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بوعى الفتيات المقبالت عمى الزواج بمتطمبات التصميم وعالقتو  التفكير اإليجابى
 لممسكن الداخمى

 وفاء عبد الستار السيد بمود. 
 ممخص البحث 

الكشؼ عف طبيعة العالقة بيف التفكير  بصفة رئيسية إلىييدؼ البحث الحالي 
اإليجابى ووعى الفتيات المقبالت عمى الزواج بمتطمبات التصميـ الداخمى لممسكف ، 

استىمارة ) حيث تـ استيفاء البيانات مف خالؿ تطبيؽ أدوات البحث والمتمثمة فى
صميـ الداخمى البيانات األولية ، استبياف التفكير اإليجابى، استبياف الوعى بمتطمبات الت

فتاة مف المقبالت عمى الزواج مف  346قواميا  غرضية عمي عينة صدفية ،(لممسكف
، مف مستويات اجتماعية واقتصادية مختمفة، ض كميات ومعاىد الجامعات المصريةبع

د عالقة ارتباطيو موجبة و وج:وأسفرت النتائج عنوباستخداـ المنيج الوصفي التحميمي 
الوعى بمتطمبات التصميـ و  بأبعاده بيف التفكير اإليجابى0005، 0001عنددالة إحصائيًا 

دالة عدـ وجود عالقة ارتباطية ، ، عدا محور الضبط اإلنفعالىبمحاورهالداخمى لممسكف 
بيف مجموع محاور التفكير اإليجابي لمفتيات المقبالت عمى الزواج وكؿ مف إحصائيًا 

عدـ ، و  الدخؿ الشيري لألسرةتعميـ األـ، عدد أفراد األسرة و  مستوى تعميـ األب، مستوى
 ت التصميـ الداخمى لممسكف وكؿ مفجمالى الوعى بمتطمباإوجود عالقة ارتباطية بيف 

مستوى تعميـ األب، عدد أفراد األسرة، الدخؿ الشيرى لألسرة، بينما توجد عالقة 
متطمبات التصميـ الداخمى بيف الوعى ب 0001ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الفتيات  ،ممسكف لمفتيات ومستوى تعميـ األـل
المقبالت عمى الزواج  فى التفكير اإليجابى تبعًا لعمؿ األـ لصالح أبناء األميات 

يف الفتيات المقبالت عمى الزواج العامالت، بينما ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ب
 إجمالى الوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى لممسكف تبعًا لعمؿ األـ . فى
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Positive Thinking and its Relationship to the Awareness of the 

Requirements of the Interior Design of the Dwelling for Girls 

Starting Marriage 

Prepared by: 

   Wafaa abd alsatar alsayed bella 
Teacher in Family and Childhood Institution Management Dept 

Faculty of Home Economics - Al-Azhar University 

Abstract: 

        The current research aims mainly to reveal the nature of the relationship 

between positive thinking and the awareness of girls who are about to marry 

with the requirements of the interior design of the dwelling, where the data 

was completed through the application of research tools represented in the 

initial data form, the positive thinking questionnaire in its axes, A 

questionnaire of awareness of the requirements of the interior design of the 

dwelling on a random sample of 346 girls who are willing to marry,  from 

some colleges and institutes of Egyptian universities, from different social 

and economic levels, and by using the descriptive and analytical approach, 

the study reached a group of  results  among the most important of which: 

There is a positive statistically significant correlational relationship at the 

level of significance (0, 01),( 0, 05) between positive thinking in its 

dimensions and awareness of the requirements of the interior design of the 

dwelling with its axes, except for the axis of emotional control, The absence 

of a statistically significant correlation between the sum of the axes of 

positive thinking for girls who are about to get married and each of the 

father's education level, the mother's education level, the number of family 

members and the monthly income of the family, and the absence of a 

correlation between the total awareness of the requirements of the interior 

design of the dwelling and each of the father's education level The number of 

family members, the monthly income of the family, while there is a positive 

statistically significant correlation at 0.01 between the total awareness of the 

requirements of the interior design of the dwelling for girls and the level of 

education of the mother 

-There is no statistically significant difference between girls entering 

marriage in the study sample, in the total positive thinking and the total 

awareness of the requirements of the interior design of the dwelling 

according to the arrangement of the girl among her sisters, There are 

statistically significant differences between girls who are about to get married 

in the total positive thinking according to the mother's work in favor of the 

children of working mothers, while there are no statistically significant 

differences between the girls going to get married in the total awareness of 

the requirements of the interior design of the dwelling according to the work 

of the mother. 
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 8البحثمقدمة ومشكمة 
نسػػػاف بمثابػػػة التػػػنفس لمحيػػػاة، فكمػػػا أف التػػػنفس عمميػػػة الزمػػػة لحيػػػاة التفكيػػػر لإ ُيعػػػد

 أىـ ماف اليومية، حياتو يال غنى عنو ف ياإلنساف فإف التفكير أشبو ما يكوف بنشاط طبيع
 .(26 02248 السميتى،فراس ) التفكيرنساف عف الكائنات الحية قدرتو عمى يميز اإل

األداة األساسػػػية التػػػي يسػػػتخدميا اإلنسػػػاف فػػػي حػػػؿ ضػػػ وطو  ىػػػو التفكيػػػرويعتبػػػر 
عمػػى المسػػتوى اليػػومي البسػػيط وعمػػػى المسػػػتوى المجتمعػػػي العػػػاـ، فػػػإف كػػػاف ليػػػذه األداة 
أىميػػػػة بال ػػػػة، فإنػػػػو مػػػػف الحكمػػػػة أف يعمػػػػؿ المػػػػرء عمػػػػى فيميػػػا وبحػػػث وسػػػائؿ تطويرىػػػا 

 .(83 0222العابد، ىناء )
 عمػػى يسػػاعد الػػذي فيػػو اإلنسػػاف حيػػاة فػػي األساسػػية العوامػػؿمػػف  عػػامالً  التفكيرفػػ
 مػػف الكثيػػر وتجنػػب المشػػكالت مػػف كثيػػرال حػػؿ عمػػى  يسػػاعد كمػػا الحيػػاة وتقػػدميا، توجػػو

 ،لصػػالحو يرىايوتسػػ كثيػػرة أمػػور فػػي والػػتحكـ السػػيطرة يسػػتطيا اإلنسػػاف وبػػو  المخػػاطر
)زيـاد  األخػرى النفسػية العمميػات محصػمة وتؤسس عمى تبني راقية عقمية عممية فالتفكير
 .(2 8 0224 بركات،

 البػػاحثيف اىتمامػػًا مػػف القػػت التػػي الحديثػػة المفػػاىيـ مػػف اإليجػػابي التفكيػػر ويعتبػػر
 والرضػا النفسػي، والتوافؽ والصحة النجاح يحقؽ الذي التفكير مف نوع جديد وىو حديثًا،
 ويحمػػػؿ الحيػػػاة، فػػػي والمضػػػي  المشػػػرؽ الجانػػػب إلػػػى الفػػػرد ينظػػػر ويجعػػػؿ الحيػػػاة، فػػػي

 .(8226 0224)أمانى إبراىيم ،  المستقبؿ تجاه متفائمة إيجابية توقعات
والتفكير اإليجابي بشكؿ خاص يساعد عمى بناء قناعات ومعتقدات راسػخة تمكػف 
الفرد مف النجػاح فػي المشػكالت والضػ وط فيػو يسػاعد الفػرد عمػى التركيػز عمػى جوانػب 

كما أنو يساعد الفرد عمػى مف التركيز عمى جوانب الفشؿ فييا، النجاح في المشكمة بداًل 
ابا تفاؤلي تتوقػا النجػاح لمػذات أف يكوف أكثر تفاؤاًل بامتالكو معتقدات وقناعات ذات ط

 .(822 0222عبد الستار، أحالم )ألخريف ول
األفػػراد الػػذيف يتخػػذوف نمػػط  أف( 860 0225أســميم ) يوســفحيػػث أكػػدت دراسػػة 

التفكيػػػر اإليجػػػابي فػػػي حيػػػاتيـ يتعػػػامموف بمنطيقيػػػة مػػػا العديػػػد مػػػف المواقػػػؼ واألحػػػداث 
مكانػػات تمكػػنيـ مػػف إالحياتيػػة ويتصػػرفوف  تجػػاه تمػػؾ المواقػػؼ بمػػا يمتمكونػػو مػػف قػػدرات وا 
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يا وأيضػػػًا يمتمكػػػوف نظػػػرة إيجابيػػػة متفائمػػػة لمحيػػػاة التػػػي يعيشػػػون ،اتخػػػاذ القػػػرارات الصػػػائبة
 .ويضعوف أىداؼ مستقبمية لحياتيـ وىذا ينعكس عمى تصرفاتيـ وسموكياتيـ

 الطمبػة أف فػى دراسػتيا  (230 -8205  0225 ) العبيـدي عفراءوأكدت أيضًا 
 الدراسي.  التوافؽ مف مرتفا بمستوى يتمتعوف أيضا إيجابي تفكير بنمط يتمتعوف الذيف

 :Stallard, Paul (2002 يشيرومف ُىنا تظير أىمية التفكير اإليجابي حيث 
إلى أف التفكير اإليجابي نمط مف أنماط التفكيػر المنطقػي التكيفػي الػذي يبتعػد فيػو  (69

الفػػرد عػػف أخطػػاء التفكيػػر اليدامػػة، التػػي يحمميػػا فػػي بعػػض معتقداتػػو والتػػي توجػػو أفكػػاره 
ومشاعره وجية سمبية، حيث تتسـ بالسيطرة اآللية لبعض األفكار دوف غيرىا فػي توجيػو 

عمػػػػػى الػػػػتخمص منيػػػػػا، والمبال ػػػػػة فػػػػي رؤيػػػػػة األخطػػػػػاء مشػػػػاعر الفػػػػػرد، وضػػػػعؼ القػػػػػدرة 
العيػػوب  والنقػػائص، واالسػػتعداد المسػػبؽ لقبػػوؿ الكػػؿ أو ال شػػيء غيػػر الكػػؿ، والنظػػر إلػػى

 .واإلقالؿ مف حجـ المزايا
ت الحيػػػػاة اإليجػػػػابي يػػػػؤدى إلػػػػى التعامػػػػؿ اإليجػػػػابي مػػػػا مشػػػػكالكمػػػػا أف التفكيػػػػر 

األفػػػػراد عمػػػػى التفكيػػػػر اإليجػػػػابي  محنيػػػػا وشػػػػدائدىا، فتػػػػدريبوتحػػػػدياتيا والت مػػػػب عمػػػػى 
 .(820 0222دياب، محمد )يساعدىـ عمى التعامؿ ما ض وط الحياة وأزماتيا 

ــادردراسػػة  وىػػذا مػػا أكدتػػو حيػػث توصػػمت إلػػى أف األفػػراد  (6580224الزيــود ) ن
 .اإليجابي لمواجية ما يقابميـ مف ض وطيستخدموف التفكير 

واستخداـ الفرد ألسموب التفكير السمبى يؤدى إلى االنيزامية واالستسالـ، وبالتالى 
اإلخفاؽ عف الفعؿ والمبادرة ، مما يفتح المجاؿ إلى ترسيخ العجز عند الفرد ، وعمى 

لمقدرة ذلؾ يؤدى التفكير اإليجابى إلى الحفاظ عمى المعنويات واألمؿ وا مفالعكس 
سعى نحو البحث باستمرار حوؿ الحموؿ البديمة) ي، وبالتالى عمى رؤية القدرات الذاتية

(Carver & Sheier, 2003 :17 . 
أيضًا ف التفكير اإليجابي أ (85 0226الفرجاني )ومحمو  خير اهلل سيد ويرى

ىو امتالؾ الفرد لعدد مف التوقعات االيجابية المتفائمة نحو المستقبؿ، واقتناعو بقدرتو 
النوع مف التفكير ما ىو إال نمط مف أنماط التفكير المنطقي التكيفي عمى النجاح، وىذا 

 ما أحداث الحاضر وتوقعات المستقبؿ.
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إلى أف   ,Seligman & pawelski, et al ((2003:603حيث أشار 
أبعاد التفكير اإليجابى التى تتضمف التوقعات اإليجابية نحو المستقبؿ ىى تمؾ 

الصحية يؽ مكاسب فى مختمؼ جوانب الحياة التوقعات البناءة التى تيدؼ إلى تحق
واالجتماعية والمينية فى المستقبؿ ، والمشاعر اإليجابية مف حيث تمتا الشخص 

قات الشخصية التعاطؼ والسعادة والطمئنينة فى العالباالنفعالت التى تتمحور حوؿ 
 .والتعامؿ ما اآلخريف

أف ىناؾ  Andrew & Conway ( 2007:124)وىذا ما أكدتو دراسة 
عالقة ارتباطية بيف المعتقدات والتوقعات اإليجابية  لطالب الجامعة وتفكيرىـ بصورة 

تقاد بأف معارفيـ تنمو مف إيجابية فالطالب ذوى التفكير اإليجابى يميموف إلى اإلع
 خالؿ الجيد  واإلصرار. 

إلى أف التفكير اإليجابى ىو موقؼ متفائؿ  WilliamsK(2011: 1)وأشار  
يساعده عمى المضى قيؽ األىداؼ التى حددىا لنفسو، وىو الذى حيساعد الفرد عمى ت

جابية تساعد ، فالعقمية اإليمؿ، فالتفكير اإليجابى يضمف النجاح فى العقدمًا فى حياتو
 عمى المثابرة فى استنباط الحموؿ الفعالة .

أف التفكير اإليجابى ( 866 0222عال محمد وآخرون )دراسة وتوصمت نتيجة 
يؤدى إلى شعور الفرد تحمؿ المسؤولية والضبط االنفعالى، والتوقعات اإليجابية بأبعاده 

 بالسعادة فى حياتو والرضا وجودة الحياة.
حتى ينعـ بحياة كريمة  ،سعادة واالطمئنافىذه اليسعى لتحقيؽ والفرد بطبيعتو 

الباؿ، وترفا مف  راحة، ىذه السعادة تحقؽ لو تحقيؽ أىدافو وطموحاتو تساعدة عمى
 ( .82  0227أحمد ، أمانى )النفسى  االستقرار ، وتحقؽ لوروحو المعنوية

بالنسبة لإنساف فيو مف المتطمبات  الفراغات ولما كاف المسكف ىو أىـ 
فى تمبية االحتياجات اإلنسانية المتعددة  أساسياً  دوراً ، حيث يمعب لكؿ فرد األساسية
أو فسيولوجية باعتباره الوحدة األساسية الدائمة التى يقضى  سواء كانت نفسية والمت يرة 

 & Jones ؿ مفك يصؼ ،السعادة واالطمئنافبما يحقؽ لو  فييا معظـ أوقات حياتو
Fletcher ( 2003 : 79)  البيت بأنو الجنة ؛ حيث أنو المكاف الذي يحقؽ لإنساف

 . ويشعر فيو بالسعادة والالستقرار والروحانيات والتطمعات األفكار
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ولقد عرؼ اإلنساف منذ فجر التاريخ كيؼ ينظـ بيئتو معتمدا فى ذلؾ عمى جانب 
 (.825 0226) ميجة مسمم ، المنفعة والفائدة 

المكاف الذى يقضى فيو الفرد واألسرة أغمب ساعات النيار والميؿ،  والمسكف ىو
والكفاءة فى تصميمو يتوقؼ عمييا الراحة النفسية والفسيولوجية واالجتماعية والكفاءة 

و المجتما وفقا لقيـ يسعى إلي نتاجية ، لذا فتوفير المسكف المالئـ البد أف يكوف ىدفاً اإل
نعمة ) جتماعية والنفسية قتصادية واالمفرد جميا أنشطتو االمما يسيؿ ل وقدراتواإلنساف 
 (.822 0226رقبان ، 

أف عدـ توافؽ عناصر  ( 8252  0227أمانى أحمد ) وقد أكدت دراسة 
التصميـ الداخمي داخؿ الفراغات قد ينتج عنو مشاكؿ تصميميو تؤثر عمى الحالة 

 المزاجية لمفرد.
كافة األنشطة واالحتياجات األساسية والثانوية لمفرد عند  مراعاةيجب قالبتالى 

الجوانب الفكرية، والنفسية،  يراعى، كما أنو البد أف لممسكف الداخميالفراغ تصميـ 
 .(852  0223، محمدداليا  ) دراسةىذا ما أكدتو و  ، وكذلؾ العادات والتقاليد والعضوية
أف لمتصميـ الداخمي دور فعاؿ في  ( 8٦٧٢  ٦٠٠٢جيالن القباني)  كرت وذ 

ألثاث ختيار وحدات اادة مف الخبرات فى تنسيؽ المسكف و تمكيف أفراد األسرة مف اإلستفا
ختيار األلواف او  ،ما اختالؼ ثقافاتيـ وىواياتيـ أفراده المناسبة والمالئمة لطبيعة

 بيا أفراد المجتما.نسجاميا ومراعاة نوعية اإلضاءة المستخدمة يخمؽ بيئة جمالية ينعـ او 
أف مف أىـ المقومات التي  ( 826  0226 ) وعبير الدويك مسمم ميجة رىتو 

أسقؼ وحوائط وأرضيات المسكف باإلضافة الى  يجب توافرىا في المسكف المثالي
 والتجميؿ. مكمالت التأثيث

كما أشارت الدراسات إلى اإلعتبارات التى يجب أف يخضا ليا المسكف فى 
عمى  ( 8052  0222محمود ريحان ) حيث أكدت دراسة  وتجميمو ثو يوتأث تصميمو

ضرورة التخطيط األمثؿ لمفراغات الداخمية لممسكف وتوظيفيا نفعيًا وجماليًا بما تشممو 
 ىذه الوحدات مف مكونات أساسية تساعد الفرد عمى مزاولة األنشطة بكفاءة عالية .

، وال يقصد بو عدد مف وأسقؼد الفراغ الذى يحيطو جدراف ليس مجر  المسكفو 
يمة الالزمة الحجرات والمنافا ، ولكف يقصد بو تكويف ىذه الوحدات وتأثيثيا بالق
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، كما يجب مراعاة بعض الممسات الجمالية والفنية الييا ضافةوا   وترتيبيا وتنسيقيا
 العوامؿ اليامة عند التفكير فى اختيار األثاث الالـز والمالئـ لحجرات المسكف وكذلؾ
متطمبات التصميـ الداخمى لممسكف بما يوفره ألفراد األسرة مف اإلحساس بالخصوصية 
) وحرية الحركة عند مزاولة األنشطة المختمفة والتنقؿ مف منطقة إلى أخرى دوف عائؽ 

 (.275، 0222ربيع نوفل ، 
فاألثاث ليس مجرد كتمة صماء تقا بعيدًا فى أحد األركاف مستندة إلى جدار ما ، 

، ف األثاث منتج فعاؿ، لكمجرد وعاء نمقى بداخمو متاعنا، أو نحبس فيو أدواتناأو 
 ( .877 0225) أميمة قاسم ،  يتفاعؿ ما احتياجات اإلنساف والبيئة المحيطة بو

، وال يكوف الجنة التى ألفرادهولف يكتمؿ جماؿ البيت وتييئتو ليكوف ممجأ ومالذا 
كؿ فرد فى األسرة بعد عناء يوـ عمؿ خارج البيت بالكد والكفاح إال إذا  يسعى إلييا
 ( 8042  0226رقبان ، )نعمة الحجراتوسائؿ تجميؿ  بعض المكمالت أو استعممت
تجميؿ  ، فعممية خاصعمى المنزؿ طابا  فة بعض الممسات الفنية التى تضفىما إضا

لتى تضفى عمى حجرات المنزؿ المسكف ىى إضافة بعض الممحات الفنية والجمالية ا
طابعًا مميزًا يعبر عف شخصيات أصحابو بصرؼ النظر عف نوع أو طراز أو مستوى 
أثاث ومفروشات المنزؿ ، وىذه الممسات الفنية تجعؿ مف المنزؿ جنة يسعى إلييا الفرد 

 (. 8075  0226) ليمى القحطانى ، بعد العمؿ خارج المنزؿ 
التفكير اإليجابى لكؿ مناحى الحياة مف األىمية بمكاف واستنادًا لما سبؽ فإف 

بالنسبة لألفراد عامة والفتيات المقبالت عمى الزواج بصفة خاصة حيث يؤثر عمى 
نفعالى وتحمؿ المسؤولية رتيا اإليجابية نحو المستقبؿ ويجعميا قادرة عمى الضبط االظن

رة عمى اتخاذ القرارات الفعالة مما يحؽ ليا السعادة واالستقرار النفسى والقد ،الشخصية
والحكـ عمى األشياء بالطريقة الصحيحة ، فمف الممكف أف يؤثر إيجابيًا عمى معرفتيا 
واتجياىا نحو تصميـ وتأثيث وتجميؿ مسكنيا المستقبمى مما يحقؽ ليا االستقرار 

ذلؾ فى والسعادة والراحة الجسدية والنفسية يجعميا قادرة عمى اتخاذ القرار الصحيح بعد 
عمى  تالمقباليات الفتشريحة وتعتبر ، متطمبات التصميـ الداخمى لممسكف اختيار

الزواج شريحة ىامة مف شرائح المجتما حيث ستتولى رعاية أسرة فى المستقبؿ وسيقا 
، فالبد أف يتمتعف بقدر مف  عمى عاتقيا الكثر مف المسؤوليات تجاه أسرتيا ومجتمعيا
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عكس عمى أسرتيا وأبناءىا فيما بعد ، وتثقؿ معموماتيا عمى التفكير اإليجابى مما ين
 متطمبات التصميـ الداخمى لمسكنيا لتحقييؽ الراحة والخصوصية ليا وألفراد أسرتيا .

ومن ىنا نبعت فكرة البحث الحالي في محاولة من الباحثة لإلجابة عمي 
لمقبالت عمى الزواج التساؤل التالي 8 ما العالقة التفكير اإليجابى ووعى الفتيات ا

 بمتطمبات التصميم الداخمى لممسكن ؟
 -8 أىداف البحث

التفكيػػر اإليجػػابى ووعػػى العالقػػة بػػيف  ييػػدؼ البحػػث بصػػفة رئيسػػية إلػػى دراسػػة
األىػداؼ  مػف خػالؿ الفتيات المقبالت عمى الػزواج بمتطمبػات التصػميـ الػداخمى لممسػكف

 :  الفرعية التالية
التوقعات بمحاوره )ر اإليجابى لمفتيات المقبالت عمى الزواج يتحديد مستوى التفك .1

 0اإليجابية نحو المستقبؿ ، الضبط االنفعالى ، تحمؿ المسؤولية(
 أبعادهبتحديد مستوى الوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى لدى الفتيات عينة البحث  .2

 0(الوعى بتصميـ المسكف ، الوعى بتأثيث المسكف ، الوعى بتجميؿ المسكف )
والوعى بمحاوره،  البحثعينة التفكير اإليجابى لمفتيات العالقة بيف الكشؼ عف  .3

 بمتطمبات التصميـ الداخمى بأبعاده.
الكشؼ عف طبيعة العالقة بيف بعض مت يرات المستوى االجتماعي واالقتصادي  .4

( ، عدد أفراد األسرةمستوى تعميـ األب، مستوى تعميـ األـ، الدخؿ الشيرى لألسرة)
والوعى بمتطمبات بمحاوره لمفتيات المقبالت عمى الزواج وكؿ مف التفكير اإليجابي 
 بأبعاده.   التصميـ الداخمى لممسكف

التفكير في كؿ مف الفتيات عينة البحث  متوسطات درجات دراسة الفروؽ بيف .5
) مكاف السكف، لكؿ مفتبعًا  بمحاوره، والوعى بمتطمبات التصميـ بأبعادهاإليجابى 

 0لحالة االجتماعية لمفتاة ، نوع الدراسة ، عمؿ األـ ( ا
عينة البحث في التفكير اإليجابى  بمحاوره  الفتياتالكشؼ عف التبايف بيف    .6

 لترتيب الفتاة بيف أخواتيا.بأبعاده ، تبعًا الداخمى الوعى بمتطمبات التصميـ و 
في تفسير (  بمحاورهالتفكير اإليجابى نسبة مشاركة المت يرات المستقمة )  قياس .7

الوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى لممسكف )  بالمت ير التابا  نسب التبايف الخاص
 (  ككؿ
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  -بحث8أىمية ال
 يكتسب ىذا البحث أىميتو من خالل8

القاء الضوء عمى شريحة ىامة مف شرائح المجتما وىي الفتيات المقبالت عمى  .1
لذا فإف النتائج التي  ،المستقؿىف أميات ال د وربات أسر الزواج باعتبار 

ستساعد في تنمية التفكير اإليجابى لتمؾ الفئة مما لو بالغ  البحثتوصؿ الييا ي
 األثر عمى حياتيا الحالية والمستقبمية .

محاولتو التعرؼ عمى العالقة بيف التفكير  فىتنبثؽ أىمية البحث الحالي  .2
اإليجابى واتجاه الفتيات المقبالت عمى الزواج نحو متطمبات التصميـ الداخمى 

ؿ مسكنيف المستبقبمى بما ينعكس إيجابيًا عمى وعييف بتصميـ وتأثيث وتجمي
 بشكؿ صحيح.

فتيات لممسكف متقديـ استبياف التفكير اإليجابى ومتطمبات التصميـ الداخمى ل .3
  0المقبالت عمى الزواج الذي قد يفيد الباحثيف في ىذا المجاؿ

قد تسيـ نتائج ىذا البحث المتواضا مف الناحية العممية في تقديـ قسط وافر  .4
عمى قدر مف األىمية لما مف المعمومات والبيانات والنتائج والتي قد تبدو 

ت وكذلؾ الوعى سيأتي بعدىا مف أبحاث مكممة في التفكير اإليجابى لمفتيا
 بمتطمبات التصميـ الداخمى لممسكف .

 األسموب البحثي
 8 بحثيةفروض الال8 أوالً 
 بمحاوره التفكير اإليجابىبيف ًا توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيال  :الفرض األول 

 والوعى، الضبط االنفعالى ، تحمؿ المسؤولية( ، نحو المستقبؿ)التوقعات اإليجابية 
تأثيث المسكف ،  الوعىتصميـ المسكف ، ب الوعىالتصميـ الداخمى لممسكف )متطمبات ب

 0لدى الفتيات المقبالت عمى الزواج عينة البحث تجميؿ المسكف(ب الوعى
ات بعض مت ير بيف  ةال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائي :الفرض الثاني 

عدد أفراد  -تعميـ األـ مستوى -مستوى تعميـ األب)المستوى االجتماعي واالقتصادي
 .الثالثةبمحاوره  لمفتيات المقبالت عمى الزواجاإليجابي  الدخؿ الشيري( والتفكير -األسرة

ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف بعض مت يرات  الفرض الثالث 8
عدد أفراد  -مستوى تعميـ األـ -المستوى االجتماعي واالقتصادي )مستوى تعميـ األب

بمتطمبات  المقبالت عمى الزواج الدخؿ الشيري لألسرة ( ووعى الفتيات -األسرة
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 .التصميـ الداخمى لممسكف بأبعاده الثالثة 
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الفتيات المقبالت عمى الزواج  : الفرض الرابع

في كؿ مف التفكير اإليجابى بمحاوره الثالثة ، والوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى 
 لممسكف بأبعاده األربعة تبعًا لمكاف السكف

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الفتيات المقبالت عمى  : الفرض الخامس
اج عينة الدراسة فى التفكير اإليجابى بمحاوره والوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى الزو 

 .لممسكف بأبعاده تبعًا لمحالة االجتماعية لمفتاة )مخطوبة ، غير مخطوبة( 
الدراسة الممتحقات بال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف فتيات الفرض السادس8 

العممية في كؿ مف التفكير اإليجابى بمحاوره،  الدراسةالممتحقات بفتيات الالنظرية و 
 .والوعى بمتطميات التصميـ الداخمى لممسكف بأبعاده

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الفتيات عينة الدراسة في كؿ الفرض السابع8 
مف التفكير اإليجابى بمحاوره ، والوعى بمتطميات التصميـ الداخمى لممسكف بأبعاده تبعا 

 . غير عاممة( -ألـ )عاممةلعمؿ ا
كؿ مف  بيف الفتيات عينة الدراسة فيال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا الفرض الثامن8 

تبعًا  ، والوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى لممسكف بأبعادهالتفكير اإليجابى بمحاوره
 ا.لترتيب الفتاة بيف أخواتي

)التفكير اإليجابى بمحاوره (  تختمؼ نسبة مشاركة المت يرات المستقمةالفرض الثامن8 
في تفسير نسب التبايف الخاص بالمت ير التابا ) الوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى 

 .ككؿ ( طبقًا ألوزاف معامالت االنحدار ودرجة االرتباط لدي عينة البحث
 والمفاىيم اإلجرائية 8  بحثمصطمحات ال 8اً ثاني
بأنػػو قػػدرة الفػػرد عمػػى بنػػاء  (800 0226الفقــي) إبــراىيم يعرفػػو التفكيــر اإليجــابى 8 -2

وتنظيـ أفكاره ومعارفو وخبراتو،  واالختيار مف بينيػا بمػا يالئػـ الموقػؼ الحػالي، وتركيػز 
 0شعوره، وتوجيو سموكو نحو تحقيؽ أىدافو التي يسعى إلييا، والتخطيط الجيد لممستقبؿ

رفي في التعامؿ الفاعؿ بأنو نواة االقتدار المع (862 0220حجازي )مصطفى  ويعرفو
 .ما قضايا الحياة ومشكالتيا، والت مب عمى محنيا وشدائدىا

عقميا بطريقة فعالة تضفي اإليجابية  الفتاةبأنو استعماؿ بأنه  وتعرفو الباحثة اجرائياً 
والتحكـ فى انفعاالتيا تجاه المستقبؿ  إلجابيةعمى حياتيا الشخصية، والعممية، ونظرتيا ا

 ؿ المسؤولية فى جميا أمور حياتيا.وكذلؾ قدرتيا عمى تحمبطريقة حكيمة 

 وينقسم التفكير اإليجابى إلى المحاور التالية:
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 عتيا اإليجابية قوتو وثقتيا تفكير الفتاة  8إجرائياً  اإليجابية نحو المستقبل التوقعات
 والمتفائمة نحو مستقبميا سواء األسرى او المينى أو االجتماعى .

 عمى السيطرة والتحكـ في  الفتاة المقبمة عمى الزواجقدرة  8إجرائياً  الضبط االنفعالى
قادرة عمى التحكـ في انفعاالتيا  الفتاةانفعاالتيا ومشاعرىا حيث أنو كمما كانت 

دارتيا بالطريقة المناسبة كمما تمكنت مف تحقيؽ أىدافيا وتحقيؽ درجة مرتفعة مف  وا 
 . النجاح

  عمى تحمؿ المسؤلية  الفتاة المقبمة عمى الزواجقدرة  8إجرائياً تحمل المسؤلية
، وكذلؾ تكوف محؿ ثقة لما يوكؿ إلييا  الخاصة بيا وعدـ القاء المـو عمى اآلخريف

، وأف يكوف لدييا شجاعة تمكنيا مف تحمؿ مسؤلية قرارتيا التي تحقؽ مف أعماؿ 
 ليا النجاح.                        

 محاورىاأو المساحة وكافة  الفراغىو فف معالجة  التصميم الداخمى لممسكن8 -0
التصميـ عمى نحو جمالى يساعد عمى العمؿ داخؿ  بطريقة تست ؿ جميا عناصر

 الراحةالمعمارى مباشرة لتحقيؽ  ما الفراغالمبنى مما ينعكس عمى النشاط الذى يتعامؿ 
فبواسطتو  ،طويروالت ممكاف ما بما يتصؼ بو مف المرونة فى التخطيط والت يرلوالجماؿ 

يمكف خمؽ التوافؽ بيف طبيعة المكاف ونوعو وشكمو وحجمو ما نشاط شاغمو لتحقيؽ 
 .(852 0226)نعمة رقبان ،  الناحية الجمالية والوظيفية

 وتعرف الباحثة وعى الفتيات المقبالت عمى الزواج بمتطمبات التصميم الداخمى اجرائياً 
بأنو : مجموع ما تممكو الفتيات المقبالت عمى الزواج مف معمومات ومعارؼ 

متطمبات التصميـ الداخمى لممسكف مف نحو واتجاىات استعدادات وميوؿ ورغبات و 
ة السكنية واختيار ق، وتوزيا األثاث داخؿ المنطرضيات وفتحاتأوحوائط و  أسقؼ
 .المكمالت التجميمية اً أيضلتأثيث ، و او وجماليات اإلضاءة واأللواف  األثاث
 بمتطمبات التصميـ الداخمى إلى األبعاد التالية: الوعىوينقسـ 

واتجاىيا نحو  المقبمة عمى الزواج وعى الفتاة 8إجرائياً  المسكن بتصميمالوعى  -
وتوزيا الفراغ، التصميـ العمرانى لممسكف مف حيث الموقا الجيد والمساحة 

 .والتيوية  ءةاإلضا وفتحات واألسقؼ واألرضيات
: وعى الفتاة واتجاىيا نحو معرفة األثاث المالئـ الوعى بتأثيث المسكن إجرائياً  -

بما  وترتيبو فى المناطؽ الوظيفية لممسكف وتفضيميا لألثاث المناسب، لممساحة
 يحقؽ الراحة والخصوصية.
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لممسكف المناسبة : وعى الفتاة بالمكمالت التجميمية الوعى بتجميل المسكن إجرائياً  -
مف قطا الديكور ووسائؿ التجميؿ المختمفة مثؿ الموحات والنباتات والمرايات 
والسجاد والستائر، واالكسسورات، وجميا مكمالت الزينة، وكيفة توزيعيا فى 

 فراغات المسكف بما يحقؽ الجماؿ والذوؽ العاـ .
لتعميـ الجامعى :بأنو فتيات فى مرحمة ا يعرف إجرائياً  الفتيات المقبالت عمى الزواج -

عاـ مخطوبات وغير مخطوبات مف  25إلى أقؿ مف  18فى المرحمة العمرية مف 
 مستويات واجتماعية واقتصادية مختمفة .

 8بحثثالثًا 8 منيج ال
تقـو  دراسةالتحميمية  فالدراسةيتبا البحث الحالي المنيج الوصفي التحميمي      

موضوع البحث حيث تيدؼ إلي وصؼ الخاصة بالمشكمة رات المت ي بوصؼ خصائص
، إذ تحدد  (8206 0220)محمد راضى ، الدراسة  المالئمة الخاصة بالظاىرة موضوع

الدراسة الوصفية الوضا الحالي بالظاىرة المراد دراستيا وىو منيج يستخدـ االستبيانات 
 ) رجاء أبو عالمفي جما البيانات عمى أف تكوف عمي درجة مف الموضوعية والثبات 

 ،0222 832).   
 -رابعًا8 حدود البحث وتشمل 8

 لمبحث الحدود البشرية -
تـ التطبيؽ عمي عينة استطالعية مف فتيات مقبالت  8عينة البحث االستطالعية  -2

عاـ ، ببعض معاىد  25وحتي أقؿ مف 18عمى الزواج في المرحمة العمرية مف 
مف مستويات اجتماعية  غرضيةصدفية وكميات جامعات مصرية، تـ اختيارىف بطريقة 

 واقتصادية مختمفة، وتـ إضافتيف الحقًا عمى العينة األساسيىة.
( فتاة مقبمة عمى الزواج وبنفس 346تكونت مف ) عينة البحث األساسية8 -2

 0مواصفات العينة االستطالعية
ـ لعاا في الميداني ألدوات لمبحث عمي عينة الدراسة  تطبيؽالتـ  الحدود الزمنية8 -

 ـ.2021/ ـ2020الجامعي 
تـ تطبيؽ أدوات البحث عمي عينة مف الفتيات المقبالت عمى  الحدود المكانية8 -

رسالو ألفراد العينة مف  الزواج مف طالبات الجامعة مف خالؿ استبياف  الكترونى وا 
، المنوفية، االسكندرية ال ربيةالفتيات الجامعيات ببعض الكميات والمعاىد بمحافظات )

، الدراسات نطا، االقتصاد المنزلى بالمنوفيةاالقتصاد النزلى بطبكميات) (القاىرةحيرة ،الب
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اإلسالمية والعربية لمبنات باالسكندرية ودمنيور،معيد التمرض وكمية التمريض جامعة 
   .األزىر بالقاىرة

 المتغيرات البحثية8 خامسًا 8
يتمثؿ في الوعى  المتغير التابع8 -: يتمثؿ في التفكير اإليجابى المتغير المستقل

 .بمتطمبات التصميـ الداخمى
 اشتممت األدوات المستخدمة في ىذهوتقنينيا8  البحثإعداد وبناء أدوات  سادسًا8 

 )وجميعيا من إعداد الباحثة( الدراسة وفي ضوء األىداؼ البحثية عمي ما يمي:
 .واالجتماعي لألسرةاستمارة البيانات العامة لتحديد المستوى االقتصادي  -1
 .التفكير اإليجابىاستبياف  -2
 الوعى بمتطمبات التصميـ  الداخمى لممسكف.استبياف  -3

 وفيما يمي عرض ليذه األدوات8
تـ إعداد استمارة البيانات العامة الخاصة بأفراد العينة وذلؾ  8استمارة البيانات العامة -1

 عمى 8 شتملوتالمبحوثيف بيدؼ الحصوؿ عمى معمومات تفيد في تحديد خصائص 
غير  –) مخطوبة  الحالة الالجتماعية لمفتاة 8، (حضر -ريؼ  ) 8مكان السكن  -

،  ال تعمؿ ( –:)  تعمؿ  عمل األمنظرية(،  –: ) عممية نوع الدراسة مخطوبة(، 
( ما بيف األولى واألخيرةغير ذلؾ)) األولى ، األخيرة ،  :ترتيب الفتاة بين أخواتيا 

بيانات عن المستوى ، فأكثر( 8 – 7: 5 –فأقؿ  4) :أفراد األسرةعدد ، (
 ابتدائية–يقرأ ويكتب  –) ُأمي فئات  ست8 حيث  تم تقسيمو إلى لموالدينالتعميمي 
دراسات  –جامعي مؤىؿ   -مؤىؿ متوسط ) ثانوية أو ما يعادليا(  – أواعدادية
الشيري بالجنيو المصري و بيانات عن فئات الدخل ،  (دكتوراه –ماجستير  عميا )

 –جنيو  4000) مستوى منخفض " أقؿ مف مستويات ةقد تم تقسيمو إلى ثالث
مستوى مرتفا  -"جنيو 6000جنيو حتى أقؿ مف   4000مستوى متوسط  "مف 

 .فأكثر ( جنيو 6000"
عداد ىذا االستبياف طبقًا لممفاىيـ والمصطمحات البحثية إتـ  8التفكير اإليجابىاستبيان  -2

، ومف خالؿ القراءات السابقة العربية لمتفكير اإليجابىوفي إطار المفيـو اإلجرائي 
( عبارة  اشتممت عمى 33واألجنبية ، حيث قامت الباحثة بإعداد استبياف يتكوف مف )

، الضبط االنفعالى، تحمؿ  التوقعات اإليجابية  نحو المستقبؿ، ثالثة محاور ىي )
      -وذلؾ كالتالي : (ليةو المسؤ 
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 ويقيس مدى ات( عبار 10اشتمؿ عمى ) اإليجابية نحو المستقبل8 التوقعات محور 
ء األسرى او المينى أو تيا اإليجابية والمتفائمة نحو مستقبميا سوااعقتفكير الفتاة وتو 

 .االجتماعى
 الفتاة المقبمة عمى قدرة  ويقيس ة( عبار 12اشتمؿ عمى ) الضبط االنفعالى8 محور

 الفتاةعمى السيطرة والتحكـ في انفعاالتيا ومشاعرىا حيث أنو كمما كانت  الزواج
دارتيا بالطريقة المناسبة كمما تمكنت مف تحقيؽ  قادرة عمى التحكـ في انفعاالتيا وا 

 . النجاحأىدافيا وتحقيؽ درجة مرتفعة مف 
  الفتاة المقبمة عمى قدرة  ويقيس، ( عبارة 11اشتمؿ عمى ) 8محور تحمل المسؤلية

عمى تحمؿ المسؤلية الخاصة بيا وعدـ القاء المـو عمى اآلخريف، وأف يكوف  الزواج
النجاح.                     لدييا شجاعة تمكنيا مف تحمؿ مسؤلية قرارتيا التي تحقؽ ليا

 يقصد بالتقنين حساب صدق وثبات االستبيان 8دوات تقنين األ
  : أواًل حساب صدق االستبيان 

:  لمتأكد مف صدؽ أداة الدراسة قامت الباحثة بعرض الصورة األولية صدق المحتوى)أ( 
لالستبياف عمى عدد مف األساتذة المحكميف أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ إدارة مؤسسات 

، وذلؾ بيدؼ معرفة آرائيـ المنزلي جامعة األزىر ة االقتصاداألسرة والطفولة بكمي
ر االستبياف وفقراتو ومدى وضوحيا، وترابطيا، ومدى ومالحظاتيـ ومقترحاتيـ حوؿ محاو 

، وقد قامت الباحثة بإجراء التعديالت المشار إلييا عمى صياغة تحقيقيا ألىداؼ الدراسة
  .بعض العبارات، وبذلؾ يكوف قد خضا لصدؽ المحتوى

لحساب صدؽ استبياف التفكير اإليجابى قامت الباحثة 8 ( صدق االتساق الداخمي ب)
، ر الذي تنتمي اليومحو فقرة ودرجة ال كؿ درجةبيف )بيرسوف(  رتباط الا تمعامالبحساب 

 ذلؾ: بيف( ي1) رقـ جدوؿالو 
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وانذرجخ  اإلَجبثًانزفكُر قُى يعبيم اررجبط ثُرسىٌ نعجبراد كم يحىر يٍ يحبور اسزجُبٌ ( 1جذول)
 انكهُخ نهًحىر

انزىجهبد اإلَجبثُخ َحى  
 انًسزقجم

 رحًم انًسؤونُخ انضجظ االَفعبنً

 االررجبط و االررجبط و االررجبط و
1 15450** 1 15540** 1 15501** 

2 15390** 2 15003** 2 15434** 

3 15401** 3 15445** 3 15030** 

4 15478** 4 15563** 4 15500** 

5 15363** 5 15380** 5 15551** 

6 15594** 6 15581** 6 15607** 

7 15508** 7 15340** 7 15364** 

8 15488** 8 15549** 8 15077** 

9 15443** 9 15553** 9 15350** 

11 15614** 11 15548** 11 15440** 

  11 15036** 11 15501** 

  12 15633**   

 1011)**( دانخ عُذ 

أف جميا عبارات استبياف التفكير اإليجابى حققت ( 1يتضح مف جدوؿ )
مستوى معنوية الذي تنتمي اليو عند  لممحورارتباطات دالة إحصائيا ما الدرجة الكمية 

، مما يشير الى أف االستبياف يتسـ بدرجة جيدة مف االتساؽ الداخمي وأنو ( 0001)
  .لعينةيصمح لتقدير التفكير اإليجابى لدي أفراد ا

وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط ) معامؿ ارتباط بيرسوف ( بيف  ( الصدق البنائي ج) 
اإليجابية نحو المستقبؿ، الضبط االنفعالى، تحمؿ  )التوقعاتالدرجة الكمية لكؿ محور 

 .(التفكير اإليجابى لمفتيات المقالت عمى الزواجلية( والدرجة الكمية لالستبياف ) و المسؤ 
 يٍ يحبور انزفكُر اإلَجبثً ( قُى يعبيم االررجبط ثٍُ انذرجخ انكهُخ نكم يحىر 2جذول ) 

 وانذرجخ انكهُخ نالسزجُبٌ
 

 
 
 
 

و توجد ارتباطات دالة إحصائيًا بيف درجة ( أن2الموضحة بالجدوؿ رقـ )تشير النتائج 
كؿ محور  مف محاور استبياف التفكير اإليجابى، فقد تراوحت قيـ االرتباط بيف ) 

، مما يدؿ أيضًا عمى أف (0001)( ، وجميعيا قيـ دالة عند مستوى 00796، 00732
االستبياف في صورتو النيائية يتسـ بدرجة جيدة مف صدؽ االتساؽ الداخمي ، كما يشير 
ذلؾ إلى أف جميا عبارات ومحاور االستبياف تشترؾ في قياس خصائص التفكير 

 .اإليجابى لدي أفراد العينة 

 انذالنخ  االررجبط انًحبور
اإلَجبثُخ َحى  انزىقعبد

 انًسزقجم
00732 1011 

 1011 00796 انضجظ االَفعبنً

 1011 00749 رحًم انًسؤنُخ
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  -بطريقتيف ىما:  Reliability تـ حساب ثبات المقياس  ثانيًا حساب ثبات المقياس 8
لحساب معامؿ  Alpha-Cronbach: باستخداـ معػادلة ألفا كرونباخ الطريقة األولى

الثبات لتحديد قيمة االتساؽ الداخمي لالستبياف حيث تـ حساب معامؿ ألفا لكؿ محور 
 . عمى حدة ولالستبياف ككؿ بمحاوره الثالثة

( ولمتصحيح مف أثر Split-halfالتجزئة النصفية )ختبار إ: استخداـ الطريقة الثانية 
-Spearmanبراوف ) –التجزئة النصفية تـ استخداـ معادلة التصحيح لسبيرماف

Brownمعادلة ،) ( جتمافGuttman)0 
 

 ثًحبورِ انثالثخ  انزفكُر اإلَجبثً( يعبيالد ثجبد اسزجُبٌ 3جذول ) 
 انُصفُخ ثبسزخذاو اخزجبرٌ يعبيم أنفب وانزجسئخ

( 00773ككؿ ىو ) التفكير اإليجابىمعامؿ ألفا الستبياف ( أف 3يوضح جدوؿ)         
وتعتبر ىذه القيمة عالية ليذا النوع مف حساب الثبات وتؤكد االتساؽ الداخمي لالستبياف 

قيـ معامالت ارتباط التجزئة النصفية لمجموع عبارات أف ، كما يتبيف مف الجدوؿ أيضًا 
لجتماف مما يدؿ  00671 براوف، –لسبيرماف  00674 ككؿ ىو التفكير اإليجابىاستبياف 

  0عمى اتساؽ وثبات عبارات االستبياف بمحاوره الثالثة وبذلؾ يكوف االستبياف صالح لمتطبيؽ
عبارة  33مف خالؿ ما سبؽ أصبح االستبياف في صورتو النيائية يتكوف مف       

 الضبط االنفعالى( عبارة، 12) التوقعات اإليجابية نحو المستقبؿتتضمف ثالثة محاور)
الفتيات المقبالت ، وحددت استجابات  (ة( عبار 11) تحمؿ المسؤولية( عبارات، 10)

( وعمى مقياس ال –أحيانًا  – دائماً ثالثة اختيارات )عمى ىذه العبارات وفؽ  عمى الزواج
( إذا كاف اتجاه 3-2-1( إذا كاف اتجاه العبارة موجب وعمى مقياس )1-2-3متصؿ )

 .العبارة سالب
مسػتويات وجػدوؿ  ةإلػى ثالثػ التفكير اإليجابىوبذلؾ أمكف تقسيـ درجات استبياف 

 :( يوضح ذلؾ4)
 
 
 
 

 انًحبور

عذد 
يعبيم انفب  انعجبراد

 كروَجبخ

 انزجسئخ انُصفُخ

يعبيم اررجبط 
 ثراوٌ –سجُريبٌ 

يعبيم اررجبط 
 جزًبٌ 

اإلَجبثُخ َحى  انزىقعبد
 انًسزقجم

12 
10611 10629 10619 

 10731 10731 10681 11 انضجظ االَفعبنً
 10529 10535 10547 11 نُخورحًم انًسؤ

 10671 10674 10773 33 ككمانزفكُر اإلَجبثً 
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 ( انقراءاد انصغري وانكجري وانًذي وطىل انفئخ وانًسزىَبد نهزفكُر اإلَجبثً ثًحبورِ انثالثخ 4جذول )

 انجُبٌ                  
 اثعبد االسزجُبٌ

انقراءح 
 انصغري

انقراءح 
 انكجري

طىل  انًذي
 انفئخ

انًسزىي 
 انًُخفض 

انًسزىي 
 انًزىسظ

 انًسزىي انًررفع 

انزىقعبد اإلَجبثُخ 
 انًسزقجم َحى

13 31 17 5 13 :18 19 :24 25 :31 

 36: 31 29: 23 22: 15 7 21 36 15 انضجظ االَفعبنً
 33: 29 28: 24 23: 19 4 14 33 19 رحًم انًسؤونُخ

 93: 81 81: 68 67: 55 12 38 93 55 انزفكُر اإلَجبثً ككم

فػػي  لفتيػػات عينػػة الدراسػػةعمييػػا ا ت( أف أعمػػى درجػػو حصػػم4يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
درجػػو، والمػػدي  55درجػػو، واقػػؿ درجػػو كانػػت  93كانػػت التفكيػػر اإليجػػابى ككػػؿ اسػتبياف 

وبػػػػػذلؾ أمكػػػػػف تقسػػػػػيـ درجػػػػػات االسػػػػػتبياف إلػػػػػى ثالثػػػػػة مسػػػػػتويات  12وطػػػػػوؿ الفئػػػػػة  38
  .مرتفا( –متوسط  – )منخفض

ــداخمى لممســكن اســتبيان  -3 ــات التصــميم ال أعػػد ىػػذا االسػػتبياف بعػػد  8الــوعى بمتطمب
ووفقػًا لممفيػوـ  لمتطمبػات التصػميـ الػداخمى لممسػكفاالطالع عمى الدراسات السػابقة 

( عبػػارة تتنػػاوؿ أىػػـ 42، وقػػد تكػػوف االسػػتبياف مػػف  )ومصػػطمحات الدراسػػةاالجرائػػي 
الػوعى  –الوعى بتصػميـ المسػكف والتي تمثمت في ) التصميـ الداخمى لممسكفأبعاد 

      -(  وذلؾ كالتالي :الوعى بتجميؿ المسكف -بتأثيث المسكف
 .ة( عبارا15اشتمؿ عمى )و 8 الوعى بتصميم المسكنُبعد  -
 .عبارة (41) عمى واشتمؿ : الوعى بتأثيث المسكن ُبعد -
 .( عبارة13واشتمؿ عمى ) 8الوعى بتجميل المسكن ُبعد -

  : أواًل حساب صدق االستبيان -8تقنين االستبيان
لمتأكد مف صدؽ أداة الدراسة قامت الباحثة بعرض الصورة األولية  صدق المحتوى8 )أ( 

لالستبياف عمى عدد مف األساتذة المحكميف أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ إدارة مؤسسات 
األسرة والطفولة وذلؾ بيدؼ معرفة آرائيـ ومالحظاتيـ ومقترحاتيـ حوؿ أبعاد االستبياف 

، وقد قامت الباحثة ، ومدى تحقيقيا ألىداؼ الدراسة ضوحيا ، وترابطياوفقراتو ومدى و 
بإجراء التعديالت المشار إلييا عمى صياغة بعض العبارات،  وبذلؾ يكوف قد خضا لصدؽ 

  .المحتوى
تػػـ حسػػاب ىػػذا الصػػدؽ مػػف خػػالؿ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف ( صــدق االتســاق الــداخمي ب)

 ( يوضح ذلؾ :5لو ، وجدوؿ ) بيف عبارات كؿ ُبعد والدرجة الكمية
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انىعً ثًزطهجبد انزصًُى ( قُى يعبيم اررجبط ثُرسىٌ نعجبراد كم ثُعذ يٍ أثعبد اسزجُبٌ 5) جذول
 نهجُعذ وانذرجخ انكهُخ انذاخهً نهًسكٍ

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1015،)*( دانخ عُذ 1011)**( دانخ عُذ 

الوعى بمتطمبات التصميـ فقرات استبياف  جميا( أف 5يتضح مف جدوؿ )
حققت ارتباطات دالة ما الدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي اليو عند مستوى داللة الداخمى 
 .( فى محور الوعى بتجميؿ المسكف 2، فيما عدا العبارة رقـ )  0005، 0001

وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط ) معامؿ ارتباط بيرسوف ( بيف  ( الصدق البنائيج)
الوعى بتصميـ المسكف ، الوعى بتأثيث المسكف ، الوعى الدرجة الكمية لكؿ بعد )

 .(متطمبات التصميـ الداخمى لممسكفالوعى ب)( والدرجة الكمية لالستبيافبتجميؿ المسكف
 نكم ثعذ وانذرجخ انكهُخ نالسزجُبٌ( قُى يعبيم االررجبط ثٍُ انذرجخ انكهُخ 6جذول )

 

 مف بعد كؿ درجة بيف احصائياً  دالة ارتباطات توجد أنو( 6يتضح مف جدوؿ )
 بيف االرتباط قيـ تراوحت فقد ،الداخمى لممسكفبمتطمبات التصميـ الوعى  أبعاد

 أف عمى أيضاً  يدلؿ مما ،(0001) مستوى عند دالة قيـ وجميعيا ،( 00834 ،00666)
 يشير كما ، الداخمي االتساؽ صدؽ مف جيدة بدرجة يتسـ النيائية صورتو في االستبياف

بمتطمبات التصميـ الوعى  قياس في تشترؾ االستبياف وأبعاد فقرات جميا أف إلى ذلؾ
 0 الفتيات عينة الدراسة لدي الداخمى لممسكف

انىعً ثزصًُى 
 انًسكٍ

 انىعً ثزجًُم انًسكٍ انىعً ثزأثُث انًسكٍ

 االررجبط  و االررجبط و االررجبط و

1 15090** 1 15591** 1 15395** 

2 15075** 2 15397** 2 15118 

3 15001** 3 15387** 3 15337** 

4 15090** 4 15331** 4 15048** 

5 15337** 5 15403** 5 15386** 

6 15077** 6 15495** 6 15093** 

7 15381** 7 15050** 7 15001* 

8 15368** 8 15459** 8 15079** 

9 15001** 9 15480** 9 15300** 

11 15008* 11 15469** 11 15343** 

11 15036** 11 15083** 11 15394** 

12 15307** 12 15361** 12 15505** 

13 15414** 13 15344** 13 15404** 

14 15344** 14 15395**   

15 15330**     

 انذالنخ  االررجبط انًحبور

 1011 15666 انىعً ثزصًُى انًسكٍ

 1011 15834 انىعً ثزأثُث انًسكٍ

 1011 15701 انىعً ثزجًُم انًسكٍ
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  -بطريقتين ىماReliability  8 تم حساب ثبات المقياس  ثانيًا حساب ثبات المقياس
لحساب معامؿ  Alpha-Cronbach: باستخداـ معػادلة ألفا كرونباخ الطريقة األولى

الثبات لتحديد قيمة االتساؽ الداخمي لالستبياف حيث تـ حساب معامؿ ألفا لكؿ ُبعد 
  0عمى حدة ولالستبياف ككؿ بأبعاده الثالثة

ولمتصحيح مف أثر التجزئة النصفية ( Split-half: استخداـ اختبار التجزئة النصفية )الطريقة الثانية
معادلة جتماف (، Spearman-Brownبراوف ) – تـ استخداـ معادلة التصحيح سبيرماف

(Guttman). 
ثبسزخذاو اخزجبرٌ انىعً ثًزطهجبد انزصًُى انذاخهً نهًسكٍ ( يعبيالد ثجبد اسزجُبٌ 7جذول )

 يعبيم أنفب وانزجسئخ انُصفُخ

 االثعبد

عذد 
 انعجبراد

يعبيم انفب 
 كروَجبخ

 انزجسئخ انُصفُخ

 
يعبيم اررجبط 

 ثراوٌ –سجُريبٌ 

يعبيم اررجبط 
 جزًبٌ 

 10252 10253 10114 15 انىعً ثزصًُى انًسكٍ
 10536 10539 10611 14 انىعً ثزأثُث انًسكٍ
 10316 10312 10329 12 انىعً ثزجًُم انًسكٍ
انىعً ثًزطهجبد 
انزصًُى انذاخهً 

 نهًسكٍ ككم

41 
10646 10628 10627 

وعى الفتيات المقبالت عمى الزواج ( أف معامؿ ألفا الستبياف 7ويوضح جدوؿ )
وتعتبر ىذه القيمة مقبولة وتؤكد ، ( 00646ككؿ ىو )بمتطمبات التصميـ الداخمى لممسكف 

أف قيـ معامالت ارتباط التجزئة  االتساؽ الداخمي لالستبياف ، كما يتبيف مف الجدوؿ أيضاً 
( 00628ككؿ ىو) الوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى لممسكفالنصفية لمجموع عبارات 

مما يدؿ عمى اتساؽ وثبات عبارات االستبياف بأبعاده لجتماف  00627وبراوف،  –لسبيرماف
  .ربعةاأل

( 2بعد حذؼ العبارة رقـ )مف خالؿ ما سبؽ أصبح االستبياف في صورتو النيائية 
الوعى أبعاد ) ثالثةتتضمف ،  عبارة 41مف  تكوفمف محور الوعى بتجميؿ المسكف، 

 الوعى بتجميؿ المسكف( عبارة ، 14) الوعى بتأثيث المسكف( عبارة، 15) المسكف بتصميـ
عمى ىذه العبارات وفؽ الفتيات المقبالت عمى الزواج  ، وحددت استجابات ( عبارة12)

( إذا كاف اتجاه العبارة 1-2-3( وعمى مقياس متصؿ )ال –أحيانًا  – دائماً ثالثة اختيارات )
 . ( إذا كاف اتجاه العبارة سالب3-2-1وعمى مقياس ) ، موجب

مستويات  ةإلى ثالث الوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى لممسكف استبيافوبذلؾ أمكف تقسيـ درجات 
 ( يوضح ذلؾ:8وجدوؿ )
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َحى انىعً  انفزُبد انًقجالد عهً انسواج( انقراءاد انصغري وانكجري وانًذي وطىل انفئخ نًسزىَبد 8جذول )
 انذاخهً نهًسكٍثًزطهجبد انزصًُى 

 انجُبٌ                  
 

 اثعبد االسزجُبٌ

انقراءح 
 انصغري

انقراءح 
 انكجري

طىل  انًذي
 انفئخ

انًسزىي 
 انًُخفض 

انًسزىي 
 انًزىسظ

انًسزىي 
 انًررفع 

انىعً ثزصًُى 
 انًسكٍ

26 43 17 5 26 :31 32 :37 38 :43 

انىعً ثزأثُث 
 انًسكٍ

21 42 21 7 21 :28 29 :35 36 :42 

انىعً ثزجًُم 
 انًسكٍ

19 33 14 4 19 :23 24 :28 29 :33 

انىعً ثًزطهجبد 
 انزصًُى انذاخهً ككم

73 112 39 13 73 :86 87 :99 111 :112 

فػى  الفتيػات عينػة الدراسػةعمييػا ت أف أعمى درجو حصػم( 8يتضح مف جدوؿ )
درجػو، واقػػؿ درجػو كانػػت  112ككػػؿ كانػت  الػوعى بمتطمبػات التصػػميـ الػداخمى لممسػكف

وبذلؾ أمكف تقسيـ درجات االستبياف إلى ثالثة  13وطوؿ الفئة  39درجو، والمدي  73
 .المستوى المرتفا( –المستوى المتوسط  –مستويات )المستوى المنخفض 

 سادسًا8 إجراءات تطبيق أدوات البحث عمى العينة
 ، واسػتبياف التفكيػر اإليجػابىتـ دمج كؿ مف استمارة البيانات العامة لألسػرة، ، اسػتبياف        

واحػػدة حتػػى يسػػيؿ توزيعيػػا الكترونيػػة فػػي اسػػتمارة الػػوعى بمتطمبػػات التصػػميـ الػػداخمى لممسػػكف 
الفتيػػػات ومػػػف ثػػـػ تػػـػ تطبيػػػؽ أدوات البحػػػث عمػػػى العينػػػة وذلػػػؾ بمػػػؿء البيانػػػات مػػػف  ، وتطبيقيػػػا

االسػػتبياف االلكترونػػى باالرسػاؿ ليػـػ عبػر مجموعػػات الفػػيس عػػف طريػؽ  المقػبالت عمػػى الػزواج
بالتعاوف ما بعض األساتذة ممف يقمف بالتدريس فى ىذه الجامعات  ،بوؾ أو األيميؿ الشخصى

 شػػيرحػػوالي واسػػت رؽ التطبيػػؽ الميػػداني  ،أو مػػف خػػالؿ التواصػػؿ مػػا األقػػارب مػػف الطالبػػات،
 0ـ 16/12/2020ـ حتى 2020/ 22/11ابتداًء مف 

 اإلحصائية األساليب8 سابعاً 
فريغ البيانات وتصفيتيا وتصحيحيا لت SPSS ةاإلحصائي الرـز رنامجباستخداـ تـ 

 : ومعالجتيا كما يمي
، معادلة الفا معامؿ ارتباط بيرسوف لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبياف

حساب والتجزئة النصفية، معادلة سبيرماف براوف ، ومعادلة جتماف و  لحساب الثباتكرونباخ 
 لمكشؼ عف العالقة بيرسوف معامؿ ارتباط، ب المئوية لكؿ مت يرات الدراسةالتكرارات والنس

تحميؿ ، متوسطات البيف  كشؼ عف داللة الفروؽ لم) T test اختبار )ت،  المت يراتبيف 
داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات عينة البحث في استبياف  األحادي لمكشؼ عف التبايف
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وفى حالة وجود فروؽ تـ ، التفكير اإليجابى واستبياف الوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى 
معامؿ اإلنحدار ،  لمعرفة داللة الفروؽ بيف متوسطات الدرجات Tukeyتطبيؽ اختبار 
 ؼ المت ير التابا. األكثر تأثيراً المت يرات المستقمة الخطي لمعرفة 
 النتائج ومناقشتيا

 نتائج الدراسة الوصفية8أواًل8 
مف  346فيما يمي وصؼ لعينة الدراسة الميدانية والتي بم ت  وصف عينة البحث -أ

كميات ومعاىد بطريقة صدفية غرضية مف  فتـ اختيارى الفتيات المقبالت عمى الزواج
بكميات ) القاىرة(  البحيرة،االسكندرية، ،المنوفية، ل ربية)ا حافظةجامعات مصرية بم

االقتصاد النزلى بطنطا، االقتصاد المنزلى بالمنوفية ، الدراسات اإلسالمية والعربية 
 (.معيد التمرض وكمية التمريض جامعة األزىر بالقاىرة،لمبنات باالسكندرية ودمنيور

 ( يوضح ذلؾ:9وجدوؿ )
 خصبئص االجزًبعُخ وانزعهًُُخهانجحث وفقبً ن عُُخن نعذدٌ وانُسجٍانزىزَع ا(  9جذول ) 

 ٪ العدد الفئة البيان  ٪ العدد الفئة البيان 
 

مكان 
 السكن

  7409 259 ريف
مستوي 
تعميم 
 األب

 203 8 أمي

 87 حضر

 

 8 يقرا و يكتب 2501

 

203 

 

 601 21 إبتدائى أو اعدادى 222 346 اإلجمالي

 
 

الحالة 
االجتما
 عية

 06,2 97 مخطوبة
مؤىل متوسط  )ثانوية أو     

 ما يعادليا(
115 3302 

 249 غير مخطوبة 

 
50,2 

 5401 187 مؤىل جامعي 222 346 اإلجمالي

 
 –دراسات عميا )ماجستير 

 دكتوراه (
7 

 
201 

 
 

طبيعة 
 الدراسة

 عممية
 

241 

 

6904 

 222 346 اإلجمالي 

  3106 116 نظرية
 
 
 
 
 
 

 32 أمي

 

902 

 

 19 تقرا و تكتب 222 346 اإلجمالى

 

505 

 

 
 
عمل 

 21 ابتدائى أو اعدادى 07,6 225 تعمل

 

508 

 

 197مؤىل متوسط  )ثانوية أو      52,0 025 ال تعمل

 

5609 
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 األم
 

 
مستوي 
تعميم 
 األم

 ما يعادليا(
 71 مؤىل جامعي 222 524 اإلجمالى

 

2105 

 

 
 

ترتيب 
الفتاة 
بين 
 أخواتيا

 –دراسات عميا )ماجستير  22,7 223 األولى
 دكتوراه (

7 201 

 02,0 52 األخيرة
 55,7 252 غير ذلك

 222 346 اإلجمالي 222 524 اإلجمالى

عدد 
أفراد 
 األسرة

 فئات 1106 41 فأقل 2
 الدخل
 الشيري

 241 2222من) منخفض(  أقل 

 

6904 

 

 8105 282 85 3من 

 

الى أقل من 2222متوسط)من 
 جنيو( 4222

81 

 

2301 

 705 26 فأكثر جنيو 4222مرتفع 609 24 فأكثر 6 

 222 346 اإلجمالى 222 346 اإلجمالى 
 

 ( اِرٍ :  9َىضح جذول )  

وبم ت نسبة % 7409 طالب الفتيات الريفياتنسبة الأف (  9جدوؿ )  يتضح من      
%، 7200% ،كما تبيف ارتفاع نسبة الفتيات المخطوبات حيث بم ت 2501الحضريات 

% يمييا الفتيات فى الدراسة النظرية حيث 6904ةبم ت نسبة الفتيات بالدراسة العممية 
%، وكانت النسبة األكبر لمفتيات ممف  تعمؿ أمياتيف حيث بم ت 3006بم ت نسبتيف 

% ، وكاف ترتيب 2908% تمييا نسبة الفتيات التى ال تعمؿ أمياتيف حيث بم ت7002
% ، 4109مادوف ذلؾ بنسبة   –األخيرة  –تيب الطالبة بيف أخواتيا كالتالى األولى 

% عمى التوالى ، كما يتبيف ارتفاع نسبة األسر متوسطة الحجـ %3709 ، 2002
% في حيف بم ت نسبة األسر وص يرة الحجـ) 8105أفراد(  حيث بم ت نسبتيـ  5:7)
، كما % 6,9%  ، 11,6 أفراد فأكثر ( عمي التوالي 8أفراد فأقؿ(  وكبيرة الحجـ ) 4

عكست نتائج الجدوؿ ارتفاع نسبة آباء الفتيات ذوي مستوى التعميـ الجامعى حيث 
%، بينما كانت النسبة األكبر الفتيات أبناء األميات ذوى 5400بم ت نسبت اآلباء 

، وكانت فئات دخوؿ أفراد %، 5609المستوى التعميمى المتوسط حيث بم ت نسبتيف  
% 705%، 2301%، 6904مرتفا بنسبة  -سطمتو  -عينة البحث كالتالي منخفض

 0عمى التوالي

 العينة في ضوء االستجابات عمى أدوات البحث وصف نتائج -ب
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ـــر اإليجـــابىاســـتبيان  -2 عمػػػى التوزيػػػا التكػػػراري والنسػػػبي يشػػػتمؿ ىػػػذا الجػػػزء  8  التفكي
 التفكيػػػر اإليجػػػابىعمػػػى  الفتبػػػات المقػػػبالت عمػػػى الػػػزواجالسػػػتجابات عينػػػة البحػػػث مػػػف 

 ( يوضح ذلؾ:10بمحاوره الثالثة ، وجدوؿ )
 (346ثًحبورِ ٌ = ) انزفكُر اإلَجبثًًسزىي نعُُخ انجحث وفقب انفزُبد  ( رىزَع11جذول )

اختالؼ نسب اجمػالي مسػتوى التفكيػر اإليجػابى فقػد ( 10)ت بيانات جدوؿ ضحأو 
كانػػػت األولويػػػة لمفتيػػػات المقػػػبالت عمػػػى الػػػزواج ذوى التفكيػػػر اإليجػػػابى المتوسػػػط بنسػػػبة 

% الفتيػػات ذوي المسػػتوى المرتفػػا ، بينمػػا كانػػت أقػػؿ 2307%، تمييػػا نسػػبة 5902بم ػػت 
ــاءمػػا دراسػػة  ويتفــق ىــذا% لػػذوي المسػػتوى المػػنخفض، 1701نسػػبة وىػػي  عــالم )  ىن

حيػػػث أظيػػػػرت نتائجيػػػا أف النسػػػػبة األكبػػػر لعينػػػػة الراسػػػة ذوات تفكيػػػػر إيجػػػػابى ( 0202
 متوسط .

 االوعى بمتطمبات التصميم الداخمىاستبيان  -0
يشػػتمؿ ىػػذا الجػػزء عمػػى التوزيػػا التكػػراري والنسػػبي السػػتجابات عينػػة البحػػث مػػف 

بأبعػػاده  التصػػميـ الػداخمىالػػوعى بمتطمبػات اسػتبياف  عمػػىالفتيػات المقػبالت عمػػى الػزواج 
 ( يوضح ذلؾ:11، وجدوؿ )الثالثة 

 
 
 
 
 
 

انزفكُر يحبور 
                                                                                   اإلَجبثً

 انعذد انزفكُر اإلَجبثًيسزىي 
 

انُسجخ 
 انًئىَخ

انزىقعبد اإلَجبثُخ 
 َحى انًسزقجم

 

 0150 35 (18: 13يسزىي يُخفض) 

 6756 034 (24: 19يسزىي يزىسظ)
 0053 77 (31: 25يسزىي يررفع)

 
 انضجظ االَفعبنً

 

 0150 71 (22: 15يسزىي يُخفض)
 6458 004 (29: 23) يسزىي يزىسظ

 0551 50 (36: 31يسزىي يررفع)

 انًسؤونُخرحًم 
 0056 41 (23: 19)يسزىي يُخفض
 5555 090 (28: 24)يسزىي يزىسظ
 3059 004 (33: 29يسزىي يررفع)

اسزجُبٌ اجًبنٍ 
 َجبثًانزفكُر اإل

 0750 59 (67: 55)يسزىي يُخفض
 5950 015 (81: 68)يسزىي يزىسظ
 0357 80 (93: 81يسزىي يررفع)
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 انىعًًسزىي نعُُخ انجحث وفقب انفزُبد ( رىزَع 11جذول )
 (346ثأثعبدِ ٌ = ) ثًزطهجبد انزصًُى انذاخهً

 
انىعً أثعبد 

ثًزطهجبد انزصًُى 
 انذاخهً نهًسكٍ

انىعً ثًزطهجبد يسزىي 
 انزصًُى انذاخهً نهًسكٍ

 انعذد
 

% 

ثزصًُى انىعً 
 انًسكٍ

 

 07153 61 (31: 26يسزىي يُخفض) 

 74151 056 (37: 32) يسزىي يزىسظ
 807 31 (43: 38) يسزىي يررفع

انىعً ثزأثُث 
 انًسكٍ

 

 05156 54 (28: 21) يسزىي يُخفض
 59155 016 (35: 29) يسزىي يزىسظ
 04159 86 (42: 36) يسزىي يررفع

انىعً ثزجًُم 
 انًسكٍ

 

 0457 50 (23: 19) يُخفضيسزىي 

 6053 000 (28: 24) يسزىي يزىسظ

 0451 83 (33: 29) يسزىي يررفع

اجًبنٍ اسزجُبٌ 
انىعً ثًزطهجبد 
انزصًُى انذاخهً 

 نهًسكٍ

 0855 64 (86: 73) يسزىي يُخفض

 6053 000 (99: 87 يسزىي يزىسظ

 0150 71 (112: 111) يسزىي يررفع

 
جمالي مستوى الوعى بمتطمبات إاختالؼ نسب ( 11)ت بيانات جدوؿ ضحأو 

التصمـ الداخمى لممسكف فقد كانت نسبة الفتيات المقبالت عمى الزواج ذوي المستوى 
% 2002%، تمييا نسبة 6103المتوسط مف الوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى  

 % لذوي المستوى1805لمفتيات ذوي المستوى المرتفا ، بينما كانت أقؿ نسبة وىي 
وهذا المنخفض مف الوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى لمفتسات المقبالت عمى الزواج،

ال البية العظمى مف حيث أظيرت أف  (0227سارة األسود ) نتائج دراسة اظيرتو ما
إجمالى مستوى الوعى بجماليات فى متوسط  ذوات مستوى الدراسةالفتيات عينة 
 . التصميـ الداخمى

 ضوء فروض البحثًا8 النتائج في نيثا
 النتائج في ضوء الفرض األول 8 -2
التفكيـر  بـين إحصائياً  دالة ارتباطية عالقة ال توجدينص الفرض األول عمى أنو "  -

التوقعـات اإليجابيـة نحـو المسـتقبل، الضـبط االنفعـالى ، تحمـل ) بمحاوره اإليجابى
ــات التصــميم( المســؤولية ــزواج بمتطمب ــى ال ــات المقــبالت عم ــداخمى  ووعــى الفتي ال

لممسكن بأبعاده) الوعى بتصميم المسكن ، الوعى بتأثيث المسكن، الوعى بتجميل 
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ولمتحقؽ مف صحة الفرض األوؿ إحصائيًا تـ إيجاد معامالت االرتبػاط  ،" (المسكن
  ( يوضح ذلؾ:12وجدوؿ )المت يرات الخاصة بالدراسة. بطريقة بيرسوف بيف 

وانىعً ثًزطهجبد انزصًُى ثًحبورِ  انزفكُراإلَجبثً ( يعبيالد اررجبط ثُرسىٌ ثٍُ 12جذول )

 (346ٌ = ) ثأثعبدِانذاخهً نهًسكٍ 

انىعً ثًزطهجبد انزصًُى 
 انذاخهً نهًسكٍ

 
  انزفكُر اإلَجبثً

انىعً 
ثزصًُى 
  انًسكٍ

انىعً ثزأثُث 
 انًسكٍ

انىعً 
ثزجًُم 
 انًسكٍ

اجًبنٍ انىعً 
ثًزطهجبد 
انزصًُى 
انذاخهً 
 نهًسكٍ

انزىقعبد اإلَجبثُخ َحى 
 انًسزقجم

,01,0* ,01,0** ,0100** ,0100** 

 10141 10115 10152 10117 انضجظ االَفعبنً

 **10274 **10163 **10251 **10198 رحًم انًسؤونُخ

 **10215 **10131 **10196 **10127 اجًبنٍ انزفكُر اإلَجبثً

 1015، * دانخ عُذ  1011عُذ** دانخ 

  ما يمى8 (20يتضح من جدول)  
بيف  0005،  0001وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيًا عند مستوى داللة -

والوعى  )التوقعات اإليجابية نحو المستقبؿ، تحمؿ المسؤولية(التفكير اإليجابى بمحوريو 
بتصميـ المسكف، الوعى بتأثيث )الوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى لممسكف بأبعاده 

التوقعات  مستوى ارتفا كمما أنو يعني وىذا،  المسكف، الوعى بتجميؿ المسكف(
ازداد  اإليجابية نحو المستقبؿ وتحمؿ المسؤولية لدى الفتيات المقبالت عمى الزواج كمما

وقد يرجع  وعييف بمتطمبات التصميـ الداخمى لممسكف التصميـ والتأيث والتجميؿ أف
إلى أف التوقعات اإليجابية والتفاؤؿ نحو المستقؿ تجعؿ الفتيات عموما  والمقبمة  ذلك

عمى الزواج بصفة خاصة تفكر فى مستقبميا األسرى بإيجابيو مما يجعميا تيتـ 
بالمعمومات والمواقا المتعمقة بتأثث المسكف وتجميمو والديكورات والتصميمات الحديثة 

، يًا بعد ذلؾ فى مسكنيا المستقبمىيا أف تطبؽ ذلؾ عممطتلممنازؿ لتثقؿ خبرتيا وتس
وكذلؾ تحمؿ المسؤولية لدى الفتاة تجعميا قادرة  عمى اتخاذ قراراتيا بكؿ حكمة وتحمؿ 
نتائج ىذا القرار وىذا بدروه يؤثر عمى وعييا واتجاىيا نحو متطمبات التصميـ الداخمى 

 تصميـ المسكف وتأثيو وتجميمو . ويجعميا عمى قدر مف تحمؿ مسؤولية اختياراتيا فى
عدـ وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف محور الضبط االنفعالى والوعى -

)الوعى بتصميـ المسكف، الوعى بتأثيث بمتطمبات التصميـ الداخمى لممسكف بأبعاده 
 .(، أجمالى الوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى لممسكفالمسكف، الوعى بتجميؿ المسكف



 

580 

0202 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 سبق يتضح ما يمي8 مما
 التفكيػػر اإليجػػابىعالقػػة ارتباطيػػة دالػة احصػػائيًا بػػيف مجمػػوع محػاور اسػػتبياف  وجػود 

ــالي  الػػوعى بمتطمبػػات التصػػميـ الػػداخمى لممسػػكفبعػػاد اسػػتبياف أومجمػػوع   ــم وبالت ل
 .يتحقق الفرض األول

 النتائج في ضوء الفرض الثانى8 -0
بـين  اً ينص الفرض الثاني عمى أنو " ال توجد عالقـة ارتباطيـة ذات داللـة إحصـائي    

مستوى  -مستوى تعميم األب) لألسرة بعض متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي
لمفتيـات المقــبالت الــدخل الشـيري( والتفكيـر اإليجــابي  -عـدد أفــراد األسـرة -تعمـيم األم

 ." الثالثةبمحاوره  عمى الزواج
ولمتحقؽ مف صحة الفرض الثاني إحصائيًا تـ إيجاد معامالت االرتبػاط بطريقػة بيرسػوف 

وبعػض مت يػرات ، بيف التفكير اإليجابي لمفتيػات المقػبالت عمػى الػزواج بمحػاوره الثالثػة 
 -مسػتوى تعمػيـ األـ -المستوى االجتماعي واالقتصادي التي تشمؿ )مستوى تعمػيـ األب

 ( يوضح ذلؾ:11دخؿ الشيري(، وجدوؿ )ال -عدد أفراد األسرة
( يعبيم اررجبط ثُرسىٌ نكم يٍ انزفكر اإلَجبثً نهفزُبد انًقجالد عهً انسواج ثًحبورِ 13جذول )

 (346وثعض يزغُراد انًسزىي االجزًبعً واالقزصبدي ٌ )

 11015* دانخ عُذ      11011** دانخ عُذ

 يأتي8 ( ما25ُيبين جدول )
التوقعات اإليجابية نحو بيف محور دالة إحصائيًا عدـ وجود عالقة ارتباطية  -

الدخؿ و  عدد أفراد األسرة، مستوى تعميـ األب، مستوى تعميـ األـ وكؿ مف  المستقبؿ
يوسف أسميم دراسة  ما نتيجةوتتفق نتيجة ىذد الدراسة ، الشيري لألسرة

إحصائيا بيف الشباب عينة الدراسة فى حيث أكد عدـ وجود تبايف داؿ  (0225)
ما دراسة   واتفقت أيضاً  ،التوقعات االيجابية نحوالمستقبؿ تبعا لدخؿ األسرة

 انًزغُراد
يسزىي 
 رعهُى األة

يسزىي 
 رعهُى األو

عذد أفراد 
 األسرح

انذخم انشهرٌ 
 نألسرح

انزىقعبد اإلَجبثُخ َحى 

 انًسزقجم
15157 

15107 15171 15139 

 انضجظ االَفعبنً
15115 

15130 -15101 -15106 

 رحًم انًسؤونُخ
15190* 

15196* -15138 15130 

إجًبنً اسزجُبٌ انزفكُر 

 اإلَجبثً
15160 

15164 15119 15101 
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Holopainen& Sulinto (2005) ،( ووفاء بمو 0226أحمد عبد المنعم )
فى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد عينة الدراسة فى ( 0227)

 .التوجو نحو المستقبؿ تبعًا لمستوى دخؿ األسرة  
  مسػػتوى تعمػػػيـ عػػدـ وجػػود عالقػػػة ارتباطيػػة بػػيف محػػػور الضػػبط االنفعػػالي وكػػػؿ مػػف

 0الدخؿ الشيري لألسرة و عدد أفراد األسرة، األب، مستوى تعميـ األـ 
  عدد أفراد األسرة و  مف وكؿ تحمؿ المسؤوليةعدـ وجود عالقة ارتباطية بيف محور

 موجبة دالة إحصائيًا عند وجد عالقة ارتباطية ، بينما تالدخؿ الشيري لألسرة
، أى أنو مستوى تعميـ األب ومستوى تعميـ األـ وكؿ  تحمؿ المسؤوليةبيف 0005

واألـ كمما زاد تحمؿ المسؤولية لدى لما ارتفا المستوى التعميمى لكؿ مف األب 
أف ىذه النتيجة منطقية فارتفاع مستوى وترى الباحثة الفتيات المقبالت عمى الزواج 

التعميـ لكؿ مف األب واألـ يزيد مف الثقافة والمعرفة لدييـ بضرورة تحمؿ المسؤولية 
شراكيـ فى المف ق األثر عمى موضوعات التى تيـ األسرة، مما لو بالغ بؿ األبناء وا 

 الفتاة فى تحمؿ المسؤولية .
 بيف مجموع محاور التفكير اإليجابي  دالة إحصائياً  عدـ وجود عالقة ارتباطية

مستوى تعميـ األب، مستوى تعميـ األـ ،  لمفتيات المقبالت عمى الزواج وكؿ مف
 0عدد أفراد األسرة و الدخؿ الشيري لألسرة

حيث  (0224بركات )  من زيادكؿ  دراسةالحالية ما نتيجة الدراسة اتفقت و 
أثبت عدـ وجود فروؽ ذات دالة إحصائية فى التفكير اإليجابى والسمبى بيف طمبة 

 ـلتي أظيرت عد( ا0220القريشي )عمى ودراسة  ،الجامعة تبعًا لمستوى تعميـ األـ 
حيث أكدت  (0202ىناء عالم )ودراسة  وجود عالقة بيف التفكير اإليجابي والدخؿ،

عدـ وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بيف التفكير اإليجابى وكؿ ف الدخؿ 
  الشيرى لألسرة ومستوى تعميـ األـ ومستوى تعميـ األب وعدد أفراد األسرة ،

حيث  (0223يحى النجار وعبد الرؤوف الطالع )اختمفت مع نتيجة بينما   
اطية موجبة بيف التفكير اإليجابى والدخؿ الشيرى لألسرة بأكدت الدراسة وجود عالقة ارت

حيث أثبتت وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف التفكير  (0227أمنية نزيو )، ودراسة 
اإليجابى وكؿ مف مستوى تعميـ ربة األسرة ومستوى تعميـ رب األسرة وعدد أفرا األسرة 

حيث أكدت  (0222شرى )العمحمود دراسة  واختمفت أيضا معلدى عينة الدراسة، 
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نتيجة الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الشباب عينة الدراسة فى التوجو 
 نحو المستقبؿ تبعًا لمستوى تعميـ األـ لصالح المستوى المرتفا.

 مما سبق يتضح أنو8
  لمفتيات المقبالت عمى بيف التفكير اإليجابي دالة إحصائيًا ال توجد عالقة ارتباطية

وى تعميـ األب، مستوبعض مت يرات المستوى االجتماعي واالقتصادي ) الزواج
تحقق يوبالتالي  (، ، عدد أفراد األسرة و الدخؿ الشيري لألسرةمستوى تعميـ األـ

 .صحة الفرض الثاني
 الثالثالنتائج في ضوء الفرض -5

عمى أنو " ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين  الثالثينص الفرض     
مستوى  -مستوى تعميم األب)لألسرة بعض متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي 

ووعى الفتيات بمتطمبات ( لألسرة  الدخل الشيري -عدد أفراد األسرة -تعميم األم
 ." الثالثة لممسكن بأبعاده التصميم الداخمى

إحصائيًا تـ إيجاد معامالت االرتباط بطريقة  الثالثولمتحقؽ مف صحة الفرض     
عمى الزواج لمفتيات المقبالت  الوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى لممسكفبيرسوف بيف 

التي تشمؿ )مستوى و وبعض مت يرات المستوى االجتماعي واالقتصادي ، الثالثة بأبعاده
، وجدوؿ  (لألسرة الدخؿ الشيري -عدد أفراد األسرة -األـمستوى تعميـ  -تعميـ األب

 .ؾ( يوضح ذل11)
 
( معامالت ارتباط بيرسون لكل من الوعى بمتطمبات التصميم الداخمى لممسكن لمفتيات 10جدول ) 

 (003قتصادي )ن =االجتماعي واالالمقبالت عمى الزواج بأبعاده وبعض متغيرات المستوى 

  2,23* دالة عند      2,22** دالة عند

مستوى  المتغيرات
 تعميم األب

مستوى 
 تعميم األم

عدد أفراد 
 األسرة

الدخل الشيري 
 لألسرة

 15151 15106- **15006 15110 ثزصًُى انًسكٍنىعً ا

 *15000 15107- **15040 15104 انىعً ثزأثُث انًسكٍ

 15104- 15103 15131 15155 انىعً ثزجًُم انًسكٍ

إجًبنً انىعً 

ثًزطهجبد انزصًُى 

 انذاخهً نهًسكٍ

15131 15035** -15158 -15100 
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 ( ما يأتي228ُيبين جدول )
 وكػؿ  الػوعى بتصػميـ المسػكفبػيف محػور  دالػة إحصػائيا عدـ وجػود عالقػة ارتباطيػة

مسػػػتوى تعمػػػيـ األب، عػػػدد أفػػػراد األسػػػرة ، الػػػدخؿ الشػػػيرى لألسػػػرة، بينمػػػا توجػػػد مػػػف 
بػػػيف الػػػوعى بتصػػػميـ المسػػػكف ومسػػػتوى  0001عالقػػػة ارتباطيػػػة دالػػػة إحصػػػائيًا عنػػػد 

تعميـ األـ ،أى أنػو كممػا ارتفػا المسػتوى التعميمػى لػألـ كممػا زاد وعػى الفتػاة بتصػميـ 
 .المسكف 

 مستوى تعمػيـ وكؿ مف  الوعى بتأثيث المسكفور عدـ وجود عالقة ارتباطية بيف مح
األب، عػػدد أفػػػراد األسػػػرة ، بينمػػػا توجػػػد عالقػػة ارتباطيػػػة موجبػػػة دالػػػة إحصػػػائيًا عنػػػد 

بيف الوعى بتأثيث المسكف لدى الفتاة ومستوى تعميـ األـ ،أى أنو كمما ارتفػا  0001
ؾ توجػػد عالقػػة المسػػتوى التعميمػػى لػػألـ كممػػا زاد وعػػى الفتػػاة بتأثيػػث المسػػكف ، وكػػذل

بػػيف الػػوعى  بتأثيػػث المسػػكف والػػدخؿ الشػػيرى  0005ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائيًا عنػػد  
لألسػػرة ، أى أنػػو كممػػا زاد الػػػدخؿ الشػػيرى لألسػػرة كممػػػا زاد وعػػى الفتيػػات المقػػػبالت 

إليام عبـد الـرحمن )  ما دراسػة ، وتتفق ىذه النتيجة عمى الزواج بتأثيث المسكف 
حيػػث أكػػدف وجػػود عالقػػة ارتباطيػػة موجبػػة بػػيف  ( 0223(، أســماء عبيــد )0222

  الدخؿ الشيرى والوعى بتأثيػث المسػكف لػدى عينػة البحػث مػف المقبمػيف عمػى الػزواج
د عالقػػة ارتباطيػػة موجبػػة دالػػة و وجػػ حيػػث أثبتػػت (0225منيــرة الضــحيان )ودراســة 
وعدـ وجود عالقة ارتباطية دالػة الدخؿ الشيرى لألسرة ، و  بعد التأثيثبيف إحصائيا 

فػى وجػود  بينمـا اختمفـت نتيجـة دراسـتيا. وعػدد أفػراد األسػرة التأثيػث إحصائيًا بيف 
عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بيف الوعى بتأثيث المسكف والمسػتوى التعميمػى 
 لػرب األسػػرة وعػػدـ وجػػود عالقػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائيًا بػيف الػػوعى بتأثيػػث المسػػكف

 والمستوى التعميمى لربة األسرة  .
  مستوى تعميـ وكؿ مف  الوعى بتجميؿ المسكفعدـ وجود عالقة ارتباطية بيف محور

 وتتفـق ىــذهاألب،مسػتوى تعمػيـ األـ،  عػدد أفػراد األسػرة ، الػػدخؿ الشػيرى لألسػرة ، 
تباطيػػة دالػػة وجػػود عالقػػة ار  عػػدـفػػى  (0225منيــرة الضــحيان ) النتيجػػة مػػا دراسػػة

 مسػػتوى تعمػػيـ ربػػةو  أفػػراد األسػػرةوكػػؿ مػػف عػػدد  تجميػػؿ المسػػكفبػػيف بعػػد  إحصػػائياً 
 األسرة والدخؿ الشيرى لألسرة .



 

584 

0202 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 بمتطمبػػػػات  وعى الفتيػػػػاتأجمػػػػالىبػػػػيف  دالػػػػة إحصػػػػائياً  عػػػػدـ وجػػػػود عالقػػػػة ارتباطيػػػػة
مسػتوى تعمػيـ األب، عػدد أفػراد األسػرة ، الػدخؿ وكػؿ مػف  التصميـ الػداخمى لممسػكف

بػػيف  0001لألسػػرة، بينمػػا توجػػد عالقػػة ارتباطيػػة موجبػػة دالػػة إحصػػائيًا عنػػد الشػػيرى 
لمفتيػات المقػػبالت عمػػى الػػزواج  الػػوعى بمتطمبػػات التصػميـ الػػداخمى لممسػػكف أجمػالى

ومستوى تعميـ األـ ،أى أنػو كممػا ارتفػا المسػتوى التعميمػى لػألـ كممػا زاد وعػى الفتػاة 
إلػى أف الفتػاة أكثػر تػأثرًا بػاألـ رجـع ذلـك وقـد ي بمتطمبػات التصػميـ الػداخمى لممسػكف

عمػػى  وقػػدراتيف فومعػػارفي زادت خبػػراتيفكممػػا  لػػألـ كممػػا ارتفػػا المسػػتوى التعميمػػى ف
اآلبنػػاء وتشػػجيعيـ وتحفيػػػزىـ عمػػى اختيػػار المسػػػكف المناسػػب والمميػػز مػػػف  مسػػاعدة

ضػػ حيػػث الموقػػا والمسػػاحة والتصػػميـ والسػػعى لألرتقػػاء افة بمسػػتوى البيئػػة السػػكنية وا 
 )مصــــطفى والء كػػػػؿ مػػػػف تتفــــق تمــــك النتــــائج مــــع نتــــائج و، النػػػػواحى الجماليػػػػة 

ــــى 0222 ــــديب (، م ــــول )   (،0224 )ال ــــدا زغم وســــارة األســــود)  (0224ىوي
بػػػيف المبحػػػوثيف فػػػى الػػػوعى  داؿ إحصػػػائياً تبػػػايف  والتػػػى أكػػػدت عػػػدـ وجػػػود (0227

، والمسػتوى التعميمػى لػألـ  التعميمى لألب لممستوى بمتطمبات التصميـ الداخمى تبعاً 
ــد )ودراســة ،  والػػدخؿ الشػػير لألسػػرة تػػى أكػػدت عػػدـ وجػػود وال (0223أســماء عبي

عالقة ارتباطية بيف الوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى وكؿ مف مستوى تعميـ األب 
 (0225منيرة الضـحيان )  ما دراسة، وتختمف نتيجة الدراسة  ومستوى تعميـ األـ

ث أثبتػػػػت وجػػػػود عالقػػػػة ارتباطيػػػػة داللػػػػة احصػػػػائيًا بػػػػيف إجمػػػػالى تأثيػػػػث وتجمػػػػؿ حيػػػػ
 ونتيجـة دراسـة المسكف وكؿ مف مسػتوى تعمػيـ رب األسػرة والػدخؿ الشػيرى لألسػرة 

حيث أكدتا وجػود ( 0227(، ووجدان العودة ) 0222إليام عبد الرحمن )كؿ مف 
بتأثيػػث وتجميػػؿ المسػػكف تبعػػا تبػػايف داؿ إحصػػائيًا بػػيف أفػػراد عينػػة البحػػث و الػػوعى 

 .لممستوى التعميمى لألب واألـ لصالح المستوى التعميمى المرتفا
  الفرض الرابع-2

الفتيات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ينص الفرض الثاني عمى انو "       
 والوعى بمتطمباتبمحاوره الثالثة، التفكير اإليجابى في كل من المقبالت عمى الزواج 

  .حضر (" –بأبعاده األربعة تبعًا لمكان السكن ) ريف  التصميم الداخمى لممسكن
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ولمتحقؽ مف صحة الفرض تـ استخداـ حساب الفروؽ بيف المتوسطات باستخداـ 
تبعًا  الوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى، و التفكير اإليجابى( في T,testاختبار ت )

 ( توضح ذلؾ،15حضر ( ، و جدوؿ )  –لمكاف السكف )ريؼ 
 

( دالنخ انفرق ثٍُ يزىسظ درجبد انفزُبد انًقجالد عهً انسواج عُُخ انجحث فً انزفكُر 15جذول )

346اإلَجبثً ثًحبورِ وانىعً ثًزطهجبد انزصًُى انذاخهً ثأثعبدِ رجعبً نًكبٌ انسكٍ ٌ =   

 انجُبٌ                     
 

 انًحـــىر

  ( 87حضر   ٌ= )  ( 259رَف    ٌ= ) 
 قًُخ د

 
يسزىي 
 انذالنخ

 انًزىسظ
 انحسبثً

 االَحراف
 انًعُبري

 انًزىسظ
 انحسبثً

 االَحراف
 انًعُبري

انزفكُر 
 اإلَجبثً

انزىقعبد 
اإلَجبثُخ 

َحى 
 انًسزقجم

2201142 301156 2206322 2018535 -10432 10153 
 خغُر دان

انضجظ 
 االَفعبنً

2506255 307358 2601345 307493 -10883 10378 
 غُر دانخ

رحًم 
 انًسؤونُخ

2701177 208119 2703113 206339 -10885 10377 
 غُر دانخ

اجًبنٍ 
انزفكُر 
 اإلَجبثً

7407375 702828 7509771 701183 -10386 10167 
 غُر دانخ

انىعً 
ثًزطهجبد 
انزصًُى 
 انذاخهً

انىعً 
ثزصًُى 
 انًسكٍ

33109768 21079941 34103113 1017395 -10963 10336 
 غُر دانخ

انىعً 
ثزأثُث 
 انًسكٍ

32104826 31075441 33101839 31081113 -110512 10134 
 غُر دانخ

انىعً 
ثزجًُم 
 انًسكٍ

26102819 21077337 26103113 31026472 -10179 10937 
 غُر دانخ

إجًبنً 
انىعً 

ثًزطهجبد 
انزصًُى 
انذاخهً 
 نهًسكٍ

92107413 71013645 93108146 71034188 -110194 10233 
 غُر دانخ

 (238يتبين من جدول )
الفتيػػات المقػػبالت عمػػى الػػزواج عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف متوسػػطات درجػػات 

التوقعػػػات اإليجابيػػػة نحػػػو المسػػػتقبؿ ، عينػػػة البحػػػث فػػػي كػػػؿ مػػػف  الريفيػػػات والحضػػػريات
جمػػالى التفكيػػر  حيػػث بم ػػت قػػيـ )ت(  اإليجػػابىالضػػط االنفعػػالى ، وتحمػػؿ المسػػؤولية وا 

وىػػػػػػى قػػػػػػيـ غيػػػػػػر دالػػػػػػة  (10386- ، 00885-،  00883- ، 10432-)عمػػػػػػى التػػػػػػوالي
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ال يوجػػد بيػػنيـ أي  عيينػػة البحػػث الفتيػػات الريفيػػات والحضػػراتوىػػذا يعنػػي أف  ،إحصػػائياً 
ى التفكير ال يسيـ في احداث اختالؼ ف مكاف السكفأف  التفكير اإليجابى أىفروؽ في 

إلػػى أف الفتيػػات عينػػة الدراسػػة متقاربػػات فػػى المرحمػػة وقــد يرجــع ذلــك حػػاوره اإليجػػابى وم
العمريػػػػة والدراسػػػػة الجامعيػػػػة والمسػػػػتوى االقتصػػػػادى فػػػػال يوجػػػػد اخػػػػتالؼ بػػػػيف الريفيػػػػات 

جػػابى ، وأيضػػًا االنفتػػاح الثقػػافى والمعمومػػاتى بسػػبب تػػوافر يوالحضػػريات فػػى التفكيػػر اإل
قضى عمى الفجوة الثقافية بيف جميا الفئات االنترنت فى كؿ بيت ريفى أو حضرى مما 

فػػػى الريػػػؼ أو الحضػػػر فػػػال يختمػػػؼ مسػػػتوى التفكسػػػر اإليجػػػابى بػػػيف الفتيػػػات الريفيػػػات 
 مػف كؿ ما دراسةىذه النتيجة واتفقت     والخضريات بسبب تشابو الظروؼ المحيطة.

حيػػث أثبتػػت عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات دالػػة إحصػػائية فػػى التفكيػػر  (0224بركــات ) زيــاد 
أمنيـة اسـة ر ود لمكػاف السػكف )ريػؼ/ حضػر( اإليجابى والسػمبى بػيف طمبػة الجامعػة تبعػاً 

ــــو ) ــــاء عــــالم )0227نزي حيػػػػث أكػػػػدت عػػػػدـ وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة  (0202( وىن
ودراســة  اإليجػػابىفػػى التفكيػػر  إحصػػائية بػػيف أفػػراد عينػػة الدراسػػة الريفيػػات والحضػػريات

مػف  حيث أكػدت عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػف الشػباب (0227وفاء بمو )
اختمفت نتـائج ، بينما عينة الدراسة فى التوقعات واالتجاه نحو المستقبؿ الريؼ والحضر
حيػث أكػدت ووجػود فػروؽ  (8102 آيـات الدياسـطى )  مػا دراسػة كػؿ مػفىذه الدراسة 

إحصائية بيف عينة الدراسة مف الريؼ والحضر فى التفكيػر اإليجػابى لصػالح الحضػر ، 
يمـــان ضـــبش، و شـــيماء ودراسػػػة   التػػػي  (8101ىنـــاء عـــالم )،  (8102المســـتكاوي )ا 

توصمت إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة الدراسة في الريؼ والحضر في 
 .الريؼ تحمؿ المسؤلية لصالح

الفتيات المقبالت عمى الزواج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات  -
الوعى بتأثيث ، عينة البحث في كؿ مف الوعى بتصميـ المسكف الريفيات والحضريات

إجمالى الوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى لممسكف ، الوعى بتجميؿ المسكف، المسكف
وىى  (100194-،00079-، 100502-، 00963-)التواليحيث بم ت قيـ )ت( عمى 

ال  عيينة البحث الريفيات والحضرات الفتياتوىذا يعني أف  ،قيـ غير دالة إحصائياً 
مكاف أف  أىالوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى لممسكف  يوجد بينيـ أي فروؽ في

لممسكف الوعى بمتطمبات التصمـ الداخمى ى حداث اختالؼ فإال يسيـ في  السكف
إلى أف وقد يرجع ذلك  ،مما يدؿ عمى وجود تجانس بيف اجابات عينة البحثبأبعاده ،
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توافر المعمومات عمى شبكة االنترنت فى كؿ مجاالت الحياة جعمت العالـ قرية ص يرة 
واستطاعت الفتيات معرفة كؿ ما ىو جديد فى متطمبات التصميـ الداخمى ب ض النظر 

(  0226 )نعيم ميا  تمؾ مف  ما دراسة كؿىذه النتيجة واتفقت ، عف مكاف السكف 
،إبتسام الزوم   ( 0222)  مصطفىوالء  ( ، ودراسة  0227 )حسانين شيماء  ، 
 دراساتيـ والتى أكدت( 0227( و سارة األسود )0223( ، أسماء عبيد )0220)

فى متطمبات التصميـ  الريؼ والحضرأفراد العينة مف عمى عدـ وجود فروؽ بيف 
(، 0225)يوسف زينب  ىذه النتيجة ما دراسة كؿ مف،  بينما اختمفت بينماالداخمى 
احصائية بيف شباب  عمى وجود فروؽ دالة دراستيما التى أكدت(0226الزكى )شيماء 

ىذه  اختمفتوكذلك  ،الحضر الحضر والريؼ فى التصميـ الداخمى لممسكف لصالح
الديب ( ومى 0224)المستكاوى  إيمان دراسة كؿ مف اليوالنتيجة ما ما توصمت 

الحضر ؽ ذات داللة احصائية بيف الريؼ و والتى أوضحت نتائجيا وجود فرو ( 0224)
 لصالح الحضر.تأثيث وتنسيؽ منطقة المعيشة  فى

 مما سبق يتضح اآلتى
 فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الفتيات المقبالت عمى الزواج مف الريؼم وجود عد

والحضر في كؿ مف التفكير اإليجابى بمحاوره ، والوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى 
 تحقق صحة الفرض الرابع إحصائيًا.ي،والبتالى  لممسكف بأبعاده

 8 الخامسالنتائج في ضوء الفرض -3
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عمي أنو "  الخامسينص الفرض       

والوعى  التفكير اإليجابى بمحاورهعينة الدراسة فى  الزواجالفتيات المقبالت عمى 
،  مخطوبة) لمحالة االجتماعية لمفتاةتبعًا  بمتطمبات التصميم الداخمى لممسكن بأبعاده

  .( "غير مخطوبة
ولمتحقؽ مف صحة الفرض تـ استخداـ حساب الفروؽ بيف المتوسطات باستخداـ       

تبعًا الوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى ، و اإليجابىالتفكير ( في T,testاختبار ت )
 .(  توضح ذلك06، و جدول )( غير مخوبة – مخطوبة) لمحالة االجتماعية لمفتاة
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( داللة الفرق بين متوسط درجات الفتيات عينة البحث فى التفكر اإليجابى بمحاوره24جدول )  
524ن =  االجتماعية لمفتاة لمحالةوالوعى بمتطمبات التصميم الداخمى بأبعاده تبعًا    

                     
 البيان

 
 المحـــور

  027ن=    غير مخطوبة 75ن=     مخطوبة
 قيمة ت

 
مستوى 
 الداللة

 المتوسط
 الحسابى

 االنحراف
 المعيارى

 المتوسط
 الحسابى

 االنحراف
 المعيارى

انزفكُر 
 اإلَجبثً

انزىقعبد 
اإلَجبثُخ 

َحى 
 انًسزقجم

0054331 0591180 0050616 3510303 1576 1545 
 دالةغير

انضجظ 
 االَفعبنً

0459897 3586354 0651060 3565551 -0530 1510 
عند ةدال

1515 
 

رحًم 
 انًسؤونُخ

0751319 0568070 0750144 0579349 -1500 1580 
 دالةغير

اجًبنٍ 
انزفكُر 
 اإلَجبثً

7454536 6575774 7550800 7539887 -1596 1534 
 دالةغير

انىعً 
ثًزطهجبد 
انزصًُى 
 انذاخهً

انىعً 
ثزصًُى 
 انًسكٍ

34150649 01580356 34151010 01578887 15430 15666 

 دالةغير

انىعً 
ثزأثُث 
 انًسكٍ

3350681 3587437 3054007 3570708 05881 15160 

 دالة غير

انىعً 
ثزجًُم 
 انًسكٍ

06153096 01598011 06150770 01587361 15000 15913 

 دالةغير

إجًبنً 
انىعً 

ثًزطهجبد 
انزصًُى 
انذاخهً 
 نهًسكٍ

93157506 71530056 90157089 71503983 015010 15031 

 دالةغير

 (228يتبين من جدول )
 الزواج الفتيات المقبالت عمىعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات 

التوقعات اإليجابية نحو عينة البحث في كؿ مف المخطوبات وغير المخطوبات 
جمالى التفكير اإليجابى حيث بم ت قيـ )ت( عمى  المستقبؿ ، وتحمؿ المسؤولية وا 

الفتيات وىذا يعني أف ، وىى قيـ غير دالة إحصائيا  (0096-،  0022-،0076)التوالي
التفكير المخطوبات وغير المخطوبات عينة البحث ال يوجد بينيـ أي فروؽ في 
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ى التفكير سيـ في احداث اختالؼ فتال  الحالة االجتماعية لمفتاةأف  اإليجابى أى
 اإليجابى بأبعاه.

 الزواج وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات الفتيات المقبالت عمى - 
حيث بم ت  الضبط االنفعالى محور المخطوبات وغير المخطوبات عينة البحث في

لصالح الفتيات  0005عند مستوى داللة دالة إحصائيا  ة( وىى قيم2031-)ت( ) ةقيم
أى أف الفتيات غير المخطوبات يتمتعف بدرجة عالية مف الضبط  غير المخطوبات

أف الفتاة غير المخطوبة ال وقد يرجع ذلك إلى االنفعالى عف الفتيات المخطوبات 
فكير بحياتيا المستقبمية تتعرض لمض وط التى تتعرض ليا الفتاة المخطوبة بسبب الت

ما شريؾ حياتيا المختمؼ عنيا فى الطباع ، إلى جانب التفكير فى متطمبات المسكف 
عداد لبيت الزوجية مما قد يعرضيا عدـ القدرة عمى  السيطرة والتحكـ في مف تجييز وا 

 .انفعاالتيا ومشاعرىا
الفتيات المقبالت عمى الزواج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات  -

، الوعى بتصميـ المسكف )عينة البحث في كؿ مفالمخطوبات وغير المخطوبات 
إجمالى الوعى بمتطمبات التصميـ ، الوعى بتجميؿ المسكف، الوعى بتأثيث المسكف

-، 100502-، 00963-)حيث بم ت قيـ )ت( عمى التوالي ( الداخمى لممسكف
الريفيات  الفتياتوىذا يعني أف  ،ر دالة إحصائياً وىى قيـ غي (100194-،00079

الوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى  ال يوجد بينيـ أي فروؽ في عينة البحث والحضرات
ى والوعى حداث اختالؼ فإسيـ في تال  الحالة االجتماعية لمفتاةأف  أىلممسكف 

إلى أف الفتيات عينة  وقد يرجع ذلكبمتطمبات التصمـ الداخمى لممسكف بأبعاده ، 
البحث تقريبا فى نفس العمر والظروؼ االجتماعة متقاربة ، والفتيات عمومًا يميمف إلى 
كؿ ما ىومتعمؽ بالديكور والتصميمات والتجييزات لممسكف المستقبمى وىذا ال تختمؼ 

المعمومات والصور والمواقا فيو فتاة مخطوبة أو غير مخطوبة، وأيضا توافر 
طالع عمى ى جعمت لدى الفتيات طرؽ سيمة لالة التى تيتـ بالتصميـ الداخماإللكتروني

سارة  ما دراسة ىذه النتيجة واتفقتكؿ ما ىو جديد وجيد فى التصميـ الداخمى ، 
حيث أثبتت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الفتيات  (0227األسود )

  المرتبطات وغير المرتبطات فى الوعى بجماليات التصميـ الداخمى لممسكف . 
 مما سبق يتضح اآلتى
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المخطوبات فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الفتيات المقبالت عمى الزواج م وجود عد
ى بمحاوره ، والوعى بمتطمبات التصميـ في كؿ مف التفكير اإليجاب وغير المخطوبات

 ،والبتالى تحقق صحة الفرض الخامس إحصائيًا. الداخمى لممسكف بأبعاده
 8 السادسالنتائج في ضوء الفرض -4

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين عمي أنو "  السادسينص الفرض        
والوعى ، بمحاورهالتفكير اإليجابى من  في كلالمقبالت عمى الزواج  الفتيات

 ."نظرية ( –)عممية تبعًا لطبيعة الدراسة بأبعادهلممسكن  بمتطميات التصميم الداخمى
ولمتحقؽ مف صحة الفرض تـ استخداـ حساب الفروؽ بيف المتوسطات         

والوعى بمتطمبات التصميـ ، في التفكير اإليجابى( T,testباستخداـ اختبار ت )
 ( يوضح ذلك 07، و جدول )( نظرى –تبعًا لطبيعة الدراسة )عممى  الداخمى لممسكف

التفكير عينة الدراسة فى  الفتيات المقبالت عمى الزواج( داللة الفروق بين متوسط درجات ,1جدول )
  003نظرية ( ن= –عممية )تبعًا لطبيعة الدراسةوالوعى بمتطمبات التصميم الداخمى لممسكن   اإليجابى
 البيان                     

 
 المحـــور

  224نظرية   ن=  022عممية    ن= 
 قيمة ت

 
مستوى 
 الداللة

 المتوسط
 الحسابى

 االنحراف
 المعيارى

 المتوسط
 الحسابى

 االنحراف
 المعيارى

انزفكُر 
 اإلَجبثً

انزىقعبد 
اإلَجبثُخ 

َحى 
 انًسزقجم

2203542 3007023 2109717 2076184 10101 00272 
 غير دالة

انضجظ 
 االَفعبنً

2506917 3052468 2508113 4019776 -00274 00784 
 غير دالة

رحًم 
 انًسؤونُخ

2700125 2070360 2702453 2088778 -00723 00470 
 غير دالة

اجًبنٍ 
انزفكُر 
 اإلَجبثً

7500583 7012506 7500283 7048008 00036 00972 
 غير دالة

انىعً 
ثًزطهجبد 
انزصًُى 
 انذاخهً

انىعً 
ثزصًُى 
 انًسكٍ

34154090 01570737 33150064 01581030 315759 15111 

)دالة عند 

15110) 

انىعً 
ثزأثُث 
 انًسكٍ

3056667 3597340 3056405 3531034 15157 15955 

 غير دالة

انىعً 
ثزجًُم 
 انًسكٍ

دالة  1515 015964 01590903 05158310 01586954 06154907

 (1515عند

إجًبنً 
انىعً 

ثًزطهجبد 
انزصًُى 
انذاخهً 
 نهًسكٍ

93155875 71554794 90156980 61504900 015066 15104 

)دالة عند 

1515) 
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 (258يتبين من جدول )
الفتيات الممتحقات بالدراسة عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات  -

التوقعات ) عينة البحث في كؿ مف العممية والفتيات الممتحقات بالدراسة النظرية 
جمالى التفكير اإليجابية نحو المستقبؿ، الضبط االنفعالى ، وتحمؿ المسؤولية وا 

وىى (  200266، 100964،  300759)حيث بم ت قيـ )ت( عمى التوالي اإليجابى(
الفتيات الممتحقات بالدراسة العممية والممتحقات وىذا يعني أف ، إحصائياً  قيـ غير دالة

أف  التفكير اإليجابى،  أىأي فروؽ في  فالبحث ال يوجد بيني عينة بالدراسة النظرية
مما يدؿ ى التفكير اإليجابى بأبعاه حداث اختالؼ فإسيـ في يال  نوع الدراسة لمفتاة

أف الفتيات عينة إلى  وقد يرجع ذلكعمى وجود تجانس بيف اجابات عينة البحث 
الدراسة فى نفس المستوى التعميمى الجامعى والعمر المتقارب فيوجد بينيف تقارب فى 
التفكير اإليجابى وتحمؿ المسؤولية والضبط االنفعالى والتخطيط والتوقعات االيجابية 

عدـ  فى (0220حنان عبد العزيز )  ما دراسة كؿ لنتيجة اواتفقت  ،نحو المستقبؿ
وجود فروؽ في نمطي التفكير االيجابي والسمبي لدى طمبة الجامعة تعزى إلى 

عبد المنعم  أحمدمن  دراسة كؿ نتيجةوكذلك اتفقت مع  .التخصص الدراسي
إذ كانت نتائج الدراسات ( 0227ووفاء بمو ) ( 0225، وزينب األسدى )(0226)
عينة الدراسة مف شباب الكميات النظرية أفراد بيف دـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ع

  .نحو المستقبؿوالتوقعات االيجابية والعممية فى االتجاه 
وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات الفتيات الممتحقات بالدراسة العممية  -

الوعى بتصميـ المسكف، البحث في كؿ مف )ة النظرية عينة والفتيات الممتحقات بالدراس
( حيث بم ت قيـ الوعى بتجميؿ المسكف ، الوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى لممسكف

عند  وىى قيـ دالة إحصائياً (  200266، 100964،  300759))ت( عمى التوالي
عمى التوالى لصالح الفتيات الممتحقات (0005،  0005،  00001)مستوى داللة 

أف الفتيات عينة الدراسة الممتحقات بالدراسة إلى  وقد يرجع ذلكبالدراسة العممية ، 
العممية يتمتعف بقدر مف المعمومات الثقافية الخاصة بجوانب الحياة المختمفة نظرًا 

الدراسة العممية لطبيعة الدراسة العممية، وأيضا ال البية العظمى مف عينة الدراسة ب
ممتحقات بكمية االقتصاد المنزلى بالمنوفية واألزىر وقد درسف مقررات عف تجييز 
المسكف والتصيـ الداخمى والقواعد السميمة لمتصميـ وتجميؿ المسكف، مما يجعميف أكثر 
استخدامًا لمتكنولوجيا الحديثة واالتطالع عمى كؿ ما ىو جديد فى ىذا المجاؿ نظرا 

طبيقى الذى يتمقونو فى دراستيف مما يجعميف أكثر معرفة واتجاه نحو لمجانب الت
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ىذه واتفقت متطمبات التصميـ الداخمى عف الفتيات الممتحقات بالدراسة النظرية، 
حيث أثبتت نتيجة دراستيا وجود فروؽ ( 0226شيماء الزكى )  ما دراسةالنتيجة 

بمتطمبات التصميـ الداخمى ذات داللة إحصائية فى الوعى بتأثيث المسكف والوعى 
 . بالكميات العممية الفتياتلصالح 

الفتيات الممتحقات بالدراسة عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات  -
حيث بم ت  الوعى بتأثيث المسكفعينة البحث في العممية والممتحقات بالدراسة النظرية 

الفتيات الممتحقات وىذا يعني أف ،  وىى قيـ غير دالة إحصائياً  (00057)ت  ةقيم
النظرية عينة البحث ال يوجد بينيف أي فروؽ في  بالدراسة العممية والممتحقات بالدراسة

حيث  (0226شيماء الزكى )  ما دراسةىذه النتيجة واتفقت  ، الوعى بتأثيث المسكف
عينة الدراسة  الفتياتأثبتت نتيجة دراستيا عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 

 مف الكميات العممية والنظرية فى الوعى بتأثيث المسكف.
 مما سبق يتضح اآلتى -
إجمالى في  فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الفتيات المقبالت عمى الزواج م وجود عد

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  بينما توجد، تبعًا لطبيعة الدراسة التفكير اإليجابى
 الوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى لممسكففى إجمالى ى الزواج الفتيات المقبالت عم

 ،والبتالى تحقق صحة الفرض السادس جزئيًا. نظرية ( -تبعًا لطبيعة الدراسة )عممية
 8السابعالنتائج في ضوء الفرض -5

الفتيات حصائية بين إال توجد فروق ذات داللة عمي أنو "  الساباينص الفرض        
والوعى ، التفكير اإليجابى بمحاورهمن  في كل عينة الدراسة الزواجالمقبالت عمى 

 ."غير عاممة( -تبعا لعمل األم )عاممة بأبعادهلممسكن  بمتطميات التصميم الداخمى
ولمتحقؽ مف صحة الفرض تـ استخداـ حساب الفروؽ بيف المتوسطات         

والوعى بمتطمبات التصميـ ، ( في التفكير اإليجابىT,testباستخداـ اختبار ت )
 .( يوضح ذلك 08( ، و جدل ) غير عاممة – عاممة) لعمؿ األـتبعًا  الداخمى لممسكف
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 ُخ انذراسخعُ انفزُبد انًقجالد عهً انسواج( دالنخ انفروق ثٍُ يزىسظ درجبد 18جذول )

 فً اسزجُبٌ انزفكُر اإلَجبثً واسزجُبٌ انىعً ثًزطهجبد انزصًُى انذاخهً رجعبً نعًم األو 

 346غُر عبيهخ ( ٌ= –) عبيهخ 

 انجُبٌ                     
 

 انًحـــىر

  243غُر عبيهخ   ٌ=  113عبيهخ    ٌ= 
 قًُخ د

 
يسزىي 
 انذالنخ

 انًزىسظ
 انحسبثً

 االَحراف
 انًعُبري

 انًزىسظ
 انحسبثً

 االَحراف
 انًعُبري

انزفكُر 
 اإلَجبثً

انزىقعبد 
اإلَجبثُخ 

َحى 
 انًسزقجم

0057573 0585760 0051065 3511958 05005 15134 

)دالةةةةة عنةةةةد 

155) 

انضجظ 
 االَفعبنً

0653014 3559504 0554774 3577618 05906 15155 

 )غير دالة(

رحًم 
 انًسؤونُخ

0750806 0584371 0751111 0570404 15868 15386 

 )غير دالة(

اجًبنٍ 
انزفكُر 
 اإلَجبثً

)دالة 15108 05018 7503877 7454938 7515400 7653590

 (1515عند 

انىعً 
ثًزطهجبد 
انزصًُى 
 انذاخهً

انىعً 
ثزصًُى 
 انًسكٍ

34151388 01575184 34151711 01580950 -
10195 

15905 
 )غير دالة(

انىعً 
ثزأثُث 
 انًسكٍ

3056796 3593381 3056510 3570465 1066 15947 
 )غير دالة(

انىعً 
ثزجًُم 
 انًسكٍ

06150903 01596590 06150880 01587755 10119 15993 
 )غير دالة(

إجًبنً 
انىعً 

ثًزطهجبد 
انزصًُى 
انذاخهً 
 نهًسكٍ

93151197 71530970 93151180 71505356 10112 15999 
 )غير دالة(

  (268)يتبين من جدول 
الفتيات أبناء العامالت وغير وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات  -

جمالى التفكير في كؿ مف العامالت عينة البحث  ) التوقعات اإليجابية نحو المستقبؿ وا 
 وىى قيـ دالة إحصائياً ( 20208، 20125)حيث بم ت قيـ )ت( عمى التوالي اإليجابى(

أف األـ إلى  ذلك وقد يرجع، لصالح الفتيات أبناء العامالت ،  0005عند مستوى داللة 
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العاممة تتمتا بقدر مف المعرفة والخبرات العممية نظرا لخروجيا إلى سوؽ العمؿ واكتساب 
الخبرات العممية مف المحيطيف بيا،  وبسبب ارتفاع الستوى لتعميمى حيث أف معظـ 

لمرتفا مما يكسب الفتيات خبرات عممية العامالت يتمتعف بقدر مف المستوى التعميمى ا
لحياتيف ورسـ خطوط واضحة لمستقبميف ونظرتيف اإليجابية نحو الحياة مف يكتسبنيا مف 

 خمالؿ أمياتيف، والقدرة عمى التفكير اإليجابى فى كؿ مناحى الحياة المختمفة.
أبناء العامالت وغير الفتيات عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات  -

عمى (ت) حيث بم ت قيـ كؿ مف ) الضبط االنفعالى ، تحمؿ المسؤولية(العامالت في 
الفتيات أبناء وىذا يعني أف ،  وىى قيـ غير دالة إحصائياً  (00868، 10926التوالى )

الضبط االنفعالى عينة البحث ال يوجد بينيف أي فروؽ في العامالت وغير العامالت 
 . المسؤوليةوتحمؿ 

أبناء العامالت وغير الفتيات عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات  -
الوعى بتجميؿ ، الوعى بتأثيث المسكف، الوعى بتصميـ المسكفكؿ مف )العامالت في 

 (ت) حيث بم ت قيـ (إجمالى الوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى لممسكف، المسكف
وىذا ، وىى قيـ غير دالة إحصائياً  (00002، 00009، 0066، 00095-عمى التوالى )

ال يوجد بينيف أي فروؽ  عينة البحثالفتيات أبناء العامالت وغير العامالت يعني أف 
إلى تقارب عمر أفراد العينة  وقد يرجع ذلكالوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى، في 

 تفق ىذه النتجةتو ،ًا لمجما ومستواىـ التعميمى ، والتقدـ التكنولوحى الذى أصبح متاح
حيث أثبتت النتائج  (0227سارة األسود )و  (0224ىويدا زغمول)  كؿ مفما دراسة 

عدـ وجود عالقة بيف اتجاه الطالبات نحو تأثيث المسكف وعمؿ األـ، بينما تختمؼ ىذه 
إحصائية  والتى أكدت وجود فروؽ ذات داللة ( 0226 )نعيم ميا النتيجة ما دراسة 

 العامميف وغير العامميف فى الوعى بمعايير أفراد عينة الدراسةبيف متوسطات درجات 
 .العامميفالجودة عند اختيار األثاث والمفروشات لصالح 

يتضح مما سبق ما يمي8

فى  الفتيات أبناء العامالت وغير العامالتحصائية بيف إتوجد فروؽ ذات داللة  -
ال توجد فروؽ ذات داللة لصالح الفتيات أبناء العامالت بينما إجمالى التفكير اإليجابى 

الفتيات أبناء العامالت وغير العامالت فى الوعى بمتطمبات التصميـ حصائية بيف إ
 ، وبيذا يتحقق الفرض السابع جزئيًا.الداخمى لممسكف 
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 : الثامنالنتائج في ضوء الفرض -4

عينة الدراسة  الفتياتال يوجد تباين دال إحصائيًا بين عمي أنو"  الثامفينص الفرض 
 والوعى بمتطمبات التصميم الداخمى لممسكنبمحاوره ، التفكير اإليجابى في كل من 

 ."لترتيب الفتاة بين أخواتياتبعًا بأبعاده 
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ حساب أوجو التبايف باستخداـ اختبار تحميؿ 

والوعى بمتطمبات ، التفكير اإليجابى في  (ANOVAالتبايف في اتجاه واحد )اتجاه 
 Tukeyوتـ تطبيؽ اختبار  ،لترتيب الفتاة بيف أخواتياتبعًا  التصميـ الداخمى لممسكف

 :ذلؾيوضحاف ( 20 (،)19) وجدولى  0لمعرفة داللة الفروؽ بيف المتوسطات
 نزررُت انفزبح ثٍُ أخىارهب( رحهُم انزجبٍَ فٍ ارجبِ واحذ السزجُبٌ انزفكُر اإلَجبثً رجعبً 19جذول )

 =ٌ346 

يصذر  انًحىر انًزغُر
 انزجبٍَ

يجًىع 
 انًرثعبد

درجبد 
 انحرَخ

يزىسظ 
يجًىع 
 انًرثعبد

قًُخ 
 ف

يسزىي 
 انذالنخ

انزفكُر 
 اإلَجبثً

انزىقعبد 
اإلجبثُخ 

َحى 
 انًسزقجم

ثٍُ 

 انًجًىعبد

داخم 

 انًجًىعبد

 انكهً

330619 

31310948 

31640566 

2 

343 

345 

80837 

160819 

 

10912 10151 

انضجظ 
 االَفعبنً

ثٍُ 

 انًجًىعبد

داخم 

 انًجًىعبد

 انكهً

،184 

48210379 

48210462 

2 

343 

345 

10142 

140154 

10113 10997 

رحًم 
 انًسؤونُخ

ثٍُ 

 انًجًىعبد

داخم 

 انًجًىعبد

 انكهً

460763 

25790816 

26260569 

2 

343 

345 

230382 

70521 

30119 10146 

دانخ 

 (1015عُذ)

إجًبنً 

انزفكُر 

 اإلَجبثً

ثٍُ 

 انًجًىعبد

داخم 

 انًجًىعبد

 انكهً

1660815 

178410361 

181180165 

2 

343 

345 

830412 

520116 

10613 10213 

 

 

 

انووووووووىعً 

ثًزطهجبد 

انىعً 

ثزصًصى 

 انًسكٍ

ثٍُ 

 انًجًىعبد

داخم 

 انًجًىعبد

 انكهً

250148 

26710577 

26950725 

2 

343 

345 

120574 

70786 

10615 10211 

 غُر دانخ
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( دالنخ انفروق ثٍُ انًزىسطبد انحسبثُخ نذرجبد انفزُبد عُُخ انجحث21جذول )  

  نزررُت انفزبح ثٍُ أخىارهب رجعبً نًحىر رحًم انًسؤونُخ 

 رحًم انًسؤونُخ انجُبٌ
 2705134 األونً

 2609429 األخُرح
 2606947 )يب ثٍُ األول واألخُر( نكرغُر 

 

 يمى8( ما 05(، )00يتضح من الجدولين )
عينة البحث في  الفتيات المقبالت عمى الزواجال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف  -

التوقعات اإليدجابية نحو المستقبؿ ، الضبط االنفعالى ، إجمالى التفكير ) كؿ مف 
حيث بم ت قيـ ؼ عمى التوالى ،  لترتيب الطالبة بيف أخواتيا( تبعًا  اإليجابى

 .وىي قيـ غير دالة احصائيًا  (10603، ) (00003، )( 10902)
 بيف الفتيات المقبالت عمى الزواج عينة البحث فييوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف   -

حيث بم ت قيمة ؼ  لترتيب الفتاة بيف أخواتياتبعًا  تحمؿ المسؤوليةمحور 
، ولبياف اتجاه الداللة   0005( وىي قيمو دالة احصائيًا عند مستوى داللة 30109)

صالح لوقد وجد أف ىذه االختالفات ، لممقارنات المتعددة Tuckyاختبار  تـ تطبيؽ
حيث أف متوسط درجات تمؾ الفئة الفتاة الكبرى التى ترتيبيا األوؿ بيف أخواتيا 

 ياكاف تحمؿ المسؤوليو لديالفتاة الكبرى بي أخواتيا أى أف ، 2705034كانت 
عامة تكوف  أف ىذه النتيجة منطقية حيث أف الفتاة الكبرى وترى الباحثة ،مرتفا

مسؤولة عف شئوف االسرة ما والدتيا ويوكؿ إلييا األعماؿ نيابة عف والدييا،  كما 

انزصووًُك 

 انذاخهً

انىعً 

ثزأثُث 

 انًسكٍ

ثٍُ 

 انًجًىعبد

داخم 

 انًجًىعبد

 انكهً

130335 

49140422 

49170757 

2 

343 

345 

60667 

140299 

10466 10628 

 غُر دانخ

انىعً 
ثزجًُم 
 انًسكٍ

ثٍُ 

 انًجًىعبد

داخم 

 انًجًىعبد

 انكهً

150331 

28850769 

29110198 

2 

343 

345 

70665 

80413 

10911 10413 

 غُر دانخ

إجًبنً 
انىعً 

ثًزطهجبد 
انزصًُى 
انذاخهً 
 نهًسكٍ

ثٍُ 

 انًجًىعبد

داخم 

 انًجًىعبد

 انكهً

1410879 

177170195 

178480974 

2 

343 

345 

710941 

510624 

10374 10254 

 غُر دانخ



 

597 

0202 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

أنيا تتمتا بقدر مف الثقة الممقاه عمى عاتقيا مف قبؿ األبويف ونتيجة لمخبرات 
لؾ كانت أكثر تحماًل والتجارب التى تتمتا بيا أكثر ممف يمييا مف أخواتيا لذ

 لممسؤولية عف مف خمفيا فى الترتيب بيف اإلخوة .
عينة البحث في  الفتيات المقبالت عمى الزواجال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف  -

الوعى بتجميؿ ، الوعى بتأثيث المسكف، ف)الوعى بتصمصـ المسككؿ مف 
لترتيب ( تبعًا  الداخمى لممسكفإجمالى استبياف الوعى بمتطمبات التصميـ ، فالمسك
،  2,244،  2,423  حيث بم ت قيـ ؼ  عمى التوالى )بيف أخواتيا،  الفتاة

ما دراسة  وتتفق ىذه النتيجةوىي قيـ غير دالة احصائيًا  (2,552،  2,722
بيف  صائياً حكيث أثبتت الدراسة عدـ وجود تبايف داؿ إ( 0227سارة األسود ) 

الفتيات عينة الدراسة فى الوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى لممسكف تبعًا لترتيب 
 الفتاة بيف أخواتيا.

الفتيات المقبالت تبايف داؿ إحصائيًا  بيف  عدـ وجوديتضح مما سبق ما يمي8      
، والوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى التفكير اإليجابىعينة الدراسة في عمى الزواج 

 .الثامنوبذلك تتحقق صحة الفرض  تبعًا لترتيب الفتاة بيف أخواتياتبعًا لممسكف 

 -النتائج  في ضوء الفرض الثامن8
" تختمػػػػػػػػػؼ نسػػػػػػػػػبة مشػػػػػػػػػاركة المت يػػػػػػػػػرات  أنػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػنص الفػػػػػػػػػرض الثػػػػػػػػػامف عمػػػػػػػػػى       

بمحػػػػػػػػػاوره ( فػػػػػػػػػي تفسػػػػػػػػػير نسػػػػػػػػػب التبػػػػػػػػػايف الخػػػػػػػػػاص   التفكيػػػػػػػػػر اإليجػػػػػػػػػابىالمسػػػػػػػػػتقمة )
ككػػػػػػػػػؿ ( طبقػػػػػػػػػًا ألوزاف  الػػػػػػػػػوعى بمتطمبػػػػػػػػػات التصػػػػػػػػػميـ الػػػػػػػػػداخمىبػػػػػػػػػالمت ير التػػػػػػػػػابا ) 

 .معامالت االنحدار ودرجة االرتباط لدي عينة البحث"
 التفكيػػر اإليجػػابىتػػأثير ولمتحقػػؽ مػػف صػػحة الفػػرض إحصػػائيًا  تػػـ حسػػاب درجػػة        

باسػػػتخداـ معامػػػؿ  متطمبػػػات التصػػػميـ الػػػداخمى لممسػػػكفالػػػوعى بعمػػػي مسػػػتوى بمحػػػاوره  
 .( ذلؾ21ويوضح جدوؿ ) ،االنحدار
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 ( االَحذار انخطٍ نهعالقخ ثٍُ انًزغُراد انًسزقهخ وانًزغُر انزبثع21جذول )

ىو العامؿ األكثر تأثيرًا في تفسير نسبة  تحمؿ المسؤوليةأف ( 02يتضح من جدول )
  (270880حيث بم ت قيمة ؼ)، بمتطمبات التصميـ الداخمى لممسكفالوعى التبايف في 

كما بم ت قيمة نسبة المشاركة  00001دالة احصائيًا عند مستوى داللة وهي قيمة 
المت يرات التي أثرت في  ىمف أول تحمؿ المسؤوليةوىذا يدؿ عمى أف  ،( 00075)

ويمكن  ، الوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى لممسكف لمفتيات المقبالت عمى الزواج
تحمؿ الفتاة لممسؤولية تجعميا قادرة عمى اتخاذ قراراتيا فى أف  تبرير ىذه النتيجة

متطمبات التصميـ  وتحمؿ مسؤولية قراراتيا مما يؤثر ذلؾ عمى وعييا واتجاىيا نحو
التوقعات اإليجابية نحو ، يمييا مت ير الداخمى لممسكف مف تصميـ وتأثيث وتجميؿ

ولـ ،  00001عند مستوى داللة  00037 نسبة المشاركةقيمة حيث بم ت  المستقبؿ
 وعى الفتيات بمتطمبات التصميـ الداخمى لممسكف.تأثيرًا عمي  الضبط االنفعالىيظير 

ختالؼ نسبة المشاركة لممت يػرات المسػتقمة مػا المت يػر التػابا طبقػًا ا: يتضح مما سبق 
وبالتـــالي يتحقـــق الفـــرض ألوزاف معامػػؿ االنحػػػدار ودرجػػػة االرتبػػاط مػػػا المت يػػػر التػػابا 

 .الثامن
 ملخص النتائج :

محاور  جميابيف 0005،  0001عند حصائيًا إدالة موجبة توجد عالقة ارتباطيو  .1
بمتطمبات التصميـ الداخمى الوعى بعاد استبياف أ وجميا   التفكير اإليجابىاستبياف 
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بيف  دالة إحصائياً  ، عدا محور الضبط اإلنفعالى فال توجد عالقة ارتباطبيولممسكف
 المحور والوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى بأبعاده.

بيف مجموع محاور التفكير اإليجابي  دالة إحصائياً  عدـ وجود عالقة ارتباطية .2
المقبالت عمى الزواج وكؿ مف مستوى تعميـ األب، مستوى تعميـ األـ ،  لمفتيات

 .عدد أفراد األسرة و الدخؿ الشيري لألسرة
بيف أجمالى الوعى بمتطمبات التصميـ دالة إحصائيًا عدـ وجود عالقة ارتباطية  .3

الداخمى لممسكف وكؿ مف مستوى تعميـ األب، عدد أفراد األسرة ، الدخؿ الشيرى 
بيف أجمالى  0001لألسرة، بينما توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند 

الوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى لممسكف لمفتيات المقبالت عمى الزواج ومستوى 
 .يـ األـ تعم

عينة البحث  الفتيات المقبالت عمى الزواجال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  .4
جمالى الوعى في إجمالي الدعـ األسرى ممف يقطنوف فى الريؼ والحضر ، وا 

 بمتطمبات التصميـ  الداخمى لممسكف .
 بالدراسة الفتيات المقبالت عمى الزواج توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف ال  .5

التفكير اإليجابى، بينما عينة الدراسة في إجمالي  والفتيات بالدراسة العمميةالنظرية 
توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف الفتيات المقبالت عمى الزواج بالدراسة النظرية 

الوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى والفتيات بالدراسة العممية عينة الدراسة في 
 دراسة العممية.لممسكف لصالح الفتيات بال

المخطوبات توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف الفتيات المقبالت عمى الزواج  ال  .6
والوعى بمتطمبات التصميـ الداخمى التفكير اإليجابى كؿ مف فى وغير المخطوبات 

 لممسكف.
مف أكثر العوامؿ  تحمؿ المسؤولية يمييا التوقعات اإليجابية نحو المستقبؿيتعبر  .7

الوعى بمتطمبات التصميـ المستقمة مشاركة فى حدوث التبايف فى االتجاه نحو 
.كمت ير تاباالداخمى لممسكف لمفتيات 
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 تــوصيـــات البحث
بعد ما تقدم من عرض ومناقشة نتائج الدراسة تقترح الباحثة بعض التوصيات 

 اآلتية:
 أوال:توصيات خاصة بوسائل اإلعالم:

لتوعية ربات األسر  الـ المسموعة والمرئيةعبوسائؿ اال إعداد برامج وفقراتضرورة  .1
عامة والفتيات المقبالت عمى الزواج بصفة خاصة بميارات التصميـ الداخمى 

 .وتجميمو لممسكف
االستعانة بمتخصصيف فى مجاؿ عمـ النفس اإليجابى إللقاء فقرات عف التفكير   .2

 .وارية الخاصة بالمرأة والشباب فى البرامج الحاإليجابى وتنميتو 
 بالمؤسسات التعليمية.ثانيا:توصيات خاصة 

اعتبارىف ربات بوالفتيات  الشباب وخاصةابراز أىمية التفكير اإليجابى في حياة  - 
وذلؾ مف خالؿ عقد ندوات بالجامعات مف قبؿ المتخصصيف في ىذا  ،أسر المستقبؿ

 .المجاؿ
زيادة المعمومات العممية والعممية فى المناىج التي ليف بالجامعات عمى و حث المسؤ  -

مما لو بالغ  التفكير اإليجابى لدييـإلى درجة تساعدىـ عمى  ياتقدـ لمطمبة الدارسيف في
 األثر اإليجابى عمى مستقبميـ.

 األسرة والشبابثالثًا8 توصيات خاصة بالمؤسسات التي تخدم 
مراكز مثؿ الجيات المعنية بالشباب ب تدريبيةبأجور رمزية ورش عمؿ ودوراتعداد إ -

 التجميؿ.أثيث و التو التصميـ  جوانبو المختمفةفي عف التصميـ الداخمى  الشباب
االستعانة بالخبراء فى مجاالت التنمية البشرية وعمـ االجتماع إللقاء ندوات عف  -

 التفكير اإليجابى وأىميتو فى حياة الشباب.

 عـراجــــــــــــــــــــــالم
) هللعبدا ابتساـ -1 باحتياجاتيـ  وعالقتو الناشئة األسر لمساكف الداخمى التصميـ: (  2102 الزـو

 كمية ، المنزلى االقتصاد بحوث مجمد ، المنزلى االقتصاد ، مجمة بحث منشور ، المسكنية
 .2102 نوفمبر ، 22 المنوفية ، مجمد االقتصاد المنزلى،جامعة

 ، دار الراية لمنشر والتوزيا، مصر. السمبي والتفكير اإليجابيالتفكير (: 2008براىيـ الفقي )إ -2
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(:" فاعميػػة برنػػامج إرشػػادي تػػدريبي لميػػارات التفكيػػر اإليجػػابي وأثػػره 2011أحػػالـ عبػػد السػػتار ) -3
، معيػد رسالة دكتوراه غيـر منشـورةفي تتنميو بعض الخصائص النفسية والعقمية لدى الطفؿ"، 

 .رةالدراسات التربوية، جامعة القاى
( :دراسة التوجو المستقبمى وعالقتو بتحقيؽ الذات وسمات 2008أحمد السيد عبد المنعـ ) -4

غير منشورة ، كمية  ، رسالة ماجستيرالشخصية اإلبداعية لى عينة مف الشباب الجامعى
 التربية ، قسـ الصحة النفسية ، جامعة عيف شمس ، القاىرة، مصر.

الشباب بمتطمبات التصميـ الداخمى لممسكف واالتجاه نحو  وعى "(: 2015أسماء السيد عبيد )  -5
 ، كمية االقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية، مصر. ماجستير منشورة رسالة،  "ترشيد االستيالؾ

 المعمومات تكنولوجيا باستخداـ إرشادى برنامج (: "فاعمية2014إلياـ نصر عبد الرحمف)  -6
، قسـ  منشورةرسالة دكتوراه المسكف" ،  وتجميؿ ثبتأثي الزواج عمى المقبميف وعى لتنمية

 االقتصاد النزلى ، كمية التربية النوعية ، جامعة عيف شمس ، القاىرة ، مصر،
 عمى الصحة الحفاظ فى الداخمى لمتصميـ اإليجابى التأثير: "  ( 2009 أحمد) أحمد أمانى -7

 ، التطبيقية الفنوف ، كمية واألثاث الداخمى التصميـ قسـ ، دكتواره رسالة ،" لإنساف النفسية
 .مصر ، حمواف جامعة

 المعرضات الطالبات لدى اإليجابى التفكير لتنمية برنامج فاعمية(: 2006) إبراىيـ سعيد أمانى -8
،  باإلسماعمية التربية كمية ، مجمة بحث منشور ، المعرفى النموذج ضوء فى النفسية لمض وط
 ،0(4)  212- 220، السويس قناة جماعة

(: ميارات التفكير وعالقتيا بالسموؾ االقتصادى لدى عينة مف ربات 2019أمنية نزيو بدوى ) -9
، كمية االقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية، رسالة ماجستير منشورةاألسر بمحافظة البحيرة ، 

 مصر.
 بحث ، المنتج جودة تقييـ وسائؿ كأحد اختبارات األثاث(:2003) قاسـ إبراىيـ أميمة -10

 ،القاىرة، مصر  حمواف الرابا،جامعة العدد عشر، الخامس المجمد والفنوف، العمـو ،مجمةمنشور
( : نمط التفكير وعالقتو بأسموب مواجية الض وط 2018آيات عبد المنعـ الدياسطى ) -11

المؤتمر الدولى السادس ، كمية  ، بحث منشور ، "الحياتية لدى عينة مف ربات األسر
 ، المنوفية ، مصر. 2018العدد الرابا  – 28االقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية ، مجمد 

منطقة  وتنسيؽ تأثيث عمى السكنية البيئة أثر"  (: 2006 المستكاوى) السيد عبده إيماف -12
 جامعة ، والمؤسساتالمنزؿ  إدارة قسـ ، ماجستير رسالة ،"  الزواج حديثى لألسر المعيشة
 .مصر ، المنوفية
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 وعالقتو األسر ربات لدى السكنية البيئة عف الرضا(:  ٦٠٠٢) القباني الديف صالح جيالف -13
 مجمد المنزلي االقتصاد بحوث مجمة ،منشور بحث واالقتصادية، االجتماعية المت يرات ببعض

 المنوفية، مصر . جامعة ،(  ٤) العدد ،(٦٢) 
، كمية  رسالة ماجستير(: "نمط التفكير وعالقتو بتقدير الذات "، 2012حناف عبد العزيز ) -14

 التربية ، قسـ العمـو االجتماعية ، جامعة أبو بكر بمقايد تممساف ، الجزائر . 
 رسالة، " المتميز المسكف تصميـ عمى المؤثرة العوامؿ: "  ( 2005 محمد) محمود داليا -15

 .مصر ، القاىرة جامعة ، اليندسة كمية ، ماجستير
 ، المنصورة ، الحديثة التربية مكتبة ،1 ط ، المنزل وتنسيق تأثيث(: 2000) نوفؿ محمود ربيا -16

 .مصر
الطبعة ،  مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية8 ( 2011رجاء محمود أبو عالـ ) -17

 ، دار النشر لمجامعات ، القاىرة.السادسة 
(: التفكير اإليجابى والسمبى لدى طمبة الجامعة ، دراسة فى ضوء بعض 2006زياد بركات ) -18

 ، قسـ عمـ النفس، جامعة القدس المفتوحة، فمسطيف. رسالة دكتوراهالمت يرات " ، 
 اإلدارية بتنمية القدرة وعالقتو لممسكف الداخمى التصميـ: " (  2003 ) يوسؼ صالح زينب -19

 .المنوفية جامعة ، المنزؿ والمؤسسات إدارة قسـ ، ماجستير سالةر  ،"  الجامعة لشباب
(: االتجاه نحو المستقبؿ وعالقتو باالنفتاح عمى الخبرة  2017زينب عبد الحسيف األسدى ) -20

، كمية التربية،  جامعة القادسية،  رسالة ماجستير منشورةلدى طمبة جامعة القادسية ، 
 العراؽ. 

الزواج (: فاعمية برنامج إرشادى لتنمية وعى الفتيات المقبالت عمى 2019سارة عمى األسود ) -21
، جامعة المنوفية، ، كمية االقتصاد المنزلىرسالة دكتوراه منشورة، بجماليات التصميـ الداخمى

 مصر .
ــنفس اإليجــابي(: 2008سػػيد خيػػر اهلل ، محمػػود والفرجػػاني ) -22 ــم ال لمنشػػر ، المكتبػػة العصػػرية عم

 والتوزيا، القاىرة.
بعض ميارات إدارة الض وط  (:2018شيماء عبد الرحمف ضبش، إيماف عبده والمستكاوي ) -23

، المؤتمر العممي بحث منشور، ةألسري لدى عينة مف الشباب الجامعوعالقتيا بالحوار ا
 السنوي العربي الثالث عشر، كمية التربية النوعية، جامعة المنصورة.

 عمى الشباب المقبؿ لمسكف الداخؿ التصميـ متطمبات"  ( 2009 ) حسانيف متولى شيماء -24
 ، والمؤسسات المنزؿ إدارة قسـ ، رسالة ماجستير ،"  لدييـ المينى بالطموح وعالقتو الزواج
 .المنوفية جامعة
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 التصميـ بمتطمبات وعالقتيا العولمة ظؿ فى الثقافية ( : اليوية2018شيماء مصطفى الزكى ) -25
لمجمة المصرية  ا ،بحث منشورالمتزوجات ، الطالبات الجامعيات مف عينة لدى لممسكف الداخمى

 ، كمية االقتصاد المنزلى ، جامعة حمواف ، القاىرة ، مصر .34، العدد لالقتصاد المنزلى
 لدى الدراسي بالتوافؽ وعالقتيا والسمبي اإليجابي التفكير(:  2013)  العبيدي إبراىيـ عفراء -26

 ب داد، جامعة ،70( 4)التفوؽ لتطوير العربية المجمة ،بحث منشور ب داد،   جامعة طمبة
 العراؽ.

(: برنامج 2014عال عبد الرحمف محمد، ىيفاء عبد العزز الزىموؿ، زيزيت أنور عبد الرحيـ ) -27
والتحصيؿ الدراسى لدى الطالبات اإليجابى وأثره عمى جودة الحياة تدريبى مقترح لتنمية التفكير 

، مجمة  الجوؼ بحث منشورات بقسـ رياض األطفاؿ جامعة الجوؼ ، دراسة تجريبية ، المعمم
 ، كمية الدراسات العميا ، جامعة الجوؼ ، السعودية. 1لمعمـو االجتماعية ،العدد األوؿ مجمد 

وعالقتو ببعض المت يرات لدى طمبة الجامعة،  التفكير اإليجابي (:2012عمى تركي القريشي ) -28
 .، العراؽ2، ع 15مجمة القادسية لمعمـو اإلنسانية، مج ، بحث منشور

التفكيــر الناقــد واإلبــداعي )اســتراتيجية التعمــيم التعــاوني فــي (: 2006فػػراس محمػػود السػػميتي ) -29
 ، الطبعة األولى، دار الكتاب الجامعي، عماف، األردف.تدريس المطالعة والنصوص(

 الممؾ مكتبة ، األولى الطبعة ، وتجميمو المسكن تأثيث( : 2008)  القحطانى عامر ليمى -30
 السعودية ، الرياض ، الوطنيو فيد

 ، دار الزىراء، الرياض، السعودية.عمم النفس اإليجابي(: 2014محمد دياب ) -31
 الكتب دار ،اإلداري المجال في العممي البحث منيج: ( 2012 راضي ) سامي محمد -32

 .مصر المصرية، اإلسكندرية،
المجتمعات  فى الداخمية لمعمارة  االقتصادى التوظيؼ(:  2000) ريحاف محمد محمود -33

 .حمواف جامعة ، الجميمة الفنوف كمية ،منشورة غير دكتوراه رسالة ، الجديدة العمرانية
 : قمػػؽ المػػستقبؿ وعالقتػػو بػػبعض المت يرات الثقافية( 2004محمػػود محيػػي الػػديف العػػشري ) -34

دراسة عبر حضارية مقارنة بيف طالب بعض كميات التربية بمر وسمطنة عماف، بحث منشور 
جامعة  المجمد األوؿ،،،  المؤتمر السنوى الحادى عشر لإرشاد النفسى،مجمة اإلرشاد النفسى

 ، القاىرة ، مصر.عيف شمس
، دار إطالق طاقات الحياة )قراءات في عمم النفس اإليجابي((: 2012مصطفى حجازي ) -35

 التنوير لمطباعة والنشر، بيروت، لبناف.
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 ببعض وعالقتو المسكف وتجميؿ تأثيث في رة األسرة (: أسموب2013منيرة صالح الضحياف ) -36
مجمة جامعة المنصورة لمتربية النوعية، العدد الرابا    بحث منشوراألسري ،  التماسؾ أبعاد

 ،الدقيمية، مصر. 
األثاث  اختيار عند المستيمؾ لدى الجودة معايير (: " 2008 ) نعيـ محمد طو ميا -37

 .مصر ، المنوفية ، جامعة والمؤسسات المنزؿ إدارة قسـ ، ماجستير رسالة ،"  والمفروشات
 األثاث فى اختيار األسرة ربة دور، ( 2003 ) الدويؾ محمود وعبير ، مسمـ محمد ميجة -38
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