

إدراك الزوجة لمصدر قراراتها العائلية وعالقته بالتوافق ): ٢٠٠٠(هناء أحمد . شوقي .١١٥

كلية االقتصاد ، قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة، رسالة ماجستير، الزواجي
  .جامعة حلوان، المنزلي

، دار النهضة العربيـة ، االدخار والنمو االقتصـادي ): ١٩٨٩(عبداهللا إبراهيم. الصعيدي .١١٦
  .القاهرة

، دار المناهج للنشـر والتوزيـع  ، ١ط، مبادئ االستثمار): ١٩٩٧(ا أحمد زكري. صيام .١١٧
  .األردن

رسـالة  ، عمالة األطفال وعالقتهـا بـالتوافق النفسـي   ): ١٩٩٣(نادية رشاد  .الضبع .١١٨
قسم الدراسات النفسية واالجتماعية، معهد الدراسات العليا للطفولـة،  ، ماجستير

  .جامعة عين شمس
المصري وأثره على اقتصاديات  لاالستهالكي للطفالسلوك ): ١٩٨٩(سلوى محمد . طه .١١٩

جامعـة  ، كلية االقتصاد المنزلـي ، قسم إدارة المنزل، رسالة ماجستير، األسرة
  .حلوان

أثر خروج المرأة للعمل على نمط استهالك األسـرة  ): ١٩٨١(نجوى سيد . عبد الجواد .١٢٠

  .وانجامعة حل، كلية االقتصاد المنزلي، رسالة ماجستير ، واقتصادياتها
عالقتهـا  ودراسة عن بعض األسـاليب الوالديـة   ): ١٩٩٨(أمل مصطفى . عبد الحليم .١٢١

قسـم  ، في مسـتويات ثقافيـة مختلفـة    "الطفولة المتأخرة"، بالكذب لدى األطفال
جامعـة عـين   ، معهد الدراسات العليا للطفولـة ، الدراسات النفسية واالجتماعية

  .شمس
ألزمات األسرية وعالقتها بالموارد البشرية إدارة ا): ٢٠٠٣(إيمان علي . عبد الرحمن .١٢٢

  .جامعة المنوفية، كلية االقتصاد المنزلي، رسالة دكتوراه ، لدى الشباب
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برنامج مقترح لتـدريب األطفـال ضـعاف    ): ١٩٩٩(محمد عبد العزيز . عبد الرحمن .١٢٣

قسـم الدراسـات النفسـية    ، رسـالة ماجسـتير  ، السمع على السلوك التوافقي
  .جامعة عين شمس، د الدراسات العليا للطفولةمعه، واالجتماعية

دراسة أنماط سلوك بعض األسر عند اسـتخدامها  ): ١٩٨٢(زينب محمد . عبد الصمد .١٢٤

، كلية االقتصاد المنزلـي ، رسالة ماجستير ، للموارد في إعداد الوجبات الغذائية
  .جامعة حلوان

والمناسبات وأثرها على العادات والتقاليد باألعياد ): ٢٠٠٠(حنان سامي . عبد العاطي .١٢٥

، رسالة ماجستير، دراسة ميدانية في حضر محافظة الدقهلية، إدارة الدخل المالي
  .جامعة حلوان، كلية االقتصاد المنزلي

 دراسـات ، االدخار الشخصي والسياسة الضريبية): ١٩٨٣(سمير محمد . عبد العزيز .١٢٦
، ة المعـارف منشـأ ، تطبيقية في نظريتي االقتصـاد الكلـي والماليـة العامـة    

  .اإلسكندرية
التوافق الزواجي وعالقته بدرجـة العدوانيـة لـدى    ): ١٩٩٨(هالة سيد . عبد العزيز .١٢٧

، قسم الدراسات النفسية واالجتماعية، رسالة ماجستير، سنة ١٢-١٠األبناء من 
  .جامعة عين شمس، معهد الدراسات العليا للطفولة

سياسـات   -األسـباب  -األبعاد، رمشكلة االدخار في مص): ١٩٩٧(محمد . عبد الغفار .١٢٨
  .القاهرة، زهراء الشرق، العالج

دار نهضـة مصـر   ، سيكولوجية المرأة العاملة): ١٩٩٠(كاميليا إبراهيم . عبد الفتاح .١٢٩
  .القاهرة، للطباعة والنشر والتوزيع

أثر قيمة التعليم وعمل المرأة علـى نـوع   ): ١٩٨٨(حمدي عبد العظيم . عبد اللطيف .١٣٠

جامعة ، ٣العدد، ١٦مجلد، مجلة العلوم االجتماعية، المصري النشاط االقتصادي
  .الكويت

دار ، الصحة النفسية والتوافـق الدراسـي  ): ١٩٩٣(مدحت عبد الحميد . عبد اللطيف .١٣١
  .اإلسكندرية، المعرفة الجامعية

اإلدراك المتبادل بين الزوجين وعالقتـه بفـارق السـن    ): ١٩٨٩(هالة . عبد المؤمن .١٣٢

  .جامعة عين شمس، كلية اآلداب، تيررسالة ماجس، بينهما
توقعات الشباب قبل الزواج وبعـده وعالقتهـا   ): ١٩٩١(سوزان محمد . عبد المعطي .١٣٣

جامعة عين ، كلية اآلداب، رسالة ماجستير ، دراسة ميدانية، بالتوافق الزواجي
  .شمس
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بـس  األنماط االستهالكية الشرائية واإلداريـة للمال ): ١٩٩٧(يسرية أحمد . عبد المنعم .١٣٤

المؤتمر الثاني عن دور المرأة والهيئات األهلية في حمايـة  ، لدى المرأة العاملة
  .جامعة اإلسكندرية، كلية الزراعة، قسم االقتصاد المنزلي، البيئة وتنمية المجتمع

، المعتقدات الشعبية الشائعة فـي تنشـئة األبنـاء   ): ٢٠٠١(ماجدة حسن . عبد الهادي .١٣٥
، رسـالة ماجسـتير  ، ريفيات واألمهات الحضرياتدراسة مقارنة بين األمهات ال

جامعة عين ، معهد الدراسات العليا للطفولة، قسم الدراسات النفسية واالجتماعية
  .شمس

تأثير ثقافة االستهالك على عملية التحديث فـي مجتمـع   ): ١٩٩٧(سعيدة عبيد . عبيد .١٣٦

  .ن شمسجامعة عي، كلية اآلداب، رسالة ماجستير، اإلمارات العربية المتحدة
البحـث العلمـي   ): ٢٠٠٦(كايـد . عبد الرحمن و عبد الحق. ذوقان و عدس. عبيدات .١٣٧

  .جدة، دار أسامة للنشر والتوزيع ،مفهومه وأدواته وأساليبه
الفروق بين الجنسين في ضغوط العمـل لـدى العمالـة    ): ٢٠٠٠(آدم غازي . العتيبي .١٣٨

، لملـك سـعود  مجلـة جامعـة ا   ،الكويتية في القطاع الحكومي بدولة الكويت
  .جامعة الملك سعود، العلوم اإلداريةكلية ، ١٢مجلد

  .عمان، دار الفكر، ١ط، اآلباء وتربية األبناء): ١٩٩٥(محمد عبد الرحيم . عدس .١٣٩
إصـدارات  ، ودور المرأة السعودية، االستثمار الخاص): ١٩٩٢(عاصم طاهر . عرب .١٤٠

  .الرياض، جمعية االقتصاد السعودي
مكتبـة دار  ، اإلرشاد األسري نظرياته وأساليبه العالجية): ٢٠٠٠(سعيد حسني . العزة .١٤١

  .األردن، الثقافة للنشر والتوزيع
العبيكان للطباعـة   ،المدخل للبحث في العلوم السلوكية): ١٩٨٥(صالح محمد . العساف .١٤٢

  .الرياض، والنشر
فاعلية برنامج إرشادي لتحسين التوافق الشخصي ): ١٩٩٩(إجهاد محمود . عالء الدين .١٤٣

قسم اإلرشـاد  ، رسالة دكتوراه ،الجتماعي لدى عينة من المراهقات األردنياتوا
  .جامعة القاهرة، معهد الدراسات والبحوث التربوية، النفسي

أثر التعليم في االتجاهات نحـو عمـل المـرأة فـي     ): ١٩٨٢(سلوى إبراهيم . العمار .١٤٤

  .الجامعة األردنية، كلية التربية، رسالة ماجستير ، السعودية
  .القاهرة، دار المعارف، سيكولوجية العالقات االجتماعية): ١٩٩٨(ماهر محمود . رعم .١٤٥
الفروق بين الجنسين في نمط  الشخصـية الفصـامية    ): ١٩٩٣(فريج عويد  .العنزي .١٤٦

وعالقتها بالتحصيل الدراسي والتوافق  لدى عينة من طلبة وطالبـات جامعـة   

  .اآلداب، جامعة المنيا ، رسالة دكتوراه، قسم علم  النفس، كليةالكويت
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أثر استخدام اإلنترنت على العالقات األسرية بين أفراد ): ٢٠٠٤(إلهام فريج . العويضي .١٤٧

كلية التربيـة لالقتصـاد   ، رسالة ماجستير، األسرة السعودية في محافظة جـدة 
   .جدةب، المنزلي والتربية الفنية

لعمل عن بعد للمسـاهمة  إمكانية تطبيق أسلوب ا): ١٩٩٨(خالد عبد الرحمن . العيسى .١٤٨

علـوم  كلية ال، رسالة ماجستير ،في إيجاد فرص وظيفة للمرأة السعودية العاملة
  .جامعة الملك سعود، اإلدارية

مجلة ، عمل المرأة وأثره على بعض وظائفها األسرية): ١٩٩٦(محمد سعيد . الغامدي .١٤٩

 مركز النشـر ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ٩مجلد، جامعة الملك عبد العزيز
  .جامعة الملك عبد العزيز، العلمي

دراسـة  ، توكيد الذات والتوافـق الزواجـي  ): ١٩٩٩(محمد ، طريف و عبداهللا. فرج .١٥٠

، المجلة العربية للعلـوم اإلنسـانية  ، ميدانية على عينة من األزواج المصريين
  . القاهرة، ٦٧ددعال

، جامعة عين شـمس  ،مدخل إلى دراسة الشخصية العربية): ١٩٨٩(فرج أحمد . فرج .١٥١
  .القاهرة

قسـم المعـامالت   ، ٢الجزء، ٤ط، الملخص الفقهي): ١٩٩٦(صالح الفوزان . الفوزان .١٥٢
  .الرياض، دار ابن الجوزي، وغيرها

إدارة موارد األسـرة وعالقتـه بـالتوافق االجتمـاعي     ): ٢٠٠٣(سميرة أحمد . الفيفي .١٥٣

قسم السـكن  ، تير رسالة ماجس، والدراسي للطالبة المتزوجة بالمرحلة الجامعية
  .مكة المكرمةب، كلية التربية لالقتصاد المنزلي، وإدارة المنزل

الضغوط التي تعرض لهـا األطفـال الكـويتيين خـالل     ): ١٩٩٣(عبد الفتاح . القرشي .١٥٤

سلسـلة عـالم   ، العدوان العراقي وعالقتها بمدى توافقهم النفسي واالجتماعي
   .الكويت، ١العدد، ٢٢مجلد ال، الفكر

التوافق النفسي واالجتماعي لتلميذات مدارس الفصـل الواحـد   ): ٢٠٠٠(آمال . قرني .١٥٥

قسـم الدراسـات النفسـية    ، رسالة ماجستير، وعالقته بأسباب عودتهم للتعليم
  .جامعة عين شمس، معهد الدراسات العليا للطفولة، واالجتماعية

  .جدة، دار العلم للطباعة والنشر، في ظالل القرآن): ١٩٨٦(سيد . قطب .١٥٦
، المصـرية  مكتبـة اإلنجلـو  ، الطفل تنشئته وحاجاتـه ): ١٩٩٦(هدى محمد . القناوي .١٥٧

  .القاهرة
  .القاهرة، مكتبة التراث اإلسالمي، لماذا نتزوج): ١٩٨٧(عبد المنعم . قنديل .١٥٨
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، رسـالة  ديناميـات اضـطراب العالقـة الزوجيـة    ): ١٩٩٢(سعاد مصطفى . الكاشف .١٥٩
  .ماجستير، كلية اآلداب، جامعة عين شمس

دراسة العالقة بين خـروج المـرأة للعمـل وبعـض     ): ١٩٩٦(زينب أمين . كعباريال .١٦٠

قسـم  ، رسالة ماجسـتير ، المتغيرات االجتماعية واالقتصادية في األسر الريفية
  .جامعة القاهرة، كلية الزراعة ،االجتماع

أساليب البحث العلمي في ميـدان العلـوم   ): ١٩٩٩(محفوظ . ظاهر و جودة. الكاللدة .١٦١

  .األردن، دار زهران للنشر والتوزيع ، ةاإلداري
أثر العوامل االقتصادية واالجتماعية لألسرة المصـرية  ): ١٩٩٥(فاتن مصطفى . كمال .١٦٢

جامعـة  ، كلية االقتصـاد المنزلـي  ، رسالة دكتوراه، على األنماط االستهالكية
  .المنوفية

  .القاهرة، عالم الكتب، ٩ط، اإلدارة المنزلية): ٢٠٠١(كوثر . كوجك .١٦٣
األسـرة والمدينـة   ): ١٩٩٨" (اإلسـكوا "لجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسـيا  ال .١٦٤

سلسـلة الدراسـات االجتماعيـة    ، والتحوالت االجتماعية بين التنمية والتحديث
المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشـئون االجتماعيـة بـدول    ، والعمالية

  .الكويت، مجلس التعاون لدول الخليج العربية
عالقة التماسك األسـري ومفهـوم الـذات بـالتوافق     ): ١٩٩٧(عمر محمد  .حيانالل .١٦٥

، رسالة ماجستير، قسم علم النفس، كلية الدراسي لدى طالب المرحلة المتوسطة
  .ة األمام محمد بن سعود اإلسالميةالعلوم االجتماعية، جامع

لمعرفـة  دار ا، مدخل في االقتصـاد المنزلـي  ): ١٩٩٨(إيزيس ، تسبي و نوار. لطفي .١٦٦
  .االسكندرية، الجامعية

، ١ط، اإلدارة العلمية لشئون األسرة): ٢٠٠٣(سهير فؤاد ، فاتن مصطفى و نور. لطفي .١٦٧
  .دبي، دار القلم للنشر والتوزيع

دور الزوجة السعودية في اتخاذ بعض قـرارات إدارة  ): ١٩٨٩(حصة صالح . المالك .١٦٨

 .الرياض، للبنات كلية التربية، رسالة دكتوراه ،المنزل بمدينة الرياض

  .الرياض، دار الزهراء، ١ط، العالقات األسرية): ٢٠٠٦(ربيع ، حصة و نوفل. المالك .١٦٩
 ،سيكولوجية التوافق النفسي للمعوقين فاقدي األطـراف ): ١٩٨٨(نعمة شاطر . مبارك .١٧٠

  .جامعة عين شمس، كلية اآلداب، قسم علم النفس، رسالة ماجستير
دراسة ميدانية في القـاهرة لـبعض   ، رأة والعملالم): ١٩٧٣(إجالل إسماعيل . محرم .١٧١

كليـة  ، قسـم إدارة المنـزل  ، رسالة ماجستير، العامالت المؤهالت تأهيالً عالياً
   .جامعة حلوان، االقتصاد المنزلي
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نظرة تاريخية وآفـاق  ، االدخار في دول مجلس التعاون): ١٩٩٧(عبد الحليم . محيسن .١٧٢

  .الدمام، ٨٧ددالع، مجلة االقتصاد الخليجي، مستقبلية
مجلـة  ، عمل المرأة وأثره على عدم االستقرار األسري): ١٩٩٧(هادي رضا . مختار .١٧٣

   .جامعة الكويت، كلية اآلداب، ٢العدد، ٢٥مجلد ، العلوم االجتماعية
 ،دور األمهات في حماية األطفال من األخطـار المنزليـة  ): ٢٠٠١(دعاء حسان . مراد .١٧٤

 .جامعة حلوان، ة االقتصاد المنزليكلي، رسالة ماجستير، دراسة مقارنة

مشكالت المرأة المسلمة المعاصرة وحلها فـي ضـوء الكتـاب    ): ١٩٨٩(مكية . مرزا .١٧٥

  .جدة ،عبد العزيزجامعة الملك ، والسنة
اقتصاديات األسرة وإدارة ): ٢٠٠٢(ليلى . سعاد و حجازين. أيمن و عساكرية. مزاهرة .١٧٦

  .عمان، دار الشروق، ١ط، المنزل
 ،التوافق الزواجي وعالقته بسمات شخصية األبنـاء ): ١٩٩٠(شيخة سعد . المزروعي .١٧٧

  .جامعة عين شمس، كلية اآلداب، قسم علم النفس، رسالة ماجستير
أثر دافعية اإلنجاز على أداء الشـباب وإنتـاجيتهم فـي    ): ٢٠٠٤(نجالء أحمد . مسعد .١٧٨

عيـة  ودور ذلك في تحقيق التنميـة االجتما ، المشروعات والصناعات الصغيرة

  .المنوفيةجامعة ، االقتصاد المنزلي كلية، رسالة دكتوراه، واالقتصادية لألسرة
عالقة التوافق الزواجي بالتنميط الجنسي لطفـل ماقبـل   ): ٢٠٠٠(وفاء خير . مسعود .١٧٩

قسـم الدراسـات النفسـية    ، رسـالة ماجسـتير  ، سـنوات  ٦-٤المدرسة من 
  .ة عين شمسجامع، معهد الدراسات العليا للطفولة، واالجتماعية

عالقة إدارة الوقت بالمناخ األسـري لـدى طـالب    ): ٢٠٠١(عمرو محمد . مصطفى .١٨٠

كلية االقتصاد ، قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة، رسالة ماجستير، الجامعة
  .جامعة حلوان، المنزلي

، ٢ط، اإلطار النظري والتطبيقات العلميـة ، إدارة االستثمارات): ١٩٩٩(محمد . مطر .١٨١
  .األردن، وراق للنشر والتوزيعمؤسسة األ

المـؤتمر  ، معضلة سعر الفائدة في االقتصاد المصري): ١٩٨٩(سهير محمود . معتوق .١٨٢
  .جامعة المنصورة، كلية التجارة، لمي السنوي السادسالع

إدارة الوقت والجهد والمال بالنسـبة للسـيدات   ): ٢٠٠٤(وفاء عبد الرحمن . المعجل .١٨٣

، نة الرياض وعالقته بتبسيط األعمال المنزليةالعامالت وغير العامالت في مدي

كلية التربية لالقتصـاد  ، رسالة ماجستير، دراسة وصفية تحليلية بمدينة الرياض
  .الرياضب، والتربية الفنية المنزلي
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، المطبعـة الكاثوليكيـة  ، المنجد في اللغـة واألدب والعلـوم  ): ١٩٩٧(لويس . معلوف .١٨٤
  .بيروت

الشراء بالتقسيط على إدارة المورد المـالي لألسـرة   أثر ): ٢٠٠٤(رفعة تركي . ملة .١٨٥

قسـم سـكن وإدارة   ، رسالة ماجستير، دراسة ميدانية بمحافظة جدة، السعودية
  .جدةب، كلية التربية لالقتصاد المنزلي والتربية الفنية ، المنزل

المرأة العربية بين التعلـيم والعمـل ومشـكلة االغتـراب     ): ١٩٨٧(هيام أحمد . ملقي .١٨٦

   .الرياض، دار الكاتب العربي، ووظيفتها داخل األسرة والمجتمع نشاطها
إدارة المرأة المتعلمة العاملة وغير العاملـة لمـورد   ): ١٩٩٩(نجاة عبداهللا . مليباري .١٨٧

رسـالة  ، الوقت وأثر ذلك على تنشئة األطفال في مرحلـة الطفولـة المبكـرة   
صاد المنزلـي والتربيـة   كلية التربية لالقت، قسم السكن وإدارة المنزل، ماجستير

  .الفنية بجدة
  .األردن، دار الكتاب الجديد، ١ط، كيف تستثمر أموالك): ١٩٨٤(زاهر صالح . المنجد .١٨٨
 ،٢١األسرة على مشارف القـرن  ): ٢٠٠٠( زكريا . عبد المجيد و الشربيني. منصور .١٨٩

  .القاهرة، دار الفكر العربي، ١ط، المسئوليات -المرض النفسي -األدوار
، منشـورات وزارة الثقافـة  ، االدخار ودوره في التنميـة ): ١٩٩٦(ي أحمد عل. مهرة .١٩٠

  .دمشق
أثر استخدام بطاقات االئتمان على إدارة الـدخل المـالي   ): ١٩٩٩(منى حامد . موسى .١٩١

كلية التربيـة  ، رسالة ماجستير ، دراسة ميدانية بمحافظة جدة، لألسرة السعودية
  .لالقتصاد المنزلي والتربية الفنية بجدة

دراسة مستوى إنفاق األسرة السـعودية علـى خـدمات    ): ٢٠٠٥(منى حامد . موسى .١٩٢

دراسة ميدانيـة بمنطقـة   ، السياحة الترفيهية وعالقته بتخطيط موردها المالي

كلية التربية لالقتصاد ، قسم السكن وإدارة المنزل، رسالة دكتوراه، مكة المكرمة
  .المنزلي بمكة المكرمة

دار  ،التنمية الثقافية والتغيـر النظـامي لألسـرة   ): ١٩٩٥(عفاف عبد العليم . ناصر .١٩٣
  .االسكندرية، المعرفة الجامعية

األسرة والتغير االجتمـاعي فـي المرحلـة االنتقاليـة     ): ١٩٩٤(باقر سليمان . النجار .١٩٤

سلسلة الدراسـات  ، دور األسرة في مجتمع متغير دعم، لمجتمع الخليج العربي
المكتب التنفيذي لمجلس وزارة العمل والشئون  ،٢٨العدد  ،االجتماعية والعمالية
  .الكويت، س التعاون لدول الخليج العربيةاالجتماعية بدول مجل
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تأثير االلتزامات األسرية على عمل المرأة فـي قطـاع   ): ٢٠٠٠(منى أحمد . النزاوي .١٩٥

  .جامعة الملك سعود، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير ، التعليم
اتجاهات الطالبة السعودية في جامعة الملك سعود نحـو  ): ١٩٨٨( سعود محمد. النمر .١٩٦

  .جامعة الملك سعود، دراسات العلياكلية ال، رسالة ماجستير ، العمل
دار الفكر للنشر ، ٢ط، الطفل واألسرة والمجتمع): ١٩٩٠(عصام وسمارة عزيز . نمر .١٩٧

  .عمان، والتوزيع
االقتصـاد االسـتهالكي   ): ١٩٩٤(إيـزيس  . منى و نوار. سهير محمد و بركات. نور .١٩٨

  .جامعة اإلسكندرية، كلية الزراعة، االقتصاد المنزليقسم ، األسري
تخطيط ربة األسرة لمواردها وعالقته بمسـتوى الـوعي   ): ١٩٩٩(ربيع محمد . نوفل .١٩٩

، رسالة دكتـوراه  ، ببقية الموارد المادية لدى أبنائها تالميذ المرحلة اإلعدادية
  .جامعة المنوفية ،كلية االقتصاد المنزلي

دار النشـر  ، ١ط، اقتصاديات األسرة وترشيد االستهالك): ٢٠٠٦(ربيع محمود . نوفل .٢٠٠
  .الرياض، الدولي

، شـر الـدولي  دار الن، ١ط، اإلدارة المنزليـة الحديثـة  ): ٢٠٠٦(ربيع محمود . نوفل .٢٠١
  .الرياض

ودوره  دراسة وعي المرأة السعودية في إدارة دخل األسرة): ٢٠٠٢(أسماء . النويصر .٢٠٢

، رسالة ماجستير ، دراسة ميدانية في مدينة الرياض، في تنمية الدخل القومي
  .كلية التربية لالقتصاد المنزلي والتربية الفنية بالرياض

المشكالت التربوية واالجتماعية الناتجة عن خـروج  ): ١٩٩٤(حياة عبد العزيز . نياز .٢٠٣

، السعوديات بمدينـة جـدة   دراسة ميدانية على عينة من العامالت، المرأة للعمل
  .جامعة أم القرى، كلية التربية، رسالة ماجستير 

العالقة بين عمل األم وترشيد السلوك االستهالكي للطفل ): ٢٠٠١(حصة محمد . الهدلق .٢٠٤

كلية التربية لالقتصاد المنزلي ، رسالة ماجستير ، خالل مرحلة التعليم األساسي
  . والتربية الفنية بالرياض

، بحث اسـتطالعي ، اعتراضات المرأة العاملة على العمل): ١٩٨٧(أحمد منى . يونس .٢٠٥
 .جامعة الكويت، ٤عدد، ١٥مجلد ،مجلة العلوم االجتماعية
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  أعضاء لجنة التحكيم قائمة بأسماء األساتذة 
  )مرتبة حسب الدرجة العلمية وأبجدياً(

 .زينب محمد حسين حقي. د.أ - ١

  .جامعة الملك عبد العزيز بجدة، أستاذ السكن وإدارة المنزل بكلية االقتصاد المنزلي

 .زينب محمد علي سليم. د.أ - ٢

  .أستاذ اإلحصاء جامعة الملك عبد العزيز بجدة

 .حمد حلميفاطمة النبوية إبراهيم م. د.أ - ٣

  .كلية التربية لالقتصاد المنزلي بمكة المكرمة، أستاذ السكن وإدارة المنزل

 .إنجة محمد راغب الصايغ. د.م.أ - ٤

  .أستاذ مشارك اإلحصاء جامعة الملك عبد العزيز بجدة

 .آسيا حامد ياركندي. د.م.أ - ٥

  .مكرمةأستاذ مشارك المناهج وطرق التدريس بكلية التربية لألقسام األدبية بمكة ال

 .ربيع محمود نوفل. د.م.أ - ٦

  .أستاذ مشارك السكن وإدارة المنزل بكلية التربية لالقتصاد المنزلي والتربية الفنية بالرياض

 .زينب محمد عبد الصمد. د.م.أ - ٧

 .جامعة الملك عبد العزيز بجدة، أستاذ مشارك السكن وإدارة المنزل كلية االقتصاد المنزلي

 .حمن باصبرينسكينة محمد عبد الر. د.م.أ - ٨

وعميدة كلية التربية لالقتصاد المنزلي والتربية الفنية ، أستاذ مشارك السكن وإدارة المنزل
 .بجدة

 .ماجدة إمام إمام سالم. د.م.أ - ٩
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  .أستاذ مشارك السكن وإدارة المنزل بجامعة طيبة بالمدينة المنورة

 .نيڤين مصطفى محمد حافظ. د.م.أ -١٠

  .ل كلية التربية لالقتصاد المنزلي والتربية الفنية بجدةأستاذ مشارك السكن وإدارة المنز

 .هانم حامد ياركندي. د.م.أ -١١

  .أستاذ مشارك الصحة النفسية بكلية التربية لألقسام األدبية بمكة المكرمة

 .أميرة أحمد سالم بالخيور. د -١٢

  .كلية التربية لالقتصاد المنزلي بمكة المكرمة، أستاذ مساعد السكن وإدارة المنزل

 .إيمان شعبان أحمد. د -١٣

  .أستاذ مساعد السكن وإدارة المنزل كلية إعداد المعلمات بمكة المكرمة

 .ليلى محمد علي عجيمي. د -١٤

  .كلية التربية لالقتصاد المنزلي بمكة المكرمة، أستاذ مساعد السكن وإدارة المنزل

 .منى حامد إبراهيم موسى. د -١٥

  .ية لالقتصاد المنزلي بمكة المكرمةكلية الترب، أستاذ مساعد السكن وإدارة المنزل

 .إيمان عبيد محمد الرفاعي. أ -١٦

 .كلية التربية لالقتصاد المنزلي بمكة المكرمة، محاضر بقسم السكن وإدارة المنزل

 .سميرة أحمد الفيفي. أ -١٧

  .محاضر بقسم السكن وإدارة المنزل كلية التربية لالقتصاد المنزلي بمكة المكرمة

 .ةهنادي محمد عمر قمر. أ -١٨

  .محاضر بقسم السكن وإدارة المنزل كلية التربية لالقتصاد المنزلي بمكة المكرمة
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  ...وبعد     السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

الدور االقتصادي لربة األسرة العاملـة السـعودية   تتعلق هذه االستبانة بدراسة 

ونظراً ألن نجاح هذه الدراسة مرتبط بموضوعية ودقة . وعالقته بالتوافق الزواجي

اإلجابة، لذا نرجو التكرم باإلجابة على األسئلة التالية مع العلم بـأن المعلومـات   

  .الموجودة باالستبانة لن تستخدم إال في مجال البحث العلمي فقط

  وشكراً حلسن تعاو�كم ؛؛                                                                                              

  
  الباحثـة                                                           

אאא
אא 

א 
א 

אאא 
א  
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@ @
١(  

  مدة الزواج
أقل من 

  سنوات٥
سنوات ٥من 

ألقل من 
  سنوات١٠

سنوات ١٠من 
ألقل من 

  سنة١٥

سنة ١٥من 
ألقل من 

  سنة٢٠

سنة ٢٠من 
ألقل من 

  سنة٢٥

سنة ٢٥من 
ألقل من 

  سنة٣٠

سنة ٣٠
  فأآثر

  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  

٢(  
المستوى 
  التعليمي

  دراسات عليا  حاصل على الشهادة 
ال يقرأ (أمي 

  )وال يكتب
يقرأ 
 ويكتب

الثانوية العامة   المتوسطة  االبتدائية
  أو ما يعادلها

  دآتوراه  الماجستير الجامعية  دبلوم

  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  الــزوج

  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  الـزوجة

  
٣(  

  العمـــــــــر
أقل من 

  سنة٢٠
سنة ألقل ٢٠من 

  سنة٣٠من 
سنة ألقل ٣٠من 

  سنة٤٠من 
سنة ألقل ٤٠من 

  سنة٥٠من 
سنة ألقل ٥٠من 

  سنة٦٠من 
سنة  ٦٠

  فأآثر

  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  الــزوج
  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  الزوجـة

  
٤(  

  الوظيفــة
وظيفة حكومية 

  مدنية
وظيفة حكومية 

  عسكرية
وظيفة في قطاع 

  خاص
  أعمـــال
  متقاعـــد  حـــرة

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  جالــزو
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  الزوجـة

  

وكل مـن  " متزوجين وغير متزوجين"األب واألم واألبناء (عدد أفراد األسرة ) ٥
  ).يقيم مع األسرة بصفة دائمة دون خدم

  

  أفراد ١٠أكثر من   أفراد ١٠-٨ أفراد٧-٥  أفراد ٤ - ٢
٤  ٣ ٢  ١  

  )  ٢(  ال     )   ١  (نعم     هل هناك أحد األقارب يقيم مع األسرة ) ٦
  .إذا كانت اإلجابة بنعم فما هي صلة القرابة

  )٣(أحياناً  )٢(ال   )  ١(نعم ب مساهمات في المصروفات المنزلية هل لهؤالء األقار
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  .الرجاء وضع عدد األبناء في الفئة العمرية المناسبة لهم
٧(  

أعمار 
  األبناء

من الميالد 
ألقل من 

  سنوات٣

سنوات ٣من 
ألقل من 

  سنوات٦

 ٦من 
سنوات ألقل 

  سنة ٩من 

سنة  ٩من 
ألقل من 

  سنة١٢

سنة ١٢من 
ألقل من 

  سنة١٥

سنة ١٥من 
ألقل من 

  سنة١٨

سنة ١٨من 
ألقل من 

  سنة٢١

أآثر 
من 
 سنة٢١

  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  عدد الذكور
  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  عدد اإلناث

  .الرجاء وضع عدد األبناء في المرحلة التعليمية المناسبة لهم
٨ (  

الحالة 
لتعليمية ا

  لألبناء

  دراسات عليا  المرحـــــــــلة
ما قبل 
  المدرسة

  دآتوراه  ماجستير  الجامعية  الثانوية  المتوسطة  االبتدائية

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  : ملكية المسكن الذي تقيم فيه األسرة) ٩
  )٣(منزل تابع لجهة العمل   )  ٢(إيجار     ) ١(ملك  

  )٤(االنتفاع بدون إيجار ملك لألسرة ولهم حق 
  
  :نوع السكن الذي تقيم به األسرة) ١٠

  )٢)  (غرف ٣ -١(شقة  -ب    ) ١(مسكن شعبي  -أ  
  )٤(  فيـال  -د    ) ٣)  (غرف فأكثر ٤(شقة  -ج  

  
١١ (  

مقدار الدخل 
  الشهري

أقل من 
  ريال ٣٠٠٠

ريال ٣٠٠٠من 
 ٥٠٠٠ألقل من 
  ريال

ريال ٥٠٠٠من 
ألقل من 

  ريال٧٠٠٠

ال ري٧٠٠٠من 
ألقل من 

  ريال٩٠٠٠

ريال ٩٠٠٠من 
ألقل من 
  ريال١١٠٠٠

 ١١٠٠٠من 
  فأآثر

  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  الـزوج
  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  الزوجـة

  
  )٢(ال     )١(نعم   هل هناك مصادر إضافية لزيادة دخل األسرة ؟ ) ١٢

ريـال  ....... إذا كانت اإلجابة بنعم فما قيمة الدخل الشهري من تلك المصادر تقريبـاً  
  .سعودي
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 أبداً/ ال أحياناً دائماً  العبـــارات م

  ١  ٢  ٣ .أراعي األهداف بعيدة المدى عند تخطيط الميزانية ١
  ١  ٢  ٣  .احدد احتياجات كل فرد من أفراد األسرة بدقة قبل وضع الميزانية ٢
ـ     ٣ ة أضع في اعتباري تخصيص جزء من دخل األسرة لتحسـين مسـتوى المعيش

  .ألبنائي بعد زواجهم
١  ٢  ٣  

  ١  ٢  ٣  .أراعي مرونة الميزانية حتى يمكن تعديلها وفقاً لألهداف والموارد المتاحة ٤
  ١  ٢  ٣ .أراعي أن تتالءم أهدافي مع مستوى دخل األسرة عند التخطيط للميزانية ٥
  ١  ٢  ٣  .أراعي عند وضع األهداف أن تكون واضحة ألفراد األسرة حتى يسهل تحقيقها ٦
  ١  ٢  ٣  .أراعي الحاجات األكثر أهمية ثم األقل فاألقل عند ترتيب أولويات األهداف ٧
  ١  ٢  ٣ .أخصص مبلغ من دخل األسرة شهرياً للعالج ٨
  ١  ٢  ٣  أهتم عند تخطيط الدخل بأال تمر األسرة بضائقة مالية في األيام األخيرة من الشهر  ٩
  ١  ٢  ٣ .خل األسرةأراعي عدم اإلسراف عند اإلنفاق من د ١٠
  ١  ٢  ٣  .أخصص جزء من دخل األسرة لشراء بعض االحتياجات في فترة التخفيضات ١١
  ١  ٢  ٣  .أحدد الكميات المطلوبة من السلع االستهالكية وفقاً الحتياجات األسرة ١٢
  ١  ٢  ٣  .أخصص مبلغاً من المال للظروف الطارئة عند وضع الميزانية ١٣
  ١  ٢  ٣  .ابقة عند التخطيط لدخل األسرة المالياستفيد من تجاربي الس ١٤
  ٣  ٢  ١  .أرى أن التخطيط إلنفاق الدخل المالي لألسرة مضيعة للوقت ١٥
  ١  ٢  ٣ .احرص على تدوين بنود الميزانية لتفادي عامل النسيان ١٦
  ١  ٢  ٣ .ال أشتري السلع االستهالكية إال ما أحتاج إليه فعالً ١٧
  ١  ٢  ٣ .ية عند وضع الميزانيةالتزم بتحديد فترة زمن ١٨
  ٣  ٢  ١  .أفشل في شراء ما أريده في حدود المبلغ المخصص لهذا الغرض ١٩
  ١  ٢  ٣ .أراجع الميزانية من وقت آلخر لتفادي األزمات المالية ٢٠
  ٣  ٢  ١ .األزمات المالية شيء متكرر في حياتنا ٢١
  ٣  ٢  ١  .الشهري القادمأقف مكتوفة األيدي عند نفاذ النقود في انتظار الدخل ٢٢
  ٣  ٢  ١ .ال أجد حلوالً مناسبة لحل مشاكل األسرة المالية ٢٣
  ٣  ٢  ١  قد ألجأ إلى االقتراض من الغير عند انتهاء الميزانية المخصصة قبل نهاية الشهر ٢٤
  ٣  ٢  ١  .قد ألجأ إلى السحب من المدخرات عند انتهاء الدخل المحدد للصرف ٢٥
  ٣  ٢  ١  )اإلجازات -األعياد -بداية الدراسة(لية في أوقات معينة مثلتظهر األزمات الما ٢٦
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 أبداً/ ال أحياناً دائماً  العبـــارات م

  ٣  ٢  ١  .أجد ضغوط مادية في حال تعرض األسرة لحادث سيارة ال قدر اهللا ٢٧
  ٣  ٢  ١  .أواجه ضائقة مالية في حال ارتفاع أسعار السلع االستهالكية لألسرة ٢٨
  ١  ٢  ٣ .أقوم بحياكة بعض المالبس ألفراد األسرة ٢٩
  ١  ٢  ٣ .أقوم بتجديد بعض المالبس القديمة ألفراد أسرتي ٣٠
  ١  ٢  ٣ .أعد بعض أصناف المناسبات في المنزل بدالً من شرائها ٣١
  ١  ٢  ٣ .أنفذ بعض القطع الجمالية لتزيين المسكن بدالً من شرائها ٣٢
  ١  ٢  ٣  .أراعي ترشيد استهالك الكهرباء والمياه في المنزل لتقليل من مبلغ الفاتورة ٣٣
  ١  ٢  ٣ .استفيد من بقايا الخامات في عمل أشياء تفيد األسرة ٣٤
  ١  ٢  ٣ .أنفذ بعض القطع الجمالية وأبيعها لزيادة دخل األسرة ٣٥
  ١  ٢  ٣  .أعد بعض أصناف الحلوى واألطعمة وأبيعها لزيادة دخل األسرة ٣٦
  ١  ٢  ٣  .عارضأشارك ببعض المنتجات التي أقوم بإنتاجها في البازارات والم ٣٧
  ١  ٢  ٣ .أقوم بالتنظيم لبعض المناسبات المختلفة بمقابل مادي ٣٨
  ١  ٢  ٣  .أقوم بتسويق بعض السلع االستهالكية بعض الزميالت لزيادة دخل األسرة ٣٩
  ١  ٢  ٣ .أقوم بتبادل الخدمات مع زميالتي لزيادة دخل األسرة ٤٠
  ١  ٢  ٣ .أحرص على ادخار مبلغ من المال شهرياً ٤١
  ٣  ٢  ١ .أقوم بتوزيع الدخل كامالً على نفقات المنزل المختلفة ٤٢
  ١  ٢  ٣ .أخصص جزء من الدخل المالي لالستثمار ٤٣
  ١  ٢  ٣ .استثمر بعض الدخل المالي في األسهم العقارية ٤٤
  ١  ٢  ٣  .استثمر بعض الدخل المالي لألسرة في مشروعات تجارية ٤٥
  ١  ٢  ٣  .ار طويل األجل ألبنائيأخصص جزء من دخلي الشهري كاستثم ٤٦
  ١  ٢  ٣ .استثمر جزء من دخلي السنوي في صناديق االستثمار ٤٧
  ١  ٢  ٣  .أقوم باالشتراك في جمعية ادخارية مع زميالتي بهدف االدخار ٤٨
  ١  ٢  ٣  .أقوم بشراء بعض القطع الذهبية وبيعها وقت ارتفاع األسعار ٤٩
  ٣  ٢  ١ .صة بيأقوم بشراء المستلزمات الصحية الخا ٥٠
  ٣  ٢  ١ .أتكفل بشراء المالبس الخاصة بي بمختلف أنواعها ٥١
  ٣  ٢  ١ .أنفق على شراء بعض السلع االستهالكية المنزلية ٥٢
  ٣  ٢  ١ .أساهم في شراء وسائل الترفيه في المنزل ٥٣
  ٣  ٢  ١ .أشارك في شراء األجهزة الكهربائية المنزلية ٥٤

 ).أن أقدم لزميلتي خدمة أو عمل مقابل عمل آخر تقدمه لي(المقصود تبادل الخدمات هو : ملحوظة* 
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 أبداً/ ال أحياناً دائماً  العبـــارات م

  ٣  ٢  ١ .ساسية في المنزلأشتري بعض قطع األثاث األ ٥٥
  ٣  ٢  ١ .أتكفل بدفع مستلزمات الحفالت والوالئم الخاصة بي ٥٦
  ٣  ٢  ١  .أنفق على مستلزمات التجميل والعناية بالبشرة من دخلي الخاص ٥٧
  ٣  ٢  ١ .أساهم في شراء األواني المنزلية الخاصة بالمطبخ ٥٨
  ٣  ٢  ١ .أقوم بشراء القطع الجمالية لتزيين المسكن ٥٩
  ٣  ٢  ١ .أشارك في دفع إيجار المنزل ٦٠
  ٣  ٢  ١ .أخصص جزء من دخلي لشراء المالبس ألفراد أسرتي ٦١
  ٣  ٢  ١ .أساهم في شراء المواد الغذائية لألسرة ٦٢
  ٣  ٢  ١  .أخصص جزء من دخلي للمصروفات المكتبية والمدرسية ألبنائي ٦٣
  ٣  ٢  ١  .بي الخاصأشتري هدايا المجامالت االجتماعية لألسرة من حسا ٦٤
  ٣  ٢  ١ .أقوم بدفع قيمة الكشف الطبي أو العالج في حالة مرض أحد أفراد األسرة ٦٥
  ٣  ٢  ١ .أشارك في سداد فواتير الهاتف الجوال الخاص بي ٦٦
  ٣  ٢  ١ .أدفع األجر الشهري للعمالة المنزلية ٦٧
  ٣  ٢  ١ .أساهم في سداد أقساط سيارة جديدة لألسرة ٦٨
  ٣  ٢  ١ .اد فواتير الكهرباء والمياهأقوم بسد ٦٩
  ٣  ٢  ١ .أساهم مع زوجي في تغطية تكاليف السفر ٧٠

  ما مدى مساهمتك في عملية اإلنفاق على مصروفات المنزل؟) ٧١
  )٣(أساهم أحياناً )                  ٢(ال أساهم                    ) ١(أساهم بدخلي كامالً 

  كتك ؟إذا كنت تساهمين فما معدل مشار
أساهم بما 

  يعـادل
 بكامل الدخل الثالث أرباع  النصف الثلث الربع
٥ ٤ ٣ ٢ ١  

  هل تقوم األسرة بعمل ميزانية للدخل المالي؟) ٧٢
  ) ٣(ال    ) ٢(أحياناً     )  ١(نعم دائماً   

  من الذي يقوم بعمل ميزانية الدخل لألسرة ؟) ٧٣
  )٤(الزوج والزوجة مع األبناء ) ٣(عاً الزوج والزوجة م) ٢(الزوجة فقط ) ١(الزوج فقط   
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  :هل الميزانية التي تقوم األسرة بوضعها) ٧٤

  )٢(ذهنية     ) ١(مكتوبة   

  :هل هي ميزانية* 

  )٣(سنوية   ) ٢(شهرية     ) ١(يومية   

مـن  (فما أسباب ذلـك  . إذا لم تكن األسرة تقوم بعمل ميزانية لدخلها المالي) ٧٥

  :)الممكن اختيار أكثر من إجابة

  .عدم اإللمام بالطريقة الصحيحة لعمل الميزانية .١

  .عدم االهتمام بتخطيط الدخل المالي لألسرة .٢

  .التعود على صرف الدخل المالي بصورة تلقائية .٣

 .ال ألتزم بالميزانية في حال عملها .٤

@...............................................................................: أسباب أخرى اذكريها @
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brÛbq@ZïuaëÛa@ÕÏaìnÛa@‘bîÔß@ @

 أبداً/ ال أحياناً دائماً  العبـــارات م

  ٣  ٢  ١ .أشعر بالوحدة بالرغم من وجودي مع زوجي ١
  ٣  ٢  ١ .يغضب مني زوجي ألسباب تافهة ٢
  ١  ٢  ٣ .أختلف مع زوجي في أمور شتى ٣
  ٣  ٢  ١ .ينقدني زوجي بدون وجه حق ٤
  ١  ٢  ٣ .مال التي أقوم بهايمدحني زوجي على األع ٥
  ٣  ٢  ١ .إن كان لي اختيار من جديد فلن اختار زوجي الحالي ٦
  ١  ٢  ٣ .يتمسك زوجي بنفس عاداتي وأخالقي ٧
  ١  ٢  ٣ .يحاول زوجي أن يفهمني ويتعاطف معي ٨
  ٣  ٢  ١ .أشعر بأنني ال أعطي االهتمام الكافي بزوجي ٩
  ٣  ٢  ١ .ييحاول زوجي السيطرة على وعلى أفكار ١٠
  ١  ٢  ٣ .أحاول أن أفي بوعدي لزوجي مهما كلفني من صعاب ١١
  ٣  ٢  ١ .حالتي االنفعالية تؤثر على معاملتي لزوجي ١٢
  ٣  ٢  ١ .أتخذ كل قراراتي الزوجية دون استشارة زوجي ١٣
  ١  ٢  ٣ .أجد فرصاً كافية للتعبير عن أفكاري ومشاعري لزوجي ١٤
  ١  ٢  ٣ .طيع حلهامشاكلنا الزوجية قليلة ونست ١٥
  ١  ٢  ٣ .أتقبل رأي زوجي بنوع من االرتياح وأعمل به ١٦
  ٣  ٢  ١ .لم أحقق لزوجي ما كان يتمناه وينتظره مني ١٧
  ١  ٢  ٣ .لم أجد حرجاً في مناقشة مشاكلنا أمام أبنائنا ١٨
  ٣  ٢  ١ .أعتقد بأهمية تدخل األهل بيننا لحل مشاكلنا ١٩
  ٣  ٢  ١ .علي في أمور هامةأظن أن زوجي يخدعني ويكذب ٢٠
  ٣  ٢  ١ .أشعر أن مسئوليات الحياة الزوجية فوق طاقتي ٢١
  ٣  ٢  ١ .أفشل في حل مشاكلنا الزوجية ٢٢
  ١  ٢  ٣ .أالقي عناية طبية من زوجي ٢٣
  ٣  ٢  ١ .أرى أن االنفصال هو أفضل حل لمشاكلنا الزوجية ٢٤
  ١  ٢  ٣ .تعاوني مع زوجي يحقق لنا السعادة ٢٥
  ٣  ٢  ١ .ندم على زواجي وأتمنى أن أكون عزباءأ ٢٦
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 أبداً/ ال أحياناً دائماً  العبـــارات م

  ١  ٢  ٣  .أرغب في التجديد والتغيير وأكره القيود الروتينية التي يفرضها علي زوجي ٢٧
  ١  ٢  ٣ .حياتي العائلية تميل إلى الحب والتفاهم ٢٨
  ١  ٢  ٣ .مشاكل أبنائنا ليس لها تأثير على العالقة بيننا ٢٩
  ٣  ٢  ١  .ى أحقق لنفسي مزيداً من الحرية الشخصيةأميل ألن أترك البيت حت ٣٠
  ٣  ٢  ١ .أشعر يومياً بالتوتر أو الضيق من تصرفات زوجي ٣١
  ١  ٢  ٣  .يعبر لي زوجي عن عواطفه ومشاعره بالطريقة التي أحبها وأتمناها ٣٢
  ١  ٢  ٣ .الزواج بالنسبة لي خبرة ناجحة ٣٣
  ١  ٢  ٣ .اً موفقاًإذا قارنت زواجي بزواج اآلخرين أعتبره زواج ٣٤
  ١  ٢  ٣ .أشعر أن زوجي راضي تماماً عن كل ما أفعله تجاهه ٣٥
  ١  ٢  ٣ .إصابة زوجي بأي مرض تسبب لي القلق والتعاسة ٣٦
  ٣  ٢  ١ .أشعر بعواطف متناقضة من الحب والكراهية لزوجي ٣٧
  ٣  ٢  ١ .أشعر بالنفور من زوجي ٣٨
  ٣  ٢  ١ .أحسد زمالئي على سعادتهم في زواجهم ٣٩
  ٣  ٢  ١ .تسير األمور بيننا على غير ما أحب ٤٠
  ٣  ٢  ١  .أفضل أن أقضي وقت فراغي مع الصديقات والقريبات على قضائه مع زوجي ٤١
       .تأكدي من أنك لم تترك سؤاالً دون إجابة ٤٢

  
 

  


