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 األسـري بمنطقة سهل الطينةلتماسـك ل دراسة اجتماعية
 

 المستخلص:

استتتهده هتتلا البحتتر التعتتره علتتت مستتتوس التماستتك األستتري ل ستتر  الر  يتتة 

بمنطقتتة ستتهل الطينتتة، والتعتتره علتتت العتوتتة بتتيك مستتتوس التماستتك األستتري وبعتت  

خصتتا ا المبحتتوويك ومستترهم، ومهتتم المرتت تل األستتر ة التتتر اتتواجههم ومقترحتتال 

متتك مربتتاب األستتر بنستتبة  269حجتتم العينتتة العرتتوا ية البستتيطة  للتغلتتع عليهتتا، وبلتت 

مستتر (، واتتم جمتتا البيا تتال متتك ختتت  استتتمار   875% متتك مجمتتالر الرتتاملة )30,7

استتت دمب بعتت  األستتاليع اةحصتتا ية ، و7استتتبياب بالمقابلتتة الر صتتية متتك ور تتة 

متتا مرهتترل كالوصتت ية، واختبتتاري اارابتتان  واا حتتدار المتعتتدد المتتتدر  الصتتاعد، 

النتا ج وجود عتوة ارابانية معنو ة بتيك مستتوس التماستك األستري وبتيك ال صتا ا 

التاليتتتةد عتتتدد ستتتنوال التعلتتتيم، حجتتتم األستتتر  المعيرتتتية،  تتتار  الستتتك بتتتيك المبحتتتو  

وزوجته، مهنة المبحو ، الحالة المس ك، الدخل الرهري، ودر  األستر  علتر مواجهتة 

وبينب  تا ج مب المتغيترال التتر  ر الوري ية المنون بها،األزمال، وويام األسر  باألدوا

مستتهمب مستتهاما معنو تتا  تتر ا ستتير التبتتا ك ال لتتر لمستتتوس التماستتك األستتري هتتر عتتدد 

سنوال اعليم المبحو ، والقيتام بتاألدوار الوري يتة داختل األستر ، ووتدر  األستر  علتت 

 %، علر الترايع.5,0%، 6,8%، 8,5مواجهة األزمال، بنسع 

التماسك األسري، خصا ا الر  ييك، المر تل األسر ة، منطقة كلمات االفتتاحية: ال

 .سهل الطينة
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Abstract: 

The aim of this research was to identify the family 

solidarity level for rural family in Sahel Al-Tina area, to identify 

the relationship between the family solidarity level and the 

respondents and their families characteristics, and identifying the 

most important problems that face them and their suggestions to 

overcome. The random sample involved 269 household heads, 

representing 30.7% of the total number of families (875 

families). Data were collected using a questionnaire by personal 

interview from Village 7. In addition, descriptive methods, 

correlation coefficients, and ascending multiple regression used 

as statistical techniques. The results indicated that the more than 

half of respondents (53.2%) had a medium level of family 

solidarity. Moreover, the results showed a significant correlation 

between the family solidarity level and the following 

characteristicsد number of years of the respondent education, 

number of household members, age difference between 

respondent and his wife, respondent’s occupation, housing 

condition, monthly income of the respondent, the family's ability 

to face crisis, and the family's fulfillment of its functional roles. 

Furthermore, the most important variables that contributed to 

explaining the total variance in the family solidarity level are: 

number of years of the respondent education (8.5%), the family's 

fulfillment of its functional roles (6.8%), and the family's ability 

to face crisis (5.0%). 

Key words: Family solidarity, characteristics of rural families, 

family problems, Al-Tina plain area 
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 المقدمة والمشكلة البحثية:

الناميتة، ومنهتا اعد جهود التنمية مك مهم الوستا ل التتر اتبناهتا وانتهجهتا التدو  

مصتتر لتراقتتاس بمستتتوس معيرتتة م رادهتتا، واحقيتتا التقتتدم  تتر المجتتاال ااوتصتتاد ة 

والثقا ية وااجتماعية بال ي ية التر ام ك هله الدو  مك اقليل  جو  الت لت  بينهتا وبتيك 

المجتمعال األخرس، وذلك مك خت  ااستت اد  متك كا تة اةم ا يتال البرتر ة والماد تة 

معاد  ار يل البناس ااجتماعر بمتا  تناستع متا التغييتر المنرتود، وا  تك مب المتاحة و

للعنصر البرري مهميتة كبيتر   تر م جتاو جهتود التنميتة، أل ته  مثتل  تر الواوتا العمتود 

 ال قري وحجر الزاو ة اللي  عتمد عليه المجتمعال الم تل ة  ر د ا عجلة التنمية.

لو تال بترامج ومرتروعال التنميتة، حيتر واعتبر التنمية البرتر ة  تر مقدمتة مو

لقيتتتا  وماد تتتا   اهتتتده ملتتتر احستتتيك اختيتتتارال النتتتاي ور تتتاهيتهم وروتتتيهم روحيتتتا  وخ 

واجتماعيتتا ، و نبغتتر مب  تحقتتا ذلتتك للجيتتل الحا تتر واألجيتتا  القادمتتة، كمتتا مب التنميتتة 

لتعلتيم البرر ة اهتم بتطو ر ودرال اة ساب واوري  هله القدرال  ر اة تا ، وانميتة ا

والصتتتحة وال تتتدمال ااجتماعيتتتة وا جتتتاد  تتترص عمتتتل اوتصتتتاد ة للمجتمتتتا وا عيتتتل 

المرتتاركة والبيتتة جميتتا متطلبتتال البرتتر، وكتتلا اهتتتم بجميتتا النرتتانال اة تاجيتتة منهتتا 

 (.2009والمؤسسية والسياسية وغيرها )حلمر، 

و ظتترا  ألب الستت اب هتتم عمتتاد التنميتتة ااوتصتتاد ة وااجتماعيتتة الرتتاملة، ومهتتم  

المتتوارد ااوتصتتاد ة متتك  احيتتة، وهتتده كتتل جهتتد انمتتوي متتك  احيتتة مختترس، لتتلا  تت ب 

العتوة بتيك الست اب والتنميتة وويقتة للغا تة، و ظهتر ذلتك  تر ر ي مصتحاب النظر تال 

ستتتمرار واوتتا الت لتت   عتتود للتزا تتد الستت ا ية، حيتتر  تتروا مب الستتبع األساستتر  تتر ا

الس ا ر السر ا، حير مب الز تاد  الست ا ية اتؤدي ملتر مهتدار ومتار التنميتة ااجتماعيتة 

وااوتصاد ة وم قار الس اب م  سهم،  ر حيك  رس مصحاب اااجاه التنموي مب الت لت  

ببا   تر هو سبع رهور المر لة الست ا ية، مي مب الز تاد  الست ا ية هتر  تتا  وليستب ست

 .(2008ال قر )اميم، 

وا  م ك دراسة العنصر البرري ما مك خت  الجماعة األولتت واألساستية  تر 

امثتتل النتتوا  األساستتية  تتر بنتتاس واماستتك ا تتو ك المجتمتتا، ما وهتتر األستتر ،  األستتر  

المجتما اة سا ر، وهر الحضك ااجتماعر اللي انمتو  يته بتلور الر صتية اة ستا ية 

جاهااهتتا، و حتتد   يهتتا التطبيتتا ااجتمتتاعر و  تستتع منهتتا المعتتا ير والقتتيم وا تتو ك اا

واأل مان السلوكية المرغوبة، واعتبر مو  وسط اجتماعر  قوم بتنميتة ال ترد اجتماعيتا ، 

وانمية ذااه والتأوير  تر ستلوكه وغتري وتيم المرتاركة المجتمعيتة  تر األ تراد،  طالمتا 

استتتقامة صتتلحب  تتؤوب المجتمتتا واستتتقامب األستتر  علتتر وتتدر كبيتتر متتك التماستتك وا

 (. 2005مموره وساعدل  ر احقيا جهود التنمية بالمجتما )نهطاوي ورز ، 
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وامثتتل دراستتة األستتر  مهميتتة خاصتتة  تتر المجتمتتا المصتتري،  ارابتتان األستتر 

الر  ية المصر ة بمهنة الزراعة، ود م  ت علر هله األستر خصوصتية وا تحة، كمتا 

 ية بص ة عامة ال ثير مك ال صا ا المميز ، ممتا  م تك معته م حت علر الحيا  الر 

اادعاس بأب مهنة الزراعة ود   لب مسلوب حيا  األستر الر  يتة، ونبعتهتا بتال ثير متك 

خصا صتتها التقليد تتة،  العمتتل الزراعتتر التقليتتدي والتتلي  ستتم  بتتأب  رتتتر   تتر مدا تته 

لترتتابه بتتيك م تتراد األستتر  جميتتا م تتراد األستتر  الر  يتتة وتتد م تت ت  تتوع متتك التجتتا   وا

الوحد ، وساهمب مهنة الزراعة م ضا  تر ز تاد  مستتوس التماستك األستري بتيك م تراد 

األسر  الر  ية، ووول العتوال ااجتماعيتة  يمتا بيتنهم، وستهلب التزوا  التداخلر بتيك 

األوارب، وكا ب سببا  ر يسيا   ر ا ترار  مط األسر  الممتد  بتالر   المصتري، األمتر 

 (. 2010لي ا ع سب آواره علر جهود التنمية المبلولة بهله المجتمعال )العزبر، ال

ووتتد اهتمتتب الح ومتتال المصتتر ة المتعاوبتتة  تتر العقتتود األخيتتر  اهتمامتتا كبيتترا 

ب  رتتتاس مجتمعتتتال جد تتتد  بالمنتتتانا الصتتتحراو ة وخاصتتتة  تتتر  تتتبه جز تتتر  ستتتيناس 

 ر مب اقوم بدور كبير  تر احقيتا  باعتبارها البوابة الرروية لمصر، والتر  عو  عليها

بعت  المنتانا  التنمية، والعمل علر او ير ال دمال التنمو ة بهتله المجتمعتال، ومنهتا

الواوعة علر زمام ارعة الستم، والتر اتبا مدار ا  محا ظتة بورستعيد  تمك المرتروع 

ل ملت   تداب، ةوامتة مجتمعتا 400القومر لتنمية سيناس، واللي م رئ بهده استتزراع 

ر  يتتة مستتتحدوة استتاهم  تتر خلتتا  تترص عمتتل جد تتد  لرتتباب ال تتر جيك والمنت عتتيك، 

واساهم  ر ا  ي  العتعس عتك الدولتة، ومحتدا  اغيتر  تر الظتروه الطبيعيتة بعتر  

انميتتة المتتوارد البرتتر ة وااوتصتتاد ة، ور تتا المستتتوس ااجتمتتاعر، وا تتو ك مستتر اقتتيم 

هتتا، وا تتو ك األستتر وبنتتاس مقومتتال واعمتتل بهتتله المجتمعتتال الجد تتد  واتتنه  بمقوماا

مستتوس التماستك بتيك معضتا ها، وبمتا مب األستر    صية م رادهتا  تتأور برت ل كبيتر ب

اعد اللبنة األولت  ر المجتما  أب مستوي التماستك األستري  يمتا بينهتا  تؤور  تر انميتة 

 هله المجتمعال الحد ثة.

تتحقتتة  تتر اآلو تتتة و تيجتتة للتغيتترال ااجتماعيتتة وااوتصتتتاد ة واألحتتدا  الم

األخير  والتر ا ع سب علر اماسك وبناس األسر  مك حير ا و نهتا ووري تهتا، و ظترا  

للتحوال السر عة  ر م مان الحيا  مك البسانة ملر التعقيد، األمر التلي  تر  م مانتا  

جد د  لم ا ك موجود  داخل الوحدال األسر ة، مما ود  سبع رهتور بعت  المرت تل 

التر احد مك مستوس التماسك األسري واتؤور ستلبا  تر جهتود التنميتة بهتله ااجتماعية 

 مجتتتراس دراستتتة اجتماعيتتتة للتماستتتك األستتتريلتتتلا كتتتاب متتتك الضتتتروري المجتمعتتتال، 

وعتوااها ببع  النقان المتعلقة بتنمية المجتمعال الر  يتة الجد تد ، حيتر  عتد  البحتر 

التماستتك لبيتتاب مهميتتة م هتتوم محتتد المو تتوعال الهامتتة الجتتد ر  بتتال حا والتحليتتل 

 األسري واو ي  العوامل المؤور  عليه ا ع اي ذلك علت انمية المجتمعال الجد د .



 د. هبه أمحد - احلميدعبد د.حممد           ...... لتماسـك األسـريل دراسة اجتماعية

 

ـ ــ ــ  ت

28 

 األهداف البحثية: 

  ر  وس ما ام ذكره م  ا،  قد احددل مهداه البحر  يما  لرد

 التعره علت مستوس التماسك ااجتماعر ل سر  الر  ية بمنطقة البحر. .1

العتوتال اارابانيتتة بتتيك مستتوس التماستتك األستتري الر  تتر  التعتره علتتت نبيعتتة .2

 وبيك بع  خصا ا المبحوويك ومسرهم بمنطقة البحر.

التعتتره علتتت مهتتم خصتتا ا المبحتتوويك ومستترهم المتتؤور   تتر درجتتة التماستتك  .3

 األسري بمنطقة البحر. 

رصد مهم المر تل األستر ة التتر اواجته المبحتوويك بمنطقتة البحتر، ومقترحتال  .4

 التغلع عليها. 

 اإلطار النظري واالستعراض المرجعي

 تتر دراستتال التماستتك  اعتتددل المتتداخل واااجاهتتال النظر تتة والسوستتيولوجية

األسري والتر منها ااجاه التعلم ااجتماعر حير  نظر هلا اااجاه للتعلم كعمليتة دا متة 

ومستتتمر  منتتل واد  اة ستتاب ااجتمتتاعر وحتتتت  ها تتة عمتتره، ومتتا دامتتب البي تتة التتتر 

 عيش  يها اة ساب دا مة التغير والتقلع،    ه سيضطر ملتر اغييتر ستلوكه اغييترا  ولتيت 

مو كبيترا حتتت  ستتتطيا الت يت  معهتتا، و  توب هتتلا الت يت  متتك مجتل هتتده معتيك،  قتتد 

  وب مك مجل اكتساب مهار  مو معر ة، مو اعلم مك مجتل حتل المرت تل، مو استت دام 

األستتلوب العلمتتر  تتر الت  يتتر، مو اكتستتاب عتتادال ووتتيم اجتماعيتتة، مو انميتتة ااجاهتتال 

 (.2003ية لتحقيقه )همرري، معينة، وهلا ما اسعت التنر ة ااجتماع

و عتبر مدخل دراسة األسر  كنظام مك مودم المداخل اطتورا ، و تصت  بااجاهته 

الوصت ر واألختوتتر، و هتتم بأصتتل النظتام العتتا لر واطتوره، ومجتتراس المقار تال عبتتر 

الزماب والم اب حير ااجه الباحثوب  ر السنوال األخيتر  ملتر ااعتمتاد علتر الدراستة 

ر ااختبارال والتحليتل األمبر قية، مما المتدخل البنتا ر التوري ر  ينظتر والتركيز عل

ل ستتر  كنستتتا اجتمتتاعر  ت تتتوب متتك مجتتتزاس معينتتة  تتتربط بينهتتا الت اعتتتل وااعتمتتتاد 

المتبتتاد ، و هتتتم بدراستتة عناصتتر النستتا متتك  احيتتة مدا تته لورا  تته وذلتتك لبقتتاس النستتا 

داخليتة للنستا العتا لر، و ركتز كتل متك واواز ه، كما ركتز علتر ااهتمتام بالعتوتال ال

علتر ا ستير الظتواهر األستر ة  تر  متدخل الت اعليتة الرمز تة، ومتدخل دراستة المووت 

 وس العمليال الداخلية مثل مداس الدور، وعتوال األسر  ومر تل اااصا ، واا اذ 

ر القرارال األسر ة، و هتم المدخل الت اعلر بصت ة خاصتة بالت اعتل  تر حتد ذااته، حيت

 أخل موو  األسر  كمدخل اجتماعر  ؤور  تر الستلو ، و رتتر  المتدخل )التطتوري( 

وهو محد  هله المتداخل متا متدخلر الت اعتل ودراستة المووت   تر النظتر ملتر األستر  

كوحد  مك   صيال مت اعلة ما م ه ا  نطلا مك الت اعل  ر حد ذااه وا مك الستلو  
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  األسر  مو مراحل التطور التتر امتر بهتا األستر  المتأور بالموو ، وم ما مك دور  حيا

 (.2008وال راب،  2008وم رادها )القصاص، 

حيتر  الت اعليتة الرمز تةو عتمد البحر  ر سياوه علت مدخلر البنا ية الوري ية و

مب األسر  ات وب مك وحتدال هتر األب، األم، األبنتاس،  تربط بيتنهم الت اعتل وااعتمتاد 

الوحتتدال مو األجتتزاس  تتؤدي دوره ووري تتته، واتترابط هتتله المتبتتاد ، وكتتل متتك هتتله 

الورا   واألدوار ما بعضها البع ، واؤدي ملر ا امتل النظتام ال لتر ل ستر ، وهتو 

ما  ع   العتوال األسر ة الداخلية للنسا األستري، ومتك ختت  هتلا الت اعتل  ستت دم 

األستري ممتا  تؤدي  المعا ر والرموز واة تارال  يمتا بيتنهم لتستهيل عمليتة التواصتل

 ملر بقاس النسا واواز ه و ساعد علر استمراره واماس ه. 

اعر   األسر  الرامل والدويا لي  باألمر الستهل، وذلتك لتنتوع حجمهتا واعقتد 

بنيتها وورا  ها وعتوااها ما األسر األخرس  ر المجتما، واختتته نبيعتة العتوتال 

س، حيتر امثتل األستر  مهتم مؤسستة هله مك مجتمتا ألختر ومتك  تتر  زمنيتة ملتر مختر

اجتماعيتتتة  ت تتتوب منهتتتا البنتتتاس ااجتمتتتاعر للمجتمتتتا،  العلمتتتاس بتعتتتدد ا صصتتتااهم 

وااجاهااهم النظر ة وال  ر ة لم  ستطيعوا معطا هتا اعر  تا  وا تحا  ومحتددا  )األحمتر، 

( اعر ت  األستر  متك ختت  عتوتال 2010(، ومك هلا المنطلا اناو  جتاما )2004

ااجتماعر وااوتصادي بيك م رادها حيتر  عر هتا بأ هتا وحتد  اجتماعيتة اتستم التعاوب 

بالتعاوب ااوتصتادي، ومدار  اة جتاب وانظيمته ورعا تة األن تا ، والحيتا  المرتتركة، 

و لتزم معضاس األسر  متك األن تا  والبتالغيك بحقتو  والتزامتال محتدد   حتو بعضتهم 

( بأ ها عبار  عتك 2008ية  يعر ها عبد الت )البع ، مما مك  احية العتوال ااجتماع

التزوا ( واتمثتل  تر مجموعتة متك  -بنياب اجتماعر  قوم علتت عتوتة القرابتة )النستع 

العتوال ااجتماعية التر احتددها الثقا تة التتر اوجتد بتيك األوتارب التل ك  عيرتوب معتا 

 و ت اعلوب معا باعتبارهم وحد  واحد .

هتتا ذلتتك المجتتا  التتلي  حقتتا  يتته ال تترد استتتقراره ( بأ 2008واعر هتتا الجهنتتر )

واماس ه ما باور م راد مسراه، و تتم ذلتك عتك نر تا الت اعتل اة جتابر بتيك التزوجيك 

وم راد األسر  المبنت علت المحبة والمود  وم باع الحاجال األساستية والثا و تة، حيتر 

ذ القترارال  تر م ه ود ا تل  نبيعة هلا الت اعل متك مستر  ألخترس حستع نبيعتة اا تا

( مب هنتا  اا اوتا 2007ومدس مراركة م راد األسر   ر ذلك، و لكر الغنتام وآختروب )

حتو  اغيتر التماستك  تتر األستر الر  يتة  قتتد مصتب   متط األستتر  القرو تة الحد ثتة  ت تتل 

  ت  تسم باا تقتار ملتت اا ستجام كنتيجتة لوجتود  تزعتيك متناوضتتيك احتد  الواحتد  

خرس، وهما اازد اد الملحور  ر اطلعال األ راد مك جهتة، وم متان منها بمصاحبة األ

السلو  المتغير  التتر ا ر تها نبيعتة الحيتا  الر  يتة متك جهتة مختري،  تر حتيك  ترس 

( مب التماستتك األستتري هتتو عمليتتة   ستتية اجتماعيتتة اتتؤدي ملتتت اتتدعيم 2015حجتتازي )
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  روابتتتط التتتدم البنيتتتاب الن ستتتر وااجتمتتتاعر ل ستتتر  واتتترابط معضتتتا ها متتتك ختتتت

والمصاهر  والتآل  وا امل األدوار، و قتوم ذلتك علتت االتتزام بالمستؤولية المرتتركة 

والتضتتحية ح ارتتا  علتتت التتروابط الوالد تتة والربتتان الزوجتتر بمتتا  تتو ر متا تتة ل ستتر  

( التماسك األسري بأ ه العتوة األسر ة الناجحتة 2009واستقرارها، و و   ر حاب )

ت اعل الدا م بيك م راد األسر ، والتر اهيئ الحيا  ااجتماعية والثقا يتة التر اقوم علت ال

 والد نية التزمة ة باع احتياجااهم  ر مراحل النمو الم تل ة.

ومتتك ختتت  متتا ستتبا  م تتك اعر تت  التماستتك األستتري بأ تته درجتتة اا تتدما  

ووتدراها علتت والتقارب بيك م راد األسر ، و عتبر مؤ را  علتت وتو  األستر  واماست ها 

مواجهة المر تل معا ، وهو  قتوم علتت ا اعتل عناصتر بيولوجيتة و  ستية واوتصتاد ة 

( مب ل ستتر الر  يتتة خصتتا ا 2010واجتماعيتتة بتتيك م تتراد األستتر ، و بتتيك العزبتتر )

اميزها عتك غيرهتا، التك ال صتا ا التتر  رصتتها مهنتة الزراعتة التتر  عمتل غالبيتة 

مصتتدر الر يستتر للتتدخو ، ولعتتل هتتلا متتك مهتتم هتتله األستتر الر  يتتة، والتتتر اعتبتتر ال

ال صا ا مب الزراعة ود جعلب مك األسر  وحد  م تاجية ووحتد  استتهتكية  تر ذال 

الووب، ووول مك السلطة األبو ة  ر األسر ، وجعلتها مكثر اماس ا مك األستر المقيمتة 

علتت العمتل   ر الحضر، باة ا ة لللك  أب مهنة الزراعة والتتر اعتمتد بدرجتة كبيتر 

 اليدوي كا ب محد مهم مسباب كبر حجم األسر  وز اد  م رادها. 

و عتتد التماستتك األستتري متتك مهتتم العوامتتل األساستتية  تتر اهي تتة الجتتو األستتري 

المناسع اللي  عيش  يه ال رد، وهلا الجو ا  م تك مااحتته ما بعيتدا  عتك اا تطرابال 

التتد ك واألبنتتاس متتك جهتتة مختترس، األستتر ة، وال ت تتال بتتيك الوالتتد ك متتك جهتتة والو

 العتوتتال الستتليمة بتتيك م تتراد األستتر  لهتتا موتتر كبيرعلتتر الصتتحة الن ستتية لل تترد وانميتتة 

ودرااه العقلية والن سية،  التماسك األسري  حقا التوازب والدعم المتباد  والتعاوب متا 

علت ا اعتل (، و قوم التماسك األسري 2013ااحت ار باستقتلية م راد األسر  )عتم، 

عناصر كثير  ما بعضها البع ، هله العناصر وتد ا توب بيولوجيتة مو ستي ولوجية مو 

( مب مهتتم 2003اجتماعيتتة مو اوتصتتاد ة مو وا و يتتة، و تتر هتتلا الصتتدد  تتلكر متتتولر )

العناصتر التزمتتة للح تار علتتت التماستتك األستري هتتر التتتت م بتيك التتزوجيك، والقتتدر  

لتر اتعر  لهتا األستر ، والقتدر  علتر احمتل م تراد علت حسم الصراعال والمراكل ا

األستتتر  لبعضتتتهم ووتتتب الرتتتد  مو المتتتر  مو الصتتتعاب، ومتتتدس اتتتوا ر المستتتاعدال 

( وتوة عناصر مخترس اعمتل علتت اتدعيم 1989ال ارجية ل سر ، واصن  )  ري، 

واماسك الحيا  األسر ة وهرد اتوا ر القتيم األختويتة لتدس م تراد األستر ، واتوا ر دختل 

كاه لدس األسر  للح ار علتر مستتوس معيرتة ا تا بهتا، ووتدر  األستر  علتر مستا ر  

( 1988العتتادال والتقاليتتد الستتا د   تتر المجتمتتا التتلي اوجتتد  يتته، كمتتا  ضتتي  )وا تتر 

عناصتتر مختتري للتماستتك األستتري مثتتل اا تتا  معضتتاس األستتر  علتتر البنتتاس ااجتمتتاعر 
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هتتتداه األستتتر  والر تتتا عتتتك لتتت دوار، ومخضتتتاع الطمتتتوو والرغبتتتال الر صتتتية أل

 األسر ، ومدرا  مهداه األسر  والمراركة  يها بطر قة جمعية.

المقتتوم  -1و تحقتتا التماستتك األستتري متتك ختتت  مجموعتتة متتك المقومتتال هتترد 

 -2البنا ر واللي  تطلع وجود مسر  مت املة متك مب، ومم، ومبنتاس، وغيترهم مب وجتد، 

تماسك والوحتد  بتيك معضتاس األستر  و ز تد متك المقوم الد نر واللي  ؤدي ملر ز اد  ال

المقتتوم العتتان ر  -3اماستتك األستتر    ر تتا  ومعنو تتا  و قيهتتا متتك الت  تتك واا حتتراه، 

و عتمد علر ما  سود األستر  متك عوانت  م جابيتة اتربط وبتيك جميتا معضتا ها اتجلتت 

ر  األستر  المقوم ااوتصادي و تمثتل  تر وتد -4 ر الحع والتقد ر وااحترام المتباد ، 

علتتر م تتباع الحاجتتال الماد تتة أل رادهتتا المنتمتتيك مليتته، بحيتتر  رتتعر بتتاألمك والستتعاد  

المقتتوم الصتتحر و عتمتتد علتتر متتدس خلتتو م تتراد األستتر  متتك  -5ا تما تته لهتتله األستتر ، 

األمرا  الم تل ة وخلوها مك األمرا  الوراوية علتر وجته ال صتوص ومتدس وتدر  

ومواجهتتة مزمتتال المتتر  ومتتا ا ل تته متتك ابعتتال  م رادهتتا علتتر التتترابط والتماستتك

 (.2017)محمد، 

اوحتد  -1وهنا  مجموعة مك المظاهر التر ابيك التماستك األستري اتمثتل  ترد 

الهده ل سر  بمعنت مب األسر  لها مهداه اسعت لتحقيقها برتتت األستاليع والوستا ل، 

م تته كلمتتا كا تتب  و تطلتتع ذلتتك اضتتا ر الجهتتود واعتتاوب م تتراد األستتر  لتحقيقهتتا، وحيتتر

مهتتداه م تتراد األستتر  موحتتد   التعتتاوب ستتي وب وو تتا  و تتر هتتله الحالتتة  تجمعتتوب  تتر 

متتواو هم ومستتاعيهم متتك مجتتل م جتتاز الهتتده، ممتتا مذا كا تتب األهتتداه متعتتدد   ي تتوب 

المراركة بيك الزوجيك مك خت  اابتاع م ضتل الطتر  التتر  -2التعاوب لتحقيقها وليت ، 

تر  اللي  سم  للزوجة  ر المساهمة  ر دخل األسر  كما  سم  اقوم علر الدور المر

للزو   ر المساهمة  تر معمتا  المنتز  ورعا تة األن تا ،  هتلا   لتا عتوتة متواز تة 

التعتاوب داختل  -3 رتر   يها الزوجاب بالسعاد  وال دو  تر العمتل والعنا تة باألستر ، 

لر صيال مت اعلتة واعتاوب كتل  األسر   جد كل مب كل مسر   م ك النظر مليها كميداب

 رد منهم  حاو  احقيا حاجااه األساسية  ر منار مستا ر   متط الحيتا  األستر ة والتتر 

الحتوار  التحتاور بتيك  -4بدورها استا ر ا اعتل المجتمتا األكبتر التلي هتر جتزس منته، 

الزوجيك مك  تأ ه مب  تنع   علتر األبنتاس  يتقتدوا بهمتا و ترتربوا متك ستلوكهما، كمتا 

م الحتتوار النمتتو الصتتحر والن ستتر للتتزوجيك واألبنتتاس م ضتتا ،  هتتم م تتتاو الت تتاهم  تتدع

واة سجام، وهو القنا  التر اتحقا مك ختلها المود  والرحمتة واألل تة، واتزداد مهميتته 

 ر الجا ع التربوي  ر البيب والمدرسة وألب ال ته نبيعة برر ة،  ت ب الحتوار متك 

ب  جماحها ب خضاعها ألهداه الجماعة ومعا يرها  أ ه اقر ع الن وي وارو ضها وك

 (.  2015)بك علو، 
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واناولب العد د متك الدراستال الستابقة مو توع التماستك األستري،  قتد اهتمتب 

بتتالتعره علتتر مستتتوس ااستتتقرار األستتري بأبعتتاده  (2021دراستتة عيستتت وآختتروب )

 ج مب مستتتتوس الثتوتتتة المتمثلتتتة  تتتر األمتتتاب، والت ا تتتل، والتماستتتك، ومرهتتترل النتتتتا

ااستتتقرار األستتري مجمتتاا وبأبعتتاده الثتوتتة كتتاب متوستتطا ، بينمتتا اهتمتتب دراستتة هليتتل 

بتتالتعره علتتر مستتتوس التماستتك األستتري  تتر ر تت  محا ظتتة ك تتر  (2020وآختتروب )

الرتتي ، والتعتتره علتتر المتغيتترال المستتتقلة المرابطتتة والمتتؤور   تتر مستتتوس التماستتك 

% متتتك العينتتتة اقتتتا مستتترهم  تتتر   تتتة التماستتتك 3,48األستتري، ومرهتتترل النتتتتا ج مبد 

% اقتتا مستترهم  تتر   تتة التماستتك المرا تتا،  نمتتا اناولتتب دراستتة 7,51المتوستتط، بينمتتا 

( موتتر  تتب ال التواصتتل ااجتمتتاعر علتتر التماستتك األستتري، حيتتر 2018ال زرجتتر )

 ابيك مب مواوا التواصل ااجتمتاعر مدل ملتر ا  يتك التروابط األستر ة وابتعتاد األ تراد

( اتتأوير التماستتك 2017عتتك المرتتاركة  تتر الحيتتا  ااجتماعيتتة، وبينتتب دراستتة محمتتد )

األستتري علتتر األبنتتاس حيتتر مرهتترل النتتتا ج مب هنتتا  عتتد  عوامتتل اتتؤور علتتر اماستتك 

األستتر وورا  هتتا وهتتر العتوتتة بتتيك الوالتتد ك، العوامتتل الجستتمية، العوامتتل الن ستتية، 

باة تا ة ملتر العوامتل ااوتصتاد ة والعوامتل العوامل ااجتماعية، والعوامل السياسية 

الثقا ية، وعامل سوس األحوا  الس نية وعامل الترايع الميتدي ل بناس، باة ا ة ملتر 

( عتتك التماستتك 2012عتتدم الت تتا ؤ بتتيك التتزوجيك،  تتر حتتيك كرتت  دراستتة محمتتد )

 عتا وب % متك مجمتالر مستر العينتة 5,15األسري الر  ر بقر تيك بمحا ظة ال يتوم، مب 

% متنهم لتد هم مستتوس متوستط 70مك ا   ا  مستتوس التماستك األستري، ومب  حتو 

مك التماسك األسري، وامثلب مهتم المتغيترال المتؤور  علتر التماستك األستري الر  تر 

 ر عمر الزو ، حجم األستر ، حجتم األدوار الوري يتة، مستتوس استتقتلية األستر   تر 

 اا اذ القرارال.

 الفرض البحثي:

قتتا  لهتتد ر البحتتر الثتتا ر والثالتتر، وبنتتاسا علتتت متتا اتتم مراجعتتته متتك ختتت  احقي

ااستعرا  المرجعر، ام صياغة ال ر  النظري التالرد "اوجد عتوة ارابانية بتيك 

مستتتوس التماستتك األستتري )المتغيتتر التتتابا( وكتتل متتك ستتك المبحتتو ، وعتتدد ستتنوال 

اجتته، و تتار  الستتك بتتيك اعليمتته الرستتمر، وحجتتم مستتراه المعيرتتية، وعتتدد ستتنوال زو

المبحتتتو  وزوجتتتته، ومهنتتتة المبحتتتو ، ومستتتاحة الحيتتتاز  الزراعيتتتة لد تتته، والتتتدخل 

الرهري له، وحالة مست ك المبحتو ، ودرجتة ا  تتاو المبحتو  علتر العتالم ال تارجر، 

واعتتر  مستتر  المبحتتو  لوستتا ل اااصتتا ، ووتتدر  مستتر  المبحتتو  علتتر مواجهتتة 

بحتو  بتاألدوار الوري يتة المنونتة بهتا )المتغيترال األزمال األستر ة، وويتام مستر  الم

 المستقلة( بمنطقة البحر".
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ول تر  م تك اختبتار هتلا ال تر  محصتتا يا ، اتم صتياغته  تت صتوراه الصتت ر ة 

علر النحو التالرد "ا اوجتد عتوتة ارابانيتة بتيك مستتوس التماستك األستري )المتغيتر 

الرسمر، وحجم مستراه المعيرتية، التابا( وكل مك سك المبحو ، وعدد سنوال اعليمه 

وعدد سنوال زواجه، و ار  السك بيك المبحو  وزوجته، ومهنة المبحو ، ومستاحة 

الحياز  الزراعية لد ته، والتدخل الرتهري لته، وحالتة مست ك المبحتو ، ودرجتة ا  تتاو 

المبحتتو  علتتر العتتالم ال تتارجر، واعتتر  مستتر  المبحتتو  لوستتا ل اااصتتا ، ووتتدر  

علتتر مواجهتتة األزمتتتال األستتر ة، وويتتام مستتر  المبحتتو  بتتتاألدوار مستتر  المبحتتو  

 الوري ية المنونة بها )المتغيرال المستقلة( بمنطقة البحر".

 األسلوب البحثي

   أوال: منهجية البحث
اعتمد البحر علت بع  مساليع التحليل الوص ر وال مر لتوصي  الظواهر 

لت بع  خصا ا المبحوويك ووياسها،  تم است دام األسلوب الوص ر للتعره ع

ومسرهم بمنطقة البحر، ومهم المر تل األسر ة التر اواجههم ومقترحال التغلع 

عليها، واست دم األسلوب التحليلر اختبار  رو  الدراسة والتر ا تا بالعتوة بيك 

بع  خصا ا المبحوويك ومسرهم مك جا ع وبيك مستوس التماسك األسري مك 

 جا ع مخر.

 قة البحث والعينة:ثانيا: منط
مجتترس هتتلا البحتتر بمنطقتتة ستتهل الطينتتة وهتتر محتتدس المنتتانا التابعتتة مدار تتا  

لمحا ظتتة بورستتعيد، ومحتتد الزمامتتال الم و تتة للزمتتام الر يستتر لمستتار ارعتتة الستتتم، 

ملت   50وامثل مهتم المنتانا التتر  هتده مرتروع ارعتة الستتم ملتر انميتهتا بمستاحة 

ساستية والمرا تتا والطتر  وغيرهتا متك ال تدمال، حيتتر  تداب  تاملة مستاحة البنيتة األ

% متك مجمتالر المستاحة ال ليتة، 70 داب بنستبة  35100ابل  المساحة ال علية للمنطقة 

% متتك مجمتتالر 30 تتداب بنستتبة  14900كمتتا ابلتت  مستتاحة البنيتتة األساستتية والمرا تتا 

المنطقتتة، المستتاحة ال ليتتة، ووتتد اتتم اا تهتتاس متتك ان يتتل جميتتا  تتروع التتري والصتتره ب

، وابلتت  3، 2، 1( وتتري هتترد القر تتة 7وات تتوب منطقتتة ستتهل الطينتتة مدار تتا  متتك ستتبا )

 داب اقر با ، وهله القري م صصة لإلستثمارال ال بيتر ، ممتا  5000مساحة كت  منها 

 تتداب اقر بتتا ، وهتتر م صصتتة لصتتغار  4000 تبلتت  مستتاحة كتتل ور تتة  7، 4القتتري 

ألصتتتحاب اةستتتتثمارال المتوستتتطة  6، 5المتتتزارعيك، ووتتتد اتتتم ا صتتتيا القتتتري 

 (.2015) وس ،

وامثل منطقة سهل الطينة النظام البي ر الهامرر لمنطقة  ما  سيناس واقا علتر 

%  تتو  0.05الجا تتع الرتترور متتك ونتتا  الستتو  ، و وجتتد بهتتا ا حتتدار خ يتت   عتتاد  

 مستوي سط  البحر، وهر ذال اربة رسوبية ملر  اعمة، و  تل  ارايع وتوام نبقتال
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التربتتة بهتتا بتتيك رمليتتة اعلتتو نبقتتة نينيتتة مو نبقتتة نينيتتة اعلتتو نبقتتة رمليتتة، و ا تلتت  

األر  علر مسار ارعة الستم  ر خواصها واركيبها ودرجة وابليتها للزراعتة حيتر 

 جد مب مر  سهل الطينة معظمها نينية وقيلة، واعا ر مك مرتاكل الملوحتة والقلو تة، 

تمتتا المنطقتة بظتروه مناخيتة مناستبة متك حيتر وارا اع مستتوي المتاس األر تر، وا

درجال حرار  معتدلة ورنوبة  سبية مت مة للزراعتة،  ضتت  عتك األر  المنبستطة 

الممتد  دوب ارا اعال مو من  ضال اسهل عملية ااستصتتو وااستتزراع باة تا ة 

 (.2012ملر وجود مياه للري )عمار، 

( 875(، والبال  عددهم )7ر بقر ة )واتمثل  املة البحر  ر مجمالر عدد األسـ

( مك بيك القرس ةجراس البحر حير م ها اعتد مكبتر ور تة 7مسر ، وود ام اختيار ور ة )

 ستمة نبقتا  للبيا تال التوارد  متك  3500مك حير عدد الس اب، حير  بل  عدد ست ا ها 

 (، ولمتا كتتاب متتك الصتعع جمتتا البيا تتال2020)مركتز المعلومتتال بمد نتة بتتور  تتؤاد، 

البحثيتتة متتك مجمتتالر هتتلا العتتدد متتك األستتر، اتتم اختيتتار عينتتة عرتتوا ية بستتيطة متتك هتتله 

األستتر بمنطقتتة البحتتر اتتم احد تتدها بمعلوميتتة حجتتم الرتتاملة، وذلتتك باستتت دام معادلتتة 

Krejcie  وMorgan (1979( حيتتر بلتت  حجتتم العينتتة بعتتد اطبيتتا المعادلتتة )269 )

ملة، وا ترن  ر اختيار هله األسر مب % مك مجمالر حجم الرا30,74مبحووا   مثتب 

 اضم كل مسر  م تار  بالعينة زو  وزوجة وا  قل عدد األبناس عك مونيك.

 ثانياً: أسلوب وأدوات جمع البيانات

 عتمد البحر  ر جما البيا ال الميدا ية علت مسلوب المقابلة الر صية ما 

  استبياب معدل لهلا ( بمنطقة سهل الطينة مك خت  استمار7المبحوويك بقر ة )

وام ا ر   وجدولة البيا ال واحليلها بواسطة ااختبارال اةحصا ية الغر ، 

 (SPSS)المناسبة لطبيعة البيا ال مك خت  البر امج اةحصا ر 

 رابعاً: القياس الكمي للمتغيرات البحثية

 (:وأسرهم المتغيرات المستقلة )خصائص المبحوثين -ا

 كتروم ختام مطلتا  عبتر عتك عتدد الستنوال التتر عا تها  د واتم وياستهسن المبحوث

 المبحو  منل ميتده وحتت اار   جما البيا ال ألورب سنة ميتد ة.

 :و قصتد بته عتدد ستنوال التعلتيم الرستمر  عدد سنوات التعلييم الرسيمي للمبحيوث

 التر مامها المبحو  ووب جما البيا ال، وام التعبير عنها باألروام ال ام المطلقة.

 :واتتم وياستته بتتروم ختتام مطلتتا  عبتتر عتتك عتتدد  حجييم األسييرم المعيشييية للمبحييوث

 األ راد الل ك  عيروب ما المبحو   ر مسر  واحد  وم اب واحد.

 :وام وياسه بروم خام مطلا  عبر عك عتدد الستنوال  عدد سنوات الزواج للمبحوث

 الزوجية التر مامها المبحو  ووب وموناس جما البيا ال
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 ووي  بروم خام مطلا  عبر عك  ار  السك بتيك  دن الزوج وزوجتهفارق السن بي

 الزوجيك موناس جما البيا ال.

  :و قصد بها النران اللي  قوم و عمتل بته المبحتو  و مثتل مصتدر مهنة المبحوث

ر يستتر للتتدخل، واتتم التعبيتتر عنتته كمتغيتتر مستتمر م تتوب متتك   تتتيك، ال  تتة األولتتر 

اصتة بغيتر ذلتك، واضتمك المتور يك، والمهتك خاصة بالمزارعيك، وال  ة الثا ية خ

( علتتت الترايتتع، واتتم استتت دام مستتلوب 1،2األختترس، ومعطيتتب الرمتتوز الروميتتة )

ةدختتتا  هتتتلا المتغيتتتر  تتتر البيا تتتال  Dummy Variablesالمتغيتتترال الصتتتماس 

 اةحصا ية.

 :و قصتتد بهتتا مستتاحة األر  التتتر  متل هتتا  مسيياحة الحيييازم الزراعييية للمبحييوث

 وام التعبير عنها باألروام ال ام المطلقة.داب ال رد بال 

 د ام وياي هلا المتغير بستؤا  المبحتو  عتك حالتة المست ك حالة المسكن للمبحوث

اللي  عيش  يه مك  احية او ر ال تدمال التزمتة بته، واتم التعبيتر عنته متك ختت  

 ااستتتجابال التاليتتة )جيتتد ، لحتتد متتا، غيتتر جيتتد (، ومعطيتتب ااستتتجابال الرمتتوز

 ( علر الترايع.1،2،3الرومية )

 د و قصد به مجمالر متا  تقا تاه ال ترد  ظيتر عملته ستواس الدخل الشهري للمبحوث

كاب مور  مو مزارع مو  متهك مهنة مخرس، ومعطيب ااستجابال التاليةد كا ر، 

( 1،2،3وكا ر لحد ما، وغير كا ر، ومعطيب هله ااستتجابال الرمتوز الروميتة )

 علت الترايع.

 قصد به مدس است اد  المبحتو  متك جة انفتاح المبحوث علي العالم الخارجي: در 

عناصتتتر الثقا تتتة الستتتا د   تتتر العتتتالم ال تتتارجر المحتتتيط بتتته، باة تتتا ة للصتتتتل 

والعتوتتال التتتر  صتتنعها ال تترد ختتار  المنطقتتة التتتر  عتتيش  يهتتا مثتتل اتتردده علتتت 

جتماعيتة بتاآلخر ك، واتم المنانا المجاور  له، والتر از تد متك درجتة عتوااته اا

التعبير عك هلا المتغير بمقياي كمر، ومعطيب ااستجابال التاليةد كثيترا، محيا تا، 

( علتتر الترايتع، وجمعتب التدرجال ال ليتتة 1،2،3ا، ومعطيتب الرمتوز الروميتة )

 لتعبر علر درجة اا  تاو علر العالم ال ارجر للمبحو .

  :ويتاي هتلا المتغيتر متك ختت  مقيتاي  امتعرض أسرم المبحوث لوسائل االتصال

 تضمك سب عبارال اع   اعتر  األستر  لوستا ل اااصتا  وهترد التلي ز توب، 

الراد و، الهتاا  المحمتو ، مواوتا التواصتل ااجتمتاعر )ال تي  بتو ، اليوايتوب، 

اتتو تر، وا ستتتجرام( واة تر تتب وال ضتتا يال، وكا تتب اةجابتتال علتتر كتتل عبتتار د 

علتر الترايتع،  1،2،3،4درا ، ا، ومعطيتب ااستتجابال موزا تا د كثيرا ، محيا ا ،  تا

 وم جمعب الدرجال للحصو  علت الدرجة ال لية للمقياي.
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  :واتم التعبيتر عنته بمقيتاي قدرم أسرم المبحيوث عليي مواجهية األزميات األسير ة

م وب مك وما ية عبارال هرد مواجهة الضغون الماد ة ومعباس العمتل، المرتاركة 

 تل األستر ، ا  تتم اا تاذ القترار ما بعتد دراستته متا م تراد األستر ،  ر حل مرت

 قتتوم بعمتتل ميزا يتتة مختترس متتك دختتل األستتر  لمواجهتتة األزمتتال، م تتراد األستتر  

 تحملوا بع  ووتب األزمتال، كتل نتره  قتوم بتلبيتة احتياجتال الطتره األختر، 

متا  ستعت  اللكور  راركوب مك ختت  العمتل  تر مواجهتة األزمتال األستر ة، كتل

مليتته اتتو ير منتتا  مستتري مناستتع لتستتتقرار، وكا تتب ااستتتجابال موا تتا برتتد ، 

علتتر الترايتتع، وتتم  1،2،3،4موا تتا، لحتتد متتا، ا، ومعطيتتب ااستتتجابال موزا تتا د 

جمعتتب التتدرجال التتتر حصتتل عليهتتا المبحتتو  واستتت دمب كمؤ تتر عتتام  ع تت  

 القدر  علر مواجهة األزمال وال ت ال األسر ة.

  و قصتتد بتته القيتتام ب ا تتة أسييرم المبحييوث بيياألدوار الوايفييية المنوطيية بهييا: قيييام

األدوار التر  ستطيا كل  ترد متك م تراد األستر  القيتام بهتا واتم وياسته بمقيتاي متك 

ستتبعة عبتتارال وهتترد اجتمتتا األستتر  دور تتا  لمناورتتة األمتتور األستتر ة، األبنتتاس 

ب  تتر معتتداد الطعتتتام  رتتاركوب  تتر  تتراس مستتتتلزمال األستتر ، األبنتتاس  رتتتاركو

وانظي هتتا المنتتز ،  ستتاعد التتزو  زوجتتته  تتر بعتت  األعمتتا  المنزليتتة، الزوجتتة 

المس ولة عك اوز ا الدخل علر احتياجال األسر ، اقتوم الزوجتة بمتابعتة واجبتال 

األبنتتتاس ودروستتتهم، اقتتتوم الزوجتتتة بمتابعتتتة األعمتتتا  المنزليتتتة والبيتتتة احتياجتتتال 

ا تتتتا د دا متتتتا ، محيا تتتتا ،  تتتتادرا ، ا، ومعطيتتتتب األستتتتر ، ومعطيتتتتب ااستتتتتجابال موز

علتتر الترايتتع، واستتت دمب كمؤ تتر  ع تت  درجتتة  1،2،3،4ااستتتجابال موزا تتا د 

 مداس األدوار الوري ية المنون بها داخل األسر .

 ب. المتغير التابع )التماسك األسري(
و قصد بته متدس وتدر  األستر  الر  يتة علتت موامتة عتوتال ا اعليتة م جابيتة بتيك 

م تتتراد األستتتر ، عتتتتو  علتتتر وتتتدراها علتتتر مواجهتتتة ال ت تتتال األستتتر ة والضتتتغون 

ال ارجية، والقو  الت اعلية بيك الزو  والزوجة، والت اعل بيك اآلباس واابناس، واألبنتاس 

لمتغيتتر بمقيتتاي  ت تتوب متتك ستتبعة وعرتتروب وبعضتتهم التتبع ، واتتم التعبيتتر عتتك هتتلا ا

عبار  اعبر عك التماسك األسري، وكا ب األستجابال موا ا جدا، موا ا، موا تا لحتد 

علتر الترايتع، واتم جمتا  1،2،3،4ما، ا، ومعطيب هله ااستجابال الرموز الرومية 

 الدرجال للمقياي لتعبر عك مستوس التماسك األسري ك ل.

 اإلحصائيخامسا: أدوات التحليل 

اتتتم استتتت دام بعتتت  األستتتاليع اةحصتتتا ية الوصتتت ية )الت تتترارال، والنستتتع 

الم و ة(،األساليع اةحصا يـة التحليلية )اارابان البسيط، واا حتدار المتعتدد المتتدر  
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لمتغيتر المهنتة  Dummy Variablesالصاعد(، واست دام مسلوب المتغيرال الصماس

 ةجراس ااختبار التحليلية.

 الدارسة الميدانية:نتائج 

 أوالً: النتائج الوصفية للمتغيرات البحثية المدروسة

 :خصائص المبحوثين وأسرهم(المتغيرات المستقلة ) -أ

( النتا ج الوص ية للمتغيرال المستقلة المدروسة )بع  1 بيك جدو  )

 خصا ا المبحوويك ومسرهم( كما  لرد

 :( مب متا  ز تد عتك ولثتر 1مرهرل  تا ج التحليتل الوصت ر بجتدو  ) سن المبحوث

%  قعتوب  تر ال  تة األولتت والثا يتة والتتر اتتراوو متك 80,7العينة البحثية بنستبة 

ستتنة، وهتتر ال  تتال التتتر امثتتل  تتباب ال تتر جيك والمتتؤهتل  46ألوتتل متتك  24

ا األ تراد المتوسطة والباحثيك عك  رص عمل بالمنانا الصحراو ة الجد د  وم ض

التل ك  مل تتوب ال بترال التزمتتة لمستاعد  هتتؤاس الرتباب  تتر التتأولم والت يتت  متتا 

% مك العينة  قعوب  ر ال  تة الثالثتة 19,3نبيعة المنانا الصحراو ة، بينما  سبة 

 سنة  أكثر(. 46)

 :مو تتحب النتتتا ج التتوارد  بالجتتدو  مب  عييدد سيينوات التعليييم الرسييمي للمبحييوث

%  قعتوب  تر ال  تة المتوستطة 51,3 صت  العينتة ولتيت  بنستبة  سبة ما  ز تد عتك 

والل ك لد هم مستوس اعليمر متوسط، وذلك ربما  رجا ملت مب ما  ز د عك  صت  

%  قعوب  تر 23,0العينة مك المؤهتل المتوسطة وخاصة الزراعية، بينما  سبة 

ب معظمهتم متك ال  ة المرا عة مما  ع   مهمية التعلتيم بالنستبة لهتله األستر حيتر م

محا ظتتال مختترس وا تقلتتوا لتستتتقرار متتا مبنتتا هم متتك  تتباب ال تتر جيك بالمنطقتتة، 

% مك م راد العينة  قعوب  تر ال  تة المن  ضتة ربمتا  رجتا  ذلتك 25,7بينما  سبة 

م هتتم  مثلتتوب كبتتار الستتك التتل ك لتتم  تلقتتوا التعلتتيم المناستتع  تتر الصتتغر و عملتتوب 

 بالزارعة. 

  مرهر اصني  المبحوويك مب ما  ز د عك  صت   للمبحوث:حجم األسرم المعيشية

 8ألوتل متك  6%  عيروب  ر مسر متوسطة والتر اتتراوو متك 66,2العينة بنسبة 

م راد، و رجا ذلتك ملتت ااستتقرار ااجتمتاعر لتبع  األستر بهتله المنتانا  ظترا  

عينتة % متك ال10,4لطبيعتها الزراعية واو ر العد د مك ال دمال بها، بينمتا  ستبة 

م تتراد(، وربمتتا  رجتتا ذلتتك لطبيعتتة بعتت   8 عيرتتوب  تتر مستتر كبيتتر  )مكثتتر متتك 

المنانا الصحراو ة التر اهتتم بتالزوا  المب تر وم جتاب العد تد متك األ تراد التل ك 

% متتك م تتراد العينتتة 23,4 عتبتتروب مصتتدرا  وا و تتا  للتتدخو ،  تتر حتتيك مب  ستتبة 

رجا ذلك لوجود محتد الوالتد ك م راد، ربما   6ملت  4 عيروب  ر مسر صغير  مك 
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 قتتط متتا مبنتتاسهم متتك  تتباب ال تتر جيك لتلبيتتة نلبااتته واحتياجااتته المعيرتتية للتغلتتع 

 علر الرعور بالغربة بالمنطقة.

  :مبرز التحليل الوص ر لهلا المتغير مب ما  ز د عتك عدد سنوات الزواج للمبحوث

بتيك ستنتاب وموتل متك  %  قعوب  ر ال  ة األولر التر اتتراوو متا78,1ولثر العينة 

ستتنوال، ممتتا  رتتير ملتتر ااستتتقرار ووتتو  العتوتتال ااجتماعيتتة بتتيك التتزوجيك 10

% متتك العينتتة عتتدد 16,7وا ع استته علتتر اا تتاذ القتترارال الصتتحيحة، بينمتتا  ستتبة 

ستتنة، و رجتتا ذلتتك ارا تتاع مستتتوس  18ملتتت  10ستتنوال زواجهتتم  تتتراوو متتك 

% مك العينتة عتدد ستنوال 4,5مب  سبة اا دما  والتوا ا بيك الزوجيك،  ر حيك 

ستتنوال  تتأكثر(، وربمتتا   ستتر ذلتتك  للتقتتارب الن ستتر  18التتزوا   يهتتا مرا تتا )

 وااجتماعر بيك الزوجيك وا ع اسه علر اماسك األسر  وصتبتها.

  متتك م تتراد 4,5او تت  النتتتا ج مب  ستتبة وزوجتييه:  المبحييوثفييارق السيين بييين %

ستتنوال  تتأكثر، وربمتتا  10ه مرا تتا و بلتت  العينتتة  تتار  الستتك بتتيك التتزو  وزوجتتت

 عتتود ذلتتك لقلتتة التتوعر بأهميتتة التقتتارب  تتر الستتك بتتيك التتزوجيك وا ع استته علتتر 

%(  تار  الستك بتيك التزو  63,2اماسك األستر ، بينمتا مكثتر متك  صت  العينتة )

ستتنوال، ربمتتا  رجتتا لطبيعتتة النرتتأ   10ملتتت  6والزوجتتة متوستتط و تتتراوو متتك 

ر مب معظمهتم متك محا ظتال التدلتا التل ك  هتمتوب بالتماستك الر  ية للمبحوويك حي

% متك العينتة  تار  الستك 32,3وااستقرار األسري بمجتمعااهم،  تر حتيك  ستبة 

سنوال، ممتا  مثتل مؤ ترا  ا جابيتا   6بيك الزو  وزوجته من    سنتاب ومول مك 

مستاهمة لعملية اا سجام والترابط األستري والترتاور  تر مدار   تؤوب األستر  وال

  ر مواجهة األزمال األسر ة سو ا . 

 :ارير النتا ج الوارد  بالجدو  مب ما  قرب مك وتوتة مربتاع العينتة   مهنة المبحوث

%(  عملوب بمهنة الزراعة، وربما  رجا ذلتك لطبيعتة المنطقتة الزراعيتة، 72,5)

واهتمام الدولة بتنمية المنطقة واو ير كا ة ال دمال الزراعية لتساعد علر اتونيك 

 عينة  عملوب بمهك مخرس.% مك ال27,5األ راد بهله المجتمعال، بينما  سبة 

 :تض  مك اصني  المبحوويك مب ما  قتل عتك  مساحة الحيازم الزراعية للمبحوث 

م د تة،  8%  حوزوب حيازال زراعيتة كبيتر  مكثتر متك 41,3 ص  العينة بنسبة 

وربمتتا  عتتود ذلتتك مب مغلبيتتة العينتتة البحثيتتة متتك المنت عتتيك والتتل ك  عملتتوب بمهنتتة 

 7-4% مك العينة لد هم حيازال متوسطة اتراوو بتيك 40,1الزراعة، بينما  سبة 

م د تتة، ربمتتا  رجتتا ذلتتك م هتتم  تتركاس متتا غيتترهم متتك التتل ك  عملتتوب بالزراعتتة، 

وا و هم مك المغامر  لعدم و وو الر  ة بالنسبة لتقنيك األرا ر بهتله المنطقتة، 

 تتداب،  4% متتك العينتتة  حتتوزوب حيتتازال صتتغير  اقتتل عتتك 18,6بينمتتا  ستتبة  
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لبيا العد د متك األ تراد األر  والعتود  ملتر المتونك األصتلر، باة تا ة  و رجا

 ملر هؤاس  عملوب بمهك م تل ة غير الزراعة.

  النتا ج الوارد  بالجدو  مب ما  ز د عك  صت  العينتة حالة مسكن المبحوث: تبين

% 19,7%  عيروب  ر مساكك ذال حالتة جيتد  لحتد متا، بينمتا  ستبة 64,7بنسبة 

ر مساكك جيد  وربما  رجا مب هنا   متوذ  موحتد للبنتاس للمتزارع ممتا  عيروب  

 رجا المزارع  ر العمتل علتر اتو ير ال تدمال الضترور ة متك مرا تا وغيرهتا، 

 %  عيروب  ر مساكك ذال نبيعة غير جيد .15,6 ر حيك مب  سبة 

  :(69,5او   النتا ج مب ما  ز د عك  ص  العينة )الدخل الشهري للمبحوث% 

و ال دخولهم كا ية لحد ما، و رجا ذلك لعمل الزو  والزوجة وبع  األبنتاس مست

% متك العينتة مستتو ال 18,2والل ك  عتبروب مصدرا  وا و ا  للدخو ، بينما  ستبة 

 % دخولهم غير كا ية.12,3الدخو  ال اصة بهم كا ية،  ر حيك مب  سبة 

 :ج مب حوالر متا  ز تد عتك ارير النتا  درجة انفتاح المبحوث علي العالم الخارجي

% درجة ا  تاحهم علتت العتالم ال تارجر متوستطة 52,8 ص  م راد العينة بنسبة 

درجة(، و رجا ذلتك لبعتد المستا ال و قتا وستا ل النقتل بالمنطقتة ممتا  10-14)

% متتك 21,6 قلتتل متتك  تترص اا تقتتا  بتتيك القتترس والمتتدب المجتتاور ، بينمتتا  ستتبة 

درجة( وهتم متك  تباب ال تر جيك التل ك  20-15ة )العينة  قعوب  ر ال  ة المرا ع

لتتد هم اطلعتتال ونموحتتال بت تتو ك  تتب ة متتك العتوتتال متتا غيتترهم متتك المتتدب 

% مك العينة  قعتوب  تر ال  تة 25,6والمنانا المجاور ،  ر حيك مب حوالر  سبة 

درجال( وغالبيتهم مك كبار السك الل ك  حتتاجوب لمجهتود كبيتر  9-5المن  ضة )

ك م اب ألخر، باة ا ة ملر م هم  هتمتوب بالزراعتة واتو ير مستتلزمال لت تقا  م

 اة تا  مكثر مك غيرها. 

  :متتك 12,6ارتتير النتتتا ج مب  ستتبة تعييرض أسييرم المبحييوث لوسييائل االتصييال %

درجتة( حيتر م هتم متك ذوس  24-18اعر تهم لوستا ل اااصتا  مرا عتة  ) العينة

لحد ثتتتة التتتتر استتتتطيا التغلتتتع علتتتر التعلتتتيم العتتتالر ولتتتد هم مجهتتتز  اااصتتتاال ا

مر تل اااصاال بهله المنانا وحتبهم ال بيتر لتنتتع علتر وستا ل التواصتل 

% متتك العينتتة درجتتة اعر تتهم لوستتا ل اااصتتا  50,6ااجتمتتاعر، بينمتتا  ستتبة 

درجتتة(، وربمتتا  رجتتا ذلتتك لضتتع  وستتا ل اااصتتاال بهتتله  18-12متوستتطة )

% مك العينتة 26,8جهز  اااصا ، بينما بنسبة المنطقة والترو ش المت رر علر م

درجتتة، ووتتد  رجتتا ذلتتك لضتتع  11 - 6 تتر ال  تتة المن  ضتتة والتتتر اتتتراوو متتك 

خدمال اااصا  بهله المنانا حير م هتا اعتبتر مجتمعتال جد تد  و نقصتها العد تد 

   مك ال دمال.
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 :قترب ابتيك النتتا ج مب متا   قدرم أسرم المبحوث عليي مواجهية األزميات األسير ة

%( لتد هم وتدر  متوستطة  تر مواجهتة األزمتال األستر ة 48,7مك  ص  العينة )

درجة(، و رجا ذلتك ملتر التقتارب العمتري والتوعر والت تاهم والترتاور  16-23)

% متك العينتة مواجهتة األزمتال األستر ة 23,8 ر الرؤوب األستر ة، بينمتا  ستبة 

لمستتتتوس التعليمتتتر درجتتتة(، ووتتتد  رجتتتا ذلتتتك ارا تتتاع ا 32-24لتتتد هم مرا عتتتة )

% متك 27,5للزوجيك وا ع اسه علر التماسك األستري بيتنهم،  تر حتيك مب  ستبة 

درجتة(، ربمتا  عتود  15-8العينة ودراهم من  ضة  ر مواجهة األزمال األسر ة )

ذلك للتدختل المستمر  مك وبل األصدواس والجيراب  ر الرؤوب األسر ة ال اصتة 

 سري.مما  ؤور بالسلع علر التماسك األ

  :مرهترل النتتا ج مب متا  قترب قيام أسرم المبحوث باألدوار الوايفية المنوط بهيا

%(  قومتتوب بتتأدوارهم الوري يتتة داختتل األستتر  بدرجتتة 46,8متتك  صتت  العينتتة )

درجتتة(، و رجتتا ذلتتك اعتمتتاد م تتراد األستتر   19ملتتت موتتل متتك  13متوستتطة )متتك

واا تتاذ القتترارال األستتر ة برتت ل مبا تتر علتتر رب األستتر   تتر البيتتة ااحتياجتتال 

%  قومتوب بتأدوارهم الوري يتة 39,8واحمل مستؤولية م تراد األستر   بينمتا  ستبة 

درجة  أكثر(، و رجا ذلك لطبيعة النرتأ  الر  يتة لهتله األستر  19بدرجة مرا عة )

مك خت  احد د مدوار ومسؤوليال ل ل  رد داخل األسر  مما  نع   علر اماسك 

 7%  قوموب بأدوارهم بدرجتة من  ضتة )13,4يك مب  سبة األسر  ووواها،  ر ح

 درجة(. 13ملت مول مك 
  



   2021 يوليو( 11العدد ) -الرابعاجمللد                                         اجمللة العربية للعلوم الزراعية

 

 

41 
3 

 )خصائص المبحوثين وأسرهم( ( التوز ع العددي والنسبي للمتغيرات المستقلة1جـدول )

 (269بمنطقة البحث )ن = 

 % العدد الخصائص الشخصية % العدد الخصائص الشخصية

 سن المبحوث: 

 سنة 35ألول مك  24د  ة مولت

 

109 

 

40,6 
 لمبحوث: احالة مسكن 

 جيد 

 

53 

 

19,7 

 64,7 174 جيد  لحد ما  40,1 108 سنة 46ألول مك  35 د  ة وا ية

 15,6 42 غير جيد  19,3 52 سنة  أكثر 46 دةلث  ة وا

  لمبحوث:اعدد سنوات تعليم 
 سنوال 8ألول مك  5 دمن   

 

69 

 

25,7 
  الدخل الشهري للمبحوث:

 كا ر 

 

49 

 

18,2 

 69,5 187 كا ر لحد ما 51,3 138 سنة  11ألول مك  8د متوسط

 12,3 33 غير كا ر  23,0 62 سنة  أكثر 11 دمرا ا 

  حجم أسـرم المبحوث:
 م راد6ألول مك  4 دصغير 

 

63 

 

23,4 
تعرض أسرم المبحوث لوسائل 

 ةدرج 11-6دمن  ضة االتصال:

 

99 

 

36,8 

 50,6 136 درجة 18 -12 دمتوسطة 66,2 178 م راد 8ألول مك  – 6 دمتوسطة

 12,6 34 درجة 24 – 18 دمرا عة 10,4 28 م راد  أكثر 8 دكبير 

 عدد سنوات زواج المبحوث: 
 سنوال 10ألول مك 2د  ة مولت

 

210 

 

78,1 
انفتاح المبحوث علي العالم 

 ةدرج 9-5دةمن  ض الخارجي:

 

69 

 

25,6 

 52,8 142 درجة 14 – 10 دةمتوسط 16,7 45 سنة 18ألول مك  10د  ة وا ية

 21,6 58 درجة 20 – 15 دةمرا ع 5,2 14 سنة  أكثر 18 د  ة والثة

فارق السن بين المبحوث 

  دوزوجته

 والسن 6ألول مك  2دمن   

 

 

87 

 

 

32,3 

قدرم أسرم المبحوث علي 

 مواجهة األزمات:

 درجة(  15 – 8 دمن  ضة

 

74 

 

27,5 

 48,7 131 درجة 23 – 16 دمتوسطة 63,2 170 سنوال 10 ألول 6 دمتوسط

 23,8 64 درجة 32 – 24 دمرا عة 4,5 12 سنوال  أكثر 10 دمرا ا

 مهنــــة المبحوث:

 مزارع      

 

195 

 

72,5 
 :هاقيام أسرم المبحوث بأدوار

 درجة 13ألول مك  7 دمن  ضة

 

36 

 

13,4 

 46,8 126 درجة 19ألول مك  13دمتوسطة 27,5 74 غير ذلك

 مساحة حيازم المبحوث: 
  داب4ألول مك  ص ر دصغير 

 

50 

 

18,6 

 39,8 107 درجة  أكثر 19دمرا عة

 40,1 108  داب 7ألول مك  4 دمتوسطة

 100 269 اإلجمالي

 41,3 111  داب  أكثر 8 دكبير 

 100 269 اإلجمالي

 SPSSالبيا ال الوارد  بالجدو  جمعب وحسبب بواسطة بر امج المصدر: 
 :(مستوى التماسك األسري)المتغير التابع  -ب

 كاب لد هم %53,2مب ما  ز د عك  ص  العينة بنسبة  ل النتا جمبرز 

% لد هم مستوس التماسك األسري 27,9مستوس التماسك األسري متوسط، بينما  سبة 

 % لد هم مستوس التماسك األسري مرا ا.18,9من   ،  ر حيك مب  سبة 
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 بمنطقة البحث (التوز ع والنسبة المئو ة للمتغير التابع )مستوى التماسك األسري( 2جـدول )

 النسبة المئو ة التكرار مستوى التماسك األسري بمنطقة البحث

 27,9 75 درجة( 51ومول  – 27من    مك )

 53,2 143 درجة( 75ومول مك  – 51متوسط مك )

 18,9 51 درجة  أكثر( 75مرا ا مك )

 100 269 اإلجمالي

 SPSSالمصدرد البيا ال الوارد  بالجدو  جمعب وحسبب بواسطة بر امج 

 النتائج التحليليةثانياً: 

خصائص ) نتائج العالقات االرتباطية بين المتغيرات المستقلة المدروسة. 1

 بمنطقة البحث. (مستوى التماسك األسريالمتغير التابع )و المبحوثين وأسرهم(

خصا ا المبحوويك اارابانية بيك المتغيرال المستقلة )للتعره علت العتوة 

ام صياغة ال ر  حير ( وبيك مستوس التماسك األسري بمنطقة البحر، ومسرهم

 بيك حساب معامل اارابان البسيط لبيرسوب  وبواسطة  تهاختبار صحالص ري 

و ة وجود عتوة ارابانية معنـ حير ابيك ( ما ام التوصل مليه مك  تا ج3جدو  )

بيك مستوس التماسك األسري بمنطقة البحر  0,01موجبة عند مستوس المعنو ة 

التاليةد عدد سنوال التعليم المبحوويك ومسرهم خصا ا  بع  كمتغير اابا وبيك

 علر مواجهة األزمال األسر ة، والقيام  مسر  المبحو ، ودر  للمبحو  الرسمر

كمتغيرال مستقلة، كما مس رل النتا ج  المنون بهاباألدوار الوري ية مسر  المبحو  

 0,05الوارد  بن   الجدو  عك وجود عتوة ارابانية معنو ة عند مستوس المعنو ة 

المبحوويك ومسرهم خصا ا  بع  بيك مستوس التماسك األسري كمتغير اابا وبيك

مهنة ، وزوجته،  ار  السك بيك الزو  للمبحو  التاليةد حجم األسر  المعيرية

 كمتغيرال مستقلة. للمبحو  ، الدخل الرهريحالة المس ك للمبحو ، المبحو 

جز يتتا الستتابا ذكتتره  يمتتا   تتا  البحثتترال تتر   وبتتو وبنتتاس عليتته  م تتك   

 ال تر  البتد ل ر ت العتوال المعنو ة و قا للنتا ج التر مرهرهتا اختبتار اارابتان، و

 جز يا. )اةحصا ر(

ال تترو  البحثيتتة  تضتت  مب بز تتاد  وعلتتت  تتوس النتتتا ج الستتابقة وبمتتا ا ستتره 

 ز د معدال التماسك األسري  تيجة ارا اع معتدال التوعر  للمبحو  سنوال التعليم

األسري، كمتا ابتيك م ته بز تاد  وتدر  األستر  علتر مواجهتة  ااستقرارواةدرا  بأهمية 

الضغون واألزمال األسر ة كلما زادل معدال التماسك األستري، وكلمتا زادل وتدر  

متتا زاد معتتد  لاأل تتراد علتتر القيتتام بالمهتتام والورتتا   الموكلتتة ملتتيهم داختتل األستتر  ك

مب حجتم األستر  المعيرتية  عتبتر مؤ ترا   م ضتا التماسك األستري، و تضت  متك النتتا ج

ا جابيا  للتماسك األسري، وكلما كاب  ار  السك بيك الزو  والزوجة مقبوا   ؤدي ملتر 

وبالتالر ز اد   معتدال  ،الت اهم واا سجام والتقارب والتغلع علر المر تل األسر ة
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 تر مهتك اتدر  التماسك األستري، وااضت  مب كلمتا كا تب حالتة المست ك جيتد  و عملتوب

 دخت    ساعد  ر احمل معباس المعيرة كلما ارا عب معدال التماسك األسري.
 )خصائص المبحوثين وأسرهم(( نتائج العالقات االرتباطية بين المتغيـرات المستقلة 3جدول )

 مستوى التماسك األسري بمنطقة البحث)المتغير التابع( وبين 

 م
 المتغيـرات المستقلة

 المبحوثين وأسرهم()خصائص 

 المتغير التابع

 )مستوى التماسك األسري(

مستوى 

 المعنو ة

 0,717 0,022 سك المبحو  1

 0,000 **0,291 عدد سنوال التعليم الرسمر للمبحو  2

 0,016 *0,147 حجم األسـر  المعيرية للمبحو  3

 0,440 0,047 عدد سنوال زوا  المبحو  4

 0,030 *0,132 المبحو  وزوجته ار  السك بيك الزو   5

 0,024 *0,138 مهنة المبحو  6

 0,961 0,003 مساحة الحياز  الزراعية للمبحو  7

 0,011 *0,154 حالة مس ك المبحو  8

 0,017 *0,145 الدخل الرهري للمبحو  9

 0,181 0,082 اعر  مسر  المبحو  لوسا ل اااصا  10

 0,922 0,006 العالم ال ارجردرجة ا  تاو المبحو  علر  11

 0,000 **0,271 ودر  مسر  المبحو  علر مواجهة األزمال األسر ة 12

 0,000 **0,263 ويام مسر  المبحو  باألدوار الوري ية المنون بها 13

 0,05* معنوي عند مستوي         0,01** معنوي عند مستوي  

 SPSSالمصدرد البيا ال الوارد  بالجدو  جمعب وحسع مك خت  التحليل اةحصا ر 

التماسك  مستويالمؤثرم في  خصائص المبحوثين وأسرهمالتعرف علي أهم . 2

 األسري بمنطقة البحث.

المتتؤور   تتر مستتتوس التماستتك األستتري بمنطقتتة  المتغيتترالللتعتتره علتتر مهتتم 

اتتم حستتاب معامتتل اا حتتدار ال طتتر المتعتتدد التتتدر جر الصتتاعد لتحد تتد  ستتبة  البحتتر،

علتتت مستتتوس التماستتك  )خصتتا ا المبحتتوويك ومستترهم(اتتأوير المتغيتترال المستتتقلة 

مو حب  تا ج التحليل اا حداري ال طتر المتعتدد المتتدر  ، وود األسري كمتغير اابا

 تتا   تتر ا ستتير التبتتا ك ال لتتر ( مب خمستتة متغيتترال  قتتط موتترل معنو4التتوارد  بجتتدو  )

د عتدد ستنوال التعلتيم كمتا  لترلمستوس التماسك األسري بمنطقة البحتر مرابتة انازليتا  

%، وتم متغيتر القيتام بتاألدوار الوري يتة 8,5حير   سر بم رده  حتو  للمبحو  الرسمر

علتر مواجهتة مستر  المبحتو  %، وم متغير درجة وتدر  6,8داخل األسر  بنسبة اأوير 

بنستبة للمبحتو  %، وتم متغيتر حجتم األستر  المعيرتية 5مال األسر ة بنسبة اتأوير األز

( المحستوبة F%، وبلغتب ويمتة )1بنستبة اتأوير  مهنتة المبحتو %، ومخيترا  1,4اأوير 

، 0,01، وهر ويمة معنو ة عند المستتوي ااحتمتالر 15,85اختبار معنو ة اا حدار 

 المستوس ااحتمالر.مما  عنر معنو ة النموذ  ك ل عند هلا 
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)خصائص المبحوثين لمتغيـرات المستقلة ل ( نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد التدر جي الصاعد4جدول )

 )المتغير التابع( المؤثرم في مستوى التماسك األسري وأسرهم(

 المتغيرات المستقلة

)خصائص المبحوثين 

 وأسرهم(

 المتغير التابع: مستوى التماسك األسري

 االرتباط

 المتعدد

 % التراكمية

للتبا ن المفسر 

 للمتغير

 R2التابع 

 % للتبا ن

 المفسر في

 المتغير

 التابع

 معامل

االنحدار 

 الجزئي

B 

معامل 

االنحدار 

 الجزئي

المعياري 

Beta 

 الترتيب tقيمة 

عدد سنوال التعليم 

 للمبحو  الرسمر
0,291 0,085 0,085 1,489 0,257 4,723** 1 

مسر  المبحو  ويام 

باألدوار الوري ية 

 المنون بها

0,391 0,153 0,068 0,855 0,233 4,269** 2 

 مسر  المبحو ودر  

علر مواجهة 

 األسر ة األزمال

0,451 0,203 0,050 0,654 0,224 4,115** 3 

 5 *2,304 0,125 4,785 0,010 0,218 0,467 مهنة المبحو 

 حجم األسر  المعيرية

 للمبحو 
0,481 0,232 0,014 1,479 0,118 2,169* 4 

 R 0,481معامل االرتباط المتعدد 

Rمعامل التحـــد د )
2

) 0,232 

 **15,853 ( المحسوبةFقيمة )

 0,05* معنوي عند مستوي         0,01** معنوي عند مستوي 

 SPSSالبيا ال الوارد  بالجدو  جمعب وحسع مك خت  التحليل اةحصا ر  المصدر:

 رابعاً: النتائج المتعلقة بالمشكالت األسر ة التي تواجه المبحوثين بمنطقة البحث.

( مهتم المرت تل األستر ة التتر اتعتر  لهتا مستر المبحتتوويك 5 و ت  جتدو  )

مرابة ارايبا  انازليا  حسع مهميتها النسبية وذلك علت النحتو التتالرد اباعتد األ  تار بتيك 

%، وتم  79,6است دام العن  محيا ا  ما األبناس بنسبة % وم 88,1اآلباس واألبناس بنسبة 

المرتت تل %، وتتم  72,5 تتيا الووتتب الم صتتا لمناورتتة مرتت تل األبنتتاس بنستتبة 

والتر ذلتك %،  65,4( بنستبة  قا مستوس الدخو  الرتهر ة وعتدم ا تظامهتاالماد ة )

علتتيم األبنتتاس %، وااختتتته حتتو  ا54,6اتتوار العتوتتة بتتيك األبتتو ك واألبنتتاس بنستتبة 

%، ومحاولتة  تر  46,1%، والت ضيل بيك األبناس داخل األسر  بنستبة 49,4بنسبة 

عتدم ااحتترام المتبتاد  وتم معقتع ذلتك %، 42,0محد الزوجيك رم ه علت اآلخر بنستبة 

%، وااختتتته حتتو  مستتلوب اربيتتة األبنتتاس بنستتبة 38,3بتتيك م تتراد األستتر  بنستتبة 

  بعضتتهم التتبع  ووتتب الرتتد  والمتتر  بنستتبة %، وعتتدم احمتتل م تتراد األستتر34,2

%، وال تتته 33,1%، واتتدخل الوالتتد ك  تتر الرتتؤوب األستتر ة ل بنتتاس بنستتبة 33,8

%، ومخيتترا كثتتر  المرتتاحنال بتتيك التتزوجيك بنستتبة  25,7حتتو   وعيتتة الطعتتام بنستتبة 

20,8.% 
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 المبحوثين بمنطقة البحث ( التوز ع العددي والنسبة المئو ة ألهم المشكالت األسر ة التي تواجه5جدول )

 المشكالت األسر ة
 األهمية النسبية

 الترتيب
 % العدد

 3 72,5 195 ب الم صا لمناورة مر تل األبناس يا الوو 

 1 88,1 237 اعد األ  ار بيك اآلباس واألبناساب 

 13 25,7 69 ال ته حو   وعية الطعام

 9 38,3 103 عدم ااحترام المتباد  بيك م راد األسر 

 7 46,1 124 الت ضيل بيك األبناس داخل األسر 

 11 33,8 91 عدم احمل م راد األسر  بعضهم البع  ووب الرد  والمر 

 5 54,6 147 ار العتوة بيك األبو ك واألبناساو 

 2 79,6 214 ست دام العن  محيا ا  ما األبناسا

 4 65,4 176 ا تظامها(المر تل الماد ة ) قا مستوس الدخو  الرهر ة وعدم 

 12 33,1 89 الد ك  ر الرؤوب األسر ة ل بناسادخل الو 

 8 42,0 113  ر  محد الزوجيك رم ه علت اآلخر محاولة

 10 34,2 92 اختته حو  مسلوب اربية األبناسا

 6 49,4 133 ااختته حو  اعليم األبناس 

 14 20,8 56 كثر  المراحنال بيك الزوجيك 

 2021د البيا ال الوارد  بالجدو  جمعب وحسبب مك خت  استمار  استبياب، المصدر

خامساً: النتائج المتعلقة بمقترحات المبحوثين والتي تز د من مستوى التماسك 

 األسري بمنطقة البحث.

( مقترحال حل المر تل األسر ة مك وجهة  ظر المبحتوويك 6 و   جدو  )

مهميتها النستبية، وذلتك علتت النحتو التتالرد استت دام مستلوب مرابة ارايبا  انازليا  حسع 

%، وتم الترتاور  تر 90,3الت اهم بيك الزوجيك والبعد عك محاولة  ر  الرمي بنستبة 

%، 80,6%، واالتتتزام بتعتتاليم التتد ك بنستتبة 88,8اا تتاذ القتترارال األستتر ة بنستتبة 

ط الن قتتال %، و تتغ 71,7والبحتتر عتتك عمتتل م تتا ر لز تتاد  دختتل األستتر  بنستتبة 

اقستيم  ومعقتع ذلتك %، 64,7وار يد ااستهت  األسري لتو ير دختل األستر  بنستبة 

%، واستتتو ة ال ت تتتال بتتتيك 49,8معبتتتاس العمتتتل المنزلتتتر بتتتيك م تتتراد األستتتر  بنستتتبة 

%، وا صتتتيا ووتتتب كتتتاه 43,9التتتزوجيك دوب اللجتتتوس لتتتتدخل الوالتتتد ك بنستتتبة 

%، ومحاولتة اقر تع 36,1لهتا بنستبة لتستماع لمر تل م راد األسر  والعمل علت ح

%، والمستاوا   تر 30,9األ  ار ووجهال النظر بيك جيتل اآلبتاس وجيتل األبنتاس بنستبة 

%، ومخيرا  عتدم استت دام العنت  29,4المعاملة بيك األبناس وعدم الت ضيل بينهم بنسبة 

 %.17,8موناس التعامل ما األبناس بنسبة 
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 والنسبة المئو ة لمقترحات المبحوثين للتغلب علي المشكالت األسر ة( التوز ع العددي 6جدول )

 بمنطقة البحث

 مقترحات حل المشكالت األسر ة
 األهمية النسبية

 الترتيب
 % العدد

 7 43,9 118 زوجيك دوب اللجوس لتدخل الوالد كاسو ة ال ت ال بيك ال

 8 36,1 97 علت حلهال م راد األسر  والعمل ا صيا ووب كاه لتستماع لمر ت

 6 49,8 134 العمل المنزلر بيك م راد األسر  اقسيم معباس

 1 90,3 243 وجيك والبعد عك محاولة  ر  الرمياست دام مسلوب الت اهم بيك الز

 4 71,7 193 عك عمل م ا ر لز اد  دخل األسر  البحر

 5 64,7 174 ستهت  األسري لتو ير دخل األسر  غط الن قال وار يد اا

 11 17,8 48 العن  موناس التعامل ما األبناس عدم است دام

 9 30,9 83 نظر بيك جيل اآلباس وجيل األبناسمحاولة اقر ع األ  ار ووجهال ال

 3 80,6 217 االتزام بتعاليم الد ك

 2 88,8 239 التراور  ر اا اذ القرارال األسر ة

 10 29,4 79 الت ضيل بينهمالمساوا   ر المعاملة بيك األبناس وعدم 

 م2021البيا ال الوارد  بالجدو  جمعب وحسبب بواسطة استمار  ااستبياب  المصدر:

 : التوصيات

ما اوصلب مليه  تا ج البحر الميدا ية مك مب مستوس التماسك بناس علر 

 داألسري بمنطقة البحر  تراوو بيك المتوسط والمن   ،   ب البحر  وصر بما  لر

مراكز لإلر اد األسري خاصة بالمجتمعال الجد د  والصحراو ة لتقد م اأسي   .1

ااسترارال األسر ة ألرباب األسر، واقد م المرور  العلمية الصحيحة 

 للمحا ظة علر اماسك األسر .

معداد الدورال التدر بية للمقبليك علر الزوا  لتدر بهم علر المهارال الحيااية  .2

الزوجية وكي ية مواجهة الضغون واألزمال  ر كي ية التعامل ما الحيا  

 األسر ة.

اوجيه وسا ل اةعتم ب عداد وبر برامج معتمية لنرر الوعر باألساليع العلمية  .3

التر اساعد  ر ز اد  التماسك األسري والحد مك ااختت ال والصراعال داخل 

 األسر  واقد م سبل العت  مك منظور علمر.

والعمل علر ابنت مساليع  ،يا التماسك األسريحر الوالد ك علت  رور  احق .4

 اربو ة متز ة ادعم ذلك التماسك.

ارجيا الدراسال والبحو  العلمية التر اتبنت دراسة واوا األسر  والم   .5

احتياجااها، والبحر عك حلو  لمر تاها علر مس  علمية سليمة معتمد  علر 

  هم الواوا المحيط.

ستمر ل بناس للمراركة  ر األعما  المنزلية  رور  ويام األسر  بالتدر ع الم .6

دوب التمييز بيك جن  األبناس وخلا روو المراركة والتعاوب بيك م راد األسر  
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 مما   وب له مور كبير  ر سلوكهم ااجتماعر اة جابر.

 رور  اهتمام الدولة متمثلة  ر وزارار التربية والتعليم والتعليم العالر  .7

ل التر اتناو  السلوكيال ااجتماعية  ر مرحلة بتدر   عدد مك المقررا

 الرباب وذلك  مك المقررال التر ادري  ر المرحلتيك الثا و ة والجامعية.
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 :المراجع

 (، علتتتم اجتمتتتاع األستتتـر  )بتتتيك التنظيتتتر والواوتتتا2004األحمتتتر، محمتتتد ستتتالم ) .1

 دار ال تاب الجد د المتحد ، بيرول، لبناب. المتغير(،

(، عتتدم ااستتتقرار األستتري  تتر 2008بنتتب ستتالم بتتك عيتتاد )الجهنتتر، ستتمير   .2

المجتمتتتا الستتتعودي وعتوتتتته بتتت درا  التتتزوجيك للمستتتؤوليال األستتتر ة، رستتتالة 

 ماجستير، وسم ااوتصاد المنزلر، جامعة مم القرس، السعود ة.

(، موتتر  تتب ال التواصتتل ااجتمتتاعر علتتر 2018ال زرجتتر، وتتي  ر تتيد علتتر ) .3

(، العتدد 5ار العلتوم التربو تة وااجتماعيتة، المجلتد )التماسك األسري، مجلة مست

 (، ماري.3)

(، النظر ة ااجتماعية ودراستة األستر ، التدار 2008مصط ت ) ساميةال راب،  .4

 الدولية لتستثمارال الثقا ية، ش.م.م.، القاهر .

(، المجتما الر  ر احب المجهر، دار الجامعة 2010العزبر، محمد مبراهيم، ) .5

 س ندر ة.الجد د ، اة

الغنام، م ره رجع، ماجد  محمد وطع، كما  صاد  النجار، ز نع مميك  .6

، مؤامر العن   د المرم ، مركز سوزاب مبار  اةوليمر (2007) محمد

لصحة وانمية المرم  باةس ندر ة بالتعاوب ما جامعة حوب هوب نز والمعهد 

ز الثقا ر السو دي، العالر للصحة العامة وصندو  األمم المتحد  للس اب والمرك

 مكتوبر. 26 - 24

، جامعتة اآلداب(، علتم ااجتمتاع العتا لر، كليتة 2008القصاص، مهتدي محمتد ) .7

 المنصـور .

(، اعدد الزوجال وآوره علتر التماستك األستريد دراستة 2015بك علو،  يروز ) .8

ميدا ية علر عينة مك األزوا  والزوجال بوا ة وهراب، رستالة ماجستتير، وستم 

 الن  ، كلية العلوم ااجتماعية، جامعة وهراب.علم 

(، "الرتتباب ووضتتا ا الصتتحة اة جابيتتة  تتر جمهور تتة مصتتر 2008امتتيم، ختتتام ) .9

الواوتتا ، العربيتتة"، المتتؤامر الستتنوي الثتتامك والثتوتتوب لقضتتا ا الستت اب والتنميتتة
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