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فعالية مواقع التنسيق الداخلى للمسكن بشبكة األنترنت على تحسين محددات البيئة
الداخلية لمساكن عينة من ربات األسر باإلسكندرية
نجوى عادل حسن
كلية الزراعة– جامعة اإلسكندرية– قسم اإلقتصاد المنزلى
تاريخ القبول2016/8/29:

تاريخ التسليم2016/8/18 :

الملخص
أجرى هذا البحث بهدف دراسة فعالية مواقع تنسيق المسكن بشبكة األنترنت على تحسين محددات البيئة الداخلية لمساكن عينة من ربات
األسر بمحافظة اإلسكندرية .ولتحقيق هدف البحث أنقسمت عينة الدراسة إلى شقين األول عينة الدراسة الميدانية والتى تمثلت فى عينة عمدية
قوامها  250ربة أسرة بحيث تكون من متصفحى شبكة اإلنترنت ومن أحياء سكنية مختلفة بمحافظة اإلسكندرية ،والشق الثانى عينة دراسة
الحالة والتى تمثلت فى عينة عمدية قوامها  10من ربات األسر ممن يجدن إستخدام وتصفح شبكة اإلنترنت ،وجمعت البيانات البحثية عن طريق
إستمارة إستبيان تم إستيفاء بياناتها بالمقابلة الشخصية لربات األسر بالعينة الميدانية ،وإستمارة تقييم لمواقع تنسيق المسكن بشبكة األنترنت للعينة
التجريبية .ولتحقيق األهداف البحثية تمت معالجة البيانات إحصائياً بأستخدام برنامج ) SPss(ver15وذلك لتحديد النسب المئوية والتكرارية
والمتوسط الحسابي واإلنحراف المعيارى و ANOVAفى إتجاه واحد وحساب أقل فرق معنوى.
وقد تضمنت النتائج البحثية ما يلى:
 -1النتائج الدراسة الميدانية:
 يوجد فروق معنوية عند المستوى اإلحتمالى  0.01بين مستويات الخصائص اإلتصالية العامة والخاصة بمواقع التنسيق الداخلى للمسكن علىشبكة اإلنترنت وفقا لعمر ربة األسرة والمستوى التعليمى لها والمستوى التعليمى لولى األمرباألسرة ومتوسط الدخل األسرى والنشأة
األصلية.
 يوجد فروق معنوية عند المستوى اإلحتمالى 0.01بين مستويات الخصائص السكنية ومحددات البيئة الداخلية للمسكن (وظيفية–إقتصادية –جمالية– صحية) وفقا للمستوى التعليمى لربة األسرة والمستوى التعليمى لولى األمرباألسرة ومتوسط الدخل األسرى ومنطقة السكن.
 يوجد فروق معنوية عند المستوى اإلحتمالى 0.01بين مستويات محددات البيئة الداخلية للمسكن الوظيفية واإلقتصادية والجمالية والصحيةوفقا لمستوى تصفح ربة األسرة لمواقع التنسيق الداخلى للمسكن لصالح المستوى المرتفع.
 -2نتائج دراسة الحالة وتحليل المضمون:
 يوجد فروق معنوية عند المستوى اإلحتمالى  0.01بين مستويات عناصر تقييم مواقع التنسيق الداخلى للمسكن وفقا لنمط تلك المواقعاإلل كترونية من حيث التوافر وسهولة الوصول لصالح مواقع التنسيق الداخلى الوظيفية ومن حيث الشمولية وتوافر المعلومة والتحديث
لصالح مواقع التنسيق الداخلى الوظيفية واإلقتصادية والجمالية ومن حيث األصالة وطريقة العرض لصالح المواقع اإلقتصادية ومن حيث
اإلستفادة والقابلية للتطبيق لصالح المواقع اإلقتصادية ومن حيث الجمال وفاعلية تصميم الموقع لصالح المواقع الوظيفيه والجمالية.

كلمات دليلية :محددات البيئة الداخلية للمسكن -شبكة االنترنت -تصفح مواقع التنسيق الداخلى.

المقدمة والمشكلة البحثية
المسكن هو اإلطار الذذى يحذيط باإلنسذان يذ ثر ويتذأثر
بذذة وهذذو الوسذذط المذذادى الذذذى يحذذيط بذذالفرد ويمتذذد ليشذذمل
كافذذة العناصذذر الماديذذة والطبيعيذذة والخذذدمات المجتمعيذذة
والتصذذذميم الذذذداخلى ومذذذن خ لذذذة يمذذذار اإلنسذذذان كافذذذة
أنشذطتة الحياتيذة ويشذذبع حاجاتذة المختلفذذة وعليذة يجذذب أن
يذذوفر المسذذكن الظذذروف والقذذيم الم ئمذذة إلشذذبات حاجاتذذة،
وتزيد جودة الحيذاة بتحسذين بيئذة المسذكن ()POST: 2011
(منار خضر وعبير الذدويك  .)2011:ومذن ناحيذة أخذرى
فذذذان المسذذذكن يشذذذكل واقذذذع حيذذذاة اإلنسذذذان بكذذذل مقوماتهذذذا
اإلجتماعيذذذة والفكريذذذة والثقافيذذذة واإلقتصذذذادية كمذذذا تذذذأثر
كغيذذرة بالعوامذذل والمتغيذذرات والتطذذور الحضذذارى الذذذى
طرأ على جميع جوانب الحياة متضمنا العمذارة والتصذميم
بجوانبذذذذة الوظيفيذذذذة واإلنشذذذذائية والشذذذذكلية (سذذذذ فا داود:
 .)2014وتنبثذذذق اإلعتبذذذارات التصذذذذميمية للمسذذذكن مذذذذن
مضذمون مفهذوم العمذارة والذذى يمثذل الفذن العلمذى إلقامذة
أبنيذذذذة تتذذذذوافر بهذذذذا عناصذذذذر المنفعذذذذة والمتانذذذذة والجمذذذذال
واإلقتصذذاد وتفذذى باحتياجذذات اإلنسذذان الماديذذة والروحيذذة
(خالذذذد صذذذ و وأخذذذرون .)2010 :كمذذذا أن هنذذذا تسذذذع

إعتبارات يجب أن تراعى عند تنسيق المسكن وتتمثذل فذى
تحقيذذق الوظيفذذة والتكنولوجيذذا الم ئمذذة والجمذذال والذذتحكم
البيئذذذذذذذذذذى وأقذذذذذذذذذذل طاقذذذذذذذذذذة باإلنشذذذذذذذذذذاء واإلقتصذذذذذذذذذذاد
( .)Merrit, S. and Ricketts, T. :2001وعند الشذروت فذى
تنسذذيق المنذذزل تكذذون أولويذذات أسذذا التصذذميم الرئيسذذية
تأمين الوظيفذة المطلوبذة وتحقيذق نسذبة مذن الجمذال للحيذز
حيث يعنى التصميم الداخلى بتحقيق أكبر قذدر مذن الراحذة
لشذذاىلى المكذذان بنذذاء علذذى أليذذات ومقذذاييا جسذذم اإلنسذذان
والتصاميم الهندسذية والخامذات وتقنيذات التنفيذذ وجماليذات
المكذذذان وبيئتذذذة المناخيذذذة وجذذذودة اإلنجاى(نهلذذذة السذذذعدى:
 .)2011وكذذذذل ربذذذذة أسذذذذرة علذذذذى إخذذذذت ف خصائصذذذذها
اإلجتماعيذذة واإلقتصذذادية تحذذاول أن تجعذذل مسذذكنها مكانذذا
جمي منظما بالتجديذد واإلحذ ل واإلفذافة فربذات األسذر
هذذن المتحكمذذات فذذى التنسذذيق الذذداخلى للمسذذكن سذذواء فذذى
اإلختيار أو التوىيذع والتجديذد بمذا يلبذى إحتياجذات أسذرتها
ويشبع دوافعهم(حنان أبو صذيرى .)2007 :أشذارت منذار
خضذذذر وعبيذذذر الذذذدويك ( )2011إلذذذى أهميذذذة دور ربذذذة
األسذذذذذرة وأهميذذذذذة رفذذذذذع مسذذذذذتوى وعيهذذذذذا بالمعلومذذذذذات
والمهارات والقذدرات التذى تسذاعدها علذى حسذن إسذتخدام
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وصذذيانة والقيذذام بالتجديذذدات ال ىمذذة بالمسذذكن وتنسذذيقة
الداخلى بما يدعم إحتياجات قاطنية المتجددة .حيث أن ربة
األسذذذذرة هذذذذى المخطذذذذط والمنسذذذذق والمسذذذذتخدم الرئيسذذذذى
للحيذذزات الفراىيذذة السذذكنية فهذذى تقضذذى معظذذم وقتهذذا فذذى
المسكن وفى أداء أعمالة وتتفاعل مع كل جزء منذة وعليذة
فأنها تقوم باحداث تغيرات وتنسيقات داخلية بذة فذى فذوء
مذذذا تفرفذذذة عليهذذذا متطلبذذذات الحيذذذاة األسذذذرية وبمذذذا يلبذذذى
إحتياجات أفراد أسذرتها اإلنسذانية(حنان أبوصذيرى ورشذا
راىب.)2012 :
وفى فوء مستجدات الحياة األسرية فمن الضذرورى
أن يتمتع المسكن بالمرونة فى إعادة التنسذيق ليذت ئم وتلذك
المسذذذذتجدات ويصذذذذبح قذذذذادرا علذذذذى اإلسذذذذتجابة لتغييذذذذذر
إحتياجذذات ومتطلبذذذات قاطنيذذذة مذذن وقذذذت ألخذذذر ومواكبذذذة
التطور الحديث فى ذات الوقت األمر الذى يعد أفضل حذل
إقتصذذذادى يلبذذذى إحتياجذذذات األسذذذرة ويمنحهذذذا اإلسذذذتقرار
اإلجتمذذاعى فالتبذذذديل والتعذذذديل العشذذوائى داخذذذل المسذذذكن
ينعكا بالسذلب علذى معيشذة أفذراد األسذرة ،كمذا يجذب أن
يتمتع القائم بعمليات التجديد والتعديل بقدر مذن المعلومذات
التذذى ت هلذذة لذذذلك ،بالتذذالى فمذذن الضذذرورى إمذذداد قذذاطنى
المسذذذكن باألفكذذذار واألدوات التصذذذميمية واإلداريذذذة التذذذى
تمكنة من إتخاذ القرارات التنفيذيذة للتوفيذق بذين إحتياجاتذة
ومتطلباتة المتغيذرة ومكذان إقامتذة (ىيذاد المهنذا وأخذرون:
 .)2013حيث أثبتت دراسة ( Rasool, P. )2006أن توفير
مصادر للحصول على المعرفة يلعب دور كبيذر وهذام فذى
اإلرتقذذاء بمسذذتوى المعيشذذة لتسذذرة وتذذوفير حيذذاة أسذذرية
سليمة خالية من الصعوبات.
من ناحية أخرى فان اإلنسذان لذم يعذرف وسذيلة تثقيفيذة
أوسع إنتشذارا مذن الحاسذوب واإلنترنذت فقذد دخذل البيذوت
وسيطر على جميع أفراد األسذرة وأصذبح جذزءا مهمذا فذى
حياتنا المعاصرة ووسيلة فعالة فذى التقذدم واإلىدهذار ذات
مذذردود إيجذذابى فذذى شذذتى مجذذا(ت الحيذذاة (محمذذد المنجذذد:
 .)2010فنظرا للتطور التكنولذوجى والتقنذى الذذى نشذهدة
فى عصرنا الحالى لشبكة المعلومات(اإلنترنذت) وخذدمات
الوسائط السمعية والبصرية المتطورة فقد أصبح باإلمكذان
الحصذول علذذى العديذذد مذذن الخذدمات مذذن أماكنهذذا المختلفذذة
فذذيمكن للشذذخص مذذن منزلذذة قذذراءة الصذذح والمجذذ ت
ومتابعة األخبار العالميذة وإرسذال وتلقذى الرسذائل بالبريذد
اإللكترونذذى والمشذذاركة فذذى إجتماعذذات العمذذل والتسذذوق
ودفذذذع الفذذذواتير والمعذذذام ت البنكيذذذة ممذذذا يفذذذتح المجذذذال
لإلسذذتفادة مذذن األمذذر فذذى تطذذوير المسذذكن وتحسذذين أداءة
علذذى مختلذذ المستويات(سذذ فا داود .)2014 :ويوظذذ
اإلنترنذذذذذت فذذذذذى مجذذذذذا(ت متعذذذذذددة ومتنوعذذذذذة كالتربيذذذذذة
واإلقتصاد والعلوم الطبيعية والعسكرية والطبية والهندسية
لتخدم مختل المتطلبات الحياتية لإلنسان(محمد أبذو شذقير
وعبد اللة حسين.)2012 :
ولقد أفذرىت العقذود األخيذرة العديذد مذن أليذات تصذنيع
المعرفذذة والتكنولوجيذذا الحديثذذة والتذذى مذذن أبرىهذذا مجذذال
الحاسذذذوب وتطبيقاتذذذذة وتمثذذذل التطذذذذور التكنولذذذوجى فذذذذى
التسذذعينات مذذن القذذرن المافذذى فذذى تطذذور ونمذذو الشذذبكة
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العالميذذة المعروفذذة باإلنترنذذت فأصذذبحت مصذذدر أساسذذى
للحصول على المعلومة فى وقت قياسى ومع دخول القرن
الحذذالى تضذذاع عذذدد مسذذتخدميها حيذذث بل ذ سذذنة 1997
عدد متصفحى اإلنترنت  45مليذون شذخص وسذنة 2004
بلذ  800مليذذون وسذذنة  2008بلذ العذذدد أكثذذر مذذن مليذذار
ونصذذذ (محمد أبذذذو شذذذقير وعبذذذد اللذذذة حسذذذين.)2012 :
وأشذذذذارت إيمذذذذان صذذذذ و( )2014إلذذذذى أن المجتمعذذذذات
اإلنسذذانية تعذذير عصذذر ثذذورة المعرفذذة حيذذث تعذذد الشذذبكة
العنكبوتية مذن أبذرى مسذتحدثات تكنولوجيذا اإلتصذال التذى
فرفت نفسها على العالم وتشير اإلحصائيات إلى أنة مذن
المتوقع أن يصل عدد مستخدميها إلى خمسة مليار شخص
عذذام  .2020وتشذذمل شذذبكة اإلنترنذذت أنمذذات مختلفذذة مذذن
المواقع اإللكترونية والتى يمكن تصنيفها إلذى خمذا فئذات
رئيسذذية وهذذى صذذفحات طذذرو ومناقشذذة األراء وصذذفحات
األعمذذال والتسذذويق وصذذفحات األخبذذار وصذذفحات تقذذديم
المعلومذذات وصذذفحات البيانذذات الشخصذذية(محمد الهذذادى
ومصطفى جودت .)2011:وتتحدد معذايير جذودة المواقذع
اإللكترونيذة مذن وجهذة نظذر متصذفح اإلنترنذت فذى القيمذذة
اإلستعمالية واألصالة والدقة والتحذديث والتغطيذة والصذلة
بالموفذذوت والمصذذداقية والجذذدارة والموفذذوعية (فذذرا
العزة.)2010:
كمذذذا أن أهذذذم دوافذذذع إسذذذتخدام اإلنترنذذذت هذذذى الذذذدوافع
النفعيذذة والمعرفيذذة يليهذذا الذذدوافع اإلداريذذة حيذذث أنذذة يذذوفر
الوقذذت والجهذذد والمذذال والموفذذوعية فذذى الحصذذول علذذى
المعلومذذة (إيمذذان صذذ و .)2014 :وفذذى دراسذذة لتحديذذد
أهذذداف إسذذتخدام اإلنترنذذت لذذدى الشذذباب تبذذين أن الهذذدف
األول إلسذذذتخدام اإلنترنذذذت هذذذو شذذذغل وقذذذت الفذذذرا يليذذذة
التغلب علذى المشذك ت واإلشذباعات المعرفيذة جذاءت فذى
نهايذذة القائمذذة (و(ء حسذذين .)2012 :وفذذى دراسذذة سذذماو
عبذذد الفتذذاو ( )2013تبذذين أن الهذذدف األول مذذن إسذذتخدام
اإلنترنت بصفة عامة ومواقع التواصل اإلجتمذاعى بصذفة
خاصذذذة مذذذن قبذذذل ربذذذة األسذذذرة هذذذو إكتسذذذاب المعذذذارف
والمعلومذذذذذات .أوصذذذذذت دراسذذذذذة نيفذذذذذين حذذذذذاف وإلهذذذذذام
العويضذذذذذى( )2004بضذذذذذرورة توعيذذذذذة أفذذذذذراد األسذذذذذرة
وتوجيههم من ناحية اإلستغ ل األمثل لإلنترنت حت يعود
بالنفع على الفرد واألسذرة والمجتمذع .كمذا أوصذت دراسذة
سذذماو عبذذد الفتذذاو( )2013بعقذذد دورات تدريبيذذة وتثقيفيذذة
لتوعية ربات األسر عن كيفية اإلستخدام األمثذل لإلنترنذت
ومواقذذذع التواصذذذل اإلجتمذذذاعى واإلسذذذتفادة منهذذذا فذذذى أداء
أدوارها كربة أسرة وخدمة أهداف األسرة.
وممذذا سذذبق يتضذذح أهميذذة المسذذكن فذذى إشذذبات حاجذذات
األسذرة المتجذددة والمتغيذذرة ،وفذرورة أن يتمتذع المسذذكن
بالمرونذة التنسذيقية التذذى ت هلذة لعمليذذات التجديذد والتعذذديل
وفقذذا للمتغيذذرات األسذذرية والتكنولوجيذذة،كما يتضذذح أهميذذة
دور ربذذة األسذذرة فذذى تنسذذيق المسذذكن حيذذث تعذذد المحذذر
األساسذذى والفعذذال فذذى هذذذة العمليذذة األمذذر الذذذى يتطلذذب
إمدادها بالمعلومات والمعذارف والمهذارات التذى تسذاعدها
فذذى القيذذام بعمليذذة التنسذذيق بفعاليذذة ،ومذذع اإلنتشذذار الواسذذع
لدور اإلنترنت فى نشر المعارف والمهارات على مستوى
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العذذذالم فذذذى شذذذتى المجذذذا(ت و( سذذذيما مذذذا يتعلذذذق بتنسذذذيق
المسذذكن منهذذذا ،تتضذذذح مشذذذكلة هذذذذا البحذذذث والتذذذى يمكذذذن
صياىتها فى التساؤ(ت التالية:
 مذذذذا مذذذذدى تصذذذذفح ربذذذذات األسذذذذرللمواقع اإللكترونيذذذذةالخاصة بتنسيق المسكن على شبكة اإلنترنت؟
 هل تقوم ربذات األسذر باإلسذتفادة مذن تلذك المواقذع فذىتحسين وتجميل بيئة المسكن؟
 هل تقوم ربذات األسذر باإلسذتفادة مذن تلذك المواقذع فذىتحسين وتجميل بيئة المسكن؟

األهداف البحثة
أستهدف هذا البحث بصفة أساسية دراسة فعالية مواقع
تنسيق المسكن بشبكة األنترنت على تحسين محددات
البيئة الداخلية لمساكن عينة من ربات األسر بمحافظة
اإلسكندرية ،وذلك من خ ل األهداف الفرعية التالية:
أوال :أهداف الدراسة الميدانية:
 .1التعرف على بعض الخصائص اإلقتصادية
واإلجتماعية لربات األسر تحت الدراسة.
 .2التعرف على بعض الخصائص السكنية لمساكن
ربات األسر تحت الدراسة.
 .3تقييم الخصائص اإلتصالية العامة والخاصة بتصفح
مواقع تنسيق المسكن بشبكة اإلنترنت لربات األسر
تحت الدراسة.
 .4تقييم مستوى محددات البيئة الداخلية(وظيفية–
إقتصادية–جمالية–صحية) بمساكن ربات األسر
تحت الدراسة.
 .5دراسة الفروق المعنوية بين مستوى الخصائص
اإلتصالية العامة والخاصة بتصفح مواقع التنسيق
الداخلى للمسكن وفقا للخصائص اإلقتصادية
واإلجتماعية لربات األسر تحت الدراسة.
 .6دراسة الفروق المعنوية بين مستوى محددات البيئة
الداخلية لمساكن ربات األسر تحت الدراسة وفقا لكل
من خصائصهن اإلجتماعية واإلقتصادية والسكنية
واإلتصالية العامة والخاصة بتصفح مواقع التنسيق
الداخلى للمسكن بشبكة اإلنترنت.
ثانيا :أهداف دراسة الحالة وتحليل المضمون:
 .1تقييم مواقع تنسيق المسكن المتصلة بأنمات محددات
البيئة الداخلية للمسكن بشبكة اإلنترنت .
 .2دراسة الفروق المعنوية بين مواقع تنسيق المسكن
المتصلة بأنمات محددات البيئة الداخلية للمسكن
بشبكة اإلنترنت.

األهمية البحثية
تتبلور األهمية البحثية للدراسة الحالية فيما يلى:
 .1التركيز على البيئة الداخلية للمسكن وما لها من دعم
قاطنيها فى مختل مجا(ت حياتهم وهو ما أثبتتة
العديد من الدراسات التى أهتمت بتأثير حالة المسكن
على جميع أفراد األسرة فسيولوجيا وسيكولوجيا
وإجتماعيا ومهنيا وفكريا وعقليا.
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 .2إظهار وتوفيح مردود اإلنتشار الواسع لشبكة
اإلنترنت والمشفوت بحجم المعلومات المتداولة بها
كما وكيفا فى شتى مجا(ت الحياة التى تهم مختل
أنمات الكوادر البشرية بالعالم.
 .3إبراى الدور الحيوى الذى تلعبة ربة األسر والتى
هى محور الفئة المدروسة فى تنسيق المسكن
وتهيئتة وظيفيا وإقتصاديا وجماليا وصحيا ليلبى
مختل إحتياجات أفراد أسرتها باخت ف فئاتهم
العمرية وخصائصهم الشخصية.
 .4إظهار وتوفيح دور شبكات اإلنترنت فى تحسين
محددات البيئة الداخلية للمسكن بما ي ثر على
تحسين جودة الحياة األسرية بالتالى جودة أداء أفراد
المجتمع.

اإلسلوب البحثى
المصطلحات العلمية:
 شبكة المعلومات الدولية(اإلنترنت):هى شبكة فخمة من الحاسبات األلية والمنتشرة حذول
العالم والتى تتصل ببعضذها عذن طريذق الخطذوت الهاتفيذة
بهذذدف تبذذادل المعلومذذات ونقذذل المعطيذذات بسذذرعة فائقذذة
(محمد أبو شقير و عبد اللة حسين.)2012:
الموقع اإللكترونى:يعرف الموقع اإللكترونى بأنة مجموعة من الصفحات
والنصذذوو والصذذور ومقذذاطع الفيذذديو الرقميذذة المترابطذذة
وفق هيكل متماسك ومتفاعل يهذدف إلذى وصذ وعذرض
المعلومات والبيانات بحيث يكون الوصول إلية ىير محدد
بزمان و( مكذان ولذة عنذوان فريذد محذدد يميذزة عذن بذاقى
المواقذذذع علذذذى شذذذبكة اإلنترنذذذت (محمذذذد الزىبذذذى وأحمذذذد
الشرايعة.)4004:
 التنسيق الداخلى للمسكن:هذذذو فذذذن معالجذذذة الفضذذذاء اوالمسذذذاحة بكافذذذة أبعادهذذذا
ومحتوياتها بطريقة تستغل عناصر التصميم الداخلى علذى
نحو جمالى يسذاعد علذى تحقيذق الوظيفذة ويذوفر بيئذة أمنذة
ألقل تكلفة ممكنة(نهلة السعدى.)2011:
 محددات البيئة الداخلية للمسكن:هى القيم الواجب توافرها فى المسذكن إلشذبات حاجذات
قاطنيذذة فذذى القذذيم الصذذحية واألمنيذذة والقذذيم الجماليذذة والقذذيم
الوظيفيذذة واإلجتماعيذذة والقذذيم اإلقتصذذادية (منذذار خضذذر
وعبير الدويك.)2011:
 المحددات الوظيفية:هى قدرة المسكن على إشبات الحاجات المختلفة
ألفراد األسرة األمر الذى يمكنها من أداء أدوارها فى
المجتمع بصورة فعالة (منار خضر وعبير الدويك
.)2011:
 المحددات اإلقتصادية:تعبذذر عذذن الوصذذول ألفضذذل الحلذذول التصذذميمية التذذى
تناسب احتباجات أفراد األسر بأقذل تكلفذة إنشذاء وصذيانة
وتجديد (هيئة أبوظبى لإلسكان .)2014:
 المحددات الجمالية:633
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وتتمثل فى التكامل بين عناصذر التصذميم الذداخلى مذن
تشطيب للفرا وتأثيث وألذوان وإفذاءة ومكمذ ت ديكذور
لتحقيذذق الراحذذة لقذذاطنى المسذذكن (حنذذان ابوصذذيرى ورشذذا
راىب.)2012:
 المحددات الصحية:هى مجموعة المتطلبات بالبيئة الداخلية بالمسكن
والتى تحدد قدرتة على توفير إشتراطات األمان والصحة
بما يتوافق وصحة مستخدمية على المستوى العضوى
والنفسى (خالد ص و وأخرون.)2010 :
 خصائص تقييم مواقع تنسيق المسكن : التوافروسهولة الوصول:يعرف بأنذة قذدرة المسذتخدم للوصذول إلذى مبتغذاة بأقذل
قدر مذن الوقذت والجهذد بغذض النظذر عذن الخلفيذة العلميذة
للحصول على المعلومة المطلوبة(محمد الطائى )2004:
 الشمولية وتوافر المعلومات والتحديث :يتضذذذمن مفهومهذذذا مقذذذدار مذذذا يشذذذملة المحتذذذوى مذذذن
معلومذذذات ودقذذذة تلذذذك المعلومذذذات وخلوهذذذا مذذذن الخطذذذأ
ومواكبتذذه للتطذذور فذذى المجذذال الموفذذوعى(عماد بشذذير:
.)2006
 اإلصالة فى المعلومة وطريقة العرض :وهى مقدار التجديد واإلفافة وعدم التكرارية فى
المعلومات والمعارف بشكل تراكمى ومستمر عبر الزمن
(فرا العزة.)2010 :
 اإلستفادة وقابلية المعلومة للتطبيق:ويقصد بذة أن تكذون المعلومذة المتاحذة قابلذة للتوظيذ
لصالح اإلبدات والتقذدم العلمذى وتنميذة القذدرات والتحسذين
فذذذذذى معطيذذذذذات الحيذذذذذاة فذذذذذى شذذذذذتى المجذذذذذا(ت (محمذذذذذد
المنجد)2010:
 الجمال وفاعلية تصميم وإخراج الموقع:يتضمن مفهومها جاذبية الموقع من حيث اإلبتكار فى
التصميم والجمال فى الصور والحركات واأللوان بحيث
يجعل المستخدم سعيدا متحمسا لزيارة الموقع (محمد
حسين.)2010 :

المنهج البحثى
لتحقيق أهداف البحث تم إتبات عدد من مناهج البحث
وفقا لصالح العساف ( )1995كالتالى:
 -1لمنهج الوصفى والتحليلى والذى يعبر عن دراسة
الظاهرة كما توجد بالواقع ووصفها وصفا دقيقا
والتعبيرعنها كيفا وكما وتحليلها وتفسيرها
إلستخ و الد((ت وهو ما تم بهذا البحث من خ ل
الدراسة الميدانية.
 -2منهج دراسة الحالة التى تعتمد على تحديد إتجاة كلى
لفهم السلو اإلنسانى وليا أداة تفصيلية لتحليل
سمات ذلك السلو ولقد أعتمد البحث على دراسة
حالة ربات األسر من متصفحى شبكة اإلنترنت لتحديد
إتجاههم العام نحو مواقع التنسيق الداخلى
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 -3منهج تحليل المضمون والذى يتم تطبيقة من أجل
الوصول إلى وص كمى هادف منظم لمحتوى
أسلوب إتصال فهو رصد تكرارى لوحدة تحليل
مختارة إلصدار حكم محدد على اإلتجاة الغالب فى
مصدر معلومة معين وقد تم اإلستعانة بة فى هذا
البحث لتقييم المواقع اإللكترونية الخاصة بالتنسيق
الداخلى للمسكن وفق بنود تقييم محددة.

المتغيرات البحثية
تمثلت المتغيرات البحثية فى ث ثة أنمات من
المتغيرات كالتالى:
 -1المتغيذذذرات المسذذذتقلة والتذذذى تمثلذذذت فذذذى الخصذذذائص
اإلقتصادية واإلجتماعية لربات األسر.
 -2المتغيذذذرات الوسذذذيطة (وهذذذى المتغيذذذرات التذذذى تعمذذذل
كمتغيذذذرات تابعذذذه مذذذع بعذذذض المتغيذذذرات المسذذذتقلة
وكمتغيذرات مسذتقلة مذع المتغيذرات التابعذه) وتتمثذذل
فى كذل مذن الخصذائص السذكنية واإلتصذالية العامذة
والخاصذذة بتصذذفح مواقذذع التنسذذيق الذذداخلى للمسذذكن
بشبكة اإلنترنت لربات األسر.
 -3المتغيرات التابعه التى تتمثل في محددات البيئة الداخلية
لمسذذاكن المبحوثات(وظيفيذذة– إقتصذذادية– جماليذذة–
صحية).

الفروض البحثية
تمت صياىة الفروض البجثية فى صورتها الصفرية
كما يلى:
أوال :فروض الدراسة الميدانية:
 ( .1توجد فروق معنوية فى مستوى الخصائص
اإلتصالية العامة والخاصة بتصفح مواقع التنسيق
الداخلى للمسكن وفقا للخصائص اإلقتصادية
واإلجتماعية لربات األسر تحت الدراسة.
 ( .2توجد فروق معنوية فى مستوى الخصائص
السكنية ومحددات البيئة الداخلية لمساكن ربات
األسر تحت الدراسة وفقا لخصائصهن اإلجتماعية
واإلقتصادية.
 ( .3توجد فروق معنوية فى مستوى محددات البيئة
الداخلية لمساكن ربات األسر تحت الدراسة وفقا
لخصائصهن اإلتصالية العامة والخاصة بتصفح
مواقع تنسيق المسكن بشبكة اإلنترنت.
ثانيا :فروض دراسة الحالة وتحليل المضمون:
( توجد فروق معنوية بين مواقع تنسيق المسكن
الوظيفية واإلقتصادية و الجمالية والصحية من حيث
خصائص تقييم مواقع تنسيق المسكن(التوافروسهولة
الوصول -الشمولية وتوافر المعلومات والتحديث-
اإلصالة فى المعلومة وطريقة العرض-اإلستفادة وقابلية
المعلومة للتطبيق  -الجمال وفاعلية تصميم وإخراج
الموقع).

الشاملة والعينة البحثية
أوال :شاملة البحث:
فمت شاملة البحث جميع ربات األسر من متصفحى
شبكة اإلنترنت بمختل أحياء اإلسكندرية.
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ثانيا:عينة البحث:
 -1عينة الدراسة الميدانية :تمثلت عينة الدراسة الميدانية
فى عينة عمدية قوامها  250ربة أسرة بحيث تكون
من متصفحى شبكة اإلنترنت ومن أحياء سكنية
مختلفة باإلسكندرية.
 -2عينة دراسة الحالة وتحليل المضمون :تمثلت عينة
دراسة الحالة فى عينة عمدية قوامها  10من ربات
األسر ممن يجدن إستخدام وتصفح شبكة اإلنترنت،
وقد تمثلت عينة تحليل المضمون فى  20موقع
إلكترونى خاو بتنسيق محددات البيئة الداخلية
للمسكن.

أسلوب جمع البيانات البحثية
أوال :اسلوب جمع بيانات الدراسة الميدانية:
تم استيفاء بيانات هذه الدراسة عن طريق ا(ستبيان
بالمقابلة الشخصية وقد تضمنت محاور ا(ستبيان البنود
التالية:
 -1البيانات ا(قتصادية وا(جتماعيذة لربذات األسذر متمثلذة
فى العمر ،الحالة الزواجية ،الحالة التعليمية ،عمل ربذة
األسرة ،عذدد األفذراد المقيمذين بالمسذكن ،عذدد األبنذاء،
ولى أمر األسرة ،الحالذة التعليميذة لذولى األمذر ،طبيعذة
عمذذل ولذذى األمذذر ،منطقذذة السذذكن ،النشذذأة ،ومتوسذذط
الدخل األسرى.
 -2البيانات السكنية العامة لمساكن ربات األسرمتمثلة
فى نوت و مساحة المسكن ،مخصص الفرد من
المساحة الكلية للمسكن ،نمط اإلسكان ،التزاحم
الحجرى ،التزاحم النومى ،الحالة العامة للمسكن.
 -3البيانات اإلتصالية العامة لربات األسر بشبكة
اإلنترنت ،وقد تضمن هذا المحور عشر عبارات
تعبر عن إمت ربة األسرة للحاسب األلى ودورية
إستخدامها وتصفحها لشبكة اإلنترنت والعوائق التى
تواجهها على المستوى األسرى والشخصى عند
التصفح.
 -4البيانات اإلتصالية الخاصة بتصفح مواقع التنسيق
الداخلى للمسكن بشبكة اإلنترنت لربات األسر،وقد
تضمن هذا المحور عشرون عبارة تعبر عن دورية
إستخدام وتصفح مواقع تنسيق المسكن بشبكة
اإلنترنت ،أنمات المواقع التى يتم تصفحها ،تقييم
تلك المواقع من حيث األصالة وسهولة الوصول
والشمولية وإمكانية التطبيق ،اإلستفادة الفعلية من
تصفح تلك المواقع.
 -5بيانات عن محددات البيئة الداخلية للمسكن ،وقد
أشتمل هذا المحور على  15عبارة تمثل تقييم
المحددات الوظيفية للمسكن ،و 15عبارة تمثل تقييم
المحددات اإلقتصادية للمسكن 15 ،عبارة تمثل
تقييم المحددات الجمالية للمسكن ،و 15عبارة تمثل
تقييم المحددات الصحية للمسكن.
ثانيا :أسلوب جمع بيانات دراسة الحالة وتحليل
المضمون:
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إلستيفاء بيانات دراسة الحالة وتحليل المضمون تم
تصميم إستمارة تحليل المضمون حيث تتضمن بنود التقيم
خما أركان رئيسية لكل موقع إلكترونى وهى التوافر
وسهولة الوصول ،والشمولية وتوافر المعلومات
والتحديث ،واإلصالة فى المعلومة وطريقة العرض،
واإلستفادة وقابلية المعلومة للتطبيق ،والجمال وفاعلية
تصميم وإخراج الموقع.
وقد تضمنت الخطوات اإلجرائية للدراسة التالى:
 -1تم إختيار أفراد عينة دراسة الحالة ممن يجدن
إستخدام وتصفح شبكة اإلنترنت.
 -2تم عرض إستمارة التقييم على المبحوثات وإيضاو
مفهوم كل بند من بنود تقييم تحليل المضمون.
 -3طلب من كل مبحوثة البحث عن  20موقع خاو
بالتنسيق الداخلى للمسكن وتصفحهم بحيث تتضمن
خما مواقع تتعرض للمحددات الجمالية وخما
مواقع تتعرض للمحددات اإلقتصادية وخما مواقع
تتعرض للمحددات الصحية وخما مواقع تتعرض
للمحددات الوظيفية وتقيمهم وفقا لبنود إستمارة
تحليل المضمون.

أسلوب تقنين أداة جمع البيانات
أوال :تقنين بيانات الدراسة الميدانية:
 -1تقنين البيانات االقتصادية واالجتماعية:
تم ترميز كل من الحالة الزواجية،والحالة التعليمية،
وعمل ربة األسرة ،والحالة التعليمية لولى األمر،و منطقة
السكن ،والنشأة بأكواد تشير لحالتهم ووفقا ألفضلية
المستويات المختلفة لكل منهم كلما أمكن ،فى حين تم
حساب المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى لكل من
عدد األفراد المقيمين بالمسكن ،عدد األبناء ،ومتوسط
الدخل األسرى وبناء علية تم نصني كل منهم إلى ث ثة
فئات ،كما تم تقييم طبيعة عمل ولى األمر وفقا للتصني
المهنى العربى المعيارى لمكتب العمل العربى(1993م)
والذى يمنح أرقاماً رمزية للد(لة على فئة المستوى
المهارى وهى تنقسم إلى فئة ا(ختصاو وهى التى
يتطلب إنجاىها توفير قدر عالى من المهارات العلمية
والنفسية واإلدارية وقد قيمت بخما درجات ،وفئة الفنى
ويتطلب إنجاىها مهارات فنية وعملية وإدارية وقيمت
يأربعة درجات ،وفئة العامل المهنى والتى تتطلب
مهارات إدارية وفنية ترتبط باطار مهنة معين وقيمت
بث ثة درجات ،وفئة العامل الماهر والتى تتطلب توافر
مهارات عملية متكاملة تتصل بمهنة محددة ومعارف
وأسا نظرية متصلة بذات المهنة والتى قيمت بدرجتين،
وأخيراً فئة العامل محدود المهارات وهذه الفئة تتطلب
توافر قدر محدود من المهارات العلمية والفنية ذات
الصلة بالعمل وقيمت بدرجة واحدة.
 -2تقنين البيانات السكنية العامة:
لتقدير مستوى البيانات السكنية العامة لربات األسر
عينة الدراسة تم تقييم نوت المسكن بحيث تقيم الشقة اإليجار
بدرجة والتمليك بدرجتين والفي بث ثة درجات .ومن
خ ل مساحة المسكن تم تحديد نمط اإلسكلن حيث احتسب
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اإلسكان اإلقتصادى(أقل من 90متر مربع) بدرجة واحدة
واإلسكان المتوسط (من  90إلى  120متر مربع) بدرجتين
واإلسكان المتميز (أكثر من  120متر مربع) بث ثة
درجات وفقا لسامية لطفى وأخرون( ،)2010كما تم
حساب مخصص الفرد من مساحة المسكن ومقارنتة
بالنسب القياسية العالمية والتى تبل من  9.5إلى 17.8
متر مربع للفرد وفقا لعبد الباقى إبراهيم ( )2010حيث
قيمت الفئة األقل من المواصفات القياسية بدرجة واحدة
والتى تقع فى حدود المواصفات القياسية بدرجتين واألعلى
من المواصفات القياسية بث ثة درجات ،وقد تم حساب
التزاحم الحجرى والذى يعبر عن عدد األفراد المقيمين
بالمسكن بالنسبة للعدد الكلى لحجرات المسكن والتزاحم
النومى والذى يعبر عن عدد األفراد المقيمين بالمسكن
بالنسبة لعدد حجرات النوم بالمسكن وقد أنقسما (التزاحم
الحجرى والنومى) لث ثة فئات األولى الفئة األقل من
المواصفات القياسية بمعدل أكثر من فردان بالحجرة وقد
قيمت بدرجة واحدة والثانية الفئة المطابقة للمواصفات
القياسية بمعدل فردان لكل حجرة وقد قيمت بدرجتين
والثالثة األعلى من المواصفات القياسية بمعدل أقل من
فردان بالحجرة والتى قيمت بث ثة درجات (سمحاء سمير:
 ،)2004كذلك قيم رأى المبحوثات فى الحالة العامة
للمسكن بحيث قيمت اإلستجابة بالحالة الجيدة بث ثة
درجات والمتوسطة بدرجتين والمنخفضة بدرجة واحدة.
ويعبر تقييم المستوى الكلى للبيئة السكنية العامة عن
مجموت كل البنود السابقة وقد انقسم لث ثة فئات وفقا
للمتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى والذى بل
2.6 ±14.3حيث كان المستوى المنخفض أقل من
11.7درجة والمتوسط من  11.7إلى 16.9درجة
والمرتفع أعلى من  16.9درجة.
 -3تقنين البيانات اإلتصالية العامة والخاصة بتصفح
مواقع التنسيق الداخلى للمسكن لربات األسر بشبكة
اإلنترنت:
تضمنت إستجابات المبحوثات نحو عبارات تقييم
البيانات اإلتصالية العامة ث ثة إستجابات وهى نعم وإلى
حد ما و( حيث قيمت األولى بث ثة درجات والثانية
بدرجتين والثالثة بدرجة واحدة للعبارات اإليجابية
والعكا للعبارات السلبية وبناء علية تم حساب المتوسط
الحسابى واإلنحراف المعيارى والذى بل 4.7±20.5
وبالتالى صنفت المبحوثات لث ثة فئات األولى المنخفضه
من حيث الخصائص اإلتصالية العامة (أقل من 15.8
درجة) والثانية المتوسطة(من  15.8إلى  25.2درجة)
والثالثة المرتفعة(أكثر من  25.2درجة) .لتقدير مستوى
البيانات اإلتصالية للمبحوثات والخاصة بتصفح مواقع
التنسيق الداخلى للمسكن بشبكة اإلنترنت أعطيت درجات
رقمية إلستجاباتهن على العبارات حيث قيمت اإلجابة
بنعم بث ثة درجات وإلى حد ما بدرجتين و( بدرجة
واحدة للعبارات اإليجابية والعكا للعبارات السلبية،
وبالتالى تم حساب المتوسط الحسابى وا(نحراف
المعيارى والذى بل  9.7±37.1وبناء علية تم تقسيم
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مستوى البيانات اإلتصالية للمبحوثات والخاصة بتصفح
مواقع التنسيق الداخلى للمسكن بشبكة اإلنترنت إلى ث ث
فئات مرتفع ومتوسط ومنخفض وقد بلغت الحدود الفئوية
للمستوى المنخفض أقل من  27.4درجة ،وللمستوى
المتوسط من  27.4إلى  46.8درجة ،وللمستوى المرتفع
أكثر من  46.8درجة.
 -4تقنين بيانات محددات البيئة الداخلية للمسكن:
لتقنيذذين محذذددات البيئذذة الداخليذذة للمسذذكن تذذم تقيذذيم كذذل
نمط من أنمات هذة المحددات والتذى تمثلذت فذى المحذددات
الوظيفيذذذة والمحذذذددات اإلقتصذذذادية والمحذذذددات الجماليذذذة
والمحذذذذددات الصذذذذحية حيذذذذث وفذذذذعت درجذذذذات رقميذذذذة
إلجابذات العبذذارات التذذى تمثذذل كذذل نمذذط والتذذى حذذددت فذذى
ث ثذذذة إجابذذذات بحيذذذث أعطيذذذت الدرجذذذة األعلذذذى لإلجابذذذة
اإليجابية وهى ث ثة درجات ،واألقل لإلجابة السلبية وهى
درجة واحدة ،كمذا أعطيذت درجتذان بصذفة دائمذة لإلجابذة
الوسذذطى .وبنذذاء علذذى ذلذذك تذذم حسذذاب المتوسذذط الحسذذابى
واإلنحذذراف المعيذذارى لكذل نمذذط منفصذذل ثذذم للتقيذذيم الكلذذى
لمحددات البيئة السكنية حيذث بلذ  5.8±36.2للمحذددات
الوظيفيذذذذذذذذذذذة ،و 6.3±32.8لإلقتصذذذذذذذذذذذادية ،و6±35.2
للجماليذذذذذذذة ،و 4.8±35.8للصذذذذذذذحية ،و17.4±140.1
لمحددات البيئة الداخلية للمسكن ككل.
بالتالى تم تصني كل نمط إلى ث ثة فئات حيذث بلغذت
الحدود الفئوية لمستوى المحددات الوظيفية المنخفض أقذل
مذذن  30.4درجذذة والمتوسذذط مذذن  30.4إلذذى  42درجذذة
والمرتفذذذع أكثذذذذر مذذذذن  42درجذذذة ،كمذذذذا تمثذذذذل المسذذذذتوى
المذذنخفض مذذن المحذذددات اإلقتصذذادية فذذى أقذذل مذذن 26.5
درجذذة والمتوسذذط مذذن  26.5إلذذى  39.1درجذذة والمرتفذذع
فذذذى أكثذذذر مذذذن  39.1درجذذذة ،فذذذى حذذذين كذذذان المسذذذتوى
المذذذنخفض بالمحذذذددات الجماليذذذة أقذذذل مذذذن  29.2درجذذذة
والمتوسط من  29.2إلى 41.2درجة والمرتفذع أكثذر مذن
 41.2درجذذذذة ،كذذذذذلك تمثذذذذل المسذذذذتوى المذذذذنخفض مذذذذن
المحددات الصذحية فذى أقذل مذن 31درجذة والمتوسذط مذن
 31إلذذذى  40.6درجذذذة والمرتفذذذع فذذذى أكثذذذر مذذذن 40.6
درجذذذة ،وقذذذد عبذذذر مجمذذذوت درجذذذات األنمذذذات األربعذذذذة
للمحذذذددات السذذذابقى عذذذن تقيذذذيم محذذذددات البيئذذذة الداخليذذذة
للمسذذكن ككذذل وبالتذذالى صذذن إلذذى ث ثذذة مسذذتويات حيذذث
بلغذذذذت الحذذذذدود الفئويذذذذة للمسذذذذتوى المذذذذنخفض أقذذذذل مذذذذن
122.7درجة والمتوسط من  122.7إلذى  157.5درجذة
والمرتفع أكثر من  157.5درجة.
ثانيا :تقنين بيانات الدراسة التجريبية:
تضمنت إستمارة تقييم مواقع التنسيق الداخلى للمسكن
خمسة بنود رئيسية(التوافروسهولة الوصول-الشمولية
وتوافر المعلومات والتحديث-اإلصالة فى المعلومة
وطريقة العرض -اإلستفادة وقابلية المعلومة للتطبي-
الجمال وفاعلية تصميم وإخراج الموقع) وقد قيمت
المبحوثات كل بند بحيث تكون أقل درجة واحد وأعلى
درجة عشر درجات وعلية تم حساب المتوسط العام لتقيم
كل بند لكل نمط من أنمات محددات البيئة الداخلية
للمسكن(الجمالية– اإلقتصادية– الصحية– الوظيفية).
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اإلستبيان والدرجة الكلية لة مما يدل على صدق أداة جمع
البيانات.
 .2ثبات أداة جمع البيانات:
وتم بحساب معامل ألفا كرونباخ حيث أتضح من
البيانات اإلحصائية الواردة جدول()2

صدق وثبات أداة جمع البيانات

 .1صدق أداة جمع البيانات:
تم التأكد من صدق اإلستبيان عن طريق الصدق
البنائى وهو صدق اإلتساق الداخلى والمبنى على معامل
اإلرتبات بين درجات كل محور باإلستبيان والدرجة الكلية
لإلستبيان ،ويتضح من جدول( )1وجود ع قة إرتباطية
موجبة عند المستوى اإلحتمالى  0.01بين مختل محاور
جدول  :1قيم معامل اإلرتباط للداللة على صدق محاور أداة جمع البيانات.
عدد العبارات
محاور اإلستبيان
المحور الثانى
المحور الثالث
المحور الرابع
المحور الخاما

الخصائص السكنية
الخصائص اإلتصالية العامة
الخصائص اإلتصالية الخاصة بمواقع تنسيق المسكن
المحددات الوظيفية
المحددات اإلقتصادية
المحددات الجمالية
المحددات الصحية
محددات البيئة الداخلية للمسكن

7
10
20
15
15
15
15
60

معامل معمل اإلرتباط
**0.421
**0.438
**0.641
**0.546
**0.498
**0.531
**0.601
**0.698

*ع قة معنوية عند المستوى ا(حتمالى0.05
**ع قة معنوية عند المستوى ا(حتمالى.0.01

جدول  :2قيم معامل ألفا كرونباخ للداللة على ثبات محاور أداة جمع البيانات.
عدد العبارات
محاور اإلستبيان
المحور الثانى
المحور الثالث
المحور الرابع
المحور
الخاما

الخصائص السكنية
الخصائص اإلتصالية العامة
الخصائص اإلتصالية الخاصة بمواقع تنسيق المسكن
المحددات الوظيفية
المحددات اإلقتصادية
المحددات الجمالية
المحددات الصحية
محددات البيئة الداخلية للمسكن

إرتفات قيمة معامل ألفا مما يدل على إتساق وثبات
اإلستبيان حين تطبيقة مرة أخرى.

أسلوب تحليل البيانات البحثية
مرت البيانات البحثية بالعديد مذن المراحذل مذن تجميذع
ومراجعه وتفري وتبويب وجدولذة وقذد تذم تحليذل البيانذات
أحصائياً باسذتخدام برنذامج  SPSSللحصذول علذى النسذب
المئويذذذة والتكراريذذذذة و المتوسذذذط الحسذذذذابي واإلنحذذذذراف
المعيذذذارى ومعامذذذل ألفذذذا كرونبذذذاخ ومعامذذذل اإلرتبذذذات و
 ANOVAفى إتجاه واحد وأقل فرق معنوى.

النتائج البحثية

7
10
20
15
15
15
15
60

 -1العمر:
أقل من 30.3

0.621
0.679
0.824
0.707
0.695
0.783
0.766
0.863

أفذذراد ،فذذى حذذين كذذان لذذدى  % 76.4مذذنهن مذذن 2إلذذى4
أبناء ،وقذد كذان ولذى األمذر بأسذر  %77.6مذنهن الذزوج،
كما أتضذح أن المسذتوى التعليمذى لذدى  %51.2مذن ولذى
األمر بأسر المبحوثات جامعى ،وكان طبيعذة عمذل %48
مذذنهم إختصاصذذذى ،وقذذد بلذذذ متوسذذط الذذذدخل األسذذذرى ل
 %39.2و %35.6مذذذن المبحوثذذذات مذذذن  1077.2إلذذذى
 2483.4جنية وأقل من 1077.2جنية على التوالى ،وقد
كانت العينة من مختلذ أحيذاء محافظذة اإلسذكندرية حيذث
بلغذذت نسذذبة البحوثذذات  %24و %16و %22و%12.4
و %9.2و %12.4و %4بكذذذل مذذذن حذذذى المنتذذذزة وحذذذى
وسذذذط وحذذذى شذذذرق وحذذذى ىذذذرب وحذذذى العامريذذذة وحذذذى
العجمذذى وبذذرج العذذرب علذذذى التذذوالى .وأشذذارت دراسذذذة
سماو عبد الفتاو ( )2012إلذى أن الخصذائص الشخصذية
لربة األسذرة مذن عمذر ومسذتوى تعليمذى وعمذل ومسذتوى
دخل وحجم األسرة قد ت ثر على سرعة إكتسابها الخبرات
الجديذذدة وقابليتهذذا لتطبيقهذذا فذذى مختلذذ مجذذا(ت حياتهذذا
األسرية.

 -1نتائج الدراسة الميدانية:
أوال :النتائج المتصلة بالبيانات اإلقتصادية واالجتماعية:
أظهذذذذذرت النتذذذذذائج البحثيذذذذذة الذذذذذواردة بجذذذذذدول( )3أن
 %62.4مذذن ربذذات األسذذر يقعذذن فذذى الفئذذة العمريذذة مذذن
 30.3إلذذى  50.7سذذنة ،وأن  %88.8مذذنهن متزوجذذات،
كذذذلك كذذان المسذذتوى التعليمذذى  %42.4و %28.8مذذنهن
جامعى ودبلوم على التوالى ،كمذا تبذين أن  %53.2مذنهن
( تعملن ،وأن  %83.6منهن يقيم بمساكنهن من  3إلى 6
جدول  :3توزيع عينة البحث وفقا للبيانات االقتصادية واالجتماعية لربات األسرتحت الدراسة.
البيانات
العدد %
البيانات
10.2±40.5
23.
59

معامل ألفا كرومباخ

 -7ولى األمر باألسرة
الزوج

العدد

%

194

77.6

637
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من  30.3إلى 50.7

156

أكثر من 50.7
المجموت
 -2الحالة الزواجية:
متزوج

35
250

6
62.
4
14
100

222

أىمل
مطلق
المجموت
 -3االمستوى التعليمي:
أمى
يقرأويكتب
أبتدائى
إعدادى
ثانوى
دبلوم

88.
8
8.4
2.8
100

18
7
14
18
4
72

جامعى

106

فوق جامعى
المجموت
 -4عمل ربه األسرة:
تعمل

11
250

7.2
2.8
5.6
7.2
1.6
28.
8
42.
4
4.4
100

( تعمل
المجموت
 -5عدد المقيمين بالمسكن:
فردين
من  3إلى  6أفراد
إكثر من  6أفراد
المجموت
 -6عدد األبناء:
أبن واحد أو ( يوجد
من 2إلى  4أبناء
أكثر من أربع أبناء
المجموت

21
7
250

46. 117
8
53. 133
2
100 250
1.5±4.5
7.3
19
83.
29
6
8.8
22
100 250
1.3±3.1
8.8
22
76. 191
4
14.
37
8
100 250

األب

53

21.2

األخ
المجموت
 -8المستوى التعليمي لولى األمر:
أمى

3
250

1.2
100

7

2.8

يقرأويكتب
أبتدائى
إعدادى
ثانوى
دبلوم
جامعى
المجموت
 -9طبيعة عمل ولى األمر:
إختصاصى
فنى

16
23
10
1
65
128
250

6.4
9.2
4
0.4
26
51.2
100

120
35

48
14

عامل مهنى

48

19.2

عامل ماهر
عامل محدود المهارات
المجموت
 – 10متوسط الدخالألسرى:

6.4
16
12.4
31
100
250
703.2±1780.4

أقل من1077.2

89

35.6

من  1077.2إلى 2483.4
أكثر من 2483.4
المجموت
 -11منطقة السكن:

98
63
250

39.2
25.2
100

حى المنتزة
حى وسط
حى شرق
حى ىرب
حى العامرية

60
40
55
31
23

24
16
22
12.4
9.2

حى العجمى

31

12.4

برج العرب
المجموت

10
250

4
100

السكنية تبين أن  %63.2من المبحوثات يقطن مساكن
متوسطة المستوى .وفى هذا اإلطار أشارت هيئة أبوظبى
لإلسكان( )2014إلى أن الحالة العامة للمسكن تتحدد وفقا
للعديد من العوامل من أهمها المساحة الشخصية للفرد
بالمسكن وجودة مواصفات التشطيب ودورية عمليات
الصيانة والتجديد واإلح ل لما لها من تاثير فعال فى
ىيادة العمر اإلسته كى للمسكن .كما أثبتت دراسة منار
خضر وعبير الدويك( )2011وجود ع قة معنوية بين
التزاحم الحجرى والنومى ومساحة المسكن والم ئم
السكنية.

ثانيا :النتائج المتصلة بالخصائص السكنية العامة:
تبين من النتائج البحثية الواردة بجدول( )4أن
 %76.8من المبحوثات كن يقطن فى شقق تمليك ،وقد
كانت مساكن  %69.2منهن تتضمن ث ثة ألى أربعة
حجرات ،وقد كان التزاحم الحجرى لدى  %78.4منهن
أعلى من المواصفات القياسية ،فى حين كان التزاحم
النومى لدى  %40.4منهن أقل من المواصفات القياسية،
كما تبين أن مخصص الفرد من مساحة المسكن لدى
 %69.2منهن أعلى من المواصفات القياسية ،وصن
نمط اإلسكان لدى  %53.2منهن على إنة إسكان
إقتصادى ،وكان رأى  %50.8من المبحوثات أن
مسكنهن بحالة جيدة ،وبتقييم المستوى الكلى للخصائص
جدول  :4توزيع عينة البحث وفقا لبعض الخصائص السكنية العامة لمساكن ربات األسر تحت الدراسة.
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البيانات
 -1نوع المسكن:
شقة إيجار
شقة تمليك
في
المجموت
 -2عدد حجرات المسكن:
حجرتين
 4- 3حجرة
 5حجرات فأكثر
 -3التزاحم الحجرى:
أقل من المواصفات القياسية
مطابقة للمواصفات القياسية
أعلى من المواصفات القياسية
المجموت
 -4التزاحم النومى:
أقل من المواصفات القياسية
مطابقة للمواصفات القياسية
أعلى من المواصفات القياسية
المجموت

العدد

%

55
192
3
250

22
76.8
1.2
100

51
173
26

20.4
69.2
10.4

30
24
196
250

12
9.6
78.4
100

101
57
92
250

40.4
22.8
36.8
100
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العدد %

البيانات
 -5مخصص الفرد من مساحة المسكن
أقل من المواصفات القياسية
مطابقة للمواصفات القياسية
أعلى من المواصفات القياسية
المجموت
 -6نمط اإلسكان:
إسكان إقتصادى
إسكان متوسط
إسكان متميز
المجموت
 -7الحالة العامة للمسكن:
جيدة
متوسطة
منخفضة
المجموت
 -8المستوى الكلى للخصائص السكنية
منخفض
متوسط
مرتفع
المجموت

8
69
173
250

3.2
27.6
69.2
100

88
106
56
250

53.2
42.4
22.4
100

127
121
2
250

50.8
48.4
0.8
100

36
158
56
250

14.4
63.2
22.4
100

بمواقع التواصل اإلجتماعى فى المقام األول و %20منها
كانت تتابع المواقع الفنية والترفيهية والريافية .كما
توصلت دراسة محمد أبوشقير وعبد اللة حسين ()2012
إلى أن أهم معوقات إستخدام اإلنترنت والتى ت ثر على
فع اإلقبال على تصفحة هى فع متابعة الموقع
للتطور العلمى وفع الدعم التقنى والفنى وقلة التدريب
على إستخدامة( .التوافروسهولة الوصول -الشمولية
وتوافر المعلومات والتحديث -اإلصالة فى المعلومة
وطريقة العرض -اإلستفادة وقابلية المعلومة للتطبيق-
الجمال وفاعلية تصميم وإخراج الموقع).

ثالثا :النتائج المتصلة بالخصائص اإلتصالية العامة
والخاصة بمواقع تنسيق المسكن:
إتضح من النتائج البحثية الواردة بجدول( )5أن
 %69.2من المبحوثات يقعن فى المستوى المتوسط من
حيث خصائصهن اإلتصالية باستخدام الحاسب األى
وتصفح شبكة اإلنترنت بصفة عامة ،كما أن %55.2
منهن كن متوسطى المستوى من حيث تصفح مواقع
تنسيق المسكن على شبكة اإلنترنت واإلستفادة منها وقد
أثبتت دراسة محمد المنجد ( )2010أن الهدف العام من
التوصل وتصفح اإلنترنت هو متابعة المستجدات
واإلبتكارات حيث  %60من إستجابات عينتة كانت تهتم
جدول :5توزيع عينة البحث وفقا لمستوى الخصائص اإلتصالية لربات األسر تحت الدراسة.
البيانات
 -1مستوى الخصائص اإلتصالية العامة:
منخفض
متوسط
مرتفع
المجموت
 -2مستوى الخصائص اإلتصالية الخاصة بمواقع التنسيق الداخلى:
منخفض
متوسط
مرتفع
المجموت

رابعا:النتائج المتصلة بمستوى محددات البيئة الداخلية
للمسكن:
بتقييم محددات البيئة الداخلية لمساكن المبحوثات
أظهرت النتائج البحثية الواردة بجول( )6أن  %60.4من
مساكن المبحوثات كانت تقع فى المستوى المتوسط من
حيث المحددات الوظيفية ،فى حين أن  %66.8من تلك
المساكن كانت متوسطة المستوى من حيث المحددات

العدد

%

36
173
41
250

14.4
69.2
41
100

66
138
46
250

26.4
55.2
18.4
100

اإلقتصادية ،و  %72.4منها كانت متوسطة فى مستوى
المحددات الجمالية ،وقد كان مستوى المحددات الصحية
بمساكن  %63.2من المبحوثات متوسط ،ويعبر التقييم
الكلى للمحددات السكنية عن مجموت األربعة أنمات
السابقة وقد تبين أن  %55.6من المبحوثات مساكنهن
متوسطة المستوى بالنسبة لمحددات البيئة الداخلية ككل.
وقد أشارت دراسة س فا داود ( )2014إلى أن البيئة
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السكنية يجب أن توفر المتطلبات الوظيفية بما يتوائم
واإلحتياجات اإلنسانية المختلفة .كما أشار خالد ص و
وأخرون( )2010إلى أهمية الدرور الذى يلعبة المسكن
فى تحقيق مختل إحتياجات قاطنية.كما أكدت حنان
أبوصيرى()2007على دور القيم والمتطلبات الجمالية
بالمسكن فى دعم الرفا السكنى لقاطنية.

اإلتصالية العامة والخاصة بتصفح مواقع التنسيق الداخلى
للمسكن وفقا للخصائص اإلقتصادية واإلجتماعية لربات
األسر تحت الدراسة تم إستخدام تحليل التباين فى إتجاة
واحد بين المتغيرات البحثية المنصوو عليها بالفرض
حيث أتضح من النتائج اإلحصائية الواردة بجدول()7
وجود فروق معنوية بين مستويات الخصائص اإلتصالية
العامة لربات األسر وفقا لعمر ربات األسر وللمستوى
التعليمي لهن ولولى األمر ومتوسط الدخل األسرى
والنشأة األصلية وطبيعة عمل ولى األمر عند المستوى
اإلحتمالى  0.01حيث بلغت قيمة ف  0.123و 5.518
و 5.291و 9.222و 8.705و  7.375لهم على
التوالى ،كما تبين وجود فروق معنوية عند المستوى
اإلحتمالى  0.05بين مستويات الخصائص اإلتصالية
العامة لربات األسر وفقا لعمل ربة األسرة

خامساااا :النتاااائج المتصااالة بالعالقاااات االحصاااائية باااين
المتغيرات البحثية:
 -1النتاائج المتصالة بااالفروق المعنوياة باين مسااتويات
الخصاااائص اإلتصاااالية العاماااة والخاصاااة بتصااافح
مواقااع التنساايق الااداخلى للمسااكن وفقااا للخصااائص
اإلقتصادية واإلجتماعية لربات األسر:
للتحقق من صحة الفرض البحثى األول والذى ينص
على أنة ( توجد فروق معنوية فى مستوى الخصائص
جدول  :6توزيع عينة البحث وفقا لتقييم مستوى محددات البيئة الداخلية لمساكن ربات األسر تحت الدراسة.
العدد
البيانات
%
العدد
البيانات
 -1تقييم المحددات الوظيفية
مستوى منخفض

61

مستوى متوسط

151

مستوى مرتفع

38

المجموت
 -2تقييم المحددات اإلقتصادية
مستوى منخفض

250
49

مستوى متوسط

167

مستوى مرتفع

34

المجموت
 -3تقييم المحددات الجمالية
مستوى منخفض
مستوى متوسط

250
35
181

مستوى مرتفع

34

المجموت

250

24.
4
60.
4
15.
2
100
19.
6
66.
8
13.
6
100

 -3تقييم المحددات الصحية
مستوى منخفض
مستوى متوسط

158

مستوى مرتفع

45

18.
8
63.
2
18

250

100

58

23.
2
55.
6
21.
2
100

المجموت
 -4التقييم الكلى للمحددات السكنية
مستوى منخفض

47

%

مستوى متوسط

139

مستوى مرتفع

53

المجموت

250

14
72.
4
13.
6
100

جدول :7الفروق المعنوية بين كل من مستوى الخصائص اإلتصالية العاماة والخاصاة بتصافح مواقاع التنسايق الاداخلى
للمسكن فى ضوء المتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية وفقا لتحليل التباين
المتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية
العمر
الحالة الزواجية
المستوى التعليمي لربة األسرة
عمل ربة األسرة
عدد األبناء
ولى األمر
المستوى التعليمي لولى األمر
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فيمة ف ودرجة المعنوية
الخصائص اإلتصالية الخاصة
الخصائص اإلتصالية
بمواقع التنسيق الداخلى
العامة
**4.106
**0.123
1.683
0.353
**4.547
** 5.518
1.619
* 5.021
1.341
1.048
1.009
0.233
**3.283
**5.291
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الدخل
النشأة
عدد المقيمين
عمل ولى األمر

**6.367
**6.663
1.693
2.538

**9.222
**8.705
0.428
**7.375

*ع قة معنوية عند المستوى ا(حتمالى0.05
**ع قة معنوية عند المستوى ا(حتمالى.0.01

والتى أثبتذت وجذود ع قذة معنويذة بذين عمذل ربذة األسذرة
حيذذذث بلغذذذت قيمذذذة ف  5.021كمذذذا اتضذذذح مذذذن البيانذذذات
وإسذذذتخدامها لمواقذذذع التواصذذذل اإلجتمذذذاعى .كذذذذلك نتذذذائج
اإلحصائية وجود فروق معنويذة عنذد المسذتوى اإلحتمذالى
دراسة نيفين حاف وإلهام العويضى( )2004وجود ع قة
 0.01بذذذذين مسذذذذتويات الخصذذذذائص اإلتصذذذذالية الخاصذذذذة
إرتباطيذذة معنويذذة بذذين العمذذر والذذدخل ومسذذتوى إسذذتخدام
بتصذفح مواقذع تنسذيق المسذكن علذى شذبكة اإلنترنذت وكذل
اإلنترنت لدى ربة األسرة.
من عمر ربة األسرة والمستوى التعليمى لها ولولى األمذر
ومتوسط الدخل األسرى والنشأة األصلية وقد بلغت فيم ف
 -2النتائج المتصلة بالفروق المعنوية بين مستويات
لهذذذذذذذذذذذذذذذذذذم علذذذذذذذذذذذذذذذذذذى التذذذذذذذذذذذذذذذذذذوالى  4.106و4.547
الخصائص االسكنية ومحددات البيئة الداخلية
و 3.283و 6.367و.6.663
للمسكن وفقا للخصائص اإلقتصادية واإلجتماعية
ومذذن خ ذ ل إسذذتعراض النتذذائج يمكذذن رفذذض الفذذرض
لربات األسر:
للتحقق من صحة الفرض البحثى الثانى والذى ينص
البحثذذى جزئيذذا وقبولذذة جزئيذذا لوجذذود فذذروق معنويذذة بذذين
على أنة ( توجد فروق معنوية فى مستوى الخصائص
مستويات الخصائص اإلتصذالية العامذة والخاصذة بتصذفح
السكنية ومحددات البيئة الداخلية لمساكن ربات األسر
مواقع التنسيق الداخلى وفقا لبعض الخصائص اإلجتماعية
تحت الدراسة وفقا لخصائصهن اإلجتماعية واإلقتصادية
واإلقتصذذادية المدروسذذة وعذذدم ثبذذوت وجذذود فذذروق وفقذذا
تم إستخدام تحليل التباين فى إتجاة واحد بين المتغيرات
للبعض األخر.
البحثية المنصوو عليها بالفرض حيث أتضح من النتائج
وي كذذد علذذى الشذذوير()2005علذذى أهميذذة أن يكذذون
اإلحصائية الواردة بجدول( )8وجود فروق معنوية بين
الموقع اإللكترونى جاذبا للمستخدم باخت ف طبيعتة سذواء
مستويات الخصائص السكنية لربات األسر وفقا لعمر ربة
من ناحية الفئة العمرية أو التخصص أو التعليم وذلك حتى
األسرة والمستوى التعليمي لها ولولى األمر ومتوسط
يتذذذر الموقذذذع أثذذذرا فذذذى نفذذذا المسذذذتخدم فيقذذذوم بمتابعذذذة
الدخل األسرى ومنطقة السكن عند المستوى اإلحتمالى
مسذذذتجداتة بسذذذهولة وبصذذذورة دوريذذذة .ونتذذذائج الدراسذذذة
0.01
الحالية تتفذق مذع نتذائج دراسذة سذماو عبذد الفتذاو()2012
جادول  :8الفاروق المعنويااة باين كال ماان فئاات الخصاائص السااكنية ومحاددات البيئاة الداخليااة لمسااكن المبحوثاات فااى
ضوء المتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية وفقا لتحليل التباين
المتغيرات اإلقتصادية
واإلجتماعية

قيمة ف ودرجة المعنوية
محددات البيئة الداخلية للمسكن
المحددات
المحددات
المحددات
الصحية
الجمالية
اإلقتصادية
1.794
*3.381
*3.131
1.688
2.277
1.182
**4.028 **2.319 **4.544
*2.933
1.315
1.546
0.324
1.783
1.40
0.917
1.089
*2.355
**3.004
1.182
1.027
**6.235 **9.357 **9.305

العمر
الحالة الزواجية
المستوى التعليمي لربة األسرة
عمل ربة األسرة
عدد األبناء
ولى األمر
المستوى التعليمي لولى األمر
الدخل

الخصائص
السكنية
**3.219
1.472
**3.526
*3.509
0.846
0.725
**2.876
**7.492

منطقة السكن
النشأة

**3.562
*5.354

المحددات
الوظيفية
2.269
2.475
**5.106
**6.985
1.925
0.768
**3.806
*13.764
*
**2.452
**9.313

**5.549
0.829

عدد المقيمين
عمل ولى األمر

2.459
2.857

3.185
4.829

1.487
4.729

**2.670
*11.961
*
2.487
5.299

محددات البيئة
السكنية
2.327
2.494
**5.804
*3.214
0.947
1.903
**2.890
**15.780

**3.125
*4.065

**3.455
**9.550

2.847
3.837

3.837
5.827

*ع قة معنوية عند المستوى ا(حتمالى0.05
**ع قة معنوية عند المستوى ا(حتمالى.0.01

حيث بلغت قيمة ف  3.219و 3.526و2.876
و 7.492و 3.562لهم على التوالى ،كما تبين وجود
فروق معنوية عند المستوى اإلحتمالى  0.05بين
644

مستويات الخصائص السكنية لربات األسر وفقا لعمل ربة
األسرة والنشأة األصلية حيث بلغت قيمة ف لهما على
التوالى  3.509و.5.354
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كما أظهرت البيانات اإلحصائية وجود فروق معنوية
عند المستوى اإلحتمالى  0.01بين مستويات المحددات
الوظيفية للبيئة الداخلية لمساكن المبحوثات وكل من
المستوى التعليمى لربة األسرة وعملها والمستوى
التعليمى لولى األمر ومتوسط الدخل األسرى ومنطقة
السكن والنشأة األصلية وقد بلغت فيم ف لهم على
التوالى 5.106و 6.985و 3.806و 13.764و2.452
و.9.313
وفيما يتصل بالمحددات اإلقتصادية للبيئة الداخلية
لمساكن المبحوثات فقد تبين من البيانات البحثية وجود
فروق معنوية بين مستوياتها وفقا لكل من المستوى
التعليمى لربة األسرة ومتوسط الدخل األسرى ومنطقة
السكن عند المستوى اإلحتمالى  0.01حيث بلغت قيم ف
لهم على التوالى  4.544و 9.305و ،5.549كذلك
إتضح وجود فروق معنوية بين مستويات المحددات
اإلقتصادية للبيئة الداخلية للمسكن وفقا لعمر ربة األسرة
وولى األمر باألسرة عند المستوى اإلحتمالى  0.05فقد
بلغت قيم ف  3.131و 2.355لهما على التوالى.
وقد أوفحت النتائج اإلحصائية وجود فرووق معنوية
عند المستوى اإلحتمالى  0.01بين مستوي المحددات
الجمالية للبيئة الداخلية لمساكن المبحوثات وفقا للمستوى
التعليمى لربة األسرة ومتوسط الدخل األسرى ومنطقة
السكن والنشأة األصلية وعند المستوى اإلحتمالى 0.05
وفقا لعمر ربة األسرة وقد بلغت قيمة ف لهم على التوالى
 2.319و 9.357و 2.670و 11.961و.3.381
وتبين من النتائج اإلحصائية وجود فرووق معنوية
عند المستوى اإلحتمالى  0.01بين مستوي المحددات
الصحية للبيئة الداخلية لمساكن المبحوثات وفقا للمستوى
التعليمى لربة األسرة ولولى األمر ومتوسط الدخل
األسرى ومنطقة السكن وعند المستوى اإلحتمالى 0.05
وفقا لعمل ربة األسرة و النشأة األصلية وقد بلغت قيمة ف
لهم على التوالى  4.028و 3.004و 6.235و3.125
و 2.933و.4.065
وبالنسبة لمحددات البيئة الداخلية للمسكن ككل والتى
تعد المحصلة الكلية للمحددات الوظيفية واإلقتصادية
والجمالية والصحية فقد أظهرت النتائج اإلحصائية وجود
فروق معنوية بين مستوياتها وفقا للمستوى التعليمى لربة
األسرة ولولى األمر ومتوسط الدخل األسرى ومنطقة
السكن والنشأة األصلية عند المستوى اإلحتمالى 0.01
ووفقا لعمل ربة األسرة عند المستوى اإلحتمالى 0.05
حيث بلغت قيم ف  5.804و 2.890و15.780
و 3.455و 9.550و 3.214لهم على التوالى.
ومن خ ل إستعراض النتائج يمكن رفض الفرض
البحثى جزئيا وقبولة جزئيا لوجود فروق معنوية بين
مستويات الخصائص السكنية محددات البيئة الداخلية
للمسكن وفقا لبعض الخصائص اإلجتماعية واإلقتصادية
المدروسة وعدم ثبوت وجود فروق وفقا للبعض األخر.
والنتذذائج البحثيذذة تتفذذق مذذع دراسذذة كذذل مذذن منذذار خضذذر
وعبيذذذذذر الذذذذذدويك ( )2011ومركذذذذذز البحذذذذذوث السذذذذذكانية
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والصذحية ( )2009و ) Habraken (2008والتذى توصذلت
إلى وجود ع قة معنوية بذين الخصذائص الشخصذية لربذة
األسرة من حيث العمر والمستوى التعليمى والدخل وحالذة
المسكن الوظيفية والصحية والتصميمية.
 -3النتائج المتصلة بالفروق المعنوية بين مستويات
محددات البيئة الداخلية للمسكن وفقا للخصائص
اإلتصالية الخاصة بتصفح مواقع تنسيق المسكن
لربات األسر:
للتحقق من صحة الفرض البحثى الثالث والذى ينص
على أنة ( توجد فروق معنوية فى مستوى محددات البيئة
الداخلية لمساكن ربات األسر تحت الدراسة وفقا
لخصائصهن اإلتصالية الخاصة بتصفح مواقع تنسيق
المسكن بشبكة اإلنترنت تم إستخدام تحليل التباين فى
إتجاة واحد وحساب أقل فرق معنوى بين المتغيرات
البحثية المنصوو عليها بالفرض حيث أتضح من النتائج
اإلحصائية الواردة بجدول( )9وجود فروق معنوية بين
متوسطات مستوى تقييم المحددات الوظيفية للمسكن وفقا
لمستوى تصفح مواقع تنسيق المسكن بشبكة اإلنترنت
لصالح المستوى المرتفع حيث بلغت قيمة ف  8.943عند
المستوى اإلحتمالى  ،0.01كما تبين جود فروق معنوية
بين متوسطات مستوى تقييم المحددات اإلقتصادية
للمسكن وفقا لمستوى تصفح مواقع تنسيق المسكن بشبكة
اإلنترنت لصالح المستوى المرتفع حيث بلغت قيمة ف
 3.937عند المستوى اإلحتمالى  ،0.05كذلك جود
فروق معنوية بين متوسطات مستوى تقييم المحددات
الجمالية للمسكن وفقا لمستوى تصفح مواقع تنسيق
المسكن بشبكة اإلنترنت لصالح المستوى المرتفع حيث
بلغت قيمة ف  32.841عند المستوى اإلحتمالى ،0.01
ووجود فروق معنوية بين متوسطات مستوى تقييم
المحددات الصحية للمسكن وفقا لمستوى تصفح مواقع
تنسيق المسكن بشبكة اإلنترنت لصالح المستوى المرتفع
والمتوسط حيث بلغت قيمة ف  5.671عند المستوى
ووجود فروق معنوية بين
اإلحتمالى،0.01
متوسطات مستوى تقييم محددات البيئة الداخلية الكلية
للمسكن وفقا لمستوى تصفح مواقع تنسيق المسكن بشبكة
اإلنترنت لصالح المستوى المرتفع حيث بلغت قيمة ف
 13.650عند المستوى اإلحتمالى.0.01
ومن خ ل إستعراض النتائج يمكن رفض الفرض
البحثى كليا وقبول الفرض البديل والذى ينص على أنة
يوجد فروق معنوية فى مستوى محددات البيئة الداخلية
لمساكن ربات األسر تحت الدراسة وفقا لخصائصهن
اإلتصالية الخاصة بتصفح مواقع تنسيق المسكن بشبكة
اإلنترنت .والنتائج السابقة تتفق مع ما توصلت إلية دراسة
سماو عبد الفتاو( )2013من وجود ع قة معنوية بين
إستخدام ربة األسرة لمواقع التواصل اإلجتماعى وأدائها
ألدوارها المختلفة فى المسكن .كما أكد Prusak, L.
) (2000على أن نجاو الموقع اإللكترونى يتوق على
إستغ ل المعلومات والبيانات الموجودة بة بصورة مثلى
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وقدراتة ومهاراتة.
من خ توظيفها لتحسين حياة الفرد على كافة المستويات
جاادول  :9الفااروق المعنويااة بااين كاال مسااتويات محااددات البيئااة الداخليااة لمساااكن المبحوثااات فااى ضااوء الخصااائص
اإلتصالية الخاصة بتصفح مواقع تنسيق المسكن بشبكة اإلنترنت وفقا لتحليل التباين وأقل فرق معنوى.
المحددات الداخلية
لبيئة المسكن
المحددات الوظيفية
المحددات اإلقتصادية
المحددات الجمالية
المحددات الصحية
محددات البيئة السكنية

مستوى تصفح مواقع تنسيق المسكن
بشبكة اإلنترنت
مستوى منخفض
مستوى متوسط
مستوى مرتفع
مستوى منخفض
مستوى متوسط
مستوى مرتفع
مستوى منخفض
مستوى متوسط
مستوى مرتفع
مستوى منخفض
مستوى متوسط
مستوى مرتفع
مستوى منخفض
مستوى متوسط
مستوى مرتفع

متوسط قيمة المحددات الداخلية قيمة ف ودرجة
المعنوية
لبيئة المسكن***
**8.943
 34.39أ
 36.2أ
 38.8ب
*3.937
 31.3أ
 32.1أب
 33.7ج
**32.841
 32.1أ
 34.9أب
 40.3ج
**5.671
 34.2أ
 36.2ب
 36.9ب
**13.650
 132.1أ
 141.2ب
 148.2ج

*ع قة معنوية عند المستوى ا(حتمالى.0.05
**ع قة معنوية عند المستوى ا(حتمالى0.01
*** الحروف المتشابهة تدل على عدم وجود فروق معنوية والحروف المختلفة تدل على وجود فروق معنوية.

 -2نتائج دراسة الحالة وتحليل المضمون:
للتحقق من صحة الفرض البحثى الرابع والذى ينص
على أنة ( توجد فروق معنوية بين مواقع تنسيق المسكن
الوظيفية واإلقتصادية والجمالية والصحية من حيث
خصائص تقييم مواقع تنسيق المسكن(التوافر وسهولة
الوصول– الشمولية– اإلستفادة– األصالة -الجمال) تم
إستخدام تحليل التباين فى إتجاة واحد وحساب أقل فرق
معنوى بين المتغيرات البحثية المنصوو عليها بالفرض
حيث أتضح من النتائج اإلحصائية الواردة بجدول()10
وجود فروق معنوية بين متوسطات درجات تقييم التوافر
وسهولة الوصول للمواقع اإللكترونية الخاصة بالتنسيق
الداخلى للمسكن بشبكة األنترنت وفقا ألنمات محددات
البيئة الداخلية للمسكن لصالح المواقع اإللكترونية التى
تتصل بالمحددات الوظيفية حيث بلغت قيمة ف 29.15
عند المستوى اإلحتمالى ،0.01ووجود فروق معنوية بين
متوسطات درجات تقييم الشمولية توافر المعلومات
والتحديث للمواقع اإللكترونية الخاصة بالتنسيق الداخلى
للمسكن بشبكة األنترنت وفقا ألنمات محددات البيئة
الداخلية للمسكن لصالح المواقع اإللكترونية التى تتصل
بالمحددات الوظيفية واإلقتصادية والجمالية حيث بلغت
قيمة ف  8.71عند المستوى اإلحتمالى  ،0.01كذلك
وجود فروق معنوية بين متوسطات درجات تقييم اإلصالة
فى المعلومة وطريقة العرض للمواقع اإللكترونية
الخاصة بالتنسيق الداخلى للمسكن بشبكة األنترنت وفقا
ألنمات محددات البيئة الداخلية للمسكن لصالح المواقع
اإللكترونية التى تتصل بالمحددات اإلقتصادية حيث بلغت
قيمة ف 6.33عند المستوى اإلحتمالى  ،0.01كما تبين
وجود فروق معنوية بين متوسطات درجات تقييم

اإلستفادة وقابلية المعلومة للتطبيق للمواقع اإللكترونية
الخاصة بالتنسيق الداخلى للمسكن بشبكة األنترنت وفقا
ألنمات محددات البيئة الداخلية للمسكن لصالح المواقع
اإللكترونية التى تتصل بالمحددات اإلقتصادية حيث بلغت
قيمة ف 3.48عند المستوى اإلحتمالى  ،0.05كذلك
وجود فروق معنوية بين متوسطات درجات تقييم الجمال
وفاعلية تصميم وإخراج الموقع للمواقع اإللكترونية
الخاصة بالتنسيق الداخلى للمسكن بشبكة األنترنت وفقا
ألنمات محددات البيئة الداخلية للمسكن لصالح المواقع
اإللكترونية التى تتصل بالمحددات الجمالية والوظيفية
حيث بلغت قيمة ف23.21عند المستوى اإلحتمالى
 ،0.01وأخيرا وجود فروق معنوية بين متوسطات
درجات التقييم العام للمواقع اإللكترونية الخاصة بالتنسيق
الداخلى للمسكن بشبكة األنترنت وفقا ألنمات محددات
البيئة الداخلية للمسكن لصالح المواقع اإللكترونية التى
تتصل بالمحددات اإلقتصادية يليها الوظيفية ثم الجمالية
وأخيرا الصحية حيث بلغت قيمة ف  43.48عند
المستوى اإلحتمالى .0.01
وأثبت محمد أبوشقير وعبد اللة حسين ( )2012قى
دراستة عن تقييم مواقع اإلنترنت أن أهم محددات تقييم
مواقع اإلنترنت هى التنسيق واإلخراج يليها المحتوى ثم
سهولة الوصول .كذلك أشارت دراسة محمد حسين
( )2010إلى أن المواقع اإللكترونية العربية باخت ف
أنماطها تتميز بسسهولة التعامل على الرىم من عدم
قدرتها على مواكبة التطور فى تصميم الموقع وإخراجة
Sevilla,
وتنظيمة بصورة جمالية .وفى دراسة
) R. (2008أثبتت النتائج أن جذب التصفح لتابعة الموقع
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اإللكترونى يعتمد بالدرجة األولى على دقة المعلومة

وشموليتها وتحديثها بصصفة مستمرة.

جدول :10الفروق المعنوية بين مواقع تنسيق المسكن الوظيفية وإقتصادية وجمالية وصاحية فاى ضاوء عناصار تقيايم
مواقع تنسيق المسكن وفقا لتحليل التباين وأقل فرق معنوى.
عناصر تقييم مواقع تنسيق المسكن
التوافر وسهولة الوصول

الشمولية وتوافر المعلومات والتحديث

اإلصالة فى المعلومة وطريقة العرض

اإلستفادة وقابلية المعلومة للتطبيق

الجمال وفاعلية تصميم وإخراج الموقع

التقييم العام

أنماط محددات البيئة الداخلية
للمسكن
المواقع الوظيفية
المواقع اإلقتصادية
المواقع الجمالية
المواقع الصحية
المواقع الوظيفية
المواقع اإلقتصادية
المواقع الجمالية
المواقع الصحية
المواقع الوظيفية
المواقع اإلقتصادية
المواقع الجمالية
المواقع الصحية
المواقع الوظيفية
المواقع اإلقتصادية
المواقع الجمالية
المواقع الصحية
المواقع الوظيفية
المواقع اإلقتصادية
المواقع الجمالية
المواقع الصحية
المواقع الوظيفية
المواقع اإلقتصادية
المواقع الجمالية
المواقع الصحية

متوسط تقيم مواقع
تنسيق المسكن***
 7.7أ
 7.3أب
6.3ب ج
 3.8ج
 6.9أ
 6.8أ
 6.3أ
 4.6ب
 6أب
 7.7ب
 6.1أ ب
 4.8أ
 6.7أب
 7.9ب
 6.5أ
 7أب
 7.7أ
 6.5ب
 7.8أ
 4.1ج
 35أ
 36.2ب
 33ج
 24.3د

قيمة ف ودرجة
المعنوية
**29.15

**8.71

**6.33

*3.48

**23.21

**43.48

* ع قة معنوية عند المستوى ا(حتمالى.0.05
** ع قة معنوية عند المستوى ا(حتمالى0.01
*** الحروف المتشابهة تدل على عدم وجود فروق معنوية والحروف المختلفة تدل على وجود فروق معنوية.

كما توصلت نتائج دراسة إعراب عبد الحميد( )2005إلى
أن مصذذذذذداقية مصذذذذذدر المعلومذذذذذة علذذذذذى علذذذذذى المواقذذذذذع
اإللكترونيذذة وقذذدرتها علذذى إفذذافة فائذذة مباشذذرة للمتصذذفح
من أولى معايير تقييم المواقع أهمية.

التوصيات
 .1توجية برامج التوعية والتدريب واإلرشاد لربات
المنزل باخت ف مستوياتها اإلقتصادية واإلجتماعية
لدعم معارفها ومهاراتها اإلتصالية مع التكنولوجيا
الحديثة و( سيما شبكة المعلومات الدولية(اإلنترنت)
وذلك لما لها من فوائد قد ت دى لتحسين مختل
مجا(ت الحياة األسرية.
 .2مناشدة الجهات المعنية بضرورة وفع الضوابط
للمواقع اإللكترونية الخاصة بمجال التنسيق الداخلى
للمسكن لتحقيق قدر من الكفاءة والفاعلية بما يعود
بالنفع على متصفحى اإلنترنت فى حياتهم اليومية
على أن يتم متابعة أدائها وفقا للضوابط المنصوو
عليها.
 .3مناشدة الجهات المعنية المتخصصة فى مختل
مجا(ت تنسيق المسكن وباألخص أقسام وكليات
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اإلقتصاد المنزلى بالجامعات المصرية بانشاء المواقع
اإللكترونية المتخصصة والتى تدعم المعلومات
والمهارات المتصلة بتحقيق كفاءة المحددات الوظيفية
واإلقتصادية والجمالية والصحية للمسكن وتحديثها
باستمرار وفقا للمستجدات التكنولوجية الحديثة.
المراجع
إعراب عبد الحميد( :)2005إشكالية جودة المعلومات
فى المواقع اإللكترونية ،مجلة العربية ،العدد،12
الجزائر.
إيمان ص و( :)2014الوعى باستخدام التكنولوجيا
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Effectiveness of Housing Interior Design Websites on
Improving House Interior Environment Determinants Among A
Sample of Homemakers in Alexandria
Nagwa Adel Hassan
Housing and Environment- Home Economics Department- Faculty of Agriculture - Alexandria University

ABSTRACT
The main objective of this research was to study the effectiveness of internet websites which deal with
housing interior design on improving the interior environment of the houses determinants among a sample of
homemakers in Alexandria Governorate. The study was carried out on two samples: field sample consisted of
250 homemakers who surf the internet, Data were collected through interview using questionnaire,
Experimental sample consisted of 10 homemakers who are skillful in using the internet.
Data were collected using an evaluation questionnaire to evaluate housing interior designs websites.
Data were analyzed statistically using spss (ver 10) to calculate percentages, frequencies averages and
standard deviation, one way ANOVA and LSD
1- Field sample results:
- Results indicated significant difference (0.01) between levels of general and special communication
characteristics of housing interior design sites of the internet according to each of homemaker’s age, level
of education of the homemaker and her husband, the average income and the origination.
- There were significant differences (0.01) between housing characteristics and housing interior environment
determinants (Functional, economical, beauty, health) according to the level of education of the
homemakers and their husbands, income average and district.
- Results also indicated significant differences (0.01) between housing interior environment determinants
(functional, economical, beauty, health) according to homemaker’s level of surfing housing interior design
websites, where the high level surfing homemakers were better.
2- Case study and content analysis sample results:
- Results indicated significant differences (0.01) between housing interior design websites evaluation elements
according to the pattern of the websites: Availability and accessibility were in the favor of the functional
websites. Knowledge availability, comprehensiveness, beauty, originality and methods of presentation
were in the favor of the economic al websites. Applicability and beneficiary were for the favor of the
economical websites. Beauty and effectiveness of the website design were for the favor of Functional and
beauty websites.
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