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معارف وممارسات ربات األسر فيما يتعلق بمتالزمة المنزل المريض و التصميم 

  .وعالقتها ببعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية الداخلي المستدام

  *عبير ياسين أحمد إبراهيم                            ∗يثرب علي محمد حبيب
 

  :والمشكلة البحثية المقدمة
الوعي البيئي بشكل مطرد لدي العامة، إال أنه مازال هناك حاجة ماسة إلي بالرغم من ازدياد      

التصدي وتوجيه أصابع االتهام إلي عدو شرس يشاركنا منازلنا، حيث تشير الدراسات البيئية إلي احتواء 

زات الغا( والكيميائية ...) فطريات –فيروسات  –بكتيريا (أجواء المنازل علي عشرات الملوثات البيولوجية 

األبخرة العضوية  -المبيدات الحشرية -ملوثات مواد البناء والدهانات -مثل أول وثاني أكسيد الكربون 

غاز  -الموجات الكهرومغناطيسية –الحرارة  -الضوضاء(والفيزيائية واإلشعاعية ...) كالفورمالدهيد

م داخل المنزل تحت التي تضع قاطنيها ممن يقضون معظم أوقاته ،)٢٠١٣رحاب أحمد ،(...)الرادون

طائلة مخاطر تلك الملوثات، ومع تدني مستوي الخدمات الصحية والوعي البيئي ارتبطت بعض 

األمراض بالتلوث الداخلي للمنازل كالحساسية وسرطان الرئة وغيرها من األمراض الفتاكة، إضافة إلي 

  ).٢٠٠٣شير جرار،نوري الطيب وب(خطر خفي يجهله الكثيرون يسمي بمتالزمة المنزل المريض 

ويشير مصطلح متالزمة المنزل المريض إلي وصف معاناة ساكني المنزل المتمثلة في اضطرابات       

صحية مرتبطة بالوقت الذي يتم قضاؤه داخل المنزل دون إمكانية تحديد مرض أو سبب معين، ويتعلق 

جية والكيميائية، إضافة إلي عدة عوامل األمر بسوء نوعية الهواء باألماكن المغلقة نظرًا للملوثات البيولو 

منظمة العمل العربية ، المعهد العربي للصحة (أخري بعضها فيزيائي وبعضها اجتماعي نفسي 

وتعرف المتالزمة بأنها  ،)٢٠١٩، Senitkova و Kraus( )٢٠١٥والسالمة المهنية دمشق،

كتهيج الغشاء المخاطي مجموعة األعراض غير الصحية التي تتسبب في الشعور بأعراض مرضية 

ضيق ( والتهاب الجهاز التنفسي ،أعراض الربو )سيالن واحتقان األنف، التهاب الحلق ، تهيج العين(

، الصداع، التعب وعدم الشعور بالراحة، اضطرابات الجهاز العصبي، )الصدر، الصفير، السعال الجاف

الهضمي، جفاف الجلد ، والحساسية  ، اضطرابات الجهاز، الغثيان، الدوار، صعوبة التركيزاإلجهاد

، ويشعر المصابين بالتحسن بعد فترة بسيطة من مغادرة المنزل والتواجد بالهواء الطلق للروائح

)Nag،٢٠١٩.(  
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حيث انبعاث الغازات، األبخرة، والجسيمات ذات التأثير  وتتعدد مصادر تلوث الهواء الداخلي،      

الطهي خاصة في حال عدم توافر أفران نموذجية وضعف  الكبير على الصحة والناتجة عن عملية

من غازات وجسيمات تبقى  وعمليات التدفئة وما ينجم عن احتراق األنواع المختلفة من الوقود   .التهوية

 .والتدخين وما يحتويه دخان التبغ من عشرات المواد الكيميائية الضارة .لفترات طويلة حبيسة الجدران

وما ينتج عن حيوانات المنازل من أشكال مختلفة من الملوثات عن  )٢٠٠٣ار،نوري الطيب وبشير جر (

فضًال عن استخدام معطرات . طريق الشعر، القشور المتساقطة من الجلد، الريش، اللعاب والفضالت

و مواد البناء كاألسبستوس المستخدم ألغراض العزل واأللياف . الجو، والمغاالة في استخدام العطور

إضافة إلي المنظفات والمطهرات وما تحتويه من مواد كيميائية متطايرة خطرة ). ٢٠١٩،Nag(الزجاجية 

 والذي ينتج عن كغاز الكلورين الذي ينتج عن خلط المواد المبيضة مع المنظفات المحتوية علي األمونيا،

ات في معدل التعرض لنسب قليلة منه تهيج بالعين واألنف والحلق، ويؤدي التعرض لنسب أعلي إلي تغير 

 (Agency for Toxic Substances and Disease Registry التنفس وسعال وضرر بالرئتين

،٢٠٠٧( . 

المضغوطة، ودهانات األثاث  إضافة إلي ما ينتج عن األثاث الجديد خاصة المصنع من األخشاب     

ديكور كأوراق تغطية الجدران العوازل الحرارية، مواد ال ،وأقمشة التنجيد والسجاد غير المطابق للمواصفات

من  HCHO واألسقف، و بعض أنواع الستائر، من ملوثات عضوية متطايرة والتي يعتبر الفورمالدهايد

والسموم  ).٢٠١٣واَخرون،Abdull ) (٢٠٠٦، Sassi( إضافة إلي المبيدات الحشرية المتنوعة. أهمها

 تدخل إلي المنزل من التي و الغازات السامة. كالحبوب  الفطرية التي تنمو علي المواد الغذائية المخزنة

و ارتفاع نسبة الرطوبة مع عدم وجود تهوية كافية مما يساعد علي  .كأول وثان أكسيد الكربون الخارج

  .)٢٠٠١محمد حمود و إسماعيل بديوي ،(نمو البكتيريا العضوية والفطريات الضارة بالصحة 

المنبعثة من األجهزة المنزلية ولمبات اإلضاءة المختلفة،  أيضا التعرض للموجات الكهرومغناطيسية     

 جهاد،الصداع، صعوبات التركيز، مشاكل النوم، االكتئاب، اإلوما لها من مشكالت صحية ك

حيث تتأثر كهرباء الدماغ بالموجات الكهرومغناطيسية التي . )٢٠١٦واَخرون، Belyaev(والتوتر

والتي تحدث تغييرات في الخاليا العصبية تحكمي لألعصاب، أثبتت الدراسات تأثيرها علي المركز ال

للجهاز العصبي المركزي ، بما في ذلك موت الخاليا المبرمجة للخاليا العصبية، وٕاحداث تغيرات في 

 .)٢٠١٩واَخرون ،  (Kim وظيفة المايلين العصبي والقنوات األيونية

لية مطلبًا رئيسيًا خاصة مع تعدد مصادر التلوث، الداخ البيئة أصبح التحكم في جودة الهواء و لذا      

من مرحلة اختيار مكان المبني وتصميمه وصوًال إلي التصميم الداخلي واختيار قطع  اً ويتم ذلك بدء

األثاث، حيث اختيار المواد والخامات وتحديد الوظائف والعمليات المختلفة التي قد تكون مصادر هامة 
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وية وتوزيع الهواء التي يتم بواسطتها التخلص من تلك الملوثات للملوثات، وتحديد أنظمة الته

)Bahobail ، ٢٠١٣(.  

حيث ظهرت العديد من  تطبيق مفاهيم االستدامة والتصميم المستدام، ويتم ذلك من خالل     

المصطلحات التي أصبحت تحتل الصدارة في السياسات البيئية واإلقتصادية، مع االهتمام الدولي 

والتصميم  االستدامة ،التصميم المستدامى رفع الوعي العام بالقضايا البيئة، والتي تتضمن بالسعي إل

الداخلي المستدام، وتعني اإلستدامة تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال المقبلة على 

ويعرف التصميم . دون اإلخالل بالنظام البيئي والمحافظة على الموارد البيئية أيتلبية احتياجاتها، 

المستدام بأنه ذلك التصميم المصمم وفقًا لمفهوم االستدامة، بحيث يكون نابعًا من بيئته، متوافقًا معها، 

، ويهدف إلي )٢٠١٨إيمان الحوتي،(مستفيدًا من إمكانياتها ومحافظًا علي مواردها لألجيال القادمة 

ة فضًال عن كونها متكيفة مع البيئة الطبيعية، إنشاء بيئة مبنية صحية تعكس الحاجات والمطالب اإلنساني

شمائل إبراهيم ولينا كاظم، (مسؤولة عن المحافظة علي صحة وسالمة كل من اإلنسان والنظام البيئي 

ويسعي التصميم المستدام للتناغم مع الطبيعة بطروحاته وتوجهاته لتلبية أبعاد االستدامة، ففي  ،)٢٠١٨

انصب االهتمام نحو اقتصاد وتدوير الموارد و ) كولوجي واألخضراألي( بداية طروحاته بمفهومي

الطاقات، ومن ثم اهتم بقيم التصميم التي تسعي لالهتمام بصحة وأداء اإلنسان داخل المبني خاصة بعد 

تشخيص األبنية المريضة، ومؤخرًا بدأت طروحاته تسعي لتفعيل التأثير اإليجابي للبيئة علي رفاه وصحة 

 Beyond ما وراء األخضر(خالل دراسة النظم الطبيعية وتأثيرها متخذًا مسميات أخري اإلنسان من 

Green،  والتصميم المحب للطبيعة Biophilic Design( ) هدي العلوان و ياسمين حسن

يعد التصميم الداخلي المستدام أحد األركان األساسية للتصميم المستدام، وهو من و  ).٢٠١٧بيك،

ة التي تتجه نحو زيادة قدرة عناصر التصميم الداخلي علي موائمة الظروف البيئية، االهتمامات الحديث

وارتبط  ).٢٠١٨إيمان الحوتي، (من خالل تطويع خامات ذات قدرة علي التعايش البيئي اإليجابي 

 ،المحب للطبيعة وفقًا للتوجهات الحديثة للتصميم المستدامبالتصميم مفهوم التصميم الداخلي المستدام 

انطالقًا من عدم استطاعة المنزل بخصائصه الثابته إمداد مستخدميه بمشاهد متنوعة ، مما يؤثر سلبًا 

   ).٢٠١٨شمائل إبراهيم و لينا كاظم، (علي الصحة النفسية والجسدية لألفراد 

م فيما يسمي بالتصمي(وقد أثبتت األبحاث االرتباط اإليجابي لدمج عناصر الطبيعة و محاكاتها        

بالتصميم الداخلي علي صحة اإلنسان، حيث أوضحت الدراسات التي استخدمت بعض ) المحب للطبيعة

المحفزات البصرية كالصور والصور ثالثية األبعاد والواقع االفتراضي ومقاطع الفيديو الخاصة بالمناظر 

لدي األفراد المعرضين الطبيعية، أن مشاهدة المناظر الطبيعية أدت إلى استجابات أكثر استرخاًء للجسم 

وتولد المشاعر  مقارنة بعدم تواجدها، حيث ساعدت علي الحد من اإلجهاد، القلق، التوتر، لضغوط
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كما أكدت الدراسات التي استخدمت المحفزات الطبيعية . اإليجابية والتعزيز من الحالة النفسية والصحية

المواد الخشبية، اآلثار اإليجابية على األنشطة الحقيقية بالتصميم الداخلي كالزهور والنباتات الخضراء و 

حيث يؤدي التعرض . )٢٠١٩واَخرون،  Jo) (٢٠١٣واَخرون ،  (Brown  العصبية الدماغية

قياس مستويات الضغط النفسي  حسن الحالة المزاجية، وأثبت ذلك من خاللللمناظر الطبيعية إلي ت

 فيزيائيًا وبيولوجيًا قبل وبعد التعرض للمناظر الطبيعية من خالل قياس نسبة الكورتيزول واألميليز
)Ewert و Chang،٢٠١٨()  Chang ،٢٠١٩واَخرون.(  

ن ضمن كلف المشاركون بشكل عشوائي بالعمل بمكتب واحد م وفي تجربة أجريت علي مائة فرد،     

مكتب مصمم بشكل تقليدي وثالثة مكاتب معززة بالعناصر المختلفة للتصميم المحب (أربعة مكاتب 

معدل ضربات القلب، (ثم قياس المؤشرات الفسيولوجية لإلجهاد بعد ضغط العمل، والمتمثلة في ) للطبيعة

تصميم المحب للطبيعة لديهم وجد أن العاملين بالمكاتب ذات ال). االستجابة الكهربائية للجلد، ضغط الدم 

حيث  ).٢٠١٩وَاخرون، (Yinاستجابات أفضل بعد إجهاد العمل مقارنة بالعاملين بالمكتب التقليدي

يحدث ما يسمي باإللهاء اإليجابي، والذي يتم من خالله اشغال العقل بمحفزات جديدة من خالل مجموعة 

حيث تجبر الملهيات الدماغ علي العمل بشكل ) ةمشاهدة مناظر للطبيع( من المتغيرات بالبيئة الداخلية 

  .)٢٠٠٦ ،(Shepleyال شعوري، بعيدًا عن مجاالت التركيز السلبية بالبيئة المحيطة باألفراد 

من ثم يساعد تطبيق مبادئ ومعايير التصميم المستدام علي تحسين نوعية الهواء الداخلي وجودة     

لذا . واألمان وتحقيق الرفاه والحفاظ علي صحة قاطني المنزلالبيئة الداخلية لتلبية متطلبات الراحة 

ظهرت الحاجة الملحة للتصميم الداخلي المستدام ، بوصفه استراتيجية للتقليل إلي الحد األدني من 

 الملوثات الداخلية، والزيادة إلي أعلي حد في كفاءة التبادل اإليجابي بين البيئة الداخلية و الطبيعية

  ).٢٠١٩خرون ،دعاء محمد وا(

عناصر ) ٢٠١٧(هدي العلوان و ياسمين حسن بيك ،  )٢٠٠٧( Welton وقد أوضح كل من       

التصميم الداخلي المستدام في، وجود النباتات المتصاص الضوضاء و المواد السامة وطرح األكسجين 

 .و الغازات السامة زراعة األسقف لتقليل استخدام الطاقة وحجز وامتصاص الصوتو . واأليونات السالبة

 .توظيف عنصر الماء المتدفق لتحسين المحتوي األيوني في الهواء والتقليل من أثار الضوضاءو 

االستعاضة عن حديد التسليح بالحديد غير الممغنط كالصلب أو األلياف الزجاجية للحد من تضخيم و 

واد الطبيعية في البناء واإلنهاءات كتوظيف الم استخدام مواد صديقة للبيئةو  .المجاالت الكهرومغناطيسية

مع التأكد من عدم احتواء منتجات األخشاب علي الفورمالدهيد واستخدام قطع األثاث المصنعة من مواد 

طبيعية كالخيزران والمنسوجات المصنعة من ألياف طبيعية وتجنب استخدام األلياف الصناعية لما تولده 

 .وبة والحرارة وٕاطالق األيونات السالبة ورفع السيروتينين للحفاظ علي توازن الرط من كهرباء ساكنة
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توظيف أشعة الشمس وحركة الهواء في توليد الطاقة كمصادر متجددة ولتأثير الضوء الطبيعي علي و 

ونسب األيونات  CO2و  O2 إفراز الميالتونين وألهمية حركة الهواء في إعادة نسب احتواء الهواء من

تجنب استخدام الزجاج المعتم مع توظيف الضوء الطبيعي وعزل زجاج كذلك  .الألزمة لصحة اإلنسان

محاكاة باإلضافة إلي  .النوافذ باستخدام زجاج ثانوي مع قواطع صوتية حول الفتحات لتقليل الضوضاء

  .األنماط واألشكال الطبيعية بصورة رمزية من خالل المجسمات واللوحات الفنية

ستخدام اإلضاءة الصفراء إلي جانب البيضاء، حيث تحتوي علي ا )٢٠٠٧( Welton و أضاف      

تردد الطيف الكامل، بينما تفتقر اإلضاءة البيضاء وجود األطوال الموجية لألزرق وفوق البنفسجي 

واألخضر، وهو ما ينتج عنه ما يعرف باكتئاب الشتاء، وترجع أسبابه إلي نقص الناقالت والهرمونات 

  .العصبية 

عناصر التصميم الداخلي المستدام إلي ثالثة  )٢٠١٧( Eldin و Reham نف كل منبينما ص     

المعاد تدويرها أو استخدامها، المحلية ، (من خالل استخدام المواد  المواد والمواردعناصر رئيسية ،

التي تعمل علي المعدات والنظم و).جددة، المعتمدة كمواد صديقة للبيئة من قبل هيئات متخصصةتالم

كاستخدام النوافذ الحرارية المتسعة والتزجيج الذكي، واللمبات الموفرة مع (فاظ علي استهالك الطاقة الح

بإعادة استخدام وتدوير (، وخفض النفايات والتلوث والمواد السامة)ألوان الطالء الفاتحة لعكس الضوء

لهواء الداخلي واستخدام المواد، ومعالجة فراء الحيوانات واستخدامها كمفروشات، الحفاظ علي جودة ا

من خالل  الحلول اإلبداعيةو). المنتجات الخالية من المركبات العضوية المتطايرة وأي سموم أخرى

استخدام المنتجات وقطع األثاث متعددة االستخدام، لتوفير استخدام المزيد من المنتجات وبالتالي ترشيد 

  .استهالك الموارد 

التصميم الداخلي المستدام في الكفاءة في استخدام  مبادئ) ٢٠١٥(  Pazzagliniوقد أوضح      

التدفئة (واستخدام الطاقة المتجددة ) . استخدام مستويات عالية من العزل و النوافذ عالية األداء(الطاقة 

استخدام مواد صديقة للبيئة (وتوفير بيئة صحية داخلية ). الشمسية،اإلضاءة الطبيعية، التبريد الطبيعي

وتحسين استخدام المواد وتقليل النفايات بدءًا من ). عادة استخدامها وتدويرها، وتواجد النباتاتيمكن إ

وتحقيق انسجامًا بصريًا وثقافيًا مع البيئة الخارجية ومحيطها . عملية التصميم و حتي التخلص من المنتج

  ).سواء باستخدام مواد طبيعية أو صناعية(

خفاض مستوي الوعي المعرفي بمتالزمة المنزل المريض، ففي هذا وقد أوضحت الدراسات ان     

التعرف علي مستوي معارف مربيات رياض األطفال  تهدف إلي التي) ٢٠١١( واَخرون   Nassifدراسة

مربية من مربيات رياض ) ٩١(عينة تكونت من علي ، والتي أجريت في بروكسل  عن التلوث الداخلي

توي اإلدراكي ألفراد العينة للمخاطر الصحية المتعلقة بالمباني األطفال، أوضحت النتائج ضعف المس
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من إجمالي العينة لم تسمعن عن متالزمة %) ٠,٦٢(المريضة علي صحة األطفال، حيث بلغت نسبة 

جميلة سليماني  كما أوضحت دراسة .غير كافية  )%٠,٧٩(المباني المريضة ، وكانت معلومات

إلي التعرف علي مستوي الوعي الصحي بمخاطر متالزمة المباني التي تهدف  )٢٠١٥(وفتيحة بلعسلة 

ربة أسرة جزائرية، تدني مستوي الوعي الصحي بمخاطر ) ٢٠٠( المريضة لدي عينة تكونت من

  .المتالزمة لدي أفراد العينة

وفي حدود ما تم التوصل إليه لم يتم الوصول إلي دراسات توضح مستوي الوعي المعرفي       

أشارت نتائج البحوث إلي الحاجة  كما الداخلي المستدام نظرًا لكونه من االهتمامات الحديثة،بالتصميم 

إلي أبحاث تتناول السلوك البشري للتعرف علي مدي إمكانية تغيير األفراد لعاداتهم واستخدام الخامات 

سات التي تتناول إلي ندرة الدرا إضافة). ٢٠١٢، El- Zeiny(والمنتجات المستدامة بالتصميم الداخلي 
الوعي بمتالزمة المنزل المريض بالمجتمع المصري في ظل مشكالت المساحة وضعف البنية التحتية 

  .بالعديد من المنازل
ربات األسر عن والتى تتمثل في التعرف علي مستوي معارف من هنا تظهر المشكلة البحثية     

ومدي  مستوي ممارساتهن للحد من المتالزمة،متالزمة المنزل المريض والتصميم الداخلي المستدام، و 

 .تواجد عناصر التصميم الداخلي المستدام بالمنزل

  :مشكلة البحث
  :يحاول هذا البحث اإلجابة عن التساؤالت التالية

 ؟)التصميم الداخلي المستدام –متالزمة المنزل المريض ( كل من ما مصادر المعلومات عن  .١

التصميم الداخلي  –متالزمة المنزل المريض ( من  كلالمبحوثات عن معارف ما مستوى  .٢

 ؟)المستدام

تواجد عناصر   -ممارسات المبحوثات للحد من متالزمة المنزل المريض (مستوي كل من ما  .٣

 ؟)التصميم الداخلي المستدام بالمنزل

متالزمة المنزل (المتعلقة بكل من ارتباطية بين مستوي معارف المبحوثات هل توجد عالقة  .٤

عدد / السن / المستوي التعليمي (والمتغيرات البحثية ) التصميم الداخلي المستدام –يض المر 

 ).متوسط الدخل الشهري لألسرة/ أفراد األسرة 

ممارسات المبحوثات للحد من متالزمة المنزل المريض بين مستوي  ارتباطية هل توجد عالقة .٥

 متوسط الدخل الشهري/ فراد األسرة عدد أ/ السن / المستوي التعليمي (والمتغيرات البحثية 

 ).لألسرة
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 –متالزمة المنزل المريض(هل توجد عالقة ارتباطية بين مستوي معارف المبحوثات عن كل من .٦

 .و تواجد عناصر التصميم الداخلي المستدام بمنازلهن) التصميم الداخلي المستدام

ة المنزل المريض ومستوي متالزمهل توجد عالقة ارتباطية بين مستوي معارف المبحوثات عن  .٧

 .ممارساتهن للحد من المتالزمة

متالزمة (المتعلقة بكل من ذات داللة إحصائية في مستوي معارف المبحوثات  هل توجد فروق .٨

 ).عملال/ محل اإلقامة(تبعا للمتغيرات البحثية  )التصميم الداخلي المستدام –المنزل المريض 

ممارسات المبحوثات للحد من متالزمة (توي كل منذات داللة إحصائية في مس هل توجد فروق .٩

تبعا للمتغيرات البحثية  )تواجد عناصر التصميم الداخلي المستدام بالمنزل -المنزل المريض 

  ).عملال/ محل اإلقامة(

  :الهدف من البحث
متالزمة المنزل المريض ربات األسر عن معارف التعرف علي مستوي الهدف الرئيسي من البحث        

ومدي تواجد عناصر التصميم  والتصميم الداخلي المستدام، ومستوي ممارساتهن للحد من المتالزمة،

  :من خالل األهداف الفرعية التاليةالداخلي المستدام بالمنزل، ويتحقق هذا الهدف 

 –متالزمة المنزل المريض ( عن كل من المبحوثات  التعرف علي مصادر معلومات -١

 ).امالتصميم الداخلي المستد

التصميم  –متالزمة المنزل المريض (قياس مستوي معارف المبحوثات عن كل من  -٢

 ).الداخلي المستدام

تواجد   -ممارسات المبحوثات للحد من متالزمة المنزل المريض (قياس مستوي كل من  -٣

 .)عناصر التصميم الداخلي المستدام بالمنزل

متالزمة المنزل (المتعلقة بكل من ثات المبحو معارف تحديد العالقة االرتباطية بين مستوي  -٤

/ السن / المستوي التعليمي (والمتغيرات البحثية ) التصميم الداخلي المستدام –المريض 

 ).متوسط الدخل الشهري لألسرة/ عدد أفراد األسرة 

للحد من متالزمة المنزل المبحوثات ممارسات تحديد العالقة االرتباطية بين مستوي  -٥

متوسط / عدد أفراد األسرة / السن / المستوي التعليمي (ت البحثية المريض والمتغيرا

 ).لألسرة الدخل الشهري
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متالزمة المنزل (تحديد العالقة االرتباطية بين مستوي معارف المبحوثات عن كل من  -٦

وتواجد عناصر التصميم الداخلي المستدام ) التصميم الداخلي المستدام –المريض 

 .بمنازلهن

متالزمة المنزل المريض االرتباطية بين مستوي معارف المبحوثات عن  تحديد العالقة -٧

 .ومستوي ممارساتهن للحد من المتالزمة

 –متالزمة المنزل المريض (المتعلقة بكل من تحديد الفروق في مستوي معارف المبحوثات  -٨

 ).عملال/ محل اإلقامة(تبعا للمتغيرات البحثية  )التصميم الداخلي المستدام

 - ممارسات المبحوثات للحد من متالزمة المنزل المريض (لفروق في مستوي كل منتحديد ا -٩

/ محل اإلقامة(تبعا للمتغيرات البحثية  )تواجد عناصر التصميم الداخلي المستدام بالمنزل

 ).عملال

  :أهمية البحث العلمية
 :في مجال التخصص: أوالً 

 تلقى حيث المنزل إدارة تخصص نزلىالم االقتصاد مجالب علمية إضافة البحث نتائج تمثل قد •

متالزمة المنزل المريض والعالقة بين التصميم الداخلي المستدام والحد  أضرار على الضوء

من تلك المتالزمة، وما لهذا من أهمية في الحفاظ علي صحة أفراد األسرة وجودة بيئة المنزل 

  .الداخلية

  :في مجال خدمة المجتمع: ثانياً 
الحث علي نشر الوعي بمتالزمة المنزل المريض وأهمية التصميم الداخلي  يسهم هذا البحث في •

  .وصحة البيئة ،المستدام، وما لهذا من تأثير إيجابي علي صحة أفراد المجتمع

  :أهمية البحث التطبيقية: ثالثاً 
 والتصميم المريض المنزل متالزمة دراسة تتناول التي"  الباحثة علم حدود فى"  األبحاث ندرة •

 نواة البحث هذا نتائج تكون قد وبالتالي البحث، تناولها التي الجوانب من المستدام لداخليا

  .الموضوعات بتلك العلمي البحث إليها يتطرق لم التي الجوانب تتناول جديدة ألبحاث
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  :اإلسلوب البحثي
  .مصطلحات البحث العلمية والتعاريف اإلجرائية: أوالً 

  :متالزمة المنزل المريض

تعرف بأنها مجموعة األعراض غير الصحية التي تظهر علي ساكني المنزل، والتي تتسبب في      

الشعور بأعراض مرضية كالتعب واإلجهاد، تهيج العين واألنف والحنجرة، الصداع وصعوبة التركيز 

لد، واضطرابات الجهاز العصبي، الغثيان والدوار، التهاب الجهاز التنفسي والسعال الجاف، وجفاف الج

وترتبط . ويشعر المصاب بالتحسن بعد فترة بسيطة من مغادرة المنزل، دون إمكانية تحديد مرض أو سبب

النعدام التهوية وعدم انضباط الرطوبة النسبية  تلك األعراض من الناحية الوبائية بالمنازل محكمة الغلق

، إلي جانب عوامل أخري بعضها وتلوث الهواء الداخلي، حيث انتشار الملوثات البيولوجية والكيميائية

  ).٢٠١٣ ، Bahobail )(٢٠٠٦، (Sassiفيزيائي، وبعضها اجتماعي نفسي

كافة األعراض غير الصحية مجهولة السبب التي يشعر بها وتعرف إجرائيًا في هذا البحث بأنها     

  . ساكني المنزل، والتي تزول بعد فترة قصيرة من مغادرته

  :التصميم الداخلي المستدام

يعني تحقيق االستدامة في التصميم الداخلي واألثاث من حيث المسؤولية االجتماعية واستخدام      

لتجنب الملوثات  وتطويع خامات ذات قدرة علي التعايش البيئي اإليجابي التكنولوجيا غير الملوثة،

جونومية التواؤم مع أر (والحصول علي منزل صحي، مع ضرورة توافق قطع األثاث مع مستخدميها 

 ).٢٠١٣عبير سويدان و هبة عوض ،(لتحسين اإلطار الحياتي لإلنسان ) المستهلك

ذلك التصميم الداخلي المصمم وفقًا ويعرف التصميم الداخلي المستدام إجرائيًا في هذا البحث بأنه      

اصر التصميم لمفهوم االستدامة حيث التصميم المستدام المحب للطبيعة، والذي يعمل علي زيادة قدرة عن

 من خالل استخدام مواد َامنة بيئيًا، معالداخلي علي تحسين جودة البيئة الداخلية والحد من تلوث الهواء 

االهتمام بتلبية حاجات المستخدمين وتوفير سبل الراحة ودمج القيم الجمالية ذات التأثير اإليجابي علي 

  .صحة األفراد

  :المعرفة

وعي وفهم الحقائق أو اكتساب المعلومات من خالل التجربة أو التأمل في تعرف بأنها اإلدراك وال      

   .)٢٠٠٥محمد حسين، ( األشياء، أو االطالع علي تجارب اَالخرين وقراءة استنتاجاتهم طبيعة

مدي إدراك وفهم أفراد العينة للمعلومات المرتبطة بكل من وتعرف إجرائيًا في هذا البحث بأنها     

، وتحدد من خالل الدرجة التي تحصل عليها )التصميم الداخلي المستدام  -ل المريض متالزمة المنز (

  ).التصميم الداخلي المستدام -متالزمة المنزل المريض (من  محور المعارف عن كلالمبحوثة ب
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  :الممارسة

جميل (ستمر المداومة وكثرة االشتغال بالشيء، وتستخدم للداللة على النشاط العملي المتعرف بأنها       

  ).١٩٨٢صليبا،

متالزمة المنزل  من األنشطة التي تقوم بها المبحوثة للحدوتعرف إجرائيًا في هذا البحث بأنها       

، وتحدد من خالل الدرجة التي تحصل عليها المبحوثة بمحور بناًء علي معتقداتها ومعارفها المريض

  .الممارسات المتبعة للحد من متالزمة المنزل المريض

  

  :فروض البحث: ثانيًا 
متالزمة المنزل (المتعلقة بكل من المبحوثات معارف بين مستوي توجد عالقة ارتباطية  -١

/ السن / المستوي التعليمي (والمتغيرات البحثية ) التصميم الداخلي المستدام –المريض 

 ).متوسط الدخل الشهري لألسرة/ عدد أفراد األسرة 

للحد من متالزمة المنزل المريض المبحوثات ممارسات ي بين مستو توجد عالقة ارتباطية  -٢

 متوسط الدخل الشهري/ عدد أفراد األسرة / السن / المستوي التعليمي (والمتغيرات البحثية 

 ).لألسرة

متالزمة المنزل المريض (بين مستوي معارف المبحوثات عن كل منتوجد عالقة ارتباطية  -٣

 .ناصر التصميم الداخلي المستدام بمنازلهنوتواجد ع) التصميم الداخلي المستدام –

متالزمة المنزل المريض ومستوي بين مستوي معارف المبحوثات عن توجد عالقة ارتباطية  -٤

 .ممارساتهن للحد من المتالزمة

المتعلقة بكل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معارف المبحوثات  -٥

محل (تبعا للمتغيرات البحثية  )م الداخلي المستدامالتصمي –متالزمة المنزل المريض (من 

 ).عملال/ اإلقامة

للحد ممارسات المبحوثات (توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات كل من -٦

تبعا  )تواجد عناصر التصميم الداخلي المستدام بالمنزل - من متالزمة المنزل المريض 

 .)عملال/ محل اإلقامة(للمتغيرات البحثية 
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  :منهج البحث: ثالثاً 
الذي يهتم بجمع وتلخيص وتصنيف المعلومات والحقائق اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي 

المدروسة المرتبطة بسلوك عينة من األفراد، أو عدد من األشياء ، أو سلسلة من األحداث ، أو منظومة 

دراستها، بغرض تحليلها وتفسيرها  فكرية، أو أي نوع من الظواهر أو المشاكل التي يرغب الباحث في

  ).٢٠١٣موسي حريزي وصبرينة غربي،(وتقييم طبيعتها للتنبؤ بها وضبطها أو التحكم فيها 

  

  :حدود البحث :رابعاً 
 :الحدود البشرية  -١

  :عينة البحث

  :عينة البحث االستطالعية)أ

ألدوات  (Pre-test) لمبدئيربة أسرة، تم اختيارهن بطريقة صدفية لتطبيق االختبار ا) ٢٠(تكونت من   

  .وحساب الصدق والثبات والتحقق من صالحيتها لالستخدام) استمارة االستبيان(البحث 

  :عينة البحث األساسية)ب

ربة أسرة من مختلف المستويات االجتماعية والتعليمية بمحافظة البحيرة، تم ) ١٦٠(تكونت من  

  .عليهناختيارهن بالطريقة الصدفية لتطبيق أدوات البحث 

  : الحدود الزمنية -٢

 .٢٠١٩تم تطبيق أدوات البحث علي العينة االستطالعية بشهر أغسطس  •

   .٢٠٢٠وحتى يناير ٢٠١٩في الفترة من سبتمبر تم تطبيق أدوات البحث على العينة األساسية  •

  :الحدود الجغرافية -٣

    .أجريت الدراسة بمحافظة البحيرة

  

  :إعداد وبناء أدوات البحث: خامساً 
تم إعداد أدوات البحث في ضوء األهداف البحثية وبعد االطالع على الدراسات السابقة، واشتملت       

تهدف إلي التعرف علي مستوي معارف عينة البحث من  خمسة محاور تضمنت علي استمارة استبيان

من  متالزمة المنزل المريض والتصميم الداخلي المستدام، ومستوي ممارساتهن للحدربات األسر عن 

وتم استيفاء بياناتها عن طريق  .ومدي تواجد عناصر التصميم الداخلي المستدام بالمنزل المتالزمة،

   . المقابلة الشخصية
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  :محاور االستبيان

  :الخصائص االجتماعية واالقتصادية للمبحوثات وأسرهن: المحور األول 
تها والتى تخدم أهداف البحث، وتم تم إعداد هذه االستمارة بحيث تحتوى على بيانات المبحوثة وأسر   

  : تعديلها وفقًا آلراء األساتذة المحكمين، وقد اشتملت على البيانات التالية

  :بيانات عن أسرة المبحوثة وتشتمل علي

 ).حضر –ريف ( مكان السكن وتم تقسيمه إلي  •

 ٧أكثر من  أفراد، ٧ - ٥أفراد، من  ٥أقل من (وتم تقسيمهم إلي ثالث فئات عدد أفراد األسرة  •

  .)أفراد

متوسط الدخل الشهري لألسرة بالجنيه المصري ويقصد به جميع الدخول الشهرية التي تحصل  •

،  ٤٠٠٠إلي أقل من  ٢٠٠٠، من ٢٠٠٠أقل من : (عليها األسرة بالجنيه و قسمت إلي

  ).فأكثر ٤٠٠٠

  :بيانات عن المبحوثة وتشتمل علي

ألقل من  ٣٦من  ، عام٣٦ألقل من  – ٢٦من  ،عام ٢٦أقل من (السن و قسم إلي أربع فئات  •

 .)عام فأكثر ٤٥عام ،٤٥

ويقصد به الحالة ) مرتفع –متوسط  –منخفض (المستوي التعليمي وتم تقسيمه إلي ثالثة مستويات  •

ال تجيد القراءة والكتابة، تجيد القراءة (مستوي تعليمي منخفض : التعليمية للمبحوثة حيث قسمت إلي

) شهادة إعدادية، شهادة متوسطة، ثانوية عامة(مستوي تعليمي متوسط ) بتدائيةوالكتابة، شهادة ا

 ).شهادة جامعية، شهادة فوق جامعية(مستوي تعليمي مرتفع 

  ).ال تعمل –تعمل ( العمل وتم تقسيمه إلي فئتين  •

ال كما تم التعرف علي وجود معلومات لدي المبحوثات عن متالزمة المنزل المريض من خالل سؤ       

، وفي حالة ) نعم ، ال(، وتم االختيار ما بين )هل لديك معلومات عن متالزمة المنزل المريض ؟(مبدئي 

الدراسة ، وسائل األعالم، األسرة، (اإلجابة بنعم ما هي مصادر تلك المعلومات وتم تصنيفها إلي 

  ) .الندوات، اإلنترنت، األصدقاء والجيران

علومات لدي المبحوثات عن التصميم الداخلي المستدام من خالل أيضا تم التعرف علي وجود م     

، ) نعم ، ال(، وتم االختيار ما بين )هل لديك معلومات عن التصميم الداخلي المستدام ؟(سؤال مبدئي 

الدراسة ، وسائل األعالم، (وفي حالة اإلجابة بنعم ما هي مصادر تلك المعلومات وتم تصنيفها إلي 

  ) .اإلنترنت، األصدقاء والجيران األسرة، الندوات،
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  :المعارف عن متالزمة المنزل المريض :المحور الثانى 
تم جمع بيانات للتعرف على مستوى معارف المبحوثات عن متالزمة المنزل المريض، وتم إعداد       

والدراسات  هذا المحور طبقًا لإلطار النظري للبحث ووفقًا للتعريف اإلجرائي وبعد االطالع على البحوث

وتتحدد اإلجابة على العبارات وفقًا لثالثة  عبارة ،) ١٧(السابقة في هذا المجال، و اشتمل المحور على 

درجات  ٣أعطيت اإلجابة الصحيحة : وتم التصحيح كاآلتي) ال -ال أعرف  -نعم (اختيارات ما بين 

وبذلك كان . ابة أعطيت درجتانواإلجابة الخاطئة درجة واحدة، وفى حالة عدم معرفة المبحوثة باإلج

درجة قسمت العينة تبعًا لمدي الدرجات إلي ثالثة  ١٧درجة والحد األدنى  ٥١الحد األقصى للدرجات 

  :مستويات من المعارف هي

 ).درجة ٢٨ إلى ١٧من (مستوى منخفض  •

 ).درجة ٤٠إلى ٢٩من (مستوى متوسط  •

 ).درجة ٥١إلى  ٤١من (مستوى مرتفع  •

    :معارف عن التصميم الداخلي المستدام ال: المحور الثالث
تم جمع بيانات للتعرف على مستوى معارف المبحوثات عن التصميم الداخلي المستدام، وتم إعداد       

هذا المحور طبقًا لإلطار النظري للبحث ووفقًا للتعريف اإلجرائي وبعد االطالع على البحوث والدراسات 

عبارة، وتتحدد اإلجابة على العبارات وفقًا لثالثة ) ١٦(محور على السابقة في هذا المجال، واشتمل ال

درجات  ٣أعطيت اإلجابة الصحيحة : وتم التصحيح كاآلتي) ال -ال أعرف  -نعم (اختيارات ما بين 

وبذلك كان . واإلجابة الخاطئة درجة واحدة، وفى حالة عدم معرفة المبحوثة باإلجابة أعطيت درجتان

درجة قسمت العينة تبعًا لمدي الدرجات إلي ثالثة  ١٦درجة والحد األدنى  ٤٨ات الحد األقصى للدرج

  :مستويات من المعارف هي

 ).درجة ٢٦إلى  ١٦من (مستوى منخفض  •

 ).درجة ٣٧إلى ٢٧من (مستوى متوسط  •

 ).درجة ٤٨إلى  ٣٨من (مستوى مرتفع  •

  :تواجد عناصر التصميم الداخلي المستدام بالمنزل: المحور الرابع
، مدي تواجد عناصر التصميم الداخلي المستدام بمنازل المبحوثاتتم جمع بيانات للتعرف علي       

عبارة، وتتحدد اإلجابة ) ١٧(واشتمل المحور على  وتم إعداد هذا المحور طبقًا لإلطار النظري للبحث،

في حالة : يح كاآلتيوتم التصح) ال –إلي حد ما  –نعم (على العبارات وفقًا لثالثة اختيارات ما بين 

وفي حالة عدم تواجد العنصر أعطيت اإلجابة درجة واحدة، . درجات ٣تواجد العنصر أعطيت اإلجابة 
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درجة  ١٧درجة والحد األدنى  ٥١وكان الحد األقصى للدرجات . ودرجتان في حالة اإلجابة بـ إلي حد ما

  :قسمت العينة تبعًا لمدي الدرجات إلي ثالثة مستويات هي

  ).درجة ٢٨إلى  ١٧من ( منخفضى مستو  •

  ).درجة ٤٠إلى ٢٩من ( متوسطمستوى  •

  ).درجة ٥١إلى  ٤١من ( مرتفعمستوى  •

  :ممارسات الحد من متالزمة المنزل المريض: المحور الخامس
تم جمع بيانات للتعرف علي مستوي ممارسات المبحوثات للحد من متالزمة المنزل المريض،       

بقًا لإلطار النظري للبحث ووفقًا للتعريف اإلجرائي وبعد االطالع على البحوث وتم إعداد هذا المحور ط

عبارة، وتتحدد اإلجابة على العبارات ) ١٨(والدراسات السابقة في هذا المجال، و اشتمل المحور على 

ذات أعطيت اإلجابة : وتم التصحيح كاآلتي) نادراً  –أحيانًا  -غالبًا (وفقًا لثالثة اختيارات ما بين 

. درجات، وأعطيت اإلجابة ذات الممارسة الخاطئة درجة واحدة، ودرجتان ألحيانًا  ٣الممارسة الصحيحة 

درجة قسمت العينة تبعًا لمدي الدرجات إلي  ١٨درجة والحد األدنى  ٥٤وكان الحد األقصى للدرجات 

  :ثالثة مستويات من الممارسات هي
  ).درجة ٢٩إلى  ١٨من ( منخفضمستوى  •
  ).درجة ٤٢إلى ٣٠من (متوسط مستوى  •
  ).درجة ٥٤إلى  ٤٣من (مستوى مرتفع  •

  :صدق وثبات االستبيان
  :التحقق من صدق االستبيان -١

 :صدق المحكمين-أ- ١

مـن األسـاتذة المتخصصـين فـي المجــال ) ٥(تـم عـرض االسـتبيان فـي صـورته األوليـة علـى علـي عـدد     

  :ء آرائهم حول النقاط التاليةإبداإلبداء مالحظاتهم حول عباراته، وقد طلب منهم 
  . صحة الصياغة اللغوية لعبارات االستبيان 
 .مدي مالءمة مفردات االستبيان لعينة البحث 
  .مدي صالحية كل عبارة لقياس ما وضعت لقياسه 

وقد تم حساب تكرارات االتفاق بين المحكمين على كل عبارة من عبارات االستمارة، وقد تراوحت     

 %). ١٠٠-%٨٥(بين  نسب االتفاق ما

  :صدق التكوين - ب- ١

 .للتحقق من الصدق التكويني لالستبيان تم استخدام معامل ارتباط بيرسون      
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 معامل الصدق التكويني لمحاور االستبيان ): ١(جدول رقم 
  مستوي الداللة )ر(معامل االرتباطالمحور

 دال**٠,٩٤٧.المعارف عن متالزمة المنزل المريض 
 دال**٠,٩١١ .عارف عن التصميم الداخلي المستدامالم 
  دال**٠,٨٨١ .تواجد عناصر التصميم  الداخلي المستدام بالمنزل 
  دال**٠,٨٠٣ .ممارسات الحد من متالزمة المنزل المريض 

 ٠,٠١دالة عند ** 
محور من قيم معامل ارتباط بيرسون لحساب الصدق التكويني بين درجات كل ) ١(يوضح جدول       

تواجد  المعارف عن التصميم الداخلي المستدام،، المعارف عن متالزمة المنزل المريض(محاوراالستبيان
. والدرجة الكلية) عناصر التصميم الداخلي المستدام بالمنزل، ممارسات الحد من متالزمة المنزل المريض

مما يعطي ) ٠,٠١(ستوي وهي قيم دالة عند م) علي التوالي٠,٨٠٣- ٠,٨٨١ -٠,٩١١ - ٠,٩٤٧(وهي 
  .مؤشرًا جيدًا على الصدق التكويني ألداة البحث

  :االتساق الداخلي صدق-ج- ١
تم حساب االتساق الداخلي عن طريق حساب معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط    

ت جميعها بيرسون بين درجة كل عبارة من عبارات االستبيان ودرجة البعد الذي تنتمي إليه المفردة، و كان
ويوضح تلك النتائج جداول  دالة إحصائيًا مما يعطي مؤشرًا جيدًا على االتساق الداخلي لالستبيان،

)٢،٣،٤،٥( :  
  االتساق الداخلي لمحور المعارف عن متالزمة المنزل المريض): ٢(جدول 

معامل المفردة)ر(معامل االرتباطالمفردة
)ر(االرتباط

معامل المفردة
معامل  لمفردةا)ر(االرتباط

 )ر(االرتباط
١٦٠,٧٣٩**٠,٧٣٥ ١١**٦٠,٧٣٧**٠,٧٨٥ ١** 
٠,٦١٦ ١٧**٠,٨٠٥ ١٢**٧٠,٦٢٨**٠,٧٤٨ ٢** 
٠,٧٧٦ ١٣**٨٠,٧١٨*٠,٥٠٣ ٣**

٠,٦٦١ ١٤**٩٠,٦٣٩**٠,٦٤٣ ٤**

٠,٧٦٨ ١٥**١٠٠,٦٦٧**٠,٦٣١ ٥**

   ٠,٠١دالة عند **        ٠,٠٥د دالة عن*                                        
  االتساق الداخلي لمحور المعارف عن التصميم الداخلي المستدام): ٣(جدول 

معاملالمفردة)ر(معامل االرتباطالمفردة
)ر(االرتباط

معامل  المفردة)ر(معامل االرتباط المفردة
 )ر(االرتباط

٠,٦٩٤ ١٦**٠,٧٨٦ ١١**٦٠,٥٧٨**٠,٨٠٧ ١** 
٠,٨٣٢ ١٢*٧٠,٥٣٤**٠,٨٤٢ ٢**

٠,٨٠٩ ١٣*٨٠,٤٨٨**٠,٧٢٥ ٣**

٠,٧٦١ ١٤**٩٠,٧٩٣**٠,٨٣٨ ٤**

٠,٥٤٤ ١٥**١٠٠,٨١٦**٠,٧٣٥ ٥*

  ٠,٠١دالة عند **        ٠,٠٥دالة عند * 
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  االتساق الداخلي لمحور تواجد عناصر التصميم الداخلي المستدام بالمنزل ): ٤(جدول 

معامل المفردة)ر(اطمعامل االرتبالمفردة
)ر(االرتباط

معامل  المفردة)ر(معامل االرتباط  المفردة
 )ر(االرتباط

٠,٦١٨ ١٦ **٠,٨٢٥ ١١**٠,٨٨٦ ٦ **٠,٧٢٧ ١** 
٠,٨٤١  ١٧ **٠,٨٢٢ ١٢**٠,٧٤١ ٧ **٠,٧٨٦ ٢** 
٠,٧٢٣ ١٣**٠,٦٩٣ ٨ **٠,٧٥٠ ٣** 
٠,٧٥٨ ١٤**٠,٦٤٣ ٩ **٠,٧٨٢ ٤** 
٠,٦٣٩ ١٥**٠,٧٤٤ ١٠ **٠,٧٨٥ ٥** 

 ٠,٠١دالة عند **                                                 

  االتساق الداخلي لمحور ممارسات الحد من متالزمة المنزل المريض): ٥(جدول 

معامل المفردة)ر(معامل االرتباط المفردة
)ر(االرتباط

معامل المفردة    
معامل  المفردة )ر(االرتباط

 )ر(االرتباط
٠,٦٩١ ١٦ **٠,٦٨٥ ١١**٠,٦٩٤ ٦ *٠,٥٢٣ ١** 
٠,٦٢٥  ١٧ **٠,٦٦٠ ١٢*٠,٤٤٨ ٧ *٠,٤٧١ ٢** 
٠,٧٣٥  ١٨ **٠,٧٣٧  ١٣**٠,٨١٧  ٨ *٠,٥٢٣  ٣**  
٠,٧١٥ ١٤**٠,٨٤٣ ٩ **٠,٧٠٨ ٤** 
٠,٥٧٧ ١٥**٠,٧٩٠ ١٠ **٠,٨٣١ ٥** 

  ٠,٠١دالة عند **        ٠,٠٥دالة عند *                                  

  :التحقق من ثبات االستبيان-٢
يقصد بثبات االستبيان أن يعطي تقديرات ثابته إذا أعيد تطبيقه علي نفس أفراد العينة وفي نفس       

  ٠الظروف، ولحساب ثبات االستبيان بمحاوره تم إيجاد معامل ألفا كرونباخ
  

  معامالت الثبات لمحاور االستبيان ): ٦(جدول 

  لفا كرونباخقيم معامل أ المحور 
  ٠,٩٣٠ . المعارف عن متالزمة المنزل المريض 
  ٠,٩٣٥  .المعارف عن التصميم الداخلي المستدام 
  ٠,٩٤٦  .تواجد عناصر التصميم  الداخلي المستدام بالمنزل 
  ٠,٩٢٢  .ممارسات الحد من متالزمة المنزل المريض 

المعارف (اور استمارة االستبيان بمحاورها لمح قيم معامل ثبات ألفا كرونباخ) ٦(يوضح جدول         

تواجد عناصر التصميم  -المعارف عن التصميم الداخلي المستدام – متالزمة المنزل المريضعن 

وكانت قيم معامل الثبات  )ممارسات الحد من متالزمة المنزل المريض -الداخلي المستدام بالمنزل

 .مؤشر جيد لثبات أداة البحثوهذا ) علي التوالي٠,٩٢٢، ٠,٩٤٦، ٠,٩٣٠،٠,٩٣٥(
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  :المعامالت اإلحصائية المستخدمة في البحث: سادساً 
تم تحليل البيانات وٕاجراء المعالجات اإلحصائية باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية فى العلوم      

 معاملوهي ألفا كرونباخ إليجاد درجة ثبات أدوات البحث،و ) ٢٠(اإلصدار رقم  .S.P.S.Sاالجتماعيه 

ألدوات البحث، وحساب األعداد والنسب االرتباط لبيرسون إليجاد الصدق التكويني واالتساق الداخلي 

المئوية والتكرارات لوصف العينة، وحساب معامالت االرتباط ألدوات البحث باستخدام معادلتي سبيرمان 

  –مة المنزل المريض المعارف عن متالز (في كل من للتعرف على داللة الفروق ) ت(وبيرسون، واختبار 

تواجد عناصر التصميم الداخلي المستدام بالمنزل، ممارسات  المعارف عن التصميم الداخلي المستدام،

  ).العمل - محل اإلقامة (في ضوء كل من ) الحد من متالزمة المنزل المريض 

  

  : النتائج والمناقشة
  :الخصائص االجتماعية واالقتصادية للمبحوثات وأسرهن: أوالً 

  .الوصف اإلحصائي للخصائص االجتماعية واالقتصادية للمبحوثات وأسرهن): ٧(جدول 

  النسبة المئوية )١٦٠=ن(العدد  الفئة  المتغير

  السن

    

  ١,٣  ٢  عام ٢٦أقل من 
  ٣٦,٣  ٥٨  عام٣٦ألقل من  – ٢٦من 
  ٣٤,٣  ٥٥ عام٤٥ألقل من  ٣٦من 
 ٢٨,١  ٤٥  عام فأكثر ٤٥

  مكان السكن
    

  ٢٠,٦  ٣٣  ريف
 ٧٩,٤  ١٢٧  حضر

  عدد أفراد األسرة

    

  ٣٣,٨  ٥٤  أفراد ٥أقل من 
  ٦٠,٦  ٩٧  أفراد ٧ - ٥من 

 ٥,٦  ٩  أفراد   ٧أكثر من 

 المستوي التعليمي

    

  ١٣,٨  ٢٢  مستوي تعليمي منخفض
  ٥١,٢  ٨٢  مستوي تعليمي متوسط
 ٣٥,٠  ٥٦  مستوي تعليمي مرتفع

متوسط الدخل 
  الشھري لألسرة

    

  ٣٦,٩  ٥٩  جنية٢٠٠٠أقل من 
  ٣٣,٧  ٥٤  جنية ٤٠٠٠إلي أقل من ٢٠٠٠من 

 ٢٩,٤  ٤٧  فأكثر ٤٠٠٠

  العمل
      

  ٥٠,٠  ٨٠  تعمل
 ٥٠,٠  ٨٠  ال تعمل
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١٠٢ 

مـن عـام و ٣٦إلـي أقـل مـن  ٢٦مـن  العمريـة بالفئة تقع العينة ثلث من أكثر أن) ٧( جدول يوضح       

 بالفئــة تقــع العينــة ربــع مــن وأكثــر  ،) التــوالي علــي%٣٤,٣ ،%٣٦,٣( بنســب  عــام٤٥إلــي أقــل مــن  ٣٦

  %) .٢٨,١(عاماً  ٤٥ من األكبر العمرية

محــــل إقامــــاتهن %) ٧٩,٤(وفيمــــا يخــــص مكــــان الســــكن أوضــــحت النتــــائج أن غالبيــــة أفــــراد العينــــة       

  .المناطق الحضرية

مـن  أسـرهن أفـراد عـدد%)٦٠,٦( العينـة مـن األكبر النسبة أن اتضح األسرة أفراد بعدد يتعلق فيما و      

  . أفراد ٥أقل من  أسرهن أفراد عدد)%٣٣,٨(، وحوالي ثلث العينة  أفراد ٧ -٥

 لـدي ارتفاعـه و%) ٥١,٢( المبحوثـات نصـف مـن ألكثـر التعليمـي المسـتوي توسـط النتائج دلت كما      

  .العينة فرادأ لغالبية التعليمي المستوي توسط علي يدل مما ،%)٣٥,٠( العينة ثلث من أكثر

 يتـراوح التـى والفئـة جنيـه، ٢٠٠٠مـن أقـل دخلهـا التـى الفئـة مثلـت الشـهرى الـدخل بمتوسط يتعلق وفيما    

علــــي  %٣٣,٧، %٣٦,٩(العينــــة ثلــــث مــــن أكثــــر شــــهرياً  جنيــــه ٤٠٠٠إلــــي أقــــل مــــن ٢٠٠٠مــــن  دخلهــــا

 وأوضـــحت. لعينـــةا أفـــراد غالبيـــة لـــدي الشـــهري الـــدخل مســـتوي وتوســـط انخفـــاض علـــي يـــدل ممـــا، )التـــوالي

 .العامالت غير من اَالخر والنصف العامالت من%) ٥٠,٠( العينة نصف أن البيانات
  )التصميم الداخلي المستدام- متالزمة المنزل المريض(توزيع المبحوثات وفقاً لتوافر المعلومات عن كل من ) ٨(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  االستجابة  السؤال
متالزمة المنزل  ھل توجد لديك معلومات عن

 المريض؟
  ٣٥,٠  ٥٦ نعم    

 ٦٥,٠  ١٠٤ ال
ھل توجد لديك معلومات عن التصميم الداخلي 

  المستدام؟
  ٢٦,٩  ٤٣ نعم
 ٧٣,١      ١١٧ ال

 من كل عن معلومات لديهن ليس%) ٧٣,١ -%٦٥,٠( العينة أفراد غالبية أن) ٨(يوضح جدول     

  .التوالي علي) المستدام يالداخل التصميم – المريض المنزل متالزمة(
  توزيع المبحوثات ممن لديھن معلومات عن كل من ) ٩(جدول 

  وفقاً لمصادر معلوماتھن) التصميم الداخلي المستدام –متالزمة المنزل المريض ( 

  التصميم الداخلي المستدام  متالزمة المنزل المريض  مصادر المعلومات  
 ة المئويةالنسب التكرارالنسبة المئوية التكرار

  ٢٥,٦  ١١  ٢٨,٦  ١٦  الدراسة
  ٣٤,٩  ١٥  ٢٨,٦  ١٦  وسائل اإلعالم

  ٤,٧  ٢  ٧,١  ٤  األسرة
  ٩,٣  ٤  ١,٨  ١  الندوات
  ٢٥,٦  ١١  ٢٨,٦  ١٦  اإلنترنت

  ٩,٣  ٤  ١٩,٦  ١١  األصدقاء والجيران
  بعض المبحوثاتعدد التكرارات أكبر من حجم عينة المبحوثات الَالتي لديهن معلومات نظرًا لتعدد مصادر معلومات 
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 المبحوثـات معلومـات مصـادر أكثـر هـي واإلنترنت اإلعالم ووسائل الدراسة، أن) ٩( جدول يوضح       

 معلومـــات مصـــادر أكثـــر واإلنترنـــت الدراســـة اإلعـــالم، وســـائل وكانـــت ،%)٢٨,٦( بنســـبة المتالزمـــة عـــن

 الدراسـة مـن لكـل% ٢٥,٦  ،اإلعـالم لوسـائل% ٣٤,٩( بنسـبة المسـتدام الـداخلي التصـميم عن المبحوثات

 .)واإلنترنت

تهدف إلي التعرف التي  )٢٠٠٩(واَخرون  Osagbemiوتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة      

بنيجيريا نحو   Kwara ، بوالية Oke - Oyi وممارسات عينة من سكان مستوطنة واتجاهاتعلي وعي 

مصادر وأوضحت أن الفرد، ) ٣٨٤(تكونت من والتي أجريت علي عينة . تلوث الهواء الداخلي بالمنازل

 %)٣٣,٠(، فالمعلمين %) ٤٠,٢(الرئيسية لمعلومات أفراد العينة كانت العاملين بالمجال الصحي بنسبة 

  %).٢٣,١) (تلفزيون/ راديو (ثم وسائل اإلعالم   

العالقة  إلي التعرف عليالتي تهدف  )٢٠١٦(واَخرون  Afolabi أيضًا تختلف مع نتيجة دراسة     

، والتي أجريت علي عينة  وانتشار أعراض إصابة الجهاز التنفسي بتلوث الهواء الداخليبين الوعي 

لمعلومات أفراد العينة  المصدر الرئيسيوالتي أوضحت أن . من والية أوسون بنيجيريا فرد )٢٣٩(قوامها 

  .) %٢٣,٨(الراديو بنسبة  هو

  .زل المريضمستوى المعارف عن متالزمة المن: ثانياً 
  مستوى معارف المبحوثات عن متالزمة المنزل المريض): ١٠(جدول 

 مستوى المعارف
 أفراد العينة

 النسبة المئوية )١٦٠=ن(العدد
  ٥٤,٤  ٨٧ )درجة ٢٨إلى  ١٧من (مستوى منخفض 
  ٣٥,٦  ٥٧  )درجة ٤٠إلى ٢٩من (مستوى متوسط 
 ١٠,٠  ١٦ )درجة ٥١إلى  ٤١من (مستوى مرتفع 

 ١٠٠ ١٦٠ المجموع

انخفاض المستوي المعرفي لدي غالبية أفراد العينة عن ) ١٠(يتضح من البيانات الواردة بجدول      

فقط من أفراد %) ١٠,٠(، وارتفاعه لدي %) ٣٥,٦(وتوسطه لدي %) ٥٤,٤(متالزمة المنزل المريض 

ات استبيان المعارف عن ولتفسير هذه النتيجة يتم عرض استجابات أفراد عينة البحث على مفرد العينة،

  ).١١(متالزمة المنزل المريض بجدول 
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  األعداد والنسب المئوية الستجابات المبحوثات على مفردات استمارة المعارف عن متالزمة المنزل المريض): ١١(جدول 

  المعارف عن متالزمة المنزل المريض   م

  
  )١٦٠=ن(العدد

  
 الال اعرف نعم

 % ن % ن % ن

١
يشير مصطلح متالزمة المنزل المريض إلي األعراض المرضية الحادة
المرتبطة بالوقت الذي يقضيه ساكني المنزل بداخله مع إمكانية تحديد

 .سبب ظھور تلك األعراض
٤,٤ ٧٥٤٦,٩٧٨٧,٤٨٧

يؤدي وجود البقع البكتيرية بالمنزل إلي إطالق أجسام شفافة بالھواء ٢
١,٣ ١٢٠٠,٧٥٣٨٢٣,٧٢ .جھاز التنفسيتؤدي إلي حساسية ال

يساعد استخدام المنظفات الكيميائية القوية علي الحد من تلوث الھواء ٣
٦١٣٨,١٢٩١٨,١٧٠٤٣,٨ .بالمنزل

٢٥,٦ ٢٨,٨٤١ ٤٥,٦٤٦ ٧٣.يعد  نوع الطالء المستخدم بالحوائط أحد مسببات تلوث الھواء بالمنزل  ٤

اض متالزمة المنزل المريض إال أنھا تخلو منبالرغم من تعدد أعر ٥
٣٧,٥ ٧,٤٨٦٠ ١٣,٨٧٨ ٢٢ .اضطرابات الجھاز العصبي

قد تؤدي أعراض متالزمة المنزل المريض إلي اإلصابة بأمراض ٦
٢٤,٤ ٥,٤٢٣٩ ٣٣,١٦٨ ٥٣ .جسدية أو نفسية فعلية

مستخدموالورنيش ال) األصماغ الصناعية(يعد استخدام المواد الألصقة  ٧
٢٣,٧ ٥,٤٢٣٨ ٣٣,٨٦٨ ٥٤  .في صناعة األثاث من أخطر مصادر انبعاثات األبخرة السامة بالمنزل

٤٦,٣ ١٦,٢٧٤ ٣٧,٥٢٦ ٦٠.يعد استخدام معطرات الجو أحد طرق الوقاية من تلوث الھواء الداخلي ٨
٣٥,٦ ٣٠,٠٥٧ ٣٤,٤٤٨ ٥٥ .لنوعية اإلضاءة المستخدمة بالمنزل تأثيرعلي جودة الھواء الداخلي ٩

....)الصداع ،الكسل (يشعر ساكني المنزل ببعض األعراض المرضية  ١٠
٥,٠  ٢٢,٥٨ ١١٦٥,٧٢٣٦ .مع زيادة نسبة األيونات السالبة بالھواء الداخلي

تركيز مستويات الملوثات بالھواء الخارجي أعلي من تركيزھا داخل ١١
٨,٨ ٢٢,٥١٤ ١١٠٧,٦٨٣٦ .المنازل

تعد المواد الطبيعية المعالجة بطرق اَمنة المستخدمة في التأثيث مصدراً ١٢
٥,٦  ٣٢,٥٩ ٩,٦١٥٢ ٩٩ .لأليونات الموجبة

علي صحة يعد استخدام أجھزة تأين الھواء بالمنزل من أخطر ما يكون ١٣
٤,٤  ٣٤,٣٧ ٣,٦١٥٥ ٩٨ .ساكنيه

محدود علي جودة الھواء لألجھزة الكھربائية المستخدمة بالمنزل تأثير ١٤
٢٤,٤ ٢٣,٧٣٩ ٥١,٩٣٨ ٨٣  .الداخلي

يعد األسمنت المستخدم في البناء أحد أھم مصادر األيونات السالبة ١٥
١,٢  ٤٨,٨٢ ٥٠,٠٧٨ ٨٠ .بالمنزل

يعمل استخدام الفحم النشط بالمنزل علي امتصاص بعض ملوثات ١٦
٤٨,٨ ٣٤,٣٧٨ ١٦,٩٥٥ ٢٧ .الھواء

٣٠,٠ ٣٢,٥٤٨ ٣٧,٥٥٢ ٦٠ .أعراض متالزمة المنزل المريض فور مغادرة المنزل تنتھي ١٧

، %٦٨,٧، %٧٢,٥، %٧٥,٠(أن غالبية المبحوثات ) ١١(يتضح من االستجابات الواردة بجدول       

وجود البقع الفطرية بالمنزل وما لديهن معلومات خاطئة فيما يتعلق ب) علي التوالي% ٦١,٣، % ٦١,٩

 وما يشعر به ساكني المنزل من .ن أجسام شفافة بالهواء تؤدي إلي حساسية الجهاز التنفسيتطلقه م
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تركيز مستوي الملوثات داخل وارتفاع  .أعراض مرضية مع زيادة نسبة األيونات الموجبة بالهواء الداخلي

ة بطرق َامنة واأليونات السالبة التي تطلقها المواد الطبيعية المعالج .المنازل عن الهواء الخارجي

   .وأهمية استخدام أجهزة تأين الهواء بالمنزل للحفاظ علي صحة ساكنيه .المستخدمة في التأثيث

مصطلح متالزمة ليس لديهن معلومات عن أن %) ٤٨,٧(كما أن ما يقرب من نصف المبحوثات       

ساكني المنزل بداخله  المنزل المريض يشير إلي األعراض المرضية الحادة المرتبطة بالوقت الذي يقضيه

وأن اضطرابات الجهاز العصبي واحدة من أعراض  .دون إمكانية تحديد سبب ظهور تلك األعراض

تجهلن أن أعراض متالزمة المنزل %) ٤٢,٥(وأكثر من ثلث المبحوثات  .متالزمة المنزل المريض

لمواد الألصقة الصناعية وأن استخدام ا. المريض قد تؤدي إلي اإلصابة بأمراض جسدية أو نفسية فعلية

  .والورنيش المستخدم في صناعة األثاث يعد من أخطر مصادر انبعاثات األبخرة السامة بالمنزل

مما سبق يتضح ارتفاع نسب إجابات المبحوثات الخاطئة ، واإلجابات بال أعرف مما يدل علي   

دوات التوعية حيث أتضح ومن الممكن إرجاع السبب في ذلك إلي قلة ن. ضعف مستوي المعارف لديهن

فقط من المبحوثات الَالتي لديهن معلومات عن المتالزمة ندوات التوعية مصدر معلوماتهن %) ٩,٣(أن 

فقط من المبحوثات الَالتي لديهن %) ٢٥,٦(، كما اتضح أن الدراسة مصدر معلومات )٩(جدول 

بتلك الموضوعات المتعلقة بشأن ، مما يشير إلي ضرورة إثراء المقررات الدراسية )٩(معلومات جدول 

صحة المسكن واألسرة، وهو ما يشير إلى ضرورة نشر الوعى المجتمعي، فاألزمة الحقيقية أزمة وعي 

على كافة المستويات، لذا نحن بحاجة إلي استراتيجية ثقافية ذات منظومة وعي متكاملة تمتد من مرحلة 

تساهم في ردم تلك الهوة الثقافية العميقة التي باتت الطفولة وتعمل علي رفع كفاءة األجيال الحالية، و 

كما يمكن إرجاع السبب إلي أن غالبية المبحوثات من ذوات المستوي التعليمي المتوسط . تطاردنا

حيث تنحصر تلك الفئة داخل إطار ثقافي ذو أبعاد محدودة، لذا فنحن بحاجة إلي ) ٧(جدول %) ٥١,٢(

حمالت التوعية بكافة وسائل اإلعالم خاصة المرئية والمسموعة، نظرًا إلي دعم تلك الفئة ثقافيًا من خالل 

كونها من أكثر الوسائل تاثيرًا و قدرة علي االنتشار والوصول داخل كل منزل بشكل توجيهي غير مباشر 

  . محبب إلي النفوس

لمستوي التي أوضحت ضعف ا )٢٠١١(واَخرون   Nassif دراسةوتتفق هذه النتيجة مع نتائج      

اإلدراكي ألفراد العينة للمخاطر الصحية المتعلقة بالمباني المريضة علي صحة األطفال، حيث بلغت 

من إجمالي العينة لم تسمعن عن متالزمة المباني المريضة، وكانت معلومات %) ٦٢,٠(نسبة 

   .غير كافية % )٧٩,٠(

أوضحت تدني التي  )٢٠١٥(سلة جميلة سليماني و فتيحة بلع أيضًا تتفق مع نتائج دراسة      

كما أوضحت افتقاد عينة  .مستوي الوعي الصحي بمخاطر متالزمة المباني المريضة لدي عينة البحث
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البحث للمعلومات الصحية الخاصة باستخدام المواد المنظفة بالمنزل واعتقادهن أن استخدام تلك 

يمة الستخدام تلك المواد لتفادي أخطارها المنظفات يدل علي الحفاظ علي الصحة، وجهلهن بالقواعد السل

  .علي الصحة، كما أوضحت انخفاض مستوي اتباع أساليب الوقائية من المتالزمة

التي أوضحت انخفاض مستوي الوعي  )٢٠١٦(واَخرون  Afolabi أيضًا مع نتائج دراسة       

فراد العينة مواقد الكيروسين من أ%) ٤٣,٥(وأوضحت استخدام . بتلوث الهواء الداخلي لدي أفراد العينة

  .أقراص إبادة البعوض%)  ٨٨,٣(في إعداد الطعام ، واستخدام 

  .المعارف عن التصميم الداخلي المستدام مستوي: ثالثاً 
  مستوي معارف المبحوثات عن التصميم الداخلي المستدام): ١٢(جدول 

 مستوى المعارف
 أفراد العينة

 النسبة المئوية )١٦٠=ن(العدد
  ٥١,٣  ٨٢ )درجة ٢٦إلى  ١٦من (توى منخفض مس

  ٤١,٢  ٦٦  )درجة ٣٧إلى ٢٧من (مستوى متوسط 
 ٧,٥  ١٢ )درجة ٤٨إلى  ٣٨من (مستوى مرتفع 

 ١٠٠ ١٦٠ المجموع

انخفاض المستوي المعرفي لدي أكثر من نصف أفراد ) ١٢(يتضح من البيانات الوارد بجدول       

، %)٤١,٢(، وتوسطه لدي أكثر من ثلث العينة %) ٥١,٣( العينة عن التصميم الداخلي المستدام

ولتفسير هذه النتيجة يتم عرض استجابات . فقط من أفراد العينة%) ٧,٥(وارتفاعه لدي نسبة بسيطة 

  ).١٣(أفراد العينة البحثية على مفردات استمارة المعارف عن التصميم الداخلي المستدام بجدول 
  ئوية الستجابات المبحوثات على مفردات استمارة المعارف عن التصميم الداخلي المستداماألعداد والنسب الم): ١٣(جدول 

  المعارف عن التصميم الداخلي المستدام م
  )١٦٠=ن(العدد

 ال ال اعرف نعم
%ن % ن % ن

٤٣٢٦,٩١٠٩١,٦٨٨٥,٠ .يعد عزل األرضيات بالكتان ضد الرطوبة من أفضل أنواع العزل ١

المصنع من صخور الجرانيت من أفضل أنواع الرخام استخداماً الرخام ٢
١٠٣٤,٦٤٥٦٣٥,٠١٠,٦ .بالمنازل

استخدام مشمع األرضية المصنع من بودرة األخشاب غير مناسب ٣
٥٢٣٢,٥١٠٠٥,٦٢٨٥,٠ .لالستخدام ببيئة المنزل الداخلية

زال من أفضليعد استخدام السجاد وورق الحائط المصنع من نبات السي ٤
٥٦٣٥,٠٩٧٦,٦٠٧٤,٤ .األنواع استخداماً من أجل الوصول إلي تصميم داخلي مستدام

بالتصميم) تدويرھا أو استخدامھا(استخدام قطع أثاث من مواد معاد   ٥
٣٦٢٢,٥٣٣٢٠,٦٩١٩,٥٦ .الداخلي يحافظ علي االستدامة

خلية إلي الحفاظ علييؤدي توظيف المواد الطبيعية في التشطيبات الدا ٦
٩٠٢,٥٦٧٠٤٣,٨٠٠,٠ .توازن الرطوبة والحرارة وإطالق األيونات الموجبة
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  )١٣(تابع جدول 

  المعارف عن التصميم الداخلي المستدام م
  )١٦٠=ن(العدد

 ال ال أعرف نعم
%ن % ن % ن

ييفضل استخدام الدھانات المائية من نوع الالتكس من أجل الوصول إل٧
٦٣٣٩,٤٨٩٦,٥٥٨٥,٠ .تصميم داخلي مستدام

٨٩٦,٥٥٦٢٣٨,٨٩٥,٦ .يعمل وجود النباتات الطبيعية بالمنزل علي زيادة نسبة األيونات الموجبة٨

علي) كنافورة صناعية صغيرة(يعمل وجود عنصر الماء المتدفق بالمنزل٩
٨٧٤,٥٤٦٣٣٩,٣١٠٦,٣ .زيادة نسبة األيونات الموجبة

تعد األخشاب المضغوطة أفضل أنواع األخشاب المستخدمة في  التأثيث١٠
٨٣٨,٥١٦٧٤١,٩١٠٦,٣ .والتصميم الداخلي من أجل الوصول إلي تصميم داخلي مستدام

١١

و) كالخيرزان(يعمل استخدام قطع األثاث المصنوعة من مواد طبيعية
القطنالصوف ،(المنسوجات المصنوعة من الياف طبيعية 

علي توليد الكھرباء الساكنة، مما يؤثر علي توازن المحتوي......)،الكتان
 .األيوني بالمنزل

٨٣٨,٥١٧٤٤٦,٣٣١,٩

يعد وجود الحيوانات المنزلية األليفة وطيور الزينة المراعاة بيطريا ًبالمنزل١٢
٢٨١٧,٥٥٣٣٣,١٧٩٤٩,٤ .أحد عناصر التصميم الداخلي المستدام

١٣
و) خري من الزجاجأدرفة (عزل زجاج النوافذ باستخدام زجاج ثانوي  

تجنب استخدام الزجاج المعتم بالتصميم الداخلي يعد األفضل من أجل
 .تصميم مستدام 

٢٥١٥,٦٦٤٤٠,٠٧١٤٤,٤

يعد استخدام الضوء الصناعي عالي الكثافة بالمنزل ھو األفضل من أجل١٤
٧٠٤٣,٨٦١٣٨,١٢٩١٨,١ .تصميم داخلي مستدام

٥٩٣٦,٩٤٨٣٠,٠٥٣٣٣,١ .يساعد وجود النباتات الطبيعية بالمنزل علي امتصاص الضوضاء١٥
٧٠٤٣,٨٣٩٢٤,٣٥١٣١,٩ .يعمل وجود بعض أنواع النباتات بالمنزل علي إزالة الغازات السامة ١٦

، %٦٢,٥، %٦٨,١(بحوثات أن غالبية الم) ١٣(يتضح من االستجابات الواردة بجدول        

عزل األرضيات بالكتان ضد الرطوبة من أفضل أنواع  ال تعرفن أن) علي التوالي% ٥٥,٦، %٦٠,٦

العزل، وأن استخدام مشمع األرضية المصنع من بودرة األخشاب يعد من أفضل األنواع لبيئة المنزل 

األفضل من أجل تصميم يعد ال الداخلية، وأن استخدام السجاد وورق الحائط المصنع من نبات السيز 

  .داخلي مستدام، وأنه ال يفضل استخدام الدهانات المائية من نوع الالتكس بالتصميم الداخلي

تعتقدن أن الرخام المصنع من صخور ) %٦٤,٤(كما اتضح أن ما يقرب من ثلثي أفراد العينة       

مة خاطئة نظرًا لكونه مصدرًا إلنبعاث غاز الجرانيت من أفضل أنواع الرخام استخدامًا بالمنازل وهي معلو 

واتضح أيضاً أن أكثر من نصف أفراد العينة لديهن معلومات خاطئة . الرادون المشع

عن أهمية استخدام قطع أثاث ) علي التوالي%٥١,٨،%٥١,٨،%٥٤,٤،%٥٥,٦،%٥٦,٢،%٥٦,٩(

ستدامة، وضرورة توظيف المواد بالتصميم الداخلي للحفاظ علي اال) تدويرها أو استخدامها(من مواد معاد 

التشطيبات الداخلية للحفاظ علي توازن الرطوبة والحرارة وٕاطالق األيونات السالبة، وضرورة الطبيعية في 

وجود النباتات الطبيعية ،وعنصر الماء المتدفق بالمنزل لزيادة نسبة األيونات السالبة،و رداءة األخشاب 
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المصنوعة من مواد المضغوطة في التأثيث والتصميم الداخلي، وأهمية اقتناء قطع األثاث والمنسوجات 

  .والياف طبيعية للحفاظ علي توازن المحتوي األيوني بالمنزل

مما سبق يتضح ارتفاع نسب اإلجابات الخاطئة و اإلجابات بال أعرف مما يدل علي انخفاض       

كون ومن الممكن إرجاع السبب في ذلك إلي . مستوي معارف أفراد العينة عن التصميم الداخلي المستدام

. يم الداخلي المستدام من الموضوعات الحديثة إلي حد ما، والتي لم تنتشر بعد علي نطاق واسعالتصم

أوضحت فعليًا عدم %) ٧٣,١(نجد أن ما يقرب من ثالثة أرباع المبحوثات ) ٨(وبالرجوع إلي جدول 

تضح من وجود معلومات لديهن عن التصميم الداخلي المستدام قبل اإلجابة علي محاور االستبيان، و ا

خالل التعامل مع المبحوثات عدم سماعهن عن مصطلح التصميم الداخلي المستدام من قبل، وهذا يشير 

  .إلي أهمية نشر الوعي المعرفي عن التصميم الداخلي المستدام بين مختلف الطبقات الثقافية

  .تواجد عناصر التصميم الداخلي المستدام بالمنزل: رابعاً 
  عناصر التصميم الداخلي المستدام بالمنزل مستوي تواجد): ١٤(جدول 

مستوي تواجد عناصر التصميم الداخلي المستدام 
 بالمنزل

 أفراد العينة
 النسبة المئوية )١٦٠=ن(العدد

  ٢٧,٥  ٤٤ )درجة ٢٨إلى  ١٧من (مستوى منخفض 
  ٦٦,٩  ١٠٧  )درجة ٤٠إلى ٢٩من (مستوى متوسط 
 ٥,٦  ٩ )درجة ٥١إلى  ٤١من (مستوى مرتفع 

 ١٠٠ ١٦٠ المجموع

توسط مستوي تواجد عناصر التصميم الداخلي المستدام ) ١٤(يتضح من البيانات الوارد بجدول       

، %)٢٧,٥(، وانخفاضه لدي حوالي ربع أفراد العينة %)٦٦,٩(لدي أكثر من نصف أفراد العينة 

جابات أفراد العينة البحثية ولتفسير هذه النتيجة يتم عرض است. فقط%) ٥,٦(وارتفاعه لدي نسبة ضئيلة 

  ).١٥(على مفردات استمارة تواجد عناصر التصميم الداخلي المستدام بالمنزل بجدول 
  األعداد والنسب المئوية الستجابات المبحوثات على مفردات استمارة): ١٥(جدول 

 تواجد عناصر التصميم  الداخلي المستدام بالمنزل

  ستدام بالمنزلتواجد عناصر التصميم  الداخلي الم م
  )١٦٠=ن(العدد

 الإلي حد ما نعم
% ن % ن % ن

الثلوج، األشجار(يوجد بغرف المنزل مناظر طبيعية خالبة، كمناظر لـ ١
٣٦,٣٤٥٢٨,١٥٧٣٥,٦ ٥٨ .....).والنباتات، الطيور، الحيوانات،

٦,٩١٢٧,٥١٣٧٦,٨٥ ١١ ). يراعي صحياً بشكل دوري(بالمنزل حوض ألسماك الزينة ٢
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 )١٥(جدول  تابع 

  تواجد عناصر التصميم  الداخلي المستدام بالمنزل  م
  )١٦٠=ن(العدد

  ال إلي حد ما  نعم
% ن % ن % ن

عصافير ملونة، قطة، كلب(بالمنزل طيور زينة أو حيوانات اليفة ٣
١٣٣١,٨٣ ١٣٨,١ ٨,٨ ١٤ .تراعي بيطرياً بشكل دوري.......) 

المجموعة( منزل مجسمات تعبر عن الفضاء الخارجي يوجد بال ٤
٢٧١٦,٩١٢٣٩,٧٦ ٦,٢ ١٠ ).الخ........الشمسية، الكواكب، خداديات بأشكال نجوم وقوس قزح

٥ 
/مثل (يوجد بالمنزل قطع أثاث مصنعة من مواد معاد استخدامھا 

منضدة مصنعة من أخشاب قديمة بحالة جيدة ، كرسي من إطارات
 )وھكذا.....السيارة، 

١٦,٣٢٠١٢,٥١١٤٢,٧١ ٢٦

١٥,٠٢٤١٥,٠١١٢٠,٧٠ ٢٤ .يحتوي منزلي علي لوحات فنية إلنتشار الضوء ٦

غطاء(بالمنزل فراء حيوانات معالجة بمواد اَمنه  تستخدم كـ ٧
١٣,٨٣٠١٨,٧١٠٨٥,٦٧ ٢٢ ...........).لألرضيات ، للزينة

وأرضيات المنزل تحتوي علي مواد مواد التشطيب واإلنھاء لحوائط٨
٥٦,٣ ٢٨,٧٢٤١٥,٠٩٠ ٤٦ .طبيعية معالجة كاألخشاب واألحجار

٣٣,١ ٤٠,٦٤٢٢٦,٣٥٣ ٦٥ .يوجد بالمنزل نباتات وأشجار زينة٩
٤٥,٦ ٢٨,٨٤١٢٥,٦٧٣ ٤٦  .نسبة الرطوبة الداخلية للمنزل مضبوطة بشكل طبيعي ١٠

١١
ي علي زجاج شفاف مع إمكانية عزلجميع نوافذ غرف المنزل تحتو 

ال تحتوي النوافذ علي(الضوء بدرفة زجاج ثانوي أو ستارة ثقيلة
 ).زجاج معتم

٤٦,٩ ٢٥,٦٤٤٢٧,٥٧٥ ٤١

٩,٤ ١٠٨٥,٦٧٣٧٢٣,١١٥ ).مريحة في األستخدام(قطع األثاث متوافقة مع مستخدميھا١٢

ظر الخارجيبالمنزل نوافذ زجاجية متسعة تمكن من رؤية المن١٣
١٣,١ ٦,٦٠٤٢٢٦,٣٢١ ٩٧ .بوضوح

١١,٩ ٦,٦٠٤٤٢٧,٥١٩ ٩٧ ....).الكتان–القطن -الصوف (مفروشات المنزل من ألياف طبيعية١٤

قطع األثاث موضوعة بشكل متناسق مع مراعاة عدم التكدس و حرية١٥
٥,٦ ١,٥٨٥٨٣٦,٣٩ ٩٣ .الحركة

تحتوي علي تدرجات لأللوان الوان األرضيات والجدران واألسقف١٦
٢٣,٨ ٥,٥٢٣٨٢٣,٧٣٨ ٨٤ .بالطبيعة

٢١,٣ ٤٨,٧٤٨٣٠,٠٣٤ ٧٨ .يتخلل ضوء الشمس غرف المنزل لساعات طويلة خالل النھار١٧

أن غالبية المبحوثات  )١٥(يتضح من االستجابات الواردة بجدول       

بالمنزل حوض  يس لديهنل) علي التوالي%٦٧,٥،%٧٠,٠،%٧١,٢،%٧٦,٩،%٨٣,١،%٨٥,٦(

، أو طيور زينة أو حيوانات اليفة تراعي بيطريًا بشكل دوري، )يراعي صحيًا بشكل دوري(ألسماك الزينة 

أو مجسمات تعبر عن الفضاء الخارجي ، أو قطع أثاث مصنعة من مواد معاد استخدامها،أو لوحات 

 .فنية إلنتشار الضوء، أو فراء حيوانات معالجة بمواد َامنة

) علي التوالي%٥٢,٥،%٥٨,١،%٦٠,٦،%٦٠,٦،%٦٧,٥(بينما اتضح أن غالبية المبحوثات       

لديهن بالمنزل قطع أثاث مريحة في األستخدام، ونوافذ زجاجية متسعة تمكن من رؤية المنظر الخارجي 
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بوضوح، ومفروشات من ألياف طبيعية، وقطع األثاث موضوعة بشكل متناسق يراعي حرية الحركة، 

  .لوان أرضيات وجدران وأسقف المنزل تحتوي علي تدرجات لأللوان بالطبيعةوا

مما سبق يتضح ارتفاع نسب عدم توافر بعض عناصر التصميم الداخلي المستدام، وارتفاع نسب       

توافر بعض العناصر األخري، وبالتالي يكون مستوي توافر عناصر التصميم الداخلي المستدام بمنازل 

  .توسطالمبحوثات م

  .ممارسات الحد من متالزمة المنزل المريض مستوي: خامساً 
  مستوي ممارسات المبحوثات للحد من متالزمة المنزل المريض): ١٦(جدول 

 مستوى الممارسات
 أفراد العينة

 النسبة المئوية )١٦٠=ن(العدد
  ٨,٨  ١٤ )درجة ٢٩إلى  ١٨من (مستوى منخفض 
  ٥١,٨  ٨٣  )درجة ٤٢إلى ٣٠من (مستوى متوسط 
 ٣٩,٤   ٦٣ )درجة ٥٤إلى  ٤٣من (مستوى مرتفع 

 ١٠٠ ١٦٠ المجموع

توسط مستوي الممارسات الصحية المتبعة للحد من متالزمة  )١٦(يتضح من البيانات الوارد بجدول      

، وارتفاعه لدي أكثر من ثلث العينة %)٥١,٨(المنزل المريض لدي أكثر من نصف أفراد العينة البحثية 

مما يشير إلي توسط وارتفاع مستوي . فقط%) ٨,٨(، وانخفاضه لدي نسبة بسيطة %) ٣٩,٤(

ولتفسير هذه النتيجة يتم عرض استجابات أفراد . الممارسات الصحية المتبعة لدي غالبية أفراد العينة

  ).١٧(العينة البحثية على مفردات استمارة ممارسات الحد من متالزمة المنزل المريض بجدول 
  األعداد والنسب المئوية الستجابات المبحوثات على مفردات استمارة ): ١٧(جدول 

 ممارسات الحد من متالزمة المنزل المريض      

  ممارسات الحد من متالزمة المنزل المريض  م
  )١٦٠=ن(العدد

 ً  نادراً إلي حد ما غالبا
 % ن % ن % ن

 ٣,٧ ١٢٤٥,٧٧٣٠١٨,٨٦ ).اءالكھرب –الغاز (استخدم الطاقة النظيفة في الطھي  ١
 ٣,٨ ١٢٤٥,٧٧٣٠١٨,٧٦ .اغسل المالبس والمفروشات فور تجمعھا  ٢
 ٣,٨ ١٢١٦,٧٥٣٣٢٠,٦٦ .افتح نوافذ المنزل يومياً لدخول أشعة الشمس ٣
 ٤,٤ ١١٨٨,٧٣٣٥٢١,٨٧ .اتخلص من الفضالت وبقايا األطعمة بشكل يومي فور تجمعھا  ٤
٦,٦٠ ٢٠١٢,٥٤٣٢٦,٩٩٧ .يف الھواء بدالً من التھوية الطبيعيةاعتمد علي مك ٥
 ٩,٤ ٩٧٦,٦٠٤٨٣٠,٠١٥ .استخدم المنظفات الكيميائية وفقاً للتعليمات المدونة علي العبوة ٦

أنظف حوائط وأسقف غرف المنزل باستمرار للتأكد من عدم وجود  ٧
 ٦,٢ ٩٦٠,٦٠٥٤٣٣,٨١٠ ).عفن(فطريات 
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 )١٧(ل تابع جدو

  ممارسات الحد من متالزمة المنزل المريض  م
  )١٦٠=ن(العدد

 ً  نادراً إلي حد ما غالبا
 % ن % ن % ن

 ٧,٥ ٩٤٥٨,٧٥٤٣٣,٨١٢ .أطھر أسطح قطع األثاث بالمنظفات كلما تطلب األمر  ٨

أعلي أسطح قطع –األبواب  -النوافذ (أتخلص من األتربة العالقة ب  ٩
 ٧,٥ ٨٧٥٤,٤٦١٣٨,١١٢ .بشكل دوري) األثاث المرتفعة

١٥,٠ ٨٦٥٣,٨٥٠٣١,٢٢٤ ......).كالخل ، الملح ( استخدم المواد الطبيعية في تنظيف المنزل١٠
١٨,٨ ٨١٥٠,٦٤٩٣٠,٦٣٠.افصل األجھزة الكھربائية واإللكترونية فور االنتھاء من استخدامھا ١١
٤٤,٤ ٢٧١٦,٩٦٢٣٨,٧٧١ .استخدم الفحم في الشي١٢
٢٠,٠ ٥٤٣٣,٨٧٤٢,٤٦٣٢ .استخدم معطرات الجو الصناعية بكثرة في المنزل ١٣
٣٠,٦ ٤٣٢٦,٩٦٨٥,٤٢٤٩ .استخدم المبيدات الحشرية بكثرة في المنزل١٤

أقوم بتھوية غرف المنزل لمدة يومين علي األقل قبل اإلقامة بھا عند١٥
٣٠,٠ ٤٦٢٨,٨٦٦٢,٤١٤٨ . شراء قطع أثاث جديدة

 ٦,٢ ١٠ ١٣٨٣,٨٦١٢٧,٥ .استخدم اإلضاءة البيضاء باستمرار ليالً ١٦
٤١٢٥,٦١١٧١,٧٣ ١,٣ ٢ .استخدام الفحم النشط بالمنزل ١٧
 ٨,١ ٨٠٠,٥٠٦٧٤١,٩١٣ .أنظف دورة المياه يومياً باستخدام المطھرات الكيميائية ١٨

، %٧٧,٥، %٧٧,٥(أن غالبية المبحوثات ) ١٧(ول يتضح من االستجابات الواردة بجد       

تستخدمن الطاقة النظيفة في الطهي، ) علي التوالي%٦٠,٠،%٦٠,٦،%٦٠,٦، %٧٣,٨، %٧٥,٦

نوافذ المنزل يوميًا لدخول أشعة الشمس ، وتتخلصن  وتغسلن المالبس والمفروشات فور تجمعها، وتفتحن

ها، وال تعتمدن علي مكيف الهواء بدًال من التهوية من الفضالت وبقايا األطعمة بشكل يومي فور تجمع

الطبيعية، وتستخدمن المنظفات الكيميائية وفقًا للتعليمات المدونة علي العبوة، وتنظفن حوائط وأسقف 

    .وجميعها ممارسات صحية).عفن(غرف المنزل باستمرار للتأكد من عدم وجود فطريات 

تستخدمن اإلضاءة البيضاء باستمرار ) ي التواليعل%٥٠,٠،%٧٣,١،%٨٦,٣(بينما اتضح أن      

ليًال، وال تستخدمن الفحم النشط بالمنزل، وتنظفن دورة المياه يوميًا بالمطهرات الكيميائية، وجميعها 

  .ممارسات غير صحية

تستخدمن ) علي التوالي%٤١,٢،%٤٢,٥،%٤٦,٢(كما اتضح أن ما يقرب من نصف المبحوثات       

و المبيدات الحشرية بالمنزل ، وببعض األحيان تقمن بتهوية  ،ت الجو الصناعيةبشكل معتدل معطرا

ارتفاع  مما سبق يتضح .غرف المنزل لمدة يومين علي األقل قبل اإلقامة بها عند شراء قطع أثاث جديدة

نسب الممارسات الصحيحة ببعض األنشطة و ارتفاع نسب الممارسات الخاطئة بأنشطة أخري واالعتدال 

ومن الممكن إرجاع . بعض، وبالتالي يكون مستوي الممارسات لدي غالبية أفراد العينة متوسط ومرتفعبال

السبب في ذلك إلي أن ممارسات الحد من المتالزمة هي نفسها ممارسات االعتناء بالمنزل والنظافة 
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كممارسات للحد العامة، وبالتالي تحرص غالبية السيدات علي أدائها من منطلق النظافة العامة وليس 

  .من المتالزمة بشكل خاص

التي أوضحت  )٢٠٠٩(واَخرون Osagbemi وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة       

  .انخفاض مستوي الممارسات الصحية المتبعه للحد من تلوث الهواء الداخلي لدي غالبية أفراد العينة

  :الفروض ضوء في البحث نتائج
   :األول الفرض ضوء في النتائج
المتعلقة بكل المبحوثات معارف بين مستوي توجد عالقة ارتباطية  "ينص الفرض األول على أنه       

/ المستوي التعليمي (والمتغيرات البحثية ) التصميم الداخلي المستدام –متالزمة المنزل المريض (من 

  )".متوسط الدخل الشهري لألسرة/ عدد أفراد األسرة / السن 

لتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامل ارتباط سـبيرمان بـين معـارف أفـراد العينـة عـن كـل ول      

وتلــك المتغيــرات، وكانــت النتــائج علــى النحــو ) التصــميم الــداخلي المســتدام -متالزمــة المنــزل المــريض(مــن 

  :التالي
التصميم الداخلي  –زل المريض متالزمة المن(معامل ارتباط سبيرمان بين معارف المبحوثات عن كل من ): ١٨(جدول 

  وبعض الخصائص االجتماعية واالقتصادية) المستدام

  ٠,٠١دالة عند ** 

بين ) ٠,٠١(أن هناك عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى ) ١٨(يتضح من جدول       

عدد أفراد (و ) التصميم الداخلي المستدام –متالزمة المنزل المريض (معارف المبحوثات عن كل من 

وهذا يعنى أنه . ، في حين كانت االرتباطات األخرى غير دالة إحصائياً )متوسط الدخل الشهري -األسرة 

زداد عدد أفراد األسرة و متوسط الدخل الشهري ازدادت معارف ربات األسر عن متالزمة المنزل كلما ا

المريض و التصميم الداخلي المستدام، وربما يرجع ذلك إلى أنه مع زيادة عدد أفراد األسرة تتنوع المعارف 

عد ذلك علي نشر الوعي والثقافات تبعًا لتنوع مجاالت الدراسة والختالف االهتمامات، وبالتالي قد يسا

  المتغيرات
  التصميم الداخلي المستدام  متالزمة المنزل المريض

معامل االرتباط 
معامل   مستوي الداللة  )ر(

  مستوي الداللة  )ر(االرتباط 

  غير دال ٠,٠٦٩  غير دال ٠,٠٧٥ المستوي التعليمي
  غير دال ٠,٠٢٧-  غير دال ٠,٠٤٠- السن

دال لصالح عدد  **٠,٥٣١  عدد أفراد األسرة
دال لصالح عدد  **٠,٢٦٠  األفراد األكثر

  األفراد األكثر
متوسط الدخل 
دال لصالح مستوي  **٠,٥١٦ الشھري لألسرة

دال لصالح مستوي  **٠,٤٠٠  الدخل األعلي
  الدخل األعلي
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المعرفي عن بعض الموضوعات بين أفراد األسرة بشكل عام أثناء تبادل الحديث، و ربة األسرة بشكل 

نجد أن النسبة ) ٧(خاص السيما بتلك الموضوعات التي تمثل لها محور اهتمام، وبالرجوع إلي جدول 

راد وبالرجوع إلي األعداد التفصيلية أف ٧إلي  ٥عدد أفراد أسرهن من %) ٦٠,٦(األكبر من المبحوثات 

عدد أفراد أسرهن خمسة أفراد وهو %) ٩٢,٨(باستمارة تفريغ االستبيان اتضح أن الغالبية العظمي منهن 

كما يساعد زيادة الدخل . عدد وسطي ألفراد األسرة ال يشكل عبء بالمعني المعروف علي ربة األسرة

لمتصلة بشبكة اإلنترنت، والتي أصبحت مصدرًا هاما للمعرفة على توفير األجهزة اإللكترونية الحديثة ا

  .لدي العديد من األفراد، نظرًا لسهولة الحصول علي المعلومات واالطالع علي كل ما هو حديث

في معارف المبحوثات،      ) السن - المستوي التعليمي(بينما اتضح عدم تأثير المتغيرات األخرى      

ليس بالضرورة أن يكون ارتفاع المستوى التعليمى دليًال على التعرض لتلك وربما يرجع ذلك إلى أنه 

المعلومات، فهناك العديد من التخصصات الدراسية المتنوعة ال تتطرق لمثل تلك الموضوعات، كما أنه 

ليس بالضرورة أن يكون كبر العمر دليًال علي اكتساب المعارف عن كافة الموضوعات، فهناك العديد 

  .وعات ببحور العلم المتسعة لم تصل إلي الكثيرون عنها معلومات طيلة حياتهممن الموض

التي تهدف إلي التعرف  )٢٠١٤( واَخرون Nasirوتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة      

علي العالقة بين معارف أفراد العينة عن تلوث الهواء الداخلي بالمنازل والممارسات المتبعة لمكافحة هذا 

والتي أوضحت وجود عالقة . أسرة من مقاطعة البنجاب بباكستان) ١٢٥(والتي أجريت علي . التلوث

  .دالة إحصائيًا بين المستوي التعليمي ألفراد العينة ومستوي معارفهم عن تلوث الهواء الداخلي 

ين التي تهدف إلي الكشف عن العالقة ب )٢٠١٧(سماح حمدان أيضًا تختلف مع نتائج دراسة     

الوعي البيئي والقدرة علي اتخاذ القرارات نحو حماية البيئة المنزلية من التلوث، والتي أجريت علي عينة 

ربة أسرة سعودية بجدة، والتي أوضحت وجود عالقة ارتباطية موجبة بين كل من ) ٢٠٠(تكونت من 

بين كل من متوسط الدخل  المستوي التعليمي و العمر ومستوي الوعي البيئي، وعدم وجود عالقة ارتباطية

  .و حجم األسرة ومستوي الوعي البيئي

التي تهدف إلي الكشف عن مستوي  )٢٠١٧(عفاف قبوري وَاخرون كذلك تختلف مع نتائج دراسة      

. الوعي البيئي لألسر بالتلوث الميكروبيولوجي لألثاث والمفروشات وانعكاسه علي جودة البيئة المنزلية

أسرة من مكة المكرمة و جدة والطائف، والتي أوضحت أنه ) ٥٥٠(نة تكونت من والتي أجريت علي عي

بارتفاع المستوي التعليمي وازدياد العمر يزداد مستوي وعي المبحوثات البيئي للحد من أضرار التلوث 

الميكروبيولوجي لألثاث والمفروشات ، كما أوضحت وجود عالقة ارتباطية عكسية بين كل من متوسط 

  . ألسري و عدد أفراد األسرة والوعي بالتلوث الميكروبيولوجي لألثاث والمفروشاتالدخل ا

  .بناًء على ما تقدم يكون الفرض األول قد تحقق جزئياً 
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  :الثاني الفرض ضوء في النتائج
للحد من المبحوثات ممارسات بين مستوي توجد عالقة ارتباطية " ينص الفرض الثاني على أنه     

متوسط / عدد أفراد األسرة / السن / المستوي التعليمي (المريض والمتغيرات البحثية  متالزمة المنزل

 )".لألسرة الدخل الشهري

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامل ارتباط سبيرمان بين مستوي ممارسات أفراد العينة      

  :النحو التاليللحد من متالزمة المنزل المريض وتلك المتغيرات، وكانت النتائج على 
  معامل ارتباط سبيرمان بين ممارسات المبحوثات للحد من متالزمة المنزل المريض): ١٩(جدول 

  وبعض الخصائص االجتماعية واالقتصادية 

 ٠,٠١دالة عند ** 

بين مستوي ) ٠,٠١(وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيًا عند ) ١٩(يتضح من جدول          

متوسط الدخل  -عدد أفراد األسرة(حوثات للحد من متالزمة المنزل المريض وكل من ممارسات المب

، أي أنه يزداد مستوي ممارسات المبحوثات للحد من متالزمة المنزل المريض بزيادة عدد أفراد )الشهري

 ارتباطية عالقة وجود توضح التي السابق الفرض نتيجة مع يتفق وهذا .األسرة ومتوسط الدخل الشهري

عدد (بين معارف المبحوثات عن المتالزمة و كل من ) ٠,٠١(موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  .الصحية للممارسات تعزيز إلى المعارف تلك تؤدى حيث ،) متوسط الدخل الشهري –أفراد األسرة 

زمة المنزل المبحوثات للحد من متالممارسات بينما لم تدل النتائج على وجود عالقة ارتباطية بين     

 توضح التي السابق الفرض نتيجة مع أيضاً  يتفق وهذا). السن -المستوي التعليمي(المريض وكل من 

، )السن -المستوي التعليمي(ارتباطية بين معارف المبحوثات عن المتالزمة و كل من  عالقة وجود عدم

ة بالمنزل بشكل عام، وذلك حيث وبالتالى فإن ممارساتهن لم تكن بهدف الحد من المتالزمة وٕانما للعناي

أن ممارسات الحد من المتالزمة هي نفسها ممارسات االعتناء بالمنزل و النظافة العامة، والتي تختلف 

من ربة أسرة إلي أخري تبعًا لعدة عوامل كالعادات الشخصية في تنظيف المنزل، المعتقدات الخاصة 

ربة األسرة والتي تتسبب في ضيق الوقت نظرًا لتعدد بالنظافة العامة، وكم الضغوط الملقاه علي عاتق 

  .المهام، وغيرها من العوامل

  ممارسات الحد من متالزمة المنزل المريض  المتغيرات
  مستوي الداللة  )ر(معامل االرتباط 

 غير دال  ٠,٠٦٦- المستوي التعليمي
 غير دال  ٠,٠٨٢- نالس

 دال لصالح عدد األفراد األكثر  **٠,٢٢٢ عدد أفراد األسرة
 دال لصالح مستوي الدخل األعلي ** ٠,٢٤٤ متوسط الدخل الشھري لألسرة
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التي أوضحت وجود عالقة  )٢٠١٤( واَخرون Nasirدراسة نتائج مع الدراسة هذه نتائج وتختلف       

عدم و . ارتباطية دالة إحصائيًا بين المستوي التعليمي وممارسات الحد من تلوث الهواء الداخلي بالمنازل

  .وجود عالقة دالة إحصائيًا بين كل من عدد أفراد األسرة ومتوسط الدخل وبين ممارسات الحد من التلوث

  .و بناًء على ما تقدم يكون الفرض الثاني قد تحقق جزئياً 

  : الثالث الفرض ضوء في النتائج
ات عن كل بين مستوي معارف المبحوثتوجد عالقة ارتباطية  "ينص الفرض الثالث على أنه     

وتواجد عناصر التصميم الداخلي المستدام ) التصميم الداخلي المستدام –متالزمة المنزل المريض (من

  .بمنازلهن

معارف أفراد العينة تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين مستوي  وللتحقق من صحة هذا الفرض     

وتواجد عناصر التصميم الداخلي ) التصميم الداخلي المستدام –متالزمة المنزل المريض (عن كل من

  :المستدام بالمنزل، وكانت النتائج على النحو التالي
  –متالزمة المنزل المريض (معارف المبحوثات عن كل منمعامل ارتباط بيرسون بين ): ٢٠(جدول 

  .وتواجد عناصر التصميم الداخلي المستدام بالمنزل) التصميم الداخلي المستدام 

 المحور
  التصميم الداخلي المستدام بالمنزلتواجد عناصر 

  مستوي الداللة   )ر(معامل االرتباط 

 غير دال  ٠,٠٦٦-  .المعارف عن متالزمة المنزل المريض  

 دال **٠,٢٨٣  .المعارف عن التصميم الداخلي المستدام

  ٠,٠١دالة عند **             

) ٠,٠١(صــائيًا عنــد مســتوي داللــة وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة دالــة اح) ٢٠(يتضــح مــن جــدول        

بــين مســتوي معــارف المبحوثــات عــن التصــميم الــداخلي المســتدام و بــين تواجــد عناصــر التصــميم الــداخلي 

المســتدام بــالمنزل، أي أنــه بزيــادة مســتوي المعــارف عــن التصــميم الــداخلي المســتدام يــزداد تواجــد عناصــر 

 فــي تتمثــل والتــي الصــحيحة الممارســات اتبــاع إلــى المعــارف تلــك تــؤدى حيــثالتصــميم المســتدام بــالمنزل، 

 اإلعــالم، وســائل أن) ٩(جــدول مــن ويتضــح.المبحوثــات بمنــازل المســتدام الــداخلي التصــميم عناصــر تواجــد

 بنســــبة المســـتدام الـــداخلي التصـــميم عـــن المبحوثـــات معلومــــات مصـــادر أكثـــر كانـــت واإلنترنـــت والدراســـة

تدل النتائج على وجود عالقـة  لم بينما. )واإلنترنت الدراسة من لكل% ٢٥,٦  ،اإلعالم لوسائل% ٣٤,٩(

وقـد  ارتباطية بين معارف المبحوثات عن المتالزمة و تواجـد عناصـر التصـميم الـداخلي المسـتدام بـالمنزل،

مســتوي معــارف أفــراد العينــة عــن المتالزمــة والتصــميم الــداخلي المســتدام جــدولي يرجــع ذلــك إلــي انخفــاض 

ــال) ١٠،١٢( ي عــدم تــوافر معلومــات لــديهن عــن ضــرورة تواجــد عناصــر التصــميم الــداخلي المســتدام وبالت
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بـــالمنزل للحـــد مـــن المتالزمـــة، حيـــث يعـــد تواجـــد تلـــك العناصـــر مكمـــال ضـــروريًا ال غنـــي عنـــه للممارســـات 

  .وبناًء على ما تقدم يكون الفرض الثالث قد تحقق جزئياً  .الصحية للحد من المتالزمة

  : الرابع فرضال ضوء في النتائج
متالزمة بين مستوي معارف المبحوثات عن توجد عالقة ارتباطية "ينص الفرض الرابع على أنه        

 ".المنزل المريض ومستوي ممارساتهن للحد من المتالزمة

معارف أفراد العينة تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين مستوي  وللتحقق من صحة هذا الفرض     

  :زل ومستوي ممارساتهن للحد من المتالزمة، وكانت النتائج على النحو التاليمتالزمة المنعن 
  متالزمة المنزل المريضمعارف المبحوثات عن معامل ارتباط بيرسون بين ): ٢١(جدول 

  .وممارساتهن للحد من المتالزمة 

 المحور
  ممارسات الحد من متالزمة المنزل المريض

  ة مستوي الدالل  )ر(معامل االرتباط 

 دال **٠,٤١٢  .المعارف عن متالزمة المنزل المريض 

  ٠,٠١دالة عند ** 

) ٠,٠١(وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيًا عند مستوي داللة ) ٢١(يتضح من جدول         

بين مستوي معارف المبحوثات عن متالزمة المنزل المريض و بين ممارساتهن للحد من المتالزمة، أي 

ة مستوي المعارف عن متالزمة المنزل المريض تزداد الممارسات الصحيحة للحد من المتالزمة، أنه بزياد

  . حيث تؤدي تلك المعارف التباع الممارسات الصحية

التي أوضحت  )٢٠٠٩( واَخرون Osagbemiدراسة نتائج مع الدراسة هذه نتائج وتختلف      

لهواء الداخلي بالمنازل بالرغم من ارتفاع مستوي انخفاض مستوي الممارسات المتبعه للحد من تلوث ا

  .معارف أفراد العينة البحثية

التي أوضحت وجود عالقة ارتباطية بين  )٢٠١٧(سماح حمدان  دراسة نتائج مع تتفق بينما      

  .الوعي البيئي للمبحوثات والقدرة علي اتخاذ القرارات نحو حماية بيئة المنزل الداخلية من التلوث

  .على ما تقدم يكون الفرض الرابع قد تحقق وبناءً 

  : الخامس الفرض ضوء في النتائج
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معارف  "ينص الفرض الخامس على أنه      

تبعًا للمتغيرات  )التصميم الداخلي المستدام –متالزمة المنزل المريض (المتعلقة بكل من المبحوثات 

  )".عملال/ محل اإلقامة(البحثية 
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لمجمــوعتين مســتقلتين وكانــت النتــائج علــى " ت"وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض تــم اســتخدام اختبــار    

 :النحو التالي
  للفروق في المعارف المتعلقة بكل من " ت"نتائج اختبار ): ٢٢(جدول 

  )العمل/ ة محل اإلقام(في ضوء) التصميم الداخلي المستدام –متالزمة المنزل المريض ( 

العدد   المتغير 
  )ن(

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الحرية

قيمة 
  الداللة  "ت"

  متالزمة المنزل المريض
محل 
  اإلقامة

  ١٥٨ ٢,٤٥ ٢٧,٢٤ ٣٣  ريف
  دال**٥,١٩٨

  ١٥٨ ٥,٩١ ٣٠,٧٦ ١٢٧  حضر
  
  العمل

  ١٥٨ ٤,٥٩  ٢٨,٤٤  ٨٠  ال تعمل  دال **٣,٧٧٤  ١٥٨ ٦,٠٠  ٣١,٦٣  ٨٠  تعمل
  التصميم الداخلي المستدام

محل 
  اإلقامة

  ١٥٨ ٤,٤٣  ٢٧,٩٦ ١٢٧  حضر  غير دال ١,٣٩٨  ١٥٨ ٣,٧٣  ٢٦,٧٩ ٣٣  ريف
  
  العمل

  ١٥٨ ٣,٥٧  ٢٦,٤٣  ٨٠  ال تعمل  دال **٣,٩٧٢  ١٥٨ ٤,٦١  ٢٩,٠١  ٨٠  تعمل
  ٠,٠١دالة عند ** 

فــــي معــــارف ) ٠,٠١(مســــتوى  وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد) ٢٢(يتضــــح مــــن جــــدول        

ترجـع إلـى العمـل لصـالح ) التصميم الداخلي المستدام –متالزمة المنزل المريض (المبحوثات عن كل من 

وقــد يرجــع الســبب إلــي اتســاع مــدركات العــامالت حيــث التعامــل واالخــتالط مــع فئــات وطبقــات  .العــامالت

يجعلهــــا أكثــــر اســــتنارة نتيجــــة تــــداول  اجتماعيــــة مختلفــــة، إضــــافة إلــــي تبــــادل الحــــديث مــــع الــــزمالء ممــــا

فـي ) ٠,٠١(كمـا وجـدت فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى . موضوعات عدة ومتنوعة ببيئة العمل 

معـــارف المبحوثـــات عـــن متالزمـــة المنـــزل المـــريض ترجـــع إلـــى محـــل اإلقامـــة لصـــالح المقيمـــات بمنـــاطق 

ة اإللكترونيـة الحديثـة بمعظـم المنـازل عمـل حضرية، فعلي الرغم من أن انتشار الفضـائيات ووجـود األجهـز 

علي إذابة الكثيـر مـن الفـوارق الثقافيـة بـين أهـل الريـف والحضـر، إال أن هـذا مـازال مـرتبط بـبعض الفئـات 

دون غيرهــا بــالريف كمرتفعــي المســتوي التعليمــي والثقــافي، ومــازال هنــاك فئــات تجهــل تمامــًا التعامــل مــع 

ئيات علــــي الــــدراما، ممــــا يجعــــل مــــن المنطقــــي وجــــود فــــروق لصــــالح اإلنترنــــت وتقتصــــر متــــابعتهم للفضــــا

بينمـا لـم توجـد فـروق دالـة إحصـائيًا فـي معـارف المبحوثـات عــن . الحضـريات فـي المعـارف عـن المتالزمـة

وربمــا يرجــع ذلــك لكــون موضــوع التصــميم الــداخلي . التصــميم الــداخلي المســتدام ترجــع إلــى محــل اإلقامــة

حديثـة إلـي حـد مـا، والتـي لـم تنتشـر بعـد علـي نطـاق واسـع، وبالتـالي فهـو مـن المستدام من الموضوعات ال
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الموضــوعات الحديثــة ألهــل الحضــر والريــف علــي حــد ســواء، بخــالف موضــوع المتالزمــة الــذي طــرح منــذ 

  .وقت طويل مقارنة بالتصميم الداخلي المستدام

وضحت وجود فروق دالة التي أ) ٢٠١٧(سماح حمدان  وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة     

احصائيًا بين ربات األسر العامالت وغير العامالت في الوعي المعرفي تجاه مشكالت التلوث بالبيئة 

  .المنزلية لصالح ربات األسر العامالت

التي أوضحت وجوت فروق دالة إحصائيًا  )٢٠١٧(عفاف قبوري وَاخرون بينما تختلف مع دراسة      

ث الميكروبيولوجي لألثاث والمفروشات ترجع إلي متغير العمل لصالح الزوجات في الوعي البيئي بالتلو 

غير العامالت، حيث أتضح أن الزوجات غير العامالت أكثر وعيًا بالتلوث الميكروبيولوجي لألثاث 

  .والمفروشات من الزوجات العامالت 

  .وبهذا يكون الفرض الخامس قد تحقق جزئياً 

  : دسالسا الفرض ضوء في النتائج
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات كل  "ينص الفرض السادس على أنه       

تواجد عناصر التصميم الداخلي  -للحد من متالزمة المنزل المريض ممارسات المبحوثات (من

  )".عملال/ محل اإلقامة(تبعا للمتغيرات البحثية  )المستدام بالمنزل

لمجمـوعتين مسـتقلتين وكانـت النتـائج علـى النحـو " ت"تـم اسـتخدام اختبـار  وللتحقق من صحة هذا الفـرض

 :التالي
للحد من متالزمة المنزل ممارسات المبحوثات (متوسطات درجات كل منللفروق بين " ت"نتائج اختبار ): ٢٣(جدول 

  )العمل/ محل اإلقامة (في ضوء )تواجد عناصر التصميم الداخلي المستدام بالمنزل - المريض 

العدد   المتغير 
  )ن(

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الحرية

قيمة 
  الداللة  "ت"

  الحد من متالزمة المنزل المريض ممارسات 
محل 
  اإلقامة

  ١٥٨ ٦,٠٦  ٣٨,٦٤ ٣٣  ريف
  دال *٢,١٣٠

  ١٥٨ ٤,٨٧  ٤٠,٧٧ ١٢٧  حضر
  
  العمل

  ١٥٨ ٥,٣٧  ٣٩,٣٣  ٨٠  ال تعمل  دال  *٢,٤٩٣  ١٥٨ ٤,٨٢  ٤١,٣٤  ٨٠  تعمل
  تواجد عناصر التصميم الداخلي المستدام بالمنزل

محل 
  اإلقامة

  ١٥٨  ٥,٩٢  ٣٢,٣٧ ١٢٧  حضر غير دال ١,٠٤٨  ١٥٨ ٤,٠٩  ٣٣,٥٢ ٣٣  ريف
  
  العمل

  ١٥٨ ٦,٠٠  ٣٣,١٠  ٨٠  ال تعمل غير دال  ١,١١٧  ١٥٨ ٥,١٥  ٣٢,١١  ٨٠  تعمل
  ٠,٠٥دالة عند * 
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فــي  مســتوي ممارســات ) ٠,٠٥(فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد  وجــود) ٢٣(يتضــح مــن جــدول         

لصـــالح ) العمـــل -محـــل اإلقامـــة ( المبحوثـــات للحـــد مـــن متالزمـــة المنـــزل المـــريض ترجـــع إلـــى كـــل مـــن 

 التــــي الســــابق الفــــرض نتيجــــة خــــالل مــــن ذلــــك تفســــير ويمكــــن .المقيمــــات بمنــــاطق حضــــرية و العــــامالت

فـــي مســـتوي معـــارف المبحوثـــات عـــن ) ٠,٠١(مســـتوى  وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد أوضـــحت

لصـالح المقيمـات بمنـاطق حضـرية ) العمـل -محـل اإلقامـة ( متالزمة المنزل المريض ترجع إلـي كـل مـن 

بينمـا لـم توجـد فـروق دالـة إحصـائيًا  .و العامالت، حيـث تـؤدي المعـارف إلـي تعزيـز الممارسـات الصـحية 

ي المسـتدام بمنـازل المبحوثـات ترجـع إلـى محـل اإلقامـة أو إلـي في مستوي تواجـد عناصـر التصـميم الـداخل

وربمـــا يرجـــع ذلـــك إلـــي انخفـــاض مســـتوي معـــارف أفـــراد العينـــة عـــن . كـــونهن عـــامالت أو غيـــر عـــامالت

وقد تـم اختيـار المبحوثـات للعناصـر والخامـات بالتصـميم الـداخلي ) ١٢(التصميم الداخلي المستدام جدول 

مـع أذواقهـن وٕامكانيـاتهن الماديـة، دون الرغبـة فـي مراعـاة الوصـول إلـي تصـميم  لمنازلهن وفقًا لمـا يتناسـب

  .داخلي مستدام

التي أوضحت من خالل  )٢٠١٧(عفاف قبوري وَاخرون وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة       

البيئة  الكشف عن مستوي الوعي البيئي بالتلوث الميكروبيولوجي لألثاث والمفروشات وانعكاسه علي جودة

  .المنزلية وجود فروق في مستوي جودة البيئة المنزلية الداخلية تبعًا لمتغير عمل الزوجة لغير العامالت

  .وبهذا يكون الفرض السادس قد تحقق جزئياً  

  :ملخص النتائج
، ) التصميم الداخلي المستدام - متالزمة المنزل المريض(انخفاض مستوي معارف المبحوثات عن كل من  - 

تواجد عناصر التصميم الداخلي المستدام بالمنزل، ممارسات الحد من (ط مستوي كل من توسو

  . لدي غالبية العينة) المتالزمة

متالزمة المنزل (وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين معارف المبحوثات عن كل من  -

، وعدم وجود )ط الدخل الشهريمتوس -عدد أفراد األسرة (و ) التصميم الداخلي المستدام –المريض 

التصميم الداخلي  –متالزمة المنزل المريض (عالقة ارتباطية بين معارف المبحوثات عن كل من 

  ).السن -المستوي التعليمي(وكل من ) المستدام

وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيًا بين مستوي ممارسات المبحوثات للحد من متالزمة المنزل  -

، وعدم وجود عالقة ارتباطية مع كل من )متوسط الدخل الشهري -عدد أفراد األسرة(كل من المريض و 

  ).السن -المستوي التعليمي(
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وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيًا بين مستوي معارف المبحوثات عن التصميم الداخلي  -

وجود عالقة ارتباطية بين  دموع المستدام و بين تواجد عناصر التصميم الداخلي المستدام بالمنزل،

  .المعارف عن المتالزمة و تواجد عناصر التصميم الداخلي المستدام بالمنزل

وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيًا بين مستوي معارف المبحوثات عن متالزمة المنزل  -

  .المريض و بين ممارساتهن للحد من المتالزمة

 –متالزمة المنزل المريض (معارف المبحوثات عن كل من  وجود فروق ذات داللة إحصائية في -

ترجع إلى العمل لصالح العامالت، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في ) التصميم الداخلي المستدام

معارف المبحوثات عن متالزمة المنزل المريض ترجع إلى محل اإلقامة لصالح المقيمات بمناطق 

روق دالة إحصائيًا في معارف المبحوثات عن التصميم الداخلي حضرية، بينما لم يستدل علي وجود ف

  .المستدام ترجع إلى محل اإلقامة

وجود فروق ذات داللة إحصائية في  مستوي ممارسات المبحوثات للحد من متالزمة المنزل المريض -

يستدل لصالح المقيمات بمناطق حضرية والعامالت، و لم ) العمل -محل اإلقامة ( ترجع إلى كل من 

علي وجود فروق دالة إحصائيًا في مستوي تواجد عناصر التصميم الداخلي المستدام بمنازل المبحوثات 

  .ترجع إلى محل اإلقامة أو إلي كونهن عامالت أو غير عامالت

  :توصيات البحث
  :وفقا للنتائج التي توصل إليها البحث فإنه يمكن التوصية باَالتي

أساتذة إدارة المنزل والمؤسسات بكليات االقتصاد المنزلي للعمل إعداد برامج تثقيفية من قبل  •

 .علي رفع مستوي الوعي العام حول متالزمة المنزل المريض والتصميم الداخلي المستدام

المطروحة كمتطلب جامعي  دمج التصميم الداخلي المستدام بالمقررات الدراسية التثقيفية  •

  .لعالم العربيبجميع الكليات بجامعات مصر وا اختياري

إجراء المزيد من البحوث بكليات االقتصاد المنزلي والفنون الجميلة والتطبيقية، تتناول الوعي  •

للتعرف علي ) ممارسات –اتجاهات  –معارف (بالتصميم الداخلي المستدام بمحاوره الثالثة 

ام الخامات مدي إمكانية تغيير األفراد ألفكارهم، اتجاهاتهم وعاداتهم واإلقبال علي استخد

  .والمنتجات المستدامة بيئياً 
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، موجهة لكافة )التلفزيون –اإلذاعة (إعداد برامج إعالمية بوسائل اإلعالم المسموعة والمرئية  •

متالزمة المنزل الفئات العمرية والمستويات الثقافية تتناول شرح وٕايضاح المفاهيم المرتبطة ب

 .اتباع الممارسات الصحية السليمة المريض والتصميم الداخلي المستدام، وتحث علي

تفعيل دور متخصص إدارة المنزل والمؤسسات بعقد ندوات ومحاضرات للتوعية بضرورة الحفاظ  •

علي جودة بيئة المنزل الداخلية واختيار خامات وقطع أثاث مستدامة بيئيًا بالتصميم الداخلي، 

سواق المحلية علي صحة اإلنسان وتوضيح األثار الضارة لبعض المواد والخامات المنتشرة باأل

 .والبيئة

  

  :المراجع العربية
دور العمارة البيئية المستدامة في التصميم الداخلي ):" ٢٠١٨(إيمان محمد محمد الحوتي .١

  ).١٢(، مجلة العمارة والفنون ، العدد "للمنتجعات السياحية

تالزمة المباني مستوي الوعي الصحي بمخاطر م): "٢٠١٥(جميلة سليماني و فتيحة بلعسلة  .٢

،مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، )"دراسة ميدانية( المريضة لدي عينة من ربات البيوت 

  ).٢٠(العدد

  .، الجزء الثاني، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان"المعجم الفلسفي )":١٩٨٢(جميل صليبا  .٣

مفهوم ): "٢٠١٩(بد الكريم دعاء عبد الرحمن محمد، علي صالح النجادي و إنعام عبد الغني ع .٤

، مجلة العمارة الفنون، العدد "التصميم المستدام وأثره علي جودة البيئة الداخلية للتصميم الداخلي

)١٥.(  

وعي وممارسات ربات األسر بحماية البيئة المنزلية من التلوث ): "٢٠١٣(رحاب السيد أحمد  .٥

لية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية ، ، رسالة دكتوراة ، ك" وعالقة ذلك بسلوكهن االستهالكي

  .جمهورية مصر العربية

الوعي البيئي وعالقته بالقدرة علي اتخاذ القرارات نحو ): "٢٠١٧(سماح محمد سامي حمدان  .٦

،المجلة "حماية البيئة المنزلية من التلوث، دراسة ميدانية علي عينة من ربات األسر السعوديات

  ).١١(، العدد ) ١(المجلد العربية للعلوم االجتماعية، 

التصميم المستدام وفوائده الصحية في ) : "٢٠١٨( شمائل محمد وجيه إبراهيم و لينا كفاح كاظم  .٧

  .) ٣الجزء)( ٢(، العدد)٢٢(، مجلة الهندسة والتنمية المستدامة ، مجلد "الفضاءات المكتبية
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دة البيئة الداخلية في جو ): "٢٠١٣(عبير حامد علي أحمد سويدان و هبة عبد المهيمن عوض  .٨

، مؤتمر فيالدلفيا الدولى "التصميم الداخلي المستدام وأثر اإلعالن كمحدد في تنمية الوعي الثقافي

  .الثامن عشر ،جامعة فيالدلفيا األردن

الوعي البيئي ):"٢٠١٧(عفاف عبد اهللا قبوري ، أميرة أحمد بالخيور و فهد عبد الكريم تركستاني  .٩

،مجلة "يكروبيولوجي لالثاث و المفروشات وانعكاسه علي جودة البيئة المنزليةلالسرة بالتلوث الم

  ).١٩٤ع(القراءة والمعرفة،العدد 

أسبابها ووسائل : ظاهرة المبني العليل ):"٢٠٠١(محمد سعد حمود و إسماعيل محمد بديوي  .١٠

  ) .١(العدد ) ١٣(، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، المجلد " عالجها

دار الكتاب الجامعي،  ،"مدخل إلي نظرية الذكاءات المتعددة:" )٢٠٠٥(هادي حسين محمد عبد ال .١١

  .العين، اإلمارات العربية المتحدة

موسوعة الصحة ): "٢٠١٥(منظمة العمل العربية، المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية دمشق .١٢

 .تب العمل الدولي جينيف، المجلد الثاني،مك)"السيطرة علي البيئة الداخلية(والسالمة المهنية 

دراسة نقدية لبعض المناهج الوصفية ): "٢٠١٣(موسي إبراهيم حريزي وصبرينة غربي  .١٣

، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، "وموضوعاتها في البحوث االجتماعية والتربوية والنفسية

  ).١٣(جامعة قاصدي مرباح، العدد 

، مدينة الملك عبد "التلوث الداخلي للمنازل: ")٢٠٠٣(نوري طاهر الطيب وبشير محمود جرار  .١٤

  .العزيز للعلوم والتقنية، المملكة العربية السعودية

تناغم العمارة مع الطبيعة ، ): "٢٠١٧( هدي عبد الصاحب العلوان و ياسمين حقي حسن بيك  .١٥

، )٢٢(، مجلة اإلمارات للبحوث الهندسية، المجلد "التصميم المستدام نحو صحة ورفاه اإلنسان

  ) .١(العدد 
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   الملخص

معارف وممارسات ربات األسر فيما يتعلق بمتالزمة المنزل المريض و التصميم 

  .وعالقتها ببعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية الداخلي المستدام

متالزمة المنزل المريض والتصميم ت األسر عن ربااستهدف البحث التعرف علي مستوي معارف       

ومدي تواجد عناصر التصميم الداخلي  الداخلي المستدام، ومستوي ممارساتهن للحد من المتالزمة،

 .المستدام بالمنزل

 المنهجربة أسرة من محافظة البحيرة، استخدم ) ١٦٠(األساسية علي  عينة البحث اشتملتو       

الخصائص االجتماعية (من استمارة استبيان تضمنت  أدوات البحث وتكونتالوصفى التحليلى، 

التصميم الداخلي عن المعارف  – متالزمة المنزل المريضعن المعارف  –وأسرهن للمبحوثات واالقتصادية 

  .)ممارسات الحد من متالزمة المنزل المريض - تواجد عناصر التصميم الداخلي المستدام بالمنزل–المستدام 

التصميم  - متالزمة المنزل المريض(انخفاض مستوي المعارف عن كل من  :هرت نتائج البحثأظ       

تواجد عناصر التصميم الداخلي المستدام بالمنزل، ممارسات (توسط مستوي كل من ، و) الداخلي المستدام

ين كل من وأشارت النتائج إلي وجود عالقة ارتباطية موجبة ب. لدي غالبية العينة) الحد من المتالزمة

ممارسات الحد من  -المعارف عن التصميم الداخلي المستدام –المعارف عن متالزمة المنزل المريض (

أيضًا وجود عالقة ). متوسط الدخل الشهري -عدد أفراد األسرة (وكل من ) متالزمة المنزل المريض

جد عناصر التصميم ارتباطية موجبة بين مستوي المعارف عن التصميم الداخلي المستدام و بين توا

الداخلي المستدام بالمنزل، ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين مستوي المعارف عن متالزمة المنزل 

أيضًا وجود فروق ذات داللة إحصائية في المعارف عن كل . المريض و ممارسات الحد من المتالزمة

ووجود . العمل لصالح العامالتترجع إلى ) التصميم الداخلي المستدام –متالزمة المنزل المريض (من 

فروق ذات داللة إحصائية في مستوي ممارسات الحد من متالزمة المنزل المريض ترجع إلى كل من 

  .لصالح المقيمات بمناطق حضرية و العامالت) العمل -محل اإلقامة (

رورة بضرورة عقد أخصائيات االقتصاد المنزلي ندوات ومحاضرات للتوعية بضوأوصت الدراسة      

الحفاظ علي جودة بيئة المنزل الداخلية و اختيار خامات وقطع أثاث مستدامة بيئيًا بالتصميم الداخلي، 

 .وتوضيح األثار الضارة لبعض المواد والخامات المنتشرة باألسواق المحلية علي صحة اإلنسان والبيئة

  .دامالتصميم الداخلي المست -متالزمة المنزل المريض: الكلمات المفتاحية
 



  ٢٠٢٠) ٢(العدد  -الثالثونو  السادس مجلدال –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي                   
 

١٢٦ 

Abstract 
Knowledge and Practices of Housewives Regarding Sick Home 

Syndrome and Sustainable Interior Design and Their 
Relationship to Some Socio-Economic Variables 

 

 The study aimed to identify housewives’ level of knowledge about 
Sick Home Syndrome and Sustainable Interior Design, the level of their 
practices to reduce the syndrome, and the availability of sustainable interior 
design elements at home. 
 Using the descriptive analytical approach, the basic research sample 
included (160) housewives from Beheira Governorate with research tools 
consisting of a questionnaire form that  included socio-economic characteristics 
of the sample housewives and their families, knowledge about the Sick Home 
Syndrome, knowledge about Sustainable Interior Design, availability of 
Sustainable Interior Design elements at home and finally Sick Home Syndrome 
Reduction Practices. 
 The results of the research showed a decrease in the level of 
knowledge about Sick Home Syndrome and Sustainable Interior Design, the 
mean level of Sustainable Interior Design elements availability at home and 
Syndrome Reduction Practices for the majority of the sample. The results 
indicated a positive correlation among knowledge about Sick Home Syndrome, 
knowledge about Sustainable Interior Design, Sick Home Syndrome Reduction 
Practices as well as both the number of family members and the average 
monthly income. Also, there was a positive correlation between the level of 
knowledge about Sustainable Interior Design and the availability of Sustainable 
Interior Design elements at home, and another positive correlation between the 
level of knowledge about Sick Home Syndrome and Syndrome Reduction 
Practices. 
 Furthermore, there were statistically significant differences in the 
level of knowledge about Sick Home Syndrome and Sustainable Interior Design 
due to labour for the benefit of working housewives. Evident were also 
statistically significant differences in the level of Syndrome Reduction Practices 
due to both place of residence and work for the benefit of residents in urban 
areas and working housewives. 
    The study recommended the necessity of holding home economics 
specialists seminars and lectures to raise awareness of the need to maintain the 
quality of the interior of the home environment and to choose environmentally 
sustainable materials and furniture pieces in the interior design, and to clarify 
the harmful effects of some raw materials sold in local markets on human health 
and the environment. 
 
Keywords: Sick Home Syndrome - Sustainable Interior Design. 


