األمن الفكري وانعكاسه علي جودة الحياة األسرية
د  .نوره مسفر عطية الغبيشي الزهراني
أستاذ السكن وإدارة المنزل المشارك  -قسم االقتصاد المنزلي
كلية العلوم واآلداب بالمخواه  -جامعه الباحة
المملكة العربية السودية

الملخص
البحث بصفة رئيسية إلى دراسة العالةقة بي امان الفرى ااععرسس لىى ودد الحيس اماسىةة لواوس

ليةة

البحث ,اتردعت ليةة الدراسة ن ليةة أسسسية ةقدانهس ( )023زاوة لسنىة اغيى لسنىة  ,تم إختيسرهم بطىةقة
لشدائية ,ان نستدةس

إةقتصسدةة اإوتمسلية نختىفة  .اإشتمىت أداا

البحث لىى إستمسر البيسعس

العسنة ,

استبيسن امان الفرى  ,استبيسن ودد الحيس اماسىةة ( إلداد البسحثة)  ,اإتبع البحث المةهج الدصفى االتحىيىى .
تدصىت عتسئج البحث إلى اودد فىاق ذا دمالة إحصسئية فى امان الفرى تبعس ً لىمتغيىا الدراسة لصسلح
المستد

التعىيمى امالىى لىواوة ااماكبى سةس  ,المل الواوة  ,الدد أفىاد اماسى اماةقل االدخل الشهى

المىتفع  ,كمس اود

فىاق ذا

الدراسة لصسلح المستد
االدخل الشهى

دمالة إحصسئية بي أفىاد ليةة البحث فى ودد الحيس اماسىةة تبعس ً لىمتغيىا

التعىيمى امالىى لىواوة ااماكبى سةس  ,المل الواوة  ,الدد أفىاد اماسى اماةقل

المىتفع  ,ااود

لالةقة إرتبسطية طىدةة ذا

دمالة إحصسئية بي نحسار امان الفرى

انحسار ودد الحيس اماسىةة  ,اكسن المستد التعىيمى لىواوة هد العسنل األكثى تأثيىاً فى عسبة المشسركة فى
امان الفرى لىواوة بةسبة  , %58االمستد التعىيمى اةضس هد العسنل األكثى تأثيىا ً فى عسبة المشسركة فى
ودد الحيس اماسىةة بةسبة  , %58االدزن الةسبى لمحسار امان الفرى

كسن تةمية الحدار االتداصل ثم ةقيم

اماعتمسء االمداطةة  ,االدزن الةسبى لمحسار ودد الحيس اماسىةة كسن التفسلل اماسى  ,ثم الصحة الةفسية ,
ااخيىا التمري اماةقتصسد ااماوتمسلى .
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Intellectual Security and Its Reflection
on The Quality of Family Life
ABSTRACT
The main objective of the study was to study the relationship between intellectual
security and its impact on the quality of family life for the wives of the sample. The
study sample consisted of 320 working and unemployed wives randomly chosen from
different economic and social levels. The research tools included the general data
form, the mental security questionnaire, the family life quality questionnaire
(researcher's preparation), and the research followed the descriptive and analytical
method.
The results of the study found that there were statistically significant differences in
intellectual security according to the study variables in favor of the higher education
level of the wife and the oldest, the work of the wife, the number of family members
and the high monthly income. There were also statistically significant differences
among the members of the research sample in the quality of family life according to
the variables The study of the higher educational level of the wife and the oldest, and
the work of the wife, and the number of members of the family and the lowest
monthly income high, and found a relationship of direct correlation of statistical
significance between the axes of intellectual security and the themes of the quality of
family life , The educational level of the wife was the most influential factor in the
percentage of participation in the intellectual security of the wife by 85%, and the
educational level is also the most influential factor in the participation rate in the
quality of family life by 89%, and the relative weight of the areas of intellectual
security was the development of dialogue and communication and values of
belonging and citizenship , And the relative weight of the aspects of family life
quality was family interaction, then mental health, and finally economic and social
empowerment.
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مقدمة ومشكلة البحث :
ةعد األن بمفهدن الشسنل ن أهم المتطىبس األسسسية لىحيس اإلعسسعية ,اما ةمر أن ةستغةي لة اإلعسسن بأي
حسل ن األحدال فسألن حسوة إعسسعية نىحة ما ةستطيع أي نجتمع بغيسب أن ةعيش اةمسرس داره في التىبية
االبةسء االتةمية ,اما ةمر أن ةختىف اثةسن في أهمية األن الذي ةعبّى ل
شعدر اإلعسسن بسماطمئةسن ,اغيسب أسبسب الخدف لىى حيست انقدنس بقسئ انصسلح المشىالة؛ ليشمل بذلك
أن الفىد اأن المجتمع اأن الدط  ,حيث ما ةمر أن ةتحقق أن الفىد بمعول ل أن المجتمع اأن الدالة (
ةدسف الهدةش)2332 ,
تتدرج في األهمية ااألالدةة تبعس ً لمد
ابتأ ّنل األن بمفهدن الشسنل اتطبيقست ةُالحظ أن ل أعدالس ً كثيى
َّ
الحسوة إليهس؛ الذلك ةقسمهس بعض البسحثي إلى أعداع نةهس :األن اماوتمسلي ,ااألن السيسسي ,ااألن
اماةقتصسدي ,ااألن الجةسئي ,ااألن المسئي ,ااألن الغذائي ,ااألن الدطةي  ,ااألن الثقسفي ,ااألن البيئي,
ااألن المعىدنستي ...اغيىهس؛ اصدماً إلى األن الفرىي الذي ةُعد ن المصطىحس الحدةثة عسبيسً ,اأعداع األن
هذه تُش ّرل في نجمدلهس نةظدنة ااحد تؤثى اةتأثى بعضهس في بعض ,فقد ةردن تحقق بعضهس سببس ً انطىبس ً
ضىارةس ً لتحقّق اآلخى ,اةقد ةؤدي فقدان بعضهس إلى فقدان اآلخى أا اختالل  ,ان ذلك لىى سبيل المثسل« :األن
الفرىي » الذي بتحقق ةمر تحقيق األن بصدره األخى ؛ اذلك مارتبسط بمةسط الترىيف اأسسس  ,فمتى ُاود
الحمسةة لىعقل اإلعسسعي؛ أد ذلك إلى استتبسب األن في الجداعب األخى  ,حيث إع ما ةمر أن ةتحقق األن
بمفهدن الشسنل ألي نجتمع ن المجتمعس في ظل غيسب األن الفرىي) لبد الحفيظ المسلري 0303 ,ه(.
ان أهم نظسهى الحفسظ لىى العقل الحفسظ لىى الفرى الذي ةعد عتسوس ً طبيعيس ً لىعقل ,ان أهم األسسليب التي
تؤن الحمسةة لىفرى؛ اماهتمسم بسألن الفرىي لذلك ما بد ن اماهتمسم بسلمحددا العىمية االقدالد ااألسس التي
ةبةى لىيهس الفرى ( لبد المجيد العتيبي 2332 ,م(.
إن تعوةو األن الفرىي ةحتسج إلى لدد ن األسسليب التىبدةة الدةقسئية اةأتي الحدار بةمسذو اتجسرب العسلمية
المعسصى لىى رأس هذه األسسليب التي تحىر اإلعسسن ن اماعغالق ااماععوال ,اتفتح ل ةقةدا اماتصسل
االتداصل نع اآلخىة  ,اتسهم في اكتشسف نوةد ن المعىفة االتقدم االىةقي االدلي )لبد هللا المشدخي,
.)2338
كمس أن هةسك لددا ً ن العدانل التي تؤثى في األن الفرىي نةهس« :طىةقة التىبية االتدوي احداد حىةة
التعبيى )سعيد صيةي. (2338 ,
انع تعقد الحيس فى هذا العصى اتعدد الىؤ  ,اتةسةقض اآلراء ,ااختالف اوهس الةظى ,ةحتسج الفىد بصدر
دائمة إلى الحدار نع اآلخىة لمةسةقشة نس لدةهم ن آراء اأفرسر احل نس ةقد ةعتىض ن نشرال (نحمدد
القيعى2335 ,م).
لذلك ةعد ال حدار ن األندر الضىارةة فى الحيس فأغىب أعشطة حيستةس انس ةةجم لةهس ن خالفس ةقد أصبح
فى حسوة إلى الحدار كى عتمر ن تحقيق أهدافةس انصسلحةس المتةسةقضة االمتعسرضة ,كمس ةشيى صمدئيل حبيب
(0885م) إلى أن الحدار حتمية لىةضدج حيث ةستطيع الفىد أن ةفهم عفس اةعىف عقسط القد اعقسط الضعف في ,
فبسلحدار ةستطيع الفىد أن ةرتشف عفس  ,اةقدرات  ,اةرتشف اآلخىة اةستود لىمس اةوةد إدراك لذات .
كمس أن التعسنل نع الرثيى ن المداةقف الحيستية التى ةمى بهس الفىد فى حيست المختىفة ةحتسج إلى التفسلل بدلي,
فإتقسن نهسرا الحدار شىط ما ةقتحسم المستقبل انداوهة نتطىبست اأن البداةة هى تدرةب األفىاد اتواةدهم بتىك
المهسرا اتطدةى نهسرا الحدار لدةهم (ةقدر حةفى.)2330 ,
اةسهم الحدار فى تقىةب الةفدس اتىاةضهس اكبح ومسحهس بإخضسلهس ألهداف الجمسلة انعسةيىهس ألع فى
ثةسةس الحدار فدائد عفسية اتىبدةة ادةةية ااوتمسلية اتحصيىية تعدد لىى المحسار بسلةفع .اربمس ةردن الحدار
أكثى عجسحس فى تردة لالةقس ن الدد االتآلف بي األفىاد نم ةجعل التمر نة أنىا ً أسسسيس ً ن أول تحقيق أكبى
ةقدر ن التداصل نع اآلخىة (حسزم راشد.)2332 ,
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اذلك بسلتبسر أن األوداء الفرىةة االةفسية االعسطفية التى تخىقهس األسى لألبةسء تمةح القدر لىى التريف
الجد نع عفس انع أسىت ا نجتمع ).(Bela & Patrick, 2005
إن األسسليب الحدارةة التى تةتهجهس األسى لهس دار فعسل فى تةمية فرى اإلعسسن اتةظيم سىدك الداطف ابةسء
شخصيت المتميو ) .(Patterson, 2002فقد أكد نةسل الحس ( )2332أن الحدار األسى ةسسلد لىى التةشأ
الةفسية السىيمة لألسى اأفىادهس كمس أع ةسسهم فى اودد راابط ةقدةة بي أفىاد األسى تردن عمطس ً ن اماستقىار
الذ ةظهى فى تصىفس ألضسئهس.
اعجد أن لجو األسى ل اتبسع نمسرسس اسىدكيس إلدار شئدعهس ةةتج لة اضطىاب القيم االمعسةيى
اتتفرك العالةقس األسىةة اةغىب لىيهس لدانل القىق بشرل ةهدد الصحة الةفسية اهي أحد أبعسد ودد
الحيس (.نحدب رزةقة.)2300,
فمفهدم ودد الحيس لىى دروة بسلغة التعقيد ,فهد ةضم بي وةبست أبعسدا ً لد كسلحسلة الصحية ,االقدر لىى
أداء األعشطة اليدنية ,االعمل ,اإنرسعية الحصدل لىى الفىص التىاةحية ,االعالةقس نع اآلخىة
) . (Carr,2004اكذلك اماهتمسم الشخصي ,االتىف ,االخبىا الحسية الممتعة ,اامانتيسزا  ,االحصدل لىى
الفىص التعىيمية الجسنعية ,االقدر لىى اماختيسر ,االمسئدلية اماوتمسلية ,ااماتصسل الفعسل ,ااألخذ االعطسء
) , (Seed & Lioyed, 1997لذا فسلشعدر بجدد الحيس ةمثل أنىا ً عسبيسً ,ألع ةىتبط ببعض العدانل الذاتية
نثل المفهدم اإلةجسبي لىذا  ,االىضس ل الحيس ال العمل ,االحسلة اماوتمسلية ,االسعسد التي ةشعى بهس الفىد,
كمس ةىتبط ببعض العدانل المدضدلية نثل اإلنرسعيس المسدةة المتسحة ,االدخل ,اعظسفة البيئة ,االحسلة الصحية,
االحسلة السرةية االدظيفية ,انستد التعىيم ,اغيى ذلك ن العدانل التي تؤثى في الفىد .اهذه العدانل الذاتية
االمدضدلية تجعل أنى تقدةى دروة ودد الحيس لد الفىد أنىا ً ضىارةس ً ألن الفىد الذ ةتفسلل نع أفىاد
نجتمع  ,ةحسال دائمس ً أن ةحقق نستد نعيشي أفضل االحصدل لىى خدنس أودد ,أا ةحسفظ لىى نستد
نعيشي ما ةقل ل نستد الحيس التي كسن ةعيشهس في المسضي( .نحمدد نةسي ,لىى كسظم.)2332 ,
اتعد ودد الحيس هدفس ً ةسعى إلى تحقيق الجميع أفىاد اومسلس ةبذلدن في سبيى الغسلي االةفيس ن خالل
اماهتمسم برل العدانل االمقدنس إلشبسع الحسوس الةفسية التي تسهم في تحسي ودد الحيس (.كمسل الفىيت,
 ,)2302كمس أصبحت ودد الحيس األسىةة ن المتطىبس األسسسية في الدةقت الحسضى لمس تحقق ن طمدحس
أفىداهس اصحتهم الةفسية اخسصة نع نس تتعىض ل األسى ن تحدةس في العصى الحسلي (عسدةة أبد سريةة,
 ) 2338فهى تحدد لألسى نجمدلة ن األسس االمبسدئ التي تردن الدافع لتحقيق أهدافهس ارغبستهس في ضدء نس
لدةهس ن إنرسعس اةقدرا ااصدماً إلى إثبس الذا اتةميتهس (دمحم لبد التداب.)2333 ,
اةقد تبي ن دراسة ) )Pittman & Lolyd, 1999أن الجدد في الحيس األسىةة لهس أهمية كبى في رفع
نستد ةقدر األسى لىى نداوهة المشرال الحيستية المختىفة .فهى تدود حيةمس ةتم تىبية اماحتيسوس اماةقتصسدةة
االجسمية ااماوتمس لية االةفسية ألفىاد األسى  ,اأن الجدد في الحيس األسىةة تقسس بسلفىاق بي كال ن
األهداف االطمدحس االخبىا الشخصية لألفىاد في تحقيقهم لتىك األهداف ,اةقيسس نستد تحقيق هذه األهداف
ن خالل المداةقف الحيستية(Retting et al., 2001) .
اأشسر ) (Wolinsky et al., 2004أن ودد الحيس تىتبط بعالةقة اثيقة بسلصحة المشتمىة لىى الدظسئف
الجسمية ااماوتمسلية االدار الذي ةقدم ب الشخص داخل المجتمع كمس تشمل الصحة العقىية اإدراكس الفىد
حدل الصحة العسنة.
اةعتبى تحقيق اماعسجسم االتدافق داخل األسى في العالةقة بي وميع أطىافهس أنى بسلغ األهمية ألن عجسح الحيس
األسىةة ةحدد إلى دروة كبيى الجدد في عدلية حيس اإلعسسن ادروة شعدره بسلسعسد االىضس ل ذات ال
حيست  ,اةىتبط بسلصحة الةفسية االصحة الجسمية (عسيمة دااد اعوة حمد  .)2333 ,فقد أشسر عتسئج العدةد
ن الدراسس إلى أن الىضس ل الحيس ةىتبط إةجسبيس ً بتقدةى الفىد لذات  ,اأن تقدةى الفىد لذات أحد أهم العدانل
المسئدلة ل إحسسس الفىد بجدد الحيس (نجدي الدسدةقي.)0888 ,
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انمس سبق ةتضح أن امان الفرى ةمثل بعدا ً نهمس ً ن أبعسد الحيس البشىةة  ,الري ةحقق الفىد السعسد
االجدد األسىةة اةتريف نع نحيط اةحقق أهداف كسن لوانس ً لىي أن ةحقق التدافق االتداصل لتحقيق رغبست , .

ان هةس عشأ نشرىة البحث في بىدر اإلوسبة لىي التسسؤما اآلتية:
 -0هل تدود فىاق ذا دمالة إحصسئية بي نتدسط دروس أفىاد ليةة البحث في نحسار استبيسن امان الفرى
تبعس ً نتغيىا الدراسة (المستد التعىيمى ,العمى ,لمل الواوة  ,لدد أفىاد اماسى  ,دخل اماسى )؟
 -2هل تدود فىاق ذا دمالة إحصسئية بي نتدسط دروس أفىاد ليةة البحث في استبيسن ودد الحيس اماسىةة
تبعس ً لمتغيىا الدراسة (المستد التعىيمى ,العمى ,لمل الواوة  ,لدد أفىاد اماسى  ,دخل اماسى )؟
 -0هل تدود لالةقة إرتبسطية بي نحسار استبيسن امان الفرى انحسار استبيسن ودد الحيس اماسىةة لواوس
ليةة البحث ؟
 -3نسهى عسبة نشسركة العدانل المؤثى لىي امان الفرى ؟
 -8نسهى عسبة نشسركة العدانل المؤثى لىي ودد الحيس اماسىةة ؟
 -2نسهى األازان الةسبية ألكثى نحسار امان الفرى ؟
 -2نسهى األازان الةسبية ألكثى نحسار ودد الحيس اماسىةة ؟

أهداف البحث:
ةهدف البحث الحسلي بصفة رئيسة إلي دراسة العالةقة بي امان الفرى ااثىه لىى ودد الحيس اماسىةة :
 -0الرشف ل الفىاق بي نتدسطس دروس زاوس ليةة البحث فى امان الفرى (تةمية الحدار االتداصل ,
اماعتمسء االمداطةة) تبعس ً لبعض نتغيىا الدراسة (المستد التعىيمى  ,العمى  ,لمل الواوة  ,لدد سةدا
الوااج  ,لدد أفىاد اماسى  ,دخل اماسى ) .
 -2تدضيح الفىاق بي نتدسطس دروس زاوس ليةة البحث فى ودد الحيس اماسىةة (ودد التفسلل اماسى ,
التمري اماةقتصسد ااماوتمسلى ,الصحة الةفسية) تبعس ً لمتغيىا الدراسة ( المستد التعىيمى  ,العمى  ,لمل
الواوة  ,لدد سةدا الوااج  ,لدد أفىاد اماسى  ,دخل اماسى ) .
 -0تحدةد العالةقة بي نحسار استبيسن امان الفرى انحسار استبيسن ودد الحيس اماسىةة لواوس ليةة البحث .
 -3نعىفة عسبة نشسركة العدانل المؤثى لىى امان الفرى .
 -8نعىفة عسبة نشسركة العدانل المؤثى لىى ودد الحيس اماسىةة .
 -2تحدةد األازان الةسبية ألكثى نحسار امان الفرى .
 -2تحدةد األازان الةسبية ألكثى نحسار ودد الحيس اماسىةة.

أهمية البحث :
يسهم البحث فى :
 -0تبةى أسىدب لىمى لعالج المشرال الفرىةة الةستجة ل ضعف ثقسفة الحدار.
 -2عدر البحدث العىمية التي تتةسال امان الفرى حيث أع ما تدود دراسة (فى حداد لىم البسحثة) تعةى
بدراسة أعمسط اامان الفرى لىواوة كمتغيى رئيسى  ,اند ارتبسط هذا المتغيى بجدد الحيس اماسىةة .
 -0تعد هذه الدراسة إضسفة ودةد إلى الدراسس العىبية التى تتةسال ندضدع ودد الحيس اماسىةة اأهميت
الالةقت بسلمتغيىا الدةمدوىافية كأحد أهم المفسهيم التى إةقتحمت المجتمع فى العصى الحدةث االتى نسزالت لم
تىقى العةسةة الرسفية ن ةقبل البسحثي .

فروض البحث :

تبعس ً لمتغيىا

 -0تدود فىاق ذا دمالة إحصسئية بي نتدسط دروس أفىاد ليةة البحث فى امان الفرى
الدراسة اهى (المستد التعىيمى ,العمى  ,لمل الواوة  ,لدد أفىاد اماسى  ,دخل اماسى ) .
ً
 -2تدود فىاق ذا دمالة إحصسئية بي نتدسط دروس أفىاد ليةة البحث فى ودد الحيس اماسىةة تبعس لمتغيىا
الدراسة اهى (المستد التعىيمى ,العمى  ,لمل الواوة  ,لدد أفىاد اماسى  ,دخل اماسى ).
 -0تدود لالةقة ارتبسطية دالة إحصسئيس ً بي إستجسبس زاوس ليةة البحث لىى استبيسن امان الفرى بمحساره
(تةمية الحدار االتداصل  ,اماعتمسء االمداطةة) ابي إستجسبتهم لىى استبيسن ودد الحيس اماسىةة بمحساره
(ودد التفسلل اماسى  ,التمري اماةقتصسد ااماوتمسلى ,الصحة الةفسية).
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 -3تختىف عسبة نشسركة بعض المتغيىا اإلوتمسلية ااإلةقتصسدةة في تفسيى عسبة التبسة في المتغيى المستقل (
امان الفرى ) تبعس ألازان نعسنال اإلعحدار ادروة امارتبسط.
 -8تختىف عسبة نشسركة بعض المتغيىا اإلوتمسلية ااإلةقتصسدةة في تفسيى عسبة التبسة في المتغيى المستقل (
ودد الحيس اماسىةة) تبعس ألازان نعسنال اإلعحدار ادروة امارتبسط.
 -2تختىف األازان الةسبية ألكثى نحسار امان الفرى .
 -2تختىف األازان الةسبية ألكثى نحسار ودد الحيس اماسىةة.

اإلسلوب البحثى :
أوالً :منهج البحث :
يتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي .

ثانيا ً :مصطلحات البحث :
االمن الفكرى Intellectual Security :

ةعىف حيدر الحيدر ( 0320ه) بأ ّع تأني خىد أفرسر القدل أفىاد المجتمع ن كل فرى شسئب انعتقد خسطىء
نمس ةقد ةشرل خطىا لىى عظسم الدالة اانةهس ابمس ةهدف الى تحقيق امان ااماستقىار فى الحيس اماوتمسلية.
اتعىف البسحثة اوىائيس هد تحصي لقدل أفىاد اماسى ن خالل تبسدل الةقسش بسسىدب ةستةد الى لقىية
عسضجة تعتمد لىى الىا االىا اماخى االتعبيى الداضح ل المشسلى االتداصل االتفسلل اتعوةو ةقيم اماعتمسء
االمداطةة نمس ةحس ن التفسلل اماسى اةوةد ن ودد الحيس داخل اماسى ٠

جودة الحياة االسرية quality of family life :
تعىف نةسر لبد الىحم اأحالم نبىاك ( )2300بأعهس عدلية الحيس األسىةة المستقى االتي تضم سعسد
أفىادهس اةتدفى فيهس احتيسوستهم المختىفة اةتحقق ذلك ل طىةق التدافق بي الواوي  ,اةقدرتهم لىى التداصل
انداوهة صعدبس الحيس نعس ً ,اةقدر الواوي لىى الةجسح في رلسةة أبةسئهم "بدعيسً ,عفسيسً ,اوتمسليسً" ,نمس ةدفى
الظىاف البيئية المالئمة لتةمية ةقدرا انهسرا األطفسل إللداد ويل صسلد لىمجتمع ن المدهبي االمبدلي .
اتعىف البسحثة اوىائيس بسع الشعدر بسلىضس ل اشبسع حسوة افىاد اماسى اتحقيق التفسلل اماسى امانثل
االتمري اماوتمسلى االصحة الةفسية ل طىةق الواوة االدصدل لعالةقس نىغدب فيهس تتمثل في التفسهم
االتىابط االحدار ااماحتىام المتبسدل بي الجميع في المداةقف المختىفة نمس ةحقق لهم اماشبسع الةفسى ااماسى .

ثالثا ً  :حدود البحث :
الحدود البشريه للبحث  :تكونت عينة البحث من مجموعتين :

الدراسة

 - 0ليةة الدراسة اإلستطاللية  :ةقدانهس ( )03ن زاوس لسنال اغيى لسنال اذلك لتقةي أداا
المتمثىة فى إستمسر البيسعس العسنة  ,استبيسن امان الفرى  ,استبيسن ودد الحيس اماسىةة .
 - 2ليةة الدراسة األسسسية  :تمثىت ليةة البحث فى ليةة نردعة ن ( )023زاوة لسنال اغيى لسنال ,
ان نستدةس إةقتصسدةة اإوتمسلية نختىفة اتم تطبيق اداا الدراسة فى إستمسر البيسعس العسنة  ,استبيسن امان
الفرى  ,استبيسن ودد الحيس اماسىةة .

الحدود الزمنية للبحث  :تم تطبيق أدوات البحث في عام 9102م .
رابعا ً  :أدوات البحث
-0
-2
-0

إستمسر البيسعس العسنة .
استبيسن امان الفرى .
استبيسن ودد الحيس اماسىةة .

(إلداد البسحثة)
(إلداد البسحثة)
(إلداد البسحثة)

 -0إستمارة البيانات العامة :
ألد هذه اإلستمسر بهدف الحصدل لىى البيسعس العسنة ألفىاد ليةة البحث ابعض المعىدنس التى تفيد فى
إنرسعية تحدةد خصسئص ليةة الدراسة الدةمدوىافية اإشتمىت اإلستمسر لىى نسةىى:
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أ -بيسعس خسصة ل الواوس ليةة البحث تتضم (المستد التعىيمى  ,العمى  ,العمل ) .
ب -بيسعس لسنة ل األسى اتتضم (لدد أفىاد اماسى  ,نتدسط الدخل الشهى لالسى ) .

 -9استبيان االمن الفكرى :

(إعداد الباحثة)

اضع هذا المقيسس بهدف التعىف لىي ةقيسس نستد امان الفرى ن خالل تعوةو بعض ابعسد امان
الفرى  ,اةقد تردن المقيسس ن ( )22لبسر خبىةة تقدةىةة تجيب لىيهس الواوة افقس ً لتقدةى ثالثي نتدرج نتصل
( )0 ,2 ,0ابذلك تردن ألىي دروة ةحصل لىيهس األبةسء ( )25اأةقل دروة( ,)22اةقد احتد اماستبيسن لىي
اثةسن ن أبعسد امان الفرى :
أ -تعزيز االمن الفكرى من خالل تنمية الحوار والتواصل  :اشتمل هذذا البعذد لىذي ( )00لبذسر خبىةذة
تقيس ةقدر الواوة لىى امابتعسد ل التعصذب ااةجذسده طذىق الحذدار االتداصذل نذع اماخذىة لىدصذدل الذى حذل
نىضى بسستخدام نهسرا فةية لىحدار.
ب -تعزيززز االمززن الفكززرى مززن خززالل تنميززة قززيم االنتمززا والموا نززة  :اشذذتمل هذذذا البعذذد لىذذى ()00
لبسرا خبىةة تقيس ةقيم اماعتمسء االمداطةة لذد الواوذة عحذد امالتذوام بسألعظمذة االقذداعي االمعذسةيى االتقسليذد
اامالىاف اماوتمسلية  ,ان خالل تةمية اماعتمسء لىدط االدة االهدةة الثقسفية.

 -3استبيان جودة الحياة االسرية ( :إعداد الباحثة)
ألد هذا اماستبيسن بهدف التعىف لىى ودد الحيس كمس تدركهس ربة األسى ليةة البحث األسسسية  ,اةقسنت
البسحثة بإلداد اماستبيسن الذ ةتردن فى صدرت الةهسئية ن ( )28لبسر خبىةة نقسمة إلى ثالثة نحسار ,اتتحدد
اإلستجسب لىيهس افق ثالث خيسرا (دائمس ً – أحيسعس ً -عسدراً ) لىى نقيسس نتصل ( )0,2,0لىعبسرا ندوبة
الصيسغة  )0,2,0( ,لىعبسرا سسلبة الصيسغة  .ابذلك تردن ألىى دروة تحصل لىيهس المفحدصة ( )228اأةقل
دروة ( , )28اتتمثل نحسار اماستبيسن فيمس ةىي:
المحدر األال  :التفسلل األسى  :ةتضم هذا المحدر ( )28لبسر خبىةة تدضح عدلية العالةقس
اإلوتمسلية لىبة األسى ليةة البحث األسسسية اذلك لىى نستد األسى نع الواج ااألبةسء اند التفسهم
ااإلعسجسم االتقسرب ااإلحتىام االتفسلل داخل األسى  ,االمشسركة فى إتخسذ القىارا احل المشرال
االمسئدليس األسىةة اشئدن األبةسء  ,اإحتىام األراء احىةة التعبيى ل الىأ  ,االتفسلل اإلسى خسرج عطسق
األسى االعالةقس نع المحيطي بهس االصداةقس ااألعشطة اإلوتمسلية المختىفة التى تشسرك بهس اعدلية التىفي
اكيفية ةقضسء اةقت الفىاغ .
المحور الثانى  :الصحة النفسية  :ةتضم هذا المحدر( )28لبسر خبىةة تعرس الحسلة الةفسية االدضع
الةفسى لىبة األسى ليةة البحث األسسسية اعدلية المشسلى التى تسيطى لىيهس سداء كسعت إةجسبية نثل اإلحسسس
بسلسعسد االىضس ااإلرتيسح االثقة بسلةفس االىغبة فى تعدةل السىدك االتفسؤل ااألنل تجسه المستقبل االىغبة فى
العطسء  ,أا نشسلى سىبية نثل القىق ااإلكتئسب ااإلحسسس بسلعجو االضعف االشعدر بسلذعب اسىلة اإلعفعسل ,
اذلك فى المداةقف الحيستي المختىف داخل اخسرج األسى
المحور الثالث  :التمكين اإلقتصادى واالجتماعى  :ةتضم هذا المحدر ( )28لبسر خبىةة تعبى ل
دروة امانسن اماةقتصسدي ااماوتمسلي التي تشعى بهس األسى ن خالل استقالليتهس في اتخسذ ةقىارتهس اماةقتصسدةة
ااماوتمسلية ,اند الستقىار المسلي لألسى اةقدرتهس لىى اضع نيواعية نسلية االتخطيط لىمستقبل اامابترسر في
استخدام المدخال لتحس الجداعب المسلية  ,اكذلك ةقدر األسى لىى تحقيق الرفسةة المسدةة لتىبية احتيسوستهس نمس
ةسسلد في تحقيق تمري اةقتصسدي ُنىضي ,اتضم هذا البعد أةضس المشسركة اماوتمسلية لألسى ن خالل
العالةقة اماوتمسلية الطيبة بسألهل ااألصدةقسء االجيىان اكذلك اماشتىاك نعس ً في المةسسبس ااألعشطة اماوتمسلية
المختىفة بسإلضسفة إلى القدر لىى المسسهمة في العمل التطدلي اخدنة المجتمع.
تقةي أداا الدراسة  :ةقصد بتقةي األداا ةقيسس صدق اثبس األداا .
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أوالً  :استبيان االمن الفكرى.
صدق االستبيان  :إعتمدت الباحثة في ذلك على كل من:
صدق المحتوى  :Validity Contentاذلك بعىض المقيسس لىى نجمدلة ن األسستذ المحرمي
المتخصصي  ,إلبداء الىأي في ند نالئمة أسئىة المقيسس ااإلستجسبس لرل سؤال اصيسغتهس لمس تهدف إلى
تجميع ن نعىدنس ابيسعس  .اةقد أبداا ندافقتهم لىى أسئىة اماستبيسن الىى اإلستجسبس بةسبة  %85نع تعدةل
احذف بعض العبسرا فى المحسار  ,اةقسنت البسحثة بسلتعدةال المشسر إليهس.
 صدق التكوين  :Construct Validityتم حسسب صدق التردة بطىةقة صدق اإلتسسق الداخىي ل طىةقإةجسد نعسنل اإلرتبسط بإستخدام نعسنل "بيىسدن" ,اةقد تىااحت ةقيم نعسنال اإلرتبسط بي الدروة الرىية لرل
نحدر (تةمية الحدار االتداصل  ,ةقيم اماعتمسء االمداطةة) ابي الدروة الرىية لالستبيسن (امان الفرى ) بي
( )3,580( , )3,282كمس ةتضح ن الجدال التسلى رةقم ( )0اهي ةقيم دالة إحصسئيًس لةد نستد دمالة , 3,30
نمس ةدل لىى تجسعس لبسرا نحسار اماستبيسن االدروة الرىية ل .
جدول ( )0قيم معامالت االرتبا بين درجة كل محور ودرجة استبيان االمن الفكرى
المحور األول  :تنمية الحوار والتواصل
المحور الثاني  :قيم االنتما والموا نة

االرتبا

الداللة

1.729
1.8.0

1.10
1.10

ةتضح ن الجدال أن نعسنال امارتبسط كىهس دالة لةد نستد (  ) 3.30ماةقتىابهس ن الداحد الصحيح نمس
ةدل لىى صدق اتجسعس نحسار اماستبيسن

الثبات :
نعسنل الثبس  :تم حسسب الثبس استبيسن امان الفرى بإستخدام طىةقة ألفسكىاعبسخ  ,ابسستخدام طىةقة التجوئة
الةصفية  ,اكسعت ةقيم اإلرتبسط دالة لةد نستد  3,30ماةقتىابهس ن الداحد الصحيح كمس ةتضح ن الجدال التسلى
رةقم ( ,)2نمس ةدل لىى ثبس اماستبيسن اصالحيت لىتطبيق.
ةقصد بسلثبس  reabilityدةقة اماختبسر في القيسس االمالحظة  ,الدم تةسةقض نع عفس  ,ااتسسةق ااطىاده
فيمس ةوادعس ب ن نعىدنس ل سىدك المفحدص  ,اهد الةسبة بي تبسة الدروة لىى المقيسس التي تشيى إلى
األداء الفعىي لىمفحدص  ,ا تم حسسب الثبس ل طىةق :
 -0نعسنل الفس كىاعبسخ Alpha Cronbach
 -2طىةقة التجوئة الةصفية Split-half
 -0ويدتمسن Guttman
جدول ( )9قيم معامل الثبات لمحاور استبيان االمن الفكرى
المحاور

معامل الفا

التجزئة النصفية

جيوتمان

المحور األول  :تنمية الحوار والتواصل
المحور الثاني  :قيم االنتما والموا نة
ثبات استبيان األمن الفكرى ككل

1.783
1.21.
1.892

1.80. – 1.7.6
1.238 – 1.86.
1.8.9 – 1.780

1.770
1.829
1.801

ةتضح ن الجدال السسبق أن وميع ةقيم نعسنال
نستد  3.30نمس ةدل لىى ثبس استبيسن .

الثبس

 :نعسنل الفس  ,التجوئة الةصفية  ,ويدتمسن دالة لةد

ثانيا :استبيان جودة الحياة االسرية .
صدق المقياس  :إلتمد البسحثة في ذلك لىى كل ن :
صدق المحتوى  :Validity Contentاذلك بعىض اماستبيسن لىى نجمدلة ن األسستذ المحرمي
المتخصصي  ,إلبداء الىأي في ند نالئمة أسئىة اماستبيسن ااإلستجسبس لرل سؤال اصيسغتهس لمس تهدف إلى
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تجميع ن نعىدنس ابيسعس  .اةقد أبداا ندافقتهم لىى أسئىة اماستبيسن الىى اإلستجسبس بةسبة  %82نع تعدةل
احذف بعض العبسرا  ,اةقسنت البسحثة بسلتعدةال المشسر إليهس.
 صدق التكوين  :Construct Validityتم حسسب صدق التردة بطىةقة صدق اإلتسسق الداخىي ل طىةقإةجسد نعسنل اإلرتبسط بإستخدام نعسنل "بيىسدن" ,اةقد تىااحت ةقيم نعسنال اإلرتبسط بي الدروة الرىية لرل
نحدر (ودد التفسلل األسى  ,التمري اماةقتصسدي ااماوتمسلي  ,الصحة الةفسية) االدروة الرىية لالستبيسن
(ودد الحيس اماسىةة) لبسر االدروة الرىية لىمقيسس بي ( )3,882( , )3,220كمس ةتضح ن الجدال التسلى
رةقم ( )0اهي ةقيم دالة إحصسئيًس لةد نستد دمالة  , 3,30نمس ةدل لىى تجسعس لبسرا اماستبيسن االدروة الرىية
ل .

جدول ( )3قيم معامالت االرتبا بين درجة كل محور ودرجة استبيان جودة الحياة االسرية
المحور األول  :جودة التفاعل األسرى
المحور الثاني  :التمكين االقتصادي واالجتماعي
المحور الثالث  :الصحة النفسية

االرتبا

الداللة

1.890
1.2.7
1.763

1.10
1.10
1.10

(  ) 3.38 – 3.30ماةقتىابهس ن الداحد

ةتضح ن الجدال أن نعسنال امارتبسط كىهس دالة لةد نستد
الصحيح نمس ةدل لىى صدق اتجسعس لبسرا اماستبيسن .
نعسنل الثبس  :تم حسسب الثبس ماستبيسن ودد الحيس اماسىةة بإستخدام طىةقة ألفسكىاعبسخ  ,ابسستخدام طىةقة
التجوئة الةصفية  ,اكسعت ةقيم اإلرتبسط دالة لةد نستد  3,30ماةقتىابهس ن الداحد الصحيح كمس ةتضح ن
الجدال التسلى رةقم ( ,)3نمس ةدل لىى ثبس اماستبيسن اصالحيت لىتطبيق.
ةقصد بسلثبس  reabilityدةقة اماختبسر في القيسس االمالحظة  ,الدم تةسةقض نع عفس  ,ااتسسةق ااطىاده فيمس
ةوادعس ب ن نعىدنس ل سىدك المفحدص  ,اهد الةسبة بي تبسة الدروة لىى المقيسس التي تشيى إلى األداء
الفعىي لىمفحدص  ,ا تم حسسب الثبس ل طىةق :
 -0نعسنل الفس كىاعبسخ Alpha Cronbach
 -2طىةقة التجوئة الةصفية Split-half
 -0ويدتمسن Guttman
جدول ( ).قيم معامل الثبات لمحاور استبيان جودة الحياة االسرية
المحاور

معامل الفا

التجزئة النصفية

جيوتمان

المحور األول  :جودة التفاعل األسرى
المحور الثاني  :التمكين االقتصادي واالجتماعي
المحور الثالث  :الصحة النفسية
ثبات استبيان جودة الحياة األسرية ككل

1.8.2
1.23.
1.770
1.81.

1.877 – 1.819
1.26. – 1.821
1.813 – 1.739
1.83. – 1.766

1.839
1.297
1.761
1.72.

ةتضح ن ال جدال السسبق أن وميع ةقيم نعسنال
نستد  3.30نمس ةدل لىى ثبس اماستبيسن .

الثبس

 :نعسنل الفس  ,التجوئة الةصفية  ,ويدتمسن دالة لةد
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النتائج تحليلها وتفسيرها
أوالً  :النتائج الوصفية

 -0المستوى التعليمى :
جدول ( ).توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير المستوى التعليمى

المستوى التعليمي

العدد

النسبة%

الشهادة االبتدائية
الشهادة المتوسطة
الشهادة الثانوية
الشهادة الجامعية " /ماجستير  ،دكتوراه"

37
63
26
09.

%00.6
%02.7
%31
%38.7

المجموع

391

%011

ةتضح ن ودال ( )8أن  023ن أفىاد ليةة البحث حسصال لىي الشهسد الجسنعية " /نسوستيى  ,دكتدراه"
بةسبة  , %05.2ةىيهم  82ن أفىاد ليةة البحث حسصال لىي الثسعدةة العسنة بةسبة  , %03ثم ةأتي في المىتبة
الثسلثة  20ن أفىاد ليةة البحث حسصال لىي الشهسد المتدسطة بةسبة  , %08.2اةأتي في المىتبة الىابعة 02
ن أفىاد ليةة البحث حسصال لىي الشهسد امابتدائية بةسبة . %00.2

 -9العمر :

جدول ( )6توزيع أفراد عينة البحث تبعا ً لمتغير العمر

العمر

العدد

النسبة%

اقل من  31سنة
من  31سنة ألقل من  .1سنة
من  .1سنة فأكثر

7.
013
0.9

%93..
%39.9
%....

المجموع

391

%011

ةتضح ن ودال ( )2أن  032ن أفىاد ليةة البحث كسعت ألمسره ن  33سةة فأكثى بةسبة  , %33.3ةىيهم
 030ن أفىاد ليةة البحث تىااحت ألمسره ن  03سةة ألةقل ن  33سةة بةسبة  , %02.2ةىيهم  28ن أفىاد
ليةة البحث كسعت ألمسره اةقل ن  03سةة بةسبة . %20.3

 -3العمل :

جدول ( )7توزيع أفراد عينة البحث تبعا ً لمتغير العمل

العمل

العدد

النسبة%

تعمل
ال تعمل
المجموع

026
09.
391

%60.3
%38.7
%011

ةتضح ن ودال ( )2أن  082ن أفىاد ليةة البحث لسنال
البحث غيى لسنال بةسبة . %05.2

بةسبة  , %20.0بيةمس  023ن أفىاد ليةة
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 -.عدد أفراد االسرة :

جدول ( )8توزيع أفراد عينة البحث تبعا ً لمتغير عدد أفراد االسرة

عدد أفراد األسرة

العدد

النسبة%

أقل من  .أفراد
من  .أفراد الي  6أفراد
من  7أفراد فأكثر
المجموع

012
0.3
.8
391

%3..0
%.7.8
%08.0
%011

ةتضح ن ودال ( )5أن  080أسى بعيةة البحث تىااح لدد أفىادهس ن  3أفىاد الي  2أفىاد بةسبة %32.5
 ,ةىيهم األسى الالتي كسن لدد أفىادهس أةقل ن  3أفىاد ابىغ لددهم " "038بةسبة  , %03.0اأخيىا كسن لدد
األسى الالتي كسن لدد أفىادهس ن  2أفىاد فأكثى " "85بةسبة %05.0

 -.الدخل الشهرى لالسرة :
جدول ( )2توزيع أسر عينة البحث وفقا لفئات الدخل المختلفة
الدخل الشهري

العدد

النسبة%

أقل من  3111لاير
من  3111لاير إلي اقل من  7111لاير
من  7111لاير إلي اقل من  00111لاير
من  00111لاير فأكثر

.3
67
030
72

%03..
%91.2
%.1.2
%9..7

المجموع

391

%011

ةتضح ن ودال ( ) 8أن أكبى فئس الدخل الشهىي ألسى ليةة البحث كسن في الفئة (ن  2333لاير إلي اةقل
ن  00333لاير)  ,تىيهس الفئة (ن  00333لاير فأكثى)  ,فقد بىغت عسبتهم لىى التدالي (, )%23.2 , %33.8
اةأتي بعد ذلك األسى ذاي الدخل (ن  0333لاير إلي اةقل ن  2333لاير) حيث بىغت عسبتهم , %23.8
اأخيىا األسى ذاي الدخل (أةقل ن  0333لاير) حيث بىغت عسبتهم . %00.3

ثانيًا :النتائج في ضو فروض البحث :
النتائج في ضو الفرض االول  :االذي ةةص لىى أع " تدود فىاق ذا دمالة إحصسئية بي نتدسط
تبعس ً لمتغيىا

الدراسة اهى (المستد

التعىيمى ,العمى  ,لمل

دروس أفىاد ليةة البحث فى امان الفرى
الواوة  ,لدد أفىاد اماسى  ,دخل اماسى ) ".
الىتحقق ن هذا الفىض تم تطبيق اختبسر ( )  ,احسسب تحىيل التبسة لدروس أفىاد العيةة في الذكسء
اماوتمسلى االجداال التسلية تدضح ذلك :
جدول ( )01الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في االمن الفكرى تبعا للمستوى التعليمى

المستوى التعليمي

مجموع المربعات

متوسط المربعات

درجات
الحرية

قيمة ( ف)

الداللة

بين المجموعات
داخل المجموعات

098....01
.30...816

6.97.7..
067.6.2

9
307

38.3.1

1.10
دال

المجموع

66111.306

302

ةتضح ن ودال ( )03إن ةقيمة ( ف) كسعت ( )05.033اهى ةقيمة دالة إحصسئيس لةد نستد ( , )3.30نمس ةدل
لىى اودد فىاق بي دروس أفىاد العيةة في األن الفرى تبعس لمتغيى المستد التعىيمي  ,المعىفة اتجسه الدمالة تم
تطبيق اختبسر شيفي لىمقسرعس المتعدد االجدال التسلي ةدضح ذلك :
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جدول ( )00اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة
المستوى التعليمي

منخفض
م = 92.19.

متوسط
م = 30.879

منخفض
متوسط
عالي

*9.8.7
**01.396

**7..72

عالي
م = 32.3.0

-

ةتضح ن الجدال ( )00اودد فىاق في األن الفرى بي أفىاد العيةة في المستد التعىيمي العسلي اكال ن
أفىاد العيةة في المستد التعىيمي المتدسط االمةخفض لصسلح أفىاد العيةة في المستد التعىيمي العسلي لةد نستد
دمالة ( , )3.30بيةمس تدود فىاق بي أفىاد العيةة في المستد التعىيمي المتدسط اأفىاد العيةة في المستد التعىيمي
المةخفض لصسلح أفىاد العيةة في المستد التعىيمي المتدسط لةد نستد دمالة ( , )3.38حيث بىغ نتدسط دروة
أفىاد العيةة في المستد التعىيمي العسلي ( , )08.080ةىيهم أفىاد العيةة في المستد التعىيمي المتدسط بمتدسط
( , )00.522اأخيىا أفىاد العيةة في المستد التعىيمي المةخفض بمتدسط ( , )28.328فيأتي في المىتبة األالى
أفىاد العيةة في المستد التعىيمي العسلي حيث كسعدا أكثى أنةس فرىةس  ,ثم أفىاد العيةة في المستد التعىيمي المتدسط
في المىتبة الثسعية  ,ثم أفىاد العيةة في المستد التعىيمي المةخفض في المىتبة األخيى  .اتفسى البسحثة ذلك بأع كىمس
ارتفع المستد التعىيمى لىواوة كىمس كسعت اكثى اةجسبية فى الحدار اذلك عظىا ً لدليهس اإدراكهس بفةيس الحدار اند
تأثيىه لىى األبةسء ابث ةقيم اماعتمسء االمداطةة لهم .

جدول ( )09تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في االمن الفكرى تبعا لمتغير العمر
العمر

مجموع المربعات

متوسط المربعات

درجات
الحرية

قيمة ( ف)

الداللة

بين المجموعات
داخل المجموعات

03.27.833
32..8.0.0

67.8.207
09...7.

9
307

...991

 1.10دال

المجموع

.92...27.

302

ةتضح ن ودال ( )02إن ةقيمة ( ف) كسعت ( )83.223اهى ةقيمة دالة إحصسئيس لةد نستد ( , )3.30نمس
ةدل لىى اودد فىاق بي دروس أفىاد العيةة في األن الفرى تبعس لمتغيى العمى  ,المعىفة اتجسه الدمالة تم
تطبيق اختبسر شيفي لىمقسرعس المتعدد االجدال التسلي ةدضح ذلك :
جدول (  )03اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة
العمر

اقل من  31سنة
م = 99.200

اقل من  31سنة
من  31سنة ألقل من  .1سنة
من  .1سنة فأكثر

**00.620
**02...8

من  31سنة ألقل
من  .1سنة
م = 3..619
**7.867

من  .1سنة فأكثر
م = .9..62

-

ةتضح ن ودال ( )00اودد فىاق في األن الفرى بي أفىاد العيةة ذاا الس ن  33سةة فأكثى اكال ن
أفىاد العيةة ذاا الس "ن  03سةة ألةقل ن  33سةة  ,اةقل ن  03سةة" لصسلح أفىاد العيةة ذاا الس ن 33
سةة فأكثى لةد نستد دمالة ( , )3.30كمس تدود فىاق بي أفىاد العيةة ذاا الس ن  03سةة ألةقل ن  33سةة
اأفىاد العيةة ذاا الس اةقل ن  03سةة لصسلح أفىاد العيةة ذاا الس ن  03سةة ألةقل ن  33سةة لةد نستد
دمالة ( , )3.30حيث بىغ نتدسط دروة أفىاد العيةة ذاا الس ن  33سةة فأكثى ( , )32.328ةىيهم أفىاد العيةة
ذاا الس ن  03سةة ألةقل ن  33سةة بمتدسط ( , )03.232اأخيىا أفىاد العيةة ذاا الس اةقل ن  03سةة
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بمتدسط ( , )22.800فيأتي في المىتبة األالى أفىاد العيةة ذاا الس ن  33سةة فأكثى حيث كسعدا أكثى أنةس فرىةس ,
افى المىتبة الثسعية أفىاد العيةة ذاا الس ن  03سةة ألةقل ن  33سةة  ,افى المىتبة األخيى أفىاد العيةة ذاا
الس اةقل ن  03سةة  .اةىوع ذلك الى ان بسرتفسع لمى الواوة تجعىهس اكثى حةر بسسسليب الحدار افعسلية التداصل
لرثى اختالطهس ارؤةتهس لتغيىا نجتمعية السئىية كثيى نى بهس.
جدول ( )0.الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في االمن الفكرى تبعا لمتغير العمل

العمل

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

العينة

درجات
الحرية

قيمة ( ت )

الداللة

تعمل
ال تعمل

3....9
9...96

3..02
9.19.

026
09.

308

01.889

دال عند 1.10
لصالح العامالت

ةتضح ن الجدال ( )03أن ةقيمة ( ) أن ةقيمة ( ) كسعت ( )03.552اهى ةقيمة دالة إحصسئيس لةد نستد
دمالة ( )3.30لصسلح العسنال  ,حيث بىغ نتدسط دروة العسنال ( , )08.332بيةمس بىغ نتدسط دروة غيى
العسنال ( , )23.322نمس ةدل لىى أن العسنال كسعدا أكثى أنةس فرىةس ن غيى العسنال  .اةقد تىوع ذلك إلى
أن خىاج المىأ لىعمل أكسبهس ةقدر ادراةة بأسسليب التعسنل اةمةحهس المعىفة االمهسرا اإلةجسبية لىحدار
االتداصل الفعسل اتىسيخ اتةمية ةقيم اماعتمسء االمداطةة كمس ةرسبهس العمل القدر لىى التدفيق بي أاضسلهس
بسلتعسان.
جدول ( )0.تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في االمن الفكرى تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة

عدد أفراد األسرة

مجموع المربعات

متوسط المربعات

درجات
الحرية

قيمة ( ف)

الداللة

بين المجموعات
داخل المجموعات

03026.988
...0..380

6.28.0..
0.3.966

9
307

.6.1..

 1.10دال

المجموع

.8600.662

302

ةتضح ن ودال ( )08إن ةقيمة ( ف) كسعت ( )32.388اهى ةقيمة دالة إحصسئيس لةد نستد ( , )3.30نمس ةدل
لىى اودد فىاق بي دروس أفىاد العيةة في األن الفرى تبعس لمتغيى لدد أفىاد األسى  ,المعىفة اتجسه الدمالة تم
تطبيق اختبسر شيفي لىمقسرعس المتعدد االجدال التسلي ةدضح ذلك:
جدول ( )06اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة

عدد أفراد األسرة

أقل من  .أفراد
م = 37.708

من  .أفراد الي  6أفراد
م = 92.9.0

أقل من  .أفراد
من  .أفراد الي  6أفراد
من  7أفراد فأكثر

**8..67
**90..06

**09.2.2

من  7أفراد فأكثر
م = 06.319

-

ةتضح ن ودال ( )02اودد فىاق في األن الفرى بي األسى أةقل ن  3أفىاد اكال ن األسى "ن 3
أفىاد الي  2أفىاد  ,ن  2أفىاد فأكثى" لصسلح األسى أةقل ن  3أفىاد لةد نستد دمالة ( , )3.30كمس تدود
فىاق بي األسى ن  3أفىاد الي  2أفىاد ااألسى ن  2أفىاد فأكثى لصسلح األسى ن  3أفىاد الي  2أفىاد لةد
نستد دمالة ( , )3.30حيث بىغ نتدسط دروة األسى أةقل ن  3أفىاد ( , )02.205ةىيهم األسى ن  3أفىاد الي
 2أفىاد بمتدسط ( , )28.280اأخيىا األسى ن  2أفىاد فأكثى بمتدسط ( , )02.032فيأتي في المىتبة األالى
األسى أةقل ن  3أفىاد حيث كسعدا أكثى أنةس فرىةس  ,ثم األسى ن  3أفىاد الي  2أفىاد في المىتبة الثسعية  ,اأخيىا
األسى ن  2أفىاد فأكثى  .اتفسى البسحثة ذلك بأن زةسد لدد أفىاد األسى نع اختالف األلمسر ةعمل لىى زةسد
الضغدط األسىةة الدم تدفى الدةقت الرسفى لىحدار اماةجسبى كمس أن زةسد لدد أفىاد األسى ةوةد ن اماعفعسما
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االتعصب لرثى المتحسارة اةفتح نجسل لىجدال ااماختالف .ابهذا فإع كىمس ةقل لدد أفىاد األسى كىمس كسعت
أعمسط الحدار السسئد لد األسى أعمسطس ً اةجسبيس ً تعتمد لىى الةقسش التبسدلى االتعبيى العسطفى االدوداعى ل
المشسلى المتبسدلة بي أفىاد األسى اتعوةو ةقيم اماعتمسء .الم تجد البسحثة دراسس تةسالت نتغيى حجم األسى
اارتبسط بسمان الفرى .
جدول ( )07تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في االمن الفكرى تبعا لمتغير دخل األسرة
الدخل الشهري

مجموع المربعات

متوسط المربعات

درجات
الحرية

قيمة ( ف)

الداللة

بين المجموعات
داخل المجموعات

09.70.0..
61..6...2

698...79
021.683

9
307

39.263

 1.10دال

المجموع

73107.623

302

ةتضح ن ودال ( )02إن ةقيمة ( ف) كسعت كسعت ( )02.820اهى ةقيمة دالة إحصسئيس لةد نستد (, )3.30
نمس ةدل لىى اودد فىاق بي دروس أفىاد العيةة في األن الفرى تبعس لمتغيى الدخل الشهىي  ,المعىفة اتجسه
الدمالة تم تطبيق اختبسر شيفي لىمقسرعس المتعدد االجدال التسلي ةدضح ذلك :
جدول ( )08اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة
الدخل الشهري

منخفض
م = 93.190

متوسط
م = 9...98

مرتفع
م = 33.33.

منخفض
متوسط
مرتفع

*9..17
**01.30.

**7.817

-

ةتضح ن ودال ( )05اودد فىاق في األن الفرى بي أفىاد العيةة بسألسى ذاي الدخل المىتفع اكال ن
أفىاد العيةة بسألسى ذاي الدخل المتدسط االمةخفض لصسلح أفىاد العيةة بسألسى ذاي الدخل المىتفع لةد نستد
دمالة ( , ) 3.30بيةمس تدود فىاق بي أفىاد العيةة بسألسى ذاي الدخل المتدسط اأفىاد العيةة بسألسى ذاي الدخل
المةخفض لصسلح أفىاد العيةة بسألسى ذاي الدخل المتدسط لةد نستد دمالة ( , )3.38حيث بىغ نتدسط دروة
أفىاد العيةة بسألسى ذاي الدخل المىتفع ( , )00.008ةىيهم أفىاد العيةة بسألسى ذاي الدخل المتدسط بمتدسط
( , )28.825ةىيهم أفىاد العيةة بسألسى ذاي الدخل المةخفض بمتدسط ( , )20.320فيأتي في المىتبة األالى
أفىاد العيةة بسألسى ذاي الدخل المىتفع حيث كسعدا أكثى أنةس فرىةس  ,افى المىتبة الثسعية أفىاد العيةة بسألسى ذاي
الدخل المتدسط  ,افي المىتبة األخيى أفىاد العيةة بسألسى ذاي الدخل المةخفض  .اتفسى البسحثة ذلك إلى أن
الحدار االتداصل ةعتمد لىى الى األسى اإدراكهس إلى أهمية الحدار اأسىدب كمس أعهس تعتمد لىى المستد
الثقسفى االتعىيمى لألسى الةستج لة نجسره اسسليب الترةدلدويس الحدةثة االتطىع الى نس هد ودةد الىى عدلية
العالةقس األسىةة السسئد االسمس الشخصية  .ااختىفت هذه الةتيجة نع كال ن سةسء أحمد ( )2303التى لم تجد
لالةقة بي اةقتةسء األسى لىترةدلدويس الحدةثة ارفسهية الدخل ابي نهسرا الحدار .ا إةةسس بدةى ( )2300التى
تدصىت إلى لدم اودد لالةقة بي الدلم األسى المتمثل فى الدلم الدوداعى االمعىفى اهد الحدار ااإلرشسد
المدو ابي الدخل الشهى لألسى .افي ضدء نس سبق ةردن ةقد تحقق صحة الفىض اماال.
النتائج في ضو الفرض الثانى  :االذي ةةص لىى أع " تدود فىاق ذا دمالة إحصسئية بي نتدسط
دروس أفىاد ليةة البحث فى ودد الحيس اماسىةة تبعس ً لمتغيىا الدراسة اهى (المستد التعىيمى ,العمى ,
لمل الواوة  ,لدد أفىاد اماسى  ,دخل اماسى ) ".
الىتحقق ن هذا الفىض تم تطبيق اختبسر ( )  ,احسسب تحىيل التبسة لدروس أفىاد العيةة في استبيسن
ودد الحيس اماسىةة االجداال التسلية تدضح ذلك :
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جدول ( )02تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في جودة الحياة االسرية تبعا للمستوى التعليمي
المستوى التعليمي

مجموع المربعات

متوسط المربعات

درجات
الحرية

قيمة ( ف)

الداللة

بين المجموعات
داخل المجموعات

03779.982
3.799.160

6886.0..
012..33

9
307

69.868

 1.10دال

المجموع

.8.2..3.1

302

ةتضح ن ودال ( )08إن ةقيمة ( ف) كسعت ( )22.525اهى ةقيمة دالة إحصسئيس لةد نستد ( , )3.30نمس
ةدل لىى اودد فىاق بي دروس أفىاد العيةة في ودد الحيس األسىةة تبعس لمتغيى المستد التعىيمي  ,المعىفة
اتجسه الدمالة تم تطبيق اختبسر شيفي لىمقسرعس المتعدد االجدال التسلي ةدضح ذلك :
جدول ( )91اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة
المستوى التعليمي

منخفض
م = 79.0..

متوسط
م = 22.793

منخفض
متوسط
عالي

**97..62
**.3.366

**0..727

عالي
م = 00...91

-

ةتضح ن ودال ( )23اودد فىاق في اودد فىاق في ودد الحيس األسىةة بي أفىاد العيةة في المستد
التعىيمي العسلي اكال ن أفىاد العيةة في المستد التعىيمي المتدسط االمةخفض لصسلح أفىاد العيةة في المستد
التعىيمي العسلي لةد نستد دمالة ( , )3.30كمس تدود فىاق بي أفىاد العيةة في المستد التعىيمي المتدسط
اأفىاد العيةة في المستد التعىيمي المةخفض لصسلح أفىاد العيةة في المستد التعىيمي المتدسط لةد نستد
دمالة ( , )3.30حيث بىغ نتدسط دروة أفىاد العيةة في المستد التعىيمي العسلي ( , )008.823ةىيهم أفىاد العيةة
في المستد التعىيمي المتدسط بمتدسط ( , )88.220اأخيىا أفىاد العيةة في المستد التعىيمي المةخفض
بمتدسط ( , ) 22.083فيأتي في المىتبة األالى أفىاد العيةة في المستد التعىيمي العسلي حيث كسعت ودد الحيس
األسىةة لدةهم أفضل  ,ثم أفىاد العيةة في المستد التعىيمي المتدسط في المىتبة الثسعية  ,ثم أفىاد العيةة في
المستد التعىيمي المةخفض في المىتبة األخيى  .اتفسى البسحثة ذلك بأن المستد التعىيمي لىمىأ ةةمى نداركهس
انعىفتهس بسلطىق المختىفة كمس أن المستد التعىيمى ةحقق لهس المرسعة اماوتمسلية التي تمرةهس اتشعىهس بجدد
حيستهس اأسىتهس اةةمى لد المىأ القدر لىى التفسلل اإلةجسبي األسى المجتمعي نمس ةشعى أفىاد األسى
بسلسعسد األسىةة االصحة الةفسية .ااتفقت هذه الةتيجة ادراسة كالً نع انةسر خضى اأحالم نبىاك ()2300
ادراسة فسطمة لبد العسطي ( )2300ارغد نحمدد ااسمسء صفد ( .)2302
جدول ( )90تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في جودة الحياة االسرية تبعا لمتغير العمر
العمر

مجموع المربعات

متوسط المربعات

درجات
الحرية

قيمة ( ف)

الداللة

بين المجموعات
داخل المجموعات

0316...80
.89...979

6.39.7.1
0.9.999

9
307

.9.206

1.10
دال

المجموع

60302.7.3

302

ةتضح ن ودال ( )20إن ةقيمة ( ف) كسعت ( )32.802اهى ةقيمة دالة إحصسئيس لةد نستد ( , )3.30نمس
ةدل لىى اودد فىاق بي دروس أفىاد العيةة في ودد الحيس األسىةة تبعس لمتغيى العمى  ,المعىفة اتجسه الدمالة
تم تطبيق اختبسر شيفي لىمقسرعس المتعدد االجدال التسلي ةدضح ذلك :
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جدول ( )99اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة
العمر

اقل من  31سنة
م = 66.813

اقل من  31سنة
من  31سنة ألقل من  .1سنة
من  .1سنة فأكثر

**07.606
**38.7.7

من  31سنة ألقل من .1
سنة
م = 8...02
**90.0.0

من  .1سنة فأكثر
م = 01...61

-

ةتضح ن ودال ( )22اودد فىاق في ودد الحيس األسىةة بي أفىاد العيةة ذاا الس ن  33سةة فأكثى
اكال ن أفىاد العيةة ذاا الس "ن  03سةة ألةقل ن  33سةة  ,اةقل ن  03سةة" لصسلح أفىاد العيةة ذاا
الس ن  33سةة فأكثى لةد نستد دمالة ( , )3.30كمس تدود فىاق بي أفىاد العيةة ذاا الس ن  03سةة
ألةقل ن  33سةة اأفىاد العيةة ذاا الس اةقل ن  03سةة لصسلح أفىاد العيةة ذاا الس ن  03سةة ألةقل ن
 33سةة لةد نستد دمالة ( , )3.30حيث بىغ نتدسط دروة أفىاد العيةة ذاا الس ن  33سةة فأكثى
( , )038.823ةىيهم أفىاد العيةة ذاا الس ن  03سةة ألةقل ن  33سةة بمتدسط ( , )53.308اأخيىا أفىاد
العيةة ذاا الس اةقل ن  03سةة بمتدسط ( , )22.530فيأتي في المىتبة األالى أفىاد العيةة ذاا الس ن
 33سةة فأكثى حيث كسعت ودد الحيس األسىةة لدةهم أفضل  ,افى المىتبة الثسعية أفىاد العيةة ذاا الس ن 03
سةة ألةقل ن  33سةة  ,افى المىتبة األخيى أفىاد العيةة ذاا الس اةقل ن  03سةة  .اتىوع البسحثتسن ذلك إلى
أن التقدم فى العمى ن العدانل التى تسسلد لىى وعل اإلعسسن أكثى ةقةسل اإحسسس بسلىضس اتقبل اتفهم لىمشسكل
الحيستي اإزدةسد اإلحسسس بجدد الحيس  ,اةتفق ذلك نع رغد نحمدد ااسمسء صفد (.)2302
جدول ( )93الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في جودة الحياة االسرية تبعا لمتغير العمل
العمل

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

العينة

درجات
الحرية

قيمة ( ت )

الداللة

تعمل
ال تعمل

29.888
70.19.

..891
..902

026
09.

308

91.891

دال عند 1.10
لصالح العامالت

ةتضح ن الجدال ( )20أن ةقيمة ( ) كسعت ( )23.523اهى ةقيمة دالة إحصسئيس لةد نستد دمالة ()3.30
لصسلح العسنال  ,حيث بىغ نتدسط دروة العسنال ( , )82.555بيةمس بىغ نتدسط دروة غيى العسنال
( , )20.323نمس ةدل لىى أن العسنال كسعت ودد الحيس األسىةة لدةهم أفضل ن غيى العسنال  .اتىوع
البسحثة ذلك إلى أن لمل المىأ ةحس ن صحتهس الةفسي ل طىةق إحسسسهس بذاتهس اتحقيقهس ألهدافهس
اإستثمسرهس بفسلىي لدةقتهس اإحسسسهس بسلتحد لمس تتحمى ن نهسم انسئدليس اوميعهس لدانل تسسلد لىى
تحسي ودد الحيس لدةهس  ,اةتفق ذلك نع دراسة رغد نحمدد اأسمسء صفد ( )2302لىى أن لمل الواوة
أحد أهم األبعسد التى تؤثى لىى ودد الحيس  .اتتفق هذه الةتيجة ادراسة زةةب حقي األفت اآلشي ( )2300في أن
لمل الواوة ةسسلد لىى زةسد القدر لىى إدار ودد الحيس اتحقيقهس كذلك اتفقت دراسة (Anderson,
) 2005التي أشسر إلى أن الةسسء العسنال ه أكثى شعدرا ً بجدد الحيس ن أةقىاعهم غيى العسنال  .إما أعهس
أختىفت ادراسس كالً ن رغداء ععيسة ( )2302ابشى نبسرك ( )2302افسطمة لبد العسطي ( )2300الالتي
لم ةجدن لالةقة أا فىاق في ودد الحيس تبعس ً لمتغيى لمل المىأ .

DOI: 10.33193/IJoHSS.9.6

77

جدول ( )9.تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في جودة الحياة االسرية تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة
عدد أفراد األسرة

مجموع المربعات

متوسط المربعات

درجات
الحرية

قيمة ( ف)

الداللة

بين المجموعات
داخل المجموعات

097...899
..632.378

6377..00
07...02

9
307

36.33.

 1.10دال

المجموع

6832..911

302

ةتضح ن ودال ( )23إن ةقيمة ( ف) كسعت ( )02.008اهى ةقيمة دالة إحصسئيس لةد نستد ( , )3.30نمس
ةدل لىى اودد فىاق بي دروس أفىاد العيةة في ودد الحيس األسىةة تبعس لمتغيى لدد أفىاد األسى  ,المعىفة
اتجسه الدمالة تم تطبيق اختبسر شيفي لىمقسرعس المتعدد االجدال التسلي ةدضح ذلك :
جدول ( )9.اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة
عدد أفراد األسرة

أقل من  .أفراد
م = 003.387

من  .أفراد الي  6أفراد
م = 20.0.9

أقل من  .أفراد
من  .أفراد الي  6أفراد
من  7أفراد فأكثر

**99.93.
**9..386

*9.0.0

من  7أفراد فأكثر
م = 82.110

-

ةتضح ن ودال ( )28اودد فىاق في ودد الحيس األسىةة بي األسى أةقل ن  3أفىاد اكال ن األسى "ن
 3أفىاد الي  2أفىاد  ,ن  2أفىاد فأكثى" لصسلح األسى أةقل ن  3أفىاد لةد نستد دمالة ( , )3.30بيةمس تدود
فىاق بي األسى ن  3أفىاد الي  2أفىاد ااألسى ن  2أفىاد فأكثى لصسلح األسى ن  3أفىاد الي  2أفىاد لةد
نستد دمالة ( , )3.38حيث بىغ نتدسط دروة األسى أةقل ن  3أفىاد ( , )000.052ةىيهم األسى ن  3أفىاد
الي  2أفىاد بمتدسط ( , )80.082اأخيىا األسى ن  2أفىاد فأكثى بمتدسط ( , )58.330فيأتي في المىتبة
األالى األسى أةقل ن  3أفىاد حيث كسعت ودد الحيس األسىةة لدةهم أفضل  ,ثم األسى ن  3أفىاد الي  2أفىاد
في المىتبة الثسعية  ,اأخيىا األسى ن  2أفىاد فأكثى  .اتفسى البسحثة ذلك بأن حجم األسى الصغيى ةتيح ألفىاد
األسى وميعس ً التفسلل الجيد االمتدافق اتستطيع تحقيق رغبس أفىاد األسى اتحقق لهم األنسن اماةقتصسدي
ااألنسن اماوتمسلي فيشعىهم بسلصحة الةفسية االجدد اماسىةة .
جدول ( )96تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في تبعا لمتغير الدخل الشهري
الدخل الشهري

مجموع المربعات

متوسط المربعات

درجات
الحرية

قيمة ( ف)

الداللة

بين المجموعات
داخل المجموعات

03.13.813
.0992..83

6710.210
031.160

9
307

.0..92

 1.10دال

المجموع

..633.986

302

ةتضح ن ودال ( )22إن ةقيمة ( ف) كسعت ( )80.828اهى ةقيمة دالة إحصسئيس لةد نستد ( , )3.30نمس
ةدل لىى اودد فىاق بي دروس أفىاد العيةة في ودد الحيس األسىةة تبعس لمتغيى الدخل الشهىي  ,المعىفة
اتجسه الدمالة تم تطبيق اختبسر شيفي لىمقسرعس المتعدد االجدال التسلي ةدضح ذلك :
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جدول ( )97اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة
الدخل الشهري

منخفض
م = 79.970

متوسط
م = 011.701

منخفض
متوسط
مرتفع

**98..32
**.6.618

**08.062

مرتفع
م = 008.872

-

ةتضح ن ودال ( )22اودد فىاق في ودد الحيس األسىةة بي أفىاد العيةة بسألسى ذاي الدخل المىتفع
اكال ن أفىاد العيةة بسألسى ذاي الدخل المتدسط االمةخفض لصسلح أفىاد العيةة بسألسى ذاي الدخل المىتفع لةد
نستد دمالة ( , ) 3.30كمس تدود فىاق بي أفىاد العيةة بسألسى ذاي الدخل المتدسط اأفىاد العيةة بسألسى ذاي
الدخل المةخفض لصسلح أفىاد العيةة بسألسى ذاي الدخل المتدسط لةد نستد دمالة ( , )3.30حيث بىغ نتدسط
دروة أفىاد العيةة بسألسى ذاي الدخل المىتفع ( , )005.528ةىيهم أفىاد العيةة بسألسى ذاي الدخل المتدسط
بمتدسط ( , )033.203ةىيهم أفىاد العيةة بسألسى ذاي الدخل المةخفض بمتدسط ( , )22.220فيأتي في المىتبة
األالى أفىاد العيةة بسألسى ذاي الدخل المىتفع حيث كسعت ودد الحيس األسىةة لدةهم أفضل  ,افى المىتبة الثسعية
أفىاد العيةة بسألسى ذاي الدخل المتدسط  ,افي المىتبة األخيى أفىاد العيةة بسألسى ذاي الدخل المةخفض.
اتفسى البسحثة ذلك بأن الىضس المسدي ااماستقىار المسلي لألسى ةؤثى بشرل كبيى لىى رضسهس العسم اتدافقهس
الةفسي اةحفوهس ألداء أداارهس المجتمعية المختىفة ان ثم ةةعرس لىى شعدرهس بسلصحة الةفسية ,فسألفىاد الذي
ةعيشدن في أسى ذا نستد اةقتصسدي نىتفع ةمىردن نقدنس الحيس األسىةة الجيد نقسرعة بسألفىاد الذة
ةعيش دن في نستد أةقل فهد أحد المحددا الىئيسية لتحقيق ودد الحيس اتتفق هذه الةتيجة ادراسة (Kurdek,
) ,1993عسدةة حس ( )2338نةسر خضى اأحالم نبىاك ( )2300افسطمة لبد العسطي ( )2300ارغد نحمدد
اأسمسء صفد ( .)2302إما أعهس تختىف نع دراسة رغداء ععيسة ( )2302التي أشسر إلى لدم اودد لالةقة
بي دخل األسى اأبعسد ودد الحيس  .ابذلك تحقق صحة الفىض الثسعى.
النتائج في ضو الفرض الثالث  :االذي ةةص لىى أع " ةدود لالةقة ارتبسطية دال إحصسئيس ً بي
نتدسطس دروس أفىاد ليةة البحث فى نحسار استبيسن امان الفرى انحسار استبيسن ودد الحيس اماسىةة ".
الىتحقق ن صحة هذا الفىض تم لمل نصفدفة ارتبسط بي نحسار استبيسن امان الفرى انحسار استبيسن
ودد الحيس اماسىةة االجدال التسلي ةدضح ةقيم نعسنال امارتبسط :
جدول ( )98مصفوفة االرتبا بين محاور استبيان االمن الفكرى ومحاور استبيان جودة الحياة االسرية
جودة التفاعل
األسرى

التمكين االقتصادي
واالجتماعي

الصحة النفسية

جودة الحياة
األسرية ككل

تنمية الحوار والتواصل

*1.638

**1.776

**1.29.

**1.813

قيم االنتما والموا نة

**1.89.

*1.610

**1.7.2

**1.820

األمن الفكرى ككل

**1.706

**1.86.

**1.760

**1.728

* دال عند 1.1.
** دال عند 1.10
ةتضح ن الجدال ( )25اودد لالةقة ارتبسط طىدي بي نحسار استبيسن األن الفرى انحسار استبيسن ودد
الحيس األسىةة لةد نستد دمالة  , 3.38 , 3.30فرىمس زاد تةمية الحدار االتداصل كىمس زاد ودد الحيس األسىةة
بمحسارهس "ودد التفسلل األسى  ,التمري اماةقتصسدي ااماوتمسلي  ,الصحة الةفسية"  ,كذلك كىمس زاد ةقيم اماعتمسء
االمداطةة كىمس زاد ودد الحيس األسىةة بمحسارهس "ودد التفسلل األسى  ,التمري اماةقتصسدي ااماوتمسلي ,
الصحة الةفسية"  ,اتفسى البسحثة ذلك بأن الحدار االتداصل اتدطيد ةقيم اماعتمسء االمداطةة تحفو لىتمري ااتخسذ
القىارا بتدافق اسى كسنل نمس ةةعرس لىى ارتفسع ودد الحيس اماسىةة .كمس تدصل كمسل خىيل ( )2302إلى أن
إتبسع األسى لثقسفة الحدار اإلةجسبى تؤد إلى تحسي ودد حيس أبةسئهس ابذلك تحقق صحة الفىض الثسلث.
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المتغير التابع
األمن الفكرى

النتائج في ضو الفرض الرابع  :االذي ةةص لىى أع " تختىف عسبة نشسركة العدانل المؤثى لىى
امان الفرى تبعس ً ألازان نعسنال اإلعحدارادروة اإلرتبسط".
الىتحقق ن هذا الفىض تم حسسب األهمية الةسبية بسستخدام نعسنل اماعحدار (الخطد المتدروة إلى األنسم)
االجدال ( )28ةدضح ذلك .
جدول ( )92األهمية النسبية باستخدام معامل االنحدار (الخطوة المتدرجة إلى األمام)
للعوامل المؤثرة على االمن الفكرى
المتغير المستقل

معامل
االرتبا

نسبة
المشاركة

قيمة ( ف)

الداللة

معامل
االنحدار

قيمة
( ت)

الداللة

المستوى التعليمي

1.296

1.8.8

062.3.3

1.10

1.670

03.10.

1.10

العمر

1.881

1.77.

26.161

1.10

1...1

2.810

1.10

العمل

1.7.9

1..66

36..6.

1.10

1.310

6.132

1.10

عدد أفراد األسرة

1.706

1..03

92..97

1.10

1.9..

...3.

1.10

ةتضح ن الجدال السسبق إن المستد التعىيمي كسن ن أكثى العدانل المؤثى لىى األن الفرى بةسبة
 , %58.5ةىي العمى بةسبة  , %22.3اةأتي في المىتبة الثسلثة العمل بةسبة  , %82.2اأخيىا في المىتبة
الىابعة لدد أفىاد األسى بةسبة  . %80.0ابذلك تحقق صحة الفىض الىابع .اتفسى البسحثة ذلك بأن المستد
التعىيمى لىواوة ةؤثى بشرل كبيى فى ةقدراتهم لىى التخطيط لذاةهم عحد اماتجسه اماةجسبى عحد تةمية الحدار
االتداصل اتعوةو ةقيم اماعتمسء االمداطةة  .ابذلك تحقق صحة الفىض الىابع.

المتغير التابع
جودة الحياة األسرية

النتائج في ضو الفرض الخامس  :االذي ةةص لىى أع " تختىف عسبة نشسركة العدانل المؤثى لىى
ودد الحيس اماسىةة تبعس ً ألازان نعسنال اإلعحدارادروة اإلرتبسط".
الىتحقق ن هذا الفىض تم حسسب األهمية الةسبية بسستخدام نعسنل اماعحدار (الخطد المتدروة إلى األنسم)
االجدال ( )03ةدضح ذلك .
جدول ( )31األهمية النسبية باستخدام معامل االنحدار (الخطوة المتدرجة إلى األمام)
للعوامل المؤثرة على جودة الحياة االسرية
المتغير المستقل

معامل
االرتبا

نسبة
المشاركة

قيمة ( ف)

الداللة

معامل
االنحدار

قيمة ( ت)

الداللة

المستوى التعليمي

1.2.6

1.826

9.1.122

1.10

1.739

0...2.

1.10

العمل

1.800

1.6.8

.3.832

1.10

1..13

7.338

1.10

الدخل الشهري

1.779

1..2.

.0.901

1.10

1.339

6..91

1.10

العمر

1.792

1..39

30.738

1.10

1.96.

..63.

1.10

ةتضح ن الجدال السسبق إن المستد التعىيمي كسن ن أكثى العدانل المؤثى لىي ودد الحيس األسىةة بةسبة
 , %58.2ةىي العمل بةسبة  , %28.5اةأتي في المىتبة الثسلثة الدخل الشهىي بةسبة  , %88.8اأخيىا في
المىتبة الىابعة العمى بةسبة  . . %80.2اهذه الةتيجة تتفق نع دراسة لمىا نصطفى ( )2332ارغد
نحمدد اأسمسء صفد ( ) 2302االتى أكد لىى أن التعىيم كأحد أهم أبعسد المستد اإلوتمسلى ااإلةقتصسد
ةؤثى تأثيىا ً نبسشىا ً ندوبس ً لىى أبعسد ودد الحيس أ أع كىمس إرتفع المستد التعىيمى الواوة إرتفعت ودد
الحيس بأبعسدهس  .افي ضدء نس سبق ةردن ةقد تحقق صحة الفىض الخسنس.
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النتائج في ضو الفرض السادس  :االذي ةةص لىى أع " تختىف األازان الةسبية ألالدةة أبعسد امان
الفرى ن ةقبل أفىاد ليةة البحث"  ,الىتحقق ن هذا الفىض تم إلداد الجدال ( )00ةدضح ذلك:
جدول ( )30الوزن النسبي ألولوية لمحاور االمن الفكرى من قبل أفراد عينة البحث
األمن الفكرى

الوزن النسبي

النسبة المئوية%

الترتيب

تنمية الحوار والتواصل
قيم االنتما والموا نة

367
33.

%.9.3
%.7.7

األول
الثاني

المجموع

719

%011

ةتضح ن الجدال ( )00أن أالدةة أبعسد األن الفرى ألفىاد ليةة البحث كسن تةمية الحدار االتداصل بةسبة
 , %82.0ةىي في المىتبة الثسعية ةقيم اماعتمسء االمداطةة بةسبة  . %32.2اتفسى البسحثة ذلك بأن التغييىا التى
تحدث فى المجتمع السيسسية ااماوتمسلية أد إلى اودد ندضدلس نختىفة لىحدار تجتمع حدلهس األسى
اتتةسةقش تةسةقشس ً تبسدليس ً ةتبسدل في أفىاد األسى أطىاف الحدار المختىفة إما أن هذه التغيىا المجتمعية صسحبهس
ضغدط اوتمسلية لىى األسى  .افي ضدء نس سبق ةردن ةقد تحقق صحة الفىض السسدس .
الةتسئج في ضدء الفىض السسبع  :االذي ةةص لىى أع " تختىف األازان الةسبية ألالدةة نحسار ودد
الحيس اماسىةة ن ةقبل أفىاد ليةة البحث"  ,الىتحقق ن هذا الفىض تم إلداد الجدال ( )02ةدضح ذلك:
جدول ( )39الوزن النسبي ألولوية محاور جودة الحياة االسرية ألفراد عينة البحث
جودة الحياة األسرية

الوزن النسبي

النسبة المئوية%

الترتيب

جودة التفاعل األسرى
التمكين االقتصادي واالجتماعي
الصحة النفسية

.19
3.0
386

%3..6
%31.9
%3..9

األول
الثالث
الثاني

المجموع

0092

%011

ةتضح ن الجدال ( )02أن أالدةة أبعسد ودد الحيس األسىةة ألفىاد ليةة البحث كسن ودد التفسلل األسى
بةسبة  ,%08.2ةىيهس في المىتبة الثسعية الصحة الةفسية بةسبة  , %03.2اةأتي في المىتبة الثسلثة التمري
اماةقتصسدي ااماوتمسلي بةسبة  . %03.2اتفسى البسحثة ذلك بسبب اختالف أالدةس ااهتمسنس أفىاد األسى
اكذلك كثى الضغدط أد إلى غيسب التداصل االتفسلل الجيد بي أفىاد األسى اكذلك التغيىا اماوتمسلية
االسيسسية لىمجتمع اأصبح التفسلل األسى ةقسئم لىى الصىالس االةقسشس  ,كمس غسبت أسىةس ً لبسرا الحب
االمدد االتفسهم فى ظل أحداث الحيس الضسغطة .اهذه اتفقت ادراسة أنسعى لبد الدهسب ( )2332التي تدصىت
إلى تىاوع نعدما التفسلل األسى اهذا نس أكدت إةةسس بدةى ( )2300بأن أحداث الحيس الضسغطة االظىاف
المجتمعية أثى لىى الدلم األسى االتفسلل االتداصل األسى  .افي ضدء نس سبق ةردن ةقد تحقق صحة
الفىض السسبع.

التوصيات :
 -0التدلية األسىةة اذلك ن خالل أهمية تدفيى البيئة المالئمة لةمد األفىاد اإلطسء سعة لىةقسش االحدار
االتداصل اغىس ةقيم اماعتمسء االمداطةة لمس لهس ن أثى كبيى فى تحقيق الذا .
 -2إرشسد اتدوي اآلبسء ااألنهس ن خالل البىانج اإللالنية االتثقيفية ألهمية الحدار فى تىسيخ وداعب
امان الفرى لد األبةسء.
 -0حث المتخصصي بإلداد اادخسل المفسهيم الخسصة بجدد الحيس األسىةة اأهمية تطبيقهس في الحيس األسىةة
ضم المةسهج الدراسية في المىحىة الجسنعية لوةسد الدلي الثقسفي بسألسسليب امادارةة االعىمية لتىسيخ أبعسد
ودد الحيس .
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 -3تدليم بىانج المىأه ااألسى التي تبث لبى اسسئل األلالم المختىفة افى الدسسئل التثقيفي اإللالنية المدوه
لىمىأ بفقىا ل ودد الحيس انحسارهس المختىفة االعمل لىى عشى اتعميق هذه الثقسفة  ,اضىار العمل لىى
إعشسء الموةد ن المؤسسس الخدنية لمسسلد األفىاد لىى تحسي ودد الحيس .

المراجع
 -0أنسعى لبد المقصدد لبد الدهسب ( :)2332أثى المسسعد الدالدةة لىى الشعدر بسلىضس ل الحيس لد األبةسء
المىاهقي ن الجةسي – المؤتمى السةد الىابع لشى لإلرشسد الةفسى – بجسنعة لي شمس – اإلرشسد الةفسى
ن أول التةمية فى ظل الجدد الشسنىة (تدوهس نستقبىية)  8-5دةسمبى.
 -2إةةسس نسهى بدةى (" :)٣٠٠٢الدلم األسىي الالةقت بأسسليب نداوهة احداث الحيس الضسغطة لىشبسب
الجسنعي"  ,لىدم افةدن  ,دراسس ابحدث  ,العدد ( ,)٠المجىد ( ,)٣٢وسنعة حىدان.
 -0بشى لةسد نبسرك ( :)2302ودد الحيس الالةقتهس بسلسىدك اماوتمسلي لد الةسسء المتأخىا ل الوااج,
نجىة كىية األداب – وسنعة دبسلي العدد 88
 -3حسزم راشد ( :)2332بىعسنج لتةمية بعض نهسرا التداصل الشفد الالزنة لىتدرةس اخفض القىق نة
لد الطسلبس المعىمس – نجىة القىاء االمعىفة – العدد  – 20فبىاةى.
 -8حيد الحيدر (0320ه)  " :امان الفرى فى نداوهة المؤثىا الفىرية – رسسلة دكتدراه فى اكسدةمية الشىطة
فى ومهدرةة نصى العىبية  ,القسهى  ,نصى.
 -2رغداء لىى ععيسة ( :)2302ودد الحيس لد طىبة وسنعي دنشق اتشىة – نجىة وسنعة دنشق – المجىد
 25العدد األال.
 -2رغد نحمدد اأسمسء صفد ( " : )2302ادار المخسطى المةولية ااععرسسهس لىى ودد الحيس كمس تدركهس
المىأ " – بحث نةشدر في نجىد المؤتمى الدالى الىابع لالةقتصسد المةولى – وسنعة حىدن " تفعيل دار اماةقتصسد
المةولى فى المداطةة اتةمية المجتمع" خالل الفتى ن  02-02نسةد 2302م – كىية اماةقتصسد المةولى – وسنع
حىدان – القسهى – نصى .
 -5زةةب دمحم حقي األفت لبد العوةو األشى ( " :)2300إدار الجدد في الحيس األسىةة الالةقتهس بسلىضس ل
الحيس " (دراسة نيداعية لىى ليةة ن األسى السعددةة بمدةةة ود – بحث نةشدر في المؤتمى السةد (العىبي
الثسن – الدالي الخسنس) إستشىاق نستقبل التعىيم في نصى االدط العىبي رؤي ااستىاتيجيس نس بعد الىبيع
العىبي – كىية التىبية الةدلية بسلمةصدر .
 -8زةةب دمحم حقي األفت لبد العوةو األشى ( :)2300إدار الجدد في الحيس األسىةة الالةقتهس بسلىضس ل
الحيس (دراسة نيداعية لىى ليةة ن األسى السعددةة بمدةةة ود – بحث نةشدر في المؤتمى السةد (العىبي
الثسن – الدالي الخسنس) إستشىاق نستقبل التعىيم في نصى االدط العىبي رؤي ااستىاتيجيس نس بعد الىبيع
العىبي – كىية التىبية الةدلية بسلمةصدر .
 -03سعيد إسمسليل صيةي(  " : ) 2338األن الفرىي اأعظمة الدالة"  -بحث نقدم لىمؤتمى الدطةي األال
لألن الفرىي -وسنعة المىك سعدد -الىةسض – الممىرة العىبية السعددةة.
 -00سةسء دمحم حس أحمد ( :)2303نهسرا الحدار الالزنة لطسلبس كىية التىبية بجسنعة أم القى فى ضدء
نتغيىا العصى انستجدات اةقيسس ند تمره ن تىك المهسرا – نجىة القىاء االمعىفة – العدد  – 88ةةسةى
– نعهد البحدث التىبدةة – وسنعة القسهى .
 -02صمدئيل حبيب ( :)0885ف الحدار – الطبعة الثسلثة – دار الثقسفة – القسهى .
 -00لبد الحفيظ المسلرى (0303ه)  " :امان الفرى نفهدن ااهميت انتطىبس تحقيق – نجىة البحدث امانةية
– العدد ( )32اغسطس .2338
 -03لبد هللا المشدخي(  ": )2338الحدار في اإلسالم اأثىه لىى الشبسب" 320 ,نىكو المىك لبدالعوةو لىحدار
الدطةي حمىة التضسن الدطةي ضد اإلرهسب) األن رسسلة اإلسالم (.وسنعة المىك فهد لىبتىال االمعسدن.
 -08لبد المجيد ب سىمي العتيبي )  ٣٠٠٢م( " :دار المعىم في تعوةو األن الفرىي لد طالب المىحىة
الثسعدةة"  -رسسلة نسوستيى غيى نةشدر  -كىية التىبية  -وسنعة المىك سعدد -الىةسض -الممىرة العىبية السعددةة.
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 -02لمىا دمحم نصطفى ( : )2332الةمدذج السببى لىعالةقة بي المتغيىا الةفسية ااإلوتمسلية اودد إسىدب
حيس األسى المصىةة  ,رسسلة دكتدر غيى نةشدر  ,كىية اإلةقتصسد المةولى  ,وسنعة حىدان  ,القسهى  ,نصى.
 -02فسطمة دمحم أبد الفتدح لبد العسطي ( :)2300ودد الحيس األسىةة ااععرسسستهس لىى تةشئة األبةسء لىى ةقيم
التةمية االتحدةث لىدم افةدن ادراسس ابحدث – العدد الىابع – نجىد الثسن االعشىان – اكتدبى – وسنعة
حىدان.
 -05ةقدر حفةى ( :)2330حدل سيردلدوية التفساض – المجىة المصىةة لىدراسس الةفسية – المجىد الحسد
لشى – العدد  02ةدليد.
 -08كمسل كسنل خىيل الفىيت( :)2302فسلىية بىعسنج ارشسدي لتةمية ثقسفة الحدار الالةقتهس بتحسي ودد الحيس
لد طالب الجسنعة بفسطي .رسسلة دكتدراه غيى نةشدر -ةقسم امارشسد الةفسي-نعهد الدراسس التىبدةة-وسنعة
القسهى .
 -23نجد دمحم الدسدةقي ( :)0888نقيسس الىضس ل الحيس – القسهى – نرتبة الةهضة المصىةة.
 -20نحدب رزةقة ( .)2300الصىاع الةفسي اماوتمسلي لىمىاهق المتمدرس الالةقت بظهدر القىق (حسلة -سمة)
دراسة نيداعية بدماةة تيو ازا .كىية اآلداب االعىدم اإلعسسعية ,وسنعة ندلدد نعمىي ,تيوي ازا ,الجوائى.
 -22دمحم لبد التداب (:)2333الهدف ن الحيس ابعض المتغيىا الةفسية المىتبطة لد ليةة ن طالب
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