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 ملخص ال�حث  
مسـتوي : ل التعـرف علـيخـال ن وذلـك مـ ،االسـتقرار األسـري للر�ف�ـات محددات�صفة رئ�س�ة التعرف علي   :استهدف ال�حث

الرت�اط�ــة بــین �ــل مــن ســن العالقــات او  ،للم�حوثــات األســري  التماســك) -التكافــل  -(األمــان  االســتقرار األســري �أ�عــاده
ــة ــزواج ،الم�حوث ــة  ومــدة ال ــة ،وحجــم األســرة ،وســن زوج الم�حوث ــ�م زوج الم�حوث ــ�م  ،وعــدد ســنوات تعل وعــدد ســنوات تعل
والمشــار�ة  ،واالنفتــاح الثقــافي ،واالتصــال الحضــاري  ،ومســتوي المع�شــة ،م�حوثــة فــي الــدخللاومقــدار مشــار�ة  ،الم�حوثــة

والقــدرة علــي حــل المشــكالت االجتماع�ــة �متغیــرات مســتقلة واالســتقرار  ،االجتمــاعي والتواصــل ،جتماع�ــة غیــر الرســم�ةاال
علــي أسـاس نــوع  ننــد تصـن�فهحوثـات عم�للرار األســري الفــروق بـین متوســطات االسـتقو  ،األسـري للم�حوثـات �متغیــر تـا�ع

اإلسـهام النسـبي للمتغیـرات المسـتقلة المدروسـة فـي    وأحیـراً   ، هن�ة للم�حوثـة والحالة الم   ، والحالة المهن�ة لزوج الم�حوثة  ، األسرة 
 دة فـر م   ) ٤٠٠تفسیر الت�این الكلي في االستقرار األسري للم�حوثـات. وقـد أجـري ال�حـث علـي عینـة عشـوائ�ة مسـاح�ة قوامهـا ( 

  ، تعانة �معادلـة "كر�جسـي ومورجـان" وتم تحدید حجـم العینـة �االسـ  ، من قر�تي شو�ر ومحلة منوف �مر�ز طنطا محافظة الغر��ة 
تصم�مها وتقی�مها واخت�ارها و�عدادها  والتي تمستخدام استمارة االستب�ان انات عن طر�ق المقابلة الشخص�ة �إوجمعت الب�

 ،المئو�ــة والنســب ،خدام جــداول الحصــر العــدديســت �إوتــم تفر�غهــا وتحلیلهــا إحصــائ�اً  ،رضصــورتها النهائ�ــة لهــذا الغــ  فــي
 واخت�اري "ت, ف". ،ومعامل االرت�اط المتعدد ومعامل اإلنحدار الجزئي المع�اري  ،االرت�اط ال�س�ط (بیرسون)ومعامل 

والتماسـك) �ـان متوسـطًا  ،افـلكوالت ،(األمـان ةوأ�عـاده الثالثـ إلي أن مستوي االستقرار األسـري إجمـاالً   :وقد تلخصت النتائج
�ما تبین وجود عالقة ارت�اط�ة متعددة بین المتغیرات المدروسة  ،یبعلي الترت  ٪٩٠٬٨  ،٪٥٠٬٢  ،٪٦٢٬٧  ،٪٧٦٬٣  بنس�ة

 ،) من الت�این الحادث٪٣١٬٣وأن هذه المتغیرات مجتمعة تفسر نحو (  ،الخمسة مجتمعة و�ین االستقرار األسري للم�حوثات
لحـادث فـي االسـتقرار األسـري االستقرار األسري للم�حوثات, �ـذلك تبـین أن أكثـر المتغیـرات إسـهامًا فـي تفسـیر الت�ـاین ا  يف

 ،والقـدرة علـي حـل المشـكالت االجتماع�ـة, وحجـم األسـرة, وسـن الم�حوثـة  ،مرت�ة حسب أهمیتها هي: التواصـل االجتمـاعي
) مــن الت�ــاین الحــادث فــي االســتقرار ٪٢٩٬٩(مجتمعــة تفســر نحــوغیــرات تمن هــذه الوأ ،وعــدد ســنوات تعلــ�م زوج الم�حوثــة

في متوسطات االستقرار األسري وفقـًا لنـوع االسـرة  ٠٬٠٥ود فروق معنو�ة عند المستوي االحتمالي األسري, وأخیرًا تبین وج
في متوسـطات  ٠٬٠١لي ام�ما تبین وجود فروق معنو�ة عند المستوي االحت  ،لصالح الم�حوثات المق�مات في أسرة �س�طة

لـن موظفـات, و�ـان مــن أهـم توصـ�ات ال�حـث ُتصــمم االسـتقرار األسـري وفقـًا للحالــة المهن�ـة لصـالح الم�حوثـات الالتــي تعم
والقدرة علي حل المشـكالت االجتماع�ـة للمـرأة �صـفة عامـة والر�ف�ـة منهـا علـي   ،برامج لتنم�ة مهارات التواصل االجتماعي

و�ذلك إجراء �حوث ودراسات علم�ة تجري حـول  ،مهارات من تأثیر �بیر علي استقرارهن األسري لاوجه الخصوص لما لهذه 
 .وذلك لندرة األ�حاث حولهاالر�ف�ة االسر واقع األسرة وتلمس احت�اجاتها وال�حث عن حلول لمشكالتها وخاصة 

 التماسك األسري. ،سري ألاالتكافل  ،األمان األسري  ،األسرة ،االستقرار األسري  الكلمات االسترشاد�ة:
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 :والمشكلة ال�حث�ة  المقدمة
عة في مختلف مرت المجتمعات اإلنسان�ة بتغیرات سر�

حیـث تولـد عنهـا حالـة مـن االرت�ـاك وعـدم   ،جوانب الح�اة
ــة واالقتصـــاد�ة  ــواحي الح�ـــاة االجتماع�ـ ــتقرار فـــي نـ االسـ

إلــــي الشــــعور �ــــالخوف مــــن المســــتقبل أدي والس�اســــ�ة 
صــعب المنــال  تمتاع �الح�ــاة أمــراً ســ�صــورة جعلــت مــن اال

 .)١٤ص  ،٢٠٠٠ ،(خلیل رائح المجتمعلكل فئات وش

 ثابتــــة أن المجتمعــــات اإلنســــان�ة القــــائق الومــــن الح
تستقر علي حالة واحدة بل تنتقل من حالة إلي أخرى فـي 

 روهــذا مــا �عبــر عنــه �ظــاهرة التغیــ ،رصــورة تقــدم أو تــأخ
الــــنظم  �ــــل فــــي راعي یــــؤثاالجتمــــاعي, فــــالتغیر االجتمــــ

واألســرة شــأنها شــأن �ق�ــة الــنظم االجتماع�ــة  االجتماع�ــة
 .لتغیراألخرى تخضع لقانون ا

ــد األ ــع ودعامـــــة أمنـــــه وتعـــ ســـــرة ر�یـــــزة ألي مجتمـــ
وعلیهـــا �علـــق  ،فمنهـــا �ســـتمد عافیتـــه وقوتـــه ،ارهواســـتقر 

فهي المدرسة األولي لألبنـاء والمسـؤول   ،أمان�ه وتطلعاته
وهــي  ،انهمهم وتشــكیل وجــدتتضــانهم وتنشــئاألول عــن اح

الحــــوار  فلغــــة ،مظلــــة الحــــب والحنــــان والــــدفء واألمــــان
�ســاعد  وتخلــق جــواً  ،تفــاهم تــؤدي إلــي تماســك األســرةوال

وتـؤدي إلـي  ،األبناء علي الوصول إلـي شخصـ�ة متكاملـة
ــي  ــاتهم إلـ ــ�اع حاجـ ــرإشـ ــتقرار (األحمـ ص  ،٢٠٠٤ ،االسـ

٥٠           .( 

ــناء وتـــرى  ــولسـ ــتقرار  )٢١٠: ١٩٨٤ي (الخـ أن االسـ
�عني التحرر النسبي من الصراع واالتفاق النسبي   االسري 
موضـوعات المتعلقـة �ح�اتهـا المشـتر�ة والمشـار�ة على ال

ادل فـــــي األعمـــــال واألنشـــــطة األســـــر�ة المختلفـــــة وت�ــــــ
ــف؟ ــري علـــي ،العواطـ ــتقرار األسـ ــات  واالسـ ــتوى العالقـ مسـ

ل خـذین �ع�شـون داالتـرا�ط بـین األفـراد الـ  وهـاالجتماع�ة  
وقـدرتهم علـى التك�ـف والتعامـل مـع مختلـف   ،احـدةأسرة و 

ما یرت�ط بها من أوضاع اقتصاد�ة األوضاع االجتماع�ة و 
و�ضـــ�ف (الكنـــدري  ،وصـــح�ة وتر�و�ـــة ونفســـ�ه ومع�شـــ�ة

ــري  ــل ١٢٢: ٢٠٠٤والظفیــ ــري �مثــ ــتقرار األســ ) أن االســ
ــة  ــر�ةالعالقـ ــن  االسـ ــال مـ ــدر عـ ــل�مة التـــي تحظـــى �قـ السـ

التكامــل فــي فرد�ــة و ي تراعــي ف�ــه الذطــ�ط الــواعي الــالتخ
ــد ��ف�ــة تحمــل المســئول� ــات أداء األدوار لتحدی ات والواج�

ــة  ــاة الد�مقراط�ـ ــع مراعـ ــا مـ ــى مواجهتهـ ــدرة علـ ــدى القـ ومـ
واألســرة المســتقرة هــي  ،مــع المتغیــرات والمرونــة والتك�ــف

وظائفها بهدف إش�اع جم�ع داء �امل وفعال لالتي تقوم �آ
 لمنشودة. یق األهداف اقأفرادها لتح ت احت�اجا

ة ولكنـه ثمـر   عشـوائ�اً   لـ�س أمـراً   فـي األسـرة  االستقرارو 
�ساهم ف�ـه جم�ـع أفـراد األسـرة   ،سلوك قصدي في معظمه

ــدین ــى رأســهم الوال ســتقرار االحیــث یتوقــف مســتوى � ؛عل
على مدى �فاءة �ل منهما في الق�ـام �ـأدواره ومسـئول�اته 

ــو األم ــى النحـ ــر�ة علـ ــل�ماناألسـ ــل (سـ  ).٥١: ٢٠٠٥ ،ثـ
ــرى  ــب وتـ ــي و ز�نـ ــةحقـ ــكینة (ناد�ـ ) أن ٨٨: ٢٠٠٢أبو سـ

�مـــدى قــدرة الوالـــدین علـــى تـــأمین  ثریتـــأاســتقرار األســـرة 
ــت  ــوفیر الوقـ ــى تـ ــافة إلـ ــا إضـ ــة ألفرادهـ ــات المال�ـ االحت�اجـ
ــة واألم  ــل الزوجـ ــر الـــذي �جعـ ــرة األمـ ــة األسـ ــافي لرعا�ـ الكـ

ظ�في والعمل تجاهد من أجل تحقیق التوافق بین دورها الو 
اد الذین تتعامل معهم في األسرة �ـي تخفـف لمنزلي واألفر ا

 .تزاید من حدة الصراع الذي ی

و�قــوم االســتقرار األســري بــدور هــام فــي ح�ــاة األبنــاء 
وفــي تحقیــق النمــو الســل�م لهــم عقل�ــا واجتماع�ــا ونفســ�ا 
فكلما �ان المناخ االجتماعي السائد فـي األسـرة یتـوفر �ـه 

ــن األ ــة مـ ــل و درجـ ــن والتفاعـ ــامـ ــاء واالحتـ ــدعم النتمـ رام والـ
ح والمشــار�ة والحـــب والرحمــة والشـــفقة والنصــح والتســـام

و�ذلك ق�ام �ل فرد في األسرة �الدور المطلوب مما یـؤدي 
وعلـى   ،إلى توافق الفرد نفس�ا واجتماع�ـا ودراسـ�ا ومهن�ـا

ــاء  ــودها ال�غضـ ــي تسـ ــرة التـ ــأن األسـ ــك فـ ــن ذلـ ــس مـ العكـ
ضــــیق األفـــــق و ان�ـــــة والتعصــــب والــــتحكم والخــــوف واألن

 ).٣ص،٢٠٠٦، (اللح�ان االستقرار راع و�نعدم فیهاوالص

عوامــل أّن هنــاك یالحــظ  ،واقــع األســرة المتأمــل فــيو 
في العالقات األسر�ة مثل تدني   تصدعساهمت في إحداث  

وعـدم وفـاء األسـرة   ،وخـروج المـرأة للعمـل  ،مستوي الـدخل
ــام بو  ،�التزاماتهــا  �ــةوتلب ،اج�اتهــاوعجــز األســرة عــن الق�
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إلــي عــدم االســتقرار  یــؤدي حتمــاً والــذي  ،ادهــاأفر حاجــات 
 .)١٢١ص  ،٢٠١٩ ،حاج(�ال والتفكك األسري 

وقــد أكــد �ثیــر مــن العلمــاء أن األســرة الغیــر مســتقرة 
وأن العدیـد مـن االضـطرا�ات التـي   ،ین�مضطر   تنتج أطفاالً 

فـــي �عـــاني منهـــا األطفـــال مـــا هـــي إال أعـــراض اضـــطراب 
بـین الوالـدین التـي تتسـم   العالقـةة  طب�ع  لذلك فإن  ،األسرة

إلـي األمـن  �الوفاق السوي تؤدي إلي إش�اع حاجـة الطفـل
بینمــا تــؤدي العالقــة التــي  ،النفســي والتوافــق االجتمــاعي

ســوء التوافــق إلـــي المشــكالت والخالفــات والتـــوتر �تتســم 
و�تمثــل ذلــك فــي نشــوء �عــض أنمــاط الســلوك المضــطرب 

ــالغیر  ــل �ـــــ ــدي الطفـــــ ــة و لـــــ ــلاة واألنان�ـــــ ــل وف والمخـــــ یـــــ
 .)٤ص  ،٢٠١٥ ،للشجار(الهندي

التــي  العوامــلوقــد جــاءت هــذه الدراســة لوجــود �عــض 
االســتقرار األســري وعالقتهــا بــ�عض المتغیــرات  تــؤثر علــي

 ،المسـتوي التعل�مـيو   ،حجـم األسـرة  ،السنكالد�موغراف�ة (
ل�عض  وامتالكها ،وخروج المرأة للعمل  ،مستوي المع�شةو 
علـــــي حـــــل  عي والقـــــدرةجتمـــــاالا التواصـــــل� راتمهـــــاال

 .ألسرةفي ا علي االستقرار ) والتي تؤثر بدورهاالمشكالت
 

 �ة ال�حثمأه
ل�حــث الحــالي فــي إلقائــه الضــوء علــي ا تكمــن أهم�ــة

موضوع هام وحیوي �مس �ل فرد و�ل أسرة فـي المجتمـع 
وحتى المجتمعات األخرى وهو االستقرار  ،الذي نع�ش ف�ه

ــة العل ،ري األســ ــة تكمــن أهمیتــة مومــن الناح� مــن خــالل �
تستفید منها النتائج التي سوف یتم التوصل إلیها والتي س

 ،ة والر�فیین منها علـي وجـه الخصـوصالمرأة �صفة عام
عو�ـة تعمـل  فـي وضـع بـرامج إرشـاد�ة تو �ما تتمثل أ�ضاً و 

�مــا أن  ،االســتقرار األســري للر�ف�ــات علــي تعز�ــز ودعــم
ــائج   التضــــامنرة الــــوز  ان توجیههــــحــــث �مكــــهــــذا ال�نتــ

�حیــث �ســتفید منهــا المســئولین �ــالوزارة فــي  ؛االجتمــاعي
ــتقرار األســــري فــــي إعطــــا ــدد االســ ــة تهــ ــائق هامــ ئهم حقــ

االسـتفادة  علـياألمـر الـذي �سـاعدهم   ،المجتمع المصـري 
تــى ال تهــدم مــن هــذه الحقــائق ومحاولــة تبل�غهــا لألســر ح

اإلعـــالم حتـــى  ارةلـــوز  هـــاهیتوج, و�ـــذلك ح�ـــاتهم الزوج�ـــة

ــ ــة األزوا لتعمـ ــاتعلـــي توع�ـ ــي  ج والزوجـ ــة علـ �المحافظـ
مكن أن توجه إلي مراكـز التوج�ـه �ما �,  االستقرار األسري 

ــاد األســــري  ــة األزواج  ،واإلرشــ ــل علــــي توع�ــ ــث تعمــ �حیــ
والزوجات حول ��ف�ة تحقیق السعادة الزوج�ة واالسـتقرار 

ماسـك ساعدهم علي تجنب العوامل التي تهـدد تتاألسري و 
 األسرة.

 

 ث:ال�ح  دافأه
�ستهدف ال�حث �صـفة رئ�سـ�ة التعـرف علـي العوامـل 

علي االسـتقرار األسـري للر�ف�ـات وذلـك مـن خـالل المؤثرة  
 وهي التعرف علي: مجموعة من األهداف الفرع�ة التال�ة

 لــــدي الفرع�ــــة وأ�عــــاده االســــتقرار األســــري  مســــتوي  -١
 .الم�حوثات

ن وسـ ،ةبن �ل من (سن الم�حوث العالقات االرت�اط�ة  -٢
وعــدد  ،وحجــم األســرة ،ومــدة الــزواج ،وج الم�حوثــةز 

وعــــدد ســــنوات تعلــــ�م  ،وج الم�حوثــــةســــنوات تعلــــم ز 
 ،واالتصــال الحضــاري  ،ومســتوي المع�شــة ،الم�حوثــة

والمشـــــار�ة االجتماع�ـــــة غیـــــر  ،واالنفتـــــاح الثقـــــافي
ــم�ة ــاعي والتواصـــل ،الرسـ ــل  ،االجتمـ ــدرة علـــي حـ والقـ

واالسـتقرار ة  قل�متغیـرات مسـتاالجتماع�ـة)  المشكالت  
 .�متغیر تا�ع األسري 

ــا -٣ ت االســـتقرار األســـري الفـــروق بـــین متوســـطات درجـ
 ،للم�حوثات عند تصن�فیهن علي أسـاس (نـوع األسـرة

ــة ــة لـــزوج الم�حوثـ ــة المهن�ـ ــة  ،والحالـ ــة المهن�ـ والحالـ
 للم�حوثة).

سـتقلة بین المتغیرات الم  االرت�اط�ة المتعددةالعالقات    -٤
 .للم�حوثات ألسري ستقرار االمعة واالمدروسة مجت

فــــي تفســــیر  لةالنســــبي للمتغیــــرات المســـتقاإلســـهام  -٥
 في االستقرار األسري.الكلي  الت�این 

 

 المفهومي والتوجهات النظر�ةاإلطار  
 تمهید:

المهتم �ـأمور األسـرة ومـا تعان�ـه المجتمعـات الحدیثـة 
یالحـظ أنـه الح�ـاة  ن تحوالت وتغیرات فـي جم�ـع منـاحي  م

علــي المجتمــع �كــل وعلــي األســرة  أثیر �بیــرتــ كــان لهــا
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مــن  قرار وتفكــك أســري بــدءاً مــن عــدم اســت ،�صــفة خاصــة
�مـا  ،�قضا�ا الطـالق  كل الزوج�ة وانتهاءً الخالفات والمشا

ــي  ــة والت ــك لوجــود �ثیــر مــن العوامــل الداخل� قــد یرجــع ذل
لتواصل إنخفاض مهارات (ایتمثل في  ،تخص األسرة ذاتها

مشكالت االجتماع�ة) لـدي علي حل الة  والقدر   ،االجتماعي
ــنعكس علــي آ ،ر�ــة االســرة داءهــا ألدوارهــا االســر�ة ممــا ی

وعلـي رأسـها تحقیــق األمـن والتضــامن والتكافـل والتماســك  
 .لجم�ع أفراد أسرتها 

 

 أوًال:االطار المفهومي
ــم �طــرأ  ،مصــدر الســكنمفهــوم االســتقرار لغــة:  -١ أي ل

و�فیـد  ،ن عل�هما �اي عل ثابتاً   هییر, أي �قاءعل�ه تغ
 معاني الث�ات واإلقرار والسكن.

ــطالح     ــا اصـ ــتقرار ًا:أمـ ــي  ،ف�عـــرف االسـ ــد معنـ ــا �فیـ �مـ
أي انتظـام حر�ـة   ،اإل�قاء علي القواعد �مـا هـو �ـائن

 والتي تض�ط حر�ته. ،ي أنماط معینةالمجتمع ف
�ـة تعني �لمة أسـرة بوجـه عـام وحـدة اجتماع  األسرة:  -٢

طهم بـــ�عض فـــراد الـــذین تـــر�ألتتكـــون مـــن عـــدد مـــن ا
عور عالقـــات القرا�ـــة (النســـب والـــزواج) و�جمعهـــم شـــ

فاطمـة مشترك �االنتمـاء وترتی�ـات مع�شـ�ة مشـتر�ة (
 ).٥٨ص  ،٢٠١٤ ،شر�ي وآخرون 

ــتقرة     ــرة المسـ ــرف األسـ ــا : وتعـ ــدد فیهـ ــرة تتحـ ــا أسـ �أنهـ
 األدوار و�ع�ش فیها جم�ع أفرادها في حالة من الوئام

 اتینة �عیــــدة عــــن الصــــراعوالســــكوالهــــدوء والث�ــــات 
 ).٧٩ص  ،٢٠٠٩ ،الداخل�ة والمشاكل (العزاوي 

القوة التـي تؤلـف بـین �أنه و�عرف   :االستقرار األسري   -٣
، جم�ع أفراد األسرة والمبن�ة علي التفاعل ف�ما بینهم 

�حیث یؤدي فیها �ل فرد مـن أفـراد األسـرة دورة �ـامًال 
 ،٢٠١٣ ،دأحمــ( فــي االســرة. �طر�قــة تناســب موقعــه

 ).٣١ص 
�قصد �ه شعور الفرد بتقبـل اآلخـر�ن   األمان األسري:  -٤

ونــدرة  ،وحــبهم إ�ــاه وأنهــم �عاملونــه بــدفء ومــودةلــه 
 ،شــــعوره �ـــــالخطر أو التهدیــــد أو القلـــــق (العـــــوامري 

 ).١١٤ص  ،١٩٧٧

) ٢٧ص    ،٢٠٠٩یـري الزهرانـي (  المشار�ة األسر�ة:  -٥
ســرة اد األر هــي إال تحمــل أفــأن المشــار�ة األســر�ة مــا 

ــ ــؤول�ات األسـ ــا �للمسـ ــدرات ر�ة ممـ ــض القـ ــبهم �عـ كسـ
ــاعدهم  ــة و�سـ ــاه�م اإلدار�ـ ــرق ومفـ ــاف طـ ــي إكتشـ علـ

 جدیدة صالحة لظروف ح�اتهم.

) ان المشــــــــار�ة ٩١ص  ،٢٠١٥( صــــــــادقري و�ــــــــ
وتعاونهم وثقـتهم ف�مـا  األسر�ة هي تفاهم أفراد األسرة

ــنهم فـــي ت ــابیـ ــل المســـؤول�ات واالهتمامـ ــاذ حمـ ت واتخـ
 ت.االقرار 

ال بــین األفــراد �قــوم هــذا ارت�ــاط فعّــ  االنتمــاء األســري: -٦
والء األفـراد للتنظــ�م الـذي ینتمـون إل�ــه االرت�ـاط علـي 

�مـــا أن  ، )٨ص ،١٩٩٤ ،واالنتمـــاج ف�ـــه (الفنجـــري 
اإلحساس �االنتماء األسـري یـؤدي إلـي القضـاء علـي 
أســــ�اب التـــــوتر و�ســـــاعد علـــــي مواجهـــــة المشـــــاكل 

لراحـــة الفـــرد وأمنـــه  مـــاً ها اً ر �مـــا أنـــه مصـــد ،األســـر�ة
لبـــــذل عادته و�دونـــــه �شـــــعر �ضـــــعف العز�مـــــة لوســـــ

 ).١٠١ص  ،١٩٨٠ ،ح�ة (مطاوعوالتض
 

 مقومات االستقرار األسري 
لكـــي یتســـني لألســـرة الق�ـــام بوظائفهـــا وتأد�ـــة دورهـــا 

البــد وأن تتــوافر لهــا مجموعــة مــن  ،كمؤسســة اجتماع�ــة
ــي عنهــاالمقومــات األساســ�ة التــي ال غ ح د نجــامــو�عت ،ن

 عتمــاداً لها فــي تحقیـق التوافــق االجتمــاعي او فشــأاألسـرة 
 ي تكامل هذه المقومات وترا�طها.علي مد كل�اً 

معظـــــم المجتمعـــــات  أوال: المقومــــــات االقتصــــــاد�ة:
وأن  ،الحدیثة تقوم حول أیدولوج�ة اقتصاد�ة أساس�ة
 وث�قـــاً  تفســـیر المشـــكالت االجتماع�ـــة یـــرت�ط ارت�اطـــاً 

والعجـز  ،فهـافي الق�ـام بوظائ صاد�ةتالنظم االقشل  �ف
ــلع  ــوفیر الســـ ــادي وتـــ ــاط االقتصـــ ــ�ط النشـــ ــن ضـــ عـــ

 ،إمـام( تمـعكاف�ة لكـل فـرد مـن أفـراد المجالخدمات الو 
 .)٤٦ص  ،٢٠٠٥

داة تبـــــر اآلاألســـــرة تع ثان�ـــــا: المقومـــــات الصـــــح�ة:
ــاة جــاب النســل الالطب�ع�ــة التــي تحقــق إن ســتمرار ح�
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ــع ــیلة  ،المجتمـ ــي الوسـ ــنوهـ ــل مـ ــي تنتقـ ــ التـ ا خاللهـ
وســالمة األبــو�ن ث�ــة مــن جیــل آلخــر الخصــائص الورا

تعـرض أحـد عنـدما یو   ،سـل�مسـل  الصح�ة تؤدي إلي ن
ــة  ــي �افـ ــؤثر فـ ــه تـ ــه حالتـ ــرض فإنـ ــرة للمـ ــراد األسـ أفـ

ــتثناء ــرة دون تمییـــز أو اسـ و�ضـــطرب  ،أعضـــاء األسـ
�ما �فرض المرض علي   ،ة لألسرةنظام الح�اة الیوم�

ت ول�اؤ ســـــصـــــحاء أع�ـــــاء ومق األعضـــــاء األعـــــات
إلــي إرهــاق األســرة قــد تــؤدي هــذه األع�ــاء  ،�ةإضــاف

 .)١٣٨ص  ،٢٠٢٠ ،اج(�الح وعدم استقرارها

وهــــــي الوظ�فــــــة  ثالثــــــا: المقومــــــات االجتماع�ــــــة:
التــي تقــوم بهــا األســرة والتــي تتمثــل فــي  ةاالجتماع�ــ

والتنشـئة   ،رعا�ة أفرادهـا و�عـدادهم لعضـو�ة المجتمـع
لجنسـي وتـوفر شاط انوتنظ�م ال  ،ااالجتماع�ة ألطفاله

ونقـــــــل المكانـــــــات  ،ل المشـــــــروعة إلشـــــــ�اعهالســـــــب
والـــدعم المـــادي  ،الـــدین ألبنائهـــااالجتماع�ـــة مـــن الو 

والـر�ط �ـالنظم األخـرى   ،واالستقرار النفسي ألعضـائها
  .)٩ص ،٢٠٠١ ،أبو حل�مة وفاء ( في المجتمع

 

 مل المؤثرة علي االستقرار االسري العوا
اء �ـــادة عــدد األبنـــرة وز ســحجـــم األ نإ حجــم األســرة: -١

ــاء  ــة األبنـــ ــى تر��ـــ ــدرة األب واألم علـــ ــى قـــ ــوثر علـــ یـــ
ــا�عتهم، ــاء  ومتـ ــة األ�ـ ــات أن متا�عـ ــدت الدراسـ ــد أكـ وقـ

ألبنــائهم تقــل �لمــا إذداد عــدد األطفــال فــي  األســرة. 
 ).٢٢، ص ٢٠٠٨(زاید، 

للتعل�م دور مهـم وواضـح   المستوى التعل�مى للوالدین  -٢
عرفــة اإلســالم�ة ن الممــین مســتوى فــي إكســاب الوالــدا

الصح�حة في التعامل مع األبناء، فقد أثبتـت   والعلم�ة
ر مــن الدراســات ان المســتوى التعل�مــى للوالــدین الكثیــ

 یرت�ط ارت�اطًا إ�جاب�ًا �االستقرار االسري.
من المعروف أنه  التحضر والتمدن وأثره على األسرة:  -٣

 ة ف�ه�ا�ط االسر مجتمع المدینة تختلف العالقات والرو 
ــ ن مجتمــــع ة أو ال�اد�ــــة، حیــــث أعــــن مجتمــــع القر�ــ

مكان�ات الماد�ة والثقاف�ة المدینة مفتوح تتوافر ف�ه اإل
ــات  ــد العالقــــ ــا �عقــــ ــة، ممــــ ــار�ة واإلجتماع�ــــ والحضــــ

اإلجتماع�ــة بــین أفــراد األســرة الواحــدة، و�یــنهم و�ــین 
�كـون مجتمـع القر�ـة  أفراد مجتمع المدینـة، وعـادة مـا

ت لحــد مــا، و�حــدث �ــه العالقــاوحــد فتمغلقــًا ت محــدوداً 
(منصــور والشـــر�ینى،  التماســك األســرى بدرجــة أكبــر

 ).١١٤، ص ٢٠٠٢
عنـدما �كـون األعمـار   األعمار الزمن�ة ألفـراد األسـرة:  -٤

الزمن�ة ألغلب ابناء األسرة (دون العشر�ن) فـإن هـذه 
األعمـار الزمن�ـة تمثـل ذروة عـدم التوافـق االسـرى فـي  

ــر�العالقـــ ــاء مـــنحیـــث  ةات االسـ ــذ�ور  �كـــون األبنـ الـ
اء واإلناث في  فترة المراهقـة والتـى �كـون أغلـب األبنـ

فـي  هـذه الفتــرة فـي  حالـة صــداع نفسـى دائـم نت�جــة 
ــة،  اإلضــطرا�ات النفســ�ة والجســم�ة والجنســ�ة والعقل�
وتعــارض الكثیــر بــین اشــ�اع الحاجــات األساســ�ة فــي  

سـر�ة ت األااإلمكان�  هذه المرحلة العمر�ة، وعدم توافر
ة واإلقتصـــاد�ة لمقابلـــة هـــذه اإلحت�اجـــات واإلجتماع�ـــ

الفكر�ـة بـین جیـل اآل�ـاء وجیـل   و�ذلك وجـود الفـوارق 
 األبنــاء ممــا یــؤدى الـــى انخفــاض االســتقرار االســـري 

 .)١١٥، ص ٢٠٠٠(منصور والشر�ینى، 
 

 التي تؤدي إلي االستقرار األسري   األسس والقواعد 
مخالطـة لمعاشـرة, الود �اصوالمقف: المعاشرة �المعرو   -١

ــاح�ة ــین  ،والمصـ ــرة بـ ــذه المعاشـ ــون هـ ــي أن تكـ فین�غـ
 لمعروف.الزوجین �ا

من الـزوجین حیث أن لكل    العلم �الحقوق والواج�ات:  -٢
ولـو  ،ي مما عل�ه من الواج�اتعلي اآلخر حقوقًا تواز 

ــزوجین عــرف واج�ــه وأدّ أن �ــالً  ــه  اهُ  مــن ال لوصــل إل�
مــا فــي الح�ــاة ل منه�ــوألســهم  ،حقــه أ�ســر مــا �كــون 

لزوج�ــة �طاقــة هائلــة مــن المــودة والســكینة والرحمــة ا
 .سعیداً  بینهما هائناً تجعل الع�ش 

البد أن �كون هناك حوار بـین جم�ـع   الحوار األسري:  -٣
ث أن هـذا األمـر وحـده �فیـل حیـ  ،أفراد األسرة الواحـدة

 ب األسرة العدید من المشاكل.�أن �جن
حیـث أن المشـار�ة بــین  :سـري تعـاون األالمشـار�ة وال -٤

ــراد األســرة تُ  ــین أفرادهــا فــإذاوجــد الثأف ــرام ب ــة واالحت  ق
اعــل مــع حالتـــه �ــل منهمــا ظــرف اآلخــر وتف �شاتعــ
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ن یتعامــل معــه علــي أســاس مــن النفســ�ة أمكــن لــه أ
الفرد�ة التي تقتـل  و��عدها عن ،التقدیر لتلك الظروف

 الق�م األسر�ة.
ل االســتقرار أصــن رفیطــة بــین الت�ــادل المح�ــ :المح�ــة -٥

 الزواجي.
مــال ت�ــادل االحتــرام بــین الــزوجین ترســ�خ لك :االحتـرام -٦

 .) ٢٢٦ ،٢٢٥ص ص  ،٢٠١٢ ،(ز�دان االستقرار
 

 الدراسة  إلیهاالتي تستند    ةالنظر�
حیـث   نظر�ة التغیـر االجتمـاعي�ستند هذا ال�حث إلي  
تمـر أن عمل�ـات التغیـر التـي    ،یري أصـحاب هـذه النظر�ـة

ر ظهــور �عــض الظــواهات هــي الســبب فــي مجتمعــلبهــا ا
او المجتمـع   نسـاقلمشكالت االجتماع�ة سواء داخـل األ وا

ــل ــف  ،ككـ ــین مختلـ ــة بـ ــنفس الدرجـ ــتم بـ ــر ال یـ ــذا التغیـ وهـ
عناصر المجتمع الماد�ة وغیر الماد�ـة, و�ـري العلمـاء أن 
المشكالت االجتماع�ة التي تنشأ نت�جة الخـتالف معـدالت 

بینما �عتقد آخـرون أن   ،الواحدجتمع  مأجزاء ال  التغیر بین
(الحوات ع ا هو التغیر االجتماعي السر�السبب في ظهوره

ولعـل األسـرة أكثـر األنسـاق  ،)٦٥ص    ،١٩٨٥  ،وآخرون 
ــأثرا بهــذا التغیــر ــة ت فمــثال قــد حــدث نــوع مــن  ،االجتماع�

االضطراب للح�اة األسر�ة نت�جة للفرص التي فتحـت أمـام 
حیــث  ،ور الزوجــة واألمثت لــددات التــي حــالمــرأة وللتغیــر 

ومــا ینــتج عنهــا  ،ســاهمت فــي إحــداث أدوار جدیــدة للمــرأة
من مشكالت داخل األسـرة ناتجـة عـن تـداخل األدوار التـي 

 ،١٩٨٤  ،الخوليسناء  ( تؤدي إلي عدم االستقرار األسري 
 .)٨٨ص 

 

 الدراسات السا�قة:
هـا في ضوء الدراسات التي أمكن لل�احثة اإلطـالع علی

�عــض  اقتصــار وحظ ســة فقــد لــوضــوع الدرالة �مصــت الذا
امل المؤثرة علي من العو  عددالدراسات علي عامل واحد أو 

 وأحمد، )٢٠٠٣عوفي ( �ال من األسري �دراسةاالستقرار 
ــد ،)٢٠١٣( ــرت اق فقـ ــاتصـ ــروج المـــرأة �ـــال منهمـ علي خـ

اقتصـرت دراسـات �ما    ،األسري   االستقرارللعمل وأثرة علي  
ــ فئـــة واحـــدةأخـــري علـــي  الهـــواري  ،)١٩٩٢(كینة أبـــو سـ

�مـا   ,حیـث �انـت فئـة ال�حـث االطفـال  )٢٠٢٠والهر�انة (
ــات اقأ ــاك �عـــض الدراسـ ــأثیر ن هنـ ــة تـ تصـــرت علـــي دراسـ

 ،)٢٠٢٠( سـر�زي علـي الح�ـاة وجودتهـا االستقرار األسر 
) مع هذه الدراسة حیث أنهـا ٢٠١٩اتفاق �الحاج (وأخیرًا  
ــت ــة  اهتمـ ــاتبدراسـ ــتقرار مقومـ ــر  االسـ ــاولكن ي األسـ ــم  هـ لـ

علـي المنـاطق اقتصـرت    تتطرق إالي �ل هذه العوامل �مـا
 ،الر�ف�ـات الدراسات السـا�قة  أي من  الحضر�ة ولم یتناول

 الر�ف�ات �انوا �عیدین عن مثل هذه الدراسات.ف
 

 Hypthesisالفروض ال�حث�ة  
ــین �ــل مــن  -١ ــه ب  ،ســن الم�حوثــةتوجــد عالقــة ارت�اط�

ســـنوات دد وعـــ ،ةر األســـ وحجـــم ،وســـن زوج الم�حوثـــة
 ،وعــدد ســنوات تعلــ�م الم�حوثــة ،وثــةتعلــ�م زوج الم�ح

ــة ــتوي المع�شـ ــي ود ،ومسـ ــة فـ ــار�ة الم�حوثـ ــة مشـ رجـ
ــدخل ــاري  ،الــ ــال الحضــ ــاح الثقــــافي ،واالتصــ  ،واالنفتــ

ــم�ة ــر الرســ ــة غیــ ــار�ة االجتماع�ــ ــل  ،والمشــ والتواصــ
درة علـــي حـــل المشـــكالت �متغیـــرات والقـــ ،االجتمـــاعي

 .�متغیر تا�ع ثات�حو للمي ر األس واالستقرار مستقلة
توجد فروق معنو�ة بین متوسطات درجـات االسـتقرار   -٢

عنـد تصـن�فهن علـي أسـاس (نـوع   للم�حوثاتاألسري  
والحالــة  ،والحالــة المهن�ــة لــزوج الم�حوثــات ،األســرة

 المهن�ة للم�حوثات).
ــل ت -٣ ــهم �ـ ــة سـ ــتقلة المدروسـ ــرات المسـ ــهاماً المتغیـ  إسـ

االسـتقرار األسـري  ن فـيت�ـایلاسیر في تف فر�داً   معنو�اً 
 للم�حوثات.

 "ر�ةالفروض في صورتها الصف هذه اخت�ار"وسوف یتم 
 

 الطر�قة ال�حث�ة
 أوًال: منطقة الدراسة

ر�ف  ختیرأجر�ت هذه الدراسة في محافظة الغر��ة ,وأ
مر�ــز طنطــا محافظــة الغر��ــة �مجــال جغرافــي إلجــراء هــذه 

ي مقـر عمـل لمنزلـاصـاد الدراسة حیث توجد ف�ه �ل�ة االقت
ــواهر  ال�احثـــة ممـــا �مثـــل إســـهامًا للكل�ـــة فـــي دراســـة الظـ

ة المح�طـــة بهــا وتأصـــیًال لمبــدأ خدمـــة والمشــكالت البیئ�ــ
) ٩ال�حـث للبیئــة والمجتمـع المحــ�ط. و�ضـم مر�ــز طنطــا (



 
 
 
 
 
Determinant  of the family stability for rural woman in Ghrbia Governorate 

7 

قـر�تین وتـم اخت�ـار  ،) قر�ـة تا�عـة٤١قري رئ�س�ة (أم) و(
ــوائ�ة ال رئ�ســـــیتین ــة العشـــ ــ�ط(أم ) �الطر�قـــ ــان ة�ســـ  و�ـــ

 وقر�ة شو�ر. ،قر�ة محلة منوف خت�اراال
 

 لعینةلة الدراسة وطر�قة إخت�ار اثان�ًا: شام
 (أ) شاملة الدراسة

األسـر الر�ف�ـة   تحددت شاملة الدراسة في جم�ع ر�ات
المتزوجــات ولــدیهن أطفــال والالتــي محــل إقــامتهن شــو�ر 

   .ومحلة منوف
 

 (ب) إخت�ار العینة: 
مـن قر�تــي شــو�ر  �ةاحمســة �عشــوائ تـم إخت�ــار عینـة

ومحلة منوف , وتم تحدید حجمهما �اإلسـتعانة �معادلـة " 
 سي ومورجان"وهي كر�ج

 
S 

 حیث أن:
S تمثل حجم العینة المطلو�ة = 

X2 وهـي  ٠ ,٠٥عند مستوى معنو�ـة  ٢= تمثل ق�مة �ا
  ٣.٨٤١مقدار ثابت تقر��ا 

 N ــل حجــم شــاملة الدراســة (إجمــالي عــدد األســ ر = تمث
 ف�ة)أسرة ر� ٥٠٠٠ وهو

P  ٠ ,٥= تناسب العینة وهو مقدار ثابت  
D  ــو ــة الدقـــــــــة وهـــــــ مقـــــــــدار ثابـــــــــت = تمثـــــــــل درجـــــــ

٠٥,٠MORGAW.1970) (KREJCIE . 

 وط�قت المعادلة �التالي
 

S = 

 
S = 384 

أسـرة تمثـل عــدد األسـر الر�ف�ــة  ٤٠٠قـد ز�ـدت إلــي و 
ة العینـه ذهـقر�ة من  �القري المختارة وتم تحدید حصة �ل

 من خالل تطبیق المعادلة التال�ة:

 

 ینة من قر�تي الدراسة ×= حجم العقر�ةالحجم العینة من 
 
 
 

 م�حوثة ٢٠٣  =             ×  ٤٠٠= شو�ر 
 

 ثةم�حو  ١٩٧=                 × ٤٠٠محلة منوف = 

 وتـم توز�ــع العینـة �كــل قر�ـة بتقســ�م القر�ـة إلــي أر�ــع
وثـــات ح�ـــع تـــم اخت�ـــار الم�مر  ل�ـــ ومـــن ،كن�ةمر�عـــات ســـ

 الم�حوثـــات�ًا؛ حیـــث تـــم استقصـــاء رأي الر�ف�ـــات عشـــوائ
وقـــد روعـــي فـــي  ،علـــي اســـتمارة االســـتب�ان المعـــدة لـــذلك

اخت�ـار الم�حوثـات أن تكـون متزوجـات ولـدیهن أبنـاء فــي 
 مراحل عمر�ة مختلفة.

 

 ثالثا: أسلوب جمع الب�انات
ان ب�تســــأســـتخدم االالدراســـة  وفقـــا لطب�عـــة وأهــــداف

وقــد أعــد متســقًا  ،�المقابلــة الشخصــ�ة فــي جمــع الب�انــات
الدراسـة ومناسـ�ًا للمسـتوى التعل�مـي والثقـافي مع أهـداف  

ــات ــات الم�حوثـ ــة للر�ف�ـ ــة اإلجتماع�ـ ــرت  ،والخلف�ـ ــد مـ وقـ
اســـتمارة االســــتب�ان �عــــدة مراحـــل بــــدءا �ــــإجراء الصــــحة 

 ذا المجـالبراء فـي هـالظاهر�ة لالستمارة �عرضها على الخ
ــرا�و  ــةجـ ــدیالت المطلو�ـ ــدئي  ،ء التعـ ــار مبـ ــراء اخت�ـ ــم إجـ ثـ

ة مـــن الم�حوثـــات الر�ف�ـــات قوامهـــا لالســـتمارة علـــى عینـــ
تـم و   ،) م�حوثة وقد تـم اسـت�عادهن مـن عینـة ال�حـث٣٠(

ــدیالت  ــل التعـــ ــاس وعمـــ ــائي للمق�ـــ ــدق البنـــ ــراء الصـــ إجـــ
تــــم تــــدقیق االســــتمارة و�عــــدادها فــــي  وأخیــــراً  ،المطلو�ــــة
وذلك �إعادة   المطلو�ة  لتعدیالتل ااخدنهائ�ة �إصورتها ال

وقد  ،یر المناسبوحذف �عضها غ  ،ص�اغة �عض األسئلة
فـي الفتـرة مـن  أشـهر ثمان�ـة إستغرقت مدة جمـع الب�انـات

 م.٢٠٢٠م وحتى نها�ة أغسطس٢٠٢٠ ینایرأول شهر 
 

 المتغیرات ال�حث�ة و��ف�ة ق�اسهارا�عًا: 
ــًا ألهــداف ال ــيا یف�مــدراســة تحق�ق ــرات تموصــفًا لل ل غی

 �ة المستخدمة في الدراسة و��ف�ة ق�اسها:ال�حث

3.841 (11246 * 0.5) (1 - 0.5 
(0.05) (0.05) * (11246-1) + (3.841 * 0.5) (1-0.5) 

 قر�ة الإجمالي عدد األسر في 
 �حثلا األسر في قري  إجمالي عدد

٥٦٩٧ 

١١٢٦

 ٥٥٤٩ 
١١٢٤٦ 
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 :ات المستقلةالمتغیر  -١
 : متغیرًا هيعشر  خمسةوقد اشتملت الدراسة على 

و�قصد �ه عدد السنوات الكاملة التـي   سن الم�حوثة:  -١
عاشـــتها الم�حوثـــة مـــن تــــار�خ المـــیالد حتـــى جمــــع 

 .ق�ة رقم�ةو�عبر عنه � ،الب�انات
و�قصد �ه عدد السـنوات الكاملـة  وثة:ح�سن زوج الم  -٢

مــن تــار�خ المــیالد حتــى التــي عاشــتها زوج الم�حوثــة 
 و�عبر عنه �ق�ة رقم�ة. ،جمع الب�انات

و�قصــــد �ــــه الفتــــرة الزمن�ــــة "المقــــدرة  مــــدة الــــزواج: -٣
لم�حوثة حتـى وقـت ا�السنین" التي أنقضت منذ زواج  

 رقم�ة. عنه �ق�مةو�عبر  ،جمع الب�انات
من    سرة:ألانوع    -٤ الم�حوثة  أسرة  �ون  بها  و�قصد 

ناء (�س�ط) أم أسرة مكونة من  جیلین فقط اآل�اء واألب
أو بها تعدد زوجات (مر��ة/ ممتدة)   ،أكثر من جیلین

 ) علي الترتیب. ١ ، ٢وأعطیت أرقام ترمیز�ة (
و�قصـد �ـه عـدد األفـراد الـذین �ع�شـون حجم األسـرة:   -٥

نـه و�عبـر ع ،حـدةاو ع�شـ�ة في وحـدة ملم�حوثات  مع ا
 �ق�مة رقم�ة.

و�قصــد بهــا عــدد  :عــدد ســنوات تعلــ�م زوج الم�حوثــة -٦
ســـنوات التعلـــ�م الرســـمي التـــي أتمهـــا زوج الم�حوثـــة 

 و�عبر عنه �ق�مة رقم�ة. ،بنجاح وقت جمع الب�انات
و�قصد بها عدد سـنوات  عدد سنوات تعل�م الم�حوثة:  -٧

ــ�م الرســمي ــي أتم التعل ــة بنتهــا الم�حالت ح وقــت اجــوث
 و�عبر عنه �ق�مة رقم�ة. ،ع الب�اناتجم

و�قصـد بهـا  ة والمهن�ة لـزوج الم�حوثـة:الحالة العمل�  -٨
حالــة زوج الم�حوثــة مــن حیــث �ونــه �عمــل أوال �عمــل 
مــع توضــ�ح طب�عــة النشــاط الــذي تقــوم �ــه �وســیلة 

وتم ق�اسه �مق�اس اسـمي مكـون مـن  ،لكسب الع�ش
 ،حرفي ،ال حرةمعارع, أمز  ،�عمل ات وهي الخمس فئ
 ،٣ ،٢ ،١وأعطیــت الفئــات أرقــام ترمیز�ــة ( ،وموظــف

 ) درجة علي الترتیب.٥ ،٤
و�قصـد بهـا حالـة   الحالة العمل�ة والمهن�ة للم�حوثـة:  -٩

الم�حوثـــة مـــن حیـــث �ونهـــا تعمـــل أو لهـــا تعمـــل مـــع 
توض�ح طب�عـة النشـاط التـي تقـوم �ـه �وسـیلة لكسـب 

ن خمـس مـ ي مكـون مق�اس اسمم ق�اسه �الع�ش, وت

 ،حرف�ـــة ،أعمـــال حـــرة ،مزارعـــة ،ات وهـــي ال تعمـــلفئـــ
 ،٣ ،٢ ،١أعطیــت الفئــات أرقــام ترمیز�ــة (و  ،وموظفــة

 ) درجة علي الترتیب.٥ ،٤
و�قصــــد �ــــه مســــتوي  أجمــــالي مســــتوي المع�شــــة: -١٠

الح�اة التي تح�اها الم�حوثة وقـت جمـع الب�انـات وتـم 
ــالل الـــدخل  ــن خـ ــه مـ ــهري لألق�اسـ ــرةالشـ لـــة وحا ،سـ

وف�ما یلي تفاصـیل   ،وح�ازة األجهزة المنزل�ة  ،نكسالم
  الق�اس:

و�قصــد �ــه إجمــالي  مــالي الــدخل الشــهري لألســرة:إج -أ
اإلیرادات النقد�ة لألسرة شهر�ا مقدرة �الجن�ة المصري  

 وقت جمع الب�انات و�عبر عنه �ق�مة رقم�ة.

ثة  رة الم�حو و�قصد �ه حالة مسكن أس  حالة المسكن:  -ب
 :من حیث

ــ – و�قصـــــد �ـــــه مـــــا إذا �ـــــان مســـــكن  كن:ة المســـــز اح�ـــ
) ١ ، ٢وأعطیــت الــدرجات ( ،الم�حوثــات ملــك أو إ�جــار

 علي الترتیب.
و�قصد بها نوع نوع المسكن من حیـث  طب�عة المسكن:  -

 ،أو شــــقة مشــــتر�ة ،أو شــــقة مســــتقلة ،كونــــه: منــــزل
 ) درجة علي الترتیب.١ ،٢ ،٣وأعطیت األوزان (

تـم بنـاء   األمتار التـي  ددو�قصد �ه ع  سكن:مساحة الم  -
-١٥٠ (أوم), ٢٥٠المنــزل علیهــا إذا �ــان (أكثــر مــن 

 ،٢ ،٣) وأعطیــت درجــات (١٥٠أو (أقــل مــن  ، )٢٥٠
 ) علي الترتیب.١
و�قصـد بهـا عـدد الحجـرات التـي   عدد الغرف �المسكن:  -

وأعطیـت ق�مـة  ،توجد في �ـل طـابق مـن طوابـق المنـزل
 رقم�ة.

طوابـق التـي ه عـدد ال�ـ  و�قصـد  سكن:�المابق  الطو   عدد  -
 توجد �المنزل و�عبر عنه �ق�مة رقم�ة.

و�قصد �ه ما إذا �انت مادة طالء المنزلي   الطالء:  نوع  -
 ،أو طـــین ،أو علـــي المحـــارة ،أو جیـــر ،ز�ــت/ بالســـت�ك

ــدرجات ( ــا الــ ــت لهــ ــي ١ ،٢ ،٣ ،٤وأعطیــ ــة علــ ) درجــ
 الترتیب.
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 ءانـت مـادة بنـا� ذاها ما إو�قصد بمادة بناء المسكن:    -
 ،نـــيطـــوب  ،أو أحمـــر مـــع نـــي ،رالمســـكن طـــوب أحمـــ
 ) درجة علي الترتیب.١ ،٢ ،٣وأعطیت الدرجات (

 ،و�قصد �ه إذا �ان نـوع السـقف خرسـانةنوع السقف:    -
ــب ــدرجات ( ،أو خشــ ــت الــ ــوص وأعطیــ ) ١ ،٢ ،٣أو بــ

 درجة علي الترتیب.
المسـكن  و�قصد بها ما إذا �انـت أرضـ�ةنوع األرض�ة:    -

وأعطیــت  ،أو أســمنت ،أو بــالط ،�كماو ســیر أ ،ورســلینب
 الترتیب.) درجة علي ١ ،٢ ،٣ ،٤الدرجات (

و�قصـد �ـه مـا إذا �انـت وجود حد�قـة خاصـة �ـالمنزل:   -
ــدرجات  ،حد�قــة خاصــة �ــالمنزل أم ال توجــد وأعطیــت ال

 ) درجة علي الترتیب.١ ،٢(
ة ا �انــت هنــاك حجــر و�قصــد �ــه مــا إذوجــود مضــ�فة:  -

) ١ ،٢الــــدرجات (طیــــت عأو  ،ال أملضــــیوف خاصــــة �ا
 درجة علي الترتیب.

ــي حصــل ــدرجات الت ــات فــي  و�جمــع ال علیهــا الم�حوث
عـــن حالـــة  كافـــة الجز�ئـــات الســـا�قة �كـــون النـــاتج معبـــراً 

 المسكن.
و�قصــد �ــه مــا تملكــه أســرة  ح�ــازة األجهــزة المنزل�ــة: -ج

ت وتــم إعطائهــا الــدرجا ،الم�حوثــة مــن أجهــزة منزل�ــة
تمثلت تلك األجهزة  جهاز وقد  لد�ة لكق�مة الماوفقا لل

 ،والمكــواة ،خــالطوال ،والمروحــة ،ســیتفــي (الرادیــو �ا
والغســــــالة  ،والتل�فــــــون األرضــــــي ،وســــــخان الم�ــــــاه

 ،) والثالجــــــة١العاد�ــــــة). وأعطــــــت ق�مــــــة رقم�ــــــة (
 ،والغســـالة النصــف أتومات�ـــك ،والمو�ایــل ،والبوتاجــاز

دش. ون ملـون و وتل�فز�ـ ،و�مبیوتر  ،وماكینة الخ�اطة
ــة طعوأ ــت ق�مـ ــة (یـ ــك ،)٢رقم�ـ ــالة األوتومات�ـ  ،والغسـ

والــــدیب  ،والمكنســــة الكهر�ائ�ــــة ،والدفا�ــــة والتكی�ــــف
ــة ( ــدرجات  ،)٣فر�ــزر. وأعطیــت ق�مــة رقم� و�جمــع ال

ــات  ــات فـــي �افـــة الجز�ئـ التـــي حصـــل علیهـــا الم�حوثـ
ــاتج معبــــراً  ــزة  الســــا�قة �كــــون النــ عــــن ح�ــــازة األجهــ

ــة. ــم  المنزل�ـ ــدر ثـ ــع الـ ــي تجمـ ــلت جات التـ ــا یلعحصـ هـ
مـن جز�ئـات �عـد معـایرتهم   لم�حوثة في �ل مـا سـبقا
ــ( ــالي الـ ــهري اجمـ ــكنو  ،دخل الشـ ــة المسـ ــازة  ،حالـ وح�ـ

 عن مستوي مع�شة الم�حوثات.  �كون معبراً لاألجهزة)  

و�قصد �ه مدي تـردد الم�حوثـة   االتصال الحضاري:  -١١
أو  ،قر�ـةأو المر�ـز التـا�ع لـه ال  ،علي القري المجاورة

و�انـــت اســـتجا�ة  ،أخــرى افظـــات حمأو  ،ى مراكــز أخـــر 
 ،وأح�انـــا ،�ثیـــراً س ر�ـــاعي هـــو الم�حوثـــة علـــي مق�ـــا

) درجــة ١ ،٢ ،٣ ،٤وال. وأعطیــت الــدرجات ( ،ونــادرا
ــة  ــود األر�عــ ــات البنــ ــت درجــ ــم جمعــ ــب ثــ ــي الترتیــ علــ
ــاري  ــة الكل�ـــة لالتصـــال الحضـ  ،للحصـــول علـــي الدرجـ

ــا ــین ( و�ــــذلك تراوحــــت الق�مــــة النظر�ــــة مــ  ١٦-٤بــ
ــدر  .درجـــة) ــتخدام  درجـــة ث�ـــات تثـــم قـ المق�ـــاس �اسـ

درجـة مقبولــة  ) وهــي٠٬٧٩٦معامـل ألفـا فوجــد أنهـا (
 وتدل علي صالح�ة المق�اس.

و�قصد �ه مدي مواظ�ة الم�حوثة   االنفتاح الثقافي:  -١٢
وقـــراءة  ،ومشـــاهدة التل�فز�ـــون  ،علـــي ســـماع الرادیـــو

زه والتنــ ،نــتوتصــفح اإلنتر  ،الجرائــد والكتــب والمجــالت
وحضــور �ــال مــن  ،ارســة الر�اضــةممو  ،لمنــزلخــارج ا

دین�ة. و�انـت اسـتجا�ة الندوات الثقاف�ة والس�اس�ة وال
 ،وأح�انــا ،الم�حوثــة علــي مق�ــاس ر�ــاعي هــو دائمــا

) درجــة ١ ،٢ ،٣ ،٤وأعطیــت الــدرجات ( ،وال ،ونــادرا
علــي الترتیــب وجمعــت البنــود األر�عــة للحصــول علــي 

 ت الق�مـةحـو لك تراثقافي و�ـذنفتاح الالدرجة الكل�ة لال 
 .)درجة ٣٦-٩النظر�ة ما بین (

ــ -١٣ ــر الرســم�ة:المشــار�ة االجتماع� و�قصــد بهــا  ة غی
ــع  ــا مـ ــة وتعاونهـ ــل القر�ـ ــة �أهـ ــاط الم�حوثـ ــدي ارت�ـ مـ
ــاعدة  ــزان أو مسـ ــراح أو األحـ ــي األفـ ــواء فـ ــران سـ الجیـ
 ،األسر المحتاجة �القر�ـة أو فـي حـل الخالفـات بیـنهم

و�انـت   ةر شـر ع�ـال إحـدى عذلـك مـن خـال وتم ق�اس  
ــاعي مكــون مــن ا ســتجا�ة الم�حوثــة علــي مق�ــاس ر�
ــراً ( ــاأح ،كثی ــادرا ،�ان ــدرجات ( ،ن ــت ال  ،٣ ،٤ال) وأعطی
) علي الترتیب ثم جمعت الدرجات التـي حصـلت ١  ،٢

علیهــا الم�حوثــة لتعبــر عــن الدرجــة الكل�ــة للمشــار�ة 
ــم�ة ــر الرسـ ــة غیـ ــت الق� ،االجتماع�ـ ــذلك تراوحـ ــة و�ـ مـ

 درجة). ٤٤ - ١١(ة ما بین النظر�
و�عـرف �أنـه "سـلو��ات المـرأة   التواصل االجتماعي:  -١٤

مـن   ،اللفظي وغیر اللفظي  التواصل  لر�ف�ة في مواقعا
حیث خصائص الصوت أو التعبیرات الوجه�ة والهیئـة 
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) ع�ـارة ٢٢وتم ق�اسه مـن خـالل (  ،والتواصل �العین"
ا�ة ات االســتجتـدور حـول هـذه الســلو��ات, و�انـت فئـ

ي مق�ـاس ر�ـاعي مكـون مـن �ف�ـات علـر لوثات اللم�ح
 ،٢ ،٣،٤وأعطیــت األوزان (ال)  ،نـادراً  ،أح�انـاً  ،كثیـراً (
وأعطیــت  ،) درجــة علــي الترتیــب للع�ــارات اإل�جاب�ــة١

) درجــة علــي الترتیــب للع�ــارات ٤ ،٣ ،٢ ،١األوزان (
ع�ـارة وعشـرون  االثنـيثـم تـم جمـع درجـات   السلب�ة.

االجتمـــاعي  لكل�ـــة للتواصـــة العلـــي الدرجـــللحصـــول 
 �حوثات.للم

وتعـــرف  القـــدرة علـــي حـــل المشـــكالت االجتماع�ـــة: -١٥
ــا �أنهــا "األســلوب أو الطر�قــة التــي تســتخدمها  إجرائ�

وتــم  ،المــرأة الر�ف�ــة للتعامــل مــع مشــكالتها الح�ات�ــة"
) ع�ــــارة تــــدور حــــول هــــذه ١٥ق�اســــه مــــن خــــالل (

ــ ــت فئـــ ــرق , و�انـــ ــالیب أو الطـــ ــتجاألســـ ا�ة ات االســـ
 ،كثیـراً �اس ر�اعي مكون من (�ف�ات مقر لوثات لللم�ح

ــاً  ــادراً ، أح�انـــ ــت األوزان (ال) وأعط ،نـــ ) ١ ،٢ ،٣،٤یـــ
درجــــة علــــي الترتیــــب للع�ــــارات اإل�جاب�ــــة وأعطیــــت 

درجة علي الترتیـب للع�ـارات  ) ٤ ،٣  ،٢  ،١األوزان (
 خمســة عشــر ع�ــارةتــم جمــع درجــات الثــم  الســلب�ة .

 ة علـــــي حـــــلة لقـــــدر رجـــــة الكل�ـــــللحصـــــول علـــــي الد
 ات�ة للم�حوثات.مشكالت الح�ال

 

 :تقرار األسري االس  و�تمثل في  المتغیر التا�ع -٢
و�عرف �أنه" صلة الر�ط الوث�قة التي تر�ط أفراد أسرة  

وتز�ـد  ،المرأة الر�ف�ة والتي تؤدي إلى تدع�م أفراد أسـرتها
مــن قــدرتهم علــى المشــار�ة فــي العمــل الجمــاعي وتحقیــق 

ــ عكسري �مــا یــنعــاون األســالت أفرادهــا بز�ــادة  ى جم�ــععل
وتــم ق�اســه  ،واألمــان الشــعور �ــالمودة والرحمــة والســكینة

 التالي: من خالل ثالث أ�عاد فرع�ة علي النحو
ئنان األسـري الشعور �اإلطم و�قصد �هاألمان األسري:   -أ

والتحــرر مــن الخــوف �مــا �حقــق الســكون واالســتقرار 
مــدى تــدور حــول ع�ــارة)  ١٢وتــم ق�اســه مــن خــالل (

و�انــــت فئــــات  ،لم�حوثــــات لهــــذا الشــــعورتالك اامــــ
�حوثــات الر�ف�ــات علــي مق�ــاس ر�ــاعي االســتجا�ة للم
ــراً مكــون مــن ( ــادرًا, ال) وأعطیــت األوزان كثی , أح�انًا,ن

 ،الترتیب للع�ارات اإل�جاب�ة ) درجة علي١ ،٢ ،٣،٤(
درجة علـى الترتیـب  ) ٤، ٣ ،٢  ،١وأعطیت األوزان (

ة للحصـول ت ع�ـار مع درجـام تم جث  ب�ة.للع�ارات السل
علــــى الدرجــــة الكل�ــــة لألمــــان األســــري للم�حوثــــات 

-١٢وتراوحــــت القــــ�م النظر�ــــة مــــا بــــین ( الر�ف�ــــات
 .درجة)٤٨

فــاهم أفــراد و�قصــد بهــا ت التكافــل والتضــامن األســري: -ب
ــل  ــنهم فــــي تحمــ ــا بیــ ــتهم ف�مــ ــاونهم وثقــ األســــرة وتعــ

 ،سـتقرارواال ات واإلهتمامـات واتخـاذ القـراراتالمسؤول�
ع�ــارات) تــدور حــول مــدى  ٨وتــم ق�اســه مــن خــالل (

امــــتالك الم�حوثــــات لهـــــذا الســــلوك, و�انــــت فئـــــات 
االســتجا�ة للم�حوثــات الر�ف�ــات علــي مق�ــاس ر�ــاعي 

ال) وأعطیــت األوزان  ،نـادراً  ،أح�انـاً  ،كثیــراً مكـون مـن (
 ،ارات اإل�جاب�ة) درجة علي الترتیب للع�١ ،٢ ،٣،٤(

درجــة علــى الترتیــب  )٤، ٣ ،٢ ،١ان (وأعطیــت األوز 
ثم تم جمع درجات ع�ارة للحصول   للع�ارات السلب�ة .

ــات  ــري للم�حوثــ ــل األســ ــة للتكافــ ــة الكل�ــ ــى الدرجــ علــ
-٨وتراوحــــت القــــ�م النظر�ــــة مــــا بــــین ( الر�ف�ــــات

 .درجة)٣٢
التكامل بـین أهـداف �ـل   و�قصد �ه  التماسك األسري:  -ج

و�ــــذل  ،عامــــةفــــي االســــرة واالهــــداف االســــر�ة ال فــــرد
 صاري الجهـد مـن قبـل االفـراد لتحقیـق هـذه االهـدافق

ع�ـارات) تـدور حـول مـدى  ١٠وتم ق�اسه من خالل (
و�انــــت فئـــــات  ،امــــتالك الم�حوثــــات لهـــــذا الســــلوك

ف�ــات علــي مق�ــاس ر�ــاعي االســتجا�ة للم�حوثــات الر�
عطیــت األوزان ال) وأ ،نـادراً  ،أح�انـاً  ،كثیــراً مكـون مـن (

, للع�ارات اإل�جاب�ةترتیب لعلي ا) درجة ١ ،٢ ،٣،٤(
درجة علـى الترتیـب  )٤ ، ٣ ،٢  ،١وأعطیت األوزان (
ثم تم جمع درجـات ع�ـارة للحصـول   للع�ارات السلب�ة.

ــ ــري للم�حوثــ ــل األســ ــة للتكافــ ــة الكل�ــ ــى الدرجــ ات علــ
-١٠الر�ف�ــــات وتراوحــــت القــــ�م النظر�ــــة مــــا بــــین (

  درجة).٤٠
 

 : األسالیب االحصائ�ةخامساً 
والمتوســط  ،والنســب المئو�ــة ،كــراراتتام التــم اســتخد

واالنحـراف المع�ــاري، ومعامـل االرت�ـاط ال�ســ�ط  ،الحسـابي
(بیرســون)، �مــا اســتخدم معامــل ألفــا لتقــدیر درجــة ث�ــات 
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 ،ومعامـــل االرت�ـــاط المتعـــدد ،المقـــای�س المتعـــددة البنـــود 
ن المتغیـرات المسـتقلة واالنحدار الجزئي لتحلیل العالقة بـی

 .عالتا�والمتغیر 
 

 : وصف خصائص عینة الدراسةساً ساد
أن مـــا �قــرب مــن نصـــف  )١توضــح ب�انــات جــدول (

ــات ( ــغیرة ٪٤٩الم�حوثـ ــن�ة الصـ ــة السـ ــي الفئـ ــون فـ ) �قعـ
نصـف في حین أن ما یز�ـد عـن   ،) سنة٣٦أقل من-٢٥(

 ة) �قعـــوا فـــي الفئـــة الســـن�ة المتوســـط٪٥٣٬٥أزواجهـــن (
وثــات وأن حــوالي ثالثــة أخمــاس الم�ح ،ة) ســن٥٤-٤٠(
 ،) سنة١٦أقل من  -٦مدة زواجهن متوسطة (  )٪٥٩٬٥(

) �قمــن فــي ٪٧٧وأن أكثــر مــن ثالثــة أر�ــاع الم�حوثــات (
وأن ما �قرب  ،) أطفال٥-٤وصغیر الحجم (  ،أسر �س�طة

 ،)٪٥٩حوثــــــات وأزواجهــــــن (مــــــن ثالثــــــة أخمــــــاس الم�
مــا یز�ــد  ) المســتوي التعل�مــي لهــم متوســط, وأن٪٦٢٬٤(

ــا ــون أعمــاال ) �ع٪٤٤٬٢ت (عــن خمــس أزواج الم�حوث مل
حــــرة, فــــي حــــین أن مــــا �قــــرب مــــن نصــــف الم�حوثــــات 

) مـــــــن الم�حوثـــــــات ٪٥١٬٣وأن ( ،) ال تعملـــــــن٪٤٦٬٢(
وأن ما یز�د عـن ثالثـة  ،مستوي المع�شة ألسرهن متوسط

) مستوي االتصـال الحضـاري ٪٦٢٬٥�حوثات (أخماس الم
مـا أن مـا یز�ـد مـن ثلثـي �  ،) درجات٧-٤لهن منخفض (

-٩فتــاح الثقــافي لهــن مــنخفض (ي االنو ت مســتالم�حوثــا
وجـــد أن نصـــف الم�حوثـــات مســـتوي  وأخیـــراً  ،) درجـــة١٧

-٣٤( االجتمــاعي غیــر الرســم�ة لهــن مرتفــعالمشــار�ة 
 ) درجة.٤٤

 

 نتائج ال�حث

�عـــاده ألاالســـتقرار االســـري للم�حوثـــات وي أوًال: مســـت
 و�جماالً  المدروسة الثالث

ًا �ــة وفقــثالعینــة ال�ح ) توز�ــع أفــراد٢�عــرض جــدول (
ــتوى  ــان االســـري لمسـ ــري ، األمـ ــامن االسـ ــل والتضـ ، والتكافـ

إجمــاًال  واالســتقرار االســري ، والتماســك واالنتمــاء االســري 
 و�تضح من الجدول ما یلي:

 

 

 األمان االسري  -أ
ــ األمـــان مســـتوي  الم�حوثـــات) مـــن ٪١٤٬٣ین أن (تبـ

) ٪٦٢٬٧وأن ( ،درجة) ٢٣-١٢منخفض ( االسري لدیهن
 ،درجـة) ٣٥-٢٤متوسـط (  یهنسري لـداالمان االي  مستو 

  االسري لدیهن  االستقرار) مستوي ٪٢٣في حین وجد أن (
ــع ( ــي أن  ٤٨-٣٦مرتفـ ــائج إلـ ــذه النتـ ــیر هـ ــة). وتشـ درجـ

) مسـتوي ٪٦٢٬٧بنس�ة ( حوالي ثلثي أفراد العینة ال�حث�ة
 متوسط. االسري لدیهن األمان

 

 لتضامن االسري التكافل وا -ب
توي التكافـــل ثــات مســـو ) مـــن الم�ح٪١٤٬٣تبــین أن (

) ٪٥٠٬٢وأن ( ،درجــة) ١٥-٨االســري لــدیهن مــنخفض (
 ،درجـة)  ٢٣-١٦مستوي التكافل االسري لدیهن متوسط (

 ) مسـتوي التكافـل االسـري لـدیهن٪٣٩في حین وجـد أن (
ــع ( ــي أن  ٣٢-٢٤مرتفـ ــائج إلـ ــذه النتـ ــیر هـ ــة). وتشـ درجـ

كافل ) مستوي الت٪٦٢٬٧وثات بنس�ة (حوالي نصف الم�ح
 متوسط.لدیهن  االسري 

 

 التماسك واالنتماء االسري  -جـ 
ــین أن ( ــك ٪٤تبــ ــتوي التماســ ــات مســ ــن الم�حوثــ ) مــ

) ٪٩٠٬٨وأن ( ،درجة) ١٩-١٠االسري لدیهن منخفض (
 ٢٩-٢٠متوســـــط ( مســــتوي التماســـــك االســــري لـــــدیهن

) مســــتوي التماســــك ٪٥٬٢فــــي حــــین وجــــد أن ( ،درجــــة)
ــر  ــع (االسـ ــدیهن مرتفـ ــة).  ٤٠-٣٠ي لـ ــذه درجـ ــیر هـ وتشـ

إلــي أن حــوالي ثلثــي أفــراد العینــة ال�حث�ــة بنســ�ة نتــائج لا
 ) مستوي التماسك االسري لدیهن متوسط.٪٩٠٬٨(
 

 إجماالً  االسري  االستقرار -د
مســـــتوي ) مـــــن الم�حوثـــــات فـــــي ٪١٢٬٣تبـــــین أن (

درجة)، بینما وجد   ٥٩-٣٠المنخفض (  اإلستقرار األسري 
ســــتقرار ) مــــن الم�حوثــــات فــــي مســــتوي اإل٪٧٦٬٣أن (

درجـــة)، فـــي حـــین وجـــد أن  ٨٩-٦٠توســـط (ري المســـاأل
 ) مــن الم�حوثــات فــي مســتوي اإلســتقرار األســري ٪١١٬٥(

وتشـیر هـذه النتـائج إلـي أن ،  درجـة)  ١٢٠-٩٠المرتفع (
) ٪٧٦٬٣بنســـ�ة ( ع الم�حوثـــاتثالثـــة أر�ـــان یز�ـــد عـــمـــا 

 متوسط. االستقرار االسري لدیهنمستوي 
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 .خص�ةئص الشاص للخ  اً توز�ع الم�حوثات وفق :)١دول (ج

المتغیرات  
 الشخص�ة

  المتغیرات % العدد  الفئات
 الشخص�ة

 % العدد  الفئات

 
 

 سن الم�حوثة

 ٤٩ ١٩٦ سنة)٣٦أقل من -٢٥صغیرة (

ــنوات  ــدد ســـــ عـــــ
 تعل�م الم�حوثة

 ١٤٬٨ ٥٩ سنة) ٦ -١منخفض (

 ٥٩ ٢٣٦ سنة) ١٢ -٧متوسط ( ٤٧٬٧ ١٩١ سنة) ٤٨ -٣٦طة (متوس

 ٢٦٬٢ ١٠٥ سنة) ١٨ -١٣فع (مرت ٣٬٣ ١٣ )سنة٥٩- ٤٩كبیرة (

 ١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 
 
 

ســـــــــــــــــــن زوج 
 الم�حوثة

 

 ٣٥٬٥ ١٤٢ سنة)٤٠أقل من -٢٧ة (الصغیر 

الحالــــة العمل�ــــة 
والمهن�ـــة لـــزوج 

 الم�حوثة

 ٣٩٬٧ ١٥٩ موظف

 ٤٤٬٢ ١٧٧ أعمال حرة ٥٣٬٥ ٢١٤ سنة)٥٤ -٤٠المتوسطة (

 ٤٤ سنة فأكثر)  ٥٥الكبیرة (
 

 ٧٬٨ ٣١ رفيح ١١

 ٧٬٣ ٢٩ مزارع

 ١ ٤ ال �عمل  ١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 ١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 
 
 

 مدة الزواج

 ٥٩٬٥ ٢٣٨ سنة) ١٦أقل من -٦صغیرة (

الحالــــة العمل�ــــة 
والمهن�ـــــــــــــــــــــــة 

 للم�حوثة

 ٢٤ ٩٦ موظفة

 ٢٨٬٥ ١١٤ أعمال حرة ٣١٬٥ ١٢٦ سنة) ٢٥-١٦متوسطة (

 ٠٬٨ ٣ حرف�ة

 ٠٬٥ ٢ مزارعة ٩ ٣٦ ثر)كسنة فأ ٢٦كبیرة (

 ٤٦٬٢ ١٨٥ ال تعمل ١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 ١٠٠ ٤٠٠ المجموع 

 ٪ ٧٧ ٣٠٨ �س�طة نوع االسرة

اجمــالي مســتوي 
 المع�شة

 ٤٥٬٥ ١٨٢ درجة) ٩٧ -٥٨منخفض (

 ٥١٬٣ ٢٠٥ درجة) ١٣٨ -٩٨متوسط ( ٪ ٢٣ ٩٢ مر��ة أو ممتدة

 ٣٬٣ ١٣ رجة)د  ١٧٨-١٣٩مرتفع ( ١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 ١٠٠ ٤٠٠ المجموع

إجمــــالي الــــدخل  ٧٨٬٨ ٣١٥ راد)أف٥ - ٤صغیرة ( حجم االسرة 
 لشهري لألسرةا

 ٢٨٬٥ ١١٤ جن�ة) ٢٠٠٠(أقل من 

 ٥١٬٧ ٢٠٧ جن�ة)  ٤٠٠٠ -٢٠٠٠( ١٨٬٢ ٧٣ أفراد) ٧ -٦متوسطة (

 ١٩٬٨ ٧٩ جن�ة)  ٦٠٠٠ -٤٠٠٠( ٣ ١٢ أفراد) ٩ -٨كبیرة (

 ١٠٠ ٤٠٠ وعمالمج ١٠٠ ٤٠٠ المجموع

ــنوات  ــدد ســــ عــــ
تعلــــــــــــــــ�م زوج 

 الم�حوثة

  ١٧٬٣ ٥٩ سنة)٦ -١منخفض (
 حالة المسكن

 ٢٣٬٥ ٩٤ درجة) ٢٤-٢٠یئة (رد

 ٦٧٬٥ ٢٧٠ درجة) ٢٩-٢٥متوسطة ( ٦٢٬٤ ٢٥٠ سنة)١٤ -٧متوسط (

 ٩ ٣٦ درجة) ٣٤-٣٠جیدة ( ٢٬٣ ٨١ سنة) ٢٠ -١٥مرتفع (

 ١٠٠ ٤٠٠ اإلجمالي ١٠٠ ٤٠٠ المجموع

صــــــــــــــــــــــال تاال 
 حضاري ال
 

ة ح�ـــــازة االجهـــــز  ٦٢٬٥ ٢٥٠ درجة) ٧ -٤منخفض (
 المنزل�ة

 ٤٩ ١٩٦ ة)درج ٢١ - ٦منخفض (

 ٤٩ ١٩٦ درجة)٣٨ - ٢٢متوسطة ( ٣٣٬٧ ١٣٥ درجة) ١٢ -٨متوسط (

 ٢ ٨ درجة)٥٤ -٣٩جیدة ( ٣٬٨ ١٥ درجة)   ١٦-١٣(مرتفع  

 ١٠٠ ٤٠٠ المجموع
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 .ائص الشخص�ةصللخ اً توز�ع الم�حوثات وفق: )١جدول ( تا�ع
لمتغیرات  ا

 الشخص�ة
المتغیرات   % العدد  تالفئا

 الشخص�ة
 % العدد  الفئات

 
ــاح  االنفتـــــــــــــــــــ

 الثقافي

ــال اال  ٧١ ٢٨٤ درجة)١٧ -٩منخفض ( تصــــــــــ
 الحضاري 

 ٦٢٬٥ ٢٥٠ درجة) ٧ -٤منخفض (

 درجة) ٢٧ -١٨متوسط (
 درجة) ٣٦-٢٨مرتفع (

١١٢ 
٤ 

٢٨ 
١ 

 ٣٣٬٧ ١٣٥ درجة) ١٢ -٨متوسط (

 ٣٬٨ ١٥ درجة)   ١٦-١٣رتفع  (م

 ١٠٠ ٤٠٠ المجموع ١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 ٧١ ٢٨٤ درجة)١٧ -٩منخفض (

ر�ة المشــــــــــــــــــا
ــة  االجتماع�ــــــــــ

 غیر الرسم�ة

 ١٨٬٨ ٧٥ درجة) ٢١ -١١نخفض (م

 ٣٠٬٥ ١٢٢ درجة) ٣٣-٢٢متوسط (

 ٥٠٬٧ ٢٠٣ درجة) ٤٤-٣٤مرتفع (

 ١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 اسة المیدان�ةالدر   اتق�ست وحسبت من ب�ان
 

 .أ�عاده الثالثة المدروسةو  االستقرار االسري ة ال�حث�ة وفقًا لمستوي توز�ع أفراد العین :)٢جدول (

 %  العدد  الفئــات أ�عاده الثالثة المدروسةاالسري و   االستقرار

 

 األمان االسري 

 ١٤٬٣ ٥٧ درجة)   ٢٣-١٢منخفض( 

 ٦٢٬٧ ٢٥١ درجة)  ٣٥-٢٤متوسط ( 

 ٢٣ ٩٢ رجة) د ٤٨-٣٦مرتفع  ( 

 ١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 

 سري التكافل اال

 ١٠٬٨ ٤٣ درجة) ١٥-٨(   منخفض

 ٥٠٬٢ ٢٠١ درجة) ٢٣-١٦متوسطة ( 

 ٣٩ ١٥٦ درجة) ٣٢-٦٤(    مرتفع

 ١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 

 التماسك االسري 

 ٤ ١٦ درجة) ١٩-١٠منخفض ( 

 ٩٠٬٨ ٣٦٣ ) درجة٢٩-٢٠متوسط  ( 

 ٥٬٢ ٢١ درجة) ٤٠-٣٠مرتفع  ( 

 ١٠٠ ٤٠٠ موعمجال

 

 ستقرار االسري إجماالً اال

 ١٢٬٣ ٤٩ درجة)   ٥٩-٣٠منخفض ( 

 ٧٦٬٣ ٣٠٥ درجة)  ٨٩-٦٠متوسط  ( 

 ١١٬٥ ٤٦ درجة) ١٢٠-٩٠مرتفع  ( 

 ١٠٠ ٤٠٠ المجموع

 ق�ست وحسبت من ب�انات الدراسة المیدان�ة
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المتغیـــرات المســـتقلة �ـــة بـــین العالقـــات الثنائ :ثان�ـــاً 
 تللم�حوثاري األس ارالمدروسة واإلستقر 

المتغیـرات المسـتقلة   وصف طب�عة العالقة بین �ل مـن  -أ
 وسة واالستقرار االسري للم�حوثاتالكم�ة المدر 

ــائي  ــرض اإلحصـ ــنص الفـ ــد األول یـ ــه ال توجـ ــى أنـ علـ
ســن الم�حوثــة، وســن زوج  نعالقــة ارت�اط�ــة بــین �ــٌل مــ

ومدة الزواج، وحجم األسرة، وعدد سنوات تعل�م   الم�حوثة،
د ســنوات تعلــ�م الم�حوثــة، ومســتوي حوثــة، وعــدالم� وجز 

ع�شة، ودرجة مشار�ة الم�حوثة فـي الـدخل، واإلتصـال الم
الحضاري، واإلنفتاح الثقافي، والمشار�ة االجتماع�ة غیـر 

قـــــدرة علـــــي حـــــل وال ،والتواصـــــل االجتمـــــاعي ،الرســـــم�ة
ــكالت االجتماع ــتقلةالمشــ ــرات مســ ــة �متغیــ ــتقرار  �ــ واإلســ

 .ر تا�ع�متغی تاألسري للم�حوثا

إرت�اط�ـة  وجـود عالقـة) ٣و�تضح من ب�انات جـدول (
ــد  ــة عنـ ــتوي طرد�ـ ــةمسـ ــٌل مـــن  ٠٬٠١ معنو�ـ ــین �ـ ــن بـ سـ

ــزواج، وعـــدد  ــدة الـ ــن زوج الم�حوثـــة، ومـ ــة، وسـ الم�حوثـ
سنوات تعل�م زوج الم�حوثة، ومستوي المع�شة، واإلنفتاح  

ــاف ــل االجتمـــــاعي, وال ،يالثقـــ ــي حـــــل والتواصـــ ــدرة علـــ قـــ
واإلســــتقرار  ,غیــــرات مســــتقلة�مت ماع�ــــةجتالمشــــكالت اال

تــا�ع، حیــث بلغــت قــ�م معــامالت اإلرت�ــاط األســري �متغیــر 
ــنهم ( ــٌل مـــــــــ ، ٠٬١٧٦، ٠٬١٣٢، ٠٬١٣٧، ٠٬١٦٨لكـــــــــ

 ،) علــــي الترتیــــب٠٬٣٢٧،  ٠٬٤٣٨ ، ٠٬١٤١، ٠٬١٨٥
ة عكسـ�ة في حـین أوضـحت النتـائج وجـود عالقـة إرت�اط�ـ
رار إلستقواعند نفس المستوي اإلحتمالي بین حجم األسرة 

ـــرتبل اإل ـــــألســري للم�حوثــات، حیــث بلغــت ق�مــة معاما اط ـــ
)-٠٬١٧٢.( 

عنـــد �مـــا أوضـــحت النتـــائج وجـــود عالقـــة إرت�اط�ـــة  
بــین عــدد ســنوات تعلــ�م الم�حوثــة  ٠٬٠٥ معنو�ــةمســتوي 

ــل اإلرت�ـــاط  ــة معامـ ــث بلغـــت ق�مـ ــري حیـ ــتقرار األسـ واإلسـ
)٠٬١٠٥. ( 

 

 . لكم�ة المدروسة واالستقرار األسري للم�حوثاتین المتغیرات المستقلة اب س�طل�الرت�اط ا ق�م معامالت ا: )٣( جدول

 االرت�اط�ة  العالقات                             
 معامل االرت�اط ال�س�ط  المستقلة  المتغیرات

 ** ٠٬١٦٨ سن الم�حوثة  

 ** ٠٬١٣٧   سن الزوج

 ** ٠٬١٣٢ لزواج  مدة ا

 ** ٠٬١٧٢- حجم األسرة  

 ** ٠٬١٧٦ �م الزوج  ت تعلواعدد سن

 * ٠٬١٠٥ عدد سنوات تعل�م الزوجة  

 ٠٬٠٠٩- مقدار مشار�ة الم�حوثة في الدخل  

 ** ٠٬١٨٥ مستوي المع�شة  

 ٠٬٠٥٠ االتصال الحضاري  

 ** ٠٬١٤١ االنفتاح الثقافي  

 ٠٬٠١٢ المشار�ة غیر الرسم�ة  

 ** ٠٬٤٣٨ جتماعيالتواصل اال

 ** ٠٬٣٢٧ اع�ةتمالقدرة علي حل المشكالت االج

 ٠٬٠٥**معنوي عند                        ت من ب�انات الدراسة المیدان�ةق�ست وحسب               ٠٬٠١عند  معنوي *
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أخیــرًا بینــت النتــائج عــدم وجــود عالقــة إرت�اط�ــة بــین و 

ضـاري، ، واإلتصـال الحجة مشار�ة الم�حوثة فـي الـدخلدر 

ــر الرســم�ة ات مســتقلة متغیــر � والمشــار�ة االجتماع�ــة غی

ــین اإلســتقرار ــث  و� ــا�ع، حی ــر ت ــات �متغی األســري للم�حوث

، ٠٬٠٠٩- بلغـــــت قـــــ�م معامـــــل اإلرت�ـــــاط لكـــــل مـــــنهم (

) علــــي الترتیــــب، وجم�عهــــا قــــ�م غیــــر ٠٬٠١٢، ٠٬٠٥٠

 لي.معنو�ة عند أي مستوي إحتما

ئ�ـــًا جز األول ك �مكــن رفـــض الفــرض اإلحصــائي و�ــذل

ومــــدة  ،حوثــــةم�وســــن زوج ال ،�النســـ�ة لســــن الم�حوثــــة

 ،وعدد سنوات تعل�م زوج الم�حوثـة  ،وحجم االسرة  ،الزواج

ــة ــتوي المع�شــــ ــافي، ومســــ ــاح الثقــــ ــل  ،واالنفتــــ والتواصــــ

 والقدرة علي حل المشكالت االجتماع�ة. ،اعياالجتم
 

الفــــروق بــــین متوســــطات االســــتقرار االســــري  ثالثــــًا:
ــات عنــد تصــن�فهن علــي أســاس (نــوع  للم�حوث

 ،وج الم�حوثـــــة�ـــــة لـــــز هنوالحالـــــة الم ،األســـــرة
 المهن�ة للم�حوثة):  والحالة

ــن ــاني ص الفــرض اإلحصــائي ی ــه "ال تو الث ــي أن جــد عل

فــروق معنو�ــة بــین متوســطات درجــات االســتقرار األســري 

ــوع األســـرة ــاس نـ ــن�فهن علـــي أسـ ــد تصـ ــات عنـ  ،للم�حوثـ

ــة  ،والحالـــــة المهن�ـــــة لـــــزوج الم�حوثـــــة والحالـــــة المهن�ـــ

بت ق�مـة (ت) رض حسلف�ار صحة هذه اللم�حوثة " والخت

جـات االسـتقرار األسـري الخت�ار متوسطات الفروق بـین در 

ــن� ــد تصـ ــات عنـ ــوع االســـرةللم�حوثـ ــاس نـ  ،فهن علـــي أسـ

وحســــبت ق�مــــة (ف) الخت�ــــار متوســــطات الفــــروق بــــین 

درجات االستقرار االسري للم�حوثات عنـد تصـن�فهن علـي 

لــة المهن�ــة والحا ،أســاس الحالــة المهن�ــة لــزوج الم�حوثــة

 وف�ما یلي نتائج اخت�اري (ت, ف). ،حوثةم�لل
 

 ر (ت) للفــــروق بــــین متوســــطات درجــــاتاخت�ــــا -١
عند تصن�فهن علـي ار األسري للم�حوثات  االستقر 

 أساس نوع األسرة

) أن ق�مــــة المتوســــط ٤یتضــــح مــــن نتــــائج جــــدول (

ــغ  ــات تبلــ ــري للم�حوثــ ــتقرار االســ ــة االســ ــابي لدرجــ الحســ

) درجــة ٩٬٢٠٤( اف مع�ــاري قــدره) درجــة �ــانحر ٥٠٬٦٠(

ــ ــل متوسـ ــ�طة مقابـ ــرة ال�سـ ــ�ة لألسـ ــدره �النسـ ــابي قـ ط حسـ

) درجة ١٢٬١٣٧ي قدره () درجة  �انحراف مع�ار ٤٧٬٩٨(

�النســ�ة  لألســـرة الممتــدة أو المر��ـــة, و�لغــت ق�مـــة "ت" 

 المحســــو�ة الخت�ــــار معنو�ــــة الفــــرق بــــین المتوســــطین

وي مســــتوهــــي ق�مــــة معنو�ــــة إحصــــائ�ًا عنــــد  )٢٬٢٢٣(

الذي �عني وجود فروق فـي االسـتقرار ألمر  ا  ٠٬٠٥معنو�ة

ــ ــري بـ ــ�طة االسـ ــرة �سـ ــي أسـ ــات فـ ــات المق�م�ـ ین الم�حوثـ

لصـالح الم�حوثـات لمق�م�ات في أسـرة ممتـدة أو مر��ـة  وا

 �س�طة.  المق�مات في أسر

 

) للم�حوث  :)٤جدول  األسري  االستقرار  درجات  بین متوسطات  الفروق  لمعنو�ة  "ت"  اخت�ار  تصن�نتائج    ن علي فهات عند 
 . أساس نوع األسرة

المتوســــــــــــــــــــط  المجموعات المتغیرات المستقلة النوع�ة
 الحسابي

االنحــــــــــــــــــــراف 
 لمع�اري ا

 ق�مة "ت"

 نوع االسرة                   

 

 *٢٬٢٢٣ ٩٬٢٠٤ ٥٠٬٦٠ �س�طة 

 ١٢٬١٣٧ ٤٧٬٩٨ ممتدة/مر��ة

 ٠٬٠٥* معنوي عند                                            ق�ست وحسبت من ب�انات الدراسة المیدان�ة
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بــــین متوســــطات درجــــات اخت�ــــار (ف) للفــــروق  -٢
صن�فهن علـي لم�حوثات عند تاالستقرار األسري ل

زوج الم�حوثـة ، والحالـة المهن�ـة لـأساس الحالـة  
 المهن�ة للم�حوثة

ــدول ( ــائج جــ ــ�م  ٥یتضــــح مــــن نتــ ــین قــ ــروق بــ ) الفــ

اج زو االســــري ال المتوســــط الحســــابي لــــدرجات االســــتقرار 

م�حوثــات عنــد تصــن�فهم علــي أســاس الحالــة المهن�ــة ال

ــان ٤٥٬٨٢، ٤٩٬٢٩ ،٤٤٬٧٥، ٥٢٬٥٢( حراف ) درجـــة �ـ

، ٩٬٤٣١،  ١٢٬٠٢٤،  ١٥٬٥٩٨( مع�ــــــــــــاري قــــــــــــدره 

الذي �عمـل و   ،الحرفي  و   ،) درجة لكل من الموظف٩٬٠١٢

و�لغـــت ق�مـــة "ف"  ،والمـــزارع علـــي الترتیـــب ،أعمـــاًال حـــرة

ین تلــك المتوســطات روق بــلفـار معنو�ــة االمحسـو�ة الخت�ــ

ــة ،)٦٬٥٤١( ــة معنو�ـ ــي ق�مـ ــد إ وهـ ــائ�ًا عنـ ــتوي حصـ مسـ

ــة ــي و  ٠٬٠١معنو�ــ ــروق معنو�ــــة بــــین ممــــا �عنــ جــــود فــ

متوســطات درجــات االســتقرار االســري ألزواج الم�حوثــات 

المهن�ــــة لصــــالح  صــــن�فهم علــــي أســــاس الحالــــةعنــــد ت

 .نیحوثات الالتي �عمل أزواجهن موظفالم�

) أن قـ�م متوسـطات ٥ول (جـدمـن نتـائج    یتضح�ما   

صـن�فهن علـي حوثات عنـد تدرجات االستقرار االسري للم�

 ،٣٥٬٢٨ ،٥٤٬٢٨(  ن�ـــــة بلغـــــت المهأســـــاس الحالـــــة 

 ) درجـــــــة �ـــــــانحراف مع�ـــــــاري قـــــــدره ٤٥٬٦٨ ، ٤٧٬٤٠

) درجـــــــة  ١٥٬٧٢٢،  ١٠٬٣١٧ ، ٦٬١٢٨،  ١٠٬٥٣٢(

ــة  ،والتــي تعمــل أعمــاًال حــرة ،الحرف�ــةو  ،لكــل مــن الموظف

ــة ــي الع والمزارعـ ــبلـ ــو�ة  ،ترتیـ ــة "ف" المحسـ ــت ق�مـ و�لغـ

 ،)  ٨٬٧٠٤ة الفروق بین تلك المتوسطات (الخت�ار معنو�

 ٠٬٠١ معنو�ــةمســتوي ي ق�مــة معنو�ــة إحصــائ�ًا عنــد وهــ

 مما �عنـي وجـود فـروق معنو�ـة بـین متوسـطات االسـتقرار

علــي أســاس الحالــة  االســري  للم�حوثــات عنــد تصــن�فهن

 موظفات.لن ي تعمتحوثات الال الم� المهن�ة لصالح

 

والحالة    ،لزوج الم�حوثةالمهن�ة  قًا للحالة  وفري للم�حوثات  درجات االستقرار االس  نتائج اخت�ار "ف" لمتوسطات   :)٥جدول (
 المهن�ة للم�حوثة.

 ق�مة"ف" االنحراف المع�اري  المتوسط الحسابي لمجموعات ا النوع�ة  المتغیرات المستقلة

 

 

 وثة�حزوج المالحالة المهن�ة ل

  ١٥٬٥٩٨ ٥٢٬٥٢ وظف م

 

٦٬٥٤١ ** 
 ١٢٬٠٢٤ ٤٤٬٧٥ حرفي 

 ٩٬٤٣١ ٤٩٬٢٩ �عمل أعمال حرة 

 ٩٬٠١٢ ٤٥٬٨٢ ع مزار 

 

 

 الحالة المهن�ة للم�حوثة

  ١٠٬٥٣٢ ٥٤٬٢٨ موظفة 

 

٨٬٧٠٤ ** 
 ٦٬١٢٨ ٣٥٬٢٨ حرف�ة 

 ١٠٬٣١٧ ٤٧٬٤٠ تعمل أعماًال حرة 

 ١٥٬٧٢٢ ٤٥٬٦٨ مزارعة 

 ٠٬٠١* معنوي عند                                         دراسة المیدان�ةات الانت من ب�ق�ست وحسب
 



 
 
 
 
 
Determinant  of the family stability for rural woman in Ghrbia Governorate 

17 

 

المدروسـة للمتغیرات المستقلة    النسبيهام  اإلس  را�عًا:
فـي اإلسـتقرار األسـري   في تفسیر الت�ـاین الكلـي

 للم�حوثات
على أنه "ال تسهم �ًال  الرا�ع    ینص الفرض اإلحصائي

الم� الم�حوثة، ومدة وسن ز ،  حوثةمن متغیرات (سن  وج 
تعل�م زوج الم�حوثة، الزواج، وحجم األسرة، وعدد سنوات  

الم�حوثة، ومستوي المع�شة، ودرجة    وعدد سنوات تعل�م
الحضاري،   واإلتصال  الدخل،  في  الم�حوثة  مشار�ة 
الرسم�ة,   غیر  االجتماع�ة  والمشار�ة  الثقافي،  واإلنفتاح 

والقدرةعل االجتماعي,  حلوالتواصل  ت  لمشكالا   ي 
الت تفسیر  في  فر�دًا  معنو�ًا  إسهامًا  في  االجتماع�ة)  �این 

 .للم�حوثات  اإلستقرار األسري 

وفـي محاولــة للوقـوف علــي أكثـر المتغیــرات المســتقلة 
ــأثیرًا فــي اإلســتقرار األســري  ــل اإلنحــدار ت ــم إجــراء تحلی ، ت

، حیـــث أشـــارت  step-wise الصـــاعدالخطـــي المتعـــدد 
النمـوذج حتـى الخطـوة   ة هـذاو�ـعـن معن  )٦نتائج جدول (

وهـــى  ٣٣٬٥٨٦ســـو�ة المح  Fالخامســـة، و�لغـــت ق�مـــة
، و�لغـت ق�مـة معامـل ٠.٠١  معنو�ـةمعنو�ة عنـد مسـتوى  

 R2، وق�مـــة معامـــل التحدیـــد ٠٬٥٤٧االرت�ـــاط المتعـــدد 
وهـــذا �فیــــد �ــــأن المتغیـــرات المســــتقلة الخمســــة  ٠٬٢٩٩

ن ایسـیر الت�ـالمؤثرة تبلغ نس�ة مساهمتها مجتمعـة فـي تف
، یرجـــــع ٪٢٩٬٩لــــى لالســــتقرار االســـــري للم�حوثــــات الك

 ٪٥٬٨،  �متغیـر مسـتقلإلى التواصـل االجتمـاعي    ٪١٩٬٢
إلــى  ٪٢٬١إلــى القــدرة علــي حــل المشــكالت االجتماع�ــة، 

إلــي عــدد ٪١٬٥إلـي ســن الم�حوثـة, و٪١٬٣, حجـم االســرة
 . سنوات تعل�م زوج الم�حوثة

   زئ�ا.ج ئي الثالث�مكن رفض الفرض اإلحصا و�التالي
 

 مناقشة النتائج والمقترحات
�أ�عــــاده  أن مســــتوي االســـتقرار األســــري إجمـــاالً تبـــین  *

ــان ــة (األمـ ــل ،الثالثـ ــطًا وا ،والتكافـ ــان متوسـ ــك) �ـ لتماسـ
علـــــــــي  ٪٩٠٬٨ ،٪٥٠٬٢ ،٪٦٢٬٧ ،٪٧٦٬٣بنســـــــــ�ة 

 .تیبالتر 
 معنو�ـةمسـتوي  ة عند  وجود عالقة ارت�اط�ة طرد�* تبین  
وج الم�حوثـة  وسـن ز  ،بین �ل من سن الم�حوثـة  ٠٬٠١

ــة,  ــدد ســــنوات تعلــــ�م زوج الم�حوثــ ومــــدة الــــزواج, وعــ
ــة ــتوي المع�شـــ ــافي ،ومســـ ــاح الثقـــ ــل   ،واالنفتـــ والتواصـــ

والقـــدرة علـــي حـــل المشـــكالت االجتماع�ـــة  ،تمـــاعياالج
ن �انــت العالقــة حــی فــي ،لم�حوثــاتواالســتقرار األســري ل

 ،ة عكس�ة  بین حجـم االسـرة واالسـتقرار االسـري ارت�اط�
القــة ارت�اط�ـة طرد�ــة ومعنو�ـة عنــد المســتوي ت العانـو�

بــین االســتقرار االســري وعــدد ســنوات ٠٬٠٥االحتمــالي 
 تعل�م الم�حوثة.

 

 . رار االسري للم�حوثاتالمؤثرة في تفسیر الت�این الكلى لالستق األهم�ة النسب�ة للمتغیرات المستقلة :)٦جدول (

 
 خطوات التحلیل 

 
 المتغیرات المؤثرة 

  ملق�م معا
ت�اط  االر 

 Rالمتعدد  

معامل  
  التحدید
R2 

للت�این   %
المفسر في  
 المتغیر التا�ع

F  الخت�ار
 المعنو�ة 

 ** ٣٣٬٥٨٦ ١٩٬٢ ٠٬١٩٢ ٠٬٤٣٨ التواصل االجتماعي طوة األولىالخ

 ** ٣٩٬٠٩١ ٥٬٨ ٠٬٢٥٠ ٠٬٥٠٠ القدرة علي حل المشكالت ة الثان�ةالخطو 

 ** ٤٩٬١٦٢ ٢٬١ ٠٬٢٧١ ٠٬٥٢١ حجم االسرة الخطوة الثاثة

 ** ٦٦٬٠٢٦ ١٬٣ ٠٬٢٨٤ ٠٬٥٣٣ سن الم�حوثة الخطوة الرا�عة

 ** ٩٤٬٥١٨ ١٬٥ ٠٬٢٩٩ ٠٬٥٤٧ وج الم�حوثةعدد سنوات تعل�م ز  الخطوة الخامسة

 ٠٬٠١* معنوي عند                                                              دراسة المیدان�ةق�ست وحسبت من ب�انات ال
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المتغیـــرات إســـهامًا فـــي تفســـیر الت�ـــاین  أكثـــر أنین تبـــ *
قرار األسري مرت�ة حسب أهمیتها هي: الحادث في االست

ــاعيالت ــل االجتمــ ــل المشــــكالت  ،واصــ ــدرة علــــي حــ والقــ
ــة ــن الم�حوثـــة ،وحجـــم األســـرة ،االجتماع�ـ وعـــدد  ،وسـ

ــة ــ�م زوج الم�حوثـــ ــنوات تعلـــ ــرات  ،ســـ ــذه المتغیـــ وأن هـــ
ث فـي الحـادن �ـای) مـن الت٪٢٩٬٩مجتمعة تفسـر نحـو (

  .االستقرار األسري 
 ٠٬٠٥ معنو�ـةمسـتوي    تبین وجـود فـروق معنو�ـة عنـد  *

ــتقر  ــطات االسـ ــي متوسـ ــرة فـ ــوع االسـ ــًا لنـ ــري وفقـ ار األسـ
�ما تبین  ،لصالح الم�حوثات المق�مات في أسرة �س�طة

فــي  ٠٬٠١ معنو�ــةمســتوي وجــود فــروق معنو�ــة عنــد ا
الح �ة لصهنالممتوسطات االستقرار األسري وفقًا للحالة 

 .الم�حوثات الالتي تعملن موظفات

أن االسـتقرار االسـري دراسـة تبـین وفـي ضـوء نتـائج ال
وعــدد  ،ســن الم�حوثــة �ــل مــن داد بز�ــادةز ثــات یــللم�حو 

 ،واالنفتــاح الثقــافي ،ســنوات التعلــ�م, ومســتوي المع�شــة
ــادة  ،و�ز�ــادة مهــارات التواصــل االجتمــاعي للم�حوثــة و�ز�

وهـذا أمـر طب�عـي   ،تماع�ـةاالج  تشـكالقدرتهاعلي حل الم
أن االكبـر سـنًا یتعرضـون و�تفق مع الواقع الفعلـي؛ حیـث  

في التفاعل االجتماعي مما تـنعكس علـي  إلي خبرات أكثر
آدائها وقدراتها علي تكـو�ن عالقـات أسـر�ة سـو�ة,كما أن 
للتعل�م دور مهم وواضح في إكساب الوالدین مستوي مـن 

ــة العلم�ـــة الصـــح�ح ــالمعرفـ مـــل مـــع �عضـــهما التعاي ة فـ
ن تحدید أدوارهما ال�عض ومع أبنائهما , و�ذلك �مّكَنهما م

داد ز �ـذلك تـ ،حة لكـل فـرد منهمـاون واضـاالسر�ة حتي تكـ
ومن  ،االسر�ة والمشار�ةقدرتهما علي التعاون والتضامن 

�مـــا أوضـــحت  ،ثـــم تحقیـــق التماســـك واالســـتقرار االســـري 
مســـــتوي �ـــــادة بز داد ري یـــــز النتـــــائج أن االســـــتقرار االســـــ

ط�ع المع�شــة؛ ور�مــا یرجــع ذلــك إلــي أنــه مــن خاللــه �ســت
الماد�ـة واالجتماع�ـة اآل�اء اشـ�اع إحت�اجاتهمـا النفسـ�ة و 

ح النتـائج أن االسـتقرار االسـري �ما توض  ،لهما وألبنائهما
ــ ــل ز یـــ ــارات التواصـــ ــات لمهـــ ــتالك الم�حوثـــ ــدي إمـــ داد �مـــ

ه هــذأن االجتمــاعي والقــدرة علــي حــل المشــكالت ؛ حیــث 
إخت�ار االسلوب السهل عند حدیثهن هارات تمكنها من  الم

ــع  ــمـ ــغیر مـ ــر والصـ ــع الكبیـ ــاهم مـ ــر�ن, والتفـ ــراد اآلخـ ن أفـ
وأن توضـــح لمـــن تتحـــدث معـــة  ،أســـرتها والمح�طـــین بهـــا

واالسترشـاد فـي  ،الفائدة التي تعود عل�ة من حـدیثها معـه
حدیثها �قصص النجاح لها ولآلخر�ن, أما مهـارات القـدرة 

الت فتمكنها مـن حـل أي مشـكلة تواجههـا المشكل  ي حعل
ن�اتهــا وعــدم االســتهانة �ــأي مشــكلة ولكــن فــي ضــوء إمكا

ــا  ــتمهمـ ــي  ،�انـ ــا فـ ــد وقوعهـ ــر�ن عنـ ــا لآلخـ ــدم لومهـ وعـ
واإلســـــتفادة مــــن تجار�هـــــا الســــا�قة فـــــي حـــــل  ،مشــــكلة

 المشكالت.  
 

 الدراسة  مقترحات
 ي:ما یلالدراسة  تقترحإلي النتائج الحال�ة  استناداً 

�أهم�ة إكتساب وتنم�ـة الوعي لدي ر�ات األسرة   نشر  -١
ــارات ا ــل مهــ ــي حــ ــدرة علــ ــاعي ,والقــ ــل االجتمــ لتواصــ

ــي اســتقرارهمأهم�ــة شــكالت لمــا لهمــا الم االســري  عل
ســـري األمـــان, والتعـــاون والتضـــامن اال(�كافـــة أ�عـــاده 

 .)والتكافل األسري, واالنتماء والتماسك األسري 
بـــرامج داد و�ـــث �إعـــة لفـــختوســـائل اإلعـــالم الم تقـــوم -٢

حیـث أن  ؛تنظ�م النسـل إعالم�ة لنشر الوعي �أهم�ة 
قـدرة �ـال مـن األب واألم ز�ادة عدد األبناء یـؤثر علـي  

علي تـر�یتهم ورعـایتهم واشـ�اع إحت�اجـاتهم العاطف�ـة 
 والماد�ة واالجتماع�ة.

حــث الوالــدین علــي ضــرورة تحقیــق التماســك األســري  -٣
متزنــة تــدعم ذلــك  ر�و�ــةت یبوالعمــل علــي تبنــي أســال

 التماسك.
لعلم�ــة التــي تبنــي علــي الدراســات اال�حــوث و تشــج�ع  -٤

رة وتلمــس احت�اجاتهـا, وال�حـث عــن دراسـة واقـع األسـ
حلــول لمشــكالتها علــي أســس علم�ــة ســل�مة معتمــدة 

 علي فهم الواقع المح�ط.
 

 المراجع:
ــاء أحمــد ،أبــو حل�مــة -١ ــي  .)م٢٠٠١( وف محاضــرات ف

جامعــة  ،�ل�ــة االقتصــاد المنزلــي ،ألســرةا تنم�ــة مــوارد
 .طنطا
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 ،علـــم الـــنفس األســـري  ). م٢٠١١( نبیلـــه ،أبـــو ز�ـــد -٢
 .قاهرةال ،عالم الكتاب

عوامــل  ). م١٩٩٢( ناد�ــة حســن محمــد ،أبــو ســكینة -٣
عدم االستقرار األسري وأثرها علي السلوك االجتماعي 
ــادي ألطفـــــال المدرســـــة االبتدائ�ـــــة رســـــالة  واالقتصـــ

 ،�ل�ــة االقتصــاد المنزلــي ،المنــزل دارةقســم إ ،د�تــوراه
 .مصر ،القاهرة ،جامعة حلوان

اخ األسـرى المنـ  ).م٢٠٠٥(  إمام، نجوى السید محمد  -٤
وعالقته �كل من أسالیب مواجهـة المشـكالت الح�ات�ـة 
والتوافق الدراسى لدى عینة من مرضى السكر، رسالة  
ــوم  ــات للعلـ ــة البنـ ــنفس، �ل�ـ ــم الـ ــم علـ ــتیر، قسـ ماجسـ

 .عة عین شمس، جامر�و�ةلتا
علـــــم اجتمـــــاع  ). م٢٠٠٤( أحمـــــد ســـــالم ،األحمـــــر -٥

ب دار الكتــــ ،ن التنظیــــر والواقـــع المتغیــــراألســـري بــــی
 .بیروت ،الجدیدة المتحدة

دراســات فــي  ).م١٩٨٥( علــي عبــد الهــادي ،الحــوات -٦
ــة ــكالت االجتماع�ــ ــرابلس ،المشــ ــالي  ،طــ ــد العــ المعهــ

 .للخدمة االجتماع�ة
طب�عة عمـل ر�ـة  ).م ٢٠١٣( يطلد�اسا آ�ات  ،أحمد  -٧

زلــي االســرة وعالقتــة �كــل مــن االتجــاة نحــو العمــل النت
 ،والمؤسســات منــزلقســم إدارة ال ،واالســتقرار االســري 

 . المنوف�ةجامعة  ،كل�ة االقتصاد المنزلي
 ،األســرة والح�ــاة العائل�ــة ).م١٩٨٤( ســناء ،الخــولي -٨

 .االسكندر�ة ،المعرفة الجامع�ةدار 
لمجیــد ســـید، ز�ر�ــا أحمـــد الشـــر�ینى، بـــد اور، عنصــم-٩

المـــرض  –دوار األ ٢١األســـرة علـــى مشـــارف القـــرن 
ــنفس  ــؤول�ات، ال –الـ ــر المسـ ــى، دار الفكـ ــة األولـ ط�عـ
  م.٢٠٠٠العر�ى، 

ــال  ).م٢٠٠٩( ســامي مهــدي ،العــزاوي  -١٠ نســاء وأطف
 .�غداد ،وقضا�ا الحاضر, مط�عة الق�س

ط تخطـــ� ).م١٩٧٧( إســـماعیل ســـل�مان ،العـــوامري  -١٠
المجلـــة  ،فـــي المشـــروعات الصـــناع�ة عنصـــر العمـــل

 ،عـــة عـــین شـــمسجام ،العلم�ـــة للصـــناعات والتجـــارة
 .القاهرة

سـ�كلوج�ة   ).م١٩٩٤(  حسن عبد الفتـاح  ،نجري الف  -١١
معهــد الدراســات  ،رســالة د�تــوراه ،االنتمــاء اإلســالمي

 .جامعة عین شمس ،العل�ا للطفولة
 الوهـــاب عبـــد ،ري فیـــالظ ،�عقـــوب یوســـف ،الكنـــدري  -١٢

ــد ــي  ).م٢٠٠٤( أحمـ ــا فـ ــة ودورهـ ــة االجتماع�ـ الرعا�ـ
العـدد   ،المجتمع الكـو�تيتحقیق االستقرار االسري في  

ــة � ،٥٩ ــة اآلدابمجلـ ــوث �ل�ـ ــة، حـ ــة المنوف�ـ  ،جامعـ
 .مصر

تماسـك عالقـة ال  ).م٢٠٠٦(  عمـر محمـد  ،اللح�اني  -١٣
فق الدراســي لــدي طــالب ااالسـري ومفهــوم الــذات �ــالتو 

ــة ــة ،رســالة ماج�ســتیر ،توســطةلما المرحل العلــوم  �ل�
جامعــــــة اإلمــــــام محمــــــد بــــــن ســــــعود  ،االجتماع�ــــــة

 .اض السعود�ةالر� ،االسالم�ة
ــد -١٤ ــي ،يالهنـ ــي �حیـ ــاة علـ ــددات  ).م٢٠١٥( ح�ـ مهـ

ــرات  ــا بــــــ�عض المتغیــــ االســــــتقرار األســــــري وعالقتهــــ
عدد   ،الحالة االقتصاد�ة  ،السكن  ،السن  ،الد�موغراف�ة

رســالة  ،�منطقــة جــدة خاصــة ســةراد ،الهجــرة ،األوالد
ــور  ــرة ،اهد�تـ ــد دراســـات األسـ ــة أم درمـــان  ،معهـ جامعـ

 .السودان ،اإلسالم�ة
 نجـــاح حســـین ،والهر�انـــة ،إزدهـــار خلـــف ،الهـــواري  -١٥

العوامــــل المؤد�ــــة إلــــي التفكــــك األســــري  ).م٢٠٢٠(
 ،١٨٦العدد (  ،وانحراف األحداث في المجتمع األردني

 .�ةر�لتمجلة �ل�ة ا ، الجزء الثاني)
معــــالم  ).م٢٠١٩( ي حســــینمفتــــاح علــــ ،�الحـــاج -١٦

ل�ة مجلة � ،العدد التاسع  ،االستقرار األسري ومقوماته
 .جامعة مصراته ،اآلداب

 ).م٢٠٠٢(  ناد�ـة  ،وأبـو سـكینة  ،محمـد  ز�نب  ،حقي-١٧
مكت�ـة عـین  ،العالقات األسر�ة بین النظر�ـة والتطبیـق

 .مصر ،القاهرة ،شمس
ــد ،خلیـــــل -١٨ ــ�كل ).م٢٠٠٠( محمـــ ــات ســـ وج�ة العالقـــ

مكت�ــة  ،ط�اعــة والنشــر والتوز�ــعدار ق�ــاء لل ،األســر�ة
 .اإلسكندر�ة

عوامــــل  ).م٢٠١٠( �ســــام إبــــراه�م رشــــا ،زر�فــــه -١٩
�ل�ــة  ،رســالة ماجســتیر ،ر األســرة فــي اإلســالماســتقرا

 .فلسطین ،جامعة النجاح الوطن�ة ،الدراسات العل�ا
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ــران -٢٠ ــد ،زهــ ــي  ).م٢٠٠٩( حامــ ــات فــ ــحالدراســ ة صــ
 ،لقـــاهرةا ،فســـ�ة واإلرشـــاد النفســـي الط�عـــة األولـــيالن

 .مصر
المفصـل فـي أحكـام   ).م٢٠١٢(  عبد الكـر�م  ،ز�دان  -٢١

 .�عة اإلسالم�ةلمرأة والبیت المسلم في الشر ا
االســــــتقرار  ).م٢٠٢٠( ســــــر�ز, الظــــــاهر العر�ــــــي -٢٢

ــة ــاة االجتماع�ـ ــة علـــي جـــودة الح�ـ  ،األســـري وانعكاسـ
مجلـة �ل�ـة  ،األولـي لط�عـةا ،ن العدد التاسـع والعشـرو

 .اآلداب
التوافــق الزواجــي  ).م٢٠٠٥( ســناءمحمد، �مانلســ -٢٣

الط�عـة ،  سـي اجتمـاعيو�ستقرار االسرة من منظور نف
 .مصر، القاهرة، لم الكتبعا، االولي

ســـماح ، إلهـــام علـــى، فاطمـــة عبـــد الســـالم، شـــر�ي -٢٤
دار فرحـة   ،علم االجتمـاع األسـري   ).م٢٠١٤(  المداح

 .وز�عوالت رشللن
ــادق -٢٥ ــارك ،صـ ــد م�ـ ــد أحمـ ــافؤ الت ).م٢٠١٥( محمـ كـ

ــزوجین واالســتقرار األســري  ــین ال  ،والتفــاوت الثقــافي ب
ل�ــة اآلداب مجلــة � ،دان�ــة فــي قر�ــة مصــر�ةدراســة می

 .جامعة قناة السو�س ،والعلوم اإلنسان�ة
خـروج المـرأة  .)م٢٠٠٣( مصطفي عبـد هللا  ،عوفي  -٢٦

مجلـة ، ماسـك األسـري ي التلـعإلي میدان العمـل وأثـره 
 .جامعة قسطنطین�ة ،١٩العدد  ،العلوم اإلنسان�ة

ة دراسـات تر�و�ــ ).م١٩٨٠( إبـراه�م شــفیق، مطـاوع -٢٧
ــ ،فــــي بنــــاء الد�مقراط�ــــة  ،ة األنجلــــوا المصــــر�ةمكت�ــ

 .القاهرة
28- http://search.mandumah.com/Record/812219 
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ABSTRACT: This study mainly aims at identify Determinant Of the family stability of 
rural women, through the following goals: Identifying the level of family stability in its 
dimensions (security - solidarity - cohesion) for the respondents, the correlative 
relationships between the age of the respondent, the age of the interviewee’s husband , 
the duration of marriage ,the size of the family, the years number of education of the 
respondent’s husband, the number of years of education of the respondent, and the 
amount of the respondent’s income share, the standard of living, civilizational 
connection, cultural openness, informal social participation, social communication, the 
ability to solve social problems as independent variables; and the family stability of the 
respondents as a dependent variable. And to identify the differences between the 
average family stability of the respondents when they are classified on the basis of 
family type, the professional status of the respondent's husband, the professional status 
of the respondent, and to identify the relative contribution of the studied independent 
variables in explaining the total variance in the household stability of the respondents. 
This study was conducted on an area random sample of (400) rural women from the 
villages of Shubar and the locality of Menouf, Tanta distract, Gharbia Governorate, and 
its size was determined using the "Craigsy and Morgan" equation. The data unpacked 
and statistically analyzed using tables of numerical inventory, percentage, simple 
correlation coefficient (Pearson), multiple correlation coefficient, standard partial 
regression coefficient,  T-test, and F-test .The results are summarized by the fact that the 
level of family stability in general has its three dimensions (safety,  solidarity and 
cohesion) was an average of 76.3%, 62.7%, 50.2%, 90.8% respectively, and it was found 
that there is a multiple correlation between the five studied variables combined and the 
family stability of the respondents, and that these variables together explain about 
(31.3%) of the variation that occurred in the household stability of the respondents. It 
was also found that the variables most contributing to the explanation of the variance in 
family stability arranged according to their importance are: social contact, ability to solve 
social problems, family size, age of the respondent, and the number of years of 
education of the respondent's husband, and that these variables together explain about 
(29.9%) of the variation in family stability, and finally, significant differences were found 
at the probability level 0.05 in the average family stability according to the family type in 
favor of the female respondents residing in simple family, as it was found that there are 
significant differences at the probability level 0.01 in the average household stability 
according to the professional situation in favor of the respondents who work as 
employees. 

Key words: Family stability, family, family safety, family solidarity, family cohesion. 
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