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 مقدمه
 باهتمدام حظدي قدد المعاصدر عالمندا فدي األسدرية و العمليدة األدوار صدراع موضدوع إن

 ذلددك مددن نددتج وقددد .األخيددرة اآلونددة فددي سددواء حددد علددى العدداملين و البدداحثين قبددل مددن ملحددوظ
 . الماضية سنة العشرين خالل العلمي البحث من كبيرا كما االهتمام

 العاملددة القددوة فددي ومشدداركتها للمددرأة التعليميددة المددؤهالت ارتفدداع أن الدراسددات هددذه وتوضددح
 أن محدددال ال المعاصدددرة المجتمعدددات فدددي لمدددرأةا أن علدددى تددددل مهنيدددة أدوار ذات وظدددائف وتحملهدددا
 خلدق فدي يتسدبب الددورين هدذين لعدب أن إال. العمليدة والحيداة األسدرية الحياة في دورين بين تجمع
 التددي الفددروض فددي النظددر إعددادة إلددى ذلددك أدى ولقددد. والعمليددة األسددرية األدوار بددين الصددراع وزيددادة
 حيداة بدين الكامدل الفصدل وهدو العمدل فدي الفرد كسلو  محددات تناولت التي الدراسات عليها قامت
 .خارجها حياته عن المنظمة داخل الفرد

 حيددث خارجهددا، وحياتدده المنظمددة داخددل الفددرد حيدداة بددين الكامددل للفصددل انتقددادات ووجهددت
 للتعدرف  يهددف آخدر اتجداه ظهدر ولدذلك. الحديثدة العصدرية للحيداة مالئدم غيدر االتجداه هذا أصبح
 إلدى الباحثين بعض وتعرض. األسرية المشكالت من التخفيف على العمل في المنظمة دور على

 و القدددوانين وضدددع أهميدددة علدددى وأكددددوا. والمدددرأة الرجدددل مدددن كدددل فيهدددا يعمدددل التدددي المنظمدددات دراسدددة
 كدددي عليددده والتغلدددب الصدددراع هدددذا مثدددل تجندددب علدددى فيهدددا العددداملين تسددداعد التدددي الضدددرورية اللدددوائح

 . سواء حد على فيها والعاملين للمنظمة وقعةالمت الفاعلية تحقيق يستطيعوا
 :وأهميته البحث مشكلة
 فدي والمساهمة أفراده احتياجات مواجهة على المجتمع لمساعدة ضرورة المنظمات  أصبحت 
 العاملين أداء بكيفية ترتبط أنها نجد المنظمات هذه ومهام ألعمال وبالنظر المختلفة مشكالته حل
 فدددي المددرأة مشدداركة  أن مدددن وبددالرغم المنظمددات، هدددذه تعقددد بعددد خاصدددةو  وأدوارهددم لوظددائفهم فيهددا

 النسدداء عنددد العمددل ثقافدة فددي تغيددرا هنداك أن مددن وبددالرغم واضددحة، ظداهرة أصددبحت التنميددة عمليدة
 بعددد تعدداني المددرأة أن علددى. المختلفددة المجدداالت فددي العددامالت النسدداء نسددبة زيددادة خددالل مددن وذلددك

 البيددت بددين موزعددة وموظفددة، بيددت ربددة فهددي والمهنيددة، األسددرية اراألدو  صددراع مددن للعمددل خروجهددا
 .والعمل
 األطفددال ومشدداكل األسددرية و االجتماعيددة المشدداكل مددن الكثيددر الصددراع هددذا علددى ترتددب وقددد 

 الزوجددة ودور ومسددؤولياته الددزوج دور فددي التغيددر إلددى إضددافة الطددالق، نسددبة فددي المطددردة والزيددادة
 تسددددتعين بدددددأت فيهددددا والعدددداملين عمالئهددددا احتياجددددات مواجهددددة علددددى المنظمددددات ولمسدددداعدة أيضددددا،

 االتجاهات من العديد وظهرت اجتماعية كأنساق المنظمات مع وتعمل االجتماعيين باألخصائيين
 التدي الكبدرى الوحددات مدن كجدزء معهدا والعمدل فيهدا والعداملين المنظمدات فهم في والنظرية الفكرية
 .االجتماعية الخدمة معها تعمل
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 الطدب مجدال فدي العليدا الشدهادات يحملدن اللدواتي الزوجدات مدن الكثيدر فهنداك ، وبيتهدا
 لرغبدة تلبيدة الخاصدة العيدادات فدي العمدل إلدى المستشدفيات فدي العمدل مدن تحدولن قدد والتمدريض

 مدنهن اآلخدر والدبعض ، الزوجيدة والحيداة العمليدة الحيداة بدين التوفيدق مدن ليدتمكن وكدذلك الدزوج،
 إضدافة...والممرضدات الطبيبدات مدن عاليدة كفداءات المجتمدع يخسدر لذلك ونتيجة ، العمل يتركن
 اإلرهداق و للسدهر نتيجدة الصدحي القطداع فدي العاملدة لهدا تتعدرض التدي الصدحية المشداكل إلدى

 (2212 العواد،)منها المعروف غير خاصة المعدية األمراض مع والتعامل
 فددي سددائدة كانددت التددي التقليديددة العالقددات مددن ةنقلدد يعددد الواحدددة لألسددرة الدددخل ازدواج أن ومددع
 البحدددث أن الباحثدددة تدددرى و. بعدددد جيددددا تفهدددم لدددم بددده الخاصدددة القضدددايا أن إال السدددعودي، المجتمدددع
 وعلدددى األسددرية أدوارهددا علدددى للعمددل المددرأة خددروج ظددداهرة تتركهددا التددي اآلثدددار تندداول الددذي العلمددي
 اقددددل مددددن نسددددبيا مددددازلن العددددامالت لزوجدددداتا أن حيددددث، بعددددد، دراسددددتها تكتمددددل لددددم الددددزوج شددددريكها

 هدذه عددد أن مدن بدالرغم وذلدك بهدن المحيطدة المسائل كل لفهم بدراسات حظيت التي المجموعات
 هددذا فددي الواضددح مددن وأندده. السددعودي المجتمددع فددي مسددتمر بازديدداد  وأنهددن كبيددرا يعددد المجموعددة
 مدن منداص ال فإنده  العاملدة القدوى فدي المدرأة مشداركة وشهد المهنية القيم فيه تغيرت الذي العصر
 لدذلك. العكدس أو األسدرية، الحيداة مدع العمليدة الحيداة أدوار تداخل وفهم العاملة المرأة وضع دراسة
 الشديء األسدرة دور مدع العمدل دور فيهدا يتدداخل التدي الحداالت كدل تعرف أن تقتضي الحاجة فإن

 العمليدددة الحيدداتين بددين التدددداخل تسدديير التددي الميكانيكيدددة لفهددم مدددخال ويكدددون مددداركنا يوسددع الددذي
 و األسددرية األدوار تددداخل صددراع التعددرف فددي تددتلخص الدراسددة هددذه مشددكلة فددان ولددذلك. واألسددرية
 .العاملة السعودية المرأة لدى العملية األدوار
 ملحدوظ باهتمدام حظدي قد المعاصر عالمنا في األسرية  و العملية األدوار تداخل موضوع إن

 كمدا االهتمدام ذلدك مدن ندتج وقدد .األخيدرة اآلوندة فدي سدواء حدد علدى العداملين و  حثينالبا قبل من
 ، المجال هذا في البحوث تلك من نذكر و. الماضية سنة العشرين خالل العلمي البحث من كبيرا

 و العمددل مجددال فددي العلمددي البحددث اهتمددام عكددس الددذي Greenhaus, 1988 لددد الرائددد البحددث
 ,Greenhaus  قرينهدداس أنظددر) والنقددد بددالعرض السددابقة البحددوث وتندداول تددداخلهما و األسددرة
 بدددأ الددذي االتجدداه إلددى وصددوال السددلوك محددددات دراسددة مراحددل تطددور إلددى ذلددك أدى ممددا(. 1988
 يرجددع إذ( 1883 النجددار،) شددمولية بنظددرة لألفددراد التنظيمددي السددلوك محددددات دراسددة إلددى يسددعى
 للتفسددير التوصددل فددي العدداملين واتجاهددات العمددل دوافددع ريدداتنظ فددي القصددور االتجدداه، هددذا مؤيدددو

 بين الفصل في تمثل ضمني افتراض من النظريات هذه ساد ما إلى العامل الفرد لسلوك الصحيح
 االتجداه هذا ويقوم(.  Gurtin, 1980) بينهما المتبادل والتأثير وخارجا المنظمة داخل الفرد حياة

 محددددات كأحددد ، مهمددا دورا تلعددب للفددرد واألسددرية الجتماعيددةا المشددكالت أن أسدداس علددى الحدديث
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 التدي الدراسدات أن إذ الطريدق، بداية في االتجاه هذا يزال وال العمل، داخل للفرد التنظيمي السلوك
 .تغطيتها من بد ال كبيرة فجوة هناك تزال ال حيث محدودة، مازالت إليه واستندت به أخذت
 المدددرأة لددددى والعمليدددة األسدددرية األدوار صدددراع علدددى اليدددةالح الدراسدددة تركدددز سدددوف ولدددذلك 

. ومحاولددة فهمهددا فددي إطددار نظريددات الخدمددة االجتماعيددة الطبيددة المنظمددات فددي العاملددة السددعودية
وتحديد الدور الذي تساهم فيه في تحسين وضع العامالت السعوديات فيها. ويمكن تلخيص أهمية 

 الدراسة فيما يلي:
صيات لتحسين وضع العدامالت السدعوديات فدي المنظمدات الطبيدة مساهمتها في إيجاد تو  .0

 من وجهة نظر الخدمة االجتماعية.
إفددادة البدداحثين والمهتمددين بنتددائج دراسددة علميددة حديثدده عددن صددراع تددداخل األدوار العمليددة  -2

 واألسرية للمرأة العاملة في المجال الطبي.
فدددي المنظمدددات فدددي إطدددار نظريدددات  . محاولدددة فهدددم صدددراع األدوار لددددى النسددداء العدددامالت-3

الخدمددة االجتماعيددة فددي فهددم المنظمددات والعدداملين فيهددا وتحديددد الدددور الددذي تسدداهم فيدده طريقددة 
 تنظيم المجتمع في تحسين وضع العامالت السعوديات فيها.

 أهداف البحث:
 لدددى والعمليددة األسددرية األدوار تددداخل صددراع محددددات علددى التعددرف إلددى البحددث هددذا يهدددف

 .مواجهتها في االجتماعية الخدمة ودور الطبية المنظمات في العاملة السعودية رأةالم
 :يلي فيما الدراسة أهداف تلخيص ويمكن

 وعددد األسري الدور صراع مثل المستقلة المتغيرات  بين المتداخلة العالقات نوعية تحديد .0
 الشدهري والراتدب ظمدةبالمن الخدمدة ومددة  والسدن الدزوج ودخدل الحالي الزواج ومدة األبناء
 العدامالت لدى والعملية األسرية األدوار صراع مستوى على وأثرها الوظيفي الدور وصراع

 .الطبية المنظمات في
 فددي للعددامالت والعمليددة األسددرية األدوار صددراع مسددتوى علددى تددأثيرا المتغيددرات أهددم تحديددد .2

 .الطبية المنظمات
ماعية بمستوياتها فدي تفسدير وتحسدين وضدع تحديد الدور الذي تساهم فيه الخدمة االجت   .3

 العامالت في المنظمات الطبية.
 :الدراسه فرضيات

 الفرض الرئيسي:
اختالف العامالت في العمر والخدمة والراتب الشهري وعدد سنوات الزواج وعدد األوالد  يؤدي

صددراع الدددور األسدري إلددى فدروق ذات داللددة إحصددائية فدي مسددتوى  وصددراعوصدراع الدددور الدوظيفي 
 على ما تقدم يمكن أن نستخلص الفرضيات التالية:  وبناءتداخل األدوار األسرية والعملية. 
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هندداك عالقددة إيجابيددة ذات داللددة إحصددائية بددين صددراع الدددور األسددري و صددراع تددداخل  أن .0
 األدوار األسرية والعملية.

راع تدداخل هناك عالقدة إيجابيدة ذات داللدة إحصدائية بدين صدراع الددور الدوظيفي و صد أن .2
 األدوار األسرية والعملية.

هنددددداك عالقدددددة ذات داللدددددة إحصدددددائية بدددددين العمدددددر و صدددددراع تدددددداخل األدوار األسدددددرية  أن .3
 والعملية.

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الراتب الشهري و صراع تدداخل األدوار األسدرية  أن .4
 والعملية.

تنظيم و صددراع تددداخل األدوار هندداك عالقددة ذات داللددة إحصددائية بددين مدددة الخدمددة بددال أن .5
 األسرية والعملية.

هنددداك عالقدددة إيجابيدددة ذات داللدددة إحصدددائية بدددين عددددد األوالد و صدددراع تدددداخل األدوار  أن .6
 األسرية والعملية.

هندداك عالقدددة ذات داللددة إحصدددائية بددين عددددد سددنوات الدددزواج و صددراع تدددداخل األدوار  أن .7
 األسرية والعملية.

 :البحث مفاهيم
 فدي المهندي التددخل توجيه بأنه: االجتماعية الخدمة في الكبرى الوحدات مع العمل يعرف

 قددائم نظددري إطددار فددي والمجتمعددات المنظمددات فددي المخطددط بددالتغير لالهتمددام االجتماعيددة الخدمددة
 (2211 وآخرون، المسيري.)وقواعدها االجتماعية الخدمة مهنة على

 بغدددرض وتكوينهدددا إنشدددائها تدددم يوالتددد ومتسدددعة ضدددخمه ترتيبدددات: بأنهدددا المنظمدددات تعدددرف
) السدددكان لدددبعض وذلدددك البشدددرية للحيددداة والعقليدددة والجسدددمية واالنفعاليدددة النفسدددية الجواندددب تحسدددين
 ( 2211وآخرون، المسيري

 تقددع واحددد آن فددي الددوظيفي الدددور تعددارض متطلبددات بوجددود الددوظيفي الدددور صددراع يعددرف
 العامدددل مسدددايرة إن بحيدددث مرؤوسدددين،ال أو العمدددل فدددي زميلددده أو رئيسددده مدددن سدددواء العامدددل، علدددى

 التوقعددات، مددن أخددرى مجموعددة مسددايرة مددع تتعددارض بالعمددل الصددلة ذات التوقعددات مددن لمجموعددة
 (.1886 والمير، القادر العبد)للعامل بالنسبة الدور صراع حدوث إلى يؤدي مما
 متطلبدات هنداك تكدون عنددما يحصدل الدذي بأنده األسدري الددور فدي الصدراع يعدرف وكذلك  

 و العائلددددة أو األبندددداء أو الزوجددددة/  الددددزوج مددددن سددددواء ، الفددددرد علددددى تقددددع واحددددد آن فددددي متعارضددددة
 مدددع تتعدددارض األسدددرة بمحددديط الصدددلة ذات التوقعدددات لمجموعدددة الفدددرد مسدددايرة إن بحيدددث األقدددارب،
 داخدل للفدرد األسدري الددور فدي الصدراع حددوث إلدى ذلك يؤدى مما التوقعات، من مجموعة مسايرة
 (.2222 مري،الع)األسرة
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
تعتبدددر نظريدددة التغيدددر االجتمددداعي مدددن أهدددم النظريدددات المفسدددرة لصدددراع األدوار لددددى المدددرأة 
العاملة، حيث أن التغير في المجتمع السعودي كان تغيير فجائي سريع منذ السبعينات، وقد طدال 

حتيددة ، وانجددزت فددي فتددره بسدديطة ممددا أدى لتغيددرات االقتصدداد والصددناعة والتعلدديم واإلدارة والبنيددة الت
 في البناء االجتماعي.

سدددنرى انددده قدددد حددددثت تغيدددرات اجتماعيدددة سدددريعة  واذا طبقناهدددا علدددى المجتمدددع السدددعودي
وعميقددة فددي البندداء االجتمدداعي. لقدددد شددهد المجتمددع بفضددل عمليدددة التحددديث والتنميددة، تغيددرا ثقافيدددا 

ر السددلم القيمددي، وفددي زيددادة الحددراك االجتمدداعي والجغرافددي وقيميددا واسددعا. وقددد تجلددى ذلددك فددي تغيدد
واالقتصدددادي والمهندددي، نتيجدددة التدددوطين والتصدددنيع والتعلددديم، وفدددي هجدددرة بدويدددة ريفيدددة واسدددعة إلدددى 
المدددن، كددان مددن أبددرز نتائجهددا انسددياب الحدددود الثقافيددة بددين البدددو والريددف والحضددر، وتفاعددل هددذه 

ا ثقافيدا مميدزا، تتدداخل فيده ثقافتهدا مدع بعضدها الدبعض، الجماعات مع بعضها البعض لتشكل نسدق
ومع ثقافة التحديث، بحيث يمكننا الحديث عن ثقافة اجتماعية موروثة، وثقافة حديثة مكتسدبة، أو 
ثقافددة الماديدددة ثابتددة نسدددبيا وأخددرى ماديدددة متغيدددرة. ولعددل هدددذا التددزاوج الثقدددافي هددو أبدددرز خصدددائص 

ي، وهددو مددا يعبددر أحسددن تعبيددر عددن واقددع مجتمددع فددي حالددة التحددديث فددي المجتمددع العربددي السددعود
 (.2221التحول والتغير)عرابي والعمري، 

وفي هذا المجتمع المتحول غير التحديث ثقافة العمل وواقع األسرة والمرأة. لقدد تغيدر بنداء 
قد األسرة وحجمها ودورها ووظائفها. كما صار المجتمع يتقبل عمل المرأة ومشاركتها في التنمية. ل

سدداهم التحضددر واالسددتقالل االقتصددادي فددي هددذا التغيددر، وفددي انخفدداض مسددتوى الخصددوبة، ويعددود 
ذلك إلى تأخر سن الزواج لدى المرة بسبب تعليمها وخروجهدا للعمدل. وكمدا تغيدر عدالم األسدرة فقدد 

ت ، تغيددر عددالم المددرأة أيضددا. فددإذا كددان المجتمددع التقليدددي يحدددد دور حيدداة المددرأة ووظائفهددا فددي البيدد
فإن تعلي المرأة وخروجها للعمل خارج المنزل واستقرارها في المدن قد غير عالم حياتها أيضا. لقد 
تغير دور المرأة في األسرة النووية ، فهي اليوم ربة بيت ومسؤولة عن تربية األطفال وعاملة. كمدا 

(. فددإذا 65: 1882تغيددرت نظددرة المجتمددع إلددى المددرأة و تعليمهددا ودورهددا ومكانتهددا )أنظددر عجوبددة، 
كدان ينظددر إلدى تعليمهددا حتدى وقددت قريدب علددى أنده غيددر محبدذ أو مكددروه وعدديم الجدددوى فدإن هددذه 
النظرة قد تغيرت اليوم، فصار معظم األهالي يحبذون تعليم المرأة وعملهدا. كمدا زاد التعلديم والعمدل 

لدددى الدددزواج مدددن مدددن مكانتهدددا االجتماعيدددة، وقدددد أشدددار بعدددض اإلخبددداريين بقولددده  الحدددظ اإلقددددام ع
 (.2221المدرسات  )عرابي والعمري،

ورغددم كددل هدددذا التغييددر أال أن األفكدددار والقدديم بقيددت كمددداهي عليدده، فمدددا زال تقسدديم العمدددل 
 (12م:1888يقصر عمل المرأة على انجاب األطفال ورعايتهم وتنشئتهم) شكري، 
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زوجدددا يسددداعد ولدددذلك كدددان العمدددل المنزلدددي دائمدددا مدددن نصددديب المدددرأة فقدددط، وينددددر أن نجدددد 
 (121م: 1881زوجته في أعمال المنزل بسبب التنميط الحاد لألدوار االجتماعية)الجوهري، 

وهددذا التنمدديط احدددث نددوع مددن صددراع ألدوار وخلددق نددوع مددن التندداقض فددي مجددال مددا هددو 
متوقددع ومددا هددو ممددارس فددالزوج مددثال يتوقددع مددن زوجتدده العاملددة أن تقددوم بدددورها علددى أكمددل وجدده، 

توقدددع ذلدددك وهندددا يحددددث التعدددارض بدددين هدددذين التدددوقعين فيكدددون احددددهما علدددى حسددداب والمنظمدددة ت
 (.21اآلخر)الصديق، ب ت:

ومدع ذلدك ظلدت الخددمات المقدمددة للمدرأة العاملدة فدي ظددل الفكدر االجتمداعي تعكدس وجهددة 
 (223: 1421نظر ترى أن أعباء الرعاية األسرية هي مشكلة المرأة وحدها)قطان، 

لى إطار نظدري يسدتفيد قددر اإلمكدان مدن الدراسدات السدابقة األجنبيدة تعتمد هذه الدراسة ع
والعربية والمحلية التي تناولت صدراع األدوار بالمنظمدات بصدفة عامدة والعوامدل المرتبطدة بده، كمدا 
سوف يستفيد من النظريات ذات العالقة كما يستفيد مدن الكتابدات المتخصصدة والدراسدات السدابقة 

فدددي مجدددال الخدمدددة االجتماعيدددة وعلدددم االجتمددداع وعلدددم الدددنفس  واإلدارة  فدددي مجدددال صدددراع األدوار 
 بشكل يخدم الدراسة ومتطلباتها.

والمالحظ للدراسات العلمية المتخصصة في موضوع المرأة يالحظ أنها مازالت في بدايتها 
 ومنهددا ومدا يتعلدق فيهدا بموضددوع المدرأة العاملدة يتجده الددى دراسدة أنظمدة العمدل والعوائددق أمدام المدرأة

 إصدالحي نموذج واقتراح الواقع دراسة المرأة عمل وأنظمة قواعد: بعنوان( هد1425) الدخيل دراسة
 الدراسددات جميددع علددى اشددتمل بأندده البحددث هددذا ويتميددز السددعودية، العربيددة المملكددة فددي المددرأة لعمددل
 (.م2224-1882) سنه عشرة خمسة خالل السعودية المرأة بعمل المتعلقة العلمية

وجدده نقدددد عددام إلدددى جميددع الدراسدددات والنظريددات التدددي تهددتم بتفسدددير محددددات السدددلوك  لقددد
للعامددل داخددل المنظمددة، يتمثددل فددي أنهددا اهتمددت ببيئددة العمددل الداخليددة للمنظمددة وأنظمتهددا وأغفلددت 
جانبددا هامددا فددي حيدداة العامددل، أال وهددو حياتدده األسددرية خددارج المنظمددة، التددي تلعددب دورا هامددا فددي 

(. وقدد يرجدع ذلدك إلدى أن الفكدر الدذي  Hall and Hall, 1976داخدل التنظديم  ) سدلوك العامدل 
سدديطر علددى البدداحثين االجتمدداعيين فددي ذلددك الوقددت، والددذي تمثددل فددي تقسدديم األدوار بددين الرجددل 
والمددرأة، علددى أسدداس أن يتددولى الرجددل مهددام العمددل خددارج المنددزل وتتددولى المددرأة مسددؤولية البيددت و 

 (. Brief et al., 1981األبناء) 
ويتسددداءل بعدددض البددداحثين ، هدددل هدددذا الفدددرض ظدددل صدددحيحا بعدددد زيدددادة نسدددبة العدددامالت، 
وبصفة خاصة المتزوجات، وهل تزايد أعداد األسر التي تعمل فيها كل من الزوج والزوجة يتمشدى 
مع هذا الفرض، بيد أن هناك اتجاهات بدأت تنادي بأن هذا الفرض غيدر صدحيح. ويتمثدل أهميدة 

دراسات أن ثبوت عدم صحة هدذا الفدرض سديترتب عليدة ضدرورة إعدادة النظدر فدي الدراسدات هذه ال
الحالية لمحددات السلوك اإلنسداني للعامدل، فدالنظرة الصدحيحة للعامدل أو العاملدة هدي أنده أو أنهدا 
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يقدددوم بعددددة أدوار، سدددواء فدددي العمدددل أو األسدددرة أو العالقدددات االجتماعيدددة األخدددرى، وتتدددداخل هدددذه 
فتددددؤثر علددددى سددددلوك العامددددل أو العاملددددة فددددي أدائدددده ألي دور مددددن هددددذه األدوار.)النجددددار، األدوار 
1883.) 

وتضيف هدذه الدراسدات أن ارتفداع المدؤهالت التعليميدة للمدرأة ومشداركتها فدي القدوة العاملدة 
وتحملهدا وظدائف مهنيدة ذات أدوار مهنيدة تددل علددى أن المدرأة فدي المجتمعدات المعاصدرة ال محددال 

ين دوريددن فددي الحيدداة األسددرية والحيدداة العمليددة. إال أن لعددب هددذين الدددورين يتسددبب فددي أن تجمددع بدد
خلدق وزيددادة الصددراع بددين األدوار األسددرية والعمليددة. ولقدد أدى ذلددك إلددى إعددادة النظددر فددي الفددروض 
التي قامت عليها الدراسات التي تناولت محددات سدلوك الفدرد فدي العمدل وهدو الفصدل الكامدل بدين 

 فرد داخل المنظمة عن حياته خارجها.حياة ال
ونتيجدددة لالنتقدددادات التدددي وجهدددت للفصدددل الكامدددل بدددين حيددداة الفدددرد داخدددل المنظمدددة وحياتددده 
خارجهددا، أصددبح هددذا االتجدداه غيددر مالئددم للحيدداة العصددرية الحديثددة. ولددذلك ظهددر اتجدداه آخددر يهددتم 

  .Al-amri et alدراسدة بدراسة أثر ظروف العمل على الحياة الخاصدة للعامدل و العاملدة، مثدل 
( ودراسدة       Al-Amri et al.,1996حدول العالقدة بدين الرضدا الدوظيفي و الرضدا عدن الحيداة، ) 

Near et al. (حدول العالقدة بدين الرضدا الدوظيفي والسدعادة الزوجيدةNear et al.,1980  .)
 Pleck etحددول العالقدة بدين سدداعات العمدل وبدين السددعادة الزوجيدة) .Pleck et alودراسدة 

al.,1980  ومن نتائج هذا االتجاه الحديث أن بعض الدراسات بدأت في محاولة التعرف على .)
دور المنظمدددة فدددي العمدددل علدددى التخفيدددف مدددن المشدددكالت األسدددرية. وتعدددرض بعدددض البددداحثين إلدددى 
دراسددة المنظمددات التددي يعمددل فيهددا كددل مددن الددزوجين. وأكدددوا علددى أهميددة وضددع القددوانين و اللددوائح 

رورية التددي تسدداعد العدداملين فيهددا علددى تجنددب مثددل هددذا الصددراع والتغلددب عليدده كددي يسددتطيعوا الضدد
 (.Sekaran, 1986تحقيق الفاعلية المتوقعة للمنظمة والعاملين فيها على حد سواء)

وقددد يبدددو واضدددحا أن المدددخل الشدددمولي لدراسددة محددددات سدددلوك الفددرد فدددي العمددل يدددتالءم 
ي سوق العمل. وبصفة خاصة نجد أن زيادة نسبة العمالة النسائية وطبيعة التغيرات التي حدثت ف

وانتشددار ظدداهرة األسددرة التددي يعمددل فيهددا كددل مددن الددزوجين ) األسددرة ثنائيددة التوظيددف( سددتزيد مدددن 
الحاجددة إلددى تطبيددق هددذا المدددخل. إذ إندده لدديس مددن المناسددب دراسددة محددددات سددلوك المددرأة العاملددة 

، ورعايدة الدزوج، وقضداء حاجدات البيدت واألسدرة، وكمدا أنده مدن بمعزل عن مشكالت تنشئة األبنداء
الصدعب أن تغفدل المشدكالت األسدرية التدي قدد يعيشددها الدزوج فدي حالدة عمدل الزوجدة األمدر، الددذي 

 يؤثر بالضرورة على دور اإلدارة ووظائفها في المنظمات.
آن واحدد عادة ما يحصل صراع الدور الوظيفي عندما تكون هناك متطلبات تعارضده فدي 

تقددع علددى العامددل، سددواء مددن رئيسدده أو زميلدده فددي العمددل أو المرؤوسددين، بحيددث إن مسددايرة العامددل 
لمجموعددة مددن التوقعددات ذات الصددلة بالعمددل تتعددارض مددع مسددايرة مجموعددة أخددرى مددن التوقعددات، 
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(. وكدذلك الوضدع 1886مما يؤدي إلدى حددوث صدراع الددور بالنسدبة للعامل)العبدد القدادر والميدر، 
النسددبة للصددراع فددي الدددور األسددري الددذي يحصددل عندددما تكددون هندداك متطلبددات متعارضددة فددي آن ب

واحدددد تقدددع علدددى الفدددرد ، سدددواء مدددن الدددزوج / الزوجدددة أو األبنددداء أو العائلدددة و األقدددارب، بحيدددث إن 
مسددايرة الفددرد لمجموعددة التوقعددات ذات الصددلة بمحدديط األسددرة تتعددارض مددع مسددايرة مجموعددة مددن 

 يؤدى ذلك إلى حدوث الصراع في الدور األسري للفرد داخل األسرة. التوقعات، مما
لددذلك نجددد أن كثيددرا مددن الكتدداب يددرون أن صددراع األدوار العمليددة وصددراع األدوار األسددرية 
متددداخالن بشددكل قددوي. فعندددما تكددون األدوار فددي الحيدداة األسددرية و الحيدداة العمليددة غيددر متكافئددة، 

لددى األخددر يحصددل هددذا الصددراع. ويالحددظ أن كددال مددن الرجددال خاصددة عندددما يغلددب أحددد األدوار ع
والنسدداء العددامالت ال يددتمكن بسددهولة مددن التفريددق بددين حياتهمددا األسددرية وحياتهمددا العمليددة، وذلددك 

 لتداخل كل من هذين الدورين مع بعضهما البعض. 
إال أن ومع أن خروج المرأة للعمل خارج المندزل يعدد ظداهرة عالميدة فدي كدل البلددان تقريبدا 

هذه الظاهرة وجددت اهتمامدا فقدط فدي المجتمعدات الغربيدة. فقدد أولدى البداحثون فدي الغدرب موضدوع 
صراع تداخل األدوار األسرية والعملية اهتماما كبيرا، ولقد ركزوا جل اهتمامهم في طبيعدة مدا يفدرزه 

مدددن جواندددب  الصدددراع النددداجم عدددن تدددداخل الحيددداتين العمليدددة و األسدددرية. حيدددث تنددداولوا هدددذا الصدددراع
 مختلفة، وما يتركه من ضغوط على الزوج و الزوجة اللذين يعمالن كالهما خارج المنزل.

إن أهددم متغيدددرين يدددؤثران علددى صدددراع تدددداخل األدوار همدددا متغيددر صدددراع الددددور الدددوظيفي  
وصراع الدور األسري. حيث أثبتت مجموعدة مدن الدراسدات السدابقة بدأن هنداك عالقدة إيجابيدة بدين 

(. كمدا   Greenhaus and Beutell, 1985ور الدوظيفي وصدراع تدداخل األدوار) صدراع الدد
بينت بعض الدراسدات السدابقة بدأن هنداك عالقدة إيجابيدة بدين صدراع الددور األسدرى وصدراع تدداخل 

(. ولمددا كانددت المجتمعددات  Greenhaus and Kopelman, 1979األدوار             ) 
ن الرجددل مكاندده العمددل و المددرأة مكانهددا البيددت، فددان خصددائص تفددرق بددين أدوار الجنسددين، بمعنددى إ

الصراع فدي مجدال العمدل يكدون أثدرى عندد الرجدال ممدا هدو عندد النسداء، بينمدا تكدون الصدراعات و 
الخالفددات األسددرية عنددد النسدداء أقددوى ممددا هددو عنددد الرجددال، لددذلك نجددد أن بعددض الدراسددات حددددت 

الددور الددوظيفي وصدراع الددور األسددري بندوع الجددنس ) العالقدة بدين تددداخل األدوار وكدل مدن صددراع 
Pleck, et. Al., 1980 حيدث أكددت بدأن العالقدة بدين صدراع تدداخل األدوار وصدراع الددور ،)

الدددوظيفي أقدددوى عندددد الرجدددال مدددن النسددداء، أمدددا العالقدددة بدددين صدددراع تدددداخل األدوار وصدددراع الددددور 
 األسري تكون أقوى عند النساء من الرجال.  

صراع األدوار األسدرية والعمليدة فدي كثيدر مدن الدراسدات، وأكددت انده يتدزامن مدع لقد بحث 
عدم الرضا عن العمل، ولده تدأثير مباشدر علدى الحيداة األسدرية، ويقلدل مدن المتعدة بالحيداة العامدة، 
كما ويعد مظهرا من مظاهر األمراض العقلية والجسدية. حيث وجد أن العداملين المتدزوجين الدذين 
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حياة زوجية طيبة فدان مشداكلهم العائليدة تصداحبهم إلدى أمداكن عملهدم ممدا يدؤدي إلدى لم يخططوا ل
عدم الرضا عن العمل و الحياة الزوجية. لذلك  نجد أن األفراد المتزوجين يحملون هموم ومشداكل 

 (.  Kopelman, et. al., 1983عملهم عندما تزداد إلى أسرهم و العكس صحيح)
املين خددارج المنددزل يواجهددون مشدداكل مميددزه فددي العمددل واألسددرة إن األفددراد المتددزوجين العدد  

علدددى المسدددتوى الشخصدددي، خاصدددة احتمددداالت الضدددغوط و الجهدددد النددداتجين عدددن العمدددل واألسدددرة، 
 مضددافا إلددى ذلددك الصددراع بددين األسددرة و العمددل نتيجددة خددروج الددزوجين للعمددل خددارج المنددزل ) 

Frone, et, al., 1992 .) 
( في بحثه أن الزوجين اللذين يعمالن خارج المنزل يعانيان  Hall, 1976و يؤكد هال ) 

مدن  الضدغوط النفسدية خاصدة إذا كدان الزوجددان ممدن يقدسدون الحيداة الزوجيدة. ويقدول إن الشددريك 
الذي يفضل مهنته على الحياة األسرية قد يولي المتطلبات األسرية قليال من وقته بينما يكرس كل 

مله والمتطلبات الوظيفية. و عندما يكون  كال الزوجين يعمالن خارج جهده وطاقته ووقته لتأدية ع
األسرة يزداد الضغط على كل منهما في كال الحيداتين العمليدة و األسدرية، و ذلدك نتيجدة للضدغوط 
في مجال العمل على كل منهما علي حسداب األسدرة. وقدد وجدد أن الدزوجين اللدذين يعمدالن خدارج 

اة األسدددرية بنسدددبة متدنيدددة جددددا مقارندددة بدددالزوجين اللدددذين يضدددعان األسدددرة يسدددجالن رضدددا عدددن الحيددد
 (. Hall, 1976مصلحة العمل في المرتبة األولى) 

تددددم دراسددددة تعددددرض صددددراع األدوار األسددددرية مددددع األدوار العمليددددة للمددددديرات وتددددأثير بعددددض 
المدديرات مديرة. وأكددت نتدائج تحليدل االنحددار أن  663المتغيرات في تلك العالقة. وكانت العينة 

الالتي لديهن مستوى عال من الصراع األسرى الوظيفي. أما العامالت الالتي لديهن مسدتوى عدال 
مددن الرضددا الددوظيفي والرضددا األسددرى فيشددعرن بمسددتوى مددنخفض مددن الصددراع األسددرى الددوظيفي. 
 وأكدت النتائج أن مستوى الصراع األسرى الوظيفي يظهر ويزيدد عنددما تكدون المتطلبدات الوظيفيدة

 (. Stoner, et al., 1991أكثر من المتطلبات األسرية    ) 
إن نوعيدددة العمدددل و خصائصددده مثدددل طدددول سددداعات العمدددل و سدددرعة تأديتددده و صدددعوبته  

تكون لها عالقدة قويدة بصدراع األدوار العمليدة و األسدرية. حيدث أن هنداك عالقدة مباشدرة بدين عددد 
رية، كمددا وجدددت عالقددات مشددابهة بددين هددذا سدداعات العمددل وصددراع تددداخل األدوار العمليددة و األسدد

الندددوع مدددن الصدددراع و العمدددل بعدددد السددداعات الرسدددمية. وأوضدددحت الدراسدددات أن الدددذين يسدددتطيعون 
الددددتحكم فددددي الجدددددول الزمنددددي ألعمددددالهم يمكددددنهم أن يقللددددوا مددددن صددددراع تددددداخل العمليددددة  األسددددرية) 

Voydanoff, 1988  .) 
ر علددى الرضددا الددوظيفي للددزوج، حيددث إن بعددض الدراسددات أوضددحت أن عمددل الزوجددة يددؤث

أن هنددداك دالئدددل حديثدددة تؤكدددد أن الرجدددال الدددذين تعمدددل زوجددداتهم خدددارج األسدددرة غيدددر راضدددين عدددن 
 ;Greenhouse, 1988أعمدالهن وذلدك عكدس الرجدال الدذين ال يعملدن زوجداتهم خدارج األسدرة) 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 56 

 العدد السادس

Higgins etal., 1992 سدبب فدي تقصدير (. وقد يعلل هذا بان عمل الزوجة خدارج األسدرة قدد يت
الزوجدة فددي مسددؤولياتها األسددرية وبالتددالي تددزداد  األعبدداء األسددرية علددى الرجددل الددذي يشددعر أن مددن 

 الضروري تقليل مسؤولياته األسرية ليزيد من اهتمامه بعمله.
كمدددا بيندددت بعدددض الدراسدددات أن هنددداك عالقدددة سدددلبية بدددين صدددراع تدددداخل األدوار والراتدددب 

التدي تحظدى بدددخل أعلدى نسدبيا مدن الددزوج يكدون تأثيرهدا السددلبي  الشدهري للزوجدة حيدث إن الزوجددة
 (.  Voydanoff,1989كبيرا على أدوارها األسرية) 

كما أكدت بعض الدراسات  أن األسرة التي يوجد  فيها عدد من األطفال تتفاوت أعمارهم 
الدراسددات إن  بددالمنزل تكددون لهددا عالقددة مباشددرة بصددراع تددداخل األدوار األسددرية والعمليددة. وقددد دلددت

الدددزوجين العددداملين داخدددل األسدددرة الواحددددة، اللدددذين لهمدددا أبنددداء  يكوندددا عرضدددة للضدددغوط النفسدددية و 
المرضية اكثر من الزوجين بدون أبناء. وتعتبر بعض الدراسات أن دور األم يكون اكثر من غيره 

ون زوج أو فددي خلددق الضددغوط النفسددية و غيرهددا علددى المددرأة بغددض النظددر إذا مددا كانددت لوحدددها بددد
 (.  Kopelman, et. al., 1983تعمل  وفي نفس الوقت شريكة لزوج) 

إن الدعم المعنوي و التضامن االجتمداعي يجددان اهتمامدا بالغدا فدي كدل مدا كتدب فدي هدذا 
المجال، لما لهما من أهميدة كبدرى فدي حمايدة االشدخاص مدن التدأثير السدلبي النداتج عدن الضدغوط 

رية. حيدددث تؤكدددد بعدددض الدراسدددات بدددان الددددعم األدبدددي الدددذي يتلقددداه مدددن الحيددداتين العمليدددة و األسددد
الشدددريكان مدددن بعضدددهما يعتبدددر مصددددرا مهمدددا للشدددريكين كدددي يواجهدددا قضدددايا الحيددداتين العمليدددة و 

(. كمدددا أوضدددحت بعدددض الدراسدددات أن المدددرأة التدددي يكدددون لدددديها  Voydanoff,1989األسدددرية.) 
األطفددال بجانددب الدددعم المعنددوي والعدداطفي اتجاهددات نسددويه أظهددرت مشدداركة حضددوريه فددي رعايددة 

لشددددريكها حتددددى يسددددتطيع تكييددددف نفسدددده للعددددب كددددال الدددددورين ، داخددددل األسددددرة وفددددي محدددديط العمددددل) 
Samuel Aryee 19  :813 .) 

 الدوطن فدي وتدداخلهما العمليدة و األسدرية األدوار بصراع المتعلقة الدراسات بخصوص أما
 لددى الددور صدراع حدول( 1882) الشيخ آل دراسة  ربيةالع الدراسات تلك ومن. قليلة فهي العربي
 إلدى ينتمدين موظفدة 332 الدراسدة ضدمت حيدث. الطمدوح بمسدتوى وعالقته العاملة السعودية المرأة

 هناك أن تبين كما. العاملة للمرأة الدور صراع مستوى ارتفاع على النتائج ودلت. مختلفة قطاعات
 وصدراع الزوجية العالقة وصراع الدور صراع  مستوى نم وكل الطموح مستوى بين ايجابية عالقة
 التعليمدي والمؤهدل الددور صدراع بدين موجبدة عالقة هناك أن النتائج من اتضح كما.  األوالد رعاية

 .البنات عدد و
 ظبدي، أبو في عقدت المديرة المرأة لها تتعرض التي العمل ضغوط حول ندوة أشارت كما

 الكويددت جامعددة مددن الحمددود موضددي والدددكتورة اإلمددارات جامعددة نمدد تتعددرض المددديرة المددرأة أن إلددى
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 لسيطرة تخضع البيت في أنها إذ بها تقوم التي األدوار تناقض عن ناتج لضغط تتعرض المرأة أن
 (.1886 الحمود، و غباش) العمل في المسئولة المدير هي فيما الرجل

 معدددالت انخفدداض أن أكددت مصددر، فددي علميدة دراسددة أيضددا األخدرى الدراسددات بددين ومدن
 المضداعف العبء عن ناتج بعضها الضغوط من مختلفة لمجموعة المجتمع يشهدها التي المواليد
 شدداركت التددي الندددوة والحظدت. األسددرة وداخددل العمدل داخددل دورهددا وتنددوع تدوزع نتيجددة تتحملدده الدذي
 أن الكويددت ةجامعدد مددن الحمددود موضددي والدددكتورة اإلمددارات جامعددة مددن غبدداش مددوزة الدددكتورة فيهددا
 لسدديطرة تخضددع البيددت فدي أنهددا إذ بهددا تقدوم التددي األدوار تندداقض عددن نداتج لضددغط تتعددرض المدرأة
 (.1886 الحمود، و غباش) العمل في المسئولة المدير هي فيما الرجل

 معددددالت انخفددداض أن أكددددت مصدددر، فدددي علميدددة دراسدددة أيضدددا األخدددرى الدراسدددات بدددين ومدددن
 وعمدل الدزواج سن متوسط ارتفاع أهمها عوامل عدة إلى يعود المصري المجتمع يشهدها التي المواليد
 الدذي المينيدا بجامعدة االجتمداع علدم أسدتاذ الجدواد عبدد مصدطفى الددكتور وأكدد. تعليمهدا وارتفداع المرأة
 األطفددال بإنجدداب المتعلقددة القددرارات ومندده األسددرية القددرارات صددنع فددي المددرأة مشدداركة أن بالدراسددة قددام

 التقليديددة القدديم إضددعاف إلددى أدى والعمددل والثقافددة المددؤهالت فددي الددزوج مددع بالتكددافؤ سددهاإحسا نتيجددة
 (.1886 عثمان،)      باألطفال المتعلقة

 وعالقتده العاملدة القطرية المرأة لدي الدور صراع مشكالت لبعض دراسة أيضا الدراسات ومن
 العاملدة القطريدة المدرأة لددي الددور راعبصد تتعلدق الدراسدة كاندت حيدث  واألوالد لدألم النفسدي بدالتوافق
 لددي الددور صدراع مشدكالت أكثدر أن البحدث نتدائج وأوضدحت.  واألوالد لألم النفسي بالتوافق وعالقته
 والتدي ، المنزليدة األعمدال فدي هدي األول المقدام فدي التوافدق فدي العاملدة وغيدر العاملدة القطريدة المدرأة

.  المنددزل فددي العاملددة غيددر/ العاملددة المددرأة تبذلدده الددذي نفسدديوال البدددني والجهددد المنددزل إدارة تتضددمن
 صدورة وكدذلك داللده االرتبداط معدامالت أعلدي كاندت حيدث الذات وصورة بالمنزل الخاصة والمشكالت

 (2221 خليفه،) بالزوج والعالقة المرأة لدي الذات
 الدراسدة ثبتدتا وقدد األمهدات لددى الزواجدي والتوافدق األدوار صدراع عالقدة عدن مصريه دراسة

 (.2227 عماره، بن)بينهما عكسيه عالقة وجود
 والتددي األدوار صددراع بمتغيددر المتعلقددة الدراسددات احدددث مددن( 2215) موسددى بددن دراسددة وتعددد

 .المرأة لها تتعرض التي والضغوط الدور صراع بين  احصائيا داله ارتباطيه عالقه وجود أثبتت
 :للدراسه المنهجي اإلطار

 نوع الدراسة : 
الدراسدددة هدددي أحددددى أندددواع الدراسدددات الوصدددفية التحليليدددة التدددي تهدددتم بدراسدددة ووصدددف  هدددذه

العالقددددة بددددين متغيددددر صددددراع تددددداخل األدوار األسددددرية والعمليددددة ومجموعددددة مددددن المتغيددددرات  وتحليددددل
 الخدمدددة منظدددور مدددن توصددديات اقتدددراح علدددى الباحددددثة يسددداعد ممدددا(. الدراسدددةالمسدددتقلة لددددى )عيندددة 
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 المنظمددددات فددددي العددددامالت أداء وتحسددددين( وجدددددت أن)الصددددراعات هددددذه مددددن يددددفللتخف االجتماعيددددة
 .الطبية

 المنهج المستخدم والعينة ومجتمع البحث:
تددددم اسددددتخدام مددددنهج المسددددح االجتمدددداعي عددددن طريددددق العينددددة للعددددامالت السددددعوديات فددددي 

 مستشفيات الرياض. 
الصحة بمدينة الريداض  شمل مجتمع البحث جميع العامالت السعوديات بمراكز ومستشفيات وزارة

هددد، حيددث. قسددمت الباحثددة مدينددة الريدداض إلددى خمسددة اجددزاء هددي: الشددرق، والغددرب، 1437لعددام 
والوسدددط، والشدددمال، والجندددوب. ثدددم اختدددارت الباحثدددة عشدددوائيا مدددن كدددل جدددزء خمسدددة مراكدددز صدددحية 

بعدد ذلدك مستشفيات،  5مركزا و 25ومستشفى واحدا ، وقد بلغ عدد المراكز والمستشفيات المختارة 
(، وثالثددين موظفددة مددن  252=12×25اختددارت الباحثددة عشددوائيا عشددر موظفددات مددن كددل مركددز )

موظفدددة. وقدددد بلدددغ العائدددد مدددن  422(، وقدددد بلدددغ العددددد الكلدددي للعيندددة 152=32×5كدددل مستشدددفى )
 استبانه. 328، صلح منها %86استبانة أي بنسبة   345االستمارات 

 الدراسة: متغيرات
الدددور الددوظيفي ومتغيددر صددراع  اعصددراع تددداخل األدوار ومتغيددر صددر  تددم قيدداس متغيددر لقددد

والدذي يتضدمن العبدارات  ،Kopelman et al.,1983الدور األسدري مدن خدالل اسدتخدام مقيداس 
 التالية: 

 : متغير صراع تداخل األدوار وهو المتغير التابعأوال
 جدول عملي دائما مع حياتي األسرية. يتعارض .0
أكدون متعبدة جددا وال أسدتطيع إنجداز أي عمدل أود القيدام بده فدي أحضر مدن عملدي  عندما .2

 البيت.
 أن أنجز الكثير في نطاق العمل ، وهذا يفسد علي متعة العمل. يجب .3
 تحب أسرتي أن تراني مشغولة بقضايا العمل أثناء وجودي بالبيت. ال .4
 بالتوتر عندما أعود للبيت ألن عملي يستنفذ كل طاقتي. أشعر .5
 جهدي، ولهذا ال أتمتع بالراحة في البيت. يستنزف كل عملي .6
عملدددي علدددى كدددل أوقددداتي تقريبدددا، حتدددى تلدددك السددداعات التدددي أود أن أقضددديها مدددع  يسدددتحوذ .7

 أسرتي.
 ال يتيح لي أن أكون الزوجة أو األم الذي أود أن أكونه. عملي .8
 : متغير صراع الدور الوظيفيثانيا

 ادي أو مألوف.عملي تجبرني على أداء األمور بشكل غير اعتي طبيعة .0
 أستطيع أن أكيف نفسي مع طبيعة العمل الذى أقوم به. ال .2
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 تحت قوانين وأنظمة ولوائح صارمة في نطاق العمل. أعمل .3
 يتيح لي عملي أن أكسب مهارات ومعلومات جديدة. ال .4
 أن تكون لي السلطة والتأثير على العاملين اآلخرين. أتمنى .5
 اء العمل بصورة مرضية.أجد اإلمكانيات التي تساعدني على أد ال .6
 مستوى أدائي للعمل باختالف األشخاص الذين أتعامل معهم. يختلف .7
 العمل تردني أوامر وطلبات من أشخاص ال يمكن تلبيتها.    خالل .8
 : متغير صراع الدور األسري:ثالثا

 في بعض الهوايات التي أحب مزاولتها. تيتستمتع أسرتي بمشارك ال .0
 عية االشخاص الذين نصادقهم.أتفق أنا وزوجي على نو  ال .2
 أجد الزمن الكافي لممارسة هواياتي بسبب أعبائي األسرية. ال .3
 علي واجباتي األسرية أن أفعل أشياء ال أود أن أعملها. تفرض .4
 أتفق أنا وزوجي على كيفية تنظيم أوقات األسرة. ال .5
 أنا وزوجي على كيفية قضاء أوقات فراغنا. أختلف .6
 علق باألوقات التي نقضيها مع أقربائنا.أنا وزوجي فيا يت أختلف .7
 وزوجي لنا تصورات مختلفة فيما يختص بأهدافنا في الحياة. أنا .8

المبحدوث إلحددى االجابدات المناسدبة علدى مقيداس  باختيداراإلجابة عن عبارات المقيداس  ويتم
= غيددر موافددق بشدددة، 1حيددث كددل رقددم يعنددي اآلتددي : 5إلددى  1ليكددرت الخماسددي، الددذي يبدددأ مددن 

 =موافق بشدة.5=موافق، 4=ال أدري، 3=غير موافق،2
 اإلحصائية المستخدمة في التحليل: االساليب
 استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية لتحقيق أهداف البحث تم 

 التكرارات والنسب المئوية لمعرفة خصائص العينة. ةالباحث ت. استخدم1
( لتحديددد أثددر Multiple Regressionدد )أسددلوب تحليددل االنحدددار المتعدد ةالباحثدد ت. اسددتخدم2

كل متغيدر مسدتقل علدى حددة علدى المتغيدر التدابع بعدد ضدبط أثدر المتغيدرات المسدتقلة األخدرى، 
ومعرفة أهم المتغيدرات المسدتقلة التدي تفيدد فدي تفسدير التبداين فدي مسدتوى صدراع تدداخل األدوار 

اعتمددددادا علددددى معامددددل بيتددددا  وترتيبهددددا حسددددب قددددوة تأثيرهددددا النسددددبي علددددى صددددراع تددددداخل األدوار
(Beta(  وذلك باستخدام برنامج .)SPSS for WINDOWS  16.الشخصي ) 
 المقياس  ثبات

طريقددددة االتسدددداق الددددداخلي معامددددل الثبددددات . وقددددد بلددددغ معامددددل الثبددددات  ةالباحثدددد اسددددتخدمت
و  2.85صدددراع األدوار وصددراع الدددور األسدددري وصددراع الدددور الدددوظيفي   قيدداس)كرونبدداخ ألفددا( لم

 (.   1هو مبين في جدول ) كماعلى التوالي.  78و  2.77
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 ( معامل الثبات 0رقم ) جدول

 
 وتحليل النتائج: عرض

 ( الخصائص الديموغرافية للعينة 7رقم )  جدول
 النسبة المئوية    ) % ( التكرارات المتغيرات

   السن
 42.7 125 سنة32اقل من 

 37.1 114 سنة 38إلى  32من 
 15.8 48 سنة  48إلى  42من 
 5.8 18 سنة فأكثر 52

 122 327 المجموع
   الخدمة في العمل الحالي

 52.3 155 سنوات 6اقل من 
 28.8 88 سنة 12إلى اقل من  6من 
 13.8 43 سنة 18من  إلى  اقل 12من 
 6.8 21 سنة فأكثر 18

 122 328 المجموع
   الراتب الشهري

 34.6 122 لاير سعودي 5222اقل من 
 48.2 145 لاير سعودي 8888آلي  5222من 
 12.5 31 لاير سعودي14888إلى  12222من 

 5.7 17 لاير سعودي فاكثر 15222
 122 285 المجموع

   الحالة التعليمية
 12.4 37 من الشهادة الثانوية العامةاقل 

 48.3 148 الثانوية العامة أو ما يعادلها

 الثبات معامل ألفا درجة المقياس
 2.85 تداخل األدوار صراع
 2.78 الدور الوظيفي صراع
 2.77 الدور األسري صراع



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 60 

 العدد السادس

 32.3 81 المرحلة الجامعية
 8.2 24 شهادة الماجستير أو اكثر  

 122 322 المجموع
   عدد األوالد

 3.6 11 ال يوجد أوالد
 33.2 121 أوالد 3أقل من 

 44.1 135 أوالد 5إلى أقل من  3من 
 8.8 32 أوالد 7ى أقل من إل 5من 
 5.5 17 أوالد 12إلى أقل من  7من 
 3.6 11 أوالد فأكثر 12 

 122 326 المجموع
   عدد سنوات الزواج

 23.4 72 سنوات 5أقل من 
 32.5 122 سنوات 12إلى أقل من  5من 
 26.3 81 سنة 15إلى أقل من  12من 
 11.7 36 سنة 22إلى أقل من  15من 
 6.1 18 سنة فأكثر 22

 122 328 المجموع
سددددنة بلغددددت  32عددددن  أعمددددارهنتقددددل  التددددي(  أن نسددددبة ال 2مددددن الجدددددول رقددددم )  يتضددددح

بقيددة  أمددا(، %37.1سددنة فهددي ) 38 إلددى 32مددن  أعمددارهنتتددراوح  التددينسددبة ال أمددا(، 42.7%)
(. كدذلك يتبدين أن نصدف %21.7) نسدنة فتصدل نسدبته 42 أعمدارهنتتجداوز  التيافراد العينة ال

بينمددا بلغددت نسددبة  ا،يعادلهدد مددا أوعلددى الشددهادة الثانويددة  ن( قددد حصددل%48.3العينددة تقريبددا ) رادأفدد
علددى الشددهادة الجامعيددة  تالحاصددال أمددا(، %12.4مددن الشددهادة الثانويددة ) أقددلعلددى  تالحاصددال

( تتدددراوح %48.2نصدددف العينددة تقريبددا ) أن(. كمددا يتضدددح مددن الجدددول %32.3) نفبلغددت نسددبته
لاير  5222عددن  نتقددل رواتددبه التدديال أمددالاير سددعودي،  8888 إلددى 5222ية مددن الشددهر  نرواتددبه

لاير سعودي فتصل  12222الشهرية عن  نمن تزيد رواتبه وأما( %34.6) نسعودي فتبلغ نسبته
فددي  ين( قددد امضدد%52.3اغلددب افددراد العينددة ) إن(. ويبددين الجدددول ايضددا %16.2) إلددى ننسددبته

 12اقدل مدن  إلى 6من  ننسبة من خدم غتسنوات، بينما بل 6ن الخدمة في العمل الحالي اقل م
 وأخيدرا(. %22.7) إلدى نسدنة فتصدل نسدبته 12عدن  هنتزيد خددمت التيال أما(، %28.8سنة  )
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 ناذ تصددل نسددبته ،لددديهن أوالد الالتدديمددن  نالغالبيددة العظمددى مددن افددراد العينددة هدد إنيبدين الجدددول 
 (.%3.6والد فتصل )ليس لديهن أ الالتينسبة  أما(، 86.4%)

 (person correlation)( مصفوفة االرتباط بين المتغيرات المختلفة 0جدول رقم ) 

 
 المتغيرات
 
 

صراع تداخل األدوار
 

صراع األسري
ال

عدد سنوات الزواج 
 

الراتب الشهري
 

عدد األوالد
 

صراع  الدور الوظيفي
 

السن
 

الخدمة في التنظيم
 

        1.22 صراع تداخل األدوار
       1.22 **2.62 صراع الدور األسري
      1.22 **2.37 **2.54 عدد سنوات الزواج

     1.22 *2.33 **2.25 **2.41 الراتب الشهري
    1.22 2.22 *2.22 2.23 **2.62 عدد األوالد

   1.22 **2.35 2.28 2.12 2.28 *2.42 صراع الدور الوظيفي
- 2.28- 2.12- 2.22- السن

2.25 
-2.23* -

2.28 
1.22  

- 2.14- *2.15 2.23- الخدمة في التنظيم
2.28 

-2.21* -
2.12 

-2.5 1.22 

 2.25* دال إحصائيا عند مستوى   2.221** دال إحصائيا عند مستوى 
وهددددي صددددراع الدددددور  مسددددتقلة،ال المتغيددددراتمدددن  عددددددا   أن(  3مددددن الجدددددول رقددددم )  يتضدددح

تدددداخل األدوار.  صددراعالمتغيددرات ارتباطددا ب أقددوى هددياألسددري وعدددد األوالد وعدددد سددنوات الددزواج 
 إحصددائيةموجبددة ذات داللددة  ارتباطيددهتوجددد عالقددة  ،والخدمددة فددي التنظدديم العمددر يباسددتثناء متغيددر 

( 2.62)    والداأل وعدددددد( 2.62الدددددور األسددددري ) صددددراعتددددداخل األدوار وكددددل مددددن  صددددراعبددددين 
(. أمدا بالنسدبة 2.41( والراتدب الشدهري )2.42( وصدراع الددور الدوظيفي ) 2.54وسنوات الزواج )

بصددراع تددداخل األدوار ارتباطددا سددالبا وذا داللددة  انفيرتبطدد ،العمددر ومدددة الخدمددة بددالتنظيم يلمتغيددر 
 ارتباطيددهيكشددف الجدددول عددن وجددود عالقددة  يضددا( علددى التددوالي. أ2.23-( و)2.22-) إحصددائية

( 2.37عددددد سددنوات الدددزواج) مددنموجبددة وذات داللددة إحصدددائية بددين صدددراع الدددور األسددري  وكدددل 
بدين صدراع  إحصدائيةضدعيفة سدالبة ذات داللدة  ارتباطيدهتوجد عالقة  وكما(. 2.23وعدد األوالد) 

الوقدت  وفدي(. 2.15-( ومددة الخدمدة الحاليدة بدالتنظيم   )2.12-الدور األسدري وكدل مدن السدن )
( و عدددد 2.35والد ) مددن عدددد األ كددل بددين موجبددة ارتباطيددههندداك عالقددة  أننفسدده يبددين الجدددول 
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مددن جهددة أخددرى. وأخيددرا يتضددح مددن  لددوظيفيالدددور ا وصددراع( مددن جهددة  2.12سددنوات الددزواج ) 
بدددين صددددراع الدددددور الدددوظيفي وصددددراع الدددددور األسدددري تعتبددددر شددددبه  االرتباطيددددة العالقددددة أنالجددددول 
 معدومة.
 فرضيات الدراسة اختبار

( كددي نددتمكن مددن (Multiple Regressionتددم اسددتخدام تحليددل االنحدددار المتعدددد  لقددد  
والمتغيددر التددابع بعددد ضددبط أثددر المتغيددرات  ة،تحديددد العالقددة بددين المتغيددرات المسددتقلة كددل علددى حددد

بددين  ارتباطيدده( يتضددح وجددود عالقددة 4. ومددن البيانددات الددواردة فددي الجدددول رقددم )خددرىالمسددتقلة األ
 وعددددالشددهري والخدمددة الحاليددة  الدددور األسددري والسددن والراتددب صددراعالمتغيدرات قيددد الدراسددة وهددي )

تدددداخل األدوار  صدددراعو  ةسدددنوات الدددزواج وعددددد األوالد  ومتغيدددر وصدددراع الددددور الدددوظيفي( مدددن جهددد
وقددوع تبداين فدي قددوة  إلدىتبداين قديم بيتددا للمتغيدرات يشدير  أن إال. أخدرى هددةاألسدرية والعمليدة مدن ج

تدداخل األدوار. حيدث تلعدب المتغيدرات  صدراعالنسبي لتلك المتغيرات وعالقتهدا االرتباطيدة ب أثيرالت
( 4تدداخل األدوار. وكمدا يتبدين مدن جددول رقدم ) صدراععلدى  أثيرااألسرية الثالثة أقوى المتغيرات ت

عددد سدنوات  و(، 2.34عددد األوالد ) متغيدر(، و 2.38الددور األسدري ) صدراعفان قيم بيتا لمتغير 
تدددداخل األدوار، ولهدددا داللدددة  صدددراععلدددى  أقدددوى المتغيدددرات تدددأثيرا أنهدددا( تددددل علدددى 2.26الدددزواج )
حيث كشدفت عدن وجدود عالقدة  ألول. وبالتالي تؤيد نتائج الدراسة الراهنة صحة الفرض اإحصائية
الددددور األسدددري وصدددراع تدددداخل األدوار وكدددذلك  صدددراعبدددين  إحصدددائيةموجبدددة ذات داللدددة  ارتباطيددده

بدين  إحصدائيةذات داللدة  موجبدة ارتباطيدهحيث كشفت عن وجدود عالقدة  سادس،صحة الفرض ال
حيددث كشددفت عددن وجددود عالقددة  ابعصددحة الفددرض السدد وأيضددا ،األوالد وصددراع تددداخل األدوار عددد

. وفدددي الوقدددت ذاتددده تؤيدددد نتدددائج ألدواربدددين عددددد سدددنوات الدددزواج وصدددراع تدددداخل ا موجبدددة ارتباطيددده
ذات داللددة موجبددة  ارتباطيددهالدراسددة الراهنددة صددحة الفددرض الثدداني حيددث كشددفت عددن وجددود عالقددة 

تؤيد نتائج الدراسة صحة الفدرض  ا. كماألدوارالدور الوظيفي وصراع تداخل  صراعبين  إحصائية
الرابدددع والدددذي يفتدددرض وجدددود عالقدددة ارتباطيددده موجبدددة بدددين الراتدددب الشدددهري ومتغيدددر صدددراع تدددداخل 

قدددة نتددائج الدراسددة تؤيددد صدددحة الفددروض الباقيددة والتددي تفتددرض وجددود عال أننجددد  وأخيددرااألدوار. 
تددداخل األدوار  صددراعبددين كددل مددن السددن  ومدددة الخدمددة مددن جهددة و  إحصددائيةذات داللددة  ارتباطيدده
سدالبة ضدعيفة و دالدة  ارتباطيه( وجود عالقات  4حيث يتضح من الجدول رقم ) أخرى،من جهة 
 تداخل األدوار.  صراعو  رينبين المتغي إحصائيا
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 ثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع( تحليل االنحدار المتعدد لتأ 8رقم )  جدول
 بيتا قيمة المتغيرات

 (Beta ) 
 ت قيمة
 (T-test ) 

 الداللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
 اإلحصائية

 2.233 11.73 2.38 الدور األسري صراع
 2.233 12.28 2.34 األوالد عدد
 2.232 7.68 2.26 سنوات الزواج عدد

 2.234 6.26 2.22 الوظيفي رالدو  صراع
 2.233 4.24 2.13 يالشهر  الراتب
 2.231 1.26- 2.238 السن

 2.231 1.14- 2.235 في التنظيم الخدمة
 2.222الداللة= مستوى2.73( =  R- Squareالتباين المفسرة ) نسبة
 2.22مستوى الداللة=          22.12(=  Fامتحان اف ) قيمة

 المناقشة
وحسددددب مددددا كددددان متوقعددددا المتغيددددرات المسددددتقلة جدددداءت مؤكدددددة لفرضدددديات البحددددث،  جميددددع 
والتي توضح اسهام كل متغيدر  2.235–و  2.38( قد تراوحت بين Betaقيمة بيتا ) أنونالحظ 

الدددور األسددري  صدراعمدن المتغيددرات المسدتقلة فددي تفسدير التغيددر فددي المتغيدر التددابع، ويدأتي متغيددر 
أي   2.38مدة بيتدا المتغيدرات فدي التدأثير علدى المتغيدر التدابع حيدث بلغدت قي كدأهم لعدامالتلدى ا
 يلدي صراع تداخل األدوار. مستوىزاد  ت،الدور األسري لدى العامال صراعكلما ارتفع مستوى  أنه
 عدد ةأي كلما كان لدى الموظف  2.34األوالد حيث بلغت قيمة بيتا   عددفي المرتبة الثانية  كذل

سنوات الزواج حيث بلغت  دعديلي ذلك  ،صراع تداخل األدوار لديها مستوىزاد  ،أكبر من األوالد
سددنوات الددزواج، وذلددك فددي المرتبددة  زادتكلمددا  زيدددتددداخل األدوار ي صددراع أن أي 2.26قيمددة بيتددا 

اندده  أي 2.22الدددور الددوظيفي، حيددث بلغددت قيمددة بيتددا  صددراعالثالثدة. يلددي ذلددك فددي المرتبددة الرابعددة 
. ويدأتي رصدراع تدداخل األدوا مسدتوىزاد  ت،الدور الوظيفي لدى العامال صراعكلما ارتفع مستوى 

أي أندده كلمددا زاد راتددب  2.13الخامسددة متغيددر الراتددب الشددهري، حيددث بلغددت قيمددة بيتددا  بددةفددي المرت
بالنسددبة للفددروض الباقيددة، التددي تفتددرض  أمدداالموظفددة السددعودية زاد مسددتوى صددراع تددداخل األدوار. 

صراع  متغيرو  ةلخدمة من جهبين كل من السن ومدة ا إحصائيةذات داللة  ارتباطيهوجود عالقة 
ضدعيفة بدين  ارتباطيده( وجدود عالقدات 4مدن الجددول رقدم) فيتضدح أخرى،تداخل األدوار من جهة 

تعكددس  ينقدديم معامددل بيتددا للمتغيددر  أنيتبددين مددن الجدددول  حيددثتددداخل األدوار.  صددراعو  ينالمتغيددر 
تداخل األدوار،  صراعة بالنسبي الضعيف في مجال العالقة االرتباطي أثيرترتيبها من حيث قوة الت

ثم متغير مدة الخدمة في التنظيم  في  المرتبدة السدابعة  لسادسة،حيث يحتل متغير السن المرتبة ا
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نسددبة التبدداين  أنالبيانددات الددواردة فددي نهايددة الجدددول نالحددظ  ومددنالنسددبي.  أثيرمددن حيددث قددوة التدد
المسدددتقلة الدددواردة فدددي  جميدددع المتغيدددرات أنبمعندددى   2.73( تسددداوي   R- Squareالمفسدددرة ) 

تددداخل األدوار لدددى  صددراع( تبداين مسددتوى %73أربدداع) ثالثددةمددن  يقدربنمدوذج التحليددل تفسددر مددا 
 .عامالتال

( وجددود العالقددة االرتباطيددة السددالبة ذات داللددة احصددائية بددين كددل مددن 4نتددائج الجدددول رقددم ) تبددين
نجددد اندده  لددذلكجهددة اخددرى.  فددي التنظدديم مددن جهددة وصددراع تددداخل األدوار مددن لخدمددةالسددن ومدددة ا

صدراع تدداخل األدوار  مسدتوىفدي التنظديم الحدالي قدل  اوكلما زادت خدمته ة،كلما زاد عمر الموظف
أنده  كلمدا تقددمت المدرأة العاملدة بالسدن والخدمدة الوظيفيدة تسدتطيع  علدى. ويمكدن تفسدير ذلدك الديه

م. ومكنهددا ذلددك مددن  تحقيددق أن تكيددف نفسددها للعددب كددال الدددورين داخددل األسددرة وفددي محدديط التنظددي
 توافق بين المتطلبات الوظيفة والمتطلبات األسرية.

( وجود عالقة إيجابية بين الراتب الشهري وصراع تدداخل األدوار . 5تبين نتائج الجدول رقم ) كما
(  بددأن الراتددب الشددهري للزوجددة يكددون لدده   Voydanoff,1989وتتفددق هددذه النتيجددة مددع دراسددة) 

أدوارهددا األسددرية، وقددد يكددون مددرد ذلددك المنافسددة والغيددرة وغيدداب أو فقدددان الحددوار تددأثير سددلبي علددى 
األسددري بددين الشددريكين. مددن جانددب آخددر يمكددن أن تفسددر إلددى حددد مددا فددي ضددوء سياسددة التقسدديط 
والقدروض الماليدة فددي المجتمدع السددعودي، حيدث أندده فدي اآلوندة األخيددرة بإمكدان المددرأة العاملدة أخددذ 

لمدى من البنوك أو المؤسسات التجارية لوحدها أو مع شدريكها الدزوج أو مدا قروض مالية طويلة ا
الماليدددة واالقتصدددادية علدددى المدددرأة  لتزامددداتيسدددمي بقدددروض تضدددامن الدددزوجين. ونظدددرا لدددذلك فدددإن اال

العاملدددة أمددددر وارد، وحيددددث أن تلدددك االلتزامددددات والقددددروض الماليددددة مرتبطدددة ارتباطددددا وثيقددددا بالراتددددب 
ذلك يؤدي ويزيد من مستوى صراع األدوار األسرية والعملية لدديها. مدن جاندب الشهري للمرأة، فإن 

آخددر فقددد تفسددر العالقددة اإليجابيددة بددين الراتددب الشددهري وصددراع تددداخل األدوار علددى أندده فددي ضددوء 
دراكدا لوضدعها  ازدياد الوعي والنزعة النقدية لدى المرأة العاملة األمر الذي يجعلها أكثر حساسدية وا 

التزاماتهدا الماليدة  يو االقتصادي . فحين ترى المرأة العاملة أن راتبها الشدهري ال يغطداالجتماعي 
ومسددؤولياتها االقتصدددادية وذلدددك نتيجدددة انخفددداض مسدددتوى األجدددور أو ارتفددداع تكددداليف المعيشدددة فدددي 
المجتمع فدإن ذلدك يدؤثر علدى مسدتوى صدراع تدداخل األدوار لدديها . ومدن ثدم يمكدن القدول فدي هدذه 

صراع تدداخل األدوار األسدرية و العمليدة نداجم مدن تدأثير التنميدة االقتصدادية علدى عمدل  الحالة إن
 المرأة ووضعها االجتماعي في المجتمع.

الددور األسدري وعددد  صدراع غيدرقديم معامدل بيتدا لمت انفد ،(4يتبدين مدن جددول رقدم ) وكمدا 
فددي تحديددد   أهميددةو  أثيراتدد المتغيددرات األسددرية أقددوى أنهدداسددنوات الددزواج و عدددد األبندداء  تدددل علددى 

حدد مدا فدي ضدوء عدادات  إلدىتفسير ذلك  ويمكنتداخل األدوار األسرية والوظيفية.  صراعمستوى 
وتقاليددد المجتمددع، حيددث أن المشدداكل التددي تواجههددا المددرأة العاملددة فددي حياتهددا األسددرية وفددي محدديط 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 66 

 العدد السادس

تحددد أدوار  يماعيدة السدائدة والتدالثقافية و القديم االجت األوضاع فهمدراستها بدون  يمكنالعمل ال 
وضدع المدرأة الثدانوي  فدإنهو الحال في كثير من البلدان  كماالمرأة في المجتمع الذي تعيش فيه. و 

هدذه البلددان والتدي تكدون مسدؤولة عدن رسدم حددود كدل مدن الرجدل و المدرأة فدي  أيدديولوجياتعمقته 
ية، و يتم تعريف هذه الحدود من خالل و العالقات االجتماع رةالمجتمع  فيما يختص بأدوار األس

تفدرق بدين   التديفدي المجتمعدات و  الراسدخةاالجتماعية أو القديم االجتماعيدة السدائدة  ئةأطوار التنش
 أنبمعندددى  ،الجنسدددين أدواركاندددت المجتمعدددات تفدددرق بدددين  ولمددداالجنسدددين وأدوارهمدددا فدددي المجتمدددع. 

 أثددرىفددي مجددال العمددل يكددون  لصددراعئص اخصددا إنفدد ،الرجددل مكاندده العمددل و المددرأة مكانهددا البيددت
عنددد النسدداء  أقددوىالصددراعات و الخالفددات األسددرية تكددون  مدداعنددد الرجددال ممددا هددو عنددد النسدداء. بين

عندددد  أقدددوىعندددد الرجدددال. حيدددث إن متطلبدددات و مسدددؤوليات العمدددل تكدددون مرتبطدددة بشدددكل  هدددوممدددا 
 بعددض اقتددراحولددذلك يجددب متطلبددات األسددرة.  أكثددرعنددد النسدداء الالتددي تشددغلهن  وهدد ممدداالرجددال 

 ،األسددرة إطددارتعمددل وتمددارس نشدداطها داخددل  أنالضددوابط االجتماعيددة واألعمددال التددي تبدديح للمددرأة 
 بينما يمارس الرجال نشاطاتهم خارج األسرة والعمل لساعات طويلة بالمكتب.

جدددة فدددالزوج والزو  ،الحيددداة األسدددرية للدددزوجين تشدددكل نظامدددا اجتماعيدددا متكدددامال أنالشدددك فيددده  وممدددا
 أنللدددزوج  ألفضددلا مدددن. ولدددذلك إندده خددردور اآل فددديكدددل منهمددا  ويددؤثريكمددالن بعضددهما الدددبعض 

مثددل زيدادة دخدل األسددرة و  أشدياء دةمثددل هدذا الوضدع قدد يكددون سدببا لعد نأل العاملدة زوجتدهيشدارك 
و  األلفدةالزوجدة مزيددا مدن الحريدة وزيدادة فدي الرضدا عدن الحيداة األسدرية للدزوجين و زيدادة  إعطداء

ووضدددع القدددوانين  زواجالتدددي يعمدددل فيهدددا األ المنظمددداتعلدددى  يجدددب هانددد إالمدددودة بدددين الدددزوجين. ال
الضرورية التي تساعد العداملين فيهدا لتجندب مثدل هدذا الصدراع و التغلدب عليده  واللوائح  الضوابطو 

 تحقيق الفاعلية المتوقعة للمؤسسة والعاملين فيها على حد سواء. اكي يستطيعو 
بدين األدوار األسدرية  والتداخلتناولت ظاهرة خروج المرأة للعمل  يسات الكثيرة التمن الدرا وبالرغم

. لددذلك نجددد مددن التسدداؤالت دالحيدداة لددم تفهددم بعدد أدوارالعالقددة بددين العمددل و بقيددة  أن إالو العمليددة، 
توليده الدراسدات االجتماعيدة  أنوالدذي يجدب  األدوار،الشيقة و المثيرة والملحة التدي تخدص تدداخل 

الحديثدة التدي  واألسدرةذات الدخل الواحد  التقليديةهناك اختالف بين األسرة  هلهو:  ااهتماما كبير 
كثيددرا مدن الدراسددات قددد تناولدت التجربدده التدي مددرت بهددا  أنيعمدل فيهددا كدال الددزوجين؟ . فبينمددا نجدد 

قدددورن  مدددا إذاالقليدددل جددددا يعدددرف عدددن طبيعدددة تطدددابق هدددذا الصدددراع خاصدددة  أن إالالعاملدددة،  الزوجددة
إليدده فددي هددذه  صددلنابوضددع الرجددل فددي كددل مددن الحددالتين )األسددرة التقليديددة و الحديثددة(. وهددل مددا و 

فددي المملكددة  أخددرىاندده قابددل للتعمدديم فددي مندداطق  أمالدراسددة قاصددر علددى مجتمددع مدينددة الريدداض 
فدددان نتدددائج هدددذا البحدددث فيمدددا يتعلدددق بالعالقدددة بدددين صدددراع تدددداخل  وأخيدددرا، العربية السعودية؟

 وار والمتغيرات األسرية جديرة بمزيد من البحث والدراسة.األد
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 البحث.  ملخص
هدذه الدراسدة  إلدى التعدرف علدى محدددات صدراع تدداخل األدوار األسدرية والمهنيدة )العمليدة(  تهدف

( تحديددددد نوعيددددة العالقددددات المتداخلددددة بددددين  1لدددددى المددددرأة السددددعودية العاملددددة. وذلددددك مددددن جهتددددين: )
مثل صراع الدور األسري وعدد األبناء ومدة الزواج الحالي ودخل الزوج والسن   المتغيرات المستقلة

ومدددة الخدمددة بددالتنظيم والراتددب الشددهري وصددراع الدددور الددوظيفي وأثرهددا علددى مسددتوى صددراع تددداخل 
( تحديدددد أهدددم المتغيدددرات تدددأثيرا علدددى مسدددتوى صدددراع تدددداخل األدوار 2األدوار األسدددرية والعمليدددة، )

ليددة. وتحدداول الدراسددة اختبددار الفرضددية التاليددة: يددؤدي اخددتالف العددامالت فددي العمددر األسددرية والعم
والخدمة والراتدب الشدهري وعددد سدنوات الدزواج وعددد األوالد وصدراع الددور الدوظيفي وصدراع الددور 
األسددددري إلددددى فددددروق ذات داللددددة إحصددددائية فددددي مسددددتوى صددددراع تددددداخل األدوار األسددددرية والمهنيددددة 

ل مجتمددددع البحددددث جميددددع العددددامالت السددددعوديات بمراكددددز ومستشددددفيات وزارة )العمليددددة(. حيددددث شددددم
موظفدة. لقدد اشدتملت االسدتبانة  328 بلغتالصحة بمدينة الرياض وذلك باستخدام عينة عشوائية 

( مقيداس متغيدر صدراع تدداخل األدوار ومقيداس متغيدر صدراع الددور الدوظيفي 1على جزأين همدا: )
 ،Kopelman et al.,1983ي مدن خدالل اسدتخدام مقيداس ومقيداس متغيدر صدراع الددور األسدر 

دخدل  ء،( المتغيرات الديموغرافية )العمر، الراتب الشهري، مدة الخدمة في المنظمة، عدد األبندا2)
( كدي Multiple Regressionالدزوج، ومددة الدزواج(. لقدد تدم اسدتخدام تحليدل االنحددار المتعددد )

المسدتقلة كدل علددى حددة، والمتغيدر التددابع بعدد ضدبط أثددر  ندتمكن مدن تحديددد العالقدة بدين المتغيددرات
المتغيددرات المسددتقلة األخددرى. وأظهددرت النتددائج وجددود عالقددة ارتباطيدده بددين المتغيددرات قيددد الدراسددة 

األسددري والسددن والراتددب الشددهري والخدمددة الحاليددة وعدددد سددنوات الددزواج وعدددد  دوروهددي )صددراع الدد
( مددن جهددة وصددراع تددداخل األدوار األسددرية والعمليددة مددن األوالد  ومتغيددر وصددراع الدددور الددوظيفي

جهددة أخددرى. إال أن تبدداين قدديم بيتددا للمتغيددرات يشددير إلددى وقددوع تبدداين فددي قددوة التددأثير النسددبي لتلددك 
المتغيدددرات وعالقتهدددا االرتباطيدددة بصدددراع تدددداخل األدوار. حيدددث تلعدددب المتغيدددرات األسدددرية الثالثدددة 

عددد األبنداء(أقوى المتغيدرات تدأثيرا علدى صدراع تدداخل األدوار )صراع الدور األسري ومدة الدزواج و 
 االسرية والمهنية.
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 الدراسة: توصيات
فددددي مجدددداالت الخدمددددة االجتماعيددددة بالمنظمددددات الطبيددددة برصددددد المشددددكالت  لينالعددددام قيددددام -0

 المختلفة للمرأة العاملة لحلها والتخفيف منها.
مددددرأة فددددي المستشددددفيات مثددددل انظمددددة التقاعددددد القواعددددد واللددددوائح المنظمددددة لعمددددل ال مراجعددددة -2

واإلجازات والعمل الجزئي وساعات العمل والمناوبات لمراعاة احتياجات المرأة العاملة 
 فيها.

أن الدولددة تسددعى لدددمج المددرأة فددي عمليددة التنميددة وتشددجيع خروجهددا للعمددل البددد مددن  طالمددا -3
ب مدع فئدات الددخول التوسع في إنشاء شدبكة مرافدق لرعايدة األطفدال وحضدانات تتناسد

 المختلفة للمرأة العاملة وتمديد عملها للفترة المسائية.
في قضية استقطاع ثالثة أرباع رتب األم العائلة عند تمتعها بإجدازة رعايدة المولدود  النظر -4

 بحيث يتم تخفيض المستقطع مراعاة لمصلحة األم ووليدها.
فيددددة التغلددددب علددددى الصددددراعات المتخصصددددين بعقددددد الدددددورات التدريبيددددة للعددددامالت لكي قيددددام -5

 المتداخلة ألدوار المرأة العاملة وأساليب التعامل معها.
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