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المقبالت عمى الجامعيات الفتيات برنامج ارشادى لتنمية وعي فاعمية 
 الزواج بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف كمدخؿ لحياة خضراء

 د/ ريياـ إسماعيؿ الشربينى                      د/ حناف حنا عزيز    
 مخص البحث:م

 الجامعيات الفتيات دراسة فاعمية برنامج ارشادي لتنمية وعي إلي ؼ البحث الحاليييد
المقببلت عمى الزواج بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف والمتمثمة في 

، االجتماعية( كمدخؿ لبداية حياة خضراء ،االقتصادية ،الوظيفية ،)البيئيةاالستدامة 
)استمارة البيانات  في البحث المتمثمةأدوات حيث تـ استيفاء البيانات مف خبلؿ تطبيؽ 

 ،معايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكفب الوعي استبياف ،لعينة البحثاألولية 
المقببلت عمى الزواج بمعايير التصميـ الفتيات الجامعيات برنامج إرشادي لتنمية وعي 

فتاة ( 297عمدية غرضية قواميا ) وذلؾ عمى عينةالداخمي المستداـ لممسكف(، 
الكميات  جامعية مقبمة عمى الزواج مف مستويات اقتصادية واجتماعية مختمفة مف بعض

وقد اتبع  ،تجامعي فتاة (38)، وعيىت تجريبيت قىامها جامعة الزقازيؽبالنظرية والعممية 
جراء و المنيج الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي،  ىذا البحثفي  تـ تحميؿ البيانات وا 

ـ إجراء اإلختبارات ث، (Spss)ستخداـ برنامج ااإلحصائية المناسبة بالمعالجات 
نصؼ عينة البحث مف ذوات  مف أكثر فأ :وصواًل ألىـ النتائج التالية .المناسبة
إلجمالي الوعي بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف بنسبة المنخفض  المستوى
مف أكثر المتغيرات الديموغرافية  كما تبيف أف مستوى تعميـ األـ كاف، ٪52,5بمغت 

وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات أفراد و  .تأثيرًا في مستوي وعي الفتيات
قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج لصالح التطبيؽ  وعييف بالمعايير التجريبية في البحثعينة 

 اتتخصيص دور  أىميةوكاف مف أىـ التوصيات:٪ 93,4البعدي وبنسبة تأثير بمغت 
التصميـ الداخمي لممسكف،  فيبكيفية تحقيؽ االستدامة  بواسطة أساتذة متخصصيف

 .صحية خضراء بداية حياةل؛ ف دورات ميارات االستعداد لمزواجعمى أف تكوف مف ضم
معايير  ،المقببلت عمى الزواج ، برنامج ارشادي، تنمية الوعي،فاعمية الكممات المفتاحية:

 .التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف، الحياة الخضراء
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Research Summary: 

The current research aims to study the effectiveness of an indicative program 

to develop the awareness of university girls who are about to get married with 

the criteria of sustainable interior design for housing, which are sustainability 

(environmental, functional, economic, social) as an entrance to the beginning of 

a green life, where the data were completed through the application of research 

tools represented in (form The primary data of the research sample, awareness 

questionnaire of sustainable interior design standards for housing, indicative 

program to develop the awareness of university girls who are about to get 

married about the standards of sustainable interior design for housing), on a 

purposeful sample of (297) university girls who are about to marry from 

different economic and social levels from some Theoretical and practical 

faculties of Zagazig University, and experimental sample of (38) college girls, In 

this research, the descriptive analytical method and the experimental method 

were followed, the data were analyzed and appropriate statistical treatments were 

performed using the (Spss) program, then the appropriate tests were performed. 

To reach the following most important results: That more than half of the 

research sample have a low level of total awareness of the standards of 

sustainable interior design of the house, at a rate of 52.5%, and it was found that 

the level of mother's education was one of the most  influential  demographic 

variables in the level of awareness of girls. And there are statistically significant 

differences between the average scores of the experimental research sample 

members in their awareness of the criteria before and  after  the  application of 

the program in favor of the dimensional application, with an impact rate of 

93.4%. One of the most important recommendations: the importance of 

allocating courses by specialized professors on how to achieve sustainability in 

the interior design of the dwelling, provided that Among the skills courses for 

marriage preparation; to start  a healthy green life. 

Keywords: effectiveness, counseling program, awareness development, 

prospects for marriage, sustainable interior design standards for housing, green 

living. 
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 :مقدمة ومشكمة البحث
العاـ بالقضايا البيئية، والتى تتضمف  يإلى رفع الوع يمع اإلىتماـ الدولى بالسع   

، (2018)إيماف الحوتى، االستدامة، التصميـ المستداـ، التصميـ الداخمى المستداـ 
وفى ظؿ انتشار المشاكؿ الصحية داخؿ فراغات المسكف، وتزايد اآلثار السمبية الناتجة 

تحقؽ متطمبات اإلنساف مف التصميمات الداخمية التى تفتقد إلى تطبيؽ المعايير التى 
)نيى  مف حولو التسبب فى إضراره أو إضرار البيئة المحيطة وبالتالي، واحتياجاتو
 متقميؿالحاجة الممحة لمتصميـ المستداـ؛ بوصفيا استراتيجية لظيرت  ؛(2014عثماف، 

إلى الحد األدنى مف مموثات المباني، والزيادة إلى أعمى حد في كفاءة التبادؿ اإليجابي 
ىذا  يوف (.2019، وآخروف، )دعاء محمد بيف البناء والبيئة الطبيعية مف حولو

أف التصميـ  (2017) عمواف، ياسميف حسف بيؾالىدى مف  كؿً الصدد أكدت 
المستداـ يسعى لمتناغـ مع الطبيعة لتمبية أبعاد االستدامة؛ لذلؾ ُأطمؽ عميو فى بداياتو 

و اقتصاد الموارد، والطاقات، التصميـ )األيكولوجى، األخضر( وانصب فيو اإلىتماـ نح
 ىتماـ بصحة وأداء اإلنساف داخؿ المبنى.واال
مف أبرز المفاىيـ الحديثة التى  (2005جد ادريخ )مىذا وُتعد االستدامة كما أشار    

قامة الندوات، وورش العمؿ فيما يتعمؽ بشأنيا.  ظيرت مؤخرًا، وبدأ الجميع فى بحثيا وا 
 فاالستدامة بشكٍؿ عاـٍ عبارة عف طريقة، ومنيج حياة مستمر ديناميكى ومتطور.

إلى إحداث تضافر بيف أبعاد التنمية تيدؼ في التصميـ الداخمي لممسكف  فاالستدامة
منة التي تقمؿ مف بؿ العيش اآللتوفير سُ  (االقتصادية والبيئية واالجتماعية)المستدامة 

جياؿ لحياة والتي يمكف الحفاظ عمييا ألاستنزاؼ الموارد والتدىور البيئي لتحقيؽ جودة ا
اقتصاديًا، ومستدامة حقؽ نظـ حياتية مرغوب فييا اجتماعيًا، ومجدية عديدة ألنيا تُ 

 (.2018 ،يماف الحوتيإ) بيئياً 
فى غاية األىمية؛ حيث يمثؿ المسكف أكبر  اً وُيعد تحقيؽ االستدامة فى المسكف أمر 

استثمار اقتصادى لمماؿ بالنسبة لؤلسرة، كما أنو يمثؿ أكبر مستيمؾ لمطاقة 
(Howard, Bion, 2003).  استخداـ ويعتمد التصميـ الداخمي المستداـ عمى

عادة إدمي المكاف، ويطبؽ مبدأ خد الطبيعية اآلمنة عمى البيئة وعمى مسترالموا
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واالقتصاد الدائري باإلضافة إلى احتراـ القيـ الثقافية واالجتماعية لممستخدـ  ،التدوير
أف  Casanova Diogo (2014). ىذا وقد حدد (2020، وآخروف ،)لبنى أحمد

تحقيؽ االستدامة يتـ مف خبلؿ الربط بيف ثبلثة عناصر أساسية ىي كفاءة استخداـ 
التعامؿ األمثؿ مع الظروؼ المناخية والجغرافية السائدة، واالستجابة  الموارد،

لبلحتياجات البشرية المادية واالجتماعية السائدة مع المحافظة عمى حقوؽ األجياؿ 
 القادمة.

ويعتبر التصميـ الداخمي لمسكف الزوجية مف أىـ األولويات التي تستحوذ عمى اىتماـ 
الفتيات المقببلت عمى الزواج، ولكف مف خبلؿ اطبلع الباحثتيف عمى الدراسات السابقة 

  واألدوات المنزلية  واألجيزة  والمفروشات  ف االىتماـ ينصب عمى اختيار األثاثأتبيف 
، دوف مراعاة لتحقيؽ معايير مسكفلم  والفنية  لممسات الجماليةوالحرص عمى إضافة ا

والتي قد يؤثر  ،عيف االعتباربخذ بيا ند التصميـ الداخمي لممسكف أو األاالستدامة ع
 كؿً  كدتأو  اىماليا بشكؿ سمبي عمى المعيشة في المسكف وعمى سموؾ وصحة األفراد.

مي خعمى الحاجة الممحة لمتصميـ الدا (2013ىبة عوض )، دافعبير سويمف 
وتحافظ عمى  ،نسافمبي متطمبات الراحة لئلالمستداـ الذي يؤسس نموذج بيئة داخمية تُ 

 صحتو، وصحة بيئتو.
إلى أف الحكـ عمى استدامة  (2015) ريياـ حافظ، عبير القويوقد أشارت كبًل مف 

التصميـ الداخمى لممسكف يكوف مف خبلؿ تحميؿ العبلقة التفاعمية بينو وبيف األبعاد 
انطبلقًا مف أف اإلنساف ىو الثروة الحقيقية ألى أمة، وىو اليدؼ و الرئيسية لبلستدامة. 

خبلقة  األساسى لبلستدامة، وُيعد إيجاد بيئة مناسبة ُتمكنو مف التمتع بحياة صحية
ومف منطمؽ  .(2010، األحبابي)شيماء خضراء ىو الغاية األساسية لبلستدامة 

رتباطًا وثيقًا يتحقؽ مف خبلليا راحة ورفاىية ابالبيئة نساف العبلقة التي تربط اإل
تبنت فقد . (2018وآخروف، ،)محمد إماـ ولكف وفقًا لمعايير بيئية محددة ..نسافاإل

 المستداـ لممسكف كمدخؿ لبداية حياة صحية لمتصميـ الداخمي  معايير رئيسية افالباحثت
االستدامة  ة،مة في تحقيؽ )االستدامة البيئيوالمتمث متوافقة مع البيئة خضراء مستدامة

 .االستدامة االجتماعية( ،االستدامة االقتصادية ،الوظيفية
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 خبلؿ مفأف جوانب االستدامة البيئية تتحقؽ Choi, S; et al (2014) وقد أوضح
 ،اإلضاءة جودة اليواء الداخمي إلى جانب جودة عناصر البيئة الداخمية المادية كجودة

 وآخروف . وأشار سعيد عبد الرحمفالضوضاء، والتحكـ فى ضوء النياراالستفادة مف و 
. ف المواد المختارة لمتشطيب الداخمي سبب ىاـ في خمؽ ىواء مموث وساـأ( 2018)

ي عمى أىمية استخداـ مواد وخامات لمتصميـ الداخم( 2015أحمد زكريا ) كدأوليذا 
معدؿ المكونات العضوية نساف يكوف فييا لممسكف الينبعث منيا ما يضر اإل

وذلؾ لمتحكـ بمعدؿ  ؛صفراً Volatitle Organiv Compounds (VOCs)المتطايرة
( بعدـ 2018) وآخروف . وأوصى سعيد عبد الرحمفالغازات السامة داخؿ المنزؿ

ستخداـ ورؽ والتوجو ال ،صماغ صناعيةأاستخداـ الورنيش ودىاف التأسيس المكوف مف 
ب الطبيعي الحائط مف ألياؼ نبات السيزاؿ، واستخداـ الحجر والرخاـ الطبيعي والخش

يعية عازلة رضيات، والحرص عمى استخداـ مواد طباألفي  (والزاف ،واألرو ،)البموط
رضيات مثؿ الكتاف وألياؼ القطف الطبيعي، واستخداـ سجاد األ لمرطوبة عند تركيب

خشاب الطبيعية. وؼ، والتوجو لؤلثاث المصنع مف األمصنوع مف مواد طبيعية كالص
ف األثاث المصنع مف الخامات المستصمحة أ( 2020وآخروف ) ،ياسر معبدوأوضح 

مثاؿ عمى كفاءة استخداـ  عادة التدوير ىو خيرقابؿ إلال و،أعادة التدويرإوالناتج عف 
ومعيار مف معايير األثاث المستداـ األخضر لتحقيؽ االستدامة البيئية والصحة  ،الموارد
أىـ األىداؼ الرئيسية في تصميـ أحد ممتازة  بيئة داخمية ذات جودةتوفير ف البشرية.

  Kibert C.J.(2016)الخضراء المستدامة عالية الجودة ساكفالم
وليس ليا آثار جانبية  ،نسافلئل ةفسيولوجي أكثر مبلءمةً  الطبيعيةوتعتبر اإلضاءة 

فضبًل عف االستمرارية واالستدامة. ولتحقيؽ االستدامة البيئية واالستفادة مف الضوء 
 ،فضؿ استخداـ أساليب مستحدثة كالعدسات الضوئية، وألواح التظميؿالطبيعي يُ 

 ،)سعيد عبد الرحمف لمفراغ البلزمةوالكاسرات الشمسية لمسماح بدخوؿ كمية اإلضاءة 
ف تصميـ النوافذ واألبواب يتحكـ أ( 2020(. وأضافت ميا القحماني )2018وآخروف،

استخداـ المسطحات الزجاجية لدخوؿ فيمكف  ،شعاع الواصؿ داخؿ المسكففي كمية اإل
نظرًا لعدـ وصوؿ  ؛الضوء الطبيعي في الحيزات الداخمية في الجيات البحرية لممسكف

 (2020وآخروف، ،)ياسر معبد أشعة الشمس ليا
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تظير الحاجة إلى  ،االستدامة الوظيفية عند التصميـ الداخمي لممسكف ولكى تتحقؽ    
تيا ذات فاعمية وظيفية اترشيد مساحة الوحدات السكنية بحيث تكوف عناصرىا ومساح

عتباره منتج إب ؛مف اختيار األثاث ويتحقؽ ذلؾ بدايةً  ،(2016)نيى نقيطي،قصوى 
دائـ الطمب وضروري ال يمكف االستغناء عنو، وذلؾ باختيار أساليب التصميـ المستداـ 

كقطع األثاث القابؿ لمفؾ والتجميع، واستخداـ األثاث المرف وذلؾ عف طريؽ  لؤلثاث،
، لوظيفيةالدمج بيف الوظائؼ وتوافرىا في قطعة أثاث واحدة؛ مما يزيد مف الكفاءة ا

 ياسر معبد)عند التصميـ الداخمي لممسكف  وبالتالى تحقيؽ االستدامة الوظيفية
 (.2020وآخروف،

تحقيؽ ي ىميتو فألى األثاث الذكى و إ (2017عبد النبي ) يت أمانوقد أشار  
أثاث ذكي بدوف استخداـ فيناؾ ، كما أشارت لتعدد أشكالو ،مساحةلماالستغبلؿ األمثؿ 

ألثاث القابؿ لمطي، واألثاث متعدد األغراض، واألثاث القابؿ لمتحوؿ ويمثمو المحاسب 
باستخداـ األثاث الذكي كمدخؿ ( 2021وأوصت وئاـ معروؼ ). والدمج والتشكيؿ

 عمى االتجاه( 2018ماـ وآخروف )إ. وأكد محمد الوظيفي لممسكفاألداء  لتحسيف
ة مما يجعؿ الوحدة قطع أثاث مرنة لحؿ مشكمة ضيؽ المساح التكنولوجى لتصميـ

نشطة واحتياجات المستخدميف أل السكنية تمتاز بالمرونة ويجعميا قابمة لمتعديؿ وفقاً 
ىو السائد  الياالتجاه االختز أف  (2021وآخروف ) سنوسي كما أكد عمي المستقبمية.

 ،حيث أصبحت التصميمات ذات األشكاؿ اليندسية سيمة التكويف ،في تصميـ األثاث
يؽ االستدامة الوظيفية في مع تحق أكثر تناسباً بعيدة عف تزاحـ العناصر الزخرفية الو 
 سكف.الم

بداعي عند إلى أىمية توظيؼ التفكير اال (2020أشارت ميجة مسمـ وآخروف )كما 
ضاءة بشأف حؿ المشكبلت ، واستخداـ األلواف واإلالمسكفتنظيـ واستغبلؿ فراغات 

عمى ( 2014. وأكدت رانيو عبد الرحمف )أدائو الوظيفى، وتحسيف التصميمية لممسكف
آثار سمبية  مف الي ى؛ لمالمتخزيف داخؿ المسكف منعًا لمفوضأىمية التفكير والتخطيط 

بعض الحموؿ والمقترحات ( 2016وضعت نيى نقيطي )كما  نساف.عمى صحة اإل
ميـ وتأثيث التي تساىـ في توظيؼ المستوى الرأسي كنوع مف أنواع التخزيف عند تص

عمى ( 2018رشا عمواف )، دعاء عبد السالـمف  ؿك. وأكدت الفراغ الداخمي لممسكف



 

 965 

2022 مارسػ  والثالثوف التاسعػ العدد  الثامفالمجمد   

 

 البحوث في مجاالت التربية النوعية مجلة

؛ لكى ينجح التصميـ يفي في الفراغات الداخمية لممسكفأىمية تحقيؽ التكامؿ الوظ
 .الداخمى لممسكف

والمكاسب الجيدة عمى  ،تعمؿ عمى تحقيؽ األرباح التى وتأتى االستدامة االقتصادية
تعي تخفيض االستيبلؾ المبدد  لمدوؿ الغنية فاالستدامة االقتصاديةالمدى الطويؿ، 

لذلؾ ُيعد النمو االقتصادى ركيزة مف الركائز ؛ (2019)دعاء محمد وآخروف،لمطاقة 
األساسية لبلستدامة، والتى تدعو إلى تحقيؽ انخفاض فى التكاليؼ مف خبلؿ تقميؿ 

ولكى تتحقؽ االستدامة  .(2017)ىدى العمواف، ياسميف حسف بيؾ،  طاقةاستيبلؾ ال
يجب  لممسكف والتي ُتعد أىـ معيار مف معايير التصميـ الداخمي الُمستداـ االقتصادية

لما لذلؾ مف دوٍر ىاـٍ فى  ؛االىتماـ بزيادة وعى المجتمع بأىمية الحفاظ عمى الطاقة
. ويتحقؽ ذلؾ مف (2019أحمد لبدة، ،قنبر)أسامة استيبلؾ الطاقة تحقيؽ كفاءة 

المنزلية الكيربائية خبلؿ عدة أساليب كالتوجو إلى االستخدامات صديقة البيئة لؤلجيزة 
واستخداـ المصابيح الموفرة لمطاقة (، 2021)مروة ناجى، كأسموب لترشيد الطاقة 

%، 75فتوفر بنسبة  (LEED)الباعثة لمضوء  كالمصابيح ذات الصمامات الثنائية
 توفر (CFL)مرة أطوؿ، ومصابيح الفمورسنت المدمجة  25%، وتدوـ 75وتدـو بنسبة 

ف أكما  ،المصابيح العاديةعف  مرة 15 - 8تدوـ لفترة أطوؿ مف و %،70بنسبة 
ضاءة ر استيبلؾ الطاقة، وتحقؽ أعمى جودة لئلفتطبيؽ أنظمة اإلضاءة الذكية تو 

. إلى جانب االىتماـ باقتناء األجيزة المنزلية (2018وآخروف، ،)سعيد عبد الرحمف
كثر أالكيربائية الحديثة ذات التقنيات الجديدة والتي تقمؿ مف استيبلؾ الطاقة، وتكوف 

تساىـ في تحقيؽ االستدامة االقتصادية والبيئية داخؿ المسكف، كونيا لمبيئة؛  صداقةً 
ء األجيزة الكيربائية الحديثة ف شراأعمى  (2020زينب الدمناوي )وىذا ما أكدتو دراسة 

 )الذكية( أقؿ استيبلكًا لمكيرباء، ويعتبر مصدرًا لترشيد استيبلؾ الطاقة داخؿ المسكف.
، وتأتى االستدامة االجتماعية لتمبى االحتياجات الحقيقية لمساكنيف فى الوقت الحاضر

زيائية يجات الفمبي االحتياوتسمح لؤلجياؿ القادمة بأف يكوف ليا الحؽ في مسكف الئؽ يُ 
يجابًا إوالنفسية. فالبعد االجتماعي لمتنمية المستدامة يؤثر عمى جودة حياة الفرد سمبًا أو 

المسكف ىو المكاف الذي يقضي فيو الفرد واألسرة أغمب .وبما أف (2019)رانيو غناـ،
الكفاءة في تصميميو تتوقؼ عمييا الراحة النفسية لذا ساعات النيار والميؿ، 
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وتحقيؽ االستدامة االجتماعية عند  (.2008)نعمة رقباف،لوجية واالجتماعية والفسيو 
مف الراحة والخصوصية والتواصؿ والترابط  اً التصميـ الداخمي لممسكف يخمؽ جو 

فراد األسرة، والمرونة لمتغيير والتجديد، مع إحساس أاالجتماعي واالندماج الفعاؿ بيف 
مة الفراغات ءمف خبلؿ مبل ،داخؿ المسكفالخاصة األفراد باستقبلليـ بأنشطتيـ 

صبح أكما الحاؿ في ظؿ جائحة كورونا، فوالمستجدة،  األساسية لفردنشطة االداخمية أل
بالبيئة الخارجية، وأيضًا مكاف لمتركيز في  فرداغ الداخمي ىو الوسيمة التصاؿ الالفر 

األمر يعتبر مكاف  ذا تطمبا  نشطة المختمفة، و الرياضة وكافة األالعمؿ ومكاف لممارسة 
 في أحري لً المىاسب فالمسكه(. 0202انحراَرٌ، َسرا ،رضىاٌ أحًد)لمعزؿ المنزلي 

 & Mousavi)البعض بعضهم قاطىيً بيه االجتماعيت العالقاث تىميت

Joneidabad, 2015)  .عمى أنو يجب  (2013) وآخروٌ َىفم ربُع أكد كما
واالجتماعية لؤلفراد عند التصميـ الداخمي خذ في االعتبار المتطمبات النفسية األ

 .مف تأثير عمى جعؿ األفراد يشعروف بالراحة تجاه بعضيـ البعض الما لي كفلممس
في تييئة فراغات المسكف لتعزيز العواطؼ  ىاـٍ  لو دورٍ  لممسكف فالتصميـ الداخمي

نساف في العصر الحديث محاط بالضغوط إلخاصًة وأف ا، وإليجابية لدى شاغميا
النفسية العديدة الناتجة عف صعوبات الحياة؛ ىذا ما يجعمو يسعى لتحقيؽ بيئة آمنة 

 (.2018نياؿ زىره، ،)أماني ىنديىادئة في مسكنو الذي يعتبر ممجأه الوحيد 
أىـ جياؿ المستقبؿ مف فير بيئة سميمة مكتممة الجوانب ألنجد أف تو  واستنادًا لما سبؽ

الجوانب التي البد أف نيتـ بيا، وتتحقؽ مف خبلؿ تطبيؽ معايير التصميـ الداخمي 
فالتصميـ  .االجتماعية ،االقتصادية البيئية، الوظيفية،في االستدامت   المتمخلتو المستداـ

الداخمي المستداـ ىو خير وسيمة لبداية حياة خضراء مستدامة مريحة وصحية وصديقة 
عمى ذلؾ وفى ضوء أنو لـ يتـ الوصوؿ إلى دراسات توضح مستوى بناًء و  لمبيئة.

ىتمامات ستداـ لممسكف؛ نظرًا لكونو مف االالوعى المعرفى بمعايير التصميـ الداخمى الم
 ، فيف شغميف الشاغؿ،مع الطالبات الدائـ يفتعاممو  الباحثتيفعمؿ الحديثة، وفى ضوء 

توعيتيا بالمعايير الصحيحة لمتصميـ ىف أميات الغد، ومف أكثر الفئات التى يجب و 
الداخمى المستداـ لممسكف، حيث يقع عمى عاتقيف مسئولية كبيرة لحماية البيئة التى 
نعيش فييا مف التموث، والحفاظ عمى مواردىا واستغبلليا أحسف استغبلؿ، وفى ضوء 
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ا ت وزودت بالمعارؼ والمعمومات الصحيحة، استطاعت ترجمتيح  مُ أف المدرسة إف ص  
فيما بعد لممارسات وتدابير صديقة لمبيئة، آمنة عمى صحة اإلنساف، موفرة لمطاقة، 

كار ستغبلؿ األمثؿ لمفراغات الداخمية لممسكف، وابتمخفضة لميالؾ منيا، قادرة عمى االو 
، ووسائؿ أىمية المحافظة عمى رأس الماؿ االجتماعىأماكف تخزينية فعالة، مدركة 

لو عظيـ األثر فى المساىمة فى تحقيؽ معايير التصميـ  األمر الذى يكوف تحقيقو،
 لحياة خضراء متوافقة مع البيئة. الداخمى المستداـ لممسكف، ويكوف مدخبلً 

الرئيسى التالى: ما  السؤاؿتبمورت مشكمة البحث فى اإلجابة عمى وفي ضوء ما سبؽ 
المقبالت عمى الزواج  الجامعيات فاعمية البرنامج اإلرشادى المعد لتنمية وعى الفتيات

 بمعايير التصميـ الداخمى المستداـ لممسكف كمدخؿ لحياة خضراء؟ والذى ينبثؽ منو
 الفرعية اآلتية: مجموعة مف األسئمة

المقببلت عمى الزواج )عينة البحث( بمعايير  الجامعيات ما مستوى وعى الفتيات -1
المتمثمة فى )االستدامة البيئية، بمحاوره التصميـ الداخمى المستداـ لممسكف 

االستدامة الوظيفية، االستدامة االقتصادية، االستدامة االجتماعية(، اإلجمالى، 
  ؟وأوزاف المحاور

بيف متوسطات درجات وعى )عينة البحث( بمعايير التصميـ  ىؿ توجد فروؽ -2
)االستدامة المتمثمة فى  بمحاورهالداخمى المستداـ لممسكف كمدخؿ لحياة خضراء 

البيئية، االستدامة الوظيفية، االستدامة االقتصادية، االستدامة االجتماعية(، 
الكمية،  نوعمكاف السكف،  الحالة االجتماعية لمفتاة،اإلجمالى وفقًا لمتغيرات البحث )

عمؿ  عمر الفتاة، حجـ األسرة، المستوى التعميمى لؤلب، المستوى التعميمى لؤلـ،
 (؟ؿ الشيرى لؤلسرةمستوى الدخ األـ،

مشاركة المتغيرات المستقمة )المستوى التعميمى لؤلـ،  نسبة ختبلؼاما مدى  -3
المستوى التعميمى لؤلب، عمر الفتاة، حجـ األسرة، مستوى الدخؿ الشيرى لؤلسرة( 
فى تفسير نسبة التبايف فى المتغير التابع )الوعى بمعايير التصميـ الداخمى 

نحدار، ودرجة معامبلت اال وزافلحياة خضراء( تبعًا ألالمستداـ لممسكف كمدخؿ 
 رتباط؟اال
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الفتيات الجامعيات المقببلت عمى الزواج عينة  درجات اتما الفروؽ بيف متوسط -4
)القبمى والبعدى( لمبرنامج االرشادى فى مستوى  التطبيقيفالبحث التجريبية فى 

 لحياة خضراء؟لممسكف كمدخؿ وعييف بمعايير التصميـ الداخمى المستداـ 
عمى مستوى لمقياسيف القبمى والبعدى االرشادى الُمعد  ما مدى فعالية البرنامج -5

بمعايير  )عينة البحث( الوعى المعرفى لمفتيات الجامعيات المقببلت عمى الزواج
 التصميـ الداخمى المستداـ لممسكف كمدخؿ لحياة خضراء؟

بصفة رئيسية إلى دراسة فاعمية برنامج إرشادي  ييدؼ البحث الحالى :أىداؼ البحث
لتنمية وعي الفتيات الجامعيات المقببلت عمى الزواج بمعايير التصميـ الداخمي 

)االستدامة البيئية، كمدخؿ لحياة خضراء. بمحاوره والمتمثمة في  المستداـ لممسكف
. وذلؾ مف خبلؿ االستدامة الوظيفية، االستدامة االقتصادية، االستدامة االجتماعية(

 األىداؼ الفرعية التالية:
 )عينة البحث( المقببلت عمى الزواج الجامعيات الفتياتوعي  تحديد مستوى -1

 .وأوزاف المحاوراإلجمالى، وبمحاوره  بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف 
بمعايير التصميـ  وعييفالفروؽ بيف متوسطات درجات عينة البحث فى  توضيح -2

الحالة )اإلجمالى وفقًا لمتغيرات البحث و بمحاورهالداخمي المستداـ لممسكف 
الكمية، عمر الفتاة، حجـ األسرة، المستوى  نوعاالجتماعية لمفتاة، مكاف السكف، 

 (التعميمى لؤلب، المستوى التعميمى لؤلـ، عمؿ األـ، مستوى الدخؿ الشيرى لؤلسرة
اختبلؼ نسبة مشاركة المتغيرات المستقمة )مستوى تعميـ األـ، مستوى  ةتحديد نسب -3

حجـ األسرة، مستوى الدخؿ الشيري لؤلسرة( في تفسير  عمر الفتاة، تعميـ األب،
نسبة التبايف في المتغير التابع )الوعي بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف( 

 .االرتباطودرجة  تبعًا ألوزاف معامبلت االنحدار
ستوى الوعى المعرفى عالج جوانب القصور فى متخطيط وتنفيذ برنامج ارشادى يُ  -4

التصميـ الداخمى معايير بلمفتيات الجامعيات المقببلت عمى الزواج والمتعمؽ 
 كمدخؿ لحياة خضراء. المستداـ لممسكف
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نة المقببلت عمى الزواج عي الجامعيات الفروؽ بيف متوسطى درجات الفتيات دراسة -5
البحث التجريبية فى التطبيقيف )القبمى والبعدى( فى مستوى وعييف المعرفى 

 بمعايير التصميـ الداخمى المستداـ لممسكف كمدخؿ لحياة خضراء.
عمى مستوى لمقياسيف القبمى والبعدى الُمعد البرنامج االرشادى  مدى فعالية تحديد -6

بمعايير  )عينة البحث( الزواجالمقببلت عمى الجامعيات الوعى المعرفى لمفتيات 
 التصميـ الداخمى المستداـ لممسكف كمدخؿ لحياة خضراء. 

 :تظير أىمية البحث مف خبلؿ: أىمية البحث
 أواًل: األىمية النظرية:

المقببلت عمى الزواج بمعايير  الجامعيات الوقوؼ عمى مستوى وعى الفتيات -1
والعمؿ عمى رفع ىذا المستوى كمدخؿ لحياة  التصميـ الداخمى المستداـ لممسكف،

بيدؼ خمؽ بيئة صحية متوازنة مستدامة ُمحفزة  لمراحة واليدوء و السبلـ  خضراء؛
 النفسي لتحقؽ الراحة المعيشية والنجاح لؤلفراد واألسرة.

رشادية فى مجاؿ إدارة المنزؿ والتى تعمؿ عمى لقاء الضوء عمى أىمية البرامج االإ -2
المقببلت عمى الزواج بمعايير التصميـ الداخمى  الجامعيات لمفتياتتنمية الوعى 

بحيث يكوف صحيًا، محبًا لمطبيعة ومتوافؽ معيا، واستغبلؿ  المستداـ لممسكف
محافظًا عمى الطاقة الكيربائية، ُيمارسف فيو  فراغاتو دوف إىدار أو تقصير،

ى ينعكس تنمية وعييا وأنيف مف الفئات اليامة الت –السيما  –أنشطتيف المختمفة
 عمى األسرة وبالتالى المجتمع.

تفيد نتائج ىذا البحث فى المساىمة فى نشر الوعى بأىمية التصميـ الداخمى  -3
 المستداـ لممسكف، ومدى تأثيره اإليجابى عمى صحة أفراد المجتمع، والبيئة.

رؽ إلييا قد تكوف نتائج ىذا البحث نواة ألبحاث جديدة تتناوؿ الجوانب التى لـ يتط -4
 ىذا البحث العممى.

 :األىمية التطبيقيةثانيًا: 
الفتيات كساب رشادي الاد وتطبيؽ وتقييـ برنامج عدااترجع أىمية ىذا البحث إلى   -1

 لموعى فالتي تؤىمي الصحيحةعارؼ عمومات والملمقببلت عمى الزواج بالماالجامعيات 
)البيئية، الوظيفية، االقتصادية، تحقيؽ معايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف ب
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حقؽ الراحة حاضرًا ومستقببًل؛ مما تُ ؛ كمدخؿ لحياة خضراء صحية االجتماعية(
 حياة.فى الالجودة والنجاح التوافؽ مع البيئة و ينعكس عمى 

دراج إبىتماـ اال لى أىميةإلفت انتباه القائميف عمى بناء المناىج والبرامج الدراسية  -2
لممسكف فى المناىج الدراسية لممراحؿ التعميمية  المستداـ التصميـ الداخمى مفيوـ

أثر عمى مف حيث أنو أصبح يمثؿ توجيًا عالميًا، لما لو  المختمفة عمى حد السواء؛
 .بكؿ جوانبيا ، والخارجيةة الداخميةئالبي

ُيمكف االستفادة مف نتائج ىذا البحث فى عقد الندوات، والدورات التدريبية فى  -3
مراكز الشباب لممقبميف عمى الزواج مف الجنسيف، والتى الجامعات، والنوادى، و 

ُتساىـ فى نشر مفيوـ االستدامة فى التصميـ الداخمى لممسكف، تماشيًا مع رؤية 
 لمتنمية المستدامة. 2030مصر 

 البحث:فروض  -
 الجامعيات درجات وعى الفتيات اتذات داللة إحصائية بيف متوسط توجد فروؽ -1

 المقببلت عمى الزواج )عينة البحث( بمعايير التصميـ الداخمى المستداـ لممسكف
)االستدامة البيئية، االستدامة الوظيفية، االستدامة بمحاوره كمدخؿ لحياة خضراء 

الحالة االجتماعية(، اإلجمالى وفقًا لمتغيرات البحث )االقتصادية، االستدامة 
االجتماعية لمفتاة، مكاف السكف، نوع الكمية، عمر الفتاة، حجـ األسرة، المستوى 

 (.التعميمى لؤلب، المستوى التعميمى لؤلـ، عمؿ األـ، مستوى الدخؿ الشيرى لؤلسرة
حجـ األسرة،  تاة، اختبلؼ فى نسبة مشاركة المتغيرات المستقمة )عمر الف يوجد -2

مستوى تعميـ األـ، مستوى تعميـ األب، مستوى الدخؿ الشيري لؤلسرة( في تفسير 
نسبة التبايف في المتغير التابع )الوعي بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف( 

 تبعًا ألوزاف معامبلت االنحدار، ودرجة االرتباط.
المقببلت الجامعيات بيف متوسطى درجات الفتيات ذات داللة إحصائية توجد فروؽ  -3

لمبرنامج  )القبمى والبعدى( التطبيقيفعينة البحث التجريبية فى عمى الزواج 
 بمعايير التصميـ الداخمى المستداـ لممسكفالمعرفى االرشادى فى مستوى وعييف 

 ، لصالح التطبيؽ البعدى.كمدخؿ لحياة خضراء
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لمقياسيف القبمى والبعدى  الُمعد يؽ البرنامج االرشادىلتطب يوجد تأثير داؿ إحصائياً  -4
المقببلت عمى الزواج بمعايير الجامعيات عمى مستوى الوعى المعرفى لمفتيات 

 التصميـ الداخمى المستداـ لممسكف كمدخؿ لحياة خضراء. 
 :البحثياألسموب  -
 :المصطمحات العممية والمفاىيـ اإلجرائية:أوالً  -
عبارة عف قياس مدى صبلحية البرنامج المقدـ وذلؾ مف خبلؿ مقارنة  :الفاعمية -

 (.2017، سعدالنتائج باألىداؼ الموضوعة ومدى تطابقيا )رانيا 
مدى نجاح البرنامج المعد فى تنمية الوعى : إجرائيًا بأنيا انفاعهُة وتعرؼ الباحثتاف
تصميـ الداخمى المستداـ المقببلت عمى الزواج بمعايير ال الجامعيات المعرفى لمفتيات

 لممسكف.
عبارة عف مجموعة مف األنشطة المنظمة والمترابطة عمى شكؿ  :رشادىال البرنامج ا -

)وفاء  جمسات إرشادية مخططة تمد ربات األسر بالمعمومات، والميارات البلزمة
 (.2012الصفتى، 

برنامج مخطط لو بدقة وعناية فى  :إجرائيًا بأنو انبرَايج االرشادٌ وتعرؼ الباحثتاف
ضوء أسس عممية، يشمؿ مجموعة مف المعمومات، واألنشطة، والخبرات المتكاممة 
والمترابطة بيدؼ تقديميا إلى الفتيات المقببلت عمى الزواج )عينة البحث( لتنمية 

رشادية اوعييف بمعايير التصميـ الداخمى المستداـ لممسكف، وذلؾ مف خبلؿ جمسات 
 كسابيف المعارؼ، والمعمومات أثناء تطبيؽ البرنامج المعد بالبحث.اإلى تيدؼ 

ىى عممية بناء وتطوير لممعمومات، والمعارؼ، والميارات بيدؼ تدعيـ : التنمية -
 القدرات البشرية، وتأميف االستخداـ الكامؿ، والكؼء ليذه القدرات فى كافة المجاالت

،  .(2012)ىند مظمـو
مف تغيير وزيادة فى  يحدث: مقدار ما إجرائيًا بأنيا انتًُُة وتعرؼ الباحثتاف

المقببلت عمى الزواج )عينة البحث( فيما يخص  الجامعيات معمومات، ومعارؼ الفتيات
معايير التصميـ الداخمى المستداـ لممسكف، والتى تساعدىف فى الوصوؿ إلى منزؿ 

 .ومتوافؽ معيا مستداـ محب لمطبيعة
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واإلدراؾ والتقدير والشعور بمجاٍؿ معيف، مما قد يؤثر عمى  ىو المعرفة الوعى: -
 (.2006توجيو سموؾ الفرد نحو العناية بيذا المجاؿ )حاتـ أبو ريدة، 

الوعى بالمعمومات والمعارؼ، والذى يتمثؿ فى  إجرائيًا بأنو: انىعٍ وتعرؼ الباحثتاف
مى الزواج )عينة المعمومات والمعارؼ التى ُتختزف فى عقوؿ الفتيات المقببلت ع

البحث( والخاصة بمعايير التصميـ الداخمى المستداـ لممسكف، والتى تستطيع ترجمتيا 
فيما بعد عند تجييزىا لمسكف الزوجية فى صورة ممارسات، وتدابير صديقة لمبيئة 

 .كمدخؿ لحياة خضراء ومتوافقة معيا
ىى تمؾ الفئة التى تسعى إلى تكويف األسرة )أى فى  الفتيات المقبالت عمى الزواج: -

سنة، بما يصاحب تممؾ الفترة مف استعداد لتأثيث  18مرحمة الخطوبة(، وأكبر مف 
 (.2017وتجييز مسكف الزوجية )إيماف حواس، 

طالبات بعض الكميات  :يفإجرائيًا بأن انفتُات انًقبالت عهً انسواج وتعرؼ الباحثتاف
مخطوبات، المتزوجات مف المخطوبات وغير البجامعة الزقازيؽ غير  العممية والنظرية

عاـ 22-18مف مستويات اجتماعية، واقتصادية مختمفة، والبلتى تتراوح أعمارىف مف )
 فأكثر(.

تعنى المواصفات والخصائص الخاصة بالمنتج لتأدية غرض محدد،  المعايير: -
وتعتبر المعايير لغة تفاىـ، ووسيمة اتصاؿ مع كافة الحمقات المتعاممة مع المنتج أو 
مدخبلتو، وتعتبر مف أكثر الوسائؿ وضوحًا لدى كافة شرائح المجتمع ألنيا تعتمد عمى 

)ميجة  ليا أثناء عمميات االنتاج تياجيتـ االحالشفافية، وتعنى كافة األوصاؼ التى 
 .(2013مسمـ،

المواصفات والخصائص الواجب توافرىا فى  :بأنيا إجرائياً  انًعاَُر وتعرؼ الباحثتاف
التصميـ الداخمى لممسكف حتى يحقؽ االستدامة والتوافؽ مع البيئة األمر الذى يكوف لو 

 أثره عمى اإلنساف ومف ثـ المجتمع.
ىو ذلؾ التصميـ المصمـ وفقًا لمفيوـ االستدامة، بحيث  المستداـ:التصميـ الداخمى  -

يكوف نابعًا مف بيئتو متوافقًا معيا، مستفيدًا مف إمكانياتيا، ومحافظًا عمى مواردىا 
 (.2018لؤلجياؿ القادمة )إيماف الحوتى، 
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: الوعى الوعى بمعايير التصميـ الداخمى المستداـ لممسكف إجرائيًا بأنو وُيعرؼ -
التى  المقببلت عمى الزواج )عينة البحث( بالمعاييرالجامعيات معرفى لمفتيات ال

عداد تصميـ  عمىتساعدىف  ، الوظيفية، بيئية)ال االستدامة فراغ داخمي وفقًا لمعاييروا 
غبلؿ لمطبيعة ومتوافؽ معيا، واست اً ، محبياً صحبحيث يكوف  االجتماعية( ،االقتصادية

، ُيمارسف فيو أنشطتيف محافظًا عمى الطاقة الكيربائية ،فراغاتو دوف إىدار أو تقصير
 . مستدامةالمختمفة مع شريؾ الحياة برفاىية، كمدخؿ لحياة خضراء صحية ميسرة 

 :محاوروقد تناولت الباحثتاف معايير التصميـ الداخمى المستداـ لممسكف تبعًا ألربع -
المقببلت عمى  الجامعيات مدى الوعى المعرفى لمفتيات و: ىمعيار االستدامة البيئية -

صحية  تصميـ بيئة منزلية داخمية الزواج )عينة البحث( بالمعايير التى تساعدىف عمى
 ؿ المعرفة باختيار مواد التشطيب، وذلؾ مف خبلمتوافقة معيا خضراء محبة لمطبيعة

وذلؾ  معاد تدويرىا،ة المستدامة أو الومواد صناعة األثاث والمفروشات المنزلي
 المسكف، ولحماية البيئة التى يعيش فييا مف التموث. في لممحافظة عمى صحة اإلنساف

المقببلت عمى الزواج  الجامعيات مدى وعى الفتيات و: ىمعيار االستدامة الوظيفية -
التى تساعدىف عمى االستغبلؿ المستداـ لفراغات المسكف مف  )عينة البحث( بالمعايير

األثاث المستدامة والمتبلئمة مع الحيز الفراغى لممكاف، والوعى بتخطيط  خبلؿ قطع
وابتكار فراغات تخزينية فعالة، وتفعيؿ الدور الوظيفى لئلضاءة المستدامة، واأللواف 
باعتبارىـ عناصر فعالة فى التصميـ الداخمى لممسكف؛ لتحقيؽ الراحة المعيشية لؤلفراد 

 ة لممسكف المستداـ.والتى ُتعد مف الوظائؼ األساسي
المقببلت  الجامعيات مدى الوعى المعرفى لمفتيات و: ىمعيار االستدامة االقتصادية -

 المستداـ عمى الزواج )عينة البحث( بالمعايير الواجب توافرىا فى التصميـ الداخمى
، وبالتالى عدـ ائيةلممسكف والتى تساعدىف عمى الحد مف استيبلؾ الطاقة الكيرب

باالستخدامات صديقة البيئة  كالوعى المعرفىاإلضرار بالبيئة الداخمية والخارجية، 
الممارسات بو  ،، وبأىمية اقتناء األجيزة المنزلية الحديثةالمنزلية الكيربائية لؤلجيزة

المستدامة لتقميؿ استيبلؾ الطاقة لتخفيؼ الضرر البيئي عمى اإلنساف، والمحافظة عمى 
 وارد والطاقات لؤلجياؿ الحالية، والقادمة.الم
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مدى الوعى المعرفى لمفتيات المقببلت عمى  وى: معيار االستدامة االجتماعية -
بوسائؿ تحقيؽ رأس الماؿ االجتماعي لؤلسرة مف خبلؿ تصميـ  الزواج )عينة البحث(

الخصوصية، حقؽ كفاءة مستمرة بشعور األفراد بالراحة االجتماعية مف خبلؿ تحقيؽ يُ 
 حتواء،نتماء الجماعي واالبتكار، واالالوا ،ة، واليدوء، والتجديدينالسكو  ،والمرونة

 ينعكس عمى الترابط العائمي واالستمتاع بالوقت داخؿ المسكف.  مما ؛بالطبيعة رتباطواال
أسموب حياة ُمختار ييدؼ لخمؽ بيئة  وُتعرؼ الباحثتاف الحياة الخضراء إجرائيًا بأنيا:

متوازنة مستدامة ُمحفزة  لمراحة واليدوء و السبلـ النفسي لتحقؽ الراحة المعيشية  صحية
 والنجاح لؤلفراد واألسرة.

اسُتخدـ كبًل مف المنيج الوصفى التحميمى، والمنيج التجريبى  منيج البحث:ثانيًا: -
 .لمبلءمتيما لموضوع البحث

دقيؽ وتفصيمى لمظاىرة أو وصؼ بىو المنيج الذى يقوـ  :المنيج الوصفى التحميمى -
المشكمة موضوع البحث وصفًا كميًا أو نوعيًا، وييدؼ أواًل لجمع البيانات والمعمومات 
عف الظاىرة، ثـ دراسة وتحميؿ ما تـ جمعو بطريقة موضوعية وصواًل إلى النتائج 

 .(2008المفسرة )دالؿ القاضى، محمود البياتى، 
ُيحدث التغيير المتعمد والمضبوط والمشروط ىو المنيج الذى  :المنيج التجريبى -

المحدد لواقعة معينة، ومبلحظة التغيرات الناتجة فى الواقعة ذاتيا ثـ تفسيرىا )إخبلص 
حدة، حيث تـ استخداـ أسموب المجموعة الوا (.2002عبد الحفيظ، مصطفى باىى، 
جراء اختبار )قبمى، بعدى( تباريف )القبمى بحيث يكوف الفرؽ فى نتائج المجموعة االخ وا 

 ، والبعدى( ناتجًا عف تأثرىا بالمتغير التجريبى )البرنامج االرشادى(.
 ثالثًا: حدود البحث: -
لمبحث فى جامعة الزقازيؽ  يتحدد النطاؽ الجغرافى الحدود الجغرافية لمبحث: -

كميات )اآلداب، التجارة ممثمة لمكميات النظرية، وكمية الزراعة، فى )محافظة الشرقية( 
ج حيث تـ تطبيؽ البرنام .والطب البيطرى، والتربية النوعية ممثمة لمكميات العممية(

حيث  –جامعة الزقازيؽ  –رشادى عمى عينة البحث فى أحد مدرجات كمية الزراعة اال
أنو مكاف عمؿ إحدى الباحثتيف، والمدرج مجيز بشاشة عرض وميكرفوف وسماعات 

 كبيرة.



 

 975 

2022 مارسػ  والثالثوف التاسعػ العدد  الثامفالمجمد   

 

 البحوث في مجاالت التربية النوعية مجلة

 :عينة البحث مف ثبلث مجموعاتتكونت  الحدود البشرية لمبحث: -
( فتاة جامعية مقبمة عمى الزواج مف 30تكونت مف ) البحث اإلستطالعية:عينة  - أ

كميات نظرية، وعممية مختمفة مف جامعة الزقازيؽ محافظة الشرقية، مف المخطوبات 
، ومف مستويات (فأكثر عاـ 22-18)وغير المخطوبات، فى المرحمة العمرية مف 

ادية مختمفة سواء مف الريؼ أو الحضر، وقد تـ اختيارىف بطريقة اجتماعية، واقتص
 .صدفية غرضية؛ لتقنيف أدوات البحث عمييف

الزواج وبنفس مقبمة عمى جامعية ( فتاة 297تكونت مف ) :عينة البحث األساسية - ب
 .ستطبلعية السابقةشروط عينة البحث اال

جامعية ( فتاة 38اشتممت عينة البحث التجريبية عمى ) :عينة البحث التجريبية - ت
ذوات مستوى الوعى الكمى المنخفض )األرباع األدنى( نتيجة  مف مقبمة عمى الزواج

استجاباتيف عمى أدوات البحث، وىذا ما أوضحتو نتائج عينة البحث األساسية، وقد تـ 
رغبتيف وتطوعيف لحضور بناًء عمى اختيارىف بطريقة عمدية مف العينة األساسية، و 

 .ر؛ تـ تطبيؽ البرنامج المعد عمييفجمسات البرنامج، واالنتظاـ والحضو 
تـ تطبيؽ أدوات البحث الميدانية عمى عينة البحث األساسية : الحدود الزمنية لمبحث -

ـ. وتـ تطبيؽ البرنامج 2021اـ مف منتصؼ مارس وحتى نياية شير إبريؿ مف ع
حد مدرجاث كليت أ، في ـ2021التجريبية خبلؿ شير مايو رشادى عمى عينة البحث اال

 .السراعت جامعت السقازيق
 عداد الباحثتيف(:ا)مف :وتقنينيارابعًا : اعداد وبناء أدوات البحث 

 -اشتممت األدوات المستخدمة في ضوء األىداؼ البحثية عمى ما يمي :
 عداد الباحثتيف(:اأدوات البحث )مف  -
 عدت ىذه اإلستمارة بيدؼ الحصوؿ عمى بعض: أُ العامةاستمارة البيانات  -

فى إمكانية تحديد بعض الخصائص االجتماعية واالقتصادية  تفيد التى المعمومات
بيانات خاصة بأسرة الفتاة المقبمة عمى  )الديموغرافية( لعينة البحث واشتممت عمى

لؤلب، عمؿ األـ، مكاف السكف، المستوى التعميمى لؤلـ، المستوى التعميمى الزواج )
حجـ األسرة، متوسط الدخؿ الشيرى لؤلسرة(، بيانات خاصة بالفتاة المقبمة عمى 

 .تماعية، نوع الكمية، عمر الفتاة(الزواج )الحالة االج
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عد ىذا اإلستبياف أُ  :استبياف الوعى بمعايير التصميـ الداخمى المستداـ لممسكف -
والمفيوـ اإلجرائى بيدؼ التعرؼ عمى فى ضوء القراءات، والدراسات السابقة، 

مستوى وعي الفتاة الجامعية المقبمة عمى الزواج بمعايير التصميـ الداخمى المستداـ 
لممسكف، وقد اشتمؿ اإلستبياف عمى أربعة محاور: )االستدامة البيئية، االستدامة 

عمي عدد  طبلعوقد تـ اال الوظيفية، االستدامة االقتصادية، االستدامة االجتماعية(،
 مف دراسة كؿٍ  كاف منياعداد االستبياف امف الدراسات السابقة التي قد تساىـ في 

، (2019رانيو غناـ ) (،2018(، نعمة رقباف وآخروف )2018إيماف الحوتي )
(، وئاـ معروؼ 2021مروة ناجي ) (،2020براىيـ )إعبير ، يثرب حبيب

المقبالث علً السواد، وممه مع  عمل مقابالث مباشرةباإلضافة إلي (، 2021)

عف معايير  فحوؿ مفيومي فوالنقاش معي وفس صفاث عيىت البحج. هيىطبق عليه
عف أىـ مقومات  فالتصميـ الداخمي المستداـ لمسكف الزوجية المستقبمي ورأيي

عمي وضع عبارات االستبياف محاكية  يفالحياة الخضراء المريحة؛ لمساعدة الباحثت
 .لمواقع الحقيقي

المقببلت عمى الزواج الجامعيات لتنمية وعي الفتيات  البرنامج اإلرشادي المعد -
 بمعايير التصميـ الداخمى المستداـ لممسكف.

اعتمد البحث الحالى فى التحقؽ مف  :االستبياف: أواًل: حساب صدؽ االستبيافتقنيف  -
 صدؽ االستبياف عمى ثبلث طرؽ:

لمتأكد مف صدؽ : (المحكميفصدؽ ) :validity content)صدؽ المحتوى ))أ(
( مف األساتذة المحكميف 13محتوى االستبياف تـ عرضو فى صورتو األولية عمى عدد )

دارة المنزؿ،  أعضاء ىيئة التدريس فى مجاؿ )إدارة مؤسسات األسرة والطفولة، وا 
عمـ النفس( بكمية االقتصاد المنزلى جامعة المنوفية، وكمية  التصميـ الداخمى واألثاث،

 وكمية الزراعة وكمية الفنوف التطبيقية جامعة بنيا،التربية النوعية جامعة المنصورة، 
بداء وجية إالمحكميف  السادة مب مفوقد طُ جامعة الزقازيؽ،  )قسـ االرشاد الزراعى(

جرى عمى أُ  ،مبلحظات ىامة وقيمة سيادتيـ ىبدأ  وقد  ،عبارةزاء وضوح كؿ إنظرىـ 
دؽ العبارات ومدى تحديد مدى ص سيادتيـمب مف كما طُ  .ضوئيا التعديبلت البلزمة

خذت العبارات التى اتفقت فييا نسبة المحكميف مف وقد أُ  ،جموضعت ألقياس ما وُ 
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% وتـ 80>% 70 اتفاؽ مف عمى دلت العبارات التى حصمت% وعُ 100لى إ% 80
عدد  عمى ذلؾ أصبح وبناءً ، % 70 >التى بمغت نسبة االتفاؽ عمييا العباراتحذؼ 
 عبارة.( 62التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف )الوعى بمعايير  ستبيافا عبارات
وقد تـ حساب ذلؾ بتطبيؽ )استبياف الوعى بمعايير  :الداخمي االتساؽصدؽ )ب(

استطبلعية مف الفتيات الجامعيات التصميـ الداخمى المستداـ لممسكف( عمى عينة 
( فتاة تنطبؽ عمييف شروط اختيار العينة، 30المقببلت عمى الزواج بمغ عددىف )

 والجدوؿ التالى يوضح ذلؾ
التصميـ  الوعى بمعايير الستبيافبيف كؿ عبارة والدرجة الكمية  االرتباطمعامالت قيـ ( 1جدوؿ )

 (30ف= )الداخمي المستداـ لممسك
االستدامة  االستدامة البيئية العباراترقـ 

 الوظيفية
االستدامة 
 االقتصادية

االستدامة 
 االجتماعية

1 0,536** 0,427 * 0,506 ** 0,617 ** 
2 0,709 ** 0,724 ** 0,550 ** 0,698 ** 
3 0,471 * 0,828 ** 0,699 ** 0,798 ** 
4 0,725 ** 0,597 ** 0791 ** 0,485 ** 
5 0,873 ** 0,579 ** 0,696 ** 0,753 ** 
6 0,911 ** 0,509 ** 0,610 ** 0,802 ** 
7 0,750 ** 0,670 ** 0,535 ** 0,817 ** 
8 0,868 ** 0,813 ** 0667 ** 0,814 ** 
9 0,837 ** 0,658 ** 0,639 ** 0,850 ** 
10 0,853 ** 0,638 ** 0,859 ** 0,501 ** 
11 0,772 ** 0,737 ** 0,366 * 0,616 ** 
12 0,738 ** 0,686 ** 0,392 * 0,632 ** 
13 0,514 ** 0,390 * 0,654 **  
14 0,502 ** 0,781 ** 0,570 ** 
15 0,700 ** 0,417* 0,495 ** 
16 0,523 ** 0,593 ** 0,729 ** 
17 0,551 **   
18 0,627 **   

 0,01داؿ عند مستوى**   0,05داؿ عند مستوى*
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 بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات االرتباطأف قيـ معامؿ  (1نتائج جدوؿ )يتضح مف 
والدرجة الكمية لكؿ محور التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف  استبياف الوعى بمعايير

( 0,471،0,911ما بيف ) االرتباطكانت دالة إحصائيًا وقد تراوحت قيـ معامبلت 
ما بيف و ، مة الوظيفيةلبلستدا( 0,828، 0,390) ما بيفو  ،لبلستدامة البيئية

لبلستدامة ( 0,850، 0,485، وما بيف )ديةلبلستدامة االقتصا( 0,495،0,859)
مما يدؿ عمى ( 0,01، 0,05وىى قيـ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) .االجتماعية

 مما يسمح باستخدامو فى البحث الحالى. ،اإلتساؽ الداخمى لعبارات االستبياف
طريقة حساب  باستخداـيتـ فيو التأكد مف صدؽ أداة البحث  :يالبنائ)ج( الصدؽ 

 والمحاور المكونة لو . لبلستبيافبيف الدرجة الكمية  االرتباطمعامؿ 
الوعى  الستبياف بيف الدرجة الكمية لكؿ محور والدرجة الكمية االرتباط( قيـ معامالت 2جدوؿ)

 (30)ف= التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف  بمعايير
 مستوى الداللة  معامؿ االرتباط  عدد العبارات  محاور االستبياف
** 0,158 81 االستدامة البيئية  0008 

** 001,5 81 االستدامة الوظيفية  0008 

**0,743 81 االستدامة االقتصادية  0008 

** 00711 81 االستدامة االجتماعية  0008 
 0,01يستىي عُد دال**        

الوعى بمعايير  استبياف أف معامبلت اإلرتباط لمحاور (2نتائج جدوؿ )يتضح مف 
وكانت معامبلت  (،0,859، 0,743تراوحت بيف ) التصميـ الداخمى المستداـ لممسكف

مما يدؿ عمى تجانس محاور  0,01اإلرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 الحالى.ا مفى بحثي ماستخدامياب تافوالدرجة الكمية لو ويسمح لمباحث ستبيافاال

ومعامل  ،تـ استخداـ معامؿ ألفا كرونباخ :Reliabilityاالستبيافثانيًا: حساب ثبات 

 .االستبياف وذلؾ لمتأكد مف ثبات ؛لحساب معامؿ الثباتوجتمان  ،سبيرمان

 (30)=فالداخمي المستداـ لممسكف  التصميـ بمعاييرالوعى  الستبياف( قيـ معامؿ الثبات 3جدوؿ )
 جتماف  سبيرماف  معامؿ ألفا عدد العبارات  محاور االستبياف
 00858 00851 008,5 81 االستدامة البيئية
 001,8 ,,001 00181 81 االستدامة الوظيفية
 00181 00188 ,0011 81 االستدامة االقتصادية
 00178 ,0011 ,0080 12 االستدامة االجتماعية

 ,0085 00851 00810 62 جمالى اإل
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ومعامبلت سبيرماف وجتماف ف قيـ معامبلت ثبات ألفا أ( 3جدوؿ )نتائج يتضح مف 
كانت التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف  الوعى بمعاييرالستبياف  يولئلجمالمحاور مل

 ي.لاوصبلحيتو لمتطبيؽ فى البحث الح االستبيافمما يؤكد ثبات  ؛مرتفعة
 في صورتو النيائية كما يمي: صبح استبياف البحثأعمى ذلؾ  وبناءً 

الجامعيات المقببلت عمى الزواج  استبياف وعي الفتيات اشتمؿباستخداـ القيمة المطمقة 
عبارة باستجابات تراوحت  (62بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف عمى )

 أربعة محاور أساسية والمتمثمة في: وتـ تقسيـ االستبياف إلى ،(154:67مابيف)
االجتماعية(، وكانت االستجابة عمى  –االقتصادية  –الوظيفية  –االستدامة )البيئية 

ما، ال أعرؼ( بتقييـ  ىذا االستبياف وفقًا لمقياس ثبلثى متصؿ )أعرؼ، أعرؼ إلى حدٍ 
فكانت  ( لمعبارات الموجبة االتجاه، والعكس صحيح لمعبارات السالبة االتجاه1، 2، 3)

تـ تقسيـ مستويات االستبياف بطريقة النسب المئوية و  (.3 ،2، 1عمى مقياس متصؿ )
، 186= 3×62لمدرجات المطمقة لبلستبياف حيث كانت الدرجة العظمى ليذا االستبياف 

جمالى االستبياف إلى ثبلث إوبذلؾ قسمت مستويات  62= 1×62والدرجة الصغرى 
درجة(،  93%( مف الدرجة العظمى )أقؿ مف50مستويات: مستوى منخفض )أقؿ مف 

درجة إلى 93%( مف الدرجة العظمى )70% إلى أقؿ مف  50مستوى متوسط مف )
درجة(  131% فأكثر( مف الدرجة العظمى )70درجة(، مستوى مرتفع )131أقؿ مف 
 .فأكثر

 :وكانت محاوره كاآلتى
( عبارة باستجابات ترواحت مابيف 18اشتمؿ عمى ) :محور االستدامة البيئية -1
تقسيـ مستوياتو بطريقة النسب المئوية لمدرجات المطمقة لبلستبياف حيث ( تـ 41: 18)

وبذلؾ  18= 1×18، والدرجة الصغرى54=  3×18محوركانت الدرجة العظمى ليذا ال
مستوى منخفض )أقؿ  ثبلث مستويات: االستدامة البيئية إلىمحور  قسمت مستويات

% إلى  50متوسط مف )درجة(، مستوى  27%( مف الدرجة العظمى )أقؿ مف 50مف 
درجة(، مستوى مرتفع  38درجة إلى أقؿ مف  27( مف الدرجة العظمى )%70قؿ مف أ
 درجة( فأكثر. 38% فأكثر( مف الدرجة العظمى ) 70)
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( عبارة باستجابات ترواحت ما بيف 16اشتمؿ عمى ) :محور االستدامة الوظيفية -2
لمدرجات المطمقة لبلستبياف ( وتـ تقسيـ مستوياتو بطريقة النسب المئوية 45: 16)

، والدرجة الصغرى 48= 3×16حيث كانت الدرجة العظمى ليذا االستبياف 
وبذلؾ قسمت مستويات االستدامة الوظيفية إلى ثبلث مستويات:  16= 1×16

درجة(،  24%( مف الدرجة العظمى )أقؿ مف 50مستوى منخفض )أقؿ مف 
درجة  24رجة العظمى )%( مف الد70% إلى أقؿ مف 50مستوى متوسط مف )

 34( مف الدرجة العظمى )فأكثر % 70(، مستوى مرتفع )درجة 34إلى أقؿ مف 
 درجة( فأكثر.

( عبارة بإستجابات ترواحت ما بيف 16اشتمؿ عمى ) :محور االستدامة االقتصادية -3
( وتـ تقسيـ مستوياتو بطريقة النسب المئوية لمدرجات المطمقة لبلستبياف 44: 16)

= 1×16، والدرجة الصغرى 48= 3×16حيث كانت الدرجة العظمى ليذا االستبياف 
ت:  ، وبذلؾ قسمت مستويات استبياف االستدامة االقتصادية إلى ثبلث مستويا16

درجة(، مستوى  24%( مف الدرجة العظمى )أقؿ مف 50مستوى منخفض )أقؿ مف 
 34إلى أقؿ مف  24%( مف الدرجة العظمى )70% إلى أقؿ مف  50متوسط مف )

 .( فأكثردرجة 34% فأكثر( مف الدرجة العظمى ) 70مستوى مرتفع ) (،درجة
( عبارة باستجابات ترواحت ما بيف 12اشتمؿ عمى ): االجتماعية محور االستدامة -4
وتـ تقسيـ مستوياتو بطريقة النسب المئوية لمدرجات المطمقة لبلستبياف درجة(  31:12)

 1× 12، والدرجة الصغرى 36= 3×12ليذا االستبياف حيث كانت الدرجة العظمى 
ى ثبلث مستويات: مستوى إلوبذلؾ قسمت مستويات االستدامة االجتماعية  12=

درجة(، مستوى متوسط  18%( مف الدرجة العظمى )أقؿ مف 50منخفض )أقؿ مف 
(، درجة 26إلى أقؿ مف  18%( مف الدرجة العظمى )70% إلى أقؿ مف 50مف )

 درجة( فأكثر. 26% فأكثر( مف الدرجة العظمى )70مستوى مرتفع )
الجامعيات المقبالت عمى الزواج لتنمية وعى الفتيات  البرنامج االرشادى الُمعد -

إجراءات تنفيذه  –ى المستداـ لممسكف: )خطوات بناؤهبمعايير التصميـ الداخم
 وتقييمو(:
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تـ إعداد البرنامج اإلرشادى الموجو لمفتيات الجامعيات المقببلت عمى الزواج )عينة  -
ث األساسية عمى البحث( بناًء عمى النتائج التى اتضحت مف استجابات عينة البح

 عدد مف الدراسات السابقة، حيث قامت الباحثتاف باالطبلع عمى االستبياف
رنامج، والمتمثمة فى المرتبطة بالبرنامج لبلستفادة منيا فى تصميـ، وتنفيذ، وتقييـ الب

ميجة مسمـ وآخروف  ،Zamberlan& Wilson(2015)مفدراسة كٍؿ 
، وبالمقاببلت (2021ناجى )(، مروة 2020)(، ميجة مسمـ وآخروف 2018)

الشخصية مع الفتيات والمناقشة معيف تـ التعرؼ عمى نواحى القصور لدييف 
 :عداد البرنامجاوفيما يمى عرض لخطوات لبلستفادة منيا فى تخطيط البرنامج. 

 أىمية البرنامج:  -
لممسكف المقببلت عمى الزواج أف التصميـ الداخمى الجامعيات تظف الغالبية مف الفتيات 

بغض النظر عف  اىو مجرد عممية شراء، واقتناء أثاث وأجيزة منزلية، وأدوات تستخدمي
والتناغـ  ،االعتبارات البيئية، والوظيفية، واالقتصادية، واالجتماعية التى تحقؽ اإلستدامة

والتوافؽ مع الطبيعة، والواجب توافرىا فى المسكف. كما أنيا تعتبرىا عممية تمقائية ال 
ج أكثر مف زيارة مجموعة مف المحبلت، والشراء؛ لتحقيؽ التفاخر والتباىى تحتا

باألثاث، والمفروشات، والديكورات المستخدمة. األمر الذى يؤدى إلى تزايد حاالت عدـ 
الراحة فى المسكف، والعديد مف التأثيرات السمبية عمى البيئة الداخمية، والخارجية، 

رفة األسباب، األمر الذى يشير إلى نقص المعارؼ، دوف مع والصحة العامة، والموارد
والمعمومات وضرورة تنمية وعى ىؤالء الفتيات المقببلت عمى الزواج بمعايير التصميـ 

ماسة الخضراء. ومف ىنا كانت الحاجة صحية الداخمى المستداـ لممسكف كمدخؿ لحياة 
المقببلت عمى الزواج  الجامعياتعداد برنامج إرشادى ييدؼ إلى تنمية وعى الفتيات ال

بمعايير التصميـ الداخمى المستداـ لممسكف مما ينعكس عمى تحقيؽ حياة خضراء 
 . بأكممومبيجة، ومريحة، ومحبة لمطبيعة لجميع أفراد األسرة، ومف ثـ عمى المجتمع 

 تحديد األىداؼ العامة لمبرنامج: -
الجامعيات المقبالت األىداؼ المعرفية: فى نياية ىذا البرنامج تستطيع الفتيات  - أ

 عمى الزواج أف:
 حدد أىداؼ التصميـ الداخمى المستداـ.تُ  -1
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تذكر مفيوـ االستدامة البيئية، واالستدامة الوظيفية، واالستدامة االقتصادية،  -2
 واالستدامة االجتماعية.

تكتسب معمومات عف معايير اختيار الموقع السكنى المستداـ، واختيار الموقع  -3
 المناسب لكؿ غرفة.

كيفية اختيار المواد المستخدمة فى التشطيب، والديكور )الطبلء، األرضيات،  تعرؼ -4
صديؽ الالمفروشات، السجاد( لتحقيؽ التصميـ الداخمى المستداـ المحب لمطبيعة، و 

 بيئة.لم
 درؾ أىمية اختيار األخشاب، واألثاث المعاد تدويره.تُ  -5
والضوئية حتى تتحقؽ االستدامة تعرؼ كيفية تحقيؽ الراحة الحرارية، والصوتية،  -6

 .فى المسكف
والتفاعمي لتحقيؽ االستدامة  ،صحح مفيوميا عف اختيار األثاث متعدد األغراضتُ  -7

 .سكفالوظيفية في الم
 ؼ استخداـ اإلضاءة، واأللواف بشكؿ مستداـ.وظ  تعرؼ كيؼ تُ  -8
مية درؾ أىمية االبتكار فى توظيؼ مساحات لمتخزيف؛ لسد االحتياجات المستقبتُ  -9

 ألفراد األسرة.
درؾ أىمية االستدامة االقتصادية لتوفير الطاقة، والموارد لؤلجياؿ الحالية، تُ  -10

 واألجياؿ القادمة.
مف خبلؿ  االستدامة االجتماعية فى المسكفتحقيؽ  كيفية تكتسب المعمومات عف -11

 التصميـ الداخمى المستداـ لممسكف. 
المقبالت  الجامعيات تستطيع الفتياتفى نياية ىذا البرنامج  األىداؼ الميارية: - ب

 عمى الزواج أف:
 .تكتشؼ العبلقة بيف التصميـ الداخمى المستداـ لممسكف والحياة المستقبمية الخضراء  -1
قيؽ ميز بيف المواد، والخامات صديقة البيئة واألخرى الضارة المستخدمة؛ لتحتُ  -2

 .عند التصميـ الداخمى لممسكفاالستدامة البيئية فى المسكف 
تتدرب عمى كيفية اختيار األثاث التفاعمى لكؿ غرفة وفقًا ألنشطة، واحتياجات أفراد  -3

 .األسرة الحالية والمستقبمية



 

 983 

2022 مارسػ  والثالثوف التاسعػ العدد  الثامفالمجمد   

 

 البحوث في مجاالت التربية النوعية مجلة

التمكف مف وتتبع أسس توزيع اإلضاءة المستدامة؛ لتحقيؽ الراحة الوظيفية لمضوء  -4
 .الرؤية الواضحة

 .الداخمى لممسكفطبؽ معايير االستدامة عند شراء، وتوزيع األثاث فى الفراغ تُ  -5
 .تتدرب عمى االستخداـ المستداـ لمفراغات التخزينية المختمفة فى المسكف -6
تطبؽ المعارؼ، والمعمومات المكتسبة مف البرنامج؛ لتحقيؽ االستدامة االقتصادية  -7

 وتوفير الطاقة.
طبؽ المعارؼ، والمعمومات التى اكتسبتيا مف البرنامج لتقديـ النصيحة واالرشاد تُ  -8

 لممحيطيف بيا عند االقداـ عمى التصميـ الداخمى المستداـ لممسكف.
تضع خطة مستدامة لتوظيؼ المساحات، والفراغات، واختيار األثاث المناسب بناًء  -9

بمية لؤلسرة مف )راحة، خصوصية، استمتاع بالمكاف، خمؽ قعمى االحتياجات المست
 جو عائمى دافئ(. 

ذا البرنامج تستطيع الفتيات الجامعيات المقبالت فى نياية ى األىداؼ الوجدانية: -ج
 عمى الزواج أف:

 .تتقبؿ فكرة البرنامج، وتواظب عمى حضور جمساتو -1
 تيتـ بمتابعة شرح برنامج التوعية المقدـ ليا. -2
 تيتـ باالستفسار عف معايير التصميـ الداخمى المستداـ لممسكف وكيفية تحقيقيا. -3
البيئية عند التصميـ الداخمى المستداـ لممسكف؛ قدر أىمية تطبيؽ االستدامة تُ  -4

 لموصوؿ لمسكف صحى غير ممرض.
عزز، وتدعـ أوجو االستفاضة مف اإللماـ بمعيار االستدامة الوظيفية لتحسيف تُ  -5

 الحياة المعيشية المستقبمية.
قدر أىمية دورىا فى حماية البيئة مف خبلؿ الوعى باستخداـ األجيزة المنزلية تُ  -6

 لمبيئة.بشكؿ صديؽ 
ألثرىا فى ؛ فى التصميـ الداخمى لممسكف قدر أىمية دور االستدامة االجتماعيةتُ  -7

 الترابط والتواصؿ األسرى.و  لراحة المعيشيةاتحقيؽ 
ؼ أقاربيا، وأصدقائيا بأىمية التوجو لمتصميـ الداخمى المستداـ لممسكف؛ يتيتـ بتعر  -8

 .بيجة، وراحة، و صحةلتحقيؽ حياة خضراء مستدامة أكثر 
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المقببلت الجامعيات وجو لمفتيات مرشادى العداد البرنامج االاتـ : محتوى البرنامج -
ناًء عمى النتائج المتحصؿ عمييا مف استجابات عمى الزواج )عينة البحث التجريبية( بُ 

ستبياف. وتحدد محتوى البرنامج فى عشر جمسات االعينة البحث األساسية عمى 
( 90-60أسبوع تقريبًا، وكانت كؿ جمسة تتراوح مف )( جمسات بكؿ 3رشادية بواقع )ا

 (.4البرنامج كما ىو موضح بجدوؿ ) ؽ( راحة، وتـ توزيع جمسات20دقيقة يتخمميا )
لحساب صدؽ البرنامج تـ عرضو فى صورتو المبدئية عمى  حساب صدؽ البرنامج: -

باإلضافة  مجموعة مف السادة األساتذة أعضاء ىيئة التدريس المحكميف ألدوات البحث،
يـ الحكـ عمى مب من( محكـ. وطُ 11وطرؽ التدريس وبمغ عددىـ )  ة المناىجذإلى أسات

ت المستخدمة، األدوامدى مناسبة أىداؼ، محتوى البرنامج، الوسائؿ التعميمية، 
مدى مناسبة التقييـ المستخدـ فى كؿ جمسة، وقد شطة التعميمية المصاحبة لمجمسة، األن

مكانية استخدامو، بنسبة عمى  سيادتيـاتفؽ   %. 100 -% 95صبلحية البرنامج، وا 
 أساليب تقييـ البرنامج: اشتمؿ تقييـ البرنامج عمى مايمى: -
باستخداـ استبياف الوعى بمعايير التصميـ الداخمى المستداـ تقييـ قبمى )مبدئى(:  -1

 .لممسكف، بيدؼ الوقوؼ عمى مستوى الوعى لعينة البحث التجريبية
يستمر ىذا التقييـ طواؿ فترة تطبيؽ البرنامج، وذلؾ مف خبلؿ  مرحمى:تقييـ  -2
 ناقشات، وبعض االختبارات الشفيية أثناء وفى نياية كؿ جمسة.مال
يتـ تقييـ البرنامج بإعادة تطبيؽ االستبياف عمى الفتيات المقببلت  تقييـ نيائى: -3

ى(، وذلؾ لمقارنة عمى الزواج بعد اإلنتياء مف جميع جمسات البرنامج )قياس بعد
 النتائج القبمية، والبعدية؛ لقياس مدى التحسف الذى تـ تحقيقو مف تطبيؽ البرنامج.

عينة تطبيؽ إصرار الفتيات عند المعوقات الكاف مف أكثر  معوقات تطبيؽ البرنامج: -
أف محاولة تحقيؽ معايير التصميـ الداخمى المستداـ لممسكف شئ خيالى عمى  )البحث(

أعمى مف تكمفة المسكف  رض الواقع؛ كونو يتطمب تكمفةأمف الصعب تحقيقو عمى 
وقد استعانت الباحثتاف بوسائؿ معينة، وقدمف العديد مف األمثمة، وقمف بتغيير  التقميدى.

اعدتيف لموعى بمعايير التصميـ الداخمى مسفاىيـ، والمعمومات الخاطئة لدييف؛ لالم
 .المستداـ لممسكف كمدخؿ لحياة خضراء أكثر صحة، أقؿ تكمفة، أكثر راحة وبيجة
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انًقبالت عهً انسواج بًعاَُر  انفتُات انجايعُات وعٍ نتًُُة( تىزَع جهسات انبرَايج االرشادٌ 4جدول ) 

 انتصًُى انداخهٍ انًستداو نهًسكٍ

  البرنامج اإلرشادي ومكوناتياخطة جمسات 

الوسائؿ واألنشطة  األىداؼ العناصر العنواف الجمسة
المجاؿ  التقييـ التعميمية واالستراتيجيات

 الزمنى 

نية
والثا

ى 
ألول

ا
  

الجمسة -
 االفتتاحية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

معيار 
االستدامة 
 البيئية

 
 

 
 
 

 تعارؼ -
تعريؼ البرنامج  -

 اجراءاتو-وأىميتو
التطبيؽ القبمي      -

 لالستبياف 
المقصود  -

بالتصميـ الداخمي 
المستداـ وأىميتو 
في تحقيؽ حياة 
مريحة خضراء 

 لألسرة.
أىمية اختيار موقع -

 المسكف
كيفية تحديد -

االتجاىات األصمية، 
واختيار الموقع 

األمثؿ لكؿ غرفة مف 
 غرؼ المسكف.

تحقيؽ االستدامة –
البيئية والحفاظ عمى 

البيئة جودة 
الداخمية، وذلؾ مف 
خالؿ التعرؼ عمى 
الخامات الحديثة 
المستدامة صديقة 

 البيئة في:
معالجة الحوائط -

ورؽ  –)الدىاف 
 الحائط(

األرضيات وطرؽ  -
العزؿ الطبيعية 

المستخدمة لتحقؽ 
 االستدامة

 

في نياية الجمسة تكوف المتدربو 
 قادرة عمى أف:

 :أواًل: األىداؼ المعرفية 
األىداؼ العامة لمبرنامج تذكر -1

جراءات تنفيذه.  وا 
مفيوـ التصميـ الداخمي  توضح -2

 المستداـ لممسكف.
تحدد معنى االستدامة البيئية -3

 لممسكف. 
.توضح كيفية اختيار أنواع 4

الدىانات وورؽ الحائط المستداـ 
 )صديؽ البيئة(

توضح أنواع األرضيات -5
المستدامة وطرؽ العزؿ الطبيعي 

 ب األرضيات.قبؿ تركي
 : األىداؼ المياريةثانياً 
تالحظ الباحثتيف الفتيات -1

وتناقشيف أثناء عرض خطوات 
 البرنامج.

تشعر الفتيات بأىمية تحقيؽ -2
االستدامة البيئية لالستمتاع 

 بحياة خضراء صحية.
مفيوميا عف اإلستدامة  تكوف -3

البيئية، التصميـ الداخمى 
 المستداـ فى المسكف

 األىداؼ الوجدانيةثالثُا: 
تبدي االىتماـ واإلقباؿ بمتابعة -1

 جمسات البرنامج.
بداء الرأي 2 . تيتـ بالمناقشة وا 

 أثناء الشرح. 
تيتـ بتطبيؽ االستدامة البيئية -3

 في حياتيا المستقبمية.
تقدر أىمية االستدامة لمتصميـ -4

الداخمي لممسكف عمى حياة 
 األنساف.

تطبيؽ تكوف اتجاه إيجابي نحو -5
االستدامة البيئية في اختيار 

وورؽ الحائط صديؽ  ،الدىانات
وطرؽ  ،رضياتومعرفة األ  ،البيئة

العزؿ المناسبة المالئمة صحيًا 
 لمبيئة

 اواُل: الوسائؿ:
الحقيبة التدريبية )مادة -

 عممية + نشاط(
صور استرشاديو -

وفيديوىات توضيحية 
 Dataباستخداـ 

Show 
 

 التعميمية : األنشطةثانياً 
 التعارؼ-
لتطبيؽ القبمي ا-

 لالستبياف
تعرض كؿ متدربة ماىى -

الخطوات التي مف 
الممكف اتباعيا عند 
اختيار الدىانات وورؽ 
الحائط واالرضيات بما 
 يحقؽ اإلستدامة البيئية 

تأكيد الباحثتاف  -
لممقبالت عمى الزواج 
وبدأت تؤكد الباحثتاف 
عمى أىمية االتجاه نحو 

مة البيئية داخؿ االستدا
المسكف والتنويو عف 
أضرار بعض الخامات 
الموجودة في األسواؽ 
عمى الصحة العامة 
حتى عمى المدى 
الطويؿ. ومدى أىمية 
االنتباه لتحقيؽ 
االستدامة البيئية لما 
ليا تأثير عمى حياة 

 األفراد. 
 

 ثالثًا: االستراتيجيات
 –المناقشة   –المحاضرة

 –العصؼ الذىني 
 ة التوضيحية   األمثم

مف يتـ التقييـ 
 خالؿ:

 المالحظة-
 النشاط-
 المناقشة-
االستبياف -

 القبمي
عمؿ اختبار -

تحصيمى لتقييـ 
مدى استفادة 

الفتيات 
المقبالت عمى 
الزواج مف 
الجمسة مف 
خالؿ عدة 

 سئمة:أ
ضحي مفيوـ و -

االستدامة 
 البيئة لممسكف؟ 

كيؼ يمكف -
تطبيؽ 

االستدامة 
البيئية عند 
اختيار كٍؿ مف 

)الدىانات، 
وورؽ الحائط 
 ،واألرضيات(؟

يوـ
ة  
مس
الج
ؽ 
طبي
ـ ت
ث

16 /5 /
20
21

 
يا 
خمم
ؼ ت

نص
ة و

ساع
ار 
 مد
عمى

20 
حة
ة را

قيق
د
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بعة
والرا

ثة 
لثال
ا

 

تابع 
معيار 

االستدامة 
 البيئية

األثاث المستداـ - 
كعنصر رئيسي في 
التصميـ الداخمي 
لممسكف )الخامات 
المصنع منيا ومواد 
التشطيب اآلمنة 

 المستخدمة(.
أىمية استخداـ  -

االخشاب واألثاث 
المعاد تدويرىـ لتقميؿ 

 األثر البيئي.  
خامات السجاد -

والمفروشات المستداـ 
 )صديؽ البيئة(. 

تحقيؽ الراحة الحرارية -
سمعية والبصرية وال

كمدخؿ لتحقيؽ 
االستدامة البيئية 

 لممسكف.
االعتبارات الميمة -

الستغالؿ الضوء 
الطبيعي واالستفادة 
منو أكبر قدر ممكف 
)استخداـ كاسرات 

الزجاج  –األشعة 
 –الذكي المزدوج 

االتجاه الستخداـ 
األلواح الشمسية 

كمصدر طبيعي نظيؼ 
 لمطاقة(

 

كوف فى نياية الجمسة يجب أف ت
 المتدربة قادرة عمى أف:

 : األىداؼ المعرفيةأوالً  
تكتسب معمومات ومعارؼ عف -1

األثاث المستداـ ونوعية االخشاب 
 المستخدمة.

تعرؼ أىمية إعادة التدوير في  -2
 الحفاظ عمى البيئة.

تشرح كيفية تحقيؽ الراحة -3
الحرارية والصوتية والضوئية داخؿ 

 األفراد.المسكف وتأثيرىا عمى راحة 
ُتحدد طرؽ االستفادة المثمى مف -4

 اإلضاءة الطبيعية.
 : األىداؼ المياريةثانياً -5
تحصر الخامات المستدامة -1

 لمسجاد والمفروشات
تطبؽ المعمومات العممية -2

الصحيحة القتناء خامات مستدامة 
التي سيتـ  وقطع األثاثلممفروشات
 .شرائيا

تتقف أىمية تطبيؽ معايير -3
االستدامة البيئية بعناصرىا 

المكتممة؛ لتحقيؽ حياة خضراء 
 مريحة خالية مف األمراض.

 األىداؼ الوجدانية ثالثًا:
تقدر أىمية االستفادة المثمى مف -1

اإلضاءة الطبيعية عمى صحة 
 المسكف واألفراد. 

 ،تيتـ بمعرفة طرؽ تدوير األثاث-2
 واألجيزة غير المستخدمة حالياً 

لالنتفاع بيا مستقبال في مسكف 
الزوجية وذلؾ لتحقيؽ المنفعة 

 البيئية.
تيتـ بنشر الوعى باالستدامة -3

 البيئية بيف أصدقائيا وأقاربيا.

 الوسائؿ االرشاديةأواًل: 
عرض صور -

استرشادية عف أمثمة 
لألثاث المستداـ، 
السجاد والمفروشات 

 المستدامة.
ديو يتقديـ ف -

توضيحي الستخداـ 
كاسرات الشمس، 
وألواح الطاقة 
الشمسية، والزجاج 

 المزدوج.
ديو توضيحي يعرض ف

عف أىمية إعادة 
التدوير، وكيفية إعادة 
تدوير األثاث واألجيزة 
المنزلية غير 

 المستخدمة.
 

نشطة األ ثانيًا: 
 التعميمية

تعرض كؿ متدربة 
اإلجراءات التي تتبعيا 
أثناء اختيار األثاث 
والسجاد والمفروشات 
وأواني الطيي. ويتـ 
المناقشة والتعزيز 

 لإلجابات الصحيحة 
وبسؤاؿ المبحوثات  

عف وعييف الحالي 
بتحقيؽ المعايير 
الصحية لالستدامة 
البيئية لممسكف اتضح 
أنيف ال يقمف بتطبيؽ 

وجد تمؾ المعايير وال ي
أي اىتماـ منيف عف 
معرفة أنواع الدىانات 
ومكوناتيا أو اختيار 
العزؿ المناسب 
لألرضيات. واستمرت  
الباحثتاف بالمناقشة 
قناع المبحوثات  وا 
بأىمية المشاركة 
لتحقيؽ معايير 
االستدامة البيئية مما 
يعود بالنفع بخمؽ جو 
داخمي نقي خالي مف 
أي مموثات غير 
 محسوسة لكف ليا بالغ
األثر عمى المدى البعيد 
عمى صحة أفراد األسرة 

 والبيئة
 : االستراتيجياتثالثاً 

 -المناقشة –المحاضرة
 العصؼ الذىني.

مف يتـ التقييـ 
 خالؿ:

 مالحظةال-
 نشاطال-
 لمناقشةا-
عمؿ  -

اختبار 
تحصيمى 

لتقييـ مدى 
استفادة 

الفتيات مف 
الجمسة مف 
خالؿ عدة 

 سئمة:أ
اشرحي كيؼ 
يمكف تطبيؽ 

معايير 
االستدامة 
البيئية عند 
التصميـ 
الداخمي 
المستداـ 
 ؟لممسكف

 
وضحى -

باألمثمة كيؼ 
يمكف تحقيؽ 

الراحة 
الحرارية، 
والسمعية، 
والبصرية 
كمدخؿ 
لتحقيؽ 

اإلستدامة 
البيئية 

 لممسكف؟ 
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  ويكىَاتها اإلرشادٌخطة جهسات انبرَايج 

الوسائؿ واألنشطة  األىداؼ العناصر العنواف الجمسة
المجاؿ  التقييـ التعميمية واالستراتيجيات

 الزمنى 

سة
خام

ال
 

 معيار
االستدامة 
 الوظيفية

 
 
 

تعريؼ  -
االستدامة 
 الوظيفية

أىداؼ -
االستدامة 
الوظيفية في 

خمؽ حيز مكاني 
مستغؿ بأعمى 
كفاءة ممكنة 
لتمبية 

االحتياجات 
الحالية 

والمستقبمية تبعا 
الختالؼ تطور 
دورة الحياة 
األسرية وما 
ينتج عنيا مف 
احتياجات 

ومتطمبات لكؿ 
 فرد مف األسرة.

عمى التعرؼ -
أىمية عمـ 

رجونوميكس األ 
لتحقيؽ راحة 

 نسافإل ا
أىمية اختيار -

األثاث النفعي 
ومتعدد األغراض 
والقابؿ لمطى 

والفردعمى حسب 
 االستخداـ.

أسس ومعايير -
ترتيب األثاث داخؿ 
 الحيز الفراغي.

تصحيح  -
المفاىيـ الخاطئة 
عف المغاالة في 
اقتناء األثاث 

واألجيزة واالىتماـ 
الجمالي بالجانب 

فقط دوف االىتماـ 
 بالجانب الوظيفي.

 
 

فى نياية الجمسة تكوف المتدربة 
 قادرة عمى أف:

 :أواًل: األىداؼ المعرفية 
تحدد مفيوـ وأىمية تحقيؽ -1

االستدامة الوظيفية داخؿ 
 المسكف. 

توضح أىمية اقتناء األثاث  -2
النفعي متعدد األغراض والقابؿ 

حات لمطى والفرد خاصًة فى المسا
 الصغيرة.

 :: األىداؼ المياريةثانياً  
تالحظ الباحثتيف وتناقشيما -1

 أثناء العرض.
تستنبط النتائج المترتبة تحقيؽ -2

االستدامة الوظيفية داخؿ 
 المسكف.

 :ثالثُا: األىداؼ الوجدانية
تبدي االىتماـ واإلقباؿ بمتابعة -1

 جمسات البرنامج.
 تقدر أىمية األثاث النفعي.- 2
بداء الرأي -3 تيتـ بالمناقشة وا 

 أثناء الشرح. 
تدرؾ أىمية عمـ األرجونوميكس -4

لتحقيؽ راحة اإلنساف ومراعاة 
 المقاييس الجسمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 واُل: الوسائؿ:أ
الحقيبة التدريبية -

 )مادة عممية + نشاط(
صور استرشاديو -

 ألنواع األثاث النفعي
فديوىات توضيحية -

وتوزيع الستغالؿ الفراغ 
األثاث لتحقيؽ 
األستدامة الوظيفية 

 والجمالية في المكاف.
 التعميمية :األنشطةثانياً 
تعرض كؿ متدربة -

مفيوـ االستدامة 
الوظيفية مف وجية 
نظرىا قبؿ التعرؼ عمى 
أسس تحقيؽ 
االستدامة الوظيفية 
ختيار األثاث حيث  وا 
تقوـ الباحثتاف بعرض 
األسئمة المباشرة عمى 

رؾ ليف الفتيات وتت
الفرصة لمتفكير ثـ 
االستماع آلرائيف 
والتعزيز لإلجابات 
الصحيحة منيا ثـ تبدأ 
الباحثتاف في عرض 
األسس العممية 
الصحيحة وفتح باب 

 المناقشة 
 ثالثًا: االستراتيجيات

 المحاضرة-
 لمناقشةا–
 العصؼ الذىني -
 األمثمة التوضيحية    –

ف يتـ التقييـ م
 خالؿ:

 لمالحظةا-
 لنشاطا-
 لمناقشةا-
مؿ اختبار ع-

تحصيمي لتقييـ 
مدى استفادة 
الفتيات مف الجمسة 
مف خالؿ عدة 

 اسئمة:
ماذا يقصد -1

باالستدامة 
 الوظيفية؟

ماذا يقصد بعمـ -2
مع رجونومي ومدىاأل 

أىميتو  توضيح
لتحقيؽ الراحة 

 لإلنساف؟
 
ما أسس اختيار -3

األثاث النفعي 
وكيفية توزيعو في 

 الفراغ؟
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سة
ساد

ال
 

بعة
سا
وال

 

 
تابع معيار 
 االستدامة
 الوظيفية

أسس ومعايير -
التخزيف المستداـ 
 داخؿ المسكف وفقاً 

لالحتياجات 
المستقبمية منعًا 

واالزدحاـ لمتكدس
الذي يؤثر بشكؿ 
غير مباشر عمى 
األفراد داخؿ 

 المسكف. 
أىمية اختيار –

األثاث المحتوى 
عمى مساحات 

 تخزينية.
أىمية وضع -

خطة لتوزيع 
مصادر اإلضاءة 

واالحتياجات 
 الكيربائية وفقاً 
لتخطيط الفراغ 
عمى حسب 
األنشطة المقامة 

 فيو.
كيفية اختيار -

اإلضاءة المستدامة 
المريحة لمعيف، 
وأنواع اإلضاءة 
القريبة لمضوء 
الطبيعي، ومعرفة 
شدة اإلضاءة 
المناسبة لكؿ 

 نشاط.
أسس اختيار -

األلواف المحايدة 
اليادئة التي 
تتناسب مع طراز 
األثاث النفعي 
المستخدـ ومدى 

الوظيفي  تأثيره
والجمالي في 

 المكاف.
 

فى نياية الجمسة يجب أف تكوف 
 مى أف:المتدربة قادرة ع

 : األىداؼ المعرفيةأوالً 
تكتسب معمومات عف ابتكار -1

 أفكار لمتخزيف
توضح أىمية توزيع مصادر -2

اإلضاءة والوصالت الكيربائية وفقاً 
 لألنشطة المقامة.

تعرؼ أسس اختيار األلواف -3
وتأثيرىا الوظيفي والجمالي عمى 

 المكاف.
 : األىداؼ المياريةثانياً 
المترتبة عف تكتشؼ النتائج  -1

 .تناغـ اإلضاءة مع األلواف
اختيار األثاث  تستبط أىمية-2

بطريقة تحقؽ الغرض مف 
 .اقتنائو

تكتشؼ النتائج المترتبة عف -1
تناغـ اإلضاءة مع األلواف مع 
اختيار األثاث بطريقة تحقؽ 

التعامؿ مع  .الغرض مف اقتنائو
الفراغات التخزينية بأبداع مما 

مى المدى يجعؿ الحياة مريحة ع
البعيد حتى مع ازدياد االحتياجات 
والمتطمبات يظؿ المسكف مكاف 

 لمراحة ومصدر السعادة.
التعامؿ مع تدوف أىمية -2

وأثر بداع إالفراغات التخزينية ب
الحياة عمى المدى  ذلؾ عمى 

البعيد حتى مع ازدياد االحتياجات 
 المسكف. فىوالمتطمبات 

 ىداؼ الوجدانيةثالثا: األ
بأىمية االىتماـ  تشعر-1

باالستدامة الوظيفية لتمبية 
 احتياجات األفراد.

تقدر النتائج المترتبة عمى -2
 اختيار اإلضاءة واأللواف.

تيتـ بتعريؼ األقارب واألصدقاء -3
بأىمية تحقيؽ االستدامة الوظيفية 

 داخؿ المسكف. 

 : الوسائؿأوالً 
عرض صور -

استرشاديو لمفراغات 
 التخزينية الممكنة في

 .المسكف
عرض صور ألنواع -

 .اإلضاءة المستدامة
عرض لدائرة األلواف، -

ونماذج الستخداـ 
األلواف المحايدة في 
الغرؼ المختمفة 

 .لممسكف
 

 التعميمية ألنشطةثانيًا: ا
تعرض كؿ متدربة -

رأييا عف أىمية اختيار 
األثاث المحتوى عمى 
مساحات تخزينية وذلؾ 
مف وجية نظرىا قبؿ 

ىذه  التعرؼ عمى
األىمية مف خالؿ 
الباحثتيف  حيث تقوـ 
الباحثتاف بعرض األسئمة 
المباشرة عمى الفتيات 
وتترؾ ليف الفرصة 
لمتفكير ثـ االستماع 
آلرائيف والتعزيز 
لإلجابات الصحيحة منيا 
ثـ تبدأ الباحثتاف في 
عرض أىمية اختيار 
األثاث المحتوى عمى 
مساحات تخزينية وفتح 

 باب المناقشة 
 
 : االستراتيجياتثاً الث
 المحاضرة-
 لمناقشةا-
 العصؼ الذىني-

 

 مف خالؿ:يتـ التقييـ 
 لمالحظةا-
 النشاط -
 المنافشة -
عمؿ اختبار -

تحصيمي اختبار 
تحصيمي لتقييـ 
مدى استفادة 
الفتيات مف الجمسة 
مف خالؿ عدة 

 سئمة:أ
عددى األماكف -

الممكنة والمتاحة 
لمتحزيف المستداـ 

االحتياجات لتمبية 
 المستقبمية لألفراد؟

 
أىمية  ىأذكر -أ 

اختيار اإلضاءة 
واأللواف المناسبة 
لتحقيؽ االستدامة 

الوظيفية في 
 المكاف؟
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منة
الثا

 

معيار 
 االستدامة 
 االقتصادية

عريؼ االستدامة ت-
 االقتصادية. 

اليدؼ مف التوجو -
القتناء األجيزة المنزلية 
الحديثة لتقميؿ استيالؾ 
الطاقة والتمتع 
بالمميزات الذكية 

 والمستدامة 
التعرؼ عمى أىمية -

وجود بطاقة كفاءة 
الطاقة عند شراء 
األجيزة المنزلية 

دراؾ معنى ا  الكيربائية،و 
 الرموز الموجودة بيا.

التعرؼ عمى -
الممارسات المستدامة 

تقميؿ مف استيالؾ لم
الطاقة عند استخداـ 
األجيزة الكيربائية في 

 المسكف.
تحديد أكثر األجيزة -

المنزلية المستيمكة 
 لمطاقة وليست 

 .بأساسية لممسكف
التعرؼ عمى  -

التقنيات الحديثة 
كنظـ اإلضاءة الذكية 

 والدىانات الضوئية

في نياية الجمسة يجب أف تكوف 
 المتدربة قادرة عمى أف:
 أواًل: األىداؼ المعرفية

توضح أىمية بطاقة كفاءة -1
الطاقة ومميزات األجيزة الكيربائية 

 الحديثة.
تعدد أسس الممارسات -2

المستدامة عند استخداـ األجيزة 
الكيربائية لتقميؿ الطاقة المستيمكة 
كنوع مف أنواع ترشيد االستيالؾ 

 والحفاظ عمى البيئة.
أىمية وجود بطاقة توضح -3

ة الطاقة عند شراء األجيزة كفاء
  .المنزلية

 ثانيًا: األىداؼ الميارية
تدوف أنواع األجيزة المنزلية -1

الحديثة لتقميؿ استيالؾ الطاقة 
 .الكيربائية

تتبع الممارسات المستدامة -2
لمحفاظ عمى األجيزة وتقميؿ 

 استيالؾ الكيرباء. 
بيانات بطاقة كفاءة تميز -3

زة الطاقة الموضحة عمى األجي
 .الكيربائية

 : األىداؼ الوجدانيةثالثاً 
تقدر أىمية إتباع الممارسات -

المستدامة عند استخداـ األجيزة 
 المنزلية 

تثير نقاط جديدة حوؿ الممارسات -
الرشيدة )المستدامة( لألجيزة 

 المنزلية
تقدر قيمة دورىا فى الحفاظ عمى -

الموارد مف خالؿ الوعى باستخداـ 
األجيزة المنزلية بشكؿ صديؽ 

 لمبيئة. 

 واًل: الوسائؿأ
عرض صور -

استرشاديو لبطاقة 
كفاءة الطاقة، 
وأنواع مختمفة مف 
األجيزة المنزلية 

 .الحديثة
لحقيبة التدريبة ا-

 .)مادة عممية(
 : األنشطةثانياً 

 التعميمية
تحدد كؿ متدربة -

معموماتيا عف 
االستدامة 

االقتصادية، 
وممارساتيا المتبعة 
عند استخداـ 
األجيزة المنزلية.  
ثـ قياـ الباحثتاف 
ذا إبالسؤاؿ عما 

كانوا موافقيف عمى 
أنواع األجيزة 
الموجودة لدييف، 
وىؿ لدييف عمـ 
بمميزات األجيزة 
الحديثة ومميزاتيا 

بالمميزات الذكية
جيزة الذكية لأل

؟ ورأت الحديثة
الباحثتاف مدى 
تأثير المادة العممية 
عمى المبحوثات في 
تغيير مفيوـ 

االستدامة 
االقتصادية، 
والممارسات 

المستدامة لمتقميؿ 
مف استيالؾ الطاقة 
والمحافظة عمى 

 البيئة.
 : االستراتيجياتثالثاً 
 - المحاضرة -

المناقشة العصؼ 
مثمة األ - الذىني

 التوضيحية.

مف يتـ التقييـ 
 :خالؿ
 المالحظة-
 النشاط-
اختبار تحصيمى  -

لتقييـ مدى استفادة 
الفتيات مف الجمسة 
مف خالؿ عدة 

 سئمة:أ
حددي الممارسات -

المستدامة عند 
-استخداـ )الثالجة
 –غسالة المالبس 

 السخاف ؟–التكييؼ 
 
وضحى أىمية -

وجود بطاقة كفاءة 
الطاقة عند شراء 
األجيزة المنزلية 

 لكيربائية؟ا
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سعة
التا

 

 
معيار 

االستدامة 
 االجتماعية

تعريؼ االستدامة -
 االجتماعية. 

أىمية تحقيؽ راس الماؿ -
 .االجتماعي

كيفية تحقيؽ رأس الماؿ -
االجتماعي مف خالؿ 
 التصميـ الداخمي لممسكف.

تحقيؽ عناصر كيفية -
 :االستدامة االجتماعية

 –الراحة  –)الخصوصية 
 –التغيير والبعد عف الممؿ 

خمؽ جو ممتع ومييئ 
لمعمؿ كما الحاؿ في 

مف طرؽ  جائحة كورونا
جذب مختمفة تـ القياـ بيا 
لجذب أفراد األسرة 
لمجموس معًا بالمنزؿ، 
وتيسير السبؿ مف 
مسطحات لمعمؿ وخالفو 

مختمفة لمقياـ بأعماليـ ال
 مف المنزؿ دوف ممؿ(

تحديد مكاف لمتجمع -
والتواصؿ االجتماعي ألفراد 

 األسرة.
خذ في االعتبار األ -

األنشطة المستقبمية ألفراد 
 .سرةاأل
االستفادة مف - 

البمكونات، وأسطح 
المنازؿ في زراعة النباتات 
إلضفاء البيجة والتقميؿ 
مف التموث الضوضائي في 

 المكاف.

مسة يجب أف تكوف في نياية الج
 المتدربة قادرة عمى أف:

 : األىداؼ المعرفيةأوالً 
توضح الطرؽ المختمفة لتحقيؽ -ا

 االستدامة االجتماعية بالمسكف.
تدرؾ أىمية تييئة المكاف -2

بطريقة تفي كؿ األغراض 
خذ واألنشطة ألفراد األسرة، مع األ

 في االعتبار المتطمبات المستقبمية.
المختمفة لتحقيؽ تعدد األساليب -3

 الخصوصية داخؿ المسكف.
توضح أىمية االستدامة -4

االجتماعية فى المسكف، ودورىا 
 فى محاربة التفكؾ االجتماعى.

تشعر بأىمية التواصؿ -5
االجتماعي مف خالؿ تجييز 

 المسكف لذلؾ. 
 : األىداؼ المياريةانياً ث
تحصر طرؽ تحقيؽ االستدامة -1

 االجتماعية لممسكف.
مفيوميا عف تدوف -2

 .الخصوصية فى المسكف
 ثالثًا: األىداؼ الوجدانية

تيتـ بمعرفة كيفية تحقيؽ -1
االستدامة االجتماعية داخؿ 

 المسكف.
 ،تقدر أىمية الخصوصية-2

 ؛وتييئة المكاف ،والتغيير ،والراحة
جو ىادئ ممتع مما ينعكس  خمؽل

 عمى حياة أفراد األسرة.

 : الوسائؿأوالً 
عرض فيديوىات -

لنماذج استرشاديو 
كيفية تحقيؽ  عففي

عناصر االستدامة 
االجتماعية داخؿ 

 المسكف.
لحقيبة التدريبة ا-

 )مادة عممية(
 : األنشطةثانياً 

 التعميمية
تحدد كؿ متدربة -

معموماتيا عف 
االستدامة 

االجتماعية. وىؿ 
محققة بكؿ 
عناصرىا في 
مسكنيا الحالي، 
وما مدى رضاىا 

 ؟عف ذلؾ
 االستراتيجيات: ثالثاً 
-المحاضرة -

العصؼ -المناقشة 
مثمة األ - الذىني

 التوضيحية.

مف يتـ التقييـ 
 :خالؿ
 المالحظة-
 النشاط-
اختبار تحصيمى  -

لتقييـ مدى استفادة 
الفتيات مف الجمسة 
مف خالؿ عدة 

 سئمة:أ
تكممي عف طرؽ -

استغالؿ الفراغ 
الداخمي لتحقيؽ 

االستدامة 
االجتماعية لمتصميـ 
 الداخمي لممسكف؟ 

وضحى أىمية -
تحقيؽ رأس الماؿ 

 االجتماعى؟

 يـو
سة
لجم
ؽ ا

طبي
ت

27/5/
20

21
1

يا 
خمم
ؼ تت

ص
 ون
عة
 سا

دار
ى م

عم
20 

حة
ة را

دقيق
 

   
   
   
   
   
 

شرة
العا

 
   

الجمسة  
 الختامية

السادة الثناء عمى -1
الحضور وعمى التعاوف 
واإللتزاـ والمواظبة 

 والمتابعة
 طواؿ مدة البرنامج

التطبيؽ البعدي -2
 لالستبياف

الشكر والثناء عمى السادة -
 الحضور

 التطبيؽ البعدى لالستبياف-

 : الوسائؿأوالً  
 ال توجد
 نشطة: األ ثانياً 

 التعميمية
 والثناء لشكرا-
لتطبيؽ البعدى ا-

 لالستبياف
 ثالثًا: االستراتيجيات:

 المناقشة-
 
 

 مف خالؿ    
 المالحظة-
 االستبياف البعدى-

وقد بدت الباحثتاف 
سعادتيما بالتغير 
الحادث فى فكر 

كما قدمتا  فتياتال
 و الباحثتاف  الشكر

عمى  فتياتالتقدير لم
حضور عمىمواظبتيف 

جمسات البرنامج الذي 
أمدىـ   بالمعمومات 
 والمعارؼ القيمة.

ـو 
ة ي
جمس

ؽ ال
طبي

ت
30/5/

20
21

 
عة 

 سا
دار
ى م

عم
يا 
خمم
ؼ ت

ص
ون

20 
حة
ة را

دقيق
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اإلحصائية بعد جمع البيانات وتفريغيا تمت المعالجة  ألساليب اإلحصائية المستخدمة:ا -
وفيما يمى بعض األساليب اإلحصائية المستحدمة لكشؼ العبلقة  (Spss)ستخداـ برنامج اب

( مربع 2)كا العدد والنسب المئوية،حساب واختبار صحة الفروض:  بحثبيف متغيرات ال
ألفا كرونباخ، رتباط بيرسوف، إ، معامؿ يةالمعيار  اتواإلنحراف المتوسطات الحسابية كاى،

، Weight cassesووزن االستجاباث والتجزئة النصفية )لحساب الصدؽ والثبات(، 

، وتحميؿ التبايف بحثلمتغيرات ال  لحساب الفروؽ بيف المتوسطات بالنسبة T-testاختبار 
لممقارنات المتعددة لتحديد اتجاه  LSDاختبار ،  One Way Anovaأحادى اإلتجاه 

 لقياس حجـ تأثير البرنامج. (²η) حساب مربع إيتا ، الداللة
 نتائج البحث:

 نتائج خصائص العينة: وصؼ المتغيرات المتعمقة بخصائص عينة البحث: أواًل:
 (297= )ٌ قتصاديةواال جتماعيةاال لمخصائص وفقا لعينة البحثى النسب التوزيع( 5) جدوؿ

 % العدد الفئة البياف % العدد الفئة البياف

حالة الفتاة 
 االجتماعية

 50,5 150 مخطوبة
مكاف 
 السكف

 47,5 141 ريؼ
مخطوبةغير   52,5 156 حضر 49,5 147 

 100 297 اإلجمالي 100 297 االجمالى
 % العدد الفئة البياف % العدد الفئة البياف

 نوع الكمية
 48,8 145 عممى

عمؿ 
 األـ

 54,5 162 تعمؿ
 45,5 135 ال تعمؿ 51,2 152 نظرى
 100 297 اإلجمالي 100 297 اإلجمالي

ةسف الفتا  

 % العدد الفئة

حجـ 
سرةاأل  

 % العدد الفئة
سنة 20 مه أقلصغير أفراد (4-3)صغير 32,3 96   92 31,0 

سنة 22>20متوسط مف (أفراد6-5) متوسط 35,7 106   124 41,8 
سنة فأكثر22كبير مف  (أفراد فأكثر 7)كبير 32,0 95   81 27,2 

 100 297 اإلجمالى 100 297 اإلجمالي
 % العدد الفئة البياف % العدد الفئة البياف

مستوى 
 األب تعميـ

 -منخفض )يقرأ ويكتب
 24,6 73 شيادة إبتدائية(

مستوى 
 تعميـ
 األـ

 -منخفض )يقرأ ويكتب
 29,0 86 شيادة إبتدائية (

 /)إعداديةشيادةمتوسط 
 /)إعداديةشيادةمتوسط  36,7 109 ثانوية وما يعادليا(

 38,0 113 ثانوية وما يعادليا(
 مرتفع
فوؽ  –)تعميـ جامعى 
 الجامعى(

115 38,7 
 مرتفع
فوؽ  –)تعميـ جامعى 
 الجامعى(

98 33,0 

 100 297 اإلجمالى 100 297 اإلجمالى
 % العدد الفئة البياف

 
مستوى 
الدخؿ 
 الشيرى
 لألسرة

 24,9 74 جنيو2500منخفض>
 <2500مف متوسط 

 46,5 138 جنيو4000
جنيو 4000مرتفع <   85 28,6 

 100 297 اإلجمالى
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في  المخطوبات وغير المخطوباتالفتيات ة تقارب نسب (5يتضح مف نتائج جدوؿ )
ارتفاع نسبة عينة وتبيف  ،عمى التوالي %49,5، %50,5فكانت عينة البحث األساسية

 % مف47,5% فى مقابؿ52,5فجاءت بنسبة  البحث مف الفتيات قاطنى الحضر
مقابؿ %، 51,2بنسبة  النظريةمف الكميات تبيف أف أكثر مف نصؼ العينة كما الريؼ، 
عامبلت فجاءت ال ارتفعت نسبة العينة مف أميات الفتياتو  ،لمكميات العممية 48,8%
 النسبة األكبر %، وكانت45,5بنسبة فجاءت العامبلت غير % بينما 54,5بنسبة 

حيث بمغت سنة  22>20مف الوسطى فى الفئة العمرية  عينة البحث األساسية فتياتلم
 % وقد32,3حيث بمغت نسبتيف  سنىة، 20أقؿ مف  لفئة العمرية%، يمييا ا35,7نحو 

%، وجاء 32,0والتى بمغت نسبتيف  سنة فأكثر 22تقاربت نسبتيف مع الفئة العمرية 
%، يميو حجـ 41,8( أفراد فى المركز األوؿ بنسبة 5-4مف ) متوسطحجـ األسرة ال

%، بينما فى المركز الثالث حجـ األسرة 31,0( بنسبة أفراد 4-3) لصغيراألسرة ا
%. وجاء المستوى التعميمى المتوسط ألميات 27,2( بنسبة أفراد فأكثر 7) كبيرال

يمى ذلؾ المستوى التعميمى  %،38,0الفتيات عينة البحث فى المركز األوؿ بنسبة 
 فى المركز الثالث التعميمى المنخفضالمستوى  جاء % بينما33,0بنسبة المرتفع 
المستوى التعميمى المرتفع آلباء عينة البحث فى المركز األوؿ  كاف%، و 29,0بنسبة
بنسبة المستوى المنخفض  ثـ %،36,7بنسبة توسط المستوى الم وييم %،38,7بنسبة 
 (جنيو4000 <2500لعينة )توسط ألسر االدخؿ الشيرى الم مستوى وجاء%، 24,6
 جنيو4000)رتفعالدخؿ الشيرى الم مستوى % فى المركز األوؿ، يميو46,5بنسبة 
جنيو( 2500<) نخفضالدخؿ الشيرى الممستوى  ثـ%، 28,6بنسبة (فأكثر
 .%24,9بنسبة
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الوعى بمعايير التصميـ عمى استبياف  عينة البحثأفراد وصؼ استجابات  :ثانًيا
 :الداخمى المستداـ لممسكف

(297)= ف الستدامة البيئيةا محور استجابات أفراد العينة عمى عبارات( توزيع 6)جدوؿ  
 
 

عدد   العبارة
% 
 

إلى أعرؼ  أعرؼ
 ٍحد ما

ال 
 أعرؼ

2كا  
االتجاه لمدىانات المائية)+(  ُأدرؾ أىمية 1  **233,35 219 55 23 عدد 

 % 7,7 18,5 73,7 
    أعي معنى اختيار الدىانات صفرية اؿ 2

)+(VOC 
 **173,88 202 73 22 عدد

 % 7,4 24,6 68,0 
درؾ أضرار مادة الفورمالدىيد والفينيؿ أُ  3

 المستخدمة في الدىانات)+(
 **105,05 159 119 19 عدد

 % 6,4 40,1 53,5 
4 

ُيعد استخداـ الورنيش ودىاف التأسيس المكوف 
مف أصماغ صناعية جانب مف جوانب تحسيف 

(-البيئة)  

 **217,52 22 58 217 عدد
 % 73,1 19,5 7,4 

5 
ُيعد استخداـ أرضيات الخشب مف البموط واألرو 

والبامبو جانب مف جوانب الصحة البيئية 
 لممسكف)+(

 72,4 18,9 8,8 % **208,42 215 56 26 عدد

لياؼ الصوؼ والكتاف كخامات مستدامة أتستخدـ  6
 إلنتاج السجاد والمفروشات المنزلية)+(

 **17,70 113 65 119 عدد
 % 40,1 21,9 38,0 

 **124,51 178 98 21 عدد يفضؿ استخداـ ورقالحائط مف ألياؼ السيزاؿ)+( 7
 % 7,1 33,0 59,9 

استخداـ عوازؿ الصوت في النوافذ واألبواب  8
 يحقؽ الراحة الصوتية)+(

 **22,20 114 61 122 عدد
 % 41,1 20,5 38,4 

مف األخشاب المعاد تدويرىا يخفؼ اختيار األثاث  9
 األثر البيئي)+(

 **150,93 190 89 18 عدد
 % 6,1 30,0 64,0 

خشاب المضغوطة فى صناعة فضؿ استخداـ األيُ  10
( -ثاث )األ   

 **221,48 21 58 218 عدد
 % 73,4 19,5 7,1 

11 
استخداـ الزجاج المزدوج )الذكي(الكيروضوئي 

ودخوؿ الشمس  يوفر التحكـ في الطقس
)+(والتخمص مف الضوضاء  

 **189,66 205 77 15 عدد
 % 5,1 25,9 69,0 

12 
استخداـ المواد العازلة كطوب الخفاؼ لمعزؿ 
الحراري لمجدراف واألسقؼ مف المواد الصديقة 

)+(المسكف لبيئة  

 **140,99 184 96 17 عدد
 % 5,7 32,3 62,0 

ضد الرطوبة مف ُيعد عزؿ األرضيات بالكتاف  13
)+(أفضؿ أنواع العزؿ  

 **151,60 191 87 19 عدد
 % 6,4 29,3 64,3 

ُيفضؿ استخداـ كاسرات أشعة الشمس داخؿ  14
الشمس)+( دخوؿ تحكـ فيلمالمنزؿ   

 **112,63 129 154 14 عدد
 % 4,7 51,9 43,4 

أعي تجنب إزالة الطالء القديـ الذى يحتوى عمى  15
 )+(ُيترؾ كأساس.الرصاص؛ حيث 

 **229,48 221 52 24 عدد
 % 8,1 17,5 74,4 

أعي خطورة استخداـ مواد التشطيب والديكور  16
 المحتوية عمى ألياؼ اإلسبستوس)+(

 **128,87 186 82 29 عدد
 % 9,8 27,6 62,6 

أعي أف استخداـ األرضيات الرخاـ أفضؿ مف  17
 )+( السيراميؾ

 **112,57 147 137 13 عدد
 % 4,4 46,1 49,5 

ُأدرؾ أضرار مادة البولى يورثياف المستخدمة في  18
 )+(طالء األثاث

 **136,02 186 88 23 عدد
 % 7,7 29,6 62,6 
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 ودرجة 0,01دالة عند مستوىكانت  2كاجميع قيـ أف  (6)جدوؿ نتائج يتضح مف 
أكثر جاءت معظـ استجابات  ُتعبر عف وعييف باالستدامة البيئية. فقدوالتى ، 2حرية 

، 7 ،5 ،3، 2، 1لصالح ال أعرؼ ممثمة فى أرقاـ العبارات )مف نصؼ عينة البحث 
بالمعمومات المعرفي وعييف تدنى  مشيرة إلى؛ (18 ،17 ،16، 15، 13، 12، 11، 9

ال تدركف أىمية االتجاه لمدىانات المائية، وال تعي فيف  الخاصة باالستدامة البيئية.
معنى اختيار الدىانات الخضراء الخالية مف المركبات العضوية المتطايرة صفرية اؿ 

voc وال تعرفف  ،أضرار مادة الفورمالدىيد والفينيؿ المستخدمة في الدىانات، وال ُتدركف
جانب مف جوانب الصحة  استخداـ أرضيات الخشب مف البموط واألرو والبامبو أف

 ىذا وقد، استخداـ ورؽ الحائط مف ألياؼ السيزاؿ أنو ُيفضؿال تعرفف و  ،البيئية لممسكف
استخداـ الدىانات المائية في أىمية عمى  (2021رنا عرفو )نتائج دراسة  كدتأ

أكدت  كما ف ضمف الخامات المتوافقة بيئيًا،التصميـ الداخمي حيث ُصنفت بأنيا م
أىمية استخداـ أرضيات الخشب  علً (2018) سعيد عبد الرحمه، وآخروندراسة 

الطبيعي مع استعماؿ الشمع الطبيعي لمتمميع؛ وذلؾ لخمؽ ىواء صحي ومنع انتشار 
( باستخداـ ورؽ الحائط 2019وأوصت دراسة دعاء محمد وآخروف ). األمراض

لصيانة ويخفض مف  الطبيعي مف ألياؼ نبات السيزاؿ ألنو سيؿ التنظيؼ وال يحتاج
اختيار  كما لوحظ عدـ معرفتيف بأف الضوضاء مما يحقؽ االستدامة في االستخداـ.

، وقد أشارت دراسة إسماعيؿ األثاث مف األخشاب المعاد تدويرىا يخفؼ األثر البيئي
( أف إعادة التدوير مف أكثر طرؽ تصنيع األثاث المستداـ 2021عواد وآخروف )

أف مف معايير  Pazzaglini (2015)كما أوضح  الموارد.ويحقؽ كفاءة استخداـ 
التصميـ الداخمى المستداـ لممسكف توفير بيئة صحية داخمية باستخداـ مواد صديقة 

 اإلنساف،لمبيئة ُيمكف إعادة استخداميا وتدويرىا لتحافظ عمى صحة وسبلمة كٍؿ مف 
الكيروضوئي، وقد  لذكي(الزجاج المزدوج )اكما تبيف عدـ معرفتيف باستخداـ  والبيئة.

( عمى أىميتو فى تحقيؽ الراحة الصوتية، وتجنب 2010حساـ الورداني ) أكد
الضوضاء األمر الذى يكوف لو آثار فسيولوجية جيدة عمى األفراد كتجنب ارتفاع ضغط 

المواد العازلة كطوب  كما تبيف عدـ معرفتيف بأفالدـ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر. 
عزؿ وأف  الحراري لمجدراف واألسقؼ مف المواد الصديقة لبيئة المسكف،الخفاؼ لمعزؿ 

ىذا وقد أكدت دراسة  .ُيعد مف أفضؿ أنواع العزؿ األرضيات بالكتاف ضد الرطوبة
عمى أىمية استخداـ المواد في ىذا الصدد ( 2018) سعيد عبد الرحمه ، وآخرون

كذلؾ تبيف عدـ معرفتيف  .لمرطوبةياؼ القطف الطبيعي كعازؿ الطبيعية كالكتاف، وأل
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بأىمية تجنب إزالة الطبلء القديـ الذى يحتوى عمى الرصاص، حيث ُيترؾ كأساس ألنو 
، ويجب عدـ وضع رمؿ عميو، بؿ ُيفضؿ تغطيتو بطبقة مف ورؽ الحائط. معدف ساـ

بخطورة ) (. كما لوحظ عدـ معرفتيف2005وىذا ما أكدتو دراسة أمانى مشيور)
د التشطيب والديكور المحتوية عمى ألياؼ اإلسبستوس، وبأف استخداـ استخداـ موا

، وبأضرار مادة البولي يورثياف أرضيات الرخاـ أفضؿ مف السيراميؾ بالمنازؿ
أمانى  أكدت دراسةفقد  ،معمومات صحيحة رغـ أنيا( المستخدمة في طبلء األثاث

أشارت وزارة  كما الرئة،مسببة لسرطاف ضارة و ( أف ألياؼ اإلسبستوس 2005مشيور )
( إلى أىمية استخداـ الرخاـ الطبيعي بديؿ عف السيراميؾ 2005الدولة لشئوف البيئة )

لمتخمص مف نسبة االشعاعات الزائدة مف السيزيـو والسترانشيوـ وىي مواد ضارة بصحة 
( أف مادة البولي يوريثاف ليا أخطار 2021رنا عرفو )أكدت نتائج دراسة و  اإلنساف،

ية وبيئية بالغة وىى ُتستخدـ بمثابة طبلء سطحي لؤلثاث، ويجب االبتعاد عنيا. صح
لُتشير إلى عدـ تأكد ما ( لصالح أعرؼ إلى حٍد ما 14في حيف جاءت العبارة رقـ )

 داخؿ المنزؿ كاسرات أشعة الشمس يقرب مف نصؼ عينة البحث مف أف استخداـ
الطبيعية والراحة البصرية فى  ؛ مما يساعد عمى اإلضاءةفي دخوؿ الشمس يتحكـ

( لصالح 10، 8، 6، 4. بينما جاءت أرقاـ العبارات )(2005المكاف )أماني مشيور، 
 غالبيتيف العظمى خطأ المعمومات لدى ( إلى10،4فأشارت العبارتاف أرقاـ )أعرؼ، 

استخداـ الورنيش ودىاف التأسيس المكوف مف أصماغ صناعية جانب فيما يختص )بأف 
تفضيميف استخداـ األخشاب المضغوطة فى صناعة و  ،نب تحسيف البيئةمف جوا
( بعدـ استخداـ الورنيش ودىاف 2018) وآخروف أوصى سعيد عبد الرحمففقد ( األثاث

كما أوضحت ميجة  لخطورتو عمى الصحة. صماغ صناعيةأالتأسيس المكوف مف 
مموثات عضوية ( أضرار استخداـ الخشب المضغوط وماينتج عنو مف 2012مسمـ )

( 6،8جاءت العبارتاف أرقاـ ) في حيف متطايرة والتى ُيعد الفورمالدىيد مف أىميا،
لصالح أعرؼ لتوضح أف أكثر مف ثمث العينة لدييف معرفة عف إمكانية استخداـ ألياؼ 

، ويتفؽ ذلؾ مع والكتاف كخامات مستدامة إلنتاج السجاد والمفروشات المنزليةالصوؼ 
( التي أشارت إلى أىمية الرجوع لمخامات الطبيعية وتجنب 2021) دراسة رنا عرفة

استخداـ السجاد والموكيت الُمصنع مف األلياؼ الصناعية ألنو يعمؿ عمى زيادة تراكـ 
شحنات الكيرباء الساكنة والتي تظير عمى أجساـ المقيميف عمى المدى البعيد، كما 

 ،ؽ الراحة الصوتيةيحقلتواألبواب  استخداـ عوازؿ الصوت في النوافذب لوحظ معرفتيف
أف جوانب االستدامة البيئية تتحقؽ مف خبلؿ  Choi,S; et al (2014)أوضح فقد 
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 صوتية.الراحة البما يحقؽ التحكـ في الضوضاء كجودة عناصر البيئة الداخمية المادية 
( أف التصميـ الداخمى المستداـ لممسكف 2014وبصفة عامة أوضحت نيى عثماف )

يتطمب التعامؿ مع الفراغات الداخمية بطريقة آمنة بيئيًا، والحرص عمى استخداـ مواد 
 صديقة لمبيئة، وغير مموثة عند إجراء التشطيبات؛ لتقميؿ األضرار عمى اإلنساف والبيئة.

 (297)ف= الوظيفية  الستدامةا محورعبارات عمى  ( توزيع استجابات أفراد العينة7جدوؿ )
 ـ
 

 عدد العبارة
 %  
 

أعرؼ إلى  أعرؼ
 حٍد ما

ال 
 أعرؼ

2كا  

لألثاث متعدد األغراض دور فى تحقيؽ الراحة  1
 والكفاءة الوظيفية لقطع األثاث )+( 

28 28,3 43,1 % **12,75 85 84 128 عدد
يحقؽ  كف لمتخزيفبأمااستخداـ األثاث المجيز  2 6,

 الكفاءة الوظيفية لقطع األثاث )+(
 

31 26,9 41,4 % **9,72 94 80 123 عدد
,6 3 

 
 

أعي أىمية استغالؿ الحوائط الرأسية واألسقؼ 
 لمتعميؽ والتخزيف)+( 

31 24,6 44,1 % **17,54 93 73 131 عدد
استخداـ قطع األثاث المنطبؽ المتحوؿ يفيد  4 3,

 في استغالؿ المساحة والفراغ الداخمي)+( 
 65,0 20,9 14,1 % **135,90 193 62 42 عدد

أىمية توظيؼ مساحات المسكف  يأع 5
 لممارسة األنشطة المختمفة ألفراد األسرة)+( 

 53,5 29,6 16,8 % **61,84 159 88 50 عدد

الستغالؿ المساحات الميدرة أعرؼ كيؼ أبتكر  6
 في الوحدة السكنية )+( 

 50,8 37,4 11,8 % **70,14 151 111 35 عدد
كبير الحجـ يحقؽ الوظيفية  استخداـ األثاث 7

صرؼ النظر عف توفير مساحة ب في المكاف
( -)المسكف  

 11,4 32,3 56,2 % **89,48 34 96 167 عدد

 حقؽيُ استخداـ األلواف الفاتحة في الطالء  8
 كفاءة اإلضاءة في المكاف)+( 

 39,4 17,8 42,8 % **32,57 117 53 127 عدد
المقاييس المختمفة لوحدات األثاث ومدى  أعي 9

 تناسبيا مع األفراد بالمنزؿ)+( 
 58,9 32,3 8,8 % **112,26 175 96 26 عدد

أدرؾ مستويات اإلضاءة المناسبة لكفاءة أداء  10
 األنشطة الحياتية المختمفة)+( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 41,8 51,2 7,1 % **96,14 124 152 21 عدد
ترتيب األثاث عمى  استغالؿ  ُيساعد فف  11

 المساحة وتحقيؽ اليدؼ الوظيفي لألثاث)+(
 45,5 49,5 5,1 % **107,64 135 147 15 عدد

السقؼ بغرض اإلضاءة  ةأعي طريقة تكسي 12
 المريحة لمعيف األقرب لمضوء الطبيعي)+(

 66,3 22,2 11,4 % **150,69 197 66 34 عدد
األغطية مف القماش  التجييزات الضوئية ذات 13

)+(  والزجاج توفر ضوءًا منتشراً   
 66,7 20,5 12,8 % **151,17 198 61 38 عدد

التوازف بيف كفاءة الضوء والراحة البصرية  14
المستدامة)+( لتحقيؽ اإلضاءة اً ميم اً أمر   

 

 58,9 25,9 15,2 % **92,69 175 77 45 عدد
استخداـ الحاسب ال اقتناء األثاث الذكى بدوف  15

 (-يحقؽ االستدامة الوظيفية فى المسكف )
 13,5 26,3 60,3 % **104,26 40 78 179 عدد

أعي أىمية االرتفاعات المناسبة لمسطحات  16
 العمؿ في المطبخ)+(

 42,8 48,8 8,4 % **84,61 127 145 25 عدد
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 ودرجة 0,01كانت دالة عند مستوى  2قيـ كاأف جميع ( 7جدوؿ )نتائج يتضح مف 
جاءت معظـ استجابات أكثر  ُتعبر عف وعييف باالستدامة الوظيفية. فقدوالتى ، 2 حرية

، 13، 12، 9، 4مة في أرقاـ العبارات )لصالح ال أعرؼ ممثمف نصؼ عينة البحث 
استخداـ قطع األثاث تدنى وعييف المعرفي بالمعمومات التالية ) مشيرة إلى( 14

أىمية توظيؼ مساحات المسكف لممارسة ،المنطبؽ المتحوؿ يفيد في استغبلؿ المساحة
أىمية  ،ستغبلؿ المساحات الميدرة في الوحدة السكنية، ومعرفة كيفية ااألنشطة المختمفة

السقؼ  ةطريقة تكسي، المقاييس المختمفة لوحدات األثاث مع األفراد بالمنزؿتناسب 
التجييزات الضوئية ذات ، وأف بغرض اإلضاءة المريحة لمعيف األقرب لمضوء الطبيعي

التوازف بيف كفاءة الضوء والراحة وأف  ،األغطية مف القماش والزجاج توفر ضوءًا منتشراً 
 Binnggeli, CK,(2003)فقد أكد ( المستدامة لتحقيؽ اإلضاءة اً ميم اً البصرية أمر 

صرية تعمؿ عمى التكامؿ الوظيفى بيف اإلنساف والفراغ والذى ُيعد مف عمى أف الراحة الب
أشارت دراسة  أىـ أىداؼ التصميـ الداخمى المستداـ وبالتالى تحسيف نوعية الحياة. كما

( أف عمـ األرجونوميكس أساسو تجييز 2020عبد النبي عبد المتجمي، سارة طو )
 والوعى بالتصميـ الداخمى لممسكف؛ ،وتحسف األداء ،المسكف بما يحقؽ راحة اإلنساف

أرقاـ  في حيف جاءت لخمؽ االستدامة الوظيفية عند التعامؿ مع الفراغ بمكوناتو.
غالبية العينة  عدـ تأكد إلى ُتشير( لصالح أعرؼ إلى حٍد ما ل16، 11، 10العبارات )

األنشطة الحياتية مستويات اإلضاءة المناسبة لكفاءة أداء  )إدراؾ مف المعمومات التالية
المساحة وتحقيؽ اليدؼ الوظيفي  ُيساعد عمى استغبلؿألثاث افف ترتيب  ، وأفالمختمفة
( و قد أكدت جيبلف االرتفاعات المناسبة لمسطحات العمؿ في المطبخ، وأىمية لؤلثاث
في ىذا الصدد أف الوعى بالتصميـ الداخمى لممسكف لو دور فعاؿ فى  (2006القبانى)

مف الخبرات فى اختيار وحدات األثاث المناسبة لممساحة، والمبلئمة لطبيعة االستفادة 
ساكنيو، وُحسف استغبلؿ المساحات الميدرة فى الوحدة السكنية، و ُحسف اختيار األلواف 
وانسجاميا، ومراعاة نوعية اإلضاءة المستخدمة لخمؽ بيئة مناسبة؛ لينعـ بيا األفراد فى 

( 8، 3، 2، 1بينما جاءت العبارات أرقاـ ) خضراء. المسكف وتكوف مدخبًل لحياة
أف مايقرب مف نصؼ عينة البحث لدييف معمومات صحيحة  توضحلصالح أعرؼ ل

استخداـ ، وأف فى تحقيؽ الراحة والكفاءة الوظيفية هدور و  متعدد األغراض عف )األثاث
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أىمية  ، واألثاثلقطع  الوظيفيةاالستدامة تخزيف يحقؽ لمبأماكف المرف األثاث المجيز 
استخداـ األلواف الفاتحة في ، وأف استغبلؿ الحوائط الرأسية واألسقؼ لمتعميؽ والتخزيف

؛ األمر الذى ُيساعد عمى القياـ كفاءة اإلضاءة في المكاف يحقؽالضوء و  يعكسالطبلء 
 محمد إماـ دراسة كؿ مف باألنشطة المختمفة وتحقيؽ الكفاءة الوظيفية. وقد أشارت

( 2021(، عمي سنوسي وآخروف )2021(، إسماعيؿ عواد وآخروف )2018) وآخروف
أف استخداـ األثاث المندمج متعدد األغراض والوظائؼ مف أىـ العناصر التي تساعد 
شباع رغباتيـ بشكؿ دائـ  المستخدميف عمى تمبية احتياجاتيـ الحالية والمستقبمية وا 

ستفادة مف البعد الرأسي في ( بأىمية اال2016ومستمر. وأوصت نيى النقيطي )
مرونة  الفراغات الداخمية، وتصميـ أثاث مبتكر يحقؽ االستفادة مف البعد الرأسي لتمبية

االحتياجات الوظيفية مف الفراغ. وأشارت دراسة كٍؿ مف حناف أبو صيري، رشا راغب 
( إلى أىمية التخزيف بيدؼ استغبلؿ 2018عمواف ) (، دعاء عبد السبلـ، رشا2012)
( بنشر الوعي السميـ نحو 2020لفراغ وجعمو أكثر مرونًة، وأوصت دراسة رانيا سعد )ا

لما في ذلؾ مف أثر إيجابي عمى  ؛لو ةالتخزيف المنزلي وأىمية توافر أماكف مخصص
خطأ  إلى ُتشير( لصالح أعرؼ ل15، 7وقد جاءت العبارتاف أرقاـ ) حياة األفراد.

المعمومات لدى غالبية عينة البحث فيما يختص بأف األثاث كبير الحجـ ىو الذى 
 .يحقؽ الوظيفة فى المكاف بصرؼ النظر عف توفير مساحة لحركة القاطنيف بالمسكف

( فى ىذا الصدد أف الحاجة إلى ترشيد مساحات 2016وقد أشارت نيى نقيطى )
الوظيفية بيا؛ لتكوف عناصر الوحدة  الوحدة السكنية تظير عند تحقيؽ االستدامة

السكنية ومساحتيا ذات فاعمية وظيفية قصوى. ويتحقؽ ذلؾ بدايًة مف اختيار األثاث 
وذلؾ باختيار أساليب التصميـ المستداـ لو، كاألثاث القابؿ لمطى والفرد، واألثاث الذكى 

أف اقتناء  كما جاءت معموماتيف خاطئة في كمدخؿ لتحسيف األداء الوظيفى لممسكف.
األثاث الذكى بدوف استخداـ الحاسب ال يحقؽ االستدامة الوظيفية فى المسكف. وقد 

( إلى األثاث الذكى بدوف استخداـ الحاسب والذى 2017) لنبياأماني عبد أشارت 
، األمر الذى يكوف لو عظيـ األثر يمثمو األثاث القابؿ لمطي، واألثاث متعدد األغراض

 الوظيفية لعناصر التصميـ الداخمى لممسكف.فى تحقيؽ االستدامة 
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 (297) ف= االقتصادية الستدامةا محورأفراد العينة عمى عبارات  استجابات( توزيع 8جدوؿ)

 العبارة 
عدد 

 %  
 

 أعرؼ 
أعرؼ 
إلى حٍد 
 ماً 

ال 
2كا أعرؼ  

أىمية وجود بطاقة كفاءة الطاقة عند شراء أعى  1
)+( األجيزة الكيربائية  

 48,8 34,7 16,5 % **46,788 145 103 49 عدد

ُيفضؿ شراء األجيزة الكيربائية الحديثة)  2
)+(  (الذكية  

 27,6 21,9 50,5 % **40,869 82 65 150 عدد

ر مف يوف LEEDاستخداـ مصابيح اإلضاءة  3
 )+(استيالؾ الطاقة الكيربائية.

 30,6 47,8 21,5 % **31,697 91 142 64 عدد

4 
الثالجة في أماكف جيدة التيوية  يجب  وضع

.)+(وبعيدة عف مصادر الحرارة  
 25,6 27,6 46,8 % **24,424 76 82 139 عدد

يجب عدـ تشغيؿ الفرف الكيربائى وقت ذروة  5
 األحماؿ الكيربائية )+(

 28,6 25,6 45,8 % **21,152 85 76 136 عدد

يراعى فحص كاوتشوؾ باب الثالجة لمنع تسرب  6
 البرودة)+(

 59,6 28,3 12,1 % **103,818 177 84 36 عدد

فتح باب الثالجة أكثر مف مرة والوقوؼ اماميا  7
(-فترة ال يؤثر عمى كفاءة الطاقة )  

 12,8 33,0 54,2 % **76,424 38 98 161 عدد

ُيراعى عمؿ صيانة لمسخاف الكيربائي حتى إف لـ  8
 يحدث بو عطؿ)+(

 49,8 34,7 15,5 % **52,788 148 103 46 عدد

أىمية تطبيؽ أنظمة اإلضاءة الذكية فى  يأع 9
.)+(توفير استيالؾ الطاقة الكيربائية  

 35,0 47,8 17,2 % **42,202 104 142 51 عدد

يفضؿ استخداـ سخاف الغاز عف السخاف  10
 الكيربائي)+(

 37,7 49,5 12,8 % **62,566 112 147 38 عدد

إستخداـ مجفؼ المالبس وغالية المياه يستيمؾ  11
 طاقة كيربائية عالية )+(

 50,2 35,4 14,5 % **57,293 149 105 43 عدد

12 
(-ـ )°16يجب ضبط ثرموستات التكييؼ عمى   17,2 32,3 50,5 % **49,636 51 96 150 عدد 

التنظيؼ السنوي لوحدات التكييؼ الداخمية  13
مف استيالؾ الكيرباء)+(والخارجية يقمؿ   

 54,9 32,0 13,1 % **77,899 163 95 39 عدد

أعرؼ أنواع الدىانات المختزلة لمطاقة الضوئية  14
)+( 

 44,4 34,3 21,2 % **24,182 132 102 63 عدد

غساالت المالبس التي تعبأ مف األماـ تستيمؾ  15
 طاقة أقؿ مف التي تعبأ مف األعمى)+(

 50,5 36,4 13,1 % **63,455 150 108 39 عدد

16 
لو الجياز ترؾ الفيش متصمة بالكيرباء حتى 

(-) مغمؽ ال يستيمؾ كيرباء  
 17,2 37,0 45,8 % **38,323 51 110 136 عدد

 ودرجة 0,01داللةدالة عند مستوى  2كاقيـ أف جميع  (8جدوؿ )نتائج يتضح مف 
والتى ُتعبر عف وعييف باالستدامة االقتصادية، فقد جاءت معظـ استجابات ، 2حرية 
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، 14، 13، 11، 8، 6، 1العبارات ) لصالح ال أعرؼ ممثمة فى أرقاـعينة البحث 
أىمية وجود بطاقة كفاءة تدنى وعييف المعرفي بالمعمومات التالية )إلى مشيرة  (15

، كاوتشوؾ باب الثبلجة لمنع تسرب البرودةفحص  ،الطاقة عند شراء األجيزة الكيربائية
واستخداـ مجفؼ ، عمؿ صيانة لمسخاف الكيربائي حتى إف لـ يحدث بو عطؿأنو يجب 

وأف التنظيؼ السنوي لوحدات ، المبلبس وغبلية المياة يستيمؾ طاقة كيربائية عالية
لمختزلة لمطاقة التكييؼ الداخمية والخارجية يقمؿ مف استيبلؾ الكيرباء، أنواع الدىانات ا

الضوئية توفر منيا، وأف غساالت المبلبس التي ُتعبأ مف األماـ تستيمؾ طاقة أقؿ مف 
الممارسات  الخاصة ببعضمعمومات المما يوضح عدـ توفر  .التي ُتعبأ مف األعمى

لتحقيؽ االستدامة االقتصادية. وقد أكدت دراسة كٍؿ مف خالد الخياط  التي تؤدى
عمى ضرورة الوعي بالمبادئ واألساسيات صديقة  (2021) (، ومروة ناجي2017)

البيئة عند استخداـ األجيزة الكيربائية المنزلية كعامؿ مميد لزيادة مستوى الوعي 
( أنو تـ 2015كما أشارت دراسة أحمد زكريا ) .االقتصادية بممارسات االستدامة

استخداـ التكنولوجيا الفائقة في استحداث دىانات تختزف الطاقة الضوئية لبلستدالؿ في 
الظبلـ والتعايش خبلؿ انقطاع التيار الكيربائي ليبًل وُصن فت عمى أنيا موفرة الستخداـ 

( لصالح إلى 10، 9، 3الضوء األساسي في المكاف. في حيف جاءت العبارات أرقاـ )
نصؼ عينة البحث مف المعمومات الصحيحة  ما يقرب مفعدـ تأكد ير إلى حٍد ما لُتش
كيرباء، الوعي مف استيبلؾ ال روف  يُ LEED  استخداـ مصابيح اإلضاءة الذكيةالتالية )
استخداـ سخاف الغاز عف السخاف  تطبيؽ أنظمة اإلضاءة الذكية، تفضيؿبأىمية 
لدييف عف بعض الممارسات التي مما يوضح عدـ توفر معمومات كافية  (،الكيربائي

( 16، 12، 7بينما جاءت العبارات أرقاـ ) تقودىف لتحقيؽ االستدامة االقتصادية.
لدييف معمومات خاطئة فيما يختص )بأف  إلى أف غالبية العينةلصالح أعرؼ لُتشير 

 كفاءة الطاقة، ووجوبيؤثر عمى ال ماميا فترة أفتح باب الثبلجة أكثر مف مرة والوقوؼ 
ترؾ الفيش متصمة بالكيرباء حتى لو الجياز ، ـ°16ضبط ثرموستات التكييؼ عمى 

(، 2012وقد أشارت دراسة كٍؿ مف وفاء شمبي وآخروف ) .(مغمؽ ال يستيمؾ كيرباء
بالممارسات الصحيحة لترشيد استيبلؾ  ( إلى أىمية الوعى2020وشريؼ حورية )

، 4، 2أرقاـ ) . في حيف جاءت العباراتةلتحقيؽ االستدام الطاقة الكيربائية في المنزؿ
العينة لدييف معمومات صحيحة فيما يتعمؽ  ثمثلُتشير أف أكثر مف  ( لصالح أعرؼ5

وضع الثبلجة في أماكف الكيربائية الحديثة الذكية، وضرورة األجيزة )بتفضيميف شراء 
ى وقت ذروة ائووجوب عدـ تشغيؿ الفرف الكيرب ،جيدة التيوية بعيدة عف مصادر الحرارة
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(، 2019ويتفؽ ذلؾ مع دراسة كٍؿ مف أسامة قنبر، أحمد لبدة )( األحماؿ الكيربائية
(، والذيف أكدوا عمى أىمية شراء األجيزة المنزلية الذكية الموفرة 2020وزينب الدمناوي )

، وعدـ تشغيؿ األجيزة لمطاقة كنوع مف أنواع المساىمة في حؿ أزمة الطاقة الكيربائية
( 2018وأكدت دراسة ميجة مسمـ وآخروف ) .الكيربائية وقت ذروة األحماؿ الكيربائية

عمى أىمية االتجاه نحو الحفاظ عمى الطاقة الكيربايئة. وقد أدركت الباحثتاف أىمية 
لعينة البحث باتباع ممارسات اقتصادية مستدامة مف خبلؿ الممارسات  التوعية المعرفية

كيربائية المنزلية، فترشيد االستيبلؾ توعية اقتصادية وطريؽ صديقة البيئة لؤلجيزة ال
 آمف لتحقيؽ االستدامة االقتصادية.

 ( 297)= فاالجتماعية  الستدامةا محورأفراد العينة عمى عبارات  استجابات( توزيع 9جدوؿ)
عدد  العبارة ـ

 % أعرؼ إلى  أعرؼ 
2كا ال أعرؼ حٍد ماً   

الخارجية باستخداـ أعي كيفية تحقيؽ الخصوصية  1
 الستائر أو مكمالت الديكور )+(

 46,1 49,88 4,0 % **115,29 137 148 12 عدد

ُيفضؿ أف تكوف غرؼ النـو والمعيشة بعيدة عف المدخؿ  2
 لتحقيؽ الخصوصية)+(

 35,0 23,9 41,1 % **13,52 104 71 122 عدد

 ُيساعد وجود فراغات مالئمة لألنشطة الفردية عمى 3
 الشعور بالراحة والخصوصية)+(

 43,4 52,9 3,7 % **121,29 129 157 11 عدد

ممارسة األنشطة لمكاف لمتجمع العائمي  أعي أىمية وجود 4
 العائمية المشتركة)+(

 36,0 202 43,8 % **25,72 107 60 130 عدد

ُيساعد وجود خطة تأثيثية لإلضاءة وتوزيع الفيش حسب  5
 الفراغ عمى تحقيؽ الراحة ألفراد األسرة)+(النشاط في 

 83,5 12,1 4,4 % **339,05 248 36 13 عدد

6 
ُيساعد تجييز حيز فراغي مزود باحتياجات العمؿ مف 
المنزؿ عمى سيولة أداء األعماؿ مف المنزؿ، وعدـ 
 الشعور بالممؿ )كما الحاؿ في جائحة كورونا(.)+(

 240 35 22 عدد
302,08** % 7,4 11,8 80,8 

ُيفضؿ استغالؿ وتجييز البمكونات أو أسطح المنازؿ  7
 لتوفير بيئة عائمية تتجمع فييا أفراد األسرة)+(

 46,1 50,5 3,4 % **120,87 137 150 10 عدد

استخداـ النباتات في الفراغ الداخمي لو تأثير إيجابي عمى  8
 التوازف النفسي داخؿ األسرة )+(

 75,1 19,2 5,7 % **241,05 223 57 17 عدد
9 
 

يفضؿ المرونة عند توزيع األثاث لمسماح بالتغيير 
)+( .والتبديؿ في الفراغ لكسر الممؿ والرتابة  

 47,5 48,8 3,7 % **117,41 141 145 11 عدد

تصميـ  بداية عند ُيفضؿ تحديد االحتياجات المستقبمية  10
 )+( المسكف.وتأثيث 

 80,1 14,1 5,7 % **295,90 238 42 17 عدد

ُيساعد وجود عناصر البيجة والجماؿ فى أماكف التجمع  11
 األسرى عمى تقوية العالقات األسرية.)+(

 35,7 22,9 41,4 % **16,02 106 68 123 عدد

فصؿ األجيزة المنزلية تتحقؽ الراحة الداخمية في المسكف ب 12
 )+(أماكف النوـ والعمؿ عف 

 46,1 49,5 4,4 % **112,57 137 147 13 عدد
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ودرجة  0,01دالة عند مستوى داللة 2أف جميع قيـ كا (9جدوؿ )نتائج يتضح مف 
فراد العينة أاالجتماعية، فجاءت استجابات  ، والتى ُتعبر عف وعييف باالستدامة2حرية 

ال تعرؼ ف غالبية العينة أ( لتعبر عمى 10،8، 6، 5عمى العبارات )لصالح ال أعرؼ 
ؤلفراد، وال تعي أىمية  تجييز لضاءة يحقؽ الراحة الوظيفية )عمؿ خطة لتوزيع اإل أف

الفراغ الحتياجات العمؿ كما الحاؿ في جائحة كورونا، وال تدرؾ التأثير االيجابي 
الستخداـ النباتات لتحقيؽ التوازف النفسي، وال تيتـ بتحديد االحتياجات المستقبمية عند 

( بأىمية 2020دراسة أحمد رضواف، يسرا الحرايري ) أشارتو . المسكف( بداية تصميـ
تجييز المسكف ألنشطة اإلنساف األساسية والمستجدة، كما الحاؿ في ظؿ جائحة 
كورونا، فأصبح الفراغ الداخمي ىو الوسيمة التصاؿ اإلنساف بالبيئة الخارجية، ومكاف 

شطة المختمفة، وأضافت أماني ىندي، لمتركيز في العمؿ، وممارسة الرياضة وكافة األن
( عمى أىمية وجود النباتات لتحفيز عواطؼ اإلسترخاء والتقميؿ مف 2018) نياؿ زىرة

ما  لصالح أعرؼ إلى حدٍ ( 9،7،3،1،12جاءت استجابات عبارات ) بينما. التوتر
لتعبر عف عدـ معرفتيف الكاممة عف )كيفية تحقيؽ الخصوصية الخارجية والداخمية 

ممارسة بتخصيص فراغات مبلءمة ل لؤلفرادألفراد األسرة، وكيفية تحقبؽ الراحة 
ىمية المرونة في توزيع جييز البمكونات وأسطح المنازؿ، وأوكيفية استغبلؿ وت االنشطة،

شارت أو  ماكف الراحة والعمؿ(.أوأىمية فصؿ األجيزة عف  األثاث لكسر الممؿ والرتابة،
الذى يتحقؽ مف خبلؿ حتواء ف بحاجة لئلنسا( أف اإل2019ياسر معبد وآخروف ) دراسة

أما العبارات  نشطة المختمفة.وخمؽ البيئة المناسبة لممارسة األ ،ةتحقيؽ الخصوصي
غالبية الف أ( فكانت استجابات أفراد العينة عمييا لصالح أعرؼ لتعبر عف 11،4،2)
ىمية أويعرفف يفضمف فصؿ غرؼ النوـ والمعيشة عف المدخؿ لتحقيؽ الخصوصية، )

ضافة عناصر الجماؿ والبيجة في إف أكدف عمى ألمتجمع األسري، وي ئـوجود مكاف مبل
(، 2019وقد أشارت دراسة كٍؿ مف رانيو غناـ) ت األسرية(.المكاف يقوى مف العبلقا
تطبيؽ معيار االستدامة االجتماعية في المسكف  ( إلى أف2020ياسر معبد، وآخروف )

واالندماج   تمثؿ في االحتياج لمترابطوياحتياج ضروري مف احتياجات األفراد  أصبح
وأوصت دراسة أسماء عوض، سموى  ،دوف المساس بالخصوصيةوالتواصؿ العائمي 
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يخمؽ الرضا نو أل فى المسكف؛ حساس بالجماؿلئلاالحتياج ( عمى أىمية 2018عيد)
 . األمر الذى يساعد عمى تحقيؽ االستدامة االجتماعية ؛الداخمي
 :الوعى بمعايير التصميـ الداخمى المستداـ لممسكفستبياف إ مستوى وصؼ

مف خبلؿ وزف المحاور )المتوسط الحسابي الموزوف( تـ حساب مستوى االستجابات،  
 - 1,67(، ومتوسطة إذا انحسرت بيف )1,67حيث تكوف منخفضة إذا قمت عف )

 (Jonald L Pimentel ,2010).( فأكثر2,34) ت(، مرتفعة إذا كان2,33
بمعايير التصميـ الداخمي عينة البحث وفقًا لمستوى الوعي  ألفراد النسبيتوزيع ال( 10جدوؿ)

 297ف= وزاف المحاورأو المستداـ لممسكف 

وزف  % العدد المستوى المحاور
 المحور

مسنوى 
 الوعي

 الترتيب

االستدامة 
 البيئية

 56,6 168 (درجة 27>)  %(50>منخفض)

1,49 

 
 33,0 98 (درجة 38> 27) %(70 >% 50متوسط) الرابع منخضة

 10,4 31 (فأكثردرجة  38)  % فأكثر70مرتفع
 100 297 المجموع

االستدامة 
 الوظيفية

 39,7 118 (درجة 24<)  %(50 >منخفض)

1,69 

 
 الثاني متوسطة

 
 41,8 124 (درجة 34>24) %(70>%50متوسط )

 % فأكثر70مرتفع 
 18,5 55 (فأكثردرجة  34 ) 

 100 297 المجموع

 االستدامة
 االقتصادية

 31,3 93 (درجة 24<)  %(50 >منخفض)

1,78 

 
 38,4 114 (درجة 34> 24) %(70% < 50متوسط ) األوؿ متوسطة

 30,3 90 فأكثر(درجة  34) % فأكثر70مرتفع 
 100 297 المجموع

االستدامة 
 االجتماعية

 50,2 149 (درجة 18<) %(50 >)منخفض

1,59 

 
 34,3 102 (درجة 26> 18) %(70 >% 50متوسط) الثالث منخفضة

 15,5 46 فأكثر(درجة  26) % فأكثر70مرتفع 
 100 297 المجموع

 جمالىاإل

 52,5 156 (درجة 93<) %(50 >منخفض)

1,64 

 
 33,3 99 (درجة 131>3 %( 70 >% 50متوسط)  منخفضة

 14,1 42 (فأكثردرجة  131) % فأكثر 70مرتفع 
 100 297 المجموع
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وعي فتيات عينة البحث األساسية بمعايير التصميـ  أف( 10يتضح مف نتائج جدوؿ)
البيئية واالجتماعية بنسبة  ستدامةـ لممسكف كانت منخفضة لمعياري االالداخمي المستدا

% عمى التوالي، وكاف مستوى الوعي متوسط بمعياري االستدامة 50,2%، 56,6بمغت
لوحظ أف الوعي قد ، و والي% عمى الت38,4%، 41,8بنسبة  االقتصاديةو  الوظيفية

االستدامة الوظيفية ب تبله الوعى مركز األوؿبمعيار االستدامة االقتصادية جاء في ال
، 1,69، 1,78)محاوروزف  حيث كاففاالستدامة االجتماعية ثـ االستدامة البيئية 

الظروؼ  إلىيرجع  أنو ترتيب منطقي اف. وترى الباحثتعمى التوالي(1,49، 1,59
العديد مف األسر إلى  تدفعوالتى االقتصادية التى يعيشيا المجتمع المصرى حاليًا 

اإللتزاـ بالسموكيات االستيبلكية الرشيدة، والبعد و تقميؿ اليالؾ مف الطاقة الكيربائية، 
والتى ُتعد مف أولويات الدولة فى ضوء رؤية مصر  ؛الغير رشيد مظاىر االستيبلؾ عف

لتحقيؽ التنمية المستدامة، األمر الذى انعكس عمى الوعى المعرفى، وسموكيات  2030
أصبحت الوحدات كما  (.2021)منار خضر، وآخروف،  كدت ذلؾ دراسةأ. وقد األسر

األمر الذى جعؿ مف الضرورى استغبلؿ المساحات  السكنية الصغيرة سمة العصر
والفراغات الداخمية أحسف استغبلؿ، واإلىتماـ باألثاث المتعدد األغراض ليفى بجميع 

كما  (.2018)(، عفاؼ قبورى 2015باىماـ ) يعممتطمبات األسرة، وأشار إلى ذلؾ 
واصؿ االحتياج لمتكاالحتياجات االجتماعية لؤلفراد داخؿ المسكف  وفيجيؿ الكثير 

والراحة المعيشية، ويتفؽ ذلؾ مع دراسة ربيع نوفؿ والتفاعؿ والخصوصية 
االستدامة ب وقد احتؿ الوعى (.2018) نياؿ زىرة ،وأماني ىندي ،(2013)وآخروف
إلى أف ىناؾ أزمة وعى بيئى عمى كافة  ذلؾ يرجع قدو  .المرتبة الرابعة واألخيرة البيئية

البيئة أف  التى تعتقد طارد كافة فئات المجتمعثقافية عميقة تُ  فجوةالمستويات؛ سببيا 
قتصر عمى يالتموث ال  إلى أف اتضح أفالداخمية تحمينا مف مموثات البيئة الخارجية، 

 دراسةمع  ذلؾتفؽ وي أيضاً  شمؿ ىواء البيئة الداخميةيىواء البيئة الخارجية فحسب بؿ 
إلى ضرورة نشر الوعى البيئى،  ا( حيث أشارت2020يثرب حبيب، عبير إبراىيـ )

وعى العينة بمعايير  إجمالى ولوحظ أفبمحاولة الوصوؿ إلى مسكف متوافؽ مع البيئة. 
 ميوي، %52,5بنسبة المنخفضكاف فى المستوى  التصميـ الداخمى المستداـ لممسكف

األمر الذى دفع  %14,1بنسبة المستوى المرتفعثـ  ،%33,3بنسبة المتوسطالمستوى 
بمعايير التصميـ الداخمى  الفتيات عينة البحث األساسية وعيالباحثتاف إلى تنمية 

 ت عف الجيؿ القادـ. سئوالالمستداـ لممسكف بصفتيف أميات الغد، والم
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 النتائج فى ضوء فروض البحث: ثالثًا:
إحصائية بيف متوسط درجات وعى الفتيات ذات داللة  توجد فروؽ :الفرض األوؿ

الجامعيات المقببلت عمى الزواج )عينة البحث( بمعايير التصميـ الداخمى المستداـ 
)البيئية، الوظيفية، االقتصادية، االستدامة كمدخؿ لحياة خضراء بمحاوره  لممسكف

مكاف السكف،  الحالة االجتماعية لمفتاة،االجتماعية(، اإلجمالى وفقًا لمتغيرات البحث )
نوع الكمية، عمر الفتاة، حجـ األسرة، المستوى التعميمى لؤلب، المستوى التعميمى لؤلـ، 

ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيًا تـ  (.عمؿ األـ، مستوى الدخؿ الشيرى لؤلسرة
وعي درجات ؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات لموقو (T test) استخداـ اختبار 

بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف عمى الزواج  مقببلتيات الالجامع تايالفت
( عمؿ األـ ة، مكاف السكف، نوع الكمية،الحالة االجتماعية لمفتامف ) وفقًا لكؿٍ  هبمحاور 
( LSDوتطبيؽ اختبار)(One Way Anova) داـ أسموب تحميؿ التبايف األحاديواستخ

، حجـ األسرة، ةالفتا عمرلمتغيرات البحث )لبياف داللة اتجاه الفروؽ إف وجدت وفقًا 
كما  .(شيرى لؤلسرةمستوى الدخؿ ال،ـالتعميمى لؤل ، المستوىالتعميمى لؤلب المستوى

 (24: 11يتضح فى الجداوؿ مف )
 :ةحالة االجتماعية لمفتاال -

الداخمي بمعايير التصميـ  الوعى بيف متوسطات درجات عينة البحث فى( داللة الفروؽ 11جدوؿ )
ةلمحالة االجتماعية لمفتاتبعًا  المستداـ لممسكف  

الحالة 
 االجتماعية

 
 المحاور

(150)  مخطوبة (147)خطوبةغير م   
الفروؽ بيف 
المتوسط  مستوى الداللة قيمة ت المتوسطات

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

االستدامة 
 ةغير دال 0,075 1,786 1,470 7,069 26,143 7,115 27,613 البيئية

االستدامة 
 0,01عند  داؿ 3,903 3,311 7,251 25,429 7,369 28,740 الوظيفية

االستدامة 
 0,01عند  داؿ 4,305 3,518 6,944 26,762 7,135 30,280 االقتصادية
االستدامة 
 0,05عند  اؿد0,03 2,187 1,257 4,523 18,497 5,339 19,753 االجتماعية
106,39 اإلجمالي

0 
 0,01عند  داؿ 3,683 9,557 21,871 96,830 22,823
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وعي بيف متوسط درجات  حصائياً إوجود فروؽ دالة عدـ (11يتضح مف نتائج جدوؿ )
فى لمحالة االجتماعية تبعًا  بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف عينة البحث

 .حصائياً وىى قيمة غير دالة إ (1,786)ت  ةقيمحيث كانت  محور االستدامة البيئية
االستدامة  محاورالفى باقى  يفبيف متوسط درجات فروؽ دالة احصائياً ووجود 

حيث  المخطوبات( لصالح الفتيات واإلجمالى ،، االجتماعية)الوظيفية، االقتصادية
وىى قيـ دالة  (4,305،2,187،3,683، 3,903) يعمى التوالكانت قيـ ت 

إلى أف الفتاة المقبمة عمى  وقد ترجع ىذه النتيجة( 0,05، 0,01مستوى )عند حصائياً إ
الزواج المخطوبة تشعر أنيا فى القريب سوؼ تكوف مسئولة عف مسكف خاص بيا، 
وبالتالى تسعى الكتساب الخبرات والمعمومات مف مصادر مختمفة كى تساعدىا لتصميـ 

 تختمؼو  لحياة مستقبمية خضراء.كمدخؿ محقؽ لمراحة  ي ومتكامؿمسكف زوجية صح
حيث ( 2021وفاء بمو )(، 2019ع نتائج دراسة كٍؿ مف سارة األسود)ىذه النتيجة م

ف الفتيات المخطوبات وغير المخطوبات بي اً حصائيإعدـ وجود فروؽ دالة  أكدوا عمى
 لممسكف. الجيد بالتصميـ الداخمي وعييففي 
 :مكاف السكف -

الوعى بمعايير التصميـ الداخمي  داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات عينة البحث فى (12جدوؿ )
لمكاف السكفتبعًا  المستداـ لممسكف  

مكاف  
 السكف
 

 المحاور

(141) ريؼ (156حضر )   
الفروؽ بيف 
المتوسط  مستوى الداللة قيمة ت المتوسطات

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

االستدامة 
 0,01عند  ةدال 13,451- 8,775- 6,47 31,051 4,48 22,277 البيئية

االستدامة 
 0,01عند  ةدال 11,988- 8,564- 6,92 31,167 5,16 22,603 الوظيفية

االستدامة 
 0,01عند  ةدال 12,824- 8,668- 6,53 32,654 4,91 23,986 االقتصادية
االستدامة 
 0,01عند  ةدال 11,418- 5,516- 4,98 21,750 2,99 16,234 االجتماعية

 0,01عند  ةدال 16,408- 31,521- 20,12 116,620 11,31 85,099 اإلجمالي
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وعي بيف متوسط درجات  حصائياً إروؽ دالة فوجود  (12يتضح مف نتائج جدوؿ )
، االستدامة )البيئيةمحاوره ب بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف عينة البحث

سكاف لصالح  لمكاف السكفتبعًا  جمالىواإل (، االجتماعيةالوظيفية، االقتصادية
-،12,824-،11,988-، 13,451-) يعمى التوالحيث كانت قيـ ت  .الحضر

وقد ترجع ىذه ( 0,01مستوى )عند حصائياً إوىى قيـ دالة  (16,408-، 11,418
الحياة فى الحضر توفر مستوى ثقافى يزيد مف تطمع الفتيات لكؿ ما  إلى أفالنتيجة 

وكيفية الوصوؿ إلى مسكف وُتزيد مف فرص استقاء الخبرات والمعارؼ، ىو جديد، 
أخضر متوافؽ مع البيئة يتـ فيو المحافظة عمى الصحة، والموارد، والطاقات، ويزيد مف 

حناف عبد العاطى، سماح تتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة كٍؿ مف  الترابط بيف أفراده.
ية والريفية لصالح ( حيث أكدا عمى وجود فروؽ بيف األسر الحضر 2009حمداف )

وثقافات  أشارتا أف اإلقامة فى الحضر تتيح الفرص لتبنى عاداتو ، األسر الحضرية
جيد عند التصميـ الداخمى  نتقاء كؿ ماىوجديدة عف طريؽ وسائؿ االتصاؿ المختمفة ال

( حيث أشارت إلى أف الحضريات أكثر 2021مروة ناجى )لممسكف. ونتيجة دراسة 
مستوى وعييف أكبر فى الحد و وعيًا مف الريفيات بقضايا التموث، والحفاظ عمى البيئة، 

مف استيبلؾ الطاقة الكيربائية كمورد بيئى ىاـ فى حياتنا وذلؾ باالستخداـ األمثؿ 
إال أنيا تختمؼ مع نتيجة دراسة كٍؿ مف . يئة لؤلجيزة الكيربائية المنزليةلمب الصديؽ

( حيث أشارت إلى أف الريفيات أكثر وعيًا مف الحضريات فى 2017سناء النجار )
استغبلؿ الموارد، والطاقات، والحفاظ عمى الطبيعة مف التموث الذى بات أكثر انتشارًا 

( حيث 2020يثرب حبيب، عبير إبراىيـ ) كؿ مف فى المدف عف القرى. ونتيجة دراسة
عدـ وجود فروؽ بيف الريفيات والحضريات فى الوعى بالتصميـ الداخمى  أكدا عمى

المستداـ كونو مف الموضوعات الحديثة التى لـ تنتشر بعد عمى نطاؽ واسع ألىؿ 
 الريؼ، والحضر عمى حٍد سواء.
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 البحوث في مجاالت التربية النوعية مجلة

 :لكميةنوع ا -
الوعى بمعايير التصميـ الداخمي  داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات عينة البحث فى (13جدوؿ )

لنوع الكميةتبعًا  المستداـ لممسكف  
 نوع الكمية
 
 

 المحاور

(145نظرى   ) (152عممى )   
الفروؽ بيف 
المتوسط  مستوى الداللة قيمة ت المتوسطات

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

االستدامة 
 غير دالة0,163 1,398 1,153 6,925 26,322 6,925 26,322 البيئية

االستدامة 
 غير دالة0,532 0,625 0,544 7,343 26,836 7,343 26,836 الوظيفية
االستدامة 
 غير دالة0,588 0,542 0,457 7,151 28,316 7,151 28,316 االقتصادية
االستدامة 
 غير دالة0,137 1,493 0,862 4,811 18,711 4,811 18,711 االجتماعية

 غير دالة0,256 1,139 3,0160 22,417 100,180 22,417 100,180 اإلجمالي

وعي بيف متوسط درجات  حصائياً إفروؽ دالة عدـ وجود  (13يتضح مف نتائج جدوؿ )
الستدامة )البيئية، ا بمحاورىا بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف عينة البحث

حيث كانت قيـ ت  .لنوع الكميةتبعًا  واإلجمالى (،، االجتماعيةالوظيفية، االقتصادية
دالة  غير وىى قيـ( 1,139، 1,493،0,542،0,625، 1,398) يعمى التوال

كوف موضوع التصميـ الداخمى المستداـ لممسكف مف  وقد ترجع ىذه النتيجة .حصائياً إ
الموضوعات التى لـ تنتشر بعد عمى نطاؽ واسع، فيناؾ العديد مف التخصصات 
الدراسية المتنوعة ال تتطرؽ لمثؿ ىذه الموضوعات عمى نطاؽ الكميات العممية أو 

( 2012) النظرية عمى حد السواء. واختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة نجبلء حسيف
حيث أكدت عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية فى الوعى بالثقافة االستيبلكية 
وترشيد االستيبلؾ تبعًا لمتغير طبيعة دراسة الفتاة المقبمة عمى الزواج لصالح طبيعة 

 الدراسة العممية.
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 :عمؿ األـ -
الوعى بمعايير التصميـ الداخمي  داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات عينة البحث فى( 14جدوؿ )

 عمؿ األـلتبعًا  المستداـ لممسكف
 عمؿ األـ

 
 

 المحاور

(162) تعمؿ (135) ال تعمؿ   
الفروؽ بيف 
 مستوى الداللة قيمة ت المتوسطات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

االستدامة 
 6,917 25,822 7,184 27,772 البيئية

1,949 
دالة عند 0,019 2,368

0,01 
االستدامة 
 0,01دالة عند  2,976 2,562 7,177 25,704 7,557 28,265 الوظيفية

االستدامة 
 0,01دالة عند  3,145 2,617 6,440 27,111 7,675 29,728 االقتصادية

االستدامة 
 غير دالة 0,108 1,611 0,933 4,763 18,622 5,137 19,556 االجتماعية

 0,01دالة عند  3,074 8,062 21,392 97,259 23,396 105,320 اإلجمالي

وعي بيف متوسط درجات  حصائياً إفروؽ دالة عدـ وجود  (14يتضح مف نتائج جدوؿ )
بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف فى محور )االستدامة  عينة البحث
( وىى قيمة غير دالة 1,611)ت  ةقيمحيث كانت لعمؿ األـ تبعًا  االجتماعية(

وعييف بمحاور بيف متوسط درجات  حصائياً إفروؽ دالة وجود تبيف حصائيًا. و إ
الفتيات لصالح لعمؿ األـ تبعًا جمالى ، واإل)البيئية، الوظيفية، االقتصادية( االستدامة

 2,976،3,145، 2,368) يعمى التوالحيث كانت قيـ ت  األميات العامبلتذات 
أف  وقد ترجع ىذه النتيجة إلى .(0,01مستوى )عند حصائياً إوىى قيـ دالة  (3,074،

احتكاكيا بزمبلئيا فى  نتيجةعمؿ ربة األسرة ُيثقؿ خبراتيا، وُيكسبيا معمومات وميارات 
نارة نتيجة تداوؿ موضوعات عديدة العمؿ، األمر الذى يوسع مداركيا ويجعميا أكثر است

فيما يتعمؽ بالمعايير البيئية والوظيفية واالقتصادية متنوعة وحيوية فى بيئة العمؿ 
وبالتالى تنقؿ ىذه الخبرات، والمعمومات البنتيا المقبمة عمى  المستدامة داخؿ المسكف.

وجداف العودة، منيرة الضحياف الزواج، تتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة كٍؿ مف 
( حيث أكدا عمى وجود فروؽ بيف العامبلت وغير العامبلت فى التصميـ 2012)

( حيث أكدت 2017الداخمى لممسكف لصالح العامبلت. ونتيجة دراسة سماح حمداف )
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عمى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف العامبلت وغير العامبلت فى الوعى المعرفى تجاه 
أسماء عوض، سموى  ونتيجة دراسة ث بالبيئة المنزلية لصالح العامبلت.مشكبلت الثمو 

( حيث أكدا عمى سعى ربة األسرة العاممة عمى توفير بيئة داخمية مريحة 2018عيد)
تساعدىا عمى التخمص مف أعباء ل ؛لمنفس ومتوافقة بيئيًا وفى حدود إمكانيات األسرة

( حيث أكدوا عمى وجود 2021) وضغوط العمؿ. ونتيجة دراسة منار خضر وآخروف
فى الوعى العامبلت وغير العامبلت فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ربات األسر 

واختمفت ىذه بمعايير الجودة لعناصر التصميـ الداخمى لممسكف لصالح العامبلت.
( حيث أكدوا عمى وجود فروؽ 2017مع نتيجة دراسة عفاؼ قبورى وآخروف ) النتيجة

يئة المسكف الداخمية، ومستوى الوعى البيئى بالتموث الميكروبيولوجى فى مستوى جودة ب
 لؤلثاث، والمفروشات تبعًا لمتغير عمؿ ربة األسرة لصالح غير العامبلت. 

 اة:الفتعمر  -
الوعى  درجات عينة البحث فىلمفروؽ بيف متوسطات  االتجاه ي( تحميؿ التبايف أحاد15جدوؿ )

 ةالفتا عمرل تبعاً  بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف
درجات  مجموع المربعات مصادر التبايف المحاور

 الحرية
متوسط 
 مستوى الداللة قيمة ؼ المربعات

االستدامة 
 البيئية

 

 بيف المجموعات
 2034,208 2 1017,104 23,063 

 

دالة عند 
0,01 
 
 

 داخؿ المجموعات
 

12965,899 294 44,102 
  296 15000,108 الكمى

االستدامة 
 الوظيفية

 

 بيف المجموعات
 2496,569 2 1248,284 26,057 

 

دالة عند 
0,01 
 

 داخؿ المجموعات
 

14084,401 294 47,906 
  296 16580,97 الكمى

االستدامة 
 االقتصادية

 

 بيف المجموعات
 2330,955 2 1165,478 25,929 

 

دالة عند 
0,01 
 
 

 داخؿ المجموعات
 

13214,849 294 44,948 
  296 15545,805 الكمى

ة االستدام
 االجتماعية

 

 بيف المجموعات
 981,308 2 490,654 22,644 

 
دالة عند 
0,01 
 
 

 داخؿ المجموعات
 

6370,571 294 21,669 
  296 7351,879 الكمى

 بيف المجموعات اإلجمالى
 30487,684 2 15243,842 

دالة عند  36,218
0,01 

 داخؿ المجموعات
 123743,29 294 420,896 

  296 154230,97 الكمى
 

  



 

 1011 

2022 مارسػ  والثالثوف التاسعػ العدد  الثامفالمجمد   

 

 البحوث في مجاالت التربية النوعية مجلة

وجود تبايف داؿ إحصائيًا بيف متوسطات درجات عينة  (15يتضح مف نتائج جدوؿ)
بمحاوره االستدامة  بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكفوعييف البحث فى 

ؼ  حيث كانت قيـ لعمرىفتبعًا جمالى ية، االقتصادية، االجتماعية( واإل،الوظيف)البيئية
وىى قيـ دالة ( 36,218، 22,644، 25,929، 26,057، 23,063) يعمى التوال

 .  LSDختباراالفروؽ تـ تطبيؽ  تجاهإولمعرفة  (0,01إحصائيًا عند مستوى)
بمعايير التصميـ الداخمي  عينة البحثوعي الفروؽ فى  اتجاهلمعرفة  LSD اختبار (16) جدوؿ

 لعمرىف تبعا   المستداـ لممسكف
 االستدامة البيئية المتوسط الحسابى ف عمر الفتاة

سنة20أقؿ مف   96 24,083 -   
سنة 22  > 20مف    106 26,198 -2,115* -  

سنة فأكثر22مف   95 30,484 -6,401* -4,286*  - 
الفتاةعمر   االستدامة الوظيفية المتوسط الحسابي ف 
سنة20أقؿ مف   96 23,990 -   

سنة 22  > 20مف    106 26,349 -2,3595* -  
سنة فأكثر22مف   95 31,084 -7,0946* -4,735*  - 

 االستدامة االقتصادية المتوسط الحسابي ف عمر الفتاة
سنة20أقؿ مف   96 25,385 -   

سنة 22  > 20مف    106 28,019 -2,634* -  
سنة فأكثر22مف   95 32,305 -6,920* -4,286*  - 

 االستدامة االجتماعية المتوسط الحسابي ف عمر الفتاة
سنة20أقؿ مف   96 17,208 -   

سنة 22  > 20مف    106 18,623 -1,414* -  
سنة فأكثر22مف   95 21,642 -4,434* -3,0195*  - 

 اإلجمالي المتوسط الحسابي ف عمر الفتاة
سنة20أقؿ مف   96 90,667 -   

سنة 22  > 20مف    106 99,189 -8,522* -  
سنة فأكثر22مف   95 115,520 -24,849* -16,327*  - 

    0,05يستىي عُد دال*

وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات عينة  (16يتضح مف نتائج جدوؿ )
 لعمرىفتبعاً  بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف يفوعيفى  األساسية البحث

حيث تبيف أف الفتيات ذوات .كبراأل عمرذوات ال لصالح (0,05عند مستوى داللة )
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 البحوث في مجاالت التربية النوعية مجلة

)المحاور،  بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف ياً سنة فأكثر( أكثر وع22) عمرال
 عمركما أف ذوات ال ،(22 <20) عمروال ،سنة(20 <) عمرذوات ال عفجمالى( واإل
. سنة(20<) عمرف ذوات العجمالى( )المحاور، واإلمعايير الب ياً ( أكثر وع22 <20)

أنو كمما زاد عمر الفتاة المقبمة عمى الزواج كمما ارتفع  وقد ترجع ىذه النتيجة إلى
طبلعاً  عند  عمى كؿ ما ىو جديد وشغفاً  مستوى وعييا المعرفى وكانت أكثر إدراكًا وا 

، فى ذلؾالتى تساعدىا  ، وكمما اكتسبت المعمومات والخبراتتصميـ مسكف الزوجية
( حيث أكدوا 2017تتفؽ ىذه النتيجة جزئيًا مع نتيجة دراسة عفاؼ قبورى وآخروف )

لميكروبيولوجى عمى وجود فروؽ دالة إحصائيًا فى مستوى الوعى البيئى بالتموث ا
ختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة كٍؿ وا لمبحوثات.بإزدياد عمر الؤلثاث والمفروشات 

( حيث أكدا عمى عدـ وجود فروؽ بيف 2020مف يثرب حبيب، عبير إبراىيـ )
 .لممسكفالمبحوثات تبعًا لمعمر فيما يتعمؽ بمعارفيف تجاه التصميـ الداخمى 

 حجـ األسرة: -
الوعى  لمفروؽ بيف متوسطات درجات عينة البحث فى االتجاه يتحميؿ التبايف أحاد( 17جدوؿ )

 لحجـ األسرة تبعاً  بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف

درجات  مجموع المربعات مصادر التبايف المحاور
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة قيمة ؼ المربعات

 االستدامة البيئية
 

 بيف المجموعات
 2047,40 2 1023,70 23,24 

 

دالة عند 
0,01 
 
 

 داخؿ المجموعات
 

12952,71 294 44,06 
  296 15000,11 الكمى

االستدامة 
 الوظيفية

 

 بيف المجموعات
 1310,15 2 655,08 12,61 

 

دالة عند 
0,01 
 
 

 داخؿ المجموعات
 

15270,82 294 51,94 
  296 16580,97 الكمى

االستدامة 
 االقتصادية

 

 بيف المجموعات
 1309,06 2 654,53 13,52 

 
دالة عند 
0,01 
 
 

 داخؿ المجموعات
 

14236,74 294 48,42 
  296 15545,81 الكمى

ة االستدام
 االجتماعية

 

 بيف المجموعات
 730,50 2 365,25 16,22 

 

دالة عند 
0,01 
 
 

 داخؿ المجموعات
 

6621,38 294 22,52 
  296 7351,88 الكمى

المجموعاتبيف  اإلجمالى  
 20837,07 2 10418,53 22,96 

 

دالة عند 
0,01 
 
 

 داخؿ المجموعات
 

133393,90 294 453,72 
  296 154230,97 الكمى
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وجود تبايف داؿ إحصائيًا بيف متوسطات درجات عينة  (17) يتضح مف نتائج جدوؿ
البحث فى وعييف بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف بمحاوره االستدامة 

حيث كانت  حجـ األسرةجمالى تبعًا لاالجتماعية( واإل)البيئية ،الوظيفية، االقتصادية، 
قيـ دالة  وىى )22,96، 16,22، 13,52، 12,61، 23,24)ؼ عمى التوالي  قيـ

 .  LSDختبارا( ولمعرفة إتجاه الفروؽ تـ تطبيؽ 0,01) إحصائيًا عند مستوى
وعي عينة البحث بمعايير التصميـ الداخمي الفروؽ فى  اتجاهلمعرفة  LSD اختبار (18)جدوؿ

 لحجـ األسرةالمستداـ لممسكف تبعًا 
 االستدامة البيئية المتوسط الحسابى ف حجـ األسرة

   - 30,663 92 افراد ( أفراد4-3)ة صغير 
( أفراد6-5)متوسطة   124 25,871 4,7921* -  
فأكثر( أفراد 7)كبيرة   81 24,148 6,515* 1,7228 - 

 االستدامة الوظيفية المتوسط الحسابى ف حجـ األسرة
( أفراد4-3)ة صغير   92 30,152 -   

( أفراد6-5)متوسطة   124 26,202 3,9506* -  
فأكثر( أفراد 7)كبيرة   81 25,012 5,1398* 1,1893 - 

 االستدامة االقتصادية المتوسط الحسابى ف حجـ األسرة
   - 31,489 92 ( أفراد4-3)ة صغير 

( أفراد6-5)متوسطة   124 27,903 3,586* -  
فأكثر( أفراد 7)كبيرة   81 26,161 5,329* 1,7423 - 

االحتماعيةاالستدامة  المتوسط الحسابى ف حجـ األسرة  
( أفراد4-3)ة صغير   92 21,446 -   

( أفراد6-5)متوسطة   124 18,323 3,123* -  
فأكثر( أفراد 7)كبيرة   81 17,741 3,705* 0,5818 - 

 اإلجمالى المتوسط الحسابى ف حجـ األسرة
( أفراد4-3)ة صغير   92 113,750 -   

( أفراد6-5)متوسطة   124 98,298 15,452* -  
 - 5,2367 *20,688 93,062 81 فأكثر( أفراد 7)كبيرة 

    0,05يستىي عُد دال*
وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات  (18يتضح مف نتائج جدوؿ )

تبعًا  وعييف بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكففى  األساسية عينة البحث
حيث وجد  .صغيرة الحجـاألسرة  لصالح (0,05عند مستوى داللة )لحجـ األسرة 

أفراد( أكثر وعيًا بمعايير  4-3الفتيات التى تنتمى إلى أسر صغيرة الحجـ ) أف
التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف)المحاور واإلجمالى( عف الفتيات التى تنتمى 

أفراد فأكثر( والتى لـ تظير  7أفراد( و الكبيرة ) 6-5إلى األسرة متوسطة الحجـ )
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يقمؿ مف  أف صغر حجـ األسرة وقد ترجع ىذه النتيجة إلى فروؽ بينيما.
يعطى ربة األسرة وابنتيا المقبمة عمى الزواج فرصة ف المسئوليات وضغوط الحياة

أكبر لئلطبلع وتبادؿ الخبرات، والتمييز بيف الجيد والردئ، والصحى وغير الصحى 
معايير التصميـ مسكف، األمر الذى يثير شغفيف بمراعاة الداخمى لمتصميـ ال عند

الداخمى المستداـ لممسكف. تتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة وفاء المعجؿ، ىدى 
( حيث أكدا عمى وجود فروؽ فى اختيار األثاث والمفروشات لصالح 2014العيد )

عدد أفراد األسرة األقؿ. بينما تختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة والء مصطفى 
وجود فروؽ فى الوعى بمتطمبات وجماليات  ( حيث أكدت عمى عدـ2011)

 التصميـ الداخمى لممسكف تبعًا لحجـ األسرة.
 ب:مستوى تعميـ األ -

الوعى  لمفروؽ بيف متوسطات درجات عينة البحث فى االتجاه يتحميؿ التبايف أحاد (19جدوؿ )
 لمستوى تعميـ األب تبعاً  بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف

مجموع  مصادر التبايف المحاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة قيمة ؼ المربعات

االستدامة 
 البيئية

 

 بيف المجموعات
 968,42 2 484,21 10,15 

 

دالة عند 
0,01 
 
 

 داخؿ المجموعات
 

14031,69 294 47,73 
  296 15000,11 الكمى

االستدامة 
 الوظيفية

 

 بيف المجموعات
 1875,80 2 937,90 18,75 

 
دالة عند 
0,01 
 
 

 داخؿ المجموعات
 

14705,18 294 50,02 
  296 16580,97 الكمى

االستدامة 
 االقتصادية

 

 بيف المجموعات
 1419,95 2 709,97 14,78 

 

دالة عند 
0,01 
 
 

 داخؿ المجموعات
 

14125,86 294 48,05 
  296 15545,81 الكمى

ة االستدام
 االجتماعية

 

 بيف المجموعات
 680,99 2 340,50 15,01 

 

دالة عند 
0,01 
 
 

 داخؿ المجموعات
 

6670,89 294 22,69 
  296 7351,88 الكمى

 بيف المجموعات اإلجمالى
 18929,38 2 9464,69 20,57 

 

دالة عند 
0,01 
 
 

 داخؿ المجموعات
 

135301,59 294 460,21 
  296 154230,97 الكمى
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وجود تبايف داؿ إحصائيًا بيف متوسطات درجات عينة  (19) يتضح مف نتائج جدوؿ
بمحاوره االستدامة )البيئية  الوعي بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكفالبحث فى 

حيث لممستوى التعميمى لؤلب  جمالى تبعاً ،الوظيفية، االقتصادية، االجتماعية( واإل
( وىى قيـ 20,57، 15,01، 14,78، 18,75، 10,15) يالتوالكانت قيـ  ؼ عمى 

 .  LSDاختبارالفروؽ تـ تطبيؽ  اتجاهولمعرفة  (0,01دالة إحصائيًا عند مستوى)
وعي عينة البحث بمعايير التصميـ الداخمي الفروؽ فى  اتجاهلمعرفة  LSD اختبار (20جدوؿ)

 مستوى تعميـ األبلالمستداـ لممسكف تبعًا 
 االستدامة البيئية المتوسط الحسابى ف تعميـ األبمستوى 

شيادة ابتدائية(-منخفض )يقرأ ويكتب  73 25,384    

متوسط شيادة)اعدادية/ثانوية وما 
   0,11185- 25,495 109 يعادليا(

*3,661- *3,773- 29,157 115 مرتفع )جامعى، فوؽ الجامعى(  - 

الوظيفيةاالستدامة  المتوسط الحسابى ف مستوى تعميـ األب  
    24,685 73 شيادة ابتدائية(-منخفض )يقرأ ويكتب

متوسط شيادة)اعدادية/ثانوية وما 
   0,71874- 25,404 109 يعادليا(

*4,8398- *5,559- 30,244 115 مرتفع )جامعى، فوؽ الجامعى(  - 
 االستدامة االقتصادية المتوسط الحسابى ف مستوى تعميـ األب

شيادة ابتدائية(-)يقرأ ويكتبمنخفض   73 26,658    
متوسط شيادة)اعدادية/ثانوية وما 

   0,2416- 26,899 109 يعادليا(

 - *4,192- *4,498- 31,287 115 مرتفع )جامعى، فوؽ الجامعى(

 االستدامة االجتماعية المتوسط الحسابى ف مستوى تعميـ األب
شيادة ابتدائية(-منخفض )يقرأ ويكتب  73 17,301    

متوسط شيادة)اعدادية/ثانوية وما 
   1,1298- 18,431 109 يعادليا(

*2,525- *3,6552- 20,957 115 مرتفع )جامعى، فوؽ الجامعى(  - 
 اإلجمالى المتوسط الحسابى ف مستوى تعميـ األب

شيادة ابتدائية(-منخفض )يقرأ ويكتب  73 94,027    
متوسط شيادة)اعدادية/ثانوية وما 

   2,20196- 96,230 109 يعادليا(

*15,414- *17,616- 111,644 115 مرتفع )جامعى، فوؽ الجامعى(  - 

    0,05يستىي عُد دال*
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وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات عينة  (20يتضح مف نتائج جدوؿ )
مستوى ل تبعاً  بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف يفوعيفى  األساسية البحث

 جد أفحيث وُ  لصالح المستوى التعميمى المرتفع. 0,05 عند مستوى داللة بيـ األمتع
بالمعايير  ياً كثر وعأ كف ذوات اآلباء فى المستوى التعميمى المرتفعالفتيات عينة البحث 

 ،المتوسط والمنخفض اآلباء فى المستوى التعميمى ذواتف عجمالى( واإل ،)المحاورفى 
إلى أنو كمما ارتفع المستوى  وقد ترجع ىذه النتيجة فروؽ بينيما.والتى لـ تظير 

طبلع والمعرفة لتنمية الوعى، ومسايرة ب ساىـ ذلؾ فى األخذ بكؿ سبؿ اإلالتعميمى لؤل
تطورات العصر، والبحث عف كؿ ما ىو جديد فيما يتعمؽ بالتصميـ الداخمى المستداـ 

تتفؽ و ، بيئيًا، اقتصاديًا، وظيفيًا،اجتماعيًا(المسكف )يحافظ عمى جودة وصحة للممسكف 
( حيث أكدوا عمى 2021منار خضر وآخروف )ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة كٍؿ مف 

بيف أرباب األسر فى الوعى بمعايير الجودة لعناصر  دالة إحصائياً وجود فروؽ 
ئة لصالح والوعى باختيار الخامات الصحية الغير مضرة لمبي التصميـ الداخمى لممسكف،

( حيث أكدت أف المستوى 2021المستوى التعميمى المرتفع. ونتيجة دراسة مروة ناجى )
لآلباء كاف لو التأثير األفضؿ عمى ترشيد الطاقة الكيربائية، والوعى  لمرتفعالتعميمى ا

 باالستخدامات صديقة البيئة لؤلجيزة الكيربائية المنزلية. 
 :مستوى تعميـ األـ -

الوعى  لمفروؽ بيف متوسطات درجات عينة البحث فى االتجاه يتحميؿ التبايف أحاد (21جدوؿ )
 تعميـ األـ لمستوى تبعاً  بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف

مجموع  مصادر التبايف المحاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة قيمة ؼ المربعات

 االستدامة البيئية
 بيف المجموعات

 1722,705 2 861,353 19,073 
 

دالة عند 
0,01 
 
 

 داخؿ المجموعات
 

13277,402 294 45,161 
  296 15000,108 الكمى

االستدامة 
 الوظيفية

 

 بيف المجموعات
 3020,544 2 1510,272 32,744 

 
دالة عند 
0,01 
 
 

 داخؿ المجموعات
 

13560,426 294 46,124 
  296 16580,97 الكمى

االستدامة 
 االقتصادية

 

 بيف المجموعات
 2477,228 2 1238,614 27,865 

 

دالة عند 
0,01 
 
 

 داخؿ المجموعات
 

13068,577 294 44,451 
  296 15545,805 الكمى

ة االستدام
 االجتماعية

 

 بيف المجموعات
 1235,089 2 617,544 29,682 

 

دالة عند 
0,01 
 
 

 داخؿ المجموعات
 

6116,79 294 20,805 
  296 7351,879 الكمى

 بيف المجموعات اإلجمالى
 32744,373 2 16372,187 39,621 

 

دالة عند 
0,01 
 
 

 داخؿ المجموعات
 

121486,6 294 413,22 
  296 154230,97 الكمى
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وجود تبايف داؿ إحصائيًا بيف متوسطات درجات عينة  (21) نتائج جدوؿ يتضح مف
بمحاوره االستدامة )البيئية  الوعي بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكفالبحث فى 

حيث كانت لممستوى التعميمى لؤلـ  جمالى تبعاً ،الوظيفية، االقتصادية، االجتماعية( واإل
( وىى 39,621، 29,682، 27,865، 32,744، 19,073) يقيـ  ؼ عمى التوال

 .  LSDختباراالفروؽ تـ تطبيؽ  تجاهاولمعرفة  (0,01) قيـ دالة إحصائيًا عند مستوى
وعي عينة البحث بمعايير التصميـ الداخمي الفروؽ فى  اتجاهلمعرفة  LSD (اختبار22)جدوؿ

 تعميـ األـمستوى لالمستداـ لممسكف تبعًا 
 االستدامة البيئية المتوسط الحسابى ف تعميـ األـمستوى 

 23,919 86 (شيادة ابتدائية-يقرأ ويكتب)منخفض 
 

-   
 26,451 113 وما يعادليا( ثانوية/اعداديةشيادة)متوسط 

 
-2,533* 

 
-  

(جامعى، فوؽ الجامعى)مرتفع   98 29,990 
 

-6,0712* 
 

-3,5385* 
 

- 
الوظيفيةاالستدامة  المتوسط الحسابى ف تعميـ األـ مستوى  

(شيادة ابتدائية-يقرأ ويكتب)منخفض   86 23,814 
 

-   

وما يعادليا( ثانوية/اعداديةشيادة)متوسط   113 25,788 
 

-1,9737* 
 

-  

(جامعى، فوؽ الجامعى)مرتفع   98 31,500 
 

-7,6861* 
 

-5,7124*  - 
الحسابىالمتوسط  ف تعميـ األـ مستوى  االستدامة االقتصادية 

(شيادة ابتدائية-يقرأ ويكتب)منخفض   86 25,256 -   
وما يعادليا( ثانوية/اعداديةشيادة)متوسط   113 27,681 -2,4256* -  

(جامعى، فوؽ الجامعى)مرتفع   98 32,408 -7,1524* -4,7268*  - 
 االستدامة االجتماعية المتوسط الحسابى ف تعميـ األـمستوى 

(شيادة ابتدائية-يقرأ ويكتب)منخفض   86 16,895 -   
وما يعادليا( ثانوية/اعداديةشيادة)متوسط   113 18,434 -1,538* -  

(جامعى، فوؽ الجامعى)مرتفع   98 21,898 -5,003* -3,464*  - 
 اإلجمالى المتوسط الحسابى ف تعميـ األـ مستوى

(شيادة ابتدائية-يقرأ ويكتب)منخفض   86 89,884 -   
وما يعادليا( ثانوية/اعدادية)شيادةمتوسط   113 98,354 -8,470* -  

(جامعى، فوؽ الجامعى)مرتفع   98 115,80 -25,912* -17,442*  - 
    0,05يستىي عُد دال*

وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات عينة  (22يتضح مف نتائج جدوؿ )
يـ األـ متعمستوى ل تبعاً  بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف يفوعيالبحث فى 

الفتيات  جد أفحيث وُ  لصالح المستوى التعميمى المرتفع لؤلـ.0,05عند مستوى داللة 
بالمعايير فى  ياً كثر وعأ كف ذوات األميات فى المستوى التعميمى المرتفععينة البحث 

، المتوسط والمنخفض األميات فى المستوى التعميمى ذواتف ع جمالى(واإل ،)المحاور
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 كف المتوسط ىالتعميم ذوات األميات فى المستوىأف الفتيات عينة البحث  وجدكما 
ذوات األميات فى المستوى ف ع جمالى(واإل ،)المحاور فى يًا بالمعاييركثر وعأ

أنو كمما ارتفع المستوى التعميمى  وقد ترجع ىذه النتيجة إلى .المنخفضالتعميمى 
الصحية تيا واتسعت مداركيا نحو تطبيؽ المعايير األساسية امعموماتيا وخبر  تزادلؤلم

لمستداـ لقتيات بمعايير التصميـ الداخمي اي ابجوانب الحياة المختمفة مما يزيد مف وع
عمى مصادر المعرفة المتنوعة التى  طبلعفتبدأ باإل .لمحاكاتيا لسموكيات األـلممسكف 
تتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة كٍؿ و بيئة منزلية مستدامة خضراء،  تحقيؽفيتساعد 
، أسماء الكردى ) (،2012حناف أبو صيرى، رشا راغب )مف  ، (2018ىند المظمـو

المساحات بارتفاع المستوى التعميمى لربة األسرة يزداد الوعى باستغبلؿ  ونأ واحيث أكد
نتيجة أكدت ، و الوظيفى وتوظيؼ البيئة السكنية بما يحقؽ ليا الجانب الميدرة بالمسكف،

لربات  المرتفع( عمى وجود فروؽ لصالح المستوى التعميمى 2021دراسة مروة ناجى )
 .األسر فى الوعى باالستخدامات صديقة البيئة لؤلجيزة الكيربائية المنزلية

 :ةلألسري مستوى الدخؿ الشير  -
الوعى  لمفروؽ بيف متوسطات درجات عينة البحث فى االتجاه يتحميؿ التبايف أحاد( 23جدوؿ )

سرةلمستوى الدخؿ الشيرى لأل تبعاً  بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف  
مجموع  مصادر التبايف المحاور

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ؼ المربعات

 الداللة
 االستدامة البيئية

 

 بيف المجموعات
 1404,278 2 702,139 15,183 

 
دالة عند 
0,01 
 
 

 داخؿ المجموعات
 

13595,83 294 46,244 
  296 15000,108 الكمى

 االستدامة الوظيفية
 

 بيف المجموعات
 1651,962 2 825,981 16,266 

 
 

دالة عند 
0,01 
 
 

 داخؿ المجموعات
 

14929,008 294 50,779 
  296 16580,97 الكمى

 االستدامة االقتصادية
 

 بيف المجموعات
 1997,205 2 998,603 21,669 

 

دالة عند 
0,01 
 
 

 داخؿ المجموعات
 

13548,6 294 46,084 
  296 15545,805 الكمى

ة االجتماعيةاالستدام  
 

 بيف المجموعات
 1057,981 2 528,99 24,71 

 
 

دالة عند 
0,01 
 
 

 داخؿ المجموعات
 

6293,898 294 21,408 
  296 7351,879 الكمى

 بيف المجموعات اإلجمالى
 23998,606 2 11999,303 27,088 

 

دالة عند 
0,01 
 
 

 داخؿ المجموعات
 

130232,36 294 442,967 
  296 15423,97 الكمى
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 متوسطات درجات عينةوجود تبايف داؿ إحصائيًا بيف ( 23) يتضح مف نتائج جدوؿ
لمستوى الدخؿ تبعًا  وعييف بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكفالبحث فى 

ي اإلجمالالبيئية، الوظيفية، االقتصادية، االجتماعية( و )الشيرى لؤلسرة فى االستدامة 
، 24,71، 21,669، 16,266، 15,183) يحيث كانت قيـ  ؼ عمى التوال

الفروؽ تـ تطبيؽ  تجاهاولمعرفة  (0,01حصائيًا عند مستوى)وىى قيـ دالة إ( 27,088
 .  LSDختبارا

وعي عينة البحث بمعايير التصميـ الداخمي الفروؽ فى  اتجاهلمعرفة  LSD اختبار(24جدوؿ )
 سرةالشيرى لألدخؿ التبعًا لمستوى  المستداـ لممسكف

 االستدامة البيئية المتوسط الحسابى ف مستويات الدخؿ الشيرى
    23,919 74 جنيو 2500<منخفض
13 جنيو 4000< 2500متوسط مف 

8 
26,652 -2,733*   

 - *3,195- *5,928- 29,847 85 جنيو فأكثر 4000مرتفع مف 
الوظيفيةاالستدامة  المتوسط الحسابى ف مستويات الدخؿ الشيرى  

   - 23973 74 جنيو 2500<منخفض
13 جنيو 4000< 2500متوسط مف 

8 
26,761 -2,788* -  

*3,616- *6,404- 30,377 85 جنيو فأكثر 4000مرتفع مف   - 
 االستدامة االقتصادية المتوسط الحسابى ف مستويات الدخؿ الشيرى

   - 24,622 74 جنيو 2500<منخفض
13 جنيو 4000< 2500متوسط مف 

8 
28,681 -

4,0595* 
-  

- 31,718 85 جنيو فأكثر 4000مرتفع مف 
7,0960* 

-3,0365*  - 
 االستدامة االجتماعية المتوسط الحسابى ف مستويات الدخؿ الشيرى

   - 16,487 74 جنيو 2500<منخفض
13 جنيو 4000< 2500متوسط مف 

8 
19,000 -2,514* -  

*2,647- *5,161- 21,647 85 جنيو فأكثر 4000مرتفع مف   - 
 جمالىاإل المتوسط الحسابى ف مستويات الدخؿ الشيرى

   - 89,00 74 جنيو 2500<منخفض
13 جنيو 4000< 2500متوسط مف 

8 
101,09 -

12,094* 
-  

- 113,59 85 جنيو فأكثر 4000مرتفع مف 
24,588* 

-12,494*  - 
    0,05يستىي عُد دال*

وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات عينة  (24) يتضح مف نتائج جدوؿ
 دخؿالتبعًا لمستوى وعييف بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف البحث فى 

الدخؿ  لصالح مستوى( 0,05عند مستوى داللة ) (ياإلجمال ،المحاورلؤلسرة) الشيرى
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ذوات الدخؿ  لؤلسر مف عينة البحث  الفتياتأف  ُوجدحيث  ،سرةالشيرى المرتفع لؤل
وعيًا بالمعايير فى )المحاور، اإلجمالى(، عف ذوات األسر  أكثر كفالمرتفع الشيرى 

ذات الدخؿ الشيرى المتوسط، المنخفض، كما تبيف أف الفتيات ذوات األسر ذات الدخؿ 
وقد ترجع ىذه المتوسط كف أكثر وعيًا مف الفتيات ذوات األسر ذات الدخؿ المنخفض. 

يحة فيبدأ التفكير في الوصوؿ لمبيئة بزيادة الدخؿ تتوفر سبؿ الحياة المر  إلى أنو النتيجة
جتماعية المستدامة داخؿ المسكف. تتفؽ ىذه الصحية والراحة الوظيفية واالقتصادية واال

وئاـ  ،منار خضر (،2012نتيجة دراسة وجداف العودة، منيرة الضحياف )مع  النتيجة
 واحيث أكد( 2018)خروفآنعمة رقباف و ختمؼ مع نتيجة دراسة (، وت2021معروؼ )

 فضؿ الذي يناسب تطورات العصر.ف الدخؿ ليس ىو الدافع وراء تحقيؽ المسكف األأ
 درجات عينة البحث اتبيف متوسط ياً حصائإوجود فروؽ دالة  نستخمص مما سبؽ

 ي(جمالاإلبمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف )المحاور و وعييف فى  األساسية
 المخطوبات باستثناء محور لصالح االجتماعية لمفتاةحالة ال) لمتغيرات البحث تبعاً 

 ، عمؿ األـالحضر قاطنى لصالح ، مكاف السكفاالستدامة البيئية لـ تظير فروؽ
، حجـ األسرة لصالح أبناء عمراً لصالح األكبر  ةلصالح أبناء العامبلت، عمر الفتا

مستوى المرتفع،  وىمستالاألسر صغيرة الحجـ، المستوى التعميمي لؤلب واألـ لصالح 
عدـ وجود فروؽ دالو إحصائيًا بيف و  ،المستوى المرتفعالدخؿ الشيري لؤلسرة لصالح 
بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ وعييف فى  األساسية متوسطات درجات عينة البحث

 جزئيًا. األوؿ الفرضحقؽ تي وبذلؾ ،لنوع الكميةتبعًا  ي(جمالاإللممسكف )المحاور و 
 ،حجـ األسرة ة،الفتا عمرتختمؼ نسبة مشاركة المتغيرات المستقمة ) :الثانىالفرض 

مستوى الدخؿ الشيري لؤلسرة( في تفسير نسبة  ،مستوى تعميـ األب ،مستوى تعميـ األـ
التبايف في المتغير التابع )الوعي بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف( تبعًا 

ولمتحقؽ مف صحة الفرض تـ حساب  ألوزاف معامبلت االنحدار ودرجة االرتباط.
اـ( لمعرفة درجة معامؿ االنحدار )الخطوة المتدرجة إلى األم باستخداـاألىمية النسبية 

عمى الوعي بمعايير التصميـ الداخمي  واالقتصادي االجتماعيمتغيرات المستوى 
 .المستداـ لممسكف
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( االنحدار الخطى لمعالقة بيف وعي عينة البحث بمعايير التصميـ الداخمي المستداـ 25جدوؿ )
 في تفسير نسبة التبايف في المتغير التابع  واالقتصادي( )متغيرات المستوى االجتماعيو لممسكف

 المتغيرات F R2  R معامؿ اإلنحدار )ت(

8,673** **75,225 الثابت 74,993   0,203 
 

تعميـ مستوى  0,451
  B 13,068 األـ

** 69,623 الثابت 76,764 8,344  0,191 
 

  B 12,417 عمر الفتاة 0,437

7,372** **54,353 الثابت 76,600   0,156 
 

الدخؿ مستوى  0,394
  B 12,301 الشيرى

-6,229** ** 41,338 الثابت 122,229   0,123 
 

10,480- حجـ األسرة 0,351  B  

5,838**  
 الثابت 81,097

34,087**  0,104 
 

تعميـ مستوى  0,322
  B 9,367 األب

 0,01داؿ عند مستوى**
تعميـ األـ كاف مف أكثر العوامؿ التي مستوى أف ( 25) يتضح مف نتائج جدوؿ

بمعايير التصميـ الداخمي  األساسية عينة البحثساعدت عمى زيادة وعي الفتيات 
 عينة البحثالفتيات  عمر، تمى ذلؾ (%20,3) المستداـ لممسكف حيث شارؾ بنسبة

 حيث شارؾ سرةلؤل الشيرى دخؿمستوى ال، ثـ جاء (%19,1والذى شارؾ بنسبة )
 تعميـ األب وأخيرًا مستوى ،%(12,3) بنسبة سرة%( ثـ جاء حجـ األ15,6) بنسبة

إلى أف المستوى التعميمى لؤلـ  وقد ترجع ىذه النتيجة .(%10,4والذى شارؾ بنسبة )
يزيد مف مستواىا الثقافى، ويجعميا أكثر قدرة عمى اإلطبلع عمى كؿ ما ىو جديد فى 

بنتيا فمذة براتيا ومعموماتيا التى تنقميا المجاؿ تصميـ المسكف، األمر الذى يزيد مف خ
المعمومات فى العمر كمما كانت أكثر شغفًا فى البحث عف  الفتاة كمما تقدمتو كبدىا. 

الخاصة بالتصميـ الداخمى المستداـ لممسكف، وكمما اكتسبت المعارؼ، والخبرات التى 
تؤىميا لحياة خضراء، ويساعد فى ذلؾ مستوى الدخؿ الشيرى المبلئـ، فعندما تتوافر 
اإلمكانات المادية ُيمكف استخداميا فى البحث عف المعمومات الخاصة بتحقيؽ 

رنت وخبلفو، باإلضافة إلى استخداميا فى تحسيف التصميـ االستدامة مف خبلؿ اإلنت
باإلضافة لجميع ما سبؽ كمما كاف حجـ األسرة  ،الداخمى لممسكف بما يحقؽ االستدامة

صغير كمما كاف ىناؾ مجااًل لمحوار، وتبادؿ األفكار واآلراء بيف أفراد األسرة وبعضيـ، 
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المعمومات لتحقيؽ االستدامة فى األمر الذى يكوف لو عظيـ األثر عمى اإلستزادة ب
 المسكف والوصوؿ لحياة صحية متوافقة مع البيئة.

أف مستوى تعميـ األـ كاف مف أكثر متغيرات المستوى االجتماعى  مما سبؽنستخمص 
 مستوى الدخؿ الشيري لؤلسرة،يميو  واالقتصادى تأثيرًا فى وعى عينة البحث بالمعايير

الفرض  تحقؽي وبذلؾ. (بالمستوى التعميمى لؤلثـ حجـ األسرة، ، فاةالفت عمر ثـ
 .الثانى كمياً 

توجد فروؽ ذات داللة احصائية  بيف متوسطى  درجات الفتيات عينة  الفرض الثالث:
( لمبرنامج االرشادى فى مستوى وعييف ية فى التطبيقيف )القبمى والبعدىالبحث التجريب

. لمتحقؽ مف لممسكف كمدخؿ لحياة خضراءبمعايير التصميـ الداخمي المستداـ المعرفى 
 Paired Sample لعينتيف مرتبطتيف (اختبار ت)ستخداـ اب ذلؾ قامت الباحثتاف

T.test القياس  بيف درجات واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت(المتوسطات  وحساب
 .القبمى والقياس البعدى

متوسطات درجات عينة البحث في الوعي بمعايير التصميـ الداخمي  داللة فروؽ (26جدوؿ )
 38المستداـ لممسكف بمحاوره قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج ف= 

 ف القياس  المتغير
المتوسط  

 الحسابى  
االنحراؼ 
 المعيارى

فرؽ 
المتوسطات 

بيف 
 المجموعتيف

ية 
حر
ة ال

درج
 

ت 
مة 

قي
 

لة 
دال
ال

اتجاه  
 الفروؽ

االستدامة  
 البيئية 

 9,84- 1,68 24,24 38 قبمى 
 

74 
-16,96** 0,01 

لصالح 
 3,16 34,08 38 بعدى البعدى

االستدامة  
 الوظيفية 

 3,34 20,89 38 قبمى 
-14,13 

74 
-17,84** 0,01 

لصالح 
 3,57 35,03 38 بعدى البعدى

االستدامة 
  يةاالقتصاد

 8,87- 2,31 23,82 38 قبمى 
 

 
74 -15,64** 0,01 

لصالح 
 2,62 32,68 38 بعدى البعدى

ستدامة اال
 االجتماعية     

 2,13 16,26 38 قبمى 
-12,95 

 
74 -20,41** 0,01 

لصالح 
 3,28 29,21 38 بعدى البعدى

 4,18 85,21 38 قبمى  جمالى اإل
-45,79 

74 
-32,25** 0,01 

لصالح 
 7,69 131,000 38 بعدى البعدى

 0,01 مستوى **دالة عند
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درجات  اتفروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط وجود (26) يتضح مف نتائج جدوؿ
استبياف عمى  لعينة البحث القبمى و البعدى لممجموعة التجريبية )التطبيقيف( القياسيف
لصالح  ، واإلجمالىربعةمحاوره األببمعايير التصميـ الداخمي المستداـ لممسكف  الوعى

-، 16,96-عمى التوالى ) (ت)عمى وكانت قيـ حيث المتوسطات األ القياس البعدى
؛ مما يؤكد فاعمية حصائياً إ( وىى قيـ دالة 32,25-، 20,41-،15,64-، 17,84

مع نتائج دراسات كٍؿ مف والء مصطفى  تتفؽ ىذه النتيجةالبرنامج اإلرشادى الُمعد، 
حيث أكدا عمى أف  (2020مسمـ وآخروف) ، ميجة(2019(، سارة األسود )2011)

كسابيـ ميارات ُتعدؿ مف االبرامج اإلرشادية ليا دور فعاؿ فى تنمية وعى األفراد، و 
بوجو عاـ،  معارفيـ ومعموماتيـ وبالتالى سموكياتيـ فى مجاؿ التصميـ الداخمى لممسكف

ة لتسميط ( عمى أىمية إعداد برامج ارشادي2019وأكدت دراسة دعاء محمد وآخروف )
الضوء عمى كيفية تحقيؽ التصميـ الداخمي المستداـ بصفة خاصة لما لو مف تأثير 

وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف  ونستخمص مف ذلؾ .ايجابي عمى صحة األنساف
متوسطات درجات القياسيف القبمى و البعدى لممجموعة التجريبية لعينة البحث عمى 

الداخمي المستداـ لممسكف بمحاوره األربعة، واإلجمالى  استبياف الوعى بمعايير التصميـ
 الثالث كميًا. الفرض يتحقؽ بيذاو . لصالح القياس البعدى

لمقياسيف  الُمعد رشادىاالبرنامج اللتطبيؽ  : يوجد تأثير داؿ احصائياً الفرض الرابع
 .لممسكفالتصميـ الداخمى المستداـ  معاييرب وعىالالقبمى والبعدى عمى 

 تاف ما يمى:استخدمت الباحث Strength of Effectالبرنامج  لتحديد حجـ تأثيرو 
وىى تعبر عف  dإلى قيمة  معامؿ مربع ايتا تحويؿ قيمة يتاإمربع 

 حجـ التأثير

  

المحكات التالية لمحكـ عمى حجـ التأثير فى حالة استخداـ  تافوقد استخدمت الباحث
 :يمى الحصاءات البلبارامترية وىى كماا

 ( يكىن التأحير  ضعيف 01،1)  ≤(2فً حالت) 

 ( يكىن التأحير متىسظ01،1)  ≤(2فً حالت) 
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 ( Fritz,Morris&Richler,2012( يكىن التأحير قىي  )01،1)  ≤(2فً حالت) 

 

يستىي رشادي نهقُايٍُ انقبهً وانبعدي عهً االبرَايج نه تأثُرانَتا و حجى ( قُى يربع إ07جدول ) 

 نهًسكٍ انتصًُى انداخهً انًستداو ًعاَُر ب انتجرَبُة عُُة انبحث وعً

 
 
 

 البرنامج

 مقدار التأثير حجـ التأثير  d يتاإمربع  المتغيرالتابع
 كبير 3,939 0,795 البيئية االستدامة
 كبير 4,143 0,811 الوظيفية االستدامة

 كبير 3,639 0,768 االستدامة االقتصادية
 كبير 4,742 0,849 االجتماعيةاالستدامة 
 كبير 7,524 0,934 جمالىاإل

التصميـ معايير  استبياف تراوح قيـ مربع إيتا لمحاور (27جدوؿ ) نتائج يتضح مف
بنسبة ( 0,934)جمالى ولئل (0,849لى إ0,768مف )لممسكف الداخمى المستداـ 

ف قيـ أكما يتضح  حسب محكات الحكـ عمى مربع إيتا. وىى قيمة عالية% 93,4
التصميـ بمعايير  لعينة البحث وعىال نميةحجـ تأثير البرنامج االرشادى المستخدـ فى ت

( 4,742) لىإ( 3,639ترواح مف ) محاور االستبيافعمى لممسكف الداخمى المستداـ 
ذو االرشادى الُمعد عمى أف البرنامج  مما يدؿ عةوىى قيـ مرتف (7,524جمالى )ولئل

كمدخؿ لممسكف التصميـ الداخمى المستداـ معايير بالوعي  تنميةثير كبير عمى أحجـ ت
قد  االرشادى إلى أف البرنامج قد يرجع ذلؾ مف وجية نظر الباحثتافو  .لحياة خضراء

ساىـ فى تحسيف استجابات الفتيات المقببلت عمى الزواج )عينة البحث التجريبية( 
ألنيف شعرف بالراحة، واالنفتاح، والحرية فى التعامؿ، والتعبير عف آرائيف، واالستفسار 
عف أى موضوع مف الباحثتيف دوف حرج، حيث ُيتيح البرنامج إمكانية التشارؾ والتفاعؿ 

ب خبرات متنوعة تفيد فى التوعية المعرفية بالمعايير الواجب مع اآلخريف، واكتسا
 توافرىا فى التصميـ الداخمى لممسكف بحيث تحقؽ لو صفة االستدامة ويكوف مدخبلً 
لحياة خضراء متوافقة مع البيئة، كما تضمف البرنامج العديد مف الوسائؿ، واألنشطة، 

قييـ لمتأكد مف مدى استفادة الفتيات واستراتيجيات التدريس المتنوعة، باإلضافة إلى الت
مف الجمسات الحالية والسابقة والتمكف مف مبلحقة نقاط الضعؼ أواًل بأوؿ. مما يوضح 

مستوى وعى الفتيات المقببلت عمى الزواج )عينة  تنميةفاعمية البرنامج الكبيرة فى 
لحياة البحث التجريبية( بمعايير التصميـ الداخمى المستداـ فى المسكف كمدخؿ 
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البرنامج االرشادى الُمعد ذو حجـ تأثير كبير عمى  أف مما سبؽنستخمص  .خضراء
وبذلؾ ء، تنمية الوعي بمعايير التصميـ الداخمى المستداـ لممسكف كمدخؿ لحياة خضرا

 .يتحقؽ الفرض الرابع كمياً 
 : في ضوء نتائج البحث التوصيات -
عقد الندوات والدورات التدريبية لمفتيات المقببلت عمى الزواج مف خبلؿ األساتذة  -1

دارة المنزؿ ،التصميـ الداخمي لممسكفمتخصصى  ، لمتوعية بماىية االستدامة، وا 
 .كمدخؿ لحياة خضراء يرىا داخؿ المسكفيتطبيؽ معا وكيفية

وزارة اإلسكاف بالتعاوف مع وزارة البيئة ووسائؿ التواصؿ االجتماعي  اىتماـ -2
بتخصيص دورات توعية لمشباب المقبميف عمى الزواج مف قبؿ المتخصصيف لنشر 

رات ميارات االستعداد عمى أف تكوف مف ضمف دو ثقافة التصميـ الداخمي المستداـ 
البعد االستدامى كمؤثر  فاألمر لـ يعد رفاىية؛ بؿ ضرورة واجبة إلدراؾ لمزواج

 .فعاؿ عمى اإلنساف و البيئة
ضمف لممسكف دراج ثقافة التصميـ الداخمي المستداـ إىتماـ وزارة التربية والتعميـ با -3

و لخمؽ ثقافة عامة داعمة  ،المعرفىالصغر لترسيخ الوعي  ذة منيالمقرارات الدراس
تماشيًا مع رؤية مصر  تكوف بمثابة خطوة نحو تقبميا اجتماعيًا ومف ثـ نجاحيا

 لمتنمية المستدامة. 2030
 المراجع:

دور التصميـ الداخمي المستداـ والفراغ (: 2015زكريا ) محمد صفي الديف أحمد -1
الداخمي الذكي في التقميؿ مف آثار انقطاع التيار الكيربائي في الفراغ الداخمي في 

كمية الفنوف التطبيقية، (، 2(، مج )2مصر، مجمة الفنوف والعمـو التطبيقية، ع )
 ، مصر.جامعة دمياط

(: التصميـ الداخمي 2020يسرا مصطفى الحرايري )، أحمد كماؿ الديف رضواف -2
في المجتمع "في ظؿ فيروس كورونا"، مجمة  ةودوره في تحقيؽ المتطمبات المستجد
الجمعية العربية لمحضارة والفنوف عدد خاص، العمارة والفنوف والعموـ اإلنسانية، 

 ، القاىرة، مصر.اإلسبلمية
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(:معايير التصميـ الداخمي 2019أحمد عبلء أحمد لبده ) ،أسامة عبد النبي قنبر -3
 (،4مج )المستداـ في ضوء نظاـ تقييـ اليـر األخضر، مجمة البحوث اليندسية، 

 ، مصر.كمية اليندسة، جامعة المنوفية
الوظيفية والجمالية (: المبلءمة 2018أسماء محمد عوض، سموى محمد عيد ) -4

واالقتصادية لمكمبلت التصميـ الداخمى فى المسكف وعبلقتيا بالرضا عف الحياة 
األسرية لدى ربات األسر، مجمة بحوث فى مجاالت التربية النوعية، المؤتمر 

( مايو، كمية 22الدولى الثانى "التعميـ النوعى وخريطة الوظائؼ المستقبمية"، ع )
 عة المنيا، مصر.التربية النوعية، جام

(: فاعمية برنامج إرشادى لتنمية وعى الفتيات 2018أسماء ممدوح عبد المطيؼ ) -5
المقببلت عمى الزواج بجودة خامات أوانى الطيى ومبلءمتيا الصحية والبيئية، 

(، مج 17المؤتمر الدولى األوؿ " التعميـ النوعى، اإلبتكارية وسوؽ العمؿ"، ع )
 النوعية، جامعة المنيا، مصر.( يوليو، كمية التربية 1)
(: األسس والمعايير التصميمية والتكنولوجية لتأثيث 2005أمانى أحمد مشيور ) -6

 المسكف الصحى، رسالة ماجستير، كمية الفنوف التطبيقية، جامعة حمواف، مصر.
(:أثر تكنولوجيا التصميـ الداخمي الذكي في تطوير 2017أماني عبده عبد النبي ) -7

ية محدودة المساحة متعددة األغراض، رسالة ماجستير غير منشورة، الفراغات السكن
 ، مصر.كمية الفنوف التطبيقية، جامعة حمواف

(: دور التصميـ الداخمي في تعزيز 2018نياؿ نبيؿ زىرة ) ،أماني مشيور ىندي -8
، (24(، مج )1ع )، مجمة التصميـ الدوليةالعواطؼ اإليجابية داخؿ المسكف، 

 القاىرة، مصر.جامعة بدر، 
(: اختبارات األثاث كأحد وسائؿ تقييـ جودة المنتج، 2003أميمة إبراىيـ قاسـ ) -9

 .(، جامعة حمواف، مصر15( أكتوبر، مج )4مجمة عموـ وفنوف، ع )
(: طرؽ البحث 2002إخبلص محمد عبد الحفيظ، مصطفى حسيف باىى ) -10

(، 2والرياضية، ط ) العممى والتحميؿ اإلحصائى فى المجاالت التربوية والنفسية
 مركز الكتاب لمنشر، مصر.
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(: أثر 2021إسماعيؿ أحمد عواد، نيا فخري عبد السبلـ، سماح عبد الرحيـ ) -11
أساليب تصميـ األثاث المستداـ عمى تحقيؽ دورة االستخداـ القصوى لؤلثاث، 

، الجمعية العربية (5(، مج )24نسانية، ع)مجمة العمارة والفنوف والعمـو اإل
 ، القاىرة، مصر.لمحضارة والفنوف اإلسبلمية

(: أثر البيئة السكنية عمى تأثيث وتنسيؽ 2006إيماف عبده السيد المستكاوى ) -12
منطقة المعيشة لؤلسر حديثى الزواج، رسالة ماجستير، كمية االقتصاد المنزلى، 

 جامعة المنوفية، مصر.
المستدامة فى التصميـ (: دور العمارة البيئية 2018إيماف محمد محمد الحوتى ) -13

(، مجمة العمارة والفنوف والعمـو 3(، مج )12الداخمى لممنتجعات السياحية، ع )
 ، القاىرة، مصر.اإلنسانية، الجمعية العربية لمحضارة والفنوف اإلسبلمية

(: برنامج إرشادى لمفتيات المقببلت عمى الزواج نحو 2017إيماف مجدى حواس ) -14
ث مسكف الزوجية فى المجتمع الدمياطى، )المؤتمر العادات السائدة عند تأثي

السنوى العربى الثانى عشر، الدولى التاسع( "تطوير مخرجات التعميـ العالى 
إبريؿ،  13-12النوعى فى مصر والعالـ العربى فى ضوء التنافسية العالمية"، 

 كمية التربية النوعية، جامعة المنصورة، مصر.
(: الرضا عف البيئة السكنية لدى ربات 2006)جيبلف صبلح الديف القبانى  -15

األسر وعبلقتو ببعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية، مجمة بحوث االقتصاد 
 (، كمية االقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية، مصر.16(، مج )4المنزلى، ع )

 (: فاعمية برنامج بالوسائط المتعددة لتنمية المفاىيـ2006حاتـ يوسؼ أبو ريدة ) -16
والوعى الصحى فى العمـو لدى طمبة الصؼ السادس، رسالة ماجستير، كمية 

 التربية وتكنولوجيا التعميـ، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.
(: العمارة الخضراء وارتباطيا بمفيوـ 2010حساـ محمود إبراىيـ الورداني ) -17

ماجستير،  التصميـ الداخمي لمفنادؽ البيئية في جميورية مصر العربية، رسالة
 .، مصركمية الفنوف التطبيقية، جامعة حمواف

مة الوظيفية ء(: المبل2009حناف سامى عبد العاطى، سماح محمد حمداف ) -18
لممسكف وعبلقتيا بدافعية ربة األسرة نحو إنجاز مسئولياتيا المنزلية، المجمة 
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كمية (، 25المصرية لبلقتصاد المنزلى، الجمعية المصرية لبلقتصاد المنزلى، ع )
 االقتصاد المنزلى، جامعة حمواف، مصر.

(: ممارسات ربة األسرة 2012حناف محمد أبوصيرى، رشا عبد العاطى راغب ) -19
نحو التخزيف فى الفراغات الداخمية لممسكف وعبلقتيا بالمبلءمة الوظيفية لمبيئة 

( ديسمبر، كمية االقتصاد 28السكنية، المجمة المصرية لبلقتصاد المنزلى، ع )
 نزلى، جامعة حمواف، مصر.الم

دعاء عبد الرحمف محمد، عمى صالح النجادى، إنعاـ عبد الغنى عبد الكريـ  -20
(: مفيوـ التصميـ المستداـ وأثره عمى جودة البيئة الداخمية لمتصميـ 2019)

(، الجمعية العربية 15، ع )والعموـ اإلنسانيةالداخمى، مجمة العمارة والفنوف 
 ، القاىرة، مصر.ميةلمحضارة والفنوف اإلسبل

(: وعى الزوجات بالتكامؿ 2018دعاء عمر عبد السبلـ، رشا عبد اهلل عمواف ) -21
الوظيفى والجمالى لمساحات التخزيف فى الفراغ الداخمى لممسكف االقتصادى 
وعبلقتو بالرضا السكنى، المؤتمر الدولى السادس والعربى العشروف لبلقتصاد 

ديسمبر، كمية االقتصاد  24-23دة التعميـ"،  المنزلى، "االقتصاد المنزلى وجو 
 المنزلى، جامعة المنوفية، مصر.

(: منيجية وأساليب 2008دالؿ عبد الرازؽ القاضى، محمود ميدى البياتى ) -22
، دار SPSSالبحث العممى وتحميؿ البيانات باستخداـ البرنامج اإلحصائى 

 الحامد لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.
(: فاعمية برنامج إرشادى لتنمية وعى 2017) سعد المنعـ رانيا محمود عبد -23

األميات بأساليب تنشئة األبناء فى ظؿ الثورة المعموماتية وعبلقتيا بمياراتيـ 
 .االجتماعية، رسالة دكتوراه، كمية التربية النوعية، جامعة عيف شمس، مصر

ة وعي ربات (: فاعمية برنامج ارشادي لتنمي2020رانيا محمود عبد المنعـ سعد ) -24
دارتيف لموردي الوقت إاألسر المتزوجات حديثًا بالتخزيف المنزلي وعبلقتو ب
، جامعة المنيا، (20)عوالجيد، مجمة بحوث عربية في مجاالت التربية النوعية، 

 .مصر



 

 1029 

2022 مارسػ  والثالثوف التاسعػ العدد  الثامفالمجمد   

 

 البحوث في مجاالت التربية النوعية مجلة

(: دراسة الحموؿ االبتكارية لمتخزيف فى 2014رانيو عمى أحمد عبد الرحمف ) -25
خبلؿ نظرية التفكير المتشعب، مجمة بحوث الفراغات السكنية الصغيرة مف 

 (، جامعة المنصورة، مصر.33(، مج )33التربية النوعية، ع )
(: االستدامة االجتماعية في المسكف 2019رانيو عبد المطيؼ أحمد غناـ ) -26

، كمية ( 2ع)كمدخؿ لتحقيؽ جودة الحياة الحضرية، مجمة البحوث اليندسية، 
 ، مصر.، جامعة المنوفيةاليندسة

شيماء أحمد نبوي  ،رباب السيد مشعؿ، سموى محمد زغموؿ،ربيع محمود نوفؿ -27
باألمف النفسي لمطفؿ الكفيؼ،  ا(:المبلءمة الوظيفية لممسكف وعبلقتي2013)

 ، مصر.كمية الزراعة، جامعة المنصورة(، 4(، مج )9ع )مجمة العمـو الزراعية، 
(: اتجاىات ربة 2012)رشا عبد العاطى راغب، حناف محمد السيد أبو صيرى  -28

األسرة نحو استخداـ األوانى المنزلية المعالجة سطحيًا وأثرىا عمى صفات الجودة 
(، 3التقبمية لبعض األطعمة المطيية، مجمة عموـ وفنوف/ دراسات وبحوث، ع )

 (، جامعة حمواف، مصر.29مج )
 ي(: دور التصميـ الداخمي المستداـ ف2021رنا إبراىيـ محمد صالح عرفو ) -29

(، مج 3، مجمة التراث والتصميـ، ع )عالد متالزمت المباوي السكىيت المريضت
 ، القاىرة، مصر.(، الجمعية العربية لمحضارة والفنوف اإلسبلمية1)
 تقييـ مبادئ السكف(: 2015) يريياـ محمد عمى حافظ، عبير أحمد عبد القو  -30

بالمدف المصرية بمشروعات اإلسكاف االجتماعي لمحدودي الدخؿ المستداـ 
جميورية مصر  -أكتوبر 6مدينة - مشروع ىـر سيتي -دراسة حالة –الجديدة 
(، جامعة 16)مج ،ع )إبريؿ(، مجمة كمية التخطيط اإلقميمي والحضاري،العربية

 القاىرة، مصر.
ثر سموكيات ترشيد االستيبلؾ المنزلي لمطاقة أ(: 2020زينب المتولي الدمناوي ) -31

شراء الممبات واألجيزة الكيربائية المنزلية الموفرة، مجمة  الكيربائية عمى نية
 ، مصر.جامعة بورسعيد(، 21(، مج )3ع )البحوث المالية والتجارية، 
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(: فاعمية برنامج إرشادى لتنمية وعى المقببلت 2019سارة عمى حسف األسود ) -32
تصاد عمى الزواج بجماليات التصميـ الداخمى لممسكف، رسالة دكتوراه، كمية االق

 المنزلى، جامعة المنوفية، مصر.
سارة يحي عبد العزيز  ،دعاء عبد الرحمف محمد ،حسف عبد الرحمفسعيد  -33

مجمة العمارة ، التصميـ الداخمي المستداـ وأثره عمى المباني المدرسية: (2018)
الجمعية العربية لمحضارة (، الجزء األوؿ، 12، ع )والفنوف والعموـ اإلنسانية

 .، القاىرة، مصراإلسبلميةوالفنوف 
(: الوعى البيئى وعبلقتو بالقدرة عمى اتخاذ القرارات 2017سماح محمد حمداف ) -34

نحو حماية البيئة المنزلية مف الثموث "دراسة ميدانية عمى عينة مف ربات األسر 
(، المؤسسة 1(، مج )11السعوديات"، المجمة العربية لمعموـ االجتماعية، ع )

 رات العممية وتنمية الموارد البشرية.العربية لئلستشا
(: سياسات االستيبلؾ األسرى وتأثيرىا عمى البصمة 2017سناء محمد النجار ) -35

البيئية فى ضوء التنمية المستدامة، مجمة االقتصاد الزراعى والعموـ االجتماعية، 
 .(، كمية الزراعة، جامعة المنصورة، مصر8(، مج )1ع )

(: سياسات التسويؽ العكسي كما تدركيا 2020)شريؼ محمد عطية حورية  -36
األميات ودورىا في ترشيد االستيبلؾ لبعض مرافؽ المسكف العامة، مجمة 

(، كمية التربية النوعية، 6(، مج )31البحوث في مجاالت التربية النوعية، ع )
 ، مصر.جامعة المنيا

المحمية، رسالة  (: االستدامة االجتماعية فى العمارة2010)ي شيماء حميد األحباب -37
 دكتوراه، كمية اليندسة، جامعة بغداد، العراؽ.

(: 2020طو )عبدالنبي أبو المجد عبد المتجمي، سارة سيؼ الديف سيد  -38
رجونوميكس المعرفي في مجاؿ التصميـ التفاعمي، االتجاىات الحديثة لؤل
 .، الجمعية العممية لممصصميف، مصر(15(، مج )3مجمةالتصميـ الدولية، ع )

(: جودة البيئة 2013بير حامد عمى أحمد سويداف، ىبة عبد المييمف عوض )ع -39
الداخمية فى التصميـ الداخمى المستداـ وأثر اإلعبلف كمحدد فى تنمية الوعى 

 .الثقافى، مؤتمر فيبلدلفيا الدولى الثامف عشر، جامعة فيبلدلفيا، عماف، األردف
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(: 2017عبد الكريـ تركستانى ) عفاؼ عبد اهلل قبورى، أميرة أحمد بالخيور، فيد -40
الوعى البيئى لؤلسرة بالتموث الميكروبيولوجى لؤلثاث والمفروشات وانعكاسو عمى 

(، كمية التربية، جامعة عيف 194جودة البيئة المنزلية، مجمة القراءة والمعرفة، ع )
 شمس، مصر.

عمى (: الفراغات الداخمية لممسكف وانعكاساتيا 2018عفاؼ عبد اهلل قبورى ) -41
جودة الحياة األسرية، مجمة الفنوف واألدب وعموـ اإلنسانيات واالجتماع، ع 

 (، كمية اإلمارات لمعموـ التربوية، اإلمارات.20)
(: صعوبة الحصوؿ عمى المسكف وامتبلكو فى ظؿ 2015بف سالـ باىماـ ) يعم -42

(، 9المتغيرات الراىنة فى المممكة العربية السعودية، المجمة االجتماعية، ع )
 .جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية، الرياض، المممكة العربية السعودية

(: أثر 2021محمد حسف رمضاف )، فخري عبد السبلـ ىني، عمي محمد سنوسي -43
تصميـ األثاث الذكي عمى تمبية احتياجات المسكف ذو الفراغ المحدود، مجمة 

الجمعية العربية لمحضارة  (،6(، مج )25ع ) العمارة والفنوف والعموـ اإلنسانية،
 ، القاىرة، مصر.والفنوف اإلسبلمية

لبنى محمود أحمد، فاطمة الزىراء عبد اهلل خميؿ، محمد عبد السميع عيد  -44
نحو منيجية عممية لبلرتقاء بجودة التصميـ الداخمى لمفراغات  (:2020)

جامعة (، 10(، مج )3التعميمية مف منظور مستداـ، مجمة التصميـ الدولية، ع)
 بدر، القاىرة، مصر.

(: استراتيجيات وسياسات التخطيط المستداـ والمتكامؿ 2005مجد عمر ادريخ ) -45
الستخدامات األراضى والمواصبلت فى مدينة نابمس، رسالة ماجستير، جامعة 

 النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.
(: المرونة 2018محمد زعؿ الخطيب ) ،أحمد سمير كامؿ ،ماـإمحمد حسف  -46

(، 10مج )، (3ع)ة في المسكف االقتصادي، مجمة التصميـ الدولية، يقيمة تأثيثك
 .، مصرالقاىرة ،جامعة بدر

(: فاعمية برنامج إلكترونى لتنمية وعى حديثات الزواج 2021مروة مسعد ناجى ) -47
باالستخدامات صديقة البيئة لؤلجيزة المنزلية فى ضوء تحديات ترشيد استيبلؾ 
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( يناير، كمية 21عربية فى مجاالت التربية النوعية، ع )الطاقة، مجمة بحوث 
 التربية النوعية، جامعة المنيا، مصر.

(: 2021منار عبد الرحمف خضر، وئاـ عمى معروؼ، دينا عبد اهلل شعباف ) -48
معايير الجودة لعناصر التصميـ الداخمى لممسكف وعبلقتيا بالكفاءة الوظيفية لربة 

(، كمية 37( ديسمبر، مج )1تصاد المنزلى، ع )األسرة، المجمة المصرية لبلق
 االقتصاد المنزلى، جامعة حمواف، مصر.

(: معايير اختيار أماكف توزيع قطع األثاث في الفراغ 2020ميا حسف القحماني ) -49
الداخمي وعبلقتو بالطاقة الحيوية في المسكف، مجمة دراسة وبحوث التربية 

 ، مصر.جامعة الزقازيؽ (،3(، مج )1ع )النوعية، 
(: التصميـ الداخمى لممسكف، دار الحسيف 2012ميجة محمد إسماعيؿ مسمـ ) -50

، المنوفية، مصر  .لمطباعة والنشر، شبيف الكـو
(: معايير جودة بعض خامات الديكور 2013ميجة محمد إسماعيؿ مسمـ ) -51

(، 29وعبلقتيا بتموث البيئة السكنية، المجمة المصرية لبلقتصاد المنزلى، ع )
 قتصاد المنزلى، جامعة حمواف، مصر.كمية اال

(: 2018ميجة محمد إسماعيؿ مسمـ، رباب السيد مشعؿ، ريياـ جبلؿ دسوقي ) -52
فاعمية برنامج لتنمية وعي المقبميف عمى الزواج بالمساكف الذكية وعبلقتيا بالطاقة 

العربي العشروف –المتجددة في ضوء التنمية المستدامة، المؤتمر الدولي السادس
ديسمبر، كمية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية،  24-23اد المنزلي، لبلقتص
 مصر.

(: 2020يماف محمد قطب )،إىبة اهلل محمود شعيب ،ميجة محمد إسماعيؿ مسمـ -53
برنامج إرشادي لتنمية وعي الشباب المقبميف عمى الزواج باستخداـ التفكير 
ع اإلبداعي في حؿ المشكبلت التصميمية بالمسكف، مجمة االقتصاد المنزلي، 

 ، مصر.جامعة المنوفية(، 30(، مج )4)
افة (: فاعمية برنامج إرشادى لتنمية الوعى بالثق2012نجبلء سيد حسيف ) -54

(، 4االستيبلكية لدى الفتيات المقببلت عمى الزواج، مجمة االقتصاد المنزلى، ع )
 .(، كمية االقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية، مصر22مج )
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، دار السماح (2ط )(: تأثيث المسكف وتجميمو، 2008نعمة مصطفى رقباف) -55
 ، مصر.لمطباعة، اإلسكندرية

 يوسؼ، وساـ سعيد محمد خميفة ، زينب صبلح محمود نعمة مصطفى رقباف -56
تقييـ المسكف فى ضوء المساكف الذكية وعبلقتو بالتوافؽ الزواجى، (:2018)

(، جامعة المنوفية، 1( يوليو، ج )15ع )المجمة العممية لكمية التربية النوعية، 
 مصر.

(: حموؿ تصميمية لتوظيؼ المستوى الرأسي 2016نيى بنت سعيد أسعد نقيطي ) -57
جامعة (، 2(، مج )6ع )في الفراغات الداخمية لممسكف، مجمة التصميـ الدولية، 

 .، مصربدر، القاىرة
(: تحقيؽ المتطمبات البيئية لحيزات العمارة 2014نيى سعيد السيد عثماف ) -58

(، رسالة LEEDنماذج مختارة استرشادًا بوثيقة الداخمية الخضراء )دراسة حالة ل
 .ماجستير، قسـ الديكور، كمية الفنوف الجميمة، جامعة حمواف، مصر

(: تناغـ العمارة مع 2017ىدى عبد الصاحب العمواف، ياسميف حقى حسف بيؾ ) -59
الطبيعة "التصميـ المستداـ نحو صحة ورفاه اإلنساف"، مجمة اإلمارات لمبحوث 

 .(، كمية اليندسة، جامعة اإلمارات، اإلمارات22(، مج )1اليندسية، ع )
تنمية التفكير االبتكاري لممرأة في توليؼ خامات (:2012ىند محمد المظموـ ) -60

البيئة المنزلية المستيمكة الدارة مشروعات صغيرة، رسالة دكتوراه، كمية االقتصاد 
 المنزلي، جامعة حمواف، مصر.

، أسماء صفوت  -61 (: ممارسات ربة األسرة نحو 2018الكردى )ىند محمد المظمـو
تحقيؽ المرونة التصميمية لممسكف االقتصادى وانعكاسيا عمى الرضا السكنى، 

( إبريؿ، كمية التربية 10مجمة بحوث عربية فى مجاالت التربية النوعية، ع )
 النوعية، جامعة المنيا، مصر.

(: التصميـ 2012) وجداف بنت عبد الرحمف العودة، منيرة بنت صالح الضحياف -62
الداخمى وعبلقتو باألمف والسبلمة فى المسكف السعودى المعاصر، مجمة 

(، كمية االقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية، 22مج ) (،4)ع  ي،االقتصاد المنزل
 مصر.
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مف مع المواد (: األدلة االرشادية لمتعامؿ اآل2005وزارة الدولة لشئوف البيئة ) -63
 الخطيرة، الجزء األوؿ.

(: دور ربة 2014وفاء بنت عبد الرحمف المعجؿ، ىدى بنت عبد الرحمف العيد ) -64
األسرة السعودية فى اختيار األثاث والمفروشات وعبلقتو بالتوافؽ الزواجى، مجمة 

 .(، الجزء الثالث، جامعة عيف شمس، مصر38كمية التربية، ع )
مف مخاطر  (: فاعمية تطبيؽ برنامج إرشادى لمحد2012وفاء صالح الصفتى ) -65

(، 1استخداـ األدوات واألجيزة المنزلية، مجمة عموـ وفنوف/ دراسات وبحوث، ع )
 .(، جامعة حمواف، مصر24مج )

(: التفكير اإليجابي وعبلقتو بوعي الفتيات 2021وفاء غبد الستار السيد بمو ) -66
المقببلت عمى الزواج بمتطمبات التصميـ الداخمي لممسكف، مجمة البحوث في 

، (، كمية التربية النوعية، جامعة المنيا7(، مج )35التربية النوعية، ع ) مجاالت
 .مصر

(:الثقافة 2012وفاء فؤاد شمبي، حناف محمد أبوصيري، سناء محمد النجار) -67
 ، القاىرة، مصر.لمنشر والتوزيعاالستيبلكية وترشيد االستيبلؾ، دار الكتب 

رشادى باستخداـ تكنولوجيا (: فاعمية برنامج إ2011والء عبد الرحمف مصطفى ) -68
المعمومات فى تنمية وعى شباب الجامعة بمتطمبات التصميـ الداخمى لممسكف، 

 .رسالة دكتوراه، كمية االقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية، مصر
(: فاعمية برنامج ارشادى لتنمية وعى ربات األسر 2021وئاـ عمى معروؼ ) -69

ف، مجمة البحوث كداء الوظيفى لممسبإمكانات األثاث الذكى كمدخؿ لتحسيف األ
(، كمية التربية النوعية، جامعة 7(، مج )35فى مجاالت التربية النوعية، ع )

 المنيا، مصر.
(: تمبية 2020حمد حواس )أنيى  ،حمد إسماعيؿ عوادأ ،ياسر عمى معبد -70

نساف في المسكف مف خبلؿ التصميـ الداخمي، مجمة العمارة والفنوف احتياجات اإل
الجمعية العربية لمحضارة والفنوف  (،5)مج (، 21) عوالعموـ اإلنسانية، 

 ، القاىرة، مصر.اإلسبلمية
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(: معارؼ وممارسات 2020يثرب عمى محمد حبيب، عبير ياسيف أحمد إبراىيـ ) -71
ؿ المريض والتصميـ الداخمى المستداـ ربات األسر فيما يتعمؽ بمتبلزمة المنز 

وعبلقتيا ببعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية، المجمة المصرية لبلقتصاد 
 (، كمية االقتصاد المنزلى، جامعة حمواف، مصر.36(، مج )2المنزلى، ع )

72- Binnggeli, CK,(2003): Building systems for interior designers, 

John Willey & Sons, INC., Hoboken, New Jersey. 

73- Casanova, Diogo (2014): Redesigning learning spaces through 

students and academics contributions: the role of participatory 

design. Society for Research in Higher Education Annual 

Conference. 

74- Choi, S., Guerin, D. A., Kim, H. Y., Brigham, J. K., & Bauer, 
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75- Fritz C. O .,Morris, P .E & Richler, J.J.,(2012): Effect size 
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of Experimental Psychology, 141(1),2-32 
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Science and Technology (B.E.S.T), U.S.A.  
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