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 المستخلص
Abstract 

 ع

 لصالمستخ

فعالية البرناام  اررااادع علاى مىاتعي اعاه ا مهاا  إلى التعرف على تهدف الدراسة 

تحدياد درجاة فاه  ةمشكلالباالحتياجا  الىكنية للطفل فه مرحلة الطفعلة المبكرة، اتتمثل 

اعه ا مهاا  باحتياجاا  فافاالهل الىاكنية فاه مرحلاة الطفعلاة المبكارة، امادي م  ماة 

اعتماد  الىاكنية، اافاا  ا حتياجاا  ينة جده بعضاعها الحااله الالعحدا  الىكنية فه مد

 (142)املت الدراسة المنهجيل العصفه التحليله االتجريبه، اابقت على عينة فساسية 

مديناة فم لديهل افل فا فكثر بمرحلة الطفعلة المبكرة ملتحقيل بادار الحااانا  الصاصاة ب

 (.تطبيااع بعاادع)البرنااام  ارراااادع فم ابااع علاايهل ( 03)تشاامل جاادة، اعينااة تجريبيااة 

نىبة مل ا مها  المبحعثا  مىتعي اعايهل باحتياجاا   ن فعلىف فهنتا   الفهم اتمثلت 

تعجاد ع قاة إرتبااياة ارديا  ، انصفضتعسط امافافالهل الىكنية قبل تطبيع البرنام  م

دية الىااكنية ابعااض المتتياارا  االجتماعيااة ااالقت ااافافااالهل احتياجااا  هل بباايل اعااي

عمر ا بعيل، امىتعاهما التعليمه، امهنتهما، اعدد سنعا  الزااج، امتعساط )  سرهل

باحتياجااا  هل تعجااد ع قااة إرتباايااة عكىااية باايل اعاايبينمااا  ،(الااد ل الشااهرع ل ساارة

 الجتماعياةتهل اال تعجاد ع قاة إرتبااياة بايل حاالا، ةسارا الىكنية اعدد ففراد لهل افاف

ااتاااأ فن فكثاار الععاماال الماا ثرة علااى اعااه  .الىااكنيةل لهاافاافباحتياجااا   لااعاايه

تعجد فراق ا .على الترتيب( ل، مهنتهلعدد سنعا  زااجه، لعمرهتعليمهل، )ا مها  

باالحتياجااا  هل دالااة إح ااا يا باايل درجااا  التطبيااع القبلااه االبعاادي فااه مىااتعي اعااي

برنام  ارراادع كبيار اوا ل الأ التطبيع البعدع، ااتاأ فن تأثير ال هلالىكنية  افال

تااعفير  تععيااة ا ساارة بأهميااةاقااد فاصاات الدراسااة بااارارة  .تهلفاعليااة ممتااازة لتااععي

ا تياار ا ثااا الم  ام لمرحلاة الطفال العمرياة مال حيا  حجرة  اصة للطفال بالمىاكل ا

البعد عل الصاما  التاه ثبات تأثيرهاا الااار علاى صاحة الطفال ، االحجم االشكل االلعن

 .ة ااستبدالها بصاما  ابيعيةاالبيئ



 
 

 

 املوقع اإللكرتوني

WEB SITE 

                                                                                   

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
KING ABDULAZIZ UNIVERSITY 

Home Economic Dept. 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك عبد العزيز

 االقتصاد المنزلي

 HOM.025.02.F005: رقم النموذج

 ثانيال: اإلصـــــــدار

 4 من 2: ةـــــــصفح
 

9592596 

6952960 
 21991جدة           42864. ب.ص

P.O. Box 42807   Jeddah 21551 

 جامعة الملك عبد العزيز: يا  برق

Cable: jameatabdulaziz 

 (62)9592669: فاكس

Fax: (02)6952006 

E 

  

Abstract   
 

 

This study aims to identify the effectiveness of a counseling 

program at the level of mothers awareness by the housing needs of 

children in early childhood, and the problem is to measure the 

degree of mothers awareness by the needs of their children's at this 

stage, and the appropriateness of this housing units in Jeddah in its 

present state to the needs of children. The study follows the 

descriptive, analytical, experimental, and the applied approaches, 

the sample includes (241) with one or more children within the 

family in early childhood stage and in nurseries at Jeddah, 30 

samples were taken and the counseling program were applied. The 

most important results showed that the highest percentage of 

mothers (sample of study) by their housing needs before 

implementing the program were between medium and low level of 

awareness, and their is a proportional correlation between mothers 

awareness by the housing needs of their children and some social, 

economic variables for their families (age of parents, education 

level, profession, years of marriage, and the average monthly 

income of the family), while there is a negative correlation between 

mothers awareness by the housing needs of their children, and the 

number of family members and there is no correlation between 

their situation and the social needs of their children. It was 

obviously clear that there are some factors affecting mothers 

awareness such as (education, age, years of their marriages, career), 

respectively. There are a significant difference between scores of 

pre and post application in the level of awareness by the housing 

needs of their children for the benefit of the post, and it clear that 

the impact of the applied counseling program was of great 

effectiveness and raise mothers awareness. Finally, the study 

recommended the need of raising awareness in the family providing 

the presence of a special room for the child and choosing the 

appropriate furniture at this age in terms of size, shape, color, and 

distance from the raw materials that proves an adverse effect on 

child health and the environment and its replacement by natural raw 

materials. 
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