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The Saudi family trends towards smart housing and their impact on Satisfying 
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Abstract   Keywords 

  ، السعودي  المجتمع  التي طرأت على  بالتغیرات  بنائھا ووظائفھا  السعودیة من حیث  تأثرت األسرة  قد 
د  وانعكست آثاره في صورة تغیرات جوھریة في وظائفھ وفي كل تنظیم من تنظیماتھ وفي امكانیة ایجا

لألسرة الراحة  ایجاد سبل  ویعمل على  رغباتھ  یلبي جمیع  الذي  طبیعتھا     ،المسكن  في    اتحاد واألسرة 
الكامنة   والقدرات  االستعدادات  إلیھ  تؤدي  وھي    في تلقائي   ، االجتماع  إلى  النازعة  البشریة  الطبیعة 

الطبیعیة الحیاة  من ظروف  تنبعث  اجتماعیة  مؤسسھ  عبارة عن  ومراسیمھا  للنظم    بأوضاعھا  التلقائیة 
التي تعاني    الخصوصیةفالمسكن الذكي بإمكانھ المساھمة في حل مشكلة فقدان  ،  واألوضاع االجتماعیة

، فاإلمكانات المتوقعة في المسكن الذكي مثل قدرة الواجھات والنوافذ على التواؤم  التقلیدیةمنھا مساكننا  
الداخل    الرؤیةمع   ی  والرؤیةمن  الخارج من شأنھ أن    عاني التي    الخصوصیةساھم في حل مشكلة  من 

  االجتماعیة االحتجاجات مطلب األمن واألمان داخل المسكن وھما من   تحقق منھا البعض، باإلضافة إلى  
تتضح   ھنا  ومن  البحثالضروریة،  في    وھي  مشكلة  الذكیة  المساكن  نحو  االسرة  اتجاھات  تأثیر  ما 

االحتیاجات السكنیة البحث ،  تحقیق  ال  ویھدف  السعودیة نحو المساكن    اتجاھات تعرف على  إلى  االسرة 
فروق ذات داللة إحصائیة بین  ان ھناك    ویفرض البحث، الذكیة وأثرھا على تحقیق االحتیاجات السكنیة

الدراسة لمتغیرات  تبعا  والمساحة  الداخلي  التصمیم  في  العینة  أفراد  درجات  ھذا    ،متوسط  البحث  اتبع 
عتمد على دراسة الواقع أو الظاھرة كما توجد في الواقع ویھتم بوصفھا  التحلیلي الذى ی الوصفي  المنھج

  ً ً دقیقا فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد    وجود    ھي  نتائج البحثوكانت أھم  وصفا
الدراسة   لمتغیرات  تبعا  وتجمیلھ  المسكن  تأثیث  في  اھم  العینة  البحثوكانت  مالحقة    ھي   توصیات 

الحدیث  التطورات التكنول  العصر  السریعة في  الحلول  وجیة  وتقدیم  الزكي  من خالل االھتمام بالمسكن 
  الممكنة لھ. 

   االتجاھات    
Trends  

  المساكن الذكیة  
 Smart Housing    

  االحتیاجات السكنیة
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Introduction  
والموجھة   الضابطة  الرئیسة  المحددات  أحد  االتجاھات  تعتبر 
معرفة    ً أوال یتطلب  تغیر  أي  فإن  ذلك  وعلى  للسلوك،  مة  والُمنظَّ
للتعدیل   قابلیتھا  مدى  ومعرفة  أفراد،  بین  السائدة  االتجاھات 

جد اتجاھاٍت  إن  إذ  فیھ،  المرغوب  التغیر  نحو  یدة  والتحویل 
في   وراسخة  متأصلة  اتجاھات  من  یوجد  قد  ما  مع  تتعارض 
التفكك واالضطراب، ویعوق حدوث   إلى  ً ما یؤدي  كثیرا النفوس، 
ما نرمي إلیھ من تطور وتقدم (زینب عبد الصمد، نجالء حسین ،  

٢٠١٣ (  
االفراد    أّن  أساس  على  تقوم  ّھا  أن في  االتجاھات  أھمیة  وتكمن 

الحصول على م یتلقونھا  یعملون من أجل  التي  المعززات  زید من 
تقلیل   أجل  من  یعملون  نفسھ  الوقت  وفي  بھم،  المحیط  الوسط  من 
ضوا لھا. فاالتجاھات تؤدي وظیفة   المزعجات التي یحتمل أن یتعرَّ

  تالؤمیھ نفعیة تكون وسیلة للوصول إلى ھدف مرغوب فیھ. 
صوره   تكوین  وفي  باألسرة  مرتبطة  االتجاھات  ھذه  وتكون 

لھا  المجتمعات    واضحة  بناء  في  األساسیة  البنائیة  الوحدة  فھي 
اإلنسانیة، فھي التي تقوم بالدور الرئیسي في بناء صرح أي مجتمع  
التغیر   ولیدة  ھي  الظروف  كافة  في  واألسرة  المجتمعات،  من 
والقدرة على   بالمرونة  تتمیز  االجتماعي والتكنولوجي وھي وحدة 

والداخلیة،   الخارجیة  للمؤثرات  األسرة  التكیف  نجاح  فإن  ولھذا 
المجتمع   في  الحدیثة  المتغیرات  مع  تكیفھا  بمدى  یرتبط  وتماسكھا 

  ). 2002(زینب حقي ـ نادیة حسن،
التطور   إلیھ  ما توصل  لتحقق أحدث  المناسبة  البیئة  فالمسكن یمثل 

  ) .٢٠١٦التكنولوجي والتقنیات الذكیة (علیاء مختار، 
وال التكنولوجي  التطور  عصر  ازدھار  العمارة  ومع  في  تقني 

دخلت   فقد  بعد،  عن  فیھ  التحكم  بمكن  أصبح  الداخلي  والتصمیم 
تكنولوجیا اإللكترونات حیاتنا حتى ال یكاد یخلو أي فرع من فروع  
المعرفة اإلنسانة من تطبیق لھا یحسن األداء وبساعد على التطویر  

    ). ٢٠١٤(سالفا داود، 
في  للمسكن  التكنولوجي  التطور  شمل  وقد  جمیع    ھذا  توفیر 

والرفاھیة   والراحة  المتجددة  والطاقة  والسالمة  األمن  متطلبات 
داخل   تھویة  من  المسكن  یتطلبھ  مما  الكثیر  ومراعاة  لساكنیھ، 
المسطحات   وجود  من  المسكن  یتطلبھ  ما  إلى  باإلضافة  المسكن، 
األساسیة   لإلحتیاجات  المسكن  تلبیة  كفاءة  ورفع  الخضراء، 

   ) .٢٠٠٩(نوبي حسن، والضروریة للصحة العامة
فالحیاة داخل المسكن الذكي تعد في جوھرھا نقلھ في طریقة التفكیر  
وممارسة الحیاة التي ھدفھا رفع انتاجیة الفرد واعطاءة مزیدا من  
السھولة ألداء واجباتھ الیومیة عبر تجنبھ أكبر قدر من األعباء التي  

االبد  في  تركیزا  أكثر  لیصبح  من طریقھ  إزالتھا  واالتقان  یمكن  اع 
أكبر من اإلستمتاع بحیاتھ الیومیة.   واالنتاج كما یحصل على قدر 

  )٢٠١٢(سامیة نصار وعزة السقا،
الفرد    لدى  المعنویة  الروح  رفع  في  دور  الذكي  للمسكن 

بالتناغمات   المشاعر  تتحرك  حیث  مسكنھ  داخل  والشعوربالسعاده 
الضوئیة لعناصر  اللونیة والتباینات الشكیلیة والزخرفیة والتأثیرات  

في   الذكي  المسكن  یتوافق  عندما  وذلك  الفراغ،  داخل  التصمیم 
تصمیمھ مع متطلبات االنسان واحتیاجاتھ داخل الفراغات المختلفة،  

 ).٢٠١١وتحقیق األلفة بینھ وبین البیئة من حولھ (أماني مشھور، 
وتعتبر اإلحتیاجات السكنیة شاملة لعده اوجھ لإلسكان ومن بین ھذه  

المرتبطة  اإل تلك  ومنھا  اإلنسانیة  اإلحتیاجات  المتعددة  حتیاجات 
اإلحتیاجات    ً المالئمة ومنھا ایضا الحمایة من األجواء غیر  بتوفیر 
اإلحتیاجات   ومن بین  األمان.  إلى  الحاجة  منھا  والتي  السیكولوجیة 
لألسرة   الثقافیة  المعاییر  بمراعاة  مرتبطة  إحتیاجات  السكنیة 

  والمجتمع. 
أنسب   اإلنسانیة  ومن  اإلحتیاجات  لتحلیل  الالزمة  اإلطارات 

وتنص   اإلنسانیة.  اإلحتیاجات  لتدرج  ماسلو  نظریة  ھي  لإلسكان 
أن   البد  التدرج  في  الدنیا  األساسیة  االحتیاجات  أن  على  النظریة 
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من   األعلى  المستویات  في  المطلوبة  اإلحتیاجات  قبل  وتشبع  تقابل 
  ) 2015ذلك. (عامر محمود , 

التحلیل   اإلحتیاجات  إن  إطار  على  یشتمل  ماسلو  لتدرج  التالي 
اإلحتیاجات   وكیفیة مساھمة مجال اإلسكان إلشباع ھذه  اإلنسانیة 
جمیع   فیھا  یشترك  أساسیة  احتیاجات  ھي  الجسمیة  فاإلحتیاجات 
اإلسكان   نوع  إن  والحمایة،  والنوم،  والتنفس،  كاألكل،  البشر 

مكان   من  یختلف  الحیاة  على  لإلبقاء  والحاجة  المطلوب  آلخر. 
عالقة   لھ  واالطمئنان  لألمان  اإلحتیاجات  إن  واالطمئنان  لألمان 
بمدى ما یشعره الناس نحو حیاتھم وبیئتھم ونحو البیئة اآلمنة من  
أي تھدیدات خارجیة. إن اإلسكان أو المسكن یوفر بعض الحمایة  
الالزمة من العوامل او العالم الخارجي. إن إشباع الحاجة لألمان  

ظروف    یكون أیة  من  الحمایة  یوفر  حیث  المسكن  طریق  عن 
من    ً نسبیا وخالیة  صحیة  بیئة   ً أیضا ویوفر  سویة  غیر  خارجیة 

  ). 2010الضوضاء والحرارة واألبخرة الضارة (احمد مصطفى ,
تناولت المساكن الذكیة  دراسة (سالفا    وتنوعت الدراسات التي 

حسن,2014داوود، (نوبي  البحث1004),ودراسة  یھدف  إلى    ) 
للمسكن   الداخلي  التصمیم  في  الذكیة  األنظمة  مفاھیم  تطبیق 
مفھوم وظیفة   مع  تتناسب  تصمیم  أفضل  إلى  للوصول  السعودي 
أھمیة   وإبراز  المتطورة  التكنولوجیا  من  النابعة  الجدیدة  المسكن 
التكنولوجیا والتطورات الحدیثة التي طرأت على أنظمة البناء لما  

وفیر في استھالك الطاقة بجمیع إشكالھا  لھا من فوائد ومنافع من ت
أكدت   وكما  والتباھي,  للرفاھیة  توجد  لم  والتي  ومعنویة  مادیة 

للمسكن  ) M.Sahar&G.Hatem 2010دراسة( كان  كلما  أنھ 
واحتیاجاتھ   متطلباتھ  تلبیة  في  المستخدم  مع  التفاعل  على  القدرة 

التشغ عملیة  في  المستخدم  تدخل  دون  تلقائیة  بصورة  یل  السكنیة 
للمسكن   التكنولوجي  التطور  مستویات  أعلى  من  یعد  ذلك  فإن 

) ٢٠١٣الذكي , وأكدت دراسة (زینب عبدالصمد ونجالء حسین،
فھمي،   وأحمد  خلیل  (وفاء  أن  ٢٠١٧ودراسة  البحث  یھدف   (

المحاور أولویة   أكثر  كان  واألثاث  الداخلي  للتصمیم  الذكیة  النظم 
مختار( علیاء  دراسة  أشارت  (مھجة  ) ٢٠١٦,فقد  ودراسة 

, علي,2014إسماعیل  (عبیر  ھدفت  2016)ودراسة  والتي   (
لدراسة وعي االفراد بالمسكن الذكي  والذي كان اھم محاوره  ”  

   .تصمیم المسكن، وتوزیع األثاث 
 , الرشود  (عبدالرحمن  دراسة  (منى  2005كذلك  ودراسة   (

) والتي ھدفت الي دراسة االحتیاجات  2011موسى، ھنادي قمرة
في  السكن وذلك  الداخلیة  السكنیة  بالفراغات  والمتعلقة  لإلنسان  یة 

التعرف   طریق  ذلك عن  الفراغات ویكون  لتلك  التصمیم  مرحلة 
      على االحتیاجات وتصنیفھا. 

Statement of the problem 
تتبلور مشكلة البحث في التعرف على اتجاھات االسرة السعودیة  

الذكیة وأثرھ  المساكن  االحتیاجات السكنیة من  نحو  تحقیق  ا على 
  خالل اإلجابة على التساؤالت اآلتیة: 

تحقیق   - 1 في  الذكیة  المساكن  نحو  االسرة  اتجاھات  تأثیر  ما 
  ؟االحتیاجات السكنیة

الداخلي   - 2 التصمیم  في  العینة  أفراد  بین  فروق  ھناك  ھل 
 " الدراسة  لمتغیرات  تبعا  التعلیميوالمساحة  ،  المستوي 

مدالعملعمر،  ال الزواج، ،  الدخل    ة  األسرة،  أفراد  عدد 
 الشھري لألسرة؟

ھل ھناك فروق بین أفراد العینة في تأثیث المسكن وتجمیلھ   - 3
،  العملعمر،  ال،  المستوي التعلیميتبعا لمتغیرات الدراسة " 

 عدد أفراد األسرة، الدخل الشھري لألسرة؟ مدة الزواج، 
تبعا  ھل ھناك فروق بین أفراد العینة في االمن واالمان  - 4

لمتغیرات الدراسة "المستوي التعلیمي، العمر، العمل، مدة  
  الزواج، عدد أفراد األسرة، الدخل الشھري لألسرة" ؟

السكنیة   - 5 االحتیاجات  استبیان  محاور  بین  العالقة  ھي  ما 
 ؟ ومتغیرات الدراسة

 ؟ھي أكثر العوامل المؤثرة على االحتیاجات السكنیة ما - 6

ال - 7 األوزان  في  االختالف  ھو  السكنیةنسبیة  ما    لالحتیاجات 
     ؟ألفراد عینة البحث

Objectives    
نحو   السعودیة  االسرة  اتجاھات  على  التعرف  إلى  البحث  یھدف 
وذلك   السكنیة،  االحتیاجات  تحقیق  على  وأثرھا  الذكیة  المساكن 

  من خالل التعرف على: 
التعرف على الفروق بین أفراد العینة في التصمیم الداخلي   - 1

" و الدراسة  لمتغیرات  تبعا  التعلیميالمساحة  ،  المستوي 
الزواج، العملعمر،  ال مدة  الدخل    ،  األسرة،  أفراد  عدد 

  . الشھري لألسرة"
المسكن   - 2 تأثیث  في  العینة  أفراد  بین  الفروق  على  التعرف 

 " الدراسة  لمتغیرات  تبعا  التعلیميوتجمیلھ  ،  المستوي 
الزواج، العملعمر،  ال مدة  األسر   ،  أفراد  الدخل  عدد  ة، 

 الشھري لألسرة". 
التعرف على الفروق بین أفراد العینة في األمن واألمان   - 3

تبعا لمتغیرات الدراسة "المستوي التعلیمي، العمر، العمل،  
  مدة الزواج، عدد أفراد األسرة، الدخل الشھري لألسرة" . 

ومتغیرات   - 4 السكنیة  االحتیاجات  بین  االرتباطیة  العالقة 
 . الدراسة

نسبة   - 5 االحتیاجات  تحدید  على  المؤثرة  العوامل  مشاركة 
 . السكنیة

عینة   - 6 ألفراد  السكنیة  االحتیاجات  ألولویة  النسبیة  األوزان 
 . البحث
Significance 

مالحقة التطورات التكنولوجیة السریعة في العصر الحدیث   - 1
وتنمیة   ومھاریة  سلوكیة  تعدیالت  من  ذلك  یتطلبھ  وما 

 . قدرات
اسة إضافة جدیدة یمكن االستفادة منھ في  یعد موضوع الدر  - 2

 إعداد برامج أخري إلثراء المكتبة العربیة.  
 استبدال جھد االفراد بأنظمة تحكم الكرتونیة عن بعد.  - 3
من   - 4 للمنزل  أكثر  امان  وضمان  والجھد  الوقت  توفیر 

 .الحوادث 
 توعیة المجتمع بأھمیة التطور التكنولوجي للمساكن الذكیة.  - 5
الم - 6 العالم  الداخلي  مواكبة  التصمیم  مفھوم  وتطور  تطور 

 للمساكن الذكیة. 
على   - 7 طرأت  التي  الحدیثة  التكنولوجیا  بأھمیة  التعریف 

المساكن الذكیة والتي لھا من المنافع والفوائد مما یؤدي الى  
 تلبیة االحتیاجات السكنیة لألسرة. 

 Hypothesis 
أفراد العینة  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات  
  في التصمیم الداخلي والمساحة تبعا لمتغیرات الدراسة. 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد   - 1
 العینة في تأثیث المسكن وتجمیلھ تبعا لمتغیرات الدراسة. 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد   - 2
  الدراسة. العینة في األمن واألمان تبعا لمتغیرات  

االحتیاجات   - 3 استبیان  محاور  بین  ارتباطیة  عالقة  توجد 
  السكنیة ومتغیرات الدراسة. 

االحتیاجات   - 4 على  المؤثرة  العوامل  مشاركة  نسبة  تختلف 
 السكنیة. 

تختلف األوزان النسبیة ألولویة محاور االحتیاجات السكنیة   - 5
 . ألفراد عینة البحث

Terminology 
النسبي  اال  االتجاھات: االستمرار  صفة  لھ  مكتسب،  "تنظیم  تجاه 

ویھیئھ   موقف،  أو  موضوع  نحو  الفرد،  یعتقدھا  التي  للمعتقدات 
  لالستجابة، باستجابة تكون لھا األفضلیة عنده".  
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َق إلى تقویم موضوع ما أو   الُمسب وایضا "نزعة الفرد أو استعداده 
  رمز یرمز لھ بطریقة معینة".

العاطفی درجة  بأنھ  المرتبطة  ویعرف  السلبیَّة  أو  اإلیجابیَّة  ة 
  ) 2001بموضوع نفسي معین. (علي منصور,

وقد    االسرة: واالبناء  والزوجة  الزوج  تضم  اجتماعیة  رابطة  ھي 
  تضم في بعض االحیان اقارب الزوج او الزوجة. 

الذكیة: سریعة   المساكن  بیئة  یوفر  الذي  ھو  الذكي  المسكن 
تح أجل  من  وداعمة  وفاعلة  لمستخدمي  االستجابة  أفضل  أداء  قیق 

) أنظمة   .Kell) 1990المباني.  فیھا  تتكامل  التي  المباني  وھي 
واإلضاءة،   الحرارة  درجة  في  والتحكم  الطاقة  واستخدام  البیئة 

  ) 2014والصوت، ومكان العمل ،واالتصاالت. (سالفا داوود, 
المعیشة المنزلیة   استخدام مصطلح المسكن الذكي لوصف بیئة  یتم 

و والذكاء  المدمجة  الشبكة  على  قائمة  استشعار  بأجھزة  المجھزة 
لتقدیم   أعمالنا  تنسیق  یمكنھا  التي  األخرى  واألجھزة  االصطناعي 

  حلول سھلة االستخدام لنا. 
  المقصود بالمسكن الذكي:  

اھم    من  وھو  االصطناعي  الذكاء  على  یعتمد  الذي  المسكن  ھو 
حة كبیرة  االختراعات في العصر الحالي وأصبح یوفر وسائل را

بشكل   علیھا  یعتمد  الذي  األجھزة  تركیب  ویمكن  للمستخدمین 
أحدث   االنشاء،  بعد  حتى  او  االنشاء  قبل  كان  سواء  بسیط 
من   الحالي  العصر  یشھده  لما  المساكن  تصامیم  في  االتجاھات 
تطور تكنولوجي عال في أغلب إن لم یكن في كل مجاالت الحیاة  

ب سینتشر  للحیاة  الجدید  النمط  نفسھ،  وھذا  ویفرض  ھائلة  سرعة 
لیعم كل ما تصل الیھ أیدینا بشكل إجباري ولیس اختیاریا (سالفا  

  ) 2014داوود ,
  االثر: 

في    النقصان  أو  في    متوسطات الزیادة  العینة  أفراد  درجات 
مواقف فعلیة لتحقیق األھداف التي وضع من أجلھا (أمال صادق  

  ) . 582م :  2000، فؤاد أبو حطب : 
  السكنیة:االحتیاجات  

ھو مفھوم واسع وشامل على اوجھ متعددة لإلسكان من بین ھذه  
المرتبطة   تلك  ومنھا  اإلنسانیة  االحتیاجات  المتعددة  االحتیاجات 
ً االحتیاجات   بتوفیر الحمایة من األجواء الغیر مالئمة ومنھا ایضا
السیكولوجیة والتي منھا الحاجة إلى األمان. ومن بین االحتیاجات  

ا لألسرة  السكنیة  الثقافیة  المعاییر  بمراعاة  مرتبطة  حتیاجات 
  والمجتمع 
Methodology 

اتبع ھذا البحث المنھج الوصفي التحلیلي الذى یعتمد على دراسة  
  ً ً دقیقا الواقع أو الظاھرة كما توجد في الواقع ویھتم بوصفھا وصفا

)  : وأخرون  عبیدات  جمع  2004ذوقان  على  یقتصر  وال   ،  (
ً من التفسیر للحصول على حقائق دقیقة ،  البیان ات بل یتضمن قدرا

وذلك للحصول على نتائج علمیة یتم تفسیرھا بطریقة موضوعیة  

دویدرى   (رجاء  للظاھرة  الفعلیة  المعطیات  مع  ینسجم    :بما 
2000(  .  

  Delimitations  
) أسرة من مستویات  60* عینة البحث االستطالعیة: تكونت من (

لتقنین  اقت عشوائیة  بطریقة  اختیارھم  وتم  مختلفة،  صادیة 
استبیان    ، العامة  البیانات  "استمارة  الدراسة  أدوات 

  االحتیاجات السكنیة" . 
ــن ( ــت م ــیة: تكون ــة البحــث األساس ــك 175* عین ــة ، وذل ) زوج

لتطبیق أدوات الدراسة علیھم واستخالص النتائج ومناقشتھا 
  العینة االستطالعیة . ، وتم اختیارھا بنفس طریقة اختیار 

Research Tools 
: تم إعدادھا بھدف الحصــول علــى   استمارة البیانات العامة - 1

بعض المعلومات التي تفید في تحدید خصائص عینة البحــث 
واشتملت ھذه االستمارة على "المستوي التعلیمي ، العمــر ، 

ھري العمل ، مدة الزواج  ، عدد أفراد األســرة ، الــدخل الشــ 
  لألسرة" .

 "إعداد الباحثة": استبیان االحتیاجات السكنیة - 2
السكنیة   االحتیاجات  على  التعرف  بھدف  االستبیان  ھذا  إعداد  تم 

  نحو المساكن الذكیة، وأشتمل على ثالث محاور رئیسیة ھي : 
  التصمیم الداخلي والمساحة:  - أ

) على  الداخلي  15وأشتمل  التصمیم  أھمیة  مدى  تقیس  عبارة   (
  ساحة ألفراد العینة والم

  تأثیث المسكن وتجمیلھ:   - ب
بتأثیث  16وأشتمل على ( العینة  افراد  اھتمام  تقیس مدى  ) عبارة 

  المسكن وتجمیلھ. 
  االمن واألمان: - جـ 

األمن واألمان ألفراد    ) عبارة تقیس 14وأشتمل على ( أھمیة توفر 
  العینة. 

الم السكنیة  االحتیاجات  الستبیان  الباحثة  استخدمت  قیاس  وقد 
غیر موافق" ،   –الي حد ما    –المتدرج من ثالث درجات "موافق 

  3وقد أعطت الباحثة لكل استجابة من ھذه االستجابات درجات "
  " للعبارات السلبیة . 3،  2،   1" للعبارات اإلیجابیة ، و"1،   2، 

  استبیان االحتیاجات السكنیة:   الصدق والثبات:
االستب قدرة  بھ  یقصد  االستبیان:  وضع  صدق  ما  قیاس  على  یان 

  لقیاسھ. 
لكل محور   الكلیة  الدرجة  بین  الداخلي  االتساق  الصدق باستخدام 

  الكلیة لالستبیان :  والدرجة
تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل  

(معامل ارتباط  بیرسون) بین الدرجة الكلیة لكل محور    االرتباط
  ، والمساحة  الداخلي  األمن  (التصمیم   ، وتجمیلھ  المسكن  تأثیث 

  ، السكنیة)  (االحتیاجات  لالستبیان  الكلیة  والدرجة  واألمان) 
  والجدول التالي یوضح ذلك : 

  ) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل محور ودرجة استبیان االحتیاجات السكنیة 1جدول ( 
  الداللة   االرتباط   

  0.01  0.884  : التصمیم الداخلي والمساحة  المحور األول
 0.01  0.723  المحور الثاني : تأثیث المسكن وتجمیلھ

 0.01  0.902  المحور الثالث : األمن واألمان 
یتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلھا دالة عند مستوى (   

القترابھا   0.01 صدق    من)  على  یدل  مما  الصحیح  الواحد 
  وتجانس محاور االستبیان .  

 : بالثب   الثبات  القیاس    reabilityات  یقصد  في  االختبار  دقة 
نفسھ والمالحظة مع  تناقضھ  وعدم  فیما   ،  واطراده  واتساقھ    ،

بین   النسبة  ، وھو  یزودنا بھ من معلومات عن سلوك المفحوص 

الفعلي   األداء  إلى  تشیر  التي  المقیاس  على  الدرجة  تباین 
  للمفحوص ، و تم حساب الثبات عن طریق : 

  Alpha Cronbachخ معامل الفا كرونبا - 1
     Split-halfطریقة التجزئة النصفیة   - 2
  Guttmanجیوتمان    - 3
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  االحتیاجات السكنیة ) قیم معامل الثبات لمحاور استبیان 2جدول ( 
  جیوتمان  التجزئة النصفیة   معامل الفا   المحاور 

  0.850  0.891 –  0.825  0.863  : التصمیم الداخلي والمساحة  المحور األول
  0.762  0.809 –  0.731  0.776  ور الثاني : تأثیث المسكن وتجمیلھالمح

  0.921  0.962 –  0.895  0.935  المحور الثالث : األمن واألمان 
  0.806  0.842 –  0.777  0.819  ثبات استبیان االحتیاجات السكنیة ككل

یتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معامالت الثبات : معامل  
الن التجزئة   ، مستوى  الفا  عند  دالة  جیوتمان   ، مما     0.01صفیة 

  یدل على ثبات االستبیان . 

  المستوى التعلیمي للزوجین :   - 1البیانات العامة لألسرة:
(   3الجدول (    یوضح   البیاني رقم  والشكل  أفراد   1)  ) توزیع 

  عینة البحث تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي للزوجین
  بحث تبعاً لمتغیر المستوى التعلیمي للزوجینتوزیع أفراد عینة ال  ) 3جدول (  

  المستوى التعلیمي للزوجین
  الزوجة   الزوج 

  النسبة%  العدد   النسبة%  العدد 
 %16 28 % 13.7 24 الشھادة االبتدائیة

  % 22.3  39  % 18.3  32 الشھادة المتوسطة 
  % 26.9  47  % 29.1  51 الشھادة الثانویة  

الشھادة الجامعیة / ماجستیر ، "  
  % 34.9  61  % 38.9  68 اه" دكتور 

  %100  175  %100  175  المجموع 
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  ) یوضح توزیع أفراد عینة البحث تبعاً لمتغیر المستوى التعلیمي الزوجین  1شكل (

زوج بعینة   68) أن  1) وشكل بیاني (  3یتضح من جدول (  
دكتوراه"  البحث حاصلین علي الشھادة الجامعیة / "ماجستیر ، 

زوج حاصلین على الشھادة الثانویة   51% ، یلیھم 38.9بنسبة 
زوج حاصلین على   32% ، ثم یأتي في المرتبة الثالثة 29.1بنسبة 

  24% ، ویأتي في المرتبة األخیرة 18.3الشھادة المتوسطة بنسبة 
% ، كما یتضح  13.7زوج حاصلین على الشھادة االبتدائیة بنسبة 

لمستوى التعلیمي للزوجات بعینة البحث بلغت  أن أعلى نسبة في ا
% للحاصالت علي الشھادة الجامعیة / "ماجستیر ،  34.9

دكتوراه" ، یلیھم الزوجات الحاصالت على الشھادة الثانویة بنسبة 
% ، ثم یأتي بعدھم الزوجات الحاصالت على الشھادة  26.9

جات  % ، ثم یأتي في المرتبة األخیرة الزو22.3المتوسطة بنسبة 
  % . 16الحاصالت على الشھادة االبتدائیة بنسبة 

  عمر الزوجین : 2
 ) الجدول  ( 4 یوضح  رقم  البیاني  والشكل  أفراد   2 )  توزیع   (

  عینة البحث تبعا لمتغیر عمر الزوجین

  ) توزیع أفراد عینة البحث تبعا لمتغیر عمر الزوجین  4 جدول (     

  عمر الزوجین 
  الزوجة   الزوج 

  النسبة%  العدد   النسبة%  العدد 
 % 31.4 55 % 25.1 44 سنة 40أقل من 

 % 42.3 74 % 46.3 81 سنة  50سنة الي أقل من  40من 
  % 26.3  46  % 28.6  50  سنة فأكثر  50من 

  %100  175  %100  175  المجموع 
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  ) یوضح توزیع أفراد عینة البحث تبعا لمتغیر عمر الزوجین  2 شكل ( 

زوج بعینة البحث   81) أن  2) وشكل (   4من جدول ( یتضح   
%  46.3سنة بنسبة  50سنة الي أقل من  40تراوحت أعمارھم من 

%  28.6سنة فأكثر بنسبة  50زوج كانت أعمارھم من  50، یلیھم 
%  25.1سنة بنسبة  40زوج كانت أعمارھم أقل من  44، وأخیرا 

  40عمارھن من زوجة بعینة البحث تراوحت أ 74، كما یتضح أن 

زوجة كانت   55% ، یلیھم 42.3سنة بنسبة  50سنة الي أقل من  
زوجة   46% ، وأخیرا 31.4سنة بنسبة  40أعمارھن أقل من 

  % . 26.3سنة فأكثر بنسبة  50كانت أعمارھن من 
 3) والشكل البیاني رقم ( 5یوضح الجدول (  وظیفة الزوجین:  - 3
  وظیفة الزوجین  ) توزیع أفراد عینة البحث تبعا لمتغیر  

  ) توزیع أفراد عینة البحث تبعا لمتغیر وظیفة الزوجین 5جدول (

  وظیفة الزوجین 
  الزوجة   الزوج 

  النسبة%  العدد   النسبة%  العدد 
  %36 63 %44 77 وظیفة حكومیة

  % 18.3 32 % 27.4 48 قطاع خاص 
  % 10.9  19  % 19.4  34 أعمال حرة 

  % 34.9  61  % 9.1  16  بدون عمل / متقاعد 

  %100  175  %100  175  جموع الم
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 ) یوضح توزیع أفراد عینة البحث تبعا لمتغیر وظیفة الزوجین   3شكل (

زوج بعینة   77) أن  3) وشكل بیاني (   5یتضح من جدول (   
زوج   48% ، بینما 44البحث یعملون بالوظائف الحكومیة بنسبة 

زوج یعملون   34% ، و27.4یعملون بالقطاع الخاص بنسبة 
زوج "غیر عاملین ،   16% ، و19.4باألعمال الحرة بنسبة 

زوجة بعینة البحث   63% ، كما یتضح أن 9.1متقاعدین" بنسبة 
زوجة "غیر   61% ، بینما 36یعملن بالوظائف الحكومیة بنسبة 

زوجة یعملن بالقطاع   32% ، و34.9عامالت ، متقاعدات" بنسبة 
زوجة یعملن باألعمال الحرة بنسبة  19% ، و18.3الخاص بنسبة 

10.9  . %  
أفراد األسرة :  - 4 (      عدد  البیاني   6یوضح الجدول  والشكل   (

ً لعدد أفرادھا   4رقم (   ) توزیع أسر عینة البحث تبعا

  توزیع أسر عینة البحث تبعاً لعدد أفرادھا   ) 6جدول (  

  النسبة%  العدد   عدد أفراد األسرة 

 % 21.7 38 أفراد  5أقل من 
  % 48.6 85 أفراد  7أفراد الي أقل من   5من 
  % 29.7  52 أفراد فأكثر   7من 

  %100  175  المجموع 
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  ) یوضح توزیع أسر عینة البحث تبعاً لعدد أفرادھا   4شكل (

أسرة بعینة البحث   85) أن  4) وشكل (   6یتضح من جدول (
%  48.6أفراد بنسبة   7أفراد الي أقل من  5تراوح عدد أفرادھا من 

أفراد فأكثر وبلغ    7، یلیھم األسر الالتي كان عدد أفرادھا من  
% ، وأخیرا كان عدد األسر الالتي كان  29.7" بنسبة 52عددھم "

  % . 21.7" بنسبة 38أفراد "  5عدد أفرادھا أقل من 
5 -  : لألسرة  الشھري  (   الدخل  الجدول  والشكل    7یوضح   (

(البیا رقم  الدخل   5 ني  لفئات  وفقا  البحث  عینة  أسر  توزیع   (
  المختلفة 

  ) توزیع أسر عینة البحث وفقا لفئات الدخل المختلفة   7جدول (
  النسبة%  العدد   الدخل الشھري لألسرة 

  % 11.4  20 لایر   6000اقل من 
  % 23.4  41 لایر   10000لایر إلى اقل من   6000من 
  % 30.3  53 لایر   16000لایر إلى اقل من   10000من 
  % 34.9  61 لایر فأكثر  16000من 

  %100  175  المجموع 

11.40%

23.40%

30.30%

34.90%
لایر  6000اقل من 

لایر  10000لایر إلى اقل من   6000من 

  16000لایر إلى اقل من   10000من 
لایر

  
  ) یوضح توزیع أسر عینة البحث وفقا لفئات الدخل المختلفة  5 شكل ( 

) أن أكبر فئات الدخل   5) والشكل البیاني ( 7  یتضح من جدول ( 
لایر   16000(من الشھري ألسر عینة البحث كان في الفئة 

لایر)   16000لایر إلى اقل من  10000فأكثر) ، تلیھا الفئة (من 
%) ، ویأتي  30.3% ،  34.9، فقد بلغت نسبتھم على التوالي (
  10000لایر إلى اقل من   6000بعد ذلك األسر ذوي الدخل (من 

% ، وأخیرا األسر ذوي الدخل  23.4لایر) حیث بلغت نسبتھم 
  % . 11.4حیث بلغت نسبتھم لایر)  6000(اقل من 

Discussion  
األول متوسط    :الفرض  بین  إحصائیة  داللة  ذات  فروق  توجد 

تبعا   والمساحة  الداخلي  التصمیم  في  العینة  أفراد  درجات 
  لمتغیرات الدراسة  

وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لدرجات أفراد  
احة والجداول التالیة توضح  العینة في التصمیم الداخلي والمس

  ذلك: 
 ) تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في التصمیم الداخلي والمساحة تبعا لمتغیر تعلیم الزوج 8جدول (   

درجات    متوسط المربعات   مجموع المربعات   تعلیم الزوج 
  الداللة   قیمة ( ف)  الحریة

 172 78.867 13565.187  اخل المجموعات د  دال  0.01  56.633 2 4466.511  8933.023  بین المجموعات 
     174   22498.210  المجموع 



Samira Al-Juhani 165 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

) وھى قیمة 56.633) إن قیمة (ف) كانت (8یتضح من جدول (
) ، مما یدل على وجود فروق  0.01دالة إحصائیا عند مستوى (

بین درجات أفراد العینة في التصمیم الداخلي والمساحة تبعا  

اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار  لمتغیر تعلیم الزوج ، ولمعرفة 
  شیفیھ للمقارنات المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك : 

  ) اختبار شیفیھ للمقارنات المتعددة 9جدول (
 27.758عالي م =  21.246متوسط م =  12.269منخفض م =   تعلیم الزوج 

      -  منخفض
    -   ** 8.977 متوسط

  -   ** 6.512  ** 15.489 عالي 
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  ) فروق درجات أفراد العینة في التصمیم الداخلي والمساحة تبعا لمتغیر تعلیم الزوج   6شكل ( 

) وجود فروق في التصمیم   6) وشكل (  9یتضح من جدول ( 
الداخلي والمساحة بین األزواج في المستوى التعلیمي العالي وكال  

منخفض لصالح  من األزواج في المستوى التعلیمي المتوسط وال
)   0.01األزواج في المستوى التعلیمي العالي عند مستوى داللة ( 

، كما توجد فروق بین األزواج في المستوى التعلیمي المتوسط  
واألزواج في المستوى التعلیمي المنخفض لصالح األزواج في  

) ، حیث بلغ   0.01المستوى التعلیمي المتوسط عند مستوى داللة ( 
) ،  27.758زواج في المستوى التعلیمي العالي (متوسط درجة األ

)  21.246یلیھم األزواج في المستوى التعلیمي المتوسط بمتوسط (
، وأخیرا األزواج في المستوى التعلیمي المنخفض بمتوسط  

) ، فیأتي في المرتبة األولى األزواج في المستوى  12.269(
لدیھم أفضل  التعلیمي العالي حیث كان التصمیم الداخلي والمساحة 

، ثم األزواج في المستوى التعلیمي المتوسط في المرتبة الثانیة ، ثم  
األزواج في المستوى التعلیمي المنخفض في المرتبة األخیرة ،  

"على أن االھتمام  2014وھذا ما أكدتھ دراسة "سالف داوود 
  بالتصمیم الداخلي و المساحة یرتفع بارتفاع المستوى التعلیمي . 

 ) تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في التصمیم الداخلي والمساحة تبعا لمتغیر تعلیم الزوجة   10جدول ( 

درجات    متوسط المربعات   مجموع المربعات   تعلیم الزوجة 
  الداللة   قیمة ( ف)  الحریة

 172 97.327 16740.190  داخل المجموعات   دال   0.01  44.791 2 4359.315 8718.630  بین المجموعات 
     174   25458.820  المجموع 

) وھى قیمة  44.791) إن قیمة (ف) كانت (10یتضح من جدول ( 
)، مما یدل على وجود فروق بین  0.01دالة إحصائیا عند مستوى (

درجات أفراد العینة في التصمیم الداخلي والمساحة تبعا لمتغیر  

تعلیم الزوجة، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار شیفیھ  
  لمقارنات المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك : ل

  ) اختبار شیفیھ للمقارنات المتعددة 11جدول (

  منخفض  تعلیم الزوجة 
 11.117م =  

  متوسط
 19.869م =    

  عالي 
 25.509م =  

      -  منخفض
    -   ** 8.752 متوسط

  -   ** 5.640  ** 14.392 عالي 
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11.117

19.869

منخف25.509
ض

متوسط

  
  ت أفراد العینة في التصمیم الداخلي والمساحة تبعا لمتغیر تعلیم الزوجة ) فروق درجا 7شكل (  

) وجود فروق في التصمیم    7) وشكل (    11یتضح من جدول (    
الداخلي والمساحة بین الزوجات في المستوى التعلیمي العالي وكال  
لصالح   والمنخفض  المتوسط  التعلیمي  المستوى  في  الزوجات  من 

)   0.01التعلیمي العالي عند مستوى داللة (  الزوجات في المستوى
المتوسط   التعلیمي  المستوى  في  الزوجات  بین  فروق  توجد  كما   ،
في   الزوجات  لصالح  المنخفض  التعلیمي  المستوى  في  والزوجات 

) ، حیث بلغ   0.01المستوى التعلیمي المتوسط عند مستوى داللة ( 

) ،  25.509ي (متوسط درجة الزوجات في المستوى التعلیمي العال
)  19.869یلیھم الزوجات في المستوى التعلیمي المتوسط بمتوسط (

بمتوسط   المنخفض  التعلیمي  المستوى  في  الزوجات  وأخیرا   ،
المستوى  11.117( في  الزوجات  األولى  المرتبة  في  فیأتي   ،  (

التعلیمي العالي حیث كان التصمیم الداخلي والمساحة لدیھم أفضل  
ستوى التعلیمي المتوسط في المرتبة الثانیة ،  ، ثم الزوجات في الم

  ثم الزوجات في المستوى التعلیمي المنخفض في المرتبة األخیرة . 
  ) تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في التصمیم الداخلي والمساحة تبعا لمتغیر عمر الزوج  12جدول (   

درجات    متوسط المربعات   مجموع المربعات   عمر الزوج 
  الداللة   یمة ( ف)ق  الحریة

 172 91.562 15748.732  داخل المجموعات   دال  0.01  47.960 2 4391.345 8782.691  بین المجموعات 
     174   24531.423  المجموع 

) ، مما یدل على وجود فروق بین  0.01) وھى قیمة دالة إحصائیا عند مستوى (47.960) إن قیمة (ف) كانت (12یتضح من جدول (
العینة في التصمیم الداخلي والمساحة تبعا لمتغیر عمر الزوج ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار شیفیھ للمقارنات   درجات أفراد 

  المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك : 
  ) اختبار شیفیھ للمقارنات المتعددة 13جدول (

  سنة  40أقل من   عمر الزوج 
 14.224م =  

سنة الي أقل    40من 
  سنة  50من 

 26.195=  م 

  سنة فأكثر   50من 
 20.100م =  

      -  سنة 40أقل من 
    -   ** 11.971 سنة  50سنة الي أقل من  40من 
  -   ** 6.095  ** 5.876  سنة فأكثر  50من 
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  ) فروق درجات أفراد العینة في التصمیم الداخلي والمساحة تبعا لمتغیر عمر الزوج  8شكل ( 
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) وجود فروق في التصمیم  8) وشكل (  13جدول (  یتضح من 
سنة الي أقل من   40الداخلي والمساحة بین األزواج ذوي السن من 

سنة فأكثر ، أقل من   50سنة وكال من األزواج ذوي السن "من  50
  50سنة الي أقل من  40سنة" لصالح األزواج ذوي السن من  40

فروق بین األزواج  ) ، كما توجد  0.01سنة عند مستوى داللة ( 
سنة   40سنة فأكثر واألزواج ذوي السن أقل من  50ذوي السن من 

سنة فأكثر عند مستوى داللة (   50لصالح األزواج ذوي السن من 
سنة   40) ، حیث بلغ متوسط درجة األزواج ذوي السن من  0.01

) ، یلیھم األزواج ذوي السن من  26.195سنة ( 50الي أقل من 
) ، وأخیرا األزواج ذوي السن  20.100توسط (سنة فأكثر بم 50

) ، فیأتي في المرتبة األولى  14.224سنة بمتوسط ( 40أقل من 
سنة حیث كان   50سنة الي أقل من  40األزواج ذوي السن من 

التصمیم الداخلي والمساحة لدیھم أفضل ، ثم األزواج ذوي السن  
وي السن أقل  سنة فأكثر في المرتبة الثانیة ، ثم األزواج ذ 50من 
  . سنة في المرتبة األخیرة   40من 

  ) تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في التصمیم الداخلي والمساحة تبعا لمتغیر عمر الزوجة   14جدول (

متوسط    مجموع المربعات   عمر الزوجة 
  المربعات 

درجات  
  الداللة   قیمة ( ف)  الحریة

 2 4490.966 8981.931  بین المجموعات 
  دال  0.01  59.893

 172 74.983 12897.092  داخل المجموعات 

     174   21879.023  المجموع 

) وھى قیمة 59.893) إن قیمة (ف) كانت (14یتضح من جدول (
) ، مما یدل على وجود فروق بین  0.01دالة إحصائیا عند مستوى (

درجات أفراد العینة في التصمیم الداخلي والمساحة تبعا لمتغیر  

، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار شیفیھ عمر الزوجة 
  للمقارنات المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك : 

  ) اختبار شیفیھ للمقارنات المتعددة 15جدول (

  سنة  40أقل من   عمر الزوجة 
 12.028م =  

سنة الي أقل من    40من 
  سنة 50
 27.779م =  

  سنة فأكثر   50من 
 19.760م =  

      -  سنة 40أقل من 
    -   ** 15.751 سنة  50سنة الي أقل من  40من 
  -   ** 8.019  ** 7.732  سنة فأكثر  50من 
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  ) فروق درجات أفراد العینة في التصمیم الداخلي والمساحة تبعا لمتغیر عمر الزوجة 9شكل (

) وجود فروق في التصمیم   9) وشكل ( 15یتضح من جدول (   
سنة الي أقل   40ساحة بین الزوجات ذوات السن من الداخلي والم

سنة فأكثر ،   50سنة وكال من الزوجات ذوات السن "من  50من 
سنة الي   40سنة" لصالح الزوجات ذوات السن من  40أقل من 
) ، كما توجد فروق   0.01سنة عند مستوى داللة (  50أقل من 

وي السن  سنة فأكثر واألزواج ذ 50بین الزوجات ذوات السن من 
سنة فأكثر   50سنة لصالح الزوجات ذوات السن من  40أقل من 

) ، حیث بلغ متوسط درجة الزوجات   0.01عند مستوى داللة (  

) ، یلیھم  27.779سنة ( 50سنة الي أقل من  40ذوات السن من 
) ،  19.760سنة فأكثر بمتوسط ( 50الزوجات ذوات السن من 

)  12.028سنة بمتوسط ( 40وأخیرا الزوجات ذوات السن أقل من 
سنة الي   40، فیأتي في المرتبة األولى الزوجات ذوات السن من 

سنة حیث كان التصمیم الداخلي والمساحة لدیھم أفضل   50أقل من 
سنة فأكثر في المرتبة الثانیة ،   50، ثم الزوجات ذوات السن من 

  سنة في المرتبة األخیرة.  40ثم الزوجات ذوات السن أقل من 
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  ) تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في التصمیم الداخلي والمساحة تبعا لمتغیر عدد أفراد األسرة  16دول (ج
عدد أفراد  

متوسط    مجموع المربعات   األسرة
  الداللة   قیمة ( ف)  درجات الحریة   المربعات 

  دال   0.01  46.649 2 4119.465 8238.930  بین المجموعات 
   172 88.307 15188.861  داخل المجموعات 

     174   23427.791  المجموع 
) وھى  46.649) إن قیمة ( ف) كانت (16یتضح من جدول (   

) ، مما یدل على وجود  0.01قیمة دالة إحصائیا عند مستوى (
فروق بین درجات أفراد العینة في التصمیم الداخلي والمساحة تبعا  

تم تطبیق اختبار  لمتغیر عدد أفراد األسرة ، ولمعرفة اتجاه الداللة 
  شیفیھ للمقارنات المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك : 

  ) اختبار شیفیھ للمقارنات المتعددة   17جدول ( 

  أفراد   5أقل من   عدد أفراد األسرة 
 25.598م =  

أفراد الي أقل من   5من 
  أفراد  7
 16.500م =  

  أفراد فأكثر  7من 
  11.488م =  

      -  أفراد  5أقل من 
    -   ** 9.098 أفراد  7اد الي أقل من أفر   5من 
  -   ** 5.012  ** 14.110 أفراد فأكثر   7من 

25.598

16.5

11.488
أفراد 5أقل من 

 7أفراد الي أقل من  5من 
أفراد

  
  ) فروق درجات أفراد العینة في التصمیم الداخلي والمساحة تبعا لمتغیر عدد أفراد األسرة  10شكل (  

) وجود فروق في التصمیم   10) وشكل ( 17یتضح من جدول (  
أفراد وكال من األسر "من    5المساحة بین األسر أقل من الداخلي و 

أفراد فأكثر" لصالح األسر   7أفراد ، من   7أفراد الي أقل من  5
) ، كما توجد فروق بین   0.01أفراد عند مستوى داللة (  5أقل من 

أفراد فأكثر    7أفراد واألسر من   7أفراد الي أقل من    5األسر من 
أفراد عند مستوى داللة (    7أقل من  أفراد الي  5لصالح األسر من 

أفراد   5) ، حیث بلغ متوسط درجة األسر أقل من  0.01

أفراد بمتوسط    7أفراد الي أقل من   5) ، یلیھم األسر من 25.598(
)  11.488أفراد فأكثر بمتوسط (  7) ، وأخیرا األسر من 16.500(

أفراد حیث كان    5، فیأتي في المرتبة األولى األسر أقل من  
أفراد الي    5لتصمیم الداخلي والمساحة لدیھم أفضل ، ثم األسر من  ا

أفراد    7أفراد في المرتبة الثانیة ، وأخیرا األسر من  7أقل من 
  فأكثر.

  ) تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في التصمیم الداخلي والمساحة تبعا لمتغیر الدخل الشھري لألسرة 18جدول (  
الدخل الشھري  

متوسط    جموع المربعات م  لألسرة 
  المربعات 

درجات  
  الداللة   قیمة ( ف)  الحریة

 172 138.043 23743.349  داخل المجموعات   دال   0.01  28.044 2 3871.274 7742.547  بین المجموعات 
     174  31485.896  المجموع 
) وھى  28.044) إن قیمة ( ف) كانت ( 18یتضح من جدول ( 

) ، مما یدل على وجود  0.01ى (قیمة دالة إحصائیا عند مستو
فروق بین درجات أفراد العینة في التصمیم الداخلي والمساحة تبعا  

لمتغیر الدخل الشھري لألسرة ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق  
  اختبار شیفیھ للمقارنات المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك : 

  ) اختبار شیفیھ للمقارنات المتعددة  19جدول (  

  منخفض  خل الشھري لألسرة الد
 13.012م =  

  متوسط
 15.258م =  

  مرتفع  
 23.062م =  
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      -  منخفض
    -   * 2.246 متوسط
  -   ** 7.804  ** 10.050 مرتفع 
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  ) فروق درجات أفراد العینة في التصمیم الداخلي والمساحة تبعا لمتغیر الدخل الشھري لألسرة  11شكل ( 

) وجود فروق في التصمیم    11) وشكل (  19من جدول ( یتضح 
الداخلي والمساحة بین األسر ذوي الدخل المرتفع وكال من األسر  

رتفع  ذوي الدخل المتوسط والمنخفض لصالح األسر ذوي الدخل الم
) ، بینما توجد فروق بین األسر ذوي   0.01عند مستوى داللة (  

الدخل المتوسط واألسر ذوي الدخل المنخفض لصالح األسر ذوي  
) ، حیث بلغ متوسط   0.05الدخل المتوسط عند مستوى داللة ( 

) ، یلیھم األسر ذوي  23.062درجة األسر ذوي الدخل المرتفع (
) ، وأخیرا األسر ذوي الدخل  15.258الدخل المتوسط بمتوسط (

) ، فیأتي في المرتبة األولى األسر  13.012المنخفض بمتوسط (

ذوي الدخل المرتفع حیث كان التصمیم الداخلي والمساحة لدیھم  
أفضل ، ثم األسر ذوي الدخل المتوسط في المرتبة الثانیة ، وأخیرا  

  األسر ذوي الدخل المنخفض. 
الثاني ذات  :   الفرض  فروق  بین  توجد  إحصائیة  داللة 

وتجمیلھ   المسكن  تأثیث  العینة في  أفراد  متوسط درجات 
  تبعا لمتغیرات الدراسة  

وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین   
لدرجات أفراد العینة في تأثیث المسكن وتجمیلھ  

  والجداول التالیة توضح ذلك : 
 تأثیث المسكن وتجمیلھ تبعا لمتغیر تعلیم الزوج  ) تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في 20جدول (  

متوسط    مجموع المربعات   تعلیم الزوج  
  المربعات 

درجات  
  الداللة   قیمة ( ف)  الحریة

 172 89.683 15425.420  داخل المجموعات   دال  0.01  48.618 2 4360.114 8720.227  بین المجموعات 
     174   24145.647  المجموع 

) وھى  48.618) إن قیمة ( ف) كانت (20یتضح من جدول (  
) ، مما یدل على وجود  0.01قیمة دالة إحصائیا عند مستوى (

فروق بین درجات أفراد العینة في تأثیث المسكن وتجمیلھ تبعا  

لمتغیر تعلیم الزوج ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار شیفیھ 
  للمقارنات المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك : 

  ) اختبار شیفیھ للمقارنات المتعددة  21دول (  ج
 23.014م =    عالي  14.239م =    متوسط 9.154م =   منخفض  تعلیم الزوج 

      -  منخفض
    -   ** 5.085 متوسط

  -   ** 8.775  ** 13.860 عالي 
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  بعا لمتغیر تعلیم الزوج ) فروق درجات أفراد العینة في تأثیث المسكن وتجمیلھ ت  12شكل (  
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) وجود فروق في تأثیث   12) وشكل (   21یتضح من جدول ( 
المسكن وتجمیلھ بین األزواج في المستوى التعلیمي العالي وكال  
من األزواج في المستوى التعلیمي المتوسط والمنخفض لصالح  

)   0.01األزواج في المستوى التعلیمي العالي عند مستوى داللة ( 
وجد فروق بین األزواج في المستوى التعلیمي المتوسط  ، كما ت

واألزواج في المستوى التعلیمي المنخفض لصالح األزواج في  
) ، حیث بلغ   0.01المستوى التعلیمي المتوسط عند مستوى داللة ( 

) ،  23.014متوسط درجة األزواج في المستوى التعلیمي العالي (

)  14.239متوسط بمتوسط (یلیھم األزواج في المستوى التعلیمي ال
، وأخیرا األزواج في المستوى التعلیمي المنخفض بمتوسط  

) ، فیأتي في المرتبة األولى األزواج في المستوى  9.154(
التعلیمي العالي حیث كان تأثیث المسكن وتجمیلھ لدیھم أفضل ، ثم  

األزواج في المستوى التعلیمي المتوسط في المرتبة الثانیة ، ثم  
في المستوى التعلیمي المنخفض في المرتبة األخیرة ،  األزواج 

  م". 2016ویؤكد ذلك دراسة "علیاء مختار :

 ) تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في تأثیث المسكن وتجمیلھ تبعا لمتغیر تعلیم الزوجة   22جدول (    

متوسط    مجموع المربعات   تعلیم الزوجة 
  المربعات 

درجات  
  اللة الد  قیمة ( ف)  الحریة

 172 109.987 18917.716  داخل المجموعات   دال   0.01  35.616 2 3917.273 7834.546  بین المجموعات 
     174   26752.262  المجموع 

) إن قیمة (ف) كانت  22یتضح من جدول (   
) وھى قیمة دالة إحصائیا عند مستوى  35.616(
) ، مما یدل على وجود فروق بین درجات أفراد  0.01(

في تأثیث المسكن وتجمیلھ تبعا لمتغیر تعلیم   العینة
الزوجة ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار شیفیھ 

  للمقارنات المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك : 
  ) اختبار شیفیھ للمقارنات المتعددة 23جدول (  

  تعلیم الزوجة 
  منخفض

 10.320م =  
  متوسط
م =    

12.546 

  عالي 
 19.789م =  

      -  منخفض
    -   * 2.226 متوسط

  -   ** 7.243  ** 9.469 عالي 
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  ) فروق درجات أفراد العینة في تأثیث المسكن وتجمیلھ تبعا لمتغیر تعلیم الزوجة   13شكل ( 

) وجود فروق في تأثیث  13) وشكل (     23یتضح من جدول (    
المستوى ال الزوجات في  بین  العالي وكال  المسكن وتجمیلھ  تعلیمي 

لصالح   والمنخفض  المتوسط  التعلیمي  المستوى  في  الزوجات  من 
)   0.01الزوجات في المستوى التعلیمي العالي عند مستوى داللة ( 

التعلیمي المتوسط   المستوى  الزوجات في  بین  بینما توجد فروق   ،
في   الزوجات  لصالح  المنخفض  التعلیمي  المستوى  في  والزوجات 

) ، حیث بلغ   0.05علیمي المتوسط عند مستوى داللة ( المستوى الت

) ،  19.789متوسط درجة الزوجات في المستوى التعلیمي العالي (
)  12.546یلیھم الزوجات في المستوى التعلیمي المتوسط بمتوسط (

بمتوسط   المنخفض  التعلیمي  المستوى  في  الزوجات  وأخیرا   ،
الزوج10.320( األولى  المرتبة  في  فیأتي   ، المستوى  )  في  ات 

التعلیمي العالي حیث كان تأثیث المسكن وتجمیلھ لدیھم أفضل ، ثم  
ثم    ، الثانیة  المرتبة  في  المتوسط  التعلیمي  المستوى  في  الزوجات 

  الزوجات في المستوى التعلیمي المنخفض في المرتبة األخیرة. 
  جمیلھ تبعا لمتغیر عمر الزوج ) تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في تأثیث المسكن وت  24جدول ( 

درجات    متوسط المربعات   مجموع المربعات   عمر الزوج 
  الداللة   قیمة ( ف)  الحریة

 172 87.686 15081.935  داخل المجموعات   دال  0.01  49.000 2 4296.583 8593.166  بین المجموعات 
     174   23675.101  المجموع 
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) وھى  49.000ت () إن قیمة ( ف) كان 24یتضح من جدول (    
) ، مما یدل على وجود  0.01قیمة دالة إحصائیا عند مستوى (

فروق بین درجات أفراد العینة في تأثیث المسكن وتجمیلھ تبعا  

لمتغیر عمر الزوج ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار شیفیھ 
    للمقارنات المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك : 

  شیفیھ للمقارنات المتعددة ) اختبار 25جدول (  

  سنة  40أقل من   عمر الزوج 
 16.602م =  

سنة الي أقل من    40من 
 22.151م =  سنة 50

  سنة فأكثر   50من 
 10.189م =  

      -  سنة 40أقل من 
أقل من    40من   الي    50سنة 
    -   ** 5.549 سنة 

  -   ** 11.962  ** 6.413  سنة فأكثر  50من 

0

5

10

15

20

25

 ٥٠سنة الي أقل من  ٤٠من سنة ٤٠أقل من 
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  ) فروق درجات أفراد العینة في تأثیث المسكن وتجمیلھ تبعا لمتغیر عمر الزوج  14(  شكل

) وجود فروق في تأثیث   14) وشكل (  25یتضح من جدول (  
سنة الي أقل من   40المسكن وتجمیلھ بین األزواج ذوي السن من 

  50سنة ، من  40سنة وكال من األزواج ذوي السن "أقل من  50
سنة الي أقل من   40الح األزواج ذوي السن من سنة فأكثر" لص

) ، كما توجد فروق بین   0.01سنة عند مستوى داللة (  50
  50سنة واألزواج ذوي السن من  40األزواج ذوي السن أقل من 

سنة عند مستوى   40سنة فأكثر لصالح األزواج ذوي السن أقل من 
سن من  ) ، حیث بلغ متوسط درجة األزواج ذوي ال 0.01داللة ( 

) ، یلیھم األزواج ذوي  22.151سنة ( 50سنة الي أقل من  40
) ، وأخیرا األزواج ذوي  16.602سنة بمتوسط ( 40السن أقل من 

) ، فیأتي في المرتبة  10.189سنة فأكثر بمتوسط ( 50السن من 
سنة حیث   50سنة الي أقل من  40األولى األزواج ذوي السن من 
ھم أفضل ، ثم األزواج ذوي السن  كان تأثیث المسكن وتجمیلھ لدی

  50سنة في المرتبة الثانیة ، ثم األزواج ذوي السن من  40أقل من 
  سنة فأكثر في المرتبة األخیرة. 

  ) تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في تأثیث المسكن وتجمیلھ تبعا لمتغیر عمر الزوجة  26جدول ( 

متوسط    مجموع المربعات   عمر الزوجة 
  المربعات 

درجات  
  الداللة   قیمة ( ف)  الحریة

 172 82.763 14235.302  داخل المجموعات   دال  0.01  51.221 2 4239.238 8478.477  بین المجموعات 
     174   22713.779  المجموع 

) وھى  51.221) إن قیمة ( ف) كانت (26یتضح من جدول (  
) ، مما یدل على وجود  0.01قیمة دالة إحصائیا عند مستوى (

وق بین درجات أفراد العینة في تأثیث المسكن وتجمیلھ تبعا  فر 

لمتغیر عمر الزوجة ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار  
  شیفیھ للمقارنات المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك : 

  ) اختبار شیفیھ للمقارنات المتعددة   27جدول ( 

  سنة  40أقل من   عمر الزوجة 
 15.530م =  

الي أقل من  سنة   40من 
  سنة 50
 20.597م =  

  سنة فأكثر   50من 
 9.199م =  

      -  سنة 40أقل من 
من    40من   أقل  الي    50سنة 
    -   ** 5.067 سنة 

  -   ** 11.398  ** 6.331  سنة فأكثر  50من 
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15.53

20.597

9.199

سنة 40أقل من 

سنة 50سنة الي أقل من  40من 

سنة فأكثر 50من 

  
  ر الزوجة ) فروق درجات أفراد العینة في تأثیث المسكن وتجمیلھ تبعا لمتغیر عم 15شكل ( 
) وجود فروق في  15) وشكل (  27یتضح من جدول (  

تأثیث المسكن وتجمیلھ بین الزوجات ذوات السن من  
سنة وكال من الزوجات ذوات   50سنة الي أقل من  40

سنة فأكثر" لصالح   50سنة ، من  40السن "أقل من  
سنة   50سنة الي أقل من  40الزوجات ذوات السن من 

) ، كما توجد فروق بین   0.01عند مستوى داللة (  
سنة والزوجات ذوات   40الزوجات ذوات السن أقل من 

سنة فأكثر لصالح الزوجات ذوات السن   50السن من 
) ، حیث بلغ   0.01سنة عند مستوى داللة (  40أقل من 

سنة الي   40متوسط درجة الزوجات ذوات السن من 
) ، یلیھم الزوجات ذوات  20.597سنة ( 50أقل من 

) ، وأخیرا  15.530سنة بمتوسط ( 40سن أقل من ال
سنة فأكثر بمتوسط   50الزوجات ذوات السن من 

) ، فیأتي في المرتبة األولى الزوجات ذوات  9.199(
سنة حیث كان تأثیث   50سنة الي أقل من  40السن من 

المسكن وتجمیلھ لدیھم أفضل ، ثم الزوجات ذوات السن  
یة ، ثم الزوجات ذوات  سنة في المرتبة الثان 40أقل من 

  سنة فأكثر في المرتبة األخیرة. 50السن من 
  ) تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في تأثیث المسكن وتجمیلھ تبعا لمتغیر عدد أفراد األسرة   28جدول ( 

عدد أفراد  
متوسط    مجموع المربعات   األسرة

  المربعات 
درجات  
  الداللة   قیمة ( ف)  الحریة

 172 119.814 20607.980  داخل المجموعات   دال   0.01  31.907 2 3822.843 7645.685  بین المجموعات 
     174   28253.665  المجموع 

) وھى  31.907) إن قیمة ( ف) كانت ( 28یتضح من جدول (  
) ، مما یدل على وجود  0.01قیمة دالة إحصائیا عند مستوى (

جمیلھ تبعا  فروق بین درجات أفراد العینة في تأثیث المسكن وت

لمتغیر عدد أفراد األسرة ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار  
  شیفیھ للمقارنات المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك : 

  ) اختبار شیفیھ للمقارنات المتعددة   29جدول ( 

  أفراد   5أقل من   عدد أفراد األسرة 
 22.266م =  

  أفراد  7قل من ألأفراد  5
 15.562م =  

  أفراد فأكثر  7من 
 13.023م =  

      -  أفراد  5أقل من 
من    5من   أقل  الي    7أفراد 
    -   ** 6.704 أفراد 

  -   * 2.539  ** 9.243 أفراد فأكثر   7من 
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  ) فروق درجات أفراد العینة في تأثیث المسكن وتجمیلھ تبعا لمتغیر عدد أفراد األسرة  16شكل (  



Samira Al-Juhani 173 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

) وجود فروق في تأثیث  16) وشكل (  29 یتضح من جدول ( 
  5أفراد وكال من األسر "من   5المسكن وتجمیلھ بین األسر أقل من 

أفراد فأكثر" لصالح األسر أقل    7أفراد ، من   7أفراد الي أقل من 
) ، بینما توجد فروق بین   0.01أفراد عند مستوى داللة (   5من 

أفراد فأكثر    7ر من أفراد واألس  7أفراد الي أقل من    5األسر من 
أفراد عند مستوى داللة (    7أفراد الي أقل من  5لصالح األسر من 

أفراد   5) ، حیث بلغ متوسط درجة األسر أقل من  0.05
أفراد بمتوسط    7أفراد الي أقل من   5) ، یلیھم األسر من 22.266(
)  13.023أفراد فأكثر بمتوسط (  7) ، وأخیرا األسر من 15.562(

أفراد حیث كان تأثیث    5المرتبة األولى األسر أقل من  ، فیأتي في 
  7أفراد الي أقل من   5المسكن وتجمیلھ لدیھم أفضل ، ثم األسر من 
  أفراد فأكثر. 7أفراد في المرتبة الثانیة ، وأخیرا األسر من 

  دخل الشھري لألسرة ) تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في تأثیث المسكن وتجمیلھ تبعا لمتغیر ال 30جدول (   
الدخل الشھري  

متوسط    مجموع المربعات   لألسرة 
  المربعات 

درجات  
  الداللة   قیمة ( ف)  الحریة

 172 94.108 16186.529  داخل المجموعات   دال   0.01  44.427 2 4180.946 8361.893  بین المجموعات 
     174  24548.422  المجموع 

) وھى  44.427() إن قیمة ( ف) كانت  30یتضح من جدول (  
) ، مما یدل على وجود  0.01قیمة دالة إحصائیا عند مستوى (

فروق بین درجات أفراد العینة في تأثیث المسكن وتجمیلھ تبعا  

لمتغیر الدخل الشھري لألسرة ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق  
  اختبار شیفیھ للمقارنات المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك : 

  اختبار شیفیھ للمقارنات المتعددة )   31جدول ( 

  منخفض  الدخل الشھري لألسرة 
 8.997م =  

  متوسط
 16.232م =  

  مرتفع  
 20.259م =  

      -  منخفض
    -   ** 7.235 متوسط
  -   ** 4.027  ** 11.262 مرتفع 
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20.259
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مرتفع متوسطمنخفض

  
  تغیر الدخل الشھري لألسرة ) فروق درجات أفراد العینة في تأثیث المسكن وتجمیلھ تبعا لم 17شكل ( 

) وجود فروق في تأثیث  17) وشكل (   31یتضح من جدول (  
المسكن وتجمیلھ بین األسر ذوي الدخل المرتفع وكال من األسر  

ذوي الدخل المتوسط والمنخفض لصالح األسر ذوي الدخل المرتفع  
) ، كما توجد فروق بین األسر ذوي   0.01عند مستوى داللة (  

توسط واألسر ذوي الدخل المنخفض لصالح األسر ذوي  الدخل الم
) ، حیث بلغ متوسط   0.01الدخل المتوسط عند مستوى داللة ( 

) ، یلیھم األسر ذوي  20.259درجة األسر ذوي الدخل المرتفع (
) ، وأخیرا األسر ذوي الدخل  16.232الدخل المتوسط بمتوسط (

ولى األسر ) ، فیأتي في المرتبة األ8.997المنخفض بمتوسط (

ذوي الدخل المرتفع حیث كان تأثیث المسكن وتجمیلھ لدیھم أفضل  
، ثم األسر ذوي الدخل المتوسط في المرتبة الثانیة ، وأخیرا األسر  

  ذوي الدخل المنخفض. 
الثالث بین       :الفرض  إحصائیة  توجد فروق ذات داللة 

تبعا   واألمان  األمن  في  العینة  أفراد  درجات  متوسط 
  لدراسة  لمتغیرات ا

وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین    
لدرجات أفراد العینة في األمن واألمان والجداول التالیة  

  توضح ذلك: 
 ) تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في األمن واألمان تبعا لمتغیر تعلیم الزوج  32جدول (  

متوسط    مجموع المربعات   تعلیم الزوج  
  المربعات 

درجات  
  الداللة   قیمة ( ف)  لحریةا

 172 101.851 17518.377  داخل المجموعات   دال  0.01  41.019 2 4177.855 8355.710  بین المجموعات 
     174   25874.087  المجموع 
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) وھى  41.019) إن قیمة ( ف) كانت (  32یتضح من جدول (
) ، مما یدل على وجود  0.01قیمة دالة إحصائیا عند مستوى (

درجات أفراد العینة في األمن واألمان تبعا لمتغیر تعلیم   فروق بین

الزوج ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار شیفیھ للمقارنات  
  المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك : 

  ) اختبار شیفیھ للمقارنات المتعددة   33جدول ( 

  منخفض  تعلیم الزوج 
 8.029م =  

  متوسط
 13.351م =  

  عالي 
 19.573م =  

      -  منخفض
    -   ** 5.322 متوسط

  -   ** 6.222  ** 11.544 عالي 
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  ) فروق درجات أفراد العینة في األمن واألمان تبعا لمتغیر تعلیم الزوج  18شكل (  

) وجود فروق في األمن   18) وشكل ( 33یتضح من جدول (    
یمي العالي وكال من  واألمان بین األزواج في المستوى التعل

األزواج في المستوى التعلیمي المتوسط والمنخفض لصالح  
)   0.01األزواج في المستوى التعلیمي العالي عند مستوى داللة ( 

، كما توجد فروق بین األزواج في المستوى التعلیمي المتوسط  
واألزواج في المستوى التعلیمي المنخفض لصالح األزواج في  

) ، حیث بلغ   0.01المتوسط عند مستوى داللة (  المستوى التعلیمي 

) ،  19.573متوسط درجة األزواج في المستوى التعلیمي العالي (
)  13.351یلیھم األزواج في المستوى التعلیمي المتوسط بمتوسط (

، وأخیرا األزواج في المستوى التعلیمي المنخفض بمتوسط  
المستوى  ) ، فیأتي في المرتبة األولى األزواج في 8.029(

التعلیمي العالي حیث كان األمن واألمان لدیھم أكثر ، ثم األزواج  
في المستوى التعلیمي المتوسط في المرتبة الثانیة ، ثم األزواج في  

  المستوى التعلیمي المنخفض في المرتبة األخیرة.
 علیم الزوجة ) تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في األمن واألمان تبعا لمتغیر ت   34جدول ( 

متوسط    مجموع المربعات   تعلیم الزوجة 
  المربعات 

درجات  
  الداللة   قیمة ( ف)  الحریة

 172 93.996 16167.349  داخل المجموعات   دال   0.01  45.980 2 4321.909 8643.818  بین المجموعات 
     174   24811.167  المجموع 

) وھى  45.980) إن قیمة ( ف) كانت (34یتضح من جدول (  
) ، مما یدل على وجود  0.01یمة دالة إحصائیا عند مستوى (ق

فروق بین درجات أفراد العینة في األمن واألمان تبعا لمتغیر تعلیم  

الزوجة ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار شیفیھ للمقارنات  
  المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك : 

  
  عددة ) اختبار شیفیھ للمقارنات المت  35جدول (  

م =     عالي  2.591م =      متوسط 8.044م =    منخفض  تعلیم الزوجة 
18.863 

      -  منخفض
    -   ** 4.547 متوسط

  -   ** 6.272  ** 10.819 عالي 
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  ) فروق درجات أفراد العینة في األمن واألمان تبعا لمتغیر تعلیم الزوجة  19شكل (  

) وجود فروق في األمن    19وشكل (    )  35یتضح من جدول (   
من   وكال  العالي  التعلیمي  المستوى  في  الزوجات  بین  واألمان 
لصالح   والمنخفض  المتوسط  التعلیمي  المستوى  في  الزوجات 

)   0.01الزوجات في المستوى التعلیمي العالي عند مستوى داللة ( 
المتوسط   التعلیمي  المستوى  في  الزوجات  بین  فروق  توجد  كما   ،

في  وا الزوجات  لصالح  المنخفض  التعلیمي  المستوى  في  لزوجات 
) ، حیث بلغ   0.01المستوى التعلیمي المتوسط عند مستوى داللة ( 

) ،  18.863متوسط درجة الزوجات في المستوى التعلیمي العالي (
)  12.591یلیھم الزوجات في المستوى التعلیمي المتوسط بمتوسط (

ا  المستوى  في  الزوجات  وأخیرا  بمتوسط  ،  المنخفض  لتعلیمي 
المستوى  8.044( في  الزوجات  األولى  المرتبة  في  فیأتي   ،  (

التعلیمي العالي حیث كان األمن واألمان لدیھم أكثر ، ثم الزوجات  
في المستوى التعلیمي المتوسط في المرتبة الثانیة ، ثم الزوجات في  

  المستوى التعلیمي المنخفض في المرتبة األخیرة.
  ) تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في األمن واألمان تبعا لمتغیر عمر الزوج   36جدول (

  الداللة   قیمة ( ف)  درجات الحریة   متوسط المربعات   مجموع المربعات   عمر الزوج 
 172 140.700 24200.441  داخل المجموعات   دال  0.01  26.363 2 3709.227 7418.454  بین المجموعات 

     174   31618.895  المجموع 
) وھى  26.363) إن قیمة ( ف) كانت (36یتضح من جدول (  

) ، مما یدل على وجود  0.01قیمة دالة إحصائیا عند مستوى (
فروق بین درجات أفراد العینة في األمن واألمان تبعا لمتغیر عمر  

الزوج ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار شیفیھ للمقارنات  
  لتالي یوضح ذلك : المتعددة والجدول ا

  ) اختبار شیفیھ للمقارنات المتعددة 37جدول (  

  سنة  40أقل من   عمر الزوج 
 10.008م =  

  سنة 50قل من أل 40من 
 12.057م =  

  سنة فأكثر   50من 
 17.609م =  

      -  سنة 40أقل من 
من    40من   أقل  الي    50سنة 
    -   * 2.049 سنة 

  -   ** 5.552  ** 7.601  سنة فأكثر  50من 
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  ) فروق درجات أفراد العینة في األمن واألمان تبعا لمتغیر عمر الزوج  20شكل ( 
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) وجود فروق في األمن   20) وشكل (  37یتضح من جدول (  
سنة فأكثر وكال من   50واألمان بین األزواج ذوي السن من 

من   سنة ، أقل 50سنة الي أقل من  40األزواج ذوي السن "من 
سنة فأكثر عند   50سنة" لصالح األزواج ذوي السن من  40

) ، بینما توجد فروق بین األزواج ذوي   0.01مستوى داللة ( 
سنة واألزواج ذوي السن أقل   50سنة الي أقل من  40السن من 

سنة الي أقل من   40سنة لصالح األزواج ذوي السن من  40من 
بلغ متوسط درجة   ) ، حیث 0.05سنة عند مستوى داللة (  50

) ، یلیھم األزواج  17.609سنة فأكثر ( 50األزواج ذوي السن من 
) ،  12.057سنة بمتوسط ( 50سنة الي أقل من  40ذوي السن من 

) ،  10.008سنة بمتوسط ( 40وأخیرا األزواج ذوي السن أقل من 
سنة فأكثر   50فیأتي في المرتبة األولى األزواج ذوي السن من 

واألمان لدیھم أكثر ، ثم األزواج ذوي السن من  حیث كان األمن 
سنة في المرتبة الثانیة ، ثم األزواج ذوي   50سنة الي أقل من  40

  سنة في المرتبة األخیرة.  40السن أقل من 

  ) تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في األمن واألمان تبعا لمتغیر عمر الزوجة  38جدول ( 

متوسط    مجموع المربعات   عمر الزوجة 
  المربعات 

درجات  
  الداللة   قیمة ( ف)  الحریة

 172 95.027 16344.726  داخل المجموعات   دال  0.01  42.552 2 4043.624 8087.248  بین المجموعات 
     174   24431.974  المجموع 

) وھى  42.552) إن قیمة ( ف) كانت ( 38یتضح من جدول (   
ما یدل على وجود  ) ، م0.01قیمة دالة إحصائیا عند مستوى (

فروق بین درجات أفراد العینة في األمن واألمان تبعا لمتغیر عمر  

الزوجة ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار شیفیھ للمقارنات  
  المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك : 

  ) اختبار شیفیھ للمقارنات المتعددة  39جدول (  

  سنة  40أقل من   عمر الزوجة 
 13.516م =  

سنة الي أقل من    40من 
  سنة 50
 17.063م =  

  سنة فأكثر   50من 
 20.119م =  

      -  سنة 40أقل من 
من    40من   أقل  الي    50سنة 
    -   ** 3.547 سنة 

  -   ** 3.056  ** 6.603  سنة فأكثر  50من 
  

13.516

17.063

20.119
أقل من 40 سنة
من 40 سنة الي أقل من 50 سنة
من 50 سنة فأكثر

  
  ر عمر الزوجة ) فروق درجات أفراد العینة في األمن واألمان تبعا لمتغی 21شكل (  

) وجود فروق في األمن   21) وشكل (  39یتضح من جدول (  
سنة فأكثر وكال من   50واألمان بین الزوجات ذوات السن من 

سنة ، أقل من   50سنة الي أقل من  40الزوجات ذوات السن "من 
سنة فأكثر عند   50سنة" لصالح الزوجات ذوات السن من  40

وجد فروق بین الزوجات ذوات  ) ، كما ت 0.01مستوى داللة ( 
سنة والزوجات ذوات السن أقل   50سنة الي أقل من  40السن من 

سنة الي أقل من   40سنة لصالح الزوجات ذوات السن من  40من 
) ، حیث بلغ متوسط درجة   0.01سنة عند مستوى داللة (  50

) ، یلیھم  20.119سنة فأكثر ( 50الزوجات ذوات السن من 
سنة بمتوسط   50سنة الي أقل من  40سن من الزوجات ذوات ال

سنة   40) ، وأخیرا الزوجات ذوات السن أقل من 17.063(
) ، فیأتي في المرتبة األولى الزوجات ذوات  13.516بمتوسط (
سنة فأكثر حیث كان األمن واألمان لدیھم أكثر ، ثم   50السن من 

بة سنة في المرت 50سنة الي أقل من  40الزوجات ذوات السن من 
سنة في المرتبة   40الثانیة ، ثم الزوجات ذوات السن أقل من 

  األخیرة.
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  ) تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في األمن واألمان تبعا لمتغیر عدد أفراد األسرة   40جدول ( 
عدد أفراد  

متوسط    مجموع المربعات   األسرة
  المربعات 

درجات  
  الداللة   قیمة ( ف)  الحریة

 172 124.735 21454.377  داخل المجموعات   دال   0.01  30.625 2 3819.967 7639.934  بین المجموعات 
     174   29094.311  المجموع 

) وھى  30.625) إن قیمة ( ف) كانت (  40یتضح من جدول (   
) ، مما یدل على وجود  0.01قیمة دالة إحصائیا عند مستوى (

تبعا لمتغیر عدد  فروق بین درجات أفراد العینة في األمن واألمان 

أفراد األسرة ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار شیفیھ 
  للمقارنات المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك : 

  
  ) اختبار شیفیھ للمقارنات المتعددة 41جدول (   

  أفراد   5أقل من   عدد أفراد األسرة 
 20.002م =  

  7أفراد الي أقل من  5من 
  أفراد 

 10.429م =  

  أفراد فأكثر  7من 
 8.163م =  

      -  أفراد  5أقل من 
من    5من   أقل  الي    7أفراد 
    -   ** 9.573 أفراد 

  -   * 2.266  ** 11.839 أفراد فأكثر   7من 
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  ) فروق درجات أفراد العینة في األمن واألمان تبعا لمتغیر عدد أفراد األسرة  22شكل (  

) وجود فروق في األمن   22وشكل ( )   41یتضح من جدول (
أفراد    5أفراد وكال من األسر "من  5واألمان بین األسر أقل من 

  5أفراد فأكثر" لصالح األسر أقل من  7أفراد ، من   7الي أقل من 
) ، بینما توجد فروق بین األسر   0.01أفراد عند مستوى داللة ( 

فأكثر لصالح   أفراد 7أفراد واألسر من  7أفراد الي أقل من   5من 
)   0.05أفراد عند مستوى داللة (   7أفراد الي أقل من    5األسر من 

) ،  20.002أفراد (  5، حیث بلغ متوسط درجة األسر أقل من 
) ،  10.429أفراد بمتوسط (  7أفراد الي أقل من  5یلیھم األسر من 

) ، فیأتي في  8.163أفراد فأكثر بمتوسط (  7وأخیرا األسر من 
أفراد حیث كان األمن واألمان    5ى األسر أقل من المرتبة األول

أفراد في المرتبة   7أفراد الي أقل من  5لدیھم أكثر ، ثم األسر من 
  أفراد فأكثر.  7الثانیة ، وأخیرا األسر من 

  
  ) تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في األمن واألمان تبعا لمتغیر الدخل الشھري لألسرة  42جدول ( 

ري  الدخل الشھ
متوسط    مجموع المربعات   لألسرة 

  المربعات 
درجات  
  الداللة   قیمة ( ف)  الحریة

 172 120.421 20712.387  داخل المجموعات   دال   0.01  33.268 2 4006.125 8012.250  بین المجموعات 
     174  28724.637  المجموع 

) ، مما یدل على وجود فروق بین  0.01ا عند مستوى () وھى قیمة دالة إحصائی 33.268) إن قیمة ( ف) كانت (42یتضح من جدول (  
لمتعددة  درجات أفراد العینة في األمن واألمان تبعا لمتغیر الدخل الشھري لألسرة ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار شیفیھ للمقارنات ا

  والجدول التالي یوضح ذلك : 
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  ) اختبار شیفیھ للمقارنات المتعددة 43جدول (   

  منخفض  الشھري لألسرة   الدخل
 12.261م =  

  متوسط
 14.449م =  

  مرتفع  
 19.570م =  

      -  منخفض
    -   * 2.188 متوسط
  -   ** 5.121  ** 7.309 مرتفع 

  

12.261

14.449

منخفض19.57
متوسط
مرتفع 

  
  ) فروق درجات أفراد العینة في األمن واألمان تبعا لمتغیر الدخل الشھري لألسرة  23شكل ( 

) وجود فروق في األمن   23) وشكل ( 43یتضح من جدول (   
واألمان بین األسر ذوي الدخل المرتفع وكال من األسر ذوي الدخل  

المتوسط والمنخفض لصالح األسر ذوي الدخل المرتفع عند  
) ، بینما توجد فروق بین األسر ذوي الدخل   0.01مستوى داللة ( 

خل  المتوسط واألسر ذوي الدخل المنخفض لصالح األسر ذوي الد
) ، حیث بلغ متوسط درجة   0.05المتوسط عند مستوى داللة ( 
) ، یلیھم األسر ذوي الدخل  19.570األسر ذوي الدخل المرتفع (

) ، وأخیرا األسر ذوي الدخل  14.449المتوسط بمتوسط (
) ، فیأتي في المرتبة األولى األسر  12.261المنخفض بمتوسط (

ان لدیھم أكثر ، ثم األسر  ذوي الدخل المرتفع حیث كان األمن واألم
ذوي الدخل المتوسط في المرتبة الثانیة ، وأخیرا األسر ذوي  

  الدخل المنخفض . 
الرابع  محاور  : الفرض  بین  ارتباطیة  عالقة  توجد 

  استبیان االحتیاجات السكنیة ومتغیرات الدراسة
وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم عمل مصفوفة ارتباط  

جات السكنیة ومتغیرات  بین محاور استبیان االحتیا
  الدراسة والجدول التالي یوضح قیم معامالت االرتباط : 

  ) مصفوفة االرتباط بین محاور استبیان االحتیاجات السكنیة ومتغیرات الدراسة  44جدول (    
التصمیم الداخلي    

االحتیاجات السكنیة    األمن واألمان   تأثیث المسكن وتجمیلھ  والمساحة 
  ككل 

 ** 0.842 ** 0.901 ** 0.874 * 0.612  یمي للزوج المستوي التعل
 ** 0.784 ** 0.720 * 0.601 ** 0.707  المستوي التعلیمي للزوجة

 ** 0.836 * 0.640 ** 0.777 ** 0.935  عمر الزوج 
 ** 0.890 ** 0.802 ** 0.794 * 0.624  عمر الزوجة
 ** 0.735 ** 0.719 ** 0.918 ** 0.850  وظیفة الزوج 

 ** 0.864 * 0.617 ** 0.691 ** 0.762  وظیفة الزوجة
 0.122 0.195 0.108 0.145  عدد أفراد األسرة

 ** 0.759 ** 0.924 ** 0.888 * 0.635  الدخل الشھري لألسرة 
  ) عكسي  - بدون نجوم غیر دال(   0.05*  دال عند  0.01** دال عند 

) وجود عالقة ارتباط طردي بین   44یتضح من الجدول (    
ة وبعض متغیرات الدراسة عند  محاور استبیان االحتیاجات السكنی

، فكلما أرتفع المستوي التعلیمي   0.05،  0.01مستوى داللة 
للزوج والزوجة كلما زادت االحتیاجات السكنیة بمحاورھا  

"التصمیم الداخلي والمساحة ، تأثیث المسكن وتجمیلھ ، األمن  
واألمان" ، كذلك كلما زاد عمر الزوج والزوجة كلما زادت  

لسكنیة بمحاورھا "التصمیم الداخلي والمساحة ،  االحتیاجات ا
تأثیث المسكن وتجمیلھ ، كذلك كلما ارتفعت وظیفة للزوج  

والزوجة كلما زادت االحتیاجات السكنیة بمحاورھا "التصمیم  
الداخلي والمساحة ، تأثیث المسكن وتجمیلھ ، كذلك كلما زاد الدخل  

بمحاورھا  الشھري لألسرة كلما زادت االحتیاجات السكنیة 
"التصمیم الداخلي والمساحة ، تأثیث المسكن وتجمیلھ ، بینما ال  

توجد عالقة ارتباط بین عدد أفراد األسرة ومحاور استبیان  
االحتیاجات السكنیة، ویتفق ذلك مع دراسة "منى موسى ، ھنادي  

  " 2011قمرة :
الخامس: على   الفرض  المؤثرة  العوامل  مشاركة  نسبة  تختلف 
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  لسكنیة االحتیاجات ا
وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب األھمیة النسبیة  

باستخدام معامل االنحدار (الخطوة المتدرجة إلى األمام)  

للعوامل المؤثرة على االحتیاجات السكنیة والجدول  
  التالي یوضح ذلك:  

  ) األھمیة النسبیة باستخدام معامل االنحدار (الخطوة المتدرجة إلى األمام)45جدول ( 
 مل المؤثرة على االحتیاجات السكنیةللعوا

      
  
  

المتغیر  
  التابع

االحتیاجات 
  السكنیة

معامل    المتغیر المستقل 
  االرتباط 

نسبة 
  المشاركة 

معامل    الداللة   قیمة(ف) 
  االنحدار

قیمة 
  ( ت)

  الداللة 

  0.01  8.258  0.510  0.01  68.195  0.709  0.842  تعلیم الزوج 
  0.01  6.672  0.400  0.01  44.522  0.614  0.784  تعلیم الزوجة 

  0.01  6.169  0.359  0.01  38.061  0.576  0.759  الدخل الشھري لألسرة 
  0.01  5.740  0.322  0.01  32.951  0.541  0.735  وظیفة الزوج 

یتضح من الجدول السابق إن تعلیم الزوج كان من أكثر العوامل  
% ، یلیھ تعلیم  70.9المؤثرة على االحتیاجات السكنیة بنسبة 

% ، ویأتي في المرتبة الثالثة الدخل الشھري 61.4الزوجة بنسبة 
% ، وأخیرا في المرتبة الرابعة وظیفة الزوج  57.6لألسرة بنسبة 

  %. 54.1بنسبة 
   : السادس  محاور    الفرض  ألولویة  النسبیة  األوزان  تختلف 

  االحتیاجات السكنیة من قبل أفراد عینة البحث 
  جدول الوزن النسبي التالي:   وللتحقق من ھذا الفرض تم إعداد

  ) الوزن النسبي ألولویة محاور االحتیاجات السكنیة من قبل أفراد عینة البحث  46جدول (    
  الترتیب   النسبة المئویة %   الوزن النسبي   االحتیاجات السكنیة

  الثاني   % 34.5  265  التصمیم الداخلي والمساحة 
  الثالث   % 27.9  214  تأثیث المسكن وتجمیلھ 

  األول   % 37.6  289  من واألمان األ
    %100  768  المجموع 

  

34.50%

27.90%

37.60%
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األمن واألمانتأثیث المسكن وتجمیلھالتصمیم الداخلي والمساحة

  
 ) یوضح الوزن النسبي ألولویة محاور االحتیاجات السكنیة من قبل أفراد عینة البحث24شكل (

) أن أولویة محاور  24) والشكل (46یتضح من الجدول (
ن األمن واألمان  االحتیاجات السكنیة من قبل أفراد عینة البحث كا

%، یلیھ في المرتبة الثانیة التصمیم الداخلي  37.6بنسبة 
%، ویأتي في المرتبة الثالثة تأثیث المسكن  34.5والمساحة بنسبة 
  %. 27.9وتجمیلھ بنسبة 

Conclusion 
وجود فروق في التصمیم الداخلي والمساحة بین األزواج في   - 1

زواج في المستوى  المستوى التعلیمي العالي وكال من األ
التعلیمي المتوسط والمنخفض لصالح األزواج في المستوى  

  )  0.01التعلیمي العالي عند مستوى داللة (
وجود فروق في تأثیث المسكن وتجمیلھ بین األزواج في   - 2

المستوى التعلیمي العالي وكال من األزواج في المستوى  
وى  التعلیمي المتوسط والمنخفض لصالح األزواج في المست

 التعلیمي العالي. 

وجود فروق في األمن واألمان بین األزواج في المستوى   - 3
التعلیمي العالي وكال من األزواج في المستوى التعلیمي  

المتوسط والمنخفض لصالح األزواج في المستوى التعلیمي  
 . ) 0.01العالي عند مستوى داللة (

وجود عالقة ارتباط طردي بین محاور استبیان االحتیاجات   - 4
،  0.01السكنیة وبعض متغیرات الدراسة عند مستوى داللة 

، فكلما أرتفع المستوي التعلیمي للزوج والزوجة كلما  0.05
زادت االحتیاجات السكنیة بمحاورھا "التصمیم الداخلي  

 والمساحة، تأثیث المسكن وتجمیلھ، األمن واألمان. 
إن تعلیم الزوج كان من أكثر العوامل المؤثرة على   - 5

%، یلیھ تعلیم الزوجة بنسبة 70.9جات السكنیة بنسبة االحتیا
%، ویأتي في المرتبة الثالثة الدخل الشھري لألسرة  61.4
%، وأخیرا في المرتبة الرابعة وظیفة الزوج  57.6بنسبة 
 . %54.1بنسبة 
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أولویة محاور االحتیاجات السكنیة من قبل أفراد عینة البحث    - 6
ھ في المرتبة الثانیة  %، یلی37.6كان األمن واألمان بنسبة 

%، ویأتي في  34.5التصمیم الداخلي والمساحة بنسبة 
 . %27.9المرتبة الثالثة تأثیث المسكن وتجمیلھ بنسبة 

Recommendations   
توجیھ الدراسات والبحوث نحو االسرة السعودیة واحتیاجاتھم   - 1

  المختلفة. 
حدیث  مالحقة التطورات التكنولوجیة السریعة في العصر ال - 2

 من خالل االھتمام بالمسكن الزكي وتقدیم الحلول الممكنة لھ. 
االستفادة من مجاالت التصمیم الداخلي المختلفة وتوظیفھا في   - 3

  تقدیم الحلول المختلفة للمسكن الذكي. 
إلقاء الضوء على االسرة السعودیة وعالقتھا بالمجتمع ومدي   - 4

 االستفادة من الموارد المختلفة. 
سسات الدولة باحتیاجات االسرة السعودیة بنا  زیادة اھتمام مؤ - 5

 یتماشى مع التطورات التكنولوجیا المختلفة. 
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