
 

389 

2021 يوليوػ  والثالثوف الخامسػ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجمة 
 

 DOI: 010.21608/jedu.2021.62791.125 معرؼ البحث الرقمي

 2021.يوليو  35العدد  السابع المجمد 
 الترقيـ الدولي

P-ISSN: 1687-3424       E- ISSN: 2735-3346 
 

 /https://jedu.journals.ekb.eg      المصريموقع المجمة عبر بنؾ المعرفة 

  http://jrfse.minia.edu.eg/Hom        المجمةموقع 

 العربية مصرجميورية  ػ جامعة المنيا ػكمية التربية النوعية العنواف: 

 
 

 

فاعمية برنامج إرشادى لتنمية وعى ربات األسر بامكانات 
 كمدخؿ لتحسيف األداء الوظيفى لممسكف األثاث الذكى 

 وئاـ عمي أميف معروؼأ.ـ.د. 
 فجامعة حموا -االقتصاد المنزليكمية  -ستاذ مساعد بقسـ إدارة مؤسسات األسرة والطفولةأ

weam_aly@yahoo.com 



 

390 

2021 يوليوػ  والثالثوف الخامسػ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

391 

2021 يوليوػ  والثالثوف الخامسػ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

فاعمية برنامج إرشادى لتنمية وعى ربات األسر بامكانات األثاث الذكى كمدخؿ 
 لتحسيف األداء الوظيفى لممسكف

 وئاـ عمي أميف معروؼد.

 ص البحث:مخم
حقي يػػ  هػػذا احث ػػث إحػػد إتػػداد تقيييػػذ تقةيػػيـ  برحيػػ  قطثيػػؽ ثريػػر   إر ػػرد  يهػػدؼ 

. قكتيػت احذكد ك دخؿ حق سيف األداء احػتظييد حم سػكفتتد رثرت األسر ثر كريرت األثرث 
ت ديػػ   ػػف  قتسػػطد قػـػ إخقيػػررهف ثطريةػػ   رثػػ  أسػػرة(  276 تييػػ  احدراسػػ  األسرسػػي   ػػف  
احةػرهرة   ك ػر قكتيػت تييػ  احدراسػ  احقةريثيػ     ةي رت ث  ر ظاحقبميـ تاحدخؿ تحديهف أثيرء ت 

. ثر كريػػػرت األثػػػرث احػػػذكد احػػػتت احرثيػػػأل األديػػػد  ػػػف  يخي ػػػ   ػػػف رثػػػ  أسػػػرة ( 45 ػػػف  
  إ كريػػػػرت األثػػػػرث احػػػػذكد إ ػػػػق مت أدتات احث ػػػػث تمػػػػد إسػػػػق ررة احثيريػػػػرت احبر ػػػػ    ةيػػػػرس 

  تاقثػػأل احث ػػث اح ػػيه   حقي يػػ  تتػػد رثػػرت األسػػر ثر كريػػرت األثػػرث احػػذكدثريػػر   إر ػػرد  
 احقةريث . احتصيد  تاح يه 

اح  ػػػكبلت احقػػػد قتاةػػػس رثػػػرت األسػػػر  ػػػد قصػػػ يـ احيقػػػرأ  أف أكثػػػر تأت ػػػ ت 
 يرطؽ اح سكف ثهػر   ك ر أف أكثر تقأثيث اح سكف هد تدـ قتا ر أ ركف قخزييي  كر ي  

%  ػف رثػرت األسػر 27.5  كبلت  رقثط  ثرحقص يـ تاحقأثيث هت اح طثخ   تأف يسث  
بػػػػػدد  ق  لرثػػػػػؿ حمطػػػػػد   ت ػػػػػدات أثػػػػػرث لرثػػػػػؿ حمق ػػػػػتؿ  فتييػػػػػ  احث ػػػػػث األسرسػػػػػي  حػػػػػديه

تتدـ قتا ر ت دات أثرث ذكد يبق د تمد قةييرت اح رسب حدى رثرت األسر  .االسقخداـ
تيي  احث ث  د  يف كريت األةهزة احذكي  هد اح قتا ره . تأف  سػقتى احػتتد ثر كريػرت 

 .  %50.7األثرث احذكد  قتسط تذحؾ ثيسث  
احػػػتتد  ػػ   0.01ك ػػر أظهػػرت احيقػػرأ  تةػػػتد قثػػريف داؿ إ صػػرأي ر تيػػػد  سػػقتى

اح سػػػػقتى    حصػػػػرحة  ػػػػدة احػػػػزتاج األطػػػػتؿثر كريػػػػرت األثػػػػرث احػػػػذكد حػػػػدى رثػػػػرت األسػػػػر 
 ة ػر    سػقتى احػدخؿ األتمػػد    صػهراحقبمي ػد تاح هيػد األتمػد حمػزتةيف   األسػػرة األ

اح يطة  احسكيي  احراليػ   ػد  ػيف تػدـ تةػتد قثػريف داؿ إ صػرأير قثبػر الخػقبلؼ  سػر   
 احث ػث تيي  األسر احكمد حرثرت احتت تةتد  رتؽ     اح سكف تتدد اح ةرات   كذحؾ

حصػػػػرحة رثػػػػرت األسػػػػر  0.01تيػػػػد  سػػػػقتى دالحػػػػ   احػػػػذكد األثػػػػرث ثر كريػػػػرت األسرسػػػػي 
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تتةػػتد  ػػرتؽ داحػػ  إ صػػرأير  تيػػد  سػػقتى  احبػػر بلت تاحبلقػػد يسػػكف  ػػد  سػػركف ق ميػػؾ  
ثر كريػػرت األثػػرث  ػػراد تييػػ  احث ػػث احقةريثيػػ   ػػد  قتسػػطرت احػػتت  أثػػيف  0.01دالحػػ  

حصػرحة احةيػرس احثبػدى  ك ػر أت ػ ت احذكد لثؿ تثبد قطثيؽ احثرير   االر رد  احُ بػد 
هػػ  احبتا ػػؿ  تػػدد أ ػػراد األسػػرةثػػـ   هيػػ  رثػػ  األسػػرة يميػػس  قبمػػيـ رثػػ  األسػػرةأف احيقػػرأ  

 تتد رث  األسرة ثر كريرت األثرث احذكد.األكثر قيسير ا حيسث  احقثريف    
األداء احتظييد  -األثرث احذكد -ة األسر   رث -ثرير   إر ردى :الفتاحيةالكممات 
 حم سكف.
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The Effectiveness of a Mentoring Program to Develop the 

Awareness of Housewives with the Potential of Smart 

Furniture as an Entry Point to Improve Housing Functionality  
 

Preparation 
Weam Ali Amin Marouf 

Associate Professor in the Department of  Family & Childhood Institutions 
Management  - Faculty of Home Economics - Helwan University 

 
Research Summary 

This research aims to prepare, implement and evaluate the 

effectiveness of application  a mentoring program to develop the 

awareness of  housewives of the potential of smart furniture as an 

entry point to improve the functional performance of house .The 

basic study sample consisted of (276) housewives who were 

deliberately chosen from middle- education, middle-income, have 

children and from the residents of Cairo governorate.The 

experimental study sample consisted of (45) housewives from the 

lower quartile of low awareness of potentials Smart furniture. The 

research tools included a general data form, smart furniture 

potential scale, an indicative program for developing the 

awareness of housewives about the potential of smart furniture, 

and the research followed the descriptive and the experimental 

approach. 

 The results showed that the most serious problems faced by 

housewives in designing and furnishing housing were the lack of 

adequate storage space,  and the most problematic design and 

furniture-related area was the kitchen. A 27.5 % percentage of 

housewives had  convertible furniture units foldable furniture and 

multi-use furniture. Lack of smart furniture units was indicated, 

that is based on computer techniques, whereas smart devices are 

available. The level of awareness of the potential of smart 

furniture is average, at a rate of 50.7 %.  

 The results also showed a statistically significant discrepancy 

at the level of 0.01 in the awareness of the smart furniture 

potential of housewives in favor of ; the longer marriage period, 

the higher educational, the professional level of the two spouses, 

the smaller family, the higher income level, and the high-end 

residential area. There was no statistically significant variance in 
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regards to the difference in the size of the dwelling and the 

number of rooms.There are differences in the total awareness of 

housewives, the basic research sample, of the capabilities of smart 

furniture at a level of significance of 0.01 in favor of working 

housewives who live in fully owned houses. As well as a 

statistically significant difference at a level of significance of 0.01, 

among members of the experimental research sample, in the 

average awareness of the potential of smart furniture, before and 

after the application the indicative program prepared for the post 

measurement. The results showed that the education of 

housewive, followed by the profession, then the number of family 

members are the most explanatory factors for the percentage of 

variation in the awareness of the housewives with the potential of 

smart furniture. 
Key words: mentoring program - housewive - smart furniture - 
housing functionality. 
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 : البحثومشكمة مقدمة 
إف اح سػػكف  ػػف أهػػـ اح رةػػرت األسرسػػي   ػػد  يػػرة اإليسػػرف    هػػت اح كػػرف تاح يػػز 

ثرال ػػر   حكتيػػس  ظهػػر  ػػف   احػػذى يػػأتى إحيػػس  ػػد  بظػػـ أتلرقػػس تتسػػيم  حم  ريػػ  تاأل ػػرف 
 ظػػػرهر احة ػػػرؿ تاالسػػػقةبلحي  احقػػػد قخمػػػؽ يػػػتع  ػػػف األحيػػػ  ثييػػػس تثػػػيف سػػػركيي     بقصػػػـ 

( . تهػػػت  ػػػف اح ثػػػريد احقػػػد ية ػػػد  يهػػػر اإليسػػػرف أكثػػػر 2005   ػػػد  سػػػرف   ت احكراثميػػػ  
  ػػر يزيػػد  ػػف رنثػػ  االيسػػرف  ػػد االسػػقيردة  ػػف  ؛ ىأتلػػرت  يرقػػس ثخػػبلؼ اح ثػػريد األخػػر 

حق ةيػػػػؽ  سػػػػكف  يرسػػػػب  ػػػػف احير يػػػػ   تقتظيػػػػؼ احقطػػػػتر احقكيتحػػػػتةدت اح قر ػػػػ  اال كريػػػػر
 ( .2004اح خصي  تاالةق رتي    يتثد  سف   

ت أل ثداي  احةرف اح ردى تاحب ريف   ت د ظؿ احقطتر احقكيتحتةد تاحرل د اح ثهر 
احػػذى  ػػ ؿ  بظػػـ ةتايػػب  يرقيػػر ت ػػأل قطػػتر قكيتحتةيػػر االقصػػرالت تاحػػق كـ تػػف ثبػػد   

 ػػػػف اح ػػػػرترى أف يػػػػرى إيبكػػػػرس حهػػػػذه احقكيتحتةيػػػػر اح قةد ػػػػس تقطثيةرقهػػػػر تمػػػػد  أصػػػػثة
احةػػػػرف اح ػػػػردى تاحب ػػػػريف ثكػػػػؿ حيكػػػػتف اكثػػػػر  بلأ ػػػػ  ال قيرةػػػػرت احيػػػػرد  ػػػػ  ؛ اح سػػػػكف 

 ( . 2014  ت رت تثد احةردر     قطمثرقس اح بر ي  تاح يرقيس
أصػث ت ةػزء ال يقةػزأ لد قػأثرت احب ػررة تاحقصػ يـ احػداخمد ثػرحقهيرات احقةييػ  ث يػث ت 

 ( .2016 ػػػف أدتات اح ب ػػػررى تاح صػػػ ـ حصػػػيرن  احيكػػػرة احقصػػػ ي ي    ةيهػػػرف احػػػدةتى   
 هد قص يـ األثرث  د احسيتات احةميم  اح ر ي  قطترا هرأبل يقيةػ  حمقهيػر احػذى  ػهدقس ك ر 

قكيتحتةيػػػػر احقصػػػػ يـ احػػػػداخمد تيركػػػػز هػػػػذا احقطػػػػتر ث ػػػػكؿ أسرسػػػػ  تمػػػػد احتظييػػػػ  تاحقركيػػػػب 
سػػػقةرث   ػػػأل إ قيرةػػػرت اإليسػػػرف   ت ػػػف هيػػػر ظهػػػر  ػػػر يبػػػرؼ ثرألثػػػرث احػػػذكد تاألثػػػرث حئل

 (.2017احقيرتمد يقية  السقخداـ احك ثيتقر  د قص يـ األثرث   أ ؿ ديرب   
 رألثرث احذكد يتع  ف األثرث ي قرز ثصيرت نير قةميدي   ةرري  ثرألثػرث احبػردى 

ر خصرأصػػهر طثةػػر حرنثػػ  اح سػػقخدـ حم ػػبتر    ػػرح تاد اح كتيػػس حػػس قق يػػز ثرحةرثميػػ  حقهيػػ
ثرحرا ػػ    احةرثميػػ  حقهييػػر تظييقػػػس  سػػب إ قيػػرج اح سػػػقخدـ   قبػػدد االسػػقخداـ حمبيصػػػر 

(   2014احتا ػد كػػذحؾ لرثميػػ  األثػرث حمطػػد أت االخقيػػرء داخػؿ اح ػػتاأط   سػػبل ر داتد   
ث قةبمػس أكثػر   بل تمد أف اح تاد احذكيػ  احقػد قػدخؿ  ػد صػيرت  هػذا احيػتع  ػف األثػر

     ة ػػػرال  ػػػف  يػػػث اح ظهػػػر تأكثػػػر  بلء ػػػ  تلرثميػػػ  حمق  ػػػؿ تقمثيػػػ  ال قيرةػػػرت االيسػػػرف 
  Wei et al.,2017) 
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ك ػػر يسػػقطيأل األثػػرث احػػذك  ق ةيػػؽ االسػػقهبلؿ األ ثػػؿ  ػػد  سػػر   لطػػأل األثػػرث  
تق ةيؽ ألصد لػدر  ػف احر رهيػ   ةػد أصػث ت ثبػض لطػأل األثػرث أكثػر قيرتميػر تذكػرءا 

 ػف خػبلؿ اح ةسػرت   ركػرقهـريهر احقبرؼ تمػد  خصػيرت  سػقخد يهر   تقيسػير تثر ك
اح ثر ةػػس تاحقػػد ققيرتػػؿ احكقرتييػػر  ػػأل  قطمثػػرت  سػػقخد يهر   األ يػػر أ  ػػد   تسػػرـ تػػز 

(    رح ةسرت تاح سرسػرت اح تةػتدة ثرألثػرث احػذكد ق ةػؽ إسػقخدا رت  2016احديف   
 ( . Axel,2007  يف  ثقكره حـ قبرؼ  ف لثؿ حق ةيؽ ر رهي  اح سقخد 

   هيػػرؾ أثػػرث ذكػػد ثػػدتف إسػػقخداـ اح رسػػب تي ثمػػس  تقبػػددت أ ػػكرؿ األثػػرث احػػذكد
األثرث احةرثؿ حمطد   األثرث  قبدد األنراض   األثػرث احةرثػؿ حمق ػتؿ تاحػد   تاحق ػكيؿ   

أ ػػريد تثػػد   تأثػػرث ذكػػد ثرسػػقخداـ اح رسػػب تي ثمػػس األثػػرث اح ق ػػرؾ   األثػػرث احقيػػرتمد 
 .(2017     أ ؿ ديرب 2017  احيثد 

اسػقخداـ احقةػدـ احقكيتحػتةد يػتع  ػف احر رهيػ  احقػد ال حػزـت حهػر   تلد يرى احػثبض أف 
سػق ر األيػرـ حقق ػتؿ هػذه  ثػؿ ؛إيةر ػس تحكف ال يسقطيأل أ د أف يةؼ  ػد تةػس هػذا احقةػدـ أت 

احر رهيػػ  احزاأػػدة إحػػد سػػ س  ػػف سػػ رت اح ةق ػػأل اح صػػرى احقػػد الي كػػف احقيػػرزؿ تيهػػر   أ  ػػد 
( .  رحقصػػ يـ احػػذكد تاحب ػػررة تاأليظ ػػ  احذكيػػ  هػػت االقةػػره احسػػرأد  ػػد 2009صػػيد احػػديف   

ة يػػأل ةتايػػب  احبػػرحـ حمسػػيتات احةريثػػ  احةرد ػػ  تال  يػػر  يػػس تسػػيهمب احػػذكرء احقكيتحػػتةد تمػػد
 ( . 2011اح يرة    يةب تميير االسقبداد حذحؾ احتلت احةريب ةدا   أس رء  ر ؿ   

 رح يرة  أل اسقخداـ األثرث احذكد قبد  د ةتهرهر يةم   د طرية  احقيكيػر ت  ررسػ  
تطرؤه  زيد  ف احسهتح   ػد أداء تةثرقػس ت  ررسػ   يرقػس  اح يرة هد هر ر أل إيقرةي  احيرد تا 
ثطرية  أسهؿ حيصثة أكثر قركيزا  د اإلثػداع تاإلقةػرف تاإليقػرج ك ػر ي كيػس اح صػتؿ تمػد 

(   ػػبل تمػػد أف اسػػقخداـ األثػػرث 2017ق قرع ث يرقػػس   أ ػػؿ ديػػرب   لػػدر أكثػػر  ػػف االسػػ
( أف Robet et al.,  2020احػذكد ي سػف  ػف ةػتدة احثيأػ  اح يزحيػ     ةػد أكػدت دراسػ  

اسقخداـ األثػرث احػذكد يػؤثر تمػد أسػمتب اح يػره داخػؿ اح يػزؿ تيػؤدى إحػد ق سػييهر تر ػأل 
  يس ت ري س .كيرءة اح سكف  ف خبلؿ خمؽ ثيأ  سكيي  ص يس تآ

ف كريت األةيرؿ اح رحي   ف احقةييرت احذكي  هد أةيرؿ  رقيب  احةي   إال أف  ر  تا 
يبد  رقيأل احةي   احيتـ ستؼ يصثة  د  قيػرتؿ احة يػأل  ػد اح سػقةثؿ   تميػرء  خقػرر   

(   ك ػػػػر أف احقكميػػػػ  اح رديػػػػ  السػػػػقخداـ احيػػػػراغ اح بي ػػػػد احػػػػذكد قق يػػػػز ثرح رتيػػػػس 2016
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 ب احيػػػراغ اح بي ػػػد يسػػػقطيأل أف يةػػػرر ق ػػػرـ  ػػػرذا يريػػػد أف ييبػػػؿ تث ػػػر اح طمةػػػ     صػػػر
يقيرسب  أل إ كرييرقس  هػت حػيس   ػطرا أت  ةثػرا تمػد  ػل    بميػس تيػد ق ديػد احقكميػ  

 Wongـ ق ديػد اال قيرةػرت اح طمتثػ  ثػاح ردي  احيهـ احةيػد إل كريػرت احيػراغ اح بي ػد 
et al,   2005)   2017(    أ ريد تثد احيثد. ) 

تتمد احػرنـ  ػف احقطػتر احقكيتحػتةد احهرأػؿ  ػد  ةػرؿ احقصػ يـ احػداخمد حم سػكف 
تاحػػذى يسػػبد إحػػد قػػت ير  قطمثػػرت األ ػػف تاحسػػبل   تاحطرلػػ  اح قةػػدده تاحرا ػػ  تاحر رهيػػ  
حسركيي    إال أيس  د احتلت ذاقس  ر زاحت أنمب  سركيير قص ـ تقؤثث ثػرحطرؽ احقةميديػ  

نيػػػرؿ  راتػػػرة احكث يػػػر   ػػػر يقطمثػػػس اح سػػػكف   ػػػر يػػػؤدى إحػػػد لمػػػ  كيػػػرءة قمثيػػػ  اح سػػػكف تا 
 ( .2014حبل قيرةرت األسرسي  تاح رتري  حةرطيي    سبل ر داتد   

 رح سػػػػكف اح ؤثػػػػث ثػػػػرحطرؽ احقةميديػػػػ  يبػػػػريد  ػػػػف ثبػػػػض اح  ػػػػكبلت احقػػػػد أكػػػػدقهر 
( احقػػد أ ػػررت إحػػد أف ثبػػض األسػػر 1993احدراسػػرت ت يهػػر دراسػػ  سػػكيي  ثرصػػثريف   

تاةػػس   ػػكبلت  ػػد ت ميػػ  احقخػػزيف   ػػر يػػد أل احػػثبض حقخػػزيف األنػػراض  ػػد اح ػػر رت ق
تأ ركف يصبب احتصتؿ إحيهر   ر يبتؽ ت مي  قيظييهػر تاحبيريػ  ثهػر تلػد يػؤدى حقميهػر   

( تمػد أف اح طػثخ  ػف أكثػػر 2012ك ػر أكػدت دراسػ   يػرف أثػت صػيرى   ر ػر رانػب   
 ف . رانرت احت دة احسكيي  إزد ر ر ثرحقخزي

  (   أ ػػريد تثػػد احيثػػد 2008 ػػد  ػػيف أ ػػررت دراسػػرت كػػؿ  ػػف أ ػػؿ أثػػت خميػػؿ   
( إحػػػد أف صػػػهر  سػػػر   احت ػػػدات احسػػػكيي  قبػػػد أكثػػػر اح  ػػػكبلت احقػػػد قتاةػػػس 2017  

لرطييهر  د  صر  أل تدـ إيةرد اح متؿ احقص ي ي  تاحقأثيثيػس اح يرسػث  تاح بلأ ػ    تأف 
قيردة  ػف  سػر    سػركيهر اح  ػدتدة خرصػ   ػأل احكثير  ف األسر  د أ س اح رةس حبلس

 ي ت األسرة تزيردة تدد أ رادهر . 
( تةػػػتد   ػػػكبلت  ػػػد قأثيػػػث 2000ك ػػػر أظهػػػرت دراسػػػ   هةػػػس  سػػػمـ تآخػػػرتف  

 ةػػرات األثيػػرء قق ثػػؿ  ػػد قػػت ير احخصتصػػي  ثةريػػب اح رةػػس إحػػد قأثيػػث قمػػؾ اح ةػػرات 
   ك ػػر أكػػدت دراسػػ  تميػػرء  خقػػرر ثأثػػرث يقيرسػػب تاال قيرةػػرت احب ريػػس اح خقميػػس حؤلثيػػرء

( أف  ةػداف احخصتصػػي  سػػتاء احثصػػري  أت احسػ بي   ػػف اح  ػػكبلت احقػػد قبػػريد 2016 
  يهر  سركيير احقةميدي  .
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تتمػػد احصػػبيد اأخػػر أكػػدت احبديػػد  ػػف احدراسػػرت تمػػد  زايػػر إسػػقخداـ قطثيةػػرت 
قمثيػػػ  إ قيرةػػػرت  احقكيتحتةيػػر احذكيػػػ   ػػػد اح سػػػكف حقهيأػػ  ثيأػػػس سػػػكيي  أ  ػػػؿ لػػردرة تمػػػد

     سػػػركييهر ت ػػػؿ اح  ػػػكبلت احقػػػد قبػػػريد  يهػػػر اح سػػػركف احقةميديػػػ  . كدراسػػػ  يػػػتث   سػػػف 
( احقد أظهرت أف احقص يـ احداخمد احذكد حم سركف يةبمهر قثدت  يرسث  ث كؿ 2004  

كثيػػر حقسػػهيؿ اح يػػره  ػػد اح سػػكف حكػػؿ احيأػػرت احب ريػػ  تاح ػػرالت احصػػ ي  تأف اح سػػقةثؿ 
 ؿ احكثير  ف احقتلبرت احخرص  ثإيخيرض أسبرر قةهيزات هذه اح سركف   ر احةريب ي 

( احقػد أ ػػررت 2011يةبمهػر  ػد  قيػػرتؿ احة يػأل   تدراسػ   يػػد  تسػد   هيػردى ل ػػره  
إحػػد أف اسػػقخداـ احقةييػػرت احذكيػػ   ػػد اح سػػركف يػػت ر ي ػػط  بي ػػ   يرسػػب ت ق يػػز  ػػف 

د قكمي  احق هيؿ ثصترة قخدـ احسركف ةتايب  قبدده تي ةؽ  د احتلت ييس  االلقصرد  
( تمػد أف احيػراغ اح بي ػد احػذكد 2009ييسس . ك ػر أكػدت دراسػ  أ  ػد صػيد احػديف   

حػػيس درثػػر  ػػف احر رهيػػ  ثػػؿ أيػػس ي ػػية االيسػػرف احبديػػد  ػػف اح زايػػر احقػػد ي قرةهػػر ثرحيبػػؿ 
د احيثػد تتمد رأسهر األ ف تقر يد اسقهبلؾ اح تارد    د  يف أ ررت دراسرت أ ريد تث

( إحػػد أف اسػػقخداـ األثػػرث احػػذكد ي كػػف  ػػف 2021(   تمػػد    ػػد تآخػػرتف   2017  
إيةػػرد  مػػتؿ  قيتتػػ  نيػػر قةميديػػ  حميرانػػرت احسػػكيي    ػػدتدة اح سػػر   ث يػػث قسػػػقطيأل 
إسػػقيبرب كر ػػ  اح قطمثػػرت احتظيييػػ  تاحة رحيػػ  داخػػؿ احيػػراغ ث ػػر ي ةػػؽ إ كرييػػ  اسػػقخداـ 

(   ػػػف Husenin.A  2020رط   تهػػػذا  ػػػر أكدقػػػس دراسػػػ  احيػػػراغ احتا ػػػد ألكثػػػر  ػػػف ي ػػػ
احػػدتر احػػذى يمبثػػس األثػػرث اح قبػػدد االسػػقخداـ  ػػف إتطػػرء  مػػتؿ حبلسػػقيرده احكر مػػ   ػػف 

( تمػد 2018 سر رت اح سػركف احصػهيره   كػذحؾ أكػدت دراسػ  سػبيد  سػف تآخػرتف   
أل اال قيرةػرت إكسػرب األسػر احةػدرة تمػد احقكيػؼ  ػ ػد احدتر احذى يمبثػس األثػرث احػذكد 

 اح سقةثمي   د  رح  زيردة تدد أ رادهر دتف ق  ؿ أى أتثرء  ردي  ت بيتيس .
(   األ يػػر أ  ػػد   2014ت ػد  ػػتء  ػػر أتصػػت ثػػس دراسػػرت ت ػػر تثػػد احةػػردر   

( ث ػرترة االسػقيردة  ػف احقةييػرت 2016(   ةيهرف احدةتى   2016تسرـ تز احديف   
ي ػػػط اح يػػػرة داخػػػؿ اح سػػػكف تةبمػػػس ثيأػػػ   يرسػػػث  اح ديثػػػ  تقطثيةرقهػػػر حقطػػػتير تق سػػػيف 

تصرح   حسركييس   ت رترة ي ر احتتد ثيف أ راد اح ةق أل اح صرى ثرحقكيتحتةير احذكي  
تقدتيـ  كر األثرث احذكد ح ر حس  ف أثر  د  ؿ اح  كبلت احقد يبريد  يهر اح سكف   

حهرـ تثد احر  ف ا  (2011 ف تالء  صطيد  كؿ  رتيقرأ  دراس سأكدقت ف  يطمؽ  ر 
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تمػػد أف احثػػرا   اإلر ػػردي  حهػػر دتر  بػػرؿ  ػػد قي يػػ   (2019 (  سػػرره اأسػػتد 2014 
األ ػػػػراد تر ػػػػ  ث ةػػػػرؿ احقصػػػػ يـ احػػػػداخمد   تكػػػػذحؾ دراسػػػػرت سػػػػ رح تثػػػػد احةػػػػتاد تتػػػػد 

( احقػػد أكػػدت تمػػد احػػدتر احيبػػرؿ حمثػػرا   االر ػػردي  2009(   تةػػداف احبػػتده   2008 
كسػػػرثهخرصػػػ   تػػػد رثػػػ  األسػػػرةتاحقدريثيػػػ   ػػػد قي يػػػ  ت   هػػػررات قبػػػدؿ  ػػػف  بمت ػػػرت ت  رتا 

قةرهرقهػػ يرقهرسػػمتك   ت يػػث أف رثػػ  األسػػرة هػػد اح خطػػط  ر  ػػد  ةػػرؿ قأثيػػث اح سػػكفتا 
تاح يسػػؽ تاح سػػقخدـ احرأيسػػد حم يػػزات احداخميػػ  حم سػػكف  يػػث أيهػػر قة ػػد  بظػػـ تلقهػػر 
داخؿ اح سكف تقةـت ثإ داث احقهيرات تاحقيسيةرت احداخمي   ػد  ػتء  ػر قير ػ   طرحػب 

  ر   رحداح  ف هير يثبت  كرة احث ثاح يرة األسري  تث ر يمثد إ قيرةرت أ راد األسرة   
د أل احثر ث  إحػد إتػداد تقيييػذ تقةيػيـ  رتميػ  ثريػر   حقي يػ  تتػد رثػرت األسػر ثر كريػرت 

سػػبؽ تتحػػدد األثػػرث احػػذكد ك ػػدخؿ حق سػػيف األداء احػػتظييد حم سػػكف   تثيػػرء ا تمػػد  ػػر 
 ػػر  ػػدى  رتميػػ  قطثيػػؽ  :التسػػاؤالت التاليػػةإلجابػػة عمػػى مشػػكمة البحػػث الحػػالي فػػي ا

ي  تتد رثرت األسر ثر كريرت األثرث احذكد ك دخؿ حق سيف األداء حقي ثرير   إر ردى 
اح  ػػكبلت احقػػد قتاةػػس رثػػ  األسػػرة  ػػد قصػػ يـ تقأثيػػث   ػػرهد أكثػػر ؟احػػتظييد حم سػػكف 

 يرطؽ اح سكف احقد قبريد  يهر رث  األسرة  ػف   ػكبلت خرصػ    رهد أكثر ؟ اح سكف
ألثػرث احػذكد احقػد قسػقخد س رثػرت ؟  ػر يتتيػ  ا ثرحقص يـ أت قرقيػب األثػرث تاحقةهيػزات

 هيػرؾ ر  سقتى تتد رثرت األسر ثر كريرت األثرث احػذكد ؟ هػؿ  األسر تيي  احث ث ؟
ث  ػػرتره األسرسػػي  ثر كريػػرت األثػػرث احػػذكد تييػػ  احث ػػث تتػػد رثػػرت األسػػر  ػػ   ػػرتؽ 

ه    ر تاح قهيرات احسكيي  ؟ثإخقبلؼ ثبض  قهيرات اح سقتى االةق رت  تااللقصرد  
 تتد رثرت األسر ثر كريرت األثرث احذكد؟أكثر احبتا ؿ قأثير ا تقيسير ا حيسث  احقثريف    

 

 :  البحث ىدؼ
يهػػػدؼ هػػػذا احث ػػػث ثصػػػي  أسرسػػػي  إحػػػد إتػػػداد تقيييػػػذ تقةيػػػيـ قطثيػػػؽ ثريػػػر   إر ػػػرد  
حقي يػػػ  تتػػػػد رثػػػػرت األسػػػػر ثر كريػػػػرت األثػػػػرث احػػػػذكد ك ػػػػدخؿ حق سػػػػيف األداء احػػػػتظييد 

 : األهداؼ احيرتي  احقرحي   تذحؾ  ف خبلؿ  حم سكف 
 . اح  كبلت احقد قتاةس رث  األسرة  د قص يـ تقأثيث اح سكفاحقبرؼ تمد أكثر  -1

 يرطؽ اح سكف احقد قبريد  يهر رث  األسرة  ف   كبلت خرص   احقبرؼ تمد أكثر -2
 ثرحقص يـ أت قرقيب األثرث تاحقةهيزات .
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 قسقخد س رثرت األسر تيي  احث ث .احقبرؼ تمد يتتي  األثرث احذكد احقد  -3
ثر كريرت  حتتيهف األسرسي  احث ث تيي  رثرت األسر تاسقةرثرت  سقتى دراس  -4

 األثرث احذكد .
ثر كريرت األثرث تيي  احث ث األسرسي   رثرت األسراحيرتؽ    تت  احك ؼ تف  -5

  دة ثبض  قهيرات اح سقتى االةق رتد تااللقصردى ثإخقبلؼ ث  رتره احذكد 
  ةـ ت دخؿ األسرة(. -اح سقتى احقبمي   تاح هي  حمزتةيف -احزتاج

ثر كريرت األثرث تيي  احث ث األسرسي  رثرت األسر احيرتؽ    تت  احك ؼ تف  -6
 – سقتى اح يطة  احسكيي  حؤلسرة   ثبض اح قهيرات احسكيي ثإخقبلؼ ث  رتره  احذكد

 (.تدد  ةرات اح سكف –يتع اح سكف  – سر   اح سكف 

 قهيرات اح سقتى االةق رت  تااللقصرد  ] قأثير اح قهيرات اح سقةم  ديد ق  -7
  (    ةـ تدخؿ األسرةاح سقتى احقبمي   تاح هي  حمزتةيف   دة احزتاج حؤلسرة

اح قهيرات احسكيي    سقتى اح يطة  احسكيي  حؤلسرة    سر   اح سكف   يتع اح سكف 
 (.ثر كريرت األثرث احذكد احتتد تمد اح قهير احقرثأل [   تدد  ةرات اح سكف(

د حقي ي  تتد رثرت األسر احثرير   اإلر ردى اح بقأثير قص يـ تقيييذ تقةييـ -8
 .ثر كريرت األثرث احذكد ك دخؿ حق سيف األداء احتظييد حم سكف 

 

 :  أىمية البحث
 تاكث  احبرحـ تاحقتا ؽ  أل  قهيرات احبصر  ف خبلؿ إحةرء اح تء تمد احقطتر  -1

احقةيد احذى  هدقس قكيتحتةير احقص يـ احداخمد حم سركف  د ظؿ قكيتحتةير 
حقمثي  اال قيرةرت احةديدة تاح قهيرة حئليسرف تاحقد ق تحت  ف  ةرد  ؛اح بمت رت 

 . هر  د احسيتات احةريث  احةرد  ق ةيؽ احقر ي  اح يزحد إحد  رترة ال  ير  ي

زيردة تتد  سقخد د األثرث ثأ دث احيظـ احقكيتحتةي  تاحقةيي  اح سقخد    د األثرث  -2
ك  رتح  حئلسقيردة  ف إ كريرقس حقت ير احرا   تاأل رف تاحكيرءة تاحسهتح   ؛احذكد

 ح رنمد اح سركف ثرخقبلؼ  سقتيرقهر حقت ير ثيأ  سكيي  أ  ؿ .

ة    كبلت اح سركف احقةميدي  حاح يتى احذى يمبثس األثرث احذكد  د  بر قت ية احدتر -3
تكييي  قةديـ  متؿ  ثقكرة قسقطيأل رث  األسرة االخقيرر  ف ثييهر ث ر ييرسب إ كريرقهر   
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  ر يسرهـ  د قت ير ؛اح ردي  ترنثرقهر ح ؿ اح  كبلت اح رقثط  ثرحيرانرت احسكيي  
  راد أسرقهر .ي ط  بي د أكثر  بلأ   حهر تأل

 

  :البحث فروض
يتةػػد قثػػريف داؿ إ صػػرأي ر  ػػ  تتػػ  رثػػرت األسػػر تييػػ  احث ػػث األسرسػػي  ثر كريػػرت  -1

ثػػإخقبلؼ ثبػػض  قهيػػرات اح سػػقتى االةق ػػرتد تااللقصػػردى ث  ػػرتره األثػػرث احػػذكد 
  ةـ ت دخؿ األسرة(  -اح سقتى احقبمي   تاح هي  حمزتةيف -  دة احزتاج

يتةػػد قثػػريف داؿ إ صػػرأي ر  ػػ  تتػػ  رثػػرت األسػػر تييػػ  احث ػػث األسرسػػي  ثر كريػػرت  -2
ثإخقبلؼ ثبض اح قهيرات احسكيي     سقتى اح يطة  احسكيي  ث  رتره األثرث احذكد 

 .)تدد  ةرات اح سكف - سر   اح سكف  –حؤلسرة 
ثر كريػػرت قتةػػد  ػػرتؽ داحػػ  ا صػػرأي ر  ػػ  تتػػ  رثػػرت األسػػر تييػػ  احث ػػث األسرسػػي   -3

 يتع اح سكف(. –األثرث احذكد ثإخقبلؼ كؿ  ف  ت ؿ رث  األسرة 
قخقمػػؼ يسػػث    ػػررك  اح قهيػػرات اح سػػقةم  حمدراسػػ  ]  قهيػػرات اح سػػقتى االةق ػػرت   -4

تااللقصرد  حؤلسرة   دة احزتاج  اح سقتى احقبمي ػ  تاح هيػ  حمػزتةيف   ةػـ تدخػؿ 
احسػػكيي  حؤلسػػرة    سػػر   اح سػػكف    األسػػرة(   اح قهيػػرات احسػػكيي    سػػقتى اح يطةػػ 

يػػتع اح سػػكف   تػػدد  ةػػرات اح سػػكف( [  ػػ  قيسػػير يسػػث  احقثػػريف احخػػرص ثػػرح قهير 
 احقرثأل  احتتد ثر كريرت األثرث احذكد(.

قتةػػػػد  ػػػػرتؽ داحػػػػ  إ صػػػػرأي ر ثػػػػيف  قتسػػػػطرت درةػػػػرت احبييػػػػ  احقةريثيػػػػ   ػػػػ  احػػػػتت   -5
 إلر رد  .ثر كريرت األثرث احذكد لثؿ تثبد قطثيؽ احثرير   ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلسموب البحثى :
 البحث: أوال: منيج

يسػػػقخدـ  ػػػ  هػػػذه احدراسػػػ  اح ػػػيه  احتصػػػي  احق ميمػػػ  ثإسػػػقخداـ المػػػنيج الوصػػػفي:  -أ
تييػػ  رثػرت األسػر احدراسػرت اح ةرريػ  تاحببللػرت اإلرقثرطيػػ   تذحػؾ حق ميػؿ  ػدى تتػػ  

 قأثره ث قهيرات احدراس .  تارقثرطس ت دى ثر كريرت األثرث احذكد احث ث األسرسي  
يسقخدـ    هذه احدراس  اح يه  احقةريث  ذت اح ة تت  المنيج التجريبي:  -ب

احتا دة   يث يقـ احةيرس احةثم  تاحثبد  حذات اح ة تت  حمقبرؼ تمد احيرتؽ    
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لثؿ تثبد احقةريثي  ثر كريرت األثرث احذكد تيي  احث ث رثرت األسر تت   سقتى 
 اإلر رد  اح بد.قطثيؽ احثرير   

 

 المصطمحات العممية والمفاىيـ االجرائية: ثانيا:
 Programالبرنامج : 

 ة تت   ف احخثرات اح رقثط  اح قكر م  حق ةيؽ  ة تت   ف األهداؼ  ف خبلؿ 
أي ط   قيتت  حقي ي  احيرد تق كييس إل ثرع ا قيرةرقس تتبلج   كبلقس  أ ريد تثد 

 (.2008احتهرب  
 Mentoring Programالبرنامج االرشادي:  

هت خط   يهةي  قق  ف  ة تت   ف احخثرات تاح بمت رت تاألي ط  اح يظ   احق  
قُةدـ    إطرر تدد  ف احةمسرت ققيرسب     ة مهر  أل خصرأص تا قيرةرت األ راد 

 ( .2013احذيف ُأتد احثرير    ف أةمهـ   سف   رقس تزييب احيةرر  
ثأيس " ة تت   ف األي ط  اح يظ   تاح قراثط  تمد  البرنامج االرشادي إجرائًياويعرؼ 

 كؿ ةمسرت إر ردي   خطط   ق د رث  األسرة ثرح بمت رت تاح بررؼ تاحخثرات احبلز   
 حقي ي  تتيهر ثر كريرت األثرث احذكد حق سيف احثيأ  احسكيي  احقد قبيش ثهر".

  Develomentتنمية: 
يةصد ثهر االرقةرء ثخصرأص احيرد ث كؿ يكتف تردة قدريةير ت سق را  ي دث    احكـ 
ك ر ي دث    احكيؼ  ث يث يكتف احيرد لردرا تمد أداء  ر حـ يكف يسقطأل  ف لثؿ  
تثذحؾ يصثة احيرد أكثر ي ةر تي رءا تف ذ  لثؿ   أ ري  ث رى تنردة أ  د  

2014  . ) 
 Awarenessالوعي:  

 يرهيـ تاح بررؼ تاالقةرهرت تاح  رتر احقد ق دد إدراؾ ت هـ احيرد حمتالأل  ة تت  اح
 (2004اح ي يط ثس   تقصتراقس احراهيس تاح سقةثمي  حس .   طس يةـ   

( ثريس تثررة تف اح بر   احقد قؤدى  هـ ي ػرط اأخػريف    (Sandor,2010تر س  ك ر
 ت .ثرال ر   إحد اح بمت رت احقد قزيد  ف قمؾ احي رطر
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 Smart Furnitureاألثاث الذكى : 
هت األثرث احذ  يقيرتؿ  أل اح قطمثرت اإليسريي  تاحقص ي ي  اح برصرة  ف خبلؿ 
اسقخداـ احقةييرت احرل ي  تاأليظ   احذكي  تقكيتحتةير اح بمت رت تهت ي ةؽ أكثر لدر 

 ( 2017 ف احر رهي  تاحرا   ك ر ي كيس  ف احةيرـ ثأكثر  ف تظيي     رةد احستيؿ   
األثرث احذى حدي  احةدرة تمد ثأيس Robert et al.,(2020 تتر س رتثرت تآخرتف  

احقيرتؿ تاحقيثؤ ثر قيرةرت اح سقخد يف يقية  اح ةسرت تأةهزة االسق برر اح د ةس 
 تاح ثر ةس داخؿ   يط اح سقخدـ   ر يت ر حس سهتح  اح بي  . 

( ثأيس األثرث احذى ييةسـ ثدتره إحد األثرث 2017ك ر تر قس أ ريد تثد احيث    
ح قبدد األنراض احذى ي كف اسقخدا س ألكثر  ف تظييس  د ألؿ  سر     كي    ا

تاألثرث احرل د احذى يبق د تمد احثر ة  ثطرية  احكقرتيي   ف خبلؿ احك ثيتقر حمقكيؼ 
  أل رنثرت تا  قيرةرت اح سقخدـ .
ثأيس " يتع  ف األثرث اح برصر يقسـ ثصيرت ت  يزات ويعرؼ األثاث الذكى إجرائًيا 

قيتؽ األثرث احقةميدى  يس  ر يقسـ ثرحقص يـ احذكد  ثؿ األثرث   اح يطثؽ   اح قبدد 
االسقخداـ   احةرثؿ حمق تؿ تاحد     احةرثؿ حئل قداد تاحقةمص ( ت يس  ر يبق د تمد 
اسقخداـ إ كريرت اح رسب  ثؿ األثرث   اح ق رؾ   احقيرتمد (   ر يسرهـ  د قهيأ  

حقمثي  إ قيرةرت اح سقخد يف  ف  يث احسهتح  تاحرا   تاأل رف  ثيأ  سكيي  أكثر  بلأ  
 تاحر رهي  تاالسقهبلؿ األ ثؿ حميرانرت " .

  Housing functionalityاألداء الوظيفى لممسكف : 
 ثأيس لدرة اح ثيد احسكيد تمد قمثي   قطمثرت سركييس . (Vischer,2005 )تر س 

 صطمة يق  ف تده  بريير  يهر  دى  بلأ   ( ثأيس 2011ك ر تر س تمد احخيرةد  
احيرانرت تاحببلل  ثييهر تق ةيؽ احيصؿ ثيف احتظرأؼ اح خقمي    تقت ير احخصتصي  

 . تسهتح  اح رك  تاالقصرؿ تقت ير األ رف
ثأيس " كيرءة اح سكف  د ق ةيؽ تظرأيس حقمثي   األداء الوظيفى لممسكف إجرائًيا ويعرؼ

قبلؼ أت ررهـ تأةيرسهـ ت رحقهـ احةس ي  تاحيسيتحتةي  ث يث إ قيرةرت سركيي  تمد إخ
ي  ف   ررسقهـ حؤلي ط  اح بي ي  اح قبددة  أل قمثي  أكثر لدر  ف اح قطمثرت اح قهيرة 

 تاحقد أصث ت أكثر قطترا تقةد ر  د ظؿ احقطتر احقكيتحتةد تاحقةييرت احذكي  " .
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 : عينة البحثًا:لثثا
 ثبلث  ة تترت: قكتيت تيي  احث ث  ف     

تذحػػؾ حقةيػػيف إسػػق ررة احثيريػػرت  رثػػ  أسػػرة( 50لتا هػػر   :عينػػة الدراسػػة االسػػتطالعية -أ
 احتتد ثر كريرت األثرث احذكد . احبر    ت ةيرس

قػػػـ إخقيػػػررهف ثطريةػػػ   رثػػػ  أسػػػرة(  276 قكتيػػػت  ػػػف   عينػػػة الدراسػػػة األساسػػػية :-ب
ت  ف حديهف أثيرء( تذحؾ حيق كف  ف  هـ تثػررات  ف  قتسطد احقبميـ تاحدخؿ ت دي    

اح ةيػػرس تيكػػتف حػػديهف احةػػدرة تمػػد إلقيػػرء ت ػػراء ثبػػض ت ػػدات األثػػرث احػػذكد تكػػذحؾ 
قتا ر األثيرء كد قظهر حديهف   كم  احخصتصي  تاحيصؿ ثيف احةيسيف    ػأل إخػقبلؼ 

 .هرة احةر  اح ةي رت ث  ر ظثرلد احخصرأص االةق رتي  تاحسكيي  اأخرى ت ف 
احرثيػػػأل األديػػد  ػػػف احبييػػػ    ػػف( زتةػػػ  45قكتيػػػت  ػػف   عينػػة الدراسػػػة التجريبيػػػة:-ج

ثر كريػػػرت األثػػػرث احػػػذكد   تاحقػػػد تا ةػػػف تمػػػد قطثيػػػؽ األسرسػػػي   ػػػف  يخي ػػػ  احػػػتت  
 . ةمسرت احثرير  

 

 : رابعًا: أدوات البحث
 (  إتداد احثر ث                          .. إسق ررة احثيريرت احبر  1
 (  إتداد احثر ث              .ثر كريرت األثرث احذكداحتتد   ةيرس. 2
 ( ث  إتداد احثر   حقي ي  تتد رث  األسرة ثر كريرت األثرث احذكد.. ثرير   إر رد  4

 

 : . إستمارة البيانات العامة1
 -احػػػزتاج ػػػدة أتػػػدت ثهػػػدؼ اح صػػػتؿ تمػػػد احثيريػػػرت األتحيػػػ  تػػػف األسػػػرة  ػػػف  يػػػث  

تقػـ قصػييؼ  أػرت  تدخػؿ األسػرةاألسػرة (    ةـ  -اح سقتى احقبمي   تاح هي  حمزتةيف
احػػدخؿ حػػثبلث  أػػرت تقػػـ ق ديػػد لي ػػ  احػػدخؿ أللػػؿ  أػػ  تهػػد احػػدخؿ اح قتسػػط ت ةػػر ألهػػـ 

 ػػػػف احةهػػػػرز  2019 ؤ ػػػػرات ث ػػػػث احػػػػدخؿ تاالييػػػػرؽ تاالسػػػػقهبلؾ احصػػػػردرة  ػػػػد يتييػػػػت 
 صرء .اح ركزى حمقبثأ  احبر   تاال 

ك ػػر ق ػػ يت اسػػق ررة احثيريػػرت احبر ػػ  تمػػد ثبػػض االسػػأم  اح قبمةػػ  ثرحثيأػػ  احسػػكيي   ػػف 
تػػػدد  ةػػػرات  –يػػػتع اح سػػػكف  – سػػػر   اح سػػػكف  – يػػػث    سػػػقتى اح يطةػػػ  احسػػػكيي  

ثػأكثر اح  ػكبلت ك ر إ ق مت اإلسق ررة تمد  ة تت   ػف األسػأم  قخػقص اح سكف (   
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تقأثيث اح سكف   أكثر اح يرطؽ احقد قبػريد  يهػر رثػ   احقد قتاةس رث  األسرة  د قص يـ
األسرة  ف   كبلت احقص يـ تاحقأثيث تاحقةهيػز    ػدى قػتا ر أثػرث ذكػ  سػتاء اح بق ػد 

 تمد اح رسب أت ثدتف اسقخداـ اح رسب .
 

 الوعى بإمكانات األثاث الذكى :. مقياس 2
اح بمت ػرت تاح بػررؼ اح قػػت ره حػدى رثػ  األسػػره ت ػأل هػذا اح ةيػػرس ثهػدؼ احقبػرؼ تمػػد 

( تثػررة 88  إ ق ؿ هذا اح ةيػرس  ػ  صػترقس احيهرأيػ  تمػد تف إ كريرت األثرث احذكد 
 -خثريػػ   تزتػػ  تمػػد ثبلثػػ    ػػرتر   قق ػػدد اإلسػػقةرث  تميهػػر ت ػػؽ ثػػبلث خيػػررات  يبػػـ

( 3  2  1 ( حمبثررات  تةث  احصػيرن  1  2  3( تمد  ةيرس  قصؿ  ال-نير  قأكده
( 264حمبثػػررات سػػرحث  احصػػيرن . تثػػذحؾ قكػػتف أتمػػد درةػػ  ق صػػؿ تميهػػر اح ي تصػػ   

 : تقق ثؿ   رتر اح ةيرس  ي ر يم    (88تألؿ درة   
 :مفيـو ومميزات األثاث الذكى المحور األوؿ: 

إح رـ رث  األسرة ث يهتـ األثرث ( تثررة خثري  قةيس  دى 15قكتف هذا اح  تر  ف  
تأيتاتس تهؿ حديهر تمـ ثأف األثرث اح قبدد االسقخداـ تاحةرثؿ حئل قداد تاحقةمص احذكد 

تاحةرثؿ حمق تيؿ  ف ت دة ألخرى  ف أيتاع األثرث احذكد أـ االثرث اح بق د تمد 
 اح رسب  ةط   كذحؾ اح  يزات احقد يقسـ ثهر األثرث احذكد ثرح ةرري  ثرألثرث احقةميدى

احرا   احةس ي  حم سقخدـ تقمثي  اال قيرةرت اح قهيرة كخي  احتزف   صهر اح ةـ   
حئليسرف ت راترة اح ةرييس االيسريي  حم سقخدـ تاالسقخداـ اأ ف   بل تف ثبض 
رقيرع قكميقس    احبيتب ت يهر تدـ قت ره حدى كؿ  صيبد األثرث تصبتث  صيريقس تا 

 ت رةقس إحد تةتد كرثبلت تقتصيبلت خرصس ثس .
 حداث األثاث والتجييزات الذكية لمناطؽ المسكف الوظيفيةالمحور الثاني: و 

قتا ر أي   بمت رت ت بررؼ حدى قةيس  دى خثري  ( تثررة 52قكتف هذا اح  تر  ف  
 رث  األسرة ي ت ت دات األثرث تاحقةهيزات احذكي  احخرص  ث يرطؽ اح سكف احتظييي   

 تقق ثؿ  د :
 دى تمـ رث  األسرة ( تثررات قةيس 9  : قكتف هذا احثيد  ف أثاث منطقة النـو -أ

ث يرسث  اسقخداـ احسرير اح رأطد ح خقمؼ  سر رت نرؼ احيتـ   لدرة احسرير احذكد 
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تمد احقبرؼ تمد اح سقخدـ   إ قتاء احسرير احذكد تمد قةهيزات يتـ ذكي     رة  
يرتمد احسرير اح ق رؾ حتةتد يظرـ هيدرتحيكد ي  ف إقزاف احسرير   لدرة احسرير احق

تمد قبديؿ ت أل اح رقث    إ كريي   ثط  رقث  احسرير  ف  يث درة  اح رارة 
تاحرطتثس   لدرة احدتاحيب احذكي  تمد إلقراح اح بلثس اح يرسث  حمطةس احخررةد تكد 

زاح  احرتاأة احكريه   يهر     بل تف تةت   د حت   ق كـ  د احدتاحيب احذكي .اح بلثس تا 
 دى تمـ رث  قةيس  ة( تثرر 16  قكتف هذا احثيد  ف: أثاث منطقة المعيشة  -ب

األسرة ثرسقخدا رت األريك  احذكي    لدرة اح ةرتد االحكقرتيي  تمد قبديؿ ت بي  
احةمتس   تةتد آراأؾ ت ةرتد ي كف ق تيمهر أسره   لدرة ثبض األراأؾ تمد قهيير 

ح ةرتد احذكي   ف االحتاف تاحيةتش تيد احةمتس تمد سط هر   إ كريرت االراأؾ تا
ق هيؿ اح تسيةد ت  ف اح تثريؿ ...احخ   تةتد  ةرتد قب ؿ قدحيؾ حمةسـ تا  كريي  
قبديؿ ت بهر حرا   احةرحس   تةتد  ير د قيرتمي  ت ير د ذكي  احقص يـ  قبددة 
االسقخداـ   تةتد  كرقب ذكي  ثهر تيرصر س بي  تثصري   أل إ كريي  قبديؿ 

 ت ذكي  احقص يـ ق ـ ت دات أخرى ثداخمهر . إرقيرترقهر   تةتد  كقثر
قةيس  ة( تثرر 27  قكتف هذا احثيد  فأثاث وتجييزات منطقة العمؿ والخدمات :  -ج

 دى تمـ رث  األسرة ثتةتد نبلي  ذكي    إ كريرت احثبلة  احذكي    رؤي    قتيرت 
ثبض األطب   احثبلةس دتف  ق هر   اتبلـ رث  األسرة ث تتد قيظيؼ احثبلةس   إذاثس 

دتف احثبض اأخر   اتبلـ رث  األسرة ثرألطب   احقد ألقرب إيقهرء صبل يقهر ...احخ 
(   إ كريرت اح تالد احذكي     سرسرت ح رالث   رارة األطب      ثط  دة احطهد 
ت سقتى احرطتث    قت يرهر حمطرل  ...احخ (   تةتد ت دة قتاثؿ ذكي    ت دات احقخزيف 

يـ تاألدراج احذكي  احقص يـ حقخزيف األتايد   تةتد سم   ه بلت ذكي  احذكي  احقص 
ث سق بر  أل إ كريي   رز اح خميرت   تةتد  تض تةس ذكد يقكيؼ  أل أثبرد 
اح سقخد يف   تتةتد صيثتر ذكد ييقة قمةرأير تيهير  ف احتاف اح يره ت ةر حدرة  

تف يق كـ  د كـ احصرثتف اح رارة تي خ اح يره ثأسرحيب  قيتتس   تةتد  تزع صرث
تيبطد رسرح  قيثيهي  تيد اح رة    تةتد  را يض ذكي  قيقة قمةرأير تحهر احةدرة تمد 
احقيظيؼ احذاقد   ا كريرت  تض االسق  رـ احذكد   احق كـ  د ك ي  اح يره   ا قتاأس 

 تمد  ةبد حبلسقرخرء   ثرا   حب ؿ اح سرج ...احخ ( .
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 المسكف مشكالت لحؿ الذكى األثاث توظيؼالمحور الثالث: 
قتا ر  بمت رت ت بررؼ حدى رثس األسرة  تؿ لدرة األثرث احذكد  د  ؿ ةيس  دى ي

اح  كبلت اح رقثط  ثرح سكف  ثؿ  يؽ  سر   ثبض احيرانرت احسكيي  تتدـ قتا ر 
قةيس  خثري ( تثررة 21قكتف هذا اح  تر  ف  ت  أ ركف قخزيف تقت ير احخصتصي   

ؾ رث  األسرة ثرف االثرث احذى يخثأ  د األسةؼ تاحةدراف يت ر اح سر      دى إدرا
إتقثرر األر ؼ احب تدي  احةرثم  حئل قداد  ؿ  ثرحد حمقخزيف  د اح طرثخ احصهيرة   
اسقخداـ األسرة اح رأطي  حقت ير اح كرف  د نرؼ األطيرؿ   اسقخداـ اأسرة اح رأطي  أت 

ت ير سرير إ ر د  رؿ قتاةد اح يتؼ   خمؽ أ ركف احقد قطتى داخؿ ت دات أخرى حق
قخزيف إ ر ي   ف خبلؿ األسرة تاح ير د تاح ةرتد اح زتده ثردراج تأر ؼ   اسقخداـ 
احسرير اح ق رؾ احذى ير أل حمسةؼ السقخداـ اح كرف  د ي رط آخر يهررا   اسقخداـ 

اـ األراأؾ احةرثم  حم ـ احت دات اح د ة  حقبدد االسقب رالت  د اح يزات اح ية    اسقخد
تاحيصؿ أت احةرثم  حمق تيؿ  د اح يزات احصهيرة   اسقخداـ األر ؼ احذكي  احقص يـ 
حقت ير أ كرف قخزيييس   اسقخداـ اح كقثرت أت اح كرقب احةرثم  حمق تيؿ أسرة حميصؿ ثيف 
احةيسيف   اسقخداـ اح كقثرت تاحيتاصؿ احةرثم  حمطد حقةسيـ اح سر رت تقت ير 
احخصتصي    اسقخداـ طرتالت احطبرـ احةرثم  حمد    د احيراغ اح بي د احصهير 

 اح سر     اسقخداـ لطأل األثرث اح ق تح  حطرتالت حمقهمب تمد  يؽ اح سر   .
 

 : يةصد ثقةييف األدتات ليرس صدؽ تثثرت اح ةيرس.تقنيف أدوات الدراسة
 : إتق دت احثر ثس    ذحؾ تمد كؿ  ف:صدؽ المقياس

تذحػؾ ثبػرض  ةيػرس احػتتد ثر كريػرت األثػرث احػذكد صدؽ المحتوى )المحكمػيف  :  -1
 -تمػػد  ة تتػػ   ػػف احسػػردة األسػػرقذة اح قخصصػػيف ثةسػػـ إدارة  ؤسسػػرت األسػػرة تاحطيتحػػ 

 -ةر بػػػ   مػػػتاف  لسػػػـ احقصػػػ يـ احػػػداخم  ثكميػػػ   يػػػتف قطثيةيػػػ   -كميػػػ  اإللقصػػػرد اح يزحػػػ 
 بلء ػ  تثػررات اح ةيػرس تصػيرنقس  ح ػر يهػدؼ إحػد ةر ب   متاف  إلثداء احرأ      ػدى 

تقرات ػػت يسػػث  قة يبػس  ػػف  بمت ػػرت تثيريػػرت. تلػػد أثػػدتا  ػتا ةقهـ تمػػد تثػػررات اح ةيػػرس 
تػدد ت ػذؼ صػيرن  ثبػض احبثػررات  أل قبديؿ ( % 93% : 79اح تا ة  حمبثررات ثيف   

 اح  رر إحيهر.  تلر ت احثر ث  ثرحقبديبلت ( تثررات حبدـ  يرسثقهر حم  رتر 8  



 

408 

2021 يوليوػ  والثالثوف الخامسػ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 سػػػرب ثبػػد احقطثيػػؽ تمػػد أ ػػراد احبييػػ  االسػػقطبلتي  قػػـ صػػدؽ اإلتسػػاؽ الػػداخمي:  -2
ثػػػيف تثػػػررات كػػػؿ   ػػػتر تاحدرةػػػ  احكميػػػ   بر ػػػؿ اإلرقثػػػرط "ثيرسػػػتف" احصػػػدؽ  ػػػف خػػػبلؿ 

ثػيف احبثػررات ت ة ػتع  0.01داح  إ صرأي ر تيد  سػقتى دالحػ  حم  تر تكريت ة يأل احةيـ 
 ( يت ة ذحؾ .1ةدتؿ  صدؽ االقسرؽ احداخمد حم ةيرس   ت    ر يدؿ تمد اح  تر
  55)ف=    بامكانات األثاث الذكىالوعي معامالت إرتباط بيرسوف لمقياس   1) جدوؿ         
عبارات 
 المقياس 

معامالت 
 االرتباط

عبارات 
 المقياس

معامالت 
 االرتباط

عبارات 
 المقياس

معامالت 
 االرتباط

عبارات 
 المقياس

 معامالت
 االرتباط

1 0.429** 23 0.159** 45 0.507** 67 0.453** 
2 0.490** 24 0.214** 46 0.456** 68 0.412** 
3 0.238** 25 0.265** 47 0.452** 69 0.387** 
4 0.244** 26 0.259** 48 0.423** 70 0514** 
5 0.299** 27 0.345** 49 0.408** 71 0.489** 
6 0.185** 28 0.482** 50 0.216** 72 0.415** 
7 0.219** 29 0.226** 51 0.227** 73 0.317** 
8 0.194** 30 0.345** 52 0.356** 74 0.287** 
9 0.210** 31 0.408** 53 0.369** 75 0.265** 
10 0.544** 32 0.266** 54 0.411** 76 0.520** 
11 0.453** 33 0.302** 55 0.498** 77 0.521** 
12 0.433** 34 0.345** 56 0.366** 78 0.504** 
13 0.360** 35 0.287** 57 0.212** 79 0.412** 
14 0.255** 36 0.236** 58 0.173** 80 0.488** 
15 0.365** 37 0.299** 59 0.508** 81 0.378** 
16 0.428** 38 0.397** 60 0.519** 82 0.158** 
17 0.208** 39 0.241** 61 0.455** 83 0.197** 
18 0.361** 40 0.258** 62 0.185** 84 0.310** 
19 0.429** 41 0.551** 62 0.226** 85 0.504** 
20 0.597** 42 0.188** 64 0.356** 86 0.284** 
21 0.207** 43 0.388** 65 0.314** 87 0.188** 
22 0.385** 44 0.510** 66 0.358** 88 0.568** 

قـ  سرب احثثرت ح ةيرس احتتد ثر كريرت األثرث احذكد ثإسقخداـ ثبات المقياس:  -3
تة يأل احةيـ  Guttmanةق رف   بردح     Alpha Cronback بر ؿ أحير كرتيثرخ 

 ر يدؿ تمد ثثرت اح ةيرس  حم  رتر تكذحؾ احدرة  احكمي  حم ةيرس   ترحي كريت 
 .( يت ة ذحؾ 2  تةدتؿ   تصبل يقس حمقطثيؽ
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  55)ف= لمحاور مقياس الوعى بامكانات األثاث الذكى الثبات  التمعام  قيـ 2جدوؿ )
 جتماف معامؿ الفا  الوعى بامكانات األثاث الذكى  مقياس محاور 

 0.710 0.758  يهـت ت  يزات األثرث احذكداح  تر األتؿ : 
ت داث األثرث تاحقةهيزات احذكي  اح  تر احثريد : 

 ح يرطؽ اح سكف احتظييي 
0.909 0.866 

   كبلت ح ؿ احذكد األثرث قتظيؼاح  تر احثرحث: 
 اح سكف

0.782 0.731 

 0.781 0.815 ككؿ لمقياساثبات 
 

   ة:    )إعداد الباحثتنمية وعى ربة األسرة بامكانات األثاث الذكى. برنامج 3
 :ىدؼ البرنامج 

  . احذكدثر كريرت األثرث تيي  احث ث رثرت األسر اح سره    د ر أل  سقتى تتد 
 محتوي البرنامج :

اسق ررة احثيريرت األتحي   يقرأ  قطثيؽ قـ إتداد تثيرء احثرير    ف احثيريرت اح سق دة  ف
اح  كبلت احقد قتاةس رث  األسرة  رقثط  ثرحقص يـ تاحقأثيث تأكثر اح يرطؽ احقد  أكثر 

   يث  احذكدثر كريرت األثرث احتتد  ةيرس قبريد  يهر  ف تةتد قمؾ اح  كبلت(   ت 
كذحؾ  ف   حرث  األسرة  تاحخثرات اح طمتثسقـ  ف خبلحهر  بر   اإل قيرةرت اح بمت رقي  

تلد صيهت قمؾ األسرحيب    خبلؿ االطرر احيظر  تاحدراسرت احسرثة  اح رقثط   
تةدايي (  تلد  - هرري  -ةمسرت قبمي ي  إر ردي  ق ق ؿ كؿ  يهر تمد ةتايب   بر ي 

ى احةمسرت ثرإلسقبري  ثرحبديد  ف اح راةأل احبم ي  اح قخصص . قـ إتداد   قت 
 تاحثرير   يق  ف ثبلث    رتر رأيسي  قق ثؿ    :

 .    يزات األثرث احذكد -أ 
 . ت داث األثرث تاحقةهيزات احذكي  ح يرطؽ اح سكف احتظييي  -ب
 قتظيؼ األثرث احذكد ح ؿ   كبلت اح سكف . -ج

ز ف كؿ   ثتالأل ةمسقرف إسثتتي ر  ( ةمسرت10   قطثيةس  سقهرؽ هذا احثرير   تلد ا
تقـ قتزيأل احةمسرت ك ر هت  ت ة    دلية ( را   20يقخممهر   سرت (1.5ةمس   
 ( 3ثةدتؿ  
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 بامكانات األثاث الذكى  خطة تطبيؽ برنامج الوعي 3) جدوؿ

الجمسة 
 وعنوانيا

 العناصر
)محتوى الجمسة 

 االرشادية 
    يهري  احةمس  التعميمية :  األىداؼ

 :قكتف رث  األسرة  لردرة تمد أف  
االستراتيجيات والوسائؿ 
 التعميمية المستخدمة

إجراءات 
 التقويـ

الجمسة 
األولى 
 والثانية

 

تعارؼ 
والتعريؼ 
بالبرنامج 
وأىدافو 
 وأىميتو

 

 

 قبررؼ -
 احقبريؼ ثرحثرير ػػ   -
جراءاتو -  أىػػػداؼ البرنامػػج وا 
 تعريؼ األثاث الذكى . -
 أنواع األثاث الذكى  -

أتال: األثرث ثدتف  -
اسقخداـ اح رسب   

األثرث اح يطثؽ   األثرث 
احةرثؿ حئل قداد تاحقةمص   
األثرث اح قبدد االسقخداـ 
  األثرث احةرثؿ حق تيؿ 

 تاحد   تاحق كيؿ ( .

ثريير : األثرث ثرسقخداـ -
األثرث اح ق رؾ اح رسب 

 (   األثرث احقيرتمد 

 

 أواًل : األىداؼ المعرفية  
 ققبرؼ ثرحثرير   . -1
 قيسر أه ي  احثرير   . -2
 قبرؼ  ر اح ةصتد ثرألثرث احذكد . -3
 ق دد أيتاع األثرث احذكد . -4 
قبطد أ ثم  ح خقمؼ أيتاع األثرث  -5

 احذكد .
 ثانيًا:األىداؼ الميارية 

احرستـ احقخطيطي  قبل ظ  -1
 تاحقت ي ي  اح سقخد   .
 ثالثًًا:األىداؼ الوجدانية 

 ققةثؿ  كرة احثرير   تققرثأل   تر -1
 ةمسرقس ثريقظرـ . 
 ققرثأل ثرهق رـ اح رح ح  قتى احةمس . -2
 ق ررؾ ث  رس  د اح يرل رت احقد -3
 قطرح اثيرء احةمسس . 

 

المحاضرة مع االستعانة بالوسائط  -1
 Power pointالتكنولوجية )عرض 

 لمتعريؼ بكؿ مف:
 احثرير   تاه يقس -
 قبريؼ األثرث احذكد . -
 عصػؼ ذىنػػى مع االستعانة بػ: -2
رسـت قخطيطي  تصتر قت ة   -

 أيتاع األثرث احذكد .
 مناقشػػػة جماعيػػػة لػ : -3
ت دات األثرث احقد قيدرج  -

ق ت كؿ يتع  ف أيتاع األثرث 
احذكد  أل ترض  يديتهرت 

 قت ي ي  حثبض األيتاع .

 

يتـ التقييـ في 
آخر الجمسة مف 
خالؿ إلقاء أسئمة 
عمي أفراد العينة 

قبريؼ  -1:  عف
 األثرث احذكد ؟

أيتاع األثرث  -2
 احذكد ؟

صييد احصتر  -3
اح برت   أ ر ؾ 
إحد أثرث ذكد 

ثرسقخداـ اح رسب 
أت ثدتف اسقخداـ 

 اح رسب؟
مػػػػػػػع تعزيػػػز 

إستجػػابات أفػػراد 
 . العينة

الجمسة 
الثالثة 
 والرابعة
 

وحدات 
األثاث 

والتجييزات 
الذكية 
لمناطؽ 
المسكف 
 الوظيفية

أواًل:األثاث 
الذكى 
لمنطقة 
 النـو

 

مميزات وعيوب األثاث  -
 الذكى .

أوال: األثاث الذكى لمنطقة 
 النـو 

 –احسرير اح رأطد  
احسرير  –احسرير اح ق رؾ 

سرير اح ظم   –احذكد 
احدتالب  –احقيرتمد 

 –اح قبدد االسقخداـ 
ت دات  –احدتالب احذكد 

  ة ب  ك يطة  يتـ ( .
 

 

 أواًل:األىداؼ المعرفية 
 قبدد   يزات تتيتب األثرث احذكد . -1
األثرث احذكي   قبطد أ ثم  حت دات -2

 احقص يـ تاح سقخد س  د نرؼ احيتـ .
قذكر أ ثم  حؤلثرث اح بق د تمد  -3

 قةييرت اح رسب تاحخرص ثهرؼ احيـت .
 تاصيرت احسرير تاحدتالب ق رح   -4

 .احذكد 
ققبمؿ سثب قي يؿ احدتالب اح قبدد  -5

 االسقخداـ تف احدتالب احبردى .
 ثانيًا: األىداؼ الميارية

 ثيف أيتاع اأسرة احذكي  .قير ؿ  -1
ق يز احقص يـ األيسب حدتالب نر    -2

 يت هر  ف ثيف احي رذج اح برت   .
 ثالثًا األىداؼ الوجدانية 

قكقسب اقةره ر ايةرثي ر ي ت اسقخداـ  -1
 األثرث احذكد .

 .ققرثأل ثرهق رـ أيتاع احدتاحيب احذكي   -2

 

  ػػأل االسػػقبػػػريػػػ الشػػرح  -
ثرحبرتض احقةدي ي  اح زتدة 
ثرحرسـت احقخطيطي  تاحصتر 

 احقت ي ي  حكؿ  ف  
   يزات تتيتب األثرث احذكد  -
أيتاع ت دات األثرث احذكي   -

 اح سقخد س  د نرؼ احيتـ .
مناقشػػػػػػة االنسب في كؿ  -
  :مف
 أيتاع اأسرة احذكي  .  -
 أيتاع احدتاحيب احذكي  . -

ثرحصتر تذحؾ ثرالسقبري  
احقت ي    ف خبلؿ احبرتض 

 احقةدي ي  .
 

إلقػػػاء أسئمة عمي 
 :أفػػراد العينة عف

ذكر خ س  -1
  يزات تتيتب  
 حؤلثرث احذكد ؟

أتطرء أ ثم   -2
حت دات األثرث 
احذكد احخرص  
 ثهرؼ احيتـ ؟ 

  رح -3
 تاصيرت احسرير 
 تاحدتالب احذكد ؟

قبمؿ سثب  -4
قي يؿ احدتالب 

خداـ االسقداح قبد
 ؟ احقةميدىتف 

مػػػػػػػع تعزيػػػػز 
استجػػػابات أفػراد 

 العينة
سؤاؿ أفراد *ا ثم   الشػػػرح مع اعطػػػاء-1 أواًل:األىداؼ المعرفية  وال : اآلرائؾأ 
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الجمسة 
 وعنوانيا

 العناصر
)محتوى الجمسة 

 االرشادية 
    يهري  احةمس  التعميمية :  األىداؼ

 :قكتف رث  األسرة  لردرة تمد أف  
االستراتيجيات والوسائؿ 
 التعميمية المستخدمة

إجراءات 
 التقويـ

الجمسة 
الخامسة 
 والسادسة

 
 
 ثانًيا:
األثاث 
الذكى 
لمنطقة 
 المعيشة

  األريك  اح قبددة 
األنراض   األريك  احذكي  
  األريك   قبددة احتسرأط 

  األريك  احقيرتمي  
 اح  يأ  ( .

 المقاعدثانيا : 
   ةرتد االسقرخرء  

كرسد احقدحيؾ   احكرسد 
احهزاز ح  ف أةهزة 
اح   تؿ   احكرس  
اح سرس  احكراس  

 اح ةسدة ( .
 ثالثا : المناضد

   ير د  قبددة 
دة االسقخداـ   اح ي 

 احذكي    اح ي دة احقيرتمي  
 ربعا : المكتبات والمكتب

  اح كقب احذكد    كقثرت 
   قبددة االسقب رؿ 

  كقثرت ذكي  احقص يـ (.
خامسا: أرفؼ ذات 
 تصميمات ذكية .

 قبدد األيتاع اح خقميد حآلراأؾ . -1
قةررف ثيف  ةرتد االسقرخرء تاح ةرتد  -2

 احقدحيؾ  ف  يث االسقخداـ .
قبدد يتتيف  ف أيتاع اح ير د  -3

 احذكي .
قبط  أ ثم  حم كقثرت احذكي   - 4

 احقص يـ .
ق دد األ ركف اح يرسث  السقخداـ    -5

 األر ؼ احذكي  احقص يـ .
 ثانيًا:األىداؼ الميارية 

ق يز األيتاع اح خقمي  حآلراأؾ  ف ثيف  -1
 احصتر اح برت   .

قخقرر أ  ؿ قص يـ حم كقثرت  -2
تاألر ؼ  ف تةه  يظرهر  ف خبلؿ 

 .احقص ي رت اح برت  
 الوجدانيةثالثًا : األىداؼ 

قةدر أه ي  اسقخداـ  ةرتد االسقرخرء  -1
 حقت ير احرا   ح سقخدـ .

قبيد احيظر    اسقخدا هر حؤلثرث  -2
احقةميدى  د  يطة  اح بي    د  تء 

 إ كريرت األثرث احذكد .

تاالسقبري  ثرحبرتض احقةدي ي  
اح ق  ي  حرسـت قخطيطي  

 تصتر قت ي ي  حكؿ  ف:
 أيتاع اأراأؾ احذكي  . -
 أيتاع اح ةرتد احذكي  . -
 أيتاع اح ير د احذكي  . -
أيتاع اح كقثرت تاح كرقب  -

 احذكي  .
 األر ؼ احذكي  احقص يـ .  -
 
مناقشة )جماعية  حوؿ  -2

احقد قسقخد س  األثرث احقةميدى
 د  يطة  اح بي   ثرح ةرريس 
 أل األثرث احذكد احقد قـ 

 تر   .
ترتض  يديت يت ة  -3

ثبض ايتاع ت دات األثرث 
  كف احذكي  احقص يـ اح

 .اسقخدح هر  د  يطة  اح بي  

ذكر  – العينة
أ ثم  حآلراأؾ 

 احذكي ؟
احيرتؽ ثيف  -

أيتاع اح ةرتد 
احذكي   ف  يث 

 االسقخداـ .
اخقيػػػرر احصتر  -

احص ي    ف 
 قبػػدد تاحقد ق ثؿ 

أيتاع اح ير د 
 تاح كقثرت . 

* سػػػػػػؤاؿ أ راد 
احبييػػػػػ  ثقةييػػػػػػـ 
األثرث احقةميدى 
اح سقخدـ  د 

 سركيهف ثرح ةرري  
 ثرألثرث احذكد ؟
مػػػػع تعػػػػػػػػزيز 
 االستجابات .

الجلسة 
 السابعة
 والثامنة

 
 
 :ثالًثا

األثاث 
والتجهيزات 

الذكية 
لمنطقة 
العمل 

 والخدمات
 

 أوال : المطبخ 
  احهبلي  احذكي    احثبلة  

احذكي      دة قخزيف 
احقتاثؿ   ت دات احقخزيف 
احذكي  احقص يـ   اح تالد 
احذكي    سم  اح ه بلت 
احذكي    ت دات اح طثخ 

 اح ة ب  ( .
 

 ثانيا : الحماـ 
   تض االسق  رـ احذكد 

  خبلط االسق  رـ   
اح ر رض احذكد   

صيثتر اح يره احذكد   
 تض احتةس    تزع 

 احصرثتف احذكد (

 أواًل:األىداؼ المعرفية 
 قذكر احقةهيزات احذكي   د اح طثخ . -1
 قبدد  زاير اح تالد احذكي  . -2
قةررف ثيف إ كريرت احثبلة  احذكي   -3

 تاحبردي .
قبطد أ ثم  حمقةهيزات احذكي   -4

 ثرح  رـ. 
قةيـ  زاير اسقخداـ احصيثتر احذكد  -5

  ف  يث ك ي  اح يره تدرة  اح رارة .
 ثانيًا: األىداؼ الميارية

ق يز ثيف احقةهيزات احبردي  تاحذكي   -1
ح يطة  احب ؿ تاحخد رت  ف ثيف احصتر 

 .اح برت  
 ثالثًا: األىداؼ الوجدانية 

قةدر أه ي  اسقخداـ احقةهيزات احذكي   -1
  د اح طثخ تاح  رـ . 

قؤ ف ثأه ي  اسقثداؿ ثبض  -2

التطرء أ ثم   عصؼ ذىني - -1
ت حت دات األثرث تاحقةهيزا

 احذكي  ح يطة  احب ؿ تاحخد رت 

ا ثم   اعطػػػاءالشػػػرح مع  -
تاالسقبري  ثرحبرتض احقةدي ي  
اح ق  ي  حرسـت قخطيطي  

 تصتر قت ي ي  حكؿ  ف:
أيتاع ت دات األثرث  -

 تاحقةهيزات احذكي   د اح طثخ .

أيتاع احقةهيزات احذكي   -
 حم  رـ. 

  تؿ : المناقشة الجماعية -2

إ كريرت ت زاير اسقخدحـ  - -3
احقةهيزات احذكي   د  يطة  

*سػػػػػؤاؿ أفػػػراد 
 العينػػػة عف :

ذكر احقةهيزات  -
احذكي  ث يطة  

 احب ؿ تاحخد رت ؟
 ف  زاير  -

اح تالد احذكي  
........  .... 

احيرؽ ثيف  -
احثبلة  احبردي  

 تاحذكي  ؟
 زاير اسقخداـ  -

 احصيثتر احذكد ؟ 
مػػػػػػع تعزيػػػػػز 
استجابػػػػات أفراد 

 العينة .
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الجمسة 
 وعنوانيا

 العناصر
)محتوى الجمسة 

 االرشادية 
    يهري  احةمس  التعميمية :  األىداؼ

 :قكتف رث  األسرة  لردرة تمد أف  
االستراتيجيات والوسائؿ 
 التعميمية المستخدمة

إجراءات 
 التقويـ

احقةهيزات اح رحي  ثقةهيزات ذكي  حق ةيؽ 
 . احرا   تاحسهتح   د االسقخداـ

حخد رت ثرح ةرري  احب ؿ تا
 ثرحقةهيزات احقةميدي  .

الجمسة 
 التاسعة
توظيؼ 
األثاث 

الذكى لحؿ 
مشكالت 
 المسكف

  يؽ اح سر   أوآل :
تدـ قتا ر أ ركف  ثانيا :

 قخزيف كر ي  .
 قبدد االسقب رؿ . ثالثا :
قت ير  رابعا :

 احخصتصي  .

 أواًل:األىداؼ المعرفية 
قذكر ثبض اح  كبلت احخرص   -1

 اح سكف  .ثقص يـ تقأثيث 
قبطد أ ثم  حمدتر احذى قمبث  ت دات  -2

األثرث احذكد  د  ؿ   كبلت 
 اح سكف .

قخقرر أ دى اح  كبلت احقد قبريد  -3
 يهر  د  سكيهر تقت ة كيؼ ي كف 
حؤلثرث احذكد أف يسرتدهر  د  ؿ 

 قمؾ اح  كم  .

 ثانيًا: األىداؼ الميارية
قبل ظ قص ي رت األثرث احذكد  -1

بلت احقد قسرتد  د  ؿ   ك
 اح سكف .

 ثالثًا: األىداؼ الوجدانية 
قكتف إقةرهر إيةرثير ي ت قتظيؼ  -1

 األثرث احذكد ح ؿ   كبلت اح  كف . 
قؤ ف ثأه ي  اسقثداؿ ثبض ت دات  -2

األثرث احقةميدى ثأخرى ذكي  ح ؿ 
 اح  كبلت احسكيي  .

إلتطرء أ ثم   عصؼ ذىنى - -4
حم  كبلت احقد ققتاةد ث خقمؼ 

 احت دات احسكيي  .

شرح مع االستعانة بالعروض  - -5
اح ق  يس حي رذج  ف  التقديمية

قص ي رت ت دات أثرث ذكي  
 ح ؿ كؿ   كم   رقثط  ثرح سكف 

 تؿ يتتي   مناقشة - -6
اح  كبلت اح تةتده ث سركيهف 
تكييي   ؿ قمؾ اح  كبلت  ف 
  خبلؿ ت دات األثرث احذكد .

*سػػػػػؤاؿ أفػػػراد 
 العينػػػة عف :

 ف اح  كبلت 
اح رقثط  ثقأثيث 
تقص يـ اح سكف 
.......... ....... 

أتطرء أ ثم   -
حثبض ت دات 
األثرث احذكد احقد 
قسرهـ  د  ؿ 
   كبلت اح سكف.

 ددى اكثر  -
  كم  ث سكيؾ 
 أل قت ية دتر 
األثرث احذكد  د 
  ؿ قمؾ اح  كم 

 
مػػػػػػع تعزيػػػػػز  

استجابػػػػات أفراد 
 العينة .

 الجمسة
 العاشرة

شكر وختاـ 
 وتقييـ

ترض  تالأل تأ ركف االيقرج اح صري  احقد قيق  األثرث احذكد   إسقبراض  تالأل احقستؽ  احبرثي   -
 احقد قستؽ حؤلثرث احذكد تقت ره حم سقهمكيف .احبرح ي  (  –

  كر تخقرـ احثرير   . -
  احصترة االحكقرتيي  (  قةييـ احثرير   اإلر ردى تقتزيأل  ةيرس احتت  ثر كريرت األثرث احذكد -

 .حمقطثيؽ احثبدى حةيرس  دى  رتمي  احثرير   االر ردى اح ُبد
 

 عرض البرنامج عمي لجنة التحكيـ لحساب صدؽ المحتوى: 
تذحؾ ثبرض احثرير   اإلر ردى اح بد ث  قتاه   قـ  سرب  بر ؿ احصدؽ حمثرير  

اح قخصصيف  ف اح  ك يف  احسردة األسرقذةاحبم   تأهدا س تطرؽ احقةييـ تمد ثبض 
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ثكمي  االلقصرد لس   إدارة  تسسرت األسرة تاحطيتح   االلقصرد اح يزح  احقرثت  
 اح يزح  ةر ب   متاف.

قـ قبديؿ احثرير   ثيرءا  تم  آراء ت ةقر رت عديؿ البرنامج في الصورة النيائية: ت
 اح  ك يف.األسرقذة نرحثي  احسردة 

 قـ احقةييـ تم  ثبلث  را ؿ::  البرنامج عميةاتقييـ ف
تمد تيي   احذكداحتتد ثإ كريرت األثرث  ةيرس  ثقطثيؽ تقييـ قبمى)مبدئى  : -

ثإ كريرت األثرث احذكد احث ث األسرسي  إلخقيرر احرثيأل األديد  ف  يخي   احتت  
 احبيي  احقةريثي (  تذحؾ لثؿ تاح قت ر إ كريي  قة يبهف     كرف قطثيؽ احثرير    

 قطثيؽ ةمسرت احثرير ة  احةيرس احةثم (.
تاحةرء األسأم    بلؿ اح يرل رتيسق ر طتاؿ  قرة قطثيؽ احثرير    ف خ تقييـ مرحمى: -

حمقأكد  ؛اح يهي  تمد أ راد احبيي  احقةريثي  أثيرء تيهري  كؿ ةمس   ف ةمسرت احثرير  
  ف اسقيبرب   قتى كؿ ةمسرت احثرير  .

احتتد ثإ كريرت األثرث احذكد    د احصترة ثإتردة قطثيؽ  ةيرس  تقييـ نيائى: -
ثبدى( تمد احةيرس اح ف ة يأل ةمسرت احثرير      تذحؾ ثبد االيقهرء االحكقرتيي  (

تذحؾ ح ةرري  احيقرأ  احةثمي  تاحثبدي  حةيرس  دى احق سف احذى   تيي  احث ث احقةريثي 
 قـ ق ةيةس  ف قطثيؽ احثرير  .

( رث  أسرة  ف  يخي د احتتد 45 قـ قطثيؽ احثرير   تمد  تطبيؽ البرنامج :
إسقبدادهف حقطثيؽ ةمسرت احثرير     تلر ت  ثر كريرت األثرث احذكد تاحقد أثديف

احثر ث  ثقةهيز أ ركف احقطثيؽ حمةمسرت تحكف قيرةأت احثر ث  ثر ض ثبض رثرت 
األسر ح  تر احةمسرت يظرا حمظرتؼ احقد ق ر ثهر احثبلد يقية  ةرأ   كترتير 

راح تختؼ رثرت األسر  ف احقة أل حقطثيؽ ةمسرت احثرير       ر د أل احثر ث  إحد إلق
أف يقـ احقطثيؽ تف ثبد تف طريؽ أ د ثرا   احقتاصؿ تاحقد ثهر إ كريرت   رثه  

يديتهرت    راأة ترض يحمقتاصؿ احيبمد كر كريي  ترض  احصتت   احصترة   اح
احثرترثتييت تلد ر ثت رثرت األسر ثرحيكرة   تثرحيبؿ قـ ت ؿ ةرتب  ف خبلؿ قطثيؽ 

ؿ ثيف احثر ث  ترثرت أسر احبيي  احقةريثي  حسهتح  احقتاص whats app احتاقس آب 
   ف خبلؿ ق ديد  تتد  Zoomتقـ قطثيؽ احةمسرت تف ثبد  ف خبلؿ ثرير   زتتـ 
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 Zoomثرثت  ف كؿ أسثتع ث ر ييرسب رثرت األسر يقـ  يس احقتاصؿ تثر ثرير   
  يث كريت احثر ث  قةـت ثررسرؿ حييؾ االةق رع لثؿ ثدء كؿ ةمسس.

 : التقويـإجراءات  
تمد تيي  احث ث احقةريثي  ثبد  احتتد ثإ كريرت األثرث احذكد ةيرس  إتردة قطثيؽقـ 

حسهتح  Googleform ق تيمس إحد  ةيرس احكقرتيد  ف خبلؿ قطثيؽ ةتةؿ  تـر 
احقطثيؽ احثبدى حرثرت أسر احبييس احقةريثي  تقـ إرسرحس حهف  ف خبلؿ ةرتب احتاقس 

 . دى  رتمي  احثرير   االر رد  احُ بدحةيرس  ؛تاحثبدي   ةرري  احيقرأ  احةثمي ح
 خامسًا: التطبيؽ الميداني عمى عينة البحث

 اكقػػػتثر ػػػهر  ثدايػػػ  قػػػـ قطثيػػػؽ أدتات احث ػػػث  ػػػ  احيقػػػرة  ػػػف الحػػػدود الزمنيػػػة لمبحػػػث:
 ـ.2021 يقصؼ  هر ييرير قد ـ 2020

ثػرت األسػر احبػر بلت ر قـ قطثيؽ أدتات احث ث تمد تييػ   ػف  الحدود المكانية لمبحث:
  تاح تظيػػػػرت احهيأػػػػ  اح برتيػػػػسقػػػػدريس ت احثكميػػػػ  االلقصػػػػرد اح يزحػػػػد  ػػػػف ت ػػػػتات هيأػػػػ  

   درسػػ  احةيػػؿ احةديػػد ثرال ػػر   إحػػد احبػػر بلت ثػػثبض اح صػػرحة اح كت يػػ  تاح ػػدارس 
ثرح بػػردى    درسػػػ  احسػػيدة خديةػػػ  ثزهػػراء اح بػػػردى ( ك ػػر قػػػـ احقطثيػػؽ تمػػػد تييػػ   ػػػف 

حبػػر بلت  ػػف خػػبلؿ أتحيػػرء أ ػػتر احطمثػػ   ػػد ييػػس اح ػػدارس احسػػرثة  رثػػرت األسػػر نيػػر ا
تثبػػض ت ػػتات يػػردى تادى دةمػػ  اح بػػردى تثبػػض ةيػػراف تأصػػدلرء ت بػػررؼ احثر ثػػ  

 .احةرهرة   اح ةي رت ث  ر ظ  ف قيطثؽ تميهف اح رتط ت 
 سادًسا: المعالجات اإلحصائية

حق ديػػػػػػػد  SAS  ثريػػػػػػػر   Spss.xقػػػػػػـػ إةػػػػػػػراء اح برحةػػػػػػػرت اإل صػػػػػػػرأي  ثإسػػػػػػػقخداـ ثريػػػػػػػر   
اح قتسطرت اح سرثي   اإلي راؼ اح بيرر   احقكػرارات  احيسػب اح أتيػ    بر ػؿ إرقثػرط ثيرسػتف  

  ق ميػػؿ احقثػػريف  ػػ  إقةػػره تا ػػد ثإسػػقخداـ T.Testاحيػػرتؽ ثػػيف اح قتسػػطرت ثإسػػقخداـ إخقثػػرر 
F.Test  إخقثرر ألؿ  رتؽ  بيت  L.S.Dير احثريػر     ت سرب  بر ػؿ ايقػر ح بر ػ   ػدى قػأث

 اإلر ردى احُ بد؛ ت بر ؿ االي دار تذحؾ  ف أةؿ إسقخراج احيقرأ  ت يرل قهر تقيسيرهر.
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 تحميميا وتفسيرىا: النتائج 
 أواًل: النتائج الوصفية

 : وصؼ العينة األساسية لمبحث -1
  276ف = )    توزيع أفراد العينو األساسية وفقا لبعض المتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية4جدوؿ )

 النسبة المئوية% العدد الفئة البيػاف 

 مدة الزواج
 14.5 40 سيتات 10ألؿ  ف 

 23.2 64 سي  20أللؿ  ف 10 ف 
 62.3 72 سي   أكثر 20 ف

 %100 276 إجمالي 

 المستوى التعميمي لمزوج
)  31.9 88  قتسط  ثريتي  تر   أت دثمـت

 18.8 52  تؽ اح قتسط
 39.2 108 ةر بد

 10.1 28 أتمد  ف احةر ب 
 %100 276 إجمالي 

 

 والمستوى التعميمي لمزوج
)  39.1 108  قتسط  ثريتي  تر   أت دثمـت

 11.6 32  تؽ اح قتسط
 37.7 104 ةر بد

 11.6 32 أتمد  ف احةر ب 
 %100 276 إجمالي 

 

 55.1 152 قب ؿ عمؿ الزوجو
 44.9 124 ال قب ؿ

 %100 276 إجمالي 

 

 ةالمستوى الميني لمزوج

 13.1 20  يخيض   تظييف ث ؤهؿ  قتسط(
 قتسط  تظرأؼ تردي  ث ؤهؿ  تؽ 

  قتسط أت ةر ب (
84 55.3 

 رقيأل  تظرأؼ  ر تل  ث ؤهؿ ةر ب  ات 
  تؽ ةر ب (

48 31.6 
 %100 152 إجمالي 

 المستوى المينى لمزوج

 27.5 76  يخيض   تظييف ث ؤهؿ  قتسط(
 تظرأؼ تردي  ث ؤهؿ  تؽ  قتسط 

  قتسط أت ةر ب (
120 43.5 

 رقيأل  تظرأؼ  ر تل  ث ؤهؿ ةر ب  ات 
  تؽ ةر ب (

80 29 
 %100 276 إجمالي 

 عدد أفراد األسرة
 26.1 72 4: 3 ف 
 66.7 184 6: 5 ف 
 7.2 20  أكثر 7 ف 

 %100 276 إجمالي 
 33.3 92 ةيي   6000أللؿ  ف 4600 قتسط   ف دخؿ األسرة

 21.7 60 10000أللؿ  ف  6000 تؽ اح قتسط  
 45 124 ةييس  أكثر10000 رقيأل  ف 

 %100 276 إجمالي 
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سػي   تذحػؾ 20( أف أنمػب تييػ  احث ػث قػزداد  ػدة زتاةهػف تػف4يق ة  ف ةػدتؿ  
%. ك ػػػر يقثػػػيف أف 14.5سػػػيتات ثيسػػػث   10%  تألمهػػػف  ػػػدة زتاةهػػػف ألػػػؿ  ػػػف 62.3ثيسػػػث  

%  تألمهـػ  سػقتاهـ احقبمي ػ  أتمػد  ػف 39.2أنمب األزتاج  سقتاهـ احقبمي   ةر بد ثيسػث  
ييػ  احث ػث  سػقتاهف احقبمي ػ  %  ك ر يق ػة أف أنمػب رثػرت األسػر ت10.1احةر بد ثيسث  
%  تألمهػف  سػقتاهف احقبمي ػ   ػتؽ اح قتسػط تأتمػد  ػف احةػر بد ثيسػث  39.1 قتسط ثيسث  

% 55.1%  ك ػػػر يق ػػػة أف أنمػػػب رثػػػرت األسػػػر تييػػػ  احث ػػػث  ػػػف احبػػػر بلت ثيسػػػث  11.6
%   ك ػػر يق ػػة أف أنمػػب رثػػرت األسػػر  سػػقتاهف  44.9تألمهػػف  ػػف نيػػر احبػػر بلت ثيسػػث  

%   ػػػ   13.1%  تألمهػػػف  سػػػقتاهف اح هيػػػد  ػػػيخيض ثيسػػػث  55.3 قتسػػػط ثيسػػػث  اح هيػػػد 
%  تألمهػػـػ  سػػػقتاهـ اح هيػػػ  43.5 ػػػيف أف أنمػػػب األزتاج  سػػػقتاهـ اح هيػػػ   قتسػػػط ثيسػػػث  

 %.27.5 يخيض ثيسث  
أ ػراد ( ثيسػث   6:5كذحؾ يق ػة أف أنمػب أسػر احبييػ  يقػراتح تػدد أ ػراد أسػرههف ثػيف   

%  تأ ػػػر تػػػف 7.2أ ػػػراد  ػػػأكثر ( ثيسػػػث   7تػػػدد األ ػػػراد    ػػػف  %  تألمهػػػر يقػػػراتح66.7
% تألمهػػـ دخمهػػـ  ػػتؽ اح قتسػػط 45احػػدخؿ اح ػػهرى  أنمػػب األسػػر دخمهػػـ  رقيػػأل ثيسػػث  

 %.21.7ثيسث  
 

  276)ف =      السكنية  توزيع أفراد العينو األساسية وفقا لبعض المتغيرات 4جدوؿ )تابع        
 النسبة المئوية% العدد الفئة البيػاف 

 المنطقة السكنية
 15.9 44  بثي 
 59.4 164  قتسط 
 24.6 68 رالي 

 %100 276 إجمالي 

 مساحة المسكف
 21.7 60 2ـ90ألؿ  ف 

 59.4 164 2ـ150أللؿ  ف  90 ف 
 18.9 52  أكثر 2ـ150 ف 

 %100 276 إجمالي 
 

 60.9 168 ق ميؾ نوع المسكف
 39.1 108 إيةرر

 %100 276 إجمالي 
 

 عدد حجرات المسكف
3 80 29 
4 112 40.6 
 30.4 84  أكثر 5

 %100 276 إجمالي 
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تييػػػػ  احث ػػػػث قةػػػػأل  سػػػػركيهـ  رثػػػػرت األسػػػػر( أف أنمػػػػب 4يق ػػػػة  ػػػػف ةػػػػدتؿ  
   %15.9ثيسػػػث    ػػبثي %  تألمهػػـ ث يػػرطؽ 59.4ثيسػػث  اح سػػقتى ث يػػرطؽ  قتسػػط  
أللػػؿ  90قثمػػم  سػػر    سػػكيهف    ػػف  تييػػ  احث ػػث رثػػرت األسػػرأنمػػب ك ػػر يق ػػة أف 

 ػػػأكثر (  2ـ150% تألمهػػػف قثمػػػم  سػػػر    سػػػكيهف    ػػػف 59.4( ثيسػػػث  2ـ150 ػػػف 
 % .18.9ثيسث  
أف أنمػػػب رثػػػػرت األسػػػر تييػػػػ  احث ػػػػث يب ػػػف  ػػػػد  سػػػركف ق ميػػػػؾ ثيسػػػػث   يق ػػػػة كػػػذحؾ
رت رثأف أنمب  %   كذحؾ يق ة39.1%   تألمهف يب ف ث سركف إيةرر ثيسث  60.9
% تألمهػػف  40.6 ةػػرات( ثيسػػث   4قثمػػم تػػدد  ةػػرات  سػػكيهف   تييػػ  احث ػػث األسػػر

 % .29 ةرات( ثيسث   3قثمم تدد  ةرات  سكيهف   
 

 

 : وصؼ العينة التجريبية -2
 وفقا لبعض المتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية  التجريبية  توزيع أفراد العينو 5جدوؿ )

  45)ف = 
النسبة  العدد الفئة البيػاف 

 المئوية%

 مدة الزواج
 24.4 11 سيتات 10ألؿ  ف 

 44.4 20 سي  20أللؿ  ف 10 ف 
 31.2 14 سي   أكثر 20 ف

 %100 45 إجمالي 

المستوى التعميمي 
 لمزوج

)  28.9 13  قتسط  ثريتي  تر   أت دثمـت
 17.8 8  تؽ اح قتسط
 44.4 20 ةر بد

 8.9 4 أتمد  ف احةر ب 
 %100 45 إجمالي 

 

المستوى التعميمي 
 ولمزوج

)  33.3 15  قتسط  ثريتي  تر   أت دثمـت
 24.4 11  تؽ اح قتسط
 40 18 ةر بد

 2.3 1 أتمد  ف احةر ب 
 %100 45 إجمالي 

 

 35.6 16 قب ؿ عمؿ الزوجو
 64.4 29 ال قب ؿ

 %100 45 إجمالي 
 

المستوى الميني 
 ةلمزوج

 31.3 5  قتسط( يخيض   تظييف ث ؤهؿ 
 قتسط  تظرأؼ تردي  ث ؤهؿ  تؽ  قتسط 

 أت ةر ب (
8 50 

 رقيأل  تظرأؼ  ر تل  ث ؤهؿ ةر ب  ات 
  تؽ ةر ب (

3 18.7 
 %100 45 إجمالي 
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 المستوى المينى لمزوج

 42.3 19  يخيض   تظييف ث ؤهؿ  قتسط(
 قتسط  تظرأؼ تردي  ث ؤهؿ  تؽ  قتسط 

 أت ةر ب (
16 35.5 

 رقيأل  تظرأؼ  ر تل  ث ؤهؿ ةر ب  ات 
  تؽ ةر ب (

10 22.2 
 %100 45 إجمالي 

 عدد أفراد األسرة
 28.9 13 4: 3 ف 
 64.4 29 6: 5 ف 
 6.7 3  أكثر 7 ف 

 %100 45 إجمالي 
 18.7 8 ةيي  ( 6000أللؿ  ف 4600 قتسط   ف دخؿ األسرة

 35.5 16 (10000أللؿ  ف  6000 تؽ اح قتسط  
 46.7 21 ةييس  أكثر10000 رقيأل  ف 

 %100 45 إجمالي 
( أف أنمػػب رثػػرت أسػر تييػػ  احث ػػث احقةريثيػػ  ققػػراتح  ػػدة 5يق ػة  ػػف ةػػدتؿ  

%   تألمهػف  ػدة زتاةهػف ألػؿ  ػف 44.4سيس ( ثيسث   20أللؿ  ف  10زتاةهف    ف 
%. ك ػػػر يقثػػػيف أف أنمػػػب األزتاج  سػػػقتاهـ احقبمي ػػػ  ةػػػر بد 24.4سػػػيتات ثيسػػػث   10

  ك ػػػػر %8.9%  تألمهػػػػـ  سػػػػقتاهـ احقبمي ػػػػ  أتمػػػػد  ػػػػف احةػػػػر بد ثيسػػػػث  44.4ثيسػػػػث  
يق ػة أف أنمػب رثػػرت األسػر تييػػ  احث ػث احقةريثيػػ   سػقتاهف احقبمي ػػ  ةػر بد ثيسػػث  

%  ك ػػر يق ػػة أف 2.3%  تألمهػػف  سػػقتاهف احقبمي ػػ  أتمػػد  ػػف احةػػر بد ثيسػػث  40
% تألمهف  ف 64.4أنمب رثرت األسر تيي  احث ث احقةريثي   ف نير احبر بلت ثيسث  

أف أنمػػػػب رثػػػػرت األسػػػػر  سػػػػقتاهف اح هيػػػػد  %   ك ػػػػر يق ػػػػة 35.6احبػػػػر بلت ثيسػػػػث  
%   ػػ   ػػيف أف  18.7%  تألمهػػف  سػػقتاهف اح هيػػد  رقيػػأل ثيسػػث  50 قتسػػط ثيسػػث  

%  تألمهـ  سقتاهـ اح هي   رقيأل 42.3أنمب األزتاج  سقتاهـ اح هي   يخيض ثيسث  
 %.22.2ثيسث  

ههف كػػذحؾ يق ػػة أف أنمػػب رثػػرت أسػػر احبييػػ  احقةريثيػػ  يقػػراتح تػػدد أ ػػراد أسػػر 
أ ػػراد  ػػأكثر (  7%  تألمهػػر يقػػراتح تػػدد األ ػػراد    ػػف 64.4أ ػػراد ( ثيسػػث   6:5ثػػيف   
% 46.7%  تأ ػػر تػػف احػػدخؿ اح ػػهرى  أنمػػب األسػػر دخمهػػـ  رقيػػأل ثيسػػث  6.7ثيسػػث  

 %.17.8تألمهـ دخمهـ  قتسط ثيسث  
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  45)ف =      السكنية  توزيع أفراد العينو األساسية وفقا لبعض المتغيرات 5جدوؿ )تابع        
 النسبة المئوية% العدد الفئة البيػاف 

 المنطقة السكنية
 20 9  بثي 
 64.4 29  قتسط 
 15.6 7 رالي 

 %100 45 إجمالي 

 مساحة المسكف
 15.6 7 2ـ90ألؿ  ف 

 64.4 29 2ـ150أللؿ  ف  90 ف 
 20 9  أكثر 2ـ150 ف 

 %100 45 إجمالي 
 

 42.2 19 ق ميؾ نوع المسكف
 57.8 26 إيةرر

 %100 45 إجمالي 
 

 عدد حجرات المسكف
3 10 22.2 
4 23 51.1 
 26.7 12  أكثر 5

 %100 45 إجمالي 
قةػػػػأل احقةريثيػػػػ  تييػػػػ  احث ػػػػث  رثػػػػرت األسػػػػر( أف أنمػػػػب 5يق ػػػػة  ػػػػف ةػػػػدتؿ  
ثيسػػػػث   راليػػػػ %  تألمهػػػػـ ث يػػػػرطؽ 64.4ثيسػػػػث  اح سػػػػقتى  سػػػػركيهـ ث يػػػػرطؽ  قتسػػػػط  

احقةريثيػػػػ  قثمػػػػم  سػػػػر    تييػػػػ  احث ػػػػث رثػػػػرت أسػػػػرأنمػػػػب   ك ػػػػر يق ػػػػة أف  15.6%
  % تألمهف قثمم  سػر    سػكيهف 64.4( ثيسث  2ـ150أللؿ  ف  90 سكيهف    ف 

 % .15.6( ثيسث   2ـ90  ألؿ  ف 
أف أنمػػػب رثػػرت أسػػر تييػػػ  احث ػػث احقةريثيػػ  يب ػػػف  ػػد  سػػػركف  يق ػػة كػػذحؾ
 %   كػػذحؾ يق ػػة42.2سػػركف ق ميػػؾ ثيسػػث  %   تألمهػػف يب ػػف ث 57.8إيةػػرر ثيسػػث  
 ةػػرات(  4احقةريثيػػ  قثمػػم تػػدد  ةػػرات  سػػكيهف   تييػػ  احث ػػث رثػػرت أسػػرأف أنمػػب 

 % .22.2 ةرات( ثيسث   3% تألمهف قثمم تدد  ةرات  سكيهف   51.1ثيسث  
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 : المشكالت التى تواجو ربات األسر فى تصميـ وتأثيث المسكفكثر أ -3
  276)ف =  المشكالت التى تواجو ربات األسر فى تصميـ وتأثيث المسكف  يوضح اكثر 6جدوؿ ) 

المشكالت التى تواجو ربات األسر فى تصميـ وتأثيث اكثر 
 الترتيب % العدد المسكف

 احثريد 21.7 60  يؽ  سر   ثبض احيرانرت
 األتؿ 24.6 68 تدـ قتا ر أ ركف كر ي  حمقخزيف

 احراثأل 14.5 40 تدـ قتا ر احخصتصي 
 احخر س 13 36 االزد رـ تقكدس ثبض احيرانرت ثرألثرث
 احثرحث 18.8 52 تةتد ك رات تأت دة قبيؽ قرقيب األثرث

تدـ  –ستء قرقيب األثرث  –أخرى قذكر   تدـ تةتد ثمكتيرت 
صهر  ةـ  –دختؿ إ رءة تقهتي  طثيبي  حثبض اح يرطؽ 

 احيق رت حثبض اح يرطؽ (
 احسردس 7.2 20

اح  كبلت احقد قتاةس رثرت األسر  د قص يـ ( أف أكثر 6  يق ة  ف ةدتؿ
احقرقيب األتؿ ثيسث   ت قما يث تقأثيث اح سكف هد تدـ قتا ر أ ركف قخزييي  كر ي  

احقرقيب احثريد ثيسث   ت قما يث   يؽ  سر   ثبض احيرانرت ريميه  24.6%
احقرقيب احثرحث ثيسث   ت قما يث  تةتد ك رات تأت دة قبيؽ قرقيب األثرثثـ   21.7%
ثـ  % 14.5 د احقرقيب احراثأل ثيسث   ت يث ةرءثـ تدـ قتا ر احخصتصي    18.8%

%   تأخيرا  د احقرقيب احسردس 13االزد رـ تقكدس ثبض احيرانرت ثرألثرث ثيسث  
تدـ دختؿ  –ستء قرقيب األثرث  –ثبض اح  كبلت األخرى  ثؿ   تدـ تةتد ثمكتيرت 

صهر  ةـ احيق رت حثبض اح يرطؽ( ثيسث   –تقهتي  طثيبي  حثبض اح يرطؽ إ رءة 
إ قيرج كؿ  يطة   ف  يرطؽ اح سكف احتظييي  إحد . تلد يرةأل ذحؾ إحد %  7.2

 6: 5تيصر احقخزيف ثةريب أف نرحثي  أ ةرـ األسر تيي  احث ث يةأل  د احيأ   ف   
زييي    بل تف تردات رثرت األسر أ راد(   ر يزيد  بس  رة  كؿ  رد حتةتد أ ركف قخ

لقيرء األ يرء ت راء ك يرت كثيرة  ف اال قيرةرت احقد ق قرج أ ركف قخزييي    د  ب تا 
 تثرحقرحد كريت هذه اح  كم   ف أكثر اح  كبلت احقد تاةهت رثرت األسر .
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 : مناطؽ المسكف بيا مشكالت مرتبطة بالتصميـ والتاثيثأكثر  -4
  276)ف =  مناطؽ المسكف بيا مشكالت مرتبطة بالتصميـ والتاثيث  يوضح أكثر 7جدوؿ )
مناطؽ المسكف بيا مشكالت مرتبطة بالتصميـ  أكثر

 الترتيب % العدد والتاثيث
 احخر س 8.7 24  دخؿ احت دة احسكيي  

 احثريد 21.7 60 نرؼ احيـت
 حثرحث 18.9 52  يطة  أت نرؼ اح بي  

 األتؿ 37.7 104 اح طثخ
 احراثأل 13 36 اح  رـ

 يرطؽ اح سكف ثهر   كبلت  رقثط  ثرحقص يـ ( أف أكثر 7يق ة  ف ةدتؿ  
 يث نرؼ احيتـ يميس   %37.7 قؿ احقرقيب األتؿ ثيسث  ا يث تاحقأثيث هت اح طثخ   

 د احقرقيب احثرحث  يطة  أت نرؼ اح بي   ثـ   %21.7احقرقيب احثريد ثيسث   ت قما
ةرء  دخؿ احت دة تأخيرا % 13ثـ اح  رـ  د احقرقيب احراثأل ثيسث    %18.9ثيسث  
كثرة   قتيرت اح طثخ % . تلد يرةأل ذحؾ إحد 8.7ثيسث   احخر س د احقرقيب  احسكيي 

تداد احطبرـ   بل   ف أدتات تأةهزة كهرثرأي  تنير كهرثرأي  تأدتات تأتايد احطهد تا 
 ير أ ركف قخزييي  ثرثقس حهر   ثةريب ستء تف اح تاد احق تييي  اح قبددة اح طمتب قت 

احقرقيب تقيظيـ أةهزة اح طثخ تصهر  ةـ  سر   اح طرثخ  د ثبض احت دات احسكيي  
األ ر احذى أدى حكثرة اح  كبلت اح رقثط  ثس   تققيؽ هذه احيقية  ةزأير  أل دراس   يرف 

رت احت دة ( احقد أظهرت أف اح طثخ  ف أكثر  ران2012أثت صيرى   ر ر رانب  
 احسكيي  إزد ر ر ثرحقخزيف .

 

 توافر أثاث ذكى ال يعتمد عمى الحاسب لدى ربات األسر عينة البحث : -5
  276)ف =  توافر أثاث ذكى ال يعتمد عمى الحاسب  يوضح 8جدوؿ )

لديؾ أثاث ) قابؿ لمطى، متعدد االستخداـ ،قابؿ لالمتداد 
 % العدد والتقمص ، قابؿ لمتحوؿ  

 27.5 76 يبـ 
 72.5 200 ال

 100 276 المجموع
نرحثي  رثرت األسر تيي  احث ث ال قسقخدـ ت دات  ( أف8يق ة  ف ةدتؿ  

أثرث لرثم  حمطد    قبددة االسقخداـ   لرثم  حبل قداد تاحقةمص   لرثؿ حمق تؿ تذحؾ 
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%  ف رثرت األسر تيي  احث ث حديهر اثرث 27.5%  د  يف أف يسث  72.5ثيسث  
 حمطد    قبدد االسقخداـ   لرثؿ حبل قداد تاحقةمص   لرثؿ حمق تؿ . لرثؿ

 

  76)ف =  نوعية األثاث ذكى الذى ال يعتمد عمى الحاسب لدى ربات األسر  9جدوؿ ) 
 % العدد وحدات األثاث 

 36.8 28 أثرث لرثؿ حمطد    ير د/ آسرة / طرتح  طبرـ/  ةرتد (
 زتده ثر ركف قخزيف/ دتاحيب أثرث  قبدد االسقخداـ   آسرة 

 22.4 17 ثهر رؼ يسقخدـ ك كقب /  ير د ثهر أر ؼ حمقخزيف (
 - - أثرث لرثؿ حبل قداد تاحقةمص

أثرث لرثؿ حمق تؿ   أراأؾ قق تؿ أسرة / ركيس ق تؿ 
 40.8 31 حسرير /  ةرتد قق تؿ أسره (  

 100 76 المجموع
( أف أكثر أيتاع ت دات األثرث احذكد احذى ال يبق د تمد 9يق ة  ف ةدتؿ  

% 40.8اح رسب تاح قت ر حدى رثرت األسر تيي  احث ث كرف حؤلثرث احةرثؿ حمق تؿ ثيسث  
%  د 22.4% يميس األثرث اح قبدد االسقخداـ ثيسث  36.8يمي  األثرث احةرثؿ حمطد ثيسث  

احةرثؿ حبل قداد تاحقةمص   تلد يرةأل ذحؾ إحد  يف ال قسقخدـ رثرت األسر تيي  احث ث األثرث 
لدرة األثرث احةرثؿ حمق تؿ تمد أداء أكثر  ف تظيي  دتف أف ي هؿ  سر   إ ر ي    ر ةبمس 
أكثر أيتاع األثرث احذكد احقص يـ إلقيرءا   ف لثؿ رثرت األسر   تهذه احيقية  ققيؽ  أل دراس  

Husenin,A  2020 احقد أ ررت إحد إلثرؿ اح سقهمكيف تمد إسقخداـ األثرث اح قبدد )
 االسقخداـ أليس يبطد  متال حبلسقيردة احكر م   ف  سر رت احت دات احسكيي  .

 

 الريموت كنتروؿ/ برمجة الكمبيوتر:توافر أثاث وتجييزات ذكية تعتمد فى تشغيميا عمى  -6
  276)ف = يوضح توافر أثاث وتجييزات ذكية   10جدوؿ )

توافر وحدات أثاث وتجييزات تعتمد فى تشغيميا عمى 
 % العدد الريموت كنتروؿ/ برمجة الكمبيوتر 

 69.6 192 يبـ 
 30.4 84 ال

 100 276 المجموع
نرحثي  رثرت األسر تيي  احث ث حديهر ت دات أثرث  ( أف10يق ة  ف ةدتؿ  

تقةهيزات قبق د  د ق هيمهر تمد احري تت كيقرتؿ تثر ة  احك ثيتقر تذحؾ ثيسث  
%  ف رثرت األسر تيي  احث ث حيس حديهر قمؾ 30.4%  د  يف أف يسث  69.6

 احت دات تاحقةهيزات .
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  192)ف =  أسر عينة البحث  نوعية األثاث والتجييزات الذكية لدى ربات  11جدوؿ )
 % العدد وحدات األثاث والتجييزات الذكية

 72.9 140 أةهزة قمييزيتف
 43.2 83 قكييرت

 23.4 45  يكرتيؼ
 35.4 68 نسرح 
 14 27 ثبلةس
 16.6 32  راتح
 7.8 15  د أه
 13.5 26 يةؼ

( تدـ قتا ر ت دات أثرث ذكد يبق د تمد قةييرت 11يق ة  ف ةدتؿ  
اح رسب حدى رثرت األسر تيي  احث ث  د  يف كريت األةهزة احذكي  هد اح قتا ره   

% 43.2% يميهر احقكييرت ثيسث  72.9تكريت أتمد يسث  حقتا ر أةهزة احقمييزيتف ثيسث  
% يميهر اح راتح ثيسث  23.4% يميهر اح يكرتيؼ ثيسث  35.4ثـ احهسرالت ثيسث  

% تأخيرا اح د أه ثيسث  13.5يميهر احيةؼ ثيسث   %14% يميهر احثبلةرت ثيسث  16.6
يق رره  د  بررض 7.8 %  تلد يرةأل ذحؾ إحد  داثس  يهتـ األثرث احذكد تتدـ قت ره تا 

األثرث تكس األةهزة احذكي  احقد أصث ت أكثر إيق ررا تقتا را    ر يسهؿ تمد رث  
 األسرة  راأهر .

  الوعى بامكانات األثاث الذكى:مستوى  -7
  276)ف = الوعى بامكانات األثاث الذكى لدى ربات األسر عينة البحث   مستوى 12جدوؿ )   

القراءة  محاور المقياس
 الصغرى

القراءة 
طوؿ  المدى الكبرى

النسبة  العدد المستويات الفئة
 المئوية

 يهـت ت  يزات األثرث 
 8 24 42 18 احذكد

 12 33 26 ألقل من18 يخيض  ف  
 49.3 136 34أللؿ  ف 26 قتسط  ف  
 38.7 107 درةس 42: 34 رقيأل  ف  

 100 276 المجموع

تاحقةهيزات  األثرث
احذكي  ح يرطؽ اح سكف 

 احتظييي 
54 125 71 23.6 

 40.6 112 77.6 أللؿ  ف 54 يخيض  ف  
 38.8 107 101.3ألقل من  77.6 قتسط  ف  

 20.6 57 درةس 125: 101.3 رقيأل  ف 
 100 276 المجموع

قتظيؼ األثرث احذكد 
 9 27 58 31 اح سكف  كبلت ح ؿ 

 22.8 63 40 ألقل من 31 يخيض  ف  
 53.2 147 49 ألقل من 40 قتسط   ف  
 24 66 درةس 58:  49 رقيأل  ف  

 100 276 المجموع

 40.3 121 225 104 احتتد ككؿ
 19.6 54 144.3ألقل من104 يخيض  ف  
 50.7 140 184.6أللؿ  ف144.3 قتسط  ف  
 29.7 82 درة  225: 184.6 رقيأل  ف  

 100 276 المجموع
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تتيهف  بظـ رثرت أسر تيي  احث ث األسرسي  أف ( 12يق ة  ف ةدتؿ  
احيسث   ثمهت  يث احتظييي   د   تر األثرث تاحقةهيزات احذكي  ح يرطؽ اح سكف  يخيض 
ك ر يق ة أف  ر يةرب  ف يصؼ احبيي  قةريثر تتيهر  ف إة رحد احبيي    %  40.6

قتظيؼ األثرث احذكد ح ؿ   كبلت    األثرث احذكدت  يزات  يهـت    ترى قتسط  د 
% 49.3 يث ثمهت احيسب    ثر كريرت األثرث احذكد احتتد احكمدتكذحؾ  د اح سكف   

حمثرير   إ قيرج رثرت األسر   تهذا يدؿ تمد تمد احقتاحد ( % %50.7   53.2 
اإلر ردى تذحؾ حقي ي   بمت رقهـ ت برر هـ تخثراقهـ ي ت إ كريرت األثرث احذكد حق سيف 

 احثيأ  احسكيي  .
 

 بالوعى بامكانات األثاث الذكى :استجابات العينة فيما يتعمؽ  -8
 لوعييف بمفيـو ومميزات األثاث الذكى  التوزيع النسبي لعينة البحث وفًقا 13جدوؿ )

 
 العبػػػػػػػارات

 نعـ
% 

 غير متأكده
% 

 ال
% 

 43.5 21.7 34.8 يبقثر األثرث اح قبدد االسقخداـ  ف األثرث احذكد .. 1
 35 14.6 50.4 أرى أف األثرث احذكد هت احذى يبق د تمد اح رسب  ةط  د ق هيمس.. 2
 33.3 8.7 58 أدرؾ أف األثرث احةرثؿ حبل قداد تاحقةمص  ف أيتاع األثرث احذكد .. 3
 8.7 11.6 79.7  .قبقثرت دات األثرث احةرثمس حمق تيؿ  ف ت ده ألخرى  ف أيتاع األثرث احذكد. 4
 4.3 46.4 49.3 يقسـ األثرث احذك  ثخي  احتزف .. 5
 20.3 33.3 46.4 اتقةد أف األثرث اح بق د تمد قةييرت اح رسب أصهر  ة ر  ف األثرث احقةميدى . 6
 2.9 13 84.1 ي ةؽ األثرث اح ق رؾ ثرسقخداـ احري تت كيقرتؿ احرا س احةس ي  ح سقخد يس .. 7
 37.7 42 20.3 ري تت كيقرتؿ ( سهؿ  د صيريقس. –األثرث اح زتد ثت دات ق كـ   أزرار . 8
أتقةد أف األثرث   احةرثؿ حمق تؿ  ف  كؿ أخر / احةرثؿ حئل قداد تاحقةمص ( . 9

 يسقخدـ  د  نرض تا د  ةط  .
7.2 14.5 78.3 

األثرث احذكد احذى يبق د تمد قةييرت احك ثيتقر  قت ر حدى كؿ  صيبد . 10
 .األثرث 

5.8 31.9 62.3 

ألخرى يمثد احظرتؼ اح يرقي  أدرؾ أف األثرث احةرثؿ حمق تؿ  ف ت دة . 11
 اح قهيره حئليسرف .

81.2 15.9 2.9 

يراتد األثرث اح بق د تمد إ كريرت احك ثيتقر اح ةرييس االيسريي  ألثبرد ةسـ . 12
 اح سقخدـ.

40.6 52.2 7.2 

 29 34.8 36.2 ي قرج األثرث اح ق رؾ إحد تةتد كرثبلت تقتصيبلت خرص  ثس .. 13
 91.3 2.9 5.8 اح بق د تمد قةييرت اح رسب  د ق هيمس رخيص احث ف .يبقثر األثرث . 14
 8.7 15.9 75.4 أتقةد أف األثرث احذكد يت ر االسقخداـ احسهؿ تاأ ف أل راد األسرة ..15

اإليةرثد ث يهـت  ثبض احبثررات احقد قبكس احتتد( 13يق ة  ف ةدتؿ  
ت دات األثرث حدى رثرت األسر تيي  احث ث األسرسي  كردراكهف أف  ت  يزات األثرث احذكد 

األثرث اح ق رؾ ثرسقخداـ    تأفاحةرثمس حمق تيؿ  ف ت ده ألخرى  ف أيتاع األثرث احذكد 
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أف األثرث احةرثؿ حمق تؿ  ف ت دة    احرا س احةس ي  ح سقخد يسي ةؽ احري تت كيقرتؿ 
أف األثرث احذكد يت ر االسقخداـ احسهؿ    حئليسرف ألخرى يمثد احظرتؼ اح يرقي  اح قهيره

% تمد احقتاحد . 75.4%   81.2%   84.1%   79.7تذحؾ ثيسب  تاأ ف أل راد األسرة
احةرثؿ حئل قداد تاحقةمص  /أف األثرث احةرثؿ حمق تؿ  ف  كؿ أخر  تقةردهفأكذحؾ تدـ 

يرت اح رسب  د ق هيمس رخيص األثرث اح بق د تمد قةي  تأف يسقخدـ  د  نرض تا د  ةط  
 % تمد احقتاحد .91.3%   78.3 يث أرقيبت االسقةرث  ثػ ال تثمهت  احث ف

احسمثد ث يهـت      يف يق ة  ف احةدتؿ ثبض احبثررات احقد قبكس احتتد
حدى رثرت األسر تيي  احث ث األسرسي   يث إرقيبت يسث   ت  يزات األثرث احذكد 

األثرث اح قبدد االسقخداـ  ف رثرت األسر احهير  قأكديف تاحبلقد حيس حديهـ تمـ ثأف 
%   كذحؾ إرقيبت يسث  رثرت األسر احبلأد كريت  65.2تذحؾ ثيسث   األثرث احذكد

ري تت كيقرتؿ  / كـ   أزرار األثرث اح زتد ثت دات قإسقةرثقهـ ثيبـ تنير  قأكديف أف 
 ف إة رحد احبيي    كذحؾ أكثر  ف يصؼ  62.3 يث ثمهت احيسث   ( سهؿ  د صيريقس

يراتد األثرث اح بق د تمد إ كريرت احك ثيتقر % ال يدركف أف  52.2احبيي  ثيسث  
 . اح ةرييس االيسريي  ألثبرد ةسـ اح سقخدـ

 
 

لوعييف بوحدات األثاث والتجييزات الذكية   التوزيع النسبي لعينة البحث وفًقا 14جدوؿ )
   276لمناطؽ المسكف الوظيفية ) ف= 

 نعـ العبػػػػػػػػارات
% 

 غير متأكدة
% 

 ال
% 

 15.9 24.6 59.4 يبقثر احسرير اح رأطد  يرسب  ه ر اخقميت  سر    ةرات احيـت ..1
 50.5 40.8 8.7 اح سقخدـ تيقبرؼ تميس . أتمـ أف احسرير احذكد يسق بر.2
 34.8 33.3 31.9 يق  ف احسرير اح بق د تمد قةييرت احك ثيتقر قةهيزات يـت ذكي  ..3
ي قرج احسرير اح ق رؾ حيظرـ هيدرتحيكد ي  ف إقزاف تثثرت احسرير تيد احصبتد . 4

 تاحهثتط .
70 29 1 

تزاتيقهر حققيرسب  أل االت رع  يصبب  أل احسرير احقيرتمد قبديؿ ت أل اح رقثس. 5
 21.7 44.9 33.3 اح خقمي  حمةمتس تاحيـت تاالسقرخرء.

 ف اح  كف  ثط  رقث  احسرير احذك   ف  يث درة   رارة تاحثرتدة اح طمتث  . 6
 إلتطرء اال سرس ثرالرقيرح 

23.2 37.7 39.1 

أتقةد أف احدتاحيب احذكي   زتده ثأةهزة لراءة داخمي  إللقراح اح بلثس اح يرسث  . 7
 .حمطةس احخررةد 

24.6 60.9 14.5 

أترؼ أف احدتاحيب اح بق ده تمد قكيتحتةير احك ثيتقر ي كيهر  إزاح  احرتاأة احكريه  . 8
  ف اح بلثس   كد اح بلثس تقيظييهر دتف  يظيرت ...احخ ( .

13 35.7 51.3 

 46.4 46.4 7.2 قزتد احدتاحيب احذكي  ثثرب زةرةد ي قتى تمد حت   ق كـ ثرحم س .. 9
 2 7.2 90.8ي كف اسقخداـ األريك  ذكي  احقص يـ احذكد كأريك  قةميدي  / سرير /  يزحتي  / . 10
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 ت دة قخزيف...احخ  
حقيرسب أثبرد قس ة اح ةرتد االحكقرتيي  ثقبديؿ ت بي  احةمتس ت سيد احظهر . 11

 اح سقخدـ .
84.1 11.6 4.3 

 1.4 2.9 95.7 أدرؾ أف ثبض اأراأؾ / اح ةرتد ي كف ق تيمهر إحد سرير تيد اح رة  ..12
ثبض األراأؾ قظهر احتاف أت يةتش   يأ  ث ةرد ح سهر أت احةمتس تمد . 13

 سط هر .
13 36.5 50.5 

قت ر قةييرت اح رسب أراأؾ ت ةرتد  ف إ كريرقهر   ق هيؿ اح تسيةد     ف . 14
 أةهزة اح   تؿ   قت ير اال رءه ...احخ ( .  

28.1 20.3 51.6 

أدرؾ أف احةمتس ح دة طتيم  تمد احكراسد اح ةسدة قةهد ةسـ تت بلت . 15
 اح سقخدـ . 

52.2 30.4 17.4 

اح ديث  قس ة ثرحقهتي  اح ري    ف خبلؿ احطثةرت أتقةد أف اح ةرتد اح ةسدة . 16
 اح سر ي  اح تةتده  د  ةبدة احكرس  تظهره .

65.5 27.5 7.2 

أترؼ أف احقكيتحتةير اح ديث  ت رت  ةرتد حئلسقرخرء قةـت ثب ؿ قدحيؾ كر ؿ . 17
 حمةسـ 

50.7 11.6 2.9 

 1.4 42 56.5 يقتا ر ثرح ير د احذكي  تسرأؿ احرا   احقكيتحتةي  .. 18
 5.8 18.8 75.4 ح ديث  حقيرسب ا قيرةرت اح سقخدـ.ي كف احق كـ  د إرقيرع تأطتاؿ اح ير د ا. 19
 2.9 11.6 85.5 أتمـ ثتةتد  ةرتد إسقرخرء قس ة ثقبديؿ ت بي  احةمتس يدتير أت  يكرييكير.. 20
 15.9 34.8 49.3 اح ثر ة .أدرؾ تةتد  ي دة ذكي  قيرتمي  قب ؿ ثقكيتحتةير احم س تاح ةسرت .21
أتقةد أف هيرؾ  ير د طبرـ ذكي  احقص يـ   قسقخدـ كطرتح  حقيرتؿ احطبرـ/ قد   .22

 ثت دات اح طثخ  حقخزيف احطبرـ / قزتد ثهر ثبلةس ( .
52.2 30.4 17.4 

 39.1 27.5 33.3 ي قتى اح كقب احذكد تمد تيرصر س بي  تثصري   س رترت تكر يرات( ..23
 40.6 36.2 23.2 يصبب احق كـ  د إرقيرع  سقتى اح كقب احذكد حييرسب أثبرد اح سقخدـ .. 24
 4.3 33.3 62.3 ق ـ اح كقثرت ذات احقص يـ احذكد  د داخمهر    كقب/  يزحتي  حبلسقرخرء (..25
ي كف حمهبلي  اح زتده ثمت   ق كـ قةهيز اح  رتثرت لثؿ  تتد االسقيةرظ حقةدي هر . 26

  أل تةث  اإل طرر . 
31.9 27.5 40.6 

 51.7 30.9 17.4 يصبب رؤي    قتيرت احثبلة  احذكي  دتف اح رة  حيق هر ..27
 47.9 31.9 20.2 صبل يقسحسمأل احقد إلقرب إيقهرء أتمـ أف احثبلة  احذكي  قثمم رث  األسرة تف ا. 28
 34.8 31.9 33.3 قثمم احثبلة  احذكي  رث  األسرة ث تتد احقيظيؼ احدترى تاال طرارى حمثبلة  .. 29
قزتد احثبلة  احذكي  كؿ  رد ثدرة  اح يره احثرردة اح ي م   ف خبلؿ  سق بر . 30

 احثص   .
36.2 46.4 17.4 

 34.8 47.8 17.4 احقة يد تف ثبض األطب   دتف نيرهر.يصبب تمد احثبلة  احذكي   إذاث  . 31
 5.8 33.3 60.9 أترؼ أف اح تالد احذكي   زتدة ث سرسرت ح رالث  درة  اح رارة اح  دده  سثةر ..32
 11.6 30.4 58 قق كف اح تالد احذكي   ف إخقيرر  دة احطهد اح بلأ   حيتع احطبرـ .. 33
 سقتيرت احرطتث  حقةيب طهد اح بةيرت تاحكيكرت أكثر ققية اح تالد احذكي   ثط .34

  ف االـز .
29 30.4 40.6 

 34.8 30.4 34.8 أتقةد أف اح تالد احذكي  نير  ت ره حمطرل  .. 35
أتمـ ثتةتد ت دة قخزيف قتاثؿ احكقرتيي   ير   تقدتر أقت رييكير ث ةرد اح هط .36

 تمد ل قهر حقسهيؿ االسقخداـ .
46.4 40.6 13 

أرى أف ت دات احقخزيف اح زتده ثأر ؼ لرثم  حمطد تاحيرد ت مي   د قخزيف تمب . 37
 األطب   تاح  رتثرت .

72.5 23.3 4.2 

 5.8 20.3 73.9 ققية األدراج ذكي  احقص يـ اح يرظ تمد األتايد احكثيرة تأنطيقهر ثيظرـ .. 38
 15.9 60.9 23.2 قت ة تزف   قتيرقهر .قزتد ت دة قخزيف احقتاثؿ االحكقرتيي  ث ر   رل ي  . 39
أدرؾ تةتد سم   ه بلت ذكي  ثهر  سق بر  رك  حيق هر ث ةرد أف ي د اح خص . 40

 يده ي تهر
26.1 33.3 40.6 

 24.6 47.8 27.5 رج/ ثبلسقيؾ/ ثةرير أطب س(يسق يؿ  أل سم  اح ه بلت احذكي   رز اح خميرت   زة. 40
 5.8 30.4 63.8أسرحيب  قيتت  ح خ اح يره   د برت  ققرحي  / قد ةرت يقية خبلط اح يره احذكد .41



 

427 

2021 يوليوػ  والثالثوف الخامسػ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 نزيره / إيسيرب  سق ر ..احخ( .
أترؼ أف هيرؾ  تض تةس ذكد يقكيؼ  أل اأثبرد احةيرسي  حم سقخد يف تمد .42

 إخقبلؼ أت ررهـ تأثبردهـ 
14.5 47.8 37.7 

. 44أتمـ أف احصيثتر احذكد ييقة قمةرأير ث ةرد ت أل احيد أسيؿ احصيثتر تيقتلؼ .43
 ث ةرد أف يثبد اح خص يده 

81.2 14.5 4.3 

 11.6 36.4 52  ف اح سق يؿ ق تيؿ احصيثتر احقةميدى إحد ذكد .. 45
 15.9 53.6 30.4 أتمـ أف احتاف اح يره احقد ي خهر احصيثتر احذكد ثرثق  ال ققهير تيد االسقب رؿ.46
أدرؾ تةتد  تزع صرثتف ذكد يق كـ  د كـ احصرثتف اح سقخدـ  د  رح  احيظر   . 47

 أت االسق  رـ .
62.3 26.1 11.6 

 24.6 50.7 24.6 أتمـ ثتةتد  تزع صرثتف ذكد يبطد رسرح  قيثي  تيد اح رة  ح ؿء احصرثتف .48
 60.9 23.2 15.9 االسق  رـ.يهدر خبلط االسق  رـ احذكد اح يره أثيرء . 49
 26.1 49.3 24.6  أتمـ ثتةتد  تض اسق  رـ ذكد  زتد ثػػػػ    ةبد حئلسقرخرء / ثرا    سرج ..احخ. 50
 21.6 33.3 45.1 أتمـ ثتةتد  را يض ذكي  قيقة تقهمؽ قمةرأير .. 51
 47.8 34.8 17.4 يصبب قيظيؼ اح ر رض احذكد.. 52

اإليةرثد ثت دات  احبثررات احقد قبكس احتتدثبض ( 14يق ة  ف ةدتؿ  
األثرث تاحقةهيزات احذكي  ح يرطؽ اح سكف احتظييي  حدى رثرت األسر تيي  احث ث 
األسرسي   ثؿ أف احسرير اح ق رؾ ي قرج حيظرـ هيدرتحيكد ي  ف إقزاف تثثرت احسرير تيد 

ةمتس ت سيد احظهر احصبتد تاحهثتط   أف اح ةرتد االحكقرتيي  قس ة ثقبديؿ ت بي  اح
حقيرسب أثبرد اح سقخدـ   أف ثبض اأراأؾ / اح ةرتد ي كف ق تيمهر إحد سرير تيد اح رة  
  إ كريي  احق كـ  د إرقيرع تأطتاؿ اح ير د اح ديث  حقيرسب ا قيرةرت اح سقخدـ تذحؾ 

% تمد احقتاحد   كذحؾ إدراكهف حتةتد  75.4%   95.7%   84.1%    70ثيسب 
 ةرتد إسقرخرء قس ة ثقبديؿ ت بي  احةمتس يدتير أت  يكرييكير   أف ت دات احقخزيف 
اح زتده ثأر ؼ لرثم  حمطد تاحيرد ت مي   د قخزيف تمب األطب   تاح  رتثرت   أف األدراج 

  أف احصيثتر احذكد ييقة ذكي  احقص يـ ققية اح يرظ تمد األتايد احكثيرة تأنطيقهر ثيظرـ 
قمةرأير ث ةرد ت أل احيد أسيؿ احصيثتر تيقتلؼ ث ةرد أف يثبد اح خص يده تذحؾ ثيسب 

 % تمد احقتاحد .%81.2   %73.9  %72.5   85.5
احسمثد ثت دات      يف يق ة  ف احةدتؿ ثبض احبثررات احقد قبكس احتتد

حدى رثرت األسر تيي  احث ث  األثرث تاحقةهيزات احذكي  ح يرطؽ اح سكف احتظييي  
% ال يبم تف أف احسرير احذكد 50.5األسرسي   يث أف أكثر  ف يصؼ احبيي  ثيسث  

% يرتف أيس  ف احصبب  أل احسرير 78.2يسق بر اح سقخدـ تيقبرؼ تميس    تيسث  
قثس تزاتيقهر حققيرسب  أل االت رع اح خقمي  حمةمتس تاحيـت احقيرتمد قبديؿ ت أل اح ر 

% نير  قركديف  ف أف احدتاحيب 60.9تاالسقرخرء   تأكثر  ف يصؼ احبيي  ثيسث  
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احذكي   زتده ثأةهزة لراءة داخمي  إللقراح اح بلثس اح يرسث  حمطةس احخررةد    تيسث  
ير احك ثيتقر ي كيهر إزاح  احرتاأة % ال يبر ف أف احدتاحيب اح بق ده تمد قكيتحتة 51.3

احكريه   ف اح بلثس   كد اح بلثس تقيظييهر دتف  يظيرت   تأكثر  ف يصؼ احبييس 
ال يبر ف أف هيرؾ ثبض األراأؾ قظهر احتاف أت يةتش   يأ  ث ةرد ح سهر أت 
احةمتس تمد سط هر   تأف قةييرت اح رسب ت رت أراأؾ ت ةرتد  ف إ كريرقهر ق هيؿ 

% تمد 51.6%   50.5يةد     ف أةهزة اح   تؿ   قت ير اال رءه( ثيسث  اح تس
ال يبم ف تنير  قركديف  ف أف احثبلة  احذكي  قثمم رث   % 79.8احقتاحد   كذحؾ يسث  

% اليبم ف تنير  قأكديف 71األسرة تف احسمأل احقد إلقرب إيقهرء صبل يقهر   تيسث  
ت احرطتث  حقةيب طهد اح بةيرت تاحكيكرت  ف أف اح تالد احذكي  ققية  ثط  سقتير

% ال يدركف تنير  قأكديف  ف تةتد سم   ه بلت  73.9أكثر  ف االـز   تيسث  
% 85.5ذكي  ثهر  سق بر  رك  حيق هر ث ةرد أف ي د اح خص يده ي تهر   تيسث  

ال يبر ف تنير  قأكديف  ف تةتد  تض تةس ذكد يقكيؼ  أل اأثبرد احةيرسي  
% يرتف أيس  ف 52ف تمد إخقبلؼ أت ررهـ تأثبردهـ   كذحؾ يسث  حم سقخد ي

.% ال يبم ف تنير  قأكديف 75اح سق يؿ ق تيؿ احصيثتر احقةميدى إحد ذكد   تيسث  
 ف تةتد  تزع صرثتف ذكد يبطد رسرح  قيثي  تيد اح رة  ح ؿء احصرثتف   تيسث  

 زتد ثػػػػ    ةبد  % ال يبم ف تنير  قأكديف  ف تةتد  تض اسق  رـ ذكد75.4
 حئلسقرخرء / ثرا    سرج( .
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 لوعييف بتوظيؼ األثاث الذكى لحؿ مشكالت المسكف  التوزيع النسبي لعينة البحث وفًقا 15جدوؿ )
 العبػػػػػػػػارات

 نعـ
% 

 غير متأكدة
% 

 ال
% 

 تاألر يرت تاألسةؼ احةدراف زتاير    يطتى تيخثأ احذ  أدرؾ أف إلقيرء األثرث.1
  سطة اح ة  .  ف   كي   سر   أكثر يت ر

95.7 2.9 1.4 

أتقةد أف األر ؼ احب تدي  احةرثم  حئل قداد  ؿ  ثرحد حقخزيف احبثتات  د . 2
 اح طرثخ احصهيرة.

74.1 13 12.9 

أتمـ ثتةتد قص ي رت أسرة  رأطي  ثهر أر ؼ قت ر  كقب حم ذاكره  د نرؼ . 3
 األطيرؿ احصهيرة .

33.6 37.4 29 

أتقةد أف إلقيرء سرير  خيد  د اح رأط أت داخؿ لطأل أثرث أخرى  ؿ  ثرحد . 4
 حتةتد سرير إ ر د  د  رح  قتاةد  يتؼ .

84.1 13 2.9 

أتقةد أيس ي كف خمؽ  سر رت قخزيييس إ ر ي  ثرلقيرء آسرة ق تى أ ركف . 5
 14.3 17.4 68.3 قخزيف أسيمهر تأتبلهر تةريثهر. 

احسرير اح ق رؾ يهررا حمسةؼ يقية االسقيردة  ف اح كرف  د أرى أف ر أل . 6
 إسقخداـ آخر .

62.6 33 4.3 

يبقثر اسقخداـ ت دة تا دة  د ة  ق ـ   سرير / ك تد/ دتالب / أدراج/ . 7
 أر ؼ (  ؿ  ثرحد  د نرؼ احيـت احصهيرة .

82.6 11.6 5.8 

 1.5 30.4 68.1 . لطب  أثرث    آف تا دة أل أكثر  ف إلقيرء احدتاحيب ذكي  احقص يـ يقية . 8
إسقخداـ األريك  اح زتده ث ي دقيف لرثمقيف حم ـ أت احيصؿ يس ة ثرسقخدا هر . 9

 كطرتح  طبرـ  د اح يزات احصهيرة . 
79.7 15.9 4.4 

أتقةد أف  راء األراأؾ احةرثمس حبل قداد يس ة ثرسقيبرب أكثر تدد  ف . 10
 تاح يبلت .األ خرص  د اح يرسثرت 

87 11.6 1.4 

يي ؿ اسقخداـ األراأؾ اح ق تح  إحد سرير ثدتريف حميصؿ ثيف احةيسيف  د . 11
 نرؼ األطيرؿ.

68.3 25.9 5.8 

إخقيرر اأراأؾ / اح ةرتد / اح ير د اح زتده ثأ ركف إ ر ي  حمقخزيف   أدراج . 12
   أر ؼ ( ي ر ظ تمد اح كرف  رقب دتف  ت د.

81.2 13 5.8 

قتةد  ير د  ق رك  ذكي  قسقخدـ ك ي دة طبرـ  د  رح  احر أل   . 13
 تك ي دة تسط  د  رح  احهمؽ . 

25.4 36.9 37.7 

اسقخداـ األر ؼ احذكي  احقص يـ تمد األت دة تثرتزات اح تاأط قت ر أ ركف . 14
 قخزييي  دتف  هؿ اح سر   .

63.9 25.3 10.8 

األثرث ذكد    كقث  /  كقب /  يزحتي  ( يبقثر اسقخداـ ت دة  ة ب   ف . 15
  ؿ  ثرحد  د اح يزات اح ية  .

73.9 21.7 4.3 

كراس   تق تىق تيمهر حطرتح  طبرـ أتقةد أف قت ير األراأؾ احقد ي كف . 16
  ؿ ت مد  د نرؼ اح بي   احصهيرة اح سر   .  طتي   خيي  ثداخمهر

84.1 11.6 4.3 

تيد اح رةس تر بهر ثبد طرتح  أت رير ي كف ق تيمهر ح  يي  رتحت أتمـ ثتةتد . 17
 االسقخداـ دتف  هؿ اح سر   . 

14.5 37.7 47.8 

أتقةد أيس ي كف االسقبريس ثرح كقثرت أت اح كرقب احةرثم  حمق تيؿ أسره  . 18
 حميصؿ  د أ ركف احيـت ثيف احةيسيف .

40.7 36.3 23 

أرى أف إلقيرء طرتالت احطبرـ احةرثم  حمد    ؿ  ثرحد  د  رح  صهر  سر   . 19
 احيراغ اح بي د 

88.4 10.2 1.4 

طرية   ثقكرة رر ؼ اح زتده ثاح يرن  اح كقثي  احت دات أتقةد أف اسقخداـ . 20
 .  دخؿ اح يزؿت نرؼ االسقةثرؿ ات احصرح  ثيف يصؿ حم

50.9 34.8 14.3 

اسقخداـ احيتاصؿ احةرثم  حمطد تاح زتده ثأر ؼ  ؿ ت مد  حقةسيـ أدرؾ أف . 21
 اح سر رت تقت ير أ ركف أ ر ي  حمقخزيف .

68.6 23 8.4 
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اإليةرثد ثقتظيؼ  ثبض احبثررات احقد قبكس احتتد( 15يق ة  ف ةدتؿ  
األثرث احذكد ح ؿ   كبلت اح سكف حدى رثرت األسر تيي  احث ث األسرسي   ثؿ أدرؾ أف 

  سر   أكثر يت ر تاألر يرت تاألسةؼ احةدراف زتاير    يطتى تيخثأ احذ  إلقيرء األثرث
 سطة اح ة    أف إلقيرء سرير  خيد  د اح رأط أت داخؿ لطأل أثرث أخرى   ف   كي 

 ؿ  ثرحد حتةتد سرير إ ر د  د  رح  قتاةد  يتؼ   اسقخداـ ت دة تا دة  د ة  
راج/ أر ؼ (  ؿ  ثرحد  د نرؼ احيـت احصهيرة   أف ق ـ   سرير / ك تد/ دتالب / أد

 راء األراأؾ احةرثمس حبل قداد يس ة ثرسقيبرب أكثر تدد  ف األ خرص  د اح يرسثرت 
% تمد احقتاحد   كذحؾ أف 87%   82.6%   84.1%   95.7تاح يبلت تذحؾ ثيسب 

ف   أدراج   أر ؼ ( إخقيرر اأراأؾ / اح ةرتد / اح ير د اح زتده ثأ ركف إ ر ي  حمقخزي
ق تيمهر حطرتح  طبرـ ي ر ظ تمد اح كرف  رقب دتف  ت د   أف قت ير األراأؾ احقد ي كف 

 ؿ ت مد  د نرؼ اح بي   احصهيرة اح سر     أف  كراس   طتي   خيي  ثداخمهر تق تى
 إلقيرء طرتالت احطبرـ احةرثم  حمد    ؿ  ثرحد  د  رح  صهر  سر   احيراغ اح بي د تذحؾ

 % تمد احقتاحد .88.4%   84.1%   81.2ثيسب 
احسمثد ثقتظيؼ      يف يق ة  ف احةدتؿ ثبض احبثررات احقد قبكس احتتد

األثرث احذكد ح ؿ   كبلت اح سكف حدى رثرت األسر تيي  احث ث األسرسي   يث أف 
% ال يبم ف تنير  قأكديف  ف تةتد قص ي رت أسرة  رأطي  ثهر أر ؼ قت ر 66.4يسث  

% ال يبم ف تنير  قأكديف  ف 74.6 كقب حم ذاكره  د نرؼ األطيرؿ احصهيرة    تيسث  
تةتد  ير د  ق رك  ذكي  قسقخدـ ك ي دة طبرـ  د  رح  احر أل   تك ي دة تسط  د 

أت رير ي كف   يي  رتحت  % ال يبم ف تنير  قأكديف  ف تةتد85.5 رح  احهمؽ   تيسث  
 تر بهر ثبد االسقخداـ دتف  هؿ اح سر   .تيد اح رةس طرتح  ق تيمهر ح

 

 ثانًيا: النتائج في ضوء فروض البحث
 في إحصائًيا داؿ تبايف يوجد" تاحذ  ييص تمد أيس النتائج في ضوء الفرض األوؿ: 

 بعض بإختالؼحاوره مب الذكى األثاث بامكانات األساسية البحث عينة األسر ربات وعي
 والميني التعميمي المستوى -الزواج مدة) واالقتصادى االجتماعى المستوى متغيرات
  تحمق ةؽ  ف ص   احيرض قـ إيةرد ق ميؿ احقثريف  ")األسرة  دخؿ و حجـ -لمزوجيف

 األثرث ثر كريرت األسر رثرت تت إليةرد لي    ؼ( حمتلتؼ تمد دالح  احقيرتؿ ثيف 
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تكؿ  قهير  ف اح قهيرات  ت أل احدراس   كذحؾ قـ إةراء إخقثرر ألؿ  رؽ  بيت   احذكد
L.S.D ذحؾ. قت ة(  25:16  داتؿ  فحثيرف إقةره دالح  احيرتؽ  تاحة 

 
 الذكى األثاث بامكانات األسر ربات وعي  تحميؿ التبايف في 16جدوؿ رقـ )

  276)ف = مدة الزواج ا إلختالؼ تبعً 
  
 المحاور

 التبايف
 مصدر التبايف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ؼ 

مستوى 
 الداللة

مفيـو ومميزات 
 األثاث الذكى

 0.01 6.72 95.57 2 191.15 ثيف اح ة تترت
  14.15 273 3864.61 داخؿ اح ة تترت داؿ

   275 4055.76 احقثريف احكم 
وحدات األثاث 

الذكية والتجييزات 
 لمناطؽ المسكف

 0.72 0.272 35.39 3 70.78 ثيف اح ة تترت
  129.95 272 35476.46 داخؿ اح ة تترت داؿ نير

   275 35547.24 احقثريف احكم 
توظيؼ األثاث الذكى 

لحؿ مشكالت 
 المسكف

 0.55 0.629 21.07 3 42.15 ثيف اح ة تترت
  33.51 272 9148.80 داخؿ اح ة تترت داؿنير 

   275 9190.95 احقثريف احكم 

 الوعى ككؿ
 0.59 0.52 164.06 2 329.27 ثيف اح ة تترت

  314.76 273 85930.55 داخؿ اح ة تترت داؿنير 
   275 86259.82 احقثريف احكم 
   تت   0.01( تةتد قثريف داؿ إ صرأي ر تيد  سقتى 16يق ة  ف ةدتؿ  

 د  يف تدـ تةتد  رتؽ  د احتتد ث يهتـ ت  يزات األثرث احذكد رثرت األسر 
ت دات األثرث تاحقةهيزات احذكي  ح يرطؽ اح سكف تقتظيؼ األثرث احذكد ح ؿ ث

قـ إةراء إخقثرر  تلد   دة احزتاج  كبلت اح سكف   ت د احتتد احكمد قثبر الخقبلؼ  
 .  حثيرف إقةره دالح  احيرتؽ  L.S.Dألؿ  رؽ  بيت  

 
 الذكى األثاث بامكانات األسر ربات وعيفي متوسطات  داللة الفروؽ  17جدوؿ)

  276)ف = مدة الزواجا إلختالؼ تبعً    
 مفيـو ومميزات األثاث الذكى

 قصيرة مدة الزواج
 33.80ـ=

 متوسطة
 37.31ـ= 

 طويمة
 36.70ـ=

   - 40سيتات(/ ف=  10لصيرة  ألؿ  ف 
  - *3.51 64ف=  سي (/20أللؿ  ف  10 قتسط    ف 

 - 0.60 *2.90 192سي   أكثر(/ ف=  20طتيم   

    0.05( تةتد  رتؽ داح  إ صرأي ر تيد  سقتى 17يق ة  ف ةدتؿ  
قثب ر إلخقبلؼ  دة احزتاج  احذكد ث يهـت ت  يزات األثرث األسر رثرت تت  قتسطرت 

 ستي كف قيسير ذحؾ ثأي احةصيرة ؛ ةرثؿ  دة احزتاج تاح قتسط  حصرحة  دة احزتاج األطتؿ 
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ققهرحؾ ثبض ت دات األثرث تاألةهزة تقصثة رث  األسرة  د  رة  إحد   دة احزتاج ثطتؿ
قهيرهر   كذحؾ رنثقهر  د قةديد اح سكف يظرا حكثر األثيرء ترث ر االسقبداد حزتاةهف 
ترنثقهر  د ظهتر اح سكف ثرح ظهر االأؽ   ر يد بهر إحد االطبلع تمد أيتع األثرث 

احقةهيزات اح ديث  حم سكف ت بر     يزات تتيتب كؿ يتع   ر سرهـ  د زيردة تتيهر  د ت 
 Husenin.A  تر  يهـت ت  يزات األثرث احذكد   تققيؽ هذه احيقية   أل دراس  

تاحقد أ ررت إحد إلثرؿ األ راد ي ت األثرث اح قبدد االسقخداـ  أل طتؿ  قرة  ((2020
  راد األسرة .احزتاج يظرا حقبدد إ قيرةرت أ

 الذكى األثاث بامكانات األسر ربات وعي  تحميؿ التبايف في 18جدوؿ رقـ )
  276)ف = المستوى التعميمى لمزوجيف ا إلختالؼ تبعً 

  
 المحاور

 التبايف
 مصدر التبايف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ؼ 

مستوى 
 الداللة

ميم
لتع
ى ا
ستو

الم
 ى

زوج
لم

 

مفيـو ومميزات 
 األثاث الذكى

 0.01 5.83 81.70 3 245.12 ثيف اح ة تترت
  14.01 272 3810.64 داخؿ اح ة تترت داؿ

   275 4055.76 احقثريف احكم 
وحدات األثاث 

والتجييزات الذكية 
 لمناطؽ المسكف

 0.01 15.73 1752.52 3 5257.58 ثيف اح ة تترت
  111.35 272 30289.66 داخؿ اح ة تترت داؿ 

   275 35547.24 احقثريف احكم 
توظيؼ األثاث 

الذكى لحؿ مشكالت 
 المسكف

 0.1 6.85 215.19 3 645.59 ثيف اح ة تترت
  31.41 272 8545.36 داخؿ اح ة تترت داؿ

   275 9190.95 احقثريف احكم 

 الوعى ككؿ
 0.01 14.77 4027.99 3 12083.98 ثيف اح ة تترت

  272.70 272 74175.84 داخؿ اح ة تترت داؿ
   275 86259.82 احقثريف احكم 

وجو
لمز
ى 
ميم
لتع
ى ا
ستو

الم
 

مفيـو ومميزات 
 األثاث الذكى

 0.01 10.46 139.91 3 419.73 ثيف اح ة تترت
  13.36 272 3636.03 داخؿ اح ة تترت داؿ

   275 4055.76 احقثريف احكم 
وحدات األثاث 

والتجييزات الذكية 
 لمناطؽ المسكف

 0.01 40.67 3669.51 3 11008.54 ثيف اح ة تترت
  90.21 272 24538.70 داخؿ اح ة تترت داؿ

   275 35547.24 احقثريف احكم 
توظيؼ األثاث 

الذكى لحؿ مشكالت 
 المسكف

 0.01 21.68 591.27 3 1773.83 ثيف اح ة تترت
  27.26 272 7417.12 داخؿ اح ة تترت داؿ

   275 9190.95 احقثريف احكم 

 الوعى ككؿ
 0.01 39.93 8792.34 3 26377.04 ثيف اح ة تترت

  220.15 272 59882.78 داخؿ اح ة تترت داؿ
   275 86259.82 احقثريف احكم 

   تت  رثرت  0.01( تةتد قثريف داؿ إ صرأي ر تيد  سقتى 18يق ة  ف ةدتؿ  
ث يهـت ت  يزات األثرث احذكد   تت دات األثرث تاحقةهيزات احذكي  ح يرطؽ األسر 

اح سكف تقتظيؼ األثرث احذكد ح ؿ   كبلت اح سكف   ت د احتتد ااحكمد قثبر 
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 L.S.Dقـ إةراء إخقثرر ألؿ  رؽ  بيت   تلد   الخقبلؼ اح سقتى احقبمي د حمزتةيف
 . حثيرف إقةره دالح  احيرتؽ 

 
 

 

 الذكى األثاث بامكانات األسر ربات وعي  داللة الفروؽ في متوسطات 19جدوؿ رقـ )
  276)ف = المستوى التعميمى لمزوجيفا إلختالؼ تبعً    

 

 مفيـو ومميزات األثاث الذكى

 متوسط المستوى التعميمى لمزوج
 35.54ـ=

 فوؽ المتوسط
 36.33ـ=

 جامعى
 37.25ـ= 

 فوؽ الجامعى
 38.42ـ=

    - 88 قتسط / ف=
   - 0.68 52 تؽ اح قتسط / ف= 

  - 1.02 *1.71  108ف= ةر بد /
 - 1.16 **2.19 **2.88 28 تؽ احةر بد /ف=

 وحدات األثاث والتجييزات الذكية لمناطؽ المسكف
 متوسط المستوى التعميمى لمزوج

 112.1ـ=
 فوؽ المتوسط

 112.76ـ=
 جامعى

 120.14ـ= 
 فوؽ الجامعى

 123.71ـ=
    - 88 قتسط / ف=

   - 0.58 52 تؽ اح قتسط / ف= 
  - **7.37 **7.96  108ف= ةر بد /

 - 3.56 **10.94 **11.53 28ف=  تؽ احةر بد /
 توظيؼ األثاث الذكى لحؿ مشكالت المسكف

 متوسط المستوى التعميمى لمزوج
 54.72ـ= 

 فوؽ المتوسط
 52.67ـ=

 جامعى
 56.25ـ= 

 فوؽ الجامعى
 57.57ـ=

    - 88 قتسط / ف=
   - *2.11 52 تؽ اح قتسط / ف= 

  - **3.64 1.53  108ف= ةر بد /
 - 1.31 **4.95 **2.84 28ف=  تؽ احةر بد /

 الوعى ككؿ
 متوسط المستوى التعميمى لمزوج

 202.45ـ= 
 فوؽ المتوسط

 201.61ـ=
 جامعى

 213.66ـ= 
 فوؽ الجامعى

 219.71ـ=
    - 88 قتسط / ف=

   - 0.83 52 تؽ اح قتسط / ف= 
  - **12.05 **11.21  108ةر بد /ف=

 - 6.04 **18.09 **17.25 28 تؽ احةر بد /ف=
 مفيـو ومميزات األثاث الذكى

 متوسط المستوى التعميمى لمزوجو
 35.37ـ=

 فوؽ المتوسط
 37.62ـ=

 جامعى
 37.96ـ= 

 فوؽ الجامعى
 35.62ـ=

    - 108 قتسط / ف=
   - 2.25* 32 تؽ اح قتسط / ف= 

  - 0.366 2.59**  104ةر بد /ف=
 - 2.33* 2.00* 0.254 32 تؽ احةر بد /ف=

 وحدات األثاث والتجييزات الذكية لمناطؽ المسكف
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المستوى التعميمى 
 لمزوجو

 متوسط
 109.25ـ= 

 المتوسطفوؽ 
 115.12ـ=

 جامعى
 122.73ـ= 

 فوؽ الجامعى
 122.75ـ=

    - 108 قتسط / ف=
   - 5.86** 32 تؽ اح قتسط / ف= 

  - 7.60* 13.47**  104ةر بد /ف=
 - 0.019 7.62** 13.49** 32 تؽ احةر بد /ف=

 توظيؼ األثاث الذكى لحؿ مشكالت المسكف

 متوسط المستوى التعميمى لمزوجو
 52.25ـ= 

 فوؽ المتوسط
 54.87ـ=

 جامعى
 57.42ـ= 

 فوؽ الجامعى
 58.37ـ=

    - 108 قتسط / ف=
   - **2.61 32 تؽ اح قتسط / ف= 

  - *2.54 **5.16  104ةر بد /ف=
 - 0.95 **3.50 **6.11 32 تؽ احةر بد /ف=

 الوعى ككؿ
 متوسط المستوى التعميمى لمزوجو

 196.88ـ =
 فوؽ المتوسط

 207.62=ـ 
 جامعى

 218.11ـ = 
 فوؽ الجامعى

 216.75ـ =
    ػػػ 108 قتسط / ف=

   ػػػ **10.73 32 تؽ اح قتسط / ف= 
  ػػػ **10.49 **21.22  104ةر بد /ف=

 ػػػ 1.36 **9.12 **19.86 32 تؽ احةر بد /ف=

    0.01تيد  سقتى داح  إ صرأير تةتد  رتؽ ( 19يق ة  ف ةدتؿ   
حمزتةيف  احقبمي د سقتى حمقثب ر  احذكد األثرث ثر كريرت األسر رثرت تت  قتسطرت 

 احقبمي د احةر بد ت تؽ احةر بد  ةرثؿ احقبميـ اح قتسط ت تؽ اح قتسط ؛حصرحة اح سقتى 
احقبمي د حمزتةيف يسرهـ  د زيردة إدراكهـ أله ي  رقيرع اح سقتى اف أتي كف قيسير ذحؾ ث

ث   د قمثي  إ قيرةرت أ راد األسرة تأه ي  أف قكتف احثيأ  اح سكف تاحدتر اح يتى احذى يمب
احسكيي  قق  ف أ دث أيتاع األثرث تاحقةهيزات   ر يد بهف حئلطبلع تاحث ث تف 
اح بمت رت اح رقثط  ثرح سق دثرت احقكيتحتةي   د  ةرؿ األثرث تاألةهزة احذكي    تهذه 

(  ف تةتد  رتؽ  د احتتد 2011احيقيةس ققيؽ  أل دراس   يد  تسد   هيردى ل ره  
 ثخصرأص ت تاصيرت اح سكف احذكد حصرحة اح  سقتى احقبمي د احبرحد حمزتةيف .
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 الذكى األثاث بامكانات األسر ربات وعي  تحميؿ التبايف في 20جدوؿ رقـ )
  276)ف = المستوى المينى لمزوجيف ا إلختالؼ تبعً 

  
 المحاور

 التبايف
 مصدر التبايف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ؼ 

مستوى 
 الداللة

وى 
ست
الم

ينى
الم

 
زوج

لم
 

مفيـو ومميزات 
 األثاث الذكى

 0.01 10.83 149.08 3 298.17 ثيف اح ة تترت
  13.76 272 3757.58 داخؿ اح ة تترت داؿ

   275 4055.76 احقثريف احكم 
وحدات األثاث 
 والتجييزات الذكية
 لمناطؽ المسكف

 0.01 25.21 2771.62 3 5543.25 ثيف اح ة تترت
  109.90 272 30003.99 داخؿ اح ة تترت داؿ 

   275 35547.24 احقثريف احكم 
توظيؼ األثاث 
الذكى لحؿ 

 مشكالت المسكف

 0.1 11.86 367.50 3 753.00 ثيف اح ة تترت
  30.97 272 8455.95 داخؿ اح ة تترت داؿ

   275 9190.95 احقثريف احكم 

 الوعى ككؿ
 0.01 25.70 6835.24 3 13670.48 ثيف اح ة تترت

  265.89 272 72589.33 داخؿ اح ة تترت داؿ
   275 86259.82 احقثريف احكم 

مين
ى ال

ستو
الم

جو
زو
ى لم

 

مفيـو ومميزات 
 األثاث الذكى

 0.01 6.16 86.03 3 258.09 ثيف اح ة تترت
  13.96 272 3797.67 داخؿ اح ة تترت داؿ

   275 4055.76 احقثريف احكم 
وحدات األثاث 

والتجييزات الذكية 
 لمناطؽ المسكف

 0.01 8.13 975.62 3 2926.86 ثيف اح ة تترت
  119.92 272 32620.38 داخؿ اح ة تترت داؿ

   275 35547.24 احقثريف احكم 
توظيؼ األثاث 
الذكى لحؿ 

 مشكالت المسكف
 0.01 8.09 250.99 3 752.98 ثيف اح ة تترت

  31.02 272 8437.97 داخؿ اح ة تترت داؿ
   275 9190.95 احقثريف احكم 

 الوعى ككؿ
 0.01 7.65 2238.71 3 6716.13 ثيف اح ة تترت

  292.44 272 79543.69 داخؿ اح ة تترت داؿ
   275 86259.82 احقثريف احكم 

   تت  رثرت  0.01تةتد قثريف داؿ إ صرأي ر تيد  سقتى  20)يق ة  ف ةدتؿ  
ث يهـت ت  يزات األثرث احذكد   تت دات األثرث تاحقةهيزات احذكي  ح يرطؽ األسر 

اح سكف تقتظيؼ األثرث احذكد ح ؿ   كبلت اح سكف   ت د احتتد ااحكمد قثبر 
 L.S.Dقـ إةراء إخقثرر ألؿ  رؽ  بيت   تلد   حمزتةيف اح هيدالخقبلؼ اح سقتى 

 . حثيرف إقةره دالح  احيرتؽ 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 الذكى األثاث بامكانات األسر ربات وعي  داللة الفروؽ في متوسطات 21جدوؿ رقـ )

  276)ف = المينى لمزوجيفالمستوى ا إلختالؼ تبعً    
 

 مفيـو ومميزات األثاث الذكى
 منخفض المستوى المينى لمزوج

 35.05ـ=
 متوسط

 36.90ـ=
 مرتفع

 37.75ـ=
   - 76 يخيض    هف ديير (/ ف= 
  - *1.8 120 قتسط   هف  قتسط (/ ف= 

 - 0.85 **2.69 80 رقيأل   هف تمير(/ ف= 
 وحدات األثاث والتجييزات الذكية لمناطؽ المسكف

 منخفض  المستوى المينى لمزوج
 110.5ـ=

 متوسط
  116.43ـ=

 مرتفع
 122.50ـ=

   - 76 يخيض    هف ديير (/ ف= 
  - **5.85 120 قتسط   هف  قتسط (/ ف= 

 - **6.06 **11.92 80 رقيأل   هف تمير(/ ف= 
 توظيؼ األثاث الذكى لحؿ مشكالت المسكف

 منخفض المستوى المينى لمزوج
 53.63ـ= 

 متوسط
 54.56ـ=

 مرتفع
 57.70ـ=

   - 76 يخيض    هف ديير (/ ف= 
  - 0.93 120 قتسط   هف  قتسط (/ ف= 

 - **3.13 **4.06 80 رقيأل   هف تمير(/ ف= 
 الوعى ككؿ

 منخفض المستوى المينى لمزوج
 199.26ـ =

 متوسط
 207.90ـ =

 مرتفع
 217.95ـ =

   ػػػ 76 يخيض    هف ديير (/ ف= 
  ػػػ **8.63 120 قتسط   هف  قتسط (/ ف= 

 ػػػ **10.05 **18.68 80 رقيأل   هف تمير(/ ف= 
 مفيـو ومميزات األثاث الذكى

 منخفض المستوى المينى لمزوجو
 35ـ= 

 متوسط
 37.95ـ= 

 مرتفع
 35.58ـ= 

   - 76 يخيض    هف ديير (/ ف= 
  - **2.95 120 قتسط   هف  قتسط (/ ف= 

 - *2.36 0.58 80 رقيأل   هف تمير(/ ف= 
 لمناطؽ المسكفوحدات األثاث والتجييزات الذكية 

 منخفض المستوى المينى لمزوجو
 114.60ـ= 

 متوسط
 118.52ـ=

 مرتفع
 121.91ـ=

   - 76 يخيض    هف ديير (/ ف= 
  - 3.92 120 قتسط   هف  قتسط (/ ف= 

 - 3.39 **7.31 80 رقيأل   هف تمير(/ ف= 
 توظيؼ األثاث الذكى لحؿ مشكالت المسكف

 منخفض المستوى المينى لمزوجو
 53.60ـ= 

 متوسط
 55.33ـ=

 مرتفع
 58.58ـ=

   - 76 يخيض    هف ديير (/ ف= 
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  - 1.73 120 قتسط   هف  قتسط (/ ف= 
 - *3.25 *4.98 80 رقيأل   هف تمير(/ ف= 

 الوعى ككؿ
 منخفض المستوى المينى لمزوجو

 203.20ـ =
 متوسط

 211.80ـ=
 مرتفع

 216.08ـ = 
   ػػػ 76 يخيض    هف ديير (/ ف= 
  ػػػ **8.60 120 قتسط   هف  قتسط (/ ف= 

 ػػػ 4.27 **12.88 80 رقيأل   هف تمير(/ ف= 

    0.01تيد  سقتى داح  إ صرأير تةتد  رتؽ ( 21يق ة  ف ةدتؿ  
حمزتةيف  اح هيد سقتى حمقثب ر  احذكد األثرث ثر كريرت األسر رثرت تت  قتسطرت 

اح رقيأل  ةرثؿ اح يخيض؛ تي كف قيسير ذحؾ ثأف اح قتسط ت اح هيد حصرحة اح سقتى 
يزيد  بس احرنث   د أف يظهر اح سكف ثرح ظهر االأؽ  حمزتةيفإرقيرع اح سقتى اح هيد 

تاحذى يبكس احرلد اح هيد حمزتةيف   ر يزيد  ف احرنث   د إلقيرء ت داث األثرث 
حمث ث تاالطبلع  د  تاحقةهيزات اح ديث  تاحب مي  تاح قطترة األ ر احذى يد أل احزتةيف

  تققيؽ هذه احيقيةس ةزأير  أل حدى رثرت األسرهذا اح ةرؿ   ر سرهـ  د زيردة احتتد 
( تاحقد أكدت تمد تةتد  رتؽ  د احتتد ثرح سكف احذكد 2016دراس  تميرء  خقرر   
 قثبر حتظيي  احزتةس .

 

 الذكى األثاث بامكانات األسر ربات وعي  تحميؿ التبايف في 22جدوؿ رقـ )
  276)ف = حجـ األسرة ا إلختالؼ تبعً 

  
 المحاور

 التبايف
 مصدر التبايف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ؼ 

مستوى 
 الداللة

مفيـو ومميزات 
 األثاث الذكى

 0.30 1.20 17.71 2 35.42 ثيف اح ة تترت
  14.72 273 4020.34 داخؿ اح ة تترت داؿ نير

   275 4055.76 احقثريف احكم 
وحدات األثاث 

والتجييزات الذكية 
 لمناطؽ المسكف

 0.01 22.31 2497.18 3 4994.36 ثيف اح ة تترت
  111.91 272 30552.87 داخؿ اح ة تترت داؿ 

   275 35547.24 احقثريف احكم 
توظيؼ األثاث 
الذكى لحؿ 

 مشكالت المسكف

 0.01 8.83 279.41 3 558.81 ثيف اح ة تترت
  31.62 272 8632.13 داخؿ اح ة تترت داؿ 

   275 9190.95 احقثريف احكم 

 الوعى ككؿ
 0.01 16.80 4728.55 2 9457.10 ثيف اح ة تترت

  281.32 273 76802.72 داخؿ اح ة تترت داؿ 
   275 86259.82 احقثريف احكم 
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   تت  رثرت  0.01تةتد قثريف داؿ إ صرأي ر تيد  سقتى  (22يق ة  ف ةدتؿ  
ثت دات األثرث تاحقةهيزات احذكي  ح يرطؽ اح سكف تقتظيؼ األثرث احذكد ح ؿ األسر 

قـ إةراء  تلد     كبلت اح سكف   ت د احتتد ااحكمد قثبر الخقبلؼ  ةـ األسرة
 . حثيرف إقةره دالح  احيرتؽ  L.S.Dإخقثرر ألؿ  رؽ  بيت  

 
 الذكى األثاث بامكانات األسر ربات وعي  داللة الفروؽ في متوسطات 23جدوؿ رقـ )

  276)ف = حجـ األسرةا إلختالؼ تبعً    
 وحدات األثاث والتجييزات الذكية لمناطؽ المسكف

 صغيرة حجـ األسرة
 123.72ـ=

 متوسطة
  114.17ـ=

 كبيرة
 113.00ـ=

   - 72أ راد ( / ف=  4: 3صهيرة   
  - **9.54 184أ راد ( / ف =  5:6 قتسط    

 - 1.17 **10.72 20أ راد  أكثر ( / ف =  7كثيرة   
 توظيؼ األثاث الذكى لحؿ مشكالت المسكف

 صغيرة حجـ األسرة
 57.61ـ= 

 متوسطة
 54.39ـ=

 كبيرة
 54.20ـ=

   - 72أ راد ( / ف=  4: 3صهيرة   
  - **3.21 184أ راد ( / ف =  5:6 قتسط    

 - 0.19 **3.4 20أ راد  أكثر ( / ف =  7كثيرة   
 الوعى ككؿ

 صغيرة حجـ األسرة
 218.22ـ = 

 متوسطة
 205.23ـ = 

 كبيرة
 202.60ـ= 

   ػػػ 72أ راد ( / ف=  4: 3صهيرة   
  ػػػ **12.98 184أ راد ( / ف =  5:6 قتسط    

 ػػػ 2.63 **15.62 20أ راد  أكثر ( / ف =  7كثيرة   

    قتسطرت  0.01تةتد  رتؽ داح  تيد  سقتى ( 23 ف ةدتؿ  يق ة 
األسرة حصرحة  ةـ األسرة قثب ر إلخقبلؼ  احذكد األثرث ثر كريرت األسر رثرت تت 

لم  تدد  تي كف قيسير ذحؾ ثأف اح ةـ ؛ كثيرةاح ةـ  ةرثؿ األسرة اح قتسط  ت  صهيرة
أ راد األسرة يخؼ  ف األتثرء اح مةره تمد ترقؽ رث  األسرة تيقية حهر احتلت احذى 
يسرتدهر تمد اإلح رـ ث ر هت  ديث  د  ةرؿ قأثيث تقةهيز اح سكف تكييي   ؿ 
اح  كبلت احقد يبيد  يهر اح سكف ثرسقخداـ ت دات األثرث احذكي  تثرحقرحد زادت حديهر 

(  ف 2011ذه احيقية   أل دراس   يد  تسد   هيردى ل ره  ه خقمؼ  تقدرة  احتتد 
تةتد  رتؽ  د احتتد ثخصرأص ت تاصيرت اح سكف احذكد حصرحة األسر كثيرة 

 اح ةـ .
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 الذكى األثاث بامكانات األسر ربات وعي  تحميؿ التبايف في 24جدوؿ رقـ )
  276)ف = دخؿ األسرةا إلختالؼ تبعً 

  
 المحاور

 التبايف
 التبايف مصدر

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ؼ 

مستوى 
 الداللة

مفيـو ومميزات 
 األثاث الذكى

 0.01 11.10 152.54 2 305.09 ثيف اح ة تترت
  13.73 273 3750.67 داخؿ اح ة تترت داؿ 

   275 4055.78 احقثريف احكم 
وحدات األثاث 

والتجييزات الذكية 
 المسكفلمناطؽ 

 0.01 30.90 3281.26 3 6562.53 ثيف اح ة تترت
  106.17 272 28984.71 داخؿ اح ة تترت داؿ 

   275 35547.24 احقثريف احكم 
توظيؼ األثاث 
الذكى لحؿ 

 مشكالت المسكف

 0.01 22.12 641.01 3 1282.03 ثيف اح ة تترت
  28.97 272 7908.92 داخؿ اح ة تترت داؿ 

   275 9190.95 احقثريف احكم 

 الوعى ككؿ
 0.01 35.36 8875.02 2 17750.03 ثيف اح ة تترت

  250.95 273 68509.78 داخؿ اح ة تترت داؿ 
   275 86259.82 احقثريف احكم 
   تت   0.01تةتد قثريف داؿ إ صرأي ر تيد  سقتى  (24 يق ة  ف ةدتؿ 

األثرث احذكد   تت دات األثرث تاحقةهيزات احذكي  ث يهتـ ت  يزات رثرت األسر 
ح يرطؽ اح سكف تقتظيؼ األثرث احذكد ح ؿ   كبلت اح سكف   ت د احتتد ااحكمد 

 L.S.Dقـ إةراء إخقثرر ألؿ  رؽ  بيت   تلد   قثبر الخقبلؼ احدخؿ اح هرى حؤلسرة
 . حثيرف إقةره دالح  احيرتؽ 

 

 الذكى األثاث بامكانات األسر ربات وعي  داللة الفروؽ في متوسطات 25جدوؿ رقـ )
  276)ف = دخؿ األسرةا إلختالؼ تبعً    

 مفيـو ومميزات األثاث الذكى

 متوسط دخؿ األسرة
 35.21ـ=

 فوؽ المتوسط
 36.80ـ=

 مرتفع
 37.61ـ=

   - 92 قتسط / ف=
  - *1.58 60 تؽ اح قتسط / ف=

 - 0.81 **2.39 124 رقيأل / ف=
 وحدات األثاث والتجييزات الذكية لمناطؽ المسكف

 متوسط دخؿ األسرة
 110.08ـ=

 فوؽ المتوسط
  116.93ـ=

 مرتفع
 121.22ـ=

   - 92 قتسط / ف=
  - **6.84 60 تؽ اح قتسط / ف=

 - *4.29 **11.13 124 رقيأل / ف=
 توظيؼ األثاث الذكى لحؿ مشكالت المسكف
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 متوسط دخؿ األسرة
 52.17ـ= 

 متوسطالفوؽ 
 56.53ـ=

 مرتفع
 56.83ـ=

   - 92 قتسط / ف=
  - **4.35 60 تؽ اح قتسط / ف=

 - 0.30 **4.66 124 رقيأل / ف=
 الوعى ككؿ

 متوسط دخؿ األسرة
 197.47ـ =

 فوؽ المتوسط
 210.26= ـ

 مرتفع
 215.67ـ =

   ػػػ 92 قتسط / ف=
  ػػػ **12.78 60 تؽ اح قتسط / ف=

 ػػػ *5.41 **18.19 124ف= رقيأل / 
    0.01تةتد  رتؽ داح  إ صرأي ر تيد  سقتى ( 25  ف احةدتؿ  يق ة
اح رقيأل حصرحة األسر ذات احدخؿ  احذكد األثرث ثر كريرت األسر رثرت تت  قتسطرت 

حصرحة األسر ذات احدخؿ  0.05 ةرثؿ اح قتسط تتيد  سقتى دالح  تاحيتؽ  قتسط 
األسر  رتزيردة احدخؿ يقية حرث تي كف قيسير ذحؾ ثأف اح قتسط ؛اح رقيأل  ةرثؿ  تؽ 

ت دات األثرث تاألةهزة احذكي  احقد نرحثر  ر قرقيأل أث ريهر ثرح ةرري  ثرألثرث   راء
حمث ث تف اح بمت رت تاح بررؼ لثؿ اح راء تأدى حزيردة  فتاألةهزة احقةميدي    ر يد به

تاحقد   Vaida.C ,et.al ( 2014)   تققيؽ هذه احيقيةس  أل دراس  فاحتتد حديه
أكدت تمد إلثرؿ األسر  ف احطثةرت احبمير ذات احدختؿ اح رقيب  تمد إلقيرء األثرث 

صحة يكوف قد تحقؽ   25: 16الجداوؿ مف ) وفي ضوء ما سبؽ في  احذكد .
 جزئيا . الفرض األوؿ

 

 في إحصائًيا داؿ تبايف يوجد"  ييص تمد أيس تاحذ : الثانىالنتائج في ضوء الفرض 
 بإختالؼبمحاوره  الذكى األثاث بامكانات األساسية البحث عينة األسر ربات وعي
 - المسكف مساحة – لألسرة السكنية المنطقة مستوى)  السكنية المتغيرات بعض
.   تحمق ةؽ  ف ص   احيرض قـ إيةرد ق ميؿ احقثريف إليةرد ( " المسكف حجرات عدد

 احذكد األثرث ثر كريرت األسر رثرت تت لي    ؼ( حمتلتؼ تمد دالح  احقيرتؿ ثيف 
تكؿ  قهير  ف اح قهيرات  ت أل احدراس   كذحؾ قـ إةراء إخقثرر ألؿ  رؽ  بيت  

L.S.D   ذحؾ. قت ة( 29 :(26  ف  احةداتؿت حثيرف إقةره دالح  احيرتؽ 
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 الذكى األثاث بامكانات األسر ربات وعي  تحميؿ التبايف في 26جدوؿ رقـ )

  276)ف = مستوى المنطقة السكنيةا إلختالؼ تبعً 
  
 المحاور

 التبايف   
 مصدر التبايف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ؼ 

مستوى 
 الداللة

مفيـو ومميزات 
 األثاث الذكى

 0.01 11.02 151.50 2 303.007 اح ة تترت ثيف
  13.74 273 3752.76 داخؿ اح ة تترت داؿ 

   275 4055.76 احقثريف احكم 
وحدات األثاث 

والتجييزات الذكية 
 لمناطؽ المسكف

 0.01 20.58 2329.11 3 4658.22 ثيف اح ة تترت
  113.14 272 30899.02 داخؿ اح ة تترت داؿ 

   275 35547.24 احكم احقثريف 
توظيؼ األثاث 
الذكى لحؿ 

 مشكالت المسكف

 0.05 5.32 172.61 3 345.22 ثيف اح ة تترت
  32.40 272 8845.73 داخؿ اح ة تترت داؿ 

   275 9190.95 احقثريف احكم 

 الوعى ككؿ
 0.01 15.47 4390.54 2 8781.08 ثيف اح ة تترت

  283.80 273 77478.73 داخؿ اح ة تترت داؿ 
   275 86259.82 احقثريف احكم 
   تت   0.01( تةتد قثريف داؿ إ صرأي ر تيد  سقتى 26يق ة  ف ةدتؿ  

ت دات األثرث تاحقةهيزات احذكي  ح يرطؽ   ث يهتـ ت  يزات األثرث احذكد رثرت األسر 
ثرخقبلؼ  سقتى اح يطة  احسكيي    ثر كريرت األثرث احذكد تاحتتد احكمد  اح سكف
األثرث ثقتظيؼ    تت  رثرت األسر  0.05قثريف داؿ إ صرأي ر تيد  سقتى تتةتد 

قـ إةراء إخقثرر  تلد  يي   يطة  احسك سقتى احثإخقبلؼ  احذكد ح ؿ   كبلت اح سكف
 . حثيرف إقةره دالح  احيرتؽ  L.S.Dألؿ  رؽ  بيت  
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2021 يوليوػ  والثالثوف الخامسػ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 الذكى األثاث بامكانات األسر ربات وعي  داللة الفروؽ في متوسطات 27جدوؿ رقـ )

  276)ف = مستوى المنطقة السكنيةا إلختالؼ تبعً    
 مفيـو ومميزات األثاث الذكى

 شعبية مستوى المنطقة السكنية
 35.87ـ=

 متوسطة
 37.70ـ=

 راقية
 38.18ـ=

   - 44 بثي  / ف=
  - **2.40 164 قتسط  / ف=

 - 0.47 **1.9 68/ ف= رالي   
 وحدات األثاث والتجييزات الذكية لمناطؽ المسكف

 شعبية مستوى المنطقة السكنية
 114.18ـ=

 متوسطة
  114.24ـ=

 راقية
 123.76ـ=

   - 44 بثي  / ف=
  - 0.6 164 قتسط  / ف=
 - **9.52 **9.58 68رالي    / ف=

 توظيؼ األثاث الذكى لحؿ مشكالت المسكف

 شعبية المنطقة السكنيةمستوى 
 53.27ـ= 

 متوسطة
 5.07ـ=

 راقية
 56.82ـ=

   - 44 بثي  / ف=
  - 1.80 164 قتسط  / ف=
 - 1.75 **3.55 68رالي    / ف=

 الوعى ككؿ
 شعبية مستوى المنطقة السكنية

 203.32ـ =
 متوسطة

 207.01= ـ
 راقية

 218.76ـ =
   ػػػ 44 بثي  / ف=

  ػػػ **3.69 164 قتسط  / ف=
 ػػػ **11.69 **15.44 68رالي    / ف=

    0.01تيد  سقتى إ صرأير تةتد  رتؽ داح   (27 ف ةدتؿ   يق ة
اح يطة  احسكيي  قثب ر إلخقبلؼ  احذكد األثرث ثر كريرت األسر رثرت تت  قتسطرت 
احسكيي  يطة  سكيي  رالي   ةرثؿ اح يطة  رثرت األسر احبلقد يسكف  د  حصرحة 
رث  األسرة احقد قسكف  د  يطة  سكيي   تي كف قيسير ذحؾ ثأف اح قتسط  ؛ت اح بثي  

راليس يكتف حديهر دا أل حقةهيز اح سكف ثأ دث ت دات األثرث تاحقةهيزات   ر زاد  ف 
تتيهر  تؿ  يهتـ ت  يزات األثرث احذكد   ت دات األثرث تاحقةهيزات احذكي  ح يرطؽ 

 .ث احذكد ح ؿ   كبلت اح سكفاح سكف   بل تف قتظيؼ األثر
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2021 يوليوػ  والثالثوف الخامسػ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 الذكى األثاث بامكانات األسر ربات وعي  تحميؿ التبايف في 28جدوؿ رقـ )
  276)ف = مساحة المسكفا إلختالؼ تبعً 

  
 المحاور

 التبايف
 مصدر التبايف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ؼ 

مستوى 
 الداللة

مفيـو ومميزات 
 الذكىاألثاث 

 0.93 0.069 1.02 2 2.05 ثيف اح ة تترت
  14.84 373 4053.71 داخؿ اح ة تترت نير داؿ

   275 4055.76 احقثريف احكم 
وحدات األثاث 

والتجييزات الذكية 
 لمناطؽ المسكف

 0.64 0.441 57.25 2 114.51 ثيف اح ة تترت
  129.79 373 35432.73 داخؿ اح ة تترت نير داؿ

   275 35547.24 احقثريف احكم 
توظيؼ األثاث 
الذكى لحؿ 

 مشكالت المسكف

 0.64 0.444 14.90 2 29.81 ثيف اح ة تترت
  33.55 373 9161.14 داخؿ اح ة تترت نير داؿ

   275 9190.95 احقثريف احكم 

 الوعى ككؿ
 0.82 0.188 59.16 2 118.33 ثيف اح ة تترت

  315.53 273 86141.48 اح ة تترتداخؿ  نير داؿ
   275 86259.82 احقثريف احكم 

 
 الذكى األثاث بامكانات األسر ربات وعي  تحميؿ التبايف في 29جدوؿ رقـ )

  276)ف = عدد حجرات المسكفا إلختالؼ تبعً 
  
 المحاور

 التبايف
 مصدر التبايف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ؼ 

مستوى 
 الداللة

مفيـو ومميزات 
 األثاث الذكى

 0.25 1.36 20.07 2 40.14 ثيف اح ة تترت
  14.70 373 4015.62 داخؿ اح ة تترت نير داؿ

   275 4055.76 احقثريف احكم 
وحدات األثاث 

والتجييزات الذكية 
 لمناطؽ المسكف

 0.20 1.57 202.74 2 405.49 ثيف اح ة تترت
  128.72 373 35141.75 داخؿ اح ة تترت نير داؿ

   275 35547.24 احقثريف احكم 
توظيؼ األثاث الذكى 

لحؿ مشكالت 
 المسكف

 0.28 1.28 42.71 2 85.43 ثيف اح ة تترت
  33.35 373 9105.52 داخؿ اح ة تترت نير داؿ

   275 9190.95 احقثريف احكم 

 الوعى ككؿ
 0.35 1.04 328.62 2 657.24 ثيف اح ة تترت

  313.56 273 85602.58 داخؿ اح ة تترت نير داؿ
   275 86259.82 احقثريف احكم 
 رتؽ داح  إ صرأي ر ثإخقبلؼ  ( تدـ تةتد29(    28يق ة  ف احةداتؿ  

اح سكف  ه ر كريت تلد يرةأل ذحؾ إحد   سر   اح سكف تتدد اح ةرات ؛كؿ  ف 
 سر قس تتدد  ةراقس  إف رث  األسرة قسبد داأ ر إحد قهيأقس ثرألثرث تاحقةهيزات 
اح يرسثس ت ؿ اح  كبلت اح رقثط  ثقص يـ تقأثيث  رانرقس تحذحؾ  هد قطمأل تمد 
أ دث أيتاع األثرث تاحقةهيزات حةبؿ ثيأ  اح سكف ثيأ   بلأ   حؤل راد ح  ررس  كر   
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

تطر داح  أهـ إ سرس ثرحرا   احيسيتحتةي  تاحييسي    تحذحؾ حـ ققتاةد  رتؽ أي طقهـ تا 
 د احتتد ثر كريرت األثرث احذكد ت ةر حم سر س تتدد اح ةرات   تهذه إ صرأير 

( احقد أ ررت حتةتد 2018احيقيةس قخقمؼ  أل يقرأ  دراس   هةس  سمـ تآخرتف   
ده  األثرث تاحقةهيزات احذكي  ( ت ةر قثريف داؿ إ صرأير  د احتتد ثرح سكف احذكد تأثبر

  يكوف 29:26)مف  الجداوؿفي ضوء ما سبؽ في ت ح دى  يرسث   سر   اح سكف .
 جزئًيا. الثانىالفرض صحة قد تحقؽ 

 
 

 في احصائًيا دالة فروؽ توجد " : تاحذ  ييص تمد أيسلثالثالنتائج في ضوء الفرض ا
 عمؿ) مف كؿ بإختالؼ الذكى األثاث بامكانات األساسية البحث عينة األسر ربات وعي
   تحمق ةؽ  ف ص   احيرض إ صرأي ر قـ إيةرد لي    ت(" ،   المسكف نوع – األسرة ربة

 يت  رف ذحؾ. (31 30تاحةدتالف  
 

 

العامالت وغير  ربات األسربيف بامكانات األثاث الذكى الفروؽ في الوعي داللة   30جدوؿ )
  276العامالت  )ف=

 احث ث تيي  األسر رثرت تت ( تةتد  رتؽ    30  يق ة  ف ةدتؿ
 ي ر يقبمؽ ثقتظيؼ األثرث  0.05تيد  سقتى دالح   احذكد األثرث ثر كريرت األسرسي 

 د احتتد ثت دات األثرث  0.01احذكد ح ؿ   كبلت اح سكف   تتيد  سقتى دالح  
صرحة تاحقةهيزات احذكي  ح يرطؽ اح سكف   احتتد ثر كريرت األثرث احذكد ككؿ ح

 المتغيرات
 الفروؽ 124غير العامالت ف=  152العامالت ف= 

بيف 
 المتوسطات

 قيمة
 ت

 مستوى
 متوسط الداللة

 حسابى
 إنحراؼ
 معيارى

 متوسط
 حسابى

 إنحراؼ
 معيارى

مفيـو ومميزات األثاث 
 0.39 0.85 0.39 3.68 36.41 3.96 36.81 الذكى

 نير داؿ
وحدات األثاث 

والتجييزات الذكية 
المسكف لمناطؽ  

119.07 9.66 113.51 12.53 5.56 4.16 
0.01 

داؿ حصرحة 
 احبر بلت

توظيؼ األثاث الذكى 
 3.01 2.03 4.94 54.09 6.24 56.13 لحؿ مشكالت المسكف

0.05 
داؿ حصرحة 
 احبر بلت

 3.76 7.99 18.56 204.03 16.17 212.02 الوعى ككؿ
0.1 

داؿ لصالح 
 العامالت
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2021 يوليوػ  والثالثوف الخامسػ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

احبر بلت ؛ تلد يرةأل ذحؾ إحد أف احب ؿ يسرتد رث  األسرة تمد إكقسرب اح بمت رت 
تاح بررؼ ثرحقةييرت اح ديث   د ة يأل اح ةرالت ت يهر  ر يقبمؽ ثأ دث أيتاع األثرث 
تاحقةهيزات اح ديث  احذكي   ف خبلؿ قثردحهر قمؾ اح بمت رت  أل ز بلء احب ؿ 

احتتد  ةررير  ثرث  األسرة نير احبر م      تققيؽ هذه  تاح  يطيف ثهر   ر زاد حديهر
(  ف تةتد  رتؽ  د احتتد 2011احيقية   أل دراس   يد  تسد   هيردى ل ره  

 ثخصرأص ت تاصيرت اح سكف احذكد حصرحة احزتةرت احبر بلت .
 

  276)ف=  بامكانات األثاث الذكى تبعا لنوع المسكفالفروؽ في الوعي داللة   31جدوؿ )

( تةتد  رتؽ    تت  رثرت األسر تيي  احث ث 31يق ة  ف ةدتؿ  
 ي ر يقبمؽ  ثت دات األثرث  0.01تيد  سقتى  احذكد األثرثاألسرسي  ثر كريرت 

تاحقةهيزات احذكي  ح يرطؽ اح سكف   احتتد ثر كريرت األثرث احذكد ككؿ حصرحة رثرت 
 مكي  اح سكف  ف أف األسر احبلقد يسكف  د  سركف ق ميؾ ؛ تلد يرةأل ذحؾ إحد 

األ تر احقد قسبد إحيهر  بظـ األسر تحذا  هت دا أل حقأثيث تقةهيز اح سكف ثأ دث 
ألثرث تاحقةهيزات   ر يد أل رث  األسرة حمث ث تاإلطبلع تمد كؿ  ر هت ةديد ت دات ا

تثرحقرحد زادت حديهر درة  احتتد ثرح ةرري  ثرثرت األسر احبلأ  يةطف  سركف إيةرر   
( احقد أ ررت حتةتد 2018تهذه احيقيةس ققيؽ  أل يقرأ  دراس   هةس  سمـ تآخرتف   

ر ي قتي   ف أةهزة تأدتات  يزحي  تأثرث ذكد (  رتؽ  د احتتد ثرح سكف احذكد   ث 

 المتغيرات
 الفروؽ 108إيجار ف=  168تمميؾ ف= 

بيف 
 المتوسطات

 قيمة
 ت

 مستوى
 متوسط الداللة

 حسابى
 إنحراؼ
 معيارى

 متوسط
 حسابى

 إنحراؼ
 معيارى

زات األثاث مفيـو وممي
 0.03 2.17 0.98 3.43 36.03 4.04 37.02 الذكى

 نير داؿ
وحدات األثاث 

والتجييزات الذكية 
 لمناطؽ المسكف

119.57 11.21 111.92 9.99 7.64 5.76 
0.01 

داؿ حصرحة 
 احق ميؾ

توظيؼ األثاث الذكى لحؿ 
 0.13 1.51 0.96 3.86 54.62 6.71 55.59 مشكالت المسكف

 نير داؿ

 4.54 9.59 13.52 202.59 19.05 212.19 ككؿالوعى 
0.1 

داؿ لصالح 
 التمميؾ
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2021 يوليوػ  والثالثوف الخامسػ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  31 ، )30وفي ضوء ما سبؽ في الجدوليف ) حصرحة  ف يةطيتف  سركف ق ميؾ .
 .الثالث الفرض صحة يكوف قد تحقؽ 

  
 مشاركة نسبة تختمؼ "تاحذ  ييص تمد أيس :الرابعالنتائج في ضوء الفرض 

 مدة) لألسرة واالقتصادي االجتماعي المستوى متغيرات]  لمدراسة المستقمة المتغيرات
 المتغيرات ،  األسرة ودخؿ حجـ لمزوجيف، والميني التعميمي المستوى الزواج،
 عدد ، المسكف نوع ، المسكف مساحة ، لألسرة السكنية المنطقة مستوى) السكنية
 بامكانات الوعى) التابع بالمتغير في تفسير نسبة التبايف الخاص   [المسكف حجرات
تحمق ةؽ  ف ص   احيرض إ صرأي ر قـ إسقخداـ  بر ؿ االي دار "     الذكى األثاث

حمقبرؼ تمد أكثر احبتا ؿ  سره        Multi Regression Analysisاح قبدد 
 يسث  احقثريف    اح قهير احقرثأل تاحةدتؿ احقرح  يت ة ذحؾ.

 
المتدرجة إلى األماـ لممتغيرات معامالت اإلنحدار بإستخداـ طريقة الخطوة   32جدوؿ رقـ )

   والمتغيرات السكنية  لألسرة واالقتصادي االجتماعي المستوى متغيراتالمستقمة لمدراسة )
  الذكى األثاث بامكانات الوعىمع المتغير التابع )

المتغير 
 التابع

معامؿ  المتغيرات المستقمة
 االرتباط

R 

نسبة 
 المشاركة

R2 

قيمة 
 )ؼ 

مستو 
ى 
 الداللة

معامؿ 
 االنحدار

B 

قيمة 
 )ت 

مستوى 
 الداللة

 الوعى
 بامكانات
 األثاث
 الذكى

 0.01 10.20 0.52 0.01 104.03 0.27 0.52 قبميـ رث  األسرة

 0.01 3.93 0.19 0.01 62.48 0.31 0.56  هي  رث  األسرة

 0.01 3.15- 0.16 0.01 46.35 0.38 0.58 تدد أ راد األسرة

 تػدد أ ػراد األسػرةثػـ   هي  رث  األسػرة يميس  قبميـ رث  األسرة( أف 32يق ة  ف ةدتؿ  
. تتػد رثػ  األسػرة ثر كريػرت األثػرث احػذكد  ػ  ه  احبتا ؿ األكثر قيسير ا حيسث  احقثريف 

قبمػيـ احزتةػػس  احقػد أظهػػرت أف( 2116تميػرء  خقػػرر   كػؿ  ػػف  رتتهػذا يقيػػؽ  ػأل دراسػػ
تحقػػؽ صػػحة الفػػرض توبيػػذا    ػػف احبتا ػػؿ األكثػػر قػػأثيرا تمػػد احػػتتد ثرح سػػكف احػػذكد 

 .  لرابعا
 

 إحصػائًيا دالػة فػروؽ توجػد : تاحذ  ييص تمد أيس "لخامسالنتائج في ضوء الفرض ا
 وبعػد بامكانػات األثػاث الػذكى قبػؿ الػوعي فػي التجريبيػة العينة درجات متوسطات بيف
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

تحمق ةػػؽ  ػػف صػػ   احيػػرض إ صػػرأير  قػػـ إةػػراء إخقثػػرر  "   اإلرشػػادي البرنػػامج تطبيػػؽ
لثػػؿ تثبػػد قطثيػػؽ ثر كريػػرت األثػػرث احػػذكد  احػػتت  ت( حمقبػػرؼ تمػػد دالحػػ  احيػػرتؽ  ػػد  

 تاحةدتؿ احقرح  يت ة ذحؾ.   احثرير   اإلر رد 
 

 بامكانات األثاث الذكى  الوعيالفروؽ فى الوعي داللة   33جدوؿ )
  54)ف =   قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادي        

 

 0.01 رتؽ داح  إ صرأير  تيد  سقتى دالح  تةتد ( 33 ف ةدتؿ  يق ة  
ثر كريرت األثرث احذكد تيي  احث ث احقةريثي   د  قتسطرت احتت   رثرت األسرثيف 

 د ة يأل   رتر احتتد  ؛حصرحة احةيرس احثبدىلثؿ تثبد قطثيؽ احثرير   االر رد  
 رتاحثرير   احُ بد  تهذا يقيؽ تيقرأ  دراس  ر يؤكد  رتمي  تكذحؾ احدرة  احكمي  حمتتد 

( 2014( احهرـ تثد احر  ف  2011(   تالء  صطيد   2009تةداف احبتدة   كؿ  ف
األ راد تمد أف احثرا   اإلر ردي  حهر دتر  برؿ  د قي ي  تتد ( 2019  سرره اأستد  

كسرثه قص يـ احداخمد ـ  هررات قبدؿ  ف  برر هـ ت بمت رقهـ تسمتكيرقهـ  د  ةرؿ احتا 
    حم سكف .

  اح قهير اح سقةؿ(  إدارة صراع األدتار حم رأة احبر م تحق ديد  ةـ قأثير ثرير   
إخبلص تثد اح ييظ (( تف طريؽ اح برحة  احقرحي  N²اسقخد ت احثر ث   رثأل ايقر  

 : (2002ت صطيد ثرهد 
( تيق دد  ةـ احقأثير إذا  1-درةرت اح ري    ف dfهد  رثأل لي     ت (    T² يث 

 كرف كثيرا  أت  قتسطر  أت صهيرا  كرالقد :

 المتغيرات
 الفروؽ بعد تطبيؽ البرنامج  قبؿ تطبيؽ البرنامج

بيف 
 المتوسطات

 قيمة
 ت

 مستوى 
 متوسط الداللة

 حسابى
 إنحراؼ
 معيارى

 متوسط
 حسابى

 إنحراؼ
 معيارى

* 0.01 9.82 6.44 1.70 42.48 4.26 36.04 مفيـو ومميزات األثاث الذكى
 داؿ

وحدات األثاث والتجييزات 
* 0.01 17.74 29.55 10.27 139.91 7.95 110.35 الذكية لمناطؽ المسكف

 داؿ
توظيؼ األثاث الذكى لحؿ 

* 0.01 9.19 6.84 4.17 57.24 6.42 50.40 مشكالت المسكف
 داؿ

* 0.01 20.94 42.84 11.21 239.64 12.12 196.80 الوعى ككؿ
 داؿ

N²= 
T²  

T² +df 
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  ةـ احقأثير صهير .  N²   =0.2لي    - 
  ةـ احقأثير  قتسط .  N²   =0.5لي    - 
  ةـ احقأثير كثير .  N²   =0.8لي    -

 0.90=                     رب  ةـ احقرثير تةد أف        تث س
 

كثير    ر يؤكد أيس ي كف ق سيف تقبديؿ تتد يق ة  ف  ةـ قأثير إيقر أف قأثير احثرير   
ت د  تء  ر سثؽ    رثرت األسر ثر كريرت األثرث احذكد تف طريؽ ت مي  احقتتي  تاالر رد 

 يتحقؽ صحة الفػرض الخامس. 

 النتائج :ممخص 
اح  كبلت احقد قتاةس رثرت األسر  د قص يـ تقأثيث اح سكف هد تدـ أف أكثر  -

 يؽ  ريميه  %24.6احقرقيب األتؿ ثيسث   ت قما يث قتا ر أ ركف قخزييي  كر ي  
تةتد ك رات تأت دة قبيؽ قرقيب ثـ   %21.7ثيسث    سر   ثبض احيرانرت

ثـ االزد رـ  %14.5ثيسث  ثـ تدـ قتا ر احخصتصي    %18.8ثيسث   األثرث
%   تأخيرا ثبض اح  كبلت األخرى 13تقكدس ثبض احيرانرت ثرألثرث ثيسث  

تدـ دختؿ إ رءة تقهتي   –ستء قرقيب األثرث  – ثؿ   تدـ تةتد ثمكتيرت 
 % . 7.2صهر  ةـ احيق رت حثبض اح يرطؽ( ثيسث   –طثيبي  حثبض اح يرطؽ 

   ؽ اح سكف ثهر   كبلت  رقثط  ثرحقص يـ تاحقأثيث هت اح طثخ  يرطأف أكثر  -
ثـ   %21.7ثيسث  نرؼ احيتـ يميس   %37.7 قؿ احقرقيب األتؿ ثيسث  ا يث 
 دخؿ احت دة تأخيرا % 13ثـ اح  رـ ثيسث    %18.9ثيسث  اح بي     يطة 
 . %8.7ثيسث   احسكيي 

دات أثرث لرثم  حمطد    قبددة نرحثي  رثرت األسر تيي  احث ث ال قسقخدـ ت  أف -
%  ةرثؿ 72.5االسقخداـ   لرثم  حبل قداد تاحقةمص   لرثؿ حمق تؿ تذحؾ ثيسث  

 %  ف رثرت األسر تيي  احث ث حديهر قمؾ احيتتي   ف األثرث .27.5يسث  
أف أكثر أيتاع ت دات األثرث احذكد احذى ال يبق د تمد اح رسب تاح قت ر حدى  -

% يمي  األثرث 40.8ث ث كرف حؤلثرث احةرثؿ حمق تؿ ثيسث  رثرت األسر تيي  اح

=N² 
(20.94)²  

(20.94)² +45  
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%  د  يف 22.4% يميس األثرث اح قبدد االسقخداـ ثيسث  36.8احةرثؿ حمطد ثيسث  
 ال قسقخدـ رثرت األسر تيي  احث ث األثرث احةرثؿ حبل قداد تاحقةمص.

تيي  احث ث تدـ قتا ر ت دات أثرث ذكد يبق د تمد قةييرت اح رسب حدى رثرت األسر  -
 د  يف كريت األةهزة احذكي  هد اح قتا ره   تكريت أتمد يسث  حقتا ر أةهزة احقمييزيتف 

% يميهر 35.4% ثـ احهسرالت ثيسث  43.2% يميهر احقكييرت ثيسث  72.9ثيسث  
% 14% يميهر احثبلةرت ثيسث  16.6% يميهر اح راتح ثيسث  23.4اح يكرتيؼ ثيسث  
 % .7.8% تأخيرا اح د أه ثيسث  13.5يميهر احيةؼ ثيسث  

 د   تر األثرث تاحقةهيزات  %  ف إة رحد احبيي   يخيض40.6أف  سقتى تتد  -
 ر يةرب  ف يصؼ احبيي  قةريثر تتيهر  قتسط  د   تأف  احذكي  ح يرطؽ اح سكف

اح سكف   قتظيؼ األثرث احذكد ح ؿ   كبلت    األثرث احذكدت  يزات  يهـت   ترى 
% 49.3 يث ثمهت احيسب    ثر كريرت األثرث احذكد احتتد احكمدتكذحؾ  د 

 . تمد احقتاحد( % %50.7   53.2 
احتتد ثر كريرت األثرث احذكد     0.01يتةد قثريف داؿ إ صرأي ر تيد  سقتى  -

اح سقتى اح هيد    حمزتةيف األتمد احقبمي د  اح سقتى  حصرحة  دة احزتاج األطتؿ
  ة ر    سقتى احدخؿ األتمد . صهراأل األسرة  حمزتةيف  األتمد

 ثر كريرت األسر رثرت تت     0.01ةتد قثريف داؿ إ صرأي ر تيد  سقتى يت  -
    يف ال   حصرحة اح يطة  احرالي  يطة  احسكف  سقتى  ثإخقبلؼ احذكد األثرث

  سر   اح سكف تتدد  ةرات اح سكف .قتةد  رتؽ داح  إ صرأي ر ثإخقبلؼ كؿ  ف 
 األثرث ثر كريرت األسرسي  احث ث تيي  األسر احكمد حرثرت احتت تةتد  رتؽ     -

حصرحة رثرت األسر احبر بلت تاحبلقد يسكف  د  0.01تيد  سقتى دالح   احذكد
  سركف ق ميؾ .

ه  احبتا ؿ األكثر  تدد أ راد األسرةثـ   هي  رث  األسرة يميس  قبميـ رث  األسرةأف  -
 تتد رث  األسرة ثر كريرت األثرث احذكد .ف    قيسير ا حيسث  احقثري

تيي  احث ث  رثرت أسرثيف  0.01قتةد  رتؽ داح  إ صرأير  تيد  سقتى دالح   -
ثر كريرت األثرث احذكد لثؿ تثبد قطثيؽ احثرير   احقةريثي   د  قتسطرت احتت  

 . حصرحة احةيرس احثبدىاالر رد  احُ بد 
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 توصيات البحث:
 ةرارات احقصػ يـ احػداخمد ح ر مقػد احثكػرحتريتس   ف األثرث احذكد   يرهيـدراج إ  -1

حيتتيػػػػ  حقي يػػػػ  احػػػػتتد ثهػػػػذا تاحدراسػػػػرت احبميػػػػر ثكميػػػػرت االلقصػػػػرد اح يزحػػػػد تاحقريػػػػ  ا
 اح ةرؿ.

 -كميػػ  االلقصػػرد اح يزحػػ ثدتر خريةػػ  لسػػـ إدارة  ؤسسػػرت األسػػرة تاحطيتحػػ   قيبيػػؿ -2
يػػدتات  ػػتؿ األثػػرث احػػذكد تأيتاتػػس  ػػف خػػبلؿ تةػػد دترات قدريثيػػ  ت  ةر بػػ   مػػتاف

تا  كريرقػػس تكيييػػ  قتظييػػس  ػػد  ػػؿ اح  ػػكبلت اح رقثطػػ  ثرح سػػكف تخرصػػ  حم سػػركف 
 اح  دتدة اح سر   .

 ف خبلؿ احثرا   االتبل يػ  تذحػؾ  ػد ثػرا   األسػرة  تةد يدتات ت  ر رات قثةييي  -3
ييهػػػر األثػػػرث ث ػػػر هيػػػس قكيتحتةيػػػر احقصػػػ يـ احػػػداخمد احػػػذكد ت ػػػف ثتاحطيتحػػػ  حمقتتيػػػ  

احػػػذكد تأثػػػره تمػػػد اح يػػػره  ػػػد  يػػػرزحهـ ثقػػػت ير ثيأػػػ  سػػػكيي   ثمػػػد  ػػػف  يػػػث احكيػػػرءة 
 تاحرا   تاأل رف تاحسهتح   د االسقخداـ .

تخرصػ   احذكيػ  تاح راكز احث ثيػ  ثػرةراء ث ػتث  ػتؿ ت ػدات األثػرث ليرـ احةر برت -4
يػر ثقكميػ  ألػؿ احقد قبق ػد تمػد قةييػرت اح رسػب  ػد ق ػهيمهر  قػد يػقـ قصػييبهر   م

  تةتده  ير س  ترح ير .
زيردة تدد اح ركرت اح  مي  احقد قةـت ثقصييأل األثرث احذكد  يث أف هيرؾ لم   ػد  -5

 قػد يػقـ إيقػرج األثػرث  –تمػد  ػد تمػـ احثر ثػ   –تدد اح ركرت اح  ميػ  اح صػيب  
احػػػذكد ثأسػػػبرر  خقميػػػ  قيرسػػػب ة يػػػأل احيأػػػرت تال يصػػػثة إسػػػقخدا س  كػػػرا تمػػػد  أػػػ  

 يس دتف احيأرت األخرى . بي
قػػت ير خػػد رت  ػػر ثبػػد احثيػػأل حصػػيريس األثػػرث احػػذكد   احػػذى يبق ػػد  ػػد ق ػػهيم  تمػػد  -6

قةييػػرت اح رسػػب (  ثم ػػر ي ػػدث  ػػد صػػيري  األةهػػزة     ػػر ي ػػةأل اح سػػقهمكيف تمػػد 
 إلقيرء هذا احيتع  ف األثرث  قد حت قـ اح صتؿ تميس تف طريؽ االسقيراد .

احقػػد   ةقر ػػرتقةػػديـ ثبػػض احتةػػدت ،  مػػف نتػػائج ةإليػػو الباحثػػوبنػػاًءا عمػػى مػػا توصػػمت 
ح ػؿ ثبػض   ػكبلت  د قيييػذهر ي كف حرثرت األسر قطثيةهر أت االسقبريس ث ف حهـ احخثرة 

األيػػػتاع اح خقميػػػ  تقػػػت ير احر رهيػػػ  تاحرا ػػػ   ػػػد االسػػػقخداـ تػػػف طريػػػؽ احيرانػػػرت احسػػػكيي  
 احتظييد حم سكف   تذحؾ  ف خبلؿ :ق سيف األداء  ف أةؿ ت دات األثرث احذكي  ح
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اح قبدد احتظػرأؼ   احةرثػؿ حمق تيػؿ   احةرثػؿ حئل قػداد احذكد االسقيرده  ف األثرث   - أ
ؽ اح سػر   ح ؿ   كم   ػي   احةرثؿ حمد     األثرث اح رأطد تاحت دات اح ة بس

 ( قت ة ذحؾ .14( :  1  تاأل كرؿ  ف  
 سػػريد احيتقيهػػرت   اح ير ػػد احتسػػط ذات االسػػقيرده  ػػف االراأػػؾ ذات احسػػ ررة    - ب

األر ػػػػػؼ تاألدراج   اسػػػػػقهبلؿ االت ػػػػػدة احخرسػػػػػريي  اح تةػػػػػتده ثرح سػػػػػكف   تزاتايػػػػػر 
اح ػػتاأط   تت ػػدات احقخػػزيف احب تديػػ  تاالدراج ذكيػػ  احقصػػ يـ  ػػد خمػػؽ  سػػر رت 

 ( قت ة ذحؾ .22( :  15تاأل كرؿ  ف     قخزييي 
 دة اح كقث    تاالراأؾ احةرثمػ  احق تيػؿ إحػد االسقيرده  ف اأسرة اح خيي  داخؿ ت  - ج

سػػرير دتريػػػف حميصػػؿ ثػػػيف احةيسػػيف   احت ػػػدات اح يرنػػ  تاحثرر ريػػػرت حميصػػؿ ثػػػيف 
 ( قت ة ذحؾ .27( :  23تاال كرؿ  ف     يرطؽ اح سكف احتظييي  

االسػػػقيردة  ػػػف ت ػػػدات األثػػػرث تاحقةهيػػػزات احذكيػػػ  حق ةيػػػؽ احر رهيػػػ  تاحرا ػػػ   ػػػد  -د
 ( قت ة ذحؾ .35( :   28تاأل كرؿ  ف    االسقخداـ  

 
 : المساحات ضيؽ مشكمة حؿ -أ
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 (12شكل )                                             (11شكل )  

 (14شكل )                                                          (13) شكل                
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 حؿ مشكمة التخزيف : -ب

 (  17شكل )           (                           16شكل )    (                           15شكل )    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (19شكل )                                                    (18شكل )           

  
 

 
 (22شكل )              (                             21شكل )     (                         25شكل )   

https://mobykan.com/mag/ar-eg/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/Smart-furniture-fabric-sofa-bed-versatile.jpg
https://mobykan.com/mag/ar-eg/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/Smart-furniture-fabric-sofa-bed-versatile.jpg
https://mobykan.com/mag/ar-eg/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/Smart-furniture-fabric-sofa-bed-versatile.jpg
https://mobykan.com/mag/ar-eg/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/Smart-furniture-fabric-sofa-bed-versatile.jpg
https://mobykan.com/mag/ar-eg/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/Smart-furniture-fabric-sofa-bed-versatile.jpg
https://mobykan.com/mag/ar-eg/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/Smart-furniture-fabric-sofa-bed-versatile.jpg
https://mobykan.com/mag/ar-eg/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/Smart-furniture-fabric-sofa-bed-versatile.jpg
https://mobykan.com/mag/ar-eg/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/Smart-furniture-fabric-sofa-bed-versatile.jpg
https://mobykan.com/mag/ar-eg/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/Smart-furniture-fabric-sofa-bed-versatile.jpg
https://mobykan.com/mag/ar-eg/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/Smart-furniture-fabric-sofa-bed-versatile.jpg


 

456 

2021 يوليوػ  والثالثوف الخامسػ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 توفير الخصوصية : -ج

 (24شكل )                (                                           23شكل )              

   25شكؿ )                                          
 

 (27شكل )                (                                       26شكل )              
 

https://mobykan.com/mag/ar-eg/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/MicroApartmentHP.jpg
https://mobykan.com/mag/ar-eg/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/MicroApartmentHP.jpg
https://mobykan.com/mag/ar-eg/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/MicroApartmentHP.jpg
https://mobykan.com/mag/ar-eg/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/MicroApartmentHP.jpg
https://mobykan.com/mag/ar-eg/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/MicroApartmentHP.jpg
https://mobykan.com/mag/ar-eg/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/MicroApartmentHP.jpg
https://mobykan.com/mag/ar-eg/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/MicroApartmentHP.jpg


 

457 

2021 يوليوػ  والثالثوف الخامسػ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 : االستخداـالرفاىية والراحو والسيولو فى توفير  -د
             

 (29شكل )                                      (                         28شكل )                  

 

 (35شكل )

 

 (31شكل ) 



 

458 

2021 يوليوػ  والثالثوف الخامسػ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 

 
 (33شكل )                      (                           32شكل )                  

 
 (34شكل )

 

 
 (35شكل )

 



 

459 

2021 يوليوػ  والثالثوف الخامسػ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 مراجػػػػػػػع البحث :
 أواًل: المراجع العربية

 الداخمى لمتصميـ متقدمة تكنولوجية أساليب : (2009  احديف صيد    د أ  د -1
 احييتف كمي     ي ترة نير دكقتراه   رسرح المتنقمة  المعيشة بكبائف

 .  متاف ةر ب    احقطثيةي 
 والتحميؿ العممى البحث طرؽ(: 2002  ثرهد ت صطيد اح ييظ تثد إخبلص -2

 احكقرب  ركز -2ط -والرياضية والنفسية التربوية المجاالت فى اإلحصائى
 حمي ر.

نعكاسيا التكنولوجى عمى ( 2011أس رء  ةدى  ر ؿ    -3 : العمارة الذكية وا 
 . احةرهرة  ةر ب    احهيدس  كمي     ي تره نير  رةسقير   رسرح  التصميـ

األثاث التفاعمى بيف ( : 2016األ ير أ  د  تلد   تسرـ   دتح تز احديف   -4
   ةر ب  د يرط 2حقطثيةي     ةمد  ةم  احييتف تاحبمـت ا النظرية والتطبيؽ ،

 الدخؿ بحث مؤشرات:  اح صرى تاال صرء احبر س حمقبثأ  اح ركزى احةهرز -5
 احث ث -2019 يتييت  د احصردرة 2017/2018 واالستيالؾ واالنفاؽ
 . ت ر احثرحث

 باستخداـ إرشادى برنامج فاعمية( : 2014  احر  ف تثد  ركر يصر إحهرـ -6
 وتجميؿ بتأثيث الزواج عمى المقبميف وعى لتنمية المعمومات تكنولوجيا
 ةر ب  اح يزحد  االلقصرد لسـ احيتتي   احقرثي  كمي  دكقتراه  رسرح  المسكف،

 .  صر   س  تيف
 لتنمية تدريبي برنامج فاعمية(:  2014  أ  د ر بت تنردة ث رى رأ ت أ ري  -7

 االقتصاد قسـ لطالب المساعدة والخامات الكمؼ بعض تركيب ميارات
    -"تث تث دراسرت" ت يتف تمتـ  ةم  -النوعية التربية بكمية المنزلي

 .  متاف ةر ب  -ييرير 1 ع -26
االجتماعية لذوى الكفاءة ( : 2008أ ريد تثد اح ةصتد تثد احتهرب   -8

 .1احةرهرة ط  - كقث  اإليةمت اح صري  -االحتياجات الخاصة



 

460 

2021 يوليوػ  والثالثوف الخامسػ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 فى الذكى الداخمى التصميـ تكنولوجيا أثر( : 2017   احيثد تثد تثده أ ريد -9
 رسرح    األغراض متعددة المساحة محدودة السكنية الفراغات تطوير

 .  متاف ةر ب    احقطثيةي  احييتف كمي     ي تره نير  رةسقير
أثر التصميـ الداخمى لمسكف محدودى ( : 2008أ ؿ اس رتيؿ أثت خميؿ     -10

  رسرح   رةسقير نير الدخؿ عمى إنجاز ربة األسرة لمياـ العمؿ المنزلى 
  ي ترة   كمي  االلقصرد اح يزحد   ةر ب  اح يت ي  .

كبار  استخداـ التكنولوجيا الذكية لتصميـ أثاث( : 2017أ ؿ    د  ريؽ ديرب   -11
   رسرح   رةسقير نير  ي تره   كمي  احييتف احقطثيةي    ةر ب   متاف  السف

فمسفة التطور فى الفكر االنسانى وتقنيات ( : 2016ةيهرف إثراهيـ احدةتى    -12
  رسرح   الحاسب اآللى فى العمارة الذكية وأثرىا عمى التصميـ الداخمى

   ةر ب   متاف .دكقتراه نير  ي ترة   كمي  احييتف احقطثيةي  
 -والنفسية التربيوية المصطمحات معجـ(: 2013  احيةرر تزييب   رقس  سف -13

  .احةرهرة -احمثيريي  اح صري  احدار -2ط
: ممارسات ربة ( 2012 يرف    د أثت صيرى   ر ر تثد احبرطد رانب    -14

األسرة نحو التخزيف فى الفراغات الداخمية لممسكف وعالقتيا بالمالئمة 
 . 28  اح ةم  اح صري  حبللقصرد اح يزحد   احبدد  الوظيفية لمبيئة السكنية

 وعى لتنمية إرشادى برنامج فاعمية( : 2019  األستد  سف تمد سررة  -15
 دكقتراه  رسرح  لممسكف، الداخمى التصميـ بجماليات الزواج عمى المقبالت

 .اح يت ي  ةر ب  اح يزحد  االلقصرد كمي 
 مفيـو  : 2018)  المحمودى محسف ىالة   س ير    د تبل    سف سبيد  -16

 .12 احبدد   األتؿ احةزء   تاحييتف احب رره  ةم  – األثاث تصميـ فى التطور
تخطيط االنفاؽ عمى تأثيث المسكف الحديث فى ( : 1993سكيي  ثرصثريف     -17

  رسرح  دكقتراه نير  جده وعالقة ذلؾ بالنواحى اإلقتصادية والجمالية
  ي ترة   كمي  احقرثي  حمثيرت   ةده   اح  مك  احبري  احسبتدي  .
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 ربة وعى لتنمية تدريبى برنامج فاعمية( : 2008  احةتاد تثد احيقرح تثد س رح  -18
 دكقتراه رسرح   األسرى بالتوافؽ وعالقتو المسكف وتجميؿ نحو تأثيث األسرة
 . اح يت ي  ةر ب  اح يزحد  االلقصرد كمي   ي ترة  نير

 داخمي لتصميـ مستقبمية رؤى( :  2014داتتد    تثداحر  ف ثف    د سبل ر  -19
   دكقتراه   رسرح  الذكية أألنظمة المفاىيـ ظؿ في المعاصر لممسكف
 احةرى  اح  مك  احبرثي  احسبتدي  . أـ ةر ب 

 -"واأليدلوجية عمـ اجتماع المعرفة "دراسة في مقولة الوعي(: 2014طس يةـ    -20
 االسكيدري  -دار اح بر   احةر بي 

المساكف الذكية وعالقتيا بالتوافؽ النفسي ( : 2016تميرء تمد    د  خقرر   -21
ةر ب  زيرف تر تر    االجتماعى األسري ، مجمة أنسنة لمبحوث والدراسات

 . 7  احبدد  2  احةزاأر    ةمد ثرحةمي  
 تثتد تثرس تد    تثداحرزاؽ د سيف      أس رء احخيرة  ةبير   سف تم  -22

 مسبقة السكنية األبنية إدائية تقييـ دراسة" المبنى إدائية : (2011 
 اح ةم    24 - ٢٢ - 2٢احبدد   إنموذجا" السكني السالـ حي - الصنع
   احبراؽ . احقكيتحتةي    احةر ب  اح ب رري  حمهيدس  احبرالي 

أثر ( : 2021تمد    د    د   يهر  خرى إثراهيـ      د  سف  سف    -23
   تصميـ األثاث الذكى عمى تمبية احتياجات المسكف ذو الفراغ المحدود

 .25  ع  6 ةم  احب ررة تاحييتف تاحبمـت االيسريي     ةمد 
التصميـ الداخمى لممسكف فى ضوء ( : 2014ت رت    د تثد احةردر    -24

  رسرح  دكقتراه نير  ي ترة   كمي  احييتف ولوجيا الرقمية استخداـ التكن
 احقطثيةي    ةر ب   متاف .

   الذكى األثاث وتطورات األثاث تكنولوجيا( : 2017   احستيؿ    د  رةد  -25
 ةر ب    احيتتي  احقرثي  كمي    احيتتي  تاحييتف احبمتـ  د ث تث  ةم 

 . االسكيدري 
  دار  مدخؿ فى التصميـ الداخمى( : 2005 بقصـ احكراثمي       د  سرف     -26

 صيرء حمطثرت  تاحي ر .
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 المجتمع أفراد مف عينة وعى قياس( : 2011  ل ره هيردى  تسد   يد  -27
 احقرثي  ث تث    ةم  السكنى بالرضا وعالقتيا الذكية المساكف بمفيـو
 . 22   صر   احبدد  احيتتي 

(: 2000     د إثراهيـ س  رء رلثرف   صطيد يب س  سمـ     د  هةس  -28
 مف عينو عمى تقيميو دراسة" الريفى المسكف فى اإلبناء حجرات تأثيث

 حئللقصرد احخر س اح صرى اح ؤق ر" المنوفية بمحافظة الريفى اإلسكاف
 (.3  احبدد   (10   ةمد اح يت ي    ةر ب  اح يزحد  

فاعمية ( : 2018 سمـ  رثرب احسيد   بؿ   ريهرـ ةبلؿ دستلد       د  هةس  -29
برنامج لتنمية وعى المقبميف عمى الزواج بالمساكف الذكية وعالقتيا بالطاقة 

احبرثد  –  اح ؤق ر احدتحد احسردس  المتجدده فى ضوء التنمية المستدامة
 (.14  احبدد   (28   ةمد اح يت ي    احب رتف حئللقصرد اح يزحد   ةر ب 

 القرف في الميسر لممسكف نموذج( الذكية  المساكف:(  2004يتثد    د  سف    -30
 احبمير احهيأ  اح يسر حم سكف اإلسكرف يدتة     ي تر ث ث والعشريف  الواحد

 سبتد   احريرض . اح مؾ   ةر ب  احب ررة تاحقخطيط حمقطتير   كمي 
 تأثيث نحو إرشادى برنامج فاعمية( : 2009  احبتدة احر  ف تثد ثيت تةداف  -31

 يتره األ يرة ةر ب  دكقتراه  رسرح  األسر، ربات لبعض المسكف وتجميؿ
دارة احسكف لسـ احر  ف  تثد ثيت  . احريرض اح يزؿ  تا 

 باستخداـ إرشادى برنامج فاعمية( : 2011   صطيد    د احر  ف تثد تالء  -32
 التصميـ بمتطمبات الجامعة شباب وعى تنمية فى المعمومات تكنولوجيا
 لسـ اح يزحد  االلقصرد كمي   ي ترة  نير دكقتراه رسرح   لممسكف الداخمى
 .  صر اح يت ي   ةر ب  تاح ؤسسرت  اح يزؿ إدارة
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