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وعالقتيا متعددة األدوار كمفردة لمفراغات الداخمية لممسكف طاقة المكاف 
األسرة لربة بتعزيز الحيوية الذاتية  

عبد الجواد / سماح عبد الفتاحدأ.ـ.          ح مممود يوسؼ    / زينب صالدأ.ـ.   
  ممخص البحث:
كمفػردة لمفراغػات الدالميػة لممسػكف بصػفة رييسػية إلػر دراسػة طاقػة المكػاف  ىدؼ البحث

 فػػػل ذلػػػؾ ااسػػػرةا واتبػػػث البمػػػث لربػػػة تعزيػػػز الميويػػػة الذاتيػػػةعالقتهػػػا بو متعػػػددة اادوار 
لربػػػة  فػػػل اسػػػتمارة البيانػػػات ااوليػػػة أدوات البحػػػثثمػػػت وتما الوصػػػفل التمميمػػػل المػػػنه 
ا متعػػػػددة اادواركمفػػػػردة لمفراغػػػػات الدالميػػػػة لممسػػػػكف ا واسػػػػتبياف طاقػػػػة المكػػػػاف ااسػػػػرة

( 294تػـ تطبيػؽ أدوات البمػث عمػر  قػد ااسػرةا و  لربػة الميويػة الذاتيػةتعزيػز واستبياف 
 المنوفيػػةا ةسػر فػل ممافظػمػف ربػػات اا غرضػية صػدفيةربػة أسػرة تػـ التيػارطف بطري ػػة 
بعػد جمػث و  ومف مستويات اجتماعية اقتصػادية متباينػةا  امف َمف لديهف أبف عمر ااقؿ

اسػػػػػػػتلداـ البرنػػػػػػػام  جػػػػػػػدولتها وتمميمهػػػػػػػا إمصػػػػػػػاييا  بوتبويبهػػػػػػػا و  هػػػػػػػاتػػػػػػػـ تفري البيانػػػػػػػات 
ارتباطيػػذ ذات دةلػػة  عالقػةإلػر وجػػود  وأشػػارت أىػػـ نتػػاحث البحػػث   SPSSلاإلمصػاي
متعػػددة اادوار بعبعادطػػا كمفػػردة لمفراغػػات الدالميػػة لممسػػكف ف طاقػػة المكػػاف بػػي إمصػػايية

ا منط ػػػػػة اةسػػػػػت باؿ والمعي ػػػػػةا منط ػػػػػة  طاقػػػػػة المكػػػػػاف  لممسػػػػػكف عامػػػػػةا منط ػػػػػة النػػػػػـو
 عينػػة البمػػث ااسػػر لربػػاتوتعزيػػز الميويػػة الذاتيػػة  اللػػدماتا منط ػػة الطعػػاـا الممػػرات(

ا 0,001ةا اةنفعاليةا الروميػة( عنػد مسػتوال دةلػة البدنيةا الذطنيةا اةجتماعي بعبعادطا
وكػال  مػف طاقػة  عػدد أفػراد ااسػرة ذات دةلػة إمصػايية بػيفسػالبة عالقة ارتباطيػذ وجود 
 ةالميويػػة الذاتيػػة لربػػتعزيػػز و  متعػػددة اادواركمفػػردة لمفراغػػات الدالميػػة لممسػػكف المكػػاف 
 طاقػػة المكػػافا طبيعػػة السػػكفا  مجتمعػػة المت يػػرات المسػػت مة ممػػؿ البمػػث تفسػػر .ةااسػر 

% 77,9السػفا عػػدد أفػراد ااسػػرةا مسػػامة المسػكفا المسػػتوال التعميمػلا مسػػتوال الػػدلؿ(
 تفعيػؿ وكاف مف أىـ توصيات البحػثمف التبايف فل تعزيز الميوية الذاتية لربة ااسرة 

ربػات ااسػر  وعيػةتل ومماضػرات نػدوات بع د والمؤسسات المنزؿ إدارة فمتلصصي دور
طمبػػات تػػدفؽ الطاقػػة اإليجابيػػة دالػػؿ الفراغػػات الوظيفيػػة لممسػػكف ودورطػػا فػػل تم يػػؽ بمت

الماليمة الوظيفية والجمالية وانعكاسها اإليجابل عمر تمفيز سمات ال لصػية اإليجابيػة 
 بصفة عامة والميوية الذاتية بعبعادطا بصفة لاصة.

ا الميويػػة الذاتيػػةفا تعزيػػز الفراغػػات الدالميػػة لممسػػك اطاقػػة المكػػاف المفتاحيػػة:الكممػػات 
 .ااسرة ربة
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a Multi-Role Singular and Its Relationship to 

Promoting the Subjective Vitality of the Housewife 
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and Institutions Management                               and Institutions Management 

Faculty of Specific Education-                          Faculty of Specific Education- 

Menofia University                                         Zagazig University 

Abstract: 

The main objective of the research is to study the space 

energy of the interior spaces of the home as a multi-role singular 

and its relationship to promoting the Subjective Vitality of the 

housewife, the research followed the analytical descriptive 

approach, the research tools were the Primary Data Form for the 

housewife, the Place Energy Questionnaire for the inner spaces of 

the home as a single multi-role, and the promoting Subjective 

Vitality Questionnaire for the housewife. The research tools were 

applied to (294) housewives selected in a Purpose chance manner 

from the housewives in the Government of Menofia., Of those 

who have at least one son, and of various socio-economic levels, 

after collecting the data, it was unpacked, categorized, tabulated, 

and statistically analyzed using the SPSS statistical program. The 

main results of the research indicated a statistically significant 

correlation between the space energy of the inner spaces of the 

home as a single, multi-role, with its dimensions (the dwelling in 

general, the sleep area, the reception and living area, the dining 

area, the service area, the corridors) and the promotion of 

Subjective Vitality of the Housewife with its vital dimensions 

(physical, mental, social, emotional, spiritual) at a level of 

significance of 0,001. The existence of a statistically significant 

negative correlation between the number of family members and 

both the space energy of the inner spaces of the home as a single 

multi-role and the self-vital role of the Housewife. The 

independent variables in question together (location energy, nature 

of housing, age, number of family members, size of housing, level 

of education, income level) explain 77,9% of the variation in the 

Promoting the Subjective Vitality of the Housewife. One of the 
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most important recommendations of the research was to 

activate the role of home management specialists and institutions 

by holding seminars and lectures to sensitize the Housewife to the 

requirements of positive energy flows within the functional spaces 

of the home, their role in achieving functional and aesthetic 

relevance and their positive reflection in stimulating positive 

personality traits in general and Subjective Vitality in particular.  

Keywords: Place Energy- Interior Spaces of the Dwelling - 
Promoting the Subjective Vitality - The Housewife. 

 مقدمة ومشكمة البحث:
ومػدال إدراكػذ  اتمثؿ طاقة المكاف ل ة الموار بيف اإلنساف وبييتذ التل تميط بػذ

فهػػل فػػف التنػػاغـ مػػث الفضػػا  الممػػيط وتػػدفؽ  عناصػػرا البصػػريةعبػػر  الػػدالمل لمفضػػا 
الطاقػػة مػػف لػػالؿ البييػػة وتم يػػؽ التوافػػؽ واإليجابيػػة بػػيف الفػػرد والفضػػا  التػػل تػػؤثر عمػػر 
صػػمتذ ونفسػػيتذ وعالقتػػذ بػػاملريفا ممػػا يسػػاعدا عمػػر اةنسػػجاـ والتوافػػؽ اإليجػػابل فػػل 

تمعػػب دورا  مهػػـ فػػل صػػياغة أماسيسػػذ وم ػػاعرا  الفضػػا  دوف تػػوتر أو انزعػػاجا أ  أنهػػا
   (.2019)منتيى حسف،  وارتياحاإليجابية تجاا الفضا  ليبدو أكثر سعادة 

ولكػػف  ابالنسػػبة لنػػا فػػل العػػالـ العربػػل نسػػبيا   عمػػـ طاقػػة المكػػاف طػػو أمػػد العمػػـو المديثػػةف
ميػث  ينية ال ديمػةهػذا العمػـ مػعلوذة مػف المضػارة الصػل الرييسػية ثبتوا أف الفكػرةأالعمما  

ا ((Farran, H, K. 2018سػنة 5000ن ػعت طػذا الفمسػفة فػل الصػيف منػذ أكثػر مػف 
أطمػؽ فػل مػيف  (Feng Shui)ميث أطمؽ عميهػا الصػينيوف طاقػة الميػاة غيػر المرييػة 

وطو عمر التالؼ تسمياتذ نظاـ يعتمد  ((Prana(ا والهنود (Kiعميها اليابانيوف تسمية 
  .(2019)منتيى حسف، يعية عبر الفضا  والبيية المميطة بنا عمر تدفؽ الطاقة الطب

فػػل ال ػػرف السػػادس ميػػث بػػدأ طػػذا العمػػـ يفصػػيل فمسػػفتذ الجماليػػة ب ػػكؿ مممػػوس 
ومناطجػػذا متػػر  وافتراضػػاتذومػػا زاؿ يتطػػور ويعيػػد صػػياغة مفاطيمػػذ وأسسػػذ  المػػيالد ا

رزطػػػا المدرسػػػة مػػػدارس ومنػػػاط  متعػػػددةا وأب  عمػػػـ طاقػػػة المكػػػاف(  ػػػو   أصػػػبمت لمفيػػػن
التػػل تركػػز عمػػر المػػواس وتعتمػػد عمػػر اسػػتلداـ الماسػػة البصػػرية  االرسػػمية أو ال ػػكمية

يجػػػػػػاد تفسػػػػػيرات  واالػػػػػوافاوعمػػػػػر لصػػػػػايص اا ػػػػػكاؿ  والبمػػػػػث فػػػػػل سػػػػػػمبياتها  لهػػػػػااوا 
يجابياتها معالقة المسػية الكاينػة بػيف اإلنسػاف والمكػاف ليتطرؽ ب كؿ رييسل عمـ هو ف .وا 

 ا  ف أسموب البنا  والتصػميـ الػدالمل مرتبطػاف بعمػـ الجمػاؿ إلػر مػدالذ  يسكنذا ويبيف أ
 التصػميـ بػيف التػوازف إمػداثتسػتهدؼ  فطاقػة المكػافا Wydra, N. 2005) بعيػد 

ت ػير ميػث  ااإلنسػاف طاقػة مػث المعمػار ا وعالقتهػا غاالفػر  فػل الطاقػة ونوعيػة الػدالمل
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التػل  كهروم ناطيسػيةال ذبػذباتال إلػر الميويػة الطاقػةب والمعروفػة اإلنسػاف جسػـ طاقػة
 الطاقة طذا وتسر  والجماداتا ااميا  كؿ وفل اارضية الكرة وفل الكوف عبر تنت ر
 والجاذبيػةا والموسػي ر الكهربػا  مثػؿ مثمهػا مرييػة غيػر تارامسػ عبػر اإلنسػاف جسػـ فل

 والمكاف جسمذ بيف الوصؿ مم ة وت كؿ اإلنساف بجسـ تميط طاةت طيية عمر وتتمثؿ
 فػل بمريػة يتػدفؽ الكهروميػو  التيػار طػذا أف طالمػا سػميما   الجسػـ ويب ػر اذبػ لممػيطا

 مػا لسػبب الجسػـ أجػزا  مػف جػز  ا  الوصػوؿ عػف التيػار طػذا توقػؼ فػذذا الجسػـا
بيف التصميـ الدالمل ونوعية الطاقة فػل الفػراغ  زناتالتوا. وبذلؾ فذف وظيفتذ اضطربت

)عبيػػػػػػػر الدالميػػػػػػػة  المعماريػػػػػػػة ة الفراغػػػػػػػاتعيػػػػػػػبنو باةرت ػػػػػػػا   ةكفيمػػػػػػػوطاقػػػػػػػة اإلنسػػػػػػػاف 
 -الطاقػػػة اإليجابيػػػة فػػػل اابنيػػػة لتػػػوفيربػػػذلؾ تسػػػعر طاقػػػة المكػػػاف و(، 2015سػػػويداف،

تػػػػػعثير المجػػػػػاةت و مميطػػػػػذا و موقػػػػػث المبنػػػػػرا  مراعػػػػػاة مػػػػػف لػػػػػالؿ -لاصػػػػػة المسػػػػػاكف
مسػػتوال و مسػػامتهاا و توزيػػث ال ػػرؼا و المػػواد المسػػتلدمة فػػل البنػػا ا و  الكهروم ناطيسػػيةا

والتهويػػة التػػل تػػؤثر جميعهػػا عمػػر صػػمة السػػكاف وطػػاقتهـ  التعػػرض لم ػػمسو ضػػا ةا اإل
 فمػػف لػػالؿ طػػذا الفػػف يػػتـ ت ػػديـ ممػػوؿ عمميػػة لتمسػػيف البييػػة السػػكنية ل نسػػاف النفسػػية.

 ث السػػمبيةدفوتػػوفير الطاقػػة المميطػػة اإليجابيػػة التػػل تػػا جعػػؿ منازلنػػا مػػالذا  ومنػػا  ومريمػػا  و 
 (Farran, H, K. 2018) .بعيدا  عنا

ميػث يؤكػػد عمػـ الطاقػػة اإليجابيػة عمػػر أف اامػػراض الموجػودة فػػل جسػـ اإلنسػػاف سػػببها 
ن ػػص فػػل الطاقػػةا وسػػبب طػػذا الػػن ص طػػو انسػػداد مسػػارات الطاقػػة بسػػبب دلػػوؿ طاقػػة 

يسػػاعد عمػػر الػػتلمص مػػف طػػذا الطاقػػة  وبػػذلؾ فػػذف طػػذا العمػػـغريبػػة سػػالبة إلػػر الجسػػـا 
)صػػالا الحػػوراني، لتػػوازف النفسػػل والجسػػد  والعػػاطفل السػػمبية واإليصػػاؿ إلػػر مرممػػة ا

أ  أف طاقػػة المكػػاف اإليجابيػػة ت ػػوـ بػػعدا  العديػػد مػػف اادوار دالػػؿ الفراغػػات  (.2012
 Farran, H, K. (2018)  ولػذلؾ ف ػد أوصػت دراسػة  المعماريػة الدالميػة لممسػكف.

 نا نعيش فل عالـان (Feng Shuiطاقة المكاف   وف  ا لمبادئ مسكفتصميـ ال ةبضرور 
عمػػر   ػػو  يػػن فاليسػػاعد ف يعتمػػد عمػػر امةت والتكنولوجيػػا التػػل تسػػبب التعػػب واإلجهػػاد

 .ت ميؿ طذا الم اكؿ
ميػػػػػث تػػػػػؤثر بعػػػػػض المجػػػػػاةت الكهروم ناطيسػػػػػية مػػػػػف لػػػػػالؿ موقػػػػػث المسػػػػػكف 
واتجاطات توزيث ااثاث وتركيب مواداا باإلضػافة إلػر االػواف المناسػبة لكػؿ غرفػة عمػر 

)ميا  لمسكف بطاقة متوازنة مما يضيؼ التوازف واةعتداؿ عمر مياة الم يميف بذتكويف ا
 المثالية تراساالم أ كاؿ (ةالميوي البصمات وضث وذلؾ مف لالؿ (.2017القحماني،



 

719 

2021 يوليوػ  والثالثوف الخامسػ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 بصػفة اسػتلدامها يمكػف ومكمػالت مركػة اتر اومسػ تصػميمية نمػاذج  ػكؿ فل لمطاقة(
 .الملتمفة الطاقة تالمسار  المطموب فتزااة بعممية  وـتل الجسـ مجاؿ فل دايمة

مػف لػالؿ  وسػعيدةا صػمية بييػة للمػؽ الطاقػة مجػاةت بتػعثير التالعػب فػيمكف
 الصػور تراإطػا ت ييػرل التوجػذ أو ااثػاث  ػكؿ وأ ال رفػةا لػوف فػل ترات يػإمػداث 

 المتوازنػة اةيجابيػة الطاقػة منهػا لتنبعػث اسػتلدامها يمكػف التػلوغيرطػا مػف التعػديالت 
. ففمسػفة طاقػة المكػاف أعمػؽ بكثيػر مػف مجػرد التيػار الطػرز (2015ر سػويداف، )عبي

بػػػػؿ أنػػػػذ يهػػػػدؼ إلػػػػر تم يػػػػؽ التػػػػوازف والوضػػػػوح  ااالػػػػوافالمناسػػػػب لممفرو ػػػػات وأنظمػػػػة 
تنظيـ غرؼ المنزؿ وترتيبهػا واةرتياح النفسل اوليؾ الذيف ي يموف فل الفراغ مف لالؿ 

   ػػػو ( والتػػػل تضػػػمف ال ػػػعور بالرامػػػة المطم ػػػة وف ػػػا  ل واعػػػد عمػػػـ طاقػػػة المكػػػاف  الفنػػػي
  http://istisharat.moch.gov.iq/sites/default/files/ وال درة عمر المواجهة ب كؿ أفضؿ

 الىفسذةت بئالحتةئجذئث يتعلذك فةمذئ وخئصذت اإلوسذئوةت العلذم  بىتذئج  األخذ بمػا يتطمػب 

 استلداـ يمكفف (.2004)ىدى العيد،  السكىةت المحراث تصمةم عىر للسكئن مكةتلوالس
 غاالفػر  فػل الطاقػة ترامسػا تعػديؿ لػالؿ مػف يجابيػةاإل لمطاقة كممفز الدالمل التصميـ
 بػيف التػاـ التػوازف بذدلػاؿ والػذ  يلػتص افطاقػة المكػ عمػـ وذلػؾ باسػتلداـ االػدالمل
 ةالوظيفػ ثػـ ومػف الطاقػة عمػر التعثير يمكف ال كؿ لالؿ فمف التصميـا عناصر جميث

 إعادة ثـ ومف الطاقات أنواع جميث فل المنظمة الطاقة إدلاؿ يمكف ال كؿ لالؿ مفو 
 الػدالمل التصػميـ فةفمسػ تتجػاوزوبػذلؾ (، 2015)عبيػر سػويداف،  ةلموظيفػ فتػزااة

 النفعيػة الماجة لتمبر لممبنر الدالمل والفراغ الماد  الممتوال لمعالجة الوظيفل المفهوـ
 والمسػتلدـ المكاف وث افة والمناخ غرافيتذوطوبو  ثالموق مث وتتوافؽ لممستلدـ والوظيفية
 .(2020)دعاء محمد وآخروف،  متكامؿ إطار فل والمجتمث

لمل جاطدا  للمؽ بيية مناسبة لمعػيش بكافػة متطمباتهػا ولذلؾ يسعر المصمـ الدا
وعناصػػػرطا وطػػػذا أمػػػر أساسػػػل لضػػػماف فضػػػا  مػػػنظـ ومتنػػػاغـ وميػػػو  يػػػؤد  إلػػػر تػػػدفؽ 
ال عور واإلمسػاس بالهػدو  واةسػترلا  لػدال مسػتلدميذ لتم يػؽ أقصػر قػدر مػف الطاقػة 

التيارطػػا  اإليجابيػػة مػػف لػػالؿ توظيػػؼ العناصػػر البصػػرية فػػل الفضػػا  الػػدالمل ودراسػػة
ب ػكؿ عممػػل لمعرفػػة مػػدال تعثيرطػػا سػػوا  أكػاف إيجابيػػا أو سػػمبيا  عمػػر مسػػتلدمل الفضػػا  

ممػا يػدعـ  لممسػتلدـزاجيػة الم المالػة وتعػديؿ الػوعل مالة عمر التعثير ثـ ومف الدالملا
ثػػـ يتمػػوؿ إلػػر مػػؤثر فػػل  بفكػػر وفمسػػفة مصػػممذا ا  يبػػدأ متػػعثر  ال ايػػؿ بػػعف المبنػػر اةتجػػاا

 (.2019)منتيى حسف، إيجابا  أو  إما سمبا   التل تدور بدالمذ نسانيةاإلالعالقات 

http://istisharat.moch.gov.iq/sites/default/files/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86_0.pdf
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 الفػراغ إلػر يسػكف فاإلنساف تبادلية عالقة السكنل والفراغ اإلنساف بيف العالقةف
 والػدؼ ا كالرامػةا  ػتر أماسػيس فيػذ ممركػا   اإلنسػاف دالػؿ يسػكف بػدورا والفػراغ

عػف  الن ػيض إلػر فيػذ اللمػؿ أوجػذ  تػؤد المكاف بينمػا بمفردات واةرتباط واللصوصيةا
 النفسػل اإلنسػاف تػوازف عمر ومؤثرا   متفاوتة لم اعر ا  باعث الفراغ يصبح وبفضمها ذلؾا

(ا ولػذلؾ فػذف التيػار عناصػر 2011)سػداد حميػد،  البػدنل ثػـ ومف واإلدراكل والمسل
باؿ التصػػميـ الػػدالمل لكػػؿ منط ػػة وظيفيػػة فػػل المسػػكف سػػوا  فػػل منط ػػة النػػـو أو اةسػػت 

والمعي ة أو الطعاـ أو اللدمات وصوة  لمطرقات والممرات فػل ضػو  عمػـ طاقػة المكػاف 
تعتبػػػػػر بمثابػػػػػة مفػػػػػردات متعػػػػػددة اادوار دالػػػػػؿ فراغػػػػػات المسػػػػػكف فهػػػػػل   الفيػػػػػن   ػػػػػو (

باإلضافة إلر الدور الوظيفل والجمالل الذ  ت وـ بػذ فهػل تعمػؿ كممفػزات مسػية تلمػؽ 
ابيػػػة لمفػػػردا مػػػف لػػػالؿ تػػػدفؽ مسػػػارات الطاقػػػة دالػػػؿ م ػػػاعر وطاقػػػة روميػػػة دالميػػػة إيج

الجسـ الب ر  دوف إعاقة لمركة طذا المساراتا في عر باةرتياح لممكاف وينجػذب إليػذا 
وقد تلمؽ طاقة سمبية فل مالة إعاقة مسارات الطاقة المميطة بذ والمرتػدة مػف عناصػر 

ويكػػػػوف مصػػػػدر لمتػػػػوتر التصػػػػميـ الػػػػدالمل لمفراغػػػػات الدالميػػػػة فينفػػػػر الفػػػػرد مػػػػف المكػػػػاف 
 واةنزعاج. 

فعند التيار موقث ومدلؿ الومدة السكنية وف ا  ل واعد عمـ طاقػة المكػاف  الفيػن  
 ػػو ( فذنػػذ ينب ػػػل التيػػار الموقػػث بعيػػػدا  عػػف منػػاطؽ اةزدمػػػاـ والتكػػدس السػػكانل مثػػػؿ 
المست ػػفيات ومراكػػز ال ػػرطة والمػػدارس والمواقػػؼ العامػػةا والتػػل تجػػذب جميعهػػا الطاقػػة 
السمبيةا كمػا يجػب أف يكػوف المسػكف مطػال  عمػر منػاظر طبيعيػة أو عمػر ااقػؿ منػاظر 

فرؤيػة  .((Wydra, N. 2005اإلوسذئن اإليجئبةت لجسم جمالية تعمؿ عمر تدفؽ الطاقة 
د اأكثػػػر اسػػػترلا   لمجسػػػـ لػػػد  اافػػػر  اسػػػتجاباتإلػػػر  والجماليػػػة تػػػؤد المنػػػاظر الطبيعيػػػة 

المػػػد مػػػػف اإلجهػػػػادا  عمػػػػراجػػػدطاا ميػػػػث سػػػاعدت بعػػػػدـ تو  لضػػػػ وط م ارنػػػة   المعرضػػػيف
ة المالػػػػػػػػػػة النفسػػػػػػػػػػي فوالتعزيػػػػػػػػػػز مػػػػػػػػػػاإليجابيػػػػػػػػػػة  ا وتولػػػػػػػػػػد الم ػػػػػػػػػػاعررالتػػػػػػػػػػوتو ال مػػػػػػػػػػؽا و 

   Brown, D, K., et al. 2013) & (Jo, H., et al. 2019والصمل
الم ي يػػة بالتصػػميـ  ت الطبيعيػػةاسػػتلدمت الممفػػز اسػػات التػػل االدر وطػػذا مػػا أكػػدت عميػػذ 

وثػػػار والتػػػل أ ػػػارت إلػػػر وجػػػود   والمػػػواد الل ػػػبيةا اوالنباتػػػات اللضػػػر الػػػدالمل كػػػالزطور 
لممنػػاظر الطبيعيػػة إلػػل  ميػػث يػػؤد  التعػػرض العصػػبية الدماغيػػةة إيجابيػػة عمػػر اان ػػط

فيزياييػا   ت مػف لػالؿ قيػاس مسػتويات الضػ ط النفسػلتثبأف التل و  جيةااتمسف المالة المز 
(  &Ewert, A.& Chang, Y. 2018ةوبيولوجيا  قبؿ وبعد التعرض لممناظر الطبيعي

 ،(Chang, Y., et al. 2019       
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عمػػـ طاقػػة  دل واعػػ طب ػػاعػػف التيػػار ااثػػاث دالػػؿ الفراغػػات الدالميػػة لممسػػكف و 
إلػػػػر أف عػػػػػدـ معرفػػػػػة  (2017ميػػػػػا القحمػػػػػاني ) ف ػػػػػد أ ػػػػارت المكػػػػاف  الفيػػػػػن   ػػػػو (

عتمػػد عمػػر أساسػػيات بمعػػايير التيػػار أمػػاكف توزيػػث ااثػػاث بااسػػاليب التػػل ت صاا ػػلا
عمـ الطاقة اإليجابية تؤد  إلر عدـ الرامة النفسية والجسدية بالمكػاف فمكػؿ قطعػة أثػاث 

 فل المسكف طاقة تنبعث منها وطل التل تعطينا ال عور باةرتياح مف عدمذ. 
 ة متػر معػيف وب ػكؿ ممػددة مسػامات فػل ااثػاث يوضػث أف بيجػلػذلؾ 

 إلػر يػؤد  أو يعرقمهػا وة ااإلنسػاف جسػـ مػف ةالمنبعثػ الطاقػة سػير لػط مػث يتعػارض
 اسػتلدـكمػا أف . (2015عبيػر سػويداف ،  منهػا اةسػتفادة دوف المكػاف مػف طروبهػا
   وطػو العمػـ الػذ  يػدرس اا ػكاؿ البػايوجيومتر  عمػـ لم ػاييس تبعػا المصػمـ ااثػاث

 عمػر مػؿيع الهندسػية لثثػاث وعالقتهػا باإلنسػاف كعمػد التطبي ػات لعمػـ طاقػة المكػاف(
 سػكفالم دالػؿ) الكهرباييػة فيهػا بمػا (الملتمفػة والبيييػة اارضػية الطاقػات راأضػر  إل ػا 

 (.2015)إسالـ البيومي،  سكفلمم الدالمية البيية فل التوازف إدلاؿ عمر يعمؿو 
كمفردة متعددة اادوار فل التصميـ الدالمل لممسػكف سػوا   ثااثافع كاؿ قطث 

ة واةسػػت باؿ أو منط ػػة النػػوـ تػػؤد  إلػػر تػػعثيرات ملتمفػػةا فػػل منط ػػة الطعػػاـ أو المعي ػػ
فػل  المنمنيػة للطػوطاعمػر أف  Sutjipto, A. & Peter, Y, K. (2007)ميػث أكػد 

 تػؤدال المػادة اا ػكاؿأف اللطػوط و  ا فػل مػيفإيجػابل م ػاعر إلػر تػؤدالقطث ااثاث 
التػل أ ػارت  Avishag, S., et al. (2015) . وطذا ما أكدتػذ دراسػةسمبية رم اع إلر

والمضػمعة  المػادة اا ػكاؿ مػف أكثػر المنمنيػة واا ػكاؿ د لملطوطاافراإلر أف تفضيؿ 
 .السداسية اا كاؿ مف أكثر الدايرية اا كاؿو 

ولذلؾ فذنذ عند التيار قطث ااثاث دالؿ فراغػات المسػكف ومنهػا مايػدة الطعػاـ 
سػػػػرة فػػػػل منط ػػػػة النػػػػـو ذات والم اعػػػػد اللاصػػػػة بهػػػػا وبمنط ػػػػة اةسػػػػت باؿ والمعي ػػػػة واا

اا ػػػكاؿ واللطػػػوط المنمنيػػػة بعيػػػدا  عػػػف المػػػواؼ المػػػادة يم ػػػؽ تػػػدفؽ أفضػػػؿ لمسػػػارات 
 الطاقة دالؿ جسـ اإلنساف.

متعػدد اادوار فػل التصػميـ الػدالمل لفراغػات  أساسػل عنصػر المػوف ركمػا يعتبػ
 اإلي ػاعو  ف. فػاةتزاسػمبل أو إيجػابل فعػؿ بػرد المػوف تجاا اإلنساف ينمرميث  االمسكف
 دالػؿ العاطفػة فػل الػتمكـ يمكػفوبالتػالل  اوالوجػداف العواطػؼ عمػر افؤثر يػ المػونل
 ,Hendy, A,M & Zahra, N) الػدالمل التصػميـ ألػواف التيػار لػالؿ مػف المسػكف

N. 2018)  
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 مػف ةمالػ تػوفير عمػر تسػاعد) ال صػيرالمػوجل  الطػوؿ ذات (البػاردة االواففػ
 رعمػ تعمػؿ) الطويػؿ المػوجل الطوؿ ذات (الدافية االواف مابين لثفرادا المزاجل الهدو 
ثػارة تمفيػز كمػا أف  ااجاذبيتهػ تػزداد وم ػبعة م ػرقة االػواف كانػت اكممػو  راالم ػاع وا 
  .Hidayetoolu, M, L., et al) لػدال الفػرد اإلدراؾ تعػزز الم ػرقة الدافيػة االػواف

 ت ػتت قػد ولكنهػا ااإلثػارة عاطفػة تمفػز الدافيػة االػوافباإلضػافة إلػر أف  .(2012
 ,Nurlelawati, A) النعػاس تسػبب وقػد الهػدو  عاطفػة تمفز الباردة واالواف ااةنتباا

b., et al. 2012)   النػوـمنط ػة  فراغػات فػل البػاردة االػواف اسػتلداـوبالتػالل يمكػف 
 معي ػةوال الطعػاـ فراغات فل الدافية االواف واستلداـ والهدو ا اةسترلا  عمر ساعدتل
 (.2019)منتيى حسف،  واالفة واإلثارة البهجة عمر ساعدتل

 لممسػكف لمفراغػات الدالميػة دور طاـ فل تمديد طاقة المكاف اإلضا ة كما تمعب
 الوظيفل اادا  تعزيز لها دور فاعؿ فل الدالمية أف اإلضا ة إلر الدراسات أ ارت ف د

فػػوزي &  2005نميػر البيػاتي، ) لممسػتلدميف والبصػرية النفسػية والجمػالل والصػمة
 تصػميمها فػل يفؤكػد التػل المبػانل فأميػث  (.2007المشيداني وعالء الديف األمػاـ ،

 كتلفيػؼ اإليجابيػة واةجتماعيػة النفسػية المػاةت تعػزز النهػار ضػو  اسػتلداـ عمػر
لػذلؾ  .باةنتمػا  ال ػعور وتمسػيف التواصػؿا وزيػادة العػاطفلا اادا  وتمسػيف الضػ طا

 االصػمة وتػوفير الثفػراد البصر  المجاؿ جودة مراعاة اإلضا ة تصميـ عند هـالم مفف
  (Committee, T, W. 2016) .عستمتاواة اوااماف

وطب ػػػا  لمتطمبػػػات طاقػػػة المكػػػاف يجػػػب اسػػػتلداـ اإلضػػػا ة الطبيعيػػػة فػػػل منط ػػػة 
اط المعي ة واةست باؿ ومناطؽ العمؿ ممػا يعطػل طاقػة إيجابيػة فعالػة تسػاعد عمػر الن ػ

والميوية عمر عكس منط ة النوـ فيفضؿ اةبتعػاد عػف مصػادر الضػو  ال ويػة والمبا ػرة 
(. Wydra, N. 2005   واةعتمػاد عمػر اإلضػا ة اللافتػة التػل تسػاعد عمػر اةسػترلا

 فػل ا  طامػ ا  عنصػر والتػل تمثػؿ  يةالسػكن اتالفراغػ دالػؿ الموجػودة الػروايح باإلضػافة إلػر
 إلجهػادامػاةت  مػف المػد فػل العطػور ـتلدسػت ا ميػثفػرادلث المكانيػة الرامػة تػوفير

 لممكػاف طبيعيػة بيييػة صػفة وتعطػر ممتعػة أجػوا    فتػوفر االنفسػية واةضػطرابات
((Abdel Kader, W, A. 2005  فتضػفل طاقػة إيجابيػة دالػؿ المسػكف تػنعكس عمػر

 قاطنيذ.
 عمػر يػةإيجاب وثػار الهػ السػكنية بالفراغػات كمػا أف وجػود النباتػات الطبيعيػة

 اافػراد تفاعػؿ أفميػث  التوتر مف وت مؿ اةسترلا  عواطؼ تمفزفهل  فرداال عواطؼ
واةسػترلا   الهػدو  مػف مالػة وتلمػؽ يجابيػةاإ عاطفيػة فعػؿ ردود عنػذ ينػت  النباتػات مث
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(Hassan, M, A. 2014)  بعػض النباتػات والػزروع فػل الفراغػات  إضػافةلػذلؾ يجػب
ة اإليجابيػػػةا لاصػػػة فػػػل منط ػػػة المعي ػػػة واةسػػػت باؿا الدالميػػػة لممسػػػكف كممفػػػز لمطاقػػػ

ومنط ػػة اللػػدماتا مػػث اةبتعػػاد عػػف اسػػتلداـ نبػػات الصػػبار فوجػػودا يمػػتص الطاقػػة مػػف 
المكاف. باإلضافة إلر التلمص أوة  بعوؿ مف أ  كراكيب أو أ ػيا  مكسػورة أو م طوعػة 

لممياا فػل منط ػة  سوا  قطث أثاث أو أجهزة أو مالبسا كذلؾ التلمص مف أ  تسريبات
اللدماتا فهل طاقة سػمبية تمنػث وصػوؿ بػديمها الجديػد إلينػاا مػث اسػتلداـ المرايػا دالػؿ 
المسػػكف فػػل منط ػػة الطعػػاـ وفػػل مواجهػػة الممػػاـ باعتبػػارا مصػػدر لمطاقػػة السػػمبية دالػػؿ 
الفػراغ السػػكنل وبالتػػالل تعكػس طػػذا المرايػػا الطاقػة السػػمبية اللارجػػة منػذا وعػػدـ اسػػتلداـ 

ايػػا مطم ػػا  فػػل مواجهػػة امسػػرة فػػل منط ػػػة النػػوـا مػػث المفػػاظ عمػػر لػػزايف المالبػػػس المر 
وامسػػػرة مرتبػػػة ومنظمػػػةا والػػػتلمص باسػػػتمرار مػػػف تػػػراكـ ااتربػػػة والعنكبػػػوت مػػػف أركػػػاف 
، وزوايا المسكفا وفصؿ ااجهزة الكهربايية الموجودة فػل منط ػة النػـو أثنػا  فتػرات النػوـ

كمػا أف الممػرات والطرقػات  (.Wydra, N. 2005)كه واسذتدرا  النوئوذئث ذاخذل المسذ
الطويمة والضي ة تعمؿ عمر تسريب الطاقة وعدـ وصولها لجسـ اإلنساف وبالتػالل يجػب 
استلداـ المرايا وال طث الديكورية عمر جوانب الطرقات والممرات لتعديؿ مسارات الطاقػة 

 (Farran, H, K. 2020) فػػل المكػػاف إلمػػداث التػػوازف مػػث طاقػػة جسػػـ اإلنسػػاف
 سػمبل أو إيجػابل تمفيػز إلمػداث العواطػؼ إثػارة عمػر اةعتمػاد يمكػفوبػذلؾ  
 عمػر قػادرة بيييػة مسػية كممفػزات والتػل تعمػؿ الػدالملا التصػميـ عناصػر باسػتلداـ
 سػوا  لممسػكف الدالميػة البييػة تجػاا ذفعمػ رد وتمديػد مفػردل اإليجابيػة العواطػؼ تعزيػز

 ت ػكيؿ يمكنهػا متتاليػة بصػورة ممػددة عواطػؼ تمفيػز لػالؿ النفػور مػف أو باةنجػذاب
 ,Hendy, A, M & Zahra, N) .المسػكف دالػؿ فػراغ لكؿ المناسبة المزاجية المالة

N.,2018)    

توفير الطاقة اإليجابية فل المسكف يعيف الفرد عمر أدا  كافػة باإلضافة إلر أف 
ل الػػنفس والتػػل تبعػػث عمػػر المهػػاـ المنوطػػة بػػذ ميػػث يفجػػر طاقتػػذ اإليجابيػػة الكامنػػة فػػ

 (et al. 2015 اةرتيػاح والتفػاؤؿ والتفاعػؿ والسػعادة والطمػوح الػذ  يػدفث إلنجػاز المهػاـ

(Charles, C.,  وتعتبػػػر الميويػػػة الذاتيػػػة لمفػػػرد طػػػل أمػػػد مؤ ػػػرات اةرتيػػػاح والتفػػػاؤؿ
فهػػل مػػف العوامػػػؿ التػػل يمكػػف مػػف لاللهػػا التنبػػؤ بالسػػػعادة والتفاعػػؿ والسػػعادة والطمػػوح 

مؤ ػػر رييسػػل عمػػر الصػػمة والسػػعادة والػػذ  يمػػددطا المػػدال الػػذ  و  والرضػػا عػػف الميػػاة
ميػث أ ػػارت (. (Niemiec, C, P., et al. 2010تمبػر عنػدا الماجػػات ااساسػية 
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إلػػر وجػػود عالقػػة إيجابيػػة بػػيف الميويػػة الذاتيػػة والسػػعادة    Akin, A. (2012)دراسػػة
 اؼ.الذاتية وم وماتها مثؿ النجاح وتم يؽ ااطد

فالميوية الذاتية طل إمدال المفاطيـ المديثة الفاعمة فل عمـ النفس اإليجابل والذ  يعتل 
أطميتػػذ عمػػر جػػانبيفا أولهمػػا أطميػػة المفهػػـو ذاتػػذ كسػػمة إيجابيػػة فػػل ال لصػػية تسػػاعد 
الفرد عمر التفاعؿ ب كؿ إيجابل مث املريف وال عور بػالتممس واةبتهػاج نمػو الميػاةا 

تبػػػار الميويػػػة الذاتيػػػة بمثابػػػة الممفػػػز لثفػػػراد تسػػػاعدطـ عمػػػر اكتسػػػاب باإلضػػػافة إلػػػر اع
  (.2018)سارة مصطفى، سمات إيجابية 

فتػػوافر قػػدرا  مػػف الميويػػة الذاتيػػة يتػػيح قػػدرا  مػػف اإليجابيػػة والصػػالبة النفسػػية فػػل 
مواجهػػة اازمػػات وأمػػداث الميػػاة الضػػاغطة كمػػا يمػػنح  ػػعورا  بالسػػعادة والتفػػاؤؿ واامػػؿ 

فهػػل تػػرتبط ايجابيػػا  مػػث الرفاطيػػة اةنفعاليػػة واةجتماعيػػة  (Esser, R. 2008) والهمػػة
باإلضػػافة إلػػر المسػػتوال (. (Younes, M, S. 2011والنفسػػية والرضػػا عػػف الميػػاة 

المرتفػػػث مػػػف اإلت ػػػاف وال ػػػعور بالسػػػعادة وانلفػػػاض أعػػػراض اةكتيػػػاب وال مػػػؽ وال ػػػعور 
 ،Peterson, C. & Seligman, M.  2004)بالصػػمة النفسػػية والجسػػدية 

&Moliver, N. 2010)  إلػػػر جانػػػب الواقعيػػػة والدافعيػػػة الذاتيػػػة والصػػػمة النفسػػػية
واةنفعػػاةت اإليجابيػػة وطػػو مػػا ي ػػير إلػػر أطميػػة الميويػػة الذاتيػػة ودورطػػا فػػل دعػػـ تمػػؾ 

 (.2018)سارة مصطفى،اللصايص اإليجابية فل ال لصية اإلنسانية 
الن ػػػػيض المنط ػػػػل لمتالزمػػػػة الػػػػوطف أو  ميػػػػث ينظػػػػر لمميويػػػػة الذاتيػػػػة بوصػػػػفها

اإلعيا  النفسل المزمف وطل مالة مرضية ي عر معها الفرد بانهيار قدرتذ عمر الم اومة 
وتػػدنل دافعيتػػذ لمميػػاة إلػػر أقصػػر درجػػةا وال ػػكوال الدايمػػة مػػف التعػػب والضػػعؼ البػػدنل 

فل العمػؿ العاـ وضعؼ العزيمة واإلرادة وفتور فل الهمة وضعؼ المماس وعدـ الرغبة 
وعدـ ال درة عمر إتماـ ما يبدؤونذ مف أعماؿ وعػدـ ال ػدرة عمػر تممػؿ المسػيولية والتػردد 
وعدـ ال درة عمر اتلاذ ال رارا والهروب مف مواجهة الم كالت وممها وال ػؾ فػل النػاس 
والسػػػػمبية والتمركػػػػز مػػػػوؿ الػػػػذات وفتػػػػور الن ػػػػاط اةجتمػػػػاعل فضػػػػال  عػػػػف بػػػػالدة الع ػػػػؿ 

 (2006)أنور البنا،  ،(Reeves, W, C., et  al.2005)المياة  والعزوؼ عف مباط 
وبػػػذلؾ فالميويػػػة الذاتيػػػة طػػػل الطاقػػػة اإليجابيػػػة التػػػل تن ػػػع وتنت ػػػر عنػػػدما يتفاعػػػؿ الفػػػرد 
بطري ػػة إيجابيػػة ويػػؤد  ذلػػؾ إلػػر ال ػػعور بالم ػػاركة وتمكػػيف التفكيػػر ب ػػكؿ أسػػرع للمػػؽ 

 (.2910)تحرير جاسم وحسن سعيد، أفكار ذات جودة أفضؿ 
ف ػػػد ذكػػػر فرويػػػد أف كػػػؿ  ػػػلص لديػػػة كميػػػة مػػػف الطاقػػػة وكممػػػا اسػػػتطاع الفػػػرد 

 .Vieira, D, C)التلمص مف الصراعات الدالميػة كممػا زادت طاقتػذ وبالتػالل ميويتػذ 
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& Aquino, T, A. 2016) فالميوية الذاتيػة طػل مركػب يتضػمف أبعػاد صػيل الميػاة .
والروميػػة.  اوالع ميػػة اواةجتماعيػػة انفعاليػػةواةالتػػل يعبػػر عنهػػا الب ػػر بجوانبهػػا البدنيػػة 

ميث ت ير الميوية البدنية إلر ال عور بالطاقة والن اط والهمة والػتممس وتجسػد  ػعور 
والطاقة والم درة والتنبذ والي ظة كما ت ير إلر تمتث الفرد بمسػتوال مرتفػث مػف  الفرد بال وة

)محمػد أبػو حػالوة  عيػا  والفتػورالتممس واةمػتال  بالميػاة وغيػاب مؤ ػرات الػبالدة واإل
فل ميف ت ير الميوية الذطنية أو الع مية إلػر ال ػدرة عمػر (. 2016وعاطؼ الحسيني، 

التمميػػؿ والن ػػد البنػػا  واتلػػاذ ال ػػرار وال ػػدرة عمػػر مواجهػػة الصػػعوبات واسػػتلداـ أسػػاليب 
)فػارس رشػػيد، فكريػة مديثػة تتسػـ باةبتكػار والتفكيػر المجػرد والناقػد والتػعممل واإلبػداعل 

2019.) 
كمػػػػا أف الميويػػػػة اةنفعاليػػػػة ت ػػػػير إلػػػػر ال ػػػػدرة عمػػػػر تنظػػػػيـ السػػػػموؾ اةنفعػػػػالل 
والرفاطيػػة النفسػػية واةنلػػراط الفعػػاؿ فػػل الميػػاة وطػػذا النػػوع مػػف الميويػػة ي مػػؿ مػػف لطػػر 

 & .Kubzansky, L, B) ال ػراييفاإلصػابة بػعمراض ال مػب والجمطػات وأمػراض 

Thurston, R. 2007) بعػدا   (2016محمد أبو حالوة وعاطؼ الحسػيني ) ؼويضي
الذاتيػػػػة وطػػػػو الميويػػػػة اةجتماعيػػػػة التػػػػل ت ػػػػير إلػػػػر مالػػػػة التنبػػػػذ والػػػػتفهـ  ةألػػػػر لمميويػػػػ

واةستبصار العاـ التل تتواجد لدال الب ر أثنا  التفاعؿ اةجتماعل وتزيد معامؿ تعثيرطـ 
لن ػػط اإليجػػابل مػػف قبػػؿ الفػػرد ميػػة فت ػػير إلػػر اةنػػدفاع االرو  ةفػػل املػػريف. أمػػا الميويػػ

لتعصيؿ قيـ المؽ واللير والجماؿ والتجويد السػموكل لميػاة املػريف فػل إطػار مػف ال ػيـ 
الرومية العميا المرتبطػة بنسػؽ اةعت ػاد فضػال  عػف امػتالؾ التػعثير الرومػل فػل املػريف 

  (.2018عبد العزيز سميـ، )ودفعهـ باتجاا اةرت ا  االالقل 
أف أبعاد الميوية الذاتية مست مة التعثير والتعثرا ولكف ترتبط أبعػاد  وة يعنل ذلؾ

الميويػػػػة الذاتيػػػػة بعضػػػػها بػػػػبعض فالميويػػػػة الذطنيػػػػة تتطمػػػػب ميويػػػػة بدنيػػػػةا ومػػػػف يتمتػػػػث 
بالميوية اةنفعالية ت ؿ لديػذ امتمػاةت اإلصػابة بػاامراض البدنيػة  كالجمطػات وأمػراض 

تمتث الفرد بالنوامل اةنفعالية اةيجابية وال لص ال مب(ا والميوية اةجتماعية تنبث مف 
الػػذ  يتمتػػث بالميويػػة الروميػػة يتمتػػث ب ػػدر عػػالل مػػف الميويػػة اةنفعاليػػة والذطنيػػة انػػذ 
يصبح قػادرا  عمػر مواجهػة اامػور بع النيػة وصػمود ومثػابرة وينظػر نظػرة إيجابيػة لمميػاة 

(Kurtus, R. 2012).  
يػػر دالمػػل ي ػػير إلػػر طاقػػة نفسػػية دالميػػة تمكػػف الميويػػة الذاتيػػة مت ولمػػا كانػػت 

الفرد مف ضبط وتنظػيـ أفكػارا وم ػاعرا وسػموكياتذ والتصػرؼ بطري ػة طادفػة قايمػة عمػر 
روح المبادرة والفاعمية الذاتية والي ظة الذطنية واةلتزاـ الذاتل وفل نفػس الوقػت المواجهػة 
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 & .Hanton, S) تػػداراإليجابيػػة لمضػػ وط واامػػداث المياتيػػة العصػػبية بثبػػات واق

Connaughton, D. 2007)  ذلؾ البعض إلر اعتبار أف الميويػة الذاتيػة طاقػة  دفث
 ,.Fini, A))ذاتية المن ع وتعتمد عمر طاقة دالمية وليست لارجية مف البيية المميطة 

et al. 2010  
 الذاتيػػػة تتػػػعثر بالطبيعػػػة اللارجيػػػة أ  تتػػػعثر ةإة أف الدراسػػات أثبتػػػت أف الميويػػػ

 & Pernstein, J, H )بالػدعـ اللػارجل وتػوفير منػاخ قػادر عمػر تنميػة طػذا السػمة 

Ryan, R, M. 2001)  باإلضافة إلر ارتباطها بالعديد مف النوات  السموكية والصميةا
فمهػػا عالقػػة مبا ػػرة بتن ػػيط المنػػاطؽ الدماغيػػة المسػػيولة عػػف اةنتبػػاا والتركيػػز والػػذاكرة 

الػداؿ واإليجػابل بتن ػيط اإلسػتراتيجيات اةيجابيػة لمواجهػة  والوعلا فضال  عف ارتباطهػا
كمػا أنهػا تتػعثر بصػورة واضػمة بػالمت يرات  (Ryan, R., et al. 2010 )الضػ وط 

اةجتماعيػػة والث افيػػة لموسػػط الػػذ  يعػػيش فيػػذ الفػػردا فهػػل مالػػة مكتسػػبة عمػػر الػػرغـ مػػف 
مػػد أبػػو حػػالوة وعػػاطؼ )محأنهػػا مرتكػػزة عمػػر أسػػس مرتبطػػة بػػالتكويف المزاجػػل لمفػػرد 

ميث يتمكف الفرد مػف الممافظػة عمػر ميويتػذ نتيجػة لعمميػة ت ذيػة (. 2016الحسيني، 
مرتػػدة إيجابيػػة تمفػػزا مػػف لػػالؿ ممفػػزات إيجابيػػة بميػػث يتفاعػػؿ الفػػرد مػػث البييػػة لممفػػاظ 

 (2018سػارة مصػطفى ). كمػا توصػمت دراسػة Mello, L, K. 2016))عمر الميويػة 
  اإلر ػػػػاد  المعػػػػد لتنميػػػػة الميويػػػػة الذاتيػػػػة لػػػػدال عينػػػػة مػػػػف  ػػػػباب إلػػػػر فاعميػػػػة البرنػػػػام

الجامعػػػػةا أ  أف الميويػػػػة الذاتيػػػػة مت يػػػػر يمكػػػػف تنميتػػػػذ والتػػػػعثير عميػػػػذ بمػػػػؤثرات البييػػػػة 
 اللارجية. كما يمكف تعزيزا أو تثبيطذ مف لالؿ طذا المؤثرات.

ولمػػػا كانػػػت طاقػػػة المكػػػاف تسػػػاعد عمػػػر جمػػػث الطاقػػػة اإليجابيػػػة عبػػػر عناصػػػر 
أنها تمثؿ مثيػرا   اكم. (Rossbach, S. 2000) النفسلالفضا  وتجنيدطا لدعـ الجانب 

وتعػػػػزز النفسػػػػية والمزاجيػػػػة  تػػػػذتػػػػؤثر عمػػػػر مالو  مسػػػػيا  لتعزيػػػػز الطاقػػػػة اإليجابيػػػػة لمفػػػػرد
وقد ت ـو بتثبيط الفرد والمػد مػف ن ػاطذ والتػعثير ب ػكؿ سػمبل اإليجابية لديذا  سااماسي

تكػػوف طاقػػة المكػػاف لمفراغػػات  ا فبالتػػالل قػػداإلنتػػاج والتفكيػػر عمػػر ن ػػاطاتذ وقدرتػػذ عمػػر
الدالميػػػػة لممسػػػػكف بمػػػػا ت ػػػػوـ بػػػػذ مػػػػف أدوار وظيفيػػػػة وجماليػػػػة ونفسػػػػية إمػػػػدال المثيػػػػرات 

 والممفزات لتعزيز الميوية الذاتية لمفرد. 
)سػػمحاء فممبييػػة السػػكنية الماليمػػة أثػػر كبيػػر فػػل تكػػويف السػػمات السػػوية لثفػػراد 

 ماليمػة فػل أف (2011سعدية العقيبػي )وطذا ما أكدت عميذ دراسة . (2004محمد، 
لديػذ. كمػا أكػدت  اةجتمػاعل التوافػؽ مسػتو تزيػد مػف  الفػرد ةمتياجػات السػكنية البييػة
عمػػر وجػػود عالقػػة ارتباطيػػذ ذات دةلػػة  (2019أسػػماء عػػول وسػػموى عيػػد ) دراسػػة
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ضا عف المياة ااسرية مف إمصايية بيف ماليمة مكمالت التصميـ الدالمل لممسكف والر 
 وال ناعة. اوت دير الذاتا والطمعنينة ااةجتماعلميث اةست رار النفسل والسموؾ 

وبالتػػػالل فالطاقػػػة اإليجابيػػػة تػػػؤد  إلػػػر الوصػػػوؿ إلػػػر مرممػػػة التػػػوازف النفسػػػل والجسػػػد  
)صالا الحوراني، والعاطفل اامر الذ  يجعؿ اإلنساف يت مب عمر أ  عمؿ يوكؿ إليذ 

عمػػر أف الطاقػػة اإليجابيػػة لممسػػكف  (2016عبيػػر عمػػي )أكػػدت دراسػػة  ميػػث (.2012
طػػل المسػػيولة عػػف إعطػػا  المػػرأة قػػدر مػػف التفػػاؤؿ والتفاعػػؿ والرامػػة والسػػكينة اإليجابيػػة 
  فاطتماـ المرأة بمسكنها وتفجير الطاقة اإليجابية منذ يعينها عمر تعدية واجباتها ااسرية.

ثر بتػػدطور البييػػة السػػكنية  الدالميػػة واللارجيػػة( ممػػا يػػؤد  فربػػة ااسػػرة طػػل أوؿ مػػف يتػػع
 (.2011سػعدية العقبػى ،لسو  تواف ها اةجتماعل وبالتالل ينعكس عمػر أسػرتها ككػؿ  

لمميػػػز السػػػكنل فهػػػل العنصػػػر الميػػػو  والمػػػؤثر فػػػل  لكمػػػا تعتبػػػر طػػػل المسػػػتلدـ الرييسػػػ
منزليػػة والتػػل ت ضػػل معظػػـ ااسػرة والػػذ  ي ػػث عمػػر عات هػػا الجػػز  ااكبػػر مػػف ااعمػػاؿ ال

وقتهػػػػا فػػػػل المسػػػػكف وتتػػػػعثر بػػػػذ جسػػػػميا  ونفسػػػػيا  واجتماعيػػػػا  سػػػػوا  باإليجػػػػاب أو بالسػػػػمب 
وعمر الرغـ مف أّف إمصا ات الجهاز المركز  (. 2019)أسماء عول وسموى عيد، 

لمتعبيػػػة العامػػػة واإلمصػػػا  ت ػػػير إلػػػر أف نسػػػبة اإلنفػػػاؽ السػػػنو  لثسػػػرة المصػػػرية عمػػػر 
زماتذ كانت أطـ ثانل بند مػف بنػود اإلنفػاؽ اللاصػة بااسػر المصػرية فػل المسكف ومستم

% ف ػػط مػػف إجمػػالل 19,2ا إة أف طػػذا النسػػبة كانػػت ت ػػدر بنمػػو 2020-2019عػػاـ 
كانػػت بنػػود اإلنفػػاؽ ا كمػػا أف التوزيػػث النسػػبل فػػل اإلنفػػاؽ الفعمػػل لثسػػرة عمػػر المسػػكف 

عمػػػػػر % 41,5يػػػػة الممتسػػػػبةا ويجار % لم يمػػػػة اإل55,4اإلنفػػػػاؽ عمػػػػر المسػػػػكف بواقػػػػث 
والتػل أما نف ػات الصػيانة عمػر المسػكف  بها ا والمياا واللدمات المتعم ة الكهربا  وال از

يمكف أف تكوف أمد الوسايؿ لتعديؿ مسارات الطاقػة دالػؿ المسػكف ف ػد كانػت أقػؿ نسػب 
) الجيػػاز المركػػزي لمتعبحػػة العامػػة  2020-2019% لػػالؿ عػػاـ 3,1 اإلنفػػاؽ بنسػػبة

 (.2020حصاء ،واإل
اامػػػر الػػػذ  دفػػػث البػػػامثتيف لدراسػػػة دور طاقػػػة المكػػػاف لمفراغػػػات الدالميػػػة لممسػػػكف 

متعػػػددة اادوار وعالقتهػػػا بتعزيػػػز الميويػػػة الذاتيػػػة لربػػػة ااسػػػرة باعتبارطػػػا الفيػػػة كمفػػػردة 
ااكثػػر امتياجػػا  لتعزيػػز ميويتهػػا الذاتيػػة لكػػل تػػتمكف مػػف ال يػػاـ بكافػػة مسػػيولياتها دالػػؿ 

لمنػػزؿ بكفػػا ة وفاعميػػة. وبػػذلؾ يمكػػف صػػياغة م ػػكمة البمػػث المػػالل فػػل السػػؤاؿ ولػػارج ا
متعػددة كمفػردة لمفراغػات الدالميػة لممسػكف طاقػة المكػاف الرييسل التالل: ما العالقة بػيف 

طاقة المكاف  لممسػكف عامػةا منط ػة النػوـا منط ػة اةسػت باؿ والمعي ػةا منط ػة اادوار 
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البدنيػػػػةا   ااسػػػػرةوتعزيػػػػز الميويػػػػة الذاتيػػػػة لربػػػػة  رات(الطعػػػػاـا منط ػػػػة اللػػػػدماتا الممػػػػ
 -والذ  يتفرع منذ ااسيمة الفرعية التالية:  ؟الذطنيةا اةجتماعيةا اةنفعاليةا الرومية(

متعددة كمفردة لمفراغات الدالمية لممسكف طاقة المكاف كال  مف مستويات  ما -1
  ؟لبمثعينة ا لربات ااسرالميوية الذاتية تعزيز اادوارا و 

كمفردة لمفراغات الدالمية لممسكف طاقة المكاف  أبعاد لكال  مفااطمية النسبية  ما -2
 ؟لربات ااسر عينة البمثالميوية الذاتية  أبعادتعزيز و متعددة اادوار 

طاقة المكاف ما ااطمية النسبية لمصادر معمومات ربات ااسر عينة البمث عف  -3
 ؟متعددة اادواركمفردة لمفراغات الدالمية لممسكف 

متعددة اادوار كمفردة لمفراغات الدالمية لممسكف طاقة المكاف  العالقة بيف ما -4
 ؟بعبعادطا الميوية عينة البمث ااسر لرباتالميوية الذاتية وتعزيز  بعبعادطا

عدد أفراد ااسرةا عدد   اةجتماعية والسكنية العالقة بيف بعض المت يرات ما -5
متعددة كمفردة لمفراغات الدالمية لممسكف طاقة المكاف ف وكال  م (مجرات المسكف

 بعبعادا؟عينة البمث  لربات ااسرالميوية الذاتية تعزيز بعبعادطا و اادوار 
متعددة كمفردة لمفراغات الدالمية لممسكف طاقة المكاف الفروؽ فل كال  مف  ما -6

 بمث بعبعادطا تبعا  ااسر عينة اللربات الميوية الذاتية تعزيز بعبعادطا و اادوار 
المالة  نوع المسكفا  البيية السكنيةااةجتماعية والسكنية  لمت يراتلبعض ا
  ا معدؿ التزامـ المجر (؟الوظيفية

متعددة اادوار كمفردة لمفراغات الدالمية لممسكف طاقة المكاف الفروؽ فل  ما -7
السفا   والتعميميةاةجتماعية واةقتصادية والسكنية  لمت يراتلبعض اتبعا  بعبعادطا

  ؟(عدد سنوات الزواجا مسامة المسكفا المستوال التعميملا مستوال الدلؿ
 ااسر عينة البمث بعبعادطا تبعا  لربات الميوية الذاتية تعزيز  الفروؽ فل ما -8

السفا عدد سنوات   اةجتماعية واةقتصادية والسكنية والتعميمية لمت يراتلبعض ا
 ؟(ستوال التعميملا مستوال الدلؿالزواجا مسامة المسكفا الم

لمفراغات الدالمية لممسكف طاقة المكاف  ااطمية النسبية لممت يرات المست مة  ما -9
ا المالة الوظيفيةا معدؿ فالسكنيةا نوع المسك متعددة اادوارا البييةكمفردة 

 امسامة المسكف اعدد أفراد ااسرةعدد سنوات الزواجا التزامـ المجر ا السفا 
 فل تفسير مدوث المت يرالمستوال التعميملا مستوال الدلؿ(  مجراتاعدد ال
 ربات ااسر عينة البمث؟ ل الميوية الذاتيةتعزيز  التابث
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 ىداؼ البحث: أ
لمفراغات الدالمية يهدؼ البمث بصفة رييسية إلر دراسة العالقة بيف طاقة المكاف 

ا منط ة طاقة المكاف  لممسكف عامة متعددة اادواركمفردة لممسكف  ا منط ة النـو
 وتعزيز الميوية الذاتية اةست باؿ والمعي ةا منط ة الطعاـا منط ة اللدماتا الممرات(

وذلؾ مف لالؿ  االبدنيةا الذطنيةا اةجتماعيةا اةنفعاليةا الرومية(  ااسرة لربة
 ااطداؼ الفرعية التالية: 

متعددة كمفردة ة لممسكف لمفراغات الدالميطاقة المكاف كال  مف تمديد مستويات  -1
 عينة البمث.  لربات ااسرالميوية الذاتية تعزيز اادوارا و 

لمفراغات الدالمية لممسكف طاقة المكاف  أبعاد لكال  مفتمديد ااطمية النسبية  -2
   .لربات ااسر عينة البمثالميوية الذاتية تعزيز  أبعادو  متعددة اادواركمفردة 

طاقة ادر معمومات ربات ااسر عينة البمث عف تمديد ااطمية النسبية لمص -3
 .متعددة اادواركمفردة لمفراغات الدالمية لممسكف المكاف 

متعددة اادوار كمفردة لمفراغات الدالمية لممسكف طاقة المكاف  دراسة العالقة بيف -4
 .بعبعادطا عينة البمث ااسر لرباتالميوية الذاتية وتعزيز  بعبعادطا

عدد أفراد ااسرةا   اةجتماعية والسكنية بيف بعض المت يراتالعالقة  الك ؼ عف -5
كمفردة لمفراغات الدالمية لممسكف طاقة المكاف وكال  مف  (عدد مجرات المسكف

 عينة البمث بعبعادطا. لربات ااسرالميوية الذاتية تعزيز بعبعادطا و متعددة اادوار 
متعددة كمفردة المية لممسكف لمفراغات الدطاقة المكاف دراسة الفروؽ فل كال  مف  -6

 ااسر عينة البمث بعبعادطا تبعا  لربات الميوية الذاتية تعزيز بعبعادطا و اادوار 
 البيية السكنيةا نوع المسكفا المالة اةجتماعية والسكنية  لمت يراتلبعض ا
 (. ا معدؿ التزامـ المجر الوظيفية

متعددة اادوار كمفردة ممسكف لمفراغات الدالمية لطاقة المكاف دراسة الفروؽ فل  -7
السفا   اةجتماعية واةقتصادية والسكنية والتعميمية لمت يراتلبعض اتبعا  بعبعادطا

 (. عدد سنوات الزواجا مسامة المسكفا المستوال التعميملا مستوال الدلؿ
 ااسر عينة البمث بعبعادطا تبعا  لربات الميوية الذاتية تعزيز  دراسة الفروؽ فل -8

السفا عدد سنوات   اةجتماعية واةقتصادية والسكنية والتعميمية ت يراتلملبعض ا
 (. الزواجا مسامة المسكفا المستوال التعميملا مستوال الدلؿ

لمفراغات الدالمية لممسكف طاقة المكاف  تمديد ااطمية النسبية لممت يرات المست مة  -9
لة الوظيفيةا معدؿ ا المافالسكنيةا نوع المسك متعددة اادوارا البييةكمفردة 
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 امسامة المسكف اعدد أفراد ااسرةعدد سنوات الزواجا التزامـ المجر ا السفا 
 فل تفسير مدوث المت يرالمستوال التعميملا مستوال الدلؿ(  عدد المجراتا

 ربات ااسر عينة البمث.ل الميوية الذاتيةتعزيز  التابث
 ىمية البحث: أ

   -صص: ىمية البحث في مجاؿ التخأ -أواًل: 
َيكتسب طذا البمث أطميتذ مف مداثة المت يرات البمثية التل يتناولها سوا  مت ير  -1

عمـ طاقة المكاف لمفراغات الدالمية لممسكف كعمد المفاطيـ المديثة فل العالـ 
العربلا وما لذ مف دور فل تكويف فراغات ممفزة لمسمات اإليجابية لم لصيةا أو 

 المفاطيـ المستمدثة فل عمـ النفس اإليجابل. مت ير الميوية الذاتية كعمد
متعددة اادوارا كمفردة لمفراغات الدالمية لممسكف طاقة المكاف إبراز دور  -2

واستنباط منهجية جديدة فل التصميـ الدالمل لممسكف تستلدـ طاقة المكاف 
 كمثيرات وممفزات إلثارة وتعزيز السمات والم اعر اإليجابية لمفرد.  

الميوية الذاتية بعبعادطا كعمد المت يرات اإليجابية المديثة التل  عمر إل ا  الضو  -3
يجب اةطتماـ بها والك ؼ عف طبيعتها لما لها مف ارتباط كبير فل تمتث الفرد 

 بالصمة النفسية لاصة ربة ااسرة.
ثرا  المكتبة العربية بدراسات لاصة فل إليفعد طذا البمث أمد اإلسهامات العممية  -4

لمفراغات طاقة المكاف  والتل تتناوؿ رة المنزؿ والتصميـ الدالمل لممسكفامجاؿ إدا
متعددة اادوار كمفهوـ مديث فل مجاؿ التلصص يفت ر كمفردة الدالمية لممسكف 

إلر الدراسات والبموث العممية التلصصية التل تثبت دورطا الوظيفل والتكاممل فل 
لؾ الدراسات اللاصة بالميوية وكذا تم يؽ متطمبات التصميـ الدالمل لممسكف
ميث وجدت البامثة قصور  ديد فل  الذاتية والتل تفت ر إليها المكتبة العربية

 الدراسات ااكاديمية العربية عف الميوية الذاتية. 
يمثؿ البمث المالل أداة عممية لدم  وربط مجاؿ إدارة المنزؿ بمجاؿ عمـ النفس  -5

كمفردة لمفراغات الدالمية لممسكف ة المكاف طاقاإليجابل مف لالؿ الربط بيف عمـ 
متعددة اادوار كعمد مجاةت تلصص إدارة المنزؿ والميوية الذاتية لربة ااسرة 

 كعمد المت يرات المستمدثة فل مجاؿ عمـ النفس اإليجابل.
يمكف اةستفادة مف نتاي  البمث فل إعداد وتنظيـ المادة العممية الالزمة لتنظيـ  -6

ماضرات التوعوية لرفث الوعل بعطمية طاقة المكاف دالؿ فراغات الندوات والم
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المسكف والميوية الذاتية لمفرد والعالقات المتبادلة بينهما والعوامؿ اةجتماعية 
 واةقتصادية والسكنية والتعميمية المؤثرة عميهـ.

  -أىمية البحث في مجاؿ خدمة المجتمع:  -ثانيًا: 
امميف فل مجاؿ اةتصاؿ واإلعالـ بكافة وسايمذ عند تفيد نتاي  البمث المالل الع -1

لمفراغات الدالمية طاقة المكاف لمتوعية بدور  إعداد وتوجيذ الرسايؿ اإلعالمية
متعددة اادوار كعمد العموـ المديثة فل العالـ العربل وما لها مف كمفردة لممسكف 

 دور إيجابل يمفز السمات والم اعر اإليجابية. 
ة مف نتاي  البمث فل إعداد البرام  التدريبية الموجهة لربات ااسر يمكف اةستفاد -2

متعددة اادوار كمفردة لمفراغات الدالمية لممسكف طاقة المكاف لرفث الوعل ب
وتعزيز الميوية الذاتية لربة ااسرة لما لها مف دور واضح فل بنا  قوال اإلنساف 

 وتدعيـ سماتذ اإليجابية.
 -فرول البحث: 

لمفراغات الدالمية طاقة المكاف  بيف ارتباطيذ ذات دةلة إمصايية قةعالتوجد  -1
لممسكف عامةا منط ة  متعددة اادوار بعبعادطا طاقة المكاف كمفردة لممسكف 

ا منط ة اةست باؿ والمعي ةا منط ة الطعاـا منط ة اللدماتا الممرات(  النـو
 البدنيةا الذطنيةا  دطابعبعا عينة البمث ااسر لرباتالميوية الذاتية وتعزيز 

 .اةجتماعيةا اةنفعاليةا الرومية(
اةجتماعية والسكنية  بعض المت يرات ارتباطيذ ذات دةلة إمصايية عالقةتوجد  -2

لمفراغات الدالمية طاقة المكاف وكال  مف  (عدد أفراد ااسرةا عدد مجرات المسكف 
عينة البمث  لربات ااسرتية بعبعادطا والميوية الذامتعددة اادوار كمفردة لممسكف 
 بعبعادطا.

 بيف متوسطات درجات ربات ااسر عينة البمث توجد فروؽ ذات دةلة إمصايية -3
متعددة اادوار كمفردة لمفراغات الدالمية لممسكف طاقة المكاف  فل كال  مف
لبعض  ااسر عينة البمث بعبعادطا تبعا  لربات الميوية الذاتية تعزيز بعبعادطا و 

ا  البيية السكنيةا نوع المسكفا المالة الوظيفيةاةجتماعية والسكنية  راتلمت يا
 (.معدؿ التزامـ المجر 

بيف متوسطات درجات ربات ااسر عينة البمث  دةلة إمصاييةذات فروؽ توجد  -4
 تبعا   بعبعادطامتعددة اادوار كمفردة لمفراغات الدالمية لممسكف طاقة المكاف فل 
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السفا عدد سنوات   تماعية واةقتصادية والسكنية والتعميميةاةج لمت يراتلبعض ا
 (.الزواجا مسامة المسكفا المستوال التعميملا مستوال الدلؿ

بيف متوسطات درجات ربات ااسر عينة البمث  دةلة إمصاييةذات فروؽ توجد  -5
 لمت يراتلبعض ا ااسر عينة البمث بعبعادطا تبعا  لربات الميوية الذاتية تعزيز  فل

السفا عدد سنوات الزواجا مسامة   اةجتماعية واةقتصادية والسكنية والتعميمية
 (.المسكفا المستوال التعميملا مستوال الدلؿ

لمفراغات الدالمية لممسكف طاقة المكاف  لمت يرات المست مة تلتمؼ نسبة م اركة ا  -6
ا معدؿ ا المالة الوظيفيةفالسكنيةا نوع المسك ةا البييمتعددة اادواركمفردة 

 امسامة المسكف اعدد أفراد ااسرةعدد سنوات الزواجا التزامـ المجر ا السفا 
 فل تفسير مدوث المت يرالمستوال التعميملا مستوال الدلؿ(  عدد المجراتا

ربات ااسر عينة البمث طب ا  اوزاف معامالت ل الميوية الذاتيةتعزيز  التابث
 التابث. لمت ير ااةنمدار ومعامالت اةرتباط مث 

 ألسموب البحثيا
 -لمبحث: اإلجراحية  لمصطمحات العممية والمفاىيـا -أوال: 

طػػػو فػػػف إضػػػفا  التػػػوازف والتنػػػاغـ عمػػػر العناصػػػر : Energy Place طاقػػػة المكػػػاف
بنػػا وذلػػؾ عػػف طريػػؽ إعػػادة  الملتمفػػة الموجػػودة فػػل سػػكننا ال لصػػل أو البييػػة المميطػػة

سػػنات الملتمفػػة ومعرفػػة اامػػاكف الصػػميمة لكػػؿ ترتيػػب المنػػزؿ واسػػتلداـ الوسػػايؿ والمم
كمػػا أ ػػارت  (.2006)عمػػرو الدسػػوقي،   ػػل  والترتيػػب اامثػػؿ لثثػػاث فػػل كػػؿ غرفػػة

الفيػػن   ػػو   طاقػػة المكػػاف أو مػػا يطمػػؽ عميهػػا الصػػينيوف إلػػر (2019)منتيػػى حسػػف 
(Feng Shui) نظػػاـ يعتمػػد عمػػر تػػدفؽ الطاقػػة الطبيعيػػة عبػػر الفضػػا  والبييػػة  بعنهػػا

 .مميطةال
ي صػد بهػا مػا  :Place Energy of the Dwellingطاقػة المكػاف لممسػكف إجراحيػًا 

يتميػػػز بػػػذ المسػػػكف مػػػف تػػػدفؽ لمسػػػارات الطاقػػػة الميويػػػة عبػػػر الفضػػػا  السػػػكنل والبييػػػة 
المميطػػػة بػػػذ والناتجػػػة عػػػف عالقػػػة عناصػػػر الطبيعػػػة بعضػػػها بػػػبعض والتيػػػار عناصػػػر 

نهمػا وتعثيرطػا عمػر المكػاف واإلنسػاف فذمػا تتػدفؽ التصميـ الػدالمل والعالقػات المتبادلػة بي
عػػػاؽ مركػػػة مسػػػارات الطاقػػػة أو تف  سػػػكفمسػػػارات الطاقػػػة بمريػػػة فتلمػػػؽ طاقػػػة إيجابيػػػة لمم

 فتلمؽ طاقة سمبية.   
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  The Internal Spaces of the Dwellingالفراغات الداخمية لممسكف
ا الفرد فل المكاف المميط طل كؿ العناصر الوظيفية والمعمارية والجمالية التل يمتاجه

 .(2016نيى نقيطي، بذ  
طػػل المنػػاطؽ الوظيفيػػة دالػػؿ الفػػراغ السػػكنل والتػػل الفراغػػات الداخميػػة لممسػػكف إجراحيػػًا 

تػػػػػؤد  وظيفػػػػػة ممػػػػػددة وت ػػػػػمؿ فراغػػػػػات منط ػػػػػة النػػػػػـو واةسػػػػػت باؿ والمعي ػػػػػة والطعػػػػػاـ 
 ػػار إليهػا فػل البمػػث واللػدمات والممػراتا باإلضػافة إلػػر الفراغػات الم ػتركة بيػنهـ والم

 بالمسكف عامة.
 طاقة المكاف لمفراغات الداخمية لممسكف إجراحيًا: 

فراغػػػات دالػػػؿ فػػػل المنػػػاطؽ الوظيفيػػػة  ي صػػػد بهػػػا طبيعػػػة تػػػدفؽ مسػػػارات الطاقػػػة       
عػػػػف عالقػػػة عناصػػػػر الطبيعػػػػة بعضػػػػها  والناتجػػػػةالمسػػػكف التػػػػل تػػػػؤد  وظػػػايؼ متعػػػػددة 

وف ػا  لمعػايير عمػـ بينهمػا ل والعالقات المتبادلة والتيار عناصر التصميـ الدالما ببعض
 التيػار االػوافا أوأو  اااثػاثمطاقة اإليجابيػة سػوا  فػل توزيػث لممفزات طاقة المكاف ك

  الفراغات.دالؿ طذا  التصميـ الدالمل أو مكمالت ااإلضا ة
 Place Energy as A multi Role طاقػػة المكػػاف كمفػػردة متعػػددة األدوار

Singular ي صػد بهػا تعدديػة اادوار الػذ  ت ػـو بػذ مسػارات الطاقػة اإليجابيػة  جراحيا:إ
عبػػػر الفراغػػػات السػػػكنية وتعثيرطػػػا عمػػػر الفػػػردا مػػػف لػػػالؿ دورطػػػا الػػػوظيفل النفسػػػل الػػػذ  
يػػػػػنعكس عمػػػػػر الصػػػػػمة النفسػػػػػية ويعمػػػػػؿ كممفػػػػػز لمم ػػػػػاعر اإليجابيػػػػػة لمفػػػػػردا ودورطػػػػػا 

جتماعيػػػػة بػػػػيف اافػػػػراد الم يمػػػػيف اةجتمػػػػاعل الػػػػذ  يػػػػؤثر عمػػػػر العالقػػػػات ااسػػػػرية واة
 بالمسكف.    
طل اةمتال  بالسعادة والفرح والسرور والتفاؤؿ   vitalitysubjective ةالحيوية الذاتي

والمماس ومواجهة كؿ مف الض ط والتوتر المعػوؽ بهػدؼ الوصػوؿ إلػر اادا  اافضػؿ 
لتمتػث بالسػالمة البدنيػة والتطمث بمماس لممست بؿ وتن يط الدافعية اإليجابيػة فضػال  عػف ا

 (2020)عفراء العبيدي، لتم يؽ ااطداؼ المرجوة 
طػل السػموكيات واافكػار والم ػاعر اإليجابيػة التػل ت ػير لتمتػث  :إجراحياً  لحيوية الذاتيةا

الفرد ب در عالل مف الطاقة والمماس والهمة واإلقباؿ عمر المياة والتل تمكنذ مف ال ياـ 
وتظهر مف لالؿ ال عور ب در عالل مف الطاقة البدنيػة والميويػة بمهامذ بكفا ة واقتدار 

 .واةنفعالية واةجتماعية والرومية بما يدفث الفرد نمو تم يؽ أطدافذ فل المياة
لميوية الذاتية لربة ا عممية تدعيـي صد بها : إجراحياً  تعزيز الحيوية الذاتية لربة األسرة

كوف يقد  لإيجاب ربذضافة مثيفل المست بؿ ها رفث مستويات أو زيادة امتماةت ااسرة
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كوف يقد أو إزالة مثير سمبل  تدفؽ مسارات الطاقة الميوية بمرية عبر فراغات المسكف
 تعزيز الميوية الذاتية ي مؿوبذلؾ  إعاقة مسارات الطاقة الميوية عبر فراغات المسكف.

  ما يمل: إجراييا  
  ysical vitalityPh Promoting theالحيوية البدنية تعزيز 
امتالؾ الفرد لمصمة البدنية التل تدعيـ أو زيادة امتماؿ رفث مستوال ت ير إلر        

مما يمفز  اإلجهاد تمدا بالطاقة إلنجاز مهامذ بميوية ون اط دوف ال عور بالتعب أو
 الفرد نمو تم يؽ أطدافذ فل المياة.

  ityMental vital Promoting the الحيوية الذىنيةتعزيز 
امػػػتالؾ الفػػػرد الطاقػػػة والي ظػػػة أو زيػػػادة امتمػػػاؿ رفػػػث مسػػػتوال  ي صػػػد بهػػػا تػػػدعيـ       

الذطنيػة والفاعميػػة والدافعيػػة الع ميػػة التػػل تمكنػػذ مػف التفكيػػر الهػػادئ والمتػػزف وال ػػدرة عمػػر 
مؿ الم كالت واستلداـ استراتيجيات تفكيػر جديػدة ممػا يمفػز الفػرد نمػو تم يػؽ أطدافػذ 

 فل المياة.
ي صػد بهػا :  Emotional vitalityPromoting theالحيويػة االنفعاليػة زيػز تع

ال ػػػػعور بالتفػػػػاؤؿ والممػػػػاس والطاقػػػػة اإليجابيػػػػة أو زيػػػػادة امتمػػػػاؿ رفػػػػث مسػػػػتوال  تػػػػدعيـ
والفاعمية والنظرة اإليجابية لممياة وال عور بالسعادة والرضا عػف الميػاة وعػدـ اةستسػالـ 

اةنفعػػالل ممػػا يمفػػز الفػػرد نمػػو تم يػػؽ أطدافػػذ فػػل لمضػػ وط وال ػػدرة عمػػر تنظػػيـ السػػموؾ 
 .المياة

أو زيادة  ت ير إلر تدعيـ:  Social vitalityPromoting theالحيوية االجتماعية 
مالػػة التنبػػذ والػػتفهـ واةستبصػػار العػػاـ التػػل تكػػوف لػػدال الفػػرد أثنػػا  امتمػػاؿ رفػػث مسػػتوال 

لتمتػػث بالػػذكا  اةجتمػػاعل ومػػس التفاعػػؿ اةجتمػػاعل وتزيػػد مػػف تػػعثيرا فػػل املػػريف مػػث ا
الفكاطػػػة وروح الدعابػػػة فػػػل المواقػػػؼ اةجتماعيػػػة الملتمفػػػة وال ػػػدرة عمػػػر تكػػػويف عالقػػػات 

 اجتماعية ناجمة مما يمفز الفرد نمو تم يؽ أطدافذ فل المياة  
أو  تػػدعيـ ي صػػد بهػػا:  vitality SpiritualPromoting theالروحيػػة الحيويػػة 

متالؾ الفرد لم يـ الرومية واإلقبػاؿ عميهػا والتػل تسػاعدا عمػر ا زيادة امتماؿ رفث مستوال
ال ػػعور بالطمعنينػػة والهػػدو  النفسػػل مػػث امػػتالؾ م ومػػات التػػعثير الرومػػل اإليجػػابل فػػل 
املػػػريف والتعػػػاطؼ معهػػػـ ودفعهػػػـ فػػػل اتجػػػاا اةرت ػػػا  االالقػػػل ممػػػا يمفػػػز الفػػػرد نمػػػو 

 اإلثمار اإليجابل فل المياة.
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الذ  ي وـ عمر  اتبث البمث المالل المنه  الوصفل والتمميمل -حث: منهج الب -ثانياً: 
جرا  الم ارنات بينها  ذ  قافو الدراسة العممية لمظواطر وتمميمها واستلالص النتاي  وا 

 (2020فا عبيدات وولرو 
 ثالثًا حدود البحث:

  الحدود البشرية: -
ا تمؿ  ا وقدوي صد بها المجتمث الذ  تـ سمب عينة البمث منذ شاممة البحث: -

   مجتمث البمث عمر جميث ربات ااسر فل ممافظة المنوفية.
بػػػنفس مواصػػػفات العينػػػة  ربػػػة أسػػػرة( 30ا ػػػتممت عمػػػر  : عينػػػة البحػػػث االسػػػتطالعية -

قيػاس صػدؽ اادوات عػف طريػؽ صػػدؽ ااساسػية لمبمػث تػـ تطبيػؽ اادوات عميهػا بعػد 
 .إمصاييا   ا وذلؾ لت نيف اادواتالممكميف

ميػػػث  وي صػػػد بهػػا اافػػػراد الػػذيف طفبػػؽ عمػػػيهـ أدوات البمػػثا األساسػػية: عينػػة البحػػػث -
( ربػة أسػرة تػـ التيػارطـ بطري ػة صػدفية 294ا تممت عينة البمث ااساسية عمر عدد  
ولػػديها أبػػف عمػػر ااقػػؿ مػػف ممافظػػة المنوفيػػة غرضػػية أف ػػطرت فيهػػا أف تكػػوف ربػػة أسػػرة 

 مف مستويات اجتماعية اقتصادية متباينة.و 

تـ تطبيؽ ف د كمجاؿ ج رافل لمبمثا  ممافظة المنوفيةتـ تمديد  ود الجغرافية:الحد -
 Google باستلداـ ميث تـ إعداد أدوات البمث اأدوات البمث بطري ة إلكترونية

Form  عمرGoogle Drive رساؿ المينؾ اللاص بالنموذج عمر  كنموذج إلكترونل وا 
لمتطبيؽ بعد  رح ممافظة المنوفية  فل وسايؿ التواصؿ اةجتماعل المتامة مجموعات

( ردا  عمر النموذج اإللكترونل وتـ 128تـ المصوؿ عمر  كيفية مؿ  أدوات البمث ف
مف ااصدقا   بالمبموثاتالتميفونل  اةتصاؿعف طري ة  استكماؿ تطبيؽ أدوات البمث

أو عف طريؽ الم ابمة دالؿ ممافظة المنوفية والجيراف والمعارؼ وزمال  العمؿ 
ال لصية مث ربات ااسر غير ال ادريف عمر التعامؿ مث النموذج اإللكترونل أو 

ا لموقاية مف فيروس كورونا اةمترازيةكافة اإلجرا ات  اتلاذالورقل مف اادوات مث 
  .لينؾ اةستبياف .( ربة أسرة166وبمل عددطـ  

https://docs.google.com/forms/d/1wJRkRKaBht9wWNw41Cz2DUaQNwQX
M3TkntvSG8CKlQU/edit 

است رؽ تطبيؽ البمث وجمث البيانات فترة زمنية امتدت مف بداية  الحدود الزمنية:  -
 .2020نوفمبر إلر منتصؼ  هر   هر أكتوبر

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1wJRkRKaBht9wWNw41Cz2DUaQNwQXM3TkntvSG8CKlQU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1wJRkRKaBht9wWNw41Cz2DUaQNwQXM3TkntvSG8CKlQU/edit
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 ييف أدوات البحث: رابعًا: تصميـ وبناء وتقن
 -أعدت الباحثتاف أدوات البحث التالية: 

 استمارة البيانات ااولية لربة ااسرة. -1
 متعددة اادوار.كمفردة لمفراغات الدالمية لممسكف طاقة المكاف استبياف  -2
 الميوية الذاتية لربة ااسرةتعزيز استبياف  -3

 وفيما يمل  رح لهذا اادوات       
 تـ إعدادطا بهدؼ جمث البيانات ااساسية عف عينة البمث ألولية:استمارة البيانات ا -1

لتوصيؼ اللصايص ال لصية وااسرية لربات ااسر عينة البمثا والتم ؽ مف 
 – ريؼ بيحة السكفا وا تممت عمر بيانات عف صمة الفروض وتم يؽ أطداؼ البمث

 25أقؿ مف فيات   لمسوقد قسـ إلر  والسف إيجار(ا - ممؾ نوع المسكفمضر(ا 
سنةا مف  55: أقؿ مف45ا مفنةس 45: أقؿ مف35مفسنةا  35ف:أقؿ م25سنةا مف

 :5سنواتا مف 5وتـ ت سيمها إلر لمس فيات  أقؿ مف مدة الزواج فعكثر( سنة 55
ا سنة فعكثر(20سنةا مف20:أقؿ مف15سنةا مف15:أقؿ مف10سنواتا مف10أقؿ مف

 رقـ م ي ل( وذلؾ لمساب  د األسرةعدد أفرا عمؿ(اأة  –عمؿأ  الحالة الوظيفية
 أقؿ مف منلفضة وتـ ت سيمها إلر ثالث فيات  مسكفالومساحة التزامـ المجر . 

عدد فعكثر(ا 2ـ150كبيرة  و  ا(2ـ150:أقؿ مف2ـ100مف  ومتوسطة ا(2ـ100
ب سمة عدد  معدؿ التزاحـ الحجريومنها يتـ مساب  ا رقـ م ي ل( حجرات المسكف

دد مجرات المسكفا والذ  تـ ت سيمذ إلر ثالث فيات مسكف غير أفراد ااسرة عمر ع
( ا 3:  1,5(ا ومسكف مزدمـ  مف 1,5مزدمـ  والذ  يبمل معدؿ التزامـ لذ أقؿ مف 

والمستوى  .(2008) نجوى حسف، نجالء محمود، ( 3و ديد اةزدماـ  أكثر مف 
 - أمل ال منلفضوالذ  تـ ت سيمذ إلر ثالث فيات طل مستو لربة األسرة  التعميمي

ثانوية عامة وما -دبمـومتوسط   ومستوال (اماصؿ عمر  هادة إعدادية-ي رأ ويكتب
 مؤطؿ أعمر مف الجامعل(ا-متوسط(ا ومستوال مرتفث  مؤطؿ جامعل معهد-يعادلها

جمالي الدخؿ الشيري لألسرة  أقؿ  وتـ ت سيمذ إلر ثالث فيات منلفض وا 
 6000:أقؿ مف 3000متوسط  مف جنية(ا 3000أقؿ مف :1200جنيةا مف1200مف

       .جنية فعكثر( 9000جنية(ا مرتفث 9000:أقؿ مف 6000جنيةا مف 
 متعددة األدوار.كمفردة لمفراغات الداخمية لممسكف طاقة المكاف استبياف  -2

عبيػر عمػى البمػث ومنهػا دراسػة بعد اةطالع عمر الدراسات الساب ة المرتبطة بموضوع 
(2912 ،)Hendy, A,M & Zahra, N, N. (2018)، Farran, H, K.  
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طاقػػة بذعػػداد اسػػتبياف أولػػر عػػف  تػػافقامػػت البامث ،( 2910منتيػػي حسػػف ) ، (2018)
 بهػػدؼ التعػػرؼ عمػػر مسػػتوالمتعػػددة اادوار كمفػػردة لمفراغػػات الدالميػػة لممسػػكف المكػػاف 

ينػػة ع ربػػات ااسػػربػػيف متعػػددة اادوار كمفػػردة لمفراغػػات الدالميػػة لممسػػكف طاقػػة المكػػاف 
وقػد تػـ إعػداد اةسػتبياف فػل ضػو  التعريػؼ  اوالتم ؽ مف صمة فروض البمػث البمثا
فػػل صػػورتذ متعػػددة اادوار كمفػػردة لمفراغػػات الدالميػػة لممسػػكف طاقػػة المكػػاف ل اإلجرايػػل

سػػتة م سػػمة عمػػر  لبريػػة بعضػػها إيجػػابل واالػػر سػػمبل ( عبػػارة57ااوليػػة يتكػػوف مػػف  
 وطل: أبعاد

 ت ػػيس ( عبػػارة16عمػر   بعػػدوا ػػتمؿ طػذا ال :المكػػاف لممسػػكف عامػػةطاقػػة البعػد األوؿ: 
سػػوا  فػػل البييػػة اللارجيػػة المميطػػة  المسػػكفاإليجابيػػة فػػل  تػػدفؽ مسػػارات الطاقػػة مػػدال

بالمسػػػػكف أو مدلمػػػػػذ أو فػػػػػل المنػػػػػاطؽ الم ػػػػتركة بػػػػػيف العناصػػػػػر الوظيفيػػػػػة لممسػػػػػكف أو 
يػث وقػوع مػدلؿ البيػت المسػكفا وذلػؾ مػف م دالػؿعناصر التصميـ الدالمل الم تركة 

مػدلؿ المسػكف يطػؿ عمػر منط ػة مػدايؽ أو  وأف فل اتجاا دلػوؿ ال ػمس فػل الصػباحا
تػػػػومل  المسػػػػكف ألػػػػواف المبػػػػانل فػػػػل منط ػػػػة أف أوأ ػػػػجار طبيعيػػػػة أو منػػػػاظر جماليػػػػةا 

أف سػػ ؼ المسػػكف يتسػػـ باةسػػتوا  دوف أ  منمػػدراتا مػػث اةطتمػػاـ  وأ ابالبهجػػة والفػػرج
بفػػػتح ال ػػػبابيؾ والبمكونػػػات لتجديػػػد الهػػػوا  فيػػػذا والمػػػرص عمػػػر بتهويػػػة المسػػػكف يوميػػػا 

بػالتلمص مػف  مػث اةطتمػاـ تنظيؼ المنزؿ مف ااتربة وال بار لاصػة فػل أركػاف المنػزؿ
ليػوط العنكبػػوت دالػؿ أركػػاف المسػكف ومػػف اا ػػيا  المكسػورة سػػوا  كػاف قطػػث أثػػاث أو 

اجػػػراس دالػػػؿ المسػػػكف فػػػل أجهػػػزة أو ديكػػػورات أوؿ بػػػعوؿا مػػػث اسػػػتلداـ الرنانػػػات أو ا
ا والمافظة عمر نظافة جدراف المنزؿ ب سمها أو إعادة دطانها إذا امتاجػت أماكف متعددة

معوقػات  فل المسػكفا باإلضػافة إلػرالطاقة اإليجابية  يسمح بتدفؽ مساراتا بما لمدطاف
قػػرب المسػػكف مػػف مست ػػػفر أو  ا ومنهػػادالػػؿ المسػػػكف تػػدفؽ مسػػارات الطاقػػة اإليجابيػػة

تنػػاثر اامذيػػة عمػر أعتػػاب المسػػكف أو مػث  ا ػػرطة أو مدرسػة أو أمػػاكف مزدممػػة مركػز
 ا واةمتفػػػػاظبوجػػػػود أكثػػػػر مػػػػف مسػػػػتوال فػػػػل اارضػػػػيات ا واتسػػػػاـ المسػػػػكفعمػػػػر مدلمػػػػذ

ـ الزطػػػػور المجففػػػػة أو نبػػػػات الصػػػػبار دالػػػػؿ اسػػػػتلدا وابالكراكيػػػػب ال ديمػػػػة فػػػػل المسػػػػكف
دالػؿ الفوضػر فػل كػؿ مكػاف وجػود ا مػث المسكف أو فل البمكونات أو أمػاـ بػاب المنػزؿ

 . المسكف

:طاقػػة المكػػاف لمنطقػػة الثػػاني: البعػػد   ت ػػيس ( عبػػارة15عمػػر   بعػػدوا ػػتمؿ طػػذا ال النػػـو
 اااثػاثتدفؽ مسارات الطاقة فل منط ة النػوـ دالػؿ المسػكف سػوا  فػل توزيػث  إيجابيات

طاقػة اإليجابيػػة التيػار ممفػػزات ال مكمػػالت التصػميـ الػػدالملا أو التيػار االػوافا أوأو 
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دالؿ طذا المنط ة مف لالؿ استلداـ االواف اللافتة الهادية فل دطانات منط ة النـو ا 
واسػػتلداـ سػػتاير سػػميكة فػػل منػػاطؽ النػػـو لت ميػػؿ مػػدة الضػػو  الطبيعػػلا والمػػرص عمػػر 

ا واستلداـ مفرو ػات أني ػة لثسػرة فػل منػاطؽ تعطير منط ة النوـ بروايح عطرية لفيفة
ا مث  فصؿ جميث ااجهزة عف الكهربا  فل غرفة النـو قبؿ النوـا وأف يتػيح توزيػث  النـو

المػػرص عمػػر ترتيػػب قطػػث ااثػػاث دالػػؿ منط ػػة النػػـو سػػهولة ومريػػة المركػػة لثفػػرادا و 
وتنظػػػيـ الػػػدواليب واللػػػزايف فػػػل منط ػػػة النػػػوـا مػػػث المػػػرص عمػػػر ترتيػػػب ااسػػػرة أثنػػػا  

ا ت الطاقػػػة اإليجابيػػػة فػػػل منط ػػػة النػػػوـبمػػػا يسػػػمح بتػػػدفؽ مسػػػارا سػػػاعات النهػػػار يوميػػػا  
عػػض العبػػارات السػػالبة التػػل ت ػػيس إعاقػػة مسػػارات الطاقػػة اإليجابيػػة فػػل باإلضػػافة إلػػر ب

ا ومنها ا أو وضث باب غرفة النوـ فل مواجهة باب المطبخ أو المماـ وقوع منط ة النـو
رة أو فػػوؽ السػػرير فػػل مواجهػػة بػػاب غرفػػة النػػوـا أو تلػػزيف مػػاة نمتػػاج إليػػذ تمػػت ااسػػ

تػراكـ ال بػار وااتربػة تمػت ااسػرة فػل غػرؼ النػوـ لعػدـ إمكانيػة الوصػوؿ الدواليبا مػث 
اسػػتناد وضػػث السػػرير فػػل غرفػػة ا أو تػػرؾ بػػاب غرفػػة النػػـو مفتػػوح أثنػػا  النػػوـا مػػث إليهػػا

 .وضث مروا فل مواجهة السرير فل غرفة النوـالنـو عمر النافذةا أو 
( 12عمر   البعدوا تمؿ طذا  منطقة االستقباؿ والمعيشة :البعد الثالث: طاقة المكاف ل

فػػػل منط ػػػة المعي ػػػة واةسػػػت باؿا  اإليجابيػػػة ت ػػػيس طبيعػػػة تػػػدفؽ مسػػػارات الطاقػػػة عبػػػارة
ومنها اةعتماد عمر اإلضا ة الطبيعية فل منط ة المعي ة أكثر مف اإلضا ة الصناعية 

ا غرفػػة المعي ػػة أو أجػػزا  منهػػااسػػتلداـ المػػوف ااصػػفر أو م ػػت اتهـ فػػل ا أثنػػا  النهػػار
ا اةطتمػػػػاـ بتعطيػػػػر منط ػػػػة المعي ػػػػة اسػػػػتلداـ النباتػػػػات الطبيعيػػػػة فػػػػل غرفػػػػة المعي ػػػػة

واةست باؿ إلضفا  جػو مػف اةنتعػاش والميويػةا مػث اتسػاـ تصػميـ أثػاث غرفػة المعي ػة 
نػػوزع ااثػػاث فػػل منط ػػة المعي ػػة واةسػػت باؿ واةسػػت باؿ بلطػػوط منمنيػػة ودايريػػةا مػػث 

م اعػػػد غرفػػػة المعي ػػػة  يػػػبرتا وتث يكػػػوف ظهػػػر ال ػػػلص تجػػػاا المػػػايط كممػػػا أمكػػػفبميػػػ
ا مث اةبتعاد عف تعميػؽ الصػور الفرديػة واسػتبدالها المصاف ةواةست باؿ عمر  كؿ مدو 

بصػػور ثناييػػة أو جماعيػػة افػػراد ااسػػرة فػػل منط ػػة المعي ػػة واةسػػت باؿا باإلضػػافة إلػػر 
لداـ الكريسػتاؿ المػدبب فػل ومػدات اإلضػا ة فػل ستبعض العبارات السالبة التل ت يس ا

منط ػػة المعي ػػة أو اةسػػت باؿا مػػث تػػوزع الم اعػػد فػػل غرفػػة المعي ػػة واةسػػت باؿ بميػػث 
يكػػػوف ظهػػػر الم عػػػد باتجػػػاا البػػػاب أو النوافػػػذا ووضػػػث جهػػػاز التميفزيػػػوف بوسػػػط منط ػػػة 

بما  ا  السير فيهايعيؽ توزيث ااثاث فل منط ة اةست باؿ والمعي ة المركة أثنالمعي ةا 
 يعيؽ تدفؽ مسارات الطاقة اإليجابية دالؿ منط ة المعي ة واةست باؿ.
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( عبػارات ت ػيس 10وا تمؿ طذا البعػد عمػر   طاقة المكاف لمنطقة الطعاـ: البعد الرابع:
طبيعة تدفؽ مسارات الطاقة اإليجابية فل منط ة الطعاـ الممفزة لمطاقػة اإليجابيػة دالػؿ 

ف لالؿ وجود منط ة الطعاـ  منفصمة عف باقل المسكف سوا  فل مجػرة طذا المنط ة م
مست مة أو بوجود فاصؿا واستلداـ ألواف طال  فاتمة لجػدراف منط ػة الطعػاـا واسػتلداـ 
سػػتاير فػػل منط ػػة الطعػػاـ ذات ألػػواف جذابػػة وم ػػرقة ومبهجػػةا مػػث اسػػتلداـ مػػروة تعكػػس 

ل مايػػػػدة الطعػػػػاـ منمػػػػدرة أو مسػػػػتديرة مايػػػدة الطعػػػػاـ والجالسػػػػيف عميهػػػػاا واسػػػػتلداـ كراسػػػ
المػػػواؼا والمػػػرص عمػػػر اسػػػتلداـ ال ػػػموع فػػػل منط ػػػة الطعػػػاـا باإلضػػػافة إلػػػر بعػػػض 
العبػػارات السػػػالبة التػػل ت ػػػيس وجػػود غرفػػػة الطعػػػاـ قريبػػة مػػػف مػػدلؿ البيػػػتا أو مواجهػػػة 
مايػػػدة الطعػػػاـ والكراسػػػل امػػػد اابػػػواب دالػػػؿ المسػػػكفا أو اسػػػتلداـ طاولػػػة طعػػػاـ ذات 

   ادة أو زوايا قايمةا أو استلداـ النباتات الطبيعية فل منط ة الطعاـمواؼ م
 بعػدوا ػتمؿ طػذا ال (:والحمػاـ )المطػب طاقػة المكػاف لمنطقػة الخػدمات البعد الخػامس: 

المطػػبخ والممػػاـ. ( عبػػارة ت ػػيس طبيعػػة تػػدفؽ مسػػارات الطاقػػة اإليجابيػػة فػػل 14عمػػر  
لت ميػػؿ الطاقػػة السػػمبية اللارجػػة منػػذ ا  ومنهػػا المػػرص عمػػر غمػػؽ بػػاب الممػػاـ باسػػتمرار

ووضث مروا م ابؿ باب المماـ لتعكس الطاقة السمبيةا واةطتماـ بتنظيػؼ الممػاـ يوميػا ا 
مػػث اسػػتلداـ الػػروايح العطريػػة لتعطيػػر الممػػاـا واسػػتلداـ المػػوف اازرؽ أو م ػػت اتذ فػػل 

لصػملا باإلضػافة المماـ سوا  فل دطانات أو تكسػيات الجػدراف أو إكسسػوار أو أط ػـ ا
إلر المرص عمر وضث نباتات طبيعيػة أو طبػؽ ممػل  بالفاكهػة فػل المطػبخا والمػرص 
عمر فصؿ البوتاجاز عف الموض  الما  والنار( دالؿ المطػبخا والػتلمص مػف ااجهػزة 
ال ديمػػػة أو غيػػػر المسػػػتلدمة أو المعطمػػػة أو ااوانػػػل المكسػػػورة أو الزجػػػاج الم ػػػروخ فػػػل 

وضػػػػث أدوات النظافػػػػة والمنظفػػػػات فػػػػل لػػػػزايف م م ػػػػةا واتسػػػػاـ  المطػػػػبخ أوؿ بػػػػعوؿا مػػػػث
المطبخ بالترتيب والنظاـ والمظهر الجػذابا باإلضػافة إلػر بعػض العبػارات السػالبة التػل 
ت ػػيس وجػػود تسػػريبات لمميػػاا فػػل المطػػبخ أو فػػل الممػػاـ دالػػؿ مسػػكنلا ومواجهػػة فتمػػة 

أو ازدمػػػاـ المطػػػبخ  بػػػاب المطػػػبخ لمػػػدلؿ المنػػػزؿ أو فتمػػػة بػػػاب ولػػػر دالػػػؿ المسػػػكفا
 باادوات وااجهزةا وتراكـ ااوانل المتسلة فل موض المطبخ.

( 8وا ػػتمؿ طػػذا البعػػد عمػػر   البعػػد السػػادس: طاقػػة المكػػاف لمممػػرات داخػػؿ المسػػكف:
عبػػػارات ت ػػػيس طبيعػػػة تػػػدفؽ مسػػػارات الطاقػػػة اإليجابيػػػة فػػػل الممػػػرات والطرقػػػات دالػػػؿ 

فاتمػػػة لمممػػػرات مثػػػؿ البػػػي  أو ااصػػػفر المسػػػكفا عػػػف طريػػػؽ اسػػػتلداـ ألػػػواف دطانػػػات 
الباطت....(ا أو استلداـ المرايا أو المومات الجدارية الجميمػة فػل الممػراتا أو اسػتلداـ 
بعػػض ال طػػث الديكوريػػة أو النباتػػات الطبيعيػػة عمػػر أمػػد جوانػػب الممػػراتا مػػث المػػرص 
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البة التػػل عمػػر غمػػؽ اابػػواب الموجػػودة فػػل الممػػراتا باإلضػػافة إلػػر بعػػض العبػػارات السػػ
ت ػػيس اتسػػاـ المسػػكف بكثػػرة الممػػرات أو ضػػي ها أو طػػوؿ الممػػراتا أو اسػػتلداـ إضػػا ة 

 لافتة لمممرات المؤدية لم رؼ.
كمفردة لمفراغات الدالمية لممسكف طاقة المكاف  استبيافولمتعرؼ عمر صدؽ 

 -متعددة اادوار تـ استلداـ الطرؽ التالية: 
فل صورتذ ااولية عمر  اةستبياف رضتـ عميث  المحكميف(:) وىالمحتصدؽ  -1

إدارة مجاؿ  ممكميف( مف ااساتذة المتلصصيف فل 9الممكميف  السادة مجموعة مف 
 وقد أتفؽ الممكميف عمر عبارات والتصميـ الدالمل لممسكفا المنزؿ والمؤسساتا

 طاقة المكاف كمفردة وظيفية متعددة اادوار فل التصميـ الدالمل لممسكف استبياف
% 99%ا كما جا ت نسبة اةتفاؽ عمر اةستبياف ككؿ100%ا98سب تراومت بيفبن

وقد تـ تعديؿ صياغة بعض العبارات فل ضو  المالمظات التل أبداطا السادة 
 .الممكميفا وبذلؾ يكوف اةستبياف قد لضث لصدؽ الممتوال

عف لالستبياف  ميث تـ قياس صدؽ اةتساؽ الدالملالداخمي: صدؽ االتساؽ  -2
بنفس  ربة أسرة 30 طاعدد عينة استطالعية بمل عمر ةستبيافا تطبيؽ طريؽ

عبارة مف بيف درجة كؿ  مساب معامؿ ارتباط بيرسوفتـ و مواصفات العينة ااساسيةا 
وكذلؾ معامؿ اةرتباط بيف درجة  اعبارات اةستبياف والدرجة الكمية لمبعد اللاص بها

 ذلؾ. يوضح ؿ التاللا والجدو لالستبياف بعد والدرجة الكميةكؿ 
لمفراغات طاقة المكاف عبارة مف عبارات استبياف درجة كؿ  بيفارتباط بيرسوف ( معامؿ 1جدوؿ )

 ستبيافوالدرجة الكمية لال بعدوكؿ  لمبعدوالدرجة الكمية متعددة األدوار كمفردة الداخمية لممسكف 
لخامسالبعد ا البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد األوؿ   البعد السادس 

رقـ 
 العبارة

 معامؿ
االرتباط   

رقـ 
 العبارة

 معامؿ
االرتباط   

رقـ 
 العبارة

 معامؿ
االرتباط   

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 االرتباط

 رقـ
العبارة   

 معامؿ
االرتباط   

 رقـ
العبارة   معامؿ االرتباط 

1 810‚0** 17 465‚0**  32 209‚0**  44 567‚0**  54 864‚0**  68 783‚0**  
2 912‚0**  18 786‚0**  33 789‚0**  45 877‚0**  55 956‚0**  69 345‚0**  
3 721‚0**  19 567‚0**  34 567‚0**  46 678‚0**  56 675‚0**  70 356‚0**  
4 707‚0**  20 356‚0**  35 456‚0**  47 764‚0**  57 766‚0**  71 467‚0**  
5 567‚0**  21 456‚0**  36 678‚0**  48 554‚0**  58 678‚0**  72 976‚0**  
6 357‚0**  22 875‚0**  37 589‚0**  49 768‚0**  59 784‚0**  73 567‚0**  
7 789‚0**  23 434‚0**  38 76‚0**  50 987‚0**  60 568‚0**  74 876‚0**  
8 784‚0**  24 976‚0**  39 459‚0**  51 246‚0**  61 805‚0**  75 879‚0**  
9 246‚0**  25 456‚0**  40 354‚0**  52 678‚0**  62 979‚0** **07776 البعد   
10 569‚0**  26 357‚0**  41 456‚0**  53 887‚0**  63 758‚0**    
11 896‚0**  27 786‚0**  42 689‚0** **07721 البعد   64 678‚0**    
12 963‚0**  28 894‚0**  43 568‚0**    65 867‚0**    
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13 922‚0**  29 798‚0** **07545 البعد     66 979‚0**    
14 568‚0**  30 67‚0**      67 948‚0**    
15 805‚0**  31 899‚0** **07966 البعد         
16  783‚0** **07896 البعد           
**07758 البعد            
 0‚01 أقؿ مف دالة عند مستوال **

 عبارات ( إلر أف قيـ معامالت ارتباط بيرسوف بيف1ت ير نتاي  الجدوؿ  
 والدرجة الكمية متعددة اادواركمفردة لممسكف  لمفراغات الدالميةطاقة المكاف استبياف 

فل ميف تراومت معامالت ارتباط  0,987ا 0,246تراومت ما بيف اللاص بها لمبعد
وجميعها قيـ عالية  0,966ا 0,545 اد مث الدرجة الكمية لالستبياف ما بيفعباا

 أبعادو  تعبارا مما يدؿ عمر تجانس 0‚01ودالة عند مستوال دةلة وم بولة إمصاييا  
تـ  اةستبياف صالميتذ لمتطبيؽا ولمتعرؼ عمر ثبات ا وبالتاللوالدرجة الكمية ستبيافاة

براوف  -ألفا كرونباخ وطري ة التجزية النصفية لسبيرماف بطري ة مساب معامؿ الثبات
 والجدوؿ التالل يوضح ذلؾ: وجيتماف

 
  متعددة األدواركمفردة اخمية لممسكف لمفراغات الدطاقة المكاف استبياف ( معامالت ثبات 2جدوؿ )

 براوف وجيتماف -ألفا كرونباخ وطريقة التجزحة النصفية لسبيرماف بطريقة 

عدد  المتغيرات
 العبارات

معامؿ 
الفا 
 كرونباخ

 معامؿ التجزحة النصفية
-سبيرماف
 جيتماف براوف

 07666 07862 07544 16 طاقة المكاف لممسكف عامة
 07533 07945 07533 15  ة النـوطاقة المكاف لمنط

 07521 07567 07788 12 والمعي ة طاقة المكاف لمنط ة اةست باؿ 
 07545 07838 07743 10 طاقة المكاف لمنط ة الطعاـ
 07658 07983 07658 14 طاقة المكاف لمنط ة اللدمات

 07455 07675 07865 8 طاقة المكاف لمممرات
 07729 07968 07895 75 إجمالل طاقة المكاف

لمفراغات طاقة المكاف ( إلر أف معامالت ثبات استبياف 2ت ير نتاي  الجدوؿ    
متعددة اادوار قد م  ت معامالت ثبات مع ولة وم بولة كمفردة الدالمية لممسكف 

عمميا ا ميث بم ت معامالت ثبات إجمالل اةستبياف وف ا  لطري ة ألفا كرونباخ والتجزية 
 اعمر الترتيبا مم 0,729ا 0‚968ا 0,895براوف وجيتماف  -رمافالنصفية لسبي

طاقة المكاف  ستبيافاوبذلؾ يكوف  ي ير إلر ارتفاع ثبات اةستبياف وصالميتذ لمتطبيؽ.
قد أصبح فل صورتذ النهايية ي تمؿ  متعددة اادواركمفردة لمفراغات الدالمية لممسكف 

إلر  -العبارات وف ا  لثالثة التيارات  نعـوتتمدد اةستجابة عمر طذا  ( عبارة75عمر  
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( لمعبارات 1-2-3 ا ( لمعبارات الموجبة3-2-1  م ياس متصؿ ة( عمر -مدا  ما
( درجة 225طل  ستبيافاةعمر وبالتالل تكوف أعمر درجة يتـ المصوؿ عميها  االسالبة

لدالمية لمفراغات اوقد تـ ت سيـ مستويات طاقة المكاف  ادرجة (75  وأقؿ درجة طل
عينة البمث باستلداـ طري ة المدال لدال ربات ااسر  متعددة اادواركمفردة لممسكف 

لممعادلة  ( وف ا  رتفثم -متوسط-منلفضالفعمل لالستبياف ككؿ إلر ثالث مستويات  
 التالية:

 أقؿ درجة م اطدة. –المدال= أعمر درجة م اطدة 
 طوؿ الفية = المدال / عدد المستويات.

 (+ طوؿ الفية أقؿ درجة م اطدة  م اطدة(:أقؿ درجة   مفنلفض المستوال الم
أعمر درجة فل   (:1درجة فل المستوال المنلفض+ عمرأ  المتوسط مفالمستوال 

 طوؿ الفية. +( 1المستوال المنلفض+
 أعمر درجة فل  :(1درجة فل المستوال المتوسط + عمر أمف المستوال المرتفث 
 طوؿ الفية.( + 1المستوال المتوسط +

مستويات طاقة المكاف لمفراغات الدالمية لممسكف كمفردة  مكف ت سيـوبذلؾ ي
إلر متعددة اادوار لدال ربات ااسر عينة البمث فل اابعاد الفرعية والدرجة الكمية 

  -: ثالث مستويات وف ا  لممعادلة الساب ة كما طو موضح بالجدوؿ التالل
لمفراغات المكاف  طوؿ الفحة والمستويات لطاقةأعمى وأقؿ درجة استجابة والمدى و ( 3جدوؿ )

 طبقا لطريقة المدى الفعميمتعددة األدوار كمفردة الداخمية لممسكف 

 األبعاد
أعمى 
درجة 
 استجابة

أقؿ 
درجة 
 استجابة

 
 المدى
 

طوؿ 
 الفحة

 المستوى
 المنخفل

المستوى 
 المتوسط

 المستوى
 المرتفع

 44: 38 37: 31 30 :24 677 20 24 44 طاقة المكاف لممسكف عامة
 44: 38 37: 31 30: 23 7 21 23 44 طاقة المكاف لمنطقة النـو
طاقة المكاف لمنطقة 
 32: 29 28: 25 24: 21 377 11 21 32 االستقباؿ والمعيشة

 26: 23 22: 19 18: 15 377 11 15 26 طاقة المكاف لمنطقة الطعاـ
 39: 32 31: 24 23: 16 777 23 16 39 طاقة المكاف لمنطقة الخدمات

 22: 21 20: 17 16: 13 3 9 13 22 طاقة المكاف لمممرات
 206: 177 176: 148 147: 118 2973 88 118 206 إجمالي طاقة المكاف

 

  :الحيوية الذاتية لربة األسرةتعزيز استبياف  -3
 ومنهػا دراسػة بعػد اةطػالع عمػر الدراسػات السػاب ة المرتبطػة بموضػوع البمػث 

Akin, A (2012) تحريػر   (،2018مصػطفى ) سػارةا (2016) عبد العزيػز سػميـا
والتػل اعتمػدت جميعهػا عمػر  (2020عفػراء العبيػدي )ا (2019جاسـ وحسف سعيد )
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( والمكػػػوف مػػػف سػػػبث عبػػػارات ل يػػػاس الميويػػػة 1997ترجمػػػة اسػػػتبياف رايػػػاف وفرديريػػػؾ  
تبيانات العربيػة المعػدة مػف أوايػؿ اةسػيعتبػر  المػالل بما ي ير إلر أف اةسػتبيافالذاتيةا 

ا ف د لربة ااسرة بصفة لاصةتعزيز الميوية الذاتية بصفة عامة و  ل ياس الميوية الذاتية
بهػػػدؼ  الميويػػػة الذاتيػػػة لربػػػة ااسػػػرةتعزيػػػز بذعػػػداد اسػػػتبياف أولػػػر عػػػف  تػػػافقامػػػت البامث

 والتم ػؽ مػف صػمة عينػة البمػثاربات ااسر بيف الميوية الذاتية  التعرؼ عمر مستوال
وقد تـ إعداد اةسػتبياف فػل ضػو  التعريػؼ اإلجرايػل فػل صػورتذ ااوليػة  فروض البمث
 لمسػػة أبعػػادم سػػمة عمػر  لبريػة بعضػػها إيجػػابل واالػر سػػمبل ( عبػػارة57يتكػوف مػػف  

 وطل:
مػدال  ت يس ات( عبار 10وا تمؿ طذا البعد عمر   الحيوية البدنية :تعزيز  :البعد األوؿ

 ابالطاقػة إلنجػاز مهامهػ المصمة البدنية التل تمدط ة ااسرةربامتالؾ دعـ ورفث مستوال 
ومنهػػػػا اةمػػػػتال  بالن ػػػػاط والطاقػػػػة  ابميويػػػػة ون ػػػػاط دوف ال ػػػػعور بالتعػػػػب أو اإلجهػػػػاد

الطاقة البدنية التل تمكف مػف ال يػاـ بػع  عمػؿ بنجػاحا مػث اةسػتمرار  وامتالؾوالمركةا 
طويمةا وامػتالؾ الن ػاط والطاقػة التػل فل اان طة البدنية التل تتطمب طاقة لمدة زمنية 

نجػاز مهػاـ العمػؿ دوف ال ػعور بالتعػب أو باإلجهػادا مػث  تمكف مف المتعة فل العمػؿا وا 
ال ػػعور بالميويػػػة والن ػػػاط البػػػدنل عنػػػد ال يػػػاـ بػػع  عمػػػؿا وامػػػتالؾ أسػػػموب ميػػػاة ممػػػل  

باإلعيػػا  بالميويػػة والن ػػاط. باإلضػػافة إلػػر بعػػض العبػػارات السػػالبة التػػل ت ػػيس ال ػػعور 
مف ث ؿ ااعماؿ الموكمةا والعجز عف انجاز بعض ااعمػاؿ التػل تتطمػب مجهػود بػدنل 

  اؽ.
 مػدال ت ػيس ( عبػارة12وا ػتمؿ طػذا البعػد عمػر   الحيويػة الذىنيػة:تعزيز  :البعد الثاني

طاقػة والي ظػة الذطنيػة والفاعميػة والدافعيػة الع ميػة لم ربػة ااسػرةامػتالؾ دعـ ورفث مستوال 
مػػػػػف التفكيػػػػػر الهػػػػػادئ والمتػػػػػزف وال ػػػػػدرة عمػػػػػر مػػػػػؿ الم ػػػػػكالت واسػػػػػتلداـ  امكنهػػػػػالتػػػػػل ت

طػػػداؼ فػػػل الميػػػاةا والتػػػل ت ػػػيس اااسػػػتراتيجيات تفكيػػػر جديػػػدة ممػػػا يمفػػػز نمػػػو تم يػػػؽ 
إمكانيػة التصػػرؼ باسػت اللية فػػل المواقػػؼ الصػعبة وال ػػعور بالممػػاس عنػد اإلقبػػاؿ عمػػر 

فػػػل الميػػػاةا وانجػػػاز ااعمػػػاؿ  أ  عمػػػؿ جديػػػدا والسػػػعل ةستك ػػػاؼ كػػػؿ مػػػا طػػػو جديػػػد
بمسػػتوال عػػالل مػػف اإلت ػػافا مػػث امػػتالؾ قػػدرات ع ميػػة تمكػػف مػػف التفكيػػر الهػػادئ المتػػزف 

اةسػػتمتاع بػػعدا  ااعمػػاؿ الجديػػدةا والرغبػػة فػػل تعمػػـ مهػػارات مياتيػػة و فػػل أ  موضػػوعا 
مػة جديدة تنمل ال درات فل  تر منامل المياةا مث اةستمرار فل مهػاـ العمػؿ لفتػرة طوي

بصػػػفة  بػػػنفس مسػػػتوال الي ظػػػة الذطنيػػػةا واسػػػتلداـ أسػػػاليب تفكيػػػر مديثػػػة تتسػػػـ باةبتكػػػار
عامػػػةا ومواجهػػػة الم ػػػكالت بعسػػػاليب تفكيػػػر مسػػػتمدثةا وال ػػػدرة عمػػػر التفكيػػػر المتعمػػػؿ 
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المبػػدع فػػل الكثيػػر مػػف اامػػور. باإلضػػافة إلػػر اللػػوؼ مػػف تجربػػة أ   ػػل  جديػػد فػػل 
 .مميط المياة
 ت ػػيس ( عبػػارة15وا ػػتمؿ طػػذا البعػػد عمػػر   الحيويػػة االنفعاليػػة :تعزيػػز  :البعػػد الثالػػث

ال ػػػػعور بالتفػػػػاؤؿ والممػػػػاس والطاقػػػػة اإليجابيػػػػة والفاعميػػػػة والنظػػػػرة تػػػدعيـ ورفػػػػث مسػػػػتوال 
وعدـ اةستسالـ لمضػ وط وال ػدرة  ااإليجابية لممياة وال عور بالسعادة والرضا عف المياة

، فػػل الميػػاة انمػػو تم يػػؽ أطػػدافه ااسػػرة ربػػةعمػػر تنظػػيـ السػػموؾ اةنفعػػالل ممػػا يمفػػز 
عمػػر  دالتػػوازف الػػدالمل والسػػالـ النفسػػل بمػػا يسػػاعا والتفػػاؤؿا و يهػػااإلقبػػاؿ عموال ػػعور ب

ا متػػػػر امف تم ػػػػؽفيمػػػػا  ةميػػػػاالبالرضػػػػا عػػػػف  ور ػػػػعلاا مػػػػث إنجػػػػاز أ  عمػػػػؿ بفاعميػػػػة
فػػل ا والث ػػة طػػداؼاابالممػػاس عنػػد البػػد  فػػل أ  عمػػؿ يسػػاعد عمػػر تم يػػؽ  واةمػػتال 
ؾ العزيمػػػػة واإلرادة الكافيػػػػة لمواجهػػػػة صػػػػعوبات امػػػػتالا و مهمػػػػا كانػػػػت التمػػػػدياتالنجػػػػاح 
تعامػػػػؿ مػػػػث ا والطػػػػداؼااالنجػػػاح فػػػػل تم يػػػػؽ ال ػػػػدرة عمػػػػر  بالث ػػػػة فػػػػل ور ػػػػعا والالميػػػاة

ض العبػارات السػالبة التػل ا باإلضافة إلر بعػالض وط كن طة انطالؽ إلعادة بنا  الذات
فل منتصؼ  فل العمؿ ةهمالف د ا و اةستمرار فل المياة  بعدـ الرغبة فل ت يس ال عور

ا أو اإلصػػابة فتػػور وف ػػد الهمػػة عنػػد ال يػػاـ بعمػػؿ مكػػرربالعصػػبية و  مػػث ال ػػعورالطريػػؽ 
  .بال مؽ مف المياة بصفة عامةا أو ال عور مالة مف اةكتياب أو الضيؽ النفسلب

 ت يسات ( عبار 9بعد عمر  وا تمؿ طذا ال : الحيوية االجتماعيةتعزيز  :البعد الرابع
 ربة ااسرةمالة التنبذ والتفهـ واةستبصار العاـ التل تكوف لدال تدعيـ ورفث مستوال 

فل املريف مث التمتث بالذكا  اةجتماعل  اأثنا  التفاعؿ اةجتماعل وتزيد مف تعثيرط
يف وال درة عمر تكو  اوروح الدعابة فل المواقؼ اةجتماعية الملتمفةا ومس الفكاطة

ؾ امتالا و فل المياة انمو تم يؽ أطدافه ربة ااسرةعالقات اجتماعية ناجمة مما يمفز 
تفهـ وجهات نظر املريف أثنا  الن اش  ا مثال درة عمر ن د املريف ن دا  ايجابيا بنا   

كسب ممبة  ا والتمكف مفتفاعؿ مث املريف بذيجابية فل أ  ل ا ا والفل أ  موضوع
مف است را  ما ورا   ا والتمكفتعامؿ معهـ بذكا  ومودة وممبةاملريف عف طرؽ ال

توجيذ املريف  ا وال درة عمراامداث عند مضور ن اش بيف مجموعة مف اا لاص
استلداـ وسايؿ  ا باإلضافة إلر إدمافوالتعثير فيهـ عند الن اش فل موضوع معيف

 .كمؤ ر سمبل عمر الميوية اةجتماعية التواصؿ اةجتماعل

ات والتل ( عبار 11وا تمؿ طذا البعد عمر   الحيوية الروحية :تعزيز : الخامسبعد ال
 ل ا الجماؿ فل كؿ ا و بالطمعنينة والهدو  النفسل ور عالتدعيـ ورفث مستوال ت يس 

مث املريف عمر اإلمساس ا و الت مب عمر ال عور باالـ ال و  مث ال درة عمر
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املريف نمو امتالؾ ا وتوجيذ نفسالريف عمر امل بتفضيؿاإليثار ا مث وجود بالجماؿ
ا وت ديـ توجيذ املريف نمو اللير أو ال رلقوة تعثير  امتالؾو  اال يـ االالقية

 مصدرربة ااسرة ا مث اعتبار المساعدة والدعـ النفسل لآللريف فل المواقؼ الصعبة
عند  تعاطؼ معهـوال املريف وجدانيا   ة اركوم المطاقة اإليجابية لث لاص المميطيف

  .مرورطـ بظروؼ صعبة

 -تـ استلداـ الطرؽ التالية:  اةستبيافولمتعرؼ عمر صدؽ 
فل صورتذ ااولية عمر  اةستبياف تـ عرضميث  المحكميف(:) ىمحتو صدؽ ال -1

عمـ ؿ مجا ممكميف( مف ااساتذة المتلصصيف فل 9الممكميف  السادة مجموعة مف 
الميوية الذاتية لربة تعزيز استبياف  مكميف عمر عباراتوقد أتفؽ الم إليجابلالنفس ا
% كما جا ت نسبة اةتفاؽ عمر اةستبياف 100 %ا97ما بيفبنسب تراومت ااسرة 
وقد تـ تعديؿ صياغة بعض العبارات فل ضو  المالمظات التل أبداطا ا %98,5ككؿ

 .السادة الممكميفا وبذلؾ يكوف اةستبياف قد لضث لصدؽ الممتوال
تطبيؽ طريؽ عف  ميث تـ قياس صدؽ اةتساؽ الدالملالداخمي: صدؽ االتساؽ  -2

بنفس مواصفات العينة  ربة أسرة (30  طاعدد عينة استطالعية بمل عمر اةستبياف
مف عبارات اةستبياف عبارة  بيف درجة كؿ مساب معامؿ ارتباط بيرسوفتـ و ااساسيةا 

 الدرجة الكميةمث بعد  بيرسوف لكؿاط عامؿ ارتبموكذلؾ ا ودرجة البعد اللاص بها
 ذلؾ. يوضح ا والجدوؿ التالللالستبياف
تعزيز الحيوية الذاتية عبارة مف عبارات استبياف درجة كؿ  بيفارتباط بيرسوف ( معامؿ 4جدوؿ )

 ستبيافوالدرجة الكمية لال بعدوكؿ  لمبعدوالدرجة الكمية  لربة األسرة
الثالثالبعد  البعد الثاني البعد األوؿ   البعد الخامس البعد الرابع 

رقـ 
 العبارة

 معامؿ
االرتباط   

رقـ 
 العبارة

 معامؿ
االرتباط   

رقـ 
 العبارة

 معامؿ
االرتباط   

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 االرتباط

 رقـ
العبارة   معامؿ االرتباط 

1 342‚0** 11 876‚0**  23 584‚0**  38 598‚0**  47 897‚0**  
2 746‚0**  12 930‚0**  24 675‚0**  39 535‚0**  48 678‚0**  
3 429‚0**  13 892‚0**  25 874‚0**  40 533‚0**  49 878‚0**  
4 879‚0**  14 657‚0**  26 498‚0**  41 897‚0**  50 787‚0**  
5 784‚0**  15 908‚0**  27 765‚0**  42 677‚0**  51 976‚0**  
6 564‚0**  16 478‚0**  28 587‚0**  43 785‚0**  52 654‚0**  
7 876‚0**  17 902‚0**  29 294‚0**  44 756‚0**  53 978‚0**  
8 983‚0**  18 478‚0**  30 874‚0**  45 987‚0**  54 782‚0**  
9 387‚0**  19 940‚0**  31 472‚0**  46 987‚0**  55 289‚0**  
10 859‚0**  20 908‚0**  32 304‚0** **07828 البعد   56 891‚0**  
**07598 البعد  21 675‚0**  33 378‚0**    57 926‚0**  

  22 879‚0**  34 987‚0** **07910 البعد     
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**0,920 البعد    35 672‚0**      
    36 290‚0**      
    37 458‚0**      
**07842 البعد           
           
  0‚01دالة عند مستوال  **

( إلر أف قيـ معامالت ارتباط بيرسوف بيف عبارات 4اي  الجدوؿ  ت ير نت
ا 0,289والدرجة الكمية لمبعد تراومت ما بيف تعزيز الميوية الذاتية لربة ااسرةاستبياف 
بياف اد اةستبياف مث الدرجة الكمية لالستعفل ميف تراومت معامالت ارتباط أب 0,987
ودالة عند مستوال دةلة ة وم بولة إمصاييا  وجميعها قيـ عالي 0,920ا 0,598ما بيف 

 والدرجة الكمية لالستبياف ستبيافاة أبعادعبارات و  مما يدؿ عمر تجانس 0‚01
ألفا  بطري ة تـ مساب معامؿ الثباتوصالميتذ لمتطبيؽا ولمتعرؼ عمر ثبات اةستبياف 

تالل يوضح والجدوؿ ال براوف وجيتماف -كرونباخ وطري ة التجزية النصفية لسبيرماف
 ذلؾ:

 استبياف تعزيز الحيوية الذاتية لربة األسرة( معامالت ثبات 5جدوؿ )
 براوف وجيتماف -ألفا كرونباخ وطريقة التجزحة النصفية لسبيرماف بطريقة 

عدد  المتغيرات
 العبارات

معامؿ 
الفا 
 كرونباخ

 معامؿ التجزحة النصفية
-سبيرماف
 جيتماف براوف

 07418 07749 07418 10 نيةالميوية البدتعزيز 
 07701 07958 07701 12 الميوية الذطنيةتعزيز 
 07582 07914 07582 15 الميوية اةنفعاليةتعزيز 
 07479 07906 07479 9 الميوية اةجتماعيةتعزيز 
 07515 07953 07515 9 الميوية الروميةتعزيز 
 07857 07970 07809 57 الحيوية الذاتية تعزيز إجمالي

الذاتية  تعزيز الميوية( إلر أف معامالت ثبات استبياف 5ت ير نتاي  الجدوؿ  
لربة ااسرة قد م  ت معامالت ثبات مع ولة وم بولة عمميا ا ميث بم ت معامالت ثبات 

براوف وجيتماف  -إجمالل اةستبياف وف ا  لطري ة ألفا كرونباخ والتجزية النصفية لسبيرماف
ي ير إلر ارتفاع ثبات اةستبياف  امم مر الترتيباع 0,858ا 0‚970ا 0,809

قد أصبح  تعزيز الميوية الذاتية لربة ااسرة ستبيافاوبذلؾ يكوف وصالميتذ لمتطبيؽا 
وتتمدد اةستجابة عمر طذا العبارات وف ا  ( عبارة 57ي تمؿ عمر   فل صورتذ النهايية
  ( لمعبارات الموجبة3-2-1  م ياس متصؿ ة( عمر-إلر مدا  ما-لثالثة التيارات  نعـ

درجة يتـ المصوؿ عميها عمر  وبالتالل تكوف أعمر ا( لمعبارات السالبة3-2-1 ا
وقد تـ ت سيـ ( درجةا 57( وأقؿ درجة  171استبياف الميوية الذاتية لربة ااسرة  

عينة البمث باستلداـ طري ة المدال لدال ربات ااسر  الميوية الذاتيةتعزيز مستويات 
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لممعادلة  ( وف ا  رتفثم -متوسط-نلفضمل لالستبياف ككؿ إلر ثالث مستويات  مالفع
  -: كما طو موضح بالجدوؿ التالل ساب ة الذكر
 الحيوية الذاتية لتعزيز أعمى وأقؿ درجة استجابة والمدى وطوؿ الفحة والمستويات ( 6جدوؿ )

 طبقا لطريقة المدى الفعميلربة األسرة 

 األبعاد
أعمى 
درجة 

 جابةاست
أقؿ 
درجة 
 استجابة

 
 المدى
 

طوؿ 
 الفحة

 المستوى
 المنخفل

المستوى 
 المتوسط

 المستوى
 المرتفع

 30: 24 23: 17 16: 10 6.7 20 10 30 الحيوية البدنيةتعزيز 
 36: 29 28: 21 20: 13 7.7 23 13 36 الحيوية الذىنيةتعزيز 
 44: 37 36: 30 29: 22 7.3 22 22 44 الحيوية االنفعاليةتعزيز 
 26: 22 21: 17 16: 11 5 15 11 26 الحيوية االجتماعيةتعزيز 
 33: 28 27: 23 22: 16 5.3 16 17 33 الحيوية الروحيةتعزيز 
 166: 141 140: 115 114: 88 26 78 88 166 الحيوية الذاتيةتعزيز إجمالي 

 
   البحث:المعامالت اإلحصاحية المستخدمة في  خامسا:

 ميػػػث تػػػـ مسػػػاب ا22اإلصػػػدار SPSSبرنػػػام  مصػػػايية باسػػػتلداـ تمػػػت المعالجػػػة اإل
ااعػػػػػداد والنسػػػػػب الميويػػػػػة والتكػػػػػرارات والمتوسػػػػػطات المسػػػػػابية واةنمرافػػػػػات المعياريػػػػػة 

معامػؿ ارتبػػاط ا لممعالجػة اإلمصػايية لكػػؿ مت يػر اةمتيػاجلمت يػرات البمػث طب ػا  لمػػدال 
 براوفا -تجزية النصفية لسبيرمافكرونباخ ومعامؿ ارتباط ال ألفابيرسوف ومعامؿ ارتباط 

لدراسػػػػة  ػػػػدة واتجػػػػاا العالقػػػػة  بيرسػػػػوفمعامػػػػؿ ارتبػػػػاط البمػػػػثا أدوات  لت نػػػػيفوجيتمػػػػاف 
لممجموعػػات المسػػت مة لدراسػػة  T. Test"ت"  مت يػػرات البمػػثا التبػػاربػػيف  اةرتباطيػػة

تمميػػؿ بعػػض المت يػػراتا الفػػروؽ بػػيف المتوسػػطات المسػػابية لػػدرجات عينػػة البمػػث فػػل 
لدراسة الفروؽ بيف المتوسطات المسابية  One Way A nova ايف ذو البعد الوامدالتب

دةلػػػة و  لمعرفػػػة أقػػػؿ فػػػروؽ معنويػػػة LSDاختبذذذئ بعػػػض المت يػػػراتا لعينػػػة البمػػػث فػػػل 
بينهػػاا الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات المجموعػػات التػػل يؤكػػد تمميػػؿ التبػػايف عمػػر وجػػود فػػرؽ 

فػػل تفسػػػير المسػػػت مة م ػػاركة المت يػػرات لدراسػػة نسػػػبة  اللطػػلالمتعػػػدد  تمميػػؿ اةنمػػدار
 . مدوث المت ير التابث
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 نتاحث البحث ومناقشتيا 
 ،واالقتصػػػادية ،االجتماعيػػػةأواًل: النتػػػاحث الوصػػػفية لعينػػػة البحػػػث وفقػػػًا لمخصػػػاحص 

 والتعميمية. ،والسكنية
 لمخصاحص االجتماعية واالقتصادية ( التوزيع النسبي لعينة البحث وفقًا 7جدوؿ )

 294ف=                        والسكنية والتعميمية                                    
 % العدد الفحات المتغيرات % العدد الفحات تالمتغيرا
البيحة 
 السكنية

 ريؼ
 مضر

144 
150 

49 
51 

 طبيعة
 السكف 

 ممؾ
 إيجار

267 
27 

90,8 
9,2 

مساحة 
 المسكف

 (2ـ100ص يرة  أقؿ مف 
 (2ـ150قؿ مف :أ100متوسطة  مف

 فعكثر 2ـ150كبيرة  

35 
139 
120 

11,9 
47,3 
40,8 

الحالة 
 الوظيفية

 أعمؿ
 ة أعمؿ

143 
151 

48,6 
51,4 

 السف

 سنة 25أقؿ مف 
 سنة 35: أقؿ مف25مف 
 سنة 45: أقؿ مف35مف
 سنة55: أقؿ مف 45مف

 سنة فعكثر 55مف 

9 
47 
143 
62 
33 

3,1 
16,0 
48,6 
21,1 
11,2 
 

عدد سنوات 
 الزواج 

 سنوات 5أقؿ مف 
 سنوات 10: أقؿ مف 5مف  
 سنة 15: أقؿ مف 10مف  
 سنة 20: أقؿ مف 15مف  

 سنة فعكثر 20مف  

42 
33 
71 
65 
83 

14.3 
11.2 
24.1 
22.1 
28.2 

عدد أفراد 
 األسرة

3 
4 
5 
6 
7 
8 

86 
64 
44 
48 
11 
41 

29,25 
21,77 
14,97 
16,33 
3,74 
13,95 

عدد حجرات 
 المسكف

 مجرتيف
 تثالث مجرا

 أربث مجرات
 لمس مجرات
 ست مجرات

 

22 
178 
75 
10 
9 

7,5 
60,5 
25,5 
3,4 
3,1 

التزاحـ 
 الحجري

 (1,5أقؿ مف غير مزدمـ  
 (3: 1,5مزدمـ  مف 

 (3 ديد اةزدماـ  أكبر مف 

176 
118 
 ػػػػػػػ

59,9 
40,1 
 ػػػػػػػػػ

المستوى 
التعميمي 
 لربة األسرة

 ماصؿ عمر اإلعدادية( منلفض  أمل.
. معهد متوسط(متوسط    دبمـو

 (مرتفث  مؤطؿ جامعل فععمر

66 
32 
196 

22,4 
10,9 
66,7 

 الدخؿ
الشيري 
 لألسرة

 جنية 1200منلفض  أقؿ مف 
 (3000: أقؿ مف1200مف

مف  ؿ: أق3000متوسط  مف 
6000 

 (9000: أقؿ مف6000مف 
 جنية فعكثر( 9000مرتفث  مف 

40 

184 

70 

13,6 

62,6 

23,8 

 

% مػػػف ربػػػات 51طنػػػاؾ ( يتضػػػح أف7بدراسػػػة نتػػػاي  الجػػػدوؿ   :يةالسػػػكنالبيحػػػة مت يػػػر 
طبيعة % لمبيية الريفية. مت ير 49ااسر عينة البمث ينتموف إلر البيية المضرية م ابؿ

ت ير النتاي  البمثية بالجدوؿ إلر أف ال البية العظمر مف مساكف ربػات ااسػر  السكف:
لممسػػاكف اإليجػػار. مت يػػر % 9,2% م ابػػؿ90,8عينػػة البمػػث طػػل مسػػاكف ممػػؾ بنسػػبة

% مػػف مسػػاكف ربػػات ااسػػر 88,1: ميػػث ت ػػير النتػػاي  إلػػر أف طنػػاؾمسػػاحة المسػػكف
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عينة البمث تتراوح مسامة مساكنهف مػا بػيف متوسػطة وكبيػرة فػل مػيف أف النسػبة ااقػؿ 
كمػػػا ت ػػػير نتػػػاي   الحالػػػة الوظيفيػػػة: %. مت يػػػر11,9لمسػػػامة المسػػػكف الصػػػ يرة بنسػػػبة

% مػػػف عينػػػة البمػػػث لربػػػات ااسػػػر غيػػػر العػػػامالت م ابػػػؿ 51,4ؾالجػػػدوؿ إلػػػر أف طنػػػا
ت ػير نتػػاي  الجػدوؿ إلػػر أف السػػف:  % لربػات ااسػر العػػامالت. وبالنسػبة لمت يػػر48,6

: أقػؿ مػف 35النسبة ااعمر مف ربات ااسر عينة البمث ينتموف إلر الفية العمرية مف 
لمفيػػة العمريػػة أقػػؿ مػػف  % فػػل مػػيف أف النسػػبة ااقػػؿ48,6سػػنة بنسػػبة ميويػػة بم ػػت 45
ميػػث ت ػػير نتػػاي  الجػػدوؿ إلػػر أف  عػػدد سػػنوات الػػزواج:. %3,1سػػنة بنسػػبة ميويػػة25
سػنة زواج فػعكثرا  20% مف عينة البمث امتدت عدد سنوات الزواج لها مف28,2طناؾ

سػنوات زواج 10: أقؿ مف5فل ميف أف النسبة ااقؿ ت ث فل فية عدد سنوات الزواج مف
ف د تـ المصوؿ عمر عدد أفراد عدد أفراد األسرة:  وبالنسبة لمت ير %11,2بنسبة ميوية

ااسػػرة كعػػدد م ي ػػل لمسػػاب نسػػبة التػػزامـ المجػػر ا ميػػث ت ػػير نتػػاي  الجػػدوؿ إلػػر أف 
 أفػػػػراد بنسػػػػبة 4:3فأكثػػػػر مػػػػف نصػػػػؼ عينػػػػة البمػػػػث يتػػػػراوح عػػػػدد أفػػػػراد أسػػػػرتها مػػػػا بػػػػي

 8: 7اد أسػػرتها مػػا بػػيف% يتػػراوح عػػدد أفػػر 17,69%ا فػػل مػػيف أف النسػػبة ااقػػؿ51,02
ميث تـ كذلؾ المصوؿ عمر عػدد مجػرات المسػكف  عدد حجرات المسكف: أفراد. مت ير

لمساب نسبة التزامـ المجر  وكانت النسبة ااعمر بيف ربات ااسر عينة البمث لديها 
 مجػػرات وذلػػؾ بنسػػبة6%ا فػػل مػػيف أف النسػػبة ااقػػؿ لعػػدد60,5 ثػػالث مجػػرات بنسػػبة

تـ قسمة عدد أفراد ااسرة عمر : التزاحـ الحجري داخؿ المسكف نسبة ولمساب %.3,1
عدد المجراتا والتل ت ير نتاي  الجدوؿ إلر أف أكثػر مػف نصػؼ مسػاكف ربػات ااسػر 

% 59,9 وذلؾ بنسبة 1,5عينة البمث طل مساكف غير مزدممة بتزامـ مجر  أقؿ مف
البمػػػػػػػث ( ممثمػػػػػػػة فػػػػػػػل عينػػػػػػػة 3: 1,5فػػػػػػػل مػػػػػػػيف كانػػػػػػػت المسػػػػػػػاكف المزدممػػػػػػػة  مػػػػػػػف 

( فػػػل عينػػػة 3%ا فػػػل مػػػيف لػػػـ تمثػػػؿ المسػػػاكف  ػػػديدة اةزدمػػػاـ  أكبػػػر مػػػف 40,1بنسػػػبة
بالجدوؿ إلر البمثية ت ير البيانات  :المستوى التعميمي لربة األسرةوعف  البمث مطم ا .
ااعمػػر مػػف عينػػة البمػػث لربػػات أسػػر ينتمػػوف إلػػر المسػػتوال التعميمػػل المرتفػػث أف النسػػبة 

%ا فػػل مػػيف أف النسػػبة ااقػػؿ لممسػػتوال 66,7يػػا فػػععمر بنسػػبة مػػف مممػػة المػػؤطالت العم
التعميمل المتوسط مف الماصالت عمر ثانوية عامة وما يعادلها أو معهد متوسط بنسبة 

% مػػف ربػػات ااسػػر 62,6ف ػػد تبػػيف أف طنػػاؾ  ألسػػرة:الشػػيري لدخؿ الػػوعػػف  %.10,9
ر أقػػػػػؿ جنيػػػػػة إلػػػػػ3000عينػػػػػة البمػػػػػث لػػػػػديهف مسػػػػػتوال دلػػػػػؿ متوسػػػػػط يتػػػػػراوح مػػػػػا بػػػػػيف

% مػف 13,6جنية فل ميف أف النسبة ااقؿ لمستوال الػدلؿ المػنلفض بنسػبة 9000مف
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وت ير طذا النتاي  الوصفية لعينة البمث إلر نسبة كبيرة مف اةتساؽ فيما عينة البمث. 
 بينها. 

 البحث. عمى أدواتالبحث عينة ربات األسر  الستجابات ثانيًا: النتاحث الوصفية
طاقػة المكػاف  عينػة البحػث عمػى اسػتبيافربػات األسػر مسػتويات لالتوزيع النسبي  -أ

 متعددة األدوار.كمفردة لمفراغات الداخمية لممسكف 
 لمفراغات الداخمية لممسكفطاقة المكاف  البحث فية عين ( التوزيع النسبي لمستويات8جدوؿ )

 294ف=           ة الكميةالدرجمتعددة األدوار في األبعاد الفرعية و كمفردة                       

 المستوى المرتفع المستوى المتوسط المستوى المنخفل المتغيرات
 % العدد % العدد % العدد

 %4476 131 %3674 107 %1971 56 طاقة المكاف لممسكف عامة
 %2274 66 %5375 157 %2471 71 طاقة المكاف لمنطقة النوـ

 %15 44 %5875 172 %2675 78 طاقة المكاف لمنطقة االستقباؿ والمعيشة
 %979 29 %4375 128 %4676 137 طاقة المكاف لمنطقة الطعاـ
 %4078 120 %2772 80 %32 94 طاقة المكاف لمنطقة الخدمات

 %077 2 %7171 209 %2872 83 طاقة المكاف لمممرات
 %4075 119 %2972 86 %3073 89 إجمالي طاقة المكاف

أف النسػػبة ااعمػػر مػػف مسػػاكف ربػػات ااسػػر عينػػة  ( إلػػر8ت ػػير نتػػاي  الجػػدوؿ  
 البمث تتسـ بمستويات مرتفعة فل تدفؽ مسارات الطاقة اإليجابية بيف العناصر الطبيعية

ومنط ػػة اللػػدمات وكػػذلؾ فػػل  ا منػػاطؽ المسػػكف عامػػةفػػل وعناصػػر التصػػميـ الػػدالمل 
% 40,5ا %40,8ا %44,6إجمػػالل طاقػػة المكػػاف لممسػػكف بصػػفة عامػػة بنسػػب ميويػػة 

مػػف إجمػػالل عينػػة البمػػث عمػػر الترتيػػبا فػػل مػػيف أف النسػػبة ااعمػػر مػػف مسػػاكف ربػػات 
ااسػػػر عينػػػة البمػػػث تتسػػػـ بمسػػػتويات متوسػػػطة مػػػف الطاقػػػة اإليجابيػػػة فػػػل منط ػػػة النػػػـو 

مف  %71,1%ا58,5ا%53,5واةست باؿ والمعي ة ومنط ة الممرات بنسب ميوية بم ت
ف سػػػجمت النسػػػبة ااعمػػػر لمنط ػػػة الطعػػػاـ إجمػػػالل عينػػػة البمػػػث عمػػػر الترتيػػػبا فػػػل مػػػي

المكونة لهذا  التصميـ الدالمل مستويات منلفضة فل تدفؽ مسارات الطاقة بيف عناصر
% مػػف مسػاكف ربػات ااسػػر 30,3ا كمػا سػجؿ% مػف عينػػة البمػث46,6 المنط ػة بنسػبة

عينػػة البمػػث مسػػتويات منلفضػػة فػػل إجمػػالل تػػدفؽ مسػػارات الطاقػػة لمفراغػػات الدالميػػة 
كفا بمػػا ي ػػير إلػػر امتيػػاج طػػذا المسػػاكف لرفػػث مسػػتويات الطاقػػة اإليجابيػػة لممكػػاف لممسػػ

 دالمها.
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الحيوية تعزيز  عينة البحث عمى استبيافربات األسر مستويات التوزيع النسبي ل -ب
 الذاتية.
  ة         الحيوية الذاتيتعزيز ربات األسر عينة البحث في ( التوزيع النسبي لمستويات 9)جدوؿ    

                                                                                  294ف=                                                                                       

 المستوى المرتفع المستوى المتوسط المستوى المنخفل المتغيرات
 % دالعد % العدد % العدد

 %3874 113 %3577 105 %2579 76 الحيوية البدنيةتعزيز 
 %4178 123 %2779 82 %3073 89 الحيوية الذىنيةتعزيز 
 %3971 115 %4773 139 %1376 40 الحيوية االنفعاليةتعزيز 
 %3975 116 %33 97 %2775 81 الحيوية االجتماعيةتعزيز 
 %3376 99 %3571 103 %3173 92 الحيوية الروحيةتعزيز 
 %3376 99 %2576 75 %4078 120 الحيوية الذاتيةتعزيز إجمالي 

ربػػات ااسػػر عينػػة البمػػث  ( إلػػر أف النسػػبة ااعمػػر مػػف9ت ػػير نتػػاي  الجػػدوؿ  
الميويػػة البدنيػػة والذطنيػػة واةجتماعيػػة بنسػػبة  كػػال  مػػف تعزيػػز فػػللػػديها مسػػتويات مرتفعػػة 

فػػل  عينػػة البمػػث عمػػر الترتيػػبا % مػػف إجمػػالل ربػػات ااسػػر39,5%ا 41,8%ا38,4
تعزيػػز توسػػط فػػل عينػػة البمػػث لػػديها مسػػتوال مربػػات ااسػػر مػػيف أف النسػػبة ااعمػػر مػػف 

% مػػػف إجمػػػالل عينػػة البمػػػث عمػػػر 35,1%ا 47,3 الميويػػة اةنفعاليػػػة والروميػػػة بنسػػبة
الترتيبا فل ميف سجمت النسبة ااعمر مف ربػات ااسػر عينػة البمػث مسػتوال مػنلفض 

بمػػػا ي ػػػير إلػػػر  % مػػػف عينػػػة البمػػػث.40,8الميويػػػة الذاتيػػػة بنسػػػبة عزيػػػز تفػػػل إجمػػػالل 
امتياج ربات ااسر عينة البمػث لبػرام  تدريبيػة لتعزيػز مسػتويات الميويػة الذاتيػة بصػفة 

وبػػذلؾ يتحقػػؽ اليػػدؼ األوؿ مػػف البحػػث بتحديػػد مسػػتويات ربػػات األسػػر عينػػة عامػػة. 
 متعػػددة األدواركمفػػردة ة لممسػػكف لمفراغػػات الداخميػػطاقػػة المكػػاف  البحػػث فػػي كػػاًل مػػف

 األسرة.لربة  الحيوية الذاتيةتعزيز و 
متعػػددة كمفػػردة لمفراغػػات الداخميػػة لممسػػكف طاقػػة المكػػاف  األىميػػة النسػػبية ألبعػػاد -

، منطقػة االسػتقباؿ والمعيشػة، منطقػة الخػدمات، ) األدوار المسكف عامة، منطقة النـو
)البدنيػػة، الذىنيػػة، الحيويػػة الذاتيػػة عزيػػز ت أبعػػادو  منطقػػة الطعػػاـ، منطقػػة الممػػرات(

ولمتم ػػؽ مػػف ذلػػؾ تػػـ  .االنفعاليػػة، االجتماعيػػة، الروحيػػة( لربػػات األسػػر عينػػة البحػػث
 مساب ااوزاف النسبية والنسبة الميوية لثبعاد.
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     متعددة األدوار كمفردة لمفراغات الداخمية لممسكف طاقة المكاف األىمية النسبية ألبعاد  (10) جدوؿ
                                                      294ف=                                                                                         

 الترتيب النسبة المحوية الوزف النسبي األبعاد
 األوؿ %2173 225 طاقة المكاف لممسكف عامة

 الثاني %21 222 النوـطاقة المكاف لمنطقة 
 الرابع %2074 216 طاقة المكاف لمنطقة االستقباؿ والمعيشة

 السادس %1872 192 طاقة المكاف لمنطقة الطعاـ
 الخامس %1971 202 طاقة المكاف لمنطقة الخدمات

 الثالث %2075 217 طاقة المكاف لمممرات
  %100 1057 المجموع

مية النسبة ابعاد طاقة المكاف لمفراغات ( إلر ااط10ت ير نتاي  الجدوؿ  
الدالمية لممسكف كمفردة متعددة اادوار عف طريؽ مساب ااوزاف النسبية والنسبة 
الميوية لكؿ بعد مف اابعاد فجا  بعد طاقة المكاف لممسكف عامة فل الدرجة ااولر مف 

البمث بوزف الدالمية لمساكف ربات ااسر عينة  تااطمية والتم ؽ دالؿ الفراغا
%ا يميها فل ااطمية بعد طاقة المكاف لمنط ة النـو 21,3ونسبة ميوية  225نسبل

%ا يميها بعد طاقة المكاف لمممرات دالؿ 21ونسبة ميوية  222 بوزف نسبل م دارا
%ا يميها فل ااطمية أبعاد طاقة 20,5ونسبة ميوية  217المسكف بوزف نسبل قدرا 
لمعي ة وطاقة المكاف لمنط ة اللدمات بوزف نسبل م دارا المكاف لمنط ة اةست باؿ وا

% عمر الترتيبا فل ميف جا ت أقؿ أبعاد 19,1%ا 20,4ونسبة ميوية  202 ا216
طاقة المكاف لمفراغات الدالمية لممسكف كمفردة متعددة اادوار فل بعد طاقة المكاف 

 .%18,2ونسبة ميوية  192لمنط ة الطعاـ بوزف نسبل م دارا 
            

 294الحيوية الذاتية لربة األسرة         ف= تعزيز ( األىمية النسبية ألبعاد 11جدوؿ )
 الترتيب النسبة المحوية الوزف النسبي األبعاد

 الخامس %1871  208 الحيوية البدنيةتعزيز 
 الرابع %1876  214 الحيوية الذىنيةتعزيز 
 انيالث %1979 229 الحيوية االنفعاليةتعزيز 
 الثالث %1878  216 الحيوية االجتماعيةتعزيز 
 األوؿ %2475  281 الحيوية الروحيةتعزيز 

  %100 1148 المجموع
الميويػػػة الروميػػػة طػػػػل أكثػػػر أبعػػػػاد تعزيػػػػز ( إلػػػر أف 11ت ػػػير نتػػػاي  الجػػػػدوؿ    

ونسػػبة ميويػػة  281الميويػػة الذاتيػػة تم  ػػا  لػػدال ربػػات ااسػػر عينػػة البمػػث بػػوزف نسػػبل 
ونسػػبة ميويػػة  229الميويػػة اةنفعاليػػة بػػوزف نسػػبل تعزيػػز %ا يميهػػا فػػل ااطميػػة 24,5
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 214ا 216الميويػػة اةجتماعيػػة والميويػػة الذطنيػػة بػػوزف نسػػبل تعزيػػز %ا يميهػػا 19,9
تعزيػػػػز % عمػػػػر الترتيػػػػبا فػػػػل مػػػػيف جػػػػا ت أقػػػػؿ أبعػػػػاد 18,6%ا 18,8ونسػػػػبة ميويػػػػة 

بمػػث طػػل الميويػػة البدنيػػة بػػوزف نسػػبل الميويػػة الذاتيػػة تم  ػػا  لػػدال ربػػات ااسػػر عينػػة ال
%. وقد يرجػث ذلػؾ إلػر أف ال البيػة العظمػر مػف ربػات ااسػر 18,1ونسبة ميوية  208

سنة فػعكثر وبالتػالل ت ػؿ  35عينة البمث ت ث فل الفيات العمرية المرتفعة فل السف مف 
يػػد وبػػذلؾ يتحقػػؽ اليػػدؼ الثػػاني مػػف البحػػث بتحدهف بصػػفة عامػػة. ديالميويػػة البدنيػػة لػػ

كمفػػردة لمفراغػػات الداخميػػة لممسػػكف طاقػػة المكػػاف  األىميػػة النسػػبية ألبعػػاد كػػاًل مػػف
 لربات األسر عينة البحث. الحيوية الذاتيةتعزيز  أبعادو  متعددة األدوار

 عف طاقة المكاف داخؿ المسكف. األىمية النسبية لمصادر معمومات ربات األسر -
 در معمومات ربات األسر عينة البحث عف طاقة( األىمية النسبية لمصا12جدوؿ )        

 294المكاف لمفراغات الداخمية لممسكف                     ف=                                  

( إلػػر أف أطػػـ مصػػادر معمومػػات ربػػات ااسػػر عينػػة 12ت ػػير نتػػاي  الجػػدوؿ    
ايؿ التواصػػػػؿ البمػػػػث عػػػػف طاقػػػػة المكػػػػاف لمفراغػػػػات الدالميػػػػة لممسػػػػكف تمثمػػػػت فػػػػل وسػػػػ

%ا وفػل الترتيػب الثػانل جػا ت 40,9ونسػبة ميويػة  5400اةجتماعل بوزف نسبل بمل 
%ا وفػػػل الترتيػػػب الثالػػػث 31,6ونسػػػبة ميويػػػة  4175البػػػرام  التميفزيونيػػػة بػػػوزف نسػػػبل 

 1400ا 2225والرابػػػػث جػػػػا  ااصػػػػدقا  والمميطػػػػيف والجرايػػػػد والمجػػػػالت بػػػػوزف نسػػػػبل 
الترتيػػػػبا بمػػػػا ي ػػػػير إلػػػػر تراجػػػػث دور الجرايػػػػد  % عمػػػػر10,6%ا 18,9ونسػػػػبة ميويػػػػة 

والمجػػػالت كمصػػػادر لن ػػػر وتنميػػػة الػػػوعل بمتطمبػػػات الطاقػػػة اإليجابيػػػة لممسػػػكفا وت ػػػدـ 
وسػايؿ التواصػػؿ اةجتمػػاعل كػػعطـ مصػػادر المعمومػػات عػف طاقػػة المكػػاف بمػػا يتسػػؽ مػػث 

عل طبيعػػػة العصػػػر التػػػل يعتمػػػد فيهػػػا ال البيػػػة العظمػػػة عمػػػر وسػػػايؿ التواصػػػؿ اةجتمػػػا
كمصدر لممعمومات فل كافة المجػاةتا ويضػث عمػر عػاتؽ الجهػات المسػيولة عػف طػذا 

وبذلؾ يتحقػؽ اليػدؼ  الوسايؿ مسيولية رفث الوعل بمتطمبات الطاقة اإليجابية لممسكف.
الثالث مف البحث بتحديد األىمية النسبية لمصادر معمومات ربات األسر عينة البحػث 

 خمية لممسكف كمفردة متعددة األدوار.عف طاقة المكاف لمفراغات الدا

 الترتيب النسبة المحوية الوزف النسبي التكرار المعمومات   مصادر
 الثاني %31.6 4175  167 البرامث التميفزيونية

 األوؿ %4079 5400 216  الجتماعيوساحؿ التواصؿ ا
 الرابع %1076 1400 56 الجراحد والمجالت

 الثالث %1879 2225 98 األصدقاء والمحيطيف
  %100 13200 المجموع
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 .ضوء فرول البحث النتاحث فيثالثًا: 
لمفراغات طاقة المكاف  بيف ارتباطيو ذات داللة إحصاحية عالقة: توجد الفرل األوؿ

بأبعادىا طاقة المكاف )لممسكف عامة،  متعددة األدواركمفردة الداخمية لممسكف 
، منطقة االستقباؿ والمعيشة  ، منطقة الطعاـ، منطقة الخدمات، الممرات(منطقة النـو

)البدنية، الذىنية،  بأبعادىا عينة البحث األسر لرباتالحيوية الذاتية وتعزيز 
معامالت مساب ولمتم ؽ مف صمة طذا الفرض تـ .االجتماعية، االنفعالية، الروحية(

 اادوار متعددةكمفردة لمفراغات الدالمية لممسكف طاقة المكاف  بيف بيرسوفارتباط 
   بذبعادطا. عينة البمث ااسر لرباتالميوية الذاتية وتعزيز  بعبعادطا
متعددة كمفردة لمفراغات الداخمية لممسكف بيف طاقة المكاف  بيرسوف معامالت ارتباط( 13جدوؿ )
 294ف=مية والدرجة الك في األبعاد الفرعية عينة البحث األسر لرباتالحيوية الذاتية وتعزيز األدوار 
                      طاقة        
 فالمكا      
 تعزيز

 الحيوية
 الذاتية 

طاقة المكاف 
لممسكف 
 عامة

طاقة المكاف 
 لمنطقة النوـ

طاقة المكاف 
لمنطقة 
االستقباؿ 
 والمعيشة

طاقة المكاف 
 لمنطقة الطعاـ

طاقة المكاف 
لمنطقة 
 الخدمات

طاقة المكاف 
لمنطقة 
 الممرات 

إجمالي طاقة 
 فالمكا

 ***0.403 0.035 ***0.387 **0.179 ***0.282 ***0.494 ***0.243 البدنيةالحيوية 
 ***0.864 ***0.273 ***0.814 ***0.612 ***0.369 ***0.745 ***0.724 الذىنيةالحيوية 
 ***0.556 **0.165 ***0.488 ***0.363 ***0.480 ***0.465 ***0.567 االنفعالية الحيوية 
 ***0.845 *0.127 ***0.801 ***0.655 ***0.221 ***0.748 ***0.687 اعيةاالجتمالحيوية 
 ***0.809 ***0206 ***0.753 ***0.539 ***0.271 ***0.704 ***0.710 الروحيةالحيوية 

 تعزيز إجمالي
 ***0.845 ***0.205 ***0.788 ***0.570 ***0.407 ***0.764 ***0.715 الذاتيةالحيوية 

   0.01أقػؿ مػف  عنػد مسػتوى داللػة ةدالػ**( )       0.001 أقػؿ مػف توى داللػةعنػد مسػ ة**( دال*)
  0.05أقؿ مف  عند مستوى داللة ةدال)*( 

( إلر وجود عالقة ارتباطيذ موجبة ذات 13ت ير النتاي  البمثية بالجدوؿ  
 متعددة اادواركمفردة لمفراغات الدالمية لممسكف طاقة المكاف دةلة إمصايية بيف 

والدرجة الكمية  الميوية الذاتية لربات ااسر عينة البمث فل اابعاد الفرعيةيز وتعز 
ا 0,809. 0,845ا 0,556ا 0,864ا 0,403 ميث جا ت معامالت ارتباط بيرسوف 

الفراغات الدالمية لممسكف تتسـ بطاقة مكاف ( عمر الترتيبا أ  أنذ كمما كانت 0,845
ات الطاقة الناتجة عف العالقة بيف عناصر يجابل لمسار اإلتدفؽ إيجابية تسمح بال

بما يضفل التوازف ممناطؽ الوظيفية الطبيعة وعناصر التصميـ الدالمل المكونة ل
والتناغـ عمر العناصر الملتمفة لممسكف والبيية المميطة ويساعد عمر اةنسجاـ 

زعاج أدال وال عور باةرتياح والتوافؽ اإليجابل لمفرد مث بيية المسكف دوف توتر أو ان
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ذلؾ إلر تعزيز الميوية الذاتية لربة ااسرة سوا  كانت الميوية البدنية أو الذطنية أو 
ا وتتفؽ طذا اةنفعالية أو اةجتماعية أو الرومية أو فل إجمالل تعزيز الميوية الذاتية

فل أف استلداـ الطاقة فل  (2004) وجماف السيد رفاه السيد النتاي  مث دراسة
ب كؿ إيجابل ويجعؿ مستلدميذ ي عروف بالطمعنينة والسالـا كما تتفؽ المسكف يؤثر 

التل أ ارت لوجود  (2009حناف عبد العاطي وسماح حمداف ) طذا النتاي  مث دراسة
موجبة بيف الماليمة الوظيفية لممسكف ودافعية ربة ااسرة نمو إنجاز  ارتباطيذعالقة 

 Niemiec , C, P., etكما تتفؽ مث دراسة ا مسيولياتها كعمد تداعيات الميوية الذاتية

al. (2010)  يمددطا المدال الذ  تمبر عندا  لمفردالميوية الذاتية  أف تعتبرالتل
التل قد يكوف أطمها تمبية متطمبات المسكف الصمل بممفزاتذ  -الماجات ااساسية 

تل أ ار ال  Fini, A ., et al .(2010) كما تتفؽ طذا النتاي  مث دراسة -اإليجابية
إلر أنذ لكل يمافظ الفرد عمر ميويتذ الذاتية عميذ أف يستمتث بالمستوال اامثؿ مف 
الطاقة وعميذ أف يتعمـ كيفية تجديد طذا الطاقة وكيفية إعادة بنا طاا كما تتفؽ مث ما 

فل أف توفير الطاقة اإليجابية فل المسكف  Charles, C., et al. (2015) أ ار إليذ 
ر أدا  المهاـ المنوطة بذا وتبعث عمر التفاؤؿ والتفاعؿ والسعادة يعيف الفرد عم

التل  (2016عبير عمى )كما تتفؽ مث دراسة والطموح الذ  يدفث إلنجاز المهاـا 
أ ارت إلر أف الطاقة اإليجابية لممسكف طل المسيولة عف إعطا  المرأة قدر مف 

افة إلر ما توصمت إليذ مف وجود ا باإلضةالتفاؤؿ والتفاعؿ والرامة والسكينة اإليجابي
عالقة ارتباطيذ موجبة ذات دةلة إمصايية بيف الطاقة اإليجابية فل المسكف وأدا  ربة 
ااسرة لمواجبات ااسرية  كعمد المؤ رات عمر الميوية الذاتية(ا كما تتفؽ طذا النتاي  

 فل كديؤ  التل المبانلالتل أ ارت إلر أف  Committee, T,W (2016)مث دراسة 
 ولمؽ الطبيعة مث واةتصاؿ الطبيعية والمناظر رالنها ضو  استلداـ عمر تصميمها
  كعمد ممفزات الطاقة اإليجابية لممسكف( فراغاتها دالؿ اةجتماعل لمتفاعؿ مسامة
 اادا  فوتمسي الض طا كتلفيؼ اإليجابية واةجتماعية النفسية الماةت تعزز

 كمؤ رات عمر الميوية  باةنتما  ال عور يفوتمس التواصؿا وزيادة العاطفلا
التل أكدت عمر  (2019أسماء عول وسموى عيد )كما تتفؽ مث دراسة الذاتية(.

وجود عالقة ارتباطيذ موجبة بيف ماليمة مكمالت التصميـ الدالمل لممسكف والرضا 
ينة ااسر  سوا  اةست رار النفسل أو السموؾ اةجتماعل أو ت دير الذات أو الطمعن

 .وبذلؾ يتحقؽ اليدؼ الرابع مف البحث وتتحقؽ صحة الفرل األوؿ كمياً  وال ناعة.
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توجػػػد عالقػػػة ارتباطيػػػو ذات داللػػػة إحصػػػاحية بػػػيف بعػػػل المتغيػػػرات  الفػػػرل الثػػػاني:
طاقػة المكػاف االجتماعية والسكنية )عدد أفراد األسرة، عدد حجرات المسكف( وكاًل مػف 

الحيويػػة الذاتيػػة تعزيػػز بأبعادىػػا و  متعػػددة األدوارة كمفػػردلمفراغػػات الداخميػػة لممسػػكف 
ولمتم ؽ مف صمة طذا الفػرض تػـ إيجػاد معػامالت  .لربات األسر عينة البحث بأبعادىا

 عػػدد أفػػراد ااسػػرةا عػػدد مجػػرات المسػػكف(  المت يػػرات البمثيػػة بػػيف بيرسػػوف( اةرتبػػاط 
بعبعادطػػػػا  عػػػػددة اادوارمتكمفػػػػردة لمفراغػػػػات الدالميػػػػة لممسػػػػكف طاقػػػػة المكػػػػاف وكػػػػال  مػػػػف 

(ا 14ا ويتضػػح ذلػػؾ فػػل الجػػداوؿ  والميويػة الذاتيػػة لربػػات ااسػػر عينػػة البمػث بعبعادطػػا
 15.) 

)عدد أفراد األسرة، عدد  البحثيةمتغيرات البيف بعل بيرسوف معامالت ارتباط ( 14جدوؿ )
                               294ف= أبعادىا.ب متعددة األدواركمفردة الداخمية لممسكف ت لمفراغاطاقة المكاف و  الحجرات(

 عدد الحجرات األسرة عدد أفراد المتغيرات
 07085 ***07224- طاقة المكاف لممسكف عامة
 ***07248 ***07253- طاقة المكاف لمنطقة النوـ

 07079 07046- طاقة المكاف لمنطقة االستقباؿ والمعيشة
 ***07291 ***07242- طاقة المكاف لمنطقة الطعاـ
 ***07336 ***07217- طاقة المكاف لمنطقة الخدمات

 07087 *07136- طاقة المكاف لمممرات
 ***07307 ***07256- إجمالي طاقة المكاف

 0.05 أقؿ مف *( دالو عند مستوى داللة)           0.001)***( دالة عند مستوى داللة أقؿ مف  
إلر وجود عالقة ارتباطيذ سالبة ذات دةلة ( 14ت ير النتاي  البمثية بالجدوؿ  

متعػددة كمفػردة لمفراغات الدالميػة لممسػكف طاقة المكاف إمصايية بيف عدد أفراد ااسرة و 
عنػد  ارتباط داؿ إمصاييا   ؿمعام ووط (2,56اادوار ميث بم ت قيمة معامؿ اةرتباط  

ة قمػػػػت التػػػػدف ات ا أ  أنػػػػذ كممػػػػا زاد عػػػػدد أفػػػػراد ااسػػػػر 0.001مسػػػػتوال دةلػػػػة أقػػػػؿ مػػػػف 
اإليجابية لمسارات الطاقة دالؿ الفراغات الدالمية لممسػكفا وقػد يرجػث ذلػؾ إلػر أنػذ مػث 
زيػػػادة عػػػدد أفػػػػراد ااسػػػرة ت ػػػؿ إمكانػػػػات ااسػػػرة لتػػػوفير متطمبػػػػات الطاقػػػة اإليجابيػػػة فػػػػل 

 (2009حنػػاف عبػػد العػػاطي وسػػماح حمػػداف )وتتفػػؽ طػػذا النتػػاي  مػػث دراسػػة  المسػػكفا
وجود عالقة ارتباطيذ سالبة ذات دةلة إمصايية بيف الماليمة الوظيفية  التل أ ارت إلر

( التل أ ارت لوجود عالقة ارتباطيذ 2016عبير عمي )لممسكف ومجـ ااسرةا ودراسة 
عكسػػية ذات دةلػػة إمصػػايية بػػيف عػػدد اابنػػا  ومسػػتوال الطاقػػة اإليجابيػػة لممسػػكفا كمػػا 

التػل أ ػارت لوجػود  (2019موى عيػد )أسػماء عػول وسػتتفؽ طذا النتػاي  مػث دراسػة 
عالقة ارتباطيذ سالبة بيف عدد اابنا  وماليمة مكمالت التصميـ الدالمل لممسػكف. فػل 
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 عالقػة وجػود ـعػدأكػدت عمػر  التػل( 2011سػعدية العقيبػي )ميف تلتمؼ مػث دراسػة 
   .ااسرة ةمتياجات السكنية البيية ماليمةعدد أفراد ااسرة و  فبي ذارتباطي

 ير نتاي  الجدوؿ إلر وجود عالقة ارتباطيذ موجبة ذات دةلة إمصايية بيف عػدد ت كما
ميػث  متعػددة اادواركمفػردة لمفراغػات الدالميػة لممسػكف مجرات المسكف وطاقػة المكػاف 
دالػة إمصػاييا عنػد مسػتوال دةلػة أقػػؿ  قيمػػةوطػر  (0,307بم ػت قيمػة معامػؿ اةرتبػاط  

مجػػرات المسػػكف زادت التػػدف ات اإليجابيػػة لمسػػارات  ا أ  أنػػذ كممػػا زاد عػػدد0.001مػػف 
إلػػر أنػػذ مػػث زيػػادة عػػدد مجػػرات المسػػكف يصػػبح  وقػػد يرجػػث ذلػػؾ الطاقػػة دالػػؿ المسػػكفا

نصيب الفرد مف الفراغ السكنل أكبر ويتيح إمكانية أكبر لتػدفؽ مسػارات الطاقػة الميويػة 
وتلتمػؼ طػذا النتػاي  .  بيف عناصر التصميـ الدالمل والطاقة الميوية لجسـ ربػة ااسػرة

التػػػل أ ػػػارت لعػػػدـ وجػػػود عالقػػػة  (2019أسػػػماء عػػػول وسػػػموى عيػػػد )مػػػث دراسػػػة 
             ارتباطيذ بيف عدد مجرات المسكف وماليمة مكمالت التصميـ الدالمل لممسكف.

 )عدد أفراد األسرة، عدد     البحثيةمتغيرات البيف بعل بيرسوف معامالت ارتباط ( 15جدوؿ )
                   294ف=      .عينة البحث بأبعادىالربات األسر  الحيوية الذاتيةتعزيز و لحجرات( ا     

 عدد الحجرات األسرة عدد أفراد المتغيرات
 **07188 07092- الحيوية البدنيةتعزيز 
 ***07252 ***07234- الحيوية الذىنيةتعزيز 
 07092 07025- الحيوية االنفعاليةتعزيز 
 **07179 ***07278- الحيوية االجتماعيةز تعزي

 ***07202 ***07257- الحيوية الروحيةتعزيز 
 *07137 ***07210- الحيوية الذاتية تعزيز إجمالي

     0.01أقؿ مف **( دالو عند مستوى داللة )     0.001)***( دالة عند مستوى داللة أقؿ مف  
 0.05 أقؿ مف *( دالو عند مستوى داللة) 

( إلر وجود عالقة ارتباطيذ سالبة ذات دةلة 15ير النتاي  البمثية بالجدوؿ  ت 
إمصػػايية بػػيف عػػدد أفػػراد ااسػػرة وتعزيػػز الميويػػة الذاتيػػة لربػػة ااسػػرة ميػػث بم ػػت قيمػػة 

ا 0.001دالة إمصاييا عند مستوال دةلة أقؿ مف قيمة ( وطر 0,210 معامؿ اةرتباط 
الميوية الذاتية لربة ااسرةا وقػد يرجػث  تعزيز معدؿ ؿة قأ  أنذ كمما زاد عدد أفراد ااسر 

ربػػة ااسػػرة لمزيػػد مػػف الطاقػػة والجهػػد تمتػػاج ذلػػؾ إلػػر أنػػذ مػػث زيػػادة عػػدد أفػػراد ااسػػرة 
الالزمػػاف لموفػػا  بمتطمبػػات أفػػراد أسػػرتها فت ػػؿ السػػموكيات واافكػػار والم ػػاعر اإليجابيػػة 

مياة نتيجة لض وط المياة مث زيادة عدد وي ؿ ال عور بالطاقة والمماس واإلقباؿ عمر ال
   .ا فتتراجث مستويات الميوية الذاتية لربة ااسرةأفراد ااسرة
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 ير نتاي  الجدوؿ إلر وجود عالقػة ارتباطيػذ موجبػة ذات دةلػة إمصػايية تكما 
بػيف عػدد مجػرات المسػكف وتعزيػػز الميويػة الذاتيػة لربػة ااسػػرة ميػث بم ػت قيمػة معامػػؿ 

ا أ  أنػذ 0.05دالة إمصاييا عنػد مسػتوال دةلػة أقػؿ مػف  قيمة وطل (0,137  اةرتباط
وبػػذلؾ  .كممػػا زاد عػػدد مجػػرات المسػػكف عػػزز ذلػػؾ معػػدةت الميويػػة الذاتيػػة لربػػة ااسػػرة

             .يتحقؽ اليدؼ الخامس مف البحث وتتحقؽ صحة الفرل الثاني كمياً 
متوسػطات درجػات ربػات األسػر بػيف  توجد فروؽ ذات داللة إحصػاحية الفرل الثالث:
متعػػددة كمفػػردة لمفراغػػات الداخميػػة لممسػػكف طاقػػة المكػػاف فػػي كػػاًل مػػف عينػػة البحػػث 

االجتماعيػػة  لمتغيػػراتلػػبعل ا بأبعادىػػا تبعػػاً  الحيويػػة الذاتيػػةتعزيػػز بأبعادىػػا و  األدوار
(. ، معػػدؿ التػػزاحـ الحجػػريالسػػكنية، نػػوع المسػػكف، الحالػػة الوظيفيػػة )البيحػػة والسػػكنية

 (Independent-T-Test) التبػػػار ت( تطبيػػػؽ تػػػـولمتم ػػػؽ مػػػف صػػػمة طػػػذا الفػػػرض 
طاقػة فػل  عينػة البمػثربػات ااسػر لموقوؼ عمر دةلػة الفػروؽ بػيف متوسػطات درجػات 

الميويػػػػة تعزيػػػػز بعبعادطػػػػا و  متعػػػػددة اادواركمفػػػػردة لمفراغػػػػات الدالميػػػػة لممسػػػػكف المكػػػػاف 
ا معػػدؿ السػػكنيةا نػػوع المسػػكفا المالػػة الوظيفيػػة البييػػة  بعبعادطػػا تبعػػا  لممت يػػرات الذاتيػػة

رع مػف ( ويتفػ23(: جػدوؿ  16ويتضح ذلؾ فل الجداوؿ مػف جػدوؿ   (.التزامـ المجر 
 -التالية: طذا الفرض الرييسل الفروض الفرعية 

بيف متوسطات درجات ربات األسر عينة  توجد فروؽ ذات داللة إحصاحية: 3-1
 متعددة األدواركمفردة مفراغات الداخمية لممسكف لطاقة المكاف  في كاًل مفالبحث 

 )ريؼ، حضر(. البيحة السكنيةلمتغير الحيوية الذاتية بأبعادىا تبعا تعزيز بأبعادىا و 
 (.17(ا  16جدوؿ  

 طاقة المكاف عينة البحث في ربات األسر( داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات 16جدوؿ )
 تبعًا لمتغيربأبعادىا  عددة األدوارمتكمفردة لمفراغات الداخمية لممسكف 

                                                                                     294ف=           حضر(   –البيحة السكنية )ريؼ                            

 المتغيرات                   
 األبعاد 

   150ف= حضر    144ريؼ   ف= 
الفروؽ بيف 
 المتوسطات

 
 T قيمة

 
 ىمستو 
 االنحراؼ المتوسط الداللة

 االنحراؼ المتوسط المعياري
 المعياري

 07001 97502 47926 37272 387433 57401 337507 طاقة المكاف لممسكف عامة
 07001 107134 57597 47097 357993 57318 307396 طاقة المكاف لمنطقة النوـ

 غير دالة 07354 07099 27620 257887 27165 257986 منطقة االستقباؿ والمعيشةطاقة المكاف ل
 07001 117833 27768 27144 207567 17850 177799 طاقة المكاف لمنطقة الطعاـ
 07001 137415 87710 37452 327613 77129 237903 طاقة المكاف لمنطقة الخدمات

 غير دالة 37061 07593 17825 177593 1742 177000 طاقة المكاف لمممرات
 07001 147171 337081 127927 1827547 257366 1497465 إجمالي طاقة المكاف
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وجود فروؽ ذات دةلة إمصػايية بػيف ( 16يتضح مف النتاي  البمثية بالجدوؿ  
لمفراغات الدالمية لممسكف متوسطات درجات ربات ااسر عينة البمث فل طاقة المكاف 

 لممسػكف عامػةا  طاقػة المكػاف الفرعيػة بعػادااو  فل الدرجػة الكميػة ة اادوارمتعددكمفردة 
ميػػػث تبعػػػا  لمت يػػػر البييػػػة السػػػكنيةا  لمنط ػػػة اللػػػدمات( المنط ػػػة النػػػوـا لمنط ػػػة الطعػػػاـ

( عمػػػػػػر الترتيػػػػػػب 13,415ا11,833ا10,134ا9,502ا14,171 بم ػػػػػػت قيمػػػػػػة  ت( 
لصالح  ربات ااسػر فػل  0‚001مف وجميعها قيـ دالة إمصاييا  عند مستوال دةلة أقؿ 

فػػل مػػيف ة توجػػد فػػروؽ ذات دةلػػة معنويػػة فػػل بعػػد  طاقػػة المكػػاف لمنط ػػة ا المضػػر
بػػػيف ربػػػات ااسػػػر فػػػل الريػػػؼ والمضػػػر ميػػػث جػػػا ت قػػػيـ  ممػػػراتاةسػػػت باؿ ومنط ػػػة ال

ا وقد يرجث ( عمر الترتيب وطل قيـ غير دالة إمصاييا  3,061ا0,354معامالت  ت(  
لمسػػػاكف فػػػل البييػػػة المضػػػرية تهػػػتـ منػػػذ بدايػػػة إعػػػداد المسػػػكف بعساسػػػيات ذلػػػؾ إلػػػر أف ا

التيار المسكف واتجاطات الومدات الوظيفية والمكانية فيػذ واالػواف واإلضػا ة ومكمػالت 
أف ربػػات ااسػػر المضػػريات أكثػػر تفهمػػا  لمفهػػوـ الػػديكور وف ػػا  ل واعػػد الفيػػن   ػػو ا كمػػا 
مكاف لاصة أنها لميجابية طاقة اإلالاللها تعزيز طاقة المكاف والوسايؿ التل يمكف مف ل

مف المصطممات الجديدة عمػر مسػامث ربػات ااسػرا إة أف منط ػة اةسػت باؿ والممػرات 
المنػػاطؽ التػػل تت ػػابذ طاقػػة المكػػاف بهػػا سػػوا  فػػل ااسػػر الريفيػػة أو  كثػػركػػوف مػػف أتقػػد 

التػػػل (2009حنػػػاف عبػػػد العػػػاطي وسػػػماح حمػػػداف) يتفػػػؽ ذلػػػؾ مػػػث دراسػػػةو المضػػػريةا 
أ ػػارت لوجػػود فػػروؽ ذات دةلػػة إمصػػايية فػػل الماليمػػة الوظيفيػػة لممسػػكف تبعػػا  لمنط ػػة 

 لالتػػػ (2016عبيػػػر عمػػػي ) دراسػػػةكمػػػا تتفػػػؽ مػػػث السػػػكف لصػػػالح المسػػػاكف المضػػػرية. 
أ ػػػارت لوجػػػود فػػػروؽ فػػػل الطاقػػػة اإليجابيػػػة لممسػػػكف تبعػػػا  لبييػػػة السػػػكف لصػػػالح البييػػػة 

أسػػػماء عػػػول تػػػاي  مػػػث مػػػا توصػػػمت إليػػػذ دراسػػػة . فػػػل مػػػيف تلتمػػػؼ طػػػذا النالمضػػػرية
بػػػيف ربػػػػات ااسػػػر الريفيػػػػات  أ ػػػارت لعػػػػدـ وجػػػود فػػػػروؽ ل( التػػػػ2019) يػػػػدوسػػػموى ع

  .ماليمة مكمالت التصميـ الدالمل لممسكف والمضريات فل
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    الحيوية تعزيز  عينة البحث في ربات األسر( داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات 17جدوؿ )
               294=حضر( ف –البيحة السكنية )ريؼ  تبعًا لمتغير البحث بأبعادىا ات األسر عينةالذاتية لرب    

 المتغيرات                 
  

 األبعاد

الفروؽ بيف    150ف= حضر    144ريؼ   ف= 
 المتوسطات

 
 T قيمة

 
 ىمستو 
 االنحراؼ المتوسط الداللة

 االنحراؼ المتوسط المعياري
 المعياري

 غير دالة 07462 07265 47558 207973 57256 207708 الحيوية البدنيةتعزيز 
 07001 137564 87471 47173 297840 67355 217368 الحيوية الذىنيةتعزيز 
 07001 67949 47119 47446 367300 57668 327181 الحيوية االنفعاليةتعزيز 
 07001 127766 47983 2.768 217907 37834 167924 الحيوية االجتماعيةتعزيز 
 07001 107125 47241 2.782 27.387 4.272 23.146 الحيوية الروحيةتعزيز 
 07001 107532 227081 14.521 136.407 20.957 114.326 الحيوية الذاتيةتعزيز  إجمالي

وجود فروؽ ذات دةلة إمصػايية بػيف ( 17يتضح مف النتاي  البمثية بالجدوؿ  
تعزيػز الميويػة الذاتيػة لربػة ااسػرة فػل ات ااسػر عينػة البمػث فػل متوسطات درجات ربػ

الذطنيػػػةا اةنفعاليػػةا اةجتماعيػػةا اةنفعاليػػةا الروميػػػة(  الفرعيػػة الدرجػػة الكميػػة واابعػػاد 
 تبعػػػػػػػػػػػػػػػػػا  لمت يػػػػػػػػػػػػػػػػػر البييػػػػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػػػػكنية ميػػػػػػػػػػػػػػػػػث جػػػػػػػػػػػػػػػػػا ت قػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ معػػػػػػػػػػػػػػػػػامالت  ت(

قػػػيـ دالػػػة الترتيػػػب وجميعهػػػا  ر( عمػػػ10,125ا12,766ا 6,949ا13,564ا10,532 
فػل مػيف  .ااسر فل المضػر لصالح ربات 0‚001إمصاييا  عند مستوال دةلة أقؿ مف 

الميويػػة البدنيػػة بػػيف ربػػات ااسػػر فػػل تعزيػػز ة توجػػد فػػروؽ ذات دةلػػة معنويػػة فػػل بعػػد 
( وطػل قيمػة غيػر دالػة إمصػاييا ا وقػد 0,462الريؼ والمضػر ميػث جػا ت قيمػة  ت(  

المضػػريات نتيجػػة لالنفتػػاح الث ػػافل والعممػػل يكػػف أكثػػر يرجػػث ذلػػؾ إلػػر أف ربػػات ااسػػر 
مرصا  عمر تعزيػز الميويػة الذاتيػة انفسػهف عمػر كافػة المسػتويات الذطنيػة واةجتماعيػة 

الميويػة البدنيػة قػد تتػعثر أكثػر بالمياقػة البدنيػة والمالػة تعزيػز واةنفعاليػة والروميػة إة أف 
أسػػػماء تيجػػػة مػػػث مػػػا أ ػػػارت إليػػػة دراسػػػة العمريػػػة. وتلتمػػػؼ طػػػذا النالصػػػمية والمرممػػػة 
التل أ ارت لعدـ وجود فروؽ بيف ربػات ااسػر الريفيػات  (2019) يدعول وسموى ع

والمضريات فل اةست رار النفسل والسموؾ اةجتماعل وت دير الذات والطمعنينة وال ناعة 
  كعمد مؤ رات الميوية الذاتية لربة ااسرة(.

لمفراغػات الداخميػة طاقػة المكػاف فػي كػاًل مػف  صاحيةتوجد فروؽ ذات داللة إح: 3-2
األسػػر عينػػة لربػػات الحيويػػة الذاتيػػة تعزيػػز بأبعادىػػا و  متعػػددة األدواركمفػػردة لممسػػكف 

 (.19(ا  18جدوؿ  . لمتغير نوع المسكف )ممؾ، إيجار(البحث بأبعادىا تبعا 
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طاقة المكاف  في عينة البحث ربات األسر( داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات 18جدوؿ )
           إيجار(  -نوع المسكف )ممؾتبعًا لمتغير  بأبعادىا متعددة األدواركمفردة لمفراغات الداخمية لممسكف 

 294ف=                                                                                         
 المتغيرات                  

 األبعاد

الفروؽ بيف   27ف= إيجار    267= ف ممؾ  
 المتوسطات

 
 Tقيمة 

    مستوى   
 االنحراؼ المتوسط الداللة  

 االنحراؼ المتوسط المعياري
 المعياري

 0705 2.261 2.302 4.423 38.111 5.097 35.809 طاقة المكاف لممسكف عامة
 07001 3.962 4.290 4.303 37.148 5.455 32.858 طاقة المكاف لمنطقة النـو
 طاقة المكاف لمنطقة 
 0.01 3.309 1.580 3.628 27.370 2.202 25.790 االستقباؿ والمعيشة

 0701 3.315 1.603 3.187 20.667 2.302 19.064 طاقة المكاف لمنطقة الطعاـ
 غير دالة 0.675 0.964 5.257 29.222 7.223 28.258 طاقة المكاف لمنطقة الخدمات

 07001 4.165 1.379 1.987 18.556 1.602 17.176 ممراتطاقة المكاف لم

 07001 47549 117897 107589 1777148 267791 1657251 إجمالي طاقة المكاف

وجػػػػػود فػػػػػروؽ ذات دةلػػػػػة إمصػػػػػايية بػػػػػيف  (18يتضػػػػػح مػػػػػف النتػػػػػاي  البمثيػػػػػة بالجػػػػػدوؿ  
ة لممسػكف لمفراغػات الدالميػطاقة المكاف  متوسطات درجات ربات ااسر عينة البمث فل

طاقػة المكػاف  لممسػكف عامػػةا  الفرعيػة بعػػادااو  فػل الدرجػة الكميػة متعػددة اادواركمفػردة 
منط ػػػة النػػػوـا منط ػػػة اةسػػػت باؿ والمعي ػػػةا منط ػػػة الطعػػػاـا لمممػػػرات( تبعػػػا  لمت يػػػر نػػػوع 

ا 3,309 ا3,962 ا2,261ا 4,549  إيجػػػار( ميػػػث بم ػػػت قيمػػػة  ت(-المسػػػكف  ممػػػؾ
ترتيب وجميعها قيـ دالة إمصاييا  عند مستويات دةلة أقؿ مف عمر ال (3,315ا 4,165

( عمػػػػػػػػر نفػػػػػػػػس الترتيػػػػػػػػب لصػػػػػػػػالح 0,001ا 0,01ا 0,01ا 0,001ا 0,05ا 0,001  
المسػػػاكف اإليجػػػارا فػػػل مػػػيف ة توجػػػد فػػػروؽ ذات دةلػػػة معنويػػػة فػػػل بعػػػد طاقػػػة المكػػػاف 

 ت(  ؿمػػمعا ةلمنط ػػة اللػػدمات بػػيف ربػػات ااسػػر فػػل الريػػؼ والمضػػر ميػػث جػػا ت قيمػػ
والتػل ( وطل قيمة غير دالة إمصاييا ا وقد يرجث ذلؾ إلر أف المسػاكف اإليجػار 0,675 

تكوف مساكف مديثة نسػبيا  معظمها مساكف تلضث ل انوف اإليجار الجديد ممدد المدة قد 
وبالتالل تتمتث بمستويات مرتفعة مف طاقة المكافا كما أف التيػار ربػات ااسػر لممسػكف 

قصػػػيرة نتيجػػػة ل صػػػر مػػػدة ع ػػػود اإليجػػػار يجعمهػػػف يبمػػػثف دايمػػػا  عمػػػر  فػػػل فتػػػرات زمنيػػػة
مسػاكف تتػػوافر بهػػا متطمبػػات الطاقػػة اإليجابيػػة لممسػكف عمػػر عكػػس المسػػاكف الممػػؾ التػػل 

وتلتمػؼ طػذا النتػاي  تب ر جامػدة بػدوف ت ييػر أو تعػديؿ لمسػارات الطاقػة لفتػرات طويمػة. 
 ػػارت لتميػػز المسػػاكف التمميػػؾ التػػل أ (2019أسػػماء عػػول وسػػموى عيػػد )مػػث دراسػػة 

  عمر المساكف المؤجرة فل ماليمة مكمالت التصميـ الدالمل لممسكف.
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                الحيوية تعزيز  عينة البحث في ربات األسر( داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات 19)جدوؿ 
 294ف= يجار(  إ-نوع المسكف )ممؾتبعًا لمتغير  الذاتية بأبعادىا                        
 المتغيرات

 األبعاد  
الفروؽ بيف   27ف= إيجار    267= ممؾ   ف

   مستوى   Tقيمة  المتوسطات
 االنحراؼ المتوسط الداللة 

 المعياري
 االنحراؼ المتوسط

 0.05 2.282 2.049 4.392 22.704 4.923 20.655 الحيوية البدنيةتعزيز  المعياري
 0.001 7.594 5.275 2.860 30.482 6.923 25.206 الحيوية الذىنيةتعزيز 
 غير دالة 1.866 2.054 5.517 36.148 5.446 34.094 الحيوية االنفعاليةتعزيز 
 0.01 2.713 2.261 2.173 21.519 4.268 19.258 الحيوية االجتماعيةتعزيز 
 0.001 4.219 3.451 2.486 28.444 4.173 24.993 الحيوية الروحيةتعزيز 
الحيوية  تعزيز اليإجم

 0.001 5.239 15.090 13.358 139.296 21.224 124.206 الذاتية

 

وجػػػػود فػػػػروؽ ذات دةلػػػػة إمصػػػػايية بػػػػيف ( 19النتػػػػاي  البمثيػػػػة بالجػػػػدوؿ   ت ػػػػير
تعزيػػز الميويػػة الذاتيػػة لربػػة ااسػػرة فػػل متوسػطات درجػػات ربػػات ااسػػر عينػػة البمػػث فػل 

نػوع تبعػا  لمت يػر الذطنيػةا اةجتماعيػةا الروميػة( يػةا البدنالدرجة الكمية واابعاد الفرعيػة  
ا 7.594ا 2,282ا 5,239 ميػػػث جػػا ت قػػيـ معػػػامالت  ت( إيجػػار( -المسػػكف  ممػػؾ

دةلة أقؿ مف  ياتالترتيب وجميعها قيـ دالة إمصاييا  عند مستو  عمر( 4,219ا 2,713
كف المسػػػػػػالصػػػػػالح  عمػػػػػر نفػػػػػس الترتيػػػػػػب( 0,001ا 0,01ا 0,001ا 0,05 ا0 ‚001 

بيف  اةنفعاليةالميوية تعزيز فل ميف ة توجد فروؽ ذات دةلة معنوية فل بعد  اإليجار.
( وطػل قيمػة غيػر دالػة 1,866ربات ااسر فل الريؼ والمضر ميث جا ت قيمة  ت(  

المسػاكف اإليجػار نتيجػة ةتسػامها بمسػتويات أعمػر فػل إمصاييا ا وقد يرجث ذلؾ إلر أف 
الميويػػة الذاتيػػة لربػػات ااسػػر فتصػػبمف أكثػػر تعزيػػز ذلػػؾ عمػػر  الطاقػػة اإليجابيػػة يػػنعكس

قػػد تتػػعثر أكثػػر  اةنفعاليػػةالميويػػة تعزيػػز إة أف  طاقػػة بدنيػػة وذطنيػػة واجتماعيػػة وروميػػةا
  بم دار رضا الفرد عف مياتذ بصفة عامة.  

طاقػػة المكػػاف كمفػػردة وظيفيػػة فػػي كػػاًل مػػف  توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػاحية: 3-3
لربػات الحيويػة الذاتيػة تعزيػز بأبعادىػا و  في التصميـ الداخمي لممسكفدوار متعددة األ

جػدوؿ . ال أعمػؿ( -لمتغيػر الحالػة الوظيفيػة )أعمػؿاألسر عينة البحث بأبعادىا تبعػا 
 (21 (ا 20 
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طاقة المكاف عينة البحث في  ربات األسر( داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات 20جدوؿ )
 تبعًا لمتغير بأبعادىا متعددة األدواركمفردة سكف لمفراغات الداخمية لمم

 294ف=            أعمؿ(  ال  -الحالة الوظيفية )أعمؿ                      
 المتغيرات               

 األبعاد 

  151ف= ال أعمؿ    143= أعمؿ   ف
الفروؽ بيف 
 المتوسطات

 
 Tقيمة 

 
مستوى 
 االنحراؼ المتوسط الداللة

 االنحراؼ المتوسط ريالمعيا
 المعياري

 07001 8.514 4.521 5.395 33.821 3.442 38.343 طاقة المكاف لممسكف عامة
 07001 6.589 3.949 5.962 31.331 4.086 35.280 طاقة المكاف لمنطقة النـو

 طاقة المكاف لمنطقة  
 لةغير دا 0.609 0.174 1.606 26.020 3.031 25.846 االستقباؿ والمعيشة

 07001 11.452 2.707 1.977 17.894 2.076 20.601 طاقة المكاف لمنطقة الطعاـ
 07001 9.622 6.922 7.611 24.980 4.120 31.902 طاقة المكاف لمنطقة الخدمات

 07001 7.805 1.398 1.340 16.623 1.718 18.021 طاقة المكاف لمممرات
 0.001 10.815 27.719 27.693 152.861 13.491 180.580 إجمالي طاقة المكاف

وجود فروؽ ذات دةلة إمصايية بيف ( 20النتاي  البمثية بالجدوؿ   ت ير
لمفراغات الدالمية متوسطات درجات ربات ااسر عينة البمث فل طاقة المكاف 

طاقة المكاف  الفرعية بعادااو  فل الدرجة الكمية متعددة اادواركمفردة لممسكف 
لمممرات( تبعا  لمت ير لمنط ة اللدماتا لمنط ة الطعاـا  اة النوـ لممسكف عامةا لمنط 
ا 8,514ا 10,815  ميث بم ت قيمة  ت(ة أعمؿ(  -المالة الوظيفية  أعمؿ

وجميعها قيـ دالة إمصاييا  عند  ( عمر الترتيبا7,805ا 9,622ا 11,452ا 6,589
ميف ة توجد  فل ربات ااسر العامالت.لصالح  (0.001 دةلة أقؿ مف  المستو 

بيف ربات  اةست باؿ والمعي ةفروؽ ذات دةلة معنوية فل بعد طاقة المكاف لمنط ة 
( وطل قيمة غير 0,609ااسر فل الريؼ والمضر ميث جا ت قيـ معامالت  ت(  

ربات ااسر العامالت تكوف أكثر انفتاما  وث افة دالة إمصاييا ا وقد يرجث ذلؾ إلر أف 
ارجية فتتعرؼ عمر متطمبات تعزيز الطاقة اإليجابية فل المسكف نتيجة للبراتها الل

وانعكاساتها اإليجابية عمر الم يميف بذ وبالتالل تمرصف عمر توفير طذا المتطمبات 
ربات ااسر غير العامالت بلبراتهف الممدودة فل طذا عمر عكس  دالؿ مساكنهفا

حناف عبد العاطي اي  مث دراسة المجاؿ نتيجة ل مة اةمتكاؾ اللارجل. وتتفؽ طذا النت
التل أ ارت لوجود فروؽ ذات دةلة إمصايية فل الماليمة  (2009وسماح حمداف )

أسماء عول الوظيفية لممسكف لصالح ربات ااسر العامالت. كما تتفؽ مث دراسة 
التل أ ارت لوجود فروؽ بيف العامالت وغير العامالت فل  (2019وسموى عيد )

فل ميف تلتمؼ طذا تصميـ الدالمل لممسكف لصالح العامالت. ماليمة مكمالت ال
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التل أكدت عمر وجود فروؽ فل الماليمة  (2011سعدية العقيبي )النتاي  مث دراسة 
السكنية الدالمية بيف الزوجات المت اعدات والعامالت لصالح المت اعدات عف العمؿا 

د فروؽ ذات دةلة التل توصمت لوجو  (2016عبير عمى )كما تلتمؼ مث ودراسة 
 .إمصايية فل الطاقة اإليجابية لممسكف ترجث لعمؿ ربة ااسرة لصالح غير العامالت

   الحيوية تعزيز عينة البحث في  ربات األسر( داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات 21جدوؿ )
 294ف=       أعمؿ(  ال  -الحالة الوظيفية )أعمؿتبعًا لمتغير  بأبعادىا الذاتية               
 المتغيرات               

 األبعاد  

  151ف= ال أعمؿ    143= أعمؿ   ف
الفروؽ بيف 
 المتوسطات

 
 Tقيمة 

 
مستوى 
 االنحراؼ المتوسط الداللة

 االنحراؼ المتوسط المعياري
 المعياري

 غير دالة 1.038 0.594 5.205 21.133 4.567 20.539 الحيوية البدنيةتعزيز     
 0.001 13.526 8.459 6.296 21.576 4.146 30.035 الحيوية الذىنيةعزيز ت
 0.001 3.920 2.446 5.193 33.093 5.504 35.539 الحيوية االنفعاليةتعزيز  
 0.001 10.328 4.307 4.127 17.371 2.877 21.678 الحيوية االجتماعيةتعزيز   

 0.001 11.526 4.653 3.778 23.046 3.088 27.699 الحيوية الروحيةتعزيز 
 0.001 8.803 19.271 20.855 116.219 16.258 135.490 الحيوية الذاتية تعزيز إجمالي

وجود فروؽ ذات دةلة إمصايية بيف  (21النتاي  البمثية بالجدوؿ  يتبيف مف 
تعزيز الميوية الذاتية لربة ااسرة فل متوسطات درجات ربات ااسر عينة البمث فل 

تبعا  لمت ير اةجتماعيةا الرومية( اةنفعاليةا  الذطنيةا  لكمية واابعاد الفرعيةالدرجة ا
ا 3,920ا 13,526ا 8,803 ميث جا ت قيـ معامالت  ت(  لة الوظيفيةالما

دةلة أقؿ  الالترتيب وجميعها قيـ دالة إمصاييا  عند مستو  عمر( 11,526ا 10,328
ل ميف ة توجد فروؽ ذات دةلة ف ربات ااسر العامالت.لصالح  (0‚001 مف 

ميث  العامالت وغير العامالتبيف ربات ااسر  البدنيةالميوية  تعزيز معنوية فل بعد
قد يرجث ذلؾ إلر أف و  ( وطل قيمة غير دالة إمصاييا ا1,038جا ت قيمة  ت(  

اللروج لبيية العمؿ يسهـ فل إكساب ربة ااسرة لبرات وتجارب ومواجهة لمصعوبات 
ا أكثر صمودا  ومثابرة وث ة بالنفس ودافعية وطمة ومماس كما أنها تكتسب مهارة تجعمه

التعامؿ مث املريف وت ديـ الدعـ اةجتماعل لهـ اكما يدعـ العمؿ اةرت ا  بالذات 
فاطمة الزىراء جاد دراسة  ويتفؽ ذلؾ مث، وتكويف  لصية مست مة غير اعتمادية

يف العامميف وغير العامميف فل الميوية الذاتية التل أ ارت إلر وجود فروؽ ب (2020)
أف الميوية البدنية قد تتعثر أكثر بالمياقة البدنية والمالة  إة،  لصالح غير العامميف

 العمرية أكثر مف كوف ربة ااسرة تعمؿ أو ة تعمؿ. الصمية والمرممة
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الداخمية  لمفراغاتطاقة المكاف في كاًل مف  توجد فروؽ ذات داللة إحصاحية: 3-4
األسر عينة لربات الحيوية الذاتية تعزيز بأبعادىا و  متعددة األدواركمفردة لممسكف 

جدوؿ . غير مزدحـ( -مزدحـ)الحجري لمتغير معدؿ التزاحـ البحث بأبعادىا تبعا 
 (.23 (ا 22 

طاقة المكاف  عينة البحث في ربات األسر( داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات 22جدوؿ )
 معدؿتبعًا لمتغير بأبعادىا  متعددة األدواركمفردة ات الداخمية لممسكف لمفراغ

  294ف=                  مزدحـ(  غير  -مزدحـ)التزاحـ الحجري                            

 

وجود فروؽ ذات دةلة إمصايية بيف لعدـ ( 22النتاي  البمثية بالجدوؿ   ت ير
لمفراغات الدالمية طاقة المكاف  متوسطات درجات ربات ااسر عينة البمث فل

طاقة المكاف  الفرعية بعادااو  ميةفل الدرجة الك متعددة اادواركمفردة لممسكف 
ا  ا منط ة منط ة الطعاـمنط ة اةست باؿ والمعي ةا  لممسكف عامةا منط ة النـو

ميث بم ت غير مزدمـ( - مزدمـ التزامـ المجر ا لمممرات( تبعا  لمت ير اللدمات
 ( عمر الترتيب1,680ا 1,021ا 1,168ا1,797ا 0,806ا1,315 قيمة ت(

ذ يمكف تم يؽ متطمبات الطاقة وقد يرجث ذلؾ إلر أن الة إمصاييا ادغير وجميعها قيـ 
اإليجابية دالؿ فراغات المسكف عف طريؽ إعادة التيار أ كاؿ وترتيب قطث ااثاث 
والتيار االواف المناسبة لتدفؽ مسارات الطاقةا وتمديد أنماط اإلضا ة ومكمالت 

حناف وتلتمؼ طذا النتاي  مث دراسة التصميـ الدالمل أيا  كاف معدؿ التزامـ المجر ا 
التل أ ارت لوجود عالقة ارتباطيذ سالبة بيف  (2009عبد العاطي وسماح حمداف )

 النومرالماليمة الوظيفية لممسكف والتزامـ 
 

 

 المتغيرات            
 األبعاد 

 176= غير مزدحـ ف 118مزدحـ   ف= 
الفروؽ بيف 
 المتوسطات

 
 Tقيمة 

 
مستوى 

 االنحراؼ المتوسط داللةال
 االنحراؼ المتوسط المعياري

 المعياري
 غير دالة 0.806 0.487 5.466 36.216 4.439 35.729 طاقة المكاف لممسكف عامة
 غير دالة 1.797 1.171 4.587 33.722 6.582 32.551 طاقة المكاف لمنطقة النوـ

 طاقة المكاف لمنطقة  
 غير دالة 1.021 0.292 2.247 26.110 2.510 25.818 االستقباؿ والمعيشة

 غير دالة 1.168 0.338 2.793 19.009 2.159 19.347 طاقة المكاف لمنطقة الطعاـ
 غير دالة 0.993 0.834 8.759 27.848 5.654 28.682 طاقة المكاف لمنطقة الخدمات

 غير دالة 1.680 0.336 1.771 17.102 1.617 17.438 طاقة المكاف لمممرات
 غير دالة 1.315 4.057 31.327 163.915 21.557 167.972 إجمالي طاقة المكاف
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   الحيوية تعزيز  عينة البحث في ربات األسر( داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات 23جدوؿ )
  294ف=مزدحـ(  غير  -مزدحـ)معدؿ التزاحـ الحجري تبعًا لمتغير  ادىاالذاتية بأبع              

وجود فروؽ ذات دةلة إمصايية بيف لعدـ ( 23النتاي  البمثية بالجدوؿ   ت ير
ااسرة فل  تعزيز الميوية الذاتية لربةمتوسطات درجات ربات ااسر عينة البمث فل 

اةجتماعيةا اةنفعاليةا الذطنيةا البدنيةا الدرجة الكمية واابعاد الفرعية الميوية  
ميث جا ت قيـ  غير مزدمـ( -التزامـ المجر   مزدمـتبعا  لمت ير الرومية( 

 عمر( 0,643ا 0,656ا 1,452ا 0,758ا 1,105ا 0,123 معامالت  ت( 
وبذلؾ يتحقؽ اليدؼ السادس مف البحث . ا  دالة إمصاييغير الترتيب وجميعها قيـ 

 .وتتحقؽ صحة الفرل الثالث جزحياً 
 

بيف متوسطات درجات ربات األسر  داللة إحصاحيةذات فروؽ توجد  الفرل الرابع:
 متعددة األدواركمفردة لمفراغات الداخمية لممسكف طاقة المكاف في عينة البحث 

السف، ) االقتصادية والسكنية والتعميميةاالجتماعية و  لمتغيراتلبعل اتبعا  بأبعادىا
ولمتم ؽ  (.عدد سنوات الزواج، مساحة المسكف، المستوى التعميمي، مستوى الدخؿ

 one way Aتـ استلداـ التبار تمميؿ التبايف فل اتجاا وامدمف صمة طذا الفرض 

novaثـ تطبيؽ التبار ا) LSD  أقؿ فروؽ معنوية( لمتعرؼ عمر دةلة الفروؽ بيف
وسطات درجات ملتمؼ الفيات لربات ااسر فل طاقة المكاف لمفراغات الدالمية مت

لممسكف كمفردة متعددة اادوار وأبعادطا التل يثبت تمميؿ التبايف وجود فروؽ بينها. 
 ويتفرع مف طذا الفرض الرييسل الفروض الفرعية التالية:

األسر عينة  بيف متوسطات درجات ربات داللة إحصاحيةذات فروؽ توجد  :4-1
بأبعادىا  متعددة األدواركمفردة لمفراغات الداخمية لممسكف طاقة المكاف في البحث 

 ًا لمتغير سف ربة األسرة.تبع
 

 المتغيرات              
 األبعاد

الفروؽ بيف  176= غير مزدحـ ف 118مزدحـ   ف= 
 المتوسطات

 
 Tقيمة 

 
مستوى 
 االنحراؼ المتوسط الداللة

 االنحراؼ المتوسط المعياري
 المعياري

 غير دالة 1.105 0.644 5.270 21.102 4.298 20.458 الحيوية البدنية
 غير دالة 0.758 0.616 6.035 25.938 7.867 25.322 الحيوية الذىنية
 غير دالة 1.452 0.945 6.262 33.903 3.989 34.848 الحيوية االنفعالية
 غير دالة 0.656 0.356 3.530 19.335 4.982 19.661 الحيوية االجتماعية
 غير دالة 0.643 0.319 4.297 25.119 4.083 25.438 الحيوية الروحية

 دالةغير  0.123 0.309 20.037 125.716 22.604 125.407 إجمالي الحيوية الذاتية
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 لمفراغات الداخمية طاقة المكاف  ربات األسر في كال متوسطات درجاتل تحميؿ التبايف( 24جدوؿ )
 294ف=لمتغير سف ربة األسرة.      ًا تبع بأبعادىا متعددة األدواركمفردة  لممسكف       

مجموع  مصدر التبايف المتغيرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ؼ(

مستوى 
 الداللة

 
طاقة المكاف لممسكف 

 عامة

 451.825 4 1807.300 بيف المجموعات
 19.871 289 5742.577 داخؿ المجموعات  07001 22.638

  293 7549.878 الكمي

طاقة المكاف لمنطقة 
 النـو

 660.219 4 2640.874 بيف المجموعات
 21.476 289 6206.500 داخؿ المجموعات  07001 30.742

  293 8847.374 الكمي

طاقة المكاف لمنطقة 
 االستقباؿ والمعيشة

 90.632 4 362.528 بيف المجموعات
 4.606 289 1331.245 داخؿ المجموعات  07001 19.675

  293 1693.772 الكمي
طاقة المكاف لمنطقة 

 الطعاـ
 

 49.557 4 198.227 بيف المجموعات
 5.324 289 1528.698 داخؿ المجموعات  07001 9.308

  293 1736.925 الكمي
طاقة المكاف لمنطقة 

 الخدمات
 

 1007.816 4 4031.266 بيف المجموعات
 36.634 289 10587.347 داخؿ المجموعات  07001 27.510

  293 14618.612 الكمي

 طاقة المكاف لمممرات
 21.319 4 85.278 بيف المجموعات

 2.584 289 746.780 داخؿ المجموعات  07001 8.251
  293 832.058 الكمي

 إجمالي طاقة المكاف
 12505.861 4 50023.443 بيف المجموعات

 509.643 289 147286.86 اتداخؿ المجموع  07001 24.538
  293 197310.303 الكمي

( إلر وجود فروؽ ذات دةلة إمصايية بيف 24ت ير النتاي  البمثية بالجدوؿ          
لمفراغات الدالمية لممسكف طاقة المكاف متوسطات درجات ربات ااسر عينة البمث فل 

( 0,001الكمية عند مستوال دةلة   فل اابعاد الفرعية والدرجة متعددة اادواركمفردة 
 تبعا  لسف ربة ااسرة.
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لداللة الفروؽ بيف متوسطات درجات ربات األسر عينة البحث في بعل  LSD( معامؿ 25جدوؿ )
          تبعًا لسف ربة األسرة متعددة األدواركمفردة لمفراغات الداخمية لممسكف  فطاقة المكاأبعاد 

 294ف=                                                                                       

 سنة 25أقؿ مف فحات السف األبعاد
 44.000ـ = 

: أقؿ 25مف 
 سنة 35مف
 39.957ـ= 

: أقؿ 35مف
 سنة 45مف
 35.518ـ= 

: أقؿ 45مف
 سنة 55مف
  33.290ـ=

 

سنة  55مف 
 فأكثر

 35.546 =ـ
طاقة 
المكاف 
لممسكف 
 عامة
 

     ػػػػػػػػػػػ سنة  25 أقؿ مف
    ػػػػػػ *4.043 سنة35: أقؿ مف25مف
 سنة 45: أقؿ مف35مف

 
   ػػػػػػ *4.440 *8.483

 سنة55: أقؿ مف 45مف
 

  ػػػػػػػػ *2.227 *6.667 *10.710
 ػػػػػػػػػ *2.255 0.028 *4.412 *8.455 سنة فأكثر 55مف 

طاقة 
المكاف 
لمنطقة 
 النـو
 

 سنة25مف أقؿ فحات السف
 327000ـ = 

: أقؿ 25مف 
 سنة 35مف
 367149ـ = 

: أقؿ 35مف
 سنة 45مف
  357161ـ = 

 : أقؿ45مف
 سنة 55مف  

 28756ـ= 
 

سنة  55مف 
 فأكثر

 307000ـ=
     ػػػػػػػػ سنة 25أقؿ مف 

 سنة35: أقؿ مف25مف
 

    ػػػػػػػػػ *47149
 سنة 45: أقؿ مف35مف

 
   ػػػػػػػػ 07988 *37161

 سنة55: أقؿ مف 45مف
  ػػػػػػػػػ *67596 *77584 *37435 

 ػػػػػػػػ 17435 *57161 *67149 27000 سنة فأكثر 55مف 

طاقة  
المكاف 
     لمنطقة 
االستقباؿ 
 والمعيشة

 سنة25أقؿ مف فحات السف
 32.000ـ = 

: أقؿ 25مف 
 سنة 35مف
 25.681ـ = 

: أقؿ 35مف
 سنة 45مف
  25.937ـ = 

 : أقؿ45مف
 سنة55مف  

 25.258ـ=
 

سنة  55مف 
 فأكثر

 25.909ـ= 
     ػػػػػػػػػػ سنة 25أقؿ مف 

    ػػػػػػػ *67319 سنة35: أقؿ مف25مف
 سنة45: أقؿ مف35مف

 
   ػػػػػػػ 07256 *67063

  ػػػػػػػ *07680 07423 *67742 سنة55: أقؿ مف 45مف
 ػػػػػػ *07651 07028 07228 *67091 سنة فأكثر 55مف 

  
 
 
طاقة 
المكاف 
لمنطقة 
 الطعاـ
 
  
 
 
 
 

 سنة 25أقؿ مف  فحات السف
 20.000ـ = 

: أقؿ 25مف 
 سنة 35مف
 20.659ـ = 

: أقؿ 35مف
 سنة 45مف
  19.244ـ = 

 : أقؿ 45مف
 سنة55مف 
 17.984ـ= 

 

سنة  55مف 
 فأكثر

 19.901ـ= 
     ػػػػػػػ سنة 25أقؿ مف 

 سنة35: أقؿ مف25مف
 

    ػػػػػػ 0.659
 سنة 45: أقؿ مف35مف

 
   ػػػػػػ *1.415 0.755

 سنة55: أقؿ مف 45مف
 

  ػػػػػػ *1.261 *2.676 *2.016
 ػػػػػػ *1.107 0.154 *1.569 0.909 سنة فأكثر 55مف 

طاقة 
المكاف 
لمنطقة 
 الخدمات
 

 سنة 25أقؿ مف  فحات السف
 237000ـ =

: أقؿ 25مف 
 سنة 35مف
 327575ـ = 

: أقؿ 35مف
 سنة 45مف
  307427ـ = 

 : أقؿ45مف
 سنة55مف  

 227565ـ= 
سنة  55مف 

 فأكثر
 257636ـ= 

     ػػػػػػػ سنة 25أقؿ مف 
 سنة 35: أقؿ مف25مف 

 
    ػػػػػػ *97574

 سنة 45: أقؿ مف35مف
 

   ػػػػػػ *27148 *77427
 سنة55: أقؿ مف 45مف

 
  ػػػػػػػ *77862 *107010 07435

 ػػػػػػػ *37072 *47790 *67938 *27636 رسنة فأكث 55مف 
 طاقة

المكاف  
 لمممرات

 سنة 25أقؿ مف  فحات السف
 20.000ـ = 

: أقؿ 25مف 
 سنة 35مف
 16.915ـ = 

: أقؿ 35مف
 سنة 45مف
  17.462ـ = 

 : أقؿ45مف
 سنة55مف  

 16.952ـ= 
 

سنة  55مف 
 فأكثر

 17.091ـ= 



 

769 

2021 يوليوػ  والثالثوف الخامسػ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

     ػػػػػػ سنة 25أقؿ مف 
 سنة 35: أقؿ مف25مف 

 
    ػػػػػػػػ *3.085

 سنة 45: أقؿ مف35مف
 

   ػػػػػػػ *0.547 *2.538
 سنة55: أقؿ مف 45مف

 
  ػػػػػػػ *0.510 0.037 *3.048

 ػػػػػػػ *0.139 0.371 0.176 *2.909 سنة فأكثر 55مف 

إجمالي 
 طاقة 
 المكاف

 سنة 25أقؿ مف  فحات السف
 1667000ـ=

: أقؿ 25مف 
 سنة 35مف
 1837298ـ=

 45: أقؿ مف35مف
 سنة

  1727336ـ= 

 : أقؿ45مف
 سنة55مف  

 1457081ـ=
 

سنة  55مف 
 فأكثر

 1567273ـ=
     ػػػػػػ سنة 25أقؿ مف 

 سنة 35: أقؿ مف25مف 
 

    ػػػػػػ *177298
 سنة 45: أقؿ مف35مف

 
   ػػػػػػ *10.962 *67336

 سنة 55: أقؿ مف 45مف
 

  ػػػػػػػ *27.255 *38.217 *207919
 ػػػػػػػ *11.192 *16.063 *27.025 *97727 سنة فأكثر 55مف 

 0.05 *( دالة عند مستوال 
بيف متوسطات  دةلة إمصاييةذات فروؽ وجود  ( إلر25ت ير نتاي  الجدوؿ  

كمفردة لمفراغات الدالمية لممسكف طاقة المكاف فل درجات ربات ااسر عينة البمث 
ا  لمت ير سف ربة ااسرة لصالح فيات السف ااص ر مف بعبعبعادطا ت متعددة اادوار

سنةا وقد يرجث ذلؾ إلر أنذ يمكف أف  45: أقؿ مف 35سنة ا مف  35: أقؿ مف 25
تكوف ربات ااسر فل طذا المرممة العمرية أكثر وعيا  بمتطمبات الطاقة اإليجابية دالؿ 

د العاطي وسماح حمداف حناف عبالميز السكنلا ويتفؽ ذلؾ إلر مدا  ما مث دراسة 
التل أ ارت لوجود عالقة ارتباطيذ سالبة ذات دةلة إمصايية بيف سف ربة  (2009)

ميا ااسرة والماليمة الوظيفية لممسكفا كما تتفؽ طذا النتاي  جزيياف مث دراسة 
التل أ ارت لوجود فروؽ فل الوعل بتوزيث ااثاث فل الفراغ  (2017القحماني )

سنة فعكثرا فل ميف تلتمؼ طذا  45ا مف45: أقؿ مف35فيات مفالسكنل لصالح ال
عدـ  التل أكدت عمر( 2019أسماء عول وسموى عيد ) النتاي  جزييا  مث دراسة

وجود عالقة ارتباطيذ ذات دةلة إمصايية بيف سف الزوجة وماليمة مكمالت التصميـ 
 الدالمل لممسكف.

ات درجات ربات األسر عينة بيف متوسط داللة إحصاحيةذات فروؽ توجد  :4-2
بأبعادىا  متعددة األدواركمفردة لمفراغات الداخمية لممسكف طاقة المكاف في البحث 

 ًا لمتغير عدد سنوات الزواجتبع
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    لمفراغات الداخمية طاقة المكاف  ربات األسر في متوسطات درجاتل تحميؿ التبايف( 26جدوؿ )
 294ف=  ًا لمتغير عدد سنوات الزواج.  تبع بأبعادىا دوارمتعددة األكمفردة  لممسكف              
درجات  مجموع المربعات مصدر التبايف المتغيرات

 الحرية
 متوسط

مستوى  قيمة )ؼ( المربعات 
 الداللة

طاقة المكاف 
 لممسكف عامة

 

 525.695 4 2102.708 بيف المجموعات
 18.848 289 5447.097 داخؿ المجموعات 07001 27.891

  293 7549.878 الكمي

طاقة المكاف 
 لمنطقة النـو

 

 568.395 4 2273.580 بيف المجموعات
 22.747 289 6573.795 داخؿ المجموعات 07001 24.988

  293 8847.374 الكمي
طاقة المكاف 

لمنطقة االستقباؿ 
 والمعيشة طاقة

 28.487 4 114.949 بيف المجموعات
 5.467 289 1579.824 مجموعاتداخؿ ال 07001 5.211

  293 1693.772 الكمي
طاقة المكاف 
 لمنطقة الطعاـ

 

 56.393 4 225.573 بيف المجموعات
 5.230 289 1511.352 داخؿ المجموعات 07001 10.784

  293 1736.925 الكمي
المكاف لمنطقة 

 الخدمات
 

 895.709 4 3582.836 بيف المجموعات
 38.186 289 11035.776 داخؿ المجموعات 07001 23.456

  293 14618.612 الكمي

طاقة المكاف 
 لمممرات

 2.532 4 10.129 بيف المجموعات
0.890 0.470 

 2.844 289 821.929 داخؿ المجموعات غير دالة
  293 832.058 الكمي

إجمالي طاقة 
 المكاف

 12930.459 4 51721.836 بيف المجموعات
 503.766 289 145588.467 داخؿ المجموعات 07001 25.668

  293 197310.303 الكمي
( إلر وجود فروؽ ذات دةلة إمصايية بيف 26ت ير النتاي  البمثية بالجدوؿ          

لمفراغات الدالمية لممسكف طاقة المكاف  متوسطات درجات ربات ااسر عينة البمث فل
( 0,001ل اابعاد الفرعية والدرجة الكمية عند مستوال دةلة  ف متعددة اادواركمفردة 

تبعا  لمت ير عدد سنوات الزواج فيما عدا بعد طاقة المكاف لمنط ة الممرات ا وقد يرجث 
ذلؾ إلر أف منط ة الممرات دالؿ المسكف مف المناطؽ التل ة يهتـ بها ربات ااسر 

يهف أو أف طذا المنط ة تواجذ صعوبة بصفة عامة أيا  كانت مدة الزواج التل مرت عم
فل إجرا  تعديالت جوطرية عميها لتعديؿ مسارات الطاقة بها والتل ترتبط فل معظـ 

 اامواؿ بطوؿ الممرات وضي ها.  
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ألقؿ فروؽ معنوية بيف متوسطات درجات ربات األسر عينة البحث في  LSD( معامؿ 27جدوؿ )
 تبعًا لعدد سنوات الزواج    متعددة األدواركمفردة مية لممسكف لمفراغات الداخطاقة المكاف بعل أبعاد 

 294ف=                                                                                       

 سنوات 5أقؿ مف فحات عدد سنوات الزواج األبعاد
 40.857ـ = 

 : أقؿ5مف 
 سنوات 10مف 

 32.875ـ = 
 : أقؿ 10مف
 سنة 15مف 
 36.083ـ= 

 : أقؿ 15مف
 سنة 20مف 
 37.800ـ=

سنة  20مف 
 فأكثر

 33.337ـ= 

طاقة المكاف 
 لممسكف عامة

 

     ػػػػػػػػػػػ سنوات  5أقؿ مف 
 سنوات10: أقؿ مف5مف

    ػػػػػػ *7.982 
 سنة15: أقؿ مف10مف

 
   ػػػػػػ *3.208 *4.774

 سنة20: أقؿ مف 15مف
 

  ػػػػػػػػ 1.717 *4.925 *3.057
 ػػػػػػػػػ 4.463 *2.746 0.462 *7.520 سنة فأكثر 20مف 

طاقة المكاف 
 لمنطقة النوـ

 

 سنوات 5أقؿ مف فحات عدد سنوات الزواج
   35.048ـ = 

 : أقؿ 5مف 
 سنوات 10مف
 34.625= ـ 

: أقؿ مف 10مف
 سنة 15
  34.486ـ = 

 : أقؿ 15مف
 سنة 20مف 
  35.646= ـ

 

سنة  20مف 
 فأكثر

    28.868ـ=
     ػػػػػػػػػػػ سنوات  5أقؿ مف 

 سنوات10: أقؿ مف5مف
 

    ػػػػػػ 0.423
 سنة15: أقؿ مف10مف

 
   ػػػػػػ 0.139 0.562

 سنة20: أقؿ مف 15مف
 

  ػػػػػػػػ 1.160 1.021 0.599
 ػػػػػػػػػ *6.779 *5.619 *5.758 *6.180 سنة فأكثر 20مف 

طاقة المكاف 
لمنطقة 
اؿ االستقب

 والمعيشة

 سنوات 5أقؿ مف فحات عدد سنوات الزواج
   27.262ـ = 

 : أقؿ 5مف 
 سنوات 10مف
 25.844= ـ 

: أقؿ مف 10مف
 سنة 15
  25.542ـ = 

 : أقؿ 15مف
 سنة 20مف 
   26.231ـ= 

 

سنة  20مف 
 فأكثر

   25.410ـ=
     ػػػػػػػػػػػ سنوات  5أقؿ مف 

 سنوات10: أقؿ مف5مف
    ػػػػػػ 1.418 

 سنة15: أقؿ مف10مف
 

   ػػػػػػ 0.302 *1.720
 سنة20: أقؿ مف 15مف

 
  ػػػػػػػػ 0.689 0.387 1.031

 ػػػػػػػػػ 0.821 0.132 0.434 *1.852 سنة فأكثر 20مف 

طاقة المكاف 
 لمنطقة الطعاـ

 

 سنوات 5أقؿ مف فحات عدد سنوات الزواج
    20.881ـ=

 : أقؿ 5مف 
 سنوات 10مف
   18.594ـ=

 : أقؿ 10مف
 سنة 15مف 
  18.847ـ=

 : أقؿ15مف
 سنة 20مف  

   19.892ـ=
 

سنة  20مف 
 فأكثر

  18.386ـ=
     ػػػػػػػػػػػ سنوات  5أقؿ مف 

 سنوات10: أقؿ مف5مف
    ػػػػػػ *2.287 

 سنة15: أقؿ مف10مف
   ػػػػػػ 0.253 *2.034 

 سنة20: أقؿ مف 15مف
 

  ػػػػػػػػ 1.045 1.299 0.989
 ػػػػػػػػػ 0.253 0.462 0.208 *2.495 سنة فأكثر 20مف 

طاقة المكاف 
لمنطقة 
 الخدمات
 

 سنوات 5أقؿ مف فحات عدد سنوات الزواج
    30.214ـ=

 : أقؿ5مف 
 سنوات 10مف 

   27.469ـ=
 : أقؿ10مف
 سنة 15مف  

   29.944ـ=
 : أقؿ15مف
 سنة 20مف  

   32.354ـ=
 

سنة  20مف 
 فأكثر

  23.217ـ=
     ػػػػػػػػػػػ سنوات 5أقؿ مف 

 سنوات10: أقؿ مف5مف
    ػػػػػػ 2.746 

 سنة15: أقؿ مف10مف
 

   ػػػػػػ 2.476 0.270
  ػػػػػػػػ 2.409 *4.885 2.139 سنة20: أقؿ مف 15مف

 ػػػػػػػػػ *9.137 *6.728 *4.252 *6.997 سنة فأكثر 20مف 
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إجمالي طاقة 
 المكاف

 سنوات 5أقؿ مف زواجفحات عدد سنوات ال
   179.095ـ=

 10: أقؿ مف5مف 
 سنوات

  161.750ـ= 
: أقؿ مف 10مف

 سنة 15
  170.722ـ=

: أقؿ مف 15مف
 سنة 20

    180.046ـ=
 

 سنة فأكثر 20مف 
  147.133ـ=

     ػػػػػػػػػػػ سنوات  5أقؿ مف 
 سنوات10: أقؿ مف5مف

    ػػػػػػ *17.345 
 سنة15: أقؿ مف10مف

 
   ػػػػػػ 8.972 8.373

 سنة20: أقؿ مف 15مف
  ػػػػػػػػ 9.324 *18.296 0.951 

 ػػػػػػ *32.914 *23.90 *14.617 *31.963 سنة فأكثر 20مف 

بػػػيف متوسػػػطات  دةلػػػة إمصػػػايية( إلػػػر وجػػػود فػػػروؽ ذات 27نتػػػاي  الجػػػدوؿ   
كمفػػردة طاقػػة المكػػاف لمفراغػػات الدالميػػة لممسػػكف درجػػات ربػػات ااسػػر عينػػة البمػػث فػػل 

منط ػة ا فل الدرجة الكمية واابعػاد الفرعيػة  لممسػكف عامػةا منط ػة النػوـ متعددة اادوار
منط ػة اللػدمات( تبعػا  لمت يػر عػدد سػنوات الػزواج ا منط ػة الطعػاـا اةست باؿ والمعي ػة

سػنوات(ا  5سػنة(ا  وفيػة أقػؿ مػف20:أقػؿ مػف15لصالح فيات عدد سنوات الػزواج مػف  
أنػػذ فػػل سػػنوات الػػزواج ااولػػر تكػػوف المسػػاكف مجهػػزة بالمتطمبػػات وقػػد يرجػػث ذلػػؾ إلػػر 

الالزمة لتدفؽ مسارات الطاقة بذيجابية بيف عناصرطا الدالمية ومث مرور سنوات الػزواج 
تتراجػػػث طػػػذا المتطمبػػػات إلػػػر أف تبػػػدأ بعػػػد مػػػرور عػػػدد مػػػف سػػػنوات الػػػزواج فػػػل إضػػػافة 

الطاقػػػة اإليجابيػػػة لممكػػػاف  تجديػػػدات أو إجػػػرا  تعػػػديالت عمػػػر المسػػػكف تضػػػفل مزيػػػد مػػػف
 وتػػؤد  العديػػد مػػف الوظػػايؼ دالػػؿ الميػػز السػػكنلا وتتفػػؽ طػػذا النتػػاي  جزييػػا  مػػث دراسػػة

وجػػود فػػروؽ فػػل ماليمػػة مكمػػالت التػػل أكػػدت  (2019) يػػدأسػػماء عػػول وسػػموى ع
التصػػميـ الػػدالمل ترجػػث لعػػدد سػػنوات الػػزواج  لصػػالح فيػػة عػػدد سػػنوات الػػزواج أقػػؿ مػػف 

 لمس سنوات.
بيف متوسطات درجات ربات األسر عينة  داللة إحصاحيةذات فروؽ توجد  :4-3

بأبعادىا  متعددة األدواركمفردة لمفراغات الداخمية لممسكف طاقة المكاف في البحث 
 ًا لمتغير مساحة المسكف.تبع

         لمفراغات الداخمية طاقة المكاف  ربات األسر في متوسطات درجاتل تحميؿ التبايف( 28جدوؿ )
 294ف=ًا لمتغير مساحة المسكف.         تبع بأبعادىا متعددة األدواركمفردة  لممسكف            
درجات  مجموع المربعات مصدر التبايف المتغيرات

 الحرية
متوسط 
مستوى  قيمة )ؼ( المربعات

 الداللة
طاقة المكاف 
 لممسكف عامة

 

 266.825 2 533.651 بيف المجموعات
 24.111 291 7016.227 اخؿ المجموعاتد 07001 11.067

  293 7549.878 الكمي
طاقة المكاف 
 لمنطقة النـو

 

 664.831 2 1329.663 بيف المجموعات
 25.834 291 7517.712 داخؿ المجموعات 07001 25.735

  293 8847.374 الكمي
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طاقة المكاف 
لمنطقة االستقباؿ 
 والمعيشة طاقة

 5.878 2 11.757 بيف المجموعات
1.017 0.363 

 5.780 291 1682.015 داخؿ المجموعات غير دالة
  293 1693.772 الكمي

طاقة المكاف 
 لمنطقة الطعاـ

 
 29.446 2 58.893 بيف المجموعات

 5.766 291 1678.032 داخؿ المجموعات 0.01 5.107
  293 1736.925 الكمي

المكاف لمنطقة 
 الخدمات
 

 911.466 2 1822.933 لمجموعاتبيف ا
 43.971 291 12795.679 داخؿ المجموعات 07001 20.729

  293 14618.612 الكمي

طاقة المكاف 
 لمممرات

 2.116 2 4.233 بيف المجموعات
0.744 0.476 

 2.845 291 827.825 داخؿ المجموعات غير دالة
  293 832.058 الكمي

إجمالي طاقة 
 المكاف

 11241.248 2 22482.496 بيف المجموعات
 600.783 291 174827.806 داخؿ المجموعات 0.001 18.711

  293 197310.303 الكمي
( يتبػػيف وجػود فػروؽ ذات دةلػة إمصػػايية 28بػالرجوع لمنتػاي  البمثيػة بالجػدوؿ           

راغػػات الدالميػػػة لمفبػػيف متوسػػطات درجػػات ربػػات ااسػػر عينػػػة البمػػث فػػل طاقػػة المكػػاف 
 لممسػكف فػل الدرجػة الكميػة واابعػاد الفرعيػة طاقػة المكػاف  متعددة اادواركمفردة لممسكف 

تبعػػا  لمت يػػر مسػػامة المسػػكفا  عامػػةا لمنط ػػة النػػوـا لمنط ػػة الطعػػاـا لمنط ػػة اللػػدمات(
( عمػػر الترتيػػب 20,729 ا5,107ا25,735ا 11,067ا F  18,711ميػػث بم ػػت قػػيـ 
فػػػل مػػػيف ة توجػػػد فػػػروؽ ذات  .(0,01ا 0,001مصػػػاييا  عنػػػد مسػػػتوال  وطػػػل قػػػيـ دالػػػة إ

دةلة إمصايية بيف متوسطات درجػات ربػات ااسػر عينػة البمػث فػل أبعػاد طاقػة المكػاف 
ميػث جػا ت قيمػة تبعػا  لمت يػر مسػامة المسػكفا لمنط ة  اةسػت باؿ والمعي ػةا الممػرات( 

F  1,017 وقد يرجث ذلؾ إلػر أف  إمصاييا .عمر الترتيب وطل قيـ غير دالة  (0,744ا
منط ة اةست باؿ والمعي ة ومنط ة الممرات دالػؿ المسػكف تعػد مػف المنػاطؽ العامػة التػل 
يتطمب تعديؿ مسارات الطاقة بها إلػر ت ييػر فػل المسػامات وااطػواؿ واتجاطػات المنط ػة 

ارات نفسػػها وطػػو مػػا يصػػعب إجػػػرا ا لػػذلؾ تظػػؿ طػػذا المنط ػػة ثابتػػػة نسػػبيا  فػػل تػػدفؽ مسػػػ
 الطاقة بها أيا  كانت مسامة المسكف.  
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 ألقؿ فروؽ معنوية بيف متوسطات درجات ربات األسر عينة البحث في LSD( معامؿ 29جدوؿ )
 تبعًا لمساحة المسكف       متعددة األدواركمفردة لمفراغات الداخمية لممسكف  طاقة المكافبعل أبعاد 

 294ف=                                                                                  

 
طاقة المكاف 
لممسكف 
 عامة
 

 مستويات مساحة المسكف
 صغيرة

 2ـ100أقؿ مف  
 39.257ـ= 

 متوسطة
 ـ(150مف ؿ: أق100)مف 

 36.209ـ=
 كبيرة

 فأكثر 2ـ150مف 
 34.858ـ= 

 2ـ100صغيرة أقؿ مف 
  

   ػػػػػػػ
 (2ـ150مف ؿ: أق100متوسطة )مف

  
  ػػػػػػػ *3.049

 فأكثر 2ـ150مف 
  

 ػػػػػػػ 1.350 *4.399

طاقة المكاف 
لمنطقة 
 النـو
 

 مستويات مساحة المسكف
 صغيرة

 2ـ100أقؿ مف  
 33.800ـ= 

 متوسطة
 (2ـ150: أقؿ مف 100)مف  

 35.273ـ= 
 كبيرة 

 فأكثر 2ـ150مف 
 30.750ـ= 

 2ـ100صغيرة أقؿ مف 
  

   ػػػػػػػ
 ـ(150مف ؿ: أق100متوسطة )مف

  
  ػػػػػػػ 1.473

 ػػػػػػػ *4.523 *3.050 فأكثر  2ـ150مف 

 
طاقة المكاف 
لمنطقة 
 الطعاـ
 

 مستويات مساحة المسكف
 صغيرة

أقؿ مف  
 2ـ100

 19.457ـ=

 متوسطة 
 (2ـ150: أقؿ مف 100)مف 

 19.612ـ=
 كبيرة 

 فأكثر 2ـ150مف 
 18.675ـ= 

 2ـ100صغيرة أقؿ مف 
  

   ػػػػػػػ
 ـ(150مف ؿ: أق100متوسطة )مف

  
  ػػػػػػػ 0.154

 فأكثر 2ـ150مف 
  

 ػػػػػػػ *0.937 0.782

طاقة المكاف 
لمنطقة 
 الخدمات
 

 مستويات مساحة المسكف
 صغيرة

 2ـ100أقؿ مف  
 28.914ـ= 

 متوسطة 
 (2ـ150: أقؿ مف 100)مف 

 30.727ـ=
 كبيرة

 فأكثر 2ـ150مف 
 25.425ـ= 

 2ـ100صغيرة أقؿ مف 
  

   ػػػػػػػ
 (2ـ150مف ؿ: أق100مف)متوسطة 

  ػػػػػػػ 1.812  
 فأكثر 2ـ150مف 

  
 ػػػػػػػ *5.302 *3.490

 إجمالي
 طاقة المكاف 

 مستويات مساحة المسكف
 صغيرة

 2ـ100أقؿ مف  
 172.200ـ=

: أقؿ مف 100متوسطة )مف 
 (2ـ150

 173.942ـ= 
 كبيرة

 فأكثر 2ـ150مف 
  155.833ـ= 

 2ـ100أقؿ مف  صغيرة
  

   ػػػػػػػ
 ـ(150مف ؿ: أق100متوسطة )مف

  
  ػػػػػػػ 1.742

 فأكثر 2ـ150مف 
  

 ػػػػػػػ *18.109 *16.367
بيف متوسطات  دةلة إمصاييةذات فروؽ وجود  ( إلر29ت ير نتاي  الجدوؿ  

ة كمفردلمفراغات الدالمية لممسكف طاقة المكاف فل درجات ربات ااسر عينة البمث 
لممسكف عامةا لمنط ة واابعاد الفرعية طاقة المكاف  فل الدرجة الكمية  متعددة اادوار

ا لمنط ة الطعاـا لمنط ة اللدمات( لصالح مسامة  تبعا  لمت ير مسامة المسكف النـو
المسكف المتوسطة والص يرةا وقد يرجث ذلؾ إلر أنذ فل المساكف ذات المسامات 

مسارات الطاقة لعناصر الطبيعة وعناصر التصميـ الدالمل الكبيرة يكوف طناؾ تسريب ل
لممسكف وبالتالل ة تمت ل مث الطاقة الميوية ل نسافا ويلتمؼ ذلؾ جزييا  مث دراسة 
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التل أكدت عمر وجود عالقة ارتباطيذ  (2009حناف عبد العاطي وسماح حمداف )
أسماء عول وسموى  موجبة بيف مسامة المسكف والماليمة الوظيفية لممسكفا ودراسة

التل أ ارت لوجود عالقة ارتباطيذ موجبة ذات دةلة إمصايية بيف  (2019عيد )
 مسامة المسكف وماليمة مكمالت التصميـ الدالمل لممسكف.

بيف متوسطات درجات ربات األسر عينة  داللة إحصاحيةذات فروؽ توجد  :4-4
بأبعادىا  متعددة األدوارردة كمفلمفراغات الداخمية لممسكف طاقة المكاف  يفالبحث 

 ًا لمتغير المستوى التعميمي.تبع
  لمفراغات الداخمية طاقة المكاف  ربات األسر في متوسطات درجاتل تحميؿ التبايف( 30جدوؿ )
 294ف= ًا لمتغير المستوى التعميمي         تبع بأبعادىا متعددة األدواركمفردة ف لممسك          

درجات  مجموع المربعات ايفمصدر التب المتغيرات
مستوى  قيمة )ؼ( متوسط المربعات الحرية

 الداللة

طاقة المكاف 
 لممسكف عامة

 

 1954.132 2 3908.264 بيف المجموعات
 12.514 291 3641.614 داخؿ المجموعات 07001 156.154

  293 7549.878 الكمي

طاقة المكاف 
 لمنطقة النـو

 

 2121.369 2 4242.738 بيف المجموعات
 15.823 291 4604.637 داخؿ المجموعات 07001 134.065

  293 8847.374 الكمي
طاقة المكاف 

لمنطقة االستقباؿ 
 والمعيشة

 16.451 2 32.903 بيف المجموعات
2.882 0.058 

 5.707 291 1660.869 داخؿ المجموعات غير دالة
  293 1693.772 الكمي

طاقة المكاف 
 نطقة الطعاـلم

 

 352.677 2 705.353 بيف المجموعات
 3.545 291 1031.572 داخؿ المجموعات 07001 99.488

  293 1736.925 الكمي
طاقة المكاف 
 لمنطقة الخدمات

 

 4794.564 2 9589.127 بيف المجموعات
 17.283 291 5029.485 داخؿ المجموعات 07001 277.408

  293 14618.612 الكمي

 طاقة المكاف
 لمممرات 

 33.401 2 66.802 بيف المجموعات
 2.630 291 765.256 داخؿ المجموعات 07001 12.701

  293 832.058 الكمي
 إجمالي 
 طاقة المكاف

 68507.565 2 137015.129 بيف المجموعات
 207.200 291 60295.173 داخؿ المجموعات 07001 330.635

  293 197310.303 الكمي
وجود فروؽ ذات دةلػة إمصػايية بػيف  (30ؿ  لنتاي  البمثية بالجدو يتضح مف ا         

لمفراغػات الدالميػة لممسػكف متوسطات درجات ربات ااسر عينة البمث فػل طاقػة المكػاف 
لممسػػكف عامػػةا  فػػل الدرجػػة الكميػػة واابعػػاد الفرعيػػة طاقػػة المكػػاف   متعػػددة اادواركمفػػردة 
ا لمنط ة الطعاـا لمنط ػة اللػدماتلمنط  لممسػتوال تبعػا  لمت يػر  (ا لمنط ػة الممػراتة النـو
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ا 134,065ا 156,154ا F  330,635ميػػػػػػث بم ػػػػػػت قػػػػػػيـ ا التعميمػػػػػػل لربػػػػػػة ااسػػػػػػرة
عمػػػر الترتيػػػب وطػػػل قػػػيـ دالػػػة إمصػػػاييا  عنػػػد مسػػػتوال  (12,701ا 277,408ا 99,488

ة بػػيف متوسػػطات درجػػات ربػػات فػػل مػػيف ة توجػػد فػػروؽ ذات دةلػػة إمصػػاييا (0,001 
تبعػػػػا  لمت يػػػػر اةسػػػػت باؿ والمعي ػػػػة  طاقػػػػة المكػػػػاف لمنط ػػػػة بعػػػػدااسػػػػر عينػػػػة البمػػػػث فػػػػل 

غيػػػر دالػػػة  ةوطػػػل قيمػػػ (F  2,882ميػػػث جػػػا ت قيمػػػة المسػػػتوال التعميمػػػل لربػػػة ااسػػػرةا 
وقػػد يرجػػث ذلػػؾ إلػػر أف منط ػػة اةسػػت باؿ والمعي ػػة مػػف المنػػاطؽ العامػػة دالػػؿ  إمصػػاييا .
والتػػل يتطمػػب تعػػديؿ مسػػارات الطاقػػة بهػػا إلػػر ت ييػػر فػػل المسػػامات واتجاطػػات  المسػػكف

المنط ة والفتمات بها أو ت يير قطث ااثاث نفسها وطو ما يصعب إجرا ا لذلؾ تظؿ طذا 
 المنط ة ثابتة نسبيا  فل تدفؽ مسارات الطاقة بها أيا  كاف المستوال التعميمل لربة ااسرة.  

قؿ فروؽ معنوية بيف متوسطات درجات ربات األسر عينة البحث في أل LSD( معامؿ 31جدوؿ )
     تبعًا لممستوى التعميمي متعددة األدواركمفردة لمفراغات الداخمية لممسكف  طاقة المكافبعل أبعاد 

 294ف=                                                                                   

 
 طاقة المكاف
 لممسكف عامة

 

مستويات المستوى 
 التعميمي

 منخفل
 31.955ـ= 

 متوسط
 29.000ـ= 

 مرتفع
 38.536ـ= 

   ػػػػػػ منخفل
  ػػػػػػ *2.955 متوسط
 ػػػػػػ *9.536 *6.581 مرتفع

 طاقة المكاف 
 لمنطقة النـو

 

مستويات المستوى 
 التعميمي

 منخفل
 26.742ـ= 

 متوسط
 31.000ـ= 

 مرتفع
 35.811ـ= 

   ػػػػػػ منخفل
  ػػػػػػ *4.258 متوسط
 ػػػػػػ *4.811 *9.069 مرتفع

 طاقة المكاف
 لمنطقة الطعاـ 

 

مستويات المستوى 
 التعميمي

 منخفل
 17.030ـ= 

 متوسط
 17.000ـ= 

 مرتفع
 20.306ـ= 

   ػػػػػػ منخفل
  ػػػػػػ 0.030 متوسط
 ػػػػػػ *3.306 *3.276 مرتفع

 طاقة المكاف
 نطقة الخدماتلم 

 

مستويات المستوى 
 التعميمي

 منخفل
 19.515ـ= 

 متوسط
 22.000ـ= 

 مرتفع
 32.357ـ= 

   ػػػػػػ منخفل
  ػػػػػػ *2.485 متوسط
 ػػػػػػ *10.357 *12.842 مرتفع

 طاقة المكاف
 لمممرات 

مستويات المستوى 
 التعميمي

 منخفل
 16.470ـ= 

 متوسط
 18.000ـ= 

 مرتفع
 17.469ـ= 

   ػػػػػػ نخفلم
  ػػػػػػ *1.530 متوسط
 ػػػػػػ 0.531 *0.999 مرتفع

مستويات المستوى  إجمالي طاقة
 التعميمي

 منخفل
 133.500ـ=

 متوسط
 141.000ـ= 

 مرتفع
 181.541ـ=
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   ػػػػػػ منخفل المكاف 
  ػػػػػػ 7.500 متوسط
 ػػػػػػ *40.541 *48.041 مرتفع

بيف متوسطات  دةلة إمصاييةذات فروؽ وجود  (31يتبيف مف نتاي  الجدوؿ 
كمفردة لمفراغات الدالمية لممسكف طاقة المكاف فل درجات ربات ااسر عينة البمث 

لممسكف عامةا لمنط ة   واابعاد الفرعية طاقة المكاففل الدرجة الكمية  متعددة اادوار
ا لمنط ة الطعاـا لمنط ة اللدمات المستوال  لمت ير تبعا   (ا لمنط ة الممراتالنـو

لصالح المستوال التعميمل المرتفثا وقد يرجث ذلؾ إلر أنذ مث  التعميمل لربة ااسرة
ارتفاع المستوال التعميمل لربة ااسرة يزداد الوعل بمتطمبات تدفؽ الطاقة اإليجابية 
دالؿ المسكف سوا  فل تمديد اتجاطات المناطؽ الوظيفية دالؿ المسكف أو التيار 

ضا ة ومكمالت ومناظر عناصر التص ميـ الماليمة لتدفؽ الطاقة مف ألواف وأثاث وا 
(، حناف عبد العاطي 2004سمحاء محمد )طبيعية وروايحا ويتفؽ ذلؾ مث دراسة 

املتاف أ ارتا لوجود عالقة ارتباطيذ موجبة بيف المستوال  (2009وسماح حمداف )
عبير عمي تتفؽ مث دراسة  كما التعميمل لربة ااسرة والماليمة الوظيفية لممسكف.

التل توصمت لوجود تبايف فل مستوال الطاقة اإليجابية لممسكف ترجث  (2016)
أسماء  لممستوال التعميمل لربة ااسرة لصالح المستوال المرتفث. كما تتفؽ مث دراسة

التل أ ارت لوجود عالقة ارتباطيذ موجبة ذات دةلة  (2019عول وسموى عيد )
 لزوجة وماليمة مكمالت التصميـ الدالمل لممسكف.إمصايية بيف تعميـ ا

بيف متوسطات درجات ربات األسر عينة  داللة إحصاحيةذات فروؽ توجد  :4-4 
 في التصميـ الداخمي لممسكفمتعددة األدوار طاقة المكاف كمفردة وظيفية في البحث 

 ًا لمتغير مستوى الدخؿ.بأبعادىا تبع
     لمفراغات الداخمية طاقة المكاف  ربات األسر في درجات متوسطاتل تحميؿ التبايف( 32جدوؿ )

 294ف= ًا لمتغير مستوى الدخؿ   تبع بأبعادىا متعددة األدواركمفردة  لممسكف             
مجموع  مصدر التبايف المتغيرات

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة )ؼ( المربعات

 الداللة
طاقة المكاف 
 لممسكف عامة

 

 860.004 2 1720.009 بيف المجموعات
 20.034 291 5829.869 داخؿ المجموعات 07001 42.927

  293 7549.878 الكمي

طاقة المكاف 
 لمنطقة النـو

 422.143 2 844.258 بيف المجموعات
 27.502 291 8003.089 داخؿ المجموعات 07001 15.350

  293 8847.374 الكمي
طاقة المكاف 

لمنطقة االستقباؿ 
 5.362 291 1560.441 داخؿ المجموعات 07001 12.432 66.666 2 133.331 بيف المجموعات
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  293 1693.772 الكمي والمعيشة طاقة
طاقة المكاف 
 لمنطقة الطعاـ

 

 18.231 2 36.461 بيف المجموعات
 5.844 291 1700.464 داخؿ المجموعات 0.05 3.120

  293 1736.925 الكمي
المكاف لمنطقة 

 الخدمات
 

 487.095 2 974.190 بيف المجموعات
 46.888 291 13644.423 داخؿ المجموعات 07001 10.388

  293 14618.612 الكمي

طاقة المكاف 
 لمممرات

 72.332 2 144.664 بيف المجموعات
 2.362 291 687.394 داخؿ المجموعات 07001 30.621

  293 832.058 الكمي
 إجمالي طاقة

 المكاف 
 11126.491 2 22252.982 بيف المجموعات

 601.572 291 175057.320 داخؿ المجموعات 07001 18.496
  293 197310.303 الكمي

وجػػود فػػروؽ ذات دةلػػة إمصػػايية بػػيف إلػػر  (32ؿ  لنتػػاي  البمثيػػة بالجػػدو ت ػػير ا        
لمفراغػات الدالميػة لممسػكف عينة البمث فػل طاقػة المكػاف  متوسطات درجات ربات ااسر

لممسػػكف عامػػةا  فػػل الدرجػػة الكميػػة واابعػػاد الفرعيػػة طاقػػة المكػػاف   متعػػددة اادواركمفػػردة 
ا ا لمنط ػػة لمنط ػػة اللػػدماتا ا لمنط ػػة الطعػػاـلمنط ػػة اةسػػت باؿ والمعي ػػة لمنط ػػة النػػـو

ا 15,350ا 42,927ا F  18,496قيـ  ميث بم تا دلؿ ااسرةتبعا  لمت ير  (الممرات
( عمر الترتيب لمدرجة الكمية واابعػاد الفرعيػة  30,621ا 10,388ا 3,120ا 12,432

   (.0,05ا 0,001وجميعها قيـ دالة إمصايية عند مستويات دةلة أقؿ مف  
ألقؿ فروؽ معنوية بيف متوسطات درجات ربات األسر عينة البحث في  LSD( معامؿ 33جدوؿ )

 في الدرجة الكمية  متعددة األدواركمفردة لمفراغات الداخمية لممسكف  قة المكافطا
 294تبعًا لمستوى الدخؿ                  ف=واألبعاد الفرعية                     

 
طاقة المكاف 
 لممسكف عامة

 

 منخفل مستويات الدخؿ
 31.225ـ=

 متوسط
 37.766ـ=

 مرتفع
 34.171ـ= 

   ػػػػػػ منخفل
  ػػػػػػ *6.541 متوسط
 ػػػػػػ *3.595 *2.946 مرتفع

طاقة المكاف 
 لمنطقة النـو

 

 منخفل مستويات الدخؿ
 29.050ـ=

 متوسط
 34.114ـ= 

 مرتفع
 33.386ـ= 

   ػػػػػػ منخفل
  ػػػػػػ *5.064 متوسط
 ػػػػػػ 0.728 *4.34 مرتفع

طاقة المكاف 
لمنطقة االستقباؿ 

 والمعيشة

 منخفل لدخؿمستويات ا
 24.375ـ=

 متوسط
 26.005ـ=

 مرتفع
 26.643ـ= 

   ػػػػػػ منخفل
  ػػػػػػ *1.630 متوسط
 ػػػػػػ 0.637 *2.269 مرتفع
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طاقة المكاف 
 لمنطقة الطعاـ

 

 منخفل مستويات الدخؿ
 18.325ـ=

 متوسط
 19.364ـ= 

 مرتفع
 19.314ـ= 

   ػػػػػػ منخفل
  ػػػػػػ *1.039 متوسط
 ػػػػػػ 0.049 0.989 مرتفع

طاقة المكاف 
 لمنطقة الخدمات

 

 منخفل مستويات الدخؿ
 24.200ـ=

 متوسط
 29.516ـ= 

 مرتفع
 27.643ـ= 

   ػػػػػػ منخفل
  ػػػػػػ *5.316 متوسط
 ػػػػػػ 1.873 *3.443 مرتفع

طاقة المكاف 
 لمممرات

 منخفل مستويات الدخؿ
 15.850ـ=

 متوسط
 17.266ـ= 

 مرتفع
 18.228ـ= 

   ػػػػػػ منخفل
  ػػػػػػ *1.416 متوسط
 ػػػػػػ *0.962 *2.379 مرتفع

 إجمالي طاقة
 المكاف 

 منخفل مستويات الدخؿ
 145.950ـ= 

 متوسط
 171.674ـ= 

 مرتفع
 163.986ـ= 

   ػػػػػػ منخفل
  ػػػػػػ *25.724 متوسط
 ػػػػػػ 7.688 *18.036 مرتفع

بيف متوسطات  دةلة إمصاييةذات فروؽ وجود  (33يتبيف مف نتاي  الجدوؿ  
كمفردة لمفراغات الدالمية لممسكف طاقة المكاف فل درجات ربات ااسر عينة البمث 

لممسكف عامةا لمنط ة واابعاد الفرعية طاقة المكاف  فل الدرجة الكمية  متعددة اادوار
ا   (ا لمنط ة الممراتدماتلمنط ة الل اا لمنط ة الطعاـلمنط ة اةست باؿ والمعي ةالنـو

لصالح مستويات الدلؿ المتوسطة والمرتفعةا مستوال الدلؿ ال هر  لثسرة  تبعا  لمت ير
وقد يرجث ذلؾ إلر أنذ مث ارتفاع مستوال دلؿ ااسرة تزداد قدرة ربة ااسرة ال رايية 
عمر توفير المتطمبات الالزمة إلجرا  التعديالت فل مسارات الطاقة دالؿ المسكف 

ا  مف ت يير ألواف المناطؽ الوظيفية أو  را  مكمالت لمتصميـ الدالمل إلضفا  سو 
اإليجابية عمر طاقة المسكف أو متر  را  مسكف جديد تتوافر بذ ا تراطات اةتجاطات 

سمحاء  والمنط ة والمدالؿ الماليمة لممسارات اإليجابية لمطاقةا ويتفؽ ذلؾ مث دراسة
المتاف أ ارتا لوجود  (2009طي وسماح حمداف )حناف عبد العا & (2004محمد )

عالقة ارتباطيذ موجبة بيف دلؿ ااسرة والماليمة الوظيفية لممسكف. كما تتفؽ مث 
التل أ ارت لوجود فروؽ فل ماليمة البيية السكنية  (2011سعدية العقيبي )دراسة 

عبير عمي  الدالمية واللارجية لصالح مستويات الدلؿ المرتفث. كما تتفؽ مث دراسة
التل توصمت لوجود فروؽ ذات دةلة إمصايية بيف مستوال دلؿ ااسرة  (2016)

ا كما تتفؽ مث ومستوال الطاقة اإليجابية فل المسكف لصالح مستوال الدلؿ المرتفث
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التل أ ارت لوجود عالقة ارتباطيذ موجبة بيف دلؿ  (2017ميا القحماني )دراسة 
أسماء عول ااثاث دالؿ المسكفا ودراسة  ااسرة ومعايير التيار أماكف توزيث

التل أكدت عمر تميز ربات ااسر ذوات الدلؿ المرتفث فل  (2019وسموى عيد )
وبذلؾ يتحقؽ  ماليمة مكمالت التصميـ الدالمل لممسكف عف ذوات الدلوؿ المنلفضة.
 اليدؼ السابع مف البحث وتتحقؽ صحة الفرل الرابع لمبحث جزحيًا.

بيف متوسطات درجات ربات  داللة إحصاحيةذات فروؽ وجد ت :الفرل الخامس
 لمتغيراتلبعل ابأبعادىا تبعا  الحيوية الذاتيةتعزيز في األسر عينة البحث 

السف، عدد سنوات الزواج، مساحة ) االجتماعية واالقتصادية والسكنية والتعميمية
تـ فرض ولمتم ؽ مف صمة طذا ال (.المسكف، المستوى التعميمي، مستوى الدخؿ

ثـ تطبيؽ  اone way A novaاستلداـ التبار تمميؿ التبايف فل اتجاا وامد
أقؿ فروؽ معنوية( لمتعرؼ عمر دةلة الفروؽ بيف متوسطات درجات LSD(التبار

الميوية الذاتية وأبعادطا التل يثبت تمميؿ تعزيز ملتمؼ الفيات لربات ااسر فل 
 الفرض الرييسل الفروض الفرعية التالية: ويتفرع مف طذاالتبايف وجود فروؽ بينها. 

بيف متوسطات درجات ربات األسر عينة  داللة إحصاحيةذات فروؽ توجد  :5-1
 سف ربة األسرة. لمتغير بأبعادىا تبعا الحيوية الذاتيةتعزيز في البحث 

 بأبعادىا الحيوية الذاتيةتعزيز ربات األسر في  متوسطات درجاتل تحميؿ التبايف( 34جدوؿ )
 294ف=                      ًا لمتغير سف ربة األسرةتبع                         

درجات  مجموع المربعات مصدر التبايف المتغيرات
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة قيمة )ؼ( المربعات

 ةالحيوية البدنيتعزيز 
 313.563 4 1254.248 بيف المجموعات

 20.057 289 5796.554 داخؿ المجموعات 07001 15.633
  293 7050.803 الكمي

الحيوية تعزيز 
 الذىنية

 495.078 4 1980.311 بيف المجموعات
 40.355 289 11662.523 داخؿ المجموعات 07001 12.268

  293 13642.833 الكمي

الحيوية تعزيز 
 االنفعالية

 95.333 4 381.331 بيف المجموعات
 29.080 289 8404.237 مجموعاتداخؿ ال 0705 3.278

  293 8785.568 الكمي
 
الحيوية تعزيز 

 االجتماعية

 172.369 4 689.476 بيف المجموعات
 15.238 289 4403.684 داخؿ المجموعات 07001 11.312

  293 5093.160 الكمي
الحيوية تعزيز  

 الروحية
 103.700 4 414.800 بيف المجموعات

 16.159 289 4670.033 داخؿ المجموعات 07001 6.417
  293 5084.833 الكمي
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تعزيز إجمالي 
الحيوية الذاتية لربة 

 األسرة
 3590.573 4 14.362.292 بيف المجموعات

 400.286 289 115682.729 داخؿ المجموعات 07001 8.970
  293 130045.020 الكمي

( يتبػػيف وجػػود فػػروؽ ذات دةلػػة إمصػػايية بػػيف 34وؿ  بػػالرجوع لمنتػػاي  البمثيػػة بالجػػد    
الميويػة الذاتيػة فػل الدرجػة الكميػة تعزيػز متوسطات درجات ربات ااسر عينة البمػث فػل 

تبعػا  لمت يػر سػف ربػة  البدنيةا الذطنيةا اةنفعاليةا اةجتماعيةا الروميػة(  واابعاد الفرعية
ا 11,312ا 3,278ا 12,268 ا15,633 اF  8,970ميػػػػػػػػػث بم ػػػػػػػػػت قػػػػػػػػػيـ ااسػػػػػػػػػرةا 
( عمػػر الترتيػػب لمدرجػػة الكميػػة واابعػػاد الفرعيػػة وجميعهػػا قػػيـ دالػػة إمصػػايية عنػػد 6,417

   (.0.05ا 0,001مستوال دةلة  
 ألقؿ فروؽ معنوية بيف متوسطات درجات ربات األسر عينة البحث  LSD( معامؿ 35جدوؿ )      

 294ف=           بعادىا تبعًا لسف ربة األسرةالحيوية الذاتية وأتعزيز في                   

 سنة 25أقؿ مف فحات السف األبعاد
   24.000ـ=

: أقؿ 25مف 
 سنة 35مف
  23.149ـ=

: أقؿ 35مف
 سنة 45مف
  21.706ـ=

: أقؿ مف 45مف
 سنة55
  18.839ـ=

 

سنة  55مف 
 فأكثر

   16.727ـ=

 تعزيز 
الحيوية 
 البدنية
 

     ػػػػػػ سنة  25أقؿ مف 
 سنة 35: أقؿ مف25ف م

    ػػػػػػ 0.851 
 سنة 45: أقؿ مف35مف

 
   ػػػػػػ 1.443 2.294

 سنة55: أقؿ مف 45مف
 

  ػػػػػػ *2.868 *4.310 *5.161
 ػػػػػػ 2.111 *4.979 *6.422 *7.273 سنة فأكثر 55مف 

تعزيز 
الحيوية 
 الذىنية
 

 سنة 25أقؿ مف فحات السف
  32.000ـ = 

: أقؿ 25مف 
 سنة 35مف
  26.809ـ =

 45: أقؿ مف35مف
 سنة

  27.056ـ = 
: أقؿ مف 45مف

 سنة55
  21.145ـ= 

 

سنة  55مف 
 فأكثر

   25.000ـ= 
     ػػػػػػ سنة 25أقؿ مف 

 سنة 35: أقؿ مف25مف 
 

    ػػػػػػ 5.191
 سنة 45: أقؿ مف35مف

 
   ػػػػػػ 0.247 4.944

 سنة55: أقؿ مف 45مف
 

  ػػػػػػ *5.911 *5.663 *10.855
 ػػػػػػ 3.855 2.056 1.809 7.000 سنة فأكثر 55مف 

 تعزيز
الحيوية 
 االنفعالية

 سنة 25أقؿ مف فحات السف
    40.000ـ =

: أقؿ 25مف 
 سنة 35مف
   33.149ـ=

: أقؿ 35مف
 سنة 45مف
  34.301ـ= 

: أقؿ مف 45مف
 سنة55
   33.887ـ=

 

سنة  55مف 
 فأكثر

   35.000ـ=
     ػػػػػػ سنة 25أقؿ مف 

 سنة 35: أقؿ مف25مف 
 

    ػػػػػػ *6.851
 سنة 45: أقؿ مف35مف

 
   ػػػػػػ 1.152 5.699

 سنة55: أقؿ مف 45مف
 

  ػػػػػػ 0.414 0.738 *6.1113
 ػػػػػػ 1.113 0.699 1.851 5.000 سنة فأكثر 55مف 

 تعزيز 
الحيوية 
 االجتماعية
 

 سنة 25أقؿ مف فحات السف
    19.000ـ=

: أقؿ 25مف 
 سنة 35مف
   20.851ـ =

: أقؿ 35مف
 سنة 45مف
   20.084ـ=

: أقؿ مف 45مف
 سنة55
   16.581ـ=

 

سنة  55مف 
 فأكثر

   20.364ـ=
     ػػػػػػ سنة 25أقؿ مف 

 سنة 35: أقؿ مف25مف 
 

    ػػػػػػ 1.851
 سنة 45: أقؿ مف35مف

 
   ػػػػػػ 0.767 1.084

 سنة55: أقؿ مف 45مف
 

  ػػػػػػ *3.503 *4.270 2.419
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 ػػػػػػ *3.783 0.279 0.487 1.364 سنة فأكثر 55مف 

 تعزيز 
الحيوية 
 الروحية

 سنة 25أقؿ مف فحات السف
    30.000ـ =

: أقؿ 25مف 
 سنة 35مف
   26.085ـ =

: أقؿ 35مف
 سنة 45مف
   25.601ـ=

: أقؿ مف 45مف
 سنة55
   23.677ـ=

 

سنة  55مف 
 فأكثر

   24.727ـ=
     ػػػػػػ سنة 25أقؿ مف 

 سنة 35: أقؿ مف25مف 
 

    ػػػػػػ 3.915
 سنة 45: أقؿ مف35مف

 
   ػػػػػػ 0.484 *4.398

 سنة55: أقؿ مف 45مف
 

  ػػػػػػ *1.924 2.408 *6.323
 ػػػػػػ 1.050 0.874 1.358 *5.273 سنة فأكثر 55مف 

إجمالي 
تعزيز 
الحيوية 
 الذاتية

 لربة  
 األسرة

 سنة 25أقؿ مف السف فحات
  145.000ـ=

: أقؿ 25مف 
 سنة 35مف
   130.043ـ=

: أقؿ 35مف
 سنة 45مف
   128.748ـ=

: أقؿ مف 45مف
 سنة55

   114.129ـ=
 

سنة  55مف 
 فأكثر

   121.818ـ=
     ػػػػػػ سنة 25أقؿ مف 

 سنة 35: أقؿ مف25مف 
 

    ػػػػػػ 14.957
 سنة 45: أقؿ مف35مف

 
   ػػػػػػ 1.294 16.252

 سنة55: أقؿ مف 45مف
 

  ػػػػػػ *14.619 *15.913 *30.871
 ػػػػػػ 7.689 6.930 8.224 *23.182 سنة فأكثر 55مف 

 0.05)*( دالة عند مستوى 
بيف  دةلة إمصايية( وجود فروؽ ذات 35يتبيف مف النتاي  البمثية بالجدوؿ  

فل الدرجة الكمية  يوية الذاتيةالمتعزيز متوسطات درجات ربات ااسر عينة البمث فل 
تبعا  لمت ير سف ربة  البدنيةا الذطنيةا اةنفعاليةا اةجتماعيةا الرومية(  واابعاد الفرعية

لصالح فيات السف ااص را وقد يرجث ذلؾ إلر أف ربات ااسر فل السف ااسرة 
تنعكس والتل المفعمة بالن اط والميوية بدنية الطاقة الااص ر يتمتعف ب در أعمر فل 

ميويتهـ البدنية وكذلؾ الذطنية واةنفعالية واةجتماعية والرومية وبالتالل فل تعزيز عمر 
 .Fini, A., et al  إجمالل مستويات الطاقة الذاتيةا ويتفؽ ذلؾ مث ما أ ار إليذ

فل أف الميوية الع مية ترتبط بالعمر الزمنل فنجد أف ال باب وااطفاؿ أكثر  (2010)
ع مية بينما يبدأ اةنمدار مث ت دـ العمر فل ال يلولةا فل ميف تلتمؼ طذا ميوية 

 (2020عفراء العبيدي )ودراسة   Ugur, E, et al.,  (2019)النتاي  مث نتاي  دراسة
 عدـ وجود ارتباط بيف مت ير العمر والميوية الذاتية.  متاف أ ارتا إلرال
طات درجات ربات األسر عينة بيف متوس داللة إحصاحيةذات فروؽ : توجد 5-2

 لمتغير عدد سنوات الزواج. بأبعادىا تبعا الحيوية الذاتيةتعزيز في البحث 
 
 
 
 
 
 



 

783 

2021 يوليوػ  والثالثوف الخامسػ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  بأبعادىا الحيوية الذاتيةتعزيز ربات األسر في  متوسطات درجاتل تحميؿ التبايف( 36جدوؿ )
 294ف=          ًا لمتغير عدد سنوات الزواجتبع                          

درجات  مجموع المربعات مصدر التبايف غيراتالمت
 الحرية

 متوسط 
مستوى  قيمة )ؼ( المربعات

 الداللة

 الحيويةتعزيز 
 البدنية 

 351.598 4 1389.921 بيف المجموعات
 19.531 289 5622.850 داخؿ المجموعات 07001 18.002

  293 7012.771 الكمي

الحيوية تعزيز 
 الذىنية

 701.858 4 2798.319 بيف المجموعات
 37.493 289 10804.569 داخؿ المجموعات 07001 18.720

  293 13602.887 الكمي

الحيوية تعزيز 
 االنفعالية

 161.895 4 644.807 بيف المجموعات
 28.159 289 8133.350 داخؿ المجموعات 07001 5.749

  293 8778.157 الكمي

الحيوية تعزيز 
 االجتماعية

 175.286 4 697.084 بيف المجموعات
 15.197 289 4375.449 داخؿ المجموعات 07001 11.534

  293 5072.532 الكمي
 
الحيوية تعزيز 

 الروحية

 153.685 4 613.333 بيف المجموعات
 15.467 289 4464.237 داخؿ المجموعات 07001 9.936

  293 5077.570 الكمي
تعزيز إجمالي 

يوية الذاتية لربة الح
 األسرة

 5645.553 4 22433.305 بيف المجموعات
 371.844 289 107107.876 داخؿ المجموعات 07001 15.183

  293 129541.181 الكمي
وجػػود فػػروؽ ذات دةلػػة إمصػػايية يتبػػيف  (36ؿ  منتػػاي  البمثيػػة بالجػػدو بػػالرجوع ل       

فػل الدرجػة الميويػة الذاتيػة  تعزيػز بمػث فػلبيف متوسطات درجػات ربػات ااسػر عينػة ال
تبعػػا  لمت يػػر  (الروميػػةا اةنفعاليػػةا اةجتماعيػػة االذطنيػػةا البدنيػػةالكميػػة واابعػػاد الفرعية 
ا 5,749ا 18,720ا 18,002ا F  15,183ميػػػث بم ػػػت قػػػيـ ا عػػػدد سػػػنوات الػػػزواج

ا قػػػيـ دالػػػة ( عمػػػر الترتيػػػب لمدرجػػػة الكميػػػة واابعػػػاد الفرعيػػػة وجميعهػػػ9,936ا 11,534
   (.0,001إمصايية عند مستوال دةلة  

 ألقؿ فروؽ معنوية بيف متوسطات درجات ربات األسر عينة البحث  LSD( معامؿ 37جدوؿ )
 294الحيوية الذاتية بأبعادىا تبعًا لعدد سنوات الزواج            ف=تعزيز في           

  
 تعزيز 
الحيوية 
 البدنية
 

 سنوات   5أقؿ مف فحات عدد سنوات الزواج
   21.929ـ= 

أقؿ  :5مف 
 سنوات 10مف
   24.188ـ =

: أقؿ 10مف
 سنة 15مف
   22.389ـ =

 : أقؿ 15مف
 سنة 20مف
  20.815ـ= 

 

سنة  20مف 
 فأكثر

   17.687ـ=
 سنوات 5أقؿ مف

 
     ػػػػػػػػػػػ

 سنوات10: أقؿ مف5مف
 

    ػػػػػػػػػػ 2.259
 سنة15: أقؿ مف10مف

 
 

   ػػػػػػػػػػػ 1.799 0.460
  ػػػػػػػػػػػ 1.574 *3.372 1.113 سنة20: أقؿ مف15مف 

 سنة فأكثر 20مف 
 

 ػػػػػػػػػػػ *3.129 *4.702 *6.501 *4.242
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 تعزيز 
الحيوية 
 الذىنية
 

 فحات عدد سنوات الزواج
  5أقؿ مف

 سنوات  
    27.429ـ =

: أقؿ 5مف 
 سنوات 10مف
   24.906ـ =

: أقؿ 10مف
 سنة 15مف
   26.486ـ =

 : أقؿ15مف
 سنة 20مف 

  29.662ـ= 
 

 سنة  20مف 
 فأكثر

  21.313ـ= 
 سنوات   5أقؿ مف

 
     ػػػػػػػػػػػ

 سنوات10: أقؿ مف5مف
 سنة
 

    ػػػػػػػػػػػ 2.522
 سنة15: أقؿ مف10مف

  
 

   ػػػػػػػػػػػ 1.579 0.942
 سنة20: أقؿ مف15مف

 
  ػػػػػػػػػػػ 3.175 *4.755 2.233

 سنة فأكثر 20مف 
 

 ػػػػػػػػػػػ *8.348 *5.173 3.593 *6.115

 تعزيز 
الحيوية 
 االنفعالية

 فحات عدد سنوات الزواج
  5أقؿ مف

 سنوات  
    33.952ـ =

: أقؿ 5مف 
 سنوات 10مف
   32.844ـ =

: أقؿ 10مف
 سنة 15مف
   34.861ـ =

 : أقؿ15مف
 سنة 20مف 

 36.585ـ= 
 

سنة  20مف 
 فأكثر

  32.699ـ=
 سنوات   5أقؿ مف

 
     ػػػػػػػػػػػ

 سنوات10:أقؿ مف5مف
  
 

    ػػػػػػػػػػػ 1.109
 سنة15: أقؿ مف10مف

  
 

   ػػػػػػػػػػػ 2.017 0.909
 سنة 20: أقؿ مف15مف

 
  ػػػػػػػػػػػ 1.724 *3.741 2.632

 سنة فأكثر 20مف 
 

 ػػػػػػػػػػػ *3.886 2.162 0.145 1.254

 تعزيز
ية الحيو 

 االجتماعية
 

 فحات عدد سنوات الزواج
  5أقؿ مف

 سنوات  
    20.214ـ =

: أقؿ 5مف 
 سنوات 10مف
   18.375ـ=

: أقؿ 10مف
 سنة 15مف
   19.958ـ =

: أقؿ 15مف
 سنة 20مف
   21.554ـ=

 

سنة  20مف 
 فأكثر

   17.446ـ=
     ػػػػػػػػػػػ سنوات   5أقؿ مف

 سنوات10: أقؿ مف5مف
  
 

    ػػػػػػػػػػػ 1.839
 سنة15: أقؿ مف10مف

  
 

   ػػػػػػػػػػػ 1.583 0.256
 سنة20: أقؿ مف15مف

 
  ػػػػػػػػػػػ 1.596 *3.179 1.340

 سنة فأكثر 20مف 
 

 ػػػػػػػػػػػ *4.108 *2.513 0.929 *2.769

 تعزيز
الحيوية 
 الروحية

 فحات عدد سنوات الزواج
  5أقؿ مف

 سنوات  
   26.881ـ= 

 ف: أقؿ م5مف 
 سنوات 10
  24.375ـ = 

  ؿ: أق10مف
 سنة 15مف
  25.597ـ = 

 : أقؿ 15مف
 سنة 20مف
  26.908ـ= 

 

 سنة 20مف 
 فأكثر 
  23.374ـ= 

 سنوات   5أقؿ مف
     ػػػػػػػػػػػ 

 سنوات10: أقؿ مف5مف
  
 

    ػػػػػػػػػػػ 2.506
 سنة15: أقؿ مف10مف

  
 

   ػػػػػػػػػػػ 1.222 1.384
 سنة 20مف: أقؿ 15مف

 
  ػػػػػػػػػػػ 1.310 2.533 0.027

 سنة فأكثر 20مف 
 

 ػػػػػػػػػػػ *3.534 *2.223 1.002 *3.507

 إجمالي
 تعزيز 

الحيوية 
 الذاتية

 لربة األسرة 

 فحات عدد سنوات الزواج
  5أقؿ مف

 سنوات  
    130.405ـ=

: أقؿ 5مف 
 سنوات 10مف
   124.688ـ = 

 15: أقؿ مف10مف
 سنة

   129.292ـ=

: أقؿ 15مف
 سنة 20مف
  135.523ـ=

 

سنة  20مف 
 فأكثر

   112.51ـ=
 سنوات   5أقؿ مف

 
     ػػػػػػػػػػػ

 سنوات10: أقؿ مف5مف 
  
 

    ػػػػػػػػػػػ 5.717
 سنة15: أقؿ مف10مف

  
 

   ػػػػػػػػػػػ 4.604 1.113
 سنة20: أقؿ مف15مف

 
  ػػػػػػػػػػػ 6.231 10.836 5.118

 ة فأكثرسن 20مف 
 

 ػػػػػػػػػػػ *23.005 *16.774 12.169 *17.887
 0.05)*( دالة عند مستوى 

بيف  دةلة إمصاييةوجود فروؽ ذات ل( 37النتاي  البمثية بالجدوؿ  ت ير 
فل الدرجة الكمية  الميوية الذاتيةتعزيز متوسطات درجات ربات ااسر عينة البمث فل 

عدد  تبعا  لمت ير ا اةنفعاليةا اةجتماعيةا الرومية(البدنيةا الذطنية  واابعاد الفرعية
ا وقد يرجث ذلؾ سنة 20:أقؿ مف15فية عدد سنوات الزواج مفلصالح  سنوات الزواج
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طذا التوقيت مف عدد سنوات الزواج يكف قد وصمف إلر مرممة إلر أف ربات ااسر فل 
  ينعكس عمر مف النض  اةجتماعل والرومل واةنفعالل أكثر مف ذ  قبؿ والذ

جمالل الميوية الذاتية طذا ولـ تجد البامثتاف دراسات ساب ة  االميوية البدنية والذطنية وا 
تطرقت لدراسة تعثير مت ير عدد سنوات الزواج عمر الميوية الذاتية إة أنذ يرتبط نوعا  

 ما بمت ير السف.
عينة  بيف متوسطات درجات ربات األسر داللة إحصاحيةذات فروؽ : توجد 5-3

 لمتغير مساحة المسكف  بأبعادىا تبعا الحيوية الذاتيةتعزيز في البحث 
 بأبعادىا الحيوية الذاتيةتعزيز ربات األسر في  متوسطات درجاتل تحميؿ التبايف( 38جدوؿ )

 294ف=                         ًا لمتغير مساحة المسكفتبع                                 
درجات  مجموع المربعات صدر التبايفم المتغيرات

 الحرية
 متوسط 
مستوى  قيمة )ؼ( المربعات

 الداللة

الحيوية تعزيز 
 البدنية

 

 1321.499 2 2642.996 بيف المجموعات
 15.147 291 4407.805 داخؿ المجموعات 07001 87.244

  293 7050.803 الكمي

الحيوية تعزيز 
 الذىنية

 

 590.626 2 1181.252 بيف المجموعات
 42.823 291 12461.581 داخؿ المجموعات 07001 13.792

  293 13642.833 الكمي

الحيوية تعزيز 
 االنفعالية

 138.439 2 276.879 بيف المجموعات
 29.239 291 8508.689 داخؿ المجموعات 0701 4.735

  293 8785.568 الكمي
الحيوية تعزيز 

 االجتماعية
 

 153.312 2 306.623 لمجموعاتبيف ا
 16.449 291 4786.535 داخؿ المجموعات 07001 9.321

  293 5093.160 الكمي
الحيوية تعزيز  

 الروحية
 263.828 2 527.656 بيف المجموعات

 15.660 291 4557.177 داخؿ المجموعات 07001 16.847
  293 5084.833 الكمي

 تعزيز إجمالي
الذاتية الحيوية 

 لربة األسرة
 9011.621 2 18023.243 بيف المجموعات

 384.955 291 112021.777 داخؿ المجموعات 07001 23.410
  293 130045.020 الكمي

وجػػود فػػروؽ ذات دةلػػة إمصػػايية يتبػػيف  (38ؿ  منتػػاي  البمثيػػة بالجػػدو بػػالرجوع ل        
فػػل الدرجػػة الميويػػة الذاتيػػة تعزيػػز  فػػلبػػيف متوسػػطات درجػػات ربػػات ااسػػر عينػػة البمػػث 

تبعػػا  لمت يػػر  (الروميػػةا اةنفعاليػػةا اةجتماعيػػة االذطنيػػة االبدنيػػةالكميػػة واابعػػاد الفرعيػػة  
ا 4,735ا 13,792ا 87,244ا F  23,410ميػػػػػػػػث بم ػػػػػػػػت قػػػػػػػػيـ ا مسػػػػػػػػامة المسػػػػػػػػكف
لػػػػة ( عمػػػػر الترتيػػػػب لمدرجػػػػة الكميػػػػة واابعػػػػاد الفرعيػػػػة وجميعهػػػػا قػػػػيـ دا16,847ا9,321

   (.0,001إمصايية عند مستوال دةلة  
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            عينة البحث في  ألقؿ فروؽ معنوية بيف متوسطات درجات ربات األسر LSD( معامؿ 39جدوؿ )
 294ف             ف=الحيوية الذاتية بأبعادىا تبعًا لمساحة المسكتعزيز                    

  
تعزيز 
الحيوية 
 البدنية
 

 المسكف مستويات مساحة
 صغيرة

 100)أقؿ مف  
 (2ـ
   33.511ـ = 

 متوسطة
 ؿ: أق2ـ100)مف
 (2ـ150مف
 22.571ـ = 

 كبيرة
 فأكثر( 2ـ150) 

  17.250ـ= 

   ػػػػػػػػػػػ (2ـ 100صغيرة )أقؿ مف 
  ػػػػػػ 0.939 (2ـ150مف ؿ: أق2ـ100مفمتوسطة )

 ػػػػػػ *6.261 *5.321 فأكثر( 2ـ150كبيرة )

تعزيز 
ية الحيو 

 الذىنية
 

 مستويات مساحة المسكف
 صغيرة 

 (2ـ 100)أقؿ مف 
   29.314ـ = 

متوسطة 
: أقؿ 2ـ100)مف

 (2ـ150مف 
   26.684ـ = 

 كبيرة
 فأكثر( 2ـ150) 

  23.483ـ= 

   ػػػػػػػػػػػ (2ـ 100صغيرة )أقؿ مف 
  ػػػػػػ 2.631 (2ـ150مف ؿ: أق2ـ100مفمتوسطة )

 ػػػػػػ *3.200 *5.831 فأكثر( 2ـ150كبيرة )

 تعزيز
الحيوية 
 االنفعالية

 مستويات مساحة المسكف
 صغيرة 

 (2ـ 100)أقؿ مف 
   35.429ـ = 

 متوسطة 
: أقؿ 2ـ100)مف 
 (2ـ150مف 
  34.993ـ = 

 كبيرة 
 فأكثر( 2ـ150)

  33.125ـ= 
   ػػػػػػػػػػػ (2ـ 100صغيرة )أقؿ مف 

  ػػػػػػ 0.436 (2ـ150مف  ؿ: أق2ـ100مف)متوسطة 
 ػػػػػػ *1.868 2.304 فأكثر( 2ـ150كبيرة )

 تعزيز
الحيوية 
 ةياالجتماع
 

 مستويات مساحة المسكف
 صغيرة 

 (2ـ 100)أقؿ مف 
   21.657ـ = 

 متوسطة
: 2ـ100)مف  

 (2ـ150أقؿ مف 
  19.791ـ = 

 كبيرة 
 فأكثر( 2ـ150)

   18.450ـ= 

   ػػػػػػػػػػػ (2ـ 100صغيرة )أقؿ مف 
  ػػػػػػ 1.866 (2ـ150مف : أقؿ2ـ100)مفمتوسطة 

 ػػػػػػ *1.341 *3.207 فأكثر( 2ـ150كبيرة )

الحيوية تعزيز 
 الروحية

 مستويات مساحة المسكف
 صغيرة

 (2ـ 100)أقؿ مف 
   28.657ـ = 

 متوسطة 
: أقؿ مف 2ـ100)مف 

 (2ـ150
  25.381ـ = 

 كبيرة
 فأكثر( 2ـ150) 

  24.250ـ= 

   ػػػػػػػػػػػ (2ـ 100صغيرة )أقؿ مف 
  ػػػػػػ *3.276 (2ـ150مف : أقؿ2ـ100متوسطة )مف

 ػػػػػػ 1.131 *4.407 فأكثر( 2ـ150كبيرة )

 تعزيزإجمالي 
الحيوية 

الذاتية لربة 
 األسرة

 مستويات مساحة المسكف
 صغيرة

 (2ـ 100)أقؿ مف 
  137.629ـ = 

 متوسطة
: أقؿ 2ـ100)مف  

 (2ـ150مف 
  130.360ـ = 

  كبيرة
 فأكثر( 2ـ150)

  116.558ـ= 
   ػػػػػػػػػػػ (2ـ 100صغيرة )أقؿ مف 

  ػػػػػػػػػػػ 7.269 (2ـ150مف ؿ: أق2ـ100متوسطة )مف
 ػػػػػػػػػػػ *13.801 *21.070 فأكثر( 2ـ150كبيرة )

 0.05)*( دالة عند مستوى 
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بيف  دةلة إمصايية( وجود فروؽ ذات 39النتاي  البمثية بالجدوؿ  يتضح مف 
فل الدرجة الكمية  الميوية الذاتيةتعزيز متوسطات درجات ربات ااسر عينة البمث فل 

 تبعا  لمت ير الذطنيةا اةنفعاليةا اةجتماعيةا الرومية( البدنيةا  زتعزيواابعاد الفرعية 
 أقؿ   الص يرة والمتوسطة( مسامات المسكف ااقؿلصالح مسامة المسكف 

وقد يرجث ذلؾ إلر أنذ مث زيادة مسامة  ا(2ـ150مف:أقؿ 100(ا  مف2ـ100مف
المسكف تضطر ربة ااسرة لبذؿ مزيد مف الطاقة والجهد الذ  يستنفذ طاقتها ومماسها 
وقدرتها عمر اإلقباؿ عمر المياة بفاعمية واقتدارا كما أف اتساع مسامة المسكف أكثر 

لل وكذلؾ الرومل مث مف الالـز قد يؤثر بالسمب عمر السموؾ اةجتماعل واةنفعا
ويتفؽ  االميوية الذاتية ككؿ لربة ااسرةتدعيـ الم يميف معذ وبالتالل ينعكس ذلؾ عمر 

فل أف  Bernstein, J, H. & Ryan, R, M. (2001) ذلؾ مث ما أ ار إليذ 
الذاتية تتعثر بالطبيعة اللارجية أ  تتعثر بالدعـ اللارجل وتوفير مناخ قادر  ةالميوي

 .Fini, A., et alطذا السمة. فل ميف تلتمؼ طذا النتاي  مث دراسة عمر تنمية 

التل أ ارت إلر أف الميوية الذاتية طاقة ذاتية المن ع تعتمد عمر طاقة  (2010)
 دالمية وليست لارجية مف البيية المميطة.

بيف متوسطات درجات ربات األسر عينة  داللة إحصاحيةذات فروؽ : توجد 5-4
 لمتغير المستوى التعميمي  بأبعادىا تبعا الحيوية الذاتية تعزيزفي البحث 

 الحيوية الذاتيةتعزيز ربات األسر في  متوسطات درجاتل تحميؿ التبايف( 40جدوؿ )
 294ف=                 ًا لمتغير المستوى التعميميتبع بأبعادىا                       

ات درج مجموع المربعات مصدر التبايف المتغيرات
مستوى  قيمة )ؼ( متوسط المربعات الحرية

 الداللة

 
 الحيوية البدنيةتعزيز 

 386.629 2 773.257 بيف المجموعات
 21.572 291 6277.546 داخؿ المجموعات 07001 17.922

  293 7050.803 الكمي
 

 الحيوية الذىنيةتعزيز 
 

 4299.040 2 8598.081 بيف المجموعات
 17.336 291 5044.752 اخؿ المجموعاتد 07001 247.985

  293 13642.833 الكمي

 
 الحيوية االنفعاليةتعزيز 

 598.873 2 1197.746 بيف المجموعات
 26.075 291 7587.822 داخؿ المجموعات 07001 22.967

  293 8785.568 الكمي
 
الحيوية تعزيز 

 االجتماعية

 1387.004 2 2774.008 بيف المجموعات
 7.970 291 2319.152 داخؿ المجموعات 07001 174.037

  293 5093.160 الكمي
 

 الحيوية الروحيةتعزيز 
 8.372 291 2436.332 داخؿ المجموعات 07001 158.171 1324.251 2 2648.502 بيف المجموعات
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  293 5084.833 الكمي
الحيوية  تعزيز إجمالي

 الذاتية لربة األسرة
 28489.784 2 56979.569 ف المجموعاتبي

 251.084 291 73065.451 داخؿ المجموعات 07001 113.467
  293 120045.020 الكمي

      
( يتبػػػػػيف وجػػػػػود فػػػػػروؽ ذات دةلػػػػػة إمصػػػػػايية بػػػػػيف 40ت ػػػػػير النتػػػػػاي  البمثيػػػػػة بالجػػػػػدوؿ  

ل الدرجػة الكميػة الميويػة الذاتيػة فػتعزيػز متوسطات درجات ربات ااسر عينة البمػث فػل 
تبعا  لمت يػر المسػتوال  الذطنيةا اةنفعاليةا اةجتماعيةا الرومية( البدنيةاواابعاد الفرعية  

ا 247,985ا 17,922ا F  113,467ميػػػػػػػػث بم ػػػػػػػػت قػػػػػػػػيـ التعميمػػػػػػػػل لربػػػػػػػػة ااسػػػػػػػػرةا 
وجميعها  ( عمر الترتيب لمدرجة الكمية واابعاد الفرعية158,171ا174,037ا 22,967
  (.0,001مصايية عند مستوال دةلة  قيـ دالة إ
 ألقؿ فروؽ معنوية بيف متوسطات درجات ربات األسر عينة البحث LSD( معامؿ 41جدوؿ )

 294ف=        تبعًا لممستوى التعميمي بأبعادىا الحيوية الذاتيةتعزيز في                       
  

تعزيز  
لحيوية ا

 البدنية
 

 منخفل يمستويات المستوى التعميم
  18.288ـ= 

 متوسط
  24.000ـ= 

 مرتفع
   21.189ـ=

   ػػػػػػ منخفل
  ػػػػػػػػ *5.712  متوسط
 ػػػػػػ * 2.811 * 2.900 مرتفع

تعزيز 
الحيوية 
 الذىنية
 

 منخفل مستويات المستوى التعميمي
   17.606ـ=

 متوسط
   19.000ـ= 

 مرتفع
   29.505ـ=

   ػػػػػػ منخفل
  ػػػػػػػػ 1.394  متوسط
 ػػػػػػ * 10.505 *11.899  مرتفع

تعزيز 
الحيوية 
 االنفعالية

 منخفل مستويات المستوى التعميمي
  31.652ـ= 

 متوسط
  31.000ـ= 

 مرتفع
  35.704ـ= 

   ػػػػػػ منخفل
 ػػػػػػ * 4.704 * 4.053 مرتفع  ػػػػػػػػ 0.652  متوسط

تعزيز 
الحيوية 
 االجتماعية
 

 منخفل المستوى التعميمي مستويات
  15.742ـ= 

 متوسط
 14.000ـ= 

 مرتفع
   21.612ـ= 

   ػػػػػػ منخفل
  ػػػػػػػػ *1.742  متوسط
 ػػػػػػ * 7.612 * 5.869 مرتفع

 تعزيز 
الحيوية 
 الروحية

 منخفل مستويات المستوى التعميمي
  21.652ـ= 

 متوسط
  20.000ـ= 

 مرتفع
  27.408ـ= 

   ػػػػػػ منخفل
  ػػػػػػػػ *1.652  متوسط
 ػػػػػػ * 7.408 *5.757  مرتفع

 منخفل مستويات المستوى التعميمي إجمالي
  104.939ـ= 

 متوسط
    108.00ـ=    

 مرتفع
  135.418ـ= 
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 تعزيز
الحيوية  

الذاتية لربة 
 األسرة

   ػػػػػػ منخفل
  ػػػػػػػػ 3.061  متوسط
 ػػػػػػ * 27.418 * 30.479 مرتفع

 0.05)*( دالة عند مستوى 
بيف متوسطات  دةلة إمصايية( وجود فروؽ ذات 41نتاي  الجدوؿ  يتبيف مف 

واابعاد فل الدرجة الكمية  الميوية الذاتيةتعزيز درجات ربات ااسر عينة البمث فل 
ال تبعا  لمت ير المستو  البدنيةا الذطنيةا اةنفعاليةا اةجتماعيةا الرومية(  الفرعية

لصالح المستوال التعميمل المرتفثا وقد يرجث ذلؾ إلر أنذ مث التعميمل لربة ااسرة 
ارتفاع المستوال التعميمل لربة ااسرة يزداد لديها الوعل واللبرات التعميمية الالزمة 
لمواجهة صعوبات المياة ومواجهة الم كالت بع النية وأسموب عممل وع النية أكثر 

ااقؿا كما أنذ مث ارتفاع المستوال التعميمل قد يكوف لدال ربة  مف المستويات التعميمية
مست يال  مستوال الميوية الذاتية  يرتفثااسرة أطداؼ ممددة تسعل إلر تم ي ها أ  

 فل (2016عاطؼ الحسيني )محمد أبو حالوة و لديها. ويتفؽ ذلؾ مث ما أ ار إليذ 
ةجتماعية والث افية لموسط الذ  تتعثر بصورة واضمة بالمت يرات اأف الميوية الذاتية 

يعيش فيذ الفرد فهل مالة مكتسبة عمر الرغـ مف أنها مرتكزة عمر أسس مرتبطة 
فاطمة الزىراء جاد بالتكويف المزاجل لمفردا كما تتفؽ مث ما توصمت إليذ دراسة 

مف وجود فروؽ ذات دةلة إمصايية فل الميوية الذاتية تبعا  لممستوال  (2020)
 ,.Fini, Aلصالح المستوال ااعمرا فل ميف تلتمؼ طذا النتاي  مث دراسة التعميمل 

et al. (2010)  التل أ ارت إلر أف الميوية الذاتية طاقة ذاتية المن ع تعتمد عمر
 طاقة دالمية وليست لارجية مف البيية المميطة.

بيف متوسطات درجات ربات األسر عينة  داللة إحصاحيةذات فروؽ : توجد 5-5
 لمتغير مستوى الدخؿ.بأبعادىا تبعا  الحيوية الذاتيةتعزيز في حث الب

 الحيوية الذاتيةتعزيز ربات األسر في  متوسطات درجاتل تحميؿ التبايف( 42جدوؿ )
 294ف=                ًا لمتغير مستوى الدخؿتبع بأبعادىا                                 

درجات  مربعاتمجموع ال مصدر التبايف المتغيرات
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة )ؼ( المربعات

 الداللة

الحيوية تعزيز 
 البدنية

 145.963 2 921.925 بيف المجموعات
 23.226 291 6758.878 داخؿ المجموعات 0.01 6.284

  293 7050.803 الكمي

الحيوية تعزيز 
 الذىنية

 693.939 2 1387.878 بيف المجموعات
 42.113 291 12254.955 داخؿ المجموعات 07001 16.478

  293 13642.833 الكمي
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الحيوية تعزيز 
 االنفعالية

 613.986 2 1227.972 بيف المجموعات
 25.971 291 7557.596 داخؿ المجموعات 07001 23.641

  293 8785.568 الكمي
الحيوية تعزيز 

 االجتماعية
 

 112.239 2 224.478 بيف المجموعات
 16.731 291 4868.682 داخؿ المجموعات 0.01 6.708

  293 5093.160 الكمي
 
لحيوية تعزيز ا

 الروحية

 262.310 2 524.620 بيف المجموعات
 15.671 291 4560.213 داخؿ المجموعات 07001 16.739

  293 5084.833 الكمي
 تعزيز إجمالي

الحيوية الذاتية لربة 
 األسرة

 7535.388 2 15070.776 لمجموعاتبيف ا
 395.100 291 114974.244 داخؿ المجموعات 07001 19.072

  293 130045.020 الكمي
وجػػود فػػروؽ ذات دةلػػة إمصػػايية بػػيف يتبػػيف  (42ؿ  لنتػػاي  البمثيػػة بالجػػدو ت ػػير ا     

رجػة الكميػة فػل الدالميويػة الذاتيػة تعزيػز  متوسطات درجات ربات ااسر عينة البمػث فػل
مسػتوال تبعػا  لمت يػر  (الروميػةا اةنفعاليػةا اةجتماعيػة االذطنيػةا البدنيػةواابعاد الفرعية  

ا 23,641ا 16,478ا 6,284ا F  19,072ميػػث بم ػػت قػػيـ ا الػػدلؿ ال ػػهر  لثسػػرة
( عمػػػػر الترتيػػػػب لمدرجػػػػة الكميػػػػة واابعػػػػاد الفرعيػػػػة وجميعهػػػػا قػػػػيـ دالػػػػة 16,739ا 6,708

  (.0,001توال دةلة  إمصايية عند مس
 ألقؿ فروؽ معنوية بيف متوسطات درجات ربات األسر عينة البحث LSD( معامؿ 43جدوؿ )

 294ف=             الحيوية الذاتية بأبعادىا تبعًا لمستوى الدخؿتعزيز في                       

  
الحيوية تعزيز 

 البدنية
 

 منخفل مستوى الدخؿ 
 18.400ـ=

 متوسط 
 21.076ـ= 

 مرتفع
 21.629ـ= 

   ػػػػػػ منخفل
  ػػػػػػ *2.676 متوسط
 ػػػػػػ 0.552 *3.229 مرتفع

الحيوية تعزيز 
 الذىنية
 

 منخفل مستويات الدخؿ
  20.275ـ= 

 متوسط
  26.755ـ= 

 مرتفع
   25.986ـ= 

   ػػػػػػ منخفل
  ػػػػػػػػ * 6.480 متوسط
 ػػػػػػ  0.769 * 5.711 مرتفع

الحيوية ز تعزي
 االنفعالية

 منخفل مستويات الدخؿ
  29.175ـ= 

 متوسط
  35.261ـ= 

 مرتفع
  34.629ـ= 

   ػػػػػػ منخفل
  ػػػػػػػػ *6.086  متوسط
 ػػػػػػ 0.632  * 5.454 مرتفع

الحيوية تعزيز 
 االجتماعية
 

 منخفل مستويات الدخؿ
  17.475ـ= 

 متوسط
  20.027ـ= 

 مرتفع
  19.129ـ= 

   ػػػػػػ فلمنخ
  ػػػػػػػػ * 2.552 متوسط
 ػػػػػػ 0.899   1.654 مرتفع
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الحيوية تعزيز 
 الروحية

 منخفل مستويات الدخؿ
   22.650ـ=

 متوسط
   26.272ـ= 

 مرتفع
  24.300ـ= 

   ػػػػػػ منخفل
  ػػػػػػػػ * 3.621 متوسط
 ػػػػػػ *1.972   1.650 مرتفع

 تعزيز إجمالي
 يةالحيوية الذات

 لربة األسرة 

 منخفل مستويات الدخؿ
  107.975ـ= 

 متوسط
 129.391ـ= 

 مرتفع
  125.671ـ= 

   ػػػػػػ منخفل
  ػػػػػػػػ *21.416  متوسط
 ػػػػػػ 3.719  *17.696  مرتفع

 0.05)*( دالة عند مستوى 
بيف  دةلة إمصايية( وجود فروؽ ذات 43نتاي  الجدوؿ  مف  يتضح

فل الدرجة الكمية  الميوية الذاتيةتعزيز بات ااسر عينة البمث فل متوسطات درجات ر 
مستوال  تبعا  لمت ير البدنيةا الذطنيةا اةنفعاليةا اةجتماعيةا الرومية(  واابعاد الفرعية

ا وقد يرجث ذلؾ إلر أنذ مث مستويات الدلؿ المتوسطة والمرتفعةلصالح ااسرة دلؿ 
مف توفير المتطمبات الالزمة لتعزيز الميوية الذاتية مستوال دلؿ ااسرة تتمكف ارتفاع 

لربة ااسرة سوا  مف مكونات بيية سكنية دالمية أو ممفزات مادية لمميوية أو بيية 
مميطة ممفظة لمميوية الذاتيةا كما أف ااسر ذوات الدلؿ المتوسط والمرتفث تتمكف 

بالمسكف وت وـ بعدا  العديد مف توفير ممفزات الطاقة اإليجابية فل المناطؽ الوظيفية 
الميوية الذاتية لربة ااسرةا و تعزيز دعـ و مف اادوار الوظيفية التل تهيئ بيية مثالية ل

أ  أف الميوية الذاتية تتعثر بصورة واضمة بالمت يرات اةقتصادية لثسرةا ويلتمؼ 
قة ذاتية أف الميوية الذاتية طا فل Fini, A., et al. (2010) ذلؾ مث ما أ ار إليذ

 وبذلؾ يتحقؽ  المن ع تعتمد عمر طاقة دالمية وليست لارجية مف البيية المميطة.
 اليدؼ الثامف مف البحث وكذلؾ تتحقؽ صحة الفرل الخامس لمبحث جزحيًا.

 

لمفراغات طاقة المكاف )لمتغيرات المستقمة تختمؼ نسبة مشاركة ا الفرل السادس:
، الحالة فالسكنية، نوع المسك البيحة، وارمتعددة األدكمفردة الداخمية لممسكف 

 ،عدد أفراد األسرةعدد سنوات الزواج، الوظيفية، معدؿ التزاحـ الحجري، السف، 
في تفسير المستوى التعميمي، مستوى الدخؿ(  عدد الحجرات، ،مساحة المسكف
ف ربات األسر عينة البحث طبقًا ألوزال الحيوية الذاتيةتعزيز  التابع حدوث المتغير

 لمتغير التابع. امعامالت االنحدار ومعامالت االرتباط مع 
ولمتم ػػػؽ مػػػػف صػػػػمة طػػػػذا الفػػػػرض تػػػػـ تطبيػػػػؽ التبػػػػار تمميػػػػؿ اةنمػػػػدار المتعػػػػدد        

لتمديد دور المت يرات المست مة مجتمعة فل تفسير مدوث المت ير التابث  تعزيز  اللطل
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مػدار تػـ التم ػؽ مػف  ػرط عػدـ وجػود الميوية الذاتية لربػة ااسػرة( ا وإلجػرا  تمميػؿ اةن
م كمة التعددية اللطية بيف مت يرات البمػث المسػت مة ميػث تراومػت قػيـ معامػؿ تضػلـ 

( وم بػػػػوؿ 3وطػػػػو معامػػػػؿ أقػػػػؿ مػػػػف   2,3ا  1,4التبػػػػايف لممت يػػػػرات المسػػػػت مة مػػػػا بػػػػيف 
إمصػػاييا ك ػػرط لعػػدـ وجػػود م ػػكمة التعدديػػة اللطيػػة بػػيف المت يػػراتا وأف عينػػة البمػػث 

ربػػات ااسػػر تتبػػث التوزيػػث الطبيعػػلا واتصػػاؿ بيانػػات المت يػػر التػػابث ا كمػػا أ ػػارت مػػف 
النتػاي  إلػر ع ػوايية انت ػار البػواقل وعػدـ ألػذطا  ػكؿ ممػددا وعػدـ وجػود قػيـ متطرفػػة 

 ( يوضح ذلؾ.44والجدوؿ  لممت يرات وطر  روط إجرا  التبار تمميؿ اةنمدار 
 لممتغيرات خطيال( تحميؿ االنحدار المتعدد 44جدوؿ )

 294ف=          )تعزيز الحيوية الذاتية (مع المتغير التابع  المستقمة                      

 المتغير 
 التابع 

 المتغيرات
 المستقمة 

 

معامؿ 
االنحدار عند 
الدرجة 
 المعيارية
 بيتا

 قيمة
T 

مستوى 
 الداللة

معامؿ 
 االرتباط

R 

معامؿ 
 التحديد
R2 

معامؿ 
التحديد بعد 

 لتصحياا
 

 قيمة
F 

تية
الذا
ية 
حيو

ز ال
عزي
ت

 
 

سرة
 األ
ربة
ل

 

 07001 197943 07951 طاقة المكاف

07883 07779 07773 1437861*** 

 07001 47893 07180 السف
 0705 27083 07063 عدد أفراد األسرة
 07001 67453 07224 مساحة المسكف
 0701 27755 07145 المستوى التعميمي
 07001 37923 07112 مستوى الدخؿ

 0.001 ***( دالة عند مستوال أقؿ مف 
( أف المت يػػػػػرات المسػػػػػت مة ممػػػػػؿ البمػػػػػث 44ت ػػػػػير النتػػػػػاي  البمثيػػػػػة بالجػػػػػدوؿ  

مجتمعػػػة  طاقػػػة المكػػػافا طبيعػػػة السػػػكفا السػػػفا عػػػدد أفػػػراد ااسػػػرةا مسػػػامة المسػػػكفا 
لتبايف فل تعزيز الميويػة الذاتيػة % مف ا77,9المستوال التعميملا مستوال الدلؿ( تفسر 

% تعزال لمت يرات ألرال وذلؾ بالنظر إلر معامؿ 22,1لربة ااسرة  فل ميف أف طناؾ 
ا كمػػػا أف نتػػػاي  نمػػػوذج اةنمػػػدار المتعػػػدد اللطػػػل جػػػا ت معنويػػػة ميػػػث (R2)التمديػػػد 

( وطػػػل قيمػػػة دالػػػة إمصػػػاييا  عنػػػد مسػػػتوال دةلػػػة أقػػػؿ مػػػف 143,861بم ػػػت قيمػػػة  ؼ(  
ا ممػػػػا يؤكػػػػد ال ػػػػوة التفسػػػػيرية العاليػػػػة لنمػػػػوذج اةنمػػػػدار اللطػػػػل المتعػػػػدد مػػػػف (0,001 

الناميػػػػة اإلمصػػػػاييةا كمػػػػا توضػػػػح نتػػػػاي  الجػػػػدوؿ قػػػػيـ معػػػػامالت اةنمػػػػدار لممت يػػػػرات 
المسػػػت مة مػػػث المت يػػػر التػػػابث والتػػػل نسػػػتنت  منهػػػا أف طاقػػػة المكػػػاف لمفراغػػػات الدالميػػػة 

عمر تعزيز الميويػة الذاتيػة لربػة ااسػرةا ميػث لممسكف امتمت الترتيب ااوؿ فل التعثير 
( وطػل قيمػة دالػة إمصػاييا  ميػث بم ػت دةلػة 0,951جا ت قيمػة معامػؿ اةنمػدار بيتػا 

ا ويعنػل ذلػؾ أنػػذ كممػا كانػت طاقػة المكػػاف أكثػر إيجابيػة بم ػدار ومػػدة 0,001 ت( لهػا 
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لتػعثير مت يػر مسػامة . يميها فل ا0,951يمدث تعزيز لمميوية الذاتية لربة ااسرة بم دار
المسكفا ثـ مت ير السفا يميذ مت ير المستوال التعميملا ثػـ مسػتوال الػدلؿا يميػذ مت يػر 

تتحقػػؽ صػػحة يتحقػػؽ اليػػدؼ التاسػػع مػػف البحػػث، وكػػذلؾ  وبػػذلؾعػػدد أفػػراد ااسػػرةا 
   .لمبحث كمياً  سالسادالفرل 

 
 التوصيات:

 بما يمي: في ضوء ما توصؿ إليو البحث مف نتاحث توصي الباحثتاف
مف قبؿ المتلصصيف فػل إدارة المنػزؿ والمؤسسػات  اإلر اديةبرام  ال تصميـ وتنفيذ -

لرفػث والمتلصصيف فل التصػميـ الػدالمل وت ػديمها مػف لػالؿ كافػة وسػايؿ اإلعػالـ 
 فراغػػات الدالميػػة لممسػػكفالطاقػػة اإليجابيػػة لم تبمعػػايير ومتطمبػػاربػػات ااسػػر وعػػل 

إعػادة ترتيػب يـ الػدالمل لممسػاكف الجديػدة أو عنػد سوا  عند التيػار عناصػر التصػم
ودعػػػـ عمػػػر تعزيػػػز المسػػكف طب ػػػا  ل واعػػػد طاقػػة المكػػػاف لمػػػا لهػػا مػػػف مػػػردود إيجػػابل 

النفسية والمزاجية ومالة الن اط والهمة والمماسة البدنية والذطنية واةجتماعية  المالة
 واةنفعالية والرومية لمم يميف دالؿ المسكف.

عامػة مػف  تراومماضػ ندوات بع د والمؤسسات المنزؿ إدارة فصصيمتل دور تفعيؿ -
ال باب  وعيةتللالؿ قطاعات تنمية المجتمث ولدمة البيية فل المؤسسات الجامعية 

والفتيػػات الم ػػػبالت عمػػػر الػػزواج بمتطمبػػػات تػػػدفؽ الطاقػػة اإليجابيػػػة دالػػػؿ الفراغػػػات 
لجمالية وانعكاسها اإليجابل الوظيفية لممسكف ودورطا فل تم يؽ الماليمة الوظيفية وا

عمر تمفيز سمات ال لصية اإليجابية بصفة عامة والميوية الذاتية بعبعادطا بصػفة 
 لاصة.

اةطتمػاـ بن ػػر نتػاي  اابمػػاث والدراسػػات ذات الصػمة بدراسػػة طاقػة المكػػاف لممسػػكف  -
فل البػرام  اإلعالميػة وصػفمات وسػايؿ التواصػؿ اةجتمػاعل والمواقػث المتلصصػة 

ؿ المتلصصػػيف فػػل إدارة المنػػزؿ والمؤسسػػات كعمػػد العمػػـو المديثػػة بالعػػالـ مػػف لػػال
العربػػػػػل والتعكيػػػػػد عمػػػػػر الجوانػػػػػب العمميػػػػػة فػػػػػل طػػػػػذا المجػػػػػاؿ بعيػػػػػدا  عػػػػػف اللرافػػػػػات 

 واللزعبالت ال عبيةا وارتباطها اإليجابل بسمات ال لصية اإليجابية.
فػػل المنػػاط   ضػػرورة إدلػػاؿ تلصصػػات وم ػػررات دراسػػية مػػرتبط بعمػػـ طاقػػة المكػػاف -

الدراسية سوا  لمرامؿ التعميـ ااساسية إلدراج مفهوـ طاقة المكاف كمصػطمح عممػل 
جديد عمر مسامث الفرد فل العالـ العربل أو المرامؿ الجامعيػة لتلػري  متلصصػيف 
فل عمـ طاقة المكاف يعمموف كاست ارييف لتمديد طاقة المكاف دالؿ المن آت سػوا  
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ؿ قبػػؿ وأثنػػا  اإلن ػػا  لتعػػدد أدوارطػػا ااداييػػة وانعكاسػػها كانػػت مسػػاكف أو أمكػػاف عمػػ
 عمر المالة النفسية والمزاجية لمفرد.

ضػػػرورة اسػػػتفادة المتلصصػػػيف فػػػل مجػػػاؿ صػػػناعة ااثػػػاث والتصػػػميـ الػػػدالمل مػػػف  -
نتػػػاي  اابمػػػاث العمميػػػة عػػػف عمػػػـ طاقػػػػة المكػػػاف عنػػػد تنفيػػػذ قطػػػث ااثػػػاث والتيػػػػار 

ضػػو  متطمبػػات ومعػػايير عمػػـ طاقػػة المكػػاف  عناصػػر التصػػميـ الػػدالمل لممسػػكف فػػل
 والتل تم ؽ أعمر مستويات مف الطاقة اإليجابية دالؿ المسكف.  

دعػػػػـ مسػػػػيولل التلطػػػػيط والتػػػػراليص بالممافظػػػػات بمعػػػػايير ومتطمبػػػػات عمػػػػـ طاقػػػػة  -
المكػػػػػاف مػػػػػف قبػػػػػؿ متلصصػػػػػيف إدارة المنػػػػػزؿ والمؤسسػػػػػات والتصػػػػػميـ الػػػػػدالمل فػػػػػل 

هػػا عنػػد تلطػػيط المػػدف والمسػػاكف فػػل المجتمعػػات المؤسسػػات الجامعيػػة لالسػػتفادة ب
العمرانيػػػة الجديػػػدة لتمديػػػد مسػػػارات تػػػدفؽ الطاقػػػة اإليجابيػػػة دالػػػؿ المسػػػاكف وتمديػػػد 
اتجاطػػات المػػدالؿ والفتمػػات فػػل المسػػاكف وممػػيط البييػػة اللارجيػػة بمػػا يػػتال ـ مػػث 

  .متطمبات عمـ طاقة المكاف
 التصػميـ دراسة بيف بالربط د المنزللالتربية النوعية واةقتصا كميات اطتماـ ضرورة -

 المكاف تصميـ فل واستلدامذ الطالبية الم اريث لالؿ مف ل نساف الميوية والطاقة
 .باإلنساف يميط ما كؿ فل والتناغـ التوازف إلمداث وترتيبذ

إدارة المنػزؿ والمؤسسػػات ومتلصصػيف عمػػـ الػػنفس  فتفعيػؿ التعػػاوف بػيف متلصصػػي -
رام  التوعويػػة واإلر ػػادية مػػف لػػالؿ مراكػػز اإلر ػػاد النفسػػل اإليجػػابل فػػل ت ػػديـ البػػ

وتعزيػػز الميويػػة  ةتعمػػؿ عمػػر دعػػـ وتنميػػة ن ػػاط ال ػػوال وسػػمات ال لصػػية اإليجابيػػ
 الذاتية لمفردا وعالج ال صور فل سمات ال لصية.

والدراسػػات مػػف قبػػؿ متلصصػػيف إدارة المنػػزؿ والمؤسسػػات  ثإجػػرا  مزيػػد مػػف اابمػػا -
تتنػػاوؿ معػػايير ومتطمبػػات عمػػـ طاقػػة المكػػاف وأدوارا المتعػػددة فػػل والتصػػميـ الػػدالمل 

 تم يؽ المتطمبات النفسية لمفرد. 
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 المراجع
 أواًل المراجع العربية:

 التشػكيؿ مفػردات كأحػد اليندسػية األشػكاؿ تأثير(: 2015  البيػومل جماؿ سالـإ -1
 جامعػة اةالهندس كميةا ماجستير رسالة لممستخدـ، الحيوية الطاقة ىعم المعماري
 المنصورة.

 الوظيفية المالحمة(: 2019) عيد عمر مممد وسموال عوض مميدة مممد أسما  -2
 بالرضػا وعالقتيػا المسػكف فػي الداخمي التصميـ لمكمالت واالقتصادية والجمالية

ا مجمػة البمػوث فػل مجػاةت التربيػة النوعيػةا األسر ربات لدي األسرية الحياة عف
ا مػايوا عػدد لػاص بػالمؤتمر الػدولل 22ة المنيػاا العػدد كمية التربية النوعيةا جامع

الثػػػػانل لكميػػػػة التربيػػػػة النوعيػػػػةا جامعػػػػة المنيػػػػاا التعمػػػػيـ النػػػػوعل ولريطػػػػة الوظػػػػايؼ 
 .75: 1المست بمية. ص 

الكتػػاب اإلحصػػاحي  (:2020الجهػػاز المركػػز  لمتعبيػػة العامػػة واإلمصػػا  المصػػر    -3
ا ال ػػاطرةا ـ2020 -2019حصػػاء السػػنوي لمجيػػاز المركػػزي لمتعبحػػة العامػػة واإل

 مصر.
ا دار الفكر العربػل لمطباعػة األمرال النفسية والعقمية(: 2006أنور ممودة البنا   -4

 والن ر والتوزيثا ال اطرة.
الحيوية الذاتية لدى المعمميف في (: 2019تمرير أميف جاسـ ومسف عمل سعيد   -5

(ا عػػػػدد 1ممػػػػؽ  ا مجمػػػػة كميػػػػة امدابا جامعػػػػة ب ػػػػدادا ممػػػػدارس محافظػػػػة بغػػػػداد
 . 254: 231(ا 131 

المالحمػة (: 2009منػاف سػامل مممػد عبػد العػاطل وسػماح مممػد سػامل ممػداف   -6
ا الوظيفية لممسكف وعالقتيػا بدافعيػة ربػة األسػرة نحػو إنجػاز مسػحوليتيا المنزليػة

(ا العػدد 25مجمة اةقتصاد المنزللا الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلػلا المجمػد  
 .112: 87(ا ص 25 

نعػػػاـ عبػػػد -7 ال نػػػل عبػػػد الكػػػريـ  دعػػػا  عبػػػد الػػػرممف مممػػػد وعمػػػل صػػػالح النجػػػاد  وا 
أسػػػس تنسػػػيؽ الموقػػػع وأثػػػره عمػػػى منظومػػػة الراحػػػة البيحيػػػة لمتصػػػميـ  (:2020 

ا الجمعية العربيػة لممضػارة والفنػوف مجمة العمارة والفنوف والعمـو اإلنسانيةالداخمي، 
 . 53: 38(ا ص 23(ا عدد سبتمبر  5اإلسالميةا المجمد  

 -البحػث العممػي (: 2020  وعبػد الػرممف عػدس ذوقاف عبيػدات وكايػد عبػد المػؽ -8
 الطبعة التاسعة ع را دار الفكر لمن ر.، –مفيومو وأدواتو وأساليبو 
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االستشػػفاء بالطاقػػة الحيويػػة: الريكػػي والفيػػنث (: 2004رفػاا السػػيد وجمػػاف السػػيد   -9
 ا لبناف.1ا دار المرؼ العربل. طشوي

فاعميػة برنػامث إرشػادي انتقػاحي لتنميػة (: 2018ة مساـ الديف مصطفر  سار  -10
ا مجمػػة اإلر ػػاد النفسػػلا مركػػز الحيويػػة الذاتيػػة لػػدى عينػػة مػػف الشػػباب الجػػامعي

 .112: 33ا ص 56اإلر اد النفسلا جامعة عيف  مسا العدد 
ا الفضاءات وشروط المتغيرات في التصميـ الػداخمي(: 2011سداد ط اـ مميد   -10

(ا العػػدد 18ة كميػػة التربيػػة ااساسػػيةا جامعػػة المستنصػػريةا العػػراؽا المجمػػد  مجمػػ
 .590: 577(ا ص 72 

 األسػرة الحتياجػات السػكنية البيحػة مالحمة (:2011الع يبل   رعم أسعد سعدية -11
 ،"المنورة المدينة بمنطقة مطبقة وعالقتيا بالتوافؽ االجتماعي "دراسة السعودية

 المنزللا جامعة ممواف. قتصاداة كمية ماجستيرا رسالة
المالحمػػػة الوظيفيػػػة لممسػػػكف وعالقتيػػػا (: 2004سػػػمما  سػػػمير إبػػػراطيـ مممػػػد   -12

ا رسػػػالة دكتػػػورااا كميػػػة اةقتصػػػاد المنزلػػػلا بالسػػػموؾ العػػػدواني لشػػػباب الجامعػػػة
 جامعة المنوفية.

 ا معمـ الريكلا ااردف.طاقة الريكي أسرار ومعرفة(: 2012صالح المورانل   -13
الحيوية الذاتيػة وعالقتيػا بسػمات الشخصػية (: 2018زيز إبراطيـ سػميـ  عبد الع -14

ا مجمػة االجتماعية اإليجابية والتفكير المفعـ باألمؿ لدى معممي التربيػة الخاصػة
اإلر ػػػػاد النفسػػػػلا مركػػػػز اإلر ػػػػاد النفسػػػػلا جامعػػػػة عػػػػيف  ػػػػمسا العػػػػدد السػػػػابث 

 .262: 171وااربعوفا الجز  ااوؿا أغسطسا ص 
كعنصر مؤثر " استخداـ البيوجيومتري  (:2015 عمر أممد سويداف  عبير مامد -15

لتحسػػيف الحالػػة المزاجيػػة  "عمػػى حالػػة الػػوعي لممسػػتخدـ فػػي التصػػميـ الػػداخمي
مجمة الفنوف والعموـ التطبي يةا جامعػة دميػاطا المجمػد الثػانلا العػدد  ،داخؿ الفراغ
  270: 255الثانلا ص 

ة اإليجابيػة فػي المسػكف وعالقتيػا بػأداء الطاق(: 2016عبير عبدا مممد عمػر   -16
ا مجمػػة بمػػوث التربيػػة النوعيػػةا جامعػػة المنصػػورةا الواجبػػات األسػػرية لربػػة األسػػرة

 .418: 373العدد اثناف وأربعوفا ابريؿا ص 
ية الذاتية لطمبة الجامعػة فػي ضػوء الحيو(: 2020عفرا  إبراطيـ لميؿ العبيد    -17

ـو التربويػػػػة والصػػػمة النفسػػػيةا المؤسسػػػػة ا المجمػػػػة العمميػػػة لمعمػػػبعػػػل المتغيػػػرات
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(: 1(ا العػػػدد  2العمميػػػة لمعمػػػـو التربويػػػة والتكنولوجيػػػة والتربيػػػة اللاصػػػةا المجمػػػد  
  44: 20ص 

الفػػونث شػػوي" عمػػـ الطاقػػة الحيويػػة لممنػػزؿ (: 2006عمػػرو مممػػود الدسػػوقل   -18
 طرة.مؤسسة الطوبجل لمتجارة والطباعة والن را الطبعة ااولرا ال ا ولممكاف"،

الدافعية العقمية وعالقتيا بالتوافؽ األكاديمي لػدى (: 2019فارس طاروف ر ػيد   -19
لمعمػػـو التربويػػة واإلنسػػانيةا  ةا مجمػػة كميػػة التربيػػة ااساسػػيطمبػػة الدراسػػات العميػػا

 1089: 1073(ا ص 42جامعة بابؿا العراؽا العدد  
طػالب الدراسػات الحيويػة الذاتيػة لػدى (: 2020فاطمة الزطرا  مممػد ممػيح جػاد   -20

: دراسة الديموغرافيةالعميا بكمية التربية جامعة حمواف في ضوء بعل المتغيرات 
ا المجمػػة المصػػرية لمدراسػػات النفسػػيةا الجمعيػػة المصػػرية ةإكمينيكيػػ ةسػػيكو متريػػ

  286: 237ا ص 30ا مجمد 106لمدراسات النفسيةا العدد 
 اإلضػاءة متغيػرات (:2007 فوز  إبراطيـ الم هدانل وعػال  الػديف كػاظـ اامػاـ  -21

ا ااكػاديملا جامعػة الػداخمي التصػميـ فػي البصػرية والراحػة اإلدراؾ فػي وأثرىػا
   134: 115ا ص 46 ا العددب داد

عمػػػػػـ الػػػػػنفس (: 2016عػػػػػاطؼ مسػػػػػعد المسػػػػػينل  مممػػػػػد السػػػػػعيد أبػػػػػو مػػػػػالوة و  -22
  1ا عالـ الكتبا ال اطرةا طاإليجابي، نشأتو وتطوره، ونماذج مف قضاياه

: الطاقة كمفردة أداحيػة وتوظيفيػا فػي التصػميـ (2019عبد النبل مسف   منتهر -23
مجمة الفنوف واادب وعمـو اإلنسانيات واةجتماعا كميػة اإلمػارات لمعمػـو  الداخمي،

 286:272ا ص 41التربويةا العدد 
معػػايير اختيػػار أمػػاكف توزيػػع قطػػع األثػػاث فػػي  (:2017مهػػا مسػػف ال ممػػانل   -24

مجمػػة دراسػػات وبمػػوث تػػو بالطاقػػة الحيويػػة فػػي المسػػكف، الفػػراغ الػػداخمي وعالق
(ا 1(ا العػػدد  3التربيػػة النوعيػػةا كميػػة التربيػػة النوعيػػةا جامعػػة الزقػػازيؽا المجمػػد  

 70: 43ينايرا ص (ا1 الجز  
األداء الوظيفي لممسكف (: 2008نجوال عادؿ مسف ونجال  عبد السالـ مممود   -25

جمػػة اةقتصػػاد المنزلػػلا جامعػػة المنوفيػػةا ا موتػػأثيره عمػػى إدارة األزمػػات األسػػرية
 (.2(ا العدد  18المجمد  

ا ديػالل ا جامعػةالػداخمي التصػميـ بػاء ألػؼ(: 2005  البيػاتل نميػر قاسػـ لمػؼ -26
  ب داد



 

798 

2021 يوليوػ  والثالثوف الخامسػ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ايالػداخم التصميـ في ومفاىيـ قواعد(: 2012  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -27
  ديالرا ب داد جامعة المركزيةا المطبعة

حمػػػوؿ تصػػػميمية لتوظيػػػؼ المسػػػتوى  (:2016نهػػػر بنػػػت سػػػعيد أسػػػعد ن يطػػػل   -28
الجمعيػة العمميػة  بالمسػكفا مجمػة التصػميـ الدوليػةا الراسي في الفراغات الداخمية

(ا ص 2(ا العػػػدد  6المجمػػػد   طبي يػػػةا جامعػػػة بػػػدراا كميػػػة الفنػػػوف التلممصػػػمميف
153 :163.        

 مالحمتو ومدى الطفؿ لغرفة الداخمي التصميـ (:2004العيد   عبد الرممف طدال -29
 المنزلػل لالقتصػاد التربيػة كميػة من ػورةا غيػر ماجسػتير رسػالة االيومية لألنشطة
 الفنيةا الرياض والتربية
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