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 التخطيط لمحياة المستقبميةب وعٌقته المينيماليـز فى تأثيث المسكف الميسر
 المقبٌت عمى الزواج لدى الفتيات

 إعداد
 مروة مسعد السعيد ناجيد/ 

 جامعة حموان -بكمية االقتصاد المنزلي، والطفولة مدرس بقسم إدارة مؤسسات األسرة
 المستخمص

المينيمػاليـز فػى تأثيػث المسػكف  يهدؼ البحث الحالى بصفة رئيسية إلػى التعػرؼ عمػى ممارسػات     
الػزواج وعٌقػة ذلػؾ بتخطػيطهف لمحيػاة المسػتقبمية ن وتكونػت عينػة البحػث الميسر لدى الفتيات المقبٌت عمى 

مػف المقػبٌت عمػى الػزواج ن إمػام فػى مرحمػة الخطبػة  و  عمديػة قصػديةبطريقػة  ( فتاة تـ اختيػارنف022مف )
ن ومػف سػنة فػأكثر  02 عمػارنف مػف  ن وتبػد أثيث مسػكف الزوجيػة ىتمػاـ الػزواجمعقد القرافمن وفى طريقهف لت

ن واشتممت  دوات البحػث عمػى يمات بمحافظتى الغربية والدقهميةستويات اجتماعية واقتصادية مختمفة مف المقم
التخطػيط لمحيػاة  ن مقيػاسالميسػر المسػكف تأثيػث فػى ن مقيػاس ممارسػات المينيمػاليـزاسػتمارة البيانػات العامػة

 التحميمي. الوصفي المستقبمية ن واتبع البحث المنهج
( بيف كؿ مػف 2022ج وجود عٌقة ارتباطية موجبة ذات دًلة إحصائية عند مستوى )و وضحت النتائ

)ممارسػػات المينيمػػاليـز فػػى تأثيػػث المسػػكف الميسػػر بمحاورنػػا ن والتخطػػيط لمحيػػاة المسػػتقبمية بمحػػاور ( بػػيف 
مسػكف الميسػر الفتيات المقبٌت عمى الزواجن وجود تبايف داؿ إحصائيا فػى ممارسػات المينيمػاليـز فػى تأثيػث ال

 المسػتوى -دخؿ  سرة الفتػاة الشػهرى  -اىقامة محؿ  -السف) الديموجرافية المتغيرات بعض ككؿ تبعا ًختٌؼ
طريقة تقسػيـ المسػاحة(ن ووجػود تبػايف  –مساحته  –والمتغيرات السكنية )نوع مسكف الزوجية  (التعميمى لمفتاة

تبعػػا لمتغيػػػرات داؿ إحصػػائيا فػػى التخطػػيط لمحيػػاة المسػػتقبمية بمحػػاور   بػػيف الفتيػػات المقػػبٌت عمػػى الػػزواج 
ن واتضػػأ  ف المسػػتوى التعميمػػى كػػاف العامػػؿ اهكثػػر تػػأثيرا فػػى تفسػػير التبػػايف فػػى كػػؿ مػػف ممارسػػات الدراسػػة

 .لدى الفتيات المقبٌت عمى الزواجن والتخطيط لمحياة المستقبمية ميسرسكف الالمينيماليـز فى تأثيث الم
   الكممات المفتاحية:

نيمالينيالم    .المقبٌت اتيالفت سرنيالم المسکف ثيتأث ـز



ٌلٜ اٌفز١بد  ٚػ٩لزٗ ثبٌزقط١ٜ ٌٍؾ١بح اٌَّزمج١ٍخ ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ فٝ رأص١ش اٌَّىٓ ا١ٌَّو

 اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط
 ئػلاك/ ك.  ِوٚح َِؼل اٌَؼ١ل ٔبعٟ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202 -يونيو  – الرابع عشرالعدد  –مجمة التربية النوعية 

1- 119 - 
| P a g e 

Minimalism in furnishing affordable housing and its relationship 

with planning for future life of girls who are getting married 
By 

Dr. Marwa Mosaad Elsaied Nagy 

Lecturer in the Department of Family and Childhood Institutions Management – 

Faculty of Home Economics -Helwan University 
 

Abstract 
The current research aims mainly to identify the practices of Minimalism 

in furnishing the affordable housing for girls who are going to marry and its 

relationship with their planning for the future life, The study sample consisted of 

(200) girls who were intentionally chosen from the girls who were about to marry 

" Either in the betrothal or the marriage contract, and on their way to furnishing 

the marital home to complete the marriage. They range in age from 20 years and 

over, and from different social and economic levels, from Al-gharbeya & Al-

dakahleya governate, The research tools included the general data form, the 

"Minimalism Practices in Affordable Home Furnishing" measure, the "Planning 

for Future Life" scale, and The research follows the descriptive analytical 

method . 

  The results indicate that there is a positive correlation relationship with 

statistically significant at the level (0.01) between the practices of Minimalism in 

furnishing the affordable housing for girls who are going to marry with its axes, 

and planning their future life with its axes, A statistically significant variance in 

the practices of Minimalism in furnishing the affordable housing As a whole for 

girls who are going to marry, & planning their future life with its axes Depending 

on the study variables, And it turned out that the educational level is the most 

influencing explanation of variance in the practices of Minimalism in furnishing 

the affordable housing for girls who are going to marry & planning their future 

life. 
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 Minimalism, furnishing affordable housing, girls who are getting married. 
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 :مقدمة البحث

ن ت المتقدمة والنامية عمى حػد سػوا يعد توفير المسكف الميسر مف  نـ  ولويات التنمية في المجتمعا
هفػراد حيث يعد عامًٌ ناًما لٌستقرار اًجتماعي والتقػدـ اًقتصػادي والػذي يػنعكس بػدور  عمػى تقػدـ ورفانيػة ا

مسكف يطابؽ تصميمه احتياجات و سػمو  حيػاة ن فهو (0222 نن سميماف الفورتيهوالدوؿ )محمود عبد المطيؼ
 .(0222)محمد الشاذلى وآخروفن مف يقيموف فيه 

المسػػكف الميسػر يعػػد نػو المسػكف اممػػف والمػريأ والػػذي يمبػي جميػػع مػف الزاويػة اًقتصػػادية فػ ف و   
ن ونػو بأقؿ تكمفة وبأفضؿ جػودةاستخدامه اًحتياجات ثـ الرغبات الحالية والمستقبمية لساكنيه ن ويتـ امتٌكه و 

 ن بػؿومتطمبػات الترفيػهالغيػر ضػرورية يسعى إلى توفير مأوى لينساف كما  نه ً يبحث عف مكمػٌت اىسػكاف 
فاعػؿ مػع يحقؽ وبصورة متوازية المتطمبات الوظيفية والفراغية واًقتصادية ويعكس ثقافػة المجتمػع واهسػرة ويت

  .(0222ن نمط حياتها )زياد آؿ شيخ
 ف يفػػي المسػػكف بحاجػػات  عمػػى ضػػرورة( 0220وئػػاـ معػػروؼ )و ناديػػة  بػػو سػػكينة ن كػػؿ مػػف وتؤكػػد 

بػدوف المسػكف فدرج بدايػة مػف الحاجػات البيولوجيػة وحتػى تصػؿ إلػى تحقيػؽ ذاتػه وكيانػه تتاىنساف كمها التى 
ى حياتػػه عمػػى ن حيػػث يعتمػػد نجػػاح الفػػرد فػػ ف يكػػوف عنصػػًرا منتًجػػا فػػي مجتمعػػهالمناسػػ  ً يمكػػف لينسػػاف 

نػو نمػط تأثيػث وتجهيػز  ن والثػانىسهيٌت لمزاولة اهنشطة المختمفػةاهوؿ نو ما يوفر  المسكف مف ت نعامميف
 .نذا المسكف

(  ف المسػكف الػذي يؤثػث جيػًدا طبًقػا لقواعػد 0222سمحا  محمدن وشػريؼ حوريػة ) كؿ مف و وضأ
ًيا ونفسػًيان ونػذا يتػأتى عػف طريػؽ معرفػة انو سس صحيحة يجذ  الشخص الذي يعيش فيه هف يستريأ جسػم

لكػػؿ قطعػػة مػػف قطػػع ومكمػػٌت اهثػػاثن وتخطػػيط  التكػػويف الصػػحيأ لتأثيػػث المسػػكف باختيػػار اهمػػاكف المناسػػبة
ة اهنشػطة وتحقيػؽ مع توفر المواصفات الٌزمػة هدا  اهعمػاؿ المختمفػة وسػهولة الحركػة ومزاولػن مراكز العمؿ

(  نػػه عمػػى  سػػاس الكفػػا ة فػػى تأثيػػث المسػػكف تتوقػػؼ معػػدًت 0222  مختػػار )ن وتؤكػػد عميػػااهمػػف والسػػٌمة
 .ماعية ومعدًت الكفا ة اىنتاجيةالراحة الفسيولوجية والنفسية واًجت

ًو يقتصر تنسيؽ المسػكف عمػى وضػع اهثػاث داخػؿ الفػراغ بحيػث يكػوف مريحػًا ونادفػًا ومميػزًا بكافػة 
لمتعػػة والبهجػػة فػػى بسػػاطة تتفػػؽ مػػع المعاصػػرة فحسػػ  بػػؿ  يضػػا مػػع الشػػروط والمقػػاييس الجماليػػة و سػػالي  ا

 (. 0222ن منى عبد الجميؿمٌئمته اقتصاديًا واجتماعيًا )
ويعد تطبيؽ المينيماليـز فى مجاؿ اهثػاث مػف اهفكػار الحديثػة عمػي المجتمػع المصػري ن حيػث يعتمػد 

المزدحمػػة بالزخػػارؼ غيػػر  التصػػميمات مػػف خػػٌؿ البعػػد عػػفن (0222وسػػاـ قرنػػىن (والتجريػػد  ختػػزاؿعمػػى اً
ن واسػػػتخداـ  ثػػػاث مبنػػػى عمػػػى تصػػػميمات تمبػػػى متطمبػػػات واحتياجػػػات مسػػػتعمميه ودوافعهػػػـ الخاصػػػة المطموبػػػة
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المرتبطػػة بالمكػػاف تحقيقػػا لمتػػوازف الفكػػرى والعممػػى والرضػػا مػػع مراعػػاة جػػودة  دا  الوظيفػػة وحسػػف المظهػػر 
ن مػع معتمػدا عمػى خطػوط مسػتقيمة اا يكوف شكؿ اهثاث بسػيطن لذ((D. Vasilski , 2015ومٌ مة التكاليؼ
 .(0222ن دنى مف اىكسسوارات ) سامة عمىاستخداـ الحد اه

حياة المادى اًستهٌكى بشكؿ وتعتمد فكرة المينيماليـز اهساسية عمى البساطة فى مواجهة  سمو  ال
ؾ كػػؿ فػػرد مػػا يحتػػاج يمتمػػ  فوتػػتمخص فػػى  ن(Strickland E ,2000) حسػػ ن ولػػيس فػػى التأثيػػث فعػػاـ

ن و ً تزيد اهشيا  التي يمتمكها عف عدد معيف محدود يسيطر عميه دائمان وفى مقابؿ ذلػؾ يجػد ًستعماله فقط
ن خاصػة فػى ظػؿ غيػا  ثقافػة اًسػتهٌؾ وظهػور (V.Stevanović,2012)المساحة الكافيػة لمتفكيػر والراحػة 

 (.0222ن عمى محمدقيمة اىدخار )  سس ومعايير جديدة ًنتقا  السمع ن وتراجع
ويشػػكؿ التخطػػيط لممسػػتقبؿ والتعامػػؿ مػػع معطياتػػه توجهػػا عالميػػا وعربيػػا ومحميػػا حيػػث يشػػكؿ خطػػة 

داث الراننة )إيهػا  منظمة ًتخاذ قرارات اليوـ التى تؤثر عمى الغد ونى تتطم  التنبؤ بالمستقبؿ فى نطاؽ اهح
 .(0222صبيأن 

عمػػى  نميػػة تخطػػيط الشػػبا  لممسػػتقبؿ وذلػػؾ باعتبػػارنـ  كثػػر فئػػات ( 0222)وقػػد  كػػد عمػػى ليمػػة  
ع وحاجػات بنيػة بيولوجيػة وسػيكولوجية تتطمػ  دوافػلما يتميزوا بػه مػف ن جتمع تمردا عمى النظاـ اًجتماعىالم

بعمػؿ مناسػ  ثػـ الػزواج وتكػويف  ن واًلتحػاؽإلػى التمتػع بػأعمى قػدر مػف التعمػيـن فهـ يتطمعوف بشػغؼ محددة
 .(0222وتأثيثه )نبيمة الوردانينمناس   سرة وما يتطمبه ذلؾ مف العثور عمى مسكف 

ن وذلػػؾ هنهػػػـ يتخػػذنا المقبمػػػوف عمػػى الػػػزواجمسػػكف الزوجيػػػة مػػف  نػػػـ القػػرارات التػػػى  تأثيػػػثويعػػد 
رغبػػات اهفػػراد نحػػو تجهيػػز ن حيػػث تتبػػايف طموحػػات و عديػػدة تجعػػؿ عمميػػة اًختيػػار صػػعبة يتعرضػػوف لمػػؤثرات

ن ومحاولػػة الظهػػور بػػيف يػػد امخػػريف  و السػػعى لمتميػػز عػػنهـالمسػػكف وفقػػًا لمؤشػػرات الموضػػة والرغبػػة فػػى تقم
(  ف تأثيػث 0222ن ويضػيؼ  حمػد عريضػة )(0222الناس  و إثارة إعجابهـ  و تجن  نقدنـ )نبيمة الوردانين

ن و ف حػؿ كثيػر مػف مشػاكؿ تأثيػث ة واًجتماعيػة لوسػرةة اًقتصػاديكؿ منطقة فػى المسػكف يتوقػؼ عمػى الحالػ
  .(0222ن مهجة مسمـت وجهد  فراد اهسرة )المسكف يعتمد عمى موارد اهسرة المالية ومهارات وقدرات ووق

 :مشكمة البحث
شهد المجتمع المصرى تغيرات اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية جعمت الشبا  يعانوف مف صراع 

ن ويتضأ ذلؾ جميا عند (0222العادات والقيـ الموروثة ومواكبة تغيرات العصر )عمرو  حمد ن داخمى بيف 
تأثيث مسكف الزوجية ن فعمى الرغـ مف ارتفاع تكاليؼ الزواج  تفضؿ  غم  اهسر اتباع العادات والتقاليد 

 عمى  نه ليس فقط (0222ن وقد دلت نتائج دراسة مها نعيـ )حتى ولو لـ تكف تناس  الزوجيفالمتوارثة 
رائهف الخاصة بتأثيث آلمخصائص اًقتصادية واًجتماعية لمفتيات المقبٌت عمى الزواج و سرنف تأثير عمى 



ٌلٜ اٌفز١بد  ٚػ٩لزٗ ثبٌزقط١ٜ ٌٍؾ١بح اٌَّزمج١ٍخ ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ فٝ رأص١ش اٌَّىٓ ا١ٌَّو

 اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط
 ئػلاك/ ك.  ِوٚح َِؼل اٌَؼ١ل ٔبعٟ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202 -يونيو  – الرابع عشرالعدد  –مجمة التربية النوعية 

1- 122 - 
| P a g e 

ن حيث  ف تأثيث البيت المتكامؿ مف بداية الزواج نو ات والتقاليد  يضا تأثيرنا القويبؿ لمعاد نوتجهيز المسكف
ت ذات قيمة كبيرة لمزوجيف كوف هشيا  ليسالزواج يف تكاليؼ جز  كبير م ف  ن فنجد مر شائع فى ثقافتنا

حتى  كثر ن ضرورى وغيرضرورى ما نو  مف  وؿ يـو فى الحياة الزوجية يكوف فى البيت كؿن و  نفسهـ
 ن كذلؾقـ مف اهوانى لمعرض فقطدًو  ممى  بأطم ونو النيشكوجود م  ن همور نامشية وندرة فى اًستخداـا

يقـو البعض بتأثيث غرفة  حيثن ى حاجة إليها قبؿ شهور بؿ وسنواتف الزوجاف اهشيا  التى لف يكوف
اهطفاؿ بما فى ذلؾ اهلعا  رغـ  ف وجود طفؿ فى غرفة منفصمة وقادر عمى المع  لف يحدث قبؿ عاميف عمى 

 . (0222ن قؿ مف الزواج )نالة محمد وآخروفاه
يشعروف  فى الوقت الحالى مقبميف عمى الزواج(  ف ال0222) سـدراسة ميادة القا قد  وضحتو 

ضيؽ المساحة السكنية لمشقؽ والبيوت بسب  زيادة حجـ مشكمة السكف ها مف بينن بوطأة العديد مف اهزمات
 البنا  والتشييد الذى  دى بدور  تكاليؼن و (ن وارتفاع  سعار اهراضى0220وآخروفن  فى مصر )ربيع نوفؿ

ن  و حتى التصميـ مساحة الوحدة السكنيةن وصعوبة اختيار الموقع المناس ن  و المساحة المناسبةإلى تقميؿ 
كاف مف الضرورى محاولة ن لذلؾ (0222نود عبد المطيؼ ن سميماف الفورتيهالمعماري المفضؿ لممسكف )محم

) حمد  المسكف تؤدى بداخؿ إيجاد الحموؿ المتنوعة بما يحقؽ توفير المتطمبات اهساسية لطبيعة اهنشطة التى
صحة حيث  ف الفراغات الضيقة والمزدوجة بالمسكف تسب  الشعور بالضيؽ وتؤثر عمى الن (0222عمىن 

 .(2222النفسية لوفراد )ماجدة سالـن 
وذلؾ مف جانبيف اهوؿ  لممسكفن ويمثؿ المينيماليـز اهسمو  اهمثؿ لحؿ مشكمة المساحات الصغيرة 

خطة يسجؿ فيها فى إطار ذلؾ  ف يتـ ن و طة واقتنا  ما نو ضرورى ومهـ فقطوالبسامف خٌؿ التخفيؼ 
)عمى  ن المساحات المتاحة ن عدـ تجاوز المبمغ المرصود لشرا  اهثاثالمطمو  مف اهثاثن اهلواف المفضمة

عمى الشئ  تكوينهااية بد في اهسرة تقتصر و ف الزوجيف بموافقة ذلؾ يتـ  ف اهفضؿ ومف(ن 0222ن محمد
ونو توفير الراحة والسكينة المسكف  الهدؼ اهساسى مفمنعا لٌزدحاـ ن وبالتالى يتحقؽ  والنافع المهـ

سهؿ الحفاظ عميه فى يالبيت البسيط فى تصميمه ومكوناته يتميز بأنه ن ف(0222ننبيمة الورداني )لمزوجيف 
 والثانى مف ن) Bertrand et al., 2010)  كثر قابمية لمتجديد مف وقت مخر ويكوفوضع مرت  ونظيؼ 

ن وظهور ما هثاث ن ومكمٌت التصميـ الداخمىخٌؿ اًستفادة مف التكنولوجيا المتقدمة في مجاؿ تصميـ ا
ُيعرؼ باهثاث المتحوؿ الذى يعتمد بصفة  ساسية عمى تحوؿ قطعة اهثاث مف شكؿ ووظيفة إلى شكؿ آخر 

 ن وكذلؾ ظهور اهثاث القابؿ لمفؾ والتركي  ومتعدد اًستعماًتعميه ف تماما عما كانتاووظيفة  خرى يختمف
(2008 (Saari & Heikkilä,د يبد  حديثا الزواج حياتهما فى مسكف صغير ولكف مع تطور اهسرة ن فق
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اختيار قطع  ثاث تصمأ لممسكف الصغير وفى المستقبؿ  وبالتالى مف المهـن إلى مسكف  كبر خططاف لينتقاؿي
 .(0222استعمالها فى مسكف كبير دوف تعديؿ  و تغيير )نويدا زغموؿن يمكف 

ا ماىسػػكاف الميسػػرم مسػػألة غيػػر متفػػؽ عميهػػا بػػيف  طػػراؼ عمميػػة تػػوفير نػػذ وقػػد  كػػدت الدراسػػات  ف
ن ويأخػػذ ذلػػؾ اًخػػتٌؼ  وجػػه عديػػدة ن كمػػا  ف لػػه  سػػبا  متعػػددة بػػاختٌؼ المسػػكف فػػي نطػػاؽ الدولػػة الواحػػدة

ن فهػو ظػانرة ذات  بعػاد ة بالمكػاف وثالثػة مرتبطػة بالزمػاف ساسية مرتبطة باىنساف و خػرى مرتبطػعوامؿ ثٌثة 
بتػػػدا  مػػػف مسػػػتوى دخػػػؿ الفػػػرد وانتهػػػا  بمسػػػائؿ السياسػػػة العامػػػة والتشػػػريعات إوجوانػػػ  عديػػػدة ومتنوعػػػة 

ية وتطمعاتػػه ن لػػذا ف نػػه عمػػى كػػؿ شػػا  تأثيػػث مسػػكنه بمػػا يناسػػ  احتياجاتػػه النفسػػية واًقتصػػاداًجتماعيػػة
 .(0222)وليد الهزاعن المستقبمية 

مف خػٌؿ  ( عمى  نه يمكف لمشبا  النجاح فى الحياة العممية والشخصية0222ويؤكد إبرانيـ الدي  )
إشػكاليات جديػدة غيػر مسػبوقة تتعمػؽ  ن خاصة مع ظهػورمستقبمية لتحقيؽ الذاتالالتخطيط واىلتزاـ باهنداؼ 

لعديد مف مواقؼ التحػدى والمحظػات المصػيرية المرتبطػة بتحديػد المسػتقبؿ يعرضهـ ن مما بأفكارنـ وسموكياتهـ 
 . و اتخاذ القرارات الخاصة باًختيارات المستقبمية المهمة فى حياتهـ

تعتمػد  نن فهو يبني لحياة مستقرة ونانئػةفي غاية اهنمية ا مر  لمستقبؿ الحياة الزوجيةالتخطيط ويعد 
عمى تسميته جػودة الحيػاة  ن وصًو لما اصطمأبعضهما وتجا  حياتهما المستقبمية  عمى التزامات الزوجيف تجا

  مػؿ العػواودةوجود شريكيف متٌئميفن ومتفهميف لمعاني الشراكةن والزواجن واهسرة ) ن والتى تشير إلىالزوجية
 .(0222 وآخروفن

رية و حد  نـ الشػرائأ فػى البش القوة مف ضخماً  ونظرًا هف الفتيات المقبٌت عمى الزواج يمثمف رصيداً 
 بدايػػة لهػػف يكفػػؿ ممػػا بشػكؿ مناسػػ ن لمػػزواج والتحضػػير لػػذا فهػػف فػػى  مػػس الحاجػة إلػػى اًسػػتعداد  نالمجتمػع

ناحيػة  مػف  بنػائهف مػع التعامػؿ وفػي ناحيػة مػع  زواجهػف مػف في التعامػؿ ونجاحا الزوجيةن حياتهف في موفقة
 بدايػة البيػت بنػا  فػي الفقػري العمػود بمثابػة وجػ  عمػيهف باعتبػارنفن حيػث يت(0222  سعدن  حمد  بو) خرى 

ت ن لكػػونهفوتعمػيمهـ تػػربيتهـ اهطفػاؿن رعايػػة باىنجػا ن ن الغػػد ومجتمػػع المسػتقبؿ إنسػػاف صػياغة عػػف مسػئًو
 والنقػاش )ماجػد الحػوار عمػى سػوية تعتمػد تربويػة عمػيهـ بأسػالي  واىشراؼ بينهـن ود رابطة إقامة عمى العمؿ

 .(0222 الزياتن
باعتبار  نػو  منزلهاعمى الفتاة المقبمة عمى الزواج  ف تخطط لتدبير شئوف مف الضرورى ًو شؾ  نه 

ن وتخصػيص مبػالغ ماليػة لمتػوفير واىدخػار لوقػت الحاجػة والطػوارى  الذى يسعد فيه جميع  فػراد اهسػرةالمكاف 
المراقبػة المفاجئة ونذا يستدعى وضع ميزانية محكمة رشيدة تضبط النفقات وتحدد اىيرادات و وجه الصرؼ مػع 

سػمو  ن و ف تراعػى إمكانيػات اهسػرة و درايػة بمواردنػا الماديػة والبشػريةن و ف تكوف عمػى الدقيقة لهذ  الميزانية
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ن والحػرص عمػى مشػاركته فػى حػؿ  نميةن وذلؾ باىتفاؽ مع الػزوج اىنفاؽ السميـ والتركيز عمى اهنـ ثـ اهقؿ
ن الذى جعؿ البعض يستسهؿ شرا   شيا  نى ليست فػى حػدود ية واًبتعاد عف الشرا  بالتقسيطالمشكٌت المال

مج الػوطنى )البرنػا انػ   خػرى قػد تكػوف  نػـ ًحقػاإمكانياته المادية مما يؤدى لتراكـ اهقساط والتضػييؽ فػى جو 
 .(0202لتمكيف اهسرةن 

ن وحيػث إف معطيػات نػذا العصػر تحتػاج لعقميػة واعيػة تسػتعد لممسػتقبؿ ولتحدياتػه وفى ضو  ما تقدـ
عمػػى  تن وبنػػا  عمػػى  نميػػة فئػػة الشػػبا  ًو سػػيما المقػػبٌداؼ شخصػػية تعميميػػة ومهنيػػة و سػػريةبتحقيػػؽ  نػػ

ا يضػمف ن ممػبٌ لمتغيير والتجديد فى المجتمػعن ونـ الفئة اهكثر تقشريحة عمرية لها احتياجاتهانهـ كالزواج م
فػاع ن وفى ظؿ اهزمة اًقتصادية وما يواجه الشبا  مف ضيؽ المساحات السكنية وارتمواكبة المتغيرات الحديثة

اليـز فػػى تأثيػػث مسػػاكف الشػػبا  وجػػدت الباحثػػة  نػػه ًبػػد مػػف تطبيػػؽ المينيمػػن  سػػعارنا وغػػٌ  تكػػاليؼ الػػزواج
المتعددة و ولها بساطة التأثيث والػتخمص مػف كػؿ مػا نػو غيػر ضػرورى وبالتػالى ترشػيد  مميزاته واًستفادة مف

ية ويسػػاعد فػػى تػػوفير الوقػػت ويمبػػى اًحتياجػػات الحاليػػة والمسػػتقبم فيمػػا نػػو  نػػـتكػػاليؼ الػػزواج واسػػتثمارنا 
الذى يدعـ اىحساس بالبساطة ويسانـ فى اىبداع وممارسة الهوايػات ن مف  جؿ توفير المسكف الميسر والجهد

ي اىجابػػة عمػػي مػػف ننػػا تبمػػورت مشػػكمة الدراسػػة فػػن و  والتفكيػػر فػػى المسػػتقبؿ والتخطػػيط لحيػػاة  سػػرية سػػعيدة
ت التالية  :التساًؤ

 ؟عمى الزواج عينة البحث اهساسية ما نى الخصائص اًقتصادية واًجتماعية والسكنية لمفتيات المقبٌت .2
نظػػر الفتيػػات المقػػبٌت عمػػى مػػا نػػى  كثػػر خامػػات اهثػػاث اسػػتخداما عنػػد تأثيػػث مسػػكف الزوجيػػة مػػف وجهػػة  .0

 ؟ الزواج
عينػة مف وجهة نظر الفتيػات ما نى  كثر حجرات المسكف التى يمكف اًستغنا  عف تأثيثها فى بداية الزواج  .2

 البحث اهساسية؟
 ؟ٌت عمى الزواجطرز اهثاث تفضيٌ مف وجهة نظر الفتيات المقبما نى  كثر  .2
 ؟مف وجهة نظر الفتيات المقبٌت عمى الزواجما نى  كثر  نواع اهثاث تفضيٌ  .2
 ؟مف وجهة نظر الفتيات المقبٌت عمى الزواجما نى اهوزاف النسبية لمحددات اختيار  ثاث مسكف الزوجية  .2
 ؟الفتيات المقبٌت عمى الزواج ت المينماليـز فى تأثيث المسكف الميسر بيفما نى اهوزاف النسبية لممارسا .2
 ؟بيف الفتيات المقبٌت عمى الزواجما نى اهوزاف النسبية لجوان  التخطيط لمحياة المستقبمية  .2
لمحيػاة المسػتقبمية  ممارسات المينيماليـز فى تأثيث المسػكف الميسػر والتخطػيط بيف نؿ توجد عٌقة ارتباطية .2

 ؟لدى الفتيات المقبٌت عمى الزواج
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ككؿ بيف الفتيات المقبٌت عمػى الػزواج  الميسر المسكف تأثيث فى ممارسات المينيماليـز فى فروؽ توجد نؿ .22
دخؿ  سرة الفتػاة الشػهرى  -اىقامة محؿ  -السف)  الديموجرافية المتغيرات بعض ًختٌؼ عينة الدراسة تبعا

 طريقة تقسيـ مساحته(؟ –مساحته  –لمتغيرات السكنية )نوع مسكف الزوجية وا (التعميمى لمفتاة المستوى -
التخطػيط لجػودة -بأبعػاد  )التخطػيط لينجػا  وتربيػة اهبنػا  نؿ توجد فروؽ فى التخطػيط لمحيػاة المسػتقبمية .22

لفتيػات ( بػيف اط لتطوير الذات والتنمية المهنيػةالتخطي -التخطيط لمستقبؿ اهسرة المادى  -الحياة الزوجية 
دخػؿ  -اىقامػة محؿ  -السف)الديموجرافية المتغيرات بعض ًختٌؼ المقبٌت عمى الزواج عينة الدراسة تبعا

 التعميمى لمفتاة(؟  المستوى - سرة الفتاة الشهرى 
الميسر(  المسكف ما نى نسبة مشاركة متغيرات الدراسة عمى كؿ مف )ممارسات المينيماليـز فى تأثيث .20

 ؟ٌت عمى الزواجلدى الفتيات المقب لمحياة المستقبمية(و)التخطيط  
 البحث :  نداؼ

المينيماليـز فى تأثيث المسكف الميسر والتخطيط لمحيػاة  يهدؼ البحث الحالى إلى دراسة العٌقة بيف ممارسات 
 :قبٌت عمى الزواج ن وذلؾ مف خٌؿالمستقبمية لدى الفتيات الم

 .مى الزواج عينة البحث اهساسيةواًجتماعية والسكنية لمفتيات المقبٌت عتحديد الخصائص اًقتصادية  .2
نظػػر الفتيػػات المقػػبٌت عمػػى دراسػػة  كثػػر خامػػات اهثػػاث اسػػتخداما عنػػد تأثيػػث مسػػكف الزوجيػػة مػػف وجهػػة  .0

 .الزواج
عينػة ت مف وجهػة نظػر الفتيػادراسة  كثر حجرات المسكف التى يمكف اًستغنا  عف تأثيثها فى بداية الزواج  .2

 .البحث اهساسية
 .نظر الفتيات المقبٌت عمى الزواجتحديد  كثر طرز اهثاث تفضيٌ مف وجهة  .2
 .مف وجهة نظر الفتيات المقبٌت عمى الزواجتحديد  كثر  نواع اهثاث تفضيٌ  .2
 .الزواجمف وجهة نظر الفتيات المقبٌت عمى دراسة اهوزاف النسبية لمحددات اختيار  ثاث مسكف الزوجية  .2
 دراسة اهوزاف النسبية لممارسات المينماليـز فى تأثيث المسكف الميسر بيف الفتيات المقبٌت عمى الزواج. .2
 .بيف الفتيات المقبٌت عمى الزواجالتعرؼ عمى اهوزاف النسبية لجوان  التخطيط لمحياة المستقبمية  .2
لمحيػػاة  تأثيػػث المسػػكف الميسػػر والتخطػػيطممارسػػات المينيمػػاليـز فػػى  بػػيف اىرتباطيػػة الكشػػؼ عػػف العٌقػػة .2

 .لدى الفتيات المقبٌت عمى الزواجالمستقبمية 
ككػؿ بػيف الفتيػات المقػبٌت عمػى  الميسػر المسػكف تأثيػث فػى ممارسات المينيماليـز التعرؼ عمى الفروؽ فى .22

الػدخؿ الشػػهرى  -اىقامػػة محػؿ  -السػػف) الديموجرافيػة المتغيػػرات بعػض ًخػػتٌؼ الػزواج عينػة الدراسػػة تبعػا
طريقػػة  –مسػػاحته  –والمتغيػػرات السػػكنية )نػػوع مسػػكف الزوجيػػة  التعميمػػى لمفتػػاة( المسػػتوى -هسػػرة الفتػػاة 

 تقسيـ مساحته(.
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التخطػػيط لجػػودة -بأبعػػاد  )التخطػػيط لينجػػا  وتربيػػة اهبنػػا  تحديػػد الفػػروؽ فػػى التخطػػيط لمحيػػاة المسػػتقبمية .22
التخطيط لتطوير الذات والتنمية المهنية ( بيف الفتيات  -ة المادى التخطيط لمستقبؿ اهسر  -الحياة الزوجية 

 -اىقامػػة محػػؿ  -السػػف) الديموجرافيػػة المتغيػػرات بعػػض ًخػػتٌؼ المقػػبٌت عمػػى الػػزواج عينػػة الدراسػػة تبعػػا
 التعميمى لمفتاة(.  المستوى -الدخؿ الشهرى هسرة الفتاة 

الميسر(  المسكف )ممارسات المينيماليـز فى تأثيث دراسة نسبة مشاركة متغيرات الدراسة عمى كؿ مف  .20
 .لدى الفتيات المقبٌت عمى الزواج )التخطيط  لمحياة المستقبمية(ن

 :البحث أهمية

 :يكتس  نذا البحث  نميته مف خٌؿ 
الحياتيػة التوجهػات  مسػايرة هنميػة تناوله هحد المفانيـ الحديثة ونو المينيماليـز متبسيط الحيػاةم وذلػؾ دإدراكػا .2

دارة المنزلي اًقتصاد ذات الصمة بمجاؿ الحديثة ن مػف خػٌؿ بشػكؿ خػاص اهسرة والطفولة مؤسسات عامةن واد
ن ومساعدة المقبميف عمي نيماليـز عند تأثيث مسكف الزوجيةالمي بممارسات المرتبطة المفانيـ والمهارات تقديـ

يػة ووفقػا اختيػار اهثػاث المناسػ  ًحتياجػاتهـ الفعمالزواج فى التعرؼ عمى اهسس العممية لمتأثيػث ببسػاطة و 
 . ىمكانياتهـ اىقتصادية

تكػاليؼ ن خاصػة فػى ظػؿ ارتفػاع وفير اًحتياجات الضرورية لمشبا اىشارة إلى المسكف الميسر و نميته فى ت .0
دى إلػى ن اهمر الذى يشجعهـ عمى الػزواج وتكػويف  سػرن ممػا يػؤ  وضيؽ المساحاتن الزواج ن وغٌ  اهسعار

 تقميؿ خطر العنوسة والتى  صبحت ظانرة واضحة فى المجتمع فى امونة اهخيرة.
إلقػػا  الضػػو  عمػػى الػػدور الهػػاـ لقسػػـ إدارة مؤسسػػات اهسػػرة والطفولػػة ومتخصصػػى اًستشػػارات اهسػػرية فػػى  .2

تزويػػدنـ  لمػػزواج مػػف خػػٌؿوالتخطػػيط توعيػػة المقبمػػيف عمػػى الػػزواج بصػػفة خاصػػة بأنميػػة اًسػػتعداد والتأنيػػؿ 
مػف  جػؿ  ان و سػس التعامػؿ بػيف الػزوجيف وتبػادؿ اهدوار والتعػاوف فيمػا بينهمػة الزوجيػةبمؤشرات جودة الحيػا

 .حياة  سرية سميمة
إعداد تصور مقترح لبروتوكوؿ تعاوف بيف المؤسسات الشبابية واىعٌمية باًستعانة بالمتخصصػيف فػى إدارة  .2

عمى التخطيط لمواجهة تحديات وتغيرات المستقبؿ مف خٌؿ الشبا   مساعدةمؤسسات اهسرة والطفولة بهدؼ 
ن وبالتالى خمؽ شخصيات قػادرة عمػى بنػا   سػرنـ وتطػوير  نفسػهـ اهمػر مأ بالمهارات والخبرات اىيجابيةالتس

 .ذى ينعكس إيجابا عمى المجتمع ككؿال
ممارسػات عمػى الػزواج بكػؿ مػف م عػى المقػبٌتيسهـ البحث فى التوصؿ إلػى برنػامج إرشػادى مقتػرح لتنميػة و  .2

 المينيماليـز فى تأثيث المسكف الميسر والتخطيط لمحياة المستقبميةم.
 :البحث فروض
لمحيػاة المسػتقبمية لػدى  المينيماليـز فى تأثيث المسػكف الميسػر والتخطػيط بيف ممارسات إرتباطية عٌقة توجد .2

 الفتيات المقبٌت عمى الزواج .
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ككؿ بيف الفتيات المقبٌت عمى الزواج عينػة  الميسر المسكف تأثيث فى المينيماليـزممارسات  فى فروؽ توجد .0
 -الػدخؿ الشػهرى هسػرة الفتػاة  -اىقامػة  محػؿ -السػف) الديموجرافيػة المتغيػرات بعػض ًخػتٌؼ الدراسة تبعا

 طريقة تقسيـ مساحته(. –مساحته  –والمتغيرات السكنية )نوع مسكف الزوجية  التعميمى لمفتاة( المستوى
التخطػيط لجػودة الحيػاة -بأبعاد  )التخطيط لينجا  وتربية اهبنا  التخطيط لمحياة المستقبمية فى فروؽ توجد  .2

 الفتيػػػات التخطػػػيط لتطػػوير الػػػذات والتنميػػػة المهنيػػػة ( بػػػيف -التخطػػػيط لمسػػػتقبؿ اهسػػػرة المػػػادى  -الزوجيػػة 
الدخؿ  -اىقامة  محؿ -السف) الديموجرافية المتغيرات بعض ختٌؼً تبعا الدراسة المقبٌت عمى الزواج عينة

 التعميمى(. المستوى -الشهرى هسرة الفتاة 
ن  الميسػػر المسػػكف ممارسػػات المينيمػػاليـز فػػى تأثيػػث مػػف كػػؿ عمػػى الدراسػػة متغيػػرات مشػػاركة نسػػبة تختمػػؼ .2

 الزواج. عمى الفتيات المقبٌت لدى لمحياة المستقبمية والتخطيط
 اهسمو  البحثى :

 البحث :  منهج:  وًً 
الذي يعتمد عمى دراسػة الظػانرة كمػا توجػد فػي الواقػع يتبع نذا البحث المنهج الوصفي التحميمي ونو 

ويهػػتـ بوصػػفها وصػػفًا دقيقػػًان ويعبػػر عنهػػا تعبيػػرًا كيفيػػًا  و كميػػًا فػػالتعبير الكيفػػي يصػػؼ لنػػا الظػػانرة ويوضػػأ 
يعطي وصػفًا رقميػًا يوضػأ مقػدار نػذ  الظػانرة  و حجمهػا ودرجػة ارتباطهػا مػع خصائصهان  ما التعبير الكمي ف

 (.0220الظوانر اهخرى )ذوقاف عبيدات وآخروفن 
 ثانيا : مصطمحات البحث : 

 :  Minimalismالمينيماليـز 
ازدحاـ الحياة اليومية  نو رد فعؿ عمى الضوضا  والفوضى والعٌج اىدراكي الذي يوفر المأوى مف            

 .((H. Obendorf,2009 وتقديـ جنة مريحة مف خٌؿ البساطة واهناقة 
: نو استخداـ العناصر الجونرية النقية الصريحة ( بأنهVanEenoo, 2011) Cedricويعرفه          

 Alex) . ويعرفه والسمعية والقميمة في مجاؿ العمارة والتصميـ والفنوف التشكيمية واهد  والفنوف المرئية
Sanchez,2014) .بأنه:نو تجريد وتقميص كؿ شي  وصًو إلى بنيته اهساسية وتحقيؽ البساطة واىختزاؿ 

( بأنه طريقة جديدة لمتفكير Milan Nikolić1, Dragana Vasilski2,2017كما يعرفه كؿ مف )         
نماؿ العناصر غير الضرورية.ونمط حياة جديد يميؿ إلى التركيز عمى العناصر اه  ساسية واد

اًسػػتغنا  عػػف كػػؿ مػػا نػػو غيػػر : بأنػػه  سػػمو  حيػػاة يعتمػػد فيػػه الفػػرد عمػػى البسػػاطة و باحثػػة إجرائيػػاوتعرفػػه ال
 .ضرورى

 :   Home furnishingتأثيث المسكف 
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اختيػار وحػدات اهثػاث والتجهيػزات والمفروشػات بأنػه م ( 0222تعرفه سمحا  محمػد وشػريؼ حوريػة )         
وفًقا لوظيفتها وخامتها والنواحى الجمالية مف  جؿ ترتيبها في وضعية تٌئـ اهنشطة التى تمػارس داخػؿ الفػراغ 
ومراعاة تنظيـ مساحات لممرور ولحرية فتأ اهبوا  والنوافذ وقطع اهثاث والخروج بتصميمات جديػدة ومناسػبة 

 .مفالسكا لحاجات 
 تأثيث المسكف إجرائيا بأنه: وتعرؼ الباحثة

كسسػوارات اد م اختيار وشرا  جميع مكونات مسكف الزوجيػة بمػا تتضػمنه مػف قطػع  ثػاث ن ومفروشػات و         
مكاناتهمػػا اىقتصػػادية ثػػـ ترتيػػ  تمػػؾ المكونػػات داخػػؿ  و دوات و جهػػزة منزليػػة بمػػا يػػتٌ ـ مػػع  ذواؽ الشػػريكيف واد

 ر اهمػػف والسػػٌمة وتجنػػ ين وتػػوفالراحػػة وسػػهولة اًسػػتخداـ والحركػػةيضػػمف البسػػاطة و فراغػػات المسػػكف بمػػا 
 .اًزدحاـ م

 Minimalism in furnishing the إجرائيػا تعرؼ الباحثػة المينيمػاليـز فػى تأثيػث مسػكف الزوجيػةو   

marital homeالبسػػاطة  : بأنػػه الممارسػػات التػػى تعكػػس مػػدى اعتمػػاد الفتيػػات المقػػبٌت عمػػى الػػزواج عمػػى
ن وجيػػة بجميػػع محتوياتػػه مػػف ) ثػػاثواًعتػػداؿ واًبتعػػاد عػػف المبالغػػة كمبػػادى   ساسػػية فػػى تجهيػػز مسػػكف الز 

احتياجػاتهف ن وبنا  عميه يتخذف قرارات انتقا  اهثاث فى ضو  ن ومفروشات واكسسوارات(منزليةو دوات و جهزة 
نا لهػذا الغػرض ولػيس تقميػدا لنخػريف  و انسػياقا اهساسية ووضع  سرنف اًقتصادىن والميزانية التى تـ رصد

ن بحيث تكوف جميع  جزا  وتفاصيؿ منػاطؽ المسػكف قػد خفضػت إلػى مرحمػة لمبالغ فيهاورا  العادات والتقاليد ا
ن   اهسػػعار وارتفػػاع تكػػاليؼ الػػزواجغػػٌحػػٌ لمشػػكمتى م ن ممػػا يعػػدكػػف بعػػدنا إزالػػة  ى قطػػع  ثػػاث  خػػرىً يم

   م.حاليا ومشكمة ضيؽ المساحات
  :المينيماليـز فى تأثيث مسكف الزوجية ويتبنى البحث الحالى الجوان  امتية لممارسات

 /  Minimalism in choosing and arranging furnitureالمينيماليـز فى اختيػار وترتيػ  اهثػاث  ًو

همف الفعميػة مػف اهثػاث بشػكؿ تحديػد الفتيػات المقػبٌت عمػى الػزواج ًحتياجػاتم ن وتعرفه الباحثة إجرائيػا بأنػه 
ط اختيار  ثاث بسػيو  نقبؿ تأثيثها هاالهدؼ اهساسى منمقاسات كؿ غرفة و ن وفى ضو  ذلؾ يقمف بتحديد واضأ

بمػا يحقػؽ التػوازف فػى خطػوط عمػى منػاطؽ المسػكف المختمفػة  هتوزيع يتـن عممى ومريأ ومتعدد اًستخدامات
ن دوف إغفػاؿ النسػبة والتناسػ  بػيف الحيػز المكػانى وقطػع والسػعادةثاث بشكؿ يدعو لٌرتيػاح و شكاؿ و لواف اه 

حتػى ً تسػب  مف ناحيػة  خػرى والتناس  بيف قطع اهثاث المختمفة فى نفس الحيز المكانى ن مف ناحيةاهثاث 
 م.التزاحـ  و التنافر

 Minimalism in selecting andالمينيمػػاليـز فػػى اختيػػار وترتيػػ  اهدوات واهجهػػزة المنزليػػة ثانيػػا / 

arranging tools and home appliances اسػتغنا  الفتيػات المقػبٌت ن وتعرفػه الباحثػة إجرائيػا بأنػه م
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عمى الزواج عف اهدوات واهجهزة المنزلية التى نادرا ما تستخدـ  و توضػع لمزينػة فقػط واسػتبدالها باًحتياجػات 
ة والمتانة ليستمر استخدامها  طػوؿ فتػرة ممكنػة مػع اهخػذ تمتاز بالجود مف  نواعالفعمية لهف ن عمى  ف تكوف 

ن إلى جان  ترتي   دوات ومراكز العمؿ بالمطبخ بالشكؿ الذى يضػمف بار اختيار المكاف اهمثؿ لوضعهافى اًعت
سهولة استخدامها والوصوؿ إليها مع الحفاظ عمػى النظػاـ طػواؿ الوقػت واسػتغٌؿ الحػوائط والفراغػات فػى عمػؿ 

 . مت تخزينية بكؿ مف المطبخ والحماـحدا رفؼ وو 
 Minimalism in selecting and المينيمػػاليـز فػػى اختيػػار وترتيػ  المفروشػػات واًكسسػػواراتثالثػا / 

arranging furnishings and accessoriesانتقػا  الفتيػات المقػػبٌت م  ن وتعرفػػه الباحثػة إجرائيػا بأنػه
ائر  و مفػػارش و غطيػػة اهسػػرة وسػػجاد اهرضػػيات( بحيػػث تكػػوف مفروشػػات مسػػكف الزوجيػػة )سػػتلعمػػى الػػزواج 

بسيطة ذات تصميمات و لواف نادئة توحى باًتساع وتتناس  فى خامتها مع المكػاف الػذى ستوضػع فيػه ن مػع 
الوضػػع فػػى اًعتبػػار اًكتفػػا  بعػػدد مناسػػ  غيػػر مبػػالغ فيػػه مػػف المٌيػػات والمفػػارش و طقػػـ اهسػػرة والمناشػػؼ 

كسسػوارات بسػيطة إبترتيبه حس  اًحتياج اليومى بدوف تكدس وتوفيرا لمتكػاليؼ مػع اختيػار  يسمأ بما وغيرنا
 .ملمكاففى االراحة والبهجة ب وتعطى شعوراتحقؽ اًنسجاـ مع اهثاث والمفروشات 

 : Affordable housingالمسكف الميسر 
يمكف تعريؼ المسكف الميسر مف الزاوية اًقتصادية بأنه نو المسكف اممف والمريأ والذي يمبػي جميػع        

)زيػاد .بأقػؿ تكمفػة وبأفضػؿ جػودةواسػتخدامه اًحتياجات ثـ الرغبات الحالية والمستقبمية لساكنيه ويػتـ امتٌكػه 
 (0222ن آؿ شيخ

 : ؼ الباحثة المسكف الميسر إجرائياوتعر 
والػذى يػتـ  ا الزوجيػةالمسكف الذى يمبى الحد اهدنى مف احتياجات الزوجيف فى بداية حياتهمػم  نوبأنه        

واًنتقػاؿ لمسػكف ن مع التخطيط لتغيير  فػى المسػتقبؿ اهساسية دوف مبالغة  و إسراؼ اتأثيثه وفقا ًحتياجاتهم
لتبقى وغير مرنؽ لميزانية اهسرة ر غير مكمؼ فى حاؿ زيادة الدخؿ وتطور حجـ اهسرة ن فالمسكف الميس كبر 

  م.المعيشة اهساسية اهخرىاحتياجات قادرة عمى تمبية 
 :  Girls are getting marriedالفتيات المقبٌت عمى الزواج 

( بػػػأنهف اىنػػػاث مػػػف الريػػػؼ والحضػػػر والٌتػػػى تتػػػراوح 0222ن ووئػػػاـ معػػػروؼ )تعػػػرفهف رغػػػدة  حمػػػد         
قتصادية مختمفة( سنة ومف مس22:02 عمارنف بيف )  .تويات إجتماعية واد

 وتعرفهف الباحثة إجرائيا بأنهف : 
تويات سػػنة فػػأكثرن ومػػف مسػػ 02 مػػف عمػػارنف  وتبػػد ن  و عقػػد القػػراف اىنػػاث فػػى فتػػرة الخطوبػػةم            

الضرورية واهساسػية بمػا  ًحتياجاتن وجارى استعدادنف لتأثيث مسكف الزوجية بااجتماعية واقتصادية مختمفة
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ميةن المستقب فن يخططف لحياته ذلؾن ونف إلى جان  هف المادية ووضع  سرنف اىقتصادىيتناس  مع إمكانيات
 م.وبنا   سرة جديدة

 : Plan for a future lifeالتخطيط لمحياة المستقبمية 
لمسػتقبمية المتعمقػة باختيػار شػريؾ : بأنػه عمميػة تنبػؤ مدروسػة لمقػرارات ا(0222تعرفه رشػا راغػ  )          

الحيػػاة والتوجػػه المهنػػى تقػػـو عمػػى  سػػاس المعػػايير والمقومػػات الشخصػػية والمجتمعيػػة وفػػى ضػػو  اًحتياجػػات 
 .لقرارات تتسـ بالدواـ والموضوعيةوالخبرات السابقة عمى  ف تكوف ا

 واج إجرائيا بأنه:وتعرؼ الباحثة التخطيط لمحياة المستقبمية لدى الفتيات المقبٌت عمى الز 
تصػػور الفتيػػات لحيػػاتهف القادمػػة مػػع شػػريؾ الحيػػاة لػػيس فقػػط فيمػػا يتعمػػؽ بأثػػاث بيػػت الزوجيػػة  م           

وضع  سس لمتعامػؿ والتفػانـ بينهمػا ممػا يسػاعد عمػى رفػع ليشمؿ ذلؾ التصور متد وترتيبات حفؿ الزفاؼ بؿ ي
هبنػا  وبنػا  مسػتقبؿ اهسػرة المػادى ممػا يػنعكس عمػى وتمهيػد الطريػؽ ىنجػا  وتربيػة ا الحيػاة الزوجيػةجودة 
فيمػا  ن وتتمثػؿ جوانػ  التخطػيط لممسػتقبؿ التػى يتبنانػا البحػث الحػالىر شخصية الزوجيف وتنميتهما ذاتيػاتطوي
 :يمى

/ التخطيط لينجا  وتربية اهبنا    : Planning to have and raise children ًو
: م بأنػه تمػؾ العمميػة العقميػة التنبؤيػة المرتبطػة ( التخطػيط لينجػا 0222) عبد العاطىتعرؼ فاطمة          

لتػوازف بػيف مػوارد اهسػرة بالتحكـ الواعى فى عدد اهبنا  بما يكفؿ لوسرة القياـ بدورنا وذلؾ مػف خػٌؿ إيجػاد ا
فر لوبنا  سبؿ الراحة و ن حتى يتفترات التباعد بيف الحمؿ وامخر ن وعدد اهبنا  مع الوضع فى اًعتبارالمتاحة
 نجابيةم. ن مع اًنتماـ بحالة اهـ الصحية واى والسعادة

الفتيػات المقػػبٌت عمػى الػػزواج تصػػور و فكػار : م ا  وتربيػة اهبنػػا  إجرائيػا بأنػهوتعػرؼ الباحثػة التخطػػيط لينجػ
ة الػزواج والمقارنػ حوؿ إنجا  اهطفاؿ ن ومػدى اسػتعدادنف ىجػرا  فحوصػات مػا قبػؿباًتفاؽ مع شريؾ الحياة 

دةوكيفيػػة العنايػػة بػػاهـ  ثنػػا  الحمػػؿ ورعايػػة الطفػػؿ بعػػد الػػن بػػيف مزايػػا وعيػػو  تأجيػػؿ اىنجػػا  ن مػػع تحديػػد ًو
 ميمةم.القيـ والسموكيات السبىنشا  جيؿ صالأ واعى متمسؾ  تربوية السويةاهسالي  ال

 :Planning the quality of married lifeثانيا/ التخطيط لجودة الحياة الزوجية 
عمػى ممارسػة  نشػطة الحيػاة اليوميػة  : بأنهػا نػى القػدرةQuality of Lifeتعػرؼ جػودة الحيػاة              

يسػانـ فػي تحقيػؽ  دائه السموكي الذي  فالتي تعكس الوجود البدني واًجتماعي والنفسين وكذلؾ رضا الفرد ع
البدنيػة / الشػعور بالسػٌمة واهمػف / الشػعور بالقيمػة / الحيػاة ن وتتمثؿ  بعادنا فى )السٌمة وتمبية احتياجاته

حيػػػاة الزوجيػػػة )كمػػػاؿ مرسػػػىن نتمػػػا  لنخػػػريف / المشػػػاركة اًجتماعيػػػة / جػػػودة الالمنظمػػػة / اىحسػػػاس باى 
0222). 
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 : م الصػػورة التػػى ترسػػمها الفتػػاة المقبمػػة عمػػى الػػزواج عػػفودة الحيػػاة الزوجيػػة إجرائيػػا بأنػػهعػػرؼ التخطػػيط لجػػيو 
مػع شػريؾ الحيػاة بمػا تتضػمنه مػف تعػدد لممسػئوليات وبمػا تتطمبػه مػف توزيػع واضػأ لػودوار ن  قادمةحياتها ال

والمحافظة عمى الحقوؽ والواجبػات الزوجيػة ن التعامؿ والتفانـ بيف الزوجيف فى مختمؼ نواحى الحياة   سالي و 
ط بينهمػا مػف جهػة وتقويػة الػروابط العائميػة ن بما يسمأ بتقوية الػروابستيعا  كؿ طرؼ لنخر وتقبؿ عيوبهن وا

تػدخؿ امخػريف وتجنػ  مف جهة  خػرى مػع وضػع اًنتمػاـ باسػتقرار اهسػرة فػى مقدمػة اًنتمامػات واهولويػات 
  م.المشكٌت اهسرية نعا لحدوثم

 وتعرفػهن Planning for the physical future of the familyثالثا/ التخطػيط لمسػتقبؿ اهسػرة المػادى 
بأنػػه م اسػػتعداد الفتيػػات المقػػبٌت عمػػى الػػزواج لتحمػػؿ المسػػئولية الماديػػة بالتعػػاوف مػػع شػػريؾ  الباحثػػة إجرائيػػا

زيػػادة الػػدخؿ ومحاولػػة تحقيػػؽ التػػوازف بػػيف و  ةمعيشػػالالحيػػاة مػػف خػػٌؿ التفكيػػر فػػى طػػرؽ لتحسػػيف مسػػتوى 
اًتفػاؽ عمػى د فيهػا اهولويػات مػع عمػؿ ميزانيػة مناسػبة تتحػد احتياجات اهسرة وامكانيػات الػزوجيف مػف خػٌؿ

تجن  تقميػد امخػريف فػى  سػمو  اىنفػاؽ  و المجػو  لمػديف  و اهقسػاط عنػد تجهيػز المسػكف تفاديػا هى  زمػات 
  م.مادية مستقبٌ وتأميف احتياجاتهـ ومتطمباتهـ المادية فى المستقبؿ

 Planning for self-development andرابعػػػا / التخطػػػيط لتطػػػوير الػػػذات والتنميػػػة المهنيػػػة 

professional development: 
: قػدرة الشػا  عمػى بأنػهوتنمية الذات  تطوير (0222رت دبميو )روبو رانجيت مالهى ن يعرؼ كؿ مف           

محػددة فػى تجديد الذات وتطويرنا مف خٌؿ العمؿ الد و  ًستغٌؿ الطاقات وتفجير الممكات لخدمة اهنداؼ ال
ة ن عف طريؽ اىيماف والمداومة عمى رفع مستوا  باستمرار مف خٌؿ  خد دورات التنميالخاصةالعمؿ  و الحياة 

 و عبر شػبكة اًنترنػت مػف  جػؿ  نلمهنية مف خٌؿ المراكز المعتمدةن ورفع الكفا ة ان والمغات اهجنبيةالبشرية
 مواكبة تطورات العصر.

رغبة الشا  الجامعى فى إسػتكماؿ  بأنه :يمى والمهنىالطموح التعم( 0222وتعرؼ فاطمة عبد العاطى )       
معػه إلػػى وتطن دراسػته الجامعيػة بتفػػوؽ وتطمعػه إلػػى إسػتكماؿ الدراسػػات العميػا متغمبػا عمػػى  ى معوقػات تواجهػػه

 .لتحقيؽ ذلؾ  ن وبذؿ قصارى جهدةعف طريؽ شغؿ المراكز المرموق تحقيؽ مستقبؿ مهنى متميز
م طموح الفتيات المقبٌت عمى الػزواج فيمػا يتعمػؽ  لتنمية المهنية إجرائيا بأنه:ويعرؼ التخطيط لتطوير الذات وا

تجػا  حيػاتهف  المسػئوليةحساسػهف بإنجػازات شخصػية فػى ضػو  إبمستقبمهف المهنػى وخطػواتهف تجػا  تحقيػؽ 
الزوجيػػة و سػػرنف المقبمػػة مػػف خػػٌؿ وضػػع  نػػداؼ يسػػعوف لتحقيقهػػا عػػف طريػػؽ اًلتحػػاؽ بػػدورات تخصصػػية 

ؿ  و التخطػيط ىكمػاؿ عمػاللتطوير مهاراتهف مع التدري  المستمر عمى التكنولوجيػا الحديثػة المرتبطػة بمجػاًت 
 .ويتـ ذلؾ بدعـ ومساندة مف الشريؾن دراسات عميا
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 د البحث:ثالثا: حدو 
ن حيػػث تػػـ محػػافظتى الغربيػػة والدقهميػػة )ريػػؼ ن حضػػر(: يتحػػدد النطػػاؽ الجغرافػػى فػػى الحػػدود الجغرافيػػة لمعينػػة

ن ومػف المتػرددات عمػى كػؿ مػف م طالبػات بجػامعتى طنطػا والمنصػورةاختيار العينػة بطريقػة عمديػة قصػدية مػف 
والناصػرية التػابعتيف لصػحية بقريتػى  بوصػير ن والوحػدات االزواج باىدارة الصحية بسمنود ممركز فحص راغبى 

ن ونػػادى البمديػػة بمدينػػة ارة التضػػامف اًجتمػػاعى فػػرع سػػمنودن ومكتػػ  الخدمػػة العامػػة التػػابع لػػوز لمركػػز سػػمنود
 المحمة الكبرى بمحافظة الغربية.

 : الحدود البشرية: تكونت عينة البحث مف مجموعتيف

إمام فى مرحمػة الخطبػة  فتاة مف المقبٌت عمى الزواج( 22:  تكونت مف )عينة الدراسة اًستطٌعية -  
ن سػنة فػأكثر 02 عمػارنف مػف  ن وتبػد يػث مسػكف الزوجيػة ىتمػاـ الػزواج م و عقد القرافمن وفػى طػريقهف لتأث

ن وذلػؾ لتقنػيف  دوات ومف مستويات اجتماعية واقتصادية مختمفػة مػف المقيمػات بمحػافظتى الغربيػة والدقهميػة
ن نيمػػاليـز فػػى تأثيػػث المسػػكف الميسػػرن مقيػػاس ممارسػػات الميمثمػػة فػػى اسػػتمارة البيانػػات العامػػةالدراسػػة والمت

 .مقياس التخطيط لمحياة المستقبميةو 

نفس شػروط عينػة فتاة تـ اختيارنف بطريقػة عمديػة قصػدية بػ( 022:  تكونت مف )عينة الدراسة اهساسية- 
 .البحث اًستطٌعية

تػوبر وحتػى تطبيؽ  دوات البحث في صورتها النهائية خٌؿ الفترة مػف بدايػة شػهر  كتـ  الحدود الزمنية لمبحث:
 .0222نهاية شهر ديسمبر 

 رابعا /  دوات البحث : 
                              )إعداد الباحثة (                                    استمارة البيانات العامة .    -
 )إعداد الباحثة (      فى تأثيث المسكف الميسرم.  ممارسات المينماليـزمقياس م -
            )إعداد الباحثة (                  .        اس مالتخطيط لمحياة المستقبميةممقي -

:  عػدت نػذ  اًسػتمارة بهػدؼ الحصػوؿ عمػى البيانػات العامػة هفػراد عينػة البحػث بيانات العامػةاستمارة ال -2
ن واشػتممت اًسػتمارة خصائص عينػة الدراسػة الديموجرافيػةوبعض المعمومات التى تفيد فى إمكانية تحديد 

  :عمى ما يمى
واًقتصادية لمفتيات  الجز  اهوؿ / ويتضمف بعض البيانات التى تفيد فى إمكانية تحديد الخصائص اًجتماعية .  

 .وسط الدخؿ الشهرى هسرة الفتاة(مت –المستوى التعميمى لمفتاة  –مكاف اىقامة  –)السف عينة البحث ونى 
   مجموع دخؿ الوالد والوالدة إف كانت عاممة والفتاة م ممحوظة : متوسط الدخؿ الشهرى هسرة الفتاة : يقصد به        
 .إلى  ى مصادر دخؿ إضافية  خرىم باىضافةن إف كانت تعمؿ       
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طريقػة  -مسػاحة المسػكف  -نػوع المسػكف مسػكف الزوجيػة مػف حيػث  )لالجز  الثانى / ويتضمف بيانات وصفية  .  
حجػػرات المسػػكف التػػى يمكػػف -خامػػات اهثػػاث المفضػػمة مواصػػفات اهثػػاث مػػف حيػػث )تقسػػيـ مسػػاحة المسػػكف ( ن و 

نظػػر الفتيػػات ( مػػف وجهػػة طػػراز اهثػػاث المفضػػؿ –ثػػاث المفضػػؿ نػػوع اه  –زواج اًسػػتغنا  عػػف تأثيثهػػا فػػى بدايػػة الػػ
 .المقبٌت عمى الزواج

مقياس ممارسات المينيماليـز فى تأثيػث المسػكف الميسػر: بعػد اىطػٌع عمػى الدراسػات السػابقة المرتبطػة  -2
 ؼ التعػػرؼ عمػػىبموضػػوع البحػػث تػػـ إعػػداد نػػذا المقيػػاس فػػى ضػػو  المفهػػوـ اىجرائػػى الػػوارد بالبحػػث بهػػد

ممارسػػات المينيمػػاليـز فػػى تأثيػػث وتجهيػػز المسػػكف الميسػػر لمفتيػػات المقػػبٌت عمػػى الػػزواجن وقػػد تكػػوف 
( عبارة خبرية تقديرية موزعة عمى ثٌثة محاور تجي  عميها الفتػاة وفقػا لتقػدير ثٌثػى 22المقياس مف )
صػياغةن وبػذلؾ تكػوف ( لمعبػارات سػالبة ال2ن 0ن 2( لمعبارات موجبة الصػياغةن )2ن 0ن 2متدرج متصؿ )

 المقياس فيما يمي:( ن وتتمثؿ محاور 22( و قؿ درجة ني )022 عمى درجة تحصؿ عميها الفتاة )
مدى ( عبارة خبرية تقيس 02وقد تكوف نذا المحور مف )المحور اهوؿ / المينيماليـز فى اختيار وترتي  اهثاث : 

انسياقا  ا ًمكانياتهف وقدراتهف المادية وليس تقميدا لنخريف  وتأثيث مسكف الزوجية وفقبانتماـ المقبٌت عمى الزواج 
اختيار  ثاث بسيط  ن ويتـ حيث يتـ التأثيث فى ضو  اًحتياجات الضرورية لهف فى بداية الزواجن ورا  العادات والتقاليد

فر فيه اعالية وتتو عممى ومريأ ومتعدد اًستخدامات وقابؿ لمتحوؿ ولمفؾ والتركي  وذو مساحات تخزينية وجودة 
استغٌؿ الفراغات المتاحة وجدراف المسكف في عمؿ  رفؼ خشبية ووحدات تخزينية مع متطمبات اهمف والسٌمة 

 متنوعة.

( عبارة 20وقد تكوف نذا المحور مف )المحور الثانى / المينيماليـز فى اختيار وترتي  اهدوات واهجهزة المنزلية : 
تكوف اختيار اهجهزة المنزلية الضرورية فقط عمى  ف تحديد و  عمىالمقبٌت عمى الزواج الفتيات  قيس قدرةخبرية ت

ن مع اهخذ فى قطع غيار لتعيش  طوؿ فترة ممكنة ن ومف  نواع تمتاز بالجودة والمتانة ومتوافر لهامتعددة اًستخدامات
مراكز العمؿ  دوات و ن وتنظيـ لتى نادرا ما تستخدـت واهجهزة ااًعتبار المكاف اهمثؿ لوضع الجهاز واًستغنا  عف اهدوا

 .الوقت بالمطبخ بالشكؿ الذى يضمف سهولة استعمالها والوصوؿ إليها مع الحفاظ عمى النظاـ طوؿ
( عبارة 02وقد تكوف نذا المحور مف ) المحور الثالث / المينيماليـز فى اختيار وترتي  المفروشات واًكسسوارات:

اختيار مفروشات )ستائر و غطية اهرضيات( بسيطة ذات ب انتماـ الفتيات المقبٌت عمى الزواجتقيس مدى خبرية 
مع الوضع فى اًعتبار ن خامتها مع المكاف الذى ستوضع فيهتصميمات و لواف نادئة توحى باًتساع وتتناس  فى 

شات بأنواعها يسمأ بترتيبه حس  شرا  عدد كافى ومناس  مف المٌيات والمفارش و طقـ اهسرة والمناشؼ والمفرو 
اًحتياج اليومى بدوف تكدس وتوفيرا لمتكاليؼ مع اختيار  قؿ عدد مف اًكسسوارات واًستعانة بالمرايات العاكسة 

 .الزينة لتحقيؽ الراحة فى المكاف ونباتات
ابقة المرتبطػة مقياس التخطيط لمحياة المستقبمية لممقبٌت عمػى الػزواج: بعػد اىطػٌع عمػى الدراسػات السػ -2

 بموضػػوع البحػػث تػػـ إعػػداد نػػذا المقيػػاس فػػى ضػػو  المفهػػوـ اىجرائػػى الػػوارد بالبحػػث بهػػدؼ التعػػرؼ عمػػى
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( 22التخطيط لمحيػاة المسػتقبمية لممقػبٌت عمػى الػزواج ن وقػد تكػوف المقيػاس فػي صػورته النهائيػة مػف )
ن سػتقبمية لممقػبٌت عمػى الػزواجالم عبارة خبرية موزعة عمػى ثٌثػة محػاور تمثػؿ جوانػ  التخطػيط لمحيػاة

( 2ن 0ن 2وتتحدد اىسػتجابة عميهػا وفػؽ ثػٌث خيػارات نػي )دائمػا ن   حيانػا ن ً( عمػى مقيػاس متصػؿ )
( لمعبارات سػالبة الصػياغةن وبػذلؾ تكػوف  عمػى درجػة يحصػؿ عميهػا 2ن 0ن 2لمعبارات موجبة الصياغةن )

 ؿ محاور المقياس فيما يمي:وتتمثن ( 22( و قؿ درجة ني )022الشا   و الفتاة )
( عبارة خبرية تقيس مدى انتماـ 00وقد تكوف نذا المحور مف ) المحور اهوؿ / التخطيط لينجا  وتربية اهبنا :

ن ووعيهف ب جرا  فحوصات ما قبؿ الزواج والمقارنة بيف مزايا وعيو  الزواج بالتخطيط ىنجا  اهطفاؿ المقبٌت عمى
دة العناية باهـ  ثنا تأجيؿ اىنجا  وكيفية   تحمؿ مسئولية تربية اهطفاؿن واستعدادنف لالحمؿ ورعاية الطفؿ بعد الًو

 .ة السميمة المتفؽ عميها مع الزوجوفقا لوسالي  التربويعمى القيـ والسموكيات السوية 
ية تقيس مدى تقدير ( عبارة خبر 22وقد تكوف نذا المحور مف ): التخطيط لجودة الحياة الزوجيةالمحور الثانى / 

لقيمة الوقت وتنظيمه بما يتناس  مع تعدد مسئولياتهما بعد الزواج وبما يسمأ بتقوية الروابط بينهما مف  الشريكيف
خٌؿ تعاونهما فى إنجاز اهعماؿ المنزلية وقضا  وقت فراغهما سويا مف جهة وتقوية الروابط العائمية مف جهة  خرى 

هسرة فى مقدمة اًنتمامات واهولويات دوف تدخؿ اهنؿ  و اهصدقا  فى حياتهما الخاصة باستقرار امع وضع اًنتماـ 
دور  ومسئولياته تجا  اهسرة فى المستقبؿ ويتقبؿ عيو  امخر لو ف يستوع  كؿ طرؼ ن تفاديا لمخٌفات اهسرية

  ويتفهمها .
( عبارة خبرية تقيس مدى إلماـ 22المحور مف )وقد تكوف نذا : قبؿ اهسرة المادىالمحور الثالث / التخطيط لمست

المقبٌت عمى الزواج بأسس التخطيط لمجوان  المادية لحياتهف الزوجية مستقبٌ مف خٌؿ التفكير فى طرؽ لتحسيف 
اًتفاؽ عمى  سمو  ىدارة الدخؿ ن و مستوى معيشتهف سوا  مف خٌؿ إنشا  مشروع صغير  و اًنتقاؿ لمسكف  كبر

ة مناسبة تتحدد فيها اهولويات مع تجن  تقميد امخريف فى  سمو  اًنفاؽ  و المجو  لمديف  و اهقساط عند وعمؿ ميزاني
 .تفاديا هى  زمات مادية مستقبٌ تجهيز المسكف

( عبارة خبرية تقيس مدى 22وقد تكوف نذا المحور مف ) :ط لتطوير الذات والتنمية المهنيةالمحور الرابع / التخطي
تجا  حياتهف الزوجية المقبمة  المسئوليةحساسهف بإبالتخطيط لمستقبمهف المهني فى ضو  انتماـ المقبٌت عمى الزواج 

مف خٌؿ وضع  نداؼ يسعوف لتحقيقها عف طريؽ اًلتحاؽ بدورات تخصصية لتطوير مهاراتهف مع التدري  المستمر 
ن ومدى تمقى الدعـ والمساندة العميا فرتبطة بمجاًت عممهف  و التخطيط ىكماؿ دراساتهعمى التكنولوجيا الحديثة الم

 المٌئمة مف الشريؾ .

 . ويقصد به قياس صدؽ وثبات اهدوات  :خامسا / تقنيف  دوات الدراسة
 : اعتمدت الباحثة  في ذلؾ عمى كؿ مف :صدؽ المقاييس
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ممارسات وذلؾ بعرض كؿ مف مقياس م :Validity Content صدؽ المحتوى )المحكميف( (  )
ن م التخطيط لمحياة المستقبميةم لمفتيات المقبٌت عمى الزواج عمى ماليـز فى تأثيث المسكف الميسرميالمين

كمية اًقتصاد المنزلي  –مجموعة مف اهساتذة المحكميف المتخصصيف بقسـ إدارة مؤسسات اهسرة والطفولة 
جامعة حمواف ىبدا  الر ي في مدى مٌئمة وصياغة عبارات المقاييس لما تهدؼ  -ن وكمية الفنوف الجميمة 

إلى تجميعه مف معمومات وبياناتن وقد  بدي السادة المحكموف بعض المٌحظات وطمبوا تعديؿ صياغة بعض 
بنسبة ماليـز فى تأثيث المسكف الميسرم يممارسات الميندوا موافقتهـ عمى عبارات مقياس مالعباراتن كما  ب

% مع تعديؿ وحذؼ بعض العبارات في بعض 22%ن ومقياس مالتخطيط لمحياة المستقبميةم بنسبة 22
 . المحاور

معامٌت اىرتباط  : تـ حسا  معامؿ بيرسوف ىيجاد Construct Validityصدؽ التكويف  (  )
 ( ذلؾ .2ويوضأ جدوؿ )

 

 

 

 

 

 

  ( ل١ُ ِؼب٩ِد ا٨هرجبٛ  ٌّؾبٚه وً ِٓ ِم١بً 1علٚي ) 

 )ِّبهٍبد ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ فٝ رأص١ش اٌَّىٓ ا١ٌَّو، ِٚم١بً اٌزقط١ٜ ٌٍؾ١بح اٌَّزمج١ٍخ(

 اٌل٨ٌخ ا٨هرجبٛ ِؾبٚه ِم١بً ِّبهٍبد ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ فٝ رأص١ش اٌَّىٓ ا١ٌَّو

 3.31 3.8.0 ا٤صبس ٚرور١ت افز١به فٝ : ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ اٌّؾٛه ا٤ٚي

 3.31 3.900 إٌّي١ٌخ ٚا٤عٙيح ا٤كٚاد ٚرور١ت افز١به فٝ اٌّؾٛه اٌضبٟٔ : ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ

 3.31 3.030 ٚا٦وََٛاهاد اٌّفوّٚبد ٚرور١ت افز١به فٝ اٌّؾٛه اٌضبٌش : ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ

 اٌل٨ٌخ ا٨هرجبٛ ِؾبٚه ِم١بً اٌزقط١ٜ ٌٍؾ١بح اٌَّزمج١ٍخ

 3.31 3.009 ا٤ثٕبء ٚروث١خ ٧ٌٔغبة : اٌزقط١ٜ اٌّؾٛه ا٤ٚي

 3.31 3.918 اٌيٚع١خ اٌؾ١بح ٌغٛكح اٌضبٟٔ : اٌزقط١ٜاٌّؾٛه 

 3.31 3.830 اٌّبكٜ ا٤ٍوح ٌَّزمجً اٌّؾٛه اٌضبٌش : اٌزقط١ٜ

 3.31 3.800 ا١ٌّٕٙخ ٚاٌز١ّٕخ اٌناد ٌزط٠ٛو اٌّؾٛه اٌواثغ : اٌزقط١ٜ

محػاور كػؿ مػف ( فػي جميػع 2.22يتضأ مف الجدوؿ  ف قيـ معامٌت اًرتباط كانت دالة عند مستوى دًلػة )
( ممػا يػدؿ عمػى تجػانس عبػارات ميسػرن التخطػيط لمحيػاة المسػتقبميةمقياس )ممارسات المينيماليـز فى تأثيػث المسػكف ال

 ا لمتطبيؽ .من وصٌحيته ومحاور المقياسيف ن والدرجة الكمية لهما
(ن Alpha Cronbachمعامؿ  لفا كرونباخ حقؽ مف ثبات المقاييس باستخداـ )تـ التالمقاييس:  ثبات 

 ( ذلؾ .0ويوضأ جدوؿ )ن ( Guttman)جيوتماف (ن اسبيرماف براوف) ن(Split-half)التجزئة النصفية 
 ( ل١ُ ِؼب٩ِد صجبد اٌّمب١٠ٌ ثّؾبٚه٘ب اٌّقزٍفخ0علٚي )

 ع١ٛرّبْاٍج١وِبْ اٌزغيئخ ِؼبًِ  ِؾبٚه ِم١بً ِّبهٍبد ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ فٝ رأص١ش اٌَّىٓ ا١ٌَّو
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 ثواْٚ إٌٖف١خ أٌفب

 3.800 3.919 .3.80 3.880 ا٤صبس ٚرور١ت افز١به فٝ : ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ اٌّؾٛه ا٤ٚي

 3.000 3.813 3.000 3.080 إٌّي١ٌخ ٚا٤عٙيح ا٤كٚاد ٚرور١ت افز١به فٝ اٌّؾٛه اٌضبٟٔ : ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ

 3.930 3.900 3.800 3.910 ٚا٦وََٛاهاد اٌّفوّٚبد افز١بهٚرور١ت فٝ اٌّؾٛه اٌضبٌش : ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ

 3.810 ..3.8 3.088 3.809 صجبد اٌّم١بً وىً

 ِؾبٚه ِم١بً اٌزقط١ٜ ٌٍؾ١بح اٌَّزمج١ٍخ
ِؼبًِ 

 أٌفب

اٌزغيئخ 

 إٌٖف١خ

اٍج١وِبْ 

 ثواْٚ
 ع١ٛرّبْ

 3.830 3.800 3.000 .3.81 ا٤ثٕبء ٚروث١خ ٧ٌٔغبة : اٌزقط١ٜ اٌّؾٛه ا٤ٚي

 3.000 3.003 3.039 3.000 اٌيٚع١خ اٌؾ١بح ٌغٛكح اٌّؾٛه اٌضبٟٔ : اٌزقط١ٜ

 3.890 3.900 3.800 3.930 اٌّبكٜ ا٤ٍوح ٌَّزمجً اٌّؾٛه اٌضبٌش : اٌزقط١ٜ

 3.081 3.803 3.0.0 3.090 ا١ٌّٕٙخ ٚاٌز١ّٕخ اٌناد ٌزط٠ٛو اٌّؾٛه اٌواثغ : اٌزقط١ٜ

 .3.80 3.800 3.831 3.803 صجبد اٌّم١بً وىً

ذا النػوع مػف كانػت مقبولػة بالنسػبة لهػ ربعػةقيـ معامٌت الثبات في الطرؽ اه  (  ف جميع0يتضأ مف جدوؿ )
قػاييس وبالتػالي ن وتعتبر نذ  القيـ عالية بالنسبة لهذا النوعن مما يدؿ عمي اًتسػاؽ الػداخمي لممحسا  معامٌت الثبات

 .صٌحيتها لمتطبيؽ
 سادسًا: المعالجات اىحصائية

 ت الحسابيةن واىنحراؼ لتحديد المتوسطا Spss.xتـ إجرا  المعالجات اىحصائية ب ستخداـ برنامج 
ن الفػػػروؽ بػػػيف المتوسػػػطات ب سػػػتخداـ إختبػػػار المعيػػػارين والعػػػددن والنسػػػ  المئويػػػةن ومعامػػػؿ إرتبػػػاط بيرسػػػوف

T.Test ن وتحميػػؿ التبػػايف فػػي إتجػػا  واحػػد ب سػػتخداـ إختبػػارF.Test ختبػػار  قػػؿ ن L.S.Dفػػرؽ معنػػػوي ن واد
 وذلؾ مف  جؿ إستخراج النتائج ومناقشتها وتفسيرنا. وحسا  الوزف النسبى ومعامؿ اىنحدار

 النتائج : تحميمها وتفسيرنا
ًً: النتائج الوصفية لمبحث  :  و

  :لمعينة)اًجتماعية واًقتصادية( وصؼ الخصائص الديموجرافية  - أ
 (033ا٤ٍب١ٍخ ٚفمب ٌٍقٖبئٔ اٌل٠ّٛعواف١خ ) ْ =( رٛى٠غ أفواك ػ١ٕخ اٌجؾش 0علٚي )

 إٌَجخ% اٌؼلك اٌفئخ اٌّزغ١و

 ِؾً ا٦لبِخ
 %..01 80 ه٠ف

 %..8. 110 ؽٚو

 اٌَّزٛٞ اٌزؼ١ٍّٟ

 %..18 00 ِٕقف٘ )ئػلاك٠خ فألً(

 %01 00 ِزٍٜٛ )صب٠ٛٔخ ، فٛق اٌّزٍٜٛ(

 %..3. 131 ِورفغ )عبِؼٟ ، فٛق عبِؼٟ(

 آٌَ

 %00 00 ٍٕخ .0ِٓ ٤لً  03ِٓ 

 %..09 09 ٍٕخ ٤03لً ِٓ  .0ِٓ 

 %..08 0. ٍٕخ فأوضو 03ِٓ 

اٌلفً اٌْٙوٞ 

 ٤ٍوح اٌفزبح

 %..03 01 ع١ٕٗ( 0333ِٕقف٘ )ألً ِٓ 

 %03 03 ع١ٕٗ( 333.ئٌٟ ألً ِٓ  0333ِزٍٜٛ )ِٓ 

 %..09 99 ع١ٕٗ فأوضو( 333.ِورفغ )ِٓ 
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الزواج كف مف الحضر وبمغت   فراد العينة مف الفتيات المقبٌت عمى(  ف  كثر مف نصؼ 2يتضأ مف جدوؿ ) 
الجامعى ( ونى النسبة اهعمى  % منهف كف مف ذوات المستوى التعميمى المرتفع )الجامعى وفوؽ22.2ن و ف 22.2%

% مف 22.2%ن كما يتضأ  ف 22.2( وبمغت تعميـ المنخفض )اىعدادية  و  قؿبينما كانت النسبة اهقؿ لذوات ال
% لمفتيات مف 02.2ة ونى النسبة اهكبر بينما ذنبت نسبن سنة 22هقؿ مف  02رنف ما بيف الفتيات تراوحت  عما

ن وكانت النسبة مف ذوات الدخؿ اهسرى المرتفعالفتيات عينة البحث كف  % مف22.2ن ويتضأ  يضا  ف سنة فأكثر 22
 %.02.2اهقؿ مف ذوات الدخؿ الشهرى المنخفض وبمغت 

  :وصؼ الخصائص السكنية لمعينة- 
 033( ٕٚف ػ١ٕخ اٌجؾش ا٤ٍب١ٍخ ٚفمب ٌٍقٖبئٔ اٌَى١ٕخ ْ =0علٚي )

 إٌَجخ% اٌؼلك اٌفئبد اٌّزغ١و

 ٔٛع اٌَىٓ
 %08 90 ئ٠غبه

 %0. 130 ر١ٍّه

 َِبؽخ اٌَّىٓ

 %00 08 ِزو ِوثغ 83ألً ِٓ 

 %..00 90 ِزو ِوثغ ٤93لً ِٓ  83ِٓ 

 %..09 9. ِوثغِزو  133 – 93ِٓ 

 ٛو٠مخ رم١َُ َِبؽخ اٌَّىٓ
 %..01 100 ِمَّخ

 %..08 00 ِفزٛؽخ

اهساسية سيتزوجف فى مسكف  % مف الفتيات المقبٌت عمى الزواج عينة البحث20(  ف 2يتضأ مف جدوؿ ) 
ن النسبة اهعمىمتر مربعن ونى  22هقؿ مف  22% منهف ترواحت مساحة مسكف الزوجية لهف بيف 22.2ن و ف تمميؾ

المسكف كانت ن كما يتضأ  ف الطريقة المقسمة لمساحة متر مربع 22% لممساحة  قؿ مف 02 بينما كانت النسبة اهقؿ
 .%22.2ن فى حيف بمغت الطريقة المفتوحة لتقسيـ مساحة المسكف %22.2اهكثر بنسبة  

  مواصفات اهثاث :-ج
 (033ب ٌّٛإفبد ا٤صبس اٌّفٍٚخ ٌٙٓ )ْ =( ٠ٛٙؼ ٕٚف ػ١ٕخ اٌجؾش ا٤ٍب١ٍخ ٚفم.علٚي )

 إٌَجخ% اٌؼلك اٌفئبد اٌّزغ١و

 ٌٍفز١بد اٌّفٍٚخ ا٤صبس فبِبد

 %..0. .13 فْت

 %..18 00 ِؼلْ

 %10 00 ىعبط

 %10 00 عٍٛك

 أوضو اٌؾغواد اٌزٝ ٠ّىٓ ا٨ٍزغٕبء ػٕٙب

 %.1 03 أٛفبي

 %..3. 131 ٛؼبَ َِزمٍخ

 %..00 09 ٕبٌْٛ

 ا٤صبسٔٛع 
 %0. 110 عب٘ي

 %00 88 ػٌّٛخ

 ٛواى ا٤صبس اٌّفًٚ

 %..09 9. و١ٍ٩ه

 %00 00 ِٛكهْ

 %03 03 ِيكٚط اٌز١ُّٖ

 %..10 09 ِزؼلك ا٨ٍزقلاِبد



ٌلٜ اٌفز١بد  ٚػ٩لزٗ ثبٌزقط١ٜ ٌٍؾ١بح اٌَّزمج١ٍخ ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ فٝ رأص١ش اٌَّىٓ ا١ٌَّو

 اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط
 ئػلاك/ ك.  ِوٚح َِؼل اٌَؼ١ل ٔبعٟ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ونػى ن الخشػ  مػف بػيف خامػات اهثػاث% مػف الفتيػات عينػة البحػث يفضػمف 20.2(  ف 2يتضأ مف جػدوؿ )
 ف  كثػر حجػرات المسػكف التػى يمكػف اًسػتغنا  عنهػا و  ن% 20وبمغػت  زجػاجاهقؿ الالنسبة اهعمى بينما فضمت النسبة 

% ن بينمػا اتفقػت النسػبة اهقػؿ 22.2بنسػبة  ة الطعاـ المسػتقمة م سػفرة ممف وجهة نظر الفتيات عينة البحث كانت غرف
وكػاف اهثػاث ن % مف عينة البحث يفضمف اهثاث الجػانز 22 ف ن و %22.2عمى اًستغنا  عف حجرة الصالوف وبمغت 

 .% مف الفتيات المقبٌت عمى الزواج عينة البحث22المودرف نو المفضؿ لنسبة 
 :  تيات المقبٌت عمى الزواج لوثاثد: الوزف النسبى لمحددات اختيار الف

 033يٚاط ٥ٌصبس ْ =( اٌٛىْ إٌَجٟ ٌّؾلكاد افز١به اٌفز١بد اٌّمج٩د ػٍٝ اٌ 0علٚي ) 

 اٌزور١ت إٌَجخ % اٌٛىْ إٌَجٟ افز١به اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط ٥ٌصبس  ِؾلكاد

 اٌضبٌش %19.9 000 اٌّزبٔخ

 اٌقبٌِ %10 038 ٚاٌز١ُّٖ اٌّٛٙخ

 ا٤ٚي %00.0 080 ٌٍَّبؽخ إٌّبٍجخ

 اٌضبٟٔ %01.0 001 اٌزىٍفخ

 اٌواثغ %18.0 .00 ا٨ٍزؼّبي ٚرؼلك ٌٍٙٛخ

  %133 1001 اٌّغّٛع

 تيات المقبٌت عمى (  ف تناس  الحجـ مع مساحة المسكف كاف  نـ محددات اختيار الف2يتضأ مف جدوؿ )
ن ثػـ متانتػه %02.2%ن يميػه تكمفػة اهثػاث بنسػبة 02.2جػا  فػى المركػز اهوؿ بنسػبة ن حيث الزواج لوثاث

 .%22 خيرا الموضة والتصميـ بنسبة ن و %22.2ة وتعدد اًستعماًت بنسبة %ن ثـ سهول22.2بنسبة 
 هــــــز ا الاس ال لـــــبية لممنيلـــــنف المي يمـــــنليلم ســـــ  لفتيـــــث الملـــــ س الميلـــــي بـــــيس ال ليـــــنف الم ـــــب ف 

 عل  اللااج :
 ( ا٤ٚىاْ إٌَج١خ ٌّّبهٍبد ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ فٝ رأص١ش اٌَّىٓ ا١ٌَّو ث١ٓ اٌفز١بد اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط 0علٚي ) 

 اٌزور١ت إٌَجخ  اٌٛىْ إٌَجٟ ١ٌيَ فٝ رأص١ش اٌَّىٓ ا١ٌَّو ث١ٓ اٌفز١بد اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاطِّبهٍبد ا١ٕ١ٌّّب

 اٌضبٟٔ %33.1 244 ا٤صبس ٚرور١ت افز١به فٝ ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ

 ا٤ٚي %37.8 279 إٌّي١ٌخ ٚا٤عٙيح ا٤كٚاد ٚرور١ت  افز١به فٝ ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ

 اٌضبٌش %29.1 215 ٚا٦وََٛاهاد اٌّفوّٚبد ٚرور١ت افز١به فٝ ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ

  %100 738 اٌّغّٛع

(  ف ممارسػػات المينيمػػاليـز فػػى اختيػػار وترتيػػ  اهدوات واهجهػػزة المنزليػػة بػػيف الفتيػػات 2يتضػػأ مػػف جػػدوؿ )
 ايميهػ%ن 37.8فى المركز اهوؿ فػى  بعػاد المينيمػاليـز فػى تأثيػث المسػكف الميسػر بنسػبة  تالمقبٌت عمى الزواج جا 

 .%29.1%ن و خيرا اختيار وترتي  المفروشات واىكسسوارات بنسبة 33.1اختيار وترتي  اهثاث بنسبة 
 الملل بلية: للحينة ال لينف الم ب ف عل  اللااج از ا الاس ال لبية لجاا ب لخطيط

 اٌَّزمج١ٍخ ٌٍؾ١بح اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط ( ا٤ٚىاْ إٌَج١خ ٌغٛأت رقط١ٜ 8علٚي ) 

 اٌزور١ت إٌَجخ % اٌٛىْ إٌَجٟ اٌيٚاط ػٍٝ ٌلٜ اٌفز١بد اٌّمج٩د اٌَّزمج١ٍخ ٌٍؾ١بح اٌزقط١ٜ

 اٌضبٌش %23.7 233 ا٤ثٕبء ٚروث١خ ٧ٌٔغبة اٌزقط١ٜ

 ا٤ٚي %29.5 291 اٌيٚع١خ اٌؾ١بح ٌغٛكح اٌزقط١ٜ

 اٌواثغ %20.6 203 اٌّبكٜ ا٤ٍوح ٌَّزمجً اٌزقط١ٜ



ٌلٜ اٌفز١بد  ٚػ٩لزٗ ثبٌزقط١ٜ ٌٍؾ١بح اٌَّزمج١ٍخ ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ فٝ رأص١ش اٌَّىٓ ا١ٌَّو

 اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط
 ئػلاك/ ك.  ِوٚح َِؼل اٌَؼ١ل ٔبعٟ
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 اٌضبٟٔ %26.2 258 ا١ٌّٕٙخ ٚاٌز١ّٕخ اٌناد ٌزط٠ٛو اٌزقط١ٜ

  %100 985 اٌّغّٛع

(  ف التخطػيط لجػودة الحيػاة الزوجيػة يػأتى فػى مقدمػة جوانػ  تخطػيط الفتيػات المقػبٌت 2يتضأ مػف جػدوؿ )
%ن 26.2المهنيػة بنسػبة  والتنميػة الػذات لتطوير ن يميه التخطيط%29.5عمى الزواج لحياتهف المستقبمية وذلؾ بنسبة 

  .% 20.6المادى بنسبة  اهسرة لمستقبؿ ن و خيرا التخطيط%23.7اهبنا  بنسبة  لينجا  وتربية التخطيطثـ 
ز/ اسػتجابات الفتيػػات المقػػبٌت عمػػى الػػزواج م عينػػة البحػػث اهساسػػيةم فيمػػا يتعمػػؽ بممارسػػات المينمػػاليـز فػػى 

 تأثيث المسكف الميسر:
  



ٌلٜ اٌفز١بد  ٚػ٩لزٗ ثبٌزقط١ٜ ٌٍؾ١بح اٌَّزمج١ٍخ ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ فٝ رأص١ش اٌَّىٓ ا١ٌَّو

 اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط
 ئػلاك/ ك.  ِوٚح َِؼل اٌَؼ١ل ٔبعٟ
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 بهٍبد ا١ٌّّٕب١ٌيَ فٝ رأص١ش اٌَّىٓ ا١ٌَّو( اٍزغبثبد اٌؼ١ٕخ ف١ّب ٠زؼٍك ث9ّّعلٚي )

 اٌؼجبهاد َ
 ٨ أؽ١بٔب كائّب

 إٌَجخ  اٌؼلك  إٌَجخ  اٌؼلك إٌَجخ  اٌؼلك

 أ٨ٚ : ا١ٌّّٕب١ٌيَ فٝ افز١به ٚرور١ت ا٤صبس

 %19 08 %00 00 %8. 110 أثلأ ثزؾل٠ل اٌٙلف ا٤ٍبٍٝ ِٓ وً غوفخ لجً رأص١ضٙب  1

 %10 00 %..00 .0 %..1. 130 ا٤صبس ِٕبٍجخ ٌؼلك ا٤فواك اٌن٠ٓ ٠َزقلِٛٔٙبأ٘زُ ثأْ رىْٛ لطغ  0

 %00 00 %..03 01 %..0. .11 أٍزغً علهاْ اٌَّىٓ فٟ ػًّ أهفف فْج١خ ٌٛٙغ ا١ّ٤بء ػ١ٍٙب 0

 %13 03 %01 00 %09 108 أفًٚ ا٤صبس اٌؼٍّٝ اٌّو٠ؼ مٚ اٌَّبؽبد اٌزقي١ٕ٠خ 0

 %8 10 %..01 00 %..03 101 أؽوٓ ػٍٝ ثَبٛخ ر١ُّٖ لطغ ا٤صبس ٌز١ًَٙ ػ١ٍّخ اٌزٕظ١ف  .

0 
أفزبه ِمبٍبد ٚاهرفبػبد لطغ ا٤صبس ٚفمب ٌطج١ؼخ اٌؾغوح 

 َِٚبؽزٙب
13. .0..% 00 00% .1 0...% 

0 
أهاػٝ رٛى٠غ ا٤صبس ثّب ٠َّؼ ثبٌزٕمً ث١ٓ غوف اٌَّىٓ كْٚ 

 ػمجبد
99 09..% 01 0...% 03 1.% 

 %..10 .0 %..10 .0 %03 103 أفزبه أصبس ِٕطمخ اٌّؼ١ْخ ثّب ٠َّؼ ثّّبهٍخ أْٔطخ ِزؼلكح  8

9 
أ٘زُ ثبفز١به أصبس ٠ز١ّي ثبٌغٛكح ٚاٌّزبٔخ ٩ٌٍزفبكح ِٕٗ أٛٛي فزوح 

 ِّىٕخ 
108 00% 08 19% 10 0% 

 %..10 09 %00 00 %..00 100 أفزبه ا٤صبس ٚفمب ٨ِىب١ٔبرٝ ١ٌٌٚ رم١ٍلا ٣ٌفو٠ٓ  13

 %10 00 %..00 .. %.... 111 أفًٚ ا٤صبس ِزؼلك ا٤غواٗ ٚاٌمبثً ٌٍزؾٛي  11

10 
أٍزف١ل ِٓ ّجىخ ا٨ٔزؤذ فٝ ا٩ٛ٨ع ػٍٝ ٛوق رأص١ش اٌَّىٓ 

 ثجَبٛخ
100 01% 09 19..% 19 9..% 

 %10 08 %..03 01 %...0 101 أفزبه ا٤صبس اٌمبثً ٌٍفه ٚاٌزوو١ت ١ًٌَٙ ٔمٍٗ ِٓ ِىبْ ٢فو 10

10 
أفزبه ا٤صبس رجؼب ٨ؽز١بعبرٝ اٌٚوٚه٠خ كْٚ ا٨ٌزفبد ٌٍؼبكاد 

 ٚاٌزمب١ٌل
119 .9..% 00 00% 0. 10..% 

1. 
أٍزغً اٌفواغبد اٌّقزٍفخ ٌؼًّ ٚؽلاد ٌزقي٠ٓ ا٤غواٗ لوة 

 أِبوٓ اٍزؼّبٌٙب
110 .0..% 08 19% 09 00..% 

 %..0. .11 %..00 00 %19 08 ِىٍف ِبك٠بأػزمل أْ ا٨٘زّبَ ثفقبِخ ا٤صبس ُِٙ ؽزٝ ٌٛ وبْ  10

 %01 00 %00 0. %0. 130 أؽوٓ ػٍٝ رٛافو ِزطٍجبد ا٤ِٓ ٚا٩ٌَِخ ػٕل افز١به ا٤صبس 10

18 
أٙغ ِٕٚلح ثبٌّطجـ رقٖٔ ٦ػلاك ٚرٕبٚي اٌطؼبَ ثل٨ ِٓ ّواء 

 غوفخ ٍفوح
100 00% 00 10..% 00 11..% 

19 
رٕبٍت رٕظ١ُ ا٩ٌّثٌ ثلافٍٙب أفزبه ِٛك٩٠د ِجزىوح ِٓ اٌلٚا١ٌت 

 ثلْٚ رىلً
110 .0% 08 00% 03 03% 

 %..08 100 %..19 09 %10 00 أ٘زُ ثزأص١ش وً غوف اٌَّىٓ لجً اٌيٚاط ثّب ف١ٙب غوفخ ا٤ٛفبي 03

01 
أػزمل أْ وضوح ا٤صبس ثلْٚ فبئلح ِب ٘ٝ ئ٨ ا٘لاه ٌٍطبلخ ٚاٌّبي 

 ٚاٌٛلذ
10. 00..% 00 01% 00 10..% 

00 
اٍزقلاَ لطغ ا٤صبس اٌمبثٍخ ٌٍفوك ٚاٌطٟ ٌزٛف١و َِبؽخ  أفًٚ

 ٌٍؾووخ
100 00% .1 0...% 00 11..% 

 %00 00 %01 00 %00 90 أهف٘ ِجلأ رأص١ش اٌَّىٓ فٝ ثلا٠خ اٌيٚاط ِٓ ا٦ثوح ٌٍٖبهٚؿ 00

 %..10 00 %00 0. %..0. 110 أ٘زُ ثزق١ٖٔ هوٓ ٌّّبهٍخ اٌٙٛا٠بد ثغوفخ اٌّؼ١ْخ 00

 %.1 03 %..03 01 %..00 109 ا٨صبس ثؾ١ش ٨ رؼٛق إٌٛافن ٚا٨ثٛاة أٙغ لطغ .0

 %... 11 %00 90 %..08 90 أفًٚ اٌَو٠و ثلٚه٠ٓ ٌؾغوح ا٤ٛفبي  00

00 
أفًٚ ّواء ِىزجخ ٌٍز١ٍفي٠ْٛ ٚاٌىزت ثل٨ ِٓ ا١ٌِٕ اٌَّزقلَ 

 ٌٍي٠ٕخ فمٜ
118 .9% .0 08..% 0. 10..% 

 %03 03 %00 00 %00 90 ١ٌٍٚٛف ٔٙبها ٚغوفخ ِؼ١ْخ ٩١ٌا أٍزغً اٌٖبٌخ وغوفخ اٍزمجبي  08

 صب١ٔب : ا١ٌّّٕب١ٌيَ فٝ افز١به ٚرور١ت ا٤كٚاد ٚا٤عٙيح إٌّي١ٌخ

09 
أٚاوت اٌزطٛهاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ ٨فز١به أعٙيح ِٕي١ٌخ ِزؼلكح 

 ا٨ٍزقلاِبد
108 09% 00 10..% 09 10..% 

03 
أٍزغً اٌوف اٌَفٍٝ اٌّٛعٛك فٝ ِؼظُ اٌجٛربعبىاد وٛؽلح رقي٠ٓ 

 اٌٖٛأٝ 
100 00% 08 19% 00 18% 

 %10 08 %01 00 %.0 103أفًٚ رم١ٖو اٌَّبفخ ث١ٓ اٌؾٛٗ ٚاٌجٛربعبى ٌزم١ًٍ اٌّغٙٛك أصٕبء  01
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 اٌطٙٝ 

 %...1 01 %..00 00 %01 100 أٙغ اٌؾٛٗ ثغٛاهٖ غَبٌخ ا٤ٛجبق ئْ ٚعلد  00

 %..8 10 %00 88 %..00 .9 أفًٚ الزٕبء غَبٌخ أٛجبق أُ٘ ِٓ ٚعٛك ١ِٔ ٌٍي٠ٕخ  00

00 
أٍؼٝ ٌزغ١ٙي اٌَّىٓ ثّقزٍف ا٤عٙيح اٌىٙوثبئ١خ ؽزٝ ٌٛ ٌُ أوٓ 

 فٝ ؽبعخ ئ١ٌٙب
08 10% 00 10% 108 09% 

0. 
أٌغأ ئٌٝ اٌْواء ثبٌزم١َٜ ٚاٌل٠ٓ ٌْواء وً اٌىّب١ٌبد ِٓ ا٤عٙيح 

 إٌّي١ٌخ
00 10% 00 01% 110 .0% 

 %10 00 %..00 00 %..00 100 أفزبه ا٤عٙيح اٌّؼوٚفخ ثبٌغٛكح اٌؼب١ٌخ  00

 %10 00 %10 00 %00 100 أؽوٓ ػٍٝ ّواء ا٤عٙيح إٌّي١ٌخ اٌّؼّوح ِٓ ِبهوبد ػب١ٌّخ  00

 %..18 00 %..03 01 %1. 130 أّزوٜ أعٙيح رَّؼ ثب٨ػزّبك ػ١ٍٙب فزوح ٠ٍٛٛخ  08

09 
ا٨ٍزفبكح ِٓ فزوح اٌقِٖٛبد ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ا٤عٙيح ثأٍؼبه أؽبٚي 

 ِٕبٍجخ
100 01% 03 03% 18 9% 

 %..10 .0 %..19 09 %00 100 أؽلك ِٕطمخ ٌٍطجـ ٠ٛٙغ ثٙب اٌّٛلل ٚاٌفوْ ٚا١ٌّىو٠ٚٚف  03

 %03 103 %.0 3. %.1 03 ألزٕٝ ا٤عٙيح اٌغب١ٌخ ٌٍزفبفو ثٙب أِبَ ألبهثٝ ٚإٔؾبثٝ 01

 %11 00 %..00 09 %..0. 139 ّواء أٜ أعٙيح وٙوثبئ١خ ٔبكهح ا٨ٍزقلاَأرغٕت  00

 %..10 .0 %00 00 %...0 91 أفزبه أعٙيح ِٓ ِبهوبد ِزٛفو ٌٙب أِبوٓ ١ٕبٔخ ٚلطغ غ١به  00

 %03 03 %08 0. %0. 130 أهاػٝ أْ رزٕبٍت أؽغبَ ا٤عٙيح ِغ اٌَّبؽخ اٌّزٛفوح ثبٌّطجـ  00

0. 
ثزؼ١ٍك اٌزٍفبى ػٍٟ اٌؾبئٜ ثل٨ ِٓ ٚٙؼٗ  أٚفو َِبؽخ ا٤ه١ٙخ

 ػٍٟ ِٕٚلح
90 00% 00 08..% 01 1...% 

 %10 00 %..00 09 %..0. .13 أفٖٔ ٚلذ وبفٝ ٌٍزفى١و لجً افز١به ّٚواء ا٤عٙيح إٌّي١ٌخ 00

 %10 00 %01 00 %00 100 أ٘زُ ثز٠ٕٛغ ا٤كهاط ثّب ٠زٕبٍت ِغ أؽغبَ ٚأّىبي أكٚاد اٌّطجـ  00

 %0 10 %..03 81 %..0. 130 أفزبه َِطؾبد اٌؼًّ ثبٌّطجـ ِٓ ِٛاك ٍٍٙخ اٌزٕظ١ف  08

 %..10 09 %..10 09 %01 100 أرون َِبؽبد ػًّ وبف١خ ثبٌّطجـ رىْٛ لو٠جخ وٍّب أِىٓ ِٓ اٌّٛلل  09

 %.1 03 %19 08 %00 100 أّزوٜ ِب أؽزبعٗ فمٜ ِٓ أكٚاد اٌّطجـ رٛف١وا ٌٍزىب١ٌف 3.

 %..13 01 %..00 09 %.0 103 أفٖٔ ٍٙفخ ثغٛاه اٌض٩عخ ٥ٌٛؼّخ اٌغبفخ ٚاٌّؼٍجبد  1.

 %...1 01 %..01 00 %00 100 أفٖٔ كهط ثغٛاه اٌّٛلل ٌٛٙغ اٌزٛاثً ثطو٠مخ رَّؼ ثوؤ٠زٙب ع١ّؼب  0.

 %19 08 %01 00 %03 103 أٍزغً رؾذ اٌؾٛٗ ثبٌّطجـ ٌزغ١ّغ ا٤كٚاد وج١وح اٌؾغُ  0.

.0 
اٌٖٛأٝ ٚأٌٛاػ اٌزمط١غ ١ٌٛٛب )ػٍٝ ١ٍفٙب( ٌزٛف١و َِبؽخ أهٓ 

 ثلافً اٌٍٚفخ
111 ....% 00 00% 0. 10..% 

.. 
أهٓ أغط١خ اٌؼٍت ١ٌٛٛب ٚؽل٘ب ثغبٔت اٌؼٍت ؽزٝ ٠ّىٓ رٛف١و 

 َِبؽخ ٌٍؼٍت 
110 .8..% 00 01..% 03 03% 

 %..13 01 %...0 1. %00 108 أٍزقلَ ٕفب٠بد ا٤ٛجبق وّٕظُ ٌزقي٠ٓ ا٤غط١خ ثؼ١لا ػٓ اٌؾًٍ 0.

.0 
أٙغ ٚؽلاد رقي٠ٓ ِزؾووخ اٍفً ؽٛٗ اٌؾّبَ ٌؾفع ِٛاك 

 اٌزٕظ١ف ٚغ١و٘ب
100 00% 00 00..% 00 10..% 

.8 
أٍزغً ىٚا٠ب اٌؾّبَ فٝ ٚٙغ ٚؽلاد رقي٠ٓ ١ٌٛٛخ ٌؾفع ػٍت 

 اٌٖبثْٛ ٚغ١و٘ب 
101 0...% .0 00% 1. 0..% 

.9 
أٍزغً أػٍٝ لبػلح اٌزٛا١ٌذ أٚ أػٍٝ غَبٌخ ا٩ٌّثٌ ٌؼًّ ثؼ٘ 

 اٌوفٛف 
110 .8% 00 01% 00 11% 

03 
أٍزغً ؽٛائٜ اٌّطجـ فٝ رؼ١ٍك اٌطبٍبد أٚ اٌىٕه ثل٨ ِٓ اٌزىل٠ٌ 

 ثبٌقيائٓ
138 .0% .3 0.% 00 01% 

 صبٌضب : ا١ٌّّٕب١ٌيَ فٝ افز١به ٚرور١ت اٌّفوّٚبد ٚا٨وََٛاهاد

01 
اٌَزبئو اٌْفبفخ ٌؼلَ ؽغت ا٨ٙبءح اٌطج١ؼ١خ ٚاػطبء أفًٚ 

 اؽَبً ثب٨رَبع
110 .0..% .0 08% 01 1...% 

 %..0 .1 %..00 .0 %03 103 أفًٚ ّواء اٌّوارت اٌغب٘يح رٛف١وا ٌٍٛلذ ٚاٌّغٙٛك  00

00 
أ٘زُ ثبٌزٛاىْ ٚا٨َٔغبَ فٝ ؽغُ ّٚىً لطغ ا٤صبس ٚاٌّفوّٚبد 

 ٚا٨وََٛاهاد 
100 00% 00 01% 00 10% 

00 
أفزبه فبِخ اٌَزبئو إٌّبٍجخ ٌٍّىبْ ٍٛاء اٌقبهع١خ صم١ٍخ اٌٛىْ ، أٚ 

 اٌلاف١ٍخ اٌول١مخ 
100 01% 00 18% 00 11% 

 %..0 .1 %00 80 %..3. 131 أفزبه اٌَزبئو اٌج١َطخ ثلْٚ وٛه١ِٔ أٚ ٔمُٛ وج١وح .0

 %..13 01 %...0 91 %00 88 أفًٚ اٌَغبك مٚ ا٤ٌٛاْ اٌفبرؾخ ٚاٌز١ّّٖبد اٌٖغ١وح  00

 %..10 .0 %.1 03 %..00 .10 اٍزغً اٌَزبئو وغلاه فبًٕ ث١ٓ اٌفواغبد كافً اٌَّىٓ 00
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 %..11 00 %..03 01 %08 100 أفزبه اٌّفوّٚبد إٌبػّخ أٚ اٌّٛو١ذ ٌزٚفٝ ّؼٛه ثبٌواؽخ ٚاٌٙلٚء  08

 %9 18 %..00 80 %..00 .9 أؽوٓ ػٍٝ افز١به ٍغبك ِٕبٍت ٌٕٛع ا٨ه١ٙخ 09

 %..03 01 %...0 01 %00 88 أفزبه أٌٛاْ ِجٙغخ ٌٍّفوّٚبد رْغغ ػٍٝ إٌْبٛ فٝ اٌؼًّ  03

 %13 03 %00 88 %00 90 أفًٚ ا٤ٌٛاْ اٌَبكح فٝ اٌّفوّٚبد  01

 %.1 03 %01 00 %0. 138 أفًٚ ر١َٕك ِفوّٚبد ٚاوََٛاهاد وً غوفخ ػٍٝ ؽلٖ 00

00 
ٚاٌّفبهُ ٚأٛمُ اٌَوا٠و ٠َّؼ أّزوٜ ػلك وبفٝ ِٓ ا٠٩ٌّبد 

 ثزقي٠ٕٗ ٚرور١جٗ
110 .0..% 00 00% 01 13..% 

 %..10 00 %..01 00 %00 100 أ٘زُ ثزقي٠ٓ اٌّفوّٚبد ثبٌموة ِٓ ِىبْ اٍزقلاِٙب  00

0. 
أرغٕت رغط١خ اٌْجبث١ه ثَزبئو ِزواوّخ أٚ ألّْخ ١ٍّىخ ِٕؼب ٌزواوُ 

 ا٤روثخ
110 .0% 09 00..% 00 18..% 

00 
أفًٚ رؼ١ٍك اٌَزبئو ِٓ اٌَمف ١ٌؼطٝ اؽَبٍب ثىجو َِبؽخ  

 اٌْجبن ٌٚٛٛٗ
99 09..% 00 00% 09 10..% 

00 
أهرت اٌّفوّٚبد فٝ اٌل٨ٚة ؽَت ا٦ؽز١بط ا١ٌِٛٝ ؽفبظب ػٍٝ 

 ٔظبَ اٌّىبْ
10. 00..% 00 10..% 00 11% 

 %..0 .1 %00 00 %..09 109 ألًٍ لله ا٨ِىبْ ِٓ ّواء اٌزؾف ٚا٨ٔز١ىبد غب١ٌخ اٌضّٓ 08

 %..9 19 %..03 01 %03 103 أ٘زُ ثٛٙغ ٔجبربد ٌٍي٠ٕخ ٌزي٠ل ِٓ ارَبع اٌّىبْ ٚرو٠ؼ اٌؼ١ٓ  09

83 
أفًٚ ٚٙغ ربثٍٖٛ ٚاؽل ع١ًّ ثل٨ ِٓ ػْو لطغ ِزٕبصوح ٨ ر١ٚف 

 عل٠ل
9. 00..% 80 01..% 00 11% 

 %..10 00 %00 00 %..01 100 ألَٛ ثؼًّ ؽٛاًِ فٍف ثبة اٌؾغوح ٌزؼ١ٍك ا٩ٌّثٌ ػ١ٍٙب 81

 %..10 00 %..00 00 %0. 130 أؽوٓ ػٍٝ ا٨َٔغبَ فٟ ٚٙغ اٌّى٩ّد ِغ لطغ ا٨صبس 80

 %..0 .1 %..00 0. %00 100 أ٘زُ ثزٕبٍت ؽغُ اٌزبثٍٛ٘بد ِغ اٌَّبؽخ ػٍٝ اٌؾبئٜ 80

 %..10 .0 %00 08 %..8. 110 أفًٚ اٍزقلاَ اٌّوا٠ب اٌؼبوَخ فٝ اٌغوف ا١ٌٚمخ  80

 %..18 00 %..00 .0 %00 88 أٙغ  ٌٛؽبد ف١ٕخ رؾًّ فٟ مارٙب ػّك ٌزٛؽٝ ثب٨رَبع  .8

 %10 08 %..03 81 %...0 91 أ٘زُ ثٛٙغ ٌٛؽخ ثؾبئٜ اٌّلفً ٌٍزنو١و ثبٌّٛاػ١ل ٚإٌّبٍجبد  80

كثرة  بأفنماليـز فى التأثيث إيمانا منهف بممارسات الميالمقبٌت عمى الزواج الفتيات  ( وعى2يتضأ مف الجدوؿ )
عمى بساطة تصميـ قطع  ومف ثـ يحرصف ن%20.2بنسبة  لمطاقة والماؿ والوقت دارنإاهثاث بدوف فائدة ما نى إً 
بنسبة  ثاث العممى المريأ ذو المساحات التخزينية% ن وتفضيؿ كؿ مف اه 22.2بنسبة  اهثاث لتسهيؿ عممية التنظيؼ

%ن كما يتضأ وعى الفتيات باختيار وترتي  22.2بنسبة  القابؿ لمفؾ والتركي  ليسهؿ نقمه مف مكاف مخرن و 22%
 ن واًكتفا  فقط%2202بنسبة  ى  جهزة كهربائية نادرة اًستخداـ شرا   اهدوات واهجهزة المنزلية وذلؾ بتجن 

تناس   حجاـ اهجهزة مع المساحة المتوفرة  % ن ومراعاة22بنسبة   دوات المطبخ توفيرا لمتكاليؼ بالضرورى مف
 عمى قاعدة ن  و %22بنسبةسفؿ حوض الحماـ  وحدات تخزيف متحركة ن واًنتماـ بوضع %20بنسبة  لمطبخبا

عدد كافى مف المٌيات % ن وكذلؾ يتضأ مف الجدوؿ وعى الفتيات بشرا  22بنسبة  عمى غسالة المٌبس  التواليت  و
بتخزيف المفروشات بالقر  مف ع اًنتماـ ن م%2202بنسبة  يسمأ بتخزينه وترتيبهبحيث  سرةوالمفارش و طقـ اه

ؿ قطع اهثاث والمفروشات اشك ـ و احج التوازف واًنسجاـ فى ن والحرص عمى تحقيؽ %20بنسبة  مكاف استخدامها
 %.22.2ن والتقميؿ مف شرا  التحؼ واهنتيكات غالية الثمف بنسبة %22بنسبة  واًكسسوارات
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 لزواج م عينة البحث اهساسيةم فيما يتعمؽ بالتخطيط لمحياة المستقبمية:ح/ استجابات الفتيات المقبٌت عمى ا

 ( اٍزغبثبد اٌؼ١ٕخ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌزقط١ٜ ٌٍؾ١بح اٌَّزمج١ٍخ13علٚي )

 العبنياف م
  نديا أحين ن دائمن

 ال لبة  العدد  ال لبة  العدد ال لبة  العدد

 أ٨ٚ : اٌزقط١ٜ ٧ٌٔغبة ٚروث١خ ا٤ثٕبء
 %13 26 %16 32 %71 142 ئٔغبة ا٤ثٕبء َِئ١ٌٛخ وج١وح ٠ٕجغٝ اٌزقط١ٜ ٌٙب أهٜ أْ 1

 %905 19 %2005 41 %70 140 أ٘زُ ثغّغ اٌّؼٍِٛبد ػٓ و١ف١خ اٌؼٕب٠خ ثب٤َ أصٕبء فزوح اٌؾًّ 2

 %11 22 %4105 83 %4705 95 أ٘زُ ثاعواء فؾٕٛبد ِب لجً اٌيٚاط  3

 %1705 35 %31 62 %5105 103 ا٦ٔغبة ٌفزوح ِؼ١ٕخألبهْ ث١ٓ ِيا٠ب ٚػ١ٛة رأع١ً  4

 %10 20 %4105 83 %4805 97 أرّٕٝ ا٦ٔغبة ثؼل اٌيٚاط ِجبّوح  5

 %1705 35 %31 62 %5105 103 أهٜ أْ أوزفٝ ثأغبة ٛف١ٍٓ ػٍٝ ا٤وضو ٤رّىٓ ِٓ روث١زُٙ ثْىً ١ٍٍُ 6

 %605 13 %3605 73 %57 114 أفىو فٝ و١ف١خ رأ١ِٓ ِزطٍجبد ا٤ثٕبء فٝ اٌَّزمجً  7

8 
أهٜ أْ لواه رأع١ً ئٔغبة اٌطفً ا٤ٚي ٠غت أْ ٠زقن ثّْبهوخ 

 اٌيٚع١ٓ 
106 53% 66 33% 28 14% 

 %11 22 %4505 91 %4305 87 أٍزف١ل ِٓ فجواد أفواك ػبئٍزٝ فٝ اٌزؼبًِ ِغ ا٤ٛفبي   9

 %1005 21 %33 66 %5605 113 أؽوٓ ػٍٝ اٌزقط١ٜ ٧ٌٔغبة ٌٍؾفبظ ػٍٝ ٕؾخ أٛفبٌٝ  10

 %49 98 %36 72 %15 30 ٨ أ١ٙغ ٚلزٝ فٝ اٌزفى١و فٝ ا٦ٔغبة لجً ثلا٠خ ؽ١برٝ اٌيٚع١خ 11

 %52 104 %3305 67 %1405 29 أرٛلغ أٔٝ غ١و لبكهح ػٍٝ رؾًّ َِئ١ٌٛخ ئٔغبة ٚروث١خ أٛفبي 12

13 
أ٘زُ ثزوث١خ أٛفبٌٝ فٝ اٌَّزمجً ػٍٝ اٌزَّه ثبٌم١ُ اٌل١ٕ٠خ 

 وبٌٖلق ٚا٤ِبٔخ 
119 5905% 53 2605% 28 14% 

 %14 28 %4005 81 %4505 91 ئما هىلٕٝ هللا ثب٦ٔبس فأٍؼٝ ٌزؼ٠ٛلُ٘ ػٍٝ اٌزَّه ثبٌيٜ ا٩ٌئك 14

 %15 30 %34 68 %51 102 ِٓ اٌُّٙ روث١خ ا٤ٛفبي ػٍٝ اؽزواَ اٌّٛاػ١ل ٚرمل٠و ل١ّخ اٌٛلذ  15

 %1205 25 %2005 41 %67 134 أرّٕٝ أْ أهثٝ أٛفبٌٝ ػٍٝ ل١ّخ اٌؼًّ ٌزؾم١ك أ٘لافُٙ ٚثٕبء َِزمجٍُٙ  16

 %1005 21 %3105 63 %58 116 أؽٍُ ثأْ أوْٛ للٚح ئ٠غبث١خ ٤ٛفبٌٝ فٝ رؾًّ اٌَّئ١ٌٛخ 17

 %11 22 %28 56 %61 122 ِٓ اٌُّٙ ئوَبة ا٤ٛفبي آكاة اٌزؼبًِ ِغ ا٢فو٠ٓ 18

 %1105 23 %36 72 %5205 105 أفىو فٝ روث١خ أ٨ٚكٜ َِزمج٩ ػٍٝ ل١ُ ؽت اٌٛٛٓ  19

 %12 24 %3105 63 %5605 113 أ٘زُ ثأْ ٠ؼزبك أثٕبئٝ ػٍٝ اؽزواَ اٌىج١و ٚاٌؼطف ػٍٝ اٌٖغ١و 20

 %1405 29 %45 90 %4005 81 ٍأهثٝ أثٕبئٝ ػٍٝ ؽت اٌزطٛع َِٚبػلح اٌغ١و  21

22 
ِٓ اٌٚوٚهٜ ارفبق اٌيٚع١ٓ ػٍٝ ا٤ٍٍٛة إٌّبٍت ٌزوث١خ 

 أٛفبٌُٙ َِزمج٩ 
90 45% 76 38% 34 17% 

 : اٌزقط١ٜ ٌغٛكح اٌؾ١بح اٌيٚع١خ صب١ٔب

23 
٨ثل ِٓ رمل٠و ل١ّخ اٌٛلذ ثّب ٠زٕبٍت ِغ رؼلك اٌَّئ١ٌٛبد ثؼل 

 اٌيٚاط 
99 4905% 76 38% 25 1205% 

 %17 34 %4005 81 %4205 85 ِٓ اٌُّٙ رق١ٖٔ ٚلذ ٌزجبكي اٌي٠بهاد اٌؼبئ١ٍخ  24

25 
ٚٙغ ا٨٘زّبَ ثبٍزمواه ا٤ٍوح فٝ ِملِخ ا٘زّبِبد ٚأ٠ٌٛٚبد 

 اٌيٚع١ٓ
105 5205% 72 36% 23 1105% 

 %1805 37 %2405 49 %57 114 أْ ٠ؼزبك اٌيٚعبْ لٚبء ٚلذ فواغّٙب ِؼب  26

 %11 22 %26 52 %63 126 أْ ٠َزٛػت وً ٛوف كٚهٖ َِٚئ١ٌٛبرٗ رغبٖ ا٢فو  27

28 
أْ ٠زفك اٌيٚعبْ ػٍٝ ػلَ رلفً ا٤ً٘ أٚ ا٤ٕللبء فٝ أِٛهّ٘ب 

 اٌقبٕخ 
134 67% 36 18% 30 15% 

29 
أْ ٠َؼٝ اٌيٚعبْ ٌزفبكٜ أٍجبة اٌق٩فبد ا٤ٍو٠خ فبٕخ فٝ 

 ثلا٠خ اٌيٚاط  
99 4905% 82 41% 19 905% 

 %12 24 %37 74 %51 102 ِٓ اٌٚوٚهٜ أْ ٠زؼبْٚ اٌيٚعبْ فٝ ئٔغبى ا٤ػّبي إٌّي١ٌخ 30

 %1405 29 %26 52 %5905 119 ِٓ اٌُّٙ ٚعٛك ؽٛاه ٘بكف ِٕٚبلْخ ث١ٓ اٌيٚع١ٓ  31

 %1005 21 %4605 93 %43 86 ِٓ اٌٖؼت ؽب١ٌب ئ٠غبك اٌٛلذ اٌىبفٝ ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ ػ٩لخ ىٚاط ئ٠غبث١خ  32

33 
ِٓ اٌٚوٚهٜ ر١ٙٛؼ ٛج١ؼخ ٚؽلٚك اٌؼ٩لبد ا٨عزّبػ١خ 

 ٌٍيٚع١ٓ 
91 4505% 82 41% 27 1305% 

 %1105 23 %3105 63 %57 114 أؽبٚي ا٨ٍزفبكح ِٓ ا٤ىِبد اٌزٝ ِود ثأٍورٝ اٌؾب١ٌخ ٌزفبك٠ٙب َِزمج٩  34
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 اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط
 ئػلاك/ ك.  ِوٚح َِؼل اٌَؼ١ل ٔبعٟ
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35 
أربثغ اٌجواِظ اٌّزقٖٖخ فٝ أٍب١ٌت اٌزؼبًِ ث١ٓ اٌيٚع١ٓ ٚثٕبء 

 ا٤ٍوح  
123 6105% 52 26% 25 1205% 

36 
ِٓ اٌٚوٚهٜ أْ ٠زفُٙ وً ٛوف لجً اٌيٚاط ػ١ٛة اٌطوف ا٢فو 

 ٠ٚزمجٍٙب 
130 65% 37 1805% 33 1605% 

 صبٌضب : اٌزقط١ٜ ٌَّزمجً ا٤ٍوح اٌّبكٜ 
 %5305 107 %3005 61 %16 32 َِزمج٩ ٌٍّي٠ل ٨ٚ أّٛؼ ِٓ اٌلفً ا٢ْ ػ١ٍٗ أؽًٖ ِب ٠ىف١ٕٟ 37

 %10 20 %46 92 %44 88 عل٠ل ثبٌزؼبْٚ ِغ ىٚعٝ ِْوٚع أفطٜ ٦ْٔبء 38

 %1305 27 %39 78 %4705 95 أكفو عيء ِٓ اٌلفً رؾَجب ٥ٌؽلاس اٌّفبعئخ ٚاٌطبهئخ  39

 %11 22 %3305 67 %5505 111 أرغٕت اٌزم١َٜ ػٕل اٌْواء فٛفب ِٓ رواوُ ا٤لَبٛ َِزمج٩  40

 %15 30 %22 44 %63 126 ِٓ اٌٚوٚهٜ أْ ٠ْزون اٌيٚعبْ ِؼب فٝ ػًّ ١ِيا١ٔخ ا٤ٍوح  41

 %2005 41 %26 52 %5305 107 أفًٚ أْ ٠زفك اٌيٚعبْ ػٍٝ أٍٍٛة ئكاهرُٙ ٌلفٍُٙ اٌّبٌٝ 42

43 
أؽلك أ٠ٌٛٚبرٝ ا٤ُ٘ صُ ا٤لً أ١ّ٘خ ػٕل رٛى٠غ ِٛاهكٜ اٌّبك٠خ 

 اٌّزبؽخ
131 6505% 42 21% 27 1305% 

 %53 106 %26 52 %21 42 ٍأٔفك كفٍٝ وّب ٠زواءٜ ٌٝ ثلْٚ رقط١ٜ َِجك 44

 %1005 21 %37 74 %5205 105 أفطٜ ٩ٌٔزمبي ٌَّىٓ أوجو ٠زٕبٍت ِغ ِواؽً رطٛه أٍورٝ  45

 %56 112 %3105 63 %1205 25 أػغي ػٓ أْ أل١ل ٔفَٝ ث١ّيا١ٔخ ِؾلكح ٚأؽ١بٔب ألزوٗ 46

 %1405 29 %1805 37 %67 134 اٌزٛاىْ ث١ٓ اؽز١بعبرٝ اٌّقزٍفخ ٚئِىب١ٔبرٝ اٌؾب١ٌخأؽبٚي رؾم١ك  47

 %1505 31 %22 44 %6205 125 أفطٜ ٌزأص١ش ؽغوح ا٤ٛفبي ثؼل اٌيٚاط 48

49 
أٚعٗ عيء ِٓ كفٍٝ َِزمج٩ ٌْواء أعٙيح ِٕي١ٌخ أؽلس ٌزٛف١و 

 اٌٛلذ ٚاٌغٙل
127 6305% 44 22% 29 1405% 

 %5 10 %2505 51 %6905 139 أرغٕت رم١ٍل ا٢فو٠ٓ فٝ ٛو٠مخ ئٔفبلُٙ ٌٍلفً ّٚواء اؽز١بعبرُٙ اٌّقزٍفخ  50

 %14 28 %17 34 %69 138 أٍؼٝ ٌزط٠ٛو صمبفزٝ ا٨ٍز٩ٙو١خ ٌزفبكٜ ا٤ىِبد ا٨لزٖبك٠خ  51

52 
أرؼٍُ ثؼ٘ اٌٖٕبػبد ا١ٌل٠ٚخ ٌي٠بكح اٌلفً اٌّبٌٝ ٤ٍورٝ 

 اٌَّزمج١ٍخ 
101 5005% 73 3605% 26 13% 

 هاثؼب : اٌزقط١ٜ ٌزط٠ٛو اٌناد ٚاٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ
 %6005 121 %2505 51 %14 28 إٌّٟٙ اٌزقط١ٜ ٌَّزمجٍٟ فٟ أفىو ػٕلِب وض١وا أٔيػظ 53

 %18 36 %2405 49 %5705 115 أٍؼٝ ٩ٌٌزؾبق ثلٚهاد رق١ٖٖخ فٝ ِغبي ػٍّٝ  54

 %10 20 %26 52 %64 128 أٙغ أ٘لافب أٍؼٝ ٌزؾم١مٙب ػٍٝ اٌَّزٜٛ إٌّٙٝ  55

 %1605 33 %3705 75 %46 92 أؽوٓ ػٍٝ ِزبثؼخ اٌغل٠ل فٝ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّورجطخ ثبٌؼًّ 56

 %1005 21 %4205 85 %47 94 أٍؼٝ ٌزط٠ٛو للهرٝ ػٍٝ ارقبم اٌمواه  57

 %905 19 %38 76 %5205 105 أفطٜ ٦وّبي كهاٍبرٝ اٌؼ١ٍب َِزمج٩ 58

 %18 36 %2505 51 %5605 113 أ٘زُ ثبٌزقط١ٜ اٌغ١ل ٌٍٛلذ  59

 %15 30 %36 72 %49 98 أٍزط١غ اٌزى١ف ثٌَٙٛخ ِغ ِزغ١واد ٍٛق اٌؼًّ 60

 %62 124 %2105 43 %1605 33 أفًٚ أْ أرون َِزمجٍٝ إٌّٙٝ كْٚ رقط١ٜ 61

 %1805 37 %46 92 %3505 71 أٍؼٝ ٌزؼٍُ ٌغبد أعٕج١خ  62

 %13 26 %41 82 %46 92 أ٘زُ ثب٩ٛ٨ع اٌَّزّو ػٍٝ وبفخ اٌَّزغلاد اٌؼب١ٌّخ 63

 %1305 27 %3805 77 %48 96 أػزمل أْ رأع١ً اٌزقط١ٜ ٌٍَّزمجً أِو ِؼ١ك ٌٍزملَ إٌّٙٝ  64

 %14 28 %2405 49 %6105 123 أٍزط١غ اٌزقط١ٜ ٌَّزمجٍٝ إٌّٙٝ كائّب فبهط ئٛبه اٌّأٌٛف  65

 %20 40 %39 78 %41 82 أعزٙل فٝ ػ٩ط ٔمبٛ ٙؼفٝ اٌّزؼٍمخ ثبٌؼًّ 66

67 
أهٜ أْ اٌزفى١و فٝ َِزمجٍٝ إٌّٙٝ ٠َزؾك ا٨٘زّبَ ِٓ أعً أٍورٝ 

 اٌّمجٍخ 
95 4705% 72 36% 33 1605% 

68 
أؽبٚي ا٨ٌزياَ ثّب ٚٙؼزٗ ٌٕفَٝ ِٓ أ٘لاف َِزمج١ٍخ ٌزؾم١ك 

 مارٝ 
102 51% 67 3305% 31 1505% 

 %2505 51 %2105 43 %53 106  أػًّ ػٍٝ  اوزَبة ٚرط٠ٛو ِٙبهاد اٌزٛإً ِغ ا٢فو٠ٓ  69

ن والػذى تخطيط لممسػتقبؿ بجوانبػه المختمفػةبػال عمػى الػزواج( وعػى الفتيػات المقػبٌت 22يتضأ مف الجػدوؿ )
يمانػا مػنهف%2202بنسػبة ٌ  طفػالهف مسػتقبعمػى صػحة  حفاظاالتخطيط لينجا  يبدو جميا فى الحرص عمى  بػأف  ن واد

  متطمبات اهبنا  فى المستقبؿتأميف ن مع التفكير فى %22وذلؾ بنسبة  نجا  اهبنا  مسئولية كبيرة ينبغى التخطيط لهاإ
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 ئػلاك/ ك.  ِوٚح َِؼل اٌَؼ١ل ٔبعٟ
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يسػتوع  ن و ف %2002بنسػبة اًنتماـ باستقرار اهسرة فى مقدمة اًنتمامات واهولويػات % ن ووضع 22وذلؾ بنسبة 
 الػدخمهم ا ف يتفػؽ الزوجػاف عمػى  سػمو  إدارتهمػن و %22بنسػبة سئولياته تجا  اهسرة فػى المسػتقبؿ كؿ طرؼ دور  وم

ن هف %22ا عمى المستوى المهنى بنسبة %  ن وكذلؾ يتضأ انتماـ الفتيات بوضع  ندافا لتحقيقه2202المالى بنسبة 
 %.22.2بنسبة  المقبمة نفيستحؽ اًنتماـ مف  جؿ  سر ذلؾ 

 :النتائج في ضو  فروض البحثيا : ثان 
م توجػد عٌقػة إرتباطيػة بػيف ممارسػات المينيمػاليـز فػى والػذي يػنص عمػى  نػه  اهوؿ :النتائج في ضو  الفرض 

 تأثيث المسكف الميسر والتخطيط لمحياة المستقبمية لدى الفتيات المقبٌت عمى الزواجم .
باستخداـ معامؿ اًرتباط مبيرسوفم بيف ممارسات ولمتحقؽ مف صحة الفرض تـ إجرا  معامٌت اًرتباط 

المينيماليـز فى تأثيث المسكف الميسر والتخطيط لمحياة المستقبمية لدى الفتيات المقبٌت عمى الزواج ن والجدوؿ 
 ( يوضأ ذلؾ .22)

 ( ِؼب٩ِد ا٦هرجبٛ ث١ٓ ِّبهٍبد ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ فٝ رأص١ش اٌَّىٓ ا١ٌَّو11علٚي )

 اٌَّزمج١ٍخ ٌلٜ اٌفز١بد اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط ٚاٌزقط١ٜ ٌٍؾ١بح

 اٌزقط١ٜ                 

 ٌٍؾ١بح اٌَّزمج١ٍخ                  

 ِّبهٍبد  

 ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ فٝ رأص١ش 

 اٌَّىٓ ا١ٌَّو

 

 اٌزقط١ٜ

 ٧ٌٔغبة

 ٚروث١خ

 ا٤ثٕبء

 اٌزقط١ٜ

 اٌؾ١بح ٌغٛكح

 اٌيٚع١خ

 اٌزقط١ٜ

 ٌَّزمجً

 اٌّبكٜ ا٤ٍوح

 اٌزقط١ٜ

 ٌزط٠ٛو

 اٌناد

 ٚاٌز١ّٕخ

 ا١ٌّٕٙخ

 اٌزقط١ٜ

 ٌٍؾ١بح

 اٌَّزمج١ٍخ

 ػٍٝ ٌٍّمج٩د

 اٌيٚاط وىً

 افز١به فٝ ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ

 ا٤صبس ٚرور١ت 
0.923** 0.603* 0.802** 0.713** 0.845** 

 ٚرور١ت افز١به فٝ ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ

 إٌّي١ٌخ ٚا٤عٙيح ا٤كٚاد
0.888** 0.756** 0.940** 0.628* 0.781** 

 ٚرور١ت افز١به فٝ ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ

 ٚا٦وََٛاهاد اٌّفوّٚبد
0.709** 0.813** 0.641* 0.913** 0.897** 

 رأص١ش فٝ ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ ِّبهٍبد

 وىً ا١ٌَّو اٌَّىٓ
0.763** 0.866** 0.796** 0.825** 0.745** 

 0.05*  دال ع د                                       0.01** دال ع د 

( بيف ممارسات 2.22( وجود عٌقة ارتباطية موجبة ذات دًلة إحصائية عند مستوى )22مف جدوؿ )يتضأ 
 هالفتيات المقبٌت عمى الزواج لممينيماليـز فى تأثيث المسكف الميسر ككؿ ن وتخطيطهف لمحيػاة المسػتقبمية ككػؿن  ى  نػ

ن ف عمى التخطيط لمحيػاة المسػتقبميةكمما زادت ممارسات المينيماليـز بيف الفتيات المقبٌت عمى الزواج زادت معها قدرته
وترجع الباحثة ذلؾ إلى  ف تطبيؽ مبد  المينيماليـز فى تأثيث المسكف يعود بالنفع عمػى حيػاة المقبمػيف عمػى الػزواج مػف 

ن فهػػو يركػػز عمػػى التقميػػؿ وتحديػػد والتػػى تعنػػى البسػػاطةاهساسػػية مينيمػػاليـز نػػواحى عديػػدة تنطمػػؽ جميعهػػا مػػف فكػػرة ال
ن واًستغنا  عف كؿ ما يتـ اقتناؤ  لمزينة  و لممى  اضأ واقتنا  كؿ ما نو مهـ وضرورىاًحتياجات الضرورية بشكؿ و 

متعػارؼ عميهػا كمفػة والمرنقػة والن ونو كذلؾ ضد العادات والتقاليػد المالمسكف  و التفاخر  ماـ امخريف  حد الفراغات فى
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ن فػػ دراؾ الفتػػاة المقبمػػة عمػػى الػػزواج لوزمػػة اًقتصػػادية ولغػػٌ  اهسػػعار وارتفػػاع تكػػاليؼ الػػزواج فػػى تجهيػػز العػػروس
ن واًسػػتفادة مػػف التطػػور التكنولػػوجى فػػى اقتنػػا  اهثػػاث اهساسػػى مػػف كػػؿ غرفػػة قبػػؿ تأثيثهػػا وقػػدرتهاعمى تحديػػد الهػػدؼ

سيط متعدد اهغراض واًستخدامات ن القابؿ لمفؾ والتركي   و قطع اهثاث المتحولة والتى قد تغنى عف العممى المريأ الب
ن قيػاد ورا  امخػريف  و تقميػدا لهػـالشخصػى دوف ان اسػتعمالهااقتنا  حجرة بأكممهػا ن والتركيػز عمػى مػا يناسػ  ويسػهؿ 

ن إنمػػا نػػو مؤشػػر لقػػدرتها عمػػى التخطػػيط لحياتهػػا حياتهػػا سػػرتها وشػػريؾالماديػػة هقػػدرات الووعيهػػا الكػػافى ب مكانياتهػػا و 
المستقبمية بعد الزواج وتوجيه مواردنا إلى استخدامات  كثر  نمية سوا  فى اًستعداد ىنجا   طفاؿ وتأميف احتياجاتهـ 

سػيف معيشػتها  و المستقبمية ن  و توفير وقت لينتماـ ببنا  قواعد الحياة الزوجية  و تطوير مستقبؿ اهسرة المادى وتح
( فػى 0222دراسة سمحا  محمػد وشػريؼ حوريػة ) ن ويتفؽ ذلؾ جزئيا معسيتـ توفير  لتطوير وتنمية الذاتاستغٌؿ ما 

ًيا ان ف المسكف الذي يؤثث جيًدا طبًقا لقواعد و سس صحيحة ومعينة يجذ  الشخص الذي يعيش فيه هف يستريأ جسػم
كػويف الصػحيأ لتأثيػث المسػكف باختيػار اهمػاكف المناسػبة لكػؿ قطعػة مػف قطػع ونفسًيان ونذا يتأتى عف طريػؽ معرفػة الت

ومكمٌت اهثػاث ن وتخطػيط مراكػز العمػؿ داخػؿ المسػكف مػع تػوفر المواصػفات الٌزمػة هدا  اهعمػاؿ المختمفػة وسػهولة 
ًت الراحػػػة ( فػػػى  نػػػه تتوقػػػؼ معػػػد0222الحركػػػة ومزاولػػػة اهنشػػػطة ن ويتفػػػؽ كػػػذلؾ جزئيػػػا مػػػع دراسػػػة عميػػػا  مختػػػار)

 . فرد عمى الكفا ة فى تأثيث المسكفالفسيولوجية والنفسية واًجتماعية ومعدًت الكفا ة اىنتاجية لم
( بيف 2.22وبالنظر تفصيميا لنتائج الجدوؿ يتضأ وجود عٌقة ارتباطية موجبة عند مستوى دًلة )

تخطيط لمحياة المستقبمية ن ما عدا محور محور المينيماليـز فى اختيار وترتي  اهثاث وجميع محاور مقياس ال
ؾ جزئيا مع دراسة ن ويتفؽ ذل(2.22ائج دالة عند مستوى دًلة )الزوجية فكانت النت الحياة التخطيط لجودة

ـ عناصر البيئة السكنية وبيف ؤ ( فى وجود عٌقة طردية بيف ت0222ٌزين  عبد الصمدن ونجٌ  حسيف) 
  .جودة الحياة اهسرية

( بػػيف محػػور المينيمػػاليـز فػػى 2.22كمػػا يتضػػأ وجػػود عٌقػػة ارتباطيػػة موجبػػة عنػػد مسػػتوى دًلػػة )
اختيار وترتي  اهجهزة المنزلية وجميع محاور مقياس التخطيط لمحيػاة المسػتقبمية ن فيمػا عػدا محػور التخطػيط 

زئيػا مػع دراسػة نعمػة رقبػاف ( ن ويتفؽ ذلػؾ ج2.22لتطوير الذات والتنمية المهنية فكانت الدًلة عند مستوى )
حيػث تػوفير مػف ( فى  ف استخداـ اهدوات واهجهػزة المنزليػة  صػبأ يػنعكس  ثػر  عمػى الحيػاة اهسػرية 0222)

 الوقت والجهد بصفة عامة مما يؤثر عمى مستوى اهسرة .
 ختيار( بيف محور المينيماليـز فى ا2.22رتباطية موجبة عند مستوى دًلة )كذلؾ كانت العٌقة اى  

واىكسسوارات وجميع محاور مقياس التخطيط لمحياة المستقبمية ن ما عدا محور التخطيط  المفروشات وترتي 
( 0222(ن وقد  كدت دراسة جيٌف القبانى )2.22لمستقبؿ اهسرة المادى فكانت الدًلة عند مستوى دًلة )

مع مراعاة  ً يطغى الحرص عمى توفير  عمى ضرورة مراعاة الجان  اًقتصادى عند اختيار فرش اهرضياتن
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النفقات عمى الناحية الجمالية هثرنا فى إعطا  الراحة النفسية لينساف . وفى ضو  ما سبؽ يكوف قد تحقؽ 
 الفرض اهوؿ.

م توجػػد فػػروؽ ذات دًلػػة إحصػػائية فػػى والػػذي يػػنص عمػػى  نػػه  الثػػانى :النتػػائج فػػي ضػػو  الفػػرض 
تبعػا عينػة الدراسػة ممارسات المينيماليـز فػى تأثيػث المسػكف الميسػر ككػؿ بػيف الفتيػات المقػبٌت عمػى الػزواج 

( والمتغيػرات المستوى التعميمػى لمفتػاة - هسرة الفتاة دخؿ الشهرىال -محؿ اىقامة  -ًختٌؼ متغيرات )السف
 مساحة( م.الطريقة تقسيـ  – تهمساح –ة الزوجيالسكنية )نوع مسكف 

باستخداـ  Anova One Wayولمتحقؽ مف صحة الفرض تـ إجرا  تحميؿ التبايف  حادي اًتجا  
F.Test  ىيجاد دًلة الفروؽ تبعًا لبعض المتغيرات الُمحددة ن ثـ اختبار  قؿ فرؽ معنويL.S.D   لبياف اتجا

 ً " T.testن كذلؾ اختبار مت (22ن )(20كما نو موضأ بالجدوليف ) نلة الفروؽ لممتغيرات ذات الدًلةد

 .(22لممتغيرات ثنائية العناصر ىيجاد الفروؽ ودًلتها . كما نو موضأ بالجدوؿ )
 ىٓ ا١ٌَّو ثبفز٩ف ِزغ١واد( رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ فٝ ِّبهٍبد ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ فٝ رأص١ش ا10ٌَّعلٚي )

 (033( )ْ= اٌيٚع١خ اٌلفً اٌْٙوٜ ٤ٍوح اٌفزبح، َِبؽخ َِىٓ، اٌَّزٜٛ اٌزؼ١ٍّٝ ٌٍفزبح، )آٌَ 

 اٌل٨ٌخ ل١ّخ ) ف( كهعبد اٌؾو٠خ ِزٍٜٛ اٌّوثؼبد ِغّٛع اٌّوثؼبد ِٖله اٌزجب٠ٓ اٌّزغ١و

 2 4519.771 9039.542 ث١ٓ اٌّغّٛػبد آٌَ

37.874 
0.01 

 كاي
 197 119.337 23509.303 كافً اٌّغّٛػبد

 199  32548.845 اٌزجب٠ٓ اٌىٍٝ

اٌَّزٛٞ 

 اٌزؼ١ٍّٟ

 2 4760.165 9520.330 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

58.980 
0.01 

 كاي
 197 80.708 15899.540 كافً اٌّغّٛػبد

 199  25419.870 اٌزجب٠ٓ اٌىٍٝ

اٌلفً اٌْٙوٞ 

 ٤ٍوح اٌفزبح

 2 4577.096 9154.193 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

42.075 
0.01 

 كاي
 197 108.783 21430.346 كافً اٌّغّٛػبد

 199  30584.539 اٌزجب٠ٓ اٌىٍٝ

 َِبؽخ َِىٓ 

 اٌيٚع١خ

 

 2 4428.636 8857.272 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

32.106 
0.01 

 كاي
 197 137.939 27174.012 كافً اٌّغّٛػبد

 199  36031.284 اٌزجب٠ٓ اٌىٍٝ

( فى ممارسات المينيماليـز فى تأثيث 2.22( وجود تبايف داؿ إحصائيا عند مستوى )20يتضأ مف جدوؿ )
ن الدخؿ )السفن المستوي التعميمي لمفتاةالمسكف الميسر بيف الفتيات المقبٌت عمى الزواج عينة البحث باختٌؼ كؿ مف 

الذي  LSDن ولمتعرؼ عمي اتجا  دًلة نذ  الفروؽ تـ إجرا  اختبار ن مساحة مسكف الزوجية(هسرة الفتاةالشهري 
 تتضأ نتائجه بالجدوؿ التالى .

 
 
 

 ( :ك٨ٌخ اٌفوٚق فٝ ِّبهٍبد ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ فٝ رأص١ش اٌَّىٓ ا١ٌَّو ثبفز٩ف ِزغ١واد 10علٚي )
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    ٌيٚع١خ (َِبؽخ َِىٓ ا –اٌلفً اٌْٙوٜ ٤ٍوح اٌفزبح  –اٌَّزٜٛ اٌزؼ١ٍّٝ ٌٍفزبح  –)آٌَ 

 آٌَ
 ٍٕخ  .٤0لً ِٓ  03ِٓ 

 = َ197.946 

 ٍٕخ ٤03لً ِٓ  .0ِٓ 

 = َ235.058 

 ٍٕخ فأوضو 03ِٓ 

 = َ237.620 

   - ٍٕخ .٤0لً ِٓ  03ِٓ 

  - **37.112 ٍٕخ ٤03لً ِٓ  .0ِٓ 

 - *2.562 **39.674 ٍٕخ فأوضو 03ِٓ 

 اٌَّزٛٞ اٌزؼ١ٍّٟ ٌٍفزبح
 ئػلاك٠خ فألً

 = َ132.068 

 صب٠ٛٔخ ، فٛق اٌّزٍٜٛ

 = َ157.295 

عبِؼٟ ، فٛق 

 عبِؼٟ

 = َ200.574 

   - ِٕقف٘ )ئػلاك٠خ فألً(

  - *25.227* ِزٍٜٛ )صب٠ٛٔخ ، فٛق اٌّزٍٜٛ(

 - **43.279 **68.506 ِورفغ )عبِؼٟ ، فٛق عبِؼٟ(

 اٌلفً اٌْٙوٞ ٤ٍوح اٌفزبح
 ع١ٕٗ  0333ألً ِٓ 

 = َ149.705 

 333.ِٓ  ٤لً 0333ِٓ 

 ع١ٕٗ

 = َ205.299 

ع١ٕٗ  333.ِٓ 

 فأوضو

 = َ176.663 

   - ع١ٕٗ( 0333ِٕقف٘ ) ألً ِٓ 

٤لً ِٓ  0333ِزٍٜٛ )ِٓ 

 ع١ٕٗ( 333.
*55.594* -  

 - **28.636 **26.958 ع١ٕٗ فأوضو( 333.ِورفغ )ِٓ 

 َِبؽخ َِىٓ  اٌيٚع١خ
 َ  83ألً ِٓ 

 = َ211.203 

 َ ٤93لً ِٓ  83ِٓ 

 = َ209.088 

 ِٓ93 – 133َ 

 = َ180.244 

   - ِزو ِوثغ 83ألً ِٓ 

  - *2.115 ِزو ِوثغ ٤93لً ِٓ  83ِٓ 

 - **28.844 **30.959 ِزو ِوثغ 133 – 93ِٓ 

( وجود فروؽ ذات دًلة إحصائية فى ممارسات المينيماليـز فى تأثيث المسكف الميسر بيف 22يتضأ مف جدوؿ )
وترجع الباحثة ذلؾ إلى  نه كمما ن (2.22ن 2.22عند مستوى دًلة ) كبرالزواج لصالأ السف اه الفتيات المقبٌت عمى 

تقدمت الفتاة فى السف زادت خبرتها بتأثيث المسكف والتى اكتسبتها مف تجار   قاربها وزميٌتها ومعارفها ممف سبقنها 
ن أ شبكة اًنترنت والمجٌت والصورالفضائية وتصفعبر القنوات ة فى الزواج ن ومف مشاندة الكثير مف البيوت المؤثث

ستفادة مف و صبحت  كثر تحديدا لٌحتياجات الضرورية وقدرة عمى اًستغنا  عف كؿ ما نو غير ضرورى بنا  عمى اى
ن ووئاـ معروؼ ٌنية فى تحديد ما يمزمها بالفعؿن ويتفؽ ذلؾ مع دراسة رغدة  حمد خطا  امخريف و كثر وعيا وعق

 ف ارتفاع السف يزيد مف خبرة الفتاة المقبمة عمى الزواج ومعرفتها بأنواع اهثاث والمكمٌت وطريقة  فى( 0222)
نسجاـ اهلواف معًا وفى نفس الوقت  ترتيبها فى المكاف وجودة الخامات والتصميمات المناسبة لكؿ حجرة بالمنزؿ واد

حتياجاتها ن ويختمؼ ذلؾ مع توصمت إلى عدـ  حيث( 0220دراسة سميرة قنديؿ وآخروف ) تختار ما يناس  إمكاناتها واد
 وجود عٌقة ارتباطية بيف السف ومستوى الوعى بالتأثيث .

ويتضأ مف الجدوؿ وجود فروؽ ذات دًلة إحصائية فى ممارسات المينيماليـز فى تأثيث المسكف الميسر بيف 
ذلؾ إلى  ف   ن وترجع الباحثة(2.22عند مستوى دًلة ) اهعمىالفتيات المقبٌت عمى الزواج لصالأ المستوى التعميمى 
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ن والذى يهدؼ إلى ماليـزييزيد مف إطٌعها عمى اهفكار الجديدة والمستحدثة ومف بينها المينارتفاع مستوي تعميـ الفتاة 
د بيف ما نو ضروري وغير ضروري وتحدي ترسيخ فكرة البساطة مف خٌؿ سموكيات رشيدة فى اىنفاؽ والتمييز

ن واىكسسواراتم عند تأثيث وتجهيز مسكف الزوجية وفقا ت الفعمية مف م اهثاثن اهدواتن اهجهزةن المفروشاتاًحتياجا
ىمكانيات اهسرة والميزانية المرصودة لذلؾ دوف إرناؽ هسرنف ن كما  ف ارتفاع مستوى التعميـ يجعؿ الفتيات  كثر قدرة 

ن ويكسبهف شخصية مستقمة تظهر عند ترتي  وتوظيؼ عناصر المسكف المكمفةرر مف العادات والتقاليد عمى التح
ن ( 0222ووئاـ معروؼ )ن بعد عاـ ن ونذا يتفؽ مع دراسة رغدة  حمد  اسرة عاموجعمها  كثر مٌئمة لهف وهفراد اه

ى الزواج عمى  ف ( فى  ف ارتفاع المستوى التعميمى يساعد الفتاة المقبمة عم0220سميرة قنديؿ وآخروف )ودراسة 
ن ؽ معايير اىختيار السميمةتكوف  كثر وعيًا عند إختيارنا لمحتويات مسكنها مف  ثاث ومكمٌت التصميـ الداخمى وف

المتانة والجودة والمنفعة واىحتياجات  اًعتبارحيث تختار ما يتناس  مع إحتياجاتها وظروفها المادية مع اهخذ فى 
 المستقبمية.

يتضأ مف الجدوؿ وجود فروؽ ذات دًلة إحصائية فى ممارسات المينيماليـز فى تأثيث المسكف الميسر كما 
وترجع الباحثة ذلؾ إلى  ن( 2.22بيف الفتيات المقبٌت عمى الزواج لصالأ الدخؿ الشهرى المتوسط عند مستوى دًلة )

ى ً يخؿ بالوظيفة واهدا  والجودة مف خٌؿ عمى تطبيؽ مبادى  التبسيط الذ  كثر حرصا ف اهسر متوسطة الدخؿ 
 هولوياتهاالفعمية وترتيبا  هاحتياجات كثر تحديدا ًنى كذلؾ إختيار اهثاث واهجهزة والمكمٌت التى تناس  الميزانية و 

مصرية مف خاصة و ف  غم  اهسر الن المرتفع  بدرجة  كبر مف الفتيات ذوات الدخؿالمتاحة لها وفقا ليمكانات المادية 
( فى 0222ن وسعدية العقبى )(0222سة كؿ مف نبيمة الورداني )دراونذ  النتيجة تتفؽ جزئيا مع  ذوات الدخؿ المتوسط ن

ختيار  نواع وطرز اهثاث المنزلي والقدرة عمى تجميؿ المسكف ا ف الدخؿ مف  نـ  العوامؿ المؤثرة بشكؿ مباشر عمى 
( فى  ف زيادة 0222) حسيفنجٌ  و زين  عبد الصمد دراسة المفروشات( ن و  –اهلواف  –اىضا ة  -)تأثيث المسكف 

 عبد العاطىفاطمة و حناف سامى كذلؾ دراسة ن و ؼ عناصر البيئة السكنية لوفضؿبمستوي توظي الدخؿ تمكف مف اىرتقا 
ؼ نتيجة الدراسة ن وتختمنتماـ بجودة  ثاث ومكونات المسكف( فى  ف ارتفاع مستوى الدخؿ يساعد عمى اى0222)

 كدت عمى عدـ وجود عٌقة ارتباطية بيف متوسط الدخؿ الشهرى  التى( 0220الحالية مع دراسة سميرة قنديؿ وآخروف )
 ومستوى الوعى بالتأثيث. 

ويتضأ مف الجدوؿ  يضا وجود فروؽ ذات دًلة إحصائية فى ممارسات المينيماليـز فى تأثيث المسكف 
وترجع ن (2.22ن 2.22كف عند مستوى دًلة )بٌت عمى الزواج لصالأ المساحة اهصغر لممسالميسر بيف الفتيات المق

ن فمع اًرتفاع المتصاعد تواجه الشبا  المقبؿ عمى الزواج المشكٌت التىمشكمة السكف مف  نـ الباحثة ذلؾ إلى  ف 
ـ المرغو  فيهما  مرا صع  والتصميالحصوؿ عمى مسكف مناس  بالمساحة ن  صبأ فى اهسعار وغٌ  تكاليؼ التشييد

ن مما يجعؿ لزاما عمى المقبميف عمى الزواج ضرورة تطبيؽ المينماليـز مف خٌؿ التأنى والتحديد الواضأ تحقيقه
تناس  حجـ قطع اهثاث مع المساحة واًستغنا  عف كؿ ما قد يسب  الزحاـ  ةلٌحتياجات الفعمية عند التأثيث مع مراعا

ممارسة اهنشطة الحياتية المختمفة مع الحرص عمى توظيؼ الفراغات والحوائط كوحدات تخزيف و لحركة والضيؽ  ثنا  ا
واًعتماد عمى قطع اهثاث المتحوؿ ومتعدد اًستخدامات ًمكانية اًستفادة مف الفراغ الواحد فى القياـ بأكثر مف نشاط 
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اختيار قطع  تسهؿ( فى  ف مساحة المسكف الكبيرة 0222) عبد العاطىوفاطمة  نن ويختمؼ ذلؾ مع دراسة سنا  النجار
بما يسمأ بممارسة اهنشطة المتعددة في فراغات المسكف دوف تكدس اهثاث المناسبة وتوزيعها بشكؿ جمالي ووظيفي 

 .بسهولة ويسر 
 (: ك٨ٌخ اٌفوٚق فٟ ِّبهٍبد ا١ٌّّٕب١ٌيَ فٝ رأص١ش اٌَّىٓ ا١ٌَّو رجؼبا ٨فز٩ف ِزغ١واد 10علٚي )

 033) ٔٛع َِىٓ اٌيٚع١خ، ٛو٠مخ رم١َُ اٌَّبؽخ ، ِؾً ا٦لبِخ( ْ= 

( وجود فروؽ دالة إحصائيا فى ممارسات المينيماليـز فى تأثيث المسكف الميسر لدى 22يتضأ مف جدوؿ )
  ((29.308لصالأ التمميؾ ن حيث بمغت قيمة ت  مسكف الزوجيةالفتيات المقبٌت عمى الزواج عينة البحث تبعا لنوع 

ؼ في ترتي  اهثاث وتنسيؽ ( ن  ى  ف امتٌؾ الفتيات لمسكف الزوجية يزيد مف حرية التصر 2.22بمستوى دًلة ) 
يجعمهف  كثر انتماما بكافة  ة واستدامة المسكفحساسهف بممكيإاًكسسوارت ومكمٌت الديكور داخؿ المسكف ن كما  ف 

جزئيا مع دراسة سميرة قنديؿ وآخروف ذلؾ يتفؽ و عمى تطوير  مف وقت مخر بعكس اىيجار ن حرصا و ن  هتفاصيم
يؤدى إلى زيادة الرضا عف المسكف ويعطى شعورا  كبر بالراحة واًستقرار واًستقٌلية ن ( فى  ف تممؾ المسكف 0220)

ى تناس  مع مد (2.22( فى  ف ممكية المسكف لها عٌقة معنوية مرتفعة عند مستوى) 0222ودراسة نويدا زغموؿ )
 . ثاث المسكف مع المساحة 

المينيماليـز فى تأثيث المسكف الميسر لدى ويتضأ مف الجدوؿ وجود فروؽ دالة إحصائيا فى ممارسات 
ن حيث بمغت حة المسكف لصالأ المساحة المقسمةالفتيات المقبٌت عمى الزواج عينة البحث تبعا لطريقة تقسيـ مسا

ات ن وترجع الباحثة ذلؾ إلى  ف تقسيـ فراغات المسكف يسهؿ تحديد احتياج(2.22بمستوى دًلة )  ((37.627قيمة ت 
التي ً  نشطةمكانية تعدد استخداـ الفراغ بالنسبة لو إن مع استقٌلية وخصوصية كؿ جز  ويظهرن منها الهدؼ مف كؿ
 ستعماًت إلى اهثاثن حيث استخداـ وحدات اهثاث المتعددة الوظائؼ .  كما يمتد تعدد اى تتطابؽ زمنًيان

ـز فى تأثيث المسكف الميسر لدى كما يتضأ مف الجدوؿ وجود فروؽ دالة إحصائيا فى ممارسات المينيمالي
بمستوى   ((33.607الفتيات المقبٌت عمى الزواج عينة البحث تبعا لمحؿ اىقامة لصالأ الحضر ن حيث بمغت قيمة ت 

يقاع سريع يجعؿ ( ن 2.22دًلة )  الفتيات وترجع الباحثة ذلؾ إلى طبيعة البيئة الحضرية وما يميزنا مف زحاـ واد

 ٔٛع َِىٓ اٌيٚع١خ
اٌّزٍٜٛ 

 اٌؾَبثٟ

ا٨ٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ
 كهعبد اٌؾو٠خ اٌؼ١ٕخ

 ل١ّخ 

 ) د (
 اٌل٨ٌخ

 96 6.941 188.932 ئ٠غبه
198 29.308 

  0.01كاي ػٕل 

 104 7.328 223.590 ر١ٍّه ٌٖبٌؼ ر١ٍّه

  اٌَّبؽخ رم١َُ ٛو٠مخ
اٌّزٍٜٛ 

 اٌؾَبثٟ

ا٨ٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ
 كهعبد اٌؾو٠خ اٌؼ١ٕخ

 ل١ّخ

 ) د ( 
 اٌل٨ٌخ

 123 7.544 195.553 ِمَّخ
198 37.627 

  0.01كاي ػٕل 

 77 5.771 148.359 ِفزٛؽخ ٌٖبٌؼ اٌّمَّخ

 ِؾً ا٦لبِخ
اٌّزٍٜٛ 

 اٌؾَبثٟ

ا٨ٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ
 كهعبد اٌؾو٠خ اٌؼ١ٕخ

 ل١ّخ

 ) د ( 
 اٌل٨ٌخ

 83 6.428 165.299 ه٠ف
198 33.607 

  0.01كاي ػٕل 

 117 8.756 204.358 ؽٚو ٌٖبٌؼ اٌؾٚو
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فتاة  ف الن كما ا عف الراحة والهدو  داخؿ المكافبحثن لبساطة وتقميؿ معدؿ اًزدحاـا رصا عمىح كثر بها المقيمات 
ن وكذلؾ  كثر تطمعا لكؿ مانو جديد فى مجاؿ التأثيث استخداما لينترنتو ن  كثر انفتاحا عمى مستجدات العصر بالحضر

ن والمبانا  بكثرة ما ليد وح  تقميد اهسر لبعضهاالتقاتتحكـ العادات و حيث فى الريؼ يختمؼ اهمر والديكور ن بينما 
ًو  محمد ويتفؽ ذلؾ مع دراسة كؿ مف ن اهثاثختيار عممية اوتدخؿ اهنؿ بشكؿ كبير فى تمتمكه العروس ن 

( فى وجود فروؽ ذات دًلة إحصائية في الوعي وممارسات إختيار اهثاث والمفروشات بيف ربات اهسر 0222)
( فى وجود فروؽ ذات دًلة إحصائية فى كؿ مف 0222)عبد العاطى فاطمة و ن ودراسة حناف سامى  لصالأ الحضريات

ن ترونية الحديثة لصالأ شبا  الحضرالممارسات اًستهٌكية واتجانات المقبميف عمى الزواج نحو اقتنا  اهجهزة اًلك
 ،ثيث وتنسيؽ المسكف لصالأ الحضرتأحصائية فى إ( فى وجود فروؽ ذات دًلة 0222ودراسة منيرة الضحياف )

( والتى  وضحت عدـ وجود 0222ن ونادية  بو سكينة ) (2222ع دراسة كؿ مف فاتف لطفى ) م ةوتختمؼ نذ  النتيج
وبذلؾ يتحقؽ الفرض  فروؽ دالة بيف طالبات الحضر والريؼ فى السموؾ اىقتصادى ًختيار اهثاث والمفروشات .

 .الثانى
توجد فروؽ ذات دًلة إحصائية فى التخطػيط م والذي ينص عمى  نه  الثالث :النتائج في ضو  الفرض 

التخطػػػيط جػػػودة الحيػػاة الزوجيػػة ن التخطػػيط ل -ىنجػػا  وتربيػػػة اهبنػػا التخطػػيط لمحيػػاة المسػػتقبمية بأبعػػػاد  )
 المقػبٌت عمػى الػزواج عينػة الفتيػات بػيفتطػوير الػذات والتنميػة المهنيػة( التخطػيط لمستقبؿ اهسرة المادى ن ل

 - هسػرة الفتػػاة دخؿ الشػهرىالػ -محػؿ اىقامػة  -تبعػا ًخػتٌؼ بعػض المتغيػرات الديموجرافيػة )السػػف الدراسػة
 المستوى التعميمى(م.

باستخداـ  Anova One Wayولمتحقؽ مف صحة الفرض تـ إجرا  تحميؿ التبايف  حادي اًتجا   
F.Test  ىيجاد دًلة الفروؽ تبعًا لبعض المتغيرات الُمحددة ن ثـ اختبار  قؿ فرؽ معنويL.S.D   لبياف اتجا

م لممتغيرات ثنائية العناصر ىيجاد الفروؽ T.testدًلة الفروؽ لممتغيرات ذات الدًلةن كذلؾ اختبار مت 
  :( توضأ ذلؾ02( إلى )22ودًلتها ن والجداوؿ مف )
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 نجا  وتربية اهبنا : .التخطيط لي 
 ( رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ فٝ رقط١ٜ اٌفز١بد اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط ٧ٌٔغبة ٚروث١خ ا٤ثٕبء.1علٚي ) 

 (033ثبفز٩ف ِزغ١واد )آٌَ ، اٌَّزٛٞ اٌزؼ١ٍّٟ ٌٍفزبح ، اٌلفً اٌْٙوٜ ٤ٍوح اٌفزبح(     )ْ= 

 اٌّزغ١و
 ِزٍٜٛ اٌّوثؼبد ِغّٛع اٌّوثؼبد ِٖله اٌزجب٠ٓ

كهعبد 

 اٌؾو٠خ

 ل١ّخ 

 ) ف(
 اٌل٨ٌخ

 2 4719.682 9439.364 ث١ٓ اٌّغّٛػبد آٌَ

 197 91.877 18099.730 كافً اٌّغّٛػبد كاي 0.01 51.370

 199  27539.094 اٌزجب٠ٓ اٌىٍٝ

اٌَّزٛٞ 

 اٌزؼ١ٍّٟ

 2 4804.989 9609.979 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 197 78.147 15395.041 كافً اٌّغّٛػبد كاي 0.01 61.486

 199  25005.020 اٌزجب٠ٓ اٌىٍٝ

اٌلفً 

اٌْٙوٜ 

 ٤ٍوح اٌفزبح

 2 4356.800 8713.600 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 197 154.242 30385.655 كافً اٌّغّٛػبد كاي 0.01 28.247

 199  39099.255 اٌزجب٠ٓ اٌىٍٝ

التخطيط لينجا  وتربية اهبنا  بيف ( فى 2.22( وجود تبايف داؿ إحصائيا عند مستوى )22يتضأ مف جدوؿ ) 
الدخؿ الشهرى هسرة ن المستوي التعميمي لمفتاة ن عينة البحث باختٌؼ كؿ مف )السف الفتيات المقبٌت عمى الزواج

 الذي تتضأ نتائجه بالجدوؿ التالى . LSD(ن ولمتعرؼ عمي اتجا  دًلة نذ  الفروؽ تـ إجرا  اختبار الفتاة
 ٌفوٚق فٝ رقط١ٜ اٌفز١بد اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط ٧ٌٔغبة ٚروث١خ ا٤ثٕبء ثبفز٩ف ِزغ١واد ( :ك٨ٌخ ا10علٚي )

 )آٌَ ، اٌَّزٛٞ اٌزؼ١ٍّٟ ٌٍفزبح ، اٌلفً اٌْٙوٜ ٤ٍوح اٌفزبح(

 آٌَ
 ٍٕخ  .٤0لً ِٓ  03ِٓ 

 = َ34.034 

 ٤03لً ِٓ  .0ِٓ 

 ٍٕخ

 = َ40.598 

 ٍٕخ فأوضو 03ِٓ 

 = َ51.333 

   - سنة 02ألقل من  02من 

  - **6.564 سنة 02ألقل من  02من 

 - *10.735* **17.299 سنة فأكثر 02من 

 اٌَّزٛٞ اٌزؼ١ٍّٟ
 ئػلاك٠خ فألً

 = َ32.578 

 صب٠ٛٔخ ، فٛق اٌّزٍٜٛ

 = َ48.590 

 عبِؼٟ ، فٛق عبِؼٟ

 = َ63.036 

   - منخفض )إعذادية فأقل(

  - *16.012* متوسط )ثانوية ، فوق المتوسط(

 - **14.446 **30.458 مرتفع )جامعي ، فوق جامعي(

 اٌلفً اٌْٙوٜ ٤ٍوح اٌفزبح
 ع١ٕٗ  0333ألً ِٓ 

 = َ53.012 

٤لً ِٓ  0333ِٓ 

 ع١ٕٗ 333.

 = َ55.705 

 ع١ٕٗ فأوضو 333.ِٓ 

 = َ64.626 

   - جنيه( 0222منخفض )أقل من 

  - *2.693 جنيه( 2222إلي أقل من  0222متوسط )من 

 - *8.921* **11.614 جنيه فأكثر( 2222)من مرتفع 

( وجود فروؽ ذات دًلة إحصائية فى التخطيط لينجا  وتربية اهبنا  بيف الفتيات 22يتضأ مف جدوؿ )
ف ارتفاع سف المقبٌت عمى  ن وترى الباحثة (2.22ف اهكبر عند مستوى دًلة )المقبٌت عمى الزواج لصالأ الس
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ة  ولويات ن مما يعنى زيادة اًنتماـ بالتخطيط له والحرص عميه ووضعه فى مقدممرات اىنجا لزواج يعنى قمة عدد ا
ن ومف ناحية  خرى يعنى زيادة الوعى بأنمية إجرا  فحوصات ما قبؿ الزواج ومتابعة اهطبا  احتياجاتهف عند الزواج

 .اىنجا  لديهفوفرص طمئناف عمى احتماًت لي
فروؽ ذات دًلة إحصائية فى التخطيط لينجا  وتربية اهبنا  بيف الفتيات  يتضأ مف الجدوؿ وجودكما 

( ن وترى الباحثة  ف ارتفاع المستوى 2.22عند مستوى دًلة )اهعمى  المقبٌت عمى الزواج لصالأ المستوى التعميمى
نجا   ربيتهـ وفؽ منظومة قيـ طفاؿ والتخطيط لت التعميمى يزيد مف وعى الفتيات بقيمة الزواج وتكويف اهسرة واد

وسموكيات سوية تمكف مف دفعهـ لممجتمع بشكؿ ناجأ  كما يزيد ارتفاع التعميـ مف إدراؾ الفتيات هنمية اتفاؽ اهبويف 
ن ويتفؽ ذلؾ مع دراسة كؿ مف إيماف فقدوة حسنة  ماـ  طفاله فعمى  ف يك فعمى  سمو  التربية المناس  وحرصه

ن ودراسة زين  عبد انت تنشئة اهبنا  ورعايتهـ  فضؿارتفع المستوى التعميمي لمزوجيف ك( فى  نه كمما 0222 حمد  )
بيف المستوى التعميمى لو  واهـ والقدرة عمى تطوير وتنمية الذات  ة( فى وجود عٌقة إرتباطية موجب0222الصمد ) 

 اعميمي لموالديف يزيد مف درجه إلمامهم( فى  ف ارتفاع المستوى الت0222) عبد العاطىلدى اهبنا  ن ودراسة فاطمة 
 بمتطمبات نمو اهبنا  و سالي  التنشئة السوية لهـ فى مراحؿ عمرنـ المختمفة .

ويتضأ مف الجدوؿ وجود فروؽ ذات دًلة إحصائية فى التخطيط لينجا  وتربية اهبنا  بيف الفتيات 
( ن وترى الباحثة  ف ارتفاع 2.22ن 2.22دًلة ) المقبٌت عمى الزواج لصالأ الدخؿ الشهرى اهعمى عند مستوى

متوسط الدخؿ الشهرى يشجع المتزوجيف عمى اىنجا  وعدـ التأجيؿ حيث يعد عامٌ رئيسيا فى تأميف اًحتياجات 
توفير بيئة مادية مف والمتطمبات الٌزمة سوا  لينجا  مف إجرا  فحوصات طبية ومراجعة اهطبا  ن  و بعد اىنجا  

مما يضمف تطور طبيعى وسوى  ن احتياجات دراسية وترفيهية م وغيرناغرفة خاصةن  لعا ن  دويةة لنمو الطفؿ ممناسب
( والتى  وضحت  ف المستوى اًقتصادي ليس له تأثير 0222ويختمؼ ذلؾ مع دراسة كؿ مف نورة العتيبى ) نلمطفؿ

(  التى 0222) عبد العاطىية ن ودراسة فاطمة واضأ في اختٌؼ دور الوالديف في تكويف شخصية اهبنا  اىجتماع
 قيـ التنمية والتحديث لدى اهبنا  . غرس  ثبتت عدـ وجود عٌقة إرتباطية بيف متوسط الدخؿ الشهرى وقدرة اهسرة عمى

 ( : اٌفوٚق فٝ رقط١ٜ اٌفز١بد اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط ٧ٌٔغبة ٚروث١خ ا٤ثٕبء10علٚي )

 (033ثبفز٩ف ِؾً ا٦لبِخ   )ْ= 

 ِؾً ا٦لبِخ
اٌّزٍٜٛ 

 اٌؾَبثٟ
 اٌؼ١ٕخ ا٨ٔؾواف اٌّؼ١بهٞ

كهعبد 

 اٌؾو٠خ
 اٌل٨ٌخ ل١ّخ ) د (

 83 2.778 42.306 ه٠ف
198 16.552 

  0.01كاي ػٕل 

 117 3.961 59.741 ؽٚو ٌٖبٌؼ اٌؾٚو

الفتيات المقبٌت عمى يتضأ مف الجدوؿ وجود فروؽ دالة إحصائيا فى التخطيط لينجا  وتربية اهبنا  بيف 
ن وترجع الباحثة ذلؾ (2.2بمستوى دًلة )   ((16.552ن حيث بمغت قيمة ت ج تبعا لمحؿ اىقامة لصالأ الحضرالزوا

فحص الزيارة مراكز ب كثر انتماما بالتخطيط ىنجا  اهطفاؿ واًستعداد له  المحضر يجعمهم زوجيفإلى  ف انتما  ال
ن ومتابعة اهطبا  ومعرفة  نس  وسائؿ الحمؿ وتنظيـ اهسرة ومتابعة وتغذية اهـ ن الزواجالمتخصصة لممقبميف عمى 

 واًستعانة بالمتخصصيف فى التربية والعٌقات اهسرية
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 اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط
 ئػلاك/ ك.  ِوٚح َِؼل اٌَؼ١ل ٔبعٟ
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   .التخطيط لجودة الحياة الزوجية:
 ( رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ فٝ رقط١ٜ اٌفز١بد اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط ٌغٛكح اٌؾ١بح اٌيٚع١خ 18علٚي ) 

 (033اٌلفً اٌْٙوٜ ٤ٍوح اٌفزبح(    )ْ=  –اٌَّزٜٛ اٌزؼ١ٍّٝ  ٌٍفزبح  –ثبفز٩ف ِزغ١واد )آٌَ 

 اٌّزغ١و
 ِزٍٜٛ اٌّوثؼبد ِغّٛع اٌّوثؼبد ِٖله اٌزجب٠ٓ

كهعبد 

 اٌؾو٠خ

 ل١ّخ 

 ) ف(
 اٌل٨ٌخ

 2 4643.464 9286.927 ث١ٓ اٌّغّٛػبد آٌَ

47.559 
0.01 

 كاي
 197 97.635 19234.093 كافً اٌّغّٛػبد

 199  28521.020 اٌزجب٠ٓ اٌىٍٝ

اٌَّزٛٞ 

 اٌزؼ١ٍّٟ

 2 4474.351 8948.703 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

34.868 
0.01 

 كاي
 197 128.323 25279.561 كافً اٌّغّٛػبد

 199  34228.264 اٌزجب٠ٓ اٌىٍٝ

اٌلفً 

اٌْٙوٜ 

 ٤ٍوح اٌفزبح

 2 4730.453 9460.906 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

55.848 
0.01 

 كاي
 197 84.702 16686.249 كافً اٌّغّٛػبد

 199  26147.155 اٌزجب٠ٓ اٌىٍٝ

( فى التخطيط لجودة الحياة الزوجية 2.22( وجود تبايف داؿ إحصائيا عند مستوى )22يتضأ مف جدوؿ )
الدخؿ الشهرى هسرة ن عينة البحث باختٌؼ كؿ مف )السفن المستوي التعميمي لمفتاة بيف الفتيات المقبٌت عمى الزواج

 :الذي تتضأ نتائجه بالجدوؿ التالى LSDن ولمتعرؼ عمي اتجا  دًلة نذ  الفروؽ تـ إجرا  اختبار (الفتاة
 ( :ك٨ٌخ اٌفوٚق فٝ رقط١ٜ اٌفز١بد اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط ٌغٛكح اٌؾ١بح اٌيٚع١خ 19علٚي )

 اٌلفً اٌْٙوٜ ٤ٍوح اٌفزبح(   –اٌَّزٜٛ اٌزؼ١ٍّٝ ٌٍفزبح  –ثبفز٩ف ِزغ١واد )آٌَ 

 آٌَ
 ٍٕخ  .٤0لً ِٓ  03ِٓ 

 = َ17.637 

 ٍٕخ ٤03لً ِٓ  .0ِٓ 

 = َ28.111 

 ٍٕخ فأوضو 03ِٓ 

 = َ40.502 

   - ٍٕخ .٤0لً ِٓ  03ِٓ 

  - **10.474 ٍٕخ ٤03لً ِٓ  .0ِٓ 

 - *12.391* **22.865 ٍٕخ فأوضو 03ِٓ 

 اٌَّزٛٞ اٌزؼ١ٍّٟ
 ئػلاك٠خ فألً

 = َ19.235 

 صب٠ٛٔخ ، فٛق اٌّزٍٜٛ

 = َ21.942 

 عبِؼٟ ، فٛق عبِؼٟ

 = َ33.380 

   - ِٕقف٘ )ئػلاك٠خ فألً(

  - *2.707 ِزٍٜٛ )صب٠ٛٔخ ، فٛق اٌّزٍٜٛ(

 - **11.438 **14.145 ِورفغ )عبِؼٟ ، فٛق عبِؼٟ(

 اٌفزبح اٌلفً اٌْٙوٜ ٤ٍوح
 ع١ٕٗ  0333ألً ِٓ 

 = َ16.289 

 333.ئٌٟ ألً ِٓ  0333ِٓ 

 ع١ٕٗ

 = َ30.451 

 ع١ٕٗ فأوضو 333.ِٓ 

 = َ38.555 

   - ع١ٕٗ( 0333ِٕقف٘ )ألً ِٓ 

ئٌٟ ألً ِٓ  0333ِزٍٜٛ )ِٓ 

 ع١ٕٗ( 333.
14.162** -  

 - *8.104* **22.266 ع١ٕٗ فأوضو( 333.ِورفغ )ِٓ 

وجود فروؽ ذات دًلة إحصائية فى التخطيط لجودة الحياة الزوجية بيف الفتيات ( 22يتضأ مف جدوؿ )
ن وترى الباحثة  ف ارتفاع عمر الفتاة المقبمة عمى (2.22ف اهكبر عند مستوى دًلة )المقبٌت عمى الزواج لصالأ الس

سا  قواعدنا حفاظا عمى اًستقرار الزواج يجعمها  كثر إدراكا هنمية وقيمة جودة الحياة الزوجية و كثر حرصا عمى إر 
اهسرى ن و كثر استيعابا لمطرؼ امخر وتقبٌ لعيوبه ن كما  ف الخبرة في المواقؼ الحياتية تزيد مع العمر ومع التجار  
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ن ويتفؽ تدخؿ اهنؿاهسرية الكثيرة والتي تؤدي إلي اتخاذ قرارات صحيحة عند حدوث الخٌفات اهسرية دوف الحاجة ل
( فى  نه  كمما زاد عمر الزوجة كمما زادت القدرة عمي إتخاذ القرارات اهسريةن ويتفؽ 0222دراسة إيماف  حمد ) ذلؾ مع

ن مما يزيد فرص مكانياته( فى  نه كمما تقدـ اىنساف في العمر كمما زادت إ0222 يضا مع دراسة فاطمة عبد العاطى )
 تحقيؽ جودة الحياة اهسرية مقارنة باهصغر سنا.

ويتضأ مف الجدوؿ وجود فروؽ ذات دًلة إحصائية فى التخطيط لجودة الحياة الزوجية بيف الفتيات المقبٌت عمى 
ن وترجع الباحثة ذلؾ إلى  ف ارتفاع المستوى (2.22ن 2.22عند مستوى دًلة )الزواج لصالأ المستوى التعميمى اهعمي 

عرفة بحقوقها وواجباتها تجا  شريؾ حياتهان و كثر وعيا بقيمة و نمية تنظيـ التعميمي لمفتاة المقبمة عمى الزواج يجعمها  كثر م
ن و كثر حرصا عمى متابعة البرامج المتخصصة فى اكتسا   سالي  التعامؿ المسئوليات اهسرية المنوطة بها الوقت نظرا لتعدد

( فى  نه كمما ارتفع المستوى 0222مد )ن ويتفؽ ذلؾ مع دراسة إيماف  حالزوجيف تفاديا لمخٌفات الزوجيةالسميمة بيف 
( فى 0222ن ويتفؽ  يضا مع دراسة فاطمة عبد العاطى )قدرة عمي إتخاذ القرارات اهسريةالتعميمي لمزوج والزوجة كمما زادت ال

 . ومستوى جودة الحياة اهسرية ككؿ ( بيف المستوى التعميمى لوـ2.22وجود عٌقة إرتباطية موجبه عند مستوى دًلة )
ويتضأ مف الجدوؿ وجود فروؽ ذات دًلة إحصائية فى التخطيط لجودة الحياة الزوجية بيف الفتيات المقبٌت 

ن وترجع الباحثة ذلؾ إلى  ف اهزمات اًقتصادية ( 2.22اهعمى عند مستوى دًلة ) عمى الزواج لصالأ الدخؿ الشهرى
لزوجة بعدـ اًستقرار المالى يزيد مف مخاوفها ويجعمها غير ن ف حساس اكبيرا فى نشو  الخٌفات الزوجية تمع  دورا
دات الرئيسية لتحقيؽ جودة ن حيث يعد الدخؿ الشهرى لوسرة  حد المحدمى التفكير فى إسعاد شريؾ حياتهاقادرة ع
ـ يشعروف ن ومف ثالمتعددةن وتكويف بعض المدخرات ن فمف خٌله يمكف توفير متطمبات  فراد اهسرة واحتياجاتهـالحياة

( فى  نه كمما 0222ن ونذا يتفؽ مع دراسة إيماف  حمد )بيف الزوجيف  كثر استقرارا باهمف اىقتصادى مما يجعؿ الحياة
( فى  نه كمما 0222ن ودراسة فاطمة عبد العاطى )الماديةزاد الدخؿ الشهري كمما قمت الخٌفات اهسرية بسب  اهمور 

ن ويختمؼ ذلؾ جزئيا مع دراسة صحيأ ما زاد مستوي جودة الحياة اهسرية والعكسزاد مستوي متوسط الدخؿ الشهري كم
 ( فى عدـ وجود عٌقة دالة إحصائيا بيف دخؿ اهسرة و بعاد جودة الحياة . 0220رغدا  نعيسة )

 ( : ال ياق س  لخطيط ال لينف الم ب ف عل  اللااج 20جدال )
 لجادة الحينة اللاجية بنخل ف محل اإلقنمة   

ِؾً 

 ا٦لبِخ

اٌّزٍٜٛ 

 اٌؾَبثٟ

ا٨ٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ
 اٌؼ١ٕخ

كهعبد 

 اٌؾو٠خ
 اٌل٨ٌخ ل١ّخ ) د (

 83 2.270 22.371 ه٠ف
198 12.520 

  0.01كاي ػٕل 

 117 2.824 36.674 ؽٚو ٌٖبٌؼ اٌؾٚو

 ( وجود فروؽ دالة إحصائيا فى التخطيط لجودة الحياة الزوجية بيف الفتيات المقبٌت 02يتضأ مف جدوؿ )
(ن وترجع الباحثة 2.22بمستوى دًلة ) ((12.520ن حيث بمغت قيمة ت ة لصالأ الحضرتبعا لمحؿ اىقامعمى الزواج 

ن مما تمميؾ وسوا  كانت إيجار   عائٌتهـيقيموف فى مساكف مستقمة عف بعد الزواج الحضر  شبا ذلؾ إلى  ف غالبية 
مف جان  آخر ف ف و ن ا كثر استقٌلية وحرية فى اتخاذ قراراتهم ايقمؿ مف التدخٌت العائمية فى شئوف الزوجيف ويجعمهم

اىقامة فى الحضر تسهؿ الوصوؿ لممراكز المتخصصة فى العٌقات واًستشارات اهسرية التى تفيد المقبميف عمى الزواج 
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 ة( فى عدـ وجود عٌقة دال0220) ةن ويختمؼ ذلؾ مع دراسة رغدا  نعيسيط لحياتهـ الزوجية المستقبميةخطفى الت
 .بيف مكاف اىقامةن و بعاد جودة الحياة إحصائيا

 ج0 اللخطيط لملل بل ا لية المندى:
  ( لحليل اللبنيس س  لخطيط ال لينف الم ب ف عل  اللااج لملل بل ا لية المندى21جدال ) 

 (200)س=   )السف ن المستوي التعميمي لمفتاة ن الدخؿ الشهرى هسرة الفتاة(بنخل ف ملغيياف 

 الملغيي
 مصدي اللبنيس

مجماع 
 الميبعنف

 ديجنف الحيية ملالط الميبعنف
 قيمة
 ) ف(

 الداللة

 2 4539.342 9078.684 بيس المجماعنف اللس

39.255 
0.01 

 دال
 197 115.636 22780.260 داخل المجماعنف

 199  31858.944 اللبنيس ال ل 

المللاي 
 اللعليمي

 2 4807.716 9615.432 بيس المجماعنف

64.313 
0.01 

 دال
 197 74.755 14726.795 داخل المجماعنف

 199  24342.227 اللبنيس ال ل 

الدخؿ 
الشهرى 
 هسرة الفتاة

 2 4497.667 8995.334 بيس المجماعنف

36.377 
0.01 

 دال
 197 123.640 24357.050 داخل المجماعنف

  33352.384 اللبنيس ال ل 
199 

( فى التخطيط لمستقبؿ اهسرة المادى بيف 2.22( وجود تبايف داؿ إحصائيا عند مستوى )02يتضأ مف جدوؿ )
ن المستوي التعميمي لمفتاة ن الدخؿ الشهرى هسرة عينة البحث باختٌؼ كؿ مف )السف الفتيات المقبٌت عمى الزواج

 الذي تتضأ نتائجه بالجدوؿ التالى . LSDالفتاة( ن ولمتعرؼ عمي اتجا  دًلة نذ  الفروؽ تـ إجرا  اختبار 
 ( :ك٨ٌخ اٌفوٚق فٝ رقط١ٜ اٌفز١بد اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط ٌَّزمجً ا٤ٍوح اٌّبكٜ 00علٚي )

 َّزٛٞ اٌزؼ١ٍّٟ ٌٍفزبح ، اٌلفً اٌْٙوٜ ٤ٍوح اٌفزبح(ثبفز٩ف ِزغ١واد )آٌَ ، اٌ

 آٌَ
 ٍٕخ  .٤0لً ِٓ  03ِٓ 

 = َ28.103 

 ٍٕخ ٤03لً ِٓ  .0ِٓ 

 = َ30.247 

 ٍٕخ فأوضو 03ِٓ 

 = َ46.064 

   - ٍٕخ .0ٍٕخ ٤لً ِٓ  03ِٓ 

  - *2.144 ٍٕخ 03ٍٕخ ٤لً ِٓ  .0ِٓ 

 - *15.817* **17.961 ٍٕخ فأوضو 03ِٓ 

 اٌَّزٛٞ اٌزؼ١ٍّٟ
 ئػلاك٠خ فألً

 = َ26.502 

 صب٠ٛٔخ ، فٛق اٌّزٍٜٛ

 = َ34.753 

 عبِؼٟ ، فٛق عبِؼٟ

 = َ42.258 

   - ِٕقف٘ )ئػلاك٠خ فألً(

  - *8.251* ِزٍٜٛ )صب٠ٛٔخ ، فٛق اٌّزٍٜٛ(

 - **7.505 **15.756 ِورفغ )عبِؼٟ ، فٛق عبِؼٟ(

 اٌلفً اٌْٙوٜ ٤ٍوح اٌفزبح
 ع١ٕٗ  0333ألً ِٓ 

 = َ21.887 

 ٤.333لً ِٓ  0333ِٓ 

 ع١ٕٗ

 = َ35.053 

 ع١ٕٗ فأوضو 333.ِٓ 

 = َ37.422 

   - ع١ٕٗ( 0333ِٕقف٘ )ألً ِٓ 

٤لً ِٓ  0333ِزٍٜٛ )ِٓ 

 ع١ٕٗ( 333.
13.166** -  
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 - *2.369 **15.535 ع١ٕٗ فأوضو( 333.ِورفغ )ِٓ 

دًلة إحصائية فى التخطيط لمستقبؿ اهسرة المادى بيف الفتيات ( وجود فروؽ ذات 00يتضأ مف جدوؿ )
 ف ارتفاع سف ذلؾ إلى الباحثة  جعوتر  ( ن2.22ن 2.22عند مستوى دًلة ) كبرالمقبٌت عمى الزواج لصالأ السف اه 

الفتاة المقبمة عمى الزواج  يزيد مف خبرتها ومعرفتها بأسمو  إدارة الدخؿ المالى ن ويجعمها  كثر وعيا بكيفية تحقيؽ 
مكانياتها المتاحة حرصا منها عمى إدخار ما ينفعها مستقبٌ فى تحسيف حالة مسكنها  التوازف بيف احتياجات  سرتها واد

( فى وجود عٌقة 0222شوقي )ن ويتفؽ ذلؾ مع دراسة ننا  مراحؿ تطور  سرتها مف جميع النواحى بما يناس  
 ارتباطية موجبة بيف مستوي تعميـ الزوجة والقدرة عمي اتخاذ القرارات المالية وحسف استثمارنا .

كما يتضأ مف الجدوؿ وجود فروؽ ذات دًلة إحصائية فى التخطيط لمستقبؿ اهسرة المادى بيف الفتيات 
( ن وترجع الباحثة ذلؾ إلى  ف ارتفاع 2.22عند مستوى دًلة )اهعمى بٌت عمى الزواج لصالأ المستوى التعميمى المق

تحديد اهولويات عند استخداـ الموارد ن و بأنمية التخطيط لمدخؿ المالى  زيادة وعيهايسانـ فى لمفتاة المستوى التعميمى 
يجعمها  كثر قدرة عمى إيجاد حموؿ مبتكرة لتحسيف كما يف دخؿ اهسرة ن المتاحة ن وتوظيؼ نواياتها المختمفة فى تحس

 مستوى معيشة  سرتها .
كما يتضأ مف الجدوؿ وجود فروؽ ذات دًلة إحصائية فى التخطيط لمستقبؿ اهسرة المادى بيف الفتيات المقبٌت 

ترجع الباحثة ذلؾ إلى  ف ارتفاع الدخؿ ن و (2.22ن 2.22عمى الزواج لصالأ الدخؿ الشهرى اهعمى عند مستوى دًلة )
منزلية  حدث لتوفير الشهرى يمكف الفتاة مف اىدخار إما لوحداث المفاجئة والطارئة التى قد تحدث مستقبٌ ن  و لشرا   جهزة 

جٌ  نن ويتفؽ ذلؾ مع دراسة زين  عبد الصمد و كبر يتناس  مع مراحؿ تطور اهسرةن  و لٌنتقاؿ لمسكف  الوقت والجهد
( فى  نه كمما زاد دخؿ اهسرة كمما تطمعت لتحسيف الحالة اىنشائية لمسكنها مف خٌؿ بنا  حجرات  و  دوار 0222حسيف )

( في  نه كمما زاد 0222ن وتختمؼ نذ  النتيجة مع دراسة ننادى قمرة )طيبات الخارجية والداخمية لممسكفجديدة وتحسيف التش
 يط لدخمها واتبعت سموؾ استهٌكى غير رشيد عند الشرا  . دخؿ اهسرة قؿ التزامها بالتخط

 ( : اٌفوٚق فٝ اٌزقط١ٜ ٌَّزمجً ا٤ٍوح اٌّبكٜ ٌلٜ اٌفز١بد اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط ثبفز٩ف ِؾً ا٦لبِخ  00علٚي )

 ( وجود فروؽ دالة إحصائيا فى التخطيط لمستقبؿ اهسرة المادى بيف الفتيات المقبٌت 02يتضأ مف جدوؿ )
ن وترجع (2.22)بمستوى دًلة   (22.222ن حيث بمغت قيمة ت )ج تبعا لمحؿ اىقامة لصالأ الحضرعمى الزوا

الباحثة ذلؾ إلى  ف الفتاة فى الحضر تتوافر لديها فرصة  كبر لٌستقٌلية بحياتها واىطٌع وتمقى المزيد مف المعارؼ 
حيث تتنوع  مامها مصادر الثقافة مما يجعمها  كثر قدرة عمى إدارة دخمها بحرية دوف الحاجة لتقميد امخريف  و التأثر 

 . الريؼ ىبآرائهـ بعكس الفتاة ف
 د. التخطيط لتطوير الذات والتنمية المهنية:

 ( رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ فٝ رقط١ٜ اٌفز١بد اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط  ٌزط٠ٛو اٌناد ٚاٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ثبفز٩ف ِزغ١واد 00علٚي )

 033ْ=    )آٌَ ، اٌَّزٛٞ اٌزؼ١ٍّٟ ، اٌلفً اٌْٙوٞ ٤ٍوح اٌفزبح(

 ِؾً ا٦لبِخ
اٌّزٍٜٛ 

 اٌؾَبثٟ

ا٨ٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ
 كهعبد اٌؾو٠خ اٌؼ١ٕخ

 ل١ّخ 

 ) د (
 اٌل٨ٌخ

 83 2.087 27.463 ه٠ف
198 15.541 

  0.01كاي ػٕل 

 117 3.546 45.342 ؽٚو ٌٖبٌؼ اٌؾٚو
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 اٌل٨ٌخ ل١ّخ ) ف( كهعبد اٌؾو٠خ ِزٍٜٛ اٌّوثؼبد اٌّوثؼبدِغّٛع  ِٖله اٌزجب٠ٓ اٌّزغ١و

 2 4602.396 9204.792 ث١ٓ اٌّغّٛػبد آٌَ

40.471 
0.01 

 كاي
 197 113.720 22402.824 كافً اٌّغّٛػبد

 199  31607.616 اٌزجب٠ٓ اٌىٍٝ

اٌَّزٛٞ 

 اٌزؼ١ٍّٟ

 2 4710.944 9421.889 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

50.447 
0.01 

 كاي
 197 93.384 18396.637 كافً اٌّغّٛػبد

 199  27818.526 اٌزجب٠ٓ اٌىٍٝ

اٌلفً اٌْٙوٞ 

 ٤ٍوح اٌفزبح

 2 4794.095 9588.190 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

62.745 
0.01 

 كاي
 197 76.406 15051.986 كافً اٌّغّٛػبد

 199  24640.176 اٌزجب٠ٓ اٌىٍٝ

( فى التخطيط لتطوير الذات والتنمية المهنية بيف 2.22إحصائيا عند مستوى )( وجود تبايف داؿ 02يتضأ مف جدوؿ )
ن ولمتعرؼ كؿ مف )السفن المستوي التعميمين الدخؿ الشهري هسرة الفتاة( الفتيات المقبٌت عمى الزواج عينة البحث باختٌؼ

 التالى .الذي تتضأ نتائجه بالجدوؿ  LSDعمي اتجا  دًلة نذ  الفروؽ تـ إجرا  اختبار 
 ( :ك٨ٌخ اٌفوٚق فٝ رقط١ٜ اٌفز١بد اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط ٌزط٠ٛو اٌناد ٚاٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ .0علٚي )

    ثبفز٩ف ِزغ١واد )آٌَ ، اٌَّزٛٞ اٌزؼ١ٍّٟ ٌٍفزبح ، اٌلفً اٌْٙوٞ ٤ٍوح اٌفزبح(

 آٌَ
 ٍٕخ  .٤0لً ِٓ  03ِٓ 

 = َ26.274 

 ٍٕخ ٤03لً ِٓ  .0ِٓ 

 = َ39.785 

 ٍٕخ فأوضو 03ِٓ 

 = َ50.052 

   - ٍٕخ .0ٍٕخ ٤لً ِٓ  03ِٓ 

  - **13.511 ٍٕخ 03ٍٕخ ٤لً ِٓ  .0ِٓ 

 - *10.267* **23.778 ٍٕخ فأوضو 03ِٓ 

 اٌَّزٛٞ اٌزؼ١ٍّٟ
 ئػلاك٠خ فألً

 = َ25.527 

 صب٠ٛٔخ ، فٛق اٌّزٍٜٛ

 = َ32.026 

 عبِؼٟ ، فٛق عبِؼٟ

 = َ44.449 

   - ِٕقف٘ )ئػلاك٠خ فألً(

  - *6.499* ِزٍٜٛ )صب٠ٛٔخ ، فٛق اٌّزٍٜٛ(

 - **12.423 **18.922 ِورفغ)عبِؼٟ ، فٛق عبِؼٟ(

 اٌلفً اٌْٙوٞ ٤ٍوح اٌفزبح
 ع١ٕٗ  0333ألً ِٓ 

 = َ20.620 

ئٌٟ ألً ِٓ  0333ِٓ 

 ع١ٕٗ 333.

 = َ33.334 

 ع١ٕٗ فأوضو 333.ِٓ 

 = َ45.750 

   - ع١ٕٗ( 0333ِٕقف٘ )ألً ِٓ 

ئٌٟ ألً ِٓ  0333 ِزٍٜٛ )ِٓ

 ع١ٕٗ( 333.
12.714** -  

 - *12.416* **25.130 ع١ٕٗ فأوضو( 333.ِورفغ )ِٓ 

( وجود فروؽ ذات دًلة إحصائية فى التخطيط لتطوير الذات والتنمية المهنية بيف 02يتضأ مف جدوؿ )
الباحثة ذلؾ إلى  ف ارتفاع عمر ن وترجع (2.22الفتيات المقبٌت عمى الزواج لصالأ السف اهكبر عند مستوى دًلة )

ن و شد حرصا عمى سعى لتحقيقها عمى المستوى المهنىالفتاة المقبمة عمى الزواج يجعمها  كثر تحديدا لونداؼ التى ت
 اًجتهاد فى عٌج نقاط ضعفها عف طريؽ اكتسا  المزيد مف المهارات والقدرات المرتبطة بالعمؿ تقديرا منها هنمية

بالمسئولية تجا   ن كما تزداد قدرتها عمى استيعا  متغيرات سوؽ العمؿ والتكيؼ معها إحساسا منهادىاستقٌلها الما
 . سرتها
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ويتضأ مف الجدوؿ وجود فروؽ ذات دًلة إحصائية فى التخطيط لتطوير الذات والتنمية المهنية بيف الفتيات  
(ن وترجع الباحثة ذلؾ إلى  ف ارتفاع 2.22ى دًلة )المقبٌت عمى الزواج لصالأ المستوى التعميمى اهعمي عند مستو 

ن و كثر العمؿالمستوى التعميمى لمفتاة يجعمها  كثر إدراكا هنمية اًلتحاؽ بدورات تخصصية لمواكبة الجديد فى مجاؿ 
اطمة عبد ن ويتفؽ ذلؾ مع دراسة فب كماؿ دراساتها العميا مستقبٌ ن والتخطيط لموقت بما يسمأاتخاذ القرارقدرة عمى 

ن ويمنحهما الشعور بالتفاؤؿ ر إيجابا فى شخصية الشا  والفتاةفى  ف ارتفاع المستوى التعميمى يؤث (0222)العاطى 
 ن والسعى نحو التميز.يؽ اهنداؼ مف خٌؿ العمؿ الد و وتفجير الطاقات الكامنة لتحق

الذات والتنمية المهنية بيف الفتيات  ويتضأ مف الجدوؿ وجود فروؽ ذات دًلة إحصائية فى التخطيط لتطوير  
(ن وترجع الباحثة ذلؾ إلى  نه بارتفاع 2.22المقبٌت عمى الزواج لصالأ الدخؿ الشهرى اهعمى عند مستوى دًلة )

دخؿ اهسرة تتوافر اىمكانيات التى تساعد الفتاة عمى تطوير وتنمية ذاتها سوا  مف خٌؿ استكمالها لدراساتها العميا  و 
ن فارتفاع تكويف شخصية متكاممة ومتحضرةطريؽ اًلتحاؽ بدورات فى التنمية البشرية  و المهنية لتساعدنا عمى عف 

الدخؿ ًيجعؿ تركيزنا منص  عمى إيجاد  ى مجاؿ عمؿ لمجرد سد احتياجاتهان بؿ تمتد تطمعاتها لشغؿ وظائؼ مرموقة 
( فى عدـ وجود 0222تمؼ ذلؾ مع دراسة فاطمة عبد العاطى )ن ويخالذات واًرتقا  بها ومناص  مميزة مف خٌؿ تنمية

  .لوسرة وقيـ تطوير وتنمية الذات عٌقة بيف متوسط الدخؿ الشهرى
 ( : اٌفوٚق فٝ رقط١ٜ اٌفز١بد اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط 00علٚي )

   ٌزط٠ٛو اٌناد ٚاٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ثبفز٩ف ِؾً ا٦لبِخ

 ِؾً ا٦لبِخ
اٌّزٍٜٛ 

 اٌؾَبثٟ

ا٨ٔؾواف 

 اٌّؼ١بهٞ
 اٌل٨ٌخ ل١ّخ ) د ( كهعبد اٌؾو٠خ اٌؼ١ٕخ

 83 2.249 29.720 ه٠ف
198 18.765 

  0.01كاي ػٕل 

 117 3.527 47.654 ؽٚو ٌٖبٌؼ اٌؾٚو

( وجود فروؽ دالة إحصائيا فى التخطيط لتطوير الذات والتنمية المهنية بيف الفتيات المقبٌت 02يتضأ مف جدوؿ )
( ن وترجع 2.22بمستوى دًلة )   (18.765تبعا لمحؿ اىقامة لصالأ الحضر ن حيث بمغت قيمة ت )عمى الزواج 

الباحثة ذلؾ إلى  ف الفتاة فى الحضر تتنوع  مامها فرص تطوير ذاتها نتيجة تعدد مصادر تمقى الثقافة والمعرفة ن 
ن كما تتوافر لديها الفرصة اهكبر فى إيجاد عمؿ  واًلتحاؽ بمراكز الدورات التخصصية فى مجاؿ العمؿ والتنمية البشرية

 .وبذلؾ يتحقؽ الفرض الثالث يتناس  مع طبيعة دراستها .
م تختمؼ نسبة مشاركة متغيرات الدراسة عمى كؿ مف النتائج في ضو  الفرض الرابع : والذي ينص عمى  نه 

لمستقبمية لدى الفتيات المقبٌت عمى ممارسات المينيماليـز فى تأثيث المسكف الميسر ن والتخطيط لمحياة ا
 الزواج م .

باستخداـ  Multi Regression Analysisولمتحقؽ مف نذا الفرض تـ استخداـ معامؿ اىنحدار المتعدد 
لمتعرؼ عمى  كثر العوامؿ تأثيرا عمى كؿ مف ممارسات المينيماليـز فى   Stepwiseالخطوة المتدرجة لوماـ 
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والتخطيط لمحياة المستقبمية لدى الفتيات المقبٌت عمى الزواج  ن ويوضأ ذلؾ جدوؿ تأثيث المسكف الميسر ن 
 (02 . ) 

 ( ا همية ال لبية بنللخدام معنمل اال حداي )الخطاة الملديجة إل  ا منم( 27جدال ) 

غ
اٌّزغ١و اٌزبث

 

د
ٍب

ِّبه
 

ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ
 

ٝ
ف

 

ش
رأص١

 
ٓ

َى
اٌّ

 
َو

ا١ٌّ
 

 اٌّزغ١و اٌَّزمً
ِؼبًِ 

 ا٨هرجبٛ

َٔجخ 

 اٌّْبهوخ

 ل١ّخ

 ) ف(
 اٌل٨ٌخ

ِؼبًِ 

 ا٨ٔؾلاه

 ل١ّخ

 )د(
 اٌل٨ٌخ

 0.01 12.881 0.615 0.01 165.927 0.856 0.925 اٌَّزٛٞ اٌزؼ١ٍّٟ

 0.01 9.384 0.466 0.01 88.064 0.759 0.871 اٌزقط١ٜ ٌَّزمجً ا٤ٍوح اٌّبكٜ

 0.01 7.341 0.334 0.01 53.887 0.658 0.811 اٌلفً اٌْٙوٞ ٤ٍوح اٌفزبح

 0.01 6.484 0.265 0.01 42.044 0.600 0.775 آٌَ

غ
اٌّزغ١و اٌزبث

 

ٜ
ط١

ق
ر

 
د

اٌفز١ب
َزمج١ٍخ 

ؾ١بح اٌّ
ٌٍ

 اٌّزغ١و اٌَّزمً 
ِؼبًِ 

 ا٨هرجبٛ

َٔجخ 

 اٌّْبهوخ
 اٌل٨ٌخ ل١ّخ) ف(

ِؼبًِ 

 ا٨ٔؾلاه
 اٌل٨ٌخ ل١ّخ)د(

 0.01 10.879 0.540 0.01 118.361 0.809 0.899 اٌَّزٛٞ اٌزؼ١ٍّٟ

 0.01 8.727 0.428 0.01 76.158 0.731 0.855 آٌَ

 0.01 6.812 0.292 0.01 46.385 0.624 0.790 اٌلفً اٌْٙوٞ ٤ٍوح اٌفزبح

 0.01 5.964 0.220 0.01 35.574 0.560 0.748 ِؾً ا٦لبِخ

المينيماليـز فى تأثيث المسكف الميسر (  ف  كثر متغيرات الدراسة تأثيرا عمى ممارسات 02يتضأ مف جدوؿ )
عينة البحث م نى المستوى التعميمى حيث كاف  وؿ المتغيرات التى  ضيفت فى تحميؿ ف الفتيات المقبٌت عمى الزواج مبي

ن كما يتبيف مف الجدوؿ  ف المتغير التالى مباشرة كاف R2 (0.856)اىنحدار )الخطوة اهولى( إذ بمغت نسبة المشاركة 
 R2بنسبة مشاركة  هسرة الفتاةن يمى ذلؾ الدخؿ الشهري R2 (0.759)التخطيط لمستقبؿ اهسرة المادى بنسبة مشاركة 

 ذلؾالباحثة  جعن وتر لكؿ منهـ (2.22مستوى دًلة )وذلؾ عند  R2 (0.600)ن و خيرا السف بنسبة مشاركة (0.658)
ن و كثر وعيا اكا لقيمة الموارد المتاحة لديها ف ارتفاع المستوى التعميمى لمفتاة المقبمة عمى الزواج يجعمها  كثر إدر إلى 

ن  و التقميد دات والتقاليد المكمفة بدوف داعىعند تجهيز مسكف الزوجية ن بعيدا عف اًنقياد ورا  العا باحتياجاتها الفعمية
ن والذى يهدؼ الجديدة ومف بينها المينيماليـز إطٌعها عمى اهفكار والتوجهاتجع  ذلؾ إلى اهعمى لنخريف ن وقد ير 
ن ويتفؽ ذلؾ مع دراسة سميرة زوجيف ودوف إرناؽ مادى هسرتيهماالوميزانية وفقا ىمكانيات إلى التخفيؼ والتبسيط 

 .ى بالتأثيثتبط بزيادة مستوى الوع( فى  ف المستوى التعميمى مر 0220قنديؿ وآخروف )
عينة البحث ف الفتيات المقبٌت عمى الزواج م ما بالنسبة هكثر متغيرات الدراسة تأثيرا عمى التخطيط لمحياة المستقبمية بي

 R2( إذ بمغت نسبة المشاركة تحميؿ اىنحدار )الخطوة اهولى م  فكاف المستوى التعميمى  وؿ المتغيرات التى  ضيفت فى
R2 (0.624 )بنسبة مشاركة  هسرة الفتاةن يمى ذلؾ الدخؿ الشهرى R2 (0.731)ن يميه السف بنسبة مشاركة (0.809)

ذلؾ الباحثة  جعن وتر لكؿ منهـ (2.22مستوى دًلة )وذلؾ عند ن R2 (0.560)ن و خيرا محؿ اىقامة بنسبة مشاركة 
يد مف انتمامها بالتخطيط واًستعداد لحياتها المستقبمية  ف ارتفاع المستوى التعميمى لمفتاة المقبمة عمى الزواج يز إلى 
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ناجحة  مف جميع نواحيها ن فهى تبحث عف النجاح كزوجة و ـ وشريكة حياة ومحور رئيسى فى حياة  سرتها كما كانت
  .وبذلؾ يتحقؽ الفرض الرابع .عمى المستوى الدراسى اهكاديمى

 توصيات البحث :
 تصاد المنزلى تتمثؿ فى :قاًتوصيات موجهة لكميات  ًو : 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

                                                                      
 

 
 
 
 
 
 

 :   توصيات موجهة لممؤسسات المعنية بالشبا  ثانيا/
عٌميػػة ومراكػػز اًستشػػارات اهسػػرية والمجمػػس القػػومى لممػػر ة( )والمتمثمػػة فػػى مؤسسػػات رعايػػة الشػػبا  والمؤسسػػات اى

إعػداد بػرامج إعٌميػة يتحقػؽ فيهػا فػى ات مػف مختمػؼ التخصصػات اًستعانة بالخبرات العمميػة هسػاتذة الجامعػورة بضر 
ن والشػكؿ التػالى يوضػأ  بيف الثقافة المحمية والثقافة العالميةن لتساعد الشبا  عمػى رسـػ تصػور  نحػو المسػتقبؿالتوازف 

 :ذلؾ

رؼي٠ي كٚه أفٖبئٟ ئكاهح 

ِإٍَبد ا٤ٍوح ٚاٌطفٌٛخ 

فٟ ئػلاك ثواِظ ئهّبك٠خ 

 ٚرٕظ١ُ كٚهاد رله٠ج١خ

 ثٙلف:

رؾل٠ش اٌّموهاد اٌلها١ٍخ 

ثبٌز١ُّٖ اٌلافٍٝ اٌقبٕخ 

ٚرأص١ش اٌَّىٓ ثاٙبفخ 

 أعياء ػٓ وً ِٓ :

رفؼ١ً كٚه ِٛلغ اٌى١ٍخ ػٍٝ 

ٍٚبئً اٌزٛإً ا٨عزّبػٝ 

ػلح اٌّقزٍفخ ٩ٌٍزفبكح ِٓ 

  عٛأت:
 

فز١بد  رٛػ١خ وً ِٓ )ٌا

هثبد   ٚ مج٩د ػٍٝ اٌيٚاط اٌّ

ثّّبهٍبد ا٤ٍو( 

ا١ٌّّٕب١ٌيَ فٝ اٌزأص١ش 

فبٕخ فٝ ظً ١ٍطوح 

اٌؼبكاد ٚاٌزمب١ٌل اٌّزٛاهصخ 

ػٍٝ ِؾلكاد افز١به ا٤صبس 

 ِٚىٛٔبد َِىٓ اٌيٚع١خ .

*رْججغ١غ اٌطجج٩ة ِجٓج كافجًج ٚفججبهط اٌى١ٍججخ 
ػٍجججٝج ا٨ٌزؾججججبق ثبٌججججلٚهاد اٌزله٠ج١ججججخ اٌزجججٝج 
٠ٕظّٙججب أػٚججبء ١٘ئججخ اٌزججله٠ٌ ثمَجُج ئكاهح 
ِإٍَجججبد ا٤ٍجججوح ٚاٌطفٌٛجججخ ثبٌزؼجججبْٚ ِجججغ 
 ، ٜ أػٚجججبء لَججُج ا٨لزٖجججبك إٌّيٌججٝج اٌزوثججٛج

ٚا٨ٍجججزؼلاك ٌٍجججيٚاط ٚروث١جججخ ا٤ثٕجججبء ٌٍز١ٙئجججخ 
 ػٍٝ اٌم١ُ ٚاٌٍَٛو١بد ا٠ٌَٛخ .

*ا٦ػ٩ْ ػٓ ٔلٚاد ٠جزُ رٕظ١ّٙجب ثب٦ٍجزؼبٔخ 
ثقجججواء فجٝج اٌز١ّٕججخ اٌجْججو٠خ ٚئكاهح ا٤ػّججبي 

 ٚاٌقجججو٠غ١ٓ ثٙجججلف رؼٍججج١ُ ٚرضم١جججف اٌْججججبة
ٚاٌز١ّٕجججخ  ٠و اٌجججناد  ثب٤ٍجججب١ٌت اٌؼ١ٍّجججخ ٌزطججٛج
 ا١ٌّٕٙجججخ ، ٚاوزَجججبة اٌّي٠جججل ِججٓج اٌّٙجججبهاد
ٚاٌّؼججججبهف اٌزجججٝج رّٕجججٝج ٚرضججججوٜ ٚرٖججججمً 

 اٌْق١ٖخ. 

 

*اٌَّىٓ ا١ٌَّو )ِفِٙٛٗ 
، ِٛإفبرٗ( –١ّ٘زٗ أ –

١ِّٚيارٗ ثبٌَٕجخ ٌٍْجبة 
 اٌّمجً ػٍٝ اٌيٚاط. 

وّفَٙٛ  *ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ
ٚارغبٖ ؽل٠ش فٝ رأص١ش 
وؤٜ  َّىٓ ٚأؽل ٌا ٌا
زٝ رزٛاءَ ِغ  اٌؾل٠ضخ ٌا

ؼٖو .  ئ٠مبع ٌا

 



ٌلٜ اٌفز١بد  ٚػ٩لزٗ ثبٌزقط١ٜ ٌٍؾ١بح اٌَّزمج١ٍخ ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ فٝ رأص١ش اٌَّىٓ ا١ٌَّو

 اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط
 ئػلاك/ ك.  ِوٚح َِؼل اٌَؼ١ل ٔبعٟ
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م بممارسات  وعى الفتيات المقبٌت عمى الزواجتنمية وفى ضو  نتائج البحث تقترح الباحثة تطبيؽ برنامج إرشادى بهدؼ : 
 م.ن والتخطيط لمحياة المستقبمية المينماليـز فى تأثيث المسكف الميسر

: المينماليـز فى تأثيث مسكف الزوجية / البرنامج ثٌثة محاور رئيسية ونىيتضمف محتوى البرنامج : 
وزمف كؿ  ات( جمس2ويستغرؽ البرنامج فى تطبيقة )ن يسر / التخطيط لمحياة المستقبميةالمسكف الم

  :مسات كما نو موضأ بالجدوؿ التالىن ويتـ توزيع الج(ساعتيفجمسة )

 ( اٌجؤبِظ ا٦هّبكٜ اٌّمزوػ  08علٚي ) 

 المؤللنف الشبنبية  ااإلع مية بنالللعن ة

ٌمبءاد ػ١ٍّخ 

ِْزووخ 

 بهدف إعداد ال ظيم

ثواِظ روف١ٙ١خ 

 ٚف١ٕخ

ٔلٚاد ، ِؾبٙواد 

، ثواِظ رؼ١ّ١ٍخ 

 رضم١ف١خ 

أػّبي ف١ٕخ 

 ٚفٛإً ئػ١ٔ٩خ

 احم ف لاعية 

للضمس معلامنف عس اللخطيط امهنياله 

اأهميله س  حينة الشبنب عنمة ، االم بليس 

رٛعٗ ١ّ٘٤خ اٌزقط١ٜ ٌٍَّزمجً ٚرؾنه ِٓ 

فٝ وبفخ أِٛه اٌؾ١بح ٌلٜ اٌّمج١ٍٓ اٌؼْٛائ١خ 

 ػٍٝ اٌيٚاط

٠َٚزفبك ِٓ مٌه فٝ رط٠ٛو ا١ٌَبٍبد ٚاٌقطٜ ٚاٌجواِظ ا٦ػ١ِ٩خ اٌّٛعٙخ ٌفئخ 

 اٌْجبة 

إلبنع الم هجية العلمية الماضاعية الميل لة عل  سهم لليم لطبيعة الشبنب الم بليس 

 الملل بلية لااء سيمن يلعلق ب :عل  اللااج املطلبنف حينلهم 

لليجم إل  بيامج هندسة ل شي عس طييق ال  ااف 

ال ضنئية االمحلية ااإلذاعة االصحف االمج ف 

اليبية  اللخطيط ل ل مس )اإل جنب

جية ، ، جادة الحينة اللا ا ب نء

لفميس ملل بل ا لية المندى ، 

لفتيث مل س ااإلللعداد لللااج ، 

 اللاجية



ٌلٜ اٌفز١بد  ٚػ٩لزٗ ثبٌزقط١ٜ ٌٍؾ١بح اٌَّزمج١ٍخ ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ فٝ رأص١ش اٌَّىٓ ا١ٌَّو

 اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط
 ئػلاك/ ك.  ِوٚح َِؼل اٌَؼ١ل ٔبعٟ
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ِغبي ِٛٙٛػبد 

 اٌجؤبِظ

 ٚ ِؾزٛٞ اٌغٍَبد

ا٤٘لاف اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌغٍَبد اٌجؤبِظ ، فٟ ٔٙب٠خ 

اٌغٍَخ رٖجؼ اٌفزبح اٌّمجٍخ ػٍٝ اٌيٚاط لبكهح 

 ػٍٝ أْ: 

اٍزوار١غ١بد 

اٌزله٠ٌ ٚاٌٍٛبئً 

 ا٦هّبك٠خ

 ئعواءاد اٌزم١١ُ 

 اٌغٍَخ ا٤ٌٟٚ:

ثبٌجؤبِظ  )اٌزؼو٠ف

 ٚأ١ّ٘زٗ (

 ا٤فىبه ا٤ٍب١ٍخ :   

 اٌزؼبهف . -

ٚر١ٙٛؼ أ١ّ٘خ   -

 اٌجؤبِظ .

رأص١ش َِىٓ  -

 –اٌيٚع١خ )ِفِٙٛٗ 

ِْى٩رٗ  –ِؾلكارٗ 

 فطٛارٗ( –

 

 أ٨ٚا: ا٤٘لاف اٌّؼوف١خ : 

 اٌجؤبِظ .رؾلك أ٘لاف  -

 رْوػ ِفَٙٛ ٚأ٘لاف رأص١ش َِىٓ اٌيٚع١خ. -

 رؼلك ِؾلكاد رأص١ش َِىٓ اٌيٚع١خ. -

رٖٕف اٌّْى٩د اٌزٝ رٛاعٗ اٌْجبة ػٕل رأص١ش  -

 َِىٓ اٌيٚع١خ.

رنوو اٌقطٛاد اٌٛاعت ا٦ٌّبَ ثٙب ػٕل اٌزقط١ٜ  -

 ٌزأص١ش َِىٓ اٌيٚع١خ.

 صب١ٔب: ا٤٘لاف اٌّٙبه٠خ :

رأص١ش َِىٓ  رَزّغ ئٌٝ ّوػ ِؾلكاد ِْٚى٩د -

 اٌيٚع١خ. 

 ر٩ؽع اٌوٍَٛ اٌز١ٙٛؾ١خ اٌَّزقلِخ.  -

 صبٌضب: ا٤٘لاف اٌٛعلا١ٔخ :

رزمجً فىوح اٌجؤبِظ ٚرزبثغ ؽٚٛه عٍَبرٗ  -

 ثبٔزظبَ.

رلهن أ١ّ٘خ اٌزؼوف ػٍٝ اٌّفَٙٛ اٌؼٍّٝ ٌزأص١ش  -

 َِىٓ اٌيٚع١خ.

 رْؼو ثأ١ّ٘خ ٚل١ّخ اٌجؤبِظ . -

 ػٖف مٕ٘ٝ . -

 اٌّؾبٙوح . -

 إٌّبلْخ. -

ئٍزقلاَ ثؤبِظ -

اٌٍٛبئٜ اٌّزؼلكح 

ٌز١ٙٛؼ أ٘لاف  

 اٌجؤبِظ .

ِغ ا٦ٍزؼبٔخ  -

ثوٍَٛ رقط١ط١خ 

رٛٙؼ  اٌطوق 

اٌْبئؼخ فٝ رغ١ٙي 

َِىٓ اٌؼوًٚ 

ثبٍزقلاَ 

"Power 

point" 

 

٠زُ ئعواء رم١١ُ  -

ِجلئٟ فٟ ثلا٠خ 

اٌغٍَخ ٌٍزؼوف ػٍٝ 

فٍف١خ اٌفز١بد اٌّمج٩د 

ػٍٝ اٌيٚاط 

ِٚؼٍِٛبرٙٓ ػٓ 

 اٌجؤبِظ.  ِٛٙٛػبد

٠زُ ئعواء رم١١ُ  -

َِزّو أصٕبء ػوٗ 

اٌّٛٙٛػبد ٚمٌه ػٓ 

ٛو٠ك ٛوػ اٌؼل٠ل ِٓ 

 ا٤ٍئٍخ ِضً : 

ِب اٌّمٖٛك ثزأص١ش 

َِىٓ اٌيٚع١خ ، ِٚب 

٘ٝ اٌقطٛاد اٌٛاعت 

ا٦ٌّبَ ثٙب ػٕل 

اٌزقط١ٜ ٌزأص١ش َِىٓ 

 اٌيٚع١خ؟

 اٌغٍَخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ:

) ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ فٝ رأص١ش 

 اٌَّىٓ(

 :  ا٤فىبه ا٤ٍب١ٍخ  

ا١ٌّّٕب١ٌيَ )ِفِٙٛٗ  -

/ ربه٠قٗ / أ١ّ٘زٗ / 

 فٛائلٖ ( 

)ا١ٕ١ٌّّجججججججب١ٌيَ فجججججججٝ  -

افز١جججججججججبه ٚرور١جججججججججت 

ا٤صجججبس/ ا١ٕ١ٌّّجججب١ٌيَ 

فجججٝ افز١جججبه ٚرور١جججت 

ا٤كٚاد ٚا٤عٙجججججججججيح 

إٌّي١ٌججججججججججججججججججججججججججججججججخ/  

ا١ٕ١ٌّّججججججججب١ٌيَ فججججججججٝ 

افز١جججججججججبه ٚرور١جججججججججت 

اٌّفوّٚجججججججججججججججججججججججججبد 

 ٚا٨وََٛاهاد(

 

 

  

 :   أ٨ٚا: ا٤٘لاف اٌّؼوف١خ

 ْوػ ِفَٙٛ ٚأ١ّ٘خ ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ. ر -

رنوو ؽغواد اٌَّىٓ اٌزٝ ٠ّىٓ ا٨ٍزغٕبء ػٕٙب  -

 ِٓ ٚعٙخ ٔظو٘ب. 

رَزٕزظ اهرجبٛ ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ ثبٌّْىٍخ ا٨لزٖبك٠خ  -

 اٌؾب١ٌخ .

رؼلك اٌطوق اٌّقزٍفخ ٌزور١ت ا٤صبس ثّب ٠ؾمك  -

 اٌجَبٛخ ٚإٌظبَ ٌٍٚٙٛخ اٌؾووخ ٚا٨ٍزقلاَ .

 رؾلك اٌٙلف اٌوئ١َٝ ِٓ وً غوفخ لجً رأص١ضٙب.  -

رْوػ ِفَٙٛ ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ فٝ افز١به ٚرور١ت   -

 ا٤كٚاد ٚا٤عٙيح إٌّي١ٌخ .

رؾلك ا٠ٌٛٚ٤بد ِٓ ا٤كٚاد ٚا٤عٙيح إٌّي١ٌخ ،   -

 اٌّٛفوح ٌٍٛلذ ٚاٌغٙل .

رؼلك أٔٛاع اٌّفوّٚبد إٌّي١ٌخ ٚا٨وََٛاهاد 

 اٌج١َطخ.

يَ فٝ رؾم١ك إٌظبَ ٚرٛف١و رلهن أ١ّ٘خ ا١ٌّّٕب١ٌ -

 اٌٛلذ ٚاٌغٙل ٚاٌزىب١ٌف .

 صب١ٔب: ا٤٘لاف اٌّٙبه٠خ :  

 رزلهة ػٍٝ أفن ِمبٍبد وً غوفخ لجً رأص١ضٙب.   -

 ر١ّي ث١ٓ لطغ ا٤صبس اٌزٝ ٠ّىٓ ا٨ٍزؼٕبء ػٕٙب . -

 رٕلِظ فٝ اٌؼًّ اٌغّبػٝ كافً ؽٍمبد اٌجؤبِظ -

رَجججججزّغ ئٌجججججٝ ّجججججوػ ػجججججٓ أٔجججججٛاع اٌّفوّٚجججججبد  -

ٚا٨وََٛاهاد ، ٚٛوق رؾل٠ل ا٨ؽز١بعبد اٌفؼ١ٍجخ 

ِججججٓ وججججً ِّٕٙججججب ، ٚأٍججججٌ اٌزور١ججججت ثّججججب ٠َججججًٙ 

 إٌّبلْبد -

 ػٖف مٕٟ٘ -

 اٌّؾبٙوح  -

اٌىّج١جججججججٛرو ٌؼجججججججوٗ -

ِٛٙججججججججججٛع اٌغٍَججججججججججخ 

 Power"ثبٍججزقلاَ 

point" 

اٍججججججججزقلاَ ثؤججججججججبِظ  -

اٌٍٛجججججججججبئٜ اٌّزؼجججججججججلكح 

ٌؼججوٗ رٖجج١ّّبد ِججٓ 

ٛٙججججج١ؼ ا٤صجججججبس ِجججججغ ر

أٍججٌ اٌزور١ججت ٚو١ف١ججخ 

رؾم١جججججججججججك اٌجَجججججججججججبٛخ 

ٚإٌظججججججبَ ِججججججٓ فجججججج٩ي 

اٌٖجججججججٛد اٌّٖججججججججبؽت 

 ٌٍٖٛه.

اٍجججججججزقلاَ ثؤجججججججبِظ   -

اٌٍٛجججججججججبئٜ اٌّزؼجججججججججلكح 

ٌؼجججججوٗ ٕجججججٛه صبثزجججججخ 

ِٚزؾووججججججججخ ٌٛؽججججججججلاد 

ا٤صججججبس اٌّقزٍفججججخ فجججججٝ 

ِٕطمخ إٌجَٛ ٚاٌّؼ١ْجخ 

/أّجججججججججججىبي اٌّطجججججججججججبثـ 

اٌّقزٍفخ ٚو١ف١خ افز١به 

٠زُ اٌزم٠ُٛ أصٕبء -

اٌْوػ ٚاٌزفبػً ِٓ 

ف٩ي رٛع١ٗ ا٤ٍئٍخ 

اٌّقزٍفخ اٌزٟ رورجٜ 

 ثبٌؼٕبٕو ِضً : 

امووٜ ِفَٙٛ  - 

 ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ .

امووٜ ثؼ٘  -  

ا٤عٙيح اٌزٝ روغج١ٓ 

فٝ الزٕبئٙب ٌزٛف١و 

 اٌٛلذ ٚاٌغٙل . 

ِب ٘ٝ ِٛإفبد  -

ر١ّّٖبد اٌّطبثـ ؟ 

اٌْوٚٛ اٌٖؾ١خ فٝ 

 رغ١ٙياد اٌؾّبَ ؟

و١ف١خ افز١به 

اٌّفوّٚبد إٌّبٍجخ 

 ٌىً ِٕطمخ ؟
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 اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط
 ئػلاك/ ك.  ِوٚح َِؼل اٌَؼ١ل ٔبعٟ
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 ا٨ٍزقلاَ ٠ٚؾمك اٌجَبٛخ ٚإٌظبَ .

 صبٌضب: ا٤٘لاف اٌٛعلا١ٔخ :  

 رجلٜ ا٘زّبِٙب ثّٛٙٛع اٌغٍَخ. -

رؼججلي ِججٓ ارغب٘ٙججب ٔؾججٛ اٍججزقلاَ ا٤صججبس اٌجَجج١ٜ  -

ِزؼججججججلك ا٨ٍججججججزقلاِبد ٚا٨ٍججججججزغٕبء ػججججججٓ وضججججججوح 

 اٌزفب١ًٕ. 

رْؼو ثملهرٙب ػٍٝ رؾل٠جل اؽز١بعبرٙجب اٌفؼ١ٍجخ ِجٓ   -

ا٤كٚاد ٚا٤عٙجيح إٌّي١ٌجخ ، ٚهغجزٙجب فجٝ رطج١ججك 

 ِؾزٜٛ اٌجؤبِظ .

رججججلهن أ١ّ٘ججججخ ا١ٌّّٕججججب١ٌيَ فججججٝ افز١ججججبه ٚرور١ججججت  -

 اهاد .اٌّفوّٚبد ٚا٨وََٛ

 رْؼو ثأ١ّ٘خ اٌجَبٛخ ٚإٌظبَ. -

رٙزُ ثى١ف١خ ئفز١به اٌٖٛه ٚاٌزؾجف اٌّزّبّج١خ ِجغ  -

 ٛوى ا٤صبس ٚثبلٝ ِؾز٠ٛبد اٌّىبْ.

ا٤صجججججججبس ٚاٌزغ١ٙجججججججياد 

اَ إٌّبٍجخ ٌٙب / اٍجزقل

اٌٖجججججججججججٛه ٚاٌزؾجججججججججججف 

ٚاٌّوا٠جججججب فجججججٝ رغ١ّجججججً 

اٌَّجججججججججججىٓ ٚأٍجججججججججججٌ 

 ا٦فز١به ا١ٌٍَُ ٌٙب .

 

 

 

 

 اٌغٍَخ اٌواثؼخ  :

 )اٌَّىٓ ا١ٌَّو(

 ا٤فىبه ا٤ٍب١ٍخ : 

اٌَّىٓ ا١ٌَّو  -

أ١ّ٘زٗ  –)ِفِٙٛٗ 

ّوٚٛٗ  –

 ِٚٛإفبرٗ ( 

 

 

 أ٨ٚا: ا٤٘لاف اٌّؼوف١خ :

 رٛٙؼ ِفَٙٛ اٌَّىٓ ا١ٌَّو.  -

 رَزٕزظ أ١ّ٘خ اٌَّىٓ ا١ٌَّو.  -

 رؼلك ّوٚٛ ِٚٛإفبد اٌَّىٓ ا١ٌَّو. -

 صب١ٔب: ا٤٘لاف اٌّٙبه٠خ : 

رَججزّغ ئٌججٝ ّججوػ ػججٓ ِفٙججَٛ اٌَّججىٓ ا١ٌَّججو،  -

 اٌَّىٓ .ٚٛوق رم١َُ َِبؽبد 

 صبٌضب: ا٤٘لاف اٌٛعلا١ٔخ : 

 رجلٜ ا٘زّبَ ثّٛٙٛع اٌغٍَخ.  -

 رْبهن فٝ إٌّبلْخ أصٕبء اٌْوػ -

 رلهن أ١ّ٘خ اٌَّىٓ ا١ٌَّو. -

رْجججؼو ثأ١ّ٘جججخ اٌجَجججبٛخ ٚإٌظجججبَ رؾم١مجججب ٌْجججوٚٛ  -

 اٌَّىٓ ا١ٌَّو.

 اٌّؾبٙوح  -

 إٌّبلْخ -

 اٌٍٛبئً ا٦هّبك٠خ :

ػجججججججججججوٗ ثؼججججججججججج٘  - 

اٌىز١ججججججججججبد  ٤ّجججججججججىبي 

ٌٍَّجججججججججججىٓ ِقزٍفجججججججججججخ 

 ا١ٌَّو.

اٌىّج١ججججججٛرو ٌؼججججججوٗ  -

ِٛٙججججججججججٛع اٌغٍَججججججججججخ 

 Power"ثبٍججزقلاَ 

point" 

٠جججججزُ رم١ججججج١ُ اٌغبٔجججججت  -

اٌّؼوفجججججٝ ِجججججٓ فججججج٩ي 

 رٛع١ٗ ا٤ٍئٍخ اٌزب١ٌخ: 

ػٓ ِفَٙٛ ٚأ١ّ٘خ 

ِٚٛإفبد اٌَّىٓ 

ا١ٌَّو؟ ِيا٠ب ٚػ١ٛة 

وً ٛو٠مخ ِٓ ٛوق 

رم١َُ َِبؽبد 

 اٌَّىٓ

ثب٦ٙججججبفخ ٌزم١جججج١ُ  -

ِجججججججلٜ اٌزؼجججججججبْٚ 

ٚاٌؾججججوٓ ػٍججججٝ 

 اٌّْبهوخ .

اٌغٍَخ اٌقبَِخ 

 ٚاٌَبكٍخ :

) اٌزقط١ٜ ٌٍؾ١بح 

 اٌَّزمج١ٍخ (

 ا٤فىبه ا٤ٍب١ٍخ : 

اٌزقطججججج١ٜ ٌَّجججججزمجً  -

اٌؾ١جججججججججبح اٌيٚع١جججججججججخ  

 أ١ّ٘خ ( . –)ِفَٙٛ 

اٌزقطجججججج١ٜ ٩ٌٔغججججججبة  -

ٚروث١ججججججججججخ ا٤ثٕججججججججججبء 

 أ١ّ٘زٗ(  –)ِفِٙٛٗ 

ِفٙجججججججججَٛ ٚأ١ّ٘جججججججججخ  -

اٌزقطجججججججج١ٜ ٌغججججججججٛكح 

 اٌؾ١بح اٌيٚع١خ.

ِفَٙٛ ٚأ١ّ٘خ  -

ٌَّزمجً اٌزقط١ٜ 

 ا٤ٍوح اٌّبكٜ .

ِفٙججججججججَٛ اٌزقطجججججججج١ٜ  -

ٌزطججججججججججج٠ٛو اٌجججججججججججناد 

 :  أ٨ٚا: ا٤٘لاف اٌّؼوف١خ

 رنوو ِفَٙٛ اٌزقط١ٜ ٌٍَّزمجً.  -

 رَزٕزظ أ١ّ٘خ اٌزقط١ٜ ٌٍَّزمجً. -

 اٌيٚع١خ .رؼوف ِفَٙٛ اٌزقط١ٜ ٌغٛكح اٌؾ١بح  -

 رؼلك ٍجً هفغ عٛكح اٌؾ١بح اٌيٚع١خ .  -

 رؾلك أٌٍ اٌزقط١ٜ ٌغٛكح اٌؾ١بح اٌيٚع١خ . -

رنوو ِفَٙٛ اٌزقط١ٜ ٌَّزمجً ا٤ٍوح اٌّبكٜ  -

ٚاٌّفب١ُ٘ اٌّورجطخ ثٗ ) ا١ٌّيا١ٔخ ا٤ٍو٠خ ، اٌضمبفخ 

 ا٨ٍز٩ٙو١خ ، ا٦كفبه(.

رْوػ ِفَٙٛ اٌزقط١ٜ ٌزط٠ٛو اٌناد ٚاٌز١ّٕخ  -

 ١ٕخ.اٌّٙ

 رزؼوف ػٍٝ ٍٚبئً ِٚٙبهاد رط٠ٛو اٌناد. -

 صب١ٔب: ا٤٘لاف اٌّٙبه٠خ :

رؼل رٖٛها ٌؾ١برٙب اٌَّزمج١ٍخ ثؼل اٌيٚاط ٚئٔغبة  -

 ا٤ٛفبي .

رؼل فطخ ٦كاهح ٚلزٙب فٝ ظً رؼلك َِئ١ٌٛبرٙب ثؼجل  -

 اٌيٚاط .

 رغ١ل ػًّ فطخ ١ٌّيا١ٔخ ا٤ٍوح.  -

رزججججبثغ ثب٘زّججججبَ ِٛٙججججٛع اٌغٍَججججخ ف١ّججججب ٠زؼٍججججك  -

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘  -

 إٌّبلْخ -

 اٌّؾبٙوح  -

اٌىّج١ججججججٛرو ٌؼججججججوٗ  -

ِٛٙججججججججججٛع اٌغٍَججججججججججخ 

 Power"ثبٍججزقلاَ 

point" 

٠جججججججزُ ئعجججججججواء ثؼججججججج٘ 

إٌّبلْجججبد فجججٝ ٔٙب٠ججججخ 

اٌغٍَججججججخ ٌٍزأوججججججل ِججججججٓ 

اٍجججججججججز١ؼبة اٌفز١جججججججججبد 

ٌٍّٛٙجججججججججٛػبد ِجججججججججغ 

٩ِؽظججججججججججججججخ ِججججججججججججججلٜ 

اٍججججججججججزغبثزُٙ أصٕججججججججججبء 

 اٌْوػ. 

٠ٚجججججزُ رم١ججججج١ُ اٌغبٔجججججت 

اٌّؼوفجججججٝ ِجججججٓ فججججج٩ي 

 رٛع١ٗ ا٤ٍئٍخ اٌزب١ٌخ: 

ِب ِفَٙٛ ِفَٙٛ  -

اٌزقط١ٜ ٌغٛكح 

 اٌؾ١بح اٌيٚع١خ ؟ 

ِب أصو رؾل٠ل  -

ا٤كٚاه فٝ 

رؾ١َٓ عٛكح 

 اٌؾ١بح اٌيٚع١خ ؟

ِب أُ٘ أٍب١ٌت  -
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 اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط
 ئػلاك/ ك.  ِوٚح َِؼل اٌَؼ١ل ٔبعٟ
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 ٚاٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ .

ٍٚججججججبئً ِٚٙججججججبهاد  -

رطجج٠ٛو اٌججناد ٍٚجججً 

ٚئِىب١ٔجججججبد اٌز١ّٕجججججخ 

 ا١ٌّٕٙخ .

 

 كفبه، ٚفٛائلٖ .ثب٦

رزججلهة ػٍججٝ اٍججزغ٩ي ِججٛاهك أٍججورٙب اٌّزبؽججخ فججٝ  -

 ِٛاعٙخ أٜ أىِخ ِؾزٍّخ .

 ر٩ؽع اٌز١ٕٖفبد اٌّقزٍفخ ٌّٙبهاد رط٠ٛو اٌناد .   -

 رقزبه ِغبي اٌؼًّ ا٤َٔت ٌّٙبهارٙب.  -

 صبٌضب: ا٤٘لاف اٌٛعلا١ٔخ :

 رجلٜ ا٘زّبَ ثّٛٙٛع اٌغٍَخ . -

أ١ّ٘جججخ اٌزقطججج١ٜ رْجججبهن ثبٌّٕبلْجججخ أصٕجججبء ّجججوػ  -

 ٦ٔغبة ٚروث١خ ا٤ثٕبء .

 رزؾٌّ ٩ٌٌزؾبق ثلٚهاد اٌزأ١ً٘ ٌٍيٚاط . -

رجججلٜ اٌوغجججخ فججٝ اٌزؼججوف ػٍججٝ أٔججٛاع اٌق٩فججبد   -

 ا٤ٍو٠خ. 

رمله أ١ّ٘خ ئكاهح ٚلذ اٌفجواؽ ِْٚجبهوخ اٌجيٚع١ٓ  -

 فٝ ا٤ْٔطخ . 

رٙزُ ثبرجبع أٌٍ ػًّ ا١ٌّيا١ٔجخ ا٤ٍجو٠خ ٚرؾل٠جل  -

 ا٠ٌٛٚ٤بد .

ِٙبهارٙججججب ا١ٌل٠ٚججججخ فججججٝ ئلبِججججخ  رججججزؾٌّ ٌزطجججج٠ٛو -

 ِْوٚع ٕغ١و.

 رْؼو ثأ١ّ٘خ ِٙبهاد رط٠ٛو اٌناد. -

 رجلٜ ا٘زّبِٙب ثّٛٙٛع اٌغٍَخ.  -

رْبهن ثا٠غبث١خ فجٝ ِٛٙجٛػبد اٌغٍَجخ اٌّقزٍفجخ  -

. 

اٌزؼبًِ ث١ٓ 

 اٌيٚع١ٓ ؟

امووٜ ِفَٙٛ  -

اٌزقط١ٜ ٌَّزمجً 

 ا٤ٍوح اٌّبكٜ ؟ 

اّوؽٝ و١ف ٠ّىٕه  -

 ئػلاك ١ِيا١ٔخ أٍو٠خ ؟    

 



ٌلٜ اٌفز١بد  ٚػ٩لزٗ ثبٌزقط١ٜ ٌٍؾ١بح اٌَّزمج١ٍخ ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ فٝ رأص١ش اٌَّىٓ ا١ٌَّو

 اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط
 ئػلاك/ ك.  ِوٚح َِؼل اٌَؼ١ل ٔبعٟ
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 المياجع:
 أاالً : المياجع العيبية :

ٚإٌٙٚجخ ، ئكاهح اٌٛلجذ ، أَ اٌمجوٜ ( : أٌٍ ِٚٙبهاد ئكاهح اٌجناد ٕٚجٕبػخ اٌزغ١١جو  0339ئثوا١ُ٘ هِٚبْ اٌل٠ت ) 

 ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ٚاٌزوعّخ ، اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ.

 (: ا٦هّبك اٌيٚاعٟ ا٤ٍوٞ ،  كاه اٌْوٚق ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ، ػّبْ ، ا٤هكْ . 0338أؽّل أثٛ أٍؼل ) 

اٌّإرّو إٌَٜٛ اٌضبٔٝ ّٙٓ ِؼب١٠و ( : و١ف رموأ ٚرزنٚق ػ٩ّ ف١ٕب رطج١م١ب أصبص١ب ، 0330أؽّل ا١ٌَل ِؾّل ػو٠ٚخ )

-11ّٙبْ اٌغٛكح ٚا٨ػزّبك فٝ اٌزؼ١ٍُ إٌٛػٝ ثّٖو ٚاٌٛٛٓ اٌؼوثٝ ، و١ٍخ اٌزوث١خ إٌٛػ١خ ، عبِؼخ إٌّٖٛهح )

 ( أثو٠ً ، ِٖو.10

( : ا٨ٍجزقلاَ اٌّزىبِجً ٌٍفجواؽ فجٝ اٌَّجىٓ اٌّٖجوٜ مٚ اٌَّجبؽبد اٌٖجغ١وح ، هٍجبٌخ 0330أؽّل ١ٍّو وبِجً ػٍجٝ )

 ز١و ، و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١خ ، عبِؼخ ؽٍٛاْ ، ِٖو.ِبعَ

( : ا١ٕ١ٌّّججب١ٌيَ وبرغججبٖ فججٟ اٌزٖجج١ُّ اٌججلافٍٟ اٌَججىٕٟ )كهاٍججخ رطج١م١ججخ( ، لَججُ 0310أٍججبِخ ؽَججٓ ئٍججّبػ١ً ػٍججٝ )

، اٌؼلك اٌضجبٔٝ ، 10اٌز١ُّٖ اٌلافٍٟ ثى١ٍخ اٌفْٕٛ ٚاٌز١ُّٖ، عبِؼخ اٌيهلبء ٌٍجؾٛس ٚاٌلهاٍبد ا٦َٔب١ٔخ ، اٌّغٍل 

 ا٤هكْ. –ِل٠ٕخ اٌيهلبء 

( : "أٍججبة إٌياػجبد ا٤ٍجو٠خ ِجٓ ٚعٙجخ ٔظجو ا٤ثٕجبء: كهاٍجخ 0310أًِ ٍبٌُ اٌؼٛاٚكح، عٙبك اٌؾل٠لٜ ، اٌَؼبك٠خ )

، اٌؼجلك  ١ِ01لا١ٔخ فٟ عبِؼخ اٌجٍمبء اٌزطج١م١جخ"، ِغٍجخ اٌغبِؼجخ ا٦ٍج١ِ٩خ ٌٍلهاٍجبد اٌزوث٠ٛجخ ٚإٌفَج١خ، اٌّغٍجل 

 ا٤هكْ. –ػّبْ –ا٤ٚي 

( : "اٌىله اٌيٚاعٟ ٚػ٩لزٗ ثبرقبم اٌيٚعخ ٌمواهارٙب ا٤ٍجو٠خ" ، لَجُ ا٨لزٖجبك إٌّيٌجٟ ٠0310ّبْ ّؼجبْ أؽّل )  ئ

و١ٍخ اٌزوث١خ إٌٛػ١خ عبِؼخ ثٕٙب، اٌّإرّو اٌلٌٚٝ ٩ٌلزٖبك إٌّيٌٝ ، ِغٍخ ػٍَٛ ا٦َٔبْ اٌزطج١م١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب فٝ 

 ا٤ٌف١خ اٌضبٌضخ ، ِب٠ٛ ، ِٖو .

 ٌجٕبْ. –كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ، ث١وٚد  –ا٤ٕٛي ٚإٌظو٠بد  –( : ا٦كاهح  ١0331ؼ ) ئ٠ٙبة ٕج

، ٚىاهح اٌؼجلي  0303( : ثؤبِظ رأ١ً٘ اٌّمج١ٍٓ ٚاٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط هؤ٠خ 0303اٌجؤبِظ إٌٛٛٝ ٌزّى١ٓ ا٤ٍوح )

 ٚاٌز١ّٕخ ا٨عزّبػ١خ ، اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ.

( : اٌوٙججب ػججٓ اٌج١ئججخ اٌَججى١ٕخ ٌججلٜ هثججبد ا٤ٍججو ٚػ٩لزججٗ ثجججؼ٘ اٌّزغ١ججواد 0330ػ اٌججل٠ٓ اٌمجججبٟٔ ) عجج٩١ْ ٕجج٩

أوزجٛثو  –( 0اٌؼجلك ) –( 10ِغٍجل )  –عبِؼخ إٌّٛف١جخ  –ِغٍخ ثؾٛس ا٨لزٖبك إٌّيٌٟ  –ا٨عزّبػ١خ ٚا٨لزٖبك٠خ 

 ِٖو. –، ّج١ٓ اٌىَٛ  0330

: ارغب٘ججبد اٌْجججبة اٌّمجٍجج١ٓ ػٍججٝ اٌججيٚاط ٔؾججٛ الزٕججبء ا٤عٙججيح (0310، فبّٛججخ ِؾّججل ػجججل اٌؼججبٛٝ )ؽٕججبْ ٍججبِٝ 

٠ٕجب٠و، عبِؼجخ  ،(00ػجلك ) ،ا٨ٌىزو١ٔٚخ اٌؾل٠ضخ ٚأؼىبٍبرٙب ػٍٝ لواهارُٙ اٌْوائ١خ، ِغٍخ ثؾجٛس اٌزوث١جخ إٌٛػ١جخ

 ِٖو. ،إٌّٖٛهح

ػٕجل رأص١جش  اٌمج١ُ اٌغّب١ٌجخ: كٚه ّجىخ ا٨ٔزؤجذ فجٟ ئصجواء (.031ؾّل ػجل اٌؼبٛٝ أثٛ اٌفزٛػ )ؽٕبْ ٍبِٝ ، فبّٛخ ِ

 –( ١ٌٛ٠جٛ 09ػلك ) –ٍٍٛن ا٤ٍوح ا٦لزٖبكٞ ، ِغٍخ ثؾٛس اٌزوث١خ إٌٛػ١خ ػٍٝ  ٚر١َٕك اٌَّىٓ ٚأؼىبً مٌه

 ِٖو. –إٌّٖٛهح 

كاه أٍجبِخ   -: اٌجؾش اٌؼٍّٟ ِفِٙٛخ ٚأكٚارجٗ ٚأٍجب١ٌجٗ(0310مٚلبْ ػج١لاد ، ػجل اٌوؽّٓ ػلً ٚ وب٠ل ػجل اٌؾك )

 اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ. –غ علح ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠

ئػبكح ثٕبء ٚرٕظ١ُ ٔفَه ٌٍٕغبػ فٝ ا٤ٌف١خ اٌغل٠لح  -( : رؼي٠ي رمل٠و اٌناد0313هأغ١ذ ١ٍٕظ ِبٌٙٝ ، هٚثود كث١ٍٛ )

 ، اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ . 0ٛ –ِىزجخ عو٠و  –

أصجو اٍجزقلاَ ا٤عٙجيح إٌّي١ٌجخ اٌؾل٠ضجخ  :(0330هث١غ ِؾّل ٔٛفً ، ٍٍٜٛ ِؾّل ىغٍٛي ٛٗ ، ِبعلح اِبَ اِجبَ ٍجبٌُ )

 ِٖو. ،ٍجزّجو ، ّج١ٓ اٌىَٛ 0: 0إٌّٛف١خ –اٌّإرّو اٌؼوثٝ اٌَبكً ٩ٌلزٖبك إٌّيٌٝ  –ػٍٝ الزٖبك٠بد ا٤ٍوح 

( : اوزَججبة ا٤ثٕججبء اٌقجججواد اٌج١ئ١ججخ اٌّجىججوح ٚأؼىبٍججبرٙب ػٍججٝ وفججبئزُٙ ا٨عزّبػ١ججخ .031هّججب ػجججل اٌؼججبٛٝ هاغججت )

اٌزقط١ٜ ٌٍَّزمجً ، ثؾش ِْٕٛه فٝ ِغٍخ ثؾٛس فٝ اٌؼٍَٛ ٚاٌفْٕٛ إٌٛػ١خ ، و١ٍخ اٌزوث١خ إٌٛػ١جخ ٚللهرُٙ ػٍٝ 

 ، اٌّغٍل ا٤ٚي ، اٌؼلك اٌضبٌش ١ٔٛ٠ٗ ، عبِؼخ ا٨ٍىٕله٠خ ، ا٨ٍىٕله٠خ ، ِٖو .

َٛ اٌزوث٠ٛجخ ( : عٛكح اٌؾ١بح ٌلٜ ٍٛجخ عبِؼزٝ كِْك ٚرْو٠ٓ ، ِغٍخ عبِؼجخ كِْجك ٌٍؼٍج 0310هغلاء ػٍٝ ٔؼ١َخ ) 

 ( ، ٍٛه٠ب.1، اٌؼلك )  08ٚإٌف١َخ ، اٌّغٍل 



ٌلٜ اٌفز١بد  ٚػ٩لزٗ ثبٌزقط١ٜ ٌٍؾ١بح اٌَّزمج١ٍخ ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ فٝ رأص١ش اٌَّىٓ ا١ٌَّو

 اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط
 ئػلاك/ ك.  ِوٚح َِؼل اٌَؼ١ل ٔبعٟ
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: ئٔؼىججبً ِْججب٘لح اٌججلهاِب اٌز١ٍفي١ٔٛ٠ججخ ػٍججٝ ئفز١ججبه ا٤صججبس (0310ٝ أِجج١ٓ ِؼججوٚف )هغججلح ِؾّججٛك أؽّججل ، ٚئججبَ ػٍجج

ججبد ِٚى٩ّد اٌز١ُّٖ اٌلافٍٝ ٌلٜ اٌفز١بد اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط ، اٌّإرّو اٌلٌٚٝ اٌضبٔٝ "اٌز١ّٕخ اٌجْجو٠خ ِٚزطٍ

 ِٖو. –ِب٠ٛ ، و١ٍخ ا٨لزٖبك إٌّيٌٝ ، عبِؼخ ؽٍٛاْ  0-.ٍٛق اٌؼًّ " 

: اٌقٖججبئٔ ا٨ٍججزضّبه٠خ ٌٍٛؽججلاد اٌَججى١ٕخ ، هٍججبٌخ ِبعَججز١و ، لَججُ (0330ٓ ؽَجج١ٓ ثججٓ ػّججو آي اٌْجج١ـ )ى٠ججبك ثجج

 اٌزقط١ٜ اٌؼّوأٝ ، و١ٍخ اٌؼّبهح ٚاٌزقط١ٜ ، عبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛك ، اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ.

ِغٍجخ –(:اٌوٙب ػٓ اٌؾ١بح ٚػ٩لزٙب ثملهح اٌطبٌجخ اٌغبِؼ١خ ػٍٝ رط٠ٛو ٚر١ّٕخ اٌجناد 0338ت ِؾّل ػجل اٌّٖل )ى٠ٕ

 ِٖو. -ّج١ٓ اٌىَٛ  –أثو٠ً  –( 0ا ٌؼلك)–( 18ِغٍل ) ،عبِؼخ إٌّٛف١خ ،ثؾٛس ا٨لزٖبك إٌّيٌٟ 

 -ٚػ٩لزٙججب ثغججٛكح اٌؾ١ججبح ا٤ٍججو٠خ  : ػٕبٕججو اٌج١ئججخ اٌَججى١ٕخ(0310اٌٖججّل ، ٔغجج٩ء ٍجج١ل ؽَجج١ٓ )  ى٠ٕججت ِؾّججل ػجججل

اٌّإرّو اٌلٌٟٚ ا٤ٚي ٩ٌلزٖبك إٌّيٌٟ " ػٍَٛ ا٦َٔبْ اٌزطج١م١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب فٝ ا٤ٌف١خ اٌضبٌضخ " فٝ اٌفزوح ِٓ ) 

 عبِؼخ ؽٍٛاْ ، ِٖو. –و١ٍخ ا٨لزٖبك إٌّيٌٟ –( ِب٠ٛ 9 -8

 –١بعبد ا٤ٍوح اٌَؼٛك٠خ ٚػ٩لزٙب ثبٌزٛافك ا٨عزّبػٝ (: ٩ِئّخ اٌج١ئخ اٌَى١ٕخ ٨ؽز0311ٍؼل٠خ أٍؼل ػّو اٌؼمجٝ )

عبِؼجخ ؽٍجٛاْ ،  –و١ٍجخ ا٨لزٖجبك إٌّيٌجٝ  –هٍجبٌخ ِبعَجز١و غ١جو ِْٕجٛهح  –كهاٍخ ِطجمجخ فجٝ اٌّل٠ٕجخ إٌّجٛهح 

 ِٖو.

( :ئٔزججبط ثوِغ١ججخ رؼ١ّ١ٍججخ رفبػ١ٍججخ ٌز١ّٕججخ ا٤كاء .031ٍججّؾبء ٍجج١ّو ئثججوا١ُ٘ ِؾّججل ، ّججو٠ف ِؾّججل ػط١ججخ ؽٛه٠ججخ )

 - 03ٙججبهٜ ٌطجج٩ة اٌغبِؼججخ فججٟ ِمججوه رأص١ججش اٌَّججىٓ اٌزطج١مججٟ ، ِغٍججخ ا٨ٍججىٕله٠خ ٌٍجؾججٛس اٌيهاػ١ججخ ، اٌؼججلك اٌّ

 ِٖو. –عبِؼخ ا٨ٍىٕله٠خ ، ا٨ٍىٕله٠خ 

( : اٌوٙجب ١ٍّ0310وح أؽّل لٕل٠ً ، ػط١خ اٌَؼ١ل ّب١٘ٓ ، فًٚ ا١ٌَل ػجلٖ اٌل٠ت ، ئ٠ّجبْ ِؾ١جٝ ئثجوا١ُ٘ ؽجٛاً ) 

 –اٌّإرّو إٌَٛٞ اٌؼوثٟ اٌَجبثغ  –اٌَّىٓ ا٨لزٖبكٞ ٌلٜ اٌْجبة ثّل٠ٕخ ك١ِبٛ اٌغل٠لح  اٌَىٕٝ ٚػ٩لزٗ ثزأص١ش

 ِٖو. –عبِؼخ إٌّٖٛهح ، إٌّٖٛهح  –و١ٍخ اٌزوث١خ إٌٛػ١خ  – 0310-اثو٠ً  10-11اٌلٌٟٚ اٌواثغ ِٓ 

ب١٠و اٌَى١ٕخ ا٢ِٕجخ ٚػ٩لزجٗ ( : ٚػٝ اٌّؼبل١ٓ ؽوو١با ثبٌّؼ0310ٍٕبء ِؾّل أؽّل إٌغبه ، فبّٛخ ِؾّل ػجل اٌؼبٛٝ )

، اٌؼجلك اٌضجبٟٔ ، و١ٍجخ ا٨لزٖجبك إٌّيٌجٝ ، عبِؼجخ ؽٍجٛاْ ،  00ثبٌوٙب ػٓ اٌؾ١بح ، ِغٍخ ا٨لزٖبك إٌّيٌٟ ، ِغٍجل 

 ِٖو.

( : ٍِقجٔ رجَج١ٜ اٌؾ١جبح ، ِزجوعُ ِجٓ وزجبة رجَج١ٜ اٌؾ١جبح ٌغّٛجٛاف١ٍلى ١ٍِججٛهْ ، ِزجٛفو ػٍجٝ 0319ػٍٝ ِؾّجل )

 اٌواثٜ : 

https://www.kutubpdf.net/book/%D8%AA%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9.html 

 ِٖو. –اٌمب٘وح  - 1ٛ  –اٌلاه اٌّٖو٠خ اٌٍجٕب١ٔخ  –ٌْجبة ( : اٌضمبفخ اٌؼوث١خ ٚا0330ػٍٝ ١ٌٍخ )

( : رأص١ش َِىٓ ا٤ٍوح ثز١ُّٖ ٚؽلاد ٍى١ٕخ ِقزٍفخ ثبٍزقلاَ اٌزم١ٕخ اٌؾل٠ضخ ، 0319ػ١ٍبء ثٕذ ػٍٟ ِؾّل ِقزبه )

، ا٦ِجبهاد ، و١ٍجخ ا٦ِجبهاد ٌٍؼٍجَٛ اٌزوث٠ٛجخ ، كثجٝ  03ِغٍخ اٌفْٕٛ ٚا٢كاة ٚػٍَٛ ا٦َٔب١ٔبد ٚا٨عزّبع ، اٌؼجلك 

 اٌؼوث١خ اٌّزؾلح.

: فبػ١ٍخ ثؤبِظ لبئُ ػٍٝ اٌمواءح ٌٍؾجل ِجٓ لٍجك اٌَّجزمجً ٌجلٜ ػ١ٕجخ ِجٓ ٍٛججخ اٌغبِؼجخ (0310ػّوٚ هِٚبْ أؽّل )

ٚأصوٖ ػٍٝ هفغ َِزٜٛ اٌطّٛػ ٌل٠ُٙ ، هٍبٌخ كوزجٛهاح غ١جو ِْٕجٛهح ، ِؼٙجل اٌلهاٍجبد اٌزوث٠ٛجخ ، لَجُ ا٦هّجبك 

 إٌفَٝ ، عبِؼخ اٌمب٘وح، ِٖو.

( : كهاٍخ رأص١و ثؼ٘ اٌؼٛاًِ ا٨لزٖبك٠خ ٚا٨عزّبػ١خ ػٍٝ آهاء اٌفز١جبد اٌّمجج٩د  1990فبرٓ ِٖطفٟ وّبي ٌطفٟ ) 

ِجبهً و١ٍجخ  .0ـ  00ػٍٝ اٌجيٚاط ٔؾجٛ رأص١جش ٚرغ١ٙجي اٌَّجىٓ اٌؾجل٠ش ، اٌّجإرّو اٌّٖجوٞ ٧ٌلزٖجبك إٌّيٌجٟ ، 

 ، ِٖو.ّج١ٓ اٌىَٛ –ا٦لزٖبك إٌّيٌٟ ، عبِؼخ إٌّٛف١خ 

( : أصجو اٍجزقلاَ ا٦ٔزؤجذ فجٝ ثجش ثؤجبِظ ِمزجوػ ٦وَجبة اٌْججبة ِفجب١ُ٘ ِٚٙجبهاد 0338بّٛخ ِؾّل ػجل اٌؼبٛٝ )ف

عبِؼجخ  –و١ٍجخ ا٨لزٖجبك إٌّيٌجٝ  –هٍبٌخ كوزجٛهاٖ غ١جو ِْٕجٛهح  –ٌز١ّٕخ للهرُٙ ػٍٝ اٌزقط١ٜ ٌٍؾ١بح اٌَّزمج١ٍخ 

 ؽٍٛاْ ، ِٖو.

ح ا٤ٍو٠خ ٚأؼىبٍٙب ػٍٝ اوزَبة ا٤ثٕبء ل١ُ اٌز١ّٕخ ٚاٌزؾل٠ش ، ِغٍخ ( : عٛكح اٌؾ١ب0310فبّٛخ ِؾّل ػجل اٌؼبٛٝ )

 ِٖو. –اٌمب٘وح  –( اٌؼلك اٌواثغ 00اٌّغٍل ) –ػٍَٛ ٚفْٕٛ ، كهاٍبد ٚثؾٛس عبِؼخ ؽٍٛاْ 

اٌغجيء  –َِئ١ٌٛخ ا٤ٍوح فجٝ ا٦ٍج٩َ ٚػٍجُ اٌجٕفٌ  –( : اٌَؼبكح ٚر١ّٕخ اٌٖؾخ إٌف١َخ 0330وّبي ئثوا١ُ٘ ِوٍٝ )

 اٌضبٔٝ ، كاه اٌمٍُ ، اٌى٠ٛذ .

https://www.kutubpdf.net/book/%D8%AA%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9.html
https://www.kutubpdf.net/book/%D8%AA%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9.html


ٌلٜ اٌفز١بد  ٚػ٩لزٗ ثبٌزقط١ٜ ٌٍؾ١بح اٌَّزمج١ٍخ ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ فٝ رأص١ش اٌَّىٓ ا١ٌَّو

 اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط
 ئػلاك/ ك.  ِوٚح َِؼل اٌَؼ١ل ٔبعٟ
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 ، ػّبْ. 1( : اٌْجبة ٚاٌم١ُ فٝ ػبٌُ ِزغ١و ، كاه اٌْوٚق ، 0330ِٛبعل اٌي٠بد )

( : رٖججج١ُّ ٚ ربص١جججش اٌّل٠ٕجججخ اٌغبِؼ١جججخ ٌٍطبٌججججبد ثٕجججٛاط ٚػ٩لزجججٗ ثجججبٌزٛافك إٌفَجججٟ 1999ِبعججلح ئِجججبَ ئِجججبَ ٍجججبٌُ )

ِغٍخ ا٨لزٖبك إٌّيٌٟ ِغٍل  –ك إٌّيٌٟ عبِؼخ إٌّٛف١خ اٌّإرّو اٌّٖوٞ اٌواثغ ٩ٌلزٖب -ٚا٨عزّبػٝ ٚاٌلهاٍٟ 

 ِٖو. –ّج١ٓ اٌىَٛ  –( اوزٛثو 9( ػلك ) 9)

( : "ؽجٛي  0331ِؾّل ٩ٕػ اٌل٠ٓ ا١ٌَل اٌْبمٌٟ، ِؾّل ػبُٕ ٚ ِؾّل ِؾّجل اٌؼجية ، ِٚؾّجل َِجؼل ػججل اٌفزجبػ )

" اٌّجإرّو اٌضبٌجش ار١ّٕجخ  –ٚ اعزّبػ١جب إٌٛجٛي اٌجٟ ّٔجٜ ثٕجبء ٚ ٛجبثغ ِؼّجبهٞ ٩ِئجُ ٌٍمو٠جخ اٌّٖجو٠خ الزٖجبك٠ب 

 ِٖو. –ّج١ٓ اٌىَٛ  –اٌو٠ف اٌّٖوٞ ، و١ٍخ إٌٙلٍخ ، عبِؼخ إٌّٛف١خ 

( : ا٨فز٩ف فٝ ِفَٙٛ ا٦ٍىبْ ا١ٌَّو ٚأؼىبٍبرٗ ػٍٝ ١ٍبٍبد 0330ِؾّٛك ػجل اٌٍط١ف ، ١ٍٍّبْ ِؾّل اٌفٛهر١ٗ )

 اٌضب١ٔخ ، اٌو٠بٗ ، اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ. اٌز١ّٕخ ا٦ٍىب١ٔخ اٌَّزمج١ٍخ ، ٔلٚح ا٦ٍىبْ ا١ٌَّو

 ( :  رأص١ش ٚرغ١ًّ اٌَّىٓ ، ِىزجخ ثَزبْ اٌّؼوفخ ، ِٖو.0330ِٕٝ ّوف ػجل اٌغ١ًٍ)

( : فبػ١ٍخ اٌجؤبِظ ا٦هّجبكٜ ٔؾجٛ رقطج١ٜ اٌجلفً اٌّجبٌٝ ٌجلٜ ِغّٛػجخ ِجٓ هثجبد ١ِٕ0310وح ثٕذ ٕبٌؼ اٌٚؾ١بْ )

هاح غ١و ِْٕٛهح ، و١ٍخ اٌزوث١خ ٩ٌلزٖبك إٌّيٌٝ ، ٚاٌزوث١خ اٌف١ٕخ ثبٌو٠جبٗ ا٤ٍو فٝ ِل٠ٕخ اٌو٠بٗ ، هٍبٌخ كوزٛ

 ، عبِؼخ ا١ِ٤وح ٔٛهح ثٕذ ػجل اٌوؽّٓ ، اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ .

( : ِؼججب١٠و اٌغججٛكح ٌججلٜ اٌَّججزٍٙه ػٕججل ئفز١ججبه ا٤صججبس ٚاٌّفوّٚججبد ، هٍججبٌخ ِبعَججز١و ، و١ٍججخ  0338ِٙججب ٛججٗ ٔؼجج١ُ )

 ِٖو. –ّج١ٓ اٌىَٛ  –عبِؼخ إٌّٛف١خ  ا٦لزٖبك إٌّيٌٝ،

( : ِٛإججفبد أصججبس اٌَّججىٓ ٚػ٩لزججٗ ثب٤ِججبْ ٌججلٜ ا٤ٛفججبي ، ِغٍججخ ا٨ٍججىٕله٠خ 0310ِٙغججخ ِؾّججل ئٍججّبػ١ً َِججٍُ )

 ِٖو. –ا٨ٍىٕله٠خ  -1، ٛ 9.ٌٍجؾٛس اٌيهاػ١خ ، عبِؼخ ا٨ٍىٕله٠خ ، اٌؼلك 

فو ٍجٓ اٌجيٚاط ػٕجل اٌْججبة ٚأؼىبٍجبرٗ ػٍجٝ ؽ١جبرُٙ ، ( : اٌّزغ١واد اٌَّجئٌٛخ ػجٓ رجأ١ِ0313بكح ِٖطفٝ اٌمبٍُ )

 ِٖو. –اٌمب٘وح  –هٍبٌخ ِبعَز١و ، لَُ ػٍُ ا٨عزّبع ، و١ٍخ ا٢كاة ، عبِؼخ ػ١ٓ ٌّّ 

( : ا٦فز١به ٥ٌصبس ٚاٌّفوّٚبد ٚػ٩لزٗ ثبٌَّبد اٌْق١ٖخ ٚثؼ٘ اٌؼٛاًِ ا٦عزّبػ١خ، 0333ٔبك٠خ ؽَٓ أثٍٛى١ٕخ )

 ِٖو. –ّج١ٓ اٌىَٛ  –( 0(، ػلك)13ٌٝ، عبِؼخ إٌّٛف١خ، ِغٍل)ِغٍخ ثؾٛس ا٦لزٖبك إٌّي

(: رأص١جش ٚك٠ىجٛه اٌَّجىٓ "إٌظو٠جخ ٚاٌزطج١جك"، كاه اٌفىجو 0310ٔبك٠خ ؽَٓ أثٛ ٍى١ٕخ ، ٚئجبَ ػٍجٝ أِج١ٓ ِؼجوٚف )

 ، ا٤هكْ. 1اٌؼوثٝ، ٛ

َجى١ٕخ ثّل٠ٕجخ ثٛهٍجؼ١ل، ِغٍجخ (: آهاء ٚارغب٘بد اٌيٚعبد اٌؼب٩ِد ٔؾّٜٛٔ رأص١ش اٌٛؽلاد اٌ 0330ٔج١ٍخ اٌٛهكأٟ )

 ( ، ِٖو.0(، اٌؼلك )  00ا٦ٍىٕله٠خ ٌٍزجبكي اٌؼٍّٟ، ِغٍل ) 

(: فبِبد أه١ٙبد اٌَّىٓ ٚاٌغٙل اٌّجنٚي فٝ رٕظ١فٙب، ِمبي ِوعؼٝ ِملَ ٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ  0333ٔؼّخ ِٖطفٝ هلجبْ) 

 ِٖو. –ّج١ٓ اٌىَٛ  –عبِؼخ إٌّٛف١خ  -اٌلائّخ، و١ٍخ ا٨لزٖبك إٌّيٌٝ 

 –( : كٚه ا٤ٍوح فٝ رْٕئخ ا٤ثٕبء ػٍجٝ لج١ُ اٌز١ّٕجخ ٚاٌزؾجل٠ش 0330ٔٛهح ثٕذ ّبهع ثٓ ّبهع ثٓ ؽض٩ْ اٌؼز١جٝ )   

كهاٍخ اعزّبػ١خ ٌؼ١ٕٗ ِٓ ا٨ثٕبء ٚا٤ِٙبد فٝ ِل٠ٕخ اٌو٠بٗ ، هٍبٌخ كوزٛهاح غ١و ِْٕٛهح ، عبِؼخ اٌٍّه ٍجؼٛك 

 ، اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ.

( : ؽً ِْبوً اٌؼٍٕٛجخ ثج١ٓ 0339ّل ، ِٕخ هللا ِؾّل ؽَٓ ، ػّوٚ ػجل هللا ، ِٖطفٝ ِؾّل )٘بٌخ ػف١فٝ ِؾّٛك ِؾ

اٌْجبة ، ثؾش ِملَ ٌَّبثمخ اٌجؾٛس ٚاٌؾٚبٔبد اٌؼ١ٍّخ ث١ٓ ٩ٛة ٚأٍبرنح اٌغبِؼخ ، و١ٍخ ا٢صبه ، عبِؼخ اٌمب٘وح 

 ِٖو. –

ٚػ٩لزٙجب ثجبٌزٛافك اٌيٚاعجٟ ، هٍجباٌخ ِبعَجز١و (: ئكهان اٌيٚعخ ٌّٖله لواهارٙجب اٌؼبئ١ٍجخ  0333ٕ٘بء أؽّل ّٛلٟ )

 ِٖو. -عبِؼخ ؽٍٛاْ  -و١ٍخ ا٨لزٖبك إٌّيٌٟ 

هٍجبٌخ  -( : اٌمج١ُ ا٤ٍجو٠خ ٚػ٩لزٙجب ثأّٔجبٛ اٌَجٍٛن ا٦ٍجز٩ٙوٝ ٥ٌٍجوح اٌَجؼٛك٠خ  0330ٕ٘بكٜ ِؾّل ػّو لّجوح ) 

 اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ . –ِىخ اٌّىوِخ  –و١ٍخ اٌزوث١خ ٩ٌلزٖبك إٌّيٌٟ  –ِبعَز١و غ١و ِْٕٛهح 

( : ػ٩لججخ ثؼجج٘ اٌؼٛاِججً ا٨عزّبػ١ججخ ٚا٨لزٖججبك٠خ ٔؾججٛ افز١ججبه ا٤صججبس ٚاٌّفوّٚججبد ٠ٛ٘0310ججلا ِٖججطفٝ ىغٍججٛي )

 ِٖو . –ِٚى٩ّد اٌل٠ىٛه ٌلٜ ػ١ٕخ ِٓ ٛبٌجبد و١ٍخ اٌيهاػخ ، لَُ ا٨لزٖبك إٌّيٌٝ، عبِؼخ اٌمب٘وح 

ٝ ٌٍزٖجج١ُّ اٌججلافٍٝ ٚا٤صججبس اٌؾججل٠ش ، ِغٍججخ اٌؼٍججَٛ ٚاٌفٕججْٛ ، عبِؼججخ ( : اٌفىججو ا٨فزياٌجج0319ٍٚججبَ ؽَجج١ٓ لؤججٝ )

 ِٖو. – 10اٌَبكً ِٓ أوزٛثو ، اٌؼلك 

( : ٚػٟ ِّٚبهٍبد هثخ ا٤ٍوح ٔؾٛ افز١به ٚاٍزقلاَ ٚاٌؼٕب٠جخ ثب٤صجبس ٚاٌّفوّٚجبد ٨ٚ0330ء ػجل اٌوؽّٓ ِؾّل )

 ِٖو. -ّج١ٓ اٌىَٛ  -إٌّٛف١خ إٌّي١ٌخ ، هٍبٌخ ِبعَز١و ، و١ٍخ ا٨لزٖبك إٌّيٌٟ، عبِؼخ 



ٌلٜ اٌفز١بد  ٚػ٩لزٗ ثبٌزقط١ٜ ٌٍؾ١بح اٌَّزمج١ٍخ ا١ٕ١ٌّّب١ٌيَ فٝ رأص١ش اٌَّىٓ ا١ٌَّو

 اٌّمج٩د ػٍٝ اٌيٚاط
 ئػلاك/ ك.  ِوٚح َِؼل اٌَؼ١ل ٔبعٟ
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 11-9( : اٌَّجىٓ ا١ٌَّجو، ٔجلٚح َِجزمجً ا٦ٍجىبْ فجٟ ِل٠ٕجخ اٌو٠جبٗ، إٌّؼمجلح فجٟ اٌفزجوح ِجٓ ١ٌٚ0331ل اٌٙجياع )

 أثو٠ً، ا١ٌٙئخ اٌؼ١ٍب ٌزط٠ٛو اٌو٠بٗ، اٌو٠بٗ. اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ .
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