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 الملخص
اســتهدف هــذا البحــث قیــاس اتجاهــات الــزوج المعاصــر نحــو المشــاركة فــي 
أداء بعــــض األعمــــال المنزلیــــة بمدینــــة بورســــعید، وذلــــك لمحاولــــة تخفیــــف األعبــــاء 
الملقاه على عاتق الزوجة وربة المنزل من ناحیة، وكذلك تحقیـق الرضـا عـن الحیـاة 

% مـــن ٤٠الزوجیـــة داخـــل األســـرة مـــن ناحیـــة أخـــرى، وقـــد أشـــارت أهـــم النتـــائج أن 
% مـن ٤٤عامـا، وأن ٤٥أقـل مـن  -٣٠األزواج عینة الدراسة تتراوح أعمـارهم مـن 

% من األزواج فترة زواجهـم ٤٠سنة فأكثر، وأن  ٤٠الزوجات تتراوح أعمارهن من 
لــى الترتیــب یحملــن % مــن األزواج المبحــوثین ع٩٦%، ٢٠عامــا فــأكثر،  ٢٠مــن 

% مــن ٤٨% مــن الزوجــات ربــة منــزل، ٨٠مــؤهالت جامعیــة ویعملــن فتــرة واحــدة، 
أبناء فأكثر، وعن درجـة وعـي األزواج نحـو مفهـوم العمـل المنزلـي  ٤األزواج لدیهم 
% مــن األزواج عینــة الدراســة لـدیهم وعــي جیــد نحــو مفهــوم العمــل ٤٤فقـد تبــین أن 

ــــدأ المشــــاركة فــــي أداء  المنزلــــي، وعــــن نــــوع اتجــــاه األزواج ــــة الدراســــة نحــــو مب عین
% مـــن األزواج كانــــت اتجــــاههم ٥٢األعمـــال المنزلیــــة بصــــفة عامـــة فقــــد تبــــین أن 

% مـــن األزواج عینـــة الدراســـة درجـــة اتجـــاههم إیجـــابي ٥٢إیجابیـــة ، وقـــد تبـــین أن 
نحـــو المشـــاركة فـــي أداء األعمـــال المنزلیـــة الخاصـــة بإعـــداد الطعـــام، وقـــد أظهـــرت 

% من األزواج درجـة اتجـاههم محایـد، سـلبي نحـو المشـاركة ٢٠%، ٧٢ن النتائج أ
فـــي أداء األعمــــال المنزلیــــة الخاصــــة بتنظیـــف المنــــزل، وعــــن اتجــــاه األزواج عینــــة 
الدراســة نحــو المشــاركة فــي أداء األعمــال المنزلیــة الخاصــة بالعنایــة بــالمالبس فقــد 

ایــة بـالمالبس حیـث كانــت تبـین أن غالبیـة األزواج  درجـة اتجــاههم محایـد نحـو العن
% مـــن األزواج علـــى الترتیـــب ذو اتجـــاه ٤٠%، ٦٠%، كمـــا تبـــین أن  ٧٦النســـبة 

محاید، إیجابي نحو المشـاركة فـي أداء األعمـال المنزلیـة الخاصـة برعایـة األطفـال، 
% مــــن ٤٤وعـــن اتجـــاه األزواج نحـــو المشــــاركة فـــي صـــیانة المنــــزل فقـــد تبـــین أن 

تجـــاههم إیجابیــــة نحـــو المشــــاركة فـــي أداء األعمــــال األزواج عینـــة الدراســـة درجــــة ا
% مـن األزواج ١٢%، ٢٠%، ٦٨المنزلیة الخاصة بصـیانة المنـزل، كمـا تبـین أن 
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علـــى التـــوالي اتجـــاههم محایـــد، ســـلبي، إیجـــابي نحـــو المشـــاركة فـــي أداء األعمـــال 
ن المنزلیة الخاصة بإدارة المنزل، كما تم قیاس أثر التنشـئة االجتماعیـة علـى كـال مـ

اتجاهات وممارسات األزواج نحو المشـاركة فـي أداء األعمـال المنزلیـة، حیـث تبـین 
% مــن األزواج عینــة الدراســة تــأثروا ســلبیا نحــو اتجاهــاتهم ومشــاركتهم فــي  ٤٤أن 

% مــــن األزواج عینــــة الدراســــة كانــــت ٤٠أداء األعمــــال المنزلیــــة، وقــــد أتضــــح أن 
زلیــة إیجابیــة علــى تحقیــق الرضــا فــي درجــة التــأثیر بــین المشــاركة فــي األعمــال المن

 ٠,٠١الحیـاة األســریة، كمـا تبــین وجـود عالقــة ارتباطیـة معنویــة عنـد مســتوى داللــة 
بـین كــل مــن الدرجـة الدالــة علــى التنشــئة االجتماعیـة لــألزواج والخاصــة بمشــاركتهم 
في األعمال المنزلیة وكل من اتجاهاتهم نحـو المشـاركة فـي أداء األعمـال المنزلیـة، 

ــــي. وإ  ــــة بــــالمالبس، ومفهــــوم العمــــل المنزل ــداد الطعــــام، وتنظیــــف المنــــزل، والعنای عــ
بـین كـل مـن الدرجـة  ٠,٠١وكذلك وجود عالقة ارتباطیة معنویة عند مستوى داللة 

الدالـــة علـــى تحقیـــق الرضـــا عـــن الحیـــاة الزوجیـــة وكـــل مـــن اتجاهـــات األزواج نحـــو 
عــــداد ال طعــــام، وتنظیــــف المنــــزل، المشــــاركة فــــي أداء بعــــض األعمــــال المنزلیــــة، وإ

والعنایـــة بـــالمالبس، ومفهــــوم العمـــل المنزلــــي. وتـــرى الباحثـــة تعزیــــز مبـــدأ مشــــاركة 
ــــة مــــن خــــالل نشــــر هــــذه الثقافــــات عبــــر شــــبكات  ــــزوج فــــي أداء األعمــــال المنزلی ال
االنترنت العربیة لسرعة تداولها، وتنفیذ برامج إرشادیة لربـة المنـزل لتبسـیط األعمـال 

بــــرامج التــــي تهــــتم بمشــــاركة الــــزوج واألبنــــاء فــــي أداء األعمــــال المنزلیــــة وخاصــــة ال
  المنزلیة.
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قیاس اتجاهات الزوج المعاصر نحو المشاركة في أداء بعض األعمال المنزلیة 
 في مدینة بورسعید

  د. نبیلة الورداني عبد الحافظ
  المقدمة والمشكلة البحثیة

اء فـــي جـــدار األســـرة هـــي أهـــم وأعظـــم مؤسســـة فـــي العـــالم، فهـــي لبنـــة البنـــ
المجتمــــع، وال یمكــــن أن تقــــوم قائمــــة ألي حضــــارة دون تماســــك األســــرة، وال بــــد أن 
یجتهد أفراد األسرة كـي یتوصـلوا إلـى رؤیـة مشـتركة، ونظـام مبـادئ واحـد، وهـذا هـو 

  ).٢٠٠٨جوهر ثقافة وشخصیة األسرة (كوفر استفن، 
لــى وقــت قریــب كانــت األســرة المصــریة تقــوم بوظائفهــا علــى أكمــل  وجــه وإ

على الرغم من قلة االمكانیات المتاحة لها، غیر أن موجـات التغییـر التـي اجتاحـت 
ـــنظم االجتماعیـــة فـــي  ــالم فـــي العقـــود األخیـــرة كـــان لهـــا تأثیرهـــا علـــى مختلـــف ال العـ
المجتمــع المصــري، وقــد كــان لهــذه التغییــرات أثرهــا علــى األســرة المصــریة، وتعكــس 

لتي تحدث في المجتمع واألسـرة المعاصـرة والتـي اإلدارة المنزلیة التغیرات المستمرة ا
تتفاعل بایجابیة من خالل األخذ بمبـدأ التخطـیط القـائم علـى جـودة سـلوكها اإلداري 

  )٢٠٠٠كمنهج أساسي لحیاتها. (زینب حقي، 
ترتكـــز الحیـــاة األســـریة الســـلیمة، علـــى كـــل مـــن األزواج والزوجـــات، وعلـــى 

لقـدرة علــى التعامــل اإلیجــابي مــع صــعوبات التوافـق الزواجــي بینهمــا والــذي تتحــدد با
لى تبـادل المشـاعر والعواطـف والمشـاركة فـي المهـام واألنشـطة  ومشكالت الحیاة، وإ
المألوفــــة وتحقیــــق التوقعــــات الزواجیــــة لكــــل منهمــــا، وتبــــادل األدوار وتكاملهــــا فیمــــا 

،) وكــذلك مــن خــالل اقتنــاع الــزوجین ٢٠٠٩بینهمــا. (عفــت عبــد الحمیــد وآخــرون، 
رة تـــوافر مبـــدأ المشـــاركة فـــي مختلـــف النـــواحي وتعـــاون الزوجـــان فـــي تحمـــل بضـــرو 

مســـئولیات المنـــزل، والتـــي مـــن أهمهـــا المشـــاركة فـــي أداء األعمـــال المنزلیـــة، حیـــث 
تبـین أن إهمــال الــزوجین لمبــدأ المشــاركة وخاصــة مشــاركة الــزوج فــي أداء األعمــال 

طبیعـة تكــوین شخصــیته،  المنزلیـة، وعــدم تفهمـه لــدوره كــزوج وأب والـذي یرجــع إلــى
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وقــد یرجـــع الســبب إلـــى أســلوب تقســـیم العمـــل المنزلــي بـــین الــزوج والزوجـــة وتنمـــیط 
األدوار ومــا یمكـــن أن یقـــوم بــه كـــال الـــزوجین تمشــیا مـــع كونـــه ذكــر أو أنثـــى، ممـــا 

  ).٢٠٠٧یلعب دورا هاما في النزاعات الزوجیة. (هبة نصر، 
عالقـات حـب والمـودة داخـل وقد ركز أهل البیت علیهم السالم علـى إدامـة 

األسرة حیث قال رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم خیـركم خیـركم لنسـائه وأنـا خیـركم 
لنســائي، إال أنــه مـــا زال الكثیــر مـــن األزواج یقــاومون فكــرة المشـــاركة فــي األعمـــال 
المنزلیة وخاصة تلك التي تقلل مـن رجـولتهم أو مكـانتهم فـي األسـرة كإعـداد الطعـام 

) أن رفـــــض األزواج االســـــتجابه ٢٠٠٠نـــــزل، وتــــذكر ســـــناء الخــــولي (وتنظیــــف الم
  لمساعدة زوجاتهم في األعمال المنزلیة قد تعرض الحیاة والعالقة الزوجیة للخطر.

وتختلــف مشــاركة كــل زوج لزوجتــه فــي الواجبــات المتعلقــة بالمحافظــة علــى 
لمشــاركة بیــت الزوجیــة وفقــا لخلفیتــه االجتماعیــة وبقــدر مــا یــؤمن بــه مــن ضــرورة ا

المنزلیــة وهــو بــذلك یقـــوم بهــذه األعمــال بإرادتــه الكاملـــة، كمــا یقــوم باألعمــال التـــي 
تتناسب معه كإصالح األجهزة المعطلة، وتجهیز المشروبات فـي بعـض الوقـت، أو 
ــــد العــــاطي،  ــــه (الســــید عب ــــة الطفــــل مــــع زوجت ــــزوج رعای ــــادل ال كــــي المالبــــس أو تب

المنزلــي مــن الممكــن تعــدیلها وتغییرهــا  )، إن االتجاهـات الســلبیة نحــو العمــل١٩٩٩
تحت ظروف معینة وفقًا للمثیرات التي تـرتبط بهـا. وعلـى ذلـك فـإن اتجاهـات الـزوج 
مـــن الممكـــن تغییرهـــا مـــن الـــرفض التـــام للمشـــاركة فـــي أداء األعمـــال المنزلیـــة إلـــى 
القبـــول بهـــا، خاصـــة أن العمـــل المنزلـــي یقـــدم خبـــرات للشـــباب الصـــغیر تفیـــده عنـــد 

ل بحیاته مثل مهـارات التسـوق والطهـي والتنظیـف والغسـیل، كمـا أن العمـل االستقال
المنزلـــي یتضـــمن عملیـــة تعلیمیـــة حیـــث أن ممارســـته تتطلـــب تـــوافر مهـــارات متغیـــرة 
ومتنوعة في القائم بهـا، ومـع تـوافر الظـروف والمسـتحدثات التكنولوجیـة، ممـا یـؤدي 

ة، وزیــادة مشــاركة األزواج فــي إلــى زیــادة التحــرر مــن النظــرة التقلیدیــة نحــو الرجولــ
العمل المنزلي، وأصبح وجود الرجل فـي المنـزل أمـر یسـتدعي قیامـه بـبعض المهـام 
المنزلیة في جو من التفاهم أساسه الشراكة في تحمل المسـئولیة (موقـع آسـیه، مـایو 
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٢٠٠٨.(  
ـــذلك فـــإن هـــذه الدراســـة تلقـــى الضـــوء علـــى موضـــوع مشـــاركة الـــزوج فـــي  ل

  ودراسة اتجاهاته نحو أداء هذه االعمال.األعمال المنزلیة 
  أهداف البحث:

یهدف هذا البحث بصفة رئیسیة إلى قیاس اتجاهـات الـزوج المعاصـر نحـو 
  التالیة: األهداف الفرعیةالمشاركة في أداء بعض األعمال المنزلیة من خالل 

تحدید الخصائص العامة االجتماعیة واالقتصادیة ألسـر األزواج عینـة  - ١
  الدراسة.

یــــاس مســــتوى اتجاهــــات األزواج عینـــــة الدراســــة نحــــو مفهــــوم العمـــــل ق - ٢
 المنزلي.

ـــــاس اتجاهـــــات األزواج فیمـــــا یتعلـــــق بالمشـــــاركة فـــــي أداء األعمـــــال  - ٣ قی
 المنزلیة.

دراسة التنشئة االجتماعیـة لـألزواج فیمـا یتعلـق بالمشـاركة فـي األعمـال  - ٤
 المنزلیة.

الرضـــا فـــي دراســـة أثـــر المشـــاركة فـــي األعمـــال المنزلیـــة علـــى تحقیـــق  - ٥
 الحیاة األسریة.

قیـــاس العالقـــة االرتباطیـــة بـــین التنشـــئة االجتماعیـــة واالتجاهـــات نحـــو  - ٦
 المشاركة في أداء األعمال المنزلیة.

قیاس العالقة االرتباطیة بین اتجاهات األزواج نحـو المشـاركة فـي أداء  - ٧
 األعمال المنزلیة على تحقیق الرضا في الحیاة األسریة.

  
  أهمیة البحث:
غفـــال المتخصصــــین فـــي تنــــاول مشـــاركة الــــزوج فــــي أداء نظـــر  ا إلهمــــال وإ

بعــض األعمــال المنزلیــة، فــإن الباحثــة تــرى أن هــذا البحــث قــد یســاهم بصــورة فعالــة 
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٢٦  

فــي إلقــاء الضــوء علــى أهمیــة اإلدارة المنزلیــة نحــو تطــویر وتحســین مفهــوم االزواج 
لعوامـل التـي تعـدل نحو المشاركة في بعض األعمال المنزلیـة، والوقـوف علـى أهـم ا

من اتجاهاتهم نحو العمل المنزلي مـع اقتـراح بعـض الحلـول لمـا تواجهـه األسـر مـن 
صعوبات في اقتناع الزوج بأهمیة المشاركة، كما تلقي الضـوء علـى صـراع األدوار 
التــي تعــاني منهــا ربــات األســر، وخاصــة العــامالت نتیجــة لتعــدد أدوارهــن الوظیفیــة 

  خارج وداخل المنزل.
  لوب البحثي:األس

  أوال: مصطلحات الدراسة:
هو مجموعة من األعمال المتجانسة التي تتطلـب مهـارات متنوعـة،  العمل المنزلي:

وأنواعـــا مختلفـــة مـــن النشـــاط، ومـــن شـــأنه أن یحقـــق متطلبـــات األســـرة 
)، ویعــرف العمــل المنزلــي ٢٠٠٠ویمــنحهم الســعادة (ســامیة الخشــاب، 
یــتم انجازهــا داخــل المنــزل والتــي  إجرائیــا بأنــه "مجموعــة األعمــال التــي

تعمل علـى تحقیـق احتیاجـات أفـراد األسـرة ممـا یحقـق الشـعور بالراحـة 
  والسعادة لهم"

ویعـرف إجرائیـا علـى أنــه  اتجـاه الـزوج نحـو المشـاركة فـي أداء األعمـال المنزلیـة:
میــــــل الــــــزوج أو رفضــــــه لمبــــــدأ مشــــــاركة الزوجــــــة فــــــي أداء األعمــــــال 

  المنزلیة.
ــة:درجــة اتجــاه األ  ــة الدراســة نحــو المشــاركة فــي أداء األعمــال المنزلی  زواج عین

یقصد بها إجرائیا درجة استجابة األزواج عینة الدراسـة نحـو المشـاركة 
فــي أداء األعمــال المنزلیــة الخاصــة بإعــداد الطعــام، تنظیــف المنــزل، 
العنایـــــة بـــــالمالبس، رعایـــــة األطفـــــال، صـــــیانة المنـــــزل، إدارة المنـــــزل، 

غیــر  –محایــد  –ابة المطلوبــة لالتجاهــات هــي موافــق وكانــت االســتج
  موافق.

یقصـد بهـا إجرائیـا  درجة إتجاه األزواج عینة الدراسة نحو مفهـوم العمـل المنزلـي:
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 ٢٧

درجــة إســتجابة األزواج عینــة الدراســة لمضــمون العبــارات التــي تقــیس 
 ٥إتجاهــــــات األزواج نحــــــو مفهــــــوم العمــــــل المنزلــــــي وكانــــــت عــــــددها 

غیـــــر  -محایـــــد -ســـــتجابة المطلوبـــــة هـــــي موافـــــقعبـــــارات وكانـــــت اال
  موافق.

یعــرف إجرائیــا علــى أنــه إنجــاز ربــة األســرة ألكبــر قــدر مــن  تبســیط العمــل المنزلــي:
األعمال المنزلیة بأقل وقت وجهـد وبأفضـل النتـائج عـن طریـق الطـرق 
واألسالیب المختلفة ومن أهمها فـي هـذه الدراسـة مسـاعدة أفـراد األسـرة 

  وبخاصة الزوج
یعـــرف إجرائیـــا بأنـــه كیفیـــة تنشـــئة األزواج بالعینـــة  تنشـــئة االجتماعیـــة لـــألزواج:ال

البحثیــة اجتماعیــا داخــل أســرهم األولــى (األب واألم)، وتنشــئتهم علــى 
  المشاركة في أداء األعمال المنزلیة المختلفة

ـــاة األســـریة: هـــو الرضـــا الزواجـــي الـــذي یتمثـــل فـــي قبـــول الحیـــاة  الرضـــا فـــي الحی
لحـــــــب المتبــــــادل بـــــــین الــــــزوجین، والقـــــــدرة علــــــى تحمـــــــل الزوجیــــــة، وا

مســـــئولیات الـــــزواج وحـــــل مشـــــكالته، وتعـــــاون الـــــزوجین فـــــي تحمــــــل 
مســـئولیات المنـــزل ومـــن أهمهـــا فـــي هـــذه الدراســـة المشـــاركة فـــي أداء 

  األعمال المنزلیة واالستقرار الزواجي
  ثانیا: العینة البحثیة:

األزواج العــاملین  ) مــن٧٥أجــري هــذا البحــث علــى عینــة قصــدیة قوامهــا (
والمقیمین بمدینة بورسعید والمتزوجین من زوجـات مقیمـات معهـم وقـد اسـتغرق فتـرة 

  .٢٠١١شهور من ینایر إلى مارس عام  ٣العمل المیداني لهذا البحث 
  

  ثالثا: أدوات الدراسة:
)، حیـــث تـــم ٢٠٠٧اســـتخدم االســـتبیان الـــذي أعدتـــه الباحثـــة هبـــة نصـــر (

  البحثیة وقد تضمن االستبیان المحاور التالیة:تعدیله في ضوء األهداف 



  نبیلة الورداني عبد الحافظد.         ة بورسعیدفي مدین قیاس اتجاهات الزوج المعاصر نحو المشاركة في أداء بعض األعمال المنزلیة
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٢٨  

البیانــات االجتماعیــة واالقتصــادیة لــألزواج عینــة الدراســة وتشــمل،  المحــور األول:
أعمـــــــار األزواج، أعمـــــــار الزوجـــــــات، عـــــــدد ســـــــنوات الـــــــزواج، مســـــــتواهما 
التعلیمــي، نــوع عملهمــا، عــدد ســاعات وفتــرات العمــل لهمــا، عــدد األبنــاء، 

  جات، مصادر دخل األسرة.دخل األزواج والزو 
ـــاني: عبـــارات تفیـــد اإلجابـــة علیهـــا التعـــرف علـــى اتجاهـــات  ٥تضـــمن  المحـــور الث

األزواج المبحوثین نحو مفهوم العمل المنزلي، وبلغ الحـد األعلـى للـدرجات 
درجــة بینمــا بلــغ الحــد  ١٥الرقمیــة الدالــة علــى االتجــاه نحــو العمــل المنزلــي 

ــــى ثــــالث درجــــات، قســــمت الدرجــــة ال ٥األدنــــى  ــــى االتجاهــــات إل دالــــة عل
  مستویات:

  ١درجة  ٨ -٥مستوى محدود: 
  ٢درجة  ١٢ -٩مستوى متوسط: 

  ٣درجة  ١٥ -١٣مستوى جید: 
عبـــارة لقیـــاس اتجاهـــات األزواج عینـــة الدراســـة نحـــو  ١٦تضـــمن  المحـــور الثالـــث:

ــــة بصــــفة عامــــة، و ــــارة لقیــــاس  ١٩المشــــاركة فــــي أداء األعمــــال المنزلی عب
عبـارات لقیـاس العنایـة  ٩عبـارة لقیـاس تنظیـف المنـزل،  ١٦إعداد الطعام، 

عبـــارات لقیـــاس صـــیانة  ٩عبـــارة لقیـــاس رعایـــة األطفـــال و ١١بـــالمالبس، 
درجـــات لالتجـــاه  ٣عبـــارات لقیـــاس إدارة المنـــزل، وقـــد أعطیـــت  ٨المنـــزل، 

  األفضل، درجتان لالتجاه المحاید، ودرجة واحدة لالتجاه السلبي.
عبـارات لقیـاس العالقـة بـین التنشـئة االجتماعیـة لـألزواج  ٣تضـمن  المحور الرابع:

عینــة الدراســة ومشــاركتهم فــي أداء بعــض األعمــال المنزلیــة بصــفة عامــة، 
وكـــذلك المشـــاركة فـــي إعـــداد الطعـــام، تنظیـــف المنـــزل، العنایـــة بـــالمالبس، 

درجــــات  ٣رعایــــة األطفــــال، صــــیانة المنــــزل، إدارة المنــــزل، وقــــد أعطیــــت 
بي، درجتــان لالتجــاه المحایـد، درجــة واحــدة لالتجــاه الســلبي، لالتجـاه اإلیجــا

  وقسمت الدرجة الدالة على االتجاهات إلى ثالث مستویات، 



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٩

  ١درجة  ٥ -٣اتجاه سلبي 
  ٢درجة  ٧ -٦اتجاه محاید 
  ٣درجة  ٩ -٨اتجاه إیجابي 

عبــارات لقیــاس العالقــة أثــر مشــاركة األزواج فــي أداء  ٦تضــمن  المحــور الخــامس:
ل المنزلیـة علـى تحقیـق الرضـا فـي الحیـاة األسـریة ویتضـمن األعمـال األعما

المنزلیــة بصــفة عامــة، باإلضــافة إلــى المشــاركة فــي إعــداد الطعــام، تنظیــف 
المنـــزل، العنایـــة بـــالمالبس، رعایـــة األطفـــال، صـــیانة المنـــزل، إدارة المنـــزل، 

درجـــــــات لمســـــــتوى الرضــــــا المرتفـــــــع، درجتـــــــان للمســـــــتوى  ٣وقــــــد اعطیـــــــت 
، درجـــة واحـــدة للمســـتوى المـــنخفض وبلـــغ الحـــد األعلـــى للــــدرجات المتوســـط
درجـــات وقســـمت المســـتویات  ٦درجـــة، بینمـــا بلـــغ الحـــد األدنـــى  ١٨الرقمیـــة 

  إلى:
  ١درجة  ١٠ -٦مستوى منخفض 
  ٢درجة  ١٤ -١١مستوى متوسط 
  ٣درجة  ١٨ -١٥مستوى مرتفع 

  رابعا: المعالجة اإلحصائیة:
لـــة الشخصــــیة مــــع أفــــراد العینــــة، وقــــد تـــم جمــــع البیانــــات مــــن خــــالل المقاب

اســــتخدم المـــــنهج الوصـــــفي التحلیلـــــي، وعولجـــــت البیانـــــات بعـــــد تفریغهـــــا وجـــــدولتها 
  باستخدام العدد والنسب المئویة والمتوسط الحسابي، معامل ارتباط بیرسون.

  
  النتائج والمناقشة: 

  أوال: الخصائص االجتماعیة واالقتصادیة للعینة البحثیة
  واج:) أعمار األز ١(

ــــى أن ١-١تشــــیر بیانــــات (جــــدول  ــــة كانــــت ٢٨) إل % مــــن األزواج بالعین
 -٣٠% مــن العینــة مــا بــین ٤٠عامــا بینمــا تراوحــت أعمــار  ٣٠أعمــارهم أقــل مــن 



  نبیلة الورداني عبد الحافظد.         ة بورسعیدفي مدین قیاس اتجاهات الزوج المعاصر نحو المشاركة في أداء بعض األعمال المنزلیة
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٣٠  

عامــــا  ٤٥% مــــن األزواج بلغــــت أعمــــارهم ٣٢عامــــا، فــــي حــــین أن  ٤٥أقــــل مــــن 
  فأكثر.

  ) أعمار الزوجات:٢(
زوجـات بالعینـة الالئـي وقعـت ) تساوي نسـبة ال٢-١تبین من نتائج (جدول 

عــام حیــث بلغـــت  ٤٠أقــل مـــن  -٢٥عامـــا، ومــن  ٢٥أعمــارهن فــي فئـــة أقــل مــن 
% مــن الزوجــات بالعینــة البحثیــة وقعــت ٤٤%، كــذلك فــإن ٢٨النســبة لكــل منهمــا 

  سنة فأكثر. ٤٠أعمارهن في الفئة العمریة 
  ) عدد سنوات الزواج:٣(

األزواج المبحــوثین قــد % مــن ٣٦) إلــى أن ٣ -١أشــارت النتــائج (جــدول 
ســنوات، تراوحــت عــدد ســنوات الــزواج لـــ  ١٠بلغــت عــدد ســنوات زواجهــم أقــل مــن 

% مـن األزواج ٤٠عاما، في حین أن  ٢٠أقل من  -١٠% من العینة ما بین ٢٤
عاما فأكثر وهي أعلى نسـبة وقـد یكـون ذلـك مؤشـرًا  ٢٠بلغت عدد سنوات زواجهم 

بــین الــزوجین ممــا قــد یــؤثر علــى اتجاهــات نحــو مــدى التوافــق الزواجــي والتواصــل 
األزواج نحــــو المشــــاركة فــــي األعمــــال المنزلیــــة، ویتفــــق تلــــك النتــــائج مــــع عفیفـــــي 

) حیــث ذكـــر أن محافظــة بورســـعید مــن أقـــل المحافظــات تســـجیال لحـــاالت ٢٠٠٨(
  الطالق 

  ) الحالة التعلیمیة ألسر األزواج عینة الدراسة:٤(
بوجـــه عــــام أحـــد الخصــــائص االجتماعیــــة تعتبـــر الحالــــة التعلیمیـــة لألفــــراد 

الممیــزة لهــم، حیــث كلمــا ارتفــع المســتوى التعلیمــي الــذي وصــل إلیــه ارتفعــت مكانتــه 
) إلــى أن المســتوى التعلیمــي لــألزواج مــا ٤ -١االجتماعیــة، وتشــیر نتــائج (جــدول 

بـین التعلـیم المتوسـط إلـى التعلـیم الجـامعي حیـث تبـین أن غالبیـة األزواج كـانوا مـن 
% وقــد أشــارت النتــائج إلــى ٦٠صــلین علــى مؤهــل متوســط حیــث بلغــت النســبة الحا
  % من األزواج عینة الدراسة كانوا من الحاصلین على مؤهل جامعي.٤٠أن 

) ارتفــاع نســبة الزوجــات الحاصــالت ٥ -١أفــادت النتــائج بــنفس الجــدول (



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣١

%، تلیهـــــا نســــــبة الزوجــــــات ٦٤علـــــى مؤهــــــل متوســـــط حیــــــث بلغــــــت تلـــــك النســــــبة 
%، بینمـا تـدنت نسـبة الزوجـات ٢٠علـى االعدادیـة حیـث كانـت النسـبة  الحاصالت

الالتي یحملن مؤهل جامعي، والحاصالت على االبتدائیة حیث كانـت علـى التـوالي 
٨%، ٤%  
  عدد فترات العمل: -عدد ساعات العمل -) نوع عمل األزواج عینة الدراسة٥(

یـؤثر بــدون أن عمـل كــل مـن الـزوج والزوجـة  ٢٠٠٠أشـارت سـناء الخـولي 
شـك علــى مــدى انجــاز األعمـال المنزلیــة، وأن طبیعــة عمــل الـزوج یــؤثر علــى مــدى 

  مشاركته في األعمال المنزلیة.
) أن غالبیة األزواج كانوا یعملـون أعمـاال ٦ -١فقد اشارت النتائج جدول (

%، بینمــا بلغــت ٢٠% یلــي ذلــك األعمــال الحــرة ٦٨حكومیــة حیــث بلغــت نســبتهم 
%، كما تبین من النتـائج أن الغالبیـة ١٢ین یعملون بأعمال مهنیة نسبة األزواج الذ

% ٢٠ســاعات بینمــا كــان  ١٠ -٨% كــانوا یعملــون مــن ٨٠العظمــى مــن األزواج 
% مــن ٩٦ســاعات فــأكثر، كمــا تبــین مــن النتــائج أن  ١٠مــنهم كــانوا یعملــون مــن 

مـــــن % فقـــــط ٤األزواج المبحــــوثین كـــــانوا یعملـــــون فتــــرة واحـــــدة خـــــالل الیــــوم، وأن 
األزواج كـــانوا یعملـــون فتـــرتین خـــالل الیـــوم وهـــذا قـــد یلقـــي الضـــوء علـــى اتجاهـــات 
ــــة، وفقــــا لطبیعــــة عملهــــم وعــــدد ســــاعات  األزواج نحــــو المشــــاركة باألعمــــال المنزلی

  )٨، ٧، ٦ -١وفترات عملهم (جدول (
  

  عدد فترات العمل: -عدد ساعات العمل -) نوع عمل الزوجات بعینة الدراسة٦(
ج أن الغالبیـــة العظمــى مـــن الزوجــات كــن ربـــات منــزل حیـــث اشــارت النتــائ

% مــــن الزوجـــــات ممــــن یعملـــــن بأعمـــــال ٢٠%، بینمــــا كانـــــت ٨٠بلغــــت نســـــبتهن 
حكومیة، وبلغت عـدد سـاعات العمـل للزوجـات العـامالت بأعمـال حكومیـة أقـل مـن 

  ).١٠، ٩ -١ساعات (جدول  ٨
نــوع عمــل وقــد تبــین وجــود عالقــة ارتباطیــة شــدیدة المعنویــة بــین كــل مــن 
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٣٢  

الزوجــات واتجاهـــات األزواج نحـــو المشـــاركة فــي األعمـــال المنزلیـــة الخاصـــة بـــإدارة 
بمعنــى أن ارتفــاع  ٠,٠١) عنــد مســتوى داللــة ٠,٣٢٧( rالمنــزل حیــث بلغــت قیمــة 

  مستوي اتجاهات األزواج نحو المشاركة في إدارة المنزل مع خروج الزوجة للعمل.
  ) عدد األبناء:٧(

% مـــن إجمـــالي نســــبة األزواج ٤) إلــــى أن ١ -١( أشـــارت النتـــائج جـــدول
ن  % مــن األزواج كــان لــدیهم ابــن واحــد، فــي ١٦المبحـوثین لــم یكــن لــدیهم أبنــاء، وإ

أبنـــاء، بینمـــا كانـــت غالبیـــة األزواج بالعینـــة  ٣ -٢% كـــان لـــدیهم مـــن ٣٢حـــین أن 
  %.٤٨أبناء فأكثر حیث بلغت نسبتهم  ٤لدیهم 

ویة بین كل من عـدد األبنـاء واتجاهـات وقد تبین وجود عالقة ارتباطیة معن
األزواج نحـو المشــاركة فــي األعمـال المنزلیــة الخاصــة بتنظیـف المنــزل حیــث بلغــت 

بمعنــى أنــه كلمــا زاد عــدد األبنــاء فــي  ٠,٠٥) عنــد مســتوى داللــة ٠,٢٣٨( rقیمــة 
  األسرة ارتفع مستوي اتجاه األزواج نحو المشاركة في تنظیف المنزل.

  الزوجات:) دخل األزواح و ٨(
% مـن  ٨٠بدراسة الخصائص االقتصادیة لألزواج المبحوثین، اتضـح أن 

ــــیس لهــــن دخــــل مــــادي  إجمــــالي األزواج كانــــت زوجــــاتهم ربــــات منــــزل، وبالتــــالي ل
  زوجة ٦٠وعددهم 

)  أن ١٢ -١أشـــارت النتـــائج البحثیـــة (جـــدول  دخـــل األزواج والزوجـــات: -
  بر من دخل زوجاتهم.جمیع األزواج عینة الدراسة كان دخلهم المادي أك

) أن غالبیـة األزواج ١٣ -١أشـارت النتـائج (جـدول  مصادر دخـل األسـرة: -
المبحـــوثین اعتمـــدت مصـــادر دخـــل األســـرة علـــى دخـــل الـــزوج فقـــط حیـــث 

%، بینمــا تتحــدد مصــادر دخــل األســرة علــى دخــل الــزوج ٧٢بلغــت النســبة 
ج أن % فقــط مـن العینـة كمـا أشـارت النتــائ٢٤والعمـل اإلضـافي للـزوج فـي 

% من األزواج اعتمدت مصادر دخل أسـرهم علـى دخـل الـزوج والزوجـة ٤
 والعمل اإلضافي للزوج.



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٣

والنتــائج الســابقة توضــح أن غالبیــة األزواج المبحــوثین لــم تتعــدى أعمــارهم 
عامـا، ویعملـون بمهـن حكومیـة، ال  ٢٠عامـا، وعـدد سـنوات زواجهـم أكثـر مـن  ٤٥

أفــراد،  ٥ -٤وأن حجـم أسـرهم تتــراوح مـن سـاعات بــالیوم  ١٠تزیـد فتـرة العمــل عـن 
ممـا یلقـي الضـوء علـى مـدى مســئولیاته ومشـاركتهم ألسـرتهم داخـل المنـزل، نعــرض 

)، ٢٠٠١لتخفیـــف الجهـــد والتعـــب والضـــغوط النفســـیة علـــى الزوجـــة (بتـــول محیـــي، 
) أن مشـاركة األزواج تـرتبط ٢٠٠٥ومن ناحیـة أخـرى فقـد توصـلت جفـین العیـافي (

احصــائیة بمتغیـــر العمــر، حجـــم األســرة، عـــدد األفــراد المعـــالین،  ارتبــاط ذات داللـــة
  ومتغیر الدخل الشهري. 

  توزیع أفراد عینة الدراسة وفقًا للخصائص االجتماعیة واالقتصادیة ١جدول 
  %  ٧٥العدد   المتغیرات

      ) عمر الزوج  ١ -١(
 >٢٨  ٢١  ٣٠%  
٤٠  ٣٠  ٤٥<  ٣٠%  
  %٣٢  ٢٤  فأكثر ٤٥

      ) عمر الزوجة٢ -١(
 >٢٨  ٢١  ٢٥%  

 ٢٨  ٢١  ٤٠<  ٢٥%  
  %٤٤  ٣٣  فأكثر ٤٠ 

      ) عدد سنوات الزواج٣ -١(
 >٣٦  ٢٧  ١٠%  

 ٢٤  ١٨  ٢٠<  ١٠%  
  %٤٠  ٣٠  فأكثر ٢٠ 

      ) مستوى تعلیم الزوجة٤ -١(
  %٤  ٣  یقرأ ویكتب

  %٨  ٦  ابتدائیة
  %٢٠  ١٥  اعدادیة
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ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٣٤  

  توزیع أفراد عینة الدراسة وفقًا للخصائص االجتماعیة واالقتصادیة ١جدول 
  %٦٤  ٤٨  متوسط
  %٤  ٣  جامعي

      ) مستوى تعلیم الزوج٥ -١(
  %٦٠  ٤٥  متوسط
  %٤٠  ٣٠  جامعي

      ) نوع عمل الزوج٦ -١(
  %٦٨  ٥١  أعمال حكومیة

  %٢٠  ١٥  أعمال حرة
  %١٢  ٩  أعمال مهنیة

      ) عدد ساعات عمل الزوج٧ -١(
  %٨٠  ٦٠  ساعات ١٠ – ٨

  %٢٠  ١٥  ساعات فأكثر ١٠
      ) عدد فترات العمل:٨ -١(

  %٩٦  ٧٢  فترة واحدة
  %٤  ٣  فترتین

      عمل الزوجة) نوع ٩ -١(
  %٨٠  ٦٠  ربة منزل

  %٢٠  ١٥  أعمال حكومیة
) عــــدد ســـــاعات عمـــــل الزوجـــــة   ١٠ -١(

  ١٥ن= 
    

  %١٠٠  ١٥  ساعات ٨أقل من 
  -  -  ساعات فأكثر ٨
      ) عدد األبناء:١١ -١(

  %٤  ٣  ال یوجد
  %١٦  ١٢  ابن ٢أقل من 

  %٣٢  ٢٤  أبناء ٣- ٢من 
  %٤٨  ٣٦  فأكثر ٤



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٥

  توزیع أفراد عینة الدراسة وفقًا للخصائص االجتماعیة واالقتصادیة ١جدول 
      وجات) دخل األزواج والز ١٢ -١(

  %١٠٠  ٧٥  دخل الزوج أكبر من الزوجة
  صفر%  -  دخل الزوج یساوي دخل الزوجة
  صفر%  -  دخل الزوج أقل من دخل الزوجة

      ) مصادر دخل األسرة١٣ -١(
  %٧٢  ٥٤  دخل الزوج

  %٢٤  ١٨  عمل إضافي –دخل الزوج 
  %٤  ٣  عمل إضافي -دخل الزوجة -دخل الزوج

  فهوم العمل المنزلي:ثانیا: اتجاهات األزواج نحو م
) إلـى أن مفهـوم العمـل المنزلـي لـدى الرجـل ٢٠٠٠أشارت سناء  الخـولي (

یكــون قاصــرًا علــى الطهــي وتنظیــف المنــزل ولــذلك یحجــم عــن المشــاركة فیــه، وقــد 
)، أن العمــل المنزلــي یقســم إلــى نــوعین، داخــل المنــزل وهــو ٢٠٠٤( Edithأضــافت 

هــو مــن اختصــاص الرجــل فقــط والــذي مــن اختصــاص المــرأة فقــط، وخــارج المنــزل و 
ینحصــر فــي الــتخلص مــن القمامــة، وتشــذیب الحشــائش والتســوق، وأن التفرقــة بــین 
العمــل داخــل المنــزل وخارجــه لــیس دقیقــا. وفیمــا یتعلــق بمســتوى اتجاهــات األزواج 
نحـو مفهـوم العمـل المنزلـي، تـم تحویـل البیانـات الوصـفیة إلـى رقمیـة وقـد اتضـح أن 

) أن المفهـوم الجیـد تمثـل ٢) وقـد تبـین مـن جـدول (١٥ -٥بـین (الدرجات تراوحـت 
في بعض العبارات التي تشیر إلى أن العمل المنزلي هو أحـد أنـواع المشـاركة التـي 
تولـــد التفـــاهم والمـــودة، وأن العمـــل المنزلـــي لـــیس مـــن العیـــب أن یقـــوم الرجـــل بأدائـــه 

) أن ٢دول (%) علـــى التـــوالي، كمـــا تبـــین مـــن جـــ٦٠%، ٧٢حیـــث كانـــت النســـبة (
مستوى مفهوم األزواج المتوسط نحو العمل المنزلي قد تمثل فـي العبـارة التـي تشـیر 

%، ٣٦إلـــى أن العمـــل المنزلـــي مـــن اختصـــاص النســـاء فقـــط، حیـــث كانـــت النســـبة 
) حیـــث أن نســـبة كبیـــرة مـــن األزواج ٢٠٠٧وهــذه النتیجـــة تختلـــف مـــع هبـــة نصـــر (

العبـــارة الســـابقة، وتشـــیر النتـــائج  المبحـــوثین ببورســـعید كـــان مفهـــومهم محـــدود نحـــو
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ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٣٦  

% مــن إجمــالي العینــة البحثیــة أي غالبیــة العینــة شــملهم فئتــي جیــد ٨٠الســابقة أن 
ومتوســــط نحــــو مفهــــوم العمــــل المنزلــــي، وقــــد بلــــغ متوســــط الــــدرجات الدالــــة علــــى 

، وقـد  ٢,٧٥٠±  ١٢,٠١اتجاهات األزواج المبحـوثین نحـو مفهـوم العمـل المنزلـي 
) تقـــارب بـــین درجـــات فئـــات األزواج ذو المفهـــوم ٣اردة بجـــدول (أفـــادت النتـــائج الـــو 

%) ٣٦%، ٤٤الجیـــد، والمفهـــوم المتوســــط للعمـــل المنزلـــي، حیــــث بلغـــت النســــب (
علـى التــوالي، إال أنــه تبـین میــل إلــى المفهـوم المحــدود لــألزواج عینـة الدراســة حیــث 

ینــة البحــث %) مــن إجمــالي العینــة، وقــد ترجــع هــذه النتــائج أن ع٢٠كانــت النســبة (
من األزواج المتعلمین ذو مـؤهالت متوسـطة وعلیـا وعـاملین بالحكومـة، ممـا یشـجع 
علـى بـذل بعــض الجهـد لــدعم بعـض نـواحي القصــور فـي مفهــومهم اتجـاه المشــاركة 

) التـي تبـین أن مـا ٢٠٠٧في العمل المنزلي، وتختلف هـذه النتـائج مـع هبـة نصـر (
دي ومتوســطي االتجــاه نحــو مفهــوم یقــرب مــن نصــف العینــة البحثیــة شــملتهم محــدو 

  العمل المنزلي.



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٧

  
  ) توزیع أفراد عینة الدراسة وفقًا التجاهاتهم نحو مفهوم العمل المنزلي٢جدول (

المجموع   غیر موافق  محاید  موافق  العبارات  م
)٧٥(  

  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد    
العمـــل المنزلـــي هــــو مـــن اختصــــاص   ١

  النساء فقط
١٠٠  ٧٥  %١٦  ١٢  %٣٦  ٢٧  %٤٨  ٣٦%  

العمل المنزلي هو عمل من العیـب أن   ٢
  یقوم الرجل بأدائه

١٠٠  ٧٥  %٦٠  ٤٥  %١٢  ٩  %٢٨  ٢١%  

العمــل المنزلــي هــو الطهــي والتنظیــف   ٣
  وتربیة األطفال فقط

١٠٠  ٧٥  %٤٤  ٣٣  %٣٢  ٢٤  %٢٤  ١٨%  

العمل المنزلي هو أحد أنواع المشاركة   ٤
  التي تولد التفاهم والمودة

١٠٠  ٧٥  %١٦  ١٢  %١٢  ٩  %٧٢  ٥٤%  

ــــاج   ٥ ــــر یحت ــــي عمــــل كبی العمــــل المنزل
  لمشاركة الزوج

١٠٠  ٧٥  %٢٤  ١٨  %٢٠  ١٥  %٥٦  ٤٢%  

 
  ) توزیع أفراد عینة الدراسة وفقا لمستوى إتجاهاتهم نحو مفهوم العمل المنزلي٣جدول (

  %١٠٠  )٧٥العدد (ن =   
  %٢٠  ١٥  درجة ٨ – ٥مستوى محدود 
  %٣٦  ٢٧  درجة ١٢ – ٩مستوى متوسط 

  %٤٤  ٣٣  درجة ١٥ - ١٣توى جید مس
 ± ١٢,٠١  االنحراف المعیاري ±المتوسط الحسابي 

٢,٧٥٠  
  

ثالثـــا: اتجاهـــات األزواج المبحـــوثین نحـــو المشـــاركة فـــي أداء األعمـــال المنزلیـــة 
  بصفة عامة:

)، أن اتجاهــــات األزواج نحـــو المشـــاركة فــــي ٢٠٠٨ذكـــر محمـــد حجـــاب (
تعــــدیلها، فهنــــاك بعــــض األعمــــال التــــي ال أداء األعمــــال المنزلیــــة یمكــــن تغییرهــــا و 

یرغب الزوج المشاركة فیها كـالطهي أو التنظیـف، ولكـن إقناعـه بـأن المشـاركة فیهـا 
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٣٨  

ال تســبب أي ضــرر وال تقلــل مـــن شــأنه بــل تعمــل علـــى تقلیــل الخالفــات الزوجیـــة، 
فـــإن ذلـــك یعمـــل علـــى تعـــدیل اتجاهـــات الـــزوج نحـــو تلـــك األعمـــال، وقـــد تبـــین مـــن 

) مـدى تبــاین االجابـات مــا بـین إیجابیــة، محایــدة، ٤یــة الـواردة بجــدول (النتـائج البحث
ســـلبیة، وأن غالبیـــة األزواج بعینـــة الدراســـة كانـــت إتجاهـــاتهم إیجابیـــة، إال أنـــه تبـــین 
وجــود ســلبیة محــدودة فــي بعــض االتجاهــات، وقــد كانــت أكثــر االتجاهــات إیجابیــة 

مشـــاركة فـــي األعمـــال نحـــو المشـــاركة بصـــفة عامـــة هـــي رفـــض األزواج جمـــیعهم ال
المنزلیـة إذا دفعــت لــه زوجتـه مــاال، ویلــي ذلــك رفـض الغالبیــة العظمــى مــن األزواج 
المشــاركة فــي األعمــال المنزلیــة إذا كــان دخــل الزوجــة أكبــر مــن دخلــه حیــث بلعــت 

%، بینمــا اتضــح أن أكثــر االتجاهــات ســلبیة هــي أن الــزوج یطلــب ٩٢تلــك النســبة 
إذا طلبــت مشــاركتها فــي األعمــال المنزلیــة حیــث  مــن زوجتــه االســتقالة مــن عملهــا

%، واتضـــح المیـــل إلـــى المحایـــدة فـــي اتجاهـــات بعـــض األزواج ٥٢بلغـــت نســـبتهم 
% مـن األزواج أن عمـل الزوجـة یكـون ٤٠حیـث ذكـر  ٤المبحوثین في العبارة رقـم 

% مـن ٤٠داخل بیتهـا وفـي األعمـال المنزلیـة فقـط، كـذلك تبـین المحایـدة أیضـا فـي 
الذین ذكروا أن المشاركة في األعمال المنزلیة تجعل الزوجـات تتعـود علـى األزواج 

ــــة نصــــر ( ــــه هب ــــائج تتفــــق ومــــا ذكرت ) مــــن حیــــث أن أكثــــر ٢٠٠٧ذلــــك، وهــــذه النت
االتجاهات إیجابیة نحو المشاركة في األعمال المنزلیة أن األزواج لـم یجمعـوا علـى 

زوجـاتهم أكبـر مـن دخلهـم،  مبـدأ المشـاركة فـي أداء األعمـال المنزلیـة إذا كـان دخـل
) الـذي ذكــر أن األزواج یشـاركون فــي ٢٠٠٠( Fishإال أن هـذه النتــائج تختلـف مــع 

األعمـــال المنزلیـــة بدرجـــة أكبـــر عنـــد وجـــود أطفـــال فـــي ســـن مـــا قبـــل المدرســـي، أو 
نتیجــــة لمســــاهمة الزوجــــات بالنصــــیب األكبــــر فــــي دخــــل األســــرة، كــــذلك إذا كانــــت 

جــة/ وفیمــا یتعلـــق بدرجــة اتجــاه األزواج بالعینـــة ســاعات عمــل الــزوج أقـــل مــن الزو 
نحــو المشــاركة فــي أداء األعمــال المنزلیــة بصــفة عامــة فقــد أشــارت النتــائج بجــدول 

% مــن األزواج ٣٦% مــن العینــة كــان مســتوى إتجاهــاتهم ضــعیفا، و ١٢)، أن ٥(
، بینمـــــا أن  % مـــــن األزواج، كـــــان مســـــتوى ٥٢كـــــان مســـــتوى إتجاهـــــاتهم متوســـــطًا



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٩

جیـــدة ممـــا یعـــد مؤشـــرا متفـــائال نحـــو مشـــاركة األزواج فـــي أداء األعمـــال إتجاهـــاتهم 
المنزلیــة بصــفة عامــة والتــي أصــبحت أكثــر إیجابیــة بالمقارنــة بنتــائج األبحــاث التــي 
ســبقت مــن عــدة ســنوات، وقــد بلــغ متوســط الــدرجات الدالــة علــى إتجاهــات األزواج 

  .٦,٦٣٢±  ٤٠,٧٧المبحوثین نحو مفهوم العمل المنزلي 
  ) اتجاهات األزواج المبحوثین نحو المشاركة في أداء األعمال المنزلیة بصفة عامة٤ل (جدو
المجموع   غیر موافق  محاید  موافق  العبارات  م

)٧٥(  
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد    

الرجـــل لـــم یتـــزوج لكـــي یعمـــل فـــي   ١
  المنزل

١٠٠  ٧٥  %٣٦  ٢٧  %٢٠  ١٥  %٤٤  ٣٣%  

أقبل توافر مبدأ المشـاركة فـي أداء   ٢
  األعمال المنزلیة

١٠٠  ٧٥  %٣٢  ٢٤  %٢٨  ٢١  %٤٠  ٣٠%  

احترم شخصیة الرجل الذي یشارك،   ٣
  في األعمال المنزلیة

١٠٠  ٧٥  %٢٤  ١٨  %٢٤  ١٨  %٥٢  ٣٩%  

عمـــل الزوجـــة یكـــون داخـــل بیتهـــا   ٤
  واألعمال المنزلیة فقط

١٠٠  ٧٥  %٢٤  ١٨  %٤٠  ٣٠  %٣٦  ٢٧%  

ــــــي   ٥ ــــــب مــــــن زوجت یمكــــــن أن أطل
طلبت مني  االستقالة من عملها إذا

  المشاركة في األعمال المنزلیة

١٠٠  ٧٥  %٣٦  ٢٧  %١٢  ٩  %٥٢  ٣٩%  

ســـــأعود أطفـــــالي الـــــذكور علـــــى   ٦
  المشاركة في األعمال المنزلیة

١٠٠  ٧٥  %٢٤  ١٨  %١٢  ٩  %٦٤  ٤٨%  

المشــــاركة فــــي األعمــــال المنزلیــــة   ٧
  تجعل الزوجات تتعود على ذلك

١٠٠  ٧٥  %٢٠  ١٥  %٤٠  ٣٠  %٤٠  ٣٠%  

زوجتـي إذا طلبـت  یمكنني أن أوبخ  ٨
منــــــى مشــــــاركتها فــــــي األعمــــــال 

  المنزلیة

١٠٠  ٧٥  %٦٠  ٤٥  %١٢  ٩  %٢٨  ٢١%  
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ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٤٠  

  ) اتجاهات األزواج المبحوثین نحو المشاركة في أداء األعمال المنزلیة بصفة عامة٤ل (جدو
ــالزواج بــأخرى إذا   ٩ یمكــن أن أفكــر ب

طلبـــــت زوجتـــــي مشـــــاركتها فـــــي 
  األعمال المنزلیة

١٠٠  ٧٥  %٤٨  ٣٦  %٢٤  ١٨  %٢٨  ٢١%  

اعتبـر طلـب زوجتـي مشـاركتها فـي   ١٠
األعمـال المنزلیــة أمــرا لــي وال أقبــل 

  ذلك

١٠٠  ٧٥  %٧٦  ٥٧  %٢٠  ١٥  %٤  ٣%  

ــــي األعمــــال   ١١ ال أحــــب المشــــاركة ف
المنزلیــــة ألن مســــتواي التعلیمـــــي 

  أعلى من زوجتي

١٠٠  ٧٥  %٧٦  ٥٧  %١٦  ١٢  %٨  ٦%  

ــــي األعمــــال   ١٢ ال أحــــب المشــــاركة ف
المنزلیـــة ألن وظیفتـــي ومكـــانتي ال 

  تسمح بذلك

١٠٠  ٧٥  %٧٦  ٥٧  %١٦  ١٢  %٨  ٦%  

ــــي األعمــــال   ١٣ ال أحــــب المشــــاركة ف
ــي المن ــى زوجت ــي انفــق عل زلیــة ألن

  وأتوقع في المقابل أن تقوم بها

١٠٠  ٧٥  %٧٦  ٥٧  %١٢  ٩  %١٢  ٩%  

ــــال   ١٤ ــــي األعم ــــي المشــــاركة ف یمكنن
المنزلیة إذا كان دخل زوجتـي أكبـر 

  من دخلي

١٠٠  ٧٥  %٩٢  ٦٩  %٤  ٣  %٤  ٣%  

أفضـــــل االســـــتعانة بخادمـــــة عـــــن   ١٥
  مشاركتي في األعمال المنزلیة

-  -  ١٠٠  ٧٥  %٨٤  ٦٣  %١٦  ١٢%  

ــــال   ١٦ ــــي األعم ــــي المشــــاركة ف یمكنن
  المنزلیة إذا دفعت لي زوجتي ماال

-  -  -  -  ١٠٠  ٧٥  %١٠٠  ٧٥%  

  
) توزیع األزواج وفقا لمستوى إتجاهاتهم نحو المشاركة في أداء األعمال المنزلیة ٥جدول (

  بصفة عامة
  %  )٧٥(ن = العدد   

  %١٢  ٩  درجة ٢٦ – ١٦مستوى اتجاه ضعیف 



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤١

  %٣٦  ٢٧  درجة ٣٧ – ٢٧متوسط مستوى اتجاه 
  ٥٢  ٣٩  درجة ٤٨ - ٣٨مستوى اتجاه جید 
 ±٤٠,٧٧  االنحراف المعیاري ±المتوسط الحسابي 

٦,٦٣٢  
  

رابعا: اتجاهات األزواج بعینـة الدراسـة نحـو المشـاركة فـي أداء األعمـال المنزلیـة 
  الخاصة بإعداد الطعام:

واة في العمل المنزلي بـین ، أن مبدأ المساBenin & Agostinelli (1998)ذكر 
الـــزوج والزوجـــة ال تهـــتم بكـــم الوقـــت الـــذي یقضـــیه الـــزوج ولكـــن برغبـــة الـــزوج فـــي 
المساعدة واهتمامه واستجابته للزوجة عنـد حاجاتهـا للمسـاعدة، فقـد وجـد أن الرجـال 
الذین یقومون بأدوار الزوجة التقلیدیة كـالطهي یجعلـون زوجـاتهم أكثـر رضـا بتقسـیم 

لمنـزل، حتـى ولـو كــان األزواج یقضـون وقتـا أقـل بكثیـر مـن زوجــاتهم العمـل داخـل ا
)، إلــى أن مشــاركة ١٩٩٨فــي العمــل المنزلــي، وقــد توصــلت أیضــا ســمیحة توفیــق (

األبنــاء والــزوج فــي العمــل المنزلــي یــؤدي إلــى تخفیــف الضــغط البــدني والنفســي عــن 
واج فـــي العینـــة ) إلـــى أن غالبیـــة األز ٢٠٠٨ربـــة المنـــزل، وأشـــارت نبیلـــة الـــورداني (

یقومــوا بالمشــاركة فــي أداء بعــض األعمــال المنزلیــة، وأن أكثــر مجــاالت المشــاركة 
كانــــت الشــــراء مــــن الســــوق، تصــــلیح وصــــیانة األجهــــزة، المــــذاكرة لألبنــــاء، رعایـــــة 
األطفال، أعمال النظافـة، الترتیـب والتجمیـل،  وفیمـا یتعلـق باتجاهـات األزواج نحـو 

ــــة عــــن ٦یوضــــح جــــدول (المشــــاركة فــــي إعــــداد الطعــــام و  ) إجابــــات األزواج بالعین
العبــارات التــي تقــیس اتجاهــاتهم نحــو المشــاركة فــي أداء األعمــال المنزلیــة الخاصــة 
بإعـــــداد الطعـــــام، حیـــــث اتضـــــح أن هنـــــاك إیجابیـــــة فـــــي اتجاهـــــات غالبیـــــة األزواج 
وتساوت اإلجابات على العبارات ما بـین المحایـدة والسـلبیة، ولقـد اتضـح مـن خـالل 

) أن أكبـــر نســـبة مـــن األزواج ١٨، ١٧جابـــات اإلیجابیـــة عـــن العبـــارتین رقمـــي (اإل
% أجمعوا على حبهم للمشاركة في إعداد الشـاي والقهـوة، وأنهـم یمكـنهم ٨٠بالعینة 

% مـن األزواج فـي ٧٢تقدیم األطعمة بین الوجبات ألنه عمل سهل، كذلك أوضـح 
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ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٤٢  

المشــاركة فیــه فــي حــین ) أن طهــي الخضــروات عمــل ســهل ویحبــوا ٨العبــارة رقــم (
) أن نسـبة كبیـرة مـن األزواج ٧اتضح من خالل اإلجابات السلبیة عن العبارة رقـم (

% أجمعــــوا أنهــــم ال یحبــــون المشــــاركة فــــي األعمــــال المنزلیــــة ٦٠بالعینــــة وصــــلت 
% مــن األزواج فــي العبــارة رقــم ٥٢لخاصــة بطهــي الطیــور واللحــوم وكــذلك أجمــع ا
  ) أنهم ال یفضلون المشاركة في األعمال المنزلیة الخاصة بترتیب المائدة.١٠(

وفیمــا یتعلــق بمســتوى اتجاهــات األزواج فــي العینــة البحثیــة نحــو المشــاركة 
) ٧أشـارت النتـائج بجـدول (في أداء األعمال المنزلیـة الخاصـة بإعـداد الطعـام، فقـد 

تســـاوي كـــال مـــن مســـتوى االتجـــاه الضـــعیف، ومســـتوى االتجـــاه الجیـــد حیـــث كانـــت 
% مـن األزواج اتجاهـاتهم متوسـطة، ولقـد ٥٢%، بینمـا كـان ٢٤النسبة لكال منهما 

بلغ متوسط الدالة على اتجاهات ازواج المبحوثین نحو المشـاركة فـي أداء األعمـال 
. وهــذه النتــائج تتفــق مــع نتــائج ٦,٣٤ ± ٤٣,٨١الطعــام  المنزلیــة الخاصــة بإعــداد

، حیـــث أن غالبیـــة األزواج المبحـــوثین ببورســـعید شـــملتهم فئتـــي ٢٠٠٧هبـــة نصـــر 
  االتجاه السلبي والمحاید في اتجاه المشاركة في إعداد الطعام بالمنزل.

الخاصة ) اتجاهات األزواج المبحوثین نحو المشاركة في أداء األعمال المنزلیة ٦جدول (
  بإعداد الطعام

المجموع   غیر موافق  محاید  موافق  العبارات  م
)٧٥(  

  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد    
  %١٠٠  ٧٥  %٧٦  ٥٧  -  -  %٢٤  ١٨  السوق مكان للنساء فقط  ١

ــــي أن أشــــتري مــــن الســــوبر   ٢ یمكنن
ماركـــــت ولكـــــن ال أحـــــب الـــــذهاب 

  للسوق المفتوح

١٠٠  ٧٥  %٥٦  ٥٢  %٢٠  ١٥  %٢٤  ١٨%  

ــــــا  ٣ ج لمهــــــارة لیســــــت الطهــــــي یحت
  موجودة لدي

١٠٠  ٧٥  %٣٢  ٢٤  %١٦  ١٢  %٥٢  ٣٩%  

  %١٠٠  ٧٥  %٤٤  ٣٣  %٢٠  ١٥  %٣٦  ٢٧  الطهي من عمل النساء فقط  ٤



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٣

الخاصة ) اتجاهات األزواج المبحوثین نحو المشاركة في أداء األعمال المنزلیة ٦جدول (
  بإعداد الطعام

أمیــــــــل للمشــــــــاركة فــــــــي إعــــــــداد   ٥
  الخضروات للطهي

١٠٠  ٧٥  %٣٦  ٢٧  %٤٠  ٤٥  %٢٤  ١٨%  

ــــل ســــهل وســــریع   ٦ طهــــي األرز عم
  وأحب المشاركة فیه

١٠٠  ٧٥  %٤٤  ٣٣  %١٢  ٩  %٤٤  ٣٣%  

أحــب المشــاركة فــي طهــي الطیــور   ٧
  واللحوم

١٠٠  ٧٥  %٦٠  ٤٥  %٤  ٣  %٣٦  ٢٧%  

طهي الخضروات عمل سـهل وأحـب   ٨
  المشاركة فیه

١٠٠  ٧٥  %٢٠  ١٥  %٨  ٦  %٧٢  ٥٤%  

ــــل الســــالطة   ٩ أحــــب أن أشــــارك بعم
ــــا ســــهلة اإلعــــداد وال تحتــــاج  ألنه

  لوقت

١٠٠  ٧٥  %٣٦  ٢٧  %١٦  ١٢  %٤٨  ٣٦%  

ال أفضل ترتیب المائـدة ألنـه سـهل و   ١٠
  یحتاج لوقت

١٠٠  ٧٥  %٥٢  ٣٩  %٣٦  ٢٧  %١٢  ٩%  

كل فرد مسئول عـن تنظیـف أطبـاق   ١١
  الطعام الخاصة به

١٠٠  ٧٥  %٣٢  ٢٤  %٤٨  ٣٦  %٢٠  ١٥%  

وضع األطباق واألواني في الدوالیب   ١٢
  سهل القیام به

٦٨  ٥١
%  

١٦  ١٢
%  

١٦  ١٢
%  

١٠٠  ٧٥%  

تنظیف أثاثات المطبخ بعد االنتهـاء   ١٣
  لمساعدة من الوجبات ال یحتاج

١٠٠  ٧٥  %٣٦  ٢٧  %٨  ٦  %٥٦  ٥٢%  

مــن الصــعب أن أشــارك فــي إعــداد   ١٤
وجبة الفطـور ألنهـا تـأتي فـي وقـت 

  مزدحم

١٠٠  ٧٥  %٣٢  ٢٤  %١٢  ٩  %٥٦  ٥٢%  

المشــاركة فــي إعــداد وجبــة الغــذاء   ١٥
ــد الرجــوع مــن  ــه بع عمــل متعــب ألن

  العمل

١٠٠  ٧٥  %٢٤  ١٨  %٢٤  ١٨  %٥٢  ٣٩%  
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٤٤  

الخاصة ) اتجاهات األزواج المبحوثین نحو المشاركة في أداء األعمال المنزلیة ٦جدول (
  بإعداد الطعام

في أقل  وجبة العشاء سهلة اإلعداد  ١٦
  وقت

١٠٠  ٧٥  %٢٠  ١٥  %٤٨  ٣٦  %٣٢  ٢٤%  

تقــدیم األطعمــة بــین الوجبــات عمــل   ١٧
  سهل وبسیط

١٠٠  ٧٥  %١٢  ٩  %٨  ٦  %٨٠  ٦٠%  

ــي إعــداد الشــاي   ١٨ أحــب أن أشــارك ف
  والقهوة ألنه عمل سهل وبسیط

١٠٠  ٧٥  %١٢  ٩  %٨  ٦  %٨٠  ٦٠%  

ـــي   ١٩ ـــوم أجـــازة ویمكنن ـــوم الجمعـــة ی ی
ـــــذهاب للســـــوق  ـــــي ال المشـــــاركة ف

  لطهيوا

١٠٠  ٧٥  %٤٠  ٣٠  %٣٦  ٢٧  %٢٤  ١٨%  

  
) توزیع األزواج وفقا لمستوى إتجاهاتهم نحو المشاركة في أداء األعمال المنزلیة ٧جدول (

  بإعداد الطعام
  %  )٧٥(ن = العدد   

  %٢٤  ١٨  درجة ٣١ – ١٩مستوى ضعیف 
  %٥٢  ٣٩  درجة ٤٤ – ٣٢مستوى متوسط 

  %٢٤  ١٨  درجة ٥٧ - ٤٥مستوى جید 
 ± ٤٣,٨١  االنحراف المعیاري ±الحسابي  المتوسط

٦,٦٤  
  

  
خامســــا: اتجاهــــات األزواج بعینــــة الدراســــة نحــــو المشــــاركة فــــي أداء األعمــــال 

  المنزلیة الخاصة بتنظیف المنزل:
)، أن العمــل المنزلـــي یقــدم خبـــرات للشــباب الصـــغیر Swanson, )1994ذكــر 

هــي والتنظیــف والغســیل، تفیــده عنــد االســتقالل بحیاتــه مثــل، مهــارات التســوق، والط
) أن األزواج الــذین ال یسـاعدون زوجــاتهم فــي ٢٠٠٠وقـد أوضــحت سـناء الخــولي (



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٥

األعمــال المنزلیــة یبــررون ذلــك بأســباب مختلفــة منهــا عــدم الخبــرة بــأي عمــل یتنــاول 
الشــئون الداخلیــة للمنــزل، وعــدم وجــود الوقــت الكــافي للمشــاركة فــي هــذه األعمــال، 

) إجابـات األزواج المبحـوثین عـن العبــارات ٨ردة بجــدول (وقـد أوضـحت النتـائج الـوا
التــي تقــیس اتجاهــاتهم نحــو المشــاركة فــي أداء األعمــال المنزلیــة الخاصــة بتنظیــف 

% نحـــو ٧٢المنـــزل، اتضـــح أن غالبیـــة األزواج المبحـــوثین كـــان اتجـــاههم متوســـطا 
وقــد  %٢٠األعمـال المنزلیـة الخاصـة بتنظیـف المنــزل، یلـي ذلـك االتجـاه الضـعیف 

یرجـــع ذلـــك لتمیـــز المجتمـــع البورســـعیدي وانفـــراده بطبیعـــة عمـــل خاصـــة كاألعمـــال 
الحــــرة والتجاریــــة ممــــا یــــنعكس علــــى اتجــــاه أفــــراده نحــــو األنشــــطة الخاصــــة داخــــل 

% مــن العینــة البحثیــة ٤٤). فقــد طــرأت ٢٠٠٦الوحــدات الســكنیة نبیلــة الــورداني، (
ع األثـــاث مـــن مكـــان آلخـــر كـــان إتجـــاههم متوســـط فیمـــا یتعلـــق بعبـــارة أن نقـــل قطـــ

، ٢٠٠٧یحتـــاج لمســـاعدة وقـــوة عضـــلیة، وهـــذه النتـــائج تختلـــف ونتـــائج هبـــة نصـــر 
حیـــث تبـــین أن غالبیـــة األزواج المبحـــوثین بمدینـــة بورســـعید وافقـــوا علـــى العبـــارتین 

) أن ٤الســابقتین، فــي حــین اتضــح مــن خــالل اإلجابــات الســلبیة عــن العبــارة رقــم (
أجمعـوا علـى أن تنظیـف قطـع األثـاث عمـل ممـل ال % ٦٨أكبر نسبة مـن األزواج 

% مـــن األزواج أجمعـــت إجابـــاتهم الســـلبیة ٦٤یحبـــون القیـــام بـــه، كـــذلك اتضـــح أن 
) أن رمــي القمامــة خـارج المنــزل عمــل ال یلیـق بالرجــل، وهــذه ١٣علـى العبــارة رقـم (

) حیـــث تبــــین أن الغالبیـــة العظمــــى مــــن ٢٠٠٧اإلجابـــة تختلــــف عـــن هبــــة نصــــر (
مبحــــــوثین وافقــــــوا علــــــى العبــــــارة الســــــابقة وقــــــد تبــــــین اإلجابــــــة اإلیجابیــــــة األزواج ال

) حیــــث كـــان أكبــــر نســـبة مــــن ٨للمبحـــوثین مـــن األزواج متمثلــــة فـــي العبــــارة رقـــم (
% أجمعـــــوا علـــــى أن تنظیـــــف المرایـــــا والزجـــــاج عمـــــل یحتـــــاج ٧٦األزواج بالعینـــــة 

األعمــــال لعنــــایتهم، حیــــث أن الــــزوج واألوالد مــــن الممكــــن أن یشــــاركوا فــــي بعــــض 
المنزلیــة التــي تتناســب معهــم كتنظیــف قطــع األثــاث العلویــة والمعلقــة أو إصــالحها 

(www.heartstouch) وفیمـــــا یتعلـــــق بمســـــتوى اتجــــــاه األزواج بعینـــــة الدراســـــة نحــــــو .
المشــاركة فــي أداء األعمــال المنزلیــة الخاصــة بتنظیــف المنــزل، فقــد أشــارت النتــائج 



  نبیلة الورداني عبد الحافظد.         ة بورسعیدفي مدین قیاس اتجاهات الزوج المعاصر نحو المشاركة في أداء بعض األعمال المنزلیة
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٤٦  

حـــوثین كـــان مســـتوى اتجاهـــاتهم متوســـطا، % مـــن األزواج المب٧٢) أن ٩بجـــدول (
% مـــن ٨% مســـتوى إتجاهـــاتم ضـــعیفة مـــن األزواج، فـــي حـــین أن ٢٠بینمـــا كـــان 

، ویتضــــح مــــن هــــذه األرقــــام أن  % مــــن ٩٢األزواج كــــان مســــتوى اتجاهــــاتهم جیــــدًا
إجمــــالي األزواج بالعینـــــة كــــان مســـــتوى إتجاهــــاتهم نحـــــو تنظیــــف االمنـــــزل ضـــــعیفا 

را التجاهـــات األزواج بالعینـــة نحـــو المشـــاركة فـــي ومتوســـطا، ممـــا یعـــد مؤشـــرا خطیـــ
أداء األعمــال المنزلیــة الخاصــة بتنظیــف المنــزل، والــذي معــه ال بــد أن تتســع رؤیــة 
واجتهـــاد خبـــراء علـــم اإلدارة المنزلیـــة فـــي نشـــر أهمیـــة ثقافـــة العمـــل المنزلـــي واإلدارة 

ات الدالـة عـى المنزلیة بشكل خاص بالنسبة للرجال واألبناء. وقد بلغ متوسط الـدرج
  .٥,٢٣ ±  ٣٤,٦٥االتجاهات نحو تنظیف المنزل 

  
)  توزیع العینة البحثیة وفقا إلتجاهاتهم نحو مبدأ المشاركة في أداء األعمال ٨جدول (

 المنزلیة الخاصة بتنظیف المنزل

المجموع  غیر موافق محاید موافق العبارات م
)٧٥(  

 % عدد % عدد % عدد % عدد  

فــي الصــباح عمـــل  ترتیــب الســریر ١
 معطل

١٠٠ ٧٥ %٣٦ ٢٧ %١٦ ١٢ %٤٨ ٣٦% 

تنظیـــف األرضـــیة عمـــل یمكـــن أن  ٢
 یقوم به الرجل

١٠٠ ٧٥ %٥٦ ٤٤ %٢٤ ١٨ %٢٠ ١٥% 

ــف األســقف عمــل شــاق علــى  ٣ تنظی
 زوجتي

١٠٠ ٧٥ %٢٨ ٢١ %٨ ٦ %٦٤ ٤٨% 

ــاث عمــل ممــل ال  ٤ تنظیــف قطــع األث
 أقوم به

١٠٠ ٧٥ %٨ ٦ %٢٤ ١٨ %٦٨ ٥٧% 

عیـــب أن یشـــارك الرجـــل فـــي مـــن ال ٥
 تنظیف النوافذ حتى ال یراه الجیران

١٠٠ ٧٥ %٢٠ ١٥ %٣٦ ٢٧ %٤٤ ٣٣% 



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٧

)  توزیع العینة البحثیة وفقا إلتجاهاتهم نحو مبدأ المشاركة في أداء األعمال ٨جدول (
 المنزلیة الخاصة بتنظیف المنزل

تنظیـــــف األبـــــواب عمـــــل ســـــهل ال  ٦
 یحتاج لمساعدتي

١٠٠ ٧٥ %٨ ٦ %٣٢ ٢٤ %٦٠ ٤٥% 

 %١٠٠ ٧٥ %٢٠ ١٥ %٢٤ ١٨ %٥٦ ٤٤ یمكن أن ینفض الرجل سجادة ٧

تنظیف المرایا والزجاج عمل یحتاج  ٨
 لعنایتي

١٠٠ ٧٥ %٤ ٣ %٢٠ ١٥ %٧٦ ٥٧% 

ــان آلخــر  ٩ ــاث مــن مك نقــل قطــع األث
 یحتاج لمساعدة وقوة عضلیة

١٠٠ ٧٥ %٢٤ ١٨ %٣٦ ٢٧ %٤٠ ٣٠% 

ـــة  ١٠ ـــاج لدق تلمیـــع النجـــف عمـــل یحت
 وأفضل أن أقوم به

١٠٠ ٧٥ %٢٤ ١٨ %٤٤ ٣٣ %٣٢ ٢٤% 

تلمیع البراویز والصور عمـل بسـیط  ١١
 یمكنني المشاركة في أدائه

١٠٠ ٧٥ %٤٤ ٣٣ %١٢ ٩ %٤٤ ٣٣% 

رمــي القمامــة خــارج المنــزل عمــل  ١٢
 سهل یمكنني القیام به

١٠٠ ٧٥ %٤٠ ٣٠ %١٦ ١٢ %٤٤ ٣٣% 

رمي القمامة خارج المنـزل عمـل ال  ١٣
 یلیق بالرجل

١٠٠ ٧٥ %١٢ ٩ %٢٤ ١٨ %٦٤ ٤٦% 

ــاج  ١٤ تنظیــف األجهــزة الكهربائیــة یحت
 لمهارة

١٠٠ ٧٥ %٥٦ ٤٢ %١٦ ١٢ %٢٨ ٢١% 

ـــي  یـــوم ١٥ الجمعـــة یـــوم أجـــازة ویمكنن
 المشاركة في تنظیف المنزل

١٠٠ ٧٥ %٢٤ ١٦ %٤٤ ٣٣ %٣٢ ٢٤% 

التنظیــف قبــل األعیــاد والمناســبات  ١٦
 عمل شاق ویحتاج لمساعدة مني

١٠٠ ٧٥ %٢٤ ١٨ %٢٠ ١٥ %٥٦ ٤٢% 

 
) توزیع األزواج وفقا لمستوى إتجاهاتهم نحو المشاركة في أداء األعمال المنزلیة ٩جدول (

  بصفة عامة
  %  )٧٥(ن = العدد   

 %٢٠ ١٥  درجة ٢٦ – ١٦مستوى اتجاه ضعیف  



  نبیلة الورداني عبد الحافظد.         ة بورسعیدفي مدین قیاس اتجاهات الزوج المعاصر نحو المشاركة في أداء بعض األعمال المنزلیة
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٤٨  

 %٧٢ ٥٤  درجة ٣٧ – ٢٧مستوى اتجاه متوسط 

 %٨ ٦  درجة ٤٨ - ٣٨مستوى اتجاه جید  

 ± ٣٤,٦٥  االنحراف المعیاري ±المتوسط الحسابي 
٥,٢٣  

  

المنزلیــة  سادســا: اتجاهــات األزواج المبحــوثین نحــو المشــاركة فــي أداء األعمــال
  الخاصة بالعنایة بالمالبس:

ـــــل ٢٠٠٥ذكـــــر حمـــــادة المصـــــري ( ـــــه قاب ) أن االتجـــــاه مـــــن خصائصـــــه أن
لالكتســــاب والــــتعلم أو االنطفـــــاء، وتقننــــه الخبـــــرات الحیاتیــــة الماضـــــیة، وأنــــه قابـــــل 

) الــذي یشــیر إلــى إجابــات ١٠للتغییــر تحــت ظــروف معینــة، وقــد تبــین مــن جــدول (
ت التـي تقـیس اتجـاههم نحـو المشـاركة فـي أداء األعمـال األزواج بالعینة عن العبارا

% قــد ٦٤المنزلیــة الخاصــة بالعنایــة بــالمالبس أن أكبــر نســبة مــن األزواج بالعینــة 
أجمعــوا علــى أن صــیانة المالبــس وخیاطتهــا یحتــاج إلــى مهــارة نســائیة وبالتــالي ال 

أیضـا أن نسـبة  یمكنهم المشاركة في أداء األعمال المنزلیة المتعلقة به، كمـا اتضـح
% أجمعــوا علــى أن یـوم الجمعــة یــوم أجــازة، وبالتــالي ٥٦كبیـرة مــن األزواج بالعینــة 

% مــــن ٣٦ال یمكــــنهم المشــــاركة فــــي تنظیــــف وصــــیانة المالبــــس، كمــــا اتضــــح أن 
األزواج قد أجمعوا علـى أن شـراء المالبـس عمـل متعـب ویحتـاج لمسـاعدتهم، وهـذه 

یـث تبـین أن غالبیـة األزواج وافقـوا علـى ح ٢٠٠٧النتائج تختلف ونتائج هبة نصـر 
ـــارات الســــابقة. وفیمــــا یتعلــــق بمســــتوى اتجاهــــات األزواج عینــــة الدراســــة نحـــــو  العبـ

)، أن اتجاهــات ١١المشــاركة فــي العنایــة بــالمالبس أفــادت النتــائج البحثیــة بجــدول (
األزواج المبحوثین قد انحصرت فیما بین الفئتـین الضـعیف والمتوسـط، حیـث كانـت 

% ٢٤% مســـتوى إتجاهـــاتهم متوســـط، بینمـــا أن ٧٦یـــة األزواج عینـــة الدراســـة غالب
مــن العینــة البحثیــة كــان مســتوى إتجاهــاتهم ضــعیف، وقــد یرجــع ذلــك إلــى أن اتجــاه 
الـــزوج نحـــو العمـــل المنزلـــي قـــد تختلــــف عـــن المشـــاركة الفعلیـــة فـــي أداء األعمــــال 

المشـاركة فـي األعمـال  المنزلیة المختلفة والذي یعكس معتقدات الزوج عن مترتبـات



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٩

المنزلیــة وتقویمــه الشخصــي لهــذه المترتبــات، فهــو ال یشــارك فــي األعمــال المنزلیــة 
علـــى الـــرغم مـــن أنـــه قـــد یكـــون متقبـــل ذلـــك كالـــذي یـــرى أن مشـــاركته فـــي األعمـــال 
ــم فإنــه ال یشــارك فعلیــا (نبیلــة الــورداني،  المنزلیــة یجعــل زوجتــه تتعــود ذلــك، ومــن ثَّ

  ط الدرجة الدالة على إتجاهات األزواج ) وقد بلغ متوس٢٠٠٨
) توزیع أفراد العینة البحثیة وفقا التجاهتهم نحو المشاركة في أداء األعمال ١٠جدول (

 المنزلیة الخاصة بالعنایة بالمالبس

المجموع  غیر موافق محاید موافق العبارات م
)٧٥(  

 % عدد % عدد % عدد % عدد  

بـس یجب المشاركة عند شـراء المال ١
 للتحكم في المصروفات

١٠٠ ٧٥ %١٦ ١٢ %٣٢ ٢٤ %٥٢ ٣٩% 

شراء المالبس عمل متعـب ویحتـاج  ٢
 للمساعدة

١٠٠ ٧٥ %٢٠ ١٥ %٣٦ ٢٧ %٤٤ ٣٣% 

یمكـن أن یشــارك الرجـل فــي غســیل  ٣
 المالبس

١٠٠ ٧٥ %٢٠ ١٥ %٣٢ ٢٤ %٤٨ ٣٦% 

ال یصــــح أن یقــــوم الرجــــل بنشـــــر  ٤
 المالبس

١٠٠ ٧٥ %٣٦ ٢٧ %٢٠ ١٥ %٤٤ ٣٣% 

ــي  ٥ كــي المالبــس عمــل بســیط یمكنن
 المشاركة فیه

١٠٠ ٧٥ %٢٤ ١٨ %٢٨ ٢١ %٤٨ ٣٦% 

تعلیق المالبس عمل سهل ویمكنني  ٦
 المشاركة فیه

١٠٠ ٧٥ %٢٠ ١٥ %٢٤ ١٨ %٥٦ ٥٢% 

ترتیــب المالبــس فــي الــدوالب عمــل  ٧
 بسیط ال یحتاج للمشاركة في أدائه

١٠٠ ٧٥ %٣٢ ٢٤ %٢٠ ١٥ %٤٨ ٣٦% 

وخیاطتهــا یحتــاج  صــیانة المالبــس ٨
 لمهارة نسائیة

١٠٠ ٧٥ %١٢ ٩ %٢٤ ١٨ %٦٤ ٤٨% 



  نبیلة الورداني عبد الحافظد.         ة بورسعیدفي مدین قیاس اتجاهات الزوج المعاصر نحو المشاركة في أداء بعض األعمال المنزلیة
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٥٠  

) توزیع أفراد العینة البحثیة وفقا التجاهتهم نحو المشاركة في أداء األعمال ١٠جدول (
 المنزلیة الخاصة بالعنایة بالمالبس

ـــي  ٩ ـــوم أجـــازة ویمكنن یـــوم الجمعـــة ی
المشــــاركة فــــي تنظیــــف وصـــــیانة 

 المالبس

١٠٠ ٧٥ %٥٦ ٤٢ %٢٠ ١٥ %٢٤ ١٨% 

  
) توزیع األزواج وفقا لمستوى إتجاهاتهم نحو المشاركة في أداء األعمال المنزلیة ٧جدول (

  بصفة عامة
  %  )٧٥ن = (العدد   

 %٢٤ ١٨  درجة ١٥ – ٩مستوى اتجاه ضعیف 

 %٧٦ ٥٧  درجة ٢١ – ١٦مستوى اتجاه متوسط 

 - -  درجة ٢٧ - ٢٢مستوى اتجاه جید 

 ± ١١,٠٦  االنحراف المعیاري ±المتوسط الحسابي 
٣,٠١  

  

  
  
  

ســابعا: اتجاهــات األزواج المبحــوثین نحــو المشــاركة فــي أداء األعمــال المنزلیــة 
  ایة األطفال:الخاصة برع

أوضـــحت العدیـــد مـــن األبحـــاث أن مشـــاركة األزواج فـــي األعمـــال المنزلیـــة 
تتجــه إلــى الزیــادة مــع وجــود أطفــال فــي ســن مــا قبــل المدرســة باألســرة، ومــع تــوافر 

ــــة (ســــامیة الخشــــاب  ــــة المنزلی )، وتشــــیر ٢٠٠٠الظــــروف والمســــتحدثات التكنولوجی
ة عن العبارات التي تقیس اتجاهاتهم ) أن إجابات األزواج بالعین١٢النتائج بجدول (

نحو المشاركة في أداء األعمال المنزلیة الخاصة برعایة األطفال، قد تنوعت ما بین 
الســلبیة واإلیجابیــة والمحایــدة، وأوضــحت النتــائج أن الغالبیــة العظمــى مـــن األزواج 

ن %)، قد أجمعوا على أن اللعب مع األطفال متعة، كما اتضح أیضا أ٨٠بالعینة (



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥١

% مـــن األزواج أجمعـــوا علـــى أن تغییـــر المالبـــس للطفـــل عمـــل ممـــل ومعطـــل، ٤٤
وأنهم ال یحبون إحضـار األطفـال مـن المدرسـة ألنـه یسـبب لهـم مشـاكل فـي العمـل، 

%) أجمعـــوا علـــى أن تغییـــر ٥٦فــي حـــین أن نســـبة كبیـــرة مــن األزواج المبحـــوثین (
هم ال یحبــــون الحفاضــــات لألطفــــال الرضــــع مــــن اختصــــاص األم فقــــط، وعلیــــه فــــإن

المشاركة في ذلك، وفیما یتعلق بمستوى اتجاهات األزواج عینة الدراسة نحو رعایة 
) أن مســتوى اتجاهــات األزواج ١٣األطفــال، فقــد تبــین مــن النتــائج الــواردة بجــدول (

% على ٤٠%، ٦٠عینة الدراسة قد انحصرت فیما بین الفئتین المتوسط والجید، لـ (
لنتـائج ومـا أظهرتـه مـن قصـور فـي اتجاهـات األزواج نحـو التـوالي)، ونجـد أن هـذه ا

المشاركة في العنایة بأطفالهم توصـلت إلیهـا العدیـد مـن األبحـاث فـي ذلـك المجـال، 
ممـــا یعطـــي مؤشـــرا للقصـــور وتـــدني األفكـــار لتنفیـــذ وتطبیـــق آلیـــات عصـــریة جدیـــدة 

جـة الدالـة لعالج مشاكل مشاركة األزواج في األعمال المنزلیة وقـد بلـغ متوسـط الدر 
  .٣,٥٢±  ١٣,٦٤على مستوى إتجاهات األزواج المبحوثین نحو رعایة األطفال 

  
) توزیع أفراد العینة البحثیة وفقا إلتجاهاتهم نحو المشاركة في أداء األعمال ١٢جدول (

 المنزلیة الخاصة برعایة األطفال

المجموع  غیر موافق محاید موافق العبارات م
)٧٥(  

 % عدد % دعد % عدد % عدد  

ــال الرضــع  ١ ــر الحفاضــات لألطف تغیی
 من اختصاص األم فقط

١٠٠ ٧٥ %٢٨ ٢١ %١٦ ١٢ %٥٦ ٤٢% 

ـــــة  ٢ ـــــي عملی ـــــي المشـــــاركة ف یمكنن
 االستحمام الخاصة بالطفل

١٠٠ ٧٥ %٥٢ ٣٩ %٣٢ ٢٤ %١٦ ١٢% 

تغییــر المالبــس للطفــل عمــل ممــل  ٣
 ومعطل

١٠٠ ٧٥ %٢٤ ١٨ %٤٤ ٣٣ %٣٢ ٢٤% 

لســـریر عمـــل وضـــع األطفـــال فـــي ا ٤
 بسیط یمكن أن أقوم به

١٠٠ ٧٥ %٢٠ ١٥ %٢٨ ٢١ %٤٨ ٣٦% 
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ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٥٢  

) توزیع أفراد العینة البحثیة وفقا إلتجاهاتهم نحو المشاركة في أداء األعمال ١٢جدول (
 المنزلیة الخاصة برعایة األطفال

إطعـــام الطفـــل مـــن اختصـــاص األم  ٥
 فقط

١٠٠ ٧٥ %٤٠ ٣٠ %٢٨ ٢١ %٣٢ ٢٤% 

أحـــب مســـاعدة األطفـــال فـــي أداء  ٦
 الواجب المدرسي

١٠٠ ٧٥ %٤٤ ٣٣ %٢٤ ١٨ %٥٦ ٤٢% 

 %١٠٠ ٧٥ - - %٢٠ ١٥ %٨٠ ٦٠ اللعب مع األطفال متعة ٧

ب توصـــــیل األطفـــــال إلـــــى ال أحـــــ ٨
  المدارس ألنه یعطلني عن عملي

١٠٠ ٧٥ %٤٠ ٣٠ %٢٨ ٢١ %٣٢ ٢٤% 

أفضـــل توصـــیل األطفـــال للمـــدارس  ٩
 ألطمأن علیهم

١٠٠ ٧٥ %٨ ٦ %٤٠ ٣٠ %٥٢ ٣٩% 

ال أحـــــب إحضـــــار األطفـــــال مـــــن  ١٠
المــدارس ألنــه یســبب لــي مشــاكل 

 في عملي

١٠٠ ٧٥ %٢٠ ١٥ %٤٤ ٣٣ %٣٦ ٢٧% 

م أجــــازة ویمكــــن یــــوم الجمعــــة یــــو  ١١
 المشاركة في العنایة باألطفال

١٠٠ ٧٥ %٢٠ ١٥ %٢٨ ٢١ %٥٢ ٣٩% 



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٣

  

) توزیع األزواج وفقا لمستوى إتجاهاتهم نحو المشاركة في أداء األعمال المنزلیة ١٣جدول (
  الخاصة برعایة األطفال

  %  )٧٥(ن = العدد   
 - -  درجة ١٨ – ١١مستوى اتجاه ضعیف 

 %٦٠ ٤٥  درجة ٢٥ – ١٩مستوى اتجاه متوسط 

 %٤٠ ٣٠  درجة ٣٣ - ٢٦مستوى اتجاه جید 

 ± ١٣,٦٤  االنحراف المعیاري ±المتوسط الحسابي 
٣,٥٢  

  

ثامنا: اتجاهات األزواج عینة الدراسـة نحـو المشـاركة فـي أداء األعمـال المنزلیـة 
  الخاصة بصیانة المنزل:
اتهم نحـــو ) توزیـــع األزواج عینـــة الدراســـة طبقـــا التجاهـــ١٤یوضـــح جـــدول (

%  ٣٢المشاركة فـي أداء األعمـال المنزلیـة الخاصـة بصـیانة المنـزل، وقـد ظهـر أن 
مـــن األزواج المبحـــوثین ذكـــروا أن أعمـــال الكهربـــاء تحتـــاج لـــذكاء ولـــذلك یقـــوم بهـــا 

% مـــن األزواج أجمعـــوا علـــى أن أعمـــال النجـــارة مـــن ٨٤األزواج، كمـــا اتضـــح أن 
% ٥٦بیــرة مــن األزواج بالعینــة وصــلت األفضــل أن یقــوم بهــا الرجــل، وأن نســبة ك

أجمعـــت إجابـــاتهم علـــى أن أعمـــال الكهربـــاء تحتـــاج ذكـــاء ومهـــارة لـــذلك ال یحبـــون 
المخاطرة. وفیما یتعلق بمستوى اتجاهـات األزواج عینـة الدراسـة نحـو المشـاركة فـي 

) أن ١٥أداء األعمـــال المنزلیـــة الخاصـــة بصـــیانة المنـــزل، أفـــادت النتـــائج بجـــدول (
% مــن العینــة ٤٨زواج كــان مســتوى إتجاهــاتهم ضــعیف، فــي حــین أن % مــن األ٨

% ٤٤البحثیة كان مستوى اتجاهاتهم متوسـط، وقـد اشـتملت فئـة االتجاهـات الجیـدة 
مـــن العینـــة البحثیـــة. وقـــد بلـــغ متوســـط الدرجـــة الدالـــة علـــى إتجاهـــات األزواج نحـــو 

  .٣,٠٠٦±  ١٧,٥٣صیانة المنزل 
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ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٥٤  

البحثیة وفقا التجاهاتهم نحو المشاركة في أداء األعمال  ) توزیع أفراد العینة١٤جدول (
 المنزلیة الخاصة بصیانة المنزل

المجموع  غیر موافق محاید موافق العبارات م
)٧٥(  

 % عدد % عدد % عدد % عدد  

أفضل القیام بأعمـال صـیانة المنـزل  ١
حتـــى ال أدفـــع مـــاال عنـــد االســـتعانة 

 بشخص

١٠٠ ٧٥ %١٦ ١٢ %١٦ ١٢ %٦٨ ٢١% 

أعمال النجارة لها أشخاص یقومـون  ٢
 بها ولیست وظیفتي

١٠٠ ٧٥ %١٦ ١٢ %٢٨ ٢١ %٥٢ ٣٩% 

ــال النجــارة صــعبة وال یمكــن أن  ٣ أعم
 تقوم بها زوجتي

١٠٠ ٧٥ %٨ ٦ %١٢ ٩ %٨٠ ٦٠% 

أعمال النجـارة مـن األفضـل أن یقـوم  ٤
 بها الرجل

١٠٠ ٧٥ %٤ ٣ %١٢ ٩ %٨٤ ٦٣% 

وال  أعمـــال الســـباكة مملـــة ومتعبـــة ٥
 أحب القیام بها

١٠٠ ٧٥ %٦٠ ٤٥ %٢٤ ١٨ %١٦ ١٢% 

أعمال السباكة سهلة ویمكـن أدائهـا  ٦
 بسرعة

١٠٠ ٧٥ %٨ ٦ %٢٨ ٢١ %٦٤ ٤٨% 

أعمال الكهرباء تحتاج لذكاء ومهارة  ٧
 وال أحب أن أخاطر

١٠٠ ٧٥ %٢٨ ٢١ %١٦ ١٢ %٥٦ ٤٢% 

أعمال الكهرباء تحتاج لـذكاء ولـذلك  ٨
 أحب القیام بها

١٠٠ ٧٥ %٣٢ ٢٤ %٣٢ ٢٤ %٣٦ ٢٧% 

أعمال الكهرباء لیست شاقة ویسهل  ٩
 أداؤها

١٠٠ ٧٥ %٣٢ ٢٤ %٣٢ ٢٤ %٣٦ ٢٧% 

  
  
  



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٥

) توزیع األزواج وفقا لمستوى إتجاهاتهم نحو المشاركة في أداء األعمال المنزلیة ١٥جدول (
  الخاصة بصیانة المنزل

  %  )٧٥(ن = العدد   
 %٨ ٦  درجة ١٤ – ٩مستوى اتجاه ضعیف 

 %٤٨ ٣٦  درجة ٢٠ – ١٤مستوى اتجاه متوسط 

 %٤٤ ٣٣  درجة ٢٧ - ٢١مستوى اتجاه جید 

 ± ١٧,٥٣  االنحراف المعیاري ±المتوسط الحسابي 
٣,٠٠٦  

  

تاســعا: اتجاهــات األزواج المبحــوثین نحــو المشــاركة فــي أداء األعمــال المنزلیــة 
  الخاصة بإدارة المنزل

سـتمرة والتــي تحــدث فـي المجتمــع، ومــع تعكـس اإلدارة المنزلیــة التغیــرات الم
إســـهام الزوجـــات فـــي الـــدخل الكلـــي لألســـرة، وتـــوافر المســـتحدثات التكنولوجیـــة ممـــا 
یؤدي إلـى زیـادة التحـرر مـن النظـرة التقلیدیـة نحـو الرجولـة، وزیـادة مشـاركة األزواج 
واألبنـــاء فـــي العمـــل المنزلـــي، حتـــى أنــــه فـــي بعـــض األحیـــان یكـــون األزواج أكثــــر 

ا لتغییــر ســاعات العمــل الخــارجي لــتالئم مســئولیاتهم األســریة (ناهــد طوبیــا، اســتعداد
)، وفیمــــا یتعلــــق باتجاهــــات األزواج نحــــو المشــــاركة فــــي إدارة المنــــزل، فقــــد ٢٠٠٥

% من األزواج بالعینة أوضحوا أن دفـع الفـواتیر ٤٠) أن ١٦أظهرت نتائج جدول (
مــن األزواج بالعینـــة  %٤٤عمــل یحتــاج لوقــت، وأنهــم مشـــغولون فــي عملهــم، وأن 

أجمعوا على أنه ال یجب أن یقوم الزوج بوضع میزانیة األسرة بمفـرده، فـي حـین أن 
ـــــر نســـــبة مـــــن األزواج ( ـــــى أن الزوجـــــات أقـــــل تحكمـــــا فـــــي ٥٦أكب %) أجمعـــــوا عل

مصــروف البیــت، وفیمــا یتعلــق بدرجــة اتجــاه األزواج المبحــوثین نحــو المشــاركة فــي 
ــــا % مــــن األزواج كــــان ٢٠) أن ١٧ئج فــــي جــــدول (إدارة المنــــزل، فقــــد أشــــارت النت

% مــن األزواج كــان مســتوى إتجاهــاتهم ٦٨مســتوى إتجاهــاتهم ضــعیفا فــي حــین أن 
% مــن العینــة البحثیــة، ویتضــح مــن ١٢متوســطا، بینمــا اشــتملت فئــة االتجــاه الجیــد 

% مــن إجمــالي العینــة كــان مســتوى إتجاهــاتهم متوســطًا وجیــدًا ٨٠هــذه األرقــام أن 



  نبیلة الورداني عبد الحافظد.         ة بورسعیدفي مدین قیاس اتجاهات الزوج المعاصر نحو المشاركة في أداء بعض األعمال المنزلیة
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٥٦  

ؤشرا یعزز مبدأ مشـاركة الـزوج فـي إدارة األعمـال المنزلیـة، وتـرى الباحثـة مما یعد م
تعزیز مبدأ مشاركة الزوج في أداء األعمال المنزلیة وتعـدیل النظـرة للعمـل المنزلـي. 
ولقــد بلــغ متوســط الدرجــة الدالــة علــى إتجاهــات األزواج فــي أداء األعمــال الخاصــة 

  . ٥,٠٠٤ ± ١٤,٧٢بإدارة المنزل 
) توزیع أفراد عینة الدراسة من األزواج نحو المشاركة في أداء األعمال المنزلیة ١٦جدول (

 الخاصة بإدارة المنزل

المجموع  غیر موافق محاید موافق العبارات م
)٧٥(  

 % عدد % عدد % عدد % عدد  

یجب أن یقوم الزوج بوضع میزانیـة  ١
 األسرة بمفرده

١٠٠ ٧٥ %٤٤ ١١ %٢٤ ٦ %٣٢ ٨% 

أكثر تحكمـًا فـي مصـروف  الزوجات ٢
 البیت

١٠٠ ٧٥ %٤٤ ١١ %٤٠ ١٠ %١٦ ٤% 

دفع الفواتیر عمل یحتاج لوقت وأنـا  ٣
 مشغول في عملي

١٠٠ ٧٥ %٤٤ ١١ %٤٠ ١٠ %١٦ ٤% 

صـــــیانة الســــــیارة لهـــــا أشــــــخاص  ٤
 یقومون بها ولن أتعب نفسي

١٠٠ ٧٥ %٢٤ ٦ %٢٠ ٥ %٥٦ ١٤% 

صیانة السیارة عمـل ال یسـتطیع أن  ٥
 حد غیري في األسرةیقوم به أ

١٠٠ ٧٥ %٣٦ ٩ %٢٨ ٧ %٣٦ ٩% 

توصـــیل أفـــراد األســـرة عمـــل معطـــل  ٦
 یحتاج لوقت

١٠٠ ٧٥ %٤٠ ١٠ %٢٤ ٦ %٣٦ ٩% 

 %١٠٠ ٧٥ %٣٦ ٩ %٢٠ ٥ %٤٤ ١١ لیست مهمتي توصیل أفراد األسرة ٧

على كـل فـرد أن یعتمـد علـى نفسـه  ٨
 عند الذهاب ألي مكان

١٠٠ ٧٥ %٢٨ ٧ %٢٨ ٧ %٤٤ ١١% 

  
  
  



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٧

) توزیع األزواج وفقا لمستوى إتجاهاتهم نحو المشاركة في أداء األعمال المنزلیة ١٧جدول (
  الخاصة بإدارة المنزل

  %  )٧٥(ن = العدد   
 %٢٠ ١٥  درجة ١٣ – ٨مستوى اتجاه ضعیف 

 %٦٨ ٥١  درجة ١٨ – ١٤مستوى اتجاه متوسط 

 %١٢ ٩  درجة ٢٤ - ١٩مستوى اتجاه جید  

 ± ١٤,٧٢  االنحراف المعیاري ±المتوسط الحسابي 
٥,٠٠٤  

  

عاشرا: أثـر التنشـئة االجتماعیـة علـى اتجاهـات األزواج نحـو المشـاركة فـي أداء 
  األعمال المنزلیة:

وفیمـا یتعلــق بــأثر التنشــئة االجتماعیـة لــألزواج نحــو االتجاهــات والمشــاركة 
وقــد اتضــح  فــي أداء األعمــال المنزلیــة فقــد تــم تحویــل البیانــات الوصــفیة إلــى رقمیــة

درجـة وانحـراف  ٧,٧٥درجة بمتوسط حسابي قـدره  ٩ -٣أن الدرجات تراوحت من 
) إجابـات األزواج بالعینـة عـن العبـارات ١٨درجة، یوضح جـدول ( ١,٤٠٥معیاري 

التــي تقــیس درجــة تــأثیر تنشــئتهم االجتماعیــة نحــو اتجاهــاتهم ومشــاركتهم فــي أداء 
مـــا بــین إیجابیــة، محایـــدة، ســلبیة، ولقـــد األعمــال المنزلیــة، حیـــث تباینــت اإلجابــات 

% مـــن األزواج ٤٠أن  ٢اتضـــح مـــن خـــالل اإلجابـــات اإلیجابیـــة عـــن العبـــارة رقـــم 
بالعینـة أجمعــوا علــى أن مشــاركتهم فــي األعمــال المنزلیــة ال ترجــع إلــى أنهــم تعــودوا 
علــى ذلــك منــذ صــغرهم، فــي حــین اتضــح مــن خــالل اإلجابــات الســلبیة عــن العبــارة 

% من األزواج أجمعـوا علـى حـبهم للمشـاركة فـي األعمـال المنزلیـة ٣٢) أن ١رقم (
% ٤٤) أن ١٩ألن الوالــد كــان یشــارك فیهــا، كمــا تبــین مــن خــالل النتــائج بجــدول (

% مـــن األزواج ٢٤مـــن األزواج كانـــت تنشـــئتهم االجتماعیـــة ذات تـــأثیر ضـــعیف، 
ــــأثیر متوســــط، فــــي حــــین أن  زواج % مــــن األ٣٢كانــــت تنشــــئتهم االجتماعیــــة ذو ت

كانـــت تنشـــئتهم ذو تـــأثیر جیـــد، وهـــذه النتـــائج توضـــح أســـلوب التنشـــئة االجتماعیـــة 
ـــذین  نعكـــاس أثرهـــا علـــى مســـتقبل ونمـــط الحیـــاة األســـریة بـــین األبنـــاء ال الخاطئـــة، وإ



  نبیلة الورداني عبد الحافظد.         ة بورسعیدفي مدین قیاس اتجاهات الزوج المعاصر نحو المشاركة في أداء بعض األعمال المنزلیة
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٥٨  

سیصــبحون أزواج وزوجــات فیمــا بعــد. ولقــد بلــغ متوســط الدرجــة الدالــة علــى تــأثیر 
 ±  ٧,٧٥اء األعمـــــــال المنزلیـــــــة التنشـــــــئة االجتماعیـــــــة نحـــــــو إتجاهـــــــات الـــــــزوج أد

١,٤٠٥.  
) أثر التنشئة االجتماعیة على كل من اتجاهات ومشاركة الزوج في أداء األعمال ١٨جدول (

  المنزلیة
المجموع   غیر موافق  محاید  موافق  العبارات  م

)٧٥(  
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد    
أحب المشاركة فـي األعمـال المنزلیـة   ١

  فیهاألن والدي كان یشارك 
١٠٠  ٧٥  %٤٠  ٣٠  %٢٨  ٢١  %٣٢  ٢٤%  

یمكننـــــي المشـــــاركة فـــــي األعمـــــال   ٢
المنزلیــــة ألننــــي تعــــودت ذلــــك وأنــــا 

  صغیر

١٠٠  ٧٥  %٤٠  ٣٠  %٢٨  ٢١  %٣٢  ٢٤%  

یمكننـــــي المشـــــاركة فـــــي األعمـــــال   ٣
  المنزلیة ألني عشت فترة بمفردي

١٠٠  ٧٥  %٤٠  ٣٠  %٢٨  ٢١  %٣٢  ٢٤%  

  
ثیر التنشئة االجتماعیة لألزواج نحو المشاركة في ) توزیع األزواج وفقا لدرجة تأ١٩جدول (

  أداء األعمال المنزلیة 
  %  )٧٥(ن = العدد   

 %٤٤ ٣٣  درجة ٥ – ٣مستوى اتجاه ضعیف 

 %٢٤ ١٨  درجة ٧ – ٦مستوى اتجاه متوسط 

 %٣٢ ٢٤  درجة ٩ - ٨مستوى اتجاه جید  

 ± ٧,٧٥  االنحراف المعیاري ±المتوسط الحسابي 
١,٤٠٥  

  

عشر: أثر مشاركة الزوج فـي أداء األعمـال المنزلیـة علـى تحقیـق الرضـا  الحادي
  في الحیاة األسریة:

تبـین مــن الدراســات أن محصــلة الممارســات العملیــة التــي اكتســبتها الزوجــة 



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٩

كتجارب سابقة عنـد أدائهـا لعملهـا ومسـئولیاتها المنزلیـة تـنعكس علـى تحقیـق الرضـا 
ن الـــزوجین فـــي أداء األعمـــال المنزلیـــة مـــن فـــي حیاتهـــا األســـریة، وأن المشـــاركة بـــی

  ٢٠٠٨أكثر الممارسات العملیة تحقیقا للرضا األسري نبیلة الورداني: 
وفیمــا یتعلــق بــأثر مشــاركة األزواج عینــة الدراســة نحــو تحقیــق الرضــا فــي 

) تبـــاین نســبة مســـتوى الرضـــا فـــي ٢٠الحیــاة األســـریة، فقـــد أفــادت النتـــائج بجـــدول (
مســتوى مرتفــع إلــى متوســط إلــى مــنخفض)، كمــا تبــین بجــدول الحیــاة األســریة مــن (

) ارتفــاع مســـتوى الرضـــا للحیـــاة األســریة نتیجـــة مشـــاركة األزواج فـــي األعمـــال ٢١(
% مــن إجمــالي ٣٢% مــن األزواج عینــة الدراســة، ٤٠المنزلیــة حیــث كانــت النســبة 

% من األزواج ذو مسـتوى متوسـط، وقـد تمثـل ٢٨العینة ذو مستوى منخفض، وأن 
) التــي تشـــیر إلـــى ٤لمســتوى المرتفـــع للرضــا فـــي الحیــاة األســـریة فـــي العبــارة رقـــم (ا

عدم قبول الزوج للمشاركة فـي األعمـال المنزلیـة فـي بدایـة الـزواج فقـط، وأنـه یشـعر 
%، ٨٠بالرضــا عنـــد مشـــاركته للزوجــة فـــي األعمـــال المنزلیــة، حیـــث كانـــت النســـبة 

% مــن إجمــالي العینــة البحثیــة ٦٨ % علــى التــوالي، وتشــیر النتــائج الســابقة أن٥٢
ــــة شــــملتهم فئتــــي المتوســــط والمرتفــــع للرضــــا عــــن الحیــــاة  ــــة العینــــة البحثی أي غالبی
األســریة، ولقــد بلــغ متوســط الدرجــة الدالـــة علــى تحقیــق الرضــا فــي الحیــاة األســـریة 

وهـــــذا یـــــدعو  ٣,٢٥٠ ± ١٣,٠٠٤نتیجـــــة مشـــــاركة الـــــزوج فـــــي األعمـــــال المنزلیـــــة 
اإلدارة المنزلیـة المقسـمة بـین الـزوج والزوجـة لتأثیرهـا اإلیجـابي  للتفاؤل وتعزیز ثقافـة

  المباشر على السعادة واالستقرار والرضا األسري. 



  نبیلة الورداني عبد الحافظد.         ة بورسعیدفي مدین قیاس اتجاهات الزوج المعاصر نحو المشاركة في أداء بعض األعمال المنزلیة
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٦٠  

 
) توزیع أفراد عینة الدراسة من األزواج وفقا الجاباتهم عن عبارات الرضا في ٢٠جدول (

 الحیاة األسریة

المجموع  غیر موافق محاید موافق العبارات م
)٧٥(  

 % عدد % عدد % عدد % عدد  

المشــــاركة فــــي األعمــــال المنزلیــــة  ١
 تتیح الوقت للتجمع األسري

١٠٠ ٧٥ %١٦ ١٢ %٢٨ ٢١ %٥٦ ٤٢% 

المشــــاركة فــــي األعمــــال المنزلیــــة  ٢
 توفر الراحة لزوجتي

١٠٠ ٧٥ %٣٢ ٢٤ %٢٠ ١٥ %٤٨ ٣٦% 

المشاركة في األعمال المنزلیة تقلل  ٣
 من الخالفات الزوجیة

١٠٠ ٧٥ %٢٨ ٢١ %١٢ ٩ %٦٠ ٤٥% 

ــــال  ٤ ــــي األعم ــــي المشــــاركة ف یمكنن
 المنزلیة في بدایة الزواج فقط

١٠٠ ٧٥ %٨٠ ٦٠ %١٢ ٩ %٨ ٦% 

تســــود حالــــة الرضــــا عــــن الحیــــاة  ٥
األسریة عندما أشارك فـي األعمـال 

 المنزلیة

١٠٠ ٧٥ %٢٤ ١٨ %٢٤ ١٨ %٥٢ ٣٩% 

شــــعر بعــــد الرضــــا عنــــد مشــــاركة  ٦
 زوجتي في األعمال المنزلیة

١٠٠ ٧٥ %٥٢ ٣٩ %٢٠ ١٥ %٢٨ ٢١% 

  
) توزیع األزواج وفقا لمستوى إتجاهاتهم نحو المشاركة في أداء األعمال المنزلیة ٢١جدول (

  الخاصة بإدارة المنزل
  %  )٧٥(ن = العدد   

 %٣٢ ٢٤ درجة ١٠ – ٦مستوى منخفض 

 %٢٨ ٢١ درجة ١٤ – ١١مستوى متوسط 

 %٤٠ ٣٠ درجة ١٨ - ١٥مستوى مرتفع 

 ± ٧,٧٥  االنحراف المعیاري ±متوسط الحسابي ال
١,٤٠٥  

  



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦١

الثاني عشر: العالقة االرتباطیة بـین التنشـئة االجتماعیـة لـألزواج عینـة الدراسـة 
  واالتجاهات نحو المشاركة في أداء األعمال المنزلیة:

) وجــود عالقــة ارتباطیــة معنویــة عنــد مســتوى ٢٢أظهــرت النتــائج جــدول (
الدرجة الدالة على التنشـئة االجتماعیـة لـألزواج والخاصـة بین كل من  ٠,٠١داللة 

ــــة وكــــل مــــن اتجاهــــاتهم نحــــو المشــــاركة فــــي أداء  بمشــــاركتهم فــــي األعمــــال المنزلی
عـــداد الطعـــام، وتنظیـــف المنـــزل، والعنایـــة بـــالمالبس، ومفهـــوم  األعمـــال المنزلیـــة، وإ

) ٠,٧٦٩، ٠,٣٧٤، ٠,٦٣٧، ٠,٥٥٥، ٠,٦٣٧( rالعمل المنزلي حیث بلغت قیم 
  على التوالي.

بمعنـى أنـه كلمـا ارتفـع مســتوى التنشـئة االجتماعیـة ارتفـع مسـتوى المشــاركة 
عــــداد الطعــــام، وتنظیــــف المنــــزل، والعنایــــة  فـــي أداء األعمــــال الخاصــــة بــــالمنزل، وإ

  بالمالبس، ومفهوم العمل المنزلي.
لـزوج الثالث عشر: العالقة االرتباطیة تبین الرضا في الحیـاة األسـریة ومشـاركة ا

  في األعمال المنزلیة:
) وجــود عالقــة ارتباطیــة معنویــة عنــد ٢٢وكــذلك أظهــرت النتــائج بجــدول (

بـــین كـــل مـــن الدرجـــة الدالـــة علـــى تحقیـــق الرضـــا عـــن الحیـــاة  ٠,٠١مســـتوى داللـــة 
الزوجیـــــة وكـــــل مـــــن اتجاهـــــات األزواج نحـــــو المشـــــاركة فـــــي أداء بعـــــض األعمـــــال 

عــــداد الطعــــام، وتنظیــــف المنــــز  ل، والعنایــــة بــــالمالبس، ومفهــــوم العمــــل المنزلیــــة، وإ
ـــــــیم  ـــــــث بلغـــــــت ق ـــــــى r )0.646 ،0.367 ،0.537 ،0.504،0.409 ،0.773المنزلـــــــي حی ) عل

  التوالي.
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٦٢  

  ) العالقة االرتباطیة بین بعض العوامل المستقلة والتابعة٢٢جدول (

N = 75  
  .٠,٠٥*معنوي عند مستوى داللة 

  .٠,٠١** معنوي عند مستوى داللة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المتغیرات
رعایة 
  االطفال

اداء االعمال 
  المنزلیة

  اعداد الطعام
ادارة 
  المنزل

یف تنظ
  المنزل

صیانة 
  المنزل

العنایة 
  بالمالبس

مفهوم 
العمل 
  المنزلي

الدرجة 
الدالة على 
التنشئة 
  االجتماعیة

0.010 0.637(**) 0.555(**) 0.150 0.637(**) 0.180 0.374(**) 0.769(**) 

0.929 0.000 0.000 0.200 0.000 0.122 0.001 0.000 

الدرجة 
الدالة على 

تحقیق 
الرضا عن 

 الحیاة
  الزوجیة

0.019 0.646(**) 0.367(**) 0.199 0.537(**) 0.504(**) 0.409(**) 0.773(**) 

0.873 0.000 0.001 0.088 0.000 0.000 0.000 0.000 



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦٣

  التوصیات:
  عوقات ، فإنه یوصى:في ضوء ما أوضحته النتائج من مشاكل وم

إعــداد وتنفیــذ نــدوات للشــباب فــي المرحلــة الجامعیــة وتــوعیتهم بمفهــوم الــزواج  - ١
ووجــــوب تـــــوافر مبـــــدأ المشـــــاركة بـــــین الـــــزوجین فـــــي مختلـــــف جوانـــــب الحیـــــاة 

  وتوعیتهم بمفهوم العمل المنزلي.
تنفیـــذ محاضـــرات ونـــدوات لـــألزواج، وتـــوعیتهم بأهمیـــة مشـــاركة الزوجـــات فـــي  - ٢

 المنزلیة وتعدیل أفكارهم ومعتقداتهم الخاصة باألعمال المنزلیة.أداء األعمال 

ــــي نحــــو إعــــداد  - ٣ حشــــد جهــــود خبــــراء البــــرامج اإلرشــــادیة فــــي االقتصــــاد المنزل
وتصـــمیم بـــرامج تتضـــمن وعـــي وممارســـات الزوجـــة وربـــة المنـــزل نحـــو تبســـیط 
طرق العمل المنزلي والتي تعمل على تقلیل الوقت والجهد المسـتنفد والتـي مـن 

همهـا مشــاركة الـزوج فــي أداء هـذه األعمــال، ویـتم تــداولها مـن خــالل شــبكات أ
 اإلنترنت العربیة.
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٦٤  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المراجع:



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦٥

  أوال : المراجع العربیة:
: علـم اجتمـاع األسـرة، دار المعرفـة ١٩٩٩السید عبد العاطي وآخـرون  - ١

  اإلسكندریة –الجامعیة 
: دراسة لـبعض مشـكالت صـراع ٢٠٠١لیفة بتول محي الدین صالح خ - ٢

كلیـة  -الدور لدى المرأة القطریة العاملة وعالقتها بـالتوافق النفسـي لـألم
 جامعة عین شمس -التربیة

: الضــغوط األســریة والوظیفیــة وعالقتهــا بمســتوى ٢٠٠٥جفــین العیــافي  - ٣
 جامعة القاهرة -كلیة اآلداب -دراسة میدانیة اجتماعیة –الطموح 

: عالقـــــة بعـــــض المتغیـــــرات ٢٠٠٥ق حســـــین المصـــــري حمـــــادة فـــــارو  - ٤
األسـریة باتجاهـات الوالـدین نحـو لعـب األطفـال، رسـالة ماجسـتیر، كلیــة 

 جامعة طنطا -التربیة الریاضیة

: أثــر التخطــیط األســري فــي مواجهــة صــراع ٢٠٠٠زینــب محمــد حقــي  - ٥
كلیــة  -الـدور لــدى ربــة األســرة العاملــة، مجلـة بحــوث االقتصــاد المنزلــي

  ١٩٩٩أكتوبر  ٤العدد  ٨، ٦د المنزلي بالمنوفیة المجلد االقتصا
دراســـــة  -: المــــرأة والعمـــــل المنزلـــــي٢٠٠٠ســــامیة مصـــــطفى الخشـــــاب  - ٦

مكتبــــة اآلنجلـــــو  -جامعــــة القـــــاهرة -كلیـــــة اآلداب -اجتماعیــــة میدانیــــة
 القاهرة

: العـــادات الســـبع لألســـر األكثـــر فعالیـــة؛ ترجمـــة ٢٠٠٨ســـتیفن كـــوفي  - ٧
 ثة، المملكة العربیة السعودیةالطبعة الثال -مكتبة جریر

 -األسرة والحیاة العائلیـة، دار المعرفـة الجامعیـة -٢٠٠٠سناء الخولي  - ٨
 اإلسكندریة

بحــــث  -دراســــة مشــــكالت المــــرأة بمحافظــــة بورســــعید -٢٠٠٨عفیفــــي  - ٩
 معهد الخدمة االجتماعیة بورسعید -منشور

: الموســوعة اإلعالمیــة، دار الفجــر للنشــر ٢٠٠٨محمــد منیــر حجــاب  -١٠
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٦٦  

 توزیع، القاهرة المجلد األولوال

مجلـس السـكان  –المرأة وتحـدیات العصـر  ٢٠٠٥ناهد طوبیا وآخرون  -١١
 دار النخیل للنشر –الدولي 

: آراء واتجاهــات الزوجـــات العــامالت نحــو نمـــط ٢٠٠٦نبیلــة الــورداني  -١٢
ــــادل  -تأثیــــث الوحــــدات الســــكنیة بمدینــــة بورســــعید مجلــــة إســــكندریة للتب

 جامعة إسكندریة – ٢٠٠٦ -٤العدد  ٢٧مجلد  -العلمي

: دراســــــة آراء المــــــرأة المعاصــــــرة نحــــــو بعــــــض ٢٠٠٨نبیلــــــة الــــــورداني  -١٣
مجلــة  –القضــایا المرتبطــة بالعمــل المنزلــي فــي ظــل المتغیــرات الحدیثــة 

 ٣عدد  ١٨مجلد  -جامعة المنوفیة –االقتصاد المنزلي 

: اتجاهـــــــات وممارســــــــات األزواج نحــــــــو ٢٠٠٧هبـــــــة محمــــــــود نصــــــــر  -١٤
ـــــة بورســـــعید المشـــــاركة فـــــي أداء ـــــة فـــــي مدین رســـــالة  -األعمـــــال المنزلی

 جامعى قناة السویس -ماجستیر

  ثانیا: المراجع األجنبیة:
1. Benin, M. & Agostineli, J. 1998: Husbands and wives satisfaction 

with the Division of Labour, Journal of Marriage and family 50 may, 
349- 361 

2. Edith Gray 2004: Employment, age and children: How do they affect 
the division of household Labour? Demography program, Research 
school of social sciences, Australian National university 

3. Fish, S, 2000: Shared Parenting, American Journal, vol. 62, part1, pp. 
83- 92 

4. Swanson, B. B 1994: Introduction to Home management, pp. 177- 180 
Millan Publishing co. inc. New York 

  ثالثا: مواقع اإلنترنت:
http:www.heartstouch.maktoobblog.com/?post=105224 

  
  


