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ممخص البحث:

ييدف البحث إلى تنمية وعي عينة مف طبلب كميات االقتصاد المنزلي باالتجاىات
الحديثة في تصميـ المسكف (معارؼ واتجاىات الطالب الجامعي بالمسكف المرف -
معارؼ واتجاىات الطالب الجامعي بالمسكف الذكي  -معارؼ واتجاىات الطالب

الجامعي بالمسكف المستداـ) ،ودراسة العبلقة بيف بعض متغيرات المستوى االقتصادي
واالجتماعي ألسر عينة البحث األساسية (السف – عدد أفراد األسرة – تعميـ األب –

تعميـ األـ – الدخؿ الشيري لؤلسرة) ووعييـ باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف

بمحاوره ،دراسة الفروؽ في وعي عينة البحث األساسية باالتجاىات الحديثة في تصميـ
المسكف بمحاوره وفقاً لبعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية (مكاف السكف – النوع
– الفرقة الدراسية – نوع حجرتو في المسكف) ،ودراسة الفروؽ في وعي عينة البحث

األساسية باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف بمحاوره وفقاً لبعض المتغيرات

االجتماعية واالقتصادية (عدد أفراد األسرة – المستوى التعميمي لكبلً مف األب واألـ –

مينة كبلً مف األب واألـ  -الدخؿ الشيري لؤلسرة).

اتبع البحث الحالي المنيج الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي ،وتكونت عينة البحث

األساسية مف ( )023طالب تـ اختيارىم بطريقة عمدية مف الفرقة الثالثة والرابعة بقسـ
إدارة المنزؿ والمؤسسات وقسـ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة كمية االقتصاد المنزلي

بجامعتي المنوفية واألزىر ،وتكونت عينة البحث التجريبية مف ( )03طالب تـ اختيارىـ
مف الربيع األدنى مف منخفضي الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف،

واشتممت أدوات البحث عمى استمارة البيانات العامة لعينة البحث األساسية  ،واستبياف
الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف بمحاوره (معارؼ واتجاىات بالمسكف

المرف – معارؼ واتجاىات بالمسكف الذكي – معارؼ واتجاىات بالمسكف المستداـ)،
والبرنامج اإلرشادي والذي ييدؼ إلى تنمية وعي عينة البحث األساسية باالتجاىات

الحديثة في المسكف.

وأوضحت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة البحث األساسية في
إجمالي الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج
اإلرشادي عند مستوى داللة ( )30330لصالح التطبيؽ البعدي ،بينما ال توجد فروؽ
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ذات داللة إحصائية في وعي عينة البحث األساسية بإجمالي االتجاىات الحديثة في
المسكف تبعاً لمنوع ،كذلؾ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في وعى عينة البحث
األساسية بإجمالي االتجاىات الحديثة في المسكف تبعاً لمفرقة الدراسية عند مستوى داللة
( )30330لصالح طبلب الفرقة الرابعة ،وتبعاً لنوع حجرتيـ بمساكنيـ عند مستوى داللة
( )3030لصالح الطبلب نوع حجرتيـ بمساكنيـ فردية ،بينما ال يوجد تبايف داؿ
إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ
المسكف تبعاً لعدد األسرة وتبعاً لتعميـ األب ،كذلؾ يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة
البحث األساسية في الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف تبعاً لتعميـ األـ
لصالح أبناء األميات مستوى تعميميف دراسات عميا عند مستوى داللة ( )3030وتبعاً
لمينة األب عند مستوى داللة ( )3030لصالح أبناء اآلباء مينتيـ قطاع خاص وتبعاً
لمينة األـ عند مستوى داللة ( )30330لصالح أبناء األميات المتوفيات.
وأوصت الباحثتان بعقد ندوات ولقاءات تثقيفية مف خبلؿ الجيات اإلعبلمية المسموعة
والمقروءة والمرئية ووسائؿ التواصؿ االجتماعي لنشر الوعي بيف الشباب المقبؿ عمى
الزواج باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف لتقديـ حموؿ مرنة مبتكرة ومستدامة
لتصميـ مساكنيـ .وتفعيؿ دور خريجي قسمى إدارة المنزؿ والمؤسسات وادارة مؤسسات
األسرة والطفولة بكميات االقتصاد المنزلي مف خبلؿ عقد دورات تدريبية وندوات
وكتيبات إرشادية ومطويات حوؿ االتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف.
الكممات المفتاحية :تنمية ،وعي ،االتجاىات الحديثة ،تصميم المسكن.
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مقدمة البحث:
الشباب ىـ الركيزة األساسية في تقدـ وبناء كؿ مجتمع ،فيـ يحمموف بداخميـ طاقات
وابداعات متعددة ومتنوعة ،وحاليـ ينبئ عف صورة المستقبؿ ألي بمد مف البمداف ،فمتى

كاف واقعيـ يبعث عف الرضا كاف المستقبؿ مبش اًر ومشرقاً ،وذلؾ لما تتسـ بو ىذه الفئة
مف نشاط وحيوية ،ويتوقع منيـ أف يكونوا قادة التغيير نحو األفضؿ في أي مجتمع مف

المجتمعات (غانـ وأبو سنينة.)05 :2302 ،

والشباب رجاؿ المستقبؿ والبد مف االىتماـ بطاقاتيـ وتوظيفيا في خدمة الوطف واألمة

العربية لبناء حضارة تميؽ بقيمنا وعاداتنا وحضارتنا القديمة التي قدمت لمبشرية الكثير

مف أساسيات الحضارة الحالية (عبد الحميد ،)6 :2332 ،حيث بمغ عدد الشباب في
الفئة العمرية مف  01إلى  22سنة نحو  2302مميوف نسمة بنسبة ( )%20مف إجمالي

السكاف ( %0306ذكور %2202 ،إناث) وذلؾ وفقاً لتقديرات السكاف خبلؿ عاـ 2323
(الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء .)2323

ويعد الشباب مف أىـ عناصر الموارد البشرية في تحقيؽ التنمية وأحد أىـ الفئات

الفاعمة في تنظيـ المجتمع ،وىـ عصب األمة الذي توضع لو البرامج التأىيمية
الستثمار طاقاتو واعداده لتحمؿ المسئولية في المستقبؿ ،ولكف يمر الشباب بالعديد مف

الضغوط التي يفرضيا المناخ العالمي وما يصاحبيا مف تحديات يمكف أف تعرضو

لمصراع والقمؽ واإلحباط ،مما يجعميـ في احتياج لبرامج يمكف مف خبلليا مساعدتيـ
عمى استثمار قدراتيـ وامكاناتيـ ،إلعدادىـ لمسايرة التقدـ التكنولوجي واالجتماعي

والثقافي لممجتمع (نوفؿ.)0001 :2331 ،

ويعد الشباب الجامعي عماد المجتمع ،فيـ قادة المستقبؿ وحاممي التقدـ ودافعي ُخطى

التنمية ( ،)Stiftung , 2007:1وفي إطار ذلؾ أشارت دراسة (اليزاني03 :2301 ،
) إلى أف الشباب مف طبلب الجامعات فئة متميزة في أي مجتمع ،بؿ ىـ أكثر فئات
المجتمع حركة ونشاطاً ،ومصد اًر مف مصادر التغيير كما تتصؼ ىذه الفئة باإلنتاج
والعطاء واإلبداع في كافة المجاالت ،فيـ المؤىميف لمنيوض بمسئوليات بناء المجتمع.
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ويعد طبلب الجامعات المورد البشري الداعـ لبلقتصاد القومي ،فبل شؾ أف حسف
استخداـ تمؾ القوى وتنمية مياراتيا وقدراتيا سوؼ يكوف لو أكبر األثر في تعظيـ

اإلنتاج ودفع عجمة التقدـ والتنمية ( ،)Katerina, 2008: 13فالتنمية مف العناصر

األساسية لبلستقرار والتقدـ االجتماعي واإلنساني ،وىى عبارة عف عممية تقدـ ونمو
تكوف بشكؿ جزئي أو شامؿ باستمرار ،تتفاوت بأشكاليا ،وتركز عمى تحقيؽ الرقى

والتقدـ في مجاالت الحياة اإلنسانية ،والمضي قدماً باإلنساف نحو االستقرار المعيشي

والرفاىية ،وتمبية متطمباتو بكؿ ما يتماشى مع احتياجاتو وامكانياتو في كافة المجاالت

االقتصادية واالجتماعية والفكرية (عارؼ.)22 :2336 ،

ويتمثؿ الغرض األساسي مف عممية التنمية في تحسيف قدرات وميارات األفراد لتمكنيـ

مف القياـ بواجباتيـ ومسئولياتيـ عمى خير وجو (أبو سميـ ،)1 :2306 ،ونظ اًر لتزايد
اىتماـ دوؿ العالـ بتربية األجياؿ الحاضرة وتركيز االىتماـ بتنمية الميارات الحياتية،

التي تساعد الفرد عمى التعايش الناجح في مجتمع متطور سريع التغيير ،والتكيؼ

السوي في الحياة العممية والشخصية ،فإنو مف أكثر العموـ التي تيتـ بتنمية ىذه
الميارات ىو عموـ االقتصاد المنزلي (رزؽ والشامي.)11 :2332 ،

فاالقتصاد المنزلي ىو أحد العموـ التطبيقية التي تيدؼ إلى خدمة األسرة والمجتمع،

فيو يختص بإدارة الموارد البشرية وتزويد طبلبو بالمعارؼ والميارات واالتجاىات
والخبرات التي ترفع كفاءتو في مجاالت عديدة مثؿ التغذية والصحة وفي مجاؿ

المبلبس والمنسوجات وادارة موارد األسرة ومجاؿ تأثيث المسكف ( Zwart & Mary,
.)2003: 10

ويندرج تحت عمـ االقتصاد المنزلي عدة تخصصات تخدـ الفرد وتزوده بالميارات

والمعارؼ والتي تساعده عمى االرتقاء ومسايرة التطور ،وتعد إدارة المنزؿ والمؤسسات

أحد أىـ ىذه التخصصات ،فيي الركيزة األساسية لعمـ االقتصاد المنزلي ،والذي ييتـ
بتوعية األفراد باألدوار الوظيفية والميارات الحياتية ،التي يقوـ بيا في نطاؽ األسرة

والمجتمع وينمي قدرتو عمى التكيؼ مع البيئة بما فييا مف تغيرات وتطورات تكنولوجية

في كافة مجاالت الحياة (طو والشافعي ،)200 :2336 ،فالوعي حالة مف اإلدراؾ
لخبرات ذاتية في لحظة معينة ومعنى ىذا أف الوعي يستمزـ ادراؾ المرء لذاتو ،فالفرد
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يبدأ بإدراؾ ذاتو وفيـ ما يدور حوليا إال أنو بعد ذلؾ ارتبط الوعي بالعمؿ وبالمجتمع
الذي تطور عمى أساس تقسيـ العمؿ ،فاإلنساف يدخؿ في عبلقات اجتماعية تتولد مف

الحياة العائمية والعادات والقواعد األخبلقية التي يعترؼ بيا المجتمع (حفظي:2332 ،
.)23

ويستيدؼ برنامج إدارة المنزؿ والمؤسسات إعداد مصممي ديكور منزلي ،ومتخصصيف
في مؤسسات الطفولة والمؤسسات االجتماعية والصناعية ،وكذلؾ متخصصيف في

تصميـ وتخطيط وتأثيث المسكف ومؤسسات خدمة األسرة وتجييزىا ،وذلؾ وفقاً
لممحتوى األكاديمي والتطبيقي لبلئحة الداخمية لمكمية (البلئحة الداخمية لكمية االقتصاد

المنزلي جامعة المنوفية( ،)0 :2303 ،دليؿ كمية االقتصاد المنزلي – جامعة المنوفية،
.)00 :2303 /2332

وتوصي عبد العزيز ( )1 :2331بضرورة االىتماـ بمحتوى المقرر الدراسي لبلقتصاد
المنزلي في كافة المجاالت ،حيث تشير إلى التركيز عمى بعض المجاالت األخرى مثؿ

المبلبس والنسيج والتغذية وعموـ األطعمة واىماؿ تمؾ المقررات الدراسية لمجوانب
الميارية في مجاؿ تأثيث المسكف.

وقد أكدت دراسة إماـ وآخروف ( )022 :2330عمى ضرورة تطوير وتحسيف برامج
"تأثيث المسكف" بمجاالت االقتصاد المنزلي ،حيث يعتبر متخصص االقتصاد المنزلي

مف أىـ المصادر البشرية المتاحة والتي يمكف توظيفيا في توفيؽ وتحميؿ المتطمبات

األساسية والوظيفية لممسكف وفقاً ألىداؼ األسرة والمجتمع.

ويعد مجاؿ تصميـ وتأثيث المسكف أحد أىـ المجاالت الرئيسية واليامة في االقتصاد

المنزلي ،حيث كاف اليدؼ مف وظيفة الفنوف والتصميـ لبلقتصاد المنزلي نشر ثقافة
عمـ الجماؿ والفف والوعي بتخطيط وتصميـ المسكف ( ،)Nutter, 2001: 63فمجاؿ

تصميـ المسكف متعدد الجوانب اإلبداعية ،حيث يتـ مف خبللو تطبيؽ الحموؿ التقنية

داخؿ البيئة السكنية الداخمية ،سواء كانت ىذه الحموؿ وظيفية أو جمالية أو اجتماعية،
وذلؾ بيدؼ تحسيف نوعية الحياة لشاغمي المكاف ،بحيث يعكس التصميـ متطمبات

واحتياجات ورضاء المستيمؾ ،باإلضافة إلى تشجيع مبادئ االستدامة في التصميـ

الداخمي ،كما أنو ييدؼ إلى تحقيؽ بيئة مثالية لساكنيو ،وتطوير البيئة الداخمية التي
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تعكس أىداؼ وقيـ واحتياجات وسموكيات العميؿ فضبلً عف الوظيفة الجمالية

(.)Whitney, 2008: 74

ولممسكف أىمية كبرى في حياة األسرة ،فيو القالب الذي يحوي العدد األكبر مف

أنشطة اإلنساف الحياتية ،ففيو يعيش وفيو يأكؿ ويناـ ،وفيو يؤدي جانباً مف عممو ،بؿ
يمكف القوؿ بأف جؿ وقت اإلنساف يقضيو في بيتو وداخؿ فراغاتو المختمفة ،وال عجب

إذاً أف يكوف المسكف ىو الحمـ الذي يراود اإلنساف ،بؿ وأحد األىداؼ الرئيسية التي
يسعى لتحقيقيا ،باعتباره أحد أسباب سعادة المرء في الدنيا (حسف.)00 :2332 ،

حيث يمعب المسكف دو اًر رئيسياً في تمبية احتياجات اإلنساف المتعددة ،مف احتياجات
اجتماعية واقتصادية وثقافية ،فتوافر المسكف المناسب لتمؾ االحتياجات يساعد عمى

تحقيؽ األمف واالستقرار لمفرد واألسرة وبالتالي دفع عجمة التنمية في المجتمع (مسمـ

والدويؾ ،)203 :2330 ،فعممية الحصوؿ عمى مسكف مناسب وتصميمو وتجييزه
بطريقة تشبع جميع االحتياجات الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية أمر صعب في ظؿ

الظروؼ االقتصادية الحالية (حسانيف.)00 :2332 ،

ولكي ينجح اإلنساف في حياتو العامة والخاصة ويكوف عضواً فعاالً في تقدـ وازدىار

المجتمع يحتاج إلى أف يكوف مسكنو مكاناً يخمد فيو لمراحة الجسدية والنفسية ،والدور
األوؿ ليذا النجاح يرجع إلى تصميـ المسكف (أبو خميؿ.)26 :2331 ،

وفي ظؿ الغبلء الفاحش لقطع األراضي ،وارتفاع أسعار مواد البناء ،وتدني معدالت

االدخار لؤلسر ،أصبح أغمب أفراد المجتمع مجبريف عمى قبوؿ فكرة السكف في الشقؽ
السكنية ،بوضعيا الحالي والتي فشمت في تمبية كثير مف االحتياجات السكنية ،مما

يحتـ معو التفكير في إيجاد حموؿ لتمؾ العيوب والمشكبلت (عبد الرحمف،)2 :2306 ،
ومف ىنا كاف لزاماً عمى الشباب التزود بالقدر الضروري والكافي مف المعارؼ
والميارات والخبرات التي تمكنيـ مف اتخاذ ق اررات صائبة بشأف تصميـ المسكف

(مصطفى.)2 :2300 ،

وقد أكدت دراسة ) Nutter (2001: 65عمى أف برامج التصميـ الداخمي غالباً ما تؤكد
عمى التصميـ السكني الداخمي ،كما أنيا برامج قوية جداً في مجاالت البحث،
والمنسوجات ونظريات الموف وبيئة العمؿ وتخطيط المساحات وكذلؾ دراسة اآلثار
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النفسية لمبيئة الداخمية السكنية عمى مستخدميا ،وأما نقاط الضعؼ الشائعة تتمثؿ في
نقص اإلبداع والمعرفة وميارات التقنية وأساسيات الفف.

ومع الظروؼ االقتصادية الصعبة التي تعاني منيا الكثير مف المجتمعات ،بجانب

زيادة تكمفة البناء ،ومع التغير في حالة األسر مف كونيا تبدأ صغيرة في العدد ثـ تكبر

مع األوالد ثـ تعود لمصغر مرة أخرى بعد خروج األوالد مف بيت األسرة إلى بيوتيـ

الخاصة ،ظيرت الدعوة لمتوجو نحو البيوت المرنة ،التي يمكنيا تحقيؽ متطمبات األسرة

المتغيرة مع الوقت ،بجانب أنيا توفر في التكاليؼ (حسف )000 :2332 ،وعميو فإف

المسكف المرف ىو المسكف الذي يستطيع أف يتبلءـ واالحتياجات المتغيرة لممستخدميف

).)Till & Schneider, 2005: 287

وتختمؼ المرونة في المسكف وفقاً لميدؼ منيا ،فيناؾ مرونة االستخداـ وىى تغيير

استخداـ الفراغات عمى مدار اليوـ أو الفصوؿ أو العاـ ،ووفقاً لزيادة عدد أفراد األسرة
أو نقصانو كما أنيا تعني تقسيـ الفراغ الواحد الكبير إلى فراغات أصغر حسب الحاجة

(حسف )006 -000 :2332 ،وىناؾ مرونة الحجـ وىى أف يتمكف التصميـ مف زيادة
أو نقص الفراغات الداخمية وفقاً لمحاجة؛ وىنا يأتي دور استخداـ المركبات الصناعية
(الوحدات الخاصة بالبيت مثؿ األعمدة والكمرات والحوائط واألسقؼ وغيرىا) بحيث

تكوف متوافقة مع بعضيا بالشكؿ الذي يمكف المالؾ مف زيادة حجـ الفراغات أو

انقاصيا وفقاً لتغير وتطور الحاجات والرغبات األسرية وذلؾ بسبب تغير أفراد األسرة

عبر الزمف ،ففي بداية حياة األسرة عندما يكوف الزوجاف فقط تكوف المتطمبات محدودة،

ولكف مع نمو األسرة وقدوـ األطفاؿ تتغير االحتياجات لتشمؿ غرؼ نوـ وأماكف لمعب
والتخزيف ،ثـ تتغير ىذه االحتياجات مع نمو األطفاؿ وتتغير حاجاتيـ ،فقد يناـ األطفاؿ
في غرفة نوـ واحدة ،وعند بموغ العاشرة يمزـ لكؿ منيـ غرفة مستقمة ،وبعد أف يتزوج

األبناء ويغادروف بيت األسرة ،تعود حاجات الوالديف إلى التقمص مرة أخرى (باىماـ،

 )51 -55 :2332وأخي اًر مرونة الفؾ والتركيب وىى قدرة التصميـ عمى أف يقدـ لممالؾ
الحؿ الذي يمكنو مف فؾ عناصر المبنى والتخمص منيا أو إضافة عناصر أخرى ،بكؿ

سيولة ويسر ووفقاً لحاجة ورغبات األسرة ،ووفقاً لتطور احتياجاتيا ،أو حتى حدوث
مشاكؿ في جزء مف المبنى ( حسف.)002 :2332 ،
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ولقد أثبتت دراسة طنوس وآخروف ( )606 :2300أف لممرونة التصميمية في المػسكف
أىميػة بالغػة اقتصادياً وخاصة لؤلسر ذات الدخؿ المحدود؛ وذلػؾ بيدؼ تمبية
احتياجاتيا المسكنية المتغيرة باستمرار دوف إرىاؽ كاىميا ماليا بتغيير مسكنيا ،كذلؾ
تقتضي المرونة التصميمية مف جية توفير خيػارات متنوعة في نمػاذج المػساكف بحيػث

تبلئػـ أنمػاط المستخدميف كافةً وذلؾ في المرحمة التصميمية ،ومػف جية أخرى تقتضي
توفر إمكانية إحداث تغييرات عبر الزمف في مرحمة اإلشغاؿ ،وىذا يتحقؽ عمى

مستوييف :إنشائي يتعمؽ باختيار أنػسب نظػاـ إنػشائي مػرف ،ووظيفي يتعمؽ باعتماد أكفأ
أسموب لتػشكيؿ الفػراغ المعماري وفرشو بما يتيح تعديمو مستقببلً بشكؿ مرف ،مع مراعاة
أف يتـ ذلؾ عمى مقياسي المبنػى الػسكني ككؿ والوحدة السكنية بمفردىا ،والمستخدـ

كأفضؿ ممػـ بحاجاتػو المتغيػرة لو دور أساسي إلى جانب المعماري في تحقيؽ المرونػة
فػي المسكف ،بدءاً مف مرحمة التصميـ مػرو اًر بالتنفيػذ ،وحتى مرحمة اإلشغاؿ.

كما أثبتت دراسة ديوب وعثماف ( )025 :2300أنو تط أر عمى متطمبات األسرة مف
المسكف تغيرات مستمرة بمرور الزمف بفعؿ عوامؿ عدة منيا تغير حجميا واحتياجات

أفرادىا أو تغير مستوى دخميا وظروفيا االقتصادية ،أو نتيجة لتطورات تقنية متزايدة،

وتمجأ األسرة في كثير مف األحياف إلى تبديؿ مسكنيا بآخر يبلئـ احتياجاتيا ،وىذا

يرىقيا مادياً واجتماعياً ،أو إلى تكييؼ ىذا المسكف مع احتياجاتيا المستجدة مما يدعو

إلى إجراء تغييرات في عدد غرؼ المسكف ،زيادة أو نقصاناً أو في استعماالتيا ،وىنا
تظير أىمية تحقيؽ المرونة التصميمية بوصفيا أفضؿ حؿ اقتصادي يخفض مف تكمفة

المسكف ويمكف أكبر عدد مف األسر مف امتبلكو عبر توفير كفاءة استغبلؿ جميع

فراغاتو ،إلى جانب دور المرونة في تمبية االستقرار االجتماعي لؤلسرة عبر استغبلليا
كامؿ العمر الزمني لمسكنيا.

وفي ظؿ الثورة الرقمية وتطور أنظمة الحاسب اآللي وتقنيات وأنظمة المعارؼ أثر

ذلؾ عمى األنشطة الحياتية داخؿ البيت بجانب التطور في تقنيات بنائو واألنظمة
المختمفة التي يتضمنيا ،فظير المسكف الذكي ضمف نمط المباني الذكية ،بالشكؿ الذي

يمكف اعتباره بداية لتطورات كبيرة تنتظر عمارة البيت في القرف الحادي والعشريف ،وىو

المسكف المجيز بطريقة تقنية مف خبلؿ برمجتو بطريقة إلكترونية بمجموعة مف
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االحتماالت الممكنة الحدوث التي تمكف مكوناتو المختمفة مف التكيؼ والتصرؼ وفقاً

لما يقابمو مف ظروؼ ومتغيرات معروفة مسبقاً ،ويمكف القوؿ بأف درجة ذكاء المسكف
تتوقؼ عمى مقدار ما يحقؽ ،ومقدار ما يستخدـ مف تقنيات ،ومقدار ما يحتوي مف

االحتماالت التي يتصرؼ المسكف في نطاقيا ،وعمى مدى اتساع المجاؿ العمراني الذي
يعمؿ في نطاقو ويتعامؿ مع مكوناتو األخرى مف مباني وشبكات ومرافؽ (حسف،

.)216 :2332

إف األنظمة الذكية في المسكف الذكي يمكف أف تقمؿ كثي اًر مف التكمفة التي تتطمبيا
المعالجات الخاصة بتوفير الخصوصية الخارجية ألىؿ البيت ،فاإلمكانات المتوقعة في

المسكف الذكي مثؿ قدرة الواجيات والنوافذ عمى التواؤـ مع الرؤية مف الداخؿ والرؤية

مف الخارج مف شأنو أف يساىـ في حؿ مشكمة الخصوصية التي يعاني منيا البعض؛
وذلؾ باستخداـ الزجاج الذي يحقؽ الرؤية مف زوايا معينة ويمنعيا مف زوايا أخرى،

أضؼ إلى ىذا تحقيؽ مطمب األمف واألماف داخؿ المسكف حيث لف يصبح الطفؿ

عرضة لخطر التيار الكيربائي ألف بصمة الطفؿ لف تكوف دليبلً في المنظومة عمى
طمب التيار حينما يضع الطفؿ إصبعو في مخرج التيار ،أضؼ إلى ذلؾ إمكانية حماية
المنزؿ ضد السرقات وذلؾ بتنبيو الساكف عند خروجو بأف أحد األبواب الخارجية أو

النوافذ ما زاؿ مفتوحاً ،وأنظمة أخرى يمكنيا أف تجعؿ المنزؿ يتصؿ بصاحبو أو حتى
بمركز الشرطة (حسف.)063 -002 :2332 ،

إضافة إلى ذلؾ فالبيوت الذكية في المستقبؿ ستقوـ عمى استخداـ بدائؿ الطاقة

المتجددة (شمس – رياح) وىو ما يعني وف اًر كبي اًر في عممية االستيبلؾ والصيانة

(حسف.)220 :2332 ،

ولقد أثبتت دراسة موسى وقمرة ( )020 :2300أنو توجد عبلقة ارتباطية طردية بيف
الوعي بخصائص ومواصفات المسكف الذكي والرضا السكني عف المسكف الحالي عند

مستوى داللة ( ،)3030كذلؾ أثبتت دراسة مختار ( )002 :2306وجود عبلقة ارتباطية
طردية بيف الوعي بالمسكف الذكي والتوافؽ األسري (النفسي واالجتماعي) عند مستوى

داللة ( ،)3030كما أثبتت دراسة محمد وآخروف ( )030 :2320أف استخداـ تكنولوجيا
المنازؿ الذكية ليست عمى سبيؿ الرفاىية فقط ،بؿ أنيا تحقؽ الراحة واألماف
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لممستخدميف ،وتوفير الطاقة باستخداـ نظـ تحكـ متطورة تتيح لممستخدـ إدارة تكاليؼ
المستخدـ خبلؿ اليوـ ،كما أف التصميـ الذكي ييدؼ إلى مراقبة أفعاؿ ورغبات
المستخدميف ليتمكف مف تشكيؿ ردود أفعاؿ آلية لتحقيؽ تمؾ الرغبات بسيولة ويسر مما
يعمؿ عمى توفير الوقت والجيد ،وأوصت بضرورة التوجو إلى استخداـ التكنولوجيا

الرقمية والذكاء االصطناعي في التصميـ الداخمي واألثاث لممساكف محدودة المساحة
مما يعمؿ عمى حؿ كافة المشكبلت التي قد يواجييا قاطني تمؾ المساكف ،وأنو يجب
نشر الثقافة والوعي التكنولوجي في مجتمعنا المصري لمتعرؼ عمى كيفية استخداميا

وتطويرىا مف خبلؿ البحث العممي والتجارب لتصبح تكنولوجيا متوافقة مع البيئة وتحمؿ
ىويتنا المصرية.

كما أكدت دراسة الورفمي ( )130 :2320أف تنفيذ تقنيات التصميـ الداخمي الذكية
المتعمقة بمتطمبات اآلليات وراحة شاغمييا تحتاج العتياد الناس عمى ىذا النظاـ

الجديد ،كما توصمت إلى عندما يصبح ىذا النظاـ أكثر شيوعاً ستصبح ىذه األنظمة

أقؿ غبلء.

ولقد تزايد الطمب عمى الطاقة الناتجة مف البتروؿ بشكؿ كبير ،فتشير التوقعات إلى أنو

بحموؿ عاـ  2303ـ سيتضاعؼ استيبلؾ العالـ مف ىذه الطاقة ،مما يحتـ البحث عف
بدائؿ لمطاقة ،مثؿ الطاقة المتجددة ( )Edwards, 2005: 55كما تشير الدراسات إلى

أف المباني تستيمؾ حوالي  ،%03و %20لمنقؿ ،و %20لمصناعة مف الطاقة في

العالـ (حسف )020 :2332 ،إف نصيب المباني البالغ  %03مف الطاقة يستيمؾ في
التسخيف واإلضاءة والتيوية ،وأكثر مف  % 0تستخدـ في عمميات البناء فقط

( )Edwards, 2005: 22كما أف أكثر مف نصؼ الموارد الطبيعية ( حوالي ثبلثة
مميارات طف سنوياً) تستخدـ في مجاؿ البناء والتشييد ،لذا فقد ظيرت التوجيات لمبحث
عف بدائؿ تخطيطية وتصميمية لممدف الحديثة والمجمعات السكنية الجديدة ،مف خبلؿ

االستفادة مف مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة (الشمس والرياح والوقود الحفري)
)الزبيدي )226 :2332 ،وخصوصاً بعد إمكانية االستفادة مف الطاقة الناتجة عف
الشمس والرياح في التسخيف والتبريد والتيوية في المباني (Edwards, 2005: 69-

.)70
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مف ىنا ظير مصطمح المسكف المستداـ وىو المسكف الذي ينشأ عمى أساس تقميؿ
الحاجة إلى الطاقة الناتجة مف البتروؿ (حسف )022 :2332 ،أى ايجاد المباني

المكتفية ذاتياً مف الطاقة ،والمريحة والصحية والمرنة والتي تعيش لفترة أطوؿ

( )Edwards, 2005: 20والذي يتميز بالوفر في تكاليؼ اإلنشاء وتخفيض تكمفة

التشغيؿ والصيانة عمى المدى البعيد وتحقيؽ الوفر في تكاليؼ التغييرات المستقبمية

(عقبة.)056 :2332 ،

ولقد أثبتت دراسة غناـ ( )000 :2302أف تحقيؽ مفيوـ جودة الحياة مػرتبط بتحقيؽ

التنمية المسػتدامة بجوانبيا المتعددة وكبلىما يرتبط بمدي تحقيؽ البيئة العمرانية لمتػوازف
بيف األبعاد اإلنسانية المختمفة االجتماعية والروحية والوظيفية والثقافية ،كما أثبتت

دراسة حبيب وابراىيـ ( )000 :2323وجػود عبلقػة ارتباطيػة موجبػة دالػة إحصػائياً عند
مستوى داللة ( )3030بػيف مسػتوى معػارؼ المبحوثات عػف التصميـ الػداخمي المسػتداـ

وبػيف تواجػد عناصػر التصػميـ الػداخمي المسػتداـ بػالمنزؿ ،أي أنػو بزيػادة مسػتوى

المعػارؼ عػف التصميـ الػداخمي المسػتداـ يػزداد تواجػد عناصػر التصػميـ المسػتداـ
بػالمنزؿ ،حيػث تػؤدى تمػؾ المعػارؼ إلػى اتبػاع الممارسػات الصػحيحة والتػي تتمثػؿ فػي

تواجػد عناصػر التصػميـ الػداخمي المسػتداـ بمنػازؿ المبحوثػات.

وأشارت دراسة الشامس ( )05 :2320إلى ضرورة االىتماـ بفكرة التصميـ المستداـ
المتوافؽ مع البيئة حيث بات ضرورة تقتضييا متطمبات العصر والظروؼ لحؿ مشاكؿ

البيئة السكنية المتعمقة باستيبلؾ الطاقة والمياة وتحقيؽ الراحة لممستخدميف ،أيضاً

أكدت دراسة يواقيـ ( )010 :2300ضرورة االىتماـ بالتصميـ المستداـ في ظؿ

االحتياجات الشديدة لتوفير الطاقة ونحو بيئة نظيفة وضرورة االىتماـ بالتصميـ

باستخداـ التقنيات الحديثة والمتطورة ،وكذلؾ أكدت دراسة عبد الرحمف وآخروف

( )203 :2301أف التصميـ المستداـ يتطمب االستجابة والتجانس مع البيئة بطريقة
أساسية وىو يسعى لزيادة جودة البيئة المحيطة.

ولقد اشارت دراسة كؿ مف [مصطفى ( ،)032 :2300األسود ( ،)235 :2302قطب

( ])263 :2323إلى أىمية تطبيؽ البرامج الرشادية وفاعميتيا في تنمية الوعي

355

المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2022

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
بمتطمبات التصميـ الداخمي لممسكف ،وبجماليات التصميـ الداخمي واستخداـ التفكير
اإلبداعي في حؿ المشكبلت التصميمية بالمسكف.

وقد أوضحت دراسة نعيـ ( )021 :2300أف منيج تصميـ المسكف الحالي لبرنامج

االقتصاد المنزلي يسيـ بنسبة  %20مف متطمبات سوؽ العمؿ وىي نسبة ضعيفة ،وأف
ىناؾ قصو ار شديداً في البرنامج الحالي لموفاء بمتطمبات سوؽ العمؿ الحالية

والمستقبمية.

وم ف ىنا جاءت فكرة البحث فنحف بحاجة إلى تنمية وعي الشباب الجامعي خاصة

الذي سوؼ يعمؿ في مجاؿ إدارة المنزؿ والمؤسسات باالتجاىات الحديثة في تصميـ

المسكف.

مشكمة البحث:
ما مدى وعي طبلب قسـ إدارة المنزؿ والمؤسسات باالتجاىات الحديثة في تصميـ
المسكف؟ وما مدى فاعمية برنامج إرشادي لتنمية وعي طبلب قسـ إدارة المنزؿ
والمؤسسات باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف؟

ىدف البحث:

ييدؼ ىذا البحث بصفة رئيسية إلى تنمية وعي عينة البحث األساسية باالتجاىات
الحديثة في تصميـ المسكف (معارؼ واتجاىات الطالب الجامعي بالمسكف المرف -

معارؼ واتجاىات الطالب الجامعي بالمسكف الذكي  -معارؼ الطالب الجامعي
بالمسكف المستداـ) ،ولتحقيق ىذا اليدف يستمزم تحقيق األىداف الفرعية التالية:

 -0تحديد مستوى وعي عينة البحث األساسية باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف
بمحاوره (معارؼ واتجاىات الطالب الجامعي بالمسكف المرف  -معارؼ واتجاىات

الطالب الجامعي بالمسكف الذكي  -معارؼ واتجاىات الطالب الجامعي بالمسكف

المستداـ).

 -2دراسة العبلقة بيف بعض متغيرات المستوى االقتصادي واالجتماعي ألسر عينة
البحث األساسية (السف – عدد أفراد األسرة – تعميـ األب – تعميـ األـ – الدخؿ
الشيري لؤلسرة) ووعييـ باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف بمحاوره.
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 -0دراسة الفروؽ في وعي عينة البحث األساسية باالتجاىات الحديثة في تصميـ
المسكف بمحاوره وفقاً لبعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية (مكاف السكف –

النوع – الفرقة الدراسية – نوع حجرتو في المسكف).

 -2دراسة الفروؽ في وعي عينة البحث األساسية باالتجاىات الحديثة في تصميـ

المسكف بمحاوره وفقاً لبعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية (عدد أفراد األسرة
– المستوى التعميمي لكبلً مف األب واألـ – مينة كبلً مف األب واألـ  -الدخؿ

الشيري لؤلسرة).

 -0تخطيط وتنفيذ وتقييـ برنامج لتنمية وعي عينة البحث التجريبية باالتجاىات الحديثة
في تصميـ المسكف.

أىمية البحث:

أوالً :أىمية البحث في خدمة مجال التخصص:

 -0تعد إضافة جديدة لممكتبة العربية في مجاؿ االقتصاد المنزلي بصفة عامة

وتخصص إدارة المنزؿ والمؤسسات بصفة خاصة مع ندرة البحوث والدراسات التي
تناولت ىذا الموضوع.

 -2إلقاء الضوء عمى الدور الحيوي لمتخصص االقتصاد المنزلي قسـ إدارة المنزؿ
والمؤسسات وقسـ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة في تنمية وعي الشباب
باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف بأسموب عممي يتحقؽ فيو التكامؿ بيف

مجاالت إدارة المنزؿ وتصميـ المسكف.

 -0إلقاء الضوء عمى أىمية تبني االتجاىات الحديثة في بناء المساكف لفتح آفاؽ
وموضوعات جديدة وتكوف نقطة انطبلقة لمبحوث المستقبمية في ىذا المجاؿ.

 -2تقديـ برنامج مصمـ ومادة عممية سيمة ومبسطة يستفيد منيا الدارسوف في ىذا
المجاؿ.

ثانياً :أىمية الدراسة في خدمة المجتمع المحمي:

 -0إعداد مادة عممية لمشباب تساعدىـ عمى فيـ وتبني االتجاىات الحديثة في بناء
المساكف.
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 -2يستمد ىذا البحث أىميتو مف تعمقو باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف وىو
مجاؿ يحتاج إلى العديد مف البحوث والدراسات حتى نصؿ إلى طرؽ جديدة في

بناء المساكف.

 -0نشر مفاىيـ المرونة والذكاء واالستدامة عند تصميـ المساكف بيف أفراد المجتمع

ألف الفائدة والعائد المتوقع مف ىذا ال يعود عمى المالؾ أو المستخدـ فقط ولكف

عمى البيئة التي تقاـ فييا المساكف.

 -2التنبيو إلى ضرورة أف تتوافر بالمساكف عموماً مستوى مبلئـ مف الخدمات يكفؿ
تحقيؽ درجة مناسبة مف الرضا لدى ساكنييا.

فروض البحث:

 -0توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف بعض متغيرات المستوى
االجتماعي واالقتصادي (السف – عدد أفراد األسرة – تعميـ األب – تعميـ األـ

– الدخؿ الشيري لؤلسرة) وبيف وعي عينة البحث األساسية باالتجاىات
الحديثة في تصميـ المسكف بمحاوره (معارؼ واتجاىات الطبلب بالمسكف

المرف  -معارؼ واتجاىات الطبلب بالمسكف الذكي  -معارؼ واتجاىات
الطبلب بالمسكف المستداـ).

 -2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة البحث األساسية في الوعي باالتجاىات
الحديثة في تصميـ المسكف بمحاوره تبعاً لمكاف السكف (حضر – ريؼ).

 -0توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة البحث األساسية في الوعي
باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف بمحاوره تبعاً لمنوع (ذكر – أنثى).

 -2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة البحث األساسية في الوعي باالتجاىات

الحديثة في تصميـ المسكف بمحاوره تبعاً لمفرقة الدراسية (الفرقة الثالثة – الفرقة

الرابعة).

 -0توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة البحث األساسية في الوعي باالتجاىات
الحديثة في تصميـ المسكف بمحاوره تبعاً لحجرتو في المسكف (فردية – مشتركة).

 -6يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في الوعي باالتجاىات الحديثة
في تصميـ المسكف بمحاوره تبعاً لعدد أفراد األسرة.
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 -5يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في الوعي باالتجاىات الحديثة
في تصميـ المسكف بمحاوره تبعاً لتعميـ لؤلب.

 -1يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في الوعي باالتجاىات الحديثة
في تصميـ المسكف بمحاوره تبعاً لتعميـ لؤلـ.

 -2يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في الوعي باالتجاىات
الحديثة في تصميـ المسكف بمحاوره تبعاً لمينة األب.

 -03يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في الوعي باالتجاىات
الحديثة في تصميـ المسكف بمحاوره تبعاً لمينة األـ.

 -00يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في الوعي باالتجاىات
الحديثة في تصميـ المسكف بمحاوره تبعاً لمدخؿ الشيري لؤلسرة.

 -02توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في وعي الشباب الجامعي عينة البحث التجريبية
باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف بمحاوره قبؿ تطبيؽ البرنامج اإلرشادي

(األداء القبمي) وبعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادي (األداء البعدي).

األسموب البحثي

أوالً :المفاىيم العممية والمصطمحات اإلجرائية:

التنمية " :Developingعممية تطوير القدرات وليست عممية تعظيـ المنفعة أو
الرفاىية االقتصادية فقط بؿ االرتفاع بالمستوى الثقافي واالجتماعي واالقتصادي"

(قاسـ.)02 :2335 ،

كما أنيا" :عممية بناء وتطوير لممعارؼ والمعارؼ والميارات بيدؼ تدعيـ القدرات
البشرية وتأميف االستخداـ الكامؿ والكؼء ليذه القدرات في كافة المجاالت" (إبراىيـ،

.)02 :2302

وتعرف إجرائياً بأنيا :عممية رفع وتحسيف وعي طبلب قسـ إدارة المنزؿ والمؤسسات

واكسابيـ المعارؼ والمعارؼ باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف.

الوعي " :The awarenessاإلدراؾ القائـ عمى اإلحساس والمعرفة والنظـ
االجتماعية ،وشبكة العبلقات الرسمية وغير الرسمية ،والمشكبلت المحيطة مف حيث
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أسبابيا وأساليب مواجيتيا ،واإلمكانيات المادية والبشرية والتنظيمية وطرؽ توظيفيا

لتحقيؽ األىداؼ المنشودة" (.)Rex As Kidmore, 2004: 235

كما أنو" :إدراؾ الشخص لمواقع االجتماعي؛ ومف ثـ مف الممكف أف يتدخؿ لتغييره في

مسارات معينة" (فتحي.)2 :2332 ،

ويعرف إجرائياً بأنو :معارؼ واتجاىات طبلب قسـ إدارة المنزؿ والمؤسسات
المعد.
باالتجاىات الحديثة في المسكف ،ويتـ تنميتو بواسطة البرنامج اإلرشادي ُ

البرنامج اإلرشادي" :ىو الخطوات المتتابعة التي يتـ مف خبلليا تقديـ خدمات اإلرشاد
مف المرشد إلى المسترشد ،والعممية اإلرشادية ىي الجانب التطبيقي لئلرشاد وبدونيا

يصبح اإلرشاد مجرد آراء أو نصائح أو توجييات" (سعفاف.)02 :2330 ،

كما يعرف بأنو" :مجموعة الخطوات المحددة والمنظمة التي تستند في أساسيا عمى
نظريات وفنيات اإلرشاد النفسي التي تقدـ لؤلفراد خبلؿ فترة زمنية محددة بيدؼ

مساعدتيـ في تعديؿ سموكياتيـ واكسابيـ سموكيات وميارات جديدة تؤدي إلى تحقيؽ
التوافؽ النفسي ومساعدتيـ في التغمب عمى المشكبلت التي يعانونيا بالحياة" (العزيزي،

.)2 :2300

ويعرف إجرائياً بأنو :مجموعة مف الجمسات المنظمة والمحددة بفترة زمنية ،والتي
تتضمف مجموعة مف األنشطة والمقاءات العممية لمجموعة مف األفراد الذيف تجمعيـ

مشكمة واحدة ،وىي انخفاض الوعي باالتجاىات الحديثة في المسكف ،وييدؼ إلى حؿ
تمؾ المشكمة مستخدماً العديد مف الطرؽ والوسائؿ اإلرشادية.

طالب الجامعة" :أحد مدخبلت إدارة بيئة التعميـ والتعمـ بؿ أىـ المدخبلت العممية
التربوية فبدونيـ لف يكوف ىناؾ تعميـ أو تعمـ ،ويعتبروا أحد العناصر األساسية والفعالة
في العممية التعميمية طيمة التكويف الجامعي ،إذ أنيـ يمثموف النسبة الغالبة في المؤسسة

الجامعية" (شحاتو.)21 :1002 ،

وتُعرفيم الباحثتان إجرائياً بأنيم :أشخاص يتابعوف مقررات في قسـ إدارة المنزؿ
والمؤسسات وقسـ إدراة مؤسسات األسرة والطفولة بالفرؽ الثالثة والرابعة ويقعوف في

الفئة العمرية مف ( )22-01سنة.
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وتعرف الباحثتان طالب كميات االقتصاد المنزلي إجرائيا بأنيم :الطبلب المقيديف
بالفرقة الثالثة والفرقة الرابعة والذيف يدرسوف بقسمي إدارة المنزؿ والمؤسسات بكمية
االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية ،وقسـ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بكمية االقتصاد

المنزلي جامعة األزىر.

االتجاه " :Trendشعور أو حالة مف استعداد ذىني إيجابية أو سمبية ،مكتسبة
ومنظمة مف خبلؿ الخبرة والتجربة ،وىي التي تحدث تأثي اًر محدداً في استجابة الفرد

نحو الناس واألشياء والمواقؼ" (الجراح.)060 :2335 ،

كما أنو "مفيوـ يمثؿ رغبة الفرد أو عدميا تجاه شيء أو سموؾ أو حدث وعادة ما
تكوف سمبية أو إيجابية أو محايدة" (العتوـ.)026 :2332 ،

ويعرف إجرائياً بأنو :سموؾ طبلب قسـ إدارة المنزؿ والمؤسسات نحو االستراتيجيات

الحديثة لتصميـ المسكف.

المسكن " :Houseالمكاف الذي يأوي إليو الفرد بعد عناء يومو ،ويمكنو مف مزاولة
أنشطتو المختمفة التي يرغب في القياـ بيا بسيولة ويسر لما يتوفر بو مف مقومات
تصميمية وصحية مبلئمة؛ تساعده عمى تأدية المياـ المختمفة المطموبة منو ،وتمنحو

الراحة النفسية والمادية ،وتوفر لو الخصوصية ،وتساعده عمى االستفادة بوقتو وجيده"
(عبد الرحمف.)0 :2306 ،

كما يعرف بأنو" :المكاف الذي يمجأ إليو اإلنساف بحثاً عف الراحة والطمأنينة واالستقرار؛

فغاية المسكف ىى تحقيؽ حاجة االحتماء ،والحقيقة تشير إلى وجود غايات أعمؽ

فالمسكف ىو بالدرجة األولى ظاىرة ثقافية أساسية في كؿ مجتمع إنساني ،تتجسد فيو

احتياجات وقيـ ورغبات الفرد والجماعة" (مسمـ.)02 :2301 ،

ويعرف إجرائياً بأنو :ىو ذلؾ المأوى الذي تتحقؽ فيو الوظائؼ الفردية واألسرية وىو
أحد وسائؿ تكيؼ اإلنساف مع البيئة التي يعيش فييا ،فيو المكاف الذي يشعر فيو

بالطمأنينة والسكينة ويمكنو مف القياـ بوظائفو بكفاءة عالية واحساس بالرضا والراحة لما
يوفره مف خصوصية وأماف.

المسكن المرن " :Flexible Houseىو المسكف الذي يتبلءـ مع االحتياجات
المتغيرة لممستعمميف" (أحمد.)20 :2305 ،
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كما يعرف بأنو" :قدرة المسكف عمى االستجابة لتغير االحتياجات والمتطمبات مف وقت
آلخر؛ بحيث يؼھـ التغيير والتجديد عمى إمكانية إعادة التشكيؿ بشكؿ منظـ الختيار
الخيار األفضؿ الذي يساعد عمى إيجاد حموؿ مرنة وحديثة تمبي احتياجات المستخدميف

المتغيرة والجديدة مف خبلؿ وضع بدائؿ متنوعة عمى المستوى الوظيفي" (إماـ وآخروف،
.)262 :2301

ويعرف إجرائياً بأنو :المسكف الذي يستطيع أف يتبلءـ واالحتياجات المتغيرة

لممستخدميف كمػا يتػيح إمكانية تزويد كؿ مستخدـ بالحد األدنى ولكػف المبلئػـ والفعاؿ

مف الكفاءة األساسية ،عمى مستوى المبنى ككػؿ وعمى مستوى الوحدة السكنية،

واالستجابة لبلحتياجات والرغبات الفردية عبر الزمف.

المسكن الذكي " :Smart Houseالمسكف المتصؿ بشبكة االتصاالت ،والمرتبط
باألجيزة الكيربائية والخدمات المنزلية التي تسمح لصاحب المنزؿ التحكـ والتشغيؿ

والمراقبة لكؿ التطبيقات الذكية مف أي مكاف" & Balta-Ozkan & Boteler

).)Amerighi, 2014: 65

كما يعرف بأنو" :ىو ما يجعؿ لصاحب المسكف القدرة عمى التحكـ بالمسكف عف طريؽ

أجيزة خاصة ذكية مدعمة ببرامج تحكـ تكوف مرتبطة بأجيزة المسكف المختمفة في بيئة
منزلية ذكية" ()Bhatia & Bajij & Roja, 2014: 1690

ويعرف إجرائياً بأنو :المسكف الذي يتوافر فيو األنظمة الذكية بما يحقؽ التوافؽ مع

البيئة والحفاظ عمى الطاقة والمرونة الوظيفية واستخداـ تكنولوجيا التعامؿ عف ُبعد
واستخداـ المواد الذكية في الييكؿ اإلنشائي لممسكف بما يحقؽ راحة ورفاىية المستخدـ.

المسكن المستدام " :Sustainable Houseىو المسكف الذي يمبي االحتياجات
الحقيقية لمساكنيف في الوقت الحاضر بشكؿ كؼء في استغبلؿ الموارد بما يحقؽ وحدة
جيرة آمنة ،مريحة ومحافظة عمى البيئة ،إف تصميػـ المسكف المستداـ يعني تحمؿ

المسؤولية تجاه استدامة الموارد بما يسمح لؤلجياؿ القادمة أف يكوف ليا الحؽ في

مسكف صحي الئؽ يمبي احتياجاتيا الفيزيائية والنفسية" (غناـ.)020 :2302 ،

كما يعرف بأنو" :المسكف ذا األثر السمبي القميؿ عمى البيئة مع إيجاد مناخ وجو مريح
لممبنى ،فيو يقمؿ مف استخداـ أي نوع مف أنواع الطاقة غير المتجددة ،ويسعى أيضاً
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إلى تقميؿ استخداـ مواد البناء السامة واستبداليا بالطبيعية بنفس األداء الوظيفي إف لـ

يكف األفضؿ ،وأف تخدـ المكاف والموقع وتتصؿ بالطبيعة"(عبد الوىاب.)22 :2300 ،

ويعرف إجرائياً بأنو :المسكف الذي يتبع المبادئ األساسية لمتصميػـ المستداـ مف الكفاءة
في التعامؿ مع الطاقة والموارد والمياه ،ويتمتع بمحمية التصميػـ مف ارتباط وتوافؽ مع

البيئة المحيطة بكافة عناصرىا الطبيعية ،مع تحقيؽ الكفاءة الوظيفية والبيئية مف خبلؿ
توفير الراحة لممستخدميف وتقميؿ التأثير السمبي عمى البيئة والصحة العامة.

تعرف االتجاىات الحديثة في تصميم المسكن إجرائياً The modern trends
 :in house designتحديث المعارؼ واالتجاىات في بناء وتأثيث المسكف واتباع
األساليب والتقنيات الحديثة المتمثمة في المساكف المرنة والذكية والمستدامة.

ثانياً :منيج البحث:

يتبع ىذا البحث المنيج الوصفي والمنيج التجريبي.

أ -المنيج الوصفي :يقوـ عمى الوصؼ الدقيؽ والتفصيمي لمظاىرة أو موضوع الدراسة
أو المشكمة قيد البحث وصفاً كمياً أو وصفاً نوعياً وبالتالي فيو ييدؼ أوالً إلى جمع
بيانات ومعارؼ كافية ودقيقة عف الظاىرة ومف ثـ دراسة وتحميؿ ما تـ جمعو بطريقة

موضوعية وصوالً إلى العوامؿ المؤثرة عمى تمؾ الظاىرة (القاضي والبياتي:2331 ،

 ،)66يستخدـ في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي بإستخداـ الدراسات المقارنة
والعبلقات اإلرتباطية ،وذلؾ لتحميؿ مدى وعي عينة البحث األساسية باالتجاىات

الحديثة في تصميـ المسكف  ،وارتباطو ومدى تأثره بمتغيرات الدراسة.

ب -المنيج التجريبي :ىو منيج تخضع فيو مجموعة واحدة تجريبية لممتغير المستقؿ
بعد أف يتـ اختبارىا اختبا اًر قبمياً ،ثـ تختبر أيضاً بعد التجربة بعدد مف االختبارات
البعدية لمقارنة نتائجيا بنتائج االختبارات القبمية مف أجؿ معرفة أثر المتغير المستقؿ

(العساؼ ،)222 :2300 ،ويستخدـ في ىذه الدراسة المنيج التجريبي ذو المجموعة
الواحدة ،حيث يتـ القياس القبمي والبعدي لذات المجموعة لمتعرؼ عمى الفروؽ في

مستوى وعي طبلب كمية االقتصاد المنزلي عينة البحث التجريبية باالتجاىات الحديثة

في تصميـ المسكف قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادي المعد.
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ثالثا :حدود البحث:

 -2حدود البحث البشرية:

أ -شاممة البحث :تكوف مجتمع البحث مف طبلب الفرقة الثالثة والرابعة بقسـ إدارة المنزؿ
والمؤسسات كمية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية وعددىـ ( 233طالب) ،ومف طبلب
الفرقة الثالثة والرابعة بقسـ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة كمية االقتصاد المنزلي جامعة

األزىر وعددىـ ( )53طالب.

ب -عينة البحث األساسية :اشتممت عينة البحث األساسية عمى ( )023طالب مقسمة إلى

( )253طالب بكمية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية ،و( )03طالب بكمية االقتصاد المنزلي
جامعة األزىر ،وتـ اختيارىـ بطريقة عمدية مف طبلب الفرقة الثالثة والرابعة بقسـ إدارة المنزؿ
والمؤسسات جامعة المنوفية وطبلب قسـ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة جامعة األزىر ألنيـ
يدرسوف المقررات الخاصة بتأثيث وتصميـ المسكف.

جـ -عينة البحث التجريبية :تكونت عينة البحث التجريبية مف ( )03طالب مف الفرقة الثالثة
بقسـ إدارة المنزؿ والمؤسسات بكمية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية ،حيث مثمف نسبة
( )%00مف إجمالي الربيع األدني وىذا ما أكد عميو الفرض الرابع حيث أثبت أف طبلب
الفرقة الثالثة أقؿ وعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف مقارنة بطبلب الفرقة الرابعة،

ىذا بجانب عمؿ الباحثتاف أعضاء ىيئة تدريس بقسـ إدارة المنزؿ والمؤسسات كمية االقتصاد
المنزلي جامعة المنوفية مما يسيؿ عمييف ميمة تطبيؽ البرنامج اإلرشادي بكؿ جوانبو.

 -1حدود البحث الزمنية :تـ تطبيؽ أدوات البحث عمى عينة البحث األساسية في الفترة مف
 2302/03/0إلى  2302/03/00واستغرؽ زمف اإلجابة عمى أدوات البحث بالمقابمة
الشخصية حوالي ( )23دقيقة.

بينما استغرؽ مدة تنفيذ البرنامج اإلرشادي عمى عينة البحث التجريبية ( )03جمسات مقسمة

عمى خمسة أسابيع بواقع جمستيف أسبوعياً ،بدأت مف  2302/00/0حتى ،2302/02/02

وكانت مدة الجمسة في اليوـ الواحد ساعتيف يتخمميـ فترة راحة فيما عدا الجمسة التمييدية

والختامية كانت مدة كؿ منيما ( )63دقيقة.

 -3حدود البحث المكانية :تـ تطبيؽ أدوات البحث عمى عينة البحث األساسية بكمية
االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية ،وكمية االقتصاد المنزلي جامعة األزىر.
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وتـ تطبيؽ البرنامج اإلرشادي عمى عينة البحث التجريبية بكمية االقتصاد المنزلي جامعة
المنوفية بقاعة المحاضرات الخاصة بقسـ إدارة المنزؿ والمؤسسات.

رابعاً :أدوات البحث :اشتممت أدوات البحث عمى ما يمي( :إعداد الباحثتان)

 -1استمارة البيانات العامة لمطبلب وأسرىـ.

 -2استبياف الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف بمحاوره (معارؼ واتجاىات
بالمسكف المرف – معارؼ واتجاىات بالمسكف الذكي – معارؼ واتجاىات بالمسكف

المستداـ).

 -3البرنامج اإلرشادي والذي ييدؼ إلى تنمية وعي طبلب عينة البحث التجريبية
باالتجاىات الحديثة في المسكف.

 -2استمارة البيانات العامة لمطالب وأسرىم :تضمنت بيانات حوؿ اسـ الطالب ،محؿ
اإلقامة (ريؼ – حضر) ،النوع (ذكر – أنثى) ،الفرقة الدراسية (الثالثة – الرابعة)،

السف ،عدد أفراد األسرة ( 0أفراد فأقؿ – مف  2إلى  6أفراد – سبع أفراد فأكثر)،
المستوى التعميمي لؤلب واألـ (أمي – يق أر ويكتب – حاصؿ عمى االبتدائية أو

اإلعدادية – حاصؿ عمى مؤىؿ متوسط أو فوؽ المتوسط – شيادة جامعية –

دراسات عميا) ،مينة كبلً مف األب واألـ (وظيفة حكومية – قطاع خاص – أعماؿ

حرة – عمى المعاش – ال يعمؿ – متوفي) ،الدخؿ الشيري لؤلسرة (أقؿ مف 2333
جنيو – مف  2333إلى أقؿ مف  2333جنيو – مف  2333إلى أقؿ مف 6333
جنيو – مف  6333إلى أقؿ مف  1333جنيو – مف  1333جنيو فأكثر) ،نوع
السكف ( تمميؾ – إيجار) ،طبيعة السكف (شقة – منزؿ مستقؿ – مسكف مشترؾ
مع األقارب) ،حجرتؾ في المسكف (فردية – مشتركة).

 -1استبيان الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميم المسكن بمحاوره (معارف
واتجاىات بالمسكن المرن –معارف واتجاىات بالمسكن الذكي –معارف واتجاىات

بالمسكن المستدام) كاآلتي:

 -بناء االستبيان :تـ بناء االستبياف طبقاً لممفيوـ اإلجرائي وبعد االطبلع عمى

البحوث والدراسات السابقة والتي ترتبط باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف
والمساكف الذكية والمساكف المرنة والمساكف المستدامة لبلستفادة منيا في وضع بنود
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االستبياف ،مثل دراسة ٍ
كل من موسى وقمرة ( ،)1022ودراسة طنوس وآخرون

( ،)1023ودراسة ديوب وعثمان ( ،) 1022ودراسة غنام ( ،)1022ودراسة معروف
(.)1012

 -وصف االستبيان :اشتمل االستبيان عمى اآلتي:

أ -استبيان الوعي بالمسكن المرن :ىدؼ االستبياف إلى قياس وعي طبلب قسـ إدارة
المنزؿ والمؤسسات بالمسكف المرف مف خبلؿ قياس معارفيـ واتجاىاتيـ ،وكاف عدد
عبارات االستبياف ( )00عبارة مقسمة عمى النحو التالي:

المحور األول :المعارف واشتمؿ عمى ( )23عبارة ،وكانت االستجابة عمى ىذا المحور
وفقاً لمقياس ثنائي متصؿ (نعـ – ال) ،بتقييـ ( )0 – 2لمعبارات موجبة االتجاه،

واشتمؿ عمى عبارات محددة وواضحة وذات صمة بموضوع البحث وكانت من ىذه

العبارات :تتحوؿ غرفة المعيشة النيارية إلى غرفة لمنوـ في المساء في المساكف المرنة،
يتطور المسكف المرف مع تطور حجـ األسرة ،ينقسـ الفراغ الواحد الكبير في المساكف

المرنة إلى فراغات أصغر حسب الحاجة ،مف الممكف أف تفؾ وحدات في المسكف
المرف والتخمص منيا وكذلؾ يمكف إضافة وحدات ويتاح تغيير أماكف فراغات الخدمة

(بالمطبخ والحمامات) في المساكف المرنة.

المحور الثاني االتجاىات :واشتمؿ عمى ( )00عبارة حيث ضـ ( )1عبارات موجبة

االتجاه و( )5عبارات سالبة االتجاه ،وكانت االستجابة عمى ىذا المحور وفقاً لمقياس
ثبلثي متصؿ (أوافؽ بشدة -محايد -أعارض بشدة)  ،بتقييـ ( )0 – 2 – 0لمعبارات

موجبة االتجاه ،و( )0 -2 – 0لمعبارات سالبة االتجاه ،واشتمؿ عمى عبارات محددة
وواضحة وذات صمة بموضوع البحث وكانت من ىذه العبارات :أرفض أف تتحوؿ
غرفة المعيشة النيارية إلى غرفة لمنوـ في المساء ،أقبؿ تقسيـ الفراغ الواحد الكبير إلى

فراغات أصغر لتمبية جميع احتياجات أفراد األسرة ،أشجع إنشاء مساكف يمكف فؾ
وحدات والتخمص منيا أو إضافة وحدات أخرى ،أشجع إنشاء فراغ يصمح ألداء

النشاطات كميا بداخمو ويمكف تقسيمو حسب الحاجة بقواطع خفيفة وأشجع استغبلؿ
السقؼ كخزائف عموية في الممرات والمطابخ.
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ب -استبيان الوعي بالمسكن الذكي :ىدؼ االستبياف إلى قياس وعي طبلب قسـ إدارة
المنزؿ والمؤسسات بالمسكف الذكي مف خبلؿ قياس معارفيـ واتجاىاتيـ ،وكاف عدد

عبارات االستبياف ( )00عبارة مقسمة عمى النحو التالي:

المحور األول :المعارف وأشتمؿ عمى ( )02عبارة وكانت االستجابة عمى ىذا المحور
وفقاً لمقياس ثنائي متصؿ (نعـ – ال) ،بتقييـ ( )0 – 2حيث أف العبارات موجبة

االتجاه ،واشتمؿ عمى عبارات محددة وواضحة وذات صمة بموضوع البحث وكانت من

ىذه العبارات :يوجد بالمسكف الذكي أجيزة لمكشؼ عف الدخاف والتدخؿ اآللي لئلطفاء
وتوجد إمكانية التحكـ في فتح أو غمؽ باب المنزؿ مف خبلؿ إرساؿ رسالة عبر الياتؼ
المحموؿ لجياز التحكـ كما توجد إمكانية التحكـ في كمية المياه المستخدمة في رى

النباتات وكذلؾ وقت الرى المطموب كما يمكف أف تتصؿ الثبلجة بالمركز التجاري
لتطمب بعض الحاجات المنزلية كذلؾ يمكف إعادة تدوير مياه الغسيؿ واالستحماـ

الستخداميا في تنظيؼ المرحاض في المسكف الذكي.

المحور الثاني االتجاىات :واشتمؿ عمى ( )06عبارة حيث ضـ ( )02عبارة موجبة

االتجاه و( )2عبارات سالبة االتجاه ،وكانت االستجابة عمى ىذا االستبياف وفقاً لمقياس
ثبلثي متصؿ (أوافؽ بشدة – محايد – أعارض بشدة) ،بتقييـ ( )0 – 2 – 0لمعبارات

موجبة االتجاه و( )0 -2 – 0لمعبارات سالبة االتجاه ،واشتمؿ عمى عبارات محددة
وواضحة وذات صمة بموضوع البحث وكانت من ىذه العبارات :أشجع وجود أجيزة
بالمنزؿ لمكشؼ عف الدخاف والتدخؿ اآللي لئلطفاء وأؤيد أف تقوـ صنابير المياه بتعديؿ

درجة ح اررة المياه وفؽ احتياجاتنا بينما أرفض انطفاء األضواء تمقائياً اذا لـ يوجد أى
نشاط ممموس بالغرفة لدقائؽ قميمة وأؤيد تزويد المساكف بتقنيات مراقبة إلكترونية لمنع

المصوص والمجرميف.

جـ -استبيان الوعي بالمسكن المستدام :ىدؼ االستبياف إلى قياس وعي طبلب قسـ
إدارة المنزؿ والمؤسسات بالمسكف المستداـ مف خبلؿ قياس معارفيـ واتجاىاتيـ ،وكاف
عدد عبارات االستبياف ( )23عبارة مقسمة عمى النحو التالي:

المحور األول :المعارف اشتمؿ عمى ( )20عبارة وكانت االستجابة عمى ىذا االستبياف
وفقاً لمقياس ثنائي متصؿ (نعـ – ال) ،بتقييـ ( )0 – 2حيث أف العبارات موجبة
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االتجاه ،واشتمؿ عمى عبارات محددة وواضحة وذات صمة بموضوع البحث وكانت مف
ىذه العبارات :تتميز المساكف المستدامة بتخفيض تكمفة التشغيؿ والصيانة عمى المدى

البعيد وتوجو المباني في المساكف المستدامة عمى أساس تقميؿ األحماؿ الح اررية لممبنى
وتستخدـ المواد المبلئمة لممناخ المحمي عند بناء المساكف المستدامة كما توجد إمكانية

استخداـ المواد المدارة والمعاد استخداميا عند إنشاء المساكف المستدامة ويتميز المسكف
المستداـ بالراحة والمرونة.

المحور الثاني :االتجاىات اشتمؿ عمى ( )05عبارة حيث ضـ ( )02عبارة موجبة
االتجاه و( )0عبارات سالبة االتجاه ،وكانت االستجابة عمى ىذا االستبياف وفقاً لمقياس
ثبلثي متصؿ (أوافؽ بشدة – محايد – أعارض بشدة) ،بتقييـ ( )0 – 2 – 0لمعبارات

موجبة االتجاه و( )0 -2 – 0لمعبارات سالبة االتجاه ،واشتمؿ عمى عبارات محددة

وواضحة وذات صمة بموضوع البحث وكانت مف ىذه العبارات :أشجع إنشاء مساكف
تعتمد عمى تقميؿ الحاجة إلى الطاقة الناتجة مف البتروؿ وأفضؿ الحياة بمساكف تتميز
بالراحة والمرونة وأؤيد اختيار مواقع وأحجاـ النوافذ لبلستفادة مف الطاقة المتجددة وأكره

استخداـ المواد المحمية وأفضؿ المستوردة عند انشاء المساكف وأفضؿ استخداـ األشجار
النافضة في تظميؿ واجيات المساكف.

تقنين أدوات الدراسة :يقصد بتقنيف األدوات قياس الصدؽ والثبات ليـ.

صدق األدوات :اعتمدت الباحثتاف في ذلؾ عمى كؿ مف:

 -0صدق المحتوى (المحكمين) :وذلؾ بعرض استبياف الوعي باالتجاىات الحديثة في
تصميـ المسكف عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف بإدارة المنزؿ
والمؤسسات مف األساتذة األفاضؿ أعضاء ىيئة تدريس قسـ إدارة المنزؿ

والمؤسسات كمية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية وقسـ إدارة مؤسسات األسرة

والطفولة كمية االقتصاد المنزلي جامعة األزىر وقسـ االقتصاد المنزلي كمية التربية
النوعية جامعة المنصورة وقسـ االقتصاد المنزلي كمية التربية النوعية بأشموف

جامعة المنوفية ،وقسـ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة كمية االقتصاد المنزلي
جامعة حمواف ،وقسـ االقتصاد المنزلي كمية الزراعة جامعة إسكندرية ،وبمغ عددىـ

( )00محكـ ،وطمب مف سيادتيـ الحكـ عمي مدي مناسبة كؿ عبارة لممحور
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الخاص بيا وكذلؾ صياغة العبارات وتحديد اتجاه كؿ عبارة واضافة أي مقترحات.
وتـ حساب نسبة االتفاؽ لدي المحكميف عمى كؿ عبارة مف عبارات االستبياف

وتراوحت نسبة اتفاؽ ما بيف المحكميف عمى العبارات ما بيف ()%5205

و( .)%033وعميو قامت الباحثتاف بإجراء التعديبلت المطموبة عمى االستبياف
واستبعاد العبارات التي تـ رفضيا مف قبؿ األساتذة المحكميف.

صدق االتساق الداخمي :قامت الباحثتاف بحساب صدؽ االتساؽ الداخمي ألدوات
البحث كما يمي:
جدول ( )2معامل ارتباط بيرسون بين عبارات استبيان الوعي بالمسكن المرن بمحوريو والدرجة

الكمية لممحور والمجموع الكمي لالستبيان
االتجبهبد
اٌّعبسف
االستجبط
سلُ اٌعجبسح
االستجبط
سلُ اٌعجبسح
**30002
0
**30223
0
**30000
2
**30230
2
**30223
0
**30210
0
**30000
2
**30235
2
**30200
0
**30001
0
**30020
6
**30231
6
** 30632
5
**30020
5
**30221
1
**30065
1
*30030
2
**30006
2
**30026
03
**30236
03
**30200
00
**30053
00
*30260
02
**30203
02
*30020
00
**30000
00
**30062
02
**30030
02
**30632
00
**30015
00
**30002
06
**30630
05
**30202
01
**30226
02
**30000
23
**30201
الوجوْع
**0033
الوجوْع
**30606
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ ثبالرجبُبد الحذٗثخ للوضكي
**دال عند مستوى داللة ()0002
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يتضح من جدول ( )2وجود عبلقات ارتباطية موجبة عند مستوى داللة ( )3030بيف
عبارات بعدي الوؼبسف واالتجاىات لممسكف المرف والمجموع الكمي لممسكف المرف ومع
المجموع الكمي لبلستبياف وبذلؾ يكوف ىذا المحور صادقاً في قياس ما وضع مف أجمو.
جدول ( )1معامل ارتباط بيرسون بين عبارات استبيان الوعي بالمسكن الذكي بمحوريو والدرجة
الكمية لممحور والمجموع الكمي لالستبيان
اٌّعبسف
االستجبط
سلُ اٌعجبسح
**30020
0
**30251
2
**30063
0
**30632
2
**30635
0
**30022
6
**30010
5
**30202
1
**30032
2
**30620
03
**30012
00
**30013
02
**30215
00
**30063
02
**30036
00
**30006
06
**30015
05
**30011
01
**30602
02
**30560
الوجوْع
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ ثبالرجبُبد الحذٗثخ للوضكي

االتجبهبد
سلُ اٌعجبسح
0
2
0
2
0
6
5
1
2
03
00
02
00
02
00
06

الوجوْع

االستجبط
**30230
**30505
**30626
**30653
**30600
**30023
**30022
**30060
**30500
**30060
**30001
**30613
**30002
**30603
**30601
**30062

**30162
**30120

**دال عند مستوى داللة ()0002

يتضح من جدول ( )1وجود عبلقات ارتباطية موجبة عند مستوى داللة ( )3030بيف
عبارات بعدي الوؼبسف واالتجاىات لممسكف الذكي والمجموع الكمي لممسكف الذكي ومع

المجموع الكمي لبلستبياف وبذلؾ يكوف ىذا المحور صادقاً في قياس ما وضع مف أجمو.
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جدول ( )3معامل ارتباط بيرسون بين عبارات استبيان الوعي بالمسكن المستدام بمحوريو والدرجة
الكمية لممحور
اٌّعبسف
االستجبط
سلُ اٌعجبسح
**00020
2
**002.0
1
**00220
3
**0022.
0
**00000
2
**00222
0
**0022.
7
**00200
.
**00207
2
**00201
20
**00201
22
**00003
21
**00277
23
**00012
20
**0027.
22
**0022.
20
**00210
27
**00210
2.
**0020.
22
**00222
10
**002..
12
**00010
11
**00010
13
اٌّجّىع
**0072.
اٌّجّىع
إجّبٌٍ استجُبْ اٌىعٍ ثبالتجبهبد اٌحذَثخ ٌٍّسىٓ

االتجبهبد

سلُ اٌعجبسح
2
1
3
0
2
0
7
.
2
20
22
21
23
20
22
20
27

االستجبط
**00000
**00712
**00722
**00022
**00720
**000.7
**00022
**00023
**007.0
**00700
**0001.
**00172
**00100
**00220
**00300
**00720
**0073.

**007.2
**00..2

**دال عند مستوى داللة ()0002

يتضح من جدول ( )3وجود عبلقات ارتباطية موجبة عند مستوى داللة ( )3030بيف
عبارات بعدي الوؼبسف واالتجاىات لممسكف المستداـ والمجموع الكمي لممسكف المستداـ

ومع المجموع الكمي لبلستبياف وبذلؾ يكوف ىذا المحور صادقاً في قياس ما وضع مف

أجمو.

الثبات :وتـ حساب ثبات االستبياف Reliabilityباستخداـ معػادلة ألفا كرونباخ
 Alpha-Cronbachلحساب معامؿ الثبات لتحديد قيمة االتساؽ الداخمي لبلستبياف،
واستخداـ اختبار التجزئة النصفية ( )Split-halfولمتصحيح مف أثر التجزئة النصفية
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تـ استخداـ معادلة التصحيح لسبيرماف – براوف ( ،)Spearman-Brownمعادلة

جتماف ( .)Guttmanويوضح جدول ( )0ذلك:

جدول ( )0اختبار معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية الستبيان الوعي باالتجاىات الحديثة في
تصميم المسكن بمحاوره

الج٘بى
الوؼبسف ثبلوضكي الوشى
االرجبُبد للوضكي الوشى
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ ثبلوضكي الوشى
الوؼبسف ثبلوضكي الزكٖ
االرجبُبد للوضكي الزكٖ
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ ثبلوضكي الزكٖ
الوؼبسف ثبلوضكي الوضزذام
االرجبُبد للوضكي الوضزذام
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ ثبلوضكي الوضزذام
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ ثبالرجبُبد الحذٗثخ فٖ رؾو٘ن
الوضكي

الزجزئخ الٌؾف٘خ
ألفب
ػذد
صج٘شهبى
الؼجبساد كشًّجبخ جزوبى
ثشاّى
3050 3052 3010
23
3005 3001 3060
00
3002 3002 3051
00
3010 3010 3015
02
3010 3010 3010
06
3002 3000 3011
00
3015 3015 3020
20
3012 3013 3011
05
3000 3000 3012
23
003

3022

3012

3012

يتضح من جدول ( )0أف درجات معامؿ ألفا كرونباخ ألبعاد استبياف الوعي بالمسكف
المرف ىي عمى الترتيب ( ،)3051 – 3060 – 3010ودرجات معامؿ ألفا كرونباخ
ألبعاد استبياف الوعي بالمسكف الذكي ىي عمى الترتيب (،)3011 – 3010 – 3015

ودرجات معامؿ ألفا كرونباخ ألبعاد استبياف الوعي بالمسكف المستداـ ىي عمى الترتيب
( )3012 – 3011 – 3020بينما كانت قيمة معامؿ ألفا كرونباخ لبلستبياف ككؿ
( )3022وىي قيمة مرتفعة وتدؿ عمى ثبات االستبياف.

كما بمغت قيمة معامؿ سبيرماف – براوف لبلستبياف ككؿ  ،3012وكانت قيمة معامؿ

جتماف لبلستبياف ككؿ ( )3012وىي قيـ مرتفعة لثبات االستبياف مما يعد مؤش اًر لموثوؽ
بنتائجو.

بناءاً عمى ما سبؽ أصبح استبياف االتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف مكوناً مف

 003عبارة.
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جدول ( ) 2القراءات الصغرى والكبرى والمدى وطول الفئة ومستويات الوعي باالتجاىات الحديثة في
اٌجُبْ
الوؼبسف ثبلوضكي الوشى
االرجبُبد للوضكي الوشى
إجواااابلٖ اصاااازج٘بى الااااْػٖ
ثبلوضكي الوشى
الوؼبسف ثبلوضكي الزكٖ
االرجبُبد للوضكي الزكٖ
إجواااابلٖ اصاااازج٘بى الااااْػٖ
ثبلوضكي الزكٖ
الوؼبسف ثبلوضكي الوضزذام
االرجبُبد للوضكي الوضزذام
إجواااابلٖ اصاااازج٘بى الااااْػٖ
ثبلوضكي الوضزذام
إجواااابلٖ اصاااازج٘بى الااااْػٖ
ثبالرجبُاااابد الحذٗثااااخ فااااٖ
رؾو٘ن الوضكي

تصميم المسكن
طىي
اٌمشاءح اٌمشاءح
اٌّذي
اٌعذد
اٌفئخ
اٌصغشي اٌىجشي

ِستىٌ
ِٕخفض

ِستىٌ
ِتىسظ

ِستىٌ
ِشتفع

23
00

23
00

23
20

23
03

6
03

()26-23
()22-00

()00-25
()00-20

()23-02
()20-06

00

00

030

53

20

()05-00

()10-01

()030-12

02
06

02
06

01
21

02
02

6
03

()20-02
()26-06

()02-26
()05-25

()01-00
()21-01

00

00

030

53

20

()05-00

()10-01

()030-12

20
05

20
05

26
00

20
02

5
00

()03-20
()21-05

()01-00
()23-22

()26-02
()00-20

23

23

023

13

26

()66-23

()20-65

()023-22

003

003

003

223

50

()003-205( )206-010( )012-003

يتضح من جدول ( )2أف أعمى درجة في استبياف الوعي باالتجاىات الحديثة في
تصميـ المسكف ىي  003وأقؿ درجة ىي  003وأف المدى  223وطوؿ الفئة 50

وبذلؾ أمكف تقسيـ درجات االستبياف إلى ثبلثة مستويات (منخفض – متوسط –

مرتفع).

 -3البرنامج اإلرشادي والذي ييدف إلى تنمية وعي طالب قسم إدارة المنزل
والمؤسسات عينة البحث التجريبية باالتجاىات الحديثة في تصميم المسكن:

مف البيانات المستمدة مف االستبياف تـ إعداد البرنامج اإلرشادي الموجو لطبلب قسـ

بناء عمى النتائج التي اتضحت مف
إدارة المنزؿ والمؤسسات عينة الدراسة التجريبية ً
استجابات طبلب قسـ إدارة المنزؿ والمؤسسات عينة الدراسة األساسية عمى استبياف
الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف بمحاوره (هؼبسف واتجاىات لممسكف

المرف – هؼبسف واتجاىات لممسكف الذكي – هؼبسف واتجاىات لممسكف المستداـ)
حيث قامت الباحثتان بما يمي:

 -0االطبلع عمى الدراسات السابقة العربية واألجنبية المرتبطة بالبرامج اإلرشادية
لبلستفادة منيا في كيفية تصميـ البرنامج وكيفية تقييمو.
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 -2إجراء المقاببلت الشخصية مع عينة البحث التجريبية لمعرفة مستوى وعييـ
باالتجاىات الحديثة في المسكف لبلستفادة منيا في تخطيط البرنامج.

 -0تحديد أىمية البرنامج اإلرشادي

 -2التخطيط العاـ لمبرنامج اإلرشادي ويشمؿ:
 -تحديد أىداؼ البرنامج.

 تحديد المحتوى العممي لمبرنامج. تحديد طرؽ التدريس والوسائؿ التعميمية واألنشطة المستخدمة في البرنامج. تحديد الخطة الزمنية لمبرنامج. -تقييـ البرنامج.

 -0حساب معامؿ صدؽ البرنامج.
 أىمية البرنامج:

 -0تنمية وعي طبلب قسـ إدارة المنزؿ والمؤسسات باالتجاىات الحديثة في المسكف
متضمنة المسكف المرف والمسكف الذكي والمسكف المستداـ.

 -2إعداد مادة عممية لطبلب قسـ إدارة المنزؿ والمؤسسات لتنمية وعييـ باالتجاىات
الحديثة في المسكف.

 -0يستمد البرنامج أىميتو مف تعمقو بتصميـ وتأثيث المسكف وىو مجاؿ يتسـ بندرة
البحوث والدراسات فيو.

 -2االستفادة مف البرنامج في تدعيـ وتخطيط مناىج االقتصاد المنزلي وخاصة (قسـ
إدارة المنزؿ والمؤسسات) وذلؾ حيث أنيا غير متضمنة في المناىج الدراسية.

 التخطيط العام لمبرنامج اإلرشادي ويشمل:
 -تحديد أىداؼ البرنامج.

 -تحديد المحتوى العممي لمبرنامج.

 تحديد طرؽ التدريس والوسائؿ التعميمية واألنشطة المستخدمة في البرنامج. تحديد الخطة الزمنية لمبرنامج. -تقييـ البرنامج.
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أوالً :أىداف البرنامج اإلرشادي:

اليدف العام لمبرنامج:

ييدؼ البرنامج اإلرشادي بصفة عامة إلى تنمية وعي عينة البحث التجريبية
باالتجاىات الحديثة في المسكف وتشمؿ ثبلث محاور (المسكف المرف – المسكف الذكي

– المسكف المستداـ) حتى يتمكنوا مف التعرؼ عمى كؿ ما ىو حديث في مجاؿ تصميـ
وتأثيث المسكف لبلستفادة منو في حياتيـ العممية والشخصية.

األىداف التعميمية لمبرنامج:

تشمؿ أىداؼ البرنامج التعميمية عمى جوانب التعميـ الثبلثة (معرفي – مياري –
وجداني) وقد راعت الباحثتاف أف تتحقؽ األىداؼ في جميع االتجاىات التعميمية

لمطبلب وتـ صياغة األىداؼ التعميمية كما يمي:

 )0األىداف المعرفية :ىى تمؾ األىداؼ التي تركز عمى الجانب العقمي والنشاط
الذىني وتيتـ بالمعارؼ المكتسبة حوؿ االتجاىات الحديثة في المسكف ،وتتدرج ىذه
األىداؼ مف السيؿ إلى الصعب ومف البسيط إلى المركب ،حيث تشتمؿ عمى

التذكر والفيـ والتطبيؽ والتحميؿ والتركيب وتنتيي بالتقييـ.

 )2األىداف الميارية :ىى تمؾ األىداؼ التي تيتـ بالجانب النفسحركي وبتكويف
وتنمية الميارات األساسية التي تساعد الطبلب عمى تنمية وعييـ باالتجاىات
الحديثة في تصميـ المسكف ،وتشمؿ المبلحظة والتجريب والممارسة واالتقاف
واإلبداع.

 )0األىداف الوجدانية :ىى تمؾ األىداؼ التي تيتـ باألحاسيس والمشاعر واالنفعاالت
وبتكويف االتجاىات والميوؿ والقيـ اإليجابية نحو االتجاىات الحديثة في تصميـ

المسكف.

وقد روعي في صياغة تمؾ األىداؼ أف يكوف اليدؼ واضحاً تماماً ،واقعياً يمكف قياس

مدى تحقيقو ،محدداً بمعنى أال يتداخؿ مع ىدؼ آخر ،يحتوي عمى فكرة واحدة فقط،

أف يمثؿ اليدؼ ناتجاً مباش اًر مقصوداً لمخبرة التعميمية ،أف يبدأ بفعؿ مضارع يعبر عف
السموؾ الذي سوؼ يحدث عند الشباب ،أف يذكر اليدؼ ناتج التعمـ وليس عممية التعمـ

ذاتيا.
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
ثانياً :المحتوى العممي لمبرنامج:

يتضمن البرنامج  20جمسات موزعة عمى االتجاىات الحديثة في تصميم المسكن كما

يمي:

جدول ( )0محتوى جمسات البرنامج اإلرشادي
عٕىاْ اٌجٍسخ
اٌجٍسبد
روِ٘ذٗخ للزؼبسف
الجلضخ األّلٔ
الوضكي الوشى
الجلضخ الثبً٘خ ّالثبلثخ
الوضكي الزكٖ
الجلضخ الشاثؼخ ّالخبهضخ ّالضبدصخ
الوضكي الوضزذام
الجلضخ الضبثؼخ ّالثبهٌخ ّالزبصؼخ
الخزبه٘خ
الجلضخ الؼبعشح

وبعد تحديد الموضوعات الرئيسية لمبرنامج وصياغتيا في صورة جمسات تعميمية بحيث

تتضمف كؿ جمسة العناصر التالية :عنواف الجمسة ،األىداؼ التعميمية لكؿ جمسة،
استراتيجيات التدريس المستخدمة ،المادة العممية ،األنشطة التعميمية ،التقويـ النيائي

لمجمسة.

ثالثاً :تحديد طرق التدريس والوسائل التعميمية واألنشطة المستخدمة في البرنامج:

طرق التدريس تشمل:

 المحاضرات المدعمة بالبوربوينت :تعتمد عمى إعداد المادة العممية وتنظيميا
بطريقة مناسبة.

 التعمم التعاوني :يعتمد عمى التعاوف بيف الطبلب سواء في األنشطة أو المحتوى
العممي.

 المناقشة والحوار :وفييا يسمح بالنقاش واثارة التساؤالت مما يحقؽ نتائج مثمرة في
تحقيؽ األىداؼ.

 استخدام العصف الذىني.

 استخدام أمثمة وصور توضيحية.
 أسموب حل المشكالت.

 استخدام الفيديوىات التي تخدم البرنامج.
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
الوسائل التعميمية المستخدمة:
المقصود بيا كؿ ما تـ استخدامو مف أجيزة وأدوات ومواد تعميمية بيدؼ نقؿ وتوصيؿ
المعارؼ والمعارؼ والميارات إلى الطبلب بسيولة ووضوح وتشمؿ :البلب توب –

 – Data Showالسبورة.

رابعاً :الخطة الزمنية لمبرنامج:

يتضمف البرنامج عشر جمسات مدة كؿ جمسة ساعتيف يتخمميـ فترة استراحة ( 23دقيقة)

فيما عدا الجمسة التمييدية واألخيرة مدة كؿ منيما  63دقيقة.

خامساً :تقييم البرنامج:

تعتبر مرحمة ىامة لمتعرؼ عمى فاعمية البرنامج وما أدى مف تغيير في مستوى الطبلب

ويشمؿ:

 التقييم القبمي :مف خبلؿ توزيع االستبياف القبمي لقياس وعي طبلب قسـ إدارة
المنزؿ والمؤسسات باالتجاىات الحديثة في المسكف.

 التقييم المرحمي :في نياية كؿ جمسة وذلؾ بعرض مجموعة مف األسئمة والتي
توضح مدى االستيعاب مع تصحيح ما يرد مف أخطاء.

 التقييم البعدي :بإعادة تطبيؽ االستبياف المستخدـ في البحث ومف خبلؿ مقارنة
النتائج القبمية والبعدية لقياس مستوى التحسف.

 حساب معمل صدق البرنامج:

تـ عرضو عمى مجموعة مف األساتذة الخبراء المتخصصيف في مجاؿ إدارة المنزؿ
والمؤسسات وذلؾ لمحكـ عمى صبلحية البرنامج مف حيث صياغة األىداؼ ،والمحتوى

العممي لكؿ جمسة ،واالستراتيجيات والوسائؿ التعميمية المستخدمة في كؿ جمسة

واجراءات تقييـ كؿ جمسة ،وقد اتفؽ السادة المحكميف عمى صبلحية البرنامج وامكانية
استخدامو وتطبيقو عمى عينة البحث بعد إجراء بعض التعديبلت في صياغة بعض

األىداؼ وبناء عمى اتفاؽ السادة المحكميف عمى صبلحية البرنامج تـ إعداده في
صورتو النيائية.
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
 الصعوبات التي واجيت الباحثتان في تطبيق البرنامج:
 عدـ االلتزاـ بحضور البعض لمبرنامج فكاف العدد في بداية البرنامج  23طالب
وفي نياية الجمسات أصبح العدد .03

 الصعوبة في تحديد وقت ثابت لمجمسات يناسب الجميع.
 ضيؽ وقت الطبلب وانشغاليـ بدراستيـ وعدـ وجود وقت فراغ كافي.

 الفيـ الخاطئ لمفيوـ البرنامج اإلرشادي وأنو ال فائدة منو ،واعتقادىـ أف الباحثتاف
يستغموىـ ليستفيدوا منيـ في أبحاثيـ وأنيـ ال يحتاجوف ليذه البرامج اإلرشادية وأف

باستطاعتيـ تنمية وعييـ بأنفسيـ.
جدول ( -7أ) محتوى الجمسات واألىداف التعميمية والطرق والوسائل اإلرشادية المستخدمة فى
تعميم الطالب الدروس الخاصة باالتجاىات الحديثة في المسكن.

-

اٌجٍسخ األوًٌ :تّهُذَخ ٌٍتعبسف
األهــذاف اٌتعٍُــُّخ ٌٍجٍسبد:
اٌطشق
فٍ ٔهبَخ اٌجٍسخ َىىْ اٌطبٌت لبدسا عًٍ أْ :واٌىسبئً
ِحتىي اٌجٍسخ
اإلسشبدَخ
وجذأُخ
ِهبسَخ
ِعشفُخ
اٌتعااااااابسف ثااااااآُ اٌجبحثتااااااابْ ٗ -0حااذد األُااذاف ٗ -0 ------جاااذٕ اصااازؼذادٍ  -الوٌبقغااااااااخ -
للوغبسكخ الفؼبلخ الجوبػ٘خ
الؼبهااااااااااااااااااااااااخ
واٌطالة0
فااااااااٖ جلضاااااااابد
للجشًبهج0
تطجُاااك االاتجااابس اٌمجٍاااٍ ِااآ
الجشًبهج0
اااااالي إجبثااااخ اٌطااااالة عٍااااً ٗ -2ضاااااااااااااااازخلؼ
ٗ -2جااااااذٕ اوبصاااااااب
أُو٘ااااااااااااااااااااااااااخ
االستجُبْ0
لزحق٘ااااد أُااااذاف
الجشًبهج0
اٌتعشَااااه ثفهااااذاف اٌجشٔاااابِ
الجشًبهج0
ٗ -0ضاازؼشؿ يل٘ااخ
وأهُّته0
ٗ -0غااااااؼش ث ُو٘ااااااخ
الؼواااااااا فااااااااٖ
اٌتعشَاااه ثّحتاااىي اٌجشٔااابِ
الجشًبهج0
الجلضبد0
وآٌُخ اٌعًّ فٍ اٌجٍسبد0
ٌٗ -2جزة للجشًابهج
االتفااااابق عٍاااااً ٔ ااااابَ ساااااُش ٗ -2كزضاااااااااااااااااااااات
ثغاااااااااك ػااااااااابم
هؼااااابسف ػاااااي
اٌجٍسااااابد وتحذَاااااذ ِىاعُاااااذ
ّهحزااااااااااااااااااااااْاٍ
هاااذٓ ااز٘بجاااَ
اٌجٍسبد اٌمبدِخ0
ّاألًغااااخ الزاااٖ
للجشًبهج0
تحذَاااااذ اٌىسااااابئً اٌتعٍُُّاااااخ
صْف ٗقْم ثِب0
واألٔشااطخ اٌتااٍ سااىف ٔمااىَ
ثهب0

اٌتمُُُ اٌّشحٍٍ
ػاااي كشٗاااد هٌبقغاااخ
ااااااشح ّااااااْاس ثااااا٘ي
الجباثزاااااااابى ّأفااااااااشاد
الوجوْػاااااااااخ ػاااااااااي
هْفاااااااْع الجلضاااااااخ
الزوِ٘ذٗخ0
هااااب هااااذٓ االصاااازفبدح
الزاااٖ اؾااالْا ػلِ٘اااب
هي الجلضخ0
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
جدول ( -7ب) محتوى الجمسات واألىداف التعميمية والطرق والوسائل اإلرشادية المستخدمة فى
تعميم الطالب الدروس الخاصة بالمسكن المرن
اٌجٍستبْ اٌثبُٔخ واٌثبٌثخ :اٌّسبوٓ اٌّشٔخ
األهــذاف اٌتعٍُــُّخ ٌٍجٍسبد:
اٌطشق واٌىسبئً
ِحتىي
فٍ ٔهبَخ اٌجٍسخ َىىْ اٌطبٌت لبدسا عًٍ أْ:
اٌتمُُُ اٌّشحٍٍ
اإلسشبدَخ
اٌجٍستبْ
وجذأُخ
ِهبسَخ
ِعشفُخ
 هفِااااااااااااْم ٗ -0غاش هؼٌاأ ٗ -0قاااْم ثزْفااا٘ح ٗ -0غاابسب ثبٗجبث٘ااخ  -الوحبفااااااااااااااااااااااشح ػاااي كشٗاااد الوٌبقغاااخ الحاااشحالوضااااااااااابكي الوضاااااااااااااااكي هفِْم الوضبكي فااااااااٖ هٌبقغااااااااخ الوذػواااااااااااااااااااااااااااااااااخ ّالحْاس ث٘ي الجباثز٘ي ّأفشاد
الوجوْػاااااخ الزجشٗج٘اااااخ ػاااااي
هْافاااااااااااااااااااا٘غ ثبلجْسثٌْٗذ0
الوشًخ0
الوشى0
الوشًخ0
 الوٌبقغخ الجوبػ٘خ 0هْفْع الجلضخ ّرق٘ا٘ن هاذٓ أًااااااااااااااْاع َٗ -2ااازكش أُو٘اااخ ٗ -2ضااااااازف٘ذ هاااااااي الجلضخ0الوشًّااخ فااٖ الوضااااااااااااابكي راج٘قاااااااااااااااااابد ُٗ -2جاااااذٕ اُزوبهاااااب  -الؼؾااااا الااااازٌُٖ اصااازفبدح الاااا ة هاااي خااا
الوضاااااااااااااااااابكي ًحاااااااْ هؼشفاااااااخ ّإثبسح الزضبؤالد 0كش ػذح أصئلخ- 3
الوشًخ0
الوضبكي0
 -0هشًّاااااااخ ٗ -0ؼااااذد أًااااْاع الوشًاااااااااااااااااااااااخ الوؼااااااااااااااااااابسف  -أصااااااااااالْة اااااااااااا س 30هااب ُااْ هفِااْم الوضااكي
الوشًّاااخ فاااٖ لوْاجِااااااااااااااااااخ الخبؽااااااااااااااااااااااخ الوغااااااااااك د فااااااااااٖ الوشى؟
االصزخذام0
الوغااااااااااااااك د ثبلوضااااااااااااااااااابكي الوضااكي ػااي كشٗااد س 32هااب ُاأ أًااْاع الوشًّااخ
 -2هشًّاااااااخ الوضبكي0
اصاااااازخذام راج٘قاااااابد فٖ الوضبكي؟
ْٗ -2فح ك٘ف٘اخ الخبؽاااااااااااااااااااخ الوشًخ0
الحجن0
َِٗ -0اااازن ثبكزغاااابف الوشًّاااااااااااااخ فاااااااااااااٖ س 30هاااااابرا رؼٌاااااأ هشًّااااااخ
 -0هشًّاااااااخ االصزفبدح هاي ثوضكٌَ0
االصزخذام؟
هشًّاااااااااااااااااخ ٗ -0و٘ااااز األُو٘ااااخ هو٘ااااااااااااااااااااازاد الوضبكي0
الفاااااااااااااااااااااا
االصازخبم فاٖ الوزوثلااااااخ فااااااٖ الوضبكي الوشًخ - 0ؽْس رْف٘ح٘خ 0س 32ك٘اااا ٗوكااااي اصاااازخذام
ّالزشك٘ت0
إقبهااخ الوضاابكي ُٗ -2جااااذٕ اُزوبهااااَ  -اصاازخذام ف٘ااذُْٗبد هشًّاااخ الحجااان فاااٖ الوضاااكي
 هو٘ااااااازاد الوضبكي0ثوؼشفااااااااااااااااااااااااخ رْفاااااااااااح أًاااااااااااْاع الخبػ ثبلابلت؟
الوشًخ0
الوضااااااااااابكي ٗ -0غااااااااااااااااش
هشًّاااااااااااااااااخ ُٗ -2ج٘ااااااذ هِاااااابسح خؾااااااااااااااااابئؼ الوشًّخ فٖ الوضكي 0س 30أكو 3
الوشًخ
أًااااااااااْاع الوشًّااااااااااخ فااااااااااٖ
الحجااااان فاااااٖ الزفشٗاااااد ثااااا٘ي الوضبكي الوشًخ0
الوضااااااااااااااااابكي00000000ّ 0000000
الوضااااااااااااابكي األًاااااااااااااااااااااْاع ٗ -0قاااااااذس أُو٘ااااااااخ
ّ0000000
الوخزلفاااااااااااااااااااخ هشًّاااااااااااااااااااااااااخ
الوشًخ0
هي هو٘ازاد الوضابكي الوشًاخ
َٗ -6اازكش هفِااْم للوشًّاااااخ فاااااٖ االصاااازخذام فااااٖ
000000000ّ 00000000000ّ 00000000
الوضكي0
الوضبكي0
هشًّااخ الفااا
ّالزشك٘تٗ -0 0كزغااااااااااااااااااااا ُٗ -6جاااااذٕ اُزوبهاااااب
ُٗ -5ؼااااااااااااااااااااذد هو٘ااااااااااااااااااازاد ًحاااااااْ هؼشفاااااااخ
هو٘ااااااااااااازاد الوضاااااااااااااااااابكي الوؼااااااااااااااااااابسف
الخبؽااااااااااااااااااااااخ
الوضااااااااااااابكي الوشًخ0
ثبلوشًّااااااخ فااااااٖ
الوشًخ0
الحجاااااااان ػٌااااااااذ
إًغبء الوضبكي0
ٗ -5قاااااااذس أُو٘ااااااااخ
هشًّاااااااخ الفااااااا
ّالزشك٘ااات ػٌاااذ
إًغبء الوضبكي0
ُٗ -1جااااذٕ اُزوبهااااَ
ثوؼشفخ هو٘زاد
الوضبكي الوشًخ0
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
جدول (-7ج) محتوى الجمسات واألىداف التعميمية والطرق والوسائل اإلرشادية المستخدمة فى
تعميم الطالب الدروس الخاصة بالمسكن الذكي
اٌجٍسبد اٌشاثعخ واٌخبِسخ واٌسبدسخ :اٌّسىٓ اٌزوٍ
األهــذاف اٌتعٍُــُّخ ٌٍجٍسبد:
اٌطشق واٌىسبئً
ِحتىي
فٍ ٔهبَخ اٌجٍسخ َىىْ اٌطبٌت لبدسا عًٍ أْ:
اٌتمُُُ اٌّشحٍٍ
اإلسشبدَخ
اٌجٍسبد
وجذأُخ
ِهبسَخ
ِعشفُخ
 -0هفِاااااااااااااااااااْم ْٗ -0فاااااح هفِاااااْم ٗ -0و٘ز هفِْم ٗ -0غاااااااااااااااااااابسب  -الوحبفااااااااااااااشح ػاااي كشٗاااد الوٌبقغاااخ الحاااشح
الوضاااااااااااكي ثئٗجبث٘اااااخ فاااااٖ الوذػواااااااااااااااااخ ّالحْاس ث٘ي الجباثزبى ّأفاشاد
الوضاااااااااااااااكي الوضكي الزكٖ0
هٌبقغاااااااااااااااااااااخ ثبلجْسثٌْٗذ 0الوجوْػاااااخ الزجشٗج٘اااااخ ػاااااي
ٗ -2ضاااااااااااااااااازؼشؿ الزكٖ0
الزكٖ0
 -2هٌظْهااااااااااااااخ هٌظْهخ الوضاكي ٗ -2ضااازف٘ذ هاااي هْافااااااااااااااااا٘غ  -الوٌبقغاااااخ فاااااٖ هْفْع الجلضاخ ّرق٘ا٘ن هاذٓ
هجوْػااااااااااابد اصااازفبدح الاااا ة هاااي خااا
راج٘قااااااااابد الجلضخ0
الوضاااااااااااااااكي الزكٖ0
كش ػذح أصئلخ3
ٗ -0ؼاااااذد راج٘قااااابد األًظواااااااااااخ ٗ -2قااااااذس أُو٘ااااااخ ؽغ٘شح0
الزكٖ0
 -0راج٘قااااااااااااابد األًظوااااخ الزك٘ااااخ الزك٘اااخ فاااٖ الوضااااااااااااااااابكي  -اصزـخـاااااااااااااااـذام س 30هااب ُااْ هفِااْم الوضااكي
هاْٗاااااااااااااااابد الزكٖ؟
الزك٘خ0
الوضبكي0
األًظوااااااااااااااخ فٖ الوضبكي0
الزك٘اااااخ فاااااٖ ٗ -2غاااااااااااااااش دّس ٗ -0جزكاااش اااا ٗ -0كزضاااااااااااااااااااات ّكز٘جااااااااااااااااابد س 32هاااب ُااأ أُااان راج٘قااابد
األًظوخ الزك٘خ فٖ الوضبكي؟
ؽغ٘شح0
األًظوااااخ الزك٘ااااخ إلعاااااااااكبل٘خ خجاااشاد ااااْ
الوضبكي0
ً -2وااااابر هاااااي فاٖ خفااـ ركلفااخ الوضاااااااااااكي راج٘قااااااااااااااااابد  -ؽاااااااااااااااااااااااااْس س 30هب ُاْ هضازقج األًظواخ
األًظوخ الزك٘اخ رْفاااااااااااااا٘ح٘خ الزك٘خ فٖ الوضبكي الوؾشٗخ؟
الزكٖ0
الوضااااااااااااابكي الوضكي0
لٌواااااابر هااااااي
فٖ الوضبكي0
ٗ -0ااااازكش إعااااااكبل٘خ
الزك٘خ0
ِٗ -2اااازن ثوؼشفااااخ الوضااااااااااااااااابكي
 -0دّس األًظوااخ األًظوخ الزك٘خ0
الزك٘خ0
هضاااااااااااااااااااازقج
الزك٘اااااخ فاااااٖ ٗ -6ضااازٌزج هضااازقج
األًظوخ الزك٘اخ  -أصاااااالْة ااااااا
خفااـ ركلفااخ األًظوااااخ الزك٘ااااخ
الوغك د0
فٖ هؾش0
فٖ الوضبكي0
الوضكي0
ٗ -0حاااشػ ػلااأ  -الؼؾاااااااااااااااااااا
 -6إعااااااااااااااااكبل٘خ ٗ -5ؼااااااااٖ أهثلاااااااخ
اصاااااااااااااااااازخذام الزٌُٖ
األًظوااااااااااااااخ لزْظ٘ األًظوخ
األًظوخ الزك٘اخ
الزك٘خ فٖ خفـ
الزك٘خ0
لخفاااـ ركلفاااخ
ركلفخ الوضكي0
 -5هضاااااااااااااااازقج
الوضكي0
األًظوااااااااااااااخ ٗ -1ضاااااااااااااااازؼشؿ
ِٗ -6اااازن ثوؼشفااااخ
الزك٘اااااخ فاااااٖ هضاازقج األًظوااخ
إعااااااااااااااااااااكبل٘خ
الزك٘ااااااااااخ فااااااااااٖ
الوضبكي0
األًظوااااااااااااااااااخ
الوضاااااااااااااااااااااابكي
الزك٘خ0
الوؾشٗخ0
ٗ -5كاااااْى ارجااااابٍ
إٗجااااابثٖ ًحاااااْ
اصاااااااااااااااااازخذام
األًظوخ الزك٘اخ
فٖ الوضكي0
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
جدول (-7د) محتوى الجمسات واألىداف التعميمية والطرق والوسائل اإلرشادية المستخدمة فى
تعميم الطالب الدروس الخاصة بالمسكن المستدام
ِحتىي اٌجٍسبد
 -0هفِْم الوضكي -0
الوضزذام0
 -2ػٌبؽااااااااااااااااااش
الوضااااااااااااااااااكي
-2
الوضزذام0
 -0هو٘ااااااااااااااااازاد
الوضااااااااااااااااااكي
الوضزذام0
ً -2واااااابر هاااااااي -0
الوضاااااااااااااااابكي
الوضزذاهخ0
 -0الوضاااااااااااااااابكي
الوضااااااااااااازذاهخ -2
ّاقزؾاااااابدٗبد
رؾاااو٘ن ّثٌااابء
الوضكي0

اٌجٍسبد اٌسبثعخ واٌثبِٕخ واٌتبسعخ :اٌّسىٓ اٌّستذاَ
األهــذاف اٌتعٍُــُّخ ٌٍجٍسبد:
اٌطشق واٌىسبئً
فٍ ٔهبَخ اٌجٍسخ َىىْ اٌطبٌت لبدسا عًٍ أْ:
اٌتمُُُ اٌّشحٍٍ
اإلسشبدَخ
وجذأُخ
ِهبسَخ
ِعشفُخ
ٗفضااااااااااااااااش ٗ -0و٘ااااااااااز هفِااااااااااْم ٗ -0غبسب ثئٗجبث٘اخ فاٖ  -الوحبفاااااااااااااشح ػي كشٗد الوٌبقغخ
هٌبقغاااااخ هْفاااااْع الوذػواااااااااااااااااااخ الحشح ّالحْاس ث٘ي
هفِااااااااااااااْم الوضكي الوضزذام0
ّأفشاد
ثبلجْسثٌْٗذ 0الجباثزبى
الوضااااااااااكي ْٗ -2اجاااااَ هؼْقاااااابد الجلضبد0
اصااازخذام راج٘قااابد ِٗ -2اااااااااازن ثوؼشفااااااااااخ  -الوٌبقغاااااخ فاااااٖ الوجوْػخ الزجشٗج٘خ
الوضزذام0
َٗاااااااااااااازكش الوضااااااااااااااااااااااااااابكي ػٌبؽااااش الوضاااابكي هجوْػاااااااااااابد ػي هْفْع الجلضخ
ّرق٘٘ن هذٓ اصزفبدح
الوضزذاهخ0
ػٌبؽاااااااااش الوضزذاهخ0
ؽغ٘شح0
الوضااااااااااكي ٗ -0جزكاااااااااش الاااااااااْ ُٗ -0جاااااااااذٕ إُزوبهاااااااااَ  -اصزـخـااااااااااااااـذام الا ة هي خ
ل صاااااااازفبدح هااااااااي ثوؼشفااخ ًواابر هااي هاْٗاااااااااااااااااابد كش ػذح أصئلخ3
الوضزذام0
ُٗؼااااااااااااااااذد الابقاااخ الوضااازذاهخ الوضبكي الوضزذاهخّ 0كز٘جاااااااااااااااااابد س 30هب ُْ هفِْم
الوضكي الوضزذام؟
هو٘اااااااازاد فٖ الوضبكي0
ٗ -2كااْى ارجاابٍ إٗجاابثٖ ؽغ٘شح0
الوضاااااااابكي ْٗ -2ظااااا األًظواااااخ ًحاااااااااْ الوضااااااااابكي  -ؽااااااااااااااااااااااااْس س 32اركش هو٘زاد
رْفااااااااااااااا٘ح٘خ الوضكي الوضزذام؟
الوضااااااازذاهخ فاااااااٖ الوضزذاهخ0
الوضزذاهخ0
ٗضاااازؼشؿ خفاااااااااـ ركلفاااااااااخ ٗ -0حاااااااااشػ ػلااااااااأ لٌوااااااابر هاااااااي سّ 30فح ك٘
الؼ قخ ث٘ي رؾااااااااو٘ن ّثٌاااااااابء اصاااازخذام راج٘قاااابد الوضاااااااااااااااااابكي ٗوكي االصزفبدح هي
الابقخ الوضزذاهخ فٖ
الوضااااااااااكي الوضكي0
الوضاابكي الوضاازذاهخ الوضزذاهخ0
الوضاااااااازذام َٗ -0قاااااا٘ش األُو٘ااااااخ ػٌاااذ رؾاااو٘ن ّثٌااابء  -إثااااااااااااااااااااااااااابسح الوضبكي؟
ّاقزؾاااابدٗب الوزوثلااااااااااخ فااااااااااٖ الوضبكي0
الزضبؤالد0
د رؾااااو٘ن الوضااااااااااااااااااااااااااابكي ٗ -6قااااااااااااذس أُو٘ااااااااااااخ  -أصاااااالْة ااااااا
ّثٌاااااااااااااااابء الوضزذاهخ0
ّهو٘اازاد الوضاابكي الوغك د0
الوضزذاهخ0
الوضكي0
 الؼؾاااااااااااااااااااالزٌُٖ0

جدول ( -7ىـ) الجمسة الختامية
اٌجٍسخ اٌعبششح :اٌختبُِخ
ِحتىي اٌجٍسخ

األهــذاف اٌتعٍُــُّخ ٌٍجٍسبد:
فٍ ٔهبَخ اٌجٍسخ َىىْ اٌطبٌت لبدسا عًٍ أْ:

اٌطشق
واٌىسبئً اٌتمُُُ اٌّشحٍٍ
اإلسشبدَخ

وجذأُخ
ِهبسَخ
ِعشفُخ
ِشاجعااااااخ إٌماااااابط ْٗ -0فااااااااح كااااااااش ٌٗ -0ابقظ الجباثزابى ٗ -0غاااااؼش ث ُو٘اااااخ الجشًااااابهج  -الوٌبقغخ ٗزن رق٘٘ن الجشًبهج
اٌهبِاااااااااااخ فاااااااااااٍ االصااااااااازفبدح هاااااااااي اااااْ الوفاااابُ٘ن االسعاابدٕ فااٖ رٌو٘ااخ ّػ٘ااَ الجوبػ٘خ 0كك هي خ
إجشاء االخزجبس
ثبالرجبُاااابد الحذٗثااااخ فااااٖ
راج٘قاااااااااااااااااااااااااااابد الزٖ رن رٌبّلِب0
اٌجشٔبِ 0
الجؼذٕ0
االرجبُاابد الحذٗثااخ ْٗ -2اجااَ هغااك د الوضكي0
تمُااااااُُ اٌجشٔاااااابِ
ثٌااااابء ّرؾاااااو٘ن ٗ -2غاااجغ اصااازخذام راج٘قاااابد
اإلسشاااابدٌ ورٌااااه فٖ الوضكي0
ِٓ ااالي اٌتطجُاك َٗ -2اااااااازكش الفْائااااااااذ الوضاااااابكي فااااااٖ الوشًّاااخ ّاألًظواااخ الزك٘اااخ
ّاألًظواااخ الوضااازذاهخ ػٌاااذ
الؼبئاااذح ػل٘ااااَ هااااي هؾش0
اٌجعذٌ ٌالستجُبْ0
ٗ -0فاااااااااش ثااااااااا٘ي رؾو٘ن ّثٌبء الوضبكي0
شىش اٌطاالة عٍاً الجشًبهج0
تعااااااااابؤهُ ِاااااااااع ْٗ -0فح هذٓ فبػل٘خ االصزج٘بى القجلاٖ
الجشًبهج هي ّجِخ ّالجؼااااااذٕ هااااااي
اٌجبحثتبْ0
ا٘ااال الخجاااشاد
ًظشٍ الخبؽخ0
الوكزضجخ0
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
خامساً :المعامالت اإلحصائية المستخدمة في البحث الستخراج النتائج:

تـ تصحيح االستبياف وتفريغ البيانات عمى اإلكسيؿ  ،Excelثـ نقؿ البيانات عمى

برنامج ( SPSSالحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية) ،وتحميؿ البيانات ومعالجتيا

إحصائياً الستخراج النتائج ،عن طريق حساب صدؽ االتساؽ الداخمي مف خبلؿ

معامؿ ارتباط بيرسوف بيف عبارات االستبياف والمجموع الكمي لممحور التابع لو ،وبيف

مجموع كؿ محور والدرجة الكمية لبلستبياف ،وحساب معامؿ ألفا كرونباخ لحساب ثبات

االستبياف ،واستخداـ معامؿ التجزئة النصفية لقياس ثبات االستبياف ،وحساب التكرارات
والنسب المئوية لوصؼ عينة البحث األساسية ،واستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف
بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية والوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ

المسكف ،واستخداـ اختبار  T. Testلموقوؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات عينة
البحث األساسية تبعاً لكؿ مف :محؿ اإلقامة – النوع – الفرقة الدراسية – حجرتؾ في

المنزؿ – نوع المسكف ،واستخداـ اختبار تحميؿ التبايف في اتجاه واحد One Way
 Analysis Varianceلدراسة التبايف بيف عينة البحث األساسية تبعاً لكؿ مف :عدد

أفراد األسرة – تعميـ كبلً مف األب واألـ – مينة كبلً مف األب واألـ – الدخؿ الشيري

لؤلسرة – طبيعة سكف األسرة وفي حالة وجود تبايف داؿ إحصائياً يتـ استخداـ اختبار

 Tukeyألدؽ فرؽ معنوي ،وبعد اإلنتياء مف التطبيؽ القبمي تـ جمع  23استمارة ،أما
بعد اإلنتياء مف التطبيؽ البعدي تـ جمع 03

استمارة ،وبالتالي تـ استبعاد 03

استمارات لعدـ االلتزاـ بحضور الجمسات فأصبح العدد النيائي لبلستمارات  03استمارة
قبمية و 03استمارة بعدية ،بعد ذلؾ تـ تصحيح استجابات الطبلب عمى أدوات البحث

وفقاً لمفتاح التصحيح المعد لذلؾ ،وتـ رصد الدرجات في جداوؿ خاصة لمعالجتيا

إحصائياً ،حيث تـ تفريغ البيانات عمى برنامج  ، SPSSثـ تـ حساب التك اررات

والنسب المئوية لوصؼ عينة البحث التجريبية ،واستخداـ T-test Paired Samples
لموقوؼ عمى داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات طبلب قسـ إدارة المنزؿ والمؤسسات

عينة البحث التجريبية في االستبياف قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج.
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
نتائج البحث الميدانية

أوال :وصف عينة البحث األساسية

فيما يمي وصؼ لعينة البحث األساسية والتي بمغت  023طالب بقسمي إدارة المنزؿ
والمؤسسات وادارة مؤسسات األسرة والطفولة تـ اختيارىـ بطريقة عمدية وجدوؿ ()1

يوضح ذلؾ:

جدول ( ).التوزيع النسبي لعينة البحث وفقا لمتغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي (ن=)310
اٌّتغُش

اٌعذد

إٌسجخ
اٌّئىَخ

123
07
310

7202
1002
200

روش
أٔثً
اٌّجّىع

0003
3307
200

10-22
13-12
اٌّجّىع

03.0
2000
200

تٍُّه
اَجبس
اٌّجّىع

22.3
0..0
20.3
200

شمخ
ِٕزي ِستمً
ِسىٓ ِشتشن ِع األلبسة
اٌّجّىع
تعٍُُ األَ
أُِخ
تمشأ وتىتت
حبصٍخ عًٍ اٌشهبدح االثتذائُخ أو
االعذادَخ
حبصٍخ عًٍ ِؤهً ِتىسظ
جبِعٍ
دساسبد عٍُب
اٌّجّىع
ِهٕخ األَ
وظُفخ حىىُِخ
لطبع ابص
أعّبي حشح
عًٍ اٌّعبش
ال تعًّ
ِتىفُخ
اٌّجّىع

اٌّتغُش

ِحً االلبِخ
سَه
حضش
اٌّجّىع

إٌسجخ
اٌّئىَخ

اٌعذد
إٌىع

اٌفشلخ اٌذساسُخ
121
اٌفشلخ اٌثبٌثخ
20.
اٌفشلخ اٌشاثعخ
310
اٌّجّىع
حجشته فٍ إٌّزي
232
فشدَخ
2.2
ِشتشوخ
310
اٌّجّىع
عذد أفشاد األسشح
02
 3أفشاد ففلً
122
 0-0أفشاد
21
 7أفشاد ففوثش
310
اٌّجّىع
تعٍُُ األة
7
أٍِ
3
َمشأ وَىتت
حبصً عًٍ اٌشهبدح االثتذائُخ أو
10
االعذادَخ
272
حبصً عًٍ ِؤهً ِتىسظ
23
جبِعٍ
10
دساسبد عٍُب
310
اٌّجّىع
ِهٕخ األة
202
وظُفخ حىىُِخ
02
لطبع ابص
22
أعّبي حشح
00
عًٍ اٌّعبش
.
ال َعًّ
32
ِتىفٍ
310
اٌّجّىع
اٌذاً اٌشهشٌ ٌألسشح
03
ألً ِٓ  1000جُٕه
222
ِٓ  1000إًٌ  0000جُٕه
70
ِٓ  0000إًٌ  0000جُٕه
20
ِٓ  0000إًٌ  .000جُٕه
21
ِٓ  .000جُٕه ففوثش
310
اٌّجّىع

20
300
310

000
2200
200

230
220
310

0000
2200
200

300
20
310

22
2
200

70
200
7.
310

130.
2202
10.0
200

22
22

007
007

20

000

222
72
20
310

2207
11.1
000
200

70
2
21
2
123
22
310

1202
10.
30.
200
0000
300
200

اٌسٓ

ٔىع اٌسىٓ

طجُعخ اٌسىٓ

101
0.2
.02
23.0
12.2
003
200
00.2
2002
2701
2102
102
207
200
2207
0..0
13.2
2
30.
200
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
يتضح من جدول ( ).ما يمي:
 -0أف ( )%5200مف عينة البحث األساسية يقيموف بالريؼ بينما ( )%2302يقيموف
بالحضر ،أف ( )%2006مف العينة إناث بينما ( )%202ذكور ،أف ( )%6600مف

العينة األساسية بالفرقة الثالثة بينما ( )%0001بالفرقة الرابعة ،أف ( )%2306مف
العينة سنيـ مف  23-02سنة بينما ( )%0202سنيـ مف  20-20سنة.

 -2أف ( )%6102مف العينة عدد أفراد أسرىـ مف  6-2أفراد بينما ( )%0000عدد
أفراد أسرىـ  0أفراد فأقؿ و( )%0600عدد أفراد أسرىـ  5أفراد فأكثر ،وأف

( )%0002مف العينة آبائيـ حاصميف عمى مؤىؿ متوسط و( )%2200جامعي
بينما ( )%302يق أر ويكتب ،كما أف ( )%0205مف العينة أمياتيـ حاصبلت عمى

مؤىؿ متوسط و( )%2202جامعية بينما ( )%205تق أر وتكتب ،وأف ( )%2200مف
العينة آبائيـ بالوظائؼ الحكومية و( )%0502باألعماؿ الحرة بينما ( )%200ال

يعمؿ ،أف ( )%6606مف العينة أمياتيـ ال تعمؿ و( )%2002بالوظائؼ الحكومية
بينما ( )%006عمى المعاش.

 -0أف ( )%2102مف العينة دخؿ أسرىـ الشيري مف  2333إلى  2333جنيو بينما
( )%001دخؿ أسرىـ الشيري مف  1333جنيو فأكثر.

 -2أف ( )%0606مف العينة حجراتيـ بمنازليـ مشتركة بينما ( )%2002حجراتيـ

فردية ،وأف ( )%20مف العينة يقيموف بمنازؿ تمميؾ بينما ( )%0بمنازؿ إيجار،
وأف ( )%0002مف العينة يعيشوف في منزؿ مستقؿ بينما ( )%2001يعيشوف في

شقة.

ثانياً :التوزيع النسبي الستجابات عينة البحث األساسية عمى أدوات البحث

 -2التوزيع النسبي لمستويات استجابات عينة البحث األساسية عمى استبيان االتجاىات الحديثة في
تصميم المسكن :يشتمؿ ىذا الجزء عمى التوزيع التكراري والنسبي لمستويات عينة
البحث األساسية عمى استبياف االتجاىات الحديثة في المسكف ،وجدول ( )2يوضح
ذلك:
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
جدول ( )2التوزيع النسبي وفقاً لمستويات استجابات عينة البحث االساسية الستبيان االتجاىات
الحديثة في تصميم المسكن

الج٘بى
الوؼبسف ثبلوضكي الوشى
االرجبُبد للوضكي الوشى
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ ثبلوضكي الوشى
الوؼبسف ثبلوضكي الزكٖ
االرجبُبد للوضكي الزكٖ
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ ثبلوضكي الزكٖ
الوؼبسف ثبلوضكي الوضزذام
االرجبُبد للوضكي الوضزذام
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ ثبلوضكي الوضزذام
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ ثبالرجبُبد الحذٗثخ فٖ رؾو٘ن الوضكي

هضزْٓ هٌخفـ
%
الؼذد
2000
52
500
22
0006
002
2102
20
501
20
0606
00
2205
020
100
26
2002
53
2300
60

هضزْٓ هزْصل
%
الؼذد
03
063
5202 202
6202 236
00
060
2000 002
1002 263
23
021
2205
20
5500 221
5202 202

هضزْٓ هشرفغ
%
الؼذد
2602
16
0000
22
2306
66
0302 060
202
5
0000
22
6202 022
306
2
300
0

يتضح مف جدوؿ ( )2ما يمي:

 -0أف ( )%6202مف عينة البحث األساسية مستوى وعييـ متوسط بالمسكف المرف
بينما ( )%0006مستوى وعييـ منخفض.

 -2أف ( )%1002مف عينة البحث األساسية مستوى وعييـ متوسط بالمسكف الذكي
بينما ( )%202مستوى وعييـ مرتفع.

 -0أف ( )%5500مف عينة البحث األساسية مستوى وعييـ متوسط بالمسكف المستداـ
بينما ( )%306مستوى وعييـ مرتفع.

 -0أف ( )%5202مف عينة البحث األساسية مستوى وعييـ متوسط باالتجاىات
الحديثة في تصميـ المسكف بينما ( )%300مستوى وعييـ مرتفع ولذلك تم تخطيط

وتنفيذ برنامج ارشادي لتنمية وعي عينة من طالب كميات االقتصاد المنزلي
باالتجاىات الحديثة في المسكن.

ثالثاً :النتائج في ضوء فروض البحث:

يتضمف ىذا الجزء نتائج البحث الميدانية التي أجريت عمى عينة قواميا  023طالب

بيدؼ الوصوؿ إلى تنمية وعي الطبلب الجامعييف باالتجاىات الحديثة في تصميـ
وبناء عمى ما تـ الوصوؿ إليو مف نتائج يتـ عرض
المسكف ،وتفسير ىذه النتائج،
ً
توصيات البحث.
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
الفرض األول :ينص الفرض األوؿ عمى أنو " :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة
إحصائية بين بعض متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي (السن – عدد أفراد

األسرة – تعميم األب – تعميم األم – الدخل الشيري لألسرة) وبين وعي عينة البحث

األساسية باالتجاىات الحديثة في تصميم المسكن بمحاوره (معارف واتجاىات الطالب
بالمسكن المرن  -معارف واتجاىات الطالب بالمسكن الذكي  -معارف واتجاىات

الطالب بالمسكن المستدام)".

ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائياً تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف متغيرات

المستوى االجتماعي واالقتصادي ومتوسط درجات عينة البحث األساسية في استبياف
الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف بمحاوره الثبلثة وجدوؿ ( )03يوضح

ذلؾ:
جدول ( )20معامل ارتباط بيرسون بين بعض متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي ومتوسط

درجات عينة البحث األساسية في استبيان الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميم المسكن بمحاوره
الثالثة (ف=)023

الج٘بى

الضي
ػذد أفشاد
األصشح
رؼل٘ن األة
رؼل٘ن األم
الذخ
الغِشٕ
لألصشح

إجوبلٖ
إجوبلٖ
إجوبلٖ
الوؼبسف االرجبُبد اصزج٘بى الوؼبسف االرجبُبد اصزج٘بى الوؼبسف االرجبُبد اصزج٘بى
الْػٖ
ثبلوضكي للوضكي
الْػٖ
ثبلوضكي للوضكي
الْػٖ
ثبلوضكي للوضكي
ثبلوضكي الوضزذام الوضزذام ثبلوضكي
الزكٖ
الزكٖ
ثبلوضكي
الوشى
الوشى
الوضزذام
الزكٖ
الوشى
30302*30000**30022 **30056
**30020 **30022
**30000 **30002 **30000

إجوبلٖ اصزج٘بى
الْػٖ
ثبالرجبُبد
الحذٗثخ فٖ
رؾو٘ن الوضكي
**30232-

* 30022

30030-

*30022

30332-

30036-

30351-

30350

30312-

30300-

30300

30313
30310

30312
**30060

30313
30310

30320
30322

30363
30350
*30002 **30000

30362
30326-

30353
30301
*30000 **30060

30312
*30020

30312

30301

30312

*30002

**30023 *30000 **30013 *30002

**30060

30300

يتضح من جدول ( )20ما يمي:
 -0وجود عبلقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية بيف السف واجمالي الوعي
بالمسكف المرف بمحوريو (المعارؼ واالتجاىات) عند مستوى داللة  3030بمعنى

أنو كمما قؿ السف زاد الوعي بالمسكف المرف.

 -2وجود عبلقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية بيف السف واجمالي الوعي
بالمسكف الذكي بمحوريو (المعارؼ واالتجاىات) عند مستوى داللة  3030و 3030
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بمعنى أنو كمما قؿ السف زاد الوعي بالمسكف الذكي ،وىذا يختمف مع دراسة

موسى وقمرة ( )230 :1022التي أثبتت أنو يوجد تبايف داؿ إحصائياً في الوعي
بمواصفات وخصائص المسكف الذكي تبعاً لمسف عند مستوى داللة  3030لصالح

السف األكبر ،كما يختمف مع دراسة خميل وفيمي ( )221 :1027التي أثبتت أف
ىناؾ تبايف داؿ إحصائياً في مستوى وعي المقبميف عمى الزواج بمنظومة المسكف

الذكي تبعاً لمسف عند مستوى داللة  3030لصالح السف األكبر  22سنة فأكبر.

 -0وجود عبلقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية بيف السف واجمالي الوعي

بالمسكف المستداـ واالتجاىات لممسكف المستداـ عند مستوى داللة  3030بمعنى

أنو كمما قؿ السف زاد الوعي بالمسكف المستداـ ،بينما ال توجد عبلقة ارتباطية

ذات داللة إحصائية بيف السف والمعارؼ عف المسكف المستداـ وىذا يتفق مع

دراسة حبيب وابراىيم ( )221 :1010التي أثبتت أنو ال توجد عبلقة ارتباطية بيف
السف ومعارؼ المبحوثات عف التصميـ الداخمي المستداـ.

 -2وجود عبلقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية بيف السف واجمالي الوعي
باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف عند مستوى داللة  3030بمعنى أنو كمما

قؿ السف زاد الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف ،وترجع الباحثتان

السبب لذلك إلى أف الشباب األصغر سناً يبحث دائما عف كؿ ما ىو جديد
ويحاوؿ تطبيقو.

 -0وجود عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بيف عدد أفراد األسرة واجمالي
الوعي بالمسكف المرف والمعارؼ عف المسكف المرف عند مستوى داللة  3030أى
أنو كمما زاد عدد أفراد األسرة كمما زاد الوعي بالمسكف المرف ،وترجع الباحثتان

السبب إلى أنو كمما زاد عدد أفراد األسرة كمما زاد التكدس واالزدحاـ بالمسكف مما
يجعؿ األبناء يبحثوف عف بعض الحموؿ لحؿ مشكمة االزدحاـ بالمسكف وجعؿ

الحياة أفضؿ مثؿ تحويؿ غرفة المعيشة بالنيار إلى غرفة لمنوـ بالميؿ واستخداـ
األثاث مثؿ األريكة والمقعد التي تتحوؿ إلى سرير لمنوـ ومنضدة الطعاـ تتحوؿ

إلى مكتب وتقسيـ الفراغ الواحد الكبير إلى فراغات أصغر حسب الحاجة ،بينما ال
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توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف عدد أفراد األسرة واالتجاىات
لممسكف المرف.

 -6ال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف عدد أفراد األسرة واجمالي الوعي
بالمسكف الذكي بمحوريو (المعارؼ واالتجاىات) ،وىذا يتفق مع دراسة موسى

وقمرة ( )207 :1022التي أثبتت أنو ال يوجد عبلقة ارتباطية بيف عدد أفراد
األسرة والوعي بمواصفات وخصائص المسكف الذكي ،بينما يختمف مع دراسة

مختار ( )221 :1020التي أثبتت وجود فروؽ في الوعي بالمسكف الذكي عند
مستوى داللة  3030لصالح األسر عدد أفرادىا  2فأقؿ.

 -5ال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف عدد أفراد األسرة واجمالي الوعي
بالمسكف المستداـ بمحوريو (المعارؼ واالتجاىات) وىذا يختمف مع دراسة حبيب

وابراىيم ( )221 :1010التي أثبتت أنو توجد عبلقة ارتباطية بيف عدد أفراد
األسرة ومعارؼ المبحوثات عف التصميـ الداخمي المستداـ عند مستوى داللة
 3030لصالح عدد أفراد األسرة األكثر.

 -1ال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف عدد أفراد األسرة واجمالي الوعي
باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف.

 -2ال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف تعميـ األب وكؿ مف إجمالي

الوعي بالمسكف المرف بمحوريو (المعارؼ واالتجاىات) ،واجمالي الوعي بالمسكف

الذكي بمحوريو (المعارؼ واالتجاىات) ،وىذا يختمف مع دراسة موسى وقمرة

( )200 :1022التي أثبتت أنو يوجد عبلقة ارتباطية طردية بيف المستوى
التعميمي والوعي بمواصفات وخصائص المسكف الذكي عند مستوى داللة ،3030

كما يختمف مع دراسة مختار ( )20. :1020التي أثبتت وجود فروؽ في الوعي
بالمسكف الذكي تبعاً لممستوى التعميمي عند مستوى داللة  3030لصالح المستوى

التعميمي األعمى.

 -03ال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف تعميـ األب وكؿ مف إجمالي

الوعي بالمسكف المستداـ بمحوريو (المعارؼ واالتجاىات) ،واجمالي الوعي
باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف.
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 -00ال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف تعميـ األـ واجمالي الوعي
بالمسكف المرف والمعارؼ عف المسكف المرف ،بينما توجد عبلقة ارتباطية طردية
ذات داللة إحصائية بيف تعميـ األـ واالتجاىات لممسكف المرف عند مستوى داللة

 3030بمعنى أنو كمما زاد تعميـ األـ كمما زاد اتجاه أبنائيا لبلستفادة مف تطبيقات

المساكف المرنة في منازليـ.

 -02توجد عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بيف تعميـ األـ واجمالي الوعي
بالمسكف الذكي واالتجاىات لممسكف الذكي عند مستوى داللة  3030و  3030مما

يعني أنو كمما زاد تعميـ األـ كمما زاد وعي األبناء بالمساكف الذكية وزاد اتجاىيـ

لمحاولة االستفادة مف بعض تطبيقاتيا في منازليـ ،وترجع الباحثتان السبب إلى

ذلك أنو كمما ارتفع المستوى التعميمي لؤلـ كمما ارتفع تشجيعيا ألبنائيا لزيادة

وعييـ بالتطبيقات الحديثة في كافة المجاالت الحياتية ،وىذا يتفق مع دراسة

موسى وقمرة ( )200 :1022التي أثبتت أنو يوجد عبلقة ارتباطية طردية بيف
المستوى التعميمي والوعي بمواصفات وخصائص المسكف الذكي عند مستوى داللة

 ،3030كذلك يتفق مع دراسة مختار ( )20. :1020التي أثبتت وجود فروؽ في
الوعي بالمسكف الذكي تبعاً لممستوى التعميمي عند مستوى داللة  3030لصالح
المستوى التعميمي األعمى ،بينما ال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف

تعميـ األـ والمعارؼ عف المساكف الذكية.

 -00توجد عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بيف تعميـ األـ واجمالي الوعي
بالمسكف المستداـ واالتجاىات لممسكف المستداـ عند مستوى داللة  3030و 3030

مما يعني أنو كمما زاد تعميـ األـ كمما زاد وعي األبناء بالمساكف المستدامة وزاد

اتجاىيـ لمحاولة االستفادة مف بعض تطبيقاتيا في منازليـ ،وترجع الباحثتان

السبب إلى أنو كمما ارتفع المستوى التعميمي لؤلـ كمما ارتفع تشجيعيا ألبنائيا
لزيادة وعييـ بالتطبيقات الحديثة في كافة المجاالت الحياتية ،بينما ال توجد عبلقة
ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف تعميـ األـ والمعارؼ عف المساكف المستدامة.
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 -02توجد عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بيف تعميـ األـ واجمالي الوعي
باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف عند مستوى داللة  3030مما يعني أنو

كمما زاد تعميـ األـ كمما زاد وعي األبناء باالتجاىات الحديثة في المسكف.

 -00ال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف الدخؿ الشيري لؤلسرة واجمالي
الوعي بالمسكف المرف بمحوريو (المعارؼ واالتجاىات).

 -06توجد عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بيف الدخؿ الشيري لؤلسرة
واجمالي الوعي بالمسكف الذكي والمعارؼ عف المساكف الذكية عند مستوى داللة

 3030مما يعني أنو كمما زاد الدخؿ الشيري لؤلسرة كمما زاد وعي األبناء

بالمساكف الذكية وزادت معارفيـ عف المساكف الذكية ألف مستوى دخميـ المادي
يسمح ليـ باستخداـ تطبيقات المساكف الذكية في منازليـ ،وىذا يتفق مع دراسة

موسى وقمرة ( )207 :1022التي أثبتت أنو يوجد عبلقة ارتباطية طردية بيف
الدخؿ الشيري لؤلسرة والوعي بمواصفات وخصائص المسكف الذكي عند مستوى

داللة  ،3030كما يتفق مع دراسة مختار ( )223 :1020التي أثبتت وجود فروؽ
في الوعي بالمسكف الذكي تبعاً لمدخؿ الشيري لؤلسرة عند مستوى داللة 3030
لصالح األسر ذوي الدخؿ المرتفع ،وذلؾ بينما ال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة

إحصائية بيف الدخؿ الشيري لؤلسرة واالتجاىات لممسكف الذكي.

 -05توجد عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بيف الدخؿ الشيري لؤلسرة
واجمالي الوعي بالمسكف المستداـ بمحوريو (المعارؼ واالتجاىات) عند مستوى

داللة  3030و 3030بمعنى أنو كمما زاد الدخؿ الشيري لؤلسرة كمما زاد وعي
األبناء بالمساكف المستدامة ،وىذا يتفق مع دراسة حبيب وابراىيم ()221 :1010
التي أثبتت أنو توجد عبلقة ارتباطية بيف الدخؿ الشيري لؤلسرة ومعارؼ

المبحوثات عف التصميـ الداخمي المستداـ عند مستوى داللة  3030لصالح مستوى
الدخؿ األعمى.

 -01توجد عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بيف الدخؿ الشيري لؤلسرة
واجمالي الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف عند مستوى داللة 3030
بمعنى أنو كمما زاد الدخؿ الشيري لؤلسرة كمما زاد وعي األبناء باالتجاىات
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الحديثة في المسكف وترجع الباحثتان السبب لذلك إلى أنو كمما زاد الدخؿ المادي
لؤلسرة كمما زاد امتبلؾ األبناء لوسائؿ االتصاؿ الحديثة وبالتالي اطبلعيـ وزيادة
وعييـ باالتجاىات الحديثة في المساكف.

مما سبق يتضح وجود عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة احصائية بين السن

واجمالي وعي عينة البحث اآلساسية باالتجاىات الحديثة في المسكن عند مستوى

داللة  ،0002بينما ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين عدد أفراد األسرة
وتعميم األب وبين إجمالي الوعي باالتجاىات الحديثة في المسكن ،كذلك توجد عالقة
ارتباطية طردية ذات داللة احصائية بين تعميم األم والدخل الشيري لألسرة وبين

إجمالي الوعي باالتجاىات الحديثة في المسكن عند مستوى داللة  0002و0002
وبذلك قد تحقق الفرض األول جزئياً.

الفرض الثاني :ينص الفرض الثاني عمى أنو" :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف
عينة البحث األساسية في الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف بمحاوره تبعاً

لمكاف السكف (ريؼ – حضر)".

ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائياً تـ استخداـ اختبار T.testلموقوؼ عمى داللة

الفروؽ بيف عينة البحث األساسية في الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف
بمحاوره تبعاً لمكاف السكف ،وجدول ( )22يوضح ذلك:
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جدول ( )22اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسطات درجات وعي عينة البحث األساسية
باالتجاىات الحديثة في المسكن بمحاوره تبعاً لمكان السكن (ريف – حضر) ن=310
الوزغ٘شاد
الوؼبسف ثبلوضكي
الوشى
االرجبُبد للوضكي
الوشى
إجوبلٖ اصزج٘بى
الْػٖ ثبلوضكي
الوشى
الوؼبسف ثبلوضكي
الزكٖ
االرجبُبد للوضكي
الزكٖ
إجوبلٖ اصزج٘بى
الْػٖ ثبلوضكي
الزكٖ
الوؼبسف ثبلوضكي
الوضزذام
االرجبُبد للوضكي
الوضزذام
إجوبلٖ اصزج٘بى
الْػٖ ثبلوضكي
الوضزذام
إجوبلٖ اصزج٘بى
الْػٖ ثبالرجبُبد
الحذٗثخ فٖ رؾو٘ن
الوضكي

سٗ ى=200
االًحشاف
الوزْصل
الوؼ٘بسٕ

اقش ى=65
االًحشاف
الوزْصل
الوؼ٘بسٕ

الفشّ ث٘ي
الوزْصابد

ق٘وخ
(د)

الذاللخ

20030
20100

30306
(دالخ ػٌذ )3030
3.330
(دالخ ػٌذ )3030
30306
(دالخ ػٌذ )3030

22023

2010

00022

2063

0001-

03062

2020

02002

0006

0012-

02010

2053

62002

2020

2055-

20030

21000

0005

21005

0022

3000

30262

06006

6022

01022

0021

0060-

00132

60035

03030

66023

1062

0002-

30212

3 .020
(غ٘ش دالخ)

00020

6001

00002

6016

2005-

23031

5002

23021

6003

3023-

20506
30200

30335
(دالخ ػٌذ )3030
30060
(غ٘ش دالخ)

50003

03000

52001

2022

0021-

20000

3 .302
(دالخ ػٌذ )3030

026002

22000

230001

01060

5001-

20021

3 .320
(دالخ ػٌذ )3030

3 .623
(غ٘ش دالخ)
30350
(غ٘ش دالخ)

يتضح من جدول ( )22ما يمي:
 -0وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في وعي عينة البحث األساسية بإجمالي المسكف
المرف بمحوريو (المعارؼ واالتجاىات) تبعاً لمكاف السكف حيث كانت قيمة (ت)

ىى ( )20030-و( )20030-و( )20100-عمى الترتيب وىي قيـ دالة إحصائياً
عند مستوى داللة  3030و 3030لصالح الطبلب المقيميف بالحضر ،وترجع

الباحثتان السبب لذلك إلى أف المساكف بالحضر أقؿ في المساحة مف المساكف
بالريؼ وبدأ السكاف بالحضر حالياً استخداـ بعض تطبيقات المساكف المرنة.

 -2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في وعي عينة البحث األساسية بإجمالي

المسكف الذكي بمحوريو (المعارؼ واالتجاىات) تبعاً لمكاف السكف حيث كانت قيمة
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(ت) ىى ( )30212 -و( )30262و( )00132-عمى الترتيب وىي قيـ غير دالة
إحصائياً.

 -0توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في وعي عينة البحث األساسية بإجمالي المسكف
المستداـ والمعارؼ عف المسكف المستداـ تبعاً لمكاف السكف حيث كانت قيمة (ت)

ىى ( )20000-و( )20506-عمى الترتيب وىى قيـ دالة إحصائياً عند مستوى

داللة  3030و  3030لصالح الطبلب المقيميف بالحضر وترجع الباحثتان السبب

لذلك إلى أف الطبلب المقيميف بالحضر يعانوف مف صعوبة الحصوؿ عمى المواد
الناتجة مف البتروؿ وارتفاع ثمنيا مما يجعميـ يبحثوف عف كؿ مصدر يستطيعوا

مف خبللو االستعانة بالموارد المستدامة ،وىذا يختمف مع دراسة حبيب وابراىيم

( )227 :1010التي أثبتت أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف معارؼ

المبحوثات عف التصميـ الداخمي المستداـ تبعاً لمحؿ السكف ،بينما ال توجد فروؽ

ذات داللة إحصائية في وعي طبلب قسـ إدارة المنزؿ والمؤسسات باالتجاىات
لممسكف المستداـ تبعاً لمكاف السكف حيث كانت قيمة (ت) ىى ( )30200 -وىى

قيمة غير دالة إحصائياً.

 -2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في وعي عينة البحث األساسية بإجمالي
االتجاىات الحديثة في المسكف تبعاً لمكاف السكف حيث كانت قيمة (ت) ىى (-
 )20021وىي قيـ دالة إحصائياً عند مستوى داللة  3.30لصالح الطبلب المقيميف

بالحضر ،وترجع الباحثتان السبب لذلك إلى أف الطبلب بالحضر يزيد امتبلكيـ
لوسائؿ التكنولوجيا الحديثة مما يزيد معو اطبلعيـ عمى كؿ ما ىو حديث في

مجاؿ المسكف.

مما سبق يتضح أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية في وعي عينة البحث األساسية

بإجمالي االتجاىات الحديثة في المسكن تبعاً لمكان السكن عند مستوى داللة 0002

لصالح الطالب المقيمين بالحضر وبذلك تحقق صحة الفرض الثاني.

393

المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2022

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
الفرض الثالث :ينص الفرض الثالث عمى أنو " :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف
عينة البحث األساسية في الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف بمحاوره تبعاً

لمنوع (ذكر – أنثى)".

ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائياً تـ استخداـ اختبار T.testلموقوؼ عمى داللة

الفروؽ بيف عينة البحث األساسية في الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف
بمحاوره تبعاً لمنوع وجدوؿ ( )02يوضح ذلؾ.

جدول ( )21اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسطات درجات وعي عينة البحث األساسية
باالتجاىات الحديثة في المسكن بمحاوره تبعاً لمنوع (ذكور  -إناث) ن=310
الوزغ٘شاد

الوؼبسف ثبلوضكي
الوشى
االرجبُبد للوضكي
الوشى
إجوبلٖ اصزج٘بى
الْػٖ ثبلوضكي
الوشى
الوؼبسف ثبلوضكي
الزكٖ
االرجبُبد للوضكي
الزكٖ
إجوبلٖ اصزج٘بى
الْػٖ ثبلوضكي
الزكٖ
الوؼبسف ثبلوضكي
الوضزذام
االرجبُبد للوضكي
الوضزذام
إجوبلٖ اصزج٘بى
الْػٖ ثبلوضكي
الوضزذام
إجوبلٖ اصزج٘بى
الْػٖ ثبالرجبُبد
الحذٗثخ فٖ رؾو٘ن
الوضكي

ركش ى=02
االًحشاف
الوزْصل
الوؼ٘بسٕ

أًثٔ ى=036
االًحشاف
الوزْصل
الوؼ٘بسٕ

الفشّ ث٘ي
الوزْصابد

ق٘وخ
(د)

02050

0000

03031

2010

2062

20332

02050

0022

00030

2052

0053

00003

60022

5030

63006

2053

0020

20332

25026

0052

21021

0006

3010-

00020

0021

06022

6052

0055-

62010

03001

60025

2052

2060-

30212

00050

5036

00000

6000

2001

20203

23050

0002

23021

5022

30232-

30035

50051

1062

50010

03026

0025

00222

30000
(غ٘ش دالخ)

232035

05002

025020

20026

6060

00322

30221
(غ٘ش دالخ)

30023
30253

الذاللخ
30326
(دالخ ػٌذ )3030
30012
(غ٘ش دالخ)
30326
(دالخ ػٌذ
)3030
30006
(غ٘ش دالخ)
30000
(غ٘ش دالخ)
30025
(غ٘ش دالخ)
30305
(دالخ ػٌذ )3030
30200
(غ٘ش دالخ)

يتضح من جدول ( )21ما يمي:
 -0توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في وعي عينة البحث األساسية بإجمالي المسكف
المرف والمعارؼ عف المسكف المرف تبعاً لمنوع حيث كانت قيـ (ت) ىي ()20332
و( )20232عمى الترتيب وىي قيـ دالة إحصائياً عند مستوى داللة  3030لصالح
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
الطبلب الذكور ،وترجع الباحثتان السبب لذلك إلى تفضيؿ الذكور الناحية العممية
عند اختيار المسكف واألثاث وترتيبو بالمسكف أكثر مف الناحية الجمالية ،بينما ال
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات عينة البحث األساسية لممسكف المرف

تبعاً لمنوع حيث كانت قيمة ت ( ) 00003وىى قيمة غير دالة إحصائياً.

 -2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في وعي عينة البحث األساسية بإجمالي
المسكف الذكي بمحوريو (المعارؼ واالتجاىات) تبعاً لمنوع حيث كانت قيـ (ت) ىى

( )30212 -و( )30023-و( )30253-عمى الترتيب وىي قيـ غير دالة إحصائياً،
وقد الحظت الباحثتان أثناء تطبيؽ أدوات البحث أف الطبلب مف الجنسيف شغوفيف

عمى معرفة كؿ ما يخص المسكف بالذكي عمى وجية التحديد وقد يرجع ذلك
الىتماـ الشباب في ىذا السف بكؿ ما يخص التكنولوجيا واىتمامتيـ بيا ،وىذا

يختمف مع دراسة خميل وفيمي ( )220 :1027التي أثبتت أف ىناؾ تبايف داؿ
إحصائياً في مستوى وعي المقبميف عمى الزواج بمنظومة المسكف الذكي تبعاً لمنوع
عند مستوى داللة  3030لصالح الذكور.

 -0ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في وعي عينة البحث األساسية بإجمالي

المسكف المستداـ واالتجاىات لممسكف المستداـ تبعاً لمنوع حيث كانت قيـ (ت) ىي

( )00222و( )30035-عمى الترتيب وىي قيـ غير دالة إحصائياً ،بينما توجد
فروؽ ذات داللة إحصائية في وعي عينة البحث األساسية بالمعارؼ عف المسكف

المستداـ تبعاً لمنوع حيث كانت قيمة (ت) ىى ( )20203وىي قيمة دالة إحصائياً
عند مستوى داللة  3030لصالح الذكور.

 -2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في وعي عينة البحث األساسية بإجمالي

االتجاىات الحديثة في المسكف تبعاً لمنوع حيث كانت قيمة (ت) ىى ()00322

وىي قيمة غير دالة إحصائياً.

مما سبق يتضح أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في وعي عينة البحث

األساسية بإجمالي االتجاىات الحديثة في المسكن تبعاً لمنوع (ذكور – إناث) وبذلك
ثبت عدم تحقق الفرض الثالث.
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
الفرض الرابع :ينص الفرض الرابع عمى أنو" :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف
عينة البحث األساسية في الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف بمحاوره تبعاً

لمفرقة الدراسية (الثالثة – الرابعة)".

ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائياً تـ استخداـ اختبار T.testلموقوؼ عمى داللة

الفروؽ بيف عينة البحث األساسية في الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف
بمحاوره تبعاً لمفرقة الدراسية وجدوؿ ( )00يوضح ذلؾ.

جدول ( )23اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسطات درجات وعي عينة البحث األساسية
باالتجاىات الحديثة في المسكن بمحاوره تبعاً لمفرقة الدراسية (الثالثة – الرابعة) ن=310
الفشقخ الثبلثخ ى=202
االًحشاف
الوزْصل
الوؼ٘بسٕ

الفشقخ الشاثؼخ ى=031
االًحشاف
الوزْصل
الوؼ٘بسٕ

الفشّ ث٘ي
الوزْصابد

ق٘وخ
(د)

الوؼبسف ثبلوضكي الوشى

03020

2062

22056

0006

30600

00020

االرجبُبد للوضكي الوشى

03020

0020

02000

0032

0011-

0020-

إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ
ثبلوضكي الوشى

63010

2021

02000

03000

0003

00020

الوؼبسف ثبلوضكي الزكٖ

25050

0002

22015

2022

2000-

0005-

االرجبُبد للوضكي الزكٖ

00065

5020

02000

2062

0060-

2055-

إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ
ثبلوضكي الزكٖ

60002

03000

62023

6005

0013-

0020-

الوؼبسف ثبلوضكي
الوضزذام

00022

0020

02002

5023

0020-

0066-

االرجبُبد للوضكي
الوضزذام

01020

5012

22016

2055

0012-

2052-

إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ
ثبلوضكي الوضزذام

53020

00032

50023

5005

0002-

2005-

إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ
ثبالرجبُبد الحذٗثخ فٖ
رؾو٘ن الوضكي

022021

20032

232002

05050

2060-

0005-

الوزغ٘شاد

الذاللخ
30220
(غ٘ش دالخ)
30330
(دالخ ػٌذ
)3030
30200
(غ٘ش دالخ)
30333
(دالخ ػٌذ
)30330
30333
(دالخ ػٌذ
)30330
30333
(دالخ ػٌذ
)30330
30325
(غ٘ش دالخ)
30333
(دالخ ػٌذ
)30330
30333
(دالخ ػٌذ
)30330
30333
(دالخ ػٌذ
)30330

يتضح من جدول ( )23ما يمي:
 -0ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في وعي عينة البحث األساسية بإجمالي
المسكف المرف والمعارؼ عف المسكف المرف تبعاً لمفرقة الدراسية حيث كانت

قيـ (ت) ىى ( )00020و( )00020عمى الترتيب وىى قيـ غير دالة إحصائياً،
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
بينما توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في وعي عينة البحث األساسية
باالتجاىات لممسكف المرف تبعاً لمفرقة الدراسية حيث كانت قيمة (ت) ىى (-

 )0020وىى قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  3.30لصالح الطبلب
بالفرقة الرابعة.

 -2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في وعي عينة البحث األساسية بإجمالي
المسكف الذكي بمحوريو (المعارؼ واالتجاىات) تبعاً لمفرقة الدراسية حيث كانت

قيـ (ت) ىى ( )0020 -و( )0005-و( )2055-عمى الترتيب وىي قيـ دالة

إحصائياً عند مستوى داللة  30330لصالح الطبلب بالفرقة الرابعة ،وتتفق ىذه

النتيجة مع دراسة خميل وفيمي ( )221 :1027التي أثبتت أف ىناؾ تبايف
داؿ إحصائياً في مستوى وعي المقبميف عمى الزواج بمنظومة المسكف الذكي

تبعاً لمسف عند مستوى داللة  3030لصالح الشباب المقبميف عمى الزواج ذو

السف  25سنة فأكثر.

 -0توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في وعي عينة البحث األساسية بإجمالي
المسكف المستداـ واالتجاىات لممسكف المستداـ تبعاً لمفرقة الدراسية حيث كانت

قيـ (ت) ىى ( )2005-و( )2052-عمى الترتيب وىي قيـ دالة إحصائياً عند
مستوى داللة  30330لصالح طبلب الفرقة الرابعة ،بينما ال توجد فروؽ ذات

داللة إحصائية في وعي عينة البحث األساسية بالمعارؼ عف المسكف المستداـ
تبعاً لمفرقة الدراسية حيث كانت قيمة (ت) ىى ( )0066-وىي قيمة غير دالة

إحصائياً.

 -0توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في وعي عينة البحث األساسية بإجمالي
االتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف تبعاً لمفرقة الدراسية حيث كانت قيمة

(ت) ىى ( )0005-وىي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  30330لصالح

طبلب الفرقة الرابعة ،وترجع الباحثتان السبب لذلك إلى أف طبلب الفرقة

الرابعة قد أتموا دراسة المقررات الخاصة بالمسكف وتأثيثو وتصميمو فمذلؾ زاد
وعييـ بإجمالي االتجاىات الحديثة بتصميـ المسكف مقارنة بطبلب الفرقة
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
الثالثة ،ولذلك تم اتخاذ القرار بتطبيق البرنامج اإلرشادي عمى الطالب بالفرقة

الثالثة.

مما سبق يتضح أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية في وعي عينة البحث األساسية

بإجمالي االتجاىات الحديثة في المسكن تبعاً لمفرقة الدراسية عند مستوى داللة

 00002لصالح طالب الفرقة الرابعة مما ثبت تحقق صحة الفرض الرابع.

الفرض الخامس :ينص الفرض الخامس عمى أنو" :توجد فروؽ ذات داللة احصائية
بيف عينة البحث األساسية في الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف بمحاوره
تبعاً لنوع حجرتيـ بالمسكف (فردية – مشتركة)".

ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائياً تـ استخداـ اختبار T.testلموقوؼ عمى داللة
الفروؽ بيف عينة البحث األساسية في الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف

بمحاوره تبعاً لنوع حجرتو بالمسكف ،وجدول ( )20يوضح ذلك:

جدول ( )20اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسطات درجات وعي عينة البحث األساسية
باالتجاىات الحديثة في المسكن بمحاوره تبعاً لنوع حجرتيم بالمسكن (فردية – مشتركة) ن=310

اجشح فشدٗخ ى=002
االًحشاف
الوزْصل
الوؼ٘بسٕ

اجشح هغزشكخ ى=010
االًحشاف
الوزْصل
الوؼ٘بسٕ

الفشّ ث٘ي
الوزْصابد

ق٘وخ (د)

03025

2025

22063

0030

00056

20022

00002

2031

03061

0003

30202

00520

60020

1022

02023

03030

20502

20022

21056

0032

21002

0000

30056

302103

االرجبُبد للوضكي
الزكٖ

05003

0012

06060

5021

30611

30202

إجوبلٖ اصزج٘بى
الْػٖ ثبلوضكي
الزكٖ

66035

1026

62013

03021

00260

00000

الوؼبسف ثبلوضكي
الوضزذام

02012

6022

03013

6002

20322

20206

االرجبُبد للوضكي

23000

6003

23022

5020

00005

الوزغ٘شاد
الوؼبسف ثبلوضكي
الوشى
االرجبُبد للوضكي
الوشى
إجوبلٖ اصزج٘بى
الْػٖ ثبلوضكي
الوشى
الوؼبسف ثبلوضكي
الزكٖ

30020

الذاللخ
30300
(دالخ ػٌذ
)3030
30310
(غ٘ش دالخ)
30300
(دالخ ػٌذ
)3030
30026
(غ٘ش دالخ)
30062
(غ٘ش دالخ)
30203
(غ٘ش دالخ)
30332
(دالخ ػٌذ
)3030
30110
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
(غ٘ش دالخ)

الوضزذام
إجوبلٖ اصزج٘بى
الْػٖ ثبلوضكي
الوضزذام

50020

إجوبلٖ اصزج٘بى
الْػٖ ثبالرجبُبد
الحذٗثخ فٖ رؾو٘ن
الوضكي

230026

2000

02022

50032

020030

03022

20001

20232

6022

00220

20020

30300
(دالخ ػٌذ
)3030
30305
(دالخ ػٌذ
)3030

يتضح من جدول ( )20ما يمي:
 -0توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في وعي عينة البحث األساسية بإجمالي
المسكف المرف والمعارؼ عف المسكف المرف تبعاً لنوع حجرتيـ بالمسكف حيث

كانت قيـ (ت) ىي ( )20022و( )20022عمى الترتيب وىى قيـ دالة إحصائياً
عند مستوى داللة  3030لصالح الطبلب نوع حجرتيـ بمساكنيـ فردية وترجع

الباحثتان السبب لذلك لتفضيؿ الطبلب المقيميف في حجرات فردية لمبحث

دائماً عف الحموؿ والتطبيقات في منازليـ المستقبمية والتي تتيح ليـ المحافظة
عمى نفس الخصوصية التي تمتعوا بيا في مساكف أسرىـ وىي المتوفرة في

المساكف المرنة ،بينما ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات عينة

البحث األساسية لممسكف المرف تبعاً لنوع حجرتيـ بالمسكف حيث كانت قيمة

ت ( ) 00520وىى قيمة غير دالة إحصائياً.

 -2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في وعي عينة البحث األساسية بإجمالي

المسكف الذكي بمحوريو (المعارؼ واالتجاىات) تبعاً لنوع حجرتيـ بالمسكف
حيث كانت قيـ (ت) ىى ( )00000و( )30210و( )30202عمى الترتيب وىي

قيـ غير دالة إحصائياً.

 -0توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في وعي عينة البحث األساسية بإجمالي
المسكف المستداـ والمعارؼ عف المسكف المستداـ تبعاً لنوع حجرتيـ بمساكنيـ
حيث كانت قيـ (ت) ىى ( )00220و( )20206عمى الترتيب وىي قيـ دالة

إحصائياً عند مستوى داللة  3030و 3030لصالح الطبلب نوع حجرتيـ
بمساكنيـ فردية ،بينما ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في وعي عينة

399

المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2022

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
البحث األساسية باالتجاىات لممسكف المستداـ تبعاً لنوع حجرتيـ بمساكنيـ
حيث كانت قيمة (ت) ىى ( )30020وىي قيمة غير دالة إحصائياً.

 -2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في وعي عينة البحث األساسية بإجمالي
االتجاىات الحديثة في المسكف تبعاً لنوع حجرتيـ بمساكنيـ حيث كانت قيمة

(ت) ىى ( )20020وىي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  3030لصالح
الطبلب نوع حجرتيـ بمساكنيـ فردية.

مما سبق يتضح أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية في وعي عينة البحث األساسية

بإجمالي االتجاىات الحديثة في المسكن تبعاً لنوع حجرتيم بمساكنيم عند مستوى

داللة  0002لصالح الطالب نوع حجرتيم بمساكنيم فردية مما ثبت تحقق صحة

الفرض الخامس.

الفرض السادس :ينص الفرض السادس عمى أنو " :يوجد تباين دال إحصائياً بين
عينة البحث األساسية في الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميم المسكن بمحاوره

تبعاً لعدد أفراد األسرة ".

ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائياً تـ استخداـ تحميؿ التبايف في اتجاه واحد

 ANOVAبيف عينة البحث األساسية في الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ

المسكف بمحاوره تبعاً لعدد أفراد األسرة ،وجدول ( )22يوضح ذلك:
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
جدول ( )22تحميل التباين في اتجاه واحد لداللة الفروق بين متوسطات درجات عينة البحث
األساسية في استبيان الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميم المسكن تبعاً لعدد أفراد األسرة
ن=310

الوزغ٘شاد
الوؼبسف ثبلوضكي
الوشى
االرجبُبد للوضكي
الوشى
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ
ثبلوضكي الوشى
الوؼبسف ثبلوضكي
الزكٖ
االرجبُبد للوضكي
الزكٖ
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ
ثبلوضكي الزكٖ
الوؼبسف ثبلوضكي
الوضزذام
االرجبُبد للوضكي
الوضزذام
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ
ثبلوضكي الوضزذام
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ
ثبالرجبُبد الحذٗثخ فٖ
رؾو٘ن الوضكي

ثُٓ اٌّجّىعبد
دااً اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
دااً اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
دااً اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
دااً اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
دااً اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
دااً اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
دااً اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ

ِجّىع
اٌّشثعبد
0010600
52130062
52020233
0020252
62020602
53000111
6020022
220220256
225060133
020203
10230351
10220211
0100662
020000110
022220003
2030250
033260206
032050011
0220002
022050553
003250022

دسجبد
اٌحشَخ
0
006
002
0
006
002
0
006
002
0
006
002
0
006
002
0
006
002
0
006
002

ثُٓ اٌّجّىعبد
دااً اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ

0210223
062000305
062220025

0
006
002

ثُٓ اٌّجّىعبد
دااً اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
دااً اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ

50522
000020231
000200203
0260320
0520220125
0520010211

0
006
002
0
006
002

ِصذس اٌتجبَٓ

ِتىسظ
اٌّشثعبد

لُّخ (ف)

ِستىي
اٌذالٌخ

020155
200323

20220

30351
(غ٘ش دالخ)

020501
200220

00102

30020
(غ٘ش دالخ)

2000031
220002

20220

30351
(غ٘ش دالخ)

010030
250326

30655

30065
(غ٘ش دالخ)

600123
220662

00016

30225
(غ٘ش دالخ)

530005
200310

30501

30003
(غ٘ش دالخ)

200005
230152

00300

30062
(غ٘ش دالخ)

660325
000062

00215

30252
(غ٘ش دالخ)

20010
0300211

30322

30220
(غ٘ش دالخ)

210625
0220202

30312

30266
(غ٘ش دالخ)

يتضح من جدول ( )22ما يمي:
 -0ال يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي

بالمسكف المرف بمحوريو (المعارؼ واالتجاىات) تبعاً لعدد أفراد األسرة حيث

كانت قيـ ؼ ( )20220و( )20220و( )00102عمى الترتيب وىي قيـ غير

دالة إحصائياً.

 -2ال يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي

بالمسكف الذكي بمحوريو (المعارؼ واالتجاىات) تبعاً لعدد أفراد األسرة حيث
401
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
كانت قيـ ؼ ( )30501و( )30655و( )00016عمى الترتيب وىى قيـ غير

دالة إحصائياً ،وىذا يختمف مع دراسة موسى وقمرة ( )23. :1022التي

أثبتت أنو يوجد تبايف داؿ إحصائياً في الوعي بمواصفات وخصائص المسكف

الذكي تبعاً لعدد أفراد األسرة عند مستوى داللة  3030لصالح األسر مف 1
أفراد فأكثر ،كذلك يختمف مع دراسة مختار ( )221 :1020ودراسة معروف

( )03. :1012المتاف أثبتتا وجود فروؽ في الوعي بالمسكف الذكي واألثاث
الذكي تبعاً لعدد أفراد األسرة عند مستوى داللة  3030لصالح األسر عدد

أفرادىا  2فأقؿ.

 -0ال يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي

بالمسكف المستداـ بمحوريو (المعارؼ واالتجاىات) تبعاً لعدد أفراد األسرة حيث

كانت قيـ ؼ ( )30322و( )00300و( )00215عمى الترتيب وىي قيـ غير

دالة إحصائياً ،وىذا يختمف مع دراسة حبيب وابراىيم ( )221 :1010التي

أثبتت أنو توجد عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف عدد أفراد
األسرة ومعارؼ المبحوثات عف المسكف المستداـ عند مستوى داللة 3030

لصالح عدد أفراد األسرة األكثر.

 -2ال يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي
باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف تبعاً لعدد أف ارد األسرة حيث كانت قيمة

ؼ ( )30312عمى الترتيب وىي قيمة غير دالة إحصائياً.

مما سبق يتضح أنو ال يوجد تباين دال إحصائياً بين عينة البحث األساسية في

إجمالي الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميم المسكن تبعاً لعدد األسرة مما ثبت عدم

تحقق الفرض السادس.

الفرض السابع :ينص الفرض السابع عمى أنو" :يوجد تباين دال إحصائياً بين عينة

البحث األساسية في الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميم المسكن بمحاوره تبعاً
لتعميم األب".

ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائياً تـ استخداـ تحميؿ التبايف في اتجاه واحد

 ANOVAبيف عينة البحث األساسية في الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
المسكف بمحاوره تبعاً لتعميـ األب وتـ تطبيؽ اختبار  Tukeyلمعرفة داللة الفروؽ بيف

المتوسطات ،وجدولي ( )20و ( )27يوضحان ذلك:

جدول ( )20تحميل التباين في اتجاه واحد لداللة الفروق بين متوسطات درجات عينة البحث

األساسية في استبيان الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميم المسكن تبعاً لتعميم األب ن=310
الوزغ٘شاد

ِصذس اٌتجبَٓ

ثُٓ اٌّجّىعبد
الوؼبسف ثبلوضكي الوشى دااً اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
االرجبُبد للوضكي الوشى دااً اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ
دااً اٌّجّىعبد
ثبلوضكي الوشى
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
الوؼبسف ثبلوضكي الزكٖ دااً اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
االرجبُبد للوضكي الزكٖ دااً اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ
دااً اٌّجّىعبد
ثبلوضكي الزكٖ
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
الوؼبسف ثبلوضكي
دااً اٌّجّىعبد
الوضزذام
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
االرجبُبد للوضكي
دااً اٌّجّىعبد
الوضزذام
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ
دااً اٌّجّىعبد
ثبلوضكي الوضزذام
اٌىٍٍ
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ
ثُٓ اٌّجّىعبد
ثبالرجبُبد الحذٗثخ فٖ دااً اٌّجّىعبد
رؾو٘ن الوضكي
اٌىٍٍ

ِجّىع
اٌّشثعبد
0020600
52160065
52020233
2500120
65510360
53000115
6030002
220260266
225060133
500636
10020010
10220211
2620503
023020123
022220003
0560653
221130505
032050015
0500122
021500213
003250022
0220022
062220120
062220025
2010221
021100032
000200203
00020201
0615520022
0520010211

دسجبد
اٌحشَخ
0
002
002
0
002
002
0
002
002
0
002
002
0
002
002
0
002
002
0
002
002
0
002
002
0
002
002
0
002
002

ِتىسظ
اٌّشثعبد

لُّخ (ف)

ِستىي
اٌذالٌخ

030025
200236

00000

30205
(غ٘ش دالخ)

000060
200016

20006

30321
(دالخ ػٌذ
)3030

0220035
220120

00000

30205
(غ٘ش دالخ)

000020
250002

30005

30500
(غ٘ش دالخ)

020222
220625

00012

30005
(غ٘ش دالخ)

500002
200062

30522

30006
(غ٘ش دالخ)

020561
230221

30121

30005
(غ٘ش دالخ)

020230
000615

30552

30053
(غ٘ش دالخ)

200623
0320520

30156

30221
(غ٘ش دالخ)

5000122
0050002

00022

30200
(غ٘ش دالخ)

جدول ( )27المتوسطات الحسابية وفق اختبار Tukeyلموعي باالتجاىات الحديثة في المسكن تبعاً
لتعميم األب

فئبد رؼل٘ن األة
ابؽ ػلٔ هؤُ هزْصل
أهٖ
جبهؼٖ
ابؽ ػلٔ الغِبدح االثزذائ٘خ أّ االػذادٗخ
ٗقشأ ّٗكزت
دساصبد ػل٘ب

الؼذد
050
5
20
26
0
23

االرجبُبد للوضكي الوشى
03006
00002
00023
00026
00066
02003
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يتضح من جدولي ( )20و( )27ما يمي:
 -0ال يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف طبلب عينة البحث األساسية في إجمالي

الوعي بالمسكف المرف والمعارؼ عف المسكف المرف تبعاً لتعميـ األب حيث
كانت قيـ ؼ ( )00000و( )00000عمى الترتيب وىى قيـ غير دالة إحصائياً،

بينما يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في االتجاىات

لممسكف المرف تبعاً لتعميـ األب حيث كانت قيمة ؼ ( )20006وىى قيمة دالة

إحصائياً عند مستوى داللة  3030ولتحديد اتجاه التبايف تـ تطبيؽ اختبار

 Tukeyحيث وجد أف متوسط درجات عينة البحث األساسية عينة البحث

تتدرج مف  03006لممستوى التعميمي حاصؿ عمى مؤىؿ متوسط إلى 020033
لممستوى التعميمي دراسات عميا ،وىذا يعني أنو يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف

عينة البحث األساسية في االتجاىات لممسكف المرف تبعاً لتعميـ األب لصالح
أبناء اآلباء مستوى تعميميـ دراسات عميا عند مستوى داللة  ،3030وترجع

الباحثتان السبب لذلك إلى أنو كمما ارتفع المستوى التعميمي لآلباء كمما ارتفع
اتجاىيـ وبالتالي اتجاىات أبنائيـ لتصميـ وتأثيث المسكف بطريقة أكثر عممية
ومرونة.

 -2ال يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي
بالمسكف الذكي بمحوريو (المعارؼ واالتجاىات) تبعاً لتعميـ األب حيث كانت

قيـ ؼ ( )30522و( )30005و( )00012عمى الترتيب وىى قيـ غير دالة

إحصائياً ،وىذا يختمف مع دراسة موسى وقمرة ( )232 :1022ودراسة

معروف ( )030 :1012المتاف أثبتتا أنو يوجد تبايف داؿ إحصائياً في الوعي
بمواصفات وخصائص المسكف الذكي واألثاث الذكي تبعاً لتعميـ رب األسرة

عند مستوى داللة  3030لصالح المستوى التعميمي العالي ،كما يختمف مع

دراسة خميل وفيمي ( )220 :1027التي أثبتت أف ىناؾ تبايف داؿ إحصائياً

في مستوى وعي المقبميف عمى الزواج بمنظومة المسكف الذكي تبعاً لممستوى
التعميمي لموالديف عند مستوى داللة  3030لصالح الوالديف ذو المؤىؿ الجامعي

ودراسات عميا.
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 -0ال يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي

بالمسكف المستداـ بمحوريو (المعارؼ واالتجاىات) تبعاً لتعميـ األب حيث

كانت قيـ ؼ ( )30156و( )30121و( )30552عمى الترتيب وىي قيـ غير
دالة إحصائياً.

 -2ال يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي

باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف تبعاً لتعميـ األب حيث كانت قيمة ؼ

( )00022عمى الترتيب وىي قيمة غير دالة إحصائياً.

مما سبق يتضح أنو ال يوجد تباين دال إحصائياً بين عينة البحث األساسية في

إجمالي الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميم المسكن تبعاً لتعميم األب مما ثبت عدم

تحقق الفرض السابع.

الفرض الثامن :ينص الفرض الثامف عمى أنو " :يوجد تباين دال إحصائياً بين عينة

البحث األساسية في الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميم المسكن بمحاوره تبعاً
لتعميم األم".

ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائياً تـ استخداـ تحميؿ التبايف في اتجاه واحد

 ANOVAبيف عينة البحث األساسية في الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ

المسكف بمحاوره تبعاً لتعميـ األـ وتـ تطبيؽ اختبار  Tukeyلمعرفة داللة الفروؽ بيف

المتوسطات ،وجدولي ( )2.و ( )22يوضحان ذلك:
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جدول ( )2.تحميل التباين في اتجاه واحد لداللة الفروق بين متوسطات درجات عينة البحث
األساسية في استبيان الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميم المسكن تبعاً لتعميم األم ن=310
ثُٓ اٌّجّىعبد
الوؼبسف ثبلوضكي الوشى دااً اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
االرجبُبد للوضكي
دااً اٌّجّىعبد
الوشى
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ
دااً اٌّجّىعبد
ثبلوضكي الوشى
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
الوؼبسف ثبلوضكي الزكٖ دااً اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
االرجبُبد للوضكي الزكٖ دااً اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ
دااً اٌّجّىعبد
ثبلوضكي الزكٖ
اٌىٍٍ

هجوْع
الوشثؼبد
210035
50200320
52020233
2350002
66260000
53000115
0220222
220620050
225060133
2260650
10210000
10220211
6020026
006230002
022220003
00050050
212230305
032050011

دسجبد
الحشٗخ
0
002
002
0
002
002
0
002
002
0
002
002
0
002
002
0
002
002

ثُٓ اٌّجّىعبد
دااً اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ

030201
003060232
003250022

0
002
002

ثُٓ اٌّجّىعبد
دااً اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
دااً اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ

00060025
00220
062220025
02550000
001620102
000200203

0
002
002
0
002
002

ثُٓ اٌّجّىعبد 66620522
دااً اٌّجّىعبد 0606520011
0520010211
اٌىٍٍ

0
002
002

الوزغ٘شاد

الوؼبسف ثبلوضكي
الوضزذام
االرجبُبد للوضكي
الوضزذام
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ
ثبلوضكي الوضزذام
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ
ثبالرجبُبد الحذٗثخ فٖ
رؾو٘ن الوضكي

هؾذس الزجبٗي

هزْصل
الوشثؼبد

ق٘وخ (ف)

هضزْٓ الذاللخ

020620
200052

30102

30020
(غ٘ش دالخ)

100000
200065

00100

30332
(دالخ ػٌذ )3030

510216
200005

30102

30020
(غ٘ش دالخ)

220000
260015

00106

30032
(غ٘ش دالخ)

0000102
200220

00300

30300
(دالخ ػٌذ )3030

2600252
220066

20102

30300
(دالخ ػٌذ )3030

60012
200200

30022

2250262
210532

20666

30333
(دالخ ػٌذ )30330

2200222
0300213

20200

30302
(دالخ ػٌذ )3030

00020263
0250620

20026

30322
(دالخ ػٌذ )3030

30213
(غ٘ش دالخ)
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جدول ( )22المتوسطات الحسابية وفق اختبار Tukeyلموعي باالتجاىات الحديثة في المسكن تبعاً
لتعميم األم

فئبد رؼل٘ن األم

االرجبُبد
الؼذد للوضكي
الوشى
00
00

أه٘خ
رقشأ ّركزت
ابؽلخ ػلٔ
الغِبدح االثزذائ٘خ 02
أّ االػذادٗخ
ابؽلخ ػلٔ
020
هؤُ هزْصل
50
جبهؼ٘خ
02
دساصبد ػل٘ب

االرجبُبد
للوضكي الزكٖ

إجوبلٖ
اصزج٘بى
الْػٖ
ثبلوضكي
الزكٖ
60013
05066

05026
02000
20035

55000
50012

025003

52051
50005

233002
232010

االرجبُبد
للوضكي
الوضزذام

22026
25066

00066
02023

00005

01051

61051

03020

06002

60006

23032

00052
00002

01002
02002

65002
60022

20002
20021

إجوبلٖ
اصزج٘بى
الْػٖ
ثبلوضكي
الوضزذام
61000
60000

إجوبلٖ اصزج٘بى
الْػٖ
ثبالرجبُبد
الحذٗثخ فٖ
رؾو٘ن الوضكي
020020
013050
230010

يتضح من جدولي ( )2.و( )22ما يمي:
 -0ال يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي بالمسكف

المرف والمعارؼ عف المسكف المرف تبعاً لتعميـ األـ حيث كانت قيـ ؼ ()30102
و( )30102عمى الترتيب وىى قيـ غير دالة إحصائياً ،بينما يوجد تبايف داؿ

إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في االتجاىات لممسكف المرف تبعاً لتعميـ األـ
حيث كانت قيمة ؼ ( )00100وىى قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 3030
ولتحديد اتجاه التبايف تـ تطبيؽ اختبار  Tukeyحيث وجد أف متوسط درجات

عينة البحث األساسية تتدرج مف  25066لممستوى التعميمي يق أر ويكتب إلى 00005
لممستوى التعميمي حاصؿ عمى الشيادة االبتدائية أو االعدادية وىذا يعني أنو يوجد

تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في االتجاىات لممسكف المرف تبعاً
لتعميـ األـ لصالح أبناء األميات الحاصبلت عمى الشيادة االبتدائية أو االعدادية
عند مستوى داللة  ،3030وترجع الباحثتان السبب لذلك إلى أف معظـ األميات

ذوات التعميـ المنخفض يكف دخؿ أسرىف منخفض وبالتالي يعشف في مساكف
صغيرة الحجـ مما جعؿ أوالدىف لدييـ اتجاىات إيجابية نحو المسكف المرف.

 -2يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي بالمسكف

الذكي واالتجاىات لممسكف الذكي تبعاً لتعميـ األـ حيث كانت قيـ ؼ ()20102

و( )00300عمى الترتيب وىى قيـ دالة إحصائياً عند مستوى داللة  3030ولتحديد
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اتجاه التبايف تـ تطبيؽ اختبار  Tukeyحيث وجد أف متوسط درجات عينة البحث
األساسية تتدرج مف  05066لممستوى التعميمي يق أر ويكتب إلى  61051لممستوى

التعميمي حاصؿ عمى الشيادة االبتدائية أو االعدادية ،وىذا يعني أنو يوجد تبايف
داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي بالمسكف الذكي تبعاً
لتعميـ األـ لصالح أبناء األميات الحاصبلت عمى الشيادة االبتدائية أو االعدادية

عند مستوى داللة  ،3030كذلؾ وجد أف متوسط درجات عينة البحث األساسية
تتدرج مف  02023لممستوى التعميمي يق أر ويكتب إلى  02002لممستوى التعميمي

حاصؿ عمى دراسات عميا وىذا يعني أنو يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث

األساسية في االتجاىات لممسكف الذكي تبعاً لتعميـ األـ لصالح أبناء األميات
مستوى تعميميف دراسات عميا عند مستوى داللة  ، 3030وىذا يتفق مع دراسة

موسى وقمرة ( )232 :1022ودراسة معروف ( )030 :1012المتاف أثبتتا أنو
يوجد تبايف داؿ إحصائياً في الوعي بمواصفات وخصائص المسكف الذكي واألثاث

الذكي تبعاً لتعميـ ربة األسرة عند مستوى داللة  3030لصالح المستوى التعميمي

العالي ،كما يتفق مع دراسة خميل وفيمي ( )220 :1027التي أثبتت أف ىناؾ
تبايف داؿ إحصائياً في مستوى وعي المقبميف عمى الزواج بمنظومة المسكف الذكي
تبعاً لممستوى التعميمي لموالديف عند مستوى داللة  3030لصالح الوالديف ذو المؤىؿ

الجامعي ودراسات عميا ،بينما ال يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث
األساسية في المعارؼ عف المسكف الذكي تبعاً لتعميـ األـ حيث كانت قيمة ؼ

( )00106وىى قيمة غير دالة إحصائياً.

 -0يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي بالمسكف

المستداـ واالتجاىات لممسكف المستداـ تبعاً لتعميـ األـ حيث كانت قيـ ؼ

( )20200و( )20666عمى الترتيب وىى قيـ دالة إحصائياً عند مستوى داللة 3030
و 30330ولتحديد اتجاه التبايف تـ تطبيؽ اختبار  Tukeyحيث وجد أف متوسط

درجات عينة البحث األساسية تتدرج مف  60000لممستوى التعميمي يق أر ويكتب إلى
 55000لممستوى التعميمي حاصؿ عمى الشيادة االبتدائية أو االعدادية وىذا يعني

أنو يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي
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بالمسكف المستداـ تبعاً لتعميـ األـ لصالح أبناء األميات الحاصبلت عمى الشيادة
االبتدائية أو االعدادية عند مستوى داللة  ،3030كذلؾ وجد أف متوسط درجات

عينة البحث األساسية تتدرج مف  02000لممستوى التعميمي يق أر ويكتب إلى 20035
لممستوى التعميمي حاصؿ عمى الشيادة االبتدائية أو االعدادية وىذا يعني أنو يوجد

تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في االتجاىات لممسكف المستداـ تبعاً
لتعميـ األـ لصالح أبناء األميات الحاصبلت عمى الشيادة االبتدائية أو االعدادية

عند مستوى داللة  ، 3030بينما ال يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث

األساسية في المعارؼ عف المسكف المستداـ تبعاً لتعميـ األـ حيث كانت قيمة ؼ

( )30022وىى قيمة غير دالة إحصائياً.

 -2يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي باالتجاىات
الحديثة في تصميـ المسكف تبعاً لتعميـ األـ حيث كانت قيمة ؼ ( )30322وىى

قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  3030ولتحديد اتجاه التبايف تـ تطبيؽ اختبار

 Tukeyحيث وجد أف متوسط درجات عينة البحث األساسية تتدرج مف 013050
لممستوى التعميمي يق أر ويكتب إلى  232010لممستوى التعميمي حاصبلت عمى

دراسات عميا وىذا يعني أنو يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية
في الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف تبعاً لتعميـ األـ لصالح أبناء

األميات الحاصبلت عمى د ارسات عميا عند مستوى داللة .3030

مما سبق يتضح أنو يوجد تباين دال إحصائياً بين عينة البحث األساسية في الوعي

باالتجاىات الحديثة في تصميم المسكن تبعاً لتعميم األم لصالح أبناء األميات

الحاصالت عمى دراسات عميا عند مستوى داللة  0002مما ثبت تحقق صحة الفرض

الثامن.

الفرض التاسع ينص الفرض التاسع عمى أنو " :يوجد تباين دال إحصائياً بين عينة

البحث األساسية في الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميم المسكن بمحاوره تبعاً
لمينة األب".

ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائياً تـ استخداـ تحميؿ التبايف في اتجاه واحد

 ANOVAبيف عينة البحث األساسية في الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ
409

المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2022

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
المسكف بمحاوره تبعاً لمينة األب وتـ تطبيؽ اختبار  Tukeyلمعرفة داللة الفروؽ بيف

المتوسطات ،وجدولي ( )10و( )12يوضحان ذلك:

جدول ( )10تحميل التباين في اتجاه واحد لداللة الفروق بين متوسطات درجات عينة البحث

األساسية في استبيان الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميم المسكن تبعاً لمينة األب ن=310
الوزغ٘شاد

ِصذس اٌتجبَٓ

ثُٓ اٌّجّىعبد
الوؼبسف ثبلوضكي الوشى دااً اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
االرجبُبد للوضكي الوشى دااً اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ
دااً اٌّجّىعبد
ثبلوضكي الوشى
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
الوؼبسف ثبلوضكي الزكٖ دااً اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
االرجبُبد للوضكي الزكٖ دااً اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ
دااً اٌّجّىعبد
ثبلوضكي الزكٖ
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
الوؼبسف ثبلوضكي
دااً اٌّجّىعبد
الوضزذام
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
االرجبُبد للوضكي
دااً اٌّجّىعبد
الوضزذام
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ
دااً اٌّجّىعبد
ثبلوضكي الوضزذام
اٌىٍٍ
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ
ثُٓ اٌّجّىعبد
ثبالرجبُبد الحذٗثخ فٖ دااً اٌّجّىعبد
رؾو٘ن الوضكي
اٌىٍٍ

ِجّىع
اٌّشثعبد
2050665
50100000
52020233
0030066
65200022
53000111
03030661
215260002
225060133
2000130
10600016
10220211
0260220
002300025
022220003
00300003
220020351
032050011
2530030
020550302
003250022
6220522
001320000
062220025
01100022
002630001
000200203
032050022
0620300222
0520010211

دسجبد
اٌحشَخ
0
002
002
0
002
002
0
002
002
0
002
002
0
002
002
0
002
002
0
002
002
0
002
002
0
002
002
0
002
002

ِتىسظ
اٌّشثعبد

لُّخ (ف) ِستىي اٌذالٌخ

000000
220150
620000
200256

20200
20122

30322
(دالخ ػٌذ
)3030
30302
(دالخ ػٌذ
)3030
30322
(دالخ ػٌذ
)3030

2360002
200212

20200

260063
260602

00520

30020
(غ٘ش دالخ)

520210
220255

00520

30002
(غ٘ش دالخ)

2200362
220120

20010

220320
230302

20025

0220202
030000

20210

0560251
0330020

00506

23250032
0060225

00266

30302
(دالخ ػٌذ
)3030
30320
(دالخ ػٌذ
)3030
30302
(دالخ ػٌذ
)3030
30330
(دالخ ػٌذ
)3030
30332
(دالخ ػٌذ
)3030
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جدول ( )12المتوسطات الحسابية وفق اختبار Tukeyلموعي باالتجاىات الحديثة في المسكن تبعاً
لمينة األب

فئبد
هٌِخ
األة
ّظ٘فخ
اكْه٘خ
قابع
خبػ
أػوب
اشح
ػلٔ
الوؼبط
ال ٗؼو
هزْفٖ

إجوبلٖ
اصزج٘بى
الْػٖ
ثبلوضكي
الوشى

إجوبلٖ
اصزج٘بى
الْػٖ
ثبلوضكي
الزكٖ

22026 020

03002

02022

62012

00053

20

03022

02000

63022

65026

00000

22032

00

03015

00022

60052

65020

02001

20010

52

23

03013

00022

60063

60030

00060

02005

50022

025015

1
00

20002
03001

25003
00030

03020
60006

05003
60002

25003
22020

02005
23002

60015
62060

062062
022032

الوؼبسف االرجبُبد
الؼذد ثبلوضكي للوضكي
الوشى
الوشى

إجوبلٖ
اصزج٘بى
الْػٖ
ثبلوضكي
الوضزذام

إجوبلٖ اصزج٘بى
الْػٖ
ثبالرجبُبد
الحذٗثخ فٖ
رؾو٘ن الوضكي

02060

50006

026000

50063

230000
230023

الوؼبسف االرجبُبد
ثبلوضكي للوضكي
الوضزذام الوضزذام

يتضح من جدولي ( )10و( )12ما يمي:
 -0يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف طبلب عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي

بالمسكف المرف بمحوريو (المعارؼ واالتجاىات) تبعاً لمينة األب حيث كانت قيـ

ؼ ( )20200و( )20200و( )20122عمى الترتيب وىى قيـ دالة إحصائياً عند
مستوى داللة  3030ولتحديد اتجاه التبايف إلجمالي المسكف المرف تـ تطبيؽ اختبار

 Tukeyحيث وجد أف متوسط درجات عينة البحث األساسية تتدرج مف 03020
لمينة األب ال يعمؿ إلى  60052لمينة األب أعماؿ حرة مما يعني أنو يوجد تبايف

داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي بالمسكف المرف عند
مستوى داللة  3030لصالح أبناء اآلباء مينتيـ أعماؿ حرة ،ولتحديد اتجاه التبايف

لممعارؼ عف المسكف المرف تـ تطبيؽ اختبار  Tukeyحيث وجد أف متوسط

درجات عينة البحث األساسية تتدرج مف  20002لمينة األب ال يعمؿ إلى 03015
لمينة األب أعماؿ حرة مما يعني أنو يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث

األساسية في المعارؼ عف المسكف المرف عند مستوى داللة  3030لصالح أبناء

اآلباء مينتيـ أعماؿ حرة ،ولتحديد اتجاه التبايف لبلتجاىات لممسكف المرف تـ

تطبيؽ اختبار  Tukeyحيث وجد أف متوسط درجات عينة البحث األساسية تتدرج

مف  25003لمينة األب ال يعمؿ إلى  02000لمينة األب قطاع خاص مما يعني
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أنو يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في االتجاىات لممسكف
المرف عند مستوى داللة  3030لصالح أبناء اآلباء مينتيـ قطاع خاص.

 -2يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي بالمسكف

الذكي تبعاً لمينة األب حيث كانت قيمة ؼ ( )20010وىى قيمة دالة إحصائياً
عند مستوى داللة  3030ولتحديد اتجاه التبايف إلجمالي المسكف الذكي تـ تطبيؽ

اختبار  Tukeyحيث وجد أف متوسط درجات عينة البحث األساسية تتدرج مف
 05003لمينة األب ال يعمؿ إلى  65026لمينة األب قطاع خاص مما يعني أنو

يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي بالمسكف
الذكي عند مستوى داللة  3030لصالح أبناء اآلباء مينتيـ قطاع خاص ،وىذا
يتفق مع دراسة موسى وقمرة ( )237 :1022التي أثبتت أنو يوجد تبايف داؿ

إحصائياً في الوعي بمواصفات وخصائص المسكف الذكي تبعاً لمينة رب األسرة
عند مستوى داللة  3030لصالح العامميف باألعماؿ الحرة ،كما يتفق مع دراسة

خميل وفيمي ( )222 :1027التي أثبتت أف ىناؾ تبايف داؿ إحصائياً في مستوى
وعي المقبميف عمى الزواج بمنظومة المسكف الذكي تبعاً لمينة األب عند مستوى

داللة  3030لصالح اآلباء ذو الميف العميا ،بينما ال يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف
عينة البحث األساسية في المعارؼ واالتجاىات لممسكف الذكي تبعاً لمينة األب
حيث كانت قيـ ؼ (  )00520و(  )00520عمى الترتيب وىى قيـ غير دالة

إحصائياً.

 -0يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي بالمسكف

المستداـ بمحوريو (المعارؼ واالتجاىات) تبعاً لمينة األب حيث كانت قيـ ؼ

( )00506و( )20025و( )20210عمى الترتيب وىى قيـ دالة إحصائياً عند مستوى
داللة  3030و 3030ولتحديد اتجاه التبايف إلجمالي الوعي المسكف المستداـ تـ
تطبيؽ اختبار  Tukeyحيث وجد أف متوسط درجات عينة البحث األساسية تتدرج

مف  60015لمينة األب ال يعمؿ إلى  50063لمينة األب قطاع خاص مما يعني

أنو يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي

بالمسكف المستداـ عند مستوى داللة  3030لصالح أبناء اآلباء مينتيـ قطاع
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خاص ،ولتحديد اتجاه التبايف لممعارؼ عف المسكف المستداـ تـ تطبيؽ اختبار
 Tukeyحيث وجد أف متوسط درجات عينة البحث األساسية تتدرج مف 25003
لمينة األب ال يعمؿ إلى  00000لمينة األب قطاع خاص مما يعني أنو يوجد

تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في المعارؼ عف المسكف المستداـ
عند مستوى داللة  3030لصالح أبناء اآلباء مينتيـ قطاع خاص ،ولتحديد اتجاه

التبايف لبلتجاىات لممسكف المستداـ تـ تطبيؽ اختبار  Tukeyحيث وجد أف
متوسط درجات عينة البحث األساسية تتدرج مف  02005لمينة األب ال يعمؿ إلى

 22032لمينة األب قطاع خاص مما يعني أنو يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة

البحث األساسية في االتجاىات لممسكف المستداـ عند مستوى داللة  3030لصالح
أبناء اآلباء مينتيـ قطاع خاص.

 -2يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي باالتجاىات
الحديثة في تصميـ المسكف تبعاً لمينة األب حيث كانت قيمة ؼ ( )00266وىى

قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  3030ولتحديد اتجاه التبايف إلجمالي الوعي
باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف تـ تطبيؽ اختبار  Tukeyحيث وجد أف

متوسط درجات عينة البحث األساسية تتدرج مف  62062لمينة األب ال يعمؿ إلى

 230000لمينة األب قطاع خاص مما يعني أنو يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف
عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف
عند مستوى داللة  3030لصالح أبناء اآلباء مينتيـ قطاع خاص ،وترجع الباحثتان

السبب لذلك إلى أف العامميف بالقطاع الخاص يحتاجوف دائماً إلى التطوير مف
معارفيـ واتجاىاتيـ في عمميـ لمترقي إلى درجات أعمى مما يؤثر عمى األبناء
الذيف يتعمموف مف اآلباء البحث عف كؿ ما ىو جديد في مجاالت تخصصيـ

العممية.

مما سبق يتضح أنو يوجد تباين دال إحصائياً بين عينة البحث األساسية في إجمالي

الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميم المسكن تبعاً لمينة األب عند مستوى داللة
 0002لصالح أبناء اآلباء العاممين بالقطاع الخاص مما ثبت تحقق الفرض التاسع.
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الفرض العاشر :ينص الفرض العاشر عمى أنو " :يوجد تباين دال إحصائياً بين عينة

البحث األساسية في الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميم المسكن بمحاوره تبعاً
لمينة األم".

ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائياً تـ استخداـ تحميؿ التبايف في اتجاه واحد

 ANOVAبيف عينة البحث األساسية في الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ

المسكف بمحاوره تبعاً لمينة األـ وتـ تطبيؽ اختبار  Tukeyلمعرفة داللة الفروؽ بيف

المتوسطات ،وجدولي ( )11و ( )13يوضحان ذلك:

جدول ( ) 11تحميل التباين في اتجاه واحد لداللة الفروق بين متوسطات درجات عينة البحث
األساسية في استبيان الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميم المسكن تبعاً لمينة األم ن=310

الوزغ٘شاد
الوؼبسف ثبلوضكي
الوشى
االرجبُبد للوضكي
الوشى
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ
ثبلوضكي الوشى
الوؼبسف ثبلوضكي
الزكٖ
االرجبُبد للوضكي
الزكٖ
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ
ثبلوضكي الزكٖ
الوؼبسف ثبلوضكي
الوضزذام
االرجبُبد للوضكي

ِصذس اٌتجبَٓ
ثُٓ اٌّجّىعبد
دااً
اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
دااً
اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
دااً
اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
دااً
اٌّجّىعبد
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دااً
اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
دااً
اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
دااً
اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد

ِستىي
اٌذالٌخ

ِجّىع
اٌّشثعبد

دسجبد
اٌحشَخ

ِتىسظ
اٌّشثعبد

لُّخ
(ف)

0600620
52500002
52020233

0
002
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020521
200050

00202

30202
(غ٘ش دالخ)

0020320
65020520
53000115

0
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30300
(دالخ ػٌذ
)3030

6020062
220320201
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0
002
002

0030202
220612

00202

30202
(غ٘ش دالخ)

0200221
13000302
10220211

0
002
002

0310523
200623

20220

30330
(دالخ ػٌذ
)3030

03360662
002220116
022220003

0
002
002

2300000
220002

20506

30333
(دالخ ػٌذ
)30330

26530620
250160526
032050011

0
002
002

0020021
150106

60313

30333
(دالخ ػٌذ
)30330

2600022
020100251
003250022

0
002
002

200322
230353

20022

30320
(دالخ ػٌذ
)3030

5020501

0

0260222
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30300
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الوضزذام

إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ
ثبلوضكي الوضزذام
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ
ثبالرجبُبد الحذٗثخ فٖ
رؾو٘ن الوضكي

دااً
اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
دااً
اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ
ثُٓ اٌّجّىعبد
دااً
اٌّجّىعبد
اٌىٍٍ

006220622
062220025

002
002

(دالخ ػٌذ
)3030

220210

01010225
000200330
000200203

0
002
002

0600512
0330022

00622

003220520
0022020265
0520010211

0
002
002

26020222
0350000

00066

30330
(دالخ ػٌذ
)3030
30333
(دالخ ػٌذ
)30330

جدول ( )23المتوسطات الحسابية وفق اختبار Tukeyلموعي باالتجاىات الحديثة في المسكن تبعاً
لمينة األم

هٌِخ
األم

إجوبلٖ
اصزج٘بى
الْػٖ
ثبلوضكي
الزكٖ

الوؼبسف
ثبلوضكي
الوضزذام

االرجبُبد
للوضكي
الوضزذام

إجوبلٖ
اصزج٘بى
الْػٖ
ثبلوضكي
الوضزذام

إجوبلٖ اصزج٘بى
الْػٖ
ثبالرجبُبد
الحذٗثخ فٖ
رؾو٘ن الوضكي

02060

22055

02006

62000

02061

22021

50030

235035

00

03000

01

61000
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22022

55022

230051

02022

00001

06031

65065

00003

20031

56001

232022

22013

20013

02023

01023

22023

06063

60013

010063

03020
03020

25052
03050

00012
22025

60060
50

00020
22050

02006
20012

53006
50000

020062
231050

االرجبُبد الوؼبسف االرجبُبد
للوضكي
ثبلوضكي
الؼذد للوضكي
الزكٖ
الزكٖ
الوشى

ّظ٘فخ
اكْه٘خ
قابع
2
خبػ
أػوب
02
اشح
ػلٔ
0
الوؼبط
ال رؼو 200
هزْف٘خ 00
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يتضح من جدولي ( )11و( )13ما يمي:
 -0ال يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي بالمسكف

المرف والمعارؼ عف المسكف المرف تبعاً لمينة األـ حيث كانت قيمتا ؼ ()00202
و (  )00202عمى الترتيب وىما قيمتاف غير دالتاف إحصائياً ،بينما يوجد تبايف داؿ

إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في االتجاىات لممسكف المرف تبعاً لمينة األـ
حيث كانت قيمة ؼ ( )20225وىى قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 3030
ولتحديد اتجاه التبايف لبلتجاىات في المسكف المرف تـ تطبيؽ اختبار Tukey

حيث وجد أف متوسط عينة البحث األساسية تتدرج مف  22013لؤلميات عمى

المعاش إلى  00033لؤلميات العامبلت بالقطاع خاص مما يعني أنو يوجد تبايف
داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في االتجاىات لممسكف المرف عند مستوى

داللة  3030لصالح أبناء األميات العامبلت بالقطاع الخاص.
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 -2يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي بالمسكف

الذكي بمحوريو (المعارؼ واالتجاىات) تبعاً لمينة األـ حيث كانت قيـ ؼ

( )60313و ( )20220و( )20506عمى الترتيب وىى قيـ دالة إحصائياً عند

مستوى داللة  30330و ، 3030وىذا يتفق مع دراسة موسى وقمرة (:1022
 )237التي أثبتت وجود فروؽ في مستوى الوعي بمواصفات وخصائص المسكف
الذكي عند مستوى داللة  3030لصالح ربات األسر العامبلت ،كما يتفق مع

دراسة مختار ( )222 :1020التي أثبتت وجود فروؽ في الوعي بالمسكف الذكي
تبعاً لمينة الزوجة عند مستوى داللة  3030لصالح الزوجات العامبلت باألعماؿ

الحرة ،ولتحديد اتجاه التبايف إلجمالي الوعي المسكف الذكي تـ تطبيؽ اختبار

 Tukeyحيث وجد أف متوسط درجات عينة البحث األساسية تتدرج مف 01023
لؤلميات عمى المعاش إلى  50033لؤلـ المتوفية مما يعني أنو يوجد تبايف داؿ

إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي بالمسكف الذكي تبعاً لمينة
األـ عند مستوى داللة  30330لصالح أبناء األميات المتوفيات ،وترجع الباحثتان

السبب لذلك إلى أف أبناء األـ المتوفية يقوموف بكؿ أعماؿ المنزؿ ويخدموف أنفسيـ
لذلؾ شجعوا وفضموا المساكف التي تقوـ بالمساعدة في أعماؿ المنزؿ ،ولتحديد

اتجاه التبايف لممعارؼ عف المسكف الذكي تـ تطبيؽ اختبار  Tukeyحيث وجد أف

متوسط درجات عينة البحث األساسية تتدرج مف  25052لؤلـ التي ال تعمؿ إلى
 00001لؤلميات العامبلت أعماؿ حرة مما يعني أنو يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف

عينة البحث األساسية في المعارؼ عف المسكف الذكي عند مستوى داللة 3030
لصالح أبناء األميات العامبلت أعماؿ حرة ،ولتحديد اتجاه التبايف لبلتجاىات

لممسكف الذكي تـ تطبيؽ اختبار  Tukeyحيث وجد أف متوسط درجات عينة

البحث األساسية تتدرج مف  02023لؤلـ عمى المعاش إلى  22025لؤلـ المتوفية
مما يعني أنو يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في االتجاىات
لممسكف الذكي عند مستوى داللة  30330لصالح أبناء األميات المتوفيات.

 -0يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي بالمسكف

المستداـ بمحوريو (المعارؼ واالتجاىات) تبعاً لمينة األـ حيث كانت قيـ ؼ
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( )00622و( )20022و( )20223عمى الترتيب وىى قيـ دالة إحصائياً عند مستوى
داللة  3030و 3030ولتحديد اتجاه التبايف إلجمالي الوعي المسكف المستداـ تـ
تطبيؽ اختبار  Tukeyحيث وجد أف متوسط درجات عينة البحث األساسية تتدرج

مف  60013لؤلـ عمى المعاش إلى  55022لؤلميات العامبلت بالقطاع الخاص
مما يعني أنو يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي

الوعي بالمسكف المستداـ عند مستوى داللة  3030لصالح أبناء األميات العامبلت

بالقطاع الخاص ،ولتحديد اتجاه التبايف لممعارؼ عف المسكف المستداـ تـ تطبيؽ

اختبار  Tukeyحيث وجد أف متوسط درجات عينة البحث األساسية تتدرج مف
 22023لؤلـ عمى المعاش إلى  00003لمينة األـ أعماؿ حرة مما يعني أنو يوجد
تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في المعارؼ عف المسكف المستداـ
تبعاً لمينة األـ عند مستوى داللة  3030لصالح أبناء األميات العامبلت أعماؿ

حرة ،ول تحديد اتجاه التبايف لبلتجاىات لممسكف المستداـ تـ تطبيؽ اختبار Tukey
حيث وجد أف متوسط درجات عينة البحث األساسية تتدرج مف  06063لؤلـ عمى

المعاش إلى  20012لؤلـ المتوفية مما يعني أنو يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة

البحث األساسية في االتجاىات لممسكف المستداـ تبعاً لمينة األـ عند مستوى داللة
 3030لصالح أبناء األميات المتوفيات.

 -2يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي باالتجاىات
الحديثة في تصميـ المسكف تبعاً لمينة األـ حيث كانت قيمة ؼ ( )00066وىى

قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  30330ولتحديد اتجاه التبايف إلجمالي الوعي
باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف تـ تطبيؽ اختبار  Tukeyحيث وجد أف

متوسط درجات عينة البحث األساسية تتدرج مف  010063لؤلـ عمى المعاش إلى

 231050لؤلـ المتوفية مما يعني أنو يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث

األساسية في إجمالي الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف تبعاً لمينة
األـ عند مستوى داللة  30330لصالح أبناء األميات المتوفيات.
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مما سبق يتضح أنو يوجد تباين دال إحصائياً بين عينة البحث األساسية في إجمالي

الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميم المسكن تبعاً لمينة األم عند مستوى داللة
 00002لصالح أبناء األميات المتوفيات مما ثبت تحقق الفرض العاشر.

الفرض الحادي عشر :ينص الفرض الحادي عشر عمى أنو" :يوجد تباين دال

إحصائياً بين عينة البحث األساسية في الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميم
المسكن بمحاوره تبعاً لمدخل الشيري لألسرة".

ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائياً تـ استخداـ تحميؿ التبايف في اتجاه واحد

 ANOVAبيف عينة البحث األساسية في الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ

المسكف بمحاوره تبعاً لمدخؿ الشيري لؤلسرة وتـ تطبيؽ اختبار  Tukeyلمعرفة داللة
الفروؽ بيف المتوسطات وجدولي ( )22و( )20يوضحاف ذلؾ.
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جدول ( )10تحميل التباين في اتجاه واحد لداللة الفروق بين متوسطات درجات عينة البحث
األساسية في استبيان الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميم المسكن تبعاً لمدخل الشيري لألسرة
ن=310

الوزغ٘شاد
الوؼبسف ثبلوضكي
الوشى
االرجبُبد للوضكي
الوشى
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ
ثبلوضكي الوشى
الوؼبسف ثبلوضكي
الزكٖ
االرجبُبد للوضكي
الزكٖ
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ
ثبلوضكي الزكٖ
الوؼبسف ثبلوضكي
الوضزذام
االرجبُبد للوضكي
الوضزذام
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ
ثبلوضكي الوضزذام
إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ
ثبالرجبُبد الحذٗثخ فٖ
رؾو٘ن الوضكي

ِصذس اٌتجبَٓ
ث٘ي الوجوْػبد
داخ الوجوْػبد
الكلٖ
ث٘ي الوجوْػبد
داخ الوجوْػبد
الكلٖ
ث٘ي الوجوْػبد
داخ الوجوْػبد
الكلٖ
ث٘ي الوجوْػبد
داخ الوجوْػبد
الكلٖ
ث٘ي الوجوْػبد
داخ الوجوْػبد
الكلٖ
ث٘ي الوجوْػبد
داخ الوجوْػبد
الكلٖ
ث٘ي الوجوْػبد
داخ الوجوْػبد
الكلٖ
ث٘ي الوجوْػبد
داخ الوجوْػبد
الكلٖ
ث٘ي الوجوْػبد
داخ الوجوْػبد
الكلٖ
ث٘ي الوجوْػبد
داخ الوجوْػبد
الكلٖ

ِجّىع
اٌّشثعبد
620260
50620200
52020233
630220
62200020
53000111
2550301
222520522
225060133
2660002
10210261
10220211
550326
022220032
022220003
0220000
226010206
032050011
2200006
020000516
003250022
2010062
060200051
062220025
02300515
002010060
000200203
01000652
0662100000
0520010215

دسجبد
اٌحشَخ
2
000
002
2
000
002
2
000
002
2
000
002
2
000
002
2
000
002
2
000
002
2
000
002
2
000
002
2
000
002

ِتىسظ
اٌّشثعبد

لُّخ
(ف)

ِستىي
اٌذالٌخ

050006
200025

30523

30060
(غ٘ش دالخ)

000022
220230

30610

30630
(غ٘ش دالخ)

620260
200016

30523

30060
(غ٘ش دالخ)

660603
260223

20023

30320
(دالخ ػٌذ
)3030

020260
200000

30225

30512
(غ٘ش دالخ)

0220511
220000

00020

30056
(غ٘ش دالخ)

0220102
020163

00312

30306
(دالخ ػٌذ
)3030

020022
000230

00001

30022
(غ٘ش دالخ)

0030225
0300020

00260

02600201
0210001

20553

30332
(دالخ ػٌذ
)3030
30325
(دالخ ػٌذ
)3030
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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
جدول ( )12المتوسطات الحسابية وفق اختبار Tukeyلموعي باالتجاىات الحديثة في المسكن تبعاً
لمدخل الشيري لألسرة

الذخ الغِشٕ
أق هي 2333
جٌَ٘
هي  2333إلٔ
 2333جٌَ٘
هي  2333إلٔ
 6333جٌَ٘
هي  6333إلٔ
 1333جٌَ٘
هي  1333جٌَ٘
ف كثش

الؼذد

الوؼبسف
ثبلوضكي الزكٖ

الوؼبسف
ثبلوضكي
الوضزذام

إجوبلٖ اصزج٘بى
الْػٖ ثبلوضكي
الوضزذام

إجوبلٖ اصزج٘بى الْػٖ
ثبالرجبُبد الحذٗثخ فٖ رؾو٘ن
الوضكي

60

21032

03002

53030

022000

000

21030

00005

50026

026053

52

21016

02000

52005

021002

06

21015

00006

50062

232006

02

02065

06022

13001

206005

يتضح من جدولي ( )10و( )12ما يمي:
 -0ال يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي بالمسكف

المرف بمحوريو (المعارؼ واالتجاىات) تبعاً لمدخؿ الشيري لؤلسرة حيث كانت قيـ

ؼ ( )30523و( )30523و( )30610عمى الترتيب وىي قيـ غير دالة إحصائياً.

 -2ال يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي بالمسكف

الذكي واالتجاىات لممسكف الذكي تبعاً لمدخؿ الشيري لؤلسرة حيث كانت قيمتا ؼ

( )00020و( )30225عمى الترتيب وىما قيمتاف غير دالتاف إحصائياً ،وىذا يختمف
مع دراسة موسى وقمرة ( )232 :1022ودراسة معروف ( )000 :1012المتاف

أثبتتا أنو يوجد تبايف داؿ إحصائياً في الوعي بمواصفات وخصائص المسكف الذكي

وامكانات األثاث الذكي تبعاً لمدخؿ الشيري لؤلسرة عند مستوى داللة  3030لصالح

األسر األسر ذات الدخؿ المرتفع ،كما يختمف مع دراسة خميل وفيمي (:1027

 )220التي أثبتت أف ىناؾ تبايف داؿ إحصائياً في مستوى وعي المقبميف عمى

الزواج بمنظومة المسكف الذكي تبعاً لمدخؿ الشيري لؤلسرة عند مستوى داللة 3030
لصالح متوسط الدخؿ األعمى ،بينما يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث

األساسية في المعارؼ عف المسكف الذكي تبعاً لمدخؿ الشيري لؤلسرة حيث كانت

قيمة ؼ ( )20023وىى قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  3030ولتحديد
اتجاه التبايف لممعارؼ عف المسكف الذكي تـ تطبيؽ اختبار  Tukeyحيث وجد أف

متوسط درجات عينة البحث األساسية تتدرج مف  21030ألبناء األسر دخميا مف
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 2333إلى  2333جنيو إلى  02065ألبناء األسر دخميا مف  1333جنيو فأكثر
مما يعني أنو يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في المعارؼ عف
المسكف الذكي تبعاً لمدخؿ الشيري لؤلسرة عند مستوى داللة  3030لصالح أبناء

األسر دخميـ مف  1333جنيو فأكثر.

 -0يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي بالمسكف

المستداـ والمعارؼ عف المسكف المستداـ تبعاً لمدخؿ الشيري لؤلسرة حيث كانت

قيمتا ؼ ( )00260و( )00312عمى الترتيب وىما قيمتاف دالتاف إحصائياً عند
مستوى داللة  3030و ،3030ولقد أثبتت دراسة أبو ليمة وآخرون( )32 :102.أف
لممستوى االقتصادي تأثيره عمى نوعية المسكف الذي يقبؿ بو المواطف وعمى قناعتو
بالمظير الخارجي بالمنزؿ ،ومدى ارتباط ذلؾ المظير بوضعو المالي ،وعمى

التعديبلت والتغييرات التي يسعى إلدخاليا عمى المنزؿ إف كاف بناء حكومي أو

عمى مساحة البناء والمواد المستخدمة إف كاف يبني المسكف بنفسو ،ولتحديد اتجاه
التبايف إلجمالي الوعي المسكف المستداـ تـ تطبيؽ اختبار  Tukeyحيث وجد أف

متوسط درجات عينة البحث األساسية تتدرج مف  53030ألبناء األسر دخميا أقؿ

مف  2333جنيو إلى  13001ألبناء األسر دخميا مف  1333جنيو فأكثر مما يعني
أنو يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي
بالمسكف المستداـ تبعاً لمدخؿ الشيري لؤلسرة عند مستوى داللة  3030لصالح أبناء

األسر دخميا مف  1333جنيو فأكثر ،ولتحديد اتجاه التبايف في المعارؼ عف

المسكف المستداـ تـ تطبيؽ اختبار  Tukeyحيث وجد أف متوسط درجات عينة

البحث األساسية تتدرج مف  03002ألبناء األسر دخميا أقؿ مف  2333جنيو إلى
 06022ألبناء األسر دخميا مف  1333جنيو فأكثر مما يعني أنو يوجد تبايف داؿ

إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في المعارؼ عف المسكف المستداـ تبعاً لمدخؿ
الشيري لؤلسرة عند مستوى داللة  3030لصالح أبناء األسر دخميا مف  1333جنيو

فأكثر ،وىذا يتفق مع دراسة حبيب وابراىيم ( )221 :1010التي أثبتت أنو توجد
عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بيف الدخؿ الشيري ومعارؼ المبحوثات
عف المسكف المستداـ عند مستوى داللة  3030لصالح مستوى الدخؿ األعمى ،بينما
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ال يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في االتجاىات لممسكف

المستداـ تبعاً لمدخؿ الشيري لؤلسرة حيث كانت قيمة ؼ ( )00001وىى قيمة غير

دالة إحصائياً.

 -2يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي باالتجاىات

الحديثة في تصميـ المسكف تبعاً لمدخؿ الشيري لؤلسرة حيث كانت قيمة ؼ

( )20553وىى قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  3030ولتحديد اتجاه التبايف

إلجمالي الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف تـ تطبيؽ اختبار Tukey

حيث وجد أف متوسط درجات عينة البحث األساسية تتدرج مف  022000ألبناء

األسر دخميا أقؿ مف  2333جنيو إلى  206005ألبناء األسر دخميا مف 1333

جنيو فأكثر مما يعني أنو يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في

إجمالي الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف تبعاً لمدخؿ الشيري لؤلسرة
عند مستوى داللة  3030لصالح أبناء األسر دخميا مف  1333جنيو فأكثر.

مما سبق يتضح أنو يوجد تباين دال إحصائياً بين عينة البحث األساسية في إجمالي

الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميم المسكن تبعاً لمدخل الشيري لألسرة عند

مستوى داللة  0002لصالح أبناء األسر دخميا من  .000جنيو فأكثر مما ثبت تحقق

الفرض الحادي عشر.

رابعاً :نتائج البرنامج اإلرشادي لعينة البحث التجريبية:

أ -وصؼ عينة البحث التجريبية وفقاً لبعض خصائص المستوى االجتماعي
واالقتصادي
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جدول ( )12وصف عينة البحث التجريبية وفقاً لبعض خصائص المستوى االجتماعي واالقتصادي
الوزغ٘ش

الؼذد

الٌضجخ
الوئْٗخ

الوزغ٘ش

22
0
03

2605
000
033

23-02
20-20
الوجوْع

03
53
033

رول٘
اٗجبس
الوجوْع

000
6605
03
033

عقخ
هٌز هضزق
هضكي هغزشب هغ األقبسة
الوجوْع
رؼل٘ن األم
أهٖ
ٗقشأ ّٗكزت
ابؽ ػلٔ الغِبدح االثزذائ٘خ أّ
االػذادٗخ
ابؽ ػلٔ هؤُ هزْصل
جبهؼٖ
دساصبد ػل٘ب
الوجوْع
هٌِخ األم
ّظ٘فخ اكْه٘خ
قابع خبػ
أػوب اشح
ػلٔ الوؼبط
ال رؼو
هزْف٘خ
الوجوْع

هح االقبهخ

الؼذد

الٌضجخ
الوئْٗخ

2
21
03

605
2000
033

25
0
03

23
03
033

1
00
5
03

2605
03
2000
033

0
6

03
23

0

000

00
0
03

03
0605
033

2
21
30

605
2000
033

الضي

سٗ
اقش
الوجوْع
اجشر فٖ الوٌز
2
فشدٗخ
20
هغزشكخ
03
الوجوْع
ػذد أفشاد األصشح
0
 0أفشاد ف ق
23
 6-2أفشاد
2
 5أفشاد ف كثش
03
الوجوْع
رؼل٘ن األة
أهٖ
0
ٗقشأ ّٗكزت
ابؽ ػلٔ الغِبدح االثزذائ٘خ أّ
2
االػذادٗخ
05
ابؽ ػلٔ هؤُ هزْصل
1
جبهؼٖ
دساصبد ػل٘ب
03
الوجوْع
هٌِخ األة
06
ّظ٘فخ اكْه٘خ
2
قابع خبػ
أػوب اشح
0
ػلٔ الوؼبط
0
ال ٗؼو
2
هزْفٖ
03
الوجوْع
الذخ الغِشٕ لألصشح
5
أق هي  2333جٌَ٘
05
هي  2333إلٔ  2333جٌَ٘
6
هي  2333إلٔ  6333جٌَ٘
هي  6333إلٔ  1333جٌَ٘
هي  1333جٌَ٘ ف كثش
30
الوجوْع

ًْع الضكي

كج٘ؼخ الضكي

000
0000
0605
2605
033
0000
605
0605
03
0000
033
2000
0605
23
033

يتضح من جدول ( )10ما يمي:
 -0أف ( )%2605مف العينة يقيموف بالريؼ بينما ( )%000يقيموف بالحضر.
 -2أف ( )%605مف العينة سنيـ مف  23-02سنة بينما ( )%2000سنيـ مف -20
.20
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 -0أف ( )%6605مف العينة عدد أفراد أسرىـ مف  6-2أفراد بينما ( )%000عدد أفراد
أسرىـ  0أفراد فأقؿ و( )%03عدد أفراد أسرىـ  5أفراد فأكثر.

 -2أف ( )%0605مف العينة آبائيـ حاصميف عمى مؤىؿ متوسط بينما ( )%000يق أر
ويكتب.

 -0أف ( )%03مف العينة أمياتيـ حاصبلت عمى مؤىؿ متوسط بينما ()%000
حاصميف عمى الشيادة االبتدائية أو اإلعدادية.

 -6أف ( )%0000مف العينة آبائيـ بالوظائؼ الحكومية بينما ( )%03ال يعمؿ.

 -5أف ( )%2000مف العينة أمياتيـ ال تعمؿ بينما ( )%605بالوظائؼ الحكومية.
 -1أف ( )%0605مف العينة دخؿ أسرىـ الشيري مف  2333إلى  2333جنيو بينما
( )%23دخؿ أسرىـ الشيري مف  2333إلى  6333جنيو.

 -2أف ( )%53مف العينة حجراتيـ بمنازليـ مشتركة بينما ( )%03حجراتيـ فردية.
 -03أف ( )%23مف العينة يقيموف بمنازؿ تمميؾ بينما ( )%03بمنازؿ إيجار.

 -00أف ( )%03مف العينة طبيعة مسكنيـ منزؿ مستقؿ بينما ( )%2000طبيعة
مسكنيـ مسكف مشترؾ مع األقارب.

ب -التوزيع النسبي الستجابات عينة البحث التجريبية عمى أدوات البحث
يشتمؿ ىذا الجزء عمى التوزيع التكراري والنسبي لمستويات استجابات عينة البحث
التجريبية قبؿ وبعد البرنامج عمى استبياف االتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف،

وجدول ( )17يوضح ذلك:

424

المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2022

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
جدول ( )17التوزيع النسبي وفقاً لمستويات استجابات العينة التجريبية عمى استبيان االتجاىات
الحديثة في تصميم المسكن

الج٘بى
الوؼبسف ثبلوضكي الوشى
االرجبُبد للوضكي الوشى
إجواااابلٖ اصاااازج٘بى الااااْػٖ
ثبلوضكي الوشى
الوؼبسف ثبلوضكي الزكٖ
االرجبُبد للوضكي الزكٖ
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يتضح من جدول ( )17ما يمي:
 -0أف ( )%2605مف عينة البحث التجريبية في المستوى المنخفض إلجمالي الوعي
بالمسكف المرف قبؿ تطبيؽ البرنامج اإلرشادي بينما أصبح ( )%6000في المستوى

المرتفع و( )%0000في المستوى المتوسط و( )%000في المستوى المنخفض بعد
تطبيؽ البرنامج اإلرشادي.

 -2أف ( )%1000مف عينة البحث التجريبية في المستوى المنخفض إلجمالي الوعي
بالمسكف الذكي قبؿ تطبيؽ البرنامج اإلرشادي بينما أصبح ( )%6605في المستوى

المرتفع و( )%0000في المستوى المتوسط وال يوجد مستوى منخفض بعد تطبيؽ
البرنامج اإلرشادي.

 -0أف ( )%2605مف عينة البحث التجريبية في المستوى المنخفض إلجمالي الوعي

بالمسكف المستداـ قبؿ تطبيؽ البرنامج اإلرشادي بينما أصبح ( )%6000في

المستوى المرتفع و( )%0605في المستوى المتوسط وال يوجد مستوى منخفض بعد
تطبيؽ البرنامج اإلرشادي.
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 -2أف ( )%5605مف عينة البحث التجريبية في المستوى المنخفض إلجمالي الوعي
باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف قبؿ تطبيؽ البرنامج اإلرشادي بينما أصبح

( )%6000في المستوى المرتفع و( )%0605في المستوى المتوسط وال يوجد
مستوى منخفض بعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادي.

الفرض الثاني عشر :ينص الفرض الثاني عشر عمى أنو" :توجد فروق دالة إحصائياً
بين عينة البحث التجريبية في الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميم المسكن
بمحاوره (الوعي بالمسكن المرن – الوعي بالمسكن الذكي – الوعي بالمسكن
المستدام) قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي (األداء القبمي) وبعد تطبيق البرنامج

اإلرشادي (األداء البعدي)".

ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائياً تـ استخداـ اختبار  T-Test pairبيف عينة

البحث التجريبية في الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف بمحاوره قبؿ وبعد
تطبيؽ البرنامج ،وجدول ( )1.يوضح ذلك:

جذوي ( )1.اٌفشوق ثُٓ عُٕخ اٌجحث اٌتجشَجُخ فٍ اٌىعٍ ثبالتجبهبد اٌحذَثخ فٍ تصُُّ اٌّسىٓ
لجً وثعذ تطجُك اٌجشٔبِ اإلسشبدٌ ْ=30
قج الجشًبهج ى= 03ثؼذ الجشًبهج ى=ً 03ضجخ الزغ٘ش
االًحشاف (الجؼذٕ -
االًحشاف
الوزْصل
الوزْصل
القجلٖ)
الوؼ٘بسٕ
الوؼ٘بسٕ

الوزغ٘شاد

ق٘وخ د
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20000
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2000
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02026
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إجوااااابلٖ اصااااازج٘بى الاااااْػٖ ثبلوضاااااكي
الوشى

26063

0021

51020

1023

02000

000010

الوؼبسف ثبلوضكي الزكٖ
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2052

06006

2020

00026

020122

االرجبُبد للوضكي الزكٖ

20010

6050

20016

0022

22030

020152

إجوااااابلٖ اصااااازج٘بى الاااااْػٖ ثبلوضاااااكي
الزكٖ

26020

5062

12020

0002

00003

060360

الوؼبسف ثبلوضكي الوضزذام

26003

0051

20003

2022

05033

010210

االرجبُبد للوضكي الوضزذام

20026

6036

21013

0003

22010

020205

الذاللخ
30333
دالخ ػٌذ
30330
30333
دالخ ػٌذ
30330
30333
دالخ ػٌذ
30330
30333
دالخ ػٌذ
30330
30333
دالخ ػٌذ
30330
30333
دالخ ػٌذ
30330
30333
دالخ ػٌذ
30330
30333
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إجوااااابلٖ اصااااازج٘بى الاااااْػٖ ثبلوضاااااكي
الوضزذام

02026

5020

02010

050222

إجوااابلٖ اصااازج٘بى الاااْػٖ ثبالرجبُااابد
الحذٗثخ فٖ رؾو٘ن الوضكي

23060 200026 05016 065016

10063

000020

6060

22003

دالخ ػٌذ
30330
30333
دالخ ػٌذ
30330
30333
دالخ ػٌذ
30330

يتضح من جدول ( )1.ما يمي:
 -0توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة البحث التجريبية في إجمالي الوعي

بالمسكف المرف بمحوريو (المعارؼ واالتجاىات) قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج

اإلرشادي حيث كانت قيـ ت ( )000010و( )020032و( )020332عمى الترتيب

وىي قيـ دالة إحصائياً عند مستوى داللة  30330لصالح التطبيؽ البعدي.

 -2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف في إجمالي الوعي بالمسكف الذكي بمحوريو
(المعارؼ واالتجاىات) قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادي حيث كانت قيـ ت

( )060360و( )020122و( )020152عمى الترتيب وىى قيـ دالة إحصائياً عند
مستوى داللة  30330لصالح التطبيؽ البعدي ،وىذا يتفق مع دراسة خميل وفيمي

( )222 :1027التي أثبتت أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات

التطبيؽ القبمي والبعدي في وعي المقبميف عمى الزواج بمنظومة المسكف الذكي عند

مستوى داللة  3030لصالح التطبيؽ البعدي ،كما يتفق مع معروف (:1012
 )007التي أثبتت وجود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى داللة  3030بيف ربات
األسر عينة الدراسة التجريبية في متوسطات الوعي بإمكانات األثاث الذكي قبؿ

وبعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادي لصالح التطبيؽ البعدي .

 -0توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف في إجمالي الوعي بالمسكف المستداـ بمحوريو
(المعارؼ واالتجاىات) قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادي حيث كانت قيـ ت

( )050222و( )010210و( )020205عمى الترتيب وىي قيـ دالة إحصائياً عند
مستوى داللة  30330لصالح التطبيؽ البعدي.

 -2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة البحث التجريبية في إجمالي الوعي
باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادي حيث
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كانت قيمة ت ( )000020وىي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 30330

لصالح التطبيؽ البعدي.

ولتحديد حجـ تأثير البرنامج اإلرشادي المعد استخدمت الباحثتان مربع إيتا لتحديد
حجـ تأثير المتغير المستقؿ وىو البرنامج اإلرشادي عمى المتغير التابع وىو الوعي

باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف بأبعاده ،ويمكن حساب مربع إيتا بعد حساب

قيمة ت باستخدام المعادلة التالية:

=n2
حيث  t2مربع قيمة إيتا df ،درجات الحرية ( .قطيط)220 :2332 ،

ويتـ تحديد حجـ التأثير ما إذا كاف كبي اًر أو متوسطاً أو صغي اًر كاآلتي:
 -قيمة ( 302 = n2حجـ التأثير صغير).

 قيمة ( 300 = n2حجـ التأثير متوسط). -قيمة ( 301 = n2حجـ التأثير كبير).

ويوضح الجدوؿ التالي قيمة مربع إيتا وحجـ تأثير البرنامج اإلرشادي:

جدول ( )12نتائج حسابات حجم التأثير الستخدام البرنامج اإلرشادي لتنمية الوعي
باالتجاىات الحديثة في تصميم المسكن

الوزغ٘شاد
الْػٖ ثبالرجبُبد الحذٗثخ فٖ رؾو٘ن الوضكي

دسجبد الحشٗخ
df

ق٘وخ
د

22

000020

هشثغ
إٗزب
n2
30102

اجن
الز ث٘ش
كج٘ش

يتضح من جدول ( )12أف حجـ تأثير العامؿ المستقؿ (البرنامج اإلرشادي) عمى
العامؿ التابع (الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف) كبير نظ اًر ألف قيمة

مربع إيتا تساوي مف  301حيث بمغت  ،30102وىذه النتيجة تعني أف  %10مف التبايف
الكمي لممتغير التابع (الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف) يرجع إلى

المتغير المستقؿ (البرنامج اإلرشادي).

مما سبق يتضح أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينة البحث التجريبية في

إجمالي الوعي باالتجاىات الحديثة في تصميم المسكن قبل وبعد تطبيق البرنامج
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اإلرشادي عند مستوى داللة  00002لصالح التطبيق البعدي مما ثبت تحقق الفرض

الثاني عشر.

ممخص ألىم النتائج:
 -0توجد عبلقة ارتباطية عكسية ذات داللة احصائية بيف السف واجمالي وعي عينة
البحث األساسية باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف عند مستوى داللة .3030

 -2ال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف عدد أفراد األسرة وتعميـ األب
وبيف إجمالي وعي عينة البحث األساسية باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف.

 -0توجد عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة احصائية بيف تعميـ األـ والدخؿ الشيري

لؤلسرة وبيف إجمالي وعي عينة البحث األساسية باالتجاىات الحديثة في تصميـ

المسكف عند مستوى داللة  3030و.3030

 -2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في وعي عينة البحث األساسية بإجمالي
االتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف تبعاً (لمكاف السكف) عند مستوى داللة
 3030لصالح الطبلب المقيميف بالحضر ،تبعاً (لمفرقة الدراسية) عند مستوى داللة
 30330لصالح طبلب الفرقة الرابعة ،تبعاً (لنوع حجرتيـ بمساكنيـ) عند مستوى

داللة  3030لصالح الطبلب نوع حجرتيـ بمساكنيـ فردية .

 -0ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في وعي عينة البحث األساسية بإجمالي
االتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف تبعاً لمنوع.

 -6ال يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في إجمالي الوعي
باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف تبعاً لكؿ مف (عدد األسرة ،تعميـ األب).

 -5يوجد تبايف داؿ إحصائياً بيف عينة البحث األساسية في الوعي باالتجاىات الحديثة
في تصميـ المسكف تبعاً لكؿ مف (تعميـ األـ) لصالح أبناء األميات مستوى
تعميميف دراسات عميا عند مستوى داللة ( ،3030مينة األب) عند مستوى داللة

 3030لصالح أبناء اآلباء العامميف بالقطاع الخاص( ،مينة األـ ) عند مستوى

داللة  30330لصالح أبناء األميات المتوفيات( ،الدخؿ الشيري لؤلسرة) عند
مستوى داللة  3030لصالح أبناء األسر دخميا مف  1333جنيو فأكثر.
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 -.توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة البحث التجريبية في إجمالي الوعي
باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادي عند

مستوى داللة  30330لصالح التطبيؽ البعدي.
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التوصيات:
 -0عقد ندوات ولقاءات تثقيفية مف خبلؿ الجيات اإلعبلمية المسموعة والمقروءة
والمرئية ووسائؿ التواصؿ االجتماعي لنشر الوعي بيف الشباب المقبؿ عمى الزواج

باالتجاىات الحديثة في تصميـ المسكف لتقديـ حموؿ مرنة مبتكرة ومستدامة
لتصميـ مساكنيـ.

 -2تفعيؿ دور خريجي قسـ إدارة المنزؿ والمؤسسات بكميات االقتصاد المنزلي مف
خبلؿ عقد دورات تدريبية وندوات وكتيبات إرشادية ومطويات حوؿ االتجاىات

الحديثة في تصميـ المسكف.

 -0تطوير المناىج التعميمية بكميات االقتصاد المنزلي قسـ إدارة المنزؿ والمؤسسات
بالتركيز عمى االتجاىات الحديثة في تصميـ وتأثيث المسكف بإدراج مفاىيـ

المسكف الحديث ،والمسكف الذكي والمستداـ إلعداد خريج يتوافؽ مع متطمبات

سوؽ العمؿ.

 -2التعاوف بيف الجيات العممية المختصة متمثمة في كميات االقتصاد المنزلي والفنوف
التطبيقية لتصميـ موقع إلكتروني بشبكة اإلنترنت ييتـ ببث المعارؼ واالتجاىات

الصحيحة الموثوؽ بيا بالكيفية التي تييئ ألفراد المجتمع الحصوؿ عمى الحد

الآلزـ مف المعرفة التي تؤىميـ التخاذ ق اررات صائبة عند تصميـ مساكنيـ.
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المراجع

أوالً :المراجع العربية:

 -0إبراىيـ ،ىند محمد ( :)2302تنمية التفكير االبتكاري لممرأة في توليؼ خامات
البيئة المنزلية المستيمكة إلدارة المشروعات الصغيرة ،رسالة دكتوراه غير منشورة،

كمية االقتصاد المنزلي ،جامعة حمواف ،مصر.

 -2أبو خميؿ ،أمؿ إسماعيؿ عبد الجواد ( :)2331أثر التصميـ الداخمي لمسكف
محدودي الدخؿ عمى انجاز ربة األسرة لمياـ العمؿ المنزلي ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،كمية االقتصاد المنزلي ،جامعة المنوفية ،مصر.

 -0أبو سميـ ،آية عبد الشافي عمي ( :)2306تنمية وعي المراىقيف بإدارة المشروعات
الصغيرة في المؤسسات اإليوائية ،رسالة دكتوراة ،كمية االقتصاد المنزلي ،قسـ

إدارة المنزؿ والمؤسسات ،جامعة المنوفية.

 -2أبو ليمة ،محمد محمد شوقي & سامي ،خالد محمود & سبلمة ،صالح فاروؽ

( :)2301اشكالية المسكف المستداـ في مكة بيف االحتياج واليوية ،بحث منشور
في المجمة الدولية في العمارة واليندسة والتكنولوجيا ،أكاديمية البحوث االقتصادية.

 -0أحمد ،ليمى عبلء الديف جميؿ ( :)2305آليات وحموؿ تصميمية لتطوير مسكف
المناطؽ العشوائية ،رسالة ماجستير ،قسـ التتصميـ الداخمي واألثاث ،كمية الفنوف

التطبيقية ،جامعة حمواف ،مصر.

 -6األسود ،سارة عمي حسف ( :)2302فاعمية برنامج إرشادي لتنمية وعي الفتيات
المقببلت عمى الزواج بجماليات التصميـ الداخمي لممسكف ،رسالة دكتوراة ،كمية

االقتصاد المنزلي ،قسـ إدارة المنزؿ والمؤسسات ،جامعة المنوفية.

 -5الجراح ،عبد الناصر ( :)2335اتجاىات طمبة اإلرشاد النفسي في جامعة اليرموؾ
نحو تخصصيـ األكاديمي وعبلقاتيا ببعض المتغيرات ،المجمة األردنية في العموـ

التربوية ،المجمد  ،0العدد (.)2

 -1الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء (www.capmas.gov.eg :)2323

 -2الزبيدي ،ميا صباح ( :)2332المسكف المتوافؽ بيئياً ..توجو مستقبمي لمعمارة
المستدامة والحفاظ عمى البيئة ،دراسة مقارنة لكفاءة األداء البيئي لممسكف التقميدي
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والحديث ،ندوة اإلسكاف  ،2المسكف الميسر ،الييئة العميا لتطوير مدينة الرياض،
 00 -21مارس  2332ـ.

 -03الشامس ،منى عبد السبلـ ( :)2320االستدامة في العمارة السكنية عمى مستوى
التصميـ الداخمي ،مجمة كمية الفنوف واإلعبلـ ،كمية الفنوف واإلعبلـ ،جامعة

طرابمس.

 -00العتوـ ،عدناف ( :)2332عمـ النفس االجتماعي ،إثراء لمنشر والتوزيع ،األردف ،ط
.0

 -02العزيزي ،سيؼ سمماف خمفاف ( :)2300فاعمية برنامج ارشادي جمعي يستند
لنظريتي ىوالند وسوبر في تحسيف مستوى اتخاذ القرار الميني ،رسالة ماجستير،
كمية العموـ واآلداب ،قسـ التربية والدراسات اإلنسانية ،جامعة نزوي ،عماف.

 -00العساؼ ،جماؿ عبد الفتاح ( :)2300اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية نحو
تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في مديرية تربية

عماف الثالثة ،مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات التربوية والنفسية ،المجمد الواحد
والعشروف ،العدد األوؿ ،شير يناير ،جامعة البمقاء التطبيقية.

 -02القاضي ،دالؿ والبياتي ،محمود ( :)2331منيجية وأساليب البحث العممي وتحميؿ
البيانات باستخداـ البرنامج اإلحصائي  ،SPSSالطبعة األولى ،دار الحامد لمنشر
والتوزيع ،عماف ،األردف.

 -00البلئحة الداخمية لكمية االقتصاد المنزلي – جامعة المنوفية (.)2303
 -06اليزاني ،نورة بنت ناصر ( :)2301الشبكات االجتماعية وأثرىا عمى تعزيز األمف

الفكري لدى طالبات جامعة األميرة نورة ،بحث منشور في مجمة مكتبة الممؾ فيد

الوطنية ،العدد ،2المجمد  ،22مكتبة الممؾ فيد الوطنية ،المممكة العربية
السعودية.

 -05الورفمي ،صبلح الديف الفيتوري ( :)2320التصميـ الداخمي الذكي لممباني
وعبلقتو باستخداـ األراضي وتعزيز استدامة المباني ،المجمة العربية لمنشر

العممي ،العدد .03
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 -01إماـ ،ماجدة إماـ وأبو سكينة ،نادية حسف وعبد الحميد ،يحيي أحمد ومعروؼ،
وئاـ عمى أميف ( :)2330فاعمية برنامج حاسب آلي لتنمية الميارات التطبيقية

لتأثيث المسكف ،مجمة بحوث االقتصاد المنزلي ،جامعة المنوفية ،مجمد  ،00العدد
 ،2-0يوليو – أكتوبر  ،2330كمية االقتصاد المنزلي ،جامعة المنوفية.

 -02إماـ ،محمد حسف & كامؿ ،أحمد سمير & الخطيب ،محمد زعؿ (:)2301

المرونة كقيمة تأثيثية في اإلسكاف االقتصادي ،مجمة التصميـ الدولية ،المجمد ،1

العدد  ،0يوليو  ،2301الجمعية العممية لممصمميف.

 -23باىماـ ،عمي بف سالـ بف عمر ( :)2332اإلسكاف في المممكة العربية السعودية،
النشر العممي والمطابع ،جامعة الممؾ سعود ،الرياض.

 -20حبيب ،يثرب عمي محمد & إبراىيـ ،عبير ياسيف أحمد ( :)2323معارؼ
وممارسات ربات األسر فيما يتعمؽ بمتبلزمة المنزؿ المريض والتصميـ الداخمي

المستداـ وعبلقتيا ببعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية ،المجمة المصرية

لبلقتصاد المنزلي ،المجمد السادس والثبلثوف ،العدد (.٠٢٠٢ )2

 -22حسانيف ،شيماء متولي محمد ( :)2332متطمبات التصميـ الداخمي لمسكف

الشباب المقبؿ عمى الزواج وعبلقتو بالطموح الميني لدييـ ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،كمية االقتصاد المنزلي ،جامعة المنوفية ،مصر.

 -20حسف ،نوبي محمد ( :)2332المساكف الذكية (نموذج لممسكف الميسر في القرف

الواحد والعشريف) ،ندوة اإلسكاف ( )2المسكف الميسر ،الييئة العميا لتطوير مدينة

الرياض 00 -21 ،مارس  2332ـ.

 -22حسف ،نوبي محمد ( :)2332تصميـ البيت الحديث ،فيرسة مكتبة الممؾ فيد
الوطنية أثناء النشر ،مدينة الممؾ عبد العزيز لمعموـ والتقنية ،الرياض ،السعودية.

 -20حفظي ،إحساف محمد ( :)2332الوعي والمشاركة ودورىما في إنجاح التنمية
الحضرية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية.

 -26خميؿ ،وفاء محمد & فيمي ،أحمد محمد ( :)2305توظيؼ الجيؿ الثاني لمويب

لتنمية وعي المقبميف عمى الزواج بمنظومة المسكف الذكي ،مجمة بحوث التربية

النوعية ،عدد  ،26ابريؿ  ،2305جامعة المنصورة ،مصر.
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 -25دليؿ كمية االقتصاد المنزلي ( :)2303 – 2332جامعة المنوفية.
 -21ديوب ،طالب & عثماف ،عبير ( :)2300االتجاىات الحديثة في التصميـ
المعماري المرف لمفراغات الوظيفية السكنية ،مجمة جامعة البعث لمعموـ اليندسية،

العدد  ،00حمص ،سوريا.

 -22رزؽ ،إيماف صبلح إبراىيـ والشامي ،مناؿ مرسي الدسوقي ( :)2332الميارات
الحياتية وعبلقتيا بالتوافؽ األسري لطالبات الجامعة ،مجمة بحوث االقتصاد

المنزلي ،كمية االقتصاد المنزلي ،جامعة المنوفية ،مج ( ،)02العدد الثالث.

 -03سعفاف ،محمد أحمد إبراىيـ ( :)2330العممية اإلرشادية ،دار الكتاب الحديث،
الكويت.

 -00شحاتو ،حسف ( :)2330التعميـ الجامعي والتقويـ الجامعي بيف النظرية والتطبيؽ،
مكتبة الدار العربية لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،جميورية مصر العربية.

 -02طنوس ،وعد & المينا ،زياد & فاكوش ،عقبة ( :)2300المرونة التصميمية
كإحدى أىـ معايير السكف االقتصادي ،مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ اليندسية،
المجمد التاسع والعشروف ،العدد األوؿ ،سوريا.

 -00طو ،سموى محمد زغموؿ والشافعي ،سياـ أحمد ( :)2336المدخؿ في االقتصاد
المنزلي ،مطبعة الحنفي ،المنوفية.

 -02عارؼ ،نصر محمد ( :)2336التنمية مف منظور متجدد (التحيز – العولمة – ما
بعد الحداثة) ،مكتبة األسرة لمنشر والتوزيع ،القاىرة.

 -00عبد الحميد ،صبلح محمد ( :)2332الشباب صناع الحضارة ،ىبة النيؿ العربية
لمنشر والتوزيع ،الجيزة.

 -06عبد الرحمف ،رانيا عمي أحمد ( :)2306معالجات وظيفية جمالية لمشكبلت

التصميـ باألعمدة الجدارية بالمسكف ،مجمة القراءة والمعرفة ،العدد  ،052شير

سبتمبر ،مصر.

 -05عبد الرحمف ،سعيد حسف ومحمد ،دعاء عبد الرحمف محمد وجابر ،سارة يحيي
عبد العزيز ( :)2301التصميـ الداخمي المستداـ وأثره عمى المباني المدرسية،
مجمة العمارة والفنوف ،كمية الفنوف التطبيقية ،جامعة حمواف ،العدد .02
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 -01عبد العزيز ،نجوى محمد زيف العابديف ( :)2331برنامج لتطوير تدريس االقتصاد
المنزلي بالمرحمة الثانوية في ضوء المعايير المعاصرة ،رسالة دكتوراة ،قسـ

االقتصاد المنزلي والتربية ،كمية االقتصاد المنزلي ،جامعة المنوفية.

 -02عبد الوىاب ،ىانـ عابديف ( :)2300تقويـ االستدامة في عمارة البيت السوداني
في والية الخرطوـ ،رسالة ماجستير ،كمية الدراسات العميا ،جامعة السوداف لمعموـ

والتكنولوجيا.

 -23عقبة ،إيياب محمود ( :)2332المبادئ التصميمية المحققة لممسكف المستداـ،

ندوة اإلسكاف  ،2المسكف الميسر ،الييئة العميا لتطوير مدينة الرياض00 -21 ،

مارس  2332ـ.

 -20غانـ ،بساـ عمر & أبو سنينة ،عودة عبد الجواد ( :)2302دور الشباب في
التنمية الشاممة لممجتمع مف وجية نظر طمبة مؤسسات التعميـ العالي في وكالة
الغوث الدولية في األردف ،بحث منشور في جامعة القدس المفتوحة لؤلبحاث

والدراسات ،العدد  ،02الجزء  ،2جامعة القدس المفتوحة ،فمسطيف.

 -22غناـ ،رانيا عبد المطيؼ أحمد ( :)2302االستدامة االجتماعية في المسكف
كمدخؿ لتحقيؽ جودة الحياة الحضرية ،مجمة البحوث اليندسية ،كمية اليندسة،

جامعة كفر الشيخ ،مصر ،المجمد .2

 -20فتحي ،محمود ( :)2332التدخؿ الميني لمخدمة االجتماعية لتنمية وعي الفتيات
بأساليب التوافؽ الزواجي " دراسة تجريبية مطبقة عمى المدينة الجامعية لمطالبات

بمحافظة الفيوـ " ،المؤتمر العممي السنوي العشروف ،كمية الخدمة االجتماعية،

جامعة الفيوـ ،مصر.

 -22قاسـ ،خالد مصطفى ( :)2335إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظؿ العولمة
المعاصرة ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.

 -20قطب ،إيماف محمد ( :)2323برنامج إرشادي لتنمية وعى الشباب المقبميف عمى
الزواج باستخداـ التفكير اإلبداعي في حؿ المشكبلت التصميمية بالمسكف ،رسالة

دكتوراه ،قسـ إدارة المنزؿ والمؤسسات ،كمية االقتصاد المنزلي ،جامعة المنوفية.
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 -26قطيط ،غساف يوسؼ ( :)2332حوسبة التقويـ الصفي ،الطبعة األولى ،دار
الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف.

 -25محمد ،عمي محمد سنوسي & إبراىيـ ،نيا فخري عبد السبلـ & حسف ،محمد
حسف رمضاف ( :)2320أثر تصميـ األثاث الذكي عمى تمبية احتياجات المسكف
ذو الفراغ المحدود ،مجمة العمارة والفنوف والعموـ اإلنسانية ،الجمعية العربية
لمحضارة والفنوف اإلسبلمية ،المجمد السادس ،العدد الخامس والعشروف ،يناير

.2320

 -21مختار ،عمياء عمي محمد عباس ( :)2306المساكف الذكية وعبلقتيا بالتوافؽ
النفسي االجتماعي األسري ،مجمة أنسنة لمبحوث والدراسات ،كمية العموـ
االجتماعية واإلنسانية ،جامعة رياف عاشور بالجمفة ،المجمد السابع ،العدد الثاني

ديسمبر  ،2306الجمفة ،الجزائر.

 -22مسمـ ،ميجة محمد إسماعيؿ ( :)2301التصميـ الداخمي لممسكف ،مطبعة الحنفي
الحديثة ،شبيف الكوـ ،المنوفية ،مصر.

 -03مسمـ ،ميجة محمد إسماعيؿ والدويؾ ،عبير محمود ( :)2330دور ربة األسرة في

اختيار األثاث والمفروشات وعبلقتو بالتوافؽ األسري والرضا السكني ،مجمة بحوث

االقتصاد المنزلي ،جامعة المنوفية ،مجمد  ،00العدد  ،2-0يوليو – أكتوبر

 ،2330كمية االقتصاد المنزلي ،جامعة المنوفية.

 -00مصطفى ،والء عبد الرحمف محمد ( :)2300فاعمية برنامج ارشادي باستخداـ
تكنولوجيا المعارؼ في تنمية وعي شباب الجامعة بمتطمبات التصميـ الداخمي
لممسكف ،رسالة دكتوراه ،قسـ إدارة المنزؿ والمؤسسات ،جامعة المنوفية ،مصر.

 -02معروؼ ،وئاـ عمي أميف ( :)2320فاعمية برنامج إرشادي لتنمية وعي ربات
األسر بإمكانات األثاث الذكي كمدخؿ لتحسيف األداء الوظيفي بالمسكف ،مجمة

البحوث في مجاالت التربية النوعية ،المجمد السابع ،العدد  ،00يوليو ،2320
كمية التربية النوعية ،جامعة المنيا ،مصر.
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 -00موسى ،منى حامد إبراىيـ & قمرة ،ىنادي محمد عمر ( :)2300قياس وعي عينة
مف أفراد المجتمع بمفيوـ المساكف الذكية وعبلقتو بالرضى السكني ،مجمة بحوث

التربية النوعية ،كمية التربية النوعية ،جامعة المنصورة ،عدد  ،22يوليو .2300

 -02نعيـ ،ميا طو محمد ( :)2300إمكانية تفعيؿ دور الخريج في مجاؿ تأثيث
المسكف في ضوء متطمبات سوؽ العمؿ ،قسـ االقتصاد المنزلي ،كمية التربية

النوعية ،جامعة المنوفية.

 -00نوفؿ ،زيزيت مصطفى عبده ( :)2331استخداـ تكنيؾ المناقشة الجماعية في
تنمية الثقافة المدنية لدى الشباب ،بحث منشور في مجمة الخدمة االجتماعية

والعموـ االنسانية ،العدد  ،20الجزء  ،0كمية الخدمة االجتماعية ،جامعة حمواف.

 -06يواقيـ ،رائد رشدي ( :)2300التصميـ المستداـ لمفراغات المعمارية في ظؿ الثورة
التكنولوجية الحديثة ،مجمة العموـ والفنوف التطبيقية ،المؤتمر الدولي الرابع ،كمية

الفنوف التطبيقية ،جامعة دمياط.
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Abstract
The research aims to develop the awareness of a sample of home
economics college students of the modern trends in home design
(information and trends of the university student in the flexible
home - information and trends of the university student in the
smart home - information and trends of the university student in
the sustainable home), And studying the relationship between
some variables of the economic and social level of families of the
basic research sample (age - number of family members education of the father - education of the mother - monthly
income of the family) and their awareness of modern trends in
home design by its axes, And studying the differences in the
awareness of the basic research sample by the modern trends in
home design with its axes according to some social and economic
variables (place of residence - gender – college grade year - type
of room in his home), And studying the differences in the
awareness of the basic research sample by the modern trends in
the home design with its axes according to some social and
economic variables (number of family members - educational
level of both father and mother - profession of both father and
mother - monthly income of the family).
This research followed the descriptive analytical method in
addition to the experimental method and the basic research sample
consisted of 320 students who were deliberately selected from the
third and fourth grade students of Home Management and
Institutions department and Family and Childhood Institutions
Management department of Home Economics faculties at the
Universities of Menoufia and Al-Azhar, and the experimental
research sample consisted of 30 students who were selected from
the lowest quarter of those with low awareness of modern trends
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in home design. The research tools included a general data form
for the basic research sample and a questionnaire about awareness
of modern trends in home design with its axes (information and
trends in flexible home, information and trends in smart home,
information and trends in sustainable home), and the guidance
program, which aims to develop the awareness of the basic
research sample of the modern trends in home design.
The results showed that there were statistically significant
differences between the total awareness of the basic research
sample by modern trends in home design before and after the
application of the guidance program at the level of significance
(0.001) in favor of the post application.
While there are no statistically significant differences in the
awareness of the basic research sample of the total modern trends
in home design according to gender, There are also statistically
significant differences in the awareness of the basic research
sample of the total modern trends in home design according to the
college grade at the level of significance 0.001 in favor of the
fourth-grade students, and according to the type of their room in
their home at the level of significance of 0.05 in favor of the
students whose room in their home is single.
While there is no statistically significant difference between the
basic research sample in the total awareness of modern trends in
home design according to the number of family members and the
education of the father, There is also a statistically significant
difference between the basic research sample in awareness of
modern trends in home design according to the mother’s
education in favor of the students whose mothers education level
is postgraduate at the level of significance 0.05, and according to
the father’s profession at the significance level of 0.01 in favor of
the students whose fathers’ profession is at private sector and
according to the profession of the mother at the significance level
of 0.001 in favor of the children of deceased mothers.
The two researchers recommended holding educational seminars
and meetings through audio, print, visual and social media to
spread awareness among young people who are about to get
married about modern trends in home design to provide flexible,
innovative and sustainable solutions for designing their homes.
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And activating the role of graduates of Home Management and
Institutions department and Family and Childhood Institutions
Management department in the Faculties of Home Economics by
holding training courses, seminars, guidebooks and brochures on
modern trends in home design.
Key words:

Developing, Awareness, Modern trends, Home design.
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