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تمكني ربة األسرة وعالقته بالرضا عن الحياة األسرية
The Empowerment of the female head of the family and its relationship with family life
satisfaction
إسراء عبداهلل غازي الحيطاوي
باحث ،كلية االقتصاد المنزلي ،جامعة األزهر
شرين جالل محفوظ
ً
أستاذ ورئيس قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة ووكيل الكلية للدراسات العليا سابقا ،كلية االقتصاد المنزلي ،جامعة األزهر
شيماء عبدرحمن ضبش
مدرس بقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة ،كلية االقتصاد المنزلي ،جامعة األزهر
وفاء عبدالستاربله
مدرس بقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة ،كلية االقتصاد المنزلي ،جامعة األزهر
ملخص البحث :Abstract

استهدف البحث بصفة رئيسية تحديد طبيعة العالقة بين تمكين ربة األسرة والرضا عن الحياة األسرية ،وتتحدد
مشكلة البحث في الكشف عن طبيعة العالقة بين تمكين ربة األسرة والرضا عن الحياة األسرية ،وتكونت عينة
البحث من ( )300ربة أسرة من مستويات اقتصادية واجتماعية مختلفة وتم تجميع العينة من محافظة كفرالشيخ
بطريقة صدفية غرضية ،وتم التطبيق الميدانى خالل شهر يناير 2020م ،وتكونت أداة البحث من  :استمارة
البيانات العامة لربات األسر ،استبيان تمكين ربة األسرة ،استبيان الرضا عن الحياة األسرية (وجميعها من إعداد
الباحثة).وكانت أهم النتائج التى توصل اليها البحث :وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا ً بين تمكين ربة
األسرة بمحاوره (التمكين االقتصادي ،التمكين االجتماعي  ،التمكين السياسي) والرضا عن الحياة األسرية
بأبعادها (الرضا عن الحياة االقتصادية ،الرضا عن الحياة االجتماعية ،الرضا عن الحياة النفسية ،الرضا عن
الحياة الصحية) ،التوجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا ً بين كال من تمكين ربة األسرة والرضا عن الحياة األسرية
بأبعاده وبعض مت غيرات المستوى االجتماعى واالقتصادى (مدة الزواج ،عدد األبناء ،مستوى الدخل الشهرى )،
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ربات األسر العامالت والغير عامالت في إجمالي تمكين ربة األسرة لصالح
ربات األسرالعامالت ،بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ربات األسر العامالت وغير العامالت في
إجمالي الرضا عن الحياة األسرية ،ال يوجد تباين دال إحصائيا ً بين ربات األسر عينة الدراسة فى التمكين تبعا ً لكل
من (المستوى التعليمى لرب األسرة ،المستوى التعليمى لربة األسرة) ،بينما يوجد تباين دال إحصائيا ً بين ربات
األسر فى الرضا عن الحياة األسرية تبعا لكل من (مستوى تعليم رب األسرة لصالح (المستوى المرتفع) ،مستوى
تعليم ربة األسرة لصالح( المستوى المرتفع) ،اختالف نسبة المشاركة للمتغيرات المستقلة مع المتغير التابع طبقا ً
ألوزان معامل االنحدار ودرجة االرتباط مع المتغير التابع .من أهم توصيات البحث :تقديم برامج توعوية ألفراد
األسرة من خالل وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية تسهم في توضيح أهمية تمكين المرأة اقتصاديا ً واجتماعيا ً
وسياساً .و عقد دورات تدريبية و إرشادية لربات األسر من قبل مراكز الشباب والمجلس القومي للمرأة للتدريب
على كيفية إدارة األزم ات والتعامل مع المشكالت االقتصادية واالجتماعية لتحقيق مستوى عال من الرضا عن
الحياة األسرية.
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مقدمة Introduction
لقد كرم اإلسالم المرأة ومنحها مكانة مرموقة من خالل دورها ك أم
وزوج ة وبن ت ،وح دد له ا العدي د م ن الواجب ات العام ة والخاص ة
المالئم ة لطبيعته ا وفطرته ا ،كم ا ق رر له ا حقوق ا ً مس اوية للرج ل،
ومما يؤكد المس اواة م ا ورد ف ي النص وت الت ي ج اءة مطلق ة دون
تحديد الجنس ،قال تعالى (يرفع هللا الذين ءامنوا منكم وال ذين أوت وا
العلم درجات وهللا بما تعملون خبير) (المجادلة .)11 :وما ورد ف ي
السنة النبوية (من سلك طريقا ً يطلب فيه علما ً سهل هللا له طريقا ً في
الجنة) .رواه مسلم عن أبي هريرة (الميزر)128 :2017 ،
وانطالق ا م ن نص وت الش ريعة اإلس المية فق د ش هدت الس نوات
األخيرة اهتماما ً كبيرا ً من قبل الدولة المصرية بقضية تمكين المرأة
ف ي محاول ة لتفعي ل دور الم رأة ف ي المجتم ع ،وذل ك م ن خ الل
التص ديق عل ى العدي د م ن المعاه دات الدولي ة ،وإص دار وتع ديل
بعض القوانين التي تعمل على تمكينها وتوعيته ا بحقوقه ا ف ي كاف ة
المج االت وعل ى جمي ع المس تويات ،إال أن ه مازال ت الم رأة تع اني
الكثير من األوضاع التي تعوق حصولها عل ى كام ل حقوقه ا س واء
عل ى مس توى األس رة أو المجتم ع (المجلسسسل اليسسسومأ للمسسسرأة،
.)6 ،2013

ويعد التمكين من أكثر اإلستراتيجيات المستخدمة حاليًا في مج االت
االهتمام بالمرأة ،فهو يلبي احتياجات فئات نسائية محددة (شلهوب،
 )3 :2017ويعتب ر التمك ين كلم ة قرتني ة تتلقاه ا العقلي ة العربي ة
واإلسالمية بمفهوم إيجابي ،أال وهو تمكين المرأة م ن حقوقه ا الت ي
منحتها إياها الش ريعة اإلس المية أي أنه ا ليس ت كلم ة غريب ة واف دة
على اللغة العربية ،بل تكرر ذكرها ليشير إلى حق وق اإلنس ان الت ي
أتت بها الشريعة اإلس المية ،والت ي نتخ ذها كم نهج حي اة ف ي تع اليم
شئون دنيانا (المسلمانأ.)2 :2013 ،
حيث أن مفه وم التمك ين يش ير إل ى ك ل م ا م ن ش أنه أن يط ور م ن
مش اركة الم رأة وينم ي م ن ق دراتها ووعيه ا ومعرفته ا ،وم ن م
تحقي ق ذاته ا عل ى مختل ف األص عدة المادي ة والس يكولوجية
واالجتماعية والسياسية ويتيح لديها كافة الق درات واإلمكان ات الت ي
تجعلها قادرة على السيطرة على ظروفها ووضعها ،واالسهام الحر
والواعي في بناء المجتمع (الشناوي.)13 :2006 ،
وهذا ما أكدته دراسة ق ام به ا البنس السدولأ ( ،)2014أن تمك ين
المرأة يمكن أن يساهم ف ي تقلي ل الج وع عل ى مس توي الع الم بنس بة
(.)% 17 - % 12
واتفق ت نت ائج دراس ة (الخسسساروف )2010 ،ودراسسسسة (الحييسسسل،
 )2019على أن تمكين المرأة اقتصاديًا جعلها تساعد أفراد أسرتها
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في توفير الدعم المادي في مجال التعليم أو ن واة الب دء ف ي مش روع
خ ات ،كم ا ك ان ل ه ت أ ير معن وي بحي ث س اعد عل ى زي ادة قته ا
بأنفسها ،حيث أصبحت ال تحتاج أح دا ً وإنم ا تعتم د عل ى نفس ها ف ي
الكسب واإلنفاق مما زاد في مشاركتها بالقرارات األسرية.
والب د م ن إزال ة كاف ت المعوق ات الت ي تعم ل عل ى تهم ي الم رأة
وتحول دون تمكينها لتحقيق مزيد من الرضا عن الحياة.
كم ا أك دت دراس ة Lailulo et al. BMC Women's
) Health (2015عل ى أن هن اع عالق ة كبي رة ب ين وض ع الم رأة
وجودة الحياة الصحية" الرضا عن الحياة الصحية".
فاإلحساس بالرضا عن الحياة أحد المؤشرات الت ي تب ين م دى تمت ع
الف رد بص حة نفس ية والش عور بالس عادة ف ي الحي اة ،كم ا أن الرض ا
عن الحياة يرتبط إيجابيا بتقدير الفرد لذاته ،كماأن تقدير الفرد لذات ه
يعد من أهم العوامل المسؤلة عن إحساس الفرد بالرضا عن الحياة،
كما أن اإلحساس بعدم الرضا ذو تأ ير على شخص ية الف رد وتكيف ه
وعالقات ه داخ ل المج ال االجتم اعي ال ذي يع ي في ه (الدسسسو،أ،
. )3 :2000
فقد أكدت دراسة الزعبأ ( )2015على وجود عالق ة إيجابي ة دال ة
بين الرضا عن الحياة وتقدير الذات .كما يعتبر الشعور بالرضا عن
الحياة مكون من المكونات األساسية للسعادة ،حيث يوصف الشعور
بالرض ا ع ن الحي اة بص فة عام ة بأن ه" ش عور الف رد بالس عادة
والطمأنينة مع نفسه ومع ظروفه الحياتية وهو حاج ة م ن الحاج ات
األساسية ،حيث ترى " هوروني" أن لك ل ف رد حاجات ان أساس يتان
هما :الحاجة إل ى األم ن والحاج ة إل ى الرض ا ،وأن إش باع حاج ات
الرضا دون مشاعر األمن والتقبل هو ما يبعث على القلق األساس ي
(كامل.)39 :2004 ،
كم ا أوض حت دراس ة (عسس )218 :2008 ، ،أن الش خا ال ذي
لديه مستوى مناس ب ومرتف ع م ن الرض ا ع ن الحي اة يتمت ع بدرج ة
عالية من الصبر والتحمل عند التعرض للضيق والتوتر ،وهو بذلك
لديه إرادة قوية ف ي مواجه ة األزم ات ودائم ا ً متفائ ل حت ى ف ي ظ ل
المواقف الصعبة ويس عى لففض ل دائم ا ً ويس عى للنج ال ،والتفكي ر
بإيجابي ة وتك وين عالق ات اجتماعي ة س وية ،وق ادر عل ى ال تحكم
بمشاعره.
مما سبق نجد أن هذه الدراس ة تناول ت فئ ة م ن فئ ات المجتم ع الت ي
تع اني العدي د م ن المش كالت والض غوط واألعب اء وبالت الي فه ي
تستحق أن تكون موضع اهتمام ودراسة وهي (رب ة األس رة) حي ث
تق ع عل ى عاتقه ا عب و األس رة واألبن اء فالب د م ن تحقي ق التمك ين
االقتصادي لرب ة األس رة حي ث أن الت دني ف ي مس تواها االقتص ادي
جعلها أكثر إنشغاالً بتوفير ما يلزمها م ن احتياج ات أساس ية لت وفير
حياة بسيطة له ا وألس رتها ،مم ا أ ر ذل ك س لبا ً عل ى مش اركتها ف ي
قض ايا المجتم ع والنه وض ب ه ك ذلك الب د م ن ت وفير التمك ين
االجتماعي والسياس ي والتعليم ي لرب ة األس رة وذل ك لتحقي ق مزي د
م ن الرض ا ع ن الحي اة حي ث أن ذل ك ي نعكس بش كل إيج ابي عل ي
أفرد األسرة وبالتالي علي المجتمع ككل
مشكلة البحث :Research problem
ومسسن هنسسا انبفكسست لكسسرة البحسسث والسستي يمكسسن صسسيا ت لسسى
التساؤل التالأ:
ما العالقة بين تمكين ربة األسرة والرضا عن الحياة األسرية؟
أهداف البحث :Research Objectives
تهدف الدراسة الحالية بصفة رئيسية إلى دراسة العالقة بين تمكين
ربة األسرة والرضا عن الحياة األسرية .ولتحقيق هذا الهدف
يستلزم تحقيق األهداف الفرعية اآلتية:
 -1تحديد مس توى تمك ين رب ة األس رة بمح اوره الثال ة (التمك ين
االقتص ادي ،التمك ين االجتم اعي ،التمك ين السياس ي)،
ومستوى الرضا عن الحياة األس رية بأبع اده األربع ة (الرض ا
عن الحياة االقتصادية ،الرضا عن الحياة االجتماعية ،الرض ا
عن الحياة النفسية ،الرضا عن الحياة الصحية.
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تحديد طبيعة العالقة بين تمكين ربة األسرة بمح اوره الثال ة،
والرضا عن الحياة األسرية بأبعاده األربعة.
الكش ف ع ن طبيع ة العالق ة ب ين بع ض متغي رات المس توى
االجتماعي و االقتصادي لفسرة (ع دد األبن اء ،م دة ال زواج،
عمر ربة األسرة ،فئات الدخل الشهري) ،وتمكين ربة االسرة
بمحاوره الثال ة.
الكش ف ع ن طبيع ة العالق ة ب ين بع ض متغي رات المس توى
االجتماعي و االقتصادي لفسرة (ع دد األبن اء ،م دة ال زواج،
عمر ربة األسرة ،فئات الدخل الشهري) ،والرضا عن الحي اة
األسرية بأبعاده األربعة.
دراسة الفروق بين ربات األسر العامالت وغير العامالت في
ك ل م ن تمك ين رب ة األس رة بمح اوره الثال ة ،والرض ا ع ن
الحياة األسرية بأبعاده األربعة.
الكش ف ع ن طبيع ة التب اين ب ين رب ات األس ر ف ي التمك ين
بمحاوره الثال ة ،والرضا عن الحياة األسرية بأبع اده األربع ة
وفقًا لكل من (مس توى تعل يم رب األس رة ،مس توى تعل يم رب ة
األسرة).
الكش ف ع ن اخ تالف نس بة مش اركة المتغي رات المس تقلة
(تمك ين رب ة األس رة بمح اوره) ومتغي رات المس توى
االجتم اعي االقتص ادي لفس رة ف ي تفس ير نس ب التب اين
الخ ات ب المتغير الت ابع (الرض ا ع ن الحي اة األس رية كك ل)
طبقا ً ألوزان معامالت االنحدار ودرجة االرتب اط ل دي رب ات
األسر عينة البحث.

أهمية البحث : Significance
تتمكل أهمية الدراسة الحالية لأ اتجاهين رئيسيين :
أوالً :خدمة المجتمع المحلأ
يمكن أن تسهم نتائج الدراسة الحالية لأ خدمسة المجتمسع المحلسأ
من خ،ل:
 -1إلقاء الضوء على أهمية تمكين المرأة ،فتمكين الم رأة وحماي ة
وتعزي ز حقوقه ا يع د م ن الرك ائز األساس ية لض مان نهض ة
المجتمعات اإلنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة.
 -2التع رف عل ى أبع اد التمك ين س واء اقتص ادي أو اجتم اعي أو
سياسي.
 -3تق ديم ع دد م ن التوجيه ات االرش ادية لرب ات األس ر لتحقي ق
التمكين سواء االقتصادي أو االجتماعي أو السياس ي وبالت الي
تحقيق الرضا عن الحياة األسرية.
 -4التأكيد على أهمية عينة الدراسة فالمرأة نصف المجتمع وه ي
العم ود الفق ري للنص ف اآلخ ر ويس اعد وعيه ا و قافته ا عل ى
تطور المجتمع وازدهاره.
 -5يمك ن االس تفادة م ن نت ائج الدراس ة الحالي ة ف ي إع داد ب رامج
إرشادية لتنمية وع ي رب ات األس ر بأهمي ة تمكي نهن اقتص اديا ً
واجتماعيا ً وسياسياً ،ومعرفة العوامل التى ت ؤدى إل ى الرض ا
عن الحياة األسرية.
ثانيا ً :خدمة مجال التخصص
لعل هذه الدراسة تكون إضافة في مجال التخصا وذلك من خالل
ت دعيم مكتب ة قس م إدارة مؤسس ات األس رة والطفول ة ف ي كلي ة
االقتصاد المنزلي جامعة األزهر ب:
 -1التوصيات التى قد تكون بداية لبحوث جديدة في هذا المجال.
 -2المادة العليمة التي تفيد الطالبات باعتب ارهن رب ات األس ر ف ي
المستقبل ،وتوضيح كيفية إزالة العقبات التي تحول بين المرأة
وتمكينها.
 -3استبيان عن تمكين ربة األس رة ،واس تبيان الرض ا ع ن الحي اة
األسرية.
األسلوب البحثى:

أوالً :فروض البحث: Research Hypotheses
 -1ال توج د عالق ة ارتباطي ة دال ة إحص ائية ب ين تمك ين رب ة
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-2

-3
-4
-5
-6

األسرة بمحاوره (التمكين االقتصادي ،التمكين االجتم اعي،
التمك ين السياس ي) ،والرض ا ع ن الحي اة األس رية بأبع اده
(الرض ا ع ن الحي اة االقتص ادية ،الرض ا ع ن الحي اة
االجتماعية ،الرضا ع ن الحي اة النفس ية ،الرض ا ع ن الحي اة
الصحية).
ال توجد عالقة ارتباطية دالة احصائية بين بع ض متغي رات
المس توى االقتص ادي واالجتم اعي (ع دد األبن اء ،م دة
الزواج ،عمر ربة األسرة ،فئات الدخل الشهري) وك ل م ن
تمكين ربة األس رة بمح اوره ،والرض ا ع ن الحي اة األس رية
بأبعاده.
التوجد فروق دالة إحص ائيا ً ب ين رب ات أس ر عين ة الدراس ة
في كل من التمكين بمحاوره ،و الرضا عن الحي اة األس رية
بأبعاده تبعا ُ لطبيعة عمل ربة األسرة (تعمل /ال تعمل).
ال يوجد تب اين دال إحص ائيا ً ب ين رب ات أس ر عين ة الدراس ة
في كل من التمكين بمحاوره ،و الرضا عن الحي اة األس رية
بأبعاده وفقا ً لمستوى تعليم رب األسرة.
ال يوجد تب اين دال إحص ائيا ً ب ين رب ات أس ر عين ة الدراس ة
في كل من التمكين بمحاوره ،و الرضا عن الحي اة األس رية
بأبعادها وفقا ً لمستوى تعليم ربة األسرة.
تختل ف نس بة مش اركة المتغي رات المس تقلة (تمك ين رب ة
األس رة بمح اوره) ومتغي رات المس توى االجتم اعي
االقتصادي لفسرة في تفسير نسب التباين الخات بالمتغير
الت ابع (الرض ا ع ن الحي اة األس رية كك ل) طبق ا ً ألوزان
معامالت االنحدار ودرجة االرتباط لدي ربات األسر عين ة
البحث.

أوالً :املصطلحات العلمية و املفاهيم اإلجرائية :

التفريا اإلجرائأ للرضا عن الحياة األسرية
يعرف بأنه حالة داخلية تشعر بها ربة األسرة وتظه ر ف ي س لوكها
واستجابتها ويتبين من خاللها مدي تق ديرها لنوعي ة الحي اة األس رية
الت ي تحياه ا م ن حي ث تقبله ا ل ذاتها واالخ رين ولظ روف حياته ا
الماضية وشعورها باإلقب ال عل ى الحي اة بحيوي ة وص حة وإش باعها
لحاجاتها المادية.
ثالثاً  :منهج البحث :Research Methodology
يتب ع البح ث الح الي الم نهج الوص في التحليل ي وه و " التحليل ي
وهي دراسة تقوم بوصف خص ائا المتغي رات الخاص ة بالمش كلة
موضوع البحث حيث تهدف إلي وصف المالئمة الخاصة بالظاهرة
موضوع الدراسة (راضأ )128 :2012 ,فالمنهج الوص في يق وم
عل ي دراس ة ظ اهرة المش كلة كم ا ف ي الواق ع ووص ف وض عها
ال راهن ،كم ا يه تم ب التعرف عل ي المش كلة ع ن طري ق وص ف
ظواهرها وخصائصها وطبيعتها ومعرفة أسبابها وسبل التحكم فيها
معتم دا ً عل ي تجمي ع البيان ات وتحليه ا وبالت الي اس تخالت النت ائج
بغ رض معالج ة المش كلة م تعم م ه ذه النت ائج طبق ا لمجموع ة م ن
القواع د الخاص ة بجم ع المعلوم ات والحق ائق وتص نيفها
وتفسيرها(الفايدي.)70-69 :2005 ,
رابعاً :حدود البحث :Research Delimitation
الحدود البشرية :عينة البحث االستط،عية :ت م تطبي ق االس تبيان عل ى عين ة اس تطالعية
بلغ ت ( ) 100رب ة أس رة مم ن تت وافر ف يهن ش روط عين ة الدراس ة
األساسية ،تم اختيارهن بطريقة صدفية غرضية من مستويات اجتماعية
واقتصادية مختلفة ،وتم إضافتها الحقا ً على العينة األساسيىة.
عينة البحث األساسية :تم تطبيق الدراسة عل ى عين ة قوامه ا 300
رب ة أس رة عامل ة وغي ر عامل ة ،ول ديهن اب ن أو أكث ر ف ي مراحل ة
دراس ية مختلف ة وم ن مس تويات اقتص ادية واجتماعي ة مختلف ة ،ت م
اختيارهن بطريقة صدفية غرضية.
الحدود المكانية :تم إجراء الدراسة الحالي ة عل ى رب ات أس ر م نري ف وحض ر محافظ ة كف ر الش يخ  ،وذل ك م ن خ الل المقابل ة
الشخصية لربات األسر .
الحدود الزمنية :تم تطبيق أدوات الدراسة في الفترة من 2020/1/1م وحتى  2020 / 3/21م.

ربة األسرة إجرائيا ً The House Wife
هي كل امرأة عاملة أو غير عامل ة ،متعلم ة أو غي ر متعلم ة ول ديها
أبن اء تق وم عل ى رع ايتهم وت ربيتهم ،وم ن مس تويات اجتماعي ة
واقتصادية مختلفة ،من ريف وحضر محافظة كفر الشيخ.
مفهو التمكين Empowerment
عرف ه األحمسسد (  )15 :2016بأن ه فع ال ً اجتماعي ا ً يس تهدف
ح ث األف راد والمؤسس ات والمجتمع ات عل ي زي ادة ال تحكم فردي ا ً
وجماعياً ،وتحقيق الفاعلية السياسية وتحسين جودة الحياة ،وتحقي ق
العدالة االجتماعي ة .كم ا عرف ه ايض ا بأن ه عملي ة اجتماعي ة متع ددة
خامساً  :بناء وإعداد وتقنني أدوات البحث :
االبعاد تساعد البشر في أن يتحكموا في حياتهم الخاصة.
تكونت أداة البحث من ( :وجميعها من إعداد الباحثة).
تمكين المرأة Empowerment of women:
 :-1استمارة البيانات العامة لربة األسرة.
فقد عرفته الصرايرة ( )20: 2019بأنه التحفيز وال دعم االنس اني
 :-2استبيان تمكين ربة األسرة.
للم رأة عب ر ت دريب وإع ادة تأهي ل الم رأة وتبص يرها بحقوقه ا
 :-3استبيان الرضا عن الحياة األسرية.
القانونية لتتولي القيام بمسؤوليات تشاركية أكبر من خ الل الت دريب
وليما يلأ عرض لهته األدوات:
وتعزيز قتها ،كي تتمكن من االعتم اد عل ى نفس ها وممارس ة حقه ا
-1استمارة البيانات الفامة :تم إعداد استمارة البيانات العامة الخاصة
ف ي العم ل والتمل ك ومش اركة الرج ل ف ي تنمي ة دخ ل االس رة
والمجتم ع والح د م ن مش كلة الفق ر مم ا يس هم ف ي ت دعيم مكانته ا بأفراد العينة وذلك بهدف الحصول على معلومات تفيد في تحديد
خصائا المبحو ات من ربات األسر وتشتمل على :
االقتصادية واالجتماعية داخل المجتمع.
تفريسسا التمكسسين إجرائي سا ً  :يعري ف تمك ين رب ة األس رة إجرائي ا ً بأت ه  -مكان السكن  ( :ريف  -حضر) ،عمل ربة األسرة (:تعمل ،ال
تعمل ) ،عدد األبناء  ( :ابن واحد ،ابنان ،ال ة أبناء ،أربعة
استنهاض االمكانيات الكامنة لربة األسرة لتعزي ز ق درتها ومش اركتها
أبناء ،خمسة أبناء فأكثر) ،مدة الزواج( :أقل من  5سنوات -من
الفعالة في حياتها األسرية ،واستثمارها للفرت المتاحة للتص رف ف ي
5سنوات وحتى أقل من 10سنوات10 ،سنوات فأكثر) ،عمر
األمور الحياتية اليومية.
ربة األسرة( :أقل من  30سنة-من  30وحتى أقل من -40من
الرضا عن الحياة Life Satisfaction
 40وحتى أقل من 50 ،50فأكثر) بيانات عن المستوى
درجة تقبل الف رد لذات ه بم ا حق ق م ن إنج ازات ف ي حيات ه الماض ية
التفليمأ لرب وربة األسرة  :حيث تم تيسيم إلى ث،ث لئات
والحاضرة ،ويفصح هذا التقبل عن نفس ه ف ي تواف ق الف رد م ع ذات ه
مستوى منخفض( أُمي ،يقرأ ويكتب  ،ابتدائية أواعدادية)،
واألخرين ،وجوانب الحياة المختلفة ،ونظرته المتفائلة عن المستقبل
مستوى متوسط ( انوية أو ما يعادلها)  -مستوى مرتفع
(رضوان وهريدي. )72: 2001 ،
(مؤهل جامعي ،دراسات عليا) ،بيانات عن لئات الدخل
ويفرف الرضا عن الحياة األسرية :هو م دى ش عور أف راد األس رة
الشهري بالجني المصري و ،د تم تيسيم إلى ث،ثة
بالسعادة والرضا من خالل تماسك أفراده ا وس هولة التواص ل فيم ا
مستويات( مستوى منخفض " أقل من 4000جنيه  ،مستوى
بينهم (.) Zabriskie& ward,2013:49
متوسط من  4000جنيه حتى أقل من  6000جنيه -مستوى
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مرتفع  6000جنيه فأكثر" ).
 -2استبيان تمكين ربة األسرة :والهدف منه هو التعرف علي
مدى تمكين ربة األسرة وحتى يمكن إعداد أداة تحقق هذا الهدف تم
اتباع الخطوات التالية:
تم إعداد االستبيان في ضوء التعريفات اإلجرائية ،واالطالع على
الدراسات السابقة ،وتكون من ( )72عبارة مقسمة إلي ال ة
محاور:
التمكين اال،تصادي :ويتضمن ( )23عبارة تقيس الوضع الذي
تمتلكه ربة األسرة ويمنحها الثقة الذاتية إلتخاذ قراراتها اإلقتصادية
داخل األسرة والتحرر من التبعية االقتصادية لفخرين.
التمكين االجتماعأ :ويتضمن ( )25عبارة تقيس ما تمتلكه ربة
األسرة من عالقات اجتماعية بأفراد أسرتها ومجتمعها ومدى
وتحملها للمسؤليات واألعباء.
التمكين السياسأ :ويتضمن ( )24عبارة تقيس ما تمتلكه ربة
األسرة لتعزيز قدرتها الفكرية لإللمام بقضايا المجتمع السياسية.
تصحيح االستبيان:
تم تصحيح استبيان تمكين ربة األسرة ،بأن يتم اختيار واحد من
متعدد (نعم  ،أحيانا ً  ،ال) فى كل عبارة من عبارات االستبيان وتم
التصحيح على ميزان ( )1 ، 2 ،3للعبارات االيجابية و ميزان (،1
 )3 ،2للعبارات السليبة ،وبذلك تكون أقل درجة لتمكين ربة
االسرة ( )73وأعلى درجة هى (.)100
صدق االستبيان :
أوالً :الصدق المنطيى ل،ستبيان  :للتحقق من صدق االستمارة تم
عرضها على مجموعة من األساتذة المحكمين أساتذة قسم إدارة
المنزل بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ ،وقسم إدارة المنزل
والمؤسسات بكلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية ،وقسم إدارة
مؤسسات األسرة والطفولة وقسم تنمية األسرة الريفية بكلية
االقتصاد المنزلي جامعة األزهر ،وقد تراوحت نسبة االتفاق على
األسئلة ما بين  %100 ،%75مع تعديل بعض العبارات وبهذا
يكون االستبيان قد خضع لصدق المحكمين.
ثانياً :صدق االتساق الداخلأ :تم حساب االتساق الداخلي
الستبيان تمكين ربة األسرة ،وذلك عن طريق ايجاد معامل
االرتباط بيرسون ) (Pearsonبين درجة كل بعد من استبيان
التمكين والمجموع الكلى لالستبيان وجدول ( )1يوضح ذلك .
جدول (، )1يم مفامل االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور من
محاور التمكين والدرجة الكلية ل،ستبيان
م
1
2
3

محاور استبيان تمكين ربة األسرة
التمكين االقتصادي
التمكين االجتماعي
التمكين السياسي

معامل االرتباط
**0 ,704
**0,760
**0,764

** دالة عند مستوي معنوية ()0,01
يوضح جدول ( )1وجود عالقة ارتباطية موجبة عند مستوى داللة
( )0,01بين محاور إستبيان التمكين (التمكين االقتصادي -
التمكين االجتماعي  -التمكين السياسي)والمجموع الكلى لالستبيان
مما يدل على صدق االستبيان .ثبات االستبيان :
تم حساب بات االستبيان Reliabilityباستخدام معامل الثبات
وذلك عن طريق معادلة الفاكرونباخ Alpha Cronbachوذلك
من خالل رصد درجات العينة االستطالعية لكل عبارة ،م حساب
قيمة ألفا حيث كانت مرتفعة (يوضحه جدول  )2في كل المحاور
وكانت قيمة ألفا الستبيان تمكين ربة األسرة ككل ( ،)0,852وهي
قيمة مرتفعة تؤكد اتساق االستبيان لقياس ما وضع من أجله.
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جدول ( )2قيم معامل بات ألفا كرونباخ لمحاور استبيان تمكين
ربة األسرة
ألفا كرونباخ
عدد
محاور االستبيان
م
العبارات
0,672
16
التمكين االقتصادي
1
0,820
22
التمكين االجتماعي
2
0,801
19
التمكين السياسي
3
إجمالي تمكين ربة
4
0,852
57
األسرة
 -2استبيان الرضا عن الحياة األسرية :والهدف منه هو التعرف
علي مدى رضا ربة األسرة عن الحياة األسرية وحتى يمكن إعداد
أداة تحقق هذا الهدف تم اتباع الخطوات التالية:
تم إعداد االستبيان في ضوء التعريفات اإلجرائي ة ،واالط الع عل ى
الدراسات الس ابقة ،وتك ون االس تبيان م ن ( )70عب ارة مقس مة إل ي
أربعة أبعاد:
الرضا عن الحياة اال،تصادية :ويتضمن ( )17عبارة تقيس مدى رضا ربة
األسرة عينة الدراسة عن حياتها االقتصادية.
الرضا عن الحياة االجتماعية :ويتضمن ( )19عبارة تقيس مدى
ما تتمتع به ربة األسرة من عالقات اجتماعية سوية مع أفراد
أسرتها والمحيطين بها ومدى قدرتها علي اتخاذ قراراتها.
الرضا عن الحياة النفسية :ويتضمن ( )17عبارة تقيس مدى رضا
رب ة األس رة ع ن حالته ا النفس ية والتمت ع بحي اة مس تقرة خالي ة م ن
االضطرابات والضغوط النفسية.
الرضسسا عسسن الحيسساة الصسسحية:ويتض من ( )17عب ارة تق يس م دى
محافظ ة رب ة األس رة عل ى ص حتها الجس مية ورض اها ع ن الحي اة
الصحية لها وألفراد أسرتها واتباعها للعادات الصحية السليمة.
تصحيح االستبيان  :تم تصحيح استبيان الرضا عن الحياة
األسرية ،بأن يتم اختيار واحد من متعدد (نعم ،احياناً ،ال) فى كل
عبارة من عبارات االستبيان وتم التصحيح على ميزان (، 2 ،3
 )1للعبارات االيجابية و ميزان ( )3 ،2 ،1للعبارات السليبة،
وبذلك تكون اقل درجة في الرضا عن الحياة األسرية هو ()86,8
واعلى درجة هى (.)100
صدق االستبيان :
أوالً :الصدق المنطيى ل،ستبيان  :للتحقق من صدق االستمارة تم
عرضها على مجموعة من األساتذة المحكمين من قسم إدارة
المنزل بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ ،وقسم إدارة المنزل
والمؤسسات بكلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية ،وقسم إدارة
مؤسسات األسرة والطفولة وقسم تنمية األسرة الريفية بكلية
االقتصاد المنزلي جامعة األزهر ،وقد تراوحت نسبة االتفاق على
األسئلة ما بين  %100 ،%86,6مع تعديل بعض العبارات وبهذا
يكون االستبيان قد خضع لصدق المحكمين .
ثانياً :صدق االتساق الداخلأ:
تم حساب االتساق الداخلي الستبيان الرضا عن الحياة األسرية،
وذلك عن طريق ايجاد معامل االرتباط بيرسون ( )Pearsonبين
درجة كل بعد من أبعاد استبيان الرضا عن الحياة األسرية
والمجموع الكلى لالستبيان وجدول ( )3يوضح ذلك .
جدول (، )3يم مفامل االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بفد من أبفاد
الرضا عن الحياة األسرية والدرجة الكلية ل،ستبيان
م
1
2
3
4

أبعاد استبيان الرضا عن الحياة
األسرية
الرضا عن الحياة االقتصادية
الرضا عن الحياة االجتماعية
الرضا عن الحياة النفسية
الرضا عن الحياة الصحية

معامل االرتباط
** 0,672
**0,696
**0,812
** 0,727

** دالة عند مستوي معنوية ()0,01
يوضح جدول ( )3وجود عالقات ارتباطية موجبة عند مستوي
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داللة ( )0,01بين جميع أبعاد االستبيان ،وبذلك فإن االستبيان
صادق في قياس المتغيرات الخاصة به.
ثبات االستبيان :
تم حساب بات االستبيان Reliabilityباستخدام معامل الثبات
وذلك عن طريق معادلة الفاكرونباخ Alpha Cronbachوذلك
من خالل رصد درجات العينة االستطالعية لكل عبارة ،م حساب
قيمة ألفا حيث كانت مرتفعة (يوضحه جدول  )4في كل األبعاد
وكانت قيمة ألفا الستبيان الرضا عن الحياة األسرية ككل
( ،)0,894وهي قيمة مرتفعة تؤكد اتساق االستبيان لقياس ما
وضع من أجله.
جدول (، )4يم مفامل ثبات ألفا كرونباخ الستبيان الرضا عن
الحياة األسرية
قيمة ألفا
عدد
م أبعاد ااستبيان الرضا عن الحياة
العبارات
األسرية
0,766
26
 1الرضا عن الحياة االقتصادية
0,834
25
 2الرضا عن الحياة االجتماعية
0,708
26
 3الرضا عن الحياة النفسية
0,732
27
 4الرضا عن الحياة الصحية
إجمالي استبيان الرضا عن
5
0,894
104
الحياة األسرية
البيان
مكان
السكن

مدة
الزواج

عمر ربة
األسرة

سادسا ً  :المفام،ت اإلحصائية المستخدمة لأ البحث :
تم تحليل البيانات وإجراء المعالجات اإلحصائية باستخدام
برنامجSpssالستخراج النتائج وقامت الباحثة بمراجعة البيانات
لضمان صحة النتائج ودقتها ,من خالل استخدام بعض المعامالت
واألساليب اإلحصائية التي استخدمت لكشف العالقة بين متغيرات
الدراسة واختبار صحة الفروض منها (حساب التكرارات والنسب
المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل
متغيرات الدراسة -حساب معامل الفا كرونباخ لحساب بات
االستبيان واتساقه -حساب مصفوفة معامالت االرتباط
 - Correlationحساب قيمة (ت)  - T testحساب قيمة (ف)
تحليل التباين في اتجاه واحد ONE WAY ANOVAو استخدام
اختبار " ,"LSDلحساب داللة االختالفات.
النتائـج تحليلها وتفسيرها:
أوالً :نتائج الدراسة الوصفية:
أ -وصا عينة البحث فيما يلي وصف لعينة الدراسة الميدانية
والتي بلغت  300ربة أسرة عاملة وغير عاملة ،من ريف
وحضر محافظة كفر الشيخ ومن مستويات اقتصادية
واجتماعية مختلفة ،تم اختيارهن بطريقة صدفية غرضية.
وجدول ( )5يوضح ذلك:

الفئة
ريا

جدول (  ) 5التوزيع الفددي والنسبأ لفينة البحث وليا ً للخصائص االجتماعية والتفليمية
٪
٪
الفدد
الفئة
البيان
الفدد
13,0
39
ابن واحد
85.7
257

حضر

43

14.3

ابنان

68

22,7

اإلجمالأ

300

100

ث،ثة أبناء

127

42,3

أ،ل من  5سنوات

27

9,0

52

17,3

80

26,7

من 5سنوات
وحتى أ،ل من
10سنوات
10سنوات لأككر

أربفة أبناء
خمسة أبناء لأككر

14

4,7

193

64,3

اإلجمالأ

300

100

أإلجمالأ

300

100

مستوى منخفض (أمأ
ييرا و يكتب
إبتدائى و اإلعدادية)

30

أ،ل من 30

67

22,3

من  30وحتى
أ،ل من 40
من 40وحتى أ،ل
من 50

145

48,3

58

19,3

50لأككر

30

10,1

اإلجمالأ

300

100

عدد
األبناء

مستوي
تفليم رب
األسرة

مستوى متوسط(حاصل على
الكانوية أو ما يفادلها)
مستوى مرتفع (مؤهل جامفأ
دراسات عليا )
اإلجمالأ

مستوى منخفض (أمى -تيرا و
تكتب-حاصلة على االبتدائىة
أواإلعدادية)
مستوي
تفليم ربة
األسرة

10,

121

40,3

149

49,7

300

100

39

13,0

107

35,7

مستوى متوسط(حاصل على
الكانوية أو ما يفادلها)
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عمل ربة
األسرة

تفمل
ال تفمل
اإلجمالى

190
110
300

63.3
36.7
%100

لئات
الدخل
الشهري

مستوى مرتفع(مؤهل جامفأ
-دراسات عليا )

154

51,3

اإلجمالأ
( منخفض) أ،ل من4000
متوسط(من 4000الى أ،ل من
 6000جني )

300
231
49

100
77.0
16.3

مرتفع 6000جني لأككر

20
300

6.7
100

اإلجمالى

اال،تصادي )30
المستوى المتوسط (،31
 يوضح جدول ( ) 5اآلتأ :)39
يتض ح م ن ج دول ( ) 5أن النس بة األكب ر م ن رب ات األس ر عين ة
35.3 106
المستوى المرتفع(،40
الدراسة مقيمات في الريف حيث كانت نسبتهن  ،% 85.7في حين
)48
أن نس بة رب ات األس ر المقيم ات ف ي الحض ر كان ت  ،% 14.3و
3.3
10
المستوى المنخفض(- 37
النسبة األكبر من ربات األسر عين ة الدراس ة كان ت ع امالت بنس بة
)46
 ،% 63.3ف ي ح ين أن نس بة رب ات األس ر الت ي ال تعم ل كان ت
 ،% 36.7وأن النسبة األكبر من ربات األسر عينة الدراسة ل ديهن
31.3
94
المستوى المتوسط (- 47
التمكين
االجتماعأ )56
ال ة أبناء حيث بلغت نسبتهم  ،%42.3في ح ين أن  %22.7ك ان
لديهن ابنان ،وكان  %17.3منهن لديهن أربعة أبن اء ،وك ان %13
65.3 196
المستوى المرتفع(- 57
ل ديهن اب ن واح د ،وكان ت النس بة األق ل م ن رب ات األس ر عين ة
)66
الدراسة لديهن خمسة أبن اء ف أكثر حي ث بلغ ت نس بتهن ،%4.7كم ا
20,0
88
المستوى المنخفض(-25
عكس ت نت ائج الج دول ارتف اع نس بة رب ات األس ر عين ة الدراس ة
)34
التمكين
متزوج ات من ذ ( 10س نوات ف أكثر) حي ث بل نس بتهن ،% 64.3
52.7 153
مستوى متوسط (،35
السياسأ
في حين أن  % 26.7منهن متزوج ات من ذ (م ن  5س نوات وحت ى
)44
أقل من  10سنوات) ،وكانت النسبة األقل منهن متزوجات منذ أق ل
27.3
82
مستوى مرتفع ()54 ،45
من  5سنوات حيث بل نسبتهن  ،% 9أن النس بة األكب ر م ن رب ات
16,3
المستوى المنخفض(49 -101
األسر كانت أعم ارهن (م ن  30وحت ى أق ل م ن  )40بنس بة 48.3
)121
إجمالأ
 ،%وتق ارب نس ب عم ر رب ات األس ر م ن (أق ل م ن  )30بنس بة
المستوى المتوسط (61,3 184 122
استبيان
 % 22.3مع نسب عم ر ب ات األس ر (م ن 40س نة وحت ى أق ل م ن
تمكين ربة )143 -
 )50بنس بة  ،% 19.3وكان ت النس بة األق ل أعم ارهن  50ف أكثر
األسرة
22,3
67
المستوى المرتفع(- 144
بنس بة  ،%10أن  %49.7م ن أزواج المبحو ات ك ان مس توى
)165
تعليمهم مرتفع ،بينما  40.3م نهم مس توى تعل يمهم متوس ط%10 ،
أوضحت بيانات جدول ( )6أن النسبة األعلى من ربات األسر
فق ط م نهم مس توى تعل يمهم م نخفض ،كم ا يتض ح أن  %51.3م ن
لديهن مستوى متوسط في التمكين االقتصادي حيث بلغت
المبحو ات مس توى تعل يمهن مرتف ع ،بينم ا  35.7م نهن مس توى
نسبتهن% 35.3 ،% 58.3منهن لديهن مستوى مرتفع% 6.35 ،
تعليمهن متوسط %13 ،منهن مستوى تعليمهن منخفض ،كم ا تب ين
منهن لديهن مستوى منخفض ،النسبة األعلى من ربات األسر
ارتفاع نس ب األس ر الت ي تق ع ف ي المس توى الم نخفض حي ث بلغ ت
لديهن مستوى مرتفع في التمكين االجتماعي بنسبة ،% 65.3
 ،%77يليه ا الفئ ات ذات ال دخل المتوس ط حي ث بلغ ت ،%16.3
و % 31.3لديهن مستوى متوسط بينما %3.3 ،منهن لديهن
وكانت النسبة األقل لفئات ذات الدخل المرتفع حيث بلغت ․%6.7
مستوى منخفض ،النسبة األعلى من ربات األسر لديهن مستوى
أدوات
ب -نتائج وصا الفينة لأ ضوء االستجابات على
متوسط في التمكين السياسي ،بنسبة % 52,7و %27.3لديهن
البحث
مستوى مرتفع ،و%20منهن لديهم مستوى منخفض ،كما أوضح
راري
التك
ع
التوزي
ى
عل
ء
ز
الج
ذا
ه
تمل
يش
:
سين
س
التمك
ستبيان
 -1اسس
الجدول اختالف نسب اجمالي مستوى تمكين ربة األسرة فقد كانت
والنس بي الس تجابات رب ات األس ر عين ة الدراس ة عل ى اس تبيان
األولوية لربات األسر ذات التمكين المتوسط بنسبة بلغت ،%61,3
التمكين بمحاوره الثال ة ،وجدول ( )6يوضح ذلك:
تليها نسبة  %22,3لربات األسر ذوي المستوى المرتفع ،بينما
ن
التمكي
لمستوى
جدول ( )6توزيع ربات األسر عينة الدراسة وليا
كانت أقل نسبة وهي  %16,3لذوي المستوى المنخفض․
بمحاوره ن = ()300
 -2استبيان الرضا عن الحياة األسرية
النسبة
الفدد
مستوى التمكين
محاور
يشتمل هذا الج زء عل ى التوزي ع التك راري والنس بي الس تجابات
المئوية
التمكين
عين ة البح ث م ن الفتي ات المق بالت عل ى ال زواج عل ى اس تبيان ال وعى
6.3
19
،
22
المنخفض(
المستوى
التمكين
بمتطلبات التصميم الداخلى بأبعاده الثال ة ،وجدول ( )7يوضح ذلك:
جدول ( )7توزيع ربات األسر عينة البحث وليا لمستوى الرضا عن الحياة األسرية بأبفاده ن = ()300
%
الفدد
مستوى الرضا عن الحياة األسرية
أبفاد الرضا عن الحياة األسرية
6.3
19
المستوى المنخفض ()21-14
الرضا عن الحياة اال،تصادية
58.3
175
مستوى متوسط ()29 ،22
35.3
106
مستوى مرتفع ()37 ،23
10,0
30
مستوى منخفض ()43 :37
الرضا عن الحياة االجتماعية
175
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الرضا عن الحياة النفسية

مستوى متوسط ()50 :44
مستوى مرتفع ()57:42
مستوى منخفض ()30 :22
مستوى متوسط ()38 :31
مستوى مرتفع ()46 :39

83
187
24
140
136

83,0
187,0
8,0
46,7
45,3

13.7
41
المستوى المنخفض ()28 ،21
60.0
180
المستوى المتوسط ()36 ،29
الرضا عن صحية
26.3
79
المستوى المرتفع ()45 ،37
15,7
47
مستوى منخفض ()131 :110
إجمالأ استبيان الرضا عن الحياة
47,7
143
مستوى متوسط ()154 :132
األسرية
36,7
110
مستوى مرتفع ()177 :155
بنسبة بلغت  ،%47,7تليها نسبة  %36,7لربات األسر ذوي
أوضحت بيانات جدول ( )7أن أكثر من نصف ربات األسر عينة
المستوى المرتفع ،بينما كانت أقل نسبة وهي  %15,7لذوي
الدراسة لديهن مستوى متوسط نحو الرضا عن الحياة االقتصادية
المستوى المنخفض․
حيث بلغت نسبتهن  ،%58.3أن النسبة األعلى من ربات األسر
لديهن مستوى مرتفع في الرضا عن الحياة االجتماعية حيث بلغت
ثانياُ :تفسير النتائج لأ ضوء الفروض
-1الفرض األول:ينا الفرض األول على أنه " التوجد ع،،ة
نسبتهن ،% 187و % 83لديهن مستوى متوسط  %10 ،منهن
لديهن مستوى منخفض ،وأن هناع تقارب في المستوي المرتفع
ارتباطية دالة إحصائيا ً بين تمكين ربة األسرة بمحاوره الك،ثة
والرضا عن الحياة األسرية بأبفاده األربفة " ،وللتحقق من صحة
والمتوسط في الرضا عن الحياة النفسية بالنسبة لربات األسر عينة
هذا الفرض إحصائيا ً تم ايجاد معامالت ارتباط بيرسون بين استبيان
الدراسة بنسبة  % 46.7و ،% 45.3ونسبة  %8لديهن مستوى
تمكين ربة األسرة بمحاوره( التمكين االقتصادي -التمكين
منخفض %60 ،من ربات األسر عينة الدراسة لديهن مستوى
االجتماعي -التمكين السياسي) وإستبيان الرضا عن الحياة األسرية
متوسط في الرضا عن الحياة الصحية ،و %26.3لديهن مستوى
بأبعاده (الرضا عن الحياة االقتصادية -الرضا عن الحياة
مرتفع ،و % 13.7لديهن مستوى منخفض ،كما أوضح الجدول
االجتماعية -الرضا عن الحياة النفسية -الرضا عن الحياة الصحية،
اختالف نسب اجمالي مستوى الرضا عن الحياة االسرية فقد كانت
اجمالى االستبيان) ،ويوضح ذلك جدول (.)8
األولوية لربات األسر ذات الرضا عن الحياة االسرية المتوسط
جدول()8مفام،ت ارتباط بيرسون لكل من تمكين ربة األسرة بمحاوره الك،ثة والرضا عن الحياةاألسرية بأبفاده األربفة (ن =
.)300
المتغيرات
التمكين
االقتصادي
التمكين
االجتماعي
التمكين
السياسي
إجمالي تمكين
ربة األسرة

الرضا عن الحياة
االقتصادية

الرضا عن
الحياة
االجتماعية

الرضا عن
الحياة النفسية

الرضا عن الحياة
الصحية

إجمالي إستبيان
الرضا عن الحياة
األسرية

**0 ,342

**0 ,323

** 0 ,316

**0 ,245

**0 ,404

**0 ,201

**0 ,588

**0 ,472

**0 ,328

**0 ,517

*0 ,081

** 0 ,313

**0 ,275

*0 ,133

**0 ,260

** 0 ,259

**0 ,545

**0 ,472

**0 ,306

**0 ,516

** دال عند مستوى داللة 0,01
يتضح من جدول ( )8وجود عالقة ارتباطية موجبة عند مستوى
داللة ( )0,01الستبيان تمكين ربة األسرة بمحاوره( التمكين
االقتصادي -التمكين االجتماعي -التمكين السياسي)والرضا عن
الحياة األسرية (الرضا عن الحياة االقتصادية -الرضا عن الحياة
االجتماعية -الرضا عن الحياة النفسية -الرضا عن الحياة الصحية،
اجمالى االستبيان) مما يدل على أنه كلما ارتفع مستوى التمكين
لدى ربة األسرة ارتفعت درجة رضاهاعن الحياة األسرية و،د
يرجع ذل إلى أن ربة األسرة ذات المستوى العالى من التمكين
تساعد أفراد أسرتها في توفير الدعم المادي والمعنوي والمشاركة
الفعالة فى اتخاذ القرارات األسرية ،وأيضا ً شعورها بالثقة لتمكينها
اقتصاديا واجتماعيا وسياسياً ،وبالتالى أصبحت عضوا ً فعاالً فى
مجتمعها وأسرتها مما كان له بال األ ر فى شعورها بالسعادة
والرضا عن حياتها األسرية .ومما سبق يتضح عد تتحيق صحة
الفرض األول كلياً.

-2الفرض الكانى :ينا الفرض الثانى على أنه"التوجد ع،،ة
ارتباطية دالة إحصائيا ً بين بفض متغيرات المستوى االجتماعأ
واال،تصادي لربة األسرة (عدد األبناء ،مدة الزواج ،عمر ربة
األسرة ،لئات الدخل الشهري) وتمكين ربة األسرة بمحاوره
الك،ثة والرضا عن الحياة األسرية بأبفاده األربفة " وللتحقق من
صحة هذا الفرض إحصائيا ً تم ايجاد معامالت ارتباط بيرسون
الستبيان تمكين ربة األسرة بمحاوره( التمكين االقتصادي -التمكين
االجتماعي -التمكين السياسي)واستبيان الرضا عن الحياة األسرية
( الرضا عن الحياة االقتصادية -الرضا عن الحياة االجتماعية-
الرضا عن الحياة النفسية -الرضا عن الحياة الصحية -اجمالى
االستبيان) وبعض متغيرات المستوى االقتصادى واالجتماعى
لفسرة (عدد األبناء ،مدة الزواج ،عمر ربة األسرة ،فئات الدخل
الشهري).
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جدول ( )9مفام،ت ارتباط بيرسون بين بفض متغيرات المستوي اال،تصادي واالجتماعأ وكل من تمكين ربة األسرة بمحاوره
الك،ثة والرضا عن الحياة األسرية بأبفاده األربفة (ن = )300
فئات الدخل
الشهري
*0 ,155
0 ,0110 ,064
0 ,087

المتغيرات

عدد األبناء

مدة الزواج

عمر ربة األسرة

التمكين االقتصادي
التمكين االجتماعي
التمكين السياسي
إجمالي استبيان تمكين
ربة األسرة

0 ,1050 ,102
0 ,072

0 ,081*0 ,123
,077

0,103*0 ,117
*0 ,122

0 ,44

0 ,064

0 ,078

,151**0

,155**0

**0 ,159-

**0 ,177

0 ,014-

0 ,020

0 ,056

0 ,031

0 ,107-

0 ,019-

0 ,014-

0 ,001-

,210**0
,157**0

,114**0

* *0 ,162-

0 ,009

0 ,089-

0 ,092-

0 ,076

الرضا عن الحياة
االقتصادية
الرضا عن الحياة
االجتماعية
الرضا عن الحياة
النفسية
الرضا عن الحياة
الصحية
إجمالي استبيان الرضا
عن الحياة األسرية

* دال عند (.)0,05
** دال عند (.)0,01
توجد عالقة ارتباطية س البة دال ة إحص ائيا ً ب ين ع دد األبن اء وك ل
يتضح من جدول( )9ما يلى:
من (الرض ا ع ن الحي اة االقتص ادية -الرض ا ع ن الحي اة الص حية -
ال توج د عالق ة ارتباطي ة دال ة إحص ائيا ً ب ين ع دد األبن اء وك ل م ن
إجم الي اس تبيان الرض ا ع ن الحي اة األس رية) حي ث كان ت ق يم
(التمك ين االقتص ادى  -التمك ين االجتم اعى  -التمك ين السياس ى -
مع امالت ارتب اط بيرس ون عل ى الت والي (- ،0 ,014- ،0 ,151-
إجم الى تمك ين رب ة األس رة ) حي ث كان ت ق يم مع امالت ارتب اط
 ),157وهي قيم دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة ( ،)0 ,01أى أن
بيرس ون عل ى الت والى ()0,040 ،0,071 ،0,1020 ،0,105-
كلما زاد عداألبناء قلت نسبة رضا ربة األسرة عن الحياة األسرية،
وهى قيم غير دالة إحصائياً.
وهسسسته النتيجسسسة منطقي ة فزي ادة ع دد األبن اء يزي د م ن الض غط
ال توج د عالق ة ارتباطي ة دال ة إحص ائيا ً ب ين م دة ال زواج وك ل م ن
االقتصادى والمعيشى على األسرة مما يقلل م ن الرض ا ع ن الحي اة
التمكين االقتصادى والتمكين السياسى وإجمالى تمك ين رب ة األس رة
ً
األس رية ،بينم ا ال توج د عالق ة ارتباطي ة دال ة إحص ائيا ب ين ع دد
حي ث كان ت ق يم معام ل ارتب اط بيرس ون عل ى الت والى (،,0810-
 ،),064 ،,077بينما توجد عالقة ارتباطي ة موجب ة دال ة إحص ائيا ً
األبناء وكل من (الرضا عن الحياة االجتماعي ة -الرض ا ع ن الحي اة
النفس ية) حي ث كان ت ق يم مع امالت ارتب اط بيرس ون(- ،0 ,014-
عن د مس توى دالل ة ( )0,05ب ين م دة زواج رب ة األس رة وتمكينه ا
،) 0 ,107
االجتماعى و،د يرجع ذل إلى أنه مع تق دم م دة ال زواج تك ون رب ة
توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا ً بين مدة الزواج وك ل م ن
األسرة هى الشخا األكثر مسؤولية اجتماعية فى أس رتها م ا يت يح
(الرضا عن الحياة االقتصادية -الرض ا ع ن الحي اة الص حية) حي ث
لها فرصة التميكن االجتماعى .
كان ت ق يم مع امالت ارتب اط بيرس ون عل ى الت والي (- ،0 ,155-
توج د عالق ة ارتباطي ة موجب ة دال ة إحص ائيا ً عن د مس توى دالل ة
 )0 ,114وهي قيم دالة إحصائيا ً عند مستوى دالل ة ( ،)0 ,01أى
( )0,05ب ين عم ر رب ة األس رة وك ل م ن التمك ين االجتم اعى-
كلمسسا زادت م دة ال زواج ق ل رض ا رب ة األس رة ع ن حياته ا وحي اة
التمكين السياسى ) ،بيمنا ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا ً بين
أس رتها الص حية واالقتص ادية ،و،سسد يرجسسع ذلس إل ى كث رة األعب اء
عم ر رب ة األس رة وك ل م ن ( التمك ين االقتص ادى -إجم الى تمك ين
األس رية بتق دم األبن اء ب العمر وزي ادة احتياج اتهم مم ا يزي د م ن
ربة األسرة) حيث كانت ق يم مع امالت ارتب اط بيرس ون (،0,064
الضغط االقتصادى على األسرة وتأ ر صحة ربة األس رة ،فبالت الى
 .)0,078واتفيت هسته النتيجسة مسع دراسسة سسالم ( )2013حي ث
يقل الرضا عن الحياة الصحية واالقتصادية ،بينما ال توجد عالق ة
أكدت وجود عالقة ارتباطية موجبة بين عمر ربة األسرة والتمك ين
ً
ارتباطية دالة إحصائيا بين مدة الزواج وكل من (الرضا عن الحي اة
االجتماعي.
االجتماعية -الرضا عن الحياة النفسية -إجمالي استبيان الرض ا ع ن
توج د عالق ة ارتباطي ة موجب ة دال ة إحص ائيا ً ب ين فئ ات ال دخل
الحياة األس رية) حي ث كان ت ق يم مع امالت ارتب اط بيرس ون(,020
الش هري ومح ور التمك ين االقتص ادي حي ث بلغ ت قيم ة معام ل
.) 0 ,089- ،0 ,019- ،0
ارتب اط بيرس ون ( )0,155وه ي قيم ة دال ة إحص ائيًا عن د مس توى
توج د عالق ة ارتباطي ة س البة دال ة إحص ائيا ً ب ين عم ر رب ة األس رة
دالل ة ( ،)0,05بينم ا ال توج د عالق ة ارتباطي ة دال ة احص ائيًا ب ين
وك ل م ن (الرض ا ع ن الحي اة االقتص ادية -الرض ا ع ن الحي اة
فئ ات ال دخل الش هرى وك ل م ن ( التمك ين ااالجتم اعي ،التمك ين
الصحية) حيث كانت قيم معامالت ارتباط بيرس ون عل ى الت والي(-
السياسي ،إجمالى تمكين ربة األسرة ) حيث كانت معامالت ارتباط
 ) 0 ,162- ،0 ,159وه ي ق يم دال ة إحص ائيا ً عن د مس توى دالل ة
بيرس ون عل ى الت والى ( )0 ,087 ،0 ,064 ،0 ,011-واتفيسست
( ،)0 ,01أى أن س كلم ا زاد عم ر رب ة األس رة قل ت نس بة رض اها
هسته النتيجسة م ع دراس ة سسالم ( )2013الت ي أك دت وج ود عالق ة
عل ى الحي اة الص حية واالقتص ادية لفس رة ،وه ذه النتيج ة منطقي ة
ارتباطية موجبة بين مس توى المعيش ة والتمك ين االقتص ادي ،بينمسا
حي ث تت أ ر ص حة الف رد بالتق دم ف ى العم ر وزي ادة المس ؤوليات
اختلسسسا مع ه ف ى وج ود عالق ة ارتباطي ة موجب ة ب ين التمك ين
وااللتزام ات المطل وب إنجازه ا مم ا تت أ ر الحي اة االقتص ادية
االجتم اعي ومس توى المعيش ة .وتختلسسا هسسته النتيجسسة م ع دراس ة
والص حية لرب ة األس رة فيق ل رض اها عنهم ا ،ال توج د عالق ة
محمود وآخرون ( )2014فى وجود عالقة ارتباطية موجب ة دال ة
ارتباطية دالة إحصائيا ً بين عمر ربة األسرة وكل م ن (الرض ا ع ن
إحص ائيا ً ب ين مس توى تمك ين رب ة األس رة ومس توى ال دخل
الحي اة االجتماعي ة -الرض ا ع ن الحي اة النفس ية -إجم الي اس تبيان
الشهرى.وبتل ييتحيق الفرض الكانى جزئياً.
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الرض ا ع ن الحي اة .واتفيسسست هسسسته النتيجسسسة م ع دراس ة ضسسسب
الرض ا ع ن الحي اة األس رية) حي ث كان ت ق يم مع امالت ارتب اط
( )2015والتي أكدت على عدم وجود عالقة ارتباطية بين الرض ا
بيرسون(،)0 ,092- ،0 ,014- ،0 ,056
ع ن الحي اة وال دخل الش هري لفس رة ،بينم ا اختلفسست مع ه دراس ة
توج د عالق ة ارتباطي ة موجب ة دال ة إحص ائيا ً عن د مس توى
السست،وي ( )2016والت ي أك دت عل ى وج ود عالق ة ارتباطي ة ذات
دالل ة ( ) 0,01ب ين فئ ات ال دخل الش هري والرض ا ع ن الحي اة
دالل ة إحص ائية ب ين ال دخل الش هري إجم الي الرض ا ع ن الحي اة.
االقتصادية وهذه النتيجة منطقية من وجهة نظر الباحثة فكلما ارتفع
الدخل الشهري لربة األس رة ي زداد الرض ا ع ن الحي اة االقتص ادية،
وبتل ييتحيق الفرض الكانى جزئياً.
-3الفرض الكالث:ينا الف رض الثال ث عل ى أن ه" ال توجسد لسروق
بينم ا ال توج د عالق ة ارتباطي ة دال ة إحص ائيا ً ب ين فئ ات ال دخل
الشهري وكل من (الرضا عن الحياة االجتماعية -الرضا عن الحياة
ذات داللة إحصائية بين ربات األسر الفام،ت و ير الفسام،ت لسأ
النفسية -الرض ا ع ن الحي اة الص حية -إجم الي اس تبيان الرض ا ع ن
كسسل مسسن التمكسسين بمحسساوره الك،ثسسة ،والرضسسا عسسن الحي ساة األسسسرية
الحياة األس رية) حي ث كان ت ق يم مع امالت ارتب اط بيرس ون(,031
بأبفادها األربفة" .
وللتحقق من صحة الفرض الرابع ت م إيج اد قيم ة (ت) ب ين متوس ط
 ) 076 ،0 ,009 ،0 ,001- ،0و،سسد يرجسسع ذل س أن زي ادة ال دخل
درجات ربات األسر العامالت وغير الع امالت ف ي ك ل م ن تمك ين
الش هرى تزي د م ن المس توى االقتص ادى لفس رة مم ا يجع ل رب ة
ربة األسرة بمحاوره الثال ة ،والرضا ع ن الحي اة األس رية بأبعاده ا
األس رة راض ية ع ن حياته ا وحي اة أس رتها االقتص ادية لش عورها
األربعة ،ويوضح ذلك جدول (. )10
باألم ان الم ادى  ،ولك ن ل يس م ن الض رورى أن ي وفر الص حة او
جدول ()10داللة الفروق بين متوسطات درجات ربات األسر عينة الدراسة لأ استبيان التمكين و استبيان الرضا عن الحياة األسرية وليا ً
لفمل ربة األسرة (تفمل ،ال تفمل)
( ن = )300
البيان

المتوسط
الحسابى

المحـــور

تمكين
ربة
األسرة

الرضاعن
الحياة
األسرية

تفمل ن= ( ) 190

التمكين
اال،تصادي
التمكين
االجتماعأ
التمكين السياسأ
إجمالأ استبيان
تمكين ربة
األسرة
الرضا عن الحياة
اال،تصادية
الرضا عن الحياة
االجتماعية
الرضا عن الحياة
النفسية
الرضا عن الحياة
الصحية
إجمالأ الرضا
عن الحياة
األسرية

االنحراف
المفيارى

ال تفمل ن= ( ) 110
المتوسط
الحسابى

االنحراف
المفيارى

،يمة ت

37.72

4.320

36.85

4.985

1.588

58.19

4.914

57.07

6.140

1.736

38.95

6.591

38.04

6.355

1.176

134.86

12.336

131.95

12.062

1.984

25.85

4.923

26.70

5.370

1.398-

51.35

4.637

50.38

5.225

1.667

37.65

4.308

36.82

4.204

1.573

33.56

4.204

33.49

4.999

0 ,134

148.41

13.715

147.39

15.597

0 ,290

يتبين من جدول ()10ما يلى:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوس طات درج ات رب ات
األسر العامالت والغير عامالت في كل من ( التمكين االقتصادي -
التمكين االجتماعي -التمكين السياسي -إجمالى تمكين ربة األسرة)
حي ث بلغ ت ق يم (ت) ( )1,176 ،1,736 ،1,588عل ى الت والي
وهي قيم غير دالة إحصائياً ،توجد ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين
متوس طات درج ات رب ات األس ر الع امالت والغي ر ع امالت ف ي
إجم الي اس تبيان تمك ين رب ة األس رة لص الح الع امالت حي ث بلغ ت
قيم ت (ت) المحس وبة ( )1,588وه ي قيم ة دال ة إحص ائيا ً عن د
مس توى دالل ة ( ،)0,05بمعن ى أن رب ات األس ر الع امالت أكث ر
تمكين ا ً م ن رب ات األس ر غي ر الع امالت .و،سسد يرجسسع ذل ك إل ى أن
المرأة العاملة يكون ل ديها ف رت أكب ر للحص ول عل ى الم وارد ف ي
المجتم ع كم ا أنه ا تك ون أكث ر مش اركة ف ي ص نع الق رار م ن غي ر
العاملة ،ومن المعروف أن التبعية االقتصادية للم رأة ه ي م ن أكث ر
األمور التي تؤدي إلى عرقلة ق دراتها عل ى رعاي ة نفس ها وأس رتها

مستوى
الداللة
0 ,113
ير دال
0 ,084
ير دال
0 ,241
ير دال
0 ,048
دالة عند
0,05
0 ,163
ير دالة
0 ,097
ير دالة
0 ,117
ير دالة
0 ,894
ير دالة
0 ,556
ير دالة

فعمل المرأة يحقق لها مزيد من التمكين ويجعلها أكثر اعتم ادا عل ى
ذاتها وأكثر إسهاما في الحياة المجتمعية.
ال توجد فروق ذات داللة إحص ائية ب ين متوس طات درج ات رب ات
األسر العامالت والغير ع امالت ف ي ك ل م ن ( الرض ا ع ن الحي اة
االقتص ادية الرض ا ع ن الحي اة االجتماعي ة -الرض ا ع ن الحي اة
النفس ية  -الرض ا ع ن الحي اة الص حية -إجم الي الرض ا ع ن الحي اة
األس رية) حي ث بلغ ت ق يم (ت) عل ى الت والى (،1,667 ،1,398-
 )0,290 , 0,134 ،1,573وه ي قيم ة غي ر دال ة إحص ائيا ً و،سسد
يرجع ذل إلى أن معظم ربات األسر يحرصن على خلق جو هادئ
وتك وين عالق ات إجتماعي ة جي دة ب ين أف راد أس رتهن والمجتم ع
المحيط بهن م ن أص دقاء وجي ران وزم الء وذل ك م ن خ الل تقبله ا
لآلخر ،ويتساوى في ذل ك الع امالت والغي ر ع امالت ،وتتفسق هسته
النتسسائج م ع دراس ة (السست،وي )2016 ،والت ي أك دت نتائجه ا عل ى
عدم وجود فروق ب ين رب ات األس ر الع امالت والغي ر ع امالت ف ي
الرض ا ع ن الحي اة االجتماعي ة واالقتص ادية وإجم الى الرض ا ع ن
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الحياة ،وأيض ا ً م ع دراس ة ضسب ( )2015الت ي أك دت عل ى ع دم
ربات األسر عينة الدراسة لأ كسل مسن التمكسين بمحساوره والرضسا
ً
وجود فروق بين العامالت وغير العامالت في إجمالى الرض ا ع ن
عن الحياة األسرية بأبفادها وليا (لمستوى تفليم رب األسرة) ".
وللتحقق من صحة الفرض الرابع تم استخدام اختب ار تحلي ل التب اين
الحي اة ,بينمسسا اختلفسست ه ذه النت ائج م ع دراس ة المسسالكأ ()2011
في اتجاه واحد ( )ANOVAلمعرف ة طبيع ة االخ تالف ب ين رب ات
ودراسة عزيز& لرحات ( )2018والتي أكدت وجود ف روق دال ة
األس ر عين ة الدراس ة ف ي التمك ين بمح اوره الثال ة والرض ا ع ن
إحصائيا ً بين ربات األسر العامالت وغير العامالت في الرضا عن
الحي اة األس رية بأبع اده األربع ة وفق ا ً لك ل م ن (مس توى تعل يم رب
الحي اة لص الح الع امالت.و دراس ة ضسسب ( )2015حي ث أك دت
األسرة).
نتائجه ا عل ى وج ود ف روق ب ين رب ات األس ر الع امالت والغي ر
وفي حالة وجود دالالت يتم تطبيق اختبار  TUKEYلمعرفة داللة
عامالت في بُعد الرضا عن الحياة االقتصادية لصالح رب ات األس ر
الفروق ب ين متوس طات درج ات عين ة الدراس ة ف ي اس تبيان تمك ين
العامالت .) .وبتل يتحيق صحة الفرض الكالث جزئياَ.
ربة األس رة والرض ا ع ن الحي اة األس رية والج داول م ن( )11إل ى
( )12توضح ذلك:
-4الفرض الرابع :ي نا عل ى " ال يوجسد تبساين دال إحصسائيا ً بسين
جدول( )11تحليل التباين لأ اتجاه واحد الستبيان تمكين ربة األسرة الرضا عن الحياة األسرية بأبفاده األربفة وليا ً لمستوى تفليم رب
األسرة
توي
مس
ط قيمة ف
وع درج ات متوس
مجم
مصدر التباين
البعد
الداللة
المربعات
الحرية
المربعات
0 ,144
1.949
40.734
2
81.467
ين بين المجموعات
التمك
غير دالة
20.897
297
6206.330
داخل المجموعات
االقتصادي
299
6287.797
الكلي
التمك
االجتماعي

ين

التمكين السياسي
إجم الي اس تبيان
تمكين ربة األسرة
الرض ا ع ن الحي اة
االقتصادية
الرض ا ع ن الحي اة
االجتماعية
الرض ا ع ن الحي اة
النفسية
الرض ا ع ن الحي اة
الصحية
إجم الي اس تبيان
الرض ا ع ن الحي اة
األسرية

بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي

125.544
8635.373
8760.917
43.257
1267.660
12670.917
701.500
44507.096
45208.597
119.741
7654.579
7774.320
85.100
7019.896
66.274
5753.363
5819.637
5819.637
221.243
5843.354
6064.597
1591.434
60549.163
62140.597

2
297
299
2
297
299
2
297
299
2
297
299
2
297
299
2
297
299
2
297
299
2
297
299

62.772
29.075

2.159

0 ,117
غير دالة

21.628
42.517

0 ,509

0 ,602
غير دالة

350.750
149.856

2.341

0 ,098
غير دالة

59.870
25.773

2.323

0 ,100
غير دالة

42.550
23.636

1.800

0 ,167
غير دالة

33.137
19.372

1.711

0 ,183
غير دالة

110.621
19.675

5.623

795.717
203.869

3.903

0 ,004
دال ة عن د
()0.01
0 ,021
دال ة عن د
()0.05

جدول ()12المتوسطات الحسابية لدرجات ربات األسر لأ بُفد الرضا عن الحياة الصحية وإجمالأ استبيان الرضا عن الحياة األسرية وليا ً
لمستوى تفليم رب األسرة
إجمالي الرضا عن الحياة االسرية
البيان الرضا عن الحياة الصحية
المتوسط الحسابي
ط العدد
المتوس
العدد
الحسابي
تعليم رب األسرة
مس توى تعل يم
141.57
30
30.97
30
منخفض
مس توى تعل يم
147.81
121
33.75
121
متوسط
149.52
149
33.88
مستوى تعليم مرتفع 149
رب ات األس ر عين ة الدراس ة ف ي ك ل م ن ( التمك ين االقتص ادي،
يتضح من جدول ( )11أنه ال يوجد تباين دال إحص ائيا ً ب ين
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وبتطبي ق اختب ار  Tukeyوج د أن المتوس طات الحس ابية لعين ة
والتمك ين االجتم اعي ،والتمك ين السياس ي ،وإجم الي تمك ين رب ة
الدراسة تتدرج بين ( )149.52في المستوى التعليمي المرتف ع إل ى
األس رة ) وفقً ا لمس توى تعل يم رب األس رة حي ث بلغ ت ق يم ف
( )141.57ف ي المس توى التعليم ي الم نخفض لص الح المس توى
( )2.341 ،.509 ،2.159 ،1.949عل ى الت والي وه ي ق يم غي ر
المرتف ع ،وتتف ق ه ذه النت ائج م ع دراس ة السست،وي ( )2016الت ي
دالة إحصائياً.
أك دت عل ى وج ود تب اين دال احص ائيا ً ب ين رب ات األس ر عين ة
ال يوجد تباين دال إحصائيا ً بين ربات األسر عينة الدراسة ف ي ك ل
الدراسة في الرضا عن الحياة بمح اوره الثال ة تبع ا ً لمس توى تعل يم
من (الرضا عن الحياة االقتصادية  -الرض ا ع ن الحي اة االجتماعي ة
رب األسرة لصالح المستوى التعليمي المرتفع.وبذلك يتحيق صسحة
 الرضا عن الحياة النفسية) وفقًا للمستوى تعل يم رب األس رة حي ثالفرض الرابع جزئياً.
بلغت ق يم ف ( )1.711 ،1.800 ،2.232عل ى الت والي وه ي ق يم
 -5الفسسرض الخسسامل " :ال يوجسسد تبسساين دال إحصسسائيا ً بسسين ربسسات
غير دالة إحصائياً ،بينما يوجد تباين دال إحصائيا ً بين رب ات األس ر
عينة الدراسة في بُعد الرضا ع ن الحي اة الص حية حي ث بلغ ت قيم ة
األسسسر عينسسة الدراسسسة لسسأ التمكسسين بمحسساوره والرضسسا عسسن الحيسساة
ف ( )5.623وهي قيمة دالة إحصائيا ً عند مستوى دالل ة (،)0,01
األسرية بأبفادها األربفة وليا ً (لمستوى تفليم ربة األسرة) "
وللتحق ق م ن ص حة الف رض الخ امس ت م اس تخدام اختب ار تحلي ل
وبتطبي ق اختب ار  Tukeyوج د أن المتوس طات الحس ابية لعين ة
التباين في اتجاه واحد ( )ANOVAلمعرفة طبيع ة االخ تالف ب ين
الدراسة تتدرج ب ين ( )33.88ف ي المس توى التعليم ي المرتف ع إل ى
رب ات األس ر عين ة الدراس ة ف ي التمك ين بمح اوره الثال ة والرض ا
( )30.97ف ي المس توى التعليم ي الم نخفض لص الح المس توى
عن الحياة األسرية بأبعاده األربعة وفقا ً لكل من (مستوى تعليم رب ة
المرتف ع ،و،سسد يرجسسع ذلس إل ى أن ارتف اع المس توى التعليم ى ل رب
األسرة).
األسرة يزيد من الثقافة العامة والصحية لدي ه مم ا ي ؤ ر عل ى ب اقى
وفي حالة وجود دالالت يتم تطبيق اختبار  TUKEYلمعرفة داللة
أفراد األسرة ويجعل ذلك يزي د م ن رض ا رب ة ال أسرة عل ى الحي اة
الفروق ب ين متوس طات درج ات عين ة الدراس ة ف ي اس تبيان تمك ين
الصحية ألسرتها ،يوجد تباين دال إحصائيا ً بين ربات األس ر عين ة
ربة األسرة والرضا ع ن الحي اة األس رية والج داول م ن ( )13إل ى
الدراسة في إجمالي الرضا عن الحياة األسرية حيث بلغت قيم ة ف
( )14توضح ذلك:
( )3.903وه ي قيم ة دال ة إحص ائيا ً عن د مس توى دالل ة (،)0.05
جدول ( )13تحليل التباين لأ اتجاه واحد الستبيان تمكين ربة األسرة الرضا عن الحياة األسرية بأبفاده األربفة وليا ً لمستوى تفليم ربة
األسرة
مستوي الداللة
ط قيمة ف
وع درج ات متوس
مجم
مصدر التباين
البعد
المربعات
الحرية
المربعات
,384 0 ,959
20.177
2
40.355
ين بين المجموعات
التمك
غير دالة
21.035
297
6247.442
داخل المجموعات
االقتصادي
299
6287.797
الكلي
التمك
االجتماعي

ين

التمك
السياسي

ين

بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي

176.107
8584.810
8760.917
22.800
12648.117
12670.917
582.838
44625.759
45208.597

الرض ا ع ن
اة
الحي
االقتصادية
الرض ا ع ن
اة
الحي
االجتماعية
الرض ا ع ن
الحياة النفسية

بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي

216.837
7557.438
7774.320
172.644
6932.352
7104.997
163.773
5655.863
5819.637
184.340
5880.257
6064.597
2721.441
59419.156
62140.597

الي
إجم
تبيان
اس
تمك ين رب ة
األسرة

الرض ا ع ن
اة
الحي
الصحية
الي
إجم
تبيان
اس
الرض ا ع ن
اة
الحي
األسرية

2
297
299
2
297
299
2
297
299
2
297
299
2
297
299
2
297
299
2
297
299
2
297
299

88.053
28.905

3.046

,049
دالة عند()0.05

11.400
42.586

0 ,268

0 ,765
غير دالة

291.419
150.255

1.939

0 ,146
غير دالة

108.419
25.446

4.261

0 ,015
دالة عند ()0.05

86.322
23.341

3.698

0 ,026
دالة عند ()0.05

81.887
19.043

4.300

0 ,014
دالة عند()0.05

92.170
19.799

4.655

0 ,010دالة عند
()0.05

1360.720
200.064

6.801

0 ,001
دالة عند()0.001
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جدول ( )14المتوسطات الحسابية لدرجات ربات األسر لأ بُفد الرضا عن الحياة اال،تصادية ،والرضا عن الحياة االجتماعية ،والرضا عن
الحياة النفسية ،الرضا عن الحياة الصحية ،وإجمالأ الرضا عن الحياة األسرية والتمكين االجتماعأ.
التمكين
االجتماعي

إجمالي الرضا
الرضا عن
الرضا عن
الرضا عن
البيان الرضا عن الحياة
عن الحياة
الحياة النفسية الحياة الصحية
الحياة
االقتصادية
االسرية
االجتماعية
مستوى التعليم
المتوسط
المتوسط
المتوسط
المتوسط
المتوسط
المتوسط
العدد
56.26
140.56
31.51
35.46
49.05
24.54
39
مستوى تعليم منخفض
57.38
148.06
33.78
37.46
51.16
25.66
107
مستوى تعليم متوسط
58.45
149.92
33.88
37.74
51.38
26.92
154
مستوى تعليم مرتفع
دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة ( ،)0.05وبتطبيق اختبار Tukey
يتضح من جدول ( )13أنه ال يوجد تباين دال إحصائيا ً بين ربات
وجد أن المتوسطات الحسابية لعينة الدراسة تتدرج بين ()37.74
األسر عينة الدراسة في كل من ( التمكين االقتصادي ،والتمكين
في المستوى التعليمي المرتفع إلى ( )35.46في المستوى التعليمي
السياسي ،وإجمالي تمكين ربة األسرة ) وفقًا لمستوى تعليم ربة
المنخفض لصالح المستوى المرتفع.
األسرة حيث بلغت قيم ف ( )1.939 ،.268 ،.959على التوالي
يوجد تباين دال إحصائيا ً بين ربات األسر عينة الدراسة في بُعد
وهي قيم غير دالة إحصائياً ،بينما يوجد تباين دال إحصائيا ً بين
الرضا عن الحياة الصحية حيث بلغت قيمة ف ( )4.655وهي
ربات األسر عينة الدراسة في محور التمكين االجتماعي حيث
ً
قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05وبتطبيق اختبار
بلغت قيمة ف ( )3.046وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة
 Tukeyوجد أن المتوسطات الحسابية لعينة الدراسة تتدرج بين
( ،)0.05وبتطبيق اختبار  Tukeyوجد أن المتوسطات الحسابية
( )33.88في المستوى التعليمي المرتفع إلى ( )31.51في
لعينة الدراسة تتدرج بين ( )56.26في المستوى التعليمي
المستوى التعليمي المنخفض لصالح المستوى المرتفع وقد اتفيت
المنخفض إلى ( )58.45في المستوى التعليمي المرتفع لصالح
هذه النتائج مع دراسة سليمان ( )2003والتي أكدت نتائجها على
المستوى المرتفع ،وهته النتيجة تعد منطقية حيث أن ارتفاع
وجود فروق في الرضا عن الحياة الصحية لصالح حملة الماجستير
مستوى تعليم ربة األسرة يزيد من خلقيتها االجتماعية والثقافية
فأعلى ،وتختلا هذه النتيجة مع دراسة ضب ( )2015والتي
ويتيح لها فرصة التعامل بإيجابية مع أفراد أسرتها ومجتمعها
أكدت على عدم وجود تباين دال إحصائيا ً بين ربات األسر عينة
ويجعلها قادرة على تحمل المسؤولية االجتماعية .
ً
الدراسة في بُعد الرضا عن الحياة الصحية تبعا لمستوى تعليم ربة
يوجد تباين دال إحصائيا ً بين ربات األسر عينة الدراسة في بُعد
األسرة.
الرضا عن الحياة االقتصادية تبعا لمستوى تعليم ربة األسرة حيث
يوجد تباين دال إحصائيا ً بين ربات األسر عينة الدراسة في إجمالي
بلغت قيمة ف ( )4.261وهي قيمة دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة
الرضا عن الحياة األسرية حيث بلغت قيمة ف ( )6.801وهي
( ،)0.05وبتطبيق اختبار  Tukeyوجد أن المتوسطات الحسابية
ً
قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.001وبتطبيق اختبار
لعينة الدراسة تتدرج بين ( )26.92في المستوى التعليمي المرتفع
 Tukeyوجد أن المتوسطات الحسابية لعينة الدراسة تتدرج بين
إلى ( )24.54في المستوى التعليمي المنخفض لصالح المستوى
( )149.92في المستوى التعليمي المرتفع إلى ( )140.56في
التعليمي المرتفع ،وهته النتيجة منطيية فكلما ارتقى االنسان في
المستوى التعليمي المنخفض لصالح المستوى المرتفع ،و،د اتفيت
مستواه التعليمي كلما لقى استحسان وتقدير من المجتمع المحيط به
هذه النتائج مع دراسة الصغير ( )2010ودراسة نويبات ()2013
مما يجعله أكثر سعادة وبالتالي تزيد درجة رضاه عن حياته ،وهذه
والتي أكدت نتائجها على أنه كلما ذات المستوى التعليمي للفرد كان
النتيجة تتفق مع دراسة ضب ( )2015التي أكدت على وجود
أكثر رضا عن حياته ،بينما اختلفت هذه النتائج مع دراسة علوان
تباين بين ربات األسر عينة الدراسة في بعد الرضا عن الحياة
( )2008والتي أكدت نتائجها على عدم وجود فروق في الرضا
االقتصادية تبعا ً لمستوى تعليم ربة األسرة لصالح المستوى
عن الحياة تبعا لمستوى تعليم ربة األسرة.وبتل ال يتحيق صحة
التعليمي المرتفع.
ً
الفرض الخامل جزئيا ً
يوجد تباين دال إحصائيا بين ربات األسر عينة الدراسة في بُعد
الفرض السادس :تختلا نسبة مشاركة المتغيرات المستيلة
الرضا عن الحياة االجتماعية حيث بلغت قيمة ف ( )3.698وهي
(تمكين ربة األسرة بمحاوره) ومتغيرات المستوى االجتماعأ
قيمة دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة ( ،)0.05وبتطبيق اختبار
اال،تصادي لألسرة لأ تفسير نسب التباين الخاص بالمتغير التابع
 Tukeyوجد أن المتوسطات الحسابية لعينة الدراسة تتدرج بين
ً
(الرضا عن الحياة األسرية ككل) طبيا ألوزان مفام،ت االنحدار
( )51.38في المستوى التعليمي المرتفع إلى ( )49.05في
ودرجة االرتباط لدي ربات األسر عينة البحث.".
المستوى التعليمي المنخفض لصالح المستوى المرتفع ،وتختلا
وللتحقق من صحة الفرض إحصائيا ً تم حساب درجة تأ ير تمكين
هذه النتائج مع دراسة الت،وي ( )2016والتي أكدت على عدم
ربة األسرة بمحاوره ومتغيرات المستوى االجتماعي االقتصادي
وجود تباين دال احصائيا ً بين ربات األسر عينة الدراسة في الرضا
لفسرة على مستوى الرضا عن الحياة األسرية باستخدام معامل
االجتماعي تبعا ً لمستوى تعليم ربة األسرة.
االنحدار ويوضح جدول ( )15ذلك.
يوجد تباين دال إحصائيا ً بين ربات األسر عينة الدراسة في بُعد
الرضا عن الحياة النفسية حيث بلغت قيمة ف ( )4.300وهي قيمة
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جدول ( )15االنحدار الخطأ للف،،ة بين المتغيرات المستيلة والمتغير التابع

يتضح من جدول( )12أن التمكين االجتماعي هو العامل األكثر
تأ يرا ً في تفسير نسبة التباين في الرضا عن الحياة األسرية حيث
بلغت قيمة ف( )108.572وهي قيمة دالة احصائيا ً عند مستوى
داللة  0.001كما بلغت قيمة نسبة المشاركة ( )0.267مما يعني
أن التمكين اإلجتماعي يفسر  %26.7من التباين الكلي ،وهذا يدل
على أن التمكين اإلجتماعي من أولى المتغيرات التي أ رت في
الرضا عن الحياة األسرية ،و،د يرجع ذل إلى أن شعور ربة
األسرة بكيانها االجتماعى وتأ يرها فى البيئة المحيطة بيها وخاصة
االجتماعية تزيد من قتها بنفسها وشعورها بأنها فرد فعالى فى
المجتمع واألسرة مما يزيد من درجة الرضا عن حياتها األسرية ،
يليها متغير التمكين اإلقتصادي حيث بلغت نسبة المشاركة
 %16.3عند مستوى داللة  ،0.001يليها متغير التمكين السياسي
حيث بلغت نسبة المشاركة  %6.8عند مستوى داللة ،0.001
يليها متغير تعليم ربة األسرة حيث بلغت نسبة المشاركة %4.6
عند مستوى داللة  0.001يليها متغير عدد األبناء حيث بلغت
نسبة المشاركة  %2.5وهي قيمة دالة احصائيا ً عند مستوى داللة
 ،0.01يليها متغير تعليم رب األسرة حيث بلغت نسبة المشاركة
 %2.3عند مستوى داللة  ،0.01ولم يظهر كل من مدة الزواج
وعمر ربة األسرة والدخل تأ يرا ً على الرضا عن الحياة األسرية.
النتائج : Results
أهم النتائج التى توصل اليها البحث:
 توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة 0,01بين مجموع محاور استبيان تمكين ربة األسرة ،ومجموع
أبعاد الرضا عن الحياة األسرية.
 وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيأ عند  0,05بين عدداألبناء و تمكين ربة األسرة بينما ال توجد عالقة ارتباطية بين عدد
األبناء والرضا عن الحياة األسرية بأبعاده .
 ال توجد عالقة ارتباطية بين بعض متغيرات المستوى االجتماعىواالقتصادي (مدة الزواج -عمرربة األسرة -فئات الدخل الشهري)
وكل من تمكين ربة األسرة والرضا عن الحياة ككل .
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ربات األسر العامالتوالغير عامالت في إجمالي تمكين ربة األسرة لصالح العامالت،
بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ربات األسر العامالت

والغير عامالت في إجمالي الرضا عن الحياة األسرية.
 يعتبر التمكين االجتماعى يليها التمكين االقتصادى يليها التمكينالسياسى ،يليها متغير تعليم رب األسرة من أكثر العوامل المستقلة
مشاركة فى حدوث التباين فى االتجاه نحو الرضا عن الحياة
األسرية لربات األسر كمتغير تابع0
التوصيات : Recommendations
من أهم توصيات البحث:
بعد ما تقدم من عرض ومناقشة لنتائج الدراسة الحالية تقترل
الباحثة بعض التوصيات التالية:
أوالً :توصيات خاصة بوسائل اإلع،
 تقديم برامج توعوية ألفراد األسرة من خالل وسائل اإلعالمالمقروءة والمسموعة والمرئية تسهم في توضيح أهمية تمكين
المرأة اقتصاديا ً واجتماعيا ً وسياساً ،وتوعيتهن لتحقيق الرضا عن
الحياة األسرية.
 العمل على توعية ربات األسر وتنمية مهارات القدرة علىالتكيف مع األحداث المستجدة والطارئة حتى يتسنى التعاي مع
هذه المشكالت وبالتالي يتحقق الرضا عن الحياة ،وذلك من خالل
وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي.
 دعم المرأة إعالميا ً لضمان مشاركتها في مواقع صنع القرار.ثانياً :توصيات خاصة بالمؤسسات التفليمية.
 إفراد جزء من المقررات الدراسية في مناهج التعليم ما قبلالجامعي والتعليم الجامعي لشرل كيفية تمكين المرأة عامة
وربة األسرة خاصة.
 االهتمام بتعليم المرأة ومحو أمية ربات األسر فارتفاعالمستوى التعليمي يحقق مزيد من الرضا عن الحياة ويدعم
تمكين المرأة.
ثالكاً :توصيات خاصة بالمؤسسات التأ تخد المرأة واألسرة
 العمل الجاد من قبل الجهات المختصة على ضرورة توفيرالدعم االقتصادي للمرأة عامة وربة األسرة خاصة لتحقيق
مزيد من التمكين وبالتالي رضا عن الحياة.
 ضرورة تحسين الظروف المهنية والصحية والبيئية لرباتاألسر العامالت حتى يكونوا قادرين على التغلب على الكثير
من المشكالت التي تواجههم وإزالة كافة العقبات التي تمنعهم
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من التمكين.
على الدولة تعزيز ودعم قة المرأة بنفسها وتقديرها
واحترامها وإعطائها قمة وأهمية ومساعدتها في تحقيق
أهدافها فالمرأة نصف المجتمع وتربي النصف اآلخر.
توعية اآلباء وأفراد المجتمع بعواقب التمييز بين األطفال على
أساس النوع االجتماعي لهم وذلك لتحقيق مزيد من الرضا
عن الحياة وبالتالي التمكين.
العمل على رفع مستوى وعى المرأة بحقوقها السياسية
وأهمية مشاركتها في اتخاذ القرار ،بل وحقها في الترشيح إذا
وجدت في نفسه الكفاءة والقدرة على ذلك.
إمدادالمرأة بكافة االمكانات والوسائل التي تساعدها على
اإلنتاج والبيع والشراء وبالتالي تقليل التبعية االقتصادية لها.
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