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Abstract
The role of the architect and city planner is changing. When a variety of recent research
emerges From various disciplines. Depending on the circumstances and our need for this
research on the positive and negative effects of the built environment in general on
individual and public health. The increase in research on health and the built environment at
this particular time came in response to human needs during the period of mandatory
quarantine and the importance of the place in which people would spend days without
leaving, so architects, city planners and landscape designers can be a positive force in the
development of urban health centers and buildings. This research deals with studying and
evaluating the relationship between humans and the urban environment, and here the focus is
on the sick building syndrome and its urban environment and its impact on public health.
This paper also focuses on solutions and standards put forward to improve buildings and
homes and their urban environments to be a good place to implement quarantine when
needed. This paper is based on a review of literature reviews in gathering information and
using the Well building standard and Well community standard to evaluate homes and urban
environments and study what is available and what is not available in our local community.
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 .0االطار العام للدراسة :
 0-0مقدمة

لقد أصبح اليكاء الداخمي لممباني أكثر تمكثا لكثرة بقاء األشخاص بالداخؿ الضطرار مبلييف األشخاص
بالبقاء في منازليـ كسط جائحة فيركس ككركنا مع اختبلطو بأبخرة الطبخ كالمطيرات كالمنظفات المستعممة في
خطير فعندما ال تتدفؽ المياه يمكف أف
نا
قديما كيحتمؿ أف يككف
المباني .كما إف رككد الماء في األنابيب يجعمو
ن

تتراكـ الكائنات الحية كالمكاد الكيميائية في شبكة المياه ك يمكف أف يحدث ذلؾ في صاالت األلعاب الرياضية
كمباني المكاتب كالمدارس كمراكز التسكؽ كالمرافؽ األخرل غير المستخدمة أثناء فترات الحجر الصحي كيمكف
أف تصؿ ىذه الكائنات كالمكاد الكيميائية إلى مستكيات غير آمنة عندما يركد الماء في أنابيب المياه لبضعة أياـ
فقط  ,كىذا الشيء مع عدة أسباب أخرل قد يسبب أعراضا مرضية تعرؼ باسـ (متبلزمة المباني المريضة(
التي تؤثر سمبا عمى الصحة الجسدية كالنفسية لمبشر كقد تككف ىذه المتبلزمة سببا في تسييؿ اإلصابة بمرض
ككركنا اك ازدياد حدتو لممصابيف بو كقد حدد المختصكف مستكيات اإلصابة إلى مستكييف ىما المستكل
الباثكلكجي كىك المستكل األدنى ك المستكل الحرج كىك المستكل األعمى .إذا انخفض المستكل األكؿ فإف
الصػحة الجسػمية ك العقميػة لمساكنيف تتعرض الضط ار بات شديدة القكة ,في حيف إذا انخفض المستكل الثاني
عف الحد المطمكب فإف ذلؾ يؤدم إلى اختبلؿ التكازف (سميماني جميمة .( 2011 ,لقد أثبتت الدراسات أف البيئة
الداخمية المػمقة ىي األكثر تمكثا كىي المسئكلة عف الكثير مف األضرار الصحية التي تصيب اإلنساف ,أف
العبلقة بيف الصحة كالبيئة ليست جديدة ,فقبؿ حكالي ألفي سنة نشر سقراط مؤلفػان عػف الحػؽ في اليكاء كالماء
كالمكاف .كما اف الميثاؽ األكركبي لمبيئة كالصحة ( )1989أكد عمى أف " الصحة الجيدة كا لرفاه يتطمباف بيئة
نظيفة صحية مميزة حيث تراعى العكامؿ الطبيعية كاالجتماعية كالنفسية ,حيث يتـ اعتبار ىذه البيئة مكرد
مستقبمي لتحسيف الحياة كالرفا (ق لدرميناخ .)2003,
 0-0أهداف الدراسة:
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمي أىمية جكدة المبنى كما لو مف تأثير في الحد أك زيادة انتشار
المرض كالتعريؼ بمتبلزمة المبنى المريض ) (Sick Building Syndromeكأعراضيا كعبلقتيا بأعراض
مرض ككركنا . covid-19
 3-0أهمية الدراسة:
تتمثؿ أىمية الدراسة في زيادة الكعي العاـ لمناس كتعريفيـ بأىمية جكدة المباني كأىميتيا ك ما لذلؾ مف
دكر في الحد مف انتشار األمراض كبالتالي تحقيؽ التنمية المستدامة ك الكصكؿ إلى معمكمات تساىـ في مجاؿ
الدراسات الطبية كاألمراض كعبلقتيا بالمباني .

289

aisc.elmergib.edu.ly

""كمامة وحدها ال تكفي" متالزمة البناء المريض وتحسين جودة البناء كمكان مناسب لمحجر الصحي
د .فكزم محمد عقيؿ جامعة غرياف ؛ د .الفيتكرم عمر عمي مادم ؛ أ .لطفي عمي سناف  /جامعة المرقب الخمس ليبيا

 4-0منهجية الدراسة:
اعتمدت الدراسة المنيج الكصفي نظػ ار لمبلءمتػو لطبيعػة المكضػكع المػراد د ارسػتو .كقػد تػـ جمػع الحقػائؽ
كالبيانات مف الدراسات السابقة التي تختص بالمكضكع ك تصميـ استبياف مبسػط لمجمكعػة أسػئمة ميمػة  ,كزعػت
عمػى مجمكعػة مػف سػكاف مدينػة الخمػس كقػد بمػع حجػـ العينػة ) (399شػخص تػـ تحديػدىا بكاسػطة ( Slovin
 ) formulaكقد تـ تحميؿ االستبياف كفؽ طريقة مقياس (ليكرت) الثبلثي تحميبل كميا ككيفيا الستخبلص داللتيا
كالكصكؿ إلى نتائج أك تعميمات عف المكضكع .
 .0الجانب النظري:

 0-0متالزمة المباني المريضة
المباني العميمػة اك المبػاني المريضػة ( )SBSىك اسـ لحالة ُيعتقد أنيا ناتجة عف التكاجد في مبنى أك

نكع آخر مف األماكف المػمقة .كيمكف تعريؼ متبلزمة المباني المريضة بأنيا ظاىرة تحدث في المبنى بحيث
تتسبب في معاناة معظـ قاطنيو مف عدـ ارتياح كظيكر أعراض مرضية عمييـ متفاكتة كغير محددة بطبيعتيا
كتعتمد عمى حساسية األشخاص لمؤثراتيا .كترتبط ىذه األعراض بالمبنى حيث تزكؿ بعد بعض الكقت مف
مػادرتو كال تعتبر األعراض التي يأتي بيا الشخص إلى المبنى دليبل عمى كجكد مشكمة بالمبنى إذا لـ تكتسب
داخمو ) ) World Health Organization, 2002يعزل ذلؾ إلى ضعؼ جكدة اليكاء الداخمي بالدرجة
األكلى  .كمع ذلؾ  ,فإف السبب الدقيؽ غير معركؼ.
 0-0أعراض متالزمة المباني المريضة
عادة ما تؤثر أعراض  SBSعمى الجمد كالجياز التنفسي كالجياز العصبي  ,تشمؿ األعراض الشكاكل
مف االنزعاج كسكء الصحة مثؿ :أعراض جفاؼ العيف كتييج األغشية المخاطية لمعيف  ,أعراض الجياز
التنفسي كجفاؼ كتييج الحمؽ كتييج األغشية المخاطية لؤلنؼ كغالبا ما تكصؼ بأنيا سيبلف أك انسداد أك
انسداد الجيكب األنفية .أيضا أعراض الجمد ك الصداع ك الخمكؿ أك التعب كضعؼ التركيز .كما إف ىناؾ
أعراض أخرل كا لػثياف ك إحساس بصعكبة في التنفس كقد تتفاقـ األعراض لحاالت مثؿ الربك .إف التحقيؽ في
األعراض يتطمب التحقيؽ في األسباب التي يعتقد أنيا مرتبطة بالبيئة الداخمية لممباني كالنظر في مجمكعة
كاسعة مف العكامؿ الرابطة المحتممة .مف الميـ تحديد ما إذا كانت ىناؾ أسباب معقكلة لبلشتباه في كجكد
أيضا.
مشكمة كتحديد مستكل المشكمة ن
 3-0ما الذي يسبب متالزمة المباني المريضة؟
ُيستخدـ مصطمح "متبلزمة المبنى المريض" عندما ال يمكف تحديد السبب الدقيؽ لؤلعراض .كمع ذلؾ

ىناؾ مجمكعة متنكعة مف األسباب المحتممة التي يمكنؾ أف تسأؿ طبيبؾ عنيا .يعتقد أف المتبلزمة تعكد إلى
بعيدا عف
أزمة الطاقة في السبعينيات .استجابة لمتكاليؼ المتزايدة لمتدفئة كالتبريد تـ كضع مباني المكاتب ن
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بيئيا يعني
التيكية الطبيعية ك االعتماد عمى أنظمة تكييؼ اليكاء ,كلكف العيش كالعمؿ في بيئة يتـ التحكـ فييا ن

أيضا أننا نحبس الممكثات في اليكاء .قد يشمؿ المذنبكف كراء  :SBSالمباني ذات التيكية الضعيفة مثؿ
ن
المدارس كالمكاتب كاألماكف العامة ذات مستكيات عالية مف دخاف التبع كالػبار ايضا شاشات الكمبيكتر ضعيفة

غالبا في الخشب كاألثاث
اإلضاءة كالقديمة تسبب إجياد العيف لكجكد العفف أك الفطريات فكرمالدىايد (تكجد ن

كاألرضيات) ككيماكيات األسبستكس في اليكاء كالتي تنتج مف منتجات التنظيؼ كمبيدات األكزكف كأكؿ أكسيد
الكربكف الناتج مف استخداـ الطابعات كأجيزة الفاكس ك المستكيات العالية مف اإلجياد في المدرسة أك االعماؿ
منخفضة الح اررة أك الرطكبة كبيئات العمؿ الصاخبة كالحشرات أك فضبلت الحيكانات.

بالنظر إلى تنكع

العكامؿ التي يمكف أف تسبب  SBSمف الصعب تحديد سبب كاحد.
 4-0فيروس كورونا
ىي فصيمة كبيرة مف الفيركسات التي قد تسبب المرض لمحيكاف كاإلنساف كمف المعركؼ أف عددا مف
فيركسات ككركنا تسبب لدل البشر حاالت عدكل الجياز التنفسي التي تتراكح حدتيا مف نزالت البرد الشائعة

المكتشؼ مؤخ ار مرض
إلى األمراض األشد ضراكة مثؿ متبلزمة الشرؽ األكسط التنفسية كيسبب فيركس ككركنا ُ
ككركنا ككفيد )2002, World Health Organization) .19-شكؿ رقـ ()1

شكؿ رقـ ()1
شكل مكبر لفيروس كورونا المستجد
المصدر)World Meteorological Organization) :
 5-0مرض كوفيد19-

المكتشؼ مؤخرا .كلـ يكف ىناؾ أم عمـ بكجكد ىذا الفيركس كىذا
ىك مرض معد يسببو فيركس ككركنا ُ
المرض المستجديف قبؿ تفشيو في مدينة يكىاف الصينية في ديسمبر .2019

 6-0أعراض مرض كوفيد19-
تتمثؿ األعراض األكثر شيكعا لمرض ككفيد 19-في الحمى كاإلرىػاؽ كالسػعاؿ الجػاؼ .كقػد يعػاني بعػض
المرضى مف اآلالـ كاألكجاع أك احتقاف األنؼ أك الرشح أك ألـ الحمؽ أك اإلسياؿ كعادة ما تككف ىذه األعراض
خفيفػػة كمتدرجػػة .يصػػاب بعػػض النػػاس بالعػػدكل دكف أف تظيػػر عمػػييـ أم أع ػراض كدكف أف يشػػعركا بػػالمرض
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كيتعػػافى معظػػـ األشػػخاص (نحػػك  )%80مػػف المػػرض دكف الحاجػػة إلػػى عػػبلج خػػاص .تشػػتد حػػدة المػػرض لػػدل
شػػخص كاحػػد تقريبػػا مػػف كػػؿ  6أشػػخاص يصػػابكف بعػػدكل ككفيػػد 19-حيػػث يعػػانكف مػػف صػػعكبة التػػنفس كتػػزداد
احتمػػاالت إصػػابة المسػػنيف كاألشػػخاص المصػػابيف بمشػػكبلت طبيػػة أساسػػية مثػػؿ ارتفػػاع ضػػػط الػػدـ أك أم ػراض
القمػػب أك داء الس ػػكرم بػػأمراض كخيم ػػة .كق ػػد تػػكفى نح ػػك  %2مػػف األش ػػخاص ال ػػذيف أُصػػيبكا ب ػػالمرض كينبػ ػػي
لؤلشخاص الذيف يعانكف مف الحمى كالسعاؿ كصعكبة التنفس التماس الرعاية الطبية.
 7-0الحجر الصحي
الحجر الصحي ( )quarantineإجراء يخضع لو األشخاص الذيف تعرضكا لمرض معد ,كىذا إذا

أصيبكا بالمرض أك لـ يصابكا بو .في الحجر الصحي ُيطمب مف األشخاص المعنييف البقاء في المنزؿ أك أم
مكاف آخر لمنع المزيد مف انتشار المرض لآلخريف كلرصد آثار المرض عمييـ كعمى صحتيـ بعناية.
 8-0العزل
العزؿ ( )isolationإجراء أكثر فصبل لؤلفراد الذيف يعانكف مف مرض معد كالذيف قد ينقمكنو بسيكلة

لممحيطيف .في العزؿ يبقى ىؤالء األفراد منفصميف عف اآلخريف عادة داخؿ منشأة لمرعاية الصحية ,كيككف لدل
الشخص المعزكؿ غرفتو الخاصة كيتخذ القائمكف عمى الرعاية الصحية احتياطات معينة لمتعامؿ معو ,مثؿ

ارتداء مبلبس كاقية.

 9-0كورونا ومتالزمة المبنى المريض ()SBS
متبلزم ػػة المبن ػػى المػ ػريض ( )SBSى ػػي إح ػػدل المض ػػاعفات الت ػػي يمك ػػف أف تظي ػػر لش ػػاغمي المب ػػانى م ػػع
األع ػراض العامػػة مثػػؿ الصػػداع كالتعػػب كالتيػػيج فػي الجيػػاز التنفسػػي العمػػكم كالحمػػؽ كالعينػػيف كاألنػػؼ كاليػػديف ك
بشرة الكجو.
ُيعػػزل حػػدكث أع ػراض  SBSإلػػى عكامػػؿ الخطػػر الفرديػػة مثػػؿ القمػػؽ ك اإلجيػػاد) ) Fard R, 2018

ك) (Azuma K, 2015التدخيف ) )Mizoue T,2001كنقص التكاصؿ كالعزلة (Runeson-Broberg R
) and Norb€ack D, 2013كعكامؿ الخطر البيئية المحمية مثؿ تمكث الصكت ك عدـ الرضػا عػف اإلضػاءة
ك ) (Witterseh T, Wyon DP. and Clausen G. , 2004التمػكث بػالركائح ك معػدؿ التيكيػة المػنخفض
) (Wang J, et al.,2013ك ممكثػػات اليػكاء الداخميػػة مثػػؿ البكتيريػػا المنقكلػػة بػػاليكاء ك الػبػػار ك العفػػف
كالفطريػات المحمكلػة ج نػكا ك ) )Singh J, Yu CWF and Kim JT.,2010المػكاد الميكركبيػة العضػكية
المتطػايرة ( )MVOCsك المركبػات العضػكية المتطػايرة Yu CWF and Kim JT.,2010) ,HCHO /
 ) CO2كأكاسػيد النيتػركجيف كثػاني أكسػيد الكبريػت ( Knoppel H and Wolkoff P.,2013).أصػدرت
منظمػػة الصػػحة العالميػػة إرشػػادات صػػحية ) )World Health Organization,2020بسػػبب تفشػػي كبػػاء
 COVID-19ككفقنا ليذه التعميمات فإف السياسات الصحية لدييا التي تـ تبنييا ضد الجائحة ىي اإلعبلف عف
الحج ػػر الص ػػحي الع ػػاـ بع ػػد ش ػػعار "البق ػػاء ف ػػي المنػ ػزؿ" .ى ػػذه السياس ػػة  ,م ػػع جمي ػػع مزاياى ػػا ف ػػي ال ػػتحكـ عم ػػى
 COVID-19تحمؿ مخاطر فردية كبيئية مف البيئة الخارجية إلى المنازؿ كالبيئػات الداخميػة بحيػث قػد يتعػرض
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النػػاس عػػف غيػػر قصػػد ألسػػباب أع ػراض  .SBSتشػػير النتػػائج الجديػػدة لمبػػاحثيف فػػي مجػػاؿ تمػػكث اليػكاء إلػػى أف
ىنػػاؾ عبلق ػػة كبيػػرة بػ ػيف انتش ػػار  COVID-19كالحػػد م ػػف تم ػػكث الي ػكاء الخ ػػارجي بس ػػبب تقم ػػص أنش ػػطة النق ػػؿ
كاألنشطة التجارية .كمع ذلؾ قد تؤدم سياسة الحجر الصحي في المنزؿ إلى زيادة تمكث اليكاء الػداخمي بسػبب
زيادة النشاط كالطيي كالعمؿ المكتبي مف خبلؿ العمؿ عف ُبعد(Dutheil F, Baker JS and Navel. V. .

) . (Asna-Ashary M, et al. 2020) .2020إف جػكدة اليػكاء الػداخمي لممبػاني تػزداد انخفاضػا بسػبب
الطيػػي خاصػػة فػػي المنػػاطؽ الريفيػػة ذات الطقػػس البػػارد حيػػث تكػػكف مصػػادر التدفئػػة كالطيػػي ىػػي األخشػػاب.
باإلضافة إلى ىذه النتائج ك عدـ كفاية التقارير تظؿ ىذه المشكمة كامنة فػي صػانعي السياسػة بشػأف COVID-
 .19مف ناحية أخػرل تػـ اعتبػار زيػادة التػدخيف كعامػؿ خطػر فػي المنػزؿ فػي نفػس الكقػت مػع كبػاء COVID-
 .19كخبلؿ ىذا الكقت زاد استخداـ المطيرات المختمفة كخاصة المركبات التي تحتكم عمى الكمكر بشكؿ كبيػر
فػ ػػي األمػ ػػاكف المػمقػ ػػة مثػ ػػؿ المنػ ػػازؿ أك المنظمػ ػػات الحككميػ ػػة أك الخاصػ ػػة لمحػ ػػد مػ ػػف انتشػ ػػار فيػ ػػركس ككركنػ ػػا
( ( Mahabee-Gittens EM, 2020) .)COVID-19فقط في مدينة ككىاف في الصيف تـ تكزيع أكثػر مػف
 2000طف مف المطيرات لمسيطرة عمى أك تقميؿ تركيز الفيركس .يمكف أف يؤدم اإلفػراط فػي التطييػر كتبخرىػا
ف ي حالة عدـ كجكد تيكية مناسبة إلى زيادة المكاد الكيميائية في األماكف المػمقػة لتمػكث اليػكاء .عمػى ىػذا النحػك
أيضا أف يزداد مستكل ٍ
عاؿ مف التمكث الصكتي كالركائح باإلضػافة إلػى اإلجيػاد الفػردم كالجمػاعي
مف المتكقع ن
ػاء عمػى قػكة ىػذه التفسػيرات مػف المتكقػع أف تػزداد  SBSفػي المبػاني ذات معػدالت التيكيػة السػػيئة
فػي المنػزؿ .بن ن

كبالتػػالي زيػػادة فػػي عكامػػؿ الخطػػر (الفرديػػة  /العائميػػة) مثػػؿ القمػػؽ كالتػػكتر كالتػػدخيف SBS .ىػػي مجمكعػػة مػػف
الظكاىر التي قد تككف سائدة بيف جميع شاغمي المبنى لذا لمنع اإلصابة ب ػ  SBSتػـ اقتػراح بعػض اإلجػراءات

مثػؿ تيكيػة المنػزؿ بانتظػاـ لتبػادؿ اليػكاء الكػافي ك ) (Smedje G, et al, 2017تشػػيؿ شػفاط المطػبخ قبػؿ
كبعػد الطيػي ) )Ting L and Xupeng W .,2016ك لتنظيػؼ أسػطح المبنػى ك (Nduka D, et al
) ,2018ممارسػة كالػتحكـ فػػي اإلجيػاد ) )Lu C-Y, et al , 2018كمحاكلػػة تجنػب التػدخيف السػػمبي .
أيضػػا أف الػػتحكـ فػػي عكامػػؿ الخطػػر األخػػرل مثػػؿ الرائحػػة كالتمػػكث
) (Chirico F, et al , 2017نعتقػػد ن

ميمػػا فػػي منػػع أع ػراض  SBSكالػػذم قػػد تكػػكف سػػببا فػػي
البيكلػػكجي كالكيميػػائي كالصػػكتي  ,يمكػػف أف يمعػػب نا
دكر ن
انتشار ككركنا أك زيادة حدتيا عمى المصابيف كقد تجعػؿ مػف المكػاف أك المبنػى غيػر صػالح لممكػكث فيػو كمكػاف
لمحجر الصحي(Mahabee-Gittens EM, 2020).
 01-0البيئة المبنية واألمراض
التخطيط الحضرم ىك عممية فنية كسياسية تتعمؽ باستخداـ األرض كتصميـ البيئة الحضرية المبنية بما
أيضا أف
في ذلؾ شبكات النقؿ لتكجيو كضماف التنمية المنظمة لممستكطنات كالمجتمعات .مف الجدير بالذكر ن

التخطيط الحضرم جزء مف مكضكع تخطيط أكسع ُيعرؼ باسـ التخطيط اإلقميمي الذم يحدد مكاقع أنشطة
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استخداـ األراضي كالبنية التحتية كنمك المستكطنات عبر مساحات أكبر مف مركز حضرم فردم (مدينة) (ق
لدرميناخ .)2003,
لقد أثار التحكؿ في أنماط األمراض البشرية كتطكر الطب الكقائي االنتباه إلى تأثير البيئة المبنية عمى
الصحة منذ الثمانينيات كقد كاف ىذا مصحكبا بفشؿ الحداثة كنشؤ العديد مف المشكبلت الصحية الناجمة عف
عالميا عمى العمارة ك التخطيط الحضرم كعبلقتيما باألمراض  .في ظؿ ىذه
التحضر كقد جمب ىذا اىتماما
ن
جديدا في النظرية كالممارسة المعمارية.
الخمفية أصبح الجمع بيف "األمراض" ك "الفراغ الحضرم" فرنعا
ن
))Mizoue T,2001

في ظؿ التحضر السريع في الكقت الحاضر أصبحت األمراض المزمنة بما في ذلؾ السمنة كاألمراض
العقمية كأمراض الجياز التنفسي التي تعتبر عكامؿ الخطر الرئيسية بيف سكاف المدف أكثر حدة بسبب أنكاع
تخطيط الحيز الحضرم كنمط الحياة.
 00-0كورونا والبيئة المبنية
لقد كاف لجائحة ككركنا الفضؿ في المراجعة كاعادة التفكير في أسمكب حياة اإلنساف الحديث .كلـ يكف
إغبلؽ المدف كالمراكز الحضرية عالميًّا تجربة سعيدة لسكاف المدف الذيف أركا مدنيـ لممرة األكلى ىامدة ميجكرة
بشكؿ غير مسبكؽ .أف الجائحة كشفت ىشاشة ما ننتجو مف مباني كالتي أتضح كبشكؿ جمي اف الػالبية
العظمى منيا ىي مخازف بشرية طاردة بدال مف أف تككف ممتقى عائمي كمساحة اجتماعية مفعمة بالمعنى
كالقيمة كالدؼء .لقد أجبرت األزمة الصحية العالمية المخططيف الحضرييف كالمعمارييف عمى إعادة التفكير في
اء لؤلكبئة
معتقداتيـ الراسخة حكؿ شكؿ المدينة كشكؿ المبنى الجيديف ككيؼ تككف المدف أكثر مقاكمة أك احتك ن

بمحتكياتيا المختمفة بما في ذلؾ بدائؿ االبتكار الحضرم لمتعامؿ مع قضايا البيئة .لقد قدـ الفيمسكؼ الفرنسي
مبكر لمتخطيط الحضرم السائد كالحياة اليكمية مف زاكية فمسفية في كتابو
نقدا نا
كالمخطط الحضرم ىنرم لكفيفر ن
"الحؽ في المدينة" المنشكر عاـ  1661كمف خبللو ابتكر المفيكـ الذم عنى بو حؽ الكصكؿ إلى المدينة

كاالستفادة مف خدماتيا ككيفية إنتاج الفراغ االجتماعي الذم يعيش فيو السكاف .كانتقد لكفيفر التخطيط الحضرم
فضاء جديدا كالعكس صحيح" كمشي ار إلى أف الرأسمالية
المؤدلج معتب ار أف "العبلقات االجتماعية الجديدة تتطمب
ن

الحديثة قممت مف جكدة الحياة كحكلت المدف إلى مساحة مف االستيبلؾ المطمؽ يحكميا ركتيف ممؿ يتشاركو
كؿ فرد في المجتمع بػض النظر عف طبقتو االجتماعية أك مينتو ,كشدد عمى أكلكية تطكير ظركؼ الحياة
البشرية بدال مف التحكـ في قكل اإلنتاج .يناقش أستاذ األنثركبكلكجيا بجامعة نيكيكرؾ ديفيد ىارفي مفاىيـ
لكفيفر في كتابو "مدف متمردة ..مف الحؽ في المدينة إلى ثكرة الحضر" الصادرة ترجمتو بالعربية عف الشبكة

العربية لؤلبحاث كالنشر مؤكدان أف "الحؽ في المدينة ىك إطار عمؿ لمشاركة المكاطنيف المتساكية في تنمية
كتطكير البيئة الحضرية" .مناقشان قضية العدالة االجتماعية في المدف كالكصكؿ المتكافئ إلى الخدمات األساسية
كالطرؽ البيئية السميمة التي يمكف أف يكفرىا المخططكف الحضريكف لممدف الحديثة .اف المركنة كالمقاكمة
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الحضرية تتمثبلف في قدرة المدينة عمى البقاء كاالزدىار في مكاجية الككارث  ,كقد عبر عالـ االجتماع العمراني
نجاحا
أعـ أكثرىا
ن
األميركي ركبرت بارؾ عف ذلؾ بقكلو اف " المدينة أكثر محاكالت اإلنساف اتساقنا ,كبشكؿ ّ

إلعادة تشكيؿ العالـ الذم يعيش فيو بما يتفؽ بدرجات أكبر مع رغبات قمبو ,لكف إذا كانت المدينة ىي العالـ

الذم خمقو اإلنساف فيي بالتالي العالـ الذم يتعيف عميو العيش فيو .فاإلنساف بشكؿ غير مباشر كدكف إدراؾ
كاضح لطبيعة ميمتو قد أعاد أثناء خمقو لممدينة تشكيؿ نفسو" كىك يرل أف ثقافة الخكؼ مف المكاف كاإلنساف
خطيرة عمى المدينة كالعمراف في حيف تكتسب المجتمعات قدرتيا عمى الصمكد كالتعافي مف التضامف
االجتماعي .لقد كاف طرح المؤرخ العمراني بجامعة نيكيكرؾ كالباحث في مجاؿ الككارث الحضرية جاككب
رميس الذم يعتبر أف "الشبكات االجتماعية الكثيفة في المجتمعات المحمية تنقذ الناس" .أف تداعيات الكباء
أكضحت أف "كؿ مدف العالـ ترتكب جرائـ في حؽ الفقراء كمحدكدم الدخؿ كالعامميف باألجرة اليكمية أك
األسبكعية" ,كىؤالء ال يمثمكف أكلكية لدل مخططي المدف كالمطكريف كالحككمات .كيشدد عمى ضركرة االنتقاؿ
إلى حقبة تخطيط مجتمع محمي صػير كمتماسؾ بدال مف التنافس لتحكيؿ المدف إلى أماكف متعكلمة ضخمة ال
مكاف فييا إال لؤلثرياء .كما يناقش التكدس في المدف الكبرل كازدحاـ شبكات النقؿ كالتمكث كالفكارؽ االجتماعية
كالمكانية التي تحد مف كصكؿ األكثرية إلى الخدمات الحضرية اف جرائـ تصميـ البيكت كالعمارات كالبيئات
الحضرية التي نبينا فيركس ككركنا إلى الحاجة الماسة ألنسنتيا كتحكيؿ فضاءاتيا إلى أماكف صديقة لئلنساف
ك أف التخطيط كالتصميـ الحضرم ال يقتصر فقط عمى الجكانب المادية لممدينة كلكف أيضان عمى إشراؾ سكانيا.
كما انو يجب مراجعة حجـ المدينة كعبلقتو بانتشار العدكل إذ يمكف عزؿ القرل الحضرية كحمايتيا بسيكلة
أكبر مف المدف الضخمة ,عبلكة عمى أف القرل الحضرية تعزز الشعكر باالنتماء كالتفاعؿ االجتماعي .كما اف
الحاجة ممحة جدا اآلف لتعزيز البنية التحتية التي تمنع السكاف األضعؼ مف أف يككنكا ضحايا األكبئة الرئيسييف
مع مناقشة معضبلت اإلسكاف كالتباعد االجتماعي كالحاجة إلى نمكذج جديد كبيئة حضرية مختمفة .لقد
اصبحت الفراغات خارج المنازؿ فراغات ميجكرة فمـ تكف مدننا الحديثة مصممة لمتكيؼ مع الجكائح .إذ
كضعت ىذه التصاميـ في كقت كانت فيو المدف مراكز عالمية مترابطة تجتذب المبلييف لمعمؿ أك السياحة
كتزدحـ شكارعيا بالمارة الذيف يخالطكف كيحتضف بعضيـ بعضا دكف أف يخشى أحد مف انتقاؿ العدكل .لذلؾ
فاف التحدم اآلف ىك  ...كيؼ نصمـ مدنا تظؿ آمنة كقابمة لمعيش كال تخمك شكارعيا مف السكاف بمجرد تفشي
كباء جديد؟ .ك في ىذا الصدد تقكؿ ليمى مكام ,مديرة مركز التصميـ الحضرم كالصحة النفسية " إف المدف لف
صممت مف منظكر صحي".
تصبح مستدامة كقادرة عمى الصمكد في كجو الجكائح إال إذا ُ
 .3الجانب العملي (االستبيان)
 0-3عينة الدراسة
لقد تـ حساب عينة الدراسة بكاسطة ]  [ slovin's (1960) formulaكالتي كانت صيػتيا كالتالي:
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حيث :

 = nحجـ العينة.

 = Nعدد السكاف.

= eنسبة الخطأ.

 =1قيمة ثابتة.

كلتسييؿ الحساب فقد تـ استعماؿ برنامج (سكفت كير) حاسبة ىذه المعادلة الشكؿ ( )2لضماف عدـ الخطأ
في الحساب  .يتـ في ىذه الحاسبة إدخاؿ عدد سكاف مجتمع الدراسة كىك ما مثمو عدد سكاف مدينة الخمس
كىك (  ) 88000كتعييف نسبة الخطأ كقد أدخمت عمى أساس  % 5شكؿ ( )2كتـ تصميـ استبياف بسيط
غير مقيد بإجابات ( مفتكحة ) لمجمكعة مف األسئمة الميمة كالمكضحة في الجدكؿ رقـ (. )1

الشكؿ (  ) 2صكرة مف كاجية حاسبة معادلة حجـ العينة
المصدر)kepiklab) :
حيث تككنت عينة الدراسة مف مجمكعة مختمفة مف األشخاص البالػيف ذكك ار كاناث مف مدينة الخمس كقد
كزعت كجمعت كتـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية البسيطة كقد بمع عددىـ )  . n = ( 399كانت بياناتيـ عمى
النحك التالي:

رقم السؤال

1

هل يصل الهواء وأشعة الشمس بشكل مباشر لكل أركان

نعم

لم يجيب

ال

77

18

304

مسكنك ؟

2

هل تعي خطورة المنظفات والمطهرات والروائح عمى جودة

183

0

216

البيئة الداخمية لممنزل؟

892

3

هل تعرف شي عن متالزمة المبنى المريض؟

4

هل تعرف شي عن مرض كورونا ؟

399

5

هل قوانين الحفاظ عمى البيئة محترمة في بيئتك؟

158

13

0

386

0

0

3
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6

هل أنت راض بيئيا وصحيا عن الوسط الذي تعيش به ؟

125

0

274

7

هل تعي أسباب تموث البيئة ( الداخمية والخارجية )؟

318

55

26

جدول رقم ( )0أسئمة االستبيان.
جدول رقم ( )0أسئمة االستبيان

---------------------------------------------------------------------الجنس

العمر

30 – 20
40 – 31
50 – 41
51

فما فوق

ذكر

انثي

91

56

66

40

73

22

24

27

 تكزع جنس ك أعمار أفراد العينة بيف الذككر كاإلناث كمف عمر  20سنة إلى ما فكؽ  50سنة جدكؿ ()2الجدول ( )3نوع السكن
نوع السكن
مستقل

شقة

257
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 اغمب أفراد العينة يسكنكف مساكف مستقمة أما الباقي فيعيشكف في شقؽ مشتركة في الخدمات مع عائبلتأخرل .جدكؿ ( )3كما أف كؿ أفراد العينة يعيشكف في مساكف خاصة بيـ .
كقد تـ تحميؿ االستبياف كفؽ طريقة مقياس (ليكرت) الثبلثي تحميبل كميا كالمكضح في الجدكؿ رقـ ()4
كتحميبل ككيفيا.
جدول رقم ( )4التحميل الكمي.
رقم السؤال

نعم

لم يجيب

ال

حجم العينة

متوسط حسابي

إنحراف معياري

النسبة
المئوية

إتجاه العينة

1

77

18

304

399

1.43

0.8

47.67

ال

2

183

0

216

399

1.9

0.99

63.33

لم يجيب

3

13

0

386

399

1.06

0.35

35.33

ال

4

399

0

0

399

3

0

100

نعم
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5

158

3

238

399

1.79

0.97

59.67

لم يجيب

6

125

0

274

399

1.63

0.93

54.33

ال

7

318

55

26

399

2.75

0.55

91.67

نعم

 0-3عرض ومناقشة النتائج:
التحميل الكيفي:
جدول رقم ( )5التحميل الكمي لالستبيان بعد ترتيب األسئمة حسب أعمى متوسط حسابي
رقم السؤال

نعم

لم
يجيب

ال

حجم العينة

متوسط حسابي

انحراف معياري

النسبة
المئوية

إتجاه العينة

4

399

0

0

399

3

0

100

نعم

7

318

55

26

399

2.75

0.55

91.67

نعم

2

183

0

216

399

1.9

0.99

63.33

لم يجيب

5

158

3

238

399

1.79

0.97

59.67

لم يجيب

6

125

0

274

399

1.63

0.93

54.33

ال

1

77

18

304

399

1.43

0.8

47.67

ال

7

318

55

26

399

2.75

0.55

91.67

نعم

بعد إعادة ترتيب األسئمة حسب المتكسطات الحسابية مف األعمى إلى األدنى جدكؿ رقـ ()5

نتج عف

ذلؾ األتي :
 - 1سؤاؿ رقـ ( )4كالمتمثؿ في (هل تعرف شي عن مرض كورونا؟) يبيف أف افراد عينة الدراسة قد أجابك
بػ(نعـ) بنسبة ( )100%كبأنيـ جميعيـ يعرفكف معمكمات عف مرض ككركنا كذلؾ بمتكسط حسابي يساكم ()3
كانحراؼ معيارم قدره ( , )0كيشير ىذا لمتركيز الكبير مف االعبلـ عمى ىذا المرض كمعرفة الناس بو .
 -2سؤاؿ رقـ ( )7كىك (هل تعي أسباب تموث البيئة ( الداخمية والخارجية )؟ أكضح أف افراد عينة الدراسة قد
أجابك بػ(نعـ) أيضا بنسبة ( )91.67%كبأنيـ يعكف أسباب تمكث البيئة ( الداخمية كالخارجية ) كذلؾ بمتكسط
حسابي يساكم ( )2.75كانحراؼ معيارم قدره ( , )0.55كىذا يؤكد اف مسببات الثمكث كاضحة لمجميع كال
تخفى عمى احد .
 -3سؤاؿ رقـ ( )2كىك ( هل تعي خطورة المنظفات والمطهرات والروائح عمى جودة البيئة الداخمية لممنزل؟)
أكضح أف إتجاه العينة تميؿ إلى عدـ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ بنسبة ( )63.33%ك بمتكسط حسابي يساكم
892
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( )1.9كانحراؼ معيارم قدره ( , )0.99كىك مؤشر عمى أف اغمب أفراد العينة مترددكف في اعتبار اف
لممنظفات كالركائح كالمطيرات تأثير سمبي عمى جكدة البيئة الداخمية .
 -4سؤاؿ رقـ ( )5كىك (هل قوانين الحفاظ عمى البيئة محترمة في بيئتك؟) بيف أف إتجاه عينة الدراسة تميؿ
أيضا إلى عدـ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ بنسبة ( )59.67%ك بمتكسط حسابي يساكم ( )1.79كانحراؼ
معيارم قدره ( , )0.97كىك ما يبيف عدـ تأكد اغمب أفراد العينة احتراميـ لمقكانيف .
 -5سؤاؿ رقـ ( )6كىك (هل أنت راض بيئيا وصحيا عن الوسط الذي تعيش به؟) أكضح أف افراد عينة
الدراسة قد أجابك بػ(ال) بنسبة ( )54.33%ك بأنيـ غير راضكف عف الكسط الذم يعيشكف بو ال بيئيا كال صحيا
ك بمتكسط حسابي يساكم ( )1.63كانحراؼ معيارم قدره ( , )0.93كىك امر يعكسو بكضكح حالة الكسط الذم
يعيشكف فيو.
 -6سؤاؿ رقـ ( )1كىك (هل يصل الهواء وأشعة الشمس بشكل مباشر لكل أركان مسكنك ؟( أكضح أف أفراد
عينة الدراسة قد أجابك بػ(ال) أيضا بنسبة ( )47.67%ك بأنو ال اليكاء كال أشعة الشمس تصؿ بشكؿ مباشر
لكؿ أركاف مساكنيـ ك بمتكسط حسابي يساكم ( )1.43كانحراؼ معيارم قدره ( , )0.8ما يؤكد اف اغمب
التصاميـ لممباني إما أنيا لـ تراعي التكجيو الصحيح  ,أك أف بيا أخطاء تصميمية في مكقع الفتحات .
 -7سؤاؿ رقـ ( )3كىك (هل تعرف شي عن متالزمة المبنى المريض؟( أكضح أف أفراد عينة الدراسة قد
أجابك بػ(ال) أيضا بنسبة ( )35.33%مؤكديف أنيـ اليعرفكف شيء عف متبلزمة المبنى المريض ك بمتكسط
حسابي يساكم ( )1.06كانحراؼ معيارم قدره ( , )0.35كىك شي لـ يكف مفاجئ الف التكعية بمثؿ ىذه
األمراض تكاد أف تككف معدكمة كال يتـ التركيز عمييا إعبلميا .
إف الرفع مف مستكل الكعي البيئي كالصحي لممجتمع لف يككف سيبل إال بتكاثؼ الناس كاألجيزة الحككمية

التي يقع عمى عاتقيا العمؿ عمى الرفع مف مستكل معيشة الفرد أكال ليستطيع تكفير التػذية الصحية كالمحافظ
عمى المياقة كصحتو النفسية كالعقمية لمكصكؿ الى الراحة ثـ تطبيؽ عدة برامج كالتركيز عمييا مثؿ تطبيؽ
معايير المبنى الجيد كالمتمثمة في كضع خطط لمتنمية المستدامة بتحسيف جكدة الماء كاليكاء ك تكفير اإلضاءة
الطبيعية لممباني كتحسيف جكدة المناطؽ المفتكحة كالخضراء.
 .4النتائج والتوصيات
 0-4الخالصة
إف العبلقة بيف متبلزمة المبنى المريض كاألمراض السارية كمنيا مرض ككركنا ىي عبلقة كثيقة جدا حيث
أف األعراض ت تشابو في كمييما بشكؿ كبير جدا  ,كالف المبنى سكاء كاف البيت اك مكاف العمؿ يجب اف يككف

مكانا جاذبا ألنو المبلذ األخير لميركب مف العدكل كاإلصابة بمرض ككركنا  .لذلؾ فاف االىتماـ بتحسيف البيئة
الداخمية كالمحيطة لممبنى ىي مف االكلكيات  .فما نفع كضع الكمامة عمى الكجو إذا كانت بيئة الحجر الصحي
مكبكءة  .اف أعراض متبلزمة المبنى المريض ليا األثر الكبير في نقؿ العدكل أك زيادة حدتيا كالمساعدة في
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تفشي المرض كانتقالو بيف مستخدمي المكاف  .لقد أظيرت نتائج االستبياف أف ىناؾ مشاكؿ كبيرة إما في
تصميـ المباني أك في طريقة تكجيييا التكجيو الصحيح كاف عدـ كعي البعض بخطكرة أعراض متبلزمة
المبنى المريض كعدـ معرفتيا باألصؿ نتيجة ضعؼ برامج التكعية ك التثقيؼ كعدـ اىتماـ كسائؿ اإلعبلـ بيا
قد يككف سببا في سيكلة تفشي الجائحة كانتقاليا .إف مستكل ثقافة المجتمع كمدل احترامو لمبيئة الداخمية لممبنى
ك الخارجية مف حكلو كاحتراـ التخصصات العممية التي تعنى بالبيئة كالصحة كاألسرة ىي مف االكلكيات

لمحاربة كتقميص انتشار الجائحة كتقميؿ كطئتيا .
 0-4التوصيات

لمعمؿ عمى تحسيف بيئات الحجر الصحي كما حكليا لتككف مكانا مبلئما صحيا كمريحا لمستخدمييا يجب
التركيز عمى اآلتي :
 -1مراقبة التصاميـ اليندسية ككضع معايير صارمة لمفراغات كمساحاتيا كتكجيييا .
 -2االىتماـ بالمناطؽ المحيطة الخضراء كترتيبيا كاالعتناء بأثاثيا كعناصرىا المختمفة .
 -3نشر الكعي البيئي الصحي.
 -4احتراـ البيئة كقكانينيا ككضع ضكابط لممخالفيف .
 -5االىتماـ بمعايير المبنى الجيد كالمتمثمة في (تحيف جكدة اليكاء كالماء لممباني كتحسيف التػذية كتكفير
اإلضاءة الطبيعية لممباني مع كضع برامج لمرقع مف المياقة ك تكفير سبؿ الراحة لممباني كاالعتناء بالصحة
النفسية كالعقمية لممستخدميف.
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