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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

  


