جودة أداء البيئة السكنية فى الحفاظ على صحة اإلنسان ومالءمتها للعزل المنزلى خالل جائحة فيروس
كورونا المستجد (كوفيد –  )19لدى عينة من األسر بمدينة اإلسكندرية
ماجدة خضر جاب اهلل

الملخص العربى

1

البحث لتوصيات أهمها ضرورة نشر الوعى بين األسر عينة

البحث بمحاولة رفع درجة جودة أداء البيئة السكنية الداخلية

إستهدف البحث بصفة رئيسية التعرف على درجة جودة أداء

للحفاظ على صحة أفرادها بدنياً ونفسياً واجتماعياً وتكييفها للعزل

اإلنسان البدنية والنفسية واإلجتماعية خالل جائحة فيروس

السكنية الخارجية من خالل رصف الشوارع وتشجيرها خاصة

البيئة السكنية ببعديها الخارجى والداخلى فى الحفاظ على صحة

المنزلى ،واهتمام المسئولين بمحاولة رفع درجة جودة البيئة

كورونا المستجد (كوفيد –  )19ومالءمتها للعزل المنزلى

الجانبية (الفرعية) والتغلب على مشكلة القمامة وتحسين شبكة

للوقوف على أهم مشاكلها إلمكانية التغلب عليها .ولتحقيق هدف
البحث إختيرت عينة عشوائية بسيطة قوامها ( 100وحدة

سكنية) من بعض أحياء مدينة اإلسكندرية واألسر المقيميين فيها

من مستويات إجتماعية واقتصادية مختلفة واستخدم االستبيان
بالمقابلة الشخصية وتم إتباع المنهج الوصفى ،وقد توصل

البحث إلى نتائج من أهمها أن درجة جودة أداء معايير البيئة

السكنية الخارجية (صحة الموقع السكنى واإلمداد بالمرافق وتوافر
الخدمات) ،والداخلية (إستيفاء إحتياجات األسرة للحفاظ على

الصحة البدنية والنفسية واإلجتماعية ألفرادها) ،واألثنين معاً
كانت متوسطه بنسب ( )%69،%69،%70لكل منهم على
التوالى للمساكن عينة البحث .وبالنسبة لدرجة مالءمتها للعزل

المنزلى فى ضوء شروط وزارة الصحة المصرية ،فقد كانت
مالئمة فى أقل من نصف ( )%43مساكن األسر التى كان بها

إصابة فرد أو أكثر والتى بلغت نسبتها ( )%28من المساكن

عينة البحث .وكانت أكثر المشاكل التى واجهتها األسر أثناء
العزل المنزلى والمتعلقة بالبيئة السكنية الخارجية كان الموقع

السكنى الغير صحى بنسبة ( ،)%68وداخلياً كان عدم توفر

غرفة منفصلة للعزل وعدم توفر حمام منفصل وسوء جودة

الهواء بالمنزل بنسبة ( )%71لكل منهم ،وسوء التهوية
بالمسكن وعدم دخول أشعة الشمس لمكان العزل واالنقطاع

المستمر للمياة بنسبة ( )%64لكل منهم ،وأخي ارً صعوبة توفر
المطهرات لتطهير األسطح بإستمرار بنسبة ( .)%61وتوصل

معرف الوثيقة الرقمي10.21608 /asejaiqjsae.2022.237775 :

1

أستاذ بقسم اإلقتصاد المنزلى – كلية الزراعة (الشاطبى) – جامعة اإلسكندرية

استالم البحث فى 20ابريل  ،2022الموافقة على النشر فى17مايو 2022

المرافق واالتصاالت وتوفير الخدمات الصحية بجودة عالية.

الكلمات المفتاحية :جودة البيئة السكنية – صحة اإلنسان –

العزل المنزلى  -جائحة فيروس كورونا (الكوفيد  – )19-أسر

مدينة اإلسكندرية.

المقدمة
لقد خلق اهلل اإلنسان وأوجده على هذه األرض ليحيا حياه

تليق بكونه خليفته عليها ،فأمده بجميع المقومات الالزمة

إلستمرار بقاءه عليها وأوجده في هذه البيئة التي تختلف
وتتنوع لتناسب ظروف حياته فيها ،فتاره يحتمي بها وتارة
اخري يهرب منها وتعرف بالبيئة الكلية فهي عالمه الذي
يعيش فيه والمكان الذي يقضي فيه االنسان عمره وحياته

يؤثر فيها وتؤثر فيه فهو الكائن الوحيد الذي استطاع أن يغير
ويؤثر في البيئة (مشهور.)2005،
وان مقياس تقدم ورقي المجتمعات يستند إلى تحقيق جوده
الحياه اإلنسانية بشكل عام ،وجوده البيئة السكنية بشكل
خاص ،فالمسكن أحد الركائز األساسية التي تساهم بشكل

مباشر في راحه االنسان ،ثم ينعكس علي جميع جوانب
حياته ،ففي عصرنا الحالي تطور مفهوم المسكن وتطورت
معه االحتياجات والرغبات اإلنسانية و ذلك نتاجا للمتغيرات
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المعاصرة التي يمر بها المجتمع المصري ،فلم يعد مفهومه

اإلنسانية التي يجب ان يؤخذ بها عند تصميم وتنفيذ المسكن

يقتصر علي أنه بناء يأوي اليه االنسان ليشبع حاجاته

ليناسب احتياجات االنسان ووظائفه دون أن يؤثر بالسلب

األساسية فحسب ،بل يشبع متطلبات صحه االنسان داخل

على صحته النفسية والجسدية (مشهور.)2005 ،

وخارج بيئته السكنية لتحقيق جوده الحياه السكنية (علي،
.)2017

ال يقتصر دور التصميم الداخلي في تهيئه المسكن
الصحي على توفير سبل الراحة لإلنسان ،ولكن هناك أيضا

ولقد شغلت العالقة بين االنسان والمسكن العديد من

مؤثرات عمرانية يعتمد عليها عند تصنيف جوده الحياة

المصممين والمفكرين منذ القدم في محاوله تفسير الشكل التي

العمرانية الي وحده سكنيه للحكم على جوده البيئة السكنية

تكون عليه هذه العالقة ،فبمجرد ان يشغل االنسان اي فراغ

ومدي تحقيقها لراحة االنسان خالل فتره تواجده فيها (عبد

سكني تتولد لديه عالقه شعوريه يصعب تعريفها بسبب تعدد

الكريم.)2012،

و تداخل األبعاد والمتغيرات التي تحكمها ،فيمثل المسكن

كما أعدت لجنة األمم المتحدة للحقوق االقتصادية

فكلمه *سكن* مشتقه من فعل السكون وهو الهدوء

األساسية لحق اإلنسان في المسكن المناسب الذي يعد جزء ال

بالنسبة لإلنسان رم از إلستقرار وهو الهدف األسمي من إنشائه
واإلسترخاء ولعل أولى األسباب التي دعت اإلنسان إلى
إنشاء المسكن هو حاجته إلى مأوى يقيه من العوامل

واالجتماعية والثقافية في عام 1990م بعض المكونات
يتج أز من الحق في مستوى معيشة الئق ،وفق ما جاء في
المادة رقم  25من الوثيقة العالمية لحقوق اإلنسان ،وتتمثل

الطبيعية ولقضاء إحتياجاته اليومية خارج نطاق عمله ،كما

هذه المكونات في الموقع المناسب للمسكن ،وملكية األسرة

والفسيولوجية والعاطفية والعائلية وممارسه بعض األنشطة

المسكن ،وامكانية تحمل تكلفة المسكن ،وسهولة الحصول

أنه الفراغ الداخلي الذي يشبع فيه اإلنسان إحتياجاته المادية
(بوحسون.)2015 ،

فالحيز الداخلي ال يقتصر على الخصائص الفيزيائية فقط

للمسكن وتوافر الخدمات والتسهيالت والبنية التحتية وصالحية
عليه ،ومدى كفاية المسكن لألسرة (العيسوى وآخرون2008 ،

نقال عن عبد الكريم.)2012 ،

انما يتعداها الي الهوية التي تمنح اإلحساس بحيوية الفراغ

ومن العوامل المؤثرة على جوده البيئة السكنية :نوعيه

تشبيه ابن قتيبيه للمسكن بالقميص الذي يخاط حسب مقياس

نوعيه ارضيه المسكن ،المستوي االجتماعي لألسرة ،الدخل

وتحقق المنفعة مع المحافظة على الخصوصية ،ويؤكد ذلك
صاحبه وكذلك يبنى البيت ويصمم حسب متطلبات ساكنه،
فلم يعد المسكن ينحصر في أنه فراغ داخلي فقط ،بل تجاوز

المسكن ،منطقه المعيشة ،المساحة الكلية للوحدة السكنية،
الشهري لألسرة (مشهور.)2005،
وطبقا ل صالح الدين وعبد الحكيم ( )2017من أهم

ذلك وصوال لتحقيق الحاجات النفسية واالجتماعية والثقافية

العوامل التي تؤدى إلى تدهور جوده الحياة داخل الحى

ويعتبر المسكن أحد اإلحتياجات الضرورية الهامه لألفراد

• النمو السكاني المرتفع الذي ال يسمح بتوفير الخدمات

(سعدون.)2011،

والذي يساعد على تشكيل بعض سلوكياتهم كما يساعد
اإلنسان على إشباع العديد من إحتياجاته الجسمية
واإلجتماعية والنفسية ،وتتمثل حاجات اإلنسان في المؤثرات
الناتجة عن البيئة الداخلية والتي تظهر في االعتبارات

السكنى البيئة العمرانية هي:

الالزمة للسكان بقدر كافي ،كالتعليم والرعاية الصحية
والغذاء الصحي والسكن المالئم وغيرها

للجميع.....

• سوء التخلص من النفايات المنزلية ،مما يؤدي الي
تراكمها وبالتالي تدهور البيئة

الحضرية.

ماجدة خضر جاب اهلل :.جودة أداء البيئة السكنية فى الحفاظ على صحة اإلنسان ومالءمتها للعزل المنزلى......

• عدم التحكم في مياه الصرف الصحي وسوء معالجتها
• تلوث الهواء بسبب الغازات المنبعثة من

المركبات.

وينتج عن هذه العوائق تدهور واضح لمستوي جوده الحياة
خالل ما يلي

-:

والرغبة في تربيه بعض الحيوانات األليفة والنباتات داخل
المسكن (عزام.)2000،
وتتأثر صحه اإلنسان داخل مسكنه بسلبيات البيئة
االجتماعية السيكولوجية وما تشمله من تلوث سمعي وبصري

• انتشار األمراض

واألوبئة.

• اتالف المساحات

الخضراء.

• انتشار األحياء القصديريه الناجمة عن البطالة
• انعدام األمن
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أو سلوكيات اجتماعيه غير مرغوب فيها أو عدم توافق

والفقر.

للسكان.

وان اإلسكان أحد مكونات جودة الحياة الرئيسية؛ ألن
اإلسكان السيئ يسبب مشاكل صحية ومشاكل إجتماعية

أيضا (شمس.)2018،

وجودة البيئة السكنية تندرج تحت تحقيق متطلبات صحه
االنسان داخل مسكنه وذلك من خالل تحقيق الراحة البصرية
والسمعية والبدنية وايضا الراحة الفسيولوجية وذلك من خالل
توفير اماكن مخصصه لمكان النوم والمعيشة واالكل وغيرها،
كما ان كفاءه المسكن تتحقق في اظهار مدي قدرته علي

تنسيق األنشطة داخله بما يحفظ لإلنسان حالته الصحية
ويوفر وقته وجهده ،كما انه يجب ان يوفر لإلنسان الراحة
البيولوجية وذلك من خالل التحكم في المناخ الداخلي بما
يتوافق مع صحه االنسان وذلك الن االنسان يختلف عن

سائر المخلوقات لطبيعة تركيبته الفيزيقيه والتي ال تساعده
علي التأقلم مع ظروف البيئة الخارجية المناخية (شمس،
.)2005

وتؤثر العوامل الجوية الطبيعية على المسكن وراحة
االنسان مثل التلوث وهو من اهم وأكبر العوامل الخارجية
المؤثرة على صحة اإلنسان وعلى درجة إنتشاره األمراض

وينقسم التلوث إلي :تلوث هوائي ومائي وتلوث بالنفايات
والتلوث البيولوجي واإلشعاعي .وتصنف من حيث المصدر
إلى ملوثات ناتجه عن الفضاء الخارجي مثل التلوث بالغبار
وملوثات أخري ناتجه عن أنشطه اإلنسان مثل التدخين

اجتماعي ،ومن مؤثرات البيئة الحيه وهي تشمل جميع انواع
الحياه بما فيها االنسان والحيوان والنبات وحتي الكائنات
الدقيقة وقد يأنس االنسان
بتربيه بعض الحيوانات داخل مسكنه مثل القطط والكالب،
وهي قد تؤثر علي حياه االنسان مما تزيد من اصابته

باألمراض الصدرية والتنفسية واالمراض الجلدية واالمراض
المعدية التي قد تصيب الحيوانات وتنتقل لإلنسان مثل
األمراض التنفسية وغيرها (مشهور2005 ،و

& Edwards

.)Turent,2000
وطبقا ل مور ( )Mooreوآخرون ( )2016فإنه يعتبر

تفشى األمراض المعدية الخطيرة في األونة األخيرة على غرار
األيبوال ( )Etolaوفيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق

األوسط التنفسية ( )MERSوجائحة األنفلون از وفيروس الزيكا
( )Zikaمن بين فيروسات أخرى دليال على الطبيعة العابرة
للحدود لألمراض المعدية فضال عن الحاجة إلى تنسيق

الخطوات للحد منها.وان اللوائح الصحية الدولية الصادره عن
منظمة الصحة العالمية ( )2005تهدف إلى تعزيز أمن
الصحة العالمى ،فالدول األكثر تأث ار ال تملك القدرة الكافية

للحد من إنتشار األمراض ورصدها واإلستجابة لها.وتؤثر عده
عوامل ديمغرافية على درجة تأثر دولة ما بتفشى األمراض
المعدية وتسلط األدبيات ذات الصلة الضوء على دور هذه

العوامل على غرار الكثافة السكانية والنمو والحراك (الهجرة
الداخلية) ودرجة التحضر (التفاعل مع المياة والصرف
الصحى والنظافة) ،وتعتبر دولة تشهد كثافة سكانية فى
المناطق الحضرية أكثر عرضة لتفشى األمراض المعدية

بسبب اإلزدحام واالحتكاك المباشر أو غير المباشر بعدة
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أشخاص والدول التى تتمتع بكميات كبيرة من مياة الشرب

المشكلة البحثية:

وظروف الصرف الصحى ونظافة مالئمة محمية أكثر من

مما تقدم أمكن صياغة المشكلة البحثية في التساؤالت

كثافة سكانية مع كميات مياة وفيرة إنما راكده يمكن للبعوض

 .1ما درجه جوده أداء البيئة السكنية ببعديها الخارجى

إنتقال بعض األمراض المعدية ،ففى المناطق التى تشهد
الذى يحمل الفيروس أن يضع بيضة فيها ونجد فى الب ارزيل

وكولومبيا أحياء حضرية فقيرة تسودها ظروف الصرف
الصحى ونظافة سيئة تعزز إنتشار فيروس الزيكا.كما يمكن
أن يلعب مستوى الدراسة والتحليل العلمى دو ار مفيدا فى الحد
من إنتشار األمراض المعدية وأثارها من خالل تعزيز إعتماد
سلوكيات وممارسات صحية تساهم فى تقليص نقل

األمراض.وتعتبر دولة قادرة على تقديم الخدمات الصحية
قادرة أيضا على اإلستجابة للحد من تفشى األمراض المعدية.
ومن خصائص المسكن الصحى أن يكون المنزل ذا
تهويه جيده ،حيث يجب توفير فيه الكثير من النوافذ التي
تساعد على دخول الهواء وخروجه خاصه في الحمام ،وكذلك
المطبخ يجب أن يتوفر فيه ابواب ونوافذ سهله االغالق

والفتح وان يتوفر فيه شبك حماية لنوافذه ،كما يجب توفير
كميه كافيه من اإلضاءة الطبيعية ،حيث تكون النوافذ مقابله
ألشعة الشمس .اما من خصائص المسكن خالل فتره انتشار
األوبئة ،أن تكون جميع حجرات النوم تتواجد بها نوافذ وذلك
لكي تدخلها اشعه الشمس حتي تساعد في قتل الفيروسات

الموجودة ولتجديد الهواء الموجود داخل الغرفة ،ويجب أن
يكون كل فرد من أفراد األسرة له حجره منفصله بحد أقصى
فردين لكل غرفه وذلك لتقليل التكدس والحفاظ علي المسافة
األمنه وان تكون الغرفة ذات مساحه مناسبه لكي يكون لكل

فرد سرير منفصل عن األخر ويحب أيضا أن يكون المسكن
بعيد عن التكدسات العمرانية واالماكن ذات الكثافة السكانية
لعدم سهوله نشر الفيروس والحفاظ علي صحه جميع أفراد
األسرة (مشهور ،2005،و.)Holdsworth & Scaly,1992

اآلتية-:

والداخلى في الحفاظ على صحة اإلنسان البدنية والنفسية
واإلجتماعية خالل جائحه فيروس كورونا المستجد ؟
 . 2ما درجة مالءمة البيئة السكنية للعزل المنزلى فى

حالة إصابة فردأو أكثر من أفراد األسرة بفيروس كورونا
المستجد (كوفيد –  )19وما درجة إتباعهم لإلرشادات

الصحية في ضوء شروط وتعليمات وزارة الصحة المصرية –
موقع الوقاية للمحافظة على صحة المريض والمخالطين له

بالمنزل؟

 .3ما مشاكل البيئة السكنية ببعديها الخارجى والداخلى التى
عانت منها األسر عينه البحث في حاله إصابة فرد أو أكثر
من أفرادها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد)19-؟
األهداف

البحثية:

إستهدف البحث بصفه رئيسيه التعرف على درجه جوده
أداء البيئة السكنية ببعديها الخارجى والداخلى في الحفاظ على
صحة اإلنسان البدنية والنفسية واإلجتماعية خالل جائحه
فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-لدي عينه من األسر
في مدينه اإلسكندرية  ،وكذلك مدي مالءمه هذه البيئة للعزل

المنزلى للوقوف على أهم مشاكلها إلمكانية التغلب عليها
وذلك من خالل دراسة األهداف الفرعية

التالية-:

.1التعرف على بعض الخصائص االجتماعية واالقتصادية
لألسر عينة البحث.
.2التعرف على بعض الخصائص العامة لمساكن األسر عينة
البحث.
 .3تحديد درجة جودة أداء البيئة السكنية الخارجية من خالل
معايير البيئة العمرانية التي تشمل الموقع السكنى وبعده عن
مصادر التلوث التي تضر بصفة رئيسية بالجهاز التنفسي

ماجدة خضر جاب اهلل :.جودة أداء البيئة السكنية فى الحفاظ على صحة اإلنسان ومالءمتها للعزل المنزلى......

لإلنسان وكذلك مدى تمتعه بتوفر المرافق والخدمات وخاصة
الصحية خالل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -
.)19

األهمية
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التطبيقية:

 -توجيه نظر المسئولين عن التخطيط العمراني بأهم مشاكل

البيئة السكنية الخارجية والتي تضر بصحه اإلنسان لوضع

 .4تحديد درجه أداء جوده البيئة السكنية الداخلية بناءا على

المخططات للتغلب عليها

بعض المعايير والتي تفي باحتياجات االنسان البدنية والنفسية

 -التعرف على مشاكل البيئة السكنية الداخلية والتي تضر

واالجتماعية خالل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -
.)19
 .5تحديد درجة مالءمة البيئة السكنية للعزل المنزلي في
حالة إصابة أحد أفراد األسرة أو أكثر بفيروس كورونا
المستجد (كوفيد )19-طبقا لشروط و ازرة الصحة المصرية –

موقع الوقاية.

 .6تحديد درجة إتباع أفراد األسرة لإلرشادات الصحية
للمحافظة على صحة المريض والمخالطين له بالمنزل طبقا
لتعليمات و ازرة الصحة المصرية – موقع الوقاية.
 .7التعرف على مشاكل البيئة السكنية ببعديها الخارجى

والداخلى فى حالة إصابة فرد أو أكثر من األسرة بفيروس
كورونا المستجد (كوفيد –  )19إلمكانية التغلب عليها.
أهميه البحث
األهمية النظرية:
تبرز أهميه هذا البحث من اهميه موضوعه خالل هذه

الفترة الحرجة والتي يتفشى فيها فيروس كورونا المستجد
(كوفيد  )19على مستوى دول العالم ،حيث يعتبر هذا البحث
إضافة علميه جديده لسلسله االبحاث التي اجريت عن هذا
الفيروس واثاره السلبية على افراد المجتمع من نواحي متعددة،
وخاصه إذا كان هذا البحث يتعلق بجانب أساسي وحيوي في
حياه االنسان ،حيث يمثل المسكن وما يحيط به من بيئة

مكان لالستقرار الشخصي والعائلي والذي يفي باحتياجاته
الضرورية الجسدية والنفسية واالجتماعية ويشعرهم بالرضا
واالستقرار خاصة في حاله البقاء فيه لفتره طويله (الحظر
المنزلي) للحماية من الجائحة.

مستقبال.

بصحة اإلنسان إلمكانية التغلب عليها من خالل التعرف على
مسبباتها.
 يعد قياس درجة جودة أداء البيئة السكنية ببعديها الخارجيوالداخلي في فترة الجوائح من األهمية بمكان لتحسين جودة
الحياة السكنية ،مما يؤدى إلى استقرار األسرة والمجتمع ،حيث
اإلسكان أحد مكونات الحياة الرئيسية وذلك ألن اإلسكان
السيئ يسبب مشاكل صحية واجتماعية أيضا.
األسلوب البحثى:
مصطلحات البحث:

الجودة:

أصلها من الفعل جاد ،الجودة :جاد ،جود ،جودة ،أي
صار جيدا ،وجودة الشيء في حسنه وجعله جيدا (قبوري،
.)2018
والجودة لغة من الفعل الثالثي "جود" والجيد نقيض الرديء،
وجاد بالشيء جودة ،أي صار جيدا ويرتبط مصطلح الجودة
بالتميز واالتساق والحصول على محكات ومعايير

& Diener

) lucas,1999نقال عن شمس.)2018،
والجودة  Qualityوهى بلوغ شيء ما درجة عالية من
النوعية الجيدة والقيمة الجيدة وتعتبر الجودة معيا ار موثوقا به،
ليتميز إنجازها عن غيرها من اإلنجازات الموجودة بالبيئة
نفسها وفى المجال نفسه ويكمن إمتيازه بأن يكون خاليا تماما

من أي عيب من الممكن أن يكون سببا لالنتقاد ويكون ذلك
عن طريق اإلنقياد لمجموعة من القواعد والقوانين والمعايير
القابلة للتحقق عن مدى الجودة وقابله للقياس أيضا ،وهذه
المعايير ُوجدت لنيل رضا المستهلك أو العميل أو المستخدم،
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وحتى ُيعد أن المنتج قد حقق معايير الجودة يجب أن يكون
نسبة العيوب به تساوى صفر (الحيارى.)2015،
وان العنصر األساسى في كلمه جودة  Qualityيتضح في

لقد أجمع علماء الصحة والبيئة على أن الصحة ليست

غياب المرض ،ولكنها خلو االنسان من األسباب التي تعوق

العالقة االنفعالية القوية بين الفرد وبيئته وهذه العالقة التي

األداء الطبيعي لوظائفه الجسدية والعقلية والفكرية وعالقته مع

تتوسطها مشاعر وأحاسيس الفرد ومدركاته ،كما يؤكد على

البيئة والمجتمع (حسين ،)1997،لذلك فالصحة هي القدرة

أهمية دور البيئة خاصه البيئة السكنية كمحدد من محددات

جودة الحياة ) Rogreson,1999نقال عن قبوري .)2018،
جودة أداء البيئة السكنية الخارجية (البيئة العمرانية للموقع
السكنى):

يقصد بها معايير البيئة العمرانية ،والتى هى النسيج

المادى المعبر عن ناتج تفاعل اإلنسان مع بيئته بهدف
إشباع متطلباته المادية والروحية فى إطار محددات خلفياته
الثقافية واإلجتماعية (الزينى.)1992،
وتعرف إجرائيا على أنها درجة جودة معايير البيئة
العمرانية والتي تشمل الموقع السكنى ومقوماته من حيث

المرافق (اإلمداد بالمياة والصرف الصحى ).....والخدمات
(التعليمية والصحية والترفيهية )......وخاصه الصحية وبعده
عن مصادر التلوث التي تهدد وتضر بصحه االنسان خاصه
فيما يتعلق بالجهاز التنفسي مثل المصانع وحركه السيارات

الكثيفة ومقالب القمامة وحرقها والغبار...وتمتعه بالمساحات
الخضراء والتشجير والطرق المرصوفة........
جودة أداء البيئة السكنية الداخلية:

علي تعبئه الطاقات الجسمية والعقلية والفكرية للمحافظة على
ذاته واالنتفاع بها وعلى من يعولهم وعلى المجتمع الذي

ينتمي اليه وتعتمد صحة االنسان على التفاعل المتبادل لثالثة

عوامل تتمثل في العوامل الشخصية والبيئية مع االخذ في
االعتبار عامل الصدفة،أما المرض  :فهو غياب الصحة،
وذلك الشيء الذي يعوق االداء الطبيعي للوظائف الجسدية
والعقلية والفكرية ،وتفسد عالقته مع البيئة والمجتمع وتنقسم
االمراض التي تصيب االنسان الي االمراض البدنية

واالمراض االجتماعية واالمراض النفسية (رشدى.)1997 ،
فيروس كورونا (كوفيد:)19-
هو مرض معدي يسببه اخر فيروس تم اكتشافه من ساللة
فيروسات كورونا ،لم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس
الجديد ومرضه قبل بدأ تفشيه في مدينة ووهان الصينية في
ديسمبر  ،2019وقد تحول كوفيد  19األن الى جائحة تؤثر
على العديد من بلدان العالم.
العزل

المنزلى :

العزل المنزلى طبقاً لموقع الوقاية لوزارة الصحة المصرية

وهي درجه جودة المعايير التصميمية للمسكن والتي تلبي
إحتياجات األسرة البدنية (الراحة الح اررية والسمعية والبصرية
والحماية من األمراض المعدية)،

صحة اإل نسان:

واستيفاء اإلحتياجات

المعيشية والنفسية (الخصوصية واألمن واألمان والحماية من
الحوادث المنزلية) واإلحتياجات االجتماعية (التواصل

االجتماعي) (واكد .)2007،وكذلك من خالل تهيئة البيئة
الداخلية أو التحكم فى الصوتيات واإلضاءة والح اررة واأللوان
والمواد واألثاث .....داخل الفارغ لتحقيق كل من النواحى
الوظيفية والمعنوية لإلنسان (أحمد.)1999،

:2020

يعد العزل الصحى من اإلستراتيجيات الشائعة للصحة
العامة المستخدمة للمساعدة في منع انتشار األمراض شديدة
العدوى ،وتحدث العزلة الذاتية في حال وجود شخص لدية
أعراض اإلصابة بفيروس كورونا وتتأكد إصابته من خالل
إجراء الفحوص الطبية الالزمة .ويعد الحجر الصحى هو

مكان يعزل فيه أشخاص أو أماكن أو حيوانات قد تحمل
خطر العدوى وتتوقف مدة الحجر الصحى على الوقت
الضروري لتوفير الحماية ،في مواجهة خطر إنتشار أمراض

ماجدة خضر جاب اهلل :.جودة أداء البيئة السكنية فى الحفاظ على صحة اإلنسان ومالءمتها للعزل المنزلى......

بعينها ويشير الحجر الصحى في سياق الرعاية الصحية الى
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أثناء التعامل مع مالبس وأغطية الفراش الخاصة

•

مختلف االجراءات الطبية المتبعة إلحباط انتشار العدوى التى

بالمعزول تغسل بالماء الدافئ والمنظفات ألطول مدة

قد تنشر في المستشفيات (منظمة الصحة العالمية).

ممكنة ،ثم تجفف أثناء إرتداء القفازات اليدوية ذات

شروط العزل

اإلستخدام الواحد.

المنزلى:
•

نصائح الحجر والعزل في المنزل كاآلتي:
•

البقاء في المنزل باستثناء الخروج للحصول على
الرعاية

الطبية.

• ال تذهب الى العمل أو المدرسة أو المناطق العامة،
وتجنب استخدام المواصالت العامة أو سيارات األجرة قدر
اإلمكان.
•

أعزل نفسك عن

•

ال يسمح باستقبال الزائرين

•

األخرين.
بالمنزل.

المنزل.

•
•

نظف يديك واغسلها غالبا بالماء والصابون لمدة أربعين

والعطس.

األقل.

قم بتنظيف جميع األسطح ( متكررة اللمس ) تتضمن

األسطح واألبواب ولوحة مفاتيح أجهزة الكمبيوتر والهواتف
وغيرها بإستخدام المعقمات الكحولية أو التى تحتوى على
الكلور.
•

راقب االعراض فعند الشعور بالسعال او قصور في
التنفس اتصل مباشرة على  105وال تقم بزيارة المركز

الصحي مباشرة لتجنب نقل العدوى الى األخرين.

االرشادات الوقائية لألفراد القاطنين مع المريض او
المخالطين في العزل  /الحجر
•

المنزلي:

البقاء على مسافة ال تقل متر ونصف عن المصاب أو

المخالط .
•

يجب على األقرباء ارتداء الكمامة خالل القيام بأي

عمل للمريض يتطلب مسافة قريبة.
•

االهتمام بالنظافة وغسل األيدي قبل وبعد التعامل مع
المريض .

•

األسطح.
تطهير جميع األدوات التي يستعملها المصاب.

•

منهج البحث:
تم إتباع المنهج الوصفى التحليلى وهو الذي يصف
ونوعيا (الطيب وآخرون.)2000 ،

تغطية الفم واألنف عند السعال

•

اإلهتمام بالنظافة بالكلور والديتول والكحول خاصه

الظاهرة ويفسرها كما توجد عليه في الواقع ويعبرعنها كميا

إرتداء قناع الوجه ( الكمامة) عند الخروج من

ثانية على

أن يكون المصاب له حجره منفصلة وحمام منفصل.

حدود البحث:

الحدود المكانيه :تم تطبيق البحث في مدينه

اإلسكندرية.

الحدود الزمنية :تم إجراء البحث فى شهرى مارس وابريل عام

( )2021م.

الحدود البشريه :تم أخذ عينه عشوائية بسيطة قوامها( 100

اسره) من بعض أحياء مدينه اإلسكندرية ومساكنهم من

مستويات إجتماعيه واقتصاديه مختلفة.
أدوات البحث :
أستخدم اإلستبيان بالمقابلة الشخصية من إعداد الباحثة
إلستيفاء بيانات البحث واشتمل على ستة محاور رئيسية هي
كاألتى:
.1

بيانات

عن

بعض

الخصائص

اإلجتماعية

واإلقتصادية لألسرة ( خصائص أرباب وربات األسر من
حيث السن والحالة التعليمية والمهنية وخصائص األسرة

من حيث عدد أفرادها ومدة زواج األبوين ومتوسط أعمار
األبناء ومتوسط حالتهم التعليمية وحالة عملهم والدخل
الشهرى الكلى لألسرة).
 .2بيانات عن بعض الخصائص العامة للوحدة السكنية
(نوع الوحدة السكنية ونوع ملكيتها ورقم الطابق السكنى
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وعمر المبنى بالسنوات والحالة اإلنشائية له ومدة اإلقامة

 -المحور الرئيسي الثانى " :معايير جودة أداء البيئة السكنية

النوم ومعدل اإلزدحام الحجرى والنوم وفراغاتها المعيشية

 oالمحور الفرعي األول " :إستيفاء اإلحتياجات البدنية " (

بالوحدة السكنية ومساحتها وعدد حجراتها وعدد حجرات
واتصالها بشبكة المرافق).
بيانات عن مواصفات موقع الوحدات السكنية (

.3

الداخلية" ،وتكون من ( )123عبارة:

الراحة الح اررية والبصرية والسمعية والحماية من األمراض

المعدية) ،وتكون من ( )45عبارة.

مستوى المنطقة السكنية ،ومطل الوحدة وحالة رصف

 oالمحور الفرعي الثانى " :إستيفاء فراغات الوحدة السكنية

مقياس لتحديد درجة جودة أداء البيئة السكنية

 oالمحور الفرعي الثالث " :إستيفاء إحتياجات األسرة

الشارع التي تقع به الوحدة والمجاورات البيئية للوحدة).
.4

(الخارجية والداخلية) خالل جائحة فيروس كورونا المستجد
(كوفيد –  )19لدى األسرعينة البحث.
(عزام 2000،وطاووس 2005،ومشهور 2005 ،والشيال،
 2007ولب اررة 2008 ،وعبد الكريم 2012،ويوسف2013،
وصالح

الدين

وعبد

وقبورى2018،

ومحمود ،)2018،والرجوع إلى مقالين متعلقين بموضوع
المقياس

على

الموقعين

االلكترونين(WWW.dbhds.Virginiaو.)WWW.hack.org
وقد تم إعداد المقياس السابق في ضوء التعريفات

اإلجرائية للبحث وتكون المقياس من محوريين رئيسيين
وأشتمل كل محور على عدد من المحاور الفرعية واشتملت

جميعها على ( )179عبارة موزعة كاالتي:

 المحور الرئيسي األول :معايير أداء البيئة السكنيةالخارجية " المعايير العمرانية للموقع السكنى " ،وتكون

من ( )56عبارة:

 oالمحور الفرعي األول “ :صحة الموقع السكنى "،
وتكون من ( )26عبارة.

 oالمحور الفرعي الثانى " :اإلمداد بالمرافق " ،وتكون من

( )8عبارات.

 oالمحور الفرعي الثالث " :توفر الخدمات " ،وتكون من
( )22عبارة.

النفسية" تحقيق الخصوصية (البصرية والسمعية) الخارجية

والداخلية ،وتحقيق األمن واألمان ،والحماية من الحوادث

وإلعداد هذا المقياس تم االطالع على عدد من الدراسات

الحكيم2017،

لالحتياجات المعيشية لألسرة " ،وتكون من ( )14عبارة.

المنزلية  ،وتكون من ( )31عبارة.

 oالمحور الفرعي الرابع " :إستيفاء إحتياجات األسرة
االجتماعية" (التواصل االجتماعي مع األهل واألصدقاء

والجيران) واشتمل على ( )9عبارات.
تقنين المقياس:
 -1الصدق:
تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي ،ويعنى أن

يقيس محتوى المقياس ما وضع لقياسه (السيد،)2005 ،
وقد تم تطبيق المقياس على عينة التقنين والتي بلغت
( )20أسرة ،وقد تم حساب االتساق الداخلي عن طريق
إيجاد معامالت ارتباط بيرسون ( )rبين درجة كل محور
من المحاور الفرعية وبين محورها الرئيسي ،وكذلك بين

كل من المحاور الرئيسية والفرعية للمقياس ،والدرجة الكلية
له ،وقد تراوحت بين)  0،722إلى  ،)0،912وكلها قيم
دالة إحصائيا عند مستوى ( )0،01مما يدل على صدق
المقياس.
 -2الثبات :

ويقصد بثبات المقياس أن يعطى المقياس تقديرات ثابتة
إذا أعيد تطبيقه على نفس األفراد وتحت نفس الظروف (
عبيدات ،وآخرون ،)1992،وقد تم إعادة االختبار

– Test

 ،Retestحيث تم تطبيق المقياس على عينة التقنين ثم تم
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إعادة التطبيق مرة أخرى على نفس العينة بفاصل زمنى

• تنظيف كافة أغراض المريض

بالديتول.

قدره حوالى أسبوعين بين التطبيق األول والثاني ،وتم

• تنظيف غرفة المريض بالكلور

والمطهرات.

الحصول على معامالت ثبات بالنسبة لدرجة كل محور

• دخول أشعة الشمس لغرفة
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المريض.

من محاور المقياس وكذلك الدرجة الكلية له بطريقة

• بعد غرفة المريض عن

بيرسون ( ،)rوقد تراوحت معامالت الثبات بين (0،858

• بعد غرفة المريض عن الحيوانات األليفة إذا

( )0،01مما يدل على ثبات المقياس.

• وجود من يقوم باإلشراف على المريض ومساعدته بالمنزل

إلى  ،)0،917وكلها قيم دالة إحصائيا عند مستوى داللة

• توافر تهوية مناسبة لغرفة
إن احتاج

تقييم المقياس:
تم قياس كل عبارة من عبارات المقياس بوضع ثالثة
مستويات للقياس على طريقة ليكرت نعم ( 3درجات) ،لحد
ما وأخذ (درجتان) وال وأحذ (درجة واحدة) إذا كانت العبارة
باإليجاب وعلى العكس إذا كانت العبارة بالسلب.

الضوضاء.
المريض.

وجدت.

لذلك.

وتم تقييم كل عبارة بوضع ثالث مستويات على طريقة
ليكرت ،نعم (أخذت  3درجات) ،والى حد ما (أخذت درجتين

) ،وال (أخذت درجة واحدة (.
األساليب اإلحصائية:

 .5بيانات عن مالءمة البيئة السكنية للعزل المنزلي في

مر تحليل البيانات البحثية بعدة مراحل تمهيدية بدأت

حالة إصابة فرد أو أكثر من أفراد األسرة بفيروس

بمراجعة كل استمارة إستبيان فور تجميعها مباشرة والتأكد من

كورونا المستجد (كوفيد  ،)19-واشتمل على بيانات

استيفائها أوال بأول ،تلي ذلك عمليات تفريغ البيانات وتبوبيها

خاصة بمدى وجود مصابين بفيروس كورونا من أفراد

وجدولتها وقد تم تصنيف البيانات وفقا لألهداف

البحثية.

األسرة وتقييم لدرجة مالءمة الوحدات السكنية عينة

وأستخدمت التك ار ارت والنسب المئوية والمتوسطات

لإلرشادات الصحية للحفاظ على صحة المريض

بيرسون ( )rلحساب الصدق والثبات لمقياس جودة أداء البيئة

البحث للعزل المنزلي ودرجة إتباع أفراد األسرة
والمخالطين له بالمنزل في ضوء شروط وتعليمات و ازرة
الصحة المصرية موقع الوقاية وأهم مشاكل هذه البيئة
أثناء العزل

المنزلى.

وتم تحديد درجة مالءمة البيئة السكنية للعزل المنزلى من
خالل عشرة عبارات (شروط و ازرة الصحة المصرية –
موقع الوقاية)هى كاآلتى:
مواصفات الوحدة السكنية للعزل المنزلي في ضوء شروط

وزارة الصحة

المصرية:

• وجود غرفة نوم

منفصلة.

• وجود حمام خاص

بالمريض.

• عدم وجود أغراض بحجرة المريض غير الضرورية
لالستخدام

الشخصي.

الحسابية واالنحرافات المعيارية واستخدم معامل االرتباط
السكنية.

النتائج البحثية
أوالً :بعض الخصائص اإلجتماعية واإلقتصاادية لألسار عيناة
البحث:

 -1خصائص أرباب وربات األسر:
يتضححح مححن جححدول ( )1توزيححع األسححر عينححة البحححث وفقححا
ل ححبعض الخص ححائص اإلجتماعي ححة واإلقتص ححادية ألرب ححاب ورب ححات
األسر عينة البحث ،وتبين أن النسب األكبر من أعمار أرباب
األسححر تمركححزت فححى الفئ حات ( 50> - 40س حنة60 > - 50،

سنة) و( 60سنة فأكثر) بنسب ( )%29 ،%28 ،%24على
التوالى ،فى حين تمركزت النسب األكبر من أعمار ربات
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جدول  .1توزيع أرباب وربات األسر عينة البحث وفقاً لبعض الخصائص اإلجتماعية واإلقتصادية
البيان
•

•

•

العمر بالسنوات:
• أقل من 30
• 40 > -30
• 50 > - 40
• 60 > - 50
•  60فأكثر
المستوى التعليمى:
• أمى.
• أقل من المتوسط
• ثانوى أو متوسط.
• جامعى.
• فوق جامعى.
الحالة المهنية:
• ال يعمل أو معاش.
• عمل غير حرفى.
• عمل حرفى.
• موظف.
• أعمال مهنية متخصصة (مدرس
– مهندس – طبيب)....
• عمل حر.

أرباب األسر
عدد و%
(ن=)100

األسر فى الفئتين ( 50 > - 40سنة) و(60 > - 50
سنة) بنسبتى ( )%26 ،%30على التوالى .وفيما يتعلق
بالحالة التعليمية فتمركزت النسبة األكبر فى التعليم الثانوى أو
المتوسط والتعليم الجامعى ،حيث بلغتا ()%40 ،%34
بالنسبة ألرباب األسر على التوالى ،وبلغتا ()%42 ،%34

بالنسبة لربات األسر على التوالى ،ومن هنا يتضح تقارب

المستوى التعليمى ألرباب وربات األسر عينة البحث ،وأخي ار
بالنسبة للحالة المهنية ،يتضح أن أكثر من النصف بقليل
( )%52من أرباب األسر موظفون ،مقابل أن أكثر من ثلثى
( )%68ربات األسر بقليل ال يعملن أو معاش وأن ثلثهن
( )%30الباقى موظفات.

-2خصائص متعلقة باألسرة:
يوضح جدول ( )2توزيع األسر عينة البحث وفقا لبعض

الخصائص ،ويتضح بالنسبة لعدد أفراد األسرة أن أكثر من
غالبية ( )%78األسر عينة البحث بقليل تراوح عدد أفرادها

ربات األسر
عدد و%
(ن=)100

5
14
24
28
29

11
18
30
26
15

8
11
34
40
7

11
9
34
42
4

22
3
10
52

68
حح
حح
30

13

2

حح

حح

من ( )5 – 3أفراد ،وأن مدة زواج األبوين تمركزت أكبر
نسبتين فى الفئتين ( 20 > - 10سنة) و (30 > - 20
سنة) بنسبتى ( )%26 ،%31على التوالى ،وبالنسبة لمتوسط
أعمار األبناء فكان أكثر من ربع ( )%27أبناء األسر عينة
البحث بقليل وقعت أعمارهم فى الفئة ( 24سنة فأكثر) ،ثم

الفئات من ( 12 > - 6سنة) و(18 > – 12سنة) و(- 18
>  24سنة) بنسبة ( )%18لكل منهم وكانت أقل فئة (أقل
من  6سنوات) ،حيث بلغت نسبتها ( ،)%13أما بالنسبة
لمتوسط الحالة التعليمية لألبناء ،فكان ما يقرب من ثلث
( )%29أبناء األسر عينة البحث تعليمهم جامعى ،يليه
التعليم األقل من المتوسط والتعليم الثانوى أو المتوسط بنسبة

( )%26لكل منهما ،وبالنسبة لحالة العمل لألبناء ،فقد كان
ما يقرب من
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جدول  .2توزيع األسر عينة البحث وفقاً لبعض الخصائص
البيان
 -1عدد أفراد األسرة (فرد):
• أقل من 3
• 5 -3
 6 -2فأكثر
 -2مدة زواج األبوين (سنة):

عدد و%
(ن=)100

• أقل من 10

20 > - 10 -3
• 30 > -20
• 40 > - 30
•  40فأكثر
 -3متوسط أعمار األبناء (سنة):
• أقل من 6
• 12 > -6
• 18 > - 12
• 24 > - 18
•  24فأكثر
• ال ينطبق (ال يوجد أبناء).

13
78
9
17
31
26
16
10
13
18
18
18
27
6
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عدد و%
(ن=)100

البيان
 -4متوسط الحالة التعليمية لألبناء:
• أقل من المتوسط.
• ثانوى أو متوسط.
• جامعى.
• فوق جامعى.
• ال ينطبححق (ال يوجححد أبنححاء أو األبنححاء فححى
السن القبل المدرسى).
 -5حالة العمل لألبناء:
• ال يعملون.
• يعملون
• اآلثنين معا ( يعملون وال يعملون).
• ال ينطبق (أسر ليس لديهم أبناء).
 -6الدخل الشهرى الكلى لألسر (جنية):
• أقل من 2000
• 3000 > - 2000
• 4000 > - 3000
• 5000 > - 4000
•  5000فأكثر

26
26
29
ححح
19
73
8
13
6
9
24
21
19
27

غالبي ححة ( )%73أبن ححاء األس ححر عين ححة البح ححث ال يعمل ححون ،وقح ححد

( )4- 1أى قريبححة مححن س ححطح األرض ،وبلححغ عمححر أكثححر م ححن

يرجع ذلك إلى أنهم فحى مرحلحة الد ارسحة ،وأخيح ار بالنسحبة للحدخل

نصح ح ححفها ( )%54بقليح ح ححل مح ح ححن ( 30 > - 10سح ح ححنة) أى أنهح ح ححا

الشححهرى الكلححى لألس حرة فقححد تحراوح بححين أقححل مححن ( 2000جنيححة)
إلححى ( 5000جنيححة) فححأكثر ،وتمركححزت أكبححر نسححب فححى الفئ حات
( 3000 > - 1000جنيح ح ح ح ح ح ح ححة) و(4000>-3000جنيح ح ح ح ح ح ح ححة)
و( 5000جني ح ح ح ححة ف ح ح ح ححأكثر) ،حي ح ح ح ححث بلغح ح ح ح حت (، %21 ،%24
 )%27على التوالى.
ثانياً :خصائص الوحدات السكنية عينة البحث:

 -1الخصائص العامة:

يتضح ححح مح ححن جح ححدول ( )3توزيح ححع الوحح ححدات السح ححكنية عينح ححة
البحححث وفقححا لخصائصححها العامححة ويتضححح أن أكثححر مححن نصححف
( )%51الوحدات عبارة عحن شحقة فحى مسحكن مكحون محن (دور
– 4أدوار) ،أى مسح ح ححاكن منخفضح ح ححة االرتفح ح ححاع ،وأن النسح ح ححبتين

األكبر ( )%31 ،%36من الوحدات كانت تمليك وملحك علحى
التوالى ،وكان ما يقرب محن ثلثيهحا ( )%65تقحع فحى الحدور محن

مس ححاكن حديث ححة ،وك ححان م ححا يق ححرب م ححن ثاثيه ححا ( )%65حالته ححا
اإلنشح ح ححائية جيح ح ححدة (أى خاليح ح ححة مح ح ححن أى شح ح ححقوق فح ح ححى الح ح ح حوائط

والسححقف) ،وبلغححت مححدة اإلقامححة فيه حا للنسححبتين األكبححر (،%36
 )%33مححن ( 10 > - 1سححنوات) ومححن ( 20 > - 10سححنة)
عل ححى التح حوالى .وتراوح ححت مس ححاحتها م ححن  – 40إل ححى أكث ححر م ححن
100متححر ،2هنححاك نسححبة أكبححر مححن ربعهححا ( )%28بقليححل أكثححر

من ( 100متر ،)2فحى ححين النسحبة الباقيحة وهحى محا يقحرب محن
غالبيتهححا ( )%72مسححاحتها أقححل مححن (100م ) ،وبالتححالى فهححى
2

وحدات محدوده المساحة على األغلب .وبالنسبة لعدد حجرات
المسح ححكن ،فقح ححد بلغح ححت ثالثح ححة حج ح حرات لمح ححا يقح ححرب مح ححن نصح ححف
( )%49الوحححدات السححكنية ،أمححا بالنسححبة لعححدد حج حرات النححوم،
فقححد تراوحححت بححين  3-2حج حرات لمححا يقححرب مححن ثلثححى ()%62

الوحدات السحكنية .وفيمحا يتعلحق بمعحدل اإلزدححام الحجحرى ،فقحد
كان مزدحم (أكثر من  3 – 1،5فرد/حجرة) لما يقرب من
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جدول .3توزيع الوحدات السكنية عينة البحث وفقاً لخصائصها العامة
البيان
 -1نوع الوحدة السكنية:
• منزل من بابه.
• شححقة فححى مسححكن مكححون مححن (دور –
 4أدوار).
• شقة فى عمارة سكنية من()8 – 5
أدوار.
• شقة فى برج سكنى (أكثر من 8
أدوار).

عدد و%
(ن=)100
2

 -4عمر المبنى بالسنوات:
• 30 > - 10

54

51

•

50 > -30

18

22

•

أكثر من 50

28

25

 -2نوع ملكية المسكن:
•

إيجار قديم.

25

•

إيجار جديد.

8

• تمليك.
• ملك.
 -3رقم الطابق السكنى:
• أرضى.
• 4–1
• 8–5
• أكثر من 8
 -7مساحة الوحدة السكنية (بالمتر:)2
• 60 > - 40
• 80 > - 60
• 100 > - 80
• 100م 2فأكثر
 -8عدد حجرات المسكن:
• حجرتين.
• ثالثة حجرات.
• أربعة حجرات.
 -9عدد حجرات النوم:
• حجرة.
•  3- 2حجرات.
معدل االزدحام الحجرى:
-10
• غي ح ح ح ح ح ح ح ححر م ح ح ح ح ح ح ح ححزدحم ( 1،5ف ح ح ح ح ح ح ح ححرد
فأقل/حجرة).
• م ح ح ح ححزدحم (أكث ح ح ح ححر م ح ح ح ححن 3 – 1،5
فرد/حجرة)
• مزدحم جدا (أكثر من 3
فرد/حجرة).
معدل االزدحام النومى:
-11
• غي ح ح ححر م ح ح ححزدحم ( 1،5ف ح ح ححرد فأق ح ح ححل
/حجرة).
• م ح ح ح ححزدحم (أكث ح ح ح ححر م ح ح ح ححن 3 – 1،5
فرد/حجرة).
• مزدحم جدا (أكثر من 3
فرد/حجرة).

البيان

عدد و%
(ن=)100

36
31
1
65
19
15
13
26
33
28
36
49
15
38
62

 -5الحالة اإلنشائية للمبنى:

• رديئ ححة (آيل ححه للس ححقوط أو وج ححود ش ححقوق
عميقة فى الحوائط والسقف).
• متوسطة (وجود شقوق قليلة العمحق فحى
الحوائط والسقف).
• جيدة (خالية من أى شقوق فى الحوائط
والسقف).
 -6مدة اإلقامة بالوحدة السكنية بالسنوات:
• 10 > -1
• 20 > - 10
• 30 > - 20
• 30 > - 20
• أكثر من 30
 -12الفراغات المعيشية بالوحدات السكنية:
فراغ النوم:
• حجرة نوم للوالدين
• حجرات نوم لألبناء.
فراغ المعيشة:
• حجرة إستقبال.
• حجرة معيشة.
• حجرة طعام.
• مكتب.
• فراغ الخدمات.
• حمام رئيسى.
• حمام ملحق بغرفة النوم الرئيسية.
• دور مياة الضيوف.

37

•

مطبخ مستقل.

63

•

مطبخ ملحق بغرفة المعيشة.

ححح
23
49
28

 -13الفراغ الخارجى الملحق بالوحدة السكنية:
• بلكونة أو أكثر.

8
27
65
36
33
15
16
ااااااااا

95
83
38
79
24
1
100
8
15
79
6
88

ماجدة خضر جاب اهلل :.جودة أداء البيئة السكنية فى الحفاظ على صحة اإلنسان ومالءمتها للعزل المنزلى......

ثلثى ( )%63الوححدات السحكنية ،أمحا بالنسحبة لمعحدل اإلزدححام
النح ح ححومى ،فقح ح ححد تركح ح ححزت أكبح ح ححر نسح ح ححبتين ( )%28 ،%49فح ح ححى

المزدحم (أكثر محن  3 – 1،5فرد/حجحرة) ومحزدحم جحدا (أكثحر
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()%98 ،%99 ،%93 ،%98 ،%99 ،%98 ،%98
على التوالى.

 -2مواصفات موقع الوحدات السكنية:

مححن  3فرد/حج حرة) علححى التحوالى .وبالنسححبة للف ارغححات المعيشححية

يتبين من جدول ( )5توزيع الوحدات السحكنية عينحة البححث

المتواجح ححدة بالوحح ححدات السح ححكنية مح ححن حيح ححث ف ح حراغ النح ححوم هنح ححاك

وفقا لمواصفات موققعها السحكنى ،ويتضحح أن مسحتوى المنطقحة

حجححرات نححوم للوالححدين ولألبنححاء بنسححبتى ( )%83 ،%95علححى

السكنية للوحدات كانت شعبية ومتوسطة لما يقحرب محن نصحف

التوالى ،وبالنسبة لفراغ المعيشة فكان هناك حجرات لالستقبال

والمعيش ححة والطعح ححام والمكت ححب بنسح ححب (،%24 ،%79 ،%83
 )%1عل ححى التح حوالى .أم ححا فيم ححا يتعل ححق بفح حراغ الخ ححدمات ،فق ححد
أش ححتمل عل ححى الحم ححام الرئيس ححى والحم ححام الملح ححق بغرف ححة الن ححوم
الرئيسححية ودورة ميححاة للضححيوف ومطححبخ مسححتقل ومطححبخ ملحححق
بغرف ححة المعيش ححة بنس ححب ()%6 ،%79 ،%15 ،%8 ،%79

على التوالى .وأخي ار بالنسبة للف ارغ الخارجى الملحق بالوحدات
السكنية ،فقد كانت بكلونة أو أكثر بنسبة (.)%88

عدد الوحدات ( )%42 ،%46لكل منهمحا علحى التحوالى وأقلهحا
كححان للمنطقححة الراقيححة ،حيححث بلغححت نسححبتها ( .)%12وبالنسححبة
لمطححل الوحححدات ،فكححان أكثححر مححن نصححفها ( )%57يطححل علححى
شارع جانبى (فرعى) ،فى ححين أكثحر محن ثلثهحا ( )%31بقليحل
يطححل علححى شححارع رئيسححى .أمححا بالنسححبة لحالححه رصححف الش حوارع،
فكان أسفلتى لغالبية ( )%78الوحدات ،وحصحى وتحراب بنسحبة
( )%11لك ح ح ححل منهم ح ح ححا .وأخيح ح ح ح ار بالنس ح ح ححبة للمج ح ح ححاورات البيئي ح ح ححة

-2إتصال الوحدات السكنية بشبكة المرافق:
يتضح من جدول ( )4توزيع الوحدات السكنية عينة البحث
وفقا إلتصالها بشبكة المرافق ،ويتبين أن الغالبية العظمى من
الوحدات تتمتع بشبكة المرافق والتى تشمل اإلمداد بمياة

الشرب والصرف الصحى والغاز والكهرباء والتليفون األرضى
وشبكة تقوية التليفون المحمول وشبكة األنترنت ،وذلك بنسب

للوحححدات ،فكان ححت أسح حواق ومح ححالت تجاري ححة ألق ححل م ححن نص ححفها
( ،)%41وكانت أعمال الحفر لمحا يقحرب محن ربعهحا (،)%24
يليه ححا الميح ححاة ال اركحححده (بح ححرك ومس ححتنقعات) بنسح ححبة ( ،)%11ثح ححم
األشح ححجار بنس ح ححبة ( )%10يليه ح ححا مقال ح ححب القمام ح ححة (الخ ارب ح ححات)
بنس ححبة ( ،)%6وأخيح ح ار نس ححبة قليل ححة ( )%4لك ححل م ححن الح ححدائق
والمسطحات الخضراء.

جدول  .4توزيع الوحدات السكنية عينة البحث وفقاً إلتصالها بشكبة المرافق
البيان
-1
-2
-3
-4

اإلمداد بمياة الشرب:
• متصلة.
• غير متصلة.
شبكة الصرف الصحى:
• متصلة.
• غير متصلة.
شبكة الكهرباء:
• متصلة.
• غير متصلة.
شبكة الغاز:
• متصلة.
• غير متصلة.

نسبة وعدد
(ن=)100
98
2
98
2
99
1
98
2

البيان
 -5التليفون األرضى:
• متصلة.
• غير متصلة.
 -6شبكة تقوية التليفون المحمول:
• موجودة.
• غير موجودة.
 -7شبكة األنترنت:
• متصلة.
• غير متصلة.

نسبة وعدد
(ن=)100
93
7
99
1
98
2
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جدول  .5توزيع الوحدات السكنية عينة البحث وفقاً لمواصفات موقعها السكنى
البيان
 -1مستوى المنطقة السكنية:
• شعبية.
• متوسطة.
• راقية.
 -2مطل الوحدة السكنية:
• حديقة عامة.
• شارع رئيسى.
• شارع جانبى (فرعى)
• منور.
• سكة حديد.

نسبة وعدد
(ن=)100
46
42
12
4
31
57
5
3

البيان
-3حالة رصف الشارع التى تقع فيه الوحدة السكنية:
• أسفلتى.
• حصى.
• تراب.
-4المجاورات البيئية للوحدات السكنية:
• حديقة.
• مسطحات خض ارء.
• أشجار.
• أعمال حفر وبناء.
• مقالب قمامة (خرابة).
• مياة راكدة (برك ومستنقعات)
• أخرى (أسواق ومحالت تجارية)

ثالثاً :درجة جودة معايير البيئة الساكنية الخارجياة (المعاايير
العمرانية للموقع السكنى):

يوضححح جححدول ( )6توزيححع الوحححدات السححكنية عينححة البحححث
وفقححا لدرجححة جححودة معححايير البيئححة الخارجيححة (المعححايير العمرانيححة
للموقع السكنى) ،ويتبين أن درجة جودة صحة الموقع السكنى

كانت متوسطة ألكثر من نصف ( )%57الوحدات ،فحى ححين
كانححت درجححة الجححودة متوسححطة لمححا يقححرب مححن غالبيححة (،%73
 )%70 ،%72الوحححدات لكححل مححن اإلمححداد بححالمرافق (اإلمححداد
بميححاة الشححرب والصححرف الصحححى والكهربححاء والغححاز )....وتححوفر

نسبة وعدد
(ن=)100
78
11
11
4
4
10
24
6

11
41

الخح ححدمات (التعليميح ححة والصح حححية والترفيهيح ححة )........ومعح ححايير
البيئة السكنية الخارجية بصفة عامة على التوالى.
رابعاً درجة جودة معايير البيئة السكنية الداخلية:
 -1إستيفاء إحتياجات األسرة البدنية:

يتبين من جدول ( )7توزيع الوحدات السحكنية عينحة البححث

وفقا لدرجة جودة إستيفائها إلحتياجات األسحرة البدنيحة ،ويتضحح
منها أن درجة جودة الراحة الح اررية كانت متوسطة فيما يقحرب
مح ححن غالبيح ححة ( )%70الوحح ححدات ،وكح ححذلك درجح ححة جح ححودة ال ارحح ححة
البصح حرية متوس ححطة ف ححى غالبيته ححا ( ،)%75بينم ححا درج ححة ج ححودة
الراحة السمعية كانت متوسطة فيما يقرب من ثلثيها (،)%62

جدول  .6توزيع الوحدات السكنية عينة البحث وفقاً لدرجة جودة معايير البيئة الخارجية (المعايير العمرانية للموقع السكنى)
البيان
-1درجة جودة صحة الموقع السكنى:
• منخفضة (أقل من .)40
• متوسطة(.)58 -40
• مرتفعة (أكثر من .)58
المتوسط الحسابى
اإلنحراف المعيارى

نسبة وعدد
(ن=)100
21
57
22
49،1
8،8

-2درجة جودة اإلمداد بالمرافق:
•
•
•

منخفضة (أقل من .)16
متوسطة (.)23 – 16
مرتفعة (أكثر من .)23
المتوسط الحسابى
اإلنحراف المعيارى

16
73
11
19،7
3،3

البيان
-3درجة جودة توفر الخدمات:
• منخفضة (أقل من .)36
• متوسطة (.)52 – 36
• مرتفعة (أكثر من .)52
المتوسط الحسابى
اإلنحراف المعيارى
-4درجة جودة المعاايير البيئاة الساكنية الخارجياة
بصفة عامة:
• منخفضة (أقل من .)97
• متوسطة (.)129 – 97
• مرتفعة (أكثر من .)129
المتوسط الحسابى
اإلنحراف المعيارى

نسبة وعدد
(ن=)100
12
72
16
44
7،9
11
70
19
112،9
15،7
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جدول .7توزيع الوحدات السكنية عينة البحث وفقاً لدرجة جودة إستيفائها إلحتياجات األسرة البدنية
البيان
*درجة جودة إستيفاء األسرة البدنية:
-1درجة جودة الراحة الحرارية:
• منخفضة (أقل من .)32
• متوسطة(.)53 -32
• مرتفعة (أكثر من .)53
المتوسط الحسابى
اإلنحراف المعيارى
-2درجة جودة الراحة البصرية:
• منخفضة (أقل من .)26
• متوسطة (.)35 – 26
• مرتفعة (أكثر من .)35
المتوسط الحسابى
اإلنحراف المعيارى
-3درجة جودة الراحة السمعية:
• منخفضة (أقل من .)10
• متوسطة (.)21 – 10
• مرتفعة (أكثر من .)21
المتوسط الحسابى
اإلنحراف المعيارى

نسبة وعدد
(ن=)100
10
70
20
42،7
10،6
8
75
17
30،8
4،5

البيان
-4درجة جودة الحماية من األمراض المعدية:
• منخفضة (أقل من .)38
• متوسطة (.)54 – 38
• مرتفعة (أكثر من .)54
المتوسط الحسابى
اإلنحراف المعيارى
-5درجة جودة إستيفاء إحتياجات األسرة البدنية
بصفة عامة:
• منخفضة (أقل من .)122
• متوسطة (.)150 – 122
• مرتفعة (أكثر من .)150
المتوسط الحسابى
اإلنحراف المعيارى
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نسبة وعدد
(ن=)100
18
63
19
45،7
7،9
18
64
18
135،6
14

15
62
23
15،4
5،1

والنتيج ح ححة األخيح ح حرة تنطب ح ححق عل ح ححى درج ح ححة ج ح ححودة الحماي ح ححة م ح ححن

المعيشححية ،ويتبححين أن درحححة جححودة إسححتيفائها لهححذه اإلحتياجححات

األم حراض المعديححة ولكححن بنسححبة ( .)%63أمححا بالنس حبة لدرجححة

كانت متوسطة فيما يقرب من ثلثيها (.)%65

جحودة إسححتيفاء الوححدات إلحتياجححات األسحرة البدنيححة بصححفةعامة

 -3إستيفاء إحتياجات األسرة النفسية واإلجتماعية:

 -2إستيفاء إحتياجات األسرة المعيشية:

وفقح ح ححا لدرجح ح ححة جح ح ححودة إسح ح ححتيفائها إلحتياجح ح ححات األس ح ح حرة النفسح ح ححية

يتبين من جدول ( )9توزيع الوحدات السحكنية عينحة البححث

فكانت متوسطة فيما يقرب من ثلثيها (.)%64

واإلجتماعي ححة ،ويتض ححح بالنس ححبة إلس ححتيفاء اإلحتياج ححات النفس ححية

جدول  .8توزيع الوحدات السكنية عينة البحث وفقاً لدرجة
إستيفاء فراغاتها إلحتياجات األسرة المعيشية

*درجة جودة إستيفاء ف ارغات الوحادة الساكنية
إلحتياجات األسرة المعيشية:
• منخفضة (أقل من .)23
• متوسطة(.)34 -23
• مرتفعة (أكثر من .)34
المتوسط الحسابى
اإلنحراف المعيارى

نسبة وعدد
(ن=)100
13
65
22
28،6
5،6

يتضح ححح مح ححن جح ححدول ( )8توزيح ححع الوحح ححدات السح ححكنية عينح ححة

البحححث وفقححا لدرجححة جححودة إسححتيفاء فراغاتهححا إلحتياجححات األس حرة

م ححن حي ححث تحقي ححق الخصوص ححية (الخارجي ححة والداخلي ححة) لألسح حرة
وتحقيححق األمححن واألمححان فكانححت متوسححطة لمححا يقححرب م حن ثلثيهححا

بنس ححبتى ( )%64 ،%62لك ححل منهم ححا عل ححى التح حوالى ،أم ححا م ححن
حيث الحماية من الحوادث المنزليحة فكانحت متوسحطة لمحا يقحرب
مححن غالبيتهححا ( ،)%74وأخي ح ار بالنسححبة لدرجححة جححودة إسححتيفائها
إلحتياجححات األس حرة النفسححية بصححفة عامححة فكانححت متوسححطة لمححا
يق ح ححرب م ح ححن ثلثيه ح ححا ( .)%62أم ح ححا فيم ح ححا يتعل ح ححق بدرج ح ححة ج ح ححودة
إستيفائها إلحتياجات األسرة اإلجتماعية والمتمثلة فى التواصحل

اإلجتماعى مع األهل واألصدقاء والجيران فكانت متوسطة لمحا
يقرب من غالبيتها (.)%70
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جدول  .9توزيع الوحدات السكنية عينة البحث وفقاً لدرجة جودة إستيفاء إحتياجات األسر النفسية واإلجتماعية
البيان
*درجااااة جااااودة إسااااتيفاء إحتياجااااات األساااارة
النفسية:
-1درجة جودة تحقيق الخصوصية (الخارجية
والداخلية) لألسرة:
• منخفضة (أقل من .)15
• متوسطة(.)29 -15
• مرتفعة (أكثر من .)29
المتوسط الحسابى
اإلنحراف المعيارى

-2درجة جودة تحقيق األمن واألمان:
• منخفضة (أقل من .)9
• متوسطة (.)14 – 9
• مرتفعة (أكثر من .)14
المتوسط الحسابى
اإل نحراف المعيارى
-3درجااااااة جااااااودة الحمايااااااة ماااااان الحااااااوادث
المنزلية:
• منخفضة (أقل من .)28
• متوسطة (.)44 – 28
• مرتفعة (أكثر من .)44
المتوسط الحسابى
اإلنحراف المعيارى

نسبة وعدد
(ن=)100

16
62
22
22
7

12
64
24
11،4
2،6

عامة:

جدول  .10توزيع الوحدات السكنية عينة البحث وفقاً

لدرجة جودة معايير بيئتها السكنية الداخلية بصفة عامة
•
•
•

منخفضة (أقل من .)205
متوسطة(.)290 -205
مرتفعة (أكثر من .)290
المتوسط الحسابى
اإلنحراف المعيارى

-4درجة جودة إستيفاء إحتياجات األسارة النفساية
بصفة عامة:
•
•
•

•
•
•

منخفضة (أقل من .)41

متوسطة (.)79 – 41
مرتفعة (أكثر من .)79
المتوسط الحسابى
اإلنحراف المعيارى
-5درجة جودة إستيفاء إحتياجات األسرة
اإلجتماعية (التواصل اإلجتماعى):
منخفضة (أقل من .)11
متوسطة (.)16 – 11
مرتفعة (أكثر من .)16
المتوسط الحسابى
اإلنحراف المعيارى

5

62
33
60
19
11
70
19
13،7
2،7

17
74
9
36
7،6

 -4درجاااة جاااودة معاااايير البيئاااة الساااكنية الداخلياااة بصااافة

*درجة جودة معايير االبيئة السكنية:

البيان

نسبة وعدد
(ن=)100

نسبة وعدد
(ن=)100
16
67
17
247،4
42،5

يوضح جدول ( )10توزيع الوحدات السكنية عينة البحث
وفقا لدرجة جودة معايير بيئتها السكنية الداخلية بصفة عامة،

فيتبين أنها كانت متوسطة ألكثر من ثلثيها ( )%67بقليل،

بينما تقاربت نسبتى المنخفضة والمرتفعة لتبلغا (،%16
 )%17على التوالى.
خامساً :درجة جودة معايير البيئة السكنية الخارجية (البيئة
العمرانية للموقع السكنى) والداخلية معاً:

جدول  .11توزيع الوحدات السكنية عينة البحث وفقاً
لدرجة معايير بيئتها السكنية الخارجية (البيئة العمرانية

للموقع السكنى) والداخلية معاً
*درجاااااة
•
•
•

جاااااودة معاااااايير االبيئاااااة الساااااكنية
الخارجية والدخلية معاً:
منخفضة (أقل من .)353
متوسطة(.)464 -353
مرتفعة (أكثر من .)464
المتوسط الحسابى
اإلنحراف المعيارى

نسبة وعدد
(ن=)100
13
69
18
358،3
5،6
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يتبين من جدول ( )11توزيع الوحدات السكنية عينة

يوضح جحدول ( )13توزيحع الوححدات السحكنية عينحة البححث

البحث وفقا لدرجة جودة معايير بيئتها السكنية الخارجية

وفقححا لدرجححة مالءمتهححا للعححزل المنزلححى فححى حالححة إصححابة فححرد أو

(البيئة العمرانية للموقع السكنى) والداخلية معا ،ويتضح أنها

أكثر محن أفحراد األسحرة بفيحروس كورونحا المسحتجد(كوفيد ،)19-

كانت متوسطة ألكثر من ثلثيها ( )%69بقليل ،بينما تقاربت

ويتبححين أن م ححا يق ححرب م ححن نص ححفها ( )%43مالئمححة ،ف ححى ح ححين

نسبتى الوحدات ذات درجة الجودة المنخفضة والمرتفعة لتبلغا

كححان مححا يقححرب مححن ثلثهححا ( )%32كانححت غيححر مالئمححة ،وربعهححا

سادساً :درجة مالءمة البيئة السكنية للعزل المنزلى (فى

 -3درجاااة إتبااااع األسااار إلرشاااادات وزارة الصاااحة المصااارية

( )%18 ،%13على التوالى.

حالة إصابة فرد أو أكثر من أفراد األسر عينة البحث
بفيروس كورونا المستجد (كوفيد .)19-

جدول .12توزيع األسر عينة البحث وفقاً لوجود مصابين
*مدى وجود أفراد مصابين بفيروس كورونا
المستجد (كوفيد – :)19
• ال يوجد مصابين.
• يوجد مصابين.

نسبة وعدد
(ن=)100
72
28

يتبين من جدول ( )12أن أكثر من ربع ( )%28األسر
عينة البحث بقليل لديهم أفراد مصابين بفيروس كورونا
المستجد (كوفيد .)19-

شروط وزارة الصحة المصرية لألسر التى لديها مصابين:

جدول  .13توزيع الوحدات السكنية عينة البحث وفقاً
لدرجة مالءمتها للعزل المنزلى فى ضوء شروط وزارة

الصحة المصرية لألسر التى لديها مصابين
•

غير مالئمة (أقل من .)16

•
•

مالئمة لحد ما (.)27 -16
مالئمة (أكثر من .)27
المتوسط الحسابى
اإلنحراف المعيارى

لدرجة إتباعهم إلرشادات وزارة الصحة المصرية للمحافظة
على صحة المريض والمخالطين

* درجااة إتباااع األساار التااى لااديها
مصاااابين إلرشاااادات وزارة الصاااحة
المصرية:
• منخفضة (أقل من .)32
• متوسطة (.)50 -32
• مرتفعة (أكثر من .)50
المتوسط الحسابى
اإلنحراف المعيارى

العدد
(ن=)28
12
6
10
41
9

%
42
22
36

وتح ح ححم تقيح ح ححيم درجح ح ححة إتبح ح ححاع األسح ح ححر التح ح ححى لح ح ححديها مصح ح ححابين

بكوفي ح ح ح ح ح ح ح ححد ( )19إلرش ح ح ح ح ح ح ح ححادات و ازرة الص ح ح ح ح ح ح ح حححة المصح ح ح ح ح ح ح ح حرية

 -2درجة مالءمة البيئة السكنية للعزل المنزلى فى ضوء

* درجاااة مالءماااة البيئاااة الساااكنية
للعزل المنزلى:

والتى لديها مصابين:
جدول  .14توزيع األسر عينة البحث التى لديها مصابين

 -1مدى وجود مصابين:

بفيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-

( )%25كان مالئم لحد ما.

العدد
(ن=)28
9

7
12
21،4
5،7

للمحافظ ح ححة عل ح ححى ص ح حححة المح ح حريض والمخ ح ححالطين م ح ححن خحح ححالل
( )17عبح ححارة ،وتح ححم تقيح ححيم كح ححل عبح ححارة بوضح ححع ثالثح ححة مسح ححتويات
عل ح ححى طريق ح ححة ليك ح ححرت ،نع ح ححم (أخ ح ححذت ثالث ح ححة درج ح ححات) ،وال ح ححى
حد ما (أخذت درجتين) ،وال (أخذت درجة واحدة).

يتبح ح ححين مح ح ححن جح ح ححدول ( )14توزيح ح ححع األسح ح ححر عينح ح ححة البحح ح ححث

الت ح ح ح ححى ل ح ح ح ححديها ف ح ح ح ححرد أو أكث ح ح ح ححر مص ح ح ح ححابين بفي ح ح ح ححروس كورون ح ح ح ححا
المس ح ح ححتجد (كوفي ح ح ححد  )19-وفق ح ح ححا لدرج ح ح ححة إتب ح ح ححاعهم إلرش ح ح ححادات

%

و ازرة الصح ح ح حححة المص ح ح ح حرية للحفح ح ح ححاظ علح ح ح ححى صح ح ح حححة الم ح ح ح حريض

32

والمخ ح ح ح ححالطين ل ح ح ح ححه ،ويتض ح ح ح ححح أن م ح ح ح ححا يق ح ح ح ححرب م ح ح ح ححن نص ح ح ح ححفهم

25
43

يرجح ح ححع ذلح ح ححك لضح ح ححعف إمكانيح ح ححاتهم الماديح ح ححة للمحافظح ح ححة علح ح ححى

( )%42كان ح ححت درج ح ححة إتب ح ححاعهم لإلرش ح ححادات منخفض ح ححة ،وق ح ححد
تطهي ح ح ح ح ح ح ح ححر األس ح ح ح ح ح ح ح ححطح بإس ح ح ح ح ح ح ح ححتمرار وت ح ح ح ح ح ح ح ححوفير الكمام ح ح ح ح ح ح ح ححات
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والقف ح ححازات ،........وك ح ححذلك ص ح ححعوبة ت ح ححوفير حجح ح حرة منفص ح ححلة

( )%68أى أكثر من ثلثيها بقليل ،والذى قد يرجع إلى

وحم ح ح ح ححام منفص ح ح ح ححل للمح ح ح ح حريض لص ح ح ح ححغر مس ح ح ح ححاحات الوح ح ح ح ححدات

المجاورات البيئية والتى تشكل مصادر للتلوث خاصة الهواء

السكنية.

وداخليا كان عدم توفر غرفة منفصلة للعزل وعدم توفر حمام

 -4مشااااااكل البيئاااااة الساااااكنية الخارجياااااة والداخلياااااة أثنااااااء

منفصل للمريض وسوء جودة الهواء وصعوبة توفير المنظفات

العزل المنزلى:

يوضح جدول ( )15توزيع األسر عينة البحث وفقا
للمشاكل التى واجهتها أثناء العزل المنزلى ألفرادها المصابين
بفيروس كورونا المستجد (كوفيد  )19-والمتعلقة بالبيئة

بنسبة ( )%71لكل منهم ،وسوء التهوية بالمسكن وعدم دخول

أشعة الشمس لمكان العزل واإلنقطاع المستمر للمياة بنسبة

( )%64لكل منهم ،وأخي ار صعوبة توفير المطهرات لتطهير
األسطح بإستمرار بنسبة (.)%61

السكنية الخارجية كان الموقع السكنى غير الصحى بنسبة

جدول  .15توزيع األسر عينة البحث وفقاً للمشاكل التى واجهتها أثناء العزل المنزلى والمتعلقة بالبيئة السكنية (الخارجية
والداخلية)

(عدد)

%

(عدد)

%

 -4عدم توفر مكان مخصص للعزل.

19
14
20
12

68
50
71

9
14
8

32
50
29

المجموع
عدد و%
(ن=)28
100
100
100

 -5عدم توفر حمام منفصل للمريض.

20

71

8

29

100

18

64

10

36

100

*مشاااكل العاازل المنزلااى المتعلقااة بالبيئااة
السكنية (الخارجية والداخلية):
 -1موقع المسكن غير الصحى.
 -2ضيق مساحة المسكن.
 -3عدم توفر غرفة منفصلة للعزل.

توجد

 -6سوء التهوية بالمسكن.
 -7سوء جودة الهواء.
 -8عح ح ححدم دخح ح ححول أشح ح ححعة الشح ح ححمس مكح ح ححان
العزل.
 -9اإلنقطاع المستمر للمياة.
-10سوء الصرف الصحى بالمسكن.
 -11صح ح ح ح ح ح ححعوبة تح ح ح ح ح ح ححوفير أدوات خاصح ح ح ح ح ح ححة
بالمريض.
-12صعوبة توفير منظفات.

20

 -14عدم توفر أكياس لمخلفات المريض.

16

 -13صعوبة إستمرار تطهير األسطح.

18
20
18
15
15
17

ال توجد

43
64
71
64
54
54
71
61
57

16

57

10
8

36
29

10
13

36
46

13
8

46
29

11

39

12

43

100
100
100
100
100
100
100
100
100
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التوصيات:
في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج تم التوصل إلى
التوصيات التالية:
أوالً :توصيات لألسر عينة البحث:
 -1االهتم ح ححام بالتباع ح ححد اإلجتم ح ححاعى خاص ح ححة ف ح ححي حجح ح حرات
النححوم ،حيححث ثبححت مححن البحححث ارتفححاع معححدل األزدحححام الحجححرى
النححومى لححدى غالبيححة األسححر عينححة البحححث ،وهححذا ارجححع لصححغر

مسح ححاحات الوحح ححدات السح ححكنية ،حيح ححث مح ححا يقح ححرب مح ححن غالبيتهح ححا
( )%72تت ح ح ح حراوح مسح ح ح ححاحاتها مح ح ح ححن (100 -40م ،)2وممكح ح ح ححن
التغلب على هذه المشحكلة باسحتخدام األثحاث المتعحدد األغحراض
واآلسرة ذات الدورين .
 -2أوضحححت النتححائج أن ثلث ححي ( )%66الوحححدات السححكنية

عينة البححث تقحع فحي أدوار سحكنية قريبحة محن األرض (الشحارع)
ممح ح ح ح ححا يعرضح ح ح ح ححها لمصح ح ح ح ححادر التلح ح ح ح ححوث المتعح ح ح ح ححددة (الغبح ح ح ح ححار –
الضوضححاء ،).......وهححذا يتطلححب مححن األسححر حمايححة مسححاكنها
من هذه الملوثات من خحالل إسحتخدام النوافحذ التقليديحة (الشحيش
والزج ح ح ح ح ححاج) أو وض ح ح ح ح ححع مظ ح ح ح ح ححالت خش ح ح ح ح ححبية عل ح ح ح ح ححى النواف ح ح ح ح ححذ
الزجاجية......

 -3إهتمححام األسححر الححذين لححديهم مشححاكل إنشححائية بمسححاكنهم
بحلهححا مححن خححالل الهححدم واعححادة البنححاء للمسححاكن اآليلححه للسححقوط
وهححى بنسححبة ( )%8مححن المسححاكن عينححة البحححث والتححرميم (ف ححى
حالة وجود شقوق غير عميقة بالجدران واألسحقف) وهحى بنسحبة

( )%27أي أكثر من ربع المساكن عينة البحث بقليل.

 -4نش ححر ال ححوعي ب ححين األس ححر عين ححة البح ححث بمحاول ححة رف ححع
جودة أداء البيئة السكنية الداخلية؛ للمحافظة على صحة أفحراد
األس حرة ( البدنيححة والنفسححية واإلجتماعيححة) ،حيححث مححا يقححرب مححن
غالبي ح ححة المس ح ححاكن عين ح ححة البح ح ححث ج ح ححودة أداء بيئته ح ححا الس ح ححكنية
الداخليححة (منخفض ححة ومتوسححطة ( )%67 ،%16عل ححى التح حوالى
حت ححى تك ححون بيئ ححة جاذب ححة ألفح حراد األسح حرة خاص ححة خ ححالل جائح ححة
فيح ح ححروس كورونح ح ححا المسح ح ححتجد (كوفيح ح ححد –  )19وللحفح ح ححاظ علح ح ححى
صحتهم.
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 -5نش ححر ال ححوعي ب ححين أفح حراد األس ححر عين ححة البح ححث بمحاول ححة
تكيي ححف بيئ ححتهم الس ححكنية للع ححزل المنزل ححى ف ححى حال ححة إص ححابة أح ححد
أفرادهح ححا بفيح ححروس كورونح ححا المسح ححتجد (كوفيح ححد  )19-فح ححى ضح ححوء
مسح ح ححاحتها وفراغاتهح ح ححا المعيشح ح ححية والخدميح ح ححة المحح ح ححدودة بإتبح ح ححاع
اإلرشادات الصحية لو ازرة الصحة المصرية – موقع الوقاية.
ثاني ااً :توصاايات للمسااؤوليين عاان التنميااة المحليااة لألحياااء

السكنية:

 -1اإلهتمام برصحف الشحوارع ،حيحث أتضحح محن النتحائج أن
ما يقرب من ربحع األسحر عينحة البححث يعحانون محن عحدم رصحف
الشوارع التحى تقحع فيهحا مسحاكنهم فهحى (حصحى أو تحراب) ،وهحذا

ض ححار بالص حححة إلث ححاره األترب ححة والغب ححار خاص ححة خ ححالل جائح ححة
فيروس كورونا المستجد (كوفيد.)19 -
 -2اإلهتمححام بالش حوارع الجانبيححة مححن خححالل تشححجيرها ،حيححث
تطل عليها أكثر من نصف ( )%57المساكن عينة البحث.
 -3اإلهتمححام بححردم البححرك والمسححتنقعات والتححى تكححون مصححدر

للروائح الكريهة وايواء الحشرات الناقلة لألمراض.

 -4محاول ححة تنظي ححف الخ ارب ححات المحيط ححة بالمس ححاكن ،حي ححث
تستخدم كمقالب للقمامة وكذلك زراعتها وتشجيرها.
 -5اإلهتمام بزراعة المسحطحات الخضحراء ،حيحث ثبحت محن
البحث أنها محدوده جدا وكذلك التشجير.

 -6اإلهتمام بشبكة المرافق الصححية (اإلمحداد بميحاة الشحرب

النقيح ححة والصح ححرف الصح حححى وشح ححبكة الكهربح ححاء والغح ححاز) ،وكح ححذلك
األهتمح ح ححام بشح ح ححبكة االتصح ح ححال (التليف ح ح ححون األرضح ح ححى والمحمح ح ححول
واألنترنت) ،حيث ثبت من البحث أن هنحاك مسحاكن تعحاني محن
تححدنى جححودة هححذه الم ارفححق وأخححرى محرومححة منهححا ،وه حذا لححه أث حره

السيئ خاصة خالل جائحة فيروس كورونا المسحتجد (كوفيحد -

.)19
 -7اإلهتمح ححام بتح ححوفير الخ ح ححدمات وخاصح ححة الصح حححية خح ححالل
جائحححة فيححروس كورونححا المسححتجد (كوفيححد  ،)19-حيححث تعححاني
نسح ححبة ( )%12مح ححن ت ح ححدنى جح ححودة هح ححذه الخح ححدمات وح ح حوالى ¾
( )%72يعانون بأنها تتوفر بجودة متوسطة.
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المراجع
بوحس حون ،العربححى ( :)2015التغي حرات والتعححديالت المحدثححة علححى
المسح ححكن فح ححي ظح ححل البيئح ححة العمرانيح ححة الجديح ححدة ،مجلح ححة العل ح ححوم

اإلنس ح ححانية واالجتماعي ح ححة ،جامع ح ححة أب ح ححو بك ح ححر بلقاي ح ححد تلمس ح ححان،

العدد( ،)21ص. 279

حسححنيه ،مححأمون سححيد أحمححد ( :)1999التصححميم الححداخلى للمسححكن

المصححرى المعاصححر فححى العمححارة البيئيححة لحسححن فتحححى ،رسححالة
ماجس ح ححتير ،قس ح ححم التص ح ححميم ال ح ححداخلى واألث ح ححاث ،كلي ح ححة الفن ح ححون

التطبيقية ،جامعة حلوان.

حسح ح ححين ،حنح ح ححان محمح ح ححد احمح ح ححد ( :)1997المنتجعح ح ححات السح ح ححياحية
االستشفائية "دراسة تحليليحه" ،رسحالة ماجسحتير ،كليحه الهندسحة،
جامعه القاهرة.

الحي ححارى ،إيم ححان ( :)2015تعري ححف الج ححودة ،الموق ححع اإللكترون ححي
 Https:mawdoo3.comتاريخ الدخول .2021/1/20

رشح ححدي ،محمح ححد عح ححادل( :)1997الط ح ححب الرياضح ححي فح ححي الص ح حححة
والمرض ،منشأه المعارف ،اإلسكندرية.

الزينححى ،يحيححى ( :)1992الطححابع المعمححارى للمححدن الجديححدة ،مجلححة
تنمي ح ح ححة المجتم ح ح ححع "مجل ح ح ححة فص ح ح ححلية متخصص ح ح ححة ف ح ح ححى العل ح ح ححوم

اإلجتماعية" ،السنة السادسة عشرة ،مؤسسة فريد ريش إيبرت،

القاهرة.

س ح ححعدون ،س ح ححليمان عب ح ححد اهلل ( :)2011إنس ح ححانية العم ح ححارة العربي ح ححة
اإلسححالمية " العمححارة بححين متطلبححات الحاجححة ومثاليححة التنظيححر"،

المجلة العراقية للهندسة المعمارية ،العدد ( ،)22ص .3

السيد ،فؤاد البهى ( :)2005علحم الحنفس اإلحصحائى وقيحاس العقحل
البشرى ،د ار الفكر العربى ،القاهرة:

شححمس ،امححل عبححد الفتححاح عطححوه ( :)2018تحسححين نوعيححه الحيححاة:

بحححث علححى عينححه مححن قححاطني العش حوائيات المنتقلححين الححي "ح حي
السامرات" ،مجلة حوليات اداب عحين شحمس ،)46(46 ،ص

ص.459 -413

شحمس ،علحى عبحد المحنعم علحى ( :)2005المسحكن الصححى مكحون
لبيئة عمرانية نظيفة ،رسحالة ماجسحتير ،كليحة الفنحون التطبيقيحة،
جامعة حلوان.
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ABSTRACT

The Quality of The Performance of The Residential Environment in
Preserving the Human Health and Its Suitability for Home Quarantine During
the Pandemic of The Emerging Coronavirus (Covid-19) In A Sample of
Families in Alexandria City
Magada.Kh.Gaballah
The main objective of this research was to determine
the degree of the quality of the performance of the
residential environment in preserving human health and
its suitability for home quarantine during the pandemic
of the emerging Coronavirus (covid-19). The study aim
was achieved by choosing a simple random sample
consisting of (100 Residential Units) from some
Alexandria city districts and some resident families,
who were from different economic and social
backgrounds. Personal interview was used and the
descriptive approach was applied. The most important
results were, the degree of the quality performance of
the standards of the external residential environment
(the health of residential location, the supply of utilities
and availability of services), and internal residential
environment (Meeting the family’s needs to maintain
physical, psychological and social health for its
members), and both of them together were medium in
the rates of (70%, 69%, 69%) respectively. As for the
degree of the suitability for home quarantine in
accordance with the conditions of the Egyptian Ministry
of Health, it was convenient in less than half of the
sample (43%) of the families’ houses, which had a one
or more infected members that reached (28%) of the
residents sample. Most problems that faced the families
during home quarantine that related to external
residential environment were unhealthy residential

location was (68%), and regarding the internal
residential environment, they were the unavailability of
a separate room for home quarantine, the unavailability
of a separate bathroom and bad air quality at home
(71%) for each of them, poor ventilation at home, the
sunlight does not enter the quarantine place, continuous
water outage (64%) for each of them, and finally the
continuous unavailability of antiseptics to clean up the
surfaces (61%). The most important recommendations
that the research has concluded are, it is necessary to
spread awareness among families of the research sample
by trying to upgrade the quality of the internal
environment performance to preserve the health of its
members physically, psychologically and socially, and
adapt it to home quarantine. Also, it is recommended to
draw the attention of the officials responsible to try to
upgrade the quality of the external environment
performance by paving the streets and planting trees in
them, especially side streets, overcoming the trash
problem, improving the utilities and communications
network and providing highly efficient health services.
Keywords: The Quality of the Residential
Environment - Human Health - Home Quarantine Emerging Coronavirus (Covid-19) - Families in
Alexandria City.

