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دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة 
 وعالقتها برأس المال االسري النفسي 

 شريف محمد عطية حورية  
 أستاذ إدارة المنزل والمؤسسات المساعد 

 المنوفية جامعة  –كلية االقتصاد المنزلي 

 سليمان سحر أمين حميده
أستاذ إدارة المنزل وإقتصاديات األسرة  

جامعة   - المساعد كلية التربية النوعية 
 االسكندرية 

 : ملخص البحث 
دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة  دراسة    يهدف البحث إلى

شتملت الوصفي التحليلي. أ استخدام المنهجتم  .  وعالقتها برأس المال األسري النفسي
، ولديها أبناء في مراحل زواجها قائما  ومازال  ربة أسرة متزوجة(  200)عينة البحث على  

األنشطة المختلفة  التعليم   في  الفعالة  المشاركة  القدرة على  لديهم  معا،  يعيشون جميعا 
المختلفة مدينة    األسرية  الكوماالسكندرية،  في  قري  شبين   كفر خاقان، ميت  تال،، 

بطريقة غرضية    وأختيرت العينة  خالل اإلستبيان اإللكتروني.، وتم التطبيق من  المصيلحة
علىإ  .عمدية البحث  أدوات  البيانات   شتملت  الخاصة    إستمارة  االسر بالعامة  ربات 

األسرة، إستبيان  إستبيان دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية لربة  ،  وأسرهن
دور موجبة بين  وجود عالقة إرتباطية    عنأسفرت النتائج  .  رأس المال األسري النفسي

النفسي الكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة ورأس المال األسري  . السمات الريادية في تعزيز 
الريادية  ودور السمات    المستوي التعليمي لربة األسرة   بين  وجود عالقة إرتباطية موجبة 

  جود عالقة إرتباطية موجبة بين المستوي التعليمي و .  لربة  اإلنتاجية   تهافي تعزيز كفاء 
، ورأس دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية لربة األسرةكل من  و لرب األسرة  

في بين ربات األسر المقيمات في الريف والحضر  وجود فروق  المال األسري النفسي.  
، رأس المال األسري السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية لربة األسرةدور  كل من  

دور السمات الريادية في في كل من  وجود فروق  النفسي لصالح المقيمات في الريف.  
، ورأس المال األسري النفسي وفقا لحالتها الوظيفية  تعزيز الكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة

دور السمات   في كل منفروق  الت بالقطاع الحكومي. وجود  لصالح غير العامالت والعام
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، رأس المال األسري النفسي وفقا للحالة الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة
الحرة،   األعمال  لصالح  األسرة  لرب  )الوظيفية  المستقلة  المتغيرات  الشهري أن  الدخل 
التعليمي لربة األسرة، عمر ر  قد أثرت  بة األسرة، وعدد أفراد األسرة(  لألسرة، المستوي 

األسرة24بنسبة   لربة  اإلنتاجية  الكفاءة  تعزيز  في  الريادية  السمات  دور  في  أن    .٪ 
، عدد سنوات الرعاية األسريةالمتغيرات المستقلة )دور السمات الريادية في تعزيز كفاءة  

السمات  ودور  المنزلية،  األعمال  أداء  كفاءة  تعزيز  في  الريادية  السمات  دور  الزواج، 
 رأس المال األسري النفسي. ٪ في  54الريادية في تعزيز الكفاءة اإلدارية( قد أثرت بنسبة  

 الكفاءة اإلنتاجية، رأس المال النفسي، ربات األسر ،  السمات الريادية  الكلمات المفتاحية:
 مقدمة ومشكلة البحث: 

تمثل المرأة قطاعا بشريا هاما فهى ركن أساسى من أركان المجتمع، وهى العمود   
وتوفير  بمستوى معيشتها  واإلرتقاء  أسرتها  تحقيق أهداف  والمسئولة عن  الفقرى لألسرة 

(، لذا يعد دور ربة األسرة من أهم األدوار التي تقوم  2،  2014)عبير على،  السعادة لها  
بالبيئة الداخلية    تأثر هذا الدور بكثير من العوامل التي ترتبطبها المرأة على اإلطالق وي

خاصة مع تعدد المسئوليات الملقاه عليها والتي لن تتمكن من القيام بها  و ،  المحيطة بها
ستخدامها عند  إء البشرية أو المادية وأحسنت  إال إذا أدركت قيمة مواردها المختلفة سوا

وأخرون،إدارتها   خضر  وإمتالكها (2،  2021  )منار  المرأة  فإن خصائص  وبالتالي   ،
التنمية   الفعال والحيوى فى  بدورها  القيام  التمكن من  والقدرات يساعدها على  المهارات 

  (.921، 2011)عبير الدويك، ومنار خضر، ويجعلها قادرة على إدارة شئون أسرتها 
أكد   العمر فقد  وغسان  ناصر  الفرد   (141،  2011)  ي محمد  لخصائص  أن 

السمات تلك المتعلقة بالريادة   أدائه ومن أبرز هذه ماته أثرًا في سلوكه و توجهاته و سو 
 فهى تشكل أحد أهم الموارد البشرية في عصرنا الحالي. ، وسلوكياتها

حيث يعد التوجه نحو الفكر الريادي توجهًا عالميًا فقد وضعت كل الدول المتقدمة 
في العالم خططًا تنفيذية متالحقة لتعزيز هذا الفكر في مجتمعاتها فأصبحت ريادة األعمال 

  (10، 2019ووفاء المبيريك،  )أحمد الشميمرى ظاهرة واضحة عالميًا 
المؤسسات القدرات الريادية للمواطنين و   بي يعتبر تطويرو مما جعل اإلتحاد األور 

ف  عديدة،  سنوات  منذ  أهدافه  أهم  من  واحدًا  أوروبا  في  الفي  تطبيقها  يمكن  مهارة  ريادة 
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الحياة   مناحي  في إمختلف  الفعالة  المشاركة  إلى  وصواًل  الشخصية  التنمية  من  بتداء 
 (Bacigalupo et.al., 2016, 5).المجتمع

تي تسعى إليها مختلف بالريادة ألهميتها الكبرى في التنمية الهتمام يرجع هذا اإل
بتكار درون في تبنيها و يمتلكون روح اإلللخروج بأجيال يدركون الفرص، ويباالمجتمعات و 
و  اإلبداع  أهدافهمو  لتحقيق  منظمة  بطريقة  المتاحة  الموارد  الشي  يستثمرون  خ )فؤاد 

   .(497، 2009، وأخرون 
بأنها خصائص    الريادة  ( 127،  2008العامري وطاهر الغالي )صالح  ويعرف  

باإل  تتعلق  بعملوسلوكيات  له،  بتداء  مخاطره،  تنظيمه ،  التخطيط  في ،  تحمل  واإلبداع 
 إدارته.   

  اإلبداع في خلق بتكار و بأنها التفرد واإل   (21،  2017محمد غنام )كذلك يعرفها  
م  ممارسة  وتقديم  أو  أو طريقة  أو خدمة  إجراء من خالل  نتج  تحديد أو  اقتناص ،  فن 
 ستغاللها. إو ، الفرص 

 .Bacigalupo et.al. (2016, 12) & Costin et.alويضيف كل من  

عمال ذات أ د على تحويل األفكار إلى أفعال و ريادة تعنى قدرة الفر الأن    (136 ,2018)
، عالمتوفرة واإلستفادة منها، وبالتالي فهي مفتاح الكفاءة للجمي قيمة من خالل إدارة الموارد  

 مما يساعد الناس على أن يكونوا أكثر إبداعا وثقة بالنفس في كل ما يقومون به. 
متفائل  ف وهو  بيده،  مصيره  يأخذ  أن  يريد  جريء  مبادر  شخص  هو  الريادي 

إلى الفشل، ويمتلك بطبيعته، ومؤمن بحتمية النجاح بالرغم من وجود مخاطر قد تؤدي  
طاقة وقوة دافعة تمكنه من تخطي الصعوبات التي تقف عائًقا في سبيل تحقيق أهدافه 

    .(37،  2010  )عمر إسماعيل،
ره هم  يحتك اح للجميع إال أن من يتمكن منه و يمكن القول أن السلوك الريادى مت

سمات الو  ،ن يمتلكها األخرو القدرات التي ال أشخاص يحملون من الخصائص والسمات و 
ما هو مكتسب ينمو خالل الحياة ويظهر في سلوكيات   منهامنها ما هو موروث و الريادية  

 (.  145، 2013) ماجد صالح، يصبح جزءًا من شخصيته الريادي و 
مستويات للريادة وهى: الريادة على   (141،  2010عاطف خصاونة )وقد حدد  
ويقصد ث،  الريادة على المستوى الفردى وهى التي يتناولها هذا البح، و المستوى الجماعى
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بها الريادة التي يمثلها أو يقوم بها شخص أو فرد واحد كالموظف، المدير أو أحد أفراد 
 .متلكون السمات والقدرات الرياديةاألسرة الذين ي
لريادي في  السمات الشخصية ل  (41،  2010عمرو زيدان )صنفت دراسة  وقد  

بتكار، تحمل المخاطرة، الدافع لإلنجاز، اإلستقاللية، المبادرة، إحدى عشر سمة وتشمل اإل 
تحمل المسئولية، الثقة بالنفس، التحكم الذاتي، الرغبة في التغيير، القدرة على المنافسة 

  ( 507،  2009)  وأخرون    فؤاد الشيخن بين كل من  والحرص على تكوين الثروة، في حي 
ص وهى: الثقة بالنفس، حب اإلنجاز، أن الخصائص والسمات الريادية تشمل تسع خصائ

المبادرة، حب اإلاإل بناء شبكة عالقات،  القدرة على  المسئولية، بتكار،  ستقالل وتحمل 
 (739،  2015وظ )دراسة شرين محفالمخاطرة، بينما تناولت  غتنام الفرص، التخطيط و إ 

اإلبداع  ويشير إلى تبنى ربة األسرة ألفكار جديدة  أربعة سمات ريادية لربة األسرة وهى:
عنى تحمل ربة تبينما تحمل المخاطرة والمسئولية   ،  لتحسين أدائها في إدارة شئون أسرتها

لحجم   مدروسة  حسابات  وعمل  وقراراتها  مواقفها  نتائج  عن  الكاملة  لمسئولياتها  األسرة 
المخاطرة والوقوف على نقاط القوة والضعف في أدائها، أما المبادرة  فهي قدرة ربة األسرة  

إجراءات   أخذ  أهدافهاإعلى  لتحقيق  بيئتها  وتهيئة  قدرتها  لدعم  أن   ،ستباقية  حين  في 
ث عن فرص أفضل ستغالل ربة األسرة للفرص المتاحة والبحإمار الفرص  يعنى  ستثأ

 أما  ستفادة منها في إثراء حياتها،ستغاللها من أجل اإلإستخدامها و إيمكن لربة األسرة  
ة الفرد في العمل لساعات تعنى رغب   (47،  2019كما أشار ختام السواريس )المثابرة  
 . كل ما هو مطلوب منه أو يزيد عليهص يقوم بتحمل ضغوطات العمل فهوم شخطويلة و 

مما   أفعال  إلى  األفكار  تحويل  على  األفراد  قدرة  من  تزيد  الريادية  فالسمات 
يساعدهم على أن يكونوا أكثر إبداعا في كل ما يقومون به من أعمال، وبالتالي فهي 

للجميع الكفاءة  يرى ،  (Costin et.al., 2018, 136)  مفتاح  الناصر ناصر    ولذا 
كتساب إاإلنتاجية لألفراد هو حثهم على    أن من أهم أسباب رفع الكفاءة  (77،  2003)

،  2014)  يكما تشير عائشة الباد،  السمات واألنماط السلوكية اإليجابية عند إداء عملهم
فاعلية الذات التي  شخصية التي يمتلكها الفرد نفسه و كفاءة العمل ترتبط بسمات ال  أن  (7

 وجه.  أكمل على ز العمل بكفاءة و إلنجاتدفعه 
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موارد والطاقات المتاحة بمعنى  ستخدام األمثل للتعرف الكفاءة اإلنتاجية بأنها اإلو 
نتائج ممكنة  اإل ،  2018)حمزة يحيى،  ستفادة المثلى من الموارد للوصول إلى أفضل 

حددت    ،(87 القحمانوقد  ال  (519،  2011)  يمها  على  العوامل  تؤثر  الكفاءة تي 
، المناخ المساعد على اإلنتاجية وتشمل القدرة على أداء العمل، الرغبة في أداء العمل

 . العمل
 الموارد  سةةةتغاللإ بحسةةةن الوثيقة لعالقتها الكفاءة اإلنتاجية دراسةةةة أهمية برزت 

ونسةةتطيع أن نلمس أهمية الكفاءة اإلنتاجية   عائد أو أفضةةل نتائج ، أكبر على للحصةةول
مدى فأما بالنسةةةةةةةةةةةةةةبة للفرد فإن إنتاجيته تعكس  ، مسةةةةةةةةةةةةةةتوى  الفرد، والمجتمع بكامله  على

وأما ، ومهارته ، والمقدار الذي يعطيه من جهده وعلمهمسةةةةةةةةةةةةاهمته في العمل الذي يؤديه
فيمةةا يتعلق بةةالمجتمع فةةإن اإلنتةةاجيةةة تؤثر على رفةةاتيةةة هةةذا المجتمع، وذلةةك عن طريق 

)ســـعيد القليطي ووائل  تي يتم توفيرها ألفراد المجتمع  السةةةةلع والخدمات ومدى جودتها وال
  .(46، 2016حسنين، 

الجانب    كما تتبلور أهمية الكفاءة اإلنتاجية بالنسبة للفرد في ثالث جوانب وهي
هو كفاءة الفرد في أداء دوره  الجانب االجتماعي و ،  النفسي والذى يمثل تحقيق الفرد لذاته

أخيرًا الجانب المادي  و ،  نسجامه معهمإعد على تعميق عالقاته باألخرين وزيادة  مما يسا
 .( 53، 2016)إيمان قطب ،  على حوافز ماديةالفرد فعندما ترتفع اإلنتاجية يحصل 

على  (  199،  2008نعمة رقبان )ونظرا ألهمية الكفاءة اإلنتاجية فقد ركزت  
ستمرارها  إي مستوى أداء ربة األسرة و درجة  ضرورة توفر الرغبة أو الدافعية التي تتحكم ف

هام في الوصول   المهام عاملرغبة حقيقية في إنجاز األعمال و   على نفس المستوى فوجود 
اد عندما يمكنها التصرف ببساطة ، كما ترى أن كفاءة ربة األسرة تزد إلى األداء الجيد 

 بجهد أقل في كافة المسئوليات المختلفة بطريقة سليمة. و 
يمكن تناول الكفاءة اإلنتاجية لربة المنزل من ثالث أبعاد كفاءة أداء   هناومن  

  .األعمال المنزلية، كفاءة الرعاية األسرية، الكفاءة اإلدارية 
وكفاءة أداء األعمال المنزلية يقصد بها قيام ربة األسرة باألنشطة والمسئوليات  

والمط عاتقها  على  تقع  التي  المنزلية  منهاواألعمال  الطعام  لوب  تحضير  من  ،  أداؤها 
تنظيف وترتيب المنزل، غسل المالبس، شراء مستلزمات األسرة...إلخ في الوقت المناسب 
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مبتكرة وبأساليب  جهد  حافظ،    وبأقل  ودعاء  بركات  خضر 6،  2018)تغريد  منار  ؛ 
ومدى (،  2،  2021وأخرون،   وأهميتها  طبيعتها  حيث  من  المنزلية  األعمال  وتختلف 

  .(199،  2008)نعمة رقبان، صعوبتها وكذلك المواد المختلفة الالزمة إلنجازها 
لرفع كفاءة أداء األعمال أن    (759،  2015وتؤكد نتائج دراسة شرين محفوظ )

المنز  األعمال  ريادة  لمهارات  األسرة  ربة  إمتالك  من  البد  أثار  من  لها  لما  لية  المنزلية 
نادية    إيجابية على أسلوبها في مواجهة ضغوط العمل المنزلى، كذلك أضافت نتائج دراسة

أنه كلما أرتفع مستوى ريادة األعمال المنزلية لربة األسرة كلما   (277،  2016عامر )
 الوعى تجاه شئون المنزل. أرتفع 

مهام، وواجبات  هي لديها  ، فكما يقع علي عاتق ربة األسرة رعاية أفراد أسرتها
للوفا الزوج  رعايتهم  و   بإحتياجاته، واألبناء إلشباع إحتياجاتهم،ء  تقوم بها تجاه كل من 

وهذا ، (247، 2016، )نادية عامروإعدادهم لمواجهة المستقبل  ،تربويا، نفسيا، صحيا
أن وظيفة الرعاية تتضمن حماية أفراد األسرة من    (51،  2008كمال مرسي )ما أكده  

 اإلنحرافات، ومساعدتهم في التغلب علي األزمات والمشكالت.  
وتحقيق أهدافها المنشودة ال تتم إال من  ،  كما أن إشباع حاجات األسرة المتعددة

، وهي تعني قدرة ربة األسرة على إستغالل موارد  في إدارة شئون األسرة  خالل الكفاءة
)منار خضر األسرة البشرية والغير بشرية اإلستغالل األمثل من أجل إشباع هذه الحاجات  

وفى ظل ندرة الموارد تظهر الحاجة الماسة إلى ربات أسر يتمتعن    ،(8،  2021،  وأخرون 
تنتهج أسلوب وارد األسرية و ستخدام األمثل للمى عال من الكفاءة اإلدارية في اإلبمستو 

،  2012  ،ي وأخرون )وفاء شلب  والتخطيط الجيد إلنجاز األعمال ،  غير تقليدى في التفكير
377 .) 

عبير  وقد أهتمت العديد من الدراسات بالكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة منها دراسة  
التي أكدت على تأثر الكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة    (950،  2011الدويك ومنار خضر )

جم  حعمرًا و   برلح األكاعمر ربة األسرة لصالتعليمى لصالح المستوى األعلى و بالمستوى 
 الدخل الشهرى لألسرة لصالح الدخل المتوسط.األسرة لصالح األسر الصغيرة و 

التي كشفت نتائجها    (28،  2017مهجة مسلم ورباب مشعل )وكذلك  دراسة  
 أظهرت دراسة وفى المقابل   ،  رتفاع مستوى الكفاءة اإلنتاجية لربات األسر عينة الدراسةإ
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( حافظ  ودعاء  بركات  مستو إ(  15،  2018تغريد  لربات نخفاض  اإلنتاجية  الكفاءة  ى 
لتي كشفت نتائجها وا(  219،  2019نهاد رصاص )دراسة    عينة الدراسة، وأخيرا  األسر

اإلنتاجية لربة األسرة الريفية  رتباطية موجبة دالة إحصائيا  بين الكفاءة  إقة  عن وجود عال
 قتصادي. والتمكين اإل

إن األفراد الملهمين والقادرين على تحسين كفاءتهم اإلنتاجية هم من يظهرون  
عالية   بإيجابية  األخرين  مع  التعامل  ويستطيعون  محيطهم  فهم  على  عالية  قدرة  دائما 

م  لديهم  ما  أفضل  المرسومةوإستثمار  األهداف  لتحقيق  قدرات  أن ،  ن  إلى  يشير  وهذا 
صفات شخصية ونفسية تؤهله    موارد بشرية متمثلة في   الشخص الناجح في عمله يمتلك

ألن يكون متميزا في طريقة إدارته ألعماله وأن يمتلك من المشاعر ما يمكنه من أن يكون 
)ناصر جرادات التميز والنجاح    له  مع مختلف الظروف بما يكفلعلى التعامل    قادراً و   مبادراً 

  .(9،  2020وعماد الزير، 
عتراف المتزايد بقيمة الموارد البشرية نظرًا ألنها تشكل رأس مال ال يقل  ومع اإل

هتمام إليها  بدأ العلماء بتوجيه المزيد من اإلأهمية بل يزيد عن رأس المال المالي لذلك  
لى فهو هتمام ما يزال في مراحله األو العمل على تطويرها وهذا اإلبتحديدها وقياسها و 

 . (5، 2020)ناصر جرادات وعماد الزير، لبحث ابحاجة لمزيد من الدراسة و 
يجابي  فظهر مفهوم رأس المال النفسى كأحد المفاتيم الحديثة في علم النفس اإل 

ن يعتقدون في قدراتهم على النجاح، ، وهو مؤشر لتمييز األفراد الذيفي بداية األلفية الثالثة
محمود     ي) الفرحاتمواجهة المشكالت  ، و التفاؤل، األمل  المثابرة في تحقيق األهداف،و 

 .(6،  2020وأماني صموئيل، 
  ي أن رأس المال النفس   ( 263،  2020وتعتبر شيماء متولى وأرزاق اللوزي )

الجوانب النفسية    ستثمارإ هتمام بالموارد البشرية حيث البد من اإل  منهج جديد في إدارة 
 .اط الضعفبداًل من التركيز على نقفراد المجتمع  أاإليجابية لدى 

فسية اإليجابية المتطورة  بأنه الحالة الن  Luthans et.al. (2007, 2)  وقد عرفه
تحقيق النجاح في المهام الصعبة والتفاؤل التي تتميز بالثقة في بذل الجهد الالزم لللفرد و 

المرونة  يق األهداف مع األمل في النجاح و المثابرة على تحقبشأن الحاضر والمستقبل و 
 Clapp-Smith  كذلك يرى ،  زمات األمن التكيف عند التعرض للمشاكل و   تمكنهالتي  
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رأس المال النفسي يمثل حاالت نفسية إيجابية تساهم في مستوى    أن    (231 ,2009)
فيعرفه بأنه أحد أهم    Avey et.al. (2010, 387)أعلى من الفاعلية و الكفاءة للفرد أما  

 . أداءه في مهام الحياة اليوميةو  التي تؤثر على سلوكهموارد النفسية اإليجابية للفرد و ال
دراسة   منها   النفسي  المال  رأس  أهمية  على  الدراسات  من  العديد  أكدت  وقد 

Riolli et.al. (2012, 10205)  رتباطية موجبة  إتي أسفرت نتائجها عن وجود عالقة  ال
بين رأس المال النفسي والرضا عن الحياة لعينة من الطالب الجامعيين بإحدى جامعات 

ة بين  رتباطية عكسيإهرت نتائجها وجود عالقة  ي حين أظالواليات المتحدة األمريكية ف 
المشكالت الصحية الناتجة عن الضغوط رأس المال النفسي للطالب واألعراض النفسية و 

 ( 6،  2015دراسة إحسان جالب ويوسف آل طعين )  أكدت كما  ،  التي يتعرضون لها
  .األداء اإلبداعيرأس المال النفسي و   بينصائية  موجبة ذات داللة إح  يةرتباط إوجود عالقة  

رتباطية  إوجود عالقة    Safari et.al. (2017, 108)كما أوضحت نتائج دراسة  
 . تصال األسرى المال النفسي وكل من جودة الحياة وأنماط اإل موجبة بين رأس

دراسة   أظهرت  )كذلك  حسين  ارتباطية     (27،  2019رمضان  عالقة  وجود 
  .راحة البال إحصائيًا بين رأس المال النفسي و موجبة دالة 
- 392،  2016)  ي مها البنو عتمدت العديد من الدراسات مثل دراسات  إ وقد  

544)،  536)-Antunes et.al. (2017, 521،   ر( حسين  -27،  2019مضان 
إلى تقسيم أبعاد رأس المال النفسي إلى   (300-261  ،2020)ي  زينب الغرابلو (،  61

 .المرونةو أربعة أبعاد تشمل: الثقة بالنفس، األمل، التفاؤل، 
باإل  Luthans et.al. (2007, 169)يرى  و  ترتبط  بالنفس  الثقة  عتقاد  أن 

 .Rad et.alمتالك اإلمكانات الالزمة لتحقيق األهداف، كما يشير  إاإليجابي لدى الفرد ب

تعني إلتزام الفرد وسعيه إلنجاز المهام المطلوبة منه     الثقة بالنفسأن     (312 ,2017)
 بنجاح. 

وعندما يتمتع الفرد بالثقة بالنفس تبدو عليه مظاهر إيجابية في تصرفاته وتوجهاته  
فه ويسعي إلي تحقيقه غير مكترث بالمؤثرات الخارجيه،  فال يتأثر برأي األخرين، يعرف هد 

يواجه التحديات ويصبر حتي يتجاوزها، يخطط لمستقبله، ال يقلد غيره بل يفكر بعقله، 
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 يوظف قدراته وينمي مهاراته ويستثمرها في تحقيق أهدافه، يسعي بإكتساب مهارات جديدة
   .(148، 147، 2014)عال إبراهيم، 

)إيمان  وتؤكد   اإلبداع   (185،  2013الخفاف  في  رئيسيا  سببا  بالنفس  الثقة  أن 
والنجاح وهي تتكون من ثالث صفات عاطفية وروحية متمثلة في إدراك الذات، قبول 
الذات، واإلعتماد علي الذات، والفرد عندما يكون واثقا بنفسه يستطيع أن يعبر عما يشعر 

والتي يشعر فيها بالضياع  أو الحزن به وبشكل أفضل في المواقف اإلنفعالية الصعبة  
تنميتها في سلوك  المجتمع  بالنفس قيمة إجتماعية وإنسانيه يحاول  فالثقة  أو الغضب، 
أفراده لتسهيل الكثير من النشاطات اإليجابية كالحب، الصداقة، الزمالة، التعاون، األمل 

 في المستقبل.  
هداف المنشودة من أجل النجاح فاألمل هو القدرة على إعادة توجيه المسارات إلى األ 

(Luthans et.al., 2007, 223)،   والمغزي بالمعني  إحساسا  المرء  يعطي  واألمل 
لحياته مهما ألت إليه األمور من تعقيد، فهو الذي يمنحنا القوة لمتابعة تجارب الحياة  

 . (50،  2010عماد الدين،  ى)من ولخوض خبرات جديدة حتي في أحلك الظروف
واألمل يرتبط مباشرا بإحساس الفرد بوجود اإلمكانيات والبدائل المتاحة فكلما زادت 
أصبح األمل داخله أكبر لقدرته علي تحقيق األماني ومواجهة المشاكل، فاألمل هو الطاقة 

شعور بالسعادة وبالتالي ال،  يبذل الجميع جهدا لبنائه داخلهم  والوقود لدي الفرد للعيش، لذلك
   .(275، 2017)نبيهه محمد،  والتفاؤل

بشكل    في المستقبل  توقع النتائج اإليجابيةلصفة شخصية أو ميل عام لألفراد  التفاؤل  و 
كما  (،15، 2014، وسف أل طعيني)إحسان جالب و أكثر تكرارا من األحداث السلبية 

إنه إستعداد إنفعالي ومعرفي معمم، ونزعة لإلعتقاد أو لإلستجابة إنفعاليا تجاه األخرين،  
نافعة،  مستقبلية  نتائج  وتوقع  وواعدة،  إيجابية  بطريقة  األحداث  وتجاه  المواقف،  وتجاه 
الحياة مبهجة  األن وستكون  الطيبة ستحدث  األمور  بأن  لإلعتقاد  أكثر ميال  والمتفائل 

 .(19، 2014اء سليمان، )سن وسارة
ومن هنا تظهر أهمية التفاؤل والتفكير اإليجابي، فالشخص المتفائل يجد الفرصة في 
المشكلة، وسوف يستثمر تلك الفرصة بشكل جيد لحلها، ولكن ذلك ال يتأتي إال بروح 
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التفاؤل، فالمتفائل يبحث عن سبل التكيف مع أي صعوبة مهما كانت وهو ما يسمي 
 .(33، 2015صطفي عاطف،  )م بالمرونة

القدرة على التأقلم أو إعادة التوازن للعودة إلى الحالة الطبيعية عند  هي    فالمرونة
مواجهة المشكالت، فهى تمثل قدرة الفرد على إعادة التوازن في أدائه بعد العقبات التي 

  .(29، 2018)صهيب العماوي،  يواجهها 
بالعديد من الصفات وهي تقبل النقد والتعلم من  ويتمتع األشخاص ذوي المرونة  

األخطاء، يسمعون نصائح غيرهم ومالحظاتهم، يحققون الفائدة من جميع اإلنتقادات أيا  
)إيمان    بطبعه خطاء، وقد يخطيء دون أن يعلم نان مصدرها، فهم يدركون أن اإلنسا ك

ن ربة األسرة  أمشكلة البحث في    تبلوروبناء على ما سبق ت ،  (16،  2020يوسف،  
الكثير من تتمكن من مواكبتها    والصعاب ،  التحديات   تواجه  قد ال  التقدم  التي  في ظل 

والتطور   الحياةالمتسارع  التكنولوجى  جوانب  مختلف  تشهده  متطلبات مع    الذى  غالء 
مواكبته   المعيشة  من  تتمكن  ال  قد  من    موالتي  األكبر  العبء  عاتقها  على  يقع  حيث 

المختلفة،   مهامهذه الأداء    اإلنتاجية عند ؤثر على كفائتها  يقد    مماالمسئوليات األسرية،  
حديثة في إدارة المنزل وخاصة مفاتيم إيجابية    يتبن أن تغامر بيصعب عليها  بالتالي  و 

ونادية  ،  (760  ،2015شرين محفوظ )فقد أظهرت دراسة كل من  بالريادة،    المرتبطة
كما ،  لدى ربات األسراألعمال المنزلية    إنخفاض مستوى ريادة  (278،  2016عامر )

إنتشرت في األونة األخيرة بعض المشاعر السلبية بين أفراد األسرة نظرا لكثرة الضغوط 
، إنشغال كل فرد عن األخر، وضعف التواصل المباشر مع بعضهم البعض، الحياتية

المرونة وغيرها من المشاعر اإليجابية وظهر بدال ،  األمل،  للتفاؤلهم  قار إفتمما أدي إلي  
 وبالتالي يمكن  ،وعدم الثقة في النفس وغيرها من المشاعر السلبية،  اإلحباط،  منها اليأس

دور السمات الريادية في ما عالقة  تي:  األ   الرئيسي  مشكلة البحث في التساؤلصياغة  
ة الرعاية األسرية، كفاء،  كفاءة أداء األعمال المنزليةدها )ابأبع   تعزيز الكفاءة اإلنتاجية

، األمل، الثقة بالنفسبأبعاده )  سري النفسيبرأس المال األ  لربة األسرة(  الكفاءة اإلداريةو 
 - وتنبثق منه التساؤالت الفرعية التالية: التفاؤل، والمرونة(،

   ؟دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة   ما -1
 ؟ سري النفسيمستوى رأس المال األما  -2
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وكل من    رتباطية بين بعض المتغيرات اإلجتماعية واإلقتصاديةإعالقة  هل هناك    -3
سري رأس المال األ، و لربة األسرةبأبعادها  دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية  

 بأبعاده؟  النفسي
فروق في كل من دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية بأبعادها هل هناك    -4

اإلجتماعية   المتغيرات  لبعض  وفقا  بأبعاده  النفسي  األسري  المال  ورأس  األسرة،  لربة 
 ؟ واإلقتصادية 

في تعزيز دور السمات الريادية  كل من  تأثير بعض المتغيرات المستقلة على  ما    -5
 ؟ رأس المال األسري النفسي بأبعادهو    لربة األسرة بأبعادها الكفاءة اإلنتاجية

 أهداف البحث: 
دراسة دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة    يهدف البحث بصفة رئيسية إلى

، والكفاءة اإلدارية(  الرعاية األسريةاإلنتاجية بأبعدها )كفاءة أداء األعمال المنزلية، كفاءة  
برأس المال األسري النفسي بأبعاده )الثقة بالنفس، األمل، التفاؤل، وعالقتها    لربة األسرة
 داف الفرعية األتية: وذلك من خالل مجموعة من األهوالمرونة( 

 . تحديد دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة  -1
 . رأس المال األسري النفسيي تحديد مستو   -2
  رتباطية بين بعض المتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية، وكل من قياس العالقة اإل  -3

دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية بأبعادها لربة األسرة، ورأس المال األسري 
 . النفسي بأبعاده

دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية بأبعادها   في كل من  الفروق تقييم    - 4
بأبعاده النفسي  األسري  المال  ورأس  األسرة،  اإلجت  وفقا   لربة  المتغيرات  ماعية  لبعض 

 واإلقتصادية. 
دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة كل من    على  تأثير بعض المتغيرات المستقلة  -5

 .رأس المال األسري النفسي بأبعاده اإلنتاجية لربة األسرة و 
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 أهمية البحث: 
 ترجع أهمية البحث الحالي فى:

 : في مجال التخصصاألهمية   -
وهي السمات يستمد البحث أهميته من إختياره لمتغيرات حديثة تواكب إهتمام الدولة    - 1

، من دور في االرتقاء بشأن األسرةا لما له ، رأس المال األسري النفسيالكفاءة اإلنتاجيةية، الرياد 
 .المجتمعو 
من خالل تناوله مفاتيم حديثة تثرى    التخصص   في مجال  يعد البحث إضافة جديدة -2

تبة العلمية لمجال إدارة المنزل بصفة خاصةةة واالقتصاد المنزلى بصفة عامة مما المك
 توجيه الباحثين إلجراء المزيد من الدراسات لهذه المتغيرات.  د فييساع

في   الباحثون منها  قد يسهم البحث في إضافة أدوات بحثية جديدة يمكن أن يستفيد    -3
، السمات الريادية المعزز للكفاءة اإلنتاجية لربة األسرةستبيان  إ   مجال اإلدارة المنزلية وهى

 وإستبيان رأس المال األسرى النفسى. 
 : في مجال خدمة المجتمعاألهمية  
قد تساعد نتائج وتوصيات هذا البحث في إعداد وتنفيذ برامج إرشادية تعمل على   -1

ورأس المال النفسى ، سرةتنمية وتعزيز السمات الريادية المعززة للكفاءة اإلنتاجية لربة األ
 المجتمع.و مما يعود بالنفع على األسرة  لجميع أفراد األسرة

هام    يستمد البحث أهميته من أهمية العينة البحثية وهي ربة األسرة لما لها من دور   - 2
   علي مستوي األسرة والمجتمع.وفعال 

 فروض البحث: 
السمات الريادية في تعزيز الكفاءة دور    د عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بينو وجعدم    -1

، والكفاءة اإلدارية(  األسريةرعاية  الدها )كفاءة أداء األعمال المنزلية، كفاءة  ااإلنتاجية بأبع
 . لربة األسرة ورأس المال األسري النفسي بأبعاده )الثقة بالنفس، األمل، التفاؤل، والمرونة(

و   -2  بين    د و جعدم  إحصائيا  دالة  إرتباطية  اإلجتماعية  عالقة  المتغيرات  بعض 
المستوي التعليمي لرب  عدد سنوات الزواج، المستوي التعليمي لربة األسرة،  واإلقتصادية ) 

و األسرة لألسرة،  الشهري  و الدخل  اإلنتاجية  (  الكفاءة  تعزيز  في  الريادية  السمات  دور 
 لربة األسرة.  دهاابأبع 
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و   -3 اإلجتماعية    د و جعدم  المتغيرات  بعض  بين  إحصائيا  دالة  إرتباطية  عالقة 
رب  واإلقتصادية )عدد سنوات الزواج، المستوي التعليمي لربة األسرة، المستوي التعليمي ل

 الدخل الشهري لألسرة( ورأس المال األسري النفسي بأبعاده األسرة، و 
في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية    دور السمات الريادية  فيإحصائيًا    ةدال  عدم وجود فروق   -4

، الحالة الوظيفية لربة عدد أفراد األسرةا مكان السكن، العمر،  وفق   ربة األسرة  دهاابأبع 
 األسرة، والحالة الوظيفية لرب األسرة.  

مكان  لوفقا    رأس المال األسري النفسي بأبعاده  إحصائيًا في  ةدال  عدم وجود فروق   -5
أفراد األسر  العمر، عدد  الوظيفية لربة األسرة،  السكن،  الحالة  الوظيفية لرب  و ة،  الحالة 

   .األسرة
العمر، عدد سنوات الزواج، عدد  نسبة مشاركة بعض المتغيرات المستقلة )  تختلفال    -6

رب األسرة، الدخل الشهري المستوي التعليمي لأفراد األسرة، المستوي التعليمي لربة األسرة،  
طبقا ألوزان    لربة األسرة   الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية دور السمات  مع    (لألسرة

 معامالت اإلنحدار ودرجة اإلرتباط معها. 
كفاءة أداء األعمال المنزلية،  نسبة مشاركة بعض المتغيرات المستقلة )  تختلفال    -7 

األسرة، المستوي ، عدد سنوات الزواج، عدد أفراد  ، والكفاءة اإلداريةالرعاية األسريةكفاءة  
رأس المال األسري النفسي طبقا ألوزان  مع    (، الدخل الشهري لألسرةالتعليمي لرب األسرة

 معامالت اإلنحدار ودرجة اإلرتباط معها. 
 األسلوب البحثي: 

 إلجرائية اأوال: مصطلحات البحث العلمية و 
  إلدارة شئون حياته بنجاح هي الصفات الشخصية التي يمتلكها الفرد    السمات الريادية:  -

(Kuratko, 2007, 9)  ،  ويعرفهاNandan (2013, 190)    أنماط سلوكية غير بأنها
 & Abdulwahab   وكذلك يعرفها  عادية تمنح الفرد هوية خاصة مقارنة باألخرين،

Al-Damen (2015, 165)   من الصفات الشخصية التي تشكل وتميز   بأنها مجموعة
بأنها الصفات الشخصية المميزة    وتعرف إجرائياالفرد، وتقوده نحو نجاح أعماله ومبادراته،  

األسرة   ربة  تمتلكها  األخرين  التي  األسبقية عن  تحمل   من وتعطيها  واإلبتكار،  اإلبداع 
  المخاطرة والمسئولية، المثابرة، المبادرة، إستثمار الفرص. 
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اإلنتاجية:    -2 وبين الكفاءة  جهة  من  اإلنتاجية  العملية  مدخالت  بين  العالقة  هي 
المخرجات الناتجة عن هذه العملية من جهة أخرى، حيث ترتفع الكفاءة اإلنتاجية كلما 

ويعرفها   ،(Borowiecki, 2013, 102).ارتفعت نسبة الناتج إلى المستخدم من الموارد 
بأنها الوصول إلي أكبر إنتاج ممكن من سلعة أو خدمة (  229،  2018الطاهر قانة )

بأنها حسن   (104، 2020وكذلك يعرفها محمد المغربي )معينة بأقل تفقة من الموارد، 
وتعرف إجرائيا بأنها إستغالل الموارد المادية والبشرية المتاحة لتحقيق أقصي مخرجات،  

األسر   إستغالل تمتلكهال  ةربة  التي  المميزة  الشخصية  عن    لصفات  األسبقية  وتعطيها 
اإلبداع واإلبتكار، تحمل المخاطرة والمسئولية، المثابرة، المبادرة، إستثمار   مناألخرين  

  في رفع كفاءة أداء األعمال المنزلية، كفاءة الرعاية األسرية، الكفاءة اإلدارية.  الفرص 
 فاءة اإلنتاجية وهي: وقد تناول البحث بعض أنواع الك

هو القيام بالعمل المنزلي بأقل وقت وجهد ممكن من  كفاءة أداء األعمال المنزلية:   -3
خالل اإلستغناء عن بعض الخطوات الغير ضرورية في أداء األعمال إما باإللغاء أو 

(، ويعرف إجرائيا بأنه  173،  2019)طارق إلياس،  الدمج أو تغير تسلسل الخطوات  
األسرة ربة  تمتلكها  ل  إستغالل  التي  المميزة  الشخصية  عن    وتعطيهالصفات  األسبقية 

اإلبداع واإلبتكار، تحمل المخاطرة والمسئولية، المثابرة، المبادرة، إستثمار   مناألخرين  
 للقيام بأكبر عدد من األعمال المنزلية المختلفة بأقل وقت وجهد ممكن.  الفرص 

هي الجهود المخططة إلحداث تغيرات مرغوب فيها ألفراد كفاءة الرعاية األسرية:    -4
المجتمع، وتهدف إلي تعليم الفرد وإكسابه المهارات والعادات الحسنة من جميع  و األسرة  

)فرج طه،   النواحي )الجسمية، العقلية، النفسية، واإلجتماعية( الالزمة للمواطن الصالح.
الفعال   خلانمط من التد بأنها  (  406،  2013(، ويعرفها أحمد السكري )323،  2009

باء  األ الدعم المتبادل بين أعضاء األسرة، قيام    ه:سرة، وتتضمن أنشطتعضاء األأ   بين
والناجحةب الفعالة  و   التربية  للألبناء،  التعليمية  الخدمات  الوقائية همتقديم  والخدمات   ،  
  ( 578،  2015وكذلك يعرفها رائد عكاشة ومنذر زيتون )لجميع األعضاء،    الصحيةو 

لفردي أو األسري تهدف بأنها جهود مخططة بصورة واعية مقصودة سواء علي المستوي ا
إلي تنمية سلوك الفرد وترقيته في شتي جوانب الشخصية بما يمكنه من القيام بمسؤولياته  
وأدواره المنوطه به في أسرته الحالية والمستقبلية وبما يبوؤه مكانته الفطرية في األسرة، 
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وتعطيها  تلكها  لصفات الشخصية المميزة التي تم ل  ربة األسرة  إستغالل   وتعرف إجرائيا بأنها
اإلبداع واإلبتكار، تحمل المخاطرة والمسئولية، المثابرة، المبادرة،   من األسبقية عن األخرين  

لتقديم المعارف، المعلومات، والمهارات الالزمة لتهيئة أفراد األسرة لحياة   إستثمار الفرص 
 سعيدة. 

ظريات والعلوم اإلدارية هي قدرة الفرد علي إستغالل المعلومات والن  الكفاءة اإلدارية:  -5
،  2011)أحمد دودين، في المواقف الحياتية المختلفة بنجاح لتحقيق األهداف المحددة. 

لصفات الشخصية المميزة التي تمتلكها ل ربة األسرة إستغالل(، وتعرف إجرائيا بأنها 16
المثابرة،    اإلبداع واإلبتكار، تحمل المخاطرة والمسئولية،  منوتعطيها األسبقية عن األخرين  

لتطبيق مراحل العملية اإلدارية من تخطيط، تنظيم، تنفيذ، وتقيم    المبادرة، إستثمار الفرص 
بدرجة عالية من    هاإنجاز جميع مسئوليات  ليع  هاتعين  والتيفي مجاالت الحياة المعيشية،  

 . النجاح
هو الرصيد الموجب من الخصائص النفسية اإليجابية لدي الفرد رأس المال النفسي:    -6

أدائه.   تحسين  تساهم في  نجم،  التي  مصطفي  184،  2020)نجم  محمد  ويعرفها   ،)
بأنها الموارد العقلية المتعلقة بالمرونة، التكيف، الدافعية، األمل، التفاؤل، (  66،  2020)

أفراد   صفات وتعرف إجرائيا بأنها  اجهة،  التسامح، الثقة بالنفس، التفكير العقالني، والمو 
األسرة النفسية اإليجابية من الثقة بالنفس، األمل، التفاؤل، المرونة التي تحفزهم إلنجاز 

 أهدافهم بكفاءة وهي من أهم موارد األسرة البشرية.
 وقد تناول البحث أبعاد رأس المال النفسي وهي: 

بالنفس:    -7 وإعالثقة  بنفسه  المرء  إعتداد  وقدراته.هي  لذاته  الخفاف،   تباره  )إيمان 
إيمان الفرد بقدراته لبذل الجهود  ( بأنها  213،  2019(، يعرفها نجم نجم )187،  2013

كذلك يعرفها محمد المالئمة في مواجهة العقبات والتحديات لتحقيق النتيجة المطلوبة،  
( قي (  45،  2019عسكر  عن  تعبر  التي  األساسية  الشخصية  سمات  إحدي  مة بأنها 

بأنها إعتقاد الفرد بقدرته (  39،  2020، كما يعرفها عبد الهادي عبده )الشخص لنفسه
الحياة    ت في مجاال ي مواقف أوسع نطاقاعلي تحقيق النجاح، والكفاءة في مهام معينة وف

المختلفة، كما تشتمل علي توقعات الفرد لألداء وتقييمه لنفسه، وقدراته وذلك قبل القيام  
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بأنها إيمان أفراد األسرة بقدراتهم في تنفيذ أعمالهم بفاعلية  تعرف إجرائيا  و   بهذا األداء،
   ونجاح.

هو إنشراح النفس في وقت الضيق واألزمات؛ بحيث ينتظر المرء الفرج واليسر األمل:    -8
( بأنها 184،  2020(، يعرفها نجم نجم )20،  2014)سناء سليمان،    لما أصابه.

تبني الخطط لتحقيق ذلك،   إمتالك قوة اإلرادة والرغبة لتحقيق الفرد ألهدافه من خالل 
 قوة إرادة أفراد األسرة نحو السعي المستمر لتحقيق األهداف.وتعرف إجرائيا بأنها 

ممكنة في مواجهة األزمات، واإلحتفاظ بهذه توقعات الفرد بأفضل النتائج الالتفاؤل:    -9
،  2015)سعدون الربيعاوي وحسين عباس،  التوقعات اإليجابية عبر الوقت والمواقف.

بأنها التوقع قصير المدي بالنجاح في (  107،  2021(، وتعرفها منال رمضان )147
المستقبل في  المطالب  بعض  بأنها  تحقيق  إجرائيا  ويعرف  ألتوقع  ،  األسرة  فضل أفراد 
 . النتائج الممكنة في حياتهم المستقبلية

واألفضل.  المرونة:    - 10 األحسن  إلي  للتغير  القابيلية  الريباري،  هي  ،  2017)إياد 
 .لتخطي العقبات في الحياة لتكيف اإليجابي قابيلية لال ويعرف إجرائيا بأنها، (58

 ثانيا: منهج البحث 
الوصفي  أ المنهج  البحث  هذا  فى  على  ستخدم  يقوم  الذى  المنهج  وهو  التحليلي 

الوصف الدقيق والتفصيلي للظاهرة أو موضوع الدراسة قيد البحث وصفا كميا أو وصفا  
نوعيا وبالتالي فهو يهدف أوال إلى جمع بيانات ومعلومات كافية ودقيقة عن الظاهرة ومن  

رة على تلك ثم دراسة وتحليل ما تم جمعه بطريقة موضوعية وصوال إلى العوامل المؤث
 .(2008دالل القاضي ومحمود البياتي، الظاهرة )

 ثالثا: أدوات البحث 
 ( انإشتملت أدوات البحث على ما يلي: )إعداد الباحث

 .بربات األسر وأسرهن إستمارة البيانات العامة الخاصة -1
 . دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجيةإستبيان  -2
 . رأس المال األسري النفسي إستبيان -3
 إستمارة البيانات العامة الخاصة بربات األسر وأسرهن -1
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تم إعداد إستمارة البيانات العامة بهدف التعرف على عينة الدراسة ووصفها  
 واالستفادة منها للتحقق من فروض الدراسة الحالية، وقد اشتملت على مايلى:

ألقل من    45،    سنة  45ألقل من    35    ،سنة  35أقل من  )فئات    4إلى  قسم    :العمر
قسم إلي مكان السكن    ( على الترتيب.4،  3،  2،  1بتقيم )  سنة فأكثر  55،  سنة  55

فئات )أقل من    3: قسم إلى  عدد سنوات الزواج(.  2،  1فئتين )ريف، حضر( بترميز )
 ( على الترتيب. 3،  2،  1سنة فأكثر( بتقيم )   20  ة، سن  20ألقل من    10،  سنوات   10

أفراد(   7أكثر من  ،  أفراد   7إلى    5  ،أفراد   5)أقل من    فئات   3ى إل  قسمعدد أفراد األسرة:  
الترتيب.  1،  2،  3)  قيمبت  ئتين )تعمل، ال تعمل( بترميز قسم إلي ف   عمل األم:( على 
، أقل من متوسطمستويات    5ى  إل  قسم  :مستوي التعليمي لرب وربة األسرةال(.  2،1)

، دراسات شهادة جامعيةة،  شهادة فوق متوسط،  ثانوية عامة(  –) دبلوم  شهادة متوسطة  
الحالة الوظيفية لرب   ( على الترتيب.5،  4،  3،  2،  1)  بتقيم  دكتوراة(  -عليا)ماجستير

عمل، موظف حكومي، موظف قطاع خاص، ال ي)  خيارات   4  ىإل  قسم  :وربة األسرة
 5إلي    قسم:  الدخل الشهري لألسرة( على الترتيب.  4،  3،  2،  1)  رميز( بتحرةأعمال  

من    لجنيه ألق  5000،  جنيه  5000من    ألقل  3000،  جنيه  3000  فئات )أقل من
، 2،  1جنيه فأكثر( بتقيم )   9000،  جنيه  9000جنيه ألقل من    7000يه،  جن  7000

  ( على الترتيب.5، 4، 3
 دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية  إستبيان   -2
 البحوث  على  اإلطالعطبقا للتعريف اإلجرائي وبعد    ستبياناإل  تم بناء  :اإلستبيان  بناء  -

اإلنتاجية  ب  ترتبط  والتى،  السابقة  والدراسات  الكفاءة  تعزيز  في  الريادية  السمات  دور 
- 733،  2015دراسات شرين محفوظ )مثل    ستبيانستفادة منها فى وضع بنود اإللإل

،  2018تغريد بركات ودعاء حافظ )(، و   282-240،  2016(، نادية عامر )   763
1- 38 ). 
على    :  اإلستبيان  وصف  - في    59أشتمل  تحديدها  تم  أداء  أبعاد    3  عبارة  )كفاءة 

مستوياتها بطريقة المدى وتم تقسيم  الكفاءة اإلدارية(،  ، و يةاألسر   رعاية، الاألعمال المنزلية
 للدرجات الحقيقية لإلستبيان وهى:

 : كفاءة أداء األعمال المنزلية األول محورال
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وكانت   عبارة،  19عبارات سالبة اإلتجاه أي    4و  موجبة اإلتجاه  ةعبار   15ضم  
، 3(، بتقييم ) أبدا  ،أحيانا  ،دائماستجابة علي هذا المحور وفقا لمقياس ثالثي متصل )اإل
 وإشتمل على عبارات ( للعبارات سالبة اإلتجاه،  3،  2،  1للعبارات موجبة اإلتجاه، )  (1،  2

لربة األسرة منها   كفاءة أداء األعمال المنزليةدور السمات الريادية في تعزيز    تدور حول
طرق جديدة لتبسيط األعمال المنزلية   إستحداث وهي  اإلبداع واإلبتكار  عبارات تخص  

أفكارًا جديدة إلعادة تدوير المخلفات المنزلية بدال من  ، إبتكار  لتقليل اإلجهاد الجسدي
، اإلبداع إستحداث طرق غيرتقليدية فى ترتيب وتنظيم أثاث المنزل ، تجنب التخلص منها

  تحمل المخاطرة والمسئولية عبارات تخص  ،  في طرق طهي الطعام منعا للرتابة والملل
كهرباء( التى    –اإلصالح والصيانة المنزلية )سباكة  الجراءة علي تنفذ أعمال  إمتالك  وهي  

ا، اإللتزام  قوم بهتتحمل مسئولية نجاح أو فشل أى عمل منزلي  ،  يعتبرها البعض صعبة
تحمل عبء المخاطر الناتجة عن اإلجهاد ر،  لألعمال المنزلية بشكل مستم  هابتقيم أدائ

في أداء كل ما   ارستمر وهي اإل  عبارات تخص المثابرة،  من أداء األعمال المنزلية الشاقة
تأجيل دون  منزلية  أعمال  من  مطلوب  اإلصرار  هو  على ،  للتغلب  حلوال  إيجاد  علي 

، التوقف ألعمال الطهي والتنظيف  ها صعوبات )إنقطاع المياه أو الكهرباء( التى تعيق أدائ
مشكلة في الجهاز أو األداة المنزلية المسئولة   هاعن مواصلة العمل المنزلى إذا صادفت

،  بإقتناء الحديث من األجهزة المنزليةوهي المبادرة    عبارات تخص المبادرة،  عن أدائه
بإتباع السلوكيات الصحية عند أداء  ، اإلسراع  عن إجراء اإلصالحات المنزليةالتقاعس  

تجميد بعض السلع الغذائية  و   حفظو   إجراءات إستباقية من تجهيز، إتخاذ  األعمال المنزلية
من  وهي اإلستفادة    وعبارات تخص إستثمار الفرص،  لتقليل وقت إعداد وطهي الطعام
، إنتهاز  لألعمال المنزلية من ترتيب وتنظيف وطهي  هاالبرامج التليفزيونية فى تحسين أدائ

فرص سهولة الحصول علي المعلومات المتاحة علي شبكة اإلنترنت لتطوير طرق طهي 
، لألعمال المنزلية  هاالكثير من الفرص التى تساهم فى رفع كفاءة أدائ  ، تضيعلطعاما

وكانت الدرجة ة،  اإلستفادة من األجهزة المنزلية الحديثة إلنجاز األعمال المنزلية بكفاء
مقسمه إلى ثالثة    19=1× 19درجة والدرجة الصغرى    57=  3×19العظمى لهذا المحور  

)أقل منخفض  )   32من    مستويات مستوى  متوسط  مستوى    45ألقل من    32درجة(، 
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، طول الفئة  38= 19- 57درجة فأكثر(، حيث كان المدى    45درجة(، مستوى مرتفع )
 (.1كما هو موضح في جدول )، 13= 3÷ 38

 كفاءة الرعاية األسرية  : ثانيال محورال
وكانت عبارة،    21عبارات سالبة اإلتجاه أي    5موجبة اإلتجاه و  رةعبا   16ضم      

، 3اإلستجابة على هذا المحور وفقا لمقياس ثالثي متصل )دائما، أحيانا، أبدا( بتقييم )
للعبار 1،  2 اإلتجاه(  اإلتجاه،3،  2،  1)  ،ات موجبة  السالبة  للعبارات  وإشتمل على    ( 

لربة األسرة    يةاألسر   رعايةالكفاءة  زيز  دور السمات الريادية في تعتدور حول    عبارات
، ءبنا األأساليب مبتكرة لتربية وتقويم  وهي إكتشاف اإلبداع واإلبتكارعبارات تخص منها 

، إلي فرص لتعديل سلوكهم  ءبنااأل طرق غير تقليدية لتحويل الخالفات بين  إستحداث  
على إبتكار طرق   الزوج ، تشجيعخالفات الزوجيةالحلول األخرين عند التعامل مع تقليد 

لتنمية قدرات ، إستحداث  ءبنااأل جديدة إلحتواء   تعليمية وترفيهية جديدة    األسرة   أساليب 
واإلبتكارية تخص  ،  اإلبداعية  والمسئوليةعبارات  المخاطرة  تحميل  تحمل   الزوج   وهي 

توخي الحذر عند إتباع  ،  دراسياً   ءبنااألبمتابعة  م، اإللتزام  ه مسئولية أى خالفات تحدث بين
مع   جديدة  تربوية  اإللتزام  ءبنااألأساليب  أفراد  ابالحو ،  مع  اإليجابي  األسري  ، ةسر األ ر 

علي تعليم    ة، الدواملمشاكل األسريلفي إيجاد حلول    عبارت تخص المثابرة وهي التباطؤ
، زوج لإلتقان فى عملهالعلي تشجيع  ، الموظبة  هدافاألاإلصرار على تحقيق    ءبنااأل

بإحتواء وحل   وهي اإلسراع  عبارات تخص المبادرة،  ةسر األفى توجيه وإرشاد أفراد  التهاون  
تتعقد  أن  قبل  األسرية  التعايش  المشكالت  لحلها،  سعي  دون  الزوجية  الخالفات  ، مع 

  األسرة   تجاه  واجبات البتنفيذ  ، البدء  رية للقضاء على المللبتجديد نمط الحياة األسالمبادرة  
فرصة األجازات   وهي إستغالل  وعبارات تخص استثمار الفرصها،  قبل أن يطلب من

زوج إلقتناص أي فرص ال، مشاركة  والمناسبات للتجمع العائلي لتقوية العالقات األسرية
األسرة معيشة  اإلستفادة  لتحسين مستوى  األسريةالمن خبرات  ،  العالقات  لتقوية  ، زوج 

أفراد  إستثمار   بين  والمشاركة  التعاون  روح  تنمية  في  اليومية  وكانت ،  ةسر األاألنشطة 
مقسمه   21= 1×21درجة والدرجة الصغرى    63=  3×21الدرجة العظمى لهذا المحور  

من   ألقل  35درجة(، مستوى متوسط )  35إلى ثالثة مستويات مستوى منخفض )أقل من  



 

 788 

2022مايو ـ  األربعون ـ العدد الثامن المجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

، طول 42= 21-63درجة فأكثر(، حيث كان المدى    49درجة(، مستوى مرتفع )  49
 (. 1كما هو موضح في جدول )، 14= 3÷42الفئة 

 الكفاءة اإلداريةالثالث:  محورال
وكانت عبارة،    19عبارات سالبة اإلتجاه أي    6و  موجبة اإلتجاه  ةعبار   13ضم  

، 3لمقياس ثالثي متصل )دائما، أحيانا، أبدا(، بتقييم ) ستجابة علي هذا المحور وفقا  اإل
وإشتمل على عبارات ( للعبارات سالبة اإلتجاه،  3،  2،  1موجبة اإلتجاه، )  ( للعبارات 1،  2

دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلدارية لربة األسرة، ومنها عبارات تدور حول  
واإلبتكار  تخص   لقرارااإلبداع  اإلمتثال  األسرية  وهي  المواقف  فى  التقليدية  الزوج  ت 

الخطط  لتنفيذ  جديدة  أفكار  إستحداث  األخرين،  خطط  محاكاة  عن  اإلبتعاد  المختلفة، 
عبارات تخص   األسرية، اإلخفاق في إيجاد أساليب مبتكرة لتقييم أدائها فى إدارة المنزل،

والمسئولية  المخاطرة  و   تحمل  فشلها فى  أو  تحمل مسئولية نجاحها  الخطط وهي  ضع 
األسرية، التخاذل عن تنفيذ الخطط األسرية الجديدة عند التعرض ألى صعاب، التهرب 

فى إدارة شئون   ءدااألمن إتخاذ القرارات الصعبة، المجازفة بإتباع أساليب جديدة لتقييم  
في تنفيد ، التردد  علي تحقيق أهداف األسرة  وهي المواظبة  عبارات تخص المثابرة،  األسرة

عند تنظيم وتوزيع المهام األسرية   علي تجاوز المشكالت ، الدوام  األهداف األسرية الصعبة
عبارات تخص ،  خطط األسريةالعن اإلشراف ومتابعة تنفيذ  ، التقاعس  علي أفراد األسرة

، اإلستباق  خفاق فى تحقيق ما تم التخطيط لهاإلعند    ءدااألبتعديل    وهي اإلسراع  المبادرة
بترتيب األولويات عند إدارة شئون   ، البدءأى صعوبات   مواجهة  ندماع  لهدفلللوصول  

 وعبارات تخص إستثمار الفرص ،  بتقديم أفكار وبدائل للقرارات األسرية، المبادرة  ةسر األ
فرص اإلستفادة من    ، تضيعالفرص التى تساعد علي تحقيق أهداف األسرة  إستغالل وهي  

من تجارب األخرين في تقييم     ، اإلستفادةمهارات أفراد األسرة فى انجاز الخطط األسرية
درجة والدرجة   57=  3×19وكانت الدرجة العظمى لهذا المحور    ،فى إدارة المنزل  ءدااأل

درجة(،   32مقسمه إلى ثالثة مستويات مستوى منخفض )أقل من    19= 1×19الصغرى  
درجة فأكثر(، حيث كان   45درجة(، مستوى مرتفع ) 45ألقل من  32ط )مستوى متوس

 (. 1كما هو موضح في جدول )، 13= 3÷38، طول الفئة 38=19-57دى الم
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 إلي:دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة    كما قسم    
من   )أقل  منخفض  متوسط    98مستوى  مستوى  درجة(،   137ألقل من    98)درجة(، 

  3×59درجة فأكثر(، حيث كانت الدرجة العظمى لهذا االستبيان    137مستوى مرتفع )
مقسمه إلى ثالثة مستويات حيث كان    59=  1×59درجة والدرجة الصغرى    177=  

 (.1كما هو موضح في جدول )  39=    3÷ 118، طول الفئة  118=    59  -177المدى  
( توزيع درجات إستبيان دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة  1جدول )

 بأبعادها 

 طول الفئة  المدى أعلى قيمة أقل قيمة دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية 

 13 38 57 19 كفاءة أداء األعمال المنزلية: ولاأل محورال

 14 42 63 21 كفاءة الرعاية األسرية : ثانيال محورال

 13 38 57 19 الكفاءة اإلداريةالثالث:  محورال

 39 118 177 59  الكفاءة اإلنتاجيةإجمالي 

 رأس المال األسري النفسي  -3
 البحوث  على  اإلطالعطبقا للتعريف اإلجرائي وبعد    االستبيان  تم بناء  :اإلستبيان  بناء  -

لالستفادة    برأس المال األسري النفسي كما تدركه ربه األسرة  ترتبط  والتى  السابقة  والدراسات 
(، إحسان 24-1، 2013كمال الحسني )، مثل دراسات منها فى وضع بنود االستبيان

   (.138- 1، 2018(، وأسماء جعبرى )29- 6،  2015جالب ويوسف أل طعين )
الثقة بالنفس، أبعاد )  4عبارة تم تحديدها في    25أشتمل على    :   اإلستبيان  وصف   -

وتم تقسيم مستوياتها بطريقة المدى للدرجات الحقيقية لإلستبيان    األمل، التفاؤل، المرونة( 
 وهى:

 الثقة بالنفساألول:  محورال
وكانت  عبارات،    6وعبارة واحدة سالبة اإلتجاه أي    اإلتجاه عبارة موجبة    5ضم    

، 3(، بتقييم ) أبدا، أحيانا،  دائمااالستجابة على هذا المحور وفقا لمقياس ثالثي متصل )
 وأشتمل على عبارات ( للعبارات سالبة اإلتجاه،  3،  2،  1موجبة اإلتجاه، )  ( للعبارات 1،  2

  ء بنااأل نزعة الثقة تمكن  دركه ربة األسرة كالثقة بالنفس ألفراد األسرة كما تتدور حول مدي  
، تحمس الزوج إلي ترك المهام واألعمال الصعبة إلي زوج، الميل  من مواجهة أى مشكلة

،  بأي عمل يكلفوا به بفاعليةء  بنا ، قيام األلتقديم مقترحات عند مناقشة األمور األسرية
الزوج   الحياةتحمس  أعباء  بكفاءة مع  األبناء  للتعامل  المختلفة، رغبة  المهارات  ، لتعلم 
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مقسمه   6=1×6درجة والدرجة الصغرى    18=  3× 6وكانت الدرجة العظمى لهذا المحور  
ألقل   10 (، مستوى متوسط )ات درج 10إلى ثالثة مستويات مستوى منخفض )أقل من  

، طول 12= 6-18درجة فأكثر(، حيث كان المدى  14درجة(، مستوى مرتفع ) 14من 
 (.2كما هو موضح في جدول )، 4= 3÷12الفئة 

 األمل الثاني:  محورال
وكانت  عبارات،    6عبارات موجبة اإلتجاه وعبارة واحدة سالبة اإلتجاه أي    5ضم    

، 3(، بتقييم ) أبدا  ، أحيانا،)دائمااالستجابة على هذا المحور وفقا لمقياس ثالثي متصل  
وأشتمل على عبارات ( للعبارات سالبة اإلتجاه،  3،  2،  1موجبة اإلتجاه، )  ( للعبارات 1،  2

لتنفيذ األهداف مل ألفراد األسرة كما تدركه ربه األسرة كتحمس األبناء  تدور حول مدي األ
ها، إتجاه الزوج هداف حتى لو تكرر فشلربة األسرة لألعلى تحقيق  ، اإلصرار  الصعبة

األهد  لتحقيق  نهائي  وقت  سريعلتحديد  بشكل  إلنجازها  الزوج  اف  رغبة  تجنب ،  في 
، إلكتساب معلومات ومهارات لتحقيق أهدافه  زوج، إستعداد الاإلحباطات لتحقيق أهدافه

األ  وقتا  ء بناشعور  الهدف  يستغرق  عندما  لتنفيذه  بالملل سريعا  الدرجة ،  طوياَل  وكانت 
المحور   لهذا  إلى ثالثة  مقسم  6=1× 6درجة والدرجة الصغرى    18=  3×6العظمى  ه 

  14ألقل من    10درجات(، مستوى متوسط )    10مستويات مستوى منخفض )أقل من  
المدى    14درجة(، مستوى مرتفع )  فأكثر(، حيث كان  الفئة  12=6- 18درجة  ، طول 

 (. 2كما هو موضح في جدول )، 4= 3÷ 12
  التفاءلالثالث:  محورال
لمقياس وكانت  ،  اإلتجاه  موجبة  ات عبار   7ضم     وفقا  المحور  هذا  االستجابة على 

وإشتمل على عبارات تدور حول ،  (1،  2،  3(، بتقييم ) ال  ، أحيانا، نعمثالثي متصل )
، بأن الغد أفضل من اليوم  ءبناالتفاءل ألفراد األسرة كما تدركه ربة األسرة كشعور األمدي  

نجاح في أي عمل يقومون إلي توقع ال ءبنا، ميل األزوج أن الفرج يأتي بعد الشدةرؤية ال
علي الحياة بحب ربة األسرة، إقبال األبناء    الجانب المشرق في أي موقف يواجه، رؤية  به

إستبشار  وتفاؤل مما  ،  أجمل  ليأتي  الزوجتوقعتخيرا  شعور  األسرة،  ربة  الحياة    ه  بأن 
وكانت الدرجة العظمى لهذا المحور  ،  المستقبلية مليئة بفرص تحسين مستوي المعيشة

مقسمه إلى ثالثة مستويات مستوى منخفض   7= 1×7درجة والدرجة الصغرى    21=  3× 7
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  17درجة(، مستوى مرتفع )  17ألقل من    12درجة(، مستوى متوسط )  12)أقل من  
كما هو موضح   ،5= 3÷14، طول الفئة  14=7- 21درجة فأكثر(، حيث كان المدى  

 (. 2في جدول )
 المرونة : رابعال محورال
، وكانت  عبارات   6عبارات موجبة اإلتجاه وعبارة واحدة سالبة اإلتجاه أي    5ضم    

، 3(، بتقييم ) أبدا، أحيانا،  دائمااالستجابة على هذا المحور وفقا لمقياس ثالثي متصل )
وأشتمل على عبارات ( للعبارت سالبة اإلتجاه،  3،  2،  1موجبة اإلتجاه، )  ( للعبارات 1،  2

في مقاومة المشتتات د األسرة كما تدركه ربة األسرة كالرغبة  مدي المرونة ألفراتدور حول  
، حب ربة  عن مواجهة المشكالت ء  بناء ربة األسرة، تراجع األ التي تقلل من كفاءة أدا

للمفاضلة بين بدائل ، حماس الزوج  من زوايا مختلفة  لنظر الي المواقف الصعبةاألسرة ل
إلي تجاوز حاالت   ءبنا، إتجاه األالصعبة  متعددة قبل إتخاذ أي قرار عند مواجهة المواقف

إلي اإلستمتاع بالتعامل مع المواقف الغير ، ميل الزوج  منها بسرعةالتعافي  الذعر والقلق و 
  6= 1×6درجة والدرجة الصغرى    18=  3× 6وكانت الدرجة العظمى لهذا المحور  ،  مالوفة

ى متوسط ) درجات(، مستو   10مقسمه إلى ثالثة مستويات مستوى منخفض )أقل من  
المدى    14درجة(، مستوى مرتفع )  14ألقل من    10 فأكثر(، حيث كان  - 18درجة 
 (.2كما هو موضح في جدول )، 4= 3÷ 12، طول الفئة  12= 6
منخفض )أقل    ى مستو   إلي:رأس المال األسري النفسي  كما قسمت مستويات      

درجة   59درجة(، مستوى مرتفع )  59ألقل من    42درجة(، مستوى متوسط )  42من  
درجة والدرجة الصغرى   75= 3× 25فأكثر(، حيث كانت الدرجة العظمى لهذا االستبيان  

طول الفئة  ، 50=  25  -75مقسمه إلى ثالثة مستويات حيث كان المدى    25= 1× 25
 ( 2كما هو موضح في جدول ) ،17=  3÷ 50

 رأس المال األسري النفسي بأبعاده ( توزيع درجات استبيان 2جدول )

 طول الفئة  المدى  أعلى قيمة  أقل قيمة  رأس المال األسري النفسي 

 4 13 18 6 الثقة بالنفس  األول:لمحور ا

 4 12 18 6 األمل الثاني:  محورال

 5 14 21 7 التفاؤل   الثالث: محورال

 4 12 18 6 المحور الرابع: المرونة 

 17 50 75 25 رأس المال األسري النفسي إجمالي  
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 الصدق والثبات ألدوات البحث -4
 حساب صدق اإلستبيانات: 

المحتوي:    -أ  )صدق  إستبيانات  عرض  تم  المحتوي  من صدق  السمات للتأكد  دور 
( في صورتهما الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة، رأس المال األسري النفسي

من السادة المحكمين أعضاء هيئة التدريس في مجال إدارة المنزل   9األولية علي عدد  
المنزل االقتصاد  كلية  األسكندرية،  جامعة  النوعية  التربية  بكلية  جامعة   ىوالمؤسسات 

ذلك للتعرف علي أرائهم في اإلستبيانات من حيث دقة الصياغة اللغوية للمفردات،   حلوان،
مالئمة المحاور، جاءت   سالمة المضمون،  العبارات المتضمنة في كل بعد له،إنتماء  

وتم عمل التعديالت المشار ،  ٪88,88،  77,77نسبة اإلتفاق علي العبارات ما بين ٪
 إليها علي صياغة بعض العبارات، وبذلك يكون قد خضع لصدق المحتوي. 

 إرتباط بيرسون بمعامل  حساب صدق اإلتساق الداخلي  تم    صدق اإلتساق الداخلي:  -ب
بين )العبارات، والدرجة الكلية لكل بعد(، وبين )المحاور والدرجة الكلية لإلستبيان( وذلك 

رأس وإستبيان  دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة،  إلستبيان  
(، 4(، ) 3وجداول )ربة أسرة،    50علي عينة إستطالعية قوامها    المال األسري النفسي 

 - :( توضح ذلك6(، و)5)
 

الكفاءة اإلنتاجية دور السمات الريادية في تعزيز  رتباط بين عبارات أبعاد( معامالت اإل3جدول )

 لربة األسرة والدرجة الكلية للبعد 

 الكفاءة اإلدارية  الرعاية األسرية كفاءة  كفاءة أداء األعمال المنزلية 

رقم 

 العبارة 

  معامل

 االرتباط 

 رقم

 العبارة 

  معامل

 االرتباط 

رقم 

 العبارة 

  معامل

 االرتباط 

رقم 

 العبارة 

  معامل

 االرتباط 

رقم 

 العبارة 

  معامل

 االرتباط 

رقم 

 العبارة 

  معامل

 االرتباط 

1 0,463 *** 14 0,605 *** 1 0,470 ** 14 0,529 *** 1 -0,508 *** 14 0,619 *** 

2 0,559 *** 15 0,366 ** 2 0,512 *** 15 0,661 *** 2 0,579 *** 15 0,635 *** 

3 0,294 * 16 0,400 ** 3 0,567 *** 16 0,585 *** 3 0,602 *** 16 0,706 *** 

4 0,722 *** 17 0,455 ** 4 0,534 *** 17 0,658 *** 4 0,539 *** 17 0,724 *** 

5 0,328 * 18 0,387 ** 5 0,653 *** 18 0,465 ** 5 0,641 *** 18 -0,565 *** 

6 0,455 ** 19 0,487 *** 6 0,409 ** 19 0,660 *** 6 0,559 *** 19 -0,554 *** 

7 0,511 *** 

 

7 0,570 *** 20 0,527 *** 7 0,667 *** 

 

8 0,499 *** 8 0,496 *** 21 0,615 *** 8 0,446 ** 

9 0,454 ** 9 0,664 *** 

 

9 0,713 *** 

10 0,428 ** 10 0,590 *** 10 0,625 *** 

11 0,439 ** 11 0,580 *** 11 0,403 ** 

12 0,383 ** 12 0,499 *** 12 0,558 *** 

13 0,368 ** 13 0,353 * 13 0,513 *** 

 ( 0.001*** دال عند مستوى )   (             0.01ي )**دال عند مستو (          0,05*دال عند مستوي )           



 

 793 

2022مايو ـ  األربعون ـ العدد الثامن المجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

أن كل عبارات أبعاد دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة   (3يوضح جدول )  
، 0,05رتباط دالة إحصائيا عند مستويات داللة ) إ  رتبطت بمعامالت إاإلنتاجية لربة األسرة  

 ي. مما يدل على صدق اإلتساق الداخل ( مع مجموع أبعادها0,001، 0,01
إلستبيان دور السمات   الكلية والدرجة بعد لكل الكلية الدرجة بين  اإلرتباط معامالت قيم  (4)جدول 

 الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة

 الداللة اإلرتباط  محاور اإلستبيان 

إجمالي الكفاءة  

 اإلنتاجية

 0,001 0,841 كفاءة أداء األعمال المنزلية: ولاأل محورال

 0,001 0,909 كفاءة الرعاية األسرية : ثانيال محورال

 0,001 0,922 المحور الثالث: الكفاءة اإلدارية

دور السمات الريادية في تعزيز   أن الدرجة الكلية إلستبيان   (4يوضح جدول )  
  الكفاءة اإلدارية( ية،  األسر   رعايةالكفاءة  ة،  )كفاءة أداء األعمال المنزليبأبعادها  الكفاءة  

مما يدل على   (0,001بمعامالت إرتباط دالة احصائيا عند مستويات داللة )لربة األسرة  
 . صدق اإلتساق الداخلي

 والدرجة الكلية للبعد  رأس المال األسري النفسي( معامالت االرتباط بين عبارات أبعاد 5جدول )

 المرونة  التفاؤل  األمل  الثقة بالنفس 

 االرتباط  معامل رقم العبارة  االرتباط  معامل رقم العبارة  االرتباط  معامل العبارة  رقم االرتباط  معامل رقم العبارة 

1 0,517 *** 1 0,645 *** 1 0,660 *** 1 0,587 *** 

2 0,539 *** 2 0,643 *** 2 0,799 *** 2 0,530 *** 

3 0,484 *** 3 0,700 *** 3 0,625 *** 3 0,540 *** 

4 0,678 *** 4 0,799 *** 4 0,509 *** 4 0,774 *** 

5 0,766 *** 5 0,764 *** 5 0,752 *** 5 0,623 *** 

6 0,671 *** 6 0,604 *** 6 0,483 *** 6 0,628 *** 

  7 0,665 ***  

  ( 0.001*** دال عند مستوى )                         (  0.01دال عند مستوي )**           

( جدول  إرتبطت   أن كل عبارات   (5يوضح  النفسي  المال األسري  أبعاد رأس 
مما    ( مع مجموع أبعادها 0,001بمعامالت إرتباط  دالة إحصائيا عند مستويات داللة ) 

 يدل على صدق اإلتساق الداخلي.
رأس المال  إلستبيان  الكلية والدرجة بعد لكل الكلية الدرجة بين  اإلرتباط معامالت قيم  (6)جدول 

 األسري النفسي

 الداللة اإلرتباط  محاور اإلستبيان 

رأس المال األسري 

 النفسي

 0,001 0,832 الثقة بالنفس  األول:لمحور ا

 0,001 0,882 األمل الثاني:  محورال

 0,001 0,833 التفاؤل    الثالث: محورال

 0,001 0,780 المحور الرابع: المرونة 
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أن الدرجة الكلية إلستبيان رأس المال األسري النفسي يرتبط    ( 6يوضح جدول )  
( والمرونةبأبعاده  التفاؤل،  األمل،  بالنفس،  دالة احصائيا عند الثقة  إرتباط  بمعامالت   )

 مما يدل على صدق اإلتساق الداخلي. ( 0,001مستويات داللة ) 
 : Reliabilityالثبــــــات

يان دور السمات الريادية في تعزيز إلستب إلستبيان  تم حساب معامالت الثبات  
ألفا  بإستخدام طريقة  الكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة، وإستبيان رأس المال األسري النفسي  

النصفية  ،  Alpha Cronbach  كرونباخ العينة    Spilt-Halfوالتجزئة  علي 
 . توضح ذلك (10(، و)9، )( 8(، )7وجداول ) ربة أسرة،( 50اإلستطالعية قوامها )

 
( معامل الثبات ألبعاد إستبيان دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية لربة 7جدول )

 األسرة بعد حذف كل عبارة  

 الكفاءة اإلدارية  الرعاية األسرية  كفاءة  كفاءة أداء األعمال المنزلية 

رقم 

 العبارة 
 ألفا  معامل

 رقم

 العبارة 
 معامل ألفا 

رقم 

 العبارة 
 معامل ألفا 

رقم 

 العبارة 
 معامل ألفا 

رقم 

 العبارة 
 ألفا  معامل

رقم 

 العبارة 
 معامل ألفا 

1 0,768 14 0,759 1 0,867 14 0,865 1 0,813 14 0,761 

2 0,761 15 0,776 2 0,865 15 0,860 2 0,786 15 0,763 

3 0,782 16 0,773 3 0,878 16 0,863 3 0,763 16 0,756 

4 0,747 17 0,769 4 0,865 17 0,861 4 0,790 17 0,756 

5 0,782 18 0,775 5 0,860 18 0,867 5 0,759 18 0,822 

6 0,768 19 0,766 6 0,871 19 0,860 6 0,766 19 0,787 

7 0,765 

 

7 0,864 20 0,866 7 0,756 

 

8 0,766 8 0,866 21 0,862 8 0,774 

9 0,769 9 0,860 

 

9 0,756 

10 0,771 10 0,863 10 0,760 

11 0,772 11 0,864 11 0,777 

12 0,773 12 0,866 12 0,766 

13 0,775 13 0,872 13 0,769 

بعد حذف كل عبارة من عبارات    كرونباخ  ألفا  معامالت   قيمأن    (7يوضح جدول )
عاية  الر كفاءة ر محور  لو   (،0,782- 0,747كفاءة أداء األعمال المنزلية تتراوح بين ) محور  
  - 0,756الكفاءة اإلدارية تتراوح بين )ولمحور  (،  0,878-0,860تتراوح بين ) ية  األسر 

 وصالحيته للتطبيق. اإلستبيان ثبات  وتعد مؤشرًا قويًا على مقبولة قيم وهي، (0,822
 
 
 



 

 795 

2022مايو ـ  األربعون ـ العدد الثامن المجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

 إلستبيان دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة  معامل الثبات (8) جدول

إلستبيان دور السمات الريادية    كرونباخ  ألفا  معامل  قيمة أن    (8يوضح جدول ) 
وقيمة التجزئة النصفية التي تشمل (،  0,922) في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة  

 ثبات  وتعد مؤشرًا قويًا على مقبولة قيم وهي( 0,893معامل سبيرمان، ومعامل جتمان )
 .وصالحيته للتطبيق اإلستبيان
 

 بعد حذف كل عبارة رأس المال األسري النفسي ( معامل الثبات ألبعاد إستبيان 9جدول )

 المرونة  التفاؤل  األمل  الثقة بالنفس 

 ألفا  معامل رقم العبارة  ألفا  معامل رقم العبارة  ألفا  معامل العبارة  رقم ألفا  معامل رقم العبارة 

1 0,512 1 0,690 1 0,737 1 0,563 

2 0,638 2 0,700 2 0,691 2 0,661 

3 0,507 3 0,682 3 0,740 3 0,583 

4 0,568 4 0,630 4 0,766 4 0,516 

5 0,573 5 0,650 5 0,706 5 0,530 

6 0,556 6 0,776 6 0,763 6 0,561 

  7 0,643  

  بعد حذف كل عبارة من عبارات   كرونباخ  ألفا  معامالت   قيمأن    (9يوضح جدول )
- 0,630تتراوح بين ) ولمحور األمل  (،  0,638- 0,512تتراوح بين )الثقة بالنفس    محور

، ولمحور المرونة تتراوح بين  (0,766 -0,643تتراوح بين )التفاؤل   محور(، ول0,776
وصالحيته    اإلستبيان   ثبات   وتعد مؤشرًا قويًا على  مقبولة  قيم  وهي  (0,516-0,661)

 .للتطبيق
 
 
 
 

 

الكفاءة    إستبيان

 اإلنتاجية

 اإلستبيان محاور 
عدد  

 العبارات 
 معامل ألفا 

 التجزئة النصفية

معامل 

 سبيرمان

معامل 

 جتمان 

 0,721 0,730 0,779 19 كفاءة أداء األعمال المنزلية: ولاأل محورال

 0,870 0,870 0,871 21 كفاءة الرعاية األسرية : ثانيال محورال

 0,743 0,752 0,783 19 الكفاءة اإلداريةالثالث:  محورال

 0,893 0,893 0,922 59 الكفاءة اإلنتاجيةإجمالي 
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 رأس المال األسري النفسي إلستبيان  معامل الثبات (10)جدول 

رأس إستبيان 

المال األسري 

 النفسي

 محاور اإلستبيان 
عدد  

 العبارات 

معامل 

 ألفا 

 التجزئة النصفية

معامل 

 سبيرمان

معامل 

 جتمان 

 0,603 0,611 0,503 6 الثقة بالنفس  األول:لمحور ا

 0,805 0,805 0,731 6 األمل الثاني:  محورال

 0,741 0,758 0,766 7 التفاؤل   الثالث: محورال

 0,530 0,552 0,533 6 المحور الرابع: المرونة 

 0,867 0,869 0,872 25 إجمالي رأس المال األسري النفسي

إلستبيان رأس المال األسري    كرونباخ  ألفا  معامل  قيمةأن    (10يوضح جدول ) 
( ومعامل 0,869وقيمة التجزئة النصفية التي تشمل معامل سبيرمان )(،  0,872) النفسي  

( على  مقبولة   قيم   وهي(  0,867جتمان  قويا  مؤشرا  وصالحيته    اإلستبيان  ثبات   وتعد 
 .للتطبيق

 رابعا: حدود البحث
بشريه اإلستطالعية:  حدود  )  العينة  من  أسرة(  50تكونت  العينة    ربة  نفس  من  وهم 

  األساسية تكونت من العينة  األساسية، وذلك للتحقق من صدق وثبات أدوات الدراسة.  
  المختلفةولديها أبناء في مراحل التعليم  ،  ومازال زواجها قائما  متزوجة   ربة أسرة  (200)

يعيشون جميعا معا، لديهم القدرة على المشاركة الفعالة في األنشطة األسرية المختلفة، 
 .تم إختيارها بطريقة غرضية عمديةوالعينة 

مكانية الكوم،    :حدود  االسكندرية، شبين  مدينة  البحث في  قري تال، ميت و تم تطبيق 
نظرا لرفض الجميع إجراء المقابلة الشخصية، وتعبئة إستمارات و ،  كفر المصيلحةو خاقان،  

اإلستبيان الورقية بسبب جائحة كوورنا فتم تحويله إلي إلكتروني وإرسال رابط إستمارات 
السابق ذكرها،   ناطقشروط العينة في الم  مالتي تتوافر فيه  ربات األسراإلستبيان إلي  

 . تماعي عبر اإلنترنت وذلك من خالل مواقع، وبرامج التواصل اإلج 
 بدايةم إلى    2021  بداية شهر يوليو: تم تطبيق إستمارات اإلستبيان من  حدود زمنية

 . 2021لعام أغسطس شهر 
 خامسا: المعامالت اإلحصائية المستخدمة في البحث 

برنامج  باستخدام  اإلحصائية  المعالجات  وإجراء  البيانات  تحليل    تم 
(Statistical Package For Social Science Program) SPSS Ver. 
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الستخراج نتائج الدراسة، الكشف عن العالقة بين متغيرات الدراسة، والتحقق من    23
تم حساب التكرارات، النسب المئوية، حساب معامل ألفا   صحة فروض الدراسة حيث 

تبار اخ  ،(t Test)إختبار  معامل إرتباط بيرسون وسبيرمان،  التجزئة النصفية،  كرونباخ،  
(F-test)،   وإختبار أقل فروق معنوي   L.S.D  ، وإختبار معامل اإلنحدار المتعدد بطريقة  

Enter & Stepwise . 

 النتائج ومناقشتها: 
 أوال: وصف العينة 

 المتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية  -أ
 وفقاً لبعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية ربات األسر( توزيع 11جدول )

 ٪ العدد  الفئة  البيان  ٪ العدد  الفئة  البيان 

 العمر 

 16,5 33 سنة  35أقل من  

عدد سنوات  

 الزواج 

 14,5 29 سنوات  10أقل من  

 19,0 38 أفراد  20القل من   10 45,0 90 سنة   45ألقل من  35

 66,5 133 فأكثر سنة  20 25,0 50 سنة   55ألقل من  45

 13,5 27 سنة فأكثر  55
 100,0 200 المجموع 

 100,0 200 المجموع 

 مكان السكن 

 19,5 39 ريف 

عدد أفراد  

 األسرة 

 2,0 4 أفراد  7أكثر من 

 34,5 69 أفراد  7-5 80,5 161 حضر 

 100,0 200 المجموع 
 63,5 127 أفراد  5أقل من  

 100,0 200 المجموع 

المستوي التعليمي  

 ربة األسرة ل

 2,0 4 ة أقل من متوسطشهادة 

المستوي  

التعليمي لرب  

 األسرة 

 5,5 11 ة أقل من متوسطشهادة 

 شهادة متوسطة  

 ثانوية عامة(  –) دبلوم  
23 11,5 

 شهادة متوسطة  

 ثانوية عامة(  –) دبلوم  
27 13,5 

 - - شهادة فوق متوسطة  - - شهادة فوق متوسطة 

 53,5 107 شهادة جامعية  59,5 119 شهادة جامعية 

 27,5 55 دراسات عليا  27,0 54 دراسات عليا 

 100,0 200 المجموع  100,0 200 المجموع 

الحالة الوظيفية  

 لربة األسرة 

 42,0 84 ال تعمل 

الحالة الوظيفية  

 لرب األسرة 

 3,5 7 ال يعمل 

 41,0 82 موظف حكومي  46,5 93 موظفة حكومية 

 26,0 52 موظف قطاع خاص  6,5 13 موظفة قطاع خاص 

 29,5 59 أعمال حرة  5,0 10 أعمال حرة 

 100,0 200 المجموع  100,0 200 المجموع 

الدخل الشهري  

 لألسرة 

 11,0 22 جنيه  3000أقل من  

 

 36,5 73 جنيه  5000ألقل من   3000

 16,5 33 جنيه  7000ألقل من   5000

 18,0 36 جنيه  9000ألقل من   7000

 18,0 36 جنيه فاكثر  9000

 100,0 200 المجموع 
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ألقل من    35أعمارهن من  نصف ربات األسر  أقل منأن  (11يوضح جدول )
سنة    55أعمارهن    ٪13,5٪، في حين  45,0  سنة ويمثلن أعلى نسبة حيث بلغت   54

سنة    20  سنوات زواجهنعدد  ثلثي ربات األسر    منكثر  أأن    فأكثر ويمثلن أقل نسبة.
سنوات زواجهن  ٪ عدد  14,5٪، في حين  66,5، ويمثلن أعلى نسبة حيث بلغت  فأكثر

الغالبية العظمي من ربات األسر مقيمات في أن    ، ويمثلن أقل نسبة.سنوات   10أقل من  
 مقيمات في الريف   ٪19,5٪، في حين  80,5  ويمثلن أعلى نسبة حيث بلغت   الحضر

، ويمثلن أفراد   5أفراد أسرهن أقل من  عدد  ثلثي ربات األسر    من قل  أأن    ويمثلن أقل نسبة.
،  أفراد   7أفراد أسرهن أكثر من  ٪ عدد  2,0٪، في حين  63,5أعلى نسبة حيث بلغت  

أعلى    نويمثل أن أقل من ثلثي ربات األسر مستواهن التعليمي جامعي،    ويمثلن أقل نسبة.
  ن ، ويمثلمستواهن التعليمي أقل من متوسط٪  2,0٪، في حين  59,5نسبة حيث بلغت  

نسبة.  جامعي، أأن    أقل  التعليمي  مستواهم  أزواج  لديهن  األسر  ربات  من نصف  كثر 
بلغت    واويمثل حيث  نسبة  حين  53,5أعلى  في  من  مستو ٪  ٪5,5،  أقل  التعليمي  اهم 

. أن أقل من نصف ربات األسر عامالت بالقطاع الحكومي، أقل نسبة  وا، ويمثلمتوسط
عمال حرة، ويمثلن أقل نسبة.   ٪ 5,0، في حين  ٪46,5ويمثلن أعلي نسبة حيث بلغت  

أن أكثر من ثلث ربات األسر لديهن أزواج عاملين بالقطاع الحكومي، ويمثلن أعلي نسبة  
 ثلث  من غير عاملين، ويمثلن أقل نسبة. أن أكثر ٪3,5، في حين ٪41,0حيث بلغت 
الشهري    ربات األسر نسبة    ن جنيه، ويمثل  5000ألقل من    3000دخل أسرهن  أعلى 
جنيه،   3000أقل من  ٪  دخل أسرهن الشهري  11,0٪، في حين  36,5حيث بلغت  

   أقل نسبة. نويمثل
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 الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية لربة األسرةدور السمات مستويات  -ب
دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة  لمستويات ( توزيع  عينة البحث وفقا  12جدول )

 ه لربة األسرةبأبعاد اإلنتاجية

 البيان 

 المتغيرات
 ٪ العدد  الدرجة  المستوى

كفاءة أداء األعمال 

 المنزلية

 2,0 4 درجة 32أقل من  منخفض 

 45,5 91 درجة 45ألقل من  32 متوسط

 52,5 105 درجة فأكثر  45 مرتفع

 100,0 200 اإلجمالي

 كفاءة الرعاية األسرية 

 2,0 4 درجة 35أقل من  منخفض 

 17,5 35 درجة 49ألقل من  35 متوسط

 80,5 161 درجة فأكثر  49 مرتفع

 100,0 200 اإلجمالي

 الكفاءة اإلدارية

 2,0 4 درجة 32أقل من  منخفض 

 50,0 100 درجة 45ألقل من  32 متوسط

 48,0 96 درجة فأكثر  45 مرتفع

 100,0 200 اإلجمالي

 إجمالي الكفاءة اإلنتاجية

 2,0 4 درجة 98أقل من  منخفض 

 26,0 52 درجة 137ألقل من  98 متوسط

 72,0 144 درجة فأكثر  137 مرتفع

 100,0 200 اإلجمالي

كفاءة أداء أن مستوى دور السمات الريادية في تعزيز    (12جدول ) يالحظ من  
(، فى 45,5، يليه المتوسط بنسبة )٪(52,5) لربة األسرة مرتفع بنسبة    األعمال المنزلية

ن الغالبية العظمي من  أكما يتضح  .  ٪(2,0بلغت )  المنخفض نسبة المستوى  حين أن  
في المستوى  الرعاية األسرية  كفاءة    الريادية في تعزيزدور السمات  لديهن  يقع    ربات األسر

حيث   والمتوسط  في حين قلت نسبة المستوى المنخفض ،  ٪(80,5حيث بلغت )  رتفعالم
الترتيب.    ٪(17,5،  ٪2,0)وا  بلغ يتعلقعلي  الريادية في بمتغير    وفيما  السمات  دور 

توسط حيث الملمستوي  نصف ربات األسر يقعن في اأن  فقد تبين    تعزيز الكفاءة اإلدارية
 المنخفض في حين قلت نسبة المستوى    (،٪48يليه المرتفع بنسبة )  ،٪(50,0)  ت بلغ

يقع لديهن إجمالي ربات األسر  أن الغالبية العظمي من    كما تبين .٪(2,0حيث بلغت ) 
اإلنتاجية الكفاءة  تعزيز  في  الريادية  السمات  بل   رتفعالم  المستوى في    دور   غت حيث 

المفي  ٪(،  72,0) المستوى  نسبة  قلت  والمتوسط  حين  ) نخفض  بلغت  ، ٪2,0حيث 
الترتيب،    (26,0٪ إلى علي  الباحثان ذلك  للعينة  إ   وقد يرجع  التعليمى  المستوى  رتفاع 
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سر من ربات اال   ٪  59,5والتي أظهرت أن  (  11بجدول )البحثية وفقا للنتائج الواردة  
التعليمي جامعي و ذا يجعل ربة األسرة أكثر تعليمهن فوق جامعى، وه  ٪27مستواهن 

تتفق هذه حرصا على تنمية  ذاتها وتبنى كل ما من شأنه أن يرفع كفاءتها اإلنتاجية،  
التي أظهرت تمتع ربات  (870،  2017مهجة مسلم ورباب مشعل )مع دراسة  النتائج

تغريد بركات ودعاء حافظ دراسة  بينما تختلف مع  األسر بمستوى كفاءة إنتاجية مرتفعة،  
كما تختلف  نخفاض مستوى الكفاءة اإلنتاجية لربات األسر،  التي أكدت إ(  15،  2018)

)دراسة    مع رصاص  اإلنتاجية    (241،  2019نهاد  الكفاءة  مستوى  أن  أظهرت  التي 
 السائد بين ربات األسر عينة دراستها هو المستوى المتوسط.

 رأس المال األسري النفسي  -ج
 رأس المال األسري النفسي ( توزيع  عينة البحث وفقا لمستويات 13جدول )

 البيان 

 المتغيرات 
 ٪ العدد  الدرجة  المستوى

 الثقة بالنفس 

 4,5 9 درجات  10أقل من   منخفض 

 51,0 102 درجة   14ألقل من  10 متوسط 

 44,5 89 درجة فأكثر  14 مرتفع 

 100,0 200 اإلجمالي 

 مل األ

 7,5 15 درجات  10أقل من   منخفض 

 49,5 99 درجة   14ألقل من  10 متوسط 

 43,0 86 درجة فأكثر  14 مرتفع 

 100,0 200 اإلجمالي 

 فاؤل الت

 4,0 8 درجة  12أقل من   منخفض 

 25,0 50 درجة   17ألقل من  12 متوسط 

 71,0 142 درجة فأكثر  17 مرتفع 

 100,0 200 اإلجمالي 

 مرونة ال

 2,5 5 درجات  10أقل من   منخفض 

 39,0 78 درجة   14ألقل من  10 متوسط 

 58,5 117 درجة فأكثر  14 مرتفع 

 10,00 200 اإلجمالي 

إجمالي رأس المال األسري  

 النفسي 

 2,5 5 درجة  42أقل من   منخفض 

 50,0 100 درجة   59ألقل من  42 متوسط 

 47,5 95 درجة فأكثر  59 مرتفع 

 10,00 200 اإلجمالي 

) يوضح   األسرة  أن    (13جدول  أفراد  من  العظمي  المستوى  وا  يقعالغالبية  في 
( بلغت  حيث  لمتغير  51,0المتوسط  بالنفس ٪(  بنسبة    ،الثقة  المرتفع  المستوي  يليه 

 أن  كما تبين  ٪(.4,5حيث بلغت )  منخفض في حين قلت نسبة المستوى ال(،  44,5٪)
٪( لمتغير  49,5) ت  حيث بلغ  المتوسطالمستوى  في    وايقعأقل من نصف أفراد األسرة  
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حيث بلغت   منخفض في حين قلت نسبة المستوى ال(،  ٪43,0األمل، يليه المرتفع بنسبة )
ت حيث بلغرتفع  الم  المستوى وا في  يقعالغالبية العظمي من أفراد األسرة   أن  . و ٪(7,5)
 وابلغحيث  المنخفض والمتوسط  ، في حين قلت نسبة المستوى التفاؤل٪( لمتغير  71,0)
عبير  ما توصلت إليه نتائج دراسة    ويختلف ذلك مععلي الترتيب،    (25,0٪،  4,0٪)

التي أسفرت عن شيوع المستوى المتوسط للنظرة    (40،  2020عبد هللا ودعاء المرسي )
أكثر من نصف أفراد   أن  كما تبيناإليجابية للمستقبل بين ربات االسر عينة دراستهما.  

المرونة، يليه المتوسط   ( لمتغير٪ 58,5)ت  حيث بلغ  رتفعالمي  المستو وا في  يقع  األسرة
ويختلف  ،  ٪(2,5في حين قلت نسبة المستوى المنخفض حيث بلغت ) (،  ٪39,0بنسبة )

  (338،  2021سناء النجار وفاطمة عبد العاطي )ما توصلت إليه نتائج دراسة  مع    ذلك
نصف أفراد ن  والتي أظهرت أن مستوى المرونة األسرية لربات االسر كان متوسط. أ 

، إلجمالي رأس المال األسري ٪(50,0)غت  المتوسط حيث بل  المستوى وا في  يقعاألسرة  
( بنسبة  المرتفع  يليه  الم (،  ٪47,5النفسي،  المستوى  نسبة  قلت  حيث   نخفض في حين 

 .٪(2,5بلغت )
 الفروض ثالثا: النتائج في ضوء 

عدم وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين دور السمات الريادية في   الفرض األول:
، الرعاية األسريةتعزيز الكفاءة اإلنتاجية بأبعادها )كفاءة أداء األعمال المنزلية، كفاءة  

والكفاءة اإلدارية( لربة األسرة ورأس المال األسري النفسي بأبعاده )الثقة بالنفس، األمل، 
 التفاؤل، والمرونة(.

عالقة بين دور السةةةةمات الريادية في ال  حسةةةةاب معامل ارتباط بيرسةةةةون لتحديد تم  
كما ،  تعزيز الكفاءة اإلنتاجية بأبعادها لربة األسةةةةةرة ورأس المال األسةةةةةري النفسةةةةةي بأبعاده

 .(14هو موضح في جدول )
 
 
 
 

لربة    الكفاءة اإلنتاجيةدور السمات الريادية في تعزيز بين  ( مصفوفة معامالت االرتباط 14جدول ) 

 األسرة ورأس المال األسري النفسي



 

 802 

2022مايو ـ  األربعون ـ العدد الثامن المجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

 
 (0.001*** دال عند مستوى )

بين  دالة إحصةائيا    موجبةوجود عالقة إرتباطية   ( عن14جدول )أسـفرت نتائج  
دور السةةةةةةةمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية بأبعادها )كفاءة أداء األعمال  إجمالي 

، والكفاءة اإلدارية( لربة األسةةةةةةةةةةةةةرة وإجمالي رأس المال الرعاية األسةةةةةةةةةةةةةريةالمنزلية، كفاءة  
األسةةةةةري النفسةةةةةي بأبعاده )الثقة بالنفس، األمل، التفاؤل، والمرونة( عند مسةةةةةتويات داللة 

دور السةمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية بأبعادها  إجمالي   أي كلما كان  0,001
، والكفاءة اإلدارية( لربة األسرة أكبر الرعاية األسرية)كفاءة أداء األعمال المنزلية، كفاءة  

كلما كان إجمالي رأس المال األسةةةةةةةةةةةري النفسةةةةةةةةةةةي بأبعاده )الثقة بالنفس، األمل، التفاؤل، 
إلى أن إمتالك ربة األسةةرة للسةةمات الريادية جعلها   الباحثان ذلك  وقد يرجع،  والمرونة( أفضةةل

تبةادر لتبنى األفكةار الجةديدة وإيجةاد البةدائل لمواجهةة التحةديات، والمشةةةةةةةةةةةةةةكالت التي تواجهةه عنةد  
أداء المهام المطلوبة منها سةةةواء على مسةةةتوى األعمال المنزلية أو رعاية أفراد األسةةةرة  أو إدارة  

ما يترتب عليه شةعورها بالثقة بالنفس في قدرتها على مواجهة شةئون األسةرة ومواردها المختلفة م
حيث أشـارت  التحديات، والتفاؤل في أن القادم أفضةةل، واألمل والمرونة للتغلب على الصةةعاب،  

ــاص ) إلى أن الكفاءة اإلنتاجية لربة األسةةةةةرة تشةةةةةبع حاجاتها النفسةةةةةية   (243،  2019نهاد رصـ
تشةةةةيع الحالة النفسةةةةية اإليجابية بين أفراد أسةةةةرتها، ويرتفع  فترفع معنوياتها وتزيد ثقتها بنفسةةةةها، ف

دراـسة ـشيماء ضةمنيا مع ما توصةلت إليه نتائج    تتفق هذه النتائجعندهم رأس المال النفسةى، و
من أن التفكير الريةةادى المحفز لإلبةةداع يرتبط بعالقةةة    (297،  2020متولى وأرزاق اللوزي )

 مال النفسى.إرتباطية طردية دالة إحصائيًا برأس ال
 

  صفري األول وقبول الفرض البديلالفرض ال عدم قبولوبالتالي 

 المتغيرات 

كفاءة أداء 

األعمال 

 المنزلية 

كفاءة رعاية  

 أفراد األسرة 

الكفاءة  

 اإلدارية 

إجمالي الكفاءة  

 اإلنتاجية 
 المرونة  االتفاؤل األمل  الثقة بالنفس 

رأس  إجمالي

المال األسري 

 النفسي

         - المنزليةكفاءة أداء األعمال 

        - *** 0,552 الرعاية األسرية كفاءة 

       - *** 0,724 *** 0,581 الكفاءة اإلدارية 

      - *** 0,883 *** 0,903 *** 0,801 الكفاءة اإلنتاجية إجمالي 

     - *** 0,606 *** 0,509 *** 0,516 *** 0,554 الثقة بالنفس 

    - *** 0,740 *** 0,526 *** 0,431 *** 0,494 *** 0,429 األمل 

   - *** 0,595 *** 0,589 *** 0,564 *** 0,512 *** 0,557 *** 0,374 التفاؤل

  - *** 0,623 *** 0,557 *** 0,527 *** 0,533 *** 0,435 *** 0,478 *** 0,468 المرونة 

 - *** 0,796 *** 0,855 *** 0,860 *** 0,842 *** 0,663 *** 0,563 *** 0,612 *** 0,536 س المال األسري النفسي أر إجمالي 
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عدم وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين بعض المتغيرات اإلجتماعية    الفرض الثاني:
واإلقتصادية )عدد سنوات الزواج، المستوي التعليمي لربة األسرة، المستوي التعليمي لرب  

لأل الشهري  والدخل  اإلنتاجية  األسرة،  الكفاءة  تعزيز  في  الريادية  السمات  ودور  سرة( 
كفاءة  بأبعادها   المنزلية،  األعمال  أداء  اإلدارية(  الرعاية األسرية)كفاءة  والكفاءة  لربة ، 

 األسرة. 
حسةةةةةةةةةةةةةةةاب معةةامةةل إرتبةةاط سةةةةةةةةةةةةةةبيرمةةان لتحةةديةةد العالقةةة بين بعض المتغيرات  تم  

لربة   الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية بأبعادهااالجتماعية واالقتصادية ودور السمات  
 .(15كما هو موضح في جدول )األسرة، 
ودور السمات الريادية  بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية( معامالت االرتباط بين 15جدول )

 لربة األسرةفي تعزيز الكفاءة اإلنتاجية 

 المتغيرات
كفاءة أداء  

المنزليةاألعمال   

الرعاية  كفاءة 

ة األسري  

الكفاءة  

 اإلدارية 

إجمالي الكفاءة  

 اإلنتاجية

 **0,199 *0,174 0,136 0,080 عدد سنوات الزواج

 *0,155 ***0,295 0,017 0,087 ربة األسرةالمستوي التعليمي ل

 *0,153 ***0,254 0,015 **0,219 رب األسرة المستوي التعليمي ل

 **0,226- 0,122- *0,179- ***0,264- لألسرة الدخل الشهري 

 (   0.001(   ***دال عند مستوى )0.01(  **دال عند مستوى )0.05*دال عند مستوى )          

وجود عالقة    تبينعدد سنوات الزواج  فيما يخص    -( ما يلي: 15يوضح جدول )
دور السمات الريادية في إجمالي و  عدد سنوات الزواجدالة إحصائيا بين   موجبة  إرتباطية

، 0,05ربة األسرة عند مستويات داللة  ل(  الكفاءة اإلداريةبمحورها )تعزيز الكفاءة اإلنتاجية  
إجمالي دور السمات الريادية في تعزيز كلما كان    أي كلما زاد عدد سنوات الزواج  0,01

  وقد يفسر الباحثان ذلكل،  أفضالكفاءة اإلنتاجية بمحورها )الكفاءة اإلدارية( لربة األسرة  
بأنه بزيادة عدد سنوات الزواج تكتسب ربة األسرة الخبرات، والمعارف الالزمة التي تجعلها 
أدائها   طريقة  لتحسين  الفرص  وإغتنام  بالمثابرة،  وتتسم  أسرتها،  شئون  إدارة  في  تبدع 

ما خرجت به    ويتفق هذا معلمسئولياتها المتزايدة، فينعكس ذلك على كفاءتها اإلنتاجية،  
من وجود عالقة إرتباطية موجبة    (393،  2012دراسة وفاء شلبي وأخرون )  نتائج

وجود عدم كما تبين دالة إحصائيًا بين عدد سنوات الزواج والكفاءة اإلدارية لربة األسرة، 
كل من دور السمات الريادية في و  عدد سنوات الزواجدالة إحصائيا بين  عالقة إرتباطية

كفاءة األسرية    تعزيز  الرعاية  وكفاءة  المنزلية،  األعمال  األسرة،  لأداء  يرجع ربة  وقد 
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إلى أن متغير عدد سنوات الزواج قد ال يؤثر على كفاءة أداء األعمال   الباحثان ذلك
المنزلية والتي تقوم على مهارات يدوية روتينية تتكرر يوميًا مما يجعل من السهل على 

الزواج، كما أن رعاية أفراد األسرة سواء    مدة  أو قصرت ربات األسر إكتسابها سواء طالت  
األبناء أو الزوج قد يكون من المهام األسرية التي تلقى القدر الكبير من إهتمامات ربة 

التعليمي لربة األسرةاألسرة طوال فترات حياتها الزوجية.   المستوي    تبين   فيما يخص 

وإجمالي دور السمات   ستوي التعليميجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا بين المو
عند مستويات   الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية بمحورها )الكفاءة اإلدارية( لربة األسرة

إجمالي دور السمات أي كلما أرتفع المستوي التعليمي كلما كان    0,001،  0,05داللة  
وقد  أفضل،  ة( لربة األسرة  الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية بمحورها )الكفاءة اإلداري

أنه كلما إرتفع المستوى التعليمى كلما تصبح ربة األسرة أكثر   يرجع الباحثان ذلك إلى
حرصا على التطوير، والتمرد على المألوف، وإنجاز مهامها بكفاءة وتميز خاصة الناحية  

جود عالقة و عدم   كذلك يتضحاإلدارية التي تتطلب التجديد واإلبداع في األفكار واألداء، 
كل من دور السمات الريادية في تعزيز و   المستوي التعليمي  دالة إحصائيا بين  إرتباطية

قد يرجع الباحثان ذلك  ربة األسرة،  لكفاءة أداء األعمال المنزلية، وكفاءة الرعاية األسرية  
المنزلية    إلى أحدث األجهزة  إمتالك  هذا على  حرص غالبية ربات األسر فى عصرنا 

كفاءتها   رفع  في  األجهزة  تلك  تساهم  وبالتالي  التعليمى،  مستواهن  عن  النظر  بغض 
اإلنتاجية في أداء األعمال المنزلية كما توفر من وقت ربة األسرة، وبالتالي تتمكن من  

عبير الدويك ومنار دراسة    وهذا ما أثبتتهرتها،  توظيف ذلك الوقت في رعاية أفراد أس
من أن إستخدام ربة األسرة لألجهزة الحديثة بالطرق الصحيحة    (952،  2011خضر )

جود عالقة و فيما يخص المستوي التعليمي لرب األسرة    ساعد في رفع كفاءتها اإلنتاجية.
وإجمالي دور السمات لرب األسرة    إرتباطية موجبة دالة إحصائيا بين المستوي التعليمي

ب  اإلنتاجية  الكفاءة  تعزيز  في  و )  أبعادهاالريادية  المنزلية،  األعمال  أداء  الكفاءة كفاءة 
أي كلما أرتفع المستوي   0,001،  0,01،  0,05عند مستويات داللة    اإلدارية( لربة األسرة

اإلنتاجية  إجمالي دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة  التعليمي لرب األسرة كلما كان  
األسرة   لربة  اإلدارية(  والكفاءة  المنزلية،  األعمال  أداء  )كفاءة  ويرجع أفضل،  بأبعادها 

أن المستوي التعليمي المرتفع للزوج قد يكون مؤشرا إلرتفاع المستوي الثقافي   الباحثان ذلك
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ا أن فتزيد خبراته، معارفه التي تستفيد منها ربة األسرة في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية، كم
رغبة الزوج في تطوير الحياة األسرية تكون مرتفعة، وبالتالي يدعم الزوجة إلتباع أساليب 

إحصائيا    دالة  وجود عالقة إرتباطيةعدم    كما تبينغير مألوفة لرفع الكفاءة األنتاجية.  
دور السمات الريادية في تعزيز كفاءة الرعاية األسرية و لرب األسرة    المستوي التعليمي  بين

تبين وجود عالقة إرتباطية سالبة دالة فيما يخص الدخل الشهري لألسرة  ة األسرة.  ربل
بين   و إحصائيا  لألسرة  الشهري  تعزيز  إجمالي  الدخل  في  الريادية  السمات  الكفاءة دور 

اإلنتاجية بأبعادها )كفاءة أداء األعمال المنزلية، كفاءة الرعاية األسرية( لربة األسرة عند  
  كلما كان الدخل الشهري لألسرة  أي كلما زاد    0,001،  0,01،  0,05مستويات داللة  

إجمالي دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية بأبعادها )كفاءة أداء األعمال 
أنه كلما   وقد يعزي الباحثان ذلك إلىأقل،  ( لربة األسرة  الرعاية األسرية  المنزلية، كفاءة

ستعانة بأخرين لمساعدتها في كنت ربة األسرة من اإلسرى كلما تمزاد الدخل الشهرى األ
أداء األعمال المنزلية أو رعاية أبنائها، وبالتالي تقل ممارستها في أداء تلك األعمال مما 
قد يؤثر سلبًا على كفاءتها بينما نجد في المقابل أن ربة األسرة منخفضة الدخل تسعى 

ء مهامها األسرية والمثابرة على التحديات إلى التفكير المبتكر إليجاد بدائل وحلول ألدا
التي تواجهها، ألنها تقدر قيمة ما تمتلكه من موارد سواء مادية أو بشرية، مما يساهم في 

لديها،   للكفاءة اإلنتاجية  المعززة  الريادية  السمات  نتائج    ويتفق هذا معتنمية  أكدته  ما 
ريد بركات ودعاء حافظ (، وتغ949،  2011دراسة كل من عبير الدويك ومنار خضر )

إنه كلما أرتفع الدخل األسري كلما كانت الكفاءة اإلنتاجية لربات األسر    (287،  2018)
لألسرة وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين الدخل الشهري    عدم  كما تبينأفضل،  

بأن    الباحثان ذلكويفسر  ة لربة األسرة،  الكفاءة اإلداري  دور السمات الريادية في تعزيزو 
الكفاءة اإلدارية لربة األسرة التي تشمل مراحل التخطيط، التنظيم، التنفيذ، والتقييم تعتمد 

مع    وتختلف هذه النتائجعلى القدرات العقلية التي ال يتدخل المال في الحصول عليها، 
( ونجالء الحلبي  393،  2012وفاء شلبى وأخرون )ما توصلت إليه دراسات كل من   

و (34،  2017)  ،( رصاص  الدخل   (262،  2019نهاد  أرتفع  كلما  إنه  أكدوا  الذين 
 األسري كلما كانت الكفاءة اإلدارية لربات األسر أفضل.

 جزئيا ثانيال الصفري  وبالتالي يمكن قبول الفرض
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دم وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين بعض المتغيرات اإلجتماعية  ع  الفرض الثالث:
واإلقتصادية )عدد سنوات الزواج، المستوي التعليمي لربة األسرة، المستوي التعليمي لرب  
األسرة، والدخل الشهري لألسرة( ورأس المال األسري النفسي بأبعاده )الثقة بالنفس، األمل، 

 التفاؤل، والمرونة(.
حسةةةةةةةةةةةةةةةاب معةةامةةل إرتبةةاط سةةةةةةةةةةةةةةبيرمةةان لتحةةديةةد العالقةةة بين بعض المتغيرات  تم  

كما هو موضح في جدول  عية واالقتصادية ورأس المال األسري النفسي بأبعاده،  االجتما
(16). 

 ( معامالت االرتباط بين بعض المتغيرات االجتماعية  واالقتصادية ورأس المال األسري النفسي16جدول ) 

 المرونة التفاؤل  األمل  الثقة بالنفس  المتغيرات
رأس المال إجمالي 

 األسري النفسي

 ***0,284- **0212- **0,185- **0,220- ***0,274- سنوات الزواجعدد 

 0,108 **0,219 0,102 0,108 0,015 ربة األسرةالمستوي التعليمي ل

 *0,164 ***0,314 0,030 *0,149 *0,161 رب األسرة المستوي التعليمي ل

 *0,173- 0,043- 0,095- **0,213- *0,162- الدخل الشهري لألسرة 

 (  0.001***دال عند مستوى )          (  0.01**دال عند مستوى )        ( 0.05*دال عند مستوى )                  

تبين وجود عالقة    عدد سنوات الزواجفيما يخص    -( ما يلي: 16يوضح جدول )
 النفسي إجمالي رأس المال األسري  و دالة إحصائيا بين عدد سنوات الزواج    سالبةإرتباطية  
أي   0,001،  0,01  داللةويات  عند مست   (المرونةل، و التفاؤ ل،  األم،  الثقة بالنفسبأبعاده )

إجمالي رأس المال األسري النفسي بأبعاده )الثقة  كان  كلما زاد عدد سنوات الزواج كلما  
أن زيادة عدد سنوات    وقد يرجع ذلك إلىأكثر ضعفا،  بالنفس، األمل، التفاؤل، والمرونة(  

متطلبات الزوا لزيادة  نظرًا  األسرية  والضغوط  والمسئوليات  األعباء  زيادة  إلى  يشير  ج 
األبناء كلما زادوا في العمر سواء التعليمية أو الحياتية فينشغل أفراد األسرة سعيا وراء  

المستوي التعليمي  فيما يخص  تلبية تلك المتطلباتة، فيتأثر رأس المال األسري النفسي.  
دالة إحصائيا بين المستوي التعليمي لربة   موجبةوجود عالقة إرتباطية  تبين    لربة األسرة

المستوي التعليمي   ارتفع  أي كلما،  0,01  داللةوي  عند مستوالمرونة ألفراد األسرة    األسرة
بأن التعليم    ويفسر الباحثان ذلك ة ألفراد األسرة أفضل،  المرون  كانت لربة األسرة كلما  

تتيح لها أن توجه أفراد أسرتها يكسب ربة األسرة المزيد من ا لخبرات، والمعارف التي 
للتكيف مع صعاب، ومشكالت الحياة إليجاد البدائل المختلفة والحلول المناسبة للوصول 

المرونة،   من  عال  بمستوى  يتسموا  وبالتالي  أهدافهم،  تبينإلى  عدم وجود عالقة   كما 
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ألسرة وإجمالي رأس المال األسري إرتباطية دالة إحصائيا بين المستوي التعليمي لربة ا
بالنفس، األمل،   )الثقة  بأبعاده  الباحثان ذلك،  التفاؤل(و النفسي  تلك   وقد يرجع  لطبيعة 

األبعاد التي قد ال تتأثر بالمستوى التعليمى بقدر تأثرها بمتغيرات أخرى كطريقة التنشئة  
لألفراد....وغيرها الشخصية  والسمات  يخص    .األسرية،  لرب   المستوي فيما  التعليمي 

  المستوي التعليمي لرب األسرة  دالة إحصائيا بين  موجبةتبين وجود عالقة إرتباطية    األسرة
ويات عند مستوإجمالي رأس المال األسري النفسي بأبعاده )الثقة بالنفس، األمل، والتفاؤل(  

إجمالي كان  المستوي التعليمي لرب األسرة كلما    أرتفع  أي كلما  0,001،  0,05  داللة
بالنفس، األمل، والتفاؤل( النفسي بأبعاده )الثقة  وقد يرجع   أفضل،  رأس المال األسري 

أن إرتفاع المستوى التعليمى لرب األسرة قد يجعله أكثر إدراكا للطرق  إلىالباحثان ذلك  
والت أفراد أسرته  بها مع  يتعامل  التي  السوية  بالثقة  الصحيحة  ي من شأنها أن تشعرهم 

يكون مؤشرًا إلرتفاع   قد  المرتفع  التعليمى  المستوى  أنا  كما  والتفاؤل،   األمل،  بالنفس، 
المادية الى قد تؤثر نفسيًا على أفراد  المستوى المعيشى لألسرة وبالتالي تقل الضغوط 

 ,Minglu et.al. (2020 ما توصلت إليه نتائج دراسة    وتتفق هذه النتائج مع،  االسرة

الحوامل   (120 النساء  من  لعينة  النفسى  المال  رأس  بين  عالقة  وجود  أظهرت  والتي 
والتي أظهرت    Li et.al. (2020, 5)وأزواجهن والمستوى التعليمى لكل منهما، ودراسة  

عدم   كما تبين،  أن المستوى التعليمى من المتغيرات التي تؤثر على رأس المال النفسى
والمرونة ألفراد وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين المستوي التعليمي لرب األسرة  

دالة إحصائيا  سالبة  وجود عالقة إرتباطية    تبين  الدخل الشهري لألسرةفيما يخص  األسرة.  
النفسي بأبعاده )الثقة بالنفس، بين الدخل الشهري لألسرة   وإجمالي رأس المال األسري 

أي كلما زاد الدخل الشهري لألسرة كلما كان    0,01،  0,05مستويات داللة    األمل( عند 
أكثر ضعفا،   إجمالي رأس المال األسري النفسي بأبعاده )الثقة بالنفس، األمل( ربة األسرة

إلى أنه كلما ارتفع الدخل كلما سعى أفراد األسرة إلى اإلستعانة    وقد يرجع الباحثان ذلك
،  المهام  تلكقدرتهم على أداء    ثقتهم فيلحياتية، وبالتالى تقلل من  بأخرين للقيام بمهامهم ا

كما أن وجود المال وتوفره قد يؤدى إلى إنخفاض مستوى األمل حيث يشعرون بسهولة 
 كما تبين ،  ويسر في تحقيق أهدافهم مما ينعكس سلبا علي رأس المال األسري النفسي

الد عدم   بين  دالة إحصائيا  إرتباطية  الشهري لألسرة و وجود عالقة  التفاؤل خل  كل من 
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أحمد زيادة مع ما توصلت إليه نتائج دراسة    وتختلف تلك النتيجةوالمرونة ألفراد األسرة،  
الشهري   (42،  2019) الدخل  بإرتفاع  األسرية  المرونة  مستوي  إرتفاع  أظهرت  التي 

 األسري. 
 جزئيا لثالثا الصفري  وبالتالي يمكن قبول الفرض

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة   :رابعالفرض ال
، والكفاءة اإلدارية(  الرعاية األسرية)كفاءة أداء األعمال المنزلية، كفاءة    اإلنتاجية بأبعادها

مكان السكن، العمر، عدد أفراد األسرة، الحالة الوظيفية لربة األسرة، لوفقا    لربة األسرة
 الوظيفية لرب األسرة.   والحالة

  T testإختبار ت    :األتي  وللتحقق من صحة هذا الفرض احصائيا تم استخدام 
دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة إليجاد قيمة ت للوقوف علي داللة الفروق في  

، والكفاءة اإلدارية(  الرعاية األسريةاإلنتاجية بأبعادها )كفاءة أداء األعمال المنزلية، كفاءة  
أسلوب تحليل التباين  و (،  17كما هو موضح في الجدول )وفقا لمكان السكن،  لربة األسرة  

دور إليجاد قيمة ف للوقوف علي داللة الفروق في    Anova  One Wayفي اتجاه واحد  
السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية بأبعادها )كفاءة أداء األعمال المنزلية، كفاءة 

لعمر، عدد أفراد األسرة، الحالة وفقا ل، والكفاءة اإلدارية( لربة األسرة  الرعاية األسرية  
إتجاهات   لمعرفة  .L.S.Dوإختبار ،  ة لرب األسرةالوظيفية لربة األسرة، والحالة الوظيفي

 :ذلك ( توضح25( إلي )18من )جداول الو الفروق في حالة وجودها، 
 

( داللة الفروق في دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة وفقا  17جدول )

 مكان السكن ل

 المتغيرات

 ريف

 39ن = 

 حضر 

 قيمة ت 161ن = 
الفروق بين  

 المتوسطات

القيمة 

 اإلحتمالية
 الداللة

 ع م ع م

 0,05 0,019 2,05 2,373 4,926 43,39 4,388 45,44 كفاءة أداء األعمال المنزلية

 0,001 0,001 3,78 3,225 6,556 51,78 5,707 55,56 الرعاية األسرية كفاءة 

 0,01 0,004 2,52 2,889 4,938 43,76 4,651 46,28 الكفاءة اإلدارية

 0,001 0,001 8,25 3,331 14,176 138,93 12,513 147,18 الكفاءة اإلنتاجيةإجمالي 

ــح جدول ) بين ربات األسةةةةةةةةةةةةةر وجود فروق ذات داللة إحصةةةةةةةةةةةةةائية   (17يوضــــــ
دور السةةةةةةةةةةةةةةمةات الريةاديةة في تعزيز الكفةاءة إجمةالي في  المقيمةات في الريف والحضةةةةةةةةةةةةةةر  
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، والكفةةاءة الرعةةايةةة األسةةةةةةةةةةةةةةريةةةاإلنتةةاجيةةة بةةأبعةةادهةةا )كفةةاءة أداء األعمةةال المنزليةةة، كفةةاءة  
حيث كانت قيم ت 0,001،  0,01،  0,05عند مسةةةةةةةةتويات داللة اإلدارية( لربة األسةةةةةةةةرة  

ربات   حققت ( علي الترتيب، وقد  2,889،  3,225،  2,373،  3,331المعبرة عن ذلك )
(  147,18±12,513ف أعلي متوسةةةةةةةةط درجات حيث بلغت )األسةةةةةةةةر المقيمات في الري

( لمتغير  45,44±4,388، )الكفاءة اإلنتاجيةإلجمالي دور السةةةةةةةمات الريادية في تعزيز  
الرعةةةايةةةة األسةةةةةةةةةةةةةةريةةةة،  كفةةةاءة  ( لمتغير  55,56±5,707، )كفةةةاءة أداء األعمةةةال المنزليةةةة

إلى أن الحيةاة في وـقد يرجع الـباحـثان ذـلك  ،  ريةةالكفةاءة اإلدا( لمتغير  4,651±46,28)
الريف غالبا ما تفرض على ربة األسةرة أن تقوم بأداء جميع المهام والمسةئوليات األسةرية 
بنفسها، كما أنها تتحمل مسئولية أداء األعمال المنزلية في عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر مبكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر مقارنة  

واقةةةةةةةةةةف الحيةةةةاتية، الخبةةةةرات، والتحديات سواء بالحضريةةةةةةةةةةات، مما يعرضهةةةةا للمةةةةزيد من الم
على مسةةةةةةةتوى األعمال المنزلية أو رعاية أفراد األسةةةةةةةرة أو الكفاءة اإلدارية، مما يكسةةةةةةةبها  
الخةةةةةةةةةةبرة، وينمى لديها السمات الريةةةةةةةةةةادية المحفزة لإلنتاجية كالمثابرة، اإلبةةةةةةةةةةداع، تحمةةةةةةةةةةل 

اءة اإلنتاجية لها، بينما في الحضةر قد  المسةئةةةةةةةةةةةةةةةولية، والمخاطرة، مما يؤدى إلى رفع الكف
تسةتعين ربة االسةرة بالخادمات لمسةاعدتها في أداء أعمالها، بجانب أن الحياة في المدينة  
مليئة باألنشةةطة الحياتية المختلفة خارج المنزل والتي قد تأخد من وقت ربة األسةةرة، وكل 

وتختلف هـذه اإلنتةةاجيةةة،  هةذا قةد يؤثر على سةةةةةةةةةةةةةةمةةاتهةةا الريةاديةة الالزمةة لتعزيز كفةةاءتهةةا  
ــة تغريد بركات ودعاء حافظ )مع ما توصةةةةةةةةةلت إليه نتائج  النتائج جزئيا  ،  2018دراســــ

من وجود فروق دالة إحصائيا بين ربات األسر الحضريات والريفيات في الكفاءة   (286
دراســات كل من ما أسةةةفرت عنه نتائج    كذلك تختلف معاالإنتاجية لصةةةالح الحضةةةريات، 

ــعل )163،  2016إيمان قطب ) ــلم ورباب مشـ نجالء  ، و(876،  2017(، مهجة مسـ
من عدم وجود فروق بين ربات االسر الحضريات (  22،  2020النشار وإلهام السواح )

 والريفيات في الكفاءة اإلنتاجية.
 

لربة  دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية ل( تحليل التباين في اتجاه واحد 18جدول )

 للعمر وفقا  األسرة 
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 البيان 

 

 البعد 

 مصادر التباين 
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف 

القيمة 

 اإلحتمالية
 الداللة

كفاءة أداء  

 األعمال المنزلية

 86,642 3 259,925 بين المجموعات 

 22,884 196 4485,255 داخل المجموعات  0,05 0,011 4,786

  199 4745,180 الكلى 

الرعاية  كفاءة 

 األسرية 

 266,460 3 799,381 بين المجموعات 

 39,503 196 7742,614 داخل المجموعات  0,001 0,000 6,745

  199 8541,995 الكلى 

 الكفاءة اإلدارية

 81,979 3 245,936 بين المجموعات 

 23,857 196 4676,059 داخل المجموعات  0,05 0,018 3,436

  199 4921,995 الكلى 

إجمالي الكفاءة  

 اإلنتاجية

 921,371 3 2764,114 بين المجموعات 

 191,202 196 37475,566 داخل المجموعات  0,01 0,003 4,819

  199 40239,680 الكلى 

ــح جدول ) ،  0,05داللة    ات دالة إحصةةةةةةائيًا عند مسةةةةةةتويوجود فروق (  18يوضــ
في إجمالي دور السةةةةةةةةةمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية بأبعادها    0,001،  0,01

وفقا   ، والكفاءة اإلدارية( لربة األسةةرةالرعاية األسةةرية)كفاءة أداء األعمال المنزلية، كفاءة 
علي    (3,436،  6,745،  4,786،  4,819حيث بلغت قيم ف المعبرة عن ذلك ) للعمر

 الترتيب.
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الفروق بين متوسطات درجات إجمالي دور  إتجاه للتعرف على داللة   L.S.D( اختبار 19جدول )

الرعاية السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية بأبعادها )كفاءة أداء األعمال المنزلية، كفاءة 

 لعمر ، والكفاءة اإلدارية( لربة األسرة وفقا لاألسرية

 العدد  العمر  المتغيرات 
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

  35أقل من  

 سنة

ألقل من   35

 سنة  45

ألقل من   45

 سنة  55

سنة   55

 فأكثر 

كفاءة أداء  

 األعمال المنزلية

    - 4,315 43,61 33 سنة  35أقل من  

   - 0,18- 4,764 43,43 90 سنة   45ألقل من  35

  - 0,41 0,59 5,077 43,02 50 سنة   55ألقل من  45

 - ** 3,61- ** 3,20- * 3,02- 4,829 46,63 27 سنة فأكثر  55

الرعاية  كفاءة 

 األسرية  

    - 6,449 53,09 33 سنة  35أقل من  

   - 1,12 5,412 51,97 90 سنة   45ألقل من  35

  - 1,41 2,53 8,325 50,56 50 سنة   55ألقل من  45

 - *** 6,55- *** 5,14- * 4,02- 3,965 57,11 27 سنة فأكثر  55

 الكفاءة  

 اإلدارية 

    - 3,783 42,06 33 سنة  35أقل من  

   - * 2,41- 4,540 44,47 90 سنة   45ألقل من  35

  - 0,09 * 2,32- 6,340 44,38 50 سنة   55ألقل من  45

 - 1,62- 1,53- ** 3,94- 3,990 46,00 27 سنة فأكثر  55

إجمالي الكفاءة  

 اإلنتاجية

    - 10,341 138,76 33 سنة  35أقل من  

   - 1,11- 12,287 139,87 90 سنة   45ألقل من  35

  - 1,91 0,08 18,805 137,96 50 سنة   55ألقل من  45

 ** 9,87- ** 10,98- 11,248 149,74 27 سنة فأكثر  55
-

11,78 *** 

- 

   (0,001*** دال عند مستوي )                (0,01**دال عند مستوى )           (    0.05*دال عند مستوى )        
إجمالي دور السةةةةةةمات   للتعرف على اتجاه الفروق في  L.S.Dإجراء اختبار  تم  

الرعاية  الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية بأبعادها )كفاءة أداء األعمال المنزلية، كفاءة  
لموضــحة بجدول  وأســفرت النتائج ا  ، والكفاءة اإلدارية( لربة األسةةةرة وفقا للعمر،األسةةةرية

إجمالي دور   وجود فروق ذات داللة إحصةةةةةةةةةةةةائية بين متوسةةةةةةةةةةةةطات درجات  -عن:(  19)
السةةةةةةةةةةةةةةمةات الريةاديةة في تعزيز الكفةاءة اإلنتةاجيةة بةأبعةادهةا )كفةاءة أداء األعمةال المنزليةة، 

  داللة  ات ، والكفاءة اإلدارية( لربة األسةةةةةرة وفقا للعمر عند مسةةةةةتوييةرعاية  األسةةةةةر الكفاءة 
إلى أن ربة   وقد يرجع الباحثان ذلكاألعمار األكبر،   لصةةةةةةةةةةةالح  0,001،  0,01،  0,05
ة كلما تقدمت في العمر كلما تأصةةةلت لديها السةةةمات الريادية وظهرت واضةةةحة في األسةةةر 

سةةةةةةةةةلوكها، فالتقدم في العمر يزيد من الخبرات الحياتية التي تنمى تلك السةةةةةةةةةمات المعززة 
عبير  مع ما توصةةةةةةلت إليه نتائج دراسةةةةةةة كل من   تتفق هذه النتائجو لكفاءتها اإلنتاجية،  

من  ( 30،  2021منار خضـــــــر وأخرون  )و  ،(950،  2011الدويك ومنار خضـــــــر )
فى وجود فروق دالة إحصائيًا في الكفاءة اإلنتاجية لربات االسر لصالح األكةةةةةةةةةةبر عمةةةةرًا،  
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،  2016)إيمان قطب، مع ما توصةةةةةةةةةةةةةةلت إليه نتائج دراسةةةةةةةةةةةةةةة   هذه النتائج  حين تختلف
 التي أكدت عدم تأثر الكفاءة اإلنتاجية بعمر ربة األسرة. (141

لربة  دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية ل( تحليل التباين في اتجاه واحد 20جدول )

 لعدد أفراد األسرةوفقا  األسرة 

 البيان 

 

 البعد 

 مصادر التباين 
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف 

القيمة 

 اإلحتمالية
 الداللة

كفاءة أداء  

 األعمال المنزلية

 172 2 345,798 بين المجموعات 

 22,332 197 4399,382 داخل المجموعات  0,001 0,001 7,742

  199 4745,180 الكلى 

الرعاية  كفاءة 

 األسرية  

 232,007 2 464,013 بين المجموعات 

 41,005 197 8077,982 المجموعات داخل  0,01 0,004 5,658

  199 8541,995 الكلى 

 الكفاءة  

 اإلدارية 

 170,364 2 340,828 بين المجموعات 

 23,255 197 4581,267 خل المجموعات دا 0,001 0,001 7,326

  199 4921,995 الكلى 

إجمالي الكفاءة  

 اإلنتاجية

 1664,503 2 3329,006 بين المجموعات 

 187,364 197 36910,674 خل المجموعات دا 0,001 0,000 8,884

  199 40239,680 الكلى 

ــح جدول ) ،  0,01داللة    ات وجود فروق دالة إحصةةةةةةائيًا عند مسةةةةةةتوي(  20يوضــ
في إجمالي دور السةةةةةةةةةةةةمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية بأبعادها )كفاءة   0,001

وفقا لعدد  ، والكفاءة اإلدارية( لربة األسةةةةةةرةالرعاية األسةةةةةةريةأداء األعمال المنزلية، كفاءة 
  (7,326،  5,658،  7,742،  8,884حيث بلغت قيم ف المعبرة عن ذلك )  أفراد األسرة

 علي الترتيب.
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الفروق بين متوسطات درجات إجمالي دور  إتجاه للتعرف على داللة   L.S.D( اختبار 21ل )جدو

الرعاية السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية بأبعادها )كفاءة أداء األعمال المنزلية، كفاءة 

 لعدد أفراد األسرة، والكفاءة اإلدارية( لربة األسرة وفقا  األسرية

 العدد  عدد أفراد األسرة  المتغيرات 
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 عياريالم

  7أكثر من 

 أفراد 

  7إلي  5

 أفراد 

أقل من  

 أفراد  5

كفاءة أداء  

 األعمال المنزلية

   - 11,547 35,00 4 أفراد  7أكثر من 

  - ** 8,43- 5,251 43,43 69 أفراد  7إلي  5

 - 0,83- *** 9,26- 4,106 44,26 127 أفراد  5أقل من  

الرعاية  كفاءة 

 األسرية 

   - 13,856 43,00 4 أفراد  7أكثر من 

  - ** 8,74- 6,563 51,74 69 أفراد  7إلي  5

 - 1,46- ** 10,20- 6,024 53,20 127 أفراد  5أقل من  

 الكفاءة 

 اإلدارية  

   - 7,506 37,50 4 أفراد  7أكثر من 

  - * 5,69- 5,169 43,19 69 أفراد  7إلي  5

 - * 1,86- ** 7,55- 4,539 45,05 127 أفراد  5أقل من  

إجمالي الكفاءة  

 اإلنتاجية

   - 32,909 115,50 4 أفراد  7أكثر من 

  - ** 22,86- 15,173 138,36 69 أفراد  7إلي  5

 - * 4,15- *** 27,01- 14,220 142,51 127 أفراد  5أقل من  

   (0,001*** دال عند مستوي )                (0,01**دال عند مستوى )           (    0.05*دال عند مستوى )        
إجمالي دور السةةةةةةمات   للتعرف على اتجاه الفروق في  L.S.Dإجراء اختبار  تم  

الرعاية  الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية بأبعادها )كفاءة أداء األعمال المنزلية، كفاءة  
ــفرت النتائج   ، والكفاءة اإلدارية( لربة األسةةةةةةةةةةةرة وفقا لعدد أفراد األسةةةةةةةةةةةرة،األسةةةةةةةةةةةرية وأســـــ

ــحة بجدول ) وجود فروق ذات داللة إحصةةةةةةةةةةةائية بين متوسةةةةةةةةةةةطات  -عن:( 21الموضـــــ
إجمالي دور السةةةةةةةةةةةمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية بأبعادها )كفاءة أداء   درجات 

، والكفاءة اإلدارية( لربة األسةةةةةرة وفقا لعدد أفراد الرعاية األسةةةةةريةاألعمال المنزلية، كفاءة  
عدد أفراد األسةةةةرة األقل،  لصةةةةالح  0,001،  0,01،  0,05  داللة  ات عند مسةةةةتوي  األسةةةةرة

ية المعززة للكفاءة اإلنتاجية تظهر بصةةورة واضةةحة عند ربة األسةةرة  أي أن السةةمات الرياد 
بأنه كلما قل عدد أفراد األسةةرة كلما   وقد يفســر الباحثان ذلككلما قل عدد أفراد أسةةرتها، 

كانت ربة األسةةةرة أكثر تفرغا إلى اإلبداع، اإلسةةةتباقية، تحمل المسةةةئولية، إقتناص الفرص 
عند قيامها بمهامها األسةةةةةرية، فترتفع كفاءتها اإلنتاجية، بينما كلما زاد عدد أفراد األسةةةةةرة  

ل لتلبية إحتياجات أفراد  زادت المهام والضةةةةةةةةةةةةةةغوط على ربة األسةةةةةةةةةةةةةةرة، وزاد الجهد المبذو 
أسةةةةةةةةةةةةةةرتهةا، وجعلةت كةل هةدفهةا أداء مهةامهةا دون اإلهتمةام بمةدى كفةاءتهةا، وإكتفةت بةالطرق  
التقليةدية غير المبةدعة، بل وأحيةانا تحمةل األخرين سةةةةةةةةةةةةةةواء زوجهةا أو أبنةاءها مسةةةةةةةةةةةةةةئولية  

إلـيه  نعـمة رقـبان مةا توصةةةةةةةةةةةةةةلةت    ويؤـيد ـهذا الرأىإخفةاقهةا في تحقيق أهةداف أسةةةةةةةةةةةةةةرتهةا،  
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من أن األسةرة ذات الحجم الكبير يكون من الصةعب على ربة  (12،  2008)  وأخرون 
عبير الدويك مع نتائج دراسةةةةةةةةةةةة وتتفق هذه النتائج   األسةةةةةةةةةةةرة أداء جميع المهام المنزلية،

التي أظهرت وجود فروق دالة إحصةةةةةةةةةةةةةائيا فى الكفاءة   (947،  2011ومنار خضــــــــر )
 de Azevedo كذلك أوضـــح، اإلنتاجية لربات األسةةةةر لصةةةةالح حجم األسةةةةرة الصةةةةغير

Hanks (2015, 3)   في دراسةةةةةةةةةةته أن كلما زاد عدد األبناء كلما انخفضةةةةةةةةةةت اإلنتاجية
ما توصةةةةةةةلت بينما تختلف مع  والتي تعد من أهم السةةةةةةةمات الريادية، ،  اإلبداعية لألمهات 

التي أسةةةةةةةةةةفرت عن عدم  (  286،  2018تغريد بركات ودعاء حافظ )إليه نتائج دراسةةةةةةةةةةة 
 .إحصائيا في الكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة ترجع لحجم األسرة وجود فروق دالة

لربة  دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية ل( تحليل التباين في اتجاه واحد 22جدول )

 لحالتها الوظيفيةوفقا  األسرة 

 البيان 

 

 البعد 

 مصادر التباين 
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف 

القيمة 

 اإلحتمالية
 الداللة

كفاءة أداء  

 األعمال المنزلية

 97,552 3 292,656 بين المجموعات 

 22,717 196 4452,524 داخل المجموعات  0,01 0,006 4,294

  199 4745,180 الكلى 

الرعاية  كفاءة 

 األسرية  

 416,394 3 1249,182 بين المجموعات 

 37,208 196 7292,813 داخل المجموعات  0,001 0,000 11,191

  199 8541,995 الكلى 

 الكفاءة 

 اإلدارية  

 101,494 3 304,482 بين المجموعات 

 23,559 196 4617,513 داخل المجموعات  0,01 0,006 4,308

  199 4921,995 الكلى 

إجمالي الكفاءة  

 اإلنتاجية

 1462,419 3 4387,257 المجموعات بين 

 182,921 196 35852,423 داخل المجموعات  0,001 0,000 7,995

  199 40239,680 الكلى 

ــح جدول ) ،  0,01داللة    ات وجود فروق دالة إحصةةةةةةائيًا عند مسةةةةةةتوي(  22يوضــ
في إجمالي دور السةةةةةةةةةةةةمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية بأبعادها )كفاءة   0,001

وفقا لحالتها    ، والكفاءة اإلدارية( لربة األسةرةالرعاية األسةريةأداء األعمال المنزلية، كفاءة 
  (4,308،  11,191، 4,294،  7,995حيةث بلغةت قيم ف المعبرة عن ذلةك )الوظيفيةة 

إيمان مع ما توصةةةةةةةةةلت إليه نتائج دراسةةةةةةةةةة كل من   النتائجتختلف هذه علي الترتيب، و
حيث    (  873:   2017ودراسة مهجة مسلم ورباب مشعل )(،  151،  2016قطب )  
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عدم وجود فروق دالة احصةةةةةةائيا بين ربات األسةةةةةةر العامالت وغير العامالت في أظهرتا 
 .الكفاءة االنتاجية

الفروق بين متوسطات درجات إجمالي دور  إتجاه للتعرف على داللة   L.S.D( اختبار 23جدول )

الرعاية السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية بأبعادها )كفاءة أداء األعمال المنزلية، كفاءة 

 لحالتها الوظيفية، والكفاءة اإلدارية( لربة األسرة وفقا  األسرية

 المتغيرات 
الحالة الوظيفية لربة  

 األسرة 
 العدد 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري
 ال تعمل 

موظفة قطاع  

 حكومي 

موظفة قطاع  

 خاص 

أعمال  

 حرة 

كفاءة أداء  

 األعمال المنزلية

    - 3,986 44,81 84 ال تعمل  

   - 1,21 4,943 43,60 93 موظفة قطاع حكومي 

  - 2,75 ** 3,96 7,998 40,85 13 موظفة قطاع خاص 

 - 0,05 2,80 * 4,01 3,615 40,80 10 أعمال حرة 

الرعاية  كفاءة 

 األسرية  

    - 5,209 54,39 84 ال تعمل  

   - * 2,02 6,674 52,37 93 موظفة قطاع حكومي 

  - ** 6,14 *** 8,16 7,529 46,23 13 موظفة قطاع خاص 

 - 0,33 ** 6,47 *** 8,49 5,405 45,90 10 أعمال حرة 

 الكفاءة  

 اإلدارية 

    - 3,808 44,62 84 ال تعمل  

   - 0,03 5,599 44,59 93 موظفة قطاع حكومي 

  - 1,05 1,08 5,939 43,54 13 موظفة قطاع خاص 

 - * 4,54 ** 5,59 ** 5,62 3,432 39,00 10 أعمال حرة 

إجمالي الكفاءة  

 اإلنتاجية

    - 9,940 143,82 84 ال تعمل  

   - 3,36 15,412 140,46 93 موظفة قطاع حكومي 

  - * 9,84 ** 13,20 20,176 130,62 13 موظفة قطاع خاص 

 - 4,92 ** 14,76 *** 18,12 10,078 125,70 10 أعمال حرة 

   (0,001*** دال عند مستوي )                (0,01**دال عند مستوى )           (    0.05*دال عند مستوى )        
إجمالي دور السةةةةةةمات   للتعرف على اتجاه الفروق في  L.S.Dإجراء اختبار  تم  

الرعاية  الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية بأبعادها )كفاءة أداء األعمال المنزلية، كفاءة  
ــفرت النـتائج   ،لحةالتهةا الوظيفيةة ، والكفةاءة اإلداريةة( لربةة األسةةةةةةةةةةةةةةرة وفقةااألسةةةةةةةةةةةةةةريةة وأســـــــ

ــحة بجدول ) وجود فروق ذات داللة إحصةةةةةةةةةةةائية بين متوسةةةةةةةةةةةطات  -عن:( 23الموضـــــ
إجمالي دور السةةةةةةةةةةةمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية بأبعادها )كفاءة أداء   درجات 

، والكفاءة اإلدارية( لربة األسةةةةةةةةةةةرة وفقا لحالتها  الرعاية األسةةةةةةةةةةةريةاألعمال المنزلية، كفاءة  
لصةةةةةةةةةةةةةةةالح غير العةةامالت   0,001،  0,01،  0,05   داللةةة  ات عنةةد مسةةةةةةةةةةةةةةتويةةالوظيفيةةة  

كفةاءة ال  دور السةةةةةةةةةةةةةةمةات الريةاديةة في تعزيزوالعةامالت بةالقطةاع الحكومي لمتغير إجمةالي  
غير العامالت لمتغير دور السةةةةمات  لصةةةةالحالرعاية األسةةةةرية(،  بمحور )كفاءة  اإلنتاجيه

مالت والعةامالت الريةاديةة في تعزيز كفةاءة أداء األعمةال المنزليةة، ولصةةةةةةةةةةةةةةةالح الغير عةا
أي ، دور السةةةمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلداريةبالقطاع الحكومي والخاص لمتغير 
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أن ربات األسةةةر غير العامالت والعامالت بالحكومة يظهر لديهن دور السةةةمات الريادية 
 وـقد يرجع الـباحـثان ذـلكفي تعزيز كفةاءتهن اإلنتةاجيةة بصةةةةةةةةةةةةةةورة أعلى من بةاقى الفئةات، 

بات األسةةةةةةةةةةةةةر غير العامالت ليس لديهن الصةةةةةةةةةةةةةراع بين تلبية إحتياجات العمل إلى أن ر 
وبةالتةالى لةديهن من الوقةت والجهةد مةا يتيح لهن ة إحتيةاجةات المنزل وأفراد األسةةةةةةةةةةةةةةرة،  وتلبية

إظهةةار سةةةةةةةةةةةةةةمةةاتهن الريةةاديةةة المعززة للكفةةاءة اإلنتةةاجيةةة من إبةةداع، مخةةاطرة، الخروج عن  
ويؤيد رعاية أفراد األسةةرة،  اء األعمال المنزلية أو الروتين، وإسةةتغالل الفرص سةةواء في أد 

ــة إيمان قطب )ما توصةةةةةةةةةلت إليه نتائج    هذا الرأي والتي أظهرت   (151،  2016دراســــ
رتفةاع متوسةةةةةةةةةةةةةةطةات درجةات ربةات األسةةةةةةةةةةةةةةر غير العةامالت في القةدرة على العمةل داخةل إ

المنزل مقارنة بربات األسر العامالت، أما ربات األسر العامالت تسعي دائما إلي إثبات  
ذاتها، كفائتها في العمل، والتوفيق بين متطلبات العمل واألسةةةةةرة، مما يجعلها تتضةةةةةاعف  

رة وإدارة شةؤونها، وتسةعي إلي التجديد واإلبتكار في حياتها  مجهودها في رعاية أفراد األسة
مع ما توصةةةلت إليه نتائج  وتتفق هذه النتائج األسةةةرية، مما يرفع من كفاءتها اإلنتاجية،  

   (287،  2018(، تغريد بركات ودعاء حافظ  )262،  2016نادية عامر ) دراســــــــات
في ريادة األعمال المنزلية   التي أسةةفرت عن وجود فروق دالة إحصةةائيا بين ربات األسةةر

 لصالح ربات األسر العامالت.
لربة  دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية ل( تحليل التباين في اتجاه واحد 24جدول )

 للحالة الوظيفية لرب األسرةوفقا  األسرة 

 البيان 

 

 البعد 

 مصادر التباين 
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف 

القيمة 

 اإلحتمالية
 الداللة

كفاءة أداء  

 األعمال المنزلية

 55,633 3 166,898 بين المجموعات 

 23,359 196 4568,282 داخل المجموعات  غير دال  0,71 2,382

  199 4745,180 الكلى 

الرعاية  كفاءة 

 األسرية 

 206,389 3 619,167 بين المجموعات 

 40,423 196 7922,828 داخل المجموعات  0,01 0,002 5,106

  199 8541,995 الكلى 

 الكفاءة  

 اإلدارية 

 125,831 3 377,492 بين المجموعات 

 23,186 196 4544,503 داخل المجموعات  0,001 0,001 5,427

  199 4921,995 الكلى 

إجمالي الكفاءة  

 اإلنتاجية

 799,688 3 2399,063 المجموعات بين 

 193,064 196 37840,617 داخل المجموعات  0,01 0,007 4,142

  199 40239,680 الكلى 
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ــح جدول ) ،  0,01داللة    ات وجود فروق دالة إحصةةةةةةائيًا عند مسةةةةةةتوي(  24يوضــ
في إجمالي دور السةةةةةةةةةةةةمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية بأبعادها )كفاءة   0,001

حيث وفقا للحالة الوظيفية لرب األسةةةرة    ، والكفاءة اإلدارية( لربة األسةةةرةالرعاية األسةةةرية 
كمــا تبين  علي الترتيةةب،    (5,427،  5,106،  4,142بلغةةت قيم ف المعبرة عن ذلةةك )

  الة إحصةةةةةةةةائيًا في دور السةةةةةةةةمات الريادية في تعزيزوجود فروق د ( عدم  24من جدول )
أداء األعمال المنزلية لربة األسةةةةةةةةرة وفقا للحالة الوظيفية لرب األسةةةةةةةةرة حيث بلغت كفاءة 

 (.2,382ف المعبرة عن ذلك ) ةقيم
الفروق بين متوسطات درجات إجمالي دور  إتجاه للتعرف على داللة   L.S.D( اختبار 25جدول )

والكفاءة اإلدارية(  الرعاية األسرية السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية بأبعادها )كفاءة 

 للحالة الوظيفية لرب األسرةلربة األسرة وفقا 

 المتغيرات 
الحالة الوظيفية لرب  

 األسرة 
 العدد 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري
 عمل ال ت

موظفة قطاع  

 حكومي 

موظفة قطاع  

 خاص 

أعمال  

 حرة 

كفاءة  

 يةرعايةاألسرال

    - 4,608 49,71 7 ال يعمل  

   - 3,39- 6,740 53,10 82 موظف قطاع حكومي 

  - ** 3,20 0,19- 6,901 49,90 52 موظف قطاع خاص 

 - *** 4,37- 1,17- 4,56- 5,394 54,27 59 أعمال حرة 

 الكفاءة 

 اإلدارية  

    - 2,690 39,71 7 ال تعمل  

   - * 3,74- 5,361 43,45 82 موظف قطاع حكومي 

  - 0,7- * 4,44- 4,980 44,15 52 موظف قطاع خاص 

 - * 1,85- ** 2,55- ** 6,29- 3,957 46,00 59 أعمال حرة 

إجمالي الكفاءة  

 اإلنتاجية

    - 8,981 133,00 7 ال تعمل  

   - 6,62- 15,192 139,62 82 حكومي موظف قطاع 

  - 2,20 4,42- 15,525 137,42 52 موظف قطاع خاص 

 - ** 8,04- * 5,84- * 12,46- 10,479 145,46 59 أعمال حرة 

   (0,001*** دال عند مستوي )                (0,01**دال عند مستوى )           (    0.05*دال عند مستوى )        
إجمالي دور السةةةةةةمات   للتعرف على اتجاه الفروق في  L.S.Dإجراء اختبار  تم  

، والكفاءة اإلدارية( يةرعاية األسةةةةةةةةر الالريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية بأبعادها )كفاءة 
( 25جدول )وأسـفرت النتائج الموضـحة ب  ،للحالة الوظيفية لرب األسةرة لربة األسةرة وفقا

إجمالي دور السةةةةةمات  وجود فروق ذات داللة إحصةةةةةائية بين متوسةةةةةطات درجات  -عن:
، والكفاءة اإلدارية( الرعاية األسةةةةةةةةريةالريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية بأبعادها )كفاءة 

،  0,01،  0,05  داللة  ات عند مسةةةةةةةةتويلرب األسةةةةةةةةرة  الوظيفية   لحالة لربة األسةةةةةةةةرة وفقا ل
كفةاءة ال  دور السةةةةةةةةةةةةةةمةات الريةاديةة في تعزيزلصةةةةةةةةةةةةةةالح األعمةال الحرة  إلجمةالي   0,001
العةاملين بالقطةاع الحكومي واألعمةال الحرة لمتغير دور السةةةةةةةةةةةةةةمةات  لصةةةةةةةةةةةةةةالح،  اإلنتةاجيةه
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الريادية في تعزيز كفاءة الرعاية األسةرية، ولصةالح العاملين بالقطاع الحكومي، الخاص، 
قـد يرجع و ة،  دور السةةةةةةةةةةةةةةمةةات الريةةاديةةة في تعزيز الكفةةاءة اإلداريةةلمتغير    واألعمةةال الحرة

قتصادى  يفة رب األسر قد ترفع المستوى اإلجتماعى واإلأن طبيعة وظ  الباحثان ذلك إلى
والثقافي لألسةةرة، مما يشةةجع ربة األسةةرة علي إسةةتغالل سةةماتها الريادية في تعزيز الكفاءة 

مع ما أشةار إليه   ويتفق هذا الرأياإلنتاجية وخاصةة رعاية أفراد األسةرة، وإدارة شةؤونهم،  
Yang et.al. (2020, 2)  يتةةةةأثران بةةةةالحةةةةالةةةةة اإلمن أن اإلبةةةة جتمةةةةاعيةةةةة  داع والكفةةةةاءة 

 لألسرة . واإلقتصادية 
 جزئيا   رابعال الصفري  وبالتالي يمكن قبول الفرض

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في ورأس المال األسري النفسي بأبعاده   :خامسالفرض ال
، عدد أفراد ربة األسرة  عمر ، والمرونة(.وفقا لمكان السكن،  )الثقة بالنفس، األمل، التفاؤل
 األسرة، والحالة الوظيفية لرب األسرة. األسرة، الحالة الوظيفية لربة 

  T testإختبار ت    :األتي  وللتحقق من صحة هذا الفرض احصائيا تم استخدام 
وفقا رأس المال األسري النفسي بأبعاده  إليجاد قيمة ت للوقوف علي داللة الفروق في  

أسلوب تحليل التباين في اتجاه واحد و (،  26كما هو موضح في الجدول )مكان السكن،  ل
Anova  One Way    في رأس المال األسري إليجاد قيمة ف للوقوف علي داللة الفروق

بأبعاده   لالنفسي  والحالة وفقا  األسرة،  لربة  الوظيفية  الحالة  األسرة،  أفراد  عدد  لعمر، 
األسرة لرب  وجودها،   لمعرفة  .L.S.Dوإختبار،  الوظيفية  حالة  في  الفروق  إتجاهات 

 .ذلك ( توضح34( إلي )27من )جداول الو 
 مكان السكنوفقا ل  رأس المال األسري النفسي( داللة الفروق في 26جدول )

 المتغيرات

 ريف

 39ن = 

 حضر 

 قيمة ت 161ن = 
الفروق بين  

 المتوسطات

القيمة 

 اإلحتمالية
 الداللة

 ع م ع م

 0,01 0,002 1,15 3,159 2,018 13,18 2,156 14,33 الثقة بالنفس 

 غير دال  0,066 0,76 1,846 2,274 12,73 2,349 13,49 األمل 

 0,01 0,009 1,23 2,635 2,732 17,28 2,101 18,51 تفاؤل ال

 0,01 0,009 0,95 2,656 1,998 13,59 2,011 14,54 المرونة

إجمالي رأس المال 

 النفسياألسري 
60,87 7,480 56,78 7,477 3,064 4,09 0,002 0,01 

بين ربات األسر المقيمات وجود فروق ذات داللة إحصائية    (26يوضح جدول )
والحضر   الريف  بأبعاده  في  النفسي  األسري  المال  رأس  بالنفس،  في  التفاؤل، )الثقة 
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داللة   مستويات  عند  )  0,01المرونة(  ذلك  عن  المعبرة  قيم ت  كانت  ،  3,064حيث 
( علي الترتيب، وقد حققت ربات األسر المقيمات في الريف 2,656،  2,635،  3,159

( بلغت  حيث  درجات  متوسط  األسري 60,87± 7,480أعلي  المال  رأس  إلجمالي   )
( لمتغير التفاؤل، 18,51± 2,101س، )( لمتغير الثقة بالنف14,33± 2,156النفسي، )

ذلك إلي أن الحياة في   ويرجع الباحثانمرونة ألفراد األسرة،  ال( لمتغير  2,011±14,54)
الريف أبسط، والضغوط الحياتية أقل مقارنا بالحضر مما ينعكس إيجابا علي رأس المال 

 األسري النفسي. 
 ربة األسرة لعمررأس المال األسري النفسي وفقا ل( تحليل التباين في اتجاه واحد 27جدول )

 البيان 

 

 البعد 

 مصادر التباين 
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف 

القيمة 

 اإلحتمالية
 الداللة

 الثقة بالنفس 

 19,280 3 57,839 بين المجموعات 

 4,145 196 812,356 المجموعات داخل  0,01 0,004 4,652

  199 870,195 الكلى 

 األمل 

 42,537 3 127,611 بين المجموعات 

 4,732 196 927,509 داخل المجموعات  0,001 0,000 8,989

  199 1055,120 الكلى 

 التفاؤل 

 13,816 3 41,448 بين المجموعات 

 6,982 196 1368,472 المجموعات داخل  غير دال  0,118 1,979

  199 1409,920 الكلى 

 المرونة

 16,229 3 48.686 بين المجموعات 

 3,940 196 772,189 داخل المجموعات  0,01 0,007 4,119

  199 820,875 الكلى 

إجمالي رأس المال 

 األسري النفسي

 309,535 3 928,606 بين المجموعات 

 54,429 196 10668,114 داخل المجموعات  0,001 0,001 5,687

  199 11596,720 الكلى 

ــح جدول ) ،  0,01 داللة    ات وجود فروق دالة إحصةةةةةائيًا عند مسةةةةةتوي( 27يوضـ
 والمرونة( في إجمالي رأس المال األسةةري النفسةةي بأبعاده )الثقة بالنفس، األمل،  0,001

،  8,989،  4,652،  5,687حيث بلغت قيم ف المعبرة عن ذلك )  ربة األسةرة لعمروفقا 
دراســة كل من  نتائج مع ما توصةةةلت إليه  وتختلف هذه النتائجعلي الترتيب،   (4,119

Riolli et.al. (2012, 1205)( ــاء جعبري  ــمـ كنزة بودرهم  ، و(89،  2018، أســـــــ
وجود دم ع  كما تبينأن العمر ال يؤثر على رأس المال النفسةةةةةةةةةةةةي،   من  ( 53،  2018)
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وفقا للعمر حبث بلغت قيمة ف المعبرة عن ذلك    بأبعاده التفاؤلفي   فروق دالة إحصةائياً 
(1,979.) 

الفروق بين متوسطات درجات إجمالي رأس إتجاه للتعرف على داللة   L.S.D( اختبار 28جدول )

 ربة األسرة لعمربالنفس، األمل، والمرونة( وفقا   بأبعاده )الثقةالمال األسري النفسي 

 العدد  العمر  المتغيرات 
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

  35أقل من  

 سنة

ألقل من   35

 سنة  45

ألقل من   45

 سنة  55

سنة   55

 فأكثر 

 الثقة بالنفس 

    - 1,845 14,30 33 سنة  35أقل من  

   - ** 1,30 1,811 13,00 90 سنة   45ألقل من  35

  - 0,16- * 1,14 2,558 13,16 50 سنة   55ألقل من  45

 - 0,95- * 1,11- 0,19 1,867 14,11 27 سنة فأكثر  55

 األمل 

    - 1,409 14,12 33 سنة  35أقل من  

   - *** 1,76 2,035 12,36 90 سنة   45ألقل من  35

  - *** 1,71- *** 1,76 2,870 12,36 50 سنة   55ألقل من  45

 - *** 1,71- *** 1,71- 0,05 1,880 14,07 27 سنة فأكثر  55

 المرونة

    - 1,673 13,88 33 سنة  35أقل من  

   - 0,22 1,794 13,66 90 سنة   45ألقل من  35

  - 0,36 0,58 2,452 13,30 50 سنة   55ألقل من  45

 - ** 1,63- ** 1,27- * 1,05- 1,979 14,93 27 سنة فأكثر  55

إجمالي رأس المال 

 األسري النفسي

    - 5,243 60,12 33 سنة  35أقل من  

   - * 3,76 6,721 56,36 90 سنة   45ألقل من  35

  - 0,44 * 4,20 9,596 55,92 50 سنة   55ألقل من  45

 - ** 5,71- ** 5,27- ** 5,27- 6,951 61,63 27 سنة فأكثر  55

   (0,001*** دال عند مستوي )                (0,01**دال عند مستوى )           (    0.05*دال عند مستوى )        
رأس المةةال   يإجمةةال  للتعرف على اتجةةاه الفروق في   L.S.Dإجراء اختبةةار  تم  

وأسـفرت    ،ربة األسةرة لعمروفقا  األسةري النفسةي بأبعاده )الثقة بالنفس، األمل، والمرونة(
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات    -عن:(  28النتائج الموضحة بجدول )

إجمالي رأس المال األسةةري النفسةةي بأبعاده )الثقة بالنفس، األمل، والمرونة( وفقا  درجات 
األعمار األقل واألكبر  لصةةةةةةةةةةةالح  0,001،  0,01،  0,05  داللة  ات د مسةةةةةةةةةةةتويللعمر عن
، ولصةةةةالح األعمار  األمل(و رأس المال األسةةةةري النفسةةةةي بأبعاده )الثقة بالنفس،  إلجمالي  

إلى أن ربة األسةرة األصةغر  قد يعزى الباحثان ذلك  األكبر لمتغير المرونة ألفراد األسةرة،  
عمرا تكون مسةةةةةةةةةةةةةةئوليةاتهةا وأعبةائهةا أقةل مقةارنةة بةاألكبر عمرًا، بجةانةب رغبتهةا في إظهةار 
قدرتها على تحمل مسةةةةئولياتها األسةةةةرية مما يجعلها تسةةةةعى ألداء مهامها بإتقان وكفاءة، 

د وبالتالي يرتفع رأس المال النفسةةةةةةةةةةةي، وتسةةةةةةةةةةةعى إلى نقل هذه المشةةةةةةةةةةةاعر اإليجابية ألفرا
أسةةةةةةةةةةةةةةرتهةا، أمةا ربةة األسةةةةةةةةةةةةةةرة األكبر عمرًا فةالخبرات والتحةديةات التي واجهةاتهةا في حيةاتها  
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األسةةةرية سةةةاعدتها على إكتسةةةاب المرونة والقدرة على التكيف مع التحديات والمشةةةكالت 
 األسرية.

 لعدد أفراد األسرة ( تحليل التباين في اتجاه واحد لرأس المال األسري النفسي وفقا 29جدول )

 البيان 

 

 البعد 

 مصادر التباين 
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف 

القيمة 

 اإلحتمالية
 الداللة

 الثقة بالنفس 

 55,573 2 111,145 بين المجموعات 

 3,853 197 759,050 المجموعات داخل  0,001 0,000 14,423

  199 870,195 الكلى 

 األمل 

 53,548 2 107,095 بين المجموعات 

 4,812 197 948,025 داخل المجموعات  0,001 0,000 11,127

  199 1055,120 الكلى 

 التفاؤل 

 54,810 2 109,619 بين المجموعات 

 6,601 197 1300,301 المجموعات داخل  0,001 0,000 8,304

  199 1409,920 الكلى 

 المرونة

 62,007 2 124,014 بين المجموعات 

 3,537 197 696,861 داخل المجموعات  0,001 0,000 17,529

  199 820,875 الكلى 

إجمالي رأس المال 

 األسري النفسي

 802,951 2 1605,901 بين المجموعات 

 50,715 197 9990.819 داخل المجموعات  0,001 0,000 15,833

  199 11596,720 الكلى 

  0,001داللة    ات وجود فروق دالة إحصةةةةةائيًا عند مسةةةةةتوي(  29يوضــــح جدول )
 والمرونة(التفاؤل، في إجمالي رأس المال األسةةري النفسةةي بأبعاده )الثقة بالنفس، األمل، 

،  14,423،  15,833حيةةث بلغةةت قيم ف المعبرة عن ذلةةك )  وفقةةا لعةةدد أفراد األسةةةةةةةةةةةةةةرة
 علي الترتيب. (17,529، 8,304، 11,127
 
 
 
 
 
 
 



 

 822 

2022مايو ـ  األربعون ـ العدد الثامن المجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

الفروق بين متوسطات درجات إجمالي رأس إتجاه للتعرف على داللة   L.S.D( اختبار 30جدول )

 لعدد أفراد األسرةالمال األسري النفسي بأبعاده )الثقة بالنفس، األمل، التفاؤل، والمرونة( وفقا  

 العدد  عدد أفراد األسرة  المتغيرات 
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

  7أكثر من 

 أفراد 

  7إلي  5

 أفراد 

أقل من  

 أفراد  5

 بالنفس الثقة 

   - 4,041 11,50 4 أفراد  7أكثر من 

  - 0,99- 1,915 12,49 69 أفراد  7إلي  5

 - *** 1,47- * 2,46- 1,912 13,96 127 أفراد  5أقل من  

 األمل 

   - 3,464 11,00 4 أفراد  7أكثر من 

  - 0,99- 2,317 11,99 69 أفراد  7إلي  5

 - *** 1,44- * 2,43- 2,084 13,43 127 أفراد  5أقل من  

 التفاؤل 

   - 6,928 13,00 4 أفراد  7أكثر من 

  - ** 4,12- 2,398 17,12 69 أفراد  7إلي  5

 - * 0,76- *** 4,88- 2,464 17,88 127 أفراد  5أقل من  

 المرونة 

   - 1,155 9,00 4 أفراد  7أكثر من 

  - *** 4,33- 1,780 13,33 69 أفراد  7إلي  5

 - ** 0,84- *** 5,17- 1,947 14,17 127 أفراد  5أقل من  

إجمالي رأس المال  

 األسري النفسي 

   - 15,588 44,50 4 أفراد  7أكثر من 

  - ** 10,43- 7,259 54,93 69 أفراد  7إلي  5

 - *** 4,50- *** 14,93- 6,714 59,43 127 أفراد  5أقل من  

   (0,001*** دال عند مستوي )                (0,01**دال عند مستوى )           (    0.05*دال عند مستوى )        
إجمةةالي رأس المةةال   للتعرف على اتجةةاه الفروق في    L.S.Dتم إجراء اختبةةار  

األسةري النفسةي بأبعاده )الثقة بالنفس، األمل، التفاؤل، والمرونة( وفقا لعدد أفراد األسةرة، 
وجود فروق ذات داللة إحصةةةائية بين   -عن:( 30وأســفرت النتائج الموضــحة بجدول )

إجمالي رأس المال األسةةةةةةةري النفسةةةةةةةي بأبعاده )الثقة بالنفس، األمل،  متوسةةةةةةةطات درجات 
  0,001،  0,01،  0,05عند مسةةةتويات داللة  وفقا لعدد أفراد األسةةةرة  ( التفاؤل، والمرونة

بأنه كلما قل عدد أفراد األسر كلما  ويفسر الباحثان ذلك،  لصالح عدد أفراد األسرة األقل
تمكن كل فرد من أفرادها من تلبية إحتياجاته على كافة الجوانب سةةةةةةةةةةةةةواء النفسةةةةةةةةةةةةةية، أو 

ادية، مما ينعكس بدون شةةةك على الحالة النفسةةةية وبالتالي يزداد رأس االجتماعية، أو الم
 المال األسرى النفسي.
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للحالة الوظيفية لربة وفقا لرأس المال األسري النفسي  ( تحليل التباين في اتجاه واحد 31جدول )

 األسرة

 البيان 

 

 البعد 

 مصادر التباين 
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف 

القيمة 

 اإلحتمالية
 الداللة

 الثقة بالنفس 

 20,815 3 62,445 بين المجموعات 

 4,121 196 807,750 داخل المجموعات  0,01 0,002 5,051

  199 870,195 الكلى 

 األمل 

 17,190 3 51,570 بين المجموعات 

 5,120 196 1003,550 داخل المجموعات  0,05 0,020 3,357

  199 1055,120 الكلى 

 التفاؤل 

 21,414 3 64,243 بين المجموعات 

 6,866 196 1345,677 خل المجموعات دا 0,05 0,027 3,119

  199 1409,920 الكلى 

 المرونة

 22,406 3 67,217 بين المجموعات 

 3,845 196 753,658 داخل المجموعات  0,001 0,001 5,827

  199 820,875 الكلى 

إجمالي رأس المال 

 األسري النفسي

 272,567 3 817,700 بين المجموعات 

 54,995 196 10779,020 داخل المجموعات  0,01 0,002 4,956

  199 11596,720 الكلى 

ــح جدول ) ،  0,05داللة    ات وجود فروق دالة إحصةةةةةةائيًا عند مسةةةةةةتوي(  31يوضــ
، األمل،  في إجمالي رأس المال األسةةةةةةري النفسةةةةةةي بأبعاده )الثقة بالنفس  0,001،  0,01
حيث بلغت قيم ف المعبرة عن ذلك  ( وفقا للحالة الوظيفية لربة األسةةةةرة  المرونة، و التفاؤل

 علي الترتيب. (5,827، 3,119، 57 3,3، 5,051، 4,956)
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الفروق بين متوسطات درجات إجمالي رأس إتجاه للتعرف على داللة   L.S.D( اختبار 32جدول )

للحالة الوظيفية لربة التفاؤل، والمرونة( وفقا   المال األسري النفسي بأبعاده )الثقة بالنفس، األمل،

 األسرة

 المتغيرات 
الحالة الوظيفية لربة  

 األسرة 
 العدد 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري
 ال تعمل 

موظفة قطاع  

 حكومي 

موظفة قطاع  

 خاص 

أعمال  

 حرة 

 الثقة بالنفس 

    - 1,773 13,99 84 ال تعمل  

   - ** 0,84 2,136 13,15 93 موظفة قطاع حكومي 

  - 0,84 ** 1,68 2,983 12,31 13 موظفة قطاع خاص 

 - 0,01 0,85 ** 1,69 1,494 12,30 10 أعمال حرة 

 األمل 

    - 2,116 13,25 84 ال تعمل  

   - 0,40 2,458 12,85 93 موظفة قطاع حكومي 

  - * 1,62 ** 2,02 2,006 11,23 13 موظفة قطاع خاص 

 - 0,97- 0,65 1,05 1,751 12,20 10 أعمال حرة 

 التنفاؤل 

    - 2,493 17,83 84 ال تعمل  

   - 0,23 2,446 17,60 93 موظفة قطاع حكومي 

  - 1,14 1,37 4,539 16,46 13 موظفة قطاع خاص 

 - 0,96 * 2,10 2,33** 1,900 15,50 10 أعمال حرة 

 المرونة 

    - 1,763 13,98 84 ال تعمل  

   - 0,04 2,010 13,94 93 قطاع حكومي موظفة 

  - 0,79 0,83 2,882 13,15 13 موظفة قطاع خاص 

 - * 1,75 *** 2,54 *** 2,58 1,647 11,40 10 أعمال حرة 

إجمالي رأس المال 

 األسري النفسي

    - 6,113 59,05 84 ال تعمل  

   - 1,51 7,990 57,54 93 موظفة قطاع حكومي 

  - * 4,39 ** 5,90 11,539 53,15 13 موظفة قطاع خاص 

 - 1,75 * 6,14 ** 7,65 4,789 51,40 10 أعمال حرة 

   (0,001*** دال عند مستوي )                (0,01**دال عند مستوى )           (    0.05*دال عند مستوى )        
المةةال إجمةةالي رأس    للتعرف على اتجةةاه الفروق في   L.S.Dإجراء اختبةةار  تم  

للحالة الوظيفية   وفقا  األسةةةةةةةري النفسةةةةةةةي بأبعاده )الثقة بالنفس، األمل، التفاؤل، والمرونة(
ــحة بجدول )  ،لربة األسةةةةةرة ــفرت النتائج الموضـ وجود فروق ذات داللة  -عن:( 32وأسـ

إجمالي رأس المال األسةةةةةةةري النفسةةةةةةةي بأبعاده )الثقة    إحصةةةةةةةائية بين متوسةةةةةةةطات درجات 
،  0,05  داللة ات عند مسةةةةةةةةةةتويبالنفس، األمل، التفاؤل، والمرونة( وفقا لحالتها الوظيفية  

رأس لصةةةةةةةةةةةةةةالح غير العةامالت، والعةامالت بةالقطةاع الحكومي إلجمةالي   0,001، 0,01
غير العامالت لمتغير    الحلصةبأبعاده )األمل، التفاؤل، المرونة(، و   المال األسةري النفسةي

إلى أن ربة األسةةةةةةةةةةةر الغير عاملة لديها من    وقد يرجع ذلكالثقة بالنفس ألفراد األسةةةةةةةةةةةرة،  
الوقت ما يسةةةةةةةةةمح لها بأداء مهامها األسةةةةةةةةةرية، ومسةةةةةةةةةئولياتها المنزلية على أتم وجه دون 

ك ضةةةةةةةغط مما يؤدى إلى إرتفاع معنوياتها، شةةةةةةةعورها بالراحة النفسةةةةةةةية، وبالتالى تنتقل تل
المشةةةاعر اإليجابية إلى أفراد أسةةةرتها، وتنعكس إيجابيًا على مسةةةتوى رأس المال األسةةةرى  
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النفسةةةةةةى، وال يختلف الوضةةةةةةع كثيرًا عن ربة األسةةةةةةرة العاملة بوظيفة حكومية حيث تتمتع  
بمزايا عديدة منها العمل في أوقات محددة ومنتظمة يوميا، كما تستفيد من أيام األجازات  

التي توفرهةا الوظيفةة الحكوميةة، وبةالتةالى مع قليةل من التنظيم قةد    والعطالت الرسةةةةةةةةةةةةةةميةة
 تتمكن من التوفيق بين عملها، ومتطلبات بيتها وأفراد أسرتها.

للحالة الوظيفية لرب ( تحليل التباين في اتجاه واحد لرأس المال األسري النفسي وفقا 33جدول )

 األسرة

 البيان 

 

 البعد 

 مصادر التباين 
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف 

القيمة 

 اإلحتمالية
 الداللة

 الثقة بالنفس 

 13,162 3 40,175 بين المجموعات 

 4,235 196 830,020 داخل المجموعات  0,05 0,026 3,162

  199 870,195 الكلى 

 األمل 

 18,085 3 54,255 بين المجموعات 

 5,106 196 1000,865 داخل المجموعات  0,05 0,016 3,542

  199 1055,120 الكلى 

 التفاؤل 

 32,578 3 97,734 بين المجموعات 

 6,695 196 1312,186 خل المجموعات دا 0,01 0,003 4,866

  199 1409,920 الكلى 

 المرونة

 5,970 3 17,911 بين المجموعات 

 4,097 196 802,964 داخل المجموعات  غير دال  0,227 1,457

  199 820,875 الكلى 

إجمالي رأس المال 

 األسري النفسي

 181,351 3 544,052 بين المجموعات 

 56,391 196 11052,668 داخل المجموعات  0,05 0,024 3,216

  199 11596,720 الكلى 

ــح جدول ) ،  0,05داللة    ات وجود فروق دالة إحصةةةةةةائيًا عند مسةةةةةةتوي(  33يوضــ
( التفاؤل، و األمل،  في إجمالي رأس المال األسةةةةةةري النفسةةةةةةي بأبعاده )الثقة بالنفس  0,01

،  3,216حيةةةث بلغةةةت قيم ف المعبرة عن ذلةةةك )وفقةةةا للحةةةالةةةة الوظيفيةةةة لرب األسةةةةةةةةةةةةةةرة  
مع مةا أظهرتةه نتةائج    وتختلف هـذه النـتائجعلي الترتيةب،   (4,866،  3,542، 3,162
من عدم وجود فروق دالة إحصةةةةةةائيًا في رأس المال ( 54،  2018كنزة بودرهم )دراسةةةةةةة  

وجود فروق دالةةةة ( عــدم  33جــدول )  كمــا تبين منالنفسةةةةةةةةةةةةةةى يرجع لمتغير الوظيفةةةة،  
ف   ةوفقا للحالة الوظيفية لرب األسرة حيث بلغت قيمالمرونة ألفراد األسرة إحصائيًا في 

 (.1,457المعبرة عن ذلك )
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الفروق بين متوسطات درجات إجمالي رأس إتجاه للتعرف على داللة   L.S.D( اختبار 34جدول )

 )الثقة بالنفس، األمل، والتفاؤل( وفقا للحالة الوظيفية لرب األسرة المال األسري النفسي بأبعاده 

 المتغيرات 
الحالة الوظيفية لرب  

 األسرة 
 العدد 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري
 ال تعمل 

موظفة قطاع  

 حكومي 

موظفة قطاع  

 خاص 

أعمال  

 حرة 

 الثقة بالنفس 

    - 2,928 14,29 7 ال يعمل  

   - 1,33 2,057 12,96 82 موظف قطاع حكومي 

  - 0,39- 0,94 2,266 13,35 52 موظف قطاع خاص 

 - 0,62- **1,01- 0,32 1,732 13,97 59 أعمال حرة 

 األمل 

    - 1,718 12,57 7 ال يعمل  

   - 0,15- 2,481 12,72 82 موظف قطاع حكومي 

  - 0,41 0,26 2,129 12,31 52 موظف قطاع خاص 

 - **1,33- *0,92- 1,07- 2,091 13,64 59 أعمال حرة 

 التفاؤل 

    - 3,185 15,86 7 ال تعمل  

   - 1,46- 2,372 17,32 82 موظفة قطاع حكومي 

  - 0,38 1,08- 3,214 16,94 52 موظف قطاع خاص 

 - **1,57- **1,19- *2,65- 2,153 18,51 59 أعمال حرة 

إجمالي رأس المال 

 األسري النفسي

    - 6,264 56,29 7 ال تعمل  

   - 0,71- 7,674 57,00 82 موظفة قطاع حكومي 

  - 1,12 0,41 8,742 55,88 52 موظف قطاع خاص 

 - **4,15- *3,03- 3,74- 6,088 60,03 59 أعمال حرة 

                (0,01**دال عند مستوى )           (    0.05*دال عند مستوى )        
إجمةةالي رأس المةةال   للتعرف على اتجةةاه الفروق في   L.S.Dإجراء اختبةةار  تم  

وفقةا للحةالةة الوظيفيةة لرب   األسةةةةةةةةةةةةةةري النفسةةةةةةةةةةةةةةي بةأبعةاده )الثقةة بةالنفس، األمةل، والتفةاؤل(
وجود فروق ذات داللة  -عن:( 34وأســــــــفرت النتائج الموضــــــــحة بجدول )،  األسةةةةةةةةةةةةرة

إجمالي رأس المال األسةةةةةةةري النفسةةةةةةةي بأبعاده )الثقة    إحصةةةةةةةائية بين متوسةةةةةةةطات درجات 
،  0,05  داللة ات عند مسةتويوفقا للحالة الوظيفية لرب األسةرة  بالنفس، األمل، والتفاؤل(

إلى المزايةا التي يقةدمهةا العمةل    ـقد يرجع الـباحـثان ذـلكو لصةةةةةةةةةةةةةةالح األعمةال الحرة،   0,01
ر لرب األسةةةةةةةرة على سةةةةةةةبيل المثال ال الحصةةةةةةةر أنه يكون المتحكم في أوقات العمل، الح

وأوقات الفراغ، مما يتيح له فرصةةة أكبر لمشةةاركة أفراد أسةةرته مختلف أنشةةطتهم الحياتية،  
كما أن كثير من األعمال الحرة يكون العائد المادى لها كبير، مما يسةةةةةةةةةاعد في إشةةةةةةةةةباع  

بصةةةةةةورة مرضةةةةةةية، فينعكس كل ذلك إيجابيا على الحالة   حاجات ومتطلبات إفراد األسةةةةةةرة
  . النفسية ألفراد أسرته، ويرتفع رصيدهم من رأس المال النفسى

 جزئيا خامسالالصفري وبالتالي يمكن قبول الفرض 
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، ربة األسرة  عمرشاركة بعض المتغيرات المستقلة ) تختلف نسبة مال    :سادس الفرض ال
أفراد األسرة، المستوي التعليمي لربة األسرة، المستوي التعليمي عدد سنوات الزواج، عدد  

لرب األسرة، الدخل الشهري لألسرة( مع دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية  
 لربة األسرة طبقا ألوزان معامالت اإلنحدار ودرجة اإلرتباط معها.

  أسلوب االنحدار الخطى وللتحقق من صحة هذا الفرض احصائيا تم استخدام   
دور ذات العالقة اإلرتباطية مع  بإدخال بعض المتغيرات المستقلة    Enter  بطريقة  المتعدد 

في معادلة اإلنحدار الخطي السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة طبقا  
ا أكثر  على  للتعرف  في المتعدد  تأثيرًا  الكفاءة   لعوامل  تعزيز  في  الريادية  السمات  دور 

األسرة،   لربة  )اإلنتاجية  جدول  ذلك  )35ويوضح  االشكال  أن  كما   ،)1  ،)(2(  ،)3 )
 توضح تحقق شروط اجراء اختبار تحليل االنحدار المتعدد. 

 
 
 

 

يمثل الشكل انتشار البواقي مع القيم ( 1شكل )
المتوقعه ومنه يتضح عشوائية انتشار البواقي  
 وعدم أخذها نمط محدد وهذا يتسق مع شرط  

 الخطية

يوضح المدرج التكراري أن ( 2شكل )
البيانات تتوزع طبيعيا مما يؤكد اعتدالية 

 توزيع عينة الدراسة 
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( يوضح أن بيانات تتجمع حول الخط 3شكل )
البواقي تتوزع حسب التوزيع  المستقيم وبالتالي فإن 

 الطبيعي 
 

دور السمات  المتعدد لبيان أثر بعض المتغيرات المستقلة عليي نحدار الخطى ( نتائج اإل35)جدول

 الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة

المتغيرات الداخلة في معادلة  

 االنحدار 

معامل  

 االنحدار 
 tقيمة 

القيمة  

 اإلحتمالية 

مستوي  

 الداللة 
 الترتيب 

 3 0,01 0,002 3,200 4,021 ربة األسرة  عمر

 - غير دال  0,846 0,195 0,322 عدد سنوات الزواج 

 4 0,01 0,008 2,660 5,262 عدد أفراد األسرة 

 2 0,001 0,000 3,965 4,921 المستوي التعليمي لربة األسرة 

 - غير دال  0,736 0,337- 0,349- المستوي التعليمي لرب األسرة 

 1 0,001 0,000 5,417- 4,057- الدخل الشهري لألسرة 

 R 0,513معامل االرتباط البسيط 

 R Square 0,263معامل التحديد 

 معامل التحديد المصحح 

Adjusted R Square 
0,240 

 *** F 11,465قيمة 

 193، 6، عند درجات الحرية 0,001*** مستوى داللة     

رتباط الثالثة وهي  أن قيم معامل اإل  ( عن35نحدار بجدول )أسفرت نتائج اإل وقد  
( وأخيرا معامل ,2630)  2R( ومعامل التحديد  0,513بلغ )  Rرتباط البسيط  معامل اإل

ة عمر ربة المستقلات  المتغير ( مما يعني أن  ,2400والذي بلغ )   2Rالتحديد المصحح  
ستطاع  األسرة، عدد أفراد األسرة،  المستوي التعليمي لربة األسرة، الدخل الشهري لألسرة أ

دور السمات الريادية في تعزيز ل  ٪ من التغيرات الحاصلة في الدرجة الكلية24فسر ي أن 
مكن معرفة القوة لى عوامل اخرى. ويإ  ي ٪ يعز 76، والباقي  لربة األسرة   الكفاءة اإلنتاجية
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( عند  11,465)   Fبلغت قيمة    حيث    Fالتفسيرية للنموذج ككل عن طريق احصائية
نحدار الخطي المتعدد  ( مما يؤكد القوة التفسيرية العالية لنموذج اإل0,001معنوية )   ى مستو 

يبين الجدول قيم معامالت اإلمن الناحية اإل نحدار للمتغيرات المستقلة، حصائية. كما 
أن   منه  الشهري لألسرة  ويستنتج  احتل  الدخل  وقد  الناحية اإلحصائية  كان معنويا من 

اإلنتاجية الكفاءة  تعزيز  في  الريادية  السمات  دور  على  تأثيره  فى  األول  لربة   الترتيب 
يليه  األسرة األسر ،  أفراد  عدد  األسرة،  ربة  عمر  األسرة،  لربة  التعليمي  عند  ة  المستوي 

، وبذلك تكون المتغيرات tوفقا الختبار    علي الترتيب   (0,001،  0,01)  مستويات معنوية
تبعًا  لربة األسرة  المستقلة المؤثرة على دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية  

المستوي التعليمي لربة األسرة، عمر ربة  ،  الدخل الشهري لألسرة  لتسلسلها وأهميتها هي
 عدد أفراد األسرة و ، األسرة

 السادس جزئياالصفري وبالتالي يمكن قبول الفرض 
تختلف نسةبة مشةاركة بعض المتغيرات المسةتقلة )كفاءة أداء األعمال   الالفرض الـسابع: 
، والكفةاءة اإلداريةة، عةدد سةةةةةةةةةةةةةةنوات الزواج، عةدد أفراد الرعةايةة األسةةةةةةةةةةةةةةريةةالمنزليةة، كفةاءة 

األسةةرة، الدخل الشةةهري لألسةةرة( مع رأس المال األسةةري  األسةةرة، المسةةتوي التعليمي لرب  
 النفسي طبقا ألوزان معامالت اإلنحدار ودرجة اإلرتباط معها.

أسلوب االنحدار الخطى وللتحقق من صحة هذا الفرض احصائيا تم استخدام  
اإلرتباطية  ذات العالقة  بإدخال بعض المتغيرات المستقلة    Stepwiseبطريقة  المتعدد  

للتعرف على  المتدرج  في معادلة اإلنحدار الخطي المتعدد  رأس المال األسري النفسي    مع
عدد أفراد  متغيرات    وتم إستبعاد،  القلق المستقبلي لربات األسرأكثر العوامل تأثيرًا في  

أو   ةالضعيف   ات ثير أذات الت  األسرة، المستوي التعليمي لرب األسرة، الدخل الشهري لألسرة
(، كما أن االشكال 36ويوضح ذلك جدول )علي رأس المال األسري النفسي    ةالغير دال

 توضح تحقق شروط اجراء اختبار تحليل االنحدار المتعدد.( 6(، )5(، )4)
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( يمثل الشكل انتشار البواقي مع القيم 4شكل )
المتوقعه ومنه يتضح عشوائية انتشار البواقي  

أخذها نمط محدد وهذا يتسق مع شرط  وعدم 
 الخطية

( يوضح المدرج التكراري أن البيانات  5شكل )
تتوزع طبيعيا مما يؤكد اعتدالية توزيع عينة  

 الدراسة 

 

يوضح أن بيانات تتجمع حول الخط المستقيم وبالتالي  ( 6شكل )
 فإن البواقي تتوزع حسب التوزيع الطبيعي
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رأس المال األسري (  االنحدار الخطى المتعدد لبيان أثر بعض المتغيرات المستقلة على  36جدول )

 النفسي

 البيان

 

 ترتيب دخول 

 المتغيرات المستقلة 

 في معادلة التنبؤ

معامل  

االرتباط  

 البسيط 

R 

معامل  

 التحديد 

R2 

معامل  

التحديد 

 المصحح 

Adjusted 

R2 

 قيمة ت  Bمعامل االنحدار 
القيمة  

 اإلحتمالية 
 قيمة ف  الداللة 

ل 
ستق

المتغير الم
 

كفاءة الرعاية 

 األسرية 
0,612 0,374 0,371 

 0,001 0,000 5,817 20,156 الثابت 

الرعاية كفاءة  *** 118,472

 األسرية 
0,713 10,884 0,000 0,001 

كفاءة الرعاية  

األسرية، عدد  

 سنوات الزواج 

0,684 0,468 0,462 

 0,001 0,000 7,965 27,296 الثابت 

86,527 *** 

رعاية الكفاءة 

 ة ي األسر
0,729 12,024 0,000 0,001 

عدد سنوات  

 الزواج 
-3,169 -5,876 0,000 0,001 

كفاءة الرعاية 

األسرية، عدد  

سنوات الزواج،  

كفاءة أداء  

 األعمال المنزلية 

0,725 0,525 0,518 

 0,001 0,000 4,523 17,334 الثابت 

72,312 *** 

رعاية الكفاءة 

 ية األسر
0,544 7,909 0,000 0,001 

عدد سنوات  

 الزواج 
-3,186 -6,239 0,000 0,001 

كفاءة أداء  

األعمال  

 المنزلية 

0,450 4,881 0,000 0,001 

كفاءة الرعاية 

األسرية، عدد  

سنوات الزواج،  

كفاءة أداء  

األعمال المنزلية،  

 الكفاءة اإلدارية  

0,743 0,551 0,542 

 0,001 0,000 3,738 14,350 الثابت 

59,941 *** 

رعاية الكفاءة 

 ية األسر
0,376 4,497 0,000 0,001 

عدد سنوات  

 الزواج 
-3,488 -6,898 0,000 0,001 

كفاءة أداء  

األعمال  

 المنزلية 

0,348 3,669 0,000 0,001 

الكفاءة  

 اإلدارية 
0,385 3,371 0,001 0,01 

 198، 1عند درجات الحرية   0,001*** مستوى داللة     

 ( جدول  أن  36يوضح  الثالثة (  اإلرتباط  معامالت  السمات   لمتغير  قيم  دور 
(  0,612بلغ )   Rبلغ معامل االرتباط البسيط    الرعاية األسريةكفاءة  الريادية في تعزيز  

(  ,3710والذي بلغ )  2R( وأخيرا معامل التحديد المصحح  ,3740)  2Rومعامل التحديد  
يفسر   أنه استطاع أن  يعني  الكلية37مما  الدرجة  الحاصلة في  التغيرات  لرأس   ٪ من 

دور السمات الريادية    لمتغير،  ٪ يعزى الى عوامل اخرى 63، والباقي  فسيالمال األسري الن
بلغ معامل االرتباط البسيط  عدد سنوات الزواج  الرعاية األسرية ، ومتغير  كفاءة  في تعزيز  

R  ( ومعامل التحديد  ,6840بلغ )2R  (4680,  وأخيرا معامل التحديد المصحح )2R  
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٪ من التغيرات الحاصلة في 46( مما يعني أنه استطاع أن يفسر  0,462والذي بلغ )
 لمتغير ،  ٪ يعزى الى عوامل اخرى 54، والباقي  لرأس المال األسري النفسي  الدرجة الكلية

ومتغير عدد سنوات الزواج،  متغير    ،الرعاية األسريةدور السمات الريادية في تعزيز كفاءة  
بلغ معامل االرتباط البسيط  داء األعمال المنزلية  دور السمات الريادية في تعزيز كفاءة أ

R  ( ومعامل التحديد  ,7250بلغ )2R  (5250,  وأخيرا معامل التحديد المصحح )2R  
٪ من التغيرات الحاصلة في 51( مما يعني أنه استطاع أن يفسر  0,518والذي بلغ )
 لمتغير، و ل اخرى ٪ يعزى الى عوام49، والباقي  لرأس المال األسري النفسي  الدرجة الكلية

متغير عدد سنوات الزواج،  متغير    ،الرعاية األسريةدور السمات الريادية في تعزيز كفاءة  
دور السمات الريادية ، ومتغير  دور السمات الريادية في تعزيز كفاءة أداء األعمال المنزلية

( ومعامل التحديد 0,743بلغ ) Rبلغ معامل االرتباط البسيط   الكفاءة اإلداريةفي تعزيز 
2R  (5510,  وأخيرا معامل التحديد المصحح )2R  ( مما يعني أنه  ,5420والذي بلغ )

الكلية54استطاع أن يفسر   الدرجة  الحاصلة في  التغيرات  المال األسري   ٪ من  لرأس 
 . ٪ يعزى الى عوامل اخرى 46، والباقي  النفسي

حيث بلغت    Fللنموذج ككل عن طريق احصائية  معرفة القوة التفسيريةويمكن  
عند    الرعاية األسرية دور السمات الريادية في تعزيز كفاءة    ( لمتغير118,472)   Fقيمة  

 ( داللة  )(0,001مستوي  لمتغير  86,527،  تعزيز   لمتغير(  في  الريادية  السمات  دور 
الزواجالرعاية األسرية، ومتغير  كفاءة   السمات   لمتغير  (72,312، ) عدد سنوات  دور 

دور السمات ومتغير  عدد سنوات الزواج،  متغير    ة،يرعاية األسر الالريادية في تعزيز كفاءة  
دور السمات الريادية   لمتغير(  59,941، )الريادية في تعزيز كفاءة أداء األعمال المنزلية

دور السمات الريادية متغير  عدد سنوات الزواج،  متغير    ة،يرعاية األسر الفي تعزيز كفاءة  
الكفاءة دور السمات الريادية في تعزيز  ، ومتغير  في تعزيز كفاءة أداء األعمال المنزلية

وذج االنحدار  مما يؤكد القوة التفسيرية العالية لنم( 0,001عند مستويات داللة ) اإلدارية
 الخطي المتعدد من الناحية االحصائية.  

الجدول يبين  اإلنحدار    كما  المستقلقيم معامل  دور  للمتغير  أن  منه  ويستنتج   ،
ة كان معنويا من الناحية اإلحصائية وقد  يرعاية األسر الالسمات الريادية في تعزيز كفاءة  

، عدد سنوات الزواجنفسي، يليه  علي رأس المال األسري الفى تأثيره    احتل الترتيب األول
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المنزليةثم   األعمال  أداء  كفاءة  تعزيز  في  الريادية  السمات  وأخيرا  دور  السمات ،  دور 
، وبذلك tختبار  وفقا إل(  0,001الكفاءة اإلدارية عند مستويات معنوية ) الريادية في تعزيز  

وفقا ألهميتها  المؤثر على رأس المال األسري النفسي  ة  المتغيرات المستقل  ترتيب   كون ي
دور   عدد سنوات الزواج،األسرية ،  رعاية  الدور السمات الريادية في تعزيز كفاءة  هو  

السمات الريادية في تعزيز كفاءة أداء األعمال المنزلية، ودور السمات الريادية في تعزيز 
 الكفاءة اإلدارية

 السابع جزئيا فري الص وبالتالي يمكن قبول الفرض
 ملخص النتائج:

دور السمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية  موجبة بين  وجود عالقة إرتباطية    - 1
   .لربة األسرة ورأس المال األسري النفسي

بين عدد سنوات الزواج ودور السمات الريادية في تعزيز   وجود عالقة إرتباطية موجبة  -2
  .األسرة لربة  الكفاءة اإلنتاجية

بين عدد سنوات الزواج وإجمالي رأس المال األسري   وجود عالقة إرتباطية سالبة  -3
   .النفسي

ودور السمات الريادية في تعزيز   جود عالقة إرتباطية موجبة بين المستوي التعليميو  -4
  الكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة 

األسرة رأس المال األسري   بين المستوي التعليمي لربة  عدم وجود عالقة إرتباطية  -5
 . النفسي

دور السمات كل من  و لرب األسرة    جود عالقة إرتباطية موجبة بين المستوي التعليمي و   - 6
 ، ورأس المال األسري النفسي.الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة

دور السمات الريادية كل من  الدخل الشهري لألسرة و وجود عالقة إرتباطية سالبة بين    - 7
 الكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة، رأس المال األسري النفسي. في تعزيز 

دور كةل من  في  بين ربةات األسةةةةةةةةةةةةةةر المقيمةات في الريف والحضةةةةةةةةةةةةةةر  وجود فروق    -8
، رأس المال األسةةةةةري النفسةةةةةي  السةةةةةمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية لربة األسةةةةةرة

  لصالح المقيمات في الريف.
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وفقا   لربة األسةةةةةرة  دور السةةةةةمات الريادية في تعزيز الكفاءة اإلنتاجية فيوجود فروق    -9
 لصالح األقل. للعمر

لصةةةالح  األقل  وفقا لعمر ربة األسةةةرةرأس المال األسةةةري النفسةةةي    فيوجود فروق    -10
 واألكبر

دور السةةةةةةةةةةةةةةمةات الريةاديةة في تعزيز الكفةاءة اإلنتةاجيةة لربةة  في كةل منوجود فروق    -11
 لصالح األقل. ، ورأس المال األسري النفسي وفقا لعدد أفراد األسرةاألسرة

دور السةةةةةةةةةةةةةةمةات الريةاديةة في تعزيز الكفةاءة اإلنتةاجيةة لربةة في كةل من وجود فروق    -12
ح غير العامالت ، ورأس المال األسةةةةةةةةةري النفسةةةةةةةةةي وفقا لحالتها الوظيفية لصةةةةةةةةةالاألسةةةةةةةةةرة

 والعامالت بالقطاع الحكومي 
دور السةةةةةةةةةةةةةةمةات الريةاديةة في تعزيز الكفةاءة اإلنتةاجيةة لربةة  في كةل منفروق  وجود    -13

، رأس المال األسةةةةري النفسةةةةي وفقا للحالة الوظيفية لرب األسةةةةرة لصةةةةالح األعمال  األسةةةةرة
 الحرة.

14-  ( المستقلة  المتغيرات  لربة األسرة، أن  التعليمي  المستوي  الشهري لألسرة،  الدخل 
٪ في دور السمات الريادية في 24قد أثرت بنسبة  عمر ربة األسرة، وعدد أفراد األسرة(  
 تعزيز الكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة. 

، عدد الرعاية األسريةأن المتغيرات المستقلة )دور السمات الريادية في تعزيز كفاءة    -15
الزواج، دور السمات الريادية في تعزيز كفاءة أداء األعمال المنزلية، ودور السمات سنوات  

 رأس المال األسري النفسي. ٪ في  54الريادية في تعزيز الكفاءة اإلدارية( قد أثرت بنسبة  
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 التوصيات:

 التالية: إنطالقا  من النتائج التى توصل إليها البحث فإنه يمكن تقديم التوصيات 
تقديم المجلس القومى للمرأة  بالتعاون مع متخصصى إدارة المنزل بكليات االقتصاد   -1

في  المقيمات  خاصة  األسر  لربات  عصرية  تثقيفية  لبرامج  النوعية  والتربية  المنزلى، 
 الحضر لتنمية السمات الريادية المحفزة على الكفاءة اإلنتاجية لديهن.  

بالتعاو   -2 اإلجتماعية  النوادى  توعية  قيام  ندوات  بعمل  والرياضة  الشباب  ن مع وزارة 
لتوضيح سبل تعزيز النواحي النفسيه وكيفية تقويتها ألفراد األسرة وخاصة ذوي الدخول 
المرتفعة والذين مر علي زواجهم فترة طويلة حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة إنخفاض 

 رأس المال األسرى النفسى لديهم.  
بين الهيئة الوطنية لإلعالم وكليات اإلقتصاد المنزلي والتربية  إعداد بروتوكول تعاون    -3

النوعية إلعداد برامج لتوعية األسر على كافة المستويات وإكسابهم المعارف والمهارات 
 التي من شأنها أن تعزز رأس المال األسرى النفسى عبر اإلعالم الرقمي بكل أشكاله.

ليات اإلقتصاد المنزلي والتربية النوعية بالتعاون قيام أقسام إدارة المنزل والمؤسسات بك  -4
مع لجان تعديل ومراجعة المقررات الدراسية بوزارة التربية والتعليم لتعديل وتطوير المقررات 
التي تدرس في مرحلة التعليم ما قبل الجامعى من خالل إدراج المفاتيم الخاصة بالسمات 

ألسرى النفسى، وسبل تنميتها بما يتناسب مع الريادية، الكفاءة اإلنتاجية، ورأس المال ا
 متطلبات العصر الحديثة. 

إدراج كليات االقتصاد المنزلى للمفاتيم الحديثة مثل السمات الريادية ورأس المال   -5
البحثية لطالب الدراسات العيا إلعطائها حقها من البحث  النفسى في الخطط  األسرى 

 والدراسة. 
ة في ندوات تثقيفية أو برامج توعوية تساعدها علي تطوير قيام ربة األسرة بالمشارك -6

السمات  إكتساب  وكيفية  أسرتها،  إدارة شئون  في  ومفيد  جديد  ماهو  كل  وتعلم  نفسها، 
 الريادية التي من شأنها رفع كفاءتها اإلنتاجية. 
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 المراجع: 
 المراجع العربية   -1
تأثير راس المال النفسي   (.2015يوسف موسى طعين )و   حسان دهش جالبإ  -1

دراسة تحليلية ألراء عينة من التدريسيين في جامعتي   اإليجابى في األداء اإلبداعى
، كلية اإلدارة واإلقتصاد، مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية القادسةية والمثنى.

  .3العدد ، 17المجلد  جامعة القادسية، العراق،
مستوى المرونة األسرية لدى عينة من طلبة المدارس   (.2019)أحمد رشيد زيادة    -2

، عمادة مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسيةالثانوية في مدينة إربد.  
 .2، العدد 27البحث العلمى والدراسات العليا، الجامعة اإلسالمية، غزة، المجلد 

3-  ( السكري  شفيق  والخدمات قاموس    (.2013أحمد  اإلجتماعية  الخدمة 
 . القاهرة. مصر: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.اإلجتماعية

. ريادة األعمال   (.2019أحمد عبد الرحمن الشميمرى ووفاء ناصر المبيريك )  -4
 : العبيكان   . السعوديةالرياض  ، 1 الطبعة

اإلدارية واإلقتصادية في الوطن أساسيات التنمية  (.  2011أحمد يوسف دودين )  -5
 ، عمان. األردن: األكاديميون للنشر والتوزيع. 1العربي. الطبعة 

عالقة رأس المال النفسى اإليجابى بأداء العاملين    (.  2018أسماء جبارة جعبرى )  -6
برنامج ،  . رسالة ماجستيرفي الجامعات الفلسطينية العاملة في جنوب الضفة الغربية

 فلسطين. ، جامعة الخليل، كلية الدراسات العليا، لإدارة األعما
. المصارف االسالمية ودورها في رفع الكفاءة االنتاجية  (. 2018الطاهر قانة )   -7

 عمان. األردن:  دار الخليج.
عالقة ممارسات القيادة   (.2020الفرحاتى السيد محمود وأماني السيد صموئيل )  -8

المرحلة  معلمي  لدى  التدريس  في  االنفعالي  الجهد  و  النفسى  المال  برأس  األصيلة 
، كلية التربية،  قسم علم النفس التربوى   ،المجلة المصرية للدراسات النفسية  االبتدائية.

 . 108 العدد ، 30 المجلد س، مصر،  جامعة عين شم
. بيروت. التدرج في تطبيق األحكام الشرعية  سياسة(.  2017إياد كامل الريباري )  -9

 لبنان: دار الكتب العلمية.
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تنميتها  (.2020إيمان أحمد يوسف )  - 10 ، 1. الطبعة  المهارات اإلدارية وطرق 
 عمان. األردن: إبن النفيس للنشر والتوزيع. 

. إنفعالياالذكاء اإلنفعالي: تعلم كيف تفكر  (.  2013إيمان عباس الخفاف )  -11
 ، عمان. األردن: دار المناهج للنشر والتوزيع. 1الطبعة 

. التحفيز وعالقته بالكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة   (.2016إيمان محمد قطب )   -12
ماجستير المؤسسات ،  رسالة  و  المنزل  إدارة  المنزلى،  قسم  االقتصاد  جامعة ،  كلية 

   ، مصر.المنوفية
التقدير الزواجى وعالقته بالكفاءة اإلنتاجية   (.2018حافظ )تغريد بركات ودعاء    -13

كلية ،  المؤتمر العلمى الخامس والدولى الثالث كما تدركه الزوجات العامالت بالشرقية.  
 .، مصرجامعة عين شمس، التربية النوعية

أثر التدريب على الكفاءة اإلنتاجية لدى العاملين     .(2018حمزة عبد هللا يحيى )   - 14
مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية .  (  2010  -2000بشركة سيقا للغالل في الفترة من )

 . 5 العدد، 2 المجلد  ، والقانونية
15-  ( السواريس  حمد  القادة (.  2019ختام  لدى  الريادة  خصائص  توفر  مدى 

التربويين مدير التربية و التعليم ومدير الشؤون التعليمية والفنية ومدير الشؤون المالية 
واإلدارية  رئيس قسم التدريب والتأهيل واإلشراف التربوى في مديريات التربية والتعليم  

 .  11عدد ، اللتربوية والنفسيةالمجلة العربية للعلوم االتابعة إلقليم الوسط في األردن. 
منهجية وأساليب   (.2008دالل عبد الرازق القاضى ومحمود مهدي البياتي )  -16

، عمان. 1. الطبعة  spss  البحث العلمى وتحليل البيانات باستخدام لبرنامج اإلحصائى
 األردن: دار الحامد للنشر والتوزيع. 

األسرة المسلمة في ظل   (.2015)رائد جميل عكاشة ومنذر عرفات زيتون    -17
 ، عمان. األردن: دار الفتح للدراسات والنشر.1. الطبعة  التغيرات المعاصرة

القيمة التنبؤية لرأس المال النفسى براخة   (.2019رمضان عاشور حسين )    - 18
العليا الدراسات  طالب  من  عينة  لدى  النوعية.  البال  التربية  بحوث  جامعة ،  مجلة 

  .54د عد ، مصر، الالمنصورة
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دور رأس المال النفسى كمتغير وسيط في   (.2020زينب إسماعيل الغرابلى )  -19
ال اإلستغراق  و  الكاريزمية  القيادة  بين  التجارية .  وظيفى العالقة  الدراسات  مجلة 

 .9 العدد، مصر، كلية التجارة جامعة كفر الشيخ، المعاصرة
رأس المال الفكري. (.  2015سعدون حمود الربيعاوي وحسين وليد عباس )   - 20

  ، عمان. األردن: دار غيداء.1الطبعة 
 

تعريف اكفاءة اإلنتاجية  (.2016وائل صالح  حسنين )و سعيد علي القليطي  -21
الهندسة  تقنيات  باستخدام  تحسينها  وآليات  قياسها  وأساليب  العام  القطاع  لموظفي 

الطموح  الصناعية. و  الواقع  اإلدارية  التنمية  الجوف،  مؤتمر  ، الرياض ،  جامعة 
 السعودية. 

22-  ( العاطى  عبد  محمد  وفاطمة  النجار  أحمد  محمد  مقومات (.  2021سناء 
المرونة األسرية كما تدركها الزوجة و إنعكاسها على إدارة الضغوط الحياتية في ظل 

المنزلي،  جائحة كورونا.   المصرية لإلقتصاد  المنزلي، جامعة المجلة  كلية االقتصاد 
 . 2، العدد 37حلوان، مصر، المجلد 

ومستقبل   التفاؤل واألمل: من أجل حياة مشرقة،(.  2014سناء محمد سليمان )   - 23
 القاهرة. مصر: عالم الكتب. أفضل.

ريادة األعمال المنزلية وعالقتها بأساليب ربة   (.2015شرين جالل محفوظ )  - 24
جمعية ،  مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى.  األسرة في مواجهة ضغوط العمل المنزلى
، 36مجلد  ال، مصر،  جامعة اإلسكندرية،  بلبع لبحوث األراضى والمياه كلية الزراعة

 . 4د العد 
برنامج تدريبى إثرائى قائم   (.2020شيماء بهيج متولى وأرزاق محمد اللوزي )  -25

على إستراتيجيات اإلبداع الجاد لتنمية التفكير الريادى المحفز للطاقات اإلبداعية و  
رأس المال النفسى اإليجابى لدى طالب كلية االقتصاد المنزلى في ضوء متطلبات 

العمل التربوية  المستقبلية.  سوق  العلوم  للتربية، جامعة مجلة  العليا  الدراسات  كلية   ،
  .3 العدد ، 28 المجلد القاهرة، 
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العامر   - 26 مهدى  الغال  ي صالح  محسن  واألعمال     .(2008)  يوطاهر  . اإلدارة 
 دار وائل للنشر. . األردن:عمان،  2 طبعةال

أثر عمليات توليد المعرفة على سلوك (.  2018صهيب عبد اللطيف العماوى )  -27
رسالة   األداء اإلبتكارى: الدور الوسيط لرأس المال النفسى في البنوك التجارية األردنية.

 .دناألر ، جامعة الشرق األوسط، كلية األعمال، ماجستير
28-  ( إلياس  من    (.2019طارق  بالعمليات:  الخطط اإلدارة  الى  اإلستراتيجية 

 . مركز الخبرات المهنية لإلدارة  صر:الجيزة. م .التنفيذية
29-  ( خصاونة  لطفى  منظمات   (.  2010عاطف  في  اإلبتكار  و  اإلبداع  إدارة 

 . : دار و مكتبة الحامد للنشر والتوزيع. األردنعمان  األعمال.
وعالقتها بفاعلية الذات بعض سمات الشخصية    (.2014)ي  عائشة سعيد الباد  -30

قسم التربية ،  رسالة ماجستير.  لدى األخصائيين اإلجتماعيين في مدارس سلطنة عمان
 سلطنة عمان. ي، جامعة نزو ، كلية العلوم و اآلداب ، والدراسات اإلنسانية

. القاهرة. مصر: مكتبة الكفاءة الشخصية(.  2020عبد الهادي السيد عبده )  - 31
 المصرية. األنجلو 

السالم النفسى لربة األسرة وعالقته بدافعية   (.2014عبير عبده محمد على )  -32
المنزلية.   لألعمال  المنزلىإنجازها  االقتصاد  المنزلى،  مجلة  االقتصاد  جامعة ،  كلية 

 . (2العدد )، 24 مجلد ، مصر، الالمنوفية
المرونة اإليجابية لدى (.  2020عبير محب عبد هللا ودعاء عوضين المرسى )  -33

مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمي، عينة من الزوجات و عالقتها باالستقرار األسرى.  
جمعية بلبع لبحوث األراضى والمياه كلية الزراعة، جامعة اإلسكندرية، مصر، المجلد  

 .2، العدد 41
أثر استخدام ربات   (.2011الدويك ومنار عبد الرحمن خضر ) عبير محمود    -34

األدائية  وكفاءتهن  لإلنجاز  دافعيتهن  على  الحديثة  المنزلية  األجهزة  لبعض  األسر 
كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة، مصر،  مجلة بحوث التربية النوعية،  واإلنتاجية.  

 .23العدد 
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القاهرة. الصحة النفسية وتنمية اإلنسان(.  2014عال عبد الباقي إبراهيم )  - 35  .
 مصر: عالم الكتب للنشر والتوزيع.

المنظمات الصناعية   (.2010عمر على إسماعيل )  - 36 الريادي في  خصائص 
مجلة وأثرها على اإلبداع التقني دراسة حالة في الشركة العامة لصناعة األثاث المنزل.  

 .4 العدد ، 12 المجلد  ،جامعة الموصل، العراق، االقتصاديةو القادسية للعلوم اإلدارية 
العوامل المؤثرة في تكوين السمات الريادية   (.  2010عمرو عالء الدين زيدان )  - 37

، مجلس النشر العلمي، المجلة العربية للعلوم اإلداريةلدى طالب الجامعات المصرية.  
   . 1عدد ، ال17 مجلد ال جامعة الكويت،

. القاهرة. مصر: مكتبة موسوعة علم النفس والتحليل النفسي(.  2009فرج طه )   - 38
 األنجلو المصرية. 

 (.2009ووجدان محمد العكاليك )،  فؤاد نجيب الشيخ ، يحيى سليم ملحم  -39
المجلة األردنية في إدارة : سمات وخصائص.  نصاحبات األعمال الرياديات في األرد 

 .4 العدد ، 5 مجلد ال عمادة البحث العلمي، الجامعة االردنية، األردن،   ،األعمال
، القاهرة. 1. الطبعة  األسرة والتوافق األسري   (.  2008كمال إبراهيم مرسي )  -40

 مصر: دار النشر للجامعات.
ستغراق إلالمال النفسي وأثره في ا  رأس(.  2013كمال كاظم طاهر الحسني )  -41

تحليلية   دراسة  كليتي   ألراءالوظيفي  تدريسي  من  و  عينة  الرياضية   اإلدارة   التربية 
، كلية اإلدارة و  مجلة المثنى للعلوم اإلدارية واالقتصادية.  جامعة المثنى في  تصاد  اإلقو 

 . 6، العدد 3االقتصاد، جامعة المثني، العراق، المجلد 
أثر ضغوط العمل على رأس المال النفسى اإليجابى   (.2018كنزة بودرهم )   - 42

رسالة ماجستير، كلية العلوم .  دراسة حالة المؤسسة العمومية اإلستشفائية سعد دحلب 
 االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدى مرباح ورقلة، الجزائر.

مدى توافر السمات الريادية لدى القيادات اإلدارية   (.2013ماجد محمد صالح )  -43
رة كلية اإلدان،  مجلة تنمية الرافدي.  دراسة استطالعية تحليلية  في معمل سمنت بادوش

 .  111 عدد، ال35 مجلد ال ، جامعة الموصل، العراق، واالقتصاد 
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. القاهرة. مصر: األكاديمية التخطيط اإلداري   (.2020محمد الفاتح المغربي )  -44
 الحديثة للكتاب الجامعي 

قياس خصائص الريادة لدى   (.2011)  ي سان العمر غمحمد جودت ناصر و   -45
طلبة الدراسات العليا في إدارة األعمال وأثرها في األعمال الريادية )دراسة مقارنة(. 

 .4د العد ، 27المجلد ، األردن، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية
. سوهاج. المهارات النفسية في علم النفس الرياضي  (.2019محمد عسكر )  -46

 مصر: ماستر للنشر والتوزيع.
47-  ( مصطفي  كمال  اإلدارة(.  2020محمد  دروس  الجيزة. مصر:من  مركز    . 

 . الخبرات المهنية لإلدارة
أثر الخصائص الريادية لدى اإلدارة العليا في   .(2017محمود رضوان غنام ) -48

رسالة   بقطاع غزة. تبنى التوجهات اإلستراتيجية في شركات صناعة األغذية العاملة  
 غزة. ، جامعة األزهر، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية،  قسم إدارة اعمال، ماجستير

، 1. الطبعة كيف تقتنص الفرص وتحل مشكالتك(. 2015مصطفي عاطف ) - 49
 القاهرة. مصر: كنوز للنشر والتوزيع. 

(. 2021دينا عبد هللا مصطفى )، و معروف  يوئام عل،  منار عبد الرحمن خضر  - 50
لربة  الوظيفية  بالكفاءة  وعالقتها  للمسكن  الداخلى  التصميم  لعناصر  الجودة  معايير 

، جامعة المنوفية،  ية االقتصاد المنزلىكل،  المجلة المصرية لإلقتصاد المنزلى  األسرة.
 . 1  العدد ، 37 مجلد ال مصر، 

51 -  ( رمضان  حسن  بناء (.  2021منال  في  النشط  التعلم  إستراتيجيات  برنامج 
 عمان. األردن: دار األكاديميون للنشر والتوزيع.  الشخصية.

. عمان. أفاق تطوير اإلدارة والقيادة التربوية  (.2010مني مؤتمن عماد الدين )  -52
 األردن: مركز الكتاب الجامعي

األدوات واألجهزة المستخدمة في المشروعات   .(2011)ي  مها حسن القحمان  -53
ة، مجلة بحوث التربية النوعي  الصغيرة ودورها في تحقيق الكفاءة األدائية واإلنتاجية.

 .21عدد ال  ، مصر،جامعة المنصورة
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دور دور رأس المال النفسي كمتغير وسيط على   (.2016مها محمد البنوى ) -54
الوظيفي. واالرتباط  بالثقة  الجديرة  القيادة  بين  كليات   العالقة  لقطاع  العلمية  المجلة 

 . 15 العدد ، مصر، جامعة األزهر، التجارة
دور بعض عوامل الهندسة   (.2017مسلم ورباب السيد مشعل )د  مهجة محم  -55

كلية  ،  المجلة العلمية لكلية التربية النوعية.  ة لربة األسرةالبشرية في الكفاءة اإلنتاجي
 .1 الجزء، 10 العدد ، مصر، جامعة المنوفيةة، التربية النوعي

دور بعض عوامل الهندسة   (.2017مهجة محمد مسلم ورباب السيد مشعل )  -56
جامعة ،  العلمية لکلية التربية النوعية  البشرية في الكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة. المجلة

 األول.الجزء ر، عدد العاش، مصر، الالمنوفية
ريادة األعمال المنزلية وعالقتها بكل من    (.2016عامر )   نادية عبد المنعم  - 57

المجلة العلمية   الوعى بأداء المسئوليات األسرية وجودة الحياة كما تدركها ربات األسر.
   .4العدد ن مصر ، جامعة طنطا ، كلية التربية النوعية ة،لعلوم التربية النوعي

58 -   ( الناصر  فهد  رف  (.2003ناصر  في  ودوره  االستراتيجي  الكفاءة التخطيط  ع 
، . رسالة ماجستير اإلنتاجية من وجهة نظر المستفيدين باإلدارة العامة للدوريات األمنية

اإلدارية العلوم  العليا،  قسم  الدراسات  األمني،  كلية  للعلوم  العربية  نايف  ة، أكاديمية 
 السعودية.

دور رأس المال الفكرى في   (.2020جرادات وعماد داوود الزير ) ناصر محمد  -59
مجلة تحقيق اإلبداع لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية.  

، 15مجلد  ، الفلسطين،  جامعة الخليل  ،ب )العلوم االنسانية (-جامعة الخليل للبحوث 
 . 1 عدد ال

مصر: مركز .  الفشل هو طريقك للنجاح. الجيزة  (.2017نبيهه جابر محمد ) -60
 الخبرات المهنية لإلدارة. 

األمن النفسى وعالقته بالكفاءة اإلدارية لألم   (. 2017نجالء فاروق الحلبى ) -61
، جامعة الزقازيق،  كلية التربية النوعية،  العاملة. مجلة دراسات و بحوث التربية النوعية

 .العدد األول، 3د مجلمصر، ال
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التنمر الوظيفى في   (.2020وإلهام عبد الرؤف السواح )نجالء يسرى النشار    -62
ي، المجلة المصرية لإلقتصاد المنزلبيئة العمل وعالقته بالكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة.  

 .1 عدد ، ال36 مجلد ، مصر، الجامعة حلواني، كلية االقتصاد المنزل
األردن: دار اليازوري . عمان. الروحية في األعمال (.2019نجم عبود نجم ) -63

 العلمية للنشر والتوزيع. 
 . األردن: عمانإدارة مااليقاس.    إدارة الالملموسات:    .(2020نجم عبود نجم )  - 64

   .دار اليازورى العلمية للنشر والتوزيع
: . مصر. شبين الكومتأثيث المسكن وتجميله  (.2008نعمة مصطفى رقبان ) -65

 النشر.دار الحسين للطباعة و 
 (.2008نعمة مصطفى رقبان، سمحاء سمير محمد، وإيمان أحمد جلبط )  -66

عشر  الثانى  العربى  المؤتمر  األسرى.  بالتكيف  وعالقتها  للزوجة  اإلنجاز  دافعية 
 لإلقتصاد المنزلى، كلية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، مصر.

القتها بتمكين  عالكفاءة اإلدارية واإلنتاجية و   (.2019نهاد على بدوى رصاص )  -67
، المؤتمر الدولى الثانىالمرأة الريفية إقتصاديًا في ضوء ممارسات التنمية المستدامة.  

 . ، مصرجامعة المنيا، كلية التربية النوعية
وفاء فؤاد شلبى، السيد عبد القادر زيدان، كامل عمر عارف، وإلهام أسعد علي    -68
الكفاءة اإلدارية لربة األسرة.    (.2012)   لتنمية  التربية برنامج إرشادى  مجلة بحوث 

 .25، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة، مصر، العدد النوعية
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Abstract  
The Research aimed to study the role of  entrepreneurial 

features to build up production efficiency and its relation to  

Psychological family capital.The research used descriptive 

analytical method. The sample of this research including (200) 

housewife   having children in different stages of education who 

living together and  participation on various family activities at 

cities of Alexandria, Shebin al-Koum and  villages of Tala, Mit 

Khaqan, Kafr al-Maselha, applied through electronic questionnaire. 

The sample was selected in intentionally purposed way. The tools 

of this study included general data form for housewives and their 

families, the role of  entrepreneurial features to build up production 

efficiency questionnaire and Psychological family capital 

questionnaire. The results revealed that there was positive 

correlation between the role of  entrepreneurial features to build up 

production efficiency of housewife and Psychological family 

capital. There was positive correlation between  educational level of 

housewife and the role of  entrepreneurial features to build up 

production efficiency of housewife. There was positive correlation 

between educational level of family head and each of the role of  

entrepreneurial features to build up production efficiency of 

housewife and Psychological family capital. There were differences 

between housewives who living at urban and rural areas in each of 

the role of  entrepreneurial features to build up production 

efficiency of housewives and Psychological family capital to rural. 

There were differences in  each of the role of  entrepreneurial 

features to build up production efficiency of housewife and 

Psychological family capital according to their job status to non 

working and who working at government sector. There were 

differences in  each of the role of  entrepreneurial features to build 
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up production efficiency of housewife and Psychological family 

capital according to job status of family head to self 

employment.The variables (family income, education level of 

housewife,  age of housewife & number of family members) 

affected by 24% on the role of  entrepreneurial features to build up 

production efficiency of housewife. The variables (the role of  

entrepreneurial features to build up the efficiency of caring family, 

years of marriage, the role of  entrepreneurial features to build up 

the efficiency of   home business and the role of  entrepreneurial 

features to build up the efficiency of management) affected by 54% 

on Psychological family capital. 

Keywords: entrepreneurial features, production efficiency, 

Psychological capital, housewives   
 


