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 دراسة معارف الطالبات عن المراتب والوسائد مختمفة الحشوات بجامعة االسكندرية
 سونيا محمد شيبون

 جامعة االسكندرية –كمية الزراعة  - قسم االقتصاد المنزلى-تخصص المالبس والمنسوجات 

 02/10/0216:تاريخ القبول                                02/11/0216 تاريخ التسميم:

خصالمم  
 يتتث االستتتخدام وطتتر   متت المراتتتب والوستتادد مختمستتة ال  تتوات   ن تتو الطالبتتاتىتتذا الب تتث بصتتسة رديستتية دراستتة معتتار  عينتتة متت   استتتيد 

 جامعتتتةمب وثتتتة متتت    502قواميتتتا  لطالبتتتاتالدراستتتة عمتتتى عينتتتة صتتتد ية متتت  ا اجريتتتت  الستتتتخدامالعنايتتتة وانتتتواع التتتتدىور التتتذ  ي تتتدث نتيجتتتة ا
متتا البيانتتات باستتتخدام استتتمارة استتتبيا  بالمصابمتتة ال خصتتية  وتتتم ت ميتت  البيانتتات ا صتتاديا باستتتخدام النستتب المدويتتة والتكتترارات االستتكندرية  وتتتم ج

 ومربا كا  واختبار ت لعرض ومناق ة النتادج الب ثية.   
ذات  المراتتباستتخدام  يسضتم ة اعمتى ممت  المراتتب الجتاىز  استتخدام تسضتي المب وثات الالتتى لتديي  معتار  عت   نسبةالنتادج إ   اىم وكانت

معمومتاتي  بالنستتبة   مت  تمتا التصميديتة  وا   ربكثترة متا المراتتب والوستادد الجتتاىزة اكثت  المب وثتات يستتخدم  متتواد التنظيت  وا   ال  توة الصطت   صتط 
بالنستبة لممراتتب الصطنيتة  صتد تمثمتت  تى لمظاىر التم   ى المراتب الجاىزة تمثمت  ى كال مت  ضتع  السوستت وظيور روادتر ميتر مستت بة  امتا 

 المب وثات يعالج  التم  بالمراتب الجاىزة والصطنية باستخدام مسدس ال ما والترقيا بصطا خارجية. إ عدم تساو  سطر المرتبة  كما 
المب وثتتات يسضتتم   إ  وجتتد( ل ستتاب الستترو  بتتي  مستتتو  معتتار  عينتتة الدراستتة Tاختبتتار  استتتخدامالنتتتادج اال صتتادية المتمثمتتة  تتى  توضتتر

ستتادد استتتخدام المراتتتب الجتتاىزة عتت  المراتتتب الصطنيتتة وا   المب وثتتات لتتديي  معتتار  ن تتو طتتر  العنايتتة لممراتتتب والوستتادد الصطنيتتة عتت  المراتتتب والو 
 الجاىزة وا   المب وثات لديي  معار  ع  طر  التعام  لمتدىور والتم  لموسادد الصطنية ع  الوسادد الجاىزة. 

االستتخدام لممراتتب الصطنيتة ا ضت  بينمتا  ن توالمتوسط لمعار  المب وثات  و المست إ نتادج المتوسط ال سابى واالن را  المعيار   تواوض 
بتي  المراتتب والوستادد  بتةمعتار  طتر  العنايتة وطتر  التعامت  متا التتدىور والتمت  متصار  امتاوالوستادد الجتاىزة ا ضت   لممراتبانتواع التتدىور  ار معت

 ية والجاىزة.الصطن

المراتب الجاهزة  والوسائد الجاهزة. -الوسائد القطنية -المراتب القطنية: الدليميه الكممات

 المقدمة
مر ة النوم الص ية تدخميا ال مس واليواء ما مراعاة 

دم وضا البساطة والذو   ى اختيار م توياتيا ويراعى ع
 .(5005  -السرير  ى تيارات اليواء   ورية عبد الصادر

السرير الجيد او الردئ يرجا لنوعية المرتبة الموضوعو 
ى اضرار ص ية  ى جسم قد يؤد  ال ةديالرد لمرتبةعميو  ا

الم العمود السصر  واالطرا  بجانب الصم  اثناء االنسا  كآ
قوة يؤثر عمى وبالتالى النوم مما يؤد  الى نوم مير ىادئ 

لمرتبة الجيدة بثباتيا   بينما تتميز اون اط السرد  ى اليوم التالى
ت ت وز  الجسم دو  ا  تيبط  يث ا  المراتب الناعمة 

 رصا عمى سالمة و والمينة تسبب االما  ى الظير وليذا 
ات الثابتة التى تت م  يسض  االنواع ذات الدعام وص ة السرد

 (.5002-ثص  الجسم  سامية لطسى

اختيتتتتتتار ا ضتتتتتت  المراتتتتتتتب يرجتتتتتتا التتتتتتى معر تتتتتتة جميتتتتتتا 
الب تتث بدقتتة  يتتث ا ضتت  المراتتتب  تتى الستتو  الخيتتارات و 

ىتتتى السيبتتتر والمطتتتاط  والمراتتتتب ذات السوستتتت الداخميتتتة  
وم  انواع المراتب الراددة  ى االسوا  الموجودة  اليا ىى 
المراتتتتب الجتتتاىزة ذات السوستتتت الداخميتتتة ومالبتتتا متتتا تمثتتت  
الجتتتودة متتت  ختتتال  قيتتتاس عتتتدد لستتتات السوستتتت وكممتتتا زاد 

ا ضتت  متتتا   تتتوات لتتتتو ير ستتتطر  عتتدد المستتتات كتتتا  ذلتتتا
النتتوم المتتترير  والمراتتتب الماديتتتة وىتتى ميتتتر مسضتتمو لكثيتتتر 
متت  اال تتراد المكانيتتة التمتت  الستتريا وا تياجيتتا التتى صتتيانة 

 دادمة وتركيبات خاصة 

(www.Mattress/Understand/different/types/of/Mattr

ess/Before/yoy/buy.–2016)  
المتعمصتتتتتتتتة بتتتتتتتتا مر  وعتتتتتتتت  السوادتتتتتتتتد  وا ضتتتتتتتترار الصتتتتتتتت ية 

( إ  المراتتتتتتتب 5000-  تتتتتتري  ا متتتتتتد وماجتتتتتتدة لييطتتتتتتة ا ارت
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السيبتتر او المصتتنعة  ليتتا ال ت تتدث ا  اضتترار صتت ية  بتت  ىتتى 
مصتتممة خصيصتتا ل مايتتتة العضتتالت وال ستتتاظ عمييتتا متتت  ا  
ت تتنجات او  الم عضتتمية  وذلتتا عمتتى عكتتس المراتتتب الصطنيتتة 

ط الصطتتت   تتتى بتتتو العاديتتتة التتتتى تستتتبب ايالم العظميتتتة نتيجتتتة ى
  بينمتا ت تير ماجتدة لييطتة إ  ا تمتا  مضو  اق  م  ستنتي .

إصتتابة معظتتم ا  تتراد بال ساستتية الجمديتتة يكتتو  كبيتترا  تتى  التتو 
صتتتنا امطيتتتة المراتتتتب متتت  السيبتتتر او متتت  متتتواد ميتتتر قطنيتتتة  
وذلتتتتا  تتتتتى  التتتتتة وجتتتتود استتتتتتعداد مستتتتتب  لتتتتد  ىتتتتتؤالء ا  تتتتتراد 

كانتتتت متتت  اليتتتا   لإلصتتتابة بال ساستتتية    تمتتتا المتتتواد ستتتواء
 صناعية او م  السيبر تمث  خطرا عمى الص ة الجمدية .

درس با ثو   ي إسبانيا االالم الظير عمى المد  الطوي  
الذي  ينامو  عمى مراتب ذات ليونة متوسطة كا  الم الظير 
اق  م  اولدا الذي  ينامو  عمى مراتب لينة  والسراش 

غط  تصريبا مثمما الص ير ىو السراش الذي ال ت عر بأي ض
 (.(Lisa Zamosky – 2016تكو  عادما  ي اليواء 

ساعة  5200ا  استخدام  الوسادة يص  الى اكثر م  
 ى السنة وىى اكثر بكثير م  مجرد  ئ لوضا الراس  ى 
المي  عميو ىو جزء ميم لم صو  عمى ليمة نوم ىاددة 
وباستخدام وسادة خاطدة يمك  عدم ال صو  عمى النوم 

ير واالستيصاظ خال  المي  وم اولة ال صو  عمى اعمى المر 
 ) مي  مما يعطى ال عور بعدم الرا ةرا ة او مرا   النوم الع

eBay.htm- 2016) ا  الوسادد ليا ا كا  متنوعة منيا المربا .
والمستطي  والمثمث والصمب ومنيا الكبير والمتوسط والصغير 

طرز والمنصوش ا  ا  والسميا واالسطوانى والر يا السادة والم
ىناا ا كا  وانواع وا جام وتصميمات مختمسة لموسادد  
وخدديات الرا ة وىى ما توضا عمى االسرة وتكو  عادة 
م  وة بالصط  او الريش او السيبر وتو ر الرا ة لم خص 

 (.5002- سامية لطسى  المستخدم ليا 
وم  انواع الوسادد االكثر  يوعا ىى الوسادة الجاىزة 

انيا ا كثر تنوعا واختيار الد  ومير مكم  بالنسبة   يث
لمعظم الناس وىى مناسبة لكثير م  انماط النوم المختمسة  
والوسادد الصطنية وىى م  السي  ال صو  عمييا وسيمة 
العناية وما ذلا  ا  االليا  تمي  الى ا  تتجما بعد بضعة 

 ا ير  والوسادد ذات ال  وات م  ريش الطيور وىو ليس
 .(eBay.htm- 2016 ) ادعا مؤخراوىى ناعمة ودادمة 

تنظي  الوسادد  يث تغس  الوسادد الجاىزة  ى ماكينة 
الغس  الغسالة( بماء دا ئ ما منظ  معتد  واستخدام دورة 
لطيسة واعادة عممية ال ط  لمتأكد م  التخمص م  جميا 
بواقى المنظ   ى الوسادد ويتم ال ط  بماء بارد  وتجسي  

مك   ماية الوسادد يسادة الجاىزة ب ك  ص ير  و الو 
باستخدام كسوة خارجية لموسادد اسس  الغطاء وىى تغس  ك  

 (.www.ebay.com-2016  اسبوع او اسبوعي  
ت ك  المراتب والوسادد مصدرا رديسيا لمتموث  ى  الة 

   يث م  اىم اكم  وجوىتمام بطر  العناية عمى عدم اال
واخطر مرا   العناية ىى العناية اثناء التنظي  ال  ا  خطأ 

لى تأثيرىا عمى العمر او اىما  يؤد  الى تم  االقم ة وبالتا
 (.5002- سامية لطسىاالستيالكى

الكسوة الخارجية لممراتب والوسادد تساعد عمى امتصاص 
الطبصات  الرطوبة. وما التنظي  العمي  الدوري   إ  ىذه

اإلضا ية تعم  عمى ال ماية كما انيا تساعد  ى منا 
دانيا   -5002السوس  والبراميث  وميرىا م  اي ات  

DiClerico .) 
وىكذا يتضر إ  م كمة الب ث ىى إنت ار العديد م  
المراتب والوسادد ذات ال  وات المختمسة ما تنوع انواعيا  

 الطالباتاع ومعار  االمر الذ  يتطمب دراسة مث  ىذه االنو 
المصبمي  عمى الزواج او المتزوجات  ديثا  لذلا اجر  ىذا 
الب ث لدراسة معار ي  ن و االنواع المختمسة م  المراتب 

 والوسادد مختمسة ال  وات.
 تمثمت مشكمة البحث فى التساؤالت التالية:

ال  وات  م   يث نوعما ىى انواع المراتب والوسادد  -0
 اعية.الطبيعية والصن

اختيار المراتب والوسادد مختمسة ما ىى اسباب  -5
 ال  وات.

طر  العناية المثمى  معار  الطالبات ع  ما ىى -2
 لممراتب والوسادد مختمسة ال  وات.

انواع التدىور والتم   معار  الطالبات ع  ما ىى -4
لممراتب والوسادد ذات ال  وات المختمسة وكيسية معالجتو 

 او إصال و.

http://www.ebay.com-2016/
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 البحث فأهدا
ييد  ىذا الب ث بصسة رديسية الى دراسة معار  

انواع الممثمي  لعينة الب ث ن و  الطالبات بجامعة االسكندرية
االهداف الفرعية   وذلا م  خال    وات المراتب والوسادد

 التالية:
دراسة بعض الخصادص االجتماعية واالقتصادية  -ا 

 لممب وثات.

الوسادد مختمسة ال  وات التعر  عمى انواع المراتب و  -ب
 المتواجدة  ى منز  االسرة لممب وثات.

  :المب وثات ن و دراسة معار  و راء -جت
 استخدام المراتب والوسادد ذات ال  وات المختمسة. -0

طر  العناية المثمى لممراتب والوسادد ذات ال  وات  -5
 المختمسة. 

المراتب  انواع التدىور والتم  التى قد تتعرض ليا انواع -2
 والوسادد ذات ال  وات المختمسة.

كيسية التعام  ما التم  والتدىور الذ  قد يصيب  -4
 المراتب والوسادد ذات ال  وات المختمسة.

استخدام الكسوة الخارجية لممراتب والوسادد ذات  -2
 ال  وات المختمسة.

دراسة العالقات اال صادية بي  المتغيرات المستصمة  -د
الخصادص االجتماعية االقتصادية المتمثمة  ى 

لممب وثات وبي  المتغيرات التابعة المتمثمة  ى معار  
المراتب والوسادد ذات ب االستخدام والعناية  المب وثات ن و

 ال  وات المختمسة.

 البحثى االسموب
 :: التعاريف البحثية واالجرائيةأوال
:  صيبة مصنوعة م  الصماش وم  و بالريش الوسائد -1

الصط  او االسسنج او السيبر او ميرىا م  المواد المينة او 
                وتستخدم وسادة لمراس اثناء النوم والرا ة

2016)-pillowwww.Dictionary.com/.) 

 مجد  لييا الراس اثناء النوم والرا ة او ىى  ا ية تسند ا
 (.5002-العار  

عمى مسا ة كبيرة لدعم الجسم المستمصى  :المراتب -0
السرير وتتأل  م  جزء مبط  عادة م  الصماش الثصي  
وي  و بالصش او الصط  او المطاط او السيبر وما الى ذلا 
وت تو  ايضا عمى اطارات م  االسالا المعدنية 

2016)-www.Dictionary.com/mattress.) 

لصو  او او ىى كيس كبير م  و بالصط  او ال عر او ا
 (.0792 –انور عبد الوا د  الصش او المواد الم ابية

طالبات السر  : يصصد بيا  ى ىذا الب ث الطالبات -0
المصبمي   وطالبات الدراسات العميا وىم الدراسية قب  التخرج

 ديثى الزواج  يث يتراوح اعمارى  ما  عمى الزواج او
جامعة  -م  كمية الزراعة  سنة(22اكثر م  -09 بي 

 .االسكندرية
 : منهج البحث:ثانيا

 اتبعت ىذه الدراسة المنيج الوصسى الت ميمى. 
 : المتغيرات البحثية:ثالثا

لت صي  اىدا  الب ث تم تصني  المتغيرات الب ثية  ى 
وىى المتغيرات المستقمة: مجموعتي  عمى الن و التالى: 

بعض الخصادص االجتماعية واالقتصادية لعينة الدراسة وقد 
االجتماعية  وعدد   والس  وال الةنوع الجنسا تممت عمى 

  ومينة االم واالب  ا سرة  والمستو  التعميمي لالم ا راد
ا تممت  المتغيرات التابعة:ومتوسط الدخ  ال يري لألسرة. 

المصبالت عمى الطالبات عمى المتغيرات المتمثمة  ى معار  
الزواج ن و االستخدام واالختيار وطر  العناية المثمى وانواع 

صال و واستخدام الكسوات التدىور والتم  و  كيسية معالجتو وا 
 الخارجية لممراتب والوسادد ذات ال  وات المختمسة.

 : الفروض البحثية:رابعا
صيغت السروض الب ثية  ى صورتيا الصسرية ا  "ال 

 توجد عالقة بي  المتغيرات الب ثية المستصمة والتابعة".
 

 : الشاممة والعينة:خامسا
طالبات السر   ا الب ث  ىتمثمت  اممة ىذالشاممة: 

الدراسية المختمسة وطالبات الدراسات العميا م  دبموم 
 االسكندرية. وماجستير ودكتوراة  بكمية الزراعة بجامعة
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م   ع وادية اجريت الدراسة عمى عينة صد يةالعينة: 
م  كمية المصبمي  عمى الزواج او المتزوجات  ديثا  الطالبات

لمتعر   ةمب وث 502تكونت م   االسكندريةالزراعة بجامعة 
معار يم ع  المراتب والوسادد ذات ال  وات  مستو عمى 

 المختمسة الطبيعية والصناعية. 
 : تجميع وتحميل البيانات:سادسا

 جمع البيانات:  -أ
تم استخدام استمارة استبيا  وجمعيا بالمصابمة ال خصية 

 ور التالية: لعينة الدراسة وقد ا تممت ىذه االستمارة عمى الم ا
: يتعم  بالبيانات االجتماعية واالقتصادية المحور األول

الخاصة بعينة الدراسة   يث ا تممت عمى الس   
والمستو  التعميمى  والمينة  ومتوسط الدخ  ال ير  

واالم  لألسرة وس  االب وس  االم ومينة كال م  االب
 . ولالم والمستو  التعميمى لممب وثات

ا تم  عمى اسدمة متعمصة بأنواع المراتب  :المحور الثانى
 .اتوالوسادد الموجودة  ى منز  االسرة لممب وث

: ا تم  عمى اسدمة متعمصة بمعار  المب وثات المحور الثالث
 ن و اسباب االختيار لممراتب والوسادد مختمسة ال  وات 

 : ا تم  عمى اسدمة متعمصة بمعار  المب وثاتالمحور الرابع
والوسادد ذات ال  وات ناية المثمى لممراتب ن و طر  الع

 المختمسة.
: ا تم  عمى اسدمة متعمصة بمعار  المحور الخامس

المب وثات ن و انواع التدىور والتم  التى قد تتعرض ليا 
 انواع المراتب والوسادد ذات ال  وات المختمسة.

: ا تم  عمى اسدمة متعمصة بمعار  المحور السادس
ية التعام  ما التم  والتدىور الذ  قد المب وثات ن و كيس

 يصيب المراتب والوسادد ذات ال  وات المختمسة.
: ا تم  عمى اسدمة متعمصة بمعار  المحور السابع

المب وثات ن و استخدام الكسوة الخارجية لممراتب 
 والوسادد ذات ال  وات المختمسة. 

 أسموب تحميل البيانات: -ب

تعطى لك  مب وث ب يث استمارة االستبيا   تصني تم 
درجات( وتعطى االجابة  2 االجابة الص ي ة م  المعار 

  تم وتعطى االجابات بال درجة وا دة( درجتا ( بال اعر 
جما درجات ك  م ور بك  استمارة ثم  ساب المتوسط 

وتم تصسيم  ال سابى واالن را  المعيار  بأستخدام الكمبيوتر
 ±صا بي   المتوسط المعار  الى مستو  متوسط وىو ما ي

رتسا وىو ك  ما يصا اعمى االن را  المعيار (  والمستو  الم
  اما المستو  االن را  المعيار ( م  قيمة المتوسط+

االن را   +اق  م  قيمة المتوسط المنخسض  يو ك  ما ىو
 المعيار (.

تم استخدام النسب المدوية لعرض نتادج الدراسة الميدانية 
  إليجاد العالقة T تبار مربا كا   واختباركما تم استخدام اخ

بي  المتغيرات المستصمة وبي  المتغيرات التابعة  وتم تسريغ 
 SPSS.البيانات باستخدام ال اسب االلى باستخدام برنامج 

(Ver.20)   
 الدراسة الميدانية نتائج

 : الخصائص االجتماعية واالقتصادية لممبحوثات:أوال
ماعية واالقتصادية لممب وثي  تم دراسة الخصادص االجت

والس   وال الة االجتماعية  وعدد ا راد  والمتمثمة  ي نوع الجنس 
ا سرة  والمستو  التعميمي لالم واالب  ومينة االم واالب  

( ىذه 0 الدخ  ال يري لألسرة  ويوضر جدو ومتوسط 
 الخصادص.

الخصادص االجتماعية ا (0 يتضر م  جدو 
سة عمى لدراسة  يث ا تممت عينة الدراواالقتصادية لعينة ا

  %02.5بينما  (سنة 25-09% تتراوح اعمارىم بي  55.2
   ويتضر م  الجدو  ايضا ا  (سنة22كا  العمر اكثر م  

م   %09.2 م  عينة الب ث مير متزوجات بينما 95.9%
%  ذات 92 المتزوجات  وكانت ثالث ارباع عينة الدراسة

 %29.2 عينة الم  نص  ر مستو  تعميمى جامعى  واكث
 االم  تعم  

 توزيع المبحوثين وفقًا لمخصائص االجتماعية واالقتصادية :1جدول
 % العدد الخصائص االجتماعية واالقتصادية % العدد الخصائص االجتماعية واالقتصادية

 27.5 52 جامعى     الس  -0
 00.2 54  و  جامعي    55.2 092 سنة 09-25    
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  مينة ا ب -2 02.5 55 نة  أكثرس 22     
 54.4 097 يعم      المستو  التعميمية لممب وثات -2
 7.4 50 اليعم     5.4 2 ابتدادي   
   جم ا سرة -9 0.4 2 إعدادي   
 02.2 22 ا راد 2اق  م      9.0 02 ثانوي او مايعادلو   
 20.2 020 ا راد 9-2    92 027 جامعي   
  0 ا راد  أكثر 5   7.7 50  و  جامعي   
  الن أة االصمية -5  مينة االم - 4

 02.0 25 ري     25.9 55 تعم 
 50.0 095  ضر    29.2 055 تعم  ال
  متوسط دخ  ا سرة -7  المستو  التعميمي لألم -2
 29.0 050 جنيو 2095.2- 2020   02.0 25 ابتدادي   
 4.5 7 جنيو  أكثر 2097    2.5 5 إعدادي   
    52.4 22 ثانوي او مايعادلو   

%  و والى 27.5 جامعى بنسبة وكا  المستو  التعميمى لالم
  وتتراوح  جم االسرة م  االباء لدييم عم  ثابت 54.4%
اما االسر االق  م  ثالثة ا راد   %20.2 بنسبة  2-2 م 

%  وكانت الن أة االصمية لعينة الدراسة 02.2نسبتيا كانت 
مصاب  الن أة االصمية م  الري   %50.0 ل ضر بنسبةم  ا
%  ويتبي  م  الجدو  ا  متوسط الدخ  02.0 بنسبة

 ال ير  السر المب وثات كا  اكثر م  نص  العينة
 مصاب   جنية 2095.2-2020 يتراوح الدخ  بي  29.0%
 جنية. 2097 ذات دخ  اكثر م    4.5%
 استخدام تفضيلنحو  المبحوثاتأراءو  معارف :ثانيا

 المختمفة: المراتب والوسائد ذات الحشوات
استخدام المراتب تفضيل أراء عينة الدراسة نحو  -1

 والوسائد ذات الحشوات المختمفة:
( اراء المب وثات ن و تسضي  5 يتضر م  جدو 

   يث كانت المراتب المراتب ذات ال  وات المختمسة استخدام
%  يمييا المراتب 25.7الصطنية ت ت  المرتبة االولى بنسبة  

%  وتتصارب معيا المراتب الص ية 47.5الجاىزة بنسبة  
% واخيرا اختيار لممراتب كانت االسسنج بنسبة  45.2بنسبة 
52.4.% 

ن و تسضي   ( ارا المب وثي 5 كما يتبي  م  جدو 
الوسادد ذات ال  وات المختمسة  يث كانت الوسادد استخدام 

يمييا الوسادد   %22.4 لى بنسبةالصطنية ت ت  المرتبة االو 
  %40 ويمييا الوسادد الجاىزة بنسبة  %49.5 الص ية بنسبة

 . %50.2 واخيرا الوسادد االسسنج بنسبة 

أراء المبحوثات نحو تفضيل استخدام المراتب : 0جدول
 والوسائد ذات الحشوات المختمفة

 الوسائد نوع المراتب نوع النوع
 % تكرار % تكرار

 40 55 47.5 005 الجاىزة
 22.4 024 25.7 057 الصطنية
 49.5 75 45.2 77 الص ية
 50.2 45 52.4 45 االسسنج
: الصط  يستخدم  ير مواد ال  و لممراتب وىى اوالم  ا

ل  وات الوسادد وميرىا كما يستخدم كطبصة واقية  و  ال  وة 
ج االصمية قب  التغطية النيادية العطاء الرا ة التامة واالسسن

النعومة يصنا عمى  ك  الواح مختمسة السما ومختمسة  ى 
تستخدم العما  التنجيد   السوست( والثص  والمراتب الجاىزة

 (.0777 - يونس خنسر وخاصة االسرة.
أنواع المراتب والوسائد المتوفرة فى منزل االسرة  -0

 وعددها:
( ا  المراتب الصطنية كانت 2 يتضر م  جدو 

%( 54.0يا المراتب الجاىزة بنسبة %( ويمي22.5 بنسبة
واخيرا المراتب االسسنجية  %( لممراتب الص ية2.7 مصاب 
 %(.2.7 بنسبة
 

 أنواع المراتب والوسائد المتوفرة بمنزل االسرة :0جدول 
 الوسائد المراتب النوع

 % العدد % العدد
 55.5 44 54.0 47 الجاىزة
 22.2 020 22.5 022 الصطنية
 2.2 02 2.7 05 الص ية
 2.2 00 2.7 5 االسسنجية
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%( يمييا الجاىزة 22.2نية اما بالنسبة لموسادد الصط
%( 2.2%( ويمييا الوسادد الص ية بنسبة 55.5 بنسبة

 %(.2.2 واخيرا الوسادد االسسنجية
( الى ا  االسعار م  0770- ميا ابو طالب قد ا ارت

خدمات العوام  الم ددة لكمية االستيالا لكا ة السما وال
واالختال  الكبير  ى النمط المعي ى والذ  يتبعو تغيرا  ى 

 مستويات االنسا .
( الى ا  المؤثرات 0777- ميا ابو طالب وقد ا ارت

 االقتصادية م  اىم العوام  التى تؤثر عمى ممارسات اال راد.
 تفضيل االستخدام أسباب: معارف المبحوثات نحو ثالثا

 ات المختمفة:ذات الحشو  ئدالمراتب والوسا
معارف المبحوثات نحو أسباب تفضيل المراتب القطنية  -0

 والجاهزة:
ن و اسباب تسضي   بسؤا  المب وثات ع  معار ي 

استخدام المراتب الجاىزة والصطنية اظيرت النتادج الب ثية 
 ظ  ى نسبة المب وثات الالتى لديي ارتساع مم و  (4بجدو  

ث كانت جاىزة  يمعر ة بسيولة استخدام المراتب ال

وا    %( لممراتب الصطنية24.0 ب مصا %(22.5 
س بالرا ة لممراتب الجاىزة ا ض  م  %( اال سا45.7 

  اما اال ساس بال رارة %(57.0المراتب الصطنية  يث كانت 
لجاىزة والمراتب الصطنية  يث والبرودة  صد تصاربت المراتب ا

النتادج  %( عمى التوالى. كما بينت55.2 -%57.2  بمغ
تب الصطنية ا( ا  تسضي  المب وثات لممر 4  ثية بجدو الب

ليا  سيولة إعادة التنجيدو  يرجا الى العادات والتصاليد والعر 
  .عمى التوالى %(22.2 -%22.2بنسب 

معارف المبحوثات نحو تفضيل استخدام الوسائد  -0
 القطنية والجاهزة:

م الوسادد استخدابتسضي   بسؤا  المب وثات ع  معار ي 
( ارتساع 2 نية اظيرت النتادج الب ثية بجدو الجاىزة والصط

معر ة بسيولة  ظ  ى نسبة المب وثات الالتى لديي مم و 
 مصاب  %(40.9الجاىزة  يث كانت  استخدام الوسادد

  وم   يث اال ساس بالرا ة لموسادد الصطنية%( 22.2 
وسادد الجاىزة  يث الاعمى م   لموسادد االصطنية

 .%( عمى التوالى52.7 -% 22.2 انتك
 إجابات المبحوثات نحو أسباب تفضيل واستخدام المراتب القطنية والجاهزة: 4 جدول
تفضيل االستخدام  أسباب 

 المختمفة
 المراتب

 القطنية الجاهزة
 ال أعرف ال نعم ال أعرف ال نعم

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
 02.5 59 25.5 009 24.0 90 5 4 44.7 75 22.5 007 االستخدام ولةسي 0
 5.5 05 22.2 004 22.2 92 05.9 52 92.0 024 05.5 52 والتصاليد والعر  العادات 5
 4.4 7 94.0 025 50.2 44 5.5 05 99.0 025 04.0 57 السعر 2
العناية والغسي   سيولة 4

 والتنظي   التنسيض(
25 55.2 020 22.7 02 9.5 42 55 022 24.7 59 02.5 

 09.2 22 90.9 042 00.9 54 02.0 20 90.5 042 02.9 55 مرضية السباب 2
 05.5 52 90 045 09.5 22 04.0 57 29.2 025 05.2 25 الس  لكبار 2
 9.7 02 22.0 055 57.0 27 2.7 5 22.5 007 45.7 55 بالرا ة اال ساس 9
 2.4 00 27.0 050 22.2 95 05.9 52 90.0 042 09.5 22 اعادة التنجيد سيولة 5
 02.2 20 94.7 025 7.7 50 00.5 52 90.9 049 09.0 22 امكانية التنجيد عدم 7

 00.5 55 90 045 07.5 27 00.5 52 95 020 00.9 55 االطسا  الرضا وجود 00
بال رارة  اال ساس 00

 والبرودة
20 57.2 025 24.4 02 2.2 25 55.2 055 22.0 09 5.4 

 
 إجابات المبحوثات نحو أسباب تفضيل استخدام الوسائد القطنية والجاهزة : 5جدول

تفضيل االستخدام  أسباب 
 المختمفة

 الوسائد
 القطنية الجاهزة

 ال أعرف ال نعم ال أعرف ال نعم
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 7.5 07 22.2 004 22.2 90 2.0 2 22.5 007 40.9 97 االستخدام سيولة 0
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 9.9 02 27.2 002 22 24 00.5 50 99.2 020 00.7 52 والتصاليد والعر  العادات 5
 5.2 02 92.2 044 02.9 25 5.5 09 99.2 020 02.7 59 السعر 2
العناية والغسي   سيولة 4

 والتنظي   التنسيض(
20 52.5 024 27.0 00 2.5 49 54.4 052 24.5 50 00.7 

 02.2 52 27.7 022 02.2 25 05.7 52 92.9 042 02.4 52 مرضية السباب 2
 00.4 55 92.0 042 02.2 52 05.7 52 92.5 049 00.2 55 الس  لكبار 2
 5.5 09 29.9 005 22.2 22 2.9 00 29.4 020 52.7 25 بالرا ة اال ساس 9
 5.2 02 25.5 050 57.2 29 00.2 55 50.7 029 9.9 02 اعادة التنجيد سيولة 5
 04.2 55 90 029 04.2 55 9.9 02 97.4 024 05.7 52 امكانية التنجيد عدم 7

 00.7 50 92.2 045 02.2 20 7.2 05 50.4 022 00.2 50 االطسا  الرضا وجود 00
 00.5 50 24.4 052 54.9 45 2.9 00 95.9 040 50.2 45 بال رارة والبرودة اال ساس 00

( ا   معر ة المب وثات 2 ية بجدو كما بينت النتادج الب ث
عمى م  %( ا22لمعادات والتصاليد والعر  لموسادد الصطنية بمغت 

ومعر ة المب وثات  %( 00.7 الوسادد الجاىزة  يث بمغت
عمى م  الوسادد الجاىزة لسيولة إعادة التنجيد لموسادد الصطنية ا

 %( عمى التوالى.9.9 -% 57.2  يث بمغت
وعدد مرات  طرق تفضيل نحووثات معارف المبح :رابعا

 والوسائد مختمفة الحشوات  بالمراتبالعناية 
طرق وعدد مرات  معارف المبحوثات نحو تفضيل -1

 : لعناية لممراتب الجاهزة والقطنيةا
طر  ن و تسضي   عند سؤا  المب وثات ع  معار ي 

ية  أظيرت العناية المتبعة لممراتب الجاىزة والمراتب الصطن

( إ  ىناا ارتساع مم وظ  ى نسبة 2 ب ثية بجدو النتادج ال
ريض المراتب الصطنية معر ة بتع تى لديي المب وثات الال
  %(24.2ولممراتب الجاىزة بنسبة   %(24.0 لم مس بنسبة

وبالنسبة لمعر ة المب وثات لغسي  المراتب الجاىزة والصطنية 
الى استخدام مواد التنتظي  الجاىزة  %59.5 صد ا ارت 

بينما كا   %(09  الجاىزة ولممراتب الصطنية بنسبة مراتبلم
راتب الصطنية ا ض  لمتنظي  استخدام المنسضة لمم

%( اما ع  02 %( والمراتب الجاىزة بنسبة25.2بنسبة 
عدد مرات التنظي  والتيوية لممراتب  معار  المب وثات ن و

% 57.7 تب الصطنية كانت مرة ك   ير بنسبالجاىزة والمرا
 %(عمى التوالى.22 -

 إجابات المبحوثات نحو تفضيل طرق العناية لممراتب الجاهزة والقطنية :6جدول
 العناية المختمفة طرق 

 
 المراتب

 القطنية الجاهزة
 ال أعرف ال نعم ال أعرف ال نعم

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
 2.5 00 40.9 97 24.0 002 2.9 02 25.5 004 24.2 29 لم مس  صط تتعرض 0
 00.5 50 95.5 040 09 22 2.9 02 24.7 052 59.5 24 مواد التنظي  الجاىزة يستخدام 5
 2.5 05 42.4 55 45.2 74 4.2 7 20.2 75 44.5 59 كسوة خارجية استخدام 2
 02.2 25 90.0 025 05.4 54 00.5 50 92.2 042 02.7 59  ى ا  نوع مسالة تغس  4
 02.4 52 72.2 022 09 22 5.5 09 95.7 022 05.4 54 يدويا تغس  2
 9.5 04 20.2 009 25.2 22 7.5 07 94.5 044 02 20 المنسضة  صط تستخدام 2
             مرات التنظي  والتيوية عدد 
 4.0 5 25.7 055 22 24 2.2 9 22.2 057 57.7 25 ك   ير مرة 9
 2.9 00 52 022 5.2 02 2.5 05 52.0 022 5.5 09 ك  سنة مرة 5
 2.2 9 52.2 025 05.7 52 4.0 5 54.2 024 00.2 55  ى السنة مرتا  7

 
إ  التنظي  لممراتب  (Danial, D. -2016  وقد ا ار

ىوعم  روتيني بعدة مرات  ي السنة مما تساعد عمى ال ساظ 
عمييا  قاعدة جيدة تنظي  المراتب مرتي   ي السنة  كما يتم 

ا بمواد تنظي  منخسضة الرموة  يث تمتص المواد تنظيسي
 المموثة  بما  ي ذلا خاليا الجمد الميتة وعث الغبار.

طرق وعدد مرات تفضيل  معارف المبحوثات نحو -0
 العناية لموسائد الجاهزة والقطنية: 

عند سؤا  المب وثات ع  معار ي  بتسضي  طر  العناية 
ية  أظيرت النتادج الب ثية نالمتبعة لموسادد الجاىزة والوسادد الصط

( إ  ىناا ارتساع مم وظ  ى نسبة المب وثات الالتى 9 بجدو 
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ريض الوسادد الصطنية لم مس لديي  معر ة ص ي ة بتع
  وبالنسبة %(50.0  %( ولموسادد الجاىزة بنسبة40.5بنسبة 

لمعر ة المب وثات لغسي  الوسادد الجاىزة والصطنية  صد ا ارت 
الجاىزة  ام مواد التنظي  الجاىزة لموسادد% الى استخد57.2

اما ع  معار  المب وثات  %( 05.4  ولموسادد الصطنية بنسبة
دد ن و عدد مرات التنظي  والتيوية لموسادد الجاىزة والوسا

% (عمى 22.2 -% 50.0 الصطنية كانت مرة ك   ير بنسب
 التوالى.

  ( إ  التنظي  لموسادد ىوعمDanial,D. -2016وقد ا ار 
روتيني بعدة مرات  ي السنة مما تساعد عمى ال ساظ عمييا  
والصاعدة الجيدة لتنظي  الوسادد ي دث مرة وا دة او مرتي   ي 

 السنة.

التدهور أو التمف التى  نواعأ نحو: معارف المبحوثات خامسا
 :ض لها المراتب والوسائد المختمفةقد تتعر 

التمف التى  معارف المبحوثات نحو أنواع التدهور أو  -1
 :رض لها المراتب الجاهزة والقطنيةقد تتع

عند سؤا  المب وثات ع  معار ي  بأنواع التم  لممراتب 
( 5 ية  أظيرت النتادج الب ثية بجدو الجاىزة والمراتب الصطن

%( وضع  27.2   دوث ضع   ى السوست كا  بنسبة
( ويمييا ضع  السوست %22.7   ى السوست لجميا االجزاء

يرا ظيور روادر مير مرموبة %( واخ24.7  ء وا د ى جز 
   %(20.4  بنسبة

 إجابات المبحوثات نحو تفضيل طرق العناية لموسائدالجاهزة والقطنية: 7 جدول
 العناية المختمفة طرق 

 
 الوسائد

 القطنية الجاهزة
 ال أعرف ال نعم ال أعرف ال نعم

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
 2.9 00 24.0 002 40.5 95 2.5 00 94.9 042 50.0 27 لم مس  صط تتعرض 0
 02.2 20 95.5 040 05.4 54 0.2 2 27.2 002 27.5 92 مواد التنظي  الجاىزة يستخدام 5
 07.0 29 90.2 027 7.2 05 02 20 92.5 047 9.5 04 كسوة خارجية استخدام 2
 20.4 27 22.4 052 2.5 05 2.9 00 99.5 020 02.2 25  ى ا  نوع مسالة تغس  4
 2.2 9 22.4 052 22 24 04.4 55 99.5 020 9.9 02 يدويا تغس  2
 5.5 02 52.0 029 2.9 00 59.2 22 22.7 054 5.5 09 المنسضة  صط تستخدام 2
             مرات التنظي  والتيوية عدد 
 2.5 05 25.5 002 22.2 27 00.5 50 25 025 50.0 40 ك   ير مرة 9
 25.2 22 25.5 002 7.2 05 2.9 00 70.5 092 4.0 5 ك  سنة مرة 5
 7.2 05 52.2 022 2.5 00 2.2 9 55.9 095 9.9 02  ى السنة مرتا  7

 إجابات المبحوثات نحو أنواع التدهور أو التمف التى قد تتعرض لها المراتب الجاهزة والقطنية :8جدول 
 والتمف التدهور أنواع 

 
 المراتب

 القطنية الجاهزة
 ال أعرف ال نعم ال أعرف ال نعم

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
 9.9 02 90.2 027 50.2 40 04.4 55 92.7 045 7.9 07 قطا بالصماش  دوث 0
 5.5 02 29.5 020 54.2 45 2.9 02 22.5 002 27.2 99 ضع   ى السوست  دوث 5
 00.2 50 24.2 052 52.0 47 9.5 04 22.7 007 22.7 95  ى السوست لجميا االجزاء  ضع 2
 04.4 55 27.9 022 02.7 20 9.9 02 29.4 005 24.7 25 السوست  ى جزء وا د ضع  4
 05.2 54 95.5 045 04.7 57 05.5 52 29.5 020 50 27 انضغاط ال  وة  دوث 2
 02.4 25 92.5 044 7.9 07 7.7 07 90.5 022 05.5 22 بصا بالمرتبة  دوث 2
 7.9 07 49.9 72 45.2 52 05 52 94.2 045 02.2 52 متساوية لمسطر مير 9
 02.4 25 27.5 022 04.4 55 9.7 02 20.5 005 20.4 25 مرموبة ميرروادر  ظيور 5

اما بالنسبة  نواع التم  لممراتب الصطنية  كانت ت ير الى 
مير متساوية السطر  يث تكو تم   ى المرتبة ب 

 %(.50.2 %( يمييا  دوث قطا بالصماش بنسبة45.2 بنسبة

( ا  العمر 5002- سامية لطسى وقد وض ت
تيا ءاالستيالكى لممنتجات النسيجية يعتمد عمى استمرار كسا

 ى االستعما  وال ي ترط  دوث تمز  او ثصوب  ى االنسجة 
 تيا  ى االستعما .ءلكى تسصد كسا
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أنواع التدهور أو التمف  حوثات نحومعارف المب -0
 التى قد تتعرض لها الوسائد الجاهزة والقطنية:

بأنواع التم  لموسادد  عند سؤا  المب وثات ع  معار ي 
( 7 ية  أظيرت النتادج الب ثية بجدو الجاىزة والوسادد الصطن

الجاىزة كانت  إ  معار  المب وثات  نواع التم  لموسادد
%( وظيور روادر مير 40.2  مير متساوية السطر

اما بالنسبة لمعار  المب وثات تجاه انواع   %(02.9 مرموبة
يمييا مير ( 55.2  لموسادد الصطنية  كانت  دوث بصا التم 

 %(.55.0 متساوية السطر
: معارف المبحوثات نحو طرق التعامل مع سادسا

المراتب والوسائد مختمفة التدهور الحادث ب
 :الحشوات

لمبحوثات نحو تفضيل طرق التعامل مع معارف ا -1
 التدهور الحادث بالمراتب الجاهزة والقطنية 

طر  التعام  تسضي   ن وبسؤا  المب وثات ع  معار ي  
نية اظيرت او إصالح التم  والتدىور لممراتب الجاىزة والصط

( إ  معالجة التم  لممراتب الجاىزة 00 النتادج الب ثية بجدو 
بأستخدام مسدس ال ما لمصطا والصطنية كانت 

وترقيا الجزء  عمى التوالى %(20.4 -%27.2بنسب 
تغيير  ويمييم عمى التوالى %(25-%57.5بنسب  المصطوع

عمى  %(20.4 -% 55.2 الكسوة الخارجية  صط بنسب
 .التوالى

 زة والقطنيةإجابات المبحوثات نحو أنواع التدهور أو التمف التى قد تتعرض لها الوسائد الجاه :9جدول 
 التدهور والتمف أنواع 

 
 الوسائد

 القطنية الجاهزة
 ال أعرف ال نعم ال أعرف ال نعم

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
 02.5 57 95.5 027 05 52 5.7 09 95 047 02.0 52 قطا بالصماش  دوث 0
 7.2 05 25.2 002 25.0 25 00.2 50 90.4 024 07.4 29 ضع   ى السوست  دوث 5
 5.7 09 25.2 050 55.2 22 5.7 09 94.7 042 02.5 20  ى السوست لجميا االجزاء ضع  2
 9.5 02 24.0 052 55.0 24 00 50 99 049 05 52 السوست  ى جزء وا د ضع  4
 05 52 22.2 052 55.4 42 7.4 05 92.7 042 04.9 55 انضغاط ال  وة  دوث 2
 5.7 09 25.2 050 55.2 22 05.2 22 90.5 024 00.2 55 الوساددبصا ب  دوث 2
 9.5 02 24.0 052 55.0 24 9.7 02 20.5 77 40.2 99 متساوية لمسطر مير 9
 05 52 22.2 052 55.4 42 07.4 29 24.7 054 02.9 20 روادر مير مرموبة ظيور 5

 ر الحادث بالمراتب الجاهزة والقطنيةإجابات المبحوثات نحو تفضيل طرق التعامل مع التدهو  :12جدول 

طرق اصالح التدهور  تفضيل 
 والتمف
 

 المراتب
 القطنية الجاهزة

 ال أعرف ال نعم ال أعرف ال نعم
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 2.9 02 20.2 007 25 25 2.5 00 22.2 052 57.5 22 ترقيا الجزء المصطوع يتم 0
 4.0 5 20 77 44.5 59 2.5 00 22.5 002 27.2 92 مسدس ال ما لمصطا ستخداما 5
 02 20 94.9 042 7.2 05 5.2 02 90.2 022 50.4 40 التنجيد اعادة 2
 7.2 05 20.2 009 20.4 27 2.5 00 22.0 059 55.2 22 الكسوة الخارجية  صط تغيير 4
 02 52 90 029 02.0 20 7.4 05 90.4 029 07.2 29 كسوة جديدة ليا عم  2
 7.2 05 95 027 05.9 22 02.2 52 95.7 040 02.2 52 منيا ارجاعيا لممصنا التخمص 2
 02 52 92.9 045 00.4 50 7.2 05 92.2 042 02.2 20 منيا لمم تاجي  التخمص 9
 7.2 05 27.7 022 50.9 40 7.5 07 29 020 52.5 42 منيا لالقارب التخمص 5
 2.5 05 50.2 029 05.4 54 47.2 72 49.7 72 5.2 2 لصمامةمنيا  ى ا التخمص 7

منيا لمم الت  التخمص 00
 المتخصصة

24 59.5 052 22.4 09 5.5 25 07.9 025 90.2 09 5.5 

 7.2 05 95.2 040 05.0 22 50.0 40 94.5 044 4.2 7  ى  صة المصي  تستخدم 00
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طرق التعامل مع تفضيل معارف المبحوثات نحو 
 :لحادث بالوسائد الجاهزة والقطنيةر االتدهو 

طر  تسضي  بسؤا  المب وثات ع  معار ي  تجاه 
صالح التم  والتدىور لموسادد الجاىزة والصطو التعام   نية ا 

( إ  معالجة التم  لموسادد 00 اظيرت النتادج الب ثية بجدو 
 ةبنسب كا  أستخدام مسدس ال ما لمصطابالجاىزة كانت 

  اما %(54.7ة  زء المصطوع بنسب%( وترقيا الج52.7 
استخدام مسدس  الجة التم  لموسادد الصطنية  كا معبالنسبة 

 ة%( وترقيا الجزء المصطوع بنسب40.2 ةال ما لمصطا بنسب
 %(.55.2%( يمييا تغيير الكسوة الخاجية  صط   55.2 

 كسوة خارجية لممراتب والوسائد: م: أستخداسابعا
 يسضمو  استخدام %( 97.05 ( إ 05 م  جدو  يتضر

يسضمو  استخدام  %(27.59كسوة خارجية لممراتب مصاب   

كسوة خارجية لموسادد المختمسة وم  انواع الكسوات كا  
 مطاط لممراتب بنسبةاستخدام كسوة لوجو وا د ب ريط تسضي  

الكاممة بسوستة  اما لموسادد %( لمكسوة 2 مصاب  %(57.2 
اعمى نسبة م  باقى ت الكسوة الكاممة بسوس كا  تسضي 

 تسضي  %(  كا  م  اكثر اسباب07.9 االنواع بنسبة
ومة السطر لممرتبة عاستخدام الكسوة الخارجية لممراتب كانت لن

%( لعدم 7.4  %( مصاب 52.9  ت را السراش بنسبةوكثرة 
استخدام الكسوة تسضي  ت را السراش  صط  اما اسباب 

 %(.05.2   بنسبةموسادد كانت سيولة التنظيالخارجية ل
دة او كيس ت سظ داخمو اكيس الوسادة ىو مطاء لموس

 وع م  الدبال  المبيض او المطبوعالوسادة ومالبا مصن
 (.5002- مجد  العار  

 إجابات المبحوثات نحو تفضيل طرق التعامل مع التدهور الحادث بالوسائد الجاهزة والقطنية: 11جدول 
طرق واصالح التدهور  تفضيل 

 مفوالت
 

 الوسائد
 القطنية الجاهزة

 ال فأعر  ال نعم ال أعرف ال نعم
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 2.5 05 22.2 052 55.2 22 0.2 2 92.2 045 54.7 45 ترقيا الجزء المصطوع يتم 0
 2.0 2 22.4 000 40.2 97 2.2 9 27.4 024 52.7 25 مسدس ال ما لمصطا استخدام 5
 02.7 22 94.4 042 5.9 09 2.5 05 52 022 9.5 02 التنجيد اعادة 2
 00.5 52 22.2 055 55.2 44 2.9 02 92.9 045 02.2 25 الكسوة الخارجية  صط تغيير 4
 02.5 59 90.2 027 04.7 57 5.5 09 97.5 024 00.4 55 كسوة جديدة ليا عم  2
 00.5 52 90.5 040 02.4 25 5.2 02 50.2 022 00.4 50 منيا ارجاعيا لممصنا التخمص 2
 05.5 52 92.7 045 00.2 55 9.2 04 52.4 020 7.2 05 منيا لمم تاجي  التخمص 9
 05.2 54 25.5 022 07.2 25 2.5 05 50.2 022 02.2 52 منيا لالقارب التخمص 5
 0 0 55.9 092 00.2 55 40.2 50 22 005 5.2 2 منيا  ى الصمامة التخمص 7

منيا لمم الت  التخمص 00
 المتخصصة

20 20.2 009 20.2 02 9.5 0 0 092 70.2 07 7.9 

 77 000 0 0 0 0 50.5 27 94.0 042 2.9 00  ى  صة المصي  تستخدم 00
 إجابات المبحوثات نحو تفضيل أستخدام كسوة خارجية لممراتب والوسائد :10جدول 
 الوسائد المرتب الخارجية الكسوة م

 % العدد % العدد
 27.59 045 97.05 025 االستخدام 
 4.0 09 9 57 كاممة كسوة 0
 07.9 55 2 52 كاممة بسوستة كسوة 5
 07.5 50 52 004 لوجو وا د كسوة 2
 00.2 45 57.2 055 لوجو ب ريط مطاط كسوة 4
 اسباب استخداما ليا : ما 
 05.2 25 05.2 99 لسيولة التنظي  تستخدم 2
 0 0 09.2 95 اية المرتبة او الوسادةل م تستخدم 2
 0 0 7.4 27 لعدم  ركة السرش تستخدم 9
 0 0 52.9 009 لنعومة سطر المرتبة وكثرة ت را السرش تستخدم 5
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( بوجوب مراعاة اختيار 5002- سامية لطسى وقد ا ارت
مراتب االسرة  سب وز  السرد ويسض  تغطية المراتب بغطاء 

 بسيولة ما مراعاة ابعاد المرتبة   ا ظ يمك  خمعو وتنظيسو
ويجب مراعاة اختيار اقم ة التنجيد م  الوا  التتسخ بسيولة 
 وقابمة لمتنظي  ويسض  االقم ة المعالجة ضد االتساخ 

امطية ىذه الوسادد م  اقم ة ناعمة ذات  ويجب ا  تكو 
سطر اممس لتكسب السرد الرا ة كما يجب ا  تكو  سيمة 

تصاوم االتساخات النيا تالمس جمد االنسا  العناية والتنظي  و 
 مبا رة.

 االحصائية العالقات
: مربع كاى بين المتغيرات المستقمة والمتغيرات أوال

 التابعة:
مربع كاى بين المتغيرات المستقمة والمتغيرات  -1

 لممراتب الجاهزة والقطنية 
عالقة معنوية عند مستو   ( إ  ىناا02 يوضر جدو 

ي  ال الة االجتماعية لممب وثات وبي  ب( 0.00 ا تمالى
ممراتب الجاىزة والمراتب الصطنية معار يم ن و طر  العناية ل

ايضا ىناا ور والتم  لممراتب الجاىزة  صط  انواع التدىو  
( بي  0.00 عنوية عند مستو  معنويةعالقة  ديدة الم

المستو  التعميمى لممب وثات ومعار يم ن و طر  العناية 
لتدىور والتم  لممراتب الجاىزة   كمانجد ايضا إ  واع اوان

  عم  ( بي0.00 عالقة معنوية عند مستو  ا تمالى ىناا
طر  العناية  االم لممب وثات وبي  معار  المب وثات ن و

صالح التدىور و وانواع التدىور والتم   المختمسة كيسية عالج وا 
 ممراتب الجاىزة والمراتب الصطنية.والتم  ل

عالقة معنوية عند مستو   يضا إ  ىنااكمانجد ا
( بي  المستو  التعميمى لألم ومعار  0.00ا تمالى 

طر  العناية المختمسة لممراتب الجاىزة المب وثات ن و 
والمراتب الصطنية وبي  انواع التم  والتدىور لممراتب الجاىزة 
 صط وبي  كيسية معالجة التدىور والتم  لممراتب الصطنية  صط 

جد عالقة بي  الن أة االصمية لممب وثات وبي   كما يو 
 معار يم ن و استخدام المراتب الجاىزة.

عالقة معنوية عند مستو   ( وجود02 كما يوضر جدو 
ن و طر  العناية ( بي  س  المب وثات ومعار يم 0.02 ا تمالى

  كما يوجد عالقة بي  ال الة االجتماعية لممراتب الصطنية
صالح التدىور والتم  لممب وثات ومعار يم ن  و كيسية عالج وا 

لممراتب الجاىزة والمراتب الصطنية  كما وجدت عالقة بي  الن أة 
االصمية لممب وثات وبي  معار يم ن و طر  العناية بالمراتب 

 الصطنية.
ا  إ  معار  المب وثات ن و طر  العناية لممراتب 

ميا  كما إ  الجاىزة والصطنية تتأثر بالمستو  التعميمى لالم وعم
ر  المب وثات ن و انواع التدىور والتم  لممراتب الجاىزة امع

تتأثر بال الة االجتماعية لي  والمستو  التعميمى لممب وثات 
واالم  وتبي  إ  معار  المب وثات ن و طر  العناية لممراتب 

 .ون أتي  االصمية عمرى الصطنية تتأثر ب
المتغيرات مربع كاى بين المتغيرات المستقمة و  -0

 الجاهزة والقطنية  وسائدلا
وجود عالقة معنوية عند مستو   (04 يوضر جدو 

( بي  ال الة االجتماعية لممب وثات وبي  0.00 ا تمالى
ن و طر    معار يو   ن و استخدام الوسادد الصطنية   يمعار 

كيسية  ومعار يم ن و  لوسادد الجاىزة والوسادد الصطنيةالعناية با
 وجدت  ايضا ر والتم  لموسادد الصطنية  صطدىو عالج الت
( بي  0.00  ديدة المعنوية عند مستو  معنويةعالقة 

المستو  التعميمى لممب وثات ومعار يم ن و طر  العناية 
عالقة معنوية عند مستو   لموسادد الجاىزة  كمانجد ايضا

( بي  عم  االم لممب وثات وبي  معار  0.00 ا تمالى
 م  استخدام الوسادد الصطنية وانواع كال ن والمب وثات 

كيسية و وطر  العناية المختمسة  التدىور والتم  لموسادد الجاىزة 
صالح التدىور والتم  لموسادد الجاىزة والوسادد  عالج وا 

 .الصطنية
( بي  0.00 عالقة معنوية عند مستو  ا تمالى نجد كما

م استخدا عميمى لألم ومعار  المب وثات ن والمستو  الت
طر  العناية المختمسة وكيسية معالجة التدىور والتم  و الوسادد 

لموسادد الجاىزة والوسادد الصطنية   كما ىناا عالقة بي   جم 
استخدام الوسادد  ن واالسرة لممب وثات وبي  معار يم 

 الجاىزة.
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 عالقة معنوية عند ( إ  ىناا04 كما يوضر جدو 
( بي  ال الة االجتماعية لممب وثات 0.02 مستو  ا تمالى

صالح التدىور والتم  لموسادد  ن وومعار يم  كيسية عالج وا 
الجاىزة  وىناا عالقة بي  المستو  التعميمى لممب وثات 

 ومعار يم ن وطر  العناية لموسادد الصطنية.
ا  إ  معار  المب وثات ن و طر  العناية لموسادد 

لصطنية تتأثر بالمستو  التعميمى لالم وعمميا وال الة الجاىزة وا
كما إ  معار  المب وثات ن و كيسية  االجتماعية لممب وثات 

عالج التدىور لموسادد الجاىزة والصطنية تتأثر بالمستو  
وتبي  إ  معار  المب وثات ن و  التعميمى لالم وعمميا 

جتماعية لي  سيولة استخدام الوسادد الصطنية تتأثر بال الة اال
 وعم  االم.

: أختبار)ت( المراتب الجاهزة والمراتب القطنية ثانيا
 والوسائد الجاهزة والوسائد القطنية:

( ل ستتتاب الستتترو  T( استتتتخدام اختبتتتار 02يوضتتتر جتتتدو  
بتتتتي  مستتتتتو  معتتتتار  عينتتتتة الدراستتتتة ن تتتتو كتتتتال متتتت  المراتتتتتب 

طنيتة مت  الجاىزة والمراتب الصطنيتة والوستادد الجتاىزة والوستادد الص
 يث تسضتي  االستتخدام وتسضتي  طتر  العنايتة وانتواع التتدىور 

صال و.   والتم  وكيسية عالجو وا 
 تسضي  استخدامي  ن و معار  المب وثاتيبمغ متوسط 

الجاىزة والمراتب لك  م  المراتب  55.49و 52.59ممراتب ل
وىى   2.027عمى التوالى وتبمغ قيمة ت الم سوبة  الصطنية
( 0.00 داللة إ صادية عند مستو  معنوية ذات معنوية قيمة

مما يعنى انو توجد  رو  بي  معار ي  ن و المراتب الجاىزة 

وت ير النتادج الى ا  المب وثات يسضم  استخدام   والصطنية
 المراتب الجاىزة ع  المراتب الصطنية.

طر  العناية  ن و معار  المب وثاتويبمغ متوسط 
 الجاىزة والمراتب الصطنيةاتب لك  م  المر  09.75و 09.25

 وىى قيمة  5.529عمى التوالى وتبمغ قيمة ت الم سوبة 
مما ( 0.00 داللة إ صادية عند مستو  معنوية معنوية ذات

يعنى انو توجد  رو  بي  معار ي  ن و المراتب الجاىزة 
وت ير النتادج الى ا  المب وثات لديي  معار  ن و   والصطنية

 تب الصطنية ع  المراتب الجاىزة.طر  العناية لممرا
ويبمغ متوسط معار  المب وثات ن و طر  التعام  ما 

لك  م  الوسادد الجاىزة  55و  50.20التدىور والتم  لموسادد 
  5.574والوسادد الصطنية عمى التوالى وتبمغ قيمة ت الم سوبة 

داللة إ صادية عند مستو   وىى قيمة معنوية ذات
نى انو توجد  رو  بي  معار ي  ن و ( مما يع0.00 معنوية

الوسادد الجاىزة والصطنية  وت ير النتادج الى ا  المب وثات لديي  
معار  ع  طر  التعام  ما التدىور والتم  لموسادد الصطنية 

 ع  الوسادد الجاىزة.
 09.47ويبمغ متوسط معار  المب وثات ن و طر  العناية 

ادد الصطنية عمى التوالى لك  م  الوسادد الجاىزة والوس 09.90و
داللة  وىى قيمة معنوية ذات 0.529وتبمغ قيمة ت الم سوبة 

( مما يعنى انو توجد  رو  0.02 إ صادية عند مستو  معنوية
بي  معار ي  ن و الوسادد الجاىزة والصطنية  وت ير النتادج الى ا  
المب وثات لديي  معار  ن و طر  العناية لموسادد الصطنية ع  

 ادد الجاىزة.الوس

 بين المراتب والوسائد الجاهزة والمراتب والوسائد القطنية T testيوضح قيم   :15جدول 

 T-test القطنية الجاهزة والوسائد المراتب
 **2.027 55.49 52.59 الجاىزة والصطنية م   يث تسضي  االستخدام المراتب
 0.427 50.42 50.49 والجاىزة م   يث تسضي  االستخدام لصطنيةا الوسادد
 **5.529 09.75 09.25 الجاىزة والصطنية م   يث تسضي  طر  العناية المراتب
 *0.529 09.90 09.47 الجاىزة والصطنية م   يث تسضي  طر  العناية الوسادد
 0.095 02.22 02.55 الجاىزة والصطنية م   يث انواع التدىور والتم  المراتب
 0.452 02.55 02.42  يث انواع التدىور والتم  الجاىزة والصطنية م  الوسادد
 0.202 55.50 50.52 الجاىزة والصطنية م   يث تسضي  التعام  ما التدىوروالتم  المراتب
 **5.574 55 50.20 الجاىزة والصطنية م   يث تسضي  التعام  ما التدىوروالتم  الوسادد
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لمراتب ونستنتج مما سب  إ  المب وثات يسضم  استخدام ا
الجاىزة ع  المراتب الصطنية وا   المب وثات لديي  معار  
ن و طر  العناية لممراتب والوسادد الصطنية ع  المراتب 
والوسادد الجاىزة وا   المب وثات لديي  معار  ع  طر  
 التعام  لمتدىور والتم  لموسادد الصطنية ع  الوسادد الجاىزة. 

لمعيارى والنسبة ا واالنحراف : المتوسط الحسابىثالثا
المئوية لمستوى المعارف لممراتب والوسائد مختمفة 

 الحشوات:
المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى والنسبة  -1

المئوية لمعارف المبحوثات لممراتب ذات الحشوات 
 المختمفة:

( إ  المتوسط ال سابى واالن را  02 يوضر جدو 
 ن و تسضي ات المعيار  لمدرجة الدالة عمى معار  المب وث

( 4.40±  42.22 م المراتب مختمسة ال  وات قد بمغاستخدا
وبناء عمى ذلا تم تصييم مستو  معار  المب وثات ن و 

ى ثالث  دات استخدام المراتب مختمسة ال  وات التسضي  
  واتضر ايضا إ  المتوسط مرتسا ومتوسط ومنخسض

ر  ال سابى واالن را  المعيار  لمدرجة الدالة عمى معا
طر  العناية المختمسة لممراتب مختمسة ن و تسضي  المب وثات 

( وبناء عمى ذلا تم تصييم 5.92±  22.22 غال  وات قد بم
طر  العناية المختمسة تسضي  مستو  معار  المب وثات ن و 

لممراتب مختمسة ال  وات الى ثالث  دات مرتسا ومتوسط 
ن را  ومنخسض  كما تبي  إ  إ  المتوسط ال سابى واال

انواع  ن والمعيار  لمدرجة الدالة عمى معار  المب وثات 
(  وايضا معار  5.49±  25.20 لتم  كا التدىور وا

تسضي  التعام  ما التدىور التم  المب وثات ن و 
تسضي  استخدام  ( وكا  معار 00.50±  44.09 كا 

( وتم تصسيم معار  المب وثات 5.55±  5.75 كسوة خارجية
التدىور والتم  وكيسية التعام  معو واستخدام ن و انواع 

الكسوة الخارجية الى ثالث  دات  مرتسا ومنخسض ومتوسط 
 لكال منيا.

( إ  المستو  المتوسط لمعار  02 ويتضر م  الجدو 
عمى م  المب وثات ن و تسضي  استخدام المراتب الصطنية ا

%( عمى التوالى  94.2-% 25.4 المراتب الجاىزة  يث كانت
ايضا المستو  المتوسط لمعار  المب وثات ن و تسضي  طر  و 

% 74.2 ىزة والصطنية تصاربت النسب وكانتالعناية بالمراتب الجا
   %( عمى التوالى74.0 -

 المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى والنسبة المئوية لمستوى المعارف لممراتب :16جدول 
 % العدد االنحراف المعيارى± الحسابى  المتوسط % عددال االنحراف المعيارى±  ىالحساب المتوسط

 (4.2±  02.55التدىورلممراتب الجاىزة    انواع ( 5.00±  52.59المراتب الجاىزة   استخدام
 2.4 00 (4.2منخسض  اق  م   مستو  50.2 44 (5.00منخسض  اق  م   مستو 
 74.2 074 (02.55الى  4.2 م  متوسط  مستو  25.4 055 (52.59الى  5.00متوسط  م   مستو 
 0 0 (02.55مرتسا  اعمى م   مستو  02.0 22 (52.59مرتسا  اعمى م   مستو 
 ( 4.25±  02.22لممراتب الصطنية   التدىور انواع (5.72±  55.49المراتب الصطنية    استخدام
 7.2 07 (4.25منخسض  اق  م   مستو  00.5 52 (5.72منخسض  اق  م   مستو 
 50 022 (02.22الى  4.25متوسط  م   مستو  94.2 022 (55.49الى  5.72متوسط  م   و مست

 7.4 50 (02.22مرتسا  اعمى م   مستو  04.0 57 (55.49مرتسا  اعمى م   مستو 
 (2.77±  50.52ما التدىورلممراتب الجاىزة   التعام  (4.4±  09.25بالمراتب الجاىزة      العناية
 2.2 02 (2.77منخسض  اق  م   مستو  2.4 00 (4.4ق  م  منخسض  ا مستو 
 59.5 050 (50.52الى  2.77متوسط  م   مستو  74.2 072 (09.25الى  4.4متوسط  م   مستو 
 2.7 05 (50.52مرتسا  اعمى م   مستو  0 0 (09.25مرتسا  اعمى م   مستو 
 ( 2.90±  55.50لتدىورلممراتب الصطنية  ما ا التعام  ( 4.22±  09.75بالمراتب الصطنية    العناية
 2.7 05 (2.09منخسض  اق  م   مستو  2.4 00 (4.22منخسض  اق  م   مستو 
 70.9 052 (55.50الى  2.09متوسط  م   مستو  74.0 072 (09.75الى 4.22متوسط  م   مستو 
 2.4 9 (55.50مرتسا  اعمى م   مستو  2 0 (09.75مرتسا  اعمى م   مستو 

 ( 5.55±  5.75كسوة خارجية     ستخداما
 00.9 54 (5.75مرتسا  اعمى م   مستو  55.5 49 (5.55منخسض  اق  م   مستو 
    22.2 022 (5.75الى  5.55متوسط  م   مستو 
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بينما المستو  المتوسط لمعار  المب وثات ن و انواع 
 يث التدىور والتم  لممراتب الجاىزة اعمى م  المراتب الصطنية 

%( عمى التوالى  وكا  المستو  المتوسط 50-% 74.2كانت 
لمعار  المب وثات ن و تسضي  طر  التعام  ما انواع التدىور 

 -% 59.5  الجاىزة والصطنية متصاربة  كانت والتم  لممراتب
 %( عمى التوالى.70.9

و  المتوسط لمعار    المستونستنتج مما سب  إ
م لممراتب الصطنية ا ض  االستخداتسضي   المب وثات ن و

اما لممراتب الجاىزة ا ض   بينما معار  انواع التدىور 
التعام  ما تسضي  طر  العناية وطر  تسضي  معار  

 التدىور والتم  متصاربة بي  المراتب الصطنية والجاىزة.
المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى والنسبة المئوية  -0

 الحشوات المختمفة: لمعارف المبحوثات لموسائد ذات
( إ  المتوسط ال سابى واالن را  09 يوضر جدو 

المعيار  لمدرجة الدالة عمى معار  المب وثات ن و تسضي  
( 00.29± 42.02 م الوسادد مختمسة ال  وات قد بمغاستخدا

وبناء عمى ذلا تم تصييم مستو  معار  المب وثات ن و تسضي  
ثالث  دات مرتسا  استخدام الوسادد مختمسة ال  وات الى

ومتوسط ومنخسض  واتضر ايضا إ  المتوسط ال سابى 
واالن را  المعيار  لمدرجة الدالة عمى معار  المب وثات تجاه 

±  22.5 ة لموسادد مختمسة ال  وات قد بمغطر  العناية المختمس
( وبناء عمى ذلا تم تصييم مستو  معار  المب وثات 5.25

مسة لموسادد مختمسة ال  وات الى ن و تسضي  طر  العناية المخت
ثالث  دات مرتسا ومتوسط ومنخسض  كما تبي  إ  إ  
المتوسط ال سابى واالن را  المعيار  لمدرجة الدالة عمى 

نواع التدىور والتم  لموسادد معار  المب وثات ن و ا
 و التعام    وايضا معار  المب وثات ن(7.52± 20.55كا  

( وكا  معار  00.75±  42.20 ما التدىور التم  كا 
( وتم تصسيم 5.02± 5.09 ضي  استخدام كسوة خارجيةتس

معار  المب وثات ن و انواع التدىور والتم  وكيسية التعام  
معو واستخدام الكسوة الخارجية الى ثالث  دات مرتسا 

 ومنخسض ومتوسط لكال منيا.
( إ  المستو  المتوسط لمعار  09 ويتضر م  الجدو 

ىزة والصطنية ن و تسضي  االستخدام لموسادد الجاالمب وثات 
 %( عمى التوالى  70.9 -% 57.2 تصاربت النسب وكانت

 المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى والنسبة المئوية لمستوى المعارف لموسائد :17جدول 
االنحراف ± الحسابى  المتوسط
 المعيارى

االنحراف ± الحسابى  المتوسط % العدد
 المعيارى

 % العدد
 (4.79±  02.42التدىورلموسادد الجاىزة   انواع (2.29±  50.49الوسادد الجاىزة    استخدام
 5.2 09 (4.79منخسض  اق  م   مستو  2.2 02 (2.29منخسض  اق  م  مستو 
 59.5 050 (2.42الى  4.79متوسط  م   مستو  57.2 052 (50.49الى  2.29متوسط  م   مستو 
 2.7 5 (02.42مرتسا  اعمى م   مستو  4.4 7 (50.49اعمى م  مرتسا   مستو 
 (4.74±  02.55التدىورلموسادد الصطنية   انواع (2.22±  50.42الوسادد الصطنية   استخدام
 00.5 52 (4.74منخسض  اق  م   مستو  2.7 05 (2.22منخسض  اق  م   مستو 
 50 022 (2.55الى  4.74توسط  م  م مستو  70.9 055 (50.42الى  2.22متوسط  م   مستو 
 9.5 02 (02.55مرتسا  اعمى م   مستو  5.4 2 (50.42مرتسا  اعمى م   مستو 
 (2.92±50.20ما التدىورلموسادد الجاىزة  التعام  (4.22±  09.47بالوسادد الجاىزة    العناية
 2.7 05 (2.92منخسض  اق  م   مستو  2.4 00 (4.22منخسض  اق  م   مستو 
 70.5 059 (0.20الى  2.92متوسط  م   مستو  74.2 074 (09.47الى  4.22متوسط  م   مستو 
 5.7 2 (50.20مرتسا  اعمى م   مستو  0 0 (09.47مرتسا  اعمى م   مستو 
 (2.20± 55ما التدىورلموسادد الصطنية    التعام  (4.45±  09.90بالوسادد الصطنية    العناية
 2.5 04 (2.20منخسض  اق  م   مستو  2.4 00 (4.45  منخسض  اق  م مستو 
 57.2 052 (55الى  2.20متوسط  م   مستو  70.5 059 (09.90الى 4.45متوسط  م   مستو 
 2.7 5 (55مرتسا  اعمى م   مستو  2.4 9 (09.90مرتسا  اعمى م   مستو 
 (5.02± 5.09كسوة خارجية    استخدام
 09.0 22 (5.09مرتسا  اعمى م   مستو  20.9 22 (5.02منخسض  اق  م   مستو 
    25.5 009 (5.09الى  5.02متوسط  م   مستو 
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وايضا إ  المستو  المتوسط لمعار  المب وثات ن و تسضي  
ىزة والصطنية تصاربت النسب طر  العناية بالوسادد الجا

وكا  المستو   %( عمى التوالى70.5 -% 74.2 وكانت
 وثات ن و تسضي  طر  التعام  ما المتوسط لمعار  المب

الجاىزة والصطنية متصاربة  انواع التدىور والتم  لموسادد
  بينما المستو  %( عمى التوالى.57.2 -% 70.5 كانت 

لتم  لموسادد المتوسط لمعار  المب وثات ن و انواع التدىور وا
عمى م  الوسادد الصطنية  يث %( ا59.5 الجاىزة كانت بنسبة

 %(.50 كانت
  المستو  المتوسط لمعار  ونستنتج مما سب  إ

الجاىزة ا ض  م  انواع التدىور لموسادد  ن والمب وثات 
تسضي     اما معار  المب وثات ن والوسادد الصطنية

ستخدام وطر  العناية وطر  التعام  ما التدىور والتم  اال
 متصاربة بي  الوسادد الصطنية والجاىزة.

 التوصيات
  ج تعميمية إر ادية تيد  لتعميم المستيماإعداد برام -0

كيسية التعام  السميم ما المراتب والوسادد مختمسة 
 ال  وات.

توعية المستيما بالعناية بالمراتب والوسادد مختمسة  -5
ال  وات ويتم ذلا ع  طري  تعري  المستيما لعدة 
خواص اىميا م تو  االليا  ولونيا والتجييز المستخدم 

 ناية المثمى ليا.ليا وطر  الع

إعداد برامج توعية تيد  الى االىتمام بسالمة وص ة  -2
الجياز التنسسى ع  طري  تعري  اال راد بضرورة 
االىتمام بالتيوية الجيدة لممسرو ات لمتخمص م  مموثات 
اليواء التى تتسبب  ى مخاطر مبا رة عمى الجياز 

 التنسسي.
ى ا ب اث إستسادة البا ثي  منيا كمادة عممية   -4

 والدراسات المستصبمية.

  المراجع
(: "معجم المصطم ات الصناعات 1975 انور عبد الوا د
ص  -الطباعة  ى جميورية المانيا الديمصراطية–النسيجية" 

522. 

(" ادارة المنز  عمم و   0220  ورية عبد الصادر قبودا 
 –بعة االولىوخبرة كي  تكونى ربة منز  ناج ة" الط

 مصر.–االسكندرية  –لمطباعة ابو العزم 

( : المسرو ات المنزلية والديكور الداخمى 0220 سامية لطسى
 االمارات. –دبى –" دار الصمم 

ا طباء يختمسو  بي   "(0212  ري  ا مد وماجدة لييطة
 ضرر وص ية مراتب اإلسسنج

 " www.s.youm7.com/252815 

سنية (" معجم المصطم ات والتعاري  ال0226 مجد  العار 
 ى الصناعات النسجية" صندو  دعم صناعة الغز  

 الطبعة الرابعة. –والمنسوجات 

( "السما المصمدة خطر ييدد االقتصاد 0220 منا  ال ري  
 مميارات سنويا 00بخسادر تسو  

 www.alwatan.com.sa/daily/2003 

(: "اثر إدارة الدخ  1991 ابو طالب ميا سميما  م مد
ا سر  والغذاء عمى نمط استيالا الغذاء وال الة 

وية التغذوية لبعض ا سر الريسية وال ضرية والبد
 قسم -رسالة دكتوراه – بم ا ظتى االسكندرية ومطروح"

 جامعة االسكندرية.– كمية الزراعة -االقتصاد المنزلى

تيما واالستيالا ( ""تر يد المس1999ميا ابو طالب 
اإلمارات العربية  –دبي –وت ديات المستصب " دار الصمم
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ABSTRACT 
These research is mainly aim to study the knowledge of sample students toward, the mattress and pillow 

with different kind of filling according to the usage ,caring and damage types due to usage. The study applied 

on random sample of 205 students from Alex. University. The data collected using the questionnaire with 

interview the data analysis statistic using SPSS were percentages, frequency table and T test, to show discuss 

the research result.      

The main results: we find that the percentages of students which have knowledge about prefabricated are 

more than their knowledge's about cotton one. And the students use detergents materials with the 

prefabricated mattresses more than the cotton one. And the girls knowledge of damage appearance in the 

prefabricated mattresses one.  Represented in spring weakness and bad smile, for the cotton mattresses the 

damage represented only on the non-symmetry surface, also we note that the students curing the damage 

using the hot wax gun and tinkering with external parts. 

The statistics results in the T test to calculate the different in the knowledge level on the test sample 

shows that the participants prefer using the manufactured mattresses than the cotton one, and they have the 

required knowledge of the caring ways for cotton mattresses and cotton pillow better than the manufactured 

mattresses and the manufactured pillow, and they have knowledge of dealing with damage and decay for the 

cotton better than  the manufactured one.   

The mathematical average and deviation in the average knowledge of   and dealing types with damage 

seems to be the same between the cotton and ready manufacturing mattresses and pillows.  
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