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 -ممخص البحث :

بأبالػلد  دراسػ  الالقةػ  بػاف الػبا  بل اػلث الت ػلا   استهدؼ البحث الحػلل       
ُبالػػد تبظاػػؼا لللرسػػلع ،  )ُبالػػد لال بلػػلع بلالػػلرؼ حػػبؿ ا اػلث الت ػػلا  الاقاػ  

لػد  اااػػ  لػػف  ،(ُبالػػد اتهلتػػلع احػب ا اػػلث الت ػػلا   ،  حػبؿ ا ا اػػلث الت ػلا  
 –) الرالاػػػػ  ااهتللااػػػػ        اللسػػػػااف بهػػػػبدة الرالاػػػػ  ا سػػػػرا  الل دلػػػػ  لهػػػػـ 

، دراسػػػػػ  ال ػػػػػربؽ اػػػػػ  الػػػػػبا  بل اػػػػػلث (  الا سػػػػػا  الرالاػػػػػ   – الرالاػػػػػ  ال ػػػػػحا 
الت ػػلا   لػػد  اااػػ  لػػف اللسػػااف بهػػبدة الرالاػػ  ا سػػرا  تبالػػل للت اػػراع ) ل ػػلف 

اللسػػػتب   –اػػػدد أاػػػراد ا سػػػرة   -الاللػػػؿ  -الاللػػػر  –لسػػػلح  اللسػػػ ف -السػػػ ف 
الشػػػهرأل لةسػػػرة ( ، اسػػػت دـ البحػػػث اللػػػاه  الب ػػػ    الػػػد ؿ–التال الػػػ  ل لسػػػف 

 .التح ا    
لسػػػػػػف اػػػػػػ   ػػػػػػؿ لػػػػػػف الح ػػػػػػر بالراػػػػػػؼ  214اشػػػػػػتل ع اااػػػػػػ  البحػػػػػػث ا ػػػػػػ     

الدةه اػػ  ( لػػف لسػػتبالع اهتللااػػ  باةت ػػلدا  ل ت  ػػ   –بلحػلاظت )   ػػر الشػػا  
باسػػت دـ البحػػث الحػػلل  اللػػاه  الب ػػ    ، الداػػ   ػػداا بتػػـ ا تاػػلرتـ بطرا ػػ  

 التح ا   .
   ػػع أتػػـ الاتػػل   إلػػ  : تبهػػد اقةػػ  ارتبلطاػػ  لبهبػػ  دالػػ  اح ػػل ال  ااػػد     

بػػاف لهلػػبع أبالػػلد الػػبا  بل اػػلث الت ػػلا     ػػؿ ب ػػق  لػػف  0,01لسػػتب  دالػػ  
اػػػ  ، بلهلػػػبع اسػػػتبالف هػػػبدة الرالالا سػػػا  لحػػػبر الرالاػػػ  ااهتللااػػػ  ، الرالاػػػ  

بػاف  0.001ااػد لسػتب  دالػ  بهبد اربؽ ذاع دال  إح ػل ا   ، ا سرا    ؿ
الػػػػبا  بل اػػػػلث الت ػػػػلا     ػػػػؿ   اسػػػػتبالفاللسػػػػااف باللسػػػػالع اااػػػػ  البحػػػػث اػػػػ  

ُبالػػػػد لال بلػػػػلع  )اػػػػ   0.05ااػػػػد لسػػػػتب    بهػػػػبد اػػػػربؽ دالػػػػ ، الػػػػذ برل ػػػػلل  
   ( بػاف اللسػػااف بلالػلرؼ حػبؿ ا اػػلث الت ػلا   ، الػػبا  ال  ػ  بل اػلث الت ػػلا

اللسػػػتب  التال الػػػ  ذبأل اللسػػػااف اااػػػ  البحػػػث تبالػػػل  ل لسػػػتب  التال الػػػ   ل ػػػلل  
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هػػػبدة ابهػػػد تبػػػلاف داؿ اح ػػػل ال  بػػػاف اللسػػػااف اااػػػ  البحػػػث اػػػ   اللرت ػػػ  ، ا 
 للسلح  الس ف .تبالل   بلحلبرتل الاقا  الرالا  ا سرا  

الهلاػ  ااةت ػلدأل لةاػػلث دراسػ  اللت   ػاف ب ػربرة البحػث  لػذا اب ػ     
اشػػر الػػبا  ، بالاللػػؿ ا ػػ    الت ػػلا   ب إاهػػلد ح ػػبؿ ل  ػػض ت   ػػ   ػػالاتهل

بل الث الت لا   بالتالػرؼ ا ػ   ا اػ  اسػت دال  بااسػت لدة لاػ  لػ  التأ اػد ا ػ  
 .  ربرة إاهلد أالث اتبااؽ ل  البا   بالهبا  الل را 

 
 ا الث الت لا   ، الرالا  ا سرا  ، اللسااف . الكممات الدالة:

 
 مقدمة ومشكمة البحث:

ااتتللـ برالا  اللسااف  زادشراح   بارة لف اللهتل  ، بةد  الاؿ اللسابف    
ا  بةتال الحلل  بلـ اأع تذا ااتتللـ لف اراغ بل ا  اره  إل  أف تذ  ال    

ا  اللهتلاللع ب  ب ل  أ بحع ذاع تأاار با   ا   التر ا  الس لا  
% ا  بالض اللهتلاللع  ألللاال بالالبلف ، 20اللت دل  ، حاث أ بحع تلاؿ 

ببللاظر ل ت لرار ال لدرة لف ا لـ اللتحدة اهد تزااد با   ا  أاللر اللسااف 
ل ابف اسل  ا   1121ل ابف اسل  : 214( لف 2020:  1950ا  ال ترة ) 

. لذا ابد بأف احظبا ب در  بار لف  (218:  2018) أمنية ذكي ،  الالللـ 
البلحااف لت داـ أا ؿ ال دللع الت  تسلادتـ ا   تسهاؿ حالتهـ بالح بؿ 

 ا   الرالا  ال لاا  .
بةد ارتبط ل ظ اللسف باللر الستاف بتب الر الت لاد بااتلدع اللاظللع    

د لف اد ؿ الدبلا  با لـ اللتحدة باللؤسسلع ال ل   بلللسااف ا   تحدا
 لف ا   اللسااف بسف الستاف بلاتبلر  الحد ال ل ؿ باف تذ  اللرح   بلل 

 . (19: 2005،  صقر) عبد العزيز اسب هل لف لراحؿ الرا  
إف تباار اللس ف اللق ـ بلل احتبا  لف أالث ابد بأف ا بف تدال  اسال     

حاث ا    ال رد أ ار أبةلت  ا  لس ا  إلا  اللهتل  با ل  ل اـ اإلاسلف بةدرات ،



 

891 

2022 يوليوػ األربعوف الحادي و  ػ العددالثامف المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ال لص ببللتلل  تزاد ااد  الرغب  ا  ااست لدة لف التطبر الت ابلبه  
:  2004) نوبي حسف ، باال لاالع اللتلح  حبل  لاح ؽ أ بر ةدر لف الراح  

( أف است داـ (Robert F, et al   2020: 2بتذا لل أ دت  دراس   ( 23
ا الث اللتطبر اؤار ا   طرا   الحالة بُاحساهل بارا    لءة اللس ف ال حا  

بابد بأف ادرؾ أف اللس ف بلل ب  لف ةط  أالث ابلرة اف ح ا    هالؿ  ، 
لتاللةب  تأارع بل ب لع ااهتللاا  بااةت لدا  بالسالسا  الت  

 (. 337: 2019، محمد)عمياء ال رتهل
ؾ أف ال دللع الت اا  بالت ابلبها  ت دـ اد الالبف ل الداد لف ا ش لص با ش   

ب ل    بلر السف أب لف االلابف لف لش قع حر ا    حا  ، اهالؾ الالداد 
)  لف ةط  ا الث اللتطبرة  بالت  ت  ؿ لف ال الببلع الت  اباههل اللسااف

، إف است داـ ت ابلبهال الذ لء اا طالا   (291:  2013،  مرزوؽسماح 
أد  إل  ظهبر لل ُاالرؼ بلللازؿ الرةل  باللازؿ الت لا   ، ببللتبالا  ت ار 
الل هبـ الت  ادأل لبحداع ا الث لف ةط  ت  ادا  است دلهل ال رد إل  بحداع 

)  تستشالر اللست دـ بتتالرؼ ا ا   لل تت لاؿ لال  لت با  احتالهلت  برغبلت 
. ا    ؿ ابـ ط رة هدادة لف الال ـ ُت لؼ (  289: 2021،  سنوسي عمي

إل  حالتال لداـ هلا  ال  لع ب ل   اللسااف حاث أ بحال اهد لس ف ب ط  
أالا  بلل للؿ لرتبطل  بللت ابلبهال بالت  لف شأاهل تسهاؿ الحالة بتباار ُسبؿ 

لؾ ل  دراس  .بات ؽ ذ ( 1515:  2020، القمحاني)مها الراح  بالرالتا  
بالت  أشلرع إل  أف است داـ  (519:  2011منى موسى ، هنادي قمرة )

 الت االع الت ابلبها  ابار الط لالس  بلتلاز لف اللالاش  .
أا  سبؼ اأت  الابـ الذأل اتحدث اا  اف ةط  أالث ت هـ لل  لـ ا ف ات اؿ   

غبلتال أب حت  ل  اراد ةبل  ، أب أاهل ستحتبأل ا   أههزة استشاللر تت لاؿ ل  ر 
الحلل  اللزاها  الت  الر بهل ،  ؿ تذا ابدب  لل الؿ بل ا  ا  بةتال الحل ر 

) األمير أحمد أ ب  باةالل  باط ؽ ا   تذا الابع لف ا الث ا ا الث الت لا   ا 
، باست دـ ا الث الت لا   لالدة  (155:  2015،  عز الديف& وساـ شوقي 
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أتداؼ لاهل الح بؿ ا   الراح  البداا  ،الراح  الب را  ، الراح  السلالا  ، 
الراح  الا سا  ، بتح اؽ ا للف بال  ب ا  ، حاث ال ف لةالث الت لا   أف 
احلؿ بالض السللع الهلللا  الت  تلاز  با تهالؿ لا  لهرد آل  ا ط أب ةطال  

   أ ار هللا  ، ةلب ا  ل تحلؿ، بأ ار لق ل  بت با  احتالهلع أالث بؿ تهال
، الف اللل ف أف ت بف لهذ  ال طال  ( , Wei. X et al 56 : 2017)اااسلف 

را ح  للازة أب تلتص الربا   اللبهبدة ا  اللحاط حبلهل ،  لل اهد اآلف ا  
اللست دـ  الطبر ةط  ا الث الت لا   أاهل ت در ربا   بالااهل حس  رغب  

لالاا  أب أزتلر أب حت  را ح  ال هبة ، لاس تذا ا ط بؿ ب ؿ ا لر بأف اهد 
أف ا الث الت لا   أ ب  اح ؽ أا   درهلع ال  ب ا  ، الاق  ال ف 
ل  رس  الت لا   أف اتح ؽ لف ش  ا   لحب  ببللتلل  ابار ابالؿ 

:  2013،  عواد ) أحمد للف ااد است داـ الل ت  ال لص ال  ب ا  با
372 ). 
بتالؾ الالداد لف الدراسلع الت  أب ع ب ربرة ااست لدة لف التطبراع    

الت ابلبها  بتطبا لتهل لتحساف أس ب  الحالة بهالؿ اللس ف أ ار راح  بلق ل  
، بأ دع تذ  الدراسلع ا    ربرة اشر البا  بل الث الت لا   باف أاراد 

هاد ا  حؿ الالداد لف  دال  للل ل  لف أار اللهتل   لا   ، بتدااـ است
:  2016) جيهاف الدجوي ، &(264:  2014عمرو عبد القادر ، ) اللش قع

142 . ) 
بتػػػؤدأل ا سػػػرة دبرا  اػػػلاق  بر اسػػػال  اػػػ  ت ػػػداـ الػػػداـ ل  ػػػرد لػػػف  ػػػقؿ تزباػػػد     

بللداـ الاللط   ، اللالابأل ، بالللدأل  بتالزاز ا ت  با سػ  ببػلآل راف ، بالت  اػؼ 
) جيهاف  ل  بتلبل  بغارتل لف أش لؿ الداـ الت  تحسف لف هبدة حالتػ آالف 

 لػػل تالتلػػد  لاػػ  باػػبع الرالاػػ  التػػ  ،  (41:  2017الطالػػ& & فػػااد الجوالػػد   ، 
ا دلهل أاراد الالل    ا   لباردتـ ااةت ػلدا ، بتللسػؾ ا سػرة، بابااػ  الالقةػلع 
بػػاف أارادتػػل، بحهػػـ ال ػػ بط اللطب ػػ  ا ػػ  بةػػع بطلةػػ  أاػػراد الالل  ػػ . ةػػد احتػػل  
 الُلسػػف أحالا ػػل لرالاػػ  ة ػػارة ا لػػد،  لػػل تػػ ة الحػػلؿ اػػ  اتػػرة الا لتػػ  بالػػد الالل اػػ 
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 .الهراحاػػ . ب ااػػر ا لػػل احتػػل  اللسػػف إلػػ  رالاػػ  لداػػدة تسػػتلر  شػػهر أب سػػاباع
با ػػ  الػػرغـ لػػف أف اللهتلػػ  الاػػؿ إلػػ  ااتبػػلر أاػػراد الالل  ػػ  ا ػػ  أاهػػـ لسػػؤبلاف 
اف رالا  بال هـ البالض، إا أف حدبد تذ  االتزاللع ت ت ؼ بحس  الا لالع، 

ة االل بااهـ، ب ةد ا بف لػف اللل ػف بتللسؾ الربابط ا سرا ، باقة  أاراد ا سر 
تشػػها  أاػػراد الالل  ػػ  ا ػػ  تػػباار الرالاػػ  ل لسػػااف اػػف طراػػؽ ت ػػداـ  ػػدللع داػػـ 
لهـ )لاؿ اللسلادة الت اا ، بالتدرا  ا   ال براع، بت داـ ااستشلراع، ب دللع 
الرالاػػ  الا سػػا  لل ػػدل  الرالاػػ (، ب ػػدللع ت لا اػػ  )لاػػؿ اللسػػلادة اػػ  الالالاػػ  

لبلسػ  االبػ ، بلإل ػلا  إلػ  الالالاػ  باظلاػ  باظل طالللػ ، باط ا  اللسف الش  ػا ، باط
اداد البهبلع(    (.Daniel B, 2013 : 10) اللازؿ، باط

بألػلـ الت اػػر السػػرا  الػذأل أ ػػب  سػػل  للاػػزة ل ال ػر الحػػلل  ، اهػػد أف تاػػلؾ    
الالداػػد لػػف ا سػػر الل ػػرا  التػػ  ت  ػػع اػػف الػػدبر الػػذأل ت ػػبـ بػػ  تهػػل  أاػػرادتـ 

ؿ بػػاللسػػااف ل ػػ  ت ػػبـ بػػ  ا ههػػزة الل ت  ػػ  اػػ  شػػت  اللهػػلاع ، بل ػػف اػػ  الل ل
ب  ػػػػلءة بلهػػػػلـ رالاػػػػ   اهػػػد أف ا سػػػػرة لػػػػل زالػػػػع تػػػػ  أا ػػػػؿ لػػػػف اسػػػػتطا  ال اػػػػلـ

اللسػػااف ، بلػػػذلؾ ابػػػد بأف ت ػػ  الدبلػػػ   ػػػلف  ططهػػل ببرالههػػػل تشػػػها  أاػػػراد 
) أمنيػة ا سرة ا   ت داـ الرالا  ا سرا  بادـ الت    ااهل  لر  اطلؽ ا سػرة 

الػػف ال ػػربرأل تػػباار الرالاػػ  اللت لل ػػ  ل لسػػف ا ػػ  . (223:  2018ذكػػي ، 
رالا  الهادة لف ا لبر الهلل  التػ  تاللػؿ ا ػ  ال الاد ا سرأل باللهتلال  ، الل

تحسػػاف  ػػح  اللسػػااف بالبةلاػػ  لػػف الالداػػد لػػف ا لػػراض ، باللشػػ قع الا سػػا  
 ( .6:  2021 ،  حسيفامد ح)

با  إطلر الالرض السلبؽ لل دل  البحث بلل ت لا  لف دراسلع سلب       
تالبلع بالض لش قع اللسااف باحتالهلتهـ بلإل لا  إل  الدراسلع السلب   
الت  تالبلع ا الث الت لا   بدبرتل ا  تحساف حالة أاراد ا سرة  ل   

هل هل ا   أتلا  اللسااف ، ببا ل  للل أبرزت  ال تلبلع الاظرا  بالت  أ دع ا  ل
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وبالتالي تتحدد مشكمة البحث ت    اللسف ل رالا  ا سرا  ا   ا تقؼ أش للهل 
 -في اإلجابة عمى التسااالت اآلتية :

بأبالػػػلد  ( ل ػػػبا  بل اػػػلث الت ػػػلا    لسػػػتبالع ، ا بزاف الاسػػػبا  ) لػػػل تػػػ -1  
  لد  اللسااف ااا  البحث. بلحلبرتل الاقا  ، بالرالا  ا سرا  ل لسااف  الاقا  

) لال بلػػػلع  بأبالػػػلد  الاقاػػػ  لػػػل الالقةػػػ  بػػػاف الػػػبا  بل اػػػلث الت ػػػلا      -2   
تبظاػػؼا لللرسػػلع حػػبؿ ا ا اػػلث الت ػػلا     –بلالػػلرؼ حػػبؿ ا اػػلث الت ػػلا    

)  بلحلبرتل الاقا  اتهلتلع احب ا الث الت لا   ( بالرالا  ا سرا  ل لسااف  –
 (  ؟الا سا  الرالا   –  الرالا  ال حا  –تللاا   الرالا  ااه

اػػ  الػػبا   اااػػ  البحػػثاللسػػااف ذاع دالػػ  إح ػػل ا  بػػاف تػػؿ تبهػػد اػػربؽ   -3
بل الث الت لا   بالرالا  ا سرا  الل دل  لهـ تبالل  للت اراع الابع ) ذ ػر / أااػ  

 (  ،  ل لف الس ف) الراؼ / الح ر(  ؟ 
الػػػبا  اااػػ  البحػػث اػػ   ػػق  لػػف  اللسػػػاافابهػػد تبػػلاف داؿ إح ػػل ال  بػػاف تػػؿ   -4

تبالػػل  لػػبالض  بلحلبرتػػل الاقاػػ  بالرالاػػ  ا سػػرا    بأبالػػلد  الاقاػػ  بل اػػلث الت ػػلا   
 ؟الاللؿ (–ادد أاراد ا سرةاللت اراع )

الػػػبا  اااػػػ  البحػػػث اػػػ   ػػػق  لػػػف  اللسػػػاافابهػػػد تبػػػلاف داؿ إح ػػػل ال  بػػػاف تػػػؿ  -5
تبالػل  للت اػراع  بلحلبرتػل الاقاػ  بالرالا  ا سػرا    بأباللد  الاقا  الث الت لا   بل 

 لسلح  الس ف ( ؟ –د ؿ ا سرة  – ) اللستب  التال ال 
لػػػبا  بل اػػػلث ا ػػػتقؼ اػػػ  اسػػػب  لشػػػلر   اللت اػػػر اللسػػػت ؿ )اابهػػػد  تػػػؿ -6

هػبدة   بػلللت ار التػلب ( اػ  ت سػار اسػب  التبػلاف ال ل ػ  بأباللد  الاقا الت لا   
 ؟لد  اللسااف ااا  البحثبلحلبرتل الاقا  الرالا  ا سرا  
 -اهداؼ البحث :

العالقػة بػيف الػوعي باألثػاث التفػاعمي   دراسػة يهدؼ البحػث بصػفة رسيسػية إلػى
توظيػػػػؼ   –) معمومػػػػات ومعػػػػارؼ حػػػػوؿ األثػػػػاث التفػػػػاعمي   بأبعػػػػاد  الثالثػػػػة 

اتجاهات نحو األثاث التفاعمي ( والرعايػة  –ممارسات حوؿ   األثاث التفاعمي  
  الرعايػة الصػحية –) الرعايػة االجتماعيػة   بمحاورها الثالثػة األسرية لممسنيف 
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 -(  ويتفرع منها األهداؼ الفرعية التالية :النفسية الرعاية  –
بأبالػلد  ل ػبا  بل اػلث الت ػلا   حداػد ) اللسػتبالع ، ا بزاف الاسػبا  ( ت  -1

اااػ   لػد  اللسػااف بلحلبرتػل الاقاػ  ، بالرالاػ  ا سػرا  ل لسػااف الاقا  
 البحث.

دراس  ال ربؽ باف اللسااف ا  لستب  البا  بل الث الت لا   ، لستب   -2
 الهاس( . –الرالا  ا سرا  تبالل  لػػ ) ل لف الس ف 

ال شؼ اف التبلاف باف اللسااف ااا  البحث ا  لستب  البا  بل الث  -3
 الاللؿ ( . -الت لا   ، لستب  الرالا  ا سرا  تبالل  لػ ) ادد أاراد ا سرة 

ال شؼ اف التبلاف باف اللسااف ااا  البحث ا   ؿ لف البا  بل الث  -4
لستب  د ؿ  -التال ال الت لا    بالرالا  ا سرا  تبالل  لػػ )اللستب  

 لسلح  اللس ف (. -ا سرة

بأباللد  لبا  بل الث الت لا   ااسب  لشلر   اللت ار اللست ؿ)  تح اؿ -5
هبدة الرالا  ا سرا  ا  اللت ار التلب  ) ت سار اسب  التبلافا    (الاقا 

 .لد  اللسااف ااا  البحثبلحلبرتل الاقا  ( 

 أهمية البحث:
 -:في مجاؿ التخصص -1

ال ف ااتبلر تذا البحث إ لا  ا  لهلؿ الت  ػص حاػث أف تاػلؾ ة ػ  اػ   -
الدراسػػػلع التػػػ  ربطػػػع بػػػاف ا اػػػلث الت ػػػلا   بالرالاػػػ  ا سػػػرا   اا ػػػ  حػػػد ا ػػػـ 

 .البلحا ا

  -في مجاؿ خدمة المجتمع المحمي : -2

ااسػػػت لدة لػػػف اتل هػػػ  لت ػػػداـ ل ترحػػػلع لتبااػػػ  أاػػػراد اللهتلػػػ  بأتلاػػػ  تػػػباار  -
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لف ا الث الت لا   ا  ؿ تح اؽ دره  لالسب  لف الرالاػ  ا سػرا  لستب  لق ـ 
 ب ل   ل لسااف .

التالراػػػػؼ بللبظػػػػل ؼ ال ل ػػػػ  بل اػػػػلث الت ػػػػلا   اللرتبطػػػػ  بتح اػػػػؽ الرالتاػػػػ   -
 با لف بترشاد استهقؾ اللبارد .

 األسمو& البحثي -

 :االجراسية  المفاهيـالمصطمحات العممية و  :أوال ً 
اللالراػ  التػ  تػؤدأل إلػ  اهػـ اشػلطلع ا اػراد ، باللال بلػلع : ُا  د ب  الوعي -

 (.Sandor O , 2010: 5الت  تزاد تذ  الاشلطلع )
ا ػػ  أاػػ  اللالػػلرؼ بااتهلتػػلع باللللرسػػلع  (2014)  نجػػـطػػه  لػػل ُاالراػػ   -

 الت  تحدد لد  إدراؾ باهـ الباة  .
تػب ا اػلث الػذأل اسػت دـ ا اظلػ  الذ اػ  ، الت ااػلع الرةلاػ  األثاث التفاعمي :  -

، بت ابلبهاػػل اللال بلػػلع بهػػدؼ تح اػػؽ أ بػػر ةػػدر لػػف الراحػػ  بالرالتاػػ  بسػػهبل  
 .(  2017،  السويؿ) ماجد ااست داـ ،  لل اتلاز بتأدات    ار لف بظا   

بلحتالهػػلع بأاػػ  ا اػػلث الػػ  اتابػػأ ( (Robert F, et al 2020:2بُاالراػػ   -
أههػػػزة استشػػػػاللر بلهسػػػلع لبرلهػػػػ  د اللسػػػت دلاف بات لاػػػؿ لالهػػػػـ اتاهػػػ  لبهػػػػب 

 بلدله  دا ؿ لحاط اللست دـ ببللتلل  اؤدأل لسهبل  اللالاش  . 
 : ويعرؼ إجراسياً  -
بأبالػلد  الػبا  بل اػلث الت ػلا    اسػتبالفالدره  الت  اح ؿ ا اهػل اللسػف اػ   -

تبظاػػػؼا  –حػػػبؿ ا اػػػلث الت ػػػلا     ) لال بلػػػلع بلالػػػلرؼ بالتػػػ  تشػػػلؿ الاقاػػػ  
،   اتهلتػػػػػلع احػػػػػب ا اػػػػػلث الت ػػػػػلا   ( –لللرسػػػػػلع حػػػػػبؿ ا ا اػػػػػلث الت ػػػػػلا    

 للسلادت  ا   الح بؿ ا   أا ؿ رالا  لف أاراد أسرت  باللحاطاف ب  .
التػػػ  تالاػػػ  طباالػػػ   Quality: لػػػأ بذة لػػػف ال  لػػػ  القتاااػػػ  جػػػودة المفهػػػـو  -

الشػػ ء بدرهػػ   ػػقبت  ، بةػػدالل   لاػػع تالاػػ  اات ػػلف بالدةػػ  ، اػػـ تطػػبر تالرا هػػل 
لُا  ػد بهػػل اللق لػ  لقسػػت داـ بلالاػػ  أف ت ػبف السػػ ال  أب ال دلػ  الل دلػػ  ل  ػػرد 
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ُال ػػف اااتلػػلد ا اهػػل اػػ  إاهػػلز لػػل اراػػد  ،  لػػل ُاراػػع ا ػػ  أاهػػل ا االتاػػلز ا 
) أحمػػػد  لبا ػػػ لع الهاػػػدة با ػػػل  ل لالػػػلاار اللحػػػددة ل هػػػبدة بلالاػػػ  أاهػػػل لطلب ػػػ  ل

 .   (473:  2000،  السكري
: لطلب   ال دللع الت  ا دلهل ا الث الت ػلا   ل لسػااف بدبر    وتعرؼ إجراسياً  -

 ا  اللسلادة ا   ت داـ أا ؿ رالا  أسرا  لهـ با ل  احتالهلتهـ ال ال ا  .
ُتالػػر ؼ ا سػػػرة اػػ  ال  ػػ  ا ػػػ  اقاػػ  أبهػػ ، ا  لػػػ  اُ سػػرة تالاػػ  أتػػػؿ  األسػػرة : -

الّرهػػػػؿ باشػػػػارت ، بتػػػػ  ُتاػػػػل تػػػػدؿ ا ػػػػ  أاػػػػراد ا سػػػػرة،  لػػػػل ُتالػػػػر ؼ بأاهػػػػل الػػػػد رع 
الح اا ، بل هبـ اُ ْسرة ُاط ؽ ا   الهللاػ  التػ  اربطهػل أةْلػر ُلْشػترةؾ إذ تبهػد 

 .  (17:  لوسيط ) المعجـ اربابط تهل  أاراد ا سرة الباحدة 
اػػػددا  لػػػف اللالػػػلاار التػػػ  ااب ػػػ  تباارتػػػل اػػػ  ا سػػػرة   لػػػل اشػػػلؿ تالراػػػؼ ا سػػػرة -

لااطبػػػؽ ا اهػػػل تػػػذا الل هػػػبـ، بتػػػذ  اللالػػػلاار تػػػ : اللشػػػلر   اػػػ  اللػػػبارد الللدّاػػػ  
،االتػػػػػزاـ الالػػػػػل    بتحداػػػػػد تبّاػػػػػ  ا اػػػػػراد  الا سػػػػػا  هلاالهػػػػػل. الرالاػػػػػ  اُ سػػػػػرّا  ب 

 & Ooms .T ةػلابا ، رالاػ  ا اػراد بااتتلػلـ بهػـالل تػزلاف لةسػرة بشػ ؿ  
Preister .S,1998:7)). 

 مفهـو الرعاية -
 الح ظ بال الا  بالحللا .لغة :  -
ترباػػ  باااتاػػلء بللشػػ ص بال اػػلـ ب ػػؿ شػػؤبا  ا ػػ  البهػػ  التػػ  اصػػطالحا :   -

:  ) المعجػػػـ الوسػػػيطا ا ػػػؿ با  لػػػؿ، ب ػػػالات  لػػػف  ػػػؿ لػػػل ا حػػػؽ بػػػ  ا ذ  
356  ). 

اااتاػلء بلللسػػف لػف الالحاػ  ااهتللااػػ   -:وتعػرؼ الرعايػة األسػػرية إجراسيػًا   -
بال اػػػلـ ب ػػػؿ شػػػ با  التػػػ  ت ػػػص تػػػذ  الاػػػباح  ا ػػػ  البهػػػ   الا سػػػا  بالهسػػػدا  ب 

 ا ا ؿ با  لؿ .
ا الـ اأ ار ، باظهػر ا اػ   60الش ص البللغ لف الاللر ا  -:مفهـو المسف  -

) محمػػد بالػػض اقلػػلع التػػدتبر اػػ  الاػػباح  ااهتللااػػ  ، الهسػػلا  ، بالا سػػا  
 (. 14:  2004،  غانـ
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ا ػ  أاػ  الشػ ص الػذ  تالػد  ( 3023:  2011)  القطجيهاف بُتالرا  أا ُل  -
 اللل  .  60الر  

اللرح ػػ  الاللراػػ  التػػ  تبػػدأ لػػف السػػتاف با ػػلحبهل الالداػػد لػػف الت اػػراع الا سػػا   -
بالهسلا  بااهتللاا  ، بتذ  الت اراع ت ت ؼ لف ش ص   ر با ػل  لش  ػات  

 . ( 253:  2012) بدويه رضواف ، باقةت  بل اراد اللحاطاف ب  
للػل  بتاتهػ  بللباػػلة ، ال  ػػ  الاللراػ  التػ  تبػدأ بسػػف السػتاف ا -:وُيعػرؼ إجراسيػًا  -

ب قلهل تحدث لهلبا  لف الت اراع الهسلا  ، الا سا  ، ااهتللااػ  ، بالال  اػ  
. 

 فروض البحث  ثانيًا :
بػػػاف الػػػبا  بل اػػػلث الت ػػػلا    تبهػػػد اقةػػػ  ارتبلطاػػػ  ذاع دالػػػ  إح ػػػل ا   -1

تبظاػؼا لللرسػلع  –) لال بللع بلاللرؼ حبؿ ا الث الت ػلا    بأباللد  الاقا  
اتهلتػػلع احػػب ا اػػلث الت ػػلا   ( ، بهػػبدة الرالاػػػ   –حػػبؿ ا ا اػػلث الت ػػلا    

 –  الرالاػ  ال ػحا  –) الرالاػ  ااهتللااػ    بلحلبرتل الاقا  ا سرا  ل لسااف 
 .(الا سا  الرالا  

بأبالػػػػلد  ا  بل اػػػػلث الت ػػػػلا    بػػػػاف الػػػػب تبهػػػػد اػػػػربؽ ذاع دالػػػػ  إح ػػػػل ا   -2
تبالل ل هاس ) ذ ر /  بلحلبرتل الاقا  ، بهبدة الرالا  ا سرا  ل لسااف  الاقا  

 أاا  ( . 

بأبالػػػػلد  تبهػػػػد اػػػػربؽ ذاع دالػػػػ  إح ػػػػل ا  بػػػػاف الػػػػبا  بل اػػػػلث الت ػػػػلا     -3
تبالػل لل ػلف السػ ف )  بلحلبرتل الاقاػ  ، بهبدة الرالا  ا سرا  ل لسااف  الاقا  

 الح ر / الراؼ ( .
ابهػػػد تبػػػلاف داؿ إح ػػػل ال  بػػػاف اللسػػػااف اااػػػ  البحػػػث اػػػ  الػػػبا  بل اػػػلث  -4

تبالػػل  لالػػدد  بلحلبرتػػل الاقاػػ  ، بهػػبدة الرالاػػ  ا سػػرا   بأبالػػلد  الاقاػػ  الت ػػلا    
 . أاراد ا سرة

اػػػلث ابهػػػد تبػػػلاف داؿ إح ػػػل ال  بػػػاف اللسػػػااف اااػػػ  البحػػػث اػػػ  الػػػبا  بل  -5
اللػؿ ل تبالػل   بلحلبرتػل الاقاػ  ، بهبدة الرالاػ  ا سػرا   بأباللد  الاقا  الت لا    
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. 

ابهػػػد تبػػػلاف داؿ إح ػػػل ال  بػػػاف اللسػػػااف اااػػػ  البحػػػث اػػػ  الػػػبا  بل اػػػلث  -6
تبالػػػػل   بلحلبرتػػػػل الاقاػػػػ  ، بهػػػػبدة الرالاػػػػ  ا سػػػػرا   بأبالػػػػلد  الاقاػػػػ  الت ػػػػلا    

 ل لستب  التال ال .

داؿ إح ػػػل ال  بػػػاف اللسػػػااف اااػػػ  البحػػػث اػػػ  الػػػبا  بل اػػػلث ابهػػػد تبػػػلاف  -7
تبالػػػػل   بلحلبرتػػػػل الاقاػػػػ  ، بهػػػػبدة الرالاػػػػ  ا سػػػػرا   بأبالػػػػلد  الاقاػػػػ  الت ػػػػلا    

 . للستب  الد ؿ الشهرأل لةسرة 

ابهػػػد تبػػػلاف داؿ إح ػػػل ال  بػػػاف اللسػػػااف اااػػػ  البحػػػث اػػػ  الػػػبا  بل اػػػلث  -8
تبالػػػػل   بلحلبرتػػػػل الاقاػػػػ  ، بهػػػػبدة الرالاػػػػ  ا سػػػػرا   بأبالػػػػلد  الاقاػػػػ  الت ػػػػلا    

 ال ر(.–ابؽ لتبسط  -لتبسط –للسلح  الس ف )   ار 

ت ت ػػؼ اسػػب  لشػػلر   اللت اػػر اللسػػت ؿ ل دراسػػ  ) الػػبا  بل اػػلث الت ػػلا    -9
بأباللد  الاقا  ( ا  ت سار اسب  التبػلاف ال ل ػ  بػلللت ار التػلب  ) هػبدة الرالاػ  

 .ل الاقا  ( ل لسااف ااا  البحث ا سرا  بلحلبرت

 : منهج البحث: ثالثاً 
است دـ البحث الحلل  اللاه  الب    التح ا   بتب اطرا   لب ؼ اللب بع   

اللراد دراست  با ل  للاهها  ا لا  ، بت ااؼ الاتػل   التػ  اػتـ التب ػؿ إلاهػل اػ  
شػػػػأف الظػػػػلترة  ػػػػبرة رةلاػػػػ  ال ػػػػف ت سػػػػارتل باهلهػػػػل ، اػػػػـ الب ػػػػبؿ لتاللالػػػػلع ب

 .( 46:  2019، المحمودي ) محمدلب بع البحث 
 -: حدود البحث  رابعاً 
لسػػف بلسػػا  اػػ   ػػؿ لػػف  214اشػػتل ع اااػػ  البحػػث ا ػػ  الحػػدود البشػػرية: -

الح ر بالراؼ لف لسػتبالع اهتللااػ  باةت ػلدا  ل ت  ػ  بتػـ ا تاػلرتـ بطرا ػ  
 . الدا   داا 

اسػػت رةع الدراسػػ  اللاداااػػ  حػػبال  شػػهراف ابتػػداء  لػػف  شػػهر  الحػػدود الزمنيػػة: -
 ـ(.2021ـ( / حت  بداا  شهر ابالبر )2021 سبتلبر)
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أهراع الدراس  ا  ح ر لحلاظػ  )  ػر الشػا ( لتلا ػ  اػ   الحدود المكانية: -
سػ ل  -باق ( ببالػض ال ػر  التلبالػ  لهػـ )الراػلض  –  ر الشا   –لدف ) ب طاـ 

 د ػراسإبشلف ( ، بح ر لحلاظ  الدةه ا  لتلا   اػ  لػدف )  -ال بـ ا حلر –
   ال قحلع ( –با  اباد  –لاع غلر( ، بةر ) لاع الرس -لاا  الا ر –

 : إعداد وتقنيف أدوات البحث )وجميعها مف إعداد الباحثتيف( خامساً 
 تكونت اداة البحث مف : 

 استمارة البيانات األولية لألسرة .  -1

 الوعي باألثاث التفاعمي . استبياف -2

 استبياف جودة الرعاية األسرية . -3

تـ إاداد استللرة البالالع الاللل  ال ل   بأاراد  :استمارة البيانات العامة -1
ااا  البحث بذلؾ بهدؼ الح بؿ ا   لال بللع ت اد ا  تحداد   ل ص 

، بةد تلع  الغ  ابلراع ااستبالف ب ا   الل لِط   سااف ااا  البحثالل
 بةد اشتل ع ااستللرة  ا   الالبلراع التللا :

 ) ذ ر، أاا  ( الجنس -
 )راؼ، ح ر(. مكاف السكف: -
 ( . 7أ ار لف  – 7: 5 – 4: 2) لف  عدد أفراد األسرة -
 –الػؿ حراػ   –) لبظػؼ ح ػبل  العمؿ : تػـ تقسػيمه إلػى خمػس فسػات  -

 ا أالؿ ( . –ا   اللاللش  –أاللؿ حرة 
) ا ا ػرأ با ا تػ  المستوى التعميمي لممرأة وقد تـ تقسيمه إلى ست فسات  -
حل ػؿ ا ػ  الالاباػ  أب –حل ؿ ا   شػهلدة التال ػاـ ا سلسػ  –ا رأ ب ا ت   –

لؤتػػؿ بالػػد هػػللال  ا دراسػػػلع ا اػػل ا ، ب ةػػد تػػػـ  –لؤتػػؿ هػػػللال   –لػػل االلدلهػػل 
 لرت  (.  –لتبسط  –اقث لستبالع ) لا  ض ت ساـ ال  لع التال الا  إل  
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 الػػدخؿ الشػػػهري بالجنيػػػه المصػػري و قػػػد تػػػـ تقسػػيمه إلػػػى ثػػػالث مسػػػتويات -
هااػ   3500لسػتب  لتبسػط  الػف  –هااػ   3500لستب  لػا  ض ا أةػؿ لػف )

 اأ ارا (. 7000لستب  لرت   ا -ا7000حت  أةؿ لف  
 ال ر ( . –ابؽ لتبسط  –لتبسط  –)   ار مساحة المسكف :  -

ل تالػػػرؼ ا ػػػ   سػػػتبالفتػػػـ إاػػػداد اا الػػػوعي باألثػػػاث التفػػػاعمي : اسػػػتبياف  -2
لستب  با  اللسااف ااا  البحث بل الث الت لا   ، باشتلؿ ا   لهلبا  لػف 
الالبلراع ةلـ البلحاتلف بإادادتل بالد ااطقع ا   أتـ اللراه  بالدراسلع الالربا   
با هاباػػػػ  التػػػػػ  تالبلػػػػػع لب ػػػػبع البحػػػػػث لقسػػػػػتاللا  بهػػػػل اػػػػػ  ب ػػػػػ  ا سػػػػػ ب  

( ، بلاػد  2009) ه اػؿراسػ   ػق  لػف : با ػؿ بتػ  د  سػتبالفبالالبلراع اللا   لق
،    Vaida. C et al (2014)( ،  2021)ألػاف ( ، ب ػلـ  2020ااػد ) 

Husenin A (2020)   اػقث ( ابػلرة لبزاػ  ا ػ  36) سػتبالف، بت ػلف اا
 .أباللد
 عبػػارة 17تضػػمف  : معمومػػات ومعػػارؼ حػػوؿ األثػػاث التفػػاعميالبعػػد األوؿ  -
  ااػػػػلع رةلاػػػػ  بت ابلبهاػػػ  اػػػػ  ال ػػػػ الػػػػذأل االتلػػػػد ا ػػػ  تاااػػػلث الت ػػػػلا   تػػػب )
ا ػػػػػلف السػػػػػرار ، احتػػػػػبأل ا ػػػػػ  لهسػػػػلع بأههػػػػػزة استشػػػػػاللر اااػػػػلث الت ػػػػػلا   ،

ادرؾ اف اارا ػػ  الت لا اػػ  ، ااتػػزاف ااػػد ال ػػالبد بالاػػزبؿ لاػػ  الت ػػلا   الابػػلع ب 
ؾ بهػػػل ا ػػػػبش بالػػػض ال راسػػػ  باارا ػػػ،  ػػػف تحبا هػػػل إلػػػ  سػػػرار ااػػػد الحلهػػػػ  ال

،  دد ااسػػػت داـ لػػػف اااػػػلث الت ػػػلا  اااػػػلث اللتالػػػ، ت ػػػن ااػػػد للسػػػهل ل ػػػا   
ل لبػػػؿ ل تحػػػبؿ لػػػف اااػػػلث اااػػػلث ا،  ال لبػػػؿ ل طػػػ  لػػػف اااػػػلث الت ػػػلا   اااػػػلث
  حهلػػ  أ ػػ ر اااػػلث الت ػػلا ،  تلاػػز اااػػلث الت ػػلا   ب  ػػ  بزاػػ  ا،  الت ػػلا  

ازالػػػ  ب    ػػػ  اللقبػػػس أا ػػػـ أف الػػػدبا  الت ػػػلا   ال اػػػ،  لػػػف اااػػػلث الت  اػػػدأل 
ال ااػػ  رؤاػػ  لحتباػػلع الاقهػػ  الت لا اػػ  / الػػدبا  الت ػػلا   ،  الػػربا   ال راهػػ 

تههػز اللشػرببلع تحتبأل ال قا  الت لا ا  ا   لبح  تح ػـ ،  دبف الحله  ل تح 
له ػبس بالاػـب حسػ  السرار الت لا   اسػل  بتالػداؿ ب ػ  ا،  ا  اللباد اللحدد
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اا ػػـ ،   اااػػلث الت ػػلا   الػ  تب ػػاقع  هربل اػ  لال ػػد  احتػل، حللػ  اللسػػت دـ 
ال ػػاببر ، ااتهػػلء  ػػقحا  ا طاللػػ  بػػدا  هل  أف الاقهػػ  الت لا اػػ  ت بػػر بلباػػد

 الت لا   ا ت  ت  ل ال  بلهرد ب   اد الش ص .
 10تضػػػمف  : توظيػػػؼ   ممارسػػػات حػػػوؿ   األثػػػاث التفػػػاعميي البعػػػد الثػػػان -

اسػػػهؿ ا ػػػ  اااػػػلث الت ػػػلا   التالػػػلاش لػػػ  الت اػػػراع الهسػػػدا  بسػػػب   ) عبػػػارات
اباهػػ   ػػالبب  اػػ  تػػباار ااػػلث ت ػػلا   تتالسػػ  لػػ  ظرباػػ  ، الت ػػدـ اػػ  الاللػػر 

ا تػػػلر ةطػػػ   ،احػػػدد ابلباػػػلع ةطػػػ  اااػػػلث الت ػػػلا   التػػػ  احتلههػػػل ،ااةت ػػػلدا  
اسػػت دـ اارا ػػؾ ال لب ػػ  ، اااػػلث الت ػػلا   التػػ  تتالسػػ  لػػ  احتالهػػلت  برغبػػلت  

اشػترأل ةطػ  اااػلث ،  ااشػ لص ااػد الحلهػ لقلتداد اسػتاالل  أ بػر اػدد لػف 
، اسػت دـ اللراتػ   اللسػلحلع ال ػ ارة لػدأل الت لا   ال لب   ل تحػبؿ لتتالسػ  لػ 
بالػػػض ا ههػػزة اللازلاػػػ  الت لا اػػػ  اسػػت دـ  ، الت لا اػػ  اللالسػػػب  لحػػللت  ال ػػػحا 

ةػدر لػف  اشػترأل ةطػ  اااػلث الت ػلا   لتح اػؽ أ بػرااػلت ، الت  تتالس  لػ  إل ل
اشػػػػترأل ةطػػػػ  اااػػػػلث الت ػػػػلا   التػػػػ  تتالسػػػػ  لػػػػ  ،  راحتػػػػ  الهسػػػػدا  بالا سػػػػا  

 ظربا  ااةت لدا  .

 كرسي تفاعمي سرير تفاعمي       كنبة تفاعمية      
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 ثالجة تفاعمية
 

 صنبور ماء تفاعلي

 

 األثاث القابل للتحول        

أشػػالر ) عبػػارات 9: اتجاهػػات حػػوؿ األثػػاث التفػػاعمي : تضػػمف البعػػد الثالػػث  -
،  الت لا   لالسب  لحللت  ال ػحا   بأف التههازاع دا ؿ لازل  لف ةط  ا الث

اػلء  سػر ....( أا –اساطر ا   اا الػلات  اػ  اللباةػؼ الطلر ػ  ) اطػؿ ل ػلهن 
  اسػػت داـ ةطػ  ا اػػلث للسػاات ػد أااػػ  بحلهػ  ،  التالللػؿ لػ  اااػػلث الت ػلا   

تسػلادا   ، ا  است داـ ةط  اااػلث الت ػلا   ااتلبا  ال  ؽ تهل   ا ،  الت لا   
تسػػػلادا  ةػػػدرات  ا ػػػ  ، لهػػػلت  ةطػػػ  اااػػػلث الت ػػػلا   ا ػػػ  ت باػػػ  باشػػػبلع احتا

اػػػد اسػػػت داـ ةطػػػ  أشػػػالر بللسػػػاللدة ا، داـ ةطػػػ  اااػػػلث الت ػػػلا   بل ػػػردأل اسػػػت 
اسػػت داـ أب تشػػ اؿ  لػػـ أتل ػػف لػػفاطر ا ػػ  اا الػػلات  اذا اسػػ، اااػػلث الت ػػلا   

ا تسػػ  لهػػلرة اااتلػػلد ا ػػ  الػػا س لػػف  ػػقؿ اسػػت دال  ل طػػ  ، ةطػػ  اااػػلث 
 ااالث الت لا   .

 :الوعي باألثاث التفاعمي استبيافتقنيف  -
  :ستبيافأواًل: حسا& صدؽ اال 

تـ ار   ا   برت   ستبالفل تأ د لف  دؽ لحتب  اا صدؽ المحتوى:)أ(  
( لف ا سلتذة اللح لاف ا  لهلؿ إدارة اللازؿ ،  بب  ع 11ا بلا  ا   ادد )

، ببذلؾ ا بف ةد      %100% إل  81.8اسب  ات لؽ اللح لاف لل باف 
 ل دؽ اللحتب  .
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تـ حسل   لالللقع اارتبلط باف ابلراع أباللد  -صدؽ االتساؽ الداخمي : )&(  
ت لا   باللهلبع ال    ل ُبالد بذلؾ ا   ااا  استطقاا  اددتل ا ااالث ال استبالف

 ( اب   ذلؾ : 1ا .بهدبؿ ) 35

االثاث التفاعمي  استبياف( معامالت االرتباط بيف عبارات أبعاد 1جدوؿ )
 (35والمجموع الكمي لمُبعد ف=)

 
 العبارة

 الوعي باألثاث التفاعمي
معمومات ومعارؼ حوؿ 

 األثاث التفاعمي
توظيؼ  ممارسات حوؿ   

 األثاث التفاعمي 
اتجاهات نحو األثاث 

 التفاعمي

1 0.279 ** 0.378 ** 0.272 ** 
2 0.604 ** 0.241 ** 0.590 ** 
3 0.469 ** 0.346 ** 0.364 ** 
4 0.425 ** 0.447 ** 0.702 * 
5 0.505 ** 0.730 ** 0.595 ** 
6 0.455 ** 0.487 ** 0.672 ** 
7 0.425 ** 0.477 ** 0.583 ** 
8 0.685 ** 0.744 ** 0.519 ** 
9 0.350 ** 0.618 ** 0.563 ** 

10 0.124 * 0.519 ** 

 

11 0.141 * 

 

12 0.622 ** 
13 0.492 ** 
14 0.576 ** 
15 0.156 * 
16 0.399 ** 
17 0.555 ** 

 0.05)*( داله عند                                         0.01)**( داله عند             
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بهبد اقة  ارتبلطا  دال  لبهب  ااد لستب   (1يتضح مف نتاسج جدوؿ )
البا   استبالف( باف ابلراع  ؿ ُبالد لف أباللد  0.05،  0.01لالابا  ) 

بل الث الت لا   باللهلبع ال    ل ُبالد ، بتذا ادؿ ا    دؽ ااتسلؽ الدا    
، باسل  ل بلحاتاف بلست دال  ا  البحث  ستبالفباشار إل   دؽ اا ستبالفلق

 الحلل  ل  ااب لء ا   الالبلراع  لل ت  دبف حذؼ أأل لاهل .

بلست داـ طرا    ستبالفاتـ اا  التأ د لف  دؽ اا )ج( الصدؽ البناسي: 
 با باللد الل با  ل  . ستبالفحسل  لالللؿ اارتبلط باف الدره  ال  ا  لق

( قيـ معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ ُبعد  والدرجة الكمية 2جدوؿ )
 ( 35ف= ) الوعي باألثاث التفاعمي  ستبيافال

 مستوى الداللة  معامؿ االرتباط  عدد العبارات  الُبعد
معمومات ومعارؼ حوؿ األثاث 

 التفاعمي
17 0.805 ** 0.01 

توظيؼ  ممارسات حوؿ   األثاث 
 التفاعمي

10 0.791 ** 0.01 
 0.01 ** 0.598 9 اتجاهات نحو األثاث التفاعمي 

البا   استبالفأف لالللقع اارتبلط  باللد ( 2يتضح مف نتاسج جدوؿ )
،  لاع هلاالهل دال  ااد لستب   ستبالفبل الث الت لا   بالدره  ال  ا  لق

  لدؽ ا  ةالس اللت اراع ال ل   ب  .  ستبالف( ببذلؾ اهد أف اا0 ,01)

تـ تطبا    ستبالفلحسل  ابلع اا: Reliability ستبيافاالثانيًا: حسا& ثبات 
( لسف تتباار ااهـ شربط ااا  البحث ، تـ حسل  الابلع 35ا   ااا  ةبالهل )

ا تبلر التهز   الا  ا  ا  سبارللف  -بطرا تاف ) حسل  لالللؿ أل ل  ربابلخ  
 . ستبالفاابهتللف ا  لحسل  لالللؿ الابلع بذلؾ ل تأ د لف ابلع  
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 (35=)فالوعي باألثاث التفاعمي  ستبياف( قيـ معامؿ الثبات ال3جدوؿ )

 النصفية اختبار التجزسة معامؿ ألفا عدد العبارات  ستبيافأبعاد اال
 جتماف سبيرماف

 0.876 0.881   0.861 17 معمومات ومعارؼ حوؿ األثاث التفاعمي
 0.863 0.871 0.851 10 توظيؼ  ممارسات حوؿ   األثاث التفاعمي

 0.904 0.921 0.875 9 اتجاهات نحو األثاث التفاعمي 

 0.800 0.812 0.773 36 إجمالي الوعي باألثاث التفاعمي
أف ةاـ لالللقع ابلع أل ل با تبلر التهز   الا  ا  ) ( 3يتضح مف جدوؿ )

البا  بل الث الت لا  ، إهللل   استبالفلالللقع سبارللف بهتللف (  باللد 
ب قحات  ل تطباؽ ا  البحث  ستبالفاالرت ال  للل اؤ د ابلع   لاع  ستبالفاا

 الحلل . 

ابلرة  36ا   برت  الاهل ا  ات بف لف  ستبالفلف  قؿ لل سبؽ أ ب  اا -
( ابلرة، تبظاؼا 17تت لف اقا  أباللد )لال بللع بلاللرؼ حبؿ ا الث الت لا   )

( ابلراع، اتهلتلع احب ا الث الت لا   10لللرسلع حبؿ ا ا الث الت لا   )
( ابلراع، بحددع استهلبلع اللسااف ا   تذ  الالبلراع باؽ اقا  ا تالراع 9)

( إذا  لف اتهل  الالبلرة لبه  1-2-3لت ؿ ) استبالفا( با    –أحالال   – )االـ
 ( إذا  لف اتهل  الالبلرة سلل .3-2-1) استبالفبا   

الػبا  بل اػلث الت ػلا   إلػ  اػقث لسػتبالع بهػدبؿ  اسػتبالفببذلؾ أل ف ت ساـ درهلع 
 ( اب   ذلؾ:4)
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موعي للفسة والمستويات ( القراءات الصغرى والكبرى والمدى وطوؿ ا4جدوؿ )
  بأبعاد  الثالثة باألثاث التفاعمي 

 البياف                  
 ستبيافأبعاد اال

القراءة 
 الصغرى

القراءة 
 الكبرى

طوؿ  المدى
 الفسة

المستوى 
 المنخفض

المستوى 
 المتوسط

المستوى 
 المرتفع

 51 :45 44: 37 36: 29 8 22 51 29 التفاعمي ثاثمعمومات ومعارؼ حوؿ األ 
 38: 23 22: 17 16: 11 6 17 28 11 توظيؼ  ممارسات حوؿ   األثاث التفاعمي

 26: 21 20: 16 15: 11 5 15 26 11  اتجاهات نحو األثاث التفاعمي
 101: 86 85: 71 70: 56 15 45 101 56 إجمالي الوعي باألثاث التفاعمي

تـ إاداد ااستبالف ل تالرؼ ا   لستب   استبياف جودة الرعاية األسرية : -3
هبدة الرالا  ا سرا  الل دل  ل لسااف ااا  البحث ، باشتلؿ ا   لهلبا  
لف الالبلراع تـ إادادتل بالد ااطقع ا   أتـ اللراه  بالدراسلع الالربا  

 Gail .Wبا هابا  الت  تالبلع لب بع البحث الحلل  بت  دراس   ق  لف 
( ، زاا  2011( ، للاس  الحبش  ) 2009أحلد )  ( ، إاللف2002 (

(. 2018( ،   لء الح ل  ) 2016( ، غسلف اذارا  ) 2012دتال  ) 
 :لحلبر اقث ( ابلرة لبزا  ا   51بت لف ااستبالف )

دأل الالداد لف ل عبارة )  19 تضمف المحور األوؿ الرعاية االجتماعية : -
أشلرؾ ا  ،  ل تهل  اتتللـ أاراد أسرت  ب  أشالر بللر ، ا  دةلء الل   اف 
ا أهد لف ، لرالا  ال لاا  لف أاراد أسرت  أح ؿ ا   ا،  اللالسبلع ااهتللاا 

أاراد أسرت   إذا ألهأ إل  ، د    ا ا    احتالهلت  ، أاؽ ب  لف ا  دةلء 
 الهب ا سرأل الذأل، ا   تبلدؿ الزالرة ل  أ دةل    أحرص، باههتا  لش    

تل  لت باف أ دةلء اح،  ف الالقةلع ااهتللاا  ال لرها أااش اا  االب ا  ا
أهاد الحبار ل  أ دةل   ،  شالر بللر ل اف حالت  ااهتللاا  أ، هدد ا هلباا  

بلر لف اتلب  ا ، اشالر بللبحد  بالالزل  ، اتتللـ للف حبل  ات    الت دار با، 
لف حبل  ، لف لاللل   لف حبل   اشالر بلل اؽ، حبل  لف اا دةلء بااتؿ 

  أشالر بللر ل اف حالت  ااسرا  .،أهاد الحبار ل  أاراد أسرت  ،ات لا بف لا  
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ف اشالر بللر ل ل عبارة )  15المحور الثاني الرعاية الصحية : تضمف  -
تت رر ا لبت  بحبادث ، اتلت  بللحابا  بالاشلط ، ال دللع ال حا  الت  ت دـ ال  

غذاء  ح  ، الدرا لل الرض ، حت  هاد  ،االا  لف اااـ الهسدا  ، لازلا  
البب  ا  اهد  ،ال حا  بإستلرار بلل شؼ الدبرأل  اةـب بلتلبال  حللت ،بلت للؿ 

ؿ ا   ةسط  لؼ لف اح ، االا  لف الاسالف الشداد ، ة لء احتالهلت  بلللازؿ 
اتالبؿ ، ش ؿ هاد لللرس  حالت  الابلا  ب حت  تل ا  لف ، الاـب بالراح  

اشالر بللر ل لف حللت  ، اللرس بالض التللراف الرال ا  ، ادبات  بللاتظلـ 
  ال حا  .

اتل ف لف لباهه  ) عبارة 17المحور الثالث الرعاية النفسية : تضمف  -
اتالللؿ لال  اآل راف ، ظهر الالطؼ ا  تاللل   ل  اآل راف اُ ، لشل    بهدبء
ات    ، ات بؿ ش    بالد الشا ب   ، اشالر بللراح  ا  لس ا  ، بالطؼ بحالف 

أ لؼ ، أشالر بللر ل اف حالت  ، ها  للف حبل  ا    ؿ لل أةـب ب  الداـ بالتش
أة ؽ لف ، أشالر بل للف ا  الحالة ، أة ؽ لف حللت  ال حا  ، لف اللست بؿ 
أشالر بللر ل اف ، رة أالا  لف اللشل ؿ ال اا، أشالر بللحزف  اارا  ، اللبع بحادا  

ا  هب  أااش، اراد أسرت  ساسلادباا  ااد لر   أاؽ  بأف أ، اقةت  بأسرت  
                                            اسبد هب الت لتـ باا  بباف أاراد أسرت  . ، أسرأل ل ن بللالطؼ بالحالف 

 :استبياف جودة الرعاية األسرية قنيفت -

  :أواًل: حسا& صدؽ االستبياف  
تـ ارض ااستبالف ا   برت   :validity content)صدؽ المحتوى ))أ(  

( لف ا سلتذة اللح لاف ا  لهلؿ إدارة اللازؿ  ل تأ د لف 11ا بلا  ا   ادد )
% بةد 100% إل  81.8 دؽ اللحتب  ،  بب  ع اسب  ات لؽ اللح لاف لل باف 

 . بالض الالبلراع الغ  لراء بالض التالداقع تـ إه
تـ حسل   لالللقع اارتبلط باف ابلراع  -صدؽ االتساؽ الداخمي : )&(   

بذلؾ ا   ااا   ستبالفلق الدره  ال  ا لحلبر استبالف هبدة الرالا  ا سرا  ب 
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( اب   5ا لسف ااطبؽ ا اهـ شربط الالاا  .بهدبؿ ) 35استطقاا  اددتل ا 
 ذلؾ :

( معامالت االرتباط بيف عبارات محاور استبياف جودة الرعاية 5جدوؿ )
 (35ف=) والدرجة الكمية لالستبيافاألسرية 

 النفسية الرعاية  الرعاية الصحية الرعاية االجتماعية العبارة

1 18281 ** 18438 ** 18541 ** 
2 18134 * 18631 ** 18612 ** 
3 18427 ** 18367 ** 18532 ** 
4 18459 ** 18517 ** 18523 ** 
5 18734 ** 18692 ** 18272 ** 
6 18311 ** 18528 ** 18485 ** 
7 18343 ** 18424 ** 18699 ** 
8 18637 ** 18352 ** 18711 ** 
9 18581 ** 18579 ** 18656 ** 

11 18497 ** 18525 ** 18532 ** 
11 18443 ** 18351 ** 18718 ** 
12 18322 ** 18641 ** 18551 ** 
13 18333 ** 18372 ** 18551 ** 
14 18153 * 18185 * 18629 ** 
15 18514 ** 18573 ** 18775 ** 
16 18614 ** 

 

18529 ** 
17 18592 ** 18557 ** 
18 18317 ** 

 19 18464 ** 

                      0.05 )*( داله عند                   0.01)**( داله عند             
بهبد اقة  ارتبلطا  دال  لبهب  ااد لستب   (5يتضح مف نتاسج جدوؿ )

( باف ابلراع  ؿ لحبر لف لحلبر استبالف هبدة  0.05،  0.01لالابا  ) 
الرالا  ا سرا  باللهلبع ال    ل لحبر ، بتذا ادؿ ا    دؽ ااتسلؽ الدا    

، باسل  ل بلحاتاف بلست دال  ا  البحث  لقستبالف باشار إل   دؽ ااستبالف
 الحلل  ل  ااب لء ا   الالبلراع دبف حذؼ أأل لاهل .
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اتـ اا  التأ د لف  دؽ ااستبالف بلست داـ طرا    )ج( الصدؽ البناسي: 
 حسل  لالللؿ اارتبلط باف الدره  ال  ا  لقستبالف باللحلبر الل با  ل  .

ف الدرجة الكمية لكؿ محور  والدرجة الكمية ( قيـ معامالت االرتباط بي6جدوؿ )
 ( 35ف= ) الستبياف جودة الرعاية األسرية 

عدد  المحور
 العبارات

معامؿ 
 االرتباط

مستوى 
 0.01 ** 0.673 19 الرعاية االجتماعية الداللة

 0.01 ** 0.589 15 الرعاية الصحية
 0.01 ** 0.863 17 النفسية الرعاية 

أف لالللقع اارتبلط للحلبر استبالف هبدة الرالا  ( 6يتضح مف نتاسج جدوؿ )
( 0 ,01ا سرا  بالدره  ال  ا  استبالف ،  لاع هلاالهل دال  ااد لستب  )

ببذلؾ اهد أف ااستبالف  لدؽ ا  ةالس اللت اراع ال ل   ب  بال ف 
 ل بلحاتاف تطبا   . 

لحسل  ابلع ااستبالف تـ تطبا   : Reliability ثانيًا: حسا& ثبات االستبياف
( لسف تتباار ااهـ شربط ااا  البحث ، تـ حسل  الابلع 30ا   ااا  ةبالهل )

ا تبلر التهز   الا  ا  ا  سبارللف  -بطرا تاف ) حسل  لالللؿ أل ل  ربابلخ  
 بهتللف ا  لحسل  لالللؿ الابلع بذلؾ ل تأ د لف ابلع ااستبالف .

 (35=)فقيـ معامؿ الثبات الستبياف جودة الرعاية األسرية  (7جدوؿ )

 اختبار التجزسة النصفية معامؿ ألفا عدد العبارات  االستبياف

 جتماف سبيرماف
 0.893 0.910   0.891 19 الرعاية االجتماعية

 0.871 0.892 0.876 15  الرعاية الصحية
 0.789 0.811 0.781 17 النفسية الرعاية 
 0.899 0.915 0.887 51 اإلجمالي
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أف ةاـ لالللقع ابلع أل ل با تبلر التهز   الا  ا  ( 7يتضح مف جدوؿ )
لالللقع سبارللف ب هتللف (  باللد استبالف هبدة الرالا  ا سرا  ، إهللل  )

 ااستبالف  لاع لرت ال  للل اؤ د ابلع ااستبالف ب قحات  ل تطباؽ.

ابلرة  51ل سبؽ أ ب  ااستبالف ا   برت  الاهل ا  ات بف لف للف  قؿ لب 
( 15) الرالا  ال حا ( ابلرة، 19تت لف اقا  لحلبر )الرالا  ااهتللاا  )

( ابلرة، بحددع استهلبلع اللسااف ا   تذ  الالبلراع 17) الا سا  ابلرة، الرالا  
( إذا  لف 1-2-3لت ؿ ) استبالفا( با    –أحالال   –باؽ اقا  ا تالراع )االـ 
 ( إذا  لف اتهل  الالبلرة سلل .3-2-1) استبالفاتهل  الالبلرة لبه  با   

( 8ببذلؾ أل ف ت ساـ درهلع استبالف هبدة الرالا  ا سرا  إل  اقث لستبالع بهدبؿ )
 اب   ذلؾ:

( القراءات الصغرى والكبرى والمدى وطوؿ الفسة والمستويات لجودة الرعاية 8جدوؿ )
 األسرية  بمحاور  

       البياف           
 ستبيافمحاور اال

القراءة 
 الصغرى

القراءة 
 الكبرى

طوؿ  المدى
 الفسة

المستوى 
 المنخفض

المستوى 
 المتوسط

 المستوى
 المرتفع

 50: 42 41: 32 31: 22 10 28 50 22 الرعاية االجتماعية
 40: 34 33: 27 26: 20 7 20 40 20  الرعاية الصحية

 51: 43 42: 33 32: 23 10 28 51 23 النفسية الرعاية 
 137: 119 118: 99 98: 79 20 58 137 79 إجمالي جودة الرعاية األسرية

 : المعامالت االحصاسية المستخدمة في البحثسادساً 
ا ػ  براػلل  اا سػاؿ، بتحبا هػل إلػ  درهػلع، بلػف اػـ حسػل   تـ ت راػغ البالاػلع

لهلػػبع درهػػلع  ػػؿ لحػػبر لػػف لحػػلبر البحػػث، باهػػرأل التح اػػؿ اإلح ػػل   لهػػذ  
 : ، لف  قؿ اهراء    SPSSالبالالع بلست داـ برالل 



 

912 

2022 يوليوػ األربعوف الحادي و  ػ العددالثامف المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

، Alpha Cronbach( لالللػػػؿ اارتبػػػلط البسػػػاط، لالللػػػؿ أل ػػػل  ػػػرب ابػػػلخ  1)
، لالللػػؿ سػػبارللف بػػرابف half –tman split Gutطرا ػػ  التهز ػػ  الا ػػ ا  

Brown -Spearman   ل تأ ػػػػد لػػػػف  ػػػػح  بابػػػػلع اادباع اللسػػػػت دل  اػػػػ
 .التطباؽ

ل تح ػػػػؽ لػػػػف  ػػػػح  ال ػػػػرض   Correlation(ل ػػػػ با  لالػػػػللقع اارتبػػػػلط 2) 
 ا بؿ . 

 .ل تح ؽ لف  ح  ال رض الالا  بالاللث T test(حسل  ةال  )ع( 3)
ل تح ػؽ لػف  ONE WAY ANOVA( ا تبػلر تح اػؿ التبػلاف اػ  اتهػل  باحػد 4)

ا لحسػل  LSD ح  ال ربض لػف الرابػ  حتػ  الاػللف ، اػـ تػـ اسػت داـ ا تبػلر ا
 .دال  ال ربؽ باف اللتبسطلع 

 ( لالللؿ اااحدار البساط باللتالدد ل تأ د لف  ح  ال رض التلس  .5)
 : نتاسج الدراسة الميدانية سابعاً 

 أوال: وصؼ عينة البحث
 أ ػ وصؼ العينة وفقا لممتغيرات الديموغرافية 

تـ  لف اللسااف 214االل ا   ب ؼ لالاا  الدراس  اللادااا  بالت  ب  ع 
لف لحلاظت )   ر الشا ، الدةه ا  (  بهدبؿ  الدا   داا ا تالرتـ بطرا   

 ( اب   ذلؾ:9)
 متغيرات الديموغرافية( التوزيع النسبي لعينة البحث وفقا لم9جدوؿ)

 النسبة المسوية العدد المتغير النسبة المسوية العدد المتغير
 مكاف السكف الجنس

 %48.1 103 الريؼ %39.7 85 ذكر
 %51.9 111 الحضر %60.3 129 أنثى

 %100 214 اإلجمالي %100 214 اإلجمالي
 عدد أفراد األسرة  مساحة السكف

  %7.4 16 صغير 
 4: 2مف 

91 42.5% 
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 %44.9 96 7: 5مف  %39.3 84 متوسط
 %12.6 27 7أكثر مف  %46.3 99 فوؽ متوسط 

 %100 214 اإلجمالي %7 15 فاخر
  %100 214 اإلجمالي

 المستوي التعميمي لممسف الدخؿ الشهري 
وى %5.1 0 ال يقرأ وال يكت&

مست
 

نخف
م  41 2000أقؿ مف  ض

56
.1 وى  %
مست نخف
م

 79 3500> 2000 11 يقرأ ويكت& ض
حاصؿ عمى شهادة 
 التعميـ األساسي 

 إعدادية (–) ابتداسية 

11 

36
.9

سط %
متو

وى 
مست

 

3500  <5000 23 

21% 
سط

متو
وى 

مست
تعميـ متوسط ) الثانوية  

 وما يعادلها (
68 5000 <6500 22 

 40.7 تعميـ جامعي 

تفع 58%
 مر

وى
مست

 
 49 6500أكثر مف 

22
.9

تفع %
 مر

وى
مست

 

بعد جامعي ) تعميـ 
 دراسات عميا (

17.3 

 %100 214 اإلجمالي %100 214 اإلجمالي
  العمؿ

 %22.4 48 موظؼ حكومي
 %2.8 6 عمؿ حرفي 
 %10.8 23 أعماؿ حرة 

 %55.6 119 عمى المعاش 
 %8.4 18 ال اعمؿ 
 %100 214 اإلجمالي

 -( ما يمي: 9يكشؼ جدوؿ )
اللسااف ااا  البحث اف الذ بر حاث ب  ع اسب  ارت لع اسب  اإلالث لف  -1

 % .39.7% ، باالل ب  ع اسب  الذ بر 60.3اإلالث 
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، بالل الاف ا  الح ر ت لر  اسب  اللسااف ااا  البحث الل الاف ا  الراؼ -2
 %.51.9% ، 48.1حاث ب  ع اسبتهـ ا   التبال  

أاراد ، لف  4: 2ت لربع اسب  ادد أاراد ا سرة ل لسااف ااا  البحث ) لف  -3
% ، باالل 44.9% ، 42.5أاراد ( ، حاث ب  ع اسبتهـ ا   التبال   7:  5

 % .12.6أاراد  7ب  ع اسب  لف لداهـ ادد أاراد أسرة أ ار لف 

% 84.6حاث ب  ع  70 ≥ 60ارت لع اسب  اللسااف ا  ال    الاللرا  لف  -4
% ، ا  15.4ب  ع اسبتهـ  80 ≥ 70، باالل اللسااف ا  ال    الاللرا  لف 

 الـ ( . 80حاف لـ اتباهد بالاا  البحث لسااف ا  ال    الاللرا  ) أ بر لف 

% لف أارادتل االل بف ببظا   ح بلا  ، باالل 22.4شل ع ااا  البحث  -5
% ا االل بف ، ا  8.4% أاللؿ حرة ، 10.8% بأاللؿ حراا  ، 2.8االلؿ 

ا أ ار لف ا ؼ  حاف زادع اسب  لف تـ ا   اللاللش ا ات ل بف رات  لاللش
 % .55.6ادد أاراد الالاا  

ت لبتع اللستبالع التال الا   اراد ااا  البحث ب لاع الاسب  ا  بر لذبأل  -6
 % .40.7التال اـ الهللال  حاث ب  ع الاسب  

ت لبتع لستبالع الد ؿ الشهرأل  سر ااا  البحث ب لاع الاسب  ا  بر  -7
 %. 56.1لذبأل الد ؿ اللا  ض حاث ب  ع اسبتهـ 

ارت الع اسب  اللسااف أاراد الالاا  للف  لاع لسلح  لس اهـ ابؽ اللتبسط  -8
 % .  7%، باالل  لاع أةؿ اسب  ت  لإلس لف ال ل ر بالت  ب  ع 46.3إل  

الوصؼ النسبي لممستويات ، الوزف النسبي الستجابات عينة البحث عمى ثانيًا: 
 :( استبياف جودة الرعاية األسرية و الوعي باألثاث التفاعمي  ستبياف) ا كؿ مف

التبزاػػ  الت ػػرارأل ) اشػػتلؿ تػػذا الهػػزء ا ػػ   الػػوعي باألثػػاث التفػػاعمي: اسػػتبياف -1
استهلبلع ااا  البحث لف اللسااف ا   ، البزف الاسب  ، الترتا  ا (  بالاسب  
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( اب ػػ  10الاقاػػ ، بهػػدبؿ ) بأبالػػلد  الاقاػػ  الػػبا  بل اػػلث الت ػػلا    اسػػتبالف
 ذلؾ:

 -الترتا  تـ اتبلع ال طباع التللا  : ، الاسب  البزف بلحسل  -
 (  الالاا  ادد إهللل /  الرةل  ) الت دار = البزف الاسب   -
+  ل لسػػػتب  اللػػػا  ض* اػػػدد ت ػػػراراع ااهلبػػػ   1= )الرةلػػػ  الت ػػػدار -

*اػػػػدد ت ػػػػراراع  3+  ل لسػػػػتب  اللتبسػػػػط* اػػػػدد ت ػػػػراراع ااهلبػػػػ  2
 (   ل لستب  اللرت  ااهلب  

-3= ) ، اللسػػتب  ااسػتهلبلع اػػدد( ف) ، ف( / 1-ف= )  اللسػتب  -
1/ )3  =0.67 

 ااسػػتبلا ، ا ػػ  الالااػػ  أاػػراد اسػػتهلبلع اللباا ػػ  درهػػ  ا ػػ  بل تالػػرؼ -
 اللباا ػػ  ت ػػب  اػػـ بلػػف لقسػػتبلا ، ااسػػتهلبلع بزف ةالػػ  حسػػل  تػػـ

 الاسػػب  الػػبزف ةػػؿ إذا باللحػػبر الالبػػلرة ا ػػ  الالااػػ  أاػػراد  ػػالا   لػػد 
 -1 .67) بػاف لػل الاسػب  الػبزف ااحسر إذا بلتبسط  ،(1 .67) اف
 .اأ ار( 2 .34) الاسب  البزف  لف إذا بلرت ال  ،(2 .33

( التوزيع النسبي وفقاً لمستويات العينة في الوعي باألثاث التفاعمي 10جدوؿ )
 الثالثة بأبعاد  الثالثة 

 البياف                                       
 ستبيافأبعاد اال

الوزف  المستوى المرتفع المستوى المتوسط  المستوى المنخفض
 النسبي

 الترتي&
 % العدد % العدد % العدد

 الثالث 1.89 13.6 29 52.8 113 33.6 72 معمومات ومعارؼ حوؿ األثاث التفاعمي

 الثاني 2.14 48.9 105 40.6 61 12.6 22 توظيؼ األثاث التفاعمي
التفاعمي اتجاهات نحو األثاث  األوؿ 2.41 45.8 98 49.5 106 4.7 10  

 2.26 36 77 54.2 116 9.8 21 الوعي باألثاث التفاعمي ككؿ
( التبزاػػ  الاسػػب  اسػػتهلبلع الالااػػ  اػػف الػػبا  بل اػػلث 10ات ػػ  لػػف هػػدبؿ )

 الاقا  حاث  لاع:  بأباللد  الاقا  الت لا   
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: 56ا   اللستب  اللا  ض: ت لاع اللسااف الذاف  لاع استهلبتهـ تترابح لف)  -
 %.9.8لسف باسبػ  ل ػبا   21( ب لف اددتـ  70

: 71ا   اللستب  اللتبسط: ت لاع اللسااف الذاف  لاع استهلبتهـ تترابح لف )  -
 %.54.2لسف باسبػ  ل ػبا   116( ب لف اددتـ  85

: 86اللستب  اللرت   : ت لاع اللسااف الذاف  لاع استهلبتهـ تترابح لف ) ا    -
 %.36لسف باسبػ  ل ػبا   77( ب لف اددتـ  101

( أف لل ازاد اف ا ؼ ااا  البحث لف اللسااف 10ببللتلل  ات   لف هدبؿ )  -
% (  لابا لف ذبأل اللستب  اللتبسط ا  البا  بل الث الت لا   ، 54.2)  

بلحاتلف ذلؾ إل  إاتشلر بسل ؿ الت ابلبهال الحداا  بشب لع اااتراع بت زأل ال
الت  اتلحع ل لسااف ااطقع ا    ؿ لل تب هداد ا  اللـ ا الث ب ل   

 ا الث الت لا   بالذأل ا ب  بالض احتالهلع اللرح   الاللرا .
 اللسااف أاراد استهلبلع اللباا   دره : أف  ( 10كما يتضح مف الجدوؿ ) -

البا  بل الث الت لا    لاع لتبسط  ببزف  استبالفإهللل   ا   الالاا 
( ، بهلء ُبالد اتهلتلع احب ا الث الت لا   ا  اللر ز 2.26اسب  ب غ ) 

ا ( ، باالل هلء ُبالد تبظاؼ 2.41ا بؿ لف حاث الترتا  ببزف اسب  ب غ ) 
الت لا   ا  اللر ز الالا  ببزف اسب  ب غ )  ا الثا  حبؿ لللرسلع
الت لا   ا  اللر ز الاللث  ا الث حبؿ بلاللرؼ لال بللع( ، ب لف ُبالد 2.14

 (  ، ب لاع هلا  ا باللد بدره  لباا   لتبسط  .1.89ببزف اسب  ) 
ذلؾ اره  ااتشلر بسل ؿ التبا ؿ بشب لع اااتراع للل أتا   وترى الباحثتاف أف -

 بؿ ا   اللال بللع باللاللرؼ ال لاا  حبؿ ا الث الت لا   ، ار   الح
ب ذلؾ رغب  اللسااف ا  الح بؿ ا   الراح  بالرالتا  اللالسب  ل لرح   
الاللرا  ، ببللتلل  اسالبف ل ح بؿ ا   لل اسهؿ حالتهـ باالااهـ ا   

 .  لتط بلع اللرح   ، ببللتبالا  ادا  لقتهل  اااهلب  احب ااالث الت لا  
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التبزاػػ  الت ػػرارأل ) اشػػتلؿ تػػذا الهػػزء ا ػػ  اسػػتبياف جػػودة الرعايػػة األسػػرية:  -2
اسػػػتهلبلع اااػػػ  البحػػػث لػػػف اللسػػػااف ا ػػػ   ، الػػػبزف الاسػػػب  ، الترتاػػػ  ا ( بالاسػػػب  

 ( اب   ذلؾ:11استبالف هبدة الرالا  ا سرا  بلحلبر  الاقا ، بهدبؿ )

لمستويات استجابات العينة في جودة الرعاية ( التوزيع النسبي وفقاً 11جدوؿ )
 األسرية بمحاور 

    البياف            
 محاور

 االستبياف

المستوى 
 المنخفض

المستوى 
 المتوسط

المستوى 
 المرتفع

الوزف 
 النسبي

 الترتي&

 % العدد % العدد % العدد

 الرعاية
 االجتماعية

 األوؿ 2.51 56.1 120 39.2 84 4.7 10

الرعاية 
  الصحية

 الثاني 2.49 62.6 134 24.3 52 13.1 28

الرعاية 
 النفسية 

 الثالث 2.42 51.4 110 38.8 83 9.8 21

إجمالي 
جودة الرعاية 

 األسرية

16 7.5 98 45.8 100 46.7 2.39 

( التبزا  الاسب  استهلبلع الالاا  اف لستبأل هػبدة 11ات   لف هدبؿ )
 الرالا  ا سرا  حاث  لاع: 

اللستب  اللا  ض : ت لاع اللسااف الذاف  لاع استهلبتهـ تترابح لف ) ا    -
 %.7.5لسف باسبػ  ل ػبا   16( ب لف اددتـ  98: 79

: 99ا   اللستب  اللتبسط: ت لاع اللسااف الذاف  لاع استهلبتهـ تترابح لف )  -
 %.45.8لسف باسبػ  ل ػبا   98( ب لف اددتـ 118

: 119للسااف الذاف  لاع استهلبتهـ تترابح لف ) ا   اللستب  اللرت  : ت لاع ا -
 %.46.7لسف باسبػ  ل ػبا   100( ب لف اددتـ  137
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% (  لاع ل لسااف ذبأل 46.7( أف الاسب  ا  بر) 11ات   لف هدبؿ ) -
، ا اهل ذبأل اللستب  اللستب  اللرت   ا  هبدة الرالا  ا سرا  الل دل  لهـ 

 .% ( 7.5% ( ، اـ اللستب  اللا  ض باسب  )45.8اللتبسط باسب  ) 
 اللسااف أاراد استهلبلع اللباا   دره : أف  ( 11كما يتضح مف الجدوؿ ) -

البا  بل الث الت لا    لاع لرت ال  ببزف  استبالفإهللل   ا   الالاا 
( ، بهلء لحبر الرالا  ااهتللاا   ا  اللر ز ا بؿ 2.39اسب  ب غ ) 

الرالا  ( ، باالل هلء لحبر 2.51لف حاث الترتا  ببزف اسب  ب غ ) 
( ، ب لف لحبر الرالا  2.49ا  اللر ز الالا  ببزف اسب  ب غ )  ال حا 
( ، ب لاع هلا  اللحلبر بدره  2.42للث ببزف اسب  ) ا  اللر ز الا الا سا  

 لباا   لرت ال  .
بتر  البلحاتلف أف ارت لع لستب  هبدة الرالا  ا سرا  الل دل  ل لسااف اره    -

إل  أف اللسااف ا   لدر التلرا  ات  بف رالا   لل   دا ؿ أسرتـ لف  قؿ 
تل  السل دة لف احتراـ  قب  بتللسؾ الاظلـ الداا  با سرأل ، با لا  الله

 قح  ألاا ال بار بتبةار  بالاللؿ ا    دلتهـ . بات ؽ ذلؾ ل  ذ رت  
( أف اللهتل  الل رأل بتر ابلت  ا سرا  بالالل  ا  احبأل ةالل   219: 2018)

 دااا  بترببا  تحرص ا   رالا  البالداف ا   برتـ . 
 : النتاسج في ضوء فروض البحثثالثاً 
 -الفرض األوؿ :النتاسج في ضوء  -
ينص الفػرض األوؿ عمػى أنػه   توجػد عالقػة ارتباطيػة ذات داللػة إحصػاسية   -

مػػات ومعػػارؼ حػػوؿ ) معمو  بأبعػػاد  الثالثػػة بػػيف الػػوعي باألثػػاث التفػػاعمي  
اتجاهػات  –توظيؼ  ممارسات حوؿ   األثاث التفػاعمي   –األثاث التفاعمي 

 بمحاورهػا الثالثػة لممسنيف  ، وجودة الرعاية األسريةنحو األثاث التفاعمي (
 .( النفسية الرعاية  –  الرعاية الصحية –) الرعاية االجتماعية  
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بل تح ػػػػؽ لػػػػف  ػػػػح  ال ػػػػرض ا بؿ إح ػػػػل ال  تػػػػـ إاهػػػػلد لالػػػػللقع اارتبػػػػلط   -
أبالػػلد الػػبا  بل اػػلث الت ػػلا   ل لسػػااف اااػػ  البحػػث، بطرا ػػ  بارسػػبف بػػاف 

 ( اب   ذلؾ:12،  بهدبؿ ) بهبدة الرالا  ا سرا  الل دل  لهـ
( معامالت ارتباط بيرسوف لكؿ مف الوعي باألثاث التفاعمي 12جدوؿ )
ف =   بمحاورها الثالثة وجودة الرعاية األسرية  بأبعاد  الثالثة لممسنيف 

(214) 
الرعاية  المتغيرات

 االجتماعية
الرعاية 
  الصحية

الرعاية 
 النفسية 

جودة الرعاية 
 األسرية ككؿ

 **0.190 **0.175 0.157 **0.351 معمومات ومعارؼ حوؿ األثاث التفاعمي
 **0.475 **0.216 0.102 **0.874 توظيؼ  ممارسات حوؿ   األثاث التفاعمي

 **0.679 **0.513 0.104 **0.799 اتجاهات نحو األثاث التفاعمي 
 **0.537 **0.365 0.099 **0.838 الوعي باألثاث التفاعمي ككؿ

 0,01دال  ااد** 
 ( ما يمي:12يظهر جدوؿ )

بػاف ُبالػد  0,01تبهد اقة  ارتبلطا  لبهب  دال  اح ل ال  ااػد لسػتب  دالػ    -
لال بللع بلاللرؼ حبؿ ا الث الت لا   ب ق  لف لحبر الرالا  ااهتللااػ  

 ، بلهلبع استبالف هبدة الرالا  ا سرا    ؿ. الا سا  ، الرالا  

بػاف ُبالػد  0,01تبهد اقةػ  ارتبلطاػ  لبهبػ  دالػ  اح ػل ال  ااػد لسػتب  دالػ   -
تبظاػػػػػؼا لللرسػػػػػػلع حػػػػػػبؿ ا ا اػػػػػػلث الت ػػػػػلا   ب ػػػػػػق  لػػػػػػف لحػػػػػػبر الرالاػػػػػػ  

 ، بلهلبع استبالف هبدة الرالا  ا سرا    ؿ.الا سا  ااهتللاا  ، الرالا  

بػاف ُبالػد  0,01  تبهد اقة  ارتبلطا  لبهب  دال  اح ل ال  ااػد لسػتب  دالػ  -
اتهلتلع احب ا الث الت لا   ب ق  لف لحبر الرالاػ  ااهتللااػ  ، الرالاػ  

 ، بلهلبع استبالف هبدة الرالا  ا سرا    ؿ.الا سا  
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بػػػاف  0,01تبهػػػد اقةػػػ  ارتبلطاػػػ  لبهبػػػ  دالػػػ  اح ػػػل ال  ااػػػد لسػػػتب  دالػػػ    -
الرالاػػػػػ   لهلػػػػػبع أبالػػػػػلد الػػػػػبا  بل اػػػػػلث الت ػػػػػلا     ػػػػػؿ ب ػػػػػق  لػػػػػف لحػػػػػبر

 ، بلهلبع استبالف هبدة الرالا  ا سرا    ؿ.الا سا  ااهتللاا  ، الرالا  
جيهػاف ،  (2014عمرو عبػد القػادر )ل  دراس   ق  لف  وتتفؽ هذ  النتيجة -

ا ػػػػػد أ ػػػػػدا ا ػػػػػ  أف التطػػػػػبراع الت ابلبهاػػػػػ  بتطبا لتهػػػػػل ( 2016الػػػػػدجوي )
  ربرا  هدا  لتحساف هبدة بأس ب  الحالة .

التػػ  أشػػلرع إلػػ  أف تػػػباار ( و 2016تتفػػؽ مػػػع دراسػػة مػػي الػػػدي& ) كمػػا  -
اللسػػػتحدالع الت ابلبهاػػػػ  بلػػػل اػػػػاال س إاهلباػػػل ا ػػػػ  هػػػبدة الرالاػػػػ  الل دلػػػػ  

 لةاراد بت ا هـ اااهلب  ل  الحالة باللهتل  .

الػػبا  بل اػػلث الت ػػلا    زادأف تػػذ  اتاهػػ  لاط اػػ  ، ا  لػػل  وتػػرى الباحثتػػاف -
هػػػبدة الرالاػػػ  ا سػػػرا   ، بةػػػد ارهػػػ  ذلػػػؾ إلػػػ  أف  زادعبتبظا ػػػ   ،    لػػػل 

الحالة الرةلا  الت  االاشهل اآلف بلل ا  ذلػؾ ةطػ  ا اػلث الت ػلا   ةػد باػرع 
الالداد لف اآلالر اإلاهلبا   تباار سبؿ الراحػ  بالرالتاػ  لةاػراد  ل ػ   بػلر 

 . الدة  بالسرا  ا  ا داء   السف ،  لل بارع أا ل

 ( :12وؿ )كما يظهر مف جد -

ب ػق     الرالاػ  ال ػحا ادـ بهبد اقة  ارتبلطا  دالػ  اح ػل ال  بػاف لحػبر   -
ُبالػد تبظاػؼا لللرسػلع ،  لف )ُبالد لال بللع بلاللرؼ حػبؿ ا اػلث الت ػلا  

ُبالػػػد اتهلتػػػلع احػػػب ا اػػػلث الت ػػػلا   ، بلهلػػػبع ،  حػػػبؿ ا ا اػػػلث الت ػػػلا  
أف ذلػػػؾ ارهػػػ  إلػػػ   لباحثتػػػافوتػػػرى ا أبالػػلد الػػػبا  بل اػػػلث الت ػػػلا     ػػػؿ ( .

تر ابػػ  لهتلالاػػل الل ػػرأل بتلسػػ   بتالػػللاـ الػػداف بالالػػلداع بالت للاػػد التػػ  تحػػرص 
ل بػػلر السػػف ب ػػض الاظػػر اػػف لػػد  تػػبار ا ههػػزة  الرالاػػ  ال ػػحا ا ػػ  ت ػػداـ 

التػػ  تسػػلاد ا ػػ  ذلػػؾ حاػػث احػػلبؿ أاػػراد أسػػرتـ بأباػػل هـ ا ػػ  بػػذؿ أة ػػ  لػػل 
أف  (219:  2018)ذكػي  ةأمنيل  ذ رت   النتيجةوتتفؽ هذ  ال ف لرالاتهـ ، 



 

921 

2022 يوليوػ األربعوف الحادي و  ػ العددالثامف المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

اللهتلػػ  الل ػػرأل بتر ابلتػػ  ا سػػرا  بالالل  اػػ  احػػبأل ةالػػل  داااػػ  بتربباػػ  تحػػرص 
 .رالا   حا ا   رالا  البالداف ا   برتـ ب ل   لل ا دلبا  لف 

عالقة ارتباطية موجبة داله احصاسيًا عند مستوى داللػة  وجودمما سبؽ يتضح 
بيف مجموع أبعاد الوعي باألثاث التفاعمي ككؿ وكػاًل مػف محػور الرعايػة  0001

 االجتماعية ، الرعاية النفسػية ، ومجمػوع اسػتبياف جػودة الرعايػة األسػرية ككػؿ 
الصػػحية  عالقػػة ارتباطيػػة دالػػه احصػػاسيًا بػػيف محػػور الرعايػػة ، بينمػػا ال توجػػد 

وكػػػالً  مػػػف )ُبعػػػد معمومػػػات ومعػػػارؼ حػػػوؿ األثػػػاث التفػػػاعمي ، ُبعػػػد توظيػػػؼ  
ممارسػػػات حػػػوؿ   األثػػػاث التفػػػاعمي ، ُبعػػػد اتجاهػػػات نحػػػو األثػػػاث التفػػػاعمي ، 

تحقػؽ الفػرض األوؿ مما يشير لومجموع أبعاد الوعي باألثاث التفاعمي ككؿ ( .
 جزسيًا . 

 النتاسج في ضوء الفرض الثاني: -2

توجد فروؽ ذات داللة إحصاسية بيف الوعي فرض الثاني عمى انه   ينص ال  -
، وجػػػودة الرعايػػػة األسػػػرية لممسػػػنيف  بأبعػػػاد  الثالثػػػة باألثػػػاث التفػػػاعمي  
، بل تح ػػؽ لػػف  ػػح    تبعػػا  لمجػػنس ) ذكػػر / أنثػػى ( . بمحاورهػػا الثالثػػة 

 .Tال رض تـ است داـ حسل  ال ربؽ باف اللتبسطلع بلست داـ ا تبلر ع )
test    بهبدة الرالاػ  ا سػرا   بأباللد  الاقا  ( ا  البا  بل الث الت لا ،

تبالل  ل ابع ) ذ ر / أاا  ( ، باب   ذلػؾ هػدبؿ  بلحلبرتل الاقا  ل لسااف 
(13( ، )14. ) 
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عينة البحث في الوعي  المسنيف( داللة الفرؽ بيف متوسط درجات 13جدوؿ )
 214باألثاث التفاعمي تبعًا لمجنس ) ذكر / أنثى (  ف= 

 لبيافا       
 

 األبعاد

 الفروؽ بيف 129ف =  أنثى  85ف = ذكر  
 المتوسطات

الداللة  مستوى الداللة قيمة ت
 المتوسط لصالح

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

معمومات ومعارؼ 
حوؿ األثاث 

 التفاعمي

داله  0.000 4.194 2.95 5.19 37.67 4.78 40.62
عند مستوى 

0.001 

 الذكور

توظيؼ  ممارسات 
حوؿ   األثاث 

 التفاعمي

22.20 4.75 21.71 2.89 0.49 0.932 0.352 
 غير داله 

- 

اتجاهات نحو  
  األثاث التفاعمي

20.25 3.75 20.27 2.44 -0.02 -0.57 0.954 
 غير داله

- 

الوعي باألثاث 
 التفاعمي ككؿ

داله  0.000 2.766 3.41 7.23 79.66 10.83 83.07
عند مستوى 

0.001 

 الذكور

 (:13يتبيف مف جدوؿ )
ادـ بهبد اربؽ ذاع دال  إح ل ا  باف اللسااف باللسالع ااا  البحث ا   -

 الت لا   ا الثا  حبؿ لللرسلعا تبظاؼُبالد ) البا  بل الث الت لا   ا  
 ا   التبال   حاث ب  ع ةاـ ع الت لا  (  ا الث احب اتهلتلع ،
أف تذ   تاف( بت  ةاـ غار دال  إح ل ال ، بتر  البلحا0.57-،  0.932)

الاتاه  لاط ا  بتره  إل  تبار ال دللع اال ترباا  ، بشب لع اااتراع ، 
 ا   حد السباء. بل لدر الح بؿ ا   اللال بللع ب    الل  ل هاساف

بهبد اربؽ ذاع دال  إح ل ا  باف اللسااف باللسالع ااا  البحث ا   -
 ، الت لا   ا الث حبؿ بلاللرؼ لال بللعالبا  بل الث الت لا   ا  ُبالد 
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( بت  ةال  دال  إح ل ال  ااد لستب  دال   0.932حاث ب  ع ةال  ع )
 ل لل  اللسااف ) الذ بر (  . 0.001

بهبد اربؽ ذاع دال  إح ل ا  باف اللسااف باللسالع ااا  البحث ا   -
( بت  2.766حاث ب  ع ةال  ع ) البا  بل الث الت لا     ؿ ، استبالف

ل لل  اللسااف ) الذ بر (  0.001ةال  دال  إح ل ال  ااد لستب  دال   
. 

 Tulva، ودراسة  Synge ,J ((1997مع دراسة  وتتفؽ هذ  النتيجة -
,K  (2000)   تـ أ ار حله  ل لسلادة ا   الت  أب حع أف اللسااف

الت اؼ ل  لش قتهـ لف اإلالث ، ببللتلل  تـ أ ار لف ابحث اف ةط  
 ا الث الت  تح ؽ ذلؾ .

( داللة الفرؽ بيف متوسطات درجات المسنيف عينة البحث في 14جدوؿ )
 214) ذكر / أنثى ( ف= جنسجودة الرعاية األسرية  تبعًا لم

 لبيافا
 

 المحاور

الفروؽ بيف  129ف =  أنثى  85ف = ذكر  
 المتوسطات

 مستوى الداللة قيمة ت
 المتوسط
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 0.561 0.582 0.47 3.74 41.98 7.77 42.45 االجتماعية  الرعاية
 غير داله

 0.591 0.538 0.37 4.28 33.43 5.88 33.80  الصحية الرعاية
 غير داله

 0.296 1.048- 0.95- 5.88 41.81 7.29 40.86 النفسية الرعاية 
 غير داله

إجمالي جودة 
 الرعاية األسرية

117.11 15.75 117.22 9.51 -0.11 -0.064 0.949 
 غير داله

 (:14يتبيف مف جدوؿ )
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بهبد اربؽ ذاع دال  إح ل ا  باف اللسااف باللسالع ااا  البحث ا   ادـ  -
، هلا  لحلبر الرالا  ا سرا  ب ذلؾ إهللل  هبدة الرالا  ا سرا  

بالت  أب حع  (  2011وتختمؼ هذ  النتيجة مع دراسة كريمة خطا& ) 
أف اللسالع أا ؿ ا  ت    الرالا  ااهتللاا  بالالقةلع ااهتللاا  لف 

 .  ذ برال

بالت     ع إل   ( 2020نسمة رج& )  ل  دراس  وتختمؼ هذ  النتيجة  -
بهبد اربؽ ذاع دال  اح ل ا  باف اللسااف باللسالع ا  لستبالع الر ل 
اف هبدة الحالة الت  االاشباهل بالرالا  الت  اح  بف ا اهل  ل لل  

محمد  و مع دراسة عبد الكريـ جرادات كما تختمؼاللسااف ) الذ بر ( ، 
بالت  أشلرع إل  أف ااالث اللسالع ات  اف دالل  (  2016عبود )

اهتللاال  بالط ال  لف ا سرة بأاراد الالل    باللهتل  اللحاط بهـ أ ار لف 
 اللسااف لف الذ بر.

عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػاسية بػػيف المسػػنيف -ممػػا سػػبؽ يتضػػح   -
التفػػاعمي فػػي ) ُبعػػد توظيػػؼ  والمسػػنات عينػػة البحػػث فػػي الػػوعي باألثػػاث 

 ،  ممارسػػات حػػػوؿ   األثػػاث التفػػػاعمي ، اتجاهػػػات نحػػو األثػػػاث التفػػػاعمي(
 وجود فروؽ ذات داللة إحصاسية بيف المسنيف والمسػنات عينػة البحػث فػي

ُبعػػد معمومػػات ومعػػارؼ حػػوؿ األثػػاث ككػػؿ ،  الػػوعي باألثػػاث التفػػاعمي ) 
عػػدـ وجػػود فػػروؽ  مػػا اتضػػحر (  ، كلصػػالح المسػػنيف ) الػػذكو  (التفػػاعمي 

ذات داللة إحصاسية بيف المسنيف والمسنات عينة البحث في جميع محػاور 
تحقؽ ل مما يشير،    الرعاية األسرية وكذلؾ إجمالي جودة الرعاية األسرية

 .جزسياً  الفرض الثاني
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 -النتاسج في ضوء الفرض الثالث :  -3
توجد فروؽ ذات داللة إحصاسية بيف الوعي  ينص الفرض الثالث عمى انه    -

، وجػػػودة الرعايػػػة األسػػػرية لممسػػػنيف  بأبعػػػاد  الثالثػػػة باألثػػػاث التفػػػاعمي  
 .  تبعا لمكاف السكف ) الحضر / الريؼ (  بمحاورها الثالثة 

ل تح ػػػػؽ لػػػػف  ػػػػح  ال ػػػػرض تػػػػـ اسػػػػت داـ حسػػػػل  ال ػػػػربؽ بػػػػاف اللتبسػػػػطلع  -
 بأبالػلد  الاقاػ  بل اػلث الت ػلا     ( ا  الػبا T. testبلست داـ ا تبلر ع )

تبالػػل  لل ػػلف السػػ ف )  بلحلبرتػػل الاقاػػ  ، بهػػبدة الرالاػػ  ا سػػرا  ل لسػػااف 
 ( .16( ، )15الح ر / الراؼ ( ، باب   ذلؾ هدبؿ )

عينة البحث في الوعي  المسنيف( داللة الفرؽ بيف متوسط درجات 15جدوؿ )
 214باألثاث التفاعمي تبعًا لمكاف السكف ) الحضر / الريؼ (  ف= 

 لبيافا       
 

 األبعاد

الفروؽ بيف  103ف =  الريؼ  111ف = الحضر  
 المتوسطات

مستوى  قيمة ت
 الداللة

الداللة 
 المتوسط لصالح

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

معمومات ومعارؼ  
 حوؿ األثاث التفاعمي

داله  0.006 2.41 1.71 5.25 37.96 5.09 39.67
عند مستوى 

ضر  0.01
الح

 

توظيؼ  ممارسات  
حوؿ   األثاث 

 التفاعمي

داله  0.000 4.78 2.33 4.11 20.70 2.95 23.03
عند مستوى 

0.001 

ضر
الح

 

اتجاهات نحو األثاث 
  التفاعمي

داله  0.000 4.08 1.63 3.67 19.42 2.54 21.05
عند مستوى 

0.001 

ضر
الح

 

الوعي باألثاث 
 التفاعمي ككؿ

داله  0.000 4.85 5.66 9.57 78.08 7.44 83.74
عند مستوى 

0.001 

ضر
الح
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 (:15يتبيف مف جدوؿ )
بهبد اربؽ ذاع دال  إح ل ا  باف اللسااف ااا  البحث الل الاف ا  الراؼ  -

باللهلبع ال    ل با   بأباللد  الاقا  بالح ر ا  البا  بل الث الت لا   
،  4.78،  2.41بل الث الت لا   حاث  لاع ةاـ )ع( ا   التبال  ) 

،  0.01)  ( بهلاالهل دال  ااد لستب  دال  ا   التبال  4.85،  4,08
أف تذ  الاتاه  لاط ا    تافوترى الباحث،  (  0.001،  0.001،  0.001

بذلؾ ااتشلر شب لع اااتراع ، بسل ؿ اااقـ ، بل لدر الح بؿ ا   
اللال بللع ب    الل  بتبارتل ا  بةتال الحلل  سباء ا  الراؼ أب الح ر 

لسلارة الت ابلبهال بأف اللسااف الل الاف بللح ر أ ار حر ل  ا   ، 
الحداا  ب ل   االل اتال ؽ بل الث ، باالل ا  الراؼ تالؾ ة   ا  است داـ 

 بشراء الت االع الت ابلبها  الحداا   .

بالت     ع اتل ههل  ( 2010) السيد وتتفؽ هذ  النتيجة مع دراسة حناف  -
 لاهـ إل  ا تقؼ است داـ اللسااف ل ت االع الت ابلبها  با ل  ا تقؼ ل

  ل لل  اللسااف الل الاف ا  الح ر .
( داللة الفرؽ بيف متوسطات درجات المسنيف عينة البحث في 16جدوؿ )

 214جودة الرعاية األسرية  تبعًا لمكاف السكف ) الحضر / الريؼ (  ف= 
 لبيافا

 
 المحاور

الفروؽ بيف  103ف =  الريؼ  111ف = الحضر  
 المتوسطات

الداللة  مستوى الداللة قيمة ت
 المتوسط لصالح

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

داله عند  0.000 5.42 3.96 6.60 40.12 3.79 44.07 الرعاية االجتماعية 
 0.001مستوى 

 الحضر

 0.530 0.887 0.6 4.93 33.26 5.01 33.86  الرعاية الصحية
 غير داله

--- 

داله عند  0.000 3.77 3.24 6.26 39.75 6.29 42.99 النفسية الرعاية 
 0.001مستوى 

 الحضر

إجمالي جودة الرعاية 
 األسرية

داله عند  0.000 4.86 7.80 11.87 113.13 11.59 120.93
 0.001مستوى 

 الحضر
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 (:16يتبيف مف جدوؿ )
بهبد اربؽ ذاع دال  إح ل ا  باف اللسااف ااا  البحث الل الاف ا    -

، إهللل   الا سا  ، الرالا   الرالا  ااهتللاا  ؿ لف )الراؼ بالح ر ا  
 0.001دال  إح ل ال  ااد لستب    بهلاالهل هبدة الرالا  ا سرا  ( 

اه  تذ  الات وترى الباحثتاف أفل لل  اللسااف الل الاف ا  الح ر ، 
لاط ا  بتره  إل  تبار اللرا ز ال دلا  بالتبا ؿ ااهتللا  ا  الح ر 

 2020)  الكندريوتختمؼ هذ  النتيجة مع دراسة يعقو&  .اا  ا  الراؼ
بالت  أشلرع إل  ادـ بهبد اربؽ باف اللسااف ا  الراؼ بالح ر ا  ( 

 .   ل  هـ ااهتللاا  بت  اهـ ل رالا  ااهتللاا 

ادـ بهبد اربؽ ذاع دال  إح ل ا  باف اللسااف ااا  البحػث الل الػاف اػ    -
 ( 0.887، حاث ب  ػع ةػاـ ع ) الرالا  ال حا الراؼ بالح ر ا  لحبر 

 ذكػي أمنيػةوتتفػؽ هػذ  النتيجػة مػع ذكرتػه  غاػر دالػ  إح ػل ال  .  بت  ةال
 أف اللهتلػػػ  الل ػػػرأل اللػػػ  بتر ابتػػػ بالتػػػ  أشػػػلرع إلػػػ   ( 219: 2018)

 احبأل ةالل  دااا  بترببا  تحرص ا   رالا  البالداف ا   برتـ .
وجود فروؽ ذات داللة إحصاسية بيف المسنيف عينة البحث  مما سبؽ يتضح -

المقيميف في الريؼ والحضر في الوعي باألثاث التفاعمي بأبعاد  الثالثة  
فروؽ ذات داللة  ، كما وجدت والمجموع الكمي لموعي باألثاث التفاعمي

إحصاسية بيف المسنيف عينة البحث المقيميف في الريؼ والحضر في كؿ 
مف )الرعاية االجتماعية ، الرعاية النفسية  ، إجمالي جودة الرعاية 

فروؽ ذات داللة إحصاسية بيف المسنيف عينة  ، بينما ال توجد األسرية (
مما يشير لصحية البحث المقيميف في الريؼ والحضر في محور الرعاية ا

 تحقؽ الفرض الثالث جزسيًا.ل
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 -النتاسج في ضوء الفرض الرابع:-4
يوجػػد تبػػايف داؿ إحصػػاسيًا بػػيف المسػػنيف اػػاص ال ػػرض الرابػػ  ا ػػ  أاػػ ا  

، وجػػودة الرعايػػة  بأبعػػاد  الثالثػػة عينػػة البحػػث فػػي الػػوعي باألثػػاث التفػػاعمي  
، بل تح ػػؽ لػػف  ػػح  تػػذا تبعػػًا لعػػدد أفػػراد األسػػرة.  بمحاورهػػا الثالثػػة األسػػرية 

ال رض تـ است داـ حسل  أبه  التبلاف بلست داـ ا تبلر تح اؿ اتهل  التبلاف اػ  
بهػػػبدة  بأبالػػػلد  الاقاػػػ  ( اػػػ  الػػػبا  بل اػػػلث الت ػػػلا   ANOVAاتهػػػل  باحػػػد )

 LSDا تبلر  تبالل  لالدد أاراد ا سرة بتـ تطباؽ بلحلبرتل الاقا  الرالا  ا سرا  
 20( ، ) 19( ، )18( ، )17للالراػػ  دالػػ  ال ػػربؽ بػػاف اللتبسػػطلع بالهػػدابؿ )

 ( تب   ذلؾ:
وعي المسنيف باألثاث  ستبياف( تحميؿ التبايف في اتجا  واحد ال17جدوؿ )

 214التفاعمي تبعًا لعدد أفراد األسرة  ف = 

 ( :17يتضح مف جدوؿ ) -
ابهػػػػد تبػػػػلاف داؿ اح ػػػػل ال  بػػػػاف اللسػػػػااف اااػػػػ  البحػػػػث اػػػػ   ػػػػؿ لػػػػف ) ُبالػػػػد  -

، ُبالد تبظاؼا لللرسلع حبؿ ا ا الث لال بللع بلاللرؼ حبؿ ا الث الت لا   
الت ػػلا   ، الػػبا  ال  ػػ  بل اػػلث الت ػػلا   ( تبالػػل  لالػػدد أاػػراد ا سػػرة حاػػث  لاػػع 

أبعاد 
 ستبيا اال

مجموع  مصادر التباي 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط  
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

معلومات 
ومعارف حول 

األثاث 
 التفاعلي

 المجموعات بي 
 داخل المجموعات

 الكلى

7978596 

51188315 

58158911 

2 
211 

213 

3988798 

238783 

داله عند  0.000 168768
 0.001مستوى 

توظيف" 
ممارسات 

حول " األثاث 
 التفاعلي

 بي  المجموعات
 المجموعات داخل
 الكلى

4698499 

25148632 

29748131 

2 
211 

213 

2348749 

118871 

داله عند  0.000 198776
 0.001مستوى 

اتجاهات نحو 
األثاث 
  التفاعلي

 بي  المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

438646 

18978711 

19418346 

2 
211 

213 

218823 

88994 

28426 1819 

 غير داله

الوعي 
باألثاث 

 التفاعلي ككل

 بي  المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

31518788 

141748171 

171248958 

2 
211 

213 

15258394 

668712 

داله عند  0.000 228869
 0.001مستوى 
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( بتػػػػػػ  ةػػػػػػاـ دالػػػػػػ  22.869،   19.776، 16.768ةػػػػػػاـ ؼ ا ػػػػػػ  التػػػػػػبال   )
 .0.001اح ل ال  ااد لستب  دال  

ُبالػد اتهلتػلع احػب ا ابهد تبلاف داؿ اح ػل ال  بػاف اللسػااف اااػ  البحػث اػ   -
( بتػ  ةالػ  2.426ا الث الت لا   تبالل  لالدد أاراد ا سرة حاث  لاع ةال  ؼ )

 غار دال  اح ل ال  .
للالرا  دال   LSDبل تالرؼ ا   لستب  دااع ال ربؽ تـ تطباؽ ا تبلر  -

ال ربؽ باف لتبسطلع درهلع اللسااف ااا  البحث ا   ؿ لف ) ُبالد لال بللع 
الث الت لا   ، ُبالد تبظاؼا لللرسلع حبؿ ا ا الث الت لا   بلاللرؼ حبؿ ا 

( اب    18، البا  ال    بل الث الت لا   ( تبالل  لالدد أاراد ا سرة بالهدبؿ )
 ذلؾ :

لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات  LSD( اختبار 18جدوؿ )
دد أفراد األسرة ف = المسنيف عينة البحث في الوعي باألثاث التفاعمي تبعًا لع

214 
 ُبعد معمومات ومعارؼ حوؿ األثاث التفاعمي

عػػػػػػػػػػدد أفػػػػػػػػػػراد 
 األسرة

 4: 2مف 
 (41.09المتوسط)

 7: 5مف 
المتوسط ) 

37.41) 

 7أكثر مف 
المتوسط ) 

37.12) 
 4: 2مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 91ف=
- - - 

 7: 5مػػػػػػػػػػػػػػػػف  
 96ف=

3.963* - - 

 7أكثػػػػػػػػر مػػػػػػػػف 
 27ف=

3.861* 0.282 - 

 حوؿ   األثاث التفاعميُبعد توظيؼ  ممارسات 
 7أكثر مف  7: 5مف  4: 2مف عػػػػػػػػػػدد أفػػػػػػػػػػراد 
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المتوسط )  (23.42المتوسط) األسرة
22.56) 

المتوسط ) 
20.29) 

 4: 2مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 91ف=

- - - 

 7: 5مػػػػػػػػػػػػػػػػف  
 96ف=

3.126* - - 

 7أكثػػػػػػػػر مػػػػػػػػف 
 27ف=

0.862 2.264* - 

 الوعي باألثاث التفاعمي ككؿ
عػػػػػػػػػػدد أفػػػػػػػػػػراد 

 األسرة
 4: 2مف 

 (85.26المتوسط)
 7: 5مف 
المتوسط ) 

80.22) 

 7أكثر مف 
المتوسط ) 

77.21) 
 4: 2مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 91ف=
- - - 

 7: 5مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 96ف=

8.055* - - 

 7أكثػػػػػػػػر مػػػػػػػػف 
 27ف=

5.042* 3.014 - 

      0.05)*( داله عند         
اػػػػ   0.05( بهػػػبد اػػػػربؽ دالػػػ  ااػػػػد لسػػػتب   18ات ػػػ  لػػػػف اتػػػل   هػػػػدبؿ ) -

بل اػػػلث الت ػػػلا   تبالػػػل  لالػػػدد أاػػػراد ا سػػػرة ل ػػػلل  لتبسػػػطلع باػػػ  اللسػػػااف 
: 5( ارد ، ل لبؿ ا سر الت  ادد أارادتل لف )4: 1ا سر الت  اددتل لف )

أاػػراد حاػػث ب  ػػع اللتبسػػطلع ا ػػ   7( ، با سػػر التػػ  اػػددتل أ اػػر لػػف 7
 ( .77.21، 80.22،  85.26التبال  ) 
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ا  ػؼ لػف ال ػ بط ،ا ابػلء بأف ادد أاراد ا سرة ا ةػؿ ويمكف تفسير ذلؾ : -
بااشػػ لؿ  بػػلر السػػف ببػػلة  أاػػراد ا سػػرة ، باتػػا  لهػػـ البةػػع ال ػػلا  لقطػػقع 
ا    ؿ لل تب هداد ا  اػللـ ا اػلث با اػلث الت ػلا   ، ببللتػلل  ازاػد لػف 

 دره  البا  لداهـ .
(  ، دراسػػة عميػػاء 2011مػػع دراسػػة هنػػادي قمػػرة )وتختمػػؼ هػػذ  النتيجػػة  -

بالتػػ  أشػػلرع إلػػ  بهػػبد اػػربؽ ذاع دالػػ  اح ػػل ا  اػػ    ( 2016مختػػار )
 دره  البا  بل الث الت لا   ل لل  ا سر  بارة الحهـ .

( تحميؿ التبايف في اتجا  واحد الستبياف جودة الرعاية األسرية تبعًا 19جدوؿ )
 214لعدد أفراد األسرة  ف = 

 
 

مجموع  مصادر التبايف أبعاد االستبياف
 المربعات

درجات 
 لحريةا

متوسط  
 المربعات

مستوى  قيمة ؼ
 الداللة

الرعاية 
  االجتماعية

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

795.350 
6076.594 
6871.944 

2 
211 
213 

397.675 
28.799 

13.809 0.000 
داله عند 
مستوى 
0.001 

 بيف المجموعات  الرعاية الصحية
 داخؿ المجموعات

 الكمى

545.036 
4709.268 
5254.304 

2 
211 
213 

272.518 
22.319 

12.210 0.000 
داله عند 
مستوى 
0.001 

النفسيةالرعاية   بيف المجموعات  
 داخؿ المجموعات

 الكمى

141.527 
8784.922 
8926.449 

2 
211 
213 

70.763 
41.635 

1.700 0.185 
 غير داله

إجمالي استبياف 
جودة الرعاية 

 األسرية

 بيف المجموعات
 المجموعاتداخؿ 
 الكمى

122.887 
32297.716 
32420.603 

2 
211 
213 

61.443 
153.070 

0.401 0.670 
 غير داله
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 ( :19يتضح مف جدوؿ )
ابهػػػػد تبػػػػلاف داؿ اح ػػػػل ال  بػػػػاف اللسػػػػااف اااػػػػ  البحػػػػث اػػػػ  ) لحػػػػبر الرالاػػػػ   -

( تبالػػل  لالػػدد أاػػراد ا سػػرة حاػػث  لاػػع  الرالاػػ  ال ػػحا ااهتللااػػ   ، لحػػبر 
( بتػػػػ  ةػػػػاـ دالػػػػ  اح ػػػػل ال  ااػػػػد 12.210،  13.809ةػػػػاـ اال ػػػػ  التػػػػبال  )

 .0.001لستب  دال  
ا ابهػػػد تبػػػلاف داؿ اح ػػػل ال  بػػػاف اللسػػػااف اااػػػ  البحػػػث اػػػ  )لحػػػبر الرالاػػػ   -

، إهلػػلل  اسػػتبالف هػػبدة الرالاػػ  ا سػػرا  ( تبالػػل  لالػػدد أاػػراد ا سػػرة  الا سػػا  
( بتػػ  ةػػاـ غاػػر دالػػ   0.401، 1.700حاػػث  لاػػع ةػػاـ ؼ ا ػػ  التػػبال  )

 اح ل ال  .
للالرا  دال   LSDبل تالرؼ ا   لستب  دااع ال ربؽ تـ تطباؽ ا تبلر  -

ال ربؽ باف لتبسطلع درهلع اللسااف ااا  البحث ا   ؿ لف )لحبر 
( تبالل  لالدد أاراد ا سرة  الرالا  ال حا الرالا  ااهتللاا   ، لحبر 

 ( اب   ذلؾ : 20بالهدبؿ )
متوسطات درجات  فلمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بي LSD( اختبار 20جدوؿ )

 214تبعًا لعدد أفراد األسرة ف = المسنيف عينة البحث في جودة الرعاية األسرية 
 محور الرعاية االجتماعية 

 4: 2مف  عدد أفراد األسرة
 (44.18المتوسط)

 7: 5مف 
 (42.81المتوسط ) 

 7أكثر مف 
 (40.08المتوسط ) 

 - - - 91ف= 4: 2مف 
 - - *4.092 96ف= 7: 5مف 

 - *2.731 1.361 27ف= 7أكثر مف 
  الرعاية الصحيةمحور 

 4: 2مف  عدد أفراد األسرة
 (31.84المتوسط)

 7: 5مف 
 (33.48المتوسط ) 

 7أكثر مف 
 (35.2المتوسط ) 

 - - - 91ف= 4: 2مف 
 - - *3.415 96ف= 7: 5مف 

 - *1.769 1.646 27ف= 7أكثر مف 
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اػػػػ   0.05( بهػػػبد اػػػػربؽ دالػػػ  ااػػػػد لسػػػتب   20ات ػػػ  لػػػػف اتػػػل   هػػػػدبؿ ) -
لتبسػػػطلع لحػػػبر الرالاػػػ  ااهتللااػػػ  ل لسػػػااف اااػػػ  البحػػػث ، تبالػػػل  لالػػػدد أاػػػراد 

( اػػػرد ، ل لبػػػؿ ا سػػػر التػػػ  اػػػدد 4: 1اػػػددتل لػػػف )ا سػػػرة ل ػػػلل  ا سػػػر التػػػ  
أاػػػػػراد حاػػػػػث ب  ػػػػػع  7( ، با سػػػػػر التػػػػػ  اػػػػػددتل أ اػػػػػر لػػػػػف 7: 5أارادتػػػػػل لػػػػػف )

وتختمػػػػػؼ هػػػػػذ   ( .40.08، 42.81،   44.18اللتبسػػػػػطلع ا ػػػػػ  التػػػػػبال  ) 
بالتػػ     ػػع إلػػ  اػػدـ ( 2020مػػع دراسػػة محمػػد شػػاهيف و خػػروف )النتيجػػة 

ال ػ بط بالالقةػلع ااهتللااػ  تبالػل  للت اػر اػدد بهبد اػربؽ دالػ  اح ػل ال اػ  
 أاراد ا سرة .

اػػ  لتبسػػطلع لحػػبر  0.05 لػػل ات ػػ  أا ػػل بهػػبد اػػربؽ دالػػ  ااػػد لسػػتب   -
ل لسػػااف اااػػ  البحػػث ، تبالػػل  لالػػدد أاػػراد ا سػػرة ل ػػلل  ا سػػػر  الرالاػػ  ال ػػحا 

( ، 7 :5أاػػراد ، ل لبػػؿ ا سػػر التػػ  اػػدد أارادتػػل لػػف ) 7التػػ  اػػددتل أ اػػر لػػف 
( اػػػػرد حاػػػػث ب  ػػػػع اللتبسػػػػطلع ا ػػػػ  التػػػػبال  4: 1با سػػػػر التػػػػ  اػػػػددتل لػػػػف )

بػػػػأف اػػػػدد أاػػػػراد ا سػػػػرة ويمكػػػػف تفسػػػػير ذلػػػػؾ : ( .31.48، 33.48،   35.2)
ل لسػػااف لػػف  الرالاػػ  ال ػػحا ا  بػػر اتػػا  لةاػػراد ال ػػدرة ا ػػ  ت ػػداـ اللسػػلادة ب 

مع دراسػة نػور  الزهرانػي  ةوتختمؼ هذ  النتيج قؿ ت ساـ اادبار االل باػاهـ . 
بالتػػػػ  أشػػػػلرع إلػػػػ  بهػػػػبد اػػػػربؽ اػػػػ  لسػػػػتب  هػػػػبدة الحاػػػػلة ا سػػػػرا  ( 2014) 

 ل لسااف بلل اح  بف ا ا  لف  دللع اهتللاا  ل لل  ا سر   ارة الحهـ .
تبػايف داؿ احصػاسيًا بػيف المسػنيف عينػة البحػث وجػود عدـ  مما سبؽ يتضح -

وجػود فػروؽ ،   بعػًا لعػدد أفػراد األسػرةفي ُبعد اتجاهات نحػو األثػاث التفػاعمي ت
دالػػة فػػي متوسػػطات وعػػي المسػػنيف باألثػػاث التفػػاعمي تبعػػًا لعػػدد أفػػراد األسػػرة 

يوجػػد تبػػايف داؿ احصػػاسيًا بػػيف  ،( فػػرد 4: 1لصػػالح األسػػر التػػي عػػددها مػػف )
المسػػػنيف عينػػػة البحػػػث فػػػي ) محػػػور الرعايػػػة االجتماعيػػػة  ، محػػػور الرعايػػػة 

ال يوجػػد تبػػايف داؿ احصػػاسيًا بػػيف  ، بينمػػا الصػػحية ( تبعػػًا لعػػدد أفػػراد األسػػرة 
المسػػنيف عينػػة البحػػث فػػي )محػػور الرعايػػة النفسػػية  ، إجمػػالي اسػػتبياف جػػودة 
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تحقػػؽ الفػػرض الرابػػع . ممػػا يشػػير ل لعػػدد أفػػراد األسػػرة  الرعايػػة األسػػرية ( تبعػػاً 
 جزسيًا.

 -النتاسج في ضوء الفرض الخامس:-5
يوجد تبايف داؿ إحصاسيًا بيف المسػنيف ااص ال رض ال للس ا   أاػ ا  

، وجػػودة الرعايػػة  بأبعػػاد  الثالثػػة عينػػة البحػػث فػػي الػػوعي باألثػػاث التفػػاعمي  
، بل تح ػؽ لػف  ػح  تػذا ال ػرض تػـ عمػؿ  . لمتبعػًا  بمحاورهػا الثالثػة األسرية 

است داـ حسل  أبه  التبلاف بلست داـ ا تبلر تح اؿ اتهل  التبلاف ا  اتهل  باحد 
(ANOVA   ا  البا  بل الث الت لا )  بهػبدة الرالاػ  ا سػرا   بأبالػلد  الاقاػ

للالراػ  دالػ  ال ػربؽ بػاف  LSDلر اللؿ بتـ تطباػؽ ا تبػل تبالل   بلحلبرتل الاقا  
 ( تب   ذلؾ: 24( ، ) 23( ، )22( ، )21اللتبسطلع بالهدابؿ )

وعي المسنيف باألثاث  ستبياف( تحميؿ التبايف في اتجا  واحد ال21جدوؿ )
 214عمؿ  ف = لم  التفاعمي تبعاً 

درجات  مجموع المربعات مصادر التبايف ستبيافأبعاد اال
 الحرية

متوسط  
 المربعات

مستوى  قيمة ؼ
 الداللة

معمومات ومعارؼ 
حوؿ األثاث 

 التفاعمي

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

1558.728 
4256.998 
5815.911 

4 
209 
213 

389.728 
20.368 

داله  0.000 19.134
عند مستوى 

0.001 

توظيؼ  
ممارسات حوؿ   
 األثاث التفاعمي

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

198.492 
2775.639 
2974.131 

4 
209 
213 

49.623 
13.281 

3.737 0.660 
 غير داله

اتجاهات نحو 
  األثاث التفاعمي

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

3.032 
1938.314 
1941.346 

4 
209 
213 

0.758 
9.274 

0.082 0.988 
 غير داله

الوعي باألثاث 
 التفاعمي ككؿ

 بيف المجموعات
 المجموعاتداخؿ 
 الكمى

1814.317 
15310.641 
17124.985 

4 
209 
213 

453.579 
73.257 

6.192 0.156 
 غير داله
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 ( :21يتضح مف جدوؿ ) -
ابهد تبلاف داؿ اح ل ال  باف اللسااف ااا  البحث ا  ُبالد لال بلػلع بلالػلرؼ  -

بتػػ  (  19.134)    ؼحاػػث  لاػػع ةالػػ اللػػؿ لتبالػػل   حػػبؿ ا اػػلث الت ػػلا  
 .( 0.001) دال  اح ل ال  ااد لستب  دال    ةال

ُبالػػػد  ػػػؿ لػػػف ) ا ابهػػػد تبػػػلاف داؿ اح ػػػل ال  بػػػاف اللسػػػااف اااػػػ  البحػػػث اػػػ   -
ُبالػػػد اتهلتػػػلع احػػػب ا اػػػلث ، تبظاػػػؼا لللرسػػػلع حػػػبؿ ا ا اػػػلث الت ػػػلا   

 حاػػث  لاػػع ةػػاـ ؼاللػػؿ ل تبالػػل   (الػػبا  ال  ػػ  بل اػػلث الت ػػلا  ، الت ػػلا   
 ( بت  ةاـ غار دال  اح ل ال  .0,156،  0.988،  0.660) ا   التبال  

بالت  أشلرع إل  (   2016مع دراسة عمياء مختار ) وتختمؼ هذ  النتيجة
تبالػػػل   بهػػػبد اػػػربؽ ذاع دالػػػ  اح ػػػل ا  اػػػ  درهػػػ  الػػػبا  بل اػػػلث الت ػػػلا  

 اللؿ.ل 
للالرا  دال   LSDبل تالرؼ ا   لستب  دااع ال ربؽ تـ تطباؽ ا تبلر  -

ال ربؽ باف لتبسطلع درهلع اللسااف ااا  البحث ا  ُبالد لال بللع 
 ( اب   ذلؾ :22بالهدبؿ )اللؿ . ل بلاللرؼ حبؿ ا الث الت لا   تبالل  

لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات  LSD( اختبار 22جدوؿ )
 214ف =  عمؿ لمالمسنيف عينة البحث في الوعي باألثاث التفاعمي تبعًا 
 ُبعد معمومات ومعارؼ حوؿ األثاث التفاعمي

 موظؼ حكومي العمؿ
 39.38ـ=

 عمؿ حرفي
 31.00ـ=

أعماؿ حرة 
 43.00ـ=

 عمى المعاش
 39.21ـ=

 ال أعمؿ 
 32.33ـ=

 - - - - - موظؼ حكومي
8.37 عمؿ حرفي

* 
- - - - 

3.37 أعماؿ حرة
* 

12.0
0*  

- - - 

8.21 0.165 عمى المعاش
0*  

3.970* - - 

7.04 ال أعمؿ
* 

1.33
3*  

10.667* 6.877 * - 
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ُبالػػد اػػ   0.05ااػػد لسػتب    ( بهػبد اػػربؽ دالػ 22ات ػ  لػػف اتػل   هػػدبؿ ) -
 لال بلػػػلع بلالػػػلرؼ حػػػبؿ ا اػػػلث الت ػػػلا   بػػػاف اللسػػػااف اااػػػ  البحػػػث تبالػػػل  

ل ػػػػلل  لػػػػف االل ػػػػبف ا أالػػػػلؿ حػػػػرة ا ، حاػػػػث ب ػػػػغ ةالػػػػ  اللتبسػػػػط )  ل اللػػػػؿ
 –الػػؿ حراػػ   –( ل لبػػؿ الػػذاف  لاػػع بظػػل  هـ ) لبظػػؼ ح ػػبل  43.00

 -39.38ا االلػػػؿ ( حاػػػث ب ػػػغ اللتبسػػػط ا ػػػ  التػػػبال  )  –ا ػػػ  اللالػػػلش 
31.00- 39.21 – 32.33 .  ) 

 ػػ  ااطػػقع ارهػػ  لطباالػػ  ال هػػـ التػػ  تالتلػػد ا وتفسػػر الباحثتػػاف ذلػػؾ بأنػػه  -
ا ػػ   ػػؿ لػػل تػػب هداػػد باسػػت دالهـ لشػػب لع التبا ػػؿ ااهتلػػلا  للػػل اتػػا  

 بابار لهـ  ـ  لا  لف اللال بللع باللاللرؼ حبؿ ا الث الت لا   . 
( تحميؿ التبايف في اتجا  واحد الستبياف جودة الرعاية األسرية 23جدوؿ )

 214ف =    لمعمؿتبعًا 
مجموع  التبايفمصادر  االستبياف محاور

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط  
 المربعات

مستوى  قيمة ؼ
 الداللة

 بيف المجموعات  الرعاية االجتماعية
 داخؿ المجموعات

 الكمى

226.202 
6645.742 
6871.944 

4 
209 
213 

56.550 
31.798 

1.778 0.134 
 غير داله

 بيف المجموعات  الرعاية الصحية
 داخؿ المجموعات

 الكمى

502.195 
4752.108 
5254.304 

4 
209 
213 

125.549 
22.737 

5.522 0.000 
داله عند 
مستوى 
0.001 

النفسيةالرعاية   بيف المجموعات  
 داخؿ المجموعات

 الكمى

1490.945 
7435.504 
8926.449 

4 
209 
213 

372.736 
35.577 

10.477 0.000 
داله عند 
مستوى 
0.001 

إجمالي جودة 
 الرعاية األسرية

 المجموعاتبيف 
 داخؿ المجموعات

 الكمى

1832.82 
30587.783 
32420.603 

4 
209 
213 

458.205 
146.353 

داله عند  3.131
مستوى 
0.05 
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 ( :23يتضح مف جدوؿ ) -
ابهػػػد تبػػػلاف داؿ اح ػػػل ال  بػػػاف اللسػػػااف اااػػػ  البحػػػث اػػػ   لحػػػبر الرالاػػػ  ا  -

   غاػػربتػػ  ةالػػ(  1.778  ؼ ) حاػػث  لاػػع ةالػػ ل اللػػؿااهتللااػػ   تبالػػل  
 .دال  اح ل ال  

الرالاػػػػ  لحػػػػبر ابهػػػػد تبػػػػلاف داؿ اح ػػػػل ال  بػػػػاف اللسػػػػااف اااػػػػ  البحػػػػث اػػػػ  ) -
، إهللل  استبالف هبدة الرالاػ  ا سػرا  (  الا سا  لحبر الرالا  ،  ال حا 

 3.131،  10.477، 5.522حاث  لاع ةاـ ؼ ا   التبال  ) ل اللؿ  تبالل  
( ا ػ   0.05،  0.001،  0.001ااػد لسػتب  ) ( بت  ةاـ دال  اح ل ال  

 .التبال  
للالرا  دال   LSDبل تالرؼ ا   لستب  دااع ال ربؽ تـ تطباؽ ا تبلر  -

ال ربؽ باف لتبسطلع درهلع اللسااف ااا  البحث ا   ؿ لف )لحبر 
، إهللل  استبالف هبدة الرالا    الا سا  لحبر الرالا  ،  الرالا  ال حا 
 ( اب   ذلؾ : 24بالهدبؿ )  ل اللؿا سرا  ( تبالل  

متوسطات درجات  فلمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بي LSD( اختبار 24جدوؿ )
 214المسنيف عينة البحث في جودة الرعاية األسرية تبعًا لعدد أفراد األسرة ف = 

 الرعاية الصحيةمحور 
موظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ  العمؿ

 حكومي
 34.27ـ=

 عمؿ حرفي
 32.00ـ=

أعماؿ حرة 
 29.65ـ=

 عمى المعاش
 33.76ـ=

 ال أعمؿ 
 36.00ـ=

موظػػػػػػػػػؼ 
 حكومي

- - - - - 

عمػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 حرفي

2.271* - - - - 

أعمػػػػػػػػػػػاؿ 
 حرة

4.619* 2.348* - - - 

عمػػػػػػػػػػػػػػػػى 
 المعاش

0.506 1.765* 4.113* - - 
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ال 
 أعمؿ

1.729* 4.000* 6.348* 2.235* - 

 النفسية محور الرعاية 
موظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ  العمؿ

 حكومي
 40.83ـ=

 عمؿ حرفي
 36.00ـ=

 أعماؿ حرة 
 35.22ـ=

 عمى المعاش
 43.26ـ=

 ال أعمؿ 
 40.67ـ=

موظػػػػػػػػػؼ 
 حكومي

- - - - - 

عمػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 حرفي

4.833* - - - - 

أعمػػػػػػػػػػػاؿ 
 حرة

5.616* 0.783 - - - 

عمػػػػػػػػػػػػػػػػى 
 المعاش

2.427* 7.261* 8.043* - - 

 - *2.594 *5.449 *4.667 0.167 ال أعمؿ
 إجمالي استبياف جودة الرعاية األسرية

موظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ  العمؿ
 حكومي

 117.50ـ=

 عمؿ حرفي
 112.67ـ=

 أعماؿ حرة 
 109.30ـ=

 عمى المعاش
 118.46ـ=

 ال أعمؿ 
 119.33ـ=

موظػػػػػػػػػؼ 
 حكومي

- - - - - 

عمػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 حرفي

4.883* - - - - 

أعمػػػػػػػػػػػاؿ 
 حرة

8.196* 3.362* - - - 

عمػػػػػػػػػػػػػػػػى 
 المعاش

0.962* 5.786* 9.158* - - 

ال 
 أعمؿ

1.833* 6.667* 10.029* 0.871 - 
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اػػػػ   0.05( بهػػػبد اػػػػربؽ دالػػػ  ااػػػػد لسػػػتب   24ات ػػػ  لػػػػف اتػػػل   هػػػػدبؿ ) -
ل ػلل   ل اللؿ ل لسااف ااا  البحث ، تبالل   الرالا  ال حا لتبسطلع لحبر 

اللسػػااف ، ل لبػػؿ ( 36.00حاػػث ب ػػغ اللتبسػػط )  اللسػػااف الػػذاف ا االل ػػبف
ا ػػػػ   –أالػػػػلؿ حػػػػرة  –الػػػػؿ حراػػػػ   –الػػػػذاف االل ػػػػبف ) لبظػػػػؼ ح ػػػػبل  

 -32.00 – 34.27اللالػػػػػلش ( حاػػػػػث  لاػػػػػع لتبسػػػػػطلتهـ ا ػػػػػ  التػػػػػبال  )
29.65- 33.76   ). 

اػػ  لتبسػػطلع لحػػبر  0.05 لػػل ات ػػ  أا ػػل بهػػبد اػػربؽ دالػػ  ااػػد لسػػتب   -
اللسػػااف الػػذاف  ػػلل  ل ل اللػػؿ ل لسػػااف اااػػ  البحػػث ، تبالػػل   الا سػػا  الرالاػػ  

اللسػػااف الػػذاف  لاػػع ، ل لبػػؿ ( 43.26حاػػث ب ػػغ اللتبسػػط )  ا ػػ  اللالػػلش
ا االلػؿ ( حاػث  –أالػلؿ حػرة  –الؿ حرا   –بظل  هـ ) لبظؼ ح بل  

(   40.67 -35.22 -36.00 – 40.83 لاػػػع لتبسػػػطلتهـ ا ػػػ  التػػػبال  )
. 
إهلػػػلل  اػػػ  لتبسػػػطلع  0.05بهػػػبد اػػػربؽ دالػػػ  ااػػػد لسػػػتب  بات ػػػ  أا ػػػل   -

اللسػااف ل ػلل   ل اللػؿ ل لسػااف اااػ  البحػث ، تبالػل  استبالف الرالا  ا سرا  
اللسػػػااف الػػػذاف ، ل لبػػػؿ ( 119.33حاػػػث ب ػػػغ اللتبسػػػط )  الػػػذاف ا االل ػػػبف

ا ػػػػ   –أالػػػػلؿ حػػػػرة  –الػػػػؿ حراػػػػ   – لاػػػػع بظػػػػل  هـ ) لبظػػػػؼ ح ػػػػبل  
 -112.67 – 117.50اللالػػػلش ( حاػػػث  لاػػػع لتبسػػػطلتهـ ا ػػػ  التػػػبال  )

109.30- 118.46   ). 
إلػػ  بهػػبد حػػلاع  ااػػرة لػػف اللسػػااف الػػذاف االػػلابف  -وتفسػػر الباحثػػاف ذلػػؾ : -

لػػف سػػبء ا حػػباؿ ااةت ػػلدا  ، بال ااػػػر لػػف اللشػػل ؿ الللداػػ  ، بلػػاهـ لػػػف 
لاس لدا  لف ُا دـ ل  الرالا  القزل  ا  شا ب ت  اتاه  ااش لؿ ا باػلء اػ  

اهػػػـ ا ػػػطربف ل اػػػزبؿ ل اللػػػؿ ب ػػػذلؾ الػػػ  رالاػػػ   حاػػػلتهـ ال ل ػػػ  ببللتػػػلل 
أا سػػهـ ، باػػ  الل لبػػؿ اهػػد أف اللسػػااف ال ػػلدراف لػػف الالحاػػ  الللداػػ  أب لػػف 
لػػداهـ لػػف ا ػػـب ا ػػ   ػػدلتهـ براػػلاتهـ اهػػـ اػػ  ال للػػ  ا االل ػػبف باهػػدبف 

 الرالا  ا سرا  ال لاا  للف احاط بهـ لف أاراد أسرتهـ .
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يوجػػد تبػػايف داؿ احصػػاسيًا بػػيف المسػػنيف عينػػة ال أنػػه ممػػا سػػبؽ يتضػػح    -
البحث في كؿ مف ) ُبعد توظيؼ  ممارسػات حػوؿ   األثػاث التفػاعمي ، ُبعػد 

 لمعمؿ اتجاهات نحو األثاث التفاعمي ، الوعي الكمي باألثاث التفاعمي( تبعاً 
فػي ُبعػد معمومػات ومعػارؼ حػػوؿ  0.05وجػود فػروؽ دالػه عنػد مسػتوى ، 

لصالح مف يعمموف    لمعمؿف المسنيف عينة البحث تبعًا األثاث التفاعمي بي
ال يوجد تبايف داؿ احصاسيًا بيف المسنيف عينػة البحػث فػي  ،   أعماؿ حرة  

يوجػػد تبػػايف داؿ احصػػاسيًا بػػيف  ،   لمعمػػؿمحػػور الرعايػػة االجتماعيػػة  تبعػػًا 
المسنيف عينة البحث في )محور الرعاية الصحية ، محور الرعاية النفسية  

حقػػؽ ممػا يشػير لت لمعمػؿ، إجمػالي اسػتبياف جػودة الرعايػة األسػرية ( تبعػًا 
 جزسيًا. الخامسالفرض 

 
 -:سادسالنتاسج في ضوء الفرض ال-6

يوجد تبايف داؿ إحصاسيًا بػيف المسػنيف ا   أا ا  السلدسااص ال رض  
، وجػػودة الرعايػػة  بأبعػػاد  الثالثػػة عينػػة البحػػث فػػي الػػوعي باألثػػاث التفػػاعمي  

، بل تح ػؽ لػف  ػح  تػػذا . لممسػتوى التعميمػػيتبعػًا  بمحاورهػا الثالثػػة األسػرية 
ال رض تـ است داـ حسل  أبه  التبلاف بلست داـ ا تبلر تح اؿ اتهل  التبلاف اػ  

بهػػػبدة  بأبالػػػلد  الاقاػػػ  ( اػػػ  الػػػبا  بل اػػػلث الت ػػػلا   ANOVAاتهػػػل  باحػػػد )
بتػػػـ تطباػػػؽ ا تبػػػلر  ل لسػػػتب  التال الػػػ تبالػػػل   لاقاػػػ  بلحلبرتػػػل االرالاػػػ  ا سػػػرا  

LSD ( 27( ، )26( ، )25للالرا  دال  ال ربؽ باف اللتبسػطلع بالهػدابؿ  ، )
 ( تب   ذلؾ: 28)
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وعي المسنيف باألثاث  ستبياف( تحميؿ التبايف في اتجا  واحد ال25جدوؿ )
 214ف =   لممستوى التعميمي  التفاعمي تبعاً 

 ( :25يتضح مف جدوؿ ) -
ُبالػػػػد لال بلػػػػلع  ) ابهػػػػد تبػػػػلاف داؿ اح ػػػػل ال  بػػػػاف اللسػػػػااف اااػػػػ  البحػػػػث اػػػػ  -

ل لسػػتب  تبالػػل  ( ل اػػلث الت ػػلا  ب ، الػػبا  ال  ػػ بلالػػلرؼ حػػبؿ ا اػػلث الت ػػلا  
بتػػ  ةػػاـ دالػػ  (  6.635، 10.159) ا ػػ  التػػبال  ؼ حاػػث  لاػػع ةػػاـالتال الػػ  

 .( ا   التبال 0.01،  0.001) اح ل ال  ااد لستب  دال  
ُبالػػػد  ػػػؿ لػػػف ) ا ابهػػػد تبػػػلاف داؿ اح ػػػل ال  بػػػاف اللسػػػااف اااػػػ  البحػػػث اػػػ   -

 (ُبالد اتهلتلع احب ا الث الت لا  ، تبظاؼا لللرسلع حبؿ ا ا الث الت لا   

أبعاد 
 ستبيافاال

مجموع  مصادر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط  
 المربعات

مستوى  قيمة ؼ
 الداللة

معمومات  
ومعارؼ حوؿ 

األثاث 
 التفاعمي

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

510.827 
5305.804 
5815.911 

2 
211 
213 

255.414 
25.143 

داله  0.000 10.159
عند مستوى 

0.001 

توظيؼ   
ممارسات 

حوؿ   األثاث 
 التفاعمي

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

82.008 
2892.122 
2974.131 

2 
211 
213 

41.004 
13.707 

2.992 0.106 
 غير داله

اتجاهات نحو 
األثاث 

  التفاعمي

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

6.722 
1934.624 
1941.346 

2 
211 
213 

3.361 
9.169 

0.367 0.694 
 غير داله

الوعي باألثاث 
 التفاعمي ككؿ

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

1013.317 
16111.641 
17124.958 

2 
211 
213 

506.658 
76.358 

داله 0.007 6.635
 عند مستوى

0.01 
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(  0.367،  2.992) ا ػػ  التػػبال   حاػػث  لاػػع ةػػاـ ؼل لسػػتب  التال الػػ   تبالػػل  
 بت  ةاـ غار دال  اح ل ال  .

للالرا  دال   LSDاع ال ربؽ تـ تطباؽ ا تبلر بل تالرؼ ا   لستب  دا -
ال ربؽ باف لتبسطلع درهلع اللسااف ااا  البحث ا   ؿ لف ) ُبالد لال بللع 

ل لستب  بلاللرؼ حبؿ ا الث الت لا   ، البا  ال    بل الث الت لا   ( تبالل  
 ( اب   ذلؾ :26بالهدبؿ )التال ال  . 

لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات المسنيف عينة  LSD( اختبار 26جدوؿ )
 214ف =  لممستوى التعميمي البحث في الوعي باألثاث التفاعمي تبعًا 

 ُبعد معمومات ومعارؼ حوؿ األثاث التفاعمي
 مستوى منخفض المستوى التعميمي

 37.71المتوسط=
 مستوى متوسط

 39.03المتوسط=
 مستوى مرتفع

 44.91المتوسط=
 - - - مستوى منخفض
 - - 1.323 مستوى متوسط
 - *7.200 *5.877 مستوى مرتفع

 الوعي الكمي باألثاث التفاعمي
 مستوى منخفض المستوى التعميمي

 78.89المتوسط=
 مستوى متوسط

 81.72المتوسط=
 مستوى مرتفع

 88.36المتوسط=
 - - - مستوى منخفض
 - - *2.832 مستوى متوسط
 - * 9.478 *6.646 مستوى مرتفع

 0.05)*( داله عند             
)ُبالػد اػ   0.05ااػد لسػتب    ( بهػبد اػربؽ دالػ 26ات   لف اتل   هدبؿ ) -

لال بللع بلاللرؼ حبؿ ا الث الت لا   ، الػبا  ال  ػ  بل اػلث الت ػلا   ( بػاف 
 اللرت   ،اللسااف ااا  البحث تبالل  ل لستب  التال ال   ل لل  اللستب  التال ال  

بأاػػػ    لػػػل ارت ػػػ  لسػػػتب  تال ػػػاـ اللسػػػف   لػػػل زاد بااػػػ  اػػػ  ويمكػػػف تفسػػػير ذلػػػؾ 
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اسػت داـ بسػل ؿ اات ػلاع الحدااػ  ببللتػلل  سػلادت  ا ػ  زاػلدة الػبا  بل اػػلث 
 ( 2011مع دراسة منى موسى ، هنادي قمػر  )وتتفؽ هذ  النتيجة  الت لا   .

الذ    بلل احتبا  لػف أاػلث تبالػل  بالت  أظهرع بهبد اربؽ ا  البا  بلللس ف 
 ل لستب  التال ال  ل لل  اللستب  التال ال  اللرت   .  

 ( تحميؿ التبايف في اتجا  واحد الستبياف جودة الرعاية األسرية تبعاً 27جدوؿ )
 214ف = لممستوى التعميمي 

 ( :27يتضح مف جدوؿ ) -
ابهػػػد تبػػػلاف داؿ اح ػػػل ال  بػػػاف اللسػػػااف اااػػػ  البحػػػث اػػػ   لحػػػبر الرالاػػػ  ا  -

بتػ  (  2.018  ؼ ) حاػث  لاػع ةالػل لستب  التال ال   ااهتللاا   تبالل  
 .دال  اح ل ال     غارةال

مجموع  مصادر التبايف االستبياف محاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط  
 المربعات

مستوى  قيمة ؼ
 الداللة

يهالرعاية االجتماع  بيف المجموعات  
 داخؿ المجموعات

 الكمى

128.964 
6742.980 
6871.944 

2 
211 
213 

64.482 
31.957 

2.018 0.136 
 غير داله

 بيف المجموعات  الرعاية الصحية
 داخؿ المجموعات

 الكمى

760.704 
4493.600 
5254.304 

2 
211 
213 

380.352 
21.297 

17.860 0.000 
داله عند 
مستوى 
0.001 

النفسيةالرعاية   بيف المجموعات  
 داخؿ المجموعات

 الكمى

327.273 
8599.176 
8926.449 

2 
211 
213 

163.636 
40.754 

4.015 0.046 
داله عند 
مستوى 
0.05 

إجمالي استبياف 
جودة الرعاية 

 األسرية

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

3009.884 
29410.719 
32420.603 

2 
211 
213 

1504.942 
139.387 

10.797 0.000 
داله عند 
مستوى 
0.001 
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الرالاػػػػ  لحػػػػبر ابهػػػػد تبػػػػلاف داؿ اح ػػػػل ال  بػػػػاف اللسػػػػااف اااػػػػ  البحػػػػث اػػػػ  ) -
، إهللل  استبالف هبدة الرالاػ  ا سػرا  (  الا سا  لحبر الرالا  ،  ال حا 
 4.015، 17.860حاث  لاع ةاـ ؼ ا   التػبال  ) ل لستب  التال ال تبالل  
،  0.05،  0.001سػػػتب  ) ااػػػد ل( بتػػػ  ةػػػاـ دالػػػ  اح ػػػل ال    10.797، 

 .( ا   التبال   0.001
للالرا  دال   LSDبل تالرؼ ا   لستب  دااع ال ربؽ تـ تطباؽ ا تبلر  -

ال ربؽ باف لتبسطلع درهلع اللسااف ااا  البحث ا   ؿ لف )لحبر 
، إهللل  استبالف هبدة الرالا  الا سا  لحبر الرالا  ،  الرالا  ال حا 
 ( اب   ذلؾ :28بالهدبؿ )ل لستب  التال ال  ا سرا  ( تبالل  

متوسطات درجات  فلمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بي LSD( اختبار 28جدوؿ )
 214ف = لممستوى التعميمي المسنيف عينة البحث في جودة الرعاية األسرية تبعًا 

 الرعاية الصحيةمحور 
 مستوى منخفض المستوى التعميمي

 31.29المتوسط=
 مستوى متوسط

 34.65المتوسط=
 مستوى مرتفع

 37.91المتوسط=
 - - - مستوى منخفض
 - - *6.618 مستوى متوسط
 - *3.354 *3.264 مستوى مرتفع

  النفسية محور الرعاية 
 مستوى منخفض  المستوى التعميمي

 39.86المتوسط=
 مستوى متوسط

 41.09المتوسط=
 مستوى مرتفع

 42.46المتوسط=
 - - - مستوى منخفض
 - - 1.230 مستوى متوسط
 - *2.599 *1.369 مستوى مرتفع

 إجمالي استبياف جودة الرعاية األسرية 
 مستوى منخفض    المستوى التعميمي

 112.45المتوسط=
 مستوى متوسط

 119.79المتوسط=
 مستوى مرتفع

 122.45المتوسط=
 - - - مستوى منخفض
 - - *10.125 مستوى متوسط
 - *7.461 2.664 مستوى مرتفع

 0.05)*( داله عند                
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اػػػػ   0.05( بهػػػبد اػػػػربؽ دالػػػ  ااػػػػد لسػػػتب   28ات ػػػ  لػػػػف اتػػػل   هػػػػدبؿ ) -
،  الا سػػا  ، لحػػبر الرالاػػ    الرالاػػ  ال ػػحا لحػػبر )       ػػؿ لػػف لتبسػػطلع 

ل لسػػتب   ل لسػػااف اااػػ  البحػػث ، تبالػػل  إهلػػلل  اسػػتبالف هػػبدة الرالاػػ  ا سػػرا  ( 
 . اللسااف ذبأل لستب  التال اـ اللرت  ل لل  التال ال   

بأاػػ    لػػل ارت ػػ  اللسػػتب  التال الػػ  ل لسػػااف اتسػػالع  -وتفسػػر الباحثػػاف ذلػػؾ : -
لػػػداهـ شػػػب   اقةػػػلتهـ ااهتللااػػػ  بلالػػػلراهـ بةػػػدرتهـ ا ػػػ  التبا ػػػؿ لػػػ  أاػػػراد 

( بالتػ  2000دراسػ  سػلل  اسػللااؿ )ويتفؽ ذلؾ مػع أسرتهـ باللحاطاف بهـ ، 
هبد اربؽ دال  اح ػل ال  بػاف اللسػااف اػ  ةػدرتهـ ا ػ  ت ػباف اقةػلع أشلرع لب 

 اهتللاا  باسرا  ل لل  ذبأل التال اـ اللرت   .
تبايف داؿ احصاسيًا بيف المسنيف عينة البحػث فػي )  وجود مما سبؽ يتضح  -

ُبعد معمومات ومعارؼ حوؿ األثػاث التفػاعمي، الػوعي الكمػي باألثػاث التفػاعمي( 
ال لصػػالح المسػػنيف ذوي المسػػتوى التعميمػػي المرتفػػع، التعميمػػي  تبعػػًا لممسػػتوى

يوجد تبايف داؿ احصاسيًا بيف المسنيف عينة البحث في كػؿ مػف ) ُبعػد توظيػؼ  
ممارسات حوؿ   األثػاث التفػاعمي ، ُبعػد اتجاهػات نحػو األثػاث التفػاعمي( تبعػًا 

ال يوجػػد تبػػايف داؿ احصػػاسيًا بػػيف المسػػنيف عينػػة البحػػث  ،  لممسػػتوى التعميمػػي
وجػود فػروؽ دالػة ،  في  محور الرعايػة االجتماعيػة  تبعػًا لممسػتوى التعميمػي 

في متوسطات كؿ مف ) محػور الرعايػة الصػحية  ، محػور  0.05عند مستوى 
الرعايػػة النفسػػية  ، إجمػػالي اسػػتبياف جػػودة الرعايػػة األسػػرية ( لممسػػنيف عينػػة 

حث ، تبعًا لممستوى التعميمي  لصالح المسنيف ذوي مستوى التعمػيـ المرتفػع الب
 جزسيًا. السادستحقؽ الفرض مما يشير ل .
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 -:سابعالنتاسج في ضوء الفرض ال -7
يوجد تبايف داؿ إحصاسيًا بػيف المسػنيف ا   أا ا  السلدسااص ال رض  

، وجػػودة الرعايػػة  بأبعػػاد  الثالثػػة عينػػة البحػػث فػػي الػػوعي باألثػػاث التفػػاعمي  
، بل تح ػؽ لػف . لمستوى الدخؿ الشهري لألسرة تبعًا  بمحاورها الثالثة األسرية 

 ح  تذا ال رض تـ است داـ حسل  أبه  التبلاف بلست داـ ا تبلر تح اػؿ اتهػل  
 بأبالػػلد  الاقاػػ  ( اػػ  الػػبا  بل اػػلث الت ػػلا   ANOVAلاف اػػ  اتهػػل  باحػػد )التبػػ

بتـ  للستب  الد ؿ الشهرأل لةسرة تبالل   بلحلبرتل الاقا  بهبدة الرالا  ا سرا  
( ، 29للالراػػػ  دالػػػ  ال ػػػربؽ بػػػاف اللتبسػػػطلع بالهػػػدابؿ ) LSDتطباػػػؽ ا تبػػػلر 

 ( تب   ذلؾ: 31( ، )30)
وعي المسنيف باألثاث  ستبيافبايف في اتجا  واحد ال( تحميؿ الت29جدوؿ )

 التفاعمي تبعاً 
 214ف =   لمستوى الدخؿ الشهري لألسرة

مجموع  مصادر التبايف ستبيافأبعاد اال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط  
 المربعات

مستوى  قيمة ؼ
 الداللة

معمومات  
ومعارؼ حوؿ 

 األثاث التفاعمي

 بيف المجموعات
 المجموعاتداخؿ 
 الكمى

409.757 
5406.154 
5815.911 

2 
211 
213 

116.259 
31.466 

داله  0.000 7.996
عند مستوى 

0.001 

توظيؼ  ممارسات 
حوؿ   األثاث 

 التفاعمي

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

89.990 
2884.141 
2974.131 

2 
211 
213 

230.054 
22.721 

داله  0.048 3.292
عند مستوى 

0.05 
اتجاهات نحو  

  األثاث التفاعمي
 بيف المجموعات

 داخؿ المجموعات
 الكمى

33.354 
1907.992 
1941.346 

2 
211 
213 

1.238 
42.294 

1.844 0.161 
 غير داله

الوعي باألثاث 
 التفاعمي ككؿ

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

1125.764 
15999.194 
17124.958 

2 
211 
213 

26.601 
153.400 

داله عند  7.423
 مستوى
0.001 



 

947 

2022 يوليوػ األربعوف الحادي و  ػ العددالثامف المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ( :29يتضح مف جدوؿ ) -
ُبالػػػػد لال بلػػػػلع  ) ابهػػػػد تبػػػػلاف داؿ اح ػػػػل ال  بػػػػاف اللسػػػػااف اااػػػػ  البحػػػػث اػػػػ  -

، ُبالد تبظاؼا لللرسلع حػبؿ ا ا اػلث الت ػلا   ،بلاللرؼ حبؿ ا الث الت لا  
حاث  لاػع للستب  الد ؿ الشهرأل لةسرة ، تبالل  ( ل الث الت لا  ب البا  ال   

بت  ةاـ دال  اح ل ال  ااػد (  7.423،  3.292، 7.996) ا   التبال  ؼ ةاـ
 .( ا   التبال 0.001،   0.05، 0.001) لستب  دال  

ا ابهد تبلاف داؿ اح ػل ال  بػاف اللسػااف اااػ  البحػث اػ  ُبالػد اتهلتػلع احػب  -
)  ؼ  حاػػػث  لاػػػع ةالػػػللسػػػتب  الػػػد ؿ الشػػػهرأل لةسػػػرة  ا اػػػلث الت ػػػلا   تبالػػػل  

 غار دال  اح ل ال  .  بت  ةال (  1.844
للالرا  دال   LSDبل تالرؼ ا   لستب  دااع ال ربؽ تـ تطباؽ ا تبلر  -

ُبالد لال بللع  )ال ربؽ باف لتبسطلع درهلع اللسااف ااا  البحث ا   ؿ لف 
، ُبالد تبظاؼا لللرسلع حبؿ ا ا الث الت لا   ،بلاللرؼ حبؿ ا الث الت لا  

بالهدبؿ للستب  الد ؿ الشهرأل لةسرة . تبالل   ( ل الث الت لا  ب البا  ال   
 ( اب   ذلؾ :30)

لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات المسنيف عينة  LSD( اختبار 30جدوؿ )
 214ف =  لمستوى الدخؿ الشهري لألسرة البحث في الوعي باألثاث التفاعمي تبعًا 

 األثاث التفاعميُبعد معمومات ومعارؼ حوؿ 
مستوى الدخؿ الشهري 

 لألسرة
 مستوى منخفض

 37.98المتوسط=
 مستوى متوسط

 38.40المتوسط=
 مستوى مرتفع

 41.37المتوسط=
 - - - مستوى منخفض
 - - 0.417 مستوى متوسط
 - *2.967 *3.384 مستوى مرتفع

 عد توظيؼ  ممارسات حوؿ   األثاث التفاعميبُ 
مسػػتوى الػػدخؿ الشػػهري 

 لألسرة
 مستوى منخفض

 21.00المتوسط=
 مسػػػػػػػػػػػػػػتوى متوسػػػػػػػػػػػػػػط

 21.82المتوسط=
 مستوى مرتفع

 22.94المتوسط=
 - - - مستوى منخفض
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 - - 0.825 مستوى متوسط
 - *1.939 1.114 مستوى مرتفع

 الوعي الكمي باألثاث التفاعمي
مسػػتوى الػػدخؿ الشػػهري 

 لألسرة
 مستوى منخفض

 79.07المتوسط=
 مستوى متوسط

 80.05المتوسط=
 مستوى مرتفع

 85.16المتوسط=
 - - - مستوى منخفض
 - - 0.983 مستوى متوسط
 - * 6.097 *5.113 مستوى مرتفع

)ُبالػد اػ   0.05ااػد لسػتب    ( بهػبد اػربؽ دالػ 30ات   لف اتل   هدبؿ ) -
لللرسلع حبؿ ا ا الث الد تبظاؼا بُ لال بللع بلاللرؼ حبؿ ا الث الت لا   ، 

، الػػػػبا  ال  ػػػػ  بل اػػػػلث الت ػػػػلا   ( بػػػػاف اللسػػػػااف اااػػػػ  البحػػػػث تبالػػػػل   الت ػػػلا  
 للسػػػتب  الػػػد ؿ الشػػػهرأل لةسػػػرة ل ػػػلل  اللسػػػااف ذبأل لسػػػتب  الػػػد ؿ اللرت ػػػ  ،

بأاػػ    لػػل ارت ػػ  لسػػتب  د ػػؿ اللسػػف   لػػل زادع لداػػ  ال ػػدرة ويمكػػف تفسػػير ذلػػؾ 
لت ػػلا   ب اسػػت داـ بسػػل ؿ اات ػػلاع الحدااػػ  ا ػػ  تبظاػػؼ باسػػت داـ ا اػػلث ا

ل بحػػػث اػػػف اللال بلػػػلع باللالػػػلرؼ ببللتػػػلل  سػػػلادت  ا ػػػ  زاػػػلدة الػػػبا  بل اػػػلث 
لػف أف ( 147:  2008سػميـ أبػو عػوض )لل حػدد  ويتفؽ ذلؾ مع  الت لا   .

 اللسف ذب الد ؿ اللرت   ابحث اف ةط  ا الث الت  تلاح  ااست قؿ بالراح  .
لػػف إةبػػلؿ  Vaida.C,et.al  (2014)مػػا أظهرتػػه دراسػػة ذلػػؾ مػػع كمػػا تتفػػؽ 

 . ا سر ذبأل الد ؿ اللرت   ا   اةتالء ا الث الت لا   
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 ( تحميؿ التبايف في اتجا  واحد الستبياف جودة الرعاية األسرية تبعاً 31جدوؿ )
 214ف = لمستوى الدخؿ الشهري لألسرة 

 ( :31يتضح مف جدوؿ ) -
اجمػالي اسػتبياف يوجد تبايف داؿ احصاسيًا بيف المسنيف عينة البحث فػي  ال  -

لمسػػتوى الػػدخؿ الشػػهري تبعػػًا   جػػودة الرعايػػة األسػػرية لممسػػنيف عينػػة البحػػث
دالػة احصػاسيًا  ة غيروهى قيم(  0.173)         ة ؼحيث كانت قيملألسرة  

. 
تر ابػػ  لهتلالاػػل الل ػػرأل بتلسػػ   بتالػػللاـ الػػداف  بػػأف -وتفسػػر الباحثػػاف ذلػػؾ : -

ل بػػػلر السػػػف  ا سػػػرا  اللت لل ػػػ  بالالػػػلداع بالت للاػػػد التػػػ  تحػػػرص ا ػػػ  ت ػػػداـ الرالاػػػ  
 Elosua,Pع دراسػػة وتختمػػؼ هػػذ  النتيجػػة مػػاػػف لسػػتب  الػػد ؿ ، ب ػػض الاظػػر 

بالتػػ  أظهػػػرع أف هػػػبدة الرالاػػػ  ا سػػػرا  التػػ  ت ػػػدـ ل لسػػػااف بالتػػػ  تػػػؤار  ( 2011)
 ا   هبدة حالتهـ ت ت ؼ بل تقؼ لستب  الد ؿ بالب   ااةت لدأل ل لسف .

مجموع  مصادر التبايف االستبياف محاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط  
 المربعات

مستوى  قيمة ؼ
 الداللة

يهالرعاية االجتماع  بيف المجموعات  
 داخؿ المجموعات

 الكمى

232.518 
6639.426 
6871.944 

2 
211 
213 

116.259 
31.466 

 0.695 0.531 
 غير داله

 بيف المجموعات  الرعاية الصحية
 داخؿ المجموعات

 الكمى

460.108 
4794.196 
5254.304 

2 
211 
213 

230.054 
22.721 

1.125 0.523 
 غير داله

النفسيةالرعاية   بيف المجموعات  
 داخؿ المجموعات

 الكمى

2.475 
8923.974 
8926.449 

2 
211 
213 

1.238 
42.294 

0.029 0.971 
 غير داله

إجمالي استبياف 
 األسرية جودة الرعاية

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

53.203 
32367.400 
32420.603 

2 
211 
213 

26.601 
153.400 

0.173 0.841 
 غير داله
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فػي )ُبعػد معمومػات  0.05وجود فروؽ دالػه عنػد مسػتوى مما سبؽ يتضح   -
األثػػاث  ومعػػارؼ حػػوؿ األثػػاث التفػػاعمي ، ُبعػػد توظيػػؼ  ممارسػػات حػػوؿ  

التفاعمي ، الوعي الكمي باألثاث التفاعمي ( بيف المسنيف عينة البحث تبعػًا 
لمسػػػتوى الػػػدخؿ الشػػػهري لألسػػػرة لصػػػالح المسػػػنيف ذوي مسػػػتوى الػػػدخؿ 

ال يوجد تبايف داؿ احصاسيًا بػيف المسػنيف عينػة البحػث فػي ُبعػد  ،  المرتفع
ال ، اتجاهػػات نحػػو األثػػاث التفػػاعمي تبعػػًا لمسػػتوى الػػدخؿ الشػػهري لألسػػرة 

يوجد تبايف داؿ احصاسيًا بيف المسػنيف عينػة البحػث فػي  اجمػالي اسػتبياف 
ي جودة الرعاية األسرية لممسنيف عينة البحث  تبعًا لمسػتوى الػدخؿ الشػهر 

 جزسيًا. السابعحقؽ الفرض مما يشير لتلألسرة 
 

 -:ثامفلنتاسج في ضوء الفرض الا -8
 عينػة المسػنيف بيف إحصاسياً  داؿ تبايف يوجدا   أا ا  الاللفااص ال رض     

 األسػرية الرعايػة وجػودة ، بأبعػاد  الثالثػة   التفاعمي باألثاث الوعي في البحث
– متوسػػط فػوؽ -متوسػط – صػغير)  السػػكف لمسػاحة تبعػاً  بمحاورهػا الثالثػة 

، بل تح ػػػؽ لػػػف  ػػػح  تػػػذا ال ػػػرض تػػػـ اسػػػت داـ حسػػػل  أبهػػػ  التبػػػلاف (. فػػػاخر
( اػػػ  الػػػبا  ANOVAبلسػػػت داـ ا تبػػػلر تح اػػػؿ اتهػػػل  التبػػػلاف اػػػ  اتهػػػل  باحػػػد )

تبالػػل   بلحلبرتػػل الاقاػػ  بهػػبدة الرالاػػ  ا سػػرا   بأبالػػلد  الاقاػػ  بل اػػلث الت ػػلا   
للالراػػػػػػ  دالػػػػػػ  ال ػػػػػػربؽ بػػػػػػاف  LSDبتػػػػػػـ تطباػػػػػػؽ ا تبػػػػػػلر  للسػػػػػػلح  اللسػػػػػػ ف ، 

 ( تب   ذلؾ: 34( ، )33( ، )32اللتبسطلع بالهدابؿ )
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وعي المسنيف باألثاث  ستبياف( تحميؿ التبايف في اتجا  واحد ال32جدوؿ )
 214ف =   لمساحة السكف  التفاعمي تبعاً 

 ( :32يتضح مف جدوؿ ) -
ُبالػػػػد لال بلػػػػلع  ) ابهػػػػد تبػػػػلاف داؿ اح ػػػػل ال  بػػػػاف اللسػػػػااف اااػػػػ  البحػػػػث اػػػػ  -

الت لا   ،  ا الثا  حبؿ لللرسلعا ، ُبالد تبظاؼبلاللرؼ حبؿ ا الث الت لا  
ا ػػ   ؼ حاػػث  لاػػع ةػػاـللسػػلح  السػػ ف  تبالػػل  ( ل اػػلث الت ػػلا  ب الػػبا  ال  ػػ 

بتػػػ  ةػػػاـ دالػػػ  اح ػػػل ال  ااػػػد لسػػػتب  ( 12.002،  12.639،5.204) التػػػبال 
 .( ا   التبال 0.001،  0.01،  0.001) دال  

ا ابهد تبلاف داؿ اح ػل ال  بػاف اللسػااف اااػ  البحػث اػ  ُبالػد اتهلتػلع احػب  -
 1.525) ا   التػبال   حاث  لاع ةاـ ؼللسلح  الس ف   ا الث الت لا   تبالل  

 غار دال  اح ل ال  .  ( بت  ةال

مجموع  مصادر التبايف ستبيافأبعاد اال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط  
 المربعات

مستوى  قيمة ؼ
 الداللة

معمومات  
ومعارؼ حوؿ 

 األثاث التفاعمي

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

889.482 
4926.430 
5815.911 

3 
210 
213 

296.494 
23.459 

داله عند  12.639
مستوى 
0.001 

توظيؼ   
ممارسات حوؿ   
 األثاث التفاعمي

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

205.808 
2768.323 
2974.131 

3 
210 
213 

68.603 
13.182 

داله عند  5.204
مستوى 
0.01 

اتجاهات نحو  
  األثاث التفاعمي

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

41.388 
1899.958 
1941.346 

3 
210 
213 

13.796 
9.047 

1.525 0.209 
 غير داله

الوعي باألثاث 
 التفاعمي ككؿ

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

2506.381 
14618.576 
17124.958 

3 
210 
213 

835.460 
69.612 

داله عند  12.002
 مستوى
0.001 



 

952 

2022 يوليوػ األربعوف الحادي و  ػ العددالثامف المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

للالرا  دال   LSDبل تالرؼ ا   لستب  دااع ال ربؽ تـ تطباؽ ا تبلر  -
 لال بللع ُبالدال ربؽ باف لتبسطلع درهلع اللسااف ااا  البحث ا   ؿ لف ) 

 ، الت لا   ا الثا  حبؿ لللرسلعا تبظاؼ ُبالد الت لا  ، ا الث حبؿ بلاللرؼ
 ( اب   ذلؾ33بالهدبؿ )الس ف.  للسلح  تبالل  ( الت لا   بل الث ال    البا 

لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات  LSD( اختبار 33جدوؿ )
 214ف =  لمساحة السكف المسنيف عينة البحث في الوعي باألثاث التفاعمي تبعًا 

 بُعد معلومات ومعارف حول األثاث التفاعلي

 إسكان صغير مساحة السكه 

 44875متوسط=

إسكان 

 متوسط

متوسط=

39852 

 إسكان فوق متوسط

متوسط=

37844 

 إسكان فاخر

 36811متوسط=

 - - - - إسكان صغير

 - - - *78311 إسكان متوسط

إسكككككككان فككككككوق 

 متوسط
58235* 28175* - - 

 - *38515 18441 *88751 إسكان فاخر

 التفاعلي األثاث"  حول ممارسات" بُعد توظيف

 إسكان صغير مساحة السكه 

 24856متوسط=

إسكان 

 متوسط

 22831متوسط=

 إسكان فوق متوسط

 21821متوسط=

 إسكان فاخر

 21833متوسط=

 - - - - إسكان صغير

 - - - *38348 إسكان متوسط

إسكككككككان فككككككوق 

 متوسط
28259* 18189* - - 

 - 18971 18881 *48229 إسكان فاخر

 الوعي الكلي باألثاث التفاعلي

 إسكان صغير مساحة السكه

 91838متوسط=

إسكان 

 متوسط

 82841متوسط=

 إسكان فوق متوسط

 78849متوسط=

 إسكان فاخر

 76811متوسط=

 - - - - إسكان صغير

 - - - *118887 إسكان متوسط

إسكان فوق 

 متوسط
78971* 38916* - - 

 - *68414 *28488 *148375 إسكان فاخر

 0.05)*( داله عند             
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)ُبالػد اػ   0.05ااػد لسػتب    ( بهػبد اػربؽ دالػ 33ات   لف اتل   هدبؿ ) -
 ا اػلثا  حبؿ لللرسلعا تبظاؼ ُبالد بلاللرؼ حبؿ ا الث الت لا   ،لال بللع 

الت ػػػلا   ، الػػػػبا  ال  ػػػػ  بل اػػػػلث الت ػػػػلا   ( بػػػػاف اللسػػػػااف اااػػػػ  البحػػػػث تبالػػػػل  
مسػمـ مع دراسة مهجػة وتتفؽ هذ  النتيجة  للسلح  الس ف  اإلس لف ال  ار ،

بالتػػ  أظهػػرع بهػػبد اػػربؽ اػػ  الػػبا  بل اػػلث الػػذ   تبالػػل   ( 2018و خػػروف )
بػػأف الل الػػاف اػػ  لسػػل ف  ػػ ار  أ اػػر ويمكػػف تفسػػير ذلػػؾ للسػػلح  السػػ ف .  

حله  لةاػلث الت ػلا   ببللتػلل  تػـ أ اػر ا ػ  تبحػث اػف لال بلػلع ااػ  بتحػلبؿ 
مػػا أشػػارت ويتفػػؽ ذلػػؾ مػػع  ، اسػػت دال  بتبظا ػػ  ل ت  ػػ  ا ػػ   ػػاؽ اللسػػلح  

بػأف ا اػلث الت ػلا   ا سػ  اللهػلؿ اسػت قؿ  Elizabeth ,E  (2011)إليػه 
 ااحتال  إل  اللسلحلع الباسال   بحداع ا الث بأ ار لف طرا   للل ا ا  اف

 ( تحميؿ التبايف في اتجا  واحد الستبياف جودة الرعاية األسرية تبعاً 34جدوؿ )
 214ف = لمساحة السكف 

مجموع  التبايفمصادر  االستبياف محاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط  
 المربعات

مستوى  قيمة ؼ
 الداللة

يهالرعاية االجتماع  بيف المجموعات  
 داخؿ المجموعات

 الكمى

418.607 
6453.337 
6871.944 

3 
210 
213 

139.536 
30.730 

0.541 0.105 
 غير داله

 بيف المجموعات  الرعاية الصحية
 داخؿ المجموعات

 الكمى

486.556 
4767.747 
5254.34 

3 
210 
213 

162.185 
22.704 

1.144 0.213 
 غير داله

النفسيةالرعاية   بيف المجموعات  
 داخؿ المجموعات

 الكمى

52.769 
8773.680 
8926.449 

3 
210 
213 

17.590 
42.256 

0.416 0.742 
 غير داله

إجمالي جودة 
 الرعاية األسرية

 بيف المجموعات
 داخؿ المجموعات

 الكمى

359.662 
32060.941 
32420.603 

3 
210 
213 

119.887 
152.671 

0.785 0.503 
 غير داله
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 ( :34يتضح مف جدوؿ ) -
هػػػبدة الرالاػػػ  ابهػػػد تبػػػلاف داؿ اح ػػػل ال  بػػػاف اللسػػػااف اااػػػ  البحػػػث اػػػ   ا  -

،  0.541ؼ ) حاػث  لاػع ةػاـللسػلح  السػ ف  تبالل    بلحلبرتل الاقا  ا سرا  
ويمكػػػف تفسػػػير . دالػػػ  اح ػػػل ال   غاػػػر بتػػػ  ةػػػاـ( 0.785،  0.416،  1.144

: بأف لهتلالال الل رأل اهتـ إل  حد  باػر بللهلاػ  اإلاسػلا  احػب اللسػااف  ذلؾ
بتأداػ  ح ػػبةهـ   لػػل داػػع إلاػػ  هلاػ  ا داػػلف السػػللبا  ب ػػ   اللػػ  ، بالشػػراال  

اع ااسقلا  ب     ل   ، ببللتلل  ا ال ػف ااتبػلر لسػلح  السػ ف لػف اللػؤار 
 الت  ال ف أف ت ار لف هبدة الرالا  ا سرا  الل دل  لهـ .  

تبايف داؿ احصاسيًا بػيف المسػنيف عينػة البحػث فػي )  يتضح وجود مما سبؽ -
ُبعػد معمومػػات ومعػارؼ حػػوؿ األثػاث التفػػاعمي، ُبعػد توظيػػؼ  ممارسػات حػػوؿ   

ال ، األثػػاث التفػػاعمي ، الػػوعي الكمػػي باألثػػاث التفػػاعمي( تبعػػًا لمسػػاحة السػػكف 
يوجػػد تبػػايف داؿ احصػػاسيًا بػػيف المسػػنيف عينػػة البحػػث فػػي ُبعػػد اتجاهػػات نحػػو 

ال يوجد تبايف داؿ احصاسيًا بيف المسنيف ، ثاث التفاعمي تبعًا لمساحة السكفاأل 
عينػػة البحػػث فػػي  جػػودة الرعايػػة األسػػرية بمحاورهػػا الثالثػػة   تبعػػًا لمسػػاحة 

 جزسيًا. الثامفحقؽ الفرض لت ، مما يشير السكف
 التاسع  الفرض ضوء في النتاسج -9

مشاركة المتغير المستقؿ تختمؼ نسبة   أنه عمى التاسع  الفرض ينص   
لمدراسة ) الوعي باألثاث التفاعمي بأبعاد  الثالثة ( في تفسير نسبة التبايف 

ا الثالثة ( لممسنيف الخاصة بالمتغير التابع ) جودة الرعاية األسرية بمحاوره
است داـ لالللؿ اااحدار  تـ ال رض تذا  ح  لف بل تح ؽ ،.  عينة البحث 

 اب   ذلؾ : ( 35البساط بالهدبؿ )
 
 
 



 

955 

2022 يوليوػ األربعوف الحادي و  ػ العددالثامف المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

( معامؿ االنحدار البسيط لبياف أثر الوعي باألثاث التفاعمي عمى  35جدوؿ )
 214جودة الرعاية األسرية لممسنيف عينة البحث ف = 

المتغير 
 التابع

 ( R2)نسبة المشاركة  (R)االرتباط
 

مستوى  قيمة )ت( معامؿ االنحدار ؼ
 الداللة

ية 
سر

 األ
اية

لرع
ة ا

جود
 

0.537 0.289 86.085 

 Àالثابت 
 (57.27) 

9.278 

داله عند 
 مستوى
0.001 

 
 

 ßالميؿ 
 (0.739) 

 
( با ل  استهلبلع اللسااف اااػ  البحػث ا ػ  بهػبد  35تشار الاتل   بهدبؿ ) -

دالػ  إح ػل ا  ل ػبا  بل اػػلث الت ػلا   ا ػ  هػبدة الرالاػ  ا سػػرا   اقةػ  ذاع
 (  Rإذ ب غ لالللؿ اارتبلط )

، ألػػػل  0.001( دالػػػ  ااػػػد لسػػػتب  9.279( ، ب لاػػػع ةالػػػ  )ع( )  0.537)  
لػػف الت ااػػر  0.289( أأل أف لػػل ةالتػػ   0.289ا ػػد ب ػػغ ) (  R2)اسػػب  اللشػػلر  

اػػػ  هػػػبدة الرالاػػػ  ا سػػػرا  لػػػد  اللسػػػااف اػػػلت  اػػػف الت ااػػػر اػػػ  لسػػػتب  الػػػبا  
ß  (0.739  )،  لػل ب  ػع ةالػ  درهػ  التػأاار  بأباللد  الاقاػ  بل الث الت لا   

بأبالػػلد  بتػػذا االاػػ  أف الزاػػلدة بل ػػدار درهػػ  باحػػدة  لػػف الػػبا  بل اػػلث الت ػػلا   
،  0.739اػػػؤدأل إلػػػ  زاػػػلدة اػػػ  هػػػبدة الرالاػػػ  ا سػػػرا  ل لسػػػااف ب الػػػ   الاقاػػػ  

 .اف  ا سرا  ل لساباؤ د لالابا  أار البا  بل الث الت لا   ا   هبدة الرالا
  ببؿ ال ر ا  التلسال ل اشاربتذا 

بللالرا  أأل اللت اراع اللست    أ ار تأاارا ا   اللت ار التلب  تـ است داـ لالللؿ 
 ( اب   ذلؾ : 36اااحدار ال ط  اللتالدد بالهدبؿ )
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الوعي المتغيرات المستقمة ) أبعاد لمعالقة بيف  المتعدد( االنحدار 36)جدوؿ  -
=  ف (  جودة الرعاية األسريةالمتغير التابع )  و( باألثاث التفاعمي 

214 

تػػـ ااهػػلد لالللػػؿ اااحػػدار ال طػػ  بػػاف  ػػؿ لت اػػر لسػػت ؿ بلت اػػر تػػلب  بذلػػؾ  -
للالراػػ  أأل اللت اػػراع اللسػػت    أ اػػر تػػأاارا ا ػػ  اللت اػػر التػػلب  ، باب ػػ  هػػدبؿ 

 حػػبؿ بلالػػلرؼ بػػاف اللت اػػراع اللسػػت    )لال بلػػلع ارتبلطاػػ ( بهػػبد اقةػػ  36)
 احػب اتهلتػلع –الت ػلا    ا اػلثا  حػبؿ لللرسػلعا تبظاػؼ – الت ػلا   ا الث
ا سرا ( ، باظهر لػف الهػدبؿ)  الرالا  الت لا   ( باللت ار التلب  )هبدة ا الث
( أف الالقةػػ  بػػاف  ػػؿ لت اػػر لسػػت ؿ بتػػلب  دالػػ  اح ػػل ال  ااػػد لسػػتب  دالػػ   36

الت ػػػلا    ، بااػػػد لسػػػتب  دالػػػ   ا اػػػلث حػػػبؿ بلالػػػلرؼ لبالػػػد لال بلػػػلع 0.01
 احػػب اتهلتػػلع -الت ػػلا     ا اػػلثا  حػػبؿ لللرسػػلعا تبظاػػؼلبالػػدأل )  0.001
 ا الث احب اتهلتلع  لل ات   أف  أ ار اللت اراع تأاارا  ا الت لا   ( ، ا الث

معامؿ  المتغيرات
االرتباط 

 R  

معامؿ تحديد 
نسبة 

 المشاركة 
 R2  

مستوى  قيمة ت معامؿ االنحدار
 الداللة

ابع
 المستقؿ  الت

 

رية
ألس

ة ا
رعاي

ة ال
جود

 
معمومات ومعارؼ   

 حوؿ األثاث التفاعمي
دالة عند  A99.74   2.82 الثابت 0.036 0.190

مستوى 
0.01 

 B 0.449الميؿ 

توظيؼ  ممارسات حوؿ 
   األثاث التفاعمي

دالة عند  7.68 82.82الثابت  0.226 0.475
مستوى 
0.001 

 B1.57الميؿ 

اتجاهات نحو األثاث 
 التفاعمي

دالة عند  A 60.95 13.47 الثابت 0.461 0.679
مستوى 
0.001 

 B 2.78الميؿ 
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ا ، ا اػػػػ  لت اػػػػر ا تبظاػػػػؼ R2 =0.461اسػػػػب  اللشػػػػلر  الت ػػػػلا   ا حاػػػػث ب ػػػػغ 
اػـ  R2  =0.226اسػب  اللشػلر  حاػث ب ػغ الت ػلا   ا  ا اػلثا  حػبؿ لللرسلع

الت ػلا   ا حاػث ب ػغ  ا اػلث حػبؿ بلالػلرؼ ا اهلػل اػ  الاهلاػ  لت اػر ا لال بلػلع
 .  R2 =0.036اسب  اللشلر  

( يمكػػف اسػػتنتاج أنػػه كممػػا زادت المعمومػػات  36جػػدوؿ )ومػػف خػػالؿ  - 
والمعػػػارؼ حػػػوؿ األثػػػاث التفػػػاعمي بمقػػػدار درجػػػة واحػػػدة كممػػػا زادت جػػػودة 

، كمما زاد توظيؼ األثاث 0.449الرعاية األسرية المقدمة لممسنيف بمقدار 
التفاعمي بمقدار درجة واحدة زادت جودة الرعاية األسرية المقدمة لممسػنيف 

، وكمما زادت االتجاهات حوؿ األثاث التفاعمي بمقدار درجػة  57.1بمقدار 
أنػػه ( وهػػذا يػػدؿ عمػػى  1.78واحػػدة زادت جػػودة الرعايػػة األسػػرية بمقػػدار 

تختمؼ نسبة مشاركة المتغير المستقؿ لمدراسػة ) الػوعي باألثػاث التفػاعمي 
ة بأبعاد  الثالثة ( في تفسير نسبة التبػايف الخاصػة بػالمتغير التػابع ) جػود

 يشػػيرممػػا الرعايػػة األسػػرية بمحاورهػػا الثالثػػة ( لممسػػنيف عينػػة البحػػث  
 .صحة الفرض التاسع ل

 توصيات البحث: -

ا د اللؤتلراع بالادباع الت  تهتـ بإتلح  ال ر   لبهبد ت   لع  -1
، تهباد الرالا  ت ابلبها  هدادة ا  لهلؿ ا الث بتحدادا  ا ا الث الت لا   ا 

 .ا سرا  الل دل  ل لسااف بلست داـ ا الث الت لا   
 التبس  ا  دراس  ا الث الت لا    أحد أبه  الحالة الرةلا  اللست ب ا  . -2
ااتتللـ بلإلاقـ الهلدؼ الذ  اسلاد ا   تباا  اللهتل  بأتلا  است داـ  -3

الاللؿ ا   تهباد الرالا  ب ا الث الت لا    اراد ا سرة الل  بل لسااف  ل   
 .  ا سرا  الل دل  لهـ 

ااتتللـ بللت االع الحداا  إلاتل  أالث ت لا   ابا   الت دـ الت ابلبه   -4
 الالللل  .
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 ربرة است داـ الت ابلبهال الحداا  بالذ لء اا طالا  ا  ت لاـ  -5
 اللسل ف بةط  ا الث ب ل   ا  اللسل ف ذاع اللسلحلع ال  ارة .

لهلا  ااةت لدأل لةالث الت لا   ب ربرة إاهلد ح بؿ ل  ض دراس  ا -6
 ت      الاتهل.

اشر البا  بل الث الت لا   بالتالرؼ ا    ا ا  است دال  بااست لدة لا   -7
 ل  التأ اد ا    ربرة إاهلد أالث اتبااؽ ل  البا   بالهبا  الل را  .

ت  ص ا إدارة ع الدراسا  ال ل   بتأااث اللس ف ا  تحداث الل ررا -8
، باف تهباد الرالا   اللازؿ ا باط لا  أهزاء اف ا الث الرةل  بالت لا  

 . الل دل  ل لسااف بالءا  ا   لتلبال  بلالرا   ؿ لل تب هداد ا  اللـ ا الث 

 -المراجع العربية :
الفكػػػػػر االبػػػػػداعي لفمسػػػػػفة ( :  2013أحلػػػػػد اسػػػػػللااؿ أحلػػػػػد اػػػػػباد )  .1

، رسػػػلل  د تػػػبرا  ،   اػػػ  ال اػػػبف التصػػػميـ المتػػػزامف وأثػػػر  عمػػػى القػػػيـ 
 التطبا ا  ، ةسـ الت لاـ الدا    با الث ، هللال  ح باف ، ل ر . 

، دار قػػػاموس الخدمػػػة االجتماعيػػػة ( : 2000أحلػػػد شػػػ اؽ السػػػ رأل )  .2
 اللالرا  الهللالا  ، ااس ادرا  ، ل ر . 

أبعػػاد التكيػػؼ المػػأموؿ لممسػػنيف فػػي ( :  2018 ػػ  ) ألااػػ   ػػقح ذ .3
، رسػػػلل  د تػػػبرا  ،   اػػػ  إطػػػار الواقػػػع االجتمػػػاعي لممجتمػػػع المصػػػري 
 ال دل  ااهتللاا  ، هللال  ح باف ، ل ر . 

األثػػػػاث ( :  2015ا لاػػػػر أحلػػػػد شػػػػبة  ، بسػػػػلـ للػػػػدبح اػػػػز الػػػػداف )  .4
، التطبيقيػػة التفػػاعمي بػػيف النظريػػة والتطبيػػؽ ، مجمػػة الفنػػوف والعمػػـو 

 ، هللال  دلالط ، ل ر . 2له د 
(: لش قع الت لاد لد  اللسااف بأارتل ا   الر ػل 2009إاللف أحلد ) .5

، هللال  اللا برة  14اف الحالة ، له   بحبث التربا  الاباا  ، الالدد 
 ، ل ر .
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ض التغيػػػػرات النفسػػػػية المنبسػػػػة بعػػػػ( : 2012بدباػػػػ  لحلػػػػد ر ػػػػباف ) .6
، له ػ  الترباػ  ، باضطرا& النـو لدى مجموعة مف المسنيف والمسػنات 

   ا  التربا  ، هللال  ا زتر ، ل ر . 
فمسػفة التطػور فػي الفكػر االنسػاني ( :  2016هاهلف إبراتاـ الدهبأل ) .7

 وتقنيات الحاس& اآللي في العمارة الذكية وأثرها عمى التصميـ الػداخمي
 رسلل  د تبرا  ،   ا  ال ابف التطبا ا  ، هللال  ح باف ، ل ر . ، 

ممارسة العالج المتمركز حوؿ العميؿ في ( : 2011هاهلف ساد ال ط )  .8
، دراسػ  تهراباػ  خدمة الفرد لتخفيؼ الشعور بػاالغترا& لػدى المسػنات 

بػػدار سػػالداع ل لسػػالع ، له ػػ  دراسػػلع اػػ  ال دلػػ  ااهتللااػػ  بالال ػػـب 
،   اػػػ  ال دلػػػ  ااهتللااػػػ  ، هللالػػػ   31، الالػػػدد  7  ، له ػػػد اااسػػػلاا

 ح باف ، ل ر . 
مصػادر الػدعـ  ( : 2017هاهلف ابد اهلل طلل  & اؤاد ااد الهبالػد  )  .9

االجتمػػػػػاعي والنفسػػػػػي واألسػػػػػري لػػػػػذوي اضػػػػػطرا& التوحػػػػػد وعالقتهػػػػػا 
، رسػػػلل  للهسػػػتار ،   اػػػ  الال ػػػـب التربباػػػ   بالمشػػػكالت السػػػموكية لػػػديهـ

 سا  ، هللال  اللف الالربا  ، ا ردف . بالا 
كبػػار السػػف فػػي العػػالـ العربػػي: بػػيف ( : 2021حللػػد احاػػ  حسػػاف ) .10

، الالشػػر حللػػد  الصػػحة والمػػرض   الصػػعوبات الراهنػػة و مػػاؿ المسػػتقبؿ
 احا  ، الالراؽ .

اسػػػػػػتخداـ المسػػػػػػنيف لتكنولوجيػػػػػػا ( : 2010حاػػػػػػلف لحلػػػػػػد السػػػػػػاد )  .11
طػػػػػيطهـ لموقػػػػػت وتواصػػػػػمهـ المعمومػػػػػات واالتصػػػػػاالت وعالقتهػػػػػا بتخ

، هللالػػػ  ح ػػػباف ،  26، له ػػػ  ااةت ػػػلد اللازلػػػ  ، الالػػػدد  االجتمػػػاعي
 ل ر .

لتوافػػػؽ االجتمػػػاعي والنفسػػػي لممسػػػف فػػػي ( : ا2012زااػػػ  دتالػػػ  ) .12
، برةػ  الػؿ ل ل ت ػ  الػبطا  ا بؿ حػبؿ الشػا ب   اػ  األسرة الحديثػة 

 الهزا ر .اللهتل  الهزا رأل اباة  بتحدالعا ، هللال  الهزا ر ، 
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اتجاهػػات المسػػنيف نحػػو اسػػتخداـ ( : 2000سػػلل   لػػاس اسػػللااؿ ) .13
، اللػػؤتلر ااة الػػ  الالربػػ  ا بؿ لرالاػػ   وسػػاسؿ التكنولوجيػػا الشخصػػية

الباةػػػػ  باللػػػػألبؿ اػػػػ  لط ػػػػ   –اللسػػػػااف ا اللسػػػػابف اػػػػ  الػػػػبطف الالربػػػػ  
 ابراؿ ، هللال  ح باف ، ل ر . 5-3،  -ا ل ا  الاللا  

، الطبالػػػ  التوافػػػؽ النفسػػػي لممسػػػنيف ( : 2008سػػػ اـ أبػػػب اػػػبض ) .14
 اابل  ، دار أسلل  ل اشر ، ا ردف .

تكنولوجيػػػػػا التعمػػػػػيـ لػػػػػذوي ( : 2013سػػػػػللح ابػػػػػد ال تػػػػػلح لػػػػػرزبؽ ) .15
 ، دار اللاسرة ل اشر بالتبزا  ، ا ردف . 2، ط االحتياجات الخاصة

بجػػػػودة  المهػػػارات االجتماعيػػػة وعالقتهػػػا(: 2018 ػػػ لء الح لػػػ  )  .16
، رسلل  للهستار ، ةسـ ا ـ ا س ،   اػ  الترباػ   الحياة لدى كبار السف

 ، هللال  الل ؾ سالبد ، الرالض ، السالبدا  .
عمػػـ اجتمػػاع المعرفػػة   دراسػػة فػػي ( : 2014طػػ  ابػػد الالػػلط  اهػػـ ) .17

، دار اللالراػػػ  الهللالاػػػ  ، ااسػػػ ادرا  ،  مقولػػػة الػػػوعي واأليدولوجيػػػة  
 ل ر . 

المتقاعػػدوف واالسػػتفادة مػػف ( :  2005 راػػ   ػػ ر ) ابػػد الالزاػػز ال .18
، برةػػػ  الػػػؿ ل دلػػػ  لاػػػدبة )  خبػػػراتهـ فػػػي المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية

اللت لاػػػػدبف بػػػػاف ااتتلػػػػلـ بالتهلتػػػػؿ ( ، هللالػػػػ  اػػػػلاؼ ال رباػػػػ  ل ال ػػػػـب 
 ا لاا  ، السالبدا  . 

الرضػػػا عػػػف الحيػػػاة ( :  2016ابػػػد ال ػػػراـ هػػػراداع ، لحلػػػد ابػػػبد )  .19
االجتمػػاعي لػػدى المسػػنيف المقيمػػيف فػػي دور الرعايػػة وأولسػػؾ والػػدعـ 

، له ػػ  الال ػػـب التربباػػ  بالا سػػا  ، له ػػد  المقيمػػيف فػػي بيػػوتهـ الخاصػػة
   ا  التربا  ، هللال  البحراف ، البحراف . ،413ص  ، 1، الالدد  17

أثػر تصػميـ األثػاث الػذكي ( :  2021ا   لحلد سابس  ، بآ ربف ) .20
، له ػػػ  الاللػػػلرة المسػػػكف ذو الفػػػراغ المحػػػدود  عمػػػى تمبيػػػة احتياجػػػات
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بال ابف بالال بـ اااسلاا  ، الهلالا  الالربا  ل ح لرة بال ابف ااسقلا  ، 
 ، ل ر . 25الله د السلدس ، الالدد 

تأثيث مسكف األسػرة وتصػميـ وحػدات ( :  2019ا الء ا   لحلػد )  .21
 floor plannerسػػػكنية مختمفػػػة باسػػػتخداـ التقنيػػػة الحديثػػػة 

program  له   ال ابف با د  با بـ اإلاسلاالع بااهتللع ، الالػدد ،
 ،   ا  االلراع ل ال ـب الترببا  ، االلراع . 40

المسػػػاكف الذكيػػػة وعالقتهػػػا بػػػالتوافؽ ( : 2016ا اػػػلء ا ػػػ  ل تػػػلر ) .22
 2، له   أاسػا  ل بحػبث بالدراسػلع ، له ػد  النفسي االجتماعي األسري

 لشبر بلله    ، الهزا ر .، هللال  زالف ا 7، الالدد 
لتصػميـ الػداخمي لممسػكف فػي ( : ا 2014الرب لحلػد ابػد ال ػلدر )  .23

، رسػػػػلل  د تػػػػبرا  ،   اػػػػ  ال اػػػػبف  ضػػػػوء اسػػػػتخداـ التكنولوجيػػػػا الرقميػػػػة
 التطبا ا  ، هللال  ح باف ، ل ر . 

دور ماسسات الرعاية اإليواسية فػي تحقيػؽ ( : 2016غسلف اذارا  ) .24
، له ػ    اػ  الترباػ  ا سلسػا   مسػنيف  فػي االردفالتكيؼ االجتماعي لم

 ، الالراؽ . 28ل ال ـب الترببا  باااسلاا  ، هللال  بلبؿ ، ادد 
أنمػػػػػاط المسػػػػػاندة االجتماعيػػػػػة والنػػػػػوع ( : 2011 رالػػػػػ   طػػػػػل  )  .25

، له ػ    اػ  كمتنبسات بجػودة الحيػاة المرتبطػة بالصػحة لػدى المسػنيف 
 اآلدا  ، هللال  ال لترة ، ل ر .،   ا   71، الالدد  4اآلدا  ، له د 

تكنولوجيػػا األثػػاث وتطػػورات األثػػاث ( : 2017للهػػد لحلػػد السػػباؿ )  .26
، له   ببحبث ا  الال ـب بال ابف الاباا  ،   ا  التربا  الاباا  ،  الذكي

 هللال  ااس ادرا  ، ل ر . 
أثر العوامؿ االجتماعية واالقتصادية عمػى ( : 2011للاس  الحبش  )  .27

االسػػتراتيجي لمػػدخؿ المػػالي لمرحمػػة التقاعػػد وعالقتهػػا بالرضػػا التخطػػيط 
، هللالػ  اللا ػبرة  22، له   بحبث التربا  الاباا  ، ادد عف الحياة 
 ، ل ر .
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، الل تبػػػػػ  مشػػػػػكالت كبػػػػػار السػػػػػف ( :  2004لحلػػػػػد حسػػػػػف غػػػػػلاـ )  .28
 الل را  ل طبلا  بالاشر بالتبزا  ، ااس ادرا  ، ل ر .

، دار  منػػاهج البحػػث العممػػي ( : 2019لحلػػد سػػرحلف اللحلػػبدأل )  .29
 ،  االلء ، الالف .  2ال ت  ، ط

 (: 2020لحلػػد شػػلتاف ، إبػػراتاـ الل ػػرأل ، ابػػد الػػرحلف طلػػبا  )  .30
مسػػتوى الضػػغوط النفسػػية واالجتماعيػػة وأسػػالي& مواجهتهػػا لػػدى عينػػة 
، مف الفمسطينييف الواقعيف تحت الحجر المنزلي بسب& فيروس كورونا 

 ، هللال  اللا برة ، ل ر .  35، الالدد  28، له د  الله   الترببا 
قيػاس وعػي عينػة ( : 2011لا  حللد لبس  ، تالدأل لحلد ةلػرة )  .31

،  مف أفراد المجتمع بمفهـو المساكف الذكيػة وعالقتهػا بالرضػا السػكني
 ، هللال  اللا برة ، ل ر . 22له   بحبث التربا  الاباا  ، الالدد 

دور التطبيقات التقنية داخػؿ المسػكف  ( :2020لهل حسف ال لحػلا  ) .32
، له ػ    اػ  الترباػ  بلللا ػبرة  الذكي لخدمة ذوي االحتياجػات الخاصػة

 ، هللال  اللا برة ، ل ر .  109، الالدد 3، له د 
لههػػػػ  لحلػػػػد لسػػػػ ـ ، ربػػػػل  السػػػػاد لشػػػػالؿ ، راهػػػػلـ هػػػػقؿ دسػػػػبة  )  .33

سػاكف فاعمية برنامج لتنمية وعي المقبميف عمى الزواج بالم( :  2018
، الذكيػػػة وعالقتهػػػا بالطاقػػػة المتجػػػددة فػػػي ضػػػوء التنميػػػة المسػػػتدامة 

الالربػػػ  الالشػػػربف لقةت ػػػلد اللازلػػػ  ، له ػػػد  -اللػػػؤتلر الػػػدبل  السػػػلدس
 ، هللال  اللاباا  ، ل ر . 14، الالدد  28

لهوية الثقافيػة وعالقتهػا بالتصػميـ الػداخمي ( : ا2016ل  الدا  )  .34
، رسػػػلل  للهسػػػتار ،   اػػػ  ااةت ػػػلد اللازلػػػ  ،  لمسػػػكف حػػػديثي الػػػزواج
 هللال  اللاباا  ، ل ر .

العالقػػػة بػػػيف االتجػػػا  نحػػػو التقاعػػػد ( :  2020اسػػػل  احاػػػ  رهػػػ  )  .35
، له ػػػػ  دراسػػػلع اػػػػ  ال دلػػػػ  والرضػػػػا عػػػػف الحيػػػػاة لػػػػدى كبػػػػار السػػػػف 

 ، ل ر. 52، الالدد  1ااهتللاا  بالال ـب اااسلاا  ، الله د 



 

963 

2022 يوليوػ األربعوف الحادي و  ػ العددالثامف المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

المسػػاكف الذكيػػة ) نمػػوذج لممسػػكف ( :  2004اػػبب  لحلػػد حسػػف )  .36
، بحػػث لاشػػبر ، اػػدبة اإلسػػ لف  الميسػػر فػػي القػػرف الواحػػد والعشػػريف (

اللاسر ، الها   الال ال ل تطػبار ،   اػ  الاللػلرة بالت طػاط ، هللالػ  الل ػؾ 
 سالبد ، الرالض ، السالبدا  . 

ألسػػػػري لممسػػػػف التقبػػػػؿ والػػػػرفض ا( : 2014اػػػػبر  لسػػػػ ر الزترااػػػػ  ) .37
، له   بحبث الترباػ  الابااػ  ، له ػد وانعكاسه  عمى الرضا عف حياته 

 ، هللال  اللا برة ، ل ر . 35، الالدد  28
تحسػػيف نوعيػػة الحيػػاة بػػيف الضػػرورة (:  2009با ػػؿ لحلػػد ه اػػؿ )  .38

 والرفاهية مف خالؿ جودة األداء السيكولوجي في تصميـ أثاث المسنيف
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Research Summary: 

     The current research aimed to study the relationship 
between awareness of interactive furniture in its three 
dimensions (the dimension of information and knowledge 
about interactive furniture, the dimension of employing 
“practices about” interactive furniture, the dimension of 
attitudes towards interactive furniture) in a sample of the 
elderly and the quality of family care provided to 
them  ( social care - health care). Psychological care   ,)
studying the differences in awareness of interactive furniture 
among a sample of the elderly and the quality of family care 
according to the variables (place of residence - housing area - 
age - type of work  - number of family members - educational 
level of the elderly - monthly income of the family), the 
research used the descriptive analytical approach  .            

   The research sample included 214 elderly people in both 
urban and rural areas (Kafr El-Sheikh - Dakahlia) from 
different social and economic levels, and they were chosen in 
a deliberately pseudo-acceptable way, and the current 
research used the descriptive analytical method. 

    The most important results concluded that: There is a 
positive, statistically significant correlation at the 0.01 level 
between the total dimensions of awareness of interactive 
furniture as a whole and the social care axis, psychological 
care, and the total family care quality questionnaire as a 
whole, and there are statistically significant differences at the 
0.001 level between The elderly and the elderly research 
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sample in the questionnaire of awareness of interactive 
furniture as a whole for the benefit of males, and there are 
significant differences at the level of 0.05 in (the dimension 
of information and knowledge about interactive furniture, 
total awareness of interactive furniture) among the elderly 
research sample according to the educational level in favor of 
the elderly with a high educational level, there is no 
discrepancy Statistically significant among the elderly, the 
research sample on the quality of family care with its three 
axes , according to the area of residence .        

    Therefore, specialists recommend the necessity of studying 
the economic aspect of interactive furniture and finding 
solutions to reduce the cost of its manufacture  And work 
to spread awareness of interactive furniture and learn how to 
use it and benefit from it, with an emphasis on the need to 
find furniture that matches the Egyptian environment and 
identity. 

Keywords :interactive furniture, family care, the elderly. 

  

  

  

 


