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 الملخص العربى
صثميم تيهدف هذا البحث   بكثكل اساسثي  لثى دراسثة تثأثير ال

ي غرفثثثة الطفثثثل علثثثى سثثثلوكه فثثثالثثثداخلي وتثثثوافر عوامثثثل األمثثثان 
اإلستقاللي، واتبع هذا البح  المثهه  الوصثفي التحليلثي وتكوهث  

طالثثثط وطالبثثثة مثثثن الصثثثف الخثثثام  والسثثثاد   200منالعيهثثثة
( سثثهة، تثثم تحديثثد العيهثثة 12-9اإلبتثثدا ي تتثثراوم اعمثثارهم بثثين 

لتكثون عيهثة عمديثة صثدفية، وتكوهث  ادوا  البحث  مثن  سثثتمار  
االقتصثثادية لطثثالط  – االجتماعيثثةصثثا ص  سثثتبيان تنثثمه  الخ

التصثثميم الثثداخلي  –التصثثميم الثثداخلي للمهثث ل  –العيهثثة واسثثرهم 
السثثلو   –تثثوافر عوامثثل األمثثان فثثي غرفثثة الطفثثل  –لغرفثثة الطفثثل

 –الثقثثة بثثالهف   –اإلسثثتقاللي ومحثثاورإل: اإلعتمثثاد علثثى الثثذا  
 تحمل المس ولية. –مفهوم الذا  والتأكيد 

عالقثثثة  رتباطيثثثة موجبثثثة عهثثثد المسثثثتو   توجثثثد هتثثثا   الدراسثثثة:
( بثثين التصثثميم الثثداخلي لغرفثثة الطفثثل وتعلثثيم 0.05اإلحتمثثالي  

األط. كمثثثا وجثثثد ارتبثثثاط موجثثثط معهثثثوم عهثثثد مسثثثتوم  حتمثثثالي 
( بثثين التصثثميم الثثداخلي فثثي غرفثثة الطفثثل ومتوسثثط دخثثل 0.01 

األسثثثر  وتعلثثثيم األم. وجثثثود  رتبثثثاط عكسثثثي معهثثثوم عهثثثد مسثثثتو  
( بين توافر عوامل األمان في غرفة الطفل وعمر 0.05ي   حتمال

( 0.01األط، بيهمثا يوجثثد ارتبثثاط عكسثي عهثثد مسثثتو   حتمثثالي  
بين عوامل األمان في غرفة الطفل وبين كل من ترتيط الطفل بين 

عهثثثد  %34.7اإلخثثثو  وعمثثثر األم. يوجثثثد تثثثأثير معهثثثوم بهسثثثبة 
طفثثثل فثثثة ال( للتصثثثميم الثثثداخلي فثثثي غر 0.01مسثثثتو   حتمثثثالي  

 وتوافر عوامل األمان في غرفة الطفل على السلو  اإلستقاللي.
 السلو . األمان، الكلما  المفتاحية: التصميم،

 

  المقدمة
تعدددد اللةولدددة دعامدددة البشدددرية وكيدددان كدددل مجتمددد  يريدددد أن 
يقدوم علدى بنيددان قدوى، والددلتيرة التدى يقدددم ا المجتمد  ل جيددال 

في لات ا لكون ا مرحلة نمو  يمت االمقبلة، كما أن ا مرحلة ل ا ق
مستمر لللةل من جمي  النواحى العقلية والبدنية واإلجتماعيدة. 
امال دا يعدد جريمدة ال تفتةدر فدي  فيجب العناية ب دا ورعايت دا، وام
حد  اللةدل لاتدف وفدى حد  المجتمد  كلدف. وبدللط ح دى اللةدل 
 بإاتمددام ال يتدداج وأج ددزة الدولددة والمن مدداج العالميددة، بددد ا  مددن

م الدلى أقدرا اإلعدالن 1924جينيف بحقو  اللةل عدام  نإعال
م، وأتيددددرا  لددددي  بدددد تر 1948العددددالمى لحقددددو  اإلنسددددان عددددام 

م، وتتصدديع عقددد 1989إعددالن وقيقددة اللةددل المصددر  عددام 
التسعيناج عقدا  لحماية اللةل المصدر  ورعايتدف لبندا  مسدتقبل 

م م إلدى عدا1989أفضل لللةولة مدتف عشر سدنواج بدد ا  مدن 
ُأعلنددج وقيقددة اللةددل العربددي فددي م، وفددى وضددون للددط 1999

م، وفددى نةدد  العددام 1990مددمتمر اللةددل العربددي بتددون  عددام 
عقد ممتمر القمة العالمى من أجدل اللةدل فدي نيويدورط يأمنيدة 

 (.2010أبوزيد،

مرحلددددة اللةولددددة تعتبددددر مددددن أاددددم مراحددددل النمددددو فددددي حيدددداة 
لت ا مدددن أادددم شدددوبأن اإلنسدددان، لدددلا فدددإن العنايدددة واإلاتمدددام ب دددا

الممشراج على تقدم المجتمعاج ورقي ا، واللةل بح  قروة كل 
أمددة وعدددت ا للمسددتقبل، واإلسددتقمار الندداجى يعتمددد علددى العديددد 
مددددن الجوانددددب، أام ددددا علددددى اإللددددال  اواإلنسددددان منددددل نعومددددة 

 (.2012يواتل محمد، أ افرا
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تعدددد مرحلدددة اللةولدددة مدددن أادددم المراحدددل المدددمقرة فدددي حيددداة 
لتددي تح ددى بإاتمددام متزايددد فألةددال اليددوم اددم شددباب اةددل، و الل

الفدددد، لدددللط يجدددب العمدددل علدددى تنميدددت م مدددن جميددد  الجواندددب 
المتتلةددة، باإلضددافة إلددى تلبيددة إحتياجددات م ومتللبددات م و مددن 
أام ددددا شددددعورا بدددداامن واامددددان  النةسددددي والمدددداد   فددددي البيتددددة 

 (.2020المحيلةي ري ام النقيب وآياج الجند ،
تبدر تدوفير بيتدة صدحية يعديا في دا اللةدل مددن عياندا ومدن 

ااساسددياج الم مددة للعدديا بالنسددبة لددف حيددث يقضددي أكقددر مددن 
مدن وقتدف داتدل البيتدداج المفلقدة ومن دا البيتداج السددكنية  50%

يالمسدددكن(، فبحسدددب من مدددة الصدددحة العالميدددة فدددإن  المسدددكن 
المالتددددم اددددو مددددا يددددوفر بيتددددة صددددحية لمسددددتتدميف  وقددددد يسدددد م 

يد  حيداة صدحية إلا مدا أحسدن تصدميمف وُأتدل قفدي تحالمسكن 
فدددي اإلعتبدددار بعدددا اإلعتبددداراج التدددي تقدددود لتجندددب التدددأقيراج 
السددلبية للمددمقراج المتتلةددة علددى صددحة قددالني المسددكن والتددي 

وانددداط العديدددد مدددن العوامدددل التدددي تصددديب اللةدددل بددداامراا، 
تددددمقر علددددى المسددددكن وبالتددددالي علددددى صددددحة اللةددددل يالنةسددددية 

 (.2017تتدم ل لا المسكنيأميرة محمد،س( الموالعضوية
يعتبر المسكن أام و أقمن ما تمتلكف ااسرة في حيات ا 
فالحصول على المسكن المناسب الل  يحق  إحتياجاج 
ااسرة يست لط في الفالب جز  كبير من دتل ا ين ى حوا ، 

(، فمال مة المسكن ال تعني فقل توفير مالل آمن و 2020
معناا المتكامل توفير السكن اآلمن بيشمل ولا  لللةل بل 

الل  يتمت  بالتصوصية والملكية ويناسب الةراواج المتتلةة 
لبقا  لإلحتياجاج ااساسية اليومية لللةل وتوفير الن ام 

والت وية والتدفتة اللبيعية  اإلنشاتي وتوفير ن ام اإلضا ة
قل السليمة وتحقي  للط بتزويد المسكن بالتدماج ااساسية م

يأحمد فلية المالتمة والصرف الصحي والك ربا  تال
 (.2021ااقور ،

فالمسدكن ادو أقدرب اامكندة إلدى نةوسدنا ف دو المكدان الدلى 
نعيا فيف مد  مدن ادم أقدرب الندا  إليندا وتمدار  فيدف متتلدف 
اانشلة اإلنسانية ويحق  جمي  إحتياجاتنا الو يةية ويوفر لنا 

أعمالندددددا ويحميندددددا   ادا الحريدددددة الشتصدددددية ويتددددديى لندددددا فرصدددددا  
، ويأوينددا كمددا يتدديى فددرع التةاعددل والمشدداركة بددين أفددراد ااسددرة

ويساعد توافر المسكن المناسب لتلط اإلحتياجداج علدى تحقيد  
اامدددان واإلسدددتقرار وبالتدددالى دفددد  عجلدددة التنميدددة فدددي المجتمددد  

(، فلددم يعددد المسددكن مجددرد مكددان يعدديا 2015 يم جددة مسددلم،
ليددف ولكنددف أيضددا  يمقددل مجموعددة مددن إيلجددأ فيددف الةددرد أو مددأوى 

الترتيبددداج والتن يمددداج يحقددد  ب دددا الةدددرد ضدددمانا  أكبدددر لحمايدددة 
الددلاج وتحقيدد  الرفاايددة مدد  ويددرا مددن أفددراد ااسددرة، فالمسددكن 
الجيد او للط البيج اللى يأوى إليدف أفدراد العاتلدة فيجددون فيدف 

 .(Handerson & Baldwing, 2002) الراحة والمتعة واامان
وفير المسكن المناسب او أحد حقو  اللةدل الرتيسدية ت إن

وتدددعيما  لكيانددف ممددا يدفعددف للعمددل واإلنتاجيددة، وتحقيدد  و اتةددف 
والحةا  على بقاتف، فالمسدكن ادو المكدان الوحيدد الدل  تقضدي 
فيف ااسرة أولب ااوقاج، ف و لو أاميدة بالفدة يحتاج دا الةدرد 

أن يشدددددعر فيدددددف من، و ن يكدددددون فدددددي مدددددأللعددددديا واالسدددددتقرار، وأ
(، فالمسددددكن يجددددب أن يكددددون 2019ينة يوسددددام تليةددددة ،بالسددددك

معبددرا  عددن إحتياجدداج اللةددل محققددا  لمتللباتددف بالصددورة المقلددى 
تصددددددددميم الةددددددددراأل الددددددددداتلي كافددددددددة اانشددددددددلة ويراعددددددددى عنددددددددد 

واإلحتياجددددداج ااساسدددددية والقانويدددددة لللةدددددل كمدددددا أن التتلددددديل 
ا نةعددا  وجماليددا  بمددية ددا للمسددكن وتو  اامقددل للةراودداج الداتليددة

شملف من مكوناج أساسية تساعد اللةل علدى مزاولدة اانشدلة 
بكةا ة عاليدة فتدوافر بيتدة مناسدبة مدن حيدث التصدميم والتج يدز 
والتأقيدددث تسددداعد اللةدددل علدددى أدا  ااعمدددال المتتلةدددة ببسدددالة 

 (.2017ودون الشعور بالتعب ين ال أبو حسن،
بدددف اإلنسدددان بعدددد حتمدددى لقالدددث الدددلى يالمسدددكن ادددو الجلدددد ا

رتف اللبيعيددة وملبسددف الددلى يحقدد  لددف الحمايددة كجلدددا القددانى بشدد
،فإندددف فدددي وايدددة اااميدددة أن نحددديل أنةسدددنا بمسددداكن لاج مدددواد 
بندددا  وتامددداج صدددحية وويدددر ضدددارة تحقددد  لندددا الراحدددة واامدددان 

(، فلكددى يدددنجى اإلنسددان فدددي 2013والحمايددة يإيمددان أبدددوالفيل،
زداددار ضدوا  فعدداال  فدي تقددكددون عة والتاصدة ويحياتدف العامدد دم وام

المجتمدد  الددل  يعدديا فيددف يحتدداك إلددى أن يكددون مسددكنف مكانددا  
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يتلد فيف للراحة الجسدية والنةسية ، والدور ااول ل دلا النجدا  
 (.2012يرج  إلى التصميم الداتلي للمسكن يم جة مسلم،

  ومددن انددا تجدددر اإلشددارة بددأن اإلاتمددام بفرفددة اللةددل لددي
م سدنواج عمدر اللةدل ر البعا حيث أن أاديتصو  رفااية كما

اددددى مرحلددددة حياتددددف ااولددددى التددددى تحدددددد شتصدددديتف وسددددلوكف، 
واإلاتمام بفرفة اللةل يساعد على النمو السليم جسديا  ونةسيا  

(، 2010لممارسة نشالاتف الحياتية اليومية في ا يأمنية أبوزيد،
لتددداع حيدددث حيدددث أن ودددرف ندددوم االةدددال بمقابدددة ماللادددم ا

  آفدددداق م وتتلددددور قدددددرات م مددددى شتصدددديت م وتتوسددددون مالتتكدددد
 (.2014الحقيقيةيحسام العدوى،

قبدددل الشدددروص فدددي تصدددميم ودددرف االةدددال انددداط أمدددور قدددد 
تفةددل عن ددا ااسددر، فاام دداج والبددا  مددا ت ددتم بعناصددر الجمددال 
والتناس  واللو  الةنى عند إتتيار أقاث ورف االةال، ولكن 

سدددالمة عناصدددر اامدددان وال تدددوافراام ددداج إلدددى البدددد أن تنتبدددف 
الم مدة لللةدل تاصدة عندد إتتيدار ااقداث، فقدد تنلدوى بعددا 
قلدد  ااقدداث والددديكور علددى متددالر جسدديمة بالنسددبة لللةددل، 

ن كانج تبدو آمنة ووير تليرة. يفالمدة حسدانين، (، 2013وام
فتعددددد السددددالمة الشتصددددية أو اامددددن الشتصددددي مللددددب اددددام 

ز  رة مددن اامدان اددي جددة كبيدفدي تحقيدد  درجددلإلنسدان والروبددة 
مكمددددل لمبدددددأ السددددكن، ويعنددددى إحسددددا  السدددداكن بدددداامن مددددن 
العوامددددددل المحيلددددددة وبدددددداامن مددددددن المتلةلددددددين، ول سددددددر لاج 
االةال يعنى سالمة ألةال ا، والسدالمة الشتصدية تمتدد أكقدر 
مدددن مجدددرد المسدددكن إلدددى الحدددى الدددلى يعددديا فيدددف ممدددا يدددنعك  

 (.2017،عادل ا بيتف يحسينبالسلوط اإليجابي تجا
ومددددن انددددا فالبددددد أن تتلددددل ورفددددة اللةددددل بعنايددددة بحيددددث 
تتناسب م  المتدا  مدن ااقداث واادواج وأيضدا  مد  إحتياجاتدف 
ادددو، وعدددادة مدددا يدددتم تزويدددد الفرفدددة بسدددرير مالتدددم لعمدددر اللةدددل 
ومددددددريى فددددددي الوقددددددج لاتددددددف، ومكتددددددب يتسدددددد  للقيددددددام بواجباتددددددف 

يددددة فددددي المتةدة كاإلنددددارة المدرسددددية، وأن تكددددون اإلضددددا ة جيدددد
اللةدل القيددام  ارة ااسددقف والحدواتل حتدى يسددتلي الجدب  أو إند

 (.2013بشكل مريى يفالمة حسانين،بنشالف 

حيث تمقر جودة البيتة السكنية على الحالة العامة لقدالني 
المسددداكن، فالمندددازل لاج الحالدددة السددديتة تدددمد  لحددددوث العديدددد 

جدددب الي يتماعيدددة وبالتدددمدددن المشددداكل الصدددحية والنةسدددية واالج
لبيتدة السدكنية بصددةة عامدة لصدالى كافدة أفددراد المحاف دة علدى ا

 .(W.H.O, 2003)ااسرة 
إلدددى  Kimberly Ann Rollings (2013)وتشدددير دراسدددة 

ضرورة تتصيع مساحة لللةدل داتدل منزلدف و تأقيق دا بشدكل 
علدى أاميدة  Katherie & Nancy (2014)سدليم، وكدللط أكددج 

متتلددف التصددميم الددداتلي لناصددر عنددد إتتيددار عتددوافر الجددودة 
المنددازل م مددا إتتلةددج مسددتويات ا ن ددرا  لتأقيراددا اإليجددابي علددى 

 سلوكياج ساكني ا.
ويعزو أحد االبا  النةسيين تعرا االةال للحوادث إلى 
إنشدددددفال اام والحرمدددددان العدددددالةى وج دددددل اام بأسددددد  ترتيدددددب 

نزل لللةدل، فدالم المسكن وكقرة المعوقاج التدى تسدبب الحدوادث
مستواا او واحة اامن واامدان، ف دو يمقدل يا  كانج مساحتف و أ

مكان اإلستقرار الشتصدي والعداتلي، وقدد يتعدرا أفدراد ااسدرة 
وتاصدددة االةدددال الصدددفار مدددن م اتلدددار وحدددوادث كقيدددرة قدددد 
تمدى إلى الوفاة ، وقد يرج  سبب وقوص الحوادث المنزليدة إلدى 

مة لددددى أفدددراد السدددالفدددي معلومددداج  اإلامدددال أونتيجدددة للقصدددور
 (. ومدددددن اندددددا تشدددددير دراسدددددة 2015رة يإيمدددددان سدددددالم،ااسددددد

Lie(2011)  رة أنف توجدد عالقدة قويدة بدين ااقداث المصدمم بصدو
تالتة  وحوادث الوفاة واإلصابة ل لةال ويرج  مع م ا إلى 

 سو  ترتيب ااقاث.
يحتضددن المنددزل بددين جدرانددف رأ  مددال ال يقدددر بددقمن إن ددم 

ال يعيددرون أدنددى إاتمددام امددن مددن اآلبددا   كقيددر إال أن بنددا ،اا
وسدددالمة ألةدددال م فدددي المندددزل تاصدددة فدددي ادددلا العصدددر الدددلى 
كقددرج فيددف حددوادث االةددال، فددالبيوج اليددوم صددارج تحمددل مددن 
ااتلددار الكقيددر واددلا يتللددب مددن اآلبددا  بددلل ج ددد أكبددر فددي 

كقدر مجال أمن وسالمة االةال تاصدة إلا عرفندا أن المندزل أ
ر فيددف الحددوادث يأسددما  السرسددي و أمددانى تتكدداقالتددى اامدداكن 

 (.2013عبدالمقصود،
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(مدددن %4,49( أن ي2015وأشدددارج دراسدددة إيمدددان ايكدددل ي
االةال تعرضوا لحادث منزلى في العام الماضى وكدان الندوص 

( يلي ددا %6,31ااكقددر شدديوعا  مددن الحددوادث المنزليددة الجددرو ي
ا  (، واإلتتنددددددددددد%8,18( قددددددددددم الحددددددددددرو  ي%2,22الكسددددددددددوري

( %7,1(، وحددوادث الك ربددا  ي%1,11(، والتسددمم ي%5,14ي
كدددللط فدددإن المستشدددةياج تسدددتقبل سدددنويا  آالف مدددن االةدددال  .

رة المرتةعدة  نتيجة سقول م من علدى ااسدرة حيدث تفدري م ااسدل
 %50بالتسدددل  فوق دددا بمدددا يكدددون لدددف عواقدددب تليدددرة أحياندددا  و

 (.2015م،تقريبا يقعون أقنا  اللعبيإيمان سال
د علدددددى ضددددرورة أن يشدددددمل التصدددددميم ب التأكيدددديجدددددلط لددددل 

الدددداتلى للمسدددكن تددددابير اامدددن والسدددالمة مدددن أج دددزة كشدددف 
الدددددددتان ولةايدددددداج الحريدددددد  وشددددددبكة اإللةددددددا  ااوتوماتيكيددددددة 
وسددالمة تمديددداج وتوصدديالج الميدداا والك ربددا  وتددوافر أن مددة 

فددل وأن العددزل بمتتلددف أنواع ددا مدد  مراعدداة أمددن الةتحدداج والنوا
اإلضدددا ة والت ويدددة اللبيعيدددة  يم الدددداتلى للمسدددكنالتصدددميدددوفر 

والصددددناعية بشددددكل جيددددد مدددد  تددددوفر ااج ددددزة الحديقددددة لتكييددددف 
وتنقيدددددة ال دددددوا  ، كدددددللط مراعددددداة سددددد ولة الحركدددددة والتلدددددو مدددددن 
العواتدد  فددي الممددراج والسدداللم وداتددل الةراودداج المتتلةددة مدد  

إلحتياجدددددداج التأكيددددددد علددددددى عمددددددل الصدددددديانة الدوريددددددة وتددددددوفر ا
ااوليددددة يوجدددددان العددددودة ومنيددددرة ة لعمددددل اإلسددددعافاج ساسددددياا

(، كما يجب إستتدام مواد وتاماج آمنة من 2012الضحيان،
حيدددددددث الةاعليدددددددة اإلشدددددددعاعية وعددددددددم التدددددددأقير علدددددددى المجدددددددال 

 (.2013المفناليسي اللبيعى يإيمان أبوالفيل،
( أن درجة الحرارة والرلوبة 2021توضى ريم عبدالعزيز ي

علددى شددعور اإلنسدددان التددي تددمقر سدددلبا   ساسددديةالعوامددل اا مددن
بالراحددة والصددحة داتددل المبنددى، حيددث أن راحددة اإلنسددان اددي 

 واحدة من اااداف الرتيسية للتصميم المعمارى.
( أاميدة اإلبتعداد عدن 2012ومن انا تشير أنجى عريان ي

مكمددن التلددورة ومسددبباج الحددوادث وضددرورة إسددتتدام أسدداليب 
لدددى ادددلا لحدددوادث، والقضدددا  عادددلا ا  الوقدددوص فدددي وقاتيدددة تمنددد

 المتالر ن اتيا ، لكى يستلي  اللةل أن يتكيف م  بيتتف.

التصدددميم الددددداتلى لددددف دور م ددددم فددددي التددددأقير علددددى سددددلوط 
اللةل ومن تاللف  يمكن الحصول على تفيير مرووب فيف أو 

(. و لدددللط مدددن 2021ويدددر مرودددوب فيدددف يآيدددة أمدددين وآتدددرون،
  م حددددول تصدددداميم وددددرفألةددددالاآلبددددا  آرا  يأتددددل  المةضدددل أن

وعدددادة مدددا يبددددأ اللةدددل مدددن عمدددر تمددد  سدددنواج فدددي  ندددوم م،
التدددددى عدددددادة تكدددددون مسدددددتوحاا مدددددن إتتيدددددار ورفتدددددف التاصدددددة ، 

شتصددياج كرتونيددة حققددج أدوارا  بلوليددة عشددق ا اللةددل وروددب 
فدددي أن تكدددون جدددز ا  مدددن محيلدددف وبيتتدددف، حيدددث ينسددد  تيالدددف 

حيدث أن  (،2013لمة حسانين،وفكرتف على ضو  المكان يفا
كدددان واويتدددف ل دددا دور كبيدددر فدددي تحديدددد شتصدددية شتصدددية الم

الةدددرد وققافتددددف، فاإلنسددددان يتددددأقر بالمكدددان المحدددديل بددددف وبنوعيددددة 
 (.2014الققافة التي يحتو  علي ا يتلود عزوز ،

عنددد إجددرا  الددديكور يةضددل اإلسددتماص لروبدداج اللةددل نةسددف 
اام تدددص  يددار مددقال  أنمدد  وضدد  الققددة بددف وبقدرتددف علددى اإلتت

رون بين العديد من أشكال ور  الحاتل الموجدودة االةال يتتا
لدي ا، حيدث يجدب إشدراط صداحب الفرفدة فدي الدرأى واالتتيدار 

سددددتقالليتف، وحتددددى  فددددي كددددل مرحلددددة حتددددى يشددددعر بشتصدددديتف وام
يسدددد ل عليدددددف التكيددددف مددددد  كددددل عنصدددددر فددددي الفرفدددددة يفالمدددددة 

 (.2013حسانين،
ان فدي مسدكنف، اإلنسدن أام ملالدب ويعد الشعور باللاج م

يعددد المسددكن المكددان الوحيددد الددلى يسددتلي  اإلنسددان فيددف حيددث 
الشدددعور بلاتدددف وبكياندددف وبسددديلرتف علدددى مجريددداج اامدددور فدددي 

تن ديم وتنسدي  منزلدف  مسكنف، ويكون لف حرية إتتال القدرار فدي
بمدددددا يعكددددد  شتصددددديتف وآرا ا وفكدددددرا ادددددلا مدددددن حيدددددث الةدددددراأل 

شددددعر اإلنسددددان أن ي التددددارك فيجددددب الددددداتلى. أمددددا مددددن حيددددث
إلدالص تقاللية من حيث الجيران وسدماص ااصدواج وعددم باإلس

الفيدددددددر عليدددددددف فدددددددي مسدددددددكنف وكدددددددللط الرميدددددددة الجارحدددددددة يوال  
 (.2011مصلةى،

ومما سب  تتضى مشكلة البحث والتى يمكن صياوت ا فدي 
 التسامالج التالية:

 ما  مستوى التصميم الداتلى في ورفة اللةل؟ •



 ...تأقير كل من التصميم الداتلي وتوافرعوامل اامان في ورفة اللةل  سلوى أحمد السيد متولي قميحة وآترون.،:
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 ن في ورفة اللةل؟ااماتوافر عوامل مامدى  •

 ما مستوى السلوط اإلستقاللي ل لةال؟ •

مدا عالقددة التصددميم الددداتلى وتوافرعوامددل اامددان فددي ورفددة  •
 اللةل بالسلوط اإلستقاللي لللةل؟

 األهداف البحثية
ت ددددف الدراسدددة بصدددةة أساسدددية إلدددى دراسدددة تدددأقير كدددل مدددن 

ة اللةددددل علددددى التصددددميم الددددداتلى وتوافرعوامددددل اامددددان بفرفدددد
 من تالل اااداف البحقية التالية:اإلستقاللي وللط  سلوكف

اإلجتماعيددددددة   -دراسددددددة لددددددبعا التصدددددداتع اإلقتصددددددادية  .1
 والسكنية ل لةال وأسرام.

 تقييم عناصر التصميم الداتلى لفرفة اللةل. .2

 تحديد مستوى توافرعناصر اامان بفرفة اللةل. .3

 ل.تحديد مستوى السلوط اإلستقاللي ل لةا .4

تأقيريددة بددين المتفيددراج البحقيددة اإلرتباليددة والالقددة دراسدة الع .5
 المستقلة والتابعة والوسيلة.

 اهمية الدراسة
إن موضددوص تددأقير كددل مددن التصددميم الددداتلى وتوافرعوامددل 
اامددددددان فددددددي ورفددددددة اللةددددددل علددددددى سددددددلوكف اإلسددددددتقاللي مددددددن 
الموضددوعاج ال امددة التددى تسدداعد فددي تنميددة إدراط ربددة ااسددرة 

للةددل وتصوصددا  الالزمددة فددي ورفددة امددان ر متللبدداج االتددوفي
 في حالة وجود لةل في مرحلة اللةولة المتأترة من عمرا.

كما أن  الا الدراسدة توضدى اآلقدار المترتبدة عدن التصدميم 
الداتلى وتوافرعوامل اامان لفرفة اللةل ومدى تأقيراما علدى 

نزليددة سددلوكف اإلسددتقاللي وتكددوين شتصدديتف حيددث أن البيتددة الم
يتددأقر بددف فددإن اإلاتمددام ب ددا يل باللةددل ويددمقر و مددا يحدداددى كددل 

يددنعك  بالتددالى علددى اافددراد المقيمددين بالمسددكن وعلددى حددالت م 
 الصحية والتأقيقية.

وحيث أن االةال جز  من امال  اافراد فإن اإلاتمام ب م 
يعد ضرورى ان المشكالج التى تنت  عن عدم اإلاتمدام ب دم 

مددن الجسدددية ممددا يعددو  ة أو سددوا  النةسددي تددمقر علددى حددالت م
بنددا  رجددال وأم دداج الفددد حيددث أن قددرواج الددبالد لددم تعددد تقددا  

بمدددى مددا تملددط مددن مصددادر ومددوارد إقتصددادية ... بددل تقددا  
بمدددى مددا تملددط مددن مدددوارد بشددرية لددللط وجددب علينددا اإلاتمدددام 

 بالصفار وتنشتت م التنشتة السليمة.
ف بيتدة  يد  لدللةدل عنددما تومما ال يدعو مجداال  للشدط أن ا

في ددا مدن حيددث كون ددا صدحية أوبعيدددة عددن التلددوث  سدليمة ينمددو
أو ممققدددة التأقيددددث الجيددددد يكددددون لدددللط أكبددددر ااقددددر فددددي تلددددور 
سددددددلوكف اإلسددددددتقاللي وشتصدددددديتف ككددددددل وبالتددددددالى تددددددمقر علددددددى 

 المجتم  ككل.

 األسلوط البحثي
 اوال المصطلحا  العلمية والتعاريف اإلجرا ية:

 لداخلى:التصميم ا •
( التصددميم الدددداتلي 2021ون يتضدددر وآتددر  رمنددا عرفددج

على أنف مجموعدة المواصدةاج واإلعتبداراج الو يةيدة والجماليدة 
واالقتصدددددادية بجاندددددب معدددددايير اإلسدددددتدامة لعناصدددددر التصدددددميم 
الدددداتلي للمسدددكن بمددددا تشدددملف مدددن  محدددددداج وفتحددداج الةددددراأل 

 -ماريدة ، اارضدياج، الةتحداج المعالداتلي  الحواتل، ااسقف
 مكمالج التصميم الداتلي. – ااقاث –اإلضا ة  –وان اال

ب ددلا الدراسددة علددى إنددف  التصثثميم الثثداخلى  جرا يثثا  ويعددرف 
فددددن اإلسددددتفالل اامقددددل لجميدددد  عناصددددر المسددددكن مددددن ألددددوان 
ضددددا ة وحددددواتل وأسددددقف وأقدددداث بمددددا يتوافدددد  مدددد  إحتياجدددداج  وام

 ساكنيف السيكولوجية والةسيولوجية والجمالية.
 وامل األمان:ع •

( اامدددان بأندددف ادددو محاولدددة لمنددد  2017ة يندددا عرفدددرف ر عدددت
حددوث تلدر مددا، ويسدتلزم للددط تددابير محكمدة قددد تعتمدد علددى 
اإلنسدان لاتددف أو علدى تكنولوجيددا متلددورة وكلتدا الحددالتين شددأن ا 
إسددددددتبعاد التلروتجنبددددددف وأيضددددددا  مواج تددددددف فددددددي حالددددددة حدوقددددددف 

 .والقضا  عليف
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علدددى أن دددا  دراسدددةب دددلا ال يثثثا  عوامثثثل األمثثثان  جرا وتعثثثرف
ايير السالمة الواجب توافراا في عناصر التصدميم الدداتلى مع

لفرفدددة اللةدددل التدددي بددددوراا تدددمقر علدددى الصدددحة السددديكولوجية 
 والةسيولوجية لللةل.

 غرفة الطفل: •
 اللةدددل علدددى ان ددددا ( ورفدددة2000عرفدددج شددديما  إبدددراايم ي

 –م المكدددان التددداع باللةدددل يمدددار  فيدددف جميددد  أنشدددلتف يندددو 
 .ار(إستلك –معيشة 

مكددان  ب ددلا الدراسددة علددى أن دداغرفثثة الطفثثل  جرا يثثا   تعددرف
متصددع لللةددل بالمسددكن يتدديى لددف ممارسددة أنشددلتف اليوميددة 

 من ملاكرة ولعب ونوم واستقبال ااصدقا .
 السلو  اإلستقاللي: •

( بأنف قدرة الةدرد علدى التحدول 2018ليلى الةارسي يتعرفف 
تحدددددرر بأفكدددددارا لدددددى اللى بوالديدددددف إاللبيعدددددى مدددددن تعلقدددددف اللةدددددو 

عرا المميدددددزة، وتحملدددددف مسدددددتولياج تصدددددرفاتف، وقراراتدددددف، ومشدددددا
 وعالقاتف داتل اإللار ااسر .

الدددلى يجدددد  (: بأندددف الشددتع2020وعرفتددف يسدددرا مصددبا ي
فدددي نةسددددف الكةايددددة اللاتيددددة مدددن تددددالل الققددددة بددددالنة ، وتحمددددل 

 لإلنجاز.المستولية، واتتال القرار وتقدير الوقج والدافعية 
 ب دلا الدراسددة علددى أنددفاإلسثثتقاللي  جرا يثثا  لو  السثث فيعدر 

قدددددرة اللةددددل علددددى إعتمددددادا علددددى نةسددددف وقدرتددددف علددددى تحمددددل 
المسدددتولية تجددداا مواقدددف الحيددداة المتتلةدددة وتددددبير أمدددورا بنةسدددف 

 دون توجيف من أحد بما يكسبف الققة بالنة  وتقدير اللاج.
 ثاهيا  مهه  الدراسة:
 .والتحليليوصةي بحث المن   الاتب  في الا ال

اددو المددن   الددل  ي ددتم بجمدد  المثثهه  الوصثثفي التحليلثثي:  •
وتلتدددددديع وتصددددددنيف المعلومدددددداج والحقددددددات  المدروسدددددددة 
المرتبلة بسلوط عيندة مدن اافدراد، أو عددد مدن ااشديا ، 
أو سلسددلة مددن ااحددداث، أو من ومددة فكريددة، أو أ  نددوص 

ث فددددددي مددددددن ال ددددددواار أو المشدددددداكل التددددددي يروددددددب الباحدددددد

تحليل ددا وتةسدديراا وتقيدديم لبيعت ددا للتنبددم  بفددرا دراسددت ا،
ب دددا وضدددبل ا أو الدددتحكم في دددا يموسدددي حريدددز  وصدددبرينة 

 (.2013وربي،
 ثالثا: حدود الدراسة:

 الحدود المكاهية: •
تدددددم إتتيدددددار عيندددددة البحدددددث مدددددن لدددددالب الصدددددف التدددددام  

مددددار  إبتدددداتي مدددن منلقدددة إدارة  4والسددداد  اإلبتدددداتي مدددن 
 ية.لدق لورة بمحاف ة اشر  المنص

 الحدود ال ماهية: •
-2018أجر  البحث في الةصل الدراسي ااول من عدام 

 .م 2019
 الحدود البكرية: •

اللدددددالب المقيددددددون فدددددي الصدددددف  تضدددددمنج جميددددد الكثثثثثاملة: 
التددام  والسدداد  اإلبتددداتي الددلين يعدددون فددي مرحلددة اللةولددة 

إلبتداتيدددة المتدددأترة بمددددار : الحريدددة اإلبتداتيدددة ومدرسدددة النيدددل ا
 ة ومدرسة جزيرة الورد اإلبتداتية.حمد بدوى اإلبتداتيرسة أومد

تددم تحديددد العينددة لتكددون عينددة  عمديددة صدددفية قوام ددا  العيهثثة:
لةدددددل مدددددن الصدددددف التدددددام  والسددددداد  اإلبتدددددداتي مدددددن  200

المدددار  المددلكورة بالشدداملة الددلين يعدددون فددي مرحلددة اللةولددة 
 مدرسة. لالب ولالبة لكل 50المتأترة بواق  

 سة:يرا  الدرا متغرابعا  
االجتماعيدددة  -التصددداتع االقتصدددادية متغيثثثرا  مسثثثتقلة: •

عمدددر اللةدددل، ندددوص اللةدددل، متمقلدددة فدددى  وااسدددرية لللةدددل
الصددف الدراسددي، عدددد أفددراد ااسددرة، عدددد ااتددوة، ترتيددب 
اللةددل بددين اإلتددوة، الحالددة االجتماعيددة للوالدددين، متوسددل 

، مدددددددن ااب واامالددددددددتل ااسدددددددر ، عمدددددددر وعمدددددددل كدددددددال  
 .ب واالممستوى التعليمى ل وال

واددي المتفيددراج الددى يمكددن أن تددمقر فددي  متغيثثرا  وسثثيطة: •
المتفيددددر التدددداب  وبالتددددالى تكددددون مسددددقلة ويمكددددن أن تتددددأقر 
بالمتفيراج المسدتقلة وبالتدالي تكدون تابعدة وادي  التصدميم 
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الداتلي للمسكن عوامل اامدان والتصدميم الدداتلى لفرفدة 
 اللةل.

إلسددتقاللي لللةددل بأبعددادا والتددي وط االسددل :تغيثثرا  تابعثثةم •
 –الققددددددددة بددددددددالنة  –تضددددددددمنج: اإلعتمدددددددداد علددددددددى الددددددددنة 
اإلحسددددا  بتحمددددل  –اإلحسددددا  بمة ددددوم الددددلاج وتأكيددددداا

 المستولية.

 خامسا  الفروض البحثية:
 فروض الدراسة:

تمج صياوة الةروا البحقية في صورت ا الصةرية والتدي 
 لتالى:اج كاة بين المتفير تنع على عدم وجود عالق

التوجددد عالقددة إرتباليددة معنويددة بددين المتفيددراج االقتصددادية  .1
اإلجتماعية وااسدرية لللةدل وكدل مدن التصدميم الدداتلى  -

 وتوافرعوامل اامان بفرفة اللةل.
التوجددد عالقددة إرتباليددة معنويددة بددين المتفيددراج االقتصددادية  .2

 تقاللي لللةل.اإلجتماعية وااسرية لللةل والسلوط اإلس -

عالقددددددة تأقيريدددددددة معنويددددددة لكدددددددل مددددددن المتفيدددددددراج وجددددددد ال ت .3
اإلجتماعيددة وااسددرية لللةددل علددى التصددميم  -االقتصددادية 

 الداتلى لفرفة اللةل وتوافرعوامل اامان بفرفة اللةل.

ال توجددد عالقددة تأقيريددة معنويددة لكددل مددن التصددميم الددداتلى  .4
ل والسدددلوط لفرفدددة اللةدددل وتوافرعوامدددل اامدددان بفرفدددة اللةددد

 لي لللةل.ستقالاإل

 

 اسلوط جمع البياها :
تضددددمنج أدواج البحددددث إسددددتمارة جمدددد  البياندددداج بالمقابلددددة 
الشتصددية مددن عينددة الدراسددة الميدانيددة، واشددتملج علددى تمسددة 

 محاور:
االجتماعية واألسثرية  -المحور األول البياها  االقتصادية .1

 متمقلدددة فدددي عمدددر اللةدددل، ندددوص اللةدددل، والسثثثكهية للطفثثثل
دد ااتددوة، ترتيددب د أفددراد ااسددرة، عددي، عدددالصددف الدراسدد

اللةدددل بدددين اإلتدددوة، الحالدددة االجتماعيدددة للوالددددين، متوسدددل 
الدددددددددتل ااسددددددددر ، عمددددددددر وعمددددددددل كددددددددال  مددددددددن ااب واام، 
والمسددتوى التعليمددى لددد ب واالم. كددللط  مسدداحة المسدددكن، 
عددددد حجدددراج المسدددكن، عددددد حجدددراج الندددوم، ندددوص السدددكن 

قل، شددددقة داتددددل يمسددددت لبيعددددة السددددكن إيجددددار(، -يتمليددددط
 .ة، دورفي عمارة(عمار 

تدم تمييدز فتداج كدل مدن تحويثل البياهثا  الوصثفية  لثى كميثة: 
الحالددة اإلجتماعيدددة  -المسددتوى التعليمددي لكددال مددن ااب واام 

للوالدددين والمسددتوى التعليمددى لدد ب واام حسددب درجدداج تشددير 
ل مدددن م كلمدددا لحدددالت م ووفقدددا افضدددلية المسدددتوياج المتتلةدددة لكددد

لمتوسددددل الحسددددابى واإلنحددددراف فددددى حددددين تددددم حسدددداب ا أمكددددن،
المعيددددارى لكددددل مددددن عمددددرااب واام ومتوسددددل الدددددتل ااسددددر  
ومسدداحة المسددكن وبنددا  عليددف تددم تصددنيف كددل مددن م إلددى قالقددة 

 (.1فتاج كما او موضى بجدولي

 ة.تماعيتصادية واإلج. المتوسط الحسابى واإلهحراف المعيار  وحدود الف ا  للخصا ص اإلق1جدول

-الخصا ص االقتصادية 
 اإلجتماعية

المتوسط الحسابي واإلهحراف 
 المعيارم

 حدود الف ا 

 مرتفع متوسط مهخفض

 3744أكقر من  3744إلى  1491من  1491اقل من  5,1126±5,2617 الدتل ااسر 
 06,48أكقر من  06,48إلى  78,37من  78,37أقل من  14,5±92,42 عمر ااب

 7,119اكقر من  7,119إلى  6,64من  6,64أقل من  55,27±15,92 نمساحة المسك
 64,41أكقر من  64,41إلى  06,33من  06,33أقل من  29,4±35,37 عمر اام
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متمقلدة فدي المحور الثاهي التصميم الداخلى لغرفة الطفثل:  .2

مسدددددداحة ورفددددددة اللةددددددل، لبيعددددددة ورفددددددة اللةددددددل، التامددددددة 
تركين اافدراد المشد ، عدددفدة اللةدلالمصنوص من دا أقداث ور 

فددي الفرفددة، قلدد  ااقدداث المتددوفرة بالفرفددة، باإلضددافة إلددى 
عبدددارة تقدددي  كدددل مدددا يتعلددد  بالتصدددميم الدددداتلى لفرفدددة  52

اللةددددل مددددن حيددددث موقدددد  الفرفددددة واتسدددداص الفرفددددة وتكدسدددد ا 
تتدمة في ا، ومدى تناسدب بااقاث من عدمف، االوان المس

  قلددد  ااقددداث مقددداييأحجدددام و  الت ويدددة واإلضدددا ة، تناسدددب
 م  مقايي  وأبعاد الجسم.

: تدم تقيديم إسدتجاباج كدل تحويثل البياهثا  الوصثفية  لثى كميثة
مددن لبيعددة ورفددة اللةددل، التامددة المصددنوص من ددا أقدداث ورفددة 
اللةددددل، عدددددد اافددددراد المشددددتركين فددددي الفرفددددة، قلدددد  ااقدددداث 
لية المتددوفرة بالفرفددة حسددب درجدداج تشددير لحددالت م ووفقددا افضدد

ل مددددددن م كلمددددددا أمكددددددن، وتضددددددمنج ج المتتلةددددددة لكددددددتجابااإلسدددددد
إسددتجاباج االةددال  نحددو عبدداراج مال مددة التصددميم الددداتلى 
لى حدد مدا وال حيدث  لفرفة اللةل  قالقة إستجاباج واى نعم وام
قيمددج ااولددى بقالقددة درجدداج والقانيددة بدددرجتين والقالقددة بدرجددة 

وتدددددم  السدددددلبية، واحددددددة للعبددددداراج اإليجابيدددددة والعكددددد  للعبددددداراج
الحسدابى واإلنحدراف المعيدارى لمسداحة ورفدة حساب المتوسل 

اللةدددل وتقيددديم الحالدددة العامدددة للتصدددميم الدددداتلى لفرفدددة اللةدددل 
وبندددا  عليدددف تدددم تصدددنيف كدددل مدددن م إلدددى قالقدددة فتددداج كمدددا ادددو 

 (.2موضى بجدولي

ويشددمل المحثثور الثالثث  توافرعوامثثل األمثثان بغرفثثة الطفثثل:  .3
وافر معددددايير مدددددى تددددفددددي قيددددا  عبددددارة متمقلددددة  40علددددى 

امددددان فددددي التصددددميم الددددداتلى لفرفددددة اللةددددل مددددن حيددددث ا
، اإلضددددا ة، الك ربددددا ، الت ويددددة، ااقدددداث ومسدددداحة الفرفددددة

 اارضية والحواتل.

وتضدددمنج إسدددتجاباج تحويثثثل البياهثثثا  الوصثثثفية  لثثثى كميثثثة: 
االةددال  نحدددو عبددداراج مال مدددة عوامدددل اامدددان لفرفدددة اللةدددل  

لى حداى نعم و قالقة إستجاباج و  قيمدج ااولدى د مدا وال حيدث ام

بددرجتين والقالقدة بدرجدة واحددة للعبداراج  بقالقة درجداج والقانيدة
اإليجابيددددة والعكدددد  للعبدددداراج السددددلبية، فددددى حددددين تددددم حسدددداب 
المتوسدددل الحسدددابى واإلنحدددراف المعيدددارى لتقيددديم الحالدددة العامدددة 

القدة لعوامل اامدان لفرفدة اللةدل وبندا  عليدف تدم تصدنيةف إلدى ق
 (.3لياو موضى بجدو  ج كمافتا

المحثثور الرابثثع السثثلو  اإلسثثتقاللي للطفثثل: و قثثد تنثثمن  .4
 ابعاد كالتالي: 4عبار  مو عة على  60

عبدارة تقدي  مددى  15يشدمل علدى و اإلعتماد على الهف :  •
العنايددة بفرفتددف وفددي ترتيددب  إعتمدداد اللةددل علددى نةسددف فددي

 أدواتف وملاكرتف.

جاباج نج إسدددتوتضدددم :لثثثى كميثثثةتحويثثثل البياهثثثا  الوصثثثفية  
االةددال  نحددو عبدداراج مال مدددة اإلعتمدداد علددى الددنة   قالقدددة 
لى حد ما وال حيث قيمدج ااولدى بقالقدة  إستجاباج واى نعم وام
درجدددددداج والقانيددددددة بدددددددرجتين والقالقددددددة بدرجددددددة واحدددددددة للعبدددددداراج 
اإليجابيددددة والعكدددد  للعبدددداراج السددددلبية، فددددى حددددين تددددم حسدددداب 

لدددة العامدددة ى لتقيددديم الحامعيدددار نحدددراف الالمتوسدددل الحسدددابى واإل
لإلعتمدداد علددى الددنة  وبنددا  عليددف تددم تصددنيةف إلددى قالقددة فتدداج 

 (.4كما او موضى بجدولي

عبدارة تقدي  مددى شدعور  15يشمل علدى  الثقة بالهف : و •
اللةدددددل بالققدددددة بنةسدددددف أمدددددام زمالتدددددف فدددددي الةصدددددل و فدددددي 
ين المناسباج ااسرية وتوفدف عندد إبددا  الدرأ  أمدام ااتدر 

 المنزل.قا ا بمةردا بمن ب وتوفف

: وتضدددمنج إسدددتجاباج تحويثثثل البياهثثثا  الوصثثثفية  لثثثى كميثثثة
االةدددددال  نحدددددو عبددددداراج تقدددددي  الشدددددعوربالققة بدددددالنة   قالقدددددة 
لى حد ما وال حيث قيمدج ااولدى بقالقدة  إستجاباج واى نعم وام
درجدددددداج والقانيددددددة بدددددددرجتين والقالقددددددة بدرجددددددة واحدددددددة للعبدددددداراج 

ين تددددم حسدددداب السددددلبية، فددددى حدددداراج عكدددد  للعبدددداإليجابيددددة وال
المتوسدددل الحسدددابى واإلنحدددراف المعيدددارى لتقيددديم الحالدددة العامدددة 

  عليددف تددم تصددنيةف إلددى قالقددة فتدداج كمددا اددو للققددة بددالنة  وبنددا
 (.4موضى بجدولي
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 فل.ة الطامة لغرف. المتوسط الحسابى واإلهحراف المعيار  وحدود الف ا  لمساحة غرفة الطفل وتقييم الحالة الع2 جدول

 التصميم الداخلى
 لغرفة الطفل 

المتوسثثثثثثثثثثثط الحسثثثثثثثثثثثابي 
 واإلهحراف المعيار 

 حدود الف ا 

 مرتفع متوسط مهخفض

 99,15أكقر من  99,15إلى 02,10من  02,10أقل من  98,2±01,13 مساحة ورفة اللةل

 82,140من أكقر  82,140 إلى69,114من  69,114أقل من  07,13±77,127 التصميم الداتلى لفرفة اللةل

 المتوسط الحسابى واإلهحراف المعيار  وحدود الف ا  لتقييم الحالة العامة لعوامل األمان بغرفة الطفل. .3 جدول 

 عوامل األمان بغرفة الطفل
المتوسثثثثثثثثثثثط الحسثثثثثثثثثثثابي 

 واإلهحراف المعيار 

 حدود الف ا 

 مرتفع متوسط مهخفض

الحالدددددة العامدددددة لعوامدددددل اامددددددان 
 اللةل بفرفة

 78,104أكقر من  78,104إلى 75,78من  75,78أقل من  77,91±01,13

 المتوسط الحسابى واإلهحراف المعيار  وحدود الف ا  للحالة العامة ألبعاد السلو  األستقاللي. 4جدول 

 األبعاد 
 المتوسط واإلهحراف

 المعيار 
 حدود الف ا 

 مرتفع متوسط مهخفض

 53,39اكقر من  53,39إلى 59,31من  59,31أقل من  97,3±56,35 لى النة الحالة العامة لإلعتماد ع

 82,39أكقر من  82,39إلى  96,28من  96,28أقل من  43.5±39.34 الحالة العامة للققة بالنة 
الحالة العامة لإلحسا  بقيمة اللاج 

 وتأكيداا
 34,42أكقر من  34,42إلى  73,32من  73,32أقل من  54,37±80,4

حسا  بتحمل ة لإللة العامالحا
 مستوليةال

 29,42أكقر من  29,42إلى  29,32من  29,32أقل من  29,37±5

الحالة العامة للسلوط اإلستقاللي 
 لللةل ككل

 24,159إلى  31,130من  31,130أقل من  78,144±46,14
أكقر من 

24,159 

 
عبدارة  15يشدمل علدى و اإلحسا  بقيمة الثذا  وتأكيثدها:  •

للاتددف مددن تددالل الدددفاص  متددفبقي لعور اللةددتقددي  مدددى شدد
عددن حقوقددف عنددد االةددال اآلتددرين وشددعورا بمدددى أاميتددف 

 بين أفراد أسرتف.

: وتضدددمنج إسدددتجاباج تحويثثثل البياهثثثا  الوصثثثفية  لثثثى كميثثثة
االةال نحو عباراج مال مة اإلحسا  بقيمة اللاج وتأكيدداا 

لى حدد مدا وال حيدث قيمدج اا ولدى قالقة إستجاباج واى نعم وام
بددرجتين والقالقدة بدرجدة واحددة للعبداراج  رجاج والقانيدةقة دبقال

اإليجابيددددة والعكدددد  للعبدددداراج السددددلبية، فددددى حددددين تددددم حسدددداب 
المتوسدددل الحسدددابى واإلنحدددراف المعيدددارى لتقيددديم الحالدددة العامدددة 
 لإلحسددا  بقيمددة الددلاج وتأكيددداا وبنددا  عليددف تددم تصددنيةف إلددى

 .(4قالقة فتاج كما او موضى بجدولي
عبددددارة  15يشددددمل علددددى و : ةمثثثثل المسثثثث ولي  بتحاإلحسثثثثا •

تقدددي  مددددى شدددعور اللةدددل باإلحسدددا  بتحمدددل المسدددتولية 

تجدداا ملاكرتددف وتن يددف ورفتددف ورعايددة أتواتددف فددي ويدداب 
 والديف عن المنزل.

: وتضدددمنج إسدددتجاباج تحويثثثل البياهثثثا  الوصثثثفية  لثثثى كميثثثة
 االةدددال  نحدددو عبددداراج مال مدددة اإلحسدددا  بتحمدددل المسدددتولية

لدى حدد مدا وال حيدث قيمدج ااولدى اج واى نعدم وام ستجابقالقة إ
بقالقة درجداج والقانيدة بددرجتين والقالقدة بدرجدة واحددة للعبداراج 
اإليجابيددددة والعكدددد  للعبدددداراج السددددلبية ، فددددى حددددين تددددم حسدددداب 

الحسدددابى واإلنحدددراف المعيدددارى لتقيددديم الحالدددة العامدددة  المتوسدددل
قالقددة ى إلدةف تدم تصدني لإلحسدا  بتحمدل المسدتولية وبندا  عليدف

 (.4فتاج كما او موضى بجدولي

وكددللط تددم حسدداب المتوسددل الحسددابى واإلنحددراف المعيددارى 
لتقيدديم الحالددة العامددة للسددلوط اإلسددتقاللي ككددل وبنددا  عليددف تددم 

 (.4تصنيةف إلى قالقة فتاج كما او موضى بجدولي
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 اختبارصدق وثبا  ادا  جمع البياها :

 :صدق ادا  جمع البياها  .1
إلستمارة اإلستبيان عبدر عرضدف د  المحتوى بار صتم إتت
مدددن أعضدددا  ايتدددة التددددري  بالتتصدددع للتحكددديم   12علدددى 

بددددا  الدددرأ  حدددول مال مدددة العبددداراج ل ددددف الدراسدددة وصدددد   وام
تعبيرادددا عدددن مضدددمون الدراسدددة، وقدددد إتضدددى إتةدددا  المحكمدددين 

% نحددو متتلددف محدداور  100% إلددى  95بنسددبة تتددراو  بددين 
 بيان للتلبي .قابلية اإلست ل على، مما يداإلستبيان

وتم التأكد من صد  اإلستبيان عن لريد  الصدد  البنداتى 
وادددو صدددد  اإلتسدددا  الدددداتلى والمبندددى علدددى معامدددل اإلرتبدددال 
بددين درجدداج كددل محددور باإلسددتبيان والدرجددة الكليددة لإلسددتبيان، 

( وجدددود عالقدددة إرتباليدددة موجبدددة عندددد 5ويتضدددى مدددن جددددول ي
اإلسدددددتبيان  ن متتلددددف محدددداوربدددددي 0.01تمددددالى المسددددتوى اإلح

 البياناج.والدرجة الكلية لف مما يدل على صد  أداة جم  
 ثبا  ادا  جمع البياها : .2

وتم بحساب معامل ألةا كرونباخ حيث أتضى من البيانداج 
( إرتةاص قيمدة معامدل ألةاكرونبداخ 6اإلحصاتية الواردة جدول ي

 أترى. ف مرةين تلبيقمما يدل على إتسا  وقباج اإلستبيان ح
 اسلوط تحليل البياها  البحثية:

مدددرج البيانددداج البحقيددددة بالعديدددد مدددن المراحددددل مدددن تجميدددد  
ومراجعدددددف وتةريدددددج وتبويدددددب وجدولدددددة وقدددددد تدددددم تحليدددددل البيانددددداج 

وللددط لتحديددد النسددب  SPss(ver23)أحصدداتيا  بأسددتتدام برنددام  
ارى  المتويددددة والتكراريددددة والمتوسددددل الحسددددابي واإلنحددددراف المعيدددد

يبيرسدددددددون وسدددددددبيرمان( ومعامدددددددل  لإلرتبدددددددال البسددددددديامدددددددل اومع
 ألةاكرونباخ.

 الهتا   ومهاقكتها

اإلجتماعيثثثة  -اوال : الهتثثثا   المتصثثثلة بالبياهثثثا  االقتصثثثادية 
 واألسرية لألطفال:

مدن االةدال  %53( أن 7أ  رج النتات  الواردة بجدول ي
مدددددن م كانددددددج  %37سدددددنة فددددددي حدددددين أن  12كاندددددج اعمدددددارام

مددن االةددال كانددج إندداث، فددي  %58.5نة، وسدد 11رام أعمددا
مددددن  %61مددددن م كددددانوا لكددددور، اتضددددى أن  %41.5حددددين أن 

مدن م كدانوا  %39االةال كانوا بالصف الساد  في حين أن 
% مددن االةددال كانددج  37.5بالصددف التددام  اإلبتددداتي، و 

% مدددن االةدددال  25.5افدددراد، فدددي حدددين أن  5أفدددراد أسدددرت م 
مددن  %38أن ر مددن النتددات  ، و  ددأفددراد6م كانددج أفددراد أسددرت 
مدن م  %26.5من ااتوة ،في حدين أن  2االةال كان لدي م 

 اتوة. 3كان لديف 

 
 قيم معامل اإلرتباط  للداللة على صدق محاور ادا  جمع البياها . .5جدول 

 معامل اإلرتباط عدد العبارا  محاور اإلستبيان

 **71,0 55 اللةل التصميم الداتلي لفرفة المحور القاني

 ** 80,0 40 عوامل اامان بفرفة اللةل المحور القالث

 ** 78,0 15 اإلعتماد على النة  المحور الراب 

 ** 69,0 15 الققة بالنة  

 **63,0 15 اإلحسا  بمة وم اللاج وتوكيداا 
 

 ** 71,0 15 اإلحسا  بتحمل المستولية 

 .0.05*عالقة معنوية عند المستوى االحتمالى

 .0.01ند المستوى االحتمالىمعنوية عة الق**ع
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 قيم معامل الفا كروهباخ للداللة على ثبا  محاور ادا  جمع البياها . .6جدول 

 معامل الفاكروهباخ عدد العبارا  محاور اإلستبيان

 0.800 55 التصميم الداتلى لفرفة اللةل المحور القاني

 40.77 40 لةلعوامل اامان بفرفة ال المحور القالث

 المحور الراب 
 السلوط اإلستقاللي

 0.803 15 اإلعتماد على النة 

 0.806 15 الققة بالنة 

 0.800 15 اإلحسا  بقيمة اللاج وتأكيداا 

 0.800 15 اإلحسا  بتحمل المستولية 

 ل. التو يع الهسبي للعيهة وفقا  للخصا ص االجتماعية واالقتصادية واألسرية ألطفا7جدول  

 % العدد الف ة البيان % العدد ةف ال انالبي

 عمر اللةل

9 1 0.5 

 ترتيب اللةل بين اإلتوة

1 74 37 

10 19 9.5 2 64 32 

11 74 37 3 42 21 

12 106 53 4 17 8.5 

 1.5 3 5 100 200 اإلجمالي

 نوص اللةل

 100 200 اإلجمالي 41.5 83 لكر 

 5,58 117 أنقى

 ينلوالداعية لالحالة االجتم

 90.5 181 الوالدين معا  

 5 10 مللقان 100 200 اإلجمالي

 الصف الدراسي

 4.5 9 أحداما متوفي 39 78 التام 

 100 200 اإلجمالي 61 122 الساد 

 100 200 اإلجمالي

 متوسل الدتل ااسر 

 5.1 3 1491أقل من 

 عدد أفراد ااسرة

3 10 5 1491 :3744 158 79 

 19.5 39 3744من  أكقر 22.5 45 4

 100 200 اإلجمالي 37.5 75 5

6 51 25.5 

 عمر ااب

 14.5 29 78.37أقل من 

7 19 9.5 78.37 :06.48 139 69.5 

 16 32 06.48أكقر من  100 200 اإلجمالي

 عدد اإلتوة

 100 200 اإلجمالي 4.5 9 ال يوجد

1 42 21 

 عمر اام

 15 30 06.33أقل من 

2 76 38 06.33 :64.41 139 69.5 

 15.5 31 64.41أكقر من  26.5 53 3

 100 200 اإلجمالي 100 200 اإلجمالي 10 20 4

 عمل ااب 

 0.5 1 ال يعمل

 عمل اام

 62.5 125 ال تعمل

 4.5 9 عمل حرفي 24.5 49 عمل حرفي

 21 42 مو ف حكومي 35.5 71 مو ف حكومي

 12 24 رعمل ح 39.5 79 عمل حر

 100 200 اإلجمالي 100 200 اإلجمالي

 تعليم ااب

 2 4 أمي

 تعليم اام

 2.5 5 أمي

 4 8 تقرأ و تكتب 4 8 يقرأ ويكتب

 3.5 7 إبتداتي 5 10 إبتداتي

 3.5 7 إعداد  2.5 5 إعداد 

 1 2 قانو  2 4 قانو 

 55.5 111 دبلوم 50 100 دبلوم

 28.5 57 عيجام 32 64 جامعي

 1.5 3 فو  الجامعي 2.5 5 فو  الجامعي

 100 200 اإلجمالي 100 200 اإلجمالي
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مددددددن  %37( أن 7تبددددددين مددددددن النتددددددات  الددددددواردة بجدددددددول ي
 %32االةدددال كدددان ترتيبدددف ااول بدددين إتوتدددف، فدددي حدددين أن 

مددن االةددال  %90.5مددن م كددان ترتيبددف القدداني بددين إتوتددف، و
% مددن االةددال  5فددي حددين أن  لدددين،  الواكددانوا يعيشددون مدد

مدددن االةدددال يتدددراو   %79كدددان والددددي م مللقدددان، اتضدددى أن 
ك  ،فدددي  3744ك إلدددى  1491الددددتل ااسدددر  ل دددم مدددا بدددين 

من االةال يتراو  الدتل ااسر  ل م أكقر  %19.5حين أن 
مددددددددن  %69.5، اوضدددددددحج النتددددددددات  الدددددددواردة أن 3744مدددددددن 

 48.06سددنة إلددى  37.78م مددن االةددال يتددراو  أعمددار آبددا ا
مددن االةددال يتددراو  أعمددار آبددا ام  %16سددنة، فددي حددين أن 

 %69.5سنة،   در مدن النتدات  الدواردة أن  48.06أكقر من 
سدددنة  %33.06مدددن االةدددال يتدددراو  أعمدددار أم دددات م مدددا بدددين 

مدددددن االةدددددال  %15.5سدددددنة، فدددددي حدددددين أن  %41.64إلدددددى 
 %39.5، وأن سدددنة41.64يتدددراو  أعمدددار أم دددات م أكقدددر مدددن 

%  62.5يعمدل آبدا ام عمدل حدر، فدي حددين أن  مدن االةدال
 من االةال ال تعمل أم ات م.

من آبا   %50( أن 7تبين من النتات  الواردة بجدول ي
من  %55.5االةال حاصلين على دبلوم، في حين أن 
من آبا   %32أم اج االةال حاصلين على دبلوم، و

%  28.5ن حين أى، في االةال حاصلين على تعليم جامع
 .أم اج االةال حاصلين على تعليم جامعى من

 ثاهيا  الهتا   المتصلة بالخصا ص السكهية:

مدددن  %5.73( أن 8اتضدددى مدددن النتدددات  الدددواردة بجددددول ي
متدددددر مربددددد  إلدددددى 64.6االةدددددال يبلدددددج مسددددداحة مسدددددكن م مدددددن 

مددن االةددال يبلددج  %5.15متددر مربدد  ، فددي حددين أن 7.119
مدن  %78ى أن ترمربد ، أتضدم6.64قل من مساحة مسكن م أ

 %21حجددراج، فددي حددين 4-3االةددال يحتددو  مسددكن م علددى 
مددن االةددال يحتددو  مسددكن م علددى حجددرتين فأقددل، و  ددر أن 

مدددددن االةدددددال يحتدددددوى مسددددداكن م علدددددى حجدددددرتين  %72.5أن 
مدن االةدال تحتددوى مسداكن م علددى  %23للندوم، فدي حددين أن 

سدداكن م ةددال من االمدد %65.5وددرف للنددوم، كمددا ورد  أن  3
 ط، تملي

 التو يع الهسبي للعيهة وفقا  للخصا ص السكهية ألطفال. 8 جدول

 % العدد الف ة البيان

 مساحة المسكن بالمتر

 15.5 31 6.64أقل من 

6.64 :7.119 147 73.5 

 11 22 7.119أكقر 

 100 200 اإلجمالي

 عدد حجراج المسكن

 21 42 حجرتين فأقل

 78 156 حجراج3-4

 1 2 اججر ح5

 100 200 اإلجمالي

 عدد حجراج النوم

1 9 4.5 

2 145 72.5 

3 46 23 

 100 200 اإلجمالي

 نوص السكن

 65.5 131 تمليط

 34.5 69 إيجار

 100 200 اإلجمالي

 لبيعة السكن

 32.5 65 مستقل

 48.5 97 شقة داتل عمارة

 19 38 دور في عمارة

 100 200 اإلجمالي
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من االةال مسداكن م إيجدار، وتبدين أن  %34.5ن أن في حي
مددن االةددال لبيعددة مسددكن م عبددارة عددن شددقة داتددل  48.5%

مدددن االةدددال لبيعدددة مسدددكن م  %32.5عمدددارة، فدددي حدددين أن 
 مستقل.

 ثالثا  الهتا   المتصلة بتقييم التصميم الداخلى لغرفة الطفل:

 مساحة غرفة الطفل: (1
االةال من  %69( أن9دوليردة بجتبين من النتات  الوا

 15.99 متر مرب  إلى 10تتراو  متوسل مساحة ورف م من 
من االةال تتراو  مساحة  %17.5متر مرب ، في حين أن 

 متر مرب . 10ورف م أقل من 

. تو يثثع عيهثثة البحثث  وفقثثا  لمسثثاحة غرفثثة الطفثثل 9جثثدول 
 وفقا للف ا 

 % العدد مساحة الغرفة

 17.5 35 10اقل من 

 69 138 15.99 ىال 10من 

 13.5 27 15.99اكبرمن 

 100 200 المجموص

 طبيعة غرفة الطفل: (2

من االةال  %49( أن 10أ  رج النتات  الواردة بجدولي
لبيعدددددة وددددددرفت م مشددددددتركة بددددددين جددددددن  واحددددددد، فددددددي حددددددين أن 

 من االةال لبيعة ورفت م مشتركة بين الجنسين.40%

 الطفل غرفة لطبيعةتو يع عيهة البح  وفقا   .10جدول 
 % العدد طبيعة الغرفة

 11 22 حجرة منةردة

 49 98 مشتركة بين جن  واحد

 40 80 مشتركة بين الجنسين

 100 200 المجموص

 خامة اثا  غرفة الطفل: (3
مددددددن  %96( أن11تبددددددين مددددددن النتددددددات  الددددددواردة بجدددددددول ي

 االةال التامة المصنوص من ا أقاث ورف م تشب.

 

المصثهو  مههثا  فقثا  للخامثةبحث  و يهة التو يع ع .11جدول 
 اثا  غرفة الطفل
 % العدد خامة اثا  الغرفة

 96 192 تشب

 2 4 معدن

 2 4 بالستيط

 100 200 المجموص

 عدد األفراد المكتركين بالغرفة: (4

مدددددن  %36( أن12اتضدددددى مدددددن النتدددددات  الدددددواردة بجددددددول ي
مددن  %35االةددال يشددارك م فددي الفرفددة لةلددين، فددي حددين أن 

 فة لةل واحد.ك م في الفر يشار  الةالا

تو يع عيهة البح  وفقثا  لعثدد األفثراد المكثتركين  .12جدول 
 في الحجر 

 % العدد عدد األفراد المكتركين بالغرفة

 10.5 21 اليوجد

1 70 35 

2 72 36 

3 31 15.5 

4 6 3 

 100 200 المجموص

 قطع األثا  المتوفر  بالغرفة: (5
ن مددددد %100( أن13ول يدة بجددددددأوضدددددحج النتدددددات  الدددددوار 

مدددن  %93االةدددال يتدددوفر فدددي ودددرفت م سدددرير، فدددي حدددين أن 
مدددن م يتدددوفر فددددي  %61االةدددال يتدددوفر فدددي وددددرف م دوالب، و

 ورفت م مكتب.

تو يثع عيهثة البحثث  وفقثا  لقطثع األثثا  المتثثوفر   .13جثدول 
 200ن =     بالغرفة

 % العدد قطع األثا  المتوفر  بالغرفة

 100 200 سرير

 93 186 دوالب

 61 122 مكتب

 8 16 مكتبة

 58 116 كومودينو

 29 58 تسريحة
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 التصميم الداخلى لغرفة الطفل: (6
 %37.5( أن14أ  ددرج النتدددات  البحقيددة الدددواردة بجددددول ي

من االةال أجابوا بأن ورف م تق  بجوار منلقة الملدب،، فدي 
مددن م تقدد  وددرف م بجددوار منلقددة المعيشددة، وأن  %67حدين أن 

 %26ر منلقددة الحمددام، كمددا أنوددرف م بجددوا م تقدد مددن  36%
مدددن االةدددال أجدددابوا بدددأن ودددرف م تتسدددم بصدددفر المسددداحة، فدددي 

من االةال أجابوا بوجود مكان مناسب في  %69.5حين أن 
مدن االةدال أجدابوا بوجدود  %69ورف م لتتزين أدوات دم، وأن 

مددن م أجددابوا  %17مكددان متصددع للمددلاكرة فددي وددرف م، وأن 
مددددن م أجددددابوا بددددأن  %18أن بااقدددداث، و  تتكددددد وددددرف م بددددأن 

 ورف م تتزدحم باافراد.

مدن  %54( أن 14تبين من النتات  البحقيةالواردة بجدول ي
أجددابوا بددأن ألددوان الحددواتل فددي وددرف م تتةدد  مدد  ألددوان االةددال 

مددددن م أجددددابوا بددددأن ألددددوان  %70.5المةروشدددداج، فددددي حددددين أن 
مسددددلم  م جددددة دراسددددة وددددرف م اادتددددة ومريحددددة واددددلا يتةدددد  مدددد 

( بددأن حددواتل وددرف االةددال كانددج فاتحددة اللددون ،كمددا 2014ي
مدددن االةدددال أجدددابوا بدددأن الشدددم  تددددتل ودددرف م  %50.5أن 

من االةال أجدابوا بدأن  %69.5بصورة مستمرة، في حين أن 
قددوة اإلضددا ة الصددناعية بالفرفددة جيدددة واددلا يتتلددف مدد  دراسددة 

مدددن  %12.7ث أن ( حيدد2020ري ددام النقيددب وآيدداج الجنددد ي
مدددن  %41ودددرف االةدددال كاندددج إضدددا ت ا مناسدددبة، كمدددا أن 

االةال أجابوا بوجود  ن ام تدفتدة فدي الشدتا  فدي ودرف م، فدي 
من م أجدابوا بأندف يوجدد ن دام ت ويدة فدي ودرف م  %78حين أن 

 في الصيف.

 200ن =ل الطف لغرفة . تو يع عيهة البح  وفقا  إلستجابا  الطالط هحو مال مة التصميم الداخلي14جدول 

 ال  لى حد ما هعم العبارا  م

 % العدد % العدد % العدد

 43 86 19.5 39 37.5 75 تق  الفرفة بالقرب من منلقة الملب،. 1

 15 30 18 36 67 134 تق  الفرفة بالقرب من حجرة المعيشة 2

 50 100 14 28 36 72 تق  الفرفة بالقرب من الحمام. 3

 32.5 65 14.5 29 53 106 ي.رفة أبي وأممن و بالقربتق  الفرفة  4

 77.5 155 11 22 11.5 23 تلل الفرفة علي حدات  ومنا ر لبيعية جميلة. 5

 76.5 153 15 30 8.5 17 تلل الفرفة علي مصادرعديدة للتلوث البيتي  6

 40 80 34 68 26 52 تتسم الفرفة بصفر المساحة. 7

 15.5 31 15 30 69.5 139 دواج.ين ااة لتتز يوجد مكان مناسب في الفرف 8

 21.5 43 9.5 19 69 138 يوجد مكان متصع للملاكرة في ورفتي 9
 67 134 16 32 17 34 تحتاك ورفتي للمزيد من قل  ااقاث ب ا. 10

 32 64 26 52 42 84 تتس  الفرفة إلستيعاب قل  ااقاث بالكامل. 11

 61 122 22 44 17 34 تزدحم وتتكد  ورفتي بااقاث. 12

 67.5 135 14.5 29 18 36 تتزدحم ورفتي بأفراداا. 13

 20.5 41 25.5 51 54 108 تتة  ألوان الحواتل في الفرفة م  ألوان المةروشاج. 14

 12.5 25 17 34 70.5 141 يستتدم في ورفتي ألوان اادتة مريحة  15

 22.5 45 27 54 50.5 101 تدتل الشم  في الفرفة بصورة مستمرة. 16

 15 30 16.5 33 68.5 137 يوجد بالفرفة إضا ة لبيعية. 17

 70.5 141 9.5 19 20 40 تستتدم بالفرفة اللمباج التوا . 18

 9.5 19 21 42 69.5 139 تعتبر قوة اإلضا ة الصناعية بالفرفة جيدة. 19

 14 28 17 34 69 138 يوجد عدد كاف من فتحاج الت وية واإلضا ة  بالفرفة. 20

 64 128 17.5 35 18.5 37 قع الفرفة الت وية الجيدة.نت 21

 49 98 10 20 41 82 تكييف( في الشتا .–يوجد في الفرفةن ام للتدفتةيمدفأة 22

 10.5 21 11.5 23 78 156 تكيف( في الصيف. –يوجد في الفرفة ن ام للت وية يمروحة 23

 12 24 21.5 43 66.5 133 .فرفتي وا  بتسمى الةتحاج بدتول أشعة الشم  وتجديد ال 24

 16 32 25 050 59 118 يساعد المكان المتصع للملاكرة على التركيز 25
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 200ن =. تو يع عيهة البح  وفقا  إلستجابا  الطالط هحو مال مة التصميم الداخلي لغرفة الطفل 14جدول 

 ال  لى حد ما هعم العبارا  م

 % العدد % العدد % العدد

 23 46 26.5 53 50.5 101 ر كبير في تقليل الضوضا .لفرفة لف دو باب ايعتبر  26

 66 132 19 38 15 30 يعتبرسور البلكونة في ورفتي منتةا. 27

 75 150 10 20 15 30 يعتبر سقف الفرفة مت الط. 28

 16 32 23 46 61 122 يمتاز لال  الحواتل في الفرفة بس ولة التن يف. 29

 9 18 14.5 29 76.5 153 ة التن يف.ي بأن ا س لورفت ضية فيتمتازاار  30

 14.5 29 25 50 60.5 121 تستتدم مادة قابلة للتن يف بس ولة في داان باب الفرفة. 31
 19.5 39 20.5 41 60 120 تعتبرأدراك المكتب س لة الةتى. 32
 9.5 19 21.5 43 69 138 يعتبرأقاث ورفتي ققيل الوزنيالسرير،الدوالب(. 33
 15.5 31 27 54 57.5 115 تبر أقاث ورفتي تةيف الوزن يالكرسي،المنضدة(.عي 34
 4 8 15 30 81 162 يعتبرأقاث ورفتي س ل التن يف. 35

 15 30 22.5 45 62.5 125 يتناسب أحجام ومقايي   ااقاث في ورفتي م  أبعاد جسمي. 36

 10.5 21 12.5 25 77 154 يعتبرااقاث في ورفتي قابل للفسيل والتن يف. 37
 55.5 111 22 44 22.5 45 تعتبرمقابا الدوالب واادراك بعيدة عن متناول يد . 38
 39.5 79 18 36 42.5 85 يوجد أقاث متعدد ااوراا في ورفتي يلف عدة إستعماالج(. 39
 53.5 107 21.5 43 25 50 يوجد صعوبة في إستتدام بعا ااقاث الموجود في الفرفة. 40
 62 124 20 40 18 36 ااقاث بفرفتي ويرمناسب. ترتيب عرأنشأ 41

 16 32 12 24 72 144 يوجد في ورفتي تزانة  لحة  أدواتي الشتصية ومالبسي. 42

 24.5 49 5.16 33 59 118 يوجد مكان متصع لتجمي  لعبي في ورفتي. 43

 20 40 16 32 64 128 يوجد شماعاج مناسبة للولي بفرفتي. 44

 12 24 25 50 63 126 لي بحرية الحركة في ورفتي.قاث يسمى ب ااترتي 45

 8.5 17 9.5 19 82 164 يس ل تن يف وترتيب سرير . 46
 50 100 22.5 45 27.5 55 زوايا ااقاث في ورفتى مدببة. 47

 31 62 16.5 33 52.5 105 تعتبر حواف ولا  اارضية مقبتة. 48

 61 122 16.5 33 22.5 45 ايا حادة.اج زو رفتى لتعتبر حواف الحواتل في و 49

 64.5 129 9 18 26.5 53 يوجد قضبان حديدية على فتحة الشباط بفرفتى. 50
 42.5 85 19 38 38.5 77 يوجد بفرفتي لوحاج فنية وتابلوااج وصور. 51
 31 62 5.21 43 47.5 95 .تصميم الفرفة يسمى بتفيير ن ام ا عند الحاجة 52

 
 %59( أن 14الدواردة بجددول ي لبحقيدةات  ان النتدأتضى م

من االةال أجابوا بأنف المكدان المتصدع للمدلاكرة يسداعدام 
على التركيز لبعدا عن أماكن اللعب وتجم  ااسرة، فدي حدين 

من االةال أجابوا بأن باب الفرفة لدف دور كبيدر  %50.5أن 
فدددي تقليدددل الضوضدددا  الصدددادرة مدددن منلقدددة المعيشدددة، كمدددا أن 

بدددأن لددال  الحدددواتل بفدددرف م سددد ل ةدددال أجدددابوا اال مددن 61%
مددددن م أجددددابوا بددددأن أرضددددية  %76.5التن يددددف، فددددي حددددين أن 

مدددن االةدددال أجدددابوا بأندددف  %82ودددرف م سددد لة التن يدددف، وأن 
 يس ل تن يف وترتيب السرير.

 %60( أن 14أوضددددحج النتددددات  البحقيددددةالواردة بجدددددول ي
فددي حددين  لةددتى،سدد لة امددن االةددال أجددابوا بددأن أدراك المكتددب 

مدددن م أجدددابوا بدددأن أحجدددام ومقدددايي  قلددد  ااقددداث  %62.5أن 
بفدرف م تتناسدب مدد  مقدايي  وأبعدداد أجسدام م واددلا يتتلدف مددد  

(التددددي كانددددج مددددن أاددددم نتاتج ددددا 2010دراسددددة أمنيدددة أبددددو زيدددددي
الوصددددةية عددددددم توافددددد  اابعددددداد القياسددددية لوحددددداج ااقدددداث مدددد  

مدن م أجدابوا بدأن  %42.5وأن للةدل،تريدة لالقياساج اانقروبوم
االةدددددال  مدددددن %63ااقددددداث بفدددددرف م متعددددددد ااودددددراا، وأن 

أجابوا بأن ترتيب ااقاث في ورف م يسمى ل دم بحريدة الحركدة، 
من االةدال أجدابوا بدأن زوايدا ااقداث بفدرف م  %27.5كما أن 

مدددن م أجدددابوا أن حدددواف ولدددا   %52.5مدببدددة، فدددي حدددين أن 
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من م أجابوا بأن حواف الحدواتل  %22.5ة، وأن اارضية مقبت
أجددابوا بأنددف يوجدددد  %26.5فددي وددرف م لاج زوايددا حدددادة، وأن 

قضددبان حديديددة علددى فتحددة الشددباط بفددرف م واددلا مددا يتةدد  مدد  
مددددن  %15( بددددأن 2020دراسددددة ري ددددام النقيددددب وآيدددداج الجندددددي

مدددن م %47.5 وددرف االةدددال كدددان ب ددا قضدددبان حديديدددة، وأن
 سمى بتفييرن ام ا عند الحاجة.يم الفرفة يأجابوا بأن تصم

 تقييم التصميم الداخلى لغرفة الطفل: (7

بتقيددددديم الحالدددددة العامدددددة للتصدددددميم الدددددداتلى لفرفدددددة اللةدددددل 
مدددددددن  %68( أن 15أوضدددددددحج النتدددددددات  البحقيدددددددة بالجددددددددول ي

االةال كان التصميم الداتلى لفرف م في المسدتوى المتوسدل، 
، توى المددددنتةامددددن م كددددان فددددي المسدددد %19.5فددددي حددددين أن 

 من م كان في المستوى الجيد. %12.5و

. تو يثثثثع عيهثثثثة البحثثثث  وفقثثثثا لتقيثثثثيم التصثثثثميم 15جثثثثدول 
 الداخلي لغرفة الطفل

 % العدد التصميم الداخلى لغرفة الطفل

 19.5 39 (114.69منتةاياقل من 

 68 136 (140.82الى  114.69متوسل ي

 12.5 25 (140.82جيدياكبر من 

 100 200 المجموص

 الهتا   المتصل بعوامل األمان بغرفة الطفل: رابعا :
 عوامل األمان بغرفة الطفل: (1

مدن  %54( أن 16أ  رج النتات  البحقيةالواردة بجددول ي
االةدددال أجدددابوا بأندددف ال تحددددث شددددة اإلضدددا ة داتدددل الفرفدددة 

مددن م أجددابوا بددأن م ال  %62زوللددة فددي أعيددن م، فددي حددين أن 
ة الصدددناعية فدددي مصددددر اإلضدددا يشدددعرون بدددالقل  مدددن وجدددود 

ورف م بالقرب من الستاتر والكتب توفدا  مدن الحراتد ، كمدا أن 
مدددن االةدددال أجدددابوا بدددأن م يشدددعرون بالراحدددة لوجدددود  74.5%

مةدددداتيى اإلضددددا ة بددددالقرب مددددن البدددداب مباشددددرة، فددددي حددددين أن 
مددن م أجددابوا بأنددف ال تتعقددر أقدددام م بأسددالط ااج ددزة  76.5%

مدددن م أجدددابوا بدددأن  %43.5 بفدددرف م، وأنالك رباتيدددة الموجدددودة 
م تل الك ربا  بفرف م تفلى بفلا  أمدان يةدتى بوضد  الةيشدة 

مدن م أجدابوا بأندف ال يدتم توصديل عددة أج دزة  %5.52بف، وأن 
 على مقب  واحد في ورف م.
مددن  %50( أن 16الددواردة بجدددول ي تبددين النتددات  البحقيددة

ث فددي ن قلدد  ااقددااالةددال أجددابوا بددأن م ال يشددعرون بددالقل  ال
مدددن م  %5.57ودددرف م ال تحددددث ضدددجي  عندددد تحريك دددا، وأن 

أجابوا بأن م ال يشعرون بالضي  لعدم لكقرة إندزالق م مدن تامدة 
مددددن م أجددددابوا أن ددددم ال يشددددعروا  %61اارضددددية، فددددي حددددين أن 

بالضددي  ان أقدداث وددرفت م لددي  بددف مسددلحاج زجاجيددة كبيددرة 
جددابوا ن االةددال أمدد %51ممددا يعددو  اللعددب بفددرف م، كمددا أن 

بدددأن م ال يشددد رون بالراحدددة لعددددم وجدددود حدددواجز أمدددان بالسدددرير 
مدددن م أجدددابوا  %41تمنددد  سدددقول م أقندددا  الندددوم، فدددي حدددين أن 

بدددأن م يشدددعرون باامدددان لوجدددود قلددد  ملاليدددة ولدددي ااقددداث 
مددن م أجددابوا بددأن م ال يشددعرون بددالقل  الن  %63الحددادة، وأن 

 جلوس م عليف. اامام عند الكرسي ال يرتد إلى التلف أو إلى
مدن  %63( أن 16اتضى النتدات  البحقيدةالواردة بجددول ي

االةددال أجددابوا بددأن  داددان الحدداتل ويددر تشددن ممددا ال يسددبب 
مددن م أجددابوا أن ددم ال  %48.5تدددا فددي أيدددي م، فددي حددين أن 

يشددددعرون بالراحددددة لعدددددم وجددددود أشددددرلة معدنيددددة حددددول حددددواف 
يشددددعرون  جدددابوا بدددأن ممدددن م أ %69.5الموكيدددج بفدددرف م، وأن 

باامددان لقبددوج السددتاتر بلريقددة يمكددن تجنددب وقوع ددا، كمددا أن 
مددن االةددال أجددابوا بددأن م يسددتمتعوا بددالن ر مددن تددالل  52%

% مدددن م ال  50النافدددلة بمسددداعدة ااقددداث المجددداور ل دددا، و أن 
يشدددددعرون بدددددالقل  لعددددددم كقدددددرة تعقدددددرام بسدددددبب عتدددددب البلكوندددددة، 

كوندددة فدددي ودددرف م بدددر سدددور البلمدددن م أجدددابوا بدددأن ال يعت %69و
من االةال أجدابوا بدأن م ال يعدانوا  %66.5كما أن  منتةا،

 %42مدن الحشدراج لوجددود أسدالط علدى النوافددل، فدي حددين أن 
من م أجابوا أن م يشعرون باامان ان الزجاك الموجود بالنافلة 

من م أجابوا  %43.5من النوص اآلمن المسلى بااسالط، و أن 
 .مقبا البابط أكمام م ببأنف ال تشتب
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 200تو يع عيهة البح  وفقا  إلستجابا  الطالط هحو مال مة عوامل األمان بغرفة الطفل ن =  .16 جدول

 ال  لى حد ما هعم العبارا  م

 % العدد % العدد % العدد

 54 108 18.5 37 27.5 55 تحدث شدة اإلضا ة داتل الفرفة زوللة في العين. 1

 62 124 13.5 27 24.5 49 بسبب الك ربا  بفرفتي. وث الحرات دأقل  من ح 2

 19.5 49 16.5 33 64 128 يريحني تمت  ورفتي بإضا ة مناسبة لبيعية ن ارا . 3

 16.5 33 9 18 74.5 149 أشعر بالراحة لوجود مةاتيى اإلضا ة بالقرب من الباب مباشرة. 4

 76.5 153 14 28 9.5 19 ي.جودة بفرفتو تتعقر قدمي باسالط ااج زة الك رباتية الم 5
 5.44 89 12 24 43.5 87 تفلى م تل الك ربا  بفرفتي بفلا  امان يةتى بوض  الةيشة . 6

 41 82 23.5 47 35.5 71 توجدالةيا الك رباتيةفي مكان أعلى من تناول يدى. 7

 17.5 35 16.5 33 66 132 أشعر باامان ان اسالط ااج زة الك رباتية بفرفتي مرتةعة. 8

 52.5 105 18.5 37 29 58 توصل عدة أج زة علي مقب  واحد في الفرفة. 9
 70.5 141 10 20 19.5 39 أتتن  ان اوا  ورفتى ملوث بااتربة وعوادم السياراج. 10
 53 106 19.5 39 27.5 55 أقل  إللالل ورفتي علي شارص عمومي مزدحم بالسياراج. 11

 50 100 16 32 34 68 ث في ورفتي ضجي  عند تحريك ا.قل  ااقا نأشعر بالقل  ا 12

 57.5 115 14 28 28.5 57 أشعر بالضي  لكقرة إلنزالقي من تامة اارضية. 13

 25 50 18 36 57 114 أمار  اانشلة التاصة بي في ورفتى بحرية. 14

 62 124 22 44 16 32 أشعر بصعوبة عند فتى وول  اادراك واابواب. 15

 64 128 5.11 23 24.5 49 بالتوف لوض  السرير وسل الفرفة مما يمد  لسقولى أشعر 16

 60.5 121 5.15 31 24 48 أعانى من مكان وض  الدوالب في الفرفة انف يعي  حركتي. 17
 19.5 39 19 38 61.5 123 يريحني ارتةاعاج مساند الكرسي عند الجلو  علي ا للعمل. 18
 29.5 59 21.5 43 49 98 ورفتي مستدير الحافة.ان اقاث  ةأشعر بالراح 19

 61 122 17.5 35 21.5 43 أشعر بالقل  ان اقاث الفرفة بف مسلحاج زجاجية كبيرة  20

 51 102 13.5 27 35.5 71 أشعر بالراحة لوجود حواجزامان بالسريرتمن  سقولي  21

 13 26 24 48 63 126 د .يأشعر بالراحة ان اارفف في الفرفة في متناول  22

 41.5 83 17.5 35 41 82 أشعر باامان لوجود قل  ملالية تفلى قل  ااقاث الحادة 23

 69.5 139 12.5 25 18 36 أشعر بالضي  ان ااقاث في ورفتي بحالة سيتة. 24

 21 42 22.5 45 56.5 113 أرتا  لدى أستتدام مقابا ورفتى ان ا داترية وير حادة. 25

 63 126 5.16 33 20.5 41 ل  ان الكرسي يرتد الي التلف واالمام عند الجلو أشعر بالق 26

 65.5 131 14 28 20.5 41 أشعر باإلنزعاك ان مكتبي وير مرتكز وقابل لالنقالب. 27

 63 126 14 28 23 46 يضايقنى تشونة داان الحاتل بفرفتى  28

 64 128 14 28 22 44 قنىحادة تضاي اتعتبرحواف الحواتل في ورفتي لاج زواي 29

 22.5 45 18.5 37 59 118 أشعرباامان لوجودسجاد سميط في ورفتي منعا لالنزال . 30

 48.5 97 21 42 30.5 61 وجود أشرلة معدنية حول فرا اارضية في ورفتي يريحنى. 31

 43 86 18 36 39 78 يزعجني التعرا للسقول نتيجة لتعقر قدمي بلرف السجادة. 32

 16.5 33 14 28 69.5 139 أشعر باامان لقبوج الستاتر بلريقة يمكن تجنب وقوع ا. 33

 30.5 61 17.5 35 52 104 استمت  بالن ر من تالل النافلة بمساعدة ااقاث المجاور ل ا. 34
 50 100 20 40 30 60 أشعر بالقل  لكقرة تعقر  بسبب عتب البلكونة. 35

 69 138 14 28 17 34 ة في ورفتي.ور البلكونسأقل  من إنتةاا  36

 66.5 133 13 26 20.5 41 اعاني من الحشراج لعدم وجود اسالط علي النوافل. 37

 45.5 91 13 26 41.5 83 ألمتن لوجود قضبان حديدية رأسية علي شباط ورفتي. 38

 41.5 83 16.5 33 42 84 وجود زجاك مممن الشبل السلط على التوافل بفرفتى يلمتننى. 39

 43.5 87 18 36 38.5 77 يزعجنى إشتباط أكمامى بمقبا الباب. 40

 



 2021ديسمبر  -أكتوبر( 4العدد  42يمجلد - مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى

 

2082 

 
 تقييم توافرعوامل األمان بغرفة الطفل: (2

وبتقييم الحالة العامة لعوامل اامان بفرفة اللةل أوضحج 
مدددددن االةدددددال  %5.63(  أن 17النتدددددات  البحقيدددددة بالجددددددول ي

ى فددددي المسددددتو م كانددددج الحالددددة العامددددة لعوامددددل اامددددان بفددددرف 
مددن االةددال كانددج الحالددة  %19.5المتوسددل،  فددي حددين أن 

 العامة لعوامل اامان بفرف م في المستوى الجيد.

تو يثثثع عيهثثثة البحثثث  وفقثثثا  لتقيثثثيم  توافرعوامثثثل  .17جثثثدول
 األمان بغرفة الطفل

 % العدد عوامل األمان لغرفة الطفل

 17 34 (78.75منتةاياقل من 

 63.5 127 (104.78الى 78.75متوسل ي

 19.5 39 (104.78جيدياكبر من 

 100 200 المجموص

 خامسا : الهتا   المتصلة بالسلو  اإلستقاللي للطفل:
 اإلعتماد على الهف : (1

مددن  %61( أن 18أ  درج النتددات  البحقيددةالواردة بجدددول ي
االةدددال أجدددابوا بدددأن م يرتبدددوا سدددريرام بمةدددردام، فدددي حدددين أن 

بنةسدد م مددا يلبسددونف، وأن  ددم يتتددارون نمددن م أجددابوا أ 72.5%
من م أجابوا أن م يعلقوا مالب  الندوم فدي مكان دا عندد  74.5%

مدددن االةدددال  %72التدددروك م مدددا كدددانوا فدددي عجالدددة، كمدددا أن 
أجددابوا بددأن م يسدداعدون والدددي م فددي بعددا ااعمددال البسدديلة، 

مدددددددن م ين دددددددف حدددددددلا ا بنةسدددددددف، وأن  %72.5فدددددددي حدددددددين أن 
من م ال يقوم  %47.5أن م بمةردا، و و من م يلاب للن 80.5%

 بكي مالبسف بمةردا.
 %53( أن 18الدددواردة بجددددول ي تبدددين مدددن النتدددات  البحقيدددة

عددداد  مددن االةددال أجددابوا بددأن م يسدداعدون فددي تن دديم الماتدددة وام
% مدددن م يدددلاكر دروسدددف إلا جلددد   40اللعدددام، فدددي حدددين أن 
رتدف جمن م أجاب بأنف يرتب ح %59.5أحد أبويف بجوارا، وأن 

 بنةسف.

 200. تو يع عيهة البح  وفقا  إلستجابا  الطالط هحو مال مة عبارا  اإلعتماد على الهف  ن = 18جدول 

 ال  لى حد ما هعم العبارا  م

 % العدد % العدد % العدد

 18.5 37 25 50 56.5 113 يساعدنى أتوتى في ااعمال التى أقوم ب ا. 1

 18 36 21 42 61 122 أرتب سرير  بمةرد . 2

 10.5 21 14.5 29 75 150 أقوم بتن يف أدواتى الشتصية. 3

 11 22 16.5 33 72.5 145 أتتار بنةسي ما ألبسف. 4

 13 26 16.5 33 70.5 141 أعد مالبسي بنةسي عند التروك. 5

 20.5 41 32 64 47.5 95 أعل  مالب  النوم في مكان ا عند التروك . 6

 5.5 11 22.5 45 72 144 البسيلة.عا ااعمال بأساعد أمي وأبي في  7

 9.5 19 18 36 72.5 145 امسى حلاتي بنةسي. 8

 9.5 19 10 20 80.5 161 الاب للنوم بمةرد . 9
 47.5 95 19.5 39 33 66 أقوم بكي مالبسي وحدى. 10

 7.5 15 20 40 72.5 145 أعتني بكتبي وأرتب ا. 11

عد 12  19 38 28 56 53 106 د اللعام.اأساعد في تن يم الماتدة وام

 36 72 24 48 40 80 ألاكر دروسي إلا جل  أحد أبوا  بجوارى. 13

 12.5 25 28 56 59.5 119 أقوم بترتيب حجرتي بنةسي. 14

 10.5 21 14.5 29 75 150 أرتب أدواتى وكتبي بنةسي. 15
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 تقييم اإلعتماد على الهف : (2

ل وجدد أن  لددى االةدا بتقييم عناصر اإلعتماد على النة 
مدددن االةدددال كدددان اإلعتمددداد علدددى الدددنة  لددددي م فدددي  61.5%

مددن م فددي المسددتوى  %21.5المسددتوى المتوسددل، فددي حددين أن 
 (.19الجيد كما موضى بجدول ي

تو يع عيهة البح  وفقا لتقييم عهاصر اإلعتمثاد  .19 جدول
 على الهف 

 % العدد اإلعتماد على الهف 

 17 34 (31.59منتةاياقل من 

 61.5 123 (39.53الى  31.59سليمتو 

 21.5 43 (39.53جيدياكبر من 

 100 200 المجموص

 الثقة بالهف : (3
مدن  %53( أن 20أ  رج النتات  البحقيدةالواردة بجددول ي

االةال أجابوا بأن م يشعرون بالضي  ألا انتقدام أحد لسدلوط 
مددددن م أجدددداب ان ددددم ال  %47.5تددددال  فعلددددوا، فددددي حددددين أن 

عنددددما يسدددأل م المددددر  أمدددام زمالت دددم، وأن ون بالتجدددل ر يشدددع
مدددن م يجدددد صدددعوبة فدددي التعبيدددر عمدددا فدددي داتلدددف، وأن  38%

مددددن م أجدددداب ان ددددم ال يشددددعرون بددددالتوف عنددددد إبدددددا   48.5%
مدددن االةدددال يبدددادرون  %63.5الدددرأ  فدددي أ  أمدددر، كمدددا أن 

مددن م أجددابوا  %40.5بالمشدداركة داتددل الةصددل، فددي حددين أن 
مدددد  الضدددديوف بددددالمنزل أو التحدددددث وا الجلددددو  بددددأن ددددم ال يتجن
مدددن م أجدددابوا أن دددم يةتدددرون بأنةسددد م عندددد  %75مع دددم، و أن 

مدن االةدال أجدابوا بدأن م  %45عمل شي  بمةردام، كمدا أن 
يةضددددلون إصددددلحاب أبددددوي م إلنتقددددا  حاجددددات م، فددددي حددددين أن 

مدددددن م أجدددددابوا أن دددددم ال يشدددددعرون أن اآلتدددددرين أكقدددددر  59.5%
وا أن ددددم ال يشددددعروا بزيددددادة أجدددداب %41.5 نجاحددددا  مددددن م، و أن

مدددن م  %61ضدددرباج القلدددب عندددد حدددديق م أمدددام الفربدددا ، وأن 
 أجابوا ان م ال يت ربوا من المناسباج ااسرية.

 تقييم الثقة بالهف : (4

بتقييم الققة بدالنة  لددى االةدال أوضدحج النتدات  البحقيدة 
مدددددن االةدددددال كدددددان مسدددددتوى الققدددددة  %71( أن 21بالجددددددول ي

مدن م  %15المستوى المتوسل، في حدين أن    لدي م فيةبالن
 كان مستوى الققة بالنة  لدي م في المستوى المنتةا.

 . تو يع عيهة البح  وفقا  إلستجابا  الطالط هحو مال مة عبارا  الثقة بالهف 20جدول

 ال  لى حد ما هعم العبارا  م

 % العدد % العدد % العدد

 30 60 17 34 53 106 ط تال  فعلتف.ي أحد لسلو نأشعر بالضي  إلا إنتقد 1

 47.5 95 19 38 33.5 67 أشعر بالتجل عندما يسألنى مدر  الةصل أمام زمالتي. 2

 34 68 28 56 38 76 أجد صعوبة في التعبير عما في داتلي. 3

 48.5 97 5.21 43 30 60 أشعر بالتوف عند إبدا  الرأى في أى أمر. 4

 50 100 15 30 35 70 م.د  في ال الحأتاف من النوم و  5

 22 44 5.18 37 59.5 119 يمكننى البقا  وحدى بالمنزل. 6

 15 30 5.21 43 63.5 127 أبادر بالمشاركة داتل الةصل. 7

 8 16 9 18 83 166 أشكر اآلترين عند مساعدت م لي. 8

 40.5 81 5.26 53 33 66 أتجنب الجلو  م  الضيوف بالمنزل أو التحدث مع م. 9

 13.5 27 16 32 70.5 141 أكرر المحاولة أكقر من مرة عند عمل ش  صعب. 10

 14 28 11 22 75 150 أفتتر بنةسي عند عمل ش  بمةرد . 11

 36 72 19 38 45 90 أفضل أن أصلحب أبوا  إلنتقا  حاجاتي. 12

 59.5 119 16 32 24.5 49 أشعر أن اآلترين أكقر نجاحا  منى واتضاي  من م. 13

 41.5 83 28 56 30.5 61 زيد ضرباج قلبي عند حديقى م  الفربا  ويحمر وج ى.ت 14
 61 122 18.5 37 20.5 41 أت رب من المناسباج ااسرية وأتجل من المشاركة في ا. 15
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 تو يع عيهة البح  وفقا  لتقييم الثقة بالهف  .21جدول
 % العدد الثقة بالهف 

 15 30 (28.96منتةاياقل من 

 71 142 (39.82الى  28.96ي متوسل

 14 28 (39.82جيدياكقر من 

 100 200 المجموص

 اإلحسا  بقيمة الذا  و تأكيدها: (5
 %76.5( أن 22الددواردة بجدددول ي أ  ددرج النتددات  البحقيددة

مددن االةددال أجددابوا بددأن م يدددافعون عددن حقددوق م عنددد االةددال 
أالدف ولدو   مدن م أجداب أندف يليد %48اآلترين، في حدين أن 

مدن م أجداب  %81.5كانوا على تلدأ مدن وج دة ن درام، وأن 
مدن م  %65.5أنف يحب أن يعاملف الندا  معاملدة حسدنة، وأن 

مددددن م يشددددعر  %69.5يحددددب ااعمددددال السدددد لة البسدددديلة، وأن 
بأنف يحق  لاتف داتل المنزل عند القيام بدأى عمدل يريددا، كمدا 

نددف أضددعف أمددن االةددال أجدداب بأنددف ال يشددعر ب %67.5أن 
من م أجاب اندف يسدعد بتقددير اآلتدرين  %84زمالتف، وأن  من

مدن م أجداب بأندف ال  %59عندما ينجز ااعمال، في حدين أن 
 يشعر بأن زمالتف أشلر منف.

 تقييم قيمة الذا : (6

بتقيددديم مسدددتوى الشدددعوربقيمة الدددلاج لددددى االةدددال وجدددد أن 
 ممددن االةددال كدددان مسددتوى الشددعور بقيمدددة الددلاج لددددي  72%

مددددن م كدددان فددددي  %15ى المتوسدددل، فددددي حدددين أن فدددي المسددددتو 
 (.23المستوى المنتةا كما او موضى بجدولي

 اإلحسا  بتحمل المس ولية: (7
مدن  %72( أن 24أ  رج النتات  البحقيدةالواردة بجددول ي

االةدددال أجدددداب بددددأن م يعترفددددون بتقصددديرام فددددي المددددلاكرة عنددددد 
ن أحصددددول م علددددى درجددددة ضددددعيةة فددددي اإلمتحددددان، فددددي حددددين 

أجداب بدأن م يشدعرون باإلرتيدا  عنددما يسدتليعون  من م 72%
من م أجاب بأن م يقومون بترتيب  %56مساعدة أتوات م، وأن 

مددددن م أجدددداب  %71.5وددددرفت م دون توجيددددف مددددن والدددددت م، وأن 
بأنف حريع على عمل واجباتف المدرسدية بددون اإلعتمداد علدى 

 اآلترين.

 200ط لمال مة عبارا  اإلحسا  بقيمة الذا  وتأكيدها ن = جابا  الطالتتو يع عيهة البح  وفقا  إلس .22 جدول

 ال الى حد ما هعم العبارا  م

 % العدد % العدد % العدد

 6.5 13 17 34 76.5 153 أداف  عن حقوقي عند االةال اآلترين. 1

 29 58 23 46 48 96 ألي  أالي ولو كانوا على تلأ من وج ة ن ر . 2

 7.5 15 11 22 81.5 163   معاملة حسنة املنى الناعأحب أن ي 3
 61 122 17 34 22 44 أتمنى أال أكون موجودا  في الا الحياة. 4

 14.5 29 20 40 65.5 131 أحب ااعمال الس لة البسيلة. 5

 14 28 16.5 33 69.5 139 أشعربأنني أحق  لاتي داتل المنزل عند القيام بأى عمل. 6

 58 116 11 22 31 62 تى بي.إاتمام أتو  تضايقنى زيادة 7

 67.5 135 13.5 27 19 38 أشعر بأنني أضعف من زمالتي. 8
 5 10 11 22 84 168 يسعدني تقدير اآلترين عندما أنجز ااعمال. 9
 14 28 23.5 47 62.5 125 أاتم في قضا  وقج فراوي في ش  مميز. 10

 11.5 23 16.5 33 72 144 أشعر بأنني أحق  لاتي داتل المدرسة. 11

 59 118 24 48 17 34 أشعر أن مع م زمالتي أشلر مني. 12

 59.5 119 20 40 20.5 41 أشعر بأنني أضعف من زمالتي جسميا . 13
 11.5 23 18.5 37 70 140 أشعر بأاميتي بين أفراد أسرتي. 14

 11 22 19.5 39 69.5 139 أقدر على منافسة زمالتي. 15
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 ح  وفقا  لتقييم قيمة الذا ع عيهة البي. تو  23جدول

 % العدد % قيمة الذا 

 15 30 (32.73منتةاياقل من 

 72 144 (42.34الى  32.73متوسل ي

 13 26 (42.34جيدياكبر من 

 100 200 المجموص

 200تو يع عيهة البح  وفقا  لإلستجابا  الطالط لمال مة عبارا  تحمل المس ولية    ن =  .24جدول 
 ال  لى حد ما هعم عبارا لا م

 % العدد % العدد % العدد

 15 30 13 26 72 144 أعترف بتقصير  بالملاكرة عند حصولي على درجة ضعيةة. 1

 14 28 14 28 72 144 أشعر باإلرتيا  عندما أستلي  مساعدة أتوتي. 2

 9 18 24.5 49 66.5 133 أاتم بنصاتى من ام أكبر مني سنا . 3

 17 34 27 54 56 112 ون توجيف من والدتى. ف ورفتى دنأرتب وأ 4

ستلعج. 5  57.5 115 16 32 26.5 53 أرفا أن أقوم بعمل شي يكلةنى بف والد  حتى لوام

 17.5 35 16 32 66.5 133 أقوم برعاية أتواتي عن وياب أبوا  عن المنزل. 6
 11.5 23 17 34 71.5 143 احرع على عمل واجباتي دون اإلعتماد على اآلترين. 7
 12 24 14 28 74 148 اشعر بتلتي عندما أامل دروسي. 8

 18.5 37 15 30 66.5 133 أمن  أى زميل يحلم أقاث المدرسة. 9

 15.5 31 20.5 41 64 128 أرتب المكان التاع بمالبسي في الدوالب. 10
 12.5 25 22.5 45 65 130 أحاول إصال  ألعابي بنةسي عندما تتكسر. 11
 7.5 15 15.5 31 77 154 ج زة الك رباتية بلريقة سليمة حتي ال تتلف.استتدم اا 12

عادة إستتدامف 13  21.5 43 26 52 52.5 105 أشارط أسرتي في تعديل بعا ااقاث القديم وام

 22.5 45 23 46 54.5 109 أشعر بتأنيب الضمير عندما أامل في تن يف ورفتي. 14

 13.5 27 11 22 75.5 151 تابة على حواتل الفرفة.رسم أو الكلأقن  أتى الصفير بعدم ا 15

 

 %5.66( أن 24تبين من النتات  البحقية الواردة بجدول ي
من االةدال أجدابوا بدأن م منعدوا أ  زميدل ل دم أن يحلدم أقداث 

من م أجاب أنف يسدتتدم ااج دزة  %77المدرسة، في حين أن 
 م مددددن %52.5، االك رباتيددددة بلريقددددة سددددليمة للمحاف ددددة علي دددد

أجددداب أنددددف يشددددارط أسدددرتف فددددي تعددددديل بعدددا ااقدددداث القددددديم، 
من م يشعر بتأنيب الضمير عندما ي مل في تن يف  54.5%
 ورفتف.

 تقييم تحمل المس ولية: (8

مددن  %53بتقيدديم تحمددل المسددتولية لدددى االةددال وجددد أن 
االةدددال كددددان مسدددتوى تحمددددل المسدددتولية لدددددي م فدددي المسددددتوى 

 م كددددان مسددددتوى تحمددددل مددددن %24.5ن أالمتوسددددل، فددددي حددددين 

المسدددتولية لددددي م فدددي المسدددتوى الجيددددكما ادددو موضدددى بجددددول 
 (.25ي

 . تو يع عيهة البح  وفقا لتقييم تحمل المس ؤلية25جدول 
 % العدد تحمل المس ولية

 22.5 45 (32.29منتةاياقل من 

 53 106 (42.29الى  32.29متوسل ي

 24.5 49 (42.29جيدياكبر من

 100 200 صالمجمو 

 تقييم السلو  اإلستقاللي: (9
 %67.5بتقيدديم السددلوط اإلسدددتقاللي لدددى االةددال وجدددد أن

مدددددن االةدددددال كدددددان مسدددددتوى السدددددلوط اإلسدددددتقاللي لددددددي م فدددددي 
مدددددن م كدددددانوا فدددددي  %17.5المسدددددتوى المتوسدددددل فدددددي حدددددين أن 

 (.26المستوى المنتةا كما موضى في الجدول ي
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يم السثثثثلو  يثثثثتو يثثثثع عيهثثثثة البحثثثث  وفقثثثثا  لتق. 26جثثثثدول 
 اإلستقاللي

 التكرار العدد السلو  اإلستقاللي

 17.5 35 (31.130منتةاياقل من
 67.5 135 (24.159الى  31.130متوسل ي

 15 30 (24.159جيدياكبر من 

 100 200 المجموص

سادسثثثا : الهتثثثا   المتصثثثلة بثثثالتحقق مثثثن صثثثحة الفثثثروض 
 البحثية:

 -صثثثثثثادية تالعالقثثثثثثة اإلرتباطيثثثثثثة بثثثثثثين المتغيثثثثثثرا  االق (1
جتماعيثثة واألسثثرية للطفثثل وكثثل مثثن التصثثميم الثثداخلي اال

 لغرفة الطفل و توافرعوامل األمان بغرفة الطفل:
للتحق  من صحة الةرا البحقي ااول واللى ينع علدى 
عدم وجود عالقة إرتباليدة معنويدة بدين المتفيدراج االقتصدادية 

 اإلجتماعيدددة وااسدددرية لللةدددل وكددددل مدددن التصدددميم الددددداتلي -
ل وعوامددددل اامددددان بفرفددددة اللةددددل تددددم حسدددداب قدددديم لفرفددددة اللةدددد

معامددددل اإلرتبددددال البسدددديل وقددددد تبددددين مددددن النتددددات  اإلحصدددداتية 
 ( التالي:27الواردة بجدول ي

وجددددددود عالقددددددة إرتباليددددددة لرديددددددة معنويددددددة عنددددددد المسددددددتوى  •
بدددددين التصدددددميم الدددددداتلى لفرفدددددة اللةدددددل  0.05اإلحتمدددددالى 

يل لددف رتبددال البسددوتعلدديم ااب حيددث بلفددج قيمددة معامددل اإل
، كمدددا وجددددج عالقدددة إرتباليدددة لرديدددة معنويدددة عندددد 0.15

بدددين التصدددميم الدددداتلي لفرفدددة  0.01المسدددتوى اإلحتمدددالي 
الدددتل ااسددر  وتعلدديم اام حيددث اللةددل وكددل مددن متوسددل 

علدى  0.23، 0.22بلفج قيم معامل اإلرتبال البسيل ل دم 
يتةد  و ( 2015التوالي وادلا يتةد  مد  دراسدة مندى الزاكدى ي

( التدددي أوضدددحج وجدددود 2005ي اسددة حصددة المالددطمدد  در 
( بدددين المعرفددة 0.01ي عالقددة ارتباليدددة عندددد مسدددتوى داللدددة

بمتللباج التصدميم الدداتلي والمسدتوى التعليمدي لد م، كمدا 
وجددددددج عالقدددددة إرتباليدددددة عكسدددددية معنويدددددة عندددددد المسدددددتوى 

 نبين التصميم الداتلى لفرفة اللةدل وبدي 0.05 اإلحتمالي

 –حيدددث بلفدددج قددديم معامدددل اإلرتبدددال البسددديل لدددف عمدددر اام 
14 

وجدددددود عالقدددددة أرتباليدددددة عكسدددددية معنويدددددة عندددددد المسدددددتوى  •
بددددين توافرعوامددددل اامددددان بفرفددددة اللةددددل  0.05اإلحتمددددالى 

-وعمددرااب حيددث بلفددج قدديم معامددل اإلرتبددال البسدديل لددف 
، فددددي حددددين وجدددددج عالقددددة أرتباليددددة عكسددددية عنددددد 0.14

وامل اامان لفرفة اللةل بين ع 0.01 المستوى اإلحتمالي
مددن ترتيددب اللةددل بددين اإلتددوة وعمددراام  حيددث وبددين كددل 

-      ، 0.19-بلفدج قديم معامددل اإلرتبدال البسديل ل مددا 
على التوالي، والا النتيجة تتتلف مد  دراسدة ري دام  0.20

( حيددددددث وجدددددددج عالقددددددة 2020النقيددددددب وآيدددددداج الجندددددددىي
ووعددى اام وعمددر اام  داللددة إحصدداتية بددين إرتباليددة لاج

 .بتصميم وتأقيث حجرة آمنة لللةل

وبددللط يمكددن قبددول الةددرا البحقددي جزتيددا  ورفددا الةددرا 
 البحقي جزتيا .

قيم معامل اإلرتبثاط البسثيط ودرجثة المعهويثة بثين  .27جدول
كل من العوامل االقتصادية واالجتماعية واألسثرية و كثال  مثن 

 لغرفةاألمان با لالتصميم الداخلى لغرفة الطفل وعوام
 المتغيرا  التابعة

 
 المتغيرا  االقتصادية

التصميم 
الداخلي 
 لغرفة الطفل

 عوامل األمان 
 لغرفة الطفل

 0.02- 0.05- عمر اللةل

 0.03 0.03- نوص اللةل

 0.009- 0.02- الصف الدراسي

 0.02- 0.01 عدد أفراد ااسرة

 0.03- 0.007- عدد اإلتوة

 **0.19 - 0.08- توةترتيب اللةل بين اإل

 0.02- 0.11- الحالة االجتماعية للوالدين

 0.01- **0.22 متوسل الدتل ااسر 

 *0.14- 0.075- عمر ااب

 **0.20- *0.14- عمر اام

 0.09- 0.11 عمل ااب

 0.10- 0.002 عمل اام

 0.01- *0.15 تعليم ااب

 0.05 **0.23 تعليم اام

 0.05لىوى اإلحتمات*عالقة معنوية عند المس
 0.01**عالقة معنوية عند المستوى اإلحتمالي 
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 -العالقثثثثثثة اإلرتباطيثثثثثثة بثثثثثثين المتغيثثثثثثرا  االقتصثثثثثثادية  (2
 االجتماعية واألسرية للطفل والسلو  اإلستقاللي للطفل:

للتحق  من صحة الةرا البحقي القاني والل  ينع على 
ادية صدعدم وجود عالقة إرتباليدة معنويدة بدين المتفيدراج االقت

تماعيدددة وااسدددرية لللةدددل والسدددلوط اإلسدددتقاللي لللةدددل تدددم واالج
حسدددداب قدددديم معامددددل اإلرتبددددال البسدددديل وقددددد تبددددين مددددن النتددددات  

 ( التالي:28اإلحصاتية الواردة بجدول ي

وجدددددود عالقدددددة إرتباليدددددة عكسدددددية معنويدددددة عندددددد المسدددددتوى  •
بددين الققددة بددالنة  وكددال  مددن نددوص اللةددل  0.05اإلحتمددالي 
الدددين وعمددر ااب وعمددر اام حيددث تماعيددة للو جوالحالددة اال

-             ،0.14-بلددج معامددل اإلرتبددال البسدديل ل ددم 
علددى التددوالي، فددي حددين ُوجدددج  0.17-، 0.14-، 0.14

عالقددة إرتباليددة عكسددية معنويددة عنددد المسددتوى اإلحتمدددالي 
بين الققة بالنة  وكال  من ترتيب اللةل بين اإلتوة  0.01

، 0.23-رتبال البسيل ل م معامل اإل جوعمل اام حيث بل
 على التوالي. 0.19-

وجدددددود عالقددددددة إرتباليددددددة عكسددددددية معنويددددددة عنددددددد المسددددددتوى  •
بددين قيمددة الددلاج والصددف الدراسددي حيددث  0.05اإلحتمددالي 

، فددددي حددددين ُوجدددددج 0.14-بلددددج معامددددل اإلرتبددددال البسدددديل 
عالقدددة إرتباليدددة عكسدددية معنويدددة عندددد المسدددتوى اإلحتمدددالي 

ااب حيدددددث بلدددددج معامدددددل  الدددددلاج وعمددددل بددددين قيمدددددة 0.01
 0.21-اإلرتبال البسيل ل م 

وجدددددود عالقددددددة إرتباليددددددة عكسددددددية معنويددددددة عنددددددد المسددددددتوى  •
بددددين تحمددددل المسددددتولية وكددددال  مددددن عمددددل  0.05اإلحتمددددالي 

ااب وعمدددل اام وتعلددديم ااب حيدددث بلدددج معامدددل اإلرتبدددال 
 على التوالي. 0.16-، 0.15-، 0.15-البسيل ل م 

ة معنويددددددة عنددددددد المسددددددتوى باليددددددة عكسدددددديتوجدددددود عالقددددددة إر  •
بدين السدلوط اإلسدتقاللي وكدال  مدن ترتيدب  0.05اإلحتمدالي 

اللةددل بددين اإلتددوة وعمددل ااب حيددث بلددج معامددل اإلرتبددال 
علدددددى التدددددوالي، فدددددي حدددددين  0.16-، 0.14-البسددددديل ل دددددم 

ُوجددددددج عالقدددددة إرتباليدددددة عكسدددددية معنويدددددة عندددددد المسدددددتوى 
ام حيدث لي وعمدل االبين السلوط اإلسدتق 0.01اإلحتمالي 

 0.20-بلج معامل اإلرتبال البسيل ل م 

قيم معامل اإلرتباط البسيط ودرجة المعهوية بين العوامل االقتصادية واالجتماعية واألسرية وكال  مثن اإلعتمثاد علثى  .28 جدول
 الهف  والثقة بالهف  وقيمة الذا  وتحمل المس ولية والسلو  اإلستقاللي.

 المغيرا  التابعة
 االقتصاديةالمتغيرا  

 السلو  اإلستقاللي تحمل المس ولية قيمة الذا  الثقة بالهف  اإلعتماد على الهف 

 0.004- 0.07 0.06- 0.08- 0.07 عمر اللةل

 0.01 0.009- 0.12 *0.14- 0.09 نوص اللةل

 0.03- 0.01 *0.14- 0.08- 0.10 الصف الدراسي

 0.03 0.06 0.005 0.04 0.01- عدد أفراد ااسرة

 0.01 0.06 0.03- 0.03 .04- عدد اإلتوة

 *0.14- 0.05- 0.09- **0.23- 0.03- ترتيب اللةل بين اإلتوة

 0.05- 0.07 0.09- *0.14- 0.001- الحالة االجتماعية

 0.02- 0.05- 0.01- 0.02- 0.02 الدتل اإلسر 

 0.08- 0.04- 0.08- *0.14- 0.04 عمر ااب

 0.13- 0.07- 0.13- *0.17- 0.01 عمر اام

 *0.16- *0.15- **0.21- 0.05- 0.06- عمل ااب

 **0.20- *0.15- 0.11- **0.19- 0.13- عمل اام

 0.10- *0.16- 0.07- 0.006 0.07- تعليم ااب

 0.002- 0.08- 0.03 0.05 0.01- تعليم اام

 0.05*عالقة معنوية عند المستوى اإلحتمالى
 0.01تمالي مستوى اإلحل**عالقة معنوية عند ا
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( التدددي 2018وادددلا مدددا يتةددد  مددد  دراسدددة أسدددما  صددددي  ي

توصددلج بأنددف ال يوجددد تبدداين دال إحصدداتيا  بددين االةددال عينددة 
 الدراسة في تحمل المستولية  تبعا  للمستوى التعليمى ل ب.

وبددللط يمكددن قبددول الةددرا البحقددي جزتيددا  ورفددا الةددرا 
 البحقي جزتيا .

 -مثثن المتغيثثرا  االقتصثثادية يثثة بثثين كثثل ر العالقثثة التأثي (3
اإلجتماعيثة واألسثثرية علثثى تصثميم غرفثثة الطفثثل وعوامثثل 

 األمان بغرفة الطفل:

للتحق  مدن الةدرا القالدث والدلى يدنع علدى إندف ال توجدد 
تددددأقير معنددددو  لكددددل مددددن المتفيددددراج االقتصددددادية واإلجتماعيددددة 
وااسدددرية لللةدددل علدددى تصدددميم ورفدددة اللةدددل وعوامدددل اامدددان 

، تددددم حسدددداب قيمددددة اإلنحدددددار المتعدددددد الجزتددددي فرفددددة اللةددددلب
القياسدددي حيدددث أوضدددحج البيانددداج اإلحصددداتية الدددواردة بجددددول 

 ( التالي:29ي
عندددددددد المسدددددددتوى  %12.7وجدددددددود تدددددددأقير معندددددددو  بنسدددددددبة  •

للعوامدددددددددل االقتصدددددددددادية واإلجتماعيدددددددددة  05,0اإلحتمدددددددددالي 
وااسرية لللةل علدى التصدميم الدداتلي لفرفدة اللةدل، فدي 

على عوامدل اامدان بفرفدة اللةدل أقيرام لفج نسبة تبحين 
 05,0عند مستوى إحتمالي  3,10%

( التدي 2003والا يتتلف م  نتدات  دراسدة نجدال  الحلبدىي
 05,0توصلج إلى وجود داللة إحصداتية عندد مسدتو  معنويدة 

بدددددددين كدددددددل مدددددددن تعلددددددديم ااب وتعلددددددديم اام وم ندددددددة ااب واام 
 والتصميم الداتلى.

لبحقي التام  وقبول الةدرا فا الةرا ار وبللط يمكن 
البديل والل  ينع على وجدود عالقدة تأقيريدة معنويدة لكدل مدن 
المتفيددددراج االقتصددددادية واإلجتماعيددددة وااسددددرية علددددى تصدددددميم 

 .ورفة اللةل وعوامل اامان بفرفة اللةل
 

الهسثثثبة التأثيريثثثة ومسثثثتو  المعهويثثثة لكثثثل مثثثن  .29جثثثدول 
رية للطفثل علثى كثال  عيثة واألسثمااالجت -العوامل االقتصادية 

مثثن التصثثميم الثثداخلى لغرفثثة الطفثثل وعوامثثل األمثثان بغرفثثة 
 الطفل

 المتغيرا  المستقلة
 
 المتغيرا  التابعة

 -العوامثثثثثثثثثثثثل االقتصثثثثثثثثثثثثادية 
 اإلجتماعية واألسرية للطفل

هسبة 
 التأثير

مستو  
 المعهوية

 05,0 %7,12 التصميم الداتلي لفرفة اللةل

 05,0 %3,10 اللةل رفةبفعوامل اامان 

وبدراسددددددة اااميددددددة النسددددددبية لتددددددأقير العوامددددددل اإلقتصددددددادية 
واالجتماعيددة وااسددرية علددى كددال  مددن التصددميم الددداتلي لللةددل 
وعوامددددل اامددددان بفرفددددة اللةددددل تبددددين مددددن النتددددات  اإلحصدددداتية 

 ( ما يلي:30الواردة بجدول ي
 تلللدد  01,0وجود تأقير معنو  عند المستو  اإلحتمدالي  •

لددى التصددميم الددداتلي لفرفددة اللةددل حيددث بلفددج ااسددر  ع
، ويلدي م فدي التدأقير مسدتوى تعلديم اام حيدث t   45,2قيمة

لتعلدديم  05,0يوجددد تددأقير معنددو  عنددد المسددتوى اإلحتمددالي 
  tاام علددى التصدددميم الدددداتلي لفرفددة اللةدددل حيدددث بلفددج

11,2. 
ب تيدلتر  01,0وجود تأقير معنو  عندد المسدتوى اإلحتمدالي  •

ين إتوتددف علدى عوامدل اامددان بفرفدة اللةدل حيددث اللةدل بد
، يلددي م فددي التأقيرعمددل ااب وعمددل t – 39,2بلفددج قيمددة 

  tاام على عوامل اامدان بفرفدة اللةدل حيدث بلفدج قيمدة 
علدددى التدددوالي عندددد المسدددتوى اإلحتمدددال  83,1 -، 72,1-
05,0. 

التددددي   Rossler (2011)وادددلا النتيجدددة تتةددد  مددد  دراسدددة 
وجدددود عالقدددة بدددين الددددتل المدددالي وبددين التأقيددث  صدددلج إلدددىتو 

 .اآلمن لحجرة اللةل
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األهميثثة الهسثثبية لتثثأثير العوامثثل االقتصثثادية واإلجتماعيثثة واألسثثرية للطفثثل علثثى كثثال  مثثن التصثثميم الثثداخلي لغرفثثة  .30 جثثدول
 الطفل وعوامل األمان بغرفة الطفل

 المتغيرا  التابعة
 قلةستالمتغيرا  الم

 عوامل األمان بغرفة الطفل يم الداخلى لغرفة الطفلالتصم

 المعهوية tقيمة  المعهوية tقيمة 

 ,91 ,10- ,75 ,31 عمر اللةل

 ,18 33,1 ,44 ,77 نوص اللةل

 ,93 ,07 ,69 ,38- الصف الدراسي

 ,72 ,34 ,45 ,75 عدد أفراد ااسرة

 ,99 ,01 ,55 ,58- عدد اإلتوة

 ,01 39,2- ,36 ,91- ن اإلتوةبيترتيب اللةل 

 ,88 ,14 ,73 ,33- الحالةاإلجتماعية للوالدين

 ,54 ,61 ,01 45,2 الدتل ااسر 

 ,58 ,54 ,45 ,74 عمر ااب

 ,23 19,1- ,22 22,1- عمر اام

 ,05 72,1- ,36 ,90 عمل ااب

 ,05 83,1- ,14 46,1- عمل اام

 ,72 ,35- ,86 ,15 تعليم ااب

 ,28 08,1 ,05 11,2 ماتعليم ا

 

العالقثثثة التأثيريثثثة بثثثين التصثثثميم الثثثداخلي لغرفثثثة الطفثثثل  (4
 :وعوامل األمان لغرفة الطفل والسلو  اإلستقاللي للطفل

للتحقد  مدن الةدرا االرابد  والدلى يدنع علدى إندف ال توجدد 
عالقة تأقيرية معنوية لكال  من التصدميم الدداتلي لفرفدة اللةدل 

ط اإلسددددتقاللي لللةددددل، ةددددل والسددددلو للوعوامددددل اامددددان لفرفددددة ا
حيث تم حساب قيمة اإلنحدار المتعددد الجزتدي القياسدي حيدث 

 ( اآلتي:31أوضحج البياناج اإلحصاتية الواردة بجدول ي
عنددددددددد المسددددددددتوى  %4,17وجدددددددود تددددددددأقير معنددددددددو  بنسدددددددبة  •

للتصددميم الددداتلي لفرفددة اللةددل وعوامددل  01,0اإلحتمددالي 
 .على النة د اامان بفرفة اللةل على اإلعتما

عنددددددددد المسددددددددتوى  %4,13وجدددددددود تددددددددأقير معنددددددددو  بنسدددددددبة  •
للتصددميم الددداتلي لفرفددة اللةددل وعوامددل  01,0اإلحتمددالي 

 اامان بفرفة اللةل على الققة بالنة .

% عندد المسدتوى اإلحتمدالي  26 وجود تأقير معنو  بنسبة •
للتصدددددميم الدددددداتلي لفرفدددددة اللةدددددل وعوامدددددل اامدددددان  01,0

 اللاج. مةبفرفة اللةل على قي

عند المسدتوى اإلحتمدالي %7,19جود تأقير معنو  بنسبة و  •
للتصدددددميم الدددددداتلي لفرفدددددة اللةدددددل وعوامدددددل اامدددددان  01,0

 بفرفة اللةل على تحمل المستولية.

عنددددددددد المسددددددددتوى  %7,34وجددددددددود تددددددددأقير معنددددددددو  بنسددددددددبة  •
للتصددميم الددداتلي لفرفددة اللةددل وعوامددل  01,0اإلحتمددالي 

 لي.ط اإلستقاللو اامان بفرفة اللةل على الس

وبددللط يمكددن قبددول الةددرا البحقددي جزتيددا  ورفددا الةددرا 
 البحقي جزتيا .

وبدراسدددة اااميدددة النسدددبية لتدددأقير التصدددميم الدددداتلي لفرفدددة 
اللةدددل وعوامدددل اامدددان بفرفدددة اللةدددل علدددى كدددال  مدددن اإلعتمددداد 

 على النة  والققة بالنة  وقيمة اللاج وتحمل المستولية 
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مسثثتو  المعهويثثة لكثثل مثثن التصثثميم الثثداخلي لغرفثثة الطفثثل وعوامثثل األمثثان بغرفثثة الطفثثل علثثى يريثثة و التأثالهسثثبة  .31جثثدول 
 اإلعتماد على الهف  والثقة بالهف  وقيمة الذا  وتحمل المس ولية والسلو  اإلستقاللي

 متغيرا  مستقلة
 
 متغيرا  تابعة

 التصميم الداخلى لغرفةالطفل وعوامل األمان بغرفة الطفل

 مستو  المعهوية رالتأثي هسبة

 01,0 %4,17 ااعتماد على النة 

 01,0 %4,13 الققة بالنة 

 01,0 %26 قيمة اللاج

 01,0 %7,19 تحمل المستولية

 01,0 %7,34 السلوط اإلستقاللي
 

مثاد علثى  مثن اإلعتاألهميثة الهسثبية لتثأثير التصثميم الثداخلى لغرفثة الطفثل وعوامثل األمثان بغرفثة الطفثل علثى كثال   .32جدول 
 لو  اإلستقاللي.الهف  والثقة بالهف  وقيمة الذا  وتحمل المس ولية والس

 متغيرا  مستقلة
 متغيرا  تابعة

 عوامل األمان لغرفة الطفل التصميم الداخلى لغرفة الطفل

 المعهوية tقيمة  المعهوية tقيمة 

 01,0 50,4 ,15 41,1 اإلعتماد على النة 

 01,0 54,4 ,97 ,03- الققة بالنة 

 01,0 77,6 ,93 ,08 قيمة اللاج

 01,0 85,5 ,78 ,27- تحمل المستولية

 01,0 16,8 ,70 ,38 السلوط اإلستقاللي

 

والسددلوط اإلسددتقاللي تبددين مددن النتددات  اإلحصدداتية الددواردة 
 ( مايلي:32بجدول ي

لعوامدل  01,0و  اإلحتمدالي وجود تأقير معنو  عند المسدت •
ى كددال  مددن اإلعتمدداد علددى الددلاج فددة اللةددل علدداامددان لفر 

السددددلوط والققددددة بددددالنة  وقيمددددة الددددلاج وتحمددددل المسددددتولية و 
، t   50,4 ،54,4 ،77,6اإلسددددتقاللي حيددددث بلفددددج قدددديم

 على التوالي.  16,8 ،85,5

 التوصيا 

 توصيا  خاصة باألسر : •
رعايددة اللةولددة واامومددة  توعيدة ااسدرة مدن تدالل مراكددز -1

دتم بشدددددتون المددددرأة وااسدددددرة   بضددددرورة اج التدددددي ت دددوالجمعيدددد
توفير بيتة آمندة لللةدل مدن تدالل عمدل نددواج عدن تأقيدث 

 المسكن وتاصة حجرة اللةل. 

االاتمام بتزويد مناا  االقتصاد المنزلي بددالمواد التعليميددة - 2 
وتأقيدددث   ل لةددال فددي الالزمددة لللالبددداج التاصدددة بتصددميم 

 . اج المستقبلاعتباران أممرحلة الروضة ب
ضدددرورة توعيدددة اآلبدددا  بأاميدددة تشدددكيل سدددلوط اابندددا  مندددل  -3

سدددددن مبكدددددرة وكيةيدددددة تددددددعيم إسدددددتقالليت م وققدددددت م بأنةسددددد م 
حتدددرام  وتحمل دددم لمسدددتولياج مناسدددبة ل دددم وااسدددتماص ل دددم وام

علدددات م المسددداحة الكافيدددة ال تدددي آرات دددم ووج ددداج ن دددرام وام
يم لمبددددادل والقددددتسددددمى ل ددددم بالتصددددرف بحريددددة فددددي حدددددود ا

الدينية التي ترسدم ا ااسدرة وأندف ال تضدارب بدين إحساسد م 
 باإلستقالل واإللتزام التلقي والدينى.

 توصيا  خاصة بوسا ل اإلعالم: •

لةددج انتبدداا وسدداتل اإلعددالم إلددى المسددتولية التددي تقدد  علددى 
م تاصدددة بمعرفدددة عاتق دددا فدددي زيدددادة الدددوعي لددددى المجتمددد  واال

المسددكن عامددة ووددرف نددوم توافراددا فددي وسدداتل اامددان الواجددب 
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االةددال تاصددة، ممددا يددمدى إلددى نشددأة ألةددال سددليمة جسددمانيا  
 وبالتالى نةسيا  

توعيددددة اام دددداج عددددن تلددددورة التصددددميم الددددداتلي السددددي  
 للمسكن وبما ينت  عنف من الحوادث المنزلية ل لةال.

 م و البح  العلمى:توصيا  خاصة بو ار  التعلي •

اابحدددداث ال زمددددة لعلمددددى بعمددددل نوصددددي ج دددداج البحددددث ا
بإستتدام العلوم الحديقة فدي التصدميم الدداتلي للحصدول علدى 

 مبانى صحية.

نوصي باإلاتمام بتدوفير المنتجداج الصدديقة للبيتدة والعمدل 
على إنتاج ا فدي مصدر وتشدجي  الدولدة ل فدراد لإلسدتقمار فدي 

 لمنتجاج الصديقة للبيتة.مجال إنتاك التاماج وا
قنا  المراحل الدراسية لف بأامية المعمارى أ ضرورة تعريف

الدور الل  يمديف المصمم الداتلي داتل الةراواج المعمارية، 
وللدط مدن تدالل وضد  أو زيدادة الجرعدة الدراسدية لللالدب فدي 
ادددلا المجدددال وتاصدددة فيمدددا يتعلددد  بأسددد  تصدددميم الةدددراأل ومدددا 

 يتية .يحتاجف من متللباج ب
المسدددتول كددد  الم ندددد  أاميدددة اجتمددداص المصدددمم الدددداتلي 

عدددن المدددواد وللدددط قبدددل البدددد  فدددي العمليدددة التصدددميمية لمعرفدددة 
جميدددد  المددددواد التددددي يريددددد المصددددمم الددددداتلي إسددددتتدام ا مددددن 
الناحيدددة البيتيدددة ومددددى تدددأقير كدددل من مدددا علدددى كدددل مدددن ال دددوا  

التدي البدد  الداتلي والمستتدمين، وأيضا  معرفدة مدا ادي المدواد
سداعد علددى زيدادة انتشددار مدة( ان ددا تمدن تالفي دا يالمددواد المحر 
 اامراا بين المستتدمين.

توصثثثيا  خاصثثثة بالمصثثثممين والقثثثا مين علثثثى صثثثهاعة  •
 األثا :

يجدددددب المصدددددمم أن يكدددددون ملمدددددا  بعوامدددددل اامدددددان الواجدددددب 
توافراا في ااقاث المصمم لللةل، بحيث تصدمم قلد  ااقداث 
بتلدددول إنسددديابية وتجندددب ااحدددرف الحدددادة فدددي قلددد  ااقددداث 

 تجة عن ا على حركة اللةل.ار النا ضر ل

أن يكدددون المصدددمم قدددادر علدددى تصدددني  قلددد  أقددداث يمكدددن 
، أستعمال ا م  مراحل نمو اللةل بتعديل أبعادادا دون تفييرادا

 بما يتناسب م  القياساج اانقروبومترية لجسم اللةل.

 المراجع

 متللبددددداج السدددددكن المالتدددددم  (:2021أحمددددد عمددددداد حسدددددن ااقددددور ي
دراسة مقارنة بين العمارة التقليديدة  –مرانية امة العستدلتحقي  اإل

والعمدددارة المعاصدددرة مديندددة اب ، مجلدددة البحدددوث ال ندسدددية، كليدددة 
، 2021(، يوليو3(، العددي44ال ندسة، جامعة المنوفية، مجلد ي

 .303،311ع ع 
 الدوعى البيتدي لللةدل وعالقتددف  (:2018أسدما  حامدد سدعد صددي  ي
لة المتأترة ، رسالة ماجسدتير، ة اللةو مرحلبتحمل المستولية في 

 كلية االقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية.

(: لةلدط 2013أسما  محمد محمود السرسي وأمدانى عبدالمقصدود ي
 مكتبة اانجلو المصرية، مصر. وسالمتف من ااتلار ،

 دور التصددددميم  (:2010أمنيددددة مجدددددى عبدددددالعزيز محمددددد أبوزيددددد ي
لمسدددكن المعاصدددر فدددي تنميدددة اللةدددل بافدددة الدددداتلى وااقددداث لفر 

(سددنواج ، رسددالة ماجسددتير، 6: 4قدددراج اللةددل المصددر  مددن ي
قسددم التصددميم الددداتلى وااقدداث، كليددة الةنددون التلبيقيددة، جامعددة 

 حلوان.

(: العالقددددة التةاعليددددة بددددين العلددددوم 2017أميددددرة السدددديد كامددددل محمدددددي
ير، جسدتالحديقة والتصدميم الدداتلي للمسدكن الصدحي ، رسدالة ما

 الةنون التلبيقية، جامعة حلوان. كلية

(: فعالية برندام  إرشدادى ل م داج 2012إنجى ميشيل عزيزعريان ي
وألةددددال ن المعدددداقين فكريددددا  القددددابلين للددددتعلم فددددي إكسدددداب م بعددددا 
م دداراج اامددان ، رسددالة ماجسددتير، قسددم الصددحة النةسددية، كليددة 

 التربية، جامعة الزقازي .

ااشدددددم وأشدددددرف حسدددددين عدددددال علدددددى و  نآيدددددة ااشدددددرف شدددددريف أمدددددي
 التصميم الداتلى لتعدديل السدلوط اإلنسدانى باسدتتدام  (:2021ي

 ، مجلددددددة علددددددوم التصددددددميم والةنددددددون أسددددددلوب التصددددددميم بالقصددددددد
(، 2التلبيقيدددة، كليدددة الةندددون التلبيقيدددة، جامعدددة حلدددوان، المجلددددي

 .2021(، يونيو2العددي

 ل م ددداج صدددحى برندددام  اإلرتقدددا  ال (:2015إيمدددان السددديد ايكدددل ي
الالتى لددي ن ألةدال فدي سدن مدا قبدل المدرسدة فدي منلقدة ريةيدة 
للوقاية من الحوادث المنزلية ، رسالة ماجسدتير، كليدة التمدريا، 

 جامعة المنوفية.
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 العمارةالداتليدة للمسدكن  (:2013إيمان سيد عبدالعزيز أبو الفديل ي
ة رسدددالة ماجسدددتير، قسدددم الدددديكور، قسدددم العمدددار  صددددي  البيتدددة ،

 كلية الةنون الجميلة، جامعة حلوان. لداتلية،ا

 المال مدددة الو يةيدددة للمسدددكن  (:2015إيمدددان عقمدددان محمدددد سدددالم ي
وعالقت ددا باامددان فددي البيتددة المنزليددة للةددل مددا قبددل المدرسددة ، 

 رسالة دكتوراا ، كلية اإلقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية.

ي تقويم داتلية فال  دور العمارة (:2014حسام رمزى على العدوى ي
السدددددلوط اإلنسددددداني والعدددددالك التكميلدددددي ، رسدددددالة دكتدددددوراا، قسدددددم 

 الديكور، كلية الةنون الجميلة، جامعة حلوان.

(:  اإلحتياجدددداج اإلنسددددانية 2017حسددددين جمعددددة المبددددروط عددددادل ي
مجلددة كليددة  كمحدددد أساسددي فددي عمليددة تصددميم المسددكن الليبددي ،

 ، يونيو.(2لعدد ي، ا(42ال ندسة، جامعة المنصورة، مجلد ي

(:  التصددددميم الددددداتلى لحجددددرة 2005حصددددة بنددددج صددددالى المالددددط ي
اللةددل فددي مرحلددة اللةولددة المتوسددلة ومدددى مال متددف انشددلتف 
اليوميددددة ، مجلددددة اإلقتصدددداد المنزلددددى، كليددددة اإلقتصدددداد المنزلددددى، 

سدبتمبر، ع  –(، يوليدو3(، العددد ي15جامعة المنوفية، مجلد ي
 .484 – 464ع  

(: تدددأقير ال ويدددة والققافدددة 2014ف عدددزوز يبدددد اللليدددن عتلدددود حسددد
علددددى سددددلوط الةددددرد داتددددل الةراودددداج المعماريددددة: رصددددد وتوقيدددد  
التلةية الققافية واإلتجاااج الةكرية الحديقة وتأقيراا علدى سدلوط 
الةرد داتل المسكن ياإلسكان المتوسدل( مديندة الرحداب ، رسدالة 

 لقاارة.ة اماجستير وير منشورة، كلية ال ندسة، جامع

(: اإلعتبدددداراج اإلنسددددانية 2017رنددددا إبددددراايم محمددددد صددددالى عرفددددة ي
للتصدددددميم الدددددداتلي فدددددي الوحدددددداج السدددددكنية الصدددددفيرة ، رسدددددالة 

 ماجستير ، كلية الةنون التلبيقية، جامعة حلوان.

 تصددميم الفددالف التددارجي  (:2021ريددم لدداار حسددن عبدددالعزيز ي
ين ، رسالة للمستتدمية للمبني اللكي كأداة لتحقي  الراحة الحرار 
 ماجستير، كلية ال ندسة، جامعة القاارة.

ري ددددددددام كامددددددددل السددددددددعيد النقيددددددددب وآيدددددددداج عبدددددددددالةتا  عبدددددددددالوااب 
(: فاعليدددة تو يدددف بعدددا بدددرام  الحاسدددوب فدددي 2020الجنددددىي

تنميدددددة وعدددددي اام ددددداج بتصدددددميم وتأقيدددددث حجدددددرة آمندددددة للةدددددل 
اد قتصددالروضددة ، المجلددة المصددرية لإلقتصدداد المنزلددي، كليددة اال

 (.2(، العددي37لي، جامعة حلوان، المجلديالمنز 
 

(:  تأقيدددددث حجدددددرة اللةدددددل 2000شددددديما  عدددددالف ف مدددددى إبدددددراايم  ي
وتأقيراددددا علددددى تحصدددديلف الدراسددددي ، رسددددالة ماجستيرويرمنشددددورة، 

 .كلية اإلقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية

(:  العمدددددارة الداتليدددددة لفرفدددددة 2013فالمدددددة أحمدددددد عبددددددا حسدددددانين ي
العمدارة الداتليدة، كليدة  –ستير، قسم الديكور رسالة ماج، اللةل 

 الةنون الجميلة، جامعة حلوان.

 بعدددددا متللبددددداج تلبيددددد   (:2018ليلدددددى اإلمدددددام محمدددددد الةارسددددديي
مةدددداايم التربيددددة اإلسددددتقاللية لدددددى لددددالب الجامعددددة فددددي ضددددو  
تحدددياج العصددر ، رسددالة ماجسددتير، قسددم أصددول التربيددة ، كليددة 

 صورة.منالتربية، جامعة ال
ر عبدالرحمن محمد تضر ووتام على أمين معروف و ديندا عبدد منا

(: معدايير الجدودة لعناصدر التصدميم 2021اهلل شعبان مصلةىي
الداتلي للمسكنو عالقت ا بالكةا ة الو يةية لربة ااسرة ، المجلدة 
المصدددرية لإلقتصددداد المنزلدددى، كليدددة االقتصددداد المنزلدددى، جامعدددة 

 .2021( 1ي دد(، ع37حلوان، المجلد ي

(: اإلتجددداا نحدددو متللبددداج التصدددميم 2015مندددى مصدددلةي الزاكدددي ي
الدداتلي للمسدكن وعالقتدف بالسدلوط الشدراتي لددى الشدباب المقبددل 
علددى الددزواك ، مجلددة بحددوث التربيددة النوعيددة، جامعددة المنصددورة، 

 .289-37، 255ص

 المسددددكن ااسدددر  تأقيقددددف  (:2012م جدددة محمدددد إسددددماعيل مسدددلم ي
 نية ،دار الزارا ، الرياا.لبعة القاالوتجميلف ، 

 مواصةاج أقاث المسكن وعالقتدف  (:2014ي______________
باامان لدى االةال ، مجلة ااسكندرية للبحوث الزراعية، كلية 

(، مددددار  1(، العددددددي59الزراعدددة، جامعددددة ااسددددكندرية، مجلدددد ي
 .112-83،ع ع 

وم، المنوفيددة، شددبين الكدد  ، التصددميم الددداتلي للمسددكن (:2015ي دددددددددددد
 ملبعة الحنةى الحديقة.

(: دراسددددة نقديددددة 2013موسددددي إبددددراايم حريددددز  وصددددبرينة وربددددي ي
لدبعا المنداا  الوصددةية وموضدوعات ا فددي البحدوث االجتماعيددة 
والتربوية والنةسدية ، مجلدة العلدوم اإلنسدانية واالجتماعيدة، جامعدة 

 (.13قاصد  مربا ، العدد ي
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 التصدددميم الدددداتلي للمسدددكن وأقدددرا  (:2003يبددديحلنجدددال  فدددارو  ال
علدددى النمدددوالحركى لللةدددل ، رسدددالة دكتدددوراا ويدددر منشدددورة، قسدددم 
إدارة المندددددزل والممسسددددداج، كليدددددة اإلقتصددددداد المنزلدددددى، جامعدددددة 

 المنوفية.

(: المالتمدددة الو يةيدددة للمسدددكن 2017ن دددال ف ددديم محمدددد أبوحسدددن ي
رسدددددددالة   ،وعالقت ددددددا بترشدددددديد الج ددددددد البشددددددر  للمعددددددا  حركيددددددا  

 جستير، كلية التربية النوعية، جامعة المنوفية.ما

 محدددددداج إبداعيددددة لتصددددميم داتلددددي  (:2020ن ددددى أحمددددد حددددوا ي
لمحددددودى الدددددتل ، رسددددالة ماجسددددتير، كليددددة الةنددددون التلبيقيددددة، 

 جامعة دميال.

(: الشددددعوربالفيرة وعالقتددددف 2012واتددددل محمددددد فتحددددى علددددى محمدددددي
السدددداد   ميدددل الصددددفتالبةاعليدددة الددددلاج ووج دددة الضددددبل لدددددى 

اإلبتددداتي ، رسددالة ماجسددتيروير منشددورة، كليددة التربيددة ، جامعددة 
 المنصورة.

وجدددددان بنددددج عبددددد الددددرحمن العددددودة ومنيددددرة بنددددج صددددالى الضددددحيان 
(: التصدددددميم الدددددداتلى وعالقتدددددف بددددداامن والسدددددالمة فدددددي 2012ي

المسدددكن السدددعودى المعاصدددر ، مجلدددة اإلقتصددداد المنزلدددى، كليدددة 
 (.4(، العدد ي22المنوفية، مجلد يى، جامعة زلاإلقتصاد المن

(: تقيديم المسدكن فدي ضدو  معدايير 2019وسام سعيد محمد تليةة ي
المساكن اللكية وعالقتف بالتواف  الزواجي ، رسالة دكتوراا، كلية 

 التربية النوعية، جامعة المنوفية.

( :  فاعليددة برنددام  2011وال  عبدددالرحمن محمددد محمددد مصددلةى ي
نولوجيددا المعلومدداج فددي تنميددة وعددى شددباب سددتتدام تكبإإرشددادى 

الجامعددة بمتللبدداج التصددميم الددداتلى للمسددكن ، رسددالة دكتددوراا، 
 .كلية اإلقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية

: إدارة المددرااقين للحددوار (2020يسددرا فتحددي عبددد اللليددف مصددبا  ي
ة ااسدددر  وعالقتدددف بسدددلوك م اإلسدددتقاللي ، رسدددالة دكتدددوراا ، كليددد

 المنزلى، جامعة المنوفية.االقتصاد 
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ABSTRACT 

Effect of Interior Design and Safety Factors of Child's Room on his 

Independency Behavior  

Salwa A.E. Metwally, Nagwa A.Hassan, Eman E.M.Draz

This research aims mainly to study the Effect of 

Interior Design and Safety Factors of Child's Room on 

his Independency Behavior, This research follows a 

descriptive method and analytical. The sample 

consisted of the fifth and sixth grade primary students; 

the sample was conducted on (200) students. Their age 

were (9- 12) years, the sample have been selected 

object-deliberate manner. The research tools consisted 

of questionnaire form that included: socio-economics 

characteristics of the  sample students and their 

families- Interior Design of home - Interior Design of 

Child's Room - Safety Factors of Child's Room- 

Independency Behavior and its axes. 

The results of the study: There is a significant 

positive correlation at the probabilistic level of (0.05) 

between the interior design of the child's room and the 

father's education. Also, a significant positive 

correlation was found at the probability level (0.01) 

between the interior design of the child's room and the 

average family income and the mother's education. 

There is a significant inverse correlation at the 

probability level of (0.05) between the safety factors in 

the child's room and the age of the father, while there is 

an inverse correlation at the probability level( 0.01) 

between the safety factors of the child's room and 

between each of the child's arrangement between the 

brothers and the age of the mother. There is a significant 

effect of 34.7% at the (0.01) probability level for the 

interior design of the child's room and the safety factors 

in the child's room on the independent behavior. 
Keywords: Design, Safety, Behavior 

 

 

 


