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التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية وعالقتو بالقمق المستقبمي لربات  دور
 األسر

 شريف محمد عطية حورية  
 أستاذ إدارة المنزل والمؤسسات المساعد 

 جامعة المنوفية –كمية االقتصاد المنزلي 

 أمل حسانين محمد حسانين
قتصاديات األسرة المساعد كمية  أستاذ إدارة المنزل وا 

 جامعة االسكندرية - التربية النوعية

 5ممخص البحث
دراسة دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية  ييدف البحث إلى

( ربة أسرة 022) شتممت عينة البحث عمىإ .بات األسرلر  بالقمق المستقبمي اوعبلقتي
تم ، سكندريةمدينة االفي متزوجة، ولدييا أبناء في مراحل التعميم اإلبتدائي واإلعدادي 

 .إختيارىا بطريقة غرضية عمدية والعينة تماإلستبيان اإللكتروني،  من خبلل التطبيق
، بربات االسر وأسرىن إستمارة البيانات العامة الخاصة شتممت أدوات البحث عمىإ

 إستبيان القمقلربات االسر،  إستبيان دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية
 عننتائج لأسفرت ا. المنيج الوصفي التحميمي ستخدامإتم و ، لربات االسر المستقبمي

التكنولوجيا الرقمية في إدارة  دوروجود عبلقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا بين 
بين موجبة  وجود عبلقة إرتباطية، لربات األسر القمق المستقبميو األزمات األسرية 

، لربات األسر التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسريةدور المستوي التعميمي و 
دور التكنولوجيا الرقمية في و بين المستوي التعميمي لمزوج موجبة  وجود عبلقة إرتباطية
المستوي التعميمي بين  سالبةوجود عبلقة إرتباطية  ،لربات األسر إدارة األزمات األسرية

سرعة اإلنترنت بين موجبة وجود عبلقة إرتباطية  لمزوج والقمق المستقبمي لربات األسر،
دور في وجود فروق ، ودور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية لربات األسر

لصالح  عدد أفراد األسرةلربات األسر وفقا ل دارة األزمات األسريةإل التكنولوجيا الرقمية
لربات  دارة األزمات األسريةإل يةدور التكنولوجيا الرقم وجود فروق فيالعدد األقل، 
دور التكنولوجيا  في وجود فروقعدد سنوات الزواج لصالح العدد األقل، األسر وفقا ل

الدخول لصالح لمدخل الشيري لربات األسر وفقا  دارة األزمات األسريةإل الرقمية
لمدخل الشيري لؤلسرة وفقا القمق المستقبمي لربات األسر  في وجود فروقالمتوسطة، 

القمق المستقبمي وفقا لوسيمة وجود فروق في لصالح الدخول المنخفضة والمتوسطة، 
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الياتف الذكي المحمول والحاسب األلي لصالح إستخدام التطبيقات لربات األسر 
دور التكنولوجيا الرقمية في عمي  توي التعميمي لربات األسر قد أثرالموحي، أن المس

التكنولوجيا الرقمية في إدارة  ، وأن دور٪20لربات األسر بنسبة  األسرية إدارة األزمات
لربات األسر، والمستوي التعميمي لمزوج قد أثر في القمق  االزمات األسرية اإلجتماعية

 .٪00المستقبمي لربات األسر بنسبة 
ربات  ،المستقبميالقمق ، إدارة األزمات األسرية، التكنولوجيا الرقمية الكممات المفتاحية5

 األسر
 مقدمة ومشكمة البحث5

قتحام التكنولوجيا الرقمية لحياتنا اآلثار العميقة عمى المستوى الفردى لقد كان إل
بعصر المعمومات والمعرفة، عصر أصبحت فيو  يعرف أو الجماعى، حيث أدت إلى ما

أفراد المجتمع، حيث المعمومات موارد ال تقل اىمية عن باقى الموارد التى يحتاج إلييا 
، لثورة الرقمية بأنماطيا المختمفةفى استخدام تطبيقات ا تجسدت ىذة المعمومات

 رشيد زوزو،و  )محمد ومان .كإستعمال االنترنت والياتف المحمول والفضائيات
2202(. 

كونيا األسموب  تتميز التكنولوجيا الرقمية بمجموعة من الخصائص تتمثل فىو 
ختصار الوقت إوالتنفيذ والرقابة، لتسيير العمل من حيث التخطيط  األكثر فاعمية

زالة العوائق المكانية، ترشيد الجيود والموارد، والمسافة  (2222) بشير العالق، . وا 
جعل العالم قرية  لمتكنولوجيا الرقمية أىمية كبيرة فى الحياة االجتماعية منيا:و 

يا فى سيولة، سيولة تبادل المعمومات ونقمصغيرة يستطيع أفرادىا االتصال فيما بينيم ب
سيولة الوصول  ودون مجيود وبأقل تكمفة ممكنة، اى وقت ومكان وبأقصى سرعة
وسرعة اآلداء  ،مكان بالعالم بنفس المحظة أيفى  لممعمومات والمعرفة الموجودة

 (2204 مصطفى بوادى،و  )عائشة أوماحى. وسيولة االستخدام
مع لتكنولوجيا العصر الرقمى يوما بعد يوم األسرة والمجتستيبلك أفراد إاد ديز و 

نترنت بنسبة ستخدام اإلإلثالث عمى مستوى  قارات العالم بفريقيا المستوى اأحتمت قارة أف
دام ستخفي إفريقيا أالثالث عمى مستوى دول قارة  حتمت مصر المركزأ، و  22.9٪

  .نترنتيستخدمون اإلمواطن مصرى  993لف وأ 032مميون و 99االنترنت بعدد 
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www.iternetworldstats.com)) 
حياة  أن الحياة داخل األسرة المصرية أصبحت نسب السابقة الذكرال تؤكدو 

جيزة الحاسب واليواتف الذكية بما تحممة من مواقع أستخدام إرقمية قائمة عمى 
 .متطمبات الحياة ستخدام لتمبيةوامل الجذب وسيولة اإلع وتطبيقات توفر

شكال المعمومات يمكن أن تصبح فى أن عصر التحول الرقمى يعنى أن كل إ
شبكة المعمومات الدولية بواسطة  نتقاليا عبرإورة الرقمية وتمك المعمومات يتم الص
( كما فتح العصر الرقمى إمكانية ياتف المحمولال -لكترونية وسيطة )الكمبيوترإجيزة أ

االت والتى يمكن من خبلليا تخزين وتوزيع تصشبكات المعمومات الحالية لئلإستخدام 
 (5102 )َذٖ شًس،. كم ىائل من المعمومات الرقمية المستمرة فى التزايد

حيث  مفاىيم المعرفة والوصول الى المعمومة، ينترنت بشكل جذر لقد غير اإل   
نترنت طرق لمعبور الى نقاط التعمم بشكل اكثر سيولة ويسر من ذى وفرت شبكات اإل

 (Matas, 2014). قبل
عمى أن التكنولوجيا الرقمية ىى حشد كل  (2222) محمد ومانويؤكد 

التقنيات المتوفرة عمى صعيد اإلتصاالت والمعمومات من الياتف والحواسيب والوسائط 
فادة منيا فى حياتيم ستالمتعددة فى منظومة مدمجة ووضعيا بتصرف أفراد المجتمع لئل

إلى أن التكنولوجيا الرقمية يمكن أن تقع  ضمن ثبلث  العممية واالجتماعية، كما أشار
 فئات رئيسية وىى :الحاسبات، وسائط التخزين، اإلتصاالت.

أحدثت التطورات المتبلحقة فى عالم التكنولوجيا ثورة ىائمة فى كافة المجاالت 
الحياتية، ومع التطور اليائل والمستمر لتكنولوجيا االتصاالت ظيرت  كثيرًا من 

ت، فأحدثت تغيير كبير ع، والتطبيقات الجديدة لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالالمواق
زكريا (وحتى فى التفكير. ، الترفية، المعب، العمل، وأسموب المعيشة، فى  حياتنا

 (2222 براىيم،إ
مجموعة  لىإالتفاعل اإلجتماعى، والتي تؤول  تعتمد التكنولوجيا الرقمية عمى

يدلوجيا وتكنولوجيا الويب، فيذه الوسائل ألكترونية التى تقوم عمى من التطبيقات اإل
جتماعى القائم عمى التعاون بين المستخدمين، وتثمن خاصية توظف الذكاء اإل

 (Kaplan & Haenlien, 2010) ة.التفاعمي
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متد التطور أ تزامنا مع التطور التكنولوجى اليائل الذى أحدثو االنترنت،
أصبح ىناك العديد من التطبيقات المختمفة بالعديد من لميواتف الذكية حيث 

 لكترونية أسيل وصواليقات اليواتف الذكية والمواقع اإلالتخصصات فأصبحت تطب
اإلجتماعية، والمواقع االلكترونية  لممعمومات والتى منيا التطبيقاتومصدر ىام 

فراد فى الحصول عمى الصحية، اإلقتصادية والتى يعتمد عمييا الكثير من األالتعميمية، 
 (2202 يمان عبد المحسن،إ) .المعمومات المختمفة
ستمرار إ (2222) تصاالتمجياز القومي لتنظيم ال ل حديث أظير تقرير

شبكة اإلنترنت التكنولوجية الرقمية ممثمة في ستيبلك المصريين لخدمات إرتفاع إ
تطبيقات عمى النسبة األكبر  22ستحوذت إتصاالت، فيما والتحميل عمى شبكات اإل

 ,zoom, telegram, shahidىتمامات المصريين عمى شبكة اإلنترنت مثل إمن 

tiktok, youtube and games ، إضافة إلى تطبيقات مواقع وشبكات التواصل
 ذلكوأرجع ، Snapchat, whatsapp, facebook and instgram االجتماعي مثل

ستكمال العممية التعميمية لطبلب ا  إلى بقاء المشتركين لفترات طويمة في المنازل و 
خبلل شير رمضان  ٪2902المدارس والجامعات عن طريق التعميم عن بعد لتصل إلى 

نتيجة  رمنذ بدء الحظ ٪39302لترتفع نسبة الزيادة لتصفح المواقع التعميمية إلى 
إلنترنت التي ستيبلك تطبيقات اإفي  رة الممحوظةوكذلك الزيادة الكبي، جائحة كورونا

خبلل شير رمضان  ٪09002لتصل إلى  مثل المسمسبلت والبرامج تقدم محتوى ترفيييا
 .منذ بدء الحظر ٪32302ستخدام ىذه التطبيقات إلى إلترتفع نسبة 

جتماعى حيث التكنولوجيا الرقمية، المجال اإل ومن المجاالت التى تحتوييا
والتى جعمت األفراد  أي وسائل التواصل اإلجتماعي جتماعية التقنيةالشبكات اإلظيور 

 (2222)ذياب البدانية،  .يمعبون أدوار ويبنون عبلقات متنوعو مع بعضيم البعض
مجموع ىي  جتماعىوسائل التواصل اإلأن  ىإل Kumar (2018) ويشير 

وتبادل التجارب ، مناقشتيا، المعموماتى يتم توظيفيا لتقاسم التكنولوجيات الرقمية الت
ة عمى التفاعل وتبادل الخبرات كثر فاعمية قائمأوذلك بطريقة ، االنسانية بين األفراد

 جتماعية.اإل
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أن  (2200)ي عبد الرازق الدليم(، و 2202عمي الغامدي ) شيريو  
لمتكنولوجيا الرقمية إستخدمات فى مجال التعميم والتعمم من خبلل اليواتف الذكية 
وتطبيقاتيا فميا أىمية كبيرة فى تطوير العممية التعميمية حيث يزيد التفاعل بين الطبلب 

توفر التكنولوجيا كما مع سيولة التفاعل مع المعمم وسيولة الحصول عمى المعمومات، 
ومواكبة االنفجار المعرفى بالوقت الحالى، ولذا ، فرص لمتعمم الذاتىرقمية لمتعميم ال

 .بداعى اليادفوالبرامج الرقمية أداة لمتعمم اإلأصبحت التقنيات 
التكنولوجيا الرقمية أصبحت ذات تأثير عمى كافة جوانب العمل كما أن 

والمعارف ى توزع بيا المعمومات الت لتعميمية، فيى تؤثر عمى الطريقةبالمنظومة ا
 ((Matas, 2014. تاحتيا بصفة مستمرة ومجانية لمجميع دون قيودا  و 

تصال الرقميو وتطبيقاتيا مثل المدونات واليوتيوب صبحت تكنولوجيا اإلأولقد  
ب التعميم الحديث وتطبيقات اليواتف واألجيزة الموحية بالتعميم جزء أساسى من أسالي

نطبلق ودعم العممية التعميمية حيث سيولة الحصول عمى المعمومات وفرصة كبيرة لئل
 (2202،ي)عبد الرازق الدليمفى أى وقت وأى مكان. 

إلى ان أن التعمم الرقمى وفر بيئة  (2204)ي إيمان عزمأشارت دراسة كما 
ن ألتعمم الداخمى بكفاءة وفعالية، و حداث اإرقمية خارجية ومناسبة لمطبلب، ساىمت فى 

زمة لموفاء بلوالميارات ال، كساب الطبلب المعارفإ لمتعميم الرقمى دورا بارزا فى
 .يوالمستقبم يحتياجات سوق العمل الحالإب

براىيم الدسوق2202إيمان عبد المحسن ) فأشارت دراسة ( 2224) ي(، وا 
نترنت وتطببيقاتيا لمحصول عمي معمومات عن الطب الى إقبال الكثيرين عمي مواقع اإل

بديل، كما ان المعمومات الطبية بيا بسيطة، تيتم بجميع فئات األسرة، متطورة وتواكب ال
المعارف  يلإاألحداث، تتيح التفاعل مع األطباء، والتمكن من نشر المعمومات 

 واألصدقاء.
ذات العبلمة التجارية  لكترونية اإلقتصادية وتطبيقاتياكما تعتبر المواقع اإل

 تصال من أجل الشراء والتسوق لممستيمكين من أفراد األسرةلئلحدث القنوات أواحدة من 
، كما يستخدميا األفراد لمبحث عن المعمومات والتحقق من (2203 )داليا عبداهلل،
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بيقات البنوك األسعار والحصول عمى العروض والخصومات وليا أمثمة عديدة مثل تط
 (Bellman, et.al., 2011) تصاالت والمبلبس.وشركات الطيران واإل

لكترونية عمى اليواتف الذكية تشرت تطبيقات الخدمات البنكية اإلنأحيث 
حساب إدارة ال ل شبكة االنترنت والتى تمكن منلمحصول عمى الخدمات من خبل

 .ئتمانخدمات بطاقات اإلو االلكترونى،  الدفع االلكترونى، التحويل ،يالشخص

(Aduda & Kingoo, 2012) 

لكترونية وتطبيقاتيا من المواقع اإل نياالتكنولوجيا الرقمية وملقد أصبحت وسائل 
إدارة  اإلدارة عموما وبصفة خاصة ألسرة فىضمن األدوات الحديثة التى تستخدميا ا

 (.park et.al،2012  )ل. خدام السريع والميسر لتمك الوسائستاألزمات فى ظل اإل
تزايد حرص األفراد أوقات األزمات  إلي  liu (2010)حيث أشارت دراسة

سبابيا وتطورىا عن طريق ات السريعة والدقيقة عن األزمة وألمحصول عمى المعموم
 لكترونية وتطبيقاتيا. ولوجيا الرقمية ومنيا المواقع اإلوسائل التكن

وسائل ويشير الباحثون فى مجال إدارة األزمات إلى حاجة األسرة الى وضع 
إدارة األزمة فى مقدمة أدوات ا ة ومنيا المواقع االلكترونية وتطبيقاتيالتكنولوجيا الرقمي

عطاء مزيد من اإل ىتمام لتمك الوسائل التى توفر فرص التقديم والمشاركة الفورية وا 
لممعمومات اثناء األزمات التى تتعرض ليا األسرة مع تجاوز  الحدود الجغرافية، األمر 

  (Bruns, 2014)سرة. الذى يشبع االحتياجات النفسية لؤل
و تنوع وسائل نتباه الى أىمية الدور الذى تمعبلقد لفتت األزمات العالمية اإلو 

اتيا، ، مدونيواتف الذكيةوالالتكنولوجيا الرقمية بما فييا من أجيرة الحاسوب المحمولة، 
 ,.Gruber et. al)لكترونية المتنوعة إلدارة تمك األزمات.مواقعيا، وتطبيقاتيا اإل

2015; Walaski, 2013)  
مجتمع، وسمة من سمات  أينسانية فى األزمات  جزء من نسيج الحياة اإل تعد

 )خالد آل سعود، .الحياة المعاصرة، والذى يطمق عمية البعض أحيانا عصر األزمات
2222) 

إن األزمات التى تمر بيا األسرة فترة حاسمة وحرجة فى كيان األسرة حيث تقل 
فييا المعرفة، تتعقد األمور، وتختمط فييا األسباب بالنتائج مما يفقد ربة األسرة قدرتيا 

تخاذ القرار ا ىدافيا أتحقيق عمي لمناسب معيا، مما يعوق األسرة فى التعامل معيا، وا 
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والنفسية والتى تسبب لربة األسرة الشعور بالخوف والقمق من  ،مسببا الخسائر المادية
 (2203؛ ربيع نوفل وأخرون، 2223)نادية عامر، المستقبل. 

عن رصيد من  توافر المعمومات والمعرفة فضبل ويتطمب التعامل مع األزمات
إن التعامل مع األزمات وتدبيرىا، يعد  (2202) محمود جاد اهلل،. الخبرة والممارسة

ىتمام عمم اإلدارة ويقتضى التمتع بنوع خاص من الميارات مثل التفكير إور د محاأح
ثم القدرة عمى الثبات  تخاذ المواقفإالقدرة عمى اإلتصال، الشجاعة فى اإلبداعى، 

 (2222) أحمد أحمد، فى التعامل مع األزمة.  ينفعالتزان اإلواإل
عمم إدارة األزمات من العموم الحديثة التى فرضت نفسيا عمى  وبالتالي يعتبر

قطاع واقع عالمنا المعاصر والذى تزايدت تعقيداتو مع التطور اليائل الذى عرفو 
لممواجية  وضع متخذ القرار بأن يكون مستعدامما  ،التكنولوجيا ووسائل اإلتصال

تخاذ القر  )محمد . رات المناسبة بشأنياالفورية لؤلزمات الطارئة والمواقف الفجائية وا 
دارة األزمات ميارة يحتاج ليا معظم أفراد األسرة إن القدرة عمى إ (2222 سالم،

تخاذ القرارات ا  زمة و ستجابة عالية وفعالة أثناء األإلمتدريب عمييا بيدف تحقيق درجة 
 (2228 ،ي)محسن الخضير . المناسبة لمواجيتيا

إلى أن إدارة  (2222)أحمد أحمد  (،2202فاروق عثمان )ويشير كل من 
األزمات تيتم بإستشعار ورصد المتغيرات البيئية المولدة لؤلزمات مع تعبئة الموارد 

قل ضرر أبأكبر قدر من الفاعمية الممكنة و واالمكانات المتاحة لمتعامل مع األزمات 
  .ممكن لمقضاء عمييا أو تغير خط سيرىا لؤلفضل

الى أن ادارة األزمات تيدف  (2202بدير )بو صيرى وميا أحنان واكدت 
لحماية كيان األسرة من خبلل التفكير العممى فى التعامل مع الموارد األسرية ومحاولة 

 توضيح تداخل العوامل الداخمية والخارجية المؤثرة فى األزمة.
إدارة األزمة بالمتغيرات  تأثرإلي  (2200) نيى سعدتشير دراسة كما 

دارة حيث أثبتت عدم صادية لؤلسرة اإلجتماعية واإلقت وجود عبلقة بين مستوى الدخل وا 
  .األزمات

قتصادية أو اإلجتماعية أو الصحية أو النفسية وتتنوع األزمات األسرية بين اإل
، ولكل أزمة العديد من المظاىر، وليا مردود (2202، يالحمب نجالء) أو جميعيا
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ليا مردود لظيور أزمات إجتماعية، فاألزمات االقتصادية  لظيور ازمات أخرى،
)عايدة . ونفسيةة، قتصاديإ، جتماعيةإ زماتأاألزمات الصحية ليا مردود لظيور و 

 (2200 عثمان،
نحن اليوم فى ظل األزمات المعاصرة التى تمر بمجتمعنا بحاجة ماسة إلدارة 

 األسرة التى تواجو جتماعيةقتصادية واإللمواجية التحديات والمتغيرات اإل األزمات
لى وجود إ( 2222) رشا راغبأشارت دراسة و  (،2202)ميريل رابر وجورج دايك،

 .دارة األزمات األسريةا  سرة من تكنولوجيا العولمة و ستفادة ربة األإرتباطية بين إعبلقة 
شبكات التواصل االجتماعى فى مراحل  إدارة  يظير فى عصرنا الحاضر دور

العناصر التى يتم تسخيرىا وتجنيدىا بجميع مراحل األزمات اإلجتماعية، فيى من 
عادتيا الى أألزمة بشكل مقصود، إما من ا جل الوقاية أو العبلج أو تحسين األوضاع وا 

 (2203)لينا مشيور وآخرون، . ما كانت عميو
جتماعى ن تطبيقات التواصل اإلأالى  (2222نجالء السيد )أشارت دراسة 

محصول عمى لة أعتمدت عمييا المر أالتى  ساسيةألوخاصة الفيس بوك من الوسائل ا
ن أزمات  المعمومات حول فيروس كورونا وتشكيل الوعى لدييا لمواجية تمك األزمة، وا 

فرضت عمى العالم التحول نحو  "29زمة جائحة كورونا "كوفيدأبرزىا أعصرنا الحالى و 
 .جتماعية السريعةمواكبة التحوالت التكنولوجية واإلالرقمنة و 
نترنت ستفادة من خدمات االالى األ( 2222)ي محمد قاسمشارت دراسة أو 

ستمرارية إجل أمن  (29)المستجد ثناء تفشى وباء كورونا أوتوظيف التتقنيات الحديثة 
 عبر الموقع الرسمى لوزارةلجميع أفراد األسرة  عن بعد ومنيا التدريس ية التعميميةالعمم

 األخري.لكترونية اإلوالتطبيقات والمنصات التعميمية والمواقع ، التربية والتعميم العالى
الرعاية فى ضوء تصاعد اإلىتمام العالمى بتوظيف التقنيات الرقمية فى تقديم 

كأحد الوسائل المستخدمة  -فى الوقت الحالى –عتماد عمييا الطبية عن بعد وزيادة اإل
تطبيقات اإلتصال الرقمية ب إىتمام الحكوماتمن خبلل لمحد من تفشى األوبئة وذلك 

 (  2222 ،ي)حاتم الصالح .وتوظيفيا فى التشخيص والعبلج عن بعد
نتشارا إ تطبيقات االنترنتمواقع و ستخدام إ خبلل السنوات القميمة الماضية أظير

مكانية إتحسين أثناء تفشي األوبئة في اليواتف المحمولة الحاسوب، و عبر  واسعا
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 تعزيز كفاءة تقديم الخدمات، لتقديم الرعاية الصحية،باألسر المختمفة الوصول لممرضى 
معرفة أساسيات مراقبة الحاالت المرضية المزمنة،  تسييل العبلج فى الوقت المناسب،

برامج الرعاية و  الصحية، برامج التوعيةاإلسعافات األولية عند حدوث أي أزمة صحية، 
مشاركة المستخدم الصور السريرية والتقارير وصور ب سمحتحيث  المنزلية )عن بعد(

   (2222 ،يحاتم الصالح؛ 2202إيمان عبد المحسن، )األدوية. 
بأن مثل ىذه التطبيقات   ((Dhiliwal & Salins, 2015أشارت دراسة 

يمكنيا التقميل من العبء المالى عمى مقدمى الرعاية ألنيا توفر تكمفة السفر 
 .دخول المستشفيات واإلجراءات غير الضروريةالحاجة لدون ستشارات و واإل

اب قمق ىم أسبأمع األزمات التى تواجية من  وعدم قدرة الفرد عمى التكييف
 (Kalab, 2015)  .ستقرار األسرة والمجتمع بوجو عامإالمستقبل وبالتالي عدم 

حياة الفرد خذت ظاىرة القمق تتزايد فى العقود األخيرة وتبرز كقوة مؤثرة فى ألقد   
نتيجة لما يتعرض لو من ضغوط ومتطمبات تفرضيا طبيعة الحياة التى يعيشيا فى 

ل ىو ثمرة حتمية لما يفكر فيو ب ، فاإلنشغال بالمستقبل ليس عرضياجميع مراحل حياتو
)عالء  .ىدافيم المستمدة من تخطيطيم لمستقبميمأفراد لتنظيم حياتيم إستنادا الى األ

 (2203الدرس، 
نتشارا بالمجتمع، حيث أصبح القمق إكثر المشكبلت النفسية أبر القمق من ويعت

واضح فى مجتمع ممىء بالتغيرات والتحديات المستقبمية، والتى تنعكس عمى سموكيات 
 (2202، ي)محمد القحطان .األفراد

قمررق المسررتقبل بانررو ذلررك النرروع مررن  Raffaelli & Koller (2005) وعرررف
 بالتوقع السمبى تجاه المستقبل وما يحممة من أحداث مؤلمة.القمق الذى يرتبط 
 وقمق الفرد من المستقبل تجعل لدي الى أن (2222)ي محمود عشر ويشير 

 حالة خوف نحو ما يممكو الغد من صعوبات وفقدان األمن والطمانينة نحو المستقبل .
جتماعية واإل، بل سواء الجسمية منيا أو النفسيةوتتعدد أعراض قمق المستق

تخاذ القررات دون دراسة النتائج المترتبة عمي ذلك، وصعوبة إكالتردد والتسرع فى 
 (2202 ي،معشمحمد ) .التكييف مع اآلخرين
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من أىم أعراض القمق المستقبمي ردة الفعل  أن  Daines (2006)كما يشير 
والتى تسبب ، قتصادية أو أخبلقيةإأى تغيرات فى بنية المجتمع سواء اإلنفعالية عمى 

 ضغوط متراكمة تدعو لمخوف من األيام القادمة.
إلى أن القمق من  (2203(، صفية مموكة )2222) يفضيمة السبعاو وتشير 

اإلضطراب والتوتر والخوف وعدم المستقبل يتميز بالعديد من الخصائص منيا الشعور ب
سرية، األرتياح تجاه موضوعات تخص كيان ومستقبل الفرد بمختمف مجاالتيا اإل

، الصحية، النفسية، المينية، والدراسية مما يجعل الفرد فى اإلقتصادية، اإلجتماعية
 حالة ترقب لخطر مجيول يمكن ان يحدث بالمستقبل.

ي الغير مستقر، والذى تظير قتصادى بالوضع المادويرتبط قمق المستقبل اإل
النفقات وعجز  رتفاعإالبطالة، تدنى مستوى الدخل، مع  رتفاع نسبةإفى  ومبلمح

وكذلك االحساس بالعجز عن  (،2202، قمر)أنور الشباب عن تكاليف الزواج 
نتشار الفقر بين األفراد )إبراىيم الطخيس،  .مواجية المطالب المادية مستقببل، وا 

2202) 
لدى األفراد مرتفع وبشكل ظاىر لمجتمع  يولقد أصبح قمق المستقبل المين

قتصادية مثيرة تنعكس عمى سموك األفراد إلمتغيرات مشحون بعوامل وتفاعبلت ممىء با
)ناىد من عدم الوثوق بالمستقبل والتفكير المستمر بمينة المستقبل لتصبح ىاجس مقمق 

مينة المستقبل حالة من الخوف بأن  حيث ينشأ لدى الفرد نحو(، 2222سعود، 
مر أقتصادى جيد إمرموقة وعائد  ن الحصول عمى مينةالفرص المينية تتضائل، وأ

عداده األكاديمصعب المنال ميم  (2208)ىشام مخيمر،  .يا كانت مؤىبلتة وا 
الى أن األشخاص ذوي التجارب التعميمية  (2202وتشير سوسن مجيد )

السمبية المرتبطة بصعوبات التعمم أكثر من غيرىم قمقا فى تحديد خطورة الحاالت 
 المستقبمية بالتعميم مما يحفز لدييم القمق التعميمي. 

جتماعية الحياتية مما سباب منيا الضغوط اإلأينشأ القمق التعميمى من عدة و 
بأكثر من طريقة ومن أكثرىا إلستقرار اإلنفعالى ويظير تؤدى الى حالة من عدم ا

 ,Ang) والقمق من مستوى التعميم مستقببلالخوف من الفشل فى التعميم  وضوحا

et.al., 2006)،  مق المستقبمي التعميمى إلي أن وجود الق (2200براىيم )إوتؤكد منى
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ثر عمي تقدميم عمى عممية األداء والتحصيل الدراسي لؤلبناء، كما يؤ  يؤثر سمبا
نجازىم األكاديم  .يوا 

أما أعراض القمق الصحي المستقبمي فتتمثل في الحساسية النفسية حيث يتوىم 
الفرد إنو معرض لئلصابة بمرض قد سمع عنو من األطباء، وأساء فيمو أو قد قرأ عنو 

ير عممي في الكتب والمجبلت الطبية أو من خبرة قراءة غير واعية وعمي أساس غ
المعاناة من مرض سابق أو خبرة تردي وسوء الخدمات الطبية المقدمو لو، وبالتالي 
اإلنشغال بمخاوف اإلصابة باألمراض، بجانب اإلىتمام الزائد بصحة أفراد أسرتو 

ويسبب والخوف من إنتقال إي عدوي مرضية إلييم مما يعوق التواصل اإلجتماعي 
 (2204)محمد عويضو، اإلنعزال واإلنسحاب لجميع أفراد األسرة. 

 في أن سرعة التطور التكنولوجي ومما سبق تتبمور مشكمة البحث
وأوجدت لدييا العديد د إنعكس عمى حياة األسرة اليومية، واإلقتصادى بعصرنا الحالى ق

من المسؤليات والمتطمبات الحياتية التى تسعى لتحقيقيا، مما ترتب عميو ظيور العديد 
والخوف عمى مستقبل  ،القمقوالتى ينشأ عنيا الشعور بالتوتر، من الضغوط واألزمات، 

األسرة مما فرض عمييا اإلستعانو بوسائل حديثة تساعدىا إلدارة أزماتيا، وخاصا 
 السطحيستخدام األسرة ليا يتميز باإلستخدام لتكنولوجيا الرقمية والتى مازال إاوسائل 

قتصارىا عمي الجانب الترفييي لدي أفراد األسرة غفال إستخداميا بالشكل اإليجابي ، وا  وا 
األساليب في في حل أزمات األسرة المختمفة التي أصبحت غير تقيميدية في طبيعتيا و 

التكنولوجية الرقمية الحديثة  يتطمب إستخدام وسائل مما المستخدمة في إدارتيا
التي يعجز ، حميا فيمتمثمة في المواقع اإللكترونية وتطبيقاتيا عبر اإلنترنت والمتطورة 

وبالتالي يمكن إجمال مشكمة البحث في  ،تيا المتسارعةاأفراد األسرة عن مبلحقة تطور 
ي إدارة األزمات األسرية التكنولوجيا الرقمية فدور عبلقة ما تي5 األ  الرئيسي التساؤل
األزمات و )األزمات اإلجتماعية، األزمات التعميمية، األزمات الصحية، ا بأبعادى

الصحية( لربات و بالقمق المستقبمي بأبعاده )المينية، اإلقتصادية، التعميمية،  اإلقتصادية(
 -وتنبثق منو التساؤالت الفرعية التالية5األسر 

 لربات األسر؟ االرقمية في إدارة األزمات األسرية بأبعادى ور التكنولوجياما د -2
 لربات األسر؟ بأبعادهالقمق المستقبمي مستوى ما  -0
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 دور وكل من، المتغيرات اإلجتماعيةرتباطية بين بعض إعبلقة ىل ىناك  -3
لربات  بأبعاده القمق المستقبميو  االتكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية بأبعادى

 ر؟األس
التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية  دور في كل من فروقىل ىناك  -9

لبعض المتغيرات اإلجتماعية،  لربات األسر وفقا القمق المستقبمي بأبعاده، و ابأبعادى
 واإلقتصادية؟

في إدارة  التكنولوجيا الرقميةكل من دور  عمى تأثير بعض المتغيرات المستقمةما  -3
 القمق المستقبمي لربات األسر؟، و األزمات األسرية

 أىداف البحث5 
دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة دراسة  ييدف البحث بصفة رئيسية إلى

)األزمات اإلجتماعية، األزمات التعميمية، األزمات الصحية،  ااألزمات األسرية بأبعادى
المينية، اإلقتصادية، )بأبعاده بالقمق المستقبمي  اوعبلقتي األزمات اإلقتصادية(و 

وذلك من خالل مجموعة من األىداف الفرعية لربات األسر  (الصحيةو التعميمية، 
 األتية5

 . لربات األسر االرقمية في إدارة األزمات األسرية بأبعادى دور التكنولوجياتحديد  -2
 . لربات األسر بأبعادهالقمق المستقبمي تحديد مستوى  -0
 دور وكل من، المتغيرات اإلجتماعيةالعبلقة االرتباطية بين بعض  قياس -3

لربات  القمق المستقبمي بأبعادهو  االتكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية بأبعادى
 .األسر

التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية  دور في كل من الفروقتقييم  -9
لبعض المتغيرات اإلجتماعية  لربات األسر وفقا القمق المستقبمي بأبعاده، و ابأبعادى

 واإلقتصادية.
التكنولوجيا الرقمية في كل من دور  عمى تأثير بعض المتغيرات المستقمةدراسة  -3

 القمق المستقبمي لربات األسر.، و إدارة األزمات األسرية
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 أىمية البحث5
 اوال5 فى مجال خدمة المجتمع

صبحت من دعائم التطور المعرفى أالتكنولوجيا الرقمية والتى  اإلستفادة من دراسة -2
 مجتمع.ال كوسيمة إلدارة أزمات األسرة وبالتالى تنمية وخدمة

وسبب لمعديد من االضطرابات التى  سمة من سمات العصر،كؤلزمات التعرض ل  -0
دارتيا إفى  يسموب عممأوالتى تتطمب  ياقتصادا  و ، ياجتماع، إنفسياتصيب األسرة 
 .مجتمعوبالتالى تنمية وخدمة األسرة وال والتغمب عمييا

، مة من سمات العصرلؤلسرة والذى يعد س يدراسة القمق المستقبمالتركيز عمي  -3
دارتيا ألزماتيا يوالتى تقترن مع سع مما يؤدى لتنمية  األسرة المستمر لتحقيق أىدافيا وا 
 وخدمة المجتمع.

 مجال التخصصثانيا5 فى 
إلدارة األزمات  يالتحول الرقم فى يبرز البحث تطور تخصص إدارة المنزل -2

 .األسرية
ستخدام التكنولوجيا ىتمام أبحاث التخصص عمي إوىى محور إتشجيع  ربة األسرة  -0

 دراك.ا  إلدارة األزمات األسرية بوعى و  الرقمية
التكنولوجيا الرقمية فى إدارة األزمات األسرية، وآليات توظيفيا توظيفا  إلستفادة منا -3

 ستثمارىا فى إدارة األزمات.إستراتيجيا، وكيف يمكن إعمميا 
عمى أىم العوامل التى قد تؤدى لمقمق المستقبمى لؤلسرة  إلقاء الضوء والتركيز -9

 .وخاصة ربة األسرة التى تمثل صمام أمان األسرة
 5فروض البحث

التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات  دوروجد عبلقة إرتباطية دالة إحصائيا بين ت -2
األزمات و )األزمات اإلجتماعية، األزمات التعميمية، األزمات الصحية،  ااألسرية بأبعادى

الصحية( لربات و اإلقتصادية( والقمق المستقبمي بأبعاده )المينية، اإلقتصادية، التعميمية، 
 .األسر
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العمر، اإلجتماعية ) متغيراتالإرتباطية دالة إحصائيا بين بعض عبلقة  جدتو  -0
 دورو (، سرعة اإلنترنتو المستوي التعميمي لمزوج، ، لربات األسر المستوي التعميمي

 لربات األسر. االتكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية بأبعادى
العمر، ) اإلجتماعية متغيراتالإرتباطية دالة إحصائيا بين بعض عبلقة  جدتو  -3

والقمق  (،سرعة اإلنترنتو ، المستوي التعميمي لمزوج ،لربات األسر المستوي التعميمي
 المستقبمي بأبعاده لربات األسر.

التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية  دور فيإحصائيًا  ةدال توجد فروق -9
 وفقا لعدد أفراد األسرة، عدد سنوات الزواج، الحالة الوظيفية لربات األسر ابأبعادى

وسيمة إستخدام و ، الدخل الشيري لؤلسرة الحالة الوظيفية لمزوج، ،لربات االسر
 التطبيقات اإللكترونية.

القمق المستقبمي بأبعاده لربات األسر وفقا لعدد أفراد  إحصائيًا في ةدال توجد فروق -3
 الحالة الوظيفية لمزوج، ،لربات األسر الحالة الوظيفية عدد سنوات الزواج،األسرة، 

 وسيمة إستخدام التطبيقات اإللكترونية.و ، الدخل الشيري لؤلسرة
)عدد أفراد األسرة، المستوي  تختمف نسبة مشاركة بعض المتغيرات المستقمة -6

المتغير التابع مع  اإلنترنت(سرعة و التعميمي لربات األسر، المستوي التعميمي لمزوج، 
طبقا ألوزان معامبلت لربات األسر التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية  دور

 اإلنحدار ودرجة اإلرتباط معيا.
تختمف نسبة مشاركة بعض المتغيرات المستقمة )المستوي التعميمي لمزوج، الدخل  -7

إدارة األزمات اإلجتماعية، دور التكنولوجيا الشيري لؤلسرة، دور التكنولوجيا الرقمية في 
دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات و الرقمية في إدارة األزمات الصحية، 

طبقا ألوزان معامبلت القمق المستقبمي لربات األسر  المتغير التابع اإلقتصادية( مع
 اإلنحدار ودرجة اإلرتباط معيا.

 األسموب البحثي5
 لجرائيةاالبحث العممية و أوال5 مصطمحات 

ىى مجمل المنجزات العممية Digital Technology: ية التكنولوجيا الرقم -0
مل عمى توتش، ر من النظام التقميدى إلى الرقمىالمجسدة فى تطبيقات عممية لمتغي
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األجيزة المنزلية ، لفضائياتا، شبكة االنترنت، الياتف المحمول، أجيزة الحاسبات
 ،(2202)سعيد ناصف،  نظمة إدارة المبنى، وغيرىا من التقنيات األخرى.أو ، الرقمية

القنوات الجديدة التى يمكن من خبلليا  نقل وبث الثورة المعموماتية من  كما تعرف بأنيا
 زروال مياءلو ، عدنان جازولىويعرفيا ، (2202 ،يالياشم جد)ممكان ألخر 

والوسائل ، دواتاأل، المتاحة المتراكمةالخبرات ، مجمل المعارفبأنيا  (2204)
، نتاجياإ، معالجتيا، مية المستخدمة فى جمع المعموماتوالتنظي ،داريةاإل، المادية
وتضم ، توصيميا الى األفراد والجماعات أيوتبادليا ، نشرىا، سترجاعياإ، تخزينيا

 :الذىنى منوالجانب ، تصاالتواإل، تيكىالتحكم االتوما، المعدات من:ي الجانب الماد
كافة التطبيقات والبرامج  وتعرف إجرائيا بأنيا، يلذكاء االصطناعوا، البرمجياتىندسة 

، والتى يمكن أن تساعد اإلنترنت اإللكترونية المستخدمة عبر شبكة اإلتصال العالمية
صول عمى ربة األسرة فى تحقيق أىدافيا األسرية من خبلل تبادل المعمومات والح

  التواصل عن بعد. مكانيةا  الخدمة و 
وقيادة لمجيود البشرية لتحقيق ، عممية توجيوىي Management:  الدارة -2

عممية  ( بأنيا2223، كما تعرفيا نعمة رقبان )(2223 ربيع نوفل،). ىدف معين
، والتنسيق بين جميع الموارد رقابة مجيود أفراد األسرة كافة، قيادة، تنظيم، تخطيط

 .المتاحة لؤلسرة حتى يمكن التوصل لميدف بأقصى كفاءة ممكنةالبشرية وغير البشرية 
، ضرار نفسيةأمفاجئة ينجم عنيا و ، ىى أحداث غير متوقعوCrises:   األزمات -8
 والقمق.، الخوف، حساس باليأسوالجماعات، ويرافقيا اإل، األفرادي مادية تؤثر فو 

خمل يؤثر تأثيرا بأنيا ( 2208، ويعرفيا مجدي عبد اهلل )(2228 )عبدالوىاب كامل،
النظام، ىذا التى يقوم عمييا  ، كما أنو ييدد اإلفتراضاتأي مؤسسة ماديا عمى نظام

 مؤسسةتيديد مباشر وصريح لبقاء ال وتصبح مصدرتو، بحيث تؤثر عمى وحد
 ستمرارىا.ا  و 
نشاط ىادف يقوم عمى البحث ىو  Crises Management:  إدارة األزمات -2

تجاىات  المعمومات البلزمة التى تمكن اإلدارة من التنبؤوالحصول عمى  بأماكن وا 
تخاذ التدابير إعن طريق  ، وتوفير المناخ المناسب لمتعامل معيا،األزمة المتوقعة

 .لؤلفضل ا، أو تغيير مسارىاالبلزمة لمتحكم فى األزمة المتوقعة والقضاء عميي
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Bundy et.al., 2017))، عممية إدارية مستمرة تيتم بالتنبؤ  كما تعرف بأنيا
لمولدة لؤلزمات مع ورصد المتغيرات البيئية ا، المحتممو عن طريق إستشعارباألزمات  
، ت بأكبر قدر من الفاعمية الممكنةمكانات المتاحة لمتعامل مع األزماواإل، تعبئة الموارد

 بأنيا (2222ويعرفيا سامي حريز )، (2202، فاروق عثمان) .قل ضرر ممكنأو 
والتعرف عمى أسبابيا  ،والتدريب بيدف التنبؤ باألزمات عممية إدرية تقوم عمى التخطيط

ستخدام كل الوسائل  الداخمية والخارجية، وتحديد االطراف الفاعمة والمؤثرة فييا، وا 
كتساب ا  و  ،ستقراراجيتيا بنجاح بما يحقق اإلواإلمكانات المتاحة لموقاية منيا او مو 

تنظيم التخطيط و العممية  وتعرف إجرائيا بأنيا، مع األزمات المستقبمية خبرات لمتعامل
اإلجتماعية،  لمشكبلت األسرية المختمفةالتي تتبعيا ربة االسرة لمواجية اتقيم التنفيذ و الو 

 والتطبيقات اإللكترونية عبر، بإستخدام كافة المواقعالتعميمية، الصحية، واإلقتصادية 
 اإلنترنت.شبكة اإلتصال العالمية 

 وقد تناول البحث أنواع األزمات وىي
ضطرابات فى شكل من أشكال اإل:  Social Crisesالجتماعية اتاألزم -2

العبلقات األسرية مما ييدد تماسك الكيان األسرى، وتتطمب التعاون والتنسيق بين كافة 
) زينب .ياألسر عادة التوازن لمكيان إجل أاألساليب العممية لمتصدى ليا من الجيود و 

، تنظيمعممية التخطيط، ال ، وتعرف إجرائيا بأنيا(2222حقى ونادية أبو سكينو، 
العبلقات  وتوتر، إضطراب مشكبلتالتي تتبعيا ربة األسرة لمواجية  تقيمالو  ،تنفيذال

المجتمع الخارجى  األسرة واألقارب أو األباء واألبناء أو األسرية سواء بين الزوجين أو
 المواقع والتطبيقات اإللكترونية عبر شبكة اإلتصال العالمية اإلنترنت. بإستخدام

ىى مشكمة تواجو نظام تعميم األبناء  : Educational Crisesاألزمات التعميمية -2
حدوث  وتحدث نتيجة تراكم مجموعة تاثيرات خارجية محيطة بالنظام التعميمى ليم أو

راضي،  )أحمدنظام تعميم األبناء. خمل مفاجىء يؤثر عمى المقومات الرئيسية ل
التي تتبعيا ربة  تقيمالو  ،تنفيذ، التنظيمعممية التخطيط، ال (، وتعرف إجرائيا بأنيا2202

بإستخدام المواقع األسرة لمواجية المشكبلت الدراسية التي يتعرض ليا أفراد األسرة 
 والتطبيقات اإللكترونية عبر شبكة اإلتصال العالمية اإلنترنت.
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، سرة لمشكبلت صحيةتعرض أفراد األىي  : Healthy Crisesاألزمات الصحية -2
سرة مما يتطمب حداث تنطوى عمى مخاطر وتيديد واضح لصحة أفراد األأو ، ظروف
 .مراض إلعادة التوازن مرة أخرى لؤلسرةالسريع لمواجية ىذه المشكبلت واألالتدخل 

 ،تنفيذ، التنظيمعممية التخطيط، ال ، وتعرف إجرائيا بأنيا(2202نادية لطف اهلل،)
التي تتبعيا ربة األسرة لمواجية المشكبلت الجسدية والنفسية التي يتعرض ليا  تقيمالو 

بإستخدام أفراد األسرة، والوقاية من األمراض أو تقميل أخطارىا في حالة اإلصابة بيا 
 اإلنترنت.المواقع والتطبيقات اإللكترونية عبر شبكة اإلتصال العالمية 

 الموارد الماديةىي قصور في  : Economic Crisesاألزمات االقتصادية -3
ستدانو والعجز عن مما يعرضيا لمشكبلت عدة منيا اإل سد إحتياجات األسرةل البلزمة
زيادة تكاليف المعيشة كما أنيا تعرف بأنيا (، 2202 )وفاء شمبى وآخرون،السداد 

 ،كافي)إسماعيل عبد ال األسرية.نفقات الواألعباء الممقاة عمى عاتق األسرة لتوفير 
التي تتبعيا ربة  تقيمالتنفيذ و التنظيم و التخطيط و عممية ال بأنيا إجرائياوتعرف ، (2202

عمي مثل نقص الدخل المالي، وعدم القدرة  األسرية المادية لمشكبلتاألسرة لمواجية ا
المواقع والتطبيقات اإللكترونية عبر شبكة اإلتصال  بإستخدامتمبية إحتياجات األسرة 

 العالمية اإلنترنت.
قمق  (2222زينب شقير )عرفت :  Future Anxietyالقمق المستقبمي -4

لمواقع من خبلل  يالمنشأ ناجم عن تحريف معرف يإضطراب نفس وأالمستقبل بأنو خمل 
إستحضار ذكريات وخبرات ماضية غير سارة تدفع لتعميم الفشل، توقع الكوارث، 

القمق  (2224) يكما عرف غالب المشيخ .ن المشكبلت المستقبمية المتوقعةوالخوف م
رتياح والتفكير السمبى تجاه المستقبل والحياة عامة، عدم نو الشعور بعدم اإلأالمستقبمى ب

عتبار الذات، وفقدان الشعور إاألحداث الحياتية الضاغطة، تدنى القدرة عمى مواجية 
بأنو حالة من  ويعرف القمق المستقبمى األسرى إجرائياً ، باألمن مع عدم الثقة بالنفس

ى عدم القدرة عمي تحقيق األسرة التوتر والخوف تشعر بو ربة األسرة عند التفكير ف
 ألىدافيا مستقببًلعمى الصعيد االقتصادى، الصحى، المينى، والتعميمي. 
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 وقد تناول البحث أنواع القمق المستقبمي وىي
حالة من  Future Anxiety of Economic: القمق المستقبمى االقتصادى -02

عدم ألزمات كالبطالة، غبلء األسعار، التوجس والخوف من التدىور المادي، ظيور ا
     وعدم تحقيق الطموحات المادية المختمفة ،توافر السكن المناسب فى المستقبل

بانو حالة من  ويعرف القمق المستقبمى االقتصادى إجرائياً ، (2202 )أحمد جبر،
 ي تحقيق األسرةالتوتر والخوف تشعر بو ربة األسرة عند التفكير فى عدم القدرة عم

حتياجات األسرة، إمكانية تمبية إالصعيد المادي فيما يتعمق بعدم  عمى ألىدافيا مستقببل
 غبلء االسعار.و تحسين مستوى المعيشة، 

الشعور  Future Anxiety of Profissional: القمق المستقبمى المينى -00
رتياح، التفكير السمبى، النظرة التشاؤميو، والخوف من الذى ينتاب الفرد بعدم اإل

)جييان سويد متطمبات سوق العمل و المستقبل الوظيفي، والمرتبطة باختيار المينة، 
بانو حالة من التوتر والخوف  ويعرف القمق المستقبمى المينى إجرائياً ، (2202،

 سرة ألىدافيا مستقببلتحقيق األ تشعر بو ربة األسرة عند التفكير فى عدم القدرة عمي
، فشل أبنائيا فى الحصول بو حتفاظاإل ظيفي من إمكانية التقدم فيو،عمى الصعيد الو 

 عمى وظيفة، وعدم إمتبلكيم الميارات والخبرات التى تمكنيم من التقدم المينى.
 حالة Future Anxiety of Education: القمق المستقبمى التعميمى -02
الخوف عمى المستقبل الدراسي والخوف من الصعوبات أثناء التعمم نفعالية مزعجة من إ

 يويعرف القمق المستقبم، (2204 إيمان عيسى،) والفشل فى تحقيق أىداف المستقبل
بأنو حالة من التوتر والخوف تشعر بو ربة األسرة عند التفكير فى عدم  التعميمى إجرائياً 
عمى الصعيد الدراسي من حدوث تعثر  قيق األسرة ألىدافيا مستقببلالقدرة عمي تح
حتياجات ومتطمبات إعدم تمبية و ، يءىا الدراسي، رفع مستواىم الدراسبمستوى أبنا

 األبناء الدراسية. 
من  الخوف Future Anxiety of Health: القمق المستقبمي الصحي -08

فتراضات غير سوية تجاه األم، تكوين معتقدات، تطور األمراض راض، والخوف وا 
 عن األمراض ناتجة عن سوء الخدمات الطبية ومضطرب والمرتبط بخبرات سابق

(Willson & Veale, 2009) ، ًبأنو حالة  ويعرف القمق المستقبمى الصحى إجرائيا
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من التوتر والخوف تشعر بو ربة األسرة عند التفكير فى عدم القدرة عمي تحقيق األسرة 
لؤلمراض والعدوي،  يمتعرضأفرادىا، عدم في الحفاظ عمي صحة  قببلألىدافيا مست

 .والتأمين الصحى حالة الخدمات الصحيةو جتمع، البيئة الصحية بالمحالة 
 ثانيا5 منيج البحث

استخدم فى ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي وىو المنيج الذى يقوم عمى 
أو وصفا  د البحث وصفا كمياالوصف الدقيق والتفصيمي لمظاىرة أو موضوع الدراسة قي

وبالتالي فيو ييدف أوال إلى جمع بيانات ومعمومات كافية ودقيقة عن الظاىرة ، نوعيا
ومن ثم دراسة وتحميل ما تم جمعو بطريقة موضوعية وصوال إلى العوامل المؤثرة عمى 

 .(2223دالل القاضي ومحمود البياتي، تمك الظاىرة )
 ثالثا5 أدوات البحث

 (انيمي5 )إعداد الباحثإشتممت أدوات البحث عمى ما 
 بربات األسر. إستمارة البيانات العامة الخاصة -2
 دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية لربات األسر.إستبيان  -0
 .القمق المستقبمي لربات األسر إستبيان -3
 إستمارة البيانات العامة الخاصة بربات األسر. -0

العامة بيدف التعرف عمى عينة الدراسة ووصفيا تم إعداد إستمارة البيانات 
 واالستفادة منيا لمتحقق من فروض الدراسة الحالية، وقد اشتممت عمى مايمى5

( سنة فأكثر 98، سنة 98ألقل من  38 سنة، 38)أقل من فئات  3إلى قسم  5العمر
أفراد،  3أقل من ) فئات 3ى إل قسمعدد أفراد األسرة5  ( عمى الترتيب.3، 0، 2بتقيم )

 5عدد سنوات الزواج( عمى الترتيب. 2، 0، 3) قيم( بتأفراد 6أفراد، أكثر من  3-6
، 2( بتقيم )سنة فأكثر 03سنة،  03ألقل من  23سنة،  23أقل من فئات ) 3 ىإل قسم
 مستويات 3ى إل قسم 5مستوي التعميمي لمزوج وربة األسرةال( عمى الترتيب. 3، 0

وسط )دبموم، ثانوية عامة(، مرتفع )شيادة جامعية، ، مت(إبتدائي، إعدادي)منخفض 
 5الحالة الوظيفية لمزوج وربة األسرة( عمى الترتيب. 3، 0، 2) دراسات عميا( بتقيم

( ال يعمل، موظف حكومي، موظف قطاع خاص، أعمال حرة) خيارات 9 ىإل قسمت
أقل فئات ) 9إلي  قسم5 الدخل الشيري لألسرة( عمى الترتيب. 9، 3، 0، 2) رميزبت
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جنيو،  7222ألقل من  3222جنيو،  3222ألقل من  3222جنيو،  3222من 
وسيمة إستخدام التطبيقات ( عمى الترتيب. 9، 3، 0، 2( بتقيم )جنيو فأكثر 7222

ىاتف محمول ذكي، حاسب ألي منزلي أو محمول، )وسائل  3 إلي تقسم 5اللكترونية
 9قسمت إلي  سرعة النترنت5 رتيب.( عمى الت3، 0، 2) رميزبت حاسب ألي لوحي(

 ( عمي الترتيب. 3، 0، 2سرعات )منخفضة، متوسطة، مرتفعة( بتقيم )
 إستبيان دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية لربات األسر  -2
 عمى اإلطبلعطبقا لمتعريف اإلجرائي وبعد  االستبيان تم بناء 5الستبيان بناء -

دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات ب ترتبط والتى، السابقة والدراسات البحوث
حنان  مثل دراسات فى وضع بنود االستبيان لؤلستفادة منيااألسرية لربات األسر 
ربيع ، و(2202حنان عزيز ) ،(2202) إيمان دراز (،2202أبوصيرى وميا بدير )

 .(2203)وأخرون  نوفل
األزمات )أبعاد  9 عبارة تم تحديدىا في 98أشتمل عمى  5 الستبيان وصف -

وتم تقسيم (، األزمات اإلقتصاديةو اإلجتماعية، األزمات التعميمية، األزمات الصحية، 
 مستوياتيا بطريقة المدى لمدرجات الحقيقية لئلستبيان وىى:

  األزمات الجتماعية5 األول محورال
عبارة موجبة اإلتجاه وكانت االستجابة عمي ىذا المحور وفقا لمقياس  23ضم 

شتمل عمى عبارات لمعبارات،  (2، 0، 3(، بتقييم )أبدا، أحيانا، دائماثبلثي متصل ) وا 
اإلجتماعية لربات األسر  تدور حول دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية

تطبيقات التواصل اإلجتماعي اإللكترونية فاعمية  أكثركإختيار مرحمة التخطيط ب
إعداد خطة ، مع االب لحل مشكمة غيابو لفترات طويمة نتيجة العملاألبناء لتواصل 

ظروف فرض حظر مع من خبلل تطبيقات األلعاب اإللكترونية  لمترفيو عن أفراد األسرة
طبيقات التواصل باإلستعانة بت زوجالخبلفات مع الطرق مبتكرة لحل  يمتصم، التجول

لعبلج مشكمة قطع صمة األرحام من خبلل تطبيقات  التدبير، اإلجتماعي اإللكترونية
ترتيب وشممت عبارات عن يمييا مرحمة التنظيم ، عن بعد اإللكترونية اإلجتماعات 

إلي أماكن مختمفة في أن واحد من خبلل تطبيقات التنقل اء بناألتعارض مواعيد ذىاب 
تطبيقات التواصل اإلجتماعي اإللكترونية التواصل من خبلل  سيق طرقتن، اإللكترونية
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 ثم مرحمة التنفيذ، خارج المنزلو لقاءات عمل أع الزوج عند تواجده في إجتماعات م
من  في حالة التواجد خارج المنزل لوقت متأخر ناءباألخط سير وشممت عبارات متابعة 

تنبييات ورسائل تطبيقات ، إستخدام اإللكترونيةخبلل تطبيقات التواصل اإلجتماعي 
، التنبيو لمتنمر اإللكتروني ءبنااألفي حالة تعرض أحد ير تحذلمالمراقبة اإللكترونية 

تطبيقات من خبلل  بالمناسبات اإلجتماعية والمواعيد الضرورية في حالة نسيانيا
بيقات المطاعم من خبلل تط لؤلسرة الوجبات الجاىزة، طمب التذكير اإللكترونية

من خبلل  وأخيرا مرحمة التقيم، لفترات طويمة لعمالفي  لنشغااإلفي حالة  اإللكترونية
تطبيقات التواصل اإلجتماعي اإللكترونية فى إرسال  عمى إستخدامعبارات اإلعتياد 

 ،مزوج لحل مشكمة عدم معرفتو بيا عند التسوقلصور إحتياجاتك من المنتجات 
عمى تقوية أواصر الروابط تحفز  إستخدام تطبيقات اإلجتماعات اإللكترونية عن بعد

ة، سر األاألسرية في حالة بعد المسافات واإلنشغال في نواحي الحياة المختمفة ألفراد 
دعوات المناسبات اإلجتماعية  إرسال تطبيقات التواصل اإلجتماعي اإللكترونيةتيسر 

إلستخدام تطبيقات التواصل  ر، الميلرغم من عددىا الكبيلممدعوين في وقت قياسي بال
وعدم القدرة  ءبنااألفى حل مشكمة اإلنطوائية لدي  ةممساعدلاإلجتماعي اإللكترونية 

ل إستخدام تطبيقات التنقل اإللكترونية ألفراد األسرة لحل يتفض، لمتعامل مع األخرين
كانت الدرجة العظمى ليذا و ، صبلت العامةالمخطر في المو  ءبنااألمشكمة تعرض 

مقسمو إلى ثبلثة مستويات  23=2×23درجة والدرجة الصغرى  93= 3×23المحور 
درجة(،  33ألقل من  03درجة(، مستوى متوسط ) 03مستوى منخفض )أقل من 

، طول الفئة 32=23-93درجة فأكثر(، حيث كان المدى 33مستوى مرتفع )
 (.0كما ىو موضح في جدول ). 22=3÷32
 األزمات التعميمية 5 ثانيال محورال
وكانت اإلستجابة عمى ىذا المحور وفقا موجبة اإلتجاه  راتعبا 22ضم     

شتمل عمى 2، 0، 3( بتقييم )دائما، أحيانا، أبدالمقياس ثبلثي متصل ) ( لمعبارات، وا 
التعميمية لربات  عبارات تدور حول دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية

من خبلل تطبيقات الدروس التعميمية اإللكترونية  تصميم خطة  بمرحمة التخطيطاألسر 
المنصات  من خبلل د خطة طوارئيتحدلؤلبناء،  لمواجية أزمة الدروس الخصوصية
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نتشار وباء إل عن بعد مع مشكمة فرض حظر التجول ءبنااألالتعميمية اإللكترونية لتعميم 
بتوقيتات  ءبنااألأوقات تعميم  ترتيبوأشتمل عمي عبارات م يتنظمرحمة ال يمييا، معين

بين ، المفاضمة ىمال الدراسياإلالدروس بالمنصات التعميمية اإللكترونية لحل مشكمة 
 ءبنااألتطبيقات الدروس التعميمية اإللكترونية إلستذكار الدروس جيدا مع مشكمة غياب 

المتعثرين من  ءبنااألذكاء  يةتنموأشتممت عمي عبارات  ثم مرحمة التنفيذ، عن المدرسة
أزمة التشويش الثقافي واألخبلقي ، حل العمميات الحسابية اإللكترونية خبلل تطبيقات

تطبيقات الدروس التفاعمية  ، إستخداملؤلبناء عن طريق تطبيقات الكتب اإللكترونية
وأخير مرحمة ، ية لؤلبناءاإللكترونية في حل مشكمة صعوبة إنجاز األنشطة المدرس

تطبيقات اإلجتماعات اإللكترونية عن بعد  وأشتمل عمي عبارات مساعدة التقيم
قيمة مساىمة  رتقدي، بالرغم من مسئولية األسرة واألبناءالدورات التدريبية  لستكماإل

 -النفاق -غير سميمة )الكذبء البنااألتطبيقات الكتب اإللكترونية فى تعديل سموكيات 
عمي المنصات التعميمية اإللكترونية في التواصل مع ، اإلعتماد ضب....إلخ(الغ

وكانت الدرجة العظمى ليذا ، في ظل قرارات تعميق الدراسة ءبنااألالمدرسة لتعميم 
مقسمو إلى ثبلثة مستويات  22=2×22درجة والدرجة الصغرى  32= 3×22المحور 

درجة(،  09ألقل من  27درجة(، مستوى متوسط ) 27مستوى منخفض )أقل من 
، طول الفئة 02=22-32درجة فأكثر(، حيث كان المدى  09مستوى مرتفع )

 (.0كما ىو موضح في جدول ). 7=3÷02
 األزمات الصحيةالثالث5  محورال

ستجابة عمي ىذا المحور وفقا لمقياس ثبلثي وكانت اإل، موجبة اإلتجاه اتعبار  22ضم 
شتمل عمى عبارات تدور ، ( لمعبارات2، 0، 3بتقييم )(، أبدا، أحيانا، دائمامتصل ) وا 

بمرحمة لربات األسر  صحيةحول دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية ال
في حالة  ةسر األلتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية ألحد أفراد التدبير ك التخطيط

، التخطيط بلج اإللكترونيةو بمرض وبائي من خبلل تطبيقات التشخيص والعبصااإل
، تدبير مشاكل تغذية األسرة من خبلل تطبيقات إدارة النظم الغذائية اإللكترونيةلمواجية 

من خبلل تطبيقات التوصيل اإللكترونية مع تفشي األوبئة  ةسر األكل إحتياجات  شراء
 الحجزبين تطبيقات وأشتمل عمي عبارات المفاضمة  يمييا مرحمة التنظيم، بالمجتمع
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المتاحة عند اصابة أحد  دات األطباء وفق معمومات التقيمالصحية اإللكترونية لعيا
تفادي التزاحم مع المرضي بعيادة الطبيب من خبلل تطبيقات ، بمرض ما اءبناأل

بالتطبيقات الصحية اإللكترونية الرسمية لمعرفة ، اإلستعانة الحجز الصحية اإللكترونية
ثم مرحمة  ،سرة لمستشفي عزل في حالة اإلصابة بمرض معديكيفية نقل أحد أفراد األ

كل جديد عن األوبئة العالمية من خبلل تطبيقات متابعة وأشتمل عمي عبارات  التنفيذ
تطبيقات التشخيص والعبلج من خبلل مع األطباء ، المتابعة األخبار الطبية اإللكترونية

 وأخيرا مرحمة التقيم، طاريء اإللكترونية حال تعرض أحد أفراد األسرة لظرف صحي
حصول عمي األدوية من خبلل تطبيقات البالرضا من وأشتمل عمي عبارات الشعور 

، تتحقق اإلستفادة الشراء اإللكترونية لؤلدوية في حالة فرض عزل منزلي صحي عام
تطبيقات المصطمحات الطبية من خبلل معني نتائج التحاليل الطبية  ةمعرفمن 

وكانت الدرجة الذىاب إلستشارة الطبيب. دون  اإلصابة بمرض اإللكترونية عند
مقسمو إلى  22=2×22درجة والدرجة الصغرى  32= 3×22العظمى ليذا المحور 

ألقل من  27درجة(، مستوى متوسط ) 27ثبلثة مستويات مستوى منخفض )أقل من 
، طول 02=22-32درجة فأكثر(، حيث كان المدى  09درجة(، مستوى مرتفع ) 09

 (.0كما ىو موضح في جدول ) 7=3÷02الفئة 
 المحور الرابع5 األزمات القتصادية

ستجابة عمي ىذا المحور وفقا لمقياس وكانت اإل، عبارة موجبة اإلتجاه 23ضم 
شتمل عمى عبارات ، ( لمعبارات2، 0، 3(، بتقييم )أبدا، أحيانا، دائماثبلثي متصل ) وا 

 لربات األسر إلقتصاديةإدارة األزمات األسرية ا تدور حول دور التكنولوجيا الرقمية في
بأفكار تطبيقات البنوك اإللكترونية لمواجية نقص دخل كاإلستعانة  بمرحمة التخطيط

تعامل مع إرتفاع أسعار السمع األساسية من خبلل تطبيقات اللكيفية ، التخطيط األسرة
عمي التخطيط لئلقتراض تطبيقات البنوك اإللكترونية ، مساعدة التسوق االلكترونية

التنسيق  وأشتمل عمي عباراتيمييا مرحمة التنظيم ، لموفاء باإلحتياجات المادية المتزايدة
، من السمع األساسية األسرة سد عجز إحتياجاتلتطبيقات التسوق اإللكترونية  مع

 تطبيقات التنقل اإللكترونية في التنقل ألفراد االسرة لدعم إنخفاض ميزانيةإستخدام 
السمع المختمفة مع نقصيا باألسواق من خبلل تطبيقات التسوق ، تنظيم شراء األسرة
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مشكمة األدوية  وأشتمل عمي عبارات معالجةثم مرحمة التنفيذ ، اإللكترونية لتوافرىا بيا
 ، شراءالغير متوفرة باألسواق من خبلل تطبيقات الشراء اإللكترونية لؤلدوية لتوافرىا بيا

مخفضة من خبلل تطبيقات الشراء اإللكترونية لؤلدوية حال إرتفاع  األدوية بأسعار
تطبيقات البنوك اإللكترونية في تحويل المصروفات الدراسية ، مساعدة أسعارىا باألسواق

وأشتمل  وأخيرا مرحمة التقيم، ألحد األبناء منعا لمتعرض لخطر حمل أموال نقدية كبيرة
كتروني لدفع فواتير إحدي مرافق المنزل في تطبيقات الدفع اإلل عمي عبارات تفضيل

 ل كسر إحدي شيادات االستثماريتفض، حالة نسيان دفعيا منعا لفرض الغرامات
 ، الميلالبنكية من خبلل التطبيقات البنكية اإللكترونية في حالة التعرض لمشاكل مالية

كترونية في إليقاف إحدي بطاقات الدفع اإللكتروني من خبلل التطبيقات البنكية اإلل
ر أىمية التطبيقات البنكية اإللكترونية في دفع مديونية بطاقة يتقدد، فقالأو  ةسرقالحالة 

وكانت الدرجة العظمى ليذا ، اإلئتمان في حالة التأخر في سدادىا منعا لفرض غرامات
مقسمو إلى ثبلثة مستويات  23=2×23درجة والدرجة الصغرى  39= 3×23المحور 

درجة(،  32ألقل من  00درجة(، مستوى متوسط ) 00مستوى منخفض )أقل من 
، طول الفئة 06=23-39درجة فأكثر( حيث كان المدى  32مستوى مرتفع )

 (.0كما ىو موضح في جدول ). 9=3÷06
 األسرلربات  كما قسمت دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية    

 223ألقل من  80)درجة(، مستوى متوسط  80مستوى منخفض )أقل من  إلي5
درجة فأكثر(، حيث كانت الدرجة العظمى ليذا االستبيان  223درجة(، مستوى مرتفع )

مقسمو إلى ثبلثة مستويات حيث  98= 2×98درجة والدرجة الصغرى  299=  3×98
كما ىو موضح في جدول  30=  3÷96، طول الفئة 96=  98 -299كان المدى 

(0). 
نشببث بأبعبدِ ( حٕصٚع دسخبث إسخبٛبٌ دٔس انخكُٕنٕخٛب انشلًٛت فٙ إداسة األصيبث األسشٚت 0خذٔل )

 األسش

 طٕل انفئت انًذٖ أعهٗ لًٛت ألم لًٛت اإللببل عهٙ بعض يسخحذثبث انخسٕق

 01 01 52 02 األصيبث اإلخخًبعٛت: ٔلاأل ًحٕسان

 7 51 01 01 األصيبث انخعهًٛٛت: ثبَٙان ًحٕسان

 7 51 01 01 األصيبث انصحٛتانثبنث:  ًحٕسان

 1 52 01 00 انًحٕس انشابع: األصيبث اإللخصبدٚت

 05 12 055 54 إداسة األصيبث األسشٚتإخًبنٙ 
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 القمق المستقبمي األسري لربات األسرإستبيان  -8
 عمى اإلطبلعطبقا لمتعريف اإلجرائي وبعد  االستبيان تم بناء 5الستبيان بناء -

لبلستفادة  لربات األسر األسري لقمق المستقبميبا ترتبط والتى السابقة والدراسات البحوث
 شيرين فرحات، (2222زينب شقير )مثل دراسات  منيا فى وضع بنود االستبيان

 .(2204رشا عموان )و ، (2202)
القمق أبعاد ) أربعةعبارة تم تحديدىا في  96أشتمل عمى  5 الستبيان وصف -

وتم تقسيم مستوياتيا  القمق الصحي(و الميني، القمق اإلقتصادي، القمق التعميمي، 
 لمدرجات الحقيقية لئلستبيان وىى:بطريقة المدى 

 القمق المينياألول5  محورال
لمقياس وكانت االستجابة عمى ىذا المحور وفقا ، سالبة اإلتجاهعبارة  20ضم   

وأشتمل عمى عبارات ، ( لمعبارات2، 0، 3(، بتقييم )ال، أحيانا، دائماثبلثي متصل )
من عدم وجود طموح  كالقمق القمق المستقبمي الميني لربات األسرتدور حول مدي 

جتماعية وصحية ألفراد إمن عدم وجود خدمات ، اإلنزعاج والترقية بمينتو مزوج بالتقدمل
بعد  ءؤلبنالمكانية إيجاد فرص عمل إمن التفكير في عدم ، القمق من جية العمل ةسر األ
من عبلقات ، اإلنزعاج من ضغوط العمل المستقبمية المؤدية لئلستقالة ، الخوفتخرجال

، حساس باألماناإلمن مخاطر العمل تقمل من ، الخوف باألخرينالثقة العمل التى تقمل 
، إنتازع ليعمموا بمينتك مستقببل اءؤلبنلة عمل لتكونى قدو في الالنجاح ضرورة القمق من 
لمحفاظ  ياصعوبة تعمم إستخدام التكنولوج، القمق من من النفسى والثقة بالنفسؤللمينتك 

، اإلنزعاج سمبياً  ةشخصيالضغوط العمل بمينتك عمى  أثير، تعمى مينتك بالمستقبل
ل عمى مينة في تطوير مياراتيم مما يصعب عمييم الحصو األسرة من إىمال أفراد 

، كثر من مينة لتأمين متطمبات األسرةأتكاسل الزوج  لمعمل ب، التضايق من مستقببلً 
 20=2×20درجة والدرجة الصغرى  36= 3×20وكانت الدرجة العظمى ليذا المحور 

 02درجة(، مستوى متوسط ) 02مقسمو إلى ثبلثة مستويات مستوى منخفض )أقل من 
-36درجة فأكثر(، حيث كان المدى  08درجة(، مستوى مرتفع ) 08ألقل من 

 (.2كما ىو موضح في جدول )، 8=3÷09، طول الفئة 09=20
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 القمق القتصاديالثاني5  محورال
، وكانت االستجابة عمى ىذا المحور وفقا لمقياس اإلتجاه سالبةعبارة  20ضم   

وأشتمل عمى عبارات ، ( لمعبارات2، 0، 3(، بتقييم )ال، أحيانا، دائماثبلثي متصل )
من  ةسر األعمى القمق المستقبمي اإلقتصادي لربات األسر كالخوف تدور حول مدي 

نخفاض قيمة الدخل  ، القمق منمات االقتصادية بالمجتمع مستقببلاالز  غبلء االسعار وا 
من تسبب األزمات االقتصادية بخبلفات مع  ، اإلنزعاجبالنسبة إلحتياجات االسرة

، اإلنزعاج من عدم القدرة عمى توفير نفقات لؤلسرة مع صعوبات الحياة ، الخوفزوجال
زوج بعدم التدبير الإىتمام ، اإلنزعاج من عدم إمكانية تجديد المسكن بشكل الئقمن 

، التضايق من نفقاتالعدم إستجابة أفراد األسرة لترشيد ، القمق من في نفقات المعيشة
، و الصيانو بالمنزلأصبلح إلا أعمال هلتوفير ما تأخذ ياراتعدم تعمم أفراد األسرة الم

عدم  ، اإلنزعاج منلممنتجات المرتفعة الثمن وحياة المشاىير ءبنااألتطمع اإلنزعاج من 
من  ، اإلضطرابزوج لمساىمتك في النفقات ومجيودك المبذول بشؤن األسرةالتقدير 

إىمال أفراد  ، اإلنزعاج منزوجالبنفقات األسرة مقارنة بمساىمة  ةمساىمالزيادة نسبة 
وكانت الدرجة ، ص توفير نفقات متطمباتيم مستقببلمما يقمل من فر  لئلدخار ةسر األ

مقسمو إلى  20=2×20درجة والدرجة الصغرى  36= 3×20العظمى ليذا المحور 
ألقل من  02ط )درجة(، مستوى متوس 02ثبلثة مستويات مستوى منخفض )أقل من 

، طول 09=20-36درجة فأكثر(، حيث كان المدى  08درجة(، مستوى مرتفع ) 08
 (.2كما ىو موضح في جدول )، 8=3÷09الفئة 

  القمق التعميميالثالث5  محورال
وكانت االستجابة عمى ىذا المحور وفقا لمقياس ، سالبة اإلتجاه اتعبار  22ضم   

شتمل عمى عبارات ، ( لمعبارات2، 0، 3(، بتقييم )نادرا ، أحيانا،دائماثبلثي متصل ) وا 
 ءبنااألمستوى القمق المستقبمي التعميمي لربات األسر كالقمق من تدور حول مدي 

 ءبنااألعدم إمكانية توفير طمبات ، اإلنزعاج من التعميمى مع إضطراب ظروف األسرة
الكفاءة التعميمية  بسبب ضعفالدراسة ب ءبنااألمن تعثر  ، األضطرابالدراسية
، اإلنزعاج تأخر المستوى التعميمى ألبنائك لرفقتيم أصدقاء السو ، الخوف منبالمدرسة

 الحاجة لمتطور، القمق من إرتباط مستوى التعميم الجيد بالمصروفات مرتفعة التكمفة من
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بالبحث  ءبنااألعدم إىتمام  ، اإلنزعاج منالمستمر لمبلحقة متطمبات التعميم الجيد
بالكميات مستقببل إلرتفاع  ءبنااألمن عدم إلتحاق ، الخوف اإلطبلع عن مصادر التعممو 

عن  ءبنااألالكم اليائل لمعموم والتكنولوجيا الذى يشتت ، اإلنزعاج من مجموع اإللتحاق
ظروف المجتمع المضطربة التى تؤثر سمبا عمى ، اإلنزعاج من تصور مستقبميم

درجة  32= 3×22لدرجة العظمى ليذا المحور وكانت ا، تحصيل األبناء دراسيا
مقسمو إلى ثبلثة مستويات مستوى منخفض )أقل من  22=2×22والدرجة الصغرى 

درجة  09درجة(، مستوى مرتفع ) 09ألقل من  27درجة(، مستوى متوسط ) 27
كما ىو موضح في  ،7=3÷02، طول الفئة 02=22-32فأكثر(، حيث كان المدى 

 (.2جدول )
 القمق الصحي5 رابعال محورال
، وكانت االستجابة عمى ىذا المحور وفقا لمقياس اإلتجاه سالبةعبارة  20ضم   

وأشتمل عمى عبارات ، ( لمعبارات2، 0، 3(، بتقييم )ال، أحيانا، دائماثبلثي متصل )
من تعرض أفراد القمق المستقبمي الصحي لربات األسر كالخوف تدور حول مدي 

من لقاحات وأمصال عبلج ، القمق مرضية منتشرة بالمجتمعاألسرة ألى عدوى 
، اإلضطراب غبلء أسعار األدوية المتزايد، اإلنزعاج من األمراض المستحدثة بمجتمعنا

ألمراض  ةسر األ تعرض أفراد، الخوف من من إنتشار األمراض الغير معروفة بالمجتمع
مال بالمستشفيات عند تمقى أى مظاىر لئلى، القمق من ىتمام بيماإلسوء التغذية رغم 
صعوبة وطول إجراءات تمقى خدمات التأمين الصحى ، اإلنزعاج من أى خدمات طبية

من الشائعات الكاذبة عن صعوبة الشفاء من بعض ، اإلضطراب ألفراد األسرة
ستخدام ، اإلنزعاج من األمراض عدم توافر األدوية الضرورية لعبلج بعض األمراض وا 

باإلجراءات الوقائية الصحية مما  رةساألمن عدم إلتزام أفراد لتوتر ، ااألدوية البديمة
التشخيص والمسار العبلجي الخاطيء لممرض من قبل ، القمق من م لممرضييعرض
 ، من إجراء العمميات الجراحية حتى لو ضرورية ةسر األعمى أفراد ، الخوف األطباء

 20=2×20درجة الصغرى درجة وال 36= 3×20وكانت الدرجة العظمى ليذا المحور 
 02درجة(، مستوى متوسط ) 02مقسمو إلى ثبلثة مستويات مستوى منخفض )أقل من 
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-36درجة فأكثر(، حيث كان المدى  08درجة(، مستوى مرتفع ) 08ألقل من 
 (.2كما ىو موضح في جدول )، 8=3÷09، طول الفئة 09=20
مستوى  إلي5القمق المستقبمي األسري لربات األسر كما قسمت مستويات     

درجة(، مستوى  228ألقل من  77درجة(، مستوى متوسط ) 77منخفض )أقل من 
 238=3×96درجة فأكثر(، حيث كانت الدرجة العظمى ليذا االستبيان  228مرتفع )

مقسمو إلى ثبلثة مستويات حيث كان المدى  96=2×96درجة والدرجة الصغرى 
 (.2كما ىو موضح في جدول ) ،32= 3÷90، طول الفئة 90=  96 -238

 انمهك انًسخمبهٙ األسش٘ بأبعبدِ نشببث األسش( حٕصٚع دسخبث اسخبٛبٌ 5خذٔل )

 طٕل انفئت انًذٖ أعهٗ لًٛت ألم لًٛت انمهك انًسخمبهٙ األسش٘

 4 55 02 05 انمهك انًُٓٙ األٔل:نًحٕس ا

 4 55 02 05 انمهك اإللخصبد٘انثبَٙ:  ًحٕسان

 7 51 01 01 انمهك انخعهًٛٙ انثبنث: ًحٕسان

 4 55 02 05 انًحٕس انشابع: انمهك انصحٙ

 00 15 004 52 انمهك انًسخمبهٙ األسش٘إخًبنٙ 

 الصدق والثبات ألدوات البحث -2
 حساب صدق الستبيانات5

التكنولوجيا لمتأكد من صدق المحتوي تم عرض إستبيانات )دور صدق المحتوي5  -أ 
القمق المستقبمي األسري( في صورتيما األولية عمي  ،الرقمية في إدارة األزمات األسرية

من السادة المحكمين أعضاء ىيئة التدريس في مجال إدارة المنزل والمؤسسات  9عدد 
ذلك  بكمية التربية النوعية جامعة األسكندرية، كمية االقتصاد المنزل جامعة حموان،

أرائيم في اإلستبيانات من حيث دقة الصياغة المغوية لممفردات، إنتماء  لمتعرف عمي
مبلئمة المحاور، جاءت نسبة  سبلمة المضمون، العبارات المتضمنة في كل بعد لو،

وتم عمل التعديبلت المشار إلييا عمي ، ٪8808، 6606اإلتفاق عمي العبارات ما بين ٪
 صدق المحتوي.صياغة بعض العبارات، وبذلك يكون قد خضع ل

إرتباط بمعامل حساب صدق اإلتساق الداخمي تم  صدق التساق الداخمي5 -ب
بين )العبارات، والدرجة الكمية لكل بعد(، وبين )المحاور والدرجة الكمية  بيرسون

ستبيان دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية، لئلستبيان( وذلك إلستبيان  وا 
(، 8وجداول )ربة أسرة،  32عمي عينة إستطبلعية قواميا القمق المستقبمي األسري 

 -5( توضح ذلك2(، و)2(، )2)
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 دٔس انخكُٕنٕخٛب انشلًٛت فٙ إداسة األصيبث األسشٚت سحببط بٍٛ عببساث أبعبد( يعبيالث اإل0خذٔل )

ٔانذسخت انكهٛت نهبعذنشببث األسش   

 األصيبث اإللخصبدٚت األصيبث انصحٛت انخعهًٛٛتاألصيبث  األصيبث اإلخخًبعٛت

 االسحببط يعبيم سلى انعببسة االسحببط يعبيم سلى انعببسة االسحببط يعبيم انعببسة سلى االسحببط يعبيم سلى انعببسة

0 15520** 0 15255*** 0 15210*** 0 15272*** 

5 15205*** 5 15724*** 5 15741*** 5 15500** 

0 15201*** 0 15221*** 0 15405*** 0 15221*** 

5 15224*** 5 15750*** 5 15750*** 5 15715*** 

2 15205*** 2 15711*** 2 15241*** 2 15220*** 

2 15557** 2 15257*** 2 15201*** 2 15201*** 

7 15201*** 7 15220*** 7 15750*** 7 15245*** 

4 15552** 4 15554** 4 15252*** 4 15212*** 

1 15252*** 1 15211*** 1 15401*** 1 15515*** 

01 15250*** 01 15751*** 01 15712*** 01 15515** 

00 15501*** 

  

00 15554** 

05 15712*** 05 15202*** 

00 15515*** 00 15274*** 

05 15204*** 
 

02 15212*** 

  (1.110(                           *** دال عُذ يسخٕٖ )1.10**دال عُذ يسخٕ٘ )             

أن كل عبارات أبعاد دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة  (8يوضح جدول )  
رتباط دالة إحصائيا عند مستويات إرتبطت بمعامبلت إاألزمات األسرية لربات األسر 

 ي.مما يدل عمى صدق اإلتساق الداخم ( مع مجموع أبعادىا20222، 2022داللة )
ٔانذسخت انكهٛت  انمهك انًسخمبهٙ األسش٘ نشببث األسش( يعبيالث االسحببط بٍٛ عببساث أبعبد 5خذٔل )

 نهبعذ

 انمهك انصحٙ انخعهًٛٙانمهك  انمهك اإللخصبد٘ انمهك انًُٓٙ

 االسحببط يعبيم سلى انعببسة االسحببط يعبيم سلى انعببسة االسحببط يعبيم انعببسة سلى االسحببط يعبيم سلى انعببسة

0 15201*** 0 15225*** 0 15727*** 0 15247*** 

5 15215*** 5 15214*** 5 15725*** 5 15547*** 

0 15225*** 0 15400*** 0 15744*** 0 15272*** 

5 15700*** 5 15702*** 5 15222*** 5 15702*** 

2 15252*** 2 15702*** 2 15251*** 2 15200*** 

2 15724*** 2 15702*** 2 15757*** 2 15247*** 

7 15041** 7 15724*** 7 15755*** 7 15247*** 

4 15250*** 4 15205*** 4 15702*** 4 15752*** 

1 15212*** 1 15777*** 1 15410*** 1 15751*** 

01 15242*** 01 15717*** 01 15700*** 01 15705*** 

00 15214*** 00 15277*** 
 

00 15754*** 

05 15720*** 05 15704*** 05 15205*** 

  (1.110*** دال عُذ يسخٕٖ )                         (  1.10دال عُذ يسخٕ٘ )**           



 

1104 

2222 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

القمق المستقبمي األسري لربات األسر أن كل عبارات أبعاد  (2يوضح جدول )
( مع 20222، 2022دالة إحصائيا عند مستويات داللة ) إرتبطت بمعامبلت إرتباط

 مما يدل عمى صدق اإلتساق الداخمي. مجموع أبعادىا
إلسخبٛبٌ دٔس  انكهٛت ٔانذسخت بعذ نكم انكهٛت انذسخت بٍٛ اإلسحببط يعبيالث لٛى (2)خذٔل 

 انخكُٕنٕخٛب انشلًٛت فٙ إداسة األصيبث األسشٚت نشببث األسش

 انذالنت اإلسحببط يحبٔس اإلسخبٛبٌ

 إداسة األصيبث األسشٚت

 15110 ***15411 األصيبث اإلخخًبعٛت: ٔلاأل ًحٕسان

 15110 ***15755 األصيبث انخعهًٛٛت: ثبَٙانًحٕس ان

 15110 ***15410 انًحٕس انثبنث: األصيبث انصحٛت

 15110 ***15405 األصيبث اإللخصبدٚت: شابعان ًحٕسان

أن الدرجة الكمية إلستبيان دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة  (2يوضح جدول )  
 لربات األسر (اإلقتصاديةو اإلجتماعية، التعميمية، الصحية، )بأبعاده األزمات األسرية 

مما يدل عمى صدق  (20222بمعامبلت إرتباط دالة احصائيا عند مستويات داللة )
 .اإلتساق الداخمي

انمهك إلسخبٛبٌ  انكهٛت ٔانذسخت بعذ نكم انكهٛت انذسخت بٍٛ اإلسحببط يعبيالث لٛى (2)خذٔل 

 انًسخمبهٙ األسش٘ نشببث األسش

 انذالنت اإلسحببط يحبٔس اإلسخبٛبٌ

 انمهك انًسخمبهٙ االسش٘

 15110 ***15421 انمهك انًُٓٙ: ٔلاأل ًحٕسان

 15110 ***15155 انمهك اإللخصبد٘: ثبَٙان ًحٕسان

 15110 ***15402 انثبنث: انمهك انخعهًٛٙانًحٕس 

 15110 ***15775 انمهك انصحٙ: شابعان ًحٕسان

يرتبط القمق المستقبمي اإلسري أن الدرجة الكمية إلستبيان  (2يوضح جدول )  
( بمعامبلت إرتباط دالة احصائيا عند الصحيةو المينية، اإلقتصادية، التعميمية، بأبعاده )

 مما يدل عمى صدق اإلتساق الداخمي.( 20222مستويات داللة )
 Reliability5الثبــــــات

دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات إلستبيان تم حساب معامبلت الثبات 
ستبيان القمق المستقبمي األسري   Alpha ألفا كرونباخبإستخدام طريقة األسرية، وا 

Cronbach ، والتجزئة النصفيةSpilt-Half ( 32عمي العينة اإلستطبلعية قواميا )
 .توضح ذلك (02(، و)4، )(3(، )2وجداول ) ربة اسرة،
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نشببث ( يعبيم انثببث ألبعبد إسخبٛبٌ دٔس انخكُٕنٕخٛب انشلًٛت فٙ إداسة األصيبث األسشٚت 7خذٔل )

بعذ حزف كم عببسة االسش   

 األصيبث اإللخصبدٚت األصيبث انصحٛت األصيبث انخعهًٛٛت اإلخخًبعٛتاألصيبث 

 أنفب يعبيم سلى انعببسة أنفب يعبيم سلى انعببسة أنفب يعبيم انعببسة سلى أنفب يعبيم سلى انعببسة

0 15412 0 15454 0 15442 0 15744 

5 15411 5 15400 5 15470 5 15410 

0 15711 0 15455 0 15424 0 15741 

5 15741 5 15404 5 15475 5 15772 

2 15710 2 15400 2 15444 2 15771 

2 15412 2 15457 2 15411 2 15740 

7 15715 7 15455 7 15472 7 15747 

4 15407 4 15424 4 15445 4 15742 

1 15715 1 15420 1 15427 1 15711 

01 15715 01 15402 01 15471 01 15412 

00 15400 

  

00 15415 

05 15745 05 15717 

00 15412 00 15741 

05 15710 
 

02 15710 

بعد حذف كل عبارة من  كرونباخ ألفا معامبلت قيمأن  (2يوضح جدول )
األزمات محور لو  (،20832-20789تتراوح بين ) اإلجتماعية األزماتمحور عبارات 
تتراوح بين  األزمات الصحيةولمحور (، 20868-20832تتراوح بين ) التعميمية

( 20826 -20773تتراوح ما بين ) ، ولمحور االزمات اإلقتصادية(20892 -20867)
 وصبلحيتو لمتطبيق. اإلستبيان ثبات وتعد مؤشرًا قويًا عمى مقبولة قيم وىي
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 بعذ حزف كم عببسة انمهك انًسخمبهٙ األسش٘ نشببث األسش( يعبيم انثببث ألبعبد إسخبٛبٌ 4خذٔل )

 انمهك انصحٙ انمهك انخعهًٛٙ انمهك اإللخصبد٘ انمهك انًُٓٙ

 أنفب يعبيم سلى انعببسة انفب يعبيم سلى انعببسة أنفب يعبيم انعببسة سلى أنفب يعبيم سلى انعببسة

0 15402 0 15105 0 15444 0 15477 

5 15407 5 15100 5 15411 5 15440 

0 15401 0 15117 0 15447 0 15470 

5 15410 5 15100 5 15412 5 15470 

2 15400 2 15105 2 15414 2 15477 

2 15410 2 15105 2 15441 2 15475 

7 15402 7 15101 7 15410 7 15475 

4 15420 4 15107 4 15415 4 15471 

1 15402 1 15111 1 15442 1 15470 

01 15407 01 15114 01 15415 01 15421 

00 15402 00 15102 
 

00 15424 

05 15711 05 15100 05 15440 

بعد حذف كل عبارة من  كرونباخ ألفا معامبلت قيمأن  (3يوضح جدول )
 ولمحور القمق اإلقتصادي(، 20832-20799) تتراوح بينالقمق الميني  محور عبارات

 -20883تتراوح بين ) القمق التعميمي محور(، ول20927-20927تتراوح بين )
وتعد  مقبولة قيم وىي (20883-20868، ولمحور القمق الصحي تتراوح بين )(20898

 .وصبلحيتو لمتطبيق اإلستبيان ثبات مؤشرًا قويًا عمى
 نشببث األسش إلسخبٛبٌ دٔس انخكُٕنٕخٛب انشلًٛت فٙ إداسة األصيبث األسشٚت يعبيم انثببث (1) خذٔل

إلستبيان دور التكنولوجيا الرقمية  كرونباخ ألفا معامل قيمةأن  (4يوضح جدول )
وقيمة التجزئة النصفية التي تشمل (، 20907)في إدارة األزمات األسرية لربات األسر 

وتعد مؤشرًا قويًا  مقبولة قيم وىي( 20789( ومعامل جتمان )20792معامل سبيرمان )
 .وصبلحيتو لمتطبيق اإلستبيان ثبات عمى

 
 

دٔس  إسخبٛبٌ

انخكُٕنٕخٛب 

انشلًٛت فٙ إداسة 

 األصيبث األسشٚت

 يحبٔس اإلسخبٛبٌ
عذد 

 انعببساث

يعبيم 

 أنفب

 انخدضئت انُصفٛت

يعبيم 

 سبٛشيبٌ

يعبيم 

 خخًبٌ

 15405 15405 15400 02 األصيبث اإلخخًبعٛت: ٔلاأل ًحٕسان

 15400 15402 15427 01 األصيبث انخعهًٛٛت: ثبَٙانًحٕس ان

 15751 15721 15444 01 انًحٕس انثبنث: األصيبث انصحٛت

 15241 15215 15415 00 األصيبث اإللخصبدٚت: شابعان ًحٕسان

 15741 15710 15157 54 إداسة األصيبث إخًبنٙ 
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 انمهك انًسخمبهٙ نشببث األسشإلسخبٛبٌ  يعبيم انثببث (01)خذٔل 

انمهك إسخبٛبٌ 

انًسخمبهٙ 

 االسش٘

 يحبٔس اإلسخبٛبٌ
عذد 

 انعببساث

يعبيم 

 أنفب

 انخدضئت انُصفٛت

يعبيم 

 سبٛشيبٌ

يعبيم 

 خخًبٌ

 15407 15405 15451 05 انمهك انًُٓٙاألٔل:  انًحٕس

 15452 15452 15104 05 انمهك اإللخصبد٘انثبَٙ:  ًحٕسان

 15451 15451 15110 01 انمهك انخعهًٛٙانثبنث: ًحٕس ان

 15414 15401 15440 05 انًحٕس انشابع: اانمهك انصحٙ

 15421 15421 15122 52 إخًبنٙ انمهك انًسخمبهٙ األسش٘

القمق المستقبمي إلستبيان  كرونباخ ألفا معامل قيمةأن  (02يوضح جدول )
( 20869وقيمة التجزئة النصفية التي تشمل معامل سبيرمان )(، 20936) لربات األسر

 اإلستبيان ثبات وتعد مؤشرا قويا عمى مقبولة قيم وىي( 20862ومعامل جتمان )
 .وصبلحيتو لمتطبيق
 رابعا5 حدود البحث

من نفس العينة  ( ربة أسرة، وىم32تكونت من ) العينة الستطالعية: حدود بشريو
 األساسية تكونت منالعينة ، وذلك لمتحقق من صدق وثبات أدوات الدراسة. األساسية

تم و  ،اإلبتدائي واإلعداديربة أسرة متزوجة، ولدييا أبناء في مراحل التعميم  (022)
 .إختيارىا بطريقة غرضية عمدية

نظرا لرفض الجميع إجراء و  ،اإلسكندريةمدينة تم تطبيق البحث في : حدود مكانية
الشخصية، وتعبئة إستمارات اإلستبيان الورقية بسبب جائحة كوورنا فتم تحويمو المقابمة 

رسال رابط إستمارات اإلستبيان إلي ربات األسر التي تتوافر فيين  إلي إلكتروني وا 
شروط العينة في المدينة السابق ذكرىا، وذلك من خبلل مواقع، وبرامج التواصل 

  اإلجتماعي عبر اإلنترنت
 بدايةم إلى  0202 بداية شير سبتمبرتم تطبيق إستمارات اإلستبيان من : حدود زمنية

 . 0202لعام  فبرايرشير 
 خامسا5 المعامالت الحصائية المستخدمة في البحث

جراء المعالجات اإلحصائية باستخدام برنامج  تم تحميل البيانات وا 
(Statistical Package For Social Science Program) SPSS Ver. 

الستخراج نتائج الدراسة، الكشف عن العبلقة بين متغيرات الدراسة، والتحقق من  23
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تم حساب التكرارات، النسب المئوية، حساب معامل ألفا  صحة فروض الدراسة حيث
 ،(F-test)معامل إرتباط بيرسون وسبيرمان، اختبار التجزئة النصفية، كرونباخ، 

ختبار أقل فروق معنوي ختبار، L.S.D  وا   Enter معامل اإلنحدار المتعدد بطريقة وا 

& Stepwise. 
 النتائج ومناقشتيا5
 أوال5 وصف العينة

 المتغيرات الجتماعية والقتصادية - أ
 ٔفمبً نبعض انًخغٛشاث االخخًبعٛت ٔااللخصبدٚت سببث األسش( حٕصٚع 00خذٔل )

ألقل من  38أعمارىن من  ربات األسر ثمثيمن  أكثرأن  (00يوضح جدول )
سنة  98أعمارىن  ٪803٪، في حين 6302 ويمثمن أعمى نسبة حيث بمغت، سنة 98

 إلي 3من عدد أفراد أسرىن نصف ربات األسر أقل من أن ويمثمن أقل نسبة. ، فأكثر

 ٪ انعذد انفئت انبٛبٌ ٪ انعذد انفئت انبٛبٌ

 انعًش

 5252 20 سُت 01 ألم يٍ

عذد أفشاد 

 األسشة

 5251 15 أفشاد 2ألم يٍ 

 5451 12 أفشاد 2-2 2251 001 سُت 54أللم يٍ  04

 251 05 أفشاد 2أكثش يٍ  452 07 سُت فأكثش 54

 01151 511 انًدًٕع 01151 511 انًدًٕع

عذد سُٕاث 

 انضٔاج

 0751 75 سُت 02ألم يٍ 

انًسخٕ٘ 

انخعهًٛٙ نشببث 

 األسش

 إبخذائٙ
 151 04 يُخفض

 إعذاد٘ 2251 001 سُت 50أللم يٍ  02

 0151 51 يخٕسط ثبَٕٚت عبيت -دبهٕو 451 02 سُت فبكثش 50

 01151 511 انًدًٕع

 شٓبدة خبيعٛت
 4051 025 يشحفع

 دساسبث عهٛب

 01151 511 انًدًٕع

انًسخٕ٘ 

 هضٔجانخعهًٛٙ ن

 إبخذائٙ
 751 05 يُخفض

انٕظٛفٛت انحبنت 

 نشببث األسش

 0251 75 ال حعًم

 2151 011 يٕظفت حكٕيٛت إعذاد٘

 252 00 يٕظفت لطبع خبص 0052 57 يخٕسط ثبَٕ٘ عبيت -دبهٕو

 شٓبدة خبيعٛت
 7152 021 يشحفع

 752 02 أعًبل حشة

 دساسبث عهٛب
 01151 511 انًدًٕع

 01151 511 انًدًٕع

انحبنت انٕظٛفٛت 

 هضٔجن

 552 1 ال حعًم

انذخم انًبنٙ 

انشٓش٘ 

 نألسشة

 0752 02 خُّٛ 0111ألم يٍ 

 5151 51 خُّٛ 2111أللم يٍ  0111 5052 47 يٕظف حكٕيٙ

 0252 70 خُّٛ 7111أللم يٍ  2111 5452 27 يٕظف لطبع خبص

 5251 25 خُّٛ فبكثش 7111 5052 57 أعًبل حشة

 01151 511 انًدًٕع 01151 511 انًدًٕع

ٔسٛهت إسخخذاو 

انخطبٛمبث 

 اإلنكخشَٔٛت

 4251 071 ْبحف ركٙ يحًٕل

سشعت 

 اإلَخشَج

 451 02 بطٛئت

 2751 005 يخٕسطت 0051 55 حبسب أنٙ يُضنٙ أٔ يحًٕل

 5251 21 سشٚعت 551 4 حبسب أنٙ نٕحٙ

 01151 511 انًدًٕع 01151 511 انًدًٕع
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 ٪ عدد أفراد أسرىن602٪، في حين 9802أفراد، ويمثمن أعمى نسبة حيث بمغت  6
سنوات عدد نصف ربات األسر من  أن أكثر أفراد، ويمثمن أقل نسبة. 6 أكثر من
٪، في 3302، ويمثمن أعمى نسبة حيث بمغت سنة 03 إلي أقل من 23من  زواجين
الغالبية  أن ، ويمثمن أقل نسبة.سنة فاكثر 03سنوات زواجين ٪ عدد 802حين 

، ويمثمن أعمى نسبة حيث بمغت العظمي من ربات األسر مستواىن التعميمي مرتفع
الغالبية  أن ، ويمثمن أقل نسبة.مستواىن التعميمي منخفض٪ 902٪، في حين 8202

أعمى نسبة  واويمثمالعظمي من ربات األسر لديين أزواج مستواىم التعميمي مرتفع، 
أن  أقل نسبة. وا، ويمثممستواىم التعميمي منخفض٪ 702٪، في حين 7903حيث بمغت 
األسر حالتين الوظيفية موظفات حكومة، ويمثمن أعمي نسبة حيث بمغت  نصف ربات

موظفات قطاع خاص، ويمثمن أقل نسبة. أن أقل من نصف  ٪603، في حين 3202٪
ربات األسر لديين أزواج حالتيم الوظيفية موظفين حكومة، ويمثموا أعمي نسبة حيث 

ربات  ثمث من . أن أكثرال يعممون، ويمثموا أقل نسبة ٪903، في حين ٪9303بمغت 
أعمى نسبة  نجنيو، ويمثم 7222ألقل من  3222دخل أسرىن الشيري من  األسر

 ،جنيو 3222٪  دخل أسرىن الشيري أقل من 2703٪، في حين 3602حيث بمغت 
كي أن الغالبية العظمي من ربات األسر يتعاممن مع الياتف الذ أقل نسبة. نويمثم

٪، 8302، ويمثمن أعمى نسبة حيث بمغت التطبيقات اإللكترونيةستخدام المحمول عند إ
عند استخدام التطبيقات اإللكترونية،  الحاسب األلي الموحي٪ يتعاممن مع 902في حين 

ويمثمن أن أكثر من ثمثي ربات األسر لديين إنترنت متوسط السرعة،  ويمثمن أقل نسبة.
، ويمثمن إنترنت بطيء السرعةلديين ٪ 802٪، في حين 6702أعمى نسبة حيث بمغت 

 .أقل نسبة
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 دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية لربات األسرمستويات  -ب

ذٔس انخكُٕنٕخٛب انشلًٛت فٙ إداسة األصيبث األسشٚت ن( حٕصٚع  عُٛت انبحث ٔفمب 05خذٔل )

 بْبأبعبد نشببث األسش

 انبٛبٌ

 انًخغٛشاث
 ٪ انعذد انذسخت انًسخٕٖ

 األصيبث اإلخخًبعٛت

 5152 21 دسخت 52ألم يٍ  يُخفض

 2052 050 دسخت 02أللم يٍ  52 يخٕسط

 151 04 دسخت فبكثش 02 يشحفع

 01151 511 اإلخًبنٙ

 األصيبث انخعهًٛٛت

 5751 25 دسخت 07ألم يٍ  يُخفض

 5252 10 دسخت 55أللم يٍ  07 يخٕسط

 5252 20 دسخت فأكثش 55 يشحفع

 01151 511 اإلخًبنٙ

 األصيبث انصحٛت

 5751 25 دسخت 07ألم يٍ  يُخفض

 0451 72 دسخت 55أللم يٍ  07 يخٕسط

 0251 71 دسخت فأكثش 55 يشحفع

 01151 511 اإلخًبنٙ

 األصيبث اإللخصبدٚت

 5152 11 دسخت 55ألم يٍ  يُخفض

 5552 42 دسخت 00أللم يٍ  55 يخٕسط

 451 02 فأكثشدسخت  00 يشحفع

 01151 511 اإلخًبنٙ

إخًبنٙ إداسة األصيبث 

 االسشٚت 

 0052 27 دسخت 45ألم يٍ  يُخفض

 2452 007 دسخت 002أللم يٍ  45 يخٕسط

 451 02 دسخت فأكثش 002 يشحفع

 01151 511 اإلخًبنٙ

دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات أن مستوى  (02يالحظ من جدول )
نسبة المستوى ، فى حين أن ٪(6203)متوسط بنسبة لربات األسر اإلجتماعية األسرية 
دور لديين يقع  أقل من نصف ربات األسرأن كما يتضح . ٪(902بمغت ) المرتفع

حيث  سطتو في المستوى المالتعميمية التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية 
، ٪0702) واحيث بمغ والمرتفع في حين قمت نسبة المستوى المنخفض٪( 9603بمغت )
دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات بمتغير  وفيما يتعمقعمي الترتيب.  ٪(0603

 يقعن بين الغالبية العظمي من ربات األسرأن فقد تبين لربات األسر  صحيةاألسرية ال
، في حين قمت عمي الترتيب (٪3302، ٪3802) وابمغتوسط والمرتفع حيث المالمستوي 

الغالبية العظمي من أن  كما تبين .٪(0702حيث بمغت ) المنخفضنسبة المستوى 
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 (٪9003، ٪9903) غواحيث بم توسطالمالمنخفض و المستوى بين  نيقع ربات األسر
اإلقتصادية دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية لمتغير  عمي الترتيب
أن كما يتضح  .٪(802حيث بمغت )رتفع في حين قمت نسبة المستوى الملربات األسر، 

دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات لديين إجمالي يقع  أقل من ثمثي ربات األسر
 في حين قمت نسبة المستوى٪( 3803حيث بمغت ) توسطاألسرية في المستوى الم

 . ٪(802) تحيث بمغ المرتفع
 القمق المستقبمي األسري لربات األسر -ج

 انمهك انًسخمبهٙ األسش٘ نشببث األسش( حٕصٚع  عُٛت انبحث ٔفمب نًسخٕٚبث 00خذٔل )

 انبٛبٌ

 انًخغٛشاث
 ٪ انعذد انذسخت انًسخٕٖ

  انمهك انًُٓٙ

 0751 05 دسخت 51ألم يٍ  يُخفض

 2551 015 دسخت 54أللم يٍ  51 يخٕسط

 0051 25 دسخت فأكثش 54 يشحفع

 01151 511 اإلخًبنٙ

 انمهك اإللخصبد٘

 5052 50 دسخت 51ألم يٍ  

 5551 45 دسخت 54أللم يٍ  51 

 0252 70 دسخت فأكثش 54 

 01151 511 اإلخًبنٙ

 انمهك انخعهًٛٙ

 251 05 دسخت 07ألم يٍ  يُخفض

 5552 42 دسخت 55أللم يٍ  07 يخٕسط

 2052 010 دسخت فأكثش 55 يشحفع

 01151 511 اإلخًبنٙ

  انمهك انصحٙ

 551 5 دسخت 51ألم يٍ  يُخفض

 0551 54 دسخت 54أللم يٍ  51 يخٕسط

 4551 024 دسخت فأكثش 54 يشحفع

 01511 511 اإلخًبنٙ

إخًبنٙ انمهك انًسخمبهٙ 

 األسش٘

 551 4 دسخت 77ألم يٍ  يُخفض

 5551 44 دسخت 014أللم يٍ  77 يخٕسط

 2551 015 دسخت فأكثش 014 يشحفع

 01511 511 اإلخًبنٙ

يقعن في المستوى  ربات األسر نصفأن أكثر من  (08يوضح جدول )
يميو  ،القمق المستقبمي الميني لربات األسر٪( لمتغير 3002المتوسط حيث بمغت )
حيث بمغت  نخفضفي حين قمت نسبة المستوى الم (،٪3202المستوي المرتفع بنسبة )

المتوسط المستوى بين يقعن  ربات األسر الغالبية العظمي منأن  كما تبين ٪(.2702)
القمق المستقبمي لمتغير عمي الترتيب ( ٪3603، ٪9002) واحيث بمغ رتفعالمو 
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أن . و ٪(0203في حين قمت نسبة المستوى المنخفض حيث بمغت )اإلقتصادي، 
 الغالبية 
( ٪9003، ٪3203) واالمتوسط حيث بمغالمرتفع و المستوى وا بين يقع العظمي 
، في حين قمت نسبة المستوى المنخفض حيث بمغت القمق المستقبمي التعميميلمتغير 

 رتفعالمي المستو في  يقعن ربات األسر الغالبية العظمي منأن  كما تبين ٪(.602)
في حين قمت نسبة المستوى القمق المستقبمي الصحي، ( لمتغير ٪8902) تحيث بمغ

 بينيقعن  الغالبية العظمي من ربات األسرن . وأ٪(002المنخفض حيث بمغت )
القمق إلجمالي عمي الترتيب  (٪9902، ٪3002) غواالمتوسط حيث بمالمرتفع و المستوى 

 .٪(902حيث بمغت ) نخفضفي حين قمت نسبة المستوى الم ،المستقبمي االسري
 ثالثا5 النتائج في ضوء الفروض

التكنولوجيا الرقمية في إدارة  دورتوجد عبلقة إرتباطية دالة إحصائيا بين  الفرض األول5
)األزمات اإلجتماعية، األزمات التعميمية، األزمات الصحية،  ااألزمات األسرية بأبعادى

األزمات اإلقتصادية( والقمق المستقبمي بأبعاده )المينية، اإلقتصادية، التعميمية، و 
 الصحية( لربات األسر.و 

التكنولوجيرا الرقميررة  دورحسراب معامرل ارتبراط بيرسررون لتحديرد العبلقرة برين ترم  
 كما ىووالقمق المستقبمي بأبعاده لربات األسر. ، افي إدارة األزمات األسرية بأبعادى

 .(02في جدول ) موضح 
ٔانمهك  انخكُٕنٕخٛب انشلًٛت فٙ إداسة األصيبث األسشٚت دٔس( يصفٕفت يعبيالث االسحببط بٍٛ 05خذٔل ) 

 انًسخمبهٙ نشببث األسش
 (1.110*** دال عُذ يسخٕٖ )(    1.10(    ** دال عُذ يسخٕٖ )1.12* دال عُذ يسخٕٖ )             

 انًخغٛشاث
األصيبث 

 اإلخخًبعٛت

األصيبث 

 انخعهًٛٛت

األصيبث 

 انصحٛت

األصيبث 

 اإللخصبدٚت

إخًبنٙ إداسة 

األصيبث 

 األسشٚت

 انمهك انًُٓٙ
انمهك 

 اإللخصبد٘

انمهك 

 انخعهًٛٙ

انمهك 

 انصحٙ

إخًبنٙ 

انمهك 

 انًسخمبهٙ

          - األصيبث اإلخخًبعٛت

         - ***15225 األصيبث انخعهًٛٛت

        - ***15207 ***15210 األصيبث انصحٛت

       - ***15202 ***15522 ***15225 األصيبث اإللخصبدٚت

إخًبنٙ إداسة 

 األصيبث األسشٚت
15425*** 15724*** 15454*** 15404*** -      

     - ***15024 ***15051 ***15521 15052 ***15551 انمهك انًُٓٙ

    - ***15712 15005 *15075 15104 15175- **15505 انمهك اإللخصبد٘

   - ***15720 ***15277 *15051 **15015 15141 15121- **15502 انمهك انخعهًٛٙ

  - ***15254 ***15210 ***15212 ***15000 **15505 ***15011 **15510 **15000 انمهك انصحٙ

إخًبنٙ انمهك 

 انًسخمبهٙ
15022*** 15151 15045** 15525*** 15522*** 15401*** 15150*** 15451*** 15727*** - 
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دالرررة  موجبررةعبلقررة إرتباطيررة  وجــود -( عــن025جــدول )وقــد أســفرت نتــائج 
 التكنولوجيرررررررا الرقميرررررررة فررررررري إدارة األزمرررررررات األسررررررررية اإلجتماعيرررررررة،دور برررررررين إحصرررررررائيا 

جمرررررالي القمرررررق المسرررررتقبمي بأبعررررراده )المينيرررررة، اإلقتصرررررادية، التعميميرررررة، و  اإلقتصرررررادية، وا 
 زاد دورأي كممرا  2023، 2022، 20222عنرد مسرتويات داللرة لمربرات األسرر الصحية( 

إجمرالي زاد  كممرا اإلقتصاديةات األسرية اإلجتماعية، و التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزم
لربرررات األسرررر، ( الصرررحيةو المينيرررة، اإلقتصرررادية، التعميميرررة، القمرررق المسرررتقبمي بأبعررراده )
أن إسرتخدام التكنولوجيرا الرقميرة فري إدارة األزمرات اإلجتماعيرة  ويرجع الباحثان ذلك إلي

واإلقتصررادية قررد يكشررف أمررام األسرررة  مرردي التوسررع والتطررور اليائررل ليررذه التكنولوجيررا بمررا 
عبلقرة إرتباطيرة  دو وجـتحممو من مخاطر وسمبيات والتي قد ال تسطيع األسرة مواكبتيرا. 

، التعميميرةالرقميرة فري إدارة األزمرات األسررية  التكنولوجيرا دور بريندالرة إحصرائيا موجبة 
 دورأي كممررررا زاد  2022 داللرررة لربرررات األسرررر عنررررد مسرررتويالصررررحي  المسرررتقبمي والقمرررق

الصحي  كمما زاد القمق المستقبميالتعميمية التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية 
سررر لؤلزمررات التعميميررة عررن أن إدارة ربررات األ ويرجــع الباحثــان ذلــك إلــي، لربررات األسررر

بعررد بمرررا يحممرررو مرررن إيجابيررات قرررد يكرررون فررري نفررس ذات الوقرررت عرررائق ألبنائيرررا لممارسرررة 
ا يررنعكس سررمبا عمرري حررالتيم الصررحية. األنشررطة التفاعميررة الحيويررة عمرري أرض الواقررع ممرر

التكنولوجيا الرقميرة فري إدارة األزمرات  دوربين  دالة إحصائيا عبلقة إرتباطية وجودعدم 
جمررالي األسرررية التعميميررة و   بأبعرراده )المينيررة، اإلقتصررادية، والتعميميررة( القمررق المسررتقبميا 

التكنولوجيرا الرقميرة دور عبلقرة إرتباطيرة موجبرة دالرة إحصرائيا برين  توجـد .لربات األسرر
جمررررررالي و  الصررررررحيةفرررررري إدارة األزمررررررات األسرررررررية  بأبعرررررراده )المينيررررررة، ي القمررررررق المسررررررتقبما 

التكنولوجيا  دورأي كمما زاد  2022، 20222لربات األسر عند مستوي داللة والصحية( 
المسرررتقبمي بأبعررراده  إجمرررالي القمرررقزاد كممرررا  الصرررحيةالرقميرررة فررري إدارة األزمرررات األسررررية 
برالرغم مرن إسرتخدام ويفسـر الباحثـان ذلـك إلـي إنـو  ،)المينية، والصحية( لربرات األسرر

 سرررة لمتكنولوجيررا الرقميررة فرري إدارة أزماتيررا الصررحية إال إنيررا لررم تبمرر  درجررة الثقررة التررياأل
عـدم وبالتالي يتولد لدييا حالرة مرن القمرق مسرتقببل. تعتمد عمييا في التشخيص والعبلج، 

التكنولوجيرررا الرقميرررة فررري إدارة األزمرررات  دورعبلقرررة إرتباطيرررة دالرررة إحصرررائيا برررين  وجـــود
عبلقررة  وجــود لربررات األسررر. والتعميمرري، اإلقتصررادي والقمررق المسررتقبمي الصررحيةاألسرررية 
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التكنولوجيررا الرقميررة فرري إدارة األزمررات  إجمررالي دورإرتباطيررة موجبررة دالررة إحصررائيا بررين 
جمررالي األسرررية و  لربررات األسررر ( المينيررة، التعميمررة، والصررحيةبأبعرراده )القمررق المسررتقبمي ا 

التكنولوجيرررا الرقميرررة فررري إجمرررالي دور ممرررا زاد أي ك 2023، 20222عنرررد مسرررتوي داللرررة 
التعميمرررة، إجمرررالي القمرررق المسرررتقبمي بأبعررراده )المينيرررة، زاد إدارة األزمرررات األسررررية كممرررا 

ــــك ، والصررررحية( لربررررات األسررررر ــــان ذل إنررررو بررررالرغم مررررن إسررررتخدام األسرررررة ويفســــر الباحث
قررررد ال تسررررطيع مواكبررررو لمتكنولوجيررررا الرقميررررة فرررري إدارة أزماتيررررا واإلسررررتفادة منيررررا إال إنيررررا 

ممرا قرد يولرد لردييا حالرة مرن وجيرا بمرا تحممرو مرن مخراطر وسرمبيات، تطورات تمرك التكنول
التكنولوجيررا  إجمرالي دورعبلقرة إرتباطيرة دالرة إحصرائيا برين  عـدم وجـودالقمرق مسرتقببل. 

 لربات األسر. اإلقتصادي الرقمية في إدارة األزمات األسرية والقمق المستقبمي
 يمكن قبول الفرض األول جزئيا وبالتالي
بعض المتغيرات اإلجتماعية توجد عبلقة إرتباطية دالة إحصائيا بين  الفرض الثاني5

(، سرعة اإلنترنت، و ، المستوي التعميمي لمزوجلربات األسر العمر، المستوي التعميمي)
تماعية، )األزمات اإلج االتكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية بأبعادى ودور

 األزمات اإلقتصادية( لربات األسر.و األزمات التعميمية، األزمات الصحية، 
المتغيررررررات حسررررراب معامرررررل إرتبررررراط سررررربيرمان لتحديرررررد العبلقرررررة برررررين بعرررررض ترررررم 
لربرات األسرر،  االتكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية بأبعادىر دورو ، االجتماعية

 .(02كما ىو موضح في جدول )
انخكُٕنٕخٛب انشلًٛت فٙ إداسة  دٔسٔ نًخغٛشاث االخخًبعٛتبعض ا( يعبيالث االسحببط بٍٛ 02خذٔل )

 األصيبث األسشٚت نشببث األسش

 انًخغٛشاث
األصيبث 

 اإلخخًبعٛت

األصيبث 

 انخعهًٛٛت

األصيبث 

 انصحٛت

األصيبث 

 اإللخصبدٚت

إخًبنٙ إداسة 

 األصيبث األسشٚت

 15012- 15155- **15041- 15171- 15101- انعًش

 ***15077 ***15514 ***15050 **15515 ***15014 شببث األسشانًسخٕ٘ انخعهًٛٙ ن

 ***15511 ***15527 **15551 **15510 ***15572 انًسخٕ٘ انخعهًٛٙ نهضٔج

 *15021 *15055 *15055 *15050 *15021 سشعت اإلَخشَج

 (2.220(    *** دال عند مستوى )2.20)(  **دال عند مستوى 2.22*دال عند مستوى )          

 وجود عبلقة إرتباطية تبين العمرفيما يخص  -( ما يمي025يوضح جدول )
 ودور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية، دالة إحصائيا بين العمر سالبة

، أي كمما زاد العمر كمما قل دور 2022عند مستوي داللة  لربات األسر الصحية
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ويرجع الباحثان التكنولوجيا الرقمية في إدارة االزمات األسرية الصحية لربات األسر، 
 نتيجة الصحية نمن تدىور حالتي ربات األسر األكبر سنا رىبة وخوف ذلك إلي

فالقدرات العقمية لئلنسان تتراجع كمما في حل األزمات الصحية،  التعامل مع التكنولوجيا
 دنعت، كما أنين أاجع في القدرة عمى التركيز والتذكرتقدم في العمر، ويصحبيا تر 

الصحية كتشخيص  في حل األزمات عمى األدوات القديمة التقميدية نخبلل حياتي
كتشخيص جديدة طرق  التعود عمىفخبلل الذىاب إلي الطبيب بالعيادة، المرض من 

لذلك وعبلج المرض أون الين من خبلل المواقع الصحية وتطبيقاتيا أمر صعب لمغاية 
كما  .وخاصة في النواحي الصحية فقط مع المتعاَرف عميو نويتعامم نيتراجع ننراىي
جمالي و ، دالة إحصائيا بين العمر وجود عبلقة إرتباطيةعدم  تبين دور التكنولوجيا ا 

)األزمات اإلجتماعية، التعميمية،  ابأبعادى ات األسريةالرقمية في إدارة األزم
وجود  تبين المستوي التعميمي لربات االسرفيما يخص . لربات األسراإلقتصادية( و 

جمالي المستوي التعميمي، دالة إحصائيا بين موجبة  عبلقة إرتباطية دور التكنولوجيا وا 
)األزمات اإلجتماعية، التعميمية، الصحية،  ابأبعادى الرقمية في إدارة األزمات األسرية

المستوي ، أي كمما زاد 20222، 2022عند مستويات داللة  لربات األسر واإلقتصادية(
 اإجمالي دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية بأبعادىكمما زاد  التعميمي

وىذا يتفق مع ، ات األسر)األزمات اإلجتماعية، التعميمية، الصحية، واإلقتصادية( لرب
ا كان المستوي التعميمي لربة األسرة التي أكدت إنو كمم ( 2202حنان عزيز ) دراسة

ربيع نوفل ودراسة ، األزمات االقتصادية واالجتماعيةت قدرتيا عمي إدارة دامرتفع ز 
وجود عبلقة إرتباطية بين إدارة األزمات األسرية  ثبتتأ تيال (2203وأخرون )

وجود عبلقة  تبين المستوي التعميمي لمزوجفيما يخص ومستوى تعميم ربة األسرة. 
جمالي ، ائيا بين المستوي التعميمي لمزوجدالة إحصموجبة  إرتباطية دور التكنولوجيا وا 

ماعية، التعميمية، الصحية، )األزمات اإلجت ابأبعادى الرقمية في إدارة األزمات األسرية
المستوي ، أي كمما زاد 20222، 2022عند مستويات داللة   لربات األسر اإلقتصادية(

إجمالي دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية كمما زاد التعميمي لمزوج 
ويتفق ، الصحية، اإلقتصادية( لربات األسرالتعميمية،  )األزمات اإلجتماعية، ابأبعادى

إدارة األزمات التي أكدت وجود عبلقة بين ( 2202) دراسة إيمان درازذلك مع 
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 (2203دراسة ربيع نوفل وأخرون )و  لمستوى التعميمى لمزوج،وا االجتماعية األسرية
ب األسرة، وجود عبلقة إرتباطية بين إدارة األزمات األسرية ومستوى تعميم ر  ثبتتأ تيال

لعدم وجود عبلقة بين تعميم رب األسرة ( 2202) سميمانىناء  ويختمف مع دراسة
دارة األزمات موجبة تبين وجود عبلقة إرتباطية  سرعة النترنتفيما يخص ،  األسرية وا 

جمالي دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات سرعة اإلنترنت، دالة إحصائيا بين  وا 
 ة، الصحية، اإلقتصادية( لربات األسر)األزمات اإلجتماعية، التعميمي ااألسرية بأبعادى

إجمالي دور كمما زاد سرعة اإلنترنت ، أي كمما زاد 2023عند مستويات داللة 
التعميمية،  )األزمات اإلجتماعية، االتكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية بأبعادى

 السريع  اإلنترنتأن إلي  ذلك ويرجع الباحثان، الصحية، اإلقتصادية( لربات األسر
التي تدعم  ستخدام لجميع أجيزتك التكنولوجيةإالحصول عمى أفضل من يمكنك 

حل األزمات ليتيح فرصة تصفح المواقع وتطبيقاتيا بشكل سريع شبكات اإلنترنت حيث 
عمي أجيزة  بكفاءة عالية اإلقتصاديةو األسرية المختمقة اإلجتماعية، التعميمية، الصحية، 

 أو األجيزة الموحية. ةتف الذكيواالي والثابتة والمحمولة أ الحاسوب
 جزئيا ثانيوبالتالي يمكن قبول الفرض ال

 لمتغيرات اإلجتماعيةتوجد عبلقة إرتباطية دالة إحصائيا بين بعض ا الفرض الثالث5
( ، سرعة اإلنترنت، المستوي التعميمي لمزوجربات األسر)العمر، المستوي التعميمي ل

 )المينية، اإلقتصادية، التعميمية، الصحية(  لربات األسر. المستقبمي بأبعادهوالقمق 
 لمتغيررررات االجتماعيرررةحسررراب معامرررل إرتبررراط سررربيرمان لتحديرررد العبلقرررة برررين بعرررض اترررم 

 .(02كما ىو موضح في جدول )والقمق المستقبمي بأبعاده لربات األسر، 
 نشببث األسش ٔانمهك انًسخمبهٙ االخخًبعٛتًخغٛشاث ( يعبيالث االسحببط بٍٛ بعض ان02خذٔل )

 انًخغٛشاث
 انمهك 

 انًُٓٙ

انمهك 

 اإللخصبد٘

 انمهك

انخعهًٛٙ   

 انمهك

انصحٙ   

إخًبنٙ انمهك 

 انًسخمبهٙ

 15110 15110 15177 *15055 15107- انعًش

 15122- 15101- 15100 15005- 15105 شببث األسشانًسخٕ٘ انخعهًٛٙ ن

 **15045- 15111- *15001- **15512- 15111- نهضٔجانًسخٕ٘ انخعهًٛٙ 

 15002- 15005- ***15552- 15005- **011- سشعت اإلَخشَج

 (1.110(    *** دال عُذ يسخٕٖ )1.10(  **دال عُذ يسخٕٖ )1.12*دال عُذ يسخٕٖ )            

تبين وجود عبلقة إرتباطية  العمرفيما يخص  -( ما يمي025يوضح جدول )
 ويعند مستلربات األسر  والقمق المستقبمي اإلقتصاديالعمر، موجبة دالة إحصائيا بين 
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كمما زاد القمق المستقبمي اإلقتصادي لربات األسر،  العمرأي كمما زاد  ،2023داللة 
وص بأن ربات األسر كمما زادت أعمرىن كمما زاد قمقين بخصويفسر الباحثان ذلك 

، ووضعيم المادي الذي ستكون عميو في ىذه المرحمةمستقبمين ومستقبل أفراد أسرىن، 
وأيضا مع زيادة اإللتزامات المادية ليذه المرحمة، وخاصة إذا لم يخططن مبكرا لمواجية 

أعمار األبناء وزيادة متطمباتيم والحاجة إلي تأمين مستقبميم وزواجيم أيضا، حيث 
حديات غامضة ال يستطعن التنبؤ بيا في ظل وجود دخل تحمل مرحمة التقاعد ت

نعدام لئلمتيازات المالية، تفقت ىذه النتيجة مع دراسة منخفض وا  شيماء صبح  وا 
كما ة كمما زاد قمقيا اإلقتصادي. التي أشارت إلي أنو كمما تقدم سن المرأ (2208)

جمالي تبين  القمق المستقبمي عدم وجود عبلقة إرتباطية دالة إحصائيا بين العمر وا 
رشا وىذا يختمف مع دراسة الصحية(  لربات األسر، و بأبعاده )المينية، التعميمية، 

التي أكدت وجود عبلقة إرتباطية سالبة بين سن ربة األسرة وكل من  (2204عموان )
التي  (2202شيرين فرحات ) دراسة القمق المستقبمى المينى، االقتصادى، والتعميمى، 

دراسة أكدت وجود عبلقة إرتباطية موجبة بين القمق المستقبمي وعمر ربة األسرة، 
التي أثبتت وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين القمق ( 2202ذىبية حسين )

 (2202ىادي النعيمي وجنار الجباري ) ويتفق مع دراسةالمستقبمي ومتغير السن، 
فيما يخص المستوي  مستقبمي ومتغير السن.حيث أكدت عدم وجود عبلقة بين القمق ال

عدم وجود عبلقة إرتباطية دالة إحصائيا بين المستوي التعميمي لربات األسر تبين 
جمالي القمق المستقبمي بأبعاده )المينية، اإلقتصادية، التعميمية،  الصحية( و التعميمي وا 

بأن غالبية ربات األسر متشككين في إمكانية أن  ويفسر الباحثان ذلكلربات األسر، 
يوفر ليم التعميم مستقببل أفضل، في ظل تخريج الجامعات آلالف الشباب سنويا، ممن 
ينضم معظميم إلى طابور بطالة طويل، في ظل عجز الحكومات عن وضع خطط 

 ة كريمةحيا التي توفر تنمية حقيقية تنيض بمستوى التعميم، وتوفر فرص العمل البلزمة
لربات  الميني، اإلقتصادي، التعميمي، والصحي مما يزيد من فرص القمق المستقبمي

، (2202وشيرين فرحات )، (2204رشا عموان )وىذا يختمف مع دراسات األسر، 
الذين أكدوا وجود عبلقة إرتباطية سالبة  (2202(، أحمد جبر )2202وعبير عمي )

بأبعاده المينية،  يوكل من القمق المستقبم ،بين المستوي التعميمي لربة األسرة
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وجود عبلقة  تبين المستوي التعميمي لمزوجفيما يخص  االقتصادية، والتعميمية.
جمالي القمق المستقبمي المستوي التعميمي لمزوج، دالة إحصائيا بين  سالبةإرتباطية  وا 

أي كمما  2022 ،2023داللة  ويعند مستلربات األسر  بأبعاده )اإلقتصادية، والتعميمية(
إجمالي القمق المستقبمي بأبعاده إنخفض كمما إرتفع المستوي التعميمي لمزوج 

بأن المستوي التعميمي  ذلك ويفسر الباحثان، )اإلقتصادية، والتعميمية( لربات األسر
ما يؤثر المرتفع لدي الزوج ينمي لدي الزوجة أو ربة األسرة التفاعل اإليجابي األسري م

عدم وجود عبلقة  كما تبينويقمل من قمقيا المستقبمي. عمي الصحة النفسية لدييا، 
 الصحيو إرتباطية دالة إحصائيا بين المستوي التعميمي لمزوج والقمق المستقبمي الميني، 

دالة  سالبةوجود عبلقة إرتباطية  تبينفيما يخص سرعة النترنت . لربات األسر
عند والقمق المستقبمي الميني، والتعميمي لربات األسر نترنت، سرعة اإلإحصائيا بين 

القمق  إنخفضكمما  إرتفع سرعة اإلنترنتأي كمما  20222 ،2022داللة  ويمست
إلي أن مع زيادة  ويفسر الباحثان ذلك، لربات األسروالتعميمي الميني، المستقبمي 

يقمل فرص ن تقصير مما سرعة اإلنترنت فإنيم قد يتمموا أعماليم عمي أكمل وجو دو 
والتعميمي لربات األسر خاصا في ظل حدوث إضطرابات في القمق المستقبمي الميني، 
في ظل وباء كورونا مما  ومزاحمة اآلخرين، الذىاب واإلياب التعميم والعمل، صعوبة
ومن أجل التصدي ليذه واإلنتشار المتزايد ليذا الوباء،  يزيد من فرص العدوي

كما إتباع أسموب التعميم والعمل عن بعد من خبلل شبكة اإلنترنت. اإلضطرابات تم 
جمالي و سرعة اإلنترنت،  عدم وجود عبلقة إرتباطية دالة إحصائيا بين تبين القمق ا 

 .لربات األسربأبعاده )اإلقتصادية، والصحية( المستقبمي 
 جزئيا لثوبالتالي يمكن قبول الفرض الثا

إحصائيًا في دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات توجد فروق دالة  5رابعالفرض ال
األزمات و )األزمات اإلجتماعية، األزمات التعميمية، األزمات الصحية،  ااألسرية بأبعادى

 عدد أفراد األسرة، عدد سنوات الزواج، الحالة الوظيفيةلاإلقتصادية(  لربات األسر وفقا 
وسيمة إستخدام التطبيقات  ،دخل الشيري لؤلسرةالالحالة الوظيفية لمزوج، ، لربات األسر
 .(اإللكترونية



 

1119 

2222 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

أسموب تحميل  :األتي ولمتحقق من صحة ىذا الفرض احصائيا تم استخدام
إليجاد قيمة ف لموقوف عمي داللة  Anova One Wayالتباين في اتجاه واحد 

لربات  دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية بأبعاده الفروق في إستبيان
ختباراالسر وفقا لبعض المتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية،   لمعرفة .L.S.Dوا 

 .ذلك ( توضح22( إلي )02من )جداول الو إتجاىات الفروق في حالة وجودىا، 
نشببث  انشلًٛت فٙ إداسة األصيبث األسشٚت ذٔس انخكُٕنٕخٛبن( ححهٛم انخببٍٚ فٙ احدبِ ٔاحذ 07خذٔل )

 عذد افشاد األسشةٔفمب ن األسش

 انبٛبٌ

 

 انبعذ

 يصبدس انخببٍٚ
يدًٕع 

 انًشبعبث

دسخبث 

 انحشٚت

يخٕسط 

 انًشبعبث
 لًٛت ف

انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

األصيبث 

 اإلخخًبعٛت

 0555024 5 554.002 بٍٛ انًدًٕعبث

 055144 017 20505522 انًدًٕعبثداخم  1512 15155 05421

  011 22215241 انكهٗ

 األصيبث 

 انخعهًٛٛت

 015424 5 505702 بٍٛ انًدًٕعبث

 525574 017 51715421 داخم انًدًٕعبث غٛش دال 15220 15501

  011 21105212 انكهٗ

 األصيبث

 انصحٛت 

 0005155 5 5275445 بٍٛ انًدًٕعبث

 525040 017 20275700 داخم انًدًٕعبث 1510 15117 25002

  011 25525212 انكهٗ

األصيبث 

 اإللخصبدٚت

 0045057 5 2025210 بٍٛ انًدًٕعبث

 515252 017 24025045 داخم انًدًٕعبث 15110 15111 015752

  011 25755472 انكهٗ

إخًبنٙ إداسة 

 األصيبث األسشٚت

 05055402 5 55525270 بٍٛ انًدًٕعبث

 0015150 017 201745545 داخم انًدًٕعبث 1512 15155 05105

  011 202155022 انكهٗ

، 2023داللررة  اتوجررود فررروق دالررة إحصررائيًا عنررد مسررتوي( 02يوضــح جــدول )
بأبعادىرررا  دارة األزمررات األسرررريةإل دور التكنولوجيررا الرقميرررةإجمرررالي فرري  20222، 2022

عردد لربرات األسرر وفقرا ل )األزمات اإلجتماعية، األزمات الصحية، األزمرات اإلقتصرادية(
، 30226، 30869، 30920حيررررررث بمغررررررت قرررررريم ف المعبرررررررة عررررررن ذلررررررك ) أفررررررراد األسرررررررة

التري  (2203دراسـة ربيـع نوفـل وأخـرون )ويختمف ذلك مع  ،عمي الترتيب (220796
عرردم كمــا تبــين ، حجررم األسرررةفقررا لزمررات األسرررية و إدارة األأثبتررت عرردم وجررود فررروق فرري 
 التعميميرة دارة األزمرات األسرريةإل دور التكنولوجيرا الرقميرة وجود فروق دالة إحصائيًا في

 (.20932عدد أفراد األسرة حيث بمغت قيمة ف المعبرة عن ذلك )لربات األسر وفقا ل
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انفشٔق بٍٛ يخٕسطبث دسخبث إخًبنٙ دٔس إحدبِ نهخعشف عهٗ دالنت   L.S.D( اخخببس 04خذٔل )

انخكُٕنٕخٛب انشلًٛت إلداسة األصيبث األسشٚت بأبعبدْب )األصيبث اإلخخًبعٛت، األصيبث انصحٛت، 

 عذد أفشاد األسشةاألصيبث اإللخصبدٚت( نشببث األسش ٔفمب نٔ

 انعذد عذد أفشاد األسشة انًخغٛشاث
انًخٕسط 

 انحسببٙ

االَحشاف 

 انًعٛبس٘

 2ألم يٍ 

 أفشاد
 أفشاد 2-2

 2أكثش يٍ 

 أفشاد

 األصيبث اإلخخًبعٛت

   - 25051 54545 15 أفشاد 2ألم يٍ 

  - **5550 25715 52520 12 أفشاد 2-2

 - 1554 5551 25152 52500 05 أفشاد 2أكثش يٍ 

 األصيبث انصحٛت

   - 55202 50511 15 أفشاد 2ألم يٍ 

  - 0515 25200 51512 12 أفشاد 2-2

 - *0544 **5515 55251 02507 05 أفشاد 2أكثش يٍ 

 األصيبث اإللخصبدٚت

   - 25554 55527 15 أفشاد 2ألم يٍ 

  - 050 25417 50557 12 أفشاد 2-2

 - ***2525 ***7575 05254 05540 05 أفشاد 2أكثش يٍ 

إخًبنٙ إداسة 

 األصيبث األسشٚت

   - 025151 10545 15 أفشاد 2ألم يٍ 

  - 0527 015051 44502 12 أفشاد 2-2

 - *01545 **05551 025170 77500 05 أفشاد 2أكثش يٍ 

 (15110*** دال عُذ يسخٕ٘ )               (1510**دال عُذ يسخٕٖ )           (    1.12*دال عُذ يسخٕٖ )        
تجاه الفروق في إجمالي دور إلمتعرف عمى   L.S.Dإجراء اختبار تم 

التكنولوجيا الرقمية إلدارة األزمات األسرية بأبعادىا )األزمات اإلجتماعية، األزمات 
وأسفرت النتائج  الصحية، األزمات اإلقتصادية( لربات األسر وفقا لعدد أفراد األسرة ،

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  -عن5( 03الموضحة بجدول )
دور التكنولوجيا الرقمية إلدارة األزمات األسرية بأبعادىا )األزمات  درجات إجمالي

األزمات اإلقتصادية( لربات األسر وفقا لعدد أفراد و اإلجتماعية، األزمات الصحية، 
عدد أفراد األسرة األقل، لصالح  2023، 2022 ،20222 األسرة عند مستويات داللة
العبلقات األسرية في تقوية  تساىمجم األسر صغيرة الحأن ويرجع الباحثان ذلك إلي 

ألفراد األسرة في مواجية األزمات وتحمل  نفسيا تعطي دعمابشكل افضل، والتي 
ت األسرية، وبالتالي القدرة عمي التركيز وعدم تشتت اإلنتباه في إدارة األزمات، النكبا

الباىظة الثمن من صمية والمتقدمة األسرة لئلمكانات التكنولوجية األباإلضافة إلي توفير 
، د من أفرادىاواليواتف الذكية بكل سيولة لكل فر يزة الحاسوب الثابتة أو المحمولة، أج

والتي من خبلليا يمكن مواجية األزمات بشكل سريع عن طريق المواقع اإللكترونية 
واإلقتصادية عبر شبكة اإلنترنت اتيا بمختمف أنواعيا اإلجتماعية، الصحية، وتطبيق



 

1121 

2222 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

وجود إلى  (2202دراسة حنان عزيز )وىذا يتفق مع سر كبيرة الحجم، بعكس األ
 لصالح حجم األسرة األقل. واالجتماعية، رة لؤلزمات االقتصاديةدارة ربة األسفروق في إ

نشببث  ذٔس انخكُٕنٕخٛب انشلًٛت فٙ إداسة األصيبث األسشٚتن( ححهٛم انخببٍٚ فٙ احدبِ ٔاحذ 01خذٔل )

 سُٕاث انضٔاجعذد ٔفمب ن األسش

 انبٛبٌ

 

 انبعذ

 يصبدس انخببٍٚ
يدًٕع 

 انًشبعبث

دسخبث 

 انحشٚت

يخٕسط 

 انًشبعبث
 لًٛت ف

انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

األصيبث 

 اإلخخًبعٛت

 0275042 5 0055775 بٍٛ انًدًٕعبث

 005251 017 25055414 داخم انًدًٕعبث 1510 15112 25541

  011 22215211 انكهٗ

األصيبث 

 انخعهًٛٛت

 005001 5 555204 بٍٛ انًدًٕعبث

 525575 017 51745127 داخم انًدًٕعبث غٛش دال 15251 15554

  011 21105212 انكهٗ

 األصيبث

 انصحٛت 

 0025111 5 5705141 بٍٛ انًدًٕعبث

 525021 017 20205202 داخم انًدًٕعبث 1510 15112 25501

  011 25525212 انكهٗ

األصيبث 

 اإللخصبدٚت

 5055501 5 5255474 بٍٛ انًدًٕعبث

 015517 017 21175117 داخم انًدًٕعبث 1510 15110 75255

  011 25755472 انكهٗ

إخًبنٙ إداسة 

 األصيبث األسشٚت

 04215112 5 07015110 بٍٛ انًدًٕعبث

 0105570 017 217455025 داخم انًدًٕعبث 1510 15110 25051

  011 202155022 انكهٗ

، 2022داللررة  اتوجررود فررروق دالررة إحصررائيا عنررد مسررتوي( 04يوضــح جــدول )
بأبعادىرا )األزمرات  دارة األزمرات األسرريةإل دور التكنولوجيرا الرقميرةإجمالي في  20222

عرردد سررنوات لربررات األسررر وفقررا ل األزمررات اإلقتصررادية(و اإلجتماعيررة، األزمررات الصررحية، 
 (70600، 30039، 30089، 60209حيرررث بمغرررت قررريم ف المعبررررة عرررن ذلرررك )الرررزواج 

 دور التكنولوجيررا الرقميررة عرردم وجررود فررروق دالررة إحصررائيًا فرري كمــا تبــين، عمرري الترتيررب
عدد سنوات الزواج حيث بمغت قيمة لربات األسر وفقا ل التعميمية دارة األزمات األسريةإل

 (.20988ف المعيرة عن ذلك )
 
 
 



 

1122 

2222 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

انفشٔق بٍٛ يخٕسطبث دسخبث إخًبنٙ دٔس إحدبِ نهخعشف عهٗ دالنت   L.S.D( اخخببس 51خذٔل )

انخكُٕنٕخٛب انشلًٛت إلداسة األصيبث األسشٚت بأبعبدْب )األصيبث اإلخخًبعٛت، األصيبث انصحٛت، 

 عذد سُٕاث انضٔاجاألصيبث اإللخصبدٚت( نشببث األسش ٔفمب ن

 انعذد انضٔاجعذد سُٕاث  انًخغٛشاث
انًخٕسط 

 انحسببٙ

االَحشاف 

 انًعٛبس٘

 02ألم يٍ 

 سُت

أللم  02يٍ 

 سُت 50يٍ 

سُت  50

 فبكثش

األصيبث 

 اإلخخًبعٛت

   - 25521 57501 75 سُت 02ألم يٍ 

  - 1512- 25012 54502 001 سُت 50أللم يٍ  02يٍ 

 - **5542 *0541 45111 50521 02 سُت فبكثش 50

 األصيبث انصحٛت

   - 55440 51501 75 سُت 02ألم يٍ 

  - 1570- 25041 51515 001 سُت 50أللم يٍ  02يٍ 

 - **5555 *0521 25715 02521 02 سُت فبكثش 50

األصيبث 

 اإللخصبدٚت

   - 25551 50552 75 سُت 02ألم يٍ 

  - 1510- 25252 55504 001 سُت 50أللم يٍ  02يٍ 

 - 2572 **5545 25450 02520 02 سُت فبكثش 50

إخًبنٙ إداسة 

 األصيبث األسشٚت

   - 025501 44524 75 سُت 02ألم يٍ 

  - 0515- 075021 10521 001 سُت 50أللم يٍ  02يٍ 

 - **02555 **00551 505751 72504 02 سُت فبكثش 50

                (1510**دال عُذ يسخٕٖ )           (    1.12*دال عُذ يسخٕٖ )        
لمتعررررررف عمرررررى اتجررررراه الفرررررروق فررررري إجمرررررالي دور   L.S.Dإجرررررراء اختبرررررار ترررررم 

التكنولوجيرررا الرقميرررة إلدارة األزمرررات األسررررية بأبعادىرررا )األزمرررات اإلجتماعيرررة، األزمرررات 
وأســـفرت  ، سرررنوات الرررزواجاألزمرررات اإلقتصرررادية( لربرررات األسرررر وفقرررا لعررردد و الصرررحية، 

وجررررود فررررروق ذات داللررررة إحصررررائية بررررين  -عــــن5( 22النتــــائج الموضــــحة بجــــدول )
دور التكنولوجيرررا الرقميرررة إلدارة األزمرررات األسررررية بأبعادىرررا  متوسرررطات درجرررات إجمرررالي

األزمات اإلقتصادية( لربات األسر وفقرا لعردد و )األزمات اإلجتماعية، األزمات الصحية، 
لررزواج األقررل، عرردد سررنوات الصررالح  2023، 2022  عنررد مسررتويات داللررة سررنوات الررزواج

إلي أن األسر حديثة التكوين لدييا من اإلمكانيات المادية، الوقت،  ويرجع الباحثان ذلك
من أجيزة حاسوب ثابتة أو محمولرة،  والتفكير العممي السميم لتوفير الوسائل التكنولوجية

وىواتررف ذكيررة إلدارة األزمررات األسرررية المختمفررة عبررر اإلنترنررت مررن خرربلل مررا تحممررو مررن 
 اقع إلكترونية وتطبيقات.مو 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1123 

2222 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ٔفمب  ذٔس انخكُٕنٕخٛب انشلًٛت فٙ إداسة األصيبث األسشٚتن( ححهٛم انخببٍٚ فٙ احدبِ ٔاحذ 50خذٔل )

 هحبنت انٕظٛفٛت نشببث األسشن

 انبٛبٌ

 

 انبعذ

 يصبدس انخببٍٚ
يدًٕع 

 انًشبعبث

دسخبث 

 انحشٚت

يخٕسط 

 انًشبعبث
 لًٛت ف

نمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

األصيبث 

 اإلخخًبعٛت

 145112 0 5155547 بٍٛ انًدًٕعبث

 055107 012 25725510 داخم انًدًٕعبث 1512 15151 05125

  011 22215241 انكهٗ

 األصيبث انخعهًٛٛت

 415157 0 5555455 بٍٛ انًدًٕعبث

 555571 012 57245720 داخم انًدًٕعبث 1512 15150 05005

  011 21105212 انكهٗ

 األصيبث 

 انصحٛت

 015047 0 005020 بٍٛ انًدًٕعبث

 575250 012 20155505 داخم انًدًٕعبث غٛش دال 15721 15077

  011 25525212 انكهٗ

األصيبث 

 اإللخصبدٚت

 25512 0 045204 بٍٛ انًدًٕعبث

 055101 012 25255527 داخم انًدًٕعبث غٛش دال 15115 15044

  011 25755472 انكهٗ

إخًبنٙ إداسة 

 األصيبث األسشٚت

 0225170 0 5125505 بٍٛ انًدًٕعبث

 0505575 012 201145150 داخم انًدًٕعبث غٛش دال 15270 15200

  011 202155022 انكهٗ

فري  2023داللرة  اتوجود فروق دالة إحصائيا عنرد مسرتوي( 20يوضح جدول )
لمحالررررة وفقررررا اإلجتماعيررررة، والتعميميررررة  دارة األزمررررات األسررررريةإل الرقميررررةدور التكنولوجيررررا 

عمرري  (30339، 30269حيررث بمغررت قرريم ف المعبرررة عررن ذلررك )الوظيفيررة لربررات األسررر 
 دور التكنولوجيرا الرقميرةإجمرالي  عدم وجرود فرروق دالرة إحصرائيًا فري كما تبينالترتيب، 

لحرررالتين لربرررات األسرررر وفقرررا واإلقتصرررادية(  بأبعادىرررا )الصرررحية، دارة األزمرررات األسرررريةإل
( عمرررري 20288، 20377، 20323الوظيفيررررة حيررررث بمغررررت قرررريم ف المعبرررررة عررررن ذلررررك )

عرردم وجررود فررروق فررى إدارة ل  (2202) ىنــاء ســميمان ويتفــق ذلــك مــع دراســةالترتيررب، 
 فقا لمحالة الوظيفية لربة األسرة.و  األزمات األسرية

 
 
 
 



 

1124 

2222 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

انفشٔق بٍٛ يخٕسطبث دسخبث دٔس إحدبِ نهخعشف عهٗ دالنت   L.S.D( اخخببس 55خذٔل )

ٔفمب نهحبنت انٕظٛفٛت نشببث ٔانخعهًٛٛت اإلخخًبعٛت،  انخكُٕنٕخٛب انشلًٛت إلداسة األصيبث األسشٚت

 األسش

 انًخغٛشاث
نحبنت انٕظٛفٛت ا

 نشببث األسش
 انعذد

انًخٕسط 

 انحسببٙ

االَحشاف 

 انًعٛبس٘
 ال حعًم

يٕظفت 

 حكٕيٛت

يٕظفت لطبع 

 خبص

أعًبل 

 حشة

 األصيبث اإلخخًبعٛت

    - 25011 52507 75 ال حعًم

   - *5552- 25250 54555 011 يٕظفت حكٕيٛت

  - 0524- *0540- 05240 01511 00 يٕظفت لطبع خبص

 - 5510 0502 1511- 55554 57517 02 أعًبل حشة

 األصيبث انخعهًٛٛت

    - 25240 01524 75 ال حعًم

   - 1527- 55251 51552 011 يٕظفت حكٕيٛت

  - **5522 **0541 25521 02521 00 يٕظفت لطبع خبص

 - *5555- 1505 1522- 05250 51500 02 أعًبل حشة

              (15110**دال عُذ يسخٕٖ )*        (    1.10*دال عُذ يسخٕٖ )(             *1512دال عُذ يسخٕ٘ )     

دور التكنولوجيرررا  لمتعررررف عمرررى اتجررراه الفرررروق فررري  L.S.Dإجرررراء اختبرررار ترررم   
لربررررات لمحالررررة الوظيفيررررة ا وفقرررر ، والتعميميررررةالرقميررررة إلدارة األزمررررات األسرررررية اإلجتماعيررررة

وجرررود فرررروق ذات داللرررة  -عـــن5( 22وأســـفرت النتـــائج الموضـــحة بجـــدول ) ،األسرررر
إحصرررررائية برررررين متوسرررررطات درجرررررات دور التكنولوجيرررررا الرقميرررررة إلدارة األزمرررررات األسررررررية 

، 2023 وفقررا لمحالرة الوظيفيررة لربررات األسرر عنررد مسررتويات داللررةوالتعميميررة ، اإلجتماعيرة
الموظفات العامبلت بالقطاع الحكرومي لمتغيرر إدارة األزمرات اإلجتماعيرة  لصالح 2022
القطرراع الحكررومي بالترردريب المسررتمر لمعرراممين عمرري إسررتخدام التكنولوجيررا  لىتمــامنظــرا 

تجرراه الدولررة لمرقمنررة، ولصررالح غيررر العررامبلت والموظفررات بالقطرراع الحكررومي  الحديثررة وا 
ــيوالعررامبلت باألعمررال الحرررة لمتغيررر إدارة األزمررات التعميميررة  ــك إل ترروافر  وقــد يرجــع ذل

 التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات التعميمية ألبنائين.  الوقت البلزم لديين إلستخدام
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1125 

2222 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

نشببث  ذٔس انخكُٕنٕخٛب انشلًٛت فٙ إداسة األصيبث األسشٚتن( ححهٛم انخببٍٚ فٙ احدبِ ٔاحذ 50خذٔل )

 هحبنت انٕظٛفٛت نهضٔجٔفمب ناألسش 

 انبٛبٌ

 

 انبعذ

 يصبدس انخببٍٚ
يدًٕع 

 انًشبعبث

دسخبث 

 انحشٚت

يخٕسط 

 انًشبعبث
 لًٛت ف

نمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

األصيبث 

 اإلخخًبعٛت

 025024 0 0145570 بٍٛ انًدًٕعبث

05117 15025 
غٛش 

 دال
 055122 012 25205017 داخم انًدًٕعبث

  011 22215241 انكهٗ

 األصيبث انخعهًٛٛت

 275512 0 5105442 بٍٛ انًدًٕعبث

 555544 012 57115711 انًدًٕعبثداخم  1512 15155 55754

  011 21105212 انكهٗ

 األصيبث 

 انصحٛت

 0205157 0 5415145 بٍٛ انًدًٕعبث

 525042 012 51025200 داخم انًدًٕعبث 15110 15111 25570

  011 25525212 انكهٗ

األصيبث 

 اإللخصبدٚت

 0105415 0 2725240 بٍٛ انًدًٕعبث

 015144 012 24175015 داخم انًدًٕعبث 15110 15111 25074

  011 25755472 انكهٗ

إخًبنٙ إداسة 

 األصيبث األسشٚت

 2455721 0 51525541 بٍٛ انًدًٕعبث

55045 15110 
غٛش 

 دال
 0005251 012 205515472 داخم انًدًٕعبث

  011 202155022 انكهٗ

، 2023داللررة  اتإحصررائيا عنررد مسررتويوجررود فررروق دالررة ( 28يوضــح جــدول )
التعميميرررررة، الصررررررحية،  دارة األزمرررررات األسررررررريةإل فررررري دور التكنولوجيرررررا الرقميررررررة 20222

، 00798حيرث بمغرت قريم ف المعبررة عرن ذلرك )لمحالرة الوظيفيرة لمرزوج وفقرا اإلقتصادية 
 إجمرالي عدم وجود فروق دالة إحصرائيًا فري كما تبينعمي الترتيب،  (60378، 60973

لربات األسر وفقا بمحورىا )اإلجتماعي(  دارة األزمات األسريةإل دور التكنولوجيا الرقمية
( عمرري 20297، 00289لمحالررة الوظيفيررة لمررزوج حيررث بمغررت قرريم ف المعبرررة عررن ذلررك )

 الترتيب.
 
 
 
 
 
 



 

1126 

2222 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

انفشٔق بٍٛ يخٕسطبث دسخبث دٔس إحدبِ نهخعشف عهٗ دالنت   L.S.D( اخخببس 55خذٔل )

ٔفمب انخعهًٛٛت، انصحٛت، ٔاإللخصبدٚت نشببث األسش  انخكُٕنٕخٛب انشلًٛت إلداسة األصيبث األسشٚت

 هضٔجنهحبنت انٕظٛفٛت ن

 انًخغٛشاث
نحبنت انٕظٛفٛت ا

 هضٔجن
 انعذد

انًخٕسط 

 انحسببٙ

االَحشاف 

 انًعٛبس٘
 ال حعًم

 يٕظف

 حكٕيٙ

يٕظف لطبع 

 خبص

أعًبل 

 حشة

 خعهًٛٛتاألصيبث ان

    - 55420 02522 1 ال حعًم

   - *5500- 25102 01541 47 يٕظف حكٕيٙ

  - 1524- **5510- 55722 51557 27 يٕظف لطبع خبص

 - 0555 1522 *0527- 25127 01550 57 أعًبل حشة

 األصيبث انصحٛت

    - 05714 02527 1 ال حعًم

   - **5511- 25254 51522 47 يٕظف حكٕيٙ

  - 0550- **2555- 55042 50541 27 يٕظف لطبع خبص

 - **0505 *5511 5511- 55104 04527 57 أعًبل حشة

 األصيبث اإللخصبدٚت

    - 55227 57555 1 ال حعًم

   - **2550 25520 55510 47 يٕظف حكٕيٛت

  - 1550 **2525 55527 50545 27 يٕظف لطبع خبص

 - *5525 **5570 ***4505 25047 01501 57 أعًبل حشة

              (15110**دال عُذ يسخٕٖ )*        (    1.10*دال عُذ يسخٕٖ )(             *1512دال عُذ يسخٕ٘ )     

دور التكنولوجيرررا  لمتعررررف عمرررى اتجررراه الفرررروق فررري  L.S.Dإجرررراء اختبرررار ترررم   
ا وفقرررالتعميميرررة، الصرررحية، واإلقتصرررادية لربرررات األسرررر الرقميرررة إلدارة األزمرررات األسررررية 

وجررود فررروق  -عــن5( 22وأســفرت النتــائج الموضــحة بجــدول ) ،لمحالرة الوظيفيررة لمررزوج
ذات داللرررة إحصرررائية برررين متوسرررطات درجرررات دور التكنولوجيرررا الرقميرررة إلدارة األزمرررات 

عنرد  مرزوجلمحالرة الوظيفيرة لوفقرا  واإلقتصرادية لربرات األسررالتعميمية، الصحية، األسرية 
المروظفين العراممين بالقطراع الحكرومي،  لصرالح 20222، 2022، 2023 مستويات داللة

لصرالح المروظفين الخاص، واألعمال الحرة لمتغيرات األزمرات التعميميرة، واإلقتصرادية، و 
ويرجــع الباحثــان ذلــك لمتغيرر األزمررات الصرحية،  الخرراصو العراممين بالقطرراع الحكرومي، 

، أن األزواج العررراممين لررردييم الفرصرررة لتبرررادل خبررررات الحيررراة مرررع الرؤسررراء والرررزمبلء إلررري
باإلضررافة إلرري أن التررردريب عمرري التكنولوجيرررا الرقميررة أصرربح مرررن ضررروريات وأساسررريات 

وبالتررررالي القرررردرة عمرررري معرفررررة الوسررررائل التكنولوجيررررة الحديثررررة العمررررل بجميررررع القطاعررررات، 
وبالترالي مسراعدة ، مرن مواقرع إلكترونيرة وتطبيقرات ممرومرا تحب المتاحة وطررق إسرتخداميا

 المختمفة.األسرية ربات األسر عمي إدارة األزمات 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

نشببث  ذٔس انخكُٕنٕخٛب انشلًٛت فٙ إداسة األصيبث األسشٚتن( ححهٛم انخببٍٚ فٙ احدبِ ٔاحذ 52خذٔل )

 هذخم انشٓش٘ نالسشةٔفمب ناألسش 

 انبٛبٌ

 

 انبعذ

 يصبدس انخببٍٚ
يدًٕع 

 انًشبعبث

دسخبث 

 انحشٚت

يخٕسط 

 انًشبعبث
 لًٛت ف

نمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

األصيبث 

 اإلخخًبعٛت

 505052 0 0515504 بٍٛ انًدًٕعبث

 055424 012 25515055 داخم انًدًٕعبث غٛش دال 15570 05000

  011 22215241 انكهٗ

 األصيبث انخعهًٛٛت

 525102 0 725015 بٍٛ انًدًٕعبث

 525002 012 51525510 داخم انًدًٕعبث غٛش دال 15012 15112

  011 21105212 انكهٗ

 األصيبث 

 انصحٛت

 275750 0 5105024 بٍٛ انًدًٕعبث

 525252 012 25555557 داخم انًدًٕعبث غٛش دال 15124 55255

  011 25525212 انكهٗ

األصيبث 

 اإللخصبدٚت

 0725425 0 2015220 بٍٛ انًدًٕعبث

 015004 012 21555005 داخم انًدًٕعبث 1510 15110 25400

  011 25755472 انكهٗ

إخًبنٙ إداسة 

 األصيبث األسشٚت

 1005471 0 57025211 بٍٛ انًدًٕعبث

 0015155 012 217245252 داخم انًدًٕعبث 1512 15105 55150

  011 202155022 انكهٗ

، 2023 داللررة اتوجررود فررروق دالررة إحصررائيا عنررد مسررتوي( 22جــدول )يوضــح 
بمحررروره )األزمرررات  دارة األزمرررات األسرررريةإل دور التكنولوجيرررا الرقميرررةإجمرررالي فررري  2022

حيرررث بمغرررت قررريم ف المعبررررة عرررن ذلرررك لمررردخل الشررريري لربرررات األسرررر وفقرررا اإلقتصرررادية( 
ربيـــع نوفـــل وأخـــرون  اتدراســـويختمـــف ذلـــك مـــع عمررري الترتيرررب،  (30833، 00992)
دخل وفقررا لرر إدارة األزمررات األسررريةلعرردم وجررود فررروق ( 2200) نيــى ســعدو ، (2203)

ــا . األسرررة ــينكم فرري دور التكنولوجيررا الرقميررة إلدارة  وجررود فررروق دالررة إحصررائياعرردم  تب
لربررات األسرررر  وفقررا لمررردخل الشرريري اإلجتماعيررة، التعميميرررة، والصررحيةاألزمررات األسرررية 
ويتفق ، ( عمي الترتيب00390، 20996، 20323ف المعبرة عن ذلك ) حيث بمغت قيم

عرردم وجررود فررروق فررى إدارة األزمررات االجتماعيررة ل (2202) إيمــان درازذلــك مــع دراســة 
التي أكردت وجرود  (2202حنان عزيز )يختمف مع دراسة ، ودخل األسرةفقا لاألسرية و 
 لمدخل الشيري لؤلسرة.جتماعية وفقا دارة ربة األسرة لؤلزمات اإلفروق إ
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دٔس إخًبنٙ انفشٔق بٍٛ يخٕسطبث دسخبث إحدبِ نهخعشف عهٗ دالنت   L.S.D( اخخببس 52خذٔل ) 

نهذخم ٔفمب بًحٕسِ )األصيبث اإللخصبدٚت( نشببث األسش  انخكُٕنٕخٛب انشلًٛت إلداسة األصيبث األسشٚت

  انشٓش٘ نألسشة

               (15110**دال عُذ يسخٕٖ )*           (    1.10*دال عُذ يسخٕٖ )(             *1512دال عُذ يسخٕ٘ ) 

دور إجمرررررالي  لمتعررررررف عمرررررى اتجررررراه الفرررررروق فررررري  L.S.Dإجرررررراء اختبرررررار ترررررم  
بمحروره )األزمرات اإلقتصرادية( لربرات األسرر التكنولوجيا الرقمية إلدارة األزمرات األسررية 

ــائج الموضــحة بجــدول )ا لمرردخل الشرريري لؤلسرررة، وفقرر وجررود  -عــن5( 22وأســفرت النت
دور التكنولوجيرررا الرقميرررة إجمرررالي فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية برررين متوسرررطات درجرررات 

لمردخل الشريري وفقرا  لربات األسر (اإلقتصاديةره )األزمات بمحو إلدارة األزمات األسرية 
الرررررردخول المنخفضررررررة،  لصرررررالح 20222، 2022، 2023 عنررررررد مسرررررتويات داللررررررة لؤلسررررررة

الرررردخول المتوسررررطة إلجمررررالي إدارة لصررررالح والمتوسررررطة لمتغيررررر األزمررررات اإلقتصررررادية، و 
بمرا تحممرو  المقمدة إلي توفر الوسائل التكنولوجية ويرجع الباحثان ذلكاالزمات األسرية، 

فرري ظررل ترروافر تمررك الوسررائل المقمرردة وتطبيقررات إلكترونيررة معظميررا مجرراني، و مررن مواقررع 
اترررف الذكيرررة الرخيصرررة الرررثمن باألسررواق مرررن أجيرررزة الحاسررروب الثابترررة أو المحمولرررة، واليو 

تررالي القرردرة عمرري وبال ،أصررحاب الرردخول المنخفضررة والمتوسررطةلمحصررول عمييررا فيسررعي 
ـــز وىـــذا يختمـــف مـــع دراســـة إدارة األزمرررات األسررررية بشررركل أسررريل وأبسرررط،  حنـــان عزي

لصرالح الردخول  ادارة ربة األسرة لؤلزمرات االقتصراديةالتي أكدت وجود فروق  (2202)
 المرتفعة.
 
 

 

 انعذد انذخم انشٓش٘ نألسشة انًخغٛشاث
انًخٕسط 

 انحسببٙ

االَحشاف 

 انًعٛبس٘

ألم يٍ 

0111 

 خُّٛ

اللم يٍ  0111

 خُّٛ 2111

لم أل 2111

 1111يٍ 

 خُّٛ

1111 

خُّٛ 

 فبكثش

األصيبث 

 اإللخصبدٚت

    - 45047 55507 02 خُّٛ 0111ألم يٍ 

   - *5515 25504 01552 51 خُّٛ 2111اللم يٍ  0111

  - ***5505- 0551- 55171 50507 70 خُّٛ 1111ألم يٍ  2111

 - *5510 0501- 0570 05771 51555 25 خُّٛ فبكثش 1111

إخًبنٙ إداسة 

 األصيبث األسشٚت

    - 505101 11507 02 خُّٛ 0111ألم يٍ 

   - 7521 015520 45574 51 خُّٛ 2111اللم يٍ  0111

  - **01514- 5551- 025025 15542 70 خُّٛ 1111ألم يٍ  2111

 - 5570 2507- 5555 025052 44502 25 خُّٛ فبكثش 1111
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نشببث  األسشٚتذٔس انخكُٕنٕخٛب انشلًٛت فٙ إداسة األصيبث ن( ححهٛم انخببٍٚ فٙ احدبِ ٔاحذ 57خذٔل )

 نٕسٛهت إسخخذاو انخطبٛمبث اإلنكخشَٔٛتٔفمب األسش 

 انبٛبٌ

 

 انبعذ

 يصبدس انخببٍٚ
يدًٕع 

 انًشبعبث

دسخبث 

 انحشٚت

يخٕسط 

 انًشبعبث
 لًٛت ف

نمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

األصيبث 

 اإلخخًبعٛت

 075027 5 755700 بٍٛ انًدًٕعبث

 055121 017 25155427 داخم انًدًٕعبث غٛش دال 15055 05000

  011 22215241 انكهٗ

األصيبث 

 انخعهًٛٛت

 025155 5 005440 بٍٛ انًدًٕعبث

 525557 017 51215705 داخم انًدًٕعبث غٛش دال 15200 15205

  011 21105212 انكهٗ

 األصيبث 

 انصحٛت

 15042 5 045770 بٍٛ انًدًٕعبث

 575552 017 25125455 انًدًٕعبثداخم  غٛش دال 15700 15055

  011 25525212 انكهٗ

األصيبث 

 اإللخصبدٚت

 45012 5 025501 بٍٛ انًدًٕعبث

 055772 017 25225222 داخم انًدًٕعبث غٛش دال 15740 15557

  011 25755472 انكهٗ

إخًبنٙ إداسة 

 األصيبث األسشٚت

 415255 5 0205550 بٍٛ انًدًٕعبث

 0505204 017 200555105 داخم انًدًٕعبث غٛش دال 15774 15520

  011 202155022 انكهٗ

دور إجمرررررالي فررررري  وجرررررود فرررررروق دالرررررة إحصرررررائياعررررردم  (22يوضـــــح جـــــدول )
بأبعررراده )اإلجتماعيرررة، التعميميرررة، الصرررحية، التكنولوجيرررا الرقميرررة إلدارة األزمرررات األسررررية 

لربرات األسرر حيرث بمغرت قريم ف المعبررة لوسريمة إسرتخدام التطبيقرات وفقرا  واإلقتصادية(
 وذلــــك ألن، ( عمرررري الترتيرررب20097، 20390، 20630، 20233، 20032عرررن ذلررررك )

جميررع التطبيقررات اإللكترونيررة المسررتخدمة فرري إدارة األزمررات متاحررة عمرري جميررع األجيررزة 
 واتف الذكية.من أجيزة الحاسوب الثابتة أو المحمولة، والياإللكترونية 

 جزئيا رابعوبالتالي يمكن قبول الفرض ال
)المينية، وجد فروق دالة إحصائيًا في القمق المستقبمي بأبعاده ي 5خامسالفرض ال

عدد أفراد األسرة، عدد سنوات للربات األسر وفقا الصحية(  و اإلقتصادية، التعميمية، 
 الدخل الشيري لؤلسرة.و  الحالة الوظيفية لمزوج، ،لربات األسر الزواج، الحالة الوظيفية

أسموب تحميل  :األتي ولمتحقق من صحة ىذا الفرض احصائيا تم استخدام
إليجاد قيمة ف لموقوف عمي داللة  Anova One Wayالتباين في اتجاه واحد 

لربات األسر وفقا لبعض المتغيرات القمق المستقبمي بأبعاده  الفروق في إستبيان
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ختباراإلجتماعية واإلقتصادية، و  إتجاىات الفروق في حالة وجودىا،  لمعرفة .L.S.Dا 
 .ذلك ( توضح83( إلي )23من )جداول الو 

 نهمهك انًسخمبهٙ نشببث األسش ٔفمب نعذد أفشاد األسشة( ححهٛم انخببٍٚ فٙ احدبِ ٔاحذ 54) خذٔل

 انبٛبٌ

 

 انبعذ

 يصبدس انخببٍٚ
يدًٕع 

 انًشبعبث

دسخبث 

 انحشٚت

يخٕسط 

 انًشبعبث
 لًٛت ف

نمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

 انمهك انًُٓٙ

 505720 5 505212 بٍٛ انًدًٕعبث

 525052 017 20115102 داخم انًدًٕعبث غٛش دال 15501 15452

  011 25005251 انكهٗ

 مهك اإللخصبد٘ان

 0515501 5 5245451 بٍٛ انًدًٕعبث

 515015 017 71115121 انًدًٕعبثداخم  1512 15155 05557

  011 40245441 انكهٗ

 مهك انخعهًٛٙان

 515101 5 415121 بٍٛ انًدًٕعبث

 555011 017 55015702 داخم انًدًٕعبث غٛش دال 15071 05744

  011 55115712 انكهٗ

 مهك انصحٙان

 545102 5 175400 بٍٛ انًدًٕعبث

 505007 017 50205155 داخم انًدًٕعبث غٛش دال 15015 55005

  011 55205722 انكهٗ

انمهك إخًبنٙ 

 انًسخمبهٙ

 2015022 5 01745701 بٍٛ انًدًٕعبث

 0055510 017 202505511 داخم انًدًٕعبث غٛش دال 15041 05757

  011 252115111 انكهٗ

فرري  2023 داللررة وجررود فررروق دالررة إحصررائيا عنررد مسررتوي( 23يوضــح جــدول )
ف  ةحيررث بمغررت قيمررلعرردد أفررراد االسرررة وفقررا القمررق المسررتقبمي اإلقتصررادي لربررات األسررر 

في إجمرالي القمرق  وجود فروق دالة إحصائياعدم  تبينكما  .(30007ذلك )المعبرة عن 
وفقررا لعرردد أفررراد األسرررة الصررحية( لربررات األسررر و المسررتقبمي بأبعرراده )المينيررة، التعميميررة، 

( عمررررري 00329، 20788، 20806، 20707مغرررررت قرررريم ف المعبررررررة عررررن ذلرررررك )حيررررث ب
، (2202) شـيرين فرحـات، (2204رشـا عمـوان ) اتدراسـويختمف ذلـك مـع ، الترتيرب

 وجرررود فرررروق دالرررة إحصرررائيًا فرررى القمرررق المسرررتقبمى واأثبتررر ذينالررر (2202)مـــي وعبيـــر ع
 .المينى، والتعميمى تبعا لعدد أفراد األسرة بأبعاده
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انفشٔق بٍٛ يخٕسطبث دسخبث انمهك إحدبِ نهخعشف عهٗ دالنت   L.S.D( اخخببس 51) خذٔل

 انًسخمبهٙ اإللخصبد٘ نشببث األسش ٔفمب نعذد أفشاد االسشة

 انعذد عذد أفشاد االسشة انًخغٛشاث
انًخٕسط 

 انحسببٙ

االَحشاف 

 انًعٛبس٘

 2أٌلم يٍ 

 افشاد
 أفشاد 2-2

أكثش يٍ 

 افشاد 2

 انمهك اإللخصبد٘

   - 55504 01500 05 افشاد 2أٌلم يٍ 

  - *5542 25725 52554 12 أفشاد 2-2

 - 1502- *5571 25121 52520 15 افشاد 2أكثش يٍ 

 (  1512دال عُذ يسخٕ٘ )     
القمرررق المسرررتقبمي  لمتعررررف عمرررى اتجررراه الفرررروق فررري  L.S.Dإجرررراء اختبرررار ترررم 

وأســفرت النتــائج الموضــحة بجــدول  االسرررة ،اإلقتصررادي لربررات األسررر وفقررا لعرردد أفررراد 
وجود فروق ذات داللة إحصائية برين متوسرطات درجرات القمرق المسرتقبمي  -عن5( 24)

عردد  لصرالح 2023 عند مستويات داللرة اإلقتصادي لربات األسر وفقا لعدد أفراد االسرة
لتوسرع األسررة فري متطمباتيرا الحياتيرة، والتطمرع  ويرجع الباحثـان ذلـكأفراد األسرة األقل، 

لمسرتوي معيشري أعمري وأفضرل ممرا يزيرد العربء عمييرا برالرغم مرن قمرة عردد أفرراد األسرررة 
رتفاع تكاليف المعيشة ممرا يخمرق حالرة مرن التروتر المسرتمر  خاصة مع غبلء األسعار وا 

الترري  (2204دراســة رشــا عمــوان )وىــذا يختمــف مــع عمري الوضررع اإلقتصررادي لؤلسرررة، 
عررردد أفرررراد أكرردت وجرررود فرررروق دالرررة إحصرررائيا فرررى القمرررق المسرررتقبمى االقتصرررادى لصرررالح 

 األكبر. األسرة
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 نهمهك انًسخمبهٙ نشببث األسش ٔفمب نعذد سُٕاث انضٔاج( ححهٛم انخببٍٚ فٙ احدبِ ٔاحذ 01) خذٔل

 انبٛبٌ

 

 انبعذ

 يصبدس انخببٍٚ
يدًٕع 

 انًشبعبث

دسخبث 

 انحشٚت

يخٕسط 

 انًشبعبث
 لًٛت ف

نمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

 انمهك انًُٓٙ

 0045027 5 5025005 بٍٛ انًدًٕعبث

 525022 017 51175042 داخم انًدًٕعبث 1512 15100 55224

  011 25005251 انكهٗ

 مهك اإللخصبد٘ان

 255257 5 0125525 بٍٛ انًدًٕعبث

 515440 017 41205252 انًدًٕعبثداخم  غٛش دال 15574 05547

  011 40245441 انكهٗ

 مهك انخعهًٛٙان

 015005 5 525224 بٍٛ انًدًٕعبث

 555210 017 55715057 داخم انًدًٕعبث غٛش دال 15202 15522

  011 55115712 انكهٗ

 مهك انصحٙان

 575205 5 225121 بٍٛ انًدًٕعبث

 505025 017 55125242 داخم انًدًٕعبث غٛش دال 15574 05541

  011 55205722 انكهٗ

إخًبنٙ انمهك 

 انًسخمبهٙ

 2255051 5 00545411 بٍٛ انًدًٕعبث

 0055107 017 205705051 داخم انًدًٕعبث غٛش دال 15027 05411

  011 252115111 انكهٗ

فرري  2023 داللررة يوجررود فررروق دالررة إحصررائيا عنررد مسررتو ( 82يوضــح جــدول )
ف  ةحيررث بمغررت قيمررلعرردد سررنوات الررزواج وفقررا القمررق المسررتقبمي المينرري لربررات األسررر 

في إجمرالي القمرق  وجود فروق دالة إحصائياعدم كما تبين  .(90638ذلك )المعبرة عن 
وفقررا لعرردد سررنوات الصررحية( لربررات األسررر و ، التعميميررة، اإلقتصرراديةالمسررتقبمي بأبعرراده )

( 20089، 20933، 20087، 20829مغرررت قررريم ف المعبررررة عرررن ذلرررك )حيرررث بالرررزواج 
 .عمي الترتيب

انفشٔق بٍٛ يخٕسطبث دسخبث انمهك إحدبِ نهخعشف عهٗ دالنت   L.S.D( اخخببس 00خذٔل )

 سُٕاث انضٔاجنشببث األسش ٔفمب نعذد  ًُٓٙانًسخمبهٙ ان

 انعذد عذد سُٕاث انضٔاج انًخغٛشاث
انًخٕسط 

 انحسببٙ

االَحشاف 

 انًعٛبس٘

ألم يٍ 

 سُت 02

أللم يٍ  02

 سُت 50

سُت  50

 فبكثش

 انمهك انًُٓٙ

   - 55700 55515 75 سُت 02ألم يٍ 

  - 1500- 25105 52512 001 سُت 50أللم يٍ  02

 - **5512 **0515 25052 50511 02 سُت فبكثش  50

       (    1.10*دال عُذ يسخٕٖ )*      
القمرررق المسرررتقبمي  لمتعررررف عمرررى اتجررراه الفرررروق فررري  L.S.Dإجرررراء اختبرررار ترررم 

وأســـفرت النتـــائج الموضـــحة بجـــدول  ،سرررنوات الرررزواج لربرررات األسرررر وفقرررا لعرررددالمينررري 
وجود فروق ذات داللة إحصائية برين متوسرطات درجرات القمرق المسرتقبمي  -عن5( 80)
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ح عردد لصرال 2022الميني لربات األسرر وفقرا لعردد سرنوات الرزواج عنرد مسرتويات داللرة 
أن ربات األسر األسر ذات عدد سنوات  ويرجع الياحثان ذلك إليسنوات الزواج األقل، 

الرررزواج األقرررل مرررع حداثرررو خبراتيرررا لررردييا الكثيرررر مرررن األعبررراء والمسرررئوليات تجررراه األسررررة، 
وخاصة في حالة وجود أبناء والتي تولد حالة من التوتر تجاه مينتيا سواء كانرت عاممرة 

عمررري مينرررة لغيرررر العاممرررة لممسررراعدة فررري إشرررباع تمرررك اإلحتياجرررات  أو تحررراول الحصرررول
 األسرية ومساندة الزوج في تمك األعباء.  

 ٔفمب نهحبنت انٕظٛفٛت نشببث األسشنهمهك انًسخمبهٙ ( ححهٛم انخببٍٚ فٙ احدبِ ٔاحذ 05) خذٔل

 انبٛبٌ

 

 انبعذ

 يصبدس انخببٍٚ
يدًٕع 

 انًشبعبث

دسخبث 

 انحشٚت

يخٕسط 

 انًشبعبث
 لًٛت ف

نمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

 انمهك انًُٓٙ

 005220 0 0115245 بٍٛ انًدًٕعبث

 525044 012 20055404 داخم انًدًٕعبث غٛش دال 15545 05545

  011 25005251 انكهٗ

 مهك اإللخصبد٘ان

 545112 0 425702 بٍٛ انًدًٕعبث

 505042 012 41755022 داخم انًدًٕعبث غٛش دال 15225 15715

  011 40245441 انكهٗ

 مهك انخعهًٛٙان

 05455 0 005252 بٍٛ انًدًٕعبث

 555420 012 55715571 داخم انًدًٕعبث غٛش دال 15104 15024

  011 55115712 انكهٗ

 مهك انصحٙان

 15211 0 05454 بٍٛ انًدًٕعبث

 505705 012 55215157 داخم انًدًٕعبث غٛش دال 15115 15154

  011 55205722 انكهٗ

إخًبنٙ انمهك 

 انًسخمبهٙ

 155575 0 5405555 بٍٛ انًدًٕعبث

 0075155 012 250025274 داخم انًدًٕعبث غٛش دال 15457 15517

  011 252115111 انكهٗ

إجمررررالي القمررررق فرررري إحصررررائيا  وجررررود فررررروق دالررررة عرررردم( 82يوضــــح جــــدول )
وفقرررا لمحالرررة الوظيفيرررة  الصرررحية(و ، التعميميرررة، المينيرررة، اإلقتصرررادية)المسرررتقبمي بأبعررراده 

، 20720، 20080، 20097ذلرررررك )حيرررررث بمغرررررت قررررريم ف المعبررررررة عرررررن لربرررررات األسرررررر 
أن سرررمة القمرررق والتررروتر مرررن ويفســـر الباحثـــان ذلـــك عمررري الترتيرررب،  (20208، 20268

لرررديين مرررن اإللتزامرررات والمسرررئوليات تجررراه أسررررىن، والتررري طبيعرررة ربرررات األسرررر البلتررري 
يحرصررن عمرري تمبيتيررا ممررا يجعميررن متسرراويات فرري تمررك السررمو عمرري الرررغم مررن إخررتبلف 

ممرررررا يزيرررررد قمقيرررررن المسرررررتقبمي عمررررري جميرررررع األصرررررعدة المينيرررررة،  الحالرررررة الوظيفيرررررة ليرررررن
 (2208اطي )فاطمة عبـد العـ ويتفق ذلك مع دراسة، الصحيةو ، التعميمية، اإلقتصادية
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 ويختمــف مــع دراســةالترري لررم تجررد فررروق فرري القمررق المسررتقبمي تبعررا لمتغيررر عمررل المرررأة، 
Anderson (2005)  الترررري أشررررارت إلرررري أن النسرررراء العررررامبلت ىررررن أكثررررر شررررعورا

 باإلطمئنان في الحياة عن أقرانيم غير العامبلت.
 ٔفمب نهحبنت انٕظٛفٛت نهضٔجنهمهك انًسخمبهٙ نشببث األسش ( ححهٛم انخببٍٚ فٙ احدبِ ٔاحذ 00) خذٔل

 انبٛبٌ

 

 انبعذ

 يصبدس انخببٍٚ
يدًٕع 

 انًشبعبث

دسخبث 

 انحشٚت

يخٕسط 

 انًشبعبث
 لًٛت ف

نمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

 انمهك انًُٓٙ

 015015 0 115240 بٍٛ انًدًٕعبث

 525501 012 20555101 داخم انًدًٕعبث غٛش دال 15001 05020

  011 25005251 انكهٗ

 مهك اإللخصبد٘ان

 0525122 0 5515421 بٍٛ انًدًٕعبث

 015074 012 77045100 داخم انًدًٕعبث 1512 15105 05705

  011 40245441 انكهٗ

 مهك انخعهًٛٙان

 255045 0 0155225 بٍٛ انًدًٕعبث

 505101 012 55145550 داخم انًدًٕعبث 1512 15102 55157

  011 55115712 انكهٗ

 مهك انصحٙان

 515771 0 0555001 بٍٛ انًدًٕعبث

 505051 012 50015552 داخم انًدًٕعبث غٛش دال 15052 05101

  011 55205722 انكهٗ

إخًبنٙ انمهك 

 انًسخمبهٙ

 2455141 0 51525501 بٍٛ انًدًٕعبث

 0145154 012 212205720 انًدًٕعبثداخم  غٛش دال 15144 55514

  011 252115111 انكهٗ

 في 2023 داللة ياتوجود فروق دالة إحصائيا عند مستو ( 88يوضح جدول )
حيث لربات األسر وفقا لمحالة الوظيفية لمزوج  التعميميو القمق المستقبمي اإلقتصادي، 

وجود عدم كما تبين  عمي الترتيب. (00907، 30730ذلك )بمغت قيم ف المعبرة عن 
بأبعاده )المينية، والصحية( لربات  القمق المستقبميإجمالي في  فروق دالة إحصائيا

، 00028) حيث بمغت قيم ف المعبرة عن ذلكاألسر وفقا لمحالة الوظيفية لمزوج 
التي  (2202محمد ) ودراسة ىبويتفق ذلك مع ( عمي الترتيب، 20932، 20232

 ق المستقبمي تبعا لمتغير المينو.توصمت إلي عدم وجود فروق دالة في القم
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انمهك  انفشٔق بٍٛ يخٕسطبث دسخبثإحدبِ نهخعشف عهٗ دالنت   L.S.D( اخخببس 05خذٔل )

 نهضٔج نهحبنت انٕظٛفٛتٔفمب نشببث األسش  انخعهًٛٙٔاإللخصبد٘  انًسخمبهٙ

 انًخغٛشاث
انحبنت انٕظٛفٛت 

 نهضٔج
 انعذد

انًخٕسط 

 انحسببٙ

االَحشاف 

 انًعٛبس٘
 ال ٚعًم

يٕظف 

 حكٕيت

يٕظف لطبع 

 خبص
 أعًبل حشة

مهك ان

 اإللخصبد٘

    - 05101 05500 1 ال ٚعًم

   - **2515 25520 52517 47 يٕظف حكٕيت

  - 0555 **7552 25252 55522 27 يٕظف لطبع خبص

 - 0510- 1550 **2552 25400 52522 57 أعًبل حشة

 مهك ان

 انخعهًٛٙ

    - 05422 57500 1 ال ٚعًم

   - 5520 55144 55554 47 يٕظف حكٕيت

  - 0521 *5550 05414 55544 27 يٕظف لطبع خبص

 - 1522- 0512 *0524 25022 50550 57 أعًبل حشة

           (    1.10*دال عُذ يسخٕٖ )(             *1512دال عُذ يسخٕ٘ )     
لمتعررررف عمرررى اتجررراه الفرررروق فررري القمرررق المسرررتقبمي   L.S.Dإجرررراء اختبرررار ترررم 
ـــائج  لمرررزوج، حالرررة الوظيفيرررةوفقرررا لملربرررات األسرررر التعميمررري و  ،اإلقتصرررادي وأســـفرت النت

وجرررود فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية برررين متوسرررطات  -عـــن5( 82الموضـــحة بجـــدول )
 لمرزوج حالة الوظيفيرةاألسر وفقا لموالتعميمي لربات ، درجات القمق المستقبمي اإلقتصادي

بررأن  ويفســر الباحثــان ذلــكالغيررر عرراممين، لصررالح  2022 ،2023 عنررد مسررتويات داللررة
األزواج الغير عاممين نتيجة لعدم حصوليم عمي فرصة وظيفية فإنيم يشرعرون برالخوف 

أو اإلقتصرررادي لعررردم وجرررود مصررردر دخرررل، وعررردم األمررران وعررردم اإلسرررتقررار الشخصررري 
ظررل عرردم عمررل ربررات األسررر أو الزوجررات، وغرربلء األسررعار المسررتمر ممررا  وخاصررة فرري

 يعكس سمة القمق والتشاؤم المستقبمي لدي ربات األسر أو الزوجات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1136 

2222 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 هذخم انشٓش٘ نالسشةنهمهك انًسخمبهٙ نشببث األسش ٔفمب ن ( ححهٛم انخببٍٚ فٙ احدبِ ٔاحذ02خذٔل )

 انبٛبٌ

 

 انبعذ

 يصبدس انخببٍٚ
 يدًٕع

 انًشبعبث

دسخبث 

 انحشٚت

يخٕسط 

 انًشبعبث
 لًٛت ف

نمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

 انمهك 

 انًُٓٙ

 755514 0 5075552 بٍٛ انًدًٕعبث

 525210 012 21025512 داخم انًدًٕعبث 1512 15151 55451

  011 25005251 انكهٗ

مهك ان

 اإللخصبد٘

 0255001 0 01155151 بٍٛ انًدًٕعبث

 025120 012 71225120 داخم انًدًٕعبث 15110 15111 015012

  011 40245441 انكهٗ

مهك ان

 انخعهًٛٙ

 0005505 0 0055555 بٍٛ انًدًٕعبث

 505517 012 50225220 داخم انًدًٕعبث 1510 15115 25525

  011 55115712 انكهٗ

 مهك انصحٙان

 015021 0 015540 بٍٛ انًدًٕعبث

 505244 012 55005575 داخم انًدًٕعبث غٛش دال 15710 15570

  011 55205722 انكهٗ

إخًبنٙ انمهك 

 انًسخمبهٙ

 02455020 0 57525545 بٍٛ انًدًٕعبث

 5125070 012 274205202 داخم انًدًٕعبث 1510 15110 25021

  011 252115111 انكهٗ

، 2023 داللررة اتإحصررائيا عنررد مسررتويوجررود فررروق دالررة ( 82يوضــح جــدول )
التعميميررة(  لربررات و اإلقتصررادية، مررق المسررتقبمي بأبعرراده )المينيررة، إجمررالي القفرري  2022
، 30362حيرررث بمغرررت قررريم ف المعبررررة عرررن ذلرررك )لمررردخل الشررريري لؤلسررررة وفقرررا األسرررر 
ويتفـــق ذلــــك مــــع دراســــة رشــــا عمــــوان عمررري الترتيررررب،  (30039، 220223، 00809

وجرررود تبررراين فررري القمرررق المسرررتقبمي لربرررات األسرررر تبعرررا لمسرررتوي الررردخل عمررري  (2204)
القمرق المسرتقبمي الصرحي لربرات فري  وجرود فرروق دالرة إحصرائياعدم كما تبين الشيري، 

 .(20972ف المعبرة عن ذلك )ة حيث بمغت قيمي لؤلسرة وفقا لمدخل الشير  األسر
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انفشٔق بٍٛ يخٕسطبث دسخبث إخًبنٙ انمهك إحدبِ نهخعشف عهٗ دالنت   L.S.D( اخخببس 02خذٔل )

 نهذخم انشٓش٘ نألسشةٔفمب  نشببث األسش  انخعهًٛٛت(ٔاإللخصبدٚت، انًُٓٛت، انًسخمبهٙ بأبعبدِ )

 انعذد انذخم انشٓش٘ نألسشة انًخغٛشاث
انًخٕسط 

 انحسببٙ

االَحشاف 

 انًعٛبس٘

ألم يٍ 

0111 

 خُّٛ

اللم  0111

 2111يٍ 

 خُّٛ

ألم  2111

 1111يٍ 

 خُّٛ

1111 

 خُّٛ فبكثش

 مهك ان

 انًُٓٙ

    - 25721 52551 02 خُّٛ 0111ألم يٍ 

   - 1540- 55451 52510 51 خُّٛ 2111اللم يٍ  0111

  - 0501 1502 55140 55545 70 خُّٛ 1111ألم يٍ  2111

 - 0572 **5512 5505 55411 50514 25 خُّٛ فبكثش 1111

مهك ان

 اإللخصبد٘

    - 25711 57550 02 خُّٛ 0111ألم يٍ 

   - 1525- 25527 54512 51 خُّٛ 2111اللم يٍ  0111

  - 0552 1540 25541 52521 70 خُّٛ 1111ألم يٍ  2111

 - ***5521 ***2512 ***2550 25010 55511 25 خُّٛ فبكثش 1111

مهك ان

 انخعهًٛٙ

    - 25010 50541 02 خُّٛ 0111ألم يٍ 

   - 0545- 05722 52570 51 خُّٛ 2111يٍ اللم  0111

  - 0557 1507- 25502 55552 70 خُّٛ 1111ألم يٍ  2111

 - **5554 ***0572 0510 05424 50514 25 خُّٛ فبكثش 1111

إخًبنٙ انمهك 

 انًسخمبهٙ

    - 505712 017541 52 خُّٛ 0111ألم يٍ 

   - 0515- 055515 000540 51 خُّٛ 2111اللم يٍ  0111

  - 0512 1510 075205 017544 70 خُّٛ 1111ألم يٍ  2111

 - **1521 ***00552 **1520 025521 14504 25 خُّٛ فبكثش 1111

                (15110**دال عُذ يسخٕٖ )*           (    1.10*دال عُذ يسخٕٖ )*

القمق إجمالي لمتعرف عمى اتجاه الفروق في   L.S.Dإجراء اختبار تم 
لمدخل الشيري وفقا لربات األسر  ة(التعميمية، و اإلقتصادي بأبعاده )المينية، المستقبمي
وجود فروق ذات داللة  -عن5( 82وأسفرت النتائج الموضحة بجدول ) لؤلسرة،

إحصائية بين متوسطات درجات إجمالي القمق المستقبمي بأبعاده )المينية، اإلقتصادية، 
 ،2022 ر وفقا لمدخل الشيري لؤلسرة عند مستويات داللةوالتعميمية( لربات األس

الدخول المتوسطة لمتغيرات القمق الميني، والتعميمي، ولصالح الدخول لصالح  20222
ويفسر (، المنخفضة والمتوسطة لمتغير إجمالي القمق المستقبمي بمحوره )اإلقتصادي

أن أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة لدييم زيادة في المتطمبات الباحثان ذلك 
واإلحتياجات المادية فعدم الرضا المادي واإلستقرار المالي لؤلسرة يؤثر بشكل كبير 
عمي ربات األسر ورضاىن العام وتوافقين النفسي ومن ثم ينعكس عمي شعورىن بالقمق 

مستوي إقتصادي منخفض ومتوسط ال  المستقبمي، فاألفراد الذين يعيشون في أسر ذات
يممكون مقومات الحياة األسرية الجيدة ويعيشون في واقع تقل فيو فرص تحقيق ىذه 

دراسة عبير عمي و ، (2202) شيرين فرحاتويتفق ذلك مع دراسة الطموحات، 
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وجود فروق دالة احصائيا بين ربات األسر فى القمق المستقبمى  الذين أكدوا (2202)
 تبعا لمدخل الشيرى لؤلسرة لصالح األسر ذات الدخل المنخفض.

نٕسٛهت إسخخذاو انخطبٛمبث ٔفمب نهمهك انًسخمبهٙ ( ححهٛم انخببٍٚ فٙ احدبِ ٔاحذ 07خذٔل )

 اإلنكخشَٔٛت نشببث األسش

 انبٛبٌ

 

 انبعذ

 يصبدس انخببٍٚ
يدًٕع 

 انًشبعبث

دسخبث 

 انحشٚت

يخٕسط 

 انًشبعبث
 لًٛت ف

نمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 انذالنت

 انمهك انًُٓٙ

 015000 5 745552 بٍٛ انًدًٕعبث

 525021 017 20225512 داخم انًدًٕعبث غٛش دال 15557 05512

  011 25005251 انكهٗ

 مهك اإللخصبد٘ان

 0745101 5 0225177 بٍٛ انًدًٕعبث

 015214 017 74155410 داخم انًدًٕعبث 1512 15150 55512

  011 40245441 انكهٗ

 مهك انخعهًٛٙان

 0575202 5 5125170 بٍٛ انًدًٕعبث

 505514 017 50125755 داخم انًدًٕعبث 1510 15110 25157

  011 55115712 انكهٗ

 مهك انصحٙان

 555122 5 455000 بٍٛ انًدًٕعبث

 505512 017 50775255 داخم انًدًٕعبث غٛش دال 15051 05145

  011 55205722 انكهٗ

إخًبنٙ انمهك 

 انًسخمبهٙ

 00475051 5 57755517 بٍٛ انًدًٕعبث

 0105245 017 214525710 داخم انًدًٕعبث 1512 15105 55224

  011 252115111 انكهٗ

، 2023 داللررة اتإحصررائيا عنررد مسررتويوجررود فررروق دالررة ( 82يوضــح جــدول )
إجمرررررالي القمرررررق المسرررررتقبمي بأبعرررراده )اإلقتصرررررادية، والتعميميرررررة( وفقرررررا لوسررررريمة فرررري  2022

، 90368حيررررث بمغررررت قرررريم ف المعبرررررة عررررن ذلررررك )إسررررتخدام التطبيقررررات لربررررات األسررررر 
القمررق فرري  وجررود فررروق دالررة إحصررائياعرردم كمــا تبــين  عمرري الترتيررب. (60907، 90993
لربرات األسرر حيرث بمغرت لوسريمة إسرتخدام التطبيقرات وفقرا  ي الميني، والصرحيالمستقبم

 .عمي الترتيب( 20989، 20993) قيم ف المعبرة عن ذلك 
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انفشٔق بٍٛ يخٕسطبث دسخبث إخًبنٙ انمهك إحدبِ نهخعشف عهٗ دالنت   L.S.D( اخخببس 04خذٔل )

نٕسٛهت إسخخذاو انخطبٛمبث اإلنكخشَٔٛت نشببث ٔفمب  انخعهًٛٛت(ٔانًسخمبهٙ بأبعبدِ )اإللخصبدٚت، 

 األسش

 انعذد ٔسٛهت إسخخذاو انخطبٛمبث انًخغٛشاث
انًخٕسط 

 انحسببٙ

االَحشاف 

 انًعٛبس٘

ْبحف ركٙ 

 يحًٕل

حبسب أنٙ 

يُضنٙ أٔ 

 يحًٕل

حبسب أنٙ 

 نٕحٙ

مهك ان

 اإللخصبد٘

   - 25200 52512 071 ْبحف ركٙ يحًٕل

  - *5545 55041 50505 55 حبسب أنٙ يُضنٙ أٔ يحًٕل

 - **7520- *5571- 25054 01572 4 حبسب أنٙ نٕحٙ

مهك ان

 انخعهًٛٙ

   - 55745 55505 071 ْبحف ركٙ يحًٕل

  - **0550 05551 51510 55 حبسب أنٙ يُضنٙ أٔ يحًٕل

 - **2505- 0500- 05057 57552 4 حبسب أنٙ نٕحٙ

إخًبنٙ انمهك 

 انًسخمبهٙ

   - 075704 012525 071 ْبحف ركٙ يحًٕل

  - *4520 025450 14505 55 حبسب أنٙ يُضنٙ أٔ يحًٕل

 - **51542- *05502- 055702 001511 4 حبسب أنٙ نٕحٙ

                (1510*دال عُذ يسخٕٖ )*           (    1.12*دال عُذ يسخٕٖ )    

القمررررق إجمررررالي لمتعرررررف عمررررى اتجرررراه الفررررروق فرررري   L.S.Dإجررررراء اختبررررار تررررم 
لوسريمة إسرتخدام التطبيقرات اإللكترونيرة وفقرا  ة(التعميميرة، و اإلقتصراديبأبعراده ) المستقبمي

وجرود فرروق ذات داللرة  -عـن5( 83وأسفرت النتائج الموضحة بجدول ) لربات االسر،
إحصرررررائية برررررين متوسرررررطات درجرررررات إجمرررررالي القمرررررق المسرررررتقبمي بأبعررررراده )اإلقتصرررررادية، 

 سر عند مستويات داللةلربات األ اإللكترونية والتعميمية( وفقا لوسيمة إستخدام التطبيقات
ويفســـــر اليررررراتف الرررررذكي المحمرررررول والحاسرررررب األلررررري المررررروحي، لصرررررالح  2022 ،2023

ي أن تطور برمجيرات اليراتف الرذكي والحاسرب األلري المروحي يرتم بشركل إل الباحثان ذلك
سريع لمغاية مما يتطمب ان تكون ربات األسر عمي دراية تامة بيرذه التطرورات مرن أجرل 

وقررد ال يسررعفيا الوقررت لتحقيررق ذلررك ممررا قررد يسرربب ، التعامررل الفعررال مررع ىررذه البرمجيررات
خاصة في ظل إنتشار وباء كورونا كتعمريم أحيانا تقصير في كثير من النواحي الحياتية 

فالتقصرير فري العمرل قرد ، عمرل ربرات األسرر وأزواجيرن عرن بعرد األبناء عرن بعرد، كرذلك
تروفير نفقرات عمري  وبالترالي عردم القردرة، ميو نقص المرتب والردخل بصرفة عامرةيترتب ع

  األسرة مع صعوبات الحياة مما قد يزيد قمق ربات االسر المستقبمي
 ي يمكن قبول الفرض الخامس جزئياوبالتال
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عدد أفراد األسرة، تختمف نسبة مشاركة بعض المتغيرات المستقمة ) 5سادسالفرض ال
المتغير  ( معالمستوي التعميمي لربات األسر، المستوي التعميمي لمزوج، سرعة اإلنترنت

طبقا ألوزان  لربات األسر دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية التابع
 معامبلت اإلنحدار ودرجة اإلرتباط معيا.

 أسموب االنحدار الخطىولمتحقق من صحة ىذا الفرض احصائيا تم استخدام 
ذات العبلقة اإلرتباطية مع بإدخال بعض المتغيرات المستقمة   Enter بطريقة المتعدد

في معادلة اإلنحدار  األسريةدور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات المتغير التابع 
الخطي المتعدد لمتعرف عمى أكثر العوامل تأثيرًا في دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة 

(، 0(، كما أن االشكال )84ويوضح ذلك جدول )األزمات األسرية لربات األسر، 
 توضح تحقق شروط اجراء اختبار تحميل االنحدار المتعدد.( 8(، )2)

الشكل انتشار البواقي مع القيم يمثل ( 0شكل )
المتوقعو ومنو يتضح عشوائية انتشار البواقي وعدم 
 أخذىا نمط محدد وىذا يتسق مع شرط الخطية

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

 الدراسة
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يوضح أن بيانات تتجمع حول الخط ( 8شكل )

المستقيم وبالتالي فإن البواقي تتوزع حسب التوزيع 
 الطبيعي

 
 

 

 

 

 
 
 

 

انًخعذد نبٛبٌ أثش بعض انًخغٛشاث انًسخمهت عهٙ دٔس انخكُٕنٕخٛب ٙ َحذاس انخطى( َخبئح اإل01)خذٔل

 انشلًٛت فٙ إداسة األصيبث األسشٚت نشببث األسش

انًخغٛشاث انذاخهت فٙ يعبدنت 

 االَحذاس

يعبيم 

 االَحذاس
 tلًٛت 

انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت

يسخٕ٘ 

 انذالنت

 غٛش دال 15501 05505 55222 عذد أفشاد األسشة

 1512 15101 55020 25145 انًسخٕ٘ انخعهًٛٙ نشببث األسش

 غٛش دال 15012 15421 55704 انًسخٕ٘ انخعهًٛٙ نهضٔج

 غٛش دال 15512 05157 55512 سشعت اإلَخشَج

 R 15074يعبيم االسحببط انبسٛط 

 R Square 15050يعبيم انخحذٚذ 

 يعبيم انخحذٚذ انًصحح

Adjusted R Square 
15052 

 ***F 45055لًٛت 

 012، 5، عُذ دسخبث انحشٚت 15110*** يسخٕٖ دالنت     

رتباط الثبلثة أن قيم معامل اإل ( عن84نحدار بجدول )أسفرت نتائج ال وقد 
R( ومعامل التحديد 20378بم  ) Rرتباط البسيط وىي معامل اإل

( وأخيرا 20293) 2
Rمعامل التحديد المصحح 

 ( مما يعني أن المتغير المستقل20203والذي بم  ) 2
٪ من التغيرات الحاصمة في 20فسر يستطاع أن المستوي التعميمي لربات االسر أ

دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسرية لربات األسر، والباقي لالدرجة الكمية 
لى عوامل اخرى. ويمكن معرفة القوة التفسيرية لمنموذج ككل عن طريق إ ي٪ يعز 88
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( مما يؤكد 20222معنوية ) ى( عند مستو 80209)  Fبمغت قيمة  حيث  Fاحصائية
حصائية. كما ي المتعدد من الناحية اإلنحدار الخطالقوة التفسيرية العالية لنموذج اإل
 متغيرنحدار لممتغيرات المستقمة، ويستنتج منو أن يبين الجدول قيم معامبلت اإل
، وىو المتغير الوحيد كان معنويا من الناحية اإلحصائية المستوي التعميمي لربات األسر

ة لربات األسر، دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات األسريالذي لو تأثير عمي 
 .tختبار ( وفقا إل2023) عند مستوي معنوية

 وبالتالي يمكن قبول الفرض السادس جزئيا
المستوي التعميمي تختمف نسبة مشاركة بعض المتغيرات المستقمة ) 5سابعالفرض ال

لمزوج، الدخل الشيري لؤلسرة، دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات اإلجتماعية، 
التكنولوجيا الرقمية في إدارة  صحية، دورالتكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات الدور 

طبقا ألوزان  القمق المستقبمي لربات األسرالمتغير التابع ( مع قتصاديةاألزمات اإل
 .معامبلت اإلنحدار ودرجة اإلرتباط معيا

أسموب االنحدار الخطى ولمتحقق من صحة ىذا الفرض احصائيا تم استخدام 
ذات العبلقة اإلرتباطية بإدخال بعض المتغيرات المستقمة  Stepwiseبطريقة المتعدد 

لمتعرف عمى أكثر المتدرج في معادلة اإلنحدار الخطي المتعدد القمق المستقبمي مع 
متغيرات الدخل الشيري  وتم إستبعاد، القمق المستقبمي لربات األسرالعوامل تأثيرًا في 

دور التكنولوجيا الرقمية و دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة األزمات الصحية،  ،ؤلسرةل
 القمق المستقبميفي إدارة األزمات اإلقتصادية ذات التاثير الضعيف أو الغير دال عمي 

توضح تحقق شروط ( 2(، )2(، )2(، كما أن االشكال )22ويوضح ذلك جدول )
 المتعدد.اجراء اختبار تحميل االنحدار 
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يمثل الشكل انتشار البواقي مع القيم ( 2)شكل 
المتوقعو ومنو يتضح عشوائية انتشار البواقي وعدم 
 أخذىا نمط محدد وىذا يتسق مع شرط الخطية

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

 الدراسة
 

 

 

 

أن بيانات تتجمع حول الخط المستقيم  يوضح( 2شكل )
 وبالتالي فإن البواقي تتوزع حسب التوزيع الطبيعي
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انمهك انًسخمبهٙ (  االَحذاس انخطٗ انًخعذد نبٛبٌ أثش بعض انًخغٛشاث انًسخمهت عهٗ 51خذٔل )

 نشببث األسش

 انبٛبٌ

 

 حشحٛب دخٕل

 انًخغٛشاث انًسخمهت

 فٙ يعبدنت انخُبؤ

 يعبيم

االسحببط 

 انبسٛط

R 

يعبيم 

 انخحذٚذ

R2 

يعبيم 

انخحذٚذ 

 انًصحح

Adjusted 

R2 

 لًٛت ث Bيعبيم االَحذاس 
انمًٛت 

 اإلحخًبنٛت
 لًٛت ف انذالنت

سخمهت
ث انً

انًخغٛشا
 

إداسة االصيبث 

 اإلخخًبعٛت
15022 15052 15055 

 15110 15111 005052 725415 انثببج

545225*** 
إداسة 

االصيبث 

 اإلخخًبعٛت

05114 25025 15111 15110 

إداسة االصيبث 

، انًسخٕ٘ اإلخخًبعٛت

 انخعهًٛٙ نهضٔج

15540 15505 15555 

 15110 15111 055525 125521 انثببج

515700*** 

إداسة 

االصيبث 

 اإلخخًبعٛت

05507 75115 15111 15110 

انًسخٕ٘ 

انخعهًٛٙ 

 نهضٔج

-015050 -25012 15111 15110 

 014، 0، عُذ دسخبث انحشٚت   15110*** يسخٕٖ دالنت     

دور التكنولوجيا  قيم معامبلت اإلرتباط الثبلثة لمتغير( أن 22يوضح جدول ) 
بم   Rبم  معامل االرتباط البسيط اإلجتماعية  الرقمية في إدارة االزمات األسرية

R( ومعامل التحديد 20336)
R( وأخيرا معامل التحديد المصحح 20206) 2

والذي  2
٪ من التغيرات الحاصمة في الدرجة 22( مما يعني أنو استطاع أن يفسر 20220بم  )
 ٪ يعزى الى عوامل اخرى، ولمتغير89، والباقي لمقمق المستقبمي لربات األسر الكمية

المستوي  ، ومتغيراإلجتماعية مات األسريةدور التكنولوجيا الرقمية في إدارة االز 
R( ومعامل التحديد 20982) Rبم  معامل االرتباط البسيط  التعميمي لمزوج

2 
R( وأخيرا معامل التحديد المصحح 20030)

( مما يعني أنو 20009والذي بم  ) 2
لمقمق المستقبمي لربات ٪ من التغيرات الحاصمة في الدرجة الكمية 00 فسرأستطاع أن ي

  .٪ يعزى الى عوامل اخرى78، والباقي األسر
حيث بمغت   Fويمكن معرفة القوة التفسيرية لمنموذج ككل عن طريق احصائية

دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة االزمات األسرية  ( لمتغير080669)  Fقيمة 
مع  اعيةدور التكنولوجيا الرقمية في إدارة االزمات األسرية اإلجتمولمتغير ، اإلجتماعية

( 20222عند مستويات داللة ) F (090723)متغير المستوي التعميمي لمزوج بم  قيمة 
مما يؤكد القوة التفسيرية العالية لنموذج االنحدار الخطي المتعدد من الناحية 

 االحصائية. 
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كما يبين الجدول قيم معامبلت اإلنحدار لممتغيرات المستقمة، ويستنتج منو أن 
التكنولوجيا الرقمية في إدارة االزمات األسرية اإلجتماعية كان معنويا من دور  محور

القمق المستقبمي لربات الناحية اإلحصائية وقد احتل الترتيب األول فى تأثيره عمى 
عند مستوي معنوية  المستوي التعميمي لمزوج(، يميو 20222عند مستوى معنوية ) األسر

القمق المستقبمي ون المتغيرات المستقمة المؤثرة عمى ، وبذلك تكtختبار ( وفقا إل20222)
التكنولوجيا الرقمية في إدارة االزمات ىي دور تبعًا لتسمسميا وأىميتيا لربات األسر 

 المستوي التعميمي لمزوج.األسرية اإلجتماعية، 
 سابع جزئياوبالتالي يمكن قبول الفرض ال

 ممخص النتائج5
لرقمية في إدارة التكنولوجيا ا دوروجود عبلقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا بين  -0

 .لربات األسر القمق المستقبميو ، األزمات األسرية
دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة كل من و ، بين العمر وجود عبلقة إرتباطيةعدم  -0

 .لربات األسروالقمق المستقبمي ، األزمات األسرية
دور التكنولوجيا الرقمية في و  ،المستوي التعميميبين موجبة  عبلقة إرتباطيةوجود  -3

 .لربات األسر إدارة األزمات األسرية
 .القمق المستقبمي لربات األسر، و عدم وجود عبلقة إرتباطية بين المستوي التعميمي -9
التكنولوجيا دور و  ،بين المستوي التعميمي لمزوجموجبة  وجود عبلقة إرتباطية -3

 .لربات األسر الرقمية في إدارة األزمات األسرية
والقمق المستقبمي لربات  ،المستوي التعميمي لمزوجبين  سالبةوجود عبلقة إرتباطية  -6

 األسر.
ودور التكنولوجيا الرقمية في سرعة اإلنترنت، بين موجبة وجود عبلقة إرتباطية  -7

 .إدارة األزمات األسرية لربات األسر
والقمق المستقبمي  ،سرعة اإلنترنت عدم وجود عبلقة إرتباطية دالة إحصائيا بين -8

 .لربات األسر
لربات األسر وفقا  دارة األزمات األسريةإل دور التكنولوجيا الرقميةفي وجود فروق  -9
 العدد األقل.لصالح  عدد أفراد األسرةل
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 وفقا لعدد أفراد األسرة.وجود فروق في القمق المستقبمي لربات األسر عدم  -22
لربات  دارة األزمات األسريةإل دور التكنولوجيا الرقميةإجمالي وجود فروق في  -22

 عدد سنوات الزواج لصالح العدد األقل.األسر وفقا ل
 وفقا لعدد سنوات الزواج.وجود فروق في القمق المستقبمي لربات األسر عدم  -20
، دارة األزمات األسريةإل التكنولوجيا الرقميةدور كل من  فيوق عدم وجود فر  -23

 لحالتين الوظيفية.لربات األسر وفقا والقمق المستقبمي 
دارة إل دور التكنولوجيا الرقميةكل من  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في -29

 لمحالة الوظيفية لمزوج.لربات األسر وفقا والقمق المستقبمي  ،األزمات األسرية
لمدخل وفقا  دارة األزمات األسريةإل دور التكنولوجيا الرقمية في وجود فروق -23

 الدخول المتوسطة.لصالح الشيري لربات األسر 
لصالح لمدخل الشيري لؤلسرة وفقا القمق المستقبمي لربات األسر  في وجود فروق -26

 الدخول المنخفضة والمتوسطة.
لوسيمة دور التكنولوجيا الرقمية إلدارة األزمات األسرية وفقا  وجود فروق فيعدم  -27

 .لربات األسرإستخدام التطبيقات 
القمق المستقبمي وفقا لوسيمة إستخدام التطبيقات لربات األسر وجود فروق في  -28

 والحاسب األلي الموحي.الياتف الذكي المحمول، لصالح 
دور التكنولوجيا الرقمية في إدارة ثر عمي أن المستوي التعميمي لربات األسر قد أ -29 

 .٪20لربات االسر بنسبة  األزمات األسرية
لربات األسر،  التكنولوجيا الرقمية في إدارة االزمات األسرية اإلجتماعية أن دور -02

 .٪00والمستوي التعميمي لمزوج قد أثر في القمق المستقبمي لربات األسر بنسبة 
 التوصيات5

لبعض إنطالقًا من النتائج التى توصل إلييا البحث فإنو يمكن تقديم التوصيات 
 5كالتالي الجيات المعنية بتنفيذىا

عقد المجمس القومي لممرأة لندوات تنمية االتجاه 5 المجمس القومي لممرأة -0
التكنولوجى لدى ربات األسر فى إستخدامين لخدمات التطبيقات االلكترونية فى إدارة 

 ات األسرة.أزم
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تنظيم الدورات التدريبية لربات األسر من خبلل 5 الجياز القومي لتنظيم التصاالت -2
الجياز القومي لتنظيم اإلتصاالت لتعمم ميارات إستخدام التطبيقات اإللكترونية بأمان 

 وحماية.
قيام مركز المعمومات ودعم إتخاذ القرار مركز المعمومات ودعم إتخاذ القرار5  -8

بمبادرات تعريف الجميور بالخدمات التكنولوجية الرقمية المتوافرة لدي الشبكة المصرية 
 لمخدمات الحكومية اإللكترونية.

توجيو وسائل اإلعبلم لربات األسر من خبلل الحمبلت اإلعبلنية  وسائل العالم5 -2
مسؤلياتيا  لمتركيز عمى الجانب الخدمى لئلستفادة من التطبيقات االلكترونية فى إنجاز

 والبعد عن الجانب السمبى منيا المسبب لمقمق.
تبنى وزارة اإلتصاالت والتكنولوجيا لمبادرات إدخال  وزارة التصاالت والتكنولوجيا5 -2

طورات التقنية المزيد من التطبيقات االلكترونية لخدمة األسرة بما يتناسب مع الت
 األسرة.وبما يقمل التوتر والقمق بوالتغيرات البيئية، 

إعداد كميات اإلقتصاد المنزلي والتربية  كميات القتصاد المنزلي والتربية النوعية5 -2
النوعية لبرامج إرشارية لؤلباء لتقميل الفجوة التكنولوجية بين األبناء واآلباء فى إستخدام 

 وسائل التكنولوجيا الرقمية. 
المنزل والمؤسسات بكميات توسع أقسام إدارة  أقسام إدارة المنزل والمؤسسات5 -2

اإلقتصاد المنزلي والتربية النوعية فى أبحاث التخصص لمتغير التكنولوجيا الرقمية 
 وعبلقتيا بشتى مناحى ومتغيرات الحياة األسرية.

 المراجع5
 المراجع العربية 

دوافع تعرض المراىقين لمبرامج التى تناقش الطب . (2224)ي اليزيد الدسوق بوأإبراىيم  -0
رسالة ماجستير، معيد الدراسات العميا . البديل بالفضائيات العربية من االشباعات المنخفضة

 .مصر لمطفولة جامعة عين شمس،
فاعمية برنامج ارشادى واقعى فى خفض قمق المستقبل لدى . (2202) الطخيسسعد براىيم إ -2

 .الرياض، السعودية ، رسالة ماجستير، جامعة الممك عبد العزيز،طبلب المرحمة الثانوية
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. العبلج واألسباب :إدارة األزمات التعميمية فى المدارس. (2222) براىيم أحمدإحمد أ -8
  .لعربىا الفكر دار، القاىرة. مصر: 2 الطبعة

مجمة  .قياس الشعور باألمن النفسى لدى طمبة جامعة بابل .(2202)ي براىيم راضإحمد أ -2
 .9، العدد 23المجمد  العراق، ة،القادسية لمعموم االنساني

العوامل  الخمسة الكبرى لمشخصية وعبلقتيا بقمق المستقبل  .(2202) أحمد محمود جبر -2
عمم النفس، قسم  كمية التربية، رسالة ماجستير، .لدى طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة

 .، فمسطينغزة جامعة األزىر،
دارة األزمات(. 2202إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي ) -2 . القاىرة. مصر: دار اإلعبلم وا 

 العمم العربى.
تقدير الذات وعبلقتة بالسموك العدوانى وقمق المستقبل وبعض . (2202) قمر عيسى أنور -2

 ، السودان.رسالة دكتوراه، كمية التربية، جامعة دنقبل .المتغيرات الديموجرافية
المفاىيم األساسية : العمل قالتعميم الرقمى وميارات سو  .(2204)ي عزم حمدأإيمان  -3

المؤسسة  ،المجمة العربية لآلداب والدراسات االنسانية .والتجارب العممية فى عصر الثورة الرقمي
 .6، مصر، العدد العربية لمتربية والعموم واآلداب، القاىرة

ممارسة مستويات الحوار الزواجى وعبلقتة بإدارة األزمات  .(2202) إيمان السيد دراز -4
 ،مجمة بحوث التربية النوعية .األسرية االجتماعية لدى عضوات ىيئة التدريس بجامعة المنصورة

 .33العدد  ، مصر،جامعة المنصورة، كمية التربية النوعية
الدافعية االكاديمية الذاتية فاعمية التعميم االيجابى فى تنمية . (2204)  إيمان خالد عيسى -02

وخفض قمق المستقبل واثره عمى جودة الحياه  لدى عينو من المتعممين بمرحمة التعميم قبل 
القاىرة،  ، الجمعية المصرية لمدراسات النفسية،المجمة المصرية  لمدراسات النفسية. الجامعى
 .220العدد ، 09المجمد  مصر،

تعرض طالبات الجامعات لممواقع الصحية . (2202) إيمان فتحى عبد المحسن -00
المجمة  .االلكترونية والتطبيقات الصحية باليواتف الذكية وعبلقتيا بمستوى المعرفة الصحية لدييم

 .62عددال ،مصر عبلم، جامعة القاىرة،، كمية اإلالمصرية لبحوث االعبلم
مركز . االمارات: يقاتاإلدارة الرقمية المجاالت والتطب. (2222بشير عباس العالق ) -02

 .اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية



 

1149 

2222 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

تقرير إستيبلك اإلنترنت. القرية الذكية. (. 2222الجياز القومي لتنظيم التصاالت ) -08
 الجيزة. مصر: الجياز القومي لتنظيم اإلتصاالت المصري.

المستقبل المينى والقيم لدى الكفاءة النفسية وعبلقتيا بقمق . (2202) جييان عمى سويد -02
، مركز مجمة االرشاد النفسى .دراسة ميدانية غير ثقافية: طبلب الجامعة المصرييين والسعوديين

 .32عددجامعة عين شمس، القاىرة، مصر، ال االرشاد النفسى،
 توظيف تطبيقات االنترنت فى الحد من تفشى وباء"كوفيد. (2222)ي الصالح حاتم عمى -02
الجمعية المصرية ، الشرق االوسط مجمة بحوث العبلقات العامة .حالة التجربة اليمنية دراسة: 29

 .09دد عال ، مصر،لمعبلقات العامة
إدارة ربة األسرة المعيمة لؤلزمات اإلقتصادية واإلجتماعية . (2202حنان حنا عزيز ) -02

دد عمصر، ال ، جامعة المنصورة،النوعيةمجمة بحوث التربية  .وعبلقة ذلك باألمن النفسى ألبنائيا
93.  
فاعمية برنامج ارشادى لتمكين  (.2202حنان محمد أبوصيرى وميا فتح اهلل بدير ) -02

المؤتمر العممى الشباب من إدارة األزمات األسرية باستخدام استراتيجية مقترحة لمتفكير العممى. 
 .كمية االقتصاد المنزلى، جامعة حموان، مصرالعربى، 

، الطبعة األولي، اتخاذ القرارات فى ظروف األزمات (.2222خالد عبداهلل آل سعود ) -03
 الرياض. السعودية: مكتبة الممك فيد الوطنية.

العوامل المؤثرة عمى فعاليات التطبيقات ذات العبلمة . (2203) داليا محمد عبداهلل -04
المجمة المصرية  .المستخدمين وغير المستخدميندراسة مقارنو بين : التجارية فى اليواتف الذكية

 .60 عددال ،مصر، كمية االعبلم، جامعة القاىرة، لبحوث االعبلم
منيجية وأساليب البحث  (.2223دالل عبد الرازق القاضى ومحمود ميدي البياتي ) -22

األردن: دار ، عمان. 2. الطبعة spss العممى وتحميل البيانات باستخدام لبرنامج اإلحصائى
 الحامد لمنشر والتوزيع.

 .قمق المستقبل لدى الفتاة العانس وعبلقتو بالتوافق االجتماعى (.2202ذىبية حسين ) -20
رسالة ماجستير، قسم عمم النفس، تخصص االرشاد والصحة النفسية،  كمية العموم االنسانية، 

 .جامعة الجزائر
 دار الشرق. :عمان. األردناألمن وحرب المعمومات. . (2222ذياب البدانية ) -22
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، الرياض. السعودية: دار 2. الطبعة اإلدارة المنزلية الحديثة(. 2223) ربيع محمود نوفل -28
 الناشر الدولي.

إدارة األزمات . (2203) عمياء عصام عيسىو  مايسة محمد الحبشىو  نوفل ربيع محمود -22
عربية فى التربية الدراسات مجمة الر. النفسى لدى عينو من ربات األساألسرية وعبلقتيا باألمن 

 .222، مصر، العدد رابطة التربويين العرب، وعمم النفس
فاعميات استخدام تكنولوجيا العولمة فى ادراك الزوجة  .(2222) رشا عبد العاطى راغب -22

، جامعة حموان، االقتصاد المنزلىكمية ، رسالة دكتوراةت. لمواردىا األسرية فى إدارة األزما
 مصر.، القاىرة
نعكاساتيا عمى القمق ا  دارة الصراع الزواجى و إستراتيجيات . إ(2204رشا عبداهلل عموان ) -22

متعميم النوعى وتطوير القدرة التنافسية ل الدولى الحادى عشر المؤتمر. المستقبمى األسرى
جامعة ، كمية التربية النوعية، رؤى مستقبمية: العربىوالمعموماتية لمبحث العممى فى مصر والوطن 

 .0، مصر، المجمد المنصورة
الثورة الرقمية ودورىا فى تطور تطبيقات تكنولوجيا التصميم . (2222) براىيمإ زكريا سيد -22

الجمعية العربية لمحضارة والفنون  ،مجمة العمارة والفنون والعموم االنسانية. الداخمى لممنزل الذكى
 .02دد عمصر، ال  االسبلمية،

. القاىرة. العبلقات األسرية بين النظرية والتطبيق. (2222) نادية أبو سكينو، و زينب حقى -23
 مكتبة عين شمس.مصر: 

مكتبة األنجمو . مصر: القاىرة. مقياس قمق المستقبل. (2222زينب محمود شقير ) -24
 المصرية.

األسس  :الميارات فى ادارة األزمات وحل المشكبلت .(2222) محمد حريز يسام -82
 دار البداية. . عمان. األردن.النظرية والتطبيقية

تحميل  :تأثير التكنولوجيا الرقمية عمى كفاءة وآداء األسرة .(2202سعيد أمين ناصف ) -80
القيادة ، مركز بحوث الشرطة، مجمة الفكر الشرطي. لتأثيرات استخدام االنترنت سيسسولوجى

 .92دد عال، 03  مدمجال األمارات،  العامة لشرطة الشارقة،
تأثيرة عمى  - أسبابو – مظاىره – مفيومو: قمق المستقبل .(2202) سوسن شاكر مجيد -82

 .مجمة الحوار المتمدن االلكترونية. العراق: 3708 عدد. الشخصية الفرد
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المالى المبكر لمرحمة التقاعد وعبلقتو التخطيط . (2202) شيرين عبد الباقى فرحات -88
جامعة ، كمية التربية النوعية ،مجمة بحوث التربية النوعية .بالقمق المستقبمى لدى الزوجو المعيمو

 .98 العددمصر،  المنصورة،
تفعيل دور الجمعيات األىمية فى تنمية الدخل المالى لممرأة  (.2208شيماء السيد صبح ) -82

 المعيمة بمحافظة دمياط. رسالة ماجستير، كمية التربية النوعية، جامعة بنيا، مصر.
أثر الكفاء الذاتية عمى قمق المستقبل المينى لدى الطالب  .(2203صفية مموكة ) -82

جامعة ، ية العموم االجتماعية واالنسانيةرسالة ماجستير، كم .الجامعى المقبل عمى التخرج
 .خميس مميانو، الجزائر، بونعامة الجيبللى

. فاعمية فريق إدارة األزمات في دراسة ديناميات الجماعة(. 2200عايدة شكري عثمان ) -82
 رسالة دكتوراه، كمية األداب، جامعة عين شمس، القاىرة، مصر.

دور التكنولوجيا الرقمية فى تنمية الموارد . (2204)ي مصطفى بوادو ي، عائشة أوماح -82
جامعة ، كمية الحقوق والعموم السياسية،  مجمة دفاتر السياسة والقانون. )الواقع والمأمول(: البشرية

 .2دد عال ،22مد مجال الجزائر، قاصدى مرباح ورقمة،
دار  . عمان. األردن:الرقميةالصحافة االلكترونية والثورة . (2200) يعبد الرازق الدليم -83

 .الثقافة
دار  . عمان. األردن:االعبلم وتكنولوجيا المعمومات الرقمية. (2202) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -84

 .البازورى
. عمان. سيكولوجية االزمات المدرسية: إدارة األزمات. (2228الوىاب محمد كامل ) عبد -22

 األردن: دار الفكر لمنشر والتوزيع.
بعض االختبلالت السموكية االستيبلكية لشباب الجامعة . (2202عبير عبده عمى ) -20

جامعة ، كمية التربية النوعية ،مجمة بحوث التربية النوعية. وعبلقتيا بالقمق المستقبمى لدييم
 .90 العدد، مصر، المنصورة

ستعمال التكنولوجيا الرقمية: إسس التربية عمى أ(. 2204) زروال مياءلو  ،عدنان جازولى -22
، المركز الديمقراطى المجمة الدولية لمدراسات التربوية والنفسية .الوظيفة الجديدة لؤلسرة والمدرسة

 .3العدد ، العربى، المانيا، برلين
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التمكؤ االكاديمى وعبلقتو بكفاءة الذات االكاديمية وقمق  .(2203عالء سعيد الدرس ) -28
مجمة كمية  .المستقبل المينى لدى طالبات شعبة التربية الخاصة بكمية التربية لمطفولة المبكرة

 .3العدد ، 72مصر، المجمدجامعة طنطا،  ، كمية التربية،التربية
ميارات المعمم البلزمة فى توظيف تقنيات العصر الرقمى  .(2202)ي عوض الغامد يعم -22

جامعة األميرة نوره بنت عبد ، مؤتمر بعنوان معمم العصر الرقمي .واالعبلم الجديد فى التدريس
  الرياض، السعودية. الرحمن،

قمق المستقبل وعبلقتو بكل من فاعمية الذات ومستوى  .(2224)ي غالب محمد المشيخ -22
، مكة المكرمة، جامعة ام القرى، رسالة دكتوراه. عينو من طبلب الجامعاتالطموح لدى 

 .السعودية
دارة األزمات . (2202فاروق السيد عثمان ) -22 ، القاىرة. مصر: دار 2، الطبعة التفاوض وا 

 الكتب والوثائق القومية المصرية
جودة الحياة األسرية وانعكاسيا عمى تنشئة األبناء  .(2208فاطمة محمد عبد العاطي ) -22

، العدد الرابع، 08المجمدمجمة العموم والفنون والدراسات والبحوث، عمى قيم التنمية والتحديث. 
 جامعة حموان، مصر.

قمق المستقبل لدى طمبة كمية التربية وعبلقتة بالجنس . (2222)ي فضيمة عرفات السبعاو  -23
 .، العراقجامعة الموصل، كمية التربيةه، تورارسالة دك. والتخصص

االستراتيجيات االتصالية  (.2203لينا عصام مشيور، عمى عجوة، وعالء طمعت ) -24
الحديثة وواقع ادارة األزمات بالتطبيق عمى قطاع النقل الجوى: شبكات التواصل االجتماعى 

والعموم والتربية، جامعة عين  ، كمية البنات لآلدابمجمة البحث العممى فى اآلدابنموذجا. 
 .29، العدد 7شمس، مصر، الجزء 

: األردن عمان.. تكنولوجيا وسائل االتصال الجماىيرى (.2202) يالياشم جد ىاشمم -22
 دار أسامة لمنشر.

)دراسة فى اإلدارة والمواجية  كولوجية األزمات والشدائدسي. (2208) عبداهللأحمد  يمجد -20
 .دار المعرفة الجامعية ، األسكندرية. مصر:2الطبعة . والوقاية(

مكتبة ، القاىرة. مصر: 2 الطبعة. إدارة األزمات .(2228) يمحسن محمد الخضير  -22
 .المدبولى
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دور التكنولوجيا الرقمية فى تجويد رأس المال البشرى داخل  .(2222) محمد توفيق ومان -28
أم  جامعة العربى بن مييدى، ،لمتكنولوجيا وعموم اإلعاقةالمجمة العممية . المؤسسة األمنية

 . 3دد عال، 0مد مجال الجزائر، البواقى،
التكنولوجيا الرقمية ودورىا فى تنمية المورد  .(2202ورشيد زوزو )، محمد توفيق ومان -22

االنسانية ، كمية العموم مجمة عموم االنسان والمجتمعالبشرى الخاص بسمك األمن لوالية بسكرة، 
 .09واالجتماعية، جامعة محمد خضير بسكرة، الجزائر، العدد 

)بين المفيوم النظرى والتطبيق : إدارة األزمات والكوارث. (2222محمد صالح سالم ) -22
 .عين لمدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعيةالجيزة. مصر: دار  ، 2. الطبعة العممى(

 الشريعة ضوء فى عبلجو إدارة وكيفية المرض توىم أزمة (.2204عويضو ) عمى محمد -22
اإلعبلمية،  والدراسات لؤلبحاث العربي المركزواألبحاث،  لمدراسات العربي مجمةاإلسبلمية. 

 .9العدد قطر، 
 .قمق المستقبل لدى الطالب المعمم وعبلقتو ببعض المتغيرات. (2202)ي محمد عمى معش -22

 .73العدد مصر، ، جامعة الزقازيق، مجمة كمية التربية
وسائل التكنولوجيا الحديثة ومبدأ استمرارية أداء الخدمة: حالة  .(2222) يمحمد قاسم -23

 . 27، المغرب، العددمجمة الباحث لمدراسات القانونية والقضائية. الطوارىء الصحية نموذجا
ألفكار غير العقبلنية فى ضوء قمق المستقبل وعبلقتو با. (2202)ي محمد مترك القحطان -24

بعض المتغيرات غير الديموجرافية لدى طبلب وطالبات قسم عمم النفس بجامعة االمام محمد بن 
، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية، مجمة العموم االنسانية واالجتماعية. سعود االسبلمية

 . 92الرياض، السعودية، العدد 
 .دار أسامة لمنشر والتوزيع. عمان. األردن: إدارة األزمات. (2202محمود جاد اهلل ) -22
 :قمق المستقبل وعبلقتو ببعض المتغيرات الثقافية. (2222)ي محمود محى الدين عشر  -20

 الحادى عشر المؤتمر. دراسة ثقافية مقارنو بين بعض طبلب كمية التربية بمصر وسمطنة عمان
 .القاىرة، مصر، الجزء األول ،جامعة عين شمس ،رشاد النفسىاإل لمركز
قمق المستقبل وأثره عمى التحصيل العممى لدى طبلب . (2200) براىيمإمنى توكل  -22

 .، الرياض، السعوديةجامعة المجمعو كمية المجتمع، ،مؤتمر التحصيل العممى. الجامعة
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، والحياة الخاصةادارة االزمات والضغوط فى العمل  (.2202ميريل رابر وجورج دايك ) -28
 الطبعة األولي، ترجمة عادل منصور، الرياض. السعودية: دار المعرفة لمتنمية البشرية.

فاعمية وحدة عن األمراض الوبائية فى ضوء المعايير . (2202) نادية سمعان لطف اهلل -22
دراسة فى  :القومية فى تنمية المعارف وميارات إدارة األزمات الصحية لدى الطالب المعمم

، كمية التربية، جامعة الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريسمجمة  .المناىج وطرق التدريس
 .26مصر، العدد  عين شمس،

دارة األزمات األسرية وعبلقتة بالتوافق رشادى إلإبرنامج  .(2223) نادية عبد المنعم عامر -22
 .مصر، جامعة المنصورة، كمية التربية النوعيةقسم اإلقتصاد المنزلي، رسالة دكتوراه ،  .الزواجى

رسالة دكتوراه،  .قمق المستقبل وعبلقتو بالتفاؤل والتشاؤم .(2222ناىد محمد سعود ) -22
 .، مصرمعيد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاىرة

شبكات التواصل االجتماعى وتنمية وعى المرأة بأزمة . (2222) نجالء رجب السيد -22
مجمة دراسات فى الخدمة االجتماعية . فيروس كورونا المستجد كمتغير فى التخطيط إلدارة األزمة

 .30دد ع، ال2كمية الخدمة اإلجتماعية، جامعة حموان، مصر، المجمد  ،والعموم اإلنسانية
مشاركة اآلباء فى إدارة األزمات األسرية وعبلقتيا بدافعية  (.2202نجالء فاروق الحمبى ) -23

 ، جامعة المنوفية، مصر.مجمة بحوث االقتصاد المنزلىاالنجاز لدى األبناء. 
برنامج مقترح قائم عمى الشبكة العالمية لتنمية قيم المواطنة  .(2202) ندى عمى شمس -24

، كمية الدراسات العميا هرسالة دكتورا. لطبلب جامعة البحرين فى ضوء متطمبات العصر الرقمى
 .، مصرالقاىرةجامعة  لمتربية،

. شبين الكوم. دليمك الى االدارة العممية لمشئون المنزلية .(2223) نعمة مصطفى رقبان -22
 .مطبعة النسورمصر: 

عبلقة االدخار واستثمار جزء من دخل األسرة فى حل األزمات . (2200نيى جالل سعد ) -20
، جامعة المنصورة، كمية التربية النوعية، رسالة ماجستير، قسم االقتصاد المنزلى .األسرية الطارئة

 .مصر
قمق المستقبل لدى المدرسات  (.2202ىادي صالح النعيمي وجنار أحمد الجباري ) -22

، جامعة الموصل، مجمة العموم والتعميمالمتاخرات عن الزواج فى مركز محافظة كركوك. 
 .96، العدد27المجمد
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 .07، 06، مركز البحوث التربوية والنفسية، جامعة بغداد، العراق، العدد البحوث التربوية والنفسية

قمق المستقبل المينى وعبلقتة بالدافع لبلنجاز االكاديمى . (2208) ىشام محمد مخيمر -22
 .79 عددال، 03مجمد مصر، ال ،النفسية المجمة المصرية لمدراسات .لدى طبلب الجامعة

وعى ربة األسرة بميارة التفاوض وعبلقتو بإدارة األزمات.  (.2202ىناء مينى سميمان ) -22
 رسالة ماجستير، كمية االقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية، مصر.
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Abstract  
The Research aimed to study the role of digital technology in 

family crises management and its relation to future anxiety of 

houewives. The sample of this research including (200) 

houewives who have children in primary and preparatory 

education stages at Alexanderia city and applied on this sample 

through electronic questionnaire. The sample was selected in 

intentionally purposed way. The tools of this study included 

general data form of  houewives and their family, the role of 

digital technology in family crises management questionnaire and 

future anxiety questionnaire. The research used descriptive 

analytical method  The results revealed that there was positive 

correlation between the role of digital technology in family crises 

management and future anxiety of houewives. There was positive 

correlation between educational level and the role of digital 

technology in family crises management of houewives. There was 

positive correlation between husband's educational level and the 

role of digital technology in family crises management of 

houewives. There was negative correlation between husband's 

educational level and future anxiety of houewives. There was 

positive correlation between internet speed and the role of digital 

technology in family crises management of housewives. There 

were differences in the role of digital technology in family crises 

management of houewives according to number of family 

members to lowest number. There were differences in the role of 

digital technology in family crises management of houewives 

according to years of marriage to lowest years. There were 

differences in the role of digital technology in family crises 

management of houewives according to monthly income to 
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moderate incomes. There were differences in future anxiety of 

houewives according to monthly income to low and moderate 

incomes. There were differences in future anxiety according to the 

method of using applications of houewives to mobile smartphone 

and computer tablet. The educational level for houewives affected 

by 12% on the role of digital technology in family crises 

management of housewives. The role of digital technology in 

social family crises management of housewives and husband' 

educational level affected by 22% on future anxiety of 

housewives. 

Keywords: Digital Technology, family crises management, future 

anxiety, housewives. 
 


