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 ملخص الدراسة : 

الكشف عن مستويات صراع الدور وأبعاده لدى المرأة المتزوجة العاملة  هدف البحث إلى     
في مواقع قيادية بمحافظة أسيوط. وكذلك االنفصال العاطفي والتعرف علي الفروق لدى المرأة 

)أقل من  متغيري مدة الزواجالمتزوجة العاملة في مواقع قيادية في صراع الدور وأبعاده وفًقا ل
أبناء(، والتفاعل  3أبناء/ أكثر من  3سنوات(، وعدد األبناء)أقل من  5سنوات/ أكثر من  5

ا والتعرف علي الفروق لدى المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قيادية في االنفصال بينهم
سنوات(، وعدد األبناء)أقل  5سنوات/ أكثر من  5وفًقا لمتغيري مدة الزواج)أقل من العاطفي 

ا والكشف عن وجود عالقة دالة إحصائًيا بين ء(، والتفاعل بينهمأبنا 3أبناء/ أكثر من  3من 
صراع الدور وأبعاده واالنفصال العاطفي وأبعاده لدى المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قيادية. 
ولتحقيق هذه األهداف قامت الباحثة بتطبيق مقياس صراع الدور لدي المرأة العاملة في مواقع 

حثة( ومقياس االنفصال العاطفي )من إعداد عمر الشواشرة وهبه عبد قيادية ) من إعداد البا
واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي ) االرتباطي( لمناسبته ألهداف الدراسة ومجموعة الرحمن( 

 -الثبات ماكدونالدز أوميغا لهايز  –من االساليب االحصائية ) التحليل العاملي التوكيدي 
 (االرتباطمعامالت IBM "SPSS" Amos v23 -  األموس  برنامج باستخدام تحليل أسلوب

أظهرت النتائج وجود مستوي متوسط من صراع الدور لدي المرأة المتزوجة العاملة في مواقع 
قيادية بمحافظة أسيوط . ووجود مستوي منخفض من االنفصال العاطفي لدي المرأة المتزوجة 

 3سنوات وعدد أبناء أقل من  5زواج أقل من مدة الالعاملة . وجود فروق دالة إحصائًيا بين 
مدة الزواج أقل في اتجاه  أبناء 3سنوات وعدد األبناء أكثر من  5مدة الزواج أقل من  و أبناء
في ُبعد المجال االجتماعي وُبعد المجال النفسي  أبناء 3سنوات وعدد أبناء أقل من  5من 

وجود عالقة والدرجة الكلية لالنفصال العاطفي لدى المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قيادية. 
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موجبة دالة إحصائيًّا بين صراع الدور وأبعاده واالنفصال العاطفي وأبعاده لدى المرأة المتزوجة 
وحت قيم معامالت االرتباط بين صراع الدور وأبعاده العاملة في مواقع قيادية؛ حيث ترا
(، وهي قيم دالة إحصائيًّا عند مستوى 0,89 -0,61واالنفصال العاطفي وأبعاده بين)

 (.0,01الداللة)
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 صراع الدور وعالقته باالنفصال العاطفي
 لدي املرأة العاملة يف مواقع قيادية مبحافظة أسيوط 
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 مقدمة:

ُيثير صراع األدوار العديد من المشكالت التي تؤثر علي األسرة واستقرارها. فتواجه      
الزوجات العامالت مشاكل في أداء أدوار مختلفة مثل دور الزوجة، دور األم، ربة المنزل، 
موظفة . فالصراع الناشئ عن تعدد األدوار يؤدي إلى تقصير في دور من هذه األدوار . 

وخاصة العمل في مواقع قيادية وقدرتها علي اكتساب ثقة اآلخرين وأسلوبها  فخروج المرأة للعمل
في التعامل مع زمالء العمل والعمالء والموظفين والمراجعين ينتج عنه مجموعة من الصراعات. 
تصل حدة المعاناة التي تعيشها المرأة إلى حد عودتها إلى المنزل بعد يوم شاق لتجد زوجها 

ها، وهذا االنتظار الذي ال يخلو من الرفض وإشعارها بالتقصير بواجباتها وأوالدها في انتظار 
المنزلية وخاصة إذا تركت أوالدها مع المربيات اللواتي يزدن إحساسها بتأنيب الضمير كونها 
تترك لهن مهمة تربية األوالد واالهتمام بهم. باإلضافة إلى عدم تنازل الرجل عن أي حق منحه 

ة والتقليد، لذلك فهو يرفض أن يقوم بأي مساعدة ال تتناسب معه، فتجُد المرأَة إياه الشرع والعاد
نفسها تعيُش عبَء خيارها الدور المزدوج لوحدها وال تحصل علي أي مساعدة. فهذا التداخل 
والتشابك لألدوار والمهام يدب في نفسها صراع عنيف بين مغريات الحياة وبين حنينها إلى 

(. ال يمكن الحديث بسهولة 237: ص 2002ت تنعم به السعادة ) عوض ، االستقرار وبناء بي
عن االنفصال العاطفي بين الزوجين فهو يظل حبيس داخل الزوجين . ففقدان األزواج للحوار 
الهادف، وعدم التكيف مع احتياجات الحياة ، وظهور مستوى مرتفع من الصدمات ، تؤدي 

جين منفردين عن بعضهما بالرغم من تواجدهما تحت إلى االنفصال وبالتالي يعيش كال الزو 
سقف واحد وبالتالي تصاب الحياة الزوجية بغياب الحب وعدم الرضا وبالبرود. ومن هنا تعد 
مشكلة االنفصال العاطفي مشكلة من مشكالت العصر؛ ألنها من أعظم المشكالت التي تهدد 
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القة العاطفية بينهم. وعمدت الدراسة المجتمع بأكمله ، فقد تغير الخالفات بين الزوجين الع
الحالية إلي دراسة العالقة بين صراع الدور واالنفصال العاطفي من خالل معالجة الموضوع 
في جانبين نظري وميداني باإلضافة إلى تناول االطار العام للدراسة بداية من اإلشكالية 

اسات السابقة باإلضافة إلى والفرضيات مع توضيح أهداف البحث وأهميته واالستفادة من الدر 
تناول اإلطار النظري من مفاهيم ونظريات مفسرة، ثم جاء الجانب الميداني بعرض الخطوات 
المنهجية : المنهج المتبع، العينة وأدوات الدراسة، أساليب المعالجة اإلحصائية، ثم عرض 

المفسرة، وختاما وضع  النتائج ومناقشتها في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة والنظريات
 بعض االقتراحات بناء علي نتائج الدراسة .   

 :البحثمشكلة 
يعتبر عمل المرأة فرصة لتفريغ ما لديها من طاقات، فهو يتيح لها ممارسة أدوار متعددة،     

( 2014فكلما زادت خبراتها أنعكس ذلك إيجابيا علي تطور شخصيتها وأداؤها.)العامرية، 
لتطورات االجتماعية واالقتصادية، انعكست علي مكانة المرأة ودورها في الحياة وبالتالي فإن ا

العملية والعائلية علي حد السواء. وبدأت المرأة بالحصول علي فرص متكافئة في قيادية التعليم 
والعمل. وعلي الرغم من ذلك إال أن رغبتها في المشاركة ما زالت ضعيفة في المجالين العملي 

(. فعندما 617:ص 2002وذلك لتأثير اآلخرين وتحفيزهم لها.) الشهابي، وحديد، والعائلي، 
تعمل المرأة خارج المنزل قد يتولد لديها أزدواج في مسؤلياتها وأدوارها والتي تتطلب منها جهدا 
مضاعفا، وإذا لم تستطع إنجاز المهام بشكل فعال ومتوازن قد تشعر بالضيق والتوتر. وبالتالي 

ة المرأة العاملة لضغوط عديدة أثناء عملها وداخل بيتها يزيد من مستوى الصراع فإن مواجه
من أفراد عينة بحث للمصريات  %79بين األدوار التي تقوم بها. فكشفت بعض الدراسات أن 

(. 1998العامالت أن عملهن يؤثر علي أدائهن لواجباتهن نحو أزواجهن وأسرهن. ) القريطي، 
من المرأة المتزوجة العاملة في محافظة شمال الضفة  %63.3" أن وأظهرت دراسة " ناصيف

(. 94: ص 2008الغربية بفلسطين يوجد مستوي متوسط من صراع األدوار لديهم.) ناصيف، 
يعانون من صراع األدوار أي متوسط الحدة و  %64.9وأظهرت دراسة "عمارة" أن حوالي 

(. ُيعد االنفصال العاطفي 2009ارة، من العامالت غير متوافقين زواجيا. ) عم 52.27%
حالة مرضية تسري بذور جراثيمها في جسد الحياة الزوجية وروحها ببطء شديد في غالب 
االحيان، حتى تتمكن من أركانها فيلتفت الزوجان بعد غفلة ليشهدا العش الزوجًي بال ضحكات، 
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ت الزوجية. برزت مشكلة صمٌت خانٌق يصيُب المشاعر في فؤادها ويتمدد في شرايين التفاعال
االنفصال العاطفي في األسر الجديدة التي أفرزتها الحياة المعاصرة في ظل تنافس التقنيات 
واألعمال الرسمية واألعباء الحياتية والطموحات الفردية علي وقت الزوجين أو أحدهما فلم يعد 

العاطفي بالرغم من  في كثير من االحيان ما يكفي من الوقت للسكن الزوجي، فينشأ التباعد
(.ففي 2: ص2015أنه يجمعهما بيت واحد لكنه يتطور إلى أن يصل لالنفصال. ) العبيدي، 

دراسة عن مستويات االنفصال العاطفي بين زوجين كما يدركه األبناء المراهقون وجد أن 
: 2015( منهم يدركون وجود انفصال عاطفي مرتفع الشدة بين والديهم.) العطوف، 50.74%)

  (.                              72 ص
   -تساؤالت البحث :

ما مستويات صراع الدور وأبعاده لدى المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قيادية  -1
 بمحافظة أسيوط؟

 قيادية مواقع في العاملة المتزوجة المرأة  ما مستويات االنفصال العاطفي وأبعاده لدى  -2
 أسيوط؟ بمحافظة

سنوات/  5الدور وأبعاده باختالف لمتغيري مدة الزواج)أقل من هل يختلف صراع  -3
أبناء(، والتفاعل  3أبناء/ أكثر من  3سنوات(، وعدد األبناء)أقل من  5أكثر من 

 بينهما لدى المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قيادية؟

 5متغيري مدة الزواج)أقل من هل يختلف االنفصال العاطفي وأبعاده باختالف ل -4
أبناء(،  3أبناء/ أكثر من  3سنوات(، وعدد األبناء)أقل من  5ات/ أكثر من سنو 

 لدى المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قيادية؟ اوالتفاعل بينهم
هل توجد عالقة دالة إحصائًيا بين صراع الدور وأبعاده واالنفصال العاطفي وأبعاده  -5

 لدى المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قيادية ؟

 اف البحث:أهد
 تهدف الدراسة الحالية إلى:

الكشف عن مستويات صراع الدور وأبعاده لدى المرأة المتزوجة العاملة في مواقع   -1
 قيادية بمحافظة أسيوط.
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 في العاملة المتزوجة المرأة  الكشف عن مستويات االنفصال العاطفي وأبعاده لدى  -2
 أسيوط. بمحافظة قيادية مواقع

المتزوجة العاملة في مواقع قيادية في صراع الدور وأبعاده  تعرف الفروق لدى المرأة  -3
سنوات(، وعدد األبناء)أقل  5سنوات/ أكثر من  5متغيري مدة الزواج)أقل من وفًقا ل
 ا.أبناء(، والتفاعل بينهم 3أبناء/ أكثر من  3من 

تعرف الفروق لدى المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قيادية في االنفصال العاطفي  -4
سنوات(، وعدد األبناء)أقل  5سنوات/ أكثر من  5فًقا لمتغيري مدة الزواج)أقل من و 

 .اأبناء(، والتفاعل بينهم 3أبناء/ أكثر من  3من 
الكشف عن وجود عالقة دالة إحصائًيا بين صراع الدور وأبعاده واالنفصال العاطفي   -5

 وأبعاده لدى المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قيادية.

 :البحث أهمية
تستمد هذه الدراسة الحالية أهميتها من جانبين نظري وعملي، فمن حيث األهمية النظرية     

توفير إطار نظري، ودراسات سابقة وثيقة الصلة بمتغيرات البحث صراع االدوار واالنفصال 
العاطفي . وكذلك تبرز أهميتها من أهمية المتغيرات التي تناولتها، والتي من المتوقع ان تمهد 

المزيد من الدراسات النظرية والتطبيقية في هذا المجال. أما من حيث الجانب العملي إلجراء 
صراع األدوار واالنفصال العاطفي . حيث أهمية المتغيرات التي تناولتها )والتطبيقي يتمثل في 

لم نجد اهتماما كبيرا من الباحثين حسب إطالع الباحثة علي الدراسات السابقة فلم تجد دراسة 
ت متغيرات الدراسة مجتمعة لدي النساء العامالت في مواقع قيادية. يهتم البحث بشريحة تناول

مهمة وهي النساء العامالت في مواقع قيادية ومدي أهمية دورهن. تسهم نتائج الدراسة الحالية 
في وضع برامج إرشادية ووقائية لخفض صراع االدوار لدى النساء العامالت في مواقع قيادية 

لصراع العاطفي. تضيف الدراسة الحالية للدراسات واألطر النظرية المحلية مقياس وكذلك ا
صراع األدوار لدى النساء العامالت في مواقع قيادية. لفت انتباه المسؤولين في الوزارات 
واالدارات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص والعام إلي أهمية الكشف عن صراع 

عامالت في مواقع قيادية. تطبيق برامج إرشادية داخل اإلدارات االدوار لدى النساء ال
 والمؤسسات والشركات للتقليل من صراع األدوار واالنفصال العاطفي .  
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 :البحثمفاهيم 
 صراع الدور : -أوال
( بأنه عبارة عن قيام الفرد بعدد من األدوار االجتماعية 171: ص 2003يرى ) زهران،     

بعض الخلط واالختالف والصراع، والذي قد يؤثر تأثيراً سلبياً على الفرد ويخلق والتي يكون فيها 
تتعدد األدوار التي يقوم بها الفرد حسب عدد  (Allport, 2004)كثير من المشكالت. ويري 

الجماعات التي ينتمي إليها. ويتمثل الدور في مجموعة من التوقعات التي يحملها اآلخرون 
سلوك الفرد في المواقف المختلفة، وتختلف هذه التوقعات باختالف  بما يجب أن يكون عليه

بأنه عبارة عن فشل   (Ostwald, 2005)جنس الفرد ومهنته ومكانته االجتماعية. ويعرفه 
الفرد في التوفيق بين أدواره المتعددة، واختالف توقعاته عن أدواره وتوقعات اآلخرين عن األداء 

بأنه مجموعة المطالب والمعايير والتوقعات  (Adebayo,2006) الفعلي لهذه األدوار. يعرفه
والمسؤوليات أو ما يعرف بالواجبات المرتبطة بمكانة اجتماعية معينة. وينشأ صراع األدوار 
نتيجة التناقض بين األدوار التي يتعين على الفرد القيام بها في محيطه االجتماعي.ويعرفه ) 

قدرة الفرد على الموائمة بين دورين أو أكثر إذ يؤثر  (بأنه عدم354: ص 2010بن عماره، 
( عدم االنسجام أو االتساق 25: ص 2010أحدهما على القيام بالدور اآلخر. يرى) الشويمان،

بين مظاهر السلوك التي يفرضها وجود دورين أو أكثر يتوقع من الفرد أن يقوم بهما في موقف 
الدور أو مجموعة القواعد والعالقات واختالفها  اجتماعي معين وذلك نتيجة للخلط في توقعات

في الدور الواحد أو بين األدوار المختلفة وبالتالي تتداخل حدود هذه األدوار وتتشابك متطلباتها 
 إلى الحد الذي يؤثر على الشخصية بأكملها.    

 : النظريات التي فسرت صراع الدور  
نظرية في اتساع عدد  Marks 1977 كسنظرية ماركس التساع عدد األدوار قدم مار     

األدوار افترض من هذه النظرية أن الفرد يمتلك طاقة غير محدودة وشاملة أو قابلة لالمتداد 
والتوسع وبالتالي فإن شغل الفرد ألحد األدوار يؤثر إيجابيا في أدائه لألدوار اأُلخرى، إذ أن 

 Vansteenbergen,Ellemers, Haslam)االدوار تعمل كميسرات لبعضها البعض
&Urlings,2008)     
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 :: االنفصال العاطفي ثانيا  
(.االنفصال : انفصل، فصل بينهما بفصل فصال 622: ص 1992يعرفه ) ابن منظور،     

فانفصل أي قطعته وهو فصل بين الخصمين، وقوله عز وجل " هذا يوم الفصل" أي هذا يوم 
( بأنه اختالل التوازن وسوء 10: ص2010يفصل فيه بين المحسن والمسئ. ويعرفه ) هادي، 

اجبات بين الزوجين والذي يؤثر سلبا علي الجانب التعبيري ويؤدي العدالة في توزيع الحقوق والو 
إلى التنافر وتصدع الحياة الزوجية وفقدان العاطفة بينهما ويعيش الزوجان كأنهم غرباء في 

( بأنه هجر الزوج لزوجته سواء 14: ص 2013بيت واحد بشكل مستمر.عرفه ) الحقباني، 
المودة بين الزوجين أو هجر في العالقة الزوجية كان هجرا في المحادثة والسكن النفسي و 

بالرغم من القيام بالحقوق الزوجية األخري كاإلنفاق علي الزوجة وتأمين السكن أي يظهر 
( 25: ص 2015للناس االستقامة في العالقة الزوجية والحقيقة غير ذلك . وعرفه ) العبيدي، 

هم في األمور الحياتية والبيتية وفقدان الرحمة بأنه حالة من الفتور بين الزوجين وكذلك عدم التفا
والمودة والسكينة بينهما، وبمرور األيام تتطور إلى انفصال في كل شيء، وتسود بينهما مشاعر 

(. بأنه وفاق 763: ص 2019الغربة بالرغم من تواجدهما تحت سقف واحد. وعرفته ) محمد، 
صل بينهم مسافة نفسية كبيرة، حيث اجتماعي مزيف يعيش فيه الزوجان تحت سقف واحد، يف

توجد بينهم حالة من التفاعل السلبي والتجاهل والفتور متمثل في الشعور المستمر بالتنافر 
 والشجار كما يوجد بينهما صعوبة في التواصل سواء كان لفظي أو غير لفظي .   

 : النظريات التي فسرت االنفصال العاطفي 
حيث يري جوتمان أن الزواج الذي يدوم فترة طويلة،   (Gottoman,1999)نظرية جوتمان    

يعتمد علي قدرة الزوجين علي حل الصراعات التي ال يمكن تفاديها، كما رأي أن السلوكيات 
السلبية تؤدي إلي التعاسة الزوجية، وحدد أربع سلوكيات تدفع بالزواج نحو عدم الرضا، وهي 

لالحتقار، الذي يولد بدوره اتخاذ موقف دفاعي، وفي النهاية إلي  كثيرة االنتقادات التي تؤدي
 عدم الرغبة في البقاء، وغياب العاطفة بينهما .  

تتنبأهذه بأن الزواج سوف  (Wilson, waaddoups, 2002)نظرية التبادل االجتماعي 
وج من عالقة ينتهي عندما ال تعطي العالقة جذبا مستمرا للبقاء فيها أو عند وجود عوائق للخر 

ضعيفة، أو وجود بدائل خارج العالقة أقوي من االستمرار فيها. وعندما ال يتقبل الزوجان 
الخسارة النفسية، يتحول تفاعلهما معا إلي حلقة من الصراع، ويسعي كل منهما إلي هدم اآلخر، 
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كي وعندما ال يستطيع أي من الزوجين حسم الصراع، فإنه يضطر إلي مهادنة الزوج اآلخر 
ال يتعرض لخسائر مادية أو نفسية ، فيؤدي هذا إلي االنفصال العاطفي أي التوقف عن 

 التفاعل. 
( يهتم الباحثون بتحديد مراحل اأُلسرة، فهي 39: ص 2009النظرية التطورية ) شكري،      

 عند بعضهم تبدأ مع بداية الحياة الزوجية وتنتهي بوفاة الزوجين أو أحدهما، وهي عند البعض
اآلخر تبدأ مع إنجاب أول طفل وتنتهي ببلوغ الزوجين مرحلة متقدمة من العمر مع اختالف 
هنا وهناك في عدد المراحل . مهما كان عدد المراحل التي تمر بها دورة حياة األسرة فإن لكل 
منها أعباءها ومسؤلياتها الخاصة، ففي بداية حياة األسرة ترتبط أدوار الزوجين بالتكيف مع 

ياة الجديدة، ثم تظهر فيها بعد إنجاب األطفال أعباء التنشئة االجتماعية، وهي تقل مع الح
تقدم األطفال في العمر، وفي نهاية دورة حياة األسرة تتحول إلي أسرة توجيه بالنسبة لألسرة 
الزوجية التي يكونها األبناء، وال شك أن هذه األعباء واألدوار المتغيرة تختلف باختالف عدد 

       متغيرات .                 ال
 الدراسات السابقة:

 دراسات اهتمت بدراسة صراع الدور :أوال
بدراسة هدفت إلى الكشف عن مدى انتشار صراع األدوار بين  (Adam, 2008)قام     

( طبيبة، وأشارت 500اأُلسرية المهنية عند الطبيبات في المجر، تكونت عينة الدراسة من)
نتائج الدراسة إلى ارتفاع معدل انتشار الصراع بين االسرة والمهنة بين الطبيبات، كما أن 

بالجندر، لذلك فصراع االدوار بين الطبيبات أكثر  صراع األدوار بين االسرة والمهنة يرتبط
 انتشارا من االطباء.       

بدراسة هدفت الكشف عن العالقة بين الصراع بين اأُلسرة والمهنة  (Ahmed,2010)قام    
( 220واالجهاد العاطفي وتعدد األدوار لدى االطباء في ماليزيا، تكونت عينة الدراسة من )

الدراسة وجود عالقة قوية بين تعدد األدوار لألطباء والصراع بين اأُلسرة طبيبة، أظهرت نتائج 
والمهنة وبأنه كلما زادت ساعات العمل اليومية واألسبوعية للطبيب زادت حدة الصراع بين 
أدواره اأُلسرية والمهنية، وكذلك هناك عالقة متوسطة بين صراع األدوار اأُلسرية المهنية وبين 

للأُلستاذات الالتي يعشن صراع دورهن  (Ogbogu, 2013)تناولت دراسة  االجهاد العاطفي.
المهني، وكذا العوامل المؤدية إليه، واآلثار المترتبة على األداء الوظيفي، وقد  –اأُلسري 
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( جامعات 3( ُأستاذة متزوجة ولديها أبناء أخترن عشوائيا من)250شملت الدراسة عينة قوامها)
 -وتم استخدام استبيان العوامل المؤدية إلى صراع الدور اأُلسري  حكومية جنوب نيجيريا ،

المهني واآلثار المترتبة على اأَلداء الوظيفي، وتوصلت النتائج إلى أن العوامل المؤدية إلى 
الصراع الناتج عن مجالي العمل واأُلسرة تتمثل في طول ساعات العمل ، جداول العمل 

ة، الزيادة في عدد الطالب، الزيادة في أعضاء هيئة التدريس، المكثفة، مرافق العمل غير الكافي
عبء مهنة التدريس، المسؤوليات المنزلية، وظائف االستشارة، عدم وجود سياسات تستجيب 
لطلبات النساء كمقدمي الرعاية، حضور االجتماعات والتعيينات اإلدارية والحمل الثقيل 

راع على األداءالوظيفي. هدفت دراسة لإلشراف كذلك من نتائج التأثير السلبي للص
( عن صراع األدوار لدى المرأة العاملة في المواقع القيادية إلى أنه توجد عالقة 2013حياة)

ارتباطية بين صراع األدوار وبين الضغوطات التي تعاني منها المرأة العاملة في مواقع قيادية 
ة قيادية وجد أن هناك عالقة ارتباطية ( إمرأ 200وكانت األداة من تصميم الباحثة ، علي عينة)

بين الضغوطات التي تعاني منها المرأة العاملة وبين صراع االدوار لديها. هدفت دراسة 
(Akbar,Hossein& Hengameh, 2014)  إلى معرفة العالقة بين الطالق العاطفي

بيان الطالق ( مديرا بايران. وتم استخدام است180واالحتراق الوظيفي، على عينة مكونة من)
العاطفي ومقياس االحتراق النفسي لماسالش. واظهرت النتائج وجود عالقة موجبة بين الطالق 
العاطفي واالحتراق الوظيفي بين المدراء ووجود عالقة بين مكونات االحتراق الوظيفي والطالق 

إلى معرفة أثر  (Amiri, Hekmatpour& Fadaei, 2015 )العاطفي. هدفت دراسة
( زوجة من إيران، وتم استخدام استبيان 80العاطفي على أداء اأُلسرة، بالتطبيق على)الطالق 

الطالق العاطفي ومقياس أداء اأُلسرة، واظهرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة دالة إحصائيا 
 بين الطالق العاطفي وبين أبعاد تفاعل االدوار واالندماج العاطفي، وعملية حل المشكالت.

( دراسة عن التعرف على العالقة بين صراع األدوار والتوافق المهني لدى 2020جرت الفيفي)
( من المرأة العاملة في القطاع الحكومي والخاص، 198المرأة العاملة، وتألفت عينة الدراسة )

وتم استخدام مقياس التوافق المهني وصراع األدوار من إعداد الباحثة، وأظهرت نتائج الدراسة 
ة ارتباطية سلبية وعكسية بين صراع االدوار والتوافق المهني. هدفت دراسة إنه توجد عالق

( إلى التعرف على نمذجة العالقات السببية بين التدفق النفسي وصراع 2021القحطاني) 
االدوار والرضا الوظيفي لدى النساء العامالت، باستخدام مقاييس التدفق النفسي، الرضا 
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( من النساء العامالت في القطاع الحكومي 300عينة )الوظيفي، صراع األدوار ، على 
صراع األدوار والرضا الوظيفي، -وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة عكسية دالة إحصائيا بين 

ووجود تأثير مباشر موجب دال إحصائيا بين التدفق النفسي على الرضا الوظيفي، ووجود 
على الرضا الوظيفي، أيضا تأثير سالب تأثير مباشر موجب دال إحصائيا بين التدفق النفسي 

 للتدفق بين صراع الدور.        
 ثانيا: دراسات اهتمت بدراسة االنفصال العاطفي 

( إلى التعرف على األسباب والمظاهر ومراحل االنفصال 2009هدفت دراسة منصور)     
واالقتصادية  ( زوجة من مختلف المستويات التعليمية20العاطفي. وتكونت عينة الدراسة من)

الذي يعشن انفصاال عاطفيا، وكان من أدوات الدراسة المقابلة، المالحظة لجمع البيانات. 
وتوصلت النتائج إلى وجود آثار سلبية لالنفصال العاطفي مثل تناول الكحول إنخفاض تقدير 
الذات، الخيانة الزوجية. وأيضا من أسباب االنفصال العاطفي) العنف اللفظي، الخيانة 
الزوجية، عدم التكافؤ االجتماعي والتعليمي واالقتصادي بين الزوجين، الزواج المبكر، تدخل 
األهل( وبالرغم من وجود انفصال عاطفي كان يوجد بعض االيجابيات وهو قيام الزوجة 
المنفصلة عاطفيا ببعض األعمال مثل متابعة الدراسة مع األوالد، العمل التطوعي، التحاقهن 

( التعرف على الطالق العاطفي وعالقته بفاعلية 2010رياضية.هدفت دراسة هادي) بالنوادي ال
الذات لدى األسر في بغداد وتناولت الدراسة متغيرات) مدة الزواج، الحالة االقتصادية، الجنس( 

( زوج وزجة . وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود طالق عاطفي 30وتكونت عينة الدراسة من)
وإناث، ووجود عالقة ارتباطية عكسية بين الطالق العاطفي والمستوى لدى الجنسين ذكور 

سنة أما  24 -5االقتصادي، وارتفاع الطالق العاطفي لدى اأُلسر التي مر على زواجها من 
( سنه فكان ينخفض لديهم الطالق العاطفي. وقد 34 -25اأُلسر التي مر على زواجهما )

( بدراسة عن الخالفات واالنفصال العاطفي (Shiri,Ghanbaripanah,2016هدفت دراسة 
زوجة متزوجة وقد تم استخدام استبانة االنفصال العاطفي  400في إيران وكانت العينة من 

والخالفات الزوجية. وتوصلت النتائج إلى أن عدم إنكار فضل الشريك، والمصداقية، والتواصل، 
لمنبئة بالخالفات الزوجية واالنفصال والضبط الداخلي، والتعامل بلطف كانت من أهم العوامل ا

( إلى الكشف عن العالقة بين القدرة 2016العاطفي لدى عينة الدراسة. هدفت دراسة إبراهيم) 
على حل المشكالت االجتماعية وفعالية الذات لدى عينة الدراسة من المنفصالت عاطفيا 
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( سيدة وغير 70من) وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين المنفصالت عاطفيا، وهى تتكون 
( سيدة تم استخدام أدوات لحل المشكالت االجتماعية وفعالية الذات. 70المنفصالت عاطفيا)

وأشارت النتائج إلى لم توجد هناك فروق بين المنفصالت وغير المنفصالت عاطفيا في القدرة 
على ( إلى التعرف 2019على حل المشكالت االجتماعية وأبعادها.هدفت دراسة العبدلي) 

العالقة بين الطالق العاطفي وتقدير الذات للمرأة المتزوجة والتعرف على تأثير متغيرات 
الدراسة) المستوى التعليمي، عدد أفراد األسرة، الدخل الشهري، العمر، مدة الزواج( على الطالق 

ة) العاطفي وتقدير الذات. وتم استخدام استبيان الطالق العاطفي من إعداد الباحثة على عين
( من المتزوجات وأظهرت النتائج عالقة ارتباطية عكسية بين الطالق العاطفي وتقدير 96

الذات كذلك من اكثر اسباب الطالق العاطفي التقليل من شأن اآلخر بالقول أو الفعل أمام 
الناس واألوالد رفع الصوت في النقاش في الحوار الضغوط المادية وغالء المعيشة والطلبات 

وتم التوصل من خالل الباحثة إلى مجموعة من التوصيات. هدفت دراسة العبيدي)  المتكررة.
( طالبًا 150( التعرف على الطالق العاطفي لدى عينة من طالب الجامعة المتزوجون) 2015

وطالبًة. وأظهرت نتائج الدراسة أنه يوجد طالق عاطفي لدى طلبة الجامعة، وأيضا وجود فروق 
عا لمتغير مدة الزواج والفروق العمرية واألحوال االقتصادية غير الجيدة في الطالق العاطفي تب

 ,Jarwan, Alfrehat)ولم توجد فروق في الطالق العاطفي بين الجنسين. وهدفت دراسة 
إلى التعرف على أثر الطالق العاطفي وعالقته بالصالبة النفسية. لدى عينة من  (2020

إعداد استبيان للطالق العاطفي والصالبة النفسية. وأظهرت الطالبات المتزوجات وقام الباحثان ب
النتائج أن مستوى الطالق العاطفي منخفض وأرتفاع في الصالبة النفسية لدى الطالبات 
المتزوجات. وأيضا وجود عالقة سلبية بين الطالق العاطفي والصالبة النفسية لدى الطالبات 

                                        المتزوجات بجامعة اليرموك.        
 تعقيب عام على الدراسات السابقة: 

بعد استعراض البحوث والدراسات السابقة التي تمكنت الباحثة من الحصول عليها، تم 
 استخالص أهم النقاط التي ركزت عليها الدراسات السابقة وتعرض لها فيما يلي: 

 من حيث الموضوع والهدف:
ركزت بعض الدراسات من حيث الموضوع على صراع الدور والبعض اآلخر على     

االنفصال العاطفي، ومن حيث الهدف على الكشف عن مدى انتشار صراع اآلدوار بين 
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األسرية المهنية والعالقة بين الصراع بين االسرة والمهنة ، التعرف على العالقة بين صراع 
عرف على نمذجة العالقات السببية بين التوافق النفسي األدوار والتوافق المهني وكذلك الت

وصراع االدوار والرضا الوظيفي، التعرف على األسباب والمظاهر ومراحل االنفصال العاطفي، 
، 2010، هاديء، 2009التعرف على الطالق العاطفي وتقدير الذات مثل دراسات ) منصور، 

 . (Adam,2008,Ahmed, 2010، 2019العبدلي، 
 حيث العينة: من   

تنوعت العينات في الدراسات السابقة من حيث العمر الزمني، والنوع، الحجم من دراسة     
إلى أخري وجريت معظم الدراسات على عينات من الطبيبات، أستاذات جامعات، مرأة عاملة 

خاص، أزواج وزوجات . مثل دراسة في مواقع قيادية، مرأة عاملة في القطاع الحكومي وال
 ,Shiri, Ghanbaripanah,2016، 2013، حياة، 2010، القحطاني، 2015العبيدي، )

Jarwan, Alfrehat, 2020) .        
 من حيث المناهج واألدوات:

كان المنهج الوصفي االرتباطي المقارن مكان الصدارة في البحوث والدراسات السابقة كما     
 ,Akbar, Hossein، 2020يفي، تعددت األدوات ووسائل القياس مثل دراسة ) الف

Hengameh, 2014 .)   
 من حيث النتائج:     

 توصلت ما أهم حصر ويمكن السابقة والبحوث الدراسات إليها توصلت التي النتائج تتعدد   
 : التالية النقاط في نتائج من الدراسات هذه إليه

انتشارا من األطباء مثل أن معدل انتشار الصراع بين األسرة والمهنة بين الطبيبات أكثر  -
 (. Adam, 2008دراسة)

وجود عالقة قوية بين تعدد األدوار والصراع بين األسرة والمهنة بأنه كلما زادت ساعات  -
 (.Ahmed, 2010العمل اليومية واإلسبوعية زادت حدة الصراع مثل )

قيادية وبين  وجود عالقة ارتباطية بين الضغوطات التي تعاني منها المرأة العاملة في مواقع -
 (. 2013صراع االدوار لديها مثل) حياة، 

 (. 2021وجود عالقة عكسية دالة بين صراع األدوار والرضا الوظيفي مثل) القحطاني،  -
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وجود آثار سلبية لالنفصال العاطفي مثل تناول الكحول انخفاض تقدير الذات مثل) منصور،  -
2009 .) 

مدة الزواج والفروق العمرية مثل) العبيدي،  وجود فروق في الطالق العاطفي تبعا لمتغير -
2015 .) 

وجود طالق عاطفي منخفض وارتفاع في الصالبة النفسية لدى الطالبات المتزوجات  -
 (.     Jarwan, Alfrehat, 2020مثل)

أما عن أوجه االستفادة من الدراسات السابقة فتمثلت في اختيار العينة حيث تضمنت المرأة  -
في مواقع قيادية، كما ظهرت أوجه االستفادة في استخالص المفاهيم المتزوجة العاملة 

اإلجرائية وطرح الفروض في ضوء ما اسفرت عنه الدراسات السابقة من قضايا اتفاق فضال 
 . يزات للنتائج عند مناقشتها الحقاعما يمكن استخالصه من تعز 

اإلضافات التي تشكل  وفيما يتعلق بالجديد الذي تضيفه هذه الدراسة؛ فإنها تحمل بعض -
 أيضا مبررات بحثية تتمثل في :    

اهتمت ببحث العالقة بين متغيري  –في حدود اطالع الباحثة  –عدم وجود دراسات عربية  -
 الدراسة معا.

إضافة مقياس جديد مستوفي الخصائص السيكومترية لقياس صراع الدور لدى المرأة العاملة  -
 في مواقع قيادية.

 فروض البحث:
توجد مستويات لصراع الدور وأبعاده لدى المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قيادية  -1

 بمحافظة أسيوط.
 مواقع في العاملة المتزوجة المرأة  توجد مستويات لالنفصال العاطفي وأبعاده لدى  -2

 أسيوط. بمحافظة قيادية
أكثر  سنوات/ 5متغيري مدة الزواج)أقل من  يختلف صراع الدور وأبعاده باختالف -3

ا أبناء(، والتفاعل بينهم 3أبناء/ أكثر من  3سنوات(، وعدد األبناء)أقل من  5من 
 لدى المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قيادية.



 م
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سنوات/  5متغيري مدة الزواج)أقل من يختلف االنفصال العاطفي وأبعاده باختالف  -4
أبناء(، والتفاعل  3أبناء/ أكثر من  3سنوات(، وعدد األبناء)أقل من  5أكثر من 

 لدى المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قيادية. ابينهم
توجد عالقة دالة إحصائًيا بين صراع الدور وأبعاده واالنفصال العاطفي وأبعاده لدى  -5

 المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قيادية.
 :البحثجراءات إمنهج و

 :البحثمنهج -)أ(
. سيتم اختيار المنهج المقارن ( -) االرتباطي إلى المنهج الوصفي الحالية استندت الدراسة  

المقارنة ( تحقيقًا ألهداف وتسففففاؤالت الدراسففففة، خيُث أن  –الوصفففففي بالطريقيتين ) االرتباطية 
المنهج الوصففففي يهتم بدراسفففة الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم بوصففففها وصففففًا دقيقًا، كما 

ن األوصفففففففففففففففاف والحقائق والبيانات عن الظاهرة التي يدرسففففففففففففففها يهدف إلى جمع أكبر قدر م
الباحث، وال يقف األمر عند حد جمع البيانات والحقائق بل ينبغى تصففففففففففففففنيف هذه البيانات 
والحقائق وتحليلها تحلياًل دقيقًا من أجل الوصول إلى فهم الظاهرة في وضعها الراهن، وتحديد 

ة عليها، ومدى ارتباطها بغيرها من الظواهر، ومن ثُّم العوامل المتسففففففففففففففببة فيها والنتائج المترتب
يمكن ضفففففففففبطها والتحكم في انتشفففففففففارها، والتنبؤ بما سفففففففففتكون عليه مسفففففففففتقباًل)ديوبولد. ب.فان 

 (.326-325، 2007دالين،
 عينة البحث األساسية:

( أمرأة متزوجة عاملة في مواقع قيادية، 250تكونت عينة الدراسة األساسية من)
 ( خصائص عينة الدراسة األساسية.1ارهم بطريقة قصدية، ويوضح جدول)وقد تم اختي
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 (250)ن=عينة الدراسة األساسية( خصائص 1جدول)
 

( أمرأة متزوجة عاملة 250مكونة من) أن عينة الدراسة األساسية( 1من جدول)تبين ي 
 5أكثر من  124سنوات/ 5أقل من  126في مواقع قيادية، وموزعين وفًقا لمدة الزواج)

 84)أبناء(، ولمجاالت العمل 3أكثر من  137أبناء/  3أقل من  113ولعدد األبناء)، سنوات(
 .خصوصية( 97عمومية/  153إدارة(، وللمؤسسة) 81تعليم/ 85 /طب

 :لبحثاأدوات 
وفيما يلي وصف االنفصال العاطفي وصراع األدوار استخدمت الباحثة في هذه الدراسة مقياس 

 س .ييتفصيلي للمقا
 أوال : االنفصال العاطفي 

ون المقياس بصورته النهائية من إعداد "عمر الشواشرة" " وهبه عبد الرحمن" يتك
( 13( فقرة، المجال النفسي )11( فقرة، موزعة علي ثالث مجاالت المجال االجتماعي )37)

(، 5( فقرة ، واستخدم الباحثان مقياس ليكرت الخماسي : دائمًا )13فقرة . والمجال العاطفي )
( . بحيث يكون أقل درجة يحصل عليها المفحوص 1(، أبداً ) 2( ، نادرًا) 3(، أحيانًا)4غالبًا) 

( درجة . وتم استخدام صدق المحكمين وتم 185( درجة وأعلي درجة يحصل عليها )37)
تعديل بعض الفقرات ولم يتم حذف أي عبارة وتم حساب الثبات باستخدام ألفا كرونباخ 

 النسبة المئوية% التكرارات المتغيرات

 مدة الزواج
 %50.4 126 سنوات 5أقل من 
 %49.6 124 سنوات 5أكثر من 

 %100,0 250 المجموع

 عدد األبناء
 %45.2 113 أبناء 3أقل من 
 %54.8 137 أبناء 3أكثر من 

 %100,0 250 المجموع

 مجاالت العمل

 %33.6 84 طب
 %34.0 85 تعليم
 %32.4 81 إدارة

 %100,0 250 المجموع

 المؤسسة
 %61.2 153 عمومية

 %38.8 97 خصوصية
 %100,0 250 المجموع



 م
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وللتأكد من الخصائص (. 0.86 -0.77( وإعادة االختباربين ) 0.83 – 0.74وتراوحت بين )
وإلى اطمئنان الباحثة الستخدام الطرق اإلحصائية ة الحالية السيكومترية للمقياس في الدراس

وقد حسبت معامالت االرتباط بين كل فقرة المناسبة، تم حساب االتساق الداخلي للمقياس، 
من فقرات مقياس االنفصال العاطفي  لدي المرأة والدرجة الكلية للمقياس وأيضا معامالت 

( إمراة 120على المقياس ككل لدى عينة مكونة من )االرتباط بين الدرجة على البعد والدرجة 
 والجدول التالي يوضح االتساق الداخلي.

 االنفصال العاطفي ( االتساق بين الفقرة والدرجة الكلية لمقياس2جدول )
 (120لدي المرأة العاملة في مواقع قيادية بأسيوط)ن =  

 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة
1 **0.686 14 **0.378 27 **0.706 
2 **0.543 15 **0.614 28 **0.561 
3 **0.842 16 **0.785 29 **0.493 
4 **0.481 17 **0.643 30 **0.389 
5 **0.777 18 **0.366 31 **0.893 
6 **0.385 19 **0.584 32 **0.784 
7 **0.486 20 **0.894 33 **0.533 
8 **0.641 21 **0294. 34 **0.298 
9 **0.835 22 **0.386 35 **0.381 
10 **0.256 23 **0.684 36 **0.465 
11 **0.488 24 **0.591 37  
12 **0.358 25 **0.291   
13 **0.644 26 **0.499   

( وتظهر نتائج الجدول 0, 01جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى )
بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية كانت مرتفعة ودالة إحصائيا ( أن جميع معامالت االرتباط 2)

مما يشير إلى أن هناك اتساقا داخليا لجميع فقرات المقياس. كما تم حساب االتساق الداخلي 
 ( يوضح هذه النتائج.3بين البعد والدرجة الكلية والجدول )
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 (120الكلية )ن = ( المصفوفة االرتباطية ألبعاد المقياس والدرجة 3جدول )
 

مستوى ( يمكن مالحظة أن جميع األبعاد ترتبط ارتباطا داال إحصائيا عند 3ومن الجدول )    
( مع بعضها البعض، وأيضا يرتبط كل بعد مع الدرجة الكلية للمقياس ككل )االنفصال 01,0)

االنفصال العاطفي العاطفي لدي المرأة(، وكانت أكثر األبعاد ارتباطا باالنفصال العاطفي مجال 
وبناء على ذلك تم  ثم البعد الثالث مجال االنفصال االجتماعي.مجال االنفصال النفسي يليه 

( 5، 4(، وجدولي)1ويوضح  شكل)، إجراء التحليل العاملي التوكيدي لمقاييس الدراسة الحالية
العاملي التوكيدي لمقياس االنفصال العاطفي لدى المرأة المتزوجة العاملة في نموذج التحليل 

ة، وقبل إجراء من الدرجة الثاني تم حساب صدق التحليل العاملي التوكيدي. و مواقع قيادية
التحليل العاملي التوكيدي يمكن معرفة إعتدالية توزيع البيانات لمتغيرات الدراسة الحالية، وهو 

( اإلحصاء الوصفي لمتغيرات 2أحد شروط إجراء التحليل العاملي التوكيدي، ويوضح جدول)
 (. 120الدراسة الحالية)ن=

 (.120(. اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة الحالية)ن= 4جدول)
 

NS .غير دالة إحصائًيا 

 البعد الثالث البعد الثاني البعد األول االنفصال العاطفي المتغيرات
1 1    
2 **0.988 1   
3 **0.887 **0.782 1  

 1 0.8753** 0.805** 0.984** االنفصال العاطفي

 المتغيرات
أقل 
 درجة

أعلى 
 درجة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 التفلطح االلتواء
قيمة 
 شابيرو

قيم مستوى 
 الداللة

 NS,100 ,9880 28,0 45,0 96,10 40,27 55 11 المجال االجتماعي

 NS,060 ,9860 28,0 ,400 95,12 26,32 65 13 المجال النفسي

 NS,160 ,9900 41,0 44,0 76,12 89,33 65 14 المجال العاطفي

 NS,210 ,9910 15,0 ,440 55,35 17,94 185 38 النفصال العاطفيالدرجة الكلية ل

 NS,110 ,9890 18,0 40,0 57,7 30,25 45 9 بعد طبيعة عمل المرأة كقيادية

 NS,220 ,9920 10,0 44,0 05,7 83,25 45 9 بعد طبيعة المرأة كربة بيت

 NS,100 ,9880 29,0 56,0 96,6 33,22 40 8 بعد الضغوط التي تتعرض لها المرأة

 0,16NS 0,990 0,48 0,51 5,27 13,11 25 5 بعد الرضا عن العمل واألسرة

الدرجة الكلية لمقياس صراع 
 0,06NS 0,987 0,17 0,73 25,18 86,58 155 31 الدور



 م
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موزعة توزيًعا اعتدالًيا؛  الحالية( السابق أن متغيرات الدراسة 4يتضح من الجدول)
، وهو ما يشير إلى تمتع عينة 0,05من  أعلىحيث كانت قيم مستويات الداللة لقيم شابيرو 

 .الطبيعي باعتدالية التوزيع الحالية الدراسة
 االنفصال العاطفي لمقياس  التوكيديتحليل العاملي ( نموذج ال1شكل)

 (.120)ن= المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قياديةلدى 

 
( أن كل عامل من العوامل الكامنة لمقياس االنفصال العاطفي قد 1يتبين من شكل)  

تشبعت عليه الفقرات الخاصة به، كما أن مؤشرات حسن المطابقة تقع في المدى المقبول لها، 
توضيح معامالت االنحدار المعيارية والالمعيارية لنموذج مقياس االنفصال العاطفي ويمكن 

( مؤشرات حسن المطابقة لنموذج 4(، بينما يوضح جدول)3وداللتها اإلحصائية في جدول)
  مقياس االنفصال العاطفي.
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ات الفقرات على العوامل ( معامالت االنحدار المعيارية والالمعيارية وداللتها اإلحصائية لتشبع5جدول)
 الكامنة لمقياس االنفصال العاطفي.

 الفقرة ---> العامل 
معامالت 
االنحدار 
 ةالمعياري

معامالت 
 االنحدار

 ةمعياريالال

 الخطأ
 المعياري 

النسبة 
 الحرجة

مستوى 
 الداللة

 - - - 1,000 0.56 1فقرة  ---> المجال االجتماعي
 0,001 5,36 0,28 1,54 0,68 3فقرة  ---> المجال االجتماعي
 0,001 5,20 0,28 1,45 0,65 4فقرة  ---> المجال االجتماعي
 0,001 4,08 0,19 0,77 0,46 5فقرة  ---> المجال االجتماعي
 0,001 4,83 0,31 1,51 0,58 6فقرة  ---> المجال االجتماعي
 0,001 5,62 0,29 1,67 0,73 7فقرة  ---> المجال االجتماعي

 0,001 4,24 0,21 0,89 0,61 9فقرة  ---> االجتماعيالمجال 
 0,001 5,35 0,29 1,57 0,68 17فقرة  ---> المجال االجتماعي
 0,001 5,20 0,30 1,58 0,65 19فقرة  ---> المجال االجتماعي
 0,001 4,83 0,29 1,44 0,58 22فقرة  ---> المجال االجتماعي

 0,001 4,28 0,25 1,08 0,49 27فقرة  ---> المجال االجتماعي
 - - - 1,000 0.60 10فقرة  ---> المجال النفسي
 0,001 5,44 0,20 1,12 0,62 11فقرة  ---> المجال النفسي
 0,001 5,13 0,21 1,10 0,57 12فقرة  ---> المجال النفسي
 0,001 5,58 0,22 1,23 0,64 13فقرة  ---> المجال النفسي
 0,001 6,01 0,22 1,37 0,71 14فقرة  ---> المجال النفسي
 0,001 8,45 0,11 0,93 0,55 15فقرة  ---> المجال النفسي
 0,001 6,18 0,21 1,35 0,74 16فقرة  ---> المجال النفسي
 0,001 6,48 0,24 1,55 0,79 29فقرة  ---> المجال النفسي
 0,001 6,29 0,23 1,46 0,76 30فقرة  ---> المجال النفسي
 0,001 5,72 0,22 1,26 0,66 31فقرة  ---> المجال النفسي
 0,001 6,14 0,23 1,42 0,73 32فقرة  ---> المجال النفسي
 0,001 5,89 0,22 1,30 0,69 33فقرة  ---> المجال النفسي
 0,001 5,16 0,22 1,14 0,58 37فقرة  ---> المجال النفسي
 - - - 1,000 0.80 2فقرة  ---> المجال العاطفي

 0,001 6,26 0,14 0,89 0,72 8فقرة  ---> العاطفيالمجال 
 0,001 5,62 0,14 0,82 0,80 18فقرة  ---> المجال العاطفي
 0,001 4,75 0,18 0,85 0,69 20فقرة  ---> المجال العاطفي



 م
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 الفقرة ---> العامل 
معامالت 
االنحدار 
 ةالمعياري

معامالت 
 االنحدار

 ةمعياريالال

 الخطأ
 المعياري 

النسبة 
 الحرجة

مستوى 
 الداللة

 0,001 4,23 0,17 0,73 0,80 21فقرة  ---> المجال العاطفي
 0,001 4,45 0,15 0,69 0,75 23فقرة  ---> المجال العاطفي
 0,001 3,35 0,17 0,57 0,35 24فقرة  ---> المجال العاطفي
 0,001 6,43 0,17 1,13 0,47  25فقرة  ---> المجال العاطفي
 0,001 6,72 0,16 1,12 0,45 26فقرة  ---> المجال العاطفي
 0,001 6,05 0,14 0,90 0,51 28فقرة  ---> المجال العاطفي
 0,001 6,70 0,17 1,16 0,50 34فقرة ---> المجال العاطفي
 0,001 6,26 0,16 1,00 0,53 35فقرة  ---> المجال العاطفي
 0,001 6,69 0,15 1,03 0,61 36فقرة  ---> المجال العاطفي

 
 ( مؤشرات حسن المطابقة لنموذج مقياس االنفصال العاطفي6جدول)
 (.120)ن= المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قياديةلدى  

المطابقة حسن مؤشرات  المدى المثالي للمؤشرات القيمة والتفسير 

 االختبار اإلحصائي كا2
 مستوى داللة كا2

دالة 1235.25  

0,001 

أن تكون قيمة كا2 غير دالة، وأحياًنا 
تكون دالة؛ يرجع ذلك إلى حجم 

 العينة.
 - DF 624درجة الحرية 

(df/         ) 5صفر إلى أقل من  )ممتاز( 1,98  النسبة بين كا2إلى درجة حريتها  

(CFI)  ممتاز( 0,94 مؤشر المطابقة المقارن( 1إلى  90,0من    

(RMSEA) مؤشر جذر متوسط مربع خطأ االقتراب  )ممتاز( 090,  10,من صفر إلى أقل من    

)ممتاز(930, (IFI)مؤشر المطابقة التزايدي  1إلى  90,0من    

)ممتاز( 920, (TLI)لويس  ـــ مؤشر تاكر 1إلى  90,0من    

)ممتاز( 900, (GFI)مؤشر جودة المطابقة  1إلى  90,0من    

مؤشر الصدق الزائف المتوقع للنموذج 
 (ECVIالحالي)

أن تكون قيمة المؤشر للنموذج  0,07
نظيرتها للنموذج الحالي أقل من 

مؤشر الصدق الزائف المتوقع للنموذج  المشبع
 0,08 (MECVIالمشبع)

( أن نتائج التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة الثانية 6، 5يتضفففففففح من خالل جدولي)
تشففير إلى أن المقياس يتمتع بنموذج قياسففي ممتاز، وهذا ما أكدته مؤشففرات حسففن المطابقة، 

2

2
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والتي كانت في مداها المثالي، كما تشبع على كل عامل من العوامل الكامنة الفقرات الخاصة 
به، كما كانت جميع التشبعات دالة إحصائيًّا؛ مما يجعلنا نطمئن إلى مدى صالحية ومالئمة 

 .المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قياديةالنموذج الحالي في قياس االنفصال العاطفي لدى 
طريقة ثبات ماكدونالد أوميجا لهايز، وأيًضا  استخدمت الباحثة في حساب الثبات

طريقة ثبات التجزئة النصفية للمقياس مع تعديل معامل االرتباط بين النصفين باستخدام 
براون"، ومعادلة" جتمان"، ويوضح جدول)( قيم معامل الثبات لمقياس  -معادلة"سبيرمان

 .المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قياديةلدى االنفصال العاطفي وأبعاده 
المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قيادية  س االنفصال العاطفي وأبعادهمقيامعامالت ثبات ( 7ل)وجد

(.120)ن=  
مقياس االنفصال 

 العاطفي وأبعاده
عدد 
 الفقرات

معامل 
ماكدونالد 

 أوميجا

 معامل ثبات التجزئة النصفية
االرتباط معامل 

 بين النصفين
بعد التصحيح بمعادلة 

 سبيرمان ـــ براون 
بعد التصحيح 
 بمعادلة جتمان

 0,95 0,96 0,93 0,91 11 المجال االجتماعي
 0,96 0,97 0,95 0,92 13 المجال النفسي
 0,98 0,98 0,96 0,89 13 المجال العاطفي

الدرجة الكلية لمقياس 
 االنفصال العاطفي

37 0,95 0,98 0,99 0,99 

( أن مقياس االنفصال العاطفي، وكذلك كل ُبعد من أبعاده 7يتضح من جدول)
الخاصة بالمقياس ثابت سواء بطريقة معامل ماكدونالد أوميجا، أم بطريقة التجزئة النصفية 

 -للمقياس، مع تصحيح معامل االرتباط بين نصفي المقياس وأبعاده باستخدام"معادلة سبيرمان
ومعادلة"جتمان"، وتوضح النتائج السابقة أن مقياس االنفصال العاطفي وأبعاده جميعها براون"، 

 تتمتع بمعامالت ثبات مرتفعة في الدراسة الحالية، وبالتالي يمكن استخدامه في الدراسة الحالية.
 ثانيا : صراع الدور لدي المرأة العاملة في مواقع قيادية 

بعد إطالع الباحثة علي اإلطار النظري والدراسات السابقة لصراع األدوار، قامت الباحثة 
( 32بإعداد مقياس صراع األدوار للنساء العامالت في مواقع قيادية، يتكون المقياس من )

 -( دائما5فقرة، وقد وضع لها بدائل وفق مقياس ليكرت الخماسي وكانت كالتالي :   )
(ابدا. وللتأكد من صدق وثبات المقياس قامت 1)-نادرا -(2) -احيانا( 3) –( غالبا 4)

صراع الدور لدى المرأة العاملة لمقياس  العامليالصدق الباحثة بأستخدام الطرق التالية . 
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  باالنفصال العاطفيصراع الدور وعالقته 

يعتمد هذا النوع من الصدق على التحليل  :Factorial Validity  في مواقع قيادية 
العاملي لالختبار ولموازينه التي تنسب إليه، وتقوم فكرة التحليل العاملي على حساب 
معامالت ارتباط االختبار، ثم تحليل هذه االرتباطات إلى العوامل التى أدت لظهورها )أبو 

 مقياس فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت حسبت وقد(. 1991حطب، صادق،
 معامالت وأيضا للمقياس الكلية صراع الدور لدي المرأة العاملة في مواقع قيادية والدرجة

( 200) من مكونة عينة لدى ككل المقياس على والدرجة البعد على الدرجة بين االرتباط
 .الداخلي االتساق يوضح التالي والجدول إمراة 
صراع الدور لدي المرأة العاملة في مواقع قيادية  الكلية لمقياس( االتساق بين الفقرة والدرجة 8جدول )

 (200بأسيوط)ن = 
 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة
1 **0.895 17 **0.739 
2 **0.736 18 **0.847 
3 **0.756 19 **0.809 
4 **0.830 20 **0.769 
5 **0.740 21 **0.656 
6 **0.879 22 **0.927 
7 **0.927 23 **0.776 
8 **0.864 24 **0.632 
9 **0.908 25 **0.850 
10 **0.782 26 **0.927 
11 **0.632 27 **0.917 
12 **0.850 28 **0.765 
13 **0.760 29 **0.665 
14 **0.739 30 **0.706 
15 **0.687 31 **737 
16 **0.760 32 **0.809 

( وتظهر نتائج الجدول 0, 01جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى )
( أن جميع معامالت االرتباط بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية كانت مرتفعة ودالة إحصائيا 8)

مما يشير إلى أن هناك اتساقا داخليا لجميع فقرات المقياس. كما تم حساب االتساق الداخلي 
 ( يوضح هذه النتائج.8والدرجة الكلية والجدول )بين البعد 
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 (200( المصفوفة االرتباطية ألبعاد المقياس والدرجة الكلية )ن = 8جدول )

 المتغيرات
صراع الدور لدي 
المرأة العاملة في 

 مواقع قيادية
 البعد الثالث البعد الثاني البعد األول

البعد 
 الرابع

1 1     
2 **0.903 1    
3 **0.878 **0.655 1   
4 **0.950 **0.929 **0.703 1  

صراع الدور لدي 
المرأة العاملة في 

 مواقع قيادية

**0.926 **0.707 **0.853 **0.837 1 

( يمكن مالحظة أن جميع األبعاد ترتبط ارتباطا داال إحصائيا عند مستوى 8ومن الجدول )
( مع بعضها البعض، وأيضا يرتبط كل بعد مع الدرجة الكلية للمقياس ككل )صراع 01,0)

طبيعة الدور لدي المرأة العاملة في مواقع قيادية(، وكانت أكثر األبعاد ارتباطا بصراع الدور 
ثم البعد الثالث الضغوط التي تتعرض وبعد طبيعة دور المراة كربة بيت يليه  عمل المرأة كقيادية

وللتأكد من كفاءة  لها المرأة في التوفيق بين ادوارها ثم البعد الرابع الرضا عن العمل واالسرة. 
 Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Samplingالتعيين تم حساب اختبار

Adequacy (KMO)  طي مما يع 50,0وفقا لمحك كايزر يجب أن تكون القيمة أعلى من
 KMOداللة على أن االرتباطات عموما في المستوى المطلوب، ومن خالل نتائج اختبار 

( مما يعطي مؤشرا جيدا لصالحية العينة الحالية لحساب التحليل  0.892بلغت قيمته )
  Bartlett's Test of Sphericityالعاملي، ومن ناحية ثانية ينبغي أن يكون اختبار برتيليت  

عندما تكون دالة فهي تعني أن المصفوفة االرتباطية تتوفر على الحد األدني داال إحصائيا و 
وبهذا فهي مصفوفة مقبولة للتحليل   001,0من العالقات، وبلغ مستوى داللة اختبار برتيليت 

(. استخدمت الباحثة أسلوب التحليل العاملي االستكشافي 38: ص 2012العاملي )تيغزة، 
جاه نحو صراع الدور ، حيث تم إدخال درجات عينة بلغت )ن للتأكد من صدق مقياس االت

 component( في دراسة عاملية، وتم استخدام طريقة المكونات الرئيسية 200=

principle  لهوتلينج وهي الطريقة التي تسمح باستخراج عوامل المصفوفة العاملية إذا وصل
تخراج المصفوفة العاملية بهذه الجذر الكامن للعامل الواحد الصحيح على األقل، وبعد اس
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  باالنفصال العاطفيصراع الدور وعالقته 

الطريقة تم تدوير العوامل تدويًرا متعامًدا باستخدام أسلوب الفاريمكس، وقد تم استخراج) اربع( 
عوامل  بالمصفوفة العاملية بعد التدوير المتعامد بالفاريمكس لوحدات مقياس صراع الدور ، 

لى اربعة عوامل رئيسة؛ ألن هذه وبعد االطالع على هذه المصفوفة العاملية تم االستقرار ع
( كحد أدنى لجوهرية 0.3العوامل حصلت على أكبر تباين باستخدام محك جيلفورد وهو القيمة )

( عبارة حيث تشبع على 32التشبعات، ومع ذلك اشتمل المقياس بالصورة النهائية على ) 
بع على العامل (، وتش0.742 -0.866( عبارة امتدت تشبعاتها من ) 9العامل األول عدد )

(، وتشبع على العامل الثالث 0.562 -0.796( عبارة امتدت تشبعاتها من )9الثاني عدد )
(  6( وتشبع علي العامل الرابع عدد ) 0.608 -0.806( امتدت تشبعاتها من )8عدد )

 ( ويوضح الجدول التالي هذه العوامل.0.643 -0.739عبارات امتدت تشبعاتها من )
فة العاملية للتحليل العاملي بعد التدوير باستخدام طريقة المكونات االساسية لهوتلنج ( المصفو 9جدول) 

 (120علي مقياس صراع الدور لدى المرأة العاملة في مواقع قيادية )ن= 
 قيم الشيوع العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني العامل األول الفقرة
1    0.739 0.809 
2 0.866    0.770 
3  0.796   0.722 
4   0.806  0.799 
5  0.791   0.728 
6 0.843    0.792 
7    0.738 0.849 
8   0.781  0.847 
9 0.816    0.779 
10   0.754  0.759 
11  0.785   0.718 
12  0.774   0.747 
13  0.764   0.683 
14 0.812    0.754 
15  0.760   0.743 
16  0.625   0.749 
17    0.726 00727 

18   0.657  0.781 
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 قيم الشيوع العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني العامل األول الفقرة
19 0.804    0.879 

20  0.563   0.797 

21 0.791    0.700 
22    0.725 0.800 

23   0.650  0.770 

24   0.625  0.810 

25   0.612  0.748 
26 0.774    0.776 

27     0.827 

28   0.608  0.702 

29 0.762    0.651 

30  0.562   0762. 
31    0.643 0.690 
32 0.742    0.882 

 23.387 4.264 5.493 6.42 7021 الجذر الكامن
التباين 

 االرتباطي %
22.53 20.062 17.165 13.325 73.082 

التباين العاملي 
% 

30.829 27.452 23.487 18.232 100% 

( بنود، وبفحص البنود التي 9( أن العامل األول قد تشبع عليه)  9يتضح من جدول)      
تشبع عليها العامل األول وجد أنها ُتشير إلي االعتماد على عمل المرأة وصعوبته كقائدة في 
دورها ولذلك قد اقترحت الباحثة تسمية هذا العامل )بعد طبيعة عمل المرأة كقيادية( وقد بلغ 

العامل الفقرات التي تحمل ( ويشمل هذا  %30.829( ونسبة تباينه) 7.21ن) جذره الكام
( من النسخة األصلية للمقياس وقد تشبع على 32، 29، 26، 21، 19، 14، 9، 6، 2أرقام)

( بنود وبفحص البنود التي تشبع عليها العامل الثاني وجد أنها ُتشير إلى دور 9العامل الثاني )
ه وأم واألدوار التي تقوم بها لذلك اقترحت الباحثة تسمية العامل الثاني المرأة في المنزل كزوج
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  باالنفصال العاطفيصراع الدور وعالقته 

(، ونسبة 6.42ب) بعد طبيعة دور المرأة كربة منزل ( وقد بلغ جذره الكامن) 
، 15، 13، 12، 11، 5، 3( ويشمل هذا العامل الفقرات التي تحمل أرقام) %27.452تباينه)

( بنود وبفحص البنود التي تشبع بها العامل 8ث)( وقد تشبع على العامل الثال30، 20، 16
الثالث وجد أنها ُتشير إلى التوتر والقلق والمواقف صعبة توضع فيها المرأة لذلك اقترحت 

ها المرأة( وقد بلغ جذره الباحثة تسمية هذا العامل) بعد الضغوط التي تتعرض ل
، 4فقرات التي تحمل أرقام) ( ويشمل هذا العامل ال%23.487(، ونسبة تباينه)5.493الكامن)

( من النسخة األصلية للمقياس، وقد تشبع على العامل 28، 25، 24، 23، 18، 10، 8
الرابع وجد أنها ُتشير إلى مدى قبول المرأة للعمل وعضويتها داخل األسرة لذلك اقترحت الباحثة 

(، ونسبة 4.264ن) تسمية هذا العامل ب) بعد الرضا عن العمل واألسرة ( وقد بلغ جذره الكام
، 27، 22، 17، 7، 1( ويشمل هذا العامل الفقرات التي تحمل أرقام) %18.232تباينه) 

كما استخدمت الباحثة لحساب الصدق صدق التحليل ( من النسخة األصلية للمقياس. 31
 (.10(، وجدولي)2العاملي التوكيدي من الدرجة الثانية، كما في شكل)

 صراع الدورلمقياس  العاملي التوكيديتحليل ( نموذج ال2شكل)
 (.200)ن= المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قيادية لدى 
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( أن كل عامل من العوامل الكامنة لمقياس صراع الدور قد تشبعت عليه 2يتبين من شكل)
الفقرات الخاصة به، كما أن مؤشرات حسن المطابقة تقع في المدى المقبول لها، ويمكن 

معامالت االنحدار المعيارية والالمعيارية لنموذج مقياس صراع الدور وداللتها توضيح 
( مؤشرات حسن المطابقة لنموذج مقياس 8(، بينما يوضح جدول)7اإلحصائية في جدول)

  صراع الدور.
 ( معامالت االنحدار المعيارية والالمعيارية وداللتها اإلحصائية لتشبعات الفقرات على العوامل الكامنة 10جدول)

 لمقياس صراع الدور.

 الفقرة ---> العامل 
معامالت 
االنحدار 
 ةالمعياري

معامالت 
 االنحدار

 ةمعياريالال

 الخطأ
 المعياري 

النسبة 
 الحرجة

مستوى 
 الداللة

عمل المرأة بعد طبيعة 
 كقيادية

 - - - 1,000 0.63 2فقرة  --->

بعد طبيعة عمل المرأة 
 كقيادية

 0,001 8,62 0,11 1,00 0,62 6فقرة  --->

بعد طبيعة عمل المرأة 
 كقيادية

 0,001 5,26 0,16 0,88 0,58 9فقرة  --->

بعد طبيعة عمل المرأة 
 كقيادية

 0,001 6,16 0,15 0,98 0,71 14فقرة  --->

بعد طبيعة عمل المرأة 
 كقيادية

 0,001 6,47 0,17 1,12 0,76 19فقرة  --->

بعد طبيعة عمل المرأة 
 كقيادية

 0,001 6,55 0,16 1,10 0,77 21فقرة  --->

بعد طبيعة عمل المرأة 
 كقيادية

 0,001 6,29 0,17 1,11 0,73 26فقرة  --->

بعد طبيعة عمل المرأة 
 كقيادية

 0,001 5,25 0,17 0,92 0,58 29فقرة  --->

بعد طبيعة عمل المرأة 
 كقيادية

 0,001 4,17 0,15 0,66 0,45 32فقرة  --->

بعد طبيعة دور المرأة 
 كربة منزل

 - - - 1,000 0.41 3فقرة  --->

بعد طبيعة دور المرأة 
 كربة منزل

 0,001 5,60 0,18 1,01 0,73 5فقرة  --->
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 الفقرة ---> العامل 
معامالت 
االنحدار 
 ةالمعياري

معامالت 
 االنحدار

 ةمعياريالال

 الخطأ
 المعياري 

النسبة 
 الحرجة

مستوى 
 الداللة

بعد طبيعة دور المرأة 
 كربة منزل

 0,001 5,53 0,19 1,05 0,76 11فقرة  --->

بعد طبيعة دور المرأة 
 كربة منزل

 0,001 4,14 0,17 0,71 0,77 12فقرة  --->

بعد طبيعة دور المرأة 
 كربة منزل

 0,001 6,57 0,20 1,32 0,80 13فقرة  --->

بعد طبيعة دور المرأة 
 كربة منزل

 0,001 6,40 0,20 1,27 0,44 15فقرة  --->

طبيعة دور المرأة  بعد
 كربة منزل

 0,001 6,31 0,19 1,22 0,63 16فقرة  --->

بعد طبيعة دور المرأة 
 كربة منزل

 0,001 6,18 0,19 1,19 0,64 20فقرة  --->

بعد طبيعة دور المرأة 
 كربة منزل

 0,001 3,92 0,16 0,66 0,60 30فقرة  --->

بعد الضغوط التي 
 تتعرض لها المرأة

 - - - 1,000 0.61 4فقرة  --->

بعد الضغوط التي 
 تتعرض لها المرأة

 0,001 5,18 0,15 0,81 0,59 8فقرة  --->

بعد الضغوط التي 
 تتعرض لها المرأة

 0,001 4,77 0,15 0,73 0,60 10فقرة  --->

بعد الضغوط التي 
 تتعرض لها المرأة

 0,001 6,68 0,17 1,17 0,75 18فقرة  --->

بعد الضغوط التي 
 تتعرض لها المرأة

 0,001 6,50 0,16 1,09 0,78 23فقرة  --->

بعد الضغوط التي 
 تتعرض لها المرأة

 0,001 5,44 0,16 0,88 0,51 24فقرة  --->

بعد الضغوط التي 
 تتعرض لها المرأة

 0,001 5,39 0,16 0,90 0,57 25فقرة  --->

بعد الضغوط التي 
 تتعرض لها المرأة

 0,001 5,53 0,17 0,97 0,64 28فقرة  --->
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 الفقرة ---> العامل 
معامالت 
االنحدار 
 ةالمعياري

معامالت 
 االنحدار

 ةمعياريالال

 الخطأ
 المعياري 

النسبة 
 الحرجة

مستوى 
 الداللة

بعد الرضا عن العمل 
 واألسرة

 - - - 1,000 0.62 1فقرة  --->

بعد الرضا عن العمل 
 واألسرة

 0,001 4,90 0,19 0,93 0,55 7فقرة  --->

بعد الرضا عن العمل 
 واألسرة

 0,001 5,42 0,17 0,93 0,62 17فقرة  --->

بعد الرضا عن العمل 
 واألسرة

 0,001 4,09 0,17 0,71 0,44 22فقرة  --->

بعد الرضا عن العمل 
 واألسرة

 0,001 5,62 0,19 1,10 0,65  27فقرة  --->

بعد الرضا عن العمل 
 واألسرة

 0,001 4,12 0,16 0,69 0,45 31فقرة  --->

 ( مؤشرات حسن المطابقة لنموذج مقياس صراع الدور 11جدول)
 (.200)ن= المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قيادية لدى

المطابقة حسن مؤشرات  المدى المثالي للمؤشرات القيمة والتفسير 
 االختبار اإلحصائي كا2

 مستوى داللة كا2

دالة 777.05  

0,001 

أن تكون قيمة كا2 غير دالة، وأحياًنا 
 تكون دالة؛ يرجع ذلك إلى حجم العينة.

 - DF 457درجة الحرية 

(df/          ) 5صفر إلى أقل من  )ممتاز( 1,70  النسبة بين كا2إلى درجة حريتها  

(CFI)  ممتاز( 0,95 مؤشر المطابقة المقارن( 1إلى  90,0من    

(RMSEA) مؤشر جذر متوسط مربع خطأ االقتراب  )ممتاز( 080,  10,من صفر إلى أقل من    

)ممتاز(940, (IFI)مؤشر المطابقة التزايدي  1إلى  90,0من    

)ممتاز( 930, (TLI)لويس  ـــ مؤشر تاكر 1إلى  90,0من    

)ممتاز( 910, (GFI)مؤشر جودة المطابقة  1إلى  90,0من    

مؤشر الصدق الزائف المتوقع للنموذج 
 0,06 (ECVIالحالي)

أن تكون قيمة المؤشر للنموذج الحالي 
نظيرتها للنموذج المشبعأقل من  مؤشر الصدق الزائف المتوقع للنموذج  

 0,08 (MECVIالمشبع)

2

2



 م
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  باالنفصال العاطفيصراع الدور وعالقته 

(أن نتففائج التحليففل العففاملي التوكيففدي من الففدرجفة 11، 10يتضففففففففففففففح من خالل جففدولي)
الثانية تشففففففير إلى أن المقياس يتمتع بنموذج قياسففففففي ممتاز، وهذا ما أكدته مؤشففففففرات حسففففففن 
المطابقة، والتي كانت في مداها المثالي، كما تشففففففففففففففبع على كل عامل من العوامل الكامنة 

جميع التشفففبعات دالة إحصفففائيًّا؛ مما يجعلنا نطمئن إلى مدى الفقرات الخاصفففة به، كما كانت 
المرأة المتزوجة العاملة في صففففففففففالحية ومالئمة النموذج الحالي في قياس صففففففففففراع الدور لدى 

 .مواقع قيادية
 ثبات مقياس صراع الدور

طريقة ثبات ماكدونالد أوميجا لهايز، وأيًضا  استخدمت الباحثة في حساب الثبات
طريقة ثبات التجزئة النصفية للمقياس مع تعديل معامل االرتباط بين النصفين باستخدام 

( قيم معامل الثبات لمقياس 12براون"، ومعادلة" جتمان"، ويوضح جدول) -معادلة"سبيرمان
 .ياديةالمرأة المتزوجة العاملة في مواقع قصراع الدور وأبعاده 

س صراع الدور وأبعاده مقيامعامالت ثبات ( 12ل)وجد  
(.200)ن=لدى المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قيادية  

مقياس صراع الدور 
 وأبعاده

عدد 
 الفقرات

معامل 
ماكدونالد 

 أوميجا

 معامل ثبات التجزئة النصفية
معامل 

االرتباط بين 
 النصفين

بعد التصحيح بمعادلة 
 براون  -سبيرمان

بعد التصحيح 
 بمعادلة جتمان

بعد طبيعة عمل المرأة 
 كقيادية

9 0,88 0,82 0,90 0,89 

بعد طبيعة المرأة كربة 
 بيت

9 0,87 0,90 0,94 0,94 

بعد الضغوط التي 
 تتعرض لها المرأة

8 0,85 0,92 0,96 0,96 

بعد الرضا عن العمل 
 0,96 0,96 0,93 0,73 6 واألسرة

لمقياس الدرجة الكلية 
 صراع الدور

32 0,92 0,95 0,97 0,97 

( أن مقياس صراع الدور، وكذلك كل ُبعد من أبعاده الخاصة 12يتضح من جدول)
بالمقياس ثابت سواء بطريقة معامل ماكدونالد أوميجا، أم بطريقة التجزئة النصفية للمقياس، 

براون"،  -مع تصحيح معامل االرتباط بين نصفي المقياس وأبعاده باستخدام"معادلة سبيرمان
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ح النتائج السابقة أن مقياس صراع الدور وأبعاده جميعها تتمتع ومعادلة"جتمان"، وتوض
 بمعامالت ثبات مرتفعة في الدراسة الحالية، وبالتالي يمكن استخدامه في الدراسة الحالية.

 :المستخدمة ةاألساليب اإلحصائي
للتحقق من كفاءة أدوات الدراسة السيكومترية، وصحة الفروض، استخدمت الباحثة  
 األساليب اإلحصائية، منها:عدًدا من 

 لوصف عينة الدراسة الحالية.التكرارات والنسبة المئوية  -1
لمقاييس الدراسة  التوكيدي ؛ للتحقق من الصدق العامليتوكيديالتحليل العاملي ال -2

 .الحالية
قاييس الدراسة ؛ للتحقق من ثبات مماكدونالد أوميجا، وثبات التجزئة النصفيةمعامل  -3

 .الحالية
اييس الدراسة لتصحيح معامل ثبات مق ، ومعادلة"جتمان"براون  -سبيرمانمعادلة  -4

 بطريقة التجزئة النصفية. الحالية
لوزن النسبي؛ للمتوسط الموزون واواالنحراف المعياري الموزون المتوسط الحسابي  -5

 .والثاني األول ينللتحقق من صحة الفرض
 والرابع. الثالث ؛ للتحقق من صحة الفرضثنائيتحليل التباين ال -6
 ؛ للتعرف على اتجاه الفروق داخل المجموعات.LSDاستخدام اختبار الففففف  -7
 .معامل ارتباط بيرسون؛ للتحقق من صحة الفرض الخامس -8

 عرض وتفسري نتائج البحث
 :ألولنتائج الفرض ا

توجد مستويات لصراع الدور وأبعاده لدى المرأة المتزوجة على أنه" ولنص الفرض األ
"؛ وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب المتوسط مواقع قيادية بمحافظة أسيوطالعاملة في 

وأبعاده  صراع الدورلوزن النسبي لوا للمتوسط الموزون  واالنحراف المعياري  الموزون  الحسابي
 (.13لدى المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قيادية بمحافظة أسيوط، وذلك كما في جدول)

 
 
 



 م
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لصراع لوزن النسبي وا للمتوسط الموزون  واالنحرافات المعياريةالموزونة ت الحسابية ( المتوسطا13جدول)
 (.250وأبعاده لدى المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قيادية بمحافظة أسيوط)ن=  الدور

 المتغيرات

المتوسط 
الحسابي 
 الموزون 

االنحراف 
 المعياري 

للمتوسط 
 الموزون 

الوزن 
 النسبي %

 الترتيب المستوى 

 2 متوسط %56 0,56 2,81 ُبعد طبيعة عمل المرأة كقيادية

 1 متوسط %57 0,57 2,87 ُبعد طبيعة دور المرأة كربة بيت

ُبعد الضغوط التي تتعرض لها 
 المرأة

 3 متوسط 55% 0,55 2,79

 4 منخفض %44 0,44 2,18 ُبعد الرضا عن العمل واألسرة
 متوسط %54 0,54 2,79 .صراع الدورالدرجة الكلية ل

 .متوسط %68 -%52                             .      منخفض 52% -36%
لدى المرأة المتزوجة  مستوى متوسط من صراع الدور( وجود 13يتضح من جدول)

بشكل  لصراع الدورالعاملة في مواقع قيادية بمحافظة أسيوط؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي 
طبيعة دور المرأة ( أن ُبعد 13(. كما تبين من جدول)%54قدرها)(، وبنسبة مئوية 2.79عام)

لدى المرأة المتزوجة العاملة في  لصراع الدورقد احتل الترتيب األول بالنسبة لمستوى  كربة بيت
(، تالها %57(، وبنسبة مئوية قدرها)2.87مواقع قيادية بمحافظة أسيوط بمتوسط حسابي قدره)

(، وبنسبة مئوية 2.81بمتوسط حسابي قدره) عة عمل المرأة كقياديةطبيفي الترتيب الثاني ُبعد 
بمتوسط حسابي  الضغوط التي تتعرض لها المرأة (، وجاء في الترتيب الثالث ُبعد %56بلغت)
، بينما جاء في الترتيب الرابع ُبعد الرضا عن العمل (%55(، وبنسبة مئوية قدرها)2.79قدره)

تعزى الباحثة تلك النتيجة  .(%44(، وبنسبة مئوية بلغت)2,18واألسرة بمتوسط حسابي قدره)
وهى وجود مستوى متوسط من الصراع إلى قبول خروج المرأة للعمل وسط العادات والتقاليد 
فالخروج يشعرها بالراحة ويساعدها في أداء أعمالها، كذلك تقبل الزوج خروج المرأة إلى العمل 

تقبله لمساعدتها في التغلب على مصاعب الحياة وذلك في ظل الظروف االقتصادية الصعبة و 
ومتطلباتها، فيجعله يشعر بمعاناة الزوجة فيأخذ بالمبادرة في مساعدتها في أداء أعمالها بشكل 
بسيط وليس بالشكل المطلوب كذلك التطور والتقدم في االجهزة الكهربائية المختلفة التي تحدث 

رى الباحثة حصول بعد طبيعة دور المرأة كربة بيت فرق كبير في تخفيف المعاناة والمتاعب. وت
على المرتبة االولي بناءا على طبيعة عمل المرأة كقيادية الذي يتطلب ساعات عمل غير 
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منتظمة وطويلة فقد يجبر المرأة على تغيير مخططاتها األسرية لوجود أمر طارىء يستدعي 
الشكل الذي ترغب به أسرتها. أما حصول وجودها. وقد يمنعها عملها بالقيام بدورها في أسرتها ب

بعد طبيعة عمل المرأة كقيادية على المرتبة الثانية فإن المكانة التي تشغلها المرأة في المواقع 
القيادية تفرض عليها مجموعة من الواجبات والمسؤوليات التي تجعلها أكثر عرضة من غيرها 

تقوم بها، من ضغط الوقت عليها والتغيرات لمجموعة من الضغوط الناتجة عن تعدد االدوار التي 
التي تحدث في طبيعة العمل، خطورة القرارات التي تتخذها، صراع المصالح في المؤسسات 

(. أما حصول بعد 2013التي تعمل بها وكذلك القيم. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة) حياة، 
ادية على المرتبة الثالثة يرجع الضغوط التي تتعرض لها المرأة نتيجة عمل المرأة في مواقع قي

ذلك إلى مهنة المرأة كقيادية التي تعد من المهن الشاقة التي لها مصادر ضغط عديدة منها 
سؤ العالقة بين القيادي والمدراء والزمالء عبء العمل وصعوبة التنقل إلى مكان العمل، السلوك 

وإهمال الواجبات، وأيضا عدم إتقان السيء بين الزمالء والمتمثل في العدوان وإنخفاض الدافعية 
الموظف للمهارات التي تعينه على اداء وظيفته.و   أكد العديد من الباحثين على أن صراع 
االدوار سواء من الدور االسري والمهني ينتج عنه تعرض لضغوط مهنية وضغوط نفسية وهذا 

لبي لصراع دور التي توصلت إلى وجود أثر س (Nart & Batur,2014 )ما أكدته دراسة 
 Karimi& Alipour& Biniti)العمل واالسرة يتمثل في ضغط العمل ودراسة 

&Omar,2014)  التي توصلت إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين صراع االدوار والضغط
المهني حيث ان صراع االدوار هو اقوى مؤشر للضغوط من قلق واكتئاب وتوتر. وكذلك دراسة 

(Youngang,2014) ي توصلت الى وجود عالقة موجبة بين صراع الدور والقلق والتوتر الت
                  وضغط العمل.  
 :لثانينتائج الفرض ا

وأبعاده لدى المرأة  لالنفصال العاطفيتوجد مستويات على أنه" ثانينص الفرض ال
تم  "؛ وللتحقق من صحة هذا الفرضالمتزوجة العاملة في مواقع قيادية بمحافظة أسيوط

لوزن النسبي وا للمتوسط الموزون  واالنحراف المعياري  الموزون  حساب المتوسط الحسابي
وأبعاده لدى المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قيادية بمحافظة أسيوط،  لالنفصال العاطفي

 (.14وذلك كما في جدول)
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  باالنفصال العاطفيصراع الدور وعالقته 

لوزن النسبي الموزون واللمتوسط واالنحرافات المعيارية الموزونة ( المتوسطات الحسابية 14جدول)
 (.250وأبعاده لدى المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قيادية بمحافظة أسيوط)ن=  لالنفصال العاطفي

 المتغيرات

المتوسط 
الحسابي 
 الموزون 

االنحراف 
المعياري 

متوسط لل
 الموزون 

الوزن 
 النسبي %

 الترتيب المستوى 

 3 منخفض %49 0,49 2,49 ُبعد المجال االجتماعي

 2 منخفض %50 0,50 2,53 ُبعد المجال النفسي

 1 منخفض %52 0,52 2,61 ُبعد المجال العاطفي

لالنفصال الدرجة الكلية 
 .العاطفي

 منخفض 51% 0,51 2,54

 .               منخفض 52% -36%
لدى المرأة  مستوى منخفض من االنفصال العاطفي( وجود 14يتضح من جدول)

لالنفصال المتزوجة العاملة في مواقع قيادية بمحافظة أسيوط؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي 
المجال (. كما تبين من جدول)( أن ُبعد %51(، وبنسبة مئوية قدرها)2.54بشكل عام) العاطفي
ة العاملة لدى المرأة المتزوج االنفصال العاطفيقد احتل الترتيب األول بالنسبة لمستوى  العاطفي

(، %52(، وبنسبة مئوية قدرها)2.61في مواقع قيادية بمحافظة أسيوط بمتوسط حسابي قدره)
(، وبنسبة مئوية 2.53بمتوسط حسابي قدره) المجال النفسيتالها في الترتيب الثاني ُبعد 

(، 2.49بمتوسط حسابي قدره) المجال االجتماعي(، وجاء في الترتيب الثالث ُبعد %50بلغت)
يالحظ في الجدول اعاله وجود مستوى منخفض من االنفصال  .(%49وبنسبة مئوية قدرها)

العاطفي لدى الزوجات العامالت في مواقع قيادية حيث جاء في الترتيب االول المجال العاطفي 
ثم المجال النفسي ثم المجال االجتماعي ويرجع ذلك الى أن االنفصال العاطفي يعتبر من أهم 

ي تسبب خلل في نظام االسرة وشعور بالعجز وعدم ارتياح لدى االزواج مما يجعل االسباب الت
معظم االزواج يلجأون إلى إخضاع االتجاهات والقيم كي تسير الحياة الزوجية بعيدا عن 
المشاكل، وبالتالي يرجع انخفاض مستوى االنفصال العاطفي إلى تكيف االزواج مع عمل المرأة 

ية المادية الصعبة التي يعاني منها معظم االزواج فأهتمامهم بالسير نتيجة الظروف االقتصاد
باالبناء والعالقة الزوجية الى بر االمان وتحقيق طموحاتهم . ويعزي أيضا إلى ارتفاع المستوى 
التعليمي الذي قد يساهم بشكل مباشر في تدني مستوى االنفصال العاطفي . وتتفق هذه الدراسة 
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 مكرم اهللرشا حسن 
 

 2022 إبريل، 2ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

( 2012( وتختلف نتيجة الدراسة مع دراسة ) هادى، 2017وعبد الرحمن،  مع دراسة ) الشواشرة
 التى اشارت وجود طالق عاطفي .         

 نتائج الفرض الثالث: -
يختلف صراع الدور وأبعاده باختالف متغيري مدة نص الفرض الثالث على أنه"

 3بناء/ أكثر من أ 3سنوات(، وعدد األبناء)أقل من  5سنوات/ أكثر من  5الزواج)أقل من 
؛ وللتحقق من صحة "لدى المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قيادية اأبناء(، والتفاعل بينهم

 (نتائج هذا الفرض.14تم استخدام أسلوب تحليل التباين الثنائي، ويوضح جدول)هذا الفرض 
 

على مقياس صراع  قيادية المرأة المتزوجة العاملة في مواقع( نتائج تحليل التباين الثنائي لدى 15جدول)
 3سنوات(، وعدد األبناء)أقل من  5سنوات/ أكثر من  5مدة الزواج)أقل من الدور وأبعاده وفًقا لمتغيري 

 (.250ا)ن= أبناء(، والتفاعل بينهم 3أبناء/ أكثر من 

 مصدر المتغيرات
 التباين

 مجموع
 المربعات

درجات 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

النسبة 
 الفائية )ف(

 مستوى 
 الداللة

ُبعد 
طبيعة 
عمل 
المرأة 

 كقيادية 

 5أقل من )مدة الزواج -أ
 (سنوات 5سنوات/ أكثر من 

 غير دالة 0,11 6,408 1 6,408

 3عدد األبناء)أقل من  -ب
 أبناء( 3أبناء/ أكثر من 

 غير دالة 0,17 9,999 1 9,999

 غير دالة 0,73 41,751 1 41,751 ب(× تفاعل)أ
   57,767 246 14210,697 الخطأ

    250 174356,000 المجموع

ُبعد 
طبيعة 
دور 
المرأة 
 كربة بيت

 5أقل من )مدة الزواج -أ
 (سنوات 5سنوات/ أكثر من 

 غير دالة 0,001 0,046 1 0,046

 3عدد األبناء)أقل من  -ب
 أبناء( 3أبناء/ أكثر من 

 غير دالة 0,19 593’9 1 9,593

 غير دالة 0,23 11,648 1 11,648 ب(× تفاعل)أ
   50,249 246 12361,373 الخطأ

    250 179224,000 المجموع

ُبعد 
الضغوط 
التي 

تتعرض 

 5أقل من )مدة الزواج -أ
 غير دالة 0,09 4,487 1 4,487 (سنوات 5سنوات/ أكثر من 

 3عدد األبناء)أقل من  -ب
 أبناء( 3أبناء/ أكثر من 

 غير دالة 0,32 15,575 1 15,575

 غير دالة 1,48 71,866 1 71,866 ب(× تفاعل)أ



 م
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 2022 إبريل ، 2ج 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

  باالنفصال العاطفيصراع الدور وعالقته 

 المتغيرات
 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

درجات 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

النسبة 
 الفائية )ف(

 مستوى 
 الداللة

لها 
 المرأة

   48.560 246 11945.847 الخطأ
    250 136788.000 المجموع

ُبعد 
الرضا 
عن 
العمل 
 واألسرة

 5أقل من )مدة الزواج -أ
 غير دالة 0,55 15.285 1 15.285 (سنوات 5سنوات/ أكثر من 

 3عدد األبناء)أقل من  -ب
 أبناء( 3أبناء/ أكثر من 

 غير دالة 0,24 6.745 1 6.745

 غير دالة 1,66 45.977 1 45.977 ب(× تفاعل)أ
   27.769 246 6831.237 الخطأ

    250 49925.000 المجموع

الدرجة 
الكلية 
لصراع 
 الدور

 5أقل من )مدة الزواج -أ
 (سنوات 5سنوات/ أكثر من 

 دالةغير  0,11 69.622 1 69.622

 3عدد األبناء)أقل من  -ب
 أبناء( 3أبناء/ أكثر من 

 غير دالة 0,26 163.915 1 163.915

 غير دالة 0,99 631.643 1 631.643 ب(× تفاعل)أ
   637.355 246 156789.236 الخطأ

    250 2032251.000 المجموع

لمتغيري مدة  وفًقا( عدم وجود أختالف في صراع الدور وأبعاده 15يتضح من جدول)
 3أبناء/ أكثر من  3سنوات(، وعدد األبناء)أقل من  5سنوات/ أكثر من  5الزواج)أقل من 

؛ حيث كانت قيمة"ف" المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قياديةلدى  أبناء(، والتفاعل بينهما
الت في غير دالة إحصائيًّا. يفسر أنه ال يوجد اختالف في صراع االدوار لدى الزوجات العام

مواقع قيادية تبعا لمدة الزواج، أن االمور التي تزيد من صراع الدور تتعلق بالزوج نفسه ودرجة 
اقتناعه واتجاهاته نحو عمل زوجته، وتفهمه لطبيعة عملها في موقع قيادي، وطريقة تعامله 

تهم، مع زوجته، وكذلك اتفاق الزوجة القيادية مع زوجها على بعض االدوار االساسية في حيا
مثل االمور المالية ورعاية االبناء. وأداء الواجبات االجتماعية وأيضا طبيعة العالقة مع 
االهل.كذلك نفسر عدم وجود اختالف في صراع الدور وابعاده وفقا لمتغير عدد االبناء فوجود 
االطفال في االسرة يزيد من حرص الزوج على عدم االنفصال خوفا على أبنائه وحياتهم 

بلية وبالتالي فإن وجود أطفال يزيد من ارتفاع قيمة المرأة عند زوجها وبالتالي فإن وجود المستق
اطفال يفسر على أنه مصدر حماية وامان للمرأة سواء من االنفصال عن الزوج أو يكونوا عون 
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 مكرم اهللرشا حسن 
 

 2022 إبريل، 2ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

( واختلفت مع دراسة 2017لها في تقدم العمر، واتفقت هذه الدراسة مع دراسة ) الطوباسي، 
( Narayanan& Savarimuthu,2013)  حيث اشارت هذه الدراسة إلى أن مستوى الصراع

يزداد بأزدياد عدد االبناء. ويرجع ذلك ايضا الى عدم االختالف بين االدوار التي تقوم بها 
المرأة سواء من لديها طفل او طفلين، فالمرأة عندما تنجب طفال يزداد مسئؤلياتها والتعب 

تقادا لنفسها فيما يتعلق بأدوارها المنزلية ،وتعاني ايضا من مشكلة ترك والتوتر، وتكون اكثر ان
 االبناء أثناء عملها خارج المنزل.          

 نتائج الفرض الرابع : -
وأبعاده باختالف متغيري مدة  االنفصال العاطفييختلف نص الفرض الرابع على أنه"

 3أبناء/ أكثر من  3سنوات(، وعدد األبناء)أقل من  5سنوات/ أكثر من  5الزواج)أقل من 
؛ وللتحقق من صحة "لدى المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قيادية اأبناء(، والتفاعل بينهم

 (نتائج هذا الفرض.15تم استخدام أسلوب تحليل التباين الثنائي، ويوضح جدول)هذا الفرض 
على مقياس  المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قيادية( نتائج تحليل التباين الثنائي لدى 16جدول)

سنوات(، وعدد  5سنوات/ أكثر من  5مدة الزواج)أقل من االنفصال العاطفي وأبعاده وفًقا لمتغيري 
 (.250ا)ن= أبناء(، والتفاعل بينهم 3أبناء/ أكثر من  3األبناء)أقل من 

 مصدر المتغيرات
 التباين

 مجموع
 المربعات

درجات 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

النسبة 
الفائية 
 )ف(

 مستوى 
 الداللة

ُبعد 
المجال 
  االجتماعي

 5أقل من )مدة الزواج -أ
 5سنوات/ أكثر من 

 (سنوات
غير  0,08 9,636 1 9,636

 دالة

 3عدد األبناء)أقل من  -ب
 أبناء( 3أبناء/ أكثر من 

غير  0,01 1.000 1 1.000
 دالة

 0,01 5,56 660.836 1 660.836 ب(× تفاعل)أ
   118.756 246 29213.875 الخطأ

    250 217705.000 المجموع

ُبعد 
المجال 
 النفسي

 5أقل من )مدة الزواج -أ
 5سنوات/ أكثر من 

 (سنوات
13.344 1 13.344 0,08 

غير 
 دالة

 3من عدد األبناء)أقل  -ب
 أبناء( 3أبناء/ أكثر من 

غير  0,002 274. 1 274.
 دالة



 م
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 2022 إبريل ، 2ج 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

  باالنفصال العاطفيصراع الدور وعالقته 

 مصدر المتغيرات
 التباين

 مجموع
 المربعات

درجات 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

النسبة 
الفائية 
 )ف(

 مستوى 
 الداللة

 0,01 6,68 1102.388 1 1102.388 ب(× تفاعل)أ
   164.962 246 40580.757 الخطأ

    250 312011.000 المجموع

ُبعد 
المجال 
 العاطفي

 5أقل من )مدة الزواج -أ
 5سنوات/ أكثر من 

 (سنوات
غير  0,03 4.652 1 4.652

 دالة

 3عدد األبناء)أقل من  -ب
 أبناء( 3أبناء/ أكثر من 

غير   0,4 5.699 1 5.699
 دالة

 0,05 3,69 598.932 1 598.932 ب(× تفاعل)أ
   161.951 246 39840.056 الخطأ

    250 327796.000 المجموع

الدرجة 
الكلية 

لالنفصال 
 العاطفي

 5أقل من )مدة الزواج -أ
 5سنوات/ أكثر من 

 (سنوات
غير  0,02 21.162 1 21.162

 دالة

 3عدد األبناء)أقل من  -ب
 أبناء( 3أبناء/ أكثر من 

غير  0,01 15.293 1 15.293
 دالة

 0,01 5,57 6952.564 1 6952.564 ب(× تفاعل)أ
   1247.648 246 306921.409 الخطأ

    250 2532064.000 المجموع

وفًقا لمتغيري ( عدم وجود أختالف في االنفصال العاطفي وأبعاده 16يتضح من جدول)
أبناء/ أكثر من  3سنوات(، وعدد األبناء)أقل من  5سنوات/ أكثر من  5مدة الزواج)أقل من 

؛ حيث كانت قيمة"ف" غير دالة إحصائيًّا. المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قياديةلدى  أبناء( 3
دت فروق دالة إحصائيًّا في االنفصال العاطفي وأبعاده وفًقا للتفاعل بين متغير مدة بينما وج

ولتحديد اتجاه الفروق وفًقا للتفاعل الزواج وعدد األبناء؛ حيث كانت قيمة"ف" دالة إحصائيًّا؛ 
استخدام طريقة  بين متغيري مدة الزواج وعدد األبناء في االنفصال العاطفي وأبعاده الثالثة تم

 (.17، كما في جدول)LSDباستخدام اختبار  Post Hoc Testالمقارنات البعدية 
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 مكرم اهللرشا حسن 
 

 2022 إبريل، 2ج، 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

(المقارنات الثنائية وفًقا الختالف التفاعل بين متغيري مدة الزواج وعدد األبناء على مقياس 17جدول)
 (.250)ن= LSDاالنفصال العاطفي وأبعاده باستخدام اختبار 

سنوات  5مدة الزواج أقل من ( وجود فروق دالة إحصائًيا بين 17يتضح من جدول)
في  أبناء 3سنوات وعدد األبناء أكثر من  5مدة الزواج أقل من  و أبناء 3وعدد أبناء أقل من 

في ُبعد المجال االجتماعي  أبناء 3سنوات وعدد أبناء أقل من  5مدة الزواج أقل من اتجاه 

االنفصال العاطفي 
 وأبعاده

الفروق بين  المقارنات الثنائية
 المتوسطات

الخطأ 
 المعياري 

 اتجاه الفروق  الداللة

ُبعد المجال 
 االجتماعي

مدة الزواج 
 5أقل من 

سنوات وعدد 
أبناء أقل من 

 أبناء 3

مدة الزواج أقل 
سنوات  5من 

وعدد األبناء 
 3أكثر من 
 أبناء

5,03 2,43 0,05 

مدة الزواج 
 5أقل من 
وعدد سنوات 

أبناء أقل من 
 أبناء 3

ُبعد المجال 
 النفسي

مدة الزواج 
 5أقل من 

سنوات وعدد 
أبناء أقل من 

 أبناء 3

مدة الزواج أقل 
سنوات  5من 

وعدد األبناء 
 3أكثر من 
 أبناء

6,35 2,86 0,05 

مدة الزواج 
 5أقل من 

سنوات وعدد 
أبناء أقل من 

 أبناء 3
مدة الزواج 

 5أكثر من 
سنوات وعدد 
األبناء أكثر 

 أبناء 3من 

مدة الزواج أقل 
سنوات  5من 

وعدد األبناء 
 3أكثر من 
 أبناء

5,57 2,84 0,05 

مدة الزواج 
 5أكثر من 

سنوات وعدد 
األبناء أكثر 

 أبناء 3من 

الدرجة الكلية 
 لالنفصال العاطفي

مدة الزواج 
 5أقل من 

سنوات وعدد 
األبناء أقل 

 أبناء 3من 

مدة الزواج أقل 
سنوات  5من 

وعدد األبناء 
 3أكثر من 
 أبناء

16,46 7,89 0,05 

مدة الزواج 
 5أقل من 

سنوات وعدد 
األبناء أقل 

 أبناء 3من 
مدة الزواج 

 5أكثر من 
سنوات وعدد 
األبناء أكثر 

 أبناء  3من 

مدة الزواج أقل 
سنوات  5من 

وعدد األبناء 
 3أكثر من 
 أبناء

14,85 7,81 0,05 

مدة الزواج 
 5أكثر من 

سنوات وعدد 
األبناء أكثر 

 أبناء 3من 
 تم االقتصار فقط على المقارنات الثنائية الدالة وحذف المقارنات غير الدالة
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 2022 إبريل ، 2ج 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

  باالنفصال العاطفيصراع الدور وعالقته 

وُبعد المجال النفسي والدرجة الكلية لالنفصال العاطفي لدى المرأة المتزوجة العاملة في مواقع 
ناء أكثر من سنوات وعدد األب 5مدة الزواج أكثر من  قيادية، ووجود فروق دالة إحصائيًّا بين

مدة الزواج في اتجاه  أبناء 3سنوات وعدد األبناء أكثر من  5مدة الزواج أقل من و  أبناء 3
في ُبعد المجال النفسي والدرجة الكلية  أبناء 3سنوات وعدد األبناء أكثر من  5أكثر من 

. تبين الجداول أعالها إنه ال لدى المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قيادية لالنفصال العاطفي
يوجد اختالف في االنفصال العاطفي وذلك يرجع حسب نظرية التبادل االجتماعي لجورج 
هومانز وبير بالو المتبناة والتي اكدت على اهمية المجاالت المذكورة وتأثيرها في العالقة 

تبادلية فالتبادل بين الزوجية فالجوانب الثالثة تؤثر في التفاعل داخل االسرة ألن لها قيمة 
الزوجين يختلف عن طبيعة التبادل المادي البحت فتمنح االثابة من اجل تدعيم العالقة وليس 
من اجل شىء اخر فالتبادل يتحول إلى اشباع في حد ذاته حيث يمنح الزوجين شعورا باالمن 

لزوجة تعتبر بمثابة والمحبة والسعادة وايضا عندما يعطي الزوج االحترام واالمتيازات المادية ل
االرباح التي تعطى للزوجة فالعالقات االجتماعية تزدهر وتنمو وتكون عالقة متماسكة وبالتالي 
فإن عمل المرأة من الممكن ان يكون مصدر قوة لها امام زوجها يجعله يضمر لها المحبة 

ألقل من خمس واالحترام ويساعدها على التقدم فيه، ويرجع وجود فروق في االنفصال العاطفي 
سنوات حيث انتقال الفرد من حياة الى اخري، من الضرورية إلى حياة تتصف بالمسئولية حيث 
إنها تكون غير مهياة نفسيا لها وقيامها بالمحاولة بالتكيف كذلك كثرة المهام وطبيعة العالقات 

ؤدي الزوجية ومحاولة الرضاء جميع االطراف فهو يترتب على ذلك ضغوط وتعب واجهاد وي
 الى عدم استقرار في الحياة االسرية والزوجية والشعور باالنفصال العاطفي.      

 الخامس:نتائج الفرض  -
توجد عالقة دالة إحصائًيا بين صراع الدور وأبعاده على أنه" الخامسنص الفرض      

"؛ وللتحقق من المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قيادية ىواالنفصال العاطفي وأبعاده لد
 ( نتائج هذا الفرض.18يوضح جدول)و صحة هذا الفرض تم استخدام معامل ارتباط بيرسون، 
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 صراع الدور وأبعاده واالنفصال العاطفي وأبعاده  (. معامالت ارتباط بيرسون بين18جدول)
 (.250)ن= المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قيادية ىلد

ُبعد المجال  المتغيرات
 االجتماعي

ُبعد المجال 
 النفسي

ُبعد المجال 
 العاطفي

الدرجة الكلية 
 لالنفصال العاطفي

 **0,79 **0,81 **0,77 **0,69 ُبعد طبيعة عمل المرأة كقيادية
 **0,67 **0,66 **0,67 **0,61 ُبعد طبيعة دور المرأة كربة بيت

 **0,76 **0,78 **0,74 **0,68 ُبعد الضغوط التي تتعرض لها المرأة
 **0,86 **0,89 **0,83 **0,76 ُبعد الرضا عن العمل واألسرة

 **0,82 0,83 **0,80 **0,73 .صراع الدورالدرجة الكلية ل
 .        0.01** دالة عند مستوى          

( وجود عالقة موجبة دالة إحصائيًّا بين صراع الدور وأبعاده 18يتضح من جدول)
واالنفصال العاطفي وأبعاده لدى المرأة المتزوجة العاملة في مواقع قيادية؛ حيث تراوحت قيم 

(، 0,89 -0,61معامالت االرتباط بين صراع الدور وأبعاده واالنفصال العاطفي وأبعاده بين)
(. فصراع االدوار بين متطلبات العمل 0,01صائيًّا عند مستوى الداللة)وهي قيم دالة إح

واالسرة يؤدي بالمرأة العاملة باالحباط الشديد وبالتالي يكون سبب في حدوث تذبذبات في 
التواصل العاطفي وبالتالي يكون سبب في استقرارها العائلي، وايضا كلما زادت مسئوليات 

نشاطها وتعاظمت أدوارها وبالتالي يجعلها تحمل نفسها فوق  المرأة وانشغالها وتوسعت بؤرة
طاقتها، لكي تكون في أحسن صورة في عين أوالدها ورؤساء العمل وزوجها وزمالءها فشعور 
المرأة بالتقصير في أدوارها يزيد من الحيرة والتردد كذلك يجعلها تشعر بالذنب تجاه ممن 

لديها يؤدي بها إلى انفصال عاطفي وخاصة إذ  حولها، أيضا شعور المرأة بتضارب االدوار
( حيث أكدت أن 2009كان الزوج ال يفهمها وال يقدر وضعها وهذا ما أكدته دراسة) عمارة، 

العالقة بين صراع االدوار والتوافق الزواجي عالقة عكسية وهو ما أكدته أيضا دراسة) صيغ، 
قرار االسرة وأداء المرأة العاملة ( حيث توصلت أن لصراع االدوار أثر سلبي على است2005

لواجباتها نحو أداء أسرتها بشكل سليم وبالتالي فإن ما تعانية المرأة العاملة جراء التزاماتها 
المتعددة وأيضا إحساسها بالمسئوولية اتجاه عملها وواجباتها نحو اسرتها وزيادة  االدوار 

 اطفي.          واالعباء التي تقوم بها المرأة يقلل من تواصلها الع
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 توصيات البحث املقرتحة: 
توجيه االهتمام بتطوير المؤسسات التي تهتم بتعدد االدوار وعالقته بصحة المرأة  -1

 العاملة في مواقع قيادية.

تشجيع النساء العامالت في مواقع قيادية على االستثمار وتحقيق طموحاتهن وتقديم  -2
لهن، تقليل المشكالت التي تعترضهن في التسهيالت المعنوية والمادية الالزمة 

 حياتهن اليومية ومواقع العمل.

القيام بعمل دورات ارشادية بتوعية أفراد االسرة بالمشاركة في مسؤوليات البيت  -3
 لإلنقاص من حدة الواجبات التي تقع على المرأة لوحدها. 

مالت وضع برامج جديدة تعمل على إعادة توزيع ساعات العمل على النساء العا -4
 بشكل يوفر القيام بالدورين.

عمل برامج إرشادية الغرض منها إرشاد المرأة للقيام بالدورين وهم العمل داخل  -5
المؤسسة والعمل داخل االسرة بطريقة منظمة تساعدها على إنجاز مهامها ويقلل من 

 الصراع التي تتعرض له.

 الدراسات  املقرتحة :
بالحوار االسري لدي المرأة العاملة في مواقع دراسة االنفصال العاطفي وعالقته  -1

 قيادية.

 دراسة صراع الدور وعالقته بالجدية في العمل لدي المرأة العاملة في مواقع قيادية. -2

عمل برنامج ارشادي للتخفيف من حدة صراع االدوار لدى المرأة العاملة في مواقع  -3
 قيادية.

لدى المرأة العاملة في مواقع  عمل برنامج إرشادي للتخفيف من االنفصال العاطفي -4
 قيادية.   
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Abstract: 

The aim of the research is to reveal the levels and dimensions of role 

conflict among married women working in leadership positions in 

Assiut Governorate. As well as emotional separation and identifying 

the differences among married women working in leadership positions 

in the role conflict and its dimensions according to the variables of the 

duration of the marriage (less than 5 years / more than 5 years), the 

number of children (less than 3 children / more than 3 children), 

interaction between them and getting to know each other. On the 

differences of married women working in leadership positions in 

emotional separation according to the variables of the duration of 

marriage (less than 5 years / more than 5 years), the number of children 

(less than 3 children / more than 3 children), the interaction between 

them and the detection of a statistically significant relationship Between 

role conflict and its dimensions and emotional separation and its 

dimensions for married women working in leadership positions. To 

achieve these goals, the researcher applied the scale of role conflict 

among women working in leadership positions (prepared by the 

researcher) and the scale of emotional separation (prepared by Omar 

Al-Shawashra and Heba Abdel-Rahman). Stability McDonald's Omega 

Hayes - Analysis method using Amos program - IBM "SPSS" Amos 

v23 Correlation coefficients). The results showed that there is an 

average level of role conflict among married women working in 

leadership positions in Assiut Governorate. And the presence of a low 

level of emotional separation among the working married woman. 

There are statistically significant differences between the duration of 

marriage less than 5 years, the number of children less than 3 children, 

the marriage period less than 5 years, the number of children more than 

3 children in the direction of the marriage duration less than 5 years, 

and the number of children less than 3 children in the social and domain 

dimensions Psychological and the total degree of emotional separation 

among married women working in leadership positions. The existence 
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of a positive, statistically significant relationship between role conflict 

and its dimensions and emotional separation and its dimensions among 

married women working in leadership positions; Where the values of 

the correlation coefficients between role conflict and its dimensions and 

emotional separation and its dimensions ranged between (0.61-0.89), 

and they are statistically significant values at the significance level 

(0.01). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


