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Abstract: 

The present research deals with the current status of urban spaces, which faced the 

proliferation of urban, environmental and social behaviors in urban spaces. This 

indicates the importance of an applicable evaluation methodology that can act as a 

scientific reference that performs the function of leadership for planners, designers 

and decision-makers in urban development projects. This guarantees their 

continuation and communication through individuals in society themselves. This leads 

to deducing criteria influencing behaviors in urban spaces in residential 

neighborhoods. The research is concluded with some important results. It seeks to 

formulate a framework and model for evaluating behaviors in urban spaces, in order 

for it to be a tool through which positive human behaviors are actualized in urban 

development processes in new urban communities in Egypt. It also provides the 

recommendations of the research.  
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 لفراغات العمرانية سلوك المستخدمين كمدخل في تحقيق التنمية ل تقييم

   .جامعة حلوان - كلية الهندسة بالمطرية - بقسم الهندسة المعماريةمدرس  هبة فاروق عبد الباقي د/ 
 لقليوبية.المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا با – بقسم الهندسة المعماريةمدرس  عميرمحمود محمد محمود هيام د/ 

 المستخلص: 
يتناااوا الث ااو الولااه الااراغا لللراراااة العمرا يااة العامااة والتااي معااا ي مااا   تيااار ميااك ة  مرا يااة وبي يااة       
و جتما ية  امجة  ا سلوكياة األفراد داخل اللراراة العمرا ية العامة، مما يياير  لاي مغمياة وجاود مانهي مقيايم       

القارار   ومصا ا   والمصامميا  للمخططايا  اإلرشاادية  بالوظيلاة  ة مقاو   لمي يصلح للتطثيق ويكون بمثابة مرجعية
 خاا ابمياارو اة التنميااة العمرا يااة بمااا يرااما اسااتمرارغا ومواصاالها مااا خاا ا مفااراد المجتمااه م لسااهم. ومااا   

 السلوكياة اإل سا ية داخل اللراراة العمرا ية باألحياء السكنية. النامجة ا ع قاة اإلرمثاطية ستنثاط ال
يمكاا ماا خ لهاا ملعيال السالوكياة اإل ساا ية اإليجابياة بعمليااة          تهي الث و باستخ ص بعض النتااجي الهاماة  وا 

 التنمية العمرا ية بالمجتمعاة ال ررية الجديدة في مصر، كما يقد  طرح للتوصياة الخاصة بالث و.

 سلوك المستخد ، اللراغ العمرا ي، التنمية.: الكلمات الدالة

ن قرايا التلا ل بيا اإل ساان والعماران والتار ير المتثاادا بينهماا مصاث ه ماا مغام القراايا التاي بادم             :   المقدمة
القاجمون  لي  ملياة التنمية ال ررية يثدون اإلغتما  بها كمرجعية لتنمياة  اج اة، ومثال غالد الدراسااة مسامي       
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   اة متجهااة ت منلصال وغالد     سالوكي متركام ماا     – لم النلس السلوكي،  ظارا ألن م  قراية ب او  مرا اي     
المتجهاة غي "اإل سان، والمكان، والظاغرة السلوكية". وفي دراستنا السلوكية والعمرا ية سنعرض مغمية التار ير  
المتثادا بيا الثي ة العمرا ية والسلوك اإل ساا ي بالمادن الجديادة وماردودد  لاي  مليااة التنمياة العمرا ياة، ب ياو          

: اللرارااااة العمرا ياااة  تيجاااة لتركااام مظااااغر التنمياااة العمرا ياااة بهاااا كمتجااا  مكاااا ي،    متياااكل المتجهااااة ا مياااة
والمستخدميا كمتج    سا ي، والسلوك والنياط كمتج  للظاغرة السالوكية، خاصاا بمجتمعامناا ال رارية الم لياة،      

 وما م توية غلد المجتمعاة ما   قاة وملا  ة بيا السكان والثي ة الم يطة بهم.
ـــال العمرا يااة بالماادن   لراراااةاع الراغنااة للولااالتاادغور العمرا ااي وماارد  األ   لااي الااررم مااا  ية البحــ: :إشكـ

 لتقد  لي مانهي  لماي    اللراراةغلد الجديدة و د  موفر بي ة  مرا ية دا مة لسلوكياة وم يطة المستعمليا داخل 
 والتطوير لللراراة العمرا ية.مية لتقييم سلوك المستخدميا داخل اللراراة العمرا ية ما شر   م قيق التن

داخال اللرارااة العمرا ياة، ويقاو       مساتخدميا سالوكياة ال لتقيايم  لالوصوا  لاي مانهي  لماي ل    الهدف من البح: :
 بدور فعاا في موجية ود م ميرو اة التنمية والتطوير والقاجميا  ليها بمجتمعامنا ال ررية الجديدة.  

اراة العمرا ية العامة متر ر بسالوكياة المساتخدميا مار را  يجابياا مو سالثيا      يلترض الث و ان اللر فرضية البح::
 العمرا ية. الثي ةللراراة تنمية الوبالتالي مؤ ر لي مستو  م قيق 

ــة البحــ: :  مااا خاا ا الملاااغيم   ويتكااون مااا الجاامء النظاار     المــنها اتســتقرا ي مرمكاام الدراسااة  لااي   منهجي
ــنها التحليمااا  اام  و ،والتعاااري  ــي اتســتنبا ي الم لساالوك  الع قاااة اإلرمثاطيااة وذلااإل إلسااتخ ص و سااتنثاط    ل

داخال اللرارااة العمرا ياة، ومياخيت التجاار  الم لياة        تقيايم الا ما خ لها القيا  بعملياة  التي يمكالمستخدميا و
 ما خ ا الجمء التطثيقي ما الث و.

 / الجزء النظري:1
 التنمية الحضرية وسلوك المستعملين: 1/1
اإل سان غو غدف التنمية ووسيلتها في من واحد, لللإل فإن التنمية في جوغرغا,   عكاس لمدى اإلشثاع الال    ثرعتي

، كما م ها مرجمة لمستو  رلاء الناس  ا حيامهم, في مرلم التطثيقااة  في مجاتة ال ياة المختللةي صل  لي  
ية فاي م قياق بي اة  مرا ياة م جماة وموجهاة ل  ساان        المتعلقة بعملياة التعامل مه المجتمه، مليل التنمية العمرا 

وملثية تحتياجام ، ومستجيم للمتطلثاة ال يوياة، والطثيعياة، اتجتما ياة واتقتصاادية. لالا يقاو  اإل ساان بتعاديل         
الثي ة بما يت جم مه احتياجام  ومتطلثام  بعيدا  ما مم مخطيط  ومصميم ، لللإل وجام  لاا المعماار  والعمرا اي     

ستيعار اتحتياجاة األساسية للجما ة وكي  يمكا م قيقهاا بواساطة الاتلهم المادقق لمساتعمل ال يام العمرا اي،        "ا
.كمااا يجاام فااي غاالا الولااه القيااا  بت لياال اسااتخدا  اللااراغ 1ميااا كا ااه  قافتاا  مو مسااتواد اتجتمااا ي واتقتصاااد "

عامل يتثناد العمرا ي في التعامال ماه مياك ة    العمرا ي العا  بدقة، مما يستد ي وجود مدخل مو منهي مختل  للت
التنمية المختللة ما خ ا رصد لسلوك مستعملي ال يم العمرا ي م ل التعامل، كما يظهار دور العمرا اي كماا ح    

 للرص المسا دة وموفير اإلمكا ياة المختللة لتيسير التعامل مه ميك ة التنمية العمرا ية المختللة.
 وكية ومجال التصميم الحضري:تكامل العلوم السل 1/2

 بي ااة   لاا  للوصاوا  اللكار    مااا  فيهاا  المطلاو   اإل ساا ية  العلاو   لاما  موقع  ال رر  التصميم مجاا ييغل
 ويادرك  ويلهام  ال رار   التصميم مجاا يدرس كما  التصميم،  ملية خ ا ما مستعمليها م قق متطلثاة مكا ية
 : منها معريلاة  دة ل و والمكان، بيا اإل سان التثادلية الع قة

 اإل تمااء  قايم  لت قياق  والميايدة   الطثيعياة  بي اامهم  النااس  بهاا  يثناي  من يمكاا  التاي  والطريقاة  المادن،  بنااء  فاا  م   -
 .القادمة لألجياا والرفاغية العاطلي والنلسي

الوحاداة   مجماوع  ما مصنو ة بي ة منتي ب يو بنيت  وفي وجمي ام  ملاصيل  في وكام  حقيقًيا مكاً ا م قيق م   -
للتلااغم   لغاة  الميااركة  ماا  القادر  وبانلس  التصميم ي مل وبالتالي ميتركة، لغة جلور منها كل ي مل التي ال قيقية
اللارد    يااطاة  لرصاد  األساساية  د وما   وكا اه  طثيعًياا،  المكاان   ماو  ذلاإل  بعاد  ويارمي  والمساتعمل،  المصامم  بايا 

 ن  . 2للمكاان  والمساتعمليا  المصامم  بايا  الميااركة  ماا  جدياد  لو مسا  لثيان  هًجا العمران  لا و كسها والجما ة
منهي مكامل العلو  السلوكية ومجاا التصاميم ال رار  لا  مغمياة وماردود  لاي  مليااة التنمياة العمرا ياة ومداء          

                                                 
1
 Kokuleraj, P. "Use of Urban Spaces in Tropical Third World Cities", Master Program in Architecture & Urban 

Design, Helsinki University of Technology – Dept. of Architecture, Finland.1991. 
2
Alexander, Christopher, "A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction (Center for Environmental 

Structure)", New York: Oxford University Press, 1977, p32. 
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بي اة   المجتمه ككل, حيو يهتم غلا المجاا بالع قة المتثادلة بايا اإل ساان وبي تا  التاي يعايا فيهاا فاإذا ماا  يار فاي          
 مرا ية منسقة فتؤ ر  لي سلوك المستعمليا  يجابًيا بالم افظة  لي العمران, مو مر ير سلثي ب تمية التعد   ليا   
سواء بهدف مو رير غدف, فإ نا بقدر ما  ت كم في العمران و سيطر  لي , فإ   ميًرا يؤ ر  ليناا و لاي سالوكيامنا    

 و لي ملا  منا مه ا خريا.
 

 مادي اجمالي مستوي المدينة

 مادي سلوكي اجمالي/ تفصيلي مستوي المنا ق العمرانية

 مستوي الفراغات العمرانية والشوارع

 سلوكي تفصيلي مستوي التفاعل السلوكي
اإلنسان والبيئة المبنية"،  " د. علي باهمـّـام المصدر:    ( مستويات التصميم الحضري وسلوك المستعملين1شكل )

.http://faculty.ksu.edu.sa/bahammam/Courses/PLN%20411.htm 

 التصميم السلوكي: 1/3
" وروجار  Herbert Wright" غماا غاوبرة راياد "   Behavior Settingموا ما اقترح فكرة الوحدة السلوكية "

كااي يعثاار  ااا مغميااة األخاال فااي اإل تثااار الساالوك اإل سااا ي داخاال الثي ااة       Roger Barker( "1955)باااركر "

العمرا ية الم يطة التي يتلا ال معهاا اإل ساان داخال فاراغ وحادود والا ة والعناياة بهالا السالوك  ناد التصاميم,             
يم . التصام 3ومقو   لي   تثار األفراد منلرديا مو جما ااة وحاداة سالوكية مناتي ومياكل مجمو اة ماا األ ياطة        

بإستخدا  الوحدة السلوكية ل   دة ممياماة,  ن التصاميم لام يعاد م جًماا فقاا إلحتياجااة المساتعمليا ماا األ ياطة           
المستخدمة, و  ما مصثح ميًرا م جًما لتلا  مهم الجما ياة وماوفًرا إلحتياجاامهم, ولام يعاد يجثار المساتعمليا  لاي         

 .  ياجامهم ومتطلثاة سلوكهمم قيق رؤيا المصمم اليخصية, و  ما مصثح يتثه احت

 تعريف التصميم السلوكي:
غو   تثار التصميم السلوكي  ثارة  ا م اد ة مو مناقياة، مرحام بمادخ ة الجمهاور ماا مجال مجسايد وموسايه         
المعرفة حوا الميكلة، وحيو ت يوجد محد  ندد الخثرة الوحيدة الكافية لت ديد القرار، كاان تباد ماا ماداخل مكثار      

،  ن التصاميم السالوكي   4ي العملية التصميمية، ويؤد   لا فرص مفرل للتعامل مه مفراد المجتماه ما مخصت ف
يمكااا   تثااارد وساايلة إلدراك  ملياااة التصااميم، حيااو من الهاادف مااا غاالد الماادخ ة غااو  باارا  ال اجااة لماانهي     

 يثد ها.   مختل  لت ديد الع قة بيا العمرا ي كم ترف ومتخصت وبيا التصميماة والمخططاة التي
 التكوين(:   –السلوك اتنساني )المفهوم  2/1
 مفهوم السلوك اتنساني:   2/1/1

 لاا   ا  اتساتجاباة ال ركياة والغددياة م  اتساتجاباة        Behaviorمعري  " ثاد ال مياد م ماد ساعيد" للسالوك      

 ساا ي يتكاون ماا    الصادرة  ا  ر ة الكاجا ال ي مو  ا الغادد الموجاودة فاي جسام ، ولاللإل فاإن السالوك اإل       
 ماا   العديد ما األ يطة التي يؤديها اللرد في حيام  اليومية حتا يمكا من يتاوم  ماه مقتراياة المعيياة، والسالوك     

 .من يكون فطريًا مو مكتسثًا

                                                 
3 

J. Douglas Porteous, "Environment & Behavior – Planning and Every Day Urban Life", Addison – Wesley 

Publishing Company inc, U.S.A, 1977, P 93.    
 4
Madanipour. A, "Design of Urban Space", an Inquiry into a Sociospatial Process. John, Wiley & Sons, 

England, 1996. 

تصميم الحضريمستويات ال  

 أنشطة ووظائف 

تتابع زمني لألنشطة 

charts activities 

 مكونات مادية

 دراسات بصرية

Visual studies 

 سلوك المستعملين

 الوحدات السلوكية

Units behavioral 

  تفصيلي ال يري االجماليمستوي  مستوي اجمالي عام بدون تفاصيل

http://faculty.ksu.edu.sa/bahammam/Courses/PLN%20411.htm
http://faculty.ksu.edu.sa/bahammam/Courses/PLN%20411.htm
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 :5تكوين السلوك اتنساني 2/1/2
ا موجاد مسااثثاة  ماا مجمال الدراسااة الساابقة بمجااا الث او، يترااح من السالوك ت ينيار بطريقاة  ياواجية، و  ما           

 ديدة مساغم في مكوينا ، بعراها يتعلاق باالتكويا اإل ساا ي، والاثعض ا خار يتعلاق بكياان اإل ساان فاي المجتماه،             
والثعض ا خر يتعلق بالثي ة الم يطة وطريقة معامل اإل سان مه الثي اة و ناصارغا، وردود فعلا   مجاغهاا مارمثا      

ي. وقااد مكاادة الدراساااة والنظرياااة فااي مجاااا  لاام الاانلس      بساالوكيام  ومكويناا  العرااو  والنلسااي واإلجتمااا    
واإلجتماااع مغميااة الثي ااة الم يطااة باإل سااان فااي اكتسااا  ومعلاام الساالوك "منظاايم الساالوك وم يطاا  بالنسااثة للوقااه    

 6والمكان غو المقصد الجوغر  لتخطيا المواقه"
 عوامل تكوين السلوك داخل الفراغات العمرانية 2/2

، وغاو الخاروب بعوامال مكاويا السالوك اإل ساا ي       لجامء بت قياق الهادف ماا الجامء النظار       يقو  الث و في غالا ا 
داخاال اللااراغ العمرا ااي و  طاااءد صاايغة م ااددة يمكااا مااا خ لهااا رصااد ومقياايم ساالوكياة مسااتعملي اللراراااة     

 العمرا ية.
 األمن واألمان: 2/2/1

ياة ماا المراار المادياة ومخلايض حالاة الخاوف        من ي قق اللراغ العمرا ي اإلحساس باألما واألمان وميمل ال ما
ما ا خريا بإ طاء الخصوصية اليخصية ومقوية التوجية اللامي لما الثي ة العمرا ية، ولكال ملاإل اإلحتياجااة    

 الدتجل التي م ققها ما حيو اليكل والنسم و ناصر اإللاءة والع قاة الوظيلية والتدرب وشثكة ال ركة. 
 العالقات: اتنتماء وتكوين 2/2/2

اإل سان كاجا  جتما ي بطثع  فإ   يتعاايا فاي  طاار ماا الجما ااة األسارية مو العاجلياة مو القثلياة مو القروياة مو          
المد يااة، وم ناااء غاالد المعاييااة منياار التلااا  ة واإلحتكاكاااة اإلجتما يااة باايا مشااخاص لهاام قاايمهم و غتمااامتهم         

 اإلجتما ية المتعلقة باللرد  تيجة احتكاك  وملا ل  باتخريا. و ادامهم المختللة، وبالتالي منير اإلحتياجاة
 إحتياجات اتحترام: 2/2/3

متعلق ملإل اإلحتياجاة بالكراماة اليخصاية وقيماة الانلس وملقاا اإلحتارا  ماا ا خاريا، والثي اة لهاا م رغاا اللعااا             
ديناة، فعناادما يجاد مسااتخد  اللااراغ   وكاللإل اللااراغ العمرا اي كجاامء ماا الثي ااة العمرا ياة لاا  ماار يرد  لاا ساااكا الم     

العناصاار واألدواة التااي يقتراايها وجااودد فااي اللااراغ العمرا ااي مااه مااوفير الراحااة ومنااه الترااار ، واسااتخدا       
العناصاار الجماليااة التااي م تاار  قيماا  ومعتقداماا  فااي غاالد ال الااة قااد م قااق لمسااتخد  اللااراغ العمرا ااي احساساا           

 .7د   لي شعور اللرد بالثقة في  لس  وقدرم  وم   فردا  افعا في مجتمع باتحترا ، و شثاع غلد اإلحتياجاة يؤ
 الحاجة إلي الفاعلية والتأثير: 2/2/4

ييعر اإل سان بر    رو فعاا ل  القدرة  لا الت كم في بي ت  واإلسها  في مكوينها "فالثي ة معمال بكلااءة مكثار  ذا    
، ولقااد مصااث ه مياااركة  8 يااطة فااي مطويرغااا و دارمهااا" اشااترك الناااس الااليا يعييااون ويعملااون فيهااا بطريقااة  

" من Rydin & Penningtonالجماغير ما العناصر األساساية فاي  مليااة التخطايا والتطاوير، كماا تحا  "       
التركيااد  لااي الررثااة الكامنااة فااي  شااراك الجمهااور غااي جاامء مااا التقليااد الاال  يسااعي  لااي فااتح الديمقراطيااة ممااا     

، 9 طاا  الميااركة العامااة بإ تثارغاا جامء ت يتجاامم ماا الت سايناة فااي منليال السياسااة        مليااة التخطايا لتوساايه   
 فعندما يصثح لسكان المدينة دور في صنه بي تهم يغير ذلإل ما بعض السلوكياة  مجاة  ناصر الثي ة

 إحتياجات االحساس بالجمال وإدراكه: 2/2/5
، وياامداد غاالا  10ا النسااثي لليااعور بالمتعااة والجماااا  ويعثاار  ااا اإلحتياجاااة الجماليااة بمقاادار اإلشااثاع مو الرلاا    

اتحتياااب كلمااا مرملااه المسااتوى الماااد  داخاال المجتمااه، لااللإل تبااد من متمتااه الثي ااة المعماريااة والعمرا يااة بطااابه     
 وشخصية مؤكد ملردغا وولوح طابعها والل  يختل  ما حقثة  منية ألخرى

 توفر األنشطة الخارجية: 2/2/6

                                                 
5

    . 35، ص 1980 ،القاهرة  ،نهضة الشرق  ،"دراسات في علم االجتماع الثقافي"  –عبد الحميد محمد سعيد  
6
 Kevin Lynch, "Site Planning", The M.I.T Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1962, P. 25 .  

 7
 .60،ص 1976عبد الرحمن عبد الباقي عمرة،  "العالقات اإلنسانية"، رسالة دكتوراة،جامعة القاهرة، 

8
 Nick Wates and Charles Knevitt "Community Architecture" P. 18.  

9
Rydin, Y. and Pennington, M. "Public Participation and Local Environmental Planning": the Collective Action 

Problem and the Potential of Social Capital, Local Environment 5(2), 2000, P.153-169. 
 10

 . 42، ص 1993سامي بدر الدين سراج،  "رصد وتحليل وتقييم إلسكان فئات محدودي الدخل"، رسالة دكتوراة، كلية الهندسة، جامعة المقاهرة، 
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يطة في اللراغ الواحد، وحيو من لكل  وع ماا األ ياطة متطلثااة خاصاة فاي اللاراغ العمرا اي،        متعدد م واع األ 
فإن  ناصر اللراغ المختللة متر ر بمتطلثاة ملإل األ يطة كما من شكل اللراغ ومكو ام  المختللة متار ر باأل ياطة،   

طة باأل يطة ال ركية )مثال اإل تقااا،   كما من اللراغ يؤ ر بدورد في األ يطة داخل . ومعتثر وظاج  اللراغ المرمث
 واإل تظار، والجلوس( ما الوظاج  الهامة، حيو مؤ ر بقوة في ميكيل اللراغ ومكو ام  المختللة.

 التكوين اتنساني لمستعملي الفراغ العمراني: 2/3
لألفااراد  يعتثاار اليااق ذو األ اار األكثاار فااي مكااويا الساالوك و  طاااءد صاايغة معينااة غااو الثناااء العرااو  والنلسااي    

   -والجما اة المستعمل  لللراغ، والل  يتر ر بمجمو ة ما العوامل كالتالي :
 التركيب العمري والنوعي )عوامل فسيولوجية(: 2/3/1

وممثل التكويا الطثيعي ل  سان، وطاقت  وم ددام  التي مؤ ر في اللعال اإل ساا ي وغاي: العمار، والناوع، ويظهار       
د لاع  كلااءاة اللارد خاصاا  ذا كاان غالا الراع  مادياًا كماا فاي حالاة كثاار الساا              مر ير ذلاإل قوياًا وحاسامًا  نا    

والمرلا وصغار األطلاا، وكللإل النوع، فنجد من المرمة مختل   اا الرجال فاي  و ياة األ ياطة واتحتياجااة       
وبعادد فيميلاون   التي يميل  ليها كل منهما، كللإل متغير ميوا المرمة والرجل بوج   ا   مجاة األ ياطة قثال الامواب    

 .11 لي األ يطة التي متيارك فيها األسرة معا مكثر ما األ يطة اللردية
 مستوي التعليم:   2/3/2

يوجد  رمثاط و يق بيا درجة التعلم و و ية اتحتياجاة واأل يطة، كما من  يادة الو ي التعليمي والترباو  ماؤ ر   
ة لهااا مر يرغااا  لااا الاادور الاال  يلعثاا  اللاارد لااما  لااي الطريقااة التااي متاارابا بهااا الجما اااة لااما  قافااة خاصاا

 .كا(الجما ة وخارجها، والجمء ما المجتمه الل  غو  رو في  )ال ي ومنطقة الس
 الحالة العملية والمهنية: 2/3/3

وغي معتثر ما مغم العوامل المؤ رة  لي وقه اللراغ والل  يؤ ر بدورد  لي مد  احتياب اللارد مو ماوفر الوقاه    
بعض األ يطة، وكللإل  و ية العمل الممارس يؤ ر  لي  و ية األ يطة التي مميل  لاي مجهاود جساد     لممارسة 

 مو مميل  لي الترويح النلسي والل  يكون لألشخاص المرغقيا ذغنيا.
 المستوي الثقافي )المتراكم والموروث( 2/3/4

ما ااة والطواجا  ومياكل التجمعااة القومياة      وميمل القيم والمثل العليا والتقاليد والمعتقاداة التاي مترصال فاي الج    
والعرقية، ومرلي ملإل المؤ راة  لاا كال جما اة طابعهاا الخااص بهاا حتاا فاي المظهار الخاارجي لألفاراد،  ذا            

   12كان لعيلًا في الثقافة مو من مكون ل   قافة غاميية غميلة، وبالتالي م تاب  لا جهد للتكي  مه غلد الثي ة.
 دي )القدرة علي الدفع(:المستوي االقتصا 2/3/5

يؤ ر المستو  اتقتصاد  لللرد  لي  و ية اتحتياجاة واأل ياطة المطلوباة، وكلماا ارملاه المساتو  اتقتصااد        
لللاارد كلمااا  ادة اغتماماماا  باأل يااطة الترفيهيااة والغياار مقليديااة والتااي م تاااب لتجهيااماة خاصااة ومكللااة م لااي         

 .13ومستو    لا  مكثر
  :/ الجزءالتطبيقي3

 :منهجية الدراسة التطبيقية 3/1
ماام  مثاااع الماانهي الكمااي فااي مطثيااق الدراسااة الكميااة، وم لياال الثيا اااة مااا خاا ا  مثاااع الماانهي اتسااتقراجي لعينااة   

بايا معاايير   اإلرمثاطياة   يواجية ما المجتمه اإلحصاجي لمدينة القاغرة الجديادة بياكل ممثيلاي إلساتنتاب الع قااة      
اساتثيان  لاي ف ااة ومساتوياة متنو اة ماا        300ة وما  م معميم النتاجي، لللإل مم مو ياه  ادد   التقييم داخل المدين

 المختللة داخل المدينة. في العيناة لتعثر  ا م ماط المستخدمياالسكان، مه مرا اة التنوع 
 التحليل الديموغرافي ألفراد عينة الدراسة الكمية: 3/3

                                                 
11

 Racel Kaplan, Stephen Kaplan & Robert L. Ryan, "With People in Mind": Design & Management of Every 

Nature", Island press, 1998, p. 2\P.17.  
12

 Rapoport, Amos, "Human Aspect of Urban Form", Pergamon Press Ltd, England, 1980, Pg3. 
13

 Racel Kaplan, Stephen Kaplan & Robert L. Ryan, "With People in Mind": Design & Management of Every 

Nature", Island press, 1998, p. 2\P.17.  
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استثيان، منو ه بيا اللكور واإل اث، وكاللإل مام مرا ااة مغطياة      300غي  العدد الكلي ل ستثيا اة التي مم ملؤغا
 ، كماا مستوياة التعليم المختللاة ، ل الة اتجتما يةا، اوا اتستثيان مرا اة  وع العينةكافة الل اة العمرية ، كما ح

سااتثيا اة  لااي  ساام ماام م لياال الثيا ااة التااي ماام ال صاوا  ليهااا مااا خا ا ات   ، را اي اتسااتثيان األ ماااط الساكنية  
والرسااوماة  Frequenciesم ويااة، وذلااإل  ااا طريااق اإلحصاااء الوصاالي   

  لي اتستثيان.الثيا ية التي معثر  ا طثيعة المجيثيا 
 النوع: 3/3/1

( من مو يه اتستثيان  لاي العينااة قسام بايا الالكور بنساثة       2يعرض شكل )
لااه الااراغا (، وبالتااالي يعثاار  ااا الو%44.7( واإل اااث بنسااثة )55.3%)

 بيكل متقار  بيا الجنسيا.
 

 

  الفئات العمرية: 3/3/2
( التناوع فاي الل ااة العمرياة المختللاة ألفاراد       3يولح شكل )

العينة، ويترح من الل اة العمرية األكثر فاي العيناة غاي الل اة     
ساانة وذلااإل معثاار  ااا  30-18ساانة مليهااا الل ااة  40 -31ماا  

 التركيم العمر  داخل المدينة.
 

 
 

 الحالة اتجتماعية: 3/3/3
(  سم وم داد ال الة اإلجتما ية ألفاراد العيناة، فنجاد من مكثار     4يولح شكل )

 .ما  جمالي العينة 208(  دد %69.3العينة ما ف ة المتموجيا بنسثة )
 
 

 مستوي التعليم: 3/3/4
(  سااام وم اااداد الل ااااة التعليمياااة المتنو اااة داخااال  5يولاااح شاااكل )
لخللياة الثقافية المختللة، فنجاد من مكثار العينااة ماا     العيناة لتعكس ا

(، يليهااا التعلاايم فااو  المتوسااا بنسااثة   %57.3ف ااة الجااامعي بنسااثة ) 
(، %11.3(، وف ااة التعلاايم األ لااي مااا الجااامعي بنسااثة )    17.3%)

(، ومااا يقاارم ويكتاام بنسااثة %10يليهااا ف ااة التعلاايم المتوسااا بنسااثة )
 ( ما العينة.4%)
 
 

 اتسكان:أنماط  3/3/5
(  ساام وم ااداد العيناااة مااا م ماااط اإلسااكان المختللااة داخاال      6يولااح شااكل ) 

(، اإلسكان المتوسا 124) دد  %41.3المدينة، فكا ه اإلسكان اللاخر بنسثة 
 (.56) دد  %18.7(، واإلسكان المنخلض بنسثة 120) دد  %40بنسثة 

 
    

 النتا ا المستخلصة من إختبارات داللة الفروق: 3/4 
مسااتخد   ختثاااراة دتلااة اللاارو  لثيااان  ن كااان يوجااد مو ت يوجااد فاارو  ذاة      

 دتلة  حصاجية بيا مفراد العينة للمعايير الرجيسية طثقا للمتغيراة الديموررافية للعينة.
 لحساب داللة الفروق: Mann – Whitney Testإختبار مان وتني  3/4/1

إلختثااار اللرلااياة حااوا اللاار  باايا متوسااطي    "Mann Whitney Test"ومنااي  –يسااتخد   ختثااار مااان  
 مجتمعيا في حالة العيناة المستقلة  

المصدر: الباحثة -نسب توزيع الذكور واإلناث بالعينة ( 2شكل )  

المصدر: الباحثة -نسب توزيع الفئات العمرية في العينة  (3شكل )  

  المصدر: الباحثة -نسب الحاالت اإلجتماعية في العينة( 4شكل )

المصدر: الباحثة -نسب تكرار وأعداد الفئات التعليمية في العينة ( 5) شكل  

المصدر: الباحثة -نسب تكرار العينات من أنماط اإلسكان ( 6شكل )  
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 حساب داللة الفروق بين المعايير الر يسية ونوع أفراد العينة: 3/4/1/1
لمعياار األماا واألماان    Sig   (  جد من قيمة مستو  الدتلاة )المعنوياة(  7(، واليكل )1ما خ ا  تاجي  الجدوا )

،  (0.006)، ومعيااار اإلحتاارا  والتقاادير =    (0.035)ومعيااار اإل تماااء والتاارابا اإلجتمااا ي =      ،(0.034)= 
لااللإل  اارفض فرلااية العااد  و قثاال اللرلااية   0.05وغااي قاايم مقاال مااا  (0.031)ومعيااار المياااركة والتاار ير = 

)اللار  بيانهم حقيقاي     الثديلة بر   يوجد  خت ف حقيقي بيا المتوسا ال ساابي للالكور والمتوساا ال ساابي ل  ااث     
 .  %90وداا  حصاجيا(  ند مستو   قة 
 المعنوية Zاختبار  متوسط الرتب ن النو  معايير التقييم الرئيسية

 0.034 2.118- 68.78 166 ذكر األمن واألمان

 83.83 134 أنثى

 0.035 2.112- 68.81 166 ذكر اإلنتماء والترابط االجتماعى

 83.78 134 أنثى

 0.006 2.727- 66.87 166 ذكر حترام والتقديراال

 86.19 134 أنثى

 0.031 2.155- 68.79 166 ذكر المشاركة والتأثير

 83.81 134 أنثى

 0.761 0.304- 74.54 166 ذكر االحساس بالجمال وادراكه

 76.69 134 أنثى

 0.154 1.425- 70.97 166 ذكر توفراالنشطة الخارجية

 81.11 134 أنثى

0الفرضية الصفرية : اليوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي مجتمعين        yx  

0الفرضية البديلة  : يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي مجتمعين      yx  

 ر الرئيسية ونو  أفراد العينةإختبار مان وتني لحساب داللة الفروق بين المعايي( 1) جدول

 Mann – Whitney Testالمصدر: 

 

  

 

 
، ومعيااار مااوفر  (0.761)لمعيااار اإلحساااس بالجماااا و دراكاا  =   Sig كمااا   حاا  من قيمااة مسااتو  الدتلااة     

ن  ارفض فرلاية العاد ، و ليا      ، لاللإل ت  ساتطيه م  0.05، وغاي قايم مكثار ماا     (0.154)األ يطة الخارجية = 
فاللر  بيا المتوسطيا فر  ليس ل  دتلة  حصاجية، مما يياير  لاي  اد  وجاود فار  بايا  و ياة العيناة فاي مقيايم           

 معيار اإلحساس بالجماا و دراك ، وموفر األ يطة الخارجية.

إخاتف  حقيقاي    إلاي ، مماا يشاير   0.05معايير ذات معنوية أقل من 

إلناااث )الفاارق بياانقم حقيقااي ا عاان بااين المتوسااط الحسااابي للااذكور

 ، بمعني تأثر هذه المعايير بنوعية العينة.ودال إحصائيا(

 

عادم   إلاي ، مماا يشاير   0.05معايير ذات معنوية أكبر من 

 ابي للااذكورإخااتف  حقيقااي بااين المتوسااط الحساا  وجااود 

 بمعني عدم تأثر هذه المعايير بنوعية العينة.إلناث ا عن

توضح  قيم متوسط الرتاب أن النسابة    

 األعلي تميل في إتـجاة اإلناث.

 

وجاااود توضاااح قااايم متوساااط الرتاااب  

توافق كبير بين الذكور واإلناث علي 

 هذه المعايير.

 

 SPSSمعايير التقييم وبين نو  أفراد العينة.                        المصدر: الباحثة عن برنامج ( العفقة بين 7شكل )
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ي من متطلثاة و حتياجاة وما مراجعة قيمة متوسا الرمم  جد من النسثة مميل في  مـجاة اإل اث، مما ييير  ل
اإل اث مختل   ا اللكور ما حيو اليعور باألما واألمان، واإل تماء والترابا اإلجتما ي، واإلحترا  والتقدير، 

 .وكللإل المياركة والتر ير، وبالتالي السلوكياة وردود األفعاا  مجاة اللراراة العامة
 الحالة اتجتماعية ألفراد العينة:حساب داللة الفروق بين المعايير الر يسية و 3/4/1/2

مم حسا  دتلة اللرو  بيا معايير التقييم الرجيسية وبايا ال الاة اإلجتما ياة ألفاراد العيناة، ويولاح الجادوا رقام         
، لااللإل ت  سااتطيه من 0.05( من قيمااة مسااتو  الدتلااة لجميااه المعااايير الرجيسااية قاايم مكثاار مااا   8(، واليااكل )2)

 .  لي  فاللر  بيا المتوسطيا فر  ليس ل  دتلة  حصاجية رفض فرلية العد ، و 

الحالة  معايير التقييم الرئيسية

 االجتماعية

متوسط  ن

 الرتب

 المعنوية Zاختبار 

 723. 354.- 73.62 92 أعزب األمن واألمان

 76.33 208 متزوج

اإلنتماء والترابط 

 االجتماعى

 234. 1.190- 69.20 92 أعزب

 78.29 208 متزوج

 252. 1.145- 69.43 92 أعزب االحترام والتقدير

 78.18 208 متزوج

 783. 275.- 74.07 92 أعزب المشاركة والتأثير

 76.13 208 متزوج

االحساس بالجمال 

 وادراكه

 728. 348.- 73.65 92 أعزب

 76.32 208 متزوج

 677. 417.- 73.28 92 أعزب توفراالنشطة الخارجية

 76.48 208 زوجمت

0الفرضية الصفرية : اليوجد فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطي مجتمعين   yx  

0الفرضية البديلة  : يوجد فروق ذات داللة إحصا ية بين متوسطي مجتمعين yx  

 لر يسية والحالة اتجتماعية ألفراد العينة( إختبار مان وتني لحساب داللة الفروق بين المعايير ا2جدول )
 Mann – Whitney Testالمصدر: 
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 لحساب داللة الفروق: Kruskal-Wallis Testواالس  -إختبار كروسكال 3/4/2

 ليل التثايا واتس  إلختثار اللرلياة لمقار ة متوسطاة  دة مجتمعاة مستقلة )م –يستخد   ختثار كروسكاا 
 ركثر. فتثار اللرو  بيا   ث مجمو اة في حالة العيناة المستقلة(، ويستخد  إلخ

 :حساب داللة الفروق بين المعايير الر يسية والفئات العمرية ألفراد العينة 3/4/2/1
مم حسا  دتلة اللرو  بيا معايير التقييم الرجيسية وبيا الل اة العمرية ألفراد العينة، ويولح الجدوا رقم 

( من قيمة مستو  الدتلة للمعايير الرجيسية ما  دا )معيار اإلحترا  والتقدير( غي قيم مكثر ما 9(، واليكل )3)

 SPSSعن برنامج المصدر: الباحثة   -معايير التقييم وبين الحالة اإلجتماعية ألفراد العينة  ( العفقة بين 8شكل )

إخااتف  حقيقااي بااين المتوسااط   عاادم وجااود   إلااي، ممااا يشااير  0.05أكباار ماان   جميااع المعااايير ذات معنويااة 

 بمعني عدم تأثر هذه المعايير بالحالة اإلجتماعية ألفراد العينة. فئة العزاب، متزوجين عنللفئة االحسابي 
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لر  بيا المتوسطاة فر  ليس ل  دتلة  حصاجية، ، لللإل ت  ستطيه من  رفض فرلية العد ، و لي  فال0.05
 .تقييمالمعايير مما ييير  لي  د  وجود فر  بيا  خت ف الل اة العمرية لسكان المدينة القاغرة الجديدة ل

 المعنوية اختبار مربع كاى متوسط الرتب ن الفئات العمرية معايير التقييم الرئيسية

30 - 18من  األمن واألمان  39 77.28 1.504 .681 

40 - 31من   61 79.13 

50 - 41من   38 70.79 

60 - 51من   12 66.17 

30 - 18من  اإلنتماء والترابط االجتماعى  39 68.72 1.831 .608 

40 - 31من   61 75.70 

50 - 41من   38 79.07 

60 - 51من   12 85.21 

30 - 18من  االحترام والتقدير  39 61.06 8.383 .039 

40 - 31من   61 85.57 

50 - 41من   38 77.29 

60 - 51من   12 65.58 

30 - 18من  المشاركة والتأثير  39 70.55 2.203 .531 

40 - 31من   61 81.66 

50 - 41من   38 72.33 

60 - 51من   12 70.33 

30 - 18من  االحساس بالجمال وادراكه  39 75.68 .307 .959 

40 - 31من   61 75.40 

50 - 41من   38 77.38 

60 - 51من   12 69.46 

30 - 18من  توفراالنشطة الخارجية  39 78.14 1.017 .797 

40 - 31من   61 75.22 

50 - 41من   38 76.84 

60 - 51من   12 64.08 

nبين متوسطات المجتمعات  الفرضية الصفرية : ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية     ...............221 
 

  .الفرضية البديلة : على األقل وجود متوسطين مختلفين    

 Kruskal-Wallis Testالمصدر:                                               واالس        –( اختبار كروسكال 3جدول ) 
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        من        من        من        من 

، ماااا عااادا معياااار  0.05عاااايير ذات معنوياااة أكبااار مااان   جمياااع الم

 ،إخااتف  حقيقاايعاادم وجااود  إلااياالحتاارام والتقاادير، ممااا يشااير 

 بمعني عدم تأثر هذه المعايير بالفئة العمرية ألفراد العينة.

 

أقل الفئات شعورا باإلحترام والتقدير داخال فراااات المنطقاة الساكنية هاي فئاة الشاباب        

ألنشااطة والوسااائل التااي تراعااي    ( يليقااا فئااة كبااار الساان، نتيجااة نقاا  ا    30-18ماان )

 متطلبات هذه الفئة داخل الفراغ العمراني وتعطيه المساحة الكافية للتعبير عن رأيه.

 SPSSالمصدر: الباحثة عن برنامج   -الفئات العمرية ألفراد العينة  معايير التقييم وبين ( العفقة بين 9شكل ) 
 

، فكلما اختلفت الفئة العمرية كلما 0.05معيار ذو معنوية أقل من 

( وإحساسقم 40-31ئة )من اختلفت سلوكيات وأنشطة السكان، خاصا ف

بتوفر العناصر التي تزيد من شعور اإلحترام والتقدير وهي الفئة األكبر 

 (.50-41%، يليقا فئة )من 40من العينة بنسبة 
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لاللإل   0.05، وغاي قيماة مقال ماا     (0.039)بينما   حا  من قيماة مساتو  الدتلاة لمعياار اإلحتارا  والتقادير =         
 رفض فرلية العد  و قثل اللرلية الثديلة بر   يوجد  خت ف حقيقاي بايا المتوساطاة ال ساابية للل ااة العمرياة       

، خاصااا  نااد الل ااة  %91ياانهم حقيقااي وداا  حصاااجيا(  نااد مسااتو   قااة  وباايا معيااار اإلحتاارا  والتقاادير)اللر  ب
العمريااة الغالثااة بمجتمااه القاااغرة الجدياادة، وغاالا مااا يتوافااق مااه الواقااه المياادا ي فااي المدينااة، فكلمااا اختللااه الل ااة    

ياد ماا   العمرية كلما اختلله سلوكياة وم يطة السكان خاصا ف اة كثاار الساا و حساساهم بتاوفر العناصار التاي مم       
 شعور اإلحترا  والتقدير.

 :( حساب داللة الفروق بين المعايير الر يسية ومستوي التعليم ألفراد العينة9/6/2/2)
( من قيماة مساتو  الدتلاة للمعاايير الرجيساية ماا  ادا معياار الميااركة          10(، واليكل )4ي ح  ما الجدوا رقم )
 .0.05والتر ير غي قيم مقل ما 

ئيسيةمعايير التقييم الر  المعنوية اختبار مربع كاى متوسط الرتب ن مستوي التعليم 

 000. 37.087 25.67 6 يقرأ ويكتب األمن واألمان

 46.80 15 متوسط

 47.63 26 فوق متوسط

 87.92 86 جامعى

 98.18 17 أعلى من جامعى

 000. 20.529 29.58 6 يقرأ ويكتب اإلنتماء والترابط االجتماعى

 66.77 15 متوسط

 55.81 26 فوق متوسط

 80.98 86 جامعى

 101.82 17 أعلى من جامعى

 000. 30.731 24.08 6 يقرأ ويكتب االحترام والتقدير

 63.87 15 متوسط

 47.79 26 فوق متوسط

 83.99 86 جامعى

 103.32 17 أعلى من جامعى

 195. 6.062 66.83 6 يقرأ ويكتب المشاركة والتأثير

 82.83 15 متوسط

 60.60 26 فوق متوسط

 76.37 86 جامعى

 90.50 17 أعلى من جامعى

 000. 38.506 25.08 6 يقرأ ويكتب االحساس بالجمال وادراكه

 52.67 15 متوسط

 46.79 26 فوق متوسط

 84.94 86 جامعى

 109.62 17 أعلى من جامعى

 000. 27.791 33.50 6 يقرأ ويكتب وفراالنشطة الخارجيةت

 65.87 15 متوسط

 46.29 26 فوق متوسط

 83.61 86 جامعى

 102.47 17 أعلى من جامعى

nالفرضية الصفرية : ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجتمعات  ...............221 
 

 .الفرضية البديلة : على األقل وجود متوسطين مختلفين

 ومستوي التعليمواالس لحساب داللة الفروق بين المعايير الرئيسية  –( اختبار كروسكال 4جدول )

 Kruskal-Wallis Testالمصدر:   

المصدر: الباحثة عن برنامج   -معايير التقييم وبين الفئات العمرية ألفراد العينة  ( العفقة بين 11-9شكل ) SPSS 
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يقرأ ويكتب متوسط فوق متوسط جامعى أعلى من جامعى

 

، مما ييير  لي ررثة سكان المديناة  0.05وغي قيمة مكثر ما  (0.195) قيمة مستو  الدتلة لمعيار المياركة والتر ير =
 .تنميةخطا البصرف النظر  ا مستو  التعليم في المياركة وم مل مس ولية  مخاذ القراراة و حداث مر ير  يجابي في 

  :( حساب داللة الفروق بين المعايير الر يسية وأنماط اتسكان9/6/2/3)
 .0.05( من قيمة مستو  الدتلة لجميه المعايير الرجيسية غي قيم مصغر ما 11واليكل )(، 5يولح الجدوا رقم )

 المعنوية اختبار مربع كاى متوسط الرتب ن نمط السكن معايير التقييم الرئيسية

 0.000 52.168 45.04 56 منخفض األمن واألمان

 58.89 120 متوسط

 105.33 124 فاخر

 0.002 12.974 59.71 56 منخفض الجتماعىاإلنتماء والترابط ا

 67.63 120 متوسط

 90.24 124 فاخر

 0.000 27.486 58.70 56 منخفض االحترام والتقدير

 60.62 120 متوسط

 97.49 124 فاخر

 0.014 8.527 66.82 56 منخفض المشاركة والتأثير

 67.09 120 متوسط

 87.56 124 فاخر

 0.000 43.951 41.54 56 منخفض بالجمال وادراكهاالحساس 

 64.34 120 متوسط

 101.64 124 فاخر

 0.000 39.233 51.09 56 منخفض توفراالنشطة الخارجية

 59.88 120 متوسط

 101.64 124 فاخر

nالفرضية الصفرية : ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجتمعات     ...............221 
 

 .الفرضية البديلة : على األقل وجود متوسطين مختلفين    

 Kruskal-Wallis Testالمصدر:                                             واالس – (  اختبار كروسكال5جدول )    

 SPSSدر: الباحثة عن برنامج المص  -معايير التقييم وبين مستوي التعليم ألفراد العينة  ( العفقة بين 10شكل )

عادم وجااود   ، ممااا يشاير إلاي  0.05معياار ذو معنوياة أكبار مان     

المدينة بصر  النظر عان  بمعني رابة سكان  ،إختف  حقيقي

مستوي التعليم في المشاركة وتحمل مسئولية إتخااذ القارارات   

 في المدينة وإحداث تأثير إيجابي في تنمية وتطوير المدينة.

 

، ماا عادا معياار المشااركة     0.05جميع المعاايير ذات معنوياة أقال مان     

والتااأثير، ممااا يشااير إلااي وجااود فاارق حقيقااي بااين إخااتف  مسااتوي       

م وبااين هااذه المعااايير وماان المفحاات أن قاايم متوسااطات الرتااب    التعلااي

يميل في إتجاة فئاة التعلايم الجاامعي وفئاة األعلاي مان جاامعي، بحيا          

 تتأثر معايير التقييم طبقا الختف  مستوي تعليم المجتمع وثقافته.
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منخف  متوسط

ن كلما مختل   ما اإلسكان كلما مختل   سثة موفر المعاايير، فنجاد من مكثار  ساثة لتواجاد المعاايير       مما ييير  لي م
قلاه ومختلاه احيا اا بعاض اإلحتياجااة والمتطلثااة بمنااطق اإلساكان المانخلض،           كماموجودة باإلسكان اللاخر، 

 ان داخل المدينة.مما يؤكد  لي وجود   قة قوية بيا سلوكياة وم ماط األ يطة وبيا  ما اإلسك
 :النتا االخالصة و/ 4

يميل  ما  تاجي الت ليل الديموررافي لسكان مدينة القاغرة الجديدة يترح من التركيم النو ي والعمر  .1
ال الة اإلجتما ية في  مر ير  لي اإلمجاة   و الدخوا في مرحلة النري الديموررافي، كما يترح

 يا، وما الدراسة الكمية يترح من مجتمه سكان القاغرة الدراسة سواء  مرا يا، اقتصاديا، واجتما
 الجديدة يميل  لي اإلستقرار اإلجتما ي واألسر  مما يؤ ر  لي المتطلثاة المستقثلية وال الية.

 جد ارملاع في المستو  التعليمي والثقافي لسكان المدينة، مما يؤ ر  لي مد  الو ي المجتمعي و دراك  .2
وبالتالي  لي مكويا سلوك  وردود مفعال ، كما جاءة النسثة األكثر ل سكان السكان للثي ة الم يطة 

 اللاخر مما ييير  لي من مجتمه المدينة يميل  لي اإلستقرار الماد  واإلقتصاد .
 جد من اليعور باألما واألمان، واإل تماء والترابا اإلجتما ي، واإلحترا  والتقدير، وكللإل المياركة  .3

داخل اللراراة العامة، مه العلم برن  بالتالي م ماط السلوكياة اث مختل   ا اللكور، ووالتر ير  ند اإل
 اللراراة العمرا ية مستهدف موفير جميه متطلثاة مرلم الل اة النو ية.

ت يوجد فر  بيا  حتياجاة ومتطلثاة ف ة المتموجيا وف ة العما ، والمؤ رة  لي مكويا سلوكيامهم  .4
 د مفعالهم  مجاة الثي ة العمرا ية.وم ماط األ يطة وردو

ت متر ر المعايير الرجيسية بإخت ف الل اة العمرية ما  دا معيار اإلحترا  والتقدير، وغلا ما يتوافق مه  .5
الواقه الميدا ي في المدينة، فكلما اختلله الل ة العمرية كلما اختلله سلوكياة وم يطة السكان، خاصا 

 ر العناصر التي مميد ما شعور اإلحترا  والتقدير.ف ة كثار السا و حساسهم بتوف
وجود فر  بيا  خت ف مستو  التعليم وبيا معايير التقييم، ب يو متر ر معايير التقييم طثقا تخت ف  .6

مستو  معليم المجتمه و قافت ، ما  دا معيار المياركة والتر ير الل  ت يتر ر بمستو  معليم اللرد، مما 
ن المدينة بصرف النظر  ا مستو  التعليم في المياركة وم مل مس ولية  مخاذ يؤكد  لي ررثة سكا

 القراراة في المدينة و حداث مر ير  يجابي في التنمية والتطوير.
وجود فر  حقيقي وقو  بيا مخت ف  ما اإلسكان وبيا معايير التقييم، فنجد من مكثر  سثة لتواجد  .7

ما مؤكدد الدراسة الميدا ية، مما يؤكد  لي وجود   قة قوية  المعايير موجودة باإلسكان اللاخر، وغو
 بيا سلوكياة وم ماط األ يطة وبيا  ما اإلسكان داخل المدينة.

 
 

 SPSSالمصدر: الباحثة عن برنامج   -معايير التقييم وبين أنماط اإلسكان ألفراد العينة  ( العفقة بين 11شكل )

، مماا يشاير إلاي وجاود     0.05جميع المعاايير ذات معنوياة أقال مان     

فرق حقيقي وقوي بين أختف  نمط اإلسكان وبين معايير التقيايم،  

 فنجد أن أكبر نسبة لتواجد المعايير موجودة باإلسكان الفاخر. 

أقال نساابة تواجااد للمعااايير داخاال مناااطق االسااكان الماانخف   

وهاااو ماااا تلكاااده الدراساااة الميدانياااة وأختفااات احياناااا بعااا   

اإلحتياجات واألنشطة عن باقي انماط االسكان األخاري، مماا   

د عفقة قوية بين سلوكيات وأنمااط األنشاطة   يلكد علي وجو

 وبين نمط اإلسكان داخل المدينة.
راباااة ساااكان المديناااة بصااار  النظااار عااان نماااط     

كة وتحمااال مسااائولية إتخااااذ اإلساااكان فاااي المشاااار

القاارارات فااي المدينااة وإحااداث تااأثير إيجااابي فااي     

 تنمية وتطوير المدينة.
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 :توصيات/ ال5
لتطااوير الساالوك بيااكل  ااا  يجاام ال اارص  لااي مااوفير األساسااياة واتحتياجاااة ال  مااة لمسااتعملي         .1

األفراد م لسهم في مطوير السلوك  لي من يكاون مواكثاا   اللراغ، و  طاءد القدوة في السلوك مه مياركة 
 لعملياة التنمية والتطوير العمرا ية.

لرورة من يرمي مر ير النتاب العمرا ي  يجابيا  لي سلوك وم يطة المجتمه ليعمل  لي الرقي بمجمو اة   .2
 القيم النلسية والجمالية والتربوية لد  المجتمه.

 ير السلوكياة اإل سا ية داخل المجتمعاة ال ررية الم لية.  مطوير برامي مدريثية لدراسة ومطو .3
  داد بر امي مو ية الساكان لتغييار م مااط سالوكيامهم لتاواجم متطلثااة المديناة صاديقة الثي اة ماا ال لاا              .4

الم افظاة   –ال اد ماا التلاوث    -الم افظاة  لاي المنيا ة   -كهربااء - لي الموارد ومرشايد اتساته ك )ميااد   
 مثل منه التدخيا في األماكا العامة (  لي الص ة العامة

منمياة اتدراك وال اس الجماالي لااد  الساكان خاصاا  نااد األطلااا ماا خا ا المياااركة ماه األغاالي فااي            .5
اتغتمااا  بصاايا ة و را ااة المناااطق الخرااراء فااي اللراراااة السااكنية، و قامااة حااداجق معرفيااة ل طلاااا    

 .عرف  ليها ومنييا ال س اتدراكاسهم في التمسا دغم  لي اإل دماب مه الطثيعة ومستخدا  حوا
المياااركة المجتمعيااة فااي مياارو اة التنميااة والتطااوير خاصااا لألماااكا التااي معتثاار بالنسااثة لهاام متاانلس    .6

طثيعي معمل  لي معميم ومقوية اإلحساس باإل تماء واإلرمثاط، وماؤ ر  يجابياا  لاي طريقاة معااملهم ماه       
 س ولية  مجاة ما صنعوا بريديهم.  الثي ة الم يطة ومميد  حساسهم بالم
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 االستبياناستمارة 
   60-51ما  -            50-41ما  -           40-31ما  -       30 -18ما   -                   السن:
 م ثي -ذكر                   -                   النوع:

 متموب       -م م                 -     الحالة اتجتماعية:
 م لي ما جامعي -جامعي       -فو  متوسا       -متوسا        -يقرم ويكتم            -                   التعليم:

 فاخر    -متوسا                    -منخلض               -          نوع اتسكان:
 تالية:بالرجاء حدد رأيك عن الوضع الراهن لمنطقتك السكنية داخل المدينة في العبارات ال

 معايير التقييم
غير 
 موجود

 موجود

 ضعيف متوسط جيد

 االحساس باألمن واألمان
     مداخل ومخارب المنطقة م ددة ووال ة -
     اإلحساس باألما واألمان  ند ممارسة األ يطة المختللة داخل المنطقة   -
     موفرمماكا لعم األطلاا آمنة وبعيدة  ا المخاطر. -
     وساجل اإللاءة لي  موفر وحسا مو يه -
     اإل لتاح الثصر  وملاد  المناطق المغلقة -
     شثكة الطر  م د ما سر ة وحركة السياراة العابرة -

 اتنتماء والترابط اتجتماعي
     شعور اللرد باإل تماء واإل تسا  للمنطقة. -
      مكا ية اإلجتماع برتصدقاء والجيران في الساحاة الخرراء . -
     موفر  ناصر ووساجل النياط الجما ي ومو يعها -
     موفر  ناصر ووساجل النياط اللرد  ومو يعها. -

 االحترام والتقدير
     مرا اة العاداة والتقاليد واأل راف الساجدة في المجتمه. -
     حرية التعثير  ا الرم  -
     ملثية متطلثاة ذو  اتحتياجاة الخاصة -
     قافية والترفيهية مثل اإلحتلاتة والندواة والمناسثاة وشعاجرغا المختللة.موفر األ يطة الث -

 المشاركة والتأثير
     مياركة سكان المنطقة في  ملياة التنمية والتطويرواإلدارة -
     المياركة في التنليل والعمل التطو ي الجما ي واللرد  -
     جة،..موفر م يطة  قتصادية داجمة، موسمية،  را اة منت -

 اتحساس بالجمال وإدراكه
     مرا اة الطابه المعمار  والعمرا ي بالمنطقة -
     صنا ية(. -اإلط لة  لي مناظر جمالية )طثيعية -
     .والتناسق الترابا وحدة وم قيق المعمارية الكتل ملوان مجا س -
     بر وا ها. واإل   اة اإلرشادية ل فتاة التناسق بالنسثة -
     نظيم الصورة الثصرية لللراغ ما خ ا  ناصر التنسيق المختللة.م -
     اتغتما  بنظافة المنطقة وموفير صناديق القمامة بالقدر المناسم. -

 توفر األنشطة الخارجية
     موفر ممراة خاصة بالمياة مجهمة )برجوتة، اشجار مظليل، مقا د(. -
     موفر األرصلة المخصصة للمياة -
     ا المياة ما استخدا  طر  السياراة برمانممك -
     موفر التظليل لممراة ومرصلة المياة  هارًا -
     موفر اإللاءة لممراة ومرصلة المياة ليً  -
     موفر مماكا للجلوس والتجمه مجهمة )مظ ة، مقا د، س ا للمهم ة،...(. -
     م ة،....(موفر مماكا اإل تظار مجهمة )مظ ة، مقا د،س ا للمه -
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