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  شكر وتقدير
  

الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهـك وعظـيم   
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ا ﴿ويقول الحق  ْعَمـَل َصـاِلً
َ
ْن أ
َ
ي� َوأ  َواِلَ

َ
� َوَ�

َ
ْنَعْمَت َ�

َ
ِت أ

�
ْشُكَر نِْعَمَتَك ال

َ
ْن أ
َ
ْوزِْعِن أ

َ
ا رَّبِ أ ْعَمـَل َصـاِلً

َ
ْن أ
َ
ي� َوأ  َواِلَ

َ
� َوَ�

َ
ْنَعْمَت َ�

َ
ِت أ

�
ْشُكَر نِْعَمَتَك ال

َ
ْن أ
َ
ْوزِْعِن أ

َ
ا رَّبِ أ ْعَمـَل َصـاِلً

َ
ْن أ
َ
ي� َوأ  َواِلَ

َ
� َوَ�

َ
ْنَعْمَت َ�

َ
ِت أ

�
ْشُكَر نِْعَمَتَك ال

َ
ْن أ
َ
ْوزِْعِن أ

َ
ا رَّبِ أ ْعَمـَل َصـاِلً

َ
ْن أ
َ
ي� َوأ  َواِلَ

َ
� َوَ�

َ
ْنَعْمَت َ�

َ
ِت أ

�
ْشُكَر نِْعَمَتَك ال

َ
ْن أ
َ
ْوزِْعِن أ

َ
رَّبِ أ

ُمْسلِِميَ 
ْ
ِ ِمَن ال

ّ
َْك /ن

َ
ِ ُتبُْت إِل

ّ
ْصلِْح 7ِ ِف ُذّرِي�ِت إِن

َ
ُمْسلِِميَ تَرَْضاهُ َوأ

ْ
ِ ِمَن ال

ّ
َْك /ن

َ
ِ ُتبُْت إِل

ّ
ْصلِْح 7ِ ِف ُذّرِي�ِت إِن

َ
ُمْسلِِميَ تَرَْضاهُ َوأ

ْ
ِ ِمَن ال

ّ
َْك /ن

َ
ِ ُتبُْت إِل

ّ
ْصلِْح 7ِ ِف ُذّرِي�ِت إِن

َ
ُمْسلِِميَ تَرَْضاهُ َوأ

ْ
ِ ِمَن ال

ّ
َْك /ن

َ
ِ ُتبُْت إِل

ّ
ْصلِْح 7ِ ِف ُذّرِي�ِت إِن

َ
  )15:آية، االحقاف( .﴾تَرَْضاهُ َوأ

رسول الخير  ،صلى اهللا عليه وسلم محمد والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين

إلـى   ،وما غمرني به من فضل وتوفيق ،أحمده سبحانه على جزيل نعمه ،والرحمة والبر

وأسأل اهللا أن ينفع به ويكون عونـاً لـي وعلـى     ،أن وفقني التمام هذا الجهد المتواضع

  .طاعته
  

 ).لم يشكر اهللا من لم يشكر النـاس (قاً من حديث المصطفى صلى اهللا عليه وسلم وانطال

ق فإني اتقدم بالشكر والتقدير ألستاذي ومشرفي الدكتور طارق الصاد) 1989، الترمذي(

وعلى ما بذله من جهد وما أسداه إلـي مـن نصـح    ، على هذه الرسالة لقبوله االشرافو

عصـام  .لي أن اتقدم بالشكر الجزيل واالمتنان لألستاذ دفإنني أيضاً أجد لزاماً ع. وتوجيه

الخطيب الذي لم يبخل عليه بعلمه ووقته وتوجيهاته السديدة التي انعكست آثارها  جيلـة  

وكما يطيـب  . والذي كان له كل الدور باختياري موضوع هذه الرسالة ،على هذه لرسالة

أبو رميلة على تفضلها بقبول مناقشة نفين . لي أن اتقدم بجزيل الشكر لألستاذة الفاضلة د

. هذه الرسالة وإثرائها بالنصائح والتوجيهات التي ساعدت في إخراجها بأكمـل صـورة  

ويجعلهـم ذخـراً    ،وأن ينفعنا بعلمهم ،واسأل اهللا سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه اللجنة

تعالى أن يعينهم على وأسأل اهللا سبحانه و ،وإنه ولي ذلك والقادر عليه ،لإلسالم والمسلمين

وأن  ،وأن يسددهم علـى  طريـق الحـق وخطـاه     ،حمل هذه االمانة العظيمة والجسيمة

. ويجعلهم من سدنة العلم وأهله ،ويكألهم بكنفه الذي ال يضام ،يحرسهم بعينه التي ال تنام



 ب 

 

 

واسأله أن ينعم عليهم من فضله وأن يعلي درجاتهم في الدنيا واالخرة وأيجزيهم عني خير 

 .الجزاء
  

والزمالء الذين ساهموا في إنجـاح  وة ــخــل لأليلجزشكر الـال يفوتني أن أتقدم با 

بالجميل واالمتنان واالعتراف التقدير ولشكر مشاعر الص أتوجه بخا تطبيق الدراسة وكما

 والـدي  لذكرباوأخص ، الرسالةإعداد هذه ل عانوه معي طوا لماجميع أفراد أسرتي الى 

اهللا ل أسأ ،اهللا وقوتهل حتى أنجزت بحو ما الصادقةدعواتهحبت دراستي ص التيو ينالحبيب

 ،في اآلخرة بالجنةوأن يقر عيونهما  الدنيافي  بالمعروفأن يعينني على حسن صحبتهما 

  .لةساالرفترة إعداد هذه ل نوا خير سند وعون طواالذين كاإخواني  الىو

غير قصد فلهم منـي كـل   وأما من غفلتهم من  ،هؤالء من ذكرتهم من اصحاب الفضل 

فما ، الدراسـة قد وفقت في هذه  كونأأن  العظيم العلياهللا ل وأخيراً أسا .الشكر والتقدير

  .الشيطانأو نسيان فمن نفسي ومن  للزمن خطأ أو  كانوما  ،من توفيق فمن اهللا كان
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  الملخص
  

 مة لمعرفة األدوار الذي يقـوم بهـا  حصائية متقداهتمت هذه الدراسة باستخدام اساليب ا 

اعتمدت هذه الدراسة علـى مسـح    ،في محافظة رام اهللا والبيرة زليةاألطفال بالبيئة المن

بيانات التي تم الحصول عليها من ال، وتم تحليل نتائج بدور األطفال في بيئة المنزلخاص 

كان  .سنة فأكثر عن األطفال ودورهم في البيئة المنزلية )19(األفراد ذوي الفئة العمرية 

طينيين الذين يسكنون ضمن أسرهم بشكل اعتيادي السكان الفلس فيمجتمع الدراسة يتمثل 

ـ  ينراسة باإلجابة علـى السـؤال  تمثلت مشكلة الد محافظة رام اهللا والبيرة،في   ينالرئيس

وهـل  ؟ محافظة رام اهللا والبيرةدور الذي يلعبه الطفل في البيئة المنزلية في الما  ,للدراسة

-Ordinal logistic regression,Chi( األساليب اإلحصـائية هناك اختالف في نتائج 

square,General linear model( وباالستعانة بالدراسات السابقة تـم تحديـد أهـم    ؟

لمعرفة هل توجـد فـروق ذات    ،عالقة بدور الطفل بالبيئة المنزليةالالمتغيرات التي ذات 

في دور األطفال في البيئة المنزليـة فـي   ) α<0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  ؟لمتغير مكان السكنمحافظة رام اهللا والبيرة تعزى 
  

ونظراً ألهمية هذا الموضـوع   ،مشاركة الطفل في البيئة المنزلية أمراً مهما البد منه تعد

فقد جاءت هذه الدراسة كإضافة علمية جديدة للتعرف علـى دور األطفـال فـي البيئـة     

األطفال بالبيئة المنزلية فـي   وم بههدفت هذه الدراسة إلى معرفة الدور الذي يق .المنزلية

 جاءت أهمية الدراسة لتسـهم فـي تبصـير اإلحصـائيين    فقد والبيرة، محافظة رام اهللا 

األمر الذي  ،الطفولة لةمرحب استخدام االساليب االحصائية وكذلك التبصير التربويين فيو

  .يساعدهم في التعرف على طبيعتها التخاذ اإلجراءات الالزمة لها
  

تستخدم طرق تحليل إحصائية متقدمة في معالجة مشـكلة  أهمية هذه الدراسة بأنها  وتبرز

استخدام االساليب االحصائية ح نتائج الدراسة الحالية المجال أمام الباحثين في فتتو. البحث

  .المتقدمة ومالحظة اختالف نتائج هذه االساليب
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. من أجل تحقيق أهداف البحث ,المنهج الوصفي التحليلي ستخدم الباحث في هذه الدراسةا

الذين يسكنون ضمن أسرهم بشكل اعتيادي  ينسطينيالسكان الفل الدراسة منون مجتمع تكّ

وتم اختيار عينة طبقية عنقودية عشـوائية   ،م2013في محافظة رام اهللا والبيرة في عام 

وبلـغ   عامـا،  )19(متعددة المراحل من الرجال والنساء من الفئة العمرية التي تزيد عن 

محافظـة رام اهللا  المقيمة بشكل اعتيادي فـي   االسر أسرة من )209(حجم العينة الكلية 

شـتمل  إبقائمة المناطق أو الوحدات التـي  تمثل إطار المعاينة . م2013في العام والبيرة 

وعـدد األسـر    ويتضمن اإلطار معلومات حول نـوع الوحـدات   ،عليها مجتمع الدراسة

م استخدام هذه المعلومات في إنشاء الطبقات من اجـل سـحب   تو ،والسكان في كل تجمع

تم اختيار متغير نوع التجمع من أجل تقسيم مجتمع الدراسة إلى طبقات، باالعتماد  .العينة

فهناك ثالث أنواع مـن هـذه التجمعـات وهـي      ،على تجانس هذه األجزاء من المجتمع

في إستمارة االستبيان والتي تضمنت الدراسة مجموعة من االسئلة ). حضر، ريف، مخيم(

تهدف هذه األسئلة  ،متغير تابع )30(متغير مستقل، و )29(وتتمثل بـ  فقرة، 59عددها 

  .في البحث عن دور األطفال في البيئة المنزلية في محافظة رام اهللا والبيرة
  

نظيـف  المواد الكيميائية في ت واستخدمي في البيئة المنزلية  األطفالفقد بينت الدارسة أن 

تنظيف و ،غسيل للنوافذو ،هنتجهيز الطعام وتعليم إخواويشاركوا أيضاً في  ،البيئة المنزلية

أعمال الصيانة  ،تنظيف المنزل من النفايات الصلبة المنزليةو ،تنظيف الثالجةو ،الحمامات

زلية ومن أهم المتغيرات التي تزيد من هذا الدور لألطفال في البيئة المن ،في البيئة المنزلية

 8-6يبلغ دور األطفال ذروته في المرحلة  المرحلة العمرية التي ينتمي اليها األطفالهو 

وكذلك حرص ولي األمر على مؤهله العلمي يزيد من هذا الدور للطفل في البيئة . سنوات

   .المنزلية
  

إجراء تحليالت إحصائية بطـرق   STATAو  SPSSاإلحصائية  تم من خالل البرامج 

 Ordinal logistic(هي طريقة تحليل االنحدار للمتغيرات الترتيبية المتعـددة  و ،متقدمة

regression(، التحليل العـاملي للمتغيـرات التابعـة     تم إجراءو)Factor analysis(، 
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 ،)General linear model( النموذج الخطي العامالعوامل الناتجة في طريقة  الستخدام

عالقة بين المتغيـرات المسـتقلة التـي يتضـمنها     لدراسة ال Chi-square كاي طريقةو

-Non( ويعـود السـبب أيضـا السـتخدام الالمعلميـة      ,الموديل مع كل متغير تـابع 

parametric(  العينة ألنها ال تشترط أي شرط على)Sample(  فال يشترط عشـوائية ،

لكل متغير تابع ترتيبي مـع كـل    Spearman Rank Correlationتم استخدام  ،العينة

تم تحليل بيانات كـل   ،المتغيرات المستقلة الترتيبي، لدراسة العالقة فيما بينهما وطبيعتها

تحليـل االنحـدار للمتغيـرات    بطريقتي  ،نموذج ومعرفة المتغيرات المستقلة ذات عالقة

 وتحليل النمـوذج الخطـي العـام    ،)Ordinal logistic regression(الترتيبية المتعددة 

)General linear model(، وتفسير سـبب االخـتالف فـي     ،مقارنة نتائج كل منهماو

  .النتائج بطريقة علمية إحصائية
  

تحليل االنحدار للمتغيرات طريقة  هذه الدراسة أنلمتغيرات تبين من التحليالت المستخدمة 

وطريقة تحليل النمـوذج الخطـي    ،)Ordinal logistic regression(الترتيبية المتعددة 

األول أن  ،شـرطين ا نفس النتائج وذلك عند توفر لهم ،)General linear model( العام

األمـر الثـاني فـي     ،متماثل يكون توزيع المتغيرات الترتيبية التابعة ذات توزيع طبيعي

أوزان مالحظـة   ،)General linear model( طريقة تحليل النمـوذج الخطـي العـام   

فإن اختالل احد الشرطان , من التحليل العامليواحد المنشئة المتغيرات التابعة في العامل ال

  ).GLM,O.L.R(يؤدي الى اختالف في النتائج االسلوبين
  

عـدة أعمـال   فـي   يشاركون  األطفالوجد ان , نتائج من البحث إليه انتهى ما ضوء في

 ،غسـيل للنوافـذ   ،تجهيز الطعام وتعليم الطفل إخوانه في البيئة المنزليـة : أهمها منزلية

أعمـال   ،تنظيف المنزل من النفايات الصلبة المنزلية ،تنظيف الثالجة ،حماماتتنظيف ال

ن مستوى الدخل في االسـرة ونوعهـا لهمـا دور    أوقد وجد  ،الصيانة في البيئة المنزلية

  .اساسي بمستوى مشاركة الطفل في عمال البيئة المنزلية
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Abstract 
 

 This study focused on using statistical advanced methods on the knowledge of the 

roles that carried out by the children's environment home in Ramallah and Al 

Bireh. The study adopted a special survey the role of children in the home 

environment. It has been analyzing the results of the data obtained from 

individuals aged 19 years and over and their role in the home environment. The 

society of the study is the entire Palestinian population living within their families 

on a regular basis in the province of Ramallah and Al Bireh. The problem of the 

study to is to answer the key question of the study which is the role played by the 

child in the home environment in the Palestinian province of Ramallah and Al 

Bireh. Using of previous studies has identified the most variables related to the 

role of the child in home environment to see whether there are significant 

differences on the level of the significance (0.05 >α) in the role of children in the 

home environment in the Palestinian province of Ramallah and Al – Bireh 

attributed to these variables. 

 Child's participation in the home environment is important and inevitable. 

Because of the importance of this subject, this new scientific study came as an 

additional process to identify the role of children in the home environment. The 

aim of this study was to investigate the role of the child domestic environment in 

the province of Ramallah and Al-Bireh. The importance of the study is to 

contribute to enlighten statisticians, educators and psychologists in childhood, and 

the roles that carried out by children in the home environment, which helps them 

to identify the nature to take the necessary actions. 

The study gains it's importance to take the subject of the role of children in the 

home environment in the Palestinian province of Ramallah and Al Bireh as this 

topic affects the personal growth of children in ages later and draws the attention 

of parents to the business that can be assigned to children and it's quality and 

nature. Another importance of this study is the application of educational theories 

show that children enjoy big cards need to unload and so you must define the roles 

in which they can dump their energies to participate in household chores. The 
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importance of this study is also considered as scientific efforts can be utilized in 

subsequent studies. Furthermore, it highlights the importance of this study that it 

uses advanced statistical analysis methods to address the problem of the research. 

The results of the current study give an area for researchers to put forward the 

development of guidance and therapeutic programs to mitigate the prevalence of 

behavioral problems in children. 

 Researcher used in this study the descriptive analytical approach in order to 

achieve the objectives of the research. The study population of all the Palestinian 

population living within their families on a regular basis in the province of 

Ramallah in 2013. It was chosen a stratified, cluster and multiple stages random 

sample of the men and women in the age group of more than 19 years. The total 

size of the sample is 209 families residing habitually in Palestinian province of 

Ramallah and Al Bireh in the year 2013. represents The sample represents the 

preview window with a list of areas or units included in the study population, and 

it includes information about the type of frame units and the number of 

households and population in each pool will use this information to create layers 

in order to pull the sample. A variable of type has been selected assembly for 

dividing the study population into layers, depending on the homogeneity of these 

parts of society. There are three types of these communities, namely, (urban, rural, 

camp). The study included a set of questions in the questionnaire that has 43 

vertebra, represented by 26 independent variable and 12 dependent variable. 

These questions aimed to search in the role of children in the home environment 

in the province of Ramallah and Al-Bireh. 

 Through the statistical software SPSS and R have performed statistical analyzes 

in advanced ways which are a method regression analysis of (ordinal logistic 

regression) and (factor analysis) and (General linear model) and analyze chi-

square to study the relationship between the independent variables included in the 

model with each dependent variable. This is due also to the use of Non-parametric  

because it does not require any condition on the sample. This means it doesn't 

require a random sample. Using Spearman Rank Correlation for each dependent 

variable with each ordinal independent variables to examine the relationship 
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between them and their nature. Data were analyzed each model and knowledge of 

the independent variables related. In two ways of regression analysis of (ordinal 

logistic regression), and (General linear model) and comparing the results of both 

of them and explain why the difference in the statistical results in a scientific way. 

 Showing of analysis used in this study that the method of regression analysis of 

(ordinal logistic regression) and method of analyzing (General linear model) have 

the same results as when there are two things. The first is to be distributed 

variables ordinal affiliated with a normal distribution symmetric. The second thing 

in the (General linear model) must be the weights of the dependent variables in 

the constituent per worker of convergent factor analysis.The results of the 

developed statistical analyzes in both methods showed that they have the same 

results when there is natural distributions of the variables used for the analysis. 
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  لفصل األولا
  

  مقدمةال 1.1
بإساليب  ،دور االطفال في البيئة المنزلية لدراسةلويأتي دور االساليب االحصائية 

 Ordinal(تحليل االنحدار للمتغيرات الترتيبية المتعددة  احصائية متطورة وهي طريقة

logistic regression(، تحليل النموذج الخطي العامطريقة و )General linear 

model(، ريقة طChi-square) (وتفسير سبب االختالف في  ،مقارنة نتائج كل منهماو

لدعم استخدام االساليب ويأتي دور هذه الدراسة  ،النتائج بطريقة علمية إحصائية

  .االحصائية المتطورة في االبحاث والدراسات العلمية
  

� ��� ه�� ا������� ! �� آ#را��� ا%)'&%)��و3# �2ء دور ا�.-�ل +* ا%��إذ  ،%�7 ا�4�56

بحاث التي االولقد أظهرت نتائج  ،يلعب االطفال دوراً أساسياً في إدارة البيئة المنزلية

ودورهم في ادارة البيئة المنزلية، فأهميتهم تبرز في الحفاظ  ،اجرت على سلوك االطفال

ّ ا .(Hindin, 2006) على البيئة المنزلية التي تتكون منها البيئة المجتمعية إلدارة تعد

اآلمنة والفعالة لبيئة المنزل أمر حاسم ومهم للحياة الكريمة، والمحافظة على صحة أفراد 

 ;Stafford et al., 2005)والحد من األخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها ،األسرة

Crosland et al., 2009).   
  

فمن  ،نزليةالطرق إلشراك الطفل في األعمال الم هي إحدى المسؤولية،إشراك األطفال ب

خالل المسؤولية ال يصبح الطفل فقط مشتركاً ومتعاوناً في أعمال المنزل، بل تعلمه 

فتحمل مسؤولية األعمال التي  ،المبادرة واألخذ بزمام األمور، فهو جدير باستحقاق الثقة

 ،هي إحدى السمات الشخصية األكثر أهمية والمرغوبة بشدة يشارك بها في المنزل

لعمود الفقري للصداقة واالعتماد على النفس، وانهيار هذه السمة لدى فالمشاركة هي ا

لنحقق  ،يحفزنا على القيام بكل ما نستطيع القيام به من أجل إعادة بنائها لديهم األطفال

دور  تأثري ).2007بوربا،(الصحة والسالمة على صعيد البيئة المنزلية والمجتمع ككل 
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وبالتالي فإن تحسين البيئة السكنية المحلية  ،بموقع البيئة راًيالبيئة المنزلية كثاالطفال في 

 ,.Stafford et al)واألسرة بشكل عام ,يمكن أن تكون مفيدة لصحة األطفال بشكل خاص

2005 ).  
  

  :مبررات الدراسة 1.2

ونظراً  ،العوامل البيئية المنزلية في انتشار العديد من األمراض بين سكانهاتسببت لقد  

ر األطفال دوحول وعند االطفال ذاتهم  ،ومات المتوفرة لدى أولياء أمور األطفاللقلة المعل

المخاطر التي يواجهها أفراد األسرة في البيت، جاءت هذه الدراسة وفي البيئة المنزلية، 

وقد تم إجراء بعض الدراسات حول  ،المنزلية ةئير األطفال في البدوإلى استكشاف 

دون التمييز بين  ،والسلوك ألفراد االسرة بشكل مجمل ،اتوالمواقف والممارس ،المعرفة

أدوارهم في معظم األحيان والمتعلقة بالمياه المنزلية والنظافة والصرف الصحي، وسالمة 

وليس . النفايات الصلبة المنزلية والنفايات الخطرة في المجتمع الفلسطيني وإدارة ،األغذية

 دورميع هذه الجوانب، وتميز بشكل واضح هناك دراسة شاملة تأخذ بعين االعتبار ج

  .، وتأتي هذه الدراسة لسد هذه الثغرةفي البيئة المنزلية االطفال
  

المبرر االحصائي لهذه الدراسة في  البحث عن سبب اختالف النتائج التي يحصـل  يأتي 

تحليل االنحدار للمتغيـرات الترتيبيـة   عليها الباحث االحصائي جراء استخدامه طريقتي 

 General( وتحليل النموذج الخطي العـام  ،)Ordinal logistic regression(لمتعددة ا

linear model(، كاي  طريقةChi-square في  دراساته.   

  

  : مشكلة الدراسة وأسئلتها 1.3

النعكاساتها االجتماعية  ،تعتبر مسألة مشاركة الطفل في البيئة المنزلية أمراً مهما البد منه

ونظراً ألهمية  ،والبيئة المحيطة به ،والتربوية على شخصية الطفل ،لوكيةوالس ،والصحية

فـتكمن مشـكلة الدراسـة     ،فقد جاءت هذه الدراسة كإضافة علمية جديدة ،هذا الموضوع

  : ينالتالي ين الرئيسينباإلجابة على السؤال
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منزلية في دور الطفل في البيئة الهي العوامل التي تؤثر على ما  :السؤال الرئيسي االول

 ؟رام اهللا والبيرة محافظة 

  :ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية

في دور األطفال ) α<0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1

  ؟تعزى لمتغير جنس الطفل رام اهللا والبيرةفي البيئة المنزلية في محافظة 

في دور األطفال ) α<0.05(الداللة  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .2

 األمر؟تعزى لمتغير جنس ولي  رام اهللا والبيرةفي البيئة المنزلية في محافظة 

في دور األطفال ) α<0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3

 ؟تعزى لمتغير عمر الطفل رام اهللا والبيرةفي البيئة المنزلية في محافظة 

في دور األطفال ) α<0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل توجد  .4

 ؟مرعمر ولي األ تعزى لمتغير رام اهللا والبيرةفي البيئة المنزلية في محافظة 

في دور األطفال ) α<0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .5

تعزى لمتغير المؤهـل العلمـي لـولي     رام اهللا والبيرةفي البيئة المنزلية في محافظة 

 ؟مراأل

في دور األطفال ) α<0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .6

 ؟تعزى لمتغير الحالة االقتصادية رام اهللا والبيرةفي البيئة المنزلية في محافظة 

طفال في دور األ) α<0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .7

 ؟تعزى لمتغير مكان السكن رام اهللا والبيرةفي البيئة المنزلية في محافظة 
 



4 

 

 

 Ordinal(األساليب اإلحصائية هل هناك اختالف في نتائج : السؤال الرئيسي الثاني

logistic regression,Chi-square,General linear model( المستخدمة في 

  ؟االبحاث العلميةوالدراسات 

  :هذا السؤال األسئلة التاليةويتفرع عن 

فـي نتـائج   ) α<0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    .1

 )Ordinal logistic regression,General linear model( األساليب اإلحصـائية 

 Ordinal(المستخدمة في طريقـة  للطبيعة التوزيع التكراري للمتغيرات التابعة تعزى 

logistic regression(؟  

فـي نتـائج   ) α<0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    .2

 )Ordinal logistic regression,General linear model( األساليب اإلحصـائية 

المسـتخدمة فـي طريقـة     )Factor`s(للطبيعة التوزيع التكـراري للعوامـل    تعزى

)General linear model(؟  

األساليب في نتائج ) α<0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  هل توجد فروق.3

  تعـزى  )Ordinal logistic regression,General linear model( اإلحصـائية 

 General(المستخدمة فـي طريقـة    )Factor`s(للطبيعة التوزيع التكراري للعوامل

linear model ( المستخدمة غيرات التابعة للطبيعة التوزيع التكراري للمتتعزى وكذلك

  ؟)Ordinal logistic regression(في طريقة 

فـي نتـائج   ) α<0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    .4

المسـتخدمة فـي الدراسـات    ) Paramtric,Non-Paramtric( األساليب اإلحصائية

  االبحاث العلمية ؟و
  

   :الفرضيات 1.4

في دور األطفـال  ) α<0.05(لة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات دال .1

  ؟تعزى لمتغير الجنس الطفل رام اهللا والبيرةفي البيئة المنزلية في محافظة 
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في دور األطفـال  ) α<0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2

 ؟األمرنس ولي تعزى لمتغير ج رام اهللا والبيرةفي البيئة المنزلية في محافظة 

في دور األطفـال  ) α<0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3

 ؟تعزى لمتغير عمر الطفل رام اهللا والبيرةفي البيئة المنزلية في محافظة 

في دور األطفـال  ) α<0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .4

 ؟مرعمر ولي األ تعزى لمتغير رام اهللا والبيرةة في البيئة المنزلية في محافظ

في دور األطفـال  ) α<0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .5

تعزى لمتغير المؤهـل العلمـي لـولي     رام اهللا والبيرةفي البيئة المنزلية في محافظة 

 ؟األمر

في دور األطفـال  ) α<0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .6

 ؟تعزى لمتغير الحالة االقتصادية رام اهللا والبيرةفي البيئة المنزلية في محافظة 

في دور األطفـال  ) α<0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .7

 ؟تعزى لمتغير مكان السكن رام اهللا والبيرةفي البيئة المنزلية في محافظة 

األساليب في نتائج ) α<0.05(ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذ ال.8

تعـزى   )Ordinal logistic regression,General linear model( اإلحصـائية 

 Ordinal(المسـتخدمة فـي طريقـة    للطبيعة التوزيع التكراري للمتغيرات التابعة 

logistic regression(؟  

األساليب في نتائج ) α<0.05(ند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية ع ال .9

  تعـزى  )Ordinal logistic regression,General linear model( اإلحصـائية 

 General(المستخدمة في طريقـة   )Factor`s(للطبيعة التوزيع التكراري للعوامل

linear model(؟  

األساليب في نتائج ) α<0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال.10

  تعـزى  )Ordinal logistic regression,General linear model( اإلحصـائية 

 General(المستخدمة في طريقـة   )Factor`s( للطبيعة التوزيع التكراري للعوامل
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linear model ( للطبيعة التوزيـع التكـراري للمتغيـرات التابعـة     تعزى وكذلك

  ؟)Ordinal logistic regression(المستخدمة في طريقة 

فـي نتـائج   ) α<0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    ال .11

المستخدمة فـي الدراسـات   ) Paramtric,Non-Paramtric( األساليب اإلحصائية

  االبحاث العلمية ؟و
 

  :أهمية الدراسة 1.5

  :محاولة إللقاء الضوء على النواحي التالية تعتبر هذه الدراسـة
  :االهمية االحصائية الدراسة 1.5.1

  .بتوضيح معايير اختيار األساليب اإلحصائية االستداللية تقوم هـذه الدراسـة •

االساليب و )Non-parametric(الالبارامترية ألساليب ا نتائج  هـذه الدراسـة تقارن •

  .)Parametric(البارامترية 

 .لجة مشكلة البحثتستخدم الدراسة طرق تحليل إحصائية متقدمة في معا •
  

  :موضوع الدراسةاهمية  1.5.2

لفت أنظار أولياء األمور إلى األعمال التي يمكن إسنادها إلـى األطفـال ونوعيتهـا     •

 .وطبيعتها

تكمن أهمية هذه الدراسة أنها تطبيق لنظريات تربوية تبـين إن األطفـال يتمتعـون      •

تهم هـي تشـجيعهم علـى    بطاقات كبيرة تحتاج إلى تفريغ وأفضل وسيلة لتفريغ طاقا

تمنح في وضع برامج إرشادية وعالجية للتخفيف من و ،المشاركة في األعمال المنزلية

 .تفشي المشكالت السلوكية لدى األطفال

التعرف على أي فروق ذات داللة إحصائية في دور األطفال في البيئة المنزليـة فـي    •

 .تعزى لمتغيرات الدراسةمحافظة رام اهللا والبيرة 
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محافظـة  ب الدراسة أهميتها لتناولها موضوع دور األطفال في البيئة المنزلية في تكتس •

حيث أن هذا الموضوع يؤثر على نمو شخصية األطفال في المراحـل  رام اهللا والبيرة 

 .العمرية الالحقة

تبرز أهمية هذه الدراسة أهمية مبدأ المشاركة في األعمال المنزلية لما لها مـن أثـار    •

 .مترتبة عليها

تبرز أهمية الدراسة بغرس مفهوم االنضباط والمسؤولية والنظام في األطفال، الـذي    •

 .ألمور في تربية أطفالهم على ذلكيغفل العديد من أولياء ا

التربويين والنفسيين في مرحلة الطفولة، واألدوار التي يقوموا بهـا   اإلسهام في تبصير •

دهم في التعرف علـى طبيعتهـا التخـاذ    األمر الذي يساع األطفال في البيئة المنزلية،

 .اإلجراءات الالزمة لها
  

  أهداف الدراسة  1.6

 :االهداف االحصائية للدراسة 1.6.1

 .في الدراسات العلمية متقدمة حصائيةتوظيف اساليب ا •

 .مقارنة نتائج األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة العلمية •

ختالف االحصائية للحصول على نفس النتائج بمعايير استخدام االساليب االوصول إلى  •

 .الطرق

البرامتريـة  األسـاليب اإلحصـائية    التشابه واالختالف في نتائجالتعرف على مـدى  •

)parametric(  الدراسة متغيراتالتي استخدمت في تحليل.  

في حالـة كـون تلـك    ) Non-Paramtric(الالبرامترية  أساليب اإلحصائية استخدام •

 .مفيدة احصائيةغير  )parametric(البرامترية ائية األساليب اإلحص
  

 :المنزلفي  اهداف تربوية بيئية للطفل  1.6.2

 .رام اهللا والبيرة التعرف على واقع دور األطفال في البيئة المنزلية في محافظة  •



8 

 

 

رام التعرف على كل الفروق المعنوية في دور األطفال في البيئة المنزلية في محافظة  •

 تعزى لمتغيرات الدراسة  رةاهللا والبي

الوصول إلى بعض التوصيات التي من الممكن أن تسهم في تحسين واقـع مشـاركة    •

  .الطفل في البيئة المنزلية بما يتوافق مع المنهج اإلسالمي النفسي التربوي

 . مفاهيمية لدور األطفال في البيئة المنزليةالخارطة اليمكن أن تقدم  •

املية لما يجب أن يكون عليه األطفال داخل األسـرة فـي   تقدم هذه الدراسة عالقة تك •

 .المنزل
  

  : محددات الدراسة 1.7

  .رام اهللا والبيرةتم إجراء هذه الدراسة في محافظة : المحددات المكانية �

  .م2013على أفراد عينة الدراسة خالل العام  يانتم تطبيق االستب: المحددات الزمنية �

، العم، اخت، اخ، ام، أب(لدراسة على أولياء األموراقتصرت هذه ا: المحددات البشرية �

لذلك تتحدد نتائج الدراسـة   .فأكثرسنة  19لذوي سن  في األسرة )الجدة، الجد، العمة

 .المستهدفة )Sample(العينة ب

التعرف على دور األطفال في البيئة المنزلية في محافظـة   تم: المحددات الموضوعية �

  ات الدراسةتعزى لمتغير رام اهللا والبيرة

  .المفاهيم والمصطلحات الواردة في هذه الدراسة: المحددات المفاهيمية �

هذه الدراسة باألداة المستخدمة لجمع البيانـات   تحدد): المنهجية(لمحددات اإلجرائية ا �

باإلضـافة إلـى ماهيـة    . من حيث صدقها وثباتها، واستجابة أفراد العينة على األداة

 .عينةاإلحصاء المستخدم وسمات ال
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   :ةمصطلحات الدراس 1.7

  :مصطلحات احصائية 1.7.1

  :Correlation االرتباط 1.7.1.1

  .)2012 ،الشربيني(هو اقتران التغير في الظاهرة بالتغير في ظاهرة أخرى 

  .)2004، العقيلي(هو وجود عالقة بين ظاهرتين 

 ،اسمي، اسمي(متغيرين  العالقة بين: والتعريف اإلجرائي لالرتباط في هذه الدراسة بأنه 

  . )رتبي ـ متصل ،اسمي، رتبي ـ رتبي، رتبي
 

  :Non-parametric  Model)(  النموذج الالبارامتري 1.7.1.2

 )Non-parametric( أو الالمعلميـة  الالبارامتريـة هو األساليب اإلحصائية االسـتداللية   

  .)2012 ،الشربيني(
  

  :(Non-parametric  Statistics)  ةاألساليب اإلحصائية الالبارامتري 1.7.1.3

هي األساليب التي تستخدم في حالة عـدم استيفاء افتراضات معينة حول المجتمع الـذي  

هي الطرق التي تستخدم في الحاالت التي و .)2012 ،الشربيني(تسحب منه عينة البحث 

 العينـة ال يكون فيها نـوع التوزيع النظري للمجتمع األصـلي الـذي اختيـرت منـه     

)Sample(  ًمعروفا)2008، حسن(.  
  

تلك الطـرق  : بأنها لألساليب اإلحصائية الالبارامترية في هذه الدراسة التعريف اإلجرائي

التي يستخدمها الباحثون في تحليل بياناتهم في حالة عدم تحقق افتراضات معينـة حـول   

  .مجتمع الدراسة
  

مما  ،بين المتغيرات العالقات هو عبارة عن وسيلة لتلخيص :ليل ألعـاملي التح 1.7.1.4

 وشرحها فجدول البيانات الخـام يحـول إلـى مصـفوفة     ،يسهل عمل الباحثين لتفسيرها

ارتباطات بأي وسيلة من وسائل االرتباط وبالرغم من فقدان بعض من الحقائق األصـلية  
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فإن العالقات بين المتغيـرات تصـبح أكثـر     ،في عملية استخراج معامالت االرتباطات

اً ومن المالحظ أن طرائق االرتباط أو التحليل العاملي ال تضيف شيئاً إلى البيانات وضوح

األصلية فكالهما أدوات تفيد في محاولة فهم تلك البيانات لذلك فإن التحليل العاملي يهدف 

وإنٍ أي طريقة من طرائق التحليل العـاملي   ،إلى تبسيط البيانات وجعلها بصورة أوضح

لباحثين في مجال التحليـل  ل اهتمامهناك و ،)1977،وآخرونأنثانيوس (تحقق هذا الهدف 

وعلى الرغم من اختالف الباحثين فـي   .العاملي فقد وردت تعريفات عدة للتحليل العاملي

 تحديد مفهوم واحد للتحليل العاملي إال أنه يمكن أن نـورد عـدد مـن تعريفـات هـي     

  .)1995،الفار(
  

تهـدف إلـى   ) Statistical method(ريقة إحصـائية  هو عبارة عن ط :التعريف األول

العوامل التي أثرت فيها من خالل التحليل معامالت  الستخالصالمعقدة  ،دراسة الظواهر

 .)1996 ،المختار( االرتباط بين المتغيرات الظاهرة

بأنه أحدى طرائق متعدد المتغيرات والتي تستخدم في تحليـل مصـفوفة   : ويعرف أيضاً

أو مصفوفة التباين والتباين المشترك للحصول علـى تفسـير دقيـق،     رتباطاالمعامالت 

وذلك من خالل العالقات يبن المتغيرات الناتجـة   .البيانات الكثيرة إلى عدد أقل واختزال

الكامنة وراء هذه العالقات والتي هي ) Common factors(بوساطة العوامل المشتركة 

وتكشف عن معناهـا مـن خـالل     .مغيرات األصليةمتغيرات أيضاً ولكن بعدد أقل من ال

  ).1999، الهاشمي( )Structural properties( الخصائص التركيبية
  

يسـعى لحـل    ،وكذلك يعرف التحليل العاملي على أنّه فرع من فروع اإلحصاء التطبيقي

فـي التحليـل   ) العامل(خطي لمجموعة من المتغيرات في عدد قليل من العوامل ويعرف 

 فيقصد به منـاهج رياضـية معينـة   ) التحليل( أما. بأنّه متغير فرضي أو نظري العاملي

  .)1975 ،البطيحي(
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  :مصطلحات موضوع الدراسة 1.7.2

 33في المادة  1989 األمم المتحدةطبقا لتعريف اتفاقية  :)Children( لالطف  1.7.2.1

غير المـألوف أن   وبما أنه من ،سنة 18في سن أقل من  يعتبر األطفال من همحيث انه 

فإن مسح عمالة األطفال قد أجرى المقـابالت   سنوات، 5يعمل األطفال في عمر يقل عن 

وهذا المفهوم يجعل كل من هـو  ). سنة 17- 5( مع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين

دون الثامنة من عمره طفال تلزمه رعاية األبوين واألسرة والمجتمع والهيئات التربويـة  

وهذا ما يجعل من مسؤولية األولياء تقع على كل ما يلحق بالطفل من متابعات  .ةوالتعليم

  ...طبية وقانونية وتربوية تعليمية
  

وقد حصر البعض فترة الطفولة في أنها مرحلة  ،هو الولد حتى البلوغ: تعريف الطفل لغة 

رة متميزة مـن  قبل الميالد إلى السنة الثانية عشرة وهي كذلك فت تبدأ من مرحلة ما زمنية

مجلـة الطفولـة   (لم تظهر في المجتمعات الغربية إال في القرن الثامن عشر  ،حياة الطفل

  .)2008 ،والتنمية
 

 ): (Child labor مفهوم عمل األطفال 1.7.2.2

األعمـال الخطـرة    :عمل األطفال يحدد عن طريق عواقبه وتأثيره على الطفل، ويشمل

 :األعمال التي تتداخل في تعليمهم وذلك، بالنسبة لألطفالا واجتماعيا والضارة عقليا وبدني

  . فرصة المواظبة على الدراسة بحرمانهم من. أ

  . المدرسة قبل األوان باضطرارهم إلى ترك. ب

بإجبارهم على الجمع بين المواظبة على الدراسة والعمل ساعات طويلة وفى أعمال . جـ

  . شاقة

المسـح القـومي لعمالـة    ( طنية واالتفاقات الدوليةالو ويتحدد ذلك في إطار التشريعات 

  :وينقسم عمل األطفال إلى .)2010 ،األطفال

أو حتـى المـأجورة    األعمال التطوعيةيتضمن هذا العمل كافة  :عمل األطفال المالئم) أ 

التي يقوم الطفل بها والمناسبة لعمره وقدراته، ويمكن أن يكون لها آثاراً إيجابية تنعكس 
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متاع والحفاظ على حقوقـه  على نموه الذهني والجسمي، وخاصة إذا قام به الطفل باست

 األساسية ألن من خالل العمل يتعلم األطفال المسؤولية والتعاون مع اآلخرين ويصبحوا

األعمـال   مسموح بهذه أعضاء مفيدين ومنتجين في المجتمع في المستقبل وبالتالي فهو

المساعدة في األعمال الخفيفة لألسرة المعيشية و العمل بعـد المدرسـة أو بعـد     ،مثل

 .)2010 ،المسح القومي لعمالة األطفال( نتهاء من األعمال المنزليةاال

و العمل الذي يحرم األطفال من الطفولة ه ):يلزم محاربته( عمل األطفال غير المالئم) ب

ويمكن اإلشـارة إلـى   . ومن قدراتهم ومن كرامتهم، فهو يعوق نموهم البدني والعقلي

إبطالها مثل العمل الذي يزاوله طفل ما دون  أربعة أشكال من عمل األطفال التي يتعين

والعمل الخطر هو أسوء أشكال عمـل   ،الحد األدنى للسن المحدد لذلك النوع من العمل

 ،المسـح القـومي لعمالـة األطفـال    ( والعمل في الخدمات المنزلية الخطرة ،األطفال

2010(. 
  

  :ةالمشاركة الوالدي  1.7.2.3

ن متبادل بين شركاء متساويين يعملـون معـاً لتحقيـق    اتفاق أو تعاو: يعرفها ستروينك

هي العملية التي يمكن من خاللها نقـل وتبـادل    ،مصالحهم الخاصة لحل مشكالت عامة

وذلك لخلق مناخ جيد يسـاعد علـى    ،مجموعة من األفكار والمعلومات بين أفراد األسرة

  .)2006 ،الساعدية وآخرون( والنفسي والحركيتحسين سلوك األطفال التربوي 
  

وله معان عـدة،   ،)بوأ( البيئة في اللغة من الفعل :البيئة والبيئة المنزلية لغة 1.7.2.4

 هيأه له وانزله ومكـن لـه فيـه،   :وأه له وبوأه فيهوب نزل به إلى سند جبل،: فبوأه منزال

 ُموَس وَ ﴿: قوله تعالى ومنه في القرآن الكريم نزل وأقام،): وتبوأ(
َ
وَْحيَْنا إ7ِ

َ
 ُموَس وَ َوأ

َ
وَْحيَْنا إ7ِ

َ
 ُموَس وَ َوأ

َ
وَْحيَْنا إ7ِ

َ
 ُموَس وَ َوأ

َ
وَْحيَْنا إ7ِ

َ
ا َوأ

َ
أ ْن َتَبو�

َ
ِخيهِ أ

َ
ا أ

َ
أ ْن َتَبو�

َ
ِخيهِ أ

َ
ا أ

َ
أ ْن َتَبو�

َ
ِخيهِ أ

َ
ا أ

َ
أ ْن َتَبو�

َ
ِخيهِ أ

َ
أ

ُمـْؤِمنِيَ 
ْ
ـ ال ْ ةَ َوبَّشِ

َ
Oـ قِيُمـوا الص�

َ
ـًة َوأ

َ
وا ُبُيـوتَُكْم قِبْل

ُ
ُمـْؤِمنِيَ لَِقوِْمُكَما بِِمْصَ ُبُيوتًا َواْجَعل

ْ
ـ ال ْ ةَ َوبَّشِ

َ
Oـ قِيُمـوا الص�

َ
ـًة َوأ

َ
وا ُبُيـوتَُكْم قِبْل

ُ
ُمـْؤِمنِيَ لَِقوِْمُكَما بِِمْصَ ُبُيوتًا َواْجَعل

ْ
ـ ال ْ ةَ َوبَّشِ

َ
Oـ قِيُمـوا الص�

َ
ـًة َوأ

َ
وا ُبُيـوتَُكْم قِبْل

ُ
ُمـْؤِمنِيَ لَِقوِْمُكَما بِِمْصَ ُبُيوتًا َواْجَعل

ْ
ـ ال ْ ةَ َوبَّشِ

َ
Oـ قِيُمـوا الص�

َ
ـًة َوأ

َ
وا ُبُيـوتَُكْم قِبْل

ُ
سـورة  ( ﴾لَِقوِْمُكَما بِِمْصَ ُبُيوتًا َواْجَعل

لكلمة  )1997( وقد ذكر ابن منظور بمعنى المنزل، واالسم البيئة أي اتخذوا، )87:يونس
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 .بمعنى إصالح المكان وتهيئته للمبيـت فيـه   :األول ،معنيين قريبين من بعضهما) تبوأ(

  .النزول واإلقامة :يالثانو
  

وسبب ذلك أن لفظ البيئـة لفـظ شـائع     تعددت تعريفات العلماء للبيئة،  :البيئة اصطالحاً

التعريـف   ،ثم نختار التعريف الـذي نـراه   ،ونذكر بعضاً من هذه التعريفات ،االستخدام

 وبشرية، ذي يعيش فيه اإلنسان بما يضم من ظاهرات طبيعية،البيئة هي اإلطار ال: األول

ويمـارس فيـه    ويحصل على مقومات حياته من غذاء وكساء ومأوى، يتأثر ويؤثر بها،

البيئة هي المكان الذي  :التعريف الثاني .)1984 ،صابريني(اته مع أقرانه من البشر عالق

التعريف  .)2007الحلو، . (من معنى نتخذ منه موطناً ومعاشاً بكل ما تحمله هذه العبارة

  .)1998الحفار، ( .البيئة هي كل شيء يحيط باإلنسان: الثالث
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  : الفصل الثاني
  االطار النظري 2

  

  الخلفية النظرية 2.1
  

 :متى سيبدأ طفلك بالمشاركة باألعمال المنزلية   2.1.1

يتأتى دفعة واحدة، ولكن من الخطأ أن ، وتحقيقه ال ن تحمل المسؤولية يتطلب وقتًاً طويالًإ

نرجئ البدء فيه، وعندما يبدي الطفل رغبة واستعداداً ألن يقوم بنفسه بعمل من األعمال، 

وسواء أكـان   .مهما كانت سنه، فإن هذا يكون هو الوقت المناسب لتعلم تحمل المسؤولية

عطى قدراً من المسـؤولية  الصغير في سنته األولى أم الثانية أم الثالثة، فمن الواجب أن ي

وعنايته بشؤون نفسه، وباألشياء التي يملكهـا   ،عندما يكون مستعداً لذلك كارتداء المالبس

والقيام ببعض األعمال الصغيرة حول المنزل، فهذه هي الطريقة التي يتعلم بهـا االتجـاه   

  .)1994 ،فوستر(السليم نحو القيام بنصيبه من العمل 
  

 :الزائدة وتأثيرها السلبي على شخصية الطفلخطورة الحماية  2.1.2

أو كالهما نيابة عن الطفل بالمسؤوليات التـي   ،قيام أحد الوالدين: ونقصد بالحماية الزائدة

يفترض أن يقوم بها الطفل وحده، وهذا األسلوب بال شك يؤثر سلباً على نفسـية الطفـل   

يعتمد  ،عيفة غير مستقلةو الطفل بشخصية ضنممنها  بعض هذه اآلثار فهناكوشخصيته، 

 ،قدرة على تحمـل المسـؤولية ورفضـها   على الغير في أداء واجباته الشخصية وعدم ال

نجد هذا النوع من األطفال الذي تربى على  ،توى الثقة بالنفس وتقبل اإلحباطانخفاض مس

هذا األسلوب ال يثق في قراراته التي يصدرها ويثق في قرارات اآلخرين ويعتمد علـيهم  

وسنجد هذا الطفل عندما يكبر يطالـب   ،يكون نسبة حساسيته للنقد مرتفعةو ،يءكل ش في

بأن تذهب معه أمه للمدرسة حتى مرحلة متقدمة من العمر يفترض أن يعتمد فيها الشخص 

على نفسه، وتحصل له مشاكل في عدم التكيف مستقبالً بسبب أن هذا الفـرد حـرم مـن    
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، أبو رمـوز (ه، ولذلك يظل معتمداً على اآلخرين دائما إشباع حاجته لالستقالل في طفولت

1999(.  
 

 ؟كيف ننمي االستقاللية والمبادأة باألعمال المنزلية عند أطفالنا  2.1.3

وتعويده على تحمل المسؤولية من أسـهل مـا يمكـن     ،ن تنمية االستقاللية لدى الطفلإ  

أخذها في االعتبار عند الكـالم  هناك متغيرات هامة البد من  لكنبشهادة خبراء التربية، 

كالتوقيت الذي يتوقع فيه اآلبـاء مـن   ، عن رغبة اآلباء في تنمية االستقاللية عند أطفالهم

ـ و ،أبنائهم إنجاز واجبات معينة ي إنجـاز تلـك   األسلوب الذي يعامل به الطفل إذا فشل ف

من عقابهم علـى   هم على نجاحهم في أداء تلك الواجبات بدالًتكافئمو ،المهام أو الواجبات

أن هذا هو األسلوب الناجح في التـدريب علـى القيـام باألعمـال      قد وجدو ،الفشل فيها

عن عالقـة   اًبعمل بحثبومرنيد باحثات لصدق هذا التحليل؛ قامت إحدى  وتأكيداً ،المنزلية

االتجاهات الوالدية من ناحية نمو الشخصية، وخصائص السلوك االجتماعي مـن ناحيـة   

أن األطفال  وجدت ،ى مجموعات من أطفال مدارسد أجرت بومرنيد بحثها علأخرى، وق

الذين يتميزون أكثر هم أولئك الذين يقوم آباؤهم بممارسة الضبط عليهم، ويطلبون مـنهم  

أداء واجباتهم دون أن يغفلوا عن إشعارهم دائماً بحرارة العاطفة نحوهم وتقبلهم كما هـم،  

أما األطفال الـذين    .)1986إسماعيل، ( .ينجحون فيهاباستمرار في كل مرة  وتشجيعهم

، شدداً على أبنـائهم يمارس ضبطاً م تميزوا نسبيا بعدم الثقة في أنفسهم وباالنعزالية، كان

في نفس الوقت على درجة أقل من حيث حرارة العاطفة، وعلى درجة أكبر مـن حيـث   

إسـماعيل،  ( .احثـة بالمتسـلطين  وهؤالء دعتهم الب. االغتراب والتباعد بالنسبة ألطفالهم

1986(.  
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 : العوامل واألسباب التي تؤثر على دور األطفال في البيئة المنزلية 2.1.4 

  :العوامل التعليمية -أ 

تشير البيانات والدراسات التي تناولت العوامل المؤدية إلى عمل األطفال إلى حقيقة مؤداها 

ومشكالت التعليم األساسي، كمـا   ئة المنزليةوجود صلة مباشرة بين دور األطفال في البي

. تصادي لألسرةتشير من جانب آخر إلى ارتباط العوامل التعليمية بانخفاض المستوى االق

هم من  أن الغالبية العظمى من األطفال الذين يعملون في البيئة المنزلية ةفقد أثبتت الدراس

ء األطفال هو االنخـراط فـي حقـل    أسر متدنية اقتصادياً لذلك كان الملجأ الوحيد لهؤال

  .)2007، احمد( .األعمال المنزلية منذ مرحلة عمرية مبكرة
  

خاصة التي تعـاني مـن    الفلسطينيةأثرت األزمة االقتصادية في الدول العربية عامة و 

إذ أدى ارتفـاع تكلفـة    ،انخفاض الدخل على قدرة رب األسرة الفقيرة على تعليم أبنائـه 

باإلضافة إلى وجـود   ،ألجور بالقيمة الحقيقية لها في معظم القطاعاتالمعيشة وانخفاض ا

انخفاض القدرة علـى التعلـيم   فقد أدت إلى  ،نسبة من أرباب تلك األسر خارج قوة العمل

  .)2011،خير بك( .األطفال
  

  :عوامل اقتصادية -ب 

جداً والقوة وأجور البالغين منخفضة  ،ي أغلب الحاالت يكون دخل األسرة محدوداً للغايةف

األطفال نوعاً من إعالة األسرة أو  عملبحيث ال يصبح  ،الشرائية للجماهير بالغة الضعف

 تكملة لدخلها وإنما جزءاً أساسياً من مصادر دخلها، ويضطر األطفال لممارسـة العمـل  

 أنالعديدة  ةلقد أكدت الدراسو ،المحفوف بالمخاطر حينما يتدنى دخل األسرة داخل المنزل

إلى أهمية العامل االقتصادي حيث يظهـر   في األعمال المنزلية ات مشاركة األطفالمحدد

 ،بوليفة( ألطفالل م وفاعل في المشاركة المنزليةانخفاض مستوى دخل األسرة كمؤشر مه

2000.(  
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عامالً مهماً في دخل األسرة التي لم تعد تبحث لطفلها عن فرصة فـي  يعتبر  دور الطفل 

بل الدور الذي يقدمه الطفل ورغم ضآلته مهماً جـداً كـي    ,تعلم مهنةللالتعليم أو فرصة 

 تستطيع األسرة تأمين العديد من االحتياجات الجديدة التي ظهرت مع نوع الحياة المعاصرة

   ).2011،خير بك(
  

وعدم المساواة في  ،وفي هذا السياق تقول إحدى مراجعات البنك الدولي حيثما يسود الفقر

يد احتماالت انخراط األطفال في األعمال المنزلية، كما تتزايـد مخـاطر   مجتمع ما، تتزا

أو مسـاعدته   ،استغاللهم فالمساهمة البسيطة التي يقدمها دخل الطفل العامل لعائلته الفقيرة

   ).1999حجازي، ( في األعمال المنزلية إلتاحة الفرصة لآلباء واألمهات للعمل
  

  :ر األطفالالعوامل الثانوية المؤثرة في دو -ج

وفاعالً في األعمال التي يقـوم بهـا األطفـال     ،تلعب مجموعة من العوامل دوراً مؤثراً

إال أنها ال ترقى في درجة أهميتها إلى المتغيرات  ،وتساعد على تسهيل وجودها ،بالمنزل

  :إن أهم تلك العوامل .األساسية

   ).2011،بكخير ( التفكك األسري -1

  .)1999ي، حجاز( حب الطفل للعمل -2

 .)1999حجازي، ( التقاليد واألعراف المحلية -3
  

  :الناتجة عن مشاركة األطفال في األعمال المنزليةمشاكل ال  2.1.5

مشاكل تبدأ بالقضايا الشخصـية وتنتهـي   في االعمال المنزلية األطفال  إشراكينتج عن 

  :وأهمها بالقضايا المجتمعية العامة

األطفال وتشغيلهم مـن الممكـن أن يضـعف     إشراك إن :الصحة والتنمية الجسمانية  - أ

مقاومة أجسامهم لألمراض التي توهنها وتضعفها وتقلل من فرص الحياة لديهم وكثيرا 

ما يستخدم األطفال في سن التاسعة والعاشرة وهذا يساعد على حدوث نتـائج ضـارة   

 ،الخبـرة قد يتعرض لها األطفال بسبب قلة  ،صحة أولئك األطفال ونمو أجسامهم على
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علـى   مشاركتهكما ال يحصل األطفال أثناء  ،وعدم استكمال وسائل الوقاية ،والتدريب

أو ملوثة وهذا ما يـؤثر سـلباً علـى     ،ويتعرضون لتناول أغذية فاسدة ،تغذية مناسبة

 ;Greenberger et al., 1988)) 2008، الثبيتي ; 2000عصر، ( حالتهم الصحية

Eggebeen, 1988; Grootaert and Patrinos, 2000; Hobbs, 1999; 

Hobbs et al., 1996; Roslyn, 2001)  

 ,TESSA –Sudan Resouresفي بحث األعمال والتوظيف موقع  وحسب ما جاء 

 االمـر  تطلّـب يو ،يواجهون المخاطر 18أن األطفال العاملين دون سن الـ  )(2012

  .تدخالً سريعاً يتّسم بالمهارة والحساسية

وربما سـبب   ،إن عمل األطفال يعيق ثقافتهم ونموهم العقلي :النمو الذهنيالثقافة و -ب

ق الطفل دون أي نشاط أو أي وقـت أو أيـة   ذلك بصورة خاصة إذ يترك العمل الشا

رغبة للمداومة على المدارس أو التعليم أثناء وجودهم في المدارس ألنه يضعف بـدالً  

هناك ف .فقيرة وبطالة متناهية وسوء تغذيةمن أن يقوي مقدرة الطفل على البقاء في بيئة 

رسـالن،  ( األطفال في المنزل والتعلـيم الرسـمي   أعمالعالقة طبيعية سلبية مابين 

1973(.   

ما دام أن على أطفال العائالت الفقيرة  :الفقر وفقدان المساواة اجتماعياً واقتصادياً -ج 

لى من األطفـال اآلخـرين   ل المتدني أن يعملوا ضمن وتيرة أعفي البلدان ذات الدخ

لألطفال ما هي إال وسيلة  المنتمين إلى عائالت أكثر ثروة فيعني أن األعمال المنزلية

الفقر بوضـوح عنـد تشـغيل     لتحسين توزيع الدخل وفي بعض الحاالت تخف حدة

 .)2005القرني، (األطفال

يعملون  ونظرائهم ممن ،يوجد فروق جوهرية بين األطفال العاملين في أعمال خطيرة

في أعمال خفيفة من حيث االنتقاء األسري لصالح األطفال العاملين فـي األعمـال   

الخفيفة الذين أظهروا تماسكاً أسرياً يتساوون فيه مع جميع األطفال غير العاملين من 

نالحظ أن األطفال العاملين بوجه عام، أكثر عدوانيـة مـن    ،حيث سمات الشخصية

ا يتعلق بالتوافق الشخصي واالجتماعي يوجد فروق ذات األطفال غير العاملين، وفيم
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 داللة إحصائية لصالح األطفال المتخلفين عن المدارس، والذين لم يلتحقوا بأي عمـل 

ويعتبر محيط العمل من أهم العوامل التي توجـد فروقـاً بـين     .)1986إسماعيل، (

للتشريعات التي أو عدم تكيفه معه و ،األطفال وذلك من حيث توافق الطفل مع العمل

إسـماعيل،  ( سنت لها دورها من حيث عدم تشريع العمل بالمراحل العمرية المبكرة

1986(.  

إن العنف الذي يتزايد في سلوكيات األطفال هـو رد فعـل طبيعـي     :مشاكل نفسية -د

مما يوجب على اآلهل تفهم احتياجات األطفال للتعبيـر عـن    ،ألحداث غير طبيعية

اتهم ورغباتهم باالستقاللية والقيام بحوائجهم وأعمالهم الخاصة مشاعرهم وتفهم سلوكي

  .)2003 ،مجلة امرأة اليوم(بأنفسهم 
 

  :أنواع األعمال المختلفة 2.1.6

وسوف تحلّـل  . ينخرط األطفال في العديد من أنواع األعمال المختلفة في كّل أنحاء العالم

  .لواردة أدناهظروف هذه األنواع المختلفة من العمل تحت العناوين ا

يمكن أن تتفاوت من النشاطات الزراعية الكثيرة التنوع إلـى العمـل    :نشاطات العمل) أ

بما فـي   ،المنزلي، ورعاية األطفال الصغار، وحمل البضائع، والمسح، وأعمال البناء

ذلك تشغيل اآلالت فضالً عن المهمات اليدوية، والبيع، وجمع النفايات وفرزها، وتلميع 

  2012).، رثيونوسو( حذية، وما إلى هنالكاأل

يمكن أن تكون منزل األسرة، أو منزل رب العمل، أو حقول األسـرة أو   :بيئة العمل) ب

األرض التي يستطيعون الوصول إليها، أو أرض يملكها أشخاص آخرون، أو مصنع، 

      الـك أو دكّان، أو سوق أو مستودع، أو منجم أو شارع، أو موقع بناية، وما إلـى هن 

  2012).، رثيونوسو(

يمكن أن تشمل هذه اسـتخدام مـواد كيميائيـة زراعيـة أو     : وجود مخاطر محددة) جـ

، أو القيـام بعمـل   )مثل منجم أو الشوارع(صناعية خطيرة، أو العمل في بيئة خطرة 

يدوي ثقيل يمكن أن يكون خطيراً على األطفال الصغار، أو العمل ساعات طويلة، أو 
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وقد يكون األطفال أكثر تعرضـاً  . عرض لمخاطر إساءة المعاملة البدنية أو الجنسيةالت

إلصابات العمل من البالغين بسبب مرحلتهم التطورية، مثل قصر فترة التركيز والتعب 

قـد يكـون   : قضايا المخاطر النفسية بقلّة خضـوعها لألبحـاث   وتتّسم. وسوء التقدير

إساءة المعاملة العاطفية من قبل أرباب العمل أو الزبائن  لخصائص العمل مثل الملل أو

  2012).، رثيونوسو( تأثير سلبي على األطفال

 مساعدة األطفال والديهم، أو عند بالغين آخرين ضمن عائالتهم: طبيعة عالقة الوظيفة -

  2012).، رثيونوسو(

مدركة للعمل أكثر تميل الكتابات عن عمل األطفال إلى إبراز المخاطر ال: فوائد العمل - 

وقد سلّطت األعمال الحديثة العهد الضوء على النظر إلـى العمـل   . بكثير من فوائده

وقد تشمل الفوائد على سبيل المثال، . باعتباره مفيداً لألطفال في العديد من المجتمعات

يفية الفوائد االقتصادية، واالنخراط االجتماعي في أدوار البالغين ومسؤولياتهم، وتعلّم ك

حس باالسـتقالل يـؤدي إلـى    إدارة الوقت والمال، والتعامل مع الجمهور، واكتساب 

 2012).، رثيونوسو( تعزيز االعتداد والثقة بالنفس
  

  :المهام المنزلية طبقا للمرحلة السنية للطفل  2.1.7

إعداد وتنظيف طاولـة الطعـام   القيام ب عمر األربع والخمس سنواتيمكن للطفل في  -أ 

التي األماكن ساعدة األم في تحضير الطعام وإعداد الوجبات أو المساعدة في تنظيم وم

ما بين السـت أو ثمـاني   لألطفال  يمكن  وأيضاً ).2010 ،محى الدين(استخدامها تم 

وتنظيم  ،وإخراج القمامة من المنزل ،إنجاز بعض األعمال المنزلية مثل الكنس سنوات

األطفال ما بين  بإمكان ).2010 ،محى الدين( زاناتوتوزيعه في الخ ،الغسيل النظيف

المساعدة في غسل سيارة األب أو األم أو غسل األطبـاق أو إعـداد    من سنة 12و 9

 ،محـى الـدين  ( تنظيف الحمام أو حتى تشغيل غسالة األطباقوجبة طعام بسيطة أو 

النوافـذ أو   عملية غسيلبالقيام  األبناء ما بين ثالثة عشر وسبعة عشر عاماً ).2010
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تنظيف الساحات أمام المنـزل  و المائدة تنظيف الثالجة أو إعداد الوجبات وحتى تنظيم

  ).2010 ،محى الدين(والمرافق التابعة له 

البد من تعويد األهل لألبناء ذكوراً و إناثاً على المساعدة في أعمال المنزل، وسـيكون  

وإن على الرجال االقتـداء بـالنبي    ،األب واألم قدوة حسنة بقيامه بهذا العمل الفضيل

، الخطة الوطنية للطفل الفلسـطيني ( واجباتهمبما يتعلق قيبالقيام  ،صلى اهللا عليه وسلم

2009-2011(.  
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  الدراسات السابقة 2.2
  :تتعلق بموضوع الدراسة سابقة دراسات  2.2.1 

الجهات المختصـة أي  أن  )2011-2009(فقد جاء بخطة اليونيسيف التي أصدرتها لعام 

وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون االجتماعية الفلسطينية بالتعاون مع أرباب األسـر  

ة النشاط بحيث يستطيع الطفل القيام بمختلفة األعمال المنزلية مثـل  على تفعيل حص واأكد

ـ  ،وصنع القرار ،والترتيب ،ونظافته ،مهارات تحمل مسؤولياته  ،اركةوتفعيل روح المش

الخطة ( وغيرها من األعمال التي تعود بالفائدة على سالمة البيئة وصحتها ،وعمل الفريق

  . )2011-2009، الوطنية للطفل الفلسطيني
  

ينبغي تـوفر الحاجـات    ،ويحقق العيش الكريم ألفراد األسرة ،االمنزل صحي ولكي يكون

مثـل  ، غيرها من االحتياجاتو ،والتهوية ،والكساء ،والطعام ،من الشراب ،األساسية فيه

وتوفير الـدفيء مـن    ،والضوضاء ،وحماية من الضجيج ،واإلضاءة المناسبين ،التهوية

التخلص مـن النفايـات   ، افق الصحية المناسبةتوفير المر .االحتفاظ بخصوصيات األفراد

تـوفير المـوارد   ، ير وسائل لتخزين الطعام والشرابتوف، كل مناسبشالصلبة والسائلة ب

وتوفير مباني تقيهم من الحوادث الناتجة عـن انهيـار المبـاني     ،منة للطعام والشراباآل

 ضـعف الكهربـاء   أوالغاز  أوالحوادث الناتجة عن الحريق  أووسقوطها بسبب ضعفها 

  ).2004 ،الصحة العالمية منظمة(
  

 : البيئي التعرضاالطفال و  2.2.1.1

خل المنزل وتتمثل بجميـع األشـياء التـي    بمجمل األشياء الموجودة دا واتفاعلي االطفال

يستخدمها األفراد داخل المنزل كاألثاث واألدوات المنزلية والماء والهواء والطعام والتربة 

تفاعل معهـا أفـراد   يها مما غيروالبيئة المحيطة بالمنزل كالساحات والطرق والحدائق و

كتلوث الميـاه،   ،متنوعةوملوثات تتعرض البيئة المنزلية لمخاطر  .األسرة بشكل مستمر

والتعرض للمواد الكيمائية بأشكالها وغيرها  ،والتعامل مع النفايات الصلبة العادية والخطرة
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على هذه المساهمة سيتعامل الطفل مع الملوثات التـي   بناءو. من الملوثات مثل الضجيج

الطـالء   ومخلفـات  بيـدات اآلفـات  سيساهم بإزالتها من النفايات الصلبة والسائلة مثل م

  ).1989، الحوات(والمنظفات والمواد الكيمائية 
  

داخل البيئة المنزليـة الفلسـطينية   التي يقوم بها الطفل  باألدوارأن الدراسات التي اهتمت 

عن شريحة عريضة مـن  ونحن هنا نتحدث  ،ويمكن القول أنها شبه نادرة كانت قليلة جداً

الدراستان أن مـع تزايـد    كذلك وجدتو .هذا المجال رائدةسة فجاءت هذه الدراالمجتمع 

الجهـاز التنفسـي    كـأمراض  ،أعداد السكان سيؤدي ذلك إلى زيادة انتشـار األمـراض  

وإيجاد ظروف صحية سـيئة  ، )التهاب األذنو، التهاب اللوزتين ،نزالت البرد ،كالسعال(

ـ  أعداد، كما وبينت الدراسة أن تزايد )كوجود العفن والرطوبة في المساكن( ان ذات كالس

كتظاظ وقد أوصت الدراستان عن ضرورة عالقة إحصائية مع الكثافة السكانية العالية واال

وجود حل جذري لمشكلة اإلسكان في مخيمات الالجئين لتفادي وجود بيئات غير صـحية  

)Al-Khatib and Tabakhna,2006(.   
  

بما فيها البيئـة   ،الاالهتمام بالبيئة المحيطة باألطفإلى ضرورة ت ادراس عدة توصافقد  

وكذلك إكسـابه أهـم    ،وإكساب الطفل معلومات عن المشكالت البيئية المحيطة ،المنزلية

ضرورة تنميـة  ب ةالمهارات التي تسهم في حل المشكالت وحماية البيئة وأوصت الدراس

ن يكون احد األهداف العامة ألي أوبخاصة في المرحلة األولى من الطفولة والوعي البيئي 

األنظمة البيئية والدورات الطبيعية مـع   ما بين ترابط هناك ،امج تعليمي يقدم لألطفالبرن

ــبعض ــان، ( بعضــها ال  ;Durkheim,1956; Hurreimann,1988 ;2006الجب

Mayer,1967)  
  

  :الماءاالطفال و  2.2.1

ر يلعب الطفل دو ،اهللا من الماء كل شيء حي لنظراً ألهمية الماء في حياتنا اليوم وقد جع

مخـاطر  و ،نزل أو تلوثها سيسبب مخاطر وآفاتنقصان كميات المياه في الم هام في حال
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ونظافـة   ،والنظافة الشخصية ،والشرب ،طهيللفيستخدم الماء  ،اإلنسانحياة صحية تهدد 

 Al-Khatib et( وغيرها من االستعماالت ،وري المزروعات المنزلية ،وساحاته ،المنزل

al., 2008(. الخصائص الفيزيائية والكيمائية والبيولوجية في  تغيرحدث  اذا يتلوث الماء

 ،سـفاريني وآخـرون  (سـتخدام  الذي يجعل نوعية الماء الذي تتعامل معه غير قابل لإل

2006.(  
  

لقلة المياه نجد معظم السكان يستخدمون الخزانات لحفظ المياه وضـمان تواجـدها    فنظراً

الفلسطينية سواء كانت  األراضيبة كبيرة جدا من وذلك بنس ،لديهم لقضاء احتياجاتهم بها

ولكن  ،وأحيانا ال يعود سبب استخدام الخزانات لقلة المياه ،مخيمال القرية أو أو مدينةفي ال

بسبب قلـة   ونجدها ملوثة االمياه كثير هذه إنو .المناطق المرتفعة إلى الصعوبة وصوله

هنـاك عـدد كبيـر مـن      .)Al-Khatib and Arafat, 2009( تنظيف هذه الخزانات

الصحية وان نسبة كبيرة من المشاكل  ،عن طريق الماء اإلنسان إلىالتي تنتقل  األمراض

فهناك عدة  .)1998 ،وآخرون الشنشوري( تلوث المياه إلىجع التي يعاني منها الناس تر

 وري بالمنزل كالشرب الماء الملوث واالستحمام األسرة ألفراد األمراضطرق تنقل فيها 

 .ونـي اآلغسـل   وأ المـأكوالت واستعمال هذا الماء الملوث في تحضير  المزروعات به

   ).1997 ،المواصفات الفلسطينية(
  

الحصول على الماء لألطفال استغالل الوقت الذي يستغرق في جلب الماء في إمكانية يتيح 

نـدره   ن األطفال الذين يتحملون عبء جلب الماء إلى المنزل في حالـة إف ،أنشطة أخرى

قلة الدخل لدى أفـراد األسـرة   و ,الماء سيؤدي إلى زيادة نسبة اإلصابة باإلمراض لديهم

ر صـحية  اثأعلى األطفال في توفير المياه الالزمة للبيت فيسبب  ءسيؤدي إلى زيادة العب

  .)2005 ،تقرير لجنة األمم المتحدة( سلبية
  

ن نسبة إ، )2009(عام الفلسطيني المركزي  اإلحصاءجهاز  بهبينت نتائج المسح الذي قام 

 األراضـي فـي  % 5.7المنزلية للحصول على المياه بلغـت   اآلبارالتي تستخدم  األسر
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 أمـا هذه النسبة قي قطاع غزه وتنعدم  ،)2008( خالل عام %5.9الفلسطينية مقارنة مع 

منزلية للحصـول علـى    أبارالتي تستخدم  األسرعلى مستوى المنطقة فقد تراوحت نسبة 

فـي   األسرمن %10.6في جنوب الضفة الغربية مقابل  األسرمن % 15.6لمياه ما بين ا

جهـاز اإلحصـاء   ( في وسط الضـفة الغربيـة   %1.2شمال الضفة الغربية بينما بلغت 

  .)2009، المركزي الفلسطيني عام
  

  :النفايات الصلبةاالطفال و  2.2.1.3

إنتاج الفرد من النفايات  يقدرحيث  ،بةتعاني األراضي الفلسطينية من مشكلة النفايات الصل

ن كمية النفايات المنزلية في أغم مما يعني  )600(الصلبة في األراضي الفلسطينية حوالي 

 )2009(مليون طن سنويا حسب مسـح البيئـة المنزليـة     )847238( ـفلسطين تقدر ب

بيئة مما ا على الد كمية النفايات الصلبة مع زيادة السكانية مما يشكل ضغطادزن تأويتوقع 

وتقوم إسرائيل بالتخلص من المواد السامة والخطـرة فـي األراضـي     ،يزيد من تلوثها

الفلسطينية دون االلتزام بالمعايير البيئية واالكتراث بصحة وحياة المواطنين الفلسـطينيين  

، الفلسـطيني  إلحصـاء المركـزي ل  جهازال( قربة من تلك المناطقمالذين يسكنون على 

2009(.  
  

تشمل النفايات المنزلية الصلبة القمامة وهي الفضالت التي تنتج عن عمليات إعداد وطهي 

ـ تعوف الجوية الحارة وتسريعة التحلل في الظرفهي  ،الطعام صـالحا لتوليـد    ر مكانـاً ب

وتراكيـب   ،مخلفات خطرة وتوجد هذه المواد بأشكال وهناك ،معظم الحشراتو ،الذبابات

 ،والمرافـق  ،واأللبسـة  ،المواد المستخدمة في تنظيف المنـزل  مختلفة وأنواع عدة منها

والزجاج المكسـور   ،والمبيدات الحشرية ،األسمدة وبقايا ،والدهانات ،والعقاقير ،األدويةو

  .)2004، أبو شريحة(
  

النفايات الصلبة اليومية في  في دور األطفال في ادارةهناك تباين  إنفقد بينت الدراسات 

كغـم   )0.7(الفرد اليومي في المدينة حـوالي   إنتاج صلذ يانة والمخيم المحافظة والمدي



26 

 

 

 اليومي في المخيمات حوالي اإلنتاجبينما يصل متوسط  ،كغم يوميا) 0.39(مقابل ، يوميا

وأوضحت  .كغم) 0.88( حوالي إلىالفرد في المخيم  إنتاجيصل  وقد ،كغم يوميا) 0.69(

ألساليب التي يتبعها األطفال فـي إدارة النفايـات   وا ،الدراسة إن هناك العديد من الطرق

على عمليـة   باإلشراف األمعادة تقوم  .)Addo-Yobo et al.,2003( الصلبة المنزلية

هـذه  عمل تمما  ،األطفال خاللمن  أالوعيه البالستيكيةفي  ع النفايات الصلبة المنزليةجم

 إلـى وكل ذلك يؤدي  ،هةالكريظروف غير صحية وانتشار الروائح  إيجادعلى االوعية 

  .)Kassim et al.,2006( والبيئة العامة ،تهديد الصحة العامة
  

وعلى  ،صعوبة تدويرها فيزيادة الإذ إن اإلنتاج المرتفع للنفايات المنزلية سيؤدي إلى  

 جزء من عملية إدارة النفايات المنزليةإلى تدوير الى المنزلي البد من تحويل عملية المستو

 فيأتييشارك األطفال في عملية تدوير النفايات ف .)2010، ساحات االلكترونيةموسوعة ال(

في عملية  والتعاون مع ولي األمر ،الخاصة نهاكامأبدورهم البارز في جمع النفايات 

 تمو ،األطفال دورا هاما في عملية التدوير ا فيهموكذلك يلعب أفراد األسرة بم ،هاتدوير

  .(Darby and Obara, 2005)إلعادة التدوير  من خاللها وضع خطط مستقبلية
  

  -:التعرض للمواد الكيميائية االطفال و 2.2.1.4

 ؤونيبـد سـنوات   9-5ن األطفال في الفئة العمرية أ )2006(وآخرون  habibقد بين  

لى التعامل مع المـواد الكيميائيـة   إتنظيف المنازل وهذا مما يعرضهم بالقيام ببالمشاركة 

دت الدراسة إن اسـتخدام  قد وجو .ضه لآلثار السلبية للمنظفات الكيميائيةوبالتالي هم عر

، وآخـرون  habib( يهـدد سـالمتهم  على صحة أفراد المنـزل و  يؤثرالمواد الكيميائية 

في المنزل تلعب دورا هاما في حل المشكالت الصحية  األم نا دراسة بينتوقد  .)2006

 Darby and)الصحيةالعامة  لسالمهاهم طرق في المنزل وتعليم األطفالتعرض لها يالتي 

Obara, 2005).   
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وتعامـل   ،بين فيها اثر وجود المواد الكيميائية فـي المنـزل   )ويشر(وفي دراسة قام بها 

أدت إلى  ،وقد وجد أن زيادة عدد األطفال الذين يشاركون األعمال المنزلية ،األطفال معها

ر بمثـل هـذه   التـأث  خاصة أن األطفال سـريعو  ،تأثرهم بسوء استعمال المواد الكيميائية

ومن المخاطر المصاحبة لهذه المشاركة تناول العقاقير والكحول وانتقال  ،المؤثرات البيئية

واالجتماعية  ،والنفسية ،والجسدية ،مما تسبب من األمراض العقلية ،األمراض واإلصابات

وقد أجرت الدول  ،ا وأمريكياإذ إن معظم األبحاث التي أجريت كانت في بريطاني ،لاطفألل

كيميائيـة  طورة استعمال أدوات في المنزل ومـواد  العربية دراسات أخرى أشارت إلى خ

  .)Wichern,2005( ألطفال وقد تسبب أحيانا لهم اضطرابات سلوكيةعلى ا
  

 ،عرضة لسموم المبيـدات  أكثرهم  األطفال نأ ،م2009عام  سليمان في دراسته وقد ذكر

وجود المواد الكيميائية في المنزل الستعمالها  إنوذكرت الدراسة  ،المنازلوالمنظفات في 

دات الحشرية والمبي ،ومنها مثل النشا والصودا التي تستعمل للتنظيف ،في مجاالت مختلفة

، سـليمان ( والتهابات الجلديـة  ،والحلق ، وتهيج,حروق إلىتؤدي  ،التي تستخدم لمكافحة

 أو اإلهمـال  ضـحية  في األعمـال المنزليـة   مشاركتهلطفل أثناء ا يصبح قد .)2009

  .)1989 ،39في المادة  المتحدة ميثاق األمم( أو اإلساءة االستغالل
  

  :الحوادث المنزليةاالطفال و 2.2.1.5

 ،جهلالن معظم الحوادث المنزلية التي يتعرض لها األطفال ناتجة عن أبينت الدراسات  

وهذا ممـا   ،ن الوسائل التي سهلت على اإلنسان حياتهوالكهرباء قد ارتبط بكثير م ،فالغاز

فال بد من معرفة أسـباب هـذه الحـوادث     ،يعود على البيئة المنزلية وسالمتها بالضرر

وقد وجدت هذه الدراسة إن األطفال الذكور أكثر عرضة مـن   ،والعمل على التقليل منها

-Alاإلصابة  ور ضعفي نسبةالذك اإلصابة لدىحيث بلغت نسبة  ،اإلناث لإلصابة المنزلية

Khatib and Tabakhna, 2006).(  
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والسـقوط عـن    ناعمة أرضيةالمختلفة كاالنزالق على  بأشكالهاتتعدد الحوادث المنزلية  

              .اللعـاب كالـدراجات   الشـرفات واسـتخدام   وأسـوار والمصـاعد والنوافـذ    األشجار

فاسدة النتهاء الطعمة األ وأ ،وث بمادة سامةالشراب المل وأرجوحات والتسمم باألغذية واأل

التسمم بالمبيدات ومواد التنظيف نتيجة تناول المبيدات  وأ ،صالحيتها أو تعرضها للشمس

التسمم من األدويـة   وأ ،تناول الطعام بأيدي ملوثة وأ ،ب الطعام والشرابانالمحفوظة بج

 ،كن إن يسبب الكثير من الحوادثالمنتهية صالحيتها الحوادث الناتجة عن التدخين الذي يم

وحوادث الكهرباء الناتجة عن التعامل مع أسالك الكهرباء واألجهـزة   ،الحريق كحوادث

الكهربائية المكشوفة وحوادث التدفئة المختلفة في فصل الشتاء الناجمة عند عـدم التقيـد   

األلعـاب  بشروط استخدامها وحوادث سخانات المياه وحوادث المسابح المنزلية وحوادث 

  .)2004، منظمة الصحة العالمية( المنزلية
  

الخاصـة   إفريقياوشمال  األوسطلمنظمة الشرق  ألتشاوري اإلقليميالمؤتمر  وقد أوصى 

العمل على سـالمة   بضرورة )59(في المادة  )2005(المتحدة في القاهرة  األممبدراسة 

 ،ل المراكز الصحيةن خالم األردنيةفي المملكة  )1993( وفي دراسة شنطاوي .األطفال

مـا عـدا    أخـرى من فصـول   أكثرفي فصل الصيف  ن األطفالوجد أن نسبة المراجعي

بالنسبة للجنس فقد كانـت   ماأ .)1993، دراسة شنطاوي( أكثرالحروق كانت في الشتاء 

   .)1993 ،اوينطالش( اإلناثمن  أكثرنسبة حدوثها للذكور 
  

 للسـالمة مـن حـوادث منزليـة     إرشاداتومات للمعل اليمني وقد اصدر المركز الوطني

االسـتعانة بالمختصـين فـي     وضرورة ،للبنزين األطفالتجنب استعمال كالحرص على 

 ،لحمايتهم من حوادث الكهرباء باألطفالوتجنب االستعانة  ،أي تلف منها وإصالحتركيب 

 للمعلومات اليمني قد أكد المركز الوطنيو .ضرورة صيانة السخانات سنوياقد أكد على و

يصعب وصـول   أمنة أماكنومواد كيميائيةٍ فيٍ  ،ومواد التنظيف ،األدويةانه يجب وضع 

وعدم التعـرض لهـا    ،مع هذه المواد ملوارتداء المالبس الواقية عند التعا إليهااألطفال 

ـ على دخول األطفال وتجنب  ،بشكل مباشر ة وتجنـب  المواد المرشوشة بالمواد الكيميائي
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وحث األطفال علـى   ،مواد التنظيف مع بعضها البعض أوالمواد الكيميائية خلط األطفال 

 على تواجديتم االنتباه  وال بد أن ،لحماية األطفال من التسممغسل الفواكه والخضراوات 

سن مناسبة ل األلعابوالرئيسية واالهتمام بان تكون  ،بعيده عن الشوارع المزدحمة األلعاب

  .)2007، مني للمعلوماتلمركز الوطني الي( األطفال
  

األطفال المعلومات عـن المشـكالت    إكساب ضرورةالدراسات السابقة على  أكدتوقد 

التي تسـهم   المهارات إكسابهموكذلك  ،تلك المشكالت التي تساهم في ،بهم المحيطةالبيئية 

والتـي   ،)م1977(سي في االتحاد السوفيتي عام نادى مؤتمر تبليوقد  ،المشكالت في حل

 لحماية البيئية المنزلية من خـالل تـوفير   بإجراءاتالقيام  بضرورةدولة  )68(رته حض

الموسوعة ( لتنشئةافي  أهمية من الما له ،تحديدا سن األطفال األعمارالتربية البيئية لجميع 

العمل على دمج التربية البيئية في المناهج المدرسية  وقد يمكن .)1997 ،البيئية الفلسطينية

انه  )1961(في دراسته  Guilfordأضاف و ،لدى األطفال إنتاجية أكثرالتعليم  مما يجعل

وقـد   ).,1961Guilford (ن التربية البيئيةعطرح مناهج مدرسية منفصلة  لآلمالمخيبا 

الـذي عقـد عـام     )UNEP( المتحدة األمموبرنامج  )UNESCO(مؤتمر اليونسكو أكد

وتدريبهم علـى   ،المنزلية اإلعمالفي ال االهتمام بمشاركة األطف ضرورة على ،م1987

 أطفالهـا ا وسـالمة  حماية البيئـة المنزليـة وسـالمته    إلىالنشاطات البيئية التي تؤدي 

);UNESCO ,UNEP1987 .( المشروع الذي قام به  أكدكماGuilford )1961 (لى ع

ـ  ةعـاد كإ ،المشاركة في الحفاظ على البيئة المنزليـة  أهميةتعلم األطفال  ضرورة دوير ت

  .)Guilford1961 ( ،النفايات
  

مشاركة األطفال على  ،في كتابه تأخر نمو األسباب والتقييم) 2012(الشربيني  فقد حث 

في األبناء  مشاركةال بد من ف .تنمية الطفل بكافة جوانبهيساعد على  إذ ،باألعمال المنزلية

جيع من األم لطفلها عندما وإن ابتسامة أو كلمة تش ،وهم في سن الطفولة المنزلية األعمال

يرفع ذراعه ليتمكن من ارتداء قميصه بسهولة يمكن أن تكون أول عمل يشـجع الطفـل   

لقد كفل اإلسالم للطفل  ).1994فوستر، (للمشاركة باألعمال المنزلية أو تحمل لمسؤوليته 
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ـ  ،وتربيته ،وتعليمه ،جملة من الحقوق منها حقه في الحفاظ على حياته ي وعدم إشراكه ف

كمـا   ،وال صحة وسالمة بيئتـه  ،وسالمتها ،وال تحافظ على صحته ،أعمال ال تليق بسنه

على حث سيفير أن وقد  .)2009، السوسي(إشراك األطفال بالعمل المرهق  اإلسالمم حر

 ،ومراعاة األسلوب المناسب لـذلك  ،اآلباء أن يعلموا أطفالهم المشاركة باألعمال المنزلية

 ،ه الصفة لدى األطفال من الصغر فمن شب على شيء شاب عليـه لتشجيعهم وتطوير هذ

لبيئته محافظـاً علـى    مما يزيد من انتمائه ،وامتيازات أكثر، فكلما قام الطفل بمهام أكثر

  ).2001سيفير،( سالمته وسالمتها
  

في دراسته التربية الحركية لألطفال على أهمية الدور الذي يلعبه الطفل  ذكر الكيالنيوقد 

وتطوره الحركي التي تتكون في  ،واإلدراكية للطفل ،وعالقته البيولوجية ،يئة المنزليةبالب

 أكـدوا  ،اجريت دراسة في مدينة حمص في سورياو .)2005، الكيالني( مراحل طفولته

المنزلية مع الحرص على أن تكـون  البيئية  األعمالاألطفال في  مشاركه أهميةفيها على 

  .)2005، وآخرون البياتي( المشاركة رشيدة
  

  :دراسات سابقة احصائية   2.2.2

في شتى ميادين العلم وخاصة في المجال البحثي، حيث يستخدم يمكن القول إن اإلحصاء  

إن استخدام األساليب اإلحصائية بطريقة مناسبة وصحيحة من قبل الباحث في مجال بحثه 

التي اللها فهم الظاهرة إلى نتائج صحيحة يستطيع الباحث من خ يزيد من فرصة الوصول

يتسنى للباحث اتخاذ القرارات الصحيحة على ذلك س وبناءقيد الدراسة فهماً صحيحاً، هي 

في أي دراسة  هي الركيزة األساسيةإن المعالجة اإلحصائية  الثبيتيذكر يو، والمناسبة

ل إحدى الخطوط األساسية التي يعتمد عليها في تصميم الدراسة وتحليوتعتبر علمية 

   .)2008، الثبيتي( نتائجها
  

البـارامتري  يتحدد لنا األسلوب اإلحصائي المناسـب للدراسـة، هـل هـو األسـلوب      ل

)Parametric(ال بد مـن معرفـة األسـاليب اإلحصـائية     ، ، أم األسلوب الالبارامتري
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ولعل ما دفع الباحث للقيام بهذه الدراسة التي تمثل مساهمة  ،أسلوبومعايير كل ، المختلفة

متواضعة لدراسة األساليب اإلحصائية االستداللية الالبارامترية االرتباطيــة، هـو أن   

قـد نالت حظاً وافـراً من  )Parametric(البارامتري  األساليب اإلحصائية االستدالليـة

الدراسات، في حين أن األساليب اإلحصائية الالبارامترية لم تأخـذ حقهـا الـوافي مـن     

الرسائل التي استخدمت األساليب اإلحصـائية االسـتداللية فـي     حيث نجد أن .الدراسات

 استخدمت األساليب اإلحصائية االستداللية الالبارامترية التي من أكثرمجتمـع الدراسـة 

)Non-parametric(، الالبارامترية تعتبر األساليب اإلحصائية )Non-parametric(، 

 ،ألبحاثهبيانات الخدمها الباحث في تحليل المعالجات اإلحصائية التي يمكن أن يستأهم من 

وذلك في حالة عدم استيفاء افتراضات معينة حول المجتمع الذي سحبت منه العينة مثـل  

العشوائية، واالعتدالية، وتجانس التباين، وعدم ارتقاء مستوى البيانـات إلـى المسـتوى    

لنفسـية ذات متغيـرات   إن غالبية الدراسات التربوية، وا"ويذكر كما  ،الفئوي على األقل

بالدرجة األولى، في حين نـرى أن   معلميه، أي أنها تتطلب إحصاءات غير رتبيهو اسمية

غالبية األساليب المستخدمة والتي تدرس للطالب فـي مرحلـة الدراسـات العليـا مـن      

ويؤكد أن من أهم أسباب أزمة البحث التربـوي سـوء اسـتخدام    ". اإلحصاءات المعلمية

كذلك نجد عدم فهم لألساليب اإلحصائية االسـتداللية وخصوصـاً   . صائيةالمعالجات اإلح

من قبل بعض طالب الدراسات  )Non-parametric(الالبارامترية األساليب اإلحصائية 

  .)2008، الثبيتي( العليا
  

عدم مراعاة الباحثين لشروط استخدام األسلوب اإلحصائي، فلكـل أسـلوب    عودة ويؤكد 

بنتائجه على مـدى   المصداقيةوتعتمد صحة التحليل، ومدى  ,ددةإحصائي افتراضات مح

بدالً مـن األسـلوب    بارا متريأيضاً استخدام أسلوب إحصائي . تحقق هذه االفتراضات

بالرغم مـن عـدم تحقـق افتراضـات      )Non-parametric(الالبارامترية اإلحصائي 

  )2011،عودة( بصورة متطرفة )Parametric(البارامتري اإلحصاء 
  



32 

 

 

تعتبـر أفضـل في  )Non-parametric(الالبارامترية أن الطريقة   Eysenck ويذكر 

ومن  ،في البيانات الموجودة واالعتدالية ،حـالـة عـدم استيفـاء الشروط مثل التجانسية

المتوقع وجود عدد من األخطاء لدى بعض الباحثين، وذلك أثناء تحليل بيانات دراسـتهم  

ونظـراً لكثـرة األسـاليب اإلحصـائية     . تخدام هذه األساليبلعدم إلمامهم لخصائص اس

فإن الباحث سـوف يقتصـر فـي هـذه      )Non-parametric(الالبارامترية االستداللية 

في حالة الفروض  )Non-parametric(الالبارامترية الدراسة على األساليب اإلحصائية 

ماجستير في حالة عدم استيفاء وتقويم واقع استخدام هذه األساليب في رسائل ال ،االرتباطية

  .)Sample() Eysenck,1953(العينة الشروط حول المجتمع الذي سحبت منه 
  

تناول بيانات متعددة ارتبطـت فيمـا بينهـا     فييستخدم  إحصائي أسلوبالتحليل العاملي 

صورة تصنيفات مستقلة قائمة على أسس نوعية  فيلتلخص  ،بدرجات مختلفة من االرتباط

واستشفاف ما بينها من خصائص  ،ويتولى الباحث فحص هذه األسس التصنيفية .للتصنيف

ولـذا يمثـل    .)1980(فرج  بدأ به الذي العلميوالمنطق  ،النظريمشتركة وفقاً لإلطار 

 فـي أسلوب التحليل العاملي خط من البحث مختلف تماماً عن الطرق الرياضية األخرى 

وهى نظرية شائعة ومفضلة  ،فتراضات إحصائيةحيث أنه يعتمد على ا ،العلوم االجتماعية

ما هو أقل عـدد  : طالما سأله العلم  الذيألنها تحاول أن تجيب عن السؤال  ،لدى كثيرين

ويعكس هذا السؤال قانون اإليجاز  ؟يمكن أن تنظم تعقد الظاهرة وتصفها التيمن المفاهيم 

ويطبق التحليل العاملي مبدأ  .بها ال حاجة له التييدفع العلم إلى تجنب تعدد المفاهيم  الذي

 العاملونويرى المحللون  .اإليجاز هذا بالبحث عن العناصر األساسية للظواهر أو المفاهيم

أن هذا المنهج سيؤدى بنا حتما إلى أن نضع أيدينا على الخصائص األساسـية للطبيعـة   

  .)1987 ،لخالقعبد ا(الكيمياء  فيللعناصر  الدوريالجدول  فيالبشرية كما هو الحال 
  

إذن فاالستخدام المباشر للتحليل العاملي يتجه نحو فحص العالقات االرتباطية بين عدد من 

وتعد وظيفـة تصـنيف البيانـات     .واستخالص األسس التصنيفية العامة بينها ,المتغيرات

 فـي بل إن عدداً من النظريات العلمية يعـد   ،واحدة من أهم مراحل بناء النظرية العلمية
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ويـؤدى   ،يقته تصنيفاً للمالحظات والمتغيرات المتعلقة بالظواهر موضـوع دراسـته  حق

 ،تختبـر هـذه األسـس    التياكتشاف وتحديد أسس التصنيف إلى إقامة الفروض العلمية 

منه إلى صياغة القـانون   ننتهيالظاهرة ومنطق هذه المتغيرات وهو ما  فيوالمتغيرات 

سـعيه   فيلي أسلوباً مناسباً يستطيع الباحث استخدامه وعلى هذا يعد التحليل العام .العلمي

 .نحو حسن تصنيف الظواهر اإلنسانية، والخروج منها بالقوانين الخاصة بهذه الظـواهر 

تنظيم مجـال جديـد    في اإلحصائييظهر من هذا أننا نستطيع أن نستخدم هذا األسلوب 

الباحث عندما يطـرق  وهى حاجة يسعى إليها  ،يحتاج للتعرف على خصائصه ومتغيراته

 ،كل متغيراته أو مدى تعلق المتغيرات المختلفة بظـواهره الرئيسـية   ليعرفمجاال جديدا 

إعادة الدراسة والتناول للمتغيرات الهامة  هيوالنتيجة المباشرة لهذه الخطوة االستكشافية 

فـي  يجب أن ندرك . تفسر العالقات بين هذه المتغيرات التيوبناء الفروض  ،المجال في

النهاية أن التحليل العاملي أسلوب إحصائي يتطلب شروطا الستخدامها ودقة في مراعـاة  

أن التحليـل   ،بقى أن نعرف بعد كل هذا" وتعرفا لحدود األسلوب وإمكاناته  ،هذه الشروط

العاملي ال يستطيع تدارك أو عالج األخطاء الناجمة عن سوء التناول أو عدم الدقة سواء 

دقيـق أو   إحصـائي إن تناوال خاطئاً للظواهر ال يصححه أسلوب  .لضبطفي القياس أو ا

سليم تحتاج قبل كل شئ لباحث مدقق قادر  إحصائيصحيحة ألسلوب  نتائجكما أن  ،سليم

والتراث العريض  ,العلميوتكوينه  األساسي ،النظريعلى استخالص دالالتها من إطاره 

  .)1980 ،فرج(يتحرك خالله  الذي
  

النظرية  الناحية من المصاحب التباين تحليل أسلوب على الضوء لتلقي دراسةال هذه جاء 

 العليـا  الدراسـات  وطالب ،التربويين الباحثين تنوير في النظرية األهمية تكمنو ،أوال

 وماهية ،استخدامه كيفية ومعرفة ،واألبحاث ،في الدراسات باألسلوب اإلحصائي المناسب

 بـه  التعريـف ، التباين تحليل أسلوب موضحة ،مصاحبال التباين تحليلو ،االفتراضات

 التطبيقية األهمية، ثانيا .الدخيلة المتغيرات أثر تقليص أو إزالة في يساعد ضبط كأسلوب

 الناحية التطبيقية من أهمية له ضبط كأسلوب المصاحب التباين تحليل أسلوب استخدام فإن
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 العليا طالب الدراسات يتنبه حتى نفسيةوال، التربوية البحوث في استخدامه تقويم في تتمثل

 البحثية خطته بناء من أي باحث يتمكن وبالتالي الطالب فيها يقع التي لألخطاء والباحثين

 أهميـة  بيـان  هو الدراسة هذه من األساسي الهدف .األخطاء هذه مثل عن بعيدا الالزمة

 ومعرفـة  جريبيةالت البحوث في إحصائي ضبط المصاحب كأسلوب التباين تحليل أسلوب

وفي دراسة أخرى ذكرت أن معظم الباحثين يستخدموا تحليـل   .الباحثين له استخدام مدى

تحدث في شروط االختبار البيانات باألساليب التي عفا عليها الزمن، ويبدو أن االنتهاكات 

على االختبـارات   االعتمادبالباحثون يقوم . عندما يتم تحليل بيانات حقيقية بشكل متكرر

قد تفشل في كثير من األحيان انتهاكات  ،لتحديد االفتراض) اختبار ليفين لمثل(إلحصائية ا

ومالحظة قيم الخطـأ   ،ومتماثل توزيع البيانات هل طبيعي عنو ،للكشف عن االنحرافات

 األسـاليب ون البـاحث  تجاوزيمن المستحسن أن ف. ختباراتاالنوع وقوة  تؤثر على ألنها

 استخدامف. قوة واستخدام أساليب حديثة أكثر البسيطة ،)Paramtric( المعلميةاإلحصائيات 

إحصـائية   دالالت العثور على مزيـد مـن   سوف يؤدي إلىاألساليب الحديثة الباحثون 

واستخدام أساليب حديثة يقلل أيضـا مـن    .لفرضيات الدراسة أثر قوة و قلة في األخطاء

. فترات الثقة أكثـر دقـة   بذلك تكونومن قبل الباحثين  األول نوعمن  )Error( األخطاء

 Erceg-Hurn et) تحلـيالت الحديثـة  الوهناك مجموعة واسعة من البرامج إلجـراء  

al.,2008).  
  

التخصصات اإلحصائية  ليس من ذويطالب الدراسات العليا وقد بينت هذه الدراسة أن   

ـ  ،إختيار االسلوب االحصائي صعوبة في يجدون في كثير من األحيان ، ل نتائجـه وتحلي

ؤالء الطالب في كثير من األحيان مثل ه. المشرف ليس لديه خلفية احصائيةوخاصة إذا 

 الى ه يقدم اقتراحات بالنسبةعلى أمل أن إحصائي استشاري إلى اإلحصائية وا نتائجهمميقد

فـي  غالبا ما يكـون متـأخرا جـدا    ولكن  ،دراسةال المستخدمة في اإلحصائيةت تحليالال

مساعدة الطالـب الـذي لديـه بعـض      هو األقدر على مستشار اإلحصائيالف. اقتراحاته

م ويـت  ،فإنه من المناسب استخدام شبكة اإلنترنت لتقديم التـدريب  .المعلومات اإلحصائية
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الستخدام الموارد على شبكة االنترنت والكتب لتوسيع معرفتهم للمفـاهيم   تشجيع الطالب

  .)Batanero et al.,2001( والتقنيات اإلحصائية
  

فـي   مجموعة مـن األسـاليب اإلحصـاء    استخدام أهمية على وجاء هذه الدراسة لتؤكد

 األخـذ مع  ،العلمية لتدعم الدراسة والرسائل ،لألبحاث البيانات الدراسات العلمية وتحليل

    األساليبومن أهم هذه  ،المتنوعة تزيد من دعم وقوة الدراسة األساليببعين االعتبار أن 

 أو اسـتخدامات  عدة له أن حيث ،اإلحصاء في االختبارات المهمة وهو من "كاي مربع"

 المهمة األدوات أحد يعتبر أنه كما ،األخرى عن أهمية تقل ال وكل منها متنوعة تطبيقات

 هو كاي توزيع مربع استخدامات أشهر من ولعل, الالبارامتري أو الالمعلمي في اإلحصاء

 أو ،التجـانس  اختبـار  "كاي مربع لتوزيع المهمة تااراالختب ومن" االستقالل اختبار "

 أو( ليكرت مقياس استخدام عند والباحثين الطالب) كل أو( معظم والذي يستخدمه التماثل

 المجتمـع  أفراد في آراء تساوي أو ،تماثل أو ،تجانس هناك كان إذا ما لتوضيح ،)غيره

 يعـرف  أن يجـب  التباين ليلتح ،الدارسة محاور من محور لكل المختلفة حول الفقرات

 )أكثـر  أو ثالثـة ( مجتمعات عدة كانت متوسطات إذا ما يختبر التباين تحليل أن الباحث

 إال يصـلح  ال الذي "ت" الختبار تعميم فهو )مهمة عدة شروط توفر مع( ؟ال أم ،متساوية

 الفروق بريخت فإنه التباين تحليل أما االستقالل، حالة في فقط بين متوسطين الفرق الختبار

 عـدة  بين الفروق اختبار على أساساً ينصب التباين فتحليل إذن .متوسطين من بين أكثر

 مراعاة يجب النتائج على والتعليق والتفسير الشرح عند لذلك ،لعدة مجتمعات متوسطات

 نختبر األداة التي أو الوسيلة هي العينات وأن ،مجتمعات لعدة المتوسطات عن االختبار أن

 القـرارات  وأن .تكون عشـوائية  أن يجب العينات وأن ،المجتمعات هذه سطاتمتو بها

 ولـيس  أو المجتمعات المجتمع على جميعها تنصب ،التباين تحليل إجراء بعد اإلحصائية

 بحـت  إحصائي قرار هو التباين تحليل نتيجة الباحث يأخذه الذي والقرار .العينات على

 داللـة  ذات فـروق  هنـاك  كان حالة وفي .يهعل والتعليق ،وتفسيره ،شرحه لذلك يجب

 اختبـار  LSD فئـات  بين الفروق صالح تحديد أو ،لتوضيح يستخدم أن يجب إحصائية
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 مقـاييس  أيضـا  المهمة اإلحصائية المقاييس ومن .الحاالت لكل اختبار يصلح أو، شيفية

 على هامن متغيرين بين االرتباط درجة لحساب متعددة طرق وهناك ،واالنحدار االرتباط

 كمي أحدهما أو ،ترتيبين أو كميين المتغيرين إذا كان سبيرمان ارتباط معامل سبيل المثال

 أو تابع متغير على مستقل متغير تأثير مدى معرفة المطلوب كان إذا أما .ترتيبي واآلخر

 نيكو االنحدار تحليل فإن المستقل للمتغير معينة قيم تحديد عند التابع بقيم المتغير التنبؤ

 فـي  التغيـر  مدى يوضح والذي" التحديد معامل "وأهمية دور يظهر وهنا ،هو المناسب

 اسـتخدام  يجـب  األحـوال  كـل  وفي ،المستقل المتغير في للتغير نتيجة المتغير التابع

 االنحدار تحليل عند أو االرتباط اختبار معامل عند سواء المناسبة اإلحصائية االختبارات

وقد أكد الدراسـة   .المختلفةاالختبارات  عند استخدام توافرها جبالوا الشروط من والتأكد

        الالمعلميـة  االختبـارات  وبالتـالي  ،في األبحاث العلمية الالمعلمي اإلحصاء أهميةعلى 

) (Non-parametricاالحتمـالي  التوزيع يكون التي ال الحاالت هي )اإلحصـائي  أو( 

 هـذه  فـي  ،الصـغيرة  العينات أيضاً ذلك إلى ويضاف، معروف الدارسة محل للمجتمع

 عـن  شـيء  أي الباحث يعرف ال الغالب في ألنه( أكثر واقعية تكون قد والتي الحاالت

  .) 2011، عودة( صغيرة معروف والعينات غير المجتمع توزيع أن ،المجتمع توزيع
  

 باألسـالي  أهـم النموذج االنحدار اللوجستي متعدد الحدود مـن   أنالدراسة  أكدتكذلك 

وعادة يكون هناك متغير تابع ترتيبي الذي يزيد الثقة  ،التي تزيد من دقة النتائج اإلحصائية

متغير  أحياناوقد يستخدم . لهذا النوع من المتغيرات في حال استخدامه في التحليل بالنتائج

مثل أن يكون في تحديد خصائص الطالب الذين يختارون أنواع مختلفة  ،تابع ليس ترتيبي

فـي  . )المدارس الخاصة أو مدارس الالجئين أو المدارس الحكومية(مدارس الثانوية من ال

بعض الكتـاب يوصـي   . لكن ال يوجد ترتيب في النتائج ،هذه الحالة هناك نتائج متعددة

  بإجراء االنحدار متعدد الحدود مع هذه النوع مـن المتغيـرات التابعـة غيـر ترتيبيـة     

)Norusis, 1984 .(بل  ،ا أن نرى أي ميزة الستخدامنا متغير تابع ترتيبيومع ذلك يمكنن

وقد بينت هـذه الدراسـة    .سيكون مستوى الدقة أفضل، إذا كان هناك متغير تابع ترتيبي
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بحثت في قدرة االنحدار اللوجستي في توقع فشل مجموعة من الشركات في ماليزيا على 

تم تحليـل  فرة واالنتعاش، مدى عشر سنوات تغطي الدورات االقتصادية من الكساد، الطف

وقد تم استخدام نموذج اللوجسـتي مـع   . المؤشرات المالية )16(شركة باستخدام  )64(

أن أظهـرت النتـائج   . أربعة نسب وجدت لتكون لديها قدرة كبيرة في تنبؤ لمتغير التابع

العينات والرافضين على  لتفسير بيانات) ٪ 90٪ و 88 ( التصنيف تتراوح بين معدالت

كما أظهرت هذه الدراسة أنه ال يحتاج نسب كثيرة لتكون قادرة على توقع الفشل . واليالت

 ،وأنه حتى مع النماذج اإلحصائية األكثر تقدما التي تـم اسـتخدامها   ،المحتملة للشركات

 .et al( فأسلوب االنحدار اللوجستي ال يزال أداة فعالة جدا وموثـوق بهـا اإلحصـائية   

Munuswamy,2012(.   
  

التقنية المتبعة في النموذج الخطي العام لالنحدار اللوجستي متعدد  األساليبكن استخدام يم

ويمكن فهم هذا النمـوذج باعتبـاره    ،رتبيهالحدود في تصميم لنموذج للمتغيرات المستقلة 

االنحدار اللوجستي متعدد الحدود يسمح مقارنة ف، امتدادا للنماذج الوجستية بسيطة االنحدار

ن فئات المتغير التابع ترتيبية بالنسبة لمتغير الفئة المرجعية، وتوفير عـدد مـن   كل فئة م

يمكن من خالل نموذج االنحدار اللوجستي المتعـدد تـوفير   و. نماذج االنحدار اللوجستي

هذه معلومة مفيدة كما يمكن تقييم ، مقارنات ثنائية بين كل متغير مستقل على المتغير التابع

ونموذج االنحدار اللوجسـتي   ،وأيضا لنموذج ككل ،لكل النموذج تقلةتأثير المتغيرات مس

يقسم في جميـع   على أن المترتبة على المتغيرات المستقلة قيم الخطأمتعدد الحدود يسمح 

أي لجميع المقارنات بدال مـن كـل   (ويقدم تقديرات للعموم أهمية  ،اللوغاريتماتنماذج 

  .)Hutcheson ,2011 ()مقارنة الفردية
  

البيانات  أن الباحث يعرف توزيع ،أوالاإلحصاء المعلمي تفترض وقد أكدت الدراسة أن  

إن البيانات التي  ثانياو ،)على سبيل المثال، ومعيار االنحراف المتوسط، الطبيعية( العينات

في كثير من األحيان، ومع ذلك، ال يمكن أن تتحقـق  . فتريهنسبية أو  يجري تحليلها هي

التي ال يوجد لهـا  (عادة ال يحدث هذا مع البيانات االسمية أو الترتيبية . هذه االفتراضات
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إذ أنها ال تميل في تحليلها باسـتخدام األسـاليب   ) االنحرافات المعيارية ،الوسط الحسابي

أو االنحرافـات   ،األوساطفي هذه الحاالت ال يمكننا إجراء تحليالت على أساس  ،المعلمية

. ) Non-parametric(الالمعلميـة  يجب أن نستخدم أسـاليب   بدال من ذلك،. المعيارية

كمـا   ،ال تفترض معرفة توزيع البيانات )Non-parametric(الالبارامترية االختبارات 

نظرا إلـى  .أنها ال تعتمد على تقديرات المجتمع مثل الوسط من أجل وصف توزيع متغير

أقل صرامة علـى البيانـات،   تقديم مطالب  ) Non-parametric(الالمعلمية أن أساليب 

هنـاك عـدة   . يمكن للمرء أن يتساءل لماذا ال يتم استخدامها في كثيـر مـن األحيـان   

ال توفر معالجات دقيقـة   ) Non-parametric(الالمعلمية اإلحصاءات  أن أهمها,أسباب

-Non(الالمعلميـة  ولكن االختبـارات   ،لمعرفة االختالفات الفعلية بين عينات المجتمع

parametric ( اختبـارات  ،ال يمكنها تزويدنا بفترة ثقة حول الفرق بين أوساط العينـات  

Non-parametric   أكثر عرضة لألخطاء من النوع(هي أقل قوة II (   مـن األسـاليب

عـادة مـا    ) Non-parametric(الالمعلميـة  هذا يعني أيضا أن االختبارات  ،المعلمية

بات وجود تأثير عندما كان موجودا وبالتـالي،  تتطلب أحجام عينة أكبر نسبيا من أجل إث

وهناك أنواع معينة من البيانات التي يمكننـا فقـط اسـتخدام االختبـارات اإلحصـائية      

-Non(الالمعلميـة  وببساطة ليس هناك طريقـة مـا للتحليـل بمـا يعـادل      .المعلمية

parametric (   الالمعلميـة  فسـوف نـرى تحليـل    . في مثل هـذه البيانـات)Non-

parametric (  تستخدم في المقام األول على أساس إما)لتحليل البيانات االسـمية أو  ) 1

أن تكون بديال عن االختبارات المعلمية عندما تنتهـك بشـكل صـارخ    ) 2(الترتيبية أو 

  .)Scanlan,2008( االفتراضات التي بنيت عليها
  

وعة مـن األدوات  االنحدار اللوجستي هو واحد من مجموعة متنوقد بينت الدراسات أن  

وهو واحد مـن النمـاذج    ،المستخدمة في المتغيرات المعلوماتية الطبية الحيوية المتعددة

ويستخدم على نطاق واسـع   ،السرطان مرض تنبؤر شيوعا للتنبؤ وتم تطبيقه على األكث

ويعبـر عـن    ،االنحدار اللوجستي في األدب الطبي وخاصة بالنسبة للمتغير التابع الثنائي
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ويتكون المنتج عن طريـق   ،وقع فردي من نتائج إيجابية في شكل مبلغ من الناتجنسبة ت

يتم الحصول على نتيجة إيجابية من احتمال نسبة . ضرب قيم المتغير المستقل بمعامالتها

تصاغ المشـاكل األولـى مـن االنحـدار      ،من خالل التحول بسيطة (odds ratio)من 

ول عليها مـن االنحـدار اللوجسـتي لحسـاب     ثم يتم استخدام معامل الحص ،اللوجستي

بسبب حقيقة أن الكشف عـن سـرطان الثـدي     ).deRoche، 2004(المتغيرات التنبؤية 

وتشمل  ،والتنبؤ من الثدي سرطان مستوى مهم، وقد أجريت بحوث عديدة في هذا المجال

البيانـات   يستخدم االنحدار اللوجستي للتنبؤ مـن  ،هذه التنبؤ باستخدام االنحدار اللوجستي

يتطلب النموذج المجهزة لتكون متوافقة مـع البيانـات فـي     ،المناسب للمنحنى اللوجستي

تحليل االنحدار متعدد الحـدود   ،أو متعدد الحدود ،االنحدار اللوجستي، والمتغيرات ثنائي

وتكون نموذجا لوصف  ،قادرة على إظهار أفضل طريقة للعثور على االستنتاج اللوجستي

االنحدار اللوجستي ثنائي هي واحدة من  ،والمستقلة ،قة بين المتغيرات التابعةبالبخل العال

. أساليب تحليل االنحدار اللوجستي حيث المتغيرات المسـتقلة هـي المتغيـرات وهميـة    

المتغيرات المستقلة تتكون من مستويات مختلفة الحجم في حين يجب أن تكون المتغيرات 

نمـوذج االنحـدار   . التي يتم الالزمة لهـذا األسـلوب   التابعة الخطية ويحقق االستجابة

الفرق بين االنحدار . اللوجستي هو نتيجة غير الخطية التحول من نموذج االنحدار الخطي

اللوجستي واالنحدار الخطي هو أن المتغير النتيجة في االنحدار اللوجستي هو بين شيئين 

)Hosmer، 2000.(   
  

إيجابيـة  ) أوال(تائج الماموجرام لتحديد حالة المـريض،  تستخدم هذه الدراسة بيانات من ن

يـتم  . السلبية لسرطان الثـدي ) الثالث(مؤكد لسرطان الثدي، أو ) الثاني(لسرطان الثدي، 

 .استخدام نموذج االنحدار اللوجستي من الماموجرام للتنبؤ عوامل الخطر للتاريخ المريض

أو األشـعة   بؤات التي أدلى بها األطبـاء لتنالتحقق من اويمكن تحليل االنحدار اللوجستي 

هامـة  يحتل مكانة  العامليأصبح التحليل  .هذا التحليل توقعات في وتصحيح الخطأ أيضا

المتغيرات  بين مجموعة يكون وتحتمل العلوم بشكل عام أن ،أنواعهاالبحوث بمختلف  في
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 يـدرس  إحصـائي وب أسـل  العامليوالتحليل  .االرتباطات السلبية أو االيجابيةالمتداخلة 

ممـا   أكثـر ترتبط معها بشكل  التيالعوامل  أهم إلى إرجاعهاالمتغيرات المختلفة بقصد 

ظاهرة من الظواهر تنتج من  أي إن، فمن المعروف يساعد في تفسير الظاهرة المدروسة

 ،آخـرون بـاهى و . (العوامـل جميعـا   لهذهوتعتبر الظاهرة محصلة  ،عدة عوامل كثيرة

2006(.  
  

 ،أن التحليل العاملي أسلوب إحصائي يعمل على تجميـع متغيـرات ذات نسـق   أيضا ف 

طبيعة واحدة في تركيبة متجانسة مرتبطة داخليا يبعضها مكونـة مـا يسـمى عامـل     و

)Factor(، اى إن كل متغير من  ،بحيث يرتبط كل متغير من هذه المتغيرات بهذا العامل

تة توضح األهمية النسبية لكل متغير من هذه يتشبع بهذا العامل بقيم متفاو ،هذه المتغيرات

  ).1995،الفار(المتغيرات المرتبطة بالنسبة لهذا العامل 
  

 يصل بتفسير معامل االرتبـاط الموجـب   الذياالحصائى  األسلوبهو  العامليالتحليل  

علم النفس  إطار في األسلوبوقد نشأ هذا  ،مستوى التعميم على إحصائيةداللة  له الذيو"

ميدان القدرات العقليـة   فيلتفسير النظريات السيكولوجية  رياضيالباحثين بنموذج  ليزود

بمجموعة من المالحظات يمكن الحصول عليها  العامليويبدأ التحليل  ،سمات الشخصيةو

 إلىويهدف . س واالختباراتعن طريق استخدام مجموعة من المقايي األفرادمن عينة من 

تـدل   التـي كانت التغيرات  إذاالعالقات بينها لتحديد ما  المالحظات من خالل هذه تحليل

اى هـل  . بـه أقل عددا مما بدأنا  األساسيةضوء عدد من الفئات  فيعليها يمكن تفسيرها 

 المقـاييس يها من عدد كبير من االختبـارات و نحصل عل التيالبيانات  هذهيمكن تفسير 

ذا ينتمي منهج التحليل العاملي إلى وبه. المرجعيةضوء عدد أقل من المتغيرات  فيالعقلية 

مثل في عدد كبير من يعتمد على الفروق الفردية كما تتة المناهج المتعددة المتغيرات، وفئ

ذلـك  و ،المقاييس تطبق على نفس المفحوصين في ظروف موحدة أو مقننةاالختبارات و

لفروق الفردية فـي  أو التباين كما تتمثل في انتظام ا ،لتحديد المصادر المشتركة لالختالف

  .)1992 ،أبو حطب( درجات بعض هذه االختبارات أو كلها
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 فيتؤثر  التيالعوامل المشتركة  إلىالتوصل  إلىيهدف  العامليالتحليل  إنيذكر السيد و 

 التيالمظاهر المتعددة  تقليص وتلخيص عدد هذه إلى ينتهيو ،عدد من الظواهر المختلفة

 ،السيد( الدقيق العلميمل فهو بهذا المعنى ينحو نحو االنجاز من العوا إلى اقل عدديحللها 

1978(.  
  

 إن" العـاملي للتحليـل   المنطقـي  األساس"بعنوان  لهمقالة  في  Eysenck وضححيث  

 أليمهمة وتسـتخدم  ذاتها  األهداف فهذه ،تحقيقها تمرئيسية  أهدافثالث  العامليل للتحلي

فروض مـن البيانـات    ،رهنة على الفروضالب، الوصف: هيو اإلحصاءفرع من فروع 

مـع تعريـف    ،المستويات الثالثة هذهعلى  العامليش استخدامات التحليل نقا وتم ،األولية

يعمل على و ،الوصف فياقتصاد  إلىيهدف  األولفبالنسبة للهدف  ،كل مستوى فيالعامل 

ذكـر  ، والتي ذات عالقة بالظـاهرة صف عالقة مستقيمة بين مجموعة من المتغيرات و

Eysenck  لهذه الظـاهرة   أسبابأو  ،سيكولوجيمعنى تحديدا إلى ال يتضمن أن العامل

 هـذه وقد وجد بعض علماء النفس وجهة النظـر   ،يثبتها أو، وال يقترح حلوال المدروسة

  .)Eysenck, 1953( جذابة
  

 يساهم فـي  إحصاء أسلوب هوو ،فرضياتيقترح  العامليالتحليل  إن ويشير عبد الخالق

وإن توليد الفروض ليس حكرا . ويقترح عالقات سببية ،المتغيرات اختصار العالقات بين

إال أن  ،والعمـل االكلينيكـى   ،على التحليل العاملي فهو يشبه في ذلك طريقة المالحظـة 

األخريين يقلون عنه في درجة الدقة وقد يسهل تكوين الفروض في مجـال تتـوفر فيـه    

ـ إسهامات التحليل العاملي بشكل واضح  وتتضح ،مؤشرات ودالئل كثيرة ى المجـاالت  ف

وذلك في اإلسراع في تكوين فروض معقولة وقيمة واسـتبعاد الفـروض    ،الجديدة نسبيا

يتصل هذا الهدف بإثبات الفروض أو رفضها، مما يصعب احباطة أو دحضه و ،الضعيفة

 ،بحتة إحصائيةيم مفاه ،العوامل تكون أنومن خالل ما سبق نجد  .بالطرق غير العاملية

 Wichernويذكر  .)1987،عبد الخالق( العالقات السببية إلظهاروسيلة  ،للتصنيف مبادئ
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هو وصف عالقـات التبـاين    العامليمن التحليل  الهدف الرئيسي إن )1992(وآخرون 

 داخـل  أخـرى من المتغيرات بداللة قليلة نسبيا مـع متغيـرات    مجموعةبين  التالزمية

ثـل بنيـة   المجموعة من المتغيـرات تم  هذه أنويمكن تصور  ،تلفةمخ أخرىمجموعات 

  .)1992 ،وآخرون Wichern( متفردة أساسية
  

فعالة الستخراج المعلومات من  أداة أفضل العامليكان التحليل  إذاانه  Guilfordقد أكد و 

ف عن قوة سحرية تكش لهليس  العاملينكون على علم بان التحليل  إن ينبغي فانه ،البيانات

علـى كـل مـن يحـاول      ينبغيودائما  ،المتجمعة البياناتتتضمنها  التيتلك المعلومات 

أو بسـمات   ،المعرفـي  العقليالكشف عن معلومات سيكولوجية تتعلق بالتنظيم  استخدامه

هنـاك طـرق   و .)Guilford, 1961( يبدأ بفروض واضحة قابلة لالختبار إنالشخصية 

جوهرها مـن حيـث الفـروض العلميـة      فيال تختلف  يالعاملمتعددة للتحليل و ،كثيرة

طريقـة الفـروق    ،الطرق هذهلنفسها من نتائج زمن  تحددهتختلف فيما  إنماو ،األساسية

ويرى هارمان  ،األساسيةطريقة المحاور  ،طريقة العوامل المزدوجة ،الرباعية لسبيرمان

طريقة المكونات  (Principal component) :الطرق لها ثالث صور بديلة وهي  هذه إن

 ،الطريقة المركزية Centraid، األساسيةطريقة العوامل  (Principal factor)،األساسية

)(Minimum residuals  الـدنيا  البـواقي طريقة. )Maximum likelihood(   طريقـة

في دراسـتنا هـذه    الباحثوسوف يقوم  .)1992 ،أبو حطب وآخرون( .األقصى التشابه

طريقـة   Principal componentsاألساسيةاستخدام طريقة المكونات ب العامليبالتحليل 

طـرق التحليـل    أكثـر من  األساسيةطريق المكونات  إنيشير فرج  .األساسيةالمكونات 

 تتطلبهاستخدامها لما يتجنبون الكثيرين من الباحثين كانوا  حيث أن ،مميزاتو ,دق العاملي

اسـتخدام   فـي الراهن  العلميالتقدم  ومع ،عمليات حسابية متعددةو ،طويلة إجراءاتمن 

ال تفتـرض   األساسـية طريقة المكونات و ،فائقة السرعةالة الحديثة والحاسبات االلكتروني

 فـي الطريقـة   هذه فييدمج هذا التباين شكل عوامل نوعية و في النوعيتسلسل التباين 

ال  النـوعي لتبـاين  تصنيفية كبرى تتضمن نسبة ضئيلة من هذا ا فئاتالتباين العام مكونا 



43 

 

 

هـذا   فـي كبيـرة   أهميةتعد ذات  التيو ،عاملياً ةصالمستخلالعوامل  فيتظهر واضحة 

كل عامـل فيهـا    إن هي األساسيةالمكونات  فيذلك ميزة رئيسية  إلىيضاف  .األسلوب

 ،بمعنى أن التباين مقدار تفسير البيانات لظـاهرة المبحوثـة  تباين ممكن  أقصىيستخلص 

وعلى ذلك  ،)Factor( كل عامل في حدوده أقصى إلىع المربعات يصل مجمو إنبمعنى 

 أسـلوب  إن وهذا معناه .من العوامل المتعامدة عدداقل  فيصفوفة االرتباطية تتلخص الم

 مربعـات  فيأو  ،حل يتفق مع محك إلىعلى الوصول  بقدرتهيتميز  األساسيةالمكونات 

مجـال   فيضحا اتالقى قبوال و التيضية وهو احد المحكات الريا ،للمصفوفة االرتباطية

   .)1980 ،فرج(التلخيصية للعالقات بين المتغيرات  Least Squares األساليب
  

 positively skewed طريقة لتحليل البيانات التي تميل بشكل إيجـابي هذه الدراسة ناقش ت 

 بيئية، وعنـدما تنشأ هذه البيانات عادة في التطبيقات ال ،يةرصف نسب من وتحتوي على كبيرة

التـي   المتغيرات ،هذه المتغيرات غير طبيعي شكل التوزيع ،المتغيرات النوعيةالتركيز على 

لطبيعـة  التحليـل   وتم اجـراء  ،في هذه الدراسة ترتيبية ذات اكثر من استجابةاستخدامها  تم

 يـل على اجـراء تحل نطوي ت والطريقة االحصائية ،والتفسيرية ،توزيعات المتغيرات التابعة

وقد بينت الدراسة أن  ،الخطي العامباستخدام االنحدار  التحليلباستخدام االنحدار اللوجستي، و

وقد يعود سبب االخـتالف   ،اختالف النتائج االحصائية يعود الي طبيعة توزيعات المتغيرات

توفير  وأكدت هذه الدراسة على ضرورة، الي درجات التشبع للمتغيرات في التحليل العاملي

 .العالية في النتائج من خالل مالحظة التوزيعات المتغيرات المسـتخدمة فـي التحليـل    قةالث

)Fletcher,2005(  
  

 .Probitو logitنتائج التحليل باستخدام طريقتي  ة بينمقارنإلى ) (Allison,1999 راشا وقد

لك ويعود السبب في ذ غير صحيحة ومضللةنتائج بعض االبحاث  يمكن أن تكونفقد بين انه 

إجراء يقترح  يمكن ان وقال انه ،لعدم االنتباه إلى مدى توفر الشروط لتحليل االحصائي المتبع

وبين في دراسته أن سبب االخـتالف   ،في النتائج تصحيح هذه المشاكل من خالله الذي يمكن

في النتائج هو طبيعة توزيعات المتغيرات وعدم تجانسها وهذا يبدو جليـا فـي المتغيـرات    
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عند اجراء  Probitوقد تظهر هذه المشكلة في طريقة  .ية في تحليل اللوجستي المتعددالترتيب

 .امها فـي التحليـل  طريقة متقدمة احصائية مع المتغيرات الترتيبية لتحويلها من اجل استخد

(Williams,2009)   
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  لفصل الثالثا

  منهجية الدراسة والعينة  3

   مقدمةال 3.1
والطريقة التي يتبعها الباحث الختيـار عينـة    ،مع الدراسةيتناول هذا الفصل وصفاً لمجت

باإلضافة  ،واإلجراءات التي اتبعت في تنفيذها ،كما يتناول األداة المستخدمة فيها ،الدراسة

  .)1980 ،فرج( إلى المعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل النتائج
  

  منهجية الدراسة 3.2

فمن أجل تحقيـق أهـداف البحـث،     .الوصفي التحليلياستخدم في هذه الدراسة المنهج  

اعتمدت منهجية الدراسة على جمع بيانات كمية من خالل مسح ميداني لعينـة عشـوائية   

أمكن من خاللها استطالع آراء قطاع واسع من الجمهور  ،لمحافظة رام اهللا والبيرةممثلة 

ؤشـرات تـم تطويرهـا    األطفال في البيئة المنزلية من خالل مجموعة من الم حول دور

، االساتذة المختصين في جامعة بيرزيت بعد اخذ اإلذن من ادارة الجامعـة باالعتماد على 

على مراجعة العديـد مـن    الباحثعمل . واالطالع على األدبيات العالمية في هذا اإلطار

 الدراسات ذات العالقة التي تمت محلياً وإقليمياً ودولياً بهدف االستفادة مـن المؤشـرات  

   .وفيما يلي وصف لمنهجية البحث ومراحل تنفيذه .الواردة فيها
  

  االجتماعات التحضيرية وتطوير اإلطار النظري 3.3

عصـام الخطيـب   .مع داشتملت هذه المرحلة على مجموعة من االجتماعات التحضيرية 

طارق .د ،ومجموعة من ذوي االختصاص بمجال األبحاث العلميةفريق البحث  وأيضا مع

لتحديد أهداف البحث، وفرضياته، وعوامل التكامـل مـع    ،عصام الخطيب.ق و دالصاد

  .في البيئة المنزليةاألطفال الدراسات السابقة باإلضافة إلى مراجعة األدبيات المتعلقة بدور 
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  تحديد عينة البحث 3.4

مـن الرجـال   ) ثالثة مراحـل (تم اختيار عينة طبقية عنقودية عشوائية متعددة المراحل 

 شخصـاً  420األفراد عينة عاما، وبلغ حجم  18لتي تزيد عن نساء من الفئة العمرية اوال

محافظة رام اهللا  األراضي الفلسطينية فيفي من المقيمين بشكل اعتيادي  )أسرة 210أو (

، على %)5.25±( ، وهامش الخطأ تقريباً%)95(بلغ مستوى الثقة . 2013 للعاموالبيرة 

محافظـة   أراضي )Sample(العينة تغطي . الجغرافيةمنطقة لاكامل حجم العينة في كل 

تتناسب مع عدد السـكان كـل   بطريقة  )Sample(العينة ، وقد تم توزيع رام اهللا والبيرة

  .منطقة في محافظة رام اهللا والبيرة
  

   ):الهدف(مجتمع الدراسة  3.5

 م بشكل اعتياديسرهيسكنون ضمن أيتكون مجتمع الدراسة من السكان الفلسطينيين الذين 

سنة  19ويركز على األفراد من الفئة العمرية  2013في عام  في محافظة رام اهللا والبيرة

  .فأكثر
 

  :إطار المعاينة 3.6

هو قائمة المناطق أو الوحدات التي تشتمل على مجتمع الدراسة، ويستخدم اإلطار  :اإلطار

التجمعـات السـكانية    وهنا يتكون اإلطار من جميـع  )Sample(العينة من أجل سحب 

ويتضمن اإلطار أيضـاً معلومـات حـول نـوع      ،محافظة رام اهللا والبيرةالموجودة في 

استخدام هذه  تم، وعدد األسر والسكان في كل تجمع، و)حضر، ريف، مخيمات(التجمعات 

  .)Sample(العينة المعلومات في إنشاء الطبقات من اجل سحب 
  

  :توزيع إطار المعاينة 3.6.1

  .أسرة 49044بلغت  2007في محافظة رام اهللا والبيرة للعام  ألسر الفلسطينيةعدد ا
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  )1(جدول رقم 

  )حضر، ريف، مخيمات(توزيع األسر الفلسطينية حسب نوع التجمع السكاني 

  النسب المئوية للتجمع  2007عدد األسر   نوع التجمع

  %70  34331 حضر

 %23 11280  ريف

  % 7  14713 مخيمات

 % 100 49044  المجموع
  

  :تصميم العينة  3.6.2

تجانس هـذه  من أجل تقسيم مجتمع الدراسة إلى طبقات، باالعتماد على  تم اختيار متغير

حضر، ريـف،  (طبقات لهذا التجمع هناك ثالث : نوع التجمعوهو األجزاء من المجتمع 

  ).مخيم
  

  :عادلة التاليةتم االعتماد على تقدير حجم العينة من خالل الم :حجم العينة 3.6.3

2

22 **

E

DEFFSt
n =

  
)1(2 pps −=  

  :حيث

  .حجم العينة اإلجمالي لقياس المؤشر الرئيسي للدراسة:  

، جهاز االحصاء المركزي( %.95لفترة ثقة  1.96معامل الثقة وتم افتراضه تقريباً :  

2010(.  

  .تباين التقدير ويتم احتسابه من خالل نسبة المؤشر: 

 p :والتي هـي   لألطفال في المجتمع المستهدف هي عبارة عن قيمة التقدير الرئيسيو

لكي يعطي أكبر حجم عينة ممكن لهذا % 50عبارة عن مؤشر نسبي نفترض قيمته 

  .)2010، جهاز االحصاء المركزي( النوع من المؤشرات

  .)2010، جهاز االحصاء المركزي(1.2اثر تصميم العينة وهو هنا : 
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جهـاز االحصـاء   ( لكـل منطقـة  %  5الخطأ الهامشي المطلق وتم افتراضـه  : 

  .)2010، المركزي
اختيـار   تـم و ،فـرد  420يسـاوي   محافظة رام اهللا والبيرةحجم العينة لكل منطقة في 

  = ، ولذلك فان حجم عينة األسر في محافظـة رام اهللا والبيـرة  شخصين من كل أسرة

  .أسرة 210 =) فرد 2/ (420

  )مدينة ،قرية ،مخيم( تجمعات 3هو  التجمعاتعدد 

مدرينة رام اهللا                                                                                                               ،قرية راس كركر ،مخيم دار عمار :اسماء التجمعات

  أفراد 420= حجم عينة األفراد الكلية 

  أسرة 210= حجم عينة األسر الكلي 
 

  :تصميم العينة ونوعها 3.6.4

تم سحب عينـة احتماليـة    ،)أسرة 210( اًدفر 420بعد تحديد حجم العينة والتي تساوي 

  ):ثالثة مراحل(والتي هي عينة طبقية عنقودية متعددة المراحل 

ة من التجمعات، حيث تم إعطاء كل تجمع رقم وتـم اختيـار   اختيار عين :المرحلة األولى

  .أرقام عشوائية من كل طبقة
  

  اسم التجمع  نوع التجمع
  ام الشرايط 50  حضر

  البيرة  50
  بيتونيا  50

 كفر نعمة  50  ريف
 رأس كركر  50
 الجانية  50

  دير عمار 50 مخيمات
  االمعري  50
  الجلزون  50

 ام اهللا والبيرة محافظة ر   450  المجموع
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وتم  .اختيار عينة من األسر من كل تجمع تم اختياره في المرحلة األولى :المرحلة الثانية

حيث تم اختيار نقطة بداية عشوائية في التجمع، وتم  ،اختيار هذه األسر بطريقة عشوائية

  .الدخول لهذه األسر بشكل متتالي من نقطة البداية العشوائية

 19من الفئـة العمريـة   (هذه المرحلة تم إضافتها من أجل اختيار فردين  :المرحلة الثالثة

وتم ذلك بطريقة عشوائية أيضاً من داخل األسر، حيث تم اختيار فـرد ذكـر   ) سنة فأكثر

 ،خـال  ،عمـة  ،عم ،جدة ،جد(أو مما ينوب) أخت ،أخ ،أم ،أب( وفرد أنثى من كل أسرة

 ،تم استخدام جدول األرقـام العشـوائية   ،ثانيةتم اختيارها في المرحلة العنهما  ...)،خالة

االختيـار   تـم حيث تم تزويد الباحثين بجدول لألرقام العشوائية مرتبط بعدد األفراد الذين 

  .بينهم
 

  :توزيع العينة 3.6.5

، وذلك حسب تعداد سكان )نوع التجمع(تم توزيع العينة بطريقة متناسبة مع حجم الطبقات 

2007.   

 
n

N

N
n h

h *=
 

hn :لطبقةحجم عينة ا  
n :حجم العينة الكلي  

N :حجم المجتمع الكلي  
hN :حجم المجتمع في الطبقة 

  )2(رقمجدول 

  )حضر، ريف، مخيمات(حسب نوع التجمع السكاني عينة الدراسة توزيع 

 نوع التجمع حجم عينة األسر  حجم عينة األفراد
  حضر 146  292

 ريف 49 98 
 مخيمات 15 30

  المجموع  210 420
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 SPSS لمسح والحصول على النتائج، تم احتساب التباين باسـتخدام برنـامج  بعد تنفيذ ا

عـدد المشـاهدات غيـر     ،أثر تصميم العينـة  ،معامل التباين :وذلك للمؤشرات الرئيسية

  :تحديد الدقة للتقديرات قبل النشر من خالل تمو .الموزون

  :المستخدمة األداة.أ

راسـات  أن أطلع على األدب التربـوي، والد  ببناء إستبانة بعد إستبانة، حيث قام الباحث 

عصام الخطيب عـام  .د أبرزها دراسة سابقة قام بها الباحث ،السابقة المتعلقة بالموضوع

وذلك للتعرف على دور األطفـال   ،في البيئة المنزلية جاء فيها عن دور االسرة ،م2010

أجـزاء   3علـى   الستبانةاتشتمل  .في فلسطين البيئة المنزلية في محافظة رام اهللا والبيرة

  :وهم 

  :)Sample(العينة بيانات أولية عن أفراد : الجزء األول -أ 

المهنـة  ، المؤهـل العلمـي   ،الحالة الزوجية ،الجنس، العمر :خصائص رب الطفل

   .الحالية

  ،مستوى التعليم ،الجنس، العمر: الطفل خصائص

طفال وعددهم فـي  هل يوجد أ ،الوضع االقتصادي ,مكان السكن:  األسرةخصائص 

  األسرة

  :بيانات تتعلق بخصائص المنزل: الجزء الثاني -ب 

عـدد الغـرف فـي     ،توفر ساحات للعب األطفال حول البيت ،تشمل استقاللية البيت 

المطبخ موجود على شكل غرفة منفصلة  ،باستثناء المرحاض والحمام والمطبخ المنزل

طبيعة خصوصية  ،ر المياه في منزلكمصد ،مادة بناء جدران المنزل ،عن بقية المنزل

  .مصدر الطاقة الذي تستخدم ألغراض مختلفة في المنزل ،المرحاض

 18أقل من (دور األطفال في بيئة المنزل ويشمل طبيعة دور األطفال : الجزء الثالث -ج

جلب الماء إلى المنزل في حال وجد نقص في المياه لديهم، تنظيف األسـطح   ،)سنة

تنظيف بئر جمع مياه األمطار فـي   ،)بيك، األرضيات، الخزائن، الخالشبا(المنزلية 

، استخدام المواد ان المياه المنزلي في حال وجودهتنظيف خز, حال وجوده في المنزل
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لجمع أو الخزانات على ، تعقيم المياه في آبار ايماوية في تنظيف األسطح المنزليةالك

ستخدامها في عملية تنظيف األسـطح  ، خلط مواد التنظيف الكيماوية السطح المنزل

، غسل المالبس الملوثة ةرش المبيدات على المزروعات في الحديقة المنزلي المنزلية،

، استخدام الكلور عند غسـل  بالمبيدات أو المواد الكيماوية، غسل الصحون واألواني

الميـاه العادمـة مـن الحفـرة      اإلشراف أو المساعدة في نضح ،الصحون واألواني

 . الوقوف على القدمين لساعات متواصلة ،تصاصية أو الصماءاالم
  

  : صدق األداة المستخدمة .ب

تم عرض االستبانة على مجموعة من ذوي الخبرة واالختصاص فـي   :صدق المحكمين 

ومدى مالئمة الفقـرات  . المجال التربوي للتأكد من صدقها وإنها تقيس ما وضعت ألجله

  . للمجاالت التي تنتمي إليها

من ) Construct Validity(سيقوم الباحث باستخدام الصدق التركيبي : الصدق التركيبي

خالل رصد المفاهيم األساسية والفرعية المكونة دور األطفال في البيئـة المنزليـة فـي    

وكذلك بناء على أراء  بفلسطين حسب ما ورد في األدب النظري محافظة رام اهللا والبيرة

  .االمور عند اجراء مقابالت سابقة لالستبيان التي ادلها بعض اولياء

استخدام معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة ومجمـوع   تم: صدق االتساق الداخلي

 المجال التي تنتمي إليه هذه الفقرات، من خالل تطبيقها على عينـة اسـتطالعية   درجات

  .)2راجع الملحق رقم (
  

   :ثبات األداة المستخدمة .ج

ألفـا   كـروم بـاخ  ومعامـل   .t-testن ثبات األداة من خالل استخدام اختبارتم التأكد م

)Cronbach Alpha(لقياس ماهية االتساق الداخلي لفقرات االستبانة ،.  
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  :متغيرات الدراسة 3.6.6

 ,فقـرة  38االستبيان والتـي عـددها    استمارةفي  األسئلةطرحت الدراسة مجموعة من 

في البحـث عـن دور    األسئلةهدفت هذه  متغير تابع 12و ،متغير مستقل 26وتتمثل بـ 

  :تي األطفال في البيئة المنزلية وكان المتغيرات حسب اآل

  :وهي. المتغيرات المستقلة: أوالً

  ).رب الطفل ،الطفل(الجنس  -1 

  )رب الطفل ،الطفل(.العمر -2 

  .التجمع -3

  .)رب الطفل ،الطفل( المؤهل العلمي -4 

   .طبيعة البيت -5 

  .الحالة االقتصادية -6 

  .مكان السكن -7 

   .عدد أفراد األسرة-8 

  ؟)عاماً 18أقل من (هل يوجد أطفال في األسرة  -9

  ما هو عدد األطفال؟ -10

  .مكان اإلقامة الفعلي -11

 .الحالة الزوجية -12

  ؟تعمل أو تبحث عن عمل هل أنت -13

  معدل دخل أسرتك شهرياً بالشيكل؟ - 14

  في بيت؟ ين/هل تسكن - 15

  تعيش األسرة في المنزل؟ - 16

   ين من مشكلة ازدحام البيت؟/هل تعاني - 17

  ؟هل البيت مسـتأجر أم ملك - 18

  هل يتوفر ساحات للعب األطفال حول البيت؟ - 19
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  باستثناء المرحاض والحمام والمطبخ؟ عدد الغرف في المنزل -20

  ة المنزل؟هل المطبخ موجود على شكل غرفة منفصلة عن بقي -21

  مادة بناء جدران المنزل؟ -22

  ما هو مصدر المياه في منزلك؟ - 23

   يتوفر مرحاض؟ - 24

 ؟مصدر الطاقة الذي يستخدم ألغراض مختلفة في المنزل -25

  

  :وهي ،المتغيرات التابعة: ثانياً

السكان الفلسطينيين الذين يسكنون ضمن أسرهم بشكل اعتيادي في محافظة  وجهات نظر 

 سـنة فـأكثر   18ويركز على األفراد من الفئة العمريـة   2013في عام  اهللا والبيرةرام 

  :  اآلتية األسئلةوتتمثل المتغيرات التابعة في 

 : q 1جلب الماء إلى المنزل في حال وجد نقص في المياه لديكم؟   

 : q 2 ؟)الشبابيك، األرضيات، الخزائن، الخ(تنظيف األسطح المنزلية  

: q 3ر جمع مياه األمطار في حال وجوده في المنزل؟تنظيف بئ  

: q4 تنظيف خزان المياه المنزلي في حال وجوده؟  

: q5 استخدام المواد الكيماوية في تنظيف األسطح المنزلية؟  

: q6 تعقيم المياه في آبار الجمع أو الخزانات على سطح المنزل؟  

: q7  تنظيف األسطح المنزلية؟خلط مواد التنظيف الكيماوية الستخدامها في عملية  

: q8 رش المبيدات على المزروعات في الحديقة المنزلية؟  

: q9 غسل المالبس الملوثة بالمبيدات أو المواد الكيماوية؟  

: q10 غسل الصحون واألواني؟  

: q11 استخدام الكلور عند غسل الصحون واألواني؟  

: q12   االمتصاصـية أو   لحفـرة اإلشراف أو المساعدة في نضح المياه العادمـة مـن ا

  الصماء؟
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: q13 الوقوف على القدمين لساعات متواصلة؟  

: q14  رفع األشياء الثقيلة في المنزل مرارا وتكرارا؟  

: q15  إصالح الحنفيـات، واألنابيـب، والنوافـذ المكسـورة     (أعمال صيانة في المنزل

  ؟)وغيرها

: q16 مكنسـة  (ي أعمـال المنـزل   استخدام أدوات وآالت يدوية ذات طبيعة اهتزازية ف

  ؟)كهربائية، وغيرها

: q17 تنظيف السيارة؟  

: q18 التأكد من مدى سالمة األغذية التي يتناولونها؟  
  

لوبين في التحليل في هذه الدراسة تم استخدام اس :التحليل اإلحصائيمنهجية  3.6.7

  :المتغيرات وهما

 Multinomial (Ordinal) دالترتيبي أو االسمي المتعـد  النموذج اللوجستي 3.6.7.1

logistic regression   

و تحديد تـأثير المتغيـرات   أان من التطبيقات المهمة للنموذج اللوجستي تتمثل في إيجاد 

 استجابة واحدة من مجموعـة متقطعـة مـن   ) المشاهدة(التوضيحية على اختيار المفردة 

 هـو  البحـث  وهذا ،لوجيةالبيو الدراسات في بكثرة الدالة هذه استخدمت ولذلكاإلجابات 

   .الترتيبيةاللوجستية  االنحدار دالة الستخدام محاولة

ويأخـذ  ) ordinal(تكون ذا طبيعة رتبية  Y) dependant( إذ إن استجابة المتغير التابع

}2,1,...,{حيث من االستجابات،  (g)أية قيمة صحيحة موجبة من بين  gy فال بد من . ∋

متغيرات التوضيحية عن التـي تختلـف قيمهـا بـاختالف الوحـدات      أن نميز بين قيم ال

أي تبقى ثابتة من خالل مجموعة من االستجابات، ويرمز لهذه ) مشاهداتالمفردات أو ال(

و الحقائق لتلـك المفـردات   أوهي تمثل مجموعة من الصفات  (Xi)القيم المتغيرة لها بـ 

)(characteristic of individual or chooser والنموذج . أمثلتها العمر أو التعليم ومن

  )2005، البياتي وآخرون( تيةالمالئم لهذا النوع من البيانات يأخذ الصيغة اآل
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)( iXjP  : يمثل احتمال حدوث االستجابة)j( اـعندم {j=1,2,...,g}.  
Xi (1, Xi1,..., Xik)  : يمثل موجه الخصائص لـ(k) ضيحية عندمن المتغيرات التو  

  ))i=1,2,3,…,nعندمـا  (i(قيم المشاهدة  
βj  :الخاص باالستجابة  لماتيمثل موجه المع)j(  حيث يوجد(g-1)  
  .هات ضمن النموذججمن المت 

  .base category)(التصنيف األساس  (g)حيث يمثل  (Bg=0)ويكون 
  :ويمكن كتابة النموذج بصيغة لوغاريتم نسبة االرجحية وكما يلي

  
  
  يثح

Xi, βj 4(ي ـاً فـرفة سابقـمع.(  
أي تلك (أما عندما تأخذ المتغيرات التوضيحية قيماً مختلفة للتصنيفات المختلفة لالستجابة 

وتمثل مجموعـة   Xij)(التي تختلف قيمها باختالف استجابة تلك المفردات ويرمز لها بـ 
 فضـالً عـن   characteristic of choice)(من الصفات أو الحقائق لتلـك االسـتجابة   

  .خصائص تلك
  :فهنا النموذج يأخذ الصيغة اآلتية

  
  
  
  

Pj(Xij)  : يمثل االحتمال الشرطي لمجموعة االستجابات(ci)  للمفردة)i(.  
Xij (Xij1,..., Xijk)  : ترمز إلى قيم(k) من المتغيرات التوضيحية.  

  وهذا النموذج له صيغة اللوجستي لكل زوج من أزواج االستجابات 
  
 

( )

1
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ال يعتمد على البـدائل األخـرى    bعلى  aللصيغة أعاله فان ارجحية اختيار االستجابة 
لمجموعة االستجابات أو على قيم المتغيرات التوضيحية لتلك البدائل، وتعد هذه الخاصية 

بخاصية  Luce(1959)من أهم الخواص في النموذج اللوجستي متعدد الحدود أطلق عليها
. (IIA) (Independence of Irrelevant alternative) القيـة الالع استقاللية البـدائل 

من  )g(رات التوضيحية بـ ـبالتعويض عن المتغي) 4(من ) 6(وللحصول على الصيغة 
من المتغيـرات عبـارة عـن     (jth)، إذ إن )(artifical variableالمتغيرات المصطنعة 

اوية واحد عندما تكـون  حاصل ضرب المتغيرات التوضيحية مع المتغيرات الوهمية المس
  ).2005,البياتي وآخرون(وصفر عندما ال تكون هناك استجابة )j(االستجابة 
  

 
  

 )j() اسـتجابة (، لذا لكـل اختيـار   kيمثل موجه خصائص المفردات ذا بعد  Xiفإذا كان 
  :كاألتي kgنعرف الموجهات التالية ذات بعد 





























=





























=





























=

i

igiij

i

i

X

XXX

X

X

.

.

.

.

.

0

...,

0

.

.

.

.

0

...,

0

.

.

.

.

0

1 

 

  :حيث
)...,,,...,,( 11 ijgijjgjij XXX δδδδ=  

),,...,,,...(ولموجه المعلمات األتي  11 gg ββααβ   افرض إن =
  
   

  نحصل على) 4(وبالتعويض في الصيغة 
  
  
  

gjfor
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jt ,...,2,1
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1
=



 =

=δ
 

.........(8)ij j j iX Xβ α β′ ′= + 
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من المتجهات المختلفة للمعلمـات   (g-1)، اذ هناك )6(والتي تمثل نفس الصيغة السابقة 

نمـوذج  ولتحليل النموذج والحصول على تقدير للمعلمات يتم تشخيص ال، ضمن النموذج

Identification) (0من خالل افتراض أن== gg βα     بسبب وجـود زوج واحـد مـن

مصطلح  McFadden) 1974(التقريب أعاله أطلق عليه .فائض βالمعلمات في الموجه

  ).2008، صالح(النموذج اللوجستي متعدد الحدود أو الشرطي 
  

 Estimationت النمـوذج اللوجسـتي متعـدد الحـدود     تقدير معلمـا   3.6.7.1.1

Parameter of Multinomial Logit model 

من الطرائق المهمة فـي  ) Maximum likelihood Ratio(تعد طريقة اإلمكان األعظم 

وذلـك  ) متعددة االسـتجابة (النموذج انحدار المتغيرات المعتمدة الوصفية  لماتتقدير مع

من المتجهات المستقلة ذات توزيع متعـدد   )n(ليكن لدينا . جابةاعتماداً على متغير االست

من المفردات ضـمن   )y(حيث ان احتمال وقوع  (Multinomial distribution)الحدود 

  :كاألتي )n(حجمها  عينة

gy
g

y
gg PP

y

n
yYyYP ...)...,,( 1

111 







===  

          gy
g

y PP ....1

 .تمثل نسبة مجاميع االستجابة في المجتمع : 1

!....!

!

1 gyy

n

y

n
=








 

مـن مجـاميع االسـتجابة     )g(واحـدة مـن    مجموعـة  كل موجه ينتمي إلـى وبما أن 
(Response categories) بـ نرمز للمشاهدات  لذا(y1,..., yn) إن كـل مشـاهدة    إذ

)yi(  محددة بواحدة من)g( من مجاميع االستجابة)...,,( 1 igii yyy =.  

)(exp...)(exp

)(exp
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11 iggi

ijj
ijj XX
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لتوزيع متعـدد الحـدود   ) Maximum likelihood Ratio( لذا فان دالة اإلمكان األعظم
  :تيبالشكل األ

  
  
  
  

Pj(Xij)  : تمثل نسبة أو احتمال االنتماء إلى المجموعة)j(  وهي معرفة كما في)6-2.(  
  وبأخذ اللوغاريتم لدالة اإلمكان نحصل على

  
  
  
 

  حيث





=
0

1
ijy  

  
  نحصل على) 11(في المعادلة  Pj(Xij)وبالتعويض عن 

∑∑
∑
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i j i j h

ihijijij XLogyXy ))(exp()( ββ  

بالنسـبة لموجـه   ) Maximum likelihood Ratio(وباشتقاق دالة اإلمكـان األعظـم   
   βلمات المع

 β

β

β

β

β
β

∂

′
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∂
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i j h
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ijij XLogyXy

LnL
))(exp()(

)(

)(  

∑∑ ∑ ∑ ∑−=
i j i h j

ijihihhijij yXXPXy ))((  
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  في حالة حدوث االستجابة
             عدا ذلك          
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=  0(قة بالصفر وعند مساواة المشت
β

β
∂

∂ )(LnL( تيةنحصل على المعادالت الطبيعية اال:  

  
  

 
التقديرية الناتجة عن عملية التعظـيم، فهـذه    لماتإن جذور هذه المعادالت تمثل قيم المع

التكرارية والتي تنـتج   احد األساليبنلجأ إلى استخدام  لماتالمعادالت غير خطية في المع

ويتطلب الحل باستخدام هذا األسـلوب إيجـاد   . بعد بضع دورات تعاقبية تقديرات مناسبة

وتكون ) Maximum likelihood Ratio(مصفوفة المشتقات الثانية لدالة اإلمكان األعظم 

  ):Agresti,1990(بالشكل األتي

  
  
  

  
 Spssأحد البرامج التطبيقية اإلحصائية الجاهزة مثل برنامج التطبيق الجاهز استخدام  تمو

 .غيره في تقدير معلمات النموذج قيد الدراسة Rو  SAS و
  

   Factor Model النموذج العاملي 3.6.7.2

ونموذج  ،يفترض التحليل العاملي الصورة الخطية لتمثيل الصيغة الرياضية لتحليل البيانات 

 Observed Variableالتحليل العاملي يتألف من مجموعة مـن المتغيـرات المشـاهدة    

مـن العوامـل المشـتركة    ) (qلــ  ) n(والمأخوذة من عينة بحجـم  ) (Pدها والتي عد

Common Factors  حيث أن(p>q)  وأن(P)     من العوامـل الوحيـدة لكـل متغيـر .

)Thurstone,1950(  

  
  

1 1

( ( )) 0 .........(12)
gn

ij j ij ij
i j

y P X X
= =

− =∑∑ 

 ………(13) 
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  :  وتمثل كل من

X  :الموجه العشوائي للمتغيرات المشاهدة  

A : مصفوفة تحميالت العوامل  

F : امل المشتركةالموجه العشوائي للعو  

U :  الموجه العشوائي للعوامل الوحيدة  

µ : موجه أوساط المتغيرات  

 )Standard Value)المعيارية  القيمة يستخدم مختلفة المتغيرات قياس وحدات كانت اذا

 وسـط  لهـا  )قياسية متغيرات الى المتغيرات بتحويل وذلك االرتباط مصفوفة تحليل في

 :ان اي، )واحد وتباين واحد حسابي

  = EX= µ 0 : ان اي صفري متجه سيكون يراتالمتغ اوساط متجه -

  = VAR(X) 1 : ان اي احادي متجه سيكون المتغيرات تباين متجه -

إن موجهي كل من العوامل المشتركة والعوامل الوحيدة همـا موجهـان صـفريان تبعـاً      

  .ألفتراض إن موجه أوساط المتغيرات صفري أيضاً

  :عاملي سيكون بالصورة اآلتية وبذلك فالنموذج ال 

  
  

  
U1  F1  a1q … a12 a11  X1 

U2  F2  a2q … a22 a21  X2 
. 
. 

+ . 
. 

 . 
. 

 
 

. 

. 
. 
. 

= . 
. 

Up  fq  apq … ap2 ap1  Xn 

  

(2)
pxqpxn qxn pxn

UX FA= + − − − − − − − − − − − 
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لكل مـن مـوجهي العوامـل المشـتركة      Covariance Matrixوتكون مصفوفة التغاير 
  : نها مستقلة وهي ويفترض أ U, Fوالعوامل الوحيدة 
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  :حيث أن  
Φ  : مصفوفة التغاير لـF  
Ψ  : المصفوفة القطرية للتغاير لـU  

  :هي  Xوتكون مصفوفة التغاير لـ 

[ ]

[ ] ∑

∑

×

×

=−




 ′

=−




 ′

pp

pp

XXE

XEXXE

2

2)(

µ
 

  .Pذات رتبة  Symmetric Positive Definiteمصفوفة موجبة متماثلة  Σوتمثل 

  :على الشكل التالي قيمة متوقعة ، ولهما`Xو X غيرين العشوائيينالمت ويعرف التغاير بين

( , `) (( `)( ( ) ( `))Cov X X E X X E X E X= − − 
غير  يطلق على المتغيرات العشوائية التي يكون التغاير لها مساوياً للصفر اسم متحوالت

 .مترابطة

، يكون تغايرهما مساوياً للصفر، وذلـك ألنـه بسـبب    مستقالن Yو X إذا كان المتغيران

  :استقاللهما يكون

( . `) ( ). ( `)E X X E X E X=  
 :وبالعودة لصيغة التغاير في األعلى والتعويض فيها نجد

( , `) ( ). ( `) ( ). ( `) 0Cov X X E X E X E X E X= − =  
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حيث يوجد الكثير مـن  . بارة السابقة ليس بالضرورة أن يكون صحيح دائماًإن عكس الع

بوحدة  يقاس التغاير .أزواج المتغيرات يكون بينها قيمة التغاير صفر إال أنها ليست مستقلة

 وعلى سـبيل المقارنـة فـإن االرتبـاط     .Y مضروبة بواحدة X تكون هي واحدة قياس

Correlation لمقدار االستقالل الخطي ال بعدية كمية الذي يعتمد على التغاير هو.  
  

 Principal Componentsالرئيسـة  ) المكونـات (طريقة المركبـات   3.6.7.2.1
Method  

الرئيسة من أهم الطرق التي تستخدم لدراسة الظـواهر  ) المكونات(تعد طريقة المركبات  

اهر وصوالً إلى متعددة المتغيرات للوصول إلى أهم المتغيرات األساسية المكونة لتلك الظو

والذي يميز هذه الطريقة أنها . العوامل المهمة المؤثرة سلباً أو إيجاباً في نشوئها وسلوكها

تنطوي على تحويل مجموعـة مـن    ،تمكننا من تفسير العالقات المتداخلة بين المتغيرات

متعامـدة  (المتغيرات المرتبطة إلى مجموعة جديدة مـن المتغيـرات غيـر المرتبطـة     

Orthogonal (وإن كل مركبة رئيسة هي نموذج خطية مـن  . تدعى بالمركبات الرئيسة

فتبـاين المركبـة    ،وتباين هذه المركبة هو جزء من التباين الكلـي . المتغيرات المستقلة

وتباين المركبة الرئيسة الثانية  ،الرئيسة األولى هو أكبر من تباين أي مركبة رئيسة أخرى

يسة األولى ولكن أكبر من تباين أي مركبة رئيسة أخـرى  هو أقل من تباين المركبة الرئ

  ).2008 ،صالح(وهكذا 
  

 في شيوعاً و دقةً العاملي التحليل طرق اكثر من تعد االساسية المكونات طريقة ان حيث

 قدر اقل الى تؤدي و دقيقة تشبعات الى تؤدي انها منها عدة ياازم الطريقة ولهذه البحث

 المتعامدة العوامل من عدد اقل الى تختزل االرتباطية لمصفوفةا ان كما البواقي من ممكن

  ).2007،خان( المرتبطة غير
  

يسمى عوامل  إن الهدف من التحليل العاملي هو إيجاد أقل عدد من المركبات الرئيسة أو ما

وتكون  ،لتحل محلها Xمن المتغيرات مشتقة من المتغيرات األصلية  nأو أقل من  ،خطية
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وهذه المركبات أو العوامل تكون . الرئيسة متعامدة أي ال يوجد ارتباط بينها هذه المركبات

  ).Morrison ,1978(مساوية لعدد القيم التي تزيد قيمتها على الواحد الصحيح 

PC1 = a11x1 + a21x2 … + ap1xp 
PC2 = a12x1 + a22x2 … + ap2xp 
. 
. 
PCi = a1j x1 + a2jx2 +..... + apjxp 

∑
=

==
p

i
iij pjixa

1

).....,,.........2,1,(  ----------------------

(3)  
  :حيث أن 

PCi  : المكون الرئيسi   
aij  :معامل المتغيرj  في المكونi، والتي تمثل قيم المتجهات المميزة(ia(  المرافقة للجذور

يحـوي علـى    (A)فإن كل عمود مـن المصـفوفة   . للمصفوفة المستخدمة )λi(المميزة 
  .1= وإن مجموع مربعات المعامالت  aijحدى المكونات الرئيسة معامالت إل

  
  
 

 Element of)وإنه عبارة عن عناصر المتجه المميز  (coefficient)هو معامل  aijوإن 
the characteristic vector(  وتباين المكون الرئيسPCi  هو الجذر المميزλi  المرافق

  ). Morrison ,1978(للمصفوفة المستخدمة
  
   

 أقل من تباين المكون الرئيس األول S2(PC2)ويجب أن يكون تباين المكون الرئيس الثاني 
S2(PC1)،   وتباين المكون الرئيس الثالث أقل من تباين المكون الرئيس الثـاني وهكـذا. 

 :كما يمكن التعبير عن التباين الكلي للمكونات الرئيسة بما يلي  ).2008 ،صالح(
 

22
2

2
1

1

2 ........ pjjj

p

i
ij aaaa +++=∑

=
        ---------------(4)          

iiPCS λ=)(2
           ---------------------(5) 

∑ ∑
= =

=
p

i

p

i
iiPCS

1 1

2 )( λ        

                     pλλλ +++= ..............21       ------------------(6) 
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  : يكون  Xjي للمتغيرات األصلية وأن التباين الكل 
  
  
  

 
  
  
  

  :كما يمكن كتابة التباين الكلي للمكون الرئيس بالشكل التالي 
  
  
  
  

 
ولتحقيق ذلـك نسـتخدم    ،Xjمصفوفة التباين والتباين المشترك للمتغيرات  Sحيث تمثل 

 ).Morrison, 1978(يكون )ia(لـ  Lagrang Multiplierمضروب الكرانج 
111 =′ aa  
021 =′ aa  

  :حيث نحصل على  .ألنها متعامدة
  
  
  
  
إن المركبات الرئيسة التي يتم الحصول عليها من مصـفوفة االرتباطـات تختلـف عـن      

لمركبات المستخرجة في كلتا الطريقتين كذلك إن عدد ا ،مصفوفة التباين والتباين المشترك

فأنها أيضـاً سـتكون    (λi)وكذلك الجذور المميزة  ،ليس من الضروري أن يكون متساوياً

pj

p

j

XSXSXSXS 2
2

2
1

2

1

2 .........)( +++=∑
=

     ---------------------(7) 

:وإن    

∑ ∑∑
= ==

==
p

i
j

p

j

p

i
ii XSPCS

1 1

2

1

2 )( λ             ----------------------(8) 

∑∑
=

′
=

=
p

j
iiij

p

i
jii SaaPCS

1 1

2 )(                -----------------------(9) 

iii aSaPCS ′=)(2                           -----------------------(10) 

iiiii aaaSa ′=′ λ                    ------------------(11) 

iii aSa λ=′     Or     iiPCS λ=)(2      ------------(12) 
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 في استخدمت التي القوانين أهم أما ).2007, العزاوي وآخرون(مختلفة في القيم والعدد 

  ).2007, العزاوي وآخرون( :فهي البحث هذا

    PCiة الرئيسي المركبة تباين 1-

             ( )j jVar PC λ=  
  الرئيسية المركبات لجميع الكلي التباين إلى الرئيسية المركبة تفسرها التي التباين نسبة -2

.var( , ) 100%
( )

j
jp X PC

trace S

λ
= ×  

   الرئيسية والمركبة التوضيحية المتغيرات بين المشترك التباين 3-

( , )j j jC o v X PC aλ= ×  
  :لبحث تم وفي هذا ا

  )Paramtric(معلميةلاستخدام اختبار اإلحصاءات ا -أ

فـي إجـراء التحلـيالت االحصـائية      SPSS -اإلحصـائية   تم من خالل البرامج -1

)analysis(.  

و تباين قيمها وحـذف المتغيـرات ذات   المتغيرات المستقلة  توزيع طبيعة التعرف تم -2

  .التباين الثابت

  .factor analysisلي التحليل العام استخدام - 4

  الحدود الترتيبية استخدام اختبار االنحدار اللوجستي المتعدد -5

 )Ordinal Multinomial Logistic Regression Model(     لدراسـة العالقـة بـين

  .المتغيرات المستقلة التي يتضمنها الموديل مع كل متغير تابع

مع  العامل التحليلية العالقة بين لدراس )GLM( اختبار النموذج الخطي العاماستخدام  -6

  .)Ordinal variable(الترتيبية  كل متغير تابع

إيجـاد  و.)Model Fitting Information(النموذج بالكامـل وجودتـه    قوةاختبار  -7

  .مستوى الداللة لكل معلمة في النموذج

  )O.L.R , GLM( عمل مقارنة بين نتائج الطريقتين السابقتين -8 
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  .)Method`s( طريقةائج لكل النت تفسير-9
  

  )Non-Paramtric( استخدام اختبار اإلحصاءات الالمعلمية -ب

، )Non-parametric(الالمعلميـة  تدعم نتـائج االختبـارات   نتائج االختبارات المعلمية 

ألنها ال تشترط أي شرط  ) Non-parametric(الالمعلمية ويعود السبب أيضا الستخدام 

الالمعلميـة  سنقوم بإجراء اختبارات  .فال يشترط عشوائية العينة ،)Sample(العينة على 

)Non-parametric (   اآلتية بين المتغيرات التابعة والمستقلة ومقارنتهـا باالختبـارات

  المعلمية 

، )متغيـر ثنـائي  (لكل متغير تابع مع متغير الجـنس   m-squareاستخدام اختبار -1

  .لدراسة أثر الجنس

لكل متغير تـابع ترتيبـي مـع كـل      Spearman Rank Correlationاستخدام  -2 

  .المتغيرات المستقلة الترتيبي، لدراسة العالقة فيما بينهما
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  الرابع  الفصل
  ومناقشتها الدراسة نتائج  4

  
دور األطفال في البيئة المنزليـة فـي    لمعرفة النتائج ومناقشة تحليل الفصل هذا سيتناول

  :وهي أسئلة الدراسة على اإلجابة خالل من محافظة رام اهللا والبيرة

في دور األطفال في ) α<0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 الدراسة المستقلة؟ تعزى لمتغيراترام اهللا والبيرة البيئة المنزلية في محافظة 

ثناء بعـض  بإسـت  للمتغيرات المسـتقلة  التحليالت االحصائيةفي بداية التحليل تم اجراء 

بعد أن  q5-q10- q14-q16-q19-q23-q24-q25-q27-q28)(وهي المتغيرات 

  :كما يلي ت االحصائيةالتحليال ت نتائجفكان ،ينها ثابتابت وجد ان

 Ordinal Logistic:لمتغيرات العامل االولاالنحدار اللوجستي الترتيبي نتائج  4.1

Regression  

  معلومات االستجابة 
Variable Value  
field   Response 

 دائما       1
 احيانا     2 
 محايد       3 
 ال اوافق     4 
 ال اوافق ابداً    5 

. االفراد على جميع المتغيرات التابعة في االستبيان 450تظهر هذه النتيجة ترتيب إستجابات 

تمأل بواسطة  نتيجة للقيم المفقودة التي لم 12استبياناً فقط، واستبعد  438تم االستفادة من 

  ).أو انها انها ملئت بصورة خاطئة كوضع اجابتين معا لنفس السؤال(االفراد 
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  :جلب الماء إلى المنزل في حالة نقصه:  30المتغير  4.1.1
Variable 30  
field  
1      88 
2     159 
3    114 
4     23 
5     48 

 Ordinal logistic regressionدام فكانت نتائج تحليل المتغيرات التابعـة الفئويـة باسـتخ   
   :كالتالي

  

في دور األطفال في جلب الماء إلى المنـزل  ) α<0.10(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  :اتلمتغيرلفي حالة نقصه في محافظة رام اهللا والبيرة   تعزى 

  الفئات  المتغيرات   مستوى الداللة  قيم المعامالت 
  -  األسرةدد أفراد ع 083. 109.-
  -  تعتبر ولي األمر لطفل كـ 058. 969.-
  -  األمرجنس ولي  026. 549.-
  الطالب و عدادي  مؤهل ولي األمر 011. 571.-
  يعمل حاليا   الوظيفية الحاليه لولي األمر 082. 533.
  طالب 099. 665.

  مدينة  مكان العمل 007. 737.-
  جيد   ة الوضع االقتصادي لألسر 013. 1.016
  متوسط 063. 745.

ــال  062. 579.- ــة لألطف ــة العمري المرحل
  المشاركين

  شيقل 2001-2500

  نووية   معدل الدخل االسري 097. 705.
  سنوات 6أقل من     نوع االسرة في المنزل 080. 663.-
  اطفال 4-3   عدد األطفال المشاركين  025. 714.

منطقــة ســكنية بالنســـبة    018. 761.-
      مرات االسرائيليةللمستع

  قريبا منه و بعيداً عنها 
-.683 .029   
  بئر جمع االمطار وبالتنكات  مصدر المياه في المنزل 037. 923.
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وبالتالي سيبدأ كل خط انحدار  ،كافيه 0.10على مستوى المعنوية  اما بقية المتغيرات لم تكن

عـدد أفـراد   (المتغيرات المفسـرة  بما أن قيم المعامالت المقدرة لكل من  .من نقطة الصفر

 ،مكـان العمـل   ،مؤهل ولي األمـر  ،جنس ولي األمر ،تعتبر ولي األمر لطفل كـ ،االسرة

سـكنية بالنسـبة   منطقـة   ،نوع االسرة فـي المنـزل   ،المرحلة العمرية لألطفال المشاركين

ائية التي قـيم  أما بقية المتغيرات المفسرة ذات الداللة االحص سالبة) للمستعمرات االسرائيلية

جلب الماء إلى المنزل في (فإن قيمها ذات المستويات العليا للمتغير التابع  ،معامالتها موجبة

وفي  ،ذات المعامالت السالبة تتالزم مع قيم المستويات الدنيا للمتغيرات المفسرة )حالة نقصه

العليا للمتغير التابع  ياتفإن المستو ،المفسرة للمتغير التابعللمتغيرات  المعامالت الموجبةحالة 

  .تتالزم مع المستويات العليا للمتغيرات المفسرة
  معلومات جودة النموذج ):3(جدول رقم 

Model -2 Log Likelihood Chi-Square Df Sig. 

Intercept Only 1246.089    
Final 1155.862 90.227 54 .001 

Link function: Logit. 

هل أنت ولي األمر  ،عدد أفراد االسرة(ه أن المتغيرات المستقلة يشير اختبار النموذج أعال
الوظيفية  ،الوظيفية الحاليه لولي األمر ،مؤهل ولي األمر ،جنس ولي األمر ،لطفل بالمنزل

 ،الوضع االقتصادي لألسرة ،الوضع االقتصادي لألسرة ،مكان العمل ،الحاليه لولي األمر
عدد األطفال  ،المرحلة العمرية لألطفال المشاركين ،ويةنوع االسرة نو ،معدل الدخل االسري

منطقة سكنية بالنسبة للمستعمرات  ،منطقة سكنية بالنسبة للمستعمرات االسرائيلية ،المشاركين
، تفسر بدرجة ثقة عالية جداً )مصدر المياه من بئر جمع االمطار وبالتنكات ،االسرائيلية
  .0.005من  أقل P الن قيمة االحتمال المصاحبة ،المتغير التابع الترتيبيالتباين في 

  :)الخ.....الخزائن،االرضيات، الشبابيك(تنظيف االسطح المنزلية :  31المتغير  4.1.2 
Variable 31  
Field 
 1     87 
 2    170 
 3    104 
 4     24 
 5     50 
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 Ordinal logistic regressionفكانت نتائج تحليل المتغيرات التابعـة الفئويـة باسـتخدام    
   :كالتالي

في دور األطفال في تنظيـف االسـطح المنزليـة    ) α<0.10(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  :اتلمتغيرلفي محافظة رام اهللا والبيرة تعزى )  الخ.....الخزائن، االرضيات، الشبابيك(

  الفئات   المتغيرات   رقم المتغير
   -  األسرةعدد أفراد   1
  -  تعتبر ولي األمر لطفل كـ  2
  -  األمرجنس ولي   3
  يعمل و ال يعمل و طالب  الوظيفية الحاليه لولي األمر  4
  جيد و متوسط  الوضع االقتصادي لألسرة   5
  نووية  نوع األسرة في المنزل   6
  -   هل البيت موجود في عمارة سكنية ام مستقل  7
  العامة شبكة المياه   مصدر المياه في المنزل  8
  قريبا منه و بعيداً عنها       منطقة سكنية بالنسبة للمستعمرات االسرائيلية     9

  بئر جمع االمطار وبالتنكات  مصدر المياه في المنزل  10
  

وبالتالي سيبدأ كل خط انحدار  ،كافيه 0.10على مستوى المعنوية  اما بقية المتغيرات لم تكن

عـدد أفـراد   (مالت المقدرة لكل من المتغيرات المفسـرة  بما أن قيم المعا .من نقطة الصفر

أمـا بقيـة    سـالبة ) معدل الدخل االسري، جنس ولي األمر ،صلة ولي األمر لطفل، االسرة

فـإن قيمهـا ذات    ،المتغيرات المفسرة ذات الداللة االحصائية التي قيم معامالتهـا موجبـة  

تتالزم مع قيم المسـتويات الـدنيا   ) زليةتنظيف االسطح المن(المستويات العليا للمتغير التابع 

المفسرة للمتغيرات  المعامالت الموجبةوفي حالة  ،ذات المعامالت السالبة للمتغيرات المفسرة

العليا للمتغير التابع تتالزم مع المستويات العليـا للمتغيـرات    فإن المستويات ،للمتغير التابع

  .المفسرة
  معلومات جودة النموذج ):4(جدول رقم 

Model -2 Log Likelihooda Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 1246.860    
Final 1177.151 69.708 38 .001 

Link function: Logit. 
a. The kernel of the log-likelihood function is displayed. 
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أنت ولي األمر  هل ،عدد أفراد االسرة(يشير اختبار النموذج أعاله أن المتغيرات المستقلة 

الوظيفية  ،عمل ولي األمر ،جنس ولي األمر ،اخ أو االخت -أب أو االم :لطفل بالمنزل

الوضع  ،الوضع االقتصادي لألسرة ،الوظيفية الحاليه لولي األمر ،الحاليه لولي األمر

البيت موجود في عمارة  ،نوع االسرة نووية ،معدل الدخل االسري، االقتصادي لألسرة

المتغير تفسر بدرجة ثقة عالية جداً التباين في ) صدر المياه من شبكة المياه العامةم ،سكنية

  .0.005من  أقل P الن قيمة االحتمال المصاحبة ،التابع الترتيبي
  

  :تنظيف بئر جمع مياه االمطار في حال وجوده: 32المتغير  4.1.3
Variable 32  
Field 
 1     59 
 2     117 
 3    111 
 4     40 
 5     108 

 Ordinal logistic regressionفكانت نتائج تحليل المتغيرات التابعـة الفئويـة باسـتخدام    
   :كالتالي

في دور األطفال في تنظيف بئر جمع مياه االمطار فـي  ) α<0.10(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  :اتغيرلمتلحال وجوده في محافظة رام اهللا والبيرة   تعزى 

  الفئات   المتغيرات  مستوى الداللة قيم المعامالت
  شيقل 2000 -1501  معدل الدخل االسري 063. 572.-
  سنوات 6أقل من  1501  المرحلة العمرية لألطفال المشاركين 044. 742.-
  قريبا منها  منطقة سكنية بالنسبة للمستعمرات االسرائيلية 057. 606.-
  -  لعب لألطفال حول البيتتوفر ساحات  021. 505.-
  شبكة المياه العادمة  مصدر المياه بالمنزل 000. 1.021
  الكهرباء  مصدر الطاقة الذي يستخدم بالمنزل 062. 490.

وبالتالي سيبدأ كل خط انحدار  ،كافيه 0.10على مستوى المعنوية  اما بقية المتغيرات لم تكن

معـدل الـدخل   (ة لكل من المتغيرات المفسرة بما أن قيم المعامالت المقدر .من نقطة الصفر

المنطقـة السـكنية قريبـة مـن      ،المرحلة العمرية التي ينتمي اليها الطفل ،االسرة الشهري
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وبقية المتغيرات المفسرة ذات  ،سالبة) توفر ساحات للعب األطفال حول المنزل ،المستعمرات

ذة لجميع المتغيرات المفسرة أكبـر  الداللة االحصائية وقيم معامالتها موجبة ونسب القيم الشا

تنظيف (فإن قيمها ذات المستويات العليا للمتغير التابع  ،بناء على ذلكو ،من الواحد الصحيح

ذات المعـامالت   تتالزم مع قيم المستويات الدنيا للمتغيرات المفسرة) بئر جمع مياه االمطار

العليا  فإن المستويات ،ة للمتغير التابعالمفسرللمتغيرات  المعامالت الموجبةوفي حالة  ،السالبة

      .للمتغير التابع تتالزم مع المستويات العليا للمتغيرات المفسرة
  معلومات جودة النموذج ):5(جدول رقم 

Model -2 Log Likelihooda Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 1329.936    
Final 1239.032 90.904 38 .000 

Link function: Logit. 
a. The kernel of the log-likelihood function is displayed. 

المرحلة العمرية  ،معدل الدخل االسري(يشير اختبار النموذج أعاله أن المتغيرات المستقلة 

توفر ساحات لعب  ،منطقة سكنية بالنسبة للمستعمرات االسرائيلية ،لألطفال المشاركين

تفسر ) بالمنزل مصدر الطاقة الذي يستخدم ،المياه بالمنزلمصدر  ،لألطفال حول البيت

 أقل Pألن قيمة االحتمال المصاحبة  ،بدرجة ثقة عالية جداً التباين في المتغير التابع الترتيبي

  .0.10من 
  

  :تنظيف خزان المياه المنزلي في حال وجوده : 33المتغير  4.1.4
Variable 33  
field  
  1      89 
 2     160 
 3    114 
 4     24 
 5     48 
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 Ordinal logistic regressionفكانت نتائج تحليل المتغيرات التابعـة الفئويـة باسـتخدام    
   :كالتالي

في دور األطفال في تنظيف خزان المياه المنزلي في ) α<0.10(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  :اتلمتغيرلبيرة   تعزى حال وجوده في محافظة رام اهللا وال

  الفئات  المتغيرات   مستوى الداللة  قيم  المعامالت
    -  جنس ولي األمر 056. 469.-
  ال يعمل   الوظيفية الحاليه لولي األمر 058. 575.
  ال يبحث عن عمل 040. 977.

  نووية   نوع االسرة 001. 1.453
  مركبة 017. 1.136
  بكة المياه العادمةش  مصدر المياه بالمنزل 027. 572.

  الكهرباء  مصدر الطاقة الذي يستخدم بالمنزل 056. 504.-
وبالتالي سيبدأ كل خط انحدار  ،كافيه 0.10على مستوى المعنوية  اما بقية المتغيرات لم تكن

جـنس ولـي   (بما أن قيم المعامالت المقدرة لكل من المتغيرات المفسـرة   .من نقطة الصفر

وبقية المتغيرات المفسرة ذات الداللة االحصائية وقيم معامالتها  ،سالبة )مصدر الطاقة ،األمر

بنـاء علـى   و ،موجبة ونسب القيم الشاذة لجميع المتغيرات المفسرة أكبر من الواحد الصحيح

تنظيف خزان المياه المنزلي في حـال  (فإن قيمها ذات المستويات العليا للمتغير التابع  ،ذلك

وفي حالة  ،ذات المعامالت السالبة المستويات الدنيا للمتغيرات المفسرةتتالزم مع قيم ) وجوده

العليا للمتغيـر التـابع    فإن المستويات ،المفسرة للمتغير التابعللمتغيرات  المعامالت الموجبة

  .تتالزم مع المستويات العليا للمتغيرات المفسرة

  معلومات جودة النموذج ):6(جدول رقم 
Model -2 Log Likelihooda Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 1247.476    
Final 1173.338 74.137 38 .000 

Link function: Logit. 
  

الوظيفية الحاليه لولي  ،جنس ولي األمر( يشير اختبار النموذج أعاله أن المتغيرات المستقلة

بدرجة ثقة عالية جداً  ، تفسر)مصدر الطاقة, مصدر المياه ،نوع االسرة ،نوع االسرة ،األمر

  .0.001من  أقل Pألن قيمة االحتمال المصاحبة  ،التباين في المتغير التابع الترتيبي



74 

 

 

  :إستخدام المواد الكيميائية في تنظيف االسطح المنزلية: 34المتغير  4.1.5
Variable 34  
field  
  1     58 
 2     112 
 3     165 
 4     34 
 5      66 

 Ordinal logistic regressionتحليل المتغيرات التابعـة الفئويـة باسـتخدام     فكانت نتائج
   :كالتالي

سـتخدام المـواد   ا في دور األطفـال فـي   )α<0.10(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  :اتلمتغيرلسطح المنزلية في محافظة رام اهللا والبيرة   تعزى الكيميائية في تنظيف األ

  الفئة   المتغيرات   مستوى الداللة  معامالتقيم ال
  النووية  نوع األسرة 045. 818.
  سنوات 8-6  المرحلة العمرية  079. 575.
  اطفال 2-1  عدد األطفال المشاركين  045. 600.
  لاطفا 3-4 070. 568.

  

دور في ) α<0.10(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :نوع االسرة -

إستخدام المواد الكيميائية في تنظيف االسطح المنزلية في محافظة رام اهللا : فال فياألط

  .لفئة نووية نوع االسرةتعزى لمتغير والبيرة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :المرحلة العمرية لألطفال المشاركين -

)0.10>α ( ـ إستخدام المواد الكيم: دور األطفال فيفي ة فـي تنظيـف االسـطح    يائي

لمتغير المرحلة العمرية لألطفال المشاركين تعزى في محافظة رام اهللا والبيرة  المنزلية 

  .سنوات 8 -6لفئة 

توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة       :عدد األطفال المشاركين -

)0.10>α ( ـ    : دور األطفال فيفي طح إستخدام المواد الكيميائيـة فـي تنظيـف االس
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 2-1لمتغير عدد األطفال المشاركين لفئتان تعزى  لية  في محافظة رام اهللا والبيرةالمنز

  .اطفال 4-3اطفال و 
وبالتالي سيبدأ كل خط انحدار  ،كافيه 0.10على مستوى المعنوية  اما بقية المتغيرات لم تكن

 موجبـة  ة السابقةبما أن قيم المعامالت المقدرة لكل من المتغيرات المفسر .من نقطة الصفر

فإن المستويات العليا للمتغير التابع تتالزم مـع  . ونسب القيم الشاذة أكبر من الواحد الصحيح

  .المستويات العليا للمتغيرات المفسرة

  معلومات جودة النموذج :)7(جدول رقم
 
  
  

  
المرحلة العمرية  ،نوع االسرة نووية(يشير اختبار النموذج أعاله أن المتغيرات المستقلة 

تفسر بدرجة ثقة ) عدد األطفال المشاركين ،عدد األطفال المشاركين ،لألطفال المشاركين
من  أكبر Pألن قيمة االحتمال المصاحبة  ،يمنخفضة جداً التباين في المتغير التابع الترتيب

0.10.  
  

  :تعقيم المياه في آبار الجمع أو خزانات على سطح المنزل : 35المتغير  4.1.6
Variable 35  
field  
  1    80 
 2    72 
 3    165 
 4    29 
 5    89 

Model -2 Log Likelihooda Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 1270.033    

Final 1227.912 42.121 38 .297 

Link function: Logit. 
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 Ordinal logistic regressionفكانت نتائج تحليل المتغيرات التابعـة الفئويـة باسـتخدام    
  :كالتالي

في دور األطفال في تعقيم المياه فـي  ) α<0.10(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  :اتلمتغيرلآبار الجمع أو خزانات على سطح المنزل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى 

  الفئة   المتغير   مستوى الدالة  قيم المعامالت
  شيقل 1500اقل من   سرةمعدل دخل األ 028. 865.-

  شيقل 2500 -2001من  001. 1.067-
  .شيقل 4000-2501 من 065. 533.-
  النووية   نوع األسرة 004. 1.207
  سنوات 8-6لفئة ا  المرحلة العمرية  031. 710.

  -  توفر ساحات حول المنزل 019. 518.-
  

وبالتالي سيبدأ كل خط انحدار  ،كافيه 0.10اما بقية المتغيرات لم تكن على مستوى المعنوية 

معـدل دخـل   (بما أن قيم المعامالت المقدرة لكل من المتغيرات المفسرة  .من نقطة الصفر

وأما قيم المعامالت المقـدرة لكـل مـن     ،سالبة )توفر ساحات حول المنزل ،االسرة شهريا

مـن  : ل المشاركينالمرحلة العمرية لألطفا -نوع االسرة نووية (المتغيرات المفسرة المتبقية 

فإن قيمها ذات المستويات  ،ونسب القيم الشاذة أكبر من الواحد الصحيح موجبة )سنوات 6-8

تعقيم المياه في آبار الجمع أو خزانات علـى  العليا تتالزم مع قيم المستويات العليا للمتغير 

بار الجمـع أو  مع دائما لمتغير تعقيم المياه في آ تتالزم الموافقة بشدةأي أن  سطح المنزل

  .خزانات على سطح المنزل
  معلومات جودة النموذج ):8(جدول رقم 

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 1272.798    
Final 1198.866 73.932 43 .002 
Link function: Logit. 
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 ،نوع االسرة ،اسرتك شهرياًمعدل دخل (يشير اختبار النموذج أعاله أن المتغيرات المستقلة 

، تفسر بدرجة ثقة عالية جداً )توفر ساحات حول المنزل ،المرحلة العمرية لألطفال المشاركين

  .0.05من  أقل P الن قيمة االحتمال المصاحبة ،المتغير التابع الترتيبيالتباين في 
  

 نظيـف ت عمليـة  فـي  السـتخدامها  الكيماوية التنظيف مواد خلط: 36 المتغير 4.1.7
  :المنزلية األسطح

Variable 36  
field  
  1    68 
 2    101 
 3    150 
 4    33 
 5     83 

 Ordinal logistic regressionفكانت نتائج تحليل المتغيرات التابعـة الفئويـة باسـتخدام    
  :كالتالي

 التنظيـف  مـواد  خلط في دور األطفال في) α<0.10(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  
  :اتلمتغيرلتعزى  في محافظة رام اهللا والبيرة المنزلية األسطح تنظيف عملية في الستخدامها الكيماوية

  الفئة   المتغير   مستوى الداللة  قيم المعامالت
  أب أو االم  ولي األمر 001. 1.462-
  اخ أو االخت 001. 1.679-

  يأمي أو ابتدائ  المؤهل العلمي 041. 679.-
  اعدادي أو ثانوي 088. 378.-
  المدينة   مكان اإلقامة الفعلي 033. 574.-
  1500أقل من   معدل الدخل األسري  022. 898.-
  سنوات 8-6  المرحلة العمرية  084. 566.

توفر سـاحات للعـب حـول     001. 737.-
  المنزل

-  

  

لتالي سيبدأ كل خط انحدار وبا ،كافيه 0.10على مستوى المعنوية  اما بقية المتغيرات لم تكن

هل أنت ولـي  (بما أن قيم المعامالت المقدرة لكل من المتغيرات المفسرة  .من نقطة الصفر
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مكان االقامـة   ،المؤهل العلمي لولي األمر ،اخ أو االخت -أب أو االم :األمر لطفل بالمنزل

ـ  ،1500أقل من : معدل الدخل االسري ،مدينة: الفعلي  ي بنتمـي اليهـا  المرحلة العمرية الت

) توفر ساحات للعب حول المنـزل  ،سنوات 8-6من : االطفال مشاركون باالعمال المنزلية

أما بقية المتغيرات المفسرة ذات الداللة االحصائية التي قيم معامالتها موجبة ونسـب   سالبة

يات فإن قيمها ذات المسـتو  ،القيم الشاذة لجميع المتغيرات المفسرة أكبر من الواحد الصحيح

 األسـطح  تنظيف عملية في الستخدامها الكيماوية التنظيف مواد خلط(التابع العليا للمتغير 

وفـي   ،ذات المعامالت السالبة لدنيا للمتغيرات المفسرةتتالزم مع قيم المستويات ا) المنزلية

ير التابع العليا للمتغ فإن المستويات ،المفسرة للمتغير التابعللمتغيرات  المعامالت الموجبةحالة 

  تتالزم مع المستويات العليا للمتغيرات المفسرة
  معلومات جودة النموذج ):9( جدول رقم

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 1296.546    
Final 1216.345 80.201 43 .000 
Link function: Logit. 

  

 ،هل أنت ولي األمـر لطفـل بـالمنزل   (المستقلة يشير اختبار النموذج أعاله أن المتغيرات 

المرحلة العمرية التي  ،معدل الدخل االسري ،مكان االقامة الفعلي ،المؤهل العلمي لولي األمر

، تفسـر  )توفر ساحات للعب حول المنـزل  ،بنتمي اليهااالطفال مشاركون باالعمال المنزلية

 أقل P الن قيمة االحتمال المصاحبة ،لترتيبيالمتغير التابع ابدرجة ثقة عالية جداً التباين في 

  .0.001من 
  

  :رش المبيدات على المزروعات في الحديقة المنزلية: 37المتغير  4.1.8
Variable 37  
Field 
 1    70 
 2    98 
 3    146 
 4     43 
 5     78 
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 Ordinal logistic regressionفكانت نتائج تحليل المتغيرات التابعـة الفئويـة باسـتخدام    
   :كالتالي

في دور األطفال في رش المبيدات على المزروعات ) α<0.10(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  :اتلمتغيرلفي الحديقة المنزلية محافظة رام اهللا والبيرة تعزى 

قـــــيم 
  المعامالت

مستوى 
  الداللة

  الفئة   المتغير 

  -  العمر لولي األمر 013. 028.
  أمي وابتدائي  ولي األمرمؤهل  026. 740.-
  1500أقل من   معدل الدخل األسري 045. 783.-
  -  ازدحام البيت  007. 593.
  سنوات  8-6  المرحلة العمرية  003. 972.
  سنة 9-12 091. 470.

  -  توفر ساحات للعب حول المنزل 057. 415.-
  ار وبالتنكاتبئر جمع االمط  مصدر المياه في المنزل 066. 809.-
  

وبالتالي سيبدأ كل خـط   0.10اما بقية المتغيرات لم تكن معنوية كافية على مستوى ثقة 

مؤهل (بما أن قيم المعامالت المقدرة لكل من المتغيرات المفسرة . انحدار من نقطة الصفر

توفر سـاحات للعـب   ، 1500أقل من : معدل الدخل االسري ،أمي وابتدائي: ولي األمر

أمـا بقيـة    سـالبة ) مصدر المياه من بئر جمع االمطار وبالتنكـات  ،حول البيت األطفال

المتغيرات المفسرة ذات الداللة االحصائية التي قيم معامالتها موجبة ونسب القيم الشـاذة  

فإن قيمهـا ذات المسـتويات العليـا     ،لجميع المتغيرات المفسرة أكبر من الواحد الصحيح

تـتالزم مـع قـيم    ) ت على المزروعات في الحديقة المنزليةرش المبيدا(للمتغير التابع 

 وفي حالة المعامالت الموجبة ،ذات المعامالت السالبةالمستويات الدنيا للمتغيرات المفسرة 

فإن المستويات العليـا للمتغيـر التـابع تـتالزم مـع       ،للمتغيرات المفسرة للمتغير التابع

  .المستويات العليا للمتغيرات المفسرة
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  معلومات جودة النموذج ):10(ل رقم جدو
Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 1319.339    
Final 1230.454 88.885 43 .000 

Link function: Logit. 

 ،مؤهل ولـي األمـر   ،العمر لولي األمر(يشير اختبار النموذج أعاله أن المتغيرات المستقلة 

 ،المرحلة العمرية لألطفال المشـاركين  ،هناك مشكلة في ازدحم البيت ،سريمعدل الدخل اال

، تفسر بدرجة ثقة عاليـة  )مصدر المياه في المنزل ،توفر ساحات للعب األطفال حول البيت

  .0.001من  أقل P الن قيمة االحتمال المصاحبة ،المتغير التابع الترتيبيجداً التباين في 
  

  :مالبس الملوثة بالمبيدات أو المواد الكيميائيةغسل ال: 38المتغير  4.1.9
Variable 38  
Field 
 1    68 
 2    101 
 3    150 
 4    33 
 5    83 

 Ordinal logistic regressionفكانت نتائج تحليل المتغيرات التابعـة الفئويـة باسـتخدام    
   :كالتالي

غسل المالبس الملوثة بالمبيدات  في دور األطفال في) α<0.10(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  :اتلمتغيرلمحافظة رام اهللا والبيرة   تعزى  في أو المواد الكيميائية

قـــــيم 
  المعامالت

مستوى 
  الداللة

  الفئة   المتغير 

  طالب  عمل ولي األمر 082. 679.
  جيد جدا  الوضع االسري االقتصادي 076. 764.-
  1500أقل من   األسري معدل الدخل 077. 685.-
  سنوات 8-6  المرحلة العمرية لالطفال  069. 590.

  

وبالتالي سيبدأ كل خط انحدار  ،كافيه 0.10اما بقية المتغيرات لم تكن على مستوى المعنوية 

الوضع االسري (بما أن قيم المعامالت المقدرة لكل من المتغيرات المفسرة  .من نقطة الصفر
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أمـا بقيـة    ،سـالبة ) 1500أقـل مـن   : معدل الدخل االسري ،جداً االقتصادي لألسرة جيد

المتغيرات المفسرة ذات الداللة االحصائية التي قيم معامالتها موجبة ونسب القيم الشاذة لجميع 

فإن قيمها ذات المستويات العليا للمتغير التـابع   ،المتغيرات المفسرة أكبر من الواحد الصحيح

تتالزم مع قيم المسـتويات الـدنيا   ) بيدات أو المواد الكيميائيةغسل المالبس الملوثة بالم(

للمتغيـرات   وفي حالة المعـامالت الموجبـة   ،ذات المعامالت السالبةللمتغيرات المفسرة 

فإن المستويات العليا للمتغير التابع تتالزم مع المسـتويات العليـا    ،المفسرة للمتغير التابع

 .للمتغيرات المفسرة
  معلومات جودة النموذج :)11(جدول رقم

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 1296.546    
Final 1216.345 80.201 43 .000 
Link function: Logit. 

  

الوضع االسـري االقتصـادي   ، ولي األمر للطفل(يشير اختبار النموذج أعاله أن المتغيرات 

االطفال مشاركون باالعمال  المرحلة العمرية التي ينتمي اليها ،معدل الدخل االسري ،لألسرة

ألن قيمة االحتمـال   ،تفسر بدرجة ثقة عالية جداً التباين في المتغير التابع الترتيبي) المنزلية

  .0.001من  أقل Pالمصاحبة 
  

  :غسل الصحون واالواني: 39المتغير   4.1.10
Variable 39  
Field 
 1     151 
 2     127 
 3     103 
 4     19 
 5     35 
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 Ordinal logistic regressionفكانت نتائج تحليل المتغيرات التابعـة الفئويـة باسـتخدام    
   :كالتالي

فـي   في دور األطفال في غسل الصحون واالوانـي  ) α<0.10(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  :اتلمتغيرلمحافظة رام اهللا والبيرة تعزى 

  الفئات  المتغيرات   مستوى الداللة  قيم  المعامالت
   -  األسرةعدد أفراد  094. 106.-
  -  عدد األطفال االناث 091. 122.

  -  األمرجنس ولي  018. 581.-
  إعدادي و ثانوي  المؤهل العلمي لولي األمر 014. 548.-
  -  العمل الحالي لولي االمر 053. 596.

  نووية   في المنزل نوع األسرة  019. 1.035
  مركبة 039. 996.
  سنوات 8-6   المرحلة العمرية لألطفال المشاركين 007. 884.

  

وبالتالي سيبدأ كل خط انحدار  ،كافيه 0.10اما بقية المتغيرات لم تكن على مستوى المعنوية 

اد عـدد أفـر  (بما أن قيم المعامالت المقدرة لكل من المتغيرات المفسـرة   .من نقطة الصفر

أما بقية  سالبة )إعدادي وثانوي :المؤهل العلمي لولي األمر ،االسرة، الجنس لولي األمر ذكر

المتغيرات المفسرة ذات الداللة االحصائية التي قيم معامالتها موجبة ونسب القيم الشاذة لجميع 

ر التـابع  فإن قيمها ذات المستويات العليا للمتغي ،المتغيرات المفسرة أكبر من الواحد الصحيح

ذات المعامالت  تتالزم مع قيم المستويات الدنيا للمتغيرات المفسرة )غسل الصحون واالواني(

العليا  فإن المستويات ،المفسرة للمتغير التابعللمتغيرات  المعامالت الموجبةوفي حالة , السالبة

  .للمتغير التابع تتالزم مع المستويات العليا للمتغيرات المفسرة
  معلومات جودة النموذج ):12(جدول رقم

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 1211.294    

Final 1152.649 58.645 43 .056 
Link function: Logit. 

 ،عدد األطفال االناث ،عدد أفراد االسرة(يشير اختبار النموذج أعاله أن المتغيرات المستقلة 

العمل الحالي لولي  ،المؤهل العلمي لولي األمر هو إعدادي و ثانوي ،كرالجنس لولي األمر ذ
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المرحلة العمرية التي بنتمي اليهـا االطفـل المشـارك     ،مركبة –نوع االسرة نووية  ،االمر

 ،المتغير التابع الترتيبيتفسر بدرجة ثقة كافية التباين في ) سنوات 8-6باالعمال المنزلية من

  .0.10من  أقل P صاحبةالن قيمة االحتمال الم
  

  :استخدام الكلور عند غسل الصحون واالواني: 40المتغير   4.1.11
Variable 40  
Field 
 1    115 
 2    119 
 3    125 
 4     23 
 5     53 

 Ordinal logistic regressionفكانت نتائج تحليل المتغيرات التابعـة الفئويـة باسـتخدام    
  :كالتالي

في دور األطفال في استخدام الكلور عنـد  ) α<0.10(اللة إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات د

  :اتلمتغيرلغسل الصحون واالواني  في محافظة رام اهللا والبيرة   تعزى 

  الفئات  المتغيرات   مستوى الداللة  قيم  المعامالت
  أمي وابتدائي  المؤهل العلمي لولي األمر 006. 910.-
  دادي وثانوياع 005. 628.-
  نووية   نوع االسرة في المنزل 009. 1.112
  مركبة 005. 1.309
  

وبالتالي سيبدأ كل خط انحدار  ،كافيه 0.10اما بقية المتغيرات لم تكن على مستوى المعنوية 

المؤهل العلمـي  (بما أن قيم المعامالت المقدرة لكل من المتغيرات المفسرة  .من نقطة الصفر

وبقية المتغيرات المفسـرة ذات الداللـة    ،سالبة )اعدادي وثانوي -وابتدائي لولي األمر أمي

االحصائية وقيم معامالتها موجبة ونسب القيم الشاذة لجميع المتغيرات المفسـرة أكبـر مـن    

اسـتخدام  (فإن قيمها ذات المستويات العليا للمتغير التـابع   ،بناء على ذلكو ،الواحد الصحيح

ذات  تتالزم مع قيم المستويات الدنيا للمتغيرات المفسرة) ن واالوانيالكلور عند غسل الصحو
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فـإن   ،المفسرة للمتغيـر التـابع  للمتغيرات  المعامالت الموجبةوفي حالة  ،المعامالت السالبة

 .العليا للمتغير التابع تتالزم مع المستويات العليا للمتغيرات المفسرة المستويات

  لنموذجمعلومات جودة ا ):13(جدول رقم 
Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 1270.014    
Final 1198.802 71.213 43 .004 

Link function: Logit. 

 -المؤهل العلمي لولي األمر أمي وابتدائي(يشير اختبار النموذج أعاله أن المتغيرات المستقلة 

، تفسر بدرجة ثقة عالية جـداً  )مركبة -صغيرة  :لتعيش االسرة في المنز ،اعدادي وثانوي

  .0.005من  أقل P الن قيمة االحتمال المصاحبة ،المتغير التابع الترتيبيالتباين في 
  

حفـر  االشراف والمساعدة في نضـح الميـاه العادمـة مـن ال    : 41المتغير  4.1.12
  :االمتصاصية أو الصماء

Variable 41  
Field 
  1    72 
 2     104 
 3      135 
 4      32 
 5     92 

 Ordinal logistic regressionفكانت نتائج تحليل المتغيرات التابعـة الفئويـة باسـتخدام    
   :كالتالي

في دور األطفال في االشراف والمسـاعدة فـي نضـح    ) α<0.10(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  :اتلمتغيرلأو الصماء في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى المياه العادمة من الحفر االمتصاصية 

ــيم   قـــ
  المعامالت

مستوى 
  الداللة

  الفئات   المتغير 

  سنة 17-13  المرحلة العمرية التي ينتمي اليها الطفل المشارك باالعمال المنزليه 046. 555.

  طفل 2-1  عدد األطفال المشاركين باالعمال المنزليه 077. 525.

  أطفال 3-4 001. 1.014

  قريبة جدا  منطقة السكن بالنسبة للمستعمرات االسرائيلية المحيط 031. 687.-
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وبالتالي سيبدأ كل خط انحدار  ،كافيه 0.10اما بقية المتغيرات لم تكن على مستوى المعنوية 

منطقـة السـكن بالنسـبة    (بما أن قيمة المعامل المقدر للمتغيـر المفسـر    .من نقطة الصفر

وبقية المتغيرات المفسـرة ذات الداللـة    ،سالبة )ات االسرائيلية المحيط قريبة جداللمستعمر

االحصائية وقيم معامالتها موجبة ونسب القيم الشاذة لجميع المتغيرات المفسـرة أكبـر مـن    

االشـراف  (فإن قيمها ذات المستويات العليا للمتغير التابع  ،بناء على ذلكو ،الواحد الصحيح

تـتالزم مـع قـيم    ) نضح المياه العادمة من الحفر االمتصاصية أو الصماءوالمساعدة في 

 المعـامالت الموجبـة  وفي حالـة   ،ذات المعامالت السالبة المستويات الدنيا للمتغير المفسر

العليا للمتغير التابع تتالزم مع المسـتويات   فإن المستويات, المفسرة للمتغير التابعللمتغيرات 

  .فسرةالعليا للمتغيرات الم
 معلومات جودة النموذج :)14(جدول رقم 

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 1311.184    
Final 1245.317 65.867 43 .014  

Link function: Logit. 
  

ل المرحلة العمرية التي ينتمي اليها الطف( ،يشير اختبار النموذج أعاله أن المتغيرات المستقلة

عدد األطفال المشاركين باالعمال المنزليه هم  ،سنة 17-13المشارك باالعمال المنزليه هي 

تفسر  ،)منطقة السكن بالنسبة للمستعمرات االسرائيلية المحيط قريبة جدا ،أطفال 4-3 و 1-2

 قلأ P الن قيمة االحتمال المصاحبة ،المتغير التابع الترتيبيبدرجة ثقة عالية جداً التباين في 

  .0.05من 
  

  :لساعات متواصلهلالوقوف على القدمين  :42المتغير  4.1.13
Variable 42  
field  
1     87 
2     136 
 3    134 
 4     21 
 5     57 
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 Ordinal logistic regressionفكانت نتائج تحليل المتغيرات التابعـة الفئويـة باسـتخدام    
   :كالتالي

  

في دور األطفال في الوقوف على القدمين لساعات ) α<0.10(عند مستوى الداللة  توجد فروق ذات داللة إحصائية

  :اتلمتغيرلمحافظة رام اهللا والبيرة  تعزى  فيمتواصله 

  الفئة   المتغيرات   مستوى الداللة  قيم المعامالت
  -  جنس ولي األمر 048. 482.-
  يعمل حاليا  الوظيفية الحاليه لولي األمر 044. 606.

  المدينة   مكان االقامة الحالية  046. 537.-
  نووية  نوع االسرة   022. 944.
  مركبة 044. 915.
التي ينتمي اليها األطفال المشـاركون   المرحلة العمرية 015. 798.

  باالعمال المنزلية
  سنوات 6-8

  سنة 9-12 096. 483.

  .قريبة جدا  منطقة السكن 076. 564.-
  

وبالتالي سيبدأ كل خط انحدار  ،كافيه 0.10ن على مستوى المعنوية اما بقية المتغيرات لم تك

جـنس ولـي   (بما أن قيم المعامالت المقدرة لكل من المتغيرات المفسـرة   .من نقطة الصفر

المنطقة السكنية بالنسبة للمسـتعمرات االسـرائيلية    ،مكان االقامة الحالية هي المدينة ،األمر

قيم معامالتها موجبـة  المفسرة ذات الداللة االحصائية ويرات وبقية المتغ ،سالبة )قريبة منها

فإن  ،بناء على ذلكو ،ونسب القيم الشاذة لجميع المتغيرات المفسرة أكبر من الواحد الصحيح

تتالزم ) الوقوف على القدمين لساعات متواصله(قيمها ذات المستويات العليا للمتغير التابع 

المعـامالت  وفي حالـة   ،ذات المعامالت السالبة رات المفسرةمع قيم المستويات الدنيا للمتغي

العليا للمتغير التابع تـتالزم مـع    فإن المستويات ،المفسرة للمتغير التابعللمتغيرات  الموجبة

  .المستويات العليا للمتغيرات المفسرة

  معلومات جودة النموذج ):15(جدول رقم 
Model -2 Log Likelihooda Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 1247.476    
Final 1173.338 74.137 38 .000 

Link function: Logit. 
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الوظيفية الحاليه  ،ذكر :جنس ولي األمر(يشير اختبار النموذج أعاله أن المتغيرات المستقلة 

: ةنوع االسر ،نووية: نوع االسرة ،مكان االقامة الحالية هي المدينة ،يعمل حاليا: لولي األمر

 8-6المرحلة العمرية التي ينتمي األطفال المشاركون باالعمال المنزليه اليها هـي   ،مركبة

 12-9المرحلة العمرية التي ينتمي األطفال المشاركون باالعمال المنزليه اليها هي  ،سنوات

، تفسر بدرجة ثقة عاليـة  )المنطقة السكنية بالنسبة للمستعمرات االسرائيلية قريبة منها ،سنة

  . 0.001من  أقل Pجداً التباين في المتغير التابع الترتيبي ألن قيمة االحتمال المصاحبة 
  

  :نتائج تحليل االنحدار اللوجستي الترتيبي لمتغيرات العامل الثاني  4.2.1
  : للمتغيرات التابعة Ordinal logistic regressionباستكمال تحليل  

  :المة االغذية التي يتناولها التأكد من مدى س:  47المتغير   4.2.1.1
Variable 47  
Field 
 1     270 
 2      96 
 3      44 
 4       4 
 5      21 

 Ordinal logistic regressionفكانت نتائج تحليل المتغيرات التابعة الفئوية باستخدام 
  :كالتالي

ألطفال في التأكد مـن مـدى سـالمة    في دور ا) α<0.10(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  :اتلمتغيرلفي محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  االغذية التي يتناولها

  الفئات  المتغير   مستوى الداللة  قيم المعامالت
  اخ او اخت  بالنسبة لألطفال في المنزل) ولي األمر(أنت  036. 1.174-

  ياعدادي أو ثانو  المؤهل العلمي لولي األمر 037. 521.-
  طالب  عمل ولي األمر 002. 1.387
  المدينة   مكان االقامة الفعلي 055. 605.
  القرية 029. 665.

  سنوات 8-6   المرحلة العمرية لألطفال المشاركين 000. 1.408
  سنة 9-12 007. 932.
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وبالتالي سيبدأ كل خط انحدار  ،كافيه 0.10على مستوى المعنوية  اما بقية المتغيرات لم تكن

تعتبر انت ولي (بما أن قيم المعامالت المقدرة لكل من المتغيرات المفسرة  .من نقطة الصفر

وبقية المتغيرات المفسرة ذات  ،سالبة )المؤهل العلمي لولي األمر) (األمر لألطفال في المنزل

ـ  ،بناء على ذلكو ،الداللة االحصائية وقيم معامالتها موجبة ا فإن قيمها ذات المستويات العلي

تتالزم مع قيم المستويات الدنيا ) التأكد من مدى سالمة االغذية التي يتناولها(للمتغير التابع 

المفسرة للمتغيرات  المعامالت الموجبةوفي حالة  ،ذات المعامالت السالبة للمتغيرات المفسرة

للمتغيـرات   العليا للمتغير التابع تتالزم مع المستويات العليـا  فإن المستويات ،للمتغير التابع

  .المفسرة

  معلومات جودة النموذج :)22(جدول رقم
Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 911.205    
Final 853.857 57.348 38 .023 

Link function: Logit. 
  

المنزل  هل انت ولي األمر لألطفال في(يشير اختبار النموذج أعاله أن المتغيرات المستقلة 

المرحلة العمرية  ،مكان االقامة الفعلي ،عمل ولي األمر ،المؤهل العلمي لولي األمر ،تعتبر

، تفسر بدرجة ثقة عالية التباين في )التي ينتمي اليها األطفال المشاركون باالعمال المنزلية

  . 0.05من  أقل Pالمتغير التابع الترتيبي، ألن قيمة االحتمال المصاحبة 
  

     :غسل الخضروات والفواكه: 48المتغير   4.2.1.2
                         Variable 48   

Field 
1     288 
 2     96 
 3     32 
 4      3 
 5     16 
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 Ordinal logistic regressionفكانت نتائج تحليل المتغير التابع الفئوي الترتيبي باستخدام 
   :كالتالي

في دور األطفـال فـي   ) α<0.10(ية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائ
  :اتلمتغيرلغسل الخضروات والفواكه في محافظة رام اهللا والبيرة   تعزى 

قـــــيم 
  المعامالت

مستوى 
  الداللة

  الفئات  المتغيرات 

  اعدادي أو ثانوي  المؤهل العلمي لولي األمر 025. 578.-
  المركبة  نوع االسرة في المنزل 058. 1.190
  سنوات 8-6   المرحلة العمرية لألطفال المشاركين 013. 938.

  ءالكهربا  مصدر الطاقة في المنزل 035. 611.-
  

وبالتالي سيبدأ كـل خـط   , كافيه 0.10اما بقية المتغيرات لم تكن على مستوى المعنوية 

بما أن قيم المعامالت المقدرة لكل مـن المتغيـرات المفسـرة    . انحدار من نقطة الصفر

 )المؤهل العلمي لولي األمـر ( ،)مصدر الطاقة الذي يستخدم الغراض مختلفة في المنزل(

وبنـاء   ،وبقية المتغيرات المفسرة ذات الداللة االحصائية و قيم معامالتها موجبـة  ،سالبة

) غسل الخضـروات والفواكـه  (فإن قيمها ذات المستويات العليا للمتغير التابع  ،على ذلك

وفـي حالـة    ،ذات المعامالت السالبةستويات الدنيا للمتغيرات المفسرة تتالزم مع قيم الم

فإن المستويات العليا للمتغير التابع  ،للمتغيرات المفسرة للمتغير التابع المعامالت الموجبة

  .تتالزم مع المستويات العليا للمتغيرات المفسرة
  لنموذجمعلومات جودة ا :)23(جدول رقم                              

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 827.724    
Final 782.606 45.119 38 .199 
Link function: Logit. 

  

هل انت ولي األمر لألطفال في المنزل (يشير اختبار النموذج أعاله أن المتغيرات المستقلة 

المرحلة العمرية  ،مكان االقامة الفعلي ،األمر عمل ولي ،المؤهل العلمي لولي األمر ،تعتبر

، تفسر بدرجة ثقة منخفضة جداً )التي ينتمي اليها األطفال المشاركون باالعمال المنزلية

   .0.2من  أقل Pالتباين في المتغير التابع الترتيبي، ألن قيمة االحتمال المصاحبة 
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  :تعليم إخوانه وتوعيتهم: 49المتغير  4.2.1.3
Variable 49  
field  
 1    211 
 2    159 
 3    43 
 4     8 
 5    14 

 Ordinal logistic regressionفكانت نتائج تحليل المتغير التابع الفئوي الترتيبي باستخدام 
   :كالتالي

في دور األطفال في تعليم إخوانه وتوعيتهم ) α<0.10(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  :اتلمتغيرلفظة رام اهللا والبيرة تعزى في محا

قـــــيم 
  المعامالت

مستوى 
  الداللة

  الفئات  المتغير 

  أب أو أم  بالنسبة لألطفال في المنزل) ولي األمر(أنت  077. 853.-
  طالب  عمل ولي األمر 076. 760.

  المدينة   مكان االقامة الفعلي 076. 522.-
  نووية  نوع االسرة في المنزل 006. 1.456
  مركبة 003. 1.705
  الكهرباء   مصدر الطاقة الذي يستخدم الغراض مختلفة في المنزل 053. 534.-

  

وبالتالي سيبدأ كل خط  ،كافيه 0.10اما بقية المتغيرات لم تكن على مستوى المعنوية 

بما أن قيم المعامالت المقدرة لكل من المتغيرات المفسرة . انحدار من نقطة الصفر

هل انت ولي األمر لالطفال ( ،)الذي يستخدم الغراض مختلفة في المنزل مصدر الطاقة(

وبقية المتغيرات المفسرة ذات الداللة  ،سالبة) مكان االقامة الفعلي(، )في المنزل تعتبر

فإن قيمها ذات المستويات العليا  ،وبناء على ذلك ،االحصائية وقيم معامالتها موجبة

تتالزم مع قيم المستويات الدنيا للمتغيرات المفسرة ) وتوعيتهمتعليم إخوانه (للمتغير التابع 

 ،للمتغيرات المفسرة للمتغير التابع وفي حالة المعامالت الموجبة ،ذات المعامالت السالبة

  .فإن المستويات العليا للمتغير التابع تتالزم مع المستويات العليا للمتغيرات المفسرة
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  موذجمعلومات جودة الن ):24(جدول رقم 
Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 979.616    
Final 910.736 68.880 38 .002 

Link function: Logit. 

  
هل انت ولي األمر لالطفال في المنزل (يشير اختبار النموذج أعاله أن المتغيرات المستقلة 

مصدر الطاقة الذي  ،تعيش االسرة في المنزل ،مكان االقامة الفعلي ،عمل ولي األمر ،تعتبر

، تفسر بدرجة ثقة عالية جداً التباين في المتغير التابع )يستخدم الغراض مختلفة في المنزل

  .0.005من  أقل Pالترتيبي، ألن قيمة االحتمال المصاحبة 
  

  :إعداد الواجبات الغذائية أو المائدة: 50المتغير  4.2.1.4
Variable 50  
field  
 1     158 
 2     198 
 3      55 
 4     6 
 5     18 

 Ordinal logistic regressionفكانت نتائج تحليل المتغير التابع الفئوي الترتيبي باستخدام 
  :كالتالي

في دور األطفال في إعداد الواجبات الغذائية أو ) α<0.10(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  :اتلمتغيرلي محافظة رام اهللا والبيرة   تعزى المائدة ف

ــيم  قــ
  المعمالت

مستوى 
  الداللة

  الفئات  المتغير 

  اعدادي أو ثانوي  المؤهل العلمي لولي األمر 054. 447.-
  يعمل حالياً  عمل ولي األمر 024. 723.
  طالب 052. 809.
التالي سيبدأ كل خط انحدار وب ،كافيه 0.10على مستوى المعنوية  اما بقية المتغيرات لم تكن 

) المؤهل العلمي لولي االمـر (بما أن قيمة معامل المقدرة للمتغير المفسر . من نقطة الصفر



92 

 

 

 ،وبقية المتغيرات المفسرة ذات الداللة االحصائية وقيمة المعامالت المقـدرة موجبـة   ،سالبة

إعداد الواجبات الغذائيـة أو  (فإن قيمها ذات المستويات العليا للمتغير التابع  ،بناء على ذلكو

وفي حالة  ،ذات المعامالت السالبةتتالزم مع قيم المستويات الدنيا للمتغيرات المفسرة ) المائدة

العليا للمتغيـر التـابع    فإن المستويات ،المفسرة للمتغير التابعللمتغيرات  المعامالت الموجبة

  .تتالزم مع المستويات العليا للمتغيرات المفسرة
  معلومات جودة النموذج ):25(جدول رقم                         

 
  

  
  

عمل ولي  ،رلعلمي لولي األمالمؤهل ا(يشير اختبار النموذج أعاله أن المتغيرات المستقلة 

، تفسر بدرجة ثقة منخفضة جداً التباين في المتغير التابع الترتيبي، ألن قيمة االحتمال )األمر

  .0.4من  أقل Pالمصاحبة 
  

  : توزيع المالبس على الخزانات : 51المتغير   4.2.1.5
Variable 51  
Field 
 1     142 
 2     185 
 3      79 
 4       9 
 5      20 

Model -2 Log Likelihood Chi-Square Df Sig. 
Intercept Only 1017.511    
Final 976.827 40.685 38 .353 
Link function: Logit. 
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 Ordinal logistic regressionنتائج تحليل المتغير التابع الفئوي الترتيبي باستخدام فكانت 
   :كالتالي

في دور األطفال في التأكـد مـن   ) α<0.10(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  :اتلمتغيرلفي محافظة رام اهللا والبيرة  تعزى  مدى سالمة االغذية التي يتناولها

ــيم  قــ
  معمالتال

مستوى 
  الداللة

  الفئات  المتغير 

  اخ او اخت  بالنسبة لألطفال في المنزل) ولي األمر(أنت  060. 975.-
  يعمل حاليا   عمل ولي األمر 098. 518.
  طالب 036. 855.

  المدينة   مكان االقامة الفعلي 063. 519.-
  نووية  نوع االسرة في المنزل 051. 855.

  مركبة 025. 1.080
  سنوات 8-6   المرحلة العمرية لألطفال المشاركين 051. 655.
  طفل 2-1  عدد األطفال المشاركون باالعمال المنزلية 096. 517.

  

وبالتالي سيبدأ كل خط  ،كافيه 0.10اما بقية المتغيرات لم تكن على مستوى المعنوية 

هل (رات المفسرة بما أن قيم المعامالت المقدرة لكل من المتغي. انحدار من نقطة الصفر

وبقية المتغيرات  ،سالبة) مكان االقامة الفعلي( ،)انت ولي األمر لالطفال في المنزل

فإن القيم ذات  ،وبناء على ذلك ،المفسرة ذات الداللة االحصائية وقيم معامالتها موجبة

تويات تتالزم مع قيم المس) توزيع المالبس على الخزانات(المستويات العليا للمتغير التابع 

للمتغيرات  وفي حالة المعامالت الموجبة ،ذات المعامالت السالبةالدنيا للمتغيرات المفسرة 

فإن المستويات العليا للمتغير التابع تتالزم مع المستويات العليا  ،المفسرة للمتغير التابع

  .للمتغيرات المفسرة
  معلومات جودة النموذج :)26(جدول رقم 

 
  

  
  

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 1091.654    
Final 1038.760 52.895 38 .055 

Link function: Logit. 



94 

 

 

هل انت ولي األمر لالطفال في المنـزل  (يشير اختبار النموذج أعاله أن المتغيرات المستقلة 

المرحلة العمرية التي  ،تعيش االسرة في المنزل ،مكان االقامة الفعلي ،عمل ولي األمر ،تعتبر

: فال المشاركون باالعمال المنزليةعدد األط ،ينتمي اليها األطفال المشاركون باالعمال المنزية

، تفسر بدرجة ثقة منخفضة جداً التباين في المتغير التابع الترتيبـي، ألن قيمـة   )طفل 1-2

  .0.1من  أقل Pاالحتمال المصاحبة 
  

  :شروبات لضيوفتقديم الم :56المتغير   4.2.1.6
Variable 56  
Field 
 1      162 
 2      156 
 3       81 
 4        9 
 5        27 

 Ordinal logistic regressionفكانت نتائج تحليل المتغير التابع الفئوي الترتيبي باستخدام 
   :كالتالي

فال في تقـديم المشـروبات   في دور األط) α<0.10(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  :اتلمتغيرلضيوف في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لل

  الفئات  المتغيرات   مستوى الداللة  قيم المعامالت
  -  عدد أفراد االسرة 077. 130.-
  يعمل حاليا   عمل ولي األمر 009. 849.

  طالب 001. 1.432
  القرية  مكان االقامة الفعلي 045. 536.

  جيد جداً   الوضع االقتصادي لألسرة  072. 800.-
  جيد 099. 679.-
  شيقل 2500-2001  معدل الدخل االسري 086. 544.-
  نووية  في المنزل نوع االسرة 081. 780.
  سنوات 8-6  المرحلة العمرية لألطفال المشاركين 015. 818.

منطقة سكنية بالنسبة للمستعمرات  088. 563.-
  االسرائيلية

  قريبا منها
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وبالتالي سيبدأ كل خط انحدار  ،كافيه 0.10على مستوى المعنوية  اما بقية المتغيرات لم تكن

عدد أفراد (بما أن قيم المعامالت المقدرة لكل من المتغيرات المفسرة . من نقطة الصفر

منطقة سكنية بالنسبة ( )معدل الدخل االسري( )الوضع االقتصادي لألسرة( ،)االسرة االناث

قيم المفسرة ذات الداللة االحصائية ووبقية المتغيرات  ،سالبة) ت االسرائيليةللمستعمرا

تقديم المشروبات (فإن قيمها ذات المستويات العليا للمتغير التابع  ،بناء على ذلكو ،معامالتها

وفي  ،ذات المعامالت السالبة تتالزم مع قيم المستويات الدنيا للمتغيرات المفسرة) لضيوف

العليا للمتغير التابع  فإن المستويات ،المفسرة للمتغير التابعللمتغيرات  مالت الموجبةالمعاحالة 

  .تتالزم مع المستويات العليا للمتغيرات المفسرة
  معلومات جودة النموذج ):27(جدول رقم 

 
 

 
  

الوظيفيـة   ،عدد أفراد االسـرة االنـاث  (يشير اختبار النموذج أعاله أن المتغيرات المستقلة 

نـوع   ،معدل الدخل االسـري  ،الوضع االقتصادي لألسرة ،مكان العمل ،الحاليه لولي األمر

 ،)بالنسبة للمستعمرات االسرائيليةمنطقة سكنية  ،المرحلة العمرية لألطفال المشاركين ،االسرة

ألن قيمـة االحتمـال    ؛تفسر بدرجة ثقة منخفضة جداً التباين في المتغير التـابع الترتيبـي  

  .0.005من  أقل Pالمصاحبة 
  

  : نقل النفايات الصلبة من المنزل إلى الحاويات : 59المتغير  4.2.1.7
Variable 59  
Field 
 1     206 
 2     144 
 3      55 
 4      9 
 5      21 

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 1123.321    
Final 1054.988 68.334 38 .002 

Link function: Logit. 
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 Ordinal logistic regressionفكانت نتائج تحليل المتغير التابع الفئوي الترتيبي باستخدام 
   :كالتالي

في دور األطفال في نقل النفايات الصلبة من المنـزل  ) α<0.10(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  :اتلمتغيرلالبيرة تعزى إلى الحاويات في محافظة رام اهللا و

  الفئات  المتغير   مستوى الداللة  قيم المعامالت
  امي أو ابتدائي  المؤهل العلمي لولي األمر 008. 953.-
  اعدادي أو ثانوي 000. 956.-

  جيد جداً   الوضع االقتصادي لألسرة  006. 1.263-
  جيد 059. 791.-
  المدينة  مكان االقامة الفعلي 096. 556.-
  نووية  في المنزل نوع االسرة 040. 1.036
  سنوات 8-6  المرحلة العمرية لألطفال المشاركين 016. 837.
  قريبا منها   منطقة سكنية بالنسبة للمستعمرات االسرائيلية 087. 594.

  بعيد عنها 076. 603.

مصدر الطاقة الذي يستخدم ألغراض مختلفة  031. 598.-
  في لمنزل

  الكهرباء

  

وبالتالي سيبدأ كل خط انحدار  ،كافيه 0.10على مستوى المعنوية  ة المتغيرات لم تكناما بقي

المؤهل العلمـي  (بما أن قيم المعامالت المقدرة لكل من المتغيرات المفسرة  .من نقطة الصفر

مصدر الطاقة الذي (، )مكان االقامة الفعلي(، )تقييم وضعك االقتصادي الحالي( ،)لولي األمر

وبقية المتغيرات المفسرة ذات الداللة االحصائية  ،سالبة) غراض مختلفة في لمنزليستخدم أل

 ،وقيم معامالتها موجبة ونسب القيم الشاذة لجميع المتغيرات المفسرة أكبر من الواحد الصحيح

نقل النفايات الصـلبة مـن   (فإن قيمها ذات المستويات العليا للمتغير التابع  ،بناء على ذلكو

ذات المعـامالت   قيم المستويات الدنيا للمتغيرات المفسـرة تتالزم مع ) ى الحاوياتالمنزل إل

العليا  فإن المستويات ،المفسرة للمتغير التابعللمتغيرات  المعامالت الموجبةوفي حالة  ،السالبة

 .للمتغير التابع تتالزم مع المستويات العليا للمتغيرات المفسرة
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  النموذجمعلومات جودة  ):28(جدول رقم 
 
 

 
  

تقييم وضعك  ،المؤهل العلمي لولي األمر(يشير اختبار النموذج أعاله أن المتغيرات المستقلة 

المرحلة  ،طبيعة االسرة التي تعيش في المنزل ،فعليمكان االقامة ال ،االقتصادي الحالي

منطقة السكن بالنسبة  ،يةلالعمرية التي ينتمي اليها األطفال المشاركون باالعمال المنز

مصدر الطاقة الذي يستخدم ألغراض مختلفة في  ،للمستعمرات االسرائيلية المحيطة بك

ألن قيمة االحتمال  ،ير التابع الترتيبيتفسر بدرجة ثقة عالية جداً التباين في المتغ ،)لمنزل

   .0.001من  أقل Pالمصاحبة 
  

  :نتائج تحليل االنحدار اللوجستي الترتيبي لمتغيرات العامل الرابع  4.3
  :للمتغيرات التابعة Ordinal logistic regressionباستكمال تحليل 

  :راً رفع االشياء الثقيلة في المنزل مراراً وتكرا : 43المتغير  4.3.1
Variable 43  
Field 
 1      54 
 2      184 
 3      135 
 4       20 
 5       42 

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 1042.350    
Final 956.360 85.989 38 .000 
Link function: Logit. 
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 Ordinal logistic regressionفكانت نتائج تحليل المتغيرات التابعـة الفئويـة باسـتخدام    
  :كالتالي

ـ ) α<0.10(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ياء في دور األطفال في رفع االش
  :اتلمتغيرلالمنزل مراراً وتكراراً في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى بالثقيلة 

  الفئات  المتغيرات   مستوى الداللة  قيم المعامالت
  أمي وابتدائي   المؤهل العلمي لولي األمر  029. 746.-
  شيقل 1500اقل من   معدل دخل اسرتك شهريا 026. 896.-
  شيقل 1501-2000 017. 752.-
  شيقل 2001-2500 004. 912.-
  شيقل 2501-4000 036. 614.-
  نووية  نوع االسرة في المنزل 009. 1.113
  مركبة 021. 1.089

  

وبالتالي سيبدأ كل خط انحدار  ،كافيه 0.10اما بقية المتغيرات لم تكن على مستوى المعنوية 

المؤهل العلمي (تغيرات المفسرة بما أن قيم المعامالت المقدرة لكل من الم.. من نقطة الصفر

وبقيـة المتغيـرات المفسـرة ذات الداللـة      ،سالبة )معدل دخل اسرتك شهريا) (لولي األمر

فإن قيمها ذات المستويات العليا للمتغيـر   ،وبناء على ذلك ،االحصائية قيم معامالتها موجبة

مع قـيم المسـتويات الـدنيا    تتالزم ) رفع االشياء الثقيلة في المنزل مراراً وتكراراً(التابع 

للمتغيرات المفسرة  وفي حالة المعامالت الموجبة ،ذات المعامالت السالبةللمتغيرات المفسرة 

فإن المستويات العليا للمتغير التابع تتالزم مع المستويات العليـا للمتغيـرات    ،للمتغير التابع

  .المفسرة
  معلومات جودة النموذج :)16(جدول رقم 

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 1167.164    
Final 1105.209 61.955 38 .008 

Link function: Logit. 

المؤهل العلمي لولي األمر للفئة أمي (يشير اختبار النموذج أعاله أن المتغيرات المستقلة 

بدرجة ثقة عالية التباين  تفسر) معدل دخل اسرتك شهريا ،نوع االسرة في المنزل ،وابتدائي

  .0.05من  أقل Pفي المتغير التابع الترتيبي، ألن قيمة االحتمال المصاحبة 
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والنوافـذ  ، إصالح الحنفيات واالنابيـب (أعمال الصيانة بالمنزل:  44المتغير   4.3.2
  :)المكسورة وغيرها

Variable 44  
Field 
 1      64 
 2     150 
 3      152 
 4       20 
 5       49 

 Ordinal logistic regressionفكانت نتائج تحليل المتغيرات التابعـة الفئويـة باسـتخدام    
  :كالتالي

إصـالح  ( عمال الصيانة بالمنزلبأفي دور األطفال ) α<0.10(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  :اتلمتغيرلرام اهللا والبيرة تعزى  في محافظة) والنوافذ المكسورة وغيرها، الحنفيات واالنابيب

  الفئات  المتغيرات   مستوى الداللة  قيم المعامالت
  شيقل 1500اقل من   معدل دخل االسرة شهريا 082. 684.-
المرحلة العمرية التي ينتمي إليها األطفـال   065. 607.

  المشاركون باإلعمال المنزلية
  سنوات 6-8

  

وبالتالي سيبدأ كل خط انحدار  ،كافيه 0.10توى المعنوية اما بقية المتغيرات لم تكن على مس

 )معدل دخل اسرتك شـهريا (بما أن قيمة المعامل المقدرة للمتغير المفسر . من نقطة الصفر

والمتغير المفسر االخر ذات الداللة االحصائية قيمة معامله موجبة ونسب القيم الشاذة  ،سالبة

فإن قيمهـا ذات المسـتويات    ،وبناء على ذلك, لصحيحالمتغيران المفسران أكبر من الواحد ا

والنوافـذ  ، إصالح الحنفيات واالنابيب(أعمال الصيانة بالمنزل(العليا للمتغير الترتيبي التابع 

 ذات المعامـل السـالب  تتالزم مع قيم المستويات الدنيا للمتغير المفسر ) )المكسورة وغيرها

ر للمتغير التابع فإن المستويات العليا للمتغير التابع للمتغير المفس حالة المعامل الموجبوفي 

   .تتالزم مع المستويات العليا للمتغيرات المفسرة
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  معلومات جودة النموذج ):17(جدول رقم 
Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 1212.884    
Final 1177.332 35.551 38 .583 

Link function: Logit. 
  

المرحلة  ،معدل دخل اسرتك شهريا(يشير اختبار النموذج أعاله أن المتغيرات المستقلة 

، تفسر بدرجة ثقة عالية )العمرية التي ينتمي اليها األطفال المشاركون باالعمال المنزلية

  .0.05من  أقل Pالتباين في المتغير التابع الترتيبي، ألن قيمة االحتمال المصاحبة 
  

إستخدام أدوات واالت اليدوية ذات طبيعة اهتزازيـة فـي اعمـال    : 45المتغير  4.3.3
  ) :مكنسة كهربائية وغيرها( المنزل

Variable 45  
Field 
 1        87 
 2        158 
 3        129 
 4        21 
 5        40 

 Ordinal logistic regressionفكانت نتائج تحليل المتغير التابع الفئوي الترتيبي باستخدام 
  :كالتالي

ستخدام أدوات واالت اليدوية بإفي دور األطفال ) α<0.10(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  :اتلمتغيرلفي محافظة رام اهللا والبيرة تعزى ) مكنسة كهربائية وغيرها(ذات طبيعة اهتزازية في اعمال المنزل
  الفئات  لمتغيرات ا  مستوى الداللة  قيم المعامالت

  االب أو االم  لألطفال في المنزل تعتبر) ولي األمر(هل أنت  030. 1.010
  أمي أو ابتدائي  المؤهل العلمي لولي األمر 036. 705.-
  جيد جدا  الحالي االقتصادي أسرتك وضع 077. 775.-
المرحلة العمرية التي ينتمي إليها األطفال المشاركون  034. 699.

  لمنزليةباإلعمال ا
  سنوات 6-8

وبالتالي سيبدأ كل خط انحدار  ،كافيه 0.10اما بقية المتغيرات لم تكن على مستوى المعنوية 

المؤهل العلمـي  (بما أن قيم المعامالت المقدرة لكل من المتغيرات المفسرة . من نقطة الصفر
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فسرة ذات الداللـة  وبقية المتغيرات الم ،سالبة )الوضع االقتصادي لولي األمر(، )لولي األمر

فإن قيمها ذات المستويات العليا للمتغيـر   ،وبناء على ذلك ،االحصائية وقيم معامالتها موجبة

تتالزم ) إستخدام أدوات واالت اليدوية ذات طبيعة اهتزازية في اعمال المنزل(الترتيبي التابع 

وفي حالـة المعـامالت    ،ذات المعامالت السالبةمع قيم المستويات الدنيا للمتغيرات المفسرة 

للمتغيرات المفسرة للمتغير الرتيبي التابع فإن المستويات العليا للمتغير التابع تتالزم  الموجبة

  .مع المستويات العليا للمتغيرات المفسرة
  معلومات جودة النموذج ):18(جدول رقم 

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 1224.605    
Final 1172.602 52.003 38 .065 

Link function: Logit. 
  

المؤهل  ،هل انت ولي امر الطفل تعتبر(يشير اختبار النموذج أعاله أن المتغيرات المستقلة 

المرحلة العمرية التي ينتمي اليها األطفال  ،الوضع االقتصادي لولي األمر ،العلمي لولي األمر

تفسر بدرجة ثقة عالية التباين في المتغير التابع الترتيبي، ألن  )ةالمشاركون باالعمال المنزلي

  .0.1من  أقل Pقيمة االحتمال المصاحبة 
  

  :تنظيف السيارة: 46لمتغير ا 4.3.4
Variable 46  
Field 
 1       151 
 2        148 
 3        72 
 4        27 
 5        37 
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 Ordinal logistic regressionفئوي الترتيبي باستخدام فكانت نتائج تحليل المتغير التابع ال
  :كالتالي

السـيارة فـي    بتنظيـف في دور األطفـال  ) α<0.10(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  :اتلمتغيرلمحافظة رام اهللا والبيرة تعزى 

  الفئات  المتغيرات   مستوى داللة  قيم المعامالت
  جيد جدا  الحالي االقتصادي أسرتك وضع 015. 1.068-

المرحلة العمرية التي ينتمي إليها األطفال  012. 833.
  المشاركون باإلعمال المنزلية

  سنوات 6-8

  سنة 9-13 045. 597.

  -  هل يتوفر ساحات للعب األطفال حول البيت 009. 577.-
  

سيبدأ كل خط انحدار وبالتالي  ،كافيه 0.10اما بقية المتغيرات لم تكن على مستوى المعنوية 

توفر سـاحات  (بما أن قيم المعامالت المقدرة لكل من المتغيرات المفسرة . من نقطة الصفر

والمتغير المفسـر ذات   ،سالبة )الوضع االقتصادي لولي األمر(، )للعب األطفال حول البيت

ت العليـا  فإن القيم ذات المسـتويا  ،وبناء على ذلك ،الداللة االحصائية وقيمة معامله موجب

تتالزم مع قيم المستويات الدنيا للمتغيرات الترتيبية ) تنظيف السيارة(للمتغير الترتيبي التابع 

للمتغير المفسر للمتغير الترتيبـي   حال المعامل موجبوفي  ذات المعامالت السالبةالمفسرة 

لعليـا للمتغيـرات   التابع فإن المستويات العليا للمتغير الترتيبي التابع تتالزم مع المستويات ا

  .الترتيبية المفسرة
  معلومات جودة النموذج ):19(جدول رقم 

 
 

  
  

  
المرحلة  ،االقتصادي لولي األمر الوضع(يشير اختبار النموذج أعاله أن المتغيرات المستقلة 

هل يتوفر ساحات للعب  ،العمرية التي ينتمي اليها األطفال المشاركون باالعمال المنزلية

ألن القيمة  ،تفسر بدرجة ثقة عالية التباين في المتغير الترتيبي التابع ،)األطفال حول البيت

  .0.1من  أقل p-valueاالحتمال 

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 1220.913    
Final 1159.966 60.947 38 .010 

Link function: Logit. 
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  :لتشغيل التدفئة ) الخ...او السوالر او الكاز(البنزين  إستعمال:  54المتغير  4.3.5
Variable 54  
Field 
 1      151 
 2      148 
 3      72 
 4       27 
 5       37 

 Ordinal logistic regressionفكانت نتائج تحليل المتغير التابع الفئوي الترتيبي باستخدام 
  :كالتالي

او (إسـتعمال البنـزين    فـي  في دور األطفال) α<0.10(ند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية ع
  :اتلمتغيرللتشغيل التدفئة في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى ) الخ...السوالر او الكاز

  الفئات  المتغيرات   مستوى الداللة  قيم المعامالت
  أمي أو ابتدائي  المؤهل العلمي لولي األمر 060. 625.-
  مدينة  مكان االقامة الفعلي 003. 807.-
منطقة السكن بالنسبة للمستعمرات االسرائيلية  089. 543.-

  المحيطة بك
  قريبة منها

  

وبالتالي سيبدأ كـل خـط    ،كافيه 0.10اما بقية المتغيرات لم تكن على مستوى المعنوية 

سـرة  بما أن قيم المعامالت المقدرة لكل مـن المتغيـرات المف  . انحدار من نقطة الصفر

منطقة السكن بالنسبة للمستعمرات (، )مكان االقامة الفعلي(، )المؤهل العلمي لولي االمر(

ونسب القيم الشاذة لجميع المتغيرات المفسرة أكبـر مـن    ،سالبة) االسرائيلية المحيطة بك

ذات المستويات العليا للمتغير الترتيبي التابع  فإن قيمها ،وبناء على ذلك ،الواحد الصحيح

تتالزم مع قيم المستويات ) لتشغيل التدفئة) الخ...او السوالر او الكاز(ستعمال البنزين إ(

  .ذات المعامالت السالبةالدنيا للمتغيرات المفسرة 
  معلومات جودة النموذج :)20(جدول رقم 

  
 

  

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 1264.437    
Final 1207.888 56.549 38 .027 

Link function: Logit. 
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مكان  ،المؤهل العلمي لولي األمر(يشير اختبار النموذج أعاله أن المتغيرات المستقلة 

، تفسر بدرجة )منطقة السكن بالنسبة للمستعمرات االسرائيلية المحيطة بك ،االقامة الفعلي

أقل من  Pة االحتمال المصاحبة ثقة عالية التباين في المتغير التابع الترتيبي، ألن قيم

0.1.  
  

  :يشارك بعمل جزئي في عملية تدوير النفايات :  55المتغير  4.3.6
Variable 55  
Field 
 1      105 
 2       133 
 3      126 
 4     19 
 5     52 

 Ordinal logistic regressionفكانت نتائج تحليل المتغير التابع الفئوي الترتيبي باستخدام 
  :كالتالي

في دور األطفال يشارك بعمل جزئي في عملية ) α<0.10(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  :اتلمتغيرلتدوير النفايات في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى 

  الفئات  المتغيرات   مستوى الداللة  قيم المعامالت
    عملال يعمل وال يبحث عن   عمل ولي األمر 057. 908.
  طالب 042. 807.
  القرية  مكان االقامة الفعلي 064. 479.

   1500أقل من   معدل دخل اسرتك شهرياً 010. 1.012-
  4000إلى  2001 003. 917.-
  فأكثر 4001 029. 629.-
  نووية  نوع االسرة في المنزل 007. 1.150
  مركبة 058. 881.
  

وبالتالي سيبدأ كل خط انحدار  ،كافيه 0.10لمعنوية على مستوى ا اما بقية المتغيرات لم تكن

 ،سـالبة  )معدل دخل اسرتك شـهرياً (بما أن قيمة المعامل المتغير المفسر . من نقطة الصفر

فإن  ،بناء على ذلكو ،وبقية المتغيرات المفسرة ذات الداللة االحصائية و قيم معامالتها موجبة
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) يشارك بعمل جزئي في عملية تـدوير النفايـات  (ابع قيمها ذات المستويات العليا للمتغير الت

حالـة المعـامالت   وفي  ذات المعامل السالب تتالزم مع قيم المستويات الدنيا للمتغير المفسر

العليا للمتغير التابع تـتالزم مـع    فإن المستويات ،المفسرة للمتغير التابعللمتغيرات  الموجبة

     .المستويات العليا للمتغيرات المفسرة

  معلومات جودة النموذج ):21(رقم  جدول

 
 
  
  

 ،مكان االقامة الفعلي ،عمل ولي األمر(يشير اختبار النموذج أعاله أن المتغيرات المستقلة 

، تفسر بدرجة ثقة عالية التباين في )تعيش االسرة في المنزل ،ل دخل اسرتك شهرياًمعد

  .0.005من  أقل Pالمتغير التابع الترتيبي، ألن قيمة االحتمال المصاحبة 
  

  )General linear model(اختبار النموذج الخطي العام للعامل االول  نتائج :.4.4
تأكد من وجود عالقة بين المتغيـرات وهـل يمكـن    بعد استخدام معامل االرتباط سبيرمان ل

استخدام التحليل العامل لتكوين مركبات أو عوامل بحيث يضم كل عامل مجموعة من هـذه  

متغير، تبين انه بإمكاننـا   29المتغيرات، تم إجراء التحليل العامل للمتغيرات التابعة وعددها 

الدوران  طريقةمستخداماً التباين،  من% 56.722عوامل التي من خاللها يتم تفسير  4تكوين 

Rotation هيPrincipal Components Meothd  وكانت العوامل)Factor's ( كما يلي :  

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 1258.130    
Final 1190.373 67.758 38 .002 

Link function: Logit. 
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  مقدار ما يفسير كل عامل من التباين): 1(رقم الشكل 

  
  

log( العامل االول 1F(  :ئية جلب الماء و تنظيف البيئة المنزلية بالمواد الكيميا:  
log(هذا العامـل من خالل إجراء تحليل عاملي ومن خالله تم تكوين   1F(   ذات توزيـع

            :كما هو موضح بالشكل  ،)Normal distribution( طبيعي
    

  )2(الشكل 

  
  
 Rotationالـدوران   طريقـة مسـتخداماً   ،من التبـاين  %18.225 هذا العامل فسيريو

وكانت درجات التشبع لكل من المتغيرات فـي   Principal Components Meothdهي

log(هذا العامل  1F (كاالتي:  

0.589*(q32)+0.586*(q33)+0.579*(q41)+0.574*(q30)+0.513*(q31)+

0.463*(q39) +0.465*(q40)+0.425*(q42) 
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log( المركبة االول 1F:( ب الماء وتنظيف البيئة المنزلية بالمواد الكيميائيةجل  
q030   جلب الماء إلى المنزل في حال وجد نقص في المياه لديكم؟  

q031   ؟)الشبابيك، األرضيات، الخزائن، الخ(تنظيف األسطح المنزلية  

q032  ر في حال وجوده في المنزل؟تنظيف بئر جمع مياه األمطا  

q033  تنظيف خزان المياه المنزلي في حال وجوده؟  

q034  استخدام المواد الكيماوية في تنظيف األسطح المنزلية؟  

q035  تعقيم المياه في آبار الجمع أو الخزانات على سطح المنزل؟  

q036  خلط مواد التنظيف الكيماوية الستخدامها في عملية تنظيف األسطح المنزلية؟  

q037  رش المبيدات على المزروعات في الحديقة المنزلية؟  

q038  غسل المالبس الملوثة بالمبيدات أو المواد الكيماوية؟  

q039   واألواني؟غسل الصحون  

q040  استخدام الكلور عند غسل الصحون واألواني؟  

q041  اإلشراف أو المساعدة في نضح المياه العادمة من الحفرة االمتصاصية أو الصماء؟  

q042  الوقوف على القدمين لساعات متواصلة؟  
  

         Rotated Component Matrixa     
       قيم التشبع متغيرات العامل االول

q37 .765       
q36 .757       
q35 .688       
q38 .678       
q34 .635       
q32 .589       
q33 .586       
q41 .579       
q30 .574       
q31 .513       
q39 .463       
q40 .465       
q42 .425       

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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لدراسة دور األطفال بالبيئة المنزلية فكانـت  ) GLM(عند إجراء تحليل االنحدار المتعدد 

log(مثـل ب النتائج من خالل التحليل السابق تبين أن العامل التابع االول والـذي يت  1F (

  : ذات عالقة وتأثير بالمتغيرات المستقلة التالية 
جلب الماء و تنظيـف  في دور األطفال في ) α<0.10(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  :اتلمتغيرلفي محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  البيئة المنزلية بالمواد الكيميائية

  قـــــيم
  المعامالت

مستوى 
  الداللة

  الفئات  المتغيرات 

  شيقل 1500اقل من   معدل دخل أسرتك شهرياً بالشيكل 000. 064.-

  شيقل 2500- 2000 040. 063.-

  نووية  نوع األسرة في المنزل  011. 071.

  سنوات 8-6   المرحلة العمرية لألطفال المشاركين 030. 057.
  قريبا منها  بة للمستعمرات اإلسرائيلية المحيطة بكمنطقة السكن بالنس 029. 037.-
  -  توفر ساحات للعب األطفال حول البيت 035. 106.-

  

  :للعامل الثاني )GLM(نتائج تحليل النموذج الخطي العام  4.5

log)10نية المركبة الثا 2)F اعداد الوجبات الغذائية ونقل نفاياتهـا والمشـاركة    :−

التـابع   هذا العامـل من خالل إجراء تحليل عاملي ومن خالله تم تكوين  :وانهبتعليم اخ

log)10الثاني  2)F ، كمـا هـو موضـح    )Normal distribution( ذات توزيع طبيعي −

  :بالشكل
  ):3(شكل رقم 
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log)10 هذا العامل فسيريو 2)F الـدوران   طريقـة تخداماً مس ،من التباين% 13.42بـ  −
Rotation هيPrincipal Components Meothd،    وكانت درجات التشبع لكـل مـن

log)10المتغيرات في هذا العامل  2)F   :كاالتي −

 

0.89*(q48)+0.812*(q49)+0.797*(q47)+0.595*(q50)+0.556*(q51) 
+0.499*(q56)+0.437*(q59) 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

log)10مركبة ال المتغيرات 4)F اعداد الوجبات الغذائية ونقل نفاياتهـا والمشـاركة   ( −

  ):بتعليم
q047   التأكد من مدى سالمة األغذية التي يتناولونها؟  
q048    غسل الخضراوات و الفواكه  
q049    تعليم إخوانه وتوعيتهم  
q050   أو المائدة  الغذائية إعداد الوجبات  
q051   توزيع المالبس على الخزانات  
q056    تقديم المشروبات لضيوف  
q059   نقل النفايات الصلبة من المنزل إلى الحاوية  

  

لدراسة دور األطفال بالبيئة المنزلية فكانـت  ) GLM( عند إجراء تحليل االنحدار المتعدد

 ،رابـع العامل التـابع ال تبين أن  )Parameter Estimates( ئجعلى نتا بناء  :النتائج 

log)10 ب والذي يتمثل 4)F   :ذات عالقة وتأثير بالمتغيرات الترتيبية المستقلة التالية  −

         Rotated Component Matrixa     

الثاني متغيرات العامل  قيم التشبع 

q48 .890 
q49 .812 
q47 .797 
q50 .595 
q51 .556 
q56 .499 
q59 .437 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

= 10(log 2)F − 
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اعداد الوجبـات الغذائيـة   في دور األطفال في ) α<0.10(ند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية ع

  :اتلمتغيرلفي محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  ونقل نفاياتها والمشاركة بتعليم 

  الفئات  المتغيرات   مستوى الداللة  قيم المعامالت
  -  عدد األطفال االناث 077. 062.
  اعدادي او ثانوي  المؤهل العلمي لولي األمر 021. 251.

  يعمل حاليا   عمل ولي األمر  064. 272.-
  طالب 011. 488.-
  جيد جداً  وضع اسرتك االقتصادي حاليا 098. 353.

  نووية  في المنزل نوع االسرة 021. 460.-
  مركبة 028. 487.-
  سنوات 8-6  المرحلة العمرية لألطفال المشاركين 015. 392.-
  

  :للعامل الثالث )GLM(وذج الخطي العام نتائج تحليل النم 4.6

log (ثالثةالمركبة ال 3F:(   دور الطفل في تنظيف االجهزة الكهربائية في المنزل والمـواد

  :الصلبة

log التابع الثالث هذا العاملتم تكوين  ،عامليالمن خالل إجراء تحليل  3F، ذات  ولم يكن

  : و الشكل التالي يوضح ذلك) Non-Normalilty( ع طبيعيتوزي
  )4(شكل رقم

  
  

logواشتملت هذه المركبة  3F )  دور الطفل في تنظيف االجهزة الكهربائية في المنـزل

  :وهي على المتغيرات )والمواد الصلبة
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 q52    غسيل النوافذ  
q053    تنظيف الحمامات  
q057   تنظيف الثالجة  

q058  
�ل �� ا������ت ا����� ��"�! � ا�

� ����  ا�
  

logهذا العامل  فسيريو 3F  الـدوران   طريقـة مسـتخداماً   ،من التباين% 13.135بـ

Rotation هيPrincipal Components Meothd.    تحليـل  ال اسـتكمال وعليـه تـم

التـي   للمتغيرات التابعـة  Chi-Squareبـاستخدام احد االساليب االحصائية الالمعلمية 

لداللة على العالقـة بـين المتغيـرات     p-valueالجدول التالي يمثل  .يشملها هذا العامل

  : المستقلة و متغيرات العامل الثالث
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  ى االرتباط بين المتغيرات المستقلة و متغيرات العامل الثالثقيم مستوى الداللة عل: )29(جدول رقم 
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

Correlations 

  q1 q2 q3 q4 q6 q7 q8 q9 q11 q12 q13 q15a q15b q17 q18 q20 q21 q22 q26 q29  
   

Spear 
man's  

rho 

q57 Correlation 
Coefficient 

-.053 -.104-
* 

.072 .103* -.083 .039 .114* .034 -.062 -.062 -.220-
** 

-.202-** -.149-** -.062 -.072 -.054 -.001 .039 .031 .003 

Sig. (2-
tailed) 

.267 .030 .132 .032 .084 .414 .018 .482 .200 .196 .000 .000 .002 .193 .134 .259 .984 .421 .521 .951 

N 435 435 435 435 435 435 435 435 432 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 

q58 Correlation 
Coefficient 

-.133-
** 

-.055 .033 .044 -.104-* .016 .161** .024 -.057 -.019 -.199-
** 

-.164-** -.114-* -.137-
** 

-.069 -.010 .030 .078 -
.017 

.029 

Sig. (2-
tailed) 

.005 .254 .494 .362 .030 .739 .001 .623 .237 .691 .000 .001 .017 .004 .150 .839 .532 .106 .729 .551 

N 435 435 435 435 435 435 435 435 432 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 

q52 Correlation 
Coefficient 

-.084 -.119-
* 

.060 .073 -.102-* .065 .054 .027 -.098-
* 

-.016 -.149-
** 

-.153-** -.097-* -.094 .027 -.004 .011 .046 -
.069 

-.015 

Sig. (2-
tailed) 

.081 .013 .215 .126 .034 .176 .263 .574 .042 .741 .002 .001 .043 .051 .572 .935 .814 .339 .152 .749 

N 435 435 435 435 435 435 435 435 432 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 

q53 Correlation 
Coefficient 

-.030 -.092 .056 .043 -.064 .041 .054 .040 -.046 -.091 -.156-
** 

-.106-* -.153-** -.095-
* 

-.034 -.070 -.018 .001 -
.019 

.052 

Sig. (2-
tailed) 

.538 .055 .241 .367 .184 .395 .261 .406 .342 .059 .001 .026 .001 .048 .483 .147 .707 .985 .700 .277 

N 435 435 435 435 435 435 435 435 432 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 
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  : تبين من نتائج اسلوب التحليل المتبع أن
  :غسيل األطفال للنوافذ: 52المتغير  4.6.1

غسـيل األطفـال   في دور األطفال في ) α<0.10(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  :اتلمتغيرلرام اهللا والبيرة تعزى  في محافظة للنوافذ

  طبيعة العالقة  المتغيرات   رقم المتغير
  سلبية  لألطفال في المنزل تعتبر) ولي األمر(هل أنت   1
  سلبية  لولي األمر عمر  2
  سلبية  عمل ولي األمر   3
  سلبية  في المنزل نوع االسرة  4
  سلبية  عدد افراد االسرة  5
  سلبية  الذكور األطفال عدد  6
  سلبية  االناث األطفال عدد  7
المرحلة العمرية التي ينتمي إليها األطفال المشاركون   8

  باإلعمال المنزلية
  سلبية

  

ذات عالقة احصائية سـلبية  اعاله  تشير نتائج التحليالت أن المتغيرات المستقلة المذكوره
  .مع المتغير التابع تنظيف وغسل النوافذ

  

  :ماماتتنظيف الح: 53المتغير  4.6.2
فـي   تنظيف الحمامـات في دور األطفال في ) α<0.10(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  :اتلمتغيرلمحافظة رام اهللا والبيرة تعزى 

  طبيعة العالقة  المتغيرات   رقم المتغير
  سلبية  لولي األمر عمر  1
�� �� /"'�&% ه#  2 ��)*�  سلبية  ا�� - ازد,�م 
  سلبية  االسرة عدد افراد  3
  سلبية  الذكور األطفال عدد  4
  سلبية  االناث األطفال عدد  5
  سلبية  المرحلة العمرية التي ينتمي إليها األطفال المشاركون باإلعمال المنزلية  6

  

ذات عالقة احصائية سـلبية مـع    تشير نتائج التحليالت أن المتغيرات المستقلة المذكوره
  .اتالمتغير التابع تنظيف الحمام
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  :تنظيف الثالجة: 57المتغير  4.6.3
غسـيل األطفـال   في دور األطفال في ) α<0.10(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  :اتلمتغيرلفي محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  للنوافذ

  طبيعة العالقة  المتغيرات   رقم المتغير
  سلبية  لولي األمر عمر  1
  سلبية  ي األمرولل العلمي المؤهل  2
  ايجابية  الحالي االقتصادي أسرتك وضعكيف تقييم    3
  سلبية  عدد افراد االسرة  4
  سلبية  الذكور األطفال عدد  5
  سلبية  االناث األطفال عدد  6
  

ذات عالقة احصائية سـلبية مـع    تشير نتائج التحليالت أن المتغيرات المستقلة المذكوره
 االقتصـادي  أسـرتك  وضع ين/تقيم كيف(ما عدا المتغير ، المتغير التابع تنظيف الثالجة

  .إذ هو ذات عالقة ايجابية مع المتغير التابع تنظيف الثالجة) الحالي
  

��!: 58المتغير  4.6.4&'(�  :�'-�, ا�)'&ل 	+ ا�'"�*�ت ا�(��! ا
فـال  غسـيل األط في دور األطفال في ) α<0.10(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  :اتلمتغيرلفي محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  للنوافذ

  طبيعة العالقة  المتغيرات   رقم المتغير
  سلبية  لألطفال في المنزل تعتبر) ولي األمر(هل أنت   1
  سلبية  عمل ولي األمر  2
  +  الحالي االقتصادي أسرتك وضعكيف تقييم   3
  سلبية  عدد افراد االسرة  4
  سلبية  رالذكو األطفال عدد  5
  سلبية  االناث األطفال عدد  6
المرحلة العمرية التي ينتمي إليها األطفال المشاركون   7

  باإلعمال المنزلية
  سلبية

  

ذات عالقة احصائية سـلبية مـع    تشير نتائج التحليالت أن المتغيرات المستقلة المذكوره 

�� .� المتغير التابع ���ل �� ا������ت ا����� ا��� يـن /تقيم كيف(عدا المتغير ما  ،"�! � ا�
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"�! .�  إذ هو ذات عالقة ايجابية مع المتغيـر التـابع   ) الحالي االقتصادي أسرتك وضع

� �����ل �� ا������ت ا����� ا���  .ا�
  

  :للعامل الرابع) GLM(تحليل نتائج النموذج الخطي العام   4.7
log(العامل الرابع  4F :(منزلية والتعامل مع االدوات الثقيلـة وتـدوير   صيانة االالت ال

log(هـذا العامـل   من خالل إجراء تحليل عاملي ومن خالله تم تكوين  : النفايات 4F(، 

كمـا هـو موضـح     ،)Normal distribution( ذات توزيع طبيعي وتبين أن هذا العامل

  :بالشكل 

  )5(شكل رقم 
   
 
 
  
  
  
  

  

log(امل هذا الع فسيريو 4F( الـدوران   طريقـة مستخداماً  ،من التباين% 941.11 بـ

Rotation هيPrincipal Components Meothd،    وكانت درجات التشبع لكـل مـن

log(المتغيرات في هذا العامل  4F( كاالتي:  
log 4F = 0.653*(q54)+0.652*(q44)+0.629*(q46)+0.596*(q45)+0.526*(q43)+0.55*(q55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (loading) قيم التشبع  متغيرات العامل الرابع

q54 .653 

q44 .652 

q46 .629 

q45 .596 

q43 .526 
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logواشتملت هذه المركبة       4F ) مع االدوات الثقيلة وتدوير النفاياتصيانة االالت المنزلية والتعامل (
   :المتغيرات هي على 

q043    رفع األشياء الثقيلة في المنزل مرارا وتكرارا؟  
q044    ؟)إصالح الحنفيات، واألنابيب، والنوافذ المكسورة وغيرها(أعمال صيانة في المنزل  

q045   
مكنسـة  (ام أدوات وآالت يدوية ذات طبيعة اهتزازية فـي أعمـال المنـزل    استخد

  ؟)كهربائية، وغيرها
q046   تنظيف السيارة؟  
q054    لتشغيل التدفئة ....) أو السوالر أو الكاز(استعمال البنزين  
q055   النفايات يشارك بشكل جزئي بعملية تدوير  

 على نتائج بناء )Parameter Estimates(  تحليل االنحدار المتعدد عند اجراء)GLM (

والـذي يتمثـل    رابـع التبين أن العامـل التـابع    ،لدراسة دور األطفال بالبيئة المنزلية

log(ب 4F ( ذات عالقة بالمتغيرات المستقلة التالية :  
في دور األطفال يشارك بعمل جزئي فـي  ) α<0.10(لة إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات دال

  :اتلمتغيرلعملية تدوير النفايات في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى 

  الفئات  المتغيرات  مستوى الداللة  قيم المعامالت
  أمي او ابتدائي  األمرالمؤهل العلمي لولي  064. 050.-
  مدينةال  مة الفعليمكان االقا 080. 038.-
المرحلة العمرية التي ينتمي اليهـا األطفـال    077. 047.

  المشاركون باالعمال المنزلية
  سنوات 6-8

  
  
  

  
  

  
  

=
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  الفصل الخامس   

  مناقشة النتائج    5

  المتعلقة بدور الطفل  النتائجمناقشة  5.1
  

نزليـة باسـتخدام   دور األطفال في تنظيف البيئة الم :نتائج تحليل العامل االول 5.1.1

  المواد الكيميائية

االرتباط العالي بين مجموعة المتغيـرات التابعـة فـي     بناء من خالل التحليل العاملي و

ليشمل هذه المتغيـرات   عنوانالعامل االول تم استشارة متخصصين العطاء هذا العامل 

  .وهو دور األطفال في تنظيف البيئة المنزلية باستخدام المواد الكيميائية

  

ذات عالقة  دور األطفال في تنظيف البيئة المنزلية باستخدام المواد الكيميائية  5.1.1.1

   :متغير دخل األسرة الشهريمع 

ويرتبط هذا  ،يتبين من التحليالت السابقة أن لألطفال دور مهم في تنظيف البيئة المنزلية 

تنظيف البيئة المنزليـة   إذ يقل دور الطفل في، الدور بمعدل دخل أسرتك شهرياً بالشيكل

شيقل مقارنة مـع االسـر ذوي    2500شيقل إلى  1500لألسر ذوي الدخل يتراوح من 

ويمكن أن يفسر ذلك بأن كل من هذه االسر ذوي الدخل الذي يتراوح مـا  ، الدخل المرتفع

يعتمدون على انفسهم بالتعاون مع اطفالهم في تنظيف  شيقل 2500شيقل إلى  1500بين 

أو أشخاص اخرين في  ،في حين االسر ذوي الدخل المرتفع يستعينوا بخدم ،منزليةالبيئة ال

فهناك العديد مـن   .تنظيف المنزل فيما يتيح لهم دخلهم االسري مع ثبات بقية المتغيرات

 ؛2011، خيـر بـك   Kassim et al.,2006;( الدراسات التي تتوافق مع هذه النتيجـة 

  ).2005 ،متحدةتقرير لجنة األمم ال ؛2005القرني، 
  

ذات عالقة  دور األطفال في تنظيف البيئة المنزلية باستخدام المواد الكيميائية  5.1.1.2

أن دور الطفل فـي تنظيـف    وقد بينت التحليالت أيضا  :نوع االسرة بالمنزلمتغير مع 
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 ،تدةالبيئة المنزلية يزداد في االسر النووية مع ثبات بقية المتغيرات مقارنة مع االسر المم

نصيبه في  منقل ااالسر الممتدة نصيب كل طفل من االعمال المنزلية في ذلك بأن  ويبرر

وانطالقاً من العالقة العكسية بين عدد األطفال ونصيب كل فرد من هـذه   ،االسر النووية

  .)Al-Khatib and Tabakhna,2006( تنظيف البيئة المنزليةبما فيها  ،االعمال
  

ذات عالقة  في تنظيف البيئة المنزلية باستخدام المواد الكيميائية دور األطفال  5.1.1.3

كما أن دور الطفل في تنظيف البيئة المنزلية يزداد  :سنوات 8-6الفئة العمرية متغير مع 

ن باالعمال المنزلية سنوات مقارنة مع األطفال المشاركو 8-6لألطفال ذوي الفئة العمرية 

وهذا يبرر بتواجدهم المستمر بالمنزل وطبيعـة االعتمـاد    .في االسرة  نفسها االكبر سناً

ويمكن تفسير . عليهم في شتى االعمال المنزلية بما فيها أعمال الصيانة في البيئة المنزلية

ـ  ،بما يمتلك هؤالء األطفال من طاقة ذلك رة وال بد من تفريغها فيما هو من مصلحة االس

وتتفق هـذه   ،وتحمل المسؤولية يالتعاونمل والع ،لتعليمهم المشاركةل ،مصلحة األطفالو

، وآخرون habib ;1986إسماعيل،  ;2011، خير بك( النتائج مع نتائج الدراسات السابقة

2006.(  
  

ذات عالقة  دور األطفال في تنظيف البيئة المنزلية باستخدام المواد الكيميائية  5.1.1.4

اما بالنسبة لعالقة دور  :السكنيةوجود مستعمرات اسرائيلية محيطة بالمنطقة متغير مع 

فقد  ،الطفل في تنظيف البيئة المنزلية بوجود مستعمرات اسرائيلية محيطة بالمنطقة السكنية

ويفسر ذلك بـالخطر الـذي    .وجد أن هذه األدوار لالطفال تقل بوجود هذه المستعمرات

نزلي ممـا يهـدد   يتعرض اليه األطفال المشاركون باالعمال المنزلية في اثناء عملهم الم

). 2005 ،اليعقوبي( مما يضعف دور الطفل حفاظا على سالمته ،حياتهم وسالمة جسدهم

  ).2009، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني(



119 

 

 

ذات عالقة  دور األطفال في تنظيف البيئة المنزلية باستخدام المواد الكيميائية  5.1.1.5

وقد وجدت أيضا التحليالت أن يقـل   :توجود ساحات للعب األطفال حول البيمتغير مع 

ويفسر ذلك بأن الطفل يمتلك طاقـة   .دور الطفل بوجود ساحات للعب األطفال حول البيت

بإمكان االسر أن تستغل هذه الطاقات بإشراك الطفل باالعمال المنزلية في المقابل  ،داخليه

قد نضـيع   ،الساحاتعندما نجد هناك فرصة لألطفال لتفريغ هذه الطاقات باللعب في هذه 

 ;  (Al-Taiar, 2009.في زرع الصـفات المرغوبـة   الفرصة في استغالل هذه الطاقة

  ).2005 ،تقرير لجنة األمم المتحدة
  

وهو دور األطفال في تجهيز الطعام وتعليم الطفـل   :نينتائج تحليل العامل الثا  5.1.2

  إخوانه في البيئة المنزلية

على االرتباط العالي بين مجموعة المتغيرات التابعة فـي   بناءمن خالل التحليل العاملي و

تم أيضاً عرضها على متخصصين العطاء اسم لهذا العامل يشمل هذه  فقد، ثالثالعامل ال

  .في البيئة المنزلية الطعام وتعليم الطفل إخوانهتجهيز  المتغيرات وهو دور األطفال في
  

ذات  يم الطفل إخوانه في البيئة المنزليةدور األطفال في تجهيز الطعام وتعل  5.1.2.1

يتبين من التحليالت السابقة أن لألطفال دور  :المؤهل العلمي لولي االمرمتغير عالقة مع 

ويرتبط هذا الدور بالمؤهل  ،تجهيز الطعام وتعليم الطفل إخوانه في البيئة المنزليةمهم في 

الطعام وتعليم الطفل إخوانه في  تجهيزب دور الطفل في القيام إذ يزداد ،العلمي لولي االمر

مع زيادة المؤهل العلمي لولي االمر مع ثبات بقية المتغيرات مقارنة مـع   البيئة المنزلية

وهذا ما جاءت به الدراسات السابقة إذ نجـد اوليـاء    ،العالي المؤهل العلمياالسر ذوي 

وتعلـيم  مـام بدروسـهم   االمور ذوي المؤهالت العلمية المرتفعة يشغلون أطفالهم باالهت

  ).1993 ،الشنطاوي( .ورفع مستوى تحصيلهم العلميإخوانهم والقيام بتوجيه اخوانه 
  

ذات  دور األطفال في تجهيز الطعام وتعليم الطفل إخوانه في البيئة المنزلية  5.1.2.2

تجهيـز  أن دور الطفل فـي   وقد بينت التحليالت أيضا :عمل ولي االمرمتغير عالقة مع 



120 

 

 

او  ,ولي األمر يعمل حاليايقل عندما يكون  م وتعليم الطفل إخوانه في البيئة المنزليةالطعا

وقـد   ,مع ثبات بقية المتغيـرات  بأولياء االمور الذين ال يعملونمقارنة يكون طالب علم 

أو يعمل حاليا عدم القـدرة علـى متابعـة     ،حالة كون ولي األمر طالبسبب في اليعود 

  .)2011، خير بك( .توجيه لهم هذه المهام النشغالهمو ،األطفال في المنزل
  

ذات  دور األطفال في تجهيز الطعام وتعليم الطفل إخوانه في البيئة المنزلية  5.1.2.3

تجهيز الطعام وتعليم الطفل كما أن دور الطفل في  :الوضع االقتصادي متغير عالقة مع 

مقارنـة مـع    ضع االقتصادي جيد جداًيزداد مع االسر ذوي الو إخوانه في البيئة المنزلية

ذلك بأن االسر ذوي الوضع االقتصادي  ويبرر، األسر ذوي الوضع االقتصادي سيء جداً

السيء يستغلون أطفال بـاعمال خارج المنزل مما تسهم في تقليل من االعتماد عليهم في 

في  بيئة المنزليةوتعليم الطفل إخوانه في ال ،تجهيز الطعامشتى االعمال المنزلية بما فيها 

المسح القومي لعمالة ( .سر ذوي الوضع االقتصادي جيد جيداًحين يزداد هذا الدور في األ

، الحـوات  ؛2012، رثيونوسـو  ؛1999حجازي،  ؛2011،خير بك ؛2010 ،األطفال

1989; Al-Khatib and Tabakhna, 2006)   
  

ذات  ه في البيئة المنزليةدور األطفال في تجهيز الطعام وتعليم الطفل إخوان  5.1.2.4

تجهيز الطعـام وتعلـيم   كما أن دور الطفل في  :نوع االسرة في المنزلمتغير عالقة مع 

مقارنـة مـع األسـر     يزداد مع االسر النووية والمركبة الطفل إخوانه في البيئة المنزلية

إستغالل ذلك بأن االسر الممتدة يقل فيها الوضع االقتصادي مما يزيد من  ويبرر ،الممتدة

األطفال بـاعمال خارج المنزل مما تسهم في تقليل من االعتماد عليهم في شتى االعمال 

في حين يزداد هذا  تجهيز الطعام وتعليم الطفل إخوانه في البيئة المنزليةالمنزلية بما فيها 

وهناك تفسير اخر قد يعود إلى أن االسر االصـغر مـن    ،والممتدة ،الدور لالسر النووية

تدة يكون فيها توجيه وتربية ومتابعه لألطفال اكثر من االسر الممتدة لكبر عدد افـراد  المم

مما ال يتيح الفرصة لألطفال المشاركون باالعمال المنزليـة بمتابعـة اطفـالهم     ،االسرة

  ).Al-Khatib and Arafat, 2009( .وتوجيهم وتعليمهم وتجهيز الطعام في المنزل
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ذات  جهيز الطعام وتعليم الطفل إخوانه في البيئة المنزليةدور األطفال في ت  5.1.2.5

تجهيز الطعام وتعليم الطفل إخوانه كما أن دور الطفل في  :جنس االطفالمتغير عالقة مع 

بطبيعـة  ذلـك   فسروي ،زيادة عدد األطفال االناث في المنزليزداد مع  في البيئة المنزلية

 Al-Khatib and ; .المنزليـة  ث في البيئـة فهذا مما يتفق مع مهام االنا ،عمل االناث

Tabakhna, 2006) 1993 ،الشنطاوي(.  
  

ذات  دور األطفال في تجهيز الطعام وتعليم الطفل إخوانه في البيئة المنزلية  5.1.2.6

وقـد بينـت نتـائج التحلـيالت      :سنوات 8-6الفئة العمرية لألطفال متغير عالقة مع 

يزداد  الطعام وتعليم الطفل إخوانه في البيئة المنزلية تجهيزاالحصائية ان دور الطفل في 

تجهيز الطعام  سنوات مقارنة مع األطفال المشاركون في 8-6لألطفال ذوي الفئة العمرية 

وهذا يبرر بتواجدهم المستمر بالمنزل  ،االكبر سناً وتعليم الطفل إخوانه في البيئة المنزلية

المنزلية بما فيها أعمال الصـيانة فـي البيئـة     وطبيعة االعتماد عليهم في شتى االعمال

  )Nygard et al.,2007( .المنزلية
  

دور األطفال في غسيل النوافذ يختلف من من وجهة  :ثالثنتائج تحليل العامل ال  5.1.3

  :الخ...والعمة ،واالخت عن العم ،واالم عن االخ ،نظر االب

  . ن منها هذا العاملتتمثل بنتائج تحليل المتغيرات االربعة التي يتكو 

بينت نتائج التحليالت االحصائية أن دور  :غسيل األطفال للنوافذ: 52المتغير  5.1.3.1

واالخت عن  ،واالم عن االخ ،األطفال في غسيل النوافذ يختلف من من وجهة نظر االب

او مـدى  ، ويرجع السبب في ذلك إلى مدى موضـوعية المسـتجيب   .الخ...والعمة ،العم

  . او العالقات مع هذا الطفل ،لسؤالاالدراك 
  

الفئة العمرية ذات عالقة مع متغير  غسيل األطفال للنوافذ دور الطفل في  5.1.3.1.1

وقد وجدت التحليالت أن هناك اختالف في دور الطفل بالبيئة المنزلية تبعاً  :سنوات 6-8

 األمـر الـدور   ويمكن تبرير ذلك لمدى ادراك ولي ،لعمر ولي األمر المجيب عن الطفل
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االطفال الحقيقي ومدى مالئمة هذا العمل له إذ كلما زاد عمر ولي األمر كلمـا قـل دور   

الن ولي األمر سيدخر طاقات هذا الطفل فـي القيـام بواجبـات     ،الطفل في غسل النوافذ

وقد بينت هذه التحليالت أن عدم عمل ولي األمر يقلل فرصة . اخرى تالئمه بشكل أفضل

ويعود السبب في ذلك إلى قيام ولي األمر بغسلها النه ال يعمل  ،ظيف النوافذالطفل من تن

خيـر  ( .وال يبحث عن عمل وعند توفر ربة منزل يقل ايضا دور هذا الطفل أكثر فأكثر

  ).2004، منظمة الصحة العالمية ؛2011، بك
  

سـرة  نوع االذات عالقة مع متغير  غسيل األطفال للنوافذدور الطفل في   5.1.3.1.2

إذ  ،يختلف دور الطفل غسل النوافذ في االسرة نووية عنها في االسر الممتدة :في المنزل

. تقل االعباء على هذا الطفل بزيادة عدد افراد االسرة سواء في حالتي الـذكور واالنـاث  

وجدت التحليالت أن دور الطفل بالبيئة المنزلية وفي تنظيف وغسل النوافذ يختلـف مـن   

وهذا يعود  ،لعمرية التي ينتمي إليها األطفال المشاركون باإلعمال المنزليةحسب المرحلة ا

سـنة   17فالطفل الذي عمـره   ،إلى طاقة الطفل وامكانياته على القيام بالعمل المكلف به

 Al-Khatib and(.سـنوات  6بإمكانه المشاركة بصورة اكبر من الفل الـذي عمـره   

Tabakhna,2006 habib ; 2010, ى الدينمح ;2006,وآخرون.(  
  

وقد وجدت التحليالت أن هناك اختالف فـي   :تنظيف الحمامات: 53المتغير  5.1.3.2

ويمكن تبرير ذلـك  ، دور الطفل بالبيئة المنزلية تبعاً لعمر ولي األمر المجيب عن الطفل

لمدى ادراك ولي األمر الدور االطفال الحقيقي ومدى مالئمة هذا العمل لـه إذ كلمـا زاد   

الن ولي األمر سيدخر طاقات  ،لي األمر كلما قل دور الطفل في تنظيف الحماماتعمر و

  . هذا الطفل في القيام بواجبات اخرى تالئمه بشكل أفضل
  

 :ازدحـام المنـزل  ذات عالقة مع متغير  تنظيف الحماماتدور الطفل في   5.1.3.2.1

نازل المزدحمة يختلـف  بينت نتائج التحليالت أن دور الطفل في تنظيف الحمامات في الم

 يختلف دور الطفـل تنظيـف  . عن األطفال الموجودة في منازل ال تعاني من ازدحام بها
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إذ تقل االعباء على هذا  ،الحمامات في االسر الصغيرة عنها في االسر الكبيرة او الممتدة

 Al-Khatib and( .الطفل بزيادة عدد افراد االسرة سواء في حالتي الـذكور واالنـاث  

Tabakhna,2006(.  
  

المرحلة العمريـة  ذات عالقة مع متغير  تنظيف الحماماتدور الطفل في   5.1.3.2.2

وجدت التحليالت أن دور الطفل بالبيئة المنزلية وفي تنظيـف   :التي ينتمي اليها األطفال

حسب المرحلة العمرية التي ينتمـي إليهـا األطفـال المشـاركون     الحمامات يختلف من 

 ،وهذا يعود إلى طاقة الطفل وامكانياته على القيام بالعمل المكلف بـه  ،ليةباإلعمال المنز

 سنوات 6سنة بإمكانه المشاركة بصورة اكبر من الفل الذي عمره  17فالطفل الذي عمره 

  . )1986إسماعيل، (
  

  :تنظيف الثالجة: 57المتغير   5.1.3.3

وقد  :عمر ولي االمر غيرذات عالقة مع مت تنظيف الثالجةدور الطفل في   5.1.3.3.1

وجدت التحليالت أن هناك اختالف في دور الطفل بالبيئة المنزلية تبعاً لعمر ولي األمـر  

ويمكن تبرير ذلك لمدى ادراك ولي األمر الدور االطفـال الحقيقـي   ، المجيب عن الطفل

 ومدى مالئمة هذا العمل له إذ كلما زاد عمر ولي األمر كلما قل دور الطفل في تنظيـف 

الن ولي األمر سيدخر طاقات هذا الطفل في القيام بواجبات اخرى تالئمه بشكل  ،الثالجة

  ).2010 ،محى الدين ;2011،خير بك( أفضل
  

المؤهل العلمي لولي  ذات عالقة مع متغير تنظيف الثالجةدور الطفل في   5.1.3.3.2

عند ولي األمر فهذا مما  بينت النتائج أن المؤهل العلمي كلما ازداد المؤهل العلمي :االمر

إذ انه يصبح أكثر ادراكاً بالواجبات التي يجب انـي  . يقلل من دور الطفل بالبيئة المنزلية

وقد وجدت الدراسة  .يقوم بها هذا الطفل مما يؤثر عليه سلبا على دوره في البيئة المزلية

فيدخل  ،المنزلية تحسن الوضع االقتصادي لال سرةأن ذور الطفل بالبيئة المنزلية يقل مع 

منها توفر توفر التفكير المناسب لولي األمـر ولطفـل للموافـق     ،هنا الكثير من الجوانب
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محى ( .والنشاطات التي من الممكن القيام بهذا بشرط مالئمتنها لخصاص الطفل وامكانياته

 Darby and)2004، أبو شـريحة   ;Al-Khatib and Arafat, 2009;2010 ،الدين

Obara, 2005 ;.  
  

يختلف دور  :يعزى نوع األسرة في المنزل تنظيف الثالجةدور الطفل في   5.1.3.3.3

إذ تقل االعبـاء   ،الطفل في تنظيف الحمامات في االسر الصغيرة عنها في االسر الكبيرة

ويعود السـبب  . على هذا الطفل بزيادة عدد افراد االسرة سواء في حالتي الذكور واالناث

 Al-Khatib and;( .د االكبـر يخفـف مـن مشـقة كـل طفـل      في ذلك إلى أن العد

Tabakhna,20062010 ،محى الدين.(  
  

تشير نتائج التحليالت أن المتغيرات المستقلة المذكوره ذات عالقة احصائية سـلبية مـع   

 االقتصـادي  أسـرتك  وضع ين/تقيم كيف(ما عدا المتغير  ،المتغير التابع تنظيف الثالجة

  .قة ايجابية مع المتغير التابع تنظيف الثالجةإذ هو ذات عال) الحالي
  

��!: 58المتغير  5.1.3.4&'(�  :�'-�, ا�)'&ل 	+ ا�'"�*�ت ا�(��! ا

��.! دور الطفل في   5.1.3.4.1&'(�ذات عالقة مع  �'-�, ا�)'&ل 	+ ا�'"�*�ت ا�(��! ا

"�! .�   بينت نتائج التحليالت االحصائية أن دور األطفال فـي  :من هو ولي األمر متغير

  �. �����ل �� ا������ت ا��.��� ا���يختلف من من وجهـة نظـر االب واالم عـن االخ     ا�

، ويرجع السبب في ذلك إلى مدى موضوعية المسـتجيب  .الخ...واالخت عن العم والعمة

  . او العالقات مع هذا الطفل ،او مدى االدراك لسؤال
  

��.! �'-�, ا�)'&ل 	+ ا�'"�*�ت ادور الطفل في   5.1.3.4.2&'(�ذات عالقة مع  �(��! ا

وقد بينت هذه التحليالت أن عدم عمل ولي األمر يقلـل فرصـة    :عمل ولي االمر متغير

�� �الطفل من ���ل �� ا������ت ا����� ا���ويعود السبب في ذلك إلى قيام ولي  ،"�! � ا�

دور هذا  النه ال يعمل وال يبحث عن عمل وعند توفر ربة منزل يقل ايضا ،األمر بغسلها

 ;2006الجبـان،   ;1989، الحـوات  ;2004منظمة الصحة العالمية،( .الطفل أكثر فأكثر
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 ; 2004، أبو شريحة; 2009، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ;2005اليعقوبي، 

  .)2011,خير بك
  

��.! دور الطفل في   5.1.3.4.3&'(�ذات عالقة مع  �'-�, ا�)'&ل 	+ ا�'"�*�ت ا�(��! ا

يختلف دور الطفل تنظيف من النفايات الصلبة في االسـر   :طبيعة االسرة بالمنزل متغير

إذ تقل االعباء على هذا الطفل بزيادة عدد افراد االسرة  ،الصغيرة عنها في االسر الكبيرة

ويعود السبب في ذلك إلى أن العدد االكبر يخفف مـن  . سواء في حالتي الذكور واالناث

 Addo-Yobo et al.,2003; Darby and Obara, 2005;(مشـقة كـل طفـل   

  ).1993 ،الشنطاوي

��.! دور الطفل في   5.1.3.4.4&'(�ذات عالقة مع  �'-�, ا�)'&ل 	+ ا�'"�*�ت ا�(��! ا

وجدت التحليالت أن دور الطفل بالبيئة  :المرحلة العمرية التي ينتمي اليها األطفال متغير

لمرحلة العمرية التـي ينتمـي إليهـا    حسب االمنزلية وفي تنظيف الحمامات يختلف من 

وهذا يعود إلى طاقة الطفل وامكانياته على القيـام   ،األطفال المشاركون باإلعمال المنزلية

سنة بإمكانه المشاركة بصورة اكبر من الفـل   17فالطفل الذي عمره  ،بالعمل المكلف به

  .)1986إسماعيل، (.سنوات 6الذي عمره 

تغيرات المستقلة المذكوره ذات عالقة احصائية سـلبية مـع   تشير نتائج التحليالت أن الم

�� .�  المتغير التابع ���ل �� ا������ت ا��.��� ا��� يـن /تقيم كيف(ما عدا المتغير , "�! � ا�

"�! .�  إذ هو ذات عالقة ايجابية مع المتغيـر التـابع   ) الحالي االقتصادي أسرتك وضع

� �����ل �� ا������ت ا����� ا���  .ا�
 

وهو دور األطفال في أعمال الصيانة فـي البيئـة    :رابعنتائج تحليل العامل ال  5.1.4

  المنزلية

على االرتباط العالي بين مجموعة المتغيرات التابعـة فـي    بناء من خالل التحليل العاملي و

تم أيضاً عرضها على متخصصين العطاء اسم لهذا العامل يشـمل هـذه    فقد، العامل الثاني

  .دور األطفال في أعمال الصيانة في البيئة المنزليةالمتغيرات وهو 
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المؤهل العلمـي لـولي   متغير ذات عالقة مع دور الطفل في البيئة المنزلية   5.1.4.1

  :األمر

 ،يتبين من التحليالت السابقة أن لألطفال دور مهم في أعمال الصيانة في البيئة المنزلية  

إذ يقل دور الطفل المشـارك باالعمـال    ،مرويرتبط هذا الدور بالمؤهل العلمي لولي اال

المنزلية في القيام بأعمال الصيانة في البيئة المنزلية مع زيادة المؤهل العلمي لولي االمر 

وهـذا مـا جـاءت بـه      ،مع ثبات بقية المتغيرات مقارنة مع االسر ذوي الدخل المرتفع

مية المرتفعة يشغلون أطفالهم إذ نجد اولياء االمور ذوي المؤهالت العل ،الدراسات السابقة

فهناك العديد من الدراسـات التـي    ,ورفع مستوى تحصيلهم العلمي ،باالهتمام بدروسهم

  .)1993 ،الشنطاوي( تتوافق مع هذه النتيجة
  

  :مكان االقامة الفعليمتغير ذات عالقة مع دور الطفل في البيئة المنزلية   5.1.4.2

لطفل في القيام بأعمال الصيانة في البيئة المنزلية يقل أن دور ا وقد بينت التحليالت أيضا 

مـع ثبـات بقيـة     والقريـة  ،بالمخيم عندما يكون مكان اإلقامة الفعلي هو المدينة مقارنة

حيث نجد سكان المدينـة يقـل    ،وقد يعود سبب في ذلك لطبيعة سكان المدينة ،المتغيرات

-Addo(.ستعينوا بمتخصص فـي ذلـك  و ي ،بأعمال الصيانة في البيئة المنزلية اهتمامهم

Yobo et al.,2003.(  
  

 8-6الفئـة العمريـة   متغير ذات عالقة مع دور الطفل في البيئة المنزلية   5.1.4.2

  :سنوات

كما أن دور الطفل في أعمال الصيانة في البيئة المنزليـة يـزداد لألطفـال ذوي الفئـة      

العمال المنزلية االكبر سناً وهـذا  سنوات مقارنة مع األطفال المشاركون با 8-6العمرية 

يبرر بتواجدهم المستمر بالمنزل وطبيعة االعتماد عليهم في شتى االعمال المنزلية بما فيها 

   ).2006، وآخرون habib(..أعمال الصيانة في البيئة المنزلية
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  االحصائية ائجالنت مناقشة 5.2
log(العامل االول 5.2.1 1F :(جلب الماء وتنظيـف البيئـة المنزليـة    ور الطفل في د

  :بالمواد الكيميائية
 GLM  , O.L.Rمقارنة قيم مستوى الداللة لمتغيرات العامل االول بطريقتي : )30(جدول رقم 

 
Log F1 
GLM O.L.R  of Log F1 

 p-value q30 q31 q32 q33 q34 q35 q36 q37 q38 q39 q40 q41 q42 

Costant 
 
.000 

p-
value 

p-
value 

p-
value 

p-
value 

p-
value 

p-
value 

p-
value 

p-
value 

p-
value 

p-
value 

p-
value 

p-
value 

p-
value 

q2 .798 .122 .487 .399 .368 .253 .901 .426 .013 .531 .399 .940 .775 .962 
q13 .490 .083 .079 .467 .962 .870 .311 .934 .626 .640 .094 .102 .912 .635 
q15a .905 .351 .491 .263 .868 .854 .357 .551 .728 .733 .669 .324 .997 .973 
q15b .853 .767 .279 .637 .121 .537 .716 .531 .377 .649 .091 .101 .938 .568 
[q1=1] .282 .217 .087 .348 .867 .399 .990 .001 .351 .416 .117 .348 .752 .882 
[q1=2] .156 .058 .050 .197 .477 .346 .872 .001 .342 .461 .186 .202 .639 .978 
[q1=3] . . . . . . . . . . . . . . 
[q3=1] .347 .026 .020 .480 .056 .487 .945 .607 .773 .636 .018 .812 .214 .048 
[q3=2] . . . . . . . . . . . . . . 
[q4=1] .259 .225 .254 .993 .853 .798 .428 .041 .026 .613 .192 .006 .154 .380 
[q4=2] .179 .011 .696 .559 .322 .420 .307 .088 .603 .929 .014 .005 .919 .334 
[q4=3] . . . . . . . . . . . . . . 
[q6=1] .244 .082 .005 .475 .058 .373 .256 .808 .847 .386 .053 .819 .311 .044 
[q6=2] .940 .613 .031 .913 .858 .315 .741 .593 .388 .960 .222 .174 .626 .415 
[q6=3] .768 .937 .192 .606 .040 .626 .729 .938 .844 .699 .435 .488 .909 .717 
[q6=4] .217 .099 .017 .930 .234 .412 .443 .443 .716 .082 .115 .856 .779 .212 
[q6=5] . . . . . . . . . . . . . . 
[q7=1] .166 .007 .224 .227 .816 .146 .737 .033 .854 .554 .988 .677 .654 .046 
[q7=2] .480 .624 .747 .568 .476 .457 .365 .221 .223 .719 .658 .539 .218 .479 
[q7=3] . . . . . . . . . . . . . . 
[q8=1] .283 .590 .136 .980 .610 .223 .120 .125 .321 .076 .764 .888 .862 .376 
[q8=2] .665 .013 .018 .701 .328 .820 .860 .736 .648 .302 .822 .764 .513 .381 
[q8=3] .701 .063 .008 .835 .377 .725 .528 .793 .824 .957 .755 .620 .314 .535 
[q8=4] . . . . . . . . . . . . . . 
[q9=1] .018 .404 .069 .486 .395 .367 .028 .022 .045 .077 .263 .143 .297 .421 
[q9=2] .464 .193 .794 .063 .718 .719 .294 .658 .601 .322 .604 .992 .723 .443 
[q9=3] .041 .062 .514 .190 .121 .365 .001 .249 .309 .103 .909 .808 .368 .104 
[q9=4] .104 .385 .740 .345 .257 .465 .065 .191 .228 .608 .615 .376 .102 .196 
[q9=5] . . . . . . . . . . . . . . 
[q11=1] .015 .097 .080 .325 .001 .045 .004 .847 .127 .105 .019 .009 .952 .022 
[q11=2] .200 .502 .284 .294 .017 .407 .241 .597 .603 .511 .039 .005 .963 .044 
[q11=3] . . . . . . . . . . . . . . 
[q12=1] .545 .596 .324 .844 .702 .808 .564 .402 .007 .990 .748 .816 .451 .677 
[q12=2] . . . . . . . . . . . . . . 
[q17=1] .318 .080 .613 .044 .801 .342 .379 .104 .354 .315 .241 .504 .738 .447 
[q17=2] .025 .163 .231 .398 .111 .079 .031 .084 .003 .069 .007 .103 .223 .015 
[q17=3] .798 .992 .518 .785 .679 .965 .282 .655 .208 .621 .915 .539 .777 .096 
[q17=4] .518 .898 .520 .886 .855 .600 .397 .161 .091 .719 .694 .662 .046 .246 
[q17=5] . . . . . . . . . . . . . . 
[q18=1] .376 .895 .946 .214 .990 .045 .196 .651 .744 .372 .838 .228 .077 .862 
[q18=2] .198 .025 .303 .130 .957 .070 .278 .221 .680 .176 .485 .634 .001 .311 
[q18=3] . . . . . . . . . . . . . . 
[q20=1] .800 .882 .036 .604 .941 .858 .833 .820 .468 .868 .635 .118 .438 .249 
[q20=2] . . . . . . . . . . . . . . 
[q21=1] .089 .018 .913 .057 .297 .581 .101 .160 .536 .181 .194 .496 .031 .076 
[q21=2] .612 .029 .699 .392 .484 .996 .108 .999 .625 .885 .872 .840 .285 .450 
[q21=3] . . . . . . . . . . . . . . 



128 

 

 

[q22=1] .033 .103 .946 .021 .276 .182 .019 .001 .057 .156 .400 .140 .311 .626 
[q22=2] . . . . . . . . . . . . . . 
[q26=1] .343 .372 .067 .000 .027 .968 .356 .674 .942 .404 .495 .201 .600 .976 
[q26=2] .217 .037 .997 .853 .902 .249 .216 .835 .066 .190 .364 .878 .131 .493 
[q26=3] . . . . . . . . . . . . . . 
[q29=1] .725 .356 .479 .062 .056 .299 .596 .649 .480 .126 .317 .875 .424 .707 
[q29=2] . . . . . . . . . . . . . . 

  

إلـى  ) Ordinal Logistic Regression(تشير نتائج تقدير االنحدار اللوجستي الترتيبـي  

قـد ال  . GLMاختالف في المتغيرات المستقلة ذات العالقة مع المتغيرات التابعة عن نتـائج  

 ,q42(لمتغيرات إلى طبيعة توزيع المتغيرات الترتيبيـة التابعـة   يعزى هذا االختالف في ا

q41, q40, q39, q38, q37, q36, q35, q34, q33, q32, q31, q30(  حيـث أن ،

كما يالحـظ فـي التوزيـع     )ال=3(أو الفئة ) أحيانا=2(معظم المالحظات موزعة في الفئة 

يتعامـل مـع    GLMر العالقة باستخدام في حين أن تقدي. التكرار للمتغيرات الترتيبية التابعة

غيـر   هذه المتغيرات في المركبة االولىكما أن أوزان . متغيرات تابعة ذات توزيع طبيعي

غيره مـن المتغيـرات   سبب االختالف هو عالقة متغير تابع مع  متقاربة، مما يجعلنا نعزي

  Fletcher,2005 ; Williams,2009)(. التابعه
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 =العامل الثاني  5.2.2
10(log 2)F −

اعداد الوجبات الغذائية ونقل  دور الطفل في :

  : نفاياتها والمشاركة بتعليم اخوانه
  GLM  , O.L.Rمقارنة قيم مستوى الداللة لمتغيرات العامل الثاني بطريقتي ): 31(جدول 

 
 

 

 
F2-GLM 
p-value q47 q48 Q49 Q50 q51 q56 q59 

Intercept .000 p-value p-value p-value p-value p-value p-value p-value 
q2 .534 .513 .144 .745 .628 .587 .567 .984 

q13 .843 .310 .920 .872 .951 .568 .454 .438 

q15a .710 .928 .706 .290 .583 .427 .326 .665 

q15b .077 .253 .655 .300 .304 .450 .077 .265 

[q1=1] .334 .227 .236 .077 .791 .201 .992 .915 

[q1=2] .111 .036 .251 .126 .584 .060 .313 .380 

[q1=3] . . . . . . . . 

[q3=1] .841 .819 .420 .863 .254 .360 .179 .668 

[q3=2] . . . . . . . . 

[q4=1] .428 .531 .846 .582 .414 .536 .168 .008 

[q4=2] .021 .037 .025 .119 .054 .155 .169 .000 

[q4=3] . . . . . . . . 

[q6=1] .064 .154 .199 .202 .024 .098 .009 .435 

[q6=2] .997 .241 .985 .669 .282 .651 .767 .320 

[q6=3] .803 .745 .724 .438 .704 .629 .164 .169 

[q6=4] .011 .002 .202 .076 .052 .036 .001 .817 

[q6=5] . . . . . . . . 

[q7=1] .470 .055 .642 .076 .114 .063 .210 .791 

[q7=2] .288 .029 .122 .678 .540 .468 .045 .303 

[q7=3] . . . . . . . . 

[q8=1] .098 .305 .102 .377 .318 .433 .072 .006 

[q8=2] .171 .843 .250 .190 .209 .226 .099 .059 

[q8=3] .824 .537 .833 .405 .468 .899 .129 .344 

[q8=4] . . . . . . . . 

[q9=1] .420 .144 .432 .683 .486 .279 .277 .659 

[q9=2] .336 .320 .289 .630 .468 .370 .209 .440 

[q9=3] .118 .119 .401 .374 .674 .318 .086 .096 

[q9=4] .450 .161 .840 .573 .353 .937 .439 .991 

[q9=5] . . . . . . . . 

[q11=1] .021 .597 .107 .006 .185 .051 .081 .040 

[q11=2] .028 .185 .058 .003 .130 .025 .133 .157 

[q11=3] . . . . . . . . 

[q12=1] .591 .314 .657 .577 .540 .537 .592 .267 

[q12=2] . . . . . . . . 

[q17=1] .852 .257 .676 .309 .930 .876 .730 .657 

[q17=2] .015 .000 .013 .158 .131 .051 .015 .016 

[q17=3] .945 .007 .470 .235 .719 .890 .762 .963 

[q17=4] .812 .115 .532 .330 .543 .992 .925 .987 

O.L.R  of Log F2 
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[q17=5] . . . . . . . . 

[q18=1] .231 .220 .849 .282 .477 .096 .103 .477 

[q18=2] .435 .367 .793 .103 .614 .354 .334 .508 

[q18=3] . . . . . . . . 

[q20=1] .887 .363 .708 .116 .837 .974 .155 .151 

[q20=2] . . . . . . . . 

[q21=1] .690 .276 .863 .864 .823 .839 .088 .087 

[q21=2] .741 .534 .877 .899 .385 .417 .818 .076 

[q21=3] . . . . . . . . 

[q22=1] .401 .357 .436 .673 .780 .383 .446 .836 

[q22=2] . . . . . . . . 

[q26=1] .659 .679 .872 .132 .909 .122 .643 .383 

[q26=2] .919 .846 .990 .224 .743 .177 .432 .202 

[q26=3] . . . . . . . . 

[q29=1] .121 .650 .035 .053 .252 .662 .998 .031 

[q29=2] . . . . . . . . 

  
إلـى  ) Ordinal Logistic Regression(وجستي الترتيبـي  تشير نتائج تقدير االنحدار الل

قد يعزى . GLMاختالف في المتغيرات المستقلة ذات العالقة مع المتغيرات التابعة عن نتائج 

 ,q59, q56(هذا االختالف في المتغيرات إلى طبيعة توزيع المتغيرات الترتيبيـة التابعـة   

q52, q51, q50, q49, q48, q47(المالحظات موزعـة فـي الفئـة     ، حيث أن معظم

في . كما يالحظ في التوزيع التكرار للمتغيرات الترتيبية التابعة) أحيانا=2(أو الفئة ) دائما=1(

كمـا  . يتعامل مع متغيرات تابعة ذات توزيع طبيعـي  GLMحين أن تقدير العالقة باستخدام 

انية غير متقاربـة، ممـا   يمكن أن يعزى السبب الى أن أوزان هذه المتغيرات في المركبة الث

 ; Fletcher,2005)(.ف هو عالقة متغيـر تـابع مـع غيـره    سبب االختال يجعلنا نعزي
Williams,2009  

  

دور الطفل في تنظيف االجهزة الكهربائية في المنزل والمـواد  : العامل الثالث  5.2.3

  الصلبة

وجد ان توزيعه  ،الثالث بعد إجراء التحليل للمتغيرات التابعة الترتيبية التي تكون العامل 

فبذلك تم اللجوء إلى استخدام الالختبارات الالمعلميـة   ،)Non-Normality(غير طبيعي

)Non-parametric ( ولذلك لعدم توفر شروط التحليل)Parametric( ) 2011،عودة(. 

 )Ordinal Variable(وكما جاء في العديد من الدراسات السابقة أن المتغيرات الترتيبية 



131 

 

 

وهذا مما  ،)Non-parametric(الالمعلمية استخدام االساليب التحليل االحصائي  بد منال

ويأتي دور االساليب االحصائية المعلمية ليدعم نتائج االساليب . يجعل التحليالت في قوتها

 ، عـودة (  عندما توفر شروط استخدام الطريقتـان  ،) parametric-Non(الالمعلمية 

2008; Scanlan ,2011.(   

أن االسـلوب التحليـل االحصـائي     ،وقد أكدت التحليالت االحصائية الي قام بها الباحث

)Chi-square( و يعطي عـدد   ،ي نتائج أكثر دقة من االساليب االحصائية المعلميةطيع

عند استخدام نفس المتغيـرات لطـرق    ،أكبر من المتغيرات ذات عالقة وداللة إحصائية

  )2008Eysenck ;,1953، الثبيتي( .المختلفة
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log(العامل الرابع    5.2.4 4F :(ة االالت المنزلية والتعامل مع االدوات الثقيلـة  صيان

  :وتدوير النفايات
 GLM  , O.L.Rمقارنة قيم مستوى الداللة لمتغيرات العامل الثاني بطريقتي ): 31(جدول 

 F4-GLM 
p-value q43 q44 q45 q46 q54 q55 

Intercept .000 p-value p-value p-value p-value p-value p-value 
q2 .455 .115 .793 .515 .271 .110 .808 

q13 .526 .983 .826 .779 .179 .749 .335 

q15a .412 .895 .873 .999 .124 .470 .562 

q15b .304 .625 .570 .788 .230 .482 .120 

[q1=1] .309 .125 .737 .030 .953 .229 .640 

[q1=2] .722 .504 .854 .267 .206 .881 .106 

[q1=3] . . . . . . . 

[q3=1] .858 .900 .963 .462 .134 .597 .547 

[q3=2] . . . . . . . 

[q4=1] .064 .029 .218 .036 .622 .060 .635 

[q4=2] .350 .318 .223 .678 .575 .351 .853 

[q4=3] . . . . . . . 

[q6=1] .874 .107 .817 .296 .666 .614 .196 

[q6=2] .324 .291 .263 .649 .731 .657 .424 

[q6=3] .661 .820 .678 .263 .929 .197 .057 

[q6=4] .417 .731 .584 .885 .825 .925 .042 

[q6=5] . . . . . . . 

[q7=1] .080 .452 .137 .166 .142 .003 .165 

[q7=2] .432 .146 .282 .676 .191 .459 .064 

[q7=3] . . . . . . . 

[q8=1] .193 .185 .308 .077 .015 .606 .295 

[q8=2] .446 .187 .690 .589 .172 .217 .934 

[q8=3] .844 .288 .865 .629 .533 .828 .194 

[q8=4] . . . . . . . 

[q9=1] .179 .026 .082 .723 .578 .616 .010 

[q9=2] .296 .017 .463 .280 .540 .223 .348 

[q9=3] .111 .004 .397 .470 .908 .252 .003 

[q9=4] .196 .036 .345 .192 .950 .113 .029 

[q9=5] . . . . . . . 

[q11=1] .141 .009 .486 .853 .840 .176 .007 

[q11=2] .469 .021 .978 .808 .988 .434 .058 

[q11=3] . . . . . . . 

[q12=1] .674 .877 .385 .697 .738 .785 .886 

[q12=2] . . . . . . . 

[q17=1] .299 .828 .311 .785 .905 .350 .175 

[q17=2] .077 .182 .065 .034 .012 .247 .186 

[q17=3] .474 .637 .558 .425 .045 .163 .741 

[q17=4] .650 .907 .926 .425 .420 .492 .822 

[q17=5] . . . . . . . 
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[q18=1] .582 .319 .904 .518 .140 .871 .186 

[q18=2] .700 .982 .982 .946 .435 .754 .218 

[q18=3] . . . . . . . 

[q20=1] .849 .925 .951 .418 .612 .593 .503 

[q20=2] . . . . . . . 

[q21=1] .508 .949 .571 .427 .595 .089 .843 

[q21=2] .970 .597 .434 .117 .128 .559 .303 

[q21=3] . . . . . . . 

[q22=1] .151 .396 .225 .285 .009 .415 .784 

[q22=2] . . . . . . . 

[q26=1] .953 .107 .751 .194 .988 .721 .683 

[q26=2] .665 .267 .639 .968 .440 .415 .593 

[q26=3] . . . . . . . 

[q29=1] .687 .509 .909 .574 .305 .299 .878 

[q29=2] . . . . . . . 

  
إلـى  ) Ordinal Logistic Regression(تشير نتائج تقدير االنحدار اللوجستي الترتيبـي  

قد يعزى . GLMاختالف في المتغيرات المستقلة ذات العالقة مع المتغيرات التابعة عن نتائج 

 ,q43, q44(هذا االختالف في المتغيرات إلى طبيعة توزيع المتغيرات الترتيبيـة التابعـة   

q45, q46, q54, q55( حيث أن معظم المالحظات موزعة في الفئة ،)أو الفئـة  ) دائما=1

في حـين أن تقـدير   . كما يالحظ في التوزيع التكرار للمتغيرات الترتيبية التابعة) أحيانا=2(

كما أن أوزان هـذه  . يتعامل مع متغيرات تابعة ذات توزيع طبيعي GLMالعالقة باستخدام 

ف هـو عالقـة   في المركبة الرابعة متقاربة، مما يجعلنا نستبعد أن سبب االختالالمتغيرات 

  Fletcher,2005 ; Williams,2009)( .متغير تابع دون غيره
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  التوصيات 5.3
  

  البيئة المنزلية توصيات تتعلق بدور الطفل في  5.3.1

  :يوصي بما يلي الباحث فان ،نتائج من البحث إليه انتهى ما ضوء في 

تجهيز الطعام وتعليم الطفل إخوانه في البيئة ( البيئة المنزليةأعمال شراك األطفال في إ -1

تنظيـف المنـزل مـن     ،تنظيف الثالجة ،تنظيف الحمامات ،غسيل للنوافذ ،المنزلية

 ،بما يتناسب مع اعمارهم) أعمال الصيانة في البيئة المنزلية ،النفايات الصلبة المنزلية

  .وقدراتهم

وعدم حرمانهم من متطلبات  ،األسر ذي الدخل المنخفض مراعاة األطفال يجب على -2

وبناء جسم سليم خـالي مـن األمـراض     نوالراحة الالزمة ،هذه المرحلة من تعليم

  .الخ....

  . مناسبة لطاقاتهم واعمارهم يجب على األسر النووية اعطاء األطفال ادوار -3
  

  حصائية  اال نتائج التحليالتتوصيات تتعلق ب  5.3.2

هناك طرق احصائية متقدمة يمكن استخدامها في الدراسات واألبحاث العلمية التـي   -1

  .ثقة عاليةعلى تمكننا من الحصول على نتائج 

فنتائجهـا   ، Chi-squareمعلمية أشـهرها  الحصائية الاإلساليب األيفضل استخدام  -2

سـاليب  أ استخدام يلها عنويمكن تفض ،في حال المتغيرات الترتيبية النوعية أكثر ثقة

بموضـوع   نحدار للحصول على اكبر عدد من المتغيرات التي هي ذات عالقـة اإل

  .الدراسة

         )Ordinal logistic regression(يمكن إجراء مقارنـة بـين نتـائج األسـلوبين      -3

  :عندها البد من االنتباه إلى ما يلي ،)General linear regression( و

 Ordinal logistic(طريقـة  اري للمتغيـرات المسـتخدمة ب  وزيع التكرتالطبيعة . أ

regression(.  
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المسـتخدم   )توزيع العامـل طبيعة (لكل متغير في العامل التحليلي  loadingقيم . ب

  .)General linear regression( بطريقة 

د الحصول على اكبـر عـد  ) تحليل االنحدار(اذا كان المراد من االسلوب االحصائي  -4

 Ordinalنسـتخدم طريقـة    ،ممكن من المتغيرات ذات عالقة بموضوع الدراسـة 

logistic regression، للبيانات النوعية الترتيبية )Ordinal variable.(  

الحصول على اقـل عـدد   ) تحليل االنحدار(اذا كان المراد من االسلوب االحصائي  -5

 Generallinearخدم طريقة نست ،ممكن من المتغيرات ذات عالقة بموضوع الدراسة

regression، للبيانات النوعية الترتيبية )Ordinal variable.(  

ضرورة استخدام أساليب احصائية جديدة في التحليالت االحصائية لدراسات واالبحاث  -6

  .مما يساهم في تحقيق نتائج لهذه االبحاث ذات ثقة عاليه ،العلمية

يرات في العامل الناتج من التحليـل العـاملي عنـد    ضرورة االنتباه إلى أوزان المتغ -7

بمعنى أن يكون توزيع العامل  ،اجراء التحليل باستخدام طريقة االنحدار الخطي العام

  .ذات توزيع طبيعي متماثل

ضرورة االنتباه إلى توزيع التكرارات في المتغيرات المستخدمة في طريقة التحليـل   -8

  .االنحدار الترتيبي المتعدد

ن هناك طرق احصائية متقدمة يمكن استخدامها في الدراسات واالبحاث العلمية التي أ -9

   .هاتمكننا من الحصول على نتائج بثقة عالية مع مراعاة شروط
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 بيانات الستخدام والتحليل النشر مشروع  2009.،الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز 

دراسة مقارنة حول الخصائص االجتماعية واألسرية والزواجية والتعليمية . التعداد
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ة اإلسكندرية، دار المعرف. األبعاد األساسية للشخصية. 1987 ،احمد ،عبد الخالق

  . الجامعية
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  المالحق 

  )1(ملحق رقم 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 أخي المواطن الفاضل أختي المواطنة الفاضلة

  :وبعد...السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  في يسعدني أن أضع بين يديك هذه االستبانة والتي تبحث

  استخدام األساليب اإلحصائية في دراسة

    فلسطين من محافظة رام اهللا والبيرة  في المنزلية البيئة في األطفال دور
  

و لـك أطفـال    ،أحد سكان محافظة رام اهللا والبيرة أختي العزيزة/ وبما أنك أخي العزيز

ان التـي  فيهمنا إجاباتـك فـي االسـتبي    ،سنة 19سنوات وأقل من  5أعمارهم أكبر من 

  .بهدف جمع المعلومات الالزمة للرسالة الماجستير, سنستخدمها ألغراض البحث العلمي

أن تقرئ كل عبارة في هذه االستبانة جيداً وبتمعن  أختي الكريمة/ أرجو منك أخي الكريم

المناسب بعـد االطـالع علـى    دائرة حول االختيار وتجيب بما يتوافق مع رأيك بوضع 

  .طدة لكل إجابة وثق أنها لن تستخدم إال في مجال البحث العلمي فقاالختيارات الموجو

آمل أن يلق منك هذا االستبيان االهتمام الالزم والعناية الكبيرة وأن تحرص على وضوح 

  .اإلجابة ومناسبتها للواقع بكل دقة وصراحة 

  ......فاهللا يتوالك ويرعاك  ،أشكرك على تعاونك واهتمامك
  

  

  
  
  
  

 

�#ة :ا%��6= @+ ABأ *Cرا D�  إ�)��

�FG�2 HIزJ�B  

� ا%A�Fم �  آ�

���F%ا%#را��ت ا ��  آ�

 *MوJNO%ا� #IJ�%ا :fukhaidahmath@hotmail.com 
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  لـ لمسح الكمياستمارة ا
�� درا�� ���  ا���$ام ا"����! ا� ��

1�2 10 0/��.� رام ا- وا�*�,ة  �� ا��+���� ا�*�(� �� ا")'�ل دور���  
  

ID00 العينة في المتسلسل االستمارة رقم               : 

ID01  السكاني التجمع اسم :  

  خلفية: األول الجزء
V01  لألطفال في المنزل  تعتبر) األمر ولي ( هل أنت :  

  غير ذلك.5الخال أو الخالة     . 4  عمة     العم أو ال. 3       األخ أو األخت  .2  اQم       أو اQب. 1
V02 لولي األمر  العمر  

...............  
V03 لولي األمر  الجنس 

  أنثى .2      ذكر .1
V04 ولي األمرل العلمي المؤهل  

  فأعلى بكالوريوس .6           متوسط دبلوم .5   ثانوي .4     إعدادي .3        ابتدائي .2 أمي .1
V05 ولي األمرل الزوجية الحالة 

  ة/مخطوب .6  ة/ منفصل .5  ة/مطلق .4      ة/أرمل .3    ة/متزوج .2     ة/أعزب .1
V06 ولي األمر( أنت هل(  

  عمل عن ين/تبحث وال ين/تعمل ال. 3 عمل عن ين/تبحث ولكن ين/تعمل ال. 2 حاليا، ين/تعمل. 1
  -------- ذلك غير. 6     منزل ربة .5     ة/طالب. 4

V07  الفعلي اإلقامة مكان  
        خيمم. 3    قرية. 2     مدينة. 1 

V08 الحالي؟ االقتصادي أسرتك وضع ين/تقيم كيف  
  جداً سيء. 5  سيء. 4  متوسط. 3  جيد. 2  جداً جيد. 1

V09 بالشيكل؟ شهرياً أسرتك دخل معدل  
  فأكثر 4001. 5   4000-2501. 4  2500-2001. 3  2000-1501. 2 1500 من أقل. 1

V010 بيت في ين/تسكن هل:  
  ..………………… ذلك غير. 4  األقارب ألحد. 3  ملك. 2  مستأجر .1

V011 المنزل في األسرة تعيش:  
  ).المتزوجين غير وأوالدهم واألم األب) (نووية ( صغيرة عائلة. 1
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  )منهم المتزوجين ذلك في بما خواتواأل واألخوة والجدة والجد النووية األسرة تشمل( مركبة عائلة) 2
  )المتزوجين غير وأوالدهم واألم األب والجدة، الجد(  ممتدة عائلة) 3
  لوحده كفرد ة/المبحوث يعيش  )4

V012 :ه �    ا�*�B؟ ازد �م ��?0� 1� 10/=>�
1 .RFM     2 .�  

V013 األسرة أفراد عدد   ----------------------  

V014 ؟)عاماً 18 من أقلسنوات و  5أكبر من ( األسرة في أطفال يوجد هل  
  )21V0 رقم سؤال إلى انتقل( ال. 2  نعم. 1

V015 األطفال عدد هو ما   

  --------- اإلناث. 2   -------- الذكور. 1
V016 يشاركوا باألعمال المنزلية ؟ هل يوجد أطفال  

1 .RFM     2 .� )21 رقم سؤال إلى انتقلV0(  
V017  المرحلة العمرية التي ينتمي إليها األطفال المشاركون باإلعمال المنزلية  

من فئـات  .5    عاما )17 -13( .4     سنة )12 -9( .3     سنوات )8 -6( .2 سنوات   6اقل من  .1
      تلفةمخ

V018  عدد األطفال المشاركون في األعمال المنزلية  
  أطفال فأكثر  5. 3أطفال   ) 4-3.(2أطفال   ) 1-2. (1

V019 ن  يلألطفال المشارك ةالعلمي المرحلة 

  مراحل مختلفة .5   ثانوي .4     إعدادي .3        ابتدائي .2 أمي .1
  

  المنزل خصائص: الثاني زءالج
V020  البيت هل  

   مستقل. 2  سكنية عمارة في موجود. 1 

V21  بالنسبة للمستعمرات اإلسرائيلية المحيطة بك  السكن منطقة:  
     ال يوجد   . 3بعيدا عنها      .2قريبا منها    . 1

V022 البيت؟ حول األطفال للعب احاتس يتوفر هل  
  ال. 2    نعم. 1

V023 والمطبخ والحمام المرحاض باستثناء  المنزل في الغرف عدد:  

 ----------------  
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V024 المنزل؟ بقية عن منفصلة غرفة شكل على موجود المطبخ هل  
                           ال. 2    نعم. 1

V025 لالمنز جدران بناء مادة :  
�J. 5   اسبست. 4     وأسمنت طوب. 3       حجر. 2      مسلح أسمنت. 1S T%ذ -----------------  

V026 منزلك؟ في المياه مصدر هو ما  
     األمطار مياه جمع بئر -2                          فقط العامة المياه شبكة -1
  األمطار مياه جمع وبئر تنكات -4         األمطار مياه جمع وبئر العامة المياه شبكة. 3
  ---------- حدد ذلك غير -5

V027 مرحاض يتوفر :  
  مرحاض يتواجد ال -4    وخارجة المنزل داخل -3     المنزل خارج-2   المنزل داخل -1

V028 المرحاض:  
  ------------- ذلك غير -3   أخرى منازل مع مشترك -2 بالمنزل خاص. 1

V029  هو المنزل في مختلفة ألغراض يستخدم الذي الطاقة مصدر:  
  ------ حدد/ذلك غير  -5    الحطب -4    الكهرباء -3   الغاز -2   الكاز -1

  المنزل بيئة في األطفال دور: الرابع الجزء  

 )سنة 18 من أقل( األطفال يقوم هل: ا�$ور  
  	ـــِ

  ينطبق ال. 4  محايد.3  أحياناً. 2  دائماً. 1
ال ينطبق .5

  أبدا

V030    
 نقص وجد حال في المنزل إلى الماء جلب
     لديكم؟ المياه في

         

V031    
 يك،الشــباب( المنزليــة األســطح تنظيــف

  ؟)الخ الخزائن، األرضيات،
         

V032    
 حـال  فـي  األمطار مياه جمع بئر تنظيف
  المنزل؟ في وجوده

         

V033    
 حـال  فـي  المنزلـي  المياه خزان تنظيف
  وجوده؟

         

V034    
 تنظيـف  فـي  الكيماويـة  المـواد  استخدام
  لية؟المنز األسطح

         

V035    
 الخزانـات  أو الجمـع  آبار في المياه تعقيم
  المنزل؟ سطح على

         

V036    السـتخدامها  الكيماوية التنظيف مواد خلط          



152 

 

 

  المنزلية؟ األسطح تنظيف عملية في

V037    
 الحديقة في المزروعات على المبيدات رش

  المنزلية؟
         

V038    
 المـواد  أو بالمبيدات الملوثة المالبس غسل

  الكيماوية؟
          

V039    واألواني؟ الصحون غسل            

V040    
 الصـحون  غسـل  عنـد  الكلـور  استخدام

  واألواني؟
         

V041    
 الميـاه  نضـح  فـي  مساعدةال أو اإلشراف
 أو االمتصاصـية    الحفـرة  مـن  العادمة

  الصماء؟
         

V042    متواصلة؟ لساعات القدمين على الوقوف           

 )سنة 18 من أقل( األطفال يقوم هل: ا�$ور 
  	ـــِ

  ينطبق ال. 4  محايد.3  أحياناً. 2  دائماً. 1
ال ينطبق .5

  أبدا

V043    
 مـرارا  المنـزل  فـي  الثقيلة األشياء رفع

   وتكرارا؟
          

V044    
 إصــالح( المنــزل فــي صــيانة أعمــال

 المكسـورة  والنوافـذ  واألنابيب، الحنفيات،
  ؟)وغيرها

         

V045    
 طبيعـة  ذات يدوية وآالت أدوات استخدام
 مكنسـة ( المنـزل  أعمـال  فـي  اهتزازية
  ؟)وغيرها كهربائية،

           

V046    السيارة؟ تنظيف           

V047    
 التـي  األغذيـة  سـالمة  مـدى  من التأكد

  يتناولونها؟
         

V048     غسل الخضراوات و الفواكه           

V049     تعليم إخوانه وتوعيتهم           

V050    أو المائدة  الغذائية إعداد الوجبات           

V051    توزيع المالبس على الخزانات           

V052    غسيل النوافذ           

V053     تنظيف الحمامات           
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V054    
....) سوالر أو الكاز أو ال(استعمال البنزين 

  لتشغيل التدفئة 
         

V055    يشارك بشكل جزئي بعملية تدوير النفايات           

V056     تقديم المشروبات لضيوف           

V057    تنظيف الثالجة           

V058   ا������ت ���ل ��ا�����  "�! � ا�
� ����  ا�

         

V059   
�ل �� إ�3&2# ا������ت ا����� �� ا�

  ا��5و�� 
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��	� ا ول  ): 2(	��� ر��   �)                                          #�"�!(ار���ط 	����ات ا  
 q20 q21 q22 q23 q24 q25 q26 q27 q28 q29 

q20 Pearson 

Correlation 

1 .023 -.150 .161 -.017 .122 .036 .015 -.085 -.039 

Sig. (2-tailed)  .637 .002 .001 .727 .011 .451 .750 .078 .421 

N 435 435 435 435 435 435 435 433 435 435 

q21 Pearson 

Correlation 

.023 1 .027 .083 .091 .109 .003 .068 -.004 -.031 

Sig. (2-tailed) .637  .580 .084 .058 .023 .952 .160 .935 .522 

N 435 435 435 435 435 435 435 433 435 435 

q22 Pearson 

Correlation 

-.150 .027 1 -.185 .041 .108 -.277 .026 .058 .042 

Sig. (2-tailed) .002 .580  .000 .395 .025 .000 .593 .231 .384 

N 435 435 435 435 435 435 435 433 435 435 

q23 Pearson 

Correlation 

.161 .083 -.185 1 .028 .041 .176 -.051 -.173 -.060 

Sig. (2-tailed) .001 .084 .000  .553 .392 .000 .292 .000 .215 

N 435 435 435 435 435 435 435 433 435 435 

q24 Pearson 

Correlation 

-.017 .091 .041 .028 1 .066 -.069 .022 .007 .007 

Sig. (2-tailed) .727 .058 .395 .553  .171 .149 .644 .884 .876 

N 435 435 435 435 435 435 435 433 435 435 

q25 Pearson 

Correlation 

.122 .109 .108 .041 .066 1 -.018 -.102 -.128 -.157 

Sig. (2-tailed) .011 .023 .025 .392 .171  .710 .034 .008 .001 

N 435 435 435 435 435 435 435 433 435 435 



155 

 

 

q26 Pearson 

Correlation 

.036 .003 -.277 .176 -.069 -.018 1 .030 -.080 -.036 

Sig. (2-tailed) .451 .952 .000 .000 .149 .710  .536 .094 .451 

N 435 435 435 435 435 435 435 433 435 435 

q27 Pearson 

Correlation 

.015 .068 .026 -.051 .022 -.102 .030 1 .171 -.002 

Sig. (2-tailed) .750 .160 .593 .292 .644 .034 .536  .000 .967 

N 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 

q28 Pearson 

Correlation 

-.085 -.004 .058 -.173 .007 -.128 -.080 .171 1 .128 

Sig. (2-tailed) .078 .935 .231 .000 .884 .008 .094 .000  .008 

N 435 435 435 435 435 435 435 433 435 435 

q29 Pearson 

Correlation 

-.039 -.031 .042 -.060 .007 -.157 -.036 -.002 .128 1 

Sig. (2-tailed) .421 .522 .384 .215 .876 .001 .451 .967 .008  

N 435 435 435 435 435 435 435 433 435 435 
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�� ا��+�ل��F ��Gات ا�>�0: ا�,�
 ار=*�ط �0
 q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 q11 q12 q13 q15a q15b q16 q17 q18 q19 

q1 Pearson 
Correlation 

1 -.104 -.038 .043 -.047 .148 -.137 -.060 -.023 -.015 .121 .108 -.005 .004 .018 -.067 -.066 -.004 -.023 

Sig. (2-tailed)   .031 .425 .368 .326 .002 .004 .213 .638 .753 .012 .024 .922 .937 .708 .160 .172 .940 .636 

N 435 435 435 435 434 435 435 435 435 435 432 435 435 435 435 435 435 435 435 

q2 Pearson 
Correlation 

-.104 1 -.137 -.103 .086 -.108 .068 .010 -.026 .017 -.017 .061 .135 .089 .038 .082 .164 .049 .012 

Sig. (2-tailed) .031   .004 .031 .074 .024 .160 .838 .582 .730 .732 .202 .005 .064 .432 .088 .001 .311 .799 

N 435 435 435 435 434 435 435 435 435 435 432 435 435 435 435 435 435 435 435 

q3 Pearson 
Correlation 

-.038 -.137 1 -.014 .112 .295 -.117 .134 -.050 -.040 .116 -.006 -.069 -.056 .023 -.023 -.043 -.038 -.021 

Sig. (2-tailed) .425 .004   .776 .019 .000 .014 .005 .299 .400 .016 .897 .153 .242 .629 .630 .369 .434 .668 

N 435 435 435 435 434 435 435 435 435 435 432 435 435 435 435 435 435 435 435 

q4 Pearson 
Correlation 

.043 -.103 -.014 1 -.050 -.184 -.226 -.082 .275 .057 -.138 .039 -.082 -.025 -.067 -.048 .037 .006 .082 

Sig. (2-tailed) .368 .031 .776   .297 .000 .000 .088 .000 .236 .004 .418 .087 .597 .165 .320 .445 .900 .089 

N 435 435 435 435 434 435 435 435 435 435 432 435 435 435 435 435 435 435 435 

q5 Pearson 
Correlation 

-.047 .086 .112 -.050 1 .088 .068 .053 -.104 .134 .030 .037 -.084 -.073 -.042 .013 .093 -.010 .013 

Sig. (2-tailed) .326 .074 .019 .297   .066 .160 .272 .030 .005 .536 .442 .079 .126 .380 .784 .052 .832 .783 

N 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 431 434 434 434 434 434 434 434 434 

q6 Pearson 
Correlation 

.148 -.108 .295 -.184 .088 1 -.094 .015 -.176 -.025 .143 -.046 .114 .113 .072 .018 -.080 -.024 -.080 

Sig. (2-tailed) .002 .024 .000 .000 .066   .050 .749 .000 .597 .003 .338 .018 .018 .133 .704 .096 .615 .094 

N 435 435 435 435 434 435 435 435 435 435 432 435 435 435 435 435 435 435 435 

q7 Pearson 
Correlation 

-.137 .068 -.117 -.226 .068 -.094 1 .067 -.023 .151 .027 -.102 .198 .117 .074 .134 .049 .010 -.076 

Sig. (2-tailed) .004 .160 .014 .000 .160 .050   .163 .639 .002 .583 .033 .000 .014 .126 .005 .312 .835 .114 
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N 435 435 435 435 434 435 435 435 435 435 432 435 435 435 435 435 435 435 435 

q8 Pearson 
Correlation 

-.060 .010 .134 -.082 .053 .015 .067 1 -.404 -.107 .075 -.248 -.042 -.115 -.017 -.033 -.050 .000 -.057 

Sig. (2-tailed) .213 .838 .005 .088 .272 .749 .163   .000 .026 .122 .000 .384 .016 .730 .497 .299 1.000 .234 

N 435 435 435 435 434 435 435 435 435 435 432 435 435 435 435 435 435 435 435 

q9 Pearson 
Correlation 

-.023 -.026 -.050 .275 -.104 -.176 -.023 -.404 1 .081 -.097 .222 -.050 -.031 .001 -.019 .051 .078 .087 

Sig. (2-tailed) .638 .582 .299 .000 .030 .000 .639 .000   .093 .045 .000 .301 .515 .975 .695 .292 .103 .070 

N 435 435 435 435 434 435 435 435 435 435 432 435 435 435 435 435 435 435 435 

q10 Pearson 
Correlation 

-.015 .017 -.040 .057 .134 -.025 .151 -.107 .081 1 .024 -.088 .146 .096 .094 .035 .067 -.026 -.018 

Sig. (2-tailed) .753 .730 .400 .236 .005 .597 .002 .026 .093   .625 .067 .002 .046 .051 .470 .163 .592 .715 

N 435 435 435 435 434 435 435 435 435 435 432 435 435 435 435 435 435 435 435 

q11 Pearson 
Correlation 

.121 -.017 .116 -.138 .030 .143 .027 .075 -.097 .024 1 -.114 .215 .215 .151 -.043 -.004 .017 .044 

Sig. (2-tailed) .012 .732 .016 .004 .536 .003 .583 .122 .045 .625   .018 .000 .000 .002 .368 .936 .725 .362 

N 432 432 432 432 431 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 

q12 Pearson 
Correlation 

.108 .061 -.006 .039 .037 -.046 -.102 -.248 .222 -.088 -.114 1 -.084 -.016 -.003 -.037 .058 .107 .107 

Sig. (2-tailed) .024 .202 .897 .418 .442 .338 .033 .000 .000 .067 .018   .078 .741 .946 .438 .230 .026 .025 

N 435 435 435 435 434 435 435 435 435 435 432 435 435 435 435 435 435 435 435 

q13 Pearson 
Correlation 

-.005 .135 -.069 -.082 -.084 .114 .198 -.042 -.050 .146 .215 -.084 1 .696 .650 .062 .090 .146 .084 

Sig. (2-tailed) .922 .005 .153 .087 .079 .018 .000 .384 .301 .002 .000 .078   .000 .000 .199 .062 .002 .080 

N 435 435 435 435 434 435 435 435 435 435 432 435 435 435 435 435 435 435 435 

q14 Pearson 
Correlation 

.a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a 

Sig. (2-tailed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N 435 435 435 435 434 435 435 435 435 435 432 435 435 435 435 435 435 435 435 
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q15a Pearson 
Correlation 

.004 .089 -.056 -.025 -.073 .113 .117 -.115 -.031 .096 .215 -.016 .696 1 .354 .026 .012 .065 .013 

Sig. (2-tailed) .937 .064 .242 .597 .126 .018 .014 .016 .515 .046 .000 .741 .000   .000 .588 .802 .178 .790 

N 435 435 435 435 434 435 435 435 435 435 432 435 435 435 435 435 435 435 435 

q15b Pearson 
Correlation 

.018 .038 .023 -.067 -.042 .072 .074 -.017 .001 .094 .151 -.003 .650 .354 1 .055 .040 .059 .090 

Sig. (2-tailed) .708 .432 .629 .165 .380 .133 .126 .730 .975 .051 .002 .946 .000 .000   .251 .406 .217 .061 

N 435 435 435 435 434 435 435 435 435 435 432 435 435 435 435 435 435 435 435 

q16 Pearson 
Correlation 

-.067 .082 -.023 -.048 .013 .018 .134 -.033 -.019 .035 -.043 -.037 .062 .026 .055 1 -.092 .020 -.158 

Sig. (2-tailed) .160 .088 .630 .320 .784 .704 .005 .497 .695 .470 .368 .438 .199 .588 .251   .054 .676 .001 

N 435 435 435 435 434 435 435 435 435 435 432 435 435 435 435 435 435 435 435 

q17 Pearson 
Correlation 

-.066 .164 -.043 .037 .093 -.080 .049 -.050 .051 .067 -.004 .058 .090 .012 .040 -.092 1 -.112 .549 

Sig. (2-tailed) .172 .001 .369 .445 .052 .096 .312 .299 .292 .163 .936 .230 .062 .802 .406 .054   .020 .000 

N 435 435 435 435 434 435 435 435 435 435 432 435 435 435 435 435 435 435 435 

q18 Pearson 
Correlation 

-.004 .049 -.038 .006 -.010 -.024 .010 .000 .078 -.026 .017 .107 .146 .065 .059 .020 -.112 1 -.033 

Sig. (2-tailed) .940 .311 .434 .900 .832 .615 .835 1.000 .103 .592 .725 .026 .002 .178 .217 .676 .020   .490 

N 435 435 435 435 434 435 435 435 435 435 432 435 435 435 435 435 435 435 435 

q19 Pearson 
Correlation 

-.023 .012 -.021 .082 .013 -.080 -.076 -.057 .087 -.018 .044 .107 .084 .013 .090 -.158 .549 -.033 1 

Sig. (2-tailed) .636 .799 .668 .089 .783 .094 .114 .234 .070 .715 .362 .025 .080 .790 .061 .001 .000 .490   
N 435 435 435 435 434 435 435 435 435 435 432 435 435 435 435 435 435 435 435 

 


