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 النفسي لدييـ" األمفوعبلقتيا ب األطفاؿ التصميـ الداخمي لغرؼ أرجونوميكية"

 د/ فاطمة مصطفي أحمد الزىري
 ممخص البحث:  

باثفصػػػم ـباثػػػاارفيبث ػػػرؼبأرجونوم ك ػػػ اثعبلقػػػ ب ػػػ فباراسػػػ بباثياث ػػػاسػػػفياؼباث  ػػػ ب
ع نػػػ باث،بوفكونػػػلباثف ف فػػػيبواف عػػػلباثاراسػػػ باثمػػػني باثوصػػػفيب،اثنفسػػػيبثػػػا يـباألمػػػفوبباألطفػػػاؿ

عمػارىـبمػفبأففػراو بباثصؼباثسػااسباال فػاا يبمفبفبلم ذبوففم ذالففم ذب(ب033االساس  بمفب)
بعفػػ باالاوال،بواشػػفمفلبأاوالباثاراسػػ فػػيباالجا ػػ بعفػػ بيـبثمسػػاعافيـبميػػافأوبب(بسػػنو30:31)

اثفصػػم ـباثػػاارفيببأرجونوم ك ػػ ،باسػػف  افباثمف  ػػرالباثسػػكن  ،باسػػفماراباثعامػػ اسػػفماراباث  انػػالب
فػروؽبذالباالثػ بإ صػا   بعنػاببوجػوانفػا  بعػفباث،بوقابأسفرلباثنفسيباألمفوب،باألطفاؿبث رؼ

بثػػا يـبباثنفسػػيباألمػػفوبباألطفػػاؿباثفصػػم ـباثػػاارفيبث ػػرؼبأرجونوم ك ػػ فػػيبب3033مسػػفويباالثػػ ب
،بثفواثػا فبثصػاث باثمسػفويباثمرففػ بمػيعف اثففمسػفويبثوفقػًاب،باالنػا ثصػاث بباثنػوعبوفقًابالرفبلؼ

اثعػامبلل،بوفقػًابث جػـباألسػرابوفقػًابثعمػؿباألـبثصػاث بب،اعف ػاثاثوظػا ؼبثصػاث ببثمينػ باأل وفقًاب
سػػػكافبثصػػػاث بوب،باثمرففػػػ فػػػارؿباثشػػػيريبثصػػػاث باثػػػارؿبثبوفقػػػاًببثصػػػاث باألسػػػربصػػػ  راباث جػػػـ،

،بواثسكفبفػيباثفمف ػؾبوثصػاث باث ػرؼبذالباثمسػا  باثك  ػرابوثصػاث باثمق مػ فب مفػراىـباث ضر
باألطفػػاؿباثفصػػم ـباثػػاارفيبث ػػرؼبأرجونوم ك ػػ بعبلقػػ بارف ػػاطبطػػرايب ػػ فبوجػػواكمػػاباوضػػ لب

ثػاارفيباثفصػم ـبابأرجونوم ك ػ عفػيبمف  ػرالبفػيث رًاباثأفبأكثػربأوض لببوكذثؾاثنفسي،بباألمفوب
مفوسػػطباثػػارؿباثشػػيريبثؤلسػػرا،ب جػػـب،بثػػؤل وببثػػؤلـبمػػيعف اثف)اثمسػػفويببكانػػلباألطفػػاؿبث ػػرؼ
اثفرف ػػ ببعفػػ ب( باث رفػػ عػػااباثمق مػػ فب اث رفػػ ،بمسػػا نػػوعباثسػػكف،باثمنطقػػ باثسػػكن  ،بب،األسػػرا

%،ب8437%،ب8,33%،ب4338%،ب4,37%،ب6038)بR2  ػػػ ب ف ػػػلبق مػػػػ بنسػػػ  باثمشػػػػارك ب
أفبأكثػػػربمف  ػػػرالبوكػػػذثؾباوضػػػ لب،ب33(بعنػػػابمسػػػفويباالثػػػ ب%7,33%،ب,63,%،ب31,,
مفوسػػػطباثػػػارؿباثشػػػيريب،بثػػػؤل وببثػػػؤلـبمػػػيعف اثفكانػػػلب)اثمسػػػفويباثنفسػػػيبباألمػػػفبعفػػػ فػػػيث رًاب

اثفرف ػ ب  ػ ب ف ػلبق مػ بنسػ  ببعفػ (عػااباثمق مػ فب اث رفػ ،بنػوعباثسػكفب،ثؤلسرا،ب جػـباألسػرا
وقػػػػػػػد أوصػػػػػػػت (ب%834,%،ب8730%،ب43%،ب4630%،ب6333%،ب6438)بR2اثمشػػػػػػػارك ب
اثفصػػم ـبرجونوم ك ػػ بثؤلميػػالبثفنم ػػ بوعػػ يفب يبارشػػاا  بث رنػػام فصػػوربمقفػػر ببوضػػ  بالدراسػػة

باألطفاؿبواألمفباثنفسيبثا يـ0باثاارفيبث رؼ
ب:الكممات االرشادية

 اثنفسي0باألمف،باألطفاؿغرؼب،بباثفصم ـباثاارفيب،رجونوم ك  األب
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The Ergonomics of The Interior Design of the Children's 

Rooms and its Relationship to their Psychological Security 
 Dr. Fatma Mostafa Ahmed Elzohry: Lecturer of Home Management 

and Family Resources, Department of Home Economics, Faculty of Specific 
Education, Assiut University. 

Research Summary:  
 The current research aimed to study the relationship between the 

ergonomics of the interior design of the children’s room and their 

psychological security, and the study followed the descriptive analytical 

approach, and the basic sample consisted of (300) sixth grade students, ages 

(12:13), and their Mothers to help them Answer the Study Tools, and the 

tools included the general data form, the residential variables form, and the 

interior design ergonomic questionnaire. For children's bedroom, 

psychological security questionnaire, The results revealed that there were 

statistically significant differences at the level of 0.01 in the ergonomics of 

the interior design of the children’s bedroom and psychological security 

according to the gender difference in favor of females, according to the 

educational level of the parents in favor of the high educational level, 

according to the father’s profession in favor of higher jobs, and according to 

the mother’s work in favor of the female workers. According to family size in 

favor of small families, according to monthly income in favor of high 

income, in favor of urban residents and housing in ownership, in favor of 

rooms with a large area and in favor of residents alone, it also showed that 

there is a direct correlation between the ergonomics of the interior design of 

the children’s bedroom and psychological security, as well as that more 

Variants of ergonomic influence on the interior design of the children's 

bedroom were The educational level of the mother, the educational level of 

the father, the average monthly income of the family, the size of the family, 

the type of housing, the residential area, the number of residents in the room, 

the area of the room) respectively, where the value of the participation rate 

was R2 (83.6%, 75.4%, 70 6%, 69.1%, 67.4%, 59.2%, 58.5%, 49.1%) at the 

level of significance 01, and it also showed that the most influential variables 

on psychological security were (the educational level of the mother, the level 

of Father’s education, family average monthly income, family size, number 

of residents in the room, type of housing) respectively, where the value of the 

participation rate R2 was (87.6%, 80.1%, 78.3%, 71%, 64.3%, 56.7%) The 

study recommended the importance of developing guidance programs and 

working to publish them through specialized channels for children to clarify 

the importance of ergonomics of the interior design of the children's bedroom 

because it has a positive impact on their psychological security. 

Keywords: 

          Ergonomics, Interior Design, Children's rooms, Psychological Security. 
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:ومشكمة البحث مقدمة  
إفباثمسكفباا مًابماب رف طب واق باثمجفم باثذيب ع شبف وباثفرابوكذثؾب مطاث وب
وا ف اجافوبومواراهباثماا  باثمفا  ،بوثـب عابأىم  باثمسكفبفكمفبفيبكونوبميويبفقطب
باثمسكفب  اجالباإلنسافبكفيا،ب بوأص  بمفباثضروريبأفب فيبىذا  ؿبزاالبأىم فو

بفيبفقاـبففكيب نج باإلنسافبفيب  افوباثعا بفعااًل بوازاىارم بواثراص بو كوفبعضوًا
ببإث اثمجفم باثذيب ع شبف وب  فاجب بف و ب رفا اثجسا  ببثفرا  أفب كوفبمسكنوبمكانًا

باثنجا ب رج ب اثفصم ـباثاارفيبثفمسكفب)نعم برق اف،ببإث واثنفس  بواثاورباألوؿبثيذا
ب(13310؛بناا  بأ وبسك ن ،بو اـبمعروؼ،ب1331؛بميج بمسفـ،ب1333

فمجاؿباثفصم ـباثاارفيبىوبأ ابأىـباثمجااللباثفيبفؤثربفيباثعنصرباث شريب
فيث رًابم اشرًابسواءبفيبسفوكوبأوبأسفو بمع شفوبأوبشرص فو،ب   بال ابمفباال فكاؾب

ب  نيما بباثاا ـ باثر مفبفوزي، ب)ع ا بإقامفو بفاثفصم ـب1334فيبرارجبواارؿبمكاف ،)
بك بعناصر بمف ب  فو و ب ما بثفمسكف واألرض البباألثوافوبباإلضاءاوبباألثا اثاارفي

ووسا ؿباثفز  فبباإلضاءامفبو االبباألررىواث وا طبواألسقؼ،بواثفف البواثمكمبللب
باإلنسافب) بف و باثذيب   ا باثعاـ بأ وبا نا،بواثفجم ؿب رفؽباثجو بأ ما بجا باهلل، ماجاا

ب(13380؛بنايباثش خ،ب1336؛بأمؿبأ وبرف ؿ،ب1331
باثوظ ف ب باثمسكف بعفي بفضفي باثفي باثعناصر ب انو باثاارفي باثفصم ـ  عرؼ
واثجماؿبواثرا  بثمسفراميباثمكافبوعناصرىابىيب)م ااالبوفف الباثفراغباثاارف  ،ب

،بمكمبللباألثا ،باإلضاءا،باألثواف  ،باث وا ط،باألسقؼ،باألرض ال،باثفف الباثمعمارب
ب(13130،بوآرروفباثفصم ـباثاارفي(ب)مناربرضر

أفباألنسافبثكيب نج بفيب  افوباثعام بواثراص ب  فاجبأفب كوفبمسكنوبمكانًاب
ب بف و بأ وبسك ن ،ببثفرا   رفا ب)ناا   بمفرا ط  بعا ف   بمفبربلؿب  اا بواثجسم   اثنفس  
بثفمسكفبمفب   باثفوز  باألمثؿبثففراغالبواثفيث  ب1333 باثج ا بفإفباثفصم ـ بثذا ،)

باألنشط ب بجم   بثممارس  باثمسكف بىذا بمناس   بوماي باثج اا بواثفشط  ال اثمناس 
ب بوبباث ؿاثمطفو  بىو اثنفسيب)ج يافباث ااا،بباألمفاألساسيبإل اا بنوعبمفباثرضا

ب(0ب1330؛بميج بمسفـ،ب,133
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فعابمر ف باثطفوث بمفبأىـباثمرا ؿباثمؤثرابفيب  ااباألنساف،بواثفيب ج بأفب
بمفبب اىفماـف ظ ب بفنم فيـ بعفي ب ج باثعمؿ بثذثؾ بش ا باث ا؛ باث وـ بفيطفاؿ مفزا ا

جم  باثجوان باثمرففف ،ب اإلضاف بإث بفف   با ف اجافيـبومفطف افيـبومفبأىميابشعورهب
بواألمافباثنفسيبواثماايبفيباث    باثم  ط باثفيب ع شبف يا0باألمف 

باثمكافباألوؿباثذيب سفق ؿباثطفؿبمن بكمابو عف رباثمنزؿبىو بم بلاه، بث ظ  ذ
ب شكؿب ب ج بفيث ثيا بثذا باثطفؿبىيباثمكافباثذيب قضيبف وبمعظـبوقفو،  عف رب جرا

(بعف بضروراب,133نق طيب)نييبآمفب فناس بمخبرصا صبنموه،ب   بفؤكاباراس ب
ثفوف رباثرا  باثنفس  بواثجسا  بثيـ،بواراس بعناصربباألطفاؿاثفعرؼبعف با ف اجالب

باثفصم ـباثاارفيباثمناس  بثيـ0
بفقاـب بأس ا  بأىـ بمف بفنم فيا بعف  بواثعمؿ بورعا فيا ب اثطفوث  باالىفماـ إف
اثمجفمعال،ب   ب قاسبفقاـبأيبمجفم ب ماب قاموبألطفاثوبمفبرعا  بواىفماـ،بفمر ف ب

بم بنسفو ي باثفي باثمر ف  بىي بوىيباثطفوث  باثمسفق ؿ، بوصور باث اضر بمبلم  نيا
بمفب بثفشرص   باثعام  باثسمال بف يا بفف اا باثفي باإلنساف ب  اا بفي باألساس   اثمر ف 
باثمر ف ب ب يذه باثمجفمعال بعن ل بثذثؾ باالجفماع  ، بواثفنش   باثفط    بعمف   ربلؿ

ب(133,0)ش ماءباثنو ري،بوعاثجيابكؿبمجفم ب س بق موبومعا  رهبوضوا طبسفوكوب
عفيبأفباثفصم ـباثمبل ـبثففراغباثاارفيبثفمسكفب عف رببLock (2006)فؽب ف

ب باثيام  باثضرور   باال ف اجال بكماببثفطفؿأ ا بسفوك افو بفشك ؿ بعفي ب ساعاه واثذي
ب ساعاهبعفيبإش اعباثعا ابمفبا ف اجافوباثجسم  بواالجفماع  بواثنفس  0

عفيب  ااباثطفؿ،بإذبففوقؼبفاثمسكفب فراغافوباثاارف  بأقر ب    بسكن  بمؤثراب
بمفب باث     بىذه بثو بفوفره بما بعفي بواثنفس   بواثعقف   باثجسم   بوص فو باثطفؿ سبلم 
بشف ي،ب بوفاء باثق اني، ب)ج بلف باثمرففف  با ف اجافو بإش اع بثو بفف   إمكانالبوفسي بلل

ذابكافباثشعورب ب(30,,3 باألمفىوبجوىرباثنموبثفطفؿ،بفإفبفوف رباثسبلم بوبباألمفوا 
ب عف  باثيام  باثماا   باثجوان  بأ ا بباثفير بنوفرىا بأف ب)بفي ج  ب   فو ،بك ف أشرؼ

ب(13330
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ب)وبب بوآرروف بمسفـ بميج  باراس  بفيث  ب1333أظيرل بفي بمشكبلل بوجوا )
ب بفي بففمثؿ باأل ناء ب جرال بففؾبعاـ بفيث   بإث  باث اجو ب جان  باثرصوص   فوف ر

بثؤل ناء0اث جرالب يثا ب فناس بواال ف اجالباثعمر  باثمرففف ب
ط  ع براص بمرففف بعفب ق  باث رؼ،بوىيبباألطفاؿب رف ثكماباث لباثواق بأفب

باثوظا ؼبواالسفعماالل،ب بمفعااا بغرف  باث ق ق  بفي بثكنيا بنوـ، بغرف  بعف يا بأطفقنا إف
ىيبغرف بباألطفاؿغرف باثجفوسبفراـبثبلسفق اؿبواثطعاـبوباثجفوس،بكذثؾبغرف ببفكما

،بوغرف بثفاراس ،بوك ذثؾبغرف بثفع بواسفق اؿباألصاقاء،بوم باإلشارابإثيبكؿبمفبثفنـو
بففؾب بكؿ بفف ي بأف ب ج  بفإنيا باثطفؿ بومسفق ؿ ب  اا بفي بواثفعاث ال باثوظا ؼ ففؾ
اال ف اجالبوعفيباثمصمـبإ جااباثمكافباثمبل ـبواث فوؿباثفصم م  باثمناس  بثكؿبففؾب

ب(,133عابعف ،باثوظا ؼبواثفعاث البميمابكانلبمسا  بأوب جـباث رف 0)أس
بأكالب باألرجونوم ك  ببkatherine&Nancy (2014)وقا بفوف ر عف بأىم  

بث رؼب باثاارفي باثفصم ـ بعناصر بارف ار بنظرًابباألطفاؿعنا بمسفو افيا بارفففل ميما
ببثفيث رىاباإل جا يبعف بسفوك البساكن يا0

بأكاب بىنا بعفـببعف بRani (2013)ب Drury (2008);ومف بفط  ؽ أىم  
األروجونوم ك سبفيبفصم ـبوفق  ـباثمياـبواثوظا ؼبواثمنفجالبواث   البواثنظـب  رضب
بجعفيابمفوافق بم با ف اجالبوقارالبومعوقالبأااءباثمسفرام فبراصً بص ارباثسف0

ب) بس ا بنصار ب سف، بزكي بأكا ب  ف ب)(1337في ب رىم ف بوأم را أفبب(1338،
أرجونوم ك  باثفصم ـباث   يبففضمفباعف ارالباث    باث رار  بمفب رارابورطو  بو روااب
ب اث    ب بفيفـ بكما باثسمع  بمفبضوضاء، بوفشمؿبأ ضًا ب)اثط  ع  بواثصناع  (، وفيو  
اث صر  بمفبإضاءابوأثوافبوأساث  بفوز عيابواثففو باث صريبوفيث ربىذهباثعوامؿبجم عًاب

باب فعامؿبمعوبمفبنظـبوااللبومنفجالبومياـب ؤا يا0عف باإلنسافبوم
بفن فبجم عًابفيب اج بإث بفصم ـبآمفبومر  بفصم ـبأكثربفاعف  بفيباألااء

ب بورصوصًا بثقارافنا بمبل م  بوأطفاؿبوأكثر بمعاق ف بمف باثراص  باثف ال بإث  بنظرًا ذا وا 
باألرجونوم  باثفصم ـ بإث  بمف   بفيب اج  بأنيـ باثف البثوجانا بمف فاثرا  بب ك وغ رىـ

ب قواعابباألمفوب باالىفماـ بمجرا بك  ر ب ا بإث  ب وفرىا بواإلنفاج   باألااء بفي واثكفاءا
ب0 (Wei et al., 2017; Sandor, 2010)األرجونوم ك  بفيباثفصم ـ
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بشرص  ب بجوان  بمرففؼ بعف  بثففعرؼ ب ـو ب عا ب ومًا باثمجفم  ب اج  وفزااا
بشرص فو بعف  بفؤثر بفيا اال بمف بثو ب فعرض بوما باثنفسيبباثطفؿ بنموه وفع ؽ

ب(0ب1338واالجفماعيبوفؤثربعف بأمنوباثنفسيب)روافبوفا،ب
اثنفسيبمفباث اجالباإلنسان  باألوث  باثفيبفسيـبفيب ناءبشرص  بباألمفو عاب

ب بف يفيب1337اثطفؿب)جبلؿباث اراني، بثف اجالباإلنسان  بباألمف(، بماسفو بثنظر   ف عًا
ب (بوقاب  فباثقرآفب1330 عابإش اعباث اجالباث  وثوج  ب)إ مافبأ ما،بنجبلءباث ف ي،

ب بإث  بو اجفو باث  وثوج   باثفرا ب اجال ب  ف باثمف ف باثفرا ط بفعاث بباألمفاثكر ـ فقاؿ
ب(7،00 ش:باآل فافب)سورابقرب"ذيبأطعميـبمفبجوعبوأمنيـبمفبروؼر بىذاباث  لباثبا"فف ع اوب

ب  بنقصباثشعور بو كوفبباألمفو مثؿ باثطفؿ، بثشرص   برط رًا بفيا اًا اثنفسي
باثنفس  ب بفبلب فمكفبمفبإش اعب اجفو باثنفسي، بعف بمرففؼبجوان باثنمو بسف  ًا فيث ره

واألمافبمماب ؤايبإث بشعورهب اثاون  بوفقاافباثيو  بواثفجوءبإث باثعزث بباألمفاألوث  ب 
باثن بفواثو اا بوفضعؼبميارالباثفواصؿبثا و أشكاؿباثعنؼبواثعاوافبم بو مارسبس  ،

باثنفس   باالضطرا ال بإث و بوففسفؿ بوفا،بWinter, et al., 2010)باآلرر ف برواف ؛
ب(0ببب1338

باثسؤاؿباثر  سيبعف فيباإلجا  بباثياث وانطبلقًابمفبذثؾبفف فوربمشكف باث   ب
اثنفسيبباألمفو  فبباألطفاؿباثفصم ـباثاارفيبث رؼبأرجونوم ك  :بماباثعبلق ب  فباثفاثي
ب:ةاليالتالتساؤالت الفرعية  عمىوذلؾ مف خبلؿ اإلجابة ثا يـ؟ب

ب 30 باألوزافما بفي بب اثنس  باالرفبلؼ بث رؼبأرجونوم ك  ثم اور باثاارفي باثفصم ـ
 وفقًابالسفجا البأطفاؿبع ن باث   باألساس  ؟باألطفاؿ

ب 10 باثنس    باألوزاف باالرفبلؼبفي بما بباألمفثم اور بأطفاؿباثنفسي بالسفجا ال وفقًا
 ؟ع ن باث   باألساس  

بمسفويباثوعيب األرجونوم ك  بثففصم 00 اثنفسيبباألمفوبباألطفاؿب ـباثاارفيبث رؼما
 ع ن باث   باالساس  ؟بباألطفاؿثايب

بفيباالساس   اث   بع ن باطفاؿب  فبإ صا   باالث بذالبفروؽبفوجابىؿ 70
باثاابأرجونوم ك   بث رؼاثفصم ـ اثنوع،ب)باثاراس بثمف  رالبف عاًبباألطفاؿبرفي

ب(ثؤلسراباثشيريباثارؿبمفوسط األـ،بعمؿباأل ،بمين بثفواثا ف،بميعف اثفباثمسفوي
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واثمف  رالباثسكن  ب)نوعباثمسكف،باثمنطق باثسكن  ،بمكافباثسكف،بمسا  باث رف ،ب
 ؟اث رف (عااباثمق م فبفيب

باألمفبفيباالساس   اث   بع ن باطفاؿب  فبإ صا   باالث بذالبفروؽبفوجابىؿ 0,
بعمؿباأل ،بمين بثفواثا ف،بميعف اثفباثمسفويباثنوع،)بثمف  رالباثاراس باثنفسيبف عاًب

باثمنطق بب(ثؤلسراباثشيريباثارؿبمفوسطباألـ، باثمسكف، ب)نوع واثمف  رالباثسكن  
 ؟اثسكن  ،بمكافباثسكف،بمسا  باث رف ،بعااباثمق م فبفيباث رف (

باألطفاؿبرفيبث رؼاثفصم ـباثاابأرجونوم ك   م اورب  فبارف اط  بعبلق بفوجابىؿ 80
 ب؟ع ن باث   باالساس  بثايبأطفاؿباثنفسيباألمفوم اورب

باألمفوبباألطفاؿبرفيبث رؼاثفصم ـباثاابأرجونوم ك  ب  فبارف اط  بعبلق بفوجابىؿ 40
 ب؟ع ن باث   باالساس  بثايبأطفاؿواثمف  رالباثسكن  بومف  رالباثاراس بباثنفسي

باثمف  ربفيباثف ا فبنس بففس ربفيباثمسفقف باثمف  رالبمشارك بنس  بفرففؼبىؿ 60
باثاابأرجونوم ك  )باثفا   بث رؼاثفصم ـ بمعامبللبألوزافبف عاًبب(األطفاؿبرفي

 باالرف اط؟بوارج باالن اار
باثمف  ربفيباثف ا فبنس بففس ربفيباثمسفقف باثمف  رالبمشارك بنس  بىؿبفرففؼ 0,

 االرف اط؟بوارج باالن ااربمعامبللبألوزافبف عاًب (ثؤل ناءباثنفسيباألمف)باثفا  
بالبحث:  أىداؼ

اثفصم ـببأرجونوم ك  ط  ع باثعبلق ب  فبإث باثكشؼبعفبباث اثيبييدؼ البحث
 :ب اث اثفاثفرع  بوذثؾبمفبربلؿباألىااؼبباثنفسيبثا يـباألمفوبباألطفاؿباثاارفيبث رؼ

باألطفاؿباثفصم ـباثاارفيبث رؼبأرجونوم ك  بثم اورب اثنس  باألوزافبعف اثفعرؼب 30
 وفقًابالسفجا البأطفاؿبع ن باث   باألساس  ؟

بالسفجا البأطفاؿبع ن بباثنفسيباألمفثم اوربب اثنس  باالوزافبعف اثفعرؼب 10 وفقًا
 ؟اث   باألساس  

باألمفوبباألطفاؿبرجونوم ك  بثففصم ـباثاارفيبث رؼمسفويباثوعيب األبعف اثفعرؼب 00
 ع ن باث   باالساس  ؟بباألطفاؿاثنفسيبثايب

باثفروؽ 70 بمف اثفصم ـببأرجونوم ك  بفيباالساس   اث   بع ن باطفاؿب  فباثف قؽ
بثفواثا ف،بميعف اثفباثمسفوياثنوع،ب)باثاراس بثمف  رالبف عاًبباألطفاؿباثاارفيبث رؼ
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ب)نوعبب(ثؤلسراباثشيريباثارؿبمفوسطباألـ،بعمؿباأل ،بمين  واثمف  رالباثسكن  
 ؟اثمسكف،باثمنطق باثسكن  ،بمكافباثسكف،بمسا  باث رف ،بعااباثمق م فبفيباث رف (

باثفروؽ 0, بمف بف عاًبباألمفبفيباالساس   اث   بع ن باطفاؿب  فباثف قؽ باثنفسي
باألـ،بعمؿباأل ،بمين بثفواثا ف،بميعف اثفباثمسفويباثنوع،)باثا موغراف  ثفمف  رالب

واثمف  رالباثسكن  ب)نوعباثمسكف،باثمنطق باثسكن  ،بب(ثؤلسراباثشيريباثارؿبمفوسط
 ؟مكافباثسكف،بمسا  باث رف ،بعااباثمق م فبفيباث رف (

باثعبلق  80 بعف ب   فباثكشؼ بث رؼبأرجونوم ك  م اور باثاارفي باألطفاؿباثفصم ـ
 ثايبأطفاؿبع ن باث   باالساس  ؟بباثنفسيباألمفوم اورب

بعف 40 باثاابأرجونوم ك  ب  فبعبلق اثباثكشؼ بث رؼاثفصم ـ باألمفوبباألطفاؿبرفي
 ب؟ع ن باث   باالساس  بثايبأطفاؿواثمف  رالباثسكن  بومف  رالباثاراس بباثنفسي

بفيباالرفبلؼبعفباثكشؼ 60 بنس بففس ربفيباثمسفقف باثمف  رالبمشارك بنس ب
ببأرجونوم ك  )باثفا  باثمف  ربفيباثف ا ف بث رف  باثاارفي بف عاًبب(األطفاؿاثفصم ـ
 باالرف اط؟بوارج باالن ااربمعامبللبألوزاف

باثف ا فبنس بففس ربفيباثمسفقف باثمف  رالبمشارك بنس  باثكشؼبعفباالرفبلؼبفي 0,
بوارج باالن ااربمعامبللبألوزافبف عاًبب(ثؤل ناءباثنفسيباألمف)باثفا  باثمف  ربفي

 ؟االرف اط

ب:أىمية البحث
ثمابثيابمفبأثربفيبباألطفاؿبثفصم ـباثاارفيبث رؼااألرجونوم ك  بفيببإث باثفوصؿ 30

 0ثؤل ناءاثنفسيبباألمفف ق ؽب
باألطفاؿبث رؼ  باثفر   باثنوع  ب    بفيبمجاؿبفصم ـباثاارفيبففزو اباثمكف  ب ك 10

بب اعف ارىـ بوأكثرىـ باألسرا بعناصر وأ ابباثمرففف باثاارف  ب اثفصم مالبفيثراًبأىـ
ب بوظ ف ًا بوفي  فيا باثاارف   باثطفؿ ب     ببوجماث اًباثم ااالبثف س ف ب ساعا بعف  ما

 0اثنفسيبثا يـباألمفف ق ؽب
ب 00 باثضوء باألبعف إثقاء بمعا  ر بفكامؿ بثف رؼبرجونوم ك  ضرورا باثاارفي باثفصم ـ

بباألطفاؿ بث رؼ باثفصم م   باثمعاثجال بفي باثمعا  ر بففؾ بفط  ؽ باألطفاؿوأىم  
 اارؿباثمسكفباثمصري0
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مكان  ب 70 مفبفط  قافوبفيبباالسففااافناوثوبموضوعب  ويبوىوبعفـباالرجونوم كسبوا 
 ف ق ؽباثفوافؽباثنفسيبثا يـ0بإث اثفيبفسعيبباألطفاؿفصم ـبغرؼب

اثنفسيبثؤل ناءبكي ابأىـباثم ااالباثفيبفؤثربفيبباألمفبعف  سفطباث   باثضوءب 0,
باثسفوكيبثؤل ناءبوثففاايب باثفيب مكفبأفبباالضطرا الاثفطور واثمشكبللباثنفس  

 0ث رفيـ ـباثاارفيبف ج بسوءباثفصماأل ناءبنب وجييا
ثؤلميالبثفنم  بإرشاا  بمقفر بب رنام فيباثفوصؿبإثيبباالسففااابمفبنفا  باثاراس  80

 األطفاؿبواألمفباثنفسيبثا يـ0برجونوم ك  باثفصم ـباثاارفيبث رؼ يبيفوع 
 األسموب البحثي لمدراسة: 

 أواًل: فروض البحث:
بأرجونوم ك  بفيباالساس   اث   بع ن باطفاؿب  فبإ صا   باالث بذالبفروؽبفوجا 30

باثاارفيبث رؼ ب)باثاراس بثمف  رالبف عاًبباألطفاؿباثفصم ـ بميعف اثفباثمسفوياثنوع،
واثمف  رالباثسكن  بب(ثؤلسراباثشيريباثارؿبمفوسطباألـ،بعمؿباأل ،بمين بثفواثا ف،

باثمق م فبفيب بعاا باث رف ، بمسا   بمكافباثسكف، باثسكن  ، باثمنطق  )نوعباثمسكف،
 ؟اث رف (

باألمفبفيباالساس   اث   بع ن باطفاؿب  فبإ صا   باالث بذالبفروؽبفوجا 10
بعمؿباأل ،بمين بثفواثا ف،بميعف اثفباثمسفويباثنوع،)بثمف  رالباثاراس  ف عاًباثنفسيب
باثمنطق بب(ثؤلسراباثشيريباثارؿبمفوسطباألـ، باثمسكف، ب)نوع واثمف  رالباثسكن  

 ؟اثسكن  ،بمكافباثسكف،بمسا  باث رف ،بعااباثمق م فبفيباث رف (
بب  فبارف اط  بعبلق بفوجا 00 باثاابأرجونوم ك  م اور بث رؼاثفصم ـ باألطفاؿبرفي

 ب؟ع ن باث   باالساس  بثايبأطفاؿاثنفسيبباألمفوم اورب
باثاابأرجونوم ك  ب  فبارف اط  بعبلق بفوجا 70 بث رؼاثفصم ـ باألمفوبباألطفاؿبرفي

 ب؟ع ن باث   باالساس  بثايبأطفاؿبواثمف  رالباثسكن  بومف  رالباثاراس باثنفسي
باثفا  باثمف  ربفيباثف ا فبنس بففس ربفيباثمسفقف باثمف  رالبمشارك بنس  بفرففؼ 0,

باثاابأرجونوم ك  ) بث رؼاثفصم ـ باالن ااربمعامبللبألوزافبف عاًبب(األطفاؿبرفي
 باالرف اط؟بوارج 



 

 574 

2022 نوفمبرػ األربعوف الثالث و  ػ العددالثامف المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

باثفا  باثمف  ربفيباثف ا فبنس بففس ربفيباثمسفقف باثمف  رالبمشارك بنس  بفرففؼ 80
بب؟االرف اطبوارج باالن ااربمعامبللبألوزافبف عاًبب(ثؤل ناءباثنفسيباألمف)

ب : المصطمحات العممية والمفاىيـ اإلجرائية::ثانياً 
  Ergonomics: رجونوميكيةاأل 

مصطف بالف نيب عنيباثعبلق ب  فباإلنسافبواثمنف بوىوبعفـب سفراـبو وظؼببىيبببببب
أنوب راـباثعوامؿباث شر  ببثرام باإلنسافبوعبلقفوب اثفقن البأوباألش اءبأوباثمنفجالبأي

ب(13330فيباثعمؿبو رف طبأ ضًاب اثفقاـباثفكنوثوجيبفيباألجيزاب)منيبع اباثجف ؿ،ب
ب) بعف في باثفط ؼ بع ا ب,133و ؤكا ب( باألااءببك  األرجونوم أف باراس  ىو

بكفاءاب بأقصي بف ق ؽ بمفيوـ بمف بعمؿ، بموق  بأي بفي بواثجسماني باثذىني اإلنساني
ببفعاث  وأقصيب ب   الببإث  اإلضاف  بفصم ـ باألااءالببمثاث  اثفرط طبثوض  وفع  ف

ث   باث رك بفيباإلنساف0بوا 
ب  فببىي"ب:إجرائيًا بأنيا األرجونوميكيةوتعرؼ  باثفيبباألطفاؿاثعبلق  وغرفيـ

بمفب   باثمقا  سبواثمؤثرالبوب باثاارف  بباألثوافوبباإلضاءاوبباألثا  ع شوفب يا واثمواا
األنشط باثر  س  بثؤلطفاؿبواثفيببعف ومكمبللباثفصم ـباثاارفيبثف رف بوكؿبماءب ؤثرب

 اثنفسيبثا يـ"0بباألمففمكنيـبمفبف ق ؽب
  The Interior Design: التصميـ الداخمي

ففباثفعامؿبم باثفراغالباثاارف  بإل جااباثجوباثمناس بثففراغبوف ق ؽباثرا  ب
باألثا طر ؽبفوز  بوفوظ ؼبعناصرباثفصم ـباثاارفيبواثفيبفشمؿباثفوفبوبباثنفس  بعف

ب باث نا    بواثمواا باثفشك ف   بواألعماؿ بواثرامال بواثفراغ بواثشكؿ ب س وني،بواثضوء )س ا
ب(133,0

بمنيباثزاكيب) ب1330وفعرفو بثما باثفرط طبواثاراس  ب ينو اثمسكفبمفبب فطف (
مفبباألثا قط ببارف ارواثسقؼبواألرض  بم بباألنس بثففشط  البفيباث وا طباالرف ار

ب باثفنظ ؼبوكذثؾ بسيف  بوأسفو بباالرف اررامالبج اا بونوع باثمناس   بثؤلثواف اثعمفي
بواثفيو  بوأنواعياب اارؿباثمسكف0باإلضاءا
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باألنشط ببىو بثفيا   باثمطفو   باثفراغال بومعاثج  باثمسكف بوفرف   بفنس ؽ فف
ب  فب بثفجم  باثفيث   بعناصر بثجم   باألمثؿ بواالسف بلؿ بو سر، ب سيوث  اإلنسان  

ب(13370اثنا  ف فباثجماث  بواثوظ ف  ب اثمسكفب)إثياـبع اباثر مف،ب
،باألثوافكفبمفب)اثفصم ـباثاارفيبثفمس: إجرائيًا بأنو التصميـ الداخميويعرؼ 

باإلضاءا باثوسطباألثا ، بف قؽ باثفي باثاارفي( باثفصم ـ بمكمبلل باثاارف  ، باثمواا ،
با ف اجاف بفش   بواثفي باثمرففف  باألنشط  بإنجاز بأجؿ بمف بثفطفؿ األساس  ببواثمبل ـ

بومفطف افوباثمع ش  باثمفعااابواثمرففف بمماب نعكسبعفيبسفوكوباارؿبورارجباثمسكف0
   The Children's Rooms:األطفاؿ غرؼ

مفباثمناطؽبذالباثطا  باثراصباثذيب رففؼبعفب اقيب جرالبباثطفؿ جراب
(0بفييب,,,3اثمسكفب   ب فوفربثيابعامؿباثياوءبواثرصوص  ب)أ مابع اباثمعطي،ب

بفيباثمسكفبق اسًاب باث جرالباسفعمااًل بوىيبأكثر بواثنوـ بثفرا   بأساس   ب صف  فسفراـ
ببإث  بفي باالسفعماؿ بساعال بباث وـعاا ب اإلضاف  باألررى، ب اث جرال بإث  اثمقارن 

األنشط باألررىبمثؿبارفااءباثمبل سبوفرز نيا،باثقراءابواثمذاكرابوغ رىابمفباالنشط ب
ب(13330)أ ماباثمسفمي،ب
مفبأىـباثفراغالباثاارف  باثفيب ج بأفب" إجرائيًا بأنيا: األطفاؿ غرؼوتعرؼ 

بواثفع ب بوىاوء، ب را   باثنوـ بمف باثفيبفمكنو بىي باثطفؿ بف جرا ب اثمنزؿ، فرصصبثو
ب اإلضاف ب بىيباثفيبفمثؿب اثنس  بثوببإث   ر   بأنيا بكما باثيوا ال، بوممارس  اثمذاكرا

بوفؤايب بففكوفبشرص فو، بوف يا بأصاقا و، بثاعوا باثمفضؿ باثراصبومكانو بث إعاثم 
 فيبففرابم كرابمفب  افيـ0بب االسفقبلث  إ ساسباأل ناءب

ب Psychological Security: النفسي األمن
ب,133عرؼبع اسبعوضب) باثفرا بشعور ب ينو بماببواالنسجاـب االسفقرار( م 

ب بو ظير ب و، ب ثق بباألمف   ط بمشكبلفو بو واجو ب اجافو باثفرا ب  قؽ بعناما اثنفسي
بو سفج  ب طر ق بسف م بومنظم بثمفطف الباث  ااباالجفماع  0

(ب ينوباث اث باثنفس  باثفيب ارؾب ياباثفرابأنوبم  و ب1338فعرفوبروافبوفاب)
بفق فوبثف    باثم  ط ب و0بعف ومفق ؿبمفباآلرر فبو نعكسب
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بعناب"بإجرائيًا بأنو: النفسي األمفويعرؼ ب ب فوثا بواثطمين ن  ب االسفقرار شعور
بأفبثو ب وبوشعورهبباثطفؿبمفبربلؿبإاراكو باثم  ط  بفيباثجماعالباالجفماع   مكانو

باثنفسي0ب االسفقرار ينوبم  و بومفق ؿبمفباآلرر فبف فق ؿباث    باثم  ط ب وبو شعرب
 Security Axes Psychological النفسي: األمفمحاور 

ب  باثفرا ب شعر بمفببعف اثنفسيبفظيربباألمفعناما باثعا ا بوسفوك افو ممارسفو
ثبل بأ عاابثؤلمفباثنفسيببإث اثنفسيبوقابأشاربماسفوبباألمفاثمظاىرباثفيبفشكؿبأ عااب

باالجفماع  ،ب بواثمكان  ب االنفماء باثشعور باآلرر ف، بمف بواثق وؿ ب اثم    باثشعور ىي
ب(0ب,133اثشعورب اثطمين ن بواث عابعفباثفيا ابواثروؼب)فؤاابأ وب ط بوآماؿبصااؽ،ب

 ىي: ثبلث أبعاد إلىالنفسي  األمفوقد قسمت الباحثة أبعاد 
  Feeling of belonging to the Communityة: الشعور باالنتماء لمجماع -

ب بعف بوتعرفو الباحثة إجرائيًا: باثفرا بشعور بباألمفأنو بنف ج  بانفما واثنفسي
بثعا فوبومارسفوبوجماع باثرفاؽبومجفمعوبوشعورهب يفبثوبمكان ب  نيـ0

   Feeling of Psychologically Stable الشعور باالستقرار النفسي: -
بإمكان افوببعف ب:الباحثة إجرائياً  وتعرفو بفي باثفرا بنظر بثوجي  بانعكاس انو

ب باالجفماع   باثمواقؼ بفي بنظره بووجي  ب اثرضابب اث واالنفعوقارافو بكاثشعور اثمرففف 
بواثسعااابواثففاؤؿ0ب

  Feeling of being accepted and Loved الشعور بالتقبؿ والمحبة: -
انوبشعورباثفراب األثف بواث  بواال فراـباثمف ااث ببعف ب:وتعرفو الباحثة إجرائياً 

ب  نوبو  فباثناس0
 ثالثُا: منيج البحث: 

 .يتبع ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي 
بالمػػػػنيج الوصػػػػفي التحميمػػػػي:  اثوصػػػػؼباثػػػػاق ؽببعفػػػػ و قصػػػػاب ػػػػوباثمػػػػني باثػػػػذيب قػػػػـو

 ػػػػًابأوبنوع ػػػػًا،بواثففصػػػػ فيبثفظػػػػاىرابموضػػػػوعباثاراسػػػػ بأوباثمشػػػػكف بق ػػػػاباث  ػػػػ بوصػػػػفًابكم
جمػػػ ب  انػػػالبومعفومػػػالبكاف ػػػ بواق قػػػ بعػػػفباثظػػػاىرابواراسػػػ ببإثػػػ فيػػػوب يػػػاؼببو اثفػػػاثي

ففؾباثظاىرا"ببعف اثعوامؿباثمؤثراببإث وف ف ؿبمابفـبجمعوب طر ق بموضوع  بواثوصوؿب
 (0ب1336)باالؿباثقاضي،بم مواباث  افي،ب
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 عينة البحث: :اليالتالنحو  عمىيتحدد ىذا البحث رابعًا: حدود البحث: 
ر ػػؼبو ضػػرببمػػاراسبا فػػاا يبمػػففػػيبباثج رافػػيباثنطػػاؽب ف ػػاا : الجغرافػػي النطػػاؽ .1

  مفبمسفو الباجفماع  بواقفصاا  بمرففف 0بأس وط،بم افظ 
 :النطاؽ البشرى .2
اثصؼبمفبفبلم ذبوففم ذالببففم ذب(3,فكونلبمفب)بعينة الدراسة االستطبلعية: 0بأ

(بسنوبوأميافيـبثمساعافيـبفيباالجا  ب30:31ففراو باعمارىـب)اثسااسباال فاا يب
ب بباالسف  انالعفي بأس وط بم افظ  بو ضر بر ؼ باجفماع  بمف بمسفو ال مف

  وذثؾبثفقن فبأاوالباثاراس 0وفـبارف ارىـب طر ق بعما  ببواقفصاا  بمرففف 
بوففم ذالببففم ذب(033وففكوفبمفب)عينة الدراسة االساسية:  0ب  اثصؼبمفبفبلم ذ

(بسنوبوأميافيـبثمساعافيـبفيباالجا  ب30:31ففراو باعمارىـب)اثسااسباال فاا يب
اجفماع  بواقفصاا  ببمفبمسفو البم افظ بأس وط ر ؼبو ضربباالسف  انالعفيب

 0 طر ق بعما  بف ارىففـبارمرففف ب
با سم ربأررب فيبأكفو ربنصؼبمفب ااًبباثم اان  باثاراس باجراءبفـ: الحدود الزمنية .3

 .ـ1313بثعاـ
 خامسًا: أدوات البحث: 

 واألسرة: )إعداد الباحثة( لمتمميذاستمارة البيانات العامة  -1
 )إعداد الباحثة( :المتغيرات السكنيةاستمارة  -2
 )إعداد الباحثة( :األطفاؿ التصميـ الداخمي لغرؼ أرجونوميكية استبياف -3
 )إعداد الباحثة(: لؤلبناءالنفسي  األمفاستبياف  -4
 (الباحثة إعداد: )واألسرة لمتمميذ العامة البيانات استمارة. 1

فـبإعاااباسفماراباث  انالباثعام ب ياؼباث صوؿبعف ب عضباثمعفومالباثفيبب
ب باثاراس  برصا صبع ن  بف ا ا بفيبإمكان   ب في:اثا موغراف  فف ا بواشفمفلبعف بما ب،

باثارؿبمفوسطب جـباألسرا،باألـ،بعمؿباأل ،بمين بثفواثا ف،بميعف اثفباثمسفويباثنوع،)
ب0(ثؤلسراباثشيري

ب)إعداد الباحثة( :المتغيرات السكنيةاستمارة  . 2
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عفباثمف  رالبب عضباثمعفومالبعف وفـبإعااابىذهباالسفماراب ياؼباث صوؿبب
)نوعباثمسكف،باثمنطق باثسكن  ،بمكافباثسكف،بمسا  ببماب في:بعف واشفمفلباثسكن  ب

ب0(اث رف ،بعااباثمق م فبفيباث رف 
 )إعداد الباحثة(: األطفاؿ التصميـ الداخمي لغرؼ أرجونوميكية استبياف0ب0

ب باسف  اف باث ا ث  بث رؼبأرجونوم ك  أعال باثاارفي  ياؼبباألطفاؿباثفصم ـ
باألبعف اثفعرؼب باثبرجونوم ك  مايبفوافر باثاارفيبث رؼفي وث ناءبب،األطفاؿبفصم ـ

ب باالطبلع بفـ ببعف االسف  اف بمف بعاا باثفي باثسا ق  بفيباث  و بواثاراسال بفساىـ قا
ب باالسف  افبواثمفمثف  بمفبفيإعااا بكبًل ب1330ز ن ب وسؼب)باراس   نافبسامي،بب(؛

بمناربرضر1336سما ب ماافب) باهللبشع  ب)1313)وآرروفبب(؛ بى و (؛ب1331(؛
،ب(؛بو اـبمعروؼ1331(؛بو اـبمعروؼب)1336و اـبمعروؼب)ب(؛1313اعاءبمفوثيب)
؛ب(,133ع اب)سفويب م اا،بأسماءب؛ب(1313و اـبمعروؼب)(؛ب1337)برغاابم موا

(؛ب,133(؛بأمانيبمشيورب)1330روفب)(؛بر   بنوفؿبوآر1333نعم برق افبوآرروفب)
،بىناي(؛بأمانيب1336)باثرن نيمنيب(؛ب1336سما بإ راى ـب)(؛ب1334ش ماءبفوف ؽب)
ب) بزىر ب1336نياؿ ب)(؛ بغن ـ بب،(1333ر ا  باثماارسببإث  اإلضاف  ب عض ز ارا

    بفكوفبباالسف  افجم باثمعفومالبووض بع ارالببعف اال فاا   بثمساعااباث ا ث ب
برجونوم ك  ثفواق باث ق قي،بكمابفـبوضعوبأ ضًابفيبضوءباثمفيوـباإلجرا يبألبم اك و

(ب3,)بعف االسف  افبفيبصوراباثنيا   بباشفمؿوقاب،باألطفاؿباثفصم ـباثاارفيبث رؼ
باثطبل وفف ااباسفجا البب، االسف  افر ر  بوفـبوض بمففا باثفص   باثراصببع ارا
ببياعف  بناارًا( بأ  انًا، ب)اا مًا، باسفجا ال بثبل  بوفقًاببعف وفؽ بمفارج بمفصؿ اسف  اف

ب) ب00103ثثبل بمسفو البىي بو)( باثساث   بووضعلب30100ثفع ارا باثموج  ، بثفع ارا )
،ب(3,)(بواثارج باثص ر3,3ارجالبكم  بالسفجا ال،ب   بكانلباثارج باثعظميب)

فيببرجونوم ك  ،باألاألثواففيببرجونوم ك  رمس بم اورب)األبعف باالسف  افبا فويوقاب
برجونوم ك  فيباثموااباثاارف  ،باألبرجونوم ك  ،باألاألثا فيببرجونوم ك  ،باألاإلضاءا

بفيبمكمبللباثفصم ـباثاارفي(بكماب في:
بباشفمؿ: األلواففي  رجونوميكيةالمحور االوؿ: األ  باثم ور (ب33)بعف ىذا

،باألطفاؿبث رؼبثؤلثوافبرجونوم ك  األثمعا  ربلبر ر  بفق سبمايبمراعااباألسرابع ارا
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ب بفي بوففمثؿ بط  ع  بم  ب فناس  باثفي باثاىانال باثواف بفق سبارف ار ،باألطفاؿع ارال
وارف اربرامالباثاىانالباث  ربمكفف بفيبفنظ فيابواثعنا  ب يا،بارف اربأثوافباثاىانالب

اثفيبف قؽباثرا  باث صر  ،بمراعااباألنشط باثفيبففـباارؿبغرف بباألثوافاثثا ف ،بارف ارب
مناس  بباث رف بوموقعيابق ؿبارف اربأثوانيا،بفوج و،بمراعااباألثوافق ؿبارف اربباألطفاؿ

اثمسفرام بباإلضاءاوفوافؽبأثوافباث رف بم بباألثا أثوافباث وا طبمفبأثوافباألرض البوب
بثفظيربجماؿباث رف 0

ب)ب:اإلضاءةفي  رجونوميكيةالمحور الثاني: األ ب بمف باثم ور بىذا (ب33فكوف
بثمعا  ر باألسرا بمراعاا بماي بثق اس بر ر   بث رؼبثئلضاءابرجونوم ك  األبع ارال

باألطفاؿ بواثعنا   باثفنظ ؼ بسيوث  بمراعاا بفق س بع ارال بفي بوففمثؿ عناببواثص ان ،
بأجيزاباإلضاءابأجيزابارف ار بارف ار بعنا بواثفرك   باثفؾ بوسيوث  باثمفان  بمراعاا ،

باإلضاءا بوشاا بنوع بثؤلطفاؿ،بباإلضاءا، باثمرففف  باألنشط  بثنوع   بمناس فيا وماي
ب بباألثوافاسفرااـ بكم   بثز ااا بثفضوء بمراعاابباإلضاءااثعاكس  بفيباثمكاف، اثمسفرام 

باإلضاءااثمسفرام بفيباث رف ،بفناس بأثوافبباإلضاءاجوااباثفشط  باثرارجيبألجيزاب
بواألرض ال، بواألسقؼ باث وا ط بأثواف ببم  ب جـ باث رف ،بباإلضاءافناس  بمسا   م 

اث  ربموثاابثف رارابباإلضاءا،باسفرااـبنوع  باإلضاءامراعااباألسسباثص    بثفوز  ب
ببواإلشعاعال0

ب)اثم وب ىذا فكوف: األثاثفي  رجونوميكيةالمحور الثالث: األ  بمف (ب33ر
،باألطفاؿبث رؼبثؤلثا برجونوم ك  ع ارالبر ر  بثق اسبمايبمراعااباألسرابثمعا  رباأل

ب بع ارال بفي بوففمثؿ بو اال باثفنظ ؼبباألثا اسفرااـ بسيوث  باثرأسي، باثفش  ؿ ذال
اثمفعااباألغراض،بارف اربباألثا ،باسفرااـباألثا عنابارف اربقط ببواثص ان واثعنا  ب

بوففسـ بج اا برامال بمف بمصن  ببأثا  باثمبلءم  بمراعاا عنابباألرجونوم ك   اثمفان ،
م باثمفروشالبوعناصربباألثا ،بوسيوث باالسفرااـ،بفوافؽبأثوافباألثا  االبارف اربوب

ب بثقط  باثرارجي باثفشط   بجواا بمراعاا بثف رف ، باثاارفي بمراعااباألثا اثفصم ـ ،
ب بقط  بوأ عاا ب جـ ب  ف باألاألثا اثفناس  بمراعاا بوفنس ؽب، بثفوز   باثص     سس

،باألثا أثا ب فوافربف وباألماف،بارف ارباألرشا باثط  ع  بفيبصناع ب،بارف ارباألثا 
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ب بباألثا ارف ار بشراء ب اثفورم كا، بثمناس فوباباألثا اثمكسوبسط و باث ام و بمف ثمصن 
بب0ص  ًابو    اًب

(ب33فكوفبىذباثم وربمفب)بفي المواد الداخمية: رجونوميكيةالمحور الرابع: األ 
ثفموااباثاارف  بث رؼببرجونوم ك  عااباألسرابثمعا  رباألثق اسبمايبمرار ر  بع ارالب
وففمثؿبفيبع ارالبفق سبارف اربفشط  الباث وا طبواألسقؼبواألرض البمفبب،األطفاؿ

األرض البوفشط  باث وا طبمفببفكس و،بارف اربرامالباألطفاؿمواابمناس  بثط  ع ب
اثعنا  بواثص ان بعنابارف ارباثرامال،ببفكاث ؼمواابالبف فاجبمنظفالبراص ،بمراعااب

واثفوافؽب  فبرامالبفشط  باث وا طبواألسقؼبواألرض البواثفف البباالنسجاـمراعااب
،باسفرااـباثزجاجباثمفوفبفيباثنوافذبواأل وا ،باسفرااـباألثوافاثمعمار  ،بمراعاابفنس ؽب

ـبرامالباألرض البعوازؿبثفصولبفيباث وا طبواألرض البواأل وا بواثنوافذ،باسفراا
باثمصنع بمفبمواابط  ع  0

:بفكوفبفي مكمبلت التصميـ الداخمي لمغرفة رجونوميكيةر الخامس: األ المحو 
ب) بمف باثم ور باأل33ىذا بثمعا  ر باألسرا بمراعاا بماي بفق س بع ارال برجونوم ك  (

بث رؼ باثاارفي باثفصم ـ برامالباألطفاؿبثمكمبلل بفق سبشراء بع ارال بفي بوففمثؿ ،
باثسفا رب باسفرااـ باثمفروشال، بمنيا باثمصن  باثرام  بنوع ب يا، باثفنظ ؼبواثعنا   سيف 
اثرف ف بواثثق ف بفيباث رف ،بمراعاابافبففسـباثمكمبللب اثمفان ،بمراعاابجوااباثفشط  ب

اث وا طبوأغط  ببأثوافبم اثرارجيبثمكمبللباثفصم ـباثاارفي،بانسجاـبأثوافباثسفا رب
اثمكمبللباارؿباثمسكف،ببوفنس ؽ اث رف ،باألسسباثص    بثفوز  بباألثا األرض البوب

ب بمفباث وث سفربواالعفماا باثمفروشالباثمصنع  اثرامالباثقطن  ،ببعف فجن باسفرااـ
ب بمف باثمصن  باثسجاا بواثمفروشالبباث اؼارف ار باألرض ال بأغط   بفناس  ط  ع  ،

ب0 األثاواثصوربمفبطرزب
    :األطفاؿ صميـ الداخمي لغرؼالت أرجونوميكية استبيافتقنيف 

بعف بصاؽباالسف  افبفيباثف قؽبمفباث ا ث باعفمال: استبيافأواًل : حساب صدؽ 
بطر قف ف:

ثففيكػػػابمػػػفبصػػػاؽبم فػػػويباسػػػف  افب ((Validity Contentصػػػدؽ المحتػػػوي:  .1
بعفػ فػـبعرضػوبفػيبصػورفياباألوث ػ بباألطفػاؿباثفصم ـباثاارفيبث ػرؼبأرجونوم ك  
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إاارابعػػػاابمػػػفباألسػػػافذاباثم كمػػػ فبأعضػػػاءبى  ػػػ باثفػػػار سبفػػػيبمجػػػاؿباثفرصػػػصب)
اثمنػػػػزؿبواقفصػػػػػاا الباألسػػػػػراب كف ػػػػ باثفر  ػػػػػ باثنوع ػػػػػ بجامعػػػػ بأسػػػػػ وط،بإااراباثمنػػػػػزؿب

واثطفوثػ بإاارابمؤسسػالباألسػرابواثمؤسسالبكف  باالقفصػاابمنزثػيبجامعػ باثمنوف ػ ،ب
فػػيبانفمػػاءباثع ػػارالباثمفضػػمن ب،بثففيكػػابمػػفب(االقفصػػااباثمنزثػػيبجامعػػ ب فػػواف كف ػػ ب

اثػػذيبوضػػ بثكػػؿبباثفقػػا رثف ق ػػؽباثيػػاؼباثػػذيبوضػػ بمػػفبأجفػػو،بومناسػػ  بباالسػػف  اف
ع ارا،بوسبلم باثمضموفبواق باثص اغ بواثعػرضبثكػؿبع ػارا،بوقػابفػـبإجػراءب عػضب

%ب8,انػػػلبنسػػػ  باثموافقػػػ بوك،باثفعػػػا بللبفػػػيباثصػػػ اغ ،بواسػػػف عااب عػػػضباثع ػػػارال
 ىوب ذثؾب كوفبقابف قؽبصاؽباثم فوي0وب
 صدؽ االتساؽ الداخمي:  .2

فـب سا بصاؽباالفساؽباثاارفيبثبلسف  افبوذثؾب  سا بمعامؿباالرف اطب
 بكؿبع ارابواثارج باثكف  بثبلسف  اف0ب)معامؿباالرف اطب  رسوف(ب  فبارج 

التصميـ  أرجونوميكيةالستبياف والدرجة الكمية كؿ عبارة ( معامبلت االرتباط بيف درجة 1جدوؿ )
ب(033)ف=باألطفاؿخمي لغرؼ الدا

 الداللة االرتباط  العبارة الداللة االرتباط العبارة الداللة االرتباط  العبارة
ب3033ب30,14ب,0ب3033ب3,,30ب36 األلواففي  رجونوميكيةاأل 

 3033 30447ب08 3033 3343ب,3 3033 30400ب3
 3033 30636ب04 3033 3063ب13 3033 ,3061ب1
 3033 ,304ب06 األثاثفي  رجونوميكيةاأل  3033 30667ب0
 3033 1,,30ب,0 3033 30630ب13 ,303 30873ب7
ب3033 30460ب73 3033 30,34ب11 3033 ,30,3ب,
 في مكمبلت التصميـ الداخمي رجونوميكيةاأل  3033 304,8ب10 3033 30484ب8
 ,303 30811ب73 3033 ,3063ب17 3033 306,3 7
 3033 30418ب71 3033 30647ب,1 3033 30436ب6
 3033 ,3064ب70 ,303 ,3080ب18 3033 30,70ب,
ب3333ب30,36ب77 3033 30410ب14 3033 304,4ب33

ب3033ب30677ب,7ب3033ب,30,0ب16 اإلضاءةفي  رجونوميكيةاأل 
ب3033ب,3066ب78ب3033ب30464ب,1ب3033ب30681ب33
ب3033ب,30,7ب74 3033 30673ب03ب,303ب,3083ب31
ب3033ب,3064ب76 في المواد الداخمية رجونوميكيةاأل ب3033ب30434ب30
ب3033ب306,0ب,7ب3033ب30636ب03ب3033ب30,17ب37
ب3033ب30478ب3,ب3033ب304,7ب01ب3033ب30446ب,3
بببب,303ب30873ب00ب,303ب30834ب38
بببب3033ب30,04ب07ب3033ب30601ب34
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ب(,303ب–ب3033)ب(بأفبمعػػامبللباالرف ػػاطبكفيػػابااثػػ بعنػػابمسػػفويب3 فضػػ بمػػفبجػػاوؿب)
 صاؽبوفجانسبم اورباالسف  اف0بعف القفرا يابمفباثوا اباثص   بمماب اؿب

التصميـ  أرجونوميكيةالستبياف والدرجة الكمية محور كؿ ( معامبلت االرتباط بيف درجة 2جدوؿ )
ب(300)ف= األطفاؿ الداخمي لغرؼ

 الداللة االرتباط  األطفاؿ التصميـ الداخمي لغرؼ أرجونوميكيةمحاور استبياف 

 3033 30608 األلواففي  رجونوميكيةاأل 

 3033 ,3040 اإلضاءةفي  رجونوميكيةاأل 

 3033 ,3067 األثاثفي  رجونوميكيةاأل 

 3033 30,87 في المواد الداخمية رجونوميكيةاأل 

 3033 30,31 في مكمبلت التصميـ الداخمي رجونوميكيةاأل 

ب(3033)(بأفبمعػػامبللباالرف ػػاطبكفيػػابااثػػ بعنػػابمسػػفويب1 فضػػ بمػػفبجػػاوؿب)
 صاؽبوفجانسبم اورباالسف  اف0بعف القفرا يابمفباثوا اباثص   بمماب اؿب

قامػػػلباث ا ثػػػ ب  سػػػا بمعػػػامبللباثث ػػػالبثبلسػػػف  افب اسػػػفرااـبثانيًا : ثبات االستبياف: 
ومعااثػ باثفصػ   بب،بوطر ق باثفجز ػ باثنصػف  بAlpha Cronbachطر ق باثفاكرون اخب

بGuttman0اسفرااـبمعااث بج فمافبوبثس  رمافب
 ( 3جدوؿ )

ب(033)ف=باألطفاؿ التصميـ الداخمي لغرؼ أرجونوميكيةالستبياف قيـ معامؿ الثبات 

 التجزئة النصفية جيتماف اسبيرماف  معامؿ الفا معامؿ الثبات قيـ

ب0.902ب0.943ب0.886ب0.912باأللواففي  أرجونوميكية
ب0.750ب0.795ب0.737ب0.765 اإلضاءةفي  أرجونوميكية
ب0.884ب0.925ب0.864ب0.894 األثاثفي  أرجونوميكية

ب0.924ب0.960ب0.905ب0.935 في المواد الداخمية أرجونوميكية
ب0.901ب0.945ب0.775ب0.806 مكمبلت التصميـ الداخمي في أرجونوميكية

ب00851ب00886ب00947ب00907 ككؿبثبات االستبياف
بوج فمػافب(بأفبق ـبمعامبللبث الب)أثفػا،بواثفجز ػ باثنصػف  0جاوؿب)بمف فض ب

بث الباالسف  اف0ببعف مماب اؿبب3033(بااث بعنابواس  رماف
 )إعداد الباحثة(: لؤلبناءالنفسي  األمفاستبياف  -5
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باإلجرا يب بواثمفيوـ باثسا ق  بواثاراسال باثقراءال بضوء بفي باالسف  اف بىذا أعا
باثذيب فوثابمفبربلؿب ثؤلمفباثنفسيب ياؼبق اسبشعورباأل ناءب االسفقراربواثطمين ن 
إاراكوبأفبثوبمكانوبفيباثجماع باثم  ط ب وبوشعورهب ينوبم  و بومفق ؿبمفباآلرر فب

ب وبو شعرب االسفقرارباثنفسي0ف فق ؿب باثم  ط  اعاءببومفبففؾباثاراسالباراس باث    
بأمن  بصاث ب) بعثمافب)1313مفوثي، بإ راى ـ ب1338(؛ ب(؛1333أمانيباثك فولب)(؛

ب)1337)بعف بانفصارب(؛1333أمانيبأف انيب) باثقراث  ب بلؿ باراوش ب1338(؛ برنا (؛
(؛بعمرب1330سام  بإ راى ـب)ب(؛1333(؛بز ن بارو شب)1338(؛بروافبوفاب)1337)

ب) ب)1333اراوش  بم سف بعواطؼ ب بلوا1330(؛ بم ما باثكر ـ(؛ بع ا بم ما ب،
ب)ب(؛1331) بمسفـ بمنفييباثشمريب)(1337ميج  ب1336؛ باقن  رب)(؛ (؛ب1338ى فاء

ب(؛بم موا1333)بوآرروفبنعم برق اف(؛ب1330(؛بزاىربزكارب)1330نوفؿبوآرروفب)
بعف وقاباشفمؿباالسف  افبفيبصورفوباثنيا   بب(،1333)بعف (؛بم ماب1336فبلفوب)

مق اسبمفارجبمفصؿببعف (بع ارابوفـبوض بمففا باثفص   باثراصب االسف  افب03)
(ب3،1،0اثع ارالباثموج  ،بوفعطيباثارجالب)بعف اثفرف  بثبلسفجا  ببعف (ب3،1،0)

اىااب  صؿبرج بمشابعف اثع ارالباثساث  بو ذثؾبفكوفبأبعف اثفرف  بثبلسفجا  ببعف 
ببعف يا ب)اثمف وص ب3,ىي ب)( بىي بمشاىاا بارج  بوأقؿ ب03ارج ،  احتويوقد (،

 ثبلثة محاور: عمىاالستبياف 
بع ارالبفق سب33 فكوفبمفب)بمحور األوؿ: الشعور باالنتماء لمجماعة:ال )

ب ب اثعااال باأل ناء بفمسؾ ببواثفقاث اماي بوقارفو ببعف االجفماع  ، م بب انسجاـاثعمؿ
ب باثمساعااباآلرر ف، بفقا ـ بفي بورغ فو باثجماع  ، باثر بلل بفي باالشفراؾ بفي ورغ فو

فكو فبأصاقاء،بوسؤاثوبعفبأصاقا وب  فب طوؿبغ ا يـ،بوقارفوببعف ثآلرر ف،بوقارفوب
بباآلرر ف،بومشاركفوبثآلرر فبفيباثمناس الباالجفماع  0بعف إضفاءبرو باثمر ببعف 

(بع ارالبفق سب33 فكوفبمفب)بستقرار النفسي:المحور الثاني: الشعور باال
جم  ب قوقوبفيببعف شعورباال فب اثرضابعماب ققوبفيب  افو،بوشعورهب انوب  صؿب

ىذهباث  اا،بوثقفوب قارافوبعناماب نجزبماب كفؼب وبمفبأعماؿ،بوشعورهب األمافبثقارفوب
بفبعف  بق م  بثو بأف بوشعوره ب اثففاؤؿ، بوشعوره بو فيا، باثمشكبلل باث  اا،بمواجي  ي

بوا  ساسوب اثسعااابفيبىذهباث  اا،بوارففاعبرو وباثمعنو  0
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ب)بالمحور الثالث: الشعور بالتقبؿ والمحبة: بمف بفق سب33 فكوف بع ارال )
شعورباال فب اثوابن وبمعظـباثناس،بوشعورهب ينوبم  و بمفبزمبل و،بوا  مانوب ضروراب

ب بع ء ب مثؿ بال ب ينو بوشعوره باثناس، ب  ف باثمف ااؿ بوا  ساسوببعف اث   اآلرر ف،
ب بوشعوره بمعو، ب اث ا   ب سفمفعوف باثناس بألف ببا فراـ اثسعااا بثو وجوببعف اثناس

بفناؿبفقا رب بألنيا بوآرا و بأفكاره بعف بورضاه ، بثمشاعرببوا فراـاثعمـو بوف ااثو اآلرر ف،
 م بمعفم و0بواال فراـم بأفراابأسرفو،بوف ااثوبثمشاعرباث  ببواال فراـاث  ب
    :لؤلبناءالنفسي  األمف استبيافتقنيف 

بطر قف ف:بعف صاؽباثبفيباثف قؽبمفباث ا ث بلاعفما: استبيافأواًل : حساب صدؽ 
 ((Validity Content: المحتوىصدؽ  .1

فوبفػـبعرضػوبفػيبصػورببثؤل نػاءاثنفسيبباألمفثففيكابمفبصاؽبم فويباسف  افب 
عػػاابمػػفباألسػػافذاباثم كمػػ فبأعضػػاءبى  ػػ باثفػػار سبفػػيبمجػػاؿباثفرصػػصببعفػػ األوث ػػ ب

إااراباثمنػػػػزؿبواقفصػػػػاا الباألسػػػػرابكف ػػػػ باثفر  ػػػػ باثنوع ػػػػ بجامعػػػػ بأسػػػػ وط،بإااراباثمنػػػػزؿب)
واثطفوثػػػ باارابمؤسسػػالباألسػػػرابواثمؤسسػػالبكف ػػػ باالقفصػػاابمنزثػػػيبجامعػػ باثمنوف ػػػ ،باإل

مجػػاؿبعفػػـباثػػنفسبوعفػػـباالجفمػػاعب كف ػػ بوفػػيبب( كف ػػ باالقفصػػااباثمنزثػػيبجامعػػ ب فػػواف
بفػػػيباالسػػػف  افانفمػػػاءباثع ػػػارالباثمفضػػػمن ب،بثففيكػػػابمػػػفباثفر  ػػػ بواآلاا بجامعػػػ بأسػػػ وطب

اثػذيبوضػ بثكػؿبع ػارا،بوسػبلم بباثفقػا رثف ق ؽباثياؼباثذيبوض بمفبأجفػو،بومناسػ  ب
اثمضػػػموفبواقػػػ باثصػػػ اغ بواثعػػػرضبثكػػػؿبع ػػػارا،بوقػػػابفػػػـبإجػػػراءب عػػػضباثفعػػػا بللبفػػػيب

%بىػػوب ػػذثؾب كػػوفبقػػاب7,وكانػػلبنسػػ  باثموافقػػ ب،باثصػػ اغ ،بواسػػف عااب عػػضباثع ػػارال
 ف قؽبصاؽباثم فوي0

فػػػـب سػػػا بصػػػاؽباالفسػػػاؽباثػػػاارفيبثبلسػػػف  افبوذثػػػؾب صػػػدؽ االتسػػػاؽ الػػػداخمي: .2
كػػؿبع ػػارابواثارجػػ ببمعامػػؿباالرف ػػاطب)معامػػؿباالرف ػػاطب  رسػػوف(ب ػػ فبارجػػ ب  سػػا 

 اثكف  بثبلسف  اف0
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 (4جدوؿ )
باألمف النفسي لؤلبناءالستبياف والدرجة الكمية كؿ عبارة معامبلت االرتباط بيف درجة 

 (033=ف)
 الداللة االرتباط العبارة الداللة االرتباط العبارة الداللة االرتباط العبارة

 الشعور بالتقبؿ والمحبة الشعور باالستقرار النفسي الشعور باالنتماء لمجماعة
 3033 30410ب13 3033 30608ب33 3033 30,76ب3
 3033 306,3ب11 3033 ,3040ب31 3033 30403ب1
 3033 304,3ب10 3033 ,3067 30 3033 30633ب0
 3033 30,13ب17 3033 30,87ب37 3033 30441ب7
ب3033 30487ب,1 3033 30,31ب,3 3033 ,3068ب,
 3033 30413 26 3033 30468ب38 3033 30877ب8
 3033 ,3061ب14 3033 30633ب34 3033 30431 7
 3033 30471ب16 3033 30430ب36 3033 30443ب6
 3033 ,3063ب,1 3033 ,3047ب,3 3033 306,3ب,
ب3333ب30,30ب03 3033 30676ب13 3033 304,0ب33

ب(3033)(بأفبمعػػامبللباالرف ػػاطبكفيػػابااثػػ بعنػػابمسػػفويب7 فضػػ بمػػفبجػػاوؿب)
 صاؽبوفجانسبم اورباالسف  اف0بعف القفرا يابمفباثوا اباثص   بمماب اؿب

ب(300النفسي لؤلبناء )ف= األمفالستبياف والدرجة الكمية كؿ محور ( معامبلت االرتباط بيف درجة 5جدوؿ )
 الداللة االرتباط  النفسي لؤلبناء األمفمحاور استبياف 

 3033 30,30 الشعور باالنتماء لمجماعة
 3033 ,3061 الشعور باالستقرار النفسي
 3033 30446 الشعور بالتقبؿ والحبة

القفرا يػػابب(3033)(بأفبمعػػامبللباالرف ػػاطبكفيػػابااثػػ بعنػػابمسػػفويب, فضػػ بمػػفبجػػاوؿب)
 صاؽبوفجانسبم اورباالسف  اف0بعف مفباثوا اباثص   بمماب اؿب

قامػػػلباث ا ثػػػ ب  سػػػا بمعػػػامبللباثث ػػػالبثبلسػػػف  افب اسػػػفرااـبثانيًا : ثبات االستبياف: 
ومعااثػ باثفصػ   بب،بوطر ق باثفجز ػ باثنصػف  بAlpha Cronbachطر ق باثفاكرون اخب

بGuttman0اسفرااـبمعااث بج فمافبوبثس  رمافب
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ب(033)ف=بلؤلبناءالنفسي  األمفالستبياف ( قيـ معامؿ الثبات 6جدوؿ )

 التجزئة النصفية جيتماف اسبيرماف  معامؿ الفا قيـ معامؿ الثبات 
ب0.745ب0.781ب0.816ب0.785بالشعور باالنتماء لمجماعة
 0.854 0.893 0.937 0.902 الشعور باالستقرار النفسي

 0.719 0.735 0.775 0.758 والمحبةالشعور بالتقبؿ 
 0.797 0.851 0.861 0.837 النفسي ككؿ األمفثبات استبياف 

بب:(8جاوؿب)بمف فض ب
(بااثػػ بعنػػابواسػػ  رمافبوج فمػػافبأفبقػػ ـبمعػػامبللبث ػػالب)أثفػػا،بواثفجز ػػ باثنصػػف  

بث الباالسف  اف0ببعف مماب اؿبب3033
بالمعالجات اإلحصائية: 

جمػػػػ باث  انػػػػالبوففر  يػػػػابفمػػػػلباثمعاثجػػػػ باإل صػػػػا   ب اسػػػػفرااـب رنػػػػام ببو عػػػػا
(S.P.S.Sبوذثػػؾبإلجػػراءب،)مف  ػػرالباثاراسػػ بثفكشػػؼبعػػفببعفػػ اإل صػػا   بب اث األسػػ

باثعبلق بواثفروؽب  فبمف  رالباثاراس بوثفف قؽبمفبص  بفروضباث   :ب
ث سػػػػػا   ب سػػػػػا باثفكػػػػػرارالبواثنسػػػػػ باثم و ػػػػػ بواألوزافباثنسػػػػػ   بواثمفوسػػػػػطالبا

 سػػػا بمعامػػػؿباثصػػػاؽبإ صػػػا  ًاب اسػػػفرااـب،بواالن رافػػػالباثمع ار ػػػ بثمف  ػػػرالباثاراسػػػ 
 سػػػػا بمعػػػػامبللباثث ػػػػالب طر قػػػػ بأثفػػػػابثػػػػؤلاوال،بمعامػػػػؿباالرف ػػػػاطبثبلفسػػػػاؽباثػػػػاارفيب

ف ف ػػػؿب، ثػػػؤلاوالومعااثػػػ باثفصػػػ   ب)ج فمػػػاف(بواسػػػ  رمافبكرون ػػػاخبواثفجز ػػػ باثنصػػػف  ب
ع نػ ببطاث الإل جااباالث باثفروؽب  فببF.Testاثف ا فباأل اايب اسفرااـبارف ارب)ؼ(ب

،باثمفعػػػاااب ػػػ فباثمفوسػػػطالب(بثفمقارنػػػ L.S.Dارف ػػػار)،باث  ػػػ بف عػػػًابثفمف  ػػػرالبثف  ػػػ 
إل جػػػػااباالثػػػػ باثفػػػػروؽب ػػػػ فبمفوسػػػػطالبوذثػػػػؾبثع نػػػػ ببTبTest.باسػػػػفرااـبارف ػػػػارب)ل(وب

ف اطبإل جػااباثعبلقػ ب ػ فبمف  ػرالباثاراسػ باثمرفففػ بوعمػؿب سا بمعامبللباالرب،باث   
 ب0معامؿباالن اارباثمفعاا،بمصفوف باالرف اط
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 النتائج تحميميا وتفسيرىا: 
 أواًل: النتائج الوصفية:  

 ف ماب فيبوصؼبشامؿبثع ن باث   0: وفقًا لمتغيرات الدراسة نتائج وصؼ العينة 30
 (300لمتغيرات الدراسة )ف= وفقاً  العينةأفراد توزيعات  (7جدوؿ )

 النوعبالبياف
 البياف

 عمؿ األـ

 %النسبة  عدد %النسبة  عدد

ب%00,,ب346بفعمؿب%7,00ب308بذكر
ب%7304ب311بالبفعمؿب%734,ب387بانثي

 %100 300 المجموع %100 300 المجموع
بلؤلـ ميعميالتلمستوي ابالبيافبلؤلب ميعميالتلمستوي ابالبياف

 %النسبة  عدد  %النسبة عدد

 منخفض

بأمي

 منخفض 21,7% 65

 أمي

61 20,3% 
ب قرابو كف ب قرابو كف 

باثشياااباال فاا   باثشياااباال فاا   
باثشياااباالعااا  باثشياااباالعااا  ب

 متوسط
باثشياااباثثانو  

 متوسط 26,3% 79
باثشياااباثمفوسط باثشياااباثمفوسط  %30,7 92باثشياااباثثانو  

 مرتفع
باثشياااباثجامع  

 مرتفع 52% 156
 %49 147باثشياااباثجامع  

"ماجسف ر،بباعف اراسالب
باكفوراه

ب"ماجسف ر،باكفوراه"باعف اراسالب

 %100 300 المجموع %100 300 المجموع

 البياف
 حجـ األسرة

 البياف
 مينة األب

 %النسبة  عدد %النسبة  عدد

ب%,1ب,4بان اب)ب رف  فب(ب%7,04ب304بأفرااب7أقؿبمفب
ب%16ب67بمفوسط ب)بموظف فب(ب%01ب8,بأفرااب8أفراابألقؿبمفبب7مفب

ب%74ب373بوأط اءبو000000(بميناس ف)بباعف ب%1100ب84بأفراابفيكثرب8مفب

 %100 300 المجموع %100 300 المجموع 

 البياف
بب الدخؿ الشيري لؤلسرة

 %النسبة عدد

 %20.3 61بجن  بب0333أقؿبمفب منخفض
ألقؿبمفبب0333مفب متوسط

 %27.7 83 جن  بب333,
ب333,أكثربمفبب مرتفع

بجن  ب
156 52% 

 %100 300 المجموع
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 : (7يتضح مف جدوؿ )
 نس  بباالنا كافبباثنوعوفقًابثمف  ربباث   باألساس  بع ن بثفطبل نس  ببعف أفبأ -

 0%7830باثذكورافبفيب  فب%،ب734,
%،بفيب30,,نس  بوفقًابثمف  ربعمؿباألـبكانلباالميالباثعامبللب نس  ببعف أفبأ -

 0%7334  فباالميالباث  ربعامبللب نس  ب
بثمف  رباثمسفويببنس  بعف أفبأ -  نس  بباثمرفف ثفمسفويبثبل بكانلببميعف اثفوفقًا

 .%1334اثمنرفضب نس  ببميعف اثفوأقؿبنس  بكافبفيباثمسفويب%،ب1,
%ب,7بثؤلميالبع ن باث   باالساس  ب ف لبميعف اثفنس  بفيباثمسفويببعف أبأف -

 %13300اثمنرفضب نس  ببـعف اثفثمسفويب،بوأقؿبنس  باثمرفف بـعف اثفثمسفويب
بأ - ببعف أف بثمف  ر بوفقًا باألسرانس   بأيببكانلب جـ بأفراا بار   بمف بأقؿ األسرا

بباثص  را بنس  7,34 نس   بوأقؿ بب%، باثك  راب8ثؤلسرا بأي بفيكثر  نس  ببأفراا
1100%0 

بثمف  ربمين باال بكانلبعف أفبأ - %،ب74 نس  بباثعف ا اثوظا ؼببأل اءبنس  بوفقًا
 0%,1 نس  بباثان ااثذ فب عمفوفب األعماؿبأل اءببوأقؿبنس  

%،بفيب1, نس  بباثمرفف اثارؿببكافبثؤلسراثارؿباثشيريبمفوسطبأفبأك ربف الب -
 %0ب1330 نس  ببباثمنرفض  فبأقؿب نس  بكانلبثفارؿب

وفقػًاب:بف ماب فػيبوصػؼبشػامؿبثع نػ باث  ػ بوفقًا لممتغيرات السكنيةنتائج وصؼ العينة  10
ب (300)ف= السكنيةممتغيرات ل( توزيعات أفراد العينة وفقًا 8جدوؿ )ببببب0ثفمف  رالباثسكن  

 نوع المسكفبالبياف
 البياف

 السكنية المنطقة

 %النسبة  عدد %النسبة  عدد
ب%0430ب331بر ؼب%1634ب68بأ جار
ب%8134ب366ب ضرب%4330ب137بفمف ؾ

ب%333ب033باثمجموعب%333ب033باثمجموع
بعدد المقيميف بالغرفةبالبيافبمساحة الغرفةبالبياف

 %النسبة  عدد %النسبة  عدد
 %69 207ببمفردهب%1400 61بصغيرة
 %31 93 مع أخريفب%00ب,,بمتوسطة
 %100 300بالمجموعب%0,04ب,33بكبيرة

    %100 300 المجموع
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بثسكافباثفمف ؾبلكانبنوعباثمسكفوفقًابثمف  رببع ن باث   بثطبل نس  ببعف أفبأب -

 0%1634 نس  بفيب  فبافبسكافباال جارب%،ب4330 نس  ب
بثمف  رببعف أفبأ - %ب8134 نس  ببثسكافباث ضركانلبباثمنطق باثسكن  نس  بوفقًا

 0%0430 نس  ببفيب  فبأفبسكافباثر ؼ
بأ - ببنس  بعف أف بثمف  ر باث رف وفقًا بباث رؼباثك  راكانلببمسا   %،ب0,34 نس  

 0%1430 نس  ببثف رؼباثص  راوأقؿبنس  ب
،بفيب  فب%,8ب ف لثفمق م فب مفراىـبثعااباثمق م فب اث رف ببوفقاًبنس  ببعف أبأف -

 %030اثمق م فبم بارر فب نس  بأفب
 األطفاؿ لتصميـ الداخمي لغرؼلعناصر الممواد المستخدمة نتائج وصؼ العينة وفقًا  .3

 .الداخمية لمغرؼ مكمبلتالو  األثاثمف  ومحتوي الغرؼ
لعناصر التصميـ الداخمي لغرؼ لممواد المستخدمة ( توزيع أفراد عينة البحث األساسية وفقًا 9جدوؿ )

 (300)ف=  األطفاؿ
 النسبة العدد البياف النسبة العدد البياف

 األطفاؿالمستخدمة في غرؼ الصناعية  اإلضاءة األطفاؿ السائدة في غرؼ األلواف
ب%30,,ب346 إضاءة عامةب%36ب7, الواف ساخنو
ب%34,ب34 إضاءة محميةب%7434ب370 الواف باردة

ب%,0ب,33 إضاءة عامة ومحمية معاً ب%0730ب330 ف محايدةاال 
ب%333ب033 المجموعب%333ب033 المجموع

 األطفاؿ المستخدمة في غرؼ األثاث
 النسبة العدد بالغرفة األثاثطراز  النسبة العدد األثاثطرؽ صنع 
 %53 159 كبلسيكي %58,3 175 جاىز
 %47 141 مودرف %41,7 125 عمولة
 %100 300 المجموع %100 300 المجموع

 األطفاؿ لغرؼ والحوائطالمواد الداخمية في تشطيب االرضيات 
 النسبة العدد تشطيب الحوائط النسبة العدد تشطيب االرضيات

 %22 66 دىانات زيتية %17 51 ببلط
61,3 184 دىانات ببلستيكية %67.3 202 سيراميؾ

% 
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14,7 44 ورؽ حائط %10,7 32 بورسميف
% 

 %2 5 مواد اخري %2,3 7 رخاـ
 %100 300 المجموع 1,7 5 باركيو

  %1 3 مواد اخري
 %100 300 المجموع

 األطفاؿ مكمبلت التصميـ الداخمي لغرؼ
 
 البياف

 المجموع غير متوفر متوفر
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 
 المفروشات

 %100 300 %0 0 %100 300 مبلءات
 %100 300 %1,3 4 %98,7 296 ستائر
 %100 300 %0,3 1 %99,7 299 مفارش

 %100 300 %1 3 %99 297 سجاد/ موكيت
وحدات 
 اإلضاءة

 %100 300 %25,3 76 %74,7 224 نجؼ
 %100 300 %59,7 179 %40,3 121 أباجورات

 %100 300 %49,3 148 %50,7 152 أسبوتات في السقؼ
 

مكمبلت 
 تجميمية

 %100 300 %1,3 4 %98,7 296 مرآه 
 %100 300 %16,7 50 %83,3 250 ساعات
 %100 300 %32,3 97 %67,7 203 تابموىات
 %100 300 %38 114 %62 186 تحؼ

نباتات 
 وزىور

 %100 300 %78,7 236 %21,3 64 الطبيعية
 %100 300 %56 168 %44 132 الصناعية

بب:(, فض بمفباثجاوؿب)
اث اراابباألثوافكانلبباألطفاؿبوفقًابثؤلثوافباثمسفرام بفيبغرؼبنس  بعف أفبأ

ب ب7434 نس   بنس   بوكانلبأقؿ ب%36، بأفباثسارن باألثواف%بالسفرااـ ب فض  بكما ،
%ب36,%،بوكانلبأقؿبنس  ب30,,اثعام ب نس  بباإلضاءانس  بثئلضاءابكانلببعف أ

باألثا كانلبباألثا  اثنس  بثطرؽبفصن  بأنوباثم ف  ،بكماب فض بباإلضاءاالسفرااـب
باألثا %،بو اثنس  بثطرازب7831اثعموث ب نس  بباألثا %،ب  نماب036,اثجاىزب نس  ب

اثموارفبباألثا %،ب  نماباسفرااـب0,اثكبلس كيب نس  بباألثا  اثمسكفبكانلباسفرااـب
كانلبباألطفاؿفشط  بأرض البغرف ببنس  بثنوعبعف كماب فض بأفبأ%،بب74 نس  ب
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مواابارري،بكماب فض بأفب%بالسفرااـب3ؿبنس  بوكانلبأق%،ب8430ثفس رام ؾب نس  ب
ببعف أ بفيبفشط  ب وا طبغرف  باثمسفرام  بثفمواا بوفقًا كانلبثفاىانالبباألطفاؿنس  

ب ب نس   ب83اث بلسف ك   بنس   بوكانلبأقؿ بارريبفيبفشط  ب1،%، بمواا %بالسفرااـ
اثنس  ب%،بو 333 اثنس  بثفمفروشالبأفباثمبلءالبمفوفراب نس  باث وا ط0بكماب فض ب

ب ب نس   بفمفوفرا ب634,ثفسفا ر ب نس   بمفوفرا بغ ر ب  نما بثفمفارشب%330، بو اثنس   ،%
ب نس  ب ب نس  ب34,,فمفوفرا بغ ربمفوفرا ب  نما بثو االب%330، بو اثنس   باإلضاءا%،
ب باثنجؼ بفكاف ب نس   ب4734مفوفر ب نس   بمفوفر بغ ر ب  نما بو اثنس  ب%1,30، ،%

بغ ربمفوفرب نس  ب7330ثؤل اجورالبفكافبمفوفرب نس  ب ب  نما بو اثنس  ب34,,%، ،%
%،ب7,30%،ب  نمابغ ربمفوفراب نس  ب334,ثئلس وفالبفيباثسقؼبفكانلبمفوفراب نس  ب

ب نس بمفوفرا بفكانلباثمرآه بثفمكمبللباثفجم ف   بو اثنس   بمفوفراب634,   بغ ر ب  نما ،%
ب ب330 نس   ب نس   بمفوفرا بفكانل بثفساعال بو اثنس   بمفوفراب%6030، بغ ر ب  نما ،%
ب نس  ب3834 نس  ب بثفا فوىالبفكانلبمفوفرا بو اثنس   بغ ربمفوفراب%8434، ب  نما ،%
%،ب  نمابغ ربمفوفراب نس  ب81%،بو اثنس  بثفف ؼبفكانلبمفوفراب نس  ب0130 نس  ب
%،ب  نماب1330ابعفباثن افالبواثزىوربفكانلباألنواعباثط  ع  بمفوفراب نس  بأم%،ب06

ب نس  ب ب نس  ب4634غ ربمفوفرا بو اثنس  بثؤلنواعباثصناع  بفكانلبمفوفرا %،ب%77،
 ببببب%0بب8,  نمابغ ربمفوفراب نس  ب

 لدي األطفاؿ رجونوميكية التصميـ الداخمي لغرؼألمحاور  تختمؼ األوزاف النسبية .4
 عينة البحث األساسية:

 (10جدوؿ )
 لدي عينة البحث األساسية األطفاؿ يكية التصميـ الداخمي لغرؼأرجونوملمحاور  الوزف النسبي  

 الترتيب النسبة% الوزف النسبي األطفاؿ رجونوميكية لمتصميـ الداخمي لغرؼاأل 
%21,1 298 األلوافاألرجونوميكية في   الثاني 
 األوؿ %21,3 301 اإلضاءةاألرجونوميكية في 
 الثالث %20,1 283 األثاثاألرجونوميكية في 

 الخامس %18,2 257 األرجونوميكية في المواد الداخمية
 الرابع %19,2 271 األرجونوميكية في مكمبلت التصميـ الداخمي

  %100 1410 المجموع
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 :(10يتضح مف جدوؿ )
ب  بثاي بش وعًا باألكثر باثمع ار بأف باألساس   باث    بع ن  كافبطبل 

األرجونوم ك  بفيب%،بو ف وبفيباثمرف  باثثان  ب1330 نس  بباإلضاءااألرجونوم ك  بفيب
بباألثواف ب1333 نس   باثثاثث  باثمرف   بفي بو يفي ب%، بفي  نس  بباألثا األرجونوم ك  
ب1333 باثرا ع  باثمرف   بفي بثـ باثاارفي%، بفيبمكمبللباثفصم ـ س  ب نباألرجونوم ك  
 %36310 نس  بباألرجونوم ك  بفيباثموااباثاارف  %،بو يفيبفيباثمرف  باثرامس ب3,31

 عينة البحث األساسية: النفسي لؤلبناء لدي األمفتختمؼ األوزاف النسبية لمحاور  .5
 
 (11جدوؿ )

 لدي عينة البحث األساسية النفسي لؤلبناء األمفالوزف النسبي لمحاور  

 الترتيب النسبة% الوزف النسبي لؤلبناء النفسي األمف
%31,2 255 الشعور باالنتماء لمجماعة  الثالث 
 األوؿ %36,1 295 الشعور باالستقرار النفسي

 الثاني %32,7 267 حبةمالشعور بالتقبؿ وال
  %100 817 المجموع

  :(11يتضح مف جدوؿ )
اثنفسيبثايباأل ناءب نس  بباألمفاثشعورب االسفقرارباثنفسيب يفيبفيبمقام بأفب

باثثان  باثشعورب اثفق ؿبواثم   ب نس  ب0833 ب ف وبفيباثمرف   %،بو يفيبفيب%0334،
ب%0ب0331اثمرف  باثثاثث باثشعورب االنفماءبثفجماع ب نس  ب

النفسي  األمفو  األطفاؿ لمتصميـ الداخمي لغرؼ رجونوميكيةاأل بما مستوي الوعي  .6
 عينة البحث األساسية: طبلبوفقًا الستجابات لدييـ 

النفسي  األمفو  األطفاؿ لمتصميـ الداخمي لغرؼ رجونوميكيةاأل ب وعىيوضح قياس مستوى ال (12جدوؿ )
(300وفقًا الستجابات عينة البحث األساسية )ف= لدييـ  

 مستوى الوعى
 مرتفع
 %77أكثر مف 

متوسط أكثر مف 
 %77% إلى 55

منخفض اقؿ مف 
 المجموع %55% إلى 57

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد

ـ الداخمي  أرجونوميكيةب لمتصمي
 %177 377 %38 114 %3567 177 %2663 79  األطفاؿ لغرؼ

 %177 377 %4367 131 %34 172 %2263 67  لدييـالنفسي  باألمف
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ب:(12 فض بمفباثجاوؿب)
ببب بأف باثمرفف  باثوعي بث رؼبيرجونوم ك   مسفوى باثاارفي باألطفاؿباثفصم ـ

%،بفيب35.7%،ب  نمابمسفوىباثوعيباثمفوسطبكافب مثؿبنس  ب26.3كافب مثؿبنس  ب
أفبب فض بمفباثجاوؿ%،بكماب38  فبأفبمسفوىباثوعيباثمنرفضبكافب مثؿبنس  ب

ب باثمرفف  ببثا يـاثنفسيبباألمف مسفوىباثوعي بنس   ب مثؿ بمسفوىب22.3كاف ب  نما ،%
باثمفوسطب باثوعي بنس   ب مثؿ باثمنرفض34كاف بأفبمسفوىباثوعي بفيب  ف كافبب%،

ب0ب%43.7  ب مثؿبنس
 ب

بثانيًا : النتائج في ضوء فروض البحث:
 :األوؿالفرض 

االساسية في  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اطفاؿ عينة البحث
المستوي النوع، )تبعًا لمتغيرات الدراسة  األطفاؿ التصميـ الداخمي لغرؼ أرجونوميكية

الدخؿ الشيري متوسط  مكاف سكف األسرة، لموالديف، مينة األب، عمؿ األـ، ميعميالت
، مساحة ة )نوع المسكف، المنطقة السكنية( والمتغيرات السكني، حجـ االسرةلؤلسرة

 .الغرفة، عدد المقيميف في الغرفة(
ف ف ؿباثف ا فبارف ارباثفرؽب  فباثمفوسطالب"ل"بوبمفبىذاباثفرضبفـببؽوثفف قبب

بثفوقوؼب ب"ؼ" بق م  باثفروؽب  فباالسف  افبوكؿبمف  ربمفبمف  رالببعف إل جاا االث 
بواثمف  رالباثسكن  باثاراس  بثفمقارنالبL.S.Dفـبإجراءبارف ارب)باثااث ،بوث  افبافجاه )

ب: اث اثفاثمفعااابكمابىوبموض ب اثجاوؿب
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في ( تحميؿ التبايف في اتجاه واحد لمفروؽ بيف متوسطات استجابات عينة البحث األساسية 13جدوؿ )
 (300)ف= والمتغيرات السكنية لمتغيرات الدراسةوفقًا  األطفاؿ التصميـ الداخمي لغرؼ أرجونوميكية

 مجموع المربعات درجات الحرية مصدر التبايف المتغيرات
متوسط مجموع 

 المربعات
قيمة 
 "ؼ" 

مستوى 
 الداللة

 وفقًا لممتغيرات الدراسة

 التعميميالمستوي 
 لؤلب

 7,130183 6730,11, 1 بيف المجموعات
7401, 

303
 3370373 0,81,,036 1,4 داخؿ المجموعات 3

بببب734730767ب,,1 المجموع

 التعميميالمستوي 
 لؤلـ
 

 ,7437080 71,0143, 1 بيف المجموعات
,10,1 

303
 6,0361ب187,40178ب1,4 المجموعاتداخؿ  3

بببب0,6680,34ب,,1 المجموع

 مينة األب
 

 708,0,38 640,0301 1 بيف المجموعات
01071 

303
 3070483ب7331703,4ب1,4 داخؿ المجموعات 3

بببب,76480036ب,,1 المجموع

متوسط الدخؿ 
 الشيري لؤلسرة

 

 38401,0, ,333070,3 1 بيف المجموعات
830,0 

303
ب,61007ب177,80004ب1,4 داخؿ المجموعات 3

ب بب30671,,07ب,,1 المجموع

 حجـ األسرة

 ,71,70,0 6,3,0346 1 بيف المجموعات
16087 

303
ب3760,03ب773300817ب1,4 داخؿ المجموعات 3

   ب18110431,ب,,1 المجموع
 وفقًا لممتغيرات السكنية

 
 مساحة الغرفة

ب13370,73ب,713,064ب1 بيف المجموعات
78083 

303
ب7,0386ب,,4,3700ب1,4 داخؿ المجموعات 3

  بب313370106ب,,1 المجموع
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 أرجونوميكية فيداللة الفروؽ في متوسط درجات عينة البحث  عمى( اختبار )ت( لموقوؼ 13تابع جدوؿ )
ونوع المسكف والمنطقة السكنية وعدد  ومكاف سكف األسرة وعمؿ األـلمنوع وفقًا  األطفاؿ التصميـ الداخمي لغرؼ

 (300)ف= لمعينة قيد البحث المقيميف في الغرفة
 الداللة قيمة )ت( العينة االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي أبعاد المتغير

بالنوع
ب308 10364 3340640بذكر

ب270539
بااؿب3333
باالنا ثصاث ب ب387 0074, ,380073بأنثي

 عمؿ األـ
ب346 80716 3,30038بفعمؿ

29.426 
بااؿب3333

بثصاث باثعامبلل ب311 ,,003 3310,61بالبفعمؿ
بنوع المسكف
ب68ب1,,70ب,063,,بإ جار

بااؿب3333ب250932
باثفمف ؾثصاث ب ب137ب,8013ب3010433بفمف ؾ

بالمنطقة السكنية
ب331ب003,3ب3810407بر ؼب

بااؿب3333ب290772
باث ضرثصاث ب ب366ب,061,ب38,0630ب ضر

ببعدد المقيميف بالفرقة
ب134ب60037ب3170740ب مفراا

بااؿب3333ب330176
ب مفراهثصاث ب ب0,ب,7030ب3330431بم بآرر ف

  :(13تضح مف جدوؿ )ي
ب بمسفويباالث  بعنا بإ صا    بذالباالث  بفروؽ باثع ن بب3033وجوا بأفراا   ف

اثفصم ـباثاارفيبث رؼببأرجونوم ك  فيبباثطبل األساس  بفيبجم  بارجالباسفجا الب
اثارؿبمفوسطبثفواثا ف،بمين باأل ،ببميعف اثفثمف  رالباثاراس ب)اثمسفويبف عًابباألطفاؿ

باألسرااثشيريبثؤلسرا ب جـ بمماب(، باثع ن  بارجالبأفراا ب  ف بفروؽ ب عنيبوجوا بوىذا ،
ثف ا ابأاؽبفرؽبمعنويب  فبمفوسطالبىذهباثق اسال0ببL.S.D فطف باسفرااـبارف ارب

ب فض  ب)بكما باالث  بمسفوي بعنا بإ صا  ًا بااث  بكانل ب)ل( بق م  بثصاث ب3333أف )
بوباالنا  وثصاث باثمسكفباثفمف ؾبوثصاث بسكافباث ضربثصاث باالميالباثعامبللب،

اثفصم ـباثاارفيبث رؼببرجونوم ك  معا  رباألفيباثمق م فب مفراىـبباألطفاؿوثصاث ب
واثسكفبفيباثفمف ؾبوسكافباث ضرببواالنا بأفبأ ناءباثعامبللبعف مماب اؿبباألطفاؿ
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بأكثربباثمق م فب مفراىـبباألطفاؿوب بكانوا اثفصم ـباثاارفيببرجونوم ك  معا  رباأل وع ًا
باثعامبللأكثر مف غيرىـ  األطفاؿبث رؼ بغ ر بأ ناء بب،واثذكوربمف اال جاربوسكاف

(،ب6002وفففؽبىذهباثنف ج بم بإ مافباثمسفكاويب)بآرر فبوسكافباثر ؼبواثمق م فبم 
باثر مفب) بع ا بمكاف باثا كوربواثفيبفسيـب6002واثياـ بففوافر بافبمساكفباث ضر )

باألرجونوم  باالعف ارال بف س ف بفي بم اشرا بضمنيابك  صورا بومف باثمسكف بثفصم ـ  
 بو ذثؾب ف قؽبص  باثفرضباثثاني0بباألطفاؿغرؼب

 (14)جدوؿ  
 التصميـ الداخمي لغرؼ أرجونوميكيةفي داللة الفروؽ بيف متوسطات استجابات عينة البحث  

 ((L.S.Dباستخداـ اختبار  والمتغيرات السكنية الدراسة تلممتغيراوفقًا  األطفاؿ
 وفقًا لمتغيرات الدراسة

 مرتفع متوسط منخفض لؤلب التعميميالمستوي بالمتغير

 التعميميالمستوي 
 لؤلب

 

 المتوسط
,38101 3770000ب33604,3

, 
   - منخفض

 متوسط
1,0,61*
ب*

-  

 مرتفع
700,36*
* 

340,18*
* 

ب-

 التعميميالمستوي 
 لؤلـ
 

 مرتفع متوسط منخفض لؤلـ التعميميالمستوي 

 المتوسط
341033 155.239ب132.365

3 

   - منخفض

 متوسط
100377*
* 

-  

 مرتفع
73037,*
* 

380,33*
* 

- 

 
 مينة األب

 عميا متوسطة دنيا مينة األب

373083 33,0643ب3340183 المتوسط
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 6 
   - دنيا

  - *,11083 متوسطة

 عميا
1700,4*
* 

130476*
* 

- 

متوسط الدخؿ 
 الشيري لؤلسرة

 

 مرتفع متوسط منخفض متوسط الدخؿ الشيري لؤلسرة

ب31,0,14ب3300174 المتوسط
3,,066

ب3
   - منخفض ميعميتمستوي 

 متوسط ميعميتمستوي 
180863*

* 
-  

 مرتفع ميعميتمستوي 
,10807*
ب*

1,0,,7*
* 

- 

 حجـ األسرة
 

أفراد ألقؿ  4مف  أفراد 4أقؿ مف  حجـ األسرة
 أفراد 6مف 

أفراد  6مف 
 فأكثر

 60470, 3330347ب1,,3080 المتوسط
   - أفراد 4أقؿ مف 

*080646 أفراد 6أفراد ألقؿ مف  4مف 
* 

-  

*,06013 أفراد فأكثر 6مف 
* 

030003*
* 

- 

 وفقًا لممتغيرات السكنية

 مساحة الغرفة

بك  رابمفوسط بببص  را مساحة الغرفة
 المتوسط

ب30301,1ب0433,,
3,104,

ب,
ببب- صغيرة
*030,73 متوسطة

ب*
بب-

*00376, كبيرة
ب*

110,34*
ب*

ب-
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 ب:(37 فض بمفبجاوؿب)، (0.01**دالة عند مستوى داللة )
ب باالث  بمسفوي بعنا بإ صا    باالث  بذال بفروؽ بب3033وجوا  أرجونوميكيةفي

بالرفبلؼباثمسفويب األطفاؿ التصميـ الداخمي لغرؼ ثفواثا فبثصاث باثواثا فببميعف اثفوفقًا
ب باثمسفوي باثمسفويببميعف اثففي بفي باثواثا ف بثـ باألوثي، باثمرف   بفي بوذثؾ اثمرفف 

ببميعف اثف باثمسفوي بوفي باثثان   باثمرف   بفي باثمرف  ببميعف اثفاثمفوسط اثمنرفضبفي
بـومعارفيباثواثا فبكفمابزاابوع يـبـعف فكفمابارفف بمسفوىبانوببعف مماب اؿباألر را،ب

وفففؽبىذهباثنف ج بم باراس بأسماءب،بأطفاثيـبرؼ اثفصم ـباثاارفيبثبأرجونوم ك  ن وب
باثف بع ا ب)ط ؼ، بمنصور باشارل1336رشا باثفي باالعف ارابإث ب( باألرجونوم ك  بلأف

ب ب اثمسفوي ب فيثر باثمسكف بباثفعف ميثفصم ـ باثمسفوي وكذثؾبب0اثمرفف باثفعف ميثصاث 
ب بفففؽ باراس  بم  ب  فب,133)بعف أسعا بموج   بارف اط   بعبلق  ب   باث فلبوجوا )

فيباثمسكفبباألطفاؿثفواثا فبوضروراباراس بوفوافربمفطف البغرؼبباثفعف مياثمسفويب
ب)اثمعاصر براغ  برشا بص ري، بأ و ب ناف بواراس  بارففاعب1331، بأف باث فل ب    )

ب  قؽ ب ما باثسكن   باث     بفوظ ؼ بفي باثر را ب كس يـ بثفزوج ف باثفعف مي ثيابباثمسفوي
ب0واألماف،باألمفاثجان باثوظ فيبواثجماثيبواثرصوص  بوب

أيبكفماب،باثعف ااثوظا ؼباآل اءباثعامف فبفيبثصاث ببمين باأل وفقًابالرفبلؼب
ب بمكان  بعناصربارففعل بفوافر بومف با نا يـ ب مفطف ال بوع يـ بزاا بكفما اال اء

اراس بر ا بغن ـبوفففؽبىذهباثنف ج بم بب،يـفيباثفصم ـباثاارفيبث رفبرجونوم ك  األ
بارف ار1333) بعفي باثميني باثمسفوي بفيث ر بأوض ل باثفي بالرفبلؼبب،األثا ب( وفقًا

ب باثارؿ بذوي ب األسر باال ناء بثصاث  بثؤلسرا باثشيري باثمرف  بباثمرفف اثارؿ بفي وذثؾ
ب باثارؿ ب ف يا بثـ بباثمفوسطاالوثي بذثؾ بو رج  باثمرفض، باثارؿ باثارؿببإث وار رًا اف

با ا بفيبباثشروطب عف ر باألاثيام  باثاارفيبث رؼببرجونوم ك  فوف ر باألطفاؿثففصم ـ
باكثرببا كونوبب اث اثع   بافبذويباثاروؿب اثوفاءب اثمفطف الباثمرففف بميماببعف قارا

(بواثفيبأظيرلبعاـب6002)بوفففؽبىذهباثنفا  بمفباراس بز ن ب وسؼب،كافبفكفففيا
ب باالعف ارال برف ؿبباألرجونوم ك  فوافر بى و باراس  بم  باثارؿ، بم اواي ثمساكف

باثاارفيب6002) بواثفصم ـ باألسرا بارؿ ب  ف با صا  ًا بااث  بفروؽ بوجال ب    )
(ب   بوجالبأنوبكفمابزااباثارؿب1336واراس بىناباثمظفوـ،بأسماءباثكرايب)،بثفمسكف
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بفجا اا بعمؿ بعفي باألسرا بر   بوقارا برغ   بزاال بكفما بثؤلسرا بوفعا بللباثشيري ل
(ب6002)بوفرففؼبم بنفا  باراس بن  اؿبعط  ،بوف  رالبإنشا   بوفصم م  بثفمسكف

ب بوشراء بارف ار ب  ف بااث  بفروؽ بفوجا بال بأنو بأوض ل باثشيريبباألثا     واثارؿ
ببثؤلسرا0

أفراابب7مفبأقؿبمفبباثمكون األسرباثص  رابثصاث بب جـباألسراوفقًابالرفبلؼب
ب8أفراابألقؿبمفبب7مفبباثمكون األسربمفوسط باث جـبوذثؾبفيباثمرف  باالوثيبثـب ف ياب

بأفرااب باث جـبوار رًا بفيكثرب8مفبباثمكون االسربك  را كفمابافببإث و رج بذثؾبب،أفراا
بسيؿب بكفما فيبفصم ـبغرؼببرجونوم ك  اثواثا فبفوف رباألبعف كانلباألسرابص  را

بغرؼب بورصوصًا باألسراباألطفاؿاثمنزؿ بب جـ با ا بباثشروط عف ر بفي فوف رباثيام 
بااألسربص  راباث جـبب كونوب   بافبباألطفاؿثففصم ـباثاارفيبث رؼببرجونوم ك  األ

ب ببعف اكثربقارا بكافبفكفففيا، بميما ب اثمفطف الباثمرففف  بالرفبلؼباثوفاء مسا  بوفقًا
بباث رف  بثصاث  باثمسا   بك  را باث رؼ ب ف يا بثـ باالوثي باثمرف   بمفوسط بفي اث رؼ

كفمابكانلباث رف بك  رابفيبافببإث ،بو رج بذثؾباث رف بص  راباثمسا  وار رًاباثمسا  ب
وىذابف يابثفطفؿ،ببرجونوم ك  مسا فيابكفماباسفطاعلباألسرابفوف ربجم  بعناصرباأل

بأكاف ب وسؼما بز ن  باراس  بنفا   بفوافر6002)بو بعاـ بأظيرل بواثفي باالعف ارالب(
بشكفلبفثب ك األرجونوم  باألسرا ب جـ بز ااا بم  بأف بكما بمسا فيا0 بفقؿ باثفي مساكف

ااىـبوكذثؾبم بعبففبلءـربمسا  بمناس  بثفسكفبمطاث باأل ناءبف ا البك  رابفيبفوف 
عاـبفوف رببعف اثمناس باثمر  بثكؿبفرابمفبأفرااباألسرابوىوبمابانعكسبباألثا فوف رب

با بك ألرجونوم االعف ارال باثظاىر، ب)قط اف باثفرضب6002  بص   ب ف قؽ بو ذثؾ (؛
بباألوؿ0
 :الثانيالفرض 

االساسية في  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اطفاؿ عينة البحث
 ميعميالتالمستوي  النوع،) الديموغرافيةالنفسي تبعًا لممتغيرات  األمفمستوي 

( والمتغيرات السكنية الشيري لؤلسرةالدخؿ متوسط لموالديف، مينة األب، عمؿ األـ، 
)نوع المسكف، المنطقة السكنية، مكاف السكف، مساحة الغرفة، عدد المقيميف في 

 .الغرفة(
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ببوثفف قؽبب باثفرضبفـ بىذا باثمفوسطالبوبمف ب  ف باثفروؽ باثف ا فبارف ار ف ف ؿ
بثفوقوؼب ب"ؼ" بق م  باثفروؽب  فباالسف  افبوكؿبمف  ربمفبمف  رالببعف إل جاا االث 

بواثمف  رالباثسكن  باثاراس  بثفمقارنالبL.S.Dفـبإجراءبارف ارب)باثااث ،بوث  افبافجاه )
ب: اث اثفاثمفعااابكمابىوبموض ب اثجاوؿب

في ( تحميؿ التبايف في اتجاه واحد لمفروؽ بيف متوسطات استجابات عينة البحث األساسية 15جدوؿ )
 (300)ف= لمتغيرات الدراسة والمتغيرات السكنيةوفقًا النفسي  األمف

متوسط مجموع  مجموع المربعات درجات الحرية مصدر التبايف المتغيرات
 المربعات

قيمة 
 "ؼ" 

مستوى 
 الداللة

 وفقًا لممتغيرات الدراسة

 التعميميالمستوي 
 لؤلب

 77,403,0 70068,,6 1 بيف المجموعات
08070 

303
 3100703 088,606,1 1,4 داخؿ المجموعات 3

بببب7,8,00146ب,,1 المجموع

 التعميميالمستوي 
 لؤلـ
 

 78130374 17101,7, 1 بيف المجموعات
77066 

303
ب3  6,,3310ب03,460737ب1,4 داخؿ المجموعات

بببب0,6130436ب,,1 المجموع

 مينة األب
 

 ,1304034 714703,3 1 بيف المجموعات
,,0,3 

303
 ,06013ب,,886600ب1,4 داخؿ المجموعات 3

بببب,33,810,7ب,,1 المجموع

متوسط الدخؿ 
 الشيري لؤلسرة

 

 78760803 1,40180, 1 بيف المجموعات
710,1 

303
ب33601,7ب0138007,3ب1,4 داخؿ المجموعات 3

ب بب737830437ب,,1 المجموع

 حجـ األسرة

 78,10477 06,0766, 1 بيف المجموعات
,306, 

303
ب10130,ب140640111ب1,4 داخؿ المجموعات 3

  بب084410433ب,,1 المجموع
 وفقًا لممتغيرات السكنية

 
 مساحة الغرفة

ب,7,740,4ب4,,0,,3,ب1 بيف المجموعات
7,06, 

303
ب0333,,ب1,7010,40ب1,4 داخؿ المجموعات 3

  بب06,160,03ب,,1 المجموع
وفقًا لمنوع النفسي  األمف فيداللة الفروؽ في متوسط درجات عينة البحث  عمى( اختبار )ت( لموقوؼ 15تابع جدوؿ )

 (300)ف= لمعينة قيد البحث ونوع المسكف والمنطقة السكنية وعدد المقيميف في الغرفة ومكاف سكف األسرة وعمؿ األـ
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 الداللة )ت(قيمة  العينة االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي أبعاد المتغير
بالنوع

ب308 ,10,0 ,3130,7بذكر
ب240674

بااؿب3333
باالنا ثصاث ب ب387 80613 3410,30بأنثي

 عمؿ األـ
ب346 ,,401 1630048بفعمؿ

25.237 
بااؿب3333

بثصاث باثعامبلل ب311 ,013, 1760137بالبفعمؿ
بنوع المسكف
ب68ب00337ب,330041بإ جار

بااؿب3333ب260613
باثفمف ؾثصاث ب ب137ب04,3,ب30,0813بفمف ؾ

بالمنطقة السكنية
ب331ب00613ب,341081بر ؼب

بااؿب3333ب270431
باث ضرثصاث ب ب366ب808,0ب34,0813ب ضر

ببعدد المقيميف بالفرقة
ب134ب80073ب3080881ب مفراا

بااؿب3333ب280562
ب مفراهثصاث ب ب0,ب00013ب3310,00بم بآرر ف

 :(15تضح مف جدوؿ )ي
ببوجوا بمسفويباالث  بعنا بإ صا    بذالباالث  باثع ن بب3033فروؽ بأفراا   ف

ثمف  رالباثاراس بف عًاباثنفسيبباألمفاثطبل بفيباألساس  بفيبجم  بارجالباسفجا الب
،ب(،ب جـباألسرااثارؿباثشيريبثؤلسرامفوسطبثفواثا ف،بمين باأل ،ببميعف اثف)اثمسفويب

بارف ارب ب فطف باسفرااـ باثع ن بمما ب عنيبوجوابفروؽب  فبارجالبأفراا بL.S.Dوىذا
بثف ا ابأاؽبفرؽبمعنويب  فبمفوسطالبىذهباثق اسال0ب

ب فض  ب)بكما باالث  بمسفوي بعنا بإ صا  ًا بااث  بكانل ب)ل( بق م  (ب3333أف
باثنف ج بم باراس بكبًلبمفبض يبع واب)وبب،االنا ثصاث ب (بور ا ب1337فففؽبىذا

ب) ب)1336اثسعاي بم  سف بوعواطؼ باثع اس  بوأنوار باثجوىريب,133(، بوش ماء )
،ب  نماباإلنا ثنفسيبثصاث بباألمفوجوابفروؽبفيبمسفويببعف (باثذ فبأكاواب1313)

(،ب1334)ب(،بوسام  بصوشي1337فرففؼبم باراس بكبًلبمفبع اباثناصرباثسو طيب)
بثمف  رباثجنس0بباألمفاثذ فبأكاوابعاـبوجوابفروؽبفيب ثصاث بوبباثنفسيبثؤل ناءبف عًا
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(باثفيب1336ع  ربع اباثمنعـب)شر فبفر البوبوىذاب ففؽبم باراس بباالميالباثعامبلل
اثنفسيبثصاث بأ ناءباألميالبباألمفوجوابفروؽبااث بإ صا  ًابفيبمسفويببعف أكالب

(باثفيبأقرلبوجوابفروؽبفيب,133اثعامبلل،ب  نمابفرففؼبم باراس باعاءبعاشورب)
ب بأ ناءباألميالبغ رباثعامبلل0باثنفسيبثصاثباألمفمسفويب

ب فض  ب)بكما باالث  بمسفوي بعنا بإ صا  ًا بااث  بكانل ب)ل( بق م  ب(ب3333أف
أفبسكافباثفمف ؾب شعروفب االسفقرارببإث ،بوفرج بذثؾباث ا ث بثصاث باثمسكفباثفمف ؾ

ب باال جار، بسكاف بمف ب اكثر باثشعور ب مثؿ باثفمف ؾ  &Dupuis)باألمففاثمسكف

Thorns, 2001) ثوبوثعا ففوبب (Milligan, 2005 )األسراب وبعاطف ًاببأفرااففرف طبب
األسراببأفرااوفيبس  ؿبذثؾبفسعيببMousavi & Joneidabad, 2015)) صورابك  راب

بمعيـبإث  بفوافقًا بأكثر باثمسكف ببجعؿ باثنا    باثففاعؿب ك األرجونوم مف بمف بو ز ا ،
نيابفص  بأقؿب(بوثكفبعنامابفسكفباألسراب اإل جار،بفإKroemer, 2017اثشرصيب)

وففؾباثنف ج بفظيرب (،(Colic- Peisker& Johnson, 2010انسجاـبفجاهباثمسكف
ب( Boyle, 2002). فجاهبىذاباثمسكفباألطفاؿا ناءىابمشاعرببعف أ ضًاب

ب فض  ب)بكما باالث  بمسفوي بعنا بإ صا  ًا بااث  بكانل ب)ل( بق م  (ب3333أف
باث ضر بسكاف ببثصاث  ب مفراىـباألطفاؿوثصاث  بباثمق م ف بذثؾ باث ا ث  بإث وفرج 

وذثؾب اعميـبنفس ًابباثفيبفسم بإلقام باثطفؿب مفراابط  ع باثمجفم باثمصريب اث ضر
ب) بعاشور باعاء باراس  ب ففؽبم  بوىذا بواقفصاا ًا، باثفيبأشارلب,133واجفماع ًا بإث (

فؼبثصاث باثمق م فب اث ضر،ب  نماب رفاثنفسيبثؤل ناءبباألمفوجوابفروؽبفيبمسفويب
(باثفيبأكالبوجواب1313ش ماءباثجوىريب)(ب1336ر ا باثسعايب)كبًلبمفبم باراس ب
ثصاث بأ ناءباثقر  ،بكمابفرففؼبم باراس بباثنفسيباألمفاأل ناءبفيبشعورىـب فروؽب  فب

بباثنفسي0باألمفبعف (باثذيبأكابأفبم ؿباالقام بالب ؤثرب1337ض يبع واب)
وفقًا  لدييـالنفسي  األمففي ( داللة الفروؽ بيف متوسطات استجابات عينة البحث 16)جدوؿ  

 ((L.S.Dباستخداـ اختبار  والمتغيرات السكنية الدراسةلمتغيرات 
 وفقًا لمتغيرات الدراسة

 مرتفع متوسط منخفض لؤلب التعميميالمستوي بالمتغير

لؤلب التعميميالمستوي   
 

 258.163 213.777ب238.219 المتوسط

   - منخفض
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  -ب**22.558 متوسط

ب- **47.386 **49.944 مرتفع

 لؤلـ التعميميالمستوي 
 

 مرتفع متوسط منخفض لؤلـ التعميميالمستوي 
 266.654 225.984ب183.245 المتوسط

   - منخفض

  - **42.739 متوسط

 - **43.673 **83.439 مرتفع

 
 مينة األب

 

 عميا متوسطة دنيا مينة األب
 259.886 236.423ب178.551 المتوسط

   - دنيا

  - **27.872 متوسطة

 - **53.463 **81.335 عميا

متوسط الدخؿ الشيري 
 لؤلسرة

 

 مرتفع متوسط منخفض متوسط الدخؿ الشيري لؤلسرة
ب285.342ب246.159ب218.887 المتوسط

   - منخفض ميعميتمستوي 

  - **27.272 متوسط ميعميتمستوي 

 - **39.183ب**66.455 مرتفع ميعميتمستوي 

 حجـ األسرة
 

أفراد ألقؿ  4مف  أفراد 4 أقؿ مف حجـ األسرة
 أفراد 6مف 

أفراد  6مف 
 فأكثر

 3440701 ,,,1380ب17,0141 المتوسط
   - أفراد 4أقؿ مف 

  - **710434 أفراد 6أفراد ألقؿ مف  4مف 
 - **1,0310 **430673 أفراد فأكثر 6مف 

 وفقًا لممتغيرات السكنية

 مساحة الغرفة

بك  رابمفوسط ببص  راب مساحة الغرفة
ب1000,33ب1,,3,30ب3840636 المتوسط
ببب- صغيرة
بب-ب**100467 متوسطة
ب-ب**,730,3ب**8,0430 كبيرة

ب :(16يتضح مف جدوؿ ) ،(0.01**دالة عند مستوى داللة )
ب بمسفويباالث  بعنا بإ صا    بفروؽبذالباالث  النفسي  األمففيبب3033وجوا

بميعف اثفثفواثا فبثصاث باثواثا فبفيباثمسفويببميعف اثفوفقًابالرفبلؼباثمسفويبلؤلبناء 
اثمفوسطبفيباثمرف  ببميعف اثفاثمرفف بوذثؾبفيباثمرف  باألوثي،بثـباثواثا فبفيباثمسفويب

ببميعف اثفاثثان  بوفيباثمسفويب باألر را، ب اؿباثمنرفضبفيباثمرف   كفمابانوببعف مما
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ببـعف فارفف بمسفوىب بزاا باثنفسيبثايبا نا يـباألمفاثواثا فبكفما بالرفبلؼب0 مين بوفقًا
اال اءبكفمابزاابب مكانبارففعلأيبكفماب،باثعف ااثوظا ؼباآل اءباثعامف فبفيبثصاث بباأل 

وفرج باث ا ث بذثؾبباثنفسيبثا يـ،باألمف زاااببو فاثيوع يـب مفطف البا نا يـباثنفس  ب
بأنوبباثفعف ميارفف باثمسفويبأنوبكفماب ب مشاعربأ نا يـ،بكما ثفواثا فب جعفيـبأكثربوع ًا

فيـببعف بأقاركفمابأرفقلبثقاففيـبوأفس بمااركيـبو كونوابباثفعف ميكفمابارفف باثمسفويب
ب ب ساىـببعف اثف ارالباثفكر  باثمرففف بف  رصوا أفب شاركوىـبأفكارىـبواىفمامافيـبمما

قاب ن ئبباثفعف مييبفيفبارففاعباثمسفويباثنفسيبثا يـ،بومفبنا   بأرربباألمففيبف ق ؽب
 يـبو ي نا يـببوال ؽعفبعمفيـب وظ ف بمرموق بفجعفيـب فطفعوفبثمسفويبمع شيبأفضؿب

بفيم فبا ف اجافيـباثنفس  بواالجفماع  بواالقفصاا  ،بوفففؽبىذهباثنف ج بم ببإث ف سعواب
ب باثفيبأكالبوجوابعبلق ب  فباثمسفويب1337)بميج بمسفـاراس  ثفواثا فبباثفعف مي(

ب بواالجفماعي باثنفسي باراس بثؤلطفاؿواثفوافؽ بم  بفففؽ بعاشورببوكذثؾ باعاء بمف كبًل
اثذ فبقابب(,133وأنورباثع ااس بوعواطؼبم  سفب)ب(1337ع واب)ب(،بوض  ,133)

باثمرفف 0باثفعف ـاثواثا فبذويباثنفسيبثؤل ناءبثصاث بأ ناءبباألمفمسفويبارففاعببأكاوا
بفرففؼبم باثذيبفوصؿب1337 باراس بع اباثناصرباثسو طيب)  نما عاـبوجواببإث (
باثنفسيبثؤل ناء0باألمفثفواثا فبفيباثشعورب باثفعف ميأثربثفمسفويب

باثمرفف وفقًابالرفبلؼباثارؿباثشيريبثؤلسرابثصاث باال ناءب األسربذويباثارؿببب
رفض،بو رج بذثؾبنوار رًاباثارؿباثمباثمفوسطوذثؾبفيباثمرف  باالوثيبثـب ف ياباثارؿب

با ابإث  ب عف ر باثارؿ بباثشروطباف بفي باثيام  بفوف ر بو اثفاثيباألطفاؿبا ف اجالكؿ
ثؤلسراب  صربباثماثي   بأفبانرفاضباثارؿبب، شعروفب ارف ا بنفسيبوامفبم باسرىـ

بو قا فياب بثؤل ناء بواال ف اجال باثمفطف ال بوطيا بفز ا ب    بم فق  باا را باارؿ اثواثا ف
ب ب ؤثربسف ًا بمما ب ففؽبم باراس بشر فببعف اثعجزبعفباثوفاءب يا نفس  باأل ناء،بوىذا

(باثذ فب,133(بوأنورباثع ااس بوعواطؼبم  سفب)1336فر البوع  ربع اباثمنعـب)
مسفويباثارؿباألسريبثايببإث فعزيباثنفسيبباألمفأكاوابوجوابفروؽبااث بإ صا  ًابفيب

بأل ناءبثصاث بذويباثارؿباثمرفف 0ا
أفراابب7مفبأقؿبمفبباثمكون ألسرباثص  راباثصاث بب جـباألسراوفقًابالرفبلؼببب

ب8أفراابألقؿبمفبب7مفبباثمكون األسربمفوسط باث جـبوذثؾبفيباثمرف  باالوثيبثـب ف ياب
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ب بأفراا باث جـبوار رًا بفيكثرب8مفبباثمكون االسربك  را كفمابافببإث و رج بذثؾبب،أفراا
 زاااببو فاثيبثؤل ناءاثرعا  باثنفس  بباثواثا فبفوف ربعف كانلباألسرابص  رابكفمابسيؿب

باثنفسيبثا يـباألمف بالرفبلؼب، باث رف وفقًا بثصاث ببمسا   باثمسا   فيباث رؼبك  را
،بو رج باث رف بص  راباثمسا  وار رًاباث رؼبمفوسط باثمسا  باثمرف  باالوثيبثـب ف ياب

ب ببإث ذثؾ باث رباف بكانل باسفطاعكفما بكفما بمسا فيا بفي بك  را ب كؿببف  باثق اـ اثطفؿ
ب ب شعر ب جعفو بمما بمر   ب شكؿ ببنفسيب يمفانشطفو وبذلؾ يتحقؽ صحة الفرض أكثر؛

 الثاني.
 : الثالثالفرض 

 التصميـ الداخمي لغرؼ أرجونوميكيةمحاور بيف  توجد عبلقة ارتباطية  
  .عينة البحث االساسية لدي أطفاؿالنفسي  األمفمحاور و  األطفاؿ

ب باثفرضبفـ بص   بمف بوثفف قؽ ب  رسوف باالرف اط بمعامؿ بإ جاا باسف  افب  ف م اور
بث رؼبأرجونوم ك   باثاارفي بوبباألطفاؿباثفصم ـ بم اور بثا يـبباألمفاسف  اف اثنفسي
ب وض بق ـبمعامبللباالرف اط:باثياثفواثجاوؿب
 األطفاؿ التصميـ الداخمي لغرؼ أرجونوميكيةمحاور استبياف ( مصفوفة االرتباط بيف 17جدوؿ )

 (300)ف= النفسي لدييـ األمفمحاور و 
محاور ارجونوميكية  

التصميـ الداخمي لغرفة 
 النـو

النفسي  األمفمحاور 
 لؤلبناء

 رجونوميكيةاأل 
 األلواففي 

 رجونوميكيةاأل 
 اإلضاءةفي 

 رجونوميكيةاأل 
 األثاثفي 

 رجونوميكيةاأل 
في المواد 
 الداخمية

 رجونوميكيةاأل 
في مكمبلت 
التصميـ 
 الداخمي

 أرجونوميكية
التصميـ 

الداخمي لفرغة 
 ككؿ  األطفاؿ

الشعور باالنتماء 
ب**3.772 **30821 **30831 **30725 **30845 **30752 لمجماعة

الشعور باالستقرار 
 **3.725 **30933 **30867 **30733 **30935 **30835 النفسي

 **3.935 **30796 **30841 **30796 **30736 **30891 الشعور بالتقبؿ والمحبة

 **0.895 **0.872 **0.856 **0.890 **0.901 **0.796 ككؿالنفسي  األمف
 

  :(0.01**دالة عند مستوى داللة )
ب  ف :(17يتضح مف جدوؿ ) بطراي بارف اط بعبلق  باسف  افببوجوا م اور

عناببثا يـباثنفسيباألمفاسف  افبم اوربوبباألطفاؿباثفصم ـباثاارفيبث رؼبأرجونوم ك  
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ب) بزاالب3333مسفويباالث  بفكفما باألثا وبباإلضاءاوبباألثواففيببرجونوم ك  فوفرباأل(
باثنفسبثا يـباألمفكفمابزاابباألطفاؿواثموااباثاارف  بومكمبللباثفصم ـباثاارفيبث رف ب

ب اثفق ؿب بواثشعور باثنفسي ب االسفقرار بواثشعور بثفجماع  ب االنفماء باثشعور بفي اثمفمثؿ
ب بواثم    باراس  بم  بذثؾ بوفففؽ باهلل ب)ى   بعبلق ب1333شع   بوجوا بأث فل بواثفي )

بواالجفماعيب باثنفسي بواثفوافؽ ب اثمسكف باثاارفي باثفصم ـ باور ب  ف بموج   ارف اط  
(بواثفيبأث فلبوجوابعبلق بارف اط  بموج  ب  فب1333واراس بأمن  بأ وبز اب)ثؤلطفاؿ،ب

باثمرففف ب بقارافو بفنم   بفي باثمعاصر ب اثمسكف باثطفؿ بث رف  باثاارفي باثفصم ـ اور
ب بواثفس وثوج   باثس كوثوج   باثجوان  وبذلؾ  ؛األطفاؿلدي    األرجونوم كوبومعاثج 

 يتحقؽ صحة الفرض الثالث.
 : الرابعالفرض 

 األطفاؿ التصميـ الداخمي لغرؼ أرجونوميكيةبيف  توجد عبلقة ارتباطية  
ة لدي أطفاؿ عينة البحث ومتغيرات الدراسة والمتغيرات السكني النفسي األمفو 

  االساسية.
ببب ب  ف بارف اط بمصفوف  بعمؿ بفـ باثفرض بص   بمف باسف  افبوثفف قؽ م اور

اثنفسيبثا يـبومف  رالبباألمفواسف  افبباألطفاؿباثفصم ـباثاارفيبث رؼبأرجونوم ك  
ب وض بق ـبمعامبللباالرف اط:باثياثفواثجاوؿباثاراس بواثمف  رالباثسكن  ب

واستبياف  األطفاؿ التصميـ الداخمي لغرؼ أرجونوميكيةاستبياف ( مصفوفة االرتباط بيف 18جدوؿ )
 (300)ف= النفسي ومتغيرات الدراسة والمتغيرات السكنية األمف

 ككؿالنفسي  األمف ككؿ األطفاؿ التصميـ الداخمي لغرؼ أرجونوميكية متغيرات الدراسة
 **3.895ب**3.868 لؤلب التعميميالمستوي 
 **3.936ب**3.914 لؤلـ التعميميالمستوي 

 **3.739ب**3.831 مينة األب
 **3.885ب**3.843 متوسط الدخؿ الشيري  

 **3.842ب**3.831 حجـ االسرة
 **3.733 **3.731 الغرفةمساحة 

 :(18يتضح مف جدوؿ )، (0.01**دالة عند مستوى داللة )
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باثفصم ـباثاارفيبث رؼبأرجونوم ك  اسف  افببإجماثيبوجوابعبلق بارف اطبطرايب  فب
جماثيباألطفاؿ ببوا  بباألمفاسف  اف باثنفسي باثاراس  بومف  رال باثسكن   عنابواثمف  رال

ثفواثا فبوارفف بمين باأل بوازااابباثفعف مياثمسفويب(بفكفمابزاالب3333مسفويباالث ب)
ب بك  را باث رف  بومسا   باألسرا ب جـ بوقؿ بثؤلسرا باثشيري باثارؿ بمفوسط ازااالبكفما

ببرجونوم ك  األ بث رف  باثاارفي باثفصم ـ بباألطفاؿفي بذثؾ ببعف و نعكس باألمفز ااا
ب بانو بكما باثنفسيبثا يـ، باثنوعبوببا وجال ب  ف ببأرجونوم ك  أيبعبلق  بياثاارفاثفصم ـ

(بواثفيب1337فففؽبم باراس بسم اءبإ راى ـب)وبباثنفسيبثا يـ،باألمفوبباألطفاؿث رف ب
بثصاث ب بككؿ بثفمسكف باثوظ ف   باثمبلءم  ب  ف بموج   بارف اط   بعبلق  بوجوا أث فل

نوبارففاعبمسفويباثارؿبأبإث اثمسفويباالجفماعيبواالقفصاايبثؤلسرا،بوقاب رج بذثؾب
ارف ارببعف ارف ارباألفضؿبعناباإلقااـببعف مفبأىـباألس ا باثفيبفساعاباألسرابب عا

و ذثؾب ف قؽبب؛اثنفسيبثؤلطفاؿب اإل جا   باألمفبعف وكؿبذثؾب نعكسبباثمسكفبوفيث ثو
بص  باثفرضباثرا  0

  : الخامسالفرض 
في تفسير نسب التبايف في المتغير نسبة مشاركة المتغيرات المستقمة تختمؼ 

تبعًا ألوزاف معامبلت االنحدار  (األطفاؿ ميـ الداخمي لغرؼالتص أرجونوميكية)التابع 
وثفف قؽبمفبىذاباثفرضبفـب سا باألىم  باثنس   ب اسفرااـبمعامؿب ودرجة االرتباط. 

األماـ(  إلى( األىمية النسبية باستخداـ معامؿ االنحدار )الخطوة المتدرجة 19جدوؿ )   ب0االن اار
 عينة البحث األساسيةي لد األطفاؿ لتصميـ الداخمي لغرؼا أرجونوميكية عمىلمعوامؿ المؤثرة 

المتغير 
 المتغيرات المستقمة التابع

معامؿ 
 االرتباط 

نسبة المشاركة 
R2 قيمة ؼ 

معامؿ 
 قيمة ت االنحدار 

مستوى 
 الداللة

كية
ومي
جون
أر

 
رؼ
 لغ
خمي

الدا
يـ 
صم

الت
 

فاؿ
ألط
ا

  

 0.01 116935 76587 1426442 76836 76914 لؤلـ ميعميالتالمستوي 
 0.01 96262 76457 856787 76754 76868 لؤلب ميعميالتالمستوي 

 0.01 11.016 7.533 83,902 76776 3.843 متوسط الدخؿ الشيري
  76927 76373 626723 76691 76831 حجـ األسرة
 0.01 8,732 7.571 60,673 76674 3.821 نوع السكف

  66377 76253 476577 76592 76769 المنطقة السكنية
 0.01 10.920 7.362 39,995 76585 3.765 عدد المقيميف بالغرفة

 0.01 9,932 7.419 37,873 76491 3.731 مساحة الغرفة



 

 608 

2022 نوفمبرػ األربعوف الثالث و  ػ العددالثامف المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 :(19يتضح مف جدوؿ )
ببب بفيث رًا باثاراس  بمف  رال بأكثر بث رؼبأرجونوم ك  بعف أف باثاارفي باثفصم ـ

بباألطفاؿ ب)اثمسفوي بثؤلـبميعف اثفكانل باثمسفوي بثؤل بميعف اثف، باثارؿب، مفوسط
بثؤلسرا باثشيري باألسرا، باثسكفب، جـ بنوع باثسكن  ، باثمنطق  ب اث رف ،ب، باثمق م ف عاا

،ب%4,37،ب%6038)بR2اثفرف  ب   ب ف لبق م بنس  باثمشارك ببعف ( باث رف مسا 
ب4338% ب8,33%، ب8437%، ب31%,,، ب,63,، باالث ب%7,33%، بمسفوي بعنا )
باراس 3333 بم  ب ففؽبجز  ًا بوىذا باثمسفكاويب)ب، باثر مفب6002إ ماف بع ا بواثياـ ،)

ب6002) بففوافر باث ضر بمساكف باف باإلمكان ال( بمف باثكث ر ب صوراببف يا واثفيبفسيـ
ب بف س ف بفي بغرؼبك األرجونوم باالعف ارالم اشرا بضمنيا بومف باثمسكف بثفصم ـ  

بنفا  باراس بز ن ب وسؼاألطفاؿ بأكانو بما بفوافرب6002)،بوىذا بواثفيبأظيرلبعاـ )
بم بب ك األرجونوم باالعف ارال بأف بكما بمسا فيا0 بفقؿ بواثفي باثارؿ بم اواي ثمساكف

ز اااب جـباألسرابشكفلبمطاث باأل ناءبف ا البك  رابفيبفوف ربمسا  بمناس  بثفسكفب
اثمناس باثمر  بثكؿبفرابمفبأفرااباألسرابوىوبباألثا م بغااىـبوكذثؾبفوف رببففبلءـ

اراس بوبب؛(6002)افباثظاىر بقط ك عاـبفوف رباالعف ارالباألرجونوم بعف مابانعكسب
ب برف ؿ ب 6002)ى و بواثفصم ـب( باألسرا بارؿ ب  ف با صا  ًا بااث  بفروؽ بوجال   

 و ذثؾب ف قؽبص  باثفرضباثرامس0ب؛اثاارفيبثفمسكف

 :السادسالفرض 
في تفسير نسب التبايف في المتغير نسبة مشاركة المتغيرات المستقمة تختمؼ 

 تبعًا ألوزاف معامبلت االنحدار ودرجة االرتباط.  (لؤلبناءالنفسي  األمف)التابع 
ب0وثفف قؽبمفبىذاباثفرضبفـب سا باألىم  باثنس   ب اسفرااـبمعامؿباالن اار
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 عمىاألماـ( لمعوامؿ المؤثرة  إلى( األىمية النسبية باستخداـ معامؿ االنحدار )الخطوة المتدرجة 20جدوؿ )
 األساسيةعينة البحث أطفاؿ ي لدالنفسي  األمف

المتغير 
 المتغيرات المستقمة التابع

معامؿ 
 االرتباط 

نسبة 
 قيمة ؼ R2المشاركة 

معامؿ 
 قيمة ت االنحدار 

مستوى 
 الداللة

مف
األ

 
ي 
فس
الن

ناء
لؤلب

 

 7671 146747 76648 1976377 76876 76936 لؤلـ ميعميالتالمستوي 
 7671 176622 76526 1126831 76871 76895 لؤلب ميعميالتالمستوي 

 7671 9,554 7,456 174,675 76783 76885 متوسط الدخؿ الشيري
 7671 86271 76396 686473 76717 76842 حجـ األسرة

 7671 76178 76313 576528 76643 76872 عدد المقيميف بالغرفة
 7671 7.347 7.375 48.238 76567 76753 نوع السكف
 :(20يتضح مف جدوؿ )

بب بفيث رًا بمف  رالباثاراس  بأكثر كانلب)اثمسفويببثؤل ناءاثنفسيبباألمفبعف أف
ب، جـباألسرا،بمفوسطباثارؿباثشيريبثؤلسرا،بثؤل بميعف اثف،باثمسفويبثؤلـبميعف اثف

بR2اثفرف  ب   ب ف لبق م بنس  باثمشارك ببعف (نوعباثسكفبعااباثمق م فب اث رف ،
ب6438%) ب6333%، ب4630%، ب43%، ب8730%، باالث ب834%,، بمسفوي بعنا )

بم بب،3333 ب ففؽبجز  ًا ب)وىذا شر فب(بوب,133(بواعاءبعاشورب)1337ض يبع وا
اثفيبب(ب,133وأنورباثع ااس بوعواطؼبم  سفب)ب(1336)بفر البوع  ربع اباثمنعـ

اثمرفف بثفواثا فبواثارؿباثشيريباثمرفف بو جـباألسرابباثفعف مياثمسفويبباورأوض لب
ربفيبف ق ؽباثمق م فب مفراىـبكؿبذثؾبثوبفيث ربك  باألطفاؿاثص  ربوسكافباثفمف ؾبوب

ببببباثنفسيبثؤلطفاؿ؛بو ذثؾب ف قؽبص  باثفرضباثسااس0باألمف
 نتائج: الممخص 

ب بوجا بثاي بش وعًا باألكثر باثمع ار بأف بفبلم ذ باألساس   باث    كافبع ن 
بفيب باإلضاءااألرجونوم ك   بو ف و باألثا بثـباألثواف، بثـ باثاارفي، ،بمكمبللباثفصم ـ

اثشعورب االسفقرارباثنفسيب يفيبفيبمقام ب،بأفباثموااباثاارف  بفيبفصم ـباث رف بواررىا
باثشعورب االنفماءبثفجماع بثؤل ناءاثنفسيبباألمف باثشعورب اثفق ؿبواثم   بواررىا ،ب ف و

  فبأفرااباثع ن باألساس  بفيبب3033ابفروؽبذالباالث بإ صا   بعنابمسفويباالث بوجف
ب باسفجا ال بارجال بأرجونوم ك  جم   بفي بث رؼباثطبل  باثاارفي باألطفاؿباثفصم ـ

ببثا يـاثنفسيبباألمفوب ب)اف عًا بمين باأل ،ببميعف اثفثمسفويبثمف  رالباثاراس  ثفواثا ف،
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ب بثؤلسرامفوسط باثشيري بنوعباثارؿ باألـ، بعمؿ باثنوع، باث رف ، بمسا   باألسرا، ب جـ ،
بب0(اثمسكف،باثمنطق باثسكن  ،بعااباثمق م فب اث رق 

رجونوم ك  باثفصم ـباثاارفيبم اورباسف  افبأبابعبلق بارف اطبطرايب  فوجف
ابعبلق بوجف؛ب(3333عنابمسفويباالث ب)بثؤل ناءباثنفسيباألمفواسف  افبباألطفاؿبث رؼ

ب ب  ف بطراي بأارف اط بث رؼاسف  اف باثاارفي باثفصم ـ واسف  افبباألطفاؿبرجونوم ك  
ب0(3333عنابمسفويباالث ب)واثمف  رالباثسكن  بومف  رالباثاراس بباثنفسيبثا يـباألمف

باثفصم ـباثاارفيبث رؼبرجونوم ك  أبعف أفبأكثربمف  رالباثاراس بفيث رًابوجابب
بباألطفاؿ ب)اثمسفوي بثؤلـبميعف اثفكانل باثمسفوي بثؤل بميعف اثف، باثارؿب، مفوسط

بثؤلسرا باثشيري باألسرا، باثسكفب، جـ بنوع باثسكن  ، باثمنطق  ب اث رف ،ب، باثمق م ف عاا
ب بب،اثفرف  بعف (اث رف مسا   باثمشارك  بنس   بق م  ب ف ل    R2ب%6038)ب،
(بعنابمسفويب%7,33%،ب,63,،ب%31,,،ب%8437،ب%8,33،ب%4338،ب4,37%
ب بب33330االث  بوجا بفيث رًا بمف  رالباثاراس  بأكثر كانلببثؤل ناءاثنفسيبباألمفبعف أف

ب بثؤل وببثؤلـبميعف اثف)اثمسفوي بثؤلسرا، باثشيري باثارؿ بمفوسط باألسرا، عاابب، جـ
ب اث رف ، باثسكفباثمق م ف ببعف (نوع باثمشارك  بنس   بق م  ب ف ل ب    بR2اثفرف  

ب6438%) ب6333%، ب4630%، ب43%، ب8730%، باالث ب834%,، بمسفوي بعنا )
ب33330

 توصية إجرائية تطبيقية منبثقة مف نتائج البحث الحالي:
مقفػر بث رنػام بإرشػاايبثؤلميػالب إعػاااببفي ضوء تمؾ النتائج يمكننا التوصػية

 0األطفاؿبواألمفباثنفسيبثا يـباثفصم ـباثاارفيبث رؼرجونوم ك  بثفنم  بوع يفب ي
عداد البرنامج اإلرشادي المقترح:ب  بناء وا 

ب باث رنام  ب ياؼ بر  س   ب صف  باثمقفر  باألميالباإلرشااي بوعي بفنم   إثي
اثنفسيبثا يـ،بوذثؾبمفبربلؿبباألمفوباألطفاؿببرجونوم ك  باثفصم ـباثاارفيبث رؼ ي

فنم  بمفيوـباألرجونوم ك  بثففصم ـباثاارفيبث رف باثطفؿبمفب   باألثوافبواإلضاءاب
اثنفسيبثايباأل ناءبمفبباألمفواألثا بواثموااباثاارف  بواثمكمبلل،بوكذثؾبفنم  باثوعيب 

باأل ناء0بثايب االنفماءبثفجماع بواالسفقرارباثنفسيبواثفق ؿبواثم   ربلؿباثشعورب
باألىداؼ العامة لمبرنامج: تحديد 
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ب-ميػاريب-فشمؿبأىااؼباث رنام باثفعف م  بعفيبجوانػ باثفعفػ ـباثثبلثػ ب)معرفػي
وجػػااني(بوقػػابراعػػلباث ا ثػػ بأفبفف قػػؽباألىػػااؼبفػػيبجم ػػ باالفجاىػػالباثفعف م ػػ ،بوفػػـب

 ص اغ باألىااؼباثفعف م  بكماب في:ب
اثفػػػيبفركػػػزبعفػػػيباثجانػػػ باثعقفػػػيبواثنشػػػاطبىػػػيبففػػػؾباألىػػػااؼب:باألىػػػداؼ المعرفيػػػة .1

نوم ك  بفيباثفصم ـباثاارفيباثذىنيبوفيفـب اثمعفومالباثمكفس  ب وؿبأىم  باألرجوب
األمفباثنفسيبثا يـ،بوففارجبىذهباألىااؼبمػفباثسػيؿبإثػيباثصػع بوباألطفاؿببث رؼ

ومػػػفباث سػػػطبإثػػػيباثمركػػػ ،ب  ػػػ بفشػػػفمؿبعفػػػيباثفػػػذكربواثفيػػػـبواثفط  ػػػؽبواثف م ػػػؿب
 0واثفرك  بوفنفييب اثفق  ـ

ىػػػيبففػػػؾباألىػػػااؼباثفػػػيبفيػػػفـب اثجانػػػ باثنفسػػػ ركيبو فكػػػو فباألىػػػداؼ المياريػػػة:  20
ساسػػػػ  باثفػػػػيبفسػػػػاعابعفػػػػيبفنم ػػػػ باثػػػػوعيب يىم ػػػػ بارجنوم ك ػػػػ بوفنم ػػػػ باثميػػػػارالباأل

األمفباثنفسيبثا يـ،بوفشفمؿباثمبل ظ بواثفجر  بوباألطفاؿببفصم ـباثاارفيبث رؼاث
 واالفقافبواإل ااع0واثممارس ب

ىيبففؾباألىااؼباثفيبفيفـب األ اس سبواثمشاعربواالنفعػااللباألىداؼ الوجدانية:  30
األطفػػاؿبومراعػػااببواثقػػ ـباإل جا  ػػ بن ػػوبفصػػم ـبغػػرؼبو فكػػو فباالفجاىػػالبواثم ػػوؿ

وأىم  باألمفباثنفسػيبثػايباأل نػاء،بوقػابروعػيبفػيبصػ اغ بففػؾببيااألرجونوم ك  بف 
اثيػػاؼبواضػػ ًابفمامػػًا،بواقع ػػًاب مكػػفبق ػػاسبمػػايبف ق قػػو،بم ػػاابباألىػػااؼبأفب كػػوف

 معنػػيباألب فػػاارؿبمػػ بىػػاؼبآرػػر،ب  فػػويبعفػػيبفكػػرابوا ػػاابفقػػط،بأفب مثػػؿباثيػػاؼب
نافجػػًابم اشػػرًابمقصػػواًابثفر ػػراباثفعف م ػػ ،بأفب  ػػاأب فعػػؿبمضػػارعبو ع ػػربعػػفباثسػػفوؾب

ب0فعفـبذافيااثذيبسوؼب  ا ،بأفب ذكرباثياؼبناف باثفعفـبوث سبعمف  باث
  المحتوي العممي لمبرنامج:

إعاااباث رنام باثموجوبثؤلميالب نػاءبعفػيباثنفػا  باثفػيبافضػ لبمػفبسوؼب فـب
و عػػاباثفعػػرؼبعفػػيبرصػػا صبع نػػ باث  ػػ باألساسػػ  ،بواثمقػػا بللباثشرصػػ  باثاراسػػ ،ب

(بجفسالبإرشاا  بوماابكؿبجفس ب)ساع بونصؼ(ب13ثيف،ب ف اابم فويباث رنام بفيب)
 وسوؼب فـبفوز  بجفسالبكماب في:اق ق (برا  ،بب15 فرففياب)

اثجفسػػػ باثفعر ف ػػػ بو ط ػػػؽبف يػػػاباثفق ػػػ ـباثق فػػػيب)اثم ػػػا ي(،ب ف يػػػابوىػػػيببالجمسػػػة األولػػػي:
فيباألرجونوم ك ػػػ بفػػػيباثفصػػػم ـباثػػػاارواثفػػػيبم فواىػػػاباثعفمػػػيب عنػػػوافب)بالجمسػػػة الثانيػػػة
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األرجونوم ك  بفػيبواثفيبم فواىاباثعفميب عنوافب)بالجمسة الثالثة(،ب ف يـباألطفاؿبث رؼ
ىػاباثعفمػيب عنػوافب)األرجونوم ك ػ بفػيباإلضػاءا(،بوم فواالجمسة الرابعػة األثواف(،ب ف ياب

(،ب ف يػػػابوم فواىػػػاباثعفمػػيب عنػػػوافب)األرجونوم ك ػػػ بفػػيباألثػػػا بالجمسػػػة الخامسػػػة فػػ يـب
(،ب ف يػػاباألرجونوم ك ػػ بفػػيباثمػػوااباثاارف ػػ وم فواىػػاباثعمػػيب عنػػوافب)بالجمسػػة السادسػػة
مكمبللباثفصم ـباثاارفيبباألرجونوم ك  بفيوم فواىاباثعفميب عنوافب)بالجمسة السابعة

بباألمػفباثنفسػيبثؤل نػاءوم فواىاباثعمفيب عنػوافب)بالجمسة الثامنة(،بو ف يابثف رف  ومفيػـو
ببالجمسػػة التاسػػعةاثشػػعورب االنفمػػاءبثفجماعػػ (،بو ف يػػاب وم فواىػػاباثعفمػػيب عنػػوافب)مفيػػـو

بالعاشػػػػرةالجمسػػػػة اثشػػػػعورب االسػػػػفقرارباثنفسػػػػيبواثفق ػػػػؿبواثم  ػػػػ ببثػػػػايباأل نػػػػاء(،ب ف يػػػػاب
بوم فواىاباثشكربواثرفاـبواثفط  ؽباث عايبثبلسف  اف0بوعنوانياب)اثرفام  (

بفق  ـبم ا ي،بفق  ـبمر في،بفق  ـبنيا ي0بأساليب تقييـ البرنامج يشمؿ عمي ما يمي:
سوؼب فـبإجػراءبفق ػ ـبق فػيبعفػيبع نػ بمػفباث  ػ باثفجر   ػ ،ببتقييـ مبدئي )قبمي(: -

 وذثؾبق ؿباثفط  ؽباث عايبثبلسف  اف0

سوؼب سفمربىذاباثفق  ـبطػوؿبففػرابفط  ػؽباث رنػام بوذثػؾبمػفبرػبلؿببتقييـ مرحمي: -
اثمناقشػػػالبو عػػػضباالرف ػػػارالباثشػػػفي  بأثنػػػاءبوفػػػيبنيا ػػػ بكػػػؿبجفسػػػ بمػػػفبجفسػػػالب
اث رنػػػام ،بوذثػػػؾبثففيكػػػابمػػػفباسػػػف عا بأفػػػراابع نػػػ باث  ػػػ بثم فػػػويبكػػػؿبجفسػػػ بمػػػفب

 جفسالباث رنام 0

  ػػؽباالسػػف  افب عػػاباالنفيػػاءبمػػفبسػػوؼب ػػفـبفق ػػ ـباث رنػػام ب إعػػااابفطبتقيػػيـ نيػػائي: -
جفسػػالباث رنػػام ب)ق ػػاسب عػػاي(بوذثػػؾبثمقارنػػ باثنفػػا  باثق ف ػػ بواث عا ػػ بثق ػػاسبمػػايب

 اثف سفباثذيبفـبف ق قوبمفبفط  ؽباث رنام 0ب

م فػويباث رنػام بمػفبرػػبلؿبسػوؼب ػفـباالسػفعان ب عػػرضبب:الطػرؽ واألسػاليب اإلرشػػادية
االسفعان ب اثوسا ؿباثفعف م ػ باثمرفففػ باثمفمثفػ بفػيب)صػورببم ب Power Point رنام ب

اثفػيب فضػمنياباث رنػام بمػ بمراعػااباثفنػوعبباثمعفومػالفوفوغراف  ،بوسا ؿبإ ضا بث عضب
ثقاءبأس ف (0فيبأساث  باثشر ب بواثمناقش ،باثعصؼباثذىني،بوا 

رجونوميكيػػة اإلرشػػادي المقتػػرح لؤلميػػات لتنميػػة وعػػييف بأ البرنػػامج جمسػػاتتوزيػػع 
 األطفاؿ واألمف النفسي لدييـ. التصميـ الداخمي لغرؼ
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 توزيع جمسات البرنامج  (21جدوؿ )
 عدد الجمسات موضوع الجمسات 

فعػػػارؼب ػػػ فباث ا ثػػػ بواألميػػػالب)باثع نػػػ باثفجر   ػػػ (بواثفط  ػػػؽباثق فػػػيبثبلسػػػف انال،بواثفعر ػػػؼب اث رنػػػام ب
بوأىاافوبوفوض  بأىم فوبواإلجراءالبواثم فويباثعفميبثو0ب

2 

ب   :مفبباألطفاؿبنوم ك  بفيباثفصم ـباثاارفيبث رؼاألرجوب
 0األثوافاألرجونوم ك  بفيب0ب1

1 

ب1ب0اإلضاءااألرجونوم ك  بفيب0ب2
ب1 .األثا األرجونوم ك  بفيب0ب3
ب1بألرجونوم ك  بفيباثموااباثاارف  00با4
ب1باألرجونوم ك  بفيبمكمبللباثفصم ـباثاارفيبثف رف 0ب5

باثنفسيبثؤل ناء0باألمف
بب- ب0األ ناءاثشعورب االنفماءبثفجماع بثايبمفيـو

بب
ب
ب2
ب
ب

بب- ب0األ ناءاثشعورب االسفقرارباثنفسيبثايبمفيـو

بب- ب0األ ناءاثشعورب اثفق ؿبواثم   بثايبمفيـو

 ب1برفاـباث رنام ب
 17 إجمالي الجمسات

لبرنامج إرشادي لألمهات لتنمية وعيهن لتصور المقترح  محتوي الجلسات ل ( 11جدول )

 النفسي لديهم  األمنو األطفالجونوميكية التصميم الداخلي لغرف بأر

 الجمسة األولي: تمييدي لمتعارؼ
االهداف التعليمية للجلسات: في نهاية الجلسة سوف تكون األمهات  محتوي الجمسة

 :قادره علي أن

الطرق 
والوسائل 
 اإلرشادية

التقييم 
 المرحلي

المجال 
 الزمني

 وجدانية مهارية معرفية

اثفعارؼب  فب
باث ا ث بواألميال

فط  ؽبب-
باثق فياالرف ارب

مفبربلؿببإجا  ب
األميالبعفيب

 االسف  اف0
اثفعر ؼبب-

 يىااؼباث رنام ب
بوأىم فو

 0واإلجراءال
باثفعر ؼب-

باث رنام بب م فوي
بوآث  باثعفميب
بفيباثعمؿ

 0اثجفسال
االففاؽبعفيبب-

نظاـبس رب

0ف ااباألىااؼب3
 اثعام بثف رنام 0

0فسفرفصبأىم  ب1
 اث رنام 0

بمعارؼب0فكفس 0
با ف اجيابمايبفع

 0ثف رنام 

0بف ايب3 .......
اسفعاااىاب
ثفمشارك ب

 فاعف  بفيب
جفسالب
 اث رنام 0

0بف ايب1
 ماسًابثف ق ؽب

أىااؼب
 اث رنام 0

0بفنجذ ب0
ثف رنام ب شكؿب

وم فواهببعاـ
واألنشط باثفيب

ب سوؼبفقـو
ب يا0

اثمناقش ب
باثجماع  

عفب-
طر ؽب
مناقش ب
 راب

و وارب  فب
اث ا ث ب
وأميالب
اثع ن ب

ر    باثفج
عفب

موضوعب
اثجفس ب
باثفمي ا  

مابمايبب-
االسففاااب
اثفيب

ساع ب
ونصؼب
ب فرففيا
ب,3

اق ق ب
برا  
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اثجفسالبوف ا اب
مواع اباثجفسالب

 اثقاام 0
ف ا اباثوسا ؿبب-

اثفعف م  ب
نشط باثفيبواأل

ب ياب سوؼبنقـو
 اث ا ث 0

ف صفناب
عف يابمفب
 .اثجفس 

 رؼأرجونوميكية التصميـ الداخمي لغ : والخامسة والسادسة والسابعة الثانية والثالثة والرابعةالجمسة 
 (ي)األلوان، اإلضاءة، األثاث، المواد الداخلية، مكمالت التصميم الداخل األطفاؿ

االهداف التعليمية للجلسات: في نهاية الجلسة سوف تكون األمهات  محتوي الجمسة
 :قادره علي أن

الطرق 
والوسائل 
 اإلرشادية

التقييم 
 المرحلي

المجال 
 الزمني

 وجدانية مهارية معرفية
ب- مفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو

 األرجونوم ك  0
اثفصم ـب  مفيـو-

باثاارفيبث رؼ
 0األطفاؿ

األرجونوم ك  ب-
بث رؼبفيباألثواف
 0األطفاؿ

األرجونوم ك  ب-
بفيباإلضاءا

 0األطفاؿب رؼث
األرجونوم ك  ب-

بث رؼبفيباألثا 
 0األطفاؿ

األرجونوم ك  ب-
باثموااباثاارف  فيب

ب0األطفاؿبث رؼ
األرجونوم ك  ب-

فيبمكمبللب
اثاارفيبباثفصم ـ
 0األطفاؿبث رؼ

تشرح مفيـو  -
 األرجونوميكية

ومفيـو التصميـ  -
الداخمي لغرؼ 

 األطفاؿ.

تتعرؼ عمي اىمية   -
غرفة الطفؿ 
 اواستخداماتي
 المختمفة.

توضح مفيـو  -
ميكية في األرجونو 

األلواف السائدة في 
 األطفاؿ. غرؼ
توضح مفيـو  -

األرجونوميكية في 
اإلضاءة الصناعية 

 خدمة في غرؼالمست
 األطفاؿ.

توضح مفيـو  -
يكية في األرجونوم

األثاث المستخدمة في 
األطفاؿ مف حيث  غرؼ

 التصنيع والطراز.
توضح مفيـو  -

األرجونوميكية في المواد 
ي تشطيب الداخمية ف

االرضيات والحوائط  
 األطفاؿ. لغرؼ
توضح مفيـو  -

األرجونوميكية في 
مكمبلت التصميـ 

تطبؽ مفيـو  -
وميكية في  األرجون

 التصميـ الداخمي لغرؼ
 األطفاؿ.

اىمية غرفة  تميز -
 االطفؿ واستخداماتي

 المختمفة.
ميكية تطبؽ األرجونو  -

في األلواف السائدة في 
 األطفاؿ. غرؼ
تطبؽ األرجونوميكية  -

 في اإلضاءة الصناعية 
 المستخدمة في غرؼ

 األطفاؿ.
يكية تطبؽ األرجونوم -

في األثاث المستخدمة 
األطفاؿ مف  في غرؼ

 حيث التصنيع والطراز.
تطبؽ األرجونوميكية  -

ي في المواد الداخمية ف
تشطيب االرضيات 
 والحوائط  لغرؼ

 األطفاؿ.
تطبؽ األرجونوميكية  -

مبلت التصميـ في مك
 األطفاؿ  لغرؼالداخمي 

 

تتابع باىتماـ  -
 شرح البرنامج.

تكتسب ميارة   -
نوميكية في األرجو 

التصميـ الداخمي 
 األطفاؿ. لغرؼ
تبادر بطرح  -

أفكار جديد في 
تصميـ غرؼ 
 األطفاؿ.

تواظب عمي  -
حضور محاضرات 

 البرنامج. 
تقدر أىمية  -

التوزيع الصحيح 
لئلضاءة وأىمية 
مكمبلت التصميـ 

لغرؼ الداخمي 
 .األطفاؿ
تتبع كافة  -

التعميمات 
الصحيحة في 
يات تشطيب االرض

 والحوائط لغرؼ
 األطفاؿ.

باثم اضراب-
 باثماعم
بل اث ور و ن

اثمناقش ب-
باثجماع  

اثعصؼب-
اثذىنيب
ثاراب وا 

باثفساؤالل0
وسا ؿبب-

إ ضا ب
ونماذجب

ثفصم مالب
غرؼب

األطفاؿب
مف  بف وب
األرجونوم ك

فيبب  
باثفصم ـ0

 

 
 

عفبطر ؽب
مناقش ب راب

  فب و وار
اث ا ث ب
وأميالبب

مجموع باث
اثفجر    ب
عفب

موضوعب
باثجفسال

وفق  ـبمايب
باسففااا
األميالب
مفبربلؿب
طر بعااب

ب:أس ف 
:ب3س

ماىيب
األرجونوم 

فيببك  
اثفصم ـب
اثاارفيب
بث رؼ

 األطفاؿب؟
:بماب1س

اسفراامالب
اثمرففف ب
ث رف ب

ساع ب
ونصؼب
 فرففياب

 اق ق ب,3

برا  
ثكؿبجفس ب

مفب
 اثجفسال
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 األطفاؿ. لغرؼالداخمي 

 
باثطفؿ؟

:ب3س
أشر يب
ب مفيـو
األرجونوم 
ك  بفيب
األثوافب
واإلضاءاب
واألثا ب
واثموااب
اثاارف  ب
واثمكمبللب

بث رؼ
 ؟األطفاؿ

 األمف النفسي لؤلبناء: الثامنة والتاسعةالجمسة 

سوف تكون األمهات قادره االهداف التعليمية للجلسات: في نهاية الجلسة  محتوي الجمسة
 :علي أن

الطرق 
والوسائل 
 اإلرشادية

التقييم 
 المرحلي

المجال 
 الزمني

 وجدانية مهارية معرفية

األمفبب-
اثنفسيب
 ثؤل ناء0

اثشعوربب-
 االنفماءب
ثايببثفجماع 
ب0األ ناء

اثشعوربب-
 االسفقرارب

ثايبباثنفسي
ب0األ ناء

اثشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعوربب-
ب اثفق ػػػػؿبواثم  ػػػػ 

 .ثايباأل ناء
 
 

بب- ففعرؼبعفيبمفيـو
األمفباثنفسيبثايب

باأل ناء0
بب- ففعرؼبعفيببمفيـو

اثشعورب االنفماءب
ب0بثايباأل ناءبثفجماع 

باثشعورببفشر ب- مفيـو
ثايبب االسفقرارباثنفسي

ب0األ ناء
ببفوض ب- اثشعوربمفيـو

ثايبب اثفق ؿبواثم   
  0األ ناء

 

بببفم زب- مفيـو
اثشعورب االنفماءب

بب0ثايباأل ناءبثفجماع 
بمفيـوبفم زب-
االسفقرارب شعورباث

ثايبباثنفسي
ب0األ ناء

ببفم زب- مفيـو
 اثفق ؿاثشعورب 

واثم   بثايب
 .األ ناء

فشارؾب إ جا   بب-
فيبمناقش ب

بموضوعباثجفسال0
فيفـب معرف بب-

باألمفب مفيـو
اثنفسيبثايب

باأل ناء0
اثشر ببففا  ب-

ب اىفماـ0
فقاربأىم  بب-

اثنفسيبثايبباألمف
باأل ناء0ب

فواظ بعفيبب-ب-
 ضوربم اضرالب

 0اث رنام 

اثم اضرابب-
اثماعم ب

ب اث ور و نل0
اثمناقش بفيب
مجموعالب
ص  را0ب

أسفو ب ؿب
اثمشكبلل0ب
اثعصؼب
 اثذىني0

 عضبب-
اثصورب
اثفيب ياب

امفبنفسيب
ثايب

 األ ناء0

عفبطر ؽب
مناقش ب راب
و وارب  فب
اث ا ث ب
وأميالبب

مجموع باث
اثفجر    ب
عفب

موضوعب
باثجفسال

وفق  ـبمايب
اسففاااب
األميالب
مفبربلؿب
طر بعااب

 :أس ف 

:ب1س
بيأشر 

ب مفيـو
باألمف
باثنفسي
 ؟ثؤل ناء

ساع ب
ونصؼب
 فرففياب
ب,3

اق ق ب
برا  
ثكؿب
جفس ب
مفب

 اثجفسال

 الجلسة العاشرة: الختامية
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ب:علي أن
الطرق 

والوسائل 
باإلرشادية

التقييم 
بالمرحلي

المجال 
 الزمني

بوجدانيةبمهاريةبمعرفية
مراجع باثنقاطب-

اثيام بفيب
 اث رنام 0

فق  ـباث رنام ب-
اإلرشاايبوذثؾب

مفبربلؿباثفط  ؽب
 اث عايبثبلسف  اف0

شكرباألميالب-
 عفيبفعاونيفبم 

 اث ا ث 0

بفوض 10
بفيب األرجونوم ك 

بغرؼبفصم ـ
ب0األطفاؿ

0بفوض بأىم  ب2
 األمفباثنفسيبثؤل ناء0

0بفوض بمايب3
فاعف  باث رنام بمفب

 اثراص 0بنظرىاوجي ب

ا ث ب وؿبفناقشباث -
اثمفاى ـباثفيبفناوثفياب
عفباألمفباثنفسيب

بثؤل ناء
رجونوم ك  باألبفط ؽ-

فيبفصم ـبغرف ب
  فببوففرؽاثطفؿ0ب

االسف  افباثق فيب
واث عايبمفب   ب
باثر رالباثمكفس  0

فشعرب يىم  ب10
اث رنام باإلرشاايب
فيبفنم  باثوعيب

رجونوم ك  ب ي
اثفصم ـباثاارفيب

األطفاؿببث رؼ
واألمفباثنفسيب

بثايباأل ناء

اثمناقش ب
باثجماع  

سوؼب فـب
فق  ـب
اث رنام ب
ككؿبمفب
ربلؿب
إجراءب
االرف ارب
اث عايب
 فط  ؽب
باالسف  اف

ساع ب
ونصؼب
ب فرففيا

ب15
اق ق ب
 را  

 

 
 ضوء ما أسفرت عنو الدراسة مف نتائج، فإف الباحثة توصي بما يمي:في  التوصيات:

برجونوم ك ػػ باثفصػػػم ـباثػػاارفيبث ػػػرؼثفنم ػػ باثػػػوعيب يإعػػااابوفنف ػػػذب ػػرام بإرشػػػاا  ب 30
اثمعن ػػػػ باثجيػػػػالبواثعمػػػػؿبعفػػػػيبنشػػػػرىابمػػػػفبرػػػػبلؿباألطفػػػػاؿبواألمػػػػفباثنفسػػػػيبثػػػػا يـب

 0ثؤلطفاؿاثقنوالباثمفرصص بواثمؤسسالباالجفماع  بوب
ففع ؿباوربمفرصصباالقفصااباثمنزثيبمػفباثرػر ج فبوأعضػاءبى  ػ باثفػار سبعػفب 10

طر ػػػػؽبعقػػػػاباثم اضػػػػرالبواثنػػػػاوالباثفثق ف ػػػػ بواثفار   ػػػػ بثآل ػػػػاءبواألميػػػػالبثفػػػػوع فيـب
 يىم  بفوف ربعناصرباثرا  بواألرجونوم ك  بفيبفصام ـبغرؼباألطفاؿبثمػابثػوبمػفب

 آثرب اثغباألىم  بعف باألمفباثنفسي0ب
اكزباإلرشااباثنفسيبواألرصا   فباالجفماع  فب اثماراسبفقا ـب رام بموجي ب  بمرب 00

 ثفواثا فبن وبأىم  بوك ف  ب ناءباألمفباثنفسيبثايباأل ناء0
االسفعان ب اثر راءبفيبمجاؿبفيث  باثمسكفبفيباالرفقاءب مسػفويبجػوااباثفصػم مالب 70

 مفباثنفسيبثايباأل ناء0اثاارف  بثف رؼباثمرففف بثمابثيابمفبشافبفيباالرفقاءب األ
إاراجبمفاى ـبأرجونوم ك  باثفصم ـباثاارفيبث رؼباثمسكفبضمفبمقػررالباثفصػم ـب 0,

اثػػػاارفيبثمر ففػػػيباث كػػػاثور وسبواثاراسػػػالباثعف ػػػاب ك ػػػالباالقفصػػػاابثمنزثػػػيبواثفر  ػػػ ب
 اثنوع  بثفنم  باثوعيب يذاباثمجاؿ0ب

  بوذثػؾبفػيب ػرام باألسػرابعقابناوالبوم اضرالبفثق ف  بمفبربلؿباث رام باالعبلم 80
واثطفوث بثففوع  ب مػابى ػوبأرجونوم ك ػ باثفصػم ـباثػاارفيبثفمسػكفبوأثػرهبعفػ باث  ػااب
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فيبمنازثيـب فوف رب    بسكن  بمثفيبمػفب  ػ باثكفػاءابواثرا ػ بواألمػفبواثسػيوث بفػيب
 االسفرااـ0

إجػػػػػػراءباثمز ػػػػػػابمػػػػػػفباثاراسػػػػػػالبواث  ػػػػػػو بواثفػػػػػػيبفيػػػػػػاؼبإثػػػػػػ بمراعػػػػػػااباالعف ػػػػػػارالب 40
 رجونوم ك  بثفصم ـبغرؼباألطفاؿ،بوك ف  بفوظ فياباارؿباثمسا الباثم اوااب0األ

اثعمػػػػػؿبعفػػػػػ بفطػػػػػو ربمنػػػػػاى باالقفصػػػػػااباثمنزثػػػػػيبثبلىفمػػػػػاـب فػػػػػار سباالعف ػػػػػارالبب 60
 األرجونوم ك  بثفصم ـبغرؼباألطفاؿبفيبمرا ؿباثفعف ـباثمرففف 0

 بف مػػػاب فعفػػػؽب جػػػ بمشػػػارك باأل نػػػاءبثآل ػػػاءبفػػػيبمسػػػ وث الباثمنػػػزؿبواألسػػػرابوراصػػػ 0,
  فيث  بوفجم ؿباثمسكفبث ع رباثمسكفبعفبشرص البساكن و0

0بفعاوفباثمفرصصػ فبفػيبمجػاؿبإاارابمؤسسػالباألسػرابواثطفوثػ بمػ باثمفرصصػ فب33
فػػيبمجػػاؿباثفصػػم ـباثػػاارفيبواثمعمػػاريبمػػػفبرػػبلؿباثاراسػػالباث  ن ػػ بثاراسػػ بواف ػػػ ب

يباألرضػػ البواثػػاىانالبواألثػػا بوك ف ػػ باسػػفرااـباثمػػواابواثرامػػالباثمفوافقػػ ب    ػػًابفػػ
 ومكمبلفوباثمكون بمفبمواابط  ع  بوغ ربسام بثفوف ربمسكفبص ي0

0بعقػػػػاباثنػػػػاوالبواثػػػػاورالباثفار   ػػػػ بمػػػػفبرػػػػبلؿبمفرصصػػػػيبإاارابمؤسسػػػػالباألسػػػػراب33
واثطفوثػػػ بثففوع ػػػ ب معػػػا  رباألرجونوم ك ػػػ بثجم ػػػ بعناصػػػرباثفصػػػم ـباثػػػاارفيبمػػػفب

واألثػػوافبواإلضػػػاءابواألثػػا بومكمػػبللباثفصػػػم ـببم ػػااالبوفف ػػالباثفػػػراغباثػػاارفي
بثففنم  باثمسفاام 0ب1303اثاارفي،بوذثؾبفماش ًابم برؤ  بمصرب
 :المػػػراجػػػػػػػػعقائمة 

 أواًل: القرآف الكريـ:
 7،00اآل  ببقريشسورة  30

 :المراجع العربية ثانيًا:
ب) 10 بعثماف باثوا ا بع ا بش خ ب1338إ راى ـ النفسي وعبلقتو بدافعية اإلنجاز  األمفمستوي (:

،باراس بم اان  بثطبل باثجامع ب ما ن بمقا شو،باثصوماؿ،برساث بوالتوافؽ االجتماعي الدراسي
 اكفوراه،بكف  باثفر   ،بجامع بأـبارمافباإلسبلم  ،باثسوااف0

في  ساليب التصميـ االقتصادية والتكنولوجية وأثرىا عمى الفراغ(:بأ,,,3أ مابع اباثمعطيب) 00
 ،برساث باكفوراهبغ ربمنشورا،بكف  باثفنوفباثفط  ق  ،بجامع ب فواف0المسكف المعاصر

ب) 70 باثمسفمي بم ما ب1333أ ما في إبراز القيـ الوظيفية والجمالية لمتصميـ  اإلضاءةدور (:
 ،برساث بماجسف ربغ ربمنشورا،بكف  باثفنوفباثفط  ق  ،بجامع ب فواف0الداخمي



 

 618 

2022 نوفمبرػ األربعوف الثالث و  ػ العددالثامف المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

في المسكف المعاصر مرحمة التعميـ  األطفاؿاسة متطمبات غرؼ در (:ب,133أسعاب سفبعف ب) 0,
   بمنشور،بمجف بجامع بفشر فبثف  و بواثاراسالباثعفم  ،بسفسف ب،بسنو( مثاالً 12-6األساسي )

باثيناس  ،باثمجفاب)  (،بكف  باثيناس باثمعمار  ،بجامع بفشر ف،باثبلذق  70(،باثعااب)04اثعفـو
المبلءمة الوظيفية والجمالية واالقتصادية (:ب1336ابعف بع اب)أسماءبم ماب م اا،بسفويبم م 80

،بلمكمبلت التصميـ الداخمي في المسكف وعبلقتيا بالرضا عف الحياة األسرية لدي ربات األسر
 اثمؤفمرباثاوثيباثثاني،بكف  باثفر   باثنوع  ،بجامع باثمن ا0

استراتيجيات تفاوض الزوجة ميارات (:ب1336أسماءبمماو بع اباثفط ؼ،برشابم موابمنصورب) 40
باثفعف ـبإلدارة الخبلؼ مع الزوج وعبلقتيا بكفاءتيا اإلنتاجية باثثاث بعشر، باثعر ي باثمؤفمر ،

اثنوعيباثعاثيبفيبمصربواثوطفباثعر يبفيبضوءباسفراف ج الباثفنم  باثمسفاام بفيباثففرابمفب
 أ ر ؿ،بكف  باثفر   باثنوع  ،بجامع باثمنصورا0ب33-31

ب)أشرؼبم م 60 بك ف  ب6000ا معايير جودة متطمبات السبلمة واألماف في التركيبات البنائية (:
(،ب0(،باثعااب)6،بمجفاب)ياثمنزث،بمجف باالقفصااباألطفاؿالوبرية لمفروشات تأثيث دور رياض 

 جامع باثمنوف  0
المعمومات فاعمية برنامج إرشادي باستخداـ تكنولوجيا (:ب1337إثياـبنصربشاكربع اباثر مفب) 0,

،برساث باكفوراه،بكف  باثفر   باثنوع  ،بلتنمية وعي المقبميف عمى الزواج بتأثيث وتجميؿ المسكف
 قسـباالقفصااباثمنزثي،بجامع بع فبشمس0

ب) 330 بمشيور بأ ما ب,133أماني األسس والمعايير التصميمية والتكنولوجية لتأثيث المسكف (:
 اثفط  ق  ،بجامع ب فواف0،برساث بماجسف ر،بكف  باثفنوفبالصحي

دراسة مقارنة لمتوافؽ النفسي االجتماعي لدي أبناء (:ب1333أمانيب مايبش اااباثك فولب) 330
،برساث بماجسف ر،بكف  باثفر   ،بالعامبلت وغير العامبلت في المؤسسات الخاصة في مدينة غزة

 اثجامع باإلسبلم  ،بغزا،بففسط ف0
المحددات الرأسية في التصميـ الداخمي وأثرىا (:ب1333)بأمانيبع اباثعز زبع اباث فوربأف اني 310

عمى الجوانب االقتصادية والوظيفية لممسكف في المممكة العربية السعودية )دراسة تطبيقية في 
 ،برساث بماجسف ر،بكف  باالقفصااباثمنزثي،بجامع ب فواف0المدينة المنورة(

ب) 300 بزىر بن  ؿ بنياؿ بىناي، بمشيور ب1336أماني يـ الداخمي في تعزيز العواطؼ دور التصم(:
(،باثعااباالوؿ،ب17  ،باثمجفاب)  ق،باثمجف باثاوث  بثئل ااعبواثاراسالباثفطاإليجابية داخؿ المسكف

 اس ان ا،باثم ر 0بسطس،غأ
برف ؿب) 370 بأ و باثجواا ب1336أمؿبإسماع ؿبع ا أثر التصميـ الداخمي لمسكف محدودي الدخؿ (:

باالقفصاابالمنزلي عمى إنجاز ربة األسرة لمياـ العمؿ بكف   بمنشورا، بغ ر بماجسف ر برساث  ،
 اثمنزثي،بجامع باثمنوف  0
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لغرفة الطفؿ  األثاثدور التصميـ الداخمي و (:ب1333أمن  بمجايبع اباثعز زبم مابأ وبز اب) 3,0
،برساث بماجسف ر،بكف  بسنوات 6: 4بالمسكف المعاصر في تنمية قدرات الطفؿ المصري مف 

 ،بجامع ب فواف0األثا سـباثفصم ـباثاارفيبوباثفنوفباثفط  ق  ،بق
ب) 380 ب رىم ف باثر مف بع ا ب1338أم را باثنشاطبالجودة الصحية(: بىناس  باثص    باثجواا بمجف  ،

ب) بمجفا ب)33اث شري، باثعاا باثص   ،ب0( بثفعفـو باثعز ز بع ا ب ف بسعوا باثمفؾ بجامع  بإ ر ؿ، )
 اثر اض0

ب) 340 بعف  بم ما بعف  ب1337إنفصار  األمفي نفسي مصغر لتحقيؽ فاعمية برنامج إرشاد(:
الشامؿ، دراسة تجريبية بمحمتي شرؽ النيؿ  األمفالنفسي لدي المراىؽ وأسرتو في ظؿ بسط 

 ،برساث بماجسف ر،بكف  باآلاا ،بجامع بأـبارماف،باثسوااف0وبحري
بعواطؼبم  سفب) 360 باثع ااس ، باثعز ز ب,133أنوربع ا عبلقة الحضور النفسي المدرؾ لؤلب (:

ب)النفسي لممراىقيف في محافظة غزة األمفب باثمجفا باثفر و  ، باثعفـو بمجف  ب)ب(،3، ب،(13اثعاا
 ،بغزا،بففسط ف0مارس

باث ف يب) 3,0 بفاروؽ بنجبلء بأ ما، ب1330إ مافبشع اف جودة البيئة السكنية وعبلقتيا بالتوافؽ (:
(،بكف  ب0اثعااب)(،ب10،بمجف باالقفصااباثمنزثي،بمجفاب)النفسي االجتماعي لمطفؿ المعاؽ حركياً 

 االقفصااباثمنزثي،بجامع باثمنوف  0
أثر البيئة السكنية عمى تأثيث وتنسيؽ منطقة المعيشة (:ب1338إ مافبع اهباثس اباثمسفكاويب) 130

 ،برساث بماجسف ربغ ربمنشورا،بباالقفصااباثمنزثي،بجامع باثمنوف  0لؤلسرة حديثي الزواج
النفسي وعبلقتو بقمؽ المستقبؿ لدي طمبة المرحمة الثانوية  األمف(:ب1338 بلؿبجماؿباثقراث ب) 130

 ،بجامع بمؤف ،باألرااف0اثعف ا،برساث بماجسف ر،بعماااباثاراسالبفي تربية قصبة الكرؾ
ب) 110 باث اراني بعز ز ب1337جبلؿ النفسي وعبلقتو بالتوجو الزمني لدي طمبة جامعة  األمف(:

 اثموصؿ،باثعراؽ0ب،برساث بماجسف ر،بكف  باثفر   ،بجامع الموصؿ
ب) 100 بشف ي بفؤاا بم ما بوفاء باثق اني، باثا ف بصبل  ب3,,3ج بلف العبلقة بيف تصميـ المسكف (:

،بمؤفمرباثطفؿباثر اع،باألساسي التعميـاألسري والتحصيؿ الدراسي لتمميذات الحمقة الثانية مف 
 مركزباراسالباثطفوث ،بجامع بع فبشمس0

اتخاذ قرارات تأثيث وتجييز مسكف  عمىلعوامؿ المؤثرة ا(:ب,133ج يافبم مابع اباهللباث اااب) 170
باثفر   بالزواج وعبلقتيا بمستوي طموحيـ،  عمىالمقبميف  بكف   بمنشورا، بغ ر باكفوراه رساث 

 اثنوع  ،بجامع بع فبشمي0بب
ب) 1,0 ب مااف بسامي بم ما بسما  باثعاطي، بع ا بم ما بسامي ب1336 ناف المبلءمة الوظيفية (:

باثمصر  بربة األسرة نحو إنجاز مسئولياتيا المنزلية لممسكف وعبلقتيا بدافعية باثمجف  ،
 (،با سم ر،بكف  باالقفصااباثمنزثي،بجامع ب فوف30(،بعااب)04ثبلقفصااباثمنزثي،باثمجفاب)
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باثعاطيبراغ ب) 180 بع ا برشا بأ وبص ري، باثس ا ب1331 نافبم ما ممارسات ربة األسرة نحو (:
باثمجف ببلقتيا بالمبلئمة الوظيفية لمبيئة السكنيةالتخزيف في الفراغات الداخمية لممسكف وع ،

 (،با سم ر،بكف  باالقفصااباثمنزثي،بجامع ب فواف16اثمصر  بثبلقفصااباثمنزثي،باثعااب)
إرجونومية التصميـ الداخمي لمؤسسات رعاية المسنيف (:ب1313اعاءبعمربع اباثسبلـبمفوثيب) 140

ب   بمنشور،بالسف مع مشكبلت الشيخوخةوعبلقتيا باستراتيجيات التكيؼ اإليجابي لكبار  ،
(،بما و،بكف  باثفر   باثنوع  ب16(باثعااب)8مجف باث  و بفيبمجااللباثفر   باثنوع  ،باثمجفاب)

 جامع باثمن ا0
ب) 160 بصاث  باث كري بم ما بأمن   بمفوثي، باثسبلـ بع ا بعمر ب1313اعاء استراتيجيات التفاوض (:

ب   بالنفسي لؤلبناء األمف عمىجات وانعكاسيا إلدارة الخبلفات الزوجية كما تدركيا الزو  ،
(،ب نا ر،بكف  بفر   ب01(،باثعااب)4منشور،بمجف باث  و بفيبمجااللباثفر   باثنوع  ،باثمجفاب)

 اثنوع  ،بجامع باثمن ا0
ب) 1,0 بعاشور بم ما ب,133اعاء  األمفمعاممة الزوج كما تدركيا الزوجة وعبلقتيا ب ساليبأ(:

 رساث بماجسف ربغ ربمنشورا،بجامع باثمنصورا0بالنفسي لؤلبناء في مرحمة الطفولة المبكرة،
ب)ب 030 باث  افي بم موا باثقاضي، ب1336االؿ البحث العممي وتحميؿ البيانات  وأساليبمنيجية (:

بعماف،ب SPSSباستخداـ البرنامج اإلحصائي باألوثي، باثط ع  بواثفوز  ، بثفنشر باث اما باار ،
 األراف0

 بم موابنوفؿ،بسفويبم مابزغفوؿبطو،بر ا باثس ابع اباث م ابمشعؿ،بش ماءبأ مابن ويبر   030
ب) ب1330فوف ؽ بمجف بالنفسي لمطفؿ الكفيؼ األمفالمبلءمة الوظيفية لممسكف وعبلقتو ب(: ،

باثزراع  ،باثمجفاب)  (،بكف  باثزراع ،بجامع باثمنصورا0,(،باثعااب)7اثعفـو
األسري في المجتمع الفمسطيني كما يدركو الشباب  األمفع واق(:ب1336ر ا بعارؼباثسعايب) 010

بكفا بالجامعي الفمسطيني )دراسة ميدانية في الجامعة العربية األمريكية، محافظة جنيف( ،
ب11ب-13ث ناف(بب-اث فوؿبطرا فسب-األس ا ب-أعماؿباثمؤفمرباثاوثيباثم كـ:باثففكؾباألسري

 مارس0
،بالزواج عمىتأثيث مسكف المقبؿ  عمىالعوامؿ المؤثرة (:ب1333ر ا بغن ـبع اباثكر ـبغن ـب) 000

بجامع ب باثمنزثي، باالقفصاا بكف   بواثمؤسسال، باثمنزؿ بإاارا بقسـ بمنشورا، بغ ر بماجسف ر رساث 
 اثمنوف  0

ب) 070 باراوش  بعرفاف ب1337رنا ي النفسي وعبلقتو بالتفاؤؿ والتشاـؤ لدي المراىقيف ف األمف(:
 ،باألرااف0اث رموؾ،برساث بماجسف ر،بكف  باثفر   ،بجامع بقضاء الناصرة



 

 621 

2022 نوفمبرػ األربعوف الثالث و  ػ العددالثامف المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ب) 0,0 بوفا ب اس فب سف ب1338رواف  االرتيابيةالنفسي وعبلقتو بتقدير الذات والشخصية  األمف(:
بواثنفس  ،بلدي طمبة المرحمة اإلعدادية في مدينة باقة باثفر و   باثعفـو بكف   بماجسف ر، برساث  ،

 ،باألرااف0جامع بعمافباثعر   
ب6002زاىربناصربزكارب) 080 بمركزباإلشعاعباثفكريبسيكولوجية الشخصية والصحة النفسية(: ،

 ثفاراسالبواث  و ،بففسط ف0
ب،باثمكف  باثمصر  األرجونوميكس في المجاؿ الرياضي(:ب1337زكيبم ماب سف،بنصاربس اب) 040

 ،باإلسكنار  0ثفط اع بواثنشربواثفوز  
ب) 060 ب وسؼ ب سف بأ ما ب,133ز ن  برساث بالعمارة الداخمية عمىأثر عمـ األرجونوميكس (: ،

 ماجسف ر،بكف  باثفنوفباثجم ف ،بجامع باثمن ا0
التصميـ الداخمي لممسكف وعبلقتو بتنمية القدرة اإلدارية (:ب1330ز ن بصبل بم مواب وسؼب) 0,0

قسـبإااراباثمسكفبواثمؤسسال،بجامع ب،برساث بماجسف ر،بكف  باالقفصااباثمنزثي،بلشباب الجامعة
 اثمنوف  0

،باثمؤفمرباإلقف ميبالنفسي لدي الطبلب األمفاالنتماء و (:ب1333ز ن بع اباثم سفبارو شب) 730
 ا سم ر،بمصر0ب-اثثانيبثعفـباثنفس،برا ط باألرصا   فباثنفس  فباثمصر  ،بنوفم ر

ب) 730 بإ راى ـ ب1330سام    األمفاألبناء وعبلقتيا بالشعور بأساليب معاممة اآلب كما يدركيا (:
،بمجف بجامع باثنجا بثؤل  ا بالنفسي لدي عينة مف طمبة المرحمة الثانوية في مدينة تبسة

باإلنسان    ،بنا فس،بففسط ف0(,1اثعااب)ب،(4،باثمجفاب)واثعفـو
المساندة األسرية وعبلقتيا بالصحة النفسية لدي عينة مف مرضي (:ب1334سام  بصوشيب) 710

 ،برساث بماجسف ربغ ربمنشورا،بجامع بم ماب وض اؼ،باثمس ف ،باثجزا ر0الكمويالقصور 
باثففا بع اباثجواابأ مابإ راى ـب) 700 فاعمية برنامج تدريبي لتنمية وعي ربة (:ب1336سما بع ا

،برساث باكفوراهبغ ربمنشورا،بكف  باألسرة نحو تأثيث وتجميؿ المسكف وعبلقتو بالتوافؽ األسري
 ثي،بجامع باثمنوف  0االقفصااباثمنزب

لمبلءمة الوظيفية لممسكف وعبلقتيا بالسموؾ العدواني لشباب (:با1337سم اءبسم ربإ راى ـب) 770
 ،برساث باكفوراهبغ ربمنشورا،بكف  باالقفصااباثمنزثي،بجامع باثمنوف  0الجامعة

 اثثان  ،بعماف0،باارباث ازوريباثعفم  بثفنشربواثفوز  ،باثط ع بفف العمارة(:ب6002س اب س ونيب) 7,0
االغتراب الزواجي وعبلقتو بإدارة (:ب1336شر فبع اباث اقيبفر ال،بع  ربم  بع اباثمنعـب) 780

باثمنزثي،بالنفسي لؤلبناء المراىقيف األمفالمواقؼ الحياتية لدي الزوجة و  باالقفصاا بمجف  ،
وف،باالقفصااب(،باثمؤفمرباثعر يباثاوثيباثسااسبواثعشرب7(،باثااب)16جامع باثمنوف  ،باثمجفاب)

 أ ر ؿ0ب31-33اثمنزثيبوجوااباثفعف ـبفيباثففرابمفب
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ب) 740 باثنو ري بأ ما بأ ما ب,133ش ماء فاعمية برنامج إرشادي لتنمية وعي ربات األسر (:
،برساث باكفوراه،بباالعتبارات األرجونومية في أداء األعماؿ المنزلية وأثرىا عمى كفاءتيا اإلدارية

 اثفر   باثنوع  ،بجامع بع فبشمس0قسـباالقفصااباثمنزثي،بكف  ب
بن ويبفوف ؽب) 760 التصميـ الداخمي لحجرة طبلب الجامعة وعبلقتو بتوافقيـ (:ب1334ش ماءبأ ما

 ،برساث بماجسف ربغ ربمنشورا،بكف  باالقفصااباثمنزثي،بجامع باثمنوف  0النفسي االجتماعي
باثجوىريب) 7,0 باثوا ا بع ا باثسبلـ بع ا ب1313ش ماء رة الخبلفات الزوجية لدي استراتيجيات إدا(:

باثمجفاباألسري لؤلبناء األمفالزوجة المعنفة وعبلقتيا ب باثمنزثي، بثبلقفصاا باثمصر   باثمجف  ،
 (با سم ر،بكف  باالقفصااباثمنزثي،بجامع ب فواف10(،باثعااب)08)
ب) 30, ب1337ض يبع وا النفسي وعبلقتو بالعنؼ األسري لدي عينة مف تبلميذ مرحمة  األمف(:

باثجامعالباثعر   بثفر   بوعفـباألساسي في مدارس مدينة دمشؽ وريفياالتعميـ  ،بمجف باف اا
 0،بسور  (،بكف  باثفر   ،بجامع بامشؽ3(،باثعااب)31،باثمجفاب)ثنفسا
ب) 30, بعوض بم موا ب,133ع اس باثمعرف بدراسة في عمـ النفس الصناعي والميني(: باار ،

 اثجامع  ،باثط ع باالوثي،باإلسكنار  ،بمصر0
ب) 10, بفوزي بم ما بم موا باثر مف ب1334ع ا تصميمية وتكنولوجية حديثة بالمطبخ  أساليب(:

 ،بجامع ب فواف0األثا ،برساث بماجسف ر،بكف  باثفنوفباثفط  ق  ،بقسـباثفصم ـباثاارفيبوبالمعاصر
بومترية مصرية(،ب مقاييس جسـ اإلنساف المصري )أنثرو(:ب,133ع اباثفط ؼبم مابعف فيب) 00,

 اثقاىرا،بط ع براص بفصارىابنقا  بمصمميباثفنوفباثفط  ق  0
 األمفالعنؼ األسري الموجو نحو األبناء وعبلقتو بالشعور ب(:ب1337ع اباثناصرباثسو طيب) 70,

بلدي عينة مف طمبة الصؼ التاسع في مدينة الخميؿ باثعفـو ب)سفسف  باألزىر بجامع  بمجف  ،
 ،بجامع باألزىر0(3(،باثعااب)37اإلنسان  (،بغزا،باثمجفاب)

النفسي وعبلقتو بالذكاء االجتماعي لدي طمبة المرحمة الثانوية  األمف(:ب1333عمرباراوش ب) 0,,
 ،برساث بماجسف ربغ ربمنشورا،بجامع بعمافباثعر   ،بعماف،باألرااف0في عكا

ب) 80, بم سف بسف ماف ب1330عواطؼبم ما الغياب النفسي  -النفسي وعبلقتو بالحضور األمف(:
باثجامع بة المرحمة الثانوية بمحافظة غزةلآلب لدي طمب باثفر   ، بكف   بماجسف ر، برساث  ،

 اإلسبلم  ،بغزا،بففسط ف0
 ،بمكف  باألنجفوباثمصر  ،بمصر0عمـ نفس التربوي(:ب,133فؤاابأ وب ط ،بآماؿبصااؽب) 40,
ب) 60, باثظاىر ب1337ق طاف بواثفوز  ،بمفيـو الذات بيف النظرية والتطبيؽ(: بثفنشر بوا ؿ باار ،

 األرااف0بعماف،ب
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ب) 0,, با نا بأ و بسم ر بأ ما باهلل، بجا  برضر ب1331ماجاا البيئة السكنية  جمالياتمستوي (:
،باثمجف بلعينة مف تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي الجماليوالمدرسة وعبلقتيا بالسموؾ البيئي 
 (،بجامع ب فواف160اثمصر  بثبلقفصااباثمنزثي،باثعااب)

التوافؽ الزواجي بيف الوالديف وعبلقتو بمفيـو الذات لدي (:ب1336م موابإ راى ـبقمربفبلفوب) 830
باإلنسان  ،بجامع بط   ،باألبناء المراىقيف بالمدينة المنورة ،برساث باكفوراه،بكف  باثفر   بواثعفـو

 اثممفك باثعر   باثسعوا  0
باثنو يب 830 مقياس التوافؽ النفسي )الشخصي، الدراسي، االجتماعي لدوي (:ب1333)بعف م ما

 ،بااربصفاءبثفنشربواثفوز  ،بعماف0عاقة السمعية والعادييف(اال
ب) 810 باثكر ـ بع ا باثصافي بم ما ب بلوا، باثس ا ب1331م ما المساندة االجتماعية وعبلقتيا (:"

(،ب1،ب   بمنشور،بمجف بكف  باآلاا ،باثمجفاب)المعاقيف حركياً  األطفاؿبالتوافؽ النفسي لدي 
 اآلاا 0(،بجامع ب نيا،بكف  ب14اثعااب)

ب 800 بو اـ برضر، بم ما باثر مف بع ا بمصطفيببعف منار بشع اف باهلل بع ا با نا بمعروؼ، أم ف
معايير الجودة لعناصر التصميـ الداخمي لممسكف وعبلقتيا بالكفاءة الوظيفية لربة (:ب1313)

 (،با سم ر30(،بعااب)04،باثمجف باثمصر  بثبلقفصااباثمنزثي،باثمجفاب)األسرة
باثعز زبا 870 التصميـ الداخمي لممسكف وعبلقتو بالتوافؽ النفسي (:ب1336ثرن نيب)منيب نلبع ا

ب)باالجتماعي لربة األسرة، بمجفا باثمنزثي، باالقفصاا بمجف  بعااب)16   بمنشور، بكف  ب3(، ،)
 االقفصااباثمنزثي،بجامع باثمنوف  0ب

 اإلسكنار  0،بمكف  ب سفافباثمعرف ،بتأثيث وتجميؿ المسكف(:ب1333منيبشرؼبع اباثجف ؿب) 8,0
كفاءة ربة األسرة في أداء  عمىالتصميـ الداخمي لممطبخ وأثره (:ب1330منيبمصطفيباثزاكيب) 880

 ،برساث باكفوراهبغ ربمنشورا،بكف  باالقفصااباثمنزثي،بجامع باثمنوف  0األعماؿ المنزلية
اعي التفكير اإليجابي وعبلقتو بالتوافؽ النفسي االجتم(:ب1336منفييبص اربع اسباثشمريب) 840

 .Route Educational ánd Social Science Journal،بلدي طمبة المرحمة المتوسطة

ISSN: 2148-5518 Volume 5(7). 
ب) 860 بم ما بإ راى ـ بسم اء برق اف، بمصطفي بنعم  بمسفـ، بإسماع ؿ بم ما ب1333ميج  تأثيث (:

عينة مف اإلسكاف الريفي بمحافظة  عمىحجرات األبناء في المسكف الريفي دراسة تقيميو 
ب)المنوفية بمجفا باثمنزثي، بثبلقفصاا باثرامس باثمصري باثمؤفمر ب)33، باثعاا بجامع ب0(، ،)
 اثمنوف  0

،باارباث س فبثفط اع بواثنشر،بالتصميـ الداخمي لممسكف(:ب1331ميج بم مابإسماع ؿبمسفـب) 8,0
،باثمنوف  0  ش  فباثكـو
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ب) 430 بمسفـ بإسماع ؿ بم ما ب1330ميج  عايير جودة بعض خامات الديكور وعبلقتيا بتموث م(:
ب)البيئة السكنية باثعاا باثمنزثي، بثبلقفصاا باثمصر   باثجمع   باثمنزثي، باالقفصاا بمجف  (،ب,1،

 0،باثقاىراا سم ر
،باألطفاؿمواصفات أثاث المسكف وعبلقتو باألماف لدي (:ب1337ميج بم مابإسماع ؿبمسفـب) 430

ب  (،بكف  باثزراع ،بجامع باإلسكنار  30(،باثعااب),,اثزراع  ،باثمجفاب)   بمنشور،بمجف باثعفـو
ب) 410 بسك ن  بأ و ب سف ب1333ناا   االختيار لؤلثاث والمفروشات وعبلقتو بالسمات الشخصية (:

(ب،بجامع ب0(،بعااب)33،بمجف ب  و باالقفصااباثمنزثيب،بمجفاب)وبعض العوامؿ االجتماعية
 اثمنوف  0

بسك ن ، 400 بأ و ب سف ببناا   ب)بعف و اـ ب1331معروؼ تأثيث وديكور المسكف بيف النظرية (:
 ،باارباثفكربثفنشربواثفوز  ،باثط ع باألوثي،بعماف0والتطبيؽ

ب) 470 باثش خ بأم ف بنع ـ ب1338ناي التصميـ الداخمي والتنظيـ اإلداري لدور األيتاـ في مكة (:
كف  باالقفصااباثمنزثي،ب،برساث بماجسف ربغ ربمنشورا،بسموكيـ االجتماعي عمىالمكرمة وأثره 
 جامع ب فواف0

اارباثسما بثفط اع ،باثط ع باثثان  ،ببتأثيث المسكف وتجميمو،(:ب1333نعم بمصطفيبرق افب) 4,0
 اإلسكنار  ،بمصر0

تقييـ (:ب1333م موابشع  ،بسفميبم مابم ماباثنجارب)بعف نعم بمصطفيبرق اف،بى  باهللب 480
،بمجف بوعبلقتو بالتوافؽ النفسي االجتماعي لؤلطفاؿعناصر التصميـ الداخمي في دور اإليواء 

 (،بكف  باالقفصااباثمنزثي،بجامع باثمنوف  30(،باثعااب)13كف  باالقفصااباثمنزثي،بمجفاب)
ب) 440 بعط   باث م ا بع ا بف صؿ ب,133ن  اؿ اتجاه ربات األسر نحو تأثيث وتنسيؽ المنزؿ (:

باثزراع  بوعبلقتو باالستقرار األسري  واالجفماع  ،بجامع باثمنصورا0،بمجف باثعفـو
ب) 460 بنقطي بسع ا ب,133نيي ذوي فرط الحركة وتشتت  األطفاؿتأثير التصميـ الداخمي عمي (:

 (،بأ ر ؿ10(باثعااب),،بمجف باثفصم ـباثاوث  ،بمجفاب)(ADHDاالنتباه )
تقييـ عناصر التصميـ الداخمي في دور اإليواء وعبلقتو (:ب1333م موابشع  ب)بعف ى  باهللب 4,0

ب)بالتوافؽ النفسي واالجتماعي لؤلطفاؿ بمجفا باثمنزثي، باالقفصاا بمجف  بمنشور، ب    (،ب13،
 (،بكف  باالقفصااباثمنزثي،بجامع ب فواف00اثعااب)

استخداـ الشباب لوسائؿ التكنولوجيا الحديثة وعبلقتيا (:ب1331م موابشع  ب)بعف ى  باهللب 630
،ب   بمنشور،بمجف باالقفصااباثمنزثي،بمسكفبمشاركتيـ في القرارات التأثيثية لبعض مناطؽ ال

 (،بكف  باالقفصااباثمنزثي،بجامع ب فواف70(،باثعااب)11مجفاب)
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تبسيط األعماؿ المنزلية في المطبخ وعبلقتيا بالقدرات (:ب,133ى وبفاروؽبع اباثرؤوؼبرف ؿب) 630
ر   باثنوع  ،بقسـب،برساث باكفوراهبغ ربمنشورا،بكف  باثفاالبتكارية لربة األسرة بمدينة بورسعيد
 االقفصااباثمنزثي،بجامع بقنااباثسو س0

،بأسماءبصفولبجماؿباثكرايب) 610 ممارسات ربة األسرة نحو (:ب1336ىنابم مابإ راى ـباثمظفـو
ب  و بالرضا السكني عمىتحقيؽ المرونة التصميمية لممسكف االقتصادي وانعكاسيا  بمجف  ،

 (،بأ ر ؿ330اثفر و  فباثعر ،باثعااب)عر   بفيبمجااللباثفر   باثنوع  ،برا ط ب
ب) 600 باقن  ر بمصطفي ب1338ى فاء قراءة في التنشئة االجتماعية وعبلقتيا بالتوافؽ النفسي (:

باإلنسان  ،باثعااب)االجتماعي  (،بكف  باآلاا ب اثرمس،بجامع باثمرق 300،بمجف باثعفـو
ب 670 بمعروؼب)بعف و اـ ب1336أم ف لموسائط المتعددة في  التفاعميةكفاءة استخداـ التقنيات (:

برساث بلمكمبلت التصميـ الداخمي لممسكف والجماليتحقيؽ التكامؿ االقتصادي ولوظيفي  ،
 اكفوراه،بكف  باالقفصااباثمنزثي،بجامع ب فواف0

ب 6,0  عمىأثر بعض العوامؿ االجتماعية واالقتصادية والسكنية (:ب1331أم فبمعروؼب)بعف و اـ
،ب   بمنشور،بمجف باالقفصاابوالتأثيثية المرتبطة بالمسكف حؿ المشكبلت اإلدارية والتصميمية

 (،با سم ر،بكف  باالقفصااباثمنزثي،بجامع ب فواف160اثمنزثي،باثعااب)
 عمىانعكاس مشاىدة الدراما التمفزيونية (:ب1337أم فبمعروؼ،برغاابم موابأ ماب)بعف و اـب 680

ب   بمنشور،بالزواج عمىومكمبلت التصميـ الداخمي لدي الفتيات المقببلت  األثاثاختيار  ،
باثعمؿ"،ب بومفطف البسوؽ باث شر   ب"اثفنم   باثمنزثي باالقفصاا بثكف   باثثاني باثاوثي باثمؤفمر مجفا

 ما و،بكف  باالقفصااباثمنزثي،بجامع ب فواف0بب4-,اثففراب
برنامج إرشادي لتنمية وعي ربات األسر بإمكانات  فاعمية(:ب1313أم فبمعروؼب)بعف و اـب 640

بفيبالذكي كمدخؿ لتحسيف األداء الوظيفي لممسكف األثاث باث  و  بمجف  بمنشور، ب    ،
 (،ب وث و،بكف  باثفر   باثنوع  ،بجامع باثمن ا0,0(،باثعااب)4مجااللباثفر   باثنوع  ،باثمجفاب)
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