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  مواصفات أثاث المسكن وعالقته باألمان لدى األطفال

  مهجة محمد إسماعيل مسلم
  جامعة المنوفية -كلية االقتصاد المنزلي -قسم إدارة المنزل والمؤسسات

  ١٣/٣/٢٠١٤ :تاريخ القبول                                   ١٢/١٢/٢٠١٣ :تاريخ التسليم

 الملخص

سة مواصفات أثاث المسكن وعالقته باألمان لدى األطفال ، وذلك من خالل الكشف عن عالقة يهدف البحث بصفة رئيسية إلى درا
- وضع األثاث(واألمان لدى األطفال بأبعاده الثمانية )الخدمات-المعيشة- حجرة النوم(االرتباط  بين مواصفات أثاث المسكن بأبعاده الثالثة

  ). التصميم- اللون-ارتفاع األثاث-ثاثحجم األ- سهولة االستخدام-حرية الحركة-سهولة التنظيف
سنوات من ربات األسر العامالت وغير العامالت )٦-  ٣(ربة أسرة ولديهن أطفال تتراوح أعمارهم بين ١٤٨تمثلت عينة الدراسة في 

: تبيان توضحواشتملت أدوات جمع البيانات على استمارة اس. من ريف وحضر محافظة المنوفية غرضية،وقد تم اختيارهن بطريقة عمدية 
وتم استخدام المعالجة . البيانات العامة لألسرة، ومواصفات أثاث المسكن بأبعاده الثالثة ، ومواصفات األمان لدى األطفال بأبعاده الثمانية

ن واختبار اليجاد كل من معامل ألفا كرونباخ، والتكرارات، والنسبة المئوية ومعامل اإلرتباط لبيرسو  SPSSاإلحصائية باستخدام برنامج
  . في حالة وجود فروق في المتغيرات  lSDواستخدام تحليل ) ف(،)ت(

وجود عالقة إرتباطية موجبة بين مواصفات أثاث المسكن بأبعاده واألمان لدى األطفال بأبعاده عند مستوى  ومن أهم النتائج
وعالقته باألمان لدى األطفال بأبعاده تبعا لمكان سكن  ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مواصفات أثاث المسكن بأبعاده). ٠.٠٠١(داللة

لصالح ربات األسر الحضريات في مواصفات أثاث المسكن، ولصالح ربات األسر الريفيات في ) ٠.٠٠١(األسرة عند مستوى داللة
ته باألمان لدى األطفال بأبعاده وجود تباين ذات داللة إحصائية في مواصفات أثاث المسكن بأبعاده وعالق. مواصفات األمان لدى األطفال 

على الترتيب لصالح أصحاب األعمال اإلدارية ولصالح ربة ) ٠.٠١،٠.٠٠١(تبعا لمهنة رب األسرة وعمل ربة األسرة عند مستوى داللة
ل بأبعاده تبعا لفئات ووجود تباين ذات داللة إحصائية في مواصفات أثاث المسكن بأبعاده وعالقته باألمان لدى األطفا. األسرة التي ال تعمل

أيضا وجود تباين ذات داللة إحصائية في مواصفات  .على الترتيب لصالح فئات السن المرتفع) ٠.٠٠١،٠.٠١(عند مستوى داللة.السن 
مستوى  أثاث المسكن بأبعاده وعالقته باألمان لدى األطفال بأبعاده تبعا للحالة االجتماعية لدى ربة األسرة وتعليم رب وربة األسرة عند

ووجود تباين ذات داللة إحصائية . على الترتيب لصالح ربة األسرة المتزوجة ولصالح تعليم رب وربة األسرة المرتفع)٠.٠٥،٠.٠٠١(داللة
لصالح الدخول ) ٠.٠٠١(في مواصفات أثاث المسكن وعالقته باألمان لدى األطفال تبعا لدخل األسرة ومصادر الدخل عند مستوى داللة

بإعداد المزيد من البرامج اإلرشادية الموجهة للمرأة عن طريق وسائل اإلعالم أو عن  :وتوصى الباحثة. ولصالح إيجار األرضالمرتفعة، 
طريق الحلقات الدراسية للتعرف على تأثيث مسكنها على أسس علمية سليمة وفقا للفراغات السكنية المتاحة ووفقا الحتياجات األسرة بصفة 

  . طفال بصفة خاصة في مراحل نموهم المختلفةعامة والحتياجات األ

.مواصفات األثاث، مواصفات االمان، األطفال :كلمات دليلية

  المقدمة
يعد المسكن بفراغاته الداخلية أقرب بيئة سـكنية  
مؤثرة في حياة الفرد بصفة عامة والطفل بصفة خاصة، 
إذ يتوقف سالمة الطفل وصـحته الجسـمية والعقليـة    

توفره له هذه البيئـة مـن إمكانـات     والنفسية على ما
وتسهيالت تتيح له إشباع جميع احتياجاتـه المختلفـة،   
فالمسكن هو المكان األول الذي يسـتقبل الطفـل بعـد    

والدته ويؤثر عليه تأثيرا مباشرا في جميـع جوانـب   
  ).٢٠٠٠نعمة رقبان، وآخرون ،(شخصيته

أن الطفل في مرحلة ) ٢٠٠٠(وتشير منى الزاكى
لمبكرة يتميز بقدرته علـى تعلـم الحركـات    الطفولة ا

األساسية التي تشـكل أسـاس الحركـات الرياضـية     
. المتطورة، فالحركة أساسية وجوهريـة لنمـو الطفـل   

أن فترة الطفولـة  ) ٢٠٠٠(وتؤكد نعمة رقبان، وآخرون
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المبكرة حياة اللعب حيث يكون الترفيه عنصرا أساسـيا  
 كمــا. للعــب الــذي يحقــق لــه الســعادة والمــرح

أن حاجة األطفال إلى الحركة كالحاجة  Best(1984)يذكر
  .إلى الهواء والماء

أن مصادر  Partington and Gorant (1989)ويذكر
الخبرات المكتسبة تتعدد داخل البيئة السكنية وبيئة اللعب 
وتؤثر في نمو الطفل الحركـي والعقلـي واالنفعـالي    

أن  Stelgman (1988)وتؤكــد دراســة . واالجتمــاعي
سنوات األفضـل فـي المهـارات    ) ٦-٣(األطفال من

ــا ــة هــم أفضــل اجتماعي ــذكر مهجــة . الحركي وت
أن البيئة السكنية والمسـكن مـن حيـث    ) ٢٠٠٢(مسلم

التصميم والتأثيث والحالة الفيزيقية لها األثر الواضـح  
على الطفل وخاصة في هذه المرحلة من حيث الحالـة  

  .ماعيالصحية والقدرات العقلية والسلوك االجت
فالمسكن أيا كانت مساحته ومستواه هـو واحـة   
األمن واألمان، فهو يمثل مكان االسـتقرار الشخصـي   
والعائلي للطفل، وقد يتعرض أفراد األسـرة وخاصـة   
األطفال الصغار منهم ألخطار وحوادث كثيرة قد تؤدي 
إلى الوفيات نتيجة اإلصـابات الخطيـرة والحـروق،    

رشا عبد (، )١٩٩٥خنفر،يونس (الخ .. والغرق والتسمم
، وقد يرجع سـبب وقـوع الحـوادث    )٢٠٠٢الحميد،

المنزلية إلى الجهل واإلهمال أو نتيجة للقصـور فـي   
نجــالء (معلومــات الســالمة لــدى أفــراد األســرة 

  ).٢٠٠٧منار خضر، نجالء الحلبي،(، )٢٠٠٣الحلبي،
من % ٥٥أن ) ٢٠٠٠(وأشارت دراسة نفين حافظ

وأن . امل األمن والسـالمة مساكن األسر تتوفر بها عو
إصابات المنزل تمثل ثلث وفيات األطفال في مصـر،  

% ١٩.٥والحوادث المنزلية احتلت المركز الثاني بنسبة 
من مجموع مسببات وفيات األطفال، وأن نسبة الحوادث 

%) ٢.٥(التي تحدث لألطفال قد تمثلت فـي الحـروق  
%) ١٧.٩(والجـروح %) ٧(والغاز السـام والكهربـاء  

والسـقوط  %) ٤٧.٢( دمات والكسور والرضوضوالك
ــات ــن مرتفعـ ــاق%) ٣.٧(مـ %) ٧.٦(واالختنـ

  %).٤.٤(والتسمم

فالسالمة عند تشييد المسـكن تشـمل اختيـار     لذا
التصميم الجيد لتوفير التهويـة واإلضـاءة، ومواجهـة    
المباني ألشعة الشمس والرياح، وتوفير مساحات فضاء 

عناصر اإلنشاء  حول مبني المسكن، وتوافر السالمة في
أماني ( ،)٢٠٠٠محمود ريحان،(، )١٩٩٢رأفت حسن،(

  ).٢٠٠٦إيمان المستكاوى،( ،)٢٠٠٥مشهور،
، محمـد  )٢٠٠١(وتشير دراسة رانيـا البيبـانى  

إلى أن المستشفيات تسـتقبل سـنويا   ) ٢٠٠٢(خلوصي
آالف األطفال نتيجة سقوطهم من على األسـرة حيـث   

خطرة أحيانـا   يغريهم التسلق فوقها مما يسبب عواقب
كما تؤكـد دراسـة   . تقريبا يقعون أثناء اللعب% ٥٠و

أنـه  ) ٢٠٠٤(، سمحاء إبـراهيم  )٢٠٠٠(ياسر غرابة
توجد عالقة قوية بين األثاث المصمم بصورة خاطئـة  
وحوادث الوفاة واإلصابة لألطفال مثل حاالت االختناق 
وارتطام العنق في األسرة والكراسي المرتفعة، ويرجع 

األثاث وعدم وجـود مسـاحة    تيبى سوء ترمعظمها إل
كافية للحركة وعدم توفير عنصر األمان لوجود كثيـر  
من العراقيل وصعوبة استخدام قطع األثـاث المناسـبة   
للطفل والتي قد تعرضه للخطر باإلضافة إلى زوايا قطع 

  . األثاث المدببة والحادة
 Wheelec (1997)،Giliatدراسـة  وتشير كل من 

، إلى االهتمام بدراسة )٢٠٠١(وال الببالوى، في  (1989)
مقومات الراحة واألمان بحجرة الطفل حيث تعد حجرة 

البـدء   فعندعالمهم ،  كلالطفل خالل مراحل نموه هي 
في تصميم حجرات األطفال ال بد أن يكون الهدف هـو  
ابتكار جوا دافئا وبيئة لطيفة آمنة بحيث يمكن أن تنمـو  

  .وتتفتح مداركهم
أهمية كبيرة، حيـث   لها األطفالغرف  متصميإن 

الطفل يقضي فيها وقتا طويال بين اللعب، الدراسـة   أن
 األثـاث يتطابق تصميمها واختيار  أنلذا يجب . والنوم

 األولالصف  إلىمن الحضانة  فاالنتقال ،مع احتياجاته
 نأل. األثاث إلىيتطلب تغييرات في الغرفة من التصميم 

صرف كبير،  إلىلطفل يحتاج في غرفة ا األثاثتغيير 
 أوبسبب نمـو الطفـل    األثاث،وكم من الوقت سيخدم 
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 مساحة يالءم األثاثبيت جديد، هل  إلىبسبب االنتقال 
 األثـاث  صـانعي  وينصـح  آمـن، وهل هو  ،الغرفة

التربية بمشاركة الطفل في تخطيط واختيـار   وأخصائي
ـ   وهذهغرفته،  أثاث  أنالمشاركة تعزز ثقته بنفسـه وب
ه مهم، وتجيب على احتياجات الطفل العملية الجديدة رأي
نعيمة يونس وعبد الفتاح عبـد  (، )١٩٩٧يونس خنفر،(

 ).٢٠٠٦سالم، نجالء الحلبي، ماجدة( ،)٢٠٠٠المجيد،

، )١٩٩٦(أسـماء المرسـى  دراسة كل من  وتؤكد
محمـد  ، )٢٠٠٢(مهجة مسـلم  ،)٢٠٠٠(شيماء إبراهيم

 األثـاث ختيار ال األساسية االعتبارات أن )٢٠٠٤(عمر
 منهي مدى توفيرها لالمان  األطفالفي تصميم غرف 

ذات  أثـاث  وشـراء  لألطفال اآلمن األثاثخالل أسس 
ذوات درع واقي فـي الزوايـا لمنـع     أوزوايا دائرية 
 والـدهانات  األثاث لون أنمن  التأكد ويجب اإلصابات،

يجب تثبيتهـا   المكتبةو ،في تركيبها مادة سامة يدخلال 
السـرير   وضـع  وعدمقوية،  مثبتاتئط بمساعدة بالحا

الصغيرة وكراسي طاولة العمل تحت الشـباك   والخزانة
السرير بعيـدا   ووضع أعلي،لمنع التسلق والوقوع من 

عن التوصيالت أو األسالك الكهربائية وحبال السـتائر  
التأكـد مـن    ويجـب  ، سنتمترا ١٥بمسافة ال تقل عن 

والكتـب،   لأللعـاب  سهولة الوصول لصناديق التخزين
 يـد قرب السرير في متناول  واإلنارةوتعاليق الخزانة 

  . األطفال
محمــد ، Yeoksam(1994)وتؤكــد دراســة  

 ةفاتح ألوانيجب اختيار  غرفةأن ألوان ال )٢٠٠٤(عمر
 التي لوحاتاستعمال ال ويمكنلعدة سنوات  تبقىل ةوهادئ

 آوتخصيص حائط واحد لرسم  أوبسهولة  ايمكن تغييره
أكثر األلوان استحواذا علـى اهتمـام    أنو ،ون بارز ل

األطفال األلوان األساسية األصفر واألزرق واألحمـر  
ــون  ــرط أن تك ــةبش ــير. زاهي ــا تش ــيالن  كم ج

 األرضية أنإلى  )٢٠٠٠(نعمة رقبانو، )١٩٧٨(القباني
اختيار بالط  يفضلبدل اختيار البالط الملون والمرسوم 

 وبحيـث المملـة   ألجواءاتغير من  سجادة وإضافةفاتح 
 األرضـيات  وأفضل ،يمكن إخراجها وتنظيفها باستمرار

هي أرضيات الفينيل خصوصاً أنها آمنـة للسـقوط وال   
تسبب الحساسية ومتوفر منها ألـوان جميلـة تناسـب    

  . األطفال
ومما سبق يمكن صياغة مشكلة هذا البحـث فـي        

أثاث  مواصفات بينهل توجد عالقة : التساؤالت التالية
 -المعيشـة  -حجـرة النـوم  (المسكن بمحاوره الثالثـة 

وضع (واألمان لدى األطفال بمحاوره الثمانية) الخدمات
سـهولة   -حريـة الحركـة   -سهولة التنظيف -األثاث

 -اللـون  -ارتفـاع األثـاث   -حجم األثاث -االستخدام
مستوى أفـراد عينـة الدراسـة فـي      ما، و)التصميم

والمتغيــرات  اورهمواصــفات أثــاث المســكن بمحــ
عينـة   أفـراد االجتماعية واالقتصادية، وما مسـتوى  

األمان لدى األطفـال بمحـاوره    مواصفات في الدراسة
واالقتصـادية، ومـا هـي     ةتبعا للمتغيرات االجتماعي

االختالفات بين العامالت وغير العامالت في كل مـن  
مواصفات أثاث المسكن بمحاوره واألمان لدى األطفال 

  .بمحاوره
  :البحث فأهدا

يهدف البحث بصفة رئيسية إلى دراسة مواصفات       
 -المعيشـة  -حجـرة النـوم  (أثاث المسكن بمحـاوره 

ــدمات ــال   )  الخ ــدى األطف ــان ل ــه باألم وعالقت
حريـة   -سـهولة التنظيـف   -وضع األثـاث (بمحاوره
ارتفـاع   -حجـم األثـاث   -سهولة االستخدام -الحركة
  :اف التاليةمن خالل األهد) التصميم -اللون -األثاث

أثـاث   مواصـفات بين  الرتباطيةا عالقةالكشف عن ال-
 -المعيشـة  -حجرة النوم(المسكن بمحاوره الثالثة

واألمـان لـدى األطفـال بمحـاوره     )  الخدمات
حريـة   -سهولة التنظيف -وضع األثاث(الثمانية
ارتفاع  -حجم األثاث -سهولة االستخدام -الحركة
  ). التصميم -اللون -األثاث

يد مستوى أفراد عينة الدراسة في مواصفات أثاث تحد -
ــة  ــرات االجتماعي ــاوره والمتغي ــكن بمح المس

  .واالقتصادية
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 مواصـفات  فـي  الدراسةعينة  أفراددراسة مستوى  -
األمان لدى األطفال بمحـاوره تبعـا للمتغيـرات    

  . واالقتصادية يةاالجتماع
تحديد طبيعة االختالفات بين العمالت وغير العامالت  -

في كل من مواصفات أثاث المسـكن بمحـاوره   
  .بمحاوره طفاللدى األ واألمان

دراسة أوجه التشابه واالختالف بـين أفـراد عينـة     -
الدراسة في مواصفات أثاث المسـكن بمحـاوره   
واألمان لدى األطفال بمحاوره وبين الخصـائص  

  .االجتماعية واالقتصادية
  : البحث  فروض

داللـة إحصـائية بـين     توجد عالقة إرتباطية ذات -١
لـدى   ألمـان مواصفات أثاث المسكن بمحاوره وا

  .هاألطفال بمحاور
توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي مواصـفات    -٢

المسكن بمحاوره واألمـان لـدى األطفـال     اثأث
  ).حضر-ريف(بمحاوره تبعا لمكان سكن األسرة

يوجد تباين ذات داللة إحصائية في مواصفات أثاث  -٣
اوره واألمان لدى األطفال بمحـاوره  المسكن بمح

  .تبعا لمهنة رب األسرة
توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي مواصـفات    -٤

أثاث المسكن بمحاوره واألمـان لـدى األطفـال    
  ).ال تعمل-تعمل(تبعا لعمل ربة األسرة حاورهبم

يوجد تباين ذات داللة إحصائية في مواصفات أثاث  -٥
األطفال بمحـاوره  المسكن بمحاوره واألمان لدى 

  .تبعا لفئات السن
يوجد تباين ذات داللة إحصائية في مواصفات أثاث  -٦

المسكن بمحاوره واألمان لدى األطفال بمحـاوره  
 -متزوجة: تبعا للحالة االجتماعية لدى ربة األسرة

  ).أرملة-مطلقة(غير متزوجة
توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا في مواصـفات   -٧

محاوره واألمـان لـدى األطفـال    أثاث المسكن ب
عدد سـنوات   -عدد أفراد األسرة(بمحاوره وبين

  ).تعليم رب وربة األسرة -الزواج

مواصفات أثاث  فيذات داللة إحصائية  تباين وجدي -٨
بمحاوره واألمان لدى األطفال بمحـاوره   المسكن

  .تبعا لدخل األسرة
مواصفات أثاث  فيذات داللة إحصائية  تباين وجدي -٩

المسكن بمحاوره واألمان لدى األطفال بمحـاوره  
  .لمصادر دخل األسرة تبعا

  :البحث أهمية
إلقاء الضوء على أهمية مواصفات أثـاث المسـكن    -

-٣( مرحلـة ومواصفات األمان لدى األطفال في 
  .سنوات) ٦

الكشف عن بعض الحوادث التي يتعرض لها األطفال  -
ـ   ار ووضع الحلول لها من أجل الحد مـن األخط

  .التي تتعرض األطفال في هذه المرحلة
ربة األسـرة   يارإلقاء الضوء على أهمية وطريقة اخت -

وعالقته بمواصفات األمـان لـدى    نألثاث المسك
األطفال وذلك بـالوقوف علـى مـواطن الخلـل     
لخامات تشطيبات الحوائط واألرضيات واألثـاث  
  .وتنجيده والمكمالت من الستائر وفرش األرضية

فادة من نتائج هذا البحث في تـدعيم وتخطـيط   االست -
 عليميـة مناهج االقتصاد المنزلـي بالمراحـل الت  

المختلفة في مجال العناية بمواصفات أثاث المسكن 
 .واألمان لدى األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة

  البحثي األسلوب
يتبع هذا البحث المنهج الوصـفي  : منهج الدراسة: أوال
إخالص عبد الحفـيظ،   ،٢٠٠٠يدي،بشير الرش(تحليليال

  ).٢٠٠٢مصطفى باهى،
  -:المفاهيم اإلجرائية: ثانيا

 ثاثالخصائص والميزات الخاصة باأل: مواصفات أثاث
لغة تفـاهم   المواصفاتوتعتبر  الوظيفي، هغرض لتأدية

كافة الحلقات المتعاملة مع المنتج أو  معووسيلة اتصال 
وسائل وضوحاً من أكثر ال مواصفاتوتعتبر ال ،مدخالته

ـ     ىوقبوالً لدي كافة شرائح المجتمع ألنهـا تعتمـد عل
وتعني كافة األوصاف التي يحتاج لهـا أثنـاء    لشفافيةا

واألوزان، واألحجـام، وقـوة    كاألبعاد،عمليات اإلنتاج 
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-حجـرة النـوم  (ويشمل ثالثة محـاور  ،الشد وغيرها
  ).الخدمات-المعيشة
ـ   هو :المسكن ه الطفـل  الحيز الداخلي الذي يشـعر في

بالراحة والسكينة واألمان من خالل اختيار مواصـفات  
أثاث المسكن في منطقة النـوم والمعيشـة والخـدمات    
وترتيبه بطريقة ال تعرقل حركـة الطفـل أو مزاولـة    

  .نشاطاته بما يوفر له األمان داخل السكن
هو مقدار ما يحققه المسكن من تكـوين بيئـة    :األمان

نمو وتفتح حواسـه ويشـمل   سليمة آمنة توفر للطفل ال
حريـة   -سهولة التنظيف -وضع األثاث(ثمانية محاور

 -اللون -االرتفاع -الحجم -سهولة االستخدام -الحركة
  ) .والتصميم
) ٦-٣(األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من  :األطفال

سنوات وتتميز بانتقال الطفل من فترة العجز واالعتماد 
تدريجي ومن بيئة المسـكن  على الغير إلى االستقالل ال

  . الضيق إلى بيئة المدرسة في نهاية المرحلة
  : حدود الدراسة: ثالثا

طبقت الدراسـة علـى   : الحدود البشرية وحجم العينة
ربة أسرة من العامالت وغير العـامالت وتـم   ) ١٤٨(

ويشترط أن يكـون   اختيارهن بطريقة عمدية غرضية،
  .سنوات ٦إلى  ٣لديهن أطفال من سن 

أجريت الدراسة الميدانية على مساكن : حدود المكانيةال
" شـبين الكـوم  "وحضر" الشهداء"ربات أسر من قرية 

  . محافظة المنوفية
استغرقت الدراسة الميدانية شهر مـايو  : الحدود الزمنية

  .٢٠١١عام 
  :    اشتملت علي)  إعداد الباحثة( :أدوات الدراسة: رابعا
  . ةاستمارة البيانات العامة لألسر -١
 .استبيان مواصفات أثاث المسكن -٢

 .استبيان مواصفات األمان لدى األطفال -٣

تم إعدادها بهدف : استمارة البيانات العامة لألسرة: أوال
متغيـرات  (التعرف على بعض البيانات الديموجرافيـة  

وبعض المعلومـات  ) المستوى االجتماعي واالقتصادي
ن منطقة وقد اشتملت على بيانات ع. المرتبطة بالدراسة

عـدد   -عمل ربة األسـرة -مهنة رب األسرة -السكن
المستوى التعليمي -عدد سنوات الزواج  -أفراد األسرة

الحالـة   -سـن ربـة األسـرة   -لرب وربـة األسـرة  
مصـادر الـدخل   -الشهري لألسرة الدخل-االجتماعية
  .الشهري

تم إعداد هذا المقيـاس   :مقياس مواصفات األثاث: ثانيا
ائي لمواصفات األثاث وفقا لدرجـة  وفقا للتعريف اإلجر

وعى أفراد األسرة بمعايير االلتزام بثقافـة مواصـفات   
األثاث، والتي تتحدد باستجابات ربة األسرة الفعلية وهى 

-المعيشــة-حجــرة النــوم(تتضــمن ثالثــة محــاور
عبارة مقسمة إلى ثالثـة  )١٧(وقد اشتمل على)الخدمات
الث اختيارات وتحدد االستجابة للعبارات وفقا لث. محاور

طبقا ) ٣،٢،١(وعلى مقياس متصل ) دائما، أحيانا، ال(
وتم حساب مستويات ، )سلبي -ايجابي(التجاه العبارات 

مواصفات األثاث بمحاوره الثالثة بطريقة المدى حيـث  
درجة ، لـذا   ١٧درجة، وأقل قيمة ٥١كانت أعلى قيمة

أما المستوى ) درجة٢٨-١٧(أصبح المستوى المنخفض 
بينمـا المسـتوى المرتفـع    ) درجـة ٤٠-٢٩(طالمتوس
 ).درجة٥١-٤١(من

تم حساب مستويات منطقة النوم بطريقة المدى حيث  -أ
درجات،  ٨درجة، وأقل قيمة ٢٤كانت أعلى قيمة 

أمـا  ) درجة١٣-٨(لذا أصبح المستوى المنخفض 
بينما المستوى ) درجة١٨-١٤(المستوى المتوسط

  ).      درجة٢٤-١٩(المرتفع من
حساب مستويات منطقة المعيشة بطريقة المدى تم  -ب

 ٣درجات، وأقـل قيمـة   ٩حيث كانت أعلى قيمة 
-٣(درجات،، لذا أصبح المسـتوى المـنخفض   

بينما ) درجة٧-٦(أما المستوى المتوسط) درجة٥
  ).       درجة٩-٨(المستوى المرتفع من

تم حساب مستويات منطقة الخدمات بطريقة المدى  -ج
درجـة، وأقـل قيمـة     ١٨ةحيث كانت أعلى قيم

-٦(درجات، لذا أصبح المسـتوى المـنخفض  ٦
) درجة١٤-١١(أما المستوى المتوسط) درجة١٠

  ).    درجة١٨-١٥(بينما المستوى المرتفع من



Vol. 59, No. 1, pp. 83‐112, 2014(Arabic)                                                                           Alex. J. Agric. Res. 

 

تم إعـداد  : مقياس مواصفات األمان لدى األطفال :ثالثا
هذا المقياس وفقا للتعريف اإلجرائي لمواصفات األمان 

ة وعى أفراد األسـرة بمعـايير   لدى األطفال وفقا لدرج
االلتزام بثقافة مواصفات األمان لدى األطفـال، والتـي   
تتحدد باستجابات ربة األسرة الفعليـة وهـى تتضـمن    

حريـة   -سهولة التنظيف -األثاث وضع(ثمانية محاور
 -اللون -االرتفاع -الحجم -سهولة االستخدام -الحركة

لى ثمانية عبارة مقسمة إ)٤٨(وقد اشتمل على) والتصميم
وتحدد االستجابة للعبارات وفقا لثالث اختيارات . محاور

طبقا ) ٣،٢،١(وعلى مقياس متصل ) دائما، أحيانا، ال(
وتم حساب مستويات ). سلبي -ايجابي(التجاه العبارات 

مواصفات األمان لدى األطفال بطريقة المـدى حيـث   
درجة لـذا   ٤٨درجة، وأقل قيمة ١٤٤كانت أعلى قيمة

أما المستوى ) درجة٨٠-٤٨(مستوى المنخفضأصبح ال
بينمـا المسـتوى المرتفـع    ) درجة ١١٢-٨١(المتوسط

  ).درجة ١٤٤-١١٣(من
تم حساب مستويات وضع األثاث بطريقـة المـدى    -١

 ١٥درجات وأعلى قيمـة  ٥حيث كانت أقل قيمة 
ــنخفض  ــتوى الم ــبح المس ــذا أص ــة، ل                  درج

) درجة١٢-٩(أما المستوى المتوسط) درجة٨-٥(
  ).    درجة١٥-١٣(بينما المستوى المرتفع من

تم حساب مستويات سهولة التنظيف بطريقة المدى  -٢
 ٤درجـة، وأقـل قيمـة   ١٢حيث كانت أعلى قيمة

-٤(درجات، لذا أصـبح المسـتوى المـنخفض    
بينما ) درجة٩-٧(أما المستوى المتوسط) درجة٦

  ).     درجة١٢-١٠(المستوى المرتفع من
اب مستويات حرية الحركة بطريقة المـدى  تم حس -٣

درجـة، وأقـل    ٥٧حيث كانـت أعلـى قيمـة   
درجة، لذا أصـبح المسـتوى المـنخفض    ١٩قيمة

-٣٣(أما المسـتوى المتوسـط  ) درجة٣٢-١٩(
-٤٥(بينما المسـتوى المرتفـع مـن   ) درجة٤٤
  ).    درجة٥٧

               

تم حساب مستويات سهولة االستخدام بطريقة المدى  -٤
 ٧درجـة، وأقـل قيمـة   ٢١انت أعلى قيمةحيث ك

-٧(درجات، لذا أصـبح المسـتوى المـنخفض    
) درجة١٦-١٢(أما المستوى المتوسط) درجة١١

  ).                  درجة٢١-١٧(بينما المستوى المرتفع من
تم حساب مستويات الحجم بطريقة المـدى حيـث    -٥

درجة، لذا  ٢درجة، وأقل قيمة ٦كانت أعلى قيمة 
أمـا  ) درجـة ٣-٢(توى المـنخفض  أصبح المس

بينمـا  ) درجـة  ٥أقل من -٤(المستوى المتوسط
  ).                  درجة٦-٥(المستوى المرتفع من

تم حساب مستويات االرتفاع بطريقة المدى حيـث   -٦
درجـات،  ٣درجات، وأقل قيمة ٩كانت أعلى قيمة

أمـا  ) درجة٥-٣(لذا أصبح المستوى المنخفض 
بينمـا المسـتوى   ) رجةد٧-٦(المستوى المتوسط

  ).                  درجة٩-٨(المرتفع من
تم حساب مستويات اللون بطريقة المدى حيث كانت  -٧

درجـات، لـذا    ٣درجات، وأقل قيمة ٩أعلى قيمة
أمـا  ) درجـة ٥-٣(أصبح المستوى المـنخفض  

بينمـا المسـتوى   ) درجة٧-٦(المستوى المتوسط
   ).                 درجة٩-٨(المرتفع من

تم حساب مستويات التصميم بطريقة المدى حيـث   -٨
درجات،  ٥درجة، وأقل قيمة  ١٥كانت أعلى قيمة

أمـا  ) درجـة ٨-٥(لذا أصبح المستوى المنخفض
بينما المسـتوى  ) درجة١٢-٩(المستوى المتوسط

  ).  درجة١٥-١٣(المرتفع من
تم حساب الصدق باستخدام االتسـاق   :صدق االستبيان

معامل ارتبـاط   (معامل االرتباطالداخلي وذلك بحساب 
مواصـفات  (بين الدرجة الكلية لكـل محـور  ) بيرسون

مواصفات األمـان لـدى األطفـال    (، )األثاث بمحاوره
  ).بمحاوره

أن معامالت االرتباط كلها دالة ) ١(يوضح جدول
القترابها من الواحد الصحيح مما ) ٠.٠١(عند مستوى

   .    يدل على صدق وتجانس أبعاد االستبيان
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تم التحقق من ثبات استبيان مواصفات : ثبات االستبيان
األثاث بأبعاده وعالقته بمواصفات األمان لدى األطفال 

معامل ألفا : بأبعاده بإيجاد معامل الثبات عن طريق
يوضح ) ٢(والجدولAlpha Cronbach كرونباخ 

 .ذلك

أن جميع قيم معامالت )٢(يوضح جدول
مما يدل على ٠.٠١ستوىدالة عند م معامل ألفا،:الثبات

   .ثبات االستبيان
  النتائج البحثية

يتضـمن هـذا الجـزء    : أوال وصف عينة البحث
-منطقة السكن:وصف خصائص عينة البحث من حيث 

المسـتوى التعليمـي لـرب وربـة     -الحالة االجتماعية
عمل ربـة  -مهنة رب األسرة -سن ربة األسرة-األسرة
الدخل  -سرةعدد أفراد األ-عدد سنوات الزواج-األسرة

  .مصادر الدخل الشهري-الشهري لألسرة
أن نسبة أفـراد العينـة يقمـن    ) ٣(يوضح جدول

، بينما نسبة أفراد العينة يقمن بالحضر %٥٨.١بالريف 
كما يتضح أن نسـبة رب أسـرة يعملـون    %. ٤١.٩

ونسـبة يعملـون بأعمـال     ،%٧٢.٣بأعمال إداريـة  
، ونسـبة  %١١.١، ونسـبة عمـال   %١٣.٥متوسطة 

. % ٢.٧لون بالوظائف التنفيذية والمهنيـة العليـا   يعم
وأيضا يوضح أن نسبة أفراد العينـة غيـر عـامالت    

كمـا  %. ٤٨، بينما نسبة أفراد العينة عـامالت  %٥٢
يتضح أن نسبة أسرة عينة البحث تراوح عدد أفرادهـا  

، يلـيهم نسـبة   %٥٦.٨أفراد هي  ٦أفراد إلي  ٤من 
أفـراد هـي    ٤ل من األسر الالتي كان عدد أفرادها أق

، وأخيرا كان نسبة عدد األسر الالتي كان عدد %٢٨.٤
وكـذلك  %. ١٤.٩هي  ٢٢أفراد فأكثر  ٧أفرادها من 

 ٥يتضح أن نسبة أسرة كانت مدة زواجهم أقـل مـن   
، يليهم نسبة األسر الالتي تراوحت %٢٧.٧سنوات هى

سـنوات هـي    ١٠سـنوات إلـي    ٦مدة زواجهم من 
سر الالتـي تراوحـت مـدة    ، ويليهم نسبة األ%٢٠.٣

سـنة   ٢٠إلى ١٦و من سنة، ١٥إلى  ١١زواجهم من 
، ثم يلـيهم نسـبة   %١٧.٦حيث تساوت نسبتهم وهى 

سـنة  ٢٥إلى٢١األسر الالتي تراوحت مدة زواجهم من 
، وأخيرا كان نسبة األسر الالتي كانت مـدة  %٧.٤هي 

  %.٧.٤هي  ١١سنة فأكثر  ٢٦زواجهم من 
ة حاصـلين علـي   كما يتضح أن نسبة رب أسـر 

، يليهم نسـبة حاصـلين   %٦٤.٩الشهادة الجامعية هي 
، ثم يأتي في المرتبـة  %٢٢.٣على مؤهل متوسط هي 

 ماجستير،"الثالثة نسبة حاصلين على أعلى من الجامعي
، ويأتي في المرتبة الرابعة نسبة %١٠.٨هي " دكتوراه

كما يتضح أن نسـبة ربـة   %. ٢يقرؤون ويكتبون هي 
، %٥٣.٤لى الشهادة الجامعية هـي  أسرة حاصالت ع

ويليهم نسبة ربة أسرة حاصالت على المؤهل المتوسط 
، ويأتي في المرتبة الرابعة نسبة ربة أسرة %٣٥.١هي 

 ماجسـتير، "من الحاصالت على أعلى مـن الجـامعي  
أن أكبر نسبة أفراد  وأيضا يتضح%. ٩.٥هي " دكتوراه

العينة  ، بينما أصغر أفراد%٩٨.٦العينة متزوجات هي 
  . أي مطلقات% ١.٤غير متزوجات هي 

  قيم معامالت االرتباط لدرجة استبيان مواصفات األثاث بمحاوره ومواصفات األمان لدى األطفال بمحاوره :١ جدول
 الداللة االرتباط محاور استبيان مواصفات األثاث بمحاوره ومواصفات األمان لدى األطفال بمحاوره

األثاث بمحاورهمواصفات : المحور األول ٠.٠١ ٠.٨٢٣ 
 ٠.٠١ ٠.٩٠٤ مواصفات األمان لدى األطفال بمحاوره: المحور الثاني

  مواصفات األثاث بأبعاده ومواصفات األمان لدى األطفال بأبعاده قيم معامل الثبات لمحاور استبيان :٢جدول 
 معامل ألفا عادهمحاور استبيان مواصفات األثاث بأبعاده ومواصفات األمان لدى األطفال بأب

مواصفات األثاث بأبعاده: المحور األول ٠.٨٨ 
 ٠.٩٥ مواصفات األمان لدى األطفال بأبعاده: المحور الثاني 
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  ألفراد عينة البحث تبعاً للخصائص االجتماعية واالقتصادية  التوزيع النسبي :٣جدول 
المستوى التعليمي لرب  -٦ %النسبة العدد منطقة السكن - ١

 األسرةوربة 
رب األسرة  ربة األسرة

العدد النسبة  النسبة العدد
يقرأ ويكتب ٥٨.١ ٨٦ ريف ٣ ٢ ٢ ٣
المؤهل متوسط ٤١.٩ ٦٢ حضر ٣٣ ٢٢.٣ ٢٢.٣ ٣٣ 

الشهادة الجامعية ١٠٠ ١٤٨ المجموع ٩٦ ٦٤.٩ ٦٤.٩ ٩٦ 

ــامعي    %النسبة العدد مهنة رب األسرة - ٢ ــن الج ــى م أعل
"ماجستير، دكتوراه" ١٠.٨ ١٦ ١٠.٨ ١٦ 

المجموع ١١.١ ١٧ عمال ١٤٨ ١٠٠ ١٠٠ ١٤٨ 
ربة األسرة سن -٧   ١٣.٥ ٢٠ أعمال متوسطة العدد  %النسبة
سنة ٢٥أقل من  ٧٢.٣ ١٠٧ أعمال إدارية ٢٠ ١٣.٥ 

الوظائف التنفيذية والمهنية 
٦٣ سنة ٣٥سنة إلي  ٢٦من  ٢.٧ ٤ العليا ٤٢.٦ 

سنة٤٥سنة إلي  ٣٦من  ١٠٠ ١٤٨ المجموع ٤٨ ٣٢.٤ 
 ٩.٥ ١٤ سنة ٥٥الى ٤٦من  %النسبة العدد عمل ربة األسرة - ٣

سنة فأكثر ٥٦من  ٤٨ ٧١ تعمل ٣ ٢ 
 ١٠٠ ١٤٨ المجموع ٥٢ ٧٧ ال تعمل
الحالة االجتماعية -٨ ١٠٠ ١٤٨ المجموع العدد  %النسبة

متزوجة %النسبة العدد عدد أفراد األسرة -٤   ١٤٦ ٩٨.٦ 
متزوجة غير ٢٨.٤ ٤٢ أفراد ٤أقل من  ٢ ١.٤ 

المجموع ٥٦.٨ ٨٤ أفراد ٦أفراد إلي  ٤من  ١٤٨ ١٠٠ 
  ١٤.٩ ٢٢ أفراد فأكثر ٧من 

دخل الشهري لألسرةال -٩ ١٠٠ ١٤٨ المجموع العدد  %النسبة
جنية ٥٠٠أقل من  %النسبة العدد عدد سنوات الزواج-٥   ٤ ٢.٧ 

جنية إلى اقل من   ٥٠٠من  ٢٧.٧ ٤١ سنوات ٥أقل من 
جنية ١٠٠٠ ٨.١ ١٢ 

 ١٠سنوات إلي  ٦من 
جنية إلى اقـل   ١٠٠٠من  ٢٠.٣ ٣٠ سنوات

جنية ١٥٠٠من  ٢٣,٦ ٣٥ 

جنية إلى اقـل   ١٥٠٠من  ١٧.٦ ٢٦ سنة ١٥إلى  ١١من 
جنية ٢٠٠٠من  ٢٥ ٣٧ 

جنية فأكثر ٢٠٠٠من  ١٧.٦ ٢٦ سنة ٢٠الى ١٦من ٦٠ ٤٠,٥ 

 ٩.٥ ١٤ سنة ٢٥الى ٢١من 

المجموع ١٤٨ ١٠٠ 
صــادر الــدخل   م-١٠ 

الشهري  %النسبة العدد

مرتب من وظيفة ١١٨ ٧٩.٧ 

من إيجار ارض ٧.٤ ١١ سنة فأكثر٢٦من  ١٥ ١٠.١ 
من إيجار عقار تمليك ٣ ٢ 

من نشاط آخر ١٠٠ ١٤٨ المجموع ١٢ ٨.١ 
المجموع ١٤٨ ١٠٠ 

وأيضا يتضح أن أكبر نسبة أفراد العينة تراوحـت       
، يليهم %٤٢.٦سنة هي  ٣٥إلي سنة  ٢٦أعمارهن من 

سنة هي  ٤٥سنة إلي  ٣٦نسبة تراوحت أعمارهن من 
سـنة   ٢٥، يليهم نسبة كانت أعمارهن أقل من %٣٢.٤
 ٤٦، ثم يليهم نسبة تراوحت أعمارهن من %١٣.٥هي 

، وأخيـرا نسـبة كانـت    %٩.٥سنة هي  ٥٥سنة إلى 
كما يتضـح أن  %. ٢سنة فأكثر هي  ٥٦أعمارهن من 
لدخل الشهري ألسر عينة البحث كان فـي  أكبر فئات ا

 ١٥٠٠مـن  (، تليها الفئـة )جنية فأكثر ٢٠٠٠من (الفئة

 ١٠٠٠مـن  (، ثم الفئة )جنية ٢٠٠٠جنية إلى اقل من 
حيث بلغت نسبتهم على ) جنية ١٥٠٠جنية إلى اقل من 

، ويأتي بعد ذلـك  %)٢٣.٦، %٢٥، %٤٠.٥(التوالي
 ١٠٠٠ن جنية إلى اقل م  ٥٠٠من (األسر ذوي الدخل 

، وأخيرا األسر ذوي %)٨.١(حيث بلغت نسبتهم ) جنية
%. ٢.٧حيث بلغت نسبتهم ) جنية ٥٠٠أقل من (الدخل

وكذلك يتضح أن أكبر نسبة كانت أسرة مصدر دخلهـم  
، بينمـا  %٧٩.٧الشهري مرتب من وظيفة حيث بلغت 

نسبة أسر مصدر دخلهم الشهري من فوائد إيجار أرض 
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سر كان مصدر دخلهـم  ، ونسبة أ%١٠.١حيث بلغت 
، ونسـبة  %٨.١الشهري من خالل نشاط حيث بلغـت  

كان مصدر دخلهم الشهري من إيجار عقار تمليك أسر 
  %.٢حيث بلغت 

النتائج الوصفية الستجابات ربات األسـر علـى   : ثانياً
  : أدوات الدراسة

وصف أفراد عينة البحث وفقا لالسـتجابات فـي    -أ 
  :مواصفات أثاث المسكن بمحاوره

عينة  أفراد من األكبر النسبة أن )٤(يوضح جدول
الدراسة وفقـا السـتجاباتهن علـى البنـود الفرعيـة      

اسـتخدم أثـاث   (لمواصفات أثاث المسكن كانت عبارة
بنسبة " دائما" اإلجابة في) بسيط بعيد عن التركيب المعقد

اخصص (في من منطقة المعيشة ثم تليها عبارة% ٨٣.١
أرتـب قطـع   (، وعبـارة )الحجرة النوم الكبيرة لألطف

" مـا دائ"في اإلجابة) األثاث لتسمح بحرية الحركة للطفل
في كل من منطقة النوم والمعيشة، ثـم  % ٧٨.٤بنسبة 

أختار المكتب بما يناسب مقـاييس طفلـي   (تليها عبارة
ما يتفق  وهذا ،%٧٧.٧بنسبة" دائما"في اإلجابة) الجسمية

) ٢٠٠٨(انجي الطوخى ،)٢٠٠٢(مهجة مسلممع دراسة 
 اختيـار في أن ربة األسرة عند تأثيث المسكن تفضـل  

   .لجسمقطع األثاث المناسب ل
وصف أفراد عينة البحث وفقا لالسـتجابات فـي    -ب

  :مواصفات األمان لدى األطفال بمحاوره
من أفراد عينة  األكبر أن النسبة) ٥(يوضح جدول

الدراسة وفقـا السـتجاباتهن علـى البنـود الفرعيـة      
أفضـل قطـع   (كانت عبـارة  اث المسكنلمواصفات أث

فـي   )السجاد حتى يمكن غسلها باستمرار عن الموكيت
في سهولة التنظيف، ثـم  % ٧٩.٧بنسبة " دائما"اإلجابة

أضع مشايات على األرضية حتى ال ينزلق (تليها عبارة 
أفضل غلق شبابيك المنـزل وخاصـة   (، وعبارة)الطفل

%  ٧٩.١سـبة بن" دائما" في اإلجابة) وأنا خارج المنزل
  في حرية الحركة، 

  التوزيع النسبي ألفراد عينة البحث وفقا الستجاباتهن في مواصفات أثاث المسكن بمحاوره الثالثة: ٤جدول
   دائما أحيانا ال

النسبة  العبارات النسبة  العدد النسبة  العدد العدد
 حجرة النوم -أ

١٠٣ ٦٩.٦ ٣٨ ٢٥.٧ ٧ ٤.٧ .مساحة للعب داخل غرفة الطفلأضع األثاث بما يتيح  - ١
١١١ ٧٥ ٣٢ ٢١.٦ ٥ ٣.٤ .أضع السرير بجوار الحائط - ٢
٨٩ ٦٠.١ ٣٦ ٢٤.٣ ٢٣ ١٥.٥ .أضع مرآه مناسبة لطول الطفل - ٣

توجد مساحة كافية أمام الدوالب تمكن الطفل من استخدامه  - ٤ ٨٩ ٦٠.١ ٤٣ ٢٩.١ ١٦ ١٠.٨
 .بسهوله

٨٤ ٥٦.٨ ٣٩ ٢٦.٤ ٢٥ ١٦.٩ أن تكون األرفف في متناول يد األبناء  أراعى - ٥
١١٦ ٧٨.٤ ٢٦ ١٧.٦ ٦ ٤.١ اخصص حجرة النوم الكبيرة لألطفال - ٦

استخدم السرير الموضوع من الخشب الستقامة العمود - ٧ ١٠٧ ٧٢.٣ ٢٩ ١٩.٦ ١٢ ٨.١
 الفقري لطفلي

١١٥ ٧٧.٧ ٢٥ ١٦.٩ ٨ ٥.٤ أختار المكتب بما يناسب مقاييس طفلي الجسمية - ٨
 حجرة المعيشة -ب

١٢٣ ٨٣.١ ٢٤ ١٦,٢ ١ ٠.٧ استخدم أثاث بسيط بعيد عن التركيب  المعقد  - ٩
١١٦ ٧٨.٤ ٢٥ ١٦,٩ ٧ ٤.٧ .أرتب قطع األثاث لتسمح بحرية الحركة للطفل -١٠
١١١ ٧٥ ٢٦ ١٧,٦ ١١ ٧.٤ .أراعي توفير ممرات تساعد على االستخدام السليم -١١

)مامالح -المطبخ(منطقة الخدمات -ج
٧٣ ٤٩.٣ ٤٣ ٢٩.١ ٣٢ ٢١.٦ أرضية المطبخ تسبب انزالق الطفل -١٢
١٠٢ ٦٨.٩ ٣٨ ٢٥.٧ ٨ ٥.٤ ممرات المطبخ تكفى لحركة الطفل  -١٣

أضع مزاليج لقفل دواليب المطبخ لمنع الطفل من العبث  -١٤ ٨٩ ٦٠.١ ٣٧ ٢٥ ٢٢ ١٤.٩
 باألجهزة

١٠١ ٦٨.٢ ٢٧ ١٨.٢ ٢٠ ١٣.٥ طبخ باستمرار عند عدم تواجدي فيهأفضل غلق باب الم -١٥
١٠٧ ٧٢.٣ ٣٢ ٢١.٦ ٩ ٦.١ أفضل األرضية غير الملساء لمنع انزالق الطفل  -١٦
٩٤ ٦٣.٥ ٢٢ ١٤.٩ ٣٢ ٢١.٦ أضع بانيو به مكان لجلوس الطفل أرضيته غير ملساء  -١٧
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  المسكن بمحاوره الثمانية التوزيع النسبي ألفراد عينة البحث وفقا الستجاباتهن في مواصفات أثاث :٥جدول 

  
  

 العبارة دائما أحيانا ال
النسبة   النسبة  العدد العدد النسبة   العدد
 وضع األثاث -أ

٤٠ ٢٧ ٤ ٢.٧ ١٠٤ ٧٠.٣ .أضع قطع األثاث بعيدة عن النوافذ حتى ال يتسلقها الطفل -١
٤٠ ٢٧ ١٦ ١٠.٨ ٩٢ ٦٢.٢ .أضع حديد على النوافذ حتى ال يقع منها الطفل -٢
٤٢ ٢٨.٤ ١٩ ١٢.٨ ٨٧ ٥٨.٨ .أقوم بتعلية سور البلكونة بحديد حتى يرى منه الطفل دون السقوط -٣
٣٧ ٢٥ ١٠ ٦.٨ ١٠١ ٦٨.٢ .أضع التحف واألنتيكات بعيداً عن يد الطفل -٤
٣٧ ٢٥ ١٥ ١٠.١ ٩٦ ٦٤.٩ أفضل األثاث الثقيل حتى ال يسبب أذى الطفل  -٥

 سهولة التنظيف -ب
٢٩ ١٩.٦ ٥ ٣.٤ ١١٤ ٧٧ .استخدام األثاث األملس ألنه سهل التنظيف -٦
٣٨ ٢٥.٧ ١٢ ٨.١ ٩٨ ٦٦.٢ .أفضل الحوائط البالستيكية ألنه يسهل غسلها -٧
٢٥ ١٦.٩ ٥ ٣.٤ ١١٨ ٧٩.٧ .أفضل قطع السجاد حتى يمكن غسلها باستمرار عن الموكيت -٨
٢٩ ١٩.٦ ١٥ ١٠.١ ١٠٤ ٧٠.٣ ه سهل التنظيفأفضل األثاث بدون أويمة ألن -٩

 حرية الحركة-ج
٤٨ ٣٢.٤ ٤ ٢.٧ ٩٦ ٦٤.٩ .أخصص مساحة كافية للطفل لممارسة هواياته -١٠
٤٩ ٣٣.١ ١٣ ٨.٨ ٨٦ ٥٨.١ .أتخلص من قطع األثاث الزائدة إلتاحة مساحة أكبر لطفلي لممارسة هواياته -١١
٣٩ ٢٦.٤ ٩ ٦.١ ١٠٠ ٦٧.٦ .مساحة أكبر في غرفة طفليأستخدم األثاث متعدد األغراض لتوفير  -١٢

استخدام سالت كبيرة من البالستيك لتجميع لعب الطفل حتى ال تعوق  -١٣ ١٠١ ٦٨.٢ ٤٠ ٢٧ ٧ ٤.٧
 .حركته

٤٣ ٢٩.١ ٩ ٦.١ ٩٦ ٦٤.٩ .أتخلص من قطع األثاث التي تعرقل حركة الطفل -١٤
٣٨ ٢٥.٧ ٢٠ ١٣.٥ ٩٠ ٦٠.٨ .رى أكثر ثباتاًأستبدل السجاد الذي يعرقل حركة طفلي بأخ -١٥
٤٢ ٢٨.٤ ٨ ٥.٤ ٩٨ ٦٦.٢ .أستخدم قطع األثاث ذات الحواف المستديرة وغير الحادة أو المدببة -١٦
٣٧ ٢٥ ١٩ ١٢.٨ ٩٢ ٦٢.٢ .أغطي بعض زوايا قطع األثاث الحادة بقطع مطاطية لحماية الطفل -١٧
٣٢ ٢١.٦ ٨ ٥.٦ ١٠٨ ٧٣ .ول يد الطفل بغطاء محكمأغطى التوصيالت الكهربائية التي في متنا -١٨
٣٩ ٢٦.٤ ١٠ ٦.٨ ٩٩ ٦٦.٩ .أضع بعض قطع األثاث أمام الوصالت الكهربائية حتى ال يعبث بها الطفل -١٩
٣٠ ٢٠.٣ ٥ ٣.٤ ١١٣   ٧٦.٤ . أثبت األسالك على الحائط حتى ال يتعثر بها الطفل -٢٠
٣٠ ٢٠.٣ ٤ ٢.٧ ١١٤ ٧٧ .لى الطفلأثبت الستائر جيداً حتى ال تسقط ع -٢١
٢٤ ١٦.٢ ٧ ٤.٧ ١١٧ ٧٩.١ .أضع مشايات على األرضية حتى ال ينزلق الطفل -٢٢
٢٤ ١٦.٢ ١٠ ٦.٨ ١١٤ ٧٧ .أضع مشايات في المطبخ والحمام لمنع انزالق الطفل -٢٣
٤١ ٢٧.٧ ٩ ٦.١ ٩٨ ٦٦.٢ أفضل الستائر القصيرة حتى ال تسبب أزى للطفل -٢٤
٢٦ ١٧.٦ ٥ ٣.٤ ١١٧ ٧٩.١ ضل غلق شبابيك المنزل وخاصة وأنا خارج المنزل أف -٢٥
٣٢ ٢١.٦ ٧ ٤.٧ ١٠٩ ٧٣.٦ أفضل غلق باب المطبخ و الحمام -٢٦
٢٥ ١٦.٩ ١٠ ٦.٨ ١١٣ ٧٦.٤ أفضل غلق أنبوبة البوتاجاز بعد االستعمال -٢٧
٣٠ ٢٠.٣ ٦ ٤.١ ١١٢ ٧٥.٧ أفضل غلق سخان المياه الساخنة بعد االستعمال -٢٨

 تخدامسهولة االس - د
٤٥ ٣٠.٤ ٨ ٥.٤ ٩٥ ٦٤.٢ .أهتم بوضع شماعات مناسبة لطول الطفل -٢٩
٤٠ ٢٧ ٣٠ ٢٠.٣ ٧٨ ٥٢.٧ .السرير بة أدراج يمكن استخدامها بسهولة -٣٠
٣٦ ٢٤.٣ ٨ ٥.٤ ١٠٤ ٧٠.٣ .ارتفاع السرير مناسب الستخدام الطفل وأبعاد جسمه -٣١
٣٤ ٢٣ ٦ ٤.١ ١٠٨ ٧٣ .مريحة وسهلة االستخدام أدراج المكتب والكومود -٣٢
٢٦ ١٧.٦ ١٢ ٨.١ ١١٠ ٧٤.٣ .توجد عالقات مالبس داخل غرفة الطفل مناسبة لطول الطفل -٣٣
٣٨ ٢٥.٧ ١١ ٧.٤ ٩٩ ٦٦.٩ .أستخدم كراسي يسهل تحريكها لغرفة الطفل -٣٤
٣٨ ٢٥.٧ ٨ ٥.٤ ١٠٢ ٦٨.٩ مكان تخزين اللعب مناسب واستخدامه مريح -٣٥

 الحجم -هـ
٤٨ ٣٢.٤ ١٢ ٨.١ ٨٨ ٥٩.٥ .أستخدم األثاث ذو الحجم الكبير حتى ال ينقله الطفل -٣٦
٣٨ ٢٥.٧ ٣٤ ٢٣ ٧٦ ٥١.٤ .توجد تحف وأنتيكات كبيرة الحجم تعوق حركة الطفل -٣٧

 االرتفاع -و
٤٢ ٢٨.٤ ٣٨ ٢٥.٧ ٦٨ ٤٥.٩ .أفضل استخدام سرير بدورين -٣٨
٥٦ ٣٧.٨ ٨ ٥.٤ ٨٤ ٥٦.٨ .ت ارتفاع مناسب لطول الطفلأستخدم كراسي ذا -٣٩
٤١ ٢٧.٧ ١٠ ٦.٨ ٩٧ ٦٥.٥ .أ راعي أن يكون ارتفاع المكتب مناسب الستخدام الطفل -٤٠

 اللون -ل
٤٢ ٢٨.٤ ٣٨ ٢٥.٧ ٦٨ ٤٥.٩ .أستخدم حوائط ذات لون فاتح لغرفة الطفل -٤١
٥٦ ٣٧.٨ ٨ ٥.٤ ٨٤ ٥٦.٨ .أفضل الدهانات الناعمة في غرف األطفال -٤٢
٤١ ٢٧.٧ ١٠ ٦.٨ ٩٧ ٦٥.٥ أخذ برأي طفلي في اختيار ألوان أثاث و مفروشات حجرته -٤٣

 التصميم -م
٣٣ ٢٢.٣ ٨ ٥.٤ ١٠٧ ٧٢.٣ .أستخدم األثاث الغير مدبب الحافة في حجرة طفلي -٤٤
٣٤ ٢٣ ٣١ ٢٠.٩ ٨٣ ٥٦.١ .ينتهي الدوالب بزوايا حادة تؤذي الطفل -٤٥
٤٣ ٢٩.١ ١٤ ٩.٥ ٩١ ٦١.٥ .م سجاد سميك داخل غرفة الطفلأستخد -٤٦
٢٨ ١٨.٩ ٨ ٥.٤ ١١٢ ٧٥.٧ .أتجنب وضع أثاث زجاجي في غرفة الطفل -٤٧
٢٦ ١٧.٦ ١٤ ٩.٥ ١٠٨ ٧٣ . الكراسي داخل المطبخ تنتهي بأجزاء مطاطية تعمل على عدم انزالقها -٤٨
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، مهجة مسلم )٢٠٠٠(نعمة رقبان  دراسة عوهذا يتفق م
استخدام األثاث األملس ألنـه  (رة، ثم تليها عبا)٢٠٠٢(

جيـداً حتـى ال   أثبت الستائر (، وعبارة)سهل التنظيف
أضع مشايات في المطـبخ  (، وعبارة)تسقط على الطفل

" دائمـا "اإلجابـة  فـي ) والحمام لمنع انـزالق الطفـل  
 وهـذا في سهولة التنظيف وحرية الحركة، % ٧٧بنسبة

 ومهجـة ) ٢٠٠٨(انجـي الطـوخى  ما يتفق مع دراسة 
في أن ربة األسرة عند تأثيـث المسـكن    )٢٠١٣(ممسل

قطع األثاث البسيط حتى يسـهل تنظيفـه    اختيارتفضل 
  .وتحريكه

توزيع أفراد عينـة البحـث وفقـا لمسـتويات      -ج
  :مواصفات أثاث المسكن بمحاوره الثالثة

أفراد العينة  أكبرأن ) ٩ ،٨ ،٧ ،٦(يوضح جدول
 في يقع المسكن بمحاوره  ثاثأ مواصفات مستوىكان 

 متوسـط يليه المستوى ال ٪٧٥بنسبة  رتفعالمستوى الم
 ٪،٤.٠٥ثم المستوى المنخفض بنسبة  ٪٢٠.٩٥بنسبة 

 وننعمة رقبـان وآخـر   كل من مع دراسة تفقي هذاو
، مهجة مسلم وعبير )٢٠٠٢(، رشا عبد الحميد)٢٠٠٠(

   مسـلم  مهجة، و)٢٠٠٦(والء مصطفى )٢٠٠٣(الدويك
عاليـة   معلوماتمعرفة و يهالدالعينة  أن في) أ ٢٠٠٨(

بمواصفات أثاث المسكن، وأن المهارات العمليـة لهـا   
درجة تأثير في رفع كفاءة ربة األسـرة فـي عمليـة    
االختيار، وفي االهتمام بمواصـفات منطقـة المعيشـة    

  .والخدمات في حالة وجود أطفال
توزيع أفـراد عينـة البحـث وفقـا لمسـتويات       -د

  :ل بمحاوره الثمانيةمواصفات األمان لدى األطفا
، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٠،١١،١٢(جدول يوضح

 مسـتوى األكبر من العينـة كـان    النسبة أن) ١٨، ١٧
 رتفـع المسـتوى الم  فـي  قـع التصـميم ت  مواصفات

ثـم   ٪١٦.٢بنسبة  توسطيليه المستوى الم ٪٨٢.٤بنسبة
  ، ٪١.٤بنسبة  لمنخفضالمستوى ا

كليـة وفقـا   التوزيع النسبي ألفراد العينـة ال :٦جدول
 لمستويات مواصفات أثاث المسكن بمحاوره الثالثة

وفقـاالكليةالعينةألفرادالنسبي التوزيع :٨ جدول
 المعيشةأثاث حجرةمواصفات لمستويات

مستويات مواصفات أثاث المسكن 
مستويات مواصفات أثاث حجرة النسبة ٪ العدد بأبعاده الثالثة

 المعيشة
النسبة  العدد

٪ 
٤.٠٥ ٦ درجة) ٢٨- ١٧(نخفض مستوى م درجة) ٥-٣(مستوى منخفض  ٢.٧٠ ٤ 

٢٠.٩٥ ٣١ درجة) ٤٠-٢٩(مستوى متوسط  درجة) ٧- ٦(مستوى متوسط  ٢٠.٢٧ ٣٠ 
٧٥ ١١١ درجة ) ١٢٩-١٠١(مستوى مرتفع  درجة ) ٩-٨(مستوى مرتفع  ٧٧.٠٣ ١١٤ 

١٠٠.٠ ١٤٨ اإلجمالي اإلجمالي ١٠٠.٠ ١٤٨ 
  ١,١١=االنحراف المعياري     ٨,٢٣=  المتوسط الحسابي ٦,٤٣=االنحراف المعياري     ٤٣,٩٨=  المتوسط الحسابي

 وفقـا  الكليـة  العينـة  ألفرادالنسبي  التوزيع:٧جدول
 مواصفات أثاث حجرة النوم لمستويات

وفقـاالكليةالعينةألفرادالنسبي التوزيع :٩ جدول
 لمستويات مواصفات منطقة الخدمات

أثاث حجرة  مستويات مواصفات
 النوم

النسبة ٪ العدد مستويات مواصفات منطقة
 الخدمات

 النسبة ٪ العدد

٣.٤٢ ٥ درجة) ١٢-٨(مستوى منخفض  درجة) ١٠-٦(مستوى منخفض  ٨.٧٨ ١٣ 
٢٠.٣ ٣٠ درجة) ١٨-١٤(مستوى متوسط  درجة) ١٤-١١(مستوى متوسط  ٢٩.٠٥ ٤٣ 
٧٦.٤ ١١٣ درجة ) ٢٤- ١٩(مستوى مرتفع  درجة ) ١٨- ١٥( مستوى مرتفع ٦٢.٢٠ ٩٢ 

١٠٠.٠ ١٤٨ اإلجمالي اإلجمالي ١٠٠.٠ ١٤٨ 
  ٢.٨٧=االنحراف المعياري      ١٤.٩= المتوسط الحسابي   ٣,٣ =االنحراف المعياري      ٢٠.٧= المتوسط الحسابي

  لثمانيةلتوزيع النسبي ألفراد العينة الكلية وفقا لمستويات مواصفات أثاث المسكن بمحاوره ا: ١٠جدول
العدد مستويات مواصفات األمان لدى األطفال بمحاوره الثمانية  النسبة المئوية ٪

٢ درجة) ٨٠- ٤٨(مستوى منخفض  ١.٤ 
٢٤ درجة) ١١٢-٨١(مستوى متوسط  ١٦.٢ 
١٢٢ درجة ) ١٤٤-١١٣(مستوى مرتفع  ٨٢.٤ 

١٤٨ اإلجمالي ١٠٠ 
  ١٦.١٢=االنحراف المعياري                                                    ١٢٤.٧= المتوسط الحسابي
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 وفقـا  الكليـة  العينةألفراد  النسبي التوزيع:١١جدول
 األثاثوضع مواصفات لمستويات

وفقـاالكليةالعينةألفرادالنسبي التوزيع :١٥ جدول
الحجممواصفات لمستويات

النسبة العدد مستويات مواصفات وضع األثاث
 المئوية٪

ات مواصفات الحجممستوي النسبة  العدد
 المئوية٪

٥.٤ ٨ درجة) ٨-٥(مستوى منخفض  درجة) ٣-٢(مستوى منخفض  ١٩.٦ ٢٩ 
٣٠.٤ ٤٥ درجة) ١٢- ٩(مستوى متوسط  درجة) ٥- ٤(مستوى متوسط  ٣٣.١ ٤٩ 
٦٤.٢ ٩٥ درجة ) ١٥- ١٣(مستوى مرتفع  درجة ) ٦-٦(مستوى مرتفع  ٤٧.٣ ٧٠ 

١٠٠.٠ ١٤٨ اإلجمالي الياإلجم ١٠٠.٠ ١٤٨ 
  ١.٣٢ =االنحراف المعياري   ٤.٧=  المتوسط الحسابي   ٢.٢٦=االنحراف المعياري    ١٢.٨= المتوسط الحسابي 

 وفقـا  الكليـة  العينةألفراد  النسبي التوزيع:١٢جدول
 سهولة التنظيف مواصفات لمستويات

وفقـاالكليةالعينةألفرادالنسبي التوزيع :١٦ جدول
  االرتفاع واصفاتم لمستويات

النسبة العدد مستويات مواصفات سهولة التنظيف
 المئوية٪

مستويات مواصفات االرتفاع النسبة  العدد
 المئوية٪

٢.٧ ٤ درجة) ٦-٤(مستوى منخفض  درجة) ٥-٣(مستوى منخفض  ١٢.٢ ١٨ 
١٥.٥ ٢٣ درجة) ٩- ٧(مستوى متوسط  درجة) ٧- ٦(مستوى متوسط  ٤٠.٥ ٦٠ 
٨١.٨ ١٢١ درجة ) ١٢-٩(مستوى مرتفع  درجة ) ٩-٨(مستوى مرتفع  ٤٧.٣ ٧٠ 

١٠٠.٠ ١٤٨ اإلجمالي اإلجمالي ١٠٠.٠ ١٤٨ 
  ١.٥٩ =االنحراف المعياري  ٧.٣٠= المتوسط الحسابي  ١.٥٩=االنحراف المعياري       ١٠.٦= المتوسط الحسابي 

 وفقـا  الكليـة  العينةألفراد  النسبي التوزيع:١٣جدول
 حرية الحركة صفاتموا لمستويات

وفقـاالكليةالعينةألفرادالنسبي التوزيع :١٧ جدول
 اللون مواصفات لمستويات

النسبة العدد مستويات مواصفات حرية الحركة
المئوية٪

مستويات مواصفات اللون النسبة  العدد
 المئوية٪

١.٤ ٢ درجة) ٣٢-١٩(مستوى منخفض  درجة) ٥- ٣(مستوى منخفض  ٤.٧ ٧ 
١٢.٢ ١٨ درجة) ٤٤-٣٣(سط مستوى متو درجة) ٧-٦(مستوى متوسط  ٢٨.٤ ٤٢ 

٨٦.٥ ١٢٨ درجة ) ٥٧- ٤٥(مستوى مرتفع  درجة ) ٩-٨(مستوى مرتفع  ٦٦.٩ ٩٩ 
اإلجمالي ١٠٠.٠ ١٤٨ اإلجمالي ١٠٠.٠ ١٤٨ 

= االنحراف المعياري ٧.٩=  المتوسط الحسابي ٦.٣٦ =االنحراف المعياري  ٥٠.١= المتوسط الحسابي
١.٣٠  

 وفقـا  الكليـة  العينةألفراد  النسبي التوزيع:١٤جدول
 مواصفات سهولة االستخدام لمستويات

التوزيع النسبي ألفراد العينة الكلية وفقـا :١٨جدول 
لمستويات مواصفات التصميم

النسبة العدد مستويات مواصفات سهولة االستخدام
 المئوية٪

مستويات مواصفات التصميم النسبة  العدد
 ية٪المئو

٢,٧ ٤ درجة) ١١-٧(مستوى منخفض  درجة) ٨-٥(مستوى منخفض  ٢ ٣ 
٢٧ ٤٠ درجة) ١٦-١٢(مستوى متوسط  درجة) ١٢- ٩(مستوى متوسط  ٣٩,٢ ٥٨ 
٧٠,٣ ١٠٤ درجة ) ٢١- ١٧(مستوى مرتفع  درجة ) ١٥- ١٣(مستوى مرتفع  ٥٨,٨ ٨٧ 

١٠٠.٠ ١٤٨ اإلجمالي اإلجمالي ١٠٠.٠ ١٤٨ 
٢.٢٣=االنحراف المعياري      ١٢.٨=المتوسط الحسابي   ٢.٩٣=االنحراف المعياري       ١٨.١= المتوسط الحسابي

دراسات كل من مهجة مسلم  نتائجوهذا يتفق مع كل من 
سـمحاء   )٢٠٠٣(، مهجة مسلم وعبير الدويك)٢٠٠٢(

أن األسر  في) ٢٠٠٦(والء مصطفى، )٢٠٠٤(إبراهيم 
بالمالئمـة   لـوعي وا العالية المعلوماتو معرفةلديها ال

                      .الراحة واألمان في حجرة الطفل مقوماتالوظيفية و
  :النتائج والمناقشة في ضوء فروض البحث: ثالثا

الفرض األول علـى أنـه توجـد عالقـة      ينص
إرتباطية ذات داللة إحصائية بـين مواصـفات أثـاث    
المسكن بمحاوره واألمان لـدى األطفـال بمحـاوره،    

عمل مصفوفة ارتباط  تمالفرض  هذامن صحة  وللتحقق
بين مواصفات أثاث المسكن بمحاوره واألمـان لـدى   

  .بمحاوره طفالاأل
أنه توجد عالقـة إرتباطيـة   ) ١٩(يوضح جدول

موجبة بين مواصفات حجرة النوم والمعيشـة ومنطقـة   
الخدمات واألمان لدى األطفال عنـد مسـتوى داللـة    

وضع (طية موجبة بين ، كما توجد عالقة إرتبا)٠.٠٠١(
سـهولة  -حريـة الحركـة   -سهولة التنظيـف  -األثاث

) التصميم-اللون-ارتفاع األثاث-حجم األثاث-االستخدام
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  ). ٠.٠٠١(ومواصفات األمان لدى األطفال ككل عند مستوى داللة 
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وهذا يتفق مع نتائج دراسة كـل مـن مهجـة مسـلم     

هـا  م ،)٢٠٠٣(، مهجة مسلم وعبير الـدويك )٢٠٠٢(
في مراعاة مقومات الراحة فـي حجـرة   ) ٢٠٠٨(نعيم
  .وبذلك يتحقق صحة الفرض األول .الطفل

فـروق ذات   توجدالفرض الثاني ينص على أنه 
مواصفات أثاث المسـكن بمحـاوره    فيداللة إحصائية 

واألمان لدى األطفال بمحـاوره تبعـا لمكـان سـكن     
 هذا الفـرض للتحقق من صحة و، )حضر-ريف(األسرة
العينـة فـي    لمتوسـط درجـات  ) ت(بيق اختبارتم تط

مواصفات أثاث المسكن بمحاوره وعالقته باألمان لدى 
  .األطفال بمحاوره تبعا لمكان السكن

أنه توجد فـروق ذات داللـة   ) ٢٠(يوضح جدول
إحصائية في مواصفات حجرة النـوم والمعيشـة تبعـا    

علـى  ) ٠.٠١، ٠.٠٥(لمكان السكن عند مستوى داللة
وهـذا   لح سكان الحضر في حجرة النوم،الترتيب لصا

فـي وجـود    Sung & Stafford (1995) يتفق مع دراسة
فروق ذات داللة إحصـائية بـين ممارسـات األسـر     

ولصالح سكان  .لالختيار السليم لصالح األسر الحضرية
 نعمـة وهذا يتفق مع دراسة  .الريف في حجرة المعيشة

صائيا في وجود فروق دالة إح) ٢٠٠٠(رقبان، وآخرون
كمـا توجـد   في منطقة المعيشة لصالح سكان الريف، 

فروق ذات داللة إحصائية في مواصفات األمان لـدى  

األطفال بمحوره حجم األثاث تبعا لمكان السكن لصالح 
وبذلك يتحقق ). ٠.٠١(سكان الحضر عند مستوى داللة

  .صحة الفرض الثاني جزئيا
ذات  تبـاين يوجـد   الفرض الثالث ينص على أنه

لة إحصائية في مواصفات أثاث المسـكن بمحـاوره   دال
تبعا لمهنة رب األسـرة،   رهواألمان لدى األطفال بمحاو

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب تحليل التباين 
لدرجات أفراد العينة في مواصـفات أثـاث المسـكن    
بمحاوره وعالقته باألمان لدى األطفال بمحاوره تبعـا  

   .لمهنة رب األسرة
أنه توجد فـروق ذات داللـة   )٢١(دوليوضح ج

إحصائية في مواصفات أثاث المسكن في حجرة النـوم   
والخدمات تبعـا لمهنـة رب األسـرة حيـث بلغـت      

، ٠,٠٠١(عند مستوى داللـة ) ٢.١٩ ، ٥.٣٦)(ف(قيمة
على الترتيب، بينما ال توجد فروق في المعيشـة  )٠.٠٥

  .تبعا لمهنة رب األسرة
إحصائية في مواصفات كما توجد فروق ذات داللة  -

األمان لدى األطفال في الحجم واالرتفاع واللـون  
والتصميم ومجموع مواصفات األمان تبعا لمهنـة  

، ٤.٦٦٨)(ف(رب األسرة حيـث بلغـت قيمـة    
٤.٨٣٧،٦.١١٨،٣.١٢٠، ٣.٧٨٨ (  

ـ  لفروق في متوسط درجات أفراد العينة ا: ٢٠جدول ان لـدى  في مواصفات أثاث المسكن بمحاوره وعالقتـه باألم
  األطفال بمحاوره تبعا لمكان السكن

  السكن                          
 المحاور 

٦٢=حضر ٨٦=ريف   قيمة
 )ت(

 الداللة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

٣.٨ ٢٠.٤ حجرة النوم ٢١.٣ ٢.٧ -٠.٠٥ ١.٧ 
٠.٩ ٨.٤ المعيشة ٧,٩ ١.٣ ٠.٠١ ٢.٥ 

٣.١ ١٥.٢ منطقة الخدمات ١٤.٧ ٢.٦  غير دالة ٠.٩٦
٦.٩ ٤٣.٩ مجموع مواصفات أثاث المسكن ٤٤ ٥.٦  غير دالة ٠.٠٤-

٢.٤ ١٣.١ وضع األثاث ١٢.٥ ٢.١  غير دالة ١.٤٩
١.٧ ١٠.٧ سهولة التنظيف ١٠.٦ ١.٤  غير دالة ٠.٤٥
٧.٢ ٥٠.٥ حرية الحركة ٤٩.٧ ٤.٩  غير دالة ٠.٧٤
٣.٢ ١٨.٣ ستخدامسهولة اال ١٧.٩ ٢.٥  غير دالة ٠.٨٩

١.٤ ٤.٦ حجم األثاث  ٥.١ ١.١ -٠.٠١ ٢.٢٤ 
١.٦ ٧.٣ ارتفاع األثاث ٧.٤ ١.٥  غير دالة ٠.٣٢-

١.٤ ٧.٩ اللون ٧.٩ ١.٢  غير دالة ٠.٤٠
٢.٣ ١٢.٨ التصميم ١٢.٩ ٢.٢  غير دالة ٠.٠٤-
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١٨.٦ ١٢٥.٣ مجموع األمان لدى األطفال ١٢٣.٩ ١٢  غير دالة ٠.٥٢
تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في مواصفات أثاث المسكن بمحاوره وعالقته باألمان لدى األطفـال   :٢١جدول

  بمحاوره تبعا لمهنة رب األسرة
مجموع المحاور 

المربعات
درجات
الحرية

متوسط
المربعات

 الداللة )ف(قيمة 

٣ ١٧٠.٦٠٦ بين المجموعات حجرة النوم ٥٦.٨٦٩ ٠.٠٠١ ٥.٣٦٤ 
١٤٤ ١٥٢٦.٦٣٧ داخل المجموعات ١٠.٦٠٢

١٤٧ ١٦٩٧.٢٤٣ المجموع
  

 المعيشة
١.٨٥٢ بين المجموعات ٣ ٠.٦١٧ غير  ٠.٤٩٢

١٤٤ ١٨٠.٨٧١ داخل المجموعات دالة ١.٢٥٦
١٤٧ ١٨٢.٧٢٣ المجموع

  منطقة الخدمات
  

 

٥٢.٨٧٩ بين المجموعات ٣ ١٧.٦٢٦ ٠.٠٥ ٢.١٩٢ 
١٤٤ ١١٥٨.١١٤ جموعاتداخل الم ٨.٠٤٢
١٤٧ ١٢١٠.٩٩٣ المجموع

مجموع مواصفات 
  أثاث المسكن 

 

٣٢٤.٤٠ بين المجموعات ٣ ١٠٨.١٣٤ ٠.٠١ ٢.٧٠ 
١٤٤ ٥٧٦٩.٥٧ داخل المجموعات ٤٠.٠٧

١٤٧ ٦٠٩٣.٩٧ المجموع
٧.٩٧٠ بين المجموعات وضع األثاث ٣ ٢.٦٥٧ غير  ٠.٥١٤

١٤٤ ٧٤٤.٧٣٣ تداخل المجموعا دالة ٥.١٧٢
١٤٧ ٧٥٢.٧٠٣ المجموع

١٣.٦٣٨ بين المجموعات سهولة التنظيف ٣ ٤.٥٤٦ غير  ١.٨٢٦
١٤٤ ٣٥٨.٤٣٧ داخل المجموعات دالة ٢.٤٨٩

١٤٧ ٣٧٢.٠٧٤ المجموع
٣ ٢٣١.٣٩٦ بين المجموعات حرية الحركة ٧٧.١٣٢ غير  ١.٩٤٢

١٤٤ ٥٧١٨.٦٧٨ داخل المجموعات دالة ٣٩.٧١٣
١٤٧ ٥٩٥٠.٠٧٤ المجموع

٣٤,٨١٤ بين المجموعات سهولة االستخدام ٣ ١١.٦٠٥ غير  ١.٣٦٢
١٤٤ ١٢٢٧.٢٠٧ داخل المجموعات دالة ٨.٥٢٢

١٤٧ ١٢٦٢.٠٢٠ المجموع
٢٢.٨٦١ بين المجموعات حجم األثاث  ٣ ٧.٦٢٠ ٠.٠٠١ ٤.٦٦٨ 

١٤٤ ٢٣٥.٠٥٨ داخل المجموعات ١.٦٣٢
١٤٧ ٢٥٧.٩١٩ لمجموعا

١٧.٣٠٩ بين المجموعات ارتفاع األثاث ٣ ٩.١٠٣ ٠.٠١ ٣.٧٨٨ 
١٤٤ ٣٤٦.٠٠٨ داخل المجموعات ٢.٤٠٣

١٤٧ ٣٧٣,٣١٨ المجموع
٢٢.٧٦٦ بين المجموعات اللون ٣ ٧.٥٨٩ ٠.٠٠١ ٤.٨٣٧ 

١٤٤ ٢٢٥.٩٠٩ داخل المجموعات ١.٥٦٩
١٤٧ ٢٤٨.٦٧٦ المجموع

٨٢.٩٥٩ بين المجموعات مالتصمي ٣ ٢٧.٦٥٣ ٠.٠٠١ ٦.١١٨ 
١٤٤ ٦٥٠.٨٥١ داخل المجموعات ٤.٥٢٠

١٤٧ ٧٣٣.٨١١ المجموع
مجموع األمان لدى 

 األطفال
٣ ٢٣٣١.٦١١ بين المجموعات ٧٧٧.٢٠٤ ٠.٠١ ٣.١٢٠ 
١٤٤ ٣٥٨٧٥.٣٠٨ داخل المجموعات ٢٤٩.١٣٤

١٤٧ ٣٨٢٠٦.٩١٩ المجموع
ــد م      ــتوى عنــــــــ ســــــــ

 ٠.٠٠١،٠.٠١،٠.٠٠١،٠.٠٠١(داللـــــــة
على الترتيب، بينما ال توجد فروق فـي  )٠.٠١،

ترتيب األثـاث والتنظيـف والحركـة وسـهولة     
وهذا ما يتفـق  . االستخدام تبعا لمهنة رب األسرة

، مهجــة )٢٠٠٦(والء مصــطفىمــع دراســة 

في وجود عالقة إرتباطية موجبـة   )٢٠١٣(مسلم
سـليم ألثـاث   بين مهنـة الـزوج واالختيـار ال   

ومفروشات المسكن لصالح المهنة ذات المسـتوى  
  . األعلى
لمعرفة اتجاه الفـروق     LSDتحليل) ٢٢(يوضح

وأقل فروق معنوية وجدت في مواصفات أثاث غرفـة  
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النوم ومنطقة الخـدمات لصـالح أصـحاب األعمـال     
اإلدارية عند مقارنتهم بالعمال واألعمال المتوسطة عند 

وبذلك يتحقـق صـحة    ).٠.٠١،٠.٠٠١(مستوى داللة 
  .الفرض الثالث جزئيا

توجد فـروق ذات   الفرض الرابع ينص على أنه
داللة إحصائية في مواصفات أثاث المسـكن بمحـاوره   

تبعـا لعمـل ربـة     حـاوره واألمان لدى األطفـال بم 
وللتحقق من صحة هذا الفرض ، )ال تعمل-تعمل(رةاألس

عينة فـي  اللمتوسط درجات أفراد ) ت(تم تطبيق اختبار
مواصفات أثاث المسكن بأبعاده وعالقته باألمان لـدى  

  .األطفال بمحاوره تبعا لعمل ربة األسرة

  توجد فروق ذات داللة إحصائيةأنه  )٢٣( يوضح
في مواصفات أثاث المسكن بأبعـاده واألمـان لـدى     

األطفال بأبعاده تبعا لعمل ربة األسـرة حيـث بلغـت    
يب وهى قيم دالة على الترت)٦.٥٠-،٦.٤٠-( )ت(قيمة

لصالح ربة األسرة ) ٠.٠٠١(إحصائيا عند مستوى داللة
أن ربة األسرة الغير  وترجح الباحثة إلى. التي ال تعمل

العاملة يكون لديها الوقت الكافي لعملية االختيار، وحيث 
أن الدخل المحدود يلزمها تحديد االحتياجات واالختيـار  

ـ     ى منفعـة والشراء والعنايـة باألثـاث لتحقيـق أقص

مواصفات أثاث المسكن بمحاوره وعالقته باألمان لدى األطفـال  لمعرفة اتجاه الفروق في    LSDتحليل :٢٢جدول
  بمحاوره تبعا لمهنة رب األسرة

مهنة رب األسرة المقارن مهنة رب األسرة المحاور 
بها

الفرق بين
المتوسطات

 الداللة

  
 حجرة النوم

أعمال إدارية عمال -١.٩ ٠.٠١ 
أعمال إدارية أعمال متوسطة -٢.٨ ٠.٠٠١ 

  
 منطقة الخدمات

أعمال إدارية عمال ٠.٠١ ١.٩ 
أعمال إدارية أعمال متوسطة -١.٧ ٠.٠١ 

أعمال إدارية أعمال متوسطة مجموع مواصفات أثاث المسكن -٤.٣ ٠.٠٠١ 
  

 حجم األثاث
أعمال إدارية عمال -٠.٥ ٠.٠٥ 

أعمال إدارية أعمال متوسطة -١.٠٤ ٠.٠٠١ 
الوظائف التنظيمية العليا -١.٥٦ ٠.٠١ 

  
  

 ارتفاع األثاث

أعمال إدارية عمال -٠.٨٠ ٠.٠١ 
الوظائف التنظيمية العليا -١.٥٤ ٠.٠٥ 

أعمال إدارية أعمال متوسطة -١.٠١ ٠.٠٠١ 
الوظائف التنظيمية العليا -١.٧٥ ٠.٠١ 

أعمال إدارية عمال اللون -١.٠٧ ٠.٠٠١ 
أعمال إدارية متوسطةأعمال  -٠.٧٣ ٠.٠١ 

أعمال إدارية عمال التصميم -١.٣ ٠.٠١ 
أعمال إدارية أعمال متوسطة -١.٩ ٠.٠٠١ 

أعمال إدارية عمال مجموع األمان لدى األطفال -٩.٦ ٠.٠١ 
أعمال إدارية أعمال متوسطة -٨.٨ ٠.٠١ 

ثاث المسكن بمحاوره وعالقته باألمـان لـدى   في مواصفات أالفروق في متوسط درجات أفراد العينة : ٢٣جدول 
  األطفال بمحاوره تبعا لعمل ربة األسرة

  العمل                      
 المحاور 

)٧٧(ربة األسرة ال تعمل )٧١(ربة األسرة تعمل    قيمة 
 )ت(

 الداللة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

٢.٧٧ ١٩.٣٦ نومحجرة ال ٢٢.٠٤ ٢.٤٠ -٠.٠٠١ ٥.١٨ 
١.١٨ ٨.١٣ المعيشة ٨.٣٤ ١.٠٥  غير دالة ١.١٥-

٢.٩٢ ١٣.٣٧ منطقة الخدمات ١٦.٤٩ ١.٨١ -٠.٠٠١ ٧.٨٨ 
٦.٩٣ ٤٠.٨٦ مجموع مواصفات أثاث المسكن ٤٦.٨٧ ٤.٢٨ -٠.٠٠١ ٦.٤٠ 

٢.٦٠ ١١.٩٧ وضع األثاث ١٣.٥٨ ١.٥٦ -٠.٠٠١ ٤.٦٢ 
١.٨٠ ١٠.١٨ سهولة التنظيف ١١.١٤ ١.٢١ -٠.٠٠١ ٣.٨٣ 
٧.٣٧ ٤٧.٦٥ حرية الحركة ٥٢.٥٢ ٤.٠٩ -٠.٠٠١ ٥.٠٢ 
٣.١٦ ١٦.٨٢ سهولة االستخدام ١٩.٣٦ ٢.٠٦ -٠.٠٠١ ٥.٨٤ 
١.٣٩ ٤.٢١ حجم األثاث  ٥.٣٤ ٠.٩٩ -٠.٠٠١ ٥.٦٩ 
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١.٦٨ ٦.٦٨ ارتفاع األثاث ٧.٨٨ ١.٢٧ -٠.٠٠١ ٤.٩٦ 
١.٤٥ ٧.٤٦ اللون ٨.٣١ ٠.٩٩ -٠.٠٠١ ٤.١٧ 
٢.٣٥ ١١.٨٠ التصميم ١٣.٨٧ ١.٥٨ -٠.٠٠١ ٦.٣٣ 

١١٦.٧٧ مجموع األمان لدى األطفال ١٧.٨٠ ١٣٢.٠١ ٩.٩٠ -٠.٠٠١ ٦.٥٠ 
، مهـا  )٢٠٠٠(نادية أبـو سـكينة  دراسة هذا يتفق مع 

فـي  ) ٢٠١٣( ،)ب ٢٠٠٨(مهجة مسلم  ،)٢٠٠٨(نعيم
أن تعدد مسئوليات ربة األسرة داخل المنزل وخارجـه  

رة على االختيار السليم لمواصـفات أثـاث   يجعلها قاد
وبـذلك يتحقـق    .المسكن ومعايير األمان لدى األطفال

  .صحة الفرض الخامس كليا
تبـاين ذات   يوجدالفرض الخامس ينص على أنه 

داللة إحصائية في مواصفات أثاث المسـكن بمحـاوره   
واألمان لدى األطفال بمحـاوره تبعـا لفئـات السـن،     

الفرض تم حساب تحليل التباين، وللتحقق من صحة هذا 

لدرجات أفراد العينة في مواصفات أثاث  LSDوتحليل 
لدى األطفال بمحاوره  المسكن بمحاوره وعالقته باألمان

  .تبعا لفئات سن ربة األسرة
أنه توجد فـروق ذات داللـة   ) ٢٤(يوضح جدول

إحصائية في مواصفات أثاث المسكن بمحاوره وعالقته 
ل بمحاوره تبعا لفئـات سـن ربـة    باألمان لدى األطفا

علـى  )٤.٧١٠، ٢.٦٧)( ف(األسرة حيث بلغت قيمـة 
علـى  ) ٠.٠١،٠.٠٠١(الترتيب عنـد مسـتوى داللـة   

  .الترتيب

تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في مواصفات أثاث المسكن بمحاوره وعالقته باألمان لدى األطفـال  : ٢٤جدول
  بمحاوره تبعا لفئات سن ربة األسرة

مجموع حاور الم
 المربعات

درجات الحرية متوسط
المربعات

  قيمة 
 )ف(

 الداللة

٤ ١٢٨.٧٥ بين المجموعات حجرة النوم ٣٢.١٨ ٠.٠١ ٢.٩٣٥ 
١٤٣ ١٥٦٨.٤٩ داخل المجموعات ١٠.٩٦

المجموع ١٤٧ ١٦٩٧.٢٤
١٤.٣٥ بين المجموعات المعيشة ٤ ٣.٥٨ ٠.٠١ ٣.٠٥ 

١٤٣ ١٦٨.٣٧ داخل المجموعات ١.١٧
المجموع ١٤٧ ١٨٢.٧٢

٥٢.٠٩ بين المجموعات منطقة الخدمات ٤ ١٣.٠٢  غير دالة ١.٦١
١٤٣ ١١٥٨.٨٩ داخل المجموعات ٨.١٠

المجموع ١٤٧ ١٢١٠.٩٩
مجموع مواصفات 

 أثاث المسكن
٤ ٤٢٣.٥٢ بين المجموعات ١٠٥.٨٨ ٠.٠١ ٢.٦٧ 
١٤٣ ٥٦٧٠.٤٤ داخل المجموعات ٣٩.٦٥

مجموعال ١٤٧ ٦٠٩٣.٩٧
٢٢.٢١ بين المجموعات وضع األثاث ٤ ٥.٥٥  غير داله ١.٠٩

١٤٣ ٧٣٠.٤٨ داخل المجموعات ٥.١٠
المجموع ١٤٧ ٧٥٢.٧٠

٣٤.٧٥ بين المجموعات سهولة التنظيف ٤ ٨.٦٨ ٠.٠٠١ ٣.٦٨ 
١٤٣ ٣٣٧.٣٢ داخل المجموعات ٢.٣٥

المجموع ١٤٧ ٣٧٢.٠٧
٤ ٧٠٩.٢٥ بين المجموعات ةحرية الحرك ١٧٧.٣١ ٠.٠٠١ ٤.٨٣ 

١٤٣ ٥٢٤٠.٨٢ داخل المجموعات ٣٦.٦٤
المجموع ١٤٧ ٥٩٥٠.٠٧

٤ ١٧٠.٠٥ بين المجموعات سهولة االستخدام ٤٢.٥١ ٥.٥٧  
١٤٣ ١٠٩١.٩٦ داخل المجموعات ٧.٦٣

المجموع ١٤٧ ١٢٦٢.٠٢
١٨.٦٥ بين المجموعات حجم األثاث  ٤ ٤.٦٦ ٠.٠١ ٢.٧٩ 

١٤٣ ٢٣٩.٢٦ داخل المجموعات ١.٦٧
المجموع ١٤٧ ٢٥٧.٩١

٢٦.٤٢ بين المجموعات ارتفاع األثاث ٤ ٦.٦٥ ٠.٠١ ٢.٧٢ 
١٤٣ ٣٤٦.٨٨ داخل المجموعات ٢.٤٢

المجموع ١٤٧ ٣٧٣.٣١
٢١.٠٩ بين المجموعات اللون ٤ ٥.٢٧ ٠.٠١ ٣.٣١٤ 

١٤٣ ٢٢٧.٥٨ داخل المجموعات ١.٥٩
المجموع ١٤٧ ٢٤٨.٦٧

٥٢.٤٤ بين المجموعات التصميم ٤ ١٣.١١ ٠.٠١ ٢.٧٥ 
١٤٣ ٦٨١.٣٧ داخل المجموعات ٤.٧٦
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المجموع ١٤٧ ٧٣٣.٨١
مجموع األمان لدى 

 األطفال
٤ ٤٤٤٧.٤٨ بين المجموعات ١١١١.٨٧ ٠.٠٠١ ٤.٧١٠ 
١٤٣ ٣٣٧٥٩.٤٣ داخل المجموعات ٢٣٦.٠٨

المجموع ١٤٧ ٣٨٢٠٦.٩١
اتجاه الفروق فـي مجمـوع   ) ٢٥(يوضح جدول

مواصفات أثاث المسكن لصالح فئة سن ربة األسرة من 
) ٣٥-٢٦(سنة عند مقارنتها بفئة السن مـن ) ٤٥-٣٦(

، كذلك اتضـح اتجـاه   ٠.٠٠١سنة عند مستوى داللة 
الفروق في مجموع مواصفات األمان لصالح فئة السـن  

-٢٦(نتها بفئة السن مـن  سنة عند مقار) ٤٥-٣٦(من
سنة عنـد مسـتوى داللـة    ) ٥٥-٤٦(سنة ومن ) ٣٥

وهــذا مــا تؤكــده نتــائج دراســة مهجــة  .٠.٠٠١
الزوجة كلما زادت كلما أرتفع سن في أن ) ٢٠١٣(مسلم

مهاراتها مما يجعل ربة األسرة أكثر خبرة في االختيار 
وفى عمل ما يلزم أفراد أسرتها وما يناسبها من األثاث 

وبذلك يتحقق صحة الفـرض الخـامس    .وشاتوالمفر
  .كليا

  يوجد تباين ذات الفرض السادس ينص على أنه

إحصائية في مواصفات أثاث المسـكن بمحـاوره    اللةد
واألمان لدى األطفال بمحاوره تبعا للحالة االجتماعيـة  

-مطلقـة (غيـر متزوجـة   -متزوجة: لدى ربة األسرة
بيـق  ، وللتحقق من صحة هذا الفـرض تـم تط  )أرملة
لمتوسط درجات أفراد العينة في مواصفات ) ت(اختبار

أثاث المسكن بمحاوره وعالقته باألمان لـدى األطفـال   
بمحاوره تبعا للحالة االجتماعيـة لـدى ربـة األسـرة     

  ).أرملة -مطلقة(غير متزوجة -متزوجة
أنه توجد فـروق ذات داللـة   ) ٢٦(يوضح جدول

نطقـة  إحصائية في مواصفات أثاث المسكن ومحوره م
الخدمات تبعا للحالة االجتماعية لدى ربة األسرة لصالح 

، ١.٦٧-)( ت(ربة األسرة المتزوجة حيث بلغت قيمة 
علــى ) ٠.٠٥،٠.٠١(عنــد مســتوى داللــة) ٢.٢٦-

  . الترتيب
مواصفات أثاث المسكن بمحاوره وعالقته  لمعرفة اتجاه الفروق لمتوسط أفراد العينة في   LSDتحليل :٢٥جدول 

  ان لدى األطفال بمحاوره تبعا لفئات سن ربة األسرةباألم
فئة السن المقارن بها فئة سن ربة األسرة المحاور  الفرق بين المتوسطات  الداللة
سنة٤٥-٣٦من  سنة٣٥-٢٦من  حجرة النوم -٢.١٦ ٠.٠٠١ 
سنة٤٥-٣٦من  سنة٢٥أقل من المعيشة -٠.٧٨ ٠.٠٠١ 

سنة٤٥-٣٦من  سنة٣٥-٢٦من  -٠.٤٣ ٠.٠١ 
سنة٥٥- ٤٦من سنة٤٥-٣٦من  ٠.٩١ ٠.٠٠١ 

سنة٤٥-٣٦من  سنة٣٥- ٢٦من مجموع مواصفات أثاث المسكن -١١.٧ ٠.٠٠١ 
سنة٣٥- ٢٦من سنة٢٥أقل من سهولة التنظيف ٠.٦٨ ٠.٠٥ 

سنة٥٥-٤٦من  ١.٧٨ ٠.٠٠١ 
سنة٤٥-٣٦من  سنة٣٥-٢٦من  -٠.٥ ٠.٠٥ 

سنة٥٥-٤٦من  ١.٠٩ ٠.٠١ 
سنة٥٥- ٤٦من سنة٤٥-٣٦من  ١.٥ ٠.٠٠١ 

سنة٤٥-٣٦من  سنة٢٥أقل من حرية الحركة -٣.٥ ٠.٠١ 
سنة٤٥-٣٦من  سنة٣٥-٢٦من  -٤.٧ ٠.٠٠١ 
سنة٥٥- ٤٦من سنة٤٥-٣٦من  ٥.٥ ٠.٠٠١ 

سنة٣٥- ٢٦من سنة٢٥أقل من سهولة االستخدام ٢.١ ٠.٠٠١ 
سنة٥٥- ٤٦من ١.٩ ٠.٠١ 

سنة٤٥-٣٦من  سنة٣٥-٢٦من  -٢.٢ ٠.٠٠١ 
سنة٥٥- ٤٦من سنة٤٥-٣٦من  ٢.٠٩ ٠.٠١ 

سنة٤٥-٣٦من  سنة٣٥-٢٦من  حجم األثاث  -٠.٨١ ٠.٠٠١ 
سنة٤٥-٣٦من  سنة٢٥أقل من ارتفاع األثاث -٠.٨٤ ٠.٠١ 

سنة٤٥-٣٦من  سنة٣٥-٢٦من  -٠.٩٢ ٠,٠٠١ 
سنة٣٥- ٢٦من سنة٢٥أقل من اللون ٠.٦٣ ٠.٠٥ 

سنة٤٦٠٥٥من ١.١٥ ٠.٠٠١ 
سنة٤٥-٣٦من  سنة٣٥-٢٦من  -٠.٥٨ ٠.٠١ 
سنة٥٥- ٤٦من سنة٤٥-٣٦من  ١.١٠ ٠.٠٠١ 

سنة٤٥-٣٦من  سنة٣٥-٢٦من  التصميم -١.٣ ٠.٠٠١ 
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سنة٥٥- ٤٦من سنة٤٥-٣٦من  ١.٣ ٠.٠١ 
سنة٤٥-٣٦من  سنة٣٥-٢٦من  مجموع األمان لدى األطفال -١١.٧ ٠.٠٠١ 

سنة٥٥- ٤٦من سنة٤٥-٣٦من  ١٣.٦ ٠.٠٠١ 
في مواصفات أثاث المسكن بمحاوره وعالقته باألمـان لـدى   ة الفروق في متوسط درجات أفراد العين: ٢٦جدول 

  ).أرملة -مطلقة(غير متزوجة -األطفال بمحاوره تبعا للحالة االجتماعية لدى ربة األسرة متزوجة
  الحالة االجتماعية        

  
 المحاور

١٤٦=متزوجة ن  ٢=غير متزوجة ن   قيمة 
 )ت(

 الداللة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف
 ريالمعيا

المتوسط
 الحسابي

االنحراف
 المعياري

٠.٠٠ ١٨ حجرة النوم ٢٠.٧٩ ٣.٤١  غير دالة ١.١٦-
١.٤١ ٨ المعيشة ٨.٢٤ ١.١٢  غير دالة ٠.٣٠-

٠.٧١ ١٠.٥٠ منطقة الخدمات ١٥.٠٥ ٢.٨٤ -٠.٠١ ٢.٢٦ 
٠.٧٢ ٣٦.٥٠ مجموع مواصفات أثاث المسكن ٤٤.٠٩ ٦.٤٢ -٠.٠٥ ١.٦٧ 

٠.٠٠ ١٠ وضع األثاث ١٢.٨٥ ٢.٢٥ -٠.٠٥ ١.٧٨ 
٢.١٢ ٩.٥٠ سهولة التنظيف ١٠.٧٠ ١.٥٩  غير دالة ١.٠٦-
٤.٢٤ ٤٦ حرية الحركة ٥٠.٢٤ ٦.٣٨  غير دالة ٠.٩٤-
٢.١٢ ١٦.٥٠ سهولة االستخدام ١٨.١٦ ٢.٩٤  غير دالة ٠.٨٠-
٠.٠٠ ٤ حجم األثاث  ٤,٨١ ١.٣٣  غير دالة ٠.٨٦-
١.٤١ ٧ ارتفاع األثاث ٧.٣١ ١.٦٠  غير دالة ٢.١١-

٠.٠٠ ٦ اللون ٧.٩٣ ٢.٢٢ -٠.٠١ ١.٨٥ 
٠.٠٠ ١٠ التصميم ١٢.٩٢ ٢.٢٢ -٠.٠٥ ١.٦٧ 

١.٤١ ١٠٩ مجموع األمان لدى األطفال ١٢٤.٩٢ ١٦.١٣  غير دالة ١.٣٩-
كما توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي      

 –وضع األثـاث  (مواصفات األمان لدى األطفال بأبعاده
لة االجتماعيـة لـدى ربـة    تبعا للحا) التصميم –اللون

األسرة لصالح ربة األسرة المتزوجة حيث بلغت قيمـة  
على الترتيـب عنـد   ) ١.٦٧-،١.٨٥-،١.٧٨ -)(ت(

علـى الترتيـب،   ) ٠.٠٥،٠.٠١،٠.٠٥(مستوى داللة 
مهجـة  ، )٢٠٠٠(وهذا يتفق مع دراسة أحمد المسـلمى 

فى ) ٢٠٠٦(، جيالن القباني)٢٠٠٣(عبير الدويك مسلم،
البيئـة السـكنية واختيـار أثـاث      وجود فروق بـين 

. المسكن والحالة االجتماعية لربة األسـرة ومفروشات 
  .وبذلك يتحقق صحة الفرض السادس جزئيا

الفرض السابع ينص علـى أنـه توجـد عالقـة     
إرتباطية دالة إحصائيا في مواصفات أثـاث المسـكن   

عدد أفراد (بمحاوره واألمان لدى األطفال بمحاوره وبين
تعلـيم رب وربـة    -سـنوات الـزواج   عدد -األسرة
تـم عمـل    صحة هذا الفـرض  وللتحقق من ،)األسرة

ارتباط بيرسون بين مواصفات أثاث المسكن بمحـاوره  
–عدد أفراد األسرة(واألمان لدى األطفال بمحاوره وبين

  ).تعليم رب وربة األسرة–عدد سنوات الزواج

أنه ال توجد عالقة إرتباطيـة  ): ٢٧(يوضح جدول
أفراد األسرة وعدد سـنوات الـزواج وبـين    بين عدد 

مواصفات حجرة النوم والمعيشة ومنطقة الخدمات وبين 
كما ال توجد عالقة إرتباطية بـين  . األمان لدى األطفال

  .تعليم ربة األسرة ومواصفات حجرة المعيشة والخدمات
توجد عالقة إرتباطية موجبة بين تعليم رب األسرة  -

عيشـة ومنطقـة   ومواصفات حجـرة النـوم والم  
ــة   ــتوى دالل ــد مس ــدمات عن ، ٠.٠٠١(الخ

كما توجد عالقـة  . على الترتيب) ٠.٠١،٠.٠٠١
إرتباطية موجبة بين تعليم رب األسرة ومواصفات 
األمان لـدى األطفـال بأبعـاده عنـد مسـتوى      

، أي أنه كلما ارتفـع تعلـيم رب   )٠.٠٠١(داللة
األسرة أرتفع مستوى مواصفات أثـاث المسـكن   

  .ات األمان لدى األطفالومستوى مواصف
توجد عالقة إرتباطية موجبة بين تعليم ربة األسـرة   -

ومواصفات حجرة النوم ومجموع مواصفات أثاث 
علـى  ) ٠.٠٠١،٠.٠١(المسكن عند مستوى داللة

كما توجد عالقة إرتباطية موجبة بـين  . الترتيب
تعليم ربة األسرة ومواصفات األمان لدى األطفال 
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، أي أنه كلمـا  )٠.٠٠١(داللة بأبعاده عند مستوى
ارتفع تعليم ربة األسرة أرتفع مستوى مواصفات 

أثاث المسكن ومستوى مواصفات األمـان لـدى   
  األطفال، 

عـدد  (قيم معامالت االرتباط بين مواصفات أثاث المسكن بمحاوره واألمان لدى األطفال بمحاوره وبين  :٢٧جدول
  ) ب وربة األسرةتعليم ر-عدد سنوات الزواج -أفراد األسرة

عدد سنوات الزواج عدد أفراد األسرة المحاور  تعليم رب األسرة  تعليم ربة األسرة
٠.١٢ ٠.٠٣- حجرة النوم ٠.٤٧٥ *** ٠.٣١٠ *** 
٠.٠٦ ٠.٠١ المعيشة ٠.١٦١ * ٠.١٠٤ 

٠.١١ ٠.٠٥ منطقة الخدمات ٠.٢٤ *** ٠.٠٤ 
٠.١٢ ٠.٠٠٨ مجموع مواصفات أثاث المسكن ٠.٣٨ *** ٠.٢٠ ** 

٠.٠٧ ٠.٠٢- وضع األثاث ٠.٢٥  *** ٠.٠٧ 
٠.٠٦- ٠.٠٨- سهولة التنظيف ٠.٣٦ *** ٠.٢٣ *** 
٠.٠٥ ٠.٠٣- حرية الحركة ٠.٥١ *** ٠.٣١ *** 
٠.٠٤ ٠.١١- سهولة االستخدام ٠.٣٦ *** ٠.١٦ * 
٠.٠٩ ٠.٠٤- حجم األثاث  ٠.٣٤ *** ٠.١٧ ** 
٠.٠٣ ٠.٠٢- ارتفاع األثاث ٠.٤٢ *** ٠.٣١ *** 

٠,٠١ ٠.٠٧- اللون ٠.٤٧ *** ٠.٣٤ *** 
٠.٠٤ ٠.٠٥- التصميم ٠.٤٥ *** ٠.٢٢ *** 

٠.٠٣ ٠.٠٦- مجموع األمان لدى األطفال ٠.٥١*** ٠.٢٩ *** 
  ٠.٠٠١دال عند ***          ٠.٠١دال عند **         ٠.٠٥دال عند * بدون نجوم غير دال          

ء إبـراهيم  وهذا يتوافق مع دراسة كل من سمحا
ماجدة سـالم، نجـالء   ، )٢٠٠٥(أحمد عواد، )٢٠٠٤(

في وجود عالقة إرتباطية بين تعليم رب ) ٢٠٠٦(الحلبي
وربة األسرة وتأثيث المسكن ومعايير األمـن واألمـان   
لدى األطفال في المسكن، وبذلك يتحقق صحة الفـرض  

   .السابع جزئيا
ذات  تبـاين  يوجـد الفرض الثامن ينص على أنه 

ـ   فيإحصائية داللة   اورهمواصفات أثاث المسـكن بمح
، واألمان لدى األطفال بمحاوره تبعـا لـدخل األسـرة   

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب تحليل التباين 
لدرجات أفراد العينة في  LSDفي اتجاه واحد، وتحليل 

مواصفات أثاث المسكن بمحاوره وعالقته باألمان لدى 
  .ألسرةاألطفال بمحاوره تبعا لدخل ا

أنه توجد فـروق ذات داللـة   ) ٢٨(يوضح جدول
إحصائية في مواصفات أثاث المسكن بمحـاوره تبعـا   

وهـى  ) ١٢.٨٨١) (ف(لدخل األسرة حيث بلغت قيمة
وهـذا  ) ٠.٠٠١(قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 
، شـيماء  )٢٠٠١(يتفق مع دراسة كل من رانيا البيبانى

) ٢٠١٣(، )، بأ٢٠٠٨(مهجة مسـلم  ،)٢٠٠٠(إبراهيم
في وجود فروق دالة إحصائيا بـين الـدخل وتأثيـث    

كما توجد فروق ذات داللـة إحصـائية فـي    . المسكن
مواصفات األمان لدى األطفال بمحاوره تبعـا لـدخل   

وهى قيمـة  ) ١٣.٧٤٦) (ف(األسرة، حيث بلغت قيمة
، وهـذا مـا   )٠.٠٠١(دالة إحصائيا عند مستوى داللة

ــن   ــت حس ــة رأف ــده دراس ــماء )١٩٩٢(تؤك ، أس
في تأثير دخل  )٢٠٠٦(جيالن القبانيو) ١٩٩٦(المرسى

األسرة على معايير البيئة السكنية من األمـن واألمـان   
  .لدى األطفال

لمعرفـة   LSDاستخدام تحليل ) ٢٩(يوضح جدول
أقل فروق معنوية واتجاه الفروق وجد في مواصـفات  
أثاث غرفة النوم والمعيشة ومنطقة الخدمات ومجمـوع  

فات األمان لدى األطفال أنه كلما ارتفـع الـدخل   مواص
كلما زاد مجموع مواصفات أثاث المسـكن بمحـاوره   
ومجموع مواصفات األمان لدى األطفال بمحاوره عنـد  

 ٥٠٠وذلك لصالح الدخول من ) ٠.٠٠١(مستوى داللة 
إلى  ١٥٠٠، ومن ١٥٠٠إلى  ١٠٠٠، ومن ١٠٠٠إلى 

ئة الـدخل  فأكثر عند مقارنتهم بف ٢٠٠٠، ومن ٢٠٠٠
وهذا يتفـق مـع دراسـة أسـماء     . جنية ٥٠٠أقل من 
، رانيــا )٢٠٠٠(، شــيماء إبــراهيم)١٩٩٦(المرســى
في وجود عالقة بين الدخل وكل مـن  ) ٢٠٠١(البيبانى
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تأثيث وتجهيز المسكن واألمن واألمان لـدى األطفـال   
  .صحة الفرض الثامن كليا داخل المسكن، وبذلك يتحقق

  
ذات  تبـاين  يوجـد نه الفرض التاسع ينص على أ

مواصفات أثاث المسـكن بمحـاوره    فيداللة إحصائية 
واألمان لدى األطفال بمحاوره تبعـا لمصـادر دخـل    

، وللتحقق من صحة هذا الفـرض تـم حسـاب    األسرة
لـدرجات   LSDتحليل التباين في اتجاه واحد، وتحليل 

أفراد العينة في مواصفات أثـاث المسـكن بمحـاوره    
دى األطفال بمحاوره تبعـا لمصـادر   وعالقته باألمان ل

  .الدخل

تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في مواصفات أثاث المسكن بمحاوره وعالقته باألمان لدى األطفـال   :٢٨جدول 
  بمحاوره تبعا لدخل األسرة

مجموع  المحاور 
 المربعات

درجات
 الحرية

متوسط
 المربعات

 الداللة )ف(قيمة

 ٠.٠٠١ ١٨.٧٣٣ ١٤٥.٨٩١ ٤ ٥٨٣.٥٦٤ وعاتبين المجم حجرة النوم
 ٧.٧٨٨ ١٤٣ ١١١٣.٦٨٠ داخل المجموعات

  ١٤٧ ١٦٩٧.٢٤٣ المجموع
 ٠.٠٠١ ٣.٩٧٢ ٤.٥٦٨ ٤ ١٨.٢٧١ بين المجموعات المعيشة

 ١.١٥٠ ١٤٣ ١٦٤.٤٥١ داخل المجموعات
  ١٤٧ ١٨٢.٧٢٣ المجموع

منطقة 
 الخدمات

 ٠.٠٠١ ٦.٥٩٥ ٤٧.١٥١ ٤ ١٨٨.٦٠٤ بين المجموعات
 ٧.١٥٠ ١٤٣ ١٠٢٢.٣٨٩ داخل المجموعات

  ١٤٧ ١٢١٠.٩٩٣ المجموع
مجموع 

مواصفات 
 أثاث المسكن

 ٠.٠٠١ ١٢.٨٨١ ٤٠٣.٥٢٨ ٤ ١٦١٤.١١٣ بين المجموعات
 ٣١.٣٢٨ ١٤٣ ٤٤٧٩.٨٦٠ داخل المجموعات

  ١٤٧ ٦٠٩٣.٩٧٣ المجموع
 ٠.٠٠١ ٦.٢٧١ ٣١.٨٠٣ ٤ ١٢٧.٢١١ بين المجموعات وضع األثاث

 ٤.٣٧٤ ١٤٣ ٦٢٥.٤٩٢ داخل المجموعات
  ١٤٧ ٧٥٢.٧٠٣ المجموع

سهولة 
 التنظيف

 ٠.٠٠١ ٩.٦٩٣ ١٩.٨٤١ ٤ ٧٩.٣٦٤ بين المجموعات
 ٢.٠٤٧ ١٤٣ ٢٩٢.٧١٠ داخل المجموعات

  ١٤٧ ٣٧٢.٠٧٤ المجموع
 ٠.٠٠١ ١١.٥٩٧ ٣٦٤.٣٥٨ ٤ ١٤٥٧.٤٣٢ بين المجموعات حرية الحركة

 ٣١.٤١٧ ١٤٣ ٤٤٩٢.٦٤٢ داخل المجموعات
  ١٤٧ ٥٩٥٠.٠٧٤ المجموع

سهولة 
 االستخدام

 ٠.٠٠١ ٧.١٤٩ ٥٢.٥٨٠ ٤ ٢١٠.٣١٩ بين المجموعات
 ٧.٣٥٥ ١٤٣ ١٠٥١.٧٠١ داخل المجموعات

  ١٤٧ ١٢٦٢.٠٢٠ المجموع
 ٠.٠١ ٥.٣٣٦ ٨.٣٧٤ ٤ ٣٣.٤٩٧ بين المجموعات حجم األثاث 

 ١.٥٦٩ ١٤٣ ٢٢٤.٤٢١ تداخل المجموعا
  ١٤٧ ٢٥٧.٩١٩ المجموع

 ٠.٠٠١ ٦.٤٦٢ ١٤.٢٨٨ ٤ ٥٧.١٥١ بين المجموعات ارتفاع األثاث
 ٢.٢١١ ١٤٣ ٣١٦.١٦٦ داخل المجموعات

  ١٤٧ ٣٧٣.٣١٨ المجموع
 ٠.٠١ ٩.٩٤٣ ١٣.٥٢٨ ٤ ٥٤.١١٤ بين المجموعات اللون

 ١.٣٦١ ١٤٣ ١٩٤.٥٦٢ داخل المجموعات
  ١٤٧ ٢٤٨.٦٧٦ جموعالم

 ٠.٠٠١ ١٠.٠٣٣ ٤٠.٢٠٤ ٤ ١٦٠.٨١٤ بين المجموعات التصميم
 ٤.٠٠٧ ١٤٣ ٥٧٢.٩٩٧ داخل المجموعات

  ١٤٧ ٧٣٣.٨١١ المجموع
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مجموع 
األمان لدى 
 األطفال

١٠٦١١.٠٥٧ بين المجموعات ٠.٠٠١ ١٣.٧٤٦ ٢٦٥٢.٧٦٤ ٤ 
٢٧٥٩٥.٨٦٢ داخل المجموعات ١٩٢.٩٧٨ ١٤٣ 

٣٨٢٠٦.٩١٩ موعالمج ١٤٧  
مواصفات أثاث المسكن بمحاوره وعالقتـه   لمعرفة اتجاه الفروق لمتوسط أفراد العينة في   LSDتحليل :٢٩جدول 

  باألمان لدى األطفال بمحاوره تبعا لدخل األسرة
فئة الدخل المقارن بها فئة الدخل المحاور  الفرق بين

 المتوسطات
 الداللة

  جنيه ٥٠٠أقل من  حجرة النوم
 

١٠٠٠الى أقل من٥٠٠من -٠.٠٠١ ٥.١٦ 
١٥٠٠إلى أقل من١٠٠٠من   -٠.٠٠١ ٨.٨٢ 
٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من   -٠.٠٠١ ٩.٩٢ 

فأكثر٢٠٠٠من -٠.٠٠١ ٩.٩١ 
١٥٠٠إلى أقل من١٠٠٠من   جنيه١٠٠٠إلى أقل من٥٠٠من  -٠.٠٠١ ٣.٦٥ 

٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من   -٠.٠٠١ ٤.٧٥ 
فأكثر٢٠٠٠من -٠.٠٠١ ٤.٧٥ 

٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من   جنيه ١٥٠٠إلى أقل من ٥٠٠من  -٠.٠٥ ١.١٠ 
فأكثر٢٠٠٠من -٠.٠٥ ١.٠٩ 

جنيه ٥٠٠أقل من  المعيشة ١٠٠٠الى أقل من٥٠٠من -٠.٠٠١ ٢.٠٠ 
١٥٠٠إلى أقل من١٠٠٠من   -٠.٠٠١ ٢.٢٠ 
٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من   ٠.٠٠١ ٢.١٠ 

فأكثر٢٠٠٠من ٠.٠٠١ ١.٩١ 
جنيه ٥٠٠أقل من  نطقة الخدماتم ١٥٠٠إلى أقل من١٠٠٠من   -٠.٠١ ٣.٦٢ 

٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من   -٠.٠٠١ ٥.١٠ 
فأكثر٢٠٠٠من -٠.٠٠١ ٤.٢٦ 

  
 جنيه١٠٠٠إلى أقل من٥٠٠من 

١٥٠٠إلى أقل من١٠٠٠من   -٠.٠١ ٢.٠٤ 
٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من   -٠.٠٠١ ٣.٥٢ 

فأكثر٢٠٠٠من -٠.٠٠١ ٢.٦٨ 
٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من جنيه ١٥٠٠إلى أقل من ١٠٠٠من  -٠.٠١ ١.٤٧ 

مجموع 
مواصفات أثاث 

 المسكن

  جنيه ٥٠٠أقل من
 

١٠٠٠الى أقل من٥٠٠من -٠.٠٠١ ٨.٧٥ 
١٥٠٠إلى أقل من١٠٠٠من   -١٤.٦٥ ٠.٠٠١ 
٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من   -١٧.١٣ ٠.٠٠١ 

فأكثر٢٠٠٠من -١٦.١٠ ٠.٠٠١ 
١٥٠٠إلى أقل من١٠٠٠من   جنيه١٠٠٠إلى أقل من٥٠٠من  -٠.٠٠١ ٥.٩٠ 

٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من   -٠.٠٠١ ٨.٣٨ 
فأكث٢٠٠٠من -٠.٠٠١ ٧.٣٥ 

٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من جنيه ١٥٠٠إلى أقل من ١٠٠٠من  -٠.٠٥ ٢.٤٧ 
  جنيه ٥٠٠أقل من وضع األثاث

 
١٠٠٠الى أقل من٥٠٠من -٠.٠٠١ ٤.٠ 
١٥٠٠إلى أقل من١٠٠٠من   -٠.٠٠١ ٤.١٧ 
٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من   -٠.٠٠١ ٥.٥٣ 

فأكثر٢٠٠٠من -٠.٠٠١ ٤.٦٠ 
٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من جنيه١٠٠٠إلى أقل من٥٠٠من  -٠.٠١ ١.٥٣ 
٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من جنيه ١٥٠٠إلى أقل من ١٠٠٠من  -٠.٠٠١ ١.٣٥ 
فأكثر٢٠٠٠من جنيه٢٠٠٠الى أقل من١٥٠٠من ٠.٠١ ٠.٩٣ 

  جنيه ٥٠٠أقل من سهولة التنظيف
 

١٥٠٠إلى أقل من١٠٠٠من   -٠.٠٠١ ٢.٩٣ 
٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من   -٠.٠٠١ ٣.٣٥ 

فأكثر٢٠٠٠من -٠.٠٠١ ٣.٢٠ 
١٥٠٠إلى أقل من١٠٠٠من   جنيه١٠٠٠إلى أقل من٥٠٠من  -٠.٠٠١ ١.٦٨ 

٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من   -٠.٠٠١ ٢.١٠ 
فأكثر٢٠٠٠من -٠.٠٠١ ١.٩٥ 

  جنيه ٥٠٠منأقل  حرية الحركة
 

١٠٠٠الى أقل من٥٠٠من -١٣.٥٨ ٠.٠٠١ 
١٥٠٠إلى أقل من١٠٠٠من   -١٥.٥٣ ٠.٠٠١ 
٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من   -١٨.٨٩ ٠.٠٠١ 

فأكثر٢٠٠٠من -١٧.١٠ ٠.٠٠١ 
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٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من   جنيه١٠٠٠إلى أقل من٥٠٠من  -٠.٠٠١ ٥.٣١ 
فأكثر٢٠٠٠من -٠.٠١ ٣.٥١ 

٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من جنيه ١٥٠٠إلى أقل من ١٠٠٠من  -٠.٠١ ٣.٣٦ 
  :٢٩تابع جدول 

فئة الدخل المقارن بها فئة الدخل المحاور  الفرق بين
 المتوسطات

 الداللة

جنيه ٥٠٠أقل من  سهولة االستخدام ١٠٠٠الى أقل من٥٠٠من -٠.٠٠١ ٥.٠٠ 
١٥٠٠إلى أقل من١٠٠٠من   -٠.٠٠١ ٦.٦٥ 
٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من   -٠.٠٠١ ٧.١٤ 

فأكثر٢٠٠٠من -٠.٠٠١ ٦.٤٨ 
١٥٠٠إلى أقل من١٠٠٠من   جنيه١٠٠٠إلى أقل من٥٠٠من  -٠.٠٥ ١.٦٥ 

٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من   -٠.٠١ ٢.١٤ 
فأكثر٢٠٠٠من -٠.٠٥ ١.٤٨ 

جنيه ٥٠٠أقل من  حجم األثاث  ١٥٠٠إلى أقل من١٠٠٠من   -٠.٠١ ١.٥٧ 
٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من   -٠.٠٠١ ٢.٠٠ 

فأكثر٢٠٠٠من -٠.٠٠١ ٢.١١ 
١٥٠٠إلى أقل من١٠٠٠من   جنيه١٠٠٠إلى أقل من٥٠٠من  -٠.٠٥ ٠.٧١ 

٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من   -٠.٠٠١ ١.١٦ 
فأكثر٢٠٠٠من -٠.٠٠١ ١.٢٨ 

فأكثر٢٠٠٠من جنيه١٥٠٠إلى أقل من١٠٠٠من  -٠.٠١ ٠.٥٤ 
  جنيه ٥٠٠أقل من  ارتفاع األثاث

 
١٠٠٠الى أقل من٥٠٠من -٠.٠٥ ١.٦٦ 
١٥٠٠إلى أقل من١٠٠٠من   -٠.٠٠١ ٢.١٦ 
٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من   -٠.٠٠١ ٣.١٦ 

فأكثر٢٠٠٠من -٠.٠٠١ ٢.٧٥ 
٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من   جنيه١٠٠٠إلى أقل من٥٠٠من  -٠.٠٠١ ١.٥٠ 

فأكثر٢٠٠٠من -٠.٠١ ١.٠٨ 
٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من   جنيه١٥٠٠إلى أقل من١٠٠٠من  -١.٠٠٤ ٠.٠٠١ 

فأكثر٢٠٠٠من -٠.٠٥ ٠.٥٨ 
  جنيه ٥٠٠أقل من  اللون

 
١٠٠٠الى أقل من٥٠٠من -٠.٠١ ١.٤١ 
١٥٠٠إلى أقل من١٠٠٠من   -٠.٠٠١ ٢,٠١ 
٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من   -٠.٠٠١ ٢.٩٠ 

فأكثر٢٠٠٠من -٠.٠٠١ ٢.٦٨ 
٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من   جنيه١٠٠٠إلى أقل من٥٠٠من  -٠.٠٠١ ١.٤٨ 

فأكثر٢٠٠٠من -٠.٠٠١ ١.٢٦ 
٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من   جنيه١٥٠٠إلى أقل من١٠٠٠من  -٠.٠٠١ ٠.٨٩ 

فأكثر٢٠٠٠من -٠.٠٠١ ٠.٦٦ 
جنيه ٥٠٠أقل من    التصميم ١٠٠٠الى أقل من٥٠٠من -٠.٠٠١ ٣.٧٥ 

١٥٠٠إلى أقل من١٠٠٠من   -٠.٠٠١ ٤.٢٥ 
٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من   -٠.٠٠١ ٥.٧٥ 

فأكثر٢٠٠٠من -٠.٠٠١ ٥.٢٥ 
٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من   جنيه١٠٠٠إلى أقل من٥٠٠من  -٢.٠٠٦ ٠.٠٠١ 

فأكثر٢٠٠٠من -٠.٠١ ١.٥٠ 
٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من   جنيه١٥٠٠إلى أقل من١٠٠٠من  -٠.٠٠١ ١.٤٩ 

فأكثر٢٠٠٠من -٠.٠١ ٠.٩٩ 
مجموع األمان 
 لدى األطفال

  جنيه ٥٠٠أقل من 
 

١٠٠٠الى أقل من٥٠٠من -٠.٠٠١ ٣١.٥ 
١٥٠٠إلى أقل من١٠٠٠من   -٣٩.٣٠ ٠.٠٠١ 
٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من   -٤٨.٧٦ ٠.٠٠١ 

فأكثر٢٠٠٠من -٤٤.١٨ ٠.٠٠١ 
  جنيه١٠٠٠إلى أقل من٥٠٠من 

  
 

١٥٠٠إلى أقل من١٠٠٠من   -٠.٠٥ ٧.٨٠ 
٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من   -١٧.٢٦ ٠.٠٠١ 

فأكثر٢٠٠٠من -١٧.٢٦ ٠.٠٠١ 
٢٠٠٠إلى أقل من١٥٠٠من جنيه١٥٠٠من إلى أقل١٠٠٠من  -٠.٠٠١ ٩.٤٥ 
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فـروق ذات داللـة    أنه توجد)٣٠(يوضح جدول
إحصائية في مواصفات أثاث المسكن بمحـاوره تبعـا   

، )٦.٢١٢) (ف(لمصادر دخل األسرة حيث بلغت قـيم  
 )٠.٠٠١(وهى قيمة دالة إحصائيا عند مسـتوى داللـة  

 ،)٢٠٠٠(ةنادية أبو سكينوهذا يتفق مع دراسة كل من 
في تأثير مصادر الدخل  ،)٢٠٠٠(نعمة رقبان، وآخرون

على اختيار أثاث المسكن، كما توجد فروق ذات داللـة  

إحصائية في مواصفات األمان لدى األطفال بمحـاوره  
) ف(تبعا لمصادر دخل األسـرة، حيـث بلغـت قيمـة    

، وهى قيم دالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى     )٦.٨٢٤(
ه دراسة كل مـن رأفـت   وهذا ما تؤكد) ٠.٠٠١(داللة
في تأثير مصـادر  ) ٢٠٠٢(مهجة مسلم، )١٩٩٢(حسن

  . الدخل على معايير األمن واألمان في المسكن

تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في مواصفات أثاث المسكن بمحاوره وعالقته باألمان لدى األطفـال   :٣٠جدول 
  بمحاوره تبعا لمصادر الدخل 

مجموع  المحاور
 تالمربعا

درجات
 الحرية

متوسط
 المربعات

ــة قيمـ
 )ف(

  الداللة

 ٠.٠٠١ ٨.١٦٦ ٨٢.٢٥١ ٤ ٢٤٦.٧٥٢ بين المجموعات حجرة النوم
 ١٠.٠٧٣ ١٤٣ ١٤٥٠.٤٩١ داخل المجموعات

  ١٤٧ ١٦٩٧.٢٤٣ المجموع
 ٠.٠١ ٣.١٧٥ ٣.٧٧٩ ٤ ١١.٣٣٨ بين المجموعات المعيشة

 ١.١٩٠ ١٤٣ ١٧١.٣٨٥ داخل المجموعات
   ١٤٧ ١٨٢.٧٢٣ لمجموعا

ــة  منطقـــ
 الخدمات

 ٠.٠١ ٣.٤٤٠ ٢٦.٩٩٤ ٤ ٨٠.٩٨٣ بين المجموعات
 ٧.٨٤٧ ١٤٣ ١١٣٠.٠١٠ داخل المجموعات

  ١٤٧ ١٢١٠.٩٩٣ المجموع
ــوع  مجمــ
ــفات  مواصـ
 أثاث المسكن

 ٠.٠٠١ ٦.٢١٢ ٢٣٢.٧٨٠ ٤ ٦٩٨.٣٤٠ بين المجموعات
 ٣٧.٤٧٠ ١٤٣ ٥٣٩٥.٦٣٣ داخل المجموعات

  ١٤٧ ٦٠٩٣.٩٧٣ مجموعال
 ٠.٠١ ٣.١٩٥ ١٥.٦٦٠ ٤ ٤٦.٩٨١ بين المجموعات وضع األثاث

 ٤.٩٠١ ١٤٣ ٧٠٥.٧٢٢ داخل المجموعات
  ١٤٧ ٧٥٢.٧٠٣ المجموع

ــهولة  ســـ
 التنظيف

 ٠.٠٥ ٢.٦٠٥ ٦.٣٨٤ ٤ ١٩.١٥٢ بين المجموعات
 ٢.٤٥١ ١٤٣ ٣٥٢.٩٢٢ داخل المجموعات

  ١٤٧ ٣٧٢.٠٧٤ المجموع
 ٠.٠٠١ ٦.٨٠٥ ٢٤٦.٢٥٨ ٤ ٧٣٨.٧٧٣ بين المجموعات رية الحركةح

 ٣٦.١٩٠ ١٤٣ ٥٢١١.٣٠١ داخل المجموعات
  ١٤٧ ٥٩٥٠.٠٧٤ المجموع

ــهولة  ســـ
 االستخدام

 ٠.٠٠١ ٤.٥٧٥ ٣٦.٦٠٣ ٤ ١٠٩.٨١٠ بين المجموعات
 ٨.٠٠١ ١٤٣ ١١٥٢.٢١٠ داخل المجموعات

  ١٤٧ ١٢٦٢.٠٢٠ المجموع
 ٠.٠٠١ ٤.٦٨٩ ٧.٦٥١ ٤ ٢٢.٩٥٤ بين المجموعات حجم األثاث 

 ١.٦٣٢ ١٤٣ ٢٣٤.٩٦٥ داخل المجموعات
  ١٤٧ ٢٥٧.٩١٩ المجموع

 ٠.٠١ ٣.٠٦٦ ٧.٤٧٢ ٤ ٢٢.٤١٧ بين المجموعات ارتفاع األثاث
 ٢.٤٣٧ ١٤٣ ٣٥٠.٩٠١ داخل المجموعات

  ١٤٧ ٣٧٣.٣١٨ المجموع
 ٠.٠١ ٣.٦١٩ ٥.٨١١ ٤ ١٧.٤٣٤ بين المجموعات اللون

 ١.٦٠٦ ١٤٣ ٢٣١.٢٤٢ داخل المجموعات
  ١٤٧ ٢٤١.٦٧٦ المجموع

 ٠.٠٠١ ٦.٨٣٩ ٣٠.٥٠٥ ٤ ٩١.٥١٦ بين المجموعات التصميم
 ٤.٤٦٠ ١٤٣ ٦٤٢.٢٩٥ داخل المجموعات
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  ١٤٧ ٧٣٣.٨١١ المجموع
مجموع األمان 

 لدى األطفال
 ٠.٠٠١ ٦.٨٢٤ ١٥٨٥.٢٥٦ ٤ ٤٧٥٥.٧٦٨ بين المجموعات
 ٢٣٢.٣٠٠ ١٤٣ ٣٣٤٥١.١٥١ داخل المجموعات

  ١٤٧ ٣٨٢٠٦.٩١٩ المجموع
لمعرفـة   LSDاستخدام تحليل ) ٣١(يوضح جدول

اتجاه الفروق وأقل فروق معنوية حيث وجدت فـروق  
لصالح مصادر الدخل من إيجار األرض أفضـل مـن   

وأيضا وجدت الوظيفية أفضل . الوظيفة والنشاط اآلخر
في مواصفات أثاث غرفة النوم والمعيشة  من نشاط آخر

ــة  ــد مســتوى دالل ــة الخــدمات عن                 ،٠.٠٥(ومنطق
كما يوجد فروق في مواصفات األمان ). ٠.٠١،٠.٠٠١

لدى األطفال لصالح إيجار األرض أفضل من وظيفـة  

ونشاط آخر وأيضا لصالح الوظيفية أفضل من نشـاط  
وهذا ). ٠.٠١،٠.٠٠١، ٠.٠٥(آخر عند مستوى داللة 

فـي كيفيـة   ) ٢٠٠١(دعـبس  محمدما يتفق مع دراسة 
تصرف ربة األسـرة بمواردهـا األسـرية الختيـار     
مواصفات أثاث المسكن يتوفر فيه عوامل األمن واألمان 
لدى األطفال، وبذلك يتحقق صحة هذا الفرض التاسـع  

  .كليا

مواصفات أثاث المسكن بمحاوره وعالقتـه   في لمعرفة اتجاه الفروق لمتوسط أفراد العينة   LSDتحليل :٣١جدول
  باألمان لدى األطفال بمحاوره تبعا لمصادر دخل األسرة

مصادر دخل المحاور 
األسرة

مصادر الدخل
المقارن به

الفروق بين
المتوسطات

 مستوى الداللة

وظيفة حجرة النوم إيجار أرض -١.٥ ٠.٠٥ 
نشاط آخر ٤.١٦ ٠.٠٠١ 

إيجار أرض نشاط آخر ٥.٦٥ ٠.٠٠١ 
عقار تمليك نشاط آخر ٥.٩ ٠.٠٠١ 

وظيفة المعيشة إيجار أرض -٠.٧٢ ٠.٠١ 
إيجار أرض نشاط آخر ١.٢٦ ٠.٠٠١ 

وظيفة منطقة الخدمات إيجار أرض -٢.١٢ ٠.٠٠١ 
إيجار أرض نشاط آخر ٣.٢٥ ٠.٠٠١ 

وظيفة مجموع مواصفات أثاث المسكن إيجار أرض -٤.٣ ٠.٠١ 
نشاط آخر ٥.٨١ ٠.٠٠١ 

إيجار أرض نشاط آخر ١٠.١ ٠.٠٠١ 
عقار تمليك نشاط آخر ٥.٥٠ ٠.٠٥ 

وظيفة وضع األثاث إيجار أرض -١.٤ ٠.٠١ 
إيجار أرض نشاط آخر ٢.٤٦ ٠.٠٠١ 

وظيفة سهولة التنظيف نشاط آخر ١.٠٦ ٠.٠١ 
إيجار أرض نشاط آخر ١.٦ ٠.٠٠١ 

وظيفة حرية الحركة إيجار أرض -٣.٩ ٠.٠١ 
اط آخرنش ٦.٢٧ ٠.٠٠١ 

إيجار أرض عقار تمليك ٧.٣ ٠.٠٥ 
نشاط آخر ١٠.٢٥ ٠.٠٠١ 

وظيفة سهولة االستخدام إيجار أرض -١.٧ ٠.٠١ 
نشاط آخر ٢.١٦ ٠.٠١ 

إيجار أرض عقار تمليك ٣.٢٦ ٠.٠٥ 
نشاط آخر ٣.٩٣ ٠.٠٠١ 

وظيفة حجم األثاث  إيجار أرض -٠.٦٥ ٠.٠٥ 
نشاط آخر ١.١٤ ٠.٠٠١ 

إيجار أرض نشاط آخر ١.٨٠ ٠.٠٠١ 
عقار تمليك نشاط آخر ١.٦٦ ٠.٠١ 

وظيفة  ارتفاع األثاث نشاط آخر ١.١٠ ٠.٠١ 
إيجار أرض نشاط آخر ١.٦٨ ٠.٠٠١ 

وظيفة  اللون نشاط آخر ١.٢٥ ٠.٠٠١ 
إيجار أرض نشاط آخر ١.٢٥ ٠.٠١ 

وظيفة التصميم إيجار أرض -٠.٩٨ ٠.٠٥ 
نشاط آخر ٢.٤٤ ٠.٠٠١ 
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إيجار أرض نشاط آخر ٣.٤٣ ٠.٠٠١ 
عقار تمليك نشاط آخر ٣.٤٣ ٠.٠٠١ 

وظيفة مجموع األمان لدى األطفال إيجار أرض -٩.٨٩ ٠.٠١ 
نشاط آخر ١٦.٥٢ ٠.٠٠١ 

إيجار أرض نشاط آخر ٢٦.٤١ ٠.٠٠١ 

  توصياتال
  :استنادا لنتائج الدراسة توصى الباحثة

هزة اإلعـالم المختلفـة   توعية األسرة من خالل أج -١
الموجهة للمرأة بأهمية مواصـفات أثـاث المسـكن    
ومواصفات األمان في مرحلة الطفولة المبكرة مـن  
خالل توفير فراغات مناسبة لألنشطة المختلفة التي 
يقوم األطفال بمزاولتها داخل المسكن والتي تتناسب 
مع االحتياجات السكنية والمراحل العمريـة التـي   

والسالمة المنزلية واألمان لدى الطفـل   يمرون بها،
بالتقليل بقدر اإلمكان من الحوادث المنزلية من خالل 
استخدام أغطية مآخذ الكهرباء ومعالجة النوافذ حتى 
ال يتعرض األطفال من السقوط منها، وعمل برامج 
تثقيفية عن تنسيق المسكن وخاصة حجرة الطفل مما 

الي لدى أفراد يساعد على نشر الوعي األمني والجم
  األسرة 

االهتمام عند اختيار الخامات المالئمة لتصنيع أثاث -٢
حجرة األطفال حيث يراعـى العامـل االقتصـادي    
مقترنا بقوة الخامة وتحملها لالستعمال وكذلك الشكل 
وطريقة التنظيف، وعوامل األمان في االبتعاد عـن  

  .استخدام األثاث ذو الزوايا الحادة
احية الجمالية في حجـرة الطفـل عـن    االهتمام بالن-٣

طريق تجميلها وتزيينها بالصور أو اللوحـات بمـا   
يتناسب مع رغبة األطفال والمراحل العمرية لهـم،  

حـوائط،  (واختيار الخطة اللونية المناسبة وتشـمل 
بما يتناسب مع ) أسقف، فرش، قطع أثاث أرضيات،

األزرق، (أذواق مستخدميه ويفضل األلوان األوليـة 
  ).األحمر فر،األص

  المراجع
المعـايير العلميـة   ): ٢٠٠٥(أحمد إسماعيل أحمد عواد

والتقنية لتصميم األثاث القابل للفك والتركيب بمـا  
ينفق مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، رسالة 

ماجستير غير منشورة، قسم التصـميم الداخلـة   
  .واألثاث، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان

دور اإلضاءة في ): ٢٠٠٠(رأفت المسلمىأحمد محمد 
إبراز القيم الوظيفية والجماليـة فـي التصـميم    

ماجستير غير منشـورة، كليـة   الداخلي، رسالة 
  .الفنون التطبيقية، جامعة حلوان
طـرق  ): ٢٠٠٢(إخالص عبد الحفيظ، مصطفى باهى

البحث العلمي والتحليل اإلحصائي في المجـاالت  
ة، الطبعة الثانية، مركز التربوية والنفسية الرياضي

  .الكتاب للنشر، القاهرة
برنامج مقترح لسالمة طفـل  ): "١٩٩٦(أسماء المرسى

ما قبل المدرسة من األخطـار داخـل المنـزل    
مركز دراسات الطفولة، جامعة عـين  " وخارجه
  .شمس

األسـس والمعـايير   ): ٢٠٠٥(أماني أحمـد مشـهور  
، التصميمية والتكنولوجية لتأثيث المسكن الصحي

رسالة ماجستير غير منشـورة، قسـم التصـميم    
الداخلي واألثاث، كلية الفنون التطبيقية، جامعـة  

  .حلوان
الرضـا  ): ٢٠٠٨(انجي سعيد عبد الحميـد الطـوخى  

السكنى وعالقته بنمط العالقـات األسـرية بـين    
طالب جامعة المنوفية،رسـالة دكتـوراه غيـر    

قسم إدارة المنزل والمؤسسـات، كليـة    منشورة،
  .قتصاد المنزلي، جامعة المنوفيةاال

أثر البيئة السكنية ): ٢٠٠٦(إيمان عبده السيد المستكاوى
على تأثيث وتنسيق منطقة المعيشة لألسر حديثي 
الزواج، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم إدارة 
المنزل والمؤسسات، كلية االقتصـاد المنزلـي،   

  .جامعة المنوفية
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اهج البحث التربوي، من): ٢٠٠٠(بشير صالح الرشيدي
رؤية تطبيقية مبسـطة، دار الكتـاب الحـديث،    

  .القاهرة
الجوانب الجمالية ): ١٩٧٨(جيالن صالح الدين القباني

واالقتصادية والنفعية لفرش وتغطيـة أرضـيات   
المسكن، رسالة ماجستير غير منشـورة، كليـة   

  .االقتصاد المنزلي جامعة حلوان
الرضا عن البيئة  ):٢٠٠٦(جيالن صالح الدين القباني

السكنية لدى ربـة األسـرة وعالقتـه بـبعض     
المتغيرات االجتماعية واالقتصادية، كلية االقتصاد 
المنزلي، كلية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، 

  .٣١١-٢٨٧، أكتوبر، ص)١٦(مجلد
معايير توفير األمن ): ١٩٩٢(رأفت عبد العزيز حسن 

ر غيـر  واألمان في المبـاني، رسـالة ماجسـتي   
  .منشورة، كلية الهندسة جامعة حلوان

الوظيفيـة وتطبيقهـا فـي    ): ٢٠٠١(رانيا سيد البيبانى
التصميم الداخلي واألثـاث ألطفـال مؤسسـات    

رسـالة ماجسـتير غيـر     الرعاية االجتماعيـة، 
  .منشورة، كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

): ٢٠٠٢(رشا عبـد العـاطى راغـب عبـد الحميـد     
وظيفية لمطبخ ربة األسرة المصرية التصميمات ال
، رسالة ماجستير، )دراسة تجريبية(المعاقة حركيا

  .كلية االقتصاد المنزلي جامعة حلوان
المالئمـة الوظيفيـة   ): ٢٠٠٤(سمحاء سمير إبـراهيم  

للمسكن وعالقتها بالسـلوك العـدواني لشـباب    
رسالة دكتوراه، كلية االقتصاد المنزلـي   الجامعة،

  .جامعة المنوفية
تأثيـث حجـرة   ): ٢٠٠٠(شيماء عاطف فهمي إبراهيم

الطفل وتأثيرها على تحصيله الدراسـي، رسـالة   
ماجستير غير منشورة، كلية االقتصـاد المنزلـي   

  .جامعة المنوفية
سـيكولوجية  ): ٢٠٠٢(صالح محمد على أبـو جـادو  

التنشئة االجتماعية، طبعة ثالثـة، دار المسـيرة   

 العلوم التربويـة،  كلية للنشر والتوزيع والطباعة،
  .عمان

  
  
  
  
  
  

مدخل  -األسرة وبناء اإلنسان): ٢٠٠١(فيوال الببالوى
لألمن االجتماعي، المؤتمر السنوي الثامن لمركز 
اإلرشاد النفسي، األسـرة فـي القـرن الحـادي     
والعشرين، تحديات الواقع وآفاق المستقبل، الندوة 

، ٢٠٠١نـوفمبر  ) ٦-٤( الثانيالرابعة، المجلد 
اإلرشاد النفسي، جامعـة عـين شـمس،     مركز
  .القاهرة

رعاية ): ٢٠٠٦(ماجدة إمام سالم، نجالء فاروق الحلبي
طفل ما قبل المدرسة في األسرة السعودية، مجلة 
بحوث االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، مجلـد  

  .يناير وابريل ٣٠٦):٢-١(، العدد)١٦(
 الدهانات والورنيشـات ): ٢٠٠٤(محمد إسماعيل عمر

المعمارية والصناعية، القاهرة،دار الكتب العلميـة  
  .للنشر والتوزيع

أهـم السـمات    ):٢٠٠١(محمد عبد الخـالق دعـبس  
الشخصية لربة األسرة وعالقتها بتخطيط مواردها 
األسرية المصرية، المجلة المصـرية لالقتصـاد   

  .ا، كلية التربية النوعية، جامعة المنيا٧٤المنزلى، 
التصـميم الـداخلي   ): ٢٠٠٢(محمد ماجـد خلوصـي  

واأللوان، الطبعة الثانية، دار الكتـب المصـرية،   
  .القاهرة

التوظيـف االقتصـادي   ): ٢٠٠٠(محمود زكى ريحان
للعمارة الداخلية في المجتمعات العمرانية الجديدة، 
رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الفنون الجميلة 

  .جامعة حلوان
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فاعلية ): ٢٠٠٧(منار خضر، نجالء فاروق الحلبي-٢٣
برنامج ارشادى لتنمية وعى األمهـات بأسـاليب   
رعاية الطفل منذ الميالد حتـى سـن مـا قبـل     
المدرسة، مجلة بحوث االقتصاد المنزلي جامعـة  

ينـاير   ،٤٢٧):٢-١(العدد ،)١٧(المنوفية، المجلد
  .وابريل

التصميم الداخلي ): ٢٠٠٠(منى مصطفى الزاكى محمد
رقية، رســالة لــدور الحضــانة بمحافظــة الشــ

  .ماجستير، كلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية
معـايير الجـودة لـدى    ): ٢٠٠٨(مها طه محمد نعيم

المستهلك عند اختيار األثاث والمفروشات، رسالة 
ماجستير غيـر منشـورة، قسـم إدارة المنـزل     
والمؤسسات، كلية االقتصـاد المنزلـي، جامعـة    

  .المنوفية
مقومات الراحـة  ): ٢٠٠٢(مهجة محمد إسماعيل مسلم 

بحجرة الطفل، مقال مرجعي مقدم إلـى اللجنـة   
العلمية الدائمة للترقية، كلية االقتصـاد المنزلـي   

  .جامعة المنوفية
ــود    ــلم،عبير محم ــماعيل مس ــد إس ــة محم مهج

دور ربة األسرة فـي اختيـار   ): ٢٠٠٣(الدويك
األثاث والمفروشات وعالقته بـالتوافق األسـرى   

جلة بحوث االقتصاد المنزلي، والرضا السكنى، م
كليــة االقتصــاد المنزلــي، جامعــة المنوفيــة، 

  .أكتوبر-يوليو) ٤-٣(ع ،)١٣(مجلد
المسـكن  ): أ ٢٠٠٨(مهجة محمـد إسـماعيل مسـلم    

  .الرياض –األسري تأثيثه وتجميله، دار الزهراء
فاعلية برنامج ): ب ٢٠٠٨(مهجة محمد إسماعيل مسلم

ى تنمية كل من تدريب لتصميم مكمالت الديكور ف
المهارات والتفكير اإلبداعي داخل ورش العمـل  
لدى طالبات االقتصاد المنزلى جامعـة الطـائف   
ــانى عشــر لإلقتصــاد  ،المــؤتمر العربــى الث

 ،"االقتصاد المنزلـى والتنميـة البشـرية   "المنزلى
-مجلة االقتصاد المنزلـى  أغسطس،) ١٩-١٨(

  ). ٣(عدد)١٨(مجلد -جامعة المنوفية

التصميم الـداخلي  ): ٢٠١٢(إسماعيل مسلم مهجة محمد
للمسكن، دار الحسين للطباعة والنشر،شبين الكوم، 

  .البر الشرقى، محافظة المنوفية
ممارسة السـلوك  ): ٢٠١٣(مهجة محمد إسماعيل مسلم

اإلدارى لربة األسرة وعالقته بمهاراتها المكتسبة 
في تجميل المسكن، المـؤتمر العلمـى الـدولى    

العصرى في ظـل ضـمان جـودة    المعلم "األول
أبريـل   ٣٠-٢٩"رؤى وآفاق مسـتقبلية  ٠التعليم
٢٠١٣.  

االختيـار لألثـاث   ): ٢٠٠٠(نادية حسن أبـو سـكينة  
والمفروشات وعالقته بالسمات الشخصية وبعض 
العوامل االجتماعية، بحث فـى مجلـة بحـوث    

 ١٠االقتصاد المنزلى، جامعة المنوفيـة، مجلـد   
  .يوليو ٣العدد

التصميم الـداخلى  ): ٢٠٠٣(روق الحلبىنجالء فا-٣٣
للمسكن وأثره على النمو الحركى للطفل، رسـالة  
دكتوراه غير منشورة، كلية االقتصـاد المنزلـي   

  .جامعة المنوفية
خامـات أرضـيات   ): ٢٠٠٠(نعمة مصطفى رقبـان 

المسكن والجهد المبـذول فـى تنظيفهـا، مقـال     
اد مرجعى مقدم للجنة العلمية الدائمة، كلية االقتص

  .المنزلى جامعة المنوفية
نعمة مصطفى رقبان، مهجة محمد اسـماعيل مسـلم،   

تأثيث حجـرات  ): ٢٠٠٠(سمحاء سمير ابراهيم
األبناء فى المسكن الريفى دراسة تقييميـة علـى   
عينة من اإلسكان الريفـى بمحافظـة المنوفيـة،    
المؤتمر المصرى الخامس لالقتصاد المنزلى كلية 

  .يوليو ١٦:١٧ة المنوفية االقتصاد المنزلي جامع
نعيمة محمد بدر يونس وعبـد الفتـاح صـابر عبـد     

سيكولوجية اللعـب والتـرويح   ): ٢٠٠٠(المجيد
للعاديين وذوى االحتياجات الخاصة، دار ميـديا  

  .للطباعة
دراسة مـدى مالءمـة   ): ٢٠٠٠(نيفين مصطفى حافظ

المسكن الحديث الحتياجات الطفل الحركية وتنمية 
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لــنفس فــى رحلــة الطفولــة االعتمــاد علــى ا
، مجلة االسكندرية للبحوث )سنوات ٣:٥(المبكرة
  .الزراعية

وعى ): ٢٠٠٦(والء عبد الرحمن محمد محمد مصطفى
وممارسات ربة األسرة نحو اختيـار واسـتخدام   
والعناية باألثاث والمفروشات المنزليـة، رسـالة   
ــزل  ــم إدارة المن ــر منشورة،قس ــتير غي ماجس

قتصـاد المنزلـي، جامعـة    والمؤسسات، كلية اال
  .المنوفية

ديناميكيـة تطـور أداء   ): ٢٠٠٠(ياسر عاطف غرابة
بعض أنماط الحركة األساسية الخاصة بالجمبـاز  

رسالة دكتوراه غيـر   سنوات،٦-٤لدى أطفال من
  .منشورة،كلية التربية الرياضية جامعة طنطا

الوقاية من مخاطر االصابات فى ): ١٩٩٥(يونس خنفر
    .بيروت، لبنان لراتب الجامعية،المسكن، دار ا

األسس الفنية والجمالىة والعملية ): ١٩٩٧(يونس خنفر
داخل (فى اختيار وتنظيم األثاث والديكور المنزلى

، دار الراتب )الفراغات المنزلية المختلفة الوظائف
  .بيروت، لبنان الجامعية،
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ABSTRACT 

The research aims mainly to study the specifications of furniture housing dimensions and its relationship 
to children's safety dimensions. By detection of the correlation between housing furniture specifications in 
three dimensions( Bedroom - Living - Services) and safety of children in eight dimensions((Placement of 
furniture - easy cleaning - freedom of movement - Ease of use - the size of the furniture - furniture high - 
color - Design)). And determining the level of the study sample in the specification of furniture housing 
dimensions and socio-economic variables. And consider the level of individuals in the study sample children's 
safety specifications depending on the dimensions of social and economic variables. And detection of 
similarities and differences among the members of the study sample in the specification of furniture housing 
dimensions and safety in children dimensions depending on the level of education of housewife and Lord of 
the family. And categories of financial income and income sources. And to clarify the differences between 
workers and non-workers in all specifications of housing dimensions and furniture and children's safety 
dimensions. 

The study sample consisted of 148 heads of household workers and non-workers and have children from 
the age of 3 to 6 years. Was chosen object-intentional manner. The study applied to female-headed families 
from rural and urban Monofia. The results of the study: Here is a correlation between housing furniture 
specifications and dimensions dimensions of children's safety at the level of significance (0.001). There are 
significant differences in the specifications of furniture housing dimensions and its relationship to children's 
safety depending on the dimensions of the family's residence at the level of significance (0.001) in favor of 
the urban population in the specifications of home furniture, and in favor of the rural population in the 
specification of safety in children. There are significant differences in the specifications of furniture housing 
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dimensions and its relationship to children's safety depending on the dimensions of the head of the family 
profession and head of the household work at the level of significance (0,01,0,001), respectively, for the 
benefit of business owners and in favor of administrative head of the household that does not work. There are 
significant differences in the specifications of furniture housing dimensions and its relationship to children's 
safety dimensions depending on the age groups. At the level of significance (0,001,0,01), respectively, for the 
benefit of the high age groups.  

 
There are significant differences in the specifications of furniture housing dimensions and its relationship 

to secure children's dimensions depending on the social situation with heads of household and teach the Lord 
and head of the household at the level of significance (0,05,0,001), respectively, for the benefit of head of the 
household is married and in favor of teaching the Lord and head of the household high. There are significant 
differences in the specifications of furniture and its relationship to safe housing for children depending on 
family income and sources of income and at the level of significance (0.001) in favor of high-income, and in 
favor of ground rent. 
The researcher recommends that: Prepare more indicative programs for women through the media or 
through seminars to learn about furnishing her home on a sound scientific basis and in accordance with the 
residential spaces available and in accordance with the needs of the family in general and the particular needs 
of children at different stages of their development. 
 

 


