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 الممخص

دراسة العبلقة بيف الوعي بإدارة الحياة األسرية  إلىىدفت الدراسة الحالية 
عينة البحث  الزواج، واشتممتاألسري لدى عينة مف حديثات  باالستقراروعبلقتو 
( زوجة مف حديثات الزواج مف محافظة الشرقية، واستخدـ المنيج 250عمى ) ةاألساسي

 الخصائص)الوصفي التحميمي، وتكونت أدوات البحث مف استمارة استبياف تضمنت 
االستقرار  -إدارة الحياة األسرية بمحاورىا -وأسرىف لمبحوثات واالقتصادية االجتماعية
 :  يميوأظيرت نتائج البحث ما  بمراحمو(األسري 

األسري لدييـ كاف  االستقرارحديثات الزواج لمحياة األسرية وكذلؾ  أف إدارة الزوجات
فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات المبحوثات حديثات متوسطًا. كما اتضح وجود 

الوعي بإدارة الحياة األسرية ببعض محاوره تبعًا لكؿ مف بيئة السكف لصالح في  الزواج
عمؿ  -نمط اإلقامة لصالح الزوجة التي تعيش في مشكف مستقؿ -حضرالزوجات في ال

 مستوى -عمر الزوجة عند الزواج لصالح كبيرات العمر –الزوجة لصالح الزوجة التي تعمؿ
الدخؿ الشيري لؤلسرة لصالح الدخوؿ  –تعميـ الزوجة لصالح المستويات التعميمية المرتفعة 

فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات المرتفعة. كما أشارت النتائج  إلي وجود 
األسرى ومحاوره تبعًا لنمط  االستقرارالمحبوثات حديثات الزواج عينة الدراسة في مستوى 

، تبعًا لعمؿ الزوجة لصالح العامبلت، تبعًا لسكف في مسكف مستقؿا اإلقامة لصالح
 الشيري، وتبعًا لمدخؿ األعمىالزوجة لصالح ذوات المستويات التعميمية  التعميميلممستوى 

وجود عبلقة ارتباطيو موجبة دالة لؤلسرة لصالح المستويات المرتفعة مف الدخؿ، و
مستوى وعى الزوجات حديثات بيف  0.001، 0.01، 0.05إحصائيًا عند مستوى داللة 
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إدارة العبلقات  -الزواج بإدارة الحياة األسرية ومحاوره )إدارة األولويات وتوظيؼ الموارد
األسرى ومحاوره.  االستقرارككؿ( ومستوى  االستبياف -إدارة الصحة اإلنجابية -األسرية

ثر تأثيرًا في مستوى بإدارة الصحة اإلنجابية ىو المحور األك الوعيوأيضًا تبيف أف 
 األسرى. االستقرار
توجيو المتخصصيف في مجاؿ التنمية البشرية بعقد وقد أوصت الدراسة   

تكويف وعي سميـ وصحيح لدى  إلىالتي تيدؼ  ةالتثقيفيالعديد مف الندوات 
السيدات حديثات الزواج بسبؿ إدارة الحياة األسرية لما لذلؾ مف مردود إيجابي في 
استقرار األسرة وتوازنيا خاصة في السنوات األولى مف الزواج. عقد دورات تثقيفية 
مف قبؿ المجمس القومي لممرأة لنشر الوعي االداري السميـ لشتى جوانب الحياة 

 ة لدى شرائح المجتمع المختمفة مف السيدات.األسري

 الكممات الرئيسة:
 حديثات الزواج -األسري  االستقرار -إدارة الحياة األسرية  -الوعي
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Abstract 

Awareness of family life management and its relationship to 

family stability for a sample of Newly Married 
 

The present study aimed to study the relationship between awareness of 

family life management and its relationship to family stability in a sample of Newly 

Married , and the primary research sample included (250) Newly Married  from the 

eastern governorate, and the descriptive analytical approach was used, and the 

research tools consisted of a questionnaire that included (characteristics The social 

and economic aspects of the respondents and their families - managing family life 

with its axes - family stability in its stages) and the results of the research showed 

the following:  

That the newly married wives' management of family life as well as their 

family stability was average. It was also evident that there were statistically 

significant differences between the average scores of newlywed female respondents 

in awareness of managing family life in some of its axes depending on each of the 

housing environment for the benefit of urban wives - the residence pattern for the 

benefit of the wife living in an independent residence - the wife’s work for the wife 

who worked - the wife’s age upon marriage In favor of older women - the wife’s 

education level in favor of higher educational levels - the family’s monthly income 

in favor of higher incomes. The results also indicated that there are statistically 

significant differences between the averages of scores of newlywed female 

respondents in the study sample in the level of family stability and its axes according 

to the type of residence in favor of housing in an independent residence, according 

to the wife's work in favor of female workers, according to the educational level of 

the wife in favor of those with higher educational levels, and according to the 

monthly income of the family In favor of high levels of income, and the presence of 

a positive statistically significant correlation relationship at the level of significance 

0.05, 0.01, 0.001 between the level of awareness of Newly Married  in managing 

family life and its axes (priority management and resource employment - family 

relations management - reproductive health management - the questionnaire as a 

whole) and the level of family stability And its interlocutors. Also, it was found that 

awareness of reproductive health management is the most influential axis in the 

level of family stability.  

The study recommended directing specialists in the field of human 

development to hold many educational seminars aimed at creating a healthy and 

correct awareness among newlywed women of ways to manage family life, as this 

has a positive impact on the stability and balance of the family, especially in the first 

years of marriage. Holding educational sessions by the National Council for Women 

to spread proper administrative awareness of various aspects of family life among 

the different segments of society from among women.  

Key words: awareness - managing family life - family stability - Newly Married   
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 مقدمة ومشكمة البحث: 

تعد األسرة الركف الرئيسي مف األركاف التي يقوـ عمييا بناء المجتمع، كونيا تمده 
(، فالحياة األسرّية ىي 2013ابو عميان، استمراريتو ودوامو )باألفراد الذي يحفظوف 

عاَلـ متكامؿ مف الحقوؽ والواجبات واآلداب، والتي عمى إثرىا تزداد قدرة األسرة عمى 
مد المجتمع بالطاقات الفعالة التي تمّده بالقوة والطاقة وتأخذ بيده نحو الرقي بيف 

ى في بناء األسر، وذلؾ مف خبلؿ التوافؽ المجتمعات.  لذلؾ فالزواج ىو الخطوة األول
(. وعميو 2020الرشيد، ىذه الحياة ) ومعرفة مسؤولياتواالنسجاـ في الحياة األسّرية، 

فإف نجاح أي عبلقة زوجية وما يناط بيا مف أدوار ومسئوليات يتوقؼ بالدرجة األولى 
الظروؼ التي  عمى مستوى التفاعؿ باألسرة وحصوؿ كؿ أفرادىا عمى مطالبيـ، وتوفير

تحقيؽ االنسجاـ والقدرة عمى حؿ المشكبلت األسرية والتي ال تغدوا الحياة  عمىتساعد 
(. فالمرحمة األولى 2003، مؤمنالزوجية أف تخمو منيا خاصة بيف المتزوجيف حديثًا )

مف الزواج تعد مف أخطر المراحؿ وأصعبيا عمى اإلطبلؽ في الحياة الزوجية، والتي 
أغا، رار األسرة فبناءًا عمييا يظير إذا كاف الزواج سيستمر أـ ال )تؤثر في استق

2015  .) 
التي نعيشيا  االقتصاديةأف طبيعة الحياة األسرية في الوقت الحاضر، والظروؼ 

األمثؿ. وال  االستخداـتجعؿ كؿ أسرة تفكر كثيرًا في تكييؼ حياتيا واستخداـ مواردىا 
كيمة تقوـ عمى حسف استغبلؿ ربة األسرة لما لدييا مف سبيؿ إلى ذلؾ إال باتباع إدارة ح
 والقدرة اإلداري فالتفكير (.2005محمد، أبو النصر، موارد بشرية كانت أـ مادية )

)وجيدة حماد، المجاالت  كافة في األمور اليامة مف السميمة القرارات اتخاذ عمى
والتي يمكف أف يتحقؽ مف خبلليا حسف استخداميا لما لدييا مف  (،2089: 2010

(، إذ أنيا تجعؿ كؿ فرد عمي عمـ تاـ 2006نوفل، موارد مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ )
مكاناتو، كما أنيا تقمؿ مف المخاطر التي  إلي أقؿ درجة ممكنة، وذلؾ  يواجييابقدراتو وا 
لسميـ لمموارد مع الكفاءة في استخداميا مف خبلؿ التحديد الدقيؽ لؤلىداؼ، واالختيار ا

لذا تعتبر اإلدارة مدخبًل ثريًا  لتعمـ الفرد (، 2013)رقبان ،مف خبلؿ التخطيط والتنظيـ 
الكثير مف الخبرات والميارات واالتجاىات المرتبطة بمواقؼ الحياة وتنفيذىا بأسموب 
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البعد عف المبادئ والطرؽ عممي سميـ، مما يمكنو مف اتباع الطرؽ واألساليب المبتكرة و 
 (2017)شمبي وآخرون، التقميدية لموصوؿ إلي حياة أفضؿ 

وىنا تظير أىمية إدارة الحياة األسرية وعمى وجو الخصوص لدى المتزوجات  
حديثًا نتيجًة لما يعترضيـ بتمؾ المرحمة مف صعوبات وتحديات مف شأنيا زعزعة 

يؼ الموارد مف الضروريات بيذه المرحمة استقرار األسرة. وتعد إدارة األولويات وتوظ
، واالقتصادية االجتماعيةخاصة في ظؿ المتغيرات المعاصرة في جميع جوانب الحياة 

حيث تمكف مف إحداث التكيؼ المطموب مع ىذه المتغيرات، وصواًل إلى تحقيؽ أىداؼ 
( ويتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ تشخيص الموقؼ والبحث عف البدائؿ 2011بسري، األسرة )

 أسباب كافيةذات األىمية واألولوية، وفصميا عف البدائؿ اليامشية التي تستند إلى 
(Elastin& Schwarz, 2002) ،فمكؿ أسرة احتياجاتيا مف األدوات ولواـز الحياة .

روري وما ىو كمالي، واألسرة الناجحة ىي التي تفرؽ في احتياجاتيا بيف ما ىو ض
البلزمة، ومف حسف التدبير الحياتي بأف يتـ  واالحتياجاتليتحقؽ التوازف بيف الدخؿ 

تقديـ الضروريات عمى الكماليات، واألىـ قبؿ الميـ مما يسيـ في تسيير أمور الحياة 
(، 2016عبد الحافظ وآخرون ). وتوضح كؿ مف (2008خميل، بكؿ ىدوء وسكينة )

ف الحاجة إلى إدارة األولويات والموارد تتجمى في ظؿ محدودية أ (2011حماد )
دارة بعض الموارد  الدخوؿ وندرة الموارد، حيث تتطمب حسف التصرؼ في توزيع وا 

الحاجات المتعددة لؤلسرة لتحقيؽ أكبر قدر مف اإلشباع وضماف استمرار  عمىالمتاحة 
 بقاء األسرة ورفاىيتيا.

ولويات في حياتنا إال أف إدارة الزوجة لمعبلقات ومع تسميمنا بأىمية إدارة األ
األسرية يعد أحد أىـ العوامؿ المؤثرة في حياتيا األسرية. حيث تعتبر العبلقات األسرية 
مف أقوى العبلقات اإلنسانية التي ترافؽ اإلنساف طواؿ حياتو، لذا يجب أف نتعمـ كيؼ 

(، 2012األمين، مترابطة )نتواصؿ بصفة دائمة حتى نتمكف مف تكويف أسرة قوية و 
والتماسؾ بيف أفراد األسرة والقدرة عمى تحقيؽ  واالستقراروُتعنى العبلقات األسرية 

سرة حيث يسود الحب مطالبيـ وفيـ انفعاالتيـ وكذلؾ سبلمة العبلقات بيف أفراد األ
(. ويتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ أشكاؿ 2006، درازالمتبادؿ بيف الجميع ) واالحتراـوالثقة 

 االتصاؿتواصمية كالحوار والتشاور والتفاىـ واإلقناع والتعاوف مف خبلؿ طرفي 
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دراكيما لمرسائؿ المتبادلة بينيما ) أف  (2017) جبالحا. ويشير (2016بمعباس، وا 
نسيج العبلقات األسرية قد يتعرض لتحديات كثيرة وأخطار متنامية، ومف ثـ فاألسرة 

دارتيا اإلدارة الواعية حتى باتت  مطالبة بمواجية تمؾ التحديات والتكيؼ المرف معيا وا 
 تعبر جميع مراحميا بسبلـ.

ونظرًا لخطورة المرحمة التي تمر بيا الزوجات حديثي الزواج وما يمكف أف يحدثو 
قصور الوعي بالممارسة الصحيحة لمصحة اإلنجابية وكيفية إدارتيا اإلدارة الصحيحة 

تقييا وطفميا شر المخاطر. كونيا تؤثر في صحة اإلنساف مف الحمؿ حتى التي 
الوالدة، ومف البموغ حتى الكبر، كما أنيا تعد أحد عوامؿ التنمية البشرية التي ترعى 

(، فمقد 2018الجاسم، الفرد جسديا ونفسيا، وتعني بمستواه االجتماعي واالقتصادي )
ساسيًا لتحقيؽ السبلمة الصحية وسبيبًل لمواجية أصبح الوعي بالصحة اإلنجابية مطمبًا أ
 (.2017 دودو،)القضايا والمشكبلت التي تيدد النساء 

وتشير الصحة اإلنجابية  إلى حالة الرفاىية الكاممة بدنيًا وعقميًا واجتماعيًا في 
جميع األمور المتعمقة بالجياز التناسمي ووظائفو وعممياتو وليس مجرد السبلمة مف 

اإلعاقة، ولذلؾ تعني الصحة اإلنجابية بقدرة المرأة عمى التمتع بحياة جنسية  المرض أو
مرضية ومأمونة وقدرتيـ عمى اإلنجاب وتنظيـ موعده واستخداـ أساليب تنظيـ األسرة 
المأمونة والفعالة، واتباع األساليب والتدابير الصحية التي تمكف المرأة مف اجتياز فترة 

ؿ وقبؿ بداية الحمؿ أيضًا، مما يعزز مف قدرة المرأة عمى عبور الحمؿ والوالدة بأماف، ب
تعبر عف كما (. 2017مناصرية، تمؾ الفترات مف حياتيا بدوف أي مخاطر صحية )

والطرؽ والخدمات التي تسيـ في الػصحة اإلنجابيػة والرفاه مف خبلؿ  مجموعة األساليب
حة الجنسية التي ترمي إلى منع وحؿ مشاكؿ الصحة اإلنجابية، وىي تشمؿ كذلؾ الص

 تحسيف نوعية الحياة والعبلقات الشخصية، ال مجرد
 ،لزغد ،بوخالفةتقػديـ المػشورة والرعايػة الطبية فيما يتعمؽ باإلنجاب واألمراض الجنسية )

2019) 
قبوؿ  فيوالرغبة  باالستعدادحاجة ماسة إلى ربة أسرة تتمتع  فيلذا فأننا اليوـ 

التفكير والتخطيط  في تقميديالخبرة والمفاىيـ واألفكار الجديدة وأف تنتيج أسموب غير 
قدر عالي مف الوعي بكيفية إدارة متطمبات  عمى(. وأف تكوف 2003عبد الجواد،)
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األمثؿ وتطبيؽ أفضؿ  االستخداـلمواردىا  واستخدامياالحياة األسرية بأسموب مبتكر 
(. مما قد 2001،نوفل ،رقبانالوسائؿ العممية مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا المنشودة )

 ينعكس باإليجاب عمى استقرار األسرة وتوازنيا.
ي مف أحد أىـ الركائز التي تبقي األسر بناً ء عمييا كياف ر األس االستقرارُويعد 

لنفس ،والسبلـ الخارجي مع باقي أفراد مع ا يالداخمواحد، ينعـ فييا كؿ فرد بالسبلـ 
األسر ،ومف ثـ مع المجتمع ككؿ؛ فيو اتفاؽ نسبي بيف الزوجيف ،ييدؼ إلي سبلمة 

(.  وىو العبلقة 2014، نوفل ،المالكاألسرة، عمى أساس مف المشاركة والود والتفاىـ )
تيدؼ إلى تحدي التي  القائمة عمى الديموقراطية والقيـ والتعاوف المشترؾ بيف الزوجيف

 (. 2012الزىراني، الصعاب والمشكبلت ومواجية التغيرات التي تيدد األسرة )
ويعتبر استقرار األسرة وتماسكيا جزء مف االستقرار والتماسؾ االجتماعي بوجو 
عاـ، وال يتحقؽ ىذا االستقرار إال عف طريؽ الترابط والتناسؽ بيف األدوار والمكونات 

حقي، أبو  (االجتماعية األسرة وفؽ مصطمحات الجماعة وعاداتيا التي يقوـ بيا أفراد 
 (( والذي يعبر عف استمرارية أفراد األسرة في القياـ بأدوارىـ األسرية2013سكينة، 

،(Loeber, et al., 2000  وكفاءاتيـ في تنفيذ تمؾ المسئوليات عمى النحو األمثؿ
كما أف األسرة المستقرة ىي تمؾ األسرة التي تتحدد فييا األدوار  (،2005سميمان، )

والتي تعيش حالة مف اليدوء والثبات والسكينة بعيدًا عف الصراعات الداخمية والمشاكؿ 
أف  (2020الرشيد ) (2020الحبشي )(. وتشير كؿ مف 2020، وأخرونكريمة )

 ،والصحي ،واالجتماعي ،االقتصادياالستقرار األسرى يتضمف عدة أبعاد أىميا 
 والنفسي. 
العبء الممقى عمى عاتؽ األـ في إدارة  ( إف2014الدبش )وتؤكد دراسة  

المنزؿ لتحقيؽ طمبات أفراد األسرة جميعًا في مختمؼ المجاالت، وبشكؿ عالي مف 
األداء ليس باألمر السيؿ، خاصة في ىذا الزماف الصعب، مما يتوجب منيا إدارة 

د ( أف صعوبة تسيير الموار 2013أبو عميان )حكيمة رشيدة ألمورىا الحياتية. ويوضح 
والشئوف األسرية، وعدـ التوفيؽ في إدارة العبلقات األسرية مف العوامؿ المؤثرة عمى جو 

أف العديد مف األسر تواجو مشكبلت عديدة  (2014الجبرين )األسرة واستقرارىا. وتؤكد 
تيدد استقرارىا نتيجة زيادة متطمبات األسرة والعجز عف تأديتيا.  كما تؤكد دراسة 
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دارتيا بكفاءة يؤثر ا ( أف2020مختار ) لوعي بمتطمبات الحياة والتقدير الدقيؽ ليا وا 
 إيجابيًا عمى استقرار األسرة.
أف لممرأة دور كبير داخؿ األسرة في  (2020السبتي )كما أوضحت دراسة 

، فكمما توافرت مستويات عالية مف االستقرارمواجية ىذه المشكبلت مما يتيح لؤلسر 
فقد أشارت األسري أكبر.  واالستقرارالوعي لدييا كمما كانت فرص نجاح الزواج 

حسب فإلى ارتفاع حاالت الطبلؽ في األسر حديثة التكويف  الدراسات واالحصائيات
% 40 فيأف الطبلؽ وقع ( 2018الجياز المركزي لمتعبئة واالحصاء )إحصائيات 

س سنوات األولى مف الزواج، وأظيرت الخم فيتمت  التيلزواج مف حاالت ا
ألؼ حالة زواج تتـ سنوًيا. وقد يرجع ذلؾ إلي عدـ تحمؿ مسئولية  900اإلحصائية أف 

وعدـ الوعي الكافي بالمعني الحقيقي لمزواج ،  المسئوليات،الزواج والتقصير في أداء 
الدسوقي (. حيث أثبتت دراسة  2005حمدان،وكذلؾ أسس وقواعد الحياة الزوجية )

أف السنوات األولى مف الزواج ىي األصعب في التعامؿ مع مشكبلت الحياة  (2003)
األسرية ومتطمباتيا، نتيجة نقص الخبرة والميارات الخاصة بالعبلقات والتفاعبلت 

 األسرية ومشكبلتيااألسرية. وكذلؾ انخفاض مستوى الثقافة المتعمقة بمتطمبات الحياة 
 (. 2012الرويني، )

وحيث أف المرأة تعتبر محورًا ىامًا والمحرؾ األوؿ لمنيوض باألسرة وتحقيؽ 
ليا، مما يسيـ في النيوض بالمجتمع مف خبلؿ توفير بيئة آمنة مشبعة  االستقرار

، فقد توجب ذلؾ منيا إدارتيا لحياتيا األسرية بدرجة فعالة خاصة مع بداية باالحتياجات
مف زواجيا حتى تعبر بأسرتيا إلى بر األماف. ومف ىنا نبعت فكرة السنوات األولى 

األسري لدي  واالستقرارالبحث الحالي لدراسة العبلقة بيف الوعي بإدارة الحياة األسرية 
 وذلك من خالل اإلجابة عمى األسئمة اآلتية: الزواج،  تحديثاعينة مف الزوجات 

األسري  واالستقراربمحاورىا  األسريةالوعي بإدارة الحياة كؿ مف ما مستوي  .1
  عينة البحث؟بمحاوره لدى حديثات الزواج 

 واالستقرار الوعي بإدارة الحياة األسريةما األوزاف النسبية لمحاور كؿ مف  .2
 األسري؟
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ما أكثر مصادر المعمومات التي تستمد منيا الزوجة معموماتيا عف حياتيا  .3
 األسرية؟
حديثات الزواج عينة بيف متوسطات درجات  دالة إحصائياً  ىؿ توجد فروؽ .4

عمؿ  -نمط اإلقامة -الوعي بإدارة الحياة األسرية بمحاورىا تبعًا لػ )بيئة السكففي الدراسة 
 لؤلسرة(. الشيريالدخؿ  - مستوى تعميـ الزوجة -عمر الزوجة عند الزواج –الزوجة 
حديثات الزواج عينة دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات  فروؽىؿ توجد  .5

مستوى تعميـ  -عمؿ الزوجة -األسري بمحاوره تبعًا لػ )نمط اإلقامة االستقرارفي الدراسة 
 لؤلسرة(. الشيريالدخؿ  -الزوجة
)إدارة بمحاورىا  الحياة األسرية العبلقة بيف مستوى الوعي بإدارةما طبيعة  .6

 واالستقرارإدارة الصحة اإلنجابية(  -إدارة العبلقات األسرية -األولويات وتوظيؼ الموارد
 االجتماعي( لدىاالستقرار  -النفسجسدي االستقرار -المالي االستقراراألسري بمحاوره )
 حديثات الزواج؟

فسير ت في)محاور إدارة الحياة األسرية(  ىؿ تختمؼ نسبة مشاركة المتغير المستقؿ .7
 االنحداراألسري( تبعًا ألوزاف معامبلت  االستقرارالمتغير التابع )إجمالي  فينسبة التبايف 

 ؟االرتباطودرجة 
 : أىداف البحث

 الوعي بإدارة الحياة األسريةدراسة تيدف الدراسة الحالية بصفة أساسية إلى 
إدارة الصحة  –إدارة العالقات األسرية  –بمحاورىا )إدارة األولويات وتوظيف الموارد 

اإلستقرار  –بمحاوره )اإلستقرار المالى  األسري باالستقراروعالقتو  (اإلنجابية
وذلك من خالل  ،الزواجلدى عينة من حديثات  اإلستقرار اإلجتماعى( –النفسجسدى 

 األىداف الفرعية التالية:
تحديد مستوي كؿ ما مستوي كؿ مف الوعي بإدارة الحياة األسرية بمحاورىا  .1

 األسري بمحاوره لدى حديثات الزواج عينة البحث.  واالستقرار
 واالستقرارتحديد األوزاف النسبية لمحاور كؿ مف الوعي بإدارة الحياة األسرية  .2

 األسري.
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معموماتيا عف حياتيا تحديد أكثر مصادر المعمومات التي تستمد منيا الزوجة  .3
 األسرية.
دراسة الفروؽ بيف متوسطات درجات حديثات الزواج عينة الدراسة في الوعي  .4

عمر  –عمؿ الزوجة  -نمط اإلقامة -بإدارة الحياة األسرية بمحاورىا تبعًا لػ )بيئة السكف
 لؤلسرة(. الشيريالدخؿ  -تعميـ الزوجة مستوى -الزوجة عند الزواج

بيف متوسطات درجات حديثات الزواج عينة الدراسة في  الفروؽتحديد طبيعة  .5
 -مستوى تعميـ الزوجة -عمؿ الزوجة -األسري بمحاوره تبعًا لػ )نمط اإلقامة االستقرار
 لؤلسرة(. الشيريالدخؿ 
األسري  واالستقراردراسة العبلقة بيف مستوى الوعي بإدارة الحياة األسرية بمحاورىا  .6

 لزواج.حديثات ا بمحاوره لدى
تفسير  فيإدارة الحياة األسرية(  محاور)المستقؿ تختمؼ نسبة مشاركة المتغير  .7

 االنحداراألسري( تبعًا ألوزاف معامبلت  االستقرارالمتغير التابع )إجمالي  فينسبة التبايف 
 ؟االرتباطودرجة 

 : أىمية البحث
إلقاء الضوء عمى أىمية إدارة الحياة األسرية وما قد يتبعيا عمى إثره مف استقرار  .1
 وىذا ينعكس بدوره عمى استقرار المجتمع وتنميتو. أسرى
مف مراحؿ تكويف األسرة، حيث تعد المراحؿ  ميمةمرحمة  عمىتسميط الضوء  .2

لنقص الخبرة  المراحؿ التي تمر بيا حياة األسرة نظراً  أخطراألولى مف الزواج مف 
 والمعمومات بكيفية التعامؿ مع كافة الجوانب الحياتية.  

تفيد  قد والنتائج والتي والبيانات المعمومات ىذه الدراسة في تقديـ نتائج قد تساعد .3
تيدؼ إلى  مكممة مف أبحاث   بعدىا سيأتي الباحثيف في مجاؿ إدارة المنزؿ والمؤسسات لما

وعي حديثات الزواج بإدارة الحياة األسرة ومردودىا اإليجابي إعداد برامج إرشادية لتنمية 
عمييا وعمى اسرتيا والمجتمع، وقد يسيـ بصورة مباشرة في خفض معدالت الطبلؽ بتمؾ 

 المرحمة.
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تأمؿ الباحثتاف أف تكوف ىذه الدراسة إضافة جديدة لمكتبة "تخصص إدارة المنزؿ  .4
إدارة شئوف األسرة  التي تناولت اتالدراس عدد مف وجود مف والمؤسسات"، فبالرغـ

األسري، إال أف ىذه الدراسات لـ تركز بصورة مباشرة عمى وعي  االستقرارومواردىا، أيضًا 
 باألسرة،الزوجات حديثات الزواج بإدارة لمحياة األسرية ودورىا في تحقيؽ االستقرار والتوازف 

 الباحثتاف.  عمـ حدود في وذلؾ
 :الفروض البحثية 

توجد فروؽ بيف متوسطات درجات المبحوثات حديثات الزواج في الوعي بإدارة  .1
إدارة  -إدارة العبلقات األسرية -الحياة األسرية بمحاوره )إدارة األولويات وتوظيؼ الموارد

نمط  -ككؿ( تبعًا لممتغيرات الديمغرافية لمدراسة )بيئة السكف االستبياف -الصحة اإلنجابية
 الشيريالدخؿ  - مستوى تعميـ الزوجة -عمر الزوجة عند الزواج –جة عمؿ الزو  -اإلقامة
 لؤلسرة(.
توجد فروؽ بيف متوسطات درجات المبحوثات حديثات الزواج في مستوى  .2

 االستقرار -النفسجسدى االستقرار -المالي االستقراراألسرى بمحاوره ) االستقرار
عمؿ الزوجة -افية لمدراسة )نمط اإلقامةككؿ( تبعًا لممتغيرات الديمغر  االستبياف -االجتماعي

 لؤلسرة(". الشيريالدخؿ  -مستوى تعميـ الزوجة -
دالة إحصائيًا بيف الوعي بإدارة الحياة األسرية بمحاورىا  ارتباطيةتوجد عبلقة  .3

 -إدارة الصحة اإلنجابية -إدارة العبلقات األسرية -)إدارة األولويات وتوظيؼ الموارد
 -النفسجسدى االستقرار -المالي االستقراراألسري بمحاوره ) ستقرارواالككؿ(،  االستبياف
 ككؿ( لدى حديثات الزواج. االستبياف -االجتماعياالستقرار 

 فيبإدارة الحياة األسرية بمحاوره(  الوعيتختمؼ نسبة مشاركة المتغير المستقؿ ) .4
بعًا ألوزاف معامبلت األسرى( ت االستقرارالمتغير التابع )مستوى  فيتفسير نسبة التبايف 

 االرتباطودرجة  االنحدار
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 :األسموب البحثي
 :  منيج البحث أواًل:

وىو المنيج الذي ييتـ بجمع ، الوصفي التحميمياتبع في ىذا البحث المنيج 
وتمخيص وتصنيؼ المعمومات والحقائؽ المدروسة المرتبطة بسموؾ عينة مف األفراد 
والتي يرغب الباحث فػي دراسػتيا، لغرض تحميميا وتفسيرىا وتقييـ طبيعتيا لمتنبؤ بيا 

 (.2013، و أخرون حريزي) فيياأو التحكـ  وضبطيا
 :اإلجرائيةمصطمحات البحث والمفاىيم ثانيًا: 
لغًة ىو الفيـ وسبلمة اإلدراؾ، أما اصطبلحًا فيو  :Awareness الوعي  -

اتجاه عقمي يمكف الفرد مف إدراؾ نفسو والبيئة المحيطة بو بدرجات متفاوتة مف 
بأنو مجموعة  (2014نجم )، ويعرفو (2015)القاضي، الوضوح والتعقيد 
والمشاعر التي تحدد إدراؾ الفرد وفيـ الفرد  واالتجاىاتالمفاىيـ والمعارؼ 

لمواقع المحيط بو وتصوراتو الراىنة والمستقبمية لو. وتعرفو الباحثتاف إجرائيًا بأنو 
مقدار ما تتمتع بو الزوجة مف المعرفة والدراية في الجوانب الحياتية، موجدًا 

 ارساتيا.ذلؾ في سموكيا ومم أثربذلؾ اتجاه لدييا نحو ذلؾ الشيء وينعكس 
ُيقصد بيا مجموعة األساليب العممية التي تتبع : Management اإلدارة -

(، كما 2013رقبان،) بغرض تحقيؽ األىداؼ مع االستخداـ األمثؿ لمموارد
بأنيا عممية توجيو وتخطيط وتنظيـ وتنسيؽ ورقابة  (2014غيث )يعرفيا 

دية والمعموماتية وصنع قرار باستخداـ طاقة الموارد المالية والبشرية والما
 لتحقيؽ ىدؼ ما بكفاءة وفاعمية.
التي تستخدميا الزوجة لتحقيؽ أىدافيا  الوسيمة وتعرفيا الباحثتان إجرائيًا بأنيا

التخطيط الجيد  عمىرغباتيا وفؽ أسس عممية سميمة تعتمد  إلىوالوصوؿ 
 لميدؼ المراد تحقيقو والكفاءة في تنفيذ تمؾ الخطة وتقييميا.
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 : Family life األسريةالحياة  -
تمثؿ الحياة األسرية جزءًا أساسيًا مف مفيوـ أكثر شمواًل وعمومية وىو الحياة 
بصفة عامة، ويشتمؿ ىذا المفيوـ عمى التفاعبلت األسرية الداخمية والخارجية واألدوار 

اشباع األسرية والممارسات الوالدية والمشاكؿ والنزاعات األسرية ومدى قدرة األسرة عمى 
(. وعرفتيا 2009عبد السالم، الحاجات النفسية وتوفير الدعـ والمساندة ألفرادىا )

( بأنيا المسائؿ والشئوف التي تـ وضعيا في مؤسسة الزواج والتي 2020لغمبي )ا
تتضمف الحقوؽ والواجبات األسرية التي تسري عمى جميع أفراد األسرة. وتعرؼ إجرائيًا 

لحقوؽ والواجبات واآلداب، والتي عمى إثرىا تزداد قدرة األسرة عاَلـ متكامؿ مف ابأنيا 
عمى مد المجتمع بالطاقات الفعالة التي تمّده بالقوة والطاقة وتأخذ بيده نحو الرقي بيف 

 المجتمعات.
بأنيا:  إجرائيا Family life managementإدارة الحياة األسرية وتعرؼ 

إدارتيف لمجاالت الحياة المعيشية  فياألساليب والوسائؿ التي تتبعيا حديثات الزواج 
األمثؿ لمموارد المتاحة  االستخداـالمختمفة، بما يحقؽ أىدافيف األسرية وذلؾ مف خبلؿ 

بأعمى كفاءة ممكنة وأقؿ خسارة محتممة، واالستعانة بالتدابير التي تحقؽ ليا سبلمة 
إلدارة صحتيا اإلنجابية. ومف بيف المحاور التي تبنتيا الباحثتاف العبلقات األسرية و 
 :الحياة األسرية ما يمي

 Management priorities and Employ إدارة األولويات وتوظيف الموارد
resources  يقصد بيا حسف استخداـ ربة األسرة لمموارد المتاحة لدييا وترتيب :

يا وفقًا لدرجة إلحاحيا بحيث يتـ التركيز عمى وتنظيـ متطمباتيا األسرية واحتياجات
 األساسية أواًل ثـ الثانوية األقؿ إلحاحًا. االحتياجات

األساليب التي  : Family relations management إدارة العالقات األسرية
تنتيجيا الزوجة في التعامؿ مع زوجيا وأفراد عائمتو وعائمتيا بيدؼ كسب ودىـ وحبيـ 

 وتحقيؽ قدر جيد مف التواصؿ والترابط العائمي.
: األساليب  Reproductive Health Management إدارة الصحة اإلنجابية

ؿ الصحة والسبلمة البدنية واإلجراءات التي تتبعيا ربة األسرة لموصوؿ إلى حالة اكتما
في األمور ذات العبلقة بالجياز التناسمي وعممياتو وليست فقط الخمو مف األمراض 

 واإلعاقة.
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 : Family stability األسري االستقرار -
العبلقة الزوجية السميمة التي تحظى ( بأنو 2013أبو سكينة ) وحقي تعرفو 

الفردية والتكامؿ في أداء األدوار لتحديد بقدر عالي مف التخطيط الواعي الذي فيو 
كيفية تحمؿ المسؤوليات والواجبات ومدى القدرة عمى مواجيتيا مع اعتبار ديمقراطية 
التعامؿ في األسرة حتى تستطيع الصمود أماـ األزمات وتحقيؽ المرونة والتكيؼ مع 

( بأنو 2020( الحمبي )2016منصور ) وبركات تتفؽ كؿ مف . و "المتغيرات المختمقة
العبلقة األسرية الناجحة التي تقوـ عمى التفاعؿ الدائـ والتنسيؽ بيف أفراد األسرة في 

احتياجاتيـ  إلشباعلؤلفراد الحياة البلزمة  تييئ الروتينية، والتيأداء األدوار، والمياـ 
 وتتسـ ىذه العبلقة بالمحبة والديموقراطية، والتعاوف بيف أفراد األسرة.

بأنو حالة مف التوازف والتفاعؿ اإليجابي بيف أفراد  الباحثتان إجرائياً وتعرفو 
األسرة، والتي مف خبلليا تتمكف الزوجة مف الصمود أماـ األزمات األسرية خاصة تمؾ 
التي تعترضيا في السنوات األولى مف زواجيا، والخروج مف تمؾ المرحمة باستقرار 

  اآلتي:األسري المتمثمة في  اراالستقر يمي توضيح لمحاور  وسبلـ. وفيما
 عمػػػىقػػػدرة الزوجػػػة عمػػػى السػػػيطرة :  Economic stability االقتصـــادي االســـتقرار

خػػبلؿ الموازنػػة بػػيف المػػورد المػػالي لؤلسػػرة ومتطمباتيػػا المتعػػددة  لؤلسػػرة مػػفالوضػػع المػػالي 
 تيدد كياف األسرة. اقتصاديةوالمتنوعة تجنبًا لوقوع أزمات 

: يقصػػػد بػػػو تمتػػػع الزوجػػػة  Psychophysical stability النفسجســـدي االســـتقرار
بالصحة والسبلمة النفسية والجسػدية الناتجػة مػف ممارسػتيا الصػحيحة والصػحية فػي التعامػؿ 

عػػػف األمػػػور التػػػي مػػػف شػػػأنيا التػػػأثير عمػػػى  وابتعادىػػػامػػػع كافػػػة الجوانػػػب المتعمقػػػة بصػػػحتيا 
 نفسيتيا بالسمب.

والتفاعػؿ  االنسػجاـتحقيػؽ  عمػىقػدرة الزوجػة  : social stability  االجتماعي االستقرار
 األسرية. االجتماعيةاإليجابي في العبلقات 

بأنيا السيدات البلتي ( 2016: عرفتيا أحمد ) newlyweds حديثات الزواج
فترة  تتعديكونوف اسر حديثة تتضمف زوج وزوجة وأبناء أو بدوف أبناء، والبلتي لـ 

التي لدييا  الزوجة بأنياإجرائيًا  زواجيف الثبلث سنوات األولى مف الزواج. وتعرؼ
أطفاؿ والريفية والحضرية مف محافظة الشرقية، والتي لـ يمر عمى زواجيا أكثر مف 

 ثبلث سنوات.
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   :حدود البحثثالثاً: 
 تتحدد الدراسة فيما يمي:

 الحدود البشرية:  -
( زوجة حديثة الزواج، بيدؼ 30وبمغ عددىف ): االستطالعيةعينة الدراسة  - أ

تقنيف ثبات بعض أدوات البحث وذلؾ بعد تطبيؽ صدؽ المحكميف ألدوات 
 البحث.

( زوجة حديثة الزواج، مف مستويات 250)بمغت عينة الدراسة األساسية:  - ب
مدة ، وبشرط اال تتعدى بمحافظة الشرقية وتعميمية مختمفة واقتصادية اجتماعية

 زواجيف الثبلث سنوات، وتـ اختيارىف بطريقة صدفية غرضية.
 الحدود المكانية: -

وجات حديثات الزواج بريؼ وحضر محافظة الشرقية عف اختيرت العينة مف الز
طريؽ مساعدة معارؼ الباحثتاف وأسرتيما وأقاربيما وزمبلئيما، وايضًا عف طريؽ توزيع 

 التالي: والفيسبوؾ بالرابطاستبياف إلكتروني عمى جروبات الواتس 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8NJ1q-tv-
2ppibQW60f9RyNfspUFkDGxea-PnUlijE2H_-w/viewform?usp=sf_link 

 الحدود الزمنية: -
منتصؼ  مف الفترة خبلؿ النيائية في صورتيا البحث ألدوات الميداني التطبيؽ تـ

 .2020نياية ديسمبر مف عاـ  وحتىشير أكتوبر 
 :إعداد وبناء أدوات البحث وتقنينيارابعًا: 

عمى الدراسات  االطالعتم إعداد أدوات البحث في ضوء األىداف البحثية وبعد 
 ما يمي: عمىاشتممت السابقة، و

 :لألسرة استمارة البيانات العامة -1
 في تفيد التي المعمومات عمى بعض الحصوؿ بيدؼ أعدت ىذه االستمارة

وقد شممت  البحث، موضع بعض خصائص عينة الدراسة الديموجرافية تحديد إمكانية
 -العمر عند الزواج -عمؿ الزوجة  -نمط اإلقامة –)مكاف سكف األسرة ما يمي: عمى

 لؤلسرة(. الشيري الدخؿ -لمزوجة التعميميالمستوى 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8NJ1q-tv-2ppibQW60f9RyNfspUFkDGxea-PnUlijE2H_-w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8NJ1q-tv-2ppibQW60f9RyNfspUFkDGxea-PnUlijE2H_-w/viewform?usp=sf_link
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 الزواج: اتثبإدارة الحياة األسرية لدى الزوجات حدي يالوع استبيان -2
ىذا اإلستبياف فى ضؤ القراءات والدراسات السابقة و التعريؼ اإلجرائى إلدارة 

( عبارة خبرية تقيس 58) عمىفي صورتو األولية  االستبيافتضمف الحياة األسرية 
بإدارة الحياة األسرية لدى حديثات الزواج. وتتحدد استجابات عينة  الوعيمستوى 

( التجاه 1،2،3انا، ال( عمى مقياس متصؿ )البحث وفؽ ثبلث استجابات )دائمًا، أحي
 .( التجاه العبارة السمبي3،2،1العبارة االيجابي، و)

 األسرى لدى الزوجات حديثات الزواج: االستقرار استبيان -3
ىذا اإلستبياف فى ضؤ القراءات والدراسات السابقة و التعريؼ اإلجرائى 

( عبارة خبرية تقيس 41) عمىفي صورتو األولية  االستبيافتضمف لئلستقرار األسرى 
عينة البحث وفؽ ثبلث  استجابات. وتتحدد االستقرار األسرى لدى حديثات الزواج

( التجاه العبارة االيجابي، 1،2،3استجابات )دائمًا، أحيانا، ال( عمى مقياس متصؿ )
 ( التجاه العبارة السمبي.3،2،1و)

 :االستبيانصدق وثبات 
 :االستبيانالتحقق من صدق  -1

( 7في صورتو األولية عمى عدد ) االستبيافتـ عرض صدق المحتوى:  - أ
مف األساتذة المتخصصيف في المجاؿ إلبداء مبلحظاتيـ حوؿ عباراتو، 

بيف المحكميف عمى كؿ عبارة مف عبارات  االتفاؽوقد تـ حساب تكرارات 
 %. 100 -%87وقد تراوحت بيف  االستبياف

تـ حسابو باستخداـ معامؿ االرتباط باستخداـ الداخمي:  االتساقصدق   - ب
ودرجة المحور  االستبيافمعامؿ "بيرسوف" بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات 

الذي تنتمي إليو المفردة، وكانت جميعيا دالة إحصائيًا عند مستوى 
ويوضح  لبلستبيافي الداخم االتساؽمما يعطي مؤشرًا جيدًا عمى  0.001

 :(2-1تمؾ النتائج جدولي )
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بإدارة الحياة وعى المستوى لمحاور كل عبارة والدرجة الكمية بين الداخمي  االتساق( 1جدول )
 (30ن= ) األسرى االستقرارالدرجة الكمية لمحاور مستوى ، و األسرية

 األسرى االستقرار بإدارة الحياة األسرية الوعي
رقم 
 العبارة

إدارة األولويات 
 وتوظيف الموارد

 إدارة العالقات
 األسرية

إدارة الصحة 
 اإلنجابية

رقم 
 العبارة

 االستقرار
 المالي

 االستقرار
 النفسجسدى

 االستقرار
 االجتماعي

1 0.564*** 0.196* 0.512*** 1 0.623*** 0.772*** 0.134* 
2 0.626*** 0.253*** 0.566*** 2 0.611*** 0.853*** 0.121* 
3 0.488*** 0.387*** 0.551*** 3 0.674*** 0.624*** 0.571*** 
4 0.688*** 0.220*** 0.423*** 4 0.576*** 0.805*** 0.127*** 
5 0.651*** 0.215*** 0.479*** 5 0.607*** 0.863*** 0.597*** 
6 0.781*** 0.240*** 0.593*** 6 0.658*** 0.778*** 0.632*** 
7 0.673*** 0.283*** 0.143* 7 0.418*** 0.686*** 0.741*** 
8 0.624*** 0.137* 0.588*** 8 0.363*** 0.798*** 0.479*** 
9 0.530*** 0.249*** 0.583*** 9 0.413*** 0.707*** 0.637*** 
10 0.569*** 0.273*** 0.115* 10 0.641*** 0.804*** 0.593*** 
11 0.627*** 0.226*** 0.419*** 11 0.451** 0.852*** 0.701*** 
12 0.614*** 0.326*** 0.289*** 12  0.778*** 0.0159* 
13 0.582*** 0.313*** 0.470*** 13  0.718*** 0.626*** 
14 0.430*** 0.433*** 0.573*** 14  0.113* 0.718*** 
15 0.606*** 0.366*** 0.513*** 15   0.745*** 
16 0.514*** 0.305*** 0.383*** 16   0.725*** 
17 0.305*** 0.215** 0.386***     
18 0.187* 0.175* -     
19 0.552*** 0.173* -     
20 0.533*** 0.262*** -     
21 0.571*** - -     
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بإدارة  الوعيبين الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية الستبيان الداخمي  االتساق( 2جدول ) 
 (30األسرى ن= ) االستقرارالحياة األسرية والستبيان 

 الوعً

بإدارة 

الحٌاة 

 األسرٌة

 االستبٌان
عدد 

 العبارات
 مستوى الداللة معامل االرتباط

 2..0. ***03.0. 12 إدارة األولوٌات وتوظٌف الموارد

 2..0. ***0410. .1 إدارة العالقات األسرٌة

 2..0. ***01.3. 21 إدارة الصحة اإلنجابٌة

 االستقرار

 األسرى

 0.2. ***1..0. 22 المالً االستقرار

 2..0. ***0322. 24 النفسجسدى االستقرار

 2..0. ***0214. 20 االجتماعً االستقرار

 :االستبيانثبات  التحقق من -2
ويقصد بو أف يعطي تقديرات ثابتة إذا أعيد تطبيقو عمى نفس أفراد العينة وفي 

لحساب  Alpha-Cronbachألفا كرونباخ  طريقة استخداـوقد تـ  نفس الظروؼ،
 الثبات:معامؿ 
 ( 30األسرى ن= ) واالستقرار األسرية،ثبات استبيان الوعى بإدارة الحياة ت ( معامال3جدول )

 كرونباخ معامل ألفا عدد العبارات االستبيان االستبيان

بإدارة  الوعي
 الحياة األسرية

إدارة األولويات وتوظيف 
 0.888 21 الموارد

 0.585 20 إدارة العالقات األسرية
 0.725 17 إدارة الصحة اإلنجابية

 0.857 58 ككل االستبيان

 االستقرار
 األسرى

 0.773 11 المالي االستقرار
 0.918 14 النفسجسدى االستقرار
 0.785 16 االجتماعي االستقرار

 0.861 41 ككل االستبيان

استبياف  إلجمالي عباراتأف قيـ معامبلت ثبات ألفا ( 3جدوؿ ) يتضح مف
 االستقرار واستبيافككؿ بإدارة الحياة األسرية لدى المبحوثات حديثات الزواج  الوعي

 في البحثوىذا يعطي ثقة في ثبات المقياس وصبلحيتو لمتطبيؽ مرتفعة األسرى ككؿ 
 .الحالي
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 وبناء عمى ذلك أصبح أستبيانى البحث فى صورتيما النيائية كما يمى:
 الوعى بإدارة الحياه األسرية: إستبيان -

مقسمة عمى عبارة خبرية  (58)تضمف ىذا اإلستبياف فى صورتو النيائية عمى 
وتتحدد استجابات عينة البحث وفؽ ثبلث استجابات )دائمًا، ثبلث محاور رئيسية، 

( التجاه 3،2،1( التجاه العبارة االيجابي، و)1،2،3أحيانا، ال( عمى مقياس متصؿ )
ووضعت درجات كمية الستجابات أفراد العينة، حيث كانت الدرجة  .لسمبيالعبارة ا

بإدارة الحياة  الوعي(، وتـ تقسيـ مستوى 58) الصغرى(، والدرجة 174العظمي )
مرتفع(، مف خبلؿ حساب المدي  -متوسط –مستوى )منخفض  إلىاألسرية ككؿ 

 المعادالت اآلتية: وأبعاده تبعًا لمبيانات المشاىدة نتيجة تطبيؽ االستبياف مف
 1( +3الفئة = )المدى/  الصغرى( طوؿالدرجة  –المدى = )الدرجة العظمي

قيـ عشرية يتـ التقريب إلي الرقـ  عمىوفي حالة إذا كاف طوؿ الفئة يحتوي 
، وعميو تـ تقسيـ استجابات المبحوثات إلى ثبلث فئات لمستوى الوعى األعمىالصحيح 

 بمحاورىا كالتالي:بإدارة الحياة األسرية 
  طوؿ  الصغرىإلى أقؿ مف )الدرجة  الصغرىمستوى وعى منخفض: مف الدرجة +

 الفئة(.
  طوؿ الفئة( إلى أقؿ مف )الدرجة  الصغرىمستوى وعى متوسط: مف )الدرجة +

 (. 2×+ طوؿ الفئة الصغرى
  ( فأكثر. 2×+ طوؿ الفئة الصغرىمستوى وعى مرتفع: مف )الدرجة 

 136(، مرتفع )136> 97(، متوسط )97> 58وعى منخفض ) فكانت كالتالي:
 . فأكثر(

 :كالتالي بإدارة الحياة األسرية الوعيقسمت محاور و 
 :المحور األول: إدارة األولويات وتوظيف الموارد

 أبمبد( واحد وعشروف عبارة تعبر عف التمسؾ 21) عمىاشتمؿ ىذا المحور 
الظروؼ الطارئة عند تخطيطي  االعتباراألولويات في توظيؼ الموارد واألخذ في 

توزيع الدخؿ  السمع،األساسية فقط عند عممية شراء  وتحديد االحتياجاتلدخمي، 
 والسعيعمي بنود األنفاؽ المختمفة وفقا لؤلولوية، والتخطيط لبلدخار طويؿ المدي، 



 

5311 

 2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

عداد قائمة باألعماؿ المطموب انجازىا عمي مدار اليوـ، و  الميارات،لتنمية  تحديد وا 
 اكتسابمف وقت الفراغ في  االستفادةمعوقات انجاز األعماؿ في الوقت المحدد، 

 والصغرى(، 63ت عف الحياة الزوجية. وكانت الدرجة العظمي )االمعمومات والميار 
(، 50> 35(، متوسط )35> - 21(، وقسـ المستوى إلى: وعى منخفض )21)

 فأكثر( 50مرتفع )
 :العالقات األسرية: إدارة الثانيالمحور 

( عشروف عبارة تعبر عف القدرة عمي جذب 20اشتمؿ ىذا المحور عمي )
مشاعر زوجيا ليا، التخطيط  لتفادي األمور التي تجمب لي الخبلؼ مع الزوج وأىمو، 
مناقشة الزوج في األمور المختمفة أماـ اآلخريف، سيادة لغة الصمت بيف الزوجيف، 

مع اىؿ الزوج،  ووضع خيارات وبدائؿ لردود األفعاؿ  عيةاالجتمابالعبلقات  االىتماـ
المختمفة بالموقؼ الواحد، التغاضي عف بعض األمور حتي تسير حياتي بيدوء، التحكـ 
في المواقؼ الحياتية التي تثير الخبلؼ مع أىؿ الزوج ، العمؿ عمى ضبط االنفعاالت 

تخفيؼ عف الزوج ومساندتو في حياتي األسرية، مشاركة األىؿ مختمؼ المناسبات، وال
(، وقسـ المستوى إلى: وعى 20) والصغرى(، 57وقت ضيقو. وكانت الدرجة العظمي )

 فأكثر(. 48(، مرتفع )48> 34(، متوسط )34> -20منخفض )
 :المحور الثالث: إدارة الصحة اإلنجابية

بمعرفة  االىتماـ( سبعة عشر عبارة  تعبر عف 17اشتمؿ ىذا المحور عمي )
بمعرفة الوسائؿ المناسبة  االىتماـونياية فترة التبويض، تجفيؼ منطقة الميبؿ،  بداية

عف تناوؿ أي أدوية في النصؼ الثاني مف الدورة الشيرية،  االمتناعلمنع الحمؿ، 
لمحمؿ، الحرص عمي تناوؿ حمض  االستعدادتجنب القياـ باألعماؿ المجيدة أثناء 
بالتغذية السميمة أثناء  االىتماـاألوؿ مف الحمؿ، الفوليؾ بالجرعة المحددة خبلؿ الثمث 

لمحمؿ وخبللو وبعده، محاولة جمع المعمومات حوؿ تربية األطفاؿ والتعامؿ  االستعداد
(، وقسـ المستوى إلى: 17) والصغرى(، 51مع مشكبلتيـ، وكانت الدرجة العظمي )

 فأكثر(. 41(، مرتفع )41> 29(، متوسط )29> - 17منخفض )
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 األسرى لدى الزوجات حديثات الزواج: االستقرار استبيان -
( عبارة خبرية تقيس 41)تضمف ىذا اإلستبياف فى صورتو النيائية عمى 

عينة البحث وفؽ ثبلث  استجابات. وتتحدد االستقرار األسرى لدى حديثات الزواج
( التجاه العبارة االيجابي، 1،2،3استجابات )دائمًا، أحيانا، ال( عمى مقياس متصؿ )

ووضعت درجات كمية الستجابات أفراد العينة، حيث ( التجاه العبارة السمبي. 3،2،1و)
ثبلثة  االستبياف(، وتضمف 41) الصغرى(، والدرجة 123كانت الدرجة العظمي )

النفسجسدى،  االستقرار، المالي االستقرار: )األسرى ىي لبلستقرارمحاور رئيسية 
(، مف خبلؿ حساب المدي وأبعاده تبعًا لمبيانات المشاىدة، وتـ االجتماعي االستقرار

> 69(، متوسط )69> - 41األسرى ككؿ كالتالي: منخفض ) االستقرارتقسيـ مستوى 
 .فأكثر( 97(، مرتفع )97

 :األسرى إلى ما يمي االستقراروقسمت محاور 
 :المالي االستقرارلمحور األول: ا

( إحدى عشر عبارة تعبر عف التزاـ بالمبمغ 11اشتمؿ ىذا المحور عمي )
عمي السمع المختمفة، وأف االرتفاع المتزايد في االسعار يؤدي إلي  لئلنفاؽالمخصص 

، ترؾ األخرىارباؾ ميزانية االسرة، التعرؼ عمي األزمات التي تتعرض ليا األسر 
بمبلحظة المتوافر  اقتصاديةالمشاكؿ االقتصادية الصغيرة دوف حميا، توقع حدوث أزمة 

مف  لبلستدانةمف الدخؿ، العجز عف تمبية احتياجات أفراد األسرة المادية، التعرض 
اآلخريف، توفير السمع قبؿ حموؿ المواسـ وتضاعؼ األسعار، وكانت الدرجة العظمي 

 استقرارفكانت: مستوى  المالي االستقرارا مستويات (، أم11) والصغرى(، 33)
 فأكثر(. 27(، مرتفع )27>19(، متوسط )19> - 11منخفض )
 النفسجسدى: االستقرار: الثانيالمحور 
 العاطفي( أربعة عشر عبارة تعبر عف بالدؼء 14) عمىاشتمؿ ىذا المحور  

الحياة  فيف والطمأنينة الحياة الزوجية، تقدير الزوجيف لبعضيما، الشعور باألما في
واالحتراـ والمعاممة إنسانية فيما بيف الزوجيف،  األسرية، سيادة عبلقات المحبة والصداقة

تأثير التعامؿ بحكمة وىدوء مع المواقؼ المثيرة لمغضب، الشعور بالدافعية لمعمؿ، 
صحتيا، والشعور بالتعب واإلرىاؽ مف أقؿ  عمىفترات قريبة  عمىالمتكرر  الحمؿ
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وكانت الدرجة  مناسبتيا.جيود، تسبب وسيمة تنظيـ الحمؿ في مشاكؿ صحية لعدـ م
فكانت: مستوى  النفس سدى االستقرار(، أما مستويات 14) والصغرى(، 42العظمي )
 فأكثر(. 34(، مرتفع )34>24(، متوسط )24> - 14منخفض ) استقرار

 :االجتماعي االستقرارالمحور الثالث: 
( ستة عشر عبارة تعبر عف المحافظة عمى 16اشتمؿ ىذا المحور عمي )

المظير أماـ األخريف، التمتع بعبلقات جيدة مع أىؿ الزوج، سيادة التعاوف والتفاعؿ 
، عدـ التقصير في المناسبات العائمية، التواصؿ باستمرار مع أسرتيبيف أفراد  اإليجابي

وجية الختبلؼ العادات والتقاليد، ولمسماح الحياة الز  فياألىؿ،  مواجية المشاكؿ 
ميبلد حياتنا، تجاىؿ أفراد األسرة لممناسبات الخاصة باألسرة )عيد  فيبتدخؿ األىؿ 

مف سير الزوج لفترات طويمة مع أصدقاؤه خارج المنزؿ، وكانت  االنزعاج،..(، زواج
فكانت:  عياالجتما االستقرار(، أما مستويات 16) والصغرى(، 48الدرجة العظمي )

 فأكثر(. 38(، مرتفع )38>27(، متوسط )27> - 16منخفض ) استقرارمستوى 
 :المستخدمة في البحث اإلحصائية خامسًا: المعامالت

حساب  وتـ (.SPSS)اإلحصائية باستخداـ برنامج تيا معالجو تـ تحميؿ البيانات 
معامؿ بيرسوف وألفا  -المعياري  واالنحراؼالوزف النسبي، والمتوسطات الحسابية 

تحميؿ التبايف أحادي  - T-testاختبار )ت(  -معامؿ ارتباط بيرسوف  -كرونباخ 
لممقارنات  LSDاختبار  -يجاد قيمة "ؼ" إل (One Way ANOVA) االتجاه

 الخطي. االنحدارمعامؿ  –المتعددة 
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 النتائج والمناقشة:
 عينة الدراسة:مزوجات حديثات الزواج ل واالقتصاديةخصائص االجتماعية النتائج  أوال:

عينة الدراسة وفقا لمخصائص االجتماعية مزوجات حديثات الزواج ( التوزيع النسبي ل4جدول )
 واالقتصادية

 % العدد الفئات البيان % العدد الفئات البيان
بيئة 
 السكن

نمط  38.4 96 الريف
 اإلقامة

 64 160 مسكن مستقل في
 36 90 مع أىل الزوج 61.6 154 الحضر
 100 250 اإلجمالي 100 250 اإلجمالي

عمل 
 الزوجة

متوسط  49.6 124 ال تعمل
الدخل 
الشيري 
 لألسرة

من  أقل)منخفض 
 11.2 28 جنيو(3000

أقل  -3000)متوسط  50.4 126 تعمل
 29.6 74 (4000من

 59.2 148 فأكثر( 4000مرتفع )من  100 250 اإلجمالي
 100 250 اإلجمالي

العمر 
عند 
 الزواج

 25.6 64 سنة 20أقل من 
المستوى 
 التعميم
 لمزوجة

منخفض )ابتدائي 
عدادي  14.4 36 (وا 

ألقل من – 20من 
/ ثانوي/ فنيمتوسط ) 53.2 133 سنة 25

 30.4 76 معيد(
/ فوق جامعيمرتفع ) 21.2 53 سنة فأكثر 25

 55.2 138 (جامعي
 100 250 اإلجمالي 100 250 اإلجمالي

الحضر عف الريؼ حيث  قاطنينسبة الزوجات  ارتفاع( 4) يتبيف مف جدوؿ
 البلتينسبة المبحوثات  ارتفعت، كما التوالي٪ عمى 38.4٪، 61،6بمغت النسبة 

تسكف مع  التي% لممبحوثات 36مقابؿ  في%، 64منزؿ مستقؿ بنسبة بمغت في تسكف 
كما تبيف أف نصؼ المبحوثات عينة الدراسة يعمموف بنسبة بمغت  الزوج،أىؿ 
% منيف ال يعممف. كما بينت نتائج الدراسة أف أكثر مف 49.6حيف أف  في%، 50.4

سنة( بنسبة بمغت  25ألقؿ مف -20نصؼ المبحوثات تزوجف عند فئة عمرية مف )
سنة(، وأف  20فئة عمرية )أقؿ مف  في% منيف تزوجف 25.6مقابؿ أف  في%، 53.2
 الشيريسنة فأكثر(. وبالنسبة لمدخؿ  25فئة عمرية ) في% منيف تزوجف 21.2

فأكثر( بنسبة بمغت  4000لؤلسرة تبيف أف غالبية المبحوثات ذوات دخؿ أسرى مرتفع )
حيف بمغت نسبة ذوات الدخؿ األسرى المتوسط والمنخفض نحو  في٪، 59.2
الزوجات عينة  ثمثيما يقرب مف  أف اتضح% عمى الترتيب. كما %11.2، 29.6

٪، 55.2( بنسبة بمغت جامعي، فوؽ جامعيمرتفع )تعميـ  تعميميمستوى  ذويالدراسة 
، ثانوي، فنيالمتوسط ) التعميميالمستوى  ذويحيف بمغت نسبة األزواج والزوجات  في
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 التعميميالمستوى نسبة  انخفضتحيف  في. ٪عمى الترتيب30.4٪ ،29.6معاىد( 
 %. 14.4 ت( الزوجات بنسبة بمغإعدادي، ابتدائيالمنخفض )يقرأ ويكتب، 

 :أدوات البحث عمىمستوى وعي الزوجات حديثات الزواج ثانيًا: نتائج وصف 
 لدى حديثات الزواج:بإدارة الحياة األسرية  الوعيمستوى وصف  - أ

  .بإدارة الحياة األسرية ومحاورهالمبحوثات ( مستوي وعى 5جدول )
 بإدارة الحٌاة األسرٌة لدى الزوجات حدٌثات الزواج الوعًمستوي 

المحور األول4 إدارة األولوٌات وتوظٌف 
 الموارد

المحور الثان4ً إدارة العالقات  الترتٌب
 األسرٌة

 الترتٌب

 الثالث % العدد الوعًمستوى  الثانً % العدد الوعًمستوى 

 وعى منخفض
 (12  <0.) 

24 .00 
منخفض وعى 

(1. <04) 
0 104 

متوسط وعى 
(0.>..)            

20. .1 
متوسط وعى 

(04>42)            
234 1100 

 مرتفع وعى 
 فأكثر( ..)

2.0 4104 
 مرتفعوعى 

 فأكثر( 42) 
.. 1. 

 ..2 ..1 المجموع ..2 ..1 المجموع
  %2135 1131 الوزن النسبً %2131 1231 الوزن النسبً

  بإدارة الحٌاة األسرٌة ككل الوعً  الترتٌب إدارة الصحة اإلنجابٌةالمحور الثالث4 
 وعى منخفض

 (21 <13) 
0 104 

منخفض وعى  األول
(.2 <31) 

4 200 

متوسط وعى 
(13>42)            

240 .204 
متوسط وعى 

(31>200)            
20. 04 

 مرتفع وعى 
 فأكثر( 42)

32 0301 
مرتفع وعى 

 فأكثر( 200)
20 0404 

 ..2 ..1 المجموع ..2 ..1 المجموع

 الوزن النسبً
1132   2135%

 3 
 

بإدارة الحياة  الوعيمستوي  اختبلؼتبيف   :يميما ( 5أوضحت النتائج الواردة بجدول )
مستوى  ذوينسبة الزوجات  ارتفعتحيث حديثات الزواج، المبحوثات األسرية لدى 

الزوجات %، تبلىا نسبة 64بنسبة بمغت بإدارة الحياة األسرية ككؿ المتوسط  الوعي
نسبة المبحوثات  انخفضتبينما %، 34.4ذوات مستوى الوعى المرتفع بنسبة بمغت 

المبحوثات حديثات الزواج. وقد  إجماليمف % 1.6نسبة ذوات الوعى المنخفض ب
تحمؿ األعباء والمسئوليات يرجع ذلؾ إلى نقص الخبرة والمعمومات الكافية والقدرة عمى 

األسرية لدى حديثات الزواج والتي تمكنيف مف إدارة حياتيف األسرية بدرجة عالية مف 
 والذيف (2012) الرويني، (2005) حمدانالكفاءة ويتفؽ ذلؾ مع دراسة كؿ مف 

تحمؿ مسئولية الزواج والتقصير في أداء المسئوليات  أوضحوا أف السبب وراء ضعؼ
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 األسرية ومشكبلتيا،بمتطمبات الحياة  ،الوعي الكافي بالمعني الحقيقي لمزواجعدـ ىو 
 .وكذلؾ أسس وقواعد الحياة الزوجية

( أيضا أف محور إدارة الصحة اإلنجابية 5كما بينت النتائج فى الجدوؿ رقـ )
محور ي حيف جاء ف %.38.1بنسبة  95.4قدره المرتبة األولى بوزف نسبى  جاء في

بنسبة  93.7المرتبة الثانية بوزف نسبى قدره  فيإدارة األولويات وتوظيؼ الموارد 
 المرتبة الثالثة بالنسبة لمحور إدارة العبلقات األسرية فقد جاء في. أما 37.5%
وتري الباحثتاف تمؾ النتيجة منطقية . %35.1بنسبة  87.6قدره بوزف نسبى  واألخيرة
ىو إشباع غريزة األمومة بطفؿ يممي  ره المرأة في بداية زواجياأكثر ما تتمناه وتنتظفإف 

عمييا كؿ حياتيا ويكمؿ سعادتيا األسرية، لذا فإف مف أولى األىداؼ التي تخطط ليا 
عالية تمكنيا  تمتعيا بصحة إنجابيةو  في بداية حياتيا األسرية ىو التخطيط لئلنجاب

 مف العيش حياة أسرية ىنيئة.
 لدى حديثات الزواج: األسري االستقراروصف مستوى  - ب
  لدى المبحوثات. ومحاوره األسرى االستقرار( مستوي 6جدول )

 األسرى لدى الزوجات حدٌثات الزواج االستقرارمستوي 

 الترتٌب النفسجسدى االستقرارالمحور الثان4ً  الترتٌب المالً االستقرارالمحور األول4 

 % العدد الوعًمستوى 
مستوى  الثانً

 االستقرار
 % العدد

 األول

 % العدد االستقرارمستوى 
منخفض  استقرار

(24<14) 
24 .00 

 منخفض استقرار
 (22 <23) 

22 101 
متوسط  استقرار

(14>04)            
10 1301 

متوسط  استقرار
(23>11)            

201 .102 
مرتفع  استقرار

 فأكثر( 04)
200 0.01 

 مرتفع استقرار
 فأكثر( 11)

 ..2 ..1 المجموع .4 ..2

 91.7 الوزن النسبً %36.5 91.2 الوزن النسبً
36.7
% 

 

  األسري ككل االستقرار  الترتٌب االجتماعً االستقرارالمحور الثالث4 
منخفض  استقرار

(20<11) 
10 2.04 

منخفض  استقرار الثالث
(42<03) 

22 404 

متوسط  استقرار
(11>02)            

200 .404 
متوسط  استقرار

(03>31)            
24. .2 

مرتفع  استقرار
 فأكثر( 02)

22 0.01 
مرتفع  استقرار

 فأكثر( 31)
34 0100 

 ..2 ..1 المجموع ..2 ..1 المجموع

 الوزن النسبً
3.04   0202%

 0 
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أف أكثر مف نصؼ المبحوثات حديثات  :يميما ( 6أوضحت النتائج الواردة بجدول )
مقابؿ  في%، 58األسرى ككؿ لدييف متوسط بنسبة بمغت  االستقرارالزواج مستوى 

% أف مستوى 4.4حيف أشار  فيأسرى مرتفع،  استقرار% لدييف مستوى 37.6
األسري لدى عينة  االستقرارويأتي المستوى المتوسط مف   األسرى منخفض. استقرارىف
إدارتيا لحياتيا األسرية بدرجة متوسطة والتي مف المؤكد أنو ستنعكس عمى  إلىالبحث 

استقرارىا األسري، فأغمب حاالت الطبلؽ وتفكؾ األسر تأتي نتيجة لضعؼ وعي 
الزوجات بكيفية إدارة شئونيف األسرية وعبلقاتيـ األسرية سواء مع الزوج أو األىؿ مما 

أف السنوات األولى  (2003الدسوقي )دراسة  أثبتتيزعزع استقرار األسرة وتوازنيا، و 
مف الزواج ىي األصعب في التعامؿ مع مشكبلت الحياة األسرية ومتطمباتيا، نتيجة 

 نقص الخبرة والميارات الخاصة بالعبلقات والتفاعبلت األسرية.
المرتبة  فيجاء  محور االستقرار النفسجسدى (  أف6تبيف مف جدوؿ )كما 

 محور االستقرار المالي. فى حيف جاء %36.7بنسبة  91.7بوزف نسبى قدره  األولى

، وفى المرتبة الثالثة واألخيرة %36.5بنسبة  91.2المرتبة الثانية بوزف نسبى قدره  في

وترج الباحثتاف  .%34.7% بنسبة 86.6بوزف نسبى  محور االستقرار االجتماعيجاء 

مطمبًا يحمـ بو كؿ فتى وفتاة، ومع تحقيقو تستقر ذلؾ أف الزواج في حد ذاتو يحقؽ 

ف يبقى الفتاة نفسيًا والسيما بدنيًا وتشعر وكأنيا قطعت شوطًا ميمًا في حياتيا، ولك

الرجؿ، فإذا أحسف معاممتيا زاد معو إطمئنانيا واستقرارىا  الفيصؿ في ىذا االستقرار

 نفسيًا وجسديًا بحياتيا األسرية.
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التي تمجأ إلييا المبحوثات  األسرية ةحياال نع المعموماتصادر أكثر موصف  - ج
 حديثات الزواج:

التي تمجأ إلييا المبحوثات  األسرية ةحياال نمصادر المعمومات ع( الوزن النسبي ل7جدول )
 حديثات الزواج

 الترتيب النسبيالوزن  مصادر المعمومات األسرية

 األول 233 العائمة. -1
 الثاني 231 األصدقاء. -2
 الثالث 2315 اإلنترنت -3
 الرابع 331 الخبرة. -4
 الخامس 3313 التميفزيون -5
 السادس 531 الراديو. -6
 السابع 5311 الكتب. -7

 الثامن 5311 والمجالت. الجرائد -8
 التاسع 5311 الجيران. -9

 فيتمجأ إلييا المبحوثات  التي( أف أكثر المصادر 7تبيف مف نتائج الجدوؿ )
، يمييا المجوء إلى جماعة 4.2العائمة بوزف نسبى  ىيالحصوؿ معموماتيـ األسرية 

، يمييا الخبرة بوزف نسبى 3.01، يمييا اإلنترنت بوزف نسبى 3.9األصدقاء بوزف نسبى 
، يمييا الكتب 1.7، يمييا الراديو بوزف نسبى 2.02بوزف نسبى  التميفزيوف، يمييا 2.9

الجيراف حيف جاء  في، 1.66بوزف نسبى  والمجبلت الجرائد، يمييا 1.69بوزف نسبى 
الحصوؿ عمى معمومات  فيتمجأ إلييا المبحوثات  التيالترتيب األخير لممصادر  في

خاصة بإدارة الحياة األسرية. وىذا يبيف دور األىؿ في إمداد بناتيف بالنصيحة 
ية، ويجعمنا ننادي الحسنة فيما يتعمؽ بكيفية إدارتيف لشئونيف األسر  توالمعموما

بضرورة استخداـ األىؿ لمحكمة والتروي فكؿ نصيحة تقدـ لبناتيف حتي تعبر بسفينتيا 
 الزوجية إلى بر األماف.  

 :ضوء فروض البحث فيثالثًا: النتائج 
 :ضوء الفرض األول فيالنتائج 
الوعي بإدارة في  المبحوثات حديثات الزواجفروؽ بيف متوسطات درجات توجد  

إدارة  -إدارة العبلقات األسرية -)إدارة األولويات وتوظيؼ الموارد الحياة األسرية بمحاوره
نمط  -)بيئة السكف لممتغيرات الديمغرافية لمدراسةتبعًا ككؿ(  االستبياف -الصحة اإلنجابية

الدخؿ الشيري  –مستوى تعميـ الزوجة  -عمر الزوجة عند الزواج –عمؿ الزوجة  -اإلقامة
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لموقوؼ عمي  )ؼ( واختبار لمتحقؽ مف الفرض إحصائيًا تـ إجراء اختبار )ت("، (لؤلسرة
مستوى الوعى بإدارة الحياة األسرية  فيالمبحوثات داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات 

عمر الزوجة عند الزواج، وعمؿ الزوجة،  ،ونمط اإلقامةسكف، البمحاوره تبعًا لبيئة 
لبياف اتجاه داللة  LSDوتطبيؽ اختبار ،  الشيري لؤلسرةالزوجة،  الدخؿ ومستوى تعميـ 

 الفروؽ إف وجدت:
  : بيئة السكن -

مستوى الوعى بإدارة الحياة األسرية في المبحوثات ( داللة الفروق بين متوسطات درجات 8جدول )
 (250ن= )سكن العًا لبيئة ومحاوره تب

 المحور االستبيان
 الريف
 96ن=

 الحضر
الفروق  154ن=

بين 
 المتوسطات

المتوسط  مستوى الداللة قيمة ت
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الوعي
 

بإدارة الحياة األسرية
 

إدارة األولويات 
 0.001دالة عند  7.197- 7- 7.6 49.9 7.3 42.9 وتوظيف الموارد

 الحضرلصالح 
إدارة العالقات 

 0.001دالة عند  3.731- 1.2- 2.7 44.2 2.3 43 األسرية
 لصالح الحضر

إدارة الصحة 
 0.05دالة عند  2.591- 1.6- 5.03 39.5 4.4 37.9 اإلنجابية

 لصالح الحضر
 0.001دالة عند  6.917- 9.7- 12.1 133.6 9.9 123.9 ككل االستبيان

 لصالح الحضر

( وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات 8) يتضح مف جدوؿ
إدارة )بإدارة الحياة األسرية ومحاوره  الوعيمستوى  فيالمبحوثات حديثات الزواج 
 -إدارة الصحة اإلنجابية -إدارة العبلقات األسرية -األولويات وتوظيؼ الموارد

-، 7.197- التواليسكف حيث بمغت قيمة )ت( عمى التبعًا لبيئة ككؿ(  االستبياف
لصالح  0.001 ،0.05قيـ دالة احصائيًا عند  وىي 6.917-، 2.591-، 3.713

الحضر. ويرجع ذلؾ إلى تعقد الحياة المعيشية في الحضر  فيتسكف  التيالمبحوثات 
عف الريؼ والتي تعتبر الحياة األسرية جزء منيا حيث تمجأ ربة الزوجة إلى البحث عف 

األمثؿ لمواردىا وشئونيا  االستغبلؿوتمكنيا مف األساليب والوسائؿ التي تعينيا 
المعيشية بدرجة أكبر مف الزوجات المقيمات بالريؼ. وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة 

( وتتعارض ىذه النتيجة مع نتيجة 2019(، عبد الحميد )2019دراسة عبد الجواد )
ألسرية والتي اوضحت عدـ وجود فروؽ في اداء األدوار ا( 2008الجييني )دراسة 
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أف حيث أوضحت  (2018أبو سميم )تبعا لمكاف السكف. وتتعارض أيضا مع دراسة 
 فروؽ دالة احصائيا في إدارة األولويات لصالح الريفيات. وجود
  نمط اإلقامة:  -

بإدارة الحياة األسرية  الوعيمستوى في المبحوثات ( داللة الفروق بين متوسطات درجات 9جدول )
 (250ن= ) اإلقامةنمط عًا لومحاوره تب

 المحور االستبٌان

 مع العائلة
 .20ن=

 مستقلة
 .3ن=

الفروق 
بٌن 

 المتوسطات
 مستوى الداللة قٌمة ت

المتوسط 
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

ً
ع
الو

 
سرٌة

أل
حٌاة ا

بإدارة ال
إدارة األولوٌات  

 وتوظٌف الموارد
2232 131 2131 132 -231 -23513 

 13115دالة عند 
 لصالح المستقلة

إدارة العالقات 
 األسرٌة

2231 332 2233 2 131 -53112 
 1311دالة عند 

لصالح المعٌشة 
 المستقلة 

إدارة الصحة 
 اإلنجابٌة

 غير دالة 13111- 131- 232 2135 131 2131

 33122- 232- 5131 52532 5231 53135 ككل االستبٌان
 1315دالة عند 

لصالح المعٌشة 
   المستقلة

( وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات 9) يتضح مف جدوؿ
إدارة )بإدارة الحياة األسرية ومحاوره  الوعيمستوى  فيالمبحوثات حديثات الزواج 
 لنمط اإلقامةتبعًا ككؿ(  االستبياف -إدارة العبلقات األسرية -األولويات وتوظيؼ الموارد

وىى قيـ دالة  2.534-، 1.994، 4.172- التواليحيث بمغت قيمة )ت( عمى 
تسكف في مسكف مستقؿ. ويتفؽ  التيالمبحوثات لصالح  0.001 ،0.05احصائيًا عند 

التي أوضحت أف الزوجة التي تعيش  (2020ابراىيم )ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
 واالجتماعيةور حياتيا الشخصية قدرة عمى التعامؿ بحرية في أم أكثربمسكف مستقؿ 

 مف التي تسكف مع العائمة فإنيا تكوف خاضعة لآلرائيـ واتجاىاتيـ.
المبحوثات فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات كما تبيف عدـ وجود 

 0.688-مستوى إدارة الصحة اإلنجابية حيث بمغت قيمة )ت(  فيحديثات الزواج 
كامل وآخرون تعارض ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة قيمة غير دالة إحصائيًا. وت وىي
حيث أوضحت أف الوعي بالصحة االنجابية يتأثر بالعبلقات المتشابكة في  (2018)

 حالة العيش مع العائمة.
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 عمل الزوجة:  -
بإدارة الحياة  الوعيمستوى في المبحوثات ( داللة الفروق بين متوسطات درجات 10جدول )

 (250ن= ) لعمل الزوجةعًا األسرية ومحاوره تب

 المحور االستبٌان

 ال تعمل
 214ن=

 تعمل
الفروق بٌن  210ن=

 مستوى الداللة قٌمة ت المتوسطات
المتوسط 
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

ً
ع
الو

 
حٌاة 

بإدارة ال
سرٌة

أل
ا

 

إدارة األولوٌات 
 1311دالة عند  33111- 335- 131 2132 131 2133 وتوظٌف الموارد

 لصالح العامالت
إدارة العالقات 

 13115دالة عند  13121- 531- 332 2231 331 2331 األسرٌة
 لصالح العامالت 

 1315دالة عند  23232- 3- 231 2131 231 2131 إدارة الصحة اإلنجابٌة
 لصالح العامالت

 13115دالة عند  23121- 131- 51311 52331 5331 53131 ككل االستبٌان
 لصالح العامالت

( وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات 10) يتضح مف جدوؿ
إدارة )مستوى الوعى بإدارة الحياة األسرية ومحاوره  فيالمبحوثات حديثات الزواج 
 -إدارة الصحة اإلنجابية -إدارة العبلقات األسرية -األولويات وتوظيؼ الموارد

-، 2.096- التواليحيث بمغت قيمة )ت( عمى لعمؿ الزوجة تبعًا اإلستبياف ككؿ( 
 0.001، 0.01 ،0.05وىى قيـ دالة احصائيًا عند  3.936-، 3.323-، 5.538
(، 2009الخطيب ) دراسةتيجة مع نتيجة المبحوثات العامبلت. وتتفؽ ىذه النلصالح 
( وتتعارض مع نتيجة 2019(، عبد الحميد )2019(، عبد الجواد )2011حماد )
فروؽ دالة احصائيا في إدارة  أف وجودحيث أوضحت  (2018أبو سميم )دراسة 

( والتي 2021حبيب ) وياسين األولويات لصالح غبر العامبلت. وأيضا مع دراسة 
روؽ في العبلقات األسرية تبعا لعمؿ ربة األسرة. وايضا مع أوضحت عدـ وجود ف

( والتي بينت اف لعمؿ المرأة تأثير سمبي 2019كرم اهلل )، (2013صادق )دراسة 
 عمى الصحة االنجابية ليا.
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  عمر الزوجة عند الزواج:  -
المبحوثات حديثات الزواج لمفروق بين متوسطات درجات  االتجاه( تحميل التباين أحادي 11جدول )

 (250ن =ر الزوجة عند الزواج )تبعًا لعمبإدارة الحياة األسرية ومحاوره  الوعيمستوى في 
مجموع  مصدر التباين المحور االستبيان

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة قيمة ف المربعات

 
الوعي
 

بإدارة الحياة األسرية
إدارة األولويات  

وتوظيف 
 الموارد

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى
1832.893 
14836.707 
16669.600 

2 
247 
249 

916.446 
دالة عند  15.257 60.068

0.001 

إدارة العالقات 
 األسرية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى
80.691 
1682.925 
1763.616 

2 
247 
249 

40.345 
 0.01دالة عند  5.921 6.813

الصحة إدارة 
 اإلنجابية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى
297.491 
5568.205 
5865.696 

2 
247 
249 

148.746 
 0.01دالة عند  6.598 22.543

 ككل االستبيان
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى
4322.920 
32865.944 
37188.864 

2 
247 
249 

2161.460 
دالة عند  16.244 133.061

0.001 

إحصائيًا بيف متوسطات درجات وجود تبايف داؿ ( 11)جدوؿ يتضح مف 
إدارة )مستوى الوعى بإدارة الحياة األسرية ومحاوره في المبحوثات حديثات الزواج 
 -إدارة الصحة اإلنجابية -إدارة العبلقات األسرية -األولويات وتوظيؼ الموارد

 التواليبمغت قيمة )ؼ( عمى  حيثمر الزوجة عند الزواج تبعًا لعككؿ(  االستبياف
 ،0.01وىى قيـ دالة احصائيًا عند  16.244، 6.598، 5.921، 15.257
لممقارنات المتعددة ويوضح  LSDولبيان اتجاه داللة الفروق تم تطبيق اختبار  ،0.001
 : ( ذلك14جدول )

بيف متوسطات درجات  ( وجود فروؽ دالة إحصائياً 12) يتضح مف جدوؿ
إدارة )بإدارة الحياة األسرية ومحاوره  الوعيمستوى  فيالمبحوثات حديثات الزواج 
 -إدارة الصحة اإلنجابية -إدارة العبلقات األسرية -األولويات وتوظيؼ الموارد

مر الزوجة عند الزواج لصالح الفئات العمرية األكبر. ويرجع تبعًا لعككؿ(  االستبياف
ذلؾ إلى أف بزيادة سنوات العمر تزداد خبرة المرأة وتتسع مدركاتيا ويزداد وعييا بإدارتيا 

(، حماد 2009(، أحمد )2003العبدلي )وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة  حياتيا،لشئوف 
(2011 ،)Raj (2011)، ( 2015النوري،) 
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حديثات الزواج  المبحوثاتلمعرفة داللة الفروق بين متوسطات درجات  lsd( اختبار 12جدول )
 (250ن = ر الزوجة عند الزواج )محاوره تبعًا لعمبإدارة الحياة الزوجية و  الوعيمستوى  في

عمر الزوجة عند  المحور االستبٌان
 الزواج

 سنة(.1)أقل من
 4.03م=

 (.1ألقل من-.1)
 4.00م=

 فأكثر( .1)
 203.م=

 
ً

ع
الو

 
سرٌة

أل
حٌاة ا

بإدارة ال
 

إدارة 
األولوٌات 
وتوظٌف 
 الموارد

 - - - سنة(.1)أقل من

 - - 01.1. (.1ألقل من-.1)

 - ***.000- ***00.0- فأكثر( .1)

إدارة العالقات 
 األسرٌة

 

عمر الزوجة عند 
 الزواج

 سنة(.1)أقل من
 440.4م=

 (.1ألقل من-.1)
 4001م=

 فأكثر( .1)
 .440م=

 - - - سنة(.1)أقل من

 - - *0241. (.1ألقل من-.1)

 - **2001- 0420.- فأكثر( .1)

إدارة الصحة 
 اإلنجابٌة

 

عمر الزوجة عند 
 الزواج

 سنة(.1)أقل من
 0100م=

 (.1ألقل من-.1)
 0201م=

 فأكثر( .1)
 4.00م=

 - - - سنة(.1)أقل من

 - - 20.1- (.1ألقل من-.1)

 - **2030- ***00.0- فأكثر( .1)

 ككل االستبٌان

عمر الزوجة عند 
 الزواج

 سنة(.1)أقل من
 .2110م=

 (.1ألقل من-.1)
 .2110م=

 فأكثر( .1)
 20102م=

 - - - سنة(.1)أقل من

 - - 0.14. (.1ألقل من-.1)

 - ***3004- ***3002- فأكثر( .1)

***معنوية عند  (0.01)*معنوية عند مستوى داللة ( *0.05)*معنوية عند مستوى داللة 
 (0.001مستوى داللة )

  مستوى تعميم الزوجة:  -
المبحوثات حديثات الزواج لمفروق بين متوسطات درجات  االتجاه( تحميل التباين أحادي 13جدول )

 (250ن =لمستوى تعميم الزوجة )تبعًا بإدارة الحياة األسرية ومحاوره  الوعيمستوى في 
مجموع  مصدر التباٌن المحور االستبٌان

 المربعات
درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 مستوى الداللة قٌمة ف المربعات

 
ً

ع
الو

 
سرٌة

أل
حٌاة ا

بإدارة ال
 

إدارة األولوٌات 
وتوظٌف 
 الموارد

 بٌن المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

113115 
511113121 
511113111 

3 
321 
321 

313131 
 غير دالة  13221 113321

إدارة العالقات 
 األسرٌة

 بٌن المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

2223115 
52313121 
51123151 

3 
321 
321 

3513121 
 13115دالة عند  213231 13212

إدارة الصحة 
 اإلنجابٌة

 بٌن المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

3313311 
11213221 
11113111 

3 
321 
321 

5513531 
 1315عند دالة  23151 333111

 ككل االستبٌان

 بٌن المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

51123111 
212313312 
215113112 

3 
321 
321 

1253111 
 1315دالة عند  13151 5223151
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إحصائيًا بيف متوسطات درجات وجود تبايف داؿ ( 13)جدوؿ يتضح مف 
إدارة )بإدارة الحياة األسرية ومحاوره  الوعيمستوى في المبحوثات حديثات الزواج 

مستوى تعميـ الزوجة تبعًا ككؿ(  االستبياف -إدارة الصحة اإلنجابية -العبلقات األسرية
قيـ دالة  وىي 6.515، 4.818، 40.320 التواليحيث بمغت قيمة )ؼ( عمى 

بينما تبيف عدـ وجود تبايف داؿ إحصائيًا بيف  ،0.001 ،0.01احصائيًا عند 
بإدارة األولويات  الوعيمستوى في المبحوثات حديثات الزواج درجات متوسطات 

قيمة غير دالة إحصائيًا.  وىي 0.445وتوظيؼ الموارد حيث بمغت قيمة )ؼ( 
أبو سميم (، 2011) حماد(، 2011احمد )وتتعارض ىذه النتيجة مع دراسة 

اوضحت ارتفاع ادرة  (. التي2019(، عبد الحميد )2019الجواد ) عبد (،2018)
 LSDولبيان اتجاه داللة الفروق تم تطبيق اختبار الموارد بارتفاع المستوى التعميمي 
 .( ذلك18لممقارنات المتعددة ويوضح جدول )

حديثات الزواج  المبحوثاتلمعرفة داللة الفروق بين متوسطات درجات  lsd( اختبار 14جدول )
 (250ن = مستوى تعميم الزوجة )محاوره تبعًا لبإدارة الحياة األسرية و  الوعيمستوى  في

 منخفض تعميم الزوجة المحور االستبيان
 40.7م=

 متوسط
 43.7م=

 مرتفع
 44.6م=

 
الوعي
 

بإدارة الحياة األسرية
 

إدارة العالقات 
 األسرية

 

 - - - منخفض
 - - ***3.04- متوسط
 - *0.854- ***3.89- مرتفع

إدارة الصحة 
 اإلنجابية

 

 منخفض تعميم الزوجة
 36.9م=

 متوسط
 38.6م=

 مرتفع
 39.6م=

 - - - منخفض
 - - 1.77- متوسط
 - 0.955- **2.72- مرتفع

 ككل االستبيان
 منخفض  تعميم الزوجة

 123.8م=
 متوسط 

 129.4م=
 مرتفع

 131.8م=
 - - - منخفض
 - - *5.63- متوسط
 - 2.39- ***8.02- مرتفع

 (0.001***معنوية عند ) (0.01)*معنوية عند ( *0.05)*معنوية عند 
بيف متوسطات درجات  ( وجود فروؽ دالة إحصائياً 14) يتضح مف جدوؿ

إدارة )المبحوثات حديثات الزواج في مستوى الوعي بإدارة الحياة األسرية ومحاوره 
لمستوى تعميـ الزوجة تبعًا االستبياف ككؿ(  -إدارة الصحة اإلنجابية -العبلقات األسرية

 Lamadaلصالح الفئات األعمى تعميـ. وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف 
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(2004)، Sakr (2003)، ( 2013صادق) ،( والتي بينت اف لتعميـ 2019كرم اهلل )
( والتي 2009ريحان )االنجابية ليا. وتتعارض مع المرأة تأثير إيجابي عمى الصحة 

 اوضحت عدـ وجود فروؽ في العبلقات االسرية تبعا لتعميـ المرأة.
 

   لألسرة: الشيريالدخل  -
المبحوثات حديثات الزواج لمفروق بين متوسطات درجات  االتجاه( تحميل التباين أحادي 15جدول )

 (250ن =لألسرة ) الشيريلمدخل تبعًا بإدارة الحياة األسرية ومحاوره  الوعيمستوى في 
مجموع  مصدر التباٌن المحور االستبٌان

 المربعات
درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 مستوى الداللة قٌمة ف المربعات

 
ً

ع
الو

 
سرٌة

أل
حٌاة ا

بإدارة ال
 

إدارة األولوٌات 
وتوظٌف 
 الموارد

 بٌن المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

212.0.22 
2.0230.21 
2000300.. 

1 
141 
143 

04.0..3 
دالة عند مستوى  2.0111 0100.0

.0..2  

إدارة العالقات 
 األسرٌة

 بٌن المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

20003 
21010111 
21000020 

1 
141 
143 

.0003 
 غٌر دالة 0.34. .1020

إدارة الصحة 
 اإلنجابٌة

 بٌن المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

22.04.2 
....013. 
.20.0030 

1 
141 
143 

4..01.. 
دالة عند مستوى  230132 1.0401

.0..2 

 ككل االستبٌان

 بٌن المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

03.30023 
001130.4. 
012220204 

1 
141 
143 

23.400.3 
دالة عند مستوى  1..240 .204010

.0..2 

 

إحصائيًا بيف متوسطات درجات وجود تبايف داؿ ( 15يتضح مف جدوؿ)
إدارة )مستوى الوعى بإدارة الحياة األسرية ومحاوره في المبحوثات حديثات الزواج 
لمدخؿ تبعًا ككؿ(  االستبياف - إدارة الصحة اإلنجابية -األولويات وتوظيؼ الموارد

 14.507، 19.798، 10.272 التواليحيث بمغت قيمة )ؼ( عمى لؤلسرة  الشيري
بينما تبيف عدـ وجود تبايف داؿ إحصائيًا بيف  ، 0.001الة احصائيًا عند وىى قيـ د
مستوى الوعى بإدارة العبلقات في المبحوثات حديثات الزواج درجات متوسطات 

وىى قيمة غير دالة إحصائيًا، ويمكف تفسير  0.094األسرية حيث بمغت قيمة )ؼ( 
لكف تتأثر بعبلقاتيـ مع بعضيـ ذلؾ أف العبلقات األسرية ال تتأثر بدخؿ األفراد و 

( والتي اوضحت عدـ وجود فروؽ في 2009ريحان )البعض. وتتفؽ ىذه النتيجة مع 
 .العبلقات االسرية تبعا لتعميـ المرأة

 
لممقارنات المتعددة ويوضح  LSDولبيان اتجاه داللة الفروق تم تطبيق اختبار 

 : ( ذلك16جدول )
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حديثات الزواج  المبحوثاتلمعرفة داللة الفروق بين متوسطات درجات  lsd( اختبار 16جدول )
 (250ن = لألسرة ) الشيريلمدخل محاوره تبعًا بإدارة الحياة الزوجية و  الوعيمستوى  في

 الشهريالدخل  المحور االستبٌان
 4103م= مرتفع 4.02م= متوسط 0002م= منخفض لألسرة

 
ً

ع
الو

 
سرٌة

أل
حٌاة ا

بإدارة ال
 

إدارة 
األولوٌات 
وتوظٌف 
 الموارد

 

 - - - منخفض

 - - **1321- متوسط

 - 3311- ***55355- مرتفع

إدارة الصحة 
 اإلنجابٌة

 

 الشهريالدخل 
 0300م= مرتفع 0203م= متوسط 0.02م= منخفض لألسرة

 - - - منخفض

 - - ***1311- متوسط

 - 13212- ***1331- مرتفع

 ككل االستبٌان

 الشهريالدخل 
 20.03م= مرتفع 21101م= متوسط 222م= منخفض لألسرة

 - - - منخفض

 - - ***51311- متوسط

 - 2332- ***51312- مرتفع

  0.001*** دال عند مستوى      0.01** دال عند مستوى   

بيف متوسطات درجات  ( وجود فروؽ دالة إحصائياً 16) يتضح مف جدوؿ
إدارة )بإدارة الحياة األسرية ومحاوره  الوعيمستوى  فيالمبحوثات حديثات الزواج 
لمدخؿ تبعًا ككؿ(  االستبياف -إدارة الصحة اإلنجابية -األولويات وتوظيؼ الموارد

 وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة لؤلسرة لصالح الفئات المرتفعة الدخؿ. الشيري
(Galal (2008 ،( 2011احمد ،)سماح  (،2018أبو سميم )(، 2017ودو )د

وآخرون  دعبد المقصو  ،(2019(، وآالء عبد الحميد )2019عبد الجواد )
والتي اوضحت عدـ وجود فروؽ بيف ( 2010سميمان ) وتتعارض مع(. 2014)

 الوعي بالصحة االنجابية ودخؿ االسرة.
بيف متوسطات درجات دالة إحصائيًا فروؽ وجود  نستخمص مما سبق:
لكؿ مف تبعًا  محاورهبعض في الوعي بإدارة الحياة األسرية ب المبحوثات حديثات الزواج

لصالح الزوجة التي تعيش في  نمط اإلقامة -لصالح الزوجات في الحضر بيئة السكف
 عمر الزوجة عند الزواج –لصالح الزوجة التي تعمؿعمؿ الزوجة  -مشكف مستقؿ

 –لصالح المستويات التعميمية المرتفعة  زوجةتعميـ ال مستوى -لصالح كبيرات العمر
 جزئيًا. ولوبذلك يتحقق الفرض األ   .الدخؿ الشيري لؤلسرة لصالح الدخوؿ المرتفعة

 :الثانيضوء الفرض  فيالنتائج 
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مستوى في  المبحوثات حديثات الزواجفروؽ بيف متوسطات درجات توجد  
 االستقرار -النفسجسدى االستقرار -المالي االستقرار) بمحاورهاألسرى  االستقرار
عمؿ  -) نمط اإلقامة لممتغيرات الديمغرافية لمدراسةتبعًا ككؿ(  االستبياف -االجتماعي

لمتحقؽ مف الفرض إحصائيًا تـ "، (لؤلسرة الشيريالدخؿ  - مستوى تعميـ الزوجة  -الزوجة
المبحوثات لموقوؼ عمي داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات ، )ؼ( إجراء اختبار )ت(

ومستوى تعميـ عمؿ الزوجة،  ،نمط اإلقامةبمحاوره تبعًا األسرى  االستقرارمستوى  في
لبياف اتجاه داللة الفروؽ إف  LSDوتطبيؽ اختبار لؤلسرة،  الشيريالزوجة، الدخؿ 

 .وجدت
  : نمط اإلقامة -

األسرى ومحاوره  االستقرارمستوى في المبحوثات ( داللة الفروق بين متوسطات درجات 17جدول )
 (250ن= ) لنمط اإلقامةعًا تب

 المحور االستبٌان

 مع العائلة
 .20ن=

 مستقلة
الفروق  .3ن=

بٌن 
 المتوسطات

 مستوى الداللة قٌمة ت
المتوسط 
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

ستقرار
ال
ا

 
ى

سر
أل
ا

 

 غٌر دالة 20222 .0. 404 1104 001 1103 المالً االستقرار
 االستقرار

 2..0.دالة عند  00002- 103- 403 0001 .10 0000 النفسجسدى
 لصالح المستقلة

 االستقرار
 0.2.دالة عند  10020- 202- .40 0001 001 0404 االجتماعً

 لصالح المستقلة
االستقرار  إجمالً

 ..0.دالة عند  10.22- 401- 2.00 3302 2.0.2 3.00 االسرى
 لصالح المستقلة

( وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات 17) يتضح مف جدوؿ
 االستقرار)األسرى ومحاوره  االستقرارمستوى  فيالمبحوثات حديثات الزواج 

حيث بمغت  لنمط اإلقامةتبعًا ككؿ(  االستبياف -االجتماعي االستقرار -النفسجسدى
قيـ دالة احصائيًا عند  وىي 2.588-، 2.686-، 3.668-قيمة )ت( عمى التوالى 

حيف  فيتسكف في مسكف مستقؿ.  التيالمبحوثات لصالح  0.001 ،0.01 ،0.05
المبحوثات حديثات الزواج فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات تبيف عدـ وجود 

 وىي 1.111تبعًا لنمط اإلقامة حيث بمغت قيمة )ت(  المالي االستقرارمستوى  في
( والتي 2017بالحاج )قيمة غير دالة إحصائيًا. وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

األسرية مف العوامؿ التي  في الحياةأوضحت أف العيش باألسر الممتدة وتدخؿ األىؿ 
خولة السبتي يتعارض مع دراسة تنمي الشجار باألسرة وتيدد معالـ االستقرار بيا. و 
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والتي اوضحت عدـ وجود فروؽ في االستقرار االسري تبعا لنوع المسكف ( 2020)
 مستقؿ او مع االىؿ.

   :عمل الزوجة -
األسرى ومحاوره  االستقرارمستوى في المبحوثات ( داللة الفروق بين متوسطات درجات 18جدول )

 (250ن= ) لعمل الزوجةعًا تب

 المحور االستبٌان

 ال تعمل
 214ن=

 تعمل
الفروق بٌن  210ن=

 المتوسطات
 مستوى الداللة قٌمة ت

المتوسط 
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

ستقرار
ال
ا

 
ى

سر
أل
ا

 

 غٌر دالة 0..20- 01.- 400 1103 003 1101 المالً االستقرار
 االستقرار

 النفسجسدى
00 100 0100 000 -400 -.03.1 

 2..0.دالة عند 
 لصالح العامالت

 30203- 00.- 1011 0200 01. 0101 االجتماعً االستقرار
 2..0.دالة عند 

 لصالح العامالت
االستقرار  إجمالً

 االسرى
3103 2000 2.000 102. -2.01 -10004 

 2..0.دالة عند 
 لصالح العامالت

( وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات 18) يتضح مف جدوؿ
اإلستقرار )المبحوثات حديثات الزواج فى مستوى اإلستقرار األسرى ومحاوره 

حيث بمغت  لعمؿ الزوجةتبعًا اإلستبياف ككؿ(  -اإلستقرار االجتماعى -النفسجسدى
قيـ دالة احصائيًا عند  وىي 7.634-، 9.869-، 5.957-قيمة )ت( عمى التوالى 

 .Osborne, et alالمبحوثات العامبلت. ويتفؽ ىذا مع دراسة لصالح  0.001

(2007)، Waldfogel, et al., (2010)، ( 2007حسين ،) حبيب و ياسين
التي اوضحت عدـ وجود  (2013الضحيان )(، ويتعارض ىذا مع دراسة 2021)

والتي  (2015)رؤوف مع دراسة  المرأة، وكذلؾفروؽ في التماسؾ االسري تبعًا لعمؿ 
 فيأوضحت أف لعمؿ المرأة تأثير سمبي عمى صحتيا وعبلقاتيا االجتماعية بأسرتيا. 

المبحوثات حديثات فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات حيف تبيف عدـ وجود 
 1.503-تبعًا لعمؿ الزوجة حيث بمغت قيمة )ت(  المالي االستقرارمستوى  فيالزواج 
ائيًا. ويرجع ذلؾ إلى أنو بالرغـ مما يحققو العمؿ مف توافر قيمة غير دالة إحص وىي

المورد المالي لربة السرة إال أف إدارة ىذا المورد ىي العامؿ الفيصؿ في كفايتو وحماية 
 األسرة مف األزمات االسرية التي مف شأنيا زعزعة استقرارىا المالي.

 
   مستوى تعميم الزوجة: -
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المبحوثات حديثات الزواج لمفروق بين متوسطات درجات  االتجاه( تحميل التباين أحادي 19جدول )
 (250ن =لمستوى تعميم الزوجة )تبعًا األسرى ومحاوره  االستقرارمستوى في 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المحور االستبيان
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات الحرية

االستقرار 
 

األسرى
 

 المالي االستقرار
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

198.888 
4048.012 
4246.900 

2 
247 
249 

99.444 
عند مستوى  دالة 6.068 16.389

0.01  

 االستقرار
 النفسجسدى

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

759.794 
8682.990 
9442.784 

2 
247 
249 

379.897 
عند مستوى  دالة 10.807 35.154

0.001 

 االستقرار
 االجتماعي

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

493.359 
4636.817 
6930.176 

2 
247 
249 

246.680 
دالة عند مستوى  9.466 26.060

0.001 

االستقرار  إجمالي
 األسرى

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

3877.005 
33951.891 
37828.896 

2 
247 
249 

1938.502 
دالة عند مستوى  14.103 137.457

0.001 

إحصائيًا بيف متوسطات درجات وجود تبايف داؿ ( 19) يتضح مف جدوؿ
 -المالي االستقراراألسرى ومحاوره ) االستقرارمستوى في المبحوثات حديثات الزواج 

لمستوى تعميـ تبعًا ككؿ(  االستبياف -االجتماعي االستقرار -النفسجسدى االستقرار
 14.103، 9.466، 10.807، 6.068 التواليعمى حيث بمغت قيمة )ؼ( الزوجة 

ولبيان اتجاه داللة الفروق تم تطبيق ، 0.001 ،0.01قيـ دالة احصائيًا عند  وىي
  .( ذلك20لممقارنات المتعددة ويوضح جدول ) LSDاختبار 

بيف متوسطات درجات  ( وجود فروؽ دالة إحصائياً 20) يتضح مف جدوؿ
 -المبحوثات حديثات الزواج في مستوى االستقرار األسرى ومحاوره )االستقرار المالي

لمستوى تعميـ تبعًا االستبياف ككؿ(  -االستقرار االجتماعي -االستقرار النفسجسدى
(، 2016بركات ومنصور )الزوجة لصالح فئات التعميـ المرتفع. يتفؽ ذلؾ مع دراسة 

ويتعارض مع دراسة نداء عواودة  ،(2020الحمبي )(، 1.20رم )عٌشور و عوا
والتي اوضحت عدـ وجود فروؽ في ( 2016(، اليندي )2020(، السبتي )2019)

 الرضا واالستقرار االسري تبعا لمستوى التعميـ.
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حوثات حديثات الزواج بالملمعرفة داللة الفروق بين متوسطات درجات  lsd( اختبار 20جدول )
 (250ن = لمستوى تعميم الزوجة )محاوره تبعًا األسرى و  االستقرارمستوى  في

 1200م= مرتفع 1100م= متوسط 1.01م= منخفض مستوى تعلٌم الزوجة المحور االستبٌان
ستقرار

ال
ا

 
ى

سر
أل
ا

 

 المالً االستقرار

 - - - منخفض

 - - 20.0 متوسط

 - ..20- **10.0- مرتفع

 النفسجسدى االستقرار

 مستوى تعلٌم الزوجة
 منخفض

 0.03م=
 متوسط

 00م=
 مرتفع

 0.02م=

 - - - منخفض

 - - ***..0.- متوسط

 - 0244. ***4032- مرتفع

 االجتماعً االستقرار

 0002م= مرتفع 000.3م= متوسط 0102م= منخفض مستوى تعلٌم الزوجة

 - - - منخفض

 - - ***0032- متوسط

 - 0.02.- ***40.2- مرتفع

 االستقرار االسرى إجمالً

 01..2م= مرتفع 3300م= متوسط 2201م= منخفض مستوى تعلٌم الزوجة

 - - - منخفض

 - - ***2.0.3- متوسط

 - 0221.- ***22041- مرتفع

 0.001*** دال عند مستوى      0.01** دال عند مستوى 

  الدخل الشيري: مستوى  -
المبحوثات حديثات الزواج لمفروق بين متوسطات درجات  االتجاه( تحميل التباين أحادي 21جدول )

 (250ن =لمستوى الدخل الشيري )تبعًا األسرى ومحاوره  االستقرارمستوى في 
مجموع  مصدر التباٌن المحور االستبٌان

 المربعات
درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 مستوى الداللة قٌمة ف المربعات

ستقرار 
ال
ا

 
ى

سر
أل
ا

 

 االستقرار
 المالً

 بٌن المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

0110302 
02020301 
414003.. 

1 
141 
143 

2220303 
دالة عند مستوى  210.04 2.0004

.0..2  

 االستقرار
 النفسجسدى

 بٌن المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

.100.4. 
2320103 
34410124 

1 
141 
143 

1020111 
دالة عند مستوى  10143 .00022

.0.2 

 االستقرار
 االجتماعً

 بٌن المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

44204.. 
04220110 
030.0210 

1 
141 
143 

11.01.. 
دالة عند مستوى  204.2 .10011

.0..2 

 إجمالً
االستقرار 

 األسرى

 بٌن المجموعات
داخل 

 المجموعات
 الكلى

00.2032. 
041230322 
012120230 

1 
141 
143 

22.40431 
دالة عند مستوى  .200.1 2020.41

.0..2 

إحصائيًا بيف متوسطات درجات وجود تبايف داؿ ( 21) يتضح مف جدوؿ   
 -المالي االستقراراألسرى ومحاوره ) االستقرارمستوى في المبحوثات حديثات الزواج 

لمستوى الدخؿ الشيري تبعًا ( اإلجمالي -االجتماعي االستقرار -النفسجسدى االستجرار
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قيـ  وىي 13.025، 8.401، 7.249، 12.064 التواليعمى حيث بمغت قيمة )ؼ( 
 LSDولبياف اتجاه داللة الفروؽ تـ تطبيؽ اختبار ، 0.001 ،0.01دالة احصائيًا عند 

 .( ذلؾ22لممقارنات المتعددة ويوضح جدوؿ )
( وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات 22يتضح مف جدوؿ )
 -المالي االستقراراألسرى ومحاوره ) االستقرارمستوى  فيالمبحوثات حديثات الزواج 

( تبعًا لمستوى الدخؿ الشيري اإلجمالي -االجتماعي االستقرار -النفسجسدى االستقرار
(، 2020الحمبي ) ،Dyk (2004)لصالح فئات التعميـ المرتفع. ويتفؽ ذلؾ مع دراسة 

 (.2020الرشيد )
المحبوثات حديثات الزواج لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات درجات  lsd( اختبار 22جدول )

 (250ن = لمستوى الدخل الشيري )محاوره تبعًا األسرى و  االستقرارمستوى  في
مستوى الدخل  المحور االستبٌان

 الشهري
 منخفض

 1402م=
 متوسط

 1001م=
 مرتفع

 .120م=

ستقرار
ال
ا

 
ى

سر
أل
ا

 

 المالً االستقرار

 - - - منخفض

 - - *5313- متوسط

 - **5315- ***2312- مرتفع

 االستقرار
 النفسجسدى

مستوى الدخل 
 الشهري

 منخفض
 0202م=

 متوسط
 .0.0م=

 مرتفع
 0.02م=

 - - - منخفض

 - - **2323- متوسط

 - 13212 ***2311- مرتفع

 االستقرار
 االجتماعً

مستوى الدخل 
 الشهري

 منخفض
 0202م=

 متوسط
 0001م=

 مرتفع
 0.03م=

 - - - منخفض

 - - ***2323- متوسط

 - 13211 ***2311- مرتفع

االستقرار  إجمالً
 االسرى

مستوى الدخل 
 الشهري

 منخفض
 2102م=

 متوسط
 .320م=

 مرتفع
 01..2م=

 - - - منخفض
 - - ***51311- متوسط
 - 5315- ***53321- مرتفع

 0.001*** دال عند مستوى  0.01* دال عند مستوى * 0.05*دال عند مستوى   
المحبوثات فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات  نستخمص مما سبق: 

نمط اإلقامة تبعًا لاألسرى ومحاوره  االستقرارمستوى عينة الدراسة في حديثات الزواج 
، تبعًا لممستوى العامبلت، تبعًا لعمؿ الزوجة لصالح مسكف مستقؿسكف في ال لصالح
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لؤلسرة  الشيريلمدخؿ تبعًا ، و األعمىالتعميمى الزوجة لصالح ذوات المستويات التعميمية 
 جزئيًا. الثانيوبذلؾ يتحقؽ الفرض  .لصالح المستويات المرتفعة مف الدخؿ

 
 :ثالثضوء الفرض ال فيالنتائج 
دالة إحصائيًا بيف مستوى إدارة الحياة األسرية ومحاوره )إدارة  ارتباطيةوجد عبلقة ت 

إدارة الصحة اإلنجابية( ومستوى  -إدارة العبلقات األسرية -األولويات وتوظيؼ الموارد
 االستقرار -النفسجسدى االستقرار –المالي االستقراراألسرى بمحاوره ) االستقرار

إحصائيًا تـ حساب معامبلت ارتباط بيرسوف لمتحقؽ مف صحة الفرض و  (االجتماعي
 .بيف المتغيرات

 االستقرار( معامالت ارتباط بيرسون بين مستوى إدارة الحياة األسرية بمحاوره ومستوى 23جدول )
 (250ن= )األسرى بمحاوره 

 األسرى االستقرار        
 إدارة الحياة األسرية

 االستقرار
 المالي

 االستقرار
 النفسجسدى

 االستقرار
 االجتماعي

االستقرار  إجمالي
 األسرى

إدارة األولويات وتوظيف 
*0.160 الموارد  0.265*** 0.269*** 0.301*** 

 **0.209 **0.195 *0.152 *0.147 إدارة العالقات األسرية
 ***0.459 ***0.378 ***0.393 ***0.292 إدارة الصحة اإلنجابية

 ***0.430 ***0.373 ***0.368 ***0.255 إدارة الحياة األسرية إجمالي
 0.001*** دال عند مستوى  0.01* دال عند مستوى * 0.05*دال عند مستوى  

( وجود عبلقة ارتباطيو موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى 23يتضح مف جدوؿ )
مستوى وعى الزوجات حديثات الزواج بإدارة الحياة بيف  0.001، 0.01، 0.05داللة 

إدارة الصحة  -إدارة العبلقات األسرية -إدارة األولويات وتوظيؼ المواردمحاوره )األسرية و 
 -المالي االستقرارمحاوره )األسرى و  االستقرارمستوى ككؿ( و  االستبياف -اإلنجابية
زاد مستوى أي أنو كمما  ،ككؿ( االستبياف -االجتماعي االستقرار -النفسجسدى االستقرار

األسرى  االستقراروعى المبحوثات بإدارة الحياة األسرية كمما أدى ذلؾ لزيادة مستوى 
لدييـ. وىذا يؤكد أف لئلدارة دور ىاـ في حياة الفرد حيث تساعده عمى استخداـ قدراتو 

الفنية والعقمية في تحقيؽ أىدافو، كما أف ليا دور في توفير مناخ  وطاقاتووخبراتو 
، وتتفؽ ىذه النتيجة مع (2010حماد، بي تقؿ بو المشكبلت األسرية )أسري إيجا
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 (2020أبو راوي )و كريمة (، 2020السبتي ) ،.Baisden, et al. (2018)دراسة 
والتي أشارت إلى وجود فروؽ في اسموب اإلدارة لمموارد وجودة الحياة االسرية 

 واستقرارىا، كما أف العبلقات األسرية الجيدة والفعالة ليا دور في استقرار االسرة.
مستوى وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بيف  مما سبق نستخمص

يتحقؽ  وبالتالي. األسرى ومحاوره االستقراربإدارة الحياة األسرية ومحاوره وبيف  الوعي
 .كمياً  الثالثالفرض 

 
 :النتائج في ضوء الفرض الرابع

 فيبمحاوره(  بإدارة الحياة األسرية الوعيتختمؼ نسبة مشاركة المتغير المستقؿ )
( تبعًا ألوزاف معامبلت األسرى االستقرارمستوى المتغير التابع ) فيتفسير نسبة التبايف 

 االنحدارلمتحقؽ مف صحة الفرض تـ استخداـ اسموب تحميؿ ." االرتباطودرجة  االنحدار
لمعرفة أكثر محاور  stepwiseالمتدرج باستخداـ طريقة )الخطوة المتدرجة الى االماـ( 

 االستقرار)مساىمة في نسبة التبايف في المتغير التابع  بإدارة الحياة األسرية الوعي
 األسرى(.
( معامالت االنحدار باستخدام طريقة الخطوة المتدرجة الى االمام لممتغير المستقل 24جدول )

 االستقرارالمتغير التابع ) فيتفسير نسبة التباين  فيبمحاوره(  بإدارة الحياة األسرية الوعي)
 (250ن= األسرى( )

 المتغيرات
معامل 
 االرتباط

R 

معامل 
تحديد نسبة 
 المشاركة

R2 
مستوى  قيمة )ف(

 الداللة
معامل 
 االنحدار

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

االستقرار
 

األسري
إدارة الصحة  

 0.001 6.196 0.163 0.001 24.939 0.233 0.483 اإلنجابية
إدارة عالقات 

 0.05 2.130 0.265 0.001 15.819 0.114 0.337 أسرية
إدارة أولويات 
 0.189 1.316 0.097 0.001 24.752 0.091 0.301 وتنظيم موارد

ىو المحور األكثر تأثيرًا الوعى بإدارة الصحة اإلنجابية ( أف 24يوضح جدوؿ )
(، 24.939حيث بمغت قيمة ؼ )األسرى  االستقرارمستوى في تفسير التبايف في 

، كما بمغت  0.001( وىي قيـ دالة إحصائيًا عند مستوي داللة 6.196) "ت"قيمة و 
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الوعى بإدارة الصحة ( مما يعني أف 0.233قيمة معامؿ تحديد نسبة المشاركة ) 
ويرجع ذلؾ ألىمية وضرورة الوعي  % مف التبايف الكمي،23.3فسر ي اإلنجابية

ولى مف الحياة بالصحة اإلنجابية والتخطيط الجيد ليا خاصة في ىذه المرحمة األ
ديد مف السيدات البلتي يقعف فريسة لمضعؼ والمرض نتيجة األسرية فكثيرًا ما نرى الع

 .وبذلؾ يتحقؽ الفرض الرابع كمياً  سوء إدارة ىذا الجانب الياـ مف صحتيا.
 :التوصيات في ضوء نتائج الدراسة

 ةالتثقيفيتوجيو المتخصصيف في مجاؿ التنمية البشرية بعقد العديد مف الندوات  .1
تكويف وعي سميـ وصحيح لدى السيدات حديثات الزواج بسبؿ إدارة  إلىالتي تيدؼ 

الحياة األسرية لما لذلؾ مف مردود إيجابي في استقرار األسرة وتوازنيا خاصة في 
 السنوات األولى مف الزواج.

عقد دورات تثقيفية مف قبؿ المجمس القومي لممرأة لنشر الوعي االداري السميـ  .2
 شتى جوانب الحياة األسرية لدى شرائح المجتمع المختمفة مف السيدات.ل

إدارة الحياة األسرية بالموائح الجديدة مما يمد الفتيات بالمعارؼ تضميف مقرر   .3
 .والممارسات التي تييأىا لحياة أسرية سعيدة ومستقرة

عمؿ إعداد برامج إرشادية مف قبؿ الباحثيف بمجاؿ إدارة المنزؿ والمؤسسات لم .4
عمى رفع مستوى الوعي بإدارة الحياة األسرية بشتى جوانبيا بصفة خاصة لمزوجات 

 حديثات الزواج.
إعداد برامج إعبلمية بكافة وسائؿ اإلعبلـ المرئية والمسموعة إليضاح األسس  .5

الصحيحة إلقامة حياة أسرية سميمة ومستقرة خالية مف االزمات المادية والنفسية، 
 .واالجتماعية

 المراجع والمصادر:
 (. استراتيجيات إدارة التفاوض بيف الزوجيف كما تدركيا الزوجة2020ىند محمد )إبراىيـ، 

(، 17) دالنوعية. العدمجمة بحوث عربية في مجاالت التربية  وعبلقتيا بدافعيتيا لئلنجاز.
 .212-165ص
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بلقتو باألمف االقتصادي (. إدارة أولويات االستيبلؾ وع2018) عمىآية عبد الشافي  ،أبو سميـ
في ضوء التسعير النفسي مف منظور ربة األسرة. المجمة المصرية لبلقتصاد المنزلي،  األسري

 ،34ع 
 ، مكتبة نور االلكترونية.1(. الحياة األسرية. ط2013بساـ محمد ) ،أبو عمياف

موارد األسرة لمزوجة العاممة عند سف اليأس وعبلقتو بالمساندة  ة(. إدار 2009إيماف شعباف )، أحمد
كمية -المؤتمر األوؿ لبلعتماد األكاديمي لمؤسسات برامج التعميـ العالي النوعي -االجتماعية

 جامعة المنصورة -بية النوعيةر الت
موارد األسرة.  (. االنياؾ النفسي لؤلـ ذات الطفؿ التوحدي وعبلقتو بإدارة2011إيماف شعباف ) ،أحمد

العالي  تطوير برامج التعميـ -الدولي الثالث  -المؤتمر العممي السنوي العربي السادس 
 .1النوعي في مصر والوطف العربي في ضوء متطمبات عصر المعرفة. مج 

(. عبلقة بعض المتغيرات بتعزيز التوافؽ الزواجي دراسة لبناء برنامج 2016رندا محمد سيد ) ،أحمد
)الجمعية المصرية لئلخصائييف  االجتماعيةممتزوجات حديثًا. مجمة الخدمة رشادي لإ

 .55(، ع االجتماعييف
(. فاعمية برنامج تدريبي مستند إلى استراتيجيات حؿ المشكبلت وميارات 2015خمود خميؿ ) ،أغا

في تحسيف نوعية الحياة الزواجية لدى المتزوجات حديثًا. رسالة ماجستير، كمية  االتصاؿ
 جامعة عماف العربية، األردف. والنفسية،لعمـو التربوية ا
، ع 31(. إدارة األسرة. مجمة جامعة نايؼ لمعمـو األمنية، مج 2012أميرة أنور أحمد ) ،األميف

357. 
(. الصحة اإلنجابية في العراؽ وسبؿ تنميتيا مف خبلؿ المناىج 2018زينب يعقوب مجيد ) ،الجاسـ

 .46مج شمس، ف الدراسية. حوليات آداب عي
(. األسرة السعودية وتحديات العصر، دراسة في بعض المشكبلت 2014) عمي،جبريف  ،الجبريف

والتحوالت في األسرة السعودية. برنامج كرسي البحث، كرسي األميرة صيتو بنت عبد العزيز 
 ألبحاث األسرة.

مؤشر نسبة الطبلؽ  –(: الكتاب اإلحصائي السنوي 2018الجياز المركزي لمتعبئة واإلحصاء )
 بمصر.

 السعودياألسرى في المجتمع  االستقرار(. عدـ 2008سميرة بنت سالـ عياد المحياوى ) الجيني،
وعبلقتو بإدراؾ الزوجيف لممسئوليات األسرية )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، كمية التربية 

 ، جامعة أـ القرى. المنزليلبلقتصاد 
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 باستقبلليـلدى األبناء الشباب وعبلقتو  اإلداري(: ميارات السموؾ 2003نجوى السيد عبد ) ،الجواد
المجمد  الطفولة،دراسات  سف، مجمةوالضوء متغيرات الجنس  فيعف الوالديف  النفسي

 عيف شمس.  الطفولة، جامعةدراسات  د(، معي18) السادس، العدد
 األسري االستقرار(. أثر دورات المقبميف عمى الزواج في رفع مستوى 2020وائؿ عمي ) ،الحبشي

 .14لؤلسر الناشئة. المجمة العربية لآلداب والدراسات االنسانية، ع 
 2030(. تمكيف المرأة السعودية في ضوء رؤية المممكة 2020انتصار صالح أحمد ) ،الحمبي

. وعمـو اإلنسانيات، واالجتماع ،واألدب ،الفنوفوانعكاسو عمى االستقرار األسري. مجمة 
 .48ع
(. فاعمية برنامج إرشادي إلدارة األزمات المالية لربة األسرة، 2009عمي ) عبد اهللسحر  ،الخطيب

 كمية االقتصاد المنزلي، جامعة أـ القرى. –رسالة ماجستير 
(. حسف إدارة الزوجة لبيتيا. وزارة االوقاؼ والشؤوف االسبلمية. 2014) زعبد العزيإحساف  ،الدبش

 .589، ع 51مجمة الوعي اإلسبلمي مج 
الزواجي وعبلقتو بمشكبلت األسرة حديثة التكويف " دراسة  االغتراب(. 2003ممدوح محمد ) ،الدسوقي

 ، جامعة حمواف.االجتماعيةكمية الخدمة  عشر،مقارنة" المؤتمر السادس 
(. أثر الدورات التدريبية التأىيمية لمزواج عمى االستقرار األسرى: 2020) عبد اهللعائشة  ،الرشيد

 .12، ع4، مج واالجتماعيةمدينة بريدة. مجمة العمـو اإلنسانية  فيدراسة تطبيقية 
(. فاعمية برنامج إرشادي لتنمية الوعي بمتطمبات الحياة األسرية لمشباب 2012شيماء ) ،الرويني

 رسالة ماجستير، كمية التربية النوعية، جامعة كفر الشيخ. الزواج.المقبؿ عمى 
ار األسرّ ي وعبلقتو بدرجة مشاركة الزوجة لزوجيا في اتخاذ االستقر  .(2012نوره مسفر ) ،الزىراني

 .23" مجمة بحوث التربية النوعية، عجد.األسرية بمحافظة  القرارات
 (. الوعي المالي لدى األـ وعبلقتو باالستقرار األسري: دراسة2020إبراىيـ ) عبد اهللخولة  ،السبتي

الرياض. جمعية االجتماعييف في الشارقة، وصفية مطبقة عمى عينة مف األميات في مدينة 
 .146، ع 37مج 

 السنويإدارة األولويات كأحد سبل الوقاية من األزمات3 المؤتمر (. 2000محمد محمد ) ،الشافعي

 33كلية التجارة، ع  -الخامس إلدارة األزمات والكوارث، جامعة عين شمس 
 وعبلقتيا بالتوافؽ االجتماعي الدراسي لمطالبة(. دارة موارد األسرة 2003سميرة أحمد يسف ) ،العبدلي

 -بية لبلقتصاد المنزلير المتزوجة بالمريمة الجامعية، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الت
 جامعة أـ القرى

(. التكنولوجيا بيف الحياة الخاصة واألسرية: دراسة تحميمية. مجمة جيؿ العمـو 2020الزىرة ) ،الغمبي
 .67، ع عيةواالجتمااإلنسانية 
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الخميؿ في تنمية الوعي الثقافي لدى  محافظة(. دور اإلذاعات المحمية في 2015سميكة ) ،القاضي
 .1، ع24مجمة البحوث اإلسبلمية لبحوث االنسانية، مج  –ربات البيوت " دراسة ميدانية" 

الرياض، المممكة  الزىراء،(. العبلقات األسرية. دار 2014ربيع )، نوفؿو حصة صالح  ،المالؾ
 العربية السعودية.

(. اتجاىات الشباب المقبميف عمى الزواج نحو الحياة األسرية في 2015سمطاف بف خمؼ ) ،النوري
 .164، ع2. مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، مجاالجتماعيةضوء بعض المتغيرات 

(. ميددات االستقرار األسري في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية، 2016حياة عمي ) ،اليندي
 ، دار بف الجوزي لمنشر.1ط
جامعة  (. معالـ االستقرار األسري ومقوماتو. مجمة كمية اآلداب،2017مفتاح عمى حسيف ) ،بالحاج

 .9ع ،مصراتة
الحياتية لدي ربة األسرة العاممة  (: "الضغوط2016رشا رشاد )ومنصور، تغريد سيد أحمد  ،بركات

، 37 العممي مجاألسري"، مجمة اإلسكندرية لمتبادؿ  باالستقرارواستراتيجيات التعامؿ وعبلقتيا 
 .1ع

(. دور األسرة في اختيار ألعاب أطفاليا وعبلقتو بإدارة الدخؿ 2011أفناف محمد عمر ) ،بسري
مجمة بحوث التربية النوعية، كمية التربية النوعية، جامعة المنصورة، جميورية مصر  .،المالي
 العربية

عبلقة اآلباء باألبناء .  فيدراسة  األسرية:(. آلية الحوار وتأثيراتيا عمى الحياة 2016نادية ) ،بمعباس
 .2، ع2مجمة الحوار الثقافي، مج

صحة اإلنجابية لممرأة الجزائرية: دراسة ميدانية عمى (. واقع ال2019راضية لزغد ورفيقة ) ،بوخالفة
 واالجتماعيةعينة مف المريضات بعدة مستشفيات جزائرية. مجمة الميداف لمدراسات الرياضية 

 .7، ع 2واإلنسانية، مج 
(: "دراسة نقدية لبعض المناىج الوصفية وموضوعاتيا في 2013) صبرينة ،غربيو موسى  ،حريزى

، 13، العدد واالجتماعيةمجمة العمـو اإلنسانية  والتربوية والنفسية،البحوث االجتماعية 
 .34 -23صػ

(. أثر خروج المرأة المتزوجة لمعمؿ عمى التماسؾ األسري. رسالة 2007رحاب عبد المطيؼ ) ،حسف
.  ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة النيميف، الخرطـو

دار ٢، ط ،"العبلقات االسرية بيف النظرية والتطبيؽ (.2013نادية ) ،ابو سكينةو زينب محمد  ،حقى
 خوارـز العممية لمنشر.

(: الوعي بإدارة المنزؿ وعبلقتو بالممارسات التنموية لؤلسرة. المؤتمر 2010وجيدة محمد ) ،حماد
الحديثة في تطوير األداء المؤسسي  االتجاىاتالدولي الثاني"  –السنوي العربي الخامس 
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، صػ 4مجمد  ،”سسات التعميـ العالي النوعي في مصر والعالـ العربي.واألكاديمي في مؤ 
2088- 2107. 

(3 أحداث الحياة الضاغطة لدى ربة األسرة وعالقتها بإدارة بعض 3155وجيدة محمد نصر ) ،حماد
مركز  -الموارد األسرية3 المؤتمر السنوي السادس عشر لإلرشاد النفسي، جامعة عين شمس 

 5االرشاد النفسي، مج 
األسرية المتزوجات حديثًا لتحمؿ مسئوليات الحياة  د(: إعدا2005سماح محمد سامي ) ،حمداف

 جامعة حمواف. المنزلي،كمية االقتصاد  دكتوراه،رسالة  المعمومات،باستخداـ تكنولوجيا 
(. األولويات األسرية. وزارة االوقاؼ والشؤوف االسبلمية. مجمة 2008محمد ) ـعبد المنعكماؿ  ،خميؿ

 509، ع 45الوعي اإلسبلمي مج 
العاممة لمواردىا في وجود طفؿ معاؽ ذىنيًا  (. أنماط إدارة األـ2006إيماف السيد محمد ) ،دراز

 جامعة عيف شمس النوعية،وانعكاس ذلؾ عمى العبلقات األسرية. رساؿ دكتوراه، كمية التربية 
 .60، ع 4(. أىمية التوعية بالصحة اإلنجابية لمنساء. مجمة عالـ التربية، مج 2017نعيمة ) ،دودو

بيف وعى ربات األسر بتبسيط األعماؿ  ة(: العبلق2001محمود ) ونوفؿ، ربيعنعمة مصطفى رقباف، 
 لبلقتصاد اإلسكندريةالرابع لجمعية  السنوي المنزؿ، المؤتمرإدارة شئوف  في وكفاءتيفالمنزلية 
 االسكندرية. الزراعة جامعة، كمية المنزلي

اإلدارة العممية لمشئوف المنزلية، دار الكتب والوثائؽ  إلى(: دليمؾ 2013نعمة مصطفي ) ،رقباف
 ( الطبعة الثانية.2073/ 2008المصرية رقـ اإليداع )

اإلدارة العممية لمشئوف المنزلية، دار الكتب والوثائؽ  إلى(: دليمؾ 2013نعمة مصطفي ) ،رقباف
 ( الطبعة الثانية.2073/ 2008المصرية رقـ اإليداع )

 .52، ع16(. أثر عمؿ المرأة عمى حياتيا األسرية. عالـ التربية، مح 2015رؤوؼ بمعقاب )
خروج المرأة لمعمؿ وعبلقتو بأسموب اتخاذ القرارات والعبلقات  (.2009الحسيني رجب ببلؿ ) ،ريحاف

 األكاديمي االعتمادالدولي األوؿ:  -العربي الرابع -ر العممي السنوياألسرية. المؤتم
والمأموؿ. كمية الواقع  -لي النوعي في مصر والعالـ العربيالعا لمؤسسات وبرامج التعميـ

 .4 مج جامعة المنصورة، التربية النوعية،
اآلمنة لمفتيات  باألمومة الوعيلتنمية  إرشادي(: فاعمية برنامج 2010سحر اميف حميدة ) ،سميماف

المنزلي، االقتصاد  دكتوراه كميةوعبلقتو بثقافتيف االنجابية. رسالة  عمى الزواج المقببلت
 المنوفية. جامعة

 نفسي يمف منظور اسبلم ، واستقرار االسرةالزواجي(. التوافؽ 2005سناء محمد ) ،سميماف
 الكتب. ، عػالـ1، ط"اجتماعي
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(: 2017عبد العاطي راغب ) ورشاعبد الرحمف خضر  بدير ومنارماىر  وايناس وفاء فؤاد  شمبي،
، مطبعة النجاح بالدقي، جميورية 22530إدارة الموارد في ظؿ متغيرات العصر. رقـ ايداع/

 مصر العربية.
وفيات األميات واألطفاؿ حديثي  وأثرىا عمى(. الصحة اإلنجابية 2013ميرفت محي الديف ) ،صادؽ

. الوالدة. رسالة دكتوراه، كمية الدراسات العميا، جامعة ، الخرطـو  الخرطـو
(. الوعي بإدارة األولويات وعبلقتيا بالشعور بالسعادة لدى 2019سماح عبد الفتاح ) ،عبد الجواد

القدرات الخاصة. مجمة بحوث التربية النوعية، كمية التربية النوعية، جامعة  ذويأميات 
 المنصورة، جميورية مصر العربية

(. 2016) دعبد الجواربي، ىبة محمد نصر، أسماء كماؿ نيفيف العو نبيمة الورداني  عبد الحافظ،
 االستيبلكيةلدى ربات األسر خبلؿ عروض تخفيؼ األسعار  واالستيبلكيالسموؾ الشرائي 

 في مدينة اإلسماعيمية. مجمة البحوث الزراعية جامعة اإلسكندرية.
ة األولويات لدى األبناء (. فاعمية برنامج إرشادي لتنمية ميارة إدار 2019آالء سعيد ) ،عبد الحميد

 وعبلقتيا بمشاركتيـ في إدارة المنزؿ. مجمة كمية التربية النوعية، جامعة طنطا.
 (. فاعمية برنامج إرشادي لتحسيف نوعية الحياة األسرية في2009سميرة أبو الحسف ) ،ـعبد السبل

نوعية الحياة  األوؿ:خفض حدة االنفعاالت السمبية لدى إخوة المعاقيف عقميا. المؤتمر اإلقميمي 
 كمية اآلداب. -والتغيرات المجتمعية. جامعة القاىرة 

، مؤسسة 1(. التربية السكانية، ط2014سالـ الحداد )و المعمولي  وريموفعمي فوزي  المقصود،عبد 
 شباب الجامعة، جامعة سرت.

تقى الوطني المم تحقيقو.(. التماسؾ األسري.. تعريفو وعوامؿ 2013كنزة عيشور ميدي ) ،عواـر
 ابريؿ. 10-9، في الفترة مف واالجتماعيةالثاني بجامعة قاصدي مرباح، كمية العمـو اإلنسانية 

(. الميارات الزوجية وعبلقتيا بالرضا الزواجي لدى المتزوجات 2019نداء عبد الرحمف ) ،عواودة
 حديثًا في محافظة راـ اهلل والبيرة. رسالة ماجستير، جامعة القدس المفتوحة.

 ، مكتبة التنمية البشرية.1إدارة األعماؿ، ط مبادئ(. 2014مجدي ) ،غيث
 ؿعبد الجميإيماف محمد أحمد  عطية،محمود  غالب، سوسفجورج  وساميةسموى إبراىيـ  كامؿ،

 (.2014-2005(. مؤشرات الصحة اإلنجابية خبلؿ الفترة )2018) فعبد الرحموفاطمة 

السكانية، ع  مركز األبحاث والدراسات -مة واإلحصاء لجياز المركزي المصري لمتعبئة العاا
95. 

(. أثر عمؿ المرأة عمى مستوى الصحة اإلنجابية في السوداف. 2019راوية موسى محمد ) ،كـر اهلل
. دكتوراه،رسالة   كمية الدراسات العميا، جامعة النيميف، الخرطـو
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(. التواصؿ األسري وانعكاسو 2020رة )جمعة أبو حرا نجاح راوي،أبو  وسمير المختار السيد  ،كريمة
عينة مف أعضاء ىيئة التدريس المتزوجيف بكمية  عمى االستقرار األسري: دراسة ميدانية عمى

 .42التربية جامعة الزاوية، مجمة رماح لمبحوث والدراسات، ع 
 االجتماعية(. دراسة بعض العوامؿ 2005رشيدة محمد ) ،شريف جبلؿ محفوظ وأبو النصر ،محمد

وعبلقتيا بالمشكبلت التي تعوؽ تطبيؽ اإلدارة المنزلية. المؤتمر  واالتصالية واالقتصادية
 المنزلي، جامعة المنوفية. االقتصادالمنزلي، كمية  لبلقتصادالمصري التاسع 

(. التخطيط االستراتيجي لمدخؿ وانعكاسو عمى االستقرار 2020عمياء عمي محمد عباس ) ،مختار
، واالجتماعي. مجمة الفنوف واآلداب وعمـو اإلنسانيات 2030ية المممكة األسري في ضوء رؤ 

 .62ع 
(. الوعي بإدارة القدرات اإلنتاجية 2019جيدة محمد نصر ) ،حمادو رباب السيد عبد الحميد  ،مشعؿ

المنزلية وعبلقتيا بمواجية المشكبلت االقتصادية كما تدركو الزوجات. المجمة المصرية 
 .35، ع 35، مجلبلقتصاد المنزلي

دراسة ميدانية لعينة مف األميات بحي الزىراء  األـ:(. الصحة اإلنجابية عند 2017صفاء ) ،مناصرية
التابع لبدية تقرت. رسالة ماجستير، كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح، 

 ورقمة، الجزائر.
بعض المشكبلت الزواجية لدى عينة مف (. فاعمية برنامج إرشادي في حؿ 2003داليا ) ،مؤمف

 كمية اآلداب، جامعة المنصورة. دكتوراه،المتزوجات حديثًا، رسالة 
دار المعرفة  "،المعرفة " دراسة في مقولة الوعي واأليدلوجية االجتماعي(. عمـ 2014طو ) ،نجـ

 االسكندرية. الجامعية،
ة، الطبعة األولي، دار الناشر الدولي، (: اإلدارة المنزلية الحديث2006ربيع محمد عمي ) ،نوفؿ

 الرياض المممكة العربية السعودية.
عمى   وتأثرياربة األسرة ألزمة ِفروس كورونا  (. إدارة2021يثرب عمى )، حبيبو عبير  ،ياسيف

، 7العبلقات األسِرة فُي ظؿ الحجر المنزُلي، مجمة البحوث في مجاالت التربية النوعية، مج
 .33ع

 
Baisden, D. F.J., and Bartholeomae, S. (2018). Financial management and 

marital quality: A phenomenological inquiry. Journal of financial 

therapy, volume 9, issue 1 (47-71) 

Dyk, P.H. (2004). Complexity of family life among the low income and 

working poor: Introduction to the special issue. Family Relations 53: 

122-126 

Elastin, A. and Schwarz, A. (2002). Clinical problem solving and diagnostic 

decision making: selective review of the cognitive literature. British 



 

5311 

 2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

Medical 

Journal, Vol.324 

Galal, D. S. (2008). Reproductive Health Issues in Alexandria, Master thesis 

High Institute of Public Health, Alexandria University 

Lamada, S. M. (2004): knowledge, Attitude and Practices of Adolescent 

females regarding Reproductive Health, Doctorate thesis, Faculty of 

Nursing, Alexandria University  

Loeber, R., Drinkwater, M., Yin, Y., Anderson, S., Schmidt, L., Crawford, A. 

(2000). Stability of family interaction from ages 6 to 18. Journal of 

Abnormal Child Psychology, 28:353-369.       

Osborne, C., Manning, W. D., Smock, P. J. (2007). Married and cohabiting 

parents’ relationship stability: A focus on race and ethnicity. Journal of 

Marriage and Family, 69: 1345-1366 

Raj, K. (2011). The Effects of Cerebral Palsy on Early 

Attachment: Perception of Rural South African Mothers, Journal of 

Human 

Echologyl, vol. (36), No. (3), U.S.A. 

Sakr, M. A, (2003). Perception of some Reproductive Health Aspects among 

University Students in Alexandria, Master Thesis, High Institute of 

Public Health, Alexandria University. 

Waldfogel, J., Craigie, T. A., Brooks-Gunn, J. (2010). Fragile 

families and child wellbeing. Future Child, 20(2): 87–112 

 


