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 ملخص البحث :

تعتبر األسرة الخلية األولى لبناء المجتمع والدعامة األساسية لنهضة األمم والمؤسسة االجتماعية التي تتربع مكانة األم بامتياز 
لها موقع النواة الصلب في تكوين المجتمعات وحصانة األجيال ، فتبقى أهميتها كأول وأهم مجتمع في المجتمع بأسره سايرت باحتال

تطور كافة المجتمعات اإلنسانية على مر الزمان والمكان . فواقع الحياة قد تغير تبعًا للظروف االجتماعية واالقتصادية التي جلبتها 
قها من تقدم ملموس ارتسمت معالمه في كل نواحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، فتغيرت المفاهيم الحياة العصرية وما راف

وتبدلت األدوار وتقلصت الوظائف في الحياة األسرية ، مخلفة ورائها نماذج جديدة حول طبيعة األدوار الوالدية داخل األسر السعودية 
ة وتقليدية . ومنها ستهدف هذه الدراسة بصفة رئيسية إلى قياس مدى رضا الوالدين عن تختلف عما كانت عليه من صورة نمطي

أدوارهما في األسرة الحديثة في المملكة العربية السعودية ومعرفة شعور كاًل من األب واألم بالرضا والتقبل للدور الحديث في حياتهم 
وتحليل البيانات ، واستخدمت الدراسة استمارة مقياس للرضا عن األدوار  األسرية ، واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في جمع

الرعاية (  –التوجيه الديني والخلقي  –الترفيه  –التعليم  –وكان من إعداد الباحثة والذي اشتمل على خمسة محاور تتمثل في ) االنفاق 
 ين عدم الرضا في فكرة المشاركة المالية بين الوالدين و تحقيق، وقد لخصت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا ب

السلطة في اتخاذ القرار في مسألة االنفاق ، ووجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا الشعور بالمسؤولية تجاه المتابعة المدرسية 
الة الديني والخلقي نجد وجود عالقة ارتباطية موجبة د لألبناء مقابل الشعور بالعبء والجهد تجاه تعليم األبناء ، وفي مسألة التوجيه

 ةإحصائيًا بين عدم وجود الوقت الكافي لتوجيه األبناء تحقيق السلطة في اتخاذ القرار ، أما في مسألة الترفيه نجد عالقة ارتباطية موجب
 ن االحتياج للمطالب المالية لهدالة إحصائيًا بين االهتمام في مسألة الترفيه وبي

 أدوار الوالدين ، الرضا عن الدور، األسرة الحديثة  . الكلمات األفتتاحية: 

 

 للدراسة:المقدمة 

المؤسسات التربوّية الدائمة التي ال يمكن تجاهلها. فهي نواة المجتمع حيث تنشأ األجيال وتنمو على شراكة  مكانة أهماألسرة  تتربع
تقدم المجتمعات ونهضة الحضارات ، وبذلك تعتبر األسرة الخلية األولى والدعامة  الحّب والحياة ، فمسار األسرة حيوي ألّنه أساس

األساسية التي يتلقى فيها الفرد أولى الدروس االجتماعية ، فهي الركيزة التي تقوم عليها األمم و أول وسط طبيعي يعيش فيه الفرد 
المتبادل بين جميع أطرافها على افتراض أن تكون مبنية على شراكة ومنها تتكون وحدة اجتماعية وظيفية إنتاجية قائمة على االلتزام 

زواجية وروابط اجتماعية وأخالقية ودموية قوية ومتماسكة لها أهدافها المشتركة تجاه بعضهم البعض يكتسبون االحساس المشترك 
م حياتهم ترك فيما بينهم  وبالتالي ال تستقيبالمسؤولية وااللتزام المتبادل عبر إقامتهم الطويلة معًا وعبر إحساسهم بمصيرهم المش

 االجتماعية إال في إطار هذه الجماعة األسرية .
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وفي عصر العولمة السريعة نجد أن األسرة بدأت تتعّرض لمشاكل اجتماعّية متعّددة، وصعوبات حياتّية جّمة أفقدتها بعًضا من 
وابط العائلّية وزعزعة العالقات في ما بينها. ففي مجتمعنا السعودي نجد الخصائص والوظائف النمطية، األمر الذي أّدى إلى تفّكك الر 

أبرز التحوالت التي شهدتها المملكة العربية السعودية اإلنجازات النفطية التي غيرت الكثير من المظاهر االجتماعية واالقتصادية 
 اعية ) اإلمارات العربية ( عن النفط وتأثيراته : بقولهاوالثقافية في المجتمع ، ويمكننا أن نطلع على عدد خاص من مجلة شؤون اجتم

" إن النفط هو محور الحياة وهو الذي يشكل واقع الحياة المعاصرة في دول النفط هو الذي أحدث كل التحوالت المذهلة والهائلة 
منطقة القيمية . لقد أخرج النفط دول الوالمتالحمة التي شملت كل مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية وحتى الثقافية و 

، لقد أصبحت العالقة  (2000)بركات، من تقوقعها وتقليديتها وسكونها السابق وجعلها من أكثر دول العالم ثراًء ونموًا  " نقاًل عن 
رت التشكيلة قتنا الحاضر إلى تغيرات هيكلية وتنظيمية غيالتقليدية بين الكبار والصغار والفروق بين الصبيان والبنات تتعرض في و 

النمطية عما كانت عليه في السابق . فصاحب ارتفاع المستوى التعليمي للفتيات وتزايد مشاركة المرأة في العمل واإلنتاج االقتصادي 
الوصول لمناطق العمل والمزيد من المناصب خارج المنزل نقلة نوعية وجذرية في حياة األسرة السعودية . فنجد أن المرأة قد بدأت في 

التي كانت تعتبر ذكورية في المقام األول ، وأن النظرة التقليدية والمحافظة اختلفت في مكانة الرجل وعاكست أدوار المرأة ، ومنها 
األمر  انتها داخل أسرتها ،منحت المرأة مساحة أكبر في عملية اتخاذ القرار وفرصًا أكبر للنضال والذي اعتبر مؤشرًا على تزايد مك

ت األدوار والحياة األسرية مهددة بالتأرجح . فبدأمتعددة الذي أثر وبشكل كبير تغيرًا في العالقات بين الرجل والمرأة ، فأصبحت األدوار 
ب غياب التوزيع ة بسبوالمسؤوليات تتزايد والمهمات تتثاقل على كاهل أحد األبوين ، االمر الذي قد ينتج عنه الخالفات األسري تنقلب

أن ظاهرة صراع األدوار قد تؤثر  (2003)زهران،  . ويذكر (2013)أمل العواودة، المتكافئ و وعدم وضوح األدوار بين أفراد األسرة   
يؤثر في  الفرد لضغوطات في أحد ادواره فإنه ينتقل لباقي األدوار مما في الشخصية تأثيرًا سيئًا وتخلق مشكالت كثيرة ، فعندما يتعرض

النهاية على العالقات األسرية . فمع التغيرات الحاصلة في المجتمع السعودي وغياب دور األب في أسرته  نجد ان المرأة أصبحت 
ات غير مطالبة بها ناهيك عن عدم تخليها تتحمل مسؤوليات ومهمات زادت أعبائها وأثقلت كاهلها األمر الذي فرض عليها واجب

 ألدوارها التقليدية في أسرتها. 

 مشكلة البحث 

ي عامل يساهم في التوافق الناجح وعدم وجود هذه الفلسفة يسهم فيواجهها تعتبر فلسفة الحياة التي تمكن الزوجين من مواجهة اي ازمة 
ة سلوكهما للتوقعات األسرية من أهم العوامل التي تتنبأ بالرضا الزواجي ، كفاءة الزوجين في أداء األدوار األسرية ومساير ، ف فشله

فتوزيع األدوار من النقاط التي يجب أن يحث اتفاق بين الزوجين عليها كي يحدث توافق متبادل بينهما وبالتالي يؤدي إلى التوافق 
هما لمرأة إنما تثبت وتصقل بالممارسة العملية لمهام كل منويستطرد أبو شقة بقوله " إن الخصائص الفطرية لكل من الرجل وا، األسري 

في الحياة ، وإذا لم تتم هذه الممارسة وقام أحدهما بهمام اآلخر أو بأقدار كبيرة منها فإنه سوف يكتسب بعض خصائص اآلخر 
صير رجاًل فإن كانت امرأة فلن ت .وتضمر في الوقت نفسه بعض خصائصه الذاتية ، وعندها لن تستقيم حياة الفرد رجاًل كان أو امرأة 
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ولن تظل امرأة إنما تصبح مسخًا مشوهًا وموطن صراع بين بقايا فطرتها من ناحية وبين الخصائص التي تتكلفها من ناحية ، ولن 
، صفحة 1994)شقة،  تستقيم كذلك حياة المجتمع بغياب المهمة الرقيقة للمرأة وقد جعلها هللا سكنًا للزوج بجانب أمومتها ألسرتها

احية فهي من ن اختيار المرأة  لدورها في الحياة اصبح معقدا الى حد كبير وذلك لتعرضها لضغوط قوى عديدة ، ، فنجد أن (300
تي اصبحت ى الفرص التخضع لضغط التقاليد والطبيعة البيولوجية التي تدفعها في اتجاه االعمال المنزلية واألمومة ومن ناحية اخر 

 بمتاحة امامها في عالم الوظيفة والعمل واألجر ويواجه اختيار المرأة  بالعقبات نتيجة ألربعة عوامل :الزواج واألعمال المنزلية وٕانجا
 رستما الضغوط من كثيراً  أن إلى  STEIN شتاينو   POLKبولك من كل أشار وقد (1984)الخولي، االطفال وتربيتهم والوظيفة . 

 مما االجتماعية قعاتالتو  مع شخصيته فيها تتطابق ال أو تتنافر التي النواحي في حتى المثالي الثقافي للنمط يمتثل كي الفرد على
 ,Barbara Polk)المطلوبة  االجتماعية التوقعات مع وتطابقه الدور ألداء بالنسبة والفوضى االرتباك من شيء حدوث عليه يترتب

. وبالتالي فإن شعور أحد الوالدين باإلحباط والتوتر يضعف من التمسك األسري بينهما ، ويؤثر على صحتهما النفسية  (1972
  والجسدية ويقلل من الكفاءة الوالدية في تحمل عبء المسؤولية .

 أهمية الدراسة :

لوالدين عن أدوارهم داخل األسرة السعودية الحديثة ، خصوًصا في تنبع أهمية هذه الدراسة في قياس مدى رضا ا األهمية النظرية : -1
الوقت الحاضر وما آلت إليه من تغيرات بنائية وجذرية المست الوظائف واألدوار األسرية ، فمعرفة نتائج هذه الدراسة تحدد مدى 

مل اح األسرة في القيام بوظائفها على أك، والذي يضمن نج منهمااألسري المتوقع والمدرك الدور شعور وتقبل رب وربة األسرة عن 
وجه على أساس من التوزيع المتكافئ والتقسيم المتعادل بين الوالدين، ومنها قد جاءت هذه الدراسة من أولى الدراسات التي تستطلع 

ستفيد منها ومات هامة يوالتي قد تفيد نتائجها في مجال اإلرشاد والتوجيه األسري لتشكل قاعدة معلمدى الرضا والقبول في األدوار 
ولتكون  لظاهرةالتسد نقًصا في هذا المجال من الباحثين واألخصائيين االجتماعيين في تفادي المشكالت والخالفات األسرية وبذلك 

 للمكتبة السعودية. وجديدة إضافة متواضعة
في معرفة الخلل أو العطب الذي من  إن الكشف عن مسألة الرضا للدور األسري لكال الوالدين يساعد األهمية التطبيقية :  -2

الممكن أن يتسبب في انهيار الكيان األسري ، ومنها يمكن التدخل لوضع حلول جذرية تساعد في التصدي ومواجهة المشكالت 
 يالتي تعوق الوالدين  والشعور بالقبول المرضي الذي يساعد في تماسك األسرة ، ومما ال شك فيه أيضًا أن هذه الدراسة تفيد ف

زيادة وعي االسرة  في يساعدنشطة األو  هذه البرامجطبيق تساعدها في تالفي السلبيات ، فتوضع برامج إرشادية وتوجيهية لألسرة 
بأهمية المشاركة في المسؤولية بين الوالدين لبناء منظومة بتكامل األدوار بين الزوجين والتقليل من التعدد واالزدواجية في الدور 

 و متماسك ف دون اآلخر ، والرضا التام عن الدور المنوط لكل من الوالدين في أسرتهم لبناء كيان أسري الذي قد يعيشه طر 
 .متوازن يضمن استقرار حياتهم االجتماعية في المجتمع

 . رضا الوالدين عن أدوارهما في األسرة السعودية الحديثة مدى:  األهداف
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 االسرة السعودية الحديثة ؟ : ما مدى رضا الوالدين عن أوارهما فيالتساؤالت

 منهجية البحث :

 نوع الدراسة : دراسة استطالعية .

 أداة الدراسة : أعدت الباحثة األدوات التالية لجمع المعلومات عن عينة الدراسة والمتمثلة في : 

 استمارة البيانات األولية : والذي تتضمن المتغيرات التالية :  -
 عدد األبناء (  . –الدخل األسري  –عليمي المستوى الت –العمر  –) الجنس 

 :استبيان مقياس الرضا الخاص بالوالدين من إعداد الباحثة  والذي شمل خمسة محاور رئيسية هي  -
التوجيه الديني والخلقي ( وبواقع خمسة عبارات لكل محور منها ز ويهدف هذا االستبيان  –الرعاية  –الترفيه  –التعليم  –) االنفاق 

ياس شعور كاًل من األب واألم بتقبل أدوارهما وأوضاعهما االجتماعية االقتصادية في أسرتهم ومدى رضاهم عن الدور الذي إلى ق
 . يقومون به

 :األسرة في أدوارهم عن واألم األب رضا مقياس ألداة اإلحصائي والثبات الصدق

 الدراسة في المشاركة شروط عليهم تنطبق الدراسة مجتمع من فرد( 65) قوامها استطالعية عينة على البحث أداة  بتطبيق الباحثة قامت
. المستهدفة ةالعين على تطبيقها قبل صالحيتها من للتأكد وذلك األداة، لهذه والثبات الصدق قياس بغرض ،(أبناء ـا/له و ة/متزوج)

 وتم الثبات، اسلقي النصفية والتجزئة ألفا-كرونباخ واختبار الصدق، لقياس بيرسون  ارتباط معامل استخدام تم البيانات، جمع وبعد
 . (24) اإلصدارة( SPSS) االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزمة ببرنامج االستعانة طريق عن االختبارات تلك إجراء

 :Internal Consistency( البناء صدق) الدراسة ألداة الداخلي االتساق

 سابح وكذلك له، تتبع الذي المحور ودرجة عبارة كل بين االرتباط معامل حساب خالل من الدراسة ألداة  الداخلي االتساق حساب تم
 . الدراسة ألداة  الكلية والدرجة محور كل بين االرتباط معامل
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 .الكلية الدرجة مع االستبانة لمحاور الداخلي لالتساق لالرتباط بيرسون  معامالت(.  1 )  رقم جدول
 

 جاءت طاالرتبا معامالت أن فنجد لالستبانة، الكلية والدرجة محور كل بين لالرتباط بيرسون  معامالت قيم يوضح السابق الجدول
 صدق إلى يشير مما ،(0.01) معنوية مستوى  عند إحصائية داللة وذات( 0.861 – 0.725) بين تتراوح مرتفعة موجبة قيم جميعها
 .الدراسة أداة  لمحاور الداخلي االتساق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستوى الداللة معامل االرتباط بالدرجة الكلية المحور

 0.01دالة إحصائيًا عند  **0.741 اإلنفاق

 0.01د دالة إحصائيًا عن **0.725 الترفيه

 0.01دالة إحصائيًا عند  **0.861 التوجيه الديني والخلقي

 0.01دالة إحصائيًا عند  **0.806 التعليم

 0.01دالة إحصائيًا عند  **0.773 الرعاية

 ألفا-نباخو كر  عدد العبارات ورالمحا
 التجزئة النصفية
 مان-جوت سبيرمان براون 

 0.446 0.467 0.497 5 اإلنفاق
 0.537 0.549 0.537 5 الترفيه

 0.419 0.437 0.456 5 التوجيه الديني والخلقي
 0.415 0.445 0.610 5 التعليم
 0.695 0.738 0.661 5 الرعاية

 0.818 0.820 0.850 25 االستبانة ككل
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 :الدراسة أداة ثبات

 اليالت الجدول في جاءت كما والنتائج النصفية، والتجزئة ألفا -كرونباخ معامل استخدام تم الدراسة، أداة  ثبات من للتحقق

 .الدراسة ألداة  النصفية والتجزئة ألفا -كرونباخ بطريقة الثبات معامالت(.  2 ) رقم جدول

 بين راوحتت النصفية والتجزئة ألفا-كرونباخ بطريقتي الدراسة أداة  محاور من محور لكل الثبات معامالت أن بقالسا الجدول من يتضح
 و( 0.820) بلغت النصفية التجزئة وبطريقة( 0.850) بلغت ككل لالستبانة ألفا-كرونباخ قيمة أن كما ،(0.738 – 0.415)
 ينةالع إجابات ثبات من مطمئنة الباحثة يجعل الذي األمر الدراسة، ألداة  اليع ثبات إلى وتشير( 0.70)< مرتفعة قيم وهي( 0.818)

 .االستطالعية

 فإن بالتاليو  اإلجابات، في ثبات هناك وأن( البناء) الداخلي االتساق بصدق تمتاز بأنها الدراسة أداة  على الحكم يمكن فإنه سبق، ومما
 التي البيانات خالل نم إليها التوصل سيتم التي النتائج على االعتماد ويمكن دراسةال عينة على للتطبيق صالحاً  تعتبر االستبانة هذه
 .بواسطتها جمعها سيتم

 حدود الدراسة :

 .: تكمن موضوعية الدراسة في قياس مدى رضا الوالدين عن أدوراهم في االسرة السعوديةObjectivity borderالموضوعية 

 الباحثة األزواج والزوجات الذين ال يقل لديهم عن طفلين ويدرسون في المدراس. : حددت  Human borderالحدود البشرية 

 : شملت الدراسة األسر في جميع مناطق المملكة العربية السعودية بشكل عام . Spatial boundariesالحدود المكانية 

 ـإلى 25/9/2019الزمنية ما بين  في الفترة االستطالعية: سوف تجرى الدراسة Temporal boundariesالحدود الزمانية  
 . الشهرينأي ما يقارب   15/11/2019

 تم تعريف مصطلحات الدراسة علميًا وإجرائيًا على النحو التالي :  :مفاهيم الدراسة 

 : The Satisfactionالرضا  -1

: حالة السرور لدى  بأنه  WOLMANجاء مفهوم الرضا في معجم متن اللغة بأنه : ضد سخط فهو راضي . وكما عرفها ولمان
، ويعرف أيضًا مفهوم الرضا بأنه " االتجاهات  (483، صفحة 1994)عليمات، الشخص عندما يتحقق هدف ميوله الدافعية السائدة . 

وبالتالي يمكن تعريف رضا الوالدين إجرائيًا :  .  (33، صفحة 1992عشوي، ) العاطفية لألفراد تجاه أدوراهم التي يؤدونها حاليًا " .
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بأنه حالة من القناعة ألدوار كاًل من األب واألم ومدى رضاهم عن أدوارهم الجديدة  و قبولهم الوضع االجتماعي و االقتصادي في 
 أسرتهم الحديثة .

 : Role Theالدور  -2

غة العربية بمعنى " الطبقة من الشيء المدار بعضه فوق بعض " ، وهو يعني : مهمة ووظيفة . الدور في اللغة : يأتي الدور في الل
.  (1989)الوسيط، وفي قاموس المعجم الوسيط هو " مجموعة من المسؤوليات واألنشطة والصالحيات الممنوحة لشخص أو فريق " 

هو " السلوك المتوقع من الفرد في الجماعة ويتحدد هذا السلوك على ضوء مجموعة من المعايير أو  أما الدور في العلوم االجتماعية :
 (2014العقيد، ) توقعاته وتوقعات اآلخرين منه ، ويتأثر الدور بفهم الفرد واآلخرين للحقوق والواجبات المرتبطة بالمركز االجتماعي " .

هب " محمد عاطف غيث " إلى تعريف الدور في قاموس علم االجتماع بأنه نموذج يرتكز حول بعض الحقوق ، وفي حين يذ
والواجبات ويرتبط بوضع محدد للمكانة داخل جماعة او موقف اجتماعي معين ويتحدد دور الشخص في أي موقف عن طريق 

وعليه تعرف أدوار الوالدين إجرائيًا بأنها  . (393، صفحة 1997)غيث،  مجموعة توقعات يعتنقها اآلخرون كما يعتنقها الفرد نفسه ..
:  مجموعة من األفعال والواجبات التي يقوم بها الوالدان تجاه األبناء ،  والتي تقتضي قيام كال الوالدين بدورهما المحدد فطريًا في 

على القبول المتبادل بين األفراد األمر الذي يفضي إلى التوازن والتكامل بين أدوارهم في  األسرة من الحقوق والواجبات التي تعتمد
 األسرة .

 : Modern Family األسرة الحديثة  -3

، 1988" األسرة عبارة عن منظمة اجتماعية تتكون من أفراد يرتبطون ببعضهم بروابط اجتماعية ودموية وأخالقية وروحية " )الحسن، 
بأنها " مجموعة من األفراد يربطهم الزواج والدم  1953كما عرفها كل من " بيرجينس " و " لوك " في كتابهما األسرة (. و 188صفحة 

أو التبني يؤلفون بيتًا واحدًا ويتفاعلون سويًا ولكل دوره المحدد كزوج أو زوجة ، أب او أم ، أخ أو أخت مكونين ثقافة مشتركة " 
أكدت بعض الدراسات أن التغيرات البنائية في نمط وحجم األسرة الحضرية في المجتمع قد أدت  ( . وقد16، صفحة 2012)محمود، 

فأصبحت النزعة  (235، صفحة 1995)الخطيب، إلى حدوث تغير في أدوار األسرة حيث تغير دور الرجل وتغيرت مكانة المرأة 
، 1988حقي، )ات األسرة واختفت عالقات التسلط بين اآلباء واألبناء لتحل محلها العالقة الديموقراطية الديمقراطية مسيطرة على مناقش

ففقدت كثير وظائفها التقليدية وتحول نسق األسرة من الممتد إلى النووي فتقلصت سلطة اآلباء وبرزت أهمية العالقات  (141صفحة 
 . (24، صفحة 1998)زايد،  مقابل العالقات القرابية فتغيرت وظائف االسرة خاصة االقتصادية والتعليمية .الزواجية 

ة يإجرائيًا : نجد أنها تلك األسرة التي تتكون من الزوج والزوجة واالبناء المباشرين تتميز باالستقالل األسرة الحديثةوفيما يلي تعريف 
السكنية واالقتصادية طرأت عليها عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية أدت إلى تغير ملحوظ في بنيتها األساسية األمر الذي أدى تبني 

 وظائف جديدة تختلف عن عما كانت عليه في األسرة المرجعية . 
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 الدراسات السابقة :

لدراسة هدفت إلى  Kinnunen & Geurts,  (Kinnunen, 2004)تهدف هذه الدراسة التي أجراها كل من كنيمي وجيرتوس  -
التعرف على االختالف بين الجنسين فيما يتعلق بالصراع القائم بين العمل والعائلة وعالقته بالرضا وذلك خالل دراسة طولية ، وتم 

ج الدراسة أن الصراع المهني يزيد من وجود األعراض النفسية الحصول على البيانات والمعلومات من عينة موظفين ، وكشفت نتائ
 كالضغط واالكتئاب على عكس الذكور الذين لم يخبروا عن أي نوع من الصراع أو عدم الرضا في األدوار.

ن السعادة والرضا عن الحياة حسب الجنس من إلى اختبار العالقة بي  (Chui, 2015)" تشوي وونج "   لـ دراسةال وفيما تهدف هذه -
مراهقًا ومراهقًة ، واستخدم مقياس الرضا  1428جهة ، وعدد من المتغيرات األخرى من جهة أخرى ، حيث تكونت عينة الدراسة من 

ادة جلوا درجات سعومقياس السعادة كأدوات للدراسة ، وأظهرت النتائج أن المراهقين الذين لديهم أصدقاء مقربين س  LSعن الحياة 
مرتفعة ، ولكن ليس بالضروري وجود درجات رضا مرتفعة عن الحياة ، وكما أظهرت النتائج أن التحصيل الدراسي العالي  يزيد من 
درجات السعادة عند الذكور ولكنه ليس بالضرورة يزيد من درجات الرضا عن الحياة لديهم بينما أظهرت اإلناث نتائج عكسية تمامًا 

 لنتيجة .لهذه ا

إلى دراسة مشاركات رب األسرة واألبناء من محافظة القليوبية في األعمال  (2016)منصور، هدفت دراسة " رشا رشاد منصور "   -
ما األسرية هوالمهام المنزلية واثر ذلك على شعور ربة األسرة بالرضا عن الحياة ، حيث استخدمت الدراسة مقياسين للمشاركة 

المشاركة اإليجابية والتي يفترض فيها تكامل األدوار داخل األسرة وصراع األدوار الذي ينشأ من عشوائية األدوار، ، وقد تم اختيار 
ربة أسرة ، وقد لخصت النتائج إلى أن المشاركات الفعالة ألفراد األسرة من خالل تكامل األدوار لها تأثير معنوي موجب في  300

ربة األسرة بالرضا عن الحياة، بينما تسبب صراع األدوار داخل المنزل في تقليل شعور ربة األسرة بالرضا عن الحياة ، ومع شعور 
ارتفاع المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة تزيد المشاركات االسرية ويقل الصراع داخل االسرة ، وكما أظهرت النتائج أن مشاركات 

 تعليمه ووظيفته بينما تأثرت مشاركات األبناء بوظيفة رب األسرة والدخل األسري . الزوج قد تأثرت بمستوى 

إلى استقصاء درجات الرضا عن الحياة  (2016)يوسف، وهدفت دراسة  " نبيل جبرين الجندي " و " مرفت يوسف أبو غبوش "  -
زوجة أسير، وأعد  131ظة الخليل ، وقد اختار الباحثان عينة عشوائية بسيطة قوامها لدى عينة من زوجات األسرى الفلسطينيين بمحاف

الباحثان استبانة تكشف عن درجات الرضا عن الحياة باإلفادة من األدب التربوي ، وقد لخصت النتائج درجات متوسطة عن الحياة 
ساء العامالت ، وعن فروق في درجات الرضا تعزى لمتغير تتمتع بها زوجات األسرى ووجود فروق تعزى إلى نتغير العمل لصالح الن

عدد األطفال األكثر في األسرة وكذلك المستوى التعليمي لصالح فئة البكالوريوس، وكذلك فروق في درجات الرضا تعزى إلى الدخل 
 وعدد سنوات محكومية األسير دون الخمس سنوات وأكثر من عشر سنوات.
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 المفسرة للدراسة : النظريات

 التفاعلية الرمزية : -

يعالج االتجاه التفاعلي األسرة باعتبارها وحدة اجتماعية من شخصيات متفاعلة فيما بينهم ، فيسعى لتفسير تلك الظواهر االسرية في 
ك األفراد و تركز نظرية التفاعل الرمزي على محاولة تفسير سل، و ضوء العمليات واألنشطة الداخلية كأداء األدوار والواجبات في األسرة 

وكيفية انضباط أعضاء األسرة عن طريق جماعتهم األسرية وكما تهتم بتفسير التفاعالت والمعاني المشتركة التي تعتبر لب السلوك 
عاته على ي عوامله وتب. ومن المفاهيم التي تهتم بها التفاعلية مفهوم الرضا حيث يجري البحث ف (2014)سكينة،  الزواجي واألسري .

الحياة االجتماعية ، وقد برز هذا المفهوم في تحليالت ودراسات مختلفة باعتباره من مؤشرات التماسك االجتماعي في الجماعة أو من 
كل ، حيث تهتم التفاعلية بش. وكما يمكن معالجة الرضا كمتغير وسيط بين التماسك األسري ومحدداته  (Smith, 1991) محدداته .

فنجد أن توزيع األدوار األسرية قد يتيح الرضا أو يوجد عدم الرضا في أداء  (Burr, 1973)رئيسي بموضوعات اجتماعية ونفسية 
ها نوع وطبيعة األدوار التي يمارس إن األدوار األمر الذي يؤثر بصورة مختلفة على التفاعالت األسرية وعلى درجة التماسك األسري .

الفرد للمعايير  إدراكفالوالدين وبقية أعضاء األسرة البد أن تتم في تكامل تام واالحساس المشترك بالمسؤولية تجاه حياتهم األسرية ، 
صوره الذاتي األمر بناء على تفيحدد الفرد منها هذه التوقعات تبعًا لمصدر جماعته األولية و  وتوقعات الدور تجعله ملتزمًا في سلوكياته

توافر التوافق ف،  الذي يفضي إلى االنسجام والتآلف فيما بينهم مما يجعلهم قادرين على مواجهة التحديات والصعوبات والتصدي لها
ي العالقات ف الزواجي والترابط األسري يعمالن إليجاد مناخ أسري يتسم بالحيوية والديمومة ، وإن غيابها يؤدي إلى ظهور االضطرابات

الزوجية واألزمات داخل النسق االسري مما يفضي إلى التفكك واالنهيار وكما يوسع نطاق المشكالت مما يصعب على األسرة في 
 كثير من األحيان المواجهة والتصدي . 

 :  الدور -

 التـي الجتماعيةا االدوار أو الدور على تعتمد االجتماعية وعالقاته الفرد سلــوك أنوتنبثق من التفاعلية الرمزية نظرية الدور التي ترى 
 على ياالجتماع الدور ينطوي  ومنها ، االجتماعية ادواره على تعتمد االجتماعية ومنــزلـته الفرد مكانة أن كما المجتمــع، فــي يشغلهــا

( . 2005 الحسن،. ) الشخصية وكفاءته به المجتمع وثقة وتجاربه وخبراته مؤهالته على بناءً  الفرد يؤديها التي الواجبات من مجموعة
ولكي يكون الدور عنصرًا مهمًا في عملية التفاعل االجتماعي فإنه البد من التكامل في أداء االدوار والذي يعني ترابط أجزاء النسق 

 االنساني السلوك يحدد من هو االجتماعي الواقع أن ناه توضيحه والمراد.  (1984)الجوهري،  االجتماعي لكي يصبح كاًل موحدًا .
 ، هاب الموكل ومهامه وظائفه يؤدي أن الفرد يستطيع الدور طريق فعن.   والحقوق  الواجبات فيحدد الفرد، من المطلوب الدور أي

 هذا الرجالو  النساء ألدوار الدقيق دالتحدي ولعل ، الفرد عاتق على الملقاة والمهام الوظائف ماهية تحديد يمكن ال الدور تحديد وبدون 
 بين العمل سيملتق تدريجي وتجاوز اختراق يتم إذ ، المتقدمة المجتمعات في حاداً  التمايز يبق ولم فشيئاً  شيئاً  يتالشى بدأ العصر
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 على كراً ح كانت التي العمل مجاالت في يدخلن النساء وبدأت.  اإلنجابية األدوار/  اإلنتاجية األدوار ثنائية في المتمثل الجنسين
 لظروفا طبيعة مع تتفق كونها  والمرأة  الرجل بين مشتركة األسرية وااللتزامات فالمسؤولية ( .28 صفحة ،1995 حطب،. ) الرجال

 ؤيةالر  وحتى بالطفرة مروراً  السعودي المجتمع بها يمر التي الحديثة التغيرات ومع ، منهما لكل والثقافية واالجتماعية الفسيولوجية
 لألدوار توزيع وءوس لخلل ذلك فأدى القيم وتراجعت المفاهيم فتبدلت والثقافية واالقتصادية االجتماعية الحياة جوانب جل المست نجدها

 .  الرجل من دالً ب أسرتها إعالة مسؤولية كثيرة حاالت في تتحمل للصراع عرضة أكثر المرأة  فأصبحت ، أسرتهم في والمرأة  الرجل بين

 الدراسة : أدبيات

 األدوار األسرية :

 الذي النظام يفه ، البشر حياة تشكيل في األكبر الدور لها التي المجتمعات نظم أقوى  من تعتبر أنها إال االسرة حجم صغر من بالرغم
 للطبيعة لحقيقيا لمهدا تعتبر فهي ، األسرة في تربيتهم سوى  اإلنسان بني لصياغة أخرى  طريقة توجد فال إنسانيتنا نكتسب طريقه عن

 مخلوق  إلى المولود تحويل في وأساسية ضرورية خاللها من الحياة تجربة أن عن فضالً  البشر بنو عنها يستغني ال التي الفطرية
 .  اآلخرين مع انسجام في يعيش إنساني

 الرجال بها يقوم التي دواراأل بتصنيف م1985 سنة موزر كارولين الباحثة قامت االجتماعي النوع أساس على األدوار بين للتميزو 
 :  وهي أنماط ثالثة في والنساء

 . والنساء الرجال بها يقوم التي المأجورة األعمال وهي:  اإلنتاج أدوار -

 بريعت ال الدور وهذا ، المستقبلية العمل قوة أو(  العاملين واألبناء الزوج)  الحالية العمل قوة رعاية على ويقوم:  اإلنتاج إعادة أدوار -
 . به معترف وغير مأجور غير حقيقياً  عمالً 

 . (2006)المتحدة،  . مأجورة وغير تطوعية طبيعية ذي:  الجماعة خدمة أدوار -

 .. المجتمعي والدور ، واالنتاجي ، اإلنجابي كالدور آخر تقسيماً  الجنسين بين األدوار هذه يقسم من وهناك

 العمل ؤوليةمس ، وتربيتهم األطفال رعاية ، ووالدته الطفل حمل مسؤوليات:  التالية المسؤوليات الدور هذا ويمثل:  ابياإلنج الدور -
 من جزء يه وإنما حقيقي عمل أنها على إليها ينظر ال ذلك ومع اإلنساني للبقاء حيوية تعد الدور بهذا المرتبطة األعمال و ، المنزلي
( 2006 المتحدة،. )خصوصاً  العربيات النساء من العظمى للغالبية الرئيسي الدور يعتبر الذي بالنساء الخاصة ةالبشري والفطرة الطبيعة

. 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر سالعدد الخام

 م 2020 – كانون الثاني – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

171 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 من يكسبه ماو  الدور لهذا متبادلة قيمة وهناك والتجارة لالستهالك القابلة والخدمات السلع بإنتاج الخاص الدور هو:  اإلنتاجي الدور -
 قسيمت هناك زال وما ، للرجال دور أنه على يعرف ولكنه سواء حد على والنساء الرجال عادة الدور ذابه ويقوم ، المجتمع في أهمية
 تغيرت التقسيمات هذه أن علماً  أنثوية أو ذكورية أدوار أنها على األدوار بعض تعرف حيث ، والرجال النساء بين الدور لهذا واضح
 ( .2011 ،.ث منصور. ) عديدة بعوامل وتتأثر

 باألسرة ماالهتما نطاق فيمتد البشري  المجتمع حماية على يعمل فهو ، اإلنجابي للدور امتداد الدور هذا ويعتبر:  المجتمعي دورال -
 لتنظيم المجتمعية الحاجة فتبرز ، به وتتأثر تؤثر المجتمع ذلك من جزء هي األسرة أن اعتبار على ، ككل بالمجتمع االهتمام إلى

 عالقة ذات راتلمتغي وفقاً  والرجال النساء من كل به ويقوم األجر مدفوع غير التطوعي بالطابع الدور هذا ويتسم درةالنا الموارد استخدام
 خاصة علىأ  تكون  ما عادة الدور هذا في يساهمن اللواتي النساء نسبة إن المعلوم من أنه إال ، المجتمعية والمفاهيم السائدة بالثقافة

 ( .2011 ،.ث منصور. ) اإلنتاجي الدور في المرأة  مشاركة دمبع تاريخياً  ذلك ارتبط وقد

 دور األب : 

يقع على كاهل األب الواجب األكبر في سد حاجات األسرة المتنوعة ، فهوه الكافي والراعي والمعيل بعد توفيق هللا وعونه ، فتتضح 
د ألَزم هللا فقاألخطار التي قد تواجه الكيان األسري ،  مكانة ودور األب في االشراف العام على غائلته وتوفير معاشها وحمايتها من

: ))كلكم راٍع -صلى هللا عليه وسلم  -بما يجب عليه تجاه األوالد واألهل؛ حيث قال رسول هللا  -كل في مجال اختصاصه  -األبوين 
جها، عن رعيَّته، والمرأة راعية في بيت زو وكلكم مسؤول عن رعيَّته؛ اإلمام راٍع ومسؤول عن رعيته، والرجل راٍع في أهله وهو مسؤول 

رواه ابن عمر رضي هللا عنه . فنجد من تلك المسؤوليات :  ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راٍع في مال سيِّّده، ومسؤول عن رعيته((
وال م األساسية ، متطلباته رعايتهم بتوفيرنفقة الرضاع وجعلها واجبة عليه ، وألزمه مسألة االطعام والكسوة والسكنى قدر المستطاع ، 

ا أويفرط في تلبية  ح إهمالهم حال المرض، وال التقتير في عالجهم ُبخاًل وُشحًّ وال ننسى دوره  .ًا أنفة وبغض حاجاتهم الصحية، فال يصِّ
في التعليم وتوفير السبل لتيسير نجاحه ومساعدته في الوصول لمراتب العلم التي تضمن له فيما بعد حرفة أو مهنة يقتات منها 

ويصون نفسه بها. وأما فيما يختص في مسألة الترفيه فنجد أنها باتت حاجة أساسية يستمتع بها أفراد األسرة جميعًا فال يهمل الترويح 
. وال  (2002)نواب،  الترفيه بالكلية وال يضيع فيه جل األوقات بل يعتدل فيها وال ينافي األخالق واآلداب اإلسالمية في ذلك .أو 

يم النموذج ديمكن تهميش دوره في عملية التوجيه الديني والخلقي الذي يعتبر أساس التربية والتنشئة االجتماعية السليمة لهم ، وتق
 . (2014)سكينة،  األخالقي القويم في السلوك والتمسك بالشعائر الدينية ممثاًل بذلك القدوة الحسنة في أسرته .

 دور األم :

مستقبل ، ية ألجيال المما ال شك فيه أن األم أساس األسرة بل وتعتبر العمود الفقري لها ، فهي قاعدة األسرة ونصف المجتمع والمرب
تتعدد أدوارها وتتحمل مسؤولياتها وتكافح ألجل بقاء فلذاتها ، يبرز دورها األكبر في أمومتها ألطفالها واهتمامها برعايتهم في كافة 
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د عالجوانب من حمل ورضاعة وحضانة وتربية وصواًل إلى تنشئة اجتماعية سليمة ، تلك المهمة الفطرية التي تجعلها معطاءة ألب
الحدود والتصورات ، فنجدها تشرف على جميع أمور أبنائها التعليمية من استذكار وتحفيز وتشجيع ومتابعة مستخدمة لذلك أفضل 

شكل  ي. وبرغم الضغوطات التي قد تتعرض لها إال أنها ال تتخلى عن ترفيع أبنائها بأ (2014)سكينة، األساليب والطرق في ذلك  
كان فنجدها تتقن الفسح ورحالت التنزه حتى لو اقتصر االمر على الزيارات االجتماعية ، مستمتعة مع أفراد عائلتها بذلك . وال ننسى 

مشاركتها ومساندتها في مسألة اإلنفاق مخففة الضغط على األب ومتمتعة باستقاللية مادية تجعل منها مشاركة في اتخاذ القرار 
سلطة داخل أسرتها . وبكل ذلك التعدد تظل تضحي ألجل أسرتها جاعلة البيت وأسرتها رسالتها السامية وغايتها ومهيمنة في ال

 القصوى التي تسعى لتحقيقها برغم التحديات والصعوبات التي تواجهها .

 مشكلة توزيع األدوار :
 يوية التي تضمن استقرارها وتكاملها فضاًل عن أهميتها فييعتبر توزيع األدوار العادلة والمناسبة داخل األسرة من أهم العمليات الح

تدعيم قيمتي االلتزام و المسؤولية االجتماعية . فنجد أن النظريات المعاصرة لوظائف األسرة وأدوراها التي تسيدت علم االجتماع منذ 
يد ة االسرة واستقرارها وتحقيق أدائها في الترشأن أعلى " بارسونز" و " ميتون " نظريتهما في الدور والمكانة ، ودورهما في استمراري

االجتماعي . وفي دراسة مقارنة اجرتها هيئة االمم المتحدة واستند عليها "والت روستو" في تحديد نظريته في تنمية المجتمعات المختلفة 
االسرة  دوار حتى لألطفال داخلوهي نظرية االحالل والتثقيف كشفت عنه ،بينما تعنى االسر في المجتمعات الصناعية بتوزيع اال

لبيتها االواحدة لتعويدهم مبكرًا على أهمية االلتزام والمسؤولية االجتماعية ، فإن المجتمعات النامية والمتخلفة لتوليها اهمية تذكر بل إن غ
 . (2017ة، )جغمومتنظيم .  تخضع أسرها لمعايير تقليدية ،بينما أخرى تعتبر االدوار متاعا متسيبا كل يمارس ما يشاء دون حدود او

 الرضا والتوافق الزواجي :

من العوامل المهمة في الرضا والتوافق الزواجي أن تكون العالقة الزوجية مشبعة للحاجات وتساهم في تخفيف أعباء الحياة والضغوط 
هما ، فنجد أنه إذا حقق الشريك دوره في كونه دعمًا وسندًا لشريكه فيهتم واألزمات التي يتعرض لها الزوجان أو الوالدان أحدهما او كال

به ويسانده ويستمع إليه ويساهم في التخفيف عنه وتقديم النصح له ، كل ذلك يحقق شعورًا بالرضا ويخفف من وطأة اإلحساس 
الوالدي  واالنتماء ، ويسهم بدرجة كبيرة في العطاءباإلحباط والتوتر والقلق الناتج عن ضغوطات الحياة وينمي التقبل بالرضا وااللفة 

والقدرة على التصدي للتحديات والعقبات التي تواجه األسرة ، وكما يسهم بإيجابية في التخفيف من تأثير الضغوط على صحة الوالدين 
 على الحصول في الفرد حاجة تمثل. وبالتالي فإن  (1997)السعود،  النفسية والجسمية األمر الذي يرفع من كفاءة العالقة الوالدية .

 كل لدى خلقي التقدير فهذا اآلخر، تقديرى إل بحاجة الزوجين وكال ،رارهاواستم الزوجية العالقة لنجاح أساسية دعامة واالحترام التقدير
 أن لكذ شأن ومن ، لذاته تقديرهن م ذلك فيزيد مكانة، وذو فاعلية ذو وأنه ، الزوجية العالقة إطار داخل مقبول بأنه إحساًسا منهما
 بالتقصير وروالشع اإلحباط من مختلطة مشاعر هناك فيكون  للتقدير الحاجة تشبع لم إذا أما ، والسداد والثقة الكفاءة مشاعر لديه يولد

 . (2011ي، )الخليف.  الزوجين بين المشكالت وزيادة ، الهمم وتثبيط
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 :رضا الوالدين عن األدوار األسرية 

ربما ال يوجد شيء يميز األبوة واألمومة أفضل من التحديات والمتطلبات التي يواجهها الوالدان تجاه أبنائهم في أسرتهم ، فاليوم نرى 
ي االسرة ، يصعب عليه الموازنة بين أدواره فالكثير من الضغوط واإلجهاد الذي يعاني منه أحد الوالدين التي قد تسبب له إرهاقًا وعبئًا 

وبالنظر إلى األدلة التي تشير إلى أن الصعوبات في العمل داخل المنزل وخارجه والظروف المجهدة لألسرة يمكن أن تؤدي إلى الكرب 
 له لإلجهاد التعرض ان إلى البحوث ،  وتشير (Howard, 2010)في دور الوالدية الذي له آثارًا ضارة على المدى القصير والطويل 

 ناغانم ، ووصف المحددة اإلجهاد وعوامل لألفراد اإلجهاد استجابات تفرد علي تؤكد أدله وهناك ، والرفاه التكيف علي هامه آثاراً 
(Menaghan, 1983) أثرويت األسرة خارج واألدوار األخرى  األدوار علي ويؤثر ، ألسرةا داخل يحدث يومي سلوك بأنه الوالدين دور 

 كل علي ينطوي  الذي ، (Barnett, 1985)  سالله الدور يكون  ان يمكن والتدفق االنحسار من للغاية المعقدة العملية لهذه نتيجة. بها
 . (Berg, 1998) والصراع الزائد الحمل من

ألمر ا عليها ينطوي  التي والتزامات المسؤوليات لإلجهاد في الحياة بسبب مصدر أهم  يكون  قد الوالدين دور ان إلى أشير وقد 
(Barnett, 1985)   بها وما تحمله من إيجابيات  ، لذلك من المهم دراسة وقياس مدى رضا الوالدين عن أدوارهم االسرية التي يقومون

 تفرد علي تؤكد أدله وهناك ، والرفاه التكيف علي هامه اثار له لإلجهاد التعرض ان إلى البحوث وتشير وسلبيات تؤثر على حياتهم.
 األمر يتعلق عندما ضروري  التوازن  ، ومن هنا نجد أن (Lazarus, 1984)المحددة  اإلجهاد وعوامل لألفراد اإلجهاد استجابات
 تلبيه ان علي عثوروال ، الوالدين دور عليه ينطوي  الذي الوقت بمقدار واإلحباط القلق والتوتر مثل ، باألبوة المتعلقة السلبية بالحقائق

  أخرى  ةدراس أن.  (Berry, 1995)المرء  حياه من هامه أخرى  جوانب علي السيطرة فقدان إلى يؤدي ان يمكن األسرة  احتياجات
(D. J, 1992) الذكورية المجتمعات في السيما  َّ والعمل، األطفال رعاية مسؤوليتي بين الجمع عن الناجم الضغط أن بينت 

Societies Centered Male والحزن، الرضا، عدم: ذلك في بما كولوجية،والسي الجسدية المعاناة إلى عرضة أكثر المرأة  يجعل 
بين  واالجهاد التي قد تسببه عشوائية التوزيع الوالدية الضغوط وبالتالي نجد أن دراسة .الجسمي واأللم والتعب، والتوعك، والغضب،

ألمر الذي يمنح ولية المثقلة اوعدم التقبل والشعور بالعبء قد يساعد في تفادي مشكالت التفكك األسري والشعور بالمسؤ  أدوار الوالدين
 .األسري  بالتماسك الرضا لكال الوالدين والشعور
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 النتائج :

 وصف العينة :أواًل : 

 15) اآلباء ونسبة( % 85) األمهات نسبة بلغت حيث واألمهات، اآلباء من( 65) منفي الدراسة الحالية  االستطالعية العينة تتكون 
 65) نسبة وأن سنة،( 50 - 41) و( 40 - 36) و( 35 - 31) العمرية الفئات في( % 85) بنسبة العينة غالبية أن كمان ،(%
 يتراوح( % 58) نسبة وأن وظائف، ولديهم يعملون  العينة من( % 42) نسبة وأن الجامعية، الشهادات حملة من هم العينة من( %

 .أبناء( 3 – 1) لديهم العينة من( % 55) نسبة وأن ،(20000 - 5000) بين الشهري  دخلهم

 مدى رضا الوالدين عن أدوراهما في االسرة السعودية الحديثة : ثانيًا :

 سوف يتم عرض النتائج في كل محور من المحاور الرئيسية الخمسة وهي :

 الترفيه ( . –الرعاية  –التوجيه الديني والخلقي  –التعليم  –) االنفاق  

 .محور االنفاق التساق الداخلي لعبارات معامالت بيرسون لالرتباط ل (: 3 جدول رقم )

اإلنفاق
 

 معامل االرتباط بالمحور العبارة
 **0.703 أفضل المشاركة المالية بين الوالدين 
 **0.451 الوضع المادي ألسرتي مستقر   

 **0.587 أولوياتي توفير لقمة العيش ألسرتي  
 **7610. تضايقني فكرة المشاركة المالية بين الوالدين   

 **0.336 دوري في االنفاق يحقق لي السلطة في اتخاذ القرار  
 (.0.05)*( دالة إحصائيًا عند مستوى )       –(      0.01)**( دالة إحصائيًا عند مستوى )

  

 لمحورل بالنسبة . له تنتمي الذي المحور ودرجة عبارة كل بين لالرتباط بيرسون  معامالت قيم يوضح(  3رقم )  السابق الجدولإن 
 عند إحصائية داللة ذاتو  (0.761 – 0.336) بين تتراوح موجبة قيم جميعها جاءت االرتباط معامالت أن نجد( اإلنفاق) األول

فنجد أن عدم الرضا والتقبل في  . األول المحور لعبارات الداخلي االتساق صدق إلى يشيراألمر الذي  ، (0.01) معنوية مستوى 
المالية بين الوالدين مرتفعة ، األمر الذي يفسر أن مسألة االنفاق من مسؤوليات األب الرئيسية ألسرته ، ومنها قد نجد مسألة المشاركة 

  أن مسألة األنفاق يصاحبها تحقيق السلطة في اتخاذ القرار بين أفراد األسرة  . 
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 .التعليممحور معامالت بيرسون لالرتباط لالتساق الداخلي لعبارات  (: 4 جدول رقم )

التعليم
 

 معامل االرتباط بالمحور العبارة
 **0.749 أشعر بمسؤوليتي تجاه المتابعة المدرسية لألبناء  

 **0.635 اطمئن أكثر بالمتابعة المدرسية ألبنائي  
 **0.651 عملي ال يعطيني الوقت الكافي الستذكار األبناء  

 **0.652 معًا  أشعر أن استذكار األبناء مسؤولية الوالدين 
 **0.477 أشعر بالعبء والجهد تجاه تعليم األبناء  

 (.0.05)*( دالة إحصائيًا عند مستوى )       –(      0.01)**( دالة إحصائيًا عند مستوى )

 0.477) بين راوحتت موجبة قيم جميعها جاءت االرتباط معامالت أن نجد( التعليم) الثاني للمحور بالنسبةو  ( 4الجدول رقم ) أما في 
فنجد  . الثاني المحور لعبارات الداخلي االتساق صدق إلى يشير مما ،(0.01) معنوية مستوى  عند إحصائية داللة وذات( 0.749 –

أنها جاءت الشعور بالمسؤولية تجاه األبناء يعتبر من األوليات للوالدين الهتمامهم بتعليم األبناء والحرص على ذلك مقابل الشعور 
 هد والتعب في مسألة التحصيل العلمي بذل الجهد المتواصل وصواًل للنجاح والتفوق . بالج

 .محور التوجيه الديني والخلقيمعامالت بيرسون لالرتباط لالتساق الداخلي لعبارات  (: 5 جدول رقم )

)**( دالة 

إحصائيًا 

عند مستوى 

(0.01   )   

–       

  (.0.05)*( دالة إحصائيًا عند مستوى )

 يمق جميعها جاءت االرتباط معامالت أن نجد( والخلقي الديني التوجيه) الثالث لمحورفيما يختص في ا ( 5الجدول رقم ) أما في 
 االتساق صدق إلى يريش مما ،(0.05) و( 0.01) معنوية مستوى  عند إحصائية داللة وذات( 0.725 – 0.302) بين تتراوح موجبة

فنجد هنا أن مسألة توجيه األبناء تحقق السلطة في اتخاذ القرار بين االفراد وذلك كون من يوجه من  .الثالث المحور لعبارات الداخلي
لك الوقت مأحد الوالدين يتمتع بالقدرة على التوجيه التربوي والتنشئة االجتماعية السليمة ، في حين قد نجد أن أحد الوالدين قد ال ي

 الكافي لذلك النشغاله بتوفير لقمة العيش أو كثرة غيابه عن المنزل . 

التوجيه الديني والخلقي 
 

 معامل االرتباط بالمحور العبارة
 **0.685 المنزل  أسيطر على خالفات أبنائي داخل

 **0.725 ال أملك الوقت الكافي لتوجيه أبنائي
 *0.302 دوري في التوجيه يحقق لي السلطة في اتخاذ القرار

 **0.603 أشعر بااللتزام تجاه توجيه أبنائي
 **0.570   أشعر أن توجيه األبناء مسؤولية الوالدين معاً 
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 محور الرعاية .معامالت بيرسون لالرتباط لالتساق الداخلي لعبارات  (: 6 جدول رقم )

)**( دالة 

إحصائيًا 

عند مستوى 

(0.01      )

–       

  (.0.05عند مستوى ))*( دالة إحصائيًا 

 0.302) بين تتراوح موجبة قيم جميعها جاءت االرتباط معامالت أن نجد( الرعاية  ) الرابع للمحور ( وبالنسبة 6وفي الجدول رقم ) 
 المحور لعبارات الداخلي االتساق صدق إلى يشير مما ،(0.05) و( 0.01) معنوية مستوى  عند إحصائية داللة وذات( 0.725 –

وبذلك نجد أن مسألة رعاية األبناء يشترك ويتكامل فيها الوالدين بشعورهم بالمسؤولية المشتركة فيما بينهما ، وبالتالي حصول  .الرابع 
 التوفيق والتوزيع المتعادل في بقية األدوار األسرية للوالدين .

 . محور الترفيهمعامالت بيرسون لالرتباط لالتساق الداخلي لعبارات  (: 7 جدول رقم )

)**( دالة 

إحصائيًا 

عند مستوى 

(0.01      )

–       

  (.0.05)*( دالة إحصائيًا عند مستوى )

 ينب تتراوح موجبة قيم جميعها جاءت االرتباط معامالت أن نجد( الترفيه) الخامس للمحور النسبةوأما ب ( 7الجدول رقم ) في أما 
 المحور لعبارات الداخلي االتساق صدق إلى يشير مما ،(0.01) يةمعنو  مستوى  عند إحصائية داللة وذات( 0.685 – 0.537)

وفيما يختص بالترفيه نجد أنه مع التغيرات الحديثة التي صاحبت المجتمع السعودي قد ازداد االهتمام بهذا الجانب خاصة مع  .الثاني
لب مالية تي قد تحتاج في أغلب األحيان إلى مطاتنوعه وشموليته لجميع أفراد األسرة فباتت ضرورة من ضروريات الحياة المتحضرة وال

 . 

الرعاية
 

 معامل االرتباط بالمحور العبارة
 **0.750 أثق بقدرتي التامة في رعاية أبنائي  

 **0.534 األبناء مسؤولية الوالدين معًا  أشعر أن رعاية 
 **0.810 هناك توفيق بين أدواري المتعددة في رعاية األبناء  

 **0.562 أشعر بالعبء والجهد تجاه رعاية األبناء  
 **0.640 اطمئن لرعاية أبنائي بنفسي  

الترفيه
 

 معامل االرتباط بالمحور العبارة
 **0.548 استمتع باألوقات التي اقضيها بالترفيه مع أسرتي  

 **0.655 ال أملك الوقت الكافي لترفيه أبنائي 
 **0.537 الترفيه يحتاج إلى مطالب مالية  

 **0.685 أهتم بمسألة الترفيه 
 **0.547 أحاول تعويض أبنائي عند غيابي
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 النتائج العامة : 

 في ضوء النتائج السابقة نستخلص اآلتي :

مدى الرضا عن الدور في مسألة اإلنفاق نجد أن عدم الرضا والتقبل في مسألة المشاركة المالية بين الوالدين مرتفعة ، األمر الذي  -
ليات األب الرئيسية ألسرته وأن ثقافة المجتمع السعودي ومشروعية الدين اإلسالمي تفرض على يفسر أن مسألة االنفاق من مسؤو 

األب االلتزام بقوامة اإلنفاق األسري ، ومن الممكن أن قد نجد أن مسألة األنفاق هذه قد يصاحبها تحقيق السلطة في اتخاذ القرار بين 
  أفراد األسرة  . 

التعليم نجد أن الشعور بالمسؤولية تجاه األبناء يعتبر من األوليات للوالدين الهتمامهم بتعليم  أما فيما يخص الرضا عن مسألة -
األبناء والحرص مستقبلهم والتضحية في سبيل التفوق الدراسي مهما كلف األمر، مقابل الرضا بالشعور بالجهد والتعب وصواًل  

 التحصيل العلمي المكلل بالنجاح والتميز .

ا في مسألة التوجيه والديني والخلقي تحقق السلطة ألحد الوالدين في اتخاذ القرار بين االفراد وذلك كون من يوجه منهم وأما الرض -
يتمتع بالقدرة على التوجيه التربوي والتنشئة االجتماعية السليمة ، في حين قد نجد أن أحد الوالدين قد ال يملك الوقت الكافي لذلك 

 لعيش لهم أو كثرة غيابه عن المنزل . النشغاله بتوفير لقمة ا

أما الرضا في مسالة رعاية األبناء واالهتمام بهم فنجد أن رعايتهم يشترك ويتكامل فيها الوالدين بشعورهم بالمسؤولية المشتركة فيما  -
رية للوالدين األمر األدوار األس بينهما على أساس من التقسيم العادل فيما بينهم ، وبالتالي حصول التوفيق والتوزيع المتعادل في بقية

 الذي يساعد على التوازن واالستقرار حياتهم .

وأما الرضا في مسالة الترفيه نجد أنه مع التغيرات الحديثة التي صاحبت المجتمع السعودي قد ازداد االهتمام بهذا الجانب خاصة  -
س لى الحياة األسرية نوعًا من التغير المقبول عن البعض والتنفيمع التنوع في الترفيه والشمول لجميع أفراد األسرة ، الذي أضفى ع

 والترويح عن النفس ، فباتت ضرورة من ضروريات الحياة المتحضرة والتي قد تحتاج في أغلب األحيان إلى مطالب مالية . 

 التوصيات :

 سة :في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يمكن وضع بعض التوصيات بشان موضوع الدرا

توعية المجتمع بأهمية األسرة التي تعتبر الوسط األولي التي يتلقى فيها الفرد أولى دروسه االجتماعية ، وتمركز دورها في بناء  -
 المجتمعات ونهضة األمم وازدهارها .
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عدة ألسرة بغية مسانشر الوعي بين الوالدين ضمن برامج اإلرشاد والتوجيه األسري في المؤسسات والجمعيات المعنية بأمور ا -
 الزوجين في إيجاد التوازن والشعور بالرضا والقبول في مسؤولياتهم األسرية المشتركة.

ضرورة وضع خطط وبرامج تنموية وتوعية فكرية على مستوى المجتمع المحلي تستهدف تعديل مضمون المسؤوليات والواجبات  -
ي ى مستوى تعديل المفاهيم والتوقعات المتعلقة بتلك األدوار في الثقافة السائدة فوالحقوق األسرية المرتبطة بأدوار الوالدين ، لتصل إل

 المجتمع السعودي . 

ضرورة إجراء المزيد من األبحاث والدراسات االجتماعية للكشف عن محددات أخرى يمكن أن تساعد في تالفي المشكالت التي  -
  يمكن أن تؤثر على الرضا الوالدي في الكيان األسري .

 الخاتمة :

من خالل النتائج السابقة للدراسة نستخلص أن مسألة الرضا للدور الوالدي لكال الزوجين مسألة في غاية األهمية ، كونها تتعلق بدرجة 
م اكبيرة في استمرار واستقرار الحياة االسرية ، فنجد أن الزوجين لهما األثر الفعال في التماسك األسري الذي يقوم على أساس من الوئ

واالنسجام في العالقات ، فيسودها الرخاء واالطمئنان وعدم القلق حيال أي نوع من التغيرات التي قد تتعرض لها األسرة . وبالتالي نجد 
أن طبيعة الحياة االجتماعية في عموميتها ترتكز على المشاركة والتعاون بين أفراد أي جماعة كانت ، والتقسيم العادل في المسؤولية 

 كيان أسري ، والرضا التام والقناعة بين أي زوجين يؤسسان أسرتهما الصغيرة ى أساس من المودة والتفاهم واالحترام .في أي 
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Abstract: 

Family is considered the first building block to build the society, and it is the main pillar of the renaissance of nations and 

the social institution, in which the mother occupies with distinction the position of hard core in the formation of societies 

and security of generations. Therefore, its importance remains as the first and most important in the whole society over 

time and place. 

The reality of life has changed in accordance with the social and economic conditions which brought by modern life 

accompanied by the tangible progress that has been characterized in all aspects of economic, social and cultural life. And 

then the concepts were changed, the roles were altered and the functions were shrunk, so, it lefts behind new models about 

the nature of parents’ roles inside the Saudi family, which are differ from what they were as stereotyped and traditional 

image. This study will mainly aim to measure the parents’ satisfaction about their roles in the modern family in Saudi 

Arabia, and to know the feeling of both father and mother about the satisfaction and acceptance of the modern role in their 

family life. The researcher followed the descriptive analytical approach in data collection and analysis. The study used a 

questionnaire measures satisfaction with roles, which was prepared by the researcher. It included five dimensions: 

(spending - education - entertainment - religious and moral guidance - care). 

The results reached that there is a statistically significant positive correlation between dissatisfaction in the idea of financial 

participation between parents and the achievement of power in decision-making in the issue of spending, also there is a 

statistically significant positive correlation between the sense of responsibility towards school follow-up of children versus 

a sense of burden and effort towards children education, and in the issue of religious and moral guidance we find that there 

is a statistically significant positive correlation between the lack of sufficient time to guide children and to achieve power 

in decision-making, while in the issue of entertainment we find that there is a statistically significant positive correlation 

between interest in entertainment and the financial demands required thereto. 
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