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لمؤسسات االيواء، وعالقته بإدارة الجهد لألطفال  التصميم الداخلي
 المقيمين بها

 

 مستخلص الدراسة

داره الجو التصميم الداخلي لمؤسسات اإليواء بين عالقة الدراسة البحث إلى هذا يهدف  هد عند ا 

ن اكثر موارد، يكونو حيث تفترض الدراسة أن االطفال االكثر قدرة علي استخدام ما لديهم من االطفال، 

  .قدرة علي إدارة وتطوير جهدهم

استمارة البيانات العامة ( 1تم اعداد أدوات الدراسة المتمثلة في )لتحقيق هدف الدراسة، فإنه 

-المداخل، والممرات، والساللم  الحديقة ) ( استبيان التصميم الداخلي لمؤسسات االيواء2للطفل، )

استبيان إدارة ( 3، و)الحمامات( –غرف النوم  -المطبخ وغرف الطعام  -المكتبة  -حجرة المعيشة 

 101 نت منعينة تكو  وتم تطبيق هذه االدوات علي، التقييم( -التنفيذ -التخطيط، والتنظيم ) الجهد

 11-7في مرحلة الطفولة المتأخرة )أعمارهم تتراوح ما بين صدفية  غرضيةطفل تم اختيارهم بطريقة 

  .يعيشون في مؤسسات االيواء، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليليسنة( ممن 

تصميم محاور استبيان الأي من درجات االطفال لم تتباين تبعا للعمر علي أظهرت النتائج أن 

(، سنا" )لصالح االطفال االكبر الحمامات، و"المدخل، والممرات، والساللم"لـ"إال علي محوري الداخلي 

بزيادة عمر  "التقييم""، والتخطيط، والتنظيم( علي محاور "0000)عند مستوي دالله  ارتفعتبينما 

"، ومجموع محاور استبيان غرف النوم"تصميم االناث علي الذكور في محور  تتفوققد و ، الطفل

بصفة و  ،في محاور استبيان "إدارة الجهد" النوعين بينلم يتضح دالله الفروق بينما التصميم الداخلي، 



 

2 

مع  "التنفيذ"، و"والتنظيم، التخطيط"، "الحماماتدرجات االطفال علي محاور تصميم " عامة ارتفعت

درجات االطفال علي المحاور المختلفة  من الجدير بالذكر أنفي مؤسسات االيواء، و  همطول بقاء

لداخلي" امع تلك المتحصل عليها علي محاور استبيان "التصميم  قد ارتبطتالستبيان "إدارة الجهد" 

  ومما سبق يتضح صحة الفرضية الرئيسية للبحث. "،الحماماتفيما عدا محور "

قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات كان أهمها وضع برامج تشرف عليها وزارة التضامن 

ما تؤكد كبكيفية ادارة الجهد لدي االطفال المقيمين بمؤسسة االيواء، تهدف إلي التعريف االجتماعي 

اهتمام المجلس القومي للطفولة والمجالس المعنية باعداد تصاميم نموذجية هذه التوصيات علي ضرورة 

بما  ضرورة تجديد التصميم الداخلي لمؤسسات االيواء باستمرارو تتناسب مع اطفال مؤسسات االيواء، 

 ن ناحية اخري.يتناسب مع قدرات االطفال الذين يسكنون فيه من ناحية ومتطلبات العصر م

 المتأخرة إدارة الجهد، الطفولة، التصميم الداخلي، مؤسسات االيواء، : الكلمات الدالة

 

The interior design of orphanages in relation with the effort 

management of the residential children  

 

 

 

ABSTRACT: Orphanages are the alternative shelters for orphans 

and children whose fathers and/or mothers were deceased. Probably, 

the interior design of these orphanages could effectively reduce their 

psychological problems. On the other hand, proper management of 

human resources in these orphanages may improve the skills of 

children, living there, to be more usefull to the society. The current 
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study investigates the relationship between the interior design of 

orphanages in relation with the effort management of children living 

therein. We anticipate that children, who have high access to their 

resources, become more capable to manage and develop their efforts 

than the others.  

To test this hypothesis, the following research tools were prepared 

(1) the general data form, (2) the interior design questionnaire 

(entries, corridors, stairs, garden - living room - library - kitchen and 

dining rooms - bedrooms - bathrooms) and (3) the effort 

management questionnaire (planning and organizing- execution – 

evaluation). One hundren and two orphans (aged 7- 12 years old) 

were invited to take part in this descriptive analetical study. 

The key results indicate that the children’s scores did not vary 

significantly according to their age on any of the axes of the interior 

design questionnaire except for “entrance, corridors, and stairs” 

and “bathrooms”. In this context, bigger scores were recorded for 

older children. Also, children’s scores increased (P< 0.05) on the 

“planning, organizing” and “evaluation” axes with increasing 

their age. In general, the grades of female orphans were higher than 

those of the males’ in the “bedrooms” design, as well as the 

summation of all axes of the interior design questionnaire, while no 

further significant variations were detected between male and 

female orphans on the different axes of “effort management” 

questionnaire. Increasing the period of stay in orphanages 

significantly increased the grades of children, living therein, on each 

of “bathroms”, “planning and organization” and "execution" axes as 

well as the summation of all axes of the effort management 



 

4 

questionnaires. A point to note is that the children's scores on the 

different axes of "effort management" questionnaire were 

significantly correlated with the corresponding ones on the axes of 

the "interior design" questionnaire; except for the "bathrooms" axe. 

These results validate the hypothesis of this study. 

This study presented a set of recommended actions, the most 

important ones are (1) introducing new programs supervised by the 

Ministry of Social Solidarity (Egypt) to manage the efforts of 

children living in orphanages. Also, the interior design of these 

orphanages should fulfill the needs of children living there and, at 

the same time, satisfy the requirements of the times. 

Keywords: orphanages; interior design; effort management; late childhood 
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 مقدمة الدراسة

حرموا من المناخ االسري السباب  الذين  لألطفالؤسسات اإليواء أحد أشكال الرعاية البديلة م تعد

األساسية  همحاجات كي تشبع، ( 212: 2102و ماجدة محمد، عبد الرشيد)وحيد خارجة عن ارادتهم 

)عالء الدين بيئة اجتماعية مستقرة  في (22: 2102، رزق )إيمان  من مأكل ومشرب ومسكن وحماية

لهم العيش فيها دون شكوك أو مخاوف أو شعور  يتسنى، (0: 2102، ناتو و عنايات عبد الرحمن

 أسسوفق هذه المؤسسات  البد أن تدار بالتالي، و (2: 2102، و أحمد علي أبو مخ)ربى بعدم األمان

من من خالل مجموعة ويتم اإلشراف عليها ، (322: 2121،سالمان)الشيماء سليمة  ونظم قانونية

يحظي و ، (222 :2121، نصر)خالد  العملهذا للقيام بلديهم الحافز والدافع الذي  متخصصيينال

االطفال يقضون الن ، (Vavilova et al., 2016) باهمية كبيرة  المؤسساتالتصميم الداخلي لهذه 

 المشكالت نم فعال بشكل أن يخففلهذه المؤسسات للتصميم الداخلي يمكن و  ،اطول فترة ممكنه فيها

 .(Helles, 2021)الوالدين  فقدان بعد األطفال منها يعاني التي النفسية

 للمسكنلمساحات الداخلية ارسم وتنظيم إلي  ،صفة عامةب ،التصميم الداخلييهدف 

(Dodsworth and Anderson, 2015) ،2103،رو أبو زعر )روند  االمثل للفضاء ستلالللال :

)بدر الدين من خالل فكر يتسم بالواقعية  (022: 2102، كامل)أحمد  ووضع الحلول والتصورات ،(0

 ، 3: 2102، أبو القاسمآالء ) الجمالية االبعادمن كل  مراعاةضرورة مع ، (30: 2110، درويش

سهولة التظيف  لمث لقطع االثاث والديكور ةاالقتصاديو ، (023: 2121، الرشيديعبد الوهاب 

لذا يراعي ، (0222: 2120، عطية)رشا منصور، ونيبال لهذه القطع  الوظيفية البعدوالصيانة بجانب 

)المرحلة  الفراغهذا التصميم الداخلي ألي فراغ معرفة نوعية المستفيدين من اعداد قبل الشروع في 

المتطلبات و  الفراغ،هذا داخل  طلوب اقامتهامالاألنشطة  طبيعةو ، النوع ذكر / أنثى( –العمرية 



 

6 

البد أن  ولهذا، (222 :2100)رانية سعد، )عضوية –نفسية  –جمالية  –التصميمية للفراغ )وظيفية 

كي ، (222: 2112،شاهين)عالء الدين مجاالت ال مختلفواسعة في الرؤية ال يتوافر لدي المصمم

 Hendy and) الفراغات الداخليةتصميم إلى مفردات وعناصر تطبق في  ترجمة المعطياتيستطيع 

Zahra,2018). 

دارته عامل مهم فى تنفيذ االستراتيجيات التي تهدف إليها  البشري  تنظيم الجهديعد  وا 

واالدارة الجيدة للجهد البشري ، (222: 2102،أبو بكر و أسماء عبد العزيز)مصطفى المؤسسات

االيواء يمكن ان تسهم بفاعلية في رفع مهارات االطفال بها، كي يصبحوا اكثر نفعا  داخل مؤسسات

ة على المهام بفعالي اوتوزعه معا دو الجه هر وتوظف هذاستثماتنظيم و تهدف هذه االدارة إلي و لمجتمعهم 

، قنديل)سميرة أهداف الفرد وتشبع حاجاته المختلفة  تحققف، (31: 2121،سعد)رانيا المختلفة 

 .(222: 2101،وأخرون 

 مشكلة الدراسة

دور األيتام المصري إلى حد كبير مؤسسة غير حكومية تعتمد على الدعم الخاص مع  تعد

هذه  إعداد، وعلي الرغم من تزايد (Ethnasios, 2012)الحد األدنى من اإلشراف الحكومي توافر 

 يفمؤسسات اإليواء معاناة أبناء  أكدت علياإل أن كثير من الدراسات ، في السنوات االخيرة الدور

الخدمات التي تقدمها قصور  في تمثلت والتي، (322: 2121،سالمان)الشيماء  عدد من المشكالت

ماد الدين )عشباع احتياجات األيتام إلإلي المستويات المطلوبة  لم تصل بعدالتي و  تلك المؤسسات

تطالب بالدعم ر و في هذه الد ، والمسؤولينالطفالا صرخاتتعالت قد و ، (222: 2102، شلبي

مع توحيد معايير  1012بدءا من االجتماعي  التضامنوزارة   الشرافتم اخضاعها  حتيالحكومي، 

يد الحكومة بذلك تمد ل ((Hassanin and Kotb, 2014الجودة في جميع دور الرعاية في مصر 
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 ، وهذه الدراسة تسلط الضوء علي مديالمستقبلتلبي طموحاتهم، وتبني معهم لالطفال كي العون 

ضاعها اخبعد الذين يعيشون بها الرعاية االجتماعية لالطفال  لمؤسساتمناسبة التصميم الداخلي 

ما مف ،في ظل نظام الجودة الموحد سنوات من العمل المستمروزارة التضامن االجتماعي، و شراف ال

هالة عمر )من أهم مراحل حياة اإلنسان التي يكتسب فيها خبراته تعتبر الشك فيه ان مرحلة الطفولة 

يعانون أكثر من غيرهم من مؤسسات اإليواء، بصفة خاصة، وأطفال ، (02: 2102، فايدأميرة و 

وانخفاض مفهوم الذات لديهم  ،((Sobana, 2018الشعور باالستبعاد االجتماعي 

(Mohammadzadeh et al., 2018) وينعكس ذلك علي انخفاض مستوى التحصيل الدراسي ،

 يتحددوالتالي تأتي اهمية ادارة الجهد كوسيلة ، (2: 2112،وأخرون  سالم)عزة لديهم والدافع لإلنجاز 

، (222: 2101، واخرون، حنان عزيز)لحياة التي ينشدها اإلنسان لنفسه نوع ومستوي ا من خاللها

 الرعاية تمثلة فيوالم وحمايتها األطفال حقوق  تعزيز في األيتام لدار الرئيسية السياسةيتحقق من خاللها 

وهنا ، (Helles, 2021) التي يعيشون فيها البيئة ظل في جيدة معيشية مهارات بناءو  لألطفال الجيدة

 لديهم عورشاليزيد  حتياجاهتم،ل الكافيشباع ق لهم اإلقالذين ال يتحاألطفال  البد أن نؤكد علي أن

، (0122: 2102، محمود)خالد  المجتمععلى  خطرا  ذلك ويكونون عرضة لالنحراف ويشكل  بالحرمان

م ما طبيعة العالقة بين التصمي التالي: السؤاليمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية في ومما سبق 

دارة الجهد  ا ، ولالجابة علي هذ؟لدي االطفال الذين يسكنون بهاالداخلي لبعض مؤسسات اإليواء وا 

 :ةيالتالامجموعة التساؤالت الفرعية التساؤل، فالبد من االجابة علي 

في  هامراعاتالواجب القياسية المعايير  التصميم الداخلي لمؤسسات االيواء مع هل يتوافق .1

  ؟به، وما مدي مناسبته لالطفال المقيمة ؟التصميم
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سات اإليواء بمؤس ةألطفال المقيمدي التقييم(  -تنفيذ -)تخطيط، وتنظيم دإدارة الجهامستوى م .1

ؤسسات م، وهل تتأثر مخرجات إدارة الجهد بعمر الطفل، او جنسه أو حتي فترة اقامته في ؟

 ؟االيواء

 ؟ هافيالمقيمين لدى أطفال  إداره الجهدعلي لمؤسسات االيواء ما أثر التصميم الداخلي  .3

 أهداف الدراسة:

ن مدى عينة لالجهد إداره بوعالقته  التصميم الداخلي لمؤسسات اإليواء دراسةالحالي إلى  البحث يهدف

 ، فإنهولتحقيق هذا الهدف ،(سنة 11-7مرحلة الطفولة المتأخرة من )أطفال مؤسسات االيواء في 

 يستلزم تحقيق األهداف الفرعية اآلتية:

من حيث العمر، والجنس، ومدة االيواء  مؤسساتتحديد الخصائص االجتماعية لالطفال نزالء  .1

 .اهاالقامة في

 المؤسساتالداخلي لهذه التصميم في  مشكالتالالتعرف على  .1

مناسبة التصميم الداخلي للدار تبعا لكل من  مستوي درجات االطفال علي  فيالكشف عن الفروق  .3

 العمر، والجنس، ومدة االقامة في مؤسسات االيواء

 مؤسسات االيواءقياس مستويات إدارة الجهد لدي االطفال في  .2

س، من العمر، والجنفي مستويات إدارة الجهد لدي االطفال تبعا لكل  تحديد طبيعة االختالفات .0

 مؤسسات االيواءومدة االقامة في 

التي  اليواءا مؤسساتل، والتصميم الداخلي دهمهلج مستويات إدارة االطفالالكشف عن العالقة بين  .6

 يقيمون فيها.

 فروض البحث
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وجد فروق ذات دالله احصائية في استجابات االطفال المبحوثين عينة الدراسة علي محاور كل ت .1

 ، واستبيان ادارة الجهد تبعا للعمرلمؤسسات االيواء من استبياني التصميم الداخلي

ر كل الدراسة علي محاو وجد فروق ذات دالله احصائية في استجابات االطفال المبحوثين عينة ت .1

 أنثي( -، واستبيان ادارة الجهد تبعا للنوع )ذكر لمؤسسات االيواء من استبياني التصميم الداخلي

وجد فروق ذات دالله احصائية في استجابات االطفال المبحوثين عينة الدراسة علي محاور كل ت .3

قاء الطفل في وفقا لفترة بالجهد ، واستبيان ادارة  لمؤسسات االيواء من استبياني التصميم الداخلي

 هذه المؤسسات

 مؤسسات" لياالطفال عينة الدراسة علي المحاور المختلفة لـاستبيان "للتصميم الداخل درجاتترتبط  .2

 "."إدارة الجهدستبيان االيواء، مع استجاباتهم علي المحاور المختلفة ال

 Importance of the studyingأهمية الدراسة

 الدراسة من خالل ما تقدمه من فائدة في المجالين التاليين:تمثلت أهمية  

 االستفادة من نتائج الدراسة في مجال خدمة المجتمع المحلي من خالل ما يلي: أواًل:

تناولت الدراسة فئة من فئات المجتمع وهي فئة أطفال مؤسسات اإليواء المحرومين من الرعاية  .1

يشعر  والبد أن ،أمر بالغ األهميةلمؤسسات اإليواء يعتبر التصميم الداخلي  ، حيثاألسرية

هذه لفيها باألمان والراحة وال يأتي ذلك إال من خالل االهتمام بالتصميم الداخلي  الطفل

 وبالتالي فهى تحتاج لمزيد من االهتمام والتوعية والدراسات الميدانية. المؤسسات

لك يواء وعالقته بالتصميم الداخلى لتالتعرف على كيفية إدارة الجهد لدى أطفال مؤسسات اال .1

 المؤسسات.
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إبراز أهمية التصميم الداخلي لمؤسسات االيواء وعالقته بإدارة الجهد لدى أطفال مؤسسات  .3

 االيواء وذلك من خالل توفير بيئة سكنية مناسبة تساعدهم على ممارسة األنشطة المختلفة.

ي بالتصميم الداخلي لمؤسسات اإليواء والتمناشدة وزارة التضامن االجتماعي بضرورة االهتمام  .2

سيكون لها عظيم األثر في إدارة الجهد لدى األطفال مما يعود بالنفع على األطفال والمؤسسة 

 والمجتمع.

الخروج بنتائج وتوصيات تكون عونا  للباحثين في مجال التصميم الداخلي لمؤسسات االيواء  .0

في وضع برامج إرشادية وعمل ندولت ولقاءات تساعد المسؤولين على مؤسسات االيواء 

يجاد حلول لها.  بمعرفة المشكالت التي تقابل االطفال داخل البيئة السكنية وا 

 

 الدراسة في مجال التخصص من خالل ما يلي: ثانيًا: االستفادة من نتائج

يمكن في ضوء ما تسفر عنه نتائج الدراسة الحالية وضع بعض التوصيات التي قد تكون  .1

 بداية لبحوث جديدة في هذا المجال.

ندرة البحوث والدراسات التي تناولت التصميم الداخلي لمؤسسات اإليواء وعالقته بإدارة  .1

ثراء  الباحثينالجهد على حد علم  وبذلك فهي تعتبر إضافة في مجال التخصص، وا 

تقر إلى التربية النوعية والتي تف اتلمكتبة إدارة المنزل في قسم االقتصاد المنزلي بكلي

 مثل هذا النوع من الدراسات باآلتي:

  المادة العلمية التي تفيد الطالب وتتيح لهم الفرصة للتعرف علي ضرورة

االهتمام بالتصميم الداخلي لمؤسسات االيواء ومدي مناسبته لألطفال المقيمين 

 بها 
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  نتائج حول التصميم الداخلي لمؤسسات االيواء وعالقته بإدارة الجهد لدى أطفال

 يمكن للباحثين االستفادة منها. مؤسسات الليواء في مرحلة الطفولة المتأخرة

  ،بأدوات جديدة تتمثل في استبيان عن التصميم الداخلي لمؤسسات اإليواء

 وكذلك استبيان عن إدارة الجهد.

االهتمام بموضوع التصميم الداخلي لمؤسسات االيواء والعمل على تنميتها من خالل  .3

هن على معرفة المشكالت عمل ندوات ولقاءات مع طالبات االقتصاد المنزلي مما يساعد

يجاد حلول لها فى  التى تواجة أطفال مؤسسات االيواء فى مجال التصميم الداخلى وا 

 المستقبل.

خالل البرامج اإلرشادية  من محاولة اإلسهام في تنمية المعرفة في مجال إدارة المنزل .2

 التي لم يكن حظها من البحث والتطبيق كثيرا  إذا ما قورنت بليرها.

دارة تلفت هذ .0 ه الدراسة نظر الباحثين إلى متليرات التصميم الداخلي لمؤسسات االيواء وا 

 الجهد لتناولها بالبحث على المستويين النظرى والتطبيقى معا .

 

 
 األسلوب البحثي للدراسة

 أواًل: المصطلحات العلمية والمفاهيم اإلجرائية للدراسة

نعمة ) من أثاث وتجهيزات يتضمنهبما التصميم الداخلي هو فن معالجة الفراغ  التصميم الداخلي:

مد )محوظيفتها بكفاءة كل قطعه ديكور  كي تؤديووضع الحلول المناسبة ، (32: 2112، رقبان

اخلية تحقيق بيئة دالتي تساعد علي تقنية البداعية و اإل حلولالتطبيق و، (322 :2121، ضيف هللا
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يراعي فيها تناسق االلوان واالحجام، وانسجامها ، (22: 2102،وأخرون  أبو عطية)إسراء متناغمة 

التصميم الداخلي ، ويعرف (0222-0222: 2120)رشا منصور، ونيبال فيصل،  مع البيئة المحيطة

محددة، ف لتأدية وظائ هامن أرضيات، وحوائط، وأسقف، وتجهيز تهيئـة الفـضاء الداخلي  :بأنه إجرائيا

 إطار فني جميل و جذاب و مريح للنفسفي مع 

هي مؤســسات اجتماعيــة لرعايــة األطفــال المحـرومين مـن الرعايـة األسـرية بـسبب  مؤسسات اإليواء:

سنة وقـد تمتـد 1١العجـز عـن تنـشئة األطفال وذلك حتى المرحلة العمرية  اليـتم والتفكـك األسـري أو

اإليوائية والمهنية واالجتماعية والتعليمية والترويحية والصحية لهؤالء  وتقـدم هـذه المؤسـسات الرعايـة

مؤسسات الرعاية : وتعرف مؤسسات االيواء اجرائيا بأنها ،(022: 2102، خوج)حنان  األطفال

 ،األيتام أو من في حكمهم من ذوي الظروف الخاصة )المحرومين أسريا(يودع فيها التي االجتماعية 

ب ويللب على هذه الدور تقار  (،رجال ونساء)بصفة دائمة أو مؤقتة ويشرف عليه عدد من المشرفين 

 أعمار األطفال المقيمين بها.

 نتيجة للحرمان الناتج عنهم األطفال المحرومين من الرعاية األسرية  أطفال نزالء مؤسسات االيواء:

: 2102)حنان نصار، ر وسوء الحالة االقتصاديةوفاة الوالدين أو التصدع األسرى أو الناتج عن الفق

ة التضامن لوزار  مقيمين في أماكن مجهزة للمعيشة والتربية شبه األسرية خاضة وهم(، 02

هم  ، ويعرف أطفال نزالء مؤسسات االيواء إجرائيا بأنه:(231: 2102)إيمان ربيع،االجتماعي

أو التصدع  وذلك نتيجة اليتمبين أحضان أسرهم نشأة طبيعية  من التنشئة  ااألطفال الصلار الذين حرمو 

األسري أو بسبب أنهم أطفال مجهولي النسب أو أنهم ولدوا السر أحد عائلها فى السجون ، وهم يقيمون 

 في مؤسسات الرعاية االجتماعية ويتلقو الرعاية من األم البديلة واألخصاني االجتماعي.
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أداء األعمال اليومية واألنشطة المختلفة التي يتم تحديدها والتعرف علي هو القدرة على  إداره الجهد:

، ويتفق (202: 2120،األشيألفت ) أسس تبسيط هذه األعمال حتى يتم إنجازها بسهولة ودون تعب

 3 اللخ في هذه الدراسة من "إدارة الجهد" وقد تم تناول هذا التعريفالتعريف االجرائي للبحث مع ما 

 ( التقييم.3( التنفيذ، و )1ة وهي التخطيط، والتنظيم، )محاور رئيسي

 ًا: منهج البحثنيثا

 المنهج الوصفي والتحليلي. التالياتبع البحث 

 ًا: حدود البحث  ثالث

ال من أطف صدفية غرضيةتم اختيارهم بطريقة طفل  101اجريت هذه الدراسة علي الحدود البشرية:  -

 . سنة( 11 -7المتأخرة )في فترة الطفولة مؤسسات االيواء 

 مايوحتى  م1011 ينايربداية  ابتداء  من اشهر اربعة مدةهذه الدراسة استلرقت  الحدود الزمنية: -

1011. 

ت االطفال المقيمين بمؤسسا من خالل المقابلة الشخصية معالتالي  أجري البحثالحدود المكانية:  -

مؤسسة  –)مؤسسة البنات بمركز بنها  -تتمثل في اآلتى:التي و ، نطاق محتفظة القليوبيةفي االيواء 

شبرا مؤسسة اسماعيل سالم للبنين ب -مؤسسة عمر بن الخطاب للبنات بقليوب  –البنين بمركز بنها 

 مؤسسة حياتي للبنبن والبنات بشبرا الخيمة( –الخيمة 

 ًا : أدوات البحث رابع

 شمل البحث الحالي أدوات الدراسة المتمثلة في: 
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نثي(، أ-)ذكر وي هذه االستمارة علي بيانات خاصة بالنوعوتح: للطفلاستمارة البيانات العامة -0

ومدة االقامة في هذه المؤسسات  عام(، 11-11-10-9-١-7والعمر )مكان السكن )ريف، حضر(، 

 .    سنوات( 2أكثر من  -سنوات 2إلي  1من  -)أقل من سنتين

  :لمؤسسات االيواء. استبيان التصميم الداخلي 2

بعد االطالع علي أهم المراجع والدراسات السابقة  هاعبارة تم اعداد 6١على  يحتوي هذا االستبيان

رؤية االطفال في مدي مالئمة التصميم الداخلي للمؤسسات االجتماعية بالنسبة لهم من للتعرف علي 

( 3عبارات(، ) 9) الحديقة (1عبارة(، ) ١) المداخل، والممرات، والساللم( 1) خالل المحاور التالية:

( 6)عبارات(،  9) المطبخ وغرف الطعام( 0عبارات(، ) 10) المكتبة( 2عبارات(، )9) حجرة المعيشة

وتتحدد االستجابات علي هذه العبارات وفقا عبارات(،  ١) الحمامات( 7)عبارة(، و 10) غرف النوم

( للعبارات الموجبة، 1، 1،  3قياس متدرج متصل )ال( على م –إلى حد ما  -لثالثة استجابات )نعم

( للعبارات سالبة الصياغة، وبذلك تكون أعلى درجة يمكن التحصل عليها من هذا االستبيان 3، 1، 1و)

وقد تم عرض االستبيان بصورته االولية علي مجموعة من ، (6١(، بينما تكون أقل درجة )102هي )

وطلب من سيادتهم  محكمين، 10لمنزل والمؤسسات، وعددهم االساتذه المتخصصين في مجال إدارة ا

الحكم على مدى مناسبة كل عبارة للمحور الخاص به وكذلك صياغة العبارات وقد اجريت التعديالت 

في صياغات بعض العبارات وفقا الراء سيادتهم، وتم حساب نسبة االتفاق لدى المحكمين على كل 

، كما تم حساب صدق االتساق %100إلي  ١7ما بين  تراوحت، والتي عبارة من عبارات االستبيان

محور من محاور االستبيان بين عبارة ودرجات كل الداخلي من خالل حساب معامل ارتباط بين كل 

جميع المعامالت المحسوبة دالة عند مستوي ، و 00١١2-00762من  المعامالت المحسوبة، وكانت 

 اخلي لالستبيان، وهو ما يؤكد علي صدق االتساق الد0000
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طفل من اطفال مؤسـسات االيواء في مرحلة  30تطبيق هذه االدوات علي عينة اسـتطالعية قوامها تم 

 Alphaالتحقق من ثبات أدوات الدراسـة من خالل حساب معامل ألفا كرونباخ  الطفولة المتأخرة، ثم 

Cronbach ـــة النصــــــــــــــفيـــة ـــة التجزئ ان براون ، معـــامـــل ســــــــــــــبيرمـــGuttman split – half، طريق

Spearman- Brown( وهي قيم مرتفعة تؤكد 1، و النتائج المتحصــــل عليها تم تســــجيلها بجدول ،)

 علي ثبات االستبيان وصالحيته للتطبيق.

 (012)ن=  "التصميم الداخلي لمؤسسات االيواء"استبيان : معامالت ثبات )0(جدول 

عدد  البعد 
 العبارات

سبيرمان  معامل ألفا
 جيتمان براون 

 00١70 00١73 00١61 ١ المدخل، والممرات، والساللم 1
 00١11 00١17 00١10 9 الحديقة 1
 00772 0076١ 00790 9 حجرة المعيشة 3
 00١07 00١06 00١11 10 المكتبة 2
 00١31 00١19 00١16 9 المطبخ،  وغرف الطعام 0
 00907 00911 00912 10 غرف النوم 6
 00777 00771 00776 ١ الحمامات 7

 إدارة الجهد. استبيان 3

مراجعه أحدث المراجع والدراسات المرتبطة  بعد هاتم اعدادعبارة  23على  يحتوي هذا االستبيان

محاور،  3ي إل وقد تم تقسيم هذا االستبيان، للتعرف علي خطوات ادارة الجهد داخل مؤسسات االيواء

(، عبارة 13) التقييم( 3، و)(ةعبار  1١) التنفيذ( 1) عبارة(،  11) التخطيط، والتنظيم( 1وهي )

ياس ال( على مق –إلى حد ما  -وتتحدد االستجابات علي هذه العبارات وفقا لثالثة استجابات )نعم

( للعبارات سالبة الصياغة، وبذلك تكون 3، 1، 1( للعبارات الموجبة، و)1، 1،  3متدرج متصل )

قام ، و(23(، بينما تكون أقل درجة )119االستبيان هي )أعلى درجة يمكن التحصل عليها من هذا 

 الباحثون بحساب الصدق لالستبيان بعدة طرق هي كما يلي:
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حقيق ذلك يسه ولتويهدف إلى التحقق من مدى تمثيل االستبيان للهدف الذي يق صدق المحكمين: .أ

 والمؤسسات،في مجال إدارة المنزل من االساتذه المتخصصين  محكم 10علي  دواتاألعرض  تم

تفاق احيث تراوحت نسب ، سيادتهم تعديالت في صياغات بعض العبارات وفقا الراءالواجريت 

 .%9١إلي  ١1 بينما المحكمين على العبارات 

طفل من اطفال  30استطالعية قوامها عينة علي  هذه االدوات تطبيقتم الدراسة االستطالعية:  .ب

 لتقنين أدوات الدراسة.وذلك  المتأخرةمؤسسات االيواء في مرحلة الطفولة 

حساب معامل  من خالل صدق االتساق الداخلي حساب عن طريقصدق االتساق الداخلى:  .ت

، 00791-0071١القيم المحسوبة ما بين كانت ، و محوردرجة كل من  عبارة بين كلارتباط 

 لالستبيان.ما يؤكد علي صدق االتساق الداخلي وهو ، 0000دالة عند مستوي  هاجميعو 

، Alpha Cronbach  حسااااااب معامل كلوا كرو با  من خالل ثبات االستتتتتتب ان كما تم التأكد من 

 -Spearman، معاامل سااااااابيرمان براون Guttman split – halfطريقا  التزئةا  ال صاااااااويا  

Brown( و2، و ال تاةج بزدول ،)وصالحيته للتطبيق. االستبيانثبات علي ؤكد ت مرتوع  هي قيم 



 

17 

 (012)ن=  "إدارة الجهد"استبيان : معامالت ثبات )2(جدول 

عدد  البعد 
 العبارات

سبيرمان  معامل ألفا
 جيتمان براون 

 00703 00700 00710 11 التخطيط، والتنظيم 0
 0076١ 0076١ 00777 1١ التنفيذ 2
 00760 0077١ 00713 13 التقييم 3
 البحثًا: المعامالت االحصائية المستخدمة في دسسا

و تحويل البيانات الوصفية إلي كمية )درجات( ثم تم حساب يل سعلي برنامج االك البياناتتم تفريغ 

تحليل اإلحصائي بإستخدام ال اجري ثم علي كل محاور من محاور الدراسة،  االطفالمجموع  درجات 

  معامل ألفا كرونباخ( معامل االرتباط البسيط، 1)من خالل اجراء ،  SPSS (ver 18) برنامج

Alpha Cronbach طريقة التجزئة النصفية ،Guttman split – half معامل سبيرمان براون ،

Spearman- Brown ( ،1لحساب صدق وثبات االستبيانات المستخدمة في التطبيق )تحليل  اختبار

تم وقد ، الثالثاألول من صحة الفرض  للتحقق ONE WAY ANOVAالتباين في إتجاه واحد 

 Tحساب قيمة )ت( ( 3، كما تم ) " لحساب داللة الفروق بين المتوسطاتTukeyإستخدام اختبار "

test  مصفوفة معامالت اإلرتباط( عمل 2وتم ) ،الثانيللتحقق من صحة الفرضCorrelation   للتحقق

 .الرابع ضمن دالله الفر 
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 النتائج وتفسيرهاتحليل 

  الدراسةعينة  لالطفالأوال: النتائج المتصلة بالخصائص الديموجرافية 
 (012وفقا للخصائص االجتماعية واالقتصادية )ن= االطفال عينة الدراسة ( توزيع 3جدول )

 % العدد الخصائص % العدد الخصائص
 عمر الطفل النوع

 1700 1١ سنوات 2 6100 62 ذكر
 1200 10 سنوات 2 3703 3١ أنثي

 1007 16 سنوات 2 مؤسسات االيواءفترة بقاء الطفل ب
 1706 1١ سنوات 01 100١ 11 أقل من سنتين

 009 6 سنة 00 1000 16 من سنتين إلي اربع سنوات
 ١0١ 9 سنة 02 6307 60 سنوات 2أكثر من 

، وبالنسبة لعمر %3703، بينما بللت نسبة االناث %6100نسبة  عينة الدراسةتتراوح الذكور في 

 عمر في( ، يليه االطفال %1700فكانت اكبر نسبة من االطفال في عمر السابعة )االطفال 

قد ف ، مؤسسات االيواء(، وبالنسبة لفترة بقاء االطفال في %1706) العاشرة(، ثم عمر %1200)الثامنة

 %1000يليه سنوات،  2 فترة تزيد عن (%6307) هذه المؤسساتل في من االطفا النسبة االكبر قضت

اقل من سنتين فترة ( من االطفال %100١اقل نسبة ) قضتبينما سنوات،  2-1من االطفال قضوا من 

 .مؤسسات االيواءفي 

 اليواءلمؤسسات ااالطفال عينة الدراسة علي التصميم الداخلي ثانيا: الدراسة الوصفية الستجابات 

 بادارة الجهد ة هذا التصميموعالق االذي يعيشون فيه

 لمؤسسات االيواءاستجابات االطفال عينة الدراسة علي استبيان التصميم الداخلي  -أ

 فيما يلي توزيع استجابات االطفال عينة الدراسة علي عبارات االستبيان المختلفة
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محاور "المداخل، والممرات والساللم""، توزيع استجابات االطفال عينة الدراسة علي (: 2جدول )

 "الحديق "، و"الحمامات"، "حزرة المعيش "، و"المكتب "
 ال أحيانا نعم اـلعـــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة م

       أواًل: المناطق العامة 
       المدخل والممرات والساللم -0 
 3091 2 16067 17 79021 ١1 اإلضاءة جيدة ليال  في الممرات. 1
 30039 31 009١ 1 6١063 70 وأشجار. تيوجد في مدخل الدار نباتا 1
 1092 3 00١١ 6 9101١ 93 أرضية الممرات والساللم أمنة . 3
 19061 10 60١6 7 73003 70 عود والنزول عليها. صساللم الدار غيرمريحة عند ال 2
 11076 11 3091 2 ١2031 ١6 ألوان مدخل الدار مريحة. 0
 1092 3 60١6 7 90010 91 يحتوي مدخل الدار علي إضاءة قوية. 6
 009١ 1 1096 1 97006 99 استطيع  الحركة بسهولة في ممرات الدار. 7
 71000 72 12001 10 1092 3 يوجد في الممرات وعلي الساللم سجاد يوحي بالجمال. ١
       ثانيًا: المناطق الشبة عامة 
       الحديقة -0 
 1092 3 10069 16 ١1037 ١3 تقام بعض الحفالت في حديقة الدار. 9
 03091 00 1١023 19 17060 1١ مقاعد الحديقة متهالكة غير أمنة. 10
 19061 10 31037 31 29001 00 تحتوي حديقة الدار علي ألعاب مناسبة لعمري. 11
 13073 12 ١0١1 9 77020 79 تحتوي الحديقة على كشافات قوية ومناسبة لإلضاءة ليال . 11
يوجد في الحديقة مقاعد للجلوس محمية من أشـعة الشمس )بعيدة عن  13

 17060 1١ 10029 16 060١6 0١ أشعة الشمس(

 90١0 10 3091 2 ١6017 ١١ حديقة الدار تحتوي علي نباتات ومساحات خضراء. 12
 71000 72 00١١ 6 11007 11 مساحة الحديقة  غير مناسبة للعب والحركة . 10
 70009 71 60١6 7 11000 13 اشارك في تنسيق الحديقة بمساعدة المشرفين. 16
تتوفر في الحديقة الســــــــــــاحات واأللعاب من أجل ممارســــــــــــة النشــــــــــــاط  17

 13073 12 90١0 10 76027 7١ الرياضي.

       حجرة المعيشة -2 
 2090 0 1092 3 91016 92 اتحرك بسهولة داخل غرفة المعيشة. 1١
 000١١ 07 1١063 19 10029 16 يصعب ممارسة هواياتي وأنشتطي في غرفة المعيشة. 19
تســــتخدم في حجرة المعيشـــــة لمبات قوية اإلضـــــاءة تســـــاعدني في أداء  10

 1096 1 00١١ 6 91016 92 األعمال.

 11000 13 70١2 ١ 69061 71 مقاعد مريح مثل )الكراسي والكنب(تحتوي حجرة المعيشة علي  11
وورد  –يوجد اكسسوارات لتجميل غرفة المعيشة ) مثل لوحات الحائط  11

 060١6 0١ 11000 13 10009 11 صتاعي(

 72001 76 00١١ 6 19061 10 شباك غرفة المعيشة اليسمح بدخول كمية مناسبة من الهواء. 13
 70029 77 ١0١1 9 10069 16 المستخدمة في غرفة المعيشة ضعيفة.اإلضاءة  12
 1092 3 2090 0 91016 92 أرضيات غرفة المعيشة تلطي بسجاد أو موكيت. 10
 60١6 7 3091 2 ١9011 91 تعجبني ألوان غرفة المعيشة. 16
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تحتوي و (، %١2031مريحة ) مؤسسات االيواءتعتبر الوان مدخل المدخل، والممرات والساللم:  .1

(، كما تتوافر االضاءة في الممرات %90010(، واضاءة قوية )%6١063علي نباتات واشجار )

تتميز ارضية الممرات  و(، %97006(، لتسهل من الحركة فيها )%79021تعمل ليال ) كي

يعاب و (، %71000(، ولكن ال تحوي علي سجاد يوحي بالجمال )%9101١والساللم بانها امنه )

 .(%9101١بانها غير مريحة اثناء الصعود والنزول ) سسات االيواءمؤ علي ساللم 

(، وممارسة النشاط الرياضي %71000تعتبر الحديقة مناسبة للعب والحركة ) الحديقة: .1

(، كي يقام بها بعض %70009(، ويقوم المشرفين بتنسيقها دون مشاركة االطفال )76027%)

(، والمقاعد %١1037تتناسب مع اعمار الطفل )التي عاب ل(، وهي مزودة باأل%١1037حفالت )ال

من اشعة الشمس  تحت مظالت تحميهاوجودة (، وم%03091غير متهالكة وامنه )بها 

 .(%77020(، وفي الليل تتوافر كشافات قوية لالضاءة )060١6%)

 ا(، ويسهل التحرك بسهولة بداخله%000١١مصممة لممارسة الهوايات واالنشطة )حجرة المعيشة:  .3

(، جيدة التهوية %69061(، ومقاعد مريحة )%91016(، وهي مزودة باضاءة قوية )91016%)

 .(%060١6(ولكنها ال تحتوي علي اكسسوارات لتجميلها )%١9011(، والوانها جذابة )72001%)
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 "و"المطبخ وغرف الطعاممحوري "المكتب "، توزيع استجابات االطفال عينة الدراسة علي (: 2جدول )

  ال  أحيانا  نعم اـلعـــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة م

       المكتبة-3 
الضوضاء واألصوات العالية حول المكتبة تؤثر على تركيزى في  17

 01092 02 13003 12 13003 12 القراءة.

بسهولة اإلستخدام  يوجد مقاعد وطاوالت كافية في المكتبة تمتاز 1١
 19061 10 1007١ 11 69061 71 والحركة.

 ١0019 ١7 2090 0 90١0 10 إضاء المكتبة ضعيفة التساعد علي القراءة بشكل جيد. 19
 12071 10 70١2 ١ 77020 79 شباك المكتبة يسمح بدخول الهواء. 30
 70١2 ١ 90١0 10 ١1030 ١2 تلطي أرضية المكتبه بالسجاد. 31
 10069 16 10069 16 6١063 70 علي حوائط المكتبة لوحات او رسومات. يوجد 31
 17060 1١ 1096 1 ١0039 ١1 ألوان حوائط المكتبة جميلة ومبهجة. 33
 67060 69 1١063 19 13073 12 اجد صعوبة فى الحصول علي الكتاب من رف المكتبة. 32
 ١6017 ١١ 1096 1 11076 11 يوجد بالمكتبة نباتات وأشجار زينة. 30
 7١023 ١0 1096 1 19061 10 أرضية المكتبة غير مريحه عند السير عليها. 36
       المطبخ وغرف الطعام-2 

 1096 1 00١١ 6 91016 92 أرضية المطبخ أمنه عند السير عليها. 37
 60١6 7 90١0 10 ١3033 ١0 يتوفر في المطبخ إضاءة قوية ومريحة. 3١
 01092 02 17060 1١ 19021 30 أرفف صعب الوصول اليها.يحتوي المطبخ على  39
يوجد مقاعد وطاوالت كافية فى غرف الطعام تمتاز بسهولة اإلستخدام  20

 1096 1 11007 11 76027 7١ والحركة.

 ١0039 ١1 1092 3 16067 17 طاولة الطعام مرتفعة بالنسبة لطولي. 21
 ١1037 ١3 1092 3 10069 16 مناسبة من الهواء.شباك غرفة الطعام ال يسمح بدخول كمية  21
 ١0019 ١7 3091 2 1007١ 11 مساحة غرفة الطعام صلير بالنسبة ألعداد األطفال. 23
 ١0019 ١7 60١6 7 70١2 ١ ألوان غرفة الطعام هادئة ومريحة. 22
 99001 101 - - 009١ 1 المطبخ قريب من غرفة الطعام. 20

(، %69061( مع توافر مقاعد كافية سهلة االستخدام )%01092تمتاز المكتبة بالهدوء ) المكتبة: .2

كل من االضاءة  وتتوافر في المكتبة(، %67060الوصول إلي الكتب في ارفف المكتبة ) ويسهل

(، %١1030(، وارضية المكتبة ملطاه بالسجاد )%77020(، والتهوية الجيدة )%١0019المناسبة )

(، عليها لوحات او رسومات %١0039(، والوان الحوائط مبهجة )%7١023يها )يسهل السير عل

 .(%6١063تزينها )
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واالرفف به (، %١1037جيد التهوية )والطبخ (، %91016ارضية المطبخ امنه للسير ) المطبخ: .0

حتوي علي ت(، التي %99001(، وهو بعيد عن غرفة الطعام )%01092يسهل الوصول إليها )

(، %١0019، وهي مناسبة لعدد االطفال )(%7602١من الطاوالت يسهل استخدامها )عدد مناسب 

 (.%١0019(، والوان اللرفة مريحة )%١0019وأطوالهم )

 محاور "غرف ال وم"، و"الحمامات"توزيع استجابات االطفال عينة الدراسة علي (: 2جدول )

  ال  أحيانا  نعم اـلعـــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة م

       غرف النوم -0 
 71000 72 60١6 7 10009 11 غرف النوم تطل على أماكن غير نظيف )مثل مقلب للقمامة(. 26
 1092 3 1096 1 90010 97 يوجد في غرفتي نافذة تجدد هواء اللرفة وتدخل ضوء الشمس. 27
 ١1037 ١3 009١ 1 17060 1١ ألوان غرفتي تشعرني بالضيق. 2١
يوجد أكسسوارت تجمل غرفة النوم مثل )اللوحات علي الحائط أو  29

 060١6 0١ 16067 17 16027 17 رسومات أو ورد صناعي(

أثناء حركتي باللرفة اصطدم ببعض قطع األثاث مثل )الكرسي أو  00
 6007١ 61 11007 11 17060 1١ السرير أو الدوالب(.

 61076 63 16067 17 11007 11 األصوات الخارجية تزعجني عند النوم. 01
 00000 01 1007١ 11 39011 20 يتم تلير ماليات األسرة على فترات متباعدة. 01
 1092 3 1096 1 90010 97 لدى سرير خاص ال يشاركني فية أحد. 03
 77020 79 60١6 7 10069 16 الشخصية.دوالبي غير مناسب لحفظ مالبسي وادواتي  02
 009١ 1 16027 17 71000 72 يدخل ضوء الشمس غرفة النوم لساعات طويلة أثاء النهار. 00
 70029 77 60١6 7 17060 1١ مساحة غرفتي غير كافية لممارسة هوايتي. 06
 0١0١1 60 19021 30 11076 11 غرفة النوم تستخدم كلرفة للدراسة أيضا . 07
 009١ 1 009١ 1 9١002 100 يتوافر في اللرفة األغطية والمفارش المناسب صيفا  وشتاء. 0١
 3091 2 60١6 7 ١9011 91 استطيع الوصول إلى األبواب والشبابيك وفتحها بسهولة. 09
 16067 17 13073 12 69061 71 يوجد في غرف النوم إضاءة خافتة أثناء الليل. 60

       الحمامات -2 
 2090 0 - - 90010 97 استطيع فتح وغلق مفتاح النور بسهولة دون مساعدة. 61
يوجـــد داخـــل الحمـــام دواليـــب لحفظ وتخزين األدوات الشـــــــــــــــخصـــــــــــــــيـــة  61

 ١0019 ١7 3091 2 1007١ 11 المعجون(. -فرشاه األسنان –الليف  -)الشامبو

 1007١ 11 90١0 10 79021 ١1 يحتوي الحمام على شباك يسمح بالتهوية. 63
 16067 17 90١0 10 73003 70 يوجد كشافات إضاءة مناسبة بالحمام 62

 ١3033 ١0 3091 2 11070 13 ارتفاع حوض الحمام غير مناسب عند االستخدام. 60
 69061 71 1092 3 17020 1١ مكان وضع  مراءة الحمام غير مناسب لطولي. 66
 62071 66 17060 1١ 17060 1١ غرفة اللسيل ممتلئة بالمالبس دائما. 67
 ١0١1 9 30039 31 6007١ 61 أرضيات الحمامات مريحة وأمنة عند السير عليها. 6١
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في حجرة جيدة التهوية تدخلها الشمس  (%90010)لكل طفل سرير : غرف النوم .6

علي هذه اللرف (، وال تطل %١9011فتحها )ب، والشبابيك يسهل الوصول إليها (90010%)

(، %61076بعيدة عن الضوضاء الخارجية )أيضا (، وهي %71000اماكن غير نظيفة )

باالثاث (، ومساحتها أيضا مناسبة وغير مزدحمة %١1037والوان اللرفة مناسبة )

 (، وتوافر في%70029) فيها ممارسة الهوايات(، حتي إنه يمكن، إلي حدا ما، %6007١)

(، مع مراعاة تليير ماليات االسرة 9١002االغطية والمفارش المناسبة صيفا وشتاءا ) اللرف

 .(%69061(، وأثناء الليل يتواجد باللرفة اضاءه خافته )%00علي فترات متقاربة )

(، وتحتوي الحمامات علي %6007١: ارضيات الحمامات امنه للسير عليها )الحمامات .7

(، %90010يستطيع الطفل اضاءتها دون مساعدة )(، %73003كشافات اضاءة مناسبة )

(، وارتفع الحوض به مناسب %79021ويحتوي الحمام أيضا علي شباك جيد التهوية )

 (.%١0019(، ويوجد بالحمام دواليب لحفظ االدوات الشخصية )١3033%)

 

 استجابات االطفال عينة الدراسة علي استبيان ادارة الجهد -ب

اوضحت النتائج أن حوالي نصف االطفال عينة الدراسة ال يجدون  :، والتنظيممحور التخطيط .1

االعمال المطلوب  خالله(، يحددون %0009١اعمالهم )نجاز صعوبة في وضع جدول زمني ال

 يراعي فيه(، و %0١0١1مجهود )من العمل  يتطلبه( حسب ما %060١6اليوم ) في أثناءتنفيذها 

، ومع ذلك قد ال يحرص الطفل احيانا علي الجلوس (%000١١التوازن بين المذاكرة والهوايات )

يحرص علي اخذ استراحة يكون (، ولكنه %0009١وضع صحيح عند المذاكرة واداء الواجبات )الب

يحرص (، و %67060)ة ـــــــــوم والراحـــــــافي من النـــــ(، واخذ قسط ك%62071بين اداء الواجبات )

 ي يقوم بهالذ لتقليل الجهد  المبذول في العمل بترتيب ادواتهباستمرار علي االهتمام الطفل 
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، وهذه النتائج توضح بصفة عامة حرص الطفل علي التخطيط الجيد للمهام التي (6١063%)

 تقع علي عاتقه في وجود قدر كافي من الراحات قبل، واثناء القيام بهذه المهام. 

 ، والتنظيمعلي محور التخطيط توزيع استجابات االطفال عينة الدراسة(: 2جدول )

 م
ـــــــــارة ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ  اـلعـــــبـــ

 ال أحيانا نعم
 % ن % ن % ن

 0009١ 01 12001 10 12001 10 جدول زمني ألعمالى. اجد صعوبة  في وضع  1
 11076 11 31037 31 060١6 0١ أحدد األعمال والمهام المطلوب تنفيذها خالل اليوم. 1
أهتم بترتيــب األعمــال والواجبــات التى يجــب القيــام بهــا على حســــــــــــــب مــا  3

 16067 17 12001 10 0١0١1 60 تحتاجه من مجهود.

أحرص على ترتيــب األعمــال التى أقوم بهــا حســــــــــــــب أهميتهــا بين مــذاكرة  2
 16067 17 17020 1١ 000١١ 07 وممارسة الهوايات وغيرها.

 32031 30 30039 31 30019 36 والواجبات الصعبة على مدار اليوم كله.أحرص على تجزئة األعمال  0
أقســـم مجهودى بين المذاكرة والجلوس على الكمبيوتر واإلنترنت وممارســـة  6

 31030 33 19021 30 3١012 39 الهوايات والرياضة.

 11000 13 0009١ 01 16027 17 أراعي الجلوس بوضع صحيح عند المذاكرة وأداء الواجبات. 7
 1١063 19 16067 17 62071 66 أقوم بأخد استراحة بين اداء الواجبات وبعضها. ١
أحرص على أخذ قســــــــــطا كافيا من النوم والراحه ألتمكن من االســــــــــتيقا   9

 12071 10 17060 1١ 67060 69 مبكرا .

 39011 20 13003 12 37010 3١ يصعب الموازنة بين المذاكرة وممارسة الرياضه واللعب. 10
 37010 3١ 22011 20 1١063 19 اراعي اتباع األوضاع والحركات الجسمية الصحيحة عند أداء األعمال. 11
اهتم بترتيـب األدوات المســــــــــــــتخـدمـة فى العمـل قبـل البدء فيه لتقليل الجهد  11

 11070 13 1١063 19 6١063 70 المبذول أثناء العمل.

(، ونظافة الحجرة %١60١7علي مظهرهم) االيواءمؤسسات في يحرص االطفال : التنفيذمحور  .1

كما يحرصون علي ممارسة الهوايات وااللعاب الرياضية  ،(%7١) موترتيب المتهلقات الخاصة به

 ي(، ولكنهم ال يحرصون بنفس القدر علي االلتزام بالتوجيهات واالرشادات من مشرف77027%)

 %060١6لهم إلي اللد، أو يستعين من االطفال عم %21016(، فيؤجل فقط %2600١) المؤسسة

بالتعب، فالتعاون مع االصدقاء هو  ون من االطفال باصدقاءهم في اداء االعمال لكي  ال يشعر 

 .(%72001السمة الرئيسية في اداء االنشطة المختلفة بالمؤسسة )

 التنفيذتوزيع استجابات االطفال عينة الدراسة علي محور (: 2جدول )
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 م
ـــــــــارة ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ  اـلعـــــبـــ

 ال أحيانا نعم
 % ن % ن % ن

 12071 10 03091 00 31037 31 أستعين بمشرفة الدار فى أداء بعض األعمال 1
التزم بالتوجيهات واإلرشـــــــادات من مشـــــــرفة الدار عند  1

 ١0١1 9 37010 3١ 03091 00  الخروجات(-الدروس-أداء العمل )مذاكرة

 16027 17 19021 30 22011 20 . أحرص على المذاكرة أول بأول لتقليل المجهود 3
 36017 37 11007 11 21016 23 أؤجل أداء وجبات اليوم إلى اللد. 2
 13003 12 32031 30 21016 23 أحاول مساعدة أصدقائى في أداء واجباتهم 0
 علقاتيمتأحـافظ على نظـافـة حجرتي وترتيـب وتنظيم  6

. 7١ 76027 19 1١063 0 2090 

 90١0 10 11070 13 77020 79 أقوم بممارسة بعض الهوايات واأللعاب الرياضية. 7
 22011 20 3١012 39 17060 1١ أقوم باللعب على الموبيل لفترات طويلة. ١
أســـــــــــــتعين بأصـــــــــــــدقاتى لمســـــــــــــاعدتى فى أداء بعض  9

 ١0١1 9 32031 30 060١6 0١ األعمال لكى ال أشعر بالتعب.

أظطر بــأداء بعض األعمــال التى ال أرغــب فى القيــام  10
 12001 10 19021 30 2600١ 27 بها. 

أتعاون مع أصــــــــــــــدقائى فى أداء األنشــــــــــــــطة المختلفة  11
 70١2 ١ 17060 1١ 72001 76 بالمؤسسة.

أقوم بترتيـــب وتنظيم المالبس الخـــاصـــــــــــــــة بى داخـــل  11
 13003 12 1007١ 11 60069 67 الخزانة )الدوالب(.

 31037 31 30019 36 33033 32 أقوم بواجباتي بدون ترتيب محدد. 13
 27006 2١ ١0١1 9 22011 20 أقوم بتنظيف وكى المالبس الخاصة بى. 12
ــــــب الخــــــاص بى لتوفير  10 ــــــب وتنظيم المكت أقوم بترتي

 17020 1١ 16067 17 000١١ 07 الجهد.

لفترات طويلــة حتي أقوم بمــذاكرة ومراجعــة دروســــــــــــــي  16
 0009١ 01 31037 31 17060 1١ أشعر بالملل والتعب.

 17020 1١ 31030 33 20010 21 أحاول مذاكرة جميع دروسي فى وقتها. 17
 ١6017 ١١ 2090 0 ١0١1 9 أهمل االهتمام بمظهري. 1١
من االطفال بالضيق لعدم قدرتهم علي االنتهاء من اداء  %0009١ال يشعر  التقييم:محور . 3

لجدول الزمني طبقا لاالعمال المحددة  ينجزوااحيانا ما مع ذلك ف، و عليهمالواجبات المحددة 

، فربما (%27006) بتقييم ما تم تنفيذه من الخطة الموضوعة ن (، كما انهم احيانا ما يقومو 0١0١1%)

 تعبدون الشعور باللفترات طويلة يمارسونها  والتي(، %١0019للرياضة )الشديد يرجع ذلك لحبهم 

 (.%١1030من خالل التدريب الجيد )يشعرون خاللها بالرضا عن انفسهم (، و %000١١واالرهاق )

 هدادارة الجفي استبيان  التقييمور توزيع العينة الكلية وفقا الستجاباتهم علي مح(: 9جدول )
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 م
ـــــــــارة ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ  اـلعـــــبـــ

 ال أحيانا نعم
 % ن % ن % ن

 12001 10 27006 2١ 1١023 19 أراجع ما نفذتة من أعمال فى ضوء الخطة التي وضعتها سابقا . 1
منى الذى وضعتة فى أنتهى من إنجاز األعمال المحددة بالجدول الز  1

 19061 10 0١0١1 60 11007 11 الوقت المحدد 

 3١012 39 17020 1١ 32031 30 أشعر بالتعب بسرعة عند أداء الواجبات. 3
 000١١ 07 17020 1١ 16067 17 أشعر باإلرهاق والتعب عند ممارسة الرياضة أو بعض الهوايات. 2
 22011 20 1١023 19 17020 1١ يزعجنى عدم توافر الوقت لممارسة هوايتى المفضلة.  0
 1١023 19 39011 20 31030 33 أنتهى من المذاكرة فى الوقت المحددلها . 6
 30019 36 3١012 39 16027 17 أجد صعوبة فى أداء الواجبات والمذاكرة فى الوقت المحدد لها. 7
 0009١ 01 19061 10 19021 30 أشعر بالضيق لعدم قدرتي على اإلنتهاء من أداء الواجبات . ١
 00000 01 31030 33 17060 1١ فى أداء الواجبات المدرسية المطلوبة منى أول بأول.أجد صعوبة  9
 1007١ 11 60١6 7 ١1030 ١2 أشعر بالرضا عند أداء التمارين الرياضية بكفاءة . 10
 11007 11 32031 30 22011 20 أقيم أدائى لألعمال التي تم اإلنتهاء منها  . 11
 ١0019 ١7 1092 3 11076 11 اكره ممارسة الرياضة. 11
 30039 31 22011 20 10029 16 أالحظ عدم قدرتي علي أداء الواجبات المطلوبة في الوقت المحدد. 13

 

 ثالثا: النتائج في ضوء الفروض

سة علي الدرا عينةالمبحوثين االطفال يوجد فروق ذات دالله احصائية في استجابات "الفرض االول: 

، "رتبعا للعم استبيان ادارة الجهد، و لمؤسسات االيواء التصميم الداخلياستبياني كل من محاور 

يث كانت ، حفي اتجاه واحد وللتحقق من صحة هذا الفرض احصائيا، فإنه تم اجراء تحليل التباين

استجابات االطفال علي محاور الدراسة هي المتليرات التابعة، بينما كان العمر هو المتلير المستقل، 

(13(،)11(،)11،)(10)والنتائج المتحصل عليها تم تسجيلها بجدول 
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( تحليل التباين أحادي االتجاه الستجابات االطفال المبحوثين علي محاور استبيان 01جدول )
 (012الداخلي، تبعا للعمر )ن=  التصميم

متوسط  قيمة "ف" مستوي الدالله

 المربعات

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

مستوي 

 الدالله

متوسط  قيمة "ف"

 المربعات

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

 البيان

 استبيان التصميم الداخلي

 مصدر التباين المدخل والممرات والساللم الحديقة

05..0 

عند  )غير دال

 (.050مستوي 

05800 .57.5 985.8. . 05000 

)دال عند 

مستوي 

050.) 

 بين المجموعات . 7.5977 ..5.58 05858

 داخل المجموعات 8. ...5..0 55595  8. 8.95075 75959 

  7955050 505   5755870 505 
 المجموع

 مصدر التباين حجرة المع شة المكتبة

950.0 

)غير دال 

عند مستوي 

050.) 

05908 55805 959.0 . 05080 

)غير دال 

عند مستوي 

050.) 

 بين المجموعات . 885950 505958 95008

 داخل المجموعات 8. .8955.5 .85.0  8. .758508 757.9 

 
 7.85088 

505   8.057.. 505 
 المجموع

 مصدر التباين المطبخ وغرف الطعام غرف النوم

)غير  0..95

دال عند مستوي 

050.) 

05.8. 5.5055 .85..8 . 050.8 

)غير دال 

عند مستوي 

050.) 

 بين المجموعات . 95885. 505.77 .9595

 داخل المجموعات 8. 5.95980 55755  8. 5.955987 905050 

 
 90575850 

505   .0.5557 505 
 المجموع

  الحمامات مجموع المحاور

959.0 

)غير دال 

عند مستوي 

050.)  

95950 05.578. 57585895 . <05005 

)دال عند 

مستوي 

050.) 

 بين المجموعات . .598509 .9.580 5050.

 داخل المجموعات 8. 955095. 5955.  8. ..55.8.58 5.85550 

 
 587085.90 

505   0..5..2 505 
 المجموع

  تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في محور"المدخل،والممرات، والساللم" وفقا  يوجد

وهى قيمة دالة إحصائيا  عند مستوى  30١2١ "=ف"للمرحلة العمرية للطفل حيث بللت قيمة 

 (11)بجدول توجد ، والنتائج Tukey، ولتحديد اتجاه التباين تم تطبيق اختبار 0000داللة 

  تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في محور الحديقة وفقا  للمرحلة العمرية حيث ال يوجد

 ( وهى قيمة غير دالة إحصائيا .00١03بللت قيمة ف )

  ال يوجد تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في محور حجرة المعيشة وفقا  للمرحلة العمرية

 ة غير دالة إحصائيا .( وهى قيم10306حيث بللت قيمة ف )



 

28 

  ال يوجد تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في محور المكتبة وفقا  للمرحلة العمرية حيث

 ( وهى قيمة غير دالة إحصائيا .00106بللت قيمة ف )

  ال يوجد تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في محور المطبخ وغرف الطعام وفقا  للمرحلة

 ( وهى قيمة غير دالة إحصائيا .10120رية حيث بللت قيمة ف )العم

  ال يوجد تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في محور غرف النوم وفقا  للمرحلة العمرية

 ( وهى قيمة غير دالة إحصائيا .00960حيث بللت قيمة ف )

  يوجد تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في محور"الحمامات" وفقا  للمرحلة العمرية للطفل

، ولتحديد اتجاه  0000وهى قيمة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  00023حيث بللت قيمة ف 

 (.11)، والنتائج بجدول Tukeyالتباين تم تطبيق اختبار

  للمرحلة وفقا   مجموع محاور االستبيانال يوجد تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في 

 ( وهى قيمة غير دالة إحصائيا .10120العمرية حيث بللت قيمة ف )

 لدرجات عينة الدراسة (Tukeyختبار ال اوفقومستوي داللتها ) الحسابية  المتوسطات(:00جدول )

" وفقا للمرحلة العمرية الحمامات"، و"المداخل، والممرات، والساللمالداخلي لـ"محاور التصميم علي 

 (509للطفل )ن=
 الحمامات المدخل والممرات والساللم العدد العمر
 1067±ب17096 1010±ب1١009 1١ سنوات 7
 1013±أ،ب1١092 1031±أ،ب10026 10 سنوات ١
 1011±أ10002 109١±أ،ب100١7 16 سنوات 9
 1011±أ1001١ 10١3±أ،ب10071 1١ سنوات 10
 1003±أ10067 00١2±أ 11000 6 سنة 11
 1206١±أ11000 1001±أ11003 9 سنة 11
 الحروف المتشابهة تعني عدم وجود فروق ذات دالله احصائية 



 

29 

" ماماتالح"و"، والساللم الممراتعلي محوري " عينة الدراسةارتفاع درجات االطفال نتائج اليتضح من 

في تجابات أكثر دقة ارتفعت االس وبصيلة استبيان التصميم الداخلي لمؤسسات االيواء تبعا للعمر،في 

محور التصميم الداخلي بالنسبة ل، أما بدءا من سن الحادية عشر المداخل، والممرات، والساللم""محور 

ذلك لم يظهر ظهرت االختالفات في درجات االطفال بدءا من عمر التاسعة، ومع فقد ، "لحماماتل"

التباين في االستجابات بين الفئات العمرية االكثر تقدما لوجود التداخل الكبير بين عاملي العمر والطول 

 )أو البنية الجسمانية للطفل(

دارة إان استبي بات االطفال المبحوثين علي محاورتحليل التباين أحادي االتجاه الستجا (02جدول )
 (101الجهد تبعا للعمر )ن= 

 
متوسط  قيمة "ف" مستوي الدالله

 المربعات

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

مستوي 

 الدالله

متوسط  قيمة "ف"

 المربعات

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

 

 استبيان ادارة الجهد

  التخطيط، والتنظيم التنفيذ

05055 

)غير دال عند 

(.050مستوي   

5590

8 

05580. 
5705095 

. 05090 

)دال عند 

مستوي 

050.) 

95805 .05578 9.9508. . 
 بين المجموعات

 داخل المجموعات 8. 57555.75 .57589  8. 975.55.8 985855 

 المجموع 505 5.805.85   505 9.995.90  

  التقييم مجموع المحاور

)غير دال  050.8

عند مستوي 

050.) 

9595

5 

)غير  05058 . .59955.5 .955508

دال عند 

مستوي 

050.)  

950.5 005959 5885080 . 
 بين المجموعات

 داخل المجموعات 8. ..50.558 555555  8. 505.05587 50858.0 

 المجموع 505 ..5.9057   505 5587.5559  

( مايلي:11يتضح من نتائج جدول)  

  يوجد تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في محور"التخطيط، والتنظيم" وفقا  للمرحلة

 0000وهى قيمة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ( 10١31)العمرية للطفل حيث بللت قيمة ف 

 (13والنتائج بجدول ) Tukey، ولتحديد اتجاه التباين تم تطبيق اختبار

  إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في محور التنفيذ وفقا  للمرحلة العمرية حيث ال يوجد تباين دال

 ( وهى قيمة غير دالة إحصائيا .1010١بللت قيمة ف )
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  ال يوجد تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في محور التقييم وفقا  للمرحلة العمرية حيث

 ئيا .( وهى قيمة غير دالة إحصا10302بللت قيمة ف )

  وفقا   استبيان إدارة الجهد مجموع محاورال يوجد تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في

 ( وهى قيمة غير دالة إحصائيا .10122للمرحلة العمرية حيث بللت قيمة ف )

محاور علي  لدرجات عينة الدراسة، (Tukeyومستوي داللتها )وفقا الختبار  المتوسطات(:03جدول )

 (509" في استبيان إدارة الجهد وفقا للمرحلة العمرية للطفل )ن=التقييم"، و"الخطيط"
 التقييم التخطيط، والتنظيم العدد العمر
 3011±ب1١000 3019±ب1201١ 1١ سنوات 7
 3011±أ،ب17000 30077±أ،ب16072 10 سنوات ١
 10١١±أ،ب19000 1012±أ،ب17019 16 سنوات 9
 1002±أ،ب19030 1012±أ،ب1١021 1١ سنوات 10
 1012±أ،ب19017 1000±أ30033 6 سنة 11
 1071±أ31000 1021±أ19000 9 سنة 11

 الحروف المتشابهة تعني عدم وجود فروق ذات دالله احصائية 

 

 

" في قييمالت"، و"، والتنظيمالتخطيطعلي محوري " عينة الدراسةاالطفال  درجاتاظهرت النتائج ارتفاع 

 نافي هذه المرحلة العمرية مقارنة بنشاط االطفال االقل س يقل نشاط االطفال فربما، الجهداستبيان إدارة 

(Kemp et al., 2019)  االطفالهؤالء لدي  الحماسيشتعل في اغلب االحوال ، ولكن (Duong 

and Bradshaw, 2017) ،في رحلة البحث عن الذات (Chang et al., 2003) ،خصوصا 

اكثر حساسية للمحيطين  هؤالء أو يصبح (Hornor, 2018) مع االقراناالختالط في اماكن 

(Fuhrmann et al., 2015) ، خالل هذه المرحلة يزداد اهتمام الطفل بالتفاصيلوبصفة عامة 

(Kim and Kamstner, 2019) لتوفير الوقت والجهد (Kemp et al., 2020) وبالنسبة ، ،
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ي ف العقلي للطفل، فلم تظهر دالله الفروق بين درجات االطفالي ترتبط بالنضج ذ، وال"لتقييمامحور "ل

 العقليفبعض االطفال يكونون اسرع في النضج سنة(،  11إال في الفئة العمرية العليا ) هذا المحور

وعي مستويات ارتفاع مدي عكس تالمبينة والنتائج ، (Cumming et al., 2017)من غيرهم 

  .لجهدل حسن إدارتهمما انعكس علي ، السنمع تقدم االيواء  لمؤسساتبالتصميم الداخلي االطفال  

يتضح ما يلي:في ضوء ما تم عرضه ومناقشته من نتائج الفرض األول   

 "المدخل،والممرات، والساللم"يوجد تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في محور ، 

 (.0000)عند مستوى داللة وفقا  للمرحلة العمرية للطفل  "الحمامات"و

  معيشةحجرة ال"، "الحديقة" كال منال يوجد تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في" ،

جمالي استبيان التصميم الداخلي و ، "غرف النوم"، "المطبخ وغرف الطعام"، "المكتبة" ا 

 .(.959)ع د مستوى دالل  وفقاً للمرحل  العمري  للطول  لمؤسسات االيواء

 "فقا  للمرحلة " و التخطيط، والتنظيميوجد تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في محور

 (.0000)عند مستوى داللة العمرية للطفل 

 إجمالي  ،"يمالتقي"، "التنفيذ"كال من  ال يوجد تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في

( وهى قيمة غير دالة 10122العمرية حيث بللت قيمة ف )وفقا  للمرحلة استبيان إدارة الجهد 

 إحصائيا .

 .صحة الفرض االول جزئيا يتضحوبالتالي 
 

"يوجد فروق ذات دالله احصائية في استجابات االطفال المبحوثين عينة الدراسة علي الفرض الثاني: 

 -، واستبيان ادارة الجهد تبعا للنوع )ذكرلمؤسسات اإليواء محاور كل من استبياني التصميم الداخلي

، فإنه تم اجراء اختبار "ت" حيث كانت استجابات احصائيا   "، وللتحقق من صحة هذا الفرضأنثي(
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مستقل انثي( هو المتلير ال-النوع )ذكر بينما كاناالطفال علي محاور الدراسة هي المتليرات التابعة، 

 .(10إلي ) (13) من بجدولوالنتائج المتحصل عليها تم تسجيلها ، 

(: داللة الفروق بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في استبيان التصميم الداخلي 50جدول )

 (509لمؤسسات اإليواء بمحاورة الفرعية ن=)

الفرق بين  إناث ذكور المحور

 المتوسطات

 مستوي الدالله قيمة "ت"

 استبيان التصميم الداخلي

المدخل والممرات 

 والساللم

 )غير دال( ..058 05058 .550 95508±9508 .90500±955

 )غير دال( 05505 95989 5588 9589±5.589 .950±955.0 الحديقة

 )غير دال( 05578 05.07 55.0 9555±95595 9557±99505 حجرة المعيشة

 )غير دال( 05008 550.7 0588 95.8±99585 95.7±90570 المكتبة

 )غير دال( ...05 05000 .050 9500±95557 9590±95559 الطبخ، وغرف الطعام

 (0505)دال عند  05005أقل من  575797 55.0 589.±0.5.8 055±.0758 غرف النوم

 )غير دال( 05.5 05805 .050 9588±5.557 9595±5.5.8 الحمامات

 (.050)دال عند  0509 505575 9598 5.598±5755.0 55598±58.599 مجموع المحاور

( ما يلي: 03يتضح من نتائج جدول )  

  المدخل "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في محور

 ( وهي قيمة غير دالة إحصائيا .0001١حيث بللت قيمة ت) "والممرات والساللم

  الحديقة"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في محور" 

 ( وهي قيمة غير دالة إحصائيا .101١1حيث بللت قيمة ت)

  حجرة "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في محور

 ( وهي قيمة غير دالة إحصائيا .00007حيث بللت قيمة ت) "المعيشة

  المكتبة"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في محور" 

 ( وهي قيمة غير دالة إحصائيا .10007حيث بللت قيمة ت)

  المطبخ،"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في محور 

 مة غير دالة إحصائيا .( وهي قي00003حيث بللت قيمة ت) "وغرف الطعام
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  غرف النوم"توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في محور" 

 ( وهي قيمة دالة إحصائيا .17071١حيث بللت قيمة ت)

  الحمامات"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في محور" 

 ( وهي قيمة غير دالة إحصائيا .30١02حيث بللت قيمة ت)

  مجموع محاور توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في

 ( وهي قيمة دالة إحصائيا .100172حيث بللت قيمة ت) االستبيان

 مجموع، و "مالنوغرف " التصميم الداخلي لـ تفوق االناث علي الذكور في محوري يضح  سبقا موم

االنشطة ب القيام حرص الفتاه عليمدي هذه النتيجة وتعكس استبيان التصميم الداخلي،  محاور

 ,.Makame et alكما انها تصبح اكثر شعور بالعزلة ) ، (Mullan, 2019)المنزلية 

2002, El-Gilany et al., 2013)  واالحباط من الفتيان نتيجة وجودها في مؤسسات ،

، االمر الذي قد (Ibrahim et al., 2012) وفقدها للدعم االجتماعي والمادي االسري االيواء 

 مردات اكثريدفعها إلي االنخراط في السلوكيات االقل خطورة من االوالد، أما االوالد فيكونون 

(Ostrov and Keating, 2004, Clampet-Lundquist et al., 2011)  وأكثر ،

 ميقل اهتمامهوبالتالي ، (Coolkens et al., 2018, Koenig, 2018) حركةقابلية لل

 . ((Mullan, 2019:17,18 الذي يعيش فيه بترتيب ونظام المكان

 

 

(: داللة الفروق بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في استبيان إدارة الجهد بأبعادة 55جدول )

(509الثالثة)ن=  

الفرق بين  إناث ذكور 

 المتوسطات

 مستوي الدالله قيمة "ت"

 استبيان ادارة الجهد 
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 )غير دال( 05598 05800 0558 5505±97509 5585±98585 التخطيط، والتنظيم

 )غير دال( 05555 05885 55.5 .50.±59507 5.9.±50580 التنفيذ

 )غير دال( 050.8 05798 0595 0575±985.0 ..05±9.555 التقييم

 )غير دال( 05799 05597 .050 .5057±8557. .5057±8589. مجموع المحاور

( ما يلي12يوضح جدول)  

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في محور

 ( وهي قيمة غير دالة إحصائيا .00633)" ت"حيث بللت قيمة  "التخطيط والتنظيم"

  محور  الذكور واإلناث فيال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات

 ( وهي قيمة غير دالة إحصائيا .006١1)" ت"حيث بللت قيمة  "التنفيذ"

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في محور

 ( وهي قيمة غير دالة إحصائيا .00716حيث بللت قيمة ت) "التقييم"

  مجموعال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في 

 ( وهي قيمة غير دالة إحصائيا .00117حيث بللت قيمة ت) االستبيانمحور 

لكن خر، و اال نيؤكد علي ان عملية االدارة تعتبر عملية عقلية، ال يتميز فيها جنس ع ئجوهذه النتا

 لالفراد.التميز يكون احيانا 

يتضح ما يلي:في ضوء ما تم عرضه ومناقشته من نتائج الفرض الثاني   

 جمالي جو ت د فروق دالة إحصائيا  بين الذكور واإلناث عينة الدراسة في محور غرف النوم وا 

 استبيات التصميم الداخلي لصالح اإلناث.

  ي عينة الدراسة فال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث

محور المدخل والممرات والساللم،الحديقة، حجرة المعيشة، المكتبة، المطبخ وغرف الطعام، 

 الحمامات.
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   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث عينة الدراسة في

جمالى استبيان إفى محور "التخطيط والتنظيم"، التنفيذ، التقييم، و   الجهد. دارةا 

 عدم صحة الفرض الثاني جزئيا. يتضحوبالتالي 

 

"يوجد فروق ذات دالله احصائية في استجابات االطفال المبحوثين عينة الدراسة : الثالثالفرض 

ا لفترة وفق، واستبيان ادارة الجهد لمؤسسات االيواء علي محاور كل من استبياني التصميم الداخلي

 "، وللتحقق من صحة الفرض احصائيا، فإنه تم اجراء تحليل التباينااليواء مؤسساتبقاء الطفل في 

ابعة، تالمتليرات هي المحاور الدراسة كل محور من ي فاالطفال  درجات حيث كانتفي التجاه واحد 

عليها تم  والنتائج المتحصل المتلير المستقل، يه االيواء مؤسساتفترة بقاء الطفل في  تبينما كان

 .(1١(،)17(،)16،)(10)تسجيلها بجدول 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

التصميم ان استبي بات االطفال المبحوثين علي محاورتحليل التباين أحادي االتجاه الستجا (02جدول )
 (101)ن=  الداخلي تبعا لفترة بقاء الطفل في مؤسسات اإليواء 

متوسط  قيمة "ف" مستوي الدالله

 المربعات

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

مستوي 

 الدالله

قيمة 

 "ف"

متوسط 

 المربعات

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

 

 استبيان التصميم الداخلي

 مصدر التباين المدخل والممرات والساللم الحديقة

 بين المجموعات 9 5958.5 955597 55.50 9 055597 575085 955.8 050.5
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)غير دال عند 

 (.050مستوي 

)دا.0500 .. 8875958 85.59 

ل عند 

مستوي 

050.) 

 داخل المجموعات .. .509505 55085 

  7955050 505   5755870 505 

 المجموع

 مصدر التباين حجرة المعيشة المكتبة

059.7 

)غير دال 

عند مستوي 

050.) 

55078 505990 905558  05958 

)غير دال 

عند مستوي 

050.) 

 بين المجموعات  ...905 .50557 .55.5

 داخل المجموعات  88.57.8 85788   70.5859 75505 

 
 7.85088 

505   8.057.. 505 
 المجموع

 مصدر التباين المطبخ وغرف الطعام غرف النوم

)غير  05590

دال عند مستوي 

050.) 

9558. 595979 855.5  05755 

)غير دال 

عند مستوي 

050.) 

 بين المجموعات  05009 55.05 059.8

 داخل المجموعات  .09555. 5079.   5.00500 5.5.98 

 
 90575850 

505   .0.5557 505 
 المجموع

 مصدر التباين الحمامات مجموع المحاور

0500. 

)غير دال 

عند مستوي 

050.)  

55588 5.8555

. 

0.95908  05057 

)دال عند 

مستوي 

050.) 

5590. 9559.9 585.05  
 بين المجموعات

 58.555

5 
580585985 

  .5798 .885.08  
 داخل المجموعات

 المجموع 505 85.5559   505 587085.90  

( ما يلى:02جدول )يتضح من نتائج   

  لمالمدخل،والممرات، والسال عينة الدراسة في محور"طفال األ درجاتيوجد تباين دال إحصائيا  بين "

( وهى قيمة دالة 20910)وفقا  لفترة بقاء الطفل في مؤسسات اإليواء للطفل حيث بللت قيمة ف 

، والنتائج تم  Tukey، ولتحديد اتجاه التباين تم تطبيق اختبار 0000إحصائيا  عند مستوى داللة 

 (16تسجيلها بجدول )

  لفترة بقاء  وفقا   "الحديقة"عينة الدراسة في محور طفال األ درجاتال يوجد تباين دال إحصائيا  بين

 ( وهى قيمة غير دالة إحصائيا .1020١الطفل في مؤسسات اإليواء حيث بللت قيمة ف )

  وفقا   "حجرة المعيشة"عينة الدراسة في محور طفال األ درجاتال يوجد تباين دال إحصائيا  بين

 ( وهى قيمة غير دالة إحصائيا .10029يمة ف )لفترة بقاء الطفل في مؤسسات اإليواء حيث بللت ق

  لفترة بقاء  وفقا   "المكتبة"عينة الدراسة في محور طفال األ درجاتال يوجد تباين دال إحصائيا  بين

 ( وهى قيمة غير دالة إحصائيا .10376الطفل في مؤسسات اإليواء حيث بللت قيمة ف )
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  عامالمطبخ وغرف الط"عينة الدراسة في محور طفال األ درجاتال يوجد تباين دال إحصائيا  بين" 

( وهى قيمة غير دالة 00196وفقا  لفترة بقاء الطفل في مؤسسات اإليواء حيث بللت قيمة ف )

 إحصائيا .

  قا  لفترة وف "غرف النوم"عينة الدراسة في محور طفال األ درجاتال يوجد تباين دال إحصائيا  بين

 ( وهى قيمة غير دالة إحصائيا .10160بقاء الطفل في مؤسسات اإليواء حيث بللت قيمة ف )

 حلة " وفقا  للمر الحماماتطفال عينة الدراسة في محور"األ درجات يوجد تباين دال إحصائيا  بين

 0000ة ( وهى قيمة دالة إحصائيا  عند مستوى دالل20130)العمرية للطفل حيث بللت قيمة ف 

 .(16، والنتائج تم تسجيلها بجدول ) Tukey، ولتحديد اتجاه التباين تم تطبيق اختبار

  م إجمالي استبيان التصميعينة الدراسة في طفال األ درجاتال يوجد تباين دال إحصائيا  بين

( وهى قيمة غير 101١١وفقا  لفترة بقاء الطفل في مؤسسات اإليواء حيث بللت قيمة ف ) الداخلي

 دالة إحصائيا .

 
 

 ( Tukeyالختبار  تبعاومستوي داللتها ) لدرجات عينة الدراسة،الحسابية  المتوسطات(:16جدول )

وفقا للمدة التي قضاها الطفل في  "، الحمامات" "، والمداخل والممرات والساللمي "محورعلي 

 (509مؤسسات االيواء )ن=
المدخل والممرات  العدد العمر

 والساللم
 الحمامات

 3091±ب17000 ب1013+190١1 11 أقل من سنتين
 1099±أ،ب1١097 ،بأ10١3+10022 16 من سنتين إلي اربع سنوات

 102١±أ19097 أ1071+91100 60 سنوات 2أكثر من 
 الحروف المتشابهة تعني عدم وجود فروق ذات دالله احصائية 
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" تالحماما"، و"المداخل، والممرات، والساللميتضح من النتائج ارتفاع  درجات االطفال علي محوري "

علي هذين وق الفر هذه في مؤسسات االيواء، فبينما لم تظهر دالله   اقام فيها االطفالوفقا للمدة التي 

سنوات، وهؤالء الذين  2من سنتين إلي  مكثوا في مؤسسات االيواءاالطفال الذين درجات بين المحورين 

ضوا ق االطفال الذينبين  اصبحت ذات دالله احصائيةالفروق  أن هذهإال ،  سنوات 2قضوا أكثر من 

 .مؤسساتهذه الفي  ، وهؤالء الذين قضوا أقل من سنتينفي مؤسسات االيواء سنوات 2اكثر من 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اءلفترة البقاء في مؤسسات االيوتبعا  ادارة الجهدستبيان التحليل التباين أحادي االتجاه ( 71جدول )

 (701)ن= 

متوسط  قيمة "ف" مستوي الدالله

 المربعات

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

مستوي 

 الدالله

قيمة 

 "ف"

متوسط 

 المربعات

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

 

 استبيان ادارة الجهد

  التخطيط، والتنظيم التنفيذ

959.9 

)دال عند مستوي 

050.)  

.5909 .0950.

. 
20.5090 

9 95990 

)دال عند 

مستوي 

050.) 

.590. 995200 .505.0. 9 
 بين المجموعات

 داخل المجموعات .. 5955059. ..959.  .. ..200.52 985885 

 المجموع 505 .000500.   505 20225.29  

  التقييم مجموع المحاور

)دال عند  05008

 (.050مستوي 

.5088 .70508

8 

)غير  05990 9 55585500

دال عند 

مستوي 

050.)  

55.9

9 

995885 5.5089 9 
 بين المجموعات

 50850.

8 

50.9.598 ..  555.00 557.50.9 .. 
 

 المجموع 505 ..5.9057   505 5587.5559  
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 "فترة بقاء " وفقا  لالتخطيط والتنظيميوجد تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في محور

( وهى قيمة دالة إحصائيا  عند مستوى 20١91) "ف"الطفل في مؤسسات اإليواء حيث بللت قيمة 

 (.1١، والنتائج تم تسجيلها بجدول ) Tukey، ولتحديد اتجاه التباين تم تطبيق اختبار 0000داللة 

 "لطفل في " وفقا  لفترة بقاء االتنفيذيوجد تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في محور

( وهى قيمة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة 20١60) "ف"مؤسسات اإليواء حيث بللت قيمة 

 .(1١، والنتائج بجدول ) Tukeyتطبيق اختبار ايضا تم ، فإنه، ولتحديد اتجاه التباين 0000

  ال يوجد تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في محور التقييم وفقا  لفترة بقاء الطفل في

  ( وهى قيمة غير دالة إحصائيا .10011) "ف"مؤسسات اإليواء حيث بللت قيمة 

  قا  لفترة بقاء وف إجمالي استبيان إدارة الجهديوجد تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في

( وهى قيمة دالة إحصائيا  عند مستوى 003١١) "ف"الطفل في مؤسسات اإليواء حيث بللت قيمة 

 .(1١، والنتائج بجدول )Tukey، وأيضا تم تحديد اتجاه التباين بعد تطبيق اختبار (0000)داللة 

 
ومستوي داللتها )وفقا الختبار لدرجات عينة الدراسة، الحسابية  المتوسطات  (:1١جدول )

Tukey)ان استبي فيباالضافة إلي مجموع المحاور "، التنفيذ"، و"، والتنظيمالخطيط" على محاور

 (509االيواء )ن= مؤسساتوفقا للمدة التي قضاها الطفل في  ادارة الجهد
 مجموع محاور استبيان ادارة الجهد التنفيذ التخطيط، والتنظيم العدد العمر

 11010±ب90010 0020±ب20010 1060±ب16010 11 أقل من سنتين
من سنتين إلي اربع 

 سنوات
 ١091±أ،ب100061 2039± أ23021 3009±ب1١003 16

 1060±أ10١000 30١0± أ22010 1020±أ31000 60 سنوات 2أكثر من 

 الحروف المتشابهة تعني عدم وجود فروق ذات دالله احصائية 

(  مايلي:1١( ،)  17يتضح من نتائج جدول)  
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في  وذلكايجابية في ادارة الجهد عند االطفال  رادو أااليواء تلعب  مؤسساتيتضح من النتائج أن 
مستويات  تعارتف فقدمجموع محاور االستبيان، باإلضافة إلي "، التنفيذ"و"، ، والتنظيمالتخطيط"محوري 
ه طفل هذتعلم ال حيثااليواء،  مؤسساتالطفل في  مع طول فترة بقاءبادارة الجهد عند االطفال الوعي 
 Bean et) البيئة المحيطةاحتكاكه في  نتيجةباستمرار من خالل الخبرات التي يكتسبها  المهارات

al., 2018; Mohammadzadeh et al., 2020) ، عن زمالءه، أو من الل خمن كان ذلك سواء
 .(Ntshuntshe and Taukeni, 2020) أنفسهمي الرعاية ممقدطريق 

 يتضح ما يلي: الثالثفي ضوء ما تم عرضه ومناقشته من نتائج الفرض 

  المدخل،والممرات، والساللممحور"يوجد تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في"  ،

 (.0000)عند مستوى داللة  في مؤسسات االيواء لفترة بقاء الطفلوفقا  والحمامات 

  شة، ، حجرة المعيالحديقة كال منال يوجد تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في

ات الداخلي لمؤسسالمكتبة، المطبخ وغرف الطعام، غرف النوم، إجمالي استبيان التصميم 

 ..(0000لفترة بقاء الطفل في مؤسسات االيواء عند مستوى داللة)وفقا   االيواء

 "التنفيذ،  ،يوجد تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في محور"التخطيط، والتنظيم

جمالي استبيان إدارة الجهد ى ند مستو عللطفل  لفترة بقاء الطفل في مؤسسات االيواءوفقا   وا 

 (.0000)داللة 

  قاء الطفل في لفترة بوفقا  محور التقييم  ال يوجد تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة

 .(0000مؤسسات االيواء عند مستوى داللة)

 .يتضح صحة الفرض الثالث جزئياوبالتالي 
 

ميم للتص" استبيانالمحاور المختلفة لـ االطفال عينة الدراسة علي درجاتترتبط الفرض الرابع: "

للتحقق و ، " إدارة الجهد"ستبيان المحاور المختلفة المع استجاباتهم علي ، االيواء مؤسساتل "يالداخل
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 يلع درجات االطفال، فإنه تم اجراء معامالت ارتباط بيرسون بين من داللة هذا الفرض احصائيا  

، حيث اوضحت النتائج (10)نتائج معامالت االرتباط بجدول تم تسجيل ، و المختلفة محاور الدراسة

االيواء  لمؤسساتمحاور المختلفة للتصميم الداخلي الاالطفال علي  درجاتارتباط دالالت بصفة عامة 

ضها مع بعستبيان ادارة الجهد في المحاور المختلفة ال الدرجاتمع بعضها البعض، كما ارتبطت 

إدارة الجهد" "ستبيان ارتبطت االستجابات علي المحاور المختلفة الفقد البعض ، وعالوة علي ما سبق، 

مما و ، فيما عدا محور "الحمامات" "التصميم الداخلي"استبيان مع تلك المتحصل عليها علي محاور 

 .سبق يتضح صحة الفرض الرابع
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 (509إدارة الجهد )ن= لـ"االيواء، والمحاور المختلفة  مؤسساتالمختلفة ل"التصميم الداخلي" ل(: مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون بين المحاور .5جدول )

  التصميم الداخلي إدارة الجهد
مجموع 
 المحاور

، التخطيط التنفيذ التقييم
 والتنظيم

مجموع 
 المحاور

الطبخ،  غرف النوم الحمام
وغرف 
 الطعام

حجرة  المكتبة
 المعيشة

المدخل  الحديقة
والممرات 
 والساللم

00229**  00333*  0030١**  00216**  00710**  00311**  002١1**  00271**  00161 00061**  0021١** المدخل   
والممرات 
 والساللم

صميم الداخلي
الت

 

00171**  00170 0010١ 00372**  0000١**  00179**  00161 00311**  الحديقة   00116 001١0 
00371**  00166**  0013302**  0013١*  00720**  00120*  00607**  297**  193**  حجرة المعيشة    
00300**  0021١**  00176**  0012١ 00002**  00110 00331**  المكتبة     00171 
001١9**  00133*  00162 00301**  00701**  00016**  00060** المطبخ،       

 وغرف الطعام
00201**  00211**  0020١**  00121*  00١0١*  00131**  غرف النوم       
00100*  0017١ 00100 00100 00026**  الحمامات        
0001١**  00201**  00200**  00390** مجموع          

 المحاور
00777**  00009**  00367**  التخطيط          

 إدارة الجهد

00١01**  00216**  التنفيذ           
0077١**  التقييم            

مجموع             
 المحاور

 0.01دالة عند مستوي معنوية  **     0.05دالة عند مستوي معنوية  *
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 ملخص الهم النتائج

رحلة وفقا  للم، والحمامات يوجد تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في محور"المدخل،والممرات، والساللم"  -1

 (.0000)عند مستوى داللة العمرية للطفل 

، حجرة المعيشة، المكتبة، المطبخ وغرف الحديقة كال منال يوجد تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في  -1

مستوى داللة  عندوفقا  للمرحلة العمرية للطفل  الطعام، غرف النوم، إجمالي استبيان التصميم الداخلي لمؤسسات االيواء

(0000.) 

ند عيوجد تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في محور"التخطيط، والتنظيم" وفقا  للمرحلة العمرية للطفل  -3

 (.0000)مستوى داللة 

جمالي استبيان إدارة الو  كال من التنفيذ، التقييم، ال يوجد تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في -2 وفقا  جهد ا 

 .(.959)د مستوى دالل  ع  للمرحلة العمرية

جمالي استبيان التصميم الداخلي  -0 توجد فروق دالة إحصائيا  بين متوسطات عينة الدراسة في محور غرف النوم وا 

 .(.959)ع د مستوى دالل   لصالح اإلناث

ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث عينة الدراسة في محور المدخل والممرات  ق ال توجد فرو  -6

 .(.959)ع د مستوى دالل   والساللم ، الحديقة، حجرة المعيشة، المكتبة، المطبخ وغرف الطعام، الحمامات

"، دراسة في محور "التخطيط والتنظيمال توجد فروف ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث عينة ال -7

جمالى استبيان إدارة الجهد  .(.959)ع د مستوى دالل   التنفيذ، التقييم، وا 

فترة بقاء لوفقا  ، والحمامات يوجد تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في محور"المدخل،والممرات، والساللم"  -١

 (.0000)عند مستوى داللة  في مؤسسات االيواء الطفل

، حجرة المعيشة، المكتبة، المطبخ وغرف الحديقة كال منال يوجد تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في  -9

يواء لفترة بقاء الطفل في مؤسسات االوفقا   الطعام، غرف النوم، إجمالي استبيان التصميم الداخلي لمؤسسات االيواء

 ..(0000عند مستوى داللة)
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جمالي اإحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة في محور"التخطيط، والتنظيم" يوجد تباين دال -10 ستبيان ، التنفيذ، وا 

 (.0000)عند مستوى داللة للطفل  لفترة بقاء الطفل في مؤسسات االيواءوفقا   إدارة الجهد

ي مؤسسات فلفترة بقاء الطفل وفقا  محور التقييم  ال يوجد تباين دال إحصائيا  بين أطفال عينة الدراسة  -11

 .(0000االيواء عند مستوى داللة)

االيواء،  " لمؤسساتياالطفال عينة الدراسة علي المحاور المختلفة لـاستبيان "للتصميم الداخل درجاتترتبط  -11

 "إدارة الجهدستبيان مع استجاباتهم علي المحاور المختلفة ال

 
 أهم توصيات البحث

 االجتماعي بكيفية ادارة الجهد لدي االطفال المقيمين بمؤسسة االيواءوضع برامج تشرف عليها وزارة التضامن  .0

 اطفال مؤسسات االيواءاعداد تصاميم نموذجية تتناسب مع اهتمام المجلس القومي للطفولة والمجالس المعنية ب .2

ن فيه من ناحية و ضرورة تجديده التصميم الداخلي لمؤسسات االيواء باستمرار بما يتناسب مع قدرات االطفال الذين يسكن .3

 ومتطلبات العصر من ناحية اخري.

 التأكيد علي اهمية تطبيق معايير تصميم مؤسسات االيواء لمساعدة األطفال على إدارة جهدهم. .2

ذه هإشتراط الجهات المختصة ) وزارة التضامن اإلجتماعي( تطبيق لمعايير القياسية عند إستالم المؤسسة وأن تلبي  .2

 الوظيفية األساسية والناحية الجمالية واإلجتماعية واإلقتصادية عند تصميم مؤسسات االيواء. المؤسسات االشتراطات

نشر ثقافة إرجونومية التصميم الداخلي للمؤسسات بأبعادها البدنية والبيئية و التنظيمية من خالل برامج التوعية واإلرشاد  .2

 مكان في كل تصميم. لهاعبر وسائل اإلعالم علي أسس علمية وبصورة سهلة حتي تجد 

 إدخال مادة التصميم الداخلي للمؤسسات ضمن االئحة الدراسية بكليات اإلقتصاد المنزلي وكليات التربية النوعية. .2

حتياجاتهم السكنية بما يحقق الرضا  .2 حث الباحثين علي إجراء المزيد من البحوث المرتبطة بأطفال مؤسسات االيواء وا 

 لديهم.

ذلك يعطي تأثير ايجابي على  نحية الجمالية والتصميمية في تصميم مؤسسات االيواء  الالعمل على مراعاة النا .2

 األطفال.
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يا  لمعايير الصحيحة في التصميم لمؤسسات االيواء داخليا  وخارجل المعمارين والفنيين والمقاولين مراعاة تطبيق من قبل .01

 م.بما يوفر األمن والحماية لألطفال مما ساعدهم على إدارة جهده

 االهتمام بصيانة مباني مؤسسات االيواء المقامة حاليا  وا عادة تنظيمها وترتيبها وفقا  لقواعد اسس التصميم الداخلي. .00

 حث القائمين علي تصميم وصناعة األثاث ) مصممي األثاث( بعمل وحدات أثاث آمنة تناسب إحتياجات األطفال. .02

 أهميته في توفير البيئة السليمة للطفل إذ أن معظم المشكالت تاتيالوعي بأهمية التصميم الداخلي لمؤسسات االيواء و  .03

 من عدم الشعور بالمشاكل المسببة لألخطار وعدم معرفة كيفية معالجتها بالصورة المثلى.

 

 المراجع

 أوال المراجع العربية

 الدولية،المجلة العلمية للمصممين،،مجلة التصميم ثقافة التغير كحافز إبداعي فى تصميم الداخلي(:1010أحمد سمير كامل )

0(1 ،)120-102 . 

تطور مفهوم التصميم الداخي فى العصر (:101١)، ياسر علي معبد فرغلي، سارة فتحى أحمد فهمىإسراء عادل أبو عطية

 :doi. 32-13(، 2) 0 كلية الفنون التطبيقية،جامعة دمياط،،مجلة الفنون والعلوم التطبيقيةالحديث،

10.21608/maut.2018.106760 

دراسة البعد الوظيفي والجمالي في فلسفة التصميم الداخلي الحديث )مطعم أوزون (:101١آالء عبد هللا أبو القاسم)

 رسالة دكتوراة،كلية الدراسات العليا،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.نموذجا(،

للوالدين في التعليم عن بعد للمرحلة االبتدائية وعالقتها بكفاءة إدارة الوقت (:الممارسات التربوية 1011ألفت بنت عبد العزيز)

والجهد :دراسة ميدانية على عينة من األسر السعودية بمحافظة جدة،المجلة الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية،كلية 

 Doi: 10.33193/IJoHSS.19.2021.206 .16١-10١، 19العلوم اإلنسانية واالجتماعية،ع

مجلة ،القيادة التحويلية وعالقتها بتحقيق الرعاية المتكاملة فى مؤسسات األطفال اإليولئية(:1019)رزق  إيمان صالح إبراهيم

 00-11، 0التربية النوعية والتكنولوجيا،كلية التربية النوعية ،جامعة كفر الشيخ،

https://doi.org/10.33193/IJoHSS.19.2021.206
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تأثير التعبير الحركي اإلبداعي باستخدام المثيرات السمعية والبصرية على األمن النفسي (:1019إيمان محمد عبد هللا ربيع )

(، 2١)3،مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية،كلية التربية الرياضية،جامعة أسيوط، ألطفال دور إيواء األيتام

660-612. 

 دراسات وبحوث،جامهة حلوان، –،مجلة علوم وفنون النسب والتقسيم فى التصميم الداخلي(:1001بدر الدين مصطفي درويش)

13 (3 ،)31-01. 

المهارات االجتماعية لدى األطفال المودعين بالمؤسسات اإليوائية واألطفال العاديين بالمملكة العربية (:1016حنان أسعد خوج)

-160(، 3) 39معة اإلمام بن سعود االسالمية،عمادة البحث العلمي،،مجلة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية،جاالسعودية

107. 

(. سلوکيات ربة األسرة في إدارة الوقت 1010حنان حنا عزيز، سميرة أحمد قنديل، أحمد البهى السيد، الحسيني  رجب ريحان )

 :doi. 369-320(، 17)1010، مجلة بحوث التربية النوعية والجهد وعــالقة ذلک بالنمط االستهالکـــي ألطفالها.

10.21608/mbse.2010.143761 

دور أنشطة فنون االداء في تنمية بعض المهارات اإلجتماعية لدى أطفال المؤسسات (:1016حنان محمد عبد الرحيم نصار)

 .1-110(، 2)16،مجلة كلية التربية،كلية التربية،جامعة كفر الشيخ، سنوات 2-2اإليوائيةمن 

المسؤلية اإلجتماعية للمؤسسات اإليوائية تجاة األيتام:دراسة مطبقة على دار الرعاية االجتماعية (:1012د)ح محمو الخالد ص

-1007(: 37) 2،مجلة دراسات في الخدمة اإلجتماعية،كلية الخدمة اإلجتماعية،جامعة حلوان للبنات بمدينة طنطا

10١9. 

لألخصائيين اإلجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية لألطفال وتحسين العالقة بين المهنية (:1010)نصر خالد فوزى صفى الدين

-763(، 0)3 ،مجلة دراسات في الخدمة اإلجتماعية والعلوم اإلنسانية،أدائهم المهني على مستوى الوحدات الكبرى 

١02. 

بالتخزين المنزلي فاعلية برنامج إرشادي لتنمية وعي ربات األسر المتزوجات حديثا (:1010)سعد رانيا محمود عبد المنعم

 .١0-13(، 10) 10،مجلة بحوث عربية في مجاالت التربية النوعية،وعالقته بإدارتهن لموردي الوقت والجهد

Doi:  10.21608/RAES.2020.117799 

https://dx.doi.org/10.21608/raes.2020.117799
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تية المراهق وانعكاساتها على التصميم الداخلي واالثاث للفراغات تأثير العوامل الثقافية على ذا(:1011رانية مسعد سعد )

 .312-197(، 1) 13دراسات وبحوث،جامعة حلوان، -،مجلة علوم وفنون الخاصة به

أنماط التفاعل بين األطفال المقيمين فى دور الرعاية مع مقدمي الرعاية وعالقتها (:1016)، أحمد الشيخ عليربي رسمى أبو مخ

 ،رسالة ماجستير،كلية األداب،جامعة عمان األهلية،األردن.ق بهابأنماط التعل

التصميم الداخلي لمساکن ذوي االعاقة الحرکية، وعالقته ( 1011عطية )فصيل عبد الحميد  ونيبال منصوررشا رشاد محمود 

 :doi. 1191-1161، (36) 7 ، جامعة المنيامجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية. بتبسيط األعمال المنزلية

10.21608/jedu.2021.81897 

التصميم الداخلي فى إنجاح محتوى الفضاءات المعمارية الداخلية والخارجية"المباني  أثر(:1013روند حمدهللا أبوزعرور)

ابلس نرسالة ماجستير،كلية الدراسات العليا،جامعة النجاح الوطنية فى السكنية المنفصلة )الفلل( فى نابلس نموذجا"،

 ،فلسطين.

سلوكيات ربة األسرة في إدارة (:1010)، أحمد البهي السيد، الحسيني رجب بالل ريحان، حنان حنا عزيز سميرة أحمد قنديل

،مجلة بحوث التربية النوعية،كلية التربية النوعية،جامعة الوقت والجهد وعالقة ذلك بالنمط االستهالكي ألطفالها

 DOI: 10.21608/mbse.2010.143761 .169-126، 17 المنصورة،

اثر برنامج إرشادى معرفي سلوكي قائم على الحوار الذاتي اإليجابي لتحسين التعبير اإلنفعالي (:1010الشيماء محمود سالمان)

ة امعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية،كلية التربية،جامعمجلة جلدى فتيات المؤسسات اإليوائية بالمرحلة اإلعدادية، 

 .211-321(، 7) 12  الفيوم،

التكنولوجيا النظيفة وعالقتها بالتصميم الداخلي ،المجلة العلمية بحوث فى العلوم والفنون (:1010عبد الوهاب سالم الرشيدى)

 .،يونية13،ع1،كلية التربية النوعية،جامعة األسكندرية،مجالنوعية

برنامج لتنمية الدافع لإلنجاز لدى األطفال (:1006)سالم، نادية محمود شريف، أماني سعيدة سيد إبراهيم  عزة أحمد أمين

 ،رسالة ماجستير،معهد الدراسات والبحوث التربوية،جامعة القاهرة.المحرومين من الرعاية الوالدية

https://dx.doi.org/10.21608/mbse.2010.143761
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دور المنظمات الطوعية فى التنشئة اإلجتماعية لألطفال فاقدى (:1017)ناتو ،عنايات النقر عبد الرحمن عالء الدين سليمان

،رسالة ماجستير،كلية الدراسات (SOSالرعاية األبوية:دراسة تطبيقية على أطفال القرية النموذجية السودانية)
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