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   Introduction:مقدمة  
سرة ما، تكون من اولیات اسس عند الشروع في تصمیم منزل أل

مین الوظیفة المطلوبة للفضاء، لتصمیم الرئیسة التي نعرفھا ھي تأا
ھناك جانبا اخر مخفیا لم ولكن . وتحقیق نسبة من الجمال للمكان

یأخذ حقھ من الدراسة والبحث، ھو مدى معرفة الشخص القائم 
بتأثیث ھذا الفضاء لعناصر التصمیم والمقاسات التي یجب ان تؤخذ 
بنظر االعتبار في فراغات ھذا الفضاء، ونوع االثاث المستخدم 

رضیة أ، و)الناحیة الجمالیة والوظیفیة( وھل یؤدي الغرض منھ
ان الفضاء ونوع االضاءة واماكنھا ومكمالت الزینة، روجد

، )غرف النوم(ستعمالھا في ھذا الفضاء اوااللوان التي یفضل 
سرة والذي یعبر عن شخصیة ة انھ المكان االكثر ارتباطا باألوخاص
لشاغل ویعنى التصمیم الداخلي بتحقیق اكبر قدر من الراحة . مالكیھ

الشأن، ومعرفة حب ات صاتطلبوم ن من خالل معرفة ذائقیھاالمك
جسم االنسان وھي من االمور المھمة في عمل  حركة االلوان وآلیة

یھ یركزون ثننا نرى ان دارسي التصمیم الداخلي وباحاو. المصمم
ضح على اسس التصمیم الھندسیة، وتقنیة تنفیذه، وجمالیة ابشكل و

المكان والوانھ، ویحسبون كلفة الخامات، وجودة 
  ).153ص:2011سعدي،ال(االنجاز

اما دراسة مدى معرفة المرأة لتأثیث غرفة النوم الخاصة بھا 
والمامھا بأسس التصمیم وعناصره ومراعاتھ للناحیة الجمالیة 

وھو بحاجة لتسلیط . والوظیفیة لھذا الفضاء لم یأخذ حقھ بشكل وافٍ 
قد یستلھم العدید منا تصمیم غرفة النوم من . الضوء علیھ اكثر

ت الدیكور الفاخرة ونوافذ العرض في المتاجر وھو امر جید، مجال
اال انھ یجب مراعات حاجاتك الشخصیة ونظام حیاتك الصباحي 

 ) استلھام ذكي(والمسائي عند تصمیم الغرف، بمعنى ان نقوم ب 
من . یتم فیھ اعادة ابتكار التصمیم بشكل یناسب تماما اسلوب حیاتنا

الدراسة، والكشف عن مدى معرفة  ھنا جاءت اھمیة القیام بھذه
  .المرأة العرقیة لتأثیث غرف النوم

   Objectivesف البحث اهدأ
  :یھدف البحث القائم الى

  .الكشف عن مدى معرفة المرأة العراقیة لتأثیث غرفة النوم -1
في  التعرف على مواقع االثاث الصحیحة في غرفة النوم -2

 .البیت العراقي
 .غرفة النومالتعرف المساحات الصحیحة بین االثاث في  -3
  .اقيالتعرف على موقع الشباك في غرفة النوم في البیت العر -4

  : Delimitations حدود البحث
شمل البحث القائم التدریسیات في جامعة بغداد من كلیة  -1

  .)2019-2018( االعالم والھندسة والعلوم للعام
فراغات الفضاء، االضاءة، االلوان، (اقتصر البحث على  -2

  ).خطوط المرور، وترتیب األثاث
  : Terminology تحديد املصطلحات

  :Furnitureاألثاث 
بأنھ متاع البیت اي اننا عندما نقوم بتأثیث اي ) جرجیس(عرفھ 

، غرفة مكتب، مطبخ، فأننا غرفة جلوس، غرفة نوم(فضاء داخلي 
ختیار نوع األثاث المالئم للفضاء المطلوب والذي یحقق نقوم با

 1998جرجیس، (لنالوظیفي والتعبیري والجمالي االغرض 
 ).10ص:

  :أثث البیت
  ).www.almaany.com(ه للسكن فرشة وجھزه باالثاث، اعد

 :أثث
 أثالكثرة والعظم من كل شيء، أًث ی: األثوثاالثاثة واألثاث و

ً وأثاثھ، فھو أث،  ویئث   ).www.almaay.com(مقصور أثا
  : غرفة النوم

ھي المكان المریح البعید عن الضوضاء والحركة المستمرة في 
المنزل ویجب ان یتوفر في ھذا الفضاء فتحات كافیة للتھویة 

توفر عدد من الوحدات ولالضاءة الطبیعیة اضافة إلى 

http://www.almaany.com.(
http://www.almaay.com.(


124 The extent of Iraqi women knowledge of bedroom Furnishing 
 

International Design Journal, Volume 8, Issue 4October 2018 
 

  )26، ص1985الحسني، (.التأثیثیة
   Theoretical frameworkاإلطار النظرى 

غرفة النوم ھي الحضن الدافئ الذي تلجأ الیھ بعد عناء یوم طویل 
عات اللیل الساكنة لكي نواجھ یومنا التالي اوالذي نمضي فیھ س

ولذا، یجب توجیھ العنایة لتصمیم ھذه الغرفة . وتحدبنشاط وتفاؤل 
الحمیمة لكي تعكس تفاصیل شخصیاتنا وتفیض بالراحة التي نسعى 

  ).www.albawaba.com(.لھا نھایة كل یوم
وم الخاصة بك مزید من سب یعطي غرفة الناوالدیكور المن

ختیار عناصر دیكور معینة تخدع بصرك اثناء النظر المساحة، فا
في غرفة النوم الصغیرة تعطیك أحساس بأتساع المكان مما ھو 

نت الدیكورات تعكس الضوء القادم اوخاصة اذا كعلیھ في الحقیقة، 
من النافذة واذا كان سقف غرفة النوم منخفض، فأن المرایا 

ساسا بأتساع المكان واالعمال الفنیة على الحائط والسقف تعطي اح
وأیضا اختیار ألوان دھانات محایدةلغرفة النوم او سجادة ذات 

  .)92ص: 1983 ظاھر،( خطوط أفقیة لجعل الغرفة أكبر حجما
  :فراغات غرفة النوم

یتم تحدید ھذه الغرف بناًء على عدد االشخاص المستخدمین لھا، 
الشخصیة الالزمة لھم فیھا  وعلى االثاث والمفروشات واالغراض

 ً وعند توزیع االثاث والمفروشات في ھذا الفراغ یجب االھتمام أیضا
بموقع النافذة، حیث یعتمد ترتیب وتنظیم ھذه القطع فیھا على موقع 

ھھا ونظام فتح وابعاد النافذة وارتفاع جلستھا عن االرضیة، واتجا
موقع قریب یفضل ان تكون ھذه الغرف في وغلق درفھا وعددھا و

أما اذا كانت مساحة المنزل  –من الحمامات لیسھل الوصول الیھا 
أو لكل غرفتین (واسعة فیفضل ان یكون لكل غرفة حمام خاص بھا 

  .Masterوخاصة الغرف الرئیسة التي تسمى ). على األقل
یجب ان یكون الدخول لھذه الغرف من الممر المباشر او الموزع 

ور بفراغات اخرى كالمعیشة مثال، وان ال المر بدون –الداخلي 
خذ غرف النوم یجب ان تأقریبة من المدخل الرئیسي للمنزل  تكون

المنزلیة جانبا كبیرا من االھمیة، بسبب قضاء وقتا كبیرا فیھا طلبا 
حة واالسترخاء او النوم، لذلك وجب توفیر االثاث المریح بھا اللر

االجزاء الھادئة  اضافة الى ان موقعھا یفضل ان یكون في
: 1997خنفر، .()حسب االمكانات المتاحة(والمشمسة من المنزل

  ).79ص
  :Bed Roomغرفة النوم 

ان طبیعة الحیاة الصاخبة الحالیة التي یعیشھا االنسان جعلت النوم 
المریح ضرورة قصوى من ضروریات الحیاة، خاصة وان ظروف 

ا كانت وھكذ. محدود للنومنسان اال بوقت الحیاة لم تعد تسمح لإل
لنوم المریح حاجة ملحة االحاجة الى تھیئة افضل الظروف لتحقیق 

بعیدة  –صحیة  –ال یجوز اھمالھا فعلیة یجب ان تكون غرفة النوم 
یتم تحدید مساحة غرفة النوم الراحة قدر االمكان عن الضجیج توفر 

بناء على عدد االشخاص المستخدمین لھا كذلك على االثاث 
د توزیع االثاث نفع. والمفروشات واالغراض الشخصیة الالزمة لھم

والمفروشات في ھذا الفراغ یجب االھتمام بموقع النافذة حیث یعتمد 
د النافذة وارتفاع ترتیب وتنظیم ھذه القطع فیھا على موقع وابعا

. جلستھا على االرضیة واتجاھھا ونظام فتح وغلق درفھا وعددھا
تكون متقاربة اكثر من كثر من باب في الغرفة فاما في حالة وجود ا

وفي غرفة النوم الواسعة یمكن توفیر اركان او  باب الغرفة
. او استعمال الحاسوب وغیرھا. مساحات خاصة للكتابة او القراءة

 2008الخیري، .(وكل ذلك یتطلب اثاث خاص وتجھیزات متعددة
  ).98ص:

كالسجاد او الموكیت  تفرش ارضیة غرف النوم بالمواد العازلة
وكذلك . یساعد في امتصاص نسبة كبیرة من األصوات والضجیج

فأن الستائر لھا دور في امتصاص الصوت وان انسجام األثاث 
واالغطیة المختلفة والستائر والسجاد مع بعظھا البعض في غرف 

. النوم یؤدي الى جو من الھدوء والسكینة ویساعد على االسترخاء
ث االساسیة والثانویة التي توجد في غرفة النوم فھي اما قطع األثا

  :كما یأتي مع قیاساتھا العلیا والدنیا بالسنتمترات

تكون بعروض مختلفة وتحدد بعدد درفھا  :خزانة المالبس -1
سم )250 - 150(حسب المكان والتصمیم وعرضھا من 

سم، واذا كانت لطابقین یكون )240 -200(للشخص وارتفاعھا 
ي مخصصا للخزن وحفظ االغراض والمالبس الطابق العلو

 -55(المختلفة اما عمق خزانة المالبس فعادة یكون من 
وھناك خزانة مكملة لدوالب المالبس تستعمل لحفظ . سم)65

 . الحقائب النسائیة واالحذیة وبعض القطع الصغیرة
 -140(سم عرضھ بین )200 -190(اطوالھ ثابتة  :السریر -2

 .سم لألسرة المفردة)100 -90(و سم لألسرة المزدوجة)180
شكال مختلفة توضع أوھي ب ):الكومودینو(خزانة عند السریر  -3

على جانبي السریر لوضع االشیاء الصغیرة ووحدات االنارة 
والكتب والمجالت وغالبا ما تكون بأدراج او درف او فراغات 

 .وتكون مناسبة بشكلھا ولونھا شكل غرفة النوم بشكل عام
وتكون بأشكال وتصمیمات متعددة بعرض  :الزینةمنضدة  -4

سم من ومزودة بمرآة للزینة بأشكال مختلفة اما )160 -120(
سم وال بد من فراغ في وسط المنضدة )40(عمقھا فال یقل عن 

للجلوس امام المرآة بواسطة كرسي منجد بمظھر یناسب الغرفة 
  ).Benicka, 1980, p.119.(ووحداتھا بشكل عام

  :رات ورق حائط غرف النومأحدث دیكو
أصبحت دیكورات ورق حائط غرف نوم العرسان الجدد من 

ورق ستخدام ادت مرة أخرى للظھور بعد اختفاء االدیكورات التي ع
لحائط في عمل دیكورات الحوائط بدال من الدھانات المعتادة، ربما ا

بسبب عمل أشكال جدیدة ومودرن من ورق حائط المنازل الجدیدة 
بسبب ورق الجدران الثالثي االبعاد الجدید الذي یمثل نقلة كبیرة او 

  .في علم دیكورات ورق حائط المنازل
دامھا ومن األشیاء الممیزة لدیكورات ورق الحائط ھي سھولة استخ

ب اسعار ورق الحائط مع ضافة الى تناسوتعدد أشكالھا والوانھ باإل
على الزواج، ولكن قتصادیة وخاصة للشباب المقبل الظروف اال

ھناك بعض النصائح المھمة عند اختیار ورق جدران المنزل 
وخاصة ورق جدران غرف النوم واولھا ھو تناسق الوان ورق 

أثاثھا ودیكوراتھا وایضا رفة النوم مع باقي الوان الغرفة وحائط غ
- 1تناسق الوان ورق حائط غرفة النوم مع لون ارضیة الغرفة

  ).96ص: 1983 ظاھر،(  
نظیف وخاصة في االماكن ویفضل استخدام ورق حائط سھل الت

تساخ مثل غرفة االطفال او المطبخ او غرف الطعام، السھلة اال
ایضا شكل ورق حائط المنزل وخاصة ورق حائط غرف النوم من 

نھ اختیار ورق حائط بنقوش صغیرة أل المھم العنایة بھ، حیث یفضل
ق حائط الغرف ذو النقوش یعطي مساحة اكبر للغرفة بعكس ور

الكبیرة والعریضة الذي یجعل الغرفة تبدو اصغر من حجمھا 
ایضا من المھم التأكد من سھولة إزالة ورق الحائط في . الطبیعي

القرار بتغییر ورق حائط المنزل بورق حائط جدید،  حالة اتخذ
في الغرف واألماكن التي  وأخیرا یجب تجنب استخدام ورق حائط

عة الشمس المباشرة او االماكن العالیة الرطوبة حتى ال شتتعرض أل
یتسبب ذلك في تلف ورق حائط غرف 

  ).www.almrsal.com.(المنزل
  :ستائر غرف النوم

 في عنھا غنى ال التي النوم غرف دیكورات من یتجزأ ال جزء ھي
 كبیرة تبدو الغرفة تجعل النوم غرف ستائر حدیثة، نوم غرفة اي

 على مباشرة اثار لھا النوم غرف ستائر ان كما عجابلإل ومثیرة
 الكثیر تأخذ ان یجب ولذلك النوم غرفة داخل للزوجان العام الشعور

 تناسبك نوم غرف ستائر مودیالت وارق اجمل الختیار االھتمام من
 النوم بغرفة الخاصة الدیكورات تكمل بحیث غرفتك الوان وتناسب
  .مثالیة نوم غرفة لتجعلھا

 وتكملة اضافة في فقط لیست للغایة مھمة النوم غرف ستائرو
 كمیة في التحكم في تساعد الستائر ایضا ولكن النوم غرف دیكورات

 الخصوصیة یعطي مما النوم غرفة علیھا تحصل التي الضوء
 امام اظھارھا في مرغوب الغیر االشیاء كشف وعدم الالزمة

http://www.albawaba.com.(
http://www.almrsal.com.(
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 یمكنك الجمیلة النوم غرف ستائر فان ذلك الى ضافةباإل ، الغرباء
  .نومك غرفة في عرضھا في ترغبین فنیة قطعة جعلھا
 الستائر منھا النوم غرف ستائر انواع من العدید یوجد والیوم

 انواع من اخره الى السادة والستائر الطبقات والستائر المطویة
 تلك بین االختیار یجعل مما االسواق في المنتشرة النوم غرف ستائر

 التي الستائر نوع بشأن القرار تخاذ وال للغایة، محیر شيء الستائر
 غرفة تریدیھا ھل النوم لغرفة العام الجو في التفكیر یمكنك تریدیھا

 تحبین ممن او الخصوصیة من المزید تریدي او رومانسیة نوم
 العام للجو فاختیارك النوم، غرفة في االسترخاء مشاعر تعزیز
 النوم غرف ستائر اختیار علیك السھل من یجعل النوم لغرفة

 تضعي سوف الذي الحائط مساحة قیاس تنسي وال لك، المناسبة
 الحد عن زیادة طویلة او قصیرة الستائر تكون ال حتى الستائر علیھ

 حائط مساحة مع متناسبة الستائر مقاسات كانت فكلما المعقول
  ).81ص: 1997 خنفر،(جاذبیة اكثر كانت كلما النوم غرف

  :اختیار الوان غرف النوم
 منزل اي نوم غرف في بھا العنایة یجب التي الدیكورات اھم من

 غرف الوان اھمیة وتأتي النوم، غرف الوان ھي حدیث عصري
 من النوم غرف الوان تأخذھا التي الكبیرة المساحة بسبب النوم

 ونظرا العین، على النوم غرف الوان وتأثیر النوم غرف مساحة
 تتمیز النوم غرف الوان فان وخصوصیتھا النوم غرف لطبیعة

 رومانسیة نوم غرف الوان اختیار یفضل حیث بالخصوصیة ایضا
: ت ب حسن،(الجدد للعرسان الجدیدة النوم غرفة كانت اذا خاصة

  .)43ص
 حتى فاتحة نوم غرف الوان اختیار االمكان بقدر یفضل كما    

 تكون ما غالبا النوم غرف الن وذلك اكبر مساحة النوم غرفة تعطي
 غرفة مساحة من كبیر حیز تأخذ التي الكثیرة االثاث بقطع ممتلئة
 قطع مع یتناسب فاتحة نوم غرف الوان اختیار فان ولذلك النوم
 اختیار یمكن كما جید، اختیار ھو النوم غرف دیكورات و اثاث

 الوان اختیارات حدكأ النوم غرف حوائط لدھان متقاربین لونین
  .النوم غرف

 واستخدام دھانات بدون النوم غرف الوان عمل الممكن من ایضا    
 اشكال بوجود الجدران ورق ویتمیز للدھانات، كبدیل الجدران ورق

 الوان ویجعل النوم غرف مع تتناسب مختلفة وتصمیمات والوان
-www.universe(.وجمال اناقة اكثر تبدو النوم غرف

magic.com.(  
  :ختیار نوع الخشب أثاث غرفة النومأھم نصائح ال

بالنسبة للكثیر، فأن غرفة لنوم من اھم غرف المنزل لما توفره     
من راحة، لذلك یجب االھتمام بھا من حیث االثاث المتواجد بھا 

نستعرض عوامل  اوالخشب المصنوع منھ أثاث غرفة النوم لذ
اختیار خشب غرفة النوم بشكل سلیم لتنعم بغرفة جمیلة وعصریة 

  .فاخرة
  :خشب غرفة النوم عوامل ھامة في اختیار

تحدید المقاسات مسبقا قبل شراء االثاث المناسب وینبغي عدم  -1
االخذ بمقاسات البائع حتى ال تفاجأ بأن السریر اكبر او 

 .اصغر
مشاھدة خشب غرفة النوم عند البائع في اضاءة منخفضة الن  -2

 .االضاءة العالیة تقوم بتفتیح لون الخشب
لبلوط او الزان فھما من االختیار ما بین خشب غرفة النوم ا -3

. االخشاب الغالیة الثمن والتي یصنع منھما اثاث البیت الثمین
لذي تصنع كما یمكن استعمال خشب غرف لنوم االمریكي وا

 .نھ یضفي شكال ممیزا وجمیلمنھ اغلبیة غرف النوم أل
مراعاة لبساطة في تصمیم خشب غرفة النوم لتكون اقرب ما  -4

 .تكون للحیاة العملیة
الحرص على اختیار خشب غرفة النوم سلیم ولیس بھ شقوق  -5

 )غیر معتم(وال عقد وال تعفن وان یكون لون الخشب 
 .)99ص: 2008 الخیري،(

  كیف تتعرف على خشب غرفة النوم الجید؟

 -:یمكن التعرف على خشب غرفة النوم الجید من خالل    
الخشب للتعرف على نوعیة )بالدق علیھ(اختیار الخشب یكون  -1

نھ اذا كان صوتھ عالیا فھذا یعني ان الخشب مجوف، الجید، أل
 .وقدرتھ على التحمل ضعیفة

ت خشب غرفة النوم الجید انھ قوي وال یتأثر بالمیاه امن ممیز -2
 ).46ص: حسن، ب ت(او اشعة الشمس

  :أخطاء التصمیم الشائعة
األخطاء الشائعة في تصمیم غرفة النوم تتمحور حول نسب     

، شكل السریر فیھا سریر كبیر في غرفة االحجام، درجة االلوان
صغیرة، سریر مزدوج بتاج، قبة أو أعمدة في غرفة قلیلة االرتفاع 

بالحفر البارز، یمنع على غرار المساكن الحدیثة، سریر مشغول 
متضاربة او  ة، اعتماد الوانرتماء علیھ بحریصاحبھ من اال

  .اءبدرجات قویة تمنع االسترخ
  :أقمشة محظورة

نھا قمشة لالستعمال في غرفة النوم ألال تصلح جمیع انواع اال    
تشكل خزانا للغبار، سببا للحساسیة او مصدرا للحرارة الزائدة، 
وأھمھا االقمشة الوبریة، أو تلك الخشنة وبعض االقمشة الصناعیة 

االختیار من ضمن االنسجة تلك الطبیعیة اللطیفة على  ویستحسن
  .)112ص: 2008 الخیري،( البشرة

  :تشابھالعنصر 
ال یوجد تصمیم موحد مثالي لغرفة النوم، فحاجات االشخاص 
واذواقھم تختلف، لكن ثمة تشابھا بین جمیع الغرف قائما على 

  -:عنصرین اساسین ھما
فردیة جوھریة توفر التعبیر عن حمیمیة وخصوصیة  -1

 .الطمأنینة والسكینة
حاربة الغبار والمیكروبات تأمین مقومات النظافة وتسھیل م -2

 ,Benicka, 1980(ء صحیة مھدئة لطیفةاجولضمان أ
p.120.( 

  :النوم غرفةأنواع اإلضاءة في 
الغرفة المثالیة تتضمن مجموعة منوعة من مصادر االضاءة     

  :القابلة لالستعمال مجتمعة او منفصلة اھمھا
 .اضاءة قویة ساطعة شاملة -
 .اضاءة ثانویة لخلق اجواء خاصة -
 .اضاءة مركزة إلنارة قطع ومواقع محددة -
 .اضاءة مسلطة في زاویة القراءة -
  .).Benicka, 1980, p.121(اضاءة خاصة لالسترخاء -

  :في غرفة النوم أساسیات
  :الحاجة االساسیة ألي غرفة نوم ھي    

 .سریر مریح بشكل دعوة الى الراحة -
 .خزانة مالبس -
 .بعض الجواریر -
  .اضاءة منوعة -

  :اسرار النوم السلیم
الھدوء والظلمة، احرصي على توفیر عازل صوتي وضوئي لغرفة 

كانت الغرفة مطلة على النوم، وذلك باستعمال الزجاج المزدوج اذا 
الشارع، تغلیف الجدران باألقمشة الخاصة، اضافة الى استعمال 

  .الستائر المزودة بحاجب للنوم في حال عدم وجود ستور خشبي
االلوان والمواد الطبیعیة، اللون العاجي والوان الباستیل توحي     

بالھدوء وتساعد على االسترخاء، وھي افضل للذین یعانون االرق، 
كما تساعد المواد الطبیعیة مثل القطن والكتاب على امتصاص 

 ,Benicka, 1980(رق ومنح شعور بالراحة واالنتعاشالتع
p.122.(  

  :األجواء الصحیة
تھوئة الغرفة بانتظام، النوم مع ترك النافذة مفتوحة اذ امكن، وضع 
بعض الزھور في مزھریة مع االبتعاد عن الشتول الخضراء التي 

  .حراري في غرفة النومسید الكاربون، وتجنب اي مصدر تفرز اوك
 كما ان المرایا الكبیرة توسع وتضيء مساحة الغرفة وتعتبر    
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  : Literature Survey الدراسات السابقة
لم تجد الباحثة دراسة علمیة سابقة عنیت بالكشف عن مدى معرفة 
المرأة العراقیة لتأثیث غرفة النوم بجمیع عناصرھا من اضاءة 

بین قطع اثاث ومواقع النوافذ وما تحویھ من قطع والوان وفراغات 
ال ا... أثاث اضافیة وحسب الحاجة والوظیفة التي تؤدیھا ھذه القطع

ان كتب ودراسات معینة تناولت موضوع مدى معرفة المرأة لتأثیث 
بیتھا بصورة عامة ولبعض الجوانب لكن الباحثة لم تعتمدھا ألنھا 

  .كتب مؤلفة لم تخضع إلجراءات البحث العلمي
  : Procedure إجراءات البحث

اھم االجراءات التي اتبعت في تحدید مجتمع البحث واختیار العینة 
  :كذلك اجراءات اعداد اداة البحث

بما ان البحث یرمي الى التعرف على مدى معرفة : مجتمع البحث-1
المرأة العراقیة لتأثیث غرف النوم فأن مجتمع البحث اختیر من 

وقد بلغ العلوم بنات تدریسیات جامعة بغداد كلیة االعالم والھندسة و
تدریسیة من العینة التي تم  )200(مجموع عدد التدریسیات 

  .اختیارھا بصورة عشوائیة
ان تحدید اداة البحث یتم عادة حسب طبیعة البحث : أداة البحث-2

ولما كان البحث الحالي یھدف الى التعرف على مدى معرفة المرأة 
اتھن دى صحة معلومكذلك اختبار م. العراقیة لتأثیث غرفة النوم

ان افضل اداة ھي عمل ورقة استبانة تحتوي على  ةوجدت الباحث
اسئلة متعلقة بأھداف البحث، وعرضھا على مجموعة من الخبراء 
في ھذا المجال للتعرف على صالحیة ھذه الفقرات وتم قبولھا مع 

اخذت ھذه الفقرات من الكتب والمراجع . بعض التعدیالت علیھا
فقرة، ) 15(المنزل وتأثیثھ، فكان عدد الفقرات  الخاصة بتصمیم

وبعد اجراء التعدیالت علیھا من قبل الخبراء في مجال التصمیم 
الداخلي الختبار مدى مطابقتھا للبحث الحالي، تم عرضھا على 

عینة من تدریسیات جامعة بغداد لمعرفة مدى تطابق ) 200(
منازلھن، لكي  مع غرف النوم فيالمعلومات لغرف النوم المثالیة 

  .تاتتوصل الباحثة لمدى تطابق ھذه المواصف
  :أسماء الخبراء وحسب اللقب العلمي

 .قسم لتربیة وعلم النفس –انتصار كمال قاسم . د. أ -1
 .قسم التربیة وعلم النفس –عفراء ابراھیم . د. أ -2
 .قسم االقتصاد المنزلي -بشرى فاضل صالح. أ -3
 .المنزليقسم االقتصاد  -شھباء خزعل ذیاب. أ -4
 .قسم القتصاد المنزلي –لة حسن محمد اھ. د .م. أ -5

  : Results and Discussion عرض النتائج ومناقشتها
النتائج التي توصلت لھا الباحثة من خالل اجراء البحث وفقا 
لألھداف التي حددت ومناقشتھا كذلك االستنتاجات التي افرزتھا 

  .نتائج لبحث والتوصیات المرتبطة بھا والمقترحات

  التكرارات) 1(جدول رقم 
  كال  نعم  الفقرات  ت
  200  -  .یوضع مقعد في غرفة النوم  -1
  104  96  .سم)60-45(یترك فراغ حول السریر بین  -2
  40  160  .مصدر ضوئي بالقرب من السریر للقراءة والحاالت االضطراریة  -3
  128  72  .غرفة النوم ال تكون قریبة من غرفة المعیشة  -4
  80  120  .تعكس شخصیة مستخدم الغرفة وذوقھ الخاصاستخدام االلوان التي   -5
  80  120  .سم من الباب الى خزانة المالبس)180-120(خط مرور رئیسي یتراوح بین  -6
  56  144  .االقتصار على باب واحد لسھولة ترتیب األثاث  -7
  96  104  .النوافذ المتقابلة تعطي تھویة افضل للغرفة  -8
  120  80  ).التوالیت(منضدة الزینة  سم امام50ترك فراغ بمقدار   -9

  120  80  .سم لتنظیم األثاث125یكون الشباك مرتفع عن ارضیة الغرفة بمقدار   -10
  88  112  .كثرة الخزانات یعطي مظھر مرتب وجمیل ویعود افرادھا على النظام  -11
  192  8  .وضع السریر امام فتحة باب الغرفة مباشرة  -12
  184  16  .الفوتوغرافیة والنفسیة في غرف النومیحبذ وضع الصور   -13
  128  72  .ارضیة الغرفة والجدار من المواد العاكسة للصوت  -14
  88  112  .تكون االضاءة كافیة سواء اكانت طبیعیة او صناعیة  -15

  االستبانةت التكرارات التي حصلت علیھا فقرا )1(الجدول رقم  یشیر
  للتكرارات النسب المئویة) 2(جدول رقم 

  كال  نعم  الفقرات  ت
  100  0  .یوضع مقعد في غرفة النوم  -1
  52  48  .سم)60-45(یترك فراغ حول السریر بین  -2
  20  80  .مصدر ضوئي بالقرب من السریر للقراءة والحاالت االضطراریة  -3
  64  36  .غرفة النوم ال تكون قریبة من غرفة المعیشة  -4
  40  60  .شخصیة مستخدم الغرفة وذوقھ الخاص استخدام االلوان التي تعكس  -5
  40  60  .سم من الباب الى خزانة المالبس)180-120(خط مرور رئیسي یتراوح بین  -6
  28  72  .االقتصار على باب واحد لسھولة ترتیب األثاث  -7
  48  52  .النوافذ المتقابلة تعطي تھویة افضل للغرفة  -8
  60  40  ).التوالیت(الزینة سم امام منضدة 50ترك فراغ بمقدار   -9

  60  40  .سم لتنظیم األثاث125یكون الشباك مرتفع عن ارضیة الغرفة بمقدار   -10
  44  56  .كثرة الخزانات یعطي مظھر مرتب وجمیل ویعود افرادھا على النظام  -11
  96  4  .وضع السریر امام فتحة باب الغرفة مباشرة  -12
  92  8  .والنفسیة في غرف النومیحبذ وضع الصور الفوتوغرافیة   -13
  64  36  .ارضیة الغرفة والجدار من المواد العاكسة للصوت  -14
  44  56  .تكون االضاءة كافیة سواء اكانت طبیعیة او صناعیة  -15
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یلخص النسب المئویة إلجابات العینة على أسئلة ) 2(والجدول رقم 
  .االستبانة

لوحظ في الجدولین اعاله ان اجابات عینات البحث بنعم على الفقرة  
وھي وجود مقعد في غرفة النوم لم تحصل على اي نسبة ) 1(رقم 

% 100حصلت على نسبة  مئویة لعینات البحث بینما االجابة بكال
ھمیة وجود مقعد في ا ان عینة البحث لیس لدیھا علم بأا یبین لنوھذ

مع العلم قتصار على وجود السریر للجلوس والنوم، غرفة النوم واال
ان وجود مقعد ضروري عند الحاجة للجلوس او القراءة او ارتداء 
الحذاء وقد یكون ھناك اكثر من مقعد وحسب حجم غرفة النوم، اما 

- 45(وھي وجوب ترك فراغ حول السریر بین ) 2(الفقرة رقم 
اجابة بنعم یقابلھا % 48سم لغرض ترتیبھ فقد نالت ھذه لفقرة )60

تكرار لعینة البحث ) 104(اجابة بكال یقابلھا% 52تكرار، و) 96(
 .وھي نسبة تكاد تكون متساویة اي حصلت على النصف بنعم وكال

% 20اجابة نعم و% 80حصلت على ) 3(ولوحظ ان الفقرة رقم 
تكرار بكال وھي وجود ) 40(تكرار نعم و) 160(كال یقابلھا 

من السریر، وھذه االجابة صحیحة وحصلت  مصدر ضوئي بالقرب
على ثالث ارباع من االجابة بنعم وھذا یدل على معرفة عینة البحث 

اجابة بنعم یقابلھا % 36نالت على ) 4(لھذه المعلومة اما الفقرة رقم 
) 128(یقابلھا % 64تكرار وحصلت على االجابة بكال على ) 72(

ان اكثر من نصف  تكرار وھي تشكل اكثر من نصف العینة، اي
العینة لیس لدیھم علم بالموقع الصحیح لغرفة النوم، وھي یجب ان 
تكون بعیدة عن غرفة المعیشة من اجل الھدوء واالسترخاء من 

  .عناء وتعب یوم العمل
والمتعلقة بالوان غرفة النوم وھل ھناك ) 5(ولوحظ ان الفقرة رقم 

ضوابط واسس معینة الستخدام الوان خاصة تعكس ذوق وشخصیة 
كال ویقابلھا % 40نعم و % 60فحصلت على نسبة . مستخدم الغرفة

تكرار لالختیار كال اي ان اكثر ) 80(تكرار لالختیار نعم و ) 120(
  .المعلومة الصحیحة بھذا الخصوص من نصف العینة لدیھم

نالت على نفس النسب والتكرارات التي ) 6(ولوحظ ان الفقرة 
وھي ان خط المرور الرئیسي یتراوح بین ) 5(حصلت علیھا الفقرة 

سم من الباب الى الخزانة لسھولة الحركة داخل فضاء )120-180(
قتصار على المتعلقة بضرورة اال) 7(وان الفقرة رقم . غرفة النوم 

باب واحدة لغرفة النوم من اجل ترتیب االثاث بسھولة، نالت على 
تكرار بنعم ) 144(اجابة بكال یقابلھا % 28اجابة بنعم و% 72

تكرار بكال من عینة البحث واالجابة بنعم حصلت على ) 56(و
) 8(والفقرة رقم . نسبة عالیة وھذا یعني صحة معلومات العینة

تكرار واالجابة بكال ) 104(نعم یقابلھا اجابة ب% 52حصلت على 
تكرار من عینة البحث نالحظ ان ) 96(یقابلھا % 48حصلت على 

اكثر من نصف العینة اجابت بنعم وھذا یدل ان عینة البحث لدیھم 
المعلومة الصحیحة وھي ان النوافذ المتقابلة تعطي تھویة افضل 

  . للغرفة اكثر من النوافذ المتجاورة
المتعلق بضرورة ترك فراغ بمقدار ) 9(ن السؤال رقم ولوحظ ا

نعم % 40حصلت على ) التوالیت(سم امام منضدة الزینة )50(
تكرار كال وھذه النسبة )120(تكرار نعم و)80(كال یقابلھا % 60و

ایضا والمتعلق بارتفاع شباك غرفة ) 10(حصل علیھا السؤال رقم 
اجل سھولة تنظیم سم عن االرض من )125(النوم یجب ان یكون 

األثاث وھذا یدل ان اكثر من نصف العینة لدیھم المعلومة الصحیحة 
  .في ھذین السؤالین من فقرات االستبانة

والمتعلق بكثرة الخزانات یعطي ) 11(والسؤال في الفقرة رقم 
فقد . مظھرا مرتبا وجمیل ویعود افرادھا على النظام والترتیب

) 88(تكرار نعم و) 112(لھا كال یقاب% 44نعم و% 56حصل على 
تكرر كال من اجابات عینة البحث وھنا یظھر ان االجابات متقاربة 
بنعم وكال اي ان نصف العینة لدیھا ھذه المعلومة والنصف االخر 

  .یفتقر لھذه المعلومة
% 4فقد سجت نسبة قلیلة جدا باإلجابة بنعم وھي ) 12(والفقرة رقم 

تكرار كال وھذا یدل ان ) 192(نعم و  )8(یقابلھا تكرار% 96وكال 
عینة البحث لیس لھن علم عن المكان االنسب لوضع سریر النوم 

والذي یفضل وضعھ في مكان یوفر العزلة والخصوصیة وابعاده 
عن باب الغرفة وان اغلبیة عینة البحث ونسبة ال یستھان بھا لیس 

  .لدیھن المعلومة الصحیحة
تي تتعلق بوضع لصور الشخصیة في وال) 13(اما الفقرة رقم 

غرف النوم وھو المكان االنسب لھا فكانت االجابة ایضا غیر دقیقة 
% 8وغیر صحیحة اذ كانت النسبة المئویة التي حصلت علیھا ھي 

تكرار كال وھي ) 184(تكرار نعم و) 16(كال یقابلھا % 92نعم و
ولوحظ  .نسبة كبیرة من عینة البحث لیس لدیھم المعلومة الصحیحة

المتعلقة بنوع الخامة التي یفضل تغطیة االرضیة ) 14(في الفقرة 
والجدران بھا والتي تتكون من مادة عاكسة للصوت وھي معلومة 
خاطئة والمعلومة الصحیحة ھي یفضل استخدام المواد الماصة 

  .للصوت من اجل توفیر الھدوء لساكني ھذا الفضاء
تكرار نعم و ) 72(یقابلھا  كال% 64نعم و% 36االجابة فكانت 

تكرار كال فكانت االجابة اكثر من نصف العینة اجابة )128(
  .صحیحة واقل من نصف العینة اجاباتھم خاطئة

والمتعلقة باإلضاءة الطبیعیة ) 15(والفقرة االخیرة من االستبانة 
نعم یقابلھا % 56والصناعیة في غرفة النوم فقد حصلت على نسبة 

تكرار كال من عینة ) 88(كال یقابلھا % 44نعم  و تكرار) 112(
واكثر من نصفھا لدیھم المعلومة اي ان اغلبیة عینة البحث . البحث

الصحیحة حول اھمیة توفیر اضاءة طبیعیة والتي ال غنى عنھا في 
  .النھار واضاءة صناعیة یمكن التحكم بشدتھا اثناء النوم والراحة

  : Conclusion االستنتاجات
  :من نتائج البحث الحالي یمكن الوصول الى االستنتاجات التالیة

ان غالبیة عینة البحث لدیھم علم بأھمیة وجود مصدر ضوئي  -1
  .بالقرب من السریر للقراءة والحاالت االضطراریة

اغلبیة عینة البحث یأخذن بنظر االعتبار بضرورة وجود  -2
األثاث  باب واحدة لغرفة النوم من اجل سھولة توزیع قطع

  .على اغلب مساحة الفضاء الخاص بغرفة النوم
حوالي نصف عینة البحث تفاوتت اجابتھن بین نعم وكال  -3

  .وكانت النسبة متقاربة حول بعض فقرات االستبانة
اما نسبة عالیة جدا من عینة البحث لیس لدیھم معرفة  -4

بضرورة وجود مقعد في غرفة النوم ونسبة كبیرة ایضا لیس 
موقع السریر وھذه النسبة ایضا ظھرت فیما لدیھم علم ب

  .یخص الصور الفوتوغرافیة الشخصیة
 : Recommendations التوصيات

ان تولي المناھج الدراسیة اھمیة لموضوع تأثیث فراغات  -1
المنزل وخطوط المرور الرئیسیة والفرعیة داخل ھذه 

 .الفضاءات
التوعیة بأھمیة االختیار الصحیح لنوعیة األثاث والخامة  -2

صناعتھ وبیان كیفیة اختبار ربة البیت لھذه المستخدمة في 
النوعیة عن طریق بعض المعلومات البسیطة لكي تعرف ما 
یناسبھا من أثاث واقمشة وسجاد وورق جدران وطریقة 
استخدام النقوش وااللوان داخل كل فضاء من فضاءات 

 .المنزل
توجیھ بعض االذاعات لعمل ندوات وورش عمل واستضافة  -3

ختصاص العلمي في مجال التصمیم إللقاء ذوي الخبرة واال
  .المحاضرات و مواكبة كل ما ھو جدید في ھذا المجال

  : Suggestions املقرتحات
الخط، (جراء دراسة مماثلة لتأثیر عناصر التصمیم االخرى إ -1

 .على تأثیث فراغات المنزل األخرى) الشكل، الملمس
عنیین برعایة دار دراسة خاصة بمدى معرفة الم إجراء -2

 .الثاث ومقاساتھ الخاص بكبار السنا المسنین بنوع
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