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 تأثيث حجرةٍ بتصميم و األمهات  يفي تنمية وع برامج الحاسوبتوظيف بعض  فاعلية

 طفل الروضةل آمنةٍ 

  ∗∗آيات عبد الفتاح عبد الوهاب الجندي                   ∗النقيب السعيد ريهام كامل
  

 مقدمة 
يجــب أن تحظــى  تعــد مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــن أهــم المراحــل المــؤثرة فــي حيــاة طفــل الروضــة، والتــي    

، تنميتهم من جميـع الجوانـب المختلفـةلذلك يجب العمل على م هم شباب الغد ؛ باهتماٍم متزايٍد فأطفال اليو 

فـي البيئـة " النفسـي والمـادي" شـعوره بـاألمن واألمـان هاباإلضافة إلى تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم ومن أهم

  .المحيطة التي يعيش فيها 

كمـا تعتبــر حجــرة الطفــل هــي لمكــان األول الــذي يسـتقبل الطفــل منــذ لحظــة مــيالده، ويعتبـر المنــزل هــو ا   

حيـث   ،هبشكٍل آمـٍن بمـا يتناسـب مـع خصـائص نمـو  المكان الذي يقضي فيه معظم وقته، لذا يجب تأثيثها

تــــوفير الراحــــة النفســــية لعلــــى ضــــرورة التعــــرف علــــى احتياجــــات األطفــــال ) ٢٠١٥(تؤكــــد دراســــة نقيطــــي 

  .ودراسة عناصر التصميم الداخلي المناسبة لهم  ،موالجسدية له

فــإن تــوفير الســالمة واألمــن يعتبــر أحــد الجوانــب  ، شــعور بــاألمن هــو جــوهر النمــو للطفــلوٕاذا كــان ال    

أمهــات األطفــال  تنميــة وعــييجــب لــذلك  ،)٢٠١٠، ةكحلــ(بيئتــه  ييجــب أن نوفرهــا فــ يالماديــة الهامــة التــ

علــى وضــع برنــامج تــدريبي  Hill(2011)دراســة  كــدتأكمــا  ،نــة ألطفــالهنآمحجــرة  تأثيــثو  كيفيــة تصــميمب

وقد توصلت إلى وجود تحسن ملحوظ في المهارات الالزمـة  ،لمهارات السالمة المنزلية يركز على األطفال

  .يمكن أن يتعرض لها األطفال داخل المنزل يلتجنب المخاطر الت

بــرامج إرشــادية للمــرأة للتعــرف علــى تأثيــث مســكنها علــى ضــرورة إعــداد ) ٢٠١٤(تؤكــد دراســة مســلم و     

ــًا للفراغــات الســكنية المتاحــة ووفقــًا الحتياجــات األطفــال فــي مراحــل نمــوهم ، علــى أســٍس علميــٍة ســليمٍة وفق

علـــى ضـــرورة تعـــرف األم علـــى كيفيـــة إدارة ومواجهـــة بعـــض ) ٢٠١٥(المختلفـــة ، كمـــا تؤكـــد دراســـة رفلـــة 

  .إلى الوعي بأمن وسالمة البيئة المنزلية  األخطار المنزلية من أجل الوصول

لها مـن  والتي يتم تناولها كثيرًا في اآلونة األخيرة؛ لما برامج الحاسوب ستخداموتظهر الحاجة الملحة ال   

 اسـتخدامضـرورة  تأثيٍر فعاٍل في عرض وتوضيح المعلومات العلمية السليمة بشكٍل جذاٍب ، وبـذلك تتضـح

إلــى التصــميم األمثــل  ا وســيلة فعالــة فــي التعامــل مــع المتغيــرات الجديــدة للوصــولباعتبارهــ بــرامج الحاســوب

  .ة طفل الروضةنموذج حجر واآلمن ل
                                                            

  .جامعة بورسعيد –كلية التربية النوعية  –مدرس بقسم االقتصاد المنزلي  ∗
  .جامعة بورسعيد -كلية التربية للطفولة المبكرة  –مدرس بقسم العلوم األساسية  ∗∗
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فــي تصــميم وتأثيــث الحجــرات مثــل  بــرامج الحاســوب اســتخداموتؤكــد العديــد مــن الدراســات علــى أهميــة    

داخـل البيئـة المنزليـة ومـدى  والتي تهدف إلى تقييم ممارسات األمـن والسـالمة) ٢٠٠٩( حسن،دراسة خليل

كيفيـة ) ٢٠١١( وآخـرون ، كمـا تؤكـد دراسـة نوفـلبرنـامج كمبيـوتري اسـتخداموعي الزوجات بها مـن خـالل 

وقــت  أقـل يلوضــع بـدائل التصـميم فــ ؛ يفيمـا يتعلــق بالتصـميم التخطيطـ يمكانـات الحاســب اآللـإتوظيـف 

والتــي تؤكــد علــى )  ٢٠١٩(  دراسـة مختــار، و ذومجهـود وذلــك لعمــل التعــديالت المناسـبة قبــل عمليــة التنفيــ

في تأثيث مسكن األسـرة )  Floor planner program(وخاصًة برنامج  برامج الحاسوب استخدامأهمية 

  .مختلفةٍ  سكنيةٍ  بتصميم وحداٍت 

  البحثمشكلة 
وخاصـًة  فـي السـنوات األخيـرة ببورسـعيد ن حدوث العديد من الحوادث المنزليـة لألطفـالاالباحثت الحظت   

شــكل خطــرًا ي يئــة األكثــر أمانــًا للطفــل إال أنــه أصــبحفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ، رغــم أن المنــزل يعتبــر الب

 التــيوخاصــًة حجــرة الطفــل  ،بشــكٍل آمــنٍ  هوتأثيثــ هتصــميمكبيــرًا عليــه فــي حالــة قلــة وعــي األمهــات بكيفيــة 

علـى ) ٢٠١٣(حسـانين  ، Rollings ) 2013(وتؤكـد كـٌل مـن دراسـتي ،الطفـل أغلـب أوقاتـه افيهـ ييقضـ

 بتوظيــفتأثيثهــا بشــكٍل ســليٍم، مــن هنــا قامــت الباحثتــان و ضــرورة تخصــيص مســاحة للطفــل داخــل منزلــه 

تنميـة وعـي األمهـات ل "EdrawMax, Power point, Movie maker"بـرامج الحاسـوبمجموعـة مـن 

ــٍة ،والتي تســهم بشــكٍل فعــاٍل فــي توصــيل للطفــلآمنــة حجــرة  وتأثيــث تصــميمحــول كيفيــة  المعلومــات بطريق

  . جذابةٍ 

  :في ضوء ما سبق يسعى البحث الحالي إلى اإلجابة على التساؤل الرئيس التالي  

 آمنـةٍ  وعـي األمهـات بتصـميم وتأثيـث حجـرةٍ تنميـة فـي  بـرامج الحاسـوبتوظيـف بعـض  فاعليةما مدى 

  ؟ لطفل الروضة

  :لية ويتفرع من التساؤل الرئيس العديد من التساؤالت الفرعية التا

  ؟ البحثخصائص عينة البحث األساسية والتجريبية لألمهات عينة  هيما -١

  بمحافظة بورسعيد ؟حجرٍة آمنٍة لطفل الروضة ما مستوى وعي األمهات بتصميم وتأثيث  -٢

  المستوى التعليمي -عدد األبناء  -السن ( هل هناك عالقة بين متغيرات االجتماعية واالقتصادية  -٣

  مساحة –نوع المسكن من حيث المساحة  -مقدار الدخل المالي لألسرة شهريًا  -ة األموظيف -لألم  

  ؟حجرٍة آمنٍة لطفل الروضة تأثيث تصميم و ووعي األمهات ب)  حجرة الطفل

التجريبية بتصميم وتأثيث  البحثاألمهات عينة  وعيعلى مستوى  برامج الحاسوب استخدامهل يؤثر  -٤

  ؟ طفل الروضةحجرٍة آمنٍة ل
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  :أهداف البحث 
 تنميــة وعــيفــي  بــرامج الحاســوبيهــدف البحــث بصــفٍة رئيســيٍة إلــى تحديــد مــدى فعاليــة توظيــف بعــض     

  :وينبثق من الهدف الرئيسي األهداف الفرعية التالية ،بتصميم وتأثيث حجرٍة آمنٍة لطفل الروضةاألمهات 

  . البحثينة دراسة خصائص عينة البحث األساسية والتجريبية لألمهات ع -١

األبــواب (بأبعادهــا تصــميم وتأثيــث حجــرٍة آمنــٍة لطفــل الروضــة دراســة مســتوى وعــي األمهــات بكيفيــة  -٢

المفروشـات  –" نوعية األثاث ، تصـميم وترتيـب األثـاث" األثاث -اإلضاءة -الجدران واألرضيات -والنوافذ

  ). األلعاب –

المســــتوى  -عــــدد األبنــــاء  –الســــن ( قتصــــادية دراســــة العالقــــة بــــين بعــــض متغيــــرات االجتماعيــــة واال -٣

 -نــوع المســكن مــن حيــث المســاحة  - شــهرياً ي لألســرة مقــدار الــدخل المــال -وظيفــة األم –لــألم   يالتعليمــ

  .حجرٍة آمنٍة لطفل الروضةتأثيث و  ، ووعي األمهات بكيفية تصميم) مساحة حجرة الطفل

التجريبيـــة بتصـــميم  البحـــثاألمهـــات عينـــة  يوعـــعلـــى مســـتوى  بـــرامج الحاســـوب اســـتخدامتحديـــد أثـــر  -٤

  .حجرٍة آمنٍة لطفل الروضة وتأثيث 

  :أهمية البحث 
طفـل الروضـة معظـم وقتـه داخـل غرفتـه  يإن تأثيث حجـرة طفـل الروضـة لـه أهميـة كبيـرة ، حيـث يقضـ   

ثـل أهميـة ومـن هنـا تتم ،آمـنٍ  بين الدراسـة ،اللعـب، ممارسـة الهويـات والنـوم لـذا يجـب تأثيـث حجرتـه بشـكلٍ 
  :البحث فيما يلي

ــٍة لطفــل الروضــة  األمهــات وعــيدراســة مــدى  -١ ومراعاتهــا للناحيــة الجماليــة بتصــميم وتأثيــث حجــرٍة آمن
  . ظيفيةوالو 

  

إلقـــاء الضـــوء علـــى وســـائل حديثـــة ذات تقنيـــات عاليـــة لرفـــع مســـتوى وعـــي األمهـــات بكيفيـــة تصـــميم و  -٢
تـدفق األفكـار االبتكاريـة فيمـا يتعلـق  يوالمسـاعدة فـوالجهد ت تقليل الوقل ،الروضةطفل آمنٍة ل تأثيث حجرةٍ 

  .عمل التعديالت المناسبة قبل عملية التنفيذ من خالللحجرة ل يبالتصميم التخطيط
  لفت أنظار العاملين والمختصين بمجالي رياض األطفال واالقتصاد المنزلي إلى ضرورة توظيف -٣

  .م بطريقٍة فعالةٍ أفضل األساليب للتعل مجال التعليم ، فهو منفي  برامج الحاسوب

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  :Computer Programs برامج الحاسوب: أوًال 

مجموعة من األنشطة المرتبة والمنظمة وفق تسلسٍل منطقٍي معيٍن تمت صياغتها فـي : ويتم تعريفها بأنها 

 الغلبـان( معينـةٍ  أهـدافٍ  ذها الكمبيوتر بغرض تحقيقصورة أوامر عبر برنامٍج كمبيوترٍي متعدد الوسائط ينف

  ) . ٢٧٨، ص ٢٠١٩؛ الديب ، 

  :المستخدمة تتمثل في برامج الحاسوبو 
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طفــل الروضــة ويشــمل علــى معلومــات نصــية تــم إعــدادها ل آمنــةٍ  لتصــميم وتأثيــث حجــرةٍ  عــدبرنــامج مُ  -١

  .Movie maker رنامجب استخداموصور وفيديوهات ب Powerpoint Programبرنامج استخدامب

 يبحيـث يـتم عمـل رسـم تخطيطـ Edraw Max لحجـرة طفـل الروضـة يلرسم األفقالعمل  عدمُ برنامج  -٢

وتتمثل أهميتـه ،مقيـاس الرسـم المناسـب اسـتخدامللحجـرة ب يللحجرة حسب مساحتها وذلك قبل التأثيـث الفعلـ

ثـــاث مســـاعدتها علـــى شـــراء قطـــع األ قبـــل تأثيـــث الحجـــرة فعليـــًا ، ومـــن ثـــم لـــألمقـــت والجهـــد تـــوفير الو  :فـــي

تجنــب حــدوث أي حــادث ينــتج مــن ترتيــب األثــاث داخــل الحجــرة بشــكٍل المناســبة لمســاحة حجــرة الطفــل، 

  .لطفل داخل حجرته إتاحة حرية الحركة ل، خاطيءٍ 
  الوعي : ثانيًا 

 لظـاهرة ، ومـن ثـما ُيعَرف على أنه إدراك الحقائق المتعلقة بظاهرٍة ما وما فيها مـن عالقـات تكشـف طبيعـة
  ) . ٢٥٠، ص ٢٠١٧عمران، (  حسن الفهم وتدبير أنسب األساليب للمساهمة والحل تمكننا من

  :طفل الروضة ل آمنة تأثيث حجرةتصميم و : ثالثاً 

تواجهنــا فــي مجــال الحركــة فــي الفــراغ بحيــث  التــيالتصــميم الــداخلي هــو فــن معالجــة وحــل الصــعوبات    

الفــراغ مــن أثــاث وتجهيــزات فيصــبح مريحــًا مرضــيًا يبعــث علــى البهجــة  مــا يتضــمنه هــذا اســتخداميســهل 

   ).٢٠١٦داود، شعالن ، ( والمتعة 

تجهيز حجرة نوم الطفل من  :بأنه  إجرائياً  تصميم وتأثيث حجرة آمنة لطفل الروضة تعرف الباحثتانو     

 ،األثـاث الالزمـة لهـذا الفـراغ قتنـاء قطـعإ اختيـار و  –اإلضـاءة -الجدران واألرضيات-حيث األبواب والنوافذ 

   . منيةالجمالية واألو ويصحب ذلك عملية تنظيم لتلك القطع في الفراغ بحيث تحقق الناحية الوظيفية 

  :هيختيار غرفة نوم الطفل من بين غرفات المسكن بحيث تتوفر بها عدة خصائص و ايتم 

علـى اختيـار حجـرة النـوم التـي  Wright)  2010( ، كما تؤكد دراسـة ن تكون حجرة نوم الطفل صحيةً أ  

 يــتم تحديــد مســاحة غرفــة النــوم بنــاءً بيعيــة، كمــا يتخللهــا أشــعة الشــمس فهــي مــن أهــم مصــادر اإلضــاءة الط

ـــال ـــًا مـــن ، و )٩٧، ص٢٠٠٨،  الخيـــري(  بهـــا علـــى عـــدد األطف ـــوم قريب يفضـــل أن يكـــون موقـــع غرفـــة الن

  .على ذلكO'Rourke ) 2017(تؤكد دراسة الحمام، و 

  :تصميم الداخلي لحجرة النومأسس ال

  .وهو الترابط والتفاعل بين العناصر المتعددة التي تشكل الفراغ في المسكن: االنسجام  •

يكــون بتوزيــع العناصــر التصــميم بشــكٍل يــدعو لالرتيــاح والراحــة، وأنواعــه تتمثــل فــي التــوازن : التــوازن  •

  . المتماثل وشبه المتماثل والمشع

وهـــو يبعـــث الشـــوق ويبعـــد الملـــل بشـــرط عـــدم المبالغـــة؛ ألنـــه يـــؤدي إلـــى  بمعنـــى االخـــتالف: التنويـــع  •

  .التشويه والفوضى
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هي العالقة الشاملة التي تجعل من عناصر التكـوين وحـدة بنائيـة وظيفيـًا وجماليـًا فـي إظهـار :الوحدة  •

  .الموضوع التصميمي 

تناسـب فـي الشـكل أو عالقـة جـزء مـع اآلخـر ومـع المجمـوع ويكـون إمـا  يفهي تعنـ: النسبة والتناسب •

  .تناسب في الحجم

يعــرف بالحركـة المنظمـة عــن طريقهـا يتحقـق هـدف االخــتالف فـي الوحـدة وينفــذ :  االسـتمرار واإليقـاع •

    ).١٠، ص٢٠١٥عبد العاطي ؛ عبد العاطي ،(بالتكرار والتبادل والتتابع

  :عناصر التصميم الداخلي
لسطح الُمراد رسمه عليـه وتحركـه فـي اتجـاه مـا، هو المسار الناتج عن تقابل طرف القلم على ا:الخط  •

  .والخط يبعث في النفس أحاسيسًا مختلفةً 

فراغ ثابت ال يحوي فتحـات وال يـوحي بالحركـة ، وفـراغ دينـاميكي : يتحدد بالشكل وهو نوعان: الفراغ  •

  .ينساب فيه الخارج إلى الداخل والعكس ويوحي بالحركة

  . تحصر داخلها سطوحاً عندما تتحرك الخطوط وتتالقى : الشكل •

  .مثل خشونة أو نعومة الكتل) بصريًا ويدوياً (طبيعة التأثير الذي تعطيه الكتلة : الملمس •

  . هي الخامات المختلفة المستخدمة في تنفيذ أعمال التصميم الداخلي: المواد •

القتهـا لها دور حيـوي فـي عمليـة التصـميم الـداخلي فهـي تعمـل علـى إبـراز وحـدات األثـاث وع: األلوان •

علــى  Blades)  2012(وتؤكــد دراســة  .)٧٠ -٦٧، ص ٢٠١٣مختــار، ( بــألوان الحــوائط واألرضــيات

 دور األلوان في معالجة بعض المشاكل كضيق المساحة أو اتساعها، كما توضح 

، ضـــرورة أن تعكـــس األلـــوان وطبيعـــة التصـــميمات والزخـــارف طبيعـــة نـــوع  Solverud)  2012(دراســـة 

  .ان فتى أو فتاةجنس الطفل سواء ك

  :األثاث
 :غرفة نوم الطفل فياالعتبارات األساسية لألثاث اآلمن 

ــا الدائريــة - و عــدم  ياألثــاث الزجــاج اســتخداملمنــع اإلصــابات وتجنــب  ؛اختيــار قطــع األثــاث ذات الزواي

يجــب أن تكــون قطــع األثــاث الموجــودة  وضــع قطــع األثــاث تحــت الشــباك لمنــع التســلق والوقــوع مــن أعلــى

أنـه توجـد عالقـة Liu )2011(تشـير دراسـة  و.حجرة مرتكـزة علـى األرض وغيـر قابلـة لالنقـالب ومرتبـةً بـال

معظمهــا إلــى ســوء  خاطئـــٍة وحــوادث الوفــاة واإلصــابة لألطفــال ويرجــع قويــة بــين األثــاث المصــمم بصــورةٍ 

اة مراعــعلــى ضــرورة  Holden(2013)، ودراســةIngham (2011( كمــا توصــلت دراســة ترتيــب األثــاث،

  .عن شخصيته الناحية الجمالية والوظيفية في أثاث حجرة الطفل واختيار محتويات الغرفة بشكٍل معبرٍ 
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ــــل علــــى األرض اســــتخدام - ــــة لتجنــــب ســــقوط الطف ــــداً  ،الســــرير بحــــواجز جانبي عــــن  ووضــــع الســــرير بعي

  .التوصيالت الكهربائية لتجنب حدوث الحوادث

  .ال ضيق مساحة حجرة الطفلتستخدم قطع األثاث متعددة األغراض في ح -

  .)٢٠١٤مسلم ،(تناسب قياسات األثاث مع المقاييس الجسمية للطفل  -

  األبواب والنوافذ

  :يجب مراعاتها عند إختيار األبوب والنوافذ يالعوامل الت

 .مطـاروال يتسـرب منهـا ميـاه األ تمامـاً  ومعزولـةً  يجـب أن تكـون آمنـةً  مـن أهـم وسـائل التهويـة لـذا النوافذ -

(Mishra; van Ruitenbeek; Loomans; Kort ,2018,p11)    

  .غرفته فيلنأمن على الطفل أثناء وجوده  ؛ومحكمة اإلغالق مرتفعةً أن تكون النوافذ يجب  -

  .إطار النافذة فيتركب بحيث  غير سامةٍ  ساتر سلك أو أسياخ تصنع من مادةٍ  استخدام -

  .أصابعهى ال يغلق على باب حجرة الطفل حت فييجب وضع وسائل حماية -

  ).١٥٤، ١٥٣، ص ص٢٠١٥مسلم ، (مستوى ارتفاع الطفل فين يكون مقبض الباب أ -

  رضياتالجدران واأل 

  :يطفل كما يلالرضية المناسبة لغرفة هناك عدة عوامل يجب مراعاتها عند طالء الجدران واختيار األ

غيـر موثـوق اء الـدهانات مـن محـالت أن شـر أمـاكن موثـوق بهـا حيـث طالء الجدران من  استخداميجب  -

ـــؤد ـــالمواد الســـامة وخاصـــةً  يبهـــا ي علـــى  Rufin) 2015(دراســـة  وتؤكـــد ،الرصـــاص إلـــى تســـمم الطفـــل ب

  .على األطفال صحيةً  اً تسبب أضرار  الدهانات اآلمنة والتي ال استخدامضرورة 

 ألطفــال وهــذا مــاالــدهانات التــي تحتــوي علــى الرصــاص والتوعيــة بمخــاطره علــى ا اســتخداميجــب عــدم  -

  .) Iregbu )2008تؤكده دراسة 

أن يكـون طـالء و  ،نه لن يتحمل أولى تجـارب الطفـل المسـتمرة فـي الكتابـةورق الحائط أل استخدامتجنب  -

ن تكـون أأهميـة علـى ) ٢٠٠٦(دراسـة عبـد الباسـط تؤكـد و  .مفرحـةٍ  سـهل الغسـل وبـألوانٍ الجدران من النـوع 

  . ة وتكون من ألوان فاتحة تعبر عن الحيوية واالنطالقألوان الجدران معبرة عن الطفول

 هوأفضل األنـواع الخشـب الباركيـ ،األرضيات يجب أن تكون آمنة وغير ملساء بحيث ال تسبب االنزالق -

  .)٢٠٢، ص٢٠٠٨مسلم ،(ها آمنة للسقوط وال تسبب حساسية أن والفينيل خصوصاً 

  : اإلضاءة
  :الطفل لتصبح آمنةً إضاءة حجرة  فيط ايجب مراعاة عدة نق 
  .)٦٩، ص٢٠١٣مختار ،(حجرة النوم مناسبة لمساحة الغرفة فيشدة اإلضاءة أن تكون  -
  مصابيح اإلنارة المباشرة للدراسة، وٕاضاءة محلية لمكتب الدراسة مثل األباجورات ، استخداميفضل -
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تؤكـد و أثناء الليل، اظ الطفل حالة استيق فيحوادث  يأثناء النوم لمنع أ ةومصابيح ليلية توفر إضاءة خافت
الليـل يمكـن أن يتسـبب فـي  التعـرض للضـوء الشـديد ولـيس الخافـت فـيأن Huss; et al  )2019(دراسـة

  .على مدار الساعة البيولوجية ويؤثر على النوم والصحةاضطراب 
  .دون تغيير  يكما ه اللون األبيض فهو يظهر األلوان استخدام -
  .)١٨٢، ص٢٠٠٨ ،مسلم( جيداً  اً مثبت ن يكون مصدر اإلضاءةأيجب  -
أغطيـة راعـى وضـع ُيراعى لمفاتيح اإلضـاءة الجداريـة أن تكـون بمسـتوى تسـمح للطفـل بالوصـول إليـه، ويُ -

  .)١٣٢،ص٢٠١٧رشوان ،(ة غير المستعملة حماية بالستيكية على المقابس الكهربائي
  :المفروشات

  :النقاط اآلتية ةستغناء عنها ويجب مراعاااللمنتجات الهامة والتي ال يمكن تعد المفروشات من ا
  .يجب أن تتناسب ألوان الستائر وتصميمها مع ألوان مفروشات األرضية مع ألوان الحوائط -
 إن مفروشات حجرة األطفال تهدف إلى توفير احتياجاته حيث تخاطب تصـميماتها روح الطفولـة لـديهم  -
األشـكال الكرتونيـة علـى إضـافة جـو مـن  اسـتخدامميـة والتي توضـح أه) ٢٠١٨(تؤكد دراسة مازن  حيث، 

  .البهجة والمرح داخل حجرة الطفل
ن تعـوق حركتـه أو أن الستائر الطويلة يمكن أحيث  ،حجرة الطفل الصغير فييجب وضع ستارة قصيرة -

  ).٢٥٨، ص٢٠١٥الزاكي ،(  يجذبها الطفل فتسبب حوادث له
 القطــن اســتخدامق فائــدتها الوظيفيــة واألمنيــة ويفضــل يجــب اختيــار مفروشــات حجــرة الطفــل بحيــث تحقــ -

و أمفروشــات األرضــية مــن األنســجة الوبريــة الصــوفية  اســتخدامكمــا يفضــل  ،والكتــان لفــراش ســرير الطفــل
  . ن تتمتع بكثافة وارتفاع للوبرة لتقلل من إصابة الطفل بضرر بعد سقوطهأيجب  و ؛القطنية

  .)١٣٢،ص٢٠١٧رشوان ،(لطفل اعرقلة  لعدم ؛يجب تثبيت مفروشات األرضية جيداً   -
  :األلعاب

  :لطفلداخل حجرة ا ركن األلعابالشروط الواجب توافرها في 
يمكن وضع صندوق كبيـر نوعـًا مـا لتجميـع ألعـاب الطفـل، كمـا يمكـن وضـع أرفـف مفتوحـة ليسـهل علـى -

األقمشة إلنتـاج  بقايا ، كما يمكن االستفادة من) ٢٥٥، ص ٢٠١٦عطية ، (الطفل اختيار لعبته المفضلة
  ) .٢٠١٠(وهذا ما أكدته دراسة الدرديري ،لعب األطفال

 التـي األخطـار ومـاهي ، لأللعـاب الطفـل اسـتخدامكيفيـة  وتوقـع فهـم يحـاولن أن األمهـات علـى يجـب -
، ص ٢٠١٥نـدا ، ( لألطفـال األطفـال القياسـات األنثروبومتريـة ألعاب حجم يواجهها بحيث يالئم يمكن أن

حيـث تؤكـد دراسـة . اللعبـة خاليـة مـن المـواد السـامة منهـا تتركـب التـي المـواد تكـون أن كمـا يجـب ،) ٥٠
علــى أن األلعــاب البالســتيكية التــي تحتــوي علــى نســبة مــن الرصــاص والفوســفور تــؤدي ) ٢٠١٥(المجبــري 

  .إلى األمراض السرطانية
ارتفـاع مناسـب لطـول الحـادة وذات  توفير خزانات لحفظ األلعـاب مـن خامـاٍت جيـدٍة وخاليـة مـن الحـواف -

 .ألثاث الحجرة الطفل ومالئمة
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  :فروض البحث

المتغيـرات  و بعـض"وعي األم بتصميم وتأثيـث حجـرٍة آمنـٍة لطفـل الروضـة "توجد عالقة ارتباطية بين  -١

 -الــدخل المــالي لألســرة -وظيفــة األم-المســتوى التعليمــي -عــدد األبنــاء -الســن( يةواالقتصــاداالجتماعيــة 
  ).مساحة غرفة الطفل -نوع المسكن من حيث المساحة

سـن األم، المسـتوى التعليمـي لـألم، وظيفـة (توجد فروق ذات داللة إحصـائية ترجـع إلـى أثـر مسـتويات  -٢
بتصــميم وتأثيــث حجــرٍة علــى وعــي األم ) األم، الــدخل المــالي لألســرة، نــوع المســكن، مســاحة غرفــة الطفــل

  .آمنٍة لطفل الروضة
ـــ -٣ بـــين متوســـطي درجـــات المجموعـــة التجريبيـــة فـــي التطبيـــق القبلـــي والبعـــدي  رق دال إحصـــائياً يوجـــد ف

الجـدران  -اب والنوافـذاألبـو (لألبعـاد الفرعيـة"بتصميم وتأثيث حجـرٍة آمنـٍة لطفـل الروضـة وعي األم "لمقياس 
  .البعديوككل لصالح التطبيق ) داخل حجرة الطفل األلعاب -المفروشات-األثاث-اإلضاءة-واألرضيات

  :للبحث  ياألسلوب البحث
  :المصطلحات والمفاهيم اإلجرائية للبحث :  أوالً 

علـى جهـاز الكمبيـوتر يـتم مـن مجموعة تفصيلية من التعليمات واألوامر هي : برامج الحاسوبتوظيف  -

  .طفل الروضةل آمنةٍ  تأثيث حجرةٍ تصميم و خاللها توعية األمهات بكيفية 
 هــي تلــك المعــارف التــي تكتســبها األمهــات: ة نــوم آمنــة لطفــل الروضــة الــوعي بتصــميم وتأثيــث حجــر -
تتـوفر لديـه بيئـة خاليـة ل ،ه مـن الخطـريمن تصميم وتجهيز حجرة الطفل بشكٍل يق نلتمكنه ؛)عينة البحث(

  .من مسببات الحوادث واإلصابات من خالل مجموعة من القواعد للحفاظ على سالمته
 اجتماعيــةٍ  وتنتمــين لمســتوياٍت  ،فــي مرحلــة الروضــة قــلعلــى األن ابــن المتزوجــات ولــديه هــن :األمهــات -

  .مختلفةٍ  واقتصاديةٍ 
) ٦-٤( ، ويتــراوح عمــره مــن الــذي يلتحــق بمؤسســات ريــاض األطفــالو ذلــك الطفــل هــ :طفــل الروضــة-

  .سنوات

  :المنهج البحثي :ثانياً 
علــى الوصــف الــدقيق والتفصــيلي المــنهج الــذي يقــوم : اســتخدم البحــث الحــالي المــنهج الوصــفي التحليلــي  

قيــد البحــث وصــفًا كميــًا أو نوعيــًا، وبالتــالي فهــو يهــدف إلــى جمــع بيانــات ومعلومــات للظــاهرة أو المشــكلة 
كافيــة ودقيقــة عــن الظــاهرة، ومــن ثــم دراســة وتحليــل مــا تــم جمعــه بطريقــٍة موضــوعيٍة وصــوًال إلــى العوامــل 

هــو ذلــك المــنهج : والمــنهج التجريبــي ) ٦٦، ص  ٢٠٠٨القاضــي والبيــاتي، ( المــؤثرة علــى تلــك الظــاهرة 
تحـت شـروط مضـبوطة ضـبطًا  الذي يعتمد علـى مالحظـة مـا هـو موجـود ووصـفه، ومعالجـة عوامـل معينـة

  ).٤٨، ص ٢٠١٧المعمري، ( دقيقًا 
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  :حدود البحث :ثالثاً 
  :الحدود البشرية-أ

لـديها (عليهن شروط العينة من ينطبق اشتمل مجتمع البحث على األمهات بمحافظة بورسعيد م: الشاملة 
  .) مختلفةٍ  واقتصاديةٍ  اجتماعيةٍ  ومن مستوياٍت  في مرحلة الروضة قلطفل على األ

تنطبــق علــيهن  الالتــى مــن األمهــاتأمــًا  )٧٠(قوامهــا  عينــة البحــث االســتطالعيةاشــتملت علــى :  العينــة
بطريقـٍة عمديـٍة يبلـغ  هـاتـم اختيار و  ساسـيةعينـة البحـث األ ،شروط العينة الكلية وذلك لتقنـين أدوات البحـث

العينـــة  ســـنوات، )  ٦-٤( أمـــًا لـــديها طفـــل فـــي مرحلـــة ريـــاض األطفـــال يتـــراوح عمـــره مـــن ) ١٥٠(قوامهـــا 
بنـاًء علـى تطبيـق البـاحثتين المقيـاس علـى هن وتـم اختيـار .  أمـاً ) ٣٠(تطبيـق البرنـامج علـى  وتـم التجريبية

علــى أقــل مجموعــة مــن األمهــات أمــًا، فوجــدت كــٌل منهمــا حصــول  )١٥٠(العينــة األساســية المكونــة مــن 
  . بعد موافقة تلك األمهات على تطبيق البرنامج الدرجات، مما دفع الباحثتان إلى اختيار تلك العينة

  . ٣/٢٠٢٠حتى ٢/٢٠٢٠منالفترة  فيألدوات البحث  يتم التطبيق الميدان :الحدود الزمنية -ب
ــة -ج ريــاض ( ســتي عمــرو بــن العــاص الرســمية للغــات بمدر لدراســة علــى عينــة أجريــت ا:الحــدود المكاني

  . بمحافظة بورسعيد) رياض األطفال( بورسعيد االبتدائية–) األطفال
   :أدوات البحث : رابعاً 

  :ها والتأكد من الكفاءة السيكومترية لها استخداموفيما يلي توضح الباحثتان هذه األدوات وكيفية 
    ) الباحثتين/ إعداد (     .ألولية لألسرةاستمارة البيانات ا -١

األبنـاء  عـدد-السـن : ( قامت الباحثتان بإعداد هذه االستمارة وتشـتمل هـذه االسـتمارة علـى البيانـات اآلتيـة 
            نوع المسكن من حيث -الدخل المالي لألسرة شهريًا  -وظيفة األم  -المستوى التعليمي لألم -

  .)الطفل مساحة غرفة -المساحة 
  )الباحثتين/ إعداد(   .لطفل الروضة تأثيث حجرة نوم آمنةٍ تصميم و األمهات ب وعيمقياس -٢

 وعـي األمهــات بتصــميم وتأثيــث حجــرةٍ يهــدف هــذا المقيـاس إلــى قيــاس مــدى  :الهــدف مــن المقيــاس  - أ
  . الروضة طفلل آمنةٍ 
األمهــات بتصــميم وتأثيــث قامــت الباحثتــان بإعــداد المقيــاس لقيــاس مــدى وعــي  :وصــف المقيــاس- ب

   : وهم أبعادٍ  ستةمقسمة إلى  عبارًة ) ٥٥(ويتكون المقياس من  ،حجرٍة آمنٍة لطفل الروضة
 ،يشــتمل علـــى تســـع عبـــارات ) الجـــدران واألرضـــيات(،يشـــتمل علـــى تســع عبـــارات ) األبــواب والنوافـــذ ( 
حيـــث نوعيـــة األثـــاث : ا جـــزئين وهمـــ وينقســـم إلـــى) األثـــاث (  ،ثمـــان عبـــاراتيشـــتمل علـــى ) اإلضـــاءة(

 يشــتمل) المفروشــات ( ،يتضــمن ســبع عبــاراتحيــث تصــميم وترتيــب األثــاث و ، يتضــمن ســت عبــارات 
  .يتضمن تسع عبارات ) داخل حجرة الطفل األلعاب( ، سبع عباراتعلى 

ال  –ال  –نعــم ( متصـلٍ  يـتم اإلجابـة علــى العبـارات الموجـودة بمقيــاس متـدرجٍ  :تصـحيح المقيــاس - ج  
ت ايم العبـار يـعلى التوالي، بينما تم تق) ٢-١-٣(ت ذات االتجاه اإليجابي االعبار  يميحيث تم تقب) رفأع
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،  ٣٤،  ٣٠ ، ١٦ ،٥،١٤(  هـي، وكانت تلك العبارات على التوالي ) ٢-٣-١( ذات االتجاه السلبي 
  .ييجابإأما باقي العبارات فكانت ذات اتجاه ) ٣٥
   :التحقق من صدق وثبات المقياس * 
  : صدق المقياس: أوالً 

فــي مجــالي  عــرض المقيــاس علــى مجموعــة مــن األســاتذة المحكمــينتــم : )المحكمــين (المحتــوىصــدق * 
إلبـداء الـرأي حـول مـدى صـالحيته مـع الهـدف مـن البحـث ، وأشـارت  رياض األطفـال واالقتصـاد المنزلـي

بعــض وٕاعــادة صــياغة  وحــذف مــع تعــديل% ٩٠رتفــاع نســبة االتفــاق علــى المقيــاس بنســبة لــى اإنتــائج ال
  .عبارات ال

علـــى عينــــة  المحكمـــينبعـــد إجــــراء تعـــديل تـــم تطبيـــق المقيـــاس  هلحســــاب:  صـــدق االتســـاق الـــداخلي* 
أن جميــع ) ١(يتضــح مــن جــدول   ،)٧٠=ن(بلــغ عــددها  مدينــة بورســعيد فــياســتطالعية مــن األمهــات 

 ٠.٠١الــذي تنتمــي إليــه عنــد مســتوى داللــة مفــردات المقيــاس تــرتبط ارتباطــًا داًال بالدرجــة الكليــة للمقيــاس 
، باســـتثناء )٠.٩٤٤إلـــى  ٠.٢٤٣(حيـــث تراوحـــت قـــيم معامـــل االرتبـــاط بـــين ٠.٠٥وعنـــد مســـتوى داللـــة 

علــى الترتيــب قــيم غيــر دالــة ، )  ٠,٧٦،  ٠,٢١٧( حيــث بلغــت قيمــة كــل منهمــا ) ٤١(، ) ٥(العبــارتين 
ُيفضــل وضــع نوافــذ قريبــًا مــن مســتوى ارتفــاع (  مــن)  ٤١(، ) ٥(وبالتــالي تــم إعــادة صــياغة العبــارتين 

ُيفضـل وضـع نوافـذ زجاجيـة فـي غرفـة (إلـى ) الستائر الُملَونـة فـي غرفـة الطفـل  استخدامُيفضل ( ،)الطفل
  .)الستائر الطويلة في غرفة الطفل  استخدامالستائر القصيرة بدًال من  استخدامُيفضل (، ) الطفل 

  رتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للمقياسيوضح قيم معامالت اال)  ١( جدول 

داخل حجرة  األلعاب  المفروشات  األثاث  اإلضاءة  الجدران واألرضيات  األبواب والنوافذ
  الطفل

معامل  المفردة
معاملالمفردة  االرتباط

معاملالمفردة االرتباط
معاملالمفردة االرتباط

معاملالمفردة االرتباط
معامل المفردة االرتباط

  االرتباط
٦١٣  ٤٧ .**٣٥١ ٤٠ .**٦٠٠  ٢٧ .**٤٨٢ ١٩ .**٣٢٢ ١٠  .**٣٧٤  ١**.  
٦٨٨  ٤٨ .٠٧٦ ٤١ .**٣٧٩  ٢٨ .**٥٦٦ ٢٠ .*٢٧١ ١١  .**٦٣٤  ٢**.  
٦١٣  ٤٩ .**٧٩٧ ٤٢ .**٧٠٣  ٢٩ .**٥٩٢ ٢١ .**٤٢٧ ١٢  .**٤١٧  ٣**.  
٩٤٤  ٥٠ .**٥٧٨ ٤٣ .*٢٤٢  ٣٠ .**٤٥٣ ٢٢ .*٣٠٣ ١٣  .**٥٠٣  ٤**.  
٣٨٢  ٥١ .**٥١٢ ٤٤ .**٣٥٦  ٣١ .**٧٠٥ ٢٣ .**٤٢٧ ١٤  .٢١٧  ٥**.  
٣٢٧  ٥٢ .**٤٩٢ ٤٥ .**٣٥٦  ٣٢ .**٥٢٦ ٢٤ .**٥٥٤ ١٥  .**٣٣٧  ٦**.  
٦٤١  ٥٣ .**٥٤٨ ٤٦ .**٨٩٤  ٣٣ .**٦٦٩ ٢٥ .**٣٨٩ ١٦  .*٢٩٥  ٧**.  
٧٧٨  ٥٤   .**٦٥٦  ٣٤ .**٦٦٤ ٢٦ .*٢٤٤ ١٧  .*٢٤٣  ٨**.  
٧٠٠  ٥٥   .**٣٥٦  ٣٥   .**٣٥٥ ١٨  .**٤٠٦  ٩**.  
        ٥٢٨  ٣٦**.       
        ٢٢٨  ٣٧*.       
        ٣٠٧  ٣٨**.       
        ٢٥٣  ٣٩*.       

                                          ٠.٠٥مستوى داللة *                                ٠.٠١مستوى داللة **             
درجـات كـل ُبعـد و الدرجـة الكليـة  قيم معامالت االرتباط  بين مجموع)   ٢( كما يتضح من الجدول     

ممـا يشـير إلـى تمتـع  ،لدرجة الكلية للمقياسبين كل ُبعد وا) ٠.٠١(عند مستوى داللة  دالة إحصائياً  هيو 
  .المقياس بدرجٍة عاليٍة من الصدق
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  يوضح االرتباط بين درجة كل بُعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس)  ٢(  جدول 
  معامل االرتباط  البعد

  .**٩٠٩  األبواب والنوافذ
  .**٩١٦  الجدران واألرضيات

  .**٩٠١  اإلضاءة
  *.*٨٠٩  األثاث

  .**٧١٨  المفروشات
  .**٨٧٧  داخل حجرة الطفل األلعاب

  :الثبات: ثانياً 

  :طريقة معامل ألفا لكرونباخ -١

 )٣(ويوضـح جـدول  ،، ممـا يشـير إلـى معامـل ثبـات مرتفـع) .٩٤٧(العـام للمقيـاس  αسجل معامل ألفـا  

ــا  فــي حالــة ) المفــردةمعامــل ثبــات ( αنتــائج معــامالت ثبــات مفــردات المقيــاس وذلــك بحســاب معامــل ألف

  .حذف المفردة من الدرجة الكلية للمقياس
  )حالة حذف درجة المفردة من الدرجة الكلية للمقياس فيمعامالت ثبات المفردة قيم (درجة المفردةعند حذف  αيوضح معامل ) ٣(جدول

  α رقم المفردة α رقم المفردة α  رقم المفردة
٣٩٠.٩٤٦ ٠.٩٤٦ ٢٠ ٠٩٤٥  ١ 
٤٠٠.٩٤٧ ٠.٩٤٦ ٢١ .٩٤.  ٢ 
٤١٠.٩٣٥ ٠.٩٤٧ ٢٢ .٩٤٦  ٣ 
٤٢٠.٩٤٥ ٠.٩٤٥ ٢٣ .٩٤٦  ٤ 
٤٣٠.٩٤٦ ٠.٩٤٦ ٢٤ .٩٤٦  ٥ 
٤٤٠.٩٤٦ ٠.٩٤٥ ٢٥ .٩٤٦  ٦ 
٤٥٠.٩٤٦ ٠.٩٤٥ ٢٦ .٩٤٦  ٧ 
٤٦٠.٩٤٦ ٠.٩٤٦ ٢٧ .٩٤٦  ٨ 
٤٧٠.٩٤٦ ٠.٩٤٤ ٢٨ .٩٤٦  ٩ 
٤٨٠.٩٤٥ ٠.٩٤٦ ٢٩ .٩٤٧  ١٠ 

٤٩٠.٩٤٦ ٠.٩٤٥ ٣٠ .٩٤٦  ١١ 
٥٠٠.٩٤٤ ٠.٩٤٣ ٣١ .٩٤٦  ١٢ 
٥١٠.٩٤٠ ٠.٩٤٧ ٣٢ .٩٤٦  ١٣ 
٥٢٠.٩٤٣ ٠.٩٤٥ ٣٣ .٩٤٥  ١٤ 
٥٣٠.٩٤٦ ٠.٩٤٦ ٣٤ .٩٤٦  ٥ 
٥٤٠.٩٤٥ ٠.٩٤٢ ٣٥ .٩٤٦  ١٦ 
٥٥٠.٩٤٣ ٠.٩٤٦ ٣٦ .٩٤٦  ١٧  
٠.٩٤١ ٣٧ .٩٤٦  ١٨ 
٠.٩٤٧ ٣٨ .٩٤٧  ١٩   

  .٩٤٧  لفا العامأمعامل ثبات    

وبالتــالي فــال يمكــن حــذف أي  ،تمتــع جميــع المفــردات بمعــامالت ثبــات عاليــة)  ٣( يتضــح مــن الجــدول 

  .منها
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  :التجزئة النصفية -٢
 ،طريقة التجزئة النصفية لبيرسون، ومعامل جتمـان للتجزئـة النصـفية استخدامتم حساب ثبات المقياس ب  

بيرسون بلغ معامـل  معادلة :التجزئة النصفية على النحو التالي استخدامقياس بوقد جاءت نتائج ثبات الم
ممـــا يشـــير إلـــى ارتفـــاع  ،.)٨٩٧(معامـــل جتمـــان للتجزئـــة النصـــفية بلـــغ معامـــل الثبـــات ، .)٩١٣(الثبـــات 

 .معامالت ثبات المقياس
  ) احثتينالب/ إعداد .     (آمنٍة لطفل الروضة تأثيث حجرةٍ تصميم و ل المقترحالبرنامج -٣

وتأثيــث حجــرٍة يهــدف البرنــامج إلــى تنميــة وعــي األمهــات بتصــميم  : مقتــرحالهــدف العــام مــن البرنــامج ال
 -الجــــدران واألرضــــيات -األبــــواب والنوافــــذ ( مــــن خــــالل تنــــاول األبعــــاد اآلتيــــة ؛  آمنــــٍة لطفــــل الروضــــة

  .)داخل الغرفة لعاباأل-المفروشات-األثاث من حيث نوعيته وطريقة ترتيبه داخل الغرفة -اإلضاءة
  :أنبعد االنتهاء من عرض جلسات البرنامج تكون كل أم  قادرة على  :األهداف اإلجرائية للبرنامج 

  :األهداف المعرفية : أوالً 
 .تذكر شروط اختيار حجرة نوم الطفل التي تلبي احتياجاته -
 .تحدد مواصفات اختيار األبواب والنوافذ المناسبة لحجرة الطفل -
 .الطالء المناسب واآلمن لجدران حجرة الطفل تذكر نوع -
 .تحدد طبيعة ونوعية األرضيات اآلمنة لحجرة الطفل  -
 .تذكر أنواع اإلضاءة اآلمنة المستخدمة داخل غرفة الطفل حسب الوظيفة التي تحققها -
 .توضح الغرض من تنسيق وترتيب األثاث داخل حجرة الطفل -
 .الطفل بشكٍل آمن ٍ  تتعرف على كيفية توزيع األثاث داخل غرفة -
 .توضح الشروط الواجب توافرها في المفروشات اآلمنة داخل حجرة الطفل -
 .تشرح معايير األمان الواجب توافرها في ركن األلعاب بحجرة الطفل -
  :األهداف المهارية : ثانيًا  
  .تفرق بين األبواب والنوافذ اآلمنة وغير اآلمنة للطفل -
 .اسبة لحجرة نوم الطفلتفاضل بين أنواع األرضيات المن -
 .تختار اإلضاءة اآلمنة والمناسبة لحجرة الطفل -
 .ترتب أولويات الشراء لقطع األثاث بالنسبة الحتياجات حجرة الطفل -
 .ترسم شكًال تخطيطيًا لتوزيع األثاث بشكٍل آمٍن داخل حجرة الطفل -
 .للمفروشات الصناعيةتفرق بين الخامات الطبيعية والخامات  -
  . اذج ركن األلعاب اآلمن وغير اآلمن بداخل حجرة الطفلتميز بين نم -

  :األهداف الوجدانية : ثالثاً 
 .تعدل اتجاهاتها نحو أهمية التخطيط الختيار الموقع السليم لحجرة الطفل داخل المنزل -
 .تبدي رأيها حول أهمية األثاث اآلمن داخل حجرة الطفل -
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 .األثاث قبل شرائهات الالزمة عن قطع اتهتم بجمع البيانات والمعلوم -
 .الرسم التخطيطي لحجرة الطفل قبل وضع قطع األثاث فعليًا داخلها استخدامتقدر أهمية  -
 .تهتم بجمع معلومات عن ركن األلعاب اآلمن لحجرة الطفل -

راعت الباحثتان عند بناء البرنامج خصائص عينة البحث، وضوح أهداف البرنامج  :أسس بناء البرنامج 
، )األهــداف الوجدانيــة  –األهــداف المهاريــة  –األهــداف المعرفيــة ( اس وشــموليتها مــن حيــث وقابليتهــا للقيــ

م لمراعاة الفروق الفرديـة بـين المتعلمـين وتوصـيل المعلومـات بسـهولٍة ستراتيجيات التعلُ االعديد من  استخدام
ئل التعليمية المستخدمة ويسٍر، تدرج المعلومات الُمقَدمة لعينة البحث من السهل إلى الصعب ، تنوع الوسا

  .، تنوع وسائل التقويم في البرنامج لمعرفة مدى استيعاب عينة البحث
  .)٤(كما هو موضح بجدول عشرة جلسًة  إحدىيحتوي البرنامج على  :محتوى البرنامج 

  المقترح يوضح محتوى جلسات البرنامج) ٤(جدول 
عنوان   م

   الجلسة
الوسائل  علمي للجلسةالمحتوى ال  األهداف اإلجرائية للجلسة

 المستخدمة
  الجلسة تقييم

جلســـــــــــــــــــــــة   ١
    تمهيدية

  :األهداف المعرفية: أوالً 
  .تتعرف على األهداف العامة للبرنامج-١
  .المرتبطة بالجلسةم يهامفالتشرح -٢

  :األهداف الوجدانية: ثانياً 
ــــــد-٣ ــــــي  يتب ــــــة ف اســــــتعدادها للمشــــــاركة اإليجابي

  .حضور جلسات البرنامج

ـــــــــــــــــاهيم –التعـــــــــــــــــارف  المف
 مفهوم(المرتبطة بالبرنامج 
مفهـــوم بـــرامج الحاســـوب ، 

تأثيــــــــــث حجــــــــــرة الطفــــــــــل، 
-)طفـــــل الروضـــــةمفهـــــوم 

   .التطبيق القبلي

Data 
show-

عـــــــــــــــــــــــــــــرض 
تقـــديمي علـــى 

  .البوربوينت

تطبيـــق المقيـــاس تطبيقـــًا 
ــــــــــى أمهــــــــــات  قبليــــــــــًا عل

  .المجموعة التجريبية
طـــــــــرح أســـــــــئلة شـــــــــفهية 
لتقيـــــــيم مـــــــدى اســـــــتفادة 

  :األمهات
مفهـــــــــــــــــوم  ياذكـــــــــــــــــر  -

التصميم والتأثيث اآلمن 
  .لحجرة طفل الروضة

اختيـــــــــــــــــــار   ٢
حجــــــــــــــــــــــــرة 
ـــــــــــــــــــــل  الطف
المناســــــــــــبة 
مـــــــن بـــــــين 
حجـــــــــــــــرات 

  .المسكن
  

  :األهداف المعرفية : أوًال 
تــذكر شــروط اختيــار حجــرة نــوم الطفــل التــي  -١

  .تلبي احتياجاته
  :األهداف المهارية : ثانيًا 

م بـين الموقـع السـليم والموقـع غيـر الســلي ميـزت -٢
  .لحجرة الطفل من بين حجرات المنزل

  :األهداف الوجدانية : ثالثًا 
تعدل اتجاهاتها نحو أهمية التخطيط الختيار  -٣

  .الموقع السليم لحجرة الطفل داخل المنزل 

  
  
  

شــــــــروط اختيــــــــار الموقــــــــع 
الســــــــــــليم لحجــــــــــــرة طفــــــــــــل 

  .الروضة

Data 
show-

عـــــــــــــــــــــــــــــرض 
تقـــديمي علـــى 

  .البوربوينت

مـــــــــا هـــــــــي شـــــــــروط -١
نــــــــــوم  اختيــــــــــار حجــــــــــرة

  الطفل؟
مالحظـــــة البـــــاحثتين -٢

تمييـــز األمهـــات الموقـــع 
الســـــــليم وغيـــــــر الســـــــليم 
لحجـــرة الطفـــل مـــن بـــين 

مـــــــن  حجـــــــرات المنـــــــزل
خـــالل عـــرض مجموعـــة 

  .من الصور
  
  
  
٣  

تصـــــــــــــــــميم 
وتأثيـــــــــــــــــث 
حجــــــــــــــــــــــــرة 
الطفــل مــن 
حيـــــــــــــــــــــــــث 
ـــــــــــــــواب  األب

  .والنوافذ

  :األهداف المعرفية : أوًال 
تحـــــــدد مواصـــــــفات اختيـــــــار البـــــــاب والنافـــــــذة  -١

  .اسبين لحجرة الطفلالمن
تشــرح اإلضــافات الملحقــة ببــاب ونافــذة حجــرة  -٢

  .الطفل ليصبح كٌل منهما آمنين 
  :األهداف المهارية : ثانيًا 

ـــــة وغيـــــر  -٣ ـــــين األبـــــواب والنوافـــــذ اآلمن تفـــــرق ب
  .اآلمنة 
  :األهداف الوجدانية : ثالثًا 
ألبـواب ل جمـع صـورتشارك مجموعتهـا حـول  -٤

  .اآلمنة  والنوافذ اآلمنة وغير

شـــــــروط اختيـــــــار البـــــــاب -
اآلمــــــــــــن لحجــــــــــــرة طفــــــــــــل 

  .الروضة
  .ألبواب اآلمنةلأمثلة -
شــــــروط اختيــــــار النافــــــذة -

اآلمنــــــــــــة لحجــــــــــــرة طفــــــــــــل 
  .الروضة

  
Data 
show-

عـــــــــــــــــــــــــــــرض 
تقـــديمي علـــى 
 -البوربوينــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــــامج  برن
Movie 
Maker 

مـــا هـــي مواصـــفات  -١
اختيـــــار البـــــاب والنافـــــذة 
المناســــــــــــــــبين لحجــــــــــــــــرة 

  الطفل؟
ات اشـــرحي اإلضـــاف -٢

الملحقــــــة ببــــــاب ونافــــــذة 
حجــــــرة الطفــــــل ليصــــــبح 

  .كٌل منهما آمنين 
مالحظـــة البـــاحثتين  -٣

 كــــــــــــــــــــل أم مشــــــــــــــــــــاركة
لمجموعتهــــــا فــــــي جمــــــع 
صـــور لألبـــواب والنوافـــذ 

   .اآلمنة وغير اآلمنة
  



 ٣١٤  ٢٠٢٠) ٢(العدد  -المجلد السادس والثالثون –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي                   

عنوان   م
   الجلسة

الوسائل  علمي للجلسةالمحتوى ال  األهداف اإلجرائية للجلسة
 المستخدمة

  الجلسة تقييم

  
  
  
٤  
  

تصـــــــــــــــــميم 
وتأثيـــــــــــــــــث 
حجــــــــــــــــــــــــرة 
الطفــل مــن 
حيـــــــــــــــــــــــــث 
الجـــــــــــــــدران 

  واألرضيات

  :األهداف المعرفية : أوًال 
مناســـب واآلمـــن لحجـــرة تـــذكر نـــوع الطـــالء ال -١

  .الطفل
تحدد طبيعة ونوعية األرضيات اآلمنة لحجرة  -٢

  . الطفل
  :األهداف المهارية : ثانيًا 

تفاضل بين أنواع األرضيات المناسبة لحجـرة  -٣
  .نوم الطفل 

  :األهداف الوجدانية : ثالثًا  
حرص على اختيار األلوان المناسبة لجـدران ت -٤

  . حجرة الطفل

يــار نــوع ولــون كيفيــة اخت-
الطــــالء المناســــب لطبيعــــة 

  . حجرة طفل الروضة
مراعـــــاة عوامــــــل األمــــــان -

الواجب توافرهـا فـي جـدران 
  .حجرة الطفل

اختيــار نوعيــة األرضــية  -
اآلمنــــــــــــــــــــــة والمناســــــــــــــــــــــبة 

  .وطبيعتها
  

  
Data 
show-

عـــــــــــــــــــــــــــــرض 
تقـــديمي علـــى 
 -البوربوينــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــــامج  برن
Movie 
Maker  

  

مـــــــــا نـــــــــوع الطـــــــــالء -١
المناســب واآلمــن لحجــرة 

  الطفل؟
اذكـــــري الســـــبب فـــــي -٢

عــــدم اختيــــار األرضــــية 
ـــــــــي حجـــــــــرة  الملســـــــــاء ف

  الطفل؟
  
  
  

  
  
٥  
  
  
  
  

تجهيـــــــــــــــــــز 
حجــــــــــــــــــــــــرة 
الطفــل مــن 
حيـــــــــــــــــــــــــث 

  اإلضاءة

  :األهداف المعرفية : أوًال 
تذكر أنواع اإلضاءة اآلمنة المستخدمة داخل  -١

  .غرفة الطفل حسب الوظيفة التي تحققها
  :األهداف المهارية : ثانيًا 

ــــــار اإل -٢ ــــــة المناســــــبة لحجــــــرة تخت ضــــــاءة اآلمن
  . الطفل
  :األهداف الوجدانية : ثالثًا 
أهمية اإلضاءة اآلمنة في حجـرة  تهتم بمعرفة -٣

  . الطفل

شــروط اإلضــاءة اآلمنــة  -
المســــــــتخدمة فــــــــي حجــــــــرة 

  .الطفل
أنـــــــواع اإلضــــــــاءة اآلمنــــــــة 
المســــــــتخدمة فــــــــي حجــــــــرة 

  .الطفل

Data 
show-

عـــــــــــــــــــــــــــــرض 
تقـــديمي علـــى 
 -البوربوينــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــــامج  برن
Movie 
Maker  

  

مــــــــا هــــــــي أنــــــــواع  -١
ــــــــــــــــــة  اإلضــــــــــــــــــاءة اآلمن
المســتخدمة داخــل غرفــة 

 الطفل ؟
اختــــاري اإلضــــاءة  -٢

اآلمنـــة المناســـبة لحجـــرة 
الطفــل مــن بــين الصــور 

  .الموجودة أمامها
  

  
  
٦  

مواصــــــــــــفات 

األثـــــــــــــــــــاث 
اآلمـــن فـــي 
حجــــــــــــــــــــــــرة 

  .الطفل 

  :األهداف المعرفية : أوًال 
تناقش االعتبارات الواجب توافرها فـي األثـاث  -١
  .من داخل حجرة الطفلاآل

  :األهداف المهارية : ثانيًا 
  .تفرق بين األثاث اآلمن واألثاث غير اآلمن -٢
  :األهداف الوجدانية : ثالثًا  
تبــدي رأيهــا حــول أهميــة األثــاث اآلمــن داخــل  -٣

  .حجرة الطفل

الشــروط الواجـــب توافرهـــا -
  .في األثاث ليصبح آمناً 

القياســات المثاليــة لحجــرة -
  .لنوم الطف

Data 
show-

عـــــــــــــــــــــــــــــرض 
تقـــديمي علـــى 
 -البوربوينــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــــامج  برن
Movie 
Maker  

  

مــا الشـــروط الواجـــب -١
توافرهـــــــــا فـــــــــي األثـــــــــاث 
اآلمــــــــن داخــــــــل حجــــــــرة 

  الطفل؟
اختــــــــــــاري الصــــــــــــور -٢

المعبـــــــــــرة عـــــــــــن قطـــــــــــع 
األثـــاث اآلمـــن مـــن بـــين 

  .الصور التي أمامك
  

  
٧  

ـــــــــــــــــــــب  ترتي
وتنســـــــــــــــيق 
األثـــــــــــــــــــاث 
داخــــــــــــــــــــــــل 
حجــــــــــــــــــــــــرة 

  .الطفل

  :األهداف المعرفية : أوًال 
توضـــح الغـــرض مـــن ترتيـــب وتنســـيق األثـــاث  -١

  .داخل حجرة الطفل
  :األهداف المهارية : ثانيًا 

  .تفاضل بين البدائل المختلفة لقطع األثاث  -٢
ترتــب أولويــات الشــراء لقطــع األثــاث بالنســبة  -٣

  . الحتياجات حجرة الطفل
  :األهداف الوجدانية : ثالثًا 
لالزمـة عـن تهتم بجمع البيانـات والمعلومـات ا -٤

  .األثاث قبل شرائها

ــــــــث حجــــــــرة - مراحــــــــل تأثي
  .الطفل

  

Data 
show-

عـــــــــــــــــــــــــــــرض 
تقـــديمي علـــى 
 -البوربوينــــــت

ــــــيلم قصــــــير  ف
ببرنــــــــــــــــــــــــــامج 

Movie 
Maker  

  

الغرض مـن  اذكري -١
ترتيـــب وتنســـيق األثـــاث 

  . داخل حجرة الطفل
ضــعي خطــة لشــراء  -٢

قطــــــع األثــــــاث الالزمــــــة 
  .لحجرة الطفل



 ٣١٥ ٢٠٢٠) ٢(العدد -المجلد السادس والثالثون –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي 

عنوان   م
   الجلسة

الوسائل  علمي للجلسةالمحتوى ال  األهداف اإلجرائية للجلسة
 المستخدمة

  الجلسة تقييم

  
  
٨  
  
  

ـــــــــــــــــــــب  ترتي
وتنســـــــــــــــيق 
األثـــــــــــــــــــاث 

اخــــــــــــــــــــــــل د
حجــــــــــــــــــــــــرة 

  .الطفل 

  :األهداف المعرفية : أوًال 
كيفية توزيع األثـاث داخـل غرفـة  على عرفتت -١

  .الطفل بشكٍل آمن ٍ 
  :األهداف المهارية : ثانيًا 

بشـــكٍل  ترســـم شـــكًال تخطيطيـــًا لتوزيـــع األثـــاث -٢
  . داخل حجرة الطفل  آمنٍ 

  :األهداف الوجدانية : ثالثًا 
التخطيطي لتوزيع  الرسم استخدامتقدر أهمية  -٣

قطـــــع األثـــــاث قبـــــل وضـــــعه فعليـــــًا داخـــــل حجـــــرة 
  .الطفل

  .مفهوم مقياس الرسم-
فائـــدة الرســـم التخطيطـــي -

لترتيـب أثــاث حجـرة الطفــل 
قبــــل شــــراء وترتيــــب قطــــع 

  .األثاث داخل الحجرة
خطــــــــــــــــــــــوات الرســــــــــــــــــــــم -

التخطيطـــي لحجـــرة الطفـــل 
ـــــــــــــــــــــامج  اســـــــــــــــــــــتخدامب برن

Edraw Max.  
األســـــس العلميـــــة الـــــالزم -

ا لضـــــــمان نجـــــــاح اتباعهـــــــ
خطــــــــة تصــــــــميم وتأثيــــــــث 

  .حجرة الطفل

Data 
show-

عـــــــــــــــــــــــــــــرض 
تقـــديمي علـــى 
 -البوربوينــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــــامج  برن
Movie 
Maker-   

ـــــــــــــــــــــــــــــامج  برن
Edraw 

Max-  أقــالم
 -رصـــــــــــــــاص
 –أوراق 
 -مســـــــــــــــــــــطرة

  .ممحاة

عمــــــل رســــــم توضــــــيحي 
حســــــب  لحجــــــرة الطفــــــل

المســاحة المتاحــة داخــل 
  .المنزل

  
٩  
  
  
  
  
  

تجهيـــــــــــــــــــز 
ــــــــــــــــــــــــــاث  أث
حجــــــــــــــــــــــــرة 
الطفــل مــن 
حيـــــــــــــــــــــــــث 

  وشاتالمفر 

  :األهداف المعرفية : أوًال 
توضـــــــــح الشـــــــــروط الواجـــــــــب توافرهـــــــــا فـــــــــي  -١

  .حجرة الطفلداخل  اآلمنة المفروشات
  :األهداف المهارية : ثانيًا 

ــــــة والخامــــــات  -٢ ــــــين الخامــــــات الطبيعي ــــــرق ب تف
  . الصناعية للمفروشات 

  :األهداف الوجدانية : ثالثًا 
تقــدر أهميــة انســجام مفروشــات حجــرة الطفــل  -٣

  .مع بعضها

مزايــــا وعيــــوب الخامــــات -
الطبيعيــــــة المصــــــنع منهــــــا 

  .مفروشات حجرة الطفل
أمثلــة الخامــات الطبيعيــة -

المصــــنع منهــــا مفروشــــات 
  .حجرة الطفل

مزايــــا وعيــــوب الخامــــات -
الصــــناعية المصــــنع منهــــا 

  .مفروشات حجرة الطفل
ــــــــــــــــــــة الخامــــــــــــــــــــات  - أمثل

الصــــناعية المصــــنع منهــــا 
  .مفروشات حجرة الطفل

لواجـــب توافرهـــا الشــروط ا-
فـــــــي المفروشـــــــات اآلمنـــــــة 

  . لألرضية 
النصـــــــــــــائح الخاصــــــــــــــة  -

ــــــــــــــــــــــــة   اســــــــــــــــــــــــتخدامبكيفي
المفروشــــات داخــــل حجـــــرة 

  .الطفل

Data 
show-

عـــــــــــــــــــــــــــــرض 
تقـــديمي علـــى 
 -البوربوينــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــــامج  برن
Movie 
Maker  

مــــــــــــــــا الشــــــــــــــــروط  -١
الواجــــــــب توافرهــــــــا فــــــــي 
المفروشـــــــــــــات لحجـــــــــــــرة 

 الطفل؟
أي مــــن الخامــــات  -٢

 –قطـــــــــــــــــن ( اآلتيـــــــــــــــــة 
مـــل تصـــلح لع) بوليســـتر

  فراش سرير الطفل؟

  
  
١٠  
  

ركــــــــــــــــــــــــــــن 
األلعــــــــــــــاب 
اآلمنـــة فـــي 
حجــــــــــــــــــــــــرة 
الطفـــل مـــع 
إعطـــــــــــــــــــاء 
  .أمثلة لها

  :األهداف المعرفية : أوًال 
تشرح معايير األمـان الواجـب توافرهـا فـي ركـن -١

  .األلعاب بحجرة الطفل
  :األهداف المهارية : ثانيًا 

تميــز بــين نمــاذج ركــن األلعــاب اآلمــن وغيــر  -٢
  . الطفل  اآلمن بداخل حجرة

  :األهداف الوجدانية : ثالثًا 
تهـــــتم بجمـــــع معلومـــــات عـــــن ركـــــن األلعـــــاب  -٣

  .اآلمن لحجرة الطفل

  .تعريف ألعاب األطفال-
معـــايير األمـــن واألمـــان  -

الواجـــب توافرهـــا فـــي لعـــب 
  .األطفال

ترتيــــب وتوزيــــع األلعــــاب -
  .في حجرة الطفل

أهمية تصنيع األم لعبـة  -
آمنـــة لطفلهـــا مـــن خامـــات 

  .يئةالب
دور األم فــــــــــــــي تقــــــــــــــديم -

  .األلعاب اآلمنة لطفلها

Data 
show-

عـــــــــــــــــــــــــــــرض 
تقـــديمي علـــى 
 -البوربوينــــــت

ــــــيلم قصــــــير  ف
عـــن األلعـــاب 
اآلمنــة للطفــل 
علــــى برنــــامج 

Movie 
Maker  

اذكــــــــــري الشــــــــــروط  -١
الواجب توافرها في ركن 
  .األلعاب بحجرة الطفل

أمامــــــــك صــــــــورتين  -٢
أيهمــــــــــــا تمثــــــــــــل ركــــــــــــن 
األلعــــــــاب اآلمــــــــن فــــــــي 

  طفل؟حجرة ال
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عنوان   م
   الجلسة

الوسائل  علمي للجلسةالمحتوى ال  األهداف اإلجرائية للجلسة
 المستخدمة

  الجلسة تقييم

الجلســـــــــــــــــة   ١١
  الختامية

  :األهداف المعرفية : أوًال 
ــــى حجــــرة -١ ــــي إدخالهــــا عل ــــذكر التعــــديالت الت ت

  .طفلها بعد تطبيق البرنامج
  :األهداف المهارية : ثانيًا 

تفــــرق بــــين حجــــرة طفلهـــــا قبــــل وبــــع تطبيـــــق  -٢
  . البرنامج 

  :األهداف الوجدانية : ثالثًا 
ت فـــــي تبــــدي اســــتعدادها فـــــي إجــــراء تعــــديال -٣

  .حجرة طفلها لتصبح آمنةً 

شــــــــــــكر أفــــــــــــراد العينــــــــــــة -
  .التجريبية

التطبيق البعدي لـألدوات -
.  

 –أقالم 
  .أوراق

تطبيـــق المقيـــاس تطبيقـــًا 
بعـــــــــديًا علـــــــــى أمهـــــــــات 

  .المجموعة التجريبية
  
  
  

  

  

-    خامـات مختلفـة مـن األقمشـة-Data show جهـاز : الوسائل التعليمية المسـتخدمة فـي البرنـامج

مجموعـة مـن  والفيـديوهات التـي تعبـر عـن الموضـوعات المقدمـة فـي  -مسطرة  –م رصاص أقال -أوراق

  .)Power point- Movie maker- Edraw Max(  البرامج اآلتية استخدامالجلسات ب

   .، العصف الذهني، التعلم التعاوني، البيان العمليالمحاضرة ،الحوار والمناقشة:إستراتيجيات التعُلم 

  :اشتمل البحث الحالي على ثالثة أنواع من التقويم :ويم وسائل التق

 ).مقياس تطبيقًا قبليًا ، أسئلة االستثارة قبل بداية كل جلسة التطبيق ( ويتضح في : التقويم القبلي -

األســـئلة التـــي توجههـــا كـــٌل مـــن البـــاحثتين فـــي نهايـــة كـــل جلســـة ، : ( ويتضـــح فـــي : التقـــويم المرحلـــي  -

 ) .مهات تنفيذها في بعض الجلسات األنشطة المطلوب من األ

 ).تطبيق المقياس تطبيقًا بعدياً : ( ويتضح في: التقويم النهائي  -
  

ــامج  ــق البرن ــرحتطبي للعــام " شــهر فبرايــر" تــم تطبيــق البرنــامج فــي مــدة زمنيــة قــدرها شــهر واحــد   : المقت

زيـارة  )  ١٢( اقـع بو )  ٢٠٢٠/  ٣/  ٩(حتـى ) ٢٠٢٠/ ٢/  ٩(م في الفترة من ٢٠٢٠ – ٢٠١٩الدراسي

جلســـة وتتـــراوح مـــدة كـــل ) ١١(أســـابيع ، ويتضـــمن البرنـــامج  ) ٤(أي ثـــالث جلســـات أســـبوعيًا علـــى مـــدى 

) دقيقـة ٤٠(وفتـرة إجـراء الجلسـة العملـي ) دقـائق ١٠(دقيقة تتنوع بين الفتـرة التمهيديـة ) ٦٠(جلسة حوالي 

  ) . دقيقة ١٠(وفترة التقويم 

  :البحثفي  ةالمستخدم ةاألساليب اإلحصائي :خامساً 
 :للمقياس  ةللتحقق من الخصائص السيكومتري  -  أ

  والدرجة أسلوب االتساق الداخلي عن طريق حساب معامل االرتباط بين درجة كل مفردة استخدامتم  

لفـا كرونبـاخ للتأكـد مـن أتم حسـاب معامـل ،للمقيـاسالكليـة  ةوكـذلك درجـة كـل بعـد والدرجـ للمقياس،الكلية 

مـن  للتأكـد أيضـاً  ،لفا للمفردة فـي حالـة حـذف المفـردةأوكذلك معامل  البحث،لمستخدم في ثبات المقياس ا

 .ةالنصفي ةثبات االختبار تم حساب معامل التجزئ

 .Anova- t-Test –معامل ارتباط بيرسون  استخدامتم  :البحثللتحقق من صحة فروض   - ب

  والمناقشةنتائج ال
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  :الميدانية نتائج البحث: أوالً 

  :األمهاتمن  األساسية البحثئص عينة وصف خصا-أ
 يوضح توزيع أفراد العينة األساسية وفقًا للخصائص االجتماعية واالقتصادية) ٥(جدول 

  %  العدد  البيان  %  العدد  البيان

  عدد األبناء  السن

  ٤٩.٣  ٧٤  واحد  ٨  ١٢  سنة ٢٠أقل من 

  ٤١.٣  ٦٢  اثنين  ٤٨.٧  ٧٣  سنة ٣٠سنة ألقل من  ٢٠

  ٩.٣  ١٤  ثالثة فاكثر  ٣٦.٧  ٥٥  سنة ٤٠سنة ألقل من  ٣٠

  ١٠٠  ١٥٠  المجموع  ٦.٧  ١٠  سنة فأكثر ٤٠

    ١٠٠  ١٥٠  المجموع

  وظيفة األم  المستوى التعليمي

 ٣٠ ٤٥ ال تعمل  ٦  ٩  أمية ال تقرأ وال تكتب

  ٢١.٣  ٣٢  أعمال غير مهنية  ٥.٣  ٨  تقرأ وتكتب

  ٢٦.٧  ٤٠  أعمال مهنية  ٦.٧  ١٠ مؤهل أقل من المتوسط

  ١٥.٣  ٢٣  أعمال ادارية  ٨.٧  ١٣  على مؤهل متوسطحاصلة 

  ٦.٧  ١٠  إدارة عليا  ١٠  ١٥  حاصلة على مؤهل فوق المتوسط

  ١٠٠  ١٥٠  المجموع  ٥٦.٧  ٨٥  حاصلة على مؤهل جامعي

    ٦.٧  ١٠  دراسات عليا

  المجموع

 

١٠٠ ١٥٠ 

  نوع المسكن من حيث المساحة  الدخل المالي لألسرة شهرياً 

  ٦٥.٣  ٩٨  ن متوسطإسكا  ١٤  ٢١ دخل منخفض

  ٢٨  ٤٢  إسكان فوق متوسط ٦٨ ١٠٢ دخل متوسط

  ٦.٧  ١٠  إسكان فاخر  ١٨  ٢٧  دخل مرتفع

  ١٠٠  ١٥٠  المجموع  ١٠٠  ١٥٠  المجموع

   مساحة غرفة الطفل

  ٦٥.٣  ٩٨  ٢م١١إلى أقل من -٢م ٩من

  ٢٨  ٤٢  ٢م١٥إلى أقل من -٢م١١من

  ٦.٧  ١٠  فأكثر٢م١٥

         ١٠٠  ١٥٠  المجموع

 ٣٠مـن  قـلسـنة أل٢٠ أعمـارهن مـنتتـراوح العينـة ثلـث كثـر مـن أأن  تبـين) ٥(ستعراض نتائج جدول با   

 ، يحاصــــــالت علــــــى مؤهــــــل جــــــامع %)٥٦.٧(ن أكثــــــر مــــــن نصــــــف العينــــــةأكمــــــا ، %) ٤٨.٧(ســــــنة  
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ذوات وحـــدات ســـكنية  نلـــديه%)٨٦(مـــن أفـــراد العينـــة  أعلـــى نســـبة ، مســـتوى دخـــل متوســـط  ىذ%)٦٨(

  .بنسبة٢م١١من  أقلإلى -٢م ٩من  نمساحة غرفة الطفل لديه%)٦٩.٣(،المتوسطسكان اإل

مقيـاس  وفقـًا السـتجاباتهم علـى عبـارات الدراسة الوصـفية إلسـتجابات أفـراد عينـة البحـث األساسـية-ب

  :تصميم وتأثيث حجرة  نوم آمنة لطفل الروضةب الوعي
تصميم وتأثيث حجرة م على عبارات مقياس أفراد عينة البحث األساسية وفقًا الستجاباته يوضح توزيع) ٦(جدول 

 لطفل الروضة نوم آمنةٍ 
  

  م
 

 العبارة

 ال أعرف اإلجابة الخاطئة اإلجابة الصحيحة

 % العدد % العدد % العدد

  

١  

  .األبواب والنوافذ: أوًال 

  : األبواب-ا

يجــــب ان يكــــون مقــــبض البــــاب قريــــب مــــن مســــتوى ارتفــــاع 

  .الطفل

  

١٣  

  

٨.٧  

  

١٢٥  

  

٨٣.٣  

  

١٢  

  

٨  

  ١.٣  ٢  ٨٨.٧  ١٣٣  ١٠  ١٥  .أضع وسائل حماية بمفصلة الباب   ٢

  ١٠  ١٥  ٨١.٣  ١٢٢  ٨.٧  ١٣  .باب جرار لحجرة الطفل  استخداميمكن   ٣

  ٣.٣  ٥  ٨٥.٣  ١٢٨  ١١.٣  ١٧  .أثبت الملحقات المطاطية بباب حجرة الطفل   ٤

٥  

  

  :ب النوافذ 

  .ُيفضل وضع نوافذ زجاجية في حجرة الطفل

  

١٥  

  

١٠  

  

١٢٨  

  

٨٥.٣  

  

٧  

  

٤.٧  

  ٦.٧  ١٠  ٨٠.٧  ١٢١  ١٢.٧  ١٩  .استخدم نوافذ ذات مقابض محكمة   ٦

أن يكون مستوى ارتفاع النافـذة فـي مسـتوى أعلـى مـن  يأراع  ٧

  .مستوى ارتفاع الطفل

٦  ٩  ٨٤  ١٢٦  ١٠  ١٥  

  ٤.٧  ٧  ٨٥.٣  ١٢٨  ١٠  ١٥  .يجب تركيب ساتر سلك آمن في إطار النافذة  ٨

  ٨  ١٢  ٨٠.٧  ١٢١  ١١.٣  ١٧  .يمكن تعلية  سور الشرفة بحديد  ٩

 

١٠  

  :الجدران واألرضيات : ثانياً 

  :الجدران -ا

  .يجب طالء جدران غرفة الطفل باأللوان الزاهية

  

٢١  

  

١٤  

  

١٢٢  

  

٨١.٣  

  

٧  

  

٤.٧  

  ٢  ٣  ٨٦  ١٢٩  ١٢  ١٨  لو جدران حجرة الطفل من المساميرمن الضروري خ  ١١

أحــــــرص علــــــى خلــــــو جــــــدران حجــــــرة الطفــــــل مــــــن التقشــــــير   ١٢

  .روالتكسي

٤.٧  ٧  ٨٤.٧  ١٢٧  ١٠.٧  ١٦  

يفضل طالء جدران غرفة طفل الروضة بالطالء البالستيكية   ١٣

.  

٣.٣  ٥  ٨٦  ١٢٩  ١٠.٧  ١٦  

  ٢.٧  ٤  ٨٤.٧  ١٢٧  ١٢.٧  ١٩ .استخدم أوراق الحائط على جدران حجرة الطفل  ١٤
  

١٥  
  :األرضيات -ب

  يجب تنسيق لون األرضية مع لون الجدران داخل الغرفة 

  

١٣  
  

٨.٧  
  

١٣٢  
  

٨٨  
  

٥  
  

٣.٣  

ُيعــاب علــى األرضــية الخشــب أو الفينيــل أنهــا تســبب تزحلــق   ١٦

  .الطفل

٤.٧  ٧  ٨٤.٧  ١٢٧  ١٠.٧  ١٦  
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  م
 

 العبارة

 ال أعرف اإلجابة الخاطئة اإلجابة الصحيحة

 % العدد % العدد % العدد

مـــن الضـــروري أن تكـــون أرضـــية حجـــرة الطفـــل خشـــنة غيـــر   ١٧

  .ملساء 

٢.٧  ٤  ٨٣.٣  ١٢٥  ١٤  ٢١  

  ٥.٣  ٨  ٨٥.٣  ١٢٨  ٩.٣  ١٤  . أرعى أال تكون سطح  ارضية الحجرة ذات مستويين  ١٨

  اإلضاءة :  ثالثاً   ١٩
 .يجب تثبت األسالك الكهربائية في أعلى الحائط 

  

٢٢ 
 

١٤.٧ 
  

١٢٥ 
  

٨٣.٣  
  

٣  
  

٢  

  ٧.٣  ١١  ٨٦ ١٢٩ ٦.٧ ١٠ .من الضرورى تثبيت مصابيح اإلضاءة جيداً   ٢٠
  ٣.٣  ٥  ٨٥.٣ ١٢٨ ١١.٣ ١٧ .توزع اإلضاءة بشكٍل جيٍد داخل حجرة الطفل  ٢١
  ٤.٧  ٧  ٨٥.٣ ١٢٨ ١٠ ١٥ .صباح أبيضيجب أن يكون لون الضوء الصادر من الم  ٢٢
  ٢.٧  ٤  ٨٨ ١٣٢ ٩.٣ ١٤ .مصابيح اإلضاءة المباشرة للدراسة استخداميفضل   ٢٣
  ٤  ٦  ٨٥.٣ ١٢٨ ١٠.٧ ١٦ .استخدم مصابيح ليلية توفر إضاءة خافتة أثناء النوم  ٢٤
ــــاء   ٢٥ أحــــرص علــــى اســــتغالل اإلضــــاءة الطبيعيــــة المتــــوفرة أثن

 .ساعات النهار
٣.٣  ٥  ٨٧.٣ ١٣١ ٩.٣ ١٤  

يجب أن تكون شدة إضـاءة المصـباح مناسـبة لمسـاحة غرفـة   ٢٦

  .الطفل
٤  ٦  ٨٣.٣  ١٢٥  ١٢.٧  ١٩  

  

٢٧  

  

  األثاث: رابعًا 

  نوعية األثاث -أ
أراعـــي تناســـب مقـــاييس وأحجـــام قطـــع األثـــاث مـــع المقـــاييس 

 . للطفل) الجسمية ( األنثروبومترية 

  

  

٢٠  

  
  

١٣.٣  

  
  

١٢٤  

  
 

٨٢.٧ 

  

 

٦ 

  

  

٤ 

قطـــع األثـــاث المرتكـــزة علـــى األرض وغيـــر   تخداماســـيجـــب   ٢٨

 .القابلة لالنقالب وخاصًة السرير
٤  ٦  ١٢.٧ ١٩ ٨٣.٣ ١٢٥  

أغطــــــى الزوايــــــا أو الحــــــواف الحــــــادة لقطــــــع األثــــــاث بقطــــــع   ٢٩

  .مطاطية
٤.٧  ٧  ٨٤.٧  ١٢٧  ١٠.٧  ١٦  

قطــع األثــاث متعــدد األغــراض فــي حجــرة  اســتخدامال ُيفضــل   ٣٠

 .الطفل ضيقة المساحة
١١.٣  ١٧  ٣٢.٧ ٤٩ ٥٦ ٨٤  

  .أتجنب وضع أثاث زجاجي في غرفة الطفل  ٣١

 
٩.٣  ١٤  ٥.٣ ٨ ٨٥.٣ ١٢٨  

  ٢.٧  ٤  ٧٧.٣ ١١٦ ٢٠ ٣٠ .أستخدم السرير ذو الحواجز الجانبية  لطفل الروضة   ٣٢
  

٣٣  
  :تصميم وترتيب األثاث  -ب

  .يجب اختيار حجرة النوم ذات المساحة الكبيرة للطفل

  

١٧  
  

١١.٣  
  

١٣٠  
  

٨٦.٧  
  

٣  
  

٢  

  ٦  ٩  ٨٤.٧  ١٢٧  ٩.٣  ١٤  .ُيمكن وضع قطع األثاث أسفل النافذة مباشرة  ٣٤
أرتب األثاث داخل حجرة الطفل بشكل مناسب بغـض النظـر   ٣٥

 .عن إتاحة مساحة  لحرية الحركة

٦.٧  ١٠  ٨.٧ ١٣ ٨٤.٧ ١٢٧  

  .ُيفضل وضع قطع األثاث أمام الوصالت الكهربائية  ٣٦
 

٤.٧  ٧  ٩٠ ١٣٥ ٥.٣ ٨  
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  م
 

 العبارة

 ال أعرف اإلجابة الخاطئة اإلجابة الصحيحة

 % العدد % العدد % العدد

مقيـــاس  اســـتخدامعمـــل رســـم تخطيطـــي لحجـــرة الطفـــل بأقـــوم ب  ٣٧

 .الرسم قبل ترتيب األثاث فعليا داخل الحجرة
١٨  ٢٧  ٦٤ ٩٦ ١٨ ٢٧  

  ٣٤.٧  ٥٢  ٦٠ ٩٠ ٥.٣ ٨ .أراعي االنسجام بين قطع األثاث وبعضها البعض  ٣٨
يجـــب  ترتيـــب األثـــاث بمـــا يتـــيح مســـاحة للعـــب داخـــل غرفـــة   ٣٩

  .الطفل
٦  ٩  ٣٤  ٥١  ٦٠  ٩٠  

  

٤٠  
  المفروشات :  خامساً 

  .اثبت الستائر جيدا عند أعلى نقطة في الحائط 

 

١٢١ 
 

٨٠.٧ 
  

٢٦ 
  

١٧.٣  
  

٣  
  

٢  

الســتائر القصــيرة بــدًال مــن الســتائر الطويلــة  اســتخداميفضــل   ٤١

  .داخل غرفة الطفل
١٧.٣  ٢٦  ٥٠.٧ ٧٦ ٣٢ ٤٨  

اســـــتخدم المفروشــــــات المصــــــنوعة مـــــن الخامــــــات الطبيعيــــــة   ٤٢

 .كالقطن والكتان والصوف
٩٠٣  ١٤  ٨٣.٣ ١٢٥ ٧.٣ ١١  

اراعى ان تكون مفروشـات األرضـية داخـل حجـرة الطفـل مـن   ٤٣

  .أقمشة صوفية وبرية
٤.٧  ٧  ٨٦.٧ ١٣٠ ٨.٧ ١٣  

يجــب تثبيــت قطــع مــن المفروشــات الصــوفية الوبريــة بأرضــية  ٤٤

 .حجرة الطفل تثبيتًا جيداً 
٨.٧  ١٣  ٧٤.٧ ١١٢ ١٦.٧ ٢٥  

  ٤.٧  ٧  ٨٠ ١٢٠ ١٥.٣ ٢٣ .الموكيت استخداممن الضروري تجنب  ٤٥
فــــي حالــــة وجــــود ســــجاد يعرقــــل حجــــرة الطفــــل يــــتم اســــتبداله  ٤٦

  .بأخرى أكثر ثباتاً 
٣.٣  ٥  ٦٤ ٩٦ ٣٢.٧ ٤٩  

  

٤٧  
  األلعاب داخل حجرة الطفل: سادسًا 

  .يجب أن تكون لعبة طفل الروضة قابلة لتحمل الصدمات
  

١٦ 

  

١٠.٧ 

  

١٢٩ 

  

٨٦  

  

٥  

  

٣.٣  
  ٢  ٣  ٨٤.٧ ١٢٧ ١٣.٣ ٢٠ .قَدمة للطفل بحجٍم متوسط أوكبيرٍ ن تكون اللعبة المُ أ يينبغ ٤٨
  ٥.٣  ٨  ٨٥.٣ ١٢٨ ٩.٣ ١٤ .أحرص أال تحتوي اللعبة الُمقَدمة للطفل على زوايا حادة  ٤٩
  ٢  ٣  ٩٢.٧ ١٣٩ ٥.٣ ٨  .يجب أن تتميز اللعبة بسهولة حملها وخفتها  ٥٠
من الضـروري ان تكـون اللعبـة مطليـة بطـالء ثابـت ال يخـرج   ٥١

  .قيام الطفل بوضعها في فمه عند
٩.٣  ١٤  ٢.٧ ٤ ٨٨ ١٣٢  

يجب أال تحتوي اللعبة على مواد سامة تخـرج منهـا فـي حـال   ٥٢

  .كسرها
١٦.٧  ٢٥  ٨ ١٢ ٧٥.٣ ١١٣  

ضــــرورة تصــــنيع ألعــــاب الطفــــل بطريقــــة آمنــــة مــــن خامــــات   ٥٣

  .البيئة
٦  ٩  ٨٦ ١٢٩ ٨ ١٢  

ـــــه رمـــــز   ٥٤ ُتصـــــَنع ألعـــــاب الطفـــــل مـــــن بالســـــتيك مكتـــــوب علي

.  

١١.٣  ١٧  ٨٤ ١٢٦ ٤.٧ ٧  

  ١٠.٧  ١٦  ٨١.٣ ١٢٢ ٨ ١٢  .استخدم صناديق مناسبة لتجميع لعب األطفال  ٥٥
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 وسـائل حمايـة بمفصـلة البـاب نضـعي %)١٠(ن أ والنوافـذ الخاصـة بـاألبواب )٦(بين مـن نتـائج جـدول ت  

 ب حجـــرة الطفـــلالملحقـــات المطاطيـــة ببـــا يثبـــتن%) ١١.٣(وأن  ،لحمايـــة أصـــابع الطفـــل مـــن الصـــدمات

 النتــائج الخاصــة بالجــدران واألرضــياتكمــا تبــين مــن  ،البــاب بالحــائط اصــطداموجســمه مــن لحمايــة وجهــه 

تفــق مــع دراســة مســلم وهـذا ي ،بأهميــة  طــالء جـدران غرفــة الطفــل بــاأللوان الزاهيــة وعــي نلـديه %)١٤( أن

 نلـديه %)١٤(ن أو  ، طفـليستخدمون حوائط ذات ألـوان فاتحـة لغرفـة ال%) ٤٥.٩(كانت حيث ) ٢٠١٤(

تزحلـق الطفـل أثنـاء  فـيتتسـبب حتـى ال  أن تكـون أرضـية حجـرة الطفـل خشـنة غيـر ملسـاء  ةبضـرور  وعي

يجــب أن تكــون شــدة إضــاءة المصــباح   %)١٢.٧ ( أنة تبــين باإلضــاءبالنســبة للنتــائج الخاصــة ، يالمشــ

حيـث توصـلت إلـى ) ٢٠١٥( خـرونآو  ييطـقوهـذه النتيجـة تتفـق مـع دراسـة ن ،مناسبة لمساحة غرفة الطفل

  .حجرة الطفل فيبأهمية اإلضاءة ودورها  األمهات وعيقلة 

تناسـب ب وعـيلـديهن  )%١٣. ٣( مـن ربـع العينـة  أقل ثاث تبين أناستعراض النتائج الخاصة باألبو     

  ،نســـبة منخفضـــة هـــيو للطفـــل ) الجســـمية ( مقـــاييس وأحجـــام قطـــع األثـــاث مـــع المقـــاييس األنثروبومتريـــة 

بعـاد عـدم توافـق األالوصـفية نتائجهـا كانـت مـن أهـم  يالتـ) ٢٠١٠( أبـو زيـدوتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة 

 ٨٣.٣(أكثر من نصف عينة البحث  نأ، كما للطفل متريةنثروبو ثاث مع القياسات األالقياسية لوحدات األ

بلـــة لالنقـــالب وخاصـــًة قطـــع األثـــاث المرتكـــزة علـــى األرض وغيـــر القا  اســـتخدام أهميـــةب وعـــي نلـــديه) %

يتـيح   مناسـٍب  األثاث داخل حجـرة الطفـل بشـكلٍ  يرتبن) ٨٤.٧(وأن حتى ال يهتز وينقلب بالطفل ،  السرير

والخطيــب إمــام ودراســة  )٢٠١٦( ييطــقنوتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا تؤكــده دراســة  .مســاحة لحريــة الحركــة

 ،التغلــب علــى مشــكلة ضــيق المســاحة األثــاث متعــدد األغــراض فــي اســتخدامعلــى أهميــة ) ٢٠١٨( يوعلــ

ضــرورة البحــث فــي بــدائل التصــميم لتحقيــق االحتياجــات االجتماعيــة والمتطلبــات الوظيفيــة  باإلضــافة إلــى

الغرفـة مـع السـماح للفـرد تحقيـق احتياجـات الحلول التصميمية المعاصـرة التـي تسـاهم فـي  استخداملألسرة و 

  . مناسٍب  بشكلٍ بالحركة 

مفروشـات  تكـون أن حرصـني )%٨.٧( مـن ربـع العينـة أقـلالخاصة بالمفروشـات أن ائج النت تبينكما     

 فــيعلــى الطفــل وتقلــل مــن الصــدمات  ةتكــون آمنــاألرضــية داخــل حجــرة الطفــل مــن أقمشــة صــوفية وبريــة 

تـوفر   اتها المتعددةاستخدام فياألنسجة الوبرية  نأ )٢٠١٠(كحلة  تؤكدهما مع  يتفقوهذا  ،حالة حدوثها

مجـال  فـيبما يحقق أعلى درجـات األمـان لألطفـال خاصـة  الوقاية من الحوادث فيوتساهم  يو الصحالج

  . مفروشات األرضية

اللعبـة أن بـ يلـديهن وعـ %)٧٥.٣(أن أكثـر مـن ثالثـة أربـاع العينـة  األلعابتبين من النتائج الخاصة ب   

دراســة  تؤكــدهنتيجــة تتفــق مــع مــا وهــذه ال .يجــب أال تحتــوي علــى مــواد ســامة تخــرج منهــا فــي حــال كســرها

خاليـة مـن  تكـون أجزائهـا بحيـث أو اللعبـة منهـا تتركـب التـي المـواد أنـه يجـب اختيـار) ٢٠١٥(المجبـري 

    . المواد السامة
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مســتويات الــوعي للعينــة األساســية بتصــميم وتأثيــث حجــرة نــوم آمنــة لطفــل الروضــة فيمــا يخــص كــل -
  :محور من المحاور

األساســية بتصــميم وتأثيــث حجــرة  لــدى غالبيــة العينــةأن مســتويات الــوعي ) ٧(ول يتضــح مــن نتــائج جــد   
لــديهن مســتوى وعــي مــنخفض بتصــميم %) ٩١.٣(نــوم آمنــة لطفــل الروضــة فيمــا يخــص األبــواب والنوافــذ 

لـديهن مسـتوى وعـي مـنخفض بتصـميم وتأثيـث %) ٩٠(وتأثيث حجرة  نوم آمنة لطفـل الروضـة ، كمـا أن 
كــن ذوات %) ٩٢(كمــا أن غالبيــة  العينــة  .روضــة فيمــا يخــص الجــدران واألرضــياتحجــرة آمنــة لطفــل ال

كن ذوات مسـتوى %) ٥٢.٧(مستوى وعي منخفض فيما يخص اإلضاءة،  كما أن أكثر من نصف العينة
كــن ذوات %) ٧٠( ربــاع العينــةأمــا يقــرب مــن ثالثــة باإلضــافة إلــى أن . وعــي متوســط فيمــا يخــص األثــاث

صميم وتأثيث حجرة نـوم آمنـة  لطفـل الروضـة فيمـا يخـص المفروشـات،  كمـا أن مستوى وعي منخفض بت
أمـا بالنسـبة إلـى  .كن ذوات مسـتوى وعـي مـنخفض فيمـا يخـص األلعـاب%)  ٨٧.٣( غالبية عينة البحث 

بتصـميم  الكلـي وعيالـلديهن مستوى  %)٩٠.٧( عينة البحث األساسية غالبيةفإن  الوعي الكلي مستويات
بتصــميم الــوعي الكلــي مســتوى  لــديهن%) ٣.٣(، بينمــا مــنخفض وم آمنــة لطفــل الروضــةوتأثيــث حجــرة نــ

بتصــميم وتأثيــث الــوعي الكلــي مســتوى لــديهن %) ٦(و  ،متوســط  وتأثيــث حجــرة نــوم آمنــة لطفــل الروضــة
  .مرتفع حجرة نوم آمنة لطفل الروضة

  

م وتأثيث حجرة آمنة لطفل الروضة فيما يوضح توزيع أفراد العينة األساسية حسب مستويات الوعي بتصمي) ٧(جدول 
، مستوى الوعي الكلي )األلعاب  - المفروشات–األثاث  –اإلضاءة  –الجدران واألرضيات  -األبواب والنوافذ( يخص 

  بتصميم وتأثيث حجرة آمنة لطفل الروضة
  %  العدد  المستويات  %  العدد  المستويات

 الجدران واألرضيات األبواب والنوافذ
  ٩٠  ١٣٥  )١٥:٩(مستوى منخفض  ٩١.٣ ١٣٧ )١٥:٩(فض مستوى منخ

  ٧.٣  ١١  )٢٢:١٦(مستوى متوسط  ٣.٣ ٥ )٢٢:١٦(مستوى متوسط 

  ٢.٧  ٤  )فاكثر٢٣(مستوى مرتفع  ٥.٣ ٨ )فاكثر٢٣(مستوى مرتفع 

  األثاث  اإلضاءة
  ٤٢  ٦٣  )٢٣:١٥(مستوى منخفض  ٩٢  ١٣٨  )١٣:٨(مستوى منخفض 
  ٥٢.٧  ٧٩  )٣٢:٢٤(متوسط  مستوى  ٤.٧  ٧  )١٩:١٤(مستوى متوسط 
  ٥.٣  ٨  )فأكثر ٣٣(مستوى مرتفع   ٣,٣  ٥  )فأكثر ٢٠(مستوى مرتفع 

  األلعاب  المفروشات
  ٨٧.٣  ١٣١  )١٥:٩(مستوى منخفض  ٧٠  ١٠٥  )١٢:٧(مستوى منخفض
  ٧.٣  ١١  )٢٢:١٦(مستوى متوسط   ٢٦  ٣٩  )١٨:١٣(مستوى متوسط 
  ٥.٣  ٨  )رفأكث ٢٣(مستوى مرتفع   ٤  ٦  )فأكثر ١٩(مستوى مرتفع 

   مستوى الوعي الكلي
  ٩٠.٧  ١٣٦  )٩٧:٦٧(مستوى منخفض
  ٣.٣  ٥  )١٢٨:٩٨(مستوى متوسط 
  ٦  ٩  )فأكثر ١٢٩(مستوى مرتفع 

  



 ٣٢٣ ٢٠٢٠) ٢(العدد -المجلد السادس والثالثون –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي 

  :الميداني البحثضوء فروض  فيالنتائج البحثية  -ج
و "وعــي األم بتصــميم وتأثيــث حجــرٍة آمنــٍة لطفــل الروضــة "توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين : الفــرض األول 

الدخل  -وظيفة األم-المستوى التعليمي -عدد األبناء -السن(بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية 

  ).مساحة غرفة الطفل -نوع المسكن من حيث المساحة -المالي لألسرة

بـين الدرجـة الكليـة لمقيـاس  بيرسـون  بحساب معامل ارتبـاط الباحثتانوللتحقق من صحة الفرض قامت    

المســــتوى  -عــــدد األبنــــاء -الســــن(مــــن  وكــــلٍ " طفــــل الروضــــة لحجــــرٍة آمنــــٍة تأثيــــث تصــــميم و بوعــــي األم "

  )مســاحة غرفــة الطفــل -نــوع المســكن مــن حيــث المســاحة -الــدخل المــالي لألســرة -وظيفــة األم-التعليمــي

  ).١٥٠=ن(حيث 
طفل الروضة ل حجرٍة آمنةٍ تأثيث و تصميم وعي األم ب"يوضح قيم معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لمقياس )   ٨(  جدول 

 - نوع المسكن من حيث المساحة -الدخل المالي لألسرة -وظيفة األم-المستوى التعليمي -عدد األبناء - السن(من  وكلٍ 

  ).مساحة غرفة الطفل
 الكلية ةالدرج األبعاد
 .**٣٦٩  السن

  .**٢٢١  عدد األبناء
  ٠.١١١  المستوى التعليمي

 **٠.٣٨٣  وظيفة األم
  *٠.١٩٢  لدخل المالي لألسرةا

  ٠.١٤٨  نوع المسكن من حيث المساحة
  .١٤٨  مساحة غرفة الطفل

  : هيتضح أن )٨(ومن خالل جدول 

تصــميم وعــي األم ب"إحصــائية بــين ســن األم والدرجــة الكليــة لمقيــاس  ةذات داللــ ةتوجــد عالقــة ارتباطيــ -

وهــو دال عنــد مســتوى .) ٣٦٩=ر(االرتبــاطحيــث كانــت قيمــة معامــل " طفــل الروضــة ل آمنــةٍ  تأثيــث حجــرةٍ و 

دمت فـي السـن كلمـا زادت معلوماتهـا وخبراتهـا ممـا يزيـد مـن تقـاألم كلمـا  نإلـى أويرجع ذلـك ، ، ٠١داللة 

 توصـلت إلـى يالتـ )(Luo, 2019وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  .لطفلهاحجرٍة آمنٍة بتصميم وتأثيث وعيها 

  .لغرف النوم اآلمنة متطلباتاليث وشراء بتأث الوعيالعمر ليس له عالقة ب أن

  وعي األم       "توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين عدد األبناء و الدرجة الكلية لمقياس  -

وهـو دال عنـد .) ٢٢١=ر(حيـث كانـت قيمـة معامـل االرتبـاط" لطفـل الروضـة حجـرٍة آمنـٍة بتصميم وتأثيث 

وأصـبحت  ه كلما زاد عدد األبنـاء لـدى األم كلمـا زادت مسـئولياتهاأنويرجع ذلك إلى ،  .،٠١مستوى داللة 

لها للبحث واالطـالع  دافعاً  فيصبح ذلك ،ستغالل السليم للمساحات بقدر المستطاعإلى اال ماسةٍ  في حاجةٍ 

حجـرٍة آمنــٍة ممـا يزيـد مـن وعيهـا بتصـميم وتأثيـث  ،لطفلهـاحجـرٍة آمنـٍة وتجميـع المعلومـات الخاصـة بتأثيـث 

وجـود عالقـة عـدم  حيـث كانـت مـن نتائجهـا )٢٠١٣(الضـحيان وتتعارض هذه النتيجـة مـع دراسـة  ،هاللطف

  .عد التأثيث وعدد األبناءبين بُ  إحصائياً  ارتباطية دالة



 ٣٢٤  ٢٠٢٠) ٢(العدد  -المجلد السادس والثالثون –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي                   

وعـي "إحصائية بين المسـتوى التعليمـي لـألم والدرجـة الكليـة لمقيـاس  ةذات دالل ةال توجد عالقة ارتباطي -

وهـو غيـر .) ١١١=ر( حيث كانت قيمة معامـل االرتبـاط" لطفل الروضة ٍة آمنٍة حجر بتصميم وتأثيث األم 

وقد يرجع ذلك إلى أن الحصول على الشـهادات ودخـول  ،ةدال عند أي مستوى من مستويات داللة المعرف

تتعــارض هــذه و  .طفلهـالحجـرٍة آمنــٍة لــدى األم بكيفيـة تأثيــث  الــوعيتـوافر   بالضــرورة يكليـات القمــة ال يعنـ

بـين ) ٠.٠١(وضـحت وجـود عالقـة ارتباطيـة عنـد مسـتوى داللـة أالتـي ) ٢٠١٥(نتيجة مع دراسة الزاكـي ال

  .المعرفة بمتطلبات التصميم الداخلي والمستوى التعليمي لألم

بتصــميم وعــي األم "إحصـائية بــين وظيفــة األم والدرجـة الكليــة لمقيـاس  ةذات داللــ ةتوجـد عالقــة ارتباطيـ -

وهــو دال عنــد مســتوى .) ٣٨٣=ر(حيــث كانــت قيمــة معامــل االرتبــاط" لطفــل الروضــة  حجــرٍة آمنــةٍ وتأثيــث 

وعيهــا  ويــنعكس هــذا علــىأن عمــل األم يزيــد مــن خبراتهــا ومعلوماتهــا وقــد يرجــع ذلــك إلــى ،  .٠١داللــة 

حيـث توصـلت     )٢٠١٥(عطيـة وتختلـف هـذه النتيجـة مـع دراسـة  .لحجـرة طفلهـابأسس التأثيـث السـليمة 

الحجـرات حسـب وظيفـة  تأثيـث وتنسـيقفـي مجـال  الـوعيو  هفـي االتجـا ود فروق دالة إحصـائياً عدم وج إلى

  .األم

وعـي األم "إحصـائية بـين الـدخل المـالي لألسـرة والدرجـة الكليـة لمقيـاس  ةذات دالل ةتوجد عالقة ارتباطي -

وهـو دال عنـد ) .١٩٢=ر(حيـث كانـت قيمـة معامـل االرتبـاط" لطفـل الروضـة حجـرٍة آمنـٍة بتصميم وتأثيث 

جميـــع  تـــوفر لـــدى األم اً مرتفعـــ يالشـــهر كلمـــا كـــان الـــدخل أنـــه وقـــد يرجـــع ذلـــك إلـــى ،  .٠٥مســـتوى داللـــة 

، و تتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة أبـــو  تجعـــل حجـــرة طفلهـــا آمنـــةً  يالتـــ الحياتيـــةمتطلبـــات المكانيـــات و اإل

 ،وتأثيـث حجـرات المسـكنبتجهيـز  الـوعيالتـي أوضـحت تـأثير دخـل األسـرة علـى مسـتوى ) ٢٠٠٣(صيري

 يتوصـلت إلـى وجـود عالقـة بـين الـدخل المـال يالتـ  Rossler (2011)تتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـةكمـا 

   .وبين التأثيث اآلمن لحجرة الطفل

ـــ ةال توجـــد عالقـــة ارتباطيـــ - إحصـــائية بـــين نـــوع المســـكن مـــن حيـــث المســـاحة والدرجـــة الكليـــة  ةذات دالل

حيـــــــث كانـــــــت قيمـــــــة معامـــــــل  "لطفـــــــل الروضـــــــة حجـــــــرٍة آمنـــــــٍة بتصـــــــميم وتأثيـــــــث وعـــــــي األم "لمقيـــــــاس 

وقد يرجـع ذلـك إلـى أن  ،وهو غير دال عند أي مستوى من مستويات الداللة المعروفة.) ١٤٨=ر(االرتباط

  .لطفلها ال يتأثر بكبر أو صغر مساحة المسكن حجرٍة آمنٍة توفير  بكيفيةلمامها إ األم و  وعي

وعــي "الطفــل والدرجــة الكليــة لمقيــاس إحصــائية بــين مســاحة غرفــة  ةذات داللــ ةال توجــد عالقــة ارتباطيــ -

وهـو غيـر  .)١٤٨=ر(حيـث كانـت قيمـة معامـل االرتبـاط" لطفـل الروضـة  حجرٍة آمنةٍ بتصميم وتأثيث األم 

 بكيفيــةلمامهــا إ األم و  وعــيوقــد يرجــع ذلــك إلــى أن  ،دال عنــد أي مســتوى مــن مســتويات الداللــة المعروفــة

  .وبذلك ُيرفض الفرض جزئياً  صغر مساحة الغرفةلطفلها ال يتأثر بكبر أو حجرٍة آمنٍة تأثيث 



 ٣٢٥ ٢٠٢٠) ٢(العدد -المجلد السادس والثالثون –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي 

سن األم، المسـتوى التعليمـي (توجد فروق ذات داللة إحصائية ترجع إلى أثر مستويات : ينالفرض الثا

بتصـميم علـى وعـي األم ) لألم، وظيفة األم، الـدخل المـالي لألسـرة، نـوع المسـكن، مسـاحة غرفـة الطفـل

 .وتأثيث حجرٍة آمنٍة لطفل الروضة

للمقارنـة بـين ) Anova(األسـلوب اإلحصـائي  استخدامب الباحثتانقامت  ينلتحقق من صحة الفرض الثاول

للتعــرف علــى " بتصــميم وتأثيــث حجــرٍة آمنــٍة لطفــل الروضــة وعــي األم " علــى مقيــاس  ةدرجــات أفــراد العينــ

نوع المسـكن، مسـاحة  سن األم، المستوى التعليمي لألم، وظيفة األم، الدخل المالي لألسرة،(أثر مستويات 

حســـب  ةإلـــى مجموعـــات فرعيـــ)١٥٠=ن(علـــى وعـــي األمهـــات ، حيـــث صـــنف أفـــراد العينـــة) غرفـــة الطفـــل

ولبيـان داللـة الفـروق بـين أثـر  ،) ٩(بالجـدول  ةاتهم كمـا هـي موضـحوكانـت بيانـ السابقة الذكر مستوياتال

 الباحثتـانستعرضـت ال الروضـة بتصميم وتأثيـث حجـرٍة آمنـٍة لطفـعلى وعي األمهات  ةالمستويات المختلف

  .)١٠( النتائج في الجدول 
سن األم، المستوى التعليمي لألم، وظيفة األم، الدخل المالي ( يوضح تصنيف مجموعات عينة الدراسة حسب مستويات) ٩( جدول 

 )مساحة غرفة الطفل  لألسرة، نوع المسكن،
  

 معيارياإلنحراف ال المتوسط  العدد  المجموعات الفرعية  المستوى
  ٣.٩٦  ٧٦.٩٢  ١٢  سنة٢٠أقل من  سن األم

  ١٢.٣٣  ٧٩.١٥  ٧٣  ٣٠سنة إلى أقل من ٢٠من
  ١٤.٩٥  ٧٨.٩٦  ٥٥  ٤٠سنة إلى أقل من ٣٠من 

  ١٨.٧١  ١٢٠.٢٠  ١٠  سنة ٤٠أكبر من 
  
  
  

  المستوى التعليمي لألم

  ٢٤.٣٣  ٨٨.١١  ٩  أمية
  ٢.٨٥  ٧٠.٨٨  ٨  تقرأ وتكتب

  ٢١.٢٩  ٨٣.٨٠  ١٠  طحاصلة على مؤھل أقل من المتوس
  ٣.٤٥  ٧٦.٠٨  ١٣  حاصلة مؤھل متوسط

  ٤.٣٨  ٧٧.٨٧  ١٥  حاصلة على مؤھل فوق المتوسط
  ١٢.٠٨  ٨٠.١٥  ٨٥  حاصلة على مؤھل جامعي

  ٣٦.٢٠  ١٠٧.٨٠  ١٠  دراسات عليا
 وظيفة األم

  
  
  

  ٧ ٧٦.٥٦  ٤٥  ال تعمل
  ١٦.٩١  ٨١.١٦  ٣٢  أعمال غير مھنية
  ٤.٥٠  ٧٨.٣٠  ٤٠  أعمال مھنية
  ١٧.٨١  ٨٢.٧٤  ٢٣  أعمال إدارية
  ٣٢.٤٢  ١١٦.٩٠  ١٠  إدارة عليا

 ١٢.٢٠ ٧٨.٥٠  ١٠ جنيه٢٠٠٠أقل من   الدخل المالي لألسرة
 ٤.٩٤ ٧٧.٣٦  ١١ جنيه ٤٠٠٠إلى أقل من ٢٠٠٠من 
 ١٤.٣٣ ٨٠.٣٩  ٤٦ جنيه ٦٠٠٠إلى أقل من ٤٠٠٠من 
 ١٣.٧٧ ٨٠.٢٠  ٥٦ جنيه ٨٠٠٠إلى أقل من ٦٠٠٠من 
 ٢٧.٦٦ ٨٧.٧٦  ١٧ جنيه ١٠٠٠٠ى أقل من إل٨٠٠٠من 

 ٢٦.٧٤ ٩٢.٩٠  ١٠  جنيه ١٠٠٠٠أكثر من 
 ١٤.٢٠ ٨٠.٤٦  ٩٨  ٢م١٠٠إلى أقل من٦٠من   سكنمنوع ال

 ١٩.٠٨ ٨١.٧١  ٤٢  ٢م١٦٠إلى أقل من ١٠٠من
 ٢٦.٧٤ ٩٢.٩٠  ١٠ فأكثر ٢م ١٦٠من

 ١٤.٢٠ ٨٠.٤٦  ٩٨  ٢م١١إلى أقل من -٢م ٩من  مساحة غرفة الطفل
 ١٩.٠٨ ٨١.٧١  ٤٢  ٢م١٥إلى أقل من -٢م١١من

 ٢٦.٧٤ ٩٢.٩٠  ١٠  فأكثر٢م١٥
  



 ٣٢٦  ٢٠٢٠) ٢(العدد  -المجلد السادس والثالثون –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي                   

  ةطفل الروضآمنة لتأثيث حجرة تصميم و على وعي األمهات ب ةداللة الفروق بين أثر المستويات المختلف) ١٠( جدول 
مســـــــــــــــــتوى 

  الداللة

متوســــــــــــــــــط  قيمة ف

 المربعات

مجمـــــــــــــــــــــــــــوع  ح.د

 المربعات

مصــــــــــــــــــــدر 

 التباين

 المستوى ةالمجموعات الفرعي

 

  

٠٠٠**.  

  

  

  

٢٩.٥١  

  

بين  ١٥٩٨٢.٧٧ ٣ ٥٣٢٧.٥٩

 المجموعات

  ةسن٢٠من  أقل

  

  سن األم

 ٣٠من  أقلإلى  ةسن٢٠من

داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ٢٦٣٥٧.٧٨ ١٤٦ ١٨٠.٥٣

 المجموعات

 ٤٠من  أقلإلى  ةسن٣٠من 

 ةسن ٤٠كبر من أ الكلي ٤٢٣٤٠.٥٦ ١٤٩ 

٦.٤٣ .**٠٠٠  

  

بين  ٨٩٩٧.٩٢  ٦ ١٤٩٩.٦٥

 المجموعات

    ةأمي

المســـــــــــــتوى 

 التعليمي لألم

  تقرأ وتكتب

١٤٣ ٢٣٣.١٦  
 

٣٣٣٤٢.٦٣ 

 

داخل 

 المجموعات

  حاصلة على مؤهل أقل من المتوسط

  حاصلة مؤهل متوسط

      ١٤٩  
 

    حاصلة على مؤهل فوق المتوسط الكلي ٤٢٣٤٠.٥٦

  حاصلة على مؤهل جامعي 

  دراسات عليا

  وظيفة األم  ال تعمل بين المجموعات ٨٩٩٧.٩٢ ٤ ٣٥١٩.٣٧  ١٨.٠٥  .**٠٠٠

 أعمال غير مهنية

داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ٢٨٢٦٣.٠٦ ١٤٥  ١٩٤.٩١

 المجموعات
  أعمال مهنية

  أعمال إدارية

  إدارة عليا الكلي ٤٢٣٤٠.٥٦ ١٤٩  

  

  

  

  

١٣٢.  

  

  

  

  

١.٧٢٦ 

لمـالي الدخل ا  جنيه٢٠٠٠أقل من  بين المجموعات ٢٣٩٣.٧٦ ٥ ٤٧٨.٧٥

 جنيه ٤٠٠٠إلى أقل من ٢٠٠٠من  لألسرة

داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ٣٩٩٤٦.٨٠ ١٤٤ ٢٧٧.٤٠

 المجموعات
 جنيه ٦٠٠٠إلى أقل من ٤٠٠٠من 

 جنيه ٨٠٠٠إلى أقل من ٦٠٠٠من 

  جنيه ١٠٠٠٠إلى أقل من ٨٠٠٠من  الكلي ٤٢٣٤٠.٥٦ ١٤٩ 

  فأكثر١٠٠٠٠

  

  

٠٨٤. 

  

  

٢.٥٢ 

    ٢م١٠٠إلى أقل من٦٠من  بين المجموعات ١٤٠٤.٧٥ ٢ ٧٠٢.٣٧

 

 سكنمنوع ال

داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ٤٠٩٣٥.٨٠ ١٤٧ ٢٧٨.٤٧

 المجموعات
  ٢م١٦٠إلى أقل من ١٠٠من

  فأكثر ٢م ١٦٠من الكلي ٤٢٣٤٠.٥٦ ١٤٩  

  

  

٠٨٤. 

  

  

٢.٥٢ 

مساحة غرفة   ٢م١١إلى أقل من -٢م ٩من بين المجموعات ١٤٠٤.٧٥ ٢ ٧٠٢.٣٧

داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ٤٠٩٣٥.٨٠ ١٤٧  ٢٧٨.٤٧  الطفل

 المجموعات
  ٢م١٥إلى أقل من -٢م١١من

  فاكثر٢م١٥ الكلي ٤٢٣٤٠.٥٦ ١٤٩  

  : ييل يتضح ما)   ١٠( من خالل الجدول و 

بتصـميم وتأثيـث توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة في وعي األمهـات  -

حيـث كانـت  "سـنة٤٠أكبـر مـن "الفئـة العمريـة لصـالح  )سن األم(أثر  إلى ترجع حجرٍة آمنٍة لطفل الروضة

ولتحديـــــد اتجـــــاه الفـــــروق بـــــين المجموعـــــات ،  ٠.٠١وهـــــي دالـــــة عنـــــد مســـــتوى داللـــــة ) ٢٩.٥١=ف(قيمـــــة

وقــد يرجــع ذلــك إلــى  ،للمقارنــات البعديــة  scheffeمعامــل  اســتخدامب الباحثتــانالتصــنيفية لســن األم قامــت 



 ٣٢٧ ٢٠٢٠) ٢(العدد -المجلد السادس والثالثون –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي 

دت إلــى أعديــد مــن الخبــرات والتجــارب المختلفــة التــي مــرت بالحيــث   ن هــذا الســن هــو ســن نضــوج المــرأةأ

ــ) ٢٠١٢(وتختلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة الــزوم  ،لطفلهــا آمنــةٍ  زيــادة وعيهــا بتصــميم وتأثيــث حجــرةٍ   يالت

  .لعمر الزوجة تبعاً  يالتصميم الداخل فيبين ربات األسر  حصائياً إتوصلت إلى عدم وجود تباين دال 
  scheffeمعامل  استخدامب" لسن األم "ق بين المجموعات التصنيفية يوضح اتجاه الفرو ) ١١(دول ج

 
  

  ةسن ٤٠كبر من أ  ٤٠من  أقلإلى  ةسن٣٠من   ٣٠من  أقلإلى  ةسن٢٠من  ةسن٢٠من  أقل

  *٤٣.٢٨  ٢.٠٤  ٢.٢٣    ةسن٢٠من  أقل

  *٤١.٠٤  .١٨٧      ٣٠من  قلأإلى  ةسن٢٠من

  *٤١.٢٣       ٤٠من  أقلإلى  ةسن٣٠من 

          ةسن ٤٠كبر من أ

بين متوسطات درجات أفراد العينة في وعي األمهـات  ةوجد فروق ذات داللة إحصائيتأنه )١١(ويوضح جدول  -

لصـالح األمهـات الحاصـالت علـى  )المستوى التعليمي لـألم(من ترجع إلى أثر آبتأثيث حجرة طفل الروضة بشكل 

ولتحديـد اتجـاه الفـروق بـين ،  ٠.٠١اللـة وهي دالـة عنـد مسـتوى د) ٦.٤٣=ف(حيث كانت قيمة " الدراسات العليا"

 ،ةللمقارنــات البعديــ scheffeمعامــل  اســتخدامب الباحثتــانقامــت " للمســتوى التعليمــي لــألم "المجموعــات التصــنيفية 

ــ طــالع علــى المعلومــات لالميــول  اســتها بعــد البكــالوريوس يكــون لــديهاأكملــت در  يوقــد يرجــع ذلــك إلــى أن األم الت

وتتعــارض  ،لطفلهــا آمنــةٍ  ثيــث حجــرةٍ أتصــميم وتبنعكس ذلــك علــى حياتهــا العمليــة فيــزداد وعيهــا يــ يوبالتــال ،الحديثــة

فــي الــوعي توصــلت إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية  يالتــ )٢٠١٣(هــذه النتيجــة مــع دراســة الضــحيان 

  .يللمستوى التعليم تبعاً  حجرات المسكنبتأثيث وتجميل 
  scheffeمعامل  استخدامب" للمستوى التعليمي لألم "ن المجموعات التصنيفية يوضح اتجاه الفروق بي) ١٢(جدول 

  

حاصلة علـى مؤهـل   تقرأ وتكتب  أمية 

  من المتوسط أقل

حاصــــــلة مؤهــــــل 

  متوسط

حاصـــــلة علـــــى 

ـــــــوق  مؤهـــــــل ف

  المتوسط

ــــى  حاصــــلة عل

  مؤهل جامعي

  دراسات عليا

  *١٩.٦٨  ٧.٩٥  ١٠.٢٤ ١٢.٠٣  ٤.٣١  ١٧.٢٣    أمية

  *٣٦.٩٢  ٩.٢٧  ٦.٩٩  ٥.٢٠  ١٩.٩٢     تقرأ وتكتب

ـــى مؤهـــل  ـــلحاصـــلة عل  أق

 من المتوسط

      ٢٤ ٣.٦٤  ٥.٩٣  ٧.٧٢* 

  *٢٩.٩٣  ٢.٢٨  ١.٧٩         حاصلة مؤهل متوسط

ــوق  ــى مؤهــل ف حاصــلة عل

 المتوسط

          ٢٧.٦٤  ٢.٢٨*  

  *٢٧.٦٤             حاصلة على مؤهل جامعي

                دراسات عليا

بــين متوســطات درجــات أفــراد العينــة فــي وعــي األمهــات  ةحصــائيتوجــد فــروق ذات داللــة إأنــه ) ١٢(يوضــح جــدول 

كانــت لصــالح األمهــات أصــحاب  )ممســتوى وظيفــة األ(ترجــع إلــى أثــر  وتأثيــث حجــرٍة آمنــٍة لطفــل الروضــة بتصــميم



 ٣٢٨  ٢٠٢٠) ٢(العدد  -المجلد السادس والثالثون –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي                   

ولتحديـد ،  ٠.٠١وهي دالة عنـد مسـتوى داللـة ) ١٨.٠٥=ف(حيث كانت قيمة " أعمال إدارة عليا"المستوى الوظيفي

ــــر  ــــين المجموعــــات التصــــنيفية اتجــــاه الف ــــة األم"وق ب ــــانقامــــت " لمســــتوى وظيف  scheffeمعامــــل  اســــتخدامب الباحثت

توصـلت إلـى وجـود فـروق ذات داللـة  يالتـ) ٢٠١٤(وتتفق هذه النتيجة مـع دراسـة عبـد الـرحمن ، ،ةللمقارنات البعدي

لمهنــة أفـراد العينـة لصـالح أفــراد  اً لمسـكن بـين أفـراد عينــة البحـث األساسـية تبعـابمجـال التأثيــث  الـوعيإحصـائية فـي 

  .بمجال التأثيث عينة البحث ذات المهن العليا حيث كانوا أكثر اهتماماً 

  scheffeمعامل  استخدامب" لمستوى وظيفة األم"اتجاه الفروق بين المجموعات التصنيفية يوضح ) ١٣(جدول 
 

  ارة علياإد  أعمال إدارية  أعمال مهنية  أعمال غير مهنية  ال تعمل        

  *٤٠.٣٤  ٦.١٨  ١.٧٤  ٤.٦٠    ال تعمل

  *٣٨.٦٠ ٤.٤٣  ٢.٨٥      أعمال غير مهنية

  *٣٥.٧٤  ١.٥٨        أعمال مهنية

  *٣٤.١٦         أعمال إدارية

            إدارة عليا

 بتصـميم وتأثيـث حجـرةٍ  بين متوسطات درجات أفراد العينة في وعـي األمهـات ةال توجد فروق ذات داللة إحصائي -

وهــي غيــر دالــة ) ١.٧٢=ف(حيــث كانــت قيمــة ،)مســتوى الــدخل المــالي لألســرة(ترجــع إلــى أثــر  فــل الروضــةلط آمنــةٍ 

 توصـلت إلـى عـدم وجـودو  )٢٠١٨( يالزكـوتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة   .ةعند أي مـن مسـتويات الداللـة المعروفـ

 .يالمالحسب مستوى الدخل المسكن تأثيث لابمتطلبات  يالوعفروق بين أفراد العينة  في 

حجـرٍة تأثيـث و  بتصـميمبين متوسطات درجات أفراد العينة في وعـي األمهـات  ةال توجد فروق ذات داللة إحصائي -

وهـي غيـر دالـة ) ٢.٥٢=ف(حيث كانـت قيمـة ،)نوع المسكن من حيث المساحة(طفل الروضة ترجع إلى أثر لآمنٍة 

 ال يتـأثر بكبـر لطفلهـاحجـرٍة آمنـٍة بتـوفير األم  وعيأن قد يرجع ذلك إلى  ، ون مستويات الداللة المعروفةعند أي م

التـي تؤكـد ) ٢٠١٣(وتتعارض هذه النتيجـة مـع دراسـة محمـد ومسـلم  .ه األمتعيش ب يالمسكن الذمساحة  أو صغر

لنـوع  وفقـاً  فيالتكامـل الجمـالي والـوظي بالتأثيـث محققـاً  الـوعيلمـام و علـى وجـود فـروق إحصـائية معنويـة بـين مـدى اإل

 وجـود تبـاين دال إحصـائياً عـدم توصلت إلـى  يالت) ٢٠١٢(تتفق هذه النتيجة مع دراسة العودة والضحيانو  ،كنالمس

  .لنوع السكن  واألمن والسالمة تبعاً  يفي التصميم الداخل البحثبين عينة 

حجـرٍة يـث بتصـميم وتأث بين متوسطات درجات أفراد العينة في وعي األمهات ةال توجد فروق ذات داللة إحصائي  -

وهـي غيـر دالـة عنـد أي ) ٢.٥٢=ف(حيـث كانـت قيمـة ،)مسـاحة غرفـة الطفـل(ترجـع إلـى أثـر  الروضـة لطفل آمنٍة 

لطفلها ال يتأثر بكبر أو صـغر حجرٍة آمنٍة  بتأثيثاألم  وعيو قد يرجع ذلك إلى أن  ،ةمن مستويات الداللة المعروف

والعكــس  وقــد تكــون صــغيرة المســاحة ولكنهــا آمنــة ة،وغيــر آمنــفقــد تكــون الحجــرة كبيــرة المســاحة مســاحة هــذه الغرفــة 

 .وبذلك ُيرفض الفرض جزئياً  صحيح

  الدراسة التجريبية :  اً ثاني
  : من األمهات لتجريبيةا البحثوصف خصائص عينة  -أ

  



 ٣٢٩ ٢٠٢٠) ٢(العدد -المجلد السادس والثالثون –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي 

 قتصاديةللخصائص االجتماعية واال يوضح توزيع أفراد العينة األساسية وفقاً )  ١٤( جدول 
  %  العدد  البيان  %  العدد  البيان
  عدد األبناء  السن
  ٥٦.٧  ١٧  واحد  ١٠  ٣  سنة ٢٠من  أقل
  ٤٠  ١٢  اثنين  ٥٦.٧  ١٧  سنة ٣٠من  قلسنة أل ٢٠
  ٣.٣  ١  ثالثة فاكثر  ٣٠  ٩  سنة ٤٠من  قلسنة أل ٣٠
  ١٠٠  ٣٠  المجموع  ٣.٣  ١  سنة فأكثر ٤٠

    ١٠٠  ٣٠  المجموع
  وظيفة األم  المستوى التعليمي
 ٤٠ ١٢ ال تعمل  ٣.٣  ١  كتبأمية ال تقرأ وال ت

  ٢٦.٧  ٨  أعمال غير مهنية  ٠  ٠  تقرأ وتكتب
  ٢٣.٣  ٧  أعمال مهنية  ٣٠  ٩ من المتوسط أقلمؤهل 

  ٣.٣  ١  أعمال ادارية  ١٣.٣  ٤  حاصلة على مؤهل متوسط
  ٦.٧  ٢  إدارة عليا  ١٦.٦  ٥  حاصلة على مؤهل فوق المتوسط

  ١٠٠  ٣٠  المجموع  ٣٠  ٩  حاصلة على مؤهل جامعي
    ٦.٧  ٢  ت عليادراسا

 ١٠٠ ٣٠ المجموع
  نوع المسكن من حيث المساحة  الدخل المالي لألسرة شهرياً 

  ٦٠  ١٨  صغيرة وغير مناسبة  ١٦.٧  ٥ دخل منخفض
  ٣٦.٧  ١١  متوسطة ومناسبة إلى حِد ما ٥٠ ١٥ دخل متوسط
  ٣.٣  ١  كبيرة ومناسبة  ٣٣.٣  ١٠  دخل مرتفع
  ١٠٠  ١٥٠  المجموع  ١٠٠  ١٥٠  المجموع
 غرفة الطفل مساحة

  ٦٠  ١٨  ٢م١١إلى أقل من -٢م ٩من
  ٣٦.٧  ١١  ٢م١٥إلى أقل من -٢م١١من
  ٣.٣  ١  فاكثر٢م١٥

  ١٠٠  ١٥٠  المجموع

أعمارهن مـن تتراوح  التجريبية العينة نصف كثر منأأن  البحثتبين من نتائج )  ١٤ (باستعراض نتائج جدول     

حاصــالت %)٣٠(العينـة  ربـعن أكثـر مـن أ، كمـا  احـد لـديهن طفـل و %) ٥٦.٧(ن أ ،سـنة   ٣٠مـن  قـلسـنة أل٢٠

ن نصــف أ، كمــا يعملــن مــن األمهــات ال %) ٤٠( أكثــر مــن ثلــث العينــة نأو  ، يمؤهــل جــامعو  مؤهــل متوســط علــى

ـــديهم  وحـــدات ســـكنية  %)٦٠(أفـــراد العينـــة أكثـــر مـــن نصـــفذو مســـتوى دخـــل متوســـط  ،   %)٥٠(العينـــة ذوات ل

  . ٢م١١من  أقلإلى -٢م ٩من  نغرفة الطفل لديهتتراوح مساحة و  ،سكان المتوسطاإل

بتصميم وتأثيث حجـرة  الوعي الدراسة الوصفية إلستجابات أفراد عينة البحث التجريبية على مقياس-ب

  :برامج الحاسوببعد تطبيق  نوم آمنة لطفل الروضة
  



 ٣٣٠  ٢٠٢٠) ٢(العدد  -المجلد السادس والثالثون –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي                   

  قياس تصميم وتأثيث يوضح توزيع أفراد العينة التجريبية وفقًا الستجاباتهم على عبارات م )١٥(  جدول 

  حجرة آمنة لطفل الروضة
اإلجابة  اإلجابة الصحيحة العبارة  م

 الخاطئة
 ال أعرف

 % العدد %العدد % العدد
  
١  

  .األبواب والنوافذ: أوالً 
  األبواب -ا

ً ن يكون مقبض الباب قريبأيجب    .من مستوى ارتفاع الطفل ا

  
٣٠  

  
١٠٠  

  
٠  

  
٠  

  
٠  

  
٠  

  ٣.٣  ١  ٠  ٠  ٩٦.٧  ٢٩  .لة الباب أضع وسائل حماية بمفص  ٢
  ٦.٧  ٢  ٠  ٠  ٩٣.٣  ٢٨  .باب جرار لحجرة الطفل  استخداميمكن   ٣
  ٣.٣  ١  ٠  ٠  ٩٦.٧  ٢٩  .أثبت الملحقات المطاطية بباب حجرة الطفل   ٤
  

٥  
  ب النوافذ 

  .يُفضل وضع نوافذ زجاجية في حجرة الطفل

  

٣٠  
  

١٠٠  
  

٠  
  

٠  
  

٠  
  

٠  

  ٦.٧  ٢      ٠  ٩٣.٣  ٢٨  .أستخدم نوافذ ذات مقابض محكمة   ٦
اع أن  يأراع  ٧ توى ارتف ى من مس توى أعل ي مس ذة ف اع الناف ون مستوى ارتف يك

  .الطفل
٦.٧  ٢  ٠  ٠  ٩٣.٣  ٢٨  

  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠٠  ٣٠  .يجب تركيب ساتر سلك آمن في إطار النافذة  ٨
  ٠  ٠  ٣.٣  ١  ٩٦.٧  ٢٩  يمكن تعلية سور الشرفة بحديد  ٩
  
١٠  

 ً   :الجدران واألرضيات : ثانيا
  جدرانال-أ

  .يجب طالء جدران غرفة الطفل باأللوان الزاھية

  
٣٠  

  
١٠٠  

  
٠  

  
٠  

  
٠  

  
٠  

  ٠  ٠  ٣.٣  ١  ٩٦.٧  ٢٩  .من الضروري خلو جدران حجرة الطفل من المسامير  ١١
  ٠  ٠  ٣.٣  ١  ٩٦.٧  ٢٩  .أحرص على خلو جدران حجرة الطفل من التقشير والتكسير  ١٢
  ٣.٣  ١  ٣.٣  ١  ٩٣.٣  ٢٨  .لبالستيكية يفضل طالء جدران غرفة طفل الروضة بالطالء ا  ١٣
  ٠  ٠  ٣.٣  ١  ٩٦.٧  ٢٩ .استخدم أوراق الحائط على جدران حجرة الطفل  ١٤
  األرضيات -ب  ١٥

  .يجب تنسيق لون األرضية مع لون الجدران داخل الغرفة 

  

٢٨  
  

٩٣.٣  
  

١  
  

٣.٣  ١  ٣.٣  

  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠٠  ٣٠  .يُعاب على األرضية الخشب أو الفينيل أنھا تسبب تزحلق الطفل  ١٦
  ٠  ٠  ٦.٧  ٢  ٩٣.٣  ٢٨  .تكون أرضية حجرة الطفل خشنة غير ملساء أن من الضروري   ١٧
  ٣.٣  ١  ٠  ٠  ٩٦.٧  ٢٩  .ال تكون سطح  ارضية الحجرة ذات مستويين أ يأراع  ١٨

  
١٩  

  اإلضاءة : ثالثاً 
 .يجب تثبت األسالك الكھربائية في أعلى الحائط 

  

٢٩ 
  

٩٦.٧ 
  

١ 
  

٣.٣  
  

٠  
  

٠  

  ٠  ٠ ٠ ٠ ١٠٠ ٣٠ .ورى تثبيت مصابيح اإلضاءة جيداًمن الضر  ٢٠
  ٠  ٠  ٣.٣ ١ ٦٩.٧ ٢٩ .توزع اإلضاءة بشكٍل جيٍد داخل حجرة الطفل  ٢١
  ٣.٣  ١  ٠ ٠ ٩٦.٧ ٢٩  .يجب أن يكون لون الضوء الصادر من المصباح أبيض  ٢٢
  ٠  ٠  ٣.٣ ١ ٩٦.٧ ٢٩ .مصابيح اإلضاءة المباشرة للدراسة استخداميفضل   ٢٣
  ٠  ٠  ٠ ٠ ١٠٠ ٣٠ .مصابيح ليلية توفر إضاءة خافتة أثناء النوم استخدم  ٢٤
  ٣.٣  ١  ٠ ٠ ٩٦.٧ ٢٩ .أحرص على استغالل اإلضاءة الطبيعية المتوفر ة أثناء ساعات النھار  ٢٥
  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠٠  ٣٠  .يجب أن تكون شدة إضاءة المصباح مناسبة لمساحة غرفة الطفل  ٢٦

  
٢٧  

  

  األثاث: رابعاً 
   ثنوعية األثا -أ

ة  اييس األنثروبومتري ع المق اث م ع األث ام قط اييس وأحج ب مق ى تناس أراع
  .للطفل) الجسمية (

  
٢٩  

  
٩٦.٧  

  
٠  

  
٠ 

  
١ 

  
٣.٣ 

الب   ٢٨ ة لالنق ر القابل ى األرض وغي زة عل اث المرتك ع األث تخدام  قط ب اس يج
 .وخاصةً السرير

٠  ٠ ٣.٣ ١ ٩٦.٧ ٢٩  



 ٣٣١ ٢٠٢٠) ٢(العدد -المجلد السادس والثالثون –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي 

اإلجابة  اإلجابة الصحيحة العبارة  م
 الخاطئة

 ال أعرف

 % العدد %العدد % العدد
  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠٠  ٣٠  .ث بقطع مطاطيةأُغطى الزوايا أو الحواف الحادة لقطع األثا  ٢٩
يقة   ٣٠ ل ض رة الطف ي حج راض ف دد األغ اث متع ع األث تخدام قط ل اس ال يُفض

 .المساحة
٠  ٠  ٠ ٠ ١٠٠ ٣٠  

  ٣.٣  ١ ٣.٣ ١ ٩٣.٣ ٢٨ .أتجنب وضع أثاث زجاجي في غرفة الطفل  ٣١
  ٠  ٠ ٣.٣ ١ ٩٦.٧ ٢٩ .أستخدم السرير ذو الحواجز الجانبية  لطفل الروضة   ٣٢

  

٣٣  
  :تصميم وترتيب األثاث  -ب

  .يجب اختيار حجرة النوم ذات المساحة الكبيرة للطفل

  

٢٩  
  

٩٦.٧  
  

٠  
  

٠  
  

١  
  

٣.٣  

  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠٠  ٣٠  .يُمكن وضع قطع األثاث أسفل النافذة مباشرة  ٣٤
أرتب األثاث داخل حجرة الطفل بشكل مناسب بغض النظر عن إتاحة مساحة   ٣٥

 .لحرية الحركة
٣.٣  ١  ٠ ٠ ٩٦.٧ ٢٩  

  ٠  ٠  ٠ ٠ ١٠٠ ٣٠ .يُفضل وضع قطع األثاث أمام الوصالت الكھربائية  ٣٦
ب   ٣٧ ل ترتي م قب اس الرس تخدام مقي ل باس رة الطف م تخطيطي لحج ل رس وم بعم أق

 .األثاث فعليا داخل الحجرة
٣.٣  ١  ٠ ٠ ٩٦.٧ ٢٩  

  ٠  ٠  ٠ ٠ ١٠٠ ٣٠ .أراعي االنسجام بين قطع األثاث وبعضھا البعض  ٣٨
  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠٠  ٣٠  .ب األثاث بما يتيح مساحة للعب داخل غرفة الطفليجب  ترتي  ٣٩

  

  المفروشات : خامساً   ٤٠
 .أثبت الستائر جيداً عند أعلى نقطة في الحائط 

  

٣٠ 
  

١٠٠ 
  

٠ 
  

٠  
  

٠  
  

٠  

  ٠  ٠  ٠ ٠ ١٠٠ ٣٠  .يفضل استخدام الستائر القصيرة بدالً من الستائر الطويلة داخل غرفة الطفل  ٤١
تخدم الم  ٤٢ ان أس القطن والكت ة ك ات الطبيعي ن الخام نوعة م ات المص فروش

 .والصوف
٣.٣  ١  ١٠ ٣ ٨٦.٧ ٢٦  

ة صوفية   ٤٣ ن أقمش ل م رة الطف ل حج ية داخ ات األرض ون مفروش ي أن تك أراع
  .وبرية

٣.٣  ١  ٠ ٠ ٩٦.٧ ٢٩  

٤٤  ً ا ل تثبيت ة بأرضية حجرة الطف يجب تثبيت قطع من المفروشات الصوفية الوبري
 .جيداً 

٦.٧  ٢  ٣.٣ ١ ٩٠ ٢٧  

  ٣.٣  ١  ٣.٣ ١ ٩٣ ٢٨ .الموكيت استخداممن الضروري تجنب  ٤٥
٤٦  ً   ٣.٣  ١  ٣.٣ ١ ٩٣ ٢٨  .في حالة وجود سجاد يعرقل حجرة الطفل يتم استبداله بأخرى أكثر ثباتا

  

  األلعاب داخل حجرة الطفل: سادساً   ٤٧
  .يجب أن تكون لعبة طفل الروضة قابلة لتحمل الصدمات

  

٣٠  
  

١٠٠ 
  

٠ 
  

٠  
  

٠  
  

٠  

  ٠  ٠  ٠ ٠ ١٠٠ ٣٠ .تتميز اللعبة الُمقَدمة للطفل بحجٍم متوسط أوكبيٍر ٤٨
  ٠  ٠  ٠ ٠ ١٠٠ ٣٠  .أحرص أال تحتوي اللعبة الُمقَدمة للطفل على زوايا حادة  ٤٩
  ٠  ٠  ٠ ٠ ١٠٠ ٣٠  .تتميز اللعبة بسھولة حملھا وخفتھا  ٥٠
رج   ٥١ ت ال يخ ة بطالء ثاب ة مطلي ون اللعب ن الضروري أن تك ل م ام الطف د قي عن

  .بوضعھا في فمه
٣.٣  ١  ٦.٧ ٢ ٩٠ ٢٧  

  ٠  ٠  ٠ ٠ ١٠٠ ٣٠  .يجب أال تحتوي اللعبة على مواد سامة تخرج منھا في حال كسرھا  ٥٢
  ٠  ٠  ٣.٣ ١ ٩٦.٧ ٢٩  .يتم تصنيع ألعاب الطفل بطريقة آمنة من خامات البيئة  ٥٣
  ٠  ٠  ٠ ٠ ١٠٠ ٣٠ تُصنَع ألعاب الطفل من بالستيك مكتوب عليه ھذا الرمز  ٥٤

       ٣.٣  ١  ٠ ٠ ٩٦.٧ ٢٩  .استخدم صناديق مناسبة لتجميع لعب األطفال  ٥٥

 نلــديهالتجريبيــة  مـن أفــراد العينـة%) ١٠٠(أن  والنوافــذالخاصـة بــاألبواب )  ١٥(  تبـين مــن نتـائج جــدول 

اجيـة فـي حجـرة وضع نوافـذ زجتُ  أال و ،من مستوى ارتفاع الطفل اً مقبض الباب قريب ن يكونأبأهمية  وعي

 الطفـل مـن السـقوط يحتى يحم ساتر سلك آمن في إطار النافذة ركبي أن ،  يكسره الطفل ال حتى الطفل



 ٣٣٢  ٢٠٢٠) ٢(العدد  -المجلد السادس والثالثون –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي                   

 يميلـــون الـــىمـــراحلهم العمريـــة األولـــى  فـــيأن األطفـــال ) ٢٠١٩( يعلـــ تؤكـــده دراســـة وهـــذا يتفـــق مـــع مـــا. 

  ؛ةلخبـراتهم المحـدود اً يوميـة نظـر معرضـون للعديـد مـن أخطـار الحيـاة الهـم ذلك وباكتشاف ما يحيط ببيئتهم 

  .بها معظم وقته ييقض تيال حجرة الطفل فيلذلك يجب مراعاة تحقيق األمان 

 وعـــي نلـــديه مـــن أفـــراد العينـــة%) ١٠٠(واألرضـــيات تبـــين أن لجـــدران باســـتعراض النتـــائج الخاصـــة با   

ألنهـا ال  أو الفينيـل ية الخشـباألرضـ ختيـارا بأهميـة و ، طالء جدران غرفة الطفل باأللوان الزاهيةبأهمية 

الجيــد  يالتصــميم الــداخلن أ  Rollings )(2013دراســة تؤكــدهمــا ويتفــق ذلــك مــع  .تســبب تزحلــق الطفــل

  .الطفل الجسدية والنفسية صحة  فيلحجرة الطفل من حيث الجدران واألرضيات له أثر كبير 

شـــدة تكـــون  بـــأن وعـــي نلعينـــة لـــديهمـــن أفـــراد ا%) ١٠٠(أن اإلضـــاءة لنتـــائج الخاصـــة بامـــن كمـــا تبـــين    

) ٢٠١٩( النحــاس وعيــدمــع مــا تؤكــده دراســة  ذلــكتفــق يو  ،إضــاءة المصــباح مناســبة لمســاحة غرفــة الطفــل

 يءكافيــة الناتجــة عــن التوزيــع الســالغيــر ة و عيفضــاءة الضــإلاف الجيــدة   اإلضــاءة اســتخدام ضــرورة علــى

  .ةجيومزا بيةاضطرابات عصتسبب   ضاءةلإل

بضـــرورة  تناســـب  وعـــي نمـــن أفـــراد العينـــة  لـــديه %)٩٦.٧(النتـــائج الخاصـــة باألثـــاث أن  كمـــا تشـــير   

 مــعوتتفــق هــذه النتيجــة  ،للطفــل) الجســمية ( مقــاييس وأحجــام قطــع األثــاث مــع المقــاييس األنثروبومتريــة 

ا وجـود قطـع األثـاث بحجـرة الطفـل كالخزانـة وغيرهـ تؤكـد علـى ضـرورة التـي )٢٠١٩(واللبـان  يهنـددراسة 

%) ١٠٠( أنو ،  عتمــاد علــى الــنفس االفكــرة  هداخلـبارتفاعــه ليرتــب أشــيائه فكـرة عمليــة للغايــة وترســخ  فـي

ضـيقة المسـاحة  قطع األثاث متعدد األغراض في حجـرة الطفـل استخدامُيفضلن  فراد العينة التجريبية أمن 

األثــاث  اســتخدامهميــة أ التــي تؤكــد علــى) ٢٠١٨(، قبــوري )٢٠١٨(وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة علــي 

  .متعددة األغراض للمساحات الصغيرة

 يتراعـ %)٩٠(التجريبيةأرباع العينة  أكثر من ثالث باستعراض النتائج الخاصة بالمفروشات تبين أن    

ـــةأ ـــديهن %) ٨٦.٧ (،  ن تكـــون مفروشـــات األرضـــية مـــن أقمشـــة صـــوفية وبري  اســـتخدامضـــرورة ب وعـــيل

تؤكــد  يالتــ) ٢٠١٨(دراســة مــازن وتتفــق هــذه النتيجــة مــع .ت الطبيعيــة المفروشــات المصــنوعة مــن الخامــا

لطبيعة أجسام األطفـال الحساسـة  نظراً  مفروشات حجرة الطفللالطبيعية المنسوجات  استخدامضرورة على 

  .الغسيل المتكرر  وستعمال لمواجهة اللعب لكونها صحية وتتحمل اإلو ، 

ن لعبــة طفــل الروضــة أبــ وعــي نلــديهجميــع أفــراد العينــة  أنتبــين   األلعــاببالنســبة للنتــائج الخاصــة ب     

عبـد وذلـك يتفـق مـع مـا أكدتـه دراسـة  ، سـامةٍ  علـى مـوادٍ  يوال تحتـو  لتحمل الصـدمات ن تكون قابلةً أيجب 

وتنميــة شخصــية  بــين اللعــب) ٠.٠٥(بوجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة عنــد مســتوى داللــة ) ٢٠١٨( الحلــيم

  .البيئية على صحة الطفل الجسدية األلعابأثير أكدت على تالطفل كما 
  

  



 ٣٣٣ ٢٠٢٠) ٢(العدد -المجلد السادس والثالثون –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي 

 محـورٍ  مستويات الوعي للعينة التجريبية بتصميم وتأثيث حجرة نوم آمنة لطفل الروضة فيما يخص كـل

  :من المحاور
  

بتصـميم  مرتفـعٍ  وعـيٍ قـد وصـلن لمسـتوى %) ١٠٠(التجريبيـة أن كـل أفـراد العينـة )  ١٦( تبين مـن نتـائج جـدول    

غالبيــة ن أ، كمــا واأللعــاب اإلضــاءة واألثــاثو األبــواب والنوافــذرة نــوم آمنــة لطفــل الروضــة فيمــا يخــص وتأثيــث حجــ

 كـٌل مـن بتصميم وتأثيث حجرة نـوم آمنـة لطفـل الروضـة فيمـا يخـصكن ذات مستوى مرتفع %) ٩٦.٧(أفراد العينة 

لمســــتوى وعــــٍي مرتفــــٍع قــــد وصــــلن %) ١٠٠(أن كــــل أفــــراد العينــــة كمــــا   ،والمفروشــــات الجــــدران واألرضــــيات

أمــا بالنســبة إلــى مســتويات  ،فــي مســتويات الــوعي الكليــة  لتصــميم وتأثيــث حجــرة نــوم آمنــة لطفــل الروضــة

عينة البحث التجريبية لـديهن مسـتوى الـوعي الكلـي بتصـميم وتأثيـث حجـرة نـوم %)١٠٠(الوعي الكلي فإن 

فــي رفــع مســتوى  المســتخدمة حاســوببــرامج الممــا يــدل علــى فاعليــة توظيــف . آمنــة لطفــل الروضــة مرتفــع

  .الوعي لدى أمهات العينة التجريبية

يوضح توزيع أفراد العينة التجريبية حسب مستويات الوعي بتصميم وتأثيث حجرة نوم آمنة لطفل الروضة )   ١٦(  جدول 
، مستوى الوعي الكلي  ) األثاث ـ المفروشات ـ األلعاب –اإلضاءة  –الجدران واألرضيات  -األبواب والنوافذ (فيما يخص 

 بتصميم وتأثيث حجرة نوم آمنة لطفل الروضة

  %  العدد  المستويات  %  العدد  المستويات

 الجدران واألرضيات األبواب والنوافذ
  ٠  ٠  )١٥:٩(مستوى منخفض  ٠  ٠  )١٥:٩(مستوى منخفض

  ٣,٣  ١  )٢٢:١٦(مستوى متوسط   ٠  ٠  )٢٢:١٦(مستوى متوسط 

  ٩٦,٧  ٢٩  )فأكثر ٢٣(مستوى مرتفع   ١٠٠  ٣٠  )فأكثر ٢٣(مستوى مرتفع 

  األثاث  اإلضاءة

  ٠  ٠  )٢٣:١٥(مستوى منخفض  ٠  ٠  )٢٣:١٥(مستوى منخفض

  ٠  ٠  )٣٢:٢٤(مستوى متوسط   ٠  ٠  )٣٢:٢٤(مستوى متوسط 

  ١٠٠  ٣٠  )فأكثر ٣٣(مستوى مرتفع   ١٠٠  ٣٠  )فأكثر ٣٣(مستوى مرتفع 

  األلعاب  المفروشات
  ٠  ٠  )١٥:٩(ى منخفضمستو   ٠  ٠  )١٢:٧(مستوى منخفض

  ٠  ٠  )٢٢:١٦(مستوى متوسط   ٣.٣  ١  )١٨:١٣(مستوى متوسط 

  ١٠٠  ٣٠  )فأكثر ٢٣(مستوى مرتفع   ٩٦.٧  ٢٩  )فأكثر ١٩(مستوى مرتفع 

   ى الوعي الكليمستو 

  ٠  ٠  )٩٧:٦٧(مستوى منخفض

  ٠  ٠  )١٢٨:٩٨(مستوى متوسط 

  ١٠٠  ٣٠  )فأكثر ١٢٩(مستوى مرتفع 
  

  



 ٣٣٤  ٢٠٢٠) ٢(العدد  -المجلد السادس والثالثون –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي                   

  : )العينة التجريبية(  البحث التجريبيضوء فروض  فية النتائج البحثي -ج
بين متوسطي درجات المجموعة التجريبيـة فـي التطبيـق القبلـي  يوجد فرق دال إحصائياً : الثالثالفرض 

األبـــواب (لألبعـــاد الفرعيـــة"طفـــل الروضـــة ل آمنـــةٍ  تأثيـــث حجـــرةٍ تصـــميم و وعـــي األم ب"والبعـــدي لمقيـــاس 
ككــل ) داخــل حجــرة الطفــل األلعــاب -المفروشــات -األثــاث -اإلضــاءة -الجــدران واألرضــيات -والنوافــذ

  .لصالح التطبيق البعدي
للتعــرف علــى داللــة الفــروق بــين متوســطي ) t-Test(اختبــار  اســتخدامتــم والختبــار صــحة الفــرض الســابق 

   :في درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيين القبلي والبعدي على المقياس، ويتضح
  يوضح الفروق بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس وعي األمهات) ١٧( ولجد

 مستوى الداللة  )ت(قيمة االنحراف المعياري  المتوسط العدد التطبيق الُبعد
 **000. ٥٤.٦٣ ١.٥٠ ١٠.٥٧ ٣٠ القبلي األبواب والنوافذ

 .٥٢١  ٢٦.٧٣ ٣٠ البعدي
 **000. ٣٧.٩٢ ٢.٢٥  ١٠.٦٠ ٣٠ القبلي الجدران واألرضيات

 .٦٤٠  ٢٦.٧٣ ٣٠ البعدي
 **000. ٢٥.٥٢ ٢.٩١  ٩.٧٠ ٣٠ القبلي ةاإلضاء

 .٦٤٠  ٢٣.٧٣ ٣٠ البعدي
 **000. ٢٦.٥٣ ٣.٣٧  ٢٢.٦٧ ٣٠ القبلي األثاث

 .٦٦٩  ٣٨.٦٣ ٣٠ البعدي
 **000. ١٨.٩٤ ٢.٤٣  ١٢.٠٧ ٣٠ القبلي المفروشات

 .٦٠٦  ٢٠.٦٧ ٣٠ البعدي
األلعاب داخل حجرة 

 الطفل
 **000. ١٨.٩٩ ٣.٢٨  ١٤.٤٧ ٣٠ القبلي
 .٥٥٠  ٢٦.٨٠ ٣٠ البعدي

 **000. ٣٧.٨٨ ١١.٨٣  ٨٠.٠٧ ٣٠ القبلي الدرجة الكلية
 ١.٢٠  ١٦٣.٣٠ ٣٠ البعدي

  .)٠.٠١(داله عن مستوى داللة * 
  :يتضح ما يلي) ١٧(وباستعراض الجدول 

ين القبلــي اد المجموعــة التجريبيــة فــي القياســإحصــائية بــين متوســطي درجــات أفــر  ةد فــروق ذات داللــتوجــ -

األبـواب (األبعـاد التاليـة  فـي" طفـل الروضـة ل آمنـةٍ  تأثيـث حجـرةٍ تصميم و وعي األم ب"والبعدي على مقياس 

حيـث كانـت  )ة الطفـلوالنوافذ، الجدران واألرضـيات، اإلضـاءة ، األثـاث، المفروشـات، األلعـاب داخـل حجـر 

 ، )١٨.٩٤=ت(، )٢٦.٥٣=ت(، )٢٥.٥٣=ت(، ) ٣٧.٩٢=ت(، ) ٥٤.٦٣=ت(ت علـــــى التـــــواليقيمـــــة 

بمقارنـــة  تـــانالباحث ت، لتحديـــد اتجـــاه الفـــروق قامـــ.)٠١( داللـــةعنـــد مســـتوى  ةوهـــي دالـــ، ) ١٨.٩٩=ت(

وجـدت كـٌل و  اد السـتةاألبعـمتوسطي درجات أفـراد المجموعـة التجريبيـة فـي القياسـيين القبلـي والبعـدي علـى 

أكبــر مــن متوســط درجــات ) القيــاس البعــدي(أن متوســط درجــات أفــراد المجموعــة التجريبيــة مــن البــاحثتين 

وبالتالي يصبح هذا الفرق لصالح القياس البعـدي ممـا يشـير إلـى  ،)القياس القبلي(أفراد المجموعة التجريبية

مما يشـير إلـى فعاليـة  على حدى ُبعدكل بعدي على ارتفاع درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس ال

   .البرنامج المستخدم



 ٣٣٥ ٢٠٢٠) ٢(العدد -المجلد السادس والثالثون –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي 

ن القبلــي د المجموعــة التجريبيــة فــي القياســيإحصــائية بــين متوســطي درجــات أفــرا داللــةتوجــد فــروق ذات  -

حيث كانـت ) الدرجة الكلية("  بتصميم وتأثيث حجرٍة آمنٍة لطفل الروضة وعي األم "والبعدي على مقياس 

بمقارنـة قامـت الباحثتـان ولتحديد اتجاه الفـروق  ،.)٠١( داللةعند مستوى  ةوهي دال) ٢٥.٥٣= ت(قيمة  

، حيــث وجــدت ) الدرجــة الكليــة(ين القبلــي والبعــدي اد المجموعــة التجريبيــة فــي القياســمتوســطي درجــات أفــر 

مـن متوسـط درجـات  أكبـر) القياس البعـدي(أن متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية كٌل من الباحثتين 

وبالتــالي يصــبح هــذا الفــرق  ،)١(كمــا هــو موضــح فــي الشــكل ) القيــاس القبلــي( أفــراد المجموعــة التجريبيــة

ممـــا يشـــير إلـــى ارتفـــاع درجـــات أفـــراد المجموعـــة التجريبيـــة فـــي القيـــاس البعـــدي . لصـــالح القيـــاس البعـــدي

 وتتفق هذه النتيجـة مـع ،ُيقبل الفرض كلياً  وبذلك لية البرنامج المستخدماعمما يشير إلى ف ،)الدرجة الكلية(

بـرامج  توظيـفعلـى أهميـة تؤكـد كـٌل منهمـا  يالتـ )٢٠١٩(ودراسـة مختـار ) ٢٠١٥( دراسة محمـد وحوريـة

، أســـهل وأفضـــل علـــى زيـــادة الفهـــم واالســـتيعاب بشـــكلٍ  ي و دورهـــامجـــال التصـــميم الـــداخل فـــي الحاســـوب

  .البحثي والبعدي لمجموعة ين القبلقيم متوسطات القياس ) ١(ويلخص الشكل 

األبواب 
والنوافذ

الجدران 
واألرضيات اإلضاءة األثاث المفروشات األلعاب داخل 

حجرة الفصل الدرجه الكليه

القبلي 10.75 10.6 9.7 22.67 12.07 14.47 80.07
البعدي 26.73 26.73 23.73 38.63 20.67 26.8 163.3
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ن القبلي يوضح الفرق بين متوسطي درجات أفراد المجموعه التجرببيه في القياسي)  ١(  شكل رقم 
البحثوالبعدي على المقياس المستخدم في 

  
" ت"حالـة اختبـار فـي" n2"مؤشـر استخدامتم البحث الحالي  يوللتحقق من حجم تأثير البرنامج المستخدم ف

  n2    =T2 :للعينات المرتبطة وفقًا للمعادلة التالية
                                             d. f  +T2    

  

  .درجات الحرية يه) d.f( ،   )ت(هي مربع قيمة ) T2(حيث 
  

  .ةللعينات المرتبط" ت"اختبار  استخدامعند ) n2(يوضح حدود التأثير وفق مؤشر ) ١٨( جدول 

 )(n2 معامل حجم التأثير األبعاد
 .٩٩ األبواب والنوافذ

 .٩٨ رضياتالجدران واأل
 .٩٥ اإلضاءة
 .٩٦  األثاث

 .٩٣ المفروشات
 .٩٣ داخل حجرة الطفل األلعاب

 .٩٨ ةالدرجة الكلي



 ٣٣٦  ٢٠٢٠) ٢(العدد  -المجلد السادس والثالثون –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي                   

بــرامج توظيــف  فعاليــةممــا يشــير إلــى  جــداً  قويــةً  n2 أن قــيم معامــل حجــم التــأثير )١٨(ويتضــح مــن جــدول        

يوضــح قــيم )   ٢( والشــكل  ،طفــل الروضــةل آمنــةٍ  تأثيــث حجــرةٍ  تصــميم و وعــي األمهــات حــول تنميــة يفــ الحاســوب

  .الفرض كلياً حقق صحة تتوبذلك  أثير بيانياً معامالت حجم الت
  

  : ملخص نتائج البحث
و بعـض المتغيـرات "وعي األم بتصميم وتأثيث حجرٍة آمنـٍة لطفـل الروضـة "توجد عالقة ارتباطية  بين  -١

عنــد مســتوى داللـــة  )الــدخل المــالي لألســـرة -وظيفـــة األم -عــدد األبنــاء -الســـن(االجتماعيــة واالقتصــادية 

)٠.٠١(.  

و بعض المتغيرات "وعي األم بتصميم وتأثيث حجرٍة آمنٍة لطفل الروضة "توجد عالقة ارتباطية بين  ال-٢

  ).مساحة غرفة الطفل -نوع المسكن من حيث المساحة - المستوى التعليمي(االجتماعية واالقتصادية 

ســـن األم، ( ترجـــع إلـــى أثـــر مســـتويات) ٠.٠١(توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة  -٣

  .على وعي األم بتصميم وتأثيث حجرٍة آمنٍة لطفل الروضة) المستوى التعليمي لألم، وظيفة األم

الـــدخل (ترجـــع إلـــى أثـــر مســـتويات ) ٠.٠١(ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة  -٤

جــرٍة آمنــٍة لطفــل علــى وعــي األم بتصــميم وتأثيــث ح) المــالي لألســرة، نــوع المســكن، مســاحة غرفــة الطفــل

  .الروضة

بــين متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة فــي ) ٠.٠١(يوجــد فــرق دال إحصــائيًا عنــد مســتوى داللــة -٥

لألبعـــــاد " وعـــــي األم بتصـــــميم وتأثيـــــث حجـــــرٍة آمنـــــٍة لطفـــــل الروضـــــة "التطبيـــــق القبلـــــي والبعـــــدي لمقيـــــاس 

األلعــاب داخــل حجــرة  -المفروشــات -اثاألثــ -اإلضــاءة -الجــدران واألرضــيات -األبــواب والنوافــذ(الفرعيــة

  . ككل لصالح التطبيق البعدي، مما يشير إلى فاعلية البرنامج المستخدم) الطفل
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 ٣٣٧ ٢٠٢٠) ٢(العدد -المجلد السادس والثالثون –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي 

  : التوصيات
هــتم بشــئون المــرأة واألســرة ت يتوعيــة األســرة مــن خــالل مراكــز رعايــة الطفولــة واألمومــة والجمعيــات التــ -١

  .حجرة الطفل دوات عن تأثيث المسكن وخاصةً عمل نخالل  من للطفل آمنةٍ  بضرورة توفير بيئةٍ 
تصـميم وتأثيـث بالخاصـة  للطالبـات بـالمواد التعليميـة الالزمـة يالمنزل داالهتمام بتزويد مناهج االقتصا -٢

  .باعتبارهن أمهات المستقبل مرحلة الروضة فيطفال لأل وخاصةً  آمنٍ  الحجرات بشكلٍ 

  :البحوث المقترحة 
  :لحالي تقترح كٌل من الباحثتين البحوث اآلتية من خالل نتائج البحث ا   

 .لألطفالآمن  مسكنبتأثيث على الزواج  التالمقبالفتيات فاعلية برنامج إرشادي في تنمية وعي 
 .صنع ألعاب آمنة لطفل الروضةكيفية فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات األمهات حول 

 

  لمراجعا
  :المراجع العربية 

المعاصــر  دور التصــميم الــداخلي واألثــاث لغرفــة الطفــل بالمســكن). ٢٠١٠( ة مجــدي أبــو زيــد ، أمنيــ -
 كلية الفنون ) .رسالة ماجستير منشورة( سنوات ٦-٤في تنمية قدرات الطفل المصري من 

 .جامعة حلوان . التطبيقية 
دى فاعليـــة برنـــامج إرشـــادي لتنميـــة الـــوعي بالســـلوك الشـــرائي لـــ).٢٠٠٣(أبـــو صـــيري ، حنـــان الســـيد  -

 .١٣جامعة المنوفية،ج.مجلة كلية االقتصاد المنزلي. الفتيات المقبالت على الزواج 
 -المهـارات -المتطلبـات(التعلـيم اإللكترونـي الجـامعي ). ٢٠١١(الحمادي، فايزة ؛ بوبشـيت، الجـوهرة  -

 .٨٦،عمجلة كلية التربية بجامعة بنها). والمعوقات
فـــي قــدرتها علـــى تأثيـــث وتنســـيق منزلهـــا فـــي مدينـــة  مـــدى وعـــي المـــرأة). ٢٠٠٨(الخيري،هالــة نـــوري  -

 .٦٦-١٨،٤٢،ع مجلة البحوث التربوية والنفسية بجامعة بغدادالمكال ، 
برنـــامج -االســـتفادة مـــن بقايـــا األقمشـــة إلنتـــاج لعـــب األطفـــال).٢٠١٠إبريـــل(الـــدرديري، إينـــاس الســـيد  -

، االتجاهـــات الحديثـــة فـــي تطـــوير )الـــدولي الثـــاني–العربـــي الخـــامس (المـــؤتمر العلمـــي الســـنوي تـــدريبي ، 
،كليـة التربيـة "األداء المؤسسي واألكاديمي في مؤسسات التعليم العـالي النـوعي فـي مصـر والـوطن العربـي

 . النوعية،جامعة المنصورة
اإلتجـــاه نحـــو متطلبـــات التصـــميم الـــداخلي للمســـكن وعالقتـــه ).٢٠١٥ينـــاير،(فيالزاكـــي ، منـــى مصـــط -

،جامعـة المنصـورة ، ع مجلـة بحـوث التربيـة النوعيـة  المقبـل علـى الـزواج ،بالسلوك الشرائي لدى الشباب 
٢٨٩-٣٧،٢٥٥. 

الهويــة الثقافيــة وعالقتهــا بمتطلبــات التصــميم الــداخلي للمســكن لــدى ) ٢٠١٨( فيالزكي،شــيماء مصــط -
 . ١٠٠-٧٥. ٣٤ع.المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي . عينة من الطالبات الجامعيات المتزوجات



 ٣٣٨  ٢٠٢٠) ٢(العدد  -المجلد السادس والثالثون –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي                   

ــــــد اهللا ا،الزوم - ــــــوفمبر ،(بتســــــام عب ــــــه ).٢٠١٢ن ــــــداخلي لمســــــاكن األســــــر الناشــــــئة وعالقت التصــــــميم ال
 .٢٢،مج٤جامعة المنوفية،ع.مجلة االقتصاد المنزلي. باحتياجاتهم المسكنية 

أسـلوب األسـرة فـي تأثيـث وتجميـل المسـكن وعالقتـه بـبعض أبعــاد ) .٢٠١٣(الضـحيان، منيـرة صـالح  -
-٩٧١. ٤.٩مـج.٦ع.جامعة المنصورة . د الزراعي والعلوم اإلجتماعيةمجلة اإلقتصا .التماسك األسري 

٩٩٧. 
التصميم الداخلي وعالقته باألمن والسـالمة فـي المسـكن ). ٢٠١٢(العودة ،وجدان ؛الضحيان ،منيرة    -

  .٢٢، مج٤جامعة المنوفية ، ع. السعودي المعاصر 
 فاعلية برنامج كمبيوتري متعدد). ٢٠١٩يوليو، ( الغلبان، هالة محمد ؛ الديب، هالة فاروق    -

المجلـــة ). القـــابالت للـــتعلم ( الوســـائط فـــي تنميـــة القـــيم الوطنيـــة لـــدى عينـــة مـــن الطالبـــات المعاقـــات فكريـــًا 
  .٣٠٢ – ٢٧٣، ) ٨(،ع العربية لعلوم اإلعاقة والموهبة

ألطفـال تحديد مستويات كل من الرصاص والكادميوم في لعب ا). ٢٠١٥(المجبري ، عائشة مسعود  -
 .ليبيا.جامعة سبها .كلية العلوم ) . رسالة ماجستير.( واإلكسسوارات

مجلــــة التربيــــة ، الجامعــــة . خطــــوات المــــنهج التجريبــــي). ٢٠١٧ديســــمبر، ( المعمــــري، ســــالم محمــــد  -
 ).٣(األسمرية اإلسالمية ، ع 

عناصــــر  تــــأثير القــــيم الجماليــــة والوظيفيــــة لإلضــــاءة علــــى).٢٠١٩(النحــــاس ، حســــام ؛عيــــد ، وليــــد  -
الجمعيــة العربيــة للحضــارة والفنــون اإلســالمية .مجلــة العمــارة والفنــون والعلــوم اإلنســانية. التصــميم الــداخلي

 .٢٣٩-٢٢١.   ١٦ع.
المرونـة كقيمـة تأثيثيـة فـي ).٢٠١٨(إمام ، محمد حسن ؛ الخطيب ، محمد زغل ؛ علي أحمد سـمير  -

 .٢٧٦-٢٦٩. ٨مج. ٣ع. مجلة التصميم الدولي.المسكن االقتصادي 
). رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ( العمــارة الداخليــة لغرفــة الطفــل ) .٢٠١٣(حســانين، فاطمــة أحمــد  -

 .جامعة حلوان. كلية الفنون الجميلة
مجلـــة . دراســـة نظريـــة : دور اللعـــب فـــي النمـــو النفســـي لـــدى األطفـــال). ٢٠١٨(حســـن،حيدر فاضـــل  -

 .٥٩جامعة بغداد ،ع. البحوث التربوية والنفسية
فعالية برنـامج كمبيـوتر للتوعيـة بـإجراءات ). ٢٠٠٩يونيه، ( وفاء محمد ؛ حسن، لمياء محمد  خليل، -

 .٣٧-١، )٣(١٩، مجلة االقتصاد المنزلي بالمنوفية. األمن والسالمة داخل البيئة المنزلية
مــــدخل تجريبــــي لتطبيــــق برنــــامج الفوتوشــــوب ) ٢٠١٦(عبيــــر ســــامي داود ، ناديــــة إبــــراهيم شــــعالن  -

ـــداخلي للمنـــزل الســـعودي ، علوحـــدات ال ـــة ، ٢٧تـــراث الســـعودي فـــي التصـــميم ال ـــة النوعي ـــة التربي ،كلي
 .جامعة القاهرة

 اســــتخدامفاعليــــة وحــــدة مقترحــــة فــــي االقتصــــاد المنزلــــي ب).٢٠١٧أكتــــوبر ،(رشــــوان ، إيمــــان محمــــد  -
المجلــة .للــتعلم القصــص المصــورة لتنميــة الــوعي باألخطــار المنزليــة لــدى التالميــذ المعــاقين عقليــًا القــابلين 

 .١٥٠-١١٨، )٥٠(، ع كلية التربية بسوهاج.التربوية



 ٣٣٩ ٢٠٢٠) ٢(العدد -المجلد السادس والثالثون –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي 

مهارة ربة المنزل فـي إدارة بعـض األخطـار االمنزليـة وعالقتهـا بالرضـا ) . ٢٠١٥(رفلة، عفاف عزت  -
 .٣٦-١، ) ١٢( ٢٥،  المجلة العلمية لكلية التربية النوعية بجامعة المنوفية .السكني

القـــيم الجماليـــة والوظيفيـــة ألســـلوب النســـيج المضـــاف ) .٢٠٠٦(من عبـــد الباســـط ،نيـــرمين عبـــد الـــرح -
، ٣، عجامعـــة حلـــوان.مجلــة علـــوم وفنــون . واالســتفادة منـــه فــي تصـــميم وتنفيــذ مفروشـــات حجــرة الطفـــل 

 .٢٣٥- ٢٠٣، ١٨مج
للطفــل  دور اللعــب التقليــدي فــي تنميــة الناحيــة الشخصــية والعقليــة). ٢٠١٨( عبــد الحلــيم، مهــا أحمــد  -

 جامعة عين شمس،.كلية  التربية . الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة. نظر األم من وجهة 
  .٢٠٥ع
 تكنولوجيا المعلومات استخدامفاعلية برنامج إرشادي ب) .٢٠١٤(عبد الرحمن  ،الهام نصر  -

  .جامعة عين شمس. كلية التربية النوعية . لتنمية وعي المقبلين على الزواج بتأثيث وتجميل المسكن 
ــ - إثــراء  فــيدور شــبكة اإلنترنــت . )٢٠١٥(د العــاطي ، فاطمــة محمــد ؛ عبــد العــاطي ، حنــان ســامي عب

مجلـــة بحـــوث التربيـــة .القـــيم الجماليـــة عنـــد تأثيـــث وتنســـيق المســـكن وعالقتـــه بالســـلوك االقتصـــادي لألســـرة 
 .٣١-٣٩،١جامعة المنصورة ،ع .النوعية 

أثيـــــث وتنســــيق المنـــــزل وعالقتـــــه اتجـــــاه ربـــــات األســــر نحـــــو ت ).٢٠١٥(عطيــــة، نيبـــــال فيصــــل  -
-٦،٩٥٥،مــج٦ع.جامعــة المنصــورة. مجلــة االقتصــاد الزراعــي والعلــوم اإلجتماعيــة. باالســتقرار األســري

٩٧٩. 
 .دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان . ١ط. اإلدارة المنزلية). ٢٠١٦(عطية، نيبال فيصل  -
مجلــة التصــميم . ســكن المعاصــر ديناميكيــة تصــميم األثــاث داخــل الم). ٢٠١٨(علــي ،أحمــد ســمير  -

 .١٦٧-١٧٦، ٨مج.١ع.الجمعية العلمية للمصممين.الدولية
تصميم برنامج قائم على المدخل الوظيفي لتنمية سـلوكيات األمـان ) ٢٠١٩(علي ، سعيد عبد المعز  -

ـــــل الروضـــــة  ـــــدى طف ـــــة المرتبطـــــة بهـــــا ل ـــــاهيم اللغوي ـــــة. والســـــالمة والمف ـــــة والتربي ـــــة الطفول جامعـــــة . مجل
 .١٢٦-١١،٧٣، مج٣٨درية،عاإلسكن

مجلــة . الــوعي البيئــي ودوره فــي ترشــيد اســتهالك الميــاه). ٢٠١٧ديســمبر، (  فيعمــران، آمنــة مصــط -
 . ٢٦٢ -٢٤٩، ٣١، ع العلوم اإلنسانية والتطبيقية

-  
الفراغــات الداخليــة للمســكن وانعكاســها علــى جــودة الحيــاة ). ٢٠١٨فبرايــر ،(قبــوري ، عفــاف عبــد اهللا  -

ـــــــــــ. األســـــــــــرية  ـــــــــــوم اإلنســـــــــــانيات واالجتمـــــــــــاع مجل ـــــــــــوم . ة الفنـــــــــــون واألدب وعل كليـــــــــــة اإلمـــــــــــارات للعل
 .١٨٠-٢٠،١٥١التربوية،ع

معــايير جــودة متطلبــات الســالمة واألمــان فــي التركيبــات البنائيــة الوبريــة ). ٢٠١٠(،أشــرف محمــد ةكحل -
-١٩٨، ٢٠، مــج ١جامعــة المنوفيــة،ع.مجلــة االقتصــاد المنزلــى. لمفروشــات تأثيــث دور ريــاض األطفــال

٢١٣.  
اســـتحداث صـــياغات طباعيـــة باالســـتفادة مـــن الشخصـــيات الكارتونيـــة ).٢٠١٨(مـــازن ،هبـــة اهللا حســـن  -

ــــة مــــن ســــن  ــــة العمري ــــل المرحل ــــراء مفروشــــات حجــــرة طف ــــة إلث ــــب الطباعي ــــي البصــــمات والقوال -٦بتقنيت
لتربيـــة النوعيـــة ، ، كليـــة االدراســـات البيئيـــة وتطـــوير الفكـــر التنمـــوي:المـــؤتمر العلمـــي الـــدولي الخـــامس.١٢

  .٢٦٩-٢٢٢جامعة القاهرة ،
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  إنتاج برمجية تعليمية تفاعلية لتنمية).٢٠١٥(محمد ، سمحاء سمير ؛ حورية ، شريف محمد  -
 مجلة اإلسكندرية للبحوث. األداء المهاري لطالب الجامعة في مقرر تأثيث المسكن التطبيقي 

 .٦١-٦٠.٣٣، مج١ع.الزراعية
التقليــد فــي عناصــر التصــميم الــداخلي وعالقتــه ).٢٠١٣(مهجــة محمــد  محمــد، هنــاء أحمــد؛ مســلم ، -

المجلــــة المصــــرية لالقتصــــاد .بتحقيــــق التكامــــل الجمــــالي والــــوظيفي واالقتصــــادي لــــدى طالبــــات الجامعــــة 
 .١٣٢-٢٩،١٠٧المنزلي ،ع

  زخرفة زهرة اللوتس في عمل تصميم داخلي  استخدام).٢٠١٣أكتوبر،(مختار، علياء علي  -
 .٩٧-٥٦،)٣٢(لة بحوث التربية النوعية ،جامعة المنصورة ،عمج. للمسكن 

التقنيـة  اسـتخدامتأثيث مسـكن األسـرة بتصـميم وحـدات سـكنية مختلفـة ب). ٢٠١٩(مختار، علياء علي  -
، ٤٠،عمجلــة الفنــون واألدب وعلــوم اإلنســانيات واالجتمــاع  ".floor Planner Program"الحديثــة 
٣٥١-٣٢٤ . 

 .دار الزهراء: الرياض.١)ط(المسكن األسري تأثيثه وتجميله ).٢٠٠٨(مسلم ، مهجة محمد  -
. مواصــفات أثــاث المســكن وعالقتــه باألمــان لــدى األطفــال).  ٢٠١٤مــارس، ( مســلم ، مهجــة محمــد  -

 .١١٢- ٨٣،  ٥٣ع . مجلة كلية الزراعة باإلسكندرية
 لتصـميما مجـال فـي األطفـال لعـب تصـميم إرجونـوميكس). ٢٠١٥إبريـل ،( نـدا، أسـامة علـي  -

 . ٥٧ -٣٩، ) ١( ٢. التطبيقية بجامعة دمياط والعلوم الفنون مجلة. الصناعي
تـــأثير التصـــميم الـــداخلي علـــى األطفـــال ذوي فـــرط ). ٢٠١٥إبريـــل ، ( ســـعيد وآخـــرون  هـــينقيطـــي، ن -

 .٤٣٣-٤٢٥، ٥، مج ٢ع.  مجلة التصميم الدولية). ADHD(الحركة وتشتت االنتباه 
حلـــول تصـــميمية لتوظيـــف المســـتوى الرأســـي فـــي الفراغـــات الداخليـــة ). ٢٠١٦(ســـعيد  هـــينقيطـــي ، ن -

 .١٦٢-١٥٣، ٦مج.٢ع.مجلة التصميم الدولية. بالمسكن 
) ٢٠١١(نوفــــل، ربيــــع محمــــود؛ حســــن ، نجــــوى عــــادل ؛ دوام ، أميــــرة حســــان ؛حــــواس ، ناهــــد قطــــب  -
ل المسـكن لطـالب األوتوكـاد لـبعض موضـوعات تصـميم وتأثيـث وتجميـ اسـتخدامفاعلية برنامج تعليمـى ب.

  .٢١، مج ٢، ع مجلة االقتصاد المنزلي. قسم إدارة المنزل
تــأثير تضــمين مفهــوم اللعــب فــي أثــاث ).٢٠١٩(هنــدي ، أمــاني مشــهور؛ اللبــان ، هــاجر عبــد الحميــد  -
  .١٩٥-١٨٣،  ٩، مج٤ع.   مجلة التصميم الدولية. طفال  المعاصر األ
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  البحث مستخلص
فـي تنميـة وعـي األمهـات  بـرامج الحاسـوبتحديد مدى فعالية توظيف بعض البحث الحالي إلى يهدف     

أمـًا لـديها طفـل فـي مرحلـة ) ١٥٠(وتكونـت عينـة البحـث مـن، بتصميم وتأثيث حجـرٍة آمنـٍة لطفـل الروضـة 

ـــراوح عمـــره مـــن ـــال يت ـــم )  ٦-٤( ريـــاض األطف المـــنهج الوصـــفي  اســـتخدامســـنوات بمحافظـــة بورســـعيد، وت

شـهر ( شبه التجريبي ، وأجري البحث في الفصل الدراسي الثـاني التصميم  يالتجريبى ذحليلي والمنهج الت

بورســعيد –م، وذلـك بمدرسـتي عمـرو بـن العـاص الرسـمية للغـات ٢٠٢٠/  ٢٠١٩للعـام الدراسـي  ) فبرايـر 

 ،يانــات األوليــة لألســرةاســتمارة الب بإعــداد الباحثتــان قامــتببورســعيد، و ) ريــاض األطفــالبمرحلــة (االبتدائيــة 

لتصميم وتأثيث حجرٍة  مقترحومقياس وعي األمهات بتصميم وتأثيث حجرٍة آمنٍة لطفل الروضة والبرنامج ال

فــي تنميــة  بــرامج الحاســوبأشــارت نتــائج البحــث الحــالي إلــى فعاليــة توظيــف بعــض ، و آمنـٍة لطفــل الروضــة

  .وعي األمهات بتصميم وتأثيث حجرٍة آمنٍة لطفل الروضة
 

  .طفل الروضة –تصميم و تأثيث حجرة آمنة  – الوعي – برامج الحاسوب: الكلمات المفتاحية 
  

  

Abstract 
The effectiveness of using some computer programs to develop 
mothers' awareness of designing and furnishing a safe room for 

a kindergarten child 
 
    The current research aims to determine the effectiveness of the use of some 
computer programs in the development of maternal awareness in the design and 
furnishing of a safe room for kindergarten children, and the sample of the 
research consisted of (150) when a child in kindergarten age between the age of 
4-6 years in Port Said governorate, and the descriptive analytical and the 
experimental curriculum is of a quasi-experimental design was used, and the 
research was conducted in the second semester (February) for the academic 
year 2019 / 2020, by Amr Bin Al-As e-schools official for languages -Port Said 
Elementary (kindergarten Stage) in Port Said, the researchers prepared the 
family's preliminary data form and the measure of maternal awareness to design 
and furnish a safe room for kindergarten children, and the results of the current 
research indicated the effectiveness of using some computer programs in the 
development of maternal awareness of the design and furnishing of a safe room 
for the kindergarten child. 
 

Keywords: Computer programs - awareness - design and furnishing of a safe 
room - kindergarten child. 


